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انطالق المؤتمر الوطني األول لألوقاف تحت شعار 
“معًا نحو التحول االستراتيجي في العمل الوقفي”

السيد القائد

■ مجتمعنا اليمني من أكثر المجتمعات التي قدمت األوقاف 
على مدى القرون الماضية، وهذا يدل على الروح اإليمانية

نأمل أن تكون  املخرجات مفيدة ومثمرة 
وأن تساعد على االرتقاء مبستوى األداء 

في سلسلة لقاءات لمدير مكتب رئاسة الجمهورية في محافظة صعدة

استقبل وفدًا من قبائل مراد وبني ضبيان 
ورأس اجتماعًا لقيادة السلطة المحلية 

واطلع على العملية التعليمية بكلية الطب

خالل زيارته للمرابطين بجيزان.. وزير الدفاع: نمتلك كفاءات وخبرات قتالية وأسلحة عالية الدقة

رائد جبل :يدعو األمم المتحدة إلى تعويض الرحالت التجارية التي كانت مقررة في األسابيع الماضية

بعد توقف دام 6 سنوات.. إقالع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى عّمان

توجيهات هامة للرئيس المشاط خالل لقائه 
ووزير  والسكان  العامة  الصحة  ووزير  المالية  وزير  االقتصادية  للشؤون  ال��وزراء  رئيس  نائب   
األشغال العامة والطرق  ووزير المياه والبيئة  ومحافظ ذمار والقائم بأعمال محافظ الضالع 

أفول اإلمبريالية األمريكية من غزو 
أفغانستان إلى العدوان على اليمن

بعد سبع العدوان ..

 ك��ي��ف أب��ح��ر ال���رب���ان إل���ى ب��ر األم����ان!؟
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محليات

أقلع���ت امس من مطار صنع���اء الدولي أول 
رحل���ة تجارية مدنية عب���ر الخطوط الجوية 
اليمنية، متجهة إلى العاصمة األردنية عمان 

وفق الهدنة التي أعلنتها األمم المتحدة.
وحمل���ت الرحلة التجارية األولى على متنها 
137 مس���افرًا بع���د توقف دام س���ت س���نوات 
فرضه تحالف العدوان األمريكي السعودي، 
لجمي���ع  ومخال���ف  قانون���ي  مب���رر  ب���دون 

االتفاقيات والمواثيق الدولية.
المس���افرون الذي���ن غ���ادروا مط���ار صنع���اء 
جله���م م���ن ذوي األم���راض المزمن���ة الذي���ن  
تعث���ر عالجه���م ف���ي المستش���فيات الوطنية 

والمع���دات  األجه���زة  انع���دام  بس���بب 
والمس���تلزمات  والعالجي���ة  التش���خيصية 
الصحية الضرورية التي دمرها العدوان على 

مدى ثمان سنوات.
وف���ي مؤتم���ر صحف���ي عق���د الي���وم بمط���ار 
صنع���اء، ق���ال وكيل  الهيئ���ة العامة للطيران 
المدن���ي واألرص���اد رائ���د جب���ل: “بع���د طول 
انتظار اس���تقبل مطار صنع���اء الدولي رحلة 
الخط���وط الجوية اليمنية ضمن بنود الهدنة 
اإلنس���انية التي أعلنتها األمم المتحدة مطلع 
أبري���ل الماض���ي التي كان من المتوقع تس���يير 

رحلتين أسبوعيا لمدة شهرين “.

وأعرب عن أسفه الشديد لمضى شهر ونصف 
ولم يتم تس���يير أي رحل���ة تجارية من أصل 
16 رحلة كانت مقررة وفقًا للهدنة اإلنسانية، 
مش���يرًا إلى أن الرحلة األولى توجهت اليوم 
إل���ى مط���ار الملكة علي���اء في عم���ان، وعلى 
متنه���ا 137 مس���افرًا، وس���تعود إل���ى صنع���اء 

وعليها 60 مسافرًا.
وأك���د جبل، أنه تم اس���تقبال طائرة اليمنية، 
وفقا لمعايير الس���المة الدولي���ة المعمول بها 
في جميع المطارات العالمية مايؤكد جاهزية 
مط���ار صنع���اء الفني���ة والمهني���ة الس���تقبال 
جميع الرحالت التجارية والمدنية.. وطالب 

تس���يير  ف���ي  باالس���تمرار  المتح���دة  األم���م 
الرح���الت التجارية وتعوي���ض اليمنيين عن 
الرح���الت التي لم تس���ير خالل الش���هر األول 

من الهدنة.
كما دعا األمم المتحدة والجهات المعنية في 
مج���ال الطيران المدني والجانب اإلنس���اني 
إلى فتح مطار صنعاء بش���كل مستمر ألبناء 

الشعب اليمني بدون أي قيود أو شروط.
فيم���ا أكد مدير مط���ار صنع���اء الدولي خالد 
الش���ايف، مجددا جاهزية المطار الس���تقبال 
للمعايي���ر  وفق���ا  والمس���افرين  الرح���الت 
والش���روط الدولي���ة.. وق���ال “إجاب���ة عل���ى 

التس���اؤالت بش���أن ع���ودة 60 مس���افرًا فق���ط 
م���ن عم���ان عل���ى مت���ن الرحل���ة األول���ى، نود 
التوضي���ح بأنه ف���ي الموعد الس���ابق للرحلة 
بتاري���خ 24 أبري���ل كان يتواج���د ف���ي عم���ان 
مايقارب 150 مسافرًا، وعندما ألغيت شعروا 
باإلحب���اط الكبي���ر، واآلن لم يتب���َق في عمان 

سوى 60 مسافرًا”.
وقد عبر عدد من المس���افرين عن ارتياحهم 
لتس���يير الرح���الت التجاري���ة والمدني���ة من 
مط���ار صنع���اء الدولي، مؤكدي���ن أن إغالقه 
انته���اك لح���ق اليمنيي���ن ف���ي حري���ة التنق���ل 

والسفر.

رائد جبل :يدعو األمم المتحدة إلى تعويض الرحالت التجارية التي كانت مقررة في األسابيع الماضية

بعد توقف دام 6 سنوات.. إقالع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى عّمان

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها امس الثالثاء 
، برئاس���ة القاضي مجاهد أحمد عبدهللا، نتائج التحري والتحقيق بإحالة 
عش���رة متهمي���ن في قضية فس���اد إلى نياب���ة األموال المختص���ة بقضايا 

الفساد.
وأحال���ت الهيئة المتهمين إلى النيابة في واقعة اإلضرار بمصلحة الدولة 
واالقتص���اد الوطني واالس���تيالء وتس���هيل االس���تيالء على الم���ال العام، 
والتزوير المعنوي الذي صاحب إنشاء شركة عامة مساهمة مغلقة ألحد 

المشروعات االقتصادية في أحد المحافظات.
وبلغ حجم الضرر بمصلحة الدولة والمال العام 4 ماليين و904 ألف و171 
دوالر، باإلضاف���ة إلى مبلغ مليار و359 مليون و895 ألف و403 ريال يمني، 

وحرمان
الخزين���ة العام���ة، مما يقدر بصورة أولية ب���� 3 مليارات و735 مليون ريال 
كعوائد متوقعة كان س���يحققها المش���روع منذ ع���ام 2003م، وحتى مارس 

2022م، لو تم تشغيله ومراعاة مصلحة الدولة.
وأكدت الهيئة على اس���تمرار تنفيذ قرارها الس���ابق باس���تمرار الحراس���ة 

القضائي���ة على المش���روع وأصوله التي تمت بالتنس���يق م���ع النيابة العام، 
وتوجيه الجهة التي يتبعها المش���روع بس���رعة تش���غيله لما يخدم التنمية 

وتحقيق العائدات للخزينة العامة للغرض الذي أنشئ من أجله.
وأقرت الهيئة الحجز على أموال وأصول المتهمين الضالعين في القضية 
بم���ا يعادل حجم الض���رر الذي لحق بمصلحة الدول���ة، وتوقيف أربعة من 
المتهمين من الموظفين العامين الضالعين في القضية عن أعمالهم على 

ذمة استكمال رفع الدعوى الجزائية والمحاكمة في القضية.
كم���ا أقرت اس���تكمال إجراءات التح���ري والتحقيق في مصي���ر المعدات 
واألص���ول الت���ي كان مقرر إدخالها ضمن مكونات المش���روع وتم تبديدها 

وتمكين آخرين من االستيالء عليها.
التحري���ات  نتائ���ج  اجتماعه���ا  ف���ي  الفس���اد  مكافح���ة  هيئ���ة  وناقش���ت 
والتحقيق���ات، وما يلزم من تدابير في عدد من بالغات الفس���اد وطلبات 
حماية المبلغين في قضايا فس���اد، وعددا من المواضيع المتعلقة بمهامها 

وتنفيذ تدابير الوقاية والمنع من الفساد.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحيل 10 متهمين إلى نيابة األموال المختصة

يناقش  المشاط  الرئيس 
م������ع م����ح����اف����ظ ذم������ار 
الخدمي  االداء  تحسين 

واالهتمام بالزراعة
التق���ى فخام���ة المش���ير الرك���ن مه���دي المش���اط رئي���س 
المجلس الس���ياسي األعل���ى امس، محاف���ظ ذمار محمد 

البخيتي.
بالمحافظ���ة  األوض���اع  مناقش���ة  اللق���اء  خ���الل  ج���رى 
ومستوى تنفيذ خطتها للعام الجاري والجهود المبذولة 
عل���ى  والتغل���ب  والتنم���وي  الخدم���ي  األداء  لتحس���ين 

الصعوبات الراهنة.
وتط���رق اللقاء، إلى م���ا تم تنفيذه من مش���اريع خدمية 
وتنموية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار 

العدوان والحصار.
وأك���د الرئي���س المش���اط، عل���ى أهمية مضاعف���ة الجهود 
احتياج���ات  وتلم���س  الخدم���ات  مس���توى  لتحس���ين 
لإلمكاني���ات  وفق���ا  تلبيته���ا  عل���ى  والعم���ل  المواطني���ن 

المتاحة.
وأشار إلى ضرورة االهتمام بالجانب الزراعي والتعاون 
مع اللجنة الزراعية الس���مكية العليا وتشجيع المزارعين 

ودعمهم لتحقيق االكتفاء الذاتي.

مه���دي  الرك���ن  المش���ير  فخام���ة  التق���ى 
الس���ياسي  المجل���س  رئي���س  المش���اط 
األعل���ى الي���وم، القائ���م بأعم���ال محافظ 
الضال���ع عبداللطي���ف الش���غدري، ووكيل 

أول المحافظة صالح حطبة.
جرى خالل اللقاء مناقشة األوضاع في 
المحافظة، والخطط والبرامج المتصلة 
بتلبي���ة احتياجات أبن���اء المحافظة من 

مش���اريع البنية التحتية وف���ي مقدمتها 
توفير الخدمات األساسية.

وتطرق اللقاء إلى ال���دور البطولي الذي 
يق���وم ب���ه أبن���اء الضال���ع ف���ي مواجه���ة 

العدوان االمريكي السعودي.
وف���ي اللقاء أك���د الرئيس المش���اط على 
ضرورة تطوير وتحس���ين أداء المكاتب 
المحلي���ة  الس���لطة  وأجه���زة  التنفيذي���ة 

بالتدري���ب  واالهتم���ام  والتنفيذي���ة، 
والتأهي���ل ورف���ع الق���درات بم���ا ينعكس 

على األداء الخدمي والتنموي.
وحث عل���ى مضاعفة الجه���ود والتركيز 
على المه���ام واألعمال المتصل���ة بتوفير 
وتخفي���ف  للمواطني���ن،  الخدم���ات 
معاناته���م ف���ي ظ���ل اس���تمرار الع���دوان 

والحصار.

كما أكد فخامة الرئيس المشاط الحرص 
عل���ى تلبية احتياج���ات أبن���اء محافظة 
الخدمي���ة..  المش���اريع  م���ن  الضال���ع 
منوه���ا بجهود قي���ادة الس���لطة المحلية 
بالمحافظة في حش���د الجهد المجتمعي 
لمس���اندة الجه���د الرس���مي ف���ي توفي���ر 

الخدمات الضرورية.

ناق���ش فخامة المش���ير الرك���ن مهدي المش���اط مع وزير 
المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الش���رماني، وأمين 
عام رئاسة الوزراء محمد قاسم الكبسي، امس الثالثاء 
، سير العمل في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة 

لها وخططها وبرامجها للعام الجاري.
واستعرض اللقاء أوضاع وزارة المياه في ظل العدوان 
والحصار األمريكي الس���عودي، والصعوبات التي تواجه 
عمله���ا ف���ي اس���تمرار تقديم خدم���ات المي���اه والصرف 

الصحي وأنشطة اإلصحاح البيئي.

وف���ي اللق���اء أكد الرئيس المش���اط، أهمية التوس���ع في 
تقدي���م خدمات المي���اه وإيصالها إلى أكبر ش���ريحة من 

المواطنين بجودة عالية وبأقل تكلفة.
وتط���رق إلى األضرار التي تعرضت لها المنش���آت المائية 
وش���بكات المياه والصرف الصحي واستهدافها بصورة 
ممنهج���ة م���ن قبل تحالف الع���دوان بقي���ادة أمريكا في 
انتهاك س���افر لألعراف والمواثيق الدولية واإلنس���انية، 
م���ا يتطلب وض���ع الخطط والبرام���ج إلصالحها وإعادة 
تأهيلها.. وش���دد رئيس المجلس الس���ياسي األعلى على 

ض���رورة مضاعف���ة الجه���ود وإص���الح ش���بكات المي���اه 
والص���رف الصحي المتض���ررة جراء الع���دوان وتهالكها 

بفعل عامل الزمن، وبما يخفف من معاناة المواطنين.
وح���ث على إصالح اآلب���ار المعطلة، واالهتمام بإنش���اء 
الحواج���ز المائية باالس���تفادة من مواس���م األمطار لري 

األراضي والمحاصيل الزراعية.
وأش���اد الرئيس المش���اط بالخطوات التي قطعتها وزارة 
المي���اه والبيئ���ة ف���ي تطبي���ق نظ���ام األتمت���ة ف���ي بعض 

المحافظات.

الرئيس المشاط يلتقي القائم بأعمال محافظ الضالع ووكيل أول المحافظة 
ويؤكد على تلبية احتياجات أبناء المحافظة من المشاريع الخدمية

الرئيس المشاط خالل لقائه المهندس عبدالرقيب الشرماني:يوجه بإصالح 
شبكات المياه المتضررة نتيجة العدوان واالهتمام بإنشاء الحواجز المائية
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محليات

أك���د وزير الدفاع الل���واء الركن محمد ناص���ر العاطفي، أن 
الق���وات المس���لحة اليمنية باتت تمتلك كف���اءات وخبرات 
قتالية عالية في جميع صنوفها البرية والبحرية والجوية 
وأسلحة ردع اس���تراتيجية متطورة، وذات تقنيات عالية 

الدقة.
وأش���ار وزير الدفاع خالل زيارته  األحد ، ألبطال الجيش 
واللج���ان الش���عبية المرابطين في جبهات جي���زان، إلى أن 
القوات المس���لحة حريصة عل���ى مواكبة مجمل التطورات 
التي تقتضيها معركة األس���لحة الحديث���ة في الميدان رغم 

العدوان والحصار.
وق���ال “إنن���ا ف���ي الجمهوري���ة اليمني���ة ف���ي الوق���ت ال���ذي 
نح���رص على الس���الم المنص���ف والعادل والمش���رف، نحن 
جاهزون للتصدي ألس���وأ االحتم���االت، معتمدين على هللا 
ومنطلقين من مبدأ وإن عدتم عدنا، وهذه هي توجيهات 
وتوجهات قيادتنا الثورية الحكيمة المخلصة التي ال تعمل 
إال بما يصب في صالح األمة وتتنازل في أشياء من أجل 

مصلحة الشعب اليمني”.
وأضاف “إن من أهم أهداف دول تحالف العدوان المعلنة 
وغي���ر المعلن���ة ف���ي اليم���ن، ه���ي إخض���اع الش���عب اليمن���ي 
للتن���ازل عن س���يادته وحريته وق���راره ووحدت���ه وثرواته 
 .. الصهيون���ي”  للكي���ان  خدم���ة  االس���تراتيجي  وموقع���ه 
الفت���ًا بهذا الصدد إلى تأكيد قائد الثورة الس���يد عبدالملك 
بدرالدي���ن الحوثي، في خطاباته أن التفريط والتنازل عن 
ذلك هو المستحيل، وأن هذا المبدأ هو مبدأ الشعب اليمني 
الصام���د الذي لم ولن يتنازل عن ه���ذه المبادئ مهما كانت 

التضحيات.
وأردف الل���واء العاطف���ي” م���ن ميادين الش���رف والبطولة 
والعزة والكرامة نقول لقائد الثورة وألبناء الش���عب اليمني 
ثق���وا كل الثق���ة بقواتك���م المس���لحة، وبكفاءاته���ا القتالية 
وأنه���م م���ن س���يجعلون المعتدي���ن وأذنابهم يع���ودون إلى 
رش���دهم وهم من سيكسر طغيان اعتداءاتهم على أرضنا 
وش���عبنا، وح���ان الوق���ت لتوق���ف مه���ازل الع���دوان ورف���ع 
الحص���ار والرحيل م���ن اليمن، واألحداث هي من س���تؤكد 

قولنا خالل األيام القادمة”.
ونق���ل وزي���ر الدف���اع، للمقاتلين في جبهات جي���زان تهاني 
وتبري���كات قائد الث���ورة والمجلس الس���ياسي األعلى بعيد 

الفطر.
وخاط���ب المقاتلي���ن قائ���ال” نش���عر بالفخر واالعت���زاز وأن 
رؤوس���نا لتعانق الس���ماء ونحن ن���زور األبطال في خطوط 
التماس ألننا نقف بين مجاهدين ش���امخين ش���موخ جبال 
اليم���ن الرواس���ي، ألنك���م أيه���ا األبط���ال الميامي���ن ش���رف 
ه���ذه األم���ة ومجدها وعزه���ا ومس���تقبلها، فأنتم تضحون 
بأنفسكم وكل ما تملكون في سبيل هللا ودفاعًا عن اليمن 
واليمنيي���ن وتقف���ون درعًا منيع���ًا أمام األع���داء الطامعين 

وأدواتهم الرخيصة”.
وخ���الل الزي���ارة الت���ي رافق���ه فيه���ا مس���اعد قائ���د المنطقة 
العس���كرية السادس���ة العميد جابر عبدهللا أب���و مهدي، نوه 

قائد اللواء 105 ميكا العميد كمال الش���رفي ومس���اعد قائد 
ألوي���ة جي���زان العقي���د عل���ي عبدهللا عيس���ى، بزي���ارة وزير 
الدف���اع للمرابطي���ن في جه���ات العزة والكرام���ة دفاعًا عن 

سيادة وأمن واستقرار اليمن.
وأكدا باس���م منتسبي ألوية جيزان التزامهم الكامل بتنفيذ 
المهام المسندة إليهم من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
األركان العامة فيما يخص الهدنة والتمسك بأعلى درجات 
اليقظة والجهوزية في ظل االستفزازات والخروقات التي 

يرتكبها العدوان وأذنابه بصورة مستمرة.
وأش���اد الش���رفي وعيسى باهتمام ورعاي���ة القيادة الثورية 
ميادي���ن  ف���ي  المرابطي���ن  بأوض���اع  العلي���ا  والعس���كرية 
التضحي���ة والف���داء ذودًا ع���ن األرض والع���رض وانتصارًا 
للح���ق ض���د المعتدين الطغ���اة ومرتزقتهم وم���ن يدور في 

فلكهم.
وعاه���دا هللا وقائد الثورة بأن يظل المرابطون محل فخر 
واعت���زاز ش���عبهم في صن���ع المآث���ر الخال���دة واالنتصارات 
المجيدة، س���ائرين على درب الش���هداء حتى تحقيق النصر 

الشامل لليمن أرضًا وإنسانًا.
فيم���ا عب���ر المرابط���ون ع���ن اعتزازه���م بزيارة ق���ادة وزارة 
الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة لمنتسبي ألوية جيزان 

وتفقدها ألحوالهم عن كثب واالطالع على أوضاعهم.
وأك���دوا المضي قدمًا في تنفيذ برام���ج التدريب والتأهيل 
لتعزي���ز الق���درات والمهارات العس���كرية النوعي���ة المواكبة 
لطبيعة المهام والواجبات الماثلة أمامهم في ظل معطيات 

ومقتضيات المرحلة الراهنة.

خالل لقائه نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم.

الرئيس المشاط يوجه بدعم المؤسسات التي تحتاج إلى أصول لتقديم الخدمات للمواطنين
التق���ى فخامة المش���ير الركن مهدي المش���اط 
رئي���س المجل���س الس���ياسي األعل���ى الس���بت ، 
نائ���ب رئي���س ال���وزراء للش���ؤون االقتصادي���ة 

وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم.
وج���رى خالل اللقاء اس���تعراض ما تم إنجازه 
في متابعة المؤسس���ة العامة للمياه والصرف 
الصحي لتوسيع خدماتها بجودة عالية لتصل 
إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحسين األداء 
المؤس���سي بما يؤدي إلى خفض الكلفة لتصل 

إلى المواطن بأقل سعر.
واطلع الرئيس المش���اط، على نشاط صندوق 
دعم وتنمي���ة محافظة الحديدة، في مختلف 
مقدمته���ا  وف���ي  يس���تهدفها  الت���ي  الجوان���ب 
الكهرب���اء والمي���اه والصح���ة والتعلي���م، وكذا 
نتائج المسح الميداني الذي قام به الصندوق 
الذي نتج عنه تحديد األسر الفقيرة المحتاجة 

إلى الدعم، وتحديد السقوف الالزمة لها.
واس���تمع الرئي���س المش���اط إل���ى ش���رح م���ن 
الدكت���ور أب���و لح���وم، ح���ول م���ا ت���م تنفي���ذه 
فيما يتعل���ق بتوجيهات فخامت���ه ذات الصلة 

بإصالح الوحدات االقتصادية.
وخ���الل اللقاء وج���ه الرئيس المش���اط، وزارة 
المالي���ة بدع���م المؤسس���ات الت���ي تحت���اج إلى 
أص���ول لتقديم الخدم���ات للمواطنين وتوفير 
التمويل الالزم حس���ب اآللية التي يتم االتفاق 
عليها.. مش���ددا على ض���رورة توفير الكهرباء 

للفقراء بمحافظة الحديدة.
كم���ا وج���ه الرئي���س المش���اط بإيص���ال المياه 
للفق���راء الذي���ن ت���م حصره���م وتحديدهم مع 
االهتم���ام أكث���ر بالفق���راء في األري���اف وذلك 

وفق مسار وخطة واضحة.
واطلع الرئيس المشاط، على إجراءات وزارة 
المالي���ة، لش���راء مع���دات لصنادي���ق النظاف���ة 

حسب األولويات.
وحث على التنسيق مع المحافظات لتحسين 
المظه���ر الجمالي للش���وارع الرئيس���ية بالمدن 

واالهتمام بالتشجير.

العام��ة  الصح��ة  وزي��ر  لقائ��ه  وخ��الل 
والسكان 

عل��ى  يح��ث  المش��اط  الرئي��س 
االهتم��ام بالتعلي��م الطب��ي ورفد 

القطاع الصحي بكوادر مؤهلة
التق���ى فخامة المش���ير الركن مهدي المش���اط 
رئي���س المجل���س الس���ياسي األعل���ى الس���بت ، 
وزي���ر الصح���ة العام���ة والس���كان الدكتور طه 

المتوكل.
وج���رى خ���الل اللق���اء مناقش���ة س���ير العم���ل 
بالوزارة ومستوى األداء في القطاع الصحي، 
والصعوب���ات الت���ي تواجه هذا القط���اع نتيجة 

العدوان والحصار.
واطل���ع الرئيس المش���اط، على اس���تراتيجية 
تضمن���ت  الت���ي   ،2025-2022 الصح���ي  القط���اع 

التوجيهات الرئاسية والتوجهات العامة.
وأكد الرئيس المش���اط على ضرورة االهتمام 
بالتعليم الطبي وإعطائه األولوية لرفد القطاع 
مس���توى  لتعزي���ز  مؤهل���ة  بك���وادر  الصح���ي 
الخدم���ات الصحي���ة بما يس���هم ف���ي الحد من 
الس���فر إلى الخ���ارج خاصة في ظل اس���تمرار 
الع���دوان والحص���ار.. مش���يدا بجه���ود وزارة 

الصحة والعاملين فيها.
وش���دد عل���ى أهمي���ة التقيي���م المس���تمر ألداء 
والخاص���ة،  العام���ة  والمستش���فيات  المراك���ز 
وتحسين مس���توى الخدمات الطبية المقدمة 
للمرضى بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.
وح���ث الرئيس المش���اط على ض���رورة ضبط 
األسعار في المستشفيات، وإيجاد آلية لضبط 
أس���عار األدوي���ة والعمل على توفي���ر مخزون 
أهمي���ة  عل���ى  اس���تراتيجي.. مؤك���دا  دوائ���ي 
توج���ه وزارة الصحة نحو الصناع���ة الدوائية 
المحلية، بما يسهم في تحقيق األمن الدوائي 

وتوفير األدوية بجودة وأسعار منافسة.

وخالل لقائه وزير األشغال العامة والطرق
بصيان��ة  يوج��ه  المش��اط  الرئي��س 
عل��ى  والتركي��ز  الرئيس��ية  الط��رق 
معان��اة  تخف��ف  الت��ي  المش��اريع 

المواطنين

التق���ى فخامة المش���ير الركن مهدي المش���اط 
رئيس المجلس السياسي األعلى اليوم ، وزير 

األشغال العامة والطرق غالب مطلق.
وج���رى خالل اللقاء مناقش���ة مس���توى تنفيذ 
خط���ة الوزارة للعام الج���اري وما تضمنته من 

أولويات ومش���اريع س���واء ما يتعل���ق بالرؤية 
الوطنية أو المتصلة بنش���اط الوزارة وتدريب 
وتأهيل الكوادر في مختلف المجاالت الفنية 

والهندسة.
إل���ى س���ير تنفي���ذ مش���اريع  وتط���رق اللق���اء، 
ش���ق وصيان���ة وإعادة ترمي���م وتأهيل الطرق 
تعرض���ت  الت���ي  تل���ك  وخصوص���ا  والجس���ور 
للقص���ف والتدمي���ر م���ن قبل طي���ران العدوان 

األمريكي السعودي.
وف���ي اللق���اء أك���د الرئي���س المش���اط، أهمي���ة 
التركيز على المش���اريع التي تالمس متطلبات 
المواطني���ن وتخفي���ف معاناته���م واالهتم���ام 

بالحفاظ على شبكة الطرق الرئيسية.

الرئيس المشاط يؤكد على أهمية 
ال��دور المحوري لعلم��اء اليمن في 

مواجهة العدوان
لتق���ى فخام���ة المش���ير الركن مهدي المش���اط 
االح���د  األعل���ى  الس���ياسي  المجل���س  رئي���س 

أعضاء الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن.
واس���تمع الرئي���س المش���اط إل���ى رأي العلم���اء 
األفاض���ل من خ���الل نقاش مس���تفيض حول 
والخاص���ة،  العام���ة  األم���ة  قضاي���ا  مجم���ل 

والخدمات والعدالة وحفظ الحقوق.

وتطرق الرئيس المش���اط إلى الدور المحوري 
لعلماء اليمن ف���ي مواجهة العدوان وتكريس 
الوع���ي ل���دى عام���ة أبن���اء الش���عب اليمني في 
أهمي���ة التص���دي ألع���داء األم���ة، انطالق���ًا من 
الواج���ب الدين���ي الذي يحث عل���ى الدفاع عن 

الوطن، باعتبار حب األوطان من اإليمان.
وأش���ار إل���ى دور العلم���اء في مناص���رة قضايا 
القضي���ة  رأس���ها  وعل���ى  المركزي���ة  األم���ة 
الفلس���طينية ودعم أبناء الش���عب الفلسطيني 
في الدفاع عن وحدة فلسطين ودحر المحتل 
الصهيون���ي الغاصب وصوالً إلى إقامة الدولة 
الق���دس  المس���تقلة وعاصمته���ا  الفلس���طينية 

الشريف.
وأكد رئيس المجلس السياسي األعلى، أهمية 
اس���تمرار العلماء في تقديم الرأي والمش���ورة 
في مختلف المجاالت التشريعية والتنفيذية 
وغيره���ا واالضط���الع بدوره���م ف���ي توعي���ة 
المجتم���ع، بأهمية مواجهة العدوان األمريكي 
العلم���اء  الس���عودي وتضليالت���ه.. فيم���ا دع���ا 
أبن���اء الش���عب اليمن���ي إل���ى التحل���ي باليقظ���ة 
والجهوزي���ة العالية لمواجه���ة أي خرق للهدنة 
م���ن قبل دول الع���دوان والمرتزقة، والتصدي 

للمؤامرات التي يحيكها األعداء ضد اليمن.

خالل زيارته للمرابطين بجيزان.. وزير الدفاع: نمتلك كفاءات وخبرات قتالية وأسلحة عالية الدقة
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ق���ادرة صنع���اء عل���ى تذكي���ر الكي���ان الصهيون���ي 
بالدوران ح���ول رأس الرجاء الصالح وبإمدادات 
األس���طول األمريك���ي الس���ادس ل���ه بالنف���ط عب���ر 
البحر المتوس���ط وحرمانه م���ن تصدير منتجاته 

إلى آسيا واستراليا وحصار موانئه.
البحر األحمر يمتاز على نظيره البحر المتوس���ط 
بأن���ه منطقة مائية مفتوحة تتيس���ر فيها الحركة 
والمن���اورة م���ا خول���ه أن يك���ون مكان���ا مناس���با 

للقواعد واألساطيل البحرية .

تلغيم باب المندب
عندما اعلنت الدولة العثمانية التي كانت تس���يطر 
على ش���مال اليمن خالل الح���رب العالمية األولي 
)1914- 1918م ( اقف���ال باب المندب دعما لحملتها 
البري���ة ص���وب مين���اء ع���دن وصبت واب���ل نيران 
مدفعيته���ا على جزيرة ميون انطالقا من منطقة 
رأس الش���يخ سعيد مس���تعينة في ذلك بحليفتها 
ف���ي  الكبي���رة  التوس���عية  المطام���ع  ألماني���ا ذات 
الش���رق األوس���ط والتي ارادت المضي في تحقيق 
ه���ذا اله���دف المثي���ر ع���ن طري���ق اقام���ة قواع���د 
غواص���ات الماني���ة حذاء الس���احل اليمني وتلغيم 
ب���اب المن���دب بواس���طة بواخر الماني���ا . وقبل ان 
ينسحب االس���تعمار اإلنجليزي من جنوب اليمن 
ع���ام 1967م حاول عبثا من خالل األمم المتحدة 
االبق���اء عل���ى هيمنته على ب���اب المندب ألهميته 
الدولي���ة او تحويل هذا الممر الدولي اليمني الهام 
إلى ممر مائي دولي غير خاضع للس���يادة اليمنية 

.
اس���تراتيجيا اليمن تشرف على ثالثة مسطحات 
مائي���ة البحر االحم���ر وخليج ع���دن وبحر العرب 
ويمث���ل مضيق ب���اب المن���دب المدخ���ل الجنوبي 
للبحر األحمر وه���و ممر مائي يصل بين المحيط 
الهن���دي والبحر المتوس���ط عبر البح���ر األحمر ثم 
قناة الس���ويس . ومما زاد من اتساع مزايا اليمن 
وقوعه على ش���رايين التجارة العالمية . إذ يمثل 
صل���ه وصل بين نف���ط العرب والصناع���ة الغربية 
وتمر عبر مضيق باب المندب ما نس���بته 38% من 
النفط المستورد من أمريكا و60% من نفط أوروبا 
. كذلك أن اليابان وأوروبا تعتمدان بصورة كبيرة 
عل���ى البح���ر األحمر وبح���ر العرب للنق���ل البحري 
للبت���رول . وُيصن���ف ميناء ع���دن كأفضل موانئ 
الس���احل اليمن���ي نظرا لتموقعه ف���ي خليج عميق 
ش���بة مغلق بمخروطين بركانيين تحميه الجبال 
ش���رقا وجنوبا من الرياح الموسمية كذلك اتخاذ 

عدن قاعدة عسكرية لحماية بترول الخليج .

كيان قذر
ل���م تحدث ح���رب عالمية في القرن العش���رين إال 
وكان���ت الواليات المتح���دة األمريكية طرفا فيها 
وذل���ك م���ن خ���الل الحربي���ن العالميتي���ن األول���ي 
والثاني���ة التي جاءت نهايتها وقد س���جلت أمريكا 
أس���نها الق���وة الوحي���دة الت���ي اس���تعملت الس���الح 
الن���ووي ث���م انه���ا اس���تعملته دون ضرورة ماس���ة 
إليه . وفيما يتعلق األمر بزعزعة استقرار الشرق 
االوس���ط فالجميع يع���رف أن الوالي���ات المتحدة 
األمريكية من اهم القادة الكبار للحروب اإلقليمية 
منذ ان وضعت يدها على االحتياطيات النفطية 
السعودية بتوقيع اتفاق كوينسي عام 1945م )تم 
إبرام���ه في فبراير س���نة 1945م وذل���ك على متن 
طراد ي���و أس أس كوينسي بين الملك عبدالعزيز 
آل س���عود والرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت 
. واهم ما جاء في هذا االتفاق هو توفير امريكا 
الحماية الألمش���روطة لعائلة آل س���عود الحاكمة 
مقابل تعهد المملكة الس���عودية بتزويد الواليات 

المتحدة األمريكية بالنفط الالزم لها (
وبعد إعالن قيام دويلة الكيان الصهيوني في 15 
مايو سنة 1948 م بمباركة أمريكية ) كيان صغير 
قذر يس���عى إلزع���اج كوكب بأكمل���ه ( وفق تعبير 
الدبلوماس���ي الفرنس���ي – دانيي���ل برن���ار- توجهت 
االس���تراتيجية األمريكية في البح���ر األحمر الي 
خدمة مصالحه���ا أوال وتعزيز الوجود الصهيوني 
ف���ي المنطقة وابق���اء ميزان القوي ف���ي المنطقة 
لصال���ح الكيان الصهيون���ي على الدوام . ويتضح 
ذلك جليا في حرب اكتوبر 1973م حيث نجحت 
البحرية العربية في فرض الحصار على المالحة 
الصهيوني���ة ومنعه���ا من العبور في ب���اب المندب 
وقد ادي ذلك العمل العس���كري الي ش���ل المالحة 
البحرية الصهيوني���ة وانقطاع وصول النفط الي 
مين���اء إيالت لمدة ش���هرين . ونتيج���ة لذلك فقد 
تدخل���ت الواليات االمريكي���ة المتحدة بكل ثقلها 
لصال���ح الكي���ان الصهيون���ي إلنقاذه م���ن الهزيمة 

وانهاء الحصار االقتصادي البحري عليه .

تقسيم اليمن
ل���دول  المتضارب���ة  اإلقليمي���ة  المصال���ح  أدت 
الع���دوان دورا كبي���را ومؤثرا على تقس���يم اليمن 
وهذا ما يتضح من خالل مصالح واهداف القوى 
االس���تعمارية وادواتهم في عدوانهم على اليمن 
من���ذ 26 م���ارس 2015م . فإل���ى ع���ام 2017م بقيت 
حكومة صنعاء مس���يطرة على مس���احات كبيرة 
م���ن أراض���ي اليم���ن وبال���ذات المناطق الس���احلية 

الجنوبية والغربية وبالذات مدينة المخا وميناء 
ع���دن . حي���ث يتعاط���ى المنظور االس���تراتيجي 
الس���عودي م���ع اليمن كعم���ق اس���تراتيجي وجزء 
الحس���ابات  م���ع  ويتقاط���ع  الري���اض  نف���وذ  م���ن 
االس���تراتيجية لحليف���ه األمريك���ي ال���ذي يتطل���ع 
للتأكيد وجود سيطرته على باب المندب وخليج 
عدن وجزيرة س���قطرى حيث يعتبر باب المندب 
مح���وال اس���تراتيجيا مؤث���را لش���حنات التج���ارة 
البحري���ة وإم���دادات الطاق���ة الدولي���ة التي تربط 
منطق���ة الخلي���ج عب���ر المحي���ط الهن���دي بالبح���ر 
األبي���ض المتوس���ط والبحر األحم���ر . وإن أهمية 
ب���اب المن���دب تضاهي قيمته قناة الس���ويس التي 
ترب���ط التج���ارة وخط���وط الش���حن بي���ن افريقيا 

وآسيا واوروبا .
ف���ي حي���ن تتمث���ل األه���داف الرئيس���ية لدويل���ة 
االمارات في الس���يطرة واحت���الل مئتي كيلو متر 
م���ن الس���احل اليمن���ي وه���ي دعام���ة مركزي���ة في 
مخط���ط أبو ظبي لتصبح ق���وة عظمي في مجال 
الطاقة . وتش���مل ه���ذه المنطقة موانئ الس���احل 
الجنوبي لليمن على ساحل خليج عدن والخليج 

العربي ومضيق باب المندب وجزيرة سقطرى .
وت���درك اإلم���ارات أهمية ع���دن والمخ���ا وجزيرة 
ميون بالنسبة للبريطانيين وكذا أهمية الحديدة 
م���ا م���ن ش���أنه  وجزي���رة س���قطرى لألمريكيي���ن 
أن يع���زز أواص���ر التع���اون والتفاه���م م���ع لن���دن 
وواش���نطن ح���ول الخط���وط العريض���ة لتقاس���م 
النف���وذ . حيث عم���دت دويلة اإلم���ارات منذ عام 
2016م إلى انش���اء تش���كيالت مليش���يات مسلحة 
معظمها من الس���لفيين يبل���غ تعدادها 30 ألف فرد 
وأطلقت عليهم تسميه الحزام األمني وتوجد في 
عدن ولحج وأبين وش���بوة وحضرموت والمهرة 

وجزيرة سقطرى .

تدمير عدن
اقتصادي���ا ب���رزت دويل���ة اإلمارات خ���الل العقود 
الماضي���ة كمرك���ز دول���ي ف���ي المالح���ة البحري���ة 
جعله���ا ت���رى أي���ة محاول���ة لتطوي���ر مين���اء عدن 
االس���تراتيجي مه���ددا ألمنها القوم���ي وعالقاتها 
االقتصادي���ة المتعاظم���ة خصوصا بع���د أن ألغت 
اليم���ن ف���ي ع���ام 2012م االتفاقي���ة م���ع اإلم���ارات 

بخصوص ميناء عدن سنة 2008م .
وتحتف���ظ دويلة االم���ارات ايضا بأه���داف اخرى 
تش���مل ايجاد بديل مضيق هرم���ز عبر مد انبوب 
نفط لس���احل محافظة المهرة على بحر العرب – 
وهذا اوجد تضارب للمطامع بين دويلة االمارات 
وآل س���عود – يك���ون في مق���دوره تصدير النفط 
ف���ي حالة تعرض مضيق هرم���ز لإلغالق من قبل 
إيران . وبسبب العقوبات االمريكية االقتصادية 
حينم���ا  وباألخ���ص  اي���ران  عل���ى  المفروض���ة 
ق���ررت امري���كا في ماي���و 2018م وبش���كل أحادي 
االنس���حاب م���ن االتفاق الن���ووي وتبن���ي عقوبات 
اقتصادية اكثر صرامة بحق طهران بعد اإلعالن 
بوضوح ف���ي رغبتها في فرض حظر مطلق على 
إي���ران بمنعه���ا م���ن تصدي���ر قطرة نف���ط واحدة . 
فيما ادانت طهران عدم قانونية القرار األمريكي 
وه���ددت بإغ���الق مضي���ق هرم���ز الذي يم���ر عبره 
ج���زء كبير م���ن النفط الخ���ام العالم���ي من خالل 
تصري���ح الجن���رال عل���ي رض���ا تانجس���يري قائ���د 
بحري���ة الح���رس الثوري ال���ذي وصف���ه بانه )ممر 

بحري إذا لم نتمكن من استخدامه سنغلقه (.

القلق الصهيوني

تحتف���ظ الذاك���رة العس���كرية للكي���ان الصهيوني 
بم���ا يقلقه���ا ويقط���ع عليه���ا اهدافه���ا وطموحاتها 
التوس���عية في منطقتنا العربية عامة وفي اليمن 
خاص���ة وبال���ذات مضي���ق ب���اب المن���دب والجزر 
اليمني���ة فم���ن ذل���ك حادث���ة ض���رب ناقل���ة النفط 
)ك���ورال س���ي ( ع���ام 1971م اثن���اء عبورها مضيق 
ب���اب المن���دب والت���ي كان���ت ترف���ع عل���م ليبيري���ا 
وتحم���ل ش���حنة نف���ط م���ن الخلي���ج العرب���ي إلى 
الكي���ان الصهيوني وهو الح���ادث الذي اتهمت به 
الجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طين حيث اعلنت 
جول���دا مائي���ر رئيس���ه وزراء الكي���ان الصهيون���ي 
حينه���ا )أن ذل���ك عم���ل خطير جدا وان اس���رائيل 
س���تتخذ االج���راءات الضرورية لحري���ة المالحة 
ال���ى موانيه���ا ( ف���ي حي���ن ص���رح موش���ى دي���ان 
وزي���ر الدفاع الصهيوني آنذاك )انه س���ينفذ كافة 
االج���راءات لضمان وصول الناق���الت التي تحمل 
البت���رول الى اس���رائيل خالل البح���ر االحمر دون 
اعاق���ة ( ك���م اكد وقته���ا مس���ؤول صهيوني )بإن 
طائ���رات الفانت���وم التي تملكه���ا اس���رائيل يمكنها 
ان تطي���ر الى جزي���رة بريم وتعود الى اس���رائيل 
م���ع تزويده���ا بالوق���ود ف���ي منتصف المس���افة ( 
وفي ح���رب اكتوبر ع���ام 1973م واثناء مؤتمرها 
الصحف���ي ف���ي لندن ف���ي نوفمب���ر 1973م طالبت 
جولد مائير مصر )برفع الحصار عن باب المندب 

تعبيرا عن حسن النية !( .
وم���ع تغيي���ر الوض���ع ف���ي اليم���ن ع���ام 2014م أبدا 
الكيان الصهيوني بدوره قلقا ش���ديدا حيال ذلك 
وزاد م���ن ذل���ك القلق جراء امت���الك نظام صنعاء 
لق���وة صاروخي���ة هجومي���ة وطائ���رات مس���يرة 
وق���درات عس���كرية كبيرة خ���الل مواجه���ة دول 
العدوان طيلة سبع سنوات لما لذلك من امكانيه 
نق���ل المعرك���ة إلى البح���ر وس���يطرة صنعاء على 
مضيق ب���اب المندب وجزيرة ميون وكل مناطق 
الس���احل اليمن���ي ولم���ا ل���ه م���ن تأثي���ر عل���ى قطع 
وصول���ه إلى المحي���ط الهندي عب���ر البحر األحمر 
وم���ن ثم منع غواصاته من االنتش���ار الس���هل في 
الخليج العرب���ي لتهديد وتطويق ايران في حالة 
قي���ام الكي���ان الصهيون���ي بض���رب طه���ران فل���ن 
تك���ون عبر س���الح الج���و الصهيوني ب���ل عبر تلك 
الغواصات التي س���تكون بالقرب من اراضي إيران 
س���واء بالخلي���ج العربي او عبر قواعد عس���كرية 
ل���ه في جزيرة س���قطرى وميون ولن يتس���نى لهم 
ذلك وصنعاء قادرة على التحكم والسيطرة على 

مضيق باب المندب ! .

عل���ى بعد أس���بوعين م���ن انتهاء م���دة الهدنة الت���ي أعلنت في 2 
نيس���ان/ابريل الماض���ي، تح���اول األم���م المتح���دة ع���ن طري���ق 
مبعوثه���ا الخاص إلى اليم���ن، هانس غروندب���رغ، إحداث خرق 
ف���ي حالة انعدام الثقة التي ب���دت واضحة لدى حكومة صنعاء، 
ج���راء التعن���ت الس���عودي وعدم تطبي���ق الرياض لبن���ود الهدنة 
المتف���ق عليه���ا، واتباعه���ا سياس���ة التقطي���ر في ادخال الس���فن 

النفطية إلى ميناء الحديدة.
وف���ي حي���ن أكد وزي���ر النقل ف���ي حكوم���ة اإلنق���اذ الوطني عبد 
الوه���اب يحيى الدرة، خالل زيارته لمطار مطار صنعاء الدولي، 
الجهوزية التشغيلية والفنية والمهنية الستقبال كافة الرحالت 
المدني���ة والتجارية، -هو م���ا تم إعالنه منذ اليوم األول للهدنة- 
إال ان أّي م���ن الرح���الت الجوي���ة الت���ي كانت مقررة على ش���كل 
رحلَتي���ن أس���بوعيًا إل���ى وجهَتي���ن هم���ا األردن ومص���ر، وفق���ًا 
لالش���تراطات والمتطلبات الدولي���ة، المعمول بها في المطارات 
العالمي���ة ومنظمة الطيران المدني “االيكاو”، لم يصل أي منها، 

وبقيت معّلقة دون أسباب موجبة.
لجه���ة المبعوث األمم���ي، هانس غروندبرغ، الذي وصل مس���اء 
اإلثني���ن إل���ى عدن، فقد طرح عددًا م���ن االقتراحات التي تتعلق 
بتس���هيل إتمام الرحالت الجوية األولى إلى المطار، منها إعادة 

فت���ح الطريق الرابط بين مناطق تعز -وهو أحد الش���روط الذي 
وضعها رئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي 
إلع���ادة فتح المطار-. وفي حين بدأ الجيش واللجان الش���عبية 
بإزال���ة األلغام التي كانت مزروع���ة في المنطقة، إال ان الحكومة 
التابع���ة للرياض عادت لتؤكد إصرارها على ضرورة اس���تخدام 

ج���وازات الس���فر الص���ادرة ع���ن عدن وه���و ما رفضت���ه حكومة 
صنعاء منذ البداية.

مس���اعي الوالي���ات المتحدة الواضح���ة لتمديد الهدن���ة، يقابلها 
تحش���يد عس���كري عل���ى األرض، حي���ث كش���ف رئي���س لجن���ة 
االعتصام المناهض للتحالف الش���يخ علي الحريزي، في 11ايار/ 

مايو الجاري عن “استمرار بريطانيا في بناء القواعد العسكرية 
في محافظة المهرة”. مؤكدًا أن “18 ناقلة دخلت مطار الغيضة 
الخاضع لس���يطرة القوات البريطاني���ة واألمريكية خالل األيام 
الماضي���ة”. مش���يرًا إلى ان “مجلس الري���اض الرئاسي أنشئ من 
أجل تمرير مخططات االحتالل… السعودية مستمرة في التآمر 

على اليمن، وأن من يعتقد أن الحل بأيديهم فهو واهم”.
وف���ي 12 أي���ار/ ماي���و الج���اري، وردت معلومات ع���ن ان القوات 
التابعة لما يس���مى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” التي 
يقوده���ا طارق عفاش، والممولة من االمارات، بدأت باالنتش���ار 
ف���ي ع���دن، ف���ي ش���وارع مديري���ة صي���رة أي بالقرب م���ن قصر 
معاش���يق. وأش���ارت إلى ان هذا االنتشار قد “جاء بعد ساعات 
قليل���ة من وصول تعزيزات عس���كرية لعض���و المجلس الرئاسي 
إلى معس���كر طارق ف���ي بئر أحمد، قادمة م���ن محافظة لحج”. 
في ظل توترات عس���كرية بين المجموعات المس���لحة الموالية 

ألبو ظبي.
وفيم���ا تس���تمر خروق���ات التحالف للهدن���ة والتي وص���ل عددها 
إلى 244 خرقًا خالل 24 س���اعة، استقبل المستشفى الجمهوري 
ف���ي مدين���ة صع���دة 7 ضحاي���ا، قض���وا نتيجة تعذي���ب الجيش 

السعودي لهم بالكهرباء.

تحليالت

تحت ظالل الهدنة األممية: بناء قواعد عسكرية بريطانية في اليمن

أسباب القلق الصهيوني المتزايد من حكومة صنعاء
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ق���ال »معهد بروكينغز« األمريكي إن الح���رب في اليمن تدخل عامها 
الثام���ن.. وأن الس���عوديين وحلفائه���م اس���تهانوا بالق���وات المس���لحة 
اليمني���ة الت���ي بات���ت الي���وم تش���ن هجم���ات صاروخية منتظم���ة على 

منشآتهم النفطية.
وأكد أن مع تركيز العالم على الغزو الروسي ألوكرانيا فإن الحرب في 

اليمن تدخل عامها الثامن..
ونتيج���ة لذل���ك، رغ���م الدع���م األمريك���ي، فقد 
فش���لت الس���عودية فش���الً ذريع���ًا ف���ي حملته���ا 
العسكرية ضد قوات صنعاء التي تحكم صنعاء 
وتسيطر على أغلب شمال اليمن، حيث يقطن 
المناطق التي تحكمها صنعاء 80% من السكان.

كثي���را  اس���تخفوا  الس���عوديين  أن  وأف���اد 
بخصومه���م.. لقد كانت المهمة الس���عودية في 

البداية تحمل اسم عملية »عاصفة الحزم«.
وف���ي ع���ام 2015 ، ق���ال مخططها أو مهندس���ها 
محم���د بن س���لمان لمدير وكالة االس���تخبارات 

المركزية األمريكية آنذاك »جون برينان« إنه سيتم اإلطاحة بالجيش 
واللجان الشعبية في غضون بضعة أسابيع.

وذك���ر المعهد أن »برينان« تس���اءل عما يدخنه بن س���لمان. في حين 
أن الق���وات البري���ة الس���عودية ل���م تقت���رب أب���دًا م���ن صنع���اء.. يب���دو 
أنه���م افترض���وا أن قوات صنعاء س���يهزمونها بالق���وة الجوية ، وهي 

استراتيجية سيئة ومعيبة للغاية.
وأورد المعه���د األمريك���ي أن الق���وات المس���لحة اليمني���ة تس���تمر في 
نق���ل الحرب إلى الس���عوديين وذل���ك من خالل 
إطالق الصواري���خ والطائرات بدون طيار على 
أه���داف في المملك���ة.. إذ تقع معظ���م األهداف 

في المنطقة الحدودية بالقرب من اليمن.
ل���م  اليمني���ة  الصاروخي���ة  الق���وة  أن  وأض���اف 
تضرب المنش���آت النفطي���ة الس���عودية الواقعة 
ف���ي جن���وب المملكة فق���ط، بل قصف���ت أهدافًا 

في الرياض ومدن أخرى سعودية.
وتاب���ع بروكينغ���ز أن ف���ي وقت س���ابق من هذا 
اليمني���ة  الصاروخي���ة  الق���وة  هاجم���ت  الش���هر 
مصفاة في العاصمة السعودية الرياض، وشنت 
ي���وم األحد الماضي موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون 

طيار على المنشآت النفطية السعودية.

متابعات صحفية

صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية:
 ب��ن س��لمان يتمت��م بع��د قص��ف 
أرامك��و.. أحرقوا األخض��ر واليابس 

في اليمن
قال���ت صحيف���ة “نيوي���ورك تايم���ز” األمريكي���ة إن هجم���ات أنص���ار هللا 
“الحوثيي���ن بالطائرات المس���يرة والصواريخ من اليمن على الس���عودية 

باتت أمًرا شائًعا مؤخًرا.
وذك���رت الصحيف���ة ف���ي تقري���ر أن بعض ه���ذه الهجمات يلح���ق أضراًرا، 
واآلخر يش���وه صورة المملكة كمكان آمن للمس���تثمرين األجانب ورجال 

األعمال والسياح.
وأشارت إلى أن ابن سلمان كان مهندس التدخل العسكري من السعودية 

في اليمن، عندما كان وزيًرا للدفاع في 2015.
وأك���دت الصحيف���ة أن المس���ؤولون الس���عوديون وقته���ا كان���وا يخبرون 
أس���ابيع.  لبضع���ة  إال  تس���تمر  ل���ن  الح���رب  أن  األمريكيي���ن  نظراءه���م 

واستدركت: “لكن بعد سبع سنوات التزال حرًبا طاحنة”.
وكشف موقع “خليج 24″ عن رد فعل مثير لولي عهد السعودية محمد 
بن س���لمان على أعن���ف هجمات الحوثيين” اليمني���ة ، على المملكة، منذ 

عدة سنوات.
وقال���ت مص���ادر من الديوان الملكي إن ولي العه���د أصيب بصدمة بالغة 
لحظ���ة وق���وع الهجمات الحوثية األقسى منذ زمن على منش���آت ومراكز 

اقتصادية في السعودية.
وأش���ارت إلى أن ابن س���لمان ظهر غاضًبا ومنفعاًل للغاية وتمتم بعبارات 

قاسية بينها: “أحرقوا األخضر واليابس في اليمن”.
وأك���دت المص���ادر لموق���ع “خلي���ج 24” أن األمير الش���اب اس���تدعى على 

عجل خلية أزمة إدارة الحرب في اليمن وشرع في توبيخها.
وكش���فت عن أن ابن س���لمان قرر إقالة عدد من المس���ؤولين فيها والزج 
بمس���ؤولين كب���ار ف���ي وزارة الدف���اع في الس���جون على خلفية فش���لهم 

الكبير.
وذك���رت المصادر أنه طلب ش���ن هجم���ات “غير مس���بوقة” إلبادة كل ما 

يتعلق بجماعة الحوثيين، دون اعتبار ألي أمر
وتعرضت محطة ش���ركة أرامكو العمالقة للنفط في جدة لهجوم حوثي 
جديد بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ما أدى الندالع 

حرائق بها.

وأك���د أن الواليات المتح���دة تعرضت لخطر 
ش���ديد بس���بب دعمه���ا للتحالف ال���ذي تقوده 
السعودية ضد اليمن والذي ساهم في حرب 
مروعة وعدم اس���تقرار س���ياسي وخلق أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم.
للتدخ���ل  الس���ابعة  الذك���رى  م���ع  وبالتزام���ن 
ال���ذي تقوده الس���عودية ف���ي اليم���ن، لم يعد 
من الواض���ح لماذا تقات���ل الواليات المتحدة 
أو كي���ف س���يعزز اس���تخدام الق���وة المصالح 

األمنية األمريكية واإلقليمية.
العملي���ات  أن  الواض���ح  م���ن  أن  وأف���اد   
األمريكي���ة ف���ي اليمن س���اهمت ف���ي الوضع 
غير المس���تقر الحالي، وأن القوة العس���كرية 
وحده���ا ل���ن تجل���ب الس���الم للب���الد أو تؤمن 
الواليات المتحدة من التهديدات التي س���عت 

لمواجهتها في المقام األول.
وذك���ر أن ف���ي 26 آذار/ م���ارس 2015، أطلقت 
الس���عودية ما أصبح حملة كارثية ووحشية 
ض���د ق���وات صنع���اء - وه���ي حمل���ة دعمته���ا 

الوالي���ات المتح���دة، بم���ا في ذل���ك من خالل 
توفي���ر األس���لحة، وتوفي���ر الت���زود بالوق���ود 
للطائ���رات في الجو، وتقديم المس���اعدة في 

االستهداف.
وكش���ف المنت���دى أن اإلم���ارات والس���عودية 
ش���به  ف���ي  للقاع���دة  أم���واالً  تدفع���ان  كانت���ا 
الجزي���رة العربية، وتجندها ف���ي القتال ضد 

الجيش واللجان الشعبية.
وأورد أن الرئي���س األمريكي جو بايدن أعلن 
بعد وق���ت قصير من توليه منصبه أنه ينهي 
كل الدع���م األمريك���ي للعملي���ات الهجومي���ة 

ف���ي الحرب في اليم���ن، بما في ذلك مبيعات 
األسلحة ذات الصلة.

الالحق���ة  التقاري���ر  أوضح���ت  ذل���ك،  وم���ع 
ش���كل  ف���ي  اس���تمر  األمريك���ي  الدع���م  أن 
خدم���ة  ذل���ك  ف���ي  بم���ا  »دفاع���ي«،  دع���م 
الطائرات الس���عودية وتقديم دعم لوجس���تي 
واس���تخباراتي آخ���ر. وي���رى النق���اد أن ه���ذا 
يرقى إلى مستوى الدعم المستمر - وإن كان 
غير مباشر - للعمليات السعودية في اليمن.

المنت���دى رأى أن الق���وات األمريكي���ة دخلت 
ف���ي األعم���ال العدائية »بما ف���ي ذلك تقديم 
المس���اعدة في االس���تهداف الجوي للتحالف 
الذي تقوده الس���عودية، وتب���ادل المعلومات 
االس���تخباراتية، والتزود بالوقود الجوي في 

منتصف الرحلة.
وأض���اف أن ادخ���ال للق���وات المس���لحة ف���ي 
األعمال العدائية لم يكن مصرحا به من قبل 
الكونغ���رس، وبالتال���ي ينتهك قرار س���لطات 

الحرب.

منت��دى »Just Security” اإلم��ارات والس��عودية كانتا تدفعان أم��واالً للقاعدة في 
شبه الجزيرة العربية، وتجندها في القتال ضد الجيش واللجان الشعبية.

»معه��د بروكينغز« األمريكي: مع دخول العام الثامن.. الحرب تنتقل 
بقوة لالراضي السعودية

موق��ع »مي��دل إيس��ت مونيت��ور«: انتص��ارات ابن 
سلمان في اليمن تبخرت وال يمكن هزيمة 

األطراف اليمنية بقيادة صنعاء..
قال موقع »ميدل إيس���ت مونيتور« األمريكي إن التحالف الس���عودي اإلماراتي لم يتمكن 

من توجيه ضربة قاصمة للجيش واللجان الشعبية اليمنية..
وأن أمريكا اكتشفت في وقت مبكر أن حرب اليمن كانت فاشلة وال يمكن هزيمة األطراف 
اليمني���ة بقي���ادة صنعاء... كم���ا أنهم أكثر اعتمادًا على الصواري���خ والطائرات بدون طيار ، 

وهو ما لم يكن ضمن حسابات أولئك الذين خططوا للحرب.
وأورد أن بمج���رد اس���تهداف مواق���ع يمنية من قب���ل التحالف يكون الرد س���ريعا ومدمرا.. 
وتض���ررت المنش���آت االقتصادي���ة ف���ي الري���اض والدم���ام وأب���و ظب���ي ، وكذل���ك المنش���آت 

العسكرية.. لقد فقد السعوديون واإلماراتيون الميزة.
وتاب���ع الموقع أن أحالم النصر الش���امل ف���ي اليمن تبخرت ، وأصبحت المناقش���ات مركزة 
على الخروج بأقل تكلفة سياسية ممكنة.. فيعد سبع سنوات ، ال يوجد مخرج من الحرب 
إال على أساس محصلتها صفر ، حيث يوجد رابحون وخاسرون.. سبع سنوات ولم تحقق 
الحرب في اليمن أهدافها.. هذا الفش���ل ، في نظر العالم ، هزيمة للطرف الذي ش���ن الحرب 

واستمر في استمرارها.

أك����د تقري����ر لموق����ع / ليب����ر ه����ب /البريطان����ي إن الهج����وم 
العدواني الذي تش����نه تحالف دول بقيادة السعودية على 
اليمن وشعبه أدى خسائر مروعة في البالد وسكانها دون 
وج����ود رادع من قب����ل المجتم����ع الدولي والق����وى العالمية 

متهما أميركا وأوروبا بالتواطؤ في الحرب على اليمن.
وذك����ر التقري����ر ان قصف تحال����ف العدوان الس����عودي ادى 
الى تدمي����ر البنى التحتية الحيوية في جميع أنحاء البالد 
مم����ا تركه����ا في حالة خراب وعلى ش����فا كارث����ة مضيفا أن 
الح����رب أدت إل����ى مقت����ل عش����رات اآلالف بما ف����ي ذلك ما 
ال يق����ل عن 10000 طفل وفًقا لبي����ان صادر عن األمين العام 
لألمم المتح����دة أنطونيو غوتيريش – ودفعت اليمن نحو 

حالة أزمة إنسانية دائمة.
وق����ال التقرير إن »بريطانيا والوالي����ات المتحدة والعديد 
من دول االتحاد األوروبي متواطئة بالطبع بش����كل مباشر 
في الحرب اليمنية وأياديها ملطخة بالدماء وان الحكومة 

البريطاني����ة تواص����ل تقدي����م المعلوم����ات االس����تخباراتية 
واللوجس����تية للجرائ����م التي ترتكبها الس����عودية عبر تزويد 
أكث����ر م����ن نص����ف الطائ����رات العس����كرية التي اس����تخدمتها 
الس����عودية ف����ي الهج����وم م����ن قب����ل بريطانيا بقط����ع الغيار 

والصواريخ«.
واش����ار التقرير الى أن إمداد الحكوم����ة البريطانية المقزز 
للطائرات العس����كرية مصحوًبا بأحدث األسلحة والذخائر 
س����اهم بش����كل مباش����ر في مقتل ع����دد كبير م����ن المدنيين 

وتشويه عدد ال يحصى من الذين نجوا من الحرب.
ودعا التقرير إلى تضافر الجهود من أجل احترام وضمان 
اس����تقالل وس����يادة اليمن بش����كل كامل وحقها في الدفاع 
عن نفس����ها من أي هجوم خارج����ي وأن تكون هناك حملة 
م����ن أجل الوقف الفوري لجميع الهجمات العس����كرية على 
اليمن والتدخالت في شؤونها السيادية الداخلية من قبل 

أي قوة أجنبية.

موقع / ليبر هب /البريطاني: أميركا وأوروبا متواطئة في الحرب 
على اليمن وأياديها ملطخة بالدماء اليمنية
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تغول أمريكي غربي على 
حساب دول العالم الثالث

يق���ول المفكر وعالم االجتم���اع االوروبي  إمانويل 
ولورس���تين : )) لق���د أصبح تاريخ النظ���ام العالمي 
الجدي���د بمجمله تاريخًا لتغول الحكومات الغربية 
)أمري���كا ودول أورب���ا( وش���عوبهاعلى بقي���ة  ه���ذا 
العال���م. لقد ظل هذا ج���زء جوهريًا لبناء االقتصاد 
العالم���ي الرأس���مالي، ولق���د تضم���ن ه���ذا التوس���ع 
الذي استش���رى في معظم أصقاع هذه البس���يطة، 
اجتياح���ًا عس���كريًا واس���تغالالً اقتصادي���ًا وج���ورًا 
التوس���ع  ه���ذا  يق���ودون  الذي���ن  فه���ؤالء  عظيم���ًا. 
ويجن���ون ثم���اره غالب���ًا م���ا يقدم���ون هذا التوس���ع 
ألنفسهم وللعالم بصورة مبررة تستند على أساس 
المصلحة والخير الذي قد يجلبه مثل هذا التوسع 
لش���عوب العال���م. واألطروحة المعت���ادة  تكمن في 
أن هذا التوس���ع قد نش���ر ما يسمى على مستويات 
متع���ددة بالحض���ارة والنم���و االقتص���ادي والتقدم 
أو التنمي���ة. لق���د ت���م تأصي���ل كل ه���ذه المف���ردات 
وإذكاؤه���ا كتعابي���ر لقي���م عالمي���ة تج���ذرت فيم���ا 
أصطل���ح علي���ه غالب���ًا بالقان���ون الطبيع���ي، واللغ���ة 
المستخدمة لوصف هذه الصيرورة غالبًا ما تكون 
دينية، أو يتم اشتقاقها من منظور كوني وفلسفي 

علماني.
لق���د باتت العناوين الرئيس���ة في الصحف العالمية 
والع���راق  القاع���دة  كالمعت���اد:  الدارج���ة  بالتعابي���ر 
وكوس���وفو ورواندا ومعسكرات الجوالك الروسية 
والعولم���ة واإلره���اب. إن ه���ذه المف���ردات تذك���ي 
ص���ورًا مطردة لدى القراء والتي تم تش���كيلها لدينا 
م���ن خ���الل قادتن���ا السياس���يين ومحللي المش���هد 
الكون���ي، وما يتجل���ى للكثيرين هو أن العالم اليوم 
ه���و ص���راع  جوهري بي���ن قوى الخير والش���ر. كلنا 
ب���ال ش���ك نت���وق أن نحس���ب عل���ى معس���كر الخير، 
وفي الوقت نفس���ه كثيرًا ما نج���ادل  حكمة بعض 
السياس���ات لمحاربة الشر، وفي كثير من األحايين 
ال يك���ون لدينا أدنى ش���ك في تحديد دوافع الش���ر 

وبواعثه.

وج���ه  عل���ى  األوروب���ي  العال���م  ق���ادة  إن خط���اب 
الخص���وص - و هم ليس���وا الوحي���دون طبعًا- جنبًا 
وبريطاني���ا  المتح���دة  الوالي���ات  م���ع  جن���ب  إل���ى 
وتي���ار اإلع���الم المتغ���ول ومفكريهم المؤسس���ين، 
ه���و خطاب مدجج بالن���زوع  نح���و العالمية كمبرر 
جوه���ري لسياس���اتهم. يح���دث ه���ذا غالب���ًا عندم���ا 
يتحدث���ون ع���ن سياس���اتهم المرهون���ة باآلخري���ن- 
أي ال���دول غي���ر األوروبي���ة، وس���كان العال���م األكثر 
فق���رًا واألق���ل تنمي���ة- وعادة م���ا تبدو ه���ذه النبرة 
واقعية ومتغطرس���ة ومتبجحة ف���ي آن، لكن هذه 
السياس���ات غالب���ًا ما يت���م تقديمه���ا كحقائق وقيم 

عالمية جلية.
هنالك ثالثة متغيرات لمث���ل هذه النزعة العالمية. 
أن  مفاده���ا  جدلي���ة  ف���ي  األول  المتغي���ر  يكم���ن 
السياس���ات  المتبعة يتم التوسل بها من قبل قادة 
االتح���اد األوروب���ي العالم���ي دفاع���ًا ع���ن " حق���وق 
اإلنس���ان" وإلذكاء م���ا يس���مى " بالديمقراطي���ة". 
أم���ا المتغي���ر الثان���ي فيتجل���ى ف���ي م���وال ص���راع 
الحض���ارات، وال���ذي م���ن خالل���ه يفت���رض دومًا أن 
" الحض���ارة الغربي���ة" متفوق���ة عل���ى الحضارات " 
األخ���رى" ألنها- أي األول���ى- الوحيدة التي أصبحت 
تس���تند عل���ى القي���م والحقائ���ق العالمي���ة. وفيم���ا 
يخص المتغير الثالث، فيكمن في ترسيخ الحقائق 
العلمية للسوق ولمفهوم مفاده "عدم وجود بديل" 
أمام الحكومات إال اإلذعان والرضوخ القتصاديات 

الليبرالية الجديدة.

النفط وراء النزعة االستعمارية 
األمريكية

ام���ا ميش���يل اجناتي���ف وه���و كات���ب ف���ي صحيفة 
النيوي���ورك تامي���ز فيق���ول عن ش���عار الحرب على 
اإلرهاب: : "إن حرب أمريكا على اإلرهاب ليس���ت 
س���وى ن���وع م���ن ممارس���ة اإلمبريالي���ة، أو س���عي 
لتكوي���ن إمبراطورية. قد يبدو ه���ذا القول صدمة 
لألمريكيي���ن الذي���ن ال يرغب���ون لبالده���م أن تكون 
إمبراطوري���ة. ولك���ن ماذا تس���مى كل تل���ك الفيالق 
من العس���كر والقوات الخاصة المنتش���رة في كافة 
أصق���اع العالم؟" ويق���ول أيضًا: "لم تع���د الواليات 
ذ إمبراطورية )ذات مذاق لطيف( أو  المتحدة تحبِّ
تتوق���ع أن تقوم بذلك بثمن بخس. وهذا يعني أنها 
يج���ب أن تضطلع بدور أكثر ديمومة وأكثر أهمية، 
وأن تكون مس���تعدة للبقاء مدة طويلة كي تحقق 

أهدافًا هامة في التغيير".
)إجناتي���ف( لم يكن الوحي���د الذي أبرز هذه الفكرة 
وأكدها. فقد حذا حذوه )ماكس بوت( في صحيفة 
)وول س���تريت جورنال( حين قال: "إن جرعة من 

اإلمبريالية قد تكون أفضل رد على اإلرهاب". ك
وقد أبدت إدارة بوش آنذاك تش���بث كبير بالتوجه 
العسكري لضرب العراق ألن هناك دالئل غير عنوان 
الح���رب عل���ى اإلرهاب تش���ير إلى وج���ود شيء ما 
وراء ذلك، شيء تحت الس���طح، مليء بالشعارات 
المضلِّل���ة واإلع���الم الكاذب، ويج���ب التنقيب عنه، 
فيتج���ول في تجربتي���ن يرى أن بهم���ا اإلجابة عن 
تلك األسئلة، وهي قصة اثنين من منتجي النفط: 
)فنزوي���ال( واإلطاحة برئيس���ها ش���افيز، و)العراق( 
بإطاحة رئيس���ه صدام حس���ين، فهناك من يرى أنه 
في ح���ال نجاح الواليات المتح���دة في التخطيط 
لإلطاحة بكل من ش���افيز وصدام )وهذا ما حصل 

بالفعل(، وتوطد وجودها العس���كري االستراتيجي 
ف���ي جمهوري���ات آس���يا الوس���طى، فتهيم���ن عل���ى 
احتياط���ات النفط في حوض بح���ر قزوين، عندئٍذ 
ومن خالل سيطرتها المحكمة على "صنبور" نفط 
العالم تستطيع أن تأمل في إحكام سيطرتها على 

االقتصاد العالمي لخمسين سنة قادمة. 

قصة الهيمنة األمريكية
يذك���ر الكات���ب الغرب���ي )ديفيد هارفي( ف���ي كتابة 
)االمبريالي���ة الجدي���دة( قص���ة الهيمن���ة األمريكية 
عندم���ا خرج���ت الوالي���ات المتح���دة م���ن الح���رب 
عل���ى  تهيم���ن  هيمن���ة،  األكث���ر  الثاني���ة  العالمي���ة 
التكنولوجي���ا وعلى اإلنتاج، وكانت عملتها الدوالر 
أق���وى عملة ف���ي العالم، وجهازها العس���كري أقوى 
م���ن أي جه���از عس���كري آخ���ر ف���ي العال���م، عدوه���ا 
الوحي���د واألخطر هو االتحاد الس���وفيتي الذي فقد 
أعدادًا كبيرة من س���كانه، وعانى انحس���ارًا شديدًا 
ف���ي قدرته العس���كرية والصناعية بس���بب الحرب 
ل  مقارن���ة مع الوالي���ات المتح���دة، فهو ال���ذي تحَمَّ
وط���أة القت���ال ض���د النازي���ة، وقاس���ى م���ن حص���ار 
لنينج���راد، وبالتالي كان تدمير القس���م األعظم من 
قدرة ألمانيا العسكرية على الجبهة الشرقية عامالً 

حاسمًا في انتصار الحلفاء.
رأس  عل���ى  نفس���ها  المتح���دة  الوالي���ات  وضع���ت 
الترتيبات األمنية المشتركة، واستخدمت منظمة 
األمم المتحدة، كما اس���تخدمت وسيلة التحالفات 
العسكرية، مثل الناتو، للحد من أي احتمال لنشوء 
ح���روب بين الرأس���ماليين ولمكافحة نفوذ االتحاد 
الس���وفيتي والصي���ن، كما س���عت لبناء نظ���ام دولي 
مفتوح في مج���ال التجارة والتنمي���ة االقتصادية 
والتراك���م الس���ريع ل���رأس المال يقوم على أس���س 

رأسمالية.
وفي مرحلة السبعينيات، وعندما وجدت الواليات 
المتح���دة نفس���ها تواج���ه تهديدًا ف���ي اإلنتاج، كان 
رده���ا على هذا التهديد تثبي���ت هيمنتها من خالل 
الم���ال، ولكي ينج���ح هذا النظام ويثب���ت فاعلّيته، 
ينبغي لألسواق عامة، وأسواق رأس المال خاصة 
أن تنفت���ح أمام التجارة الدولية. ومع حلول س���نة 
1980 أو نحوه���ا، ب���ات واضح���ًا أن التصني���ع ف���ي 
الوالي���ات المتح���دة ص���ار واح���دًا م���ن مجموعات 
صناعي���ة متع���ددة تعم���ل ف���ي بيئ���ة ذات تناف���س 
عالمي حاد، وأن الس���بيل الوحيد لبقائه حيًا يكمن 
ف���ي تحقي���ق التف���وق )المؤقت عادة( ف���ي اإلنتاج 
وف���ي تصمي���م المنتج، وف���ي التطوي���ر، وهذا يعني 

بعبارة موجزة أنه لم يعد المهيمن.
لقد آذنت نهاي���ة الحرب الباردة بحصول تغييرات 
كب���رى، وال يزال المنطق اإلقليم���ي للقوة في طور 
التح���ّول لكن النتائ���ج غير مؤك���دة، ويتضح أيضًا 

أن المنطق اإلقليمي والمنطق الرأس���مالي يعيشان 
ف���ي حال���ة تجاذب ش���ديد الق���وة، غي���ر أن المنطق 
اإلقليم���ي األمريك���ي تح���ت إدارة الرئي���س ب���وش 
ق���د اتضح���ت معالمه، ولهذا الس���بب ي���دور معظم 
الحدي���ث اآلن عن اإلمبراطورية، وعن اإلمبريالية 
الت���ي تتمرك���ز ف���ي الوالي���ات المتحدة، لك���ن ميزان 
الق���وى التي تعمل داخل المنطق الرأس���مالي يش���ير 
إلى اتجاهات مختلفة نوعًا ما. أما كيف س���ينتهي 
بها األمر فهذا يعتمد كليًا على فهم أفضل للطريقة 

التي يعمل بها المنطق الرأسمالي للقوة. 

عبودية رأس المال والقبول 
بالقشر

إن بقاء الرأس���مالية وديمومتها هذا األمد الطويل 
على الرغ���م من األزمات الكثي���رة وإعادة التنظيم 
المترافقة في كثير من األحيان مع تكهنات مؤلمة 
من اليمين واليسار عن قرب زوالها، مسألة يكتنفها 

الغموض، وينبغي تسليط الضوء عليها.
إن اإلمبريالي���ة ذات الش���كل الرأس���مالي تنش���أ من 
تل���ك العالق���ة الجدلي���ة الديالكتيكية بي���ن المنطق 
وه���ذان  للق���وة،  اإلقليم���ي  والمنط���ق  الرأس���مالي 
المنطق���ان متماي���زان، وال يمك���ن اخت���زال أحدهما 
باآلخ���ر، رغ���م أنهم���ا متداخ���الن ببعضهم���ا بق���وة، 
ويمك���ن تفس���يرهما بعالقات داخلية فيم���ا بينهما، 
لك���ن نتائجهما متباينة كثيرًا ف���ي المكان والزمان، 
وكل واحد منهما يفرز تناقضات، البد أن يحتويها 

اآلخر.
والس���ؤال الذي يطرح نفس���ه وراء ذل���ك: هو كيف 
س���يكون وق���ع المش���روع اإلمبريال���ي للمحافظي���ن 
الج���دد عل���ى العال���م العرب���ي، والعال���م اإلس���المي 
عامة؟ ويفت���رض المؤلف أنه في هذا الصدد يبدو 
أن المحافظي���ن الج���دد يط���ؤون أرض���ًا محفوف���ة 
بالمخاطر؛ حيث إن حل النزاع العربي اإلسرائيلي 
يجب أن يكون هو األس���اس الذي يجب االس���تناد 

إليه في أي تقارب مع العالم العربي. 

من نهاية التاريخ إلى نهاية 
الهيمنة األمريكية

يعل���ق الدكت���ور عم���ر دراج ف���ي بح���ث نش���ره ف���ي 
المعه���د المص���ري للدرس���ات ))في أعق���اب الحرب 
الباردة وانهيار االتحاد الس���وفيتي، نشر فرانسيس 
ران���د  ف���ي مؤسس���ة  الباحثي���ن  كبي���ر  فوكويام���ا، 
والزمي���ل في معهد الدراس���ات الدولي���ة المتقدمة 
التاب���ع لكلي���ة السياس���ة الخارجية بجامع���ة جونز 
هوبكنز، والعالم الس���ياسي ذائع الصيت، عام 1989 
مق���اال بعنوان “نهاي���ة التاريخ؟“؛ وف���ي عام 1992، 

أفول اإلمبريالية األمريكية من غزو أف���������������������غانست�������ان إل�������ى العدوان على اليم���������ن
إعداد صادق البهكلي

بعد قرابة أكثر من عشرين عاما على أحداث الحادي عشر 
من س��بتمبر بات الكثير من شعوب العالم مقتنعة أن 
األحداث صنعتها أمريكا وإس��رائيل وأنها كانت مؤامرة 

أمريكية هدفها الهيمنة المطلقة على العالم فهل 
نجح��ت أمريكا في تحقيق هدفها وهل تحولت أمريكا 
م��ن سياس��ة التواف��ق الدول��ي إل��ى سياس��ة القس��ر 
واالكرام عالمة قوة أم ضعف؟ هذا ما سنحاول اإلجابة 

عليه في هذا التقرير المختصر:
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أل���ف أيضًا كتاب���ًا بعن���وان “نهاية التاري���خ والرجل 
األخي���ر“4؛ ومم���ا قاله فوكوياما في مقاله الش���هير 
ق���د  الش���مولية  والنظ���م  االضطه���اد  تاري���خ  “إن 
وّل���ى وانته���ى إلى غي���ر رجعة م���ع انته���اء الحرب 
الباردة وهدم س���ور برلين، لتحل محل���ه الليبرالية 
وقي���م الديمقراطي���ة الغربية”. وخُل���ص فوكوياما 
ف���ي كتاب���ه إل���ى أن التاري���خ يوش���ك أن يصل إلى 
نهايته بانهيار االتحاد الس���وفيتي وتفكك المعسكر 
الش���يوعي واندث���ار حل���ف وارس���و. وبّش���ر بمي���الد 
عص���ر جدي���د يحص���ل في���ه تواف���ق عالمي واس���ع 
ح���ول المث���ل الديمقراطي���ة. وكان فوكوياما أيضا 
داعم���ا لمطالب المحافظين الجدد، حيث كان أحد 
موّقعي رس���الة موجهة للرئيس األميركي الس���ابق 
ج���ورج دبليو بوش عقب أحداث 11 س���بتمبر 2001، 
تطالبه بغزو العراق وإس���قاط نظام صدام حس���ين 
)كنظام ش���مولي يجب إس���قاطه في إط���ار نظرية 

نهاية التاريخ!(.
 ولك���ن منذ ع���ام 2004 وما ت���اله، انقل���ب فوكوياما 
منتق���دي  م���ن  وأصب���ح  الس���ابقة،  مواقف���ه  عل���ى 
الغ���زو األميرك���ي للع���راق، ووّجه انتق���ادات الذعة 
للمحافظي���ن الج���دد وأعل���ن تنّصل���ه الت���ام منه���م. 
وه���ا ه���و فرانس���يس فوكويام���ا اآلن يعل���ق عل���ى 
ويبش���ر  أفغانس���تان  م���ن  األمريك���ي  االنس���حاب 
بنهاي���ة الهيمن���ة األمريكي���ة، ف���ي مقال ل���ه بعنوان 
مجل���ة  ف���ي  نش���ره  األمريكي���ة”  الهيمن���ة  “نهاي���ة 
فوكويام���ا  وي���رى  اإليكونوميس���ت5 البريطانية. 
الذي���ن  اليائس���ين  لألفغ���ان  المروع���ة  الص���ور  أن 
كان���وا يحاول���ون الخ���روج م���ن كاب���ول بع���د انهيار 
الحكوم���ة المدعومة من الوالي���ات المتحدة كانت 
بمثاب���ة منعط���ف رئيسي في تاري���خ العالم، “حيث 
ابتع���دت أمري���كا ع���ن العال���م” وأدارت ظهره���ا له، 
إال أن���ه يعتب���ر أن التح���دي ال���ذي يواج���ه المكان���ة 
العالمية للواليات المتحدة بش���كل أكبر في الوقت 
الراهن هو االستقطاب السياسي في داخل أمريكا 
نفس���ها، وبن���اء على ذلك، ف���إن فوكويام���ا يرى أنه 
على الرغم من أن الواليات المتحدة س���تبقى قوة 
عظمى لسنوات عديدة قادمة، إال أن مدى تأثيرها 
ونفوذها يعتمد على قدرتها على إصالح مش���اكلها 

الداخلية، فضالً عن سياستها الخارجية

هزائم متكررة
ويضي���ف دراج: ))إن الهزيم���ة العس���كرية ألمري���كا 
في أفغانستان ليست بالشيء الجديد وال المفاجئ 
بالنظ���ر إلى تاريخ أمري���كا الحديث في التدخالت 
العس���كرية المباشرة. فقد ُهزمت أمريكا في أغلب 
تل���ك التدخالت منذ الح���رب العالمي���ة الثانية إلى 
الي���وم وفش���لت فش���ال ذريع���ا، وأن أب���رز عالم���ات 
فش���لها ه���و أنه���ا ب���دالً م���ن إص���الح األم���ور، فإنه���ا 
تزيده���ا س���وءًا؛ وأنها من خالل ذل���ك تتيح للتمرد 
بأن يصبح أكثر قوة، كما أنها تمهد الطريق لظهور 
خص���وم جدد أكث���ر تصميم���ًا وإرادة ف���ي مواجهة 

قوة وقدرة الواليات المتحدة.
. فقد ُهزمت في فيتنام بعد حرب استمرت قرابة 
15 س���نة ض���د الفيتناميي���ن الش���يوعيين، وُهزم���ت 
كذلك في التس���عينات ف���ي الصومال، وُهزمت في 
أمري���كا الوس���طى، ثم ُهزمت في العراق وانحس���ر 
نفوذه���ا هناك لصالح التمدد والس���يطرة اإليرانية، 
ث���م ه���ي الي���وم ُتهزم ف���ي أفغانس���تان عل���ى أيدي 
حركة طالبان. وبالتالي فإن التدخالت العس���كرية 
الخارجي���ة األمريكية المباش���رة لالحتالل وفرض 
التغيي���ر بالقوة خالل الس���نوات الس���تين الماضية 
وش���عارات  الهزائ���م،  م���ن  متصل���ة  سلس���لة  ه���ي 
ومق���والت الجي���ش األمريك���ي ال���ذي ال يقه���ر يتم 
إطالقها من باب الحرب المعنوية لكسر المعنويات 
والهمم للشعوب التواقة للحرية، ولتبرير استمرار 
الضرائ���ب  دافع���ي  م���ن  أم���ام مموليه���ا  الح���روب 

األمريكيين.
عندم���ا تدخل���ت أمري���كا بش���كل غي���ر مباش���ر ف���ي 
أفغانس���تان إّب���ان احت���الل االتح���اد الس���وفيتي لها 
أواخ���ر ع���ام 1979، عندم���ا قام���ت إدارت���ي كارت���ر 
وريج���ان بتس���ليح وتدري���ب المجاهدي���ن األفغان 
للوق���وف ف���ي وجه الغ���زاة الس���وفييت، هّي���أ ذلك 
األجواء الحقا لنش���أة تنظيم القاعدة، والذي وضع 
الواليات المتحدة في دائرة اس���تهدافه الرئيسية. 
وه���ذا م���ا ح���دث أيض���ًا عندم���ا تدخل���ت الواليات 
المتحدة في أفغانس���تان بشكل مباشر أواخر عام 
2001، واس���تمرت هناك لعش���رين عام���ًا، ثم خرجت 
تج���ر أذيال الهزيمة، وع���ادت طالبان التي كانت قد 
أطاح���ت بها من قب���ل لتصبح أكثر ق���وة وتصميمًا 
لتحك���م الب���الد م���ن جدي���د. نف���س األمر تك���رر في 
العراق والذي أدى التدخل واالحتالل العسكري له 

إلى نشوء تنظيم الدولة، ثم آلت األمور إلى وقوع 
العراق بالكامل تحت السيطرة اإليرانية من خالل 
حكم الميليش���يات. إن هذا الفشل الكبير لهو دليل 
قاط���ع على إخفاق السياس���ة الخارجية األمريكية 
والهيمن���ة  للق���وة  األولوي���ة  أعط���ت  طالم���ا  الت���ي 

العسكرية على الدبلوماسية والتعاون العالمي.
 وكم���ا ي���رى ديفي���د هارالند، ف���إن االغت���رار بالقوة 
وتصور أنه يمكن استخدام قوة الواليات المتحدة 
“المش���اكل  م���ن  العال���م  لتخلي���ص  ُتب���ارى  ال  الت���ي 
ض���ت  الجهنمي���ة” الت���ي تواجه���ه، ه���ذه العقلي���ة قوَّ
جميع الحل���ول التفاوضية التي كانت تتاح لها قبل 
الس���قوط ف���ي تل���ك األوح���ال والت���ي كان يمكن أن 
تسفر عن نتائج أفضل من تلك التدخالت الفاشلة 
التي قامت بها الواليات المتحدة في كل تدخالتها 

العسكرية((

العدوان على اليمن صورة أخرى 
من التخبط األمريكي

نتيج���ة لموقع اليمن االس���تراتيجي ظل���ت أمريكا 
تنظ���ر إليه على أن���ه يجب أن يكون تحت هيمنتها 
وأن���ه ال يمك���ن ب���أي ح���ال م���ن األح���وال أن يكون 
للصي���ن أو لغيره���ا موط���ئ قدم في اليم���ن ولذلك 
س���عت منذ بعد أحداث الحادي عش���ر من س���بتمبر 
إل���ى افتعال أحداث هنا وهن���اك لتجعل منها مبررا 
للهيمنة المطلقة على اليمن ومنها أحداث السفينة 
ك���ول وما يس���مى عناص���ر القاعدة وص���والً لحركة 
الش���هيد القائ���د الس���يد حس���ين واط���الق مش���روع 
القرآن���ي المترافق مع المواق���ف العملية كالصرخة 
والمقاطعة االقتصادي���ة وقد رأت أمريكا في ذلك 
خط���رًا على وجودها في اليم���ن فعملت على الزج 
بالنظام السابق في مواجهة السيد حسين وانصاره 
هت���اف  واخم���اد  القرآن���ي  المش���روع  وأد  به���دف 
الحري���ة واإلباء وقد اس���تمرت أمري���كا في تغذية 
الحروب الداخلية في مواجهة المش���روع القرآني 
ووظفت له كل اإلمكانيات من عمالء وجواسيس 
واس���لحة وأموال ومقاتلين وكان���ت في كل جولة 
تمني بفش���ل ذريع فيزداد انتشار المشروع القرآني 
وي���زداد إقب���ال الن���اس علي���ه لدرج���ة أن اس���تطاع 
اس���قاط كل اقطاب النظام السابق الذي كان عميالً 
ومنف���ذا مخلصا للرغبات االمريكية لذا كان الخيار 

األمريك���ي ه���و إع���الن الع���دوان ب���أدوات إقليمية 
ومنذ س���بع سنوات وهي تواجه الفشل الذريع في 

اليمن رغم اإلمكانيات الضخمة 
يق���ول المس���ؤول الس���ابق ف���ي البنتاغ���ون ماي���كل 
مأل���وف أن أمري���كا والغ���رب وخالف���ا لسياس���اتهم 
اضطراب���ات،  تش���هد  الت���ي  العربي���ة  ال���دول  تج���اه 
اتبعوا سياس���ة مختلفة ف���ي اليمن ويفكرون فقط 
ف���ي المكاس���ب الت���ي يمكن ان يحققوه���ا من خالل 
الع���دوان الس���عودي ولذل���ك اليهتم���ون أب���دًا بعجز 
الموازن���ة الس���عودية التي بلغت 81 ملي���ار دوالر وال 
يفكرون أبدًا بالوقوف الى جانب السعودية ودول 
مجل���س التعاون في وق���ت تعتبر الس���عودية أهم 
حلف���اء أمري���كا بين الع���رب وكان يمك���ن ان تكون 
اح���د أذرع أمري���كا ف���ي الش���رق األوس���ط اذا ق���رر 
األمريكي���ون االس���تدارة نحو ش���رق آس���يا بش���كل 

نهائي والرحيل عن الشرق األوسط.
ولذلك يمكن القول ان السياسات األمريكية تجاه 
اليمن ليس���ت متزنة، ففي الوقت الذي يشكل فيه 
إضعاف السعودية تهديدا ألمن الكيان اإلسرائيلي 
نج���د أن البنتاغ���ون ال تتدخل ف���ي اليمن لترجيح 
الكفة الس���عودية بشكل كبير، وفي الحقيقة اختار 
األمريكي���ون الصم���ت إزاء م���ا تقوم به الس���عودية 
فق���ط  وال يب���دو انه���م يرغب���ون ف���ي التواج���د في 
منطق���ة جن���وب الخلي���ج الفارس���ي، وه���ذا يزع���ج 
السعوديين أكثر من العجز في الموازنة وأكثر من 

القبول بالتفاوض مع أنصار هللا.
رغ���م الث���روات الطبيعي���ة الموج���ودة ف���ي اليم���ن 
والموق���ع االس���تراتيجي له���ذا البل���د وال���ذي يه���م 
األمريكيي���ن كثيرا لكن األزمة في العراق وس���وريا 
س���لبت األمريكيين القدرة على المناورة في دولة 
أخ���رى ولذلك نجد الموق���ف األمريكي تجاه حرب 
اليم���ن متذبذب���ا رغ���م قي���ام واش���نطن ب���زرع بذور 
الح���روب الطائفي���ة والقومي���ة ف���ي اليم���ن لضرب 

مستقبله وزعزعة استقراره.
وهك���ذا نلخص إل���ى نتيجة أن الهيمن���ة األمريكية 
إل���ى أف���ول وأن عالم جديد يتش���كل خصوصًا بعد 
االزمة الروسية األوكرانية التي لم يعرف لحد اآلن 
األس���باب الكامنة ورائها ولكنها بدون شكل إعالن 
فعلي عن أف���ول تراجع الحضور األمريكي وبداية 

النهاية إلمبراطورية الشر والحروب..

أفول اإلمبريالية األمريكية من غزو أف���������������������غانست�������ان إل�������ى العدوان على اليم���������ن
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 الوقُف كُبعٍد ديني
وأوض���ح الس���يد القائ���د أن األوق���اَف في 
واق���ع األمر بمثل ما هي ذات الُبعد الديني 
واإليَم�ان���ي؛ باعتَباره���ا م���ن الق���رب الت���ي 
يتق���رب به���ا الواقف���ون إلى هللا س���بحاَنه 
وتعال���ى وتتج���ه نحو أعمال الب���ر والخير 
المتنوع���ة مثل إعم���ار المس���اجد ودورها 
واجتماعي���ًا،  وأخالقي���ًا  روحي���ًا  المه���م 
ُمضيف���ًا، “وبالتالي ُك�ّل ما في ذلك له من 
أث���ار في حي���اة الناس وأعماله���م بما يدل 
على عظمة الدين اإلسالمي وكّل ما يأتي 
م���ن الدين اإلس���المي ه���و رعاي���ة الناس 
وإحياء ُك�ّل ما يتم تغييبه في الساحة”.

وأردف بالق���ول: “نأمل من هللا أن يوفقنا 
ف���ي أن يك���ون ه���ذا العم���ل امت���دادًا لمن 
س���بقنا من األجيال، عمل ينفع الناس في 
ُك����ّل الجوان���ب عل���ى المس���توى الروح���ي 

واالجتماعي واألخالقي”.
وش���ّدد الس���يد القائد على أهمّية أن يهتم 
الجميع في إصالح ما أفس���ده الس���ابقون 
كم���ا ه���و الح���ال ف���ي األوق���اف وتح���ول 
ه���ذا الموض���وع مث���ل ال���زكاة إل���ى مغنم، 
ُمش���يرًا إلى حصول الكثير عندما أنشئت 
الهيئ���ة العام���ة لألوقاف ف���ي واقع صعب 
وإش���كاليات كثيرة وم���ع ذلك خالل فترة 

بسيطة هناك إنجازات كبيرة وملموسة.
وأّك����د عل���ى ح���رص الهيئة ف���ي امتالكها 
رؤية تس���اعدها في عملها على المستوى 
اإلداري والتنم���وي واالقتص���ادي، ُمضيفًا 
“نأمل من الجميع أن يكون هناك مساندة 
للهيئة وعملها ُك�ّل حس���ب عالقته ودوره، 
ثم على المس���توى الشعبي أن يكون هناك 
توعية للن���اس فيما يتعلق بهذه المس���ألة 
حت���ى يك���ون هناك تج���اوب”، ُمش���يرًا إلى 
أن هن���اك خططًا جيدة م���ن جانب الهيئة 
الت���ي تلحظ طبيعة الظروف واإلش���كاالت 
وتسعى إلى معالجة هذه المشكالت دون 
ضي���اع وهو م���ا تمتلك���ه الهيئ���ة وقدرتها 
على التعامل الحازم والجاد مع الخائنين 
والمستهترين ممن يأكلون أموال الوقف.

ال تناُزَل عن حماية الوقف
وخ���الل المؤتم���ر ال���ذي حمل ش���عار “معًا 
نح���و التح���ول االس���تراتيجي ف���ي العمل 
العام���ة  الهيئ���ة  رئي���س  ق���ال  الوقف���ي”، 
لألوق���اف، عبدالمجي���د الحوث���ي، خ���الل 
�����ة  اأُلمَّ أع���داء  “إن  الترحيبي���ة:  كلم���ة 
يريدون تعطيل مبدأ الرحمة في اإلسالم 
من خ���الل تدمير المؤّسس���ة الوقفية التي 
تعي���د الجان���ب المش���رق ف���ي ه���ذا البن���د 
بأحس���ن م���ا تمل���ك، ُمضيف���ًا “أن الوق���ف 

وللش���عب  والمس���كين  العاج���ز  للمواط���ن 
والمجتمع وال يعود منه شيٌء للدولة”.

وأوضح الحوث���ي أن األوقاف عبر الزمن 
تعرض للتدمير وأصبحت ُمَج�ّرد عائدات 
أنن���ا  مؤّك����دًا  للنافذي���ن،  ضائع���ة  رمزي���ة 
عازمون الس���ير في سبيل بناء المؤّسسة 
الوقفية وتحس���ين عملها رغ���م الظروف، 
وأن القي���ام بالوق���ف واج���ب الجمي���ع من 
سلطة تنفيذية وتشريعية، باإلضافة إلى 

تكاتف الجميع لنعيد للوقف مكانته.
وأّك����د الع���زم في إط���ار توجيهات الس���يد 
الجمهوري���ة  رئي���س  وتوجيه���ات  القائ���د 
على بن���اء هذه المؤّسس���ة، مردفًا بالقول 
“هناك تحديات لكننا سنمضي في إصالح 
الوقف بداية بهذا المؤتمر الذي س���يخرج 
طري���ق  خارط���ة  لن���ا  ترس���م  بتوصي���ات 
اله���ام  المرف���ق  ه���ذا  وإص���الح  للخ���روج 
والحي���وي الذي إَذا أصلح س���يكون رافدًا 

مهمًا لالقتصاد.
 

الوقُف أمانة يجُب تحملها 
كما أراد الله

من جانبه، قال مفت���ي الجمهورية اليمنية 
العالم���ة ش���مس الدي���ن ش���رف الدين: إن 
الوقف أمانة وابت���الء من هللا للعباد َف�إْن 
هم قاموا بواجبهم فقد اس���تحقوا رحمة 
هللا وحمايت���ه، وإْن خان���وا األمان���ة الت���ي 

حملهم هللا لهم الُخسران المبين.
وق���ال: إن “هذه األمانة فرط فيها الكثير 
م���ن الن���اس وعل���ى الجمي���ع أن يتقوا هللا 
فيم���ا أس���ندوا ب���ه، فق���د ص���ار ف���ي ثقافة 
الن���اس أنه أمر هي���ن ونهب للجمي���ع َوإَذا 
تولى األجير مال وقف تعامل وكأنه ملك 
ل���ه”، مؤّك����د أن���ه ال يحق لألجي���ر أن يبيع 

مال الوقف بأي شكل من األشكال.
َوَأَض����اَف: إن األمان���ة ف���ّرط به���ا الكثي���ر 
م���ن الن���اس، فالوق���ف أوقف���ه الواقف من 
ح���ر مال���ه ابتغاء وجه لل���ه، وعلى الجميع 
أن يتق���وا هللا تج���اه م���ا أني���ط إليه���م من 

مسؤولية في هذا الجانب.
واس���تطرد “إن الوق���ف ص���ار أم���ره هي���ن 
والتعام���ل معه كالتعامل مع المال المباح، 
بل صار الوقف بأزهد األثمان، وأقلها؛ أَلنَّه 
وق���ف، َوإَذا تول���ى األجير والي���ة الوقف، 
وكان تحت يدي���ه تعامل معه كأنه ملكه، 

وهذه خصلة من خصال الجاهلية”.
وأّك�د العالمة ش���رف الدي���ن عدم الحاجة 
للوس���طاء بين الوقف والمستأجر، وقال: 
“لسنا بحاجة للوس���طاء فيما بين الوقف 
والمس���تأجر وعلى الهيئة أن تؤجر العين 
المؤج���رة المبين���ة بص���ورة مباش���رة م���ع 

المستأجر وفقًا للقانون والزمان والمكان، 
كم���ا لو كان ح���رًا، ولهذا ال ُب����دَّ من تكامل 

الجهود في هذا الجانب”.
َوَأَض����اَف: “إن طلب المأذونية ال أصل لها 
ف���ي الش���رع؛ أَلنَّ المأذونية ف���ي الحقيقة 
بي���ع ضمني ألرض الوقف ال يلزم لألوقاف 
وال لغيره���ا أن تس���ترد الوق���ف مم���ن ق���د 
أذن���ت ل���ه وأخ���ذت من���ه المأذوني���ة؛ أَلنَّها 
ق���د باع���ت من���ه، م���ا يتطلب تجن���ب هذه 

األخطاء التي ارتكبت سابقًا”.
وح���ث مفتي الديار اليمنيِة هيئَة األوقاف 
عل���ى أن تش���رف بص���ورة مباش���رة عل���ى 
إيجار العين من المس���تأجر كما نص عليه 
القان���ون مع مراعاة المنفعة التي يس���تأجر 
بها المستأجر إن كانت للتجارة َأو للسكن 

َأو لغيرها.
وتابع: “لس���نا بحاجة لفرض رس���وم على 
المواطني���ن بأس���ماء عدة ح���ق المأذونية 
وغيره���ا، ه���ي أج���رة واح���دة ال غي���ر في 
بداية مباش���رة العقد م���ن العين المؤجرة 
ويت���م تحديده���ا، َوإَذا ت���م طل���ب أج���رة 
مقدم���ًا ف���ال مان���ع، عل���ى أن ُيَن���صَّ عليه���ا 
أنه���ا مقدم أجرة، ولي���س مأذونية؛ أَلنَّ ما 
يس���مى بالمأذونية في���ه تلبيس وتدليس، 

وال ُب�دَّ من اإليضاح والبيان”.
وأّك����د العالمة ش���رف الدين، أن���ه ال يحق 
لألجير بي���ع مال الوقف وال التصرف فيه 
ب���أي ح���ال م���ن األح���وال خالفًا لم���ا نص 
علي���ه عق���د األج���رة، س���واء حق الي���د َأو 
غي���ر ذل���ك من المس���ميات.. الفت���ًا إلى أن 
األمن���اء الذين يح���ّررون عق���ودًا ال يجوز 

لهم التصرف في هذا الجانب.
وق���ال: “ال يج���وُز لألمين وال يح���قُّ له أن 
يح���ّرَر عق���دًا لم���ا يس���مى بح���ق الي���د ألي 
م���ا  يس���تحق  األجي���ر  كان  وإن  ش���خص 
يس���مى بحق العناء الظاهر، فعلى الدولة 
العام���ة  الهيئ���ة  والجه���ة المختص���ة ف���ي 
َض���ه نق���دًا ال أرض���ًا يتم  لألوق���اف أن تعوِّ

تسلُمه لألجير”.
ولفت مفتي الدي����ار اليمنية إلى أن الجهَة 
المعنية بتحرير العقود في أموال الوقف، 
هي الهيئة العامة لألوقاف بما يصب في 
مصلحة مقاصد الواقفين، مع مراعاة أن 
تك����ون العين المؤج����رة والم����دة واألجرة 
والمنفعة معلومة بين األجير واألوقاف.

ولف����ت إلى رس����الة المؤتم����ر المتمثلة في 
بن����اء الهيئ����ة العام����ة لألوقاف كمؤّسس����ة 

َوْقفي����ة حديثة لحماية الوق����ف وتعظيم 
منافع����ه وتنمي����ة م����وارده وتفعي����ل دوره 
الجه����ود  تضاف����ر  خ����الل  م����ن  التنم����وي 
الطاق����ات  وحش����د  والش����عبّية  الرس����مية 
اإليَم�اني����ة  ����ة  الُه��ِويَّ وتعزي����ز  اإليجابي����ة 

للمجتمع.

رؤيُة المؤتمر
فيما أَشاَرت كلمة اللجنة العلمية للمؤتمر 
الت����ي ألقاها الدكتور محمد القطابري، إلى 
رؤي����ة المؤتمر الوطني لألوقاف في كونه 
تظاه����رًة علمي����ة لتطوير مس����يرة الوقف 
واس����تعادة مكانت����ه االجتماعي����ة وتنمية 

موارده.
ترس����يُخ  المؤتم����ر  ه����دَف  أن  وأوض����ح 
الوعي الرس����مي والمجتمعي بالمسؤولية 
الجماعي����ة للنهوض باألوق����اف وحمايتها 
وتