العدو السعودي يعرتف بمقتل جنديني وإصابة ضابط ومصرع  24مرتزقاً بعمليات قنص
اطمأن على صحة املناضل سفيان العماري

الرئيس :نشيد بقبيلة همدان ومواقفها املش ّرفة يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته
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حكماء بني مطر يطالبون بتنفيذ النقاط الـ 12

البنك املركزي بعدن يؤكد استالم  420مليار ريال من روسيا وحكومة املرتزقة تعلن رغبتها بطباعة تريليوني ريال
 الشيخ يحيى عايض :قبائل همدان
مع اهلل والوطن وقائد الثورة ولن
يترك أبناؤها الجبهات حتى النصر

ينص ُب نفسه ملكاً على
بن حفيظ ِّ
"وزارة الصحة" ويصدر تعميماً يلغي
صالحيات النواب والوكالء

إيرادات مهولة تهدرها املجالس املحلية
 ..والشعب بال مرتبات

سائقو الباصات يف أمانة العاصمة يصرخون من الظلم والفساد:

ندفع مبالغ بمتوسط
 1500ريال يومياً ألشخاص
يحملون "الصميل" بدون
سندات
رئيس هيئة النقل الربي:

املجالس املحلية تو ّقع عقوداً مع
متع ّهدين لجباية الرسوم بمبالغ
كبرية وغري رسمية وبسندات
تتم طباعتها من قبلهم
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الصماد يطمئن على صحة املناضل سفيان العماري
 :صنعاء:
ق�ام األخ صالح الصمّ اد -رئيس
املجل�س الس�يايس األعلى -أم�س
االثنين ،بزي�ارة األخ س�فيان
العم�اري ،األمين الع�ام املس�اعد
لح�زب الش�عب الديمقراط�ي
«حش�د»؛ لالطمئن�ان على صحته
ً
ً
جراحية توجّ ت
عملي�ة
بعد إجرائه
بالنج�اح يف أح�د مستش�فيات
العاصمة.
رّ
ُ
رئي�س املجلس الس�يايس
وعب
األعلى خلال الزيارة ع�ن تمنياته
لألمين الع�ام املس�اعد س�فيان
العماري بالشفاء العاجل وأن يم َّ
ُن
الله عليه بالعافية.

وثمّ �ن دو َر ح�زب الش�عب
الديمقراط�ي وبقي�ة األح�زاب
املناهض�ة للعدوان ،كدور يلمس�ه
املجتمع من خالل الجهود واألعمال
الت�ي يبذلونه�ا يف فض�ح وتعري�ة
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي
الغاش�م عىل اليمن والحش�د ورفد
الجبه�ات باملقاتلني م�ن أجل عزة
وكرامة الشعب اليمني.
فيم�ا أع�رب س�فيان العماري
ع�ن امتنان�ه ُ
وش�كره وتقدي�ره
لرئي�س املجل�س الس�يايس األعىل
والقيادة السياس�ية على االهتمام
واملشاعر اإلن ْ َسانية التي أحيط بها،
متمنيًّ�ا لليمن العب�و َر إىل بر األمان
واالنتصار يف مواجهة العدوان.

 :خاص:

مقتل وإصابة عشرات املرتزقة بهجوم كاسح وتفجري 5
عبوات بأحد تجمعاتهم يف الجوف
 :الجوف:
ُ
املرتزق�ة مصارعَ هم وأصيب
العرشات م�ن
لق�ي
ِ
آخ�رون ،أم�س االثنين ،بمحافظ�ة الج�وف ،جراء
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية.
وش�هدت مديري�ة خ�ب والش�عف عمليتين
عس�كريتني بشكل غري مسبوق اس�تهدفتا املرتزقة
ً
فادحة يف األرواح والعتاد.
وألحقتا بهم خسائ َر
عس�كريةٍ
 ،باغ�ت مجاه�دو
وبحس�ب مص�اد َر

املرتزقة يف منطقة اليتمة
الجيش واللجان الش�عبية
ِ
ّ
وتوغل�وا يف عُ مق مواقعه�م وقاموا
بهجوم كاس�ح
بتدمري آلية عس�كرية وإعطاب طقمين ،باإلضافة
إىل إح�راق خيام املرتزقة واغتن�ام كميات كبرية من
األسلحة والذخائر.
وأضافت املص�ادر أن العملية خ ّلف�ت عددا ً كبريا ً
من القتىل والجرحى يف صف�وف املرتزقة وأصابتهم
بالرع�ب ،فف� َّر مَ �ن تبق�ى منه�م تاركين خلفهم
أسلحتهم وذخائ َرهم.

وأعل�ن مص�در عس�كري أن مجاه�دي الجي�ش
واللجان الش�عبية ّ
نفذوا هجوما ً نوعيا ً وواسعا ً عىل
مواقع املرتزقة يف مديرية الغيل ،مخلفني عددا ً كبريا ً
من القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة.
يف خ�ب والش�عف أيض�ا ً وج�دت مجموع�ة من
املرتزقة َ
نفس�ها وس�ط حقل من العبوات الناسفة،
عندم�ا فجّ �رت وح�دة الهندس�ة التابع�ة للجي�ش
واللجان الش�عبية  5عبوات ناس�فة بشكل متزامن،
ما أدى ملقتل وإصابة أفراد تلك املجموعة بالكامل.

مقتل وإصابة  14من مرتزقة ما يسمى الحزام األمني بتفجريات انتحارية يف أبني
 :خاص:
َ
نفس�ه بس�يارة مفخخة ،صباح
فجّ �ر انتحاريٌّ
أم�س االثنني ،يف مقر ما يس�مى قيادة قوات الحزام
األمني يف املعهد الفني بمنطقة قرن عشال بمديرية
مودية ،وسط محافظة أبني ،موقعا ً عددا ً من القتىل
يف صفوف مرتزقة اإلمارات.
ّ
املفخخ�ة هاجمت
وقال�ت مص�ادر إن الس�يارة
بواب�ة املق�ر وَانفج�رت يف البواب�ة محدث�ة انفجار
عنيف ،تاله “ ”3انفجارات داخل املقر.
وَحس�ب املص�ادر ،اس�تطاع ثالث�ة مس�لحني
انتحاريين من الدخ�ول إىل املبنى وَتفجري أنفس�هم
وس�ط تجم�ع لقوات الح�زام األمني املوالي�ة للعدو
اإلماراتي.
وَتفي�د املصادر ب�أن عدة قذائف هاون س�قطت
ً
حالة
داخ�ل املبنى عقب التفجريات الثالث�ة ،ما أثار
من االرتباك يف أوساط املتواجدين داخل املبنى ،حيث
حاول بعضهم املغادرة إىل خارجه ،فتعرض بعضهم
لنيران أس�لحة متوس�طة وَخفيف�ة م�ن عن�ارص
تتمركز يف محيط املبنى.

مصرع  24مرتزقاً
بعمليات قنص
مرتزق�ا ً مصارعه�م ،أم�س االثنني ،جراء اس�تمرار
لق�ي 14
ِ
تصاعد عمليات وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية
يف مختلف الجبهات.
وضمن عمليات القنص ،لقي  9من املرتزقة مصارعهم يف تعز،
بينه�م  3يف منطق�ة صالة ،فيما ُقتل اثنان م�ن املرتزقة قنصا ً يف
جبهة نهم ،ومثلهما يف جبهة مأرب.
َ
مناط�ق متفرقة من
ويف جبه�ة تعز ت�م قنص عرشة منافقني يف
املحافظ�ة ,حي�ث تم قنص مناف�ق يف جبل الربي�ع وآخرين يف كالبة
ويخت�ل  ,فيم�ا تم قن�ص ثالثة يف موق�ع الدفاع الجوي ببري باش�ا ,
وقنص اثنني بمنطقة الجحملية جوار البنك وإصابة ثالث خلف البنك
 ,فيما تم ُ
قنص منافق بميمنة تبة االثنعش جنوب مفرق موزع .
ويف عسري لقي أحد مرتزقة الجيش السعودي مرصعَ ه بعملية
قنص أخرى.

اإلع�لام الس��عودي يع�ترف
بمقت��ل جنديني وإصابة ضابط
بنريان الجيش واللجان
 :متابعات:
أعلنت وسائل إعالم سعودية ،أمس االثنني ،مرصع وإصابة 3
من جنود العدو السعودي بنريان الجيش واللجان الشعبية.
وتتوىل الوس�ائل اإلعالمية شبه الرسمية يف السعودية ،اإلفصاحَ
جانب من خس�ائر الجيش الس�عودي عىل يد أبط�ال الجيش
ع�ن
ٍ
واللجان الشعبية التي يجري التعتي ُم عليها عىل املستوى الرسمي.
وبحس�ب تلك املصادر ،لق�ي جنديان س�عوديان مرصعهما،
وهما العريف س�عيد عيل منيع القرييش القحطاني وهاجد سعد
آل محمد السبيعي ،فيما أصيب املالزم أول فهد فيصل حكمي.

املؤسسة الصحية للرعاية تؤثّث
مراكز جرحى ومعاقي العدوان
 :خاص:

وَتس�بب الهج�وم االنتح�اري بمصرع “ ”4من
عنارص ما يس�مى الحزام األمنيَ ،وإصابة ما ال يقل
عن “ ”10آخرين ،إصابة “ ”6منهم خطرية ،وَتدمري
أجزاء من املبنى.

الجدير ذك�ره أن املحافظ�ات الجنوبي�ة الواقعة
تحت االحتالل السعودي األمريكي واإلماراتي تشهد
منذ عامني وبصورة مستمرة ،عمليات تفجري وقتل
واختطاف وإرهاب للمواطنني يف هذه املحافظات.

ّ
دش�نت ،أمس ،املؤسسة الصحية للرعاية والتنمية بالعاصمة
صنع�اء ،مرشوع إعادة تأثي�ث مراكز جرح�ى ومعاقي العدوان
األمريك�ي الس�عودي يف العاصمة صنعاء ،وذل�ك يف اطار اهتمام
املؤسس�ة بجرحى العدوان الس�عودي األمريكي والذين أهملتهم
وزارة الصحة والسكان.
ُ
املؤسسة الوزار َة إىل االهتمام الجا ّد واملسؤول بالجرحى
ودعت
واملعاقين؛ وف�ا ًء لدمائه�م وتضحياته�م التي س�الت دفاعا ً عن
الوطن و ِع ّزته وكرامته.
من جانبهم أشاد القائمون عىل مراكز رعاية جرحى ومعاقي
الع�دوان بالعاصم�ة ،باهتم�ام املؤسس�ة الصحي�ة بالجرح�ى
واملعاقين ،آملني من الجميع مزيدا ً م�ن االهتمام ومبادلة الوفاء
بالوفاء.

جر سكانها
االحتالل اإلماراتي يستعمر جزيرة ميون اليمنية ويه ّ
ويمنع عودة أهالي ذو باب
 :خاص:
أك�د س�كان جزي�رة مي�ون أن االحتلال اإلماراتي
ً
مس�لحة فرضت طوقا ً عس�كريا ً
ٍ
مجموعات
اس�تقدم
عىل الجزيرة وتقوم بتهجري سكانها.
وقال أهايل الجزي�رة الواقعة عىل مدخل مضيق باب
املندب :إن مس�احات شاس�عة من أرضهم احتُلت وتم

َ
مناطق عس�كرية مغلقة تس�يطر عليها
تحويلُه�ا إىل
اإلمارات التي أقامت فيها قاعدة جوية عس�كرية وإنه
تم تشييد الجزء األكرب من مدرج الطائرات.
وأش�اروا إىل أن تدخل اإلم�ارات يف اليمن تحت غطاء
تحال�ف الع�دوان كانت ل�ه مآربُ أخرى ،حي�ث لم يعد
خافيا ً على أحد رغبة أبو ظبي يف الهيمنة عىل س�احل
الجنوب اليمني والجزر القريبة منه؛ بغرض التحكم يف

مضيق باب املندب.
يُذك�ر أن الجزي�رة تعترب م�ن أهم الط�رق البحرية
االستراتيجية يف العال�م ،ونقطة عبور مختلف الس�لع
واملشتقات النفطية بني آسيا وأفريقيا.
كم�ا عرضت ع�دد من القن�وات الفضائي�ة تقارير
تلفزيوني�ة ّ
توض�ح معان�اة املواطنين يف مديري�ة ذو
باب يف الس�احل الغربي لليمن والذين يعيش�ون خارج

ُ
قوات العدوان
منازلهم منذ ثالث سنوات ،حيث منعتهم
الس�عودي األمريكيَ ،
وخ َّ
اص�ة الق�وات اإلماراتية من
الع�ودة إىل دياره�م والذي�ن يعيش�ون حالي�ا ً ظروف�ا ً
إن ْ َس�انية صعبة .وأكد عد ٌد من املواطنني أن القوات العدوان
َ
مناطق متفرقة من املديرية ،كما قامت
اإلماراتية تتمر َك� ُز يف
مباني لجنوده�ا ،ومنعت املواطنين من التحرك
باس�تحداث
َ
باتجاه البحر ملمارسة أعمال الصيد.
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موسع مع قبائل همدان بالقصر الجمهوري:
في لقاء ّ

الرئيس الصماد :نشيد بقبيلة همدان ومواقفها املش ّرفة يف
مواجهة العدوان وإفشال مخططاته

مشايخ همدان :سنقف صفًا واحدًا للدفاع عن الوطن وكرامته ومستمرون في رفد جبهات العزة والشرف

 :متابعات:
إلتقى األخ صالح الصمّ اد ،رئيس املجلس
السيايس األعىل ،أمس ،بالقرص الجمهوري
بصنعاء ع�ددا ً من مش�ايخ مديرية همدان
بمحافظ�ة صنع�اء ،وبحض�ور محاف�ظ
صنعاء الشيخ حنني قطينة ورئيس مجلس
التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام.
ُ
اس�تعراض األوضاع
جرى خلال اللقاء
الراهنة التي يمر بها الوطن جراء اس�تمرار
الع�دوان والحصار ومحاوالته املس�تمرة يف

استهداف الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج
االجتماعي للشعب اليمني.
وأك�د اللق�اء أهمي�ة تظاف�ر الجه�ود
الرس�مية والش�عبية يف س�بيل تعزي�ز
االصطف�اف الوطني للتغل�ب عىل التحديات
الراهن�ة الت�ي يم�ر به�ا الوطن ،وإفش�ال
رهانات العدوان وم َ
ُخ ّ
ططاته التي تستهدف
اليمن ً
أرضا وإن ْ َسانًا.
ُ
رئي�س املجلس الس�يايس األعىل
وأش�اد
بدور مش�ايخ وأبناء ووجهاء قبيلة همدان
ومواقفه�ا املرشفة يف مختل�ف املراحل التي

أص��در تعميم��ًا يلغ��ي صالحي��ات النواب
والوكالء وجعل كل السلطات في يده

مر بها الوطن وكذا دورها البارز يف مواجهة
العدوان وإفشال م َ
ُخ ّ
ططاته وما قدمته من
قوافل ودعم بالرج�ال والعتاد للمرابطني يف
جبهات العزة والرشف.
فيم�ا أكد مش�ايخ همدان وق�وف قبيلة
هم�دان صف�ا واح�دا يف مواجه�ة العدوان
واالس�تعداد للتضحية يف س�بيل الدفاع عن
الوطن وعزت�ه وكرامته وكذا االس�تمرار يف
رفد جبهات العزة والرشف.
كما تطرق اللقاء إىل األوضاع بمديرية همدان
واحتياجات الرضورية خالل املرحلة الراهنة.

نفى بشكل قاطع ما نُسب إليه وإلى مشايخ همدان
عن سحب المجاهدين من الجبهات

الشيخ يحيى عايض :قبائل همدان مع اهلل والوطن
وقائد الثورة ولن يرتك أبناؤها الجبهات حتى النصر

املسرية :خاص
نفى الش�يخ يحي�ى عيل عاي�ض -أحد
كب�ار مش�ايخ هم�دان -بش�كل قاط�ع
م�ا نُس�ب إلي�ه وإىل مش�ايخ هم�دان من
قبَل وس�ائل إعلام داخلية وأخ�رى تابعة
للمرتزق�ة من كالم عن س�حب املجاهدين
من أبناء همدان من الجبهات.
وقال الشيخ عايض يف ترصيحات لقناة
املسيرة« :ن ُ َكذِّبُ ك َّل ما قيل من ش�ائعات
عن لس�اني أ َ ْو عن لس�ان أيٍّ من مش�ايخ
همدان ،بأننا س�وف نس�حب املجاهدين يف
الجبهات ،هذا لم يكن ولن يكون».
وأكد الش�يخ عايض أن «املجاهد ينطلق
يف س�بيل الل�ه بمح�ض إرادت�ه للجهاد يف
سبيل الله وس�بيل الوطن وسبيل املسرية،
ولن يثنيَنا عنه أية عوائق أ َ ْو أية ش�وائب يف

العالقات أ َ ْو ما يقال من خالفات بسيطة».
وتربّأ الش�يخ عايض من الفاس�دين أيا ً
كانوا ،وقال «أما دعم الفاسدين فليس من
صفاتنا ولن نقف بجانبهم».
ً
رس�الة ألبن�اء
ووجّ �ه الش�يخ عاي�ض
همدان قائالً« :كم�ا وقفتم يا أبنا َء همدان
يف سبيل الله ومع املسرية وقائدها عبدامللك
الحوث�ي ورئيس املجلس الس�يايس صالح
الصم�اد ،يجبُ أن نس�تمر على ذلك حتى
َّ
يلتف
النرص أ َ ْو املوت ،أما الشعب فيجب أن
مع بعض�ه وليعل�م أن الع�دوان ليس عىل
أنصار الل�ه وحدهم وال عىل فئة معينة وال
عىل قبيلة معينة ،وأن العدوان عىل الشعب
كله؛ لغرض نهب ثرواته وتحطيم مقوماته
وضياعه ليتحول إىل حُ ثالة أمام الخليجيني
واألمريكيني».

محافظ البنك المركزي التابع للمرتزقة يعترف باستالم  420مليار ريال من روسيا من إجمالي  600مليار

المرتزق القطيعي قال إنهم يسعون لطباعة  2تريليون ريال
مصادر مطلعة :حكومة المرتزقة استخدمت أموال الشعب لشراء الدوالر من السوق السوداء لصرف مرتبات وإكراميات سفرائها بالخارج

ينصب نفسه ملكاً
بن حفيظ ّ
الصحة»
«وزارة
على
حكومة املرتزقة تذبح الريال اليمني
 :خاص:

َ
تجاه� َل وزي ُر الصح�ة بحكومة اإلنقاذ ،عمر ب�ن حفيظُ ،ك َّل
م�ا أثري م�ن قبَل الصحاف�ة الوطنية وما أثير يف أروقة الحكومة
واملجلس الس�يايس األعىل ،بش�أن اس�تحواذه عىل عم�ل الوزارة
وتحويله�ا إىل «ملك ش�خيص» ،فقام بإصدار تعمي�م لكل مدراء
العم�وم بال�وزارة ومكاتبه�ا باملحافظات بع�دم التعامل مع أية
مراسالت بدون توقيعه الشخيص.
وحصلت صحيفة املسرية عىل وثيقة عبارة عن تعميم أصدره
الوزي� ُر بن حفي�ظ موجّ �ه إىل ُك ّل م�دراء عموم ال�وزارة ومدراء
مكاتبها يف املحافظات ومدراء املشاريع والربامج الصحية ،ونص
التعمي�م عىل «عدم التعامل بأية مراسلات أ َ ْو خطابات ال تحمل
توقيع وزير الصحة» ،وبناء عىل ذلك وجّ ه أيضا ً بعدم التعامل مع
أي�ة توجيهات والرفع بأية طلبات لتنفي�ذ أ َ ْو دعم أية فعاليات أ َ ْو
أنشطة ال تحمل توقي َع الوزير.
به�ذا التعمي�م يعل�ن وزير الصح�ة أن�ه «مَ ِل ُك مملك�ة وزارة
الصح�ة»؛ كون التعميم الذي أصدره مخالفا ً لكل القوانني ويلغي
مه�ام ال�وكالء والنواب وغريه�م ويُبقيها بيد الوزي�ر بن حفيظ
وحده.
أركان «اململكة» َ
َ
الخ َّ
اصة به ،ليس من
الوزي�ر بن حفيظ أكمل
خلال عقد االجتماعات مع املنظم�ات الدولية يف مكتبه وليس يف
ص�االت االجتماعات ،بل نقل االجتماعات إىل منزله ،يف وقت تؤكد
َ
رصف أدوية ومس�تلزمات
الكثري من التقارير والوثائق أنه يمنع
ُ
يفرضه
طبي�ة متوفرة يف مخازن ال�وزارة ،يف ظل الحص�ار الذي
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي عىل اليم�ن منذ أكثر م�ن عامني
يفر ُ
ضه بن
ونص�ف ع�ام؛ ليصطدم هذا الش�عب بحص�ار آخ�ر ِ
حفيظ.

 :خاص:
ُ
حكوم�ة مرتزق�ة الري�اض إنه�ا
قال�ت
بحاج�ة إىل س�يولة قد ُره�ا تريليون�ا ريال،
يف وق�ت تؤك�د مص�ادر مطلعة أنه�ا قامت
باس�تخدام ال�ـ 400مليار ري�ال التي جرت
طباعته�ا يف روس�يا يف رشا ِء ال�دوالر م�ن
الس�وق؛ بغرض رصف مرتبات س�فرائها يف
الخارج.
املرتز ُق منص�ور القعيط�ي املعينّ
وق�ال
ِ
من قبل الفار ه�ادي محافظا للبنك املركزي
لقناة العربية الس�عودية ،أم�س االثنني :إن
البنك س�يحتاج إىل نحو تريليونَي ريال يمني
كـ «س�يولة بالعمل�ة املحلية» وه�ي تعادل
نحو  5مليارات دوالر أمريكي بأسعار اليوم،
«منه�ا تريليون ريال لحل أزم�ة االختناقات
املالية ل�دى البنوك ،وتريليون آخر الس�تبدال العملة
التالفة» ،بحسب قوله.
وكش�ف املرتزق�ة القعيط�ي أن املبل�غ الذي كان
يُفرتض طباعته يف روس�يا لم يع�د  400مليار ريال
فقط بل  600مليار ،واعرتف أن البنك يف عدن استلم
منه�ا  420ملي�ار ريال ،لكنه ل�م يوضح مصري هذا
املبل�غ الضخ�م ،خصوص�ا ً أن حكوم�ة املرتزقة لم
تصرف مرتب�ات موظفي الدول�ة كما تعهّ �د الفار
ه�ادي لألم�م املتحدة لتربي�ر نقل البن�ك املركزي إىل
عدن.

ٌ
مطلعة أن الفا ّر هادي وحكومته
وأك�دت مصاد ُر
استخدموا الـ  420مليار ريال لرشاء عُ مُالت بالدوالر
األمريك�ي م�ن الس�وق الس�وداء لصرف مرتبات
الس�فراء والدبلوماس�يني ،ومعظمه�م م�ن أقارب
وأبناء وذوي حكومة املرتزقة والفار هادي ،وهو ما
تس�بب يف انهيار س�عر الريال اليمني بشكل كبري يف
األسواق.
كم�ا إن ترصيح�ات املرت�زق القطيع�ي تؤكد أن
الش�عب اليمني تعرض لعملية نصب غري مس�بوقة
تمثل�ت بطباعة  420مليار ريال م�ن العملة املحلية
دون أن يحص�ل منها الش�عب على يشء ،بما فيها

املرتب�ات املنقطعة منذ س�بتمرب من
العام املايض عند نقل البنك إىل عدن.
وفيم�ا تُمثِّ�ل عملي�ة طباع�ة
ً
رضب�ة لقيمة
النق�ود ب�دون غط�اء
الري�ال اليمن�ي ،ف�إن اس�تخدامَ ها
لس�حب ال�دوالر م�ن الس�وق عبر
الس�وق الس�وداء لرصفها كمرتبات
وإكراميات عىل سفراء وذوي املرتزقة
تُمثِّ�ل رضب�ة ثاني�ة لقيم�ة الريال،
وس�ط صمت مطب�ق من قب�ل األمم
املتحدة.
ليس هذا وحس�ب ،ب�ل إن حكومة
املرتزقة عىل لس�ان املرتزق القعيطي
تس�عى لتكرار عملية النصب بش�كل
مضاع�ف م�ن خلال حديثِه�ا ع�ن
رغبته�ا بطباعة تريليونَي ريال ،وهو
خمس�ة أضعاف املبلغ الذي تمت طباعته واستلمته
حكومة املرتزقة.
املرت�ز ُق خال�د بح�اح كش�ف أن حكوم�ة
وكان
ِ
املرتزق�ة نهب�ت  700مليون دوالر خلال عام واحد
فقط من إيرادات نفط املسيلة ،ور ّد املرتزق عبدامللك
املخاليف وزي� ُر خارجية املرتزقة على تلك االتهامات
بتأكيده�ا ولي�س نفيه�ا ،وق�ال لصحيف�ة الوطن
الس�عودية قب�ل أي�ام إنه من غير املنطقي س�ؤال
حكومت�ه ع�ن رصف ذل�ك املبل�غ وقال إنه�ا كانت
تحتاجُ ألكثر من ذلك.
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مدير عام المناهج في وزارة التربية ضيف اهلل الدريب:

الحمالت التحريضية ضد التعليم واملناهج تســــ
 النسبة األكبر لتصويبات
اللجنة لُغوية بحتة من
خطأ سياقي أو نحوي أو
إمالئي

 المناهج الدراسية في  وزارة التربية ش ّكلت
لجاناً رسمية للمناهج
مأمن من أي عبث ولن
يطالها أي تالعب أو تسييس منتصف  2015من مختلف
األطياف السياسية
كما كان في السابق

حرصا من صحيفة املسرية يف أن ي َّ
ً
طلع
ُق َّراؤها عىل تفاصيل الضجة اإلعالمية
التي حصلت مؤخ ًرا حول تصويبات
املناهج املدرسية يف وزارة الرتبية
والتعليم ،ضمن العمل الرسمي الذي
قامت به الوزارة عام 2015م ،فما
سببُ هذه الضجة التي طرأت مؤخ ًرا؟
وما صحة ما يقال؟ ومن املستفيد
ُ
األسئلة وغريُها نط َرحُ ها
منها؟ ..هذه
عىل األستاذ /ضيف الله الدريب مدير
عام املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم.

 :خاص:
 مرحبا بك أستاذ ضيف اهلل.مرحب�ا بكم ،وب�كل ُقـ َّراء املسيرة يف ُك ّل
مكان.
ل اإلعالم
 آخ��ر م��ا طفحت ب��ه وس��ائ ُمنس��وب ملا تس��مى بهيئة
مؤخرا هو بيا ٌن
ٌ
ً
علم��اء اليم��ن لكن مِ��ن الس��عودية! ،التي
تحدث��ت عن املس��اعي إىل تعدي��ل املناهج
م��ن قب��ل الحوثي�ين وتس��ميم الط�لاب،
فم��ا خلفية هذه الحم�لات اإلعالمية التي
تتناغم مع حمالت من الداخل أيضاً؟
ٌ
حمالت
نع�م ،كم�ا ذكرتُ�م تمامً ا ،هن�اك
ٌ
مشرتكة ،وكأنها ضمن مرشوع واحد ،فيما
ُ
يخ ُّ
ص الحمالت التي تأتينا من طرف العدوان
وعمالئ�ه ،فهي ضمن العدوان الش�امل عىل
أبناء ش�عبنا اليمني العظي�م ،وال تحتاجُ إىل
تفنيد ،فهذا الع�دوا ُن لم يقترص عىل الجانب
العسكري فقط ،بل شمل الجانب االقتصادي
واإلعالم�ي والنقابي والرتب�وي ً
أيضا ،وتأتي
هذه الحملة كما ذكرتم يف هذا السياق.
 وبالنسبة للداخل؟أحيص
بالنس�بة للداخ�ل ال أس�تطيع أن
َ
الك�م الهائل الذي انترش يف وس�ائل التواصل
برعاية من بعض األطراف الحزبية املأزومة،
وال�ذي كان يتزام ُن مع ما ي�روّ ج له أطراف
َ
أكشف لكم أن
من العدوان وعمالئه ،وأريد أن
الرتويجَ
اإلعالمي قد وصل إىل حكومة اإلنقاذ
َّ
ًّ
(ملفا) عىل رئاسة الوزراء
فهناك مَ ن و ّزعوا
ُ
(التعديلات عىل املناهج املدرس�ية)
عنوانه
يتك� َّو ُن من ( )198صفحة ،ل�م يكتبوا عليه
اس� َم الجهة املس�ؤولة التي قامت بكتابته،
وقد وجدت فيه كذبًا وافرتا ًء وأخطا ًء كثرية،
َ
الناس
وكثريًا م�ن (املغالطات)؛ كي يؤ ّلب�وا
ضد وزارة الرتبية والتعليم ،وضد أنصار الله
باعتبار أن األستاذ /يحيى بدر الدين الحوثي
الس َ
عىل رأس هذه الوزارة ،وكي يقلقوا َّ
كينة
العامة ً
أيضا .وقد حصلنا عىل نس�خة ورقية
م�ن ذل�ك امللف بع�د أن ت�م اس�تدعائي من
قِ بَ�ل لجنة من مجلس ال�وزراء؛ وطلبوا مني
االطالع عىل ذلك امللف والتوضيح لهم.

 ما الذي خرجتم به مع اللجنة الوزارية؟ً
ً
ِّ
نوض�حَ لهم عن
طيب�ة أن
فرصة
كان�ت
ُك ّل ما يث�ار حول تعديل املناهج؛ ألنه وطيلة
الفرتة الس�ابقة لم يكن أح ٌد يرجع لألخذ من
القنوات الرسمية ،بل من أخبار "الفيسبوك"
وافتع�ال أزمات ال معنى له�ا وال وجود لها،
وإنما إث�ارة البلبلة وتس�جيل نقاط ،ويدرك
املروِّج�ون لهذه الدعايات قب�ل غريهم مدى
زي�ف حديثه�م ،ويع�رف مَ �ن اختل�ق هذه
األكاذي�ب اآللي�ات املتعارف عليه�ا واملتبعة
للتعدي�ل يف املناه�ج وصعوبته�ا ،ولو كانت
تصحيحً ا لبعض القضايا العلمية ،كما أنهم
يعلم�ون تم�ا َم العلم أنه لم يت�م التدخل من
ٍ
طرف ما بتعديل تلك اآلليات ،أ َ ْو تغيري اللجنة
العليا للمناهج و ِف َرق تأليف الكتب الدراسية،
إىل جانب الصعوب�ات املالية التي تحول دون
اً
أصل.
طباعة الكتب الدراسية السابقة
نفس��ه :ملاذا قمتُم
 وهنا س��ؤال يط َر ُح َبالتو ّج��ه نح��و ه��ذا العم��ل يف ظ��ل هذه
الظروف االقتصادي��ة الصعبة كما ذكرتم؟
تأثري يف هذا األمر؛ كونه
هل للسيد الوزير
ٌ
من طرف أنصار اهلل؟
ال ،ال أب�دًا ،ه�ذا غيرُ صحي�ح؛ ألن
التصويب�ات املوج�ودة ق�د تم�ت واعتمدت
رسميًّا يف عام 2015م.
وق�د نص�ت وثيق�ة الح�وار الوطني عىل
رضورة االهتم�ام باملناهج الدراس�ية يف 22
ًّ
نصا وقرا ًرا تضمنتها وثيقة الحوار الوطني،
وهذا عم� ُل إدَا َر ِة املنهاج الروتيني املعتاد ُك ّل
عام يف تطوير وتصويب املناهج وتنقيحها.
 طي��ب أس��تاذ ضي��ف اهلل ،أال ت��رى أنتوقي��ت التعدي�لات للمناه��ج ُيس�� ِه ُم يف
َ
خطّطات الع��دوان وخلخلة الوحدة
نج��اح ُم َ
الوطنية وتوسيع الشتات؟
ه�ذا غيرُ صحي�ح؛ ألن مشرو َع تطوير
املناه�ج رضورة ُملِحَّ ة ومعروف�ة لدى دول
ُ
يرف�ض التطوي�ر إلاّ م�ن
العال�م كله�ا ،وال

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار محالت الجوبي عمارة
منازل السعداء -للتواصل مع الصحيفة تلفون01314024 :

يس�اند العدوان ،وقد بق�ي املحتوى الدرايس
كم�ا كان يف الكت�ب الدراس�ية ،ول�م تك�ن
التصويبات س�وى تصحيح لبعض األخطاء
اللغوي�ة والفنية والرتبوي�ة ،وإضافة بعض
العب�ارات الجدي�دة ملواجه�ة الع�دوان على
اليمن مث�ل(( :قهر ابن اليم�ن العدوان)) يف
كتاب لغتي العربية (جـ )2للصف الس�ادس
ص�ـ  .116وغريه�ا م�ن األمثل�ة والدروس
التي تتضم�ن مظلومية ش�عبنا اليمني .وال
ننىس أن بع�ض دول العدوان قد تحدثت عن
عدوانه�ا عىل اليمن يف مناهجه�ا ،مثل دولة
اإلمارات العربية املتح�دة بالطريقة املضللة
التي تتبناها ،بينما نحن لم نستطع ذكر هذا
العدوان يف مناهجنا حتى اآلن.
توقي��ت
أيض��ا أن
َ
 طي��ب ،أال ت��رون ًتصويب��ات املناه��ج الحال��ي يع��زّز م��ن
الخط��وات التش��طريية الت��ي يق��وم به��ا
العدوان؟
هذا ً
أيضا غريُ صحيح .فقد تمت مراجعة
املناهج الدراسية كلها بموجب وثيقة الحوار
الوطن�ي ،وتم ح�ذف العبارات التي تس�بب
الكراهي�ة وتثري الح�روب وتدعم التش�طري
مث�ل العب�ارات الت�ي تته�م أبن�اء الجن�وب
باالنفصاليين واملرتدي�ن أ َ ْو تن�ص على أن
ح�رب 1994م كان�ت حربًا ض�د االنفصال.
واألمثل�ة عىل ذلك كثرية مث�ل :كتاب التأريخ
للصف 3ث ص�ـ 93التي نصت على" إعْ اَلن
االنفصال ع�ام 1994م" .وغريه من األمثلة،
ً
خصوصا يف االجتماعيات.
التعدي�لات املس��تحدث َة ال
 يش��ا ُع أنِ
تراعي أفكارَ التيارات الفكرية يف اليمن؟
ه�ذا مح�ض افتراء؛ ألن املناه�جَ كانت
تفر ُ
ض مذهبًا واحدًا فقط منذ عدة س�نوات.
ِ
والتصويب�ات هي التي راعت التنوع الفكري
يف اليم�ن .ومن يزعم غري ه�ذا نقول له :أين
التع�دد الفك�ري املوج�ود يف املناه�ج طبعة
2014م وم�ا قبلها ،تلك املناهج التي تش� ّكل
خط ًرا عىل مستقبل أجيالنا؟!

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:

التلجرام 772813007

التعدي�لات بتنس��يق
��ر
ُ
 مل��اذا ل��م َت ْج ِ
مسبق مع بقية القوى الوطنية؟
يا أخ�ي ،هن�اك لجا ٌن رس�مية ش� ّكلتها
وزار ُة الرتبي�ة من مختلف األطياف ،وانظروا
التكلي�ف رق�م ( )293بتأري�خ / 6 / 22
2015م بتكليف لجنة مراجعة رس�مية ،مع
بقاء لجان التأليف كما هي ،وهناك استيعاب
لرضورة التقارب واالحرتام املتبادل بني أبناء
الش�عب م�ن قب�ل لجن�ة املراجعة املش� ّكلة
حينها.
 ه��ل كان ألنص��ار اهلل س��لط ُة األم��روالنهي يف اللجنة املذكورة؟
ه�ذه اللجن�ة برئاس�ة الدكت�ور /أحم�د
ً
ش�خصا ،تم
يحيى العوامي ،ومكونة من 13
تقسيمُهم إىل  4فِ رق يوجد يف ُك ّل فريق عضو
واحد فق�ط من أنص�ار الل�ه ،وبإمكاني أن
أسمّ يهم الجناح املكسور يف اللجنة ،حيث إن
قرارتِه�ا ال تكون إلاّ باألغلبية ،وبقية أعضاء
اللجنة م�ن أطياف ومكون�ات أ ُ ْ
خ َرى ،وقرار
إنش�اء اللجنة حدد عمله�ا يف مناهج ُ
الق ْرآن
الكري�م والرتبية ْ
اإلسَل�اَ مية ،واللغة العربية،
واالجتماعيات ،ويف أمور محددة فقط.
 م��ا هي ه��ذه األُ ُمورُ الت��ي ت ّكلفت بهااللجنة؟
ن َ َّ
�ص ق�را ُر التكليف املعتم�د يف حينه من
الدكت�ور /عبدالله الحامدي نائب الوزير بأن
تق�و َم اللجن�ة بمراجعة وتصوي�ب األخطاء
الطباعي�ة وال ُّلغوي�ة والفني�ة ،وتصوي�ب
النص�وص التي تثيرُ أيَّ تعص�ب مذهبي أ َ ْو
طائفي أ َ ْو مناطق�ي ،التي تؤدي إىل تفرق أ َ ْو
تعصب ،وكذلك تجريد املناهج من ُك ّل ما من
ش�أنه اس�تهداف أي تيار فكري أ َ ْو ديني أ َ ْو
ٌ
متوافق مع مخرجات
مناطقي ،وهذا األم�ر
الحوار الوطني.
 م��ا عالقة هذا العمل بمخرجات الحوارالوطني؟.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

َ
ضمن توجّ ه الوزارة
نعم ،هذا العم ُل يأتي
إىل العم�ل بمخرجات الح�وار الوطني ،التي
هي مح ُّل إجم�اع ،وذلك فيما يعنيها من تلك
املخرج�ات ،وهو امتدا ٌد لعمل س�ابق يف أيام
حكوم�ة الوف�اق الوطني ،حيث ص�در قرا ٌر
وزاري رق�م ( )45لس�نة 2014م بتش�كيل
لج�ان وفرق عم�ل لتنفيذ مس�ح ومراجعة
الكتب الدراس�ية ملرحلتي التعليم األس�ايس
والثانوي يف ضوء النقاط العرشين واإلحْ ـدَى
عشرة ،وتوجيه�ات رئاس�ة الجمهوري�ة
ومجلس ال�وزراء املرف�وع إىل مؤتمر الحوار
الوطن�ي بمرحلتي�ه األوىل والثانية (مارس-
يوني�و 2014م) ،وق�د تضم�ن رؤي�ة ع�ن
املخرج�ات للمرحلتين ،حيث ذك�ر يف ص7
(املخرج�ات :كت�ب مدرس�ية خالي�ة م�ن
مضامين ثقاف�ة تمجي�د الح�روب األهلية
واالنتقام السيايس والدعوة إىل الثأر ومظاهر
الغب�ن واالنتق�اص واإلقص�اء والتحري�ض
الطائفي واملذهب�ي واملناطقي) ،وهذا النص
 بحد ذات�ه  -كفيل إلعادة النظر يف املحتوىاً
كامل بعني بصرية ونظر ثاقب.
ُ
فيما ن َ َّ
وثيق�ة الحوار الوطني املتفق
صت
عليه�ا م�ن األح�زاب واملكونات السياس�ية
يف اليم�ن يف البنود اآلتية( :الح�ق يف التعليم:
ص 201ق�رار  )59 ،58 ،57 ،55 ،54ويف
(قضي�ة صع�دة :ص 50ق�رار  ،3 ،1ص 53
قرار  )52ويف ( التعليم والتنمية البرشية ص
 266ق�رار  )33و(التقرير النصفي ص220
ق�رار  )57على أن تك�ون املناه�ج :جامعة
ش�املة ،وم�ن التوجه�ات لألطي�اف كافة،
وضمان الحرية املذهبية ...إلخ.
ويف عام 2015م تم تشكيل لجنة مراجعة
برئاس�ة أ .د /أحم�د العوَّام�ي ،وأعضاء من
توجهات مختلفة وبصورة رسمية ،تم إثرها
اجتم�اع اللجن�ة العليا للمناه�ج وفق اآللية
املتبع�ة ،يف ط�رح املقرتح�ات وامللحوظ�ات
والتصويبات املذهبية أ َ ْو املناطقية أ َ ْو اللغوية
للم�واد الدراس�يةُ :
الق� ْرآن الكري�م والرتبية
ْ
اإلسَل�اَ مية واللغ�ة العربي�ة واالجتماعيات،
وأق�ر أغلبها م�ا بني عاج�ل وآج�ل ،وقد تم
بع�ض منه�ا يف الطبع�ة اإللكرتونية
تنفي�ذ
ٍ
للكتاب املدريس.
 مل��اذا كان اقتص��ار التعدي�لات عل��ىل دراسي ٍة معين ٍة واختيار مواد محددة؟
مراح َ
الغ��رض م��ن التعدي��ل
أال يظه��ر ذل��ك أن
َ
تروي�� ٌج سياس��ي ومذهب��ي لصال��ح طرف
معينّ ؟
ً
يمثِّ� ُل ه�ذا ال�ك ُ
حلقة ضمن سلس�لة
الم
االفتراءات ً
أيضا ،فهذا غيرُ صحيح .بل إننا
نطالِ�بُ مجل�س ال�وزراء بالتحقي�ق يف هذا
املوض�وع ووض�ع ح�د للتضلي�ل اإلعالمي،
وللتوضي�ح أكث�ر أق�ول إن وزارة الرتبية قد
أص�درت أكث�ر م�ن تكلي�ف بتش�كيل فرق
ولج�ان لتطوي�ر املناه�ج يف جمي�ع املراحل
الدراس�ية دون اس�تثناء منذ ع�ام 2015م،
بل هن�اك لجان متخصصة يف امل�واد العلمية
كالرياضي�ات والعل�وم تب�دأ ببن�اء املناهج

املقاالت املنشورة يف الصحيفة تعرب عن رأي
كاتبها وال تعرب بالرضورة عن رأي الصحيفة
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ــــــ ّيـر من غرف العدوان
تدريجيًّ�ا ابتداء من املرحلة األساس�ية من
( )6-1وأعماله�ا كان�ت تج�ري على قدم
وساق منذ عام 2015م بتمويل من منظمة
اليونيسف.

 كي��ف تق ّيمون العم��ل يف تصويباتاملناهج يف الفرتة املاضية؟
لم تكن إدَا َر ُة املناهج يف فرتة الحكومات
ُ
العب�ث
بح�ال طيب�ة ،فق�د كان
الس�ابقة
ٍ
هو س�يِّ ُد املوق�ف ،تخيِّ� ْل يا أخ�ي أنه من
بعد ع�ام 2012م أضي�ف إىل إدَا َرة املناهج
َ
ضعفي
ع�دد كبري من املوظفني ،وص�ل إىل
ع�دد املوظفين قبل ذل�ك ،وتم اس�تحداث
إدارات وأقس�ام ،بعضها لم تعمل ش�يئًا يف
املناهج الدراس�ية إىل اآلن ،بل ال يوجد لدى
بعضهم مَ ْكتَبٌ لي�داوم فيه ،وإذا حرض إىل
اإلدَا َرة العام�ة للمناهج فإنما يحرض لدى
قس�م آخر! فكيف يمكن متابعتهم وتنمية
مس�تواهم ومطالبته�م بإنج�از األعمال،
وقد تكدَّسوا بالعرشات حتى وصل عددهم
ً
موظف�ا ،ناهيك عن لج�ان التطوير
إىل 40
التي يكون عملها بنظ�ام القطعة ،وأضف
إىل ذل�ك العديد من االختلاالت والتجاوزات
الت�ي كان العمل يزخر به�ا ،فال نزال حني
نج�د بع�ض اإلضاف�ات واألخطاء نس�أل
أعض�اء لج�ان التألي�ف عنه�ا فنجده�م
مثله�م مثل غريه�م ،ال يعرف�ون من الذي
أضافها؟! وال مل�اذا أضيفت؟! ويمكنكم أن
تتصفحوا ال ُكتُب الدراسية طبعة (/2014
2015م) فلا يخل�و أيُّ كتاب م�ن أخطاء
فني�ة وأخط�اء يف التش�كيل حت�ى كلم�ة
(الجمهورية اليمنية) املوجودة يف بداية ُك ّل
كتاب مدريس تجدون حرف الجيم مفتوحً ا
والصواب أن يك�ون مضمومً ا .ولم تَ ْس� َلم
م�ن األخطا ِء ماد ُة ُ
الق� ْرآن الكريم والرتبية
ْ
اإلسَل�اَ مية للصفوف األول والثاني والثالث
من املرحلة األساس�ية تل�ك الصفوف التي
تنص أس�س تألي�ف املناهج بال�وزارة عىل
أن تك�ون الكتب املقررة للصفوف املذكورة
مضبوطة بالشكل دون استثناء ،وال يتسع
الوقت لعرض الحال التي كانت عليها إدَا َرة
املناهج يف املايض ،ولعلنا نتوس�ع يف ذلك يف
فرصة أ ُ ْ
خ َرى إن ش�اء الله ،ليعرف القايص
والداني متى كان يتم العبث باملناهج ،ومن
كان يقوم بذلك ،ومن تواطأ معه.
 كي��ف وجدت��م املناه��ج يف وضعه��االحالي؟
يف فرتات س�ابقة اس�تغل النافذون من
أَ ْ
صحَ اب التوجُّ هات املتطرفة س�لطاتهم يف
إدخ�ال إضافات على املناهج ال تس�هم يف
بن�اء الوح�دة الوطنية ،تصور ي�ا أخي أنه
أضيف إىل املناهج املدرس�ية وصف الس�يد
حسين ب�در الدي�ن الحوثي ب�ـ "املدعو"،
ووص�ف قضي�ة صع�دة باملح�اوالت التي
تس�تهدف الث�ورة والوح�دة ،وبالفتن�ة
املذهبي�ة يف صعدة ع�ام 2004م ،ويضيف
كتاب التأريخ للصف الثالث الثانوي طبعة
 2013يف صفح�ة  59أن�ه ق�د ت�م القضاء
عىل هذه الفتنة ،وقد تمت إزالة هذا الخطأ
بعد فرتة الح�وار الوطني التي قدمت فيها
الحكومة اعتذا ًرا رسميًّا عن أحداث صعدة.
وال ي�زا ُل يف ه�ذا يف الكت�اب (التأري�خ
للصف الثالث الثانوي) حديث عن القضية
الجنوبي�ة بمث�ل ه�ذه الطريق�ة ،فف�ي
ص 93م�ا زال في�ه إىل اآلن عب�ارة تق�ول:
"إعْ َل�اَ ن االنفصال :م�ن خالل قي�ام أَعْ دَاء
الوحدة بإعْ َل�اَ ن االنفصال ع�ام 1994م".
وغريه�ا م�ن العب�ارات الت�ي ُ
ظلِ� َم فيه�ا
أبن�اء املحافظات الجنوبي�ة بتهمة "الردَّة
واالنفص�ال" يف مختلف الكتب الدراس�ية،
وهناك أخط�اء كثرية من ه�ذا القبيل مما
ال يتوافق مع التعايش السلمي املشرتك بل
يمزق النسيج االجتماعي يف البلد ،ويؤسس
لثقافة الكراهية ويثري الحروب والفتن.
وكل هذه النماذج للتعبئة الطائفية التي

تزخر بها مناهجنا.

تصويبات
ب تناولته
ُ
أكثر جان ٍ
 ما هو ُاللجنة؟
كانت النس�بة األكبر م�ن التصويبات
لغوي�ة بحت�ة ،من خطأ س�ياقي أ َ ْو نَحْ وي
َ
نتيجة
أ َ ْو إمالئي ،ونحو ذل�ك ،وكانت تأتي
خل�ل من الفنيين وقص�ور يف التدقيق من
املراجعني.
 يف الجان��ب العلم��ي واملذهب��يوالعقائ��دي ،م��ا ه��ي ملحوظ��ات لجن��ة
التصويبات؟
ِس� نحو فرض
نعم يا أخ�ي ،نحن لم ن َ رِ ْ
مذهب معَّي�نَّ  ،وال ترس�يخ عقائد طائفية
ً
أساس�ا ،ولك�ن حاولنا أن نزي َل
أ َ ْو مذهبية
ُّ
التعص�ب ويع ِّز ُز
من املناه�ج ُك َّل م�ا يُثريُ
املذهبية.
حذف
تقول :إنه تم
ش��ائعات
 هناكٌ
ُ
ُ
آي��ات قرآنية وأحادي��ث نبوية من املناهج
املدرسية ،ما ردك على هذا القول؟
هذه الشائعة نو ٌع من التضليل اإلعالمي،
ُ
حذف آيات قرآنية أ َ ْو أحاديث نبوية
فال يتم
إلاّ إذا وردت يف س�ياق غري صحي�ح ،أ َ ْو تم
االس�تدالل بش�كل غري صحي�ح ،اً
مثل ورد
خط�أ علم�ي يف م�ادة (الحدي�ث والفقه)
للص�ف الثان�ي الثان�وي ،طبع�ة 2015م،
ُ
حي�ث أق�رت لجنة املراجع�ة تغيري
ص54
اآلي�ة املذكورة يف أس�فل الصفحة بس�بب
االس�تدالل بها يف غري س�ياقها ،وهي قول
صد ََق ً
الل�ه تع�اىلُ :
((خ�ذْ ِم ْ
�ن أَمْ وَال ِِه� ْم َ
�ة
تُ َ
يه� ْم ِبهَ ا))(التوبة،)103:
طهِّ ُر ُه� ْم َوتُ َز ِّك ِ
وتم تغيريها بآية أ ُ ْ
خ َرى مناسبة للموضوع
هي قوله تع�اىل(( :وَآتَ�ى ا ْلمَ ا َل عَ َل�ىَ حُ بِّهِ
ني وَابْنَ
ذَ ِوي ا ْل ُق ْربَ�ى وَا ْليَتَامَ �ى وَا ْلمَ َس�ا ِك َ
َالسا ِئ ِل َ
اب وَأ َ َقا َم َّ
يل و َّ
َّ
الص اَل َة
الس ِب ِ
ني وَفيِ ال ِّر َق ِ
وَآتَى ال َّز َكا َة))(البقرة.)177:
كم�ا هو مبني يف الص�ورة املرفقة هنا،
والتي توض�ح ً
أيضا طريق�ة وآلية عمل يف
اللجنة ،التي تعتمد عىل نس�خة من الكتاب
امل�دريس ،تع�رف بـ(نس�خة اإلس�قاط)
وكل صفح�ة فيه�ا تصويب يت�م توقيعها
(ختمه�ا) من قبل رئيس وأعض�اء اللجنة
كم�ا يظه�ر ،وه�ذا ه�و العم�ل النظامي
ا ُمل َؤ ّ
سسي ،ال كما كان يف الفرتات الس�ابقة
م�ن إدخال تعديالت فردي�ة بدوافع حزبية
وطائفية.
 كلمتكم األخرية.َ
االلتفات�ة ،وأتمنى أن
أش� ُك ُر لكم ه�ذه
تحذ َو وس�ائ ُل اإلعالم حَ ــذْوَك�م ،يف األخذ
م�ن القنوات الرس�مية ،وليس م�ن أخبار
الفيس�بوك وافتعال أزمات ال معنى لها وال
وجو َد لها ،ال سيما اإلخوة السياسيون بدلاً
عن إث�ارة البلبل�ة؛ بغرض تس�جيل نقاط
فيما بينهم.
ونؤكد أننا ننأى بعم�ل الرتبية والتعليم
ً
خصوصا عن أن
عمومً �ا ،وكذل�ك املناه�ج
ً
َ
حزبية؛ ألنها للوطن املتنوع جغرافيًّا
تكون
وثقافيًّا ومذهبيًّا وليست لفئة دون أ ُ ْ
خ َرى.
كما ن ُ َ
طمْ نِئ س�ائ َر أبناء ش�عبنا اليمني
إىل أن املناه�جَ الدراس�ية الي�وم يف مأم�ن
م�ن أيِّ عب�ث ،ولن يطا َله�ا أيُّ تالع�ب أ َ ْو
تس�ييس كم�ا كان يف الس�ابق ،فالعم ُل يف
املناهج الدراس�ية ليس اً
سيًّا مخفيًّا،
عمل رِ ِّ
َ
امليدان التعليمي ،وأيُّ عبث فيها
فهو ينزل
يظهر للمجتمع يف أرسع وقت ،كما نأسف
َ
تتناغ َم دعاي�ات العدوان وعمالئهم
من أن
م�ع ه�ذه املواقف م�ن بعض السياس�يني
الذي�ن يقفون ض�د الع�دوان ،جاهلني بأن
ً
َ
وس�يلة
الع�دوان وعملاءَه يتخ�ذون ذلك
للضغط على املنظم�ات الدولي�ة الداعمة
لطباع�ة الكت�اب املدريس ،س�عيًا منهم إىل
إيق�اف العملية التعليمي�ة يف بالدنا كفصل
من فصول العدوان عىل اليمن.

5

أخبار

اثالثلا

4رفص 4فص 4 4
24بوتكأ 24أ 224

موسع لحكماء بني مطر لتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان
لقاء ّ
ولتنفيذ النقاط الـ12
 :خاص:
ُ
مش�ايخ ووجها ُء وأعيان قبيلة بني مطر
عقد
بمحافظ�ة صنع�اء ،صب�اح أم�س ،لق�اءا ً قبليًّا
موس�عً ا؛ ملناقش�ة آخ�ر املس�تجدات يف الس�احة
الوطنية ،والدع�وة لتنفيذ النقاط الـ  12التي دعا
لها قائ�د الثورة الس�يد عبدامللك الحوث�ي لتفعيل
مؤسس�ات الدولة وتعزيز الصم�ود ملواجهة قوى
الع�دوان ومرتزقته�م؛ إلفش�ال م َ
ُخ ّ
ططاته�م
الخبيثة يف االس�تهداف املنهج ألبناء الشعب يف ُكلّ
املسارات.
ودع�اء حكم�اء ومش�ايخ وأعيان بن�ي مطر،
ُك ّل أبن�اء الوط�ن للوق�وف ًّ
صف�ا واح�دًا يف وجه
الغزاة واملحتلني ومرتزقتهم  ،ويف محاربة الفساد
والعابثني بمقدرات ومؤسسات الشعب.

أطباء مستشفيات الحديدة يو ّجهون نداء استغاثة إلنقاذ الوضع الصحي من االنهيار

 :الحديدة| محمد معوضة:
ُ
املستش�فيات يف محافظ�ة الحديدة ارتفا َع ع�دد الحاالت
تعان�ي
ا َمل َرضي�ة التي تصل إليها من مختلف مديريات املحافظة ،إضافة إىل
محافظات حجة وَاملحويت وريمة ،األمر الذي يصيبها بالشلل التام،
َ
خ َّ
اص�ة مع انعدام الكثري من األدوية وَاملس�تلزمات الطبية؛ بس�بب
حصار العدوان السعودي األمريكي عىل بالدنا.
وَأدى ذلك إىل انتش�ار عدد الحاالت الوبائية وَظهور مئات الحاالت

املصاب�ة بالكولريا ،ناهيك عن معاناة مرىض الفش�ل الكلوي وَتزايد
الحاالت املصابة باملالريا وَااللتهابات وَحمى الضنك والسحايا.
وأكد عدد من مس�ئويل الصحة وأطباء املستش�فيات باملحافظة،
على رضورة مضاعف�ة الجه�ود واالهتمام من قب�ل وزارة الصحة
بمستش�فيات املحافظ�ة ،موجهين يف الوق�ت ذاته ندا َء اس�تغاثة
للهيئات وَاملنظمات الدولية لإلنقاذ املستشفيات اليمنية بشكل عام
ومستش�فيات محافظة الحديدة بشكل خاص من وضعها الصعب
التي تعيش�ه ،بس�بب الحصار والع�دوان الال أخالق�ي وَالذي تجاوز
جميع الرشائع السماوية والقيم اإلنسانية .

أبناء مذيخرة يطالبون ببدء العام الدراسي واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتغ ّيبني
 :خاص:
ن ّ
ظ�م أبن�ا ُء ووجه�اء وعقلاء ومعلمو
مديرية مذيخرة بمحافظة إب ،أمس ،وقفة
جماهريي�ة حاش�دة لدعم انتظ�ام العملية
التعليمية.
وأكد املش�اركون يف الوقفة التي حرضها
وكي ُل املحافظة ،حارث املليكي ،ومس�ؤولو

املديري�ة ،اس�تمرا َرهم يف دع�م العملي�ة
التعليم�ة واالبتع�اد ع�ن تسييس�ها وعدم
اإلرضار بالطالب والطالبات وتقديم خدمات
مجانية للع�دوان ومرتزقته الذين يس�عون
بشتى الوسائل إىل إيقاف العملية التعليمية؛
لتجهيل أبناء هذا البلد ،مشددين عىل رسعة
تحديد اجتماع لكل مدراء املدارس واملعنيني
بالرتبي�ة لفت�ح امل�دارس واس�تقبال طالب

وطالبات املديرية لبدء العام الدرايس الجديد
السبت القادم.
ودعا املشاركون إىل تشكيل لجان مراقبة
من املجل�س املحيل ومكتب الرتبية باملديرية
ومكت�ب الخدم�ة املدنية واملشرف الرتبوي
ألنص�ار الل�ه للن�زول امليدان�ي للم�دارس
ومتابعة املتواجدين واملتغيّبني عن الحضور
واتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم.

أكدوا على ضرورة انتظام الدراسة إلفشال مؤامرة العدوان على العملية التعليمية:

أبناء ذي السفال بإب يطالبون املجتمع الدولي اإليفاء بالتزاماته
ويؤكدون استمرارهم يف رفد الجبهات
 :خاص:

ّ
لاء ومعلم�و
أك�د أبن�ا ُء ووجه�ا ُء وعق ُ
مديرية ذي السفال بإب ،مواصلة صمودهم
يف مواجه�ة الع�دوان الس�عودي األمريك�ي
عىل بالدن�ا ،وعىل أهمية اس�تمرار وانتظام
العملي�ة التعليمي�ة وإفش�ال مؤام�رات
العدوان الهادفة إليقاف العملية التعليمية.

مجددي�ن خلال الوقفة الحاش�دة التي
ن ّ
ظموه�ا ،أم�س ،لدعم العملي�ة التعليمية،
اس�تمرارهم يف التعبئ�ة الجهادي�ة العام�ة
والتحش�يد ورفد الجبهات بالرج�ال واملال،
مطالبين يف بي�ان وقفته�م األم�م املتحدة
واملجتم�ع ال�دويل ،بتحم�ل مس�ؤولياتهم
واإليف�اء بالتزاماته�م وتعهداته�م برصف
مرتبات املوظفني وعىل رأسهم املعلمني.

كم�ا ش�ددوا على رضورة أن يضطل�ع
املجل�س الس�يايس األعلى والحكوم�ة
بمس�ؤولياتهم واإلرساع يف محاسبة ُك ّل مَ ن
يقف يف صف العدوان وكل من يعرقل تفعيل
األجهزة الرقابية وأجهزة القضاء .
حضر الوقفة وكي ُل املحافظة للش�ؤون
املالي�ة واإلداري�ة عيل بن علي النوعة وعد ٌد
من مسؤويل املديرية.
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سائقو باصات النقل في أمانة العاصمة يصرخون بوجه الظلم والفساد:

ندفع مبالغ بمتوسط  1500ريال يومي ًا ألشخاص
يحملون «الصميل» بدون سندات

مليارات النقل يف ُعهدة املجالس
املحلية ..والشعب بال مرتبات
يعاني أبنا ُء الشعب اليمني ظروفا ً
ً
صعبة جراء نقل العدوان
اقتصادية
األمريكي السعودي البنك املركزي إىل
عدن ،وسيطرة املرتزقة عىل أكثر من
 90%من إيرادات الدولة ،وما تبقى منها
تذهب عرشات املليارات إىل جيوب ..تسجّ ل
باسم مجهول رغم أنها كانت ستُعني
عىل رصف ما تيرس من الراتب ،ومع علم
حكومة اإلنقاذ إال أننا لم نلمس أيَّ تحرك
لضبط اإليرادات املتوفرة.
ِ
املليارات من
وتجنّي املجالس املحلية
تفر ُ
ضها عىل
الرياالت من الرسوم التي ِ
وسائل النقل ،لكنها عهدت باملهمة إىل
مقاولني ،الذين بدورهم يؤجّ رون مجموعة
ٍ
سندات
من البالطجة الذين ال يحملون
رسمية لتحصيل الرسوم بل يحمل ُك ّل واحد
ب حجمه كلما
منهم «صميالً» وكلما َك رُ َ
م ّكن صاحبه من فرض أكرب مبلغ ممكن
من سائقي األجرة (الباصات) يف العاصمة
واملحافظات ووسائل النقل األخرى.
يف صحيفة املسرية اتصلنا بكل األطراف
املسؤولة عن هذه الفوىض ،وأقر الجمي ُع
باملشكلة ،لكنه إقرا ٌر غري ٍ
كاف ألن يقول
املسؤول إن هناك املليارات التي تحصل
من هذا القطاع وال أحد يعرف مصريُها،
فيما املاليني يتضوّرون جوعا ً بدون
مرتبات ،ويكتفون بالقول إنها «مشكلة».

 :تقرير/هاني أحمد علي:

يبحَ ُ
ث موظفو اليمن عن مرتباتهم املنقطعة منذ أكثر
من عام ج ّراء نقل البنك املركزي إىل عدَن من قبل املرتزقة،
لكن اليمنيني كانوا يعولون عىل حكومة اإلنقاذ بأن تقو َم
بواجبه�ا وضب�ط اإليرادات املتوف�رة رغم ق ّلته�ا ،لكنهم
وج�دوا أن عرشات املليارات َ
تذه�بُ إىل املجهول رغم أنها
كانت ستكفي لرصف املرتّبات أ َ ْو جزء منها.
وتجن�ي املجال�س املحلية امللي�ارات م�ن الرياالت من
الرس�وم التي تفرضها عىل وس�ائل النق�ل ،لكنها عهدت
باملهم�ة إىل مقاولين ،الذين بدورهم يؤجّ �رون مجموعة
من البالطجة الذين ال يحملون س�ندات رسمية لتحصيل
الرس�وم ،بل يحم�ل ُك ّل واحد منهم «صمي�ل» وكلما َك رُبَ
حجمُ�ه كلما م ّك�ن صاحبه من فرض أكبر مبلغ ممكن
من س�ائقي األجرة (الباصات) يف العاصمة واملحافظات
ووسائل النقل األخرى!!.
يف صحيفة املسيرة اتصلنا بكل األطراف املسؤولة عن
ه�ذه الف�وىض ،وأقر الجميع باملش�كلة ،لكن�ه إقرار غري
ٍ
َّ
تحصل
كاف ألن يق�ول املس�ؤول إن هناك امللي�ارات التي
م�ن هذا القط�اع وال أحد يع�رف مصريه�ا ،فيما املاليني
يتضوّرون جوع�ا ً بدون مرتبات ،ويكتف�ون بالقول إنها
«مشكلة».
كان األل�م يعرص قلوبنا ونحن نس�تمع إىل ذلك الرجل
الس�تيني ال�ذي تب�دو آثار التع�ب واإلعي�اء واضحة عىل
ُ
مهنة سائق باص «نقل متوسط عىل خط
وجهه ولم تعد
مذبح – الس�تني – ش�ميلة والعكس» والذي يزاولها منذ
الس�اعات األوىل للفج�ر وحتى س�اعة متأخ�رة من الليل
ُ
تلي�ق برجل عجوز يف هذا الس�ن الذي ما كان له مزاولتها
ل�وال الوض�ع االقتصادي الذي يعيش�ه ُك ّل س�كان اليمن
ج ّراء العدوان والحصار.
قادن�ي دافِ ُع الفضول ومعي زمييل عبدالرحمن مطهّ ر
الذي كان يركب بجواري عىل متن الباص املتجه من جولة
عصر إىل منطقة مذبح ونحن نش�اهد الس�ائق العجوز
يدف�ع مبلغ  100ري�ال ألحد األش�خاص الواقفني بجوار
ً
غليظة تس�مى «الصميل»،
الب�اص حامالً بني يديه عصا
بينما لم يكن راكبا ً داخل الباص س�وى بضعة أش�خاص
ولم يكن ممتلئاً؛ بسبب ازدحام الباصات يف نفس املكان..
وحين املبادرة بس�ؤاله حول املبلغ الذي دفعه للش�خص

أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة لـ «المسيرة»:

نتعهد بتش��كيل لجان تُنهي ظاهرة جباية
الرس��وم غير القانونية من سائقي الباصات
والقضاء على «المتهبّشين»
مدير المرور:

ال عالق��ة لنا بتحصيل المبالغ من س��ائقي
مركبات النقل وعملنا يقتصر على الجانب
التنظيمي واإلشرافي
الواق�ف يف الخ�ارج ،فكان�ت
الصدمة كبرية ونحن نس�تمع إلي�ه متحدثا ً بنربة تعلوها
الح�زن واألىس بأنه يدفع يف اليوم ما يقارب الــ ()1400
ريال كجبايات غري قانونية َ
تؤخذ بالقوة وبدون س�ندات
رس�مية عىل م�دار اليوم ألش�خاص يس�مون أنفس�هم
مندوبني ينترشون عىل امتداد خط (ش�ميلة  -الس�تني –
مذبح) وهو الخط الذي يعمل عليه.
حاولنا التعاطف مع الرجل العجوز سائق الباص الذي
طالبناه برفض منحها لهؤالء األش�خاص والتعامل فقط
عرب املندوبني الرس�ميني ممّ ن يحملون س�ندات رس�مية
لصالح الدولة ،فكان الدهش�ة واالس�تغراب سيد املوقف
حينها وهو يؤكد لنا بأنه إزاء هذا الرفض سيتلقى رضبا ً

مربحا ً من قبل تلك العصابات التي يقف َ
خلفها نافذٌ كبريٌ
يدعى «عاطف أ َ ْو عايض» ،حسب ما يتذكر.
حاولنا م�رارا ً وتكرارا ً التأكد من صحة كالم الس�ائق،
لع�ل املزايدة تكون ح�ارضة يف ما يقوله ،فما كان منه إال
أن طلب منا االستمرا َر معه ملعرفة الحقيقة ونشاهد بأم
أعينن�ا عدد أفراد العصابة ال�ذي ال يكون بني الفرد منهم
وآخ�ر س�وى بضعة أمت�ار ،إال أن موع�د نزولنا من فوق
الب�اص ووصولنا إىل املكان املطلوب حال دون االس�تمرار
يف مواصلتن�ا رحلتنا مع الس�ائق الحزين حت�ى نهايتها،
ورغم ذلك نجزم يقينا ً بأن ما ذكره هذا الرجل الذي تذهب
ربع أ َ ْو ثلث أ َ ْو نصف أجرته طوال اليوم إىل جيوب عصابة
تج ّردت من األخالق واإلن ْ َسانية والوطنية ،ال سيما يف مثل

العدد
()280


7

تحقيق

اثالثلا

4رفص 4فص 4 4
24بوتكأ 24أ 224

رئيس هيئة النقل البرّي لـ «المسيرة»:

لمتعهدين غير موظفين رسميين عن طريق عمل عقود وتكاليف
مكاتب النقل بالمديريات توكل عملها األساسي في جباية رسوم النقل ّ
المتعهدون يفرضون رسوم ًا بمبالغ أكبر من المحددة رسمي ًا وبسندات غير رسمية
توقيع العقود بمبالغ زهيدة ال تتعدى  100ألف ريال للخط الواحد سنويًا وهذا ال يساوى  % 10مما يتم تحصيله على الواقع
التضارب في االختصاصات والصالحيات بين مكاتب النقل والهيئة العامة للنقل البري أدى إلى ضياع إيرادات النقل وجبايتها
هكذا ظروف صعبة يعيش�ها الس�ائقون بع�د أن وصلت
أسعار املشتقات النفطية والغاز إىل أرقام خيالية.

جمعان يتو ّعد «املته ّبشني» والنقل تؤكد
أنهم تابعون ملجالسه

وتش�هد أمان�ة العاصم�ة صنع�ا ُء انتش�ارا ً واس�عا ً
لعصابات راجلة عىل امتداد الشوارع والخطوط الرئيسية،
ق�د تكون أش�به بعصابات ُق ّ
ط�اع الط�رق املتواجدين يف
الخطوط الطويلة بني املحافظ�ات والبلدان ،إال أن الفرق
الشاس�ع بينهما ه�و أن ضحايا العصاب�ة األوىل يقدرون
باملئ�ات يومياً ،فيم�ا األخرى يك�ون ضحاياها مجموعة
بسيطة من املسافرين وعابري السبيل.
ولم يكن لهؤالء األشخاص أن يقوموا بممارسة أعمال
التق ّ
طع والنهب وجباية األموال من سائقي وسائل النقل
الخفيف�ة داخل العاصمة لوال تمتعهم بحصانة رس�مية
ً
ممثلة بمكاتب
وحصولهم عىل مباركة الس�لطة املحلي�ة
النقل يف تلك املديريات.
وحول ه�ذا املوضوع أكد أمني محم�د جمعان – أمني
ً
مش�كلة يف
عام املجلس املحيل بأمانة العاصمة ،أن هناك
امليدان عىل مس�توى مديريات األمانة بعد قيام الس�لطة
املحلي�ة ومكاتب النق�ل فيها بعمل تكليفات ألش�خاص
تح�ت مس�مى «متعهدي�ن» مهمته�م تحصيل الرس�وم
القانوني�ة من س�ائقي الباصات عبر الف�رزة أ َ ْو الخط،
بموجب سندات رس�مية مقابل التزام املتعهَ د بدفع مبلغ
مايل معينَّ نهاية العام.
ويف ترصي�ح خاص لــ «املسيرة» أوضح جمعان ،أن
إص�دار الكثري من هذه التكاليف هو ما يس�بّب املش�كلة
ويدفع للخلط بني من يعمل بش�كل رسمي ومن هو غري
ذلك ،مؤكدا ً وجود من أسماهم «املتهبّشني» الذي يعملون
بطرق غري قانونية يف جباية األموال من سائقي الباصات
ال يمثل�ون املجالس املحلية ولي�س ولوجودهم أية صفة
قانونية.
وتعهّ د أمي ُ
ن عام املجلس املحلي بالعاصمة ،أن يعمل
بش�كل عاج�ل على ح�ل ه�ذه اإلش�كالية وإنه�اء هذه
الظاهرة من خالل تش�كيل لجان ميداني�ة بالتعاون مع
إدارة امل�رور ومكتب النقل باألمانة وأمن أمانة العاصمة،
داعي�ا ً ُك ّل الس�ائقني يف أمانة العاصم�ة إىل عدم الرضوخ
لتل�ك العصاب�ات والتوجّ �ه إىل قي�ادة أمان�ة العاصم�ة
لتقديم ش�كاواهم ضد هؤالء األشخاص حتى تتسنى لها
معرفتهم وتواجدهم قبل القبض عليهم ومحاسبتهم.
لك�ن هيئ�ة النق�ل البرّي تحمِّ �ل املجال�س املحلي�ة
املس�ؤولية الكامل�ة عن ذل�ك ،وتوضح أن مكات�بَ النقل
يف املديري�ات تابع�ة للمجال�س املحلية وه�ي التي تقوم
بالتعاق�د مع املقاولين ،فيما هؤالء يؤج�رون البالطجة
لتحصيلرس�ومبدونس�ندات.

ُ
ّ
يتفضل بها عتاولة الفس�اد م�ن املقاولني
الفت�ات الت�ي
َ
مبالغ زهيدة ربما تمثل
واملتعهدين س�نوياً ،وتكاد تكون
تحصي َل يوم واحد ،فيم�ا بقية تلك األموال تذهب لجيوب
املنتفعني واملستفيدين والفاسدين.
َ
املبال�غ الت�ي يتم تحصيله�ا قانون�ا ً من قبل
كم�ا أن
الس�ائقني ،س�واء داخل العاصمة أ َ ْو عن�د مداخلها أ َ ْو يف
الخط�وط الطويلة مقابل صيانة الط�رق ،هي األخرى ال
ُ
يُع َر ُ
حيث ال تزال هناك الكثريُ من الش�وارع
ف عنها يشء،
الرئيس�ية والفرعية داخل أمانة العاصمة تمتلئ بالحفر
وانتهاء مادة اإلسفلت منها منذ سنوات طويلة ولم تشهد
أية معالجة أ َ ْو إصالح ،ولنا يف طريق الحديدة صنعاء خري
مثال عىل اإلهمال والتسيُّب ،خصوصا ً وهذا الطريق الذي
ُش�يِّ َد يف عهد اإلمام أحمد حميد الدين قبل حوايل  60عاما ً
ل�م يطرأ علي�ه أي تغيري رغم انتهاء صالحيته باس�تثناء
الصيانات املؤقتة واإلجراءات الرتقيعية.

الدعوة إىل عقد اجتماع عاجل

إىل ذلك ّ
أكد مصد ٌر محيل يف مديرية السبعني ،أن عملية
تحصيل رس�وم النقل من قبل س�ائقي النقل واملواصالت
العام�ة تتم بصورة عش�وائية وال توجد له�ا أية ضوابط
أ َ ْو معايير ،موضحا ً أن هذه األم�وال التي تقوم بجبايتها
عصاب�ات تابع�ة ملتعهدي�ن م�ن قب�ل مكات�ب النقل يف
مديري�ات أمانة العاصمة تعترب موادا ً مهدرة ال تس�تفيد
منها الدولة.
وأش�ار املص�در لــ «املسيرة» إىل ضب�ط عصابة قبل
فرتة بمنطقة ش�ميلة كانت تقو ُم بأخ�ذ جبايات بالقوة
من س�ائقي خط صنعاء – ذم�ار – إب – تعز ،بعد ّ
تلقي
العديد من الش�كاوى ضدهم ،منوّها ً أن العصابة املكونة
م�ن  25ش�خصا ً كان�ت تتناوَبُ على العمل خلال ثالث
فرتات باليوم ،وتقوم بأخذ مبلغ  6آالف ريال عىل سائقي
الهيلوكس و 5آالف ريال عىل س�ائق الباصات املتوسطة،

رسوم النقل إيرادات مهدرة
من جانبه ،نف�ى العقيد عبدالله النوي�رة – مدير عام
امل�رور بالعاصم�ة ،بأن تك�ون إلدارته عالق�ة بموضوع
جباية وتحصيل األموال من سائقي مركبات النقل العامة
بأي شكل من األشكال ،موضحا ً ّ
أن رشطة املرور يقترص
عمله�ا عىل الجان�ب التنظيم�ي واإلرشايف فقط وذلك من
خلال تنظيم حركة السير يف الش�وارع ومن�ع االزدحام
بالخطوط الرئيسية.
ولفت العقيد النويرة يف ترصيح لصحيفة «املسيرة»،
إىل أن عملي�ة تحصي�ل األموال من وس�ائل النقل ،س�واء
الخفيفة والثقيلة واملتوس�طة ،هي موج�ودة يف ُك ّل دول
العالم ،باعتبار أن هذه الوسائل تستهلك أهم خدمة وهي
الط�رق ،ويُفترض أن يت�م تحصيل تلك األم�وال املحددة
والرمزية بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي بشكل
قانوني ،تس�دد للخزين�ة العامة للدولة يف س�بيل صيانة
الطرق وتنفيذ خدمات جديدة.
ّ
املتحصلة من قبل س�ائق النقل
وفيم�ا تعترب األم�وال
لصال�ح الدولة جز ًء مهما ً من اإلي�رادات العامة فإن هذه
ٍ
إيرادات مهدر ًة ،س�واء يف الس�نوات
املبال�غ يف اليم�ن تعد
الس�ابقة أ َ ْو الحالي�ة ،ال يص�ل منها إىل خزين�ة الدولة إال

مندوبو فرزة البا�صات

حيث كان�ت تمارس ه�ذا العمل بدون صف�ة قانونية أ َ ْو
بتكليف من املديرية ومكتب النقل.
ودع�ا املصدر ،قي�ادة أمان�ة العاصمة لعق�د اجتماع
عاج�ل يضم رؤس�اء وأمن�اء املجال�س املحلي�ة ومدراء
مكاتب النقل يف املديريات ،ملناقش�ة هذه الظاهرة ووضع
ح� ٍّد للتج�اوزات الت�ي يرتكبه�ا املتعه�دون وعصاباتهم
َ
ومحاس�بة ُك ّل م�ن تورط بجباي�ة األم�وال بصورة غري
قانوني�ة وإيجاد حل ش�امل ملا من ش�أنه توريد األموال
املهدرة لخزينة الدولة ،خصوص�ا ً يف األوضاع االقتصادية
التي يمر بها الوطن.

تكليف املتعهدين مخالفة لنصوص القانون
ُ

بدورهّ ،
أكد وليد الوادعي –رئيس هيئة النقل الربي -أن
ُ
ُ
نتيجة قيام مكاتب النقل
يحص ُل اآلن يف املي�دان هو
الذي
باملديريات بإيكال عملِها األسايس يف جباية رسوم النقل،
ملتعهدين غري موظفني رس�ميني ،ع�ن طريق عمل عقود
وتكالي�ف لهم ،لجباي�ة هذه الرس�وم وتأجري الش�وارع
العام�ة وليس املواق�ف العامة ،وذل�ك باملخالفة للقانون
وتعميم مجل�س الوزراء رقم ( )1لس�نة  2004م ،والذي
ينص عىل أن تمتن َع املجالس املحلية واملر َكزية من تكليف
أشخاص من تحصيل أية موارد مالية ،ما لم يكن موظفا
رس�ميا ومس�توفيا للرشوط القانونية ،وك�ذا باملخالفة
لتعميم معايل وزير املالية رقم ( )11لس�نة  2004بش�أن
من�ع تكليف أش�خاص لتحصي�ل أية م�وارد مالية ما لم
يكونوا مس�تويف الرشوط القانونية.
وأوضح الوادعي يف ترصيح خاص لصحيفة «املسرية»،
َ
بمبالغ زهيدة ِجدًّا
أن املديريات تقوم بتوقيع هذه العقود
ال تتعدى  100ألف يف أحس�ن األحوال للخط الواحد ،وهذا
ال يس�اوى حت�ى  10%مم�ا يت�م تحصيل�ه بالواقع عىل
وسائل النقل داخل أمانة العاصمة ،فيما أصبحت املواقف
فاضية والج�والت مزدحمة ،ناهيك عن املظاهِ ر الس�يئة

والعش�وائية من قبل هذه املجاميع التابع�ة للمتعهدين،
والبلطج�ة يف جباية رس�وم غري قانونية وبدون س�ندات
رسمية.
وأش�ار رئيس هيئة النقل البري ،إىل أن مكاتبَ النقل
كإدارات عام�ة باملحافظات تتب ُع املجال�س املحلية ماليا ً
وإداري�ا ً وإرشافي�ا ً وأصب�ح عملها مقص�ورا ً عىل قطاع
النقل البري فقط دون بقية القطاع�ات األخرى التابعة
لوزارة النقل ،واقترص عملها عىل جباية الرس�وم املحلية
املنصوص عليها بقانون الس�لطة املحلية رقم ( )4لسنة
ولق�رار رئي�س مجلس الوزراء رقم ( )283لس�نة
2000
ِ
 2001بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم املحلية املنصوص
عليه�ا يف املادة رقم ( )123بامل�ادة رقم ( )15واملادة رقم
( )19الفق�رة (ب) ،أمّ �ا صلته�ا بوزارة النق�ل فتقترصُ
عىل تكليف وزي�ر النقل ملدير عام النقل باملحافظة ورفع
ترشيح ملجلس الوزراء باسمه إلصدار قرار مدير عام ،أما
م�دراء مكاتب النق�ل باملديريات فيت�م تكليفهم مبارش ًة
م�ن قب�ل املجالس املحلي�ة ،موضحا ً أن ه�ذا الوض َع غريُ
الطبيعي وغري القانوني أدى إىل عشوائية العمل وتضا ُر ٍب
يف االختصاص�ات والصالحي�ات بين ه�ذه املكاتب وبني
الهيئ�ة العامة للنقل البري وأدّى إىل ضياع إيرادات النقل
وجبايتها باملخالف لقانون النقل وقانون السلطة املحلية
والقانون املايل للجمهورية.
ون�وّه الوادع�ي ،إىل أن املجال�س املحلية تق�و ُم بعمل
عقود مع متعهدين ليقوموا بعدها بجباية هذه الرس�وم
عىل جميع وسائل النقل وبجميع أحجامها وبمبالغ أكرب
من الرسوم الرسمية وبسندات غري رسمية تتم طباعتها
م�ن قبل ه�ذا املتعه�د ويتم ختمه�ا بختم مكت�ب النقل
باملديرية وتتم جبايتها يف الطرق الرسيعة عرب اس�تحداث
نق�اط بها ،مؤكدا ً أن القانون ين ُ ُّ
ص عىل أن هذه الرس�وم
تُجبَى يف أماكن االنطالق وليس يف الطرق العامة ولصالح
املديريات التي تنطلق منها وسائل النقل.

العدد
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قطرة مداد حول
الصماد!
حديث ّ
د .مصباح الهمداني
ُ
ح َ
ُ
ينقصه
يقف عىل رأس الس�لطةِ رج ٌل يحمل ُك ّل معاني الرجولة ،ال
ني
حينها إلاّ رجال ،يلتفون حوله كالتفاف الس�وار حول املعصم ،يشدون من
أزره ،ويرتجمون توجيهاته إىل أفعال.
ُ
نتح�دث ع�ن رئي�س املجل�س الس�يايس القائ�د األعلى للقوات
وحين
املس�لحة :صال�ح الصماد ،فإنن�ا ال نحت�اج إىل التعريف به ،فه�و الذي ما
عرفن�اه؛ إلاّ من خالل صوره يف الجبهات ،وما أحببن�اه إلاّ ح َ
ني رأينا الفع َل
قب�ل القول ،وما تزال جبهات ما وراء الح�دود والجُ زر تتحدث عن زياراته،
وما تزال املعس�كرات يف تعز وذمار وصع�دة تتحدث عن توجيهاته ودعمه،
ومساندته..
وكم�ا كان�ت جبهات املع�اركِ  ،قد َ
عرفت ُه اً
بطل ش�جاعً ا ِمقدامً �ا ،يرتعِ ُد
من�ه األَعْ �دَاء ،ويتصاغر أمام�ه العمالء ،فإن�ه كما عهدن�اه ،بنفس القوة
والش�جاعة والصالبة يف مواجهة جبهة الفس�اد الداخلية ،والتي ال تقل عن
جبهات املعارك.
وبالرغ ِم من التحديات الكبرية فيها ،وأس�اطني الفساد من عتاولتها ،إلاّ
أنه يُث ِب ُ
ت للوطن أنه األجدر بالثقة ،واألم ُل للشدّة ،واألقوى للقيادة.
ولقد استوقفني خطابه األخري يف اللقاء املوسع للمنظومة الرقابية ،وهو
يضع النقاط عىل الحروف ،ويش�خص حال�ة العدو املتخبط العاجز ،والذي
ُ
والخرسان يف ُك ّل جبهة ومواجهة ،ولم
استنفذ ُك ّل طاقاته ،ومُني بالهزيمة
يعد أمامه سوى الجبهة الداخلية والتي عرب عنها الصماد بقوله:
(أن الع�دو يحاول إس�قاط ُم َؤ ّ
سس�ات الدول�ة من الداخ�ل بهدف عدم
تمكننا من إدَا َرة شؤون الدولة)
وهذا التشخيص الصحيح هو ن ُ
ِصف املرحلة يف فه ِم العلةِ ودوائها ،فح َ
ني
يستشعر الجميع أن العدو قد َ
نخر
بات عاج ًزا عن مواجهة ال ِّرجال ،ولجأ إىل ِ
الجس ِد من الداخل ،عن طريق الفسادِ .
وم�ن واضح القول بأن الفاس�د هو عميل ،س�وا ًء ارتب� َ
ط بالغزاة أم لم
يرتبط ،فهو يف حقيقة األمر يصبُّ يف خدمتهم وتحقيق أهدافهم!
وكم كان واضحً ا يف ترجمة التقارير إىل أعمال حني قال:
(أولئ�ك الذين يبذلون جهدهم يف التحقيق ويف الرقابة ويف املتابعة ينبغي
أن يلمسوا ثمرة لذلك الجهد).
إذ ال معن�ى للتقارير التي تشير بأصاب�ع األدلة والرباهني إىل أس�اطني
الفس�اد واإلفس�اد ،وال يتم بحقهم اتخاذ أي إجراءات رادع�ة قوية ،مهما
كانت وظيفة الفاسد أ َ ْو حزبه..
ول�م يف�ت الرئيس يف خطاب�ه الواضح والش�فاف أن يضع الي�د يف أحد
األماكن التي من خاللها تستطيع املنظومة الرقابية أن توقف معظم عملية
الفساد والتي أشار إليها بقوله:
(وهنا أنتم تس�تطيعون أن تخرس�وا هذه األلسن من خالل أدائكم ومن
خالل عملكم وأنتم املعنيون وبالذات يف وزارة املالية فهي تعترب خط الدفاع
األول ملواجهة الفس�اد وكل املشاريع وربما تسعني باملائة مما يحصل فيها
من مشاكل واختالالت).
وال أمتل�ك إلاّ أن أش�عر بالفخ�ر حين أج�د الرئيس الذي أفخ�ر به بهذا
الوضوح وهذه النزاهة وهذا الوعي حني أملحَ إىل دعمه ونظافة يده بقوله:
(نحن يف مرحلة حساس�ة وخطرية ولسنا متخوفني من تفعيل األجهزة
الرقابية ليس لدينا أرصدة ،وليس لدينا أرايض ،وليس لدينا عقود).
ولم يغب عن الرئيس الهم األكرب للمواطن البس�يط ،وهو يشير إىل أحد
أ َ َه ّم األهداف للحد من الفساد بل والقضاء عليه حني قال:
(ر ّكزوا اآلن عىل لقمة عيش املواطنني ،عىل تحسني اإليرادات).
وحني يكون الرئيس مُلمًّ ا ومُدر ًكا ،ويحمل مسئولية املرحلة بصدق ،فال
تغيب عن ذهنه وال خططه وال توجيهاته املسئولية الكبرية والتي عرب عنها
بقوله:
(لذلك نحن جميعً ا يجب أن نفهم أننا يف اقتحامات جميعً ا).
وهي بالفعل مرحلة اقتحامات ألوكار العدو الغازي املعتدي يف ُك ّل جبهة
وموقع ومواجهة وأيضا هي اقتحامات لكل خزينة فاس�د ومكتب مفس�د
ورصيد سارق ومليارات لص..
وما أعظمها من مكانة حني يش�عر املراقب أن رئيس الدولة معه بصدق
يف مكافح�ة أس�وأ وباء ينخر جس�د الوطن م�ن داخله ،حيث أمل�ح إىل ذلك
بوضوح حني قال:
(نحن بإذن الله تعاىل سنكون جنبًا إىل جنب مع هذه األجهزة).
وحني نق�رأ توجيهات وترصيح�ات الرئيس نلمس الص�دق والرصاحة،
والقوة والش�جاعة ،وعليه فإن واجب املنظومة الرقابية أن تقوم بواجبها،
وأن تع ّري الفس�اد واملفسدين ،وتتعامل مع ُك ّل فاسد عىل أنه عميل خطري
بل أش�د خطورة من أولئك العمالء يف فنادق الرياض وإس�طنبول والقاهرة
وعمَّ ان..
إن الفاس�د تحت رعاية حكومة اإلنقاذ يق�وم بدورين خبيثني هادمني،
فهو يخدم العدو الخارجي ،ويحرض الصديق الداخيل..
فاملواطن بش�كل عام حني يرى الفس�اد يف أي ص�ورة وأي مكان يوجه
أصاب�ع االته�ام واللوم كله�ا إىل أنصار الل�ه واملؤتمر ،ويرم�ي ُك ّل دعواته
ولعناته إىل املسئولني..
فارضب�وا بال ّرقاب�ةِ والتحقي�ق الش�جاع ُك ّل فاس� ٍد ومُفس�د ،وانرصوا
املجاهدين بشجاعةٍ يف الداخل توازي شجاعتهم يف الجبهات!
ُ
وأوس�خ قبحً ا،
وودع�وا الحياء يف مواجهة الفاس�دين ،فإنهم أكثر رشًّا،
من عمالء الفنادق.
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فقه اإلمام علي السياسي في التعامل مع
أصحاب السوابق التأريخية في الحكم
خالد موسى
ُ
الق� ْرآن الكري�م
يعتبر
اً
ش�امل ومرجعي�ة
دس�تو ًرا
كافية لش�تى مجاالت وشؤون
الحي�اة الديني�ة والسياس�ية
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة
وهن�اك ش�خصيات ْ
إسَل�اَ مية
نهل�ت م�ن ُ
الق� ْرآن وعش�قته
وارتبط�ت ب�ه ارتباط�ا قوي�ا
ووثيق�ا حتى ق�ال عنها النبي
صىل الله عليه وعىل آله وسلم:
الق� ْرآن ُ
عيل م�ع ُ
والق� ْرآن مع
علي وق�ال لإلم�ام :س�تقاتل
على تأويل ُ
الق ْرآن كما قاتل�ت عىل تنزيله واليوم
تعي�ش األمة ْ
اإلسَل�اَ مية حالة مزري�ة من الغباء
والتبل�د والتجهي�ل املتعم�د واملمنهج يف أبس�ط
القضاي�ا وص�ارت األُمُ�ور الفطري�ة والبديهية
قابل�ة للتش�كيك والتفكيك ال س�يما فيما يتعلق
بأ َ َ
ساسيات وأبجديات السياسة والعمل السيايس
يف ْ
اإلسلاَم وأمام شخصية كشخصية اإلمام عيل
وفكر كفك�ره وتجربة كتجربته نقف لنس�تلهم
ال�دروس السياس�ية ونقتب�س األس�س الثورية
التي أرىس قواعدها طبقا للقرآن الكريم وسيرة
الرس�ول األعظم وأمام ما تمر به اليمن والشعب
اليمن�ي املظل�وم من ع�دوان دويل وتآم�ر عاملي
اضطر القوى الثورية للرشاكة مع مكون أحسنا
ً
قياس�ا عىل ذل�ك املكون الذي
الظن به يف البداية
هربت قيادت�ه إىل الرياض وأعلنت التأييد الكامل
واملطلق للعدوان عىل الشعب بل ودعمت وشاركت
وغررت عىل الشباب ودفعت بهم لقتال إخوانهم
إلاّ أن الرشاك�ة مع ه�ذا املكون ال�ذي نتمنى أن
يس�ارع يف تقيي�م ومراجع�ة تأريخ�ه ومواقفه
ويس�تفيد من أخطاء اآلخرين قب�ل فوات األوان
فالرشاك�ة معه وم�ع أي مكون كان�ت واضحة
من�ذ اليوم األول ومرشوطة برشط أ َ َ
س�ايس وهو
مواجه�ة الع�دوان والتص�دي له بكل الوس�ائل
واألس�اليب واملحافظة عىل الجبهة الداخلية من
التص�دع واالخرتاق إلاّ أن تجربة الرشاكة معه لم
ترتج�م يف امليادي�ن ترجمة كما ينبغي بل ملس�نا
تمنن�ا من هذا الرشيك وأناني�ة ومراوغة وتالعبًا
وازدواجي�ة وكأن العدوان قد توقف وإعمار البلد
قد بدأ واملحتل قد رحل وهذا ما اس�توجب كتابة
ه�ذا املقال ال�ذي ربطن�اه بسياس�ة اإلمام عيل
وقيم�ه وقوانينه إن صح التعبير والثوابت التي
أرس�اها من خالل تجربته كحاكم فها هو اإلمام
عيل ينصح الرعية أ َ ْو الشعب بالتمرد عىل أدعياء
السياس�ة الذين يرضون الش�يطان وال يرضون
الل�ه من خلال تنفيذ الرغب�ات الذاتي�ة للنفس
واله�وى أ َ ْو م�ن خالل ممارس�ة الظل�م والقمع
والفس�اد وامليل مع اله�وى الحزب�ي أ َ ْو األرسي
واملذهبي أ َ ْو عرب تقديم التنازالت واملبادرات املذلة
واالستسلامية للطواغيت أ َ ْو التن�ازل عن هوية
شعب واملتاجرون بمستقبل أمة ويتعاملون مع
التضحي�ات الكبرى والدماء الطاه�رة واألرواح
الزاكية بنُكران ومراوغة ،بل ويس�عون س�عيهم
املاك�ر والفاج�ر الحت�واء اإلنجازات العس�كرية
وتحويرها وتوظيفها لتلميه ش�خص والرتويج
لحزب وهذه العقلية السياس�ية ه�ي ذاتها التي
ً
اً
ومطبل
مصفقا
ال تريد من الش�عب إلاّ أن يكون
اً
وجاهل يميل مع ُك ّل ريح ال يملك رصيدًا
وتابعً �ا
من الوعي والبصرية والتفكري وتقييم الحاكم
من يعتق�د أن التضحي�ات وقوافل الش�هداء
خاضع�ة للم�زاج الش�خيص أ َ ْو امل�زاد العلني أ َ ْو
املزايدة واملصلحة الحزبية أ َ ْو تقدم من أجل إنتاج
زعي�م جدي�د أ َ ْو إنعاش منظومة حكم س�قطت
وولت إىل غري رجعة بإذن الله فإنه يعيش نفسية
فرعون التي أرصت عىل انحرافها وغيها ورشها
وأنانيته�ا حت�ى صارت آي�ة وعربة مل�ن كان له
عقل أ َ ْو ألقى السمع وهو شهيد هذه الشخصية
الفرعوني�ة التي أرادت أن تت�وب وتتغري وترتقي
وتعرتف بالحق وتبعه لكن يف الوقت الضائع كما
قال الل�ه عن فرعون األم�س :آلآْ َن و ََق� ْد عَ َ
صي َْت
َقبْ ُل َو ُكن ْ َ
�ت ِم َن ا ْلم ُْف ِس�دِي َن (َ )91فا ْليَ ْو َم نُنَجِّ ي َك
ً
َ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
اس
ِببَ َد ِن َك ِلتَ ُكون ِل َمن خلف َك آيَة َوإِن ك ِثريًا ِمن الن ِ
عَ � ْن آيَا ِتنَا َل َغافِ لُو َن ( )92وم�ا أكثر الغافلني عن
ال�دروس الهام�ة عن فرع�ون االم�س وفراعنة

الي�وم الذي�ن يمارس�ون ذات ال�دور ويقوم�ون
باس�تغباء الشعوب واالستخفاف
به�ا وه�ذا مؤرش خطير وعالمة
س�يئة لكل م�ن يرىض بسياس�ة
االس�تخفاف والك�ذب والتمثي�ل
والتزوي�ر والتغري�ر والدج�ل
ف�كل مواط�ن ي�رىض ويتواط�أ
م�ع السياس�ات االس�تخفافية
واملشاريع االس�تحمارية هو عىل
خط�ر عظي�م يف الدني�ا واآلخ�رة
وقد يحصد عاقبة رضاه وطاعته
لسلاطني الجور وأنظمة الفساد
واالنحلال والعمال�ة والخيان�ة
يف الدني�ا قب�ل اآلخرة ق�ال تعاىل:
اس�تَ َخ َّ
ف َق ْومَ� ُه َفأ َ َ
َف ْ
طاعُ �و ُه إِنَّهُ � ْم َكانُ�وا َق ْومًا
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
اس�قِ َ
َف ِ
ني (َ )54ف َلمَّ�ا َ
آس�فونا انتق ْمن�ا ِمنهُ � ْم
س� َلفاً
اه� ْم أَجْ مَعِ ي َ
ن (َ )55فجَ عَ ْلن َ ُ
َفأ َ ْغ َر ْقن َ ُ
اه� ْم َ
َو َمث َ اًل ل آِْلخِ ِري َن ()56
وأمام هكذا نفسيات وهكذا تربص وكيد ممن
لهم س�وابق مأساوية يف الحكم يضع اإلمام عيل
النقاط عىل الحروف ويطرح الفقه الس�يايس يف
التعامل مع أ َ ْ
صحَ اب السوابق التأريخية يف الحكم
فيق�ول مخاطب�ا للن�اس والش�عوب واملواطنني
الواعني فردا فرداَ :فاتَّ ُق�وا ال َّل َه َولاَ تَ ُكونُوا ِلنِعَ ِمهِ
ضلِ�هِ عِ ن ْ َد ُك ْم حُ َّس�ادًا َولاَ
ض�دَادًا َولاَ ل َِف ْ
عَ َليْ ُك� ْم أ َ ْ
شرَ
ْ
تُ ِطيعُ وا الأْ َدْعِ يَا َء ا َّلذِي� َن ِ بْتُ ْم ِب َ
صف ِو ُك ْم َك َد َر ُه ْم
ضهُ � ْم وَأَد َ
و َ
طتُ� ْم ِب ِصحَّ ِت ُك ْم َم َر َ
َخ َل ْ
ْخ ْلتُ ْم فيِ حَ ِّقك ْمُ
�اس ا ْل ُف ُس�وق وَأ َ
َاط َلهُ ْم و َُه ْم أ َ
ُ
ْ
اَ
ِ
عُ
ُ
ُ
حْ
َ
وق
ق
ل
ا
س
ل
س
ب
ِ
ِ
طايَا َ
ِيس َم َ
ضَل�اَ ٍل وَجُ نْدًا ِب ِه ْم ي ُ
اتَّ َخذَ ُه ْم إِبْل ُ
َصو ُل
استرِ ً
اجم ًَة يَن ْ ِط ُق عَ لىَ أ َ ْل ِسنَت ِِه ْم ْ
َاقا
عَ لىَ الن َّ ِ
اس َوتَ َر ِ
لِعُ ُقو ِل ُك� ْم َود ُ
ُخ�ولاً فيِ عُ يُونِ ُك�مْ.
ويق�ول علي�ه السلام :رش ال�وزراء من كان
للأرشار وزي� ًرا ويق�ول ً
أيض�ا :رش األم�راء من
كان اله�وى عليه أمريًا ونخت�م ً
بعضا من فقهه
السيايس بقوله عليه السالم :وزراء السوء أعوان
الظلمة وإخوان اآلثمة.
وبع�د أن من الل�ه عىل الش�عب اليمني بقائد
يحمل املؤهالت اإليْ َمانية فكان والزال وس�يبقى
ه�ذا القائ�د بناء عىل ه�ذه املؤهالت إىل ما ش�اء
الله رجل املرحلة االس�تثنائية والشخصية األوىل
واملتميزة يف التأريخ السيايس للحكم يف اليمن.
ه�ذه القيادة التي تملك الق�ول والفعل بإذن
الل�ه وتوفيق�ه وأمام م�ا تتميز به ه�ذه القيادة
م�ن الحكم�ة واملصداقي�ة والنزاه�ة والزه�د
وال�ورع والش�جاعة واالس�تعداد لب�ذل النف�س
هن�ا يجب عىل من حول�ه من العلم�اء الربانيني
ال�وزراء الناصحين والن�واب املؤتمنين على
مصال�ح الش�عب وح�ارض ومس�تقبل الش�عب
والوكالء واملستشارين والشخصيات االجتماعية
واالقتصادي�ة والعس�كرية و ُ
ُص� ْولاً إىل املواط�ن
البس�يط واملوظف العادي أن يحم�دوا الله تعاىل
عىل أن س�خر له�م قائ�دا مرتبطا بالل�ه ومحبًا
لرعيته وشعبه.
ه�ذا الح�ب للرعي�ة والح�رص على مصالح
دينها ودنياه�ا ليس تكتيكا سياس�يًا وال طمعا
دنيوي�ا يف البق�اء على ك�ريس الحك�م والرتتيب
للتوريث والحكم العائلي كما هو الحال والواقع
يف القواميس السياس�ية لألنظمة الحاكمة التي
اتخ�ذت مال الل�ه دوال وعباد الله خ�وال وجعلوا
من أنفس�هم وأنظمتهم وثروات شعبهم لليهود
والنص�ارى خدم�ا وأدوات ق�ذرة أم�ا حني يمن
الله على األمة بقي�ادة إيْ َمانية قرآنية ْ
إسَل�اَ مية
فإن القيم واملبادئ الت�ي تتحىل بها هذه القيادة
وتجس�دها يف القرار الس�يايس والواق�ع امليداني
فهذا هو االنعكاس الطبيعي لحس�ن عالقة هذه
القي�ادة بالله ومراقبته له واس�تعانته به وثقته
املطلق�ة بتوفيقه وتس�ديده وهذا ما ل�م تملكه
األنظمة الحاكمة من اليمن إىل الخليج مجتمعة.
ْ
واإلسَل�اَ مية ه�ي التي
إن القي�ادة اإليْمَاني�ة
تملك الش�عور بثق�ل األمانة امللق�اة عىل عاتقها
وتس�عى للرق�ي باألم�ة وعي�ا وتفكيرا وتبعث
على األمل يف استرداد العزة والكرام�ة املفقودة
وتعطي ش�واهد حية يف إمكانية النهوض باألمة
وهذا ما ملس�ناه وال زلنا يف قي�ادة ثورة ال21من
س�بتمرب التي حملت هم الشعب اليمني وهموم
ْ
واإلسَل�اَ مي وأس�همت اإلس�هام
العال�م العربي
التأريخ�ي والريادي يف تخلي�ص اليمن من قوى

النف�وذ والعمالة والخيانة والت�ي كان لها الدور
الري�ادي والقرار األول يف إس�قاط الحكم الظالم
والفاس�د ال�ذي جع�ل الش�عب اليمني متس�وال
طيلة عرشات الس�نوات وتابع�ا للقرار الخليجي
وخاضعا إلمالءات الس�فارات وبع�د التحرر من
التبعية والوصاية بفضل الله ثم بفضل القيادية
واملرشوع والش�عب اليمني الذي التف حول هذه
القي�ادة أمال يف إصلاح األوضاع وترتي�ب البيت
الداخلي اليمني وترميمه والخ�روج من األنفاق
املظلم�ة الت�ي ورثته�ا حكوم�ات املحاصص�ة
والتقاس�م للك�رايس وال�وزرات م�ن بع�د حرب
 94وم�ن بع�د ثورة 11من فرباي�ر ها هي بعض
األح�زاب التي حكمت فظلمت وأفس�دت وقتلت
واعتقلت ومارس�ت القمع واملحس�وبية وكانت
مظل�ة للس�فهاء والس�فلة وحامي�ة للمجرمني
وداعم�ة للتوج�ه الداعشي التكفيري وحليفة
ل�ه ها ه�ي تم�ارس أالعي�ب السياس�ة وفنون
النفاق والش�عب اليمن�ي يواجه أكبر عدوان يف
تأريخ�ه القدي�م واملع�ارص تتعامل م�ع الواقع
السيايس لليمن وكأن الوضع بردا وسالما وأمام
هكذا ح�زب وهكذا عقليات وقي�ادات ازدواجية
وانتهازي�ة ولها تجربة تأريخية طويلة يف الحكم
والحزبي�ة السياس�ية إلاّ أنه�ا ال زال�ت تعي�ش
األهواء والعقد النفسية ولم تقف وقفة مراجعة
وتقيي�م لتأريخه�ا املليء بالتحالف�ات الق�ذرة
واملش�بوهة واملذلة للش�عب ومع األسف ال زالت
ه�ذه التحالفات قائمة ولكن الف�ارق أنها كانت
باألم�س من ف�وق الطاول�ة واليوم ص�ارت من
تحتها والشواهد كثرية.
إن املؤم�ن ال يلدغ م�ن جحر مرتني والش�عب
اليمني ش�عب إيْمَ�ان وحكمة وقيادت�ه اإليْمَانية
املس�ددة لن تنخدع برفع املصحف الس�يايس مرة
ثانية وثالثة وعىل الش�عب كما أك�د قائده املوفق
واملس�دد يف خط�اب النصر بع�د انتص�ار ث�ورة
ال21من س�بتمرب أن يكون واعي�ا ومراقبا لألداء
يف ُم َؤ ّسس�ات الدول�ة وأن يقي�م ويراق�ب العمل
الس�يايس ورشي�كا فاعلا يف تصحي�ح املس�ار
السيايس
وهن�ا ثم�ة حقائ�ق وأس�س ينبغي على ُك ّل
مواط�ن يمن�ي وكل حر ورشي�ف ومتجرد للحق
والعدل وتواق لإلصالح والتغيري أن يعيها وتكون
نصب عينيه وتتلخص يف التايل:
• الح�ذر واليقظ�ة م�ن االنخ�داع بالح�كام
وال�وزراء الذين لهم س�وابق تأريخي�ة منحرفة
وسياس�ات كارثي�ة أورث�ت اليمن ضعف�ا وذلاًّ
وفق� ًرا وأوصلت�ه إىل ه�ذه الحالة املزري�ة ولوال
فضل الله ورحمته بأن هيأ وس�خر للشعب هذه
القي�ادة اإليْ َماني�ة لكنا يف حال أكثر فس�ادًا وذلاًّ
ً
وخوف�ا ولكان النفق املظلم الذي أدخلتنا يف حزبا
املؤتمر واإلصالح باقيًا.
• أَ ْ
صحَ اب السوابق التأريخية لو عادوا للحكم
مرة أ ُ ْ
خ َرى سيمارس�ون ما مارسوه سابقا؛ ألن
الطبع غلب التطبع ومن شب عىل الفساد واملكر
والدهاء والخ�داع واملحس�وبية وتقديم املصالح
الحزبي�ة عىل مصلحة ش�عب ش�اب عليها وهذا
النوع م�ن الحاكمني حني تك�ون هناك رضورة
تأريخي�ة للرشاك�ة مع�ه وتك�ون بلا ضواب�ط
وقيود واضح�ة فلن يجلب الش�عب من رشاكته
إلاّ الويلات للن�اس واملآيس للش�عب وس�يكون
اً
عائقل ومعطال ألية تصحيح�ات وتعديالت؛ ألن
أي تصحيح أ َ ْو تعديل ليس يف صالحه بل سيكون
رضب�ة قاضية ملاضيه وكش�فا لزي�ف منجزاته
التي كان والزال يدعيها ويتغنى بها وستتكشف
الحقائ�ق وهذا م�ا ال يري�ده أ َ ْ
صحَ اب الس�وابق
التأريخية ف�كل خطوة نحو اإلصالح والتصحيح
والتغيير س�تولد وعيا ثوري�ا وس�تفتح أمال يف
نفسيات ووجدان الناس وهذا ما ال يريد أ َ ْ
صحَ اب
السوابق التأريخية ولذا يسعون إلجهاض العمل
الث�وري ومحاربت�ه ووتراه خط ًرا على ماضيها
التأريخي ومستقبلها الحايل.
• إن كان�ت الضرورة ق�د ألج�أت القي�ادة
الثورية للرشاك�ة ،فهذا ال يعني غياب املس�ائلة
وعدم التقييم والرقاب�ة وتفعيل ما يجب تفعيله
م�ن ُم َؤ ّ
سس�ات الدول�ة وقوانينها الت�ي تخفف
م�ن كاه�ل املواطن وتقط�ع الطري�ق عن قوى
العدوان والتآمر من اس�تدراج الناس تحت مربر
ذل الحاجة والرضورة والدفع بهم نحو املحارق.

العدد
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كتابات

صعتر مع الحوايج!
أبو فارس الضالعي
إحْ ـ�دَى الرم�وز يف
ح�زب التجم�ع اليمني
لالنبطاح يُدَعى املهندس
عبدالل�ه صعرت ،منذُ أول
وبداي�ة معرفت�ي به�ذا
الش�يخ يف بداية الوحَ دة
اليمني�ة ع�ام 1990م
ولع�ب دو ًرا هامً�ا يف
الجن�وب وكن�ت أنا أحد
املعجبني به.
جاء إىل الجنوب تحت
شعار اإلصالح ويتلو آية
من ُ
الق ْرآن فقط لتمرير
مرشوعه اإلجْ ـ َرام�ي وللخديعة والكذب
والتدجيل.
اس�تَ َ
ص اَلحَ مَا ْ
(أ ُ ِري ُد إِلاَّ الإْ ِ ْ
طعْ ُت ۚ َومَا
تَوْفِ يقِ ي إِلاَّ ِبال َّلهِ ).
يف بداي�ة معرفت�ي بهذا الش�يخ كنت
أعتقد أن هذا الشيخ ملك كريم ولم أتوقع
أن يأتي يوم يصبح شيطانا رجيما.
ُ
واس�تمعت ل�ه َكثيرًا م�ن
حضرت
الخطاب�ات الت�ي كان دائمً�ا يتحدث عن
اإلصالح ومنها إصلاح االقتصادي وكان
يش�عرني ِبمالمس�ة الواقع ال�ذي نعاني
من�ه ويتطل�ع إىل رف�ع مس�توى الحالة
املعيش�ية وإصلاح ُم َؤ ّسس�ات الدول�ة
ً
حريصا
ومحاسبة الفاس�دين وكان يبدو
عىل مصالح الش�عب وهو يتحدث ويعلو
بصوته ،داعيًا الحكوم�ة إىل أن يتقوا الله
يف هذا الشعب الذي تقتله الجرع السعرية
ويطالب بمحاكمة املفسدين والعابثني.
وم�ا أن ارتفع�ت س�عر البيض�ة إىل
عرشي�ن ريالاً أق�ام الدنيا ول�م يقعدها،
وخ�رج يدعو إىل رسعة تغيير الحكومة
ومحاكمة املتسببني يف الفساد والعابثني
باملال العام.
وبينم�ا أنا أنظر إىل وجه ذلك الش�يخ
وه�و يزمج�ر ويصرخ وين�دد ويه�دد
ويتوع�د باقتلاع الفاس�دين واملجرمني
والع�رق يتصب�ب م�ن جبين�ه بع�د أن
احم�رت أوداجه ويخ� ُرج ال َّزبَ�د من بني
أنيابه.
مح�ذ ًرا وداعيًا الحكوم�ة إىل مراجعة
وتعديل عن ذل�ك القرار الذي يقتل كاهل
الشعب وأن ارتفاع س�عر البيضة إىل 20
ري�الاً قد يح�رم منها أ َ ْ
ط َف�ال اليمن ،فال
َ
لاَ
يستطيع اآلباء إطعامها أ ْو دهم يف حال
ارتفاع سعرها إىل عرشين حسب زعمه.

فكن�ت أح�د املعجبين بش�خصية
صعرت وكنت أدعو دائمًا أن يصل الش�يخ
صعتر إىل الس�لطة
بتخفي�ض
ليق�وم
األس�عار ومنها البيضة
وكن�ت أس�تمع إلي�ه
وأش�عر بالحماس�ية
والخشوع وما أن يكمل
الخط�اب إلاّ وأس�ارع
إىل مصافحت�ه وأق�وم
باخرتاق الصفوف حتى
أتمك�ن م�ن الوص�ول
إلي�ه وعندم�ا أق�وم
بمصافحته أشعر بأنني
ُ
ف�زت وح�زت وأنن�ي
بشرف املصافح�ة س�وف أدخ�ل الجنة
بمكرم�ة مس تل�ك اليد املباركة حس�ب
اعتقادي.
كي�ف ال وه�ذا الش�يخ يعلمن�ي وأنا
طفل يف الصف الراب�ع ابتدائي ويدعوْني
إىل أن افتخ�ر أنني م�ن أحفاد املهاجرين
واألنص�ار وأنني طفل م�ن أ َ ْ
ط َفال يمني
اإليْمَان والحكمة ،فكم كان ذلك الش�يخ
يس�معنا من أقوال النب�ي يف فضائل أهل
اليمن ،وكم حذرني وأرش�دني وأخربني
أن من نجد يطلع قرن الشيطان.
عرفت الش�يخ صعرت يف بداي�ة العهد
عنده�ا كانت لحيته س�وداء وتحولت إىل
بيضاء وتغيرت إىل حم�راء فظننت أنها
لحية تحم�ل ألوان العل�م الوطني لبلدي
اليمن.
ولكن بع�د ُك ّل ذلك الوق�ت الذي كنت
أنتظ�ره ليص�ل ح�زب ه�ذا الش�يخ إىل
الس�لطة ليق�وم بخدم�ة وتخفي�ف من
معانات الش�عب لم أك�ن أتوقع ما حدث
ويحدث.
وفعًل�اً وص�ل اإلصلاح إىل الس�لطة
بما يس�مى بأحزاب اللقاء املشترك فلم
يخف�ض األس�عار وإنما قام�وا برفعها
وبدلاً عن خفض س�عر البيضة أعطوها
سع ًرا مضاعفا وأكثر.
والغريب أنه وصل اإلصالح واملشترك
أول م�ا س�ارعوا إىل افتع�ال األزم�ات
واختلاق املش�اكل وب�كل تَحَ ـــ� ٍّد
وعنجهي�ة واس�تخفاف به�ذا الش�عب
قام�وا بإن�زال تل�ك الجرع�ة ويحاولون
دع�و َة الش�عب للخروج تأيي�دًا للجرعة،
حس�ب زعمه�م فإنه�ا جرعة م�ن أجل
الشعب غريبة وعجيبة.
وعندما أدركنا وعرف الشعب خداعهم

ومكره�م وتباكيهم باس�م الش�عب ويف
الحقيقة ه�م أَعْ دَاء الش�عب عندها قرر
الشعب اليمني الخروج إىل الساحات ضد
الجرعة وضد الظلم وضد اإلفقار.
اً
وفعل خرج الش�عب بث�ورة غاضبة،
فل�م يج�د الش�يخ وحزب�ه مكان�ا آمنا،
ففرت تل�ك العصاب�ة املارق�ة والحاقدة
والعميل�ة إىل أحضان موالهم وس�يدهم
س�لمان لتتض�ح حقيق�ة تل�ك األدوات
اإلجْ ـ َرامية وتلك الذقون الشيطانية.
ف�كان ترصيح وإعْ َل�اَ ن ذلك الش�يخ
صعتر يف إحْ ـدَى قنوات الع�دوان عندما
رصح اً
قائل:
إن هذا التحالف جاء بأمر الله.
وان هذا التحالف ليس عدوان بل قيام
بواجب رشعي.
ويتمنا أن يستمر.
ك�م صدمني ذلك الق�ول كم أفزعتني
تلك الفتوى.
فل�م أدر يف أي عال�م أعي�ش وكي�ف
أَ ْ
صبَحن�ا ضحاي�ا لوح�وش يتقمص�ون
اإلن ْ َس�انية والدين فيأتي وقت تنكش�ف
في�ه الحقائ�ق أن ذل�ك الش�خص ال�ذي
أبكاني وأفرحن�ي حني من الدهر بالوعد
والوعيد وعدني بالجنة وحذرني من النار
حسب ظني.
فتصب�ح الحقيق�ة أن�ه كان يدعوني
ويدع�و حزب�ه وش�عبه ليكون�وا م�ن
أَ ْ
صحَ اب السعري.
م�ا كنت أتوق�ع أن ذلك الش�يخ يأتي
ي�وم يفر فيه إىل نجد ليس�تقر هناك بعد
أن حدثن�ا ع�ن فتن نج�د وطل�وع قرن
الشيطان.
ذه�ب إىل هن�اك وخرج بتل�ك الفتوى
التي قد تستحي شياطني الجن أن تتفوه
بها.
قال إن التحالف جاء بأمر الله.
يعن�ي أن أمين وحي الس�ماء جربيل
ن�زل به�ذا األم�ر م�ن الل�ه إىل س�لمان
يدع�وه في�ه أن يذه�ب إىل واش�نطن يف
ارسع وقت ممكن والجلوس مع اعضاء
الكونجرس األمريكي ومجلس الش�يوخ
لعقد صفقات أس�لحة حديثة ومتطورة
منها بارج�ات حربية وطائ�رات حربية
اف  16واباتيش وقنابل عنقودية وابرامز
وب�راديل وغريه�ا وتح�ت إرشاف وإدَا َرة
وتع�اون صهيون�ي حت�ى يت�م تحقي�ق
أم�ر الله خالل أس�بوع حس�ب توقعات
أَ ْ
صحَ �اب األمر فق�ام التحالف الذي جاء
بأمر الله حسب زعمه يقتل.

بقايا من الصفحة األخيرة ..

على ماذا يبني ولد الشيخ مبادراته؟!
 -2البن�ا ُء الثاني فه�و مجريات األح�داث ،ومؤخرا ً
أصبحت الخالفات املتصاعدة يف عدن واالحتالل الجديد
يف بعض املحافظات الجنوبية تش� ّكل منعطفا ً خطرياً،
ويع ّري قوى العدوان ومَ ن تس�مي نفس�ها (رشعية)،
بالتايل ليس لها سوى ولد الشيخ يغ ّ
طي عيوبها ويخبّئ
الع�ورات التي به�ا ،وما الس�جون الرسي�ة وعمليات
الس�حل والتعذيب إلاّ أكرب دليل عىل التواطؤ الكبري بني
ق�وى العدوان وحكومة هادي بغطاء أممي ،ومتعا َرف
يف السياس�ات الدولية (إذا أردت أن تُسكِ َ
ت الشعب عن
الجريمة ُقم بإلهائ�ه حول قضايا جديدة حتى يتناىس
حقه) ،وليس�ت ه�ذه املرة األوىل فبع�د جريمة الصالة
الكبرى خرج ول�د الش�يخ للحديث عن مب�ادرة وبع َد
فاجعة عطان وهكذا تسري اللعبة.
 -3يت�م الحدي�ث يف ُك ّل مرة عن خط�وات بناء الثقة،
ً
خطة لذلك ,لكن هل لقاء ولد الشيخ
وأن ولد الشيخ لديه
بهادي هي خطوة لبناء الثقة؟ وهو (أي هادي) فقد 28
مليون نس�مة الثقة به .وحل املبادرة اإلنسانية التي يتم
الرتوي�ج لها س�تكون مع (الجئ) ال يع�رف حتى الرقم
الذي وصل إليه عدد املصابني بمرض الكولريا.
وهنا نقول:
 -كفى اس�تهالكا ً واس�تفزازا ً ملش�اعر اليمنيني ،فكذبة

الحل أصبحت مفضوحة ،وولد الشيخ لن يقدم شيئا ً سوى
بع�ض الكلم�ات املنمّ ق�ة التي ي ِ
ُرس�لُها لألط�راف اليمنية
ويعود ليرُ تِّبها بشكل مختلف لنقلها إىل املجتمع الدويل.
 إيق�اف القص�ف والتدمير والقت�ل وكل أش�كالالرتهي�ب والغ�در هو الح� ُّل األول والخط�وة الوحيدة
لبن�اء الثقة ليس م�ع القوى الداخلي�ة اليمنية ،وإنما
م�ع املواط�ن اليمني الذي فقد الثق�ة أصال ً بكل يشء،
عدا تلك األرض التي س�يعيش عليها وس�يموت عليها
مهما كلفة ذلك.
 تحريك ملف اليمن ليس مستغربا ً وفق االسرتاتيجيةاألمريكي�ة الصهيونية الس�عودية (املشتركة) ،وليس�ت
س�وى ورقة للضغ�ط عىل الق�وى العاملية الت�ي يتعاظم
وجودُها ويثقل وزنها يف ظل تقهقر هذا الحلف (املشبوه).
أخرياً:
األيادي اليمني�ة ممدود ٌة لكل الحل�ول ،وكل اليمنيني
مدركون أن الح َّل ليس بيد ولد الشيخ (وأمميته) وال بيد
هادي (وحكومته) وال حتى بيد سلمان (وحلفائه).
يق�ف اليمنيون ًّ
صفا واح�داًَ ،
َ
خ َّ
اصة بعد
الح� ُّل يف أن
َّ
ُ
ّ
وتتكش�ف ُك ّل يوم
أقنع�ة مرتزق�ة الوطن
تكش�فت
أن
وستتكشف أكثر وأكثر.
واأليام بيننا..

اثالثلا
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المؤتمر الوطني الـ 19للحزب الشيوعي الصيني:

تحقيق الصين دولة قوية
وإسعاد شعوب العالم

بقلم/تيان تشي
سعادة السفري الصيني لدى اليمن
افتتح املؤتمر الوطني الـ 19للحزب الشيوعي
الصين�ي ال�ذي يجت�ذبُ انتب�ا َه العال�م يف بكني
ي�وم  18أكتوب�ر ،ه�ذا املؤتمر س�ينظر التقري َر
للجنة املركزية الـ 18للحزب الش�يوعي الصيني
وس�يناقش تقري َر العمل للجنة املركزية لفحص
االنضب�اط ال�ـ 18للح�زب الش�يوعي الصين�ي
وس�يناقش إق�را َر دس�تور الح�زب الش�يوعي
الصين�ي (املعدّل) ،وس�ينتخب اللجن�ة املركزية
ال�ـ 19واللجن�ة املركزي�ة لفح�ص االنضب�اط
الـ.19
وقدّم األمين الع�ام ،يش جينبين�غ ،التقري َر
تح�ت العنوان «تحقيق انتصار حاس�م يف إنجاز
بن�اء مجت�م ع رغي�د الحي�اة عىل نحو ش�امل،
وإح�راز انتص�ارات عظيم�ة لالشتراكية ذات
الخصائ�ص الصينية يف العصر الجديد» ،حيث
ّ
لخص التجاربَ واإلنجازات للتنمية والصعوبات
والتحديات يف الس�نوات الـ 5املاضية ،وأشار إىل
أن الصني قد دخلت إىل العرص الجديد لالشرتاكية
ذات الخصائ�ص الصيني�ة وتح�ول التناق�ض
االجتماع�ي الرئيسي للصين إىل التناق�ض بني
حاجة الشعب املتزايدة إىل حياة جميلة والتنمية
غير املتوازن�ة وغير الكافي�ة ،ورشح أف�كار
االشتراكية ذات الخصائ�ص الصينية يف العرص
الجدي�د وطرح الطل�ب العام للحزب الش�يوعي
الصين�ي يف العصر الجدي�د ،وق�ام بالتخطيط
للتنمية للحزب والدولة.
إن تقري� َر األمين الع�ام ،يش جينبين�غ ،هو
آخر إنجا ٌز نظريٌّ للماركس�ية واإلنجاز امللموس
ألفكار االشتراكية ذات الخصائ�ص الصينية يف
العرص الجديد ،وإنه يتمت ُع بالخصائص املتميزة
للعصر الجدي�د ،وس�يكون وثيق�ة منهاجي�ة
للتنمية الصينية.
وبال الش�ك أن املؤتمر الوطن�ي الـ 19للحزب
الش�يوعي الصين�ي س�يغيرّ مصير الصين
وسيكون له تأثري إيجابي مهم للتنمية يف العالم.
يف  5س�نوات ماضي�ة من�ذ انعق�اد املؤتمر
الوطني الـ 18للحزب الشيوعي الصيني ،ظلت
الجن�ة املركزي�ة الت�ي تتخ�ذ األمين العام يش
جينبينغ كنواتها تسعى إىل التقدّم بشكل مطرد
وتتغل�ب على الصعوبات ،وحقق�ت اإلنجازات
التأريخي�ة يف طري�ق اإلصلاح واالنفت�اح عىل
الخ�ارج والبن�اء االشتراكي الحدي�ث ،حي�ث
حافظ االقتص�اد الصيني عىل النم�وّ الرسيع،
ازداد النات�ج املحلي اإلجمايل م�ن  54تريليون
يوان صين�ي إىل  80تريليون يوان صيني ،وذلك
يجع�ل الصني تبقى يف املرتب�ة الثانية يف العالم،
وتس�اهم يف التنمي�ة العاملية بنس�بة أكثر من
.30%
وم�ا يش�جعنا أكث�ر ه�و أن األمين الع�ام،
َ
اله�دف املتمث�ل يف بن�اء
يش جينبين�غ ،ط�رح
ً
دولة غني�ة وقوية وديمقراطية
الصني؛ لتصبح

ومتحّض�رّ ة ومتناغم�ة وجميلة يف أواس�ط هذا
الق�رن ،ويوج�د مرحلتان لتحقيق ه�ذا الهدف:
املرحل�ة األوىل من�ذ ع�ام  2020إىل ع�ام ،2035
َ
التحديث االشرتاكي عىل أساس
ستحقق الصني
املجتم�ع الرغي�د الحياة م�ن خلال الكفاح لـ
 15س�نة ،واملرحل�ة الثانية منذ ع�ام  2035إىل
أواس�ط القرن الج�اري ،س�تصبح الصني دولة
غنية وقوية وديمقراطية ومتحرضة ومتناغمة
وجميلة على أس�اس التحديث االشتراكي من
خالل الكفاح لـ 15سنة أخرى.
َ
ِ
االلتفاف حول
س�يواص ُل
إن الشعب الصيني
اللجن�ة املركزي�ة الت�ي تتخذ األمين العام ،يش
جينبين�غ ،كنواته�ا وب�ذل جهوده تح�ت قيادة
الحزب الش�يوعي الصيني وتحت إرش�اد أفكار
يش جينبين�غ االشتراكية ذات الخصائ�ص
الصيني�ة يف العصر الجدي�د؛ لتحقي�ق األهداف
املذكورة أعاله ،لتصبح الصني دولة متميزة ،من
حيث القوة الش�املة والتأثري الدويل ،وس�تكون
لألم�ةالصيني�ةموق�فأق�وييفالعال�م.
أش�ار األمني الع�ام يش جينبين�غ يف تقريره
بوض�وح إىل أن الصين تقرتب يوم�ا ً بعد يوم إىل
مركز الس�احة العاملية وتقدم مس�اهمات أكرب
للبرشية كلها ،وطرح الهدف العام للدبلوماسية
ذات الخصائ�ص الصيني�ة يف العصر الجدي�د،
أال وهو «بن�اء نوع جديد م�ن العالقات الدولية
التي تتخ�ذ االحرتام املتب�ادل والعدالة والتعاون
والكس�ب املشترك كمبدأها وبن�اء مجتمع ذي
مصري مشترك للبرشية» ،وأشار إىل  5اتجاهات
رئيس�ية للعالم املتمثلة يف السلام الدائم واألمن
الشامل واالزدهار املشرتك واالنفتاح والتسامح
والنظافة والجمال.
ِ
س�تواص ُل بش�كل ثابت السياس�ة
إن الصني
الخارجية الس�لمية املس�تقلة ،وتلت�زم بمبادئ
السلام والتنمية والتعاون والكس�ب املشترك،
وتقوم بالتعاون مع ُك ّل دول العالم عىل أس�اس
املبادئ ال�ـ 5للتعايش الس�لمي ويدف�ع عملية
بن�اء «الح�زام والطريق» كمنرب جدي�د للتعاون
الدويل ،وكل ذلك لتحقيق التنمية املشرتكة وخلق
مس�تقبلأجملللبرشية.
وق�ال يش جينبين�غ إن الصين س�تواصل
التزامه�ا بالقيم الصحيح بني املصالح والعدالة،
وس�تواصل تعزيز التضامن والتعاون مع الدول
النامية وطرح الحل الصيني للتحديات العاملية،
وتكش�ف عن الطري�ق ذات الخصائص الصيني
لحل القضايا الساخنة.
ويف القضي�ة اليمني�ة ،إن الصين س�تواصل
موقفه�ا املوضوعي والع�ادل ،وتدعو إىل الحفاظ
عىل س�يادة اليمن واس�تقالله ووحدته وسالمة
أراضي�ه ،وتدعم بثبات عملية االنتقال الس�يايس
وعلمي�ة اإلعم�ار االقتص�ادي يف اليم�ن ،وإن
الجانب الصيني عىل اس�تعداد لتوس�يع التعاون
املتبادل�ة املنفعة مع الجان�ب اليمني ويعزز بناء
«الحزام والطريق» بعد الحربَ ،
خ َّ
اصة يف مجاالت
التواصل والتبادل وق�درة اإلنتاج والتبادل الثقايف
لتحقيق الكسب املشرتك.

العدد
()280
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تصرفاته يف تدبري شؤون خلقه..
يم)
الر ْحم ُن َّ
تشهد بأنه (الَ إَِل َه إِالَّ ُه َو َّ
الر ِح ُ
ُ
خالصة ما يش�عر به من ينتهي من قراءة ملزمة
[معرف�ة الل�ه ــ عظم�ة الله ـ�ـ الدرس الس�ابع]
للش�هيد القائد رضوان الله عليه هو الخجل من الله
املنع�م علينا ُك ّل هذه النع�م العظيمة ،ونحن ال نزال
مقرصي�ن يف حق�ه س�بحانه أيما تقصير ،هذا من
جهة  ،ومن جهة أخرى اإلحساس بالفائدة العظيمة
والكبيرة ِج�دًّا من املعرف�ة ،التي تع�زز ثقتنا بالله،
وأيض�ا الش�عور باللهفة لق�راءة املزيد م�ن املالزم،
مادامت هك�ذا تمأل العقول ن�ورا ،والقلوب بصرية،
والتمن�ي ب�أن تطول امللزم�ة وال تنتهي أب�دا ،لننهل
م�ن هذا النب�ع الصايف حتى ترت�وي عقولنا وقلوبنا
ونعرف الله حق معرفته ،ونثق به حق الثقة.

الثناء على اهلل بكماله ،كماله املطلق:ــ

ابتدأ الش�هيد القائد رضوان الله عليه محارضته
ـ�ـ ملزمة ــ [معرفة الله ـ�ـ عظمة الله ــ الدرس
السابع] بذكر اآليات التي فيها ثناء عىل الله سبحانه
وتعاىل ،وتمجيد وتعظيم له جل شأنه ،وهي كثرية يف
الق�رآن الكريم ،لم يأت بها الله ُ
س�دى ،وإنما لهدف
وغاي�ة من أس�مى الغايات ،ألنها من أهم الوس�ائل
التي ترس�خ معاني معرفته يف نفوسنا لتعزيز الثقة

به سبحانه وتعاىل..
مشيرا ً إىل التس�بيح أيضا املوجود يف الصالة عند
الرك�وع والس�جود ،الت�ي رشعه�ا الله لعب�اده كي
يرددوه�اُ ،ك ّل ذلك كما قال رضوان الل�ه عليهُ [:ك ّل
ه�ذا هو يف الواقع خطاب ثناء على الله ،ينطلق من
معان ترتك آثارا ً
وجدان اإلنسان ثم يعود إليه بشكل
ٍ
يف النفس]..

نحن من نصنع آلهة داخل أنفسنا:ــ

مؤك�دا ً رضوان الل�ه عليه وهو يشرح (ال إله إال
الله) التي نرددها ُك ّل يوم يف األذان للصالة  ،ويرددها
الناس من عهد رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم
إىل يوم الدين بأنه لو كان هناك آلهة غري الله لظهرت
خلال هذه الفرتة الطويلة ،ولك�ن ليس هناك إله إال
الل�ه ،ولكننا نح�ن من نصن�ع آلهة داخل أنفس�نا،
وأضاف [:نصنع آلهة من األش�خاص ممن هم عبيد
كاألنعام ,وليس�وا حتى مثل بقي�ة الناس ،نحن من
نصنعهم آلهة ،ونحن من نصنع داخل أنفس�نا آلهة،
يف الوقت الذي نس�مع ق�ول الله تعاىل يتكرر يف آذاننا
وعىل مس�امعناَ :
{فاعْ َل ْم أَن َّ ُه ال إ ِ َل� َه إِلاَّ ال َّلهُ} .واملؤذن
للصلاة يقول لنا( :ال إل�ه إال الل�ه) .ونحن نقول يف

صالتنا{ :س�بحان الله ،والحمد لله ،وال إله إال الله}.
ملاذا ال نفكر يف كيف يجب أن نس�تفيد من تكرير {ال
إ ِ َل َه إِلاَّ ال َّلهُ} نرس�خ يف داخل أنفسنا أن ما سوى الله
ال يجب أن يخيفنا ،ال ينبغي أن نخاف منه ،ال ينبغي
أن نعتم�د عليه ،ونطمنئ إلي�ه يف مقابل االبتعاد عن
إلهنا الذي ال إله إال هو ،وهو الله سبحانه وتعاىل].

املؤمن ..ملاذا ال يستطيع أعداؤه استغفاله؟:ــ

موضحا رضوان الله عليه صفة أخرى لله العزيز
القهار تقوي ثقتنا به سبحانه ،وهي [{عَ ا ِل ُم ا ْل َغي ِْب
و َّ
َالشهَ ا َدةِ} ،من إذا وثقنا به فقد وثقنا بمن ال يخفى
عليه يشء يف األرض وال يف السماء ،متسائال [:فمتى
يمك�ن أن ي َْس�تَ ْغفِ لني أعدائ�ي إذا كان وليي هو من
يعل�م الغيب يف الس�موات واألرض ،ه�و عالم الغيب
والش�هادة؟ ومتى أحتاج فال يس�معني ,متى أدعوه
فال يس�معني؟ ليس له مجل�س معني فقط متى ما
رسن�ا إىل بواب�ة ذلك املجل�س يمك�ن أن نقابله.هو
معكم أين ما كنتم ,هو من يعلم الغيب والش�هادة..
بالنس�بة ل�ه ُك ّل يشء ش�اهد لي�س هن�اك غائ�ب
بالنسبة له سبحانه وتعاىل إنما ما هو غائب وشاهد
بالنسبة لنا الله يعلمه].

بالجهاد يف سبيل اهلل نحمي األوطان
 :خاص:
“الجهاد يف س�بيل الله من القضايا
األساسية واملحورية التي تحدث عنها
القرآن الكريم بش�كل كبري ،إضافة إىل
أهميتها بالنس�بة لألمة اإلسلامية يف
تحركها يف امليدان لتقدم نموذجا ً فعليا ً
جذابا ً يف جهادها والتعامل فيما بينها،
يف آخائها وتآلفها وقوتها ومنطقها”،
ه�ذا خالصة م�ا تحدث عنه الش�هيد
القائد السيد حسني بدرالدين الحوثي
يف الدرس الثاني والعرشين من دروس
رمضان سورة املائدة.
ويعتبر الش�هيد القائ�د الس�يد
حسين الحوثي أن الجهاد يعني :بذل
الجهد يف ُك ّل املجاالت إلقامة دين الله،
ول�م يع�د املوقف من العدو نفس�ه إال
موضوعا ً من مواضيع إقامة دين الله
ال�ذي يبدأ م�ن داخل الناس أنفس�هم
يف اس�تقامتهم ،موضحا ً ب�أن :العمل
إلقامة دين الله هو الجهاد يف س�بيله
ويش�مل الكلم�ة ،ويش�مل القل�م،
ويش�مل أش�ياء كثرية جداً ،ويش�مل
السالح بمختلف أنواعه.
يف ذات السياق يؤكد الشهيد القائد
أن الجه�اد هو قائمة واس�عة نتحرك
فيه�ا ،ال تنظر إىل مج�ال دون مجال،
منبه�ا ً من قص�ور النظ�رة إىل جانب
وت�رك جانب آخ�ر فق�ال :ال تنظر إىل
مج�ال دون مج�ال ،ال تنظر إىل مجال
الكلمة ،وتنسى موضوع إعداد القوة،
ق�وة السلاح؛ ألنك س�تخرس ،كلمتك
تتبخ�ر يف األخير ،ال ترك�ز فقط عىل
موض�وع إع�داد السلاح دون أن
تعرف القضايا األخ�رى التي يجب أن
تعدها ،القضايا النفس�ية ،واملعنوية،
والرتبوي�ة ،والثقافي�ة ..إىل آخره ،هذا
هو الجهاد يف سبيل الله.
وتحدث الشهيد القائد السيد حسني
الحوثي عن قول�ه تعاىل {يُجَ اهِ د َ
ُون فيِ
َ
يل ال ّلهِ } ،ليؤك�د أن أن املجاهدون
س� ِب ِ
يف س�بيل الله ينطلق�ون يجاهدون يف
س�بيل الله ،من أجل الله ،ويف الطريق
التي رس�مها للمجاهدين ،مشيرا ً إىل
أن موض�وع “قومي�ة ،وطني�ة ،تربة
وطن ،حجار وطن ،وأش�ياء من هذه”
ل�ن يكون لها فاعلية عىل اإلطالق ،أما

كلمة :جهاد يف س�بيل الل�ه ،هنا يبني
لك س�بيله ،طريقه ،التي رس�مها هو
للمجاهدين من أجله أن يسريوا عليها
يف جهادهم.
واس�تدل الش�هيد القائ�د بقص�ة
طال�وت وجنوده ،تل�ك النوعي�ة التي
انطلقت يف س�بيل الله ،هي فعال التي
تحم�ي األوط�ان واألعراض ،أليس�ت
هي التي س�تحمي األوط�ان ،باعتبار
أن العناوي�ن األخ�رى “وطني�ة أو
قومية” تكون فيها ثغرات ويستطيع
العدو اخرتاقه�ا ودعم تلك الجهة ضد
جه�ة أخرى ،حيث يشير آخ�ر مثال
لتل�ك العناوين وه�ي [أرترييا] تحرك
املجاه�دون املس�لمون مقاتلني خالل
فترة طويل�ة ،رآه�م الصهاين�ة وإذا
ه�م ربم�ا س�ينجحون ،ربم�ا تق�وم
دولة مس�لمة ،وعناوين ـ هم ليس�وا
فاهمني هذه :أهمية االرتباط بس�بيل
الل�ه ـ من أجل الوطن ،تحرير الوطن،
إخراج املحتل ،وأش�ياء من هذه ..جاء
[أفورقي] هو ومجموعته ،ومنظمته،
وإذا هم وطنيون أكثر منهم ،وإذا هم
أيضا لديهم إمكانيات يس�تطيعون أن

يرضبوا ،وإذا هم فرحوا بهم ،فرحوا،
نعم�ة أنه ق�د ص�ار معنا ن�اس ،ويف
األخير وإذا هو م�اذا؟ نوعي�ة ثانية،
وإذا املجاه�دون املس�اكني الذين قتل
كثري منهم ،ودمرت بيوتهم وأموالهم،
وإذا به�م قد ص�اروا معارضة هناك،
وإذا أرتريي�ا ص�ارت بل�دا ً مرتبط�ا
بإرسائيل!
ويضيف السيد حسين الحوثي :ال
يمكن عىل اإلطالق أن تزيف املسيرة،
ألن سبيل الله يعني :من أجله ،ال ترفع
ش�عارا ً آخر عىل اإلطالق ،س�بيل الله،
تجاهدون يف سبيل الله ،وتفهم سبيله
وف�ق الطريقة التي رس�مها هو ،أين
رس�مها؟ يف القرآن ،أليس�ت يف القرآن
مرس�ومة؟ هذه هي الطريقة التي ال
يمكن أن تخرتق ،ويخرتقها مزيفون.
وح� ّذر الس�يد حسين الحوثي من
خط�ورة املرحلة وإمكاني�ة أن يصنع
األمريك�ي واإلرسائييل حرك�ة معينة
تحت ه�ذه العناوين ،وتحم�ل جهادًا
يف سبيل الله عنوانا ،ثم تبدو يف األخري
وإذا هي وهمية تتحرك متى ما أرادت
أمري�كا ،وتجل�س متى م�ا أرادت ،يف

األخري تراها إنما كانت [فخ] من أجل
ماذا؟ م�ن أجل ت�ذوب ُك ّل االنفعاالت
ضد أمريكا يف بؤرة ال تش�كل خطورة
عليها نهائياً.
ويف ختام حديثه عن هذا املوضوع
ق�ال الش�هيد القائ�د :اآلي�ة تعطين�ا
منهجا متكاملا متكامل كيف نكون
نحن ،وكيف نعمل بعون الله وتوفيقه،
يحاول واحد يتعامل مع الله ،يدعوه،
ويف نفس الوقت كيف يكون توجيهنا
للناس ،ال نستخدم عبارات :وطن عىل
اإلطالق ،ونح�ن قلنا يف هذه س�ابقا،
عند آية طال�وت وجنوده قلنا :إن الله
رضب مثال لنا من داخل بني إرسائيل،
عندم�ا يقول�ون اآلن :ال نري�د ع�داء
دينياً ،نقول :أنتم وجدناكم يف مرحلة
كنتم مس�تضعفني ،وقد أخرجتم من
ديارك�م ،وأبنائك�م اتجهت�م إىل نب�ي
من أنبيائكم تقول�ون :ابعث لنا ملكا
نقات�ل يف س�بيل الل�ه ،ألي�س هكذا؟
فنحن نعمل مثلكم فقط ،نرفع نفس
الش�عار الذي رفعتموه ،وقامت بعده
أعظم دولة لبني إرسائيل يف تاريخهم
إىل اآلن.

معنى محياي
ومماتي هلل!
أوضح سالم الله عليه كيف تكون حياة اإلنسان لله ،وأنه
بالعمل الصالح س�يكون محط رضوان الله ،وأنه يجب عليه
أن يعرف الله املعرفة الحقيقية الكاملة ،وأن يعرف اإلنسان
ما هي عالقته بالله ،وأن يرس�خ الش�عور يف نفسه بأنه عبد
لل�ه ،فتكون بذلك حياته لله ،حيث قال[ :وأن يعبِّد اإلنس�ان
نفس�ه لله معناه يف األخري أن يس ِّلم نفسه لله ،فيكون مس ِّلما
لله ينطلق يف ُك ّل عم�ل يريض الله باعتباره عبدا ً لله همه أن
يحص�ل عىل رضوان الله ،ويتعامل مع الله س�بحانه وتعاىل
باعتباره هو ملكه وإلهه وسيده ومواله .يف هذه الحالة يكون
اإلنس�ان أقرب ما يكون إىل اإلخالص ,ويف هذه الحالة يكون
اإلنس�ان قد رس�م ومعنى أن حياتي لله :أنني نذرت حياتي
لل�ه يف س�بيله يف طاعته ,ومماتي أيضا ً لل�ه ،كيف يمكن أن
يكون موت اإلنس�ان لله؟ من الذي يستش�عر لنفسه طريقا ً
يسير علي�ه هو نفس�ه الذي أمر الل�ه به رس�وله (صلوات
الل�ه عليه وعىل آله) عندما قال لهُ :
{ق ْل إ َِّن َ
صالتِي َون ُ ُس�كِي
ُ
وَمَ حْ يَ�ايَ وَمَ مَ اتِي ِل َّلهِ َربِّ ا ْلعَ ا َل ِم َ
شي َك َل ُه َو ِبذَ ِل َك أ ِم ْر ُت
ني ال رَ ِ
وَأَنَا أ َ َّو ُل ا ْلم ُْس�ل ِِم َ
ني}.هذه هي الغاية ,وهذا هو الشعور الذي
يجب أن يس�ود عىل نفس ُك ّل واحد منا ,ويسيطر عىل نفس
ُك ّل واحد منا].
وأض�اف أيضا[ :ال يتحقق لإلنس�ان أن تكون حياته لله
إال إذا ع�رف الله أوالً ،وعبَّد نفس�ه لله ثانياً ،حينها سيرى
أن هناك ما يش�ده إىل أن تكون حياته كلها لله ,سيرى بأنه
فخر له :أن ينذر حياته كلها لله ,سريى نفسه ينطلق يف هذا
املي�دان برغبة وارتياح أن ين�ذر حياته لله فتكون حركته يف
الحياة ,تقلباته يف الحياة مسريته يف الحياة كلها من أجل الله
وعىل هدي الله وإىل ما يحقق رضاء الله سبحانه وتعاىل].
ويف ذات السياق رشح سالم الله عليه قوله تعاىل[ :ومماتي
لله رب العاملني] ،بأن اإلنس�ان عندما ينطلق مجاهدا ألعداء
الله ،فإذا ما استشهد فهو لله ،ويف سبيله ،حيث قال[ :أمرت
أن يك�ون ممات�ي لله أن يكون موت اإلنس�ان لله هو عندما
يجند نفس�ه لله س�بحانه وتعاىل ,عندما يطلب الش�هادة يف
سبيل الله ،عندما يستعد للشهادة يف سبيل الله ،عندما يكون
موطنا لنفس�ه أن يموت يف سبيل الله ..ال أتصور معنى آخر
يمكن أن يحقق لإلنسان أن يكون موته لله إال عىل هذا النحو
وليس فقط أن يكون مس�تعدا ،بل يسعى ألن يكون موته يف
س�بيل الله ،بأن يحظى بالشهادة يف س�بيل الله ،وهذه هي
صف�ة القرآن الكريم جعلها من الصف�ات الالزمة للمؤمنني
أن لديهم هذا الش�عور هو الشعور نفسه الذي نتهرب منه،
هو الش�عور نفس�ه الذي قد ينصحنا حتى بعض املتدينني
به [ب ِّ
طل ما لك حاجة إمش عىل ش�غلك وعملك ]...إىل آخره.
بينم�ا الق�رآن الكري�م الله س�بحانه وتعاىل يص�ف عباده
املؤمنني بأنهم هم من يعرضون أنفسهم للبيع من الله عندما
قال{ :إ َِّن ال َّل َه ْ
اشترَ َى ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ني أَن ْ ُف َسهُ ْم وَأَمْ وَا َلهُ ْم ِبأ َ َّن َلهُ ُم
رْ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ا ْلجَ ن َّ َة}{و َِم َ
َشي نف َس� ُه ابْتِغا َء مَ ْرض ِ
ات اللهِ }
�ن الن ِ
اس مَ ْن ي ِ
صالتِي َون ُ ُس�كِي وَمَ حْ يَ�ايَ وَمَ مَ اتِي ِل َّلهِ َربِّ
وهذه اآلية{ :إ َِّن َ
ا ْلعَ ا َل ِم َ
ين} أليس هذا يعني :أن املؤمنني ه�م دائما ً يحملون
هذا الش�عور ،هو :أنهم ينذرون حياتهم لل�ه وأن يموتوا يف
سبيله].
وأضاف سلام الل�ه عليه[ :وال يمك�ن للمؤمنني أن يعلوا
كلم�ة الل�ه ,وال أن يكونوا أنصارا ً لله ,وال أن يكونوا بش�كل
أم�ة تدعو إىل الخير وتأمر باملعروف وتنه�ى عن املنكر ما
لم يكن لديها هذا الش�عور هو :أنهم نذروا حياتهم وموتهم
لله ،ه�و أنهم يريدون أن يموتوا يف س�بيل الل�ه .من رحمة
الله س�بحانه وتعاىل الواس�عة بعباده  -وه�و يفتح أمامهم
املج�االت الواس�عة واملتعددة مل�ا يحصلون م�ن ورائه عىل
رضوانه وعىل ما وعد به أولياءه  -فتح أمام اإلنسان إمكانية
أن يس�تثمر حتى موته الذي هو حتمية ال بد منها ،قضية ال
بد منها لكل إنسان سواء كان برا ً أو فاجرا ً كبريا ً أو صغريا ً ال
بد أن يموت ،فإن الله لرحمته بعباده فتح أمام اإلنسان هذا
الباب العظيم هو :إمكانية أن يستثمر موته عىل أعىل وأرقى
درجة ,أعىل وأرقى درجة].

العدد
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زع َم أن القضية الفلسطينية تضيّع فرصة
َ
لعالقات كبيرة بين العرب و«إسرائيل»

أمري س��عودي بجوار مس��ؤول
صهيوني يف «منتدى السياسة
اإلسرائيلية»

 11عربي ودولي

ضمن فعاليات «منتدى السياس�ة اإلرسائيلية» يف أمريكا التي سيقيمها يف الفرتة
بين  22و 29ترشي�ن األول الج�اري ،ويتخلله�ا حلق�ات نق�اش ح�ول مقرتح حل
الدولتني «اإلرسائيلية» والفلسطينية ،والتعاون السعودي «اإلرسائييل» بشكل خاص
والعرب�ي بش�كل عام ،عقدت أم�س ندوة يف معب�د (إيمانو– إل ستريكر) اليهودي
بمدينة نيويورك ،عن «أمن الرشق األوسط» ،شارك فيها األمري تركي الفيصل -املدير
الس�ابق لالستخبارات الس�عودية -ومدير جهاز املوساد «اإلرسائييل» السابق أفرايم
هاليفي.
وأعرب األمري الس�عودي ع�ن امتنانه لوجوده ألول مرة يف معب�د يهودي ،وتحدث
ع�ن أمل�ه يف أال تك�ون األخيرة ،ودافع عن ظه�وره العلن�ي املتكرر مع مس�ؤولني
«إرسائيليني» سابقني.
وق�ال مخاطبا الحض�ور «علينا الحديث مع من نختل�ف معهم وليس بالرضورة
مع نتفق معهم ،خاصة إذا كانت لدينا وجهة نظر نحاول من خاللها إقناع اآلخرين،
كقضية السلام يف فلسطني ،حيث يوجد خالف يف الرأي بني العرب و»اإلرسائيليني»،
ولهذا يكتسب الحديث مع الطرف اآلخر أهمية قصوى».
و أكد تركي الفيصل أن اس�تمرار القضية الفلسطينية يضيع عىل املنطقة فرصة
تعاون كبرية بني العرب و»إرسائيل» ،مشيدا بقرار (الرئيس األمريكي دونالد) ترمب
عدم التصديق عىل املعاهدة النووية مع ايران ،ووصف ذلك بـ»الخطوة اإليجابية».
من جهته ،أش�اد املس�ؤول االس�تخباراتي «اإلرسائيلي» الس�ابق أفرايم هاليفي
بجه�ود الس�عودية يف تقري�ب وجهات النظر «اإلرسائيلية» العربية ،بش�كل يس�بق
بسنوات الظهور املتكرر لألمري تركي مع ساسة «إرسائيليني» سابقني.
وقال هاليفي «دعوني أوال أشري يف البداية إىل مقاربة السالم التي يتم اإلشادة بها
حاليا عىل أنها «إرسائيلية» ،هي يف الحقيقة س�عودية بدأت عام  ،2002حينما منح
األمير عبد الل�ه -وكان وليا للعهد حينئذ -مقابلة لصحف�ي أمريكي تعرفونه جيداً،
اس�مه توماس فريدم�ان ،ويف هذه املقابلة املثرية اقترح أول صيغة ملا أصبح يعرف
باملبادرة السعودية إلحالل السالم يف الرشق األوسط بشكل علني».
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ننـس املقاطعة 7 :شركات «إسرائيلية» تخرتق
ال َ
الدول العربية تحت هوية عاملية
 :متابعات:
تخرتق الشركات «اإلرسائيلي�ة» للعالم
العربي ،س�واء تحت هوي�ة وهمية ،أو عن
طري�ق انتح�ال صف�ة الشركات العاملية،
ويرصد هذا التقرير أبرز تلك الرشكات.

شركة بايونري

هي رشك�ة ش�هرية للدف�ع اإللكرتوني،
تعم�ل على تس�هيل الدف�ع عبر بطاقات
ائتماني�ة ملس�تخدميها واملتعاملين معه�ا
حول العالم بما فيها العالم العــربي ،حيث
تمكن املس�تخدمني من س�حب أموالهم من
أي مكان يف العالم عرب ماكينة الرصاف اآليل.
والرئي�س التنفي�ذي لبن�ك بايونير
«إرسائيلي» الجنس�ية وعم�ل ضابطـً�ا يف
جيش الع�دو ً
أيض�ا ،كما يوج�د العديد من
التقاري�ر التي تتح�دث عن عالق�ة بايونري
باملوساد.

شركة الفريد لخدمات تجهيز الطائرات

 :وكاالت:

اثالثلا

رشك�ة «إرسائيلية» ،املم�ول الرئيس لها
(رام�ون س�حاق) أحد ضباط جه�از األمن
الع�ام «اإلرسائيلي» «الش�اباك» ،ووظيفة
الرشك�ة :العم�ل على صيان�ة الطائ�رات
العراقي�ة العس�كرية واملدني�ة القديم�ة يف
مطار (معتقل) بغداد الدويل.

شركة بابيلون

بابليون هو برنامج يس�تعمل للرتجمة،
تابع لرشك�ة «إرسائيلية» ،ويحت�وي ً
أيضا
عىل قام�وس ،بابيلون يربمج يف «إرسائيل»،
ويعمل فق�ط عىل نظ�ام تش�غيل ويندوز،

وحديثًا عىل ماك أو إس إكس.
يعد من األكثر زيارات عربيًّا من الرتويج
لرشي�ط أدوات به هذا الربنامج ،أو يس�وق
بالعمولة لهذا املوقع؛ حتى صار ضمن املائة
موق�ع األكث�ر زي�ارة يف مرص والس�عودية
واإلمارات والسودان والجزائر.

شركة املدار

هي رشكة ذات تموي�ل عاملي ،العاملون
فيها قاموا بتدري�ب ضباط «إرسائيليني» يف
الزرقاء باألردن ،وكانت تحمل اس�م (رشكة
البرتاء) س�ابقا ،وتم إدراجها ضمن القائمة
السوداء قبل االحتالل األمريكي للعراق عام
.2003

شركة فايرب

وهي رشكة اتصاالت مثل سكايب ،أسسها
األمريك�ي – «اإلرسائيلي» ،تامل�ون مارك�و،
ً
س�وقا كبيــ ًرا ِجدًّا يف العالم العــربي
وجدت
اً
هائل يف
وَم�ا زال�ت تلقى قب�ولاً وانتش�ــا ًرا
معظم الدول العربية وقد نرشت أراجيك العام

املايض تقري�را ً عن هذا التطبي�ق (تعرف عىل
الجواس�يس املوجودة يف هاتف�ك الذكي ،وتم
بيع الرشكة مؤخ ًرا لرشكة يابانية.

موقع فايفر

ه�و موق�ع للعم�ل الح�ر عبر اإلنرتنت
يس�هل التواصل بني مقدم�ي الخدمات عرب
اإلنرتنت ومشتروها ،أس�س املوقع شابَّان
أحدهما يسمى ميكا كوفمان ،واآلخر شاي
وينيجــ�ر ،كالهما يعلن فخره باالنتماء إىل
«إرسائيل».

شركة «أدوريكا» لإلعالنات

شبيهة بربنامج جوجل أدسنس اإلعالني
ألصح�اب املواقع حيث تضع الكود بموقعك
ويتم احتساب األرباح بناء عىل عدد النقرات
اإلعالني�ة الت�ي تظه�ر يف موقع�ك ،أغل�ب
االعالن�ات يف أدوري�كا تجده�ا على ش�كل
أزرار تحميل تطلب من�ك تحميل برنامج أو
تولبار معني وهي تستخدم بكثرة يف مواقع
النارشين العرب األكثر زيارة عربيا.

حزب اهلل :تربير التعامل مع العدو يف حقبة
زمنية معينة ال يربئ العميل
 :وكاالت:
اعترب الش�يخ نعيم قاس�م نائب األمين العام لـ «ح�زب الله» أن:
«م�ن كان يتعامل م�ع العدو الصهيوني له توب�ة يف النهاية إذا اعتذر
واعرتف بخطأه عىل قاعدة أن اإلنسان يمكن أن يمر بلحظات انحراف
ثم يتوب ويعود إىل ربعه وجماعته ،لكن أن يربر اإلنس�ان التعامل مع
الع�دو الصهيون�ي يف حقبة زمني�ة معينة ويرى أن ذلك أم�را ً طبيعيا ً
فه�ذا يعني أن التخلص من هذه الرؤية لم يحصل بعد ،تربير التعامل
مع العدو ال يربر العمالة وبالتايل ال يربئ العميل؛ ألن إرسائيل عدو».

وشدد عىل أن العدو «كان عدوا ً وسيبقى عدوا ً ويف املستقبل عدو،
وكل م�ن يتعامل معه هو يف خانة س�لبية ينعت بشيء من العمالة
له�ذا الع�دو ،ألن العدو اإلرسائيلي ال يمكن أن يك�ون يف لحظة من
اللحظات مرشوع تربير للعالقة معه».
وخت�م قاس�م «أيضا ً هناك إعطاء ش�هادات وطني�ة ،من يعطي
ش�هادات وطني�ة؟ عادة من يعطي ش�هادات وطنية ه�و من قاوم
ومن ح�رر األرض وم�ن كان يف امليدان يعطي التضحي�ات املختلفة
وم�ن توف�ق أن يطرد الع�دو بش�كل مب�ارش ،الحمد لل�ه املقاومة
اإلسالمية ومحور املقاومة».

«إسرائيل» مرعوبة :هذا ما سيحدث عندما ينتصر األسد!
موقع
ال زالت مفاعي ُل الهج�وم «اإلرسائييلّ» عىل
ٍ
عس�كريٍّ س�وريٍّ ه�ذا األس�بوع ،ورد س�وريا عىل
ه�ذا الع�دوان ،ما زال يُش�غل الرأي العّ �ام يف الكيان
اإلرسائييل ،تمامً ا كما يُش�غل صنّاع القرار والخرباء
وا ُملختّصين يف هذا الكيان الذين لم يس�توعبوا حتى
اللحظ�ة أن قواع�د االش�تباك قد تغيرّ ت بع�د إحراز
ٍ
انتص�ارات
العربي-الس�وريّ والحلف�اء
الجي�ش
ّ
اإلرهابي وا ُملتوحّ ش “داعش”
مفصليّ�ةٍ عىل التنظيم
ّ
والفصائل األخرى ،التي ّ
ٍ
باعرتاف «إرسائييلٍّ»
تلق�ت
رس�مي الدعم املادي واللوجيس�تي من تل أبيب ،بما
ٍّ
يف ذل�ك معالج�ة الجرح�ى يف مُستش�فيات الكي�ان
الصهيوني.
ً
وخالف�ا لالدع�اءات «اإلرسائيليّة» الرس�ميّة حول
كامل مع الروس يف موضوع االعتداءات
تنسيق
وجود
ٍ
ٍ
اإلرسائيليّ�ة ،كش�فت القن�اة الثاني�ة يف التلفزي�ون
الصهيون�ي النق�اب ع�ن أنّ�ه يف الهجوم قب�ل األخري،
غضب ال�روس جدًا من التصرّ ف «اإلرسائيليّ» ،وت ّم
اس�تدعاء القنص�ل اإلرسائيلي ّ يف س�فارة ت�ل أبي�ب
بموس�كو وامللح�ق العس�كريّ يف الس�فارة ل�وزارة

الخارجيّ�ة ،حيث ت� ّم توبيخهما ّ
ألن روس�يا ،كما قال
التلفزيون اإلرسائييل نقالً عن مصادر سياسيّةٍ رفيعةٍ
يف ت�ل أبيب ،تخشى عىل ضباطها وجنوده�ا العاملني
عىل األرايض السوريّة.
متص�ل ،كت�ب املتحدث الس�ابق بلس�ان
س�ياق
يف
ٍ
ٍ
جيش االحتالل آيف بنياهو مقاال ً يف صحيفة “معاريف”
تط ّرق فيه إىل األحداث األخرية يف الس�احة الش�مالية،
زاعمً �ا ّ
أن مهاجم�ة الطائ�رات التابع�ة لسلاح الجوّ
لبطارية صواريخ أرض -جو هذا األس�بوع يف س�وريا
ردًا على إطالق صاروخ على طائ�ر ٍة إرسائيليّةٍ  ،كان
اس�تثنائيًا من نوع�ه ،وهو يه�دف إىل توضيح حاجة
«إرسائيل» لحرية الطريان ،وبث رسالة واضحة لوزير
الرويس ،الذي كان يتواجد يف نفس الوقت يف تل
الدف�اع
ّ
ً
فارغا يف سوريا ،عىل
أبيب ،بأنّه لن يكون هناك فضا ًء
ح ّد تعبريه.
وتاب�ع بنياهو قائالً :بالطبع ينبغي عىل «إرسائيل»
الحف�اظ عىل مصالحه�ا األمني�ة ،لكن يج�ب القيام
ٍّ
وباعتدال،
خاص
وبش�كل
وبحذر
عاقل،
بش�كل
بذلك
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مش� ّددًا يف الوقت عين�ه عىل أنّه من غري املس�موح ْ
أن

تتحول س�وريا إىل ساحة لعب لسلاح الجو والجيش
اإلرسائيليّ ،ألن هذا يمكن أن يكلف الكيان الصهيوني
ثمنًا غاليًا.
وأض�اف بنياه�و ّ
أن إرسائي�ل الت�ي تعمل بش�كل
ح�ر تقريبًا بواس�طة الجي�ش اإلرسائيلي ّ يف األرايض
الس�ورية ،حس�ب تعبيره ،لديه�ا خم�س مصال�ح
إيراني يف سوريا ،منع
واضحة :منع تمركز عس�كري
ّ
نقل سلاح استراتيجي من س�وريا إىل ح�زب الله يف
لبن�ان ،منع انزالق الح�رب األهلية إىل هضبة الجوالن،
الحفاظ عىل حرية الطلعات الجوية وجمع املعلومات،
ومن�ع األخط�اء واالصط�دام م�ع الجي�ش الرويس يف
سوريا ،عىل حد قوله.
عالو ًة عىل ذلك ،زعم الناطق الس�ابق بلسان جيش
االحتالل ّ
أن الكيان الصهيوني حافظ عىل مر الس�نني
على قوة ردع قوية مع س�وريا ،وهي ال ت�زال قائمة،
وتندمج ً
أيضا برضب قدرات الجيش السوري ،وتدمري
الدولة ،مس�تفيدة من عدم وجود الحافزية الس�ورية
لالنج�رار لحرب يف س�احة أخ�رى يف الوق�ت الراهن،
حسب تعبريه.

واس�تطرد بنياهو قائلاً لكن يف ي�وم واحد ،وهذا
م�ن املمكن أن يكون قريبً�ا ،أيْ عندما ينهي الرئيس
الس�وريّ  ،دّ .
بش�ار األس�د انتصاره عىل اإلرهابيني،
فإنّ�ه م�ن املتوق�ع أن ينتق�ل إلقف�ال الحس�اب مع
«إرسائيل».
ولف�ت يف الوق�ت عينه إىل ّ
أن هذا يمك�ن ْ
أن يحصل
على طول الح�دود ،عبر لبن�ان أو األردن أو من وراء
البحر .ويمك�ن ْ
أن يقوم بذلك لوحده ،أ ْو مع اإليرانيني
وحزب الله .وش�دّد بنياهو عىل أنّ�ه قريبًا جدًا ،عندما
ننتهي من املصطلح الذي اعتدنا عليه ،بحسب تقارير
ّ
ف�إن الحافزية الس�ورية إلقفال الحس�ابات
أجنبية،
ستكون عالية جدًا ،عىل ح ّد قوله.
وخلُص بنياهو إىل القول إنّه يتحتّم عىل «إرسائيل»
ْ
أن تكون حذر ًة لناحي�ة القيام بما يلزم ،وتجنب ما ال
يلزم ،وباألساس ،علينا إقناع السياسيني بأنّهم ليسوا
مجبوري�ن عىل إصدار بي�ان للمحتلني بعد كل هجوم،
فنحن أقوياء ً
أيضا بدون هذه البيانات لرئيس الوزراء
بنيامني نتنياهو أ ْو غريه ،وفق كالمه.

* رأي اليوم

ُجنيديات

ُ
مخاوف البعض تدف ُعهم نحو الذل واخلنوع ،نحو الطاعة
املطلق����ة للمس����تكبرين والطغ����اة ،م����ن منافق����ي األُ َّمة ومن
أعدائه����ا م����ن الكافرين ،فيتخ����ذون خيا َر االستس��ل�ام ،إ ّما
ضم���� َن االلتحاق بص� ّ
���ف الطغاة ،أو االنض����واء حتت رايتهم،
بأي شكل من األشكال ،عسكر ًّيا أَ ْو إعالمياً ،أَ ْو ثقافياً.
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كلمة أخيـرة
على ماذا يبني ولد
الشيخ مبادراته؟!

البهمي
الشهيد املجاهدَ /عبدالحميد مصلح حسني ُ
محافظة صنعاء  -أرحب

سارة المقطري
طالعتن�ا عناوي� ُن بع�ض
الصح�ف الخليجي�ة بخبر
إحي�اء محادثات سلام يمنية
جديدة ومبادَرة (ولد شيخية).
ُ
تغليفه�ا بعبارة
كاملعت�اد يت�م
(مب�ادرة أُمَ مي�ة)؛ للتهوي�ل
والتضخيم ،وكأن األمم املتحد َة
ش�غلُها الش�اغ ُل اليم�ن وم�ا
يجري فيها من قتل وتدمري.
يف تفاصي�ل الخبر ال�ذي
أوردته الصحيف�ة (الفالنية)..
(أعلن مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن اس�ماعيل ولد الشيخ أحمد
أن هن�اك دوال ً راعية للمبادرة القادم�ة يطرح فيها قضايا مثل:
ميناء الحديدة ،ودفع الرواتب ,ومطار صنعاء ...،إلخ).
تل�ك الدباجة الت�ي ابتدأت فيه�ا الصحيفة املوض�و َع تذكرنا
باإلف�ادات الت�ي يقدّمها ولد الش�يخ ملجلس األمن ُك ّل ش�هرين؛
ليربّئ ذمته كما يُقال من الكذب والتدليس.
الصحف�ي املبتدئ س�يدرك بمج ّرد قراته للخبر حج َم الكذب
والتضلي�ل املوج�ود ،م�ن خلال اس�تخدام عب�ارات ومفردات
عشوائية ،فما بالك بالقارئ الكريم الذي لسان حاله عندَما يقرأ
مثل هذه األخبار يقول (حجر وسيري سايرة) حتى ولد الشيخ
نفس�ه إذا ق�رأ العنوان فقط فلن يصدّقه ،وه�ذا هو ديدن إعالم
الع�دوان ،لكن إذا م�ا حاولنا أ َ ْ
خذَ األمور بجدي�ة أكثر ،وافرتضنا
ُ
أن هن�اك مبادر ًة كما يس�مونها فعىل أي أس�اس تبنى؟ وما هو
الجديد الذي من املمكن أن يكون؟ س�نحاول اإلجابة عن ذلك من
خالل بعض املعطيات:
ليس�تعر َ
ض عضالته بمبادرة
أوالً :يخ� ُرجُ دائما ً ولد الش�يخ
ِ
رَ
(قديم�ة جديدة) ،بعد ُك ّل إفادة يقدمها ملجلس األمن؛ ألنه
مجبٌ
أن يظه�ر بمظه�ر املنقذ ،وإال لفق�د منصبه الذي ل�م َ
يبق عليه
س�وى ستة أش�هر بعد التمديد ،ومَ ن عمل ويعمل مع املنظمات
الدولي�ة يدرك جي�دا ً ملاذا يتح�رك (إعالمياً) ولد الش�يخ وأنه لن
يس�تلم مس�تحقاته إلاّ إذا قام (بكم) لقاء ش�كيل (وكم) زيارة
وأعط�ى تقري�را ً (مطبوعا ً مس�بقاً) لألمم املتح�دةُ ،ك ّل ما عليه
تغيير تراكيب بعض الجُ مَ ل يف التقرير ،ليحصل عىل األجر ،وهذا
البناء األول.
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وصيت�ي ْ
إلخ َوتِ�ي املجاهدين ،أوصيه�م بتقوى الله
َ
ومواصلة السري عىل هذا الطريق وعىل هذا
العزيز أوالً،
وتفان وإخالص لله ُ
سبْحَ انَـ ُه َوتَعَ الىَ .-جد
النهج بكل
ٍ
وأُويص أُرست�ي وأقارب�ي وكل مَ ن يس�معني بأن ال
تفوتَكم هذه املسيرة الرباني�ة ،التحقوا بها وال تتخلوا
عنه�ا؛ ألن التخلي عنه�ا يس�بّب س�خ َ
ط الل�ه؛ ألنه�ا
كس�فينة نوح مَ �ن ركبها نجا ومن تخل�ف عنها َ
غرق
وهوى.
وكذل�ك أوجّ �ه رس�التي إىل أع�داء األمة اإلسلامية
أمري�كا و"إرسائي�ل" وعمالئه�م ،نق�ول له�م :إنن�ا
صام�دون وثابتون يف مواجهته�م حتى آخر قطرة من

دمائن�ا ،وأن ُك َّل مؤامراته�م وجهودهم التي يعملونها
ألجل إطفاء نور الله ستبو ُء بالفشل ْ
إن َشاء اللهُ.
ويف األخري نجدد عَ هْ دَنا ووالءَنا لله ولرسوله ولإلمام
عيل وس�يدنا وقائدنا وع َلمنا الس�يد عَ بدامللك بدر الدين
الحوث�ي ،ونق�ول كم�ا ق�ال األنص�ار باألم�س لجده
املصطف�ى :امض بنا يا رس�و َل الله ،فالل�ه لو ُ
خ ْ
ض َ
ت
ِبن�ا هذا البحر ُ
لخضناه معك ،ما تخ ّلف منا رج ٌل واحد،
فإنّا ْ
ِ
سنواص ُل سريَنا عىل هذه املسرية حتى
إن َشاء الل ُه
َ
يحكم الله لنا بالنرص أ ْو الشهادة.
ُ
ُ
ُ
اللعنة
املوت إلرسائيل –
املوت ألمريكا –
الل� ُه أ َ ْك رَب –
عىل اليهود – النرصُ لإلسالم.

حرص املستعمر على بقاء
االستبداد وإعادة إنتاجه
د .سامي عطاء
ال تنف� ُّك نش�أ ُة أنظم�ة الحك�م يف منطقتنا
وحالة اس�تبدادها وطغيانها عن مباركة ودَعْ م
الناهب ال�دويل لها ،وال يعدو تباكيه عىل حقوق
اإلنس�ان والديمقراطي�ة إال كلمة ح�ق يُرا ُد به
ابتزاز وتطويع وضغط
باطل ،فلم تك�ن إال أداة
ٍ
عىل هذه األنظمة الهشة من أجل تحقيق منافع
هذا الناهب الدويل.
ه�ذا الوض� ُع ك� ّرس حُ ك�م نخب سياس�ية
اس�تبدادية مرتهنة ،جعلت م�ن إرضاء الناهب
ً
أولوية وأخ�ذت تف ِّرط بمق�درات بلدها
ال�دويل
لحس�ابها وحس�اب هذا الناهب ،وه�ذا الوضع
قاد إىل رجس الخراب القائم.
ومأس�اتنا أن املعارض�ة -عوض�ا ً ع�ن قلب ه�ذه املعادلة السياس�ية باتجاه
العوامل الداخلية وجعلها أولوية عندما حان وقت التغيري ،-ذهبت إىل إرضاء هذا
الخ�ارج وَقدَّمَ ت والءها لهذا الناهب االس�تعماري؛ لتتحول إىل نخبة اس�تبدادية
جديدة ،أي االستبداد يجدّد شخوصه.
وباملختصر ال نه�بَ وال تفري�ط بحق�وق الن�اس َ
دون اس�تبداد ،والناه�ب
االس�تعماري س�يظل حريصا ً عىل بق�اء االس�تبداد وإعادة إنتاج�ه يف منطقتنا
العربية املصابة بلعنة الوفرة النفطية!!!..

وبنيان توزعان  1990سلة غذائية
مودة ُ

ّ
ّ
مؤسسة مودة التنموية الخريية ،توزيع الس�لل الغذائية بمديرية رصواح،
دش�نت
حيث استهدَفت  1990أرسة فقرية يف ثالث عُ َزل ،هي :حباب واملحجزة ضوار ،وكذلك يف
مديرية حريب القراميش يف عدد من العُ َزل ،وهي( :بني عمرو – وبني سكران) ،وذلك
بتمويل من مؤسسة بنيان الخريية.

املسرية تدعو قرا َءها الكرام للمشاركة يف نقل األحداث

ُ
صحيف�ة املسيرة ُق ّراءَه�ا الك�را َم
تدع�و
يف ُك ّل املحافظ�ات اليمني�ة ويف الخ�ارج ،إىل
املش�اركة يف نق�ل األحداث واألخب�ار والصور
عرب قنوات تواصل مفتوحة عىل مدار الساعة،
حي�ث ّ
خصصن�ا قناتَ�ي تواصل عبر الواتس
أب والتيليج�رام بانتظارك�م على الرق�م..
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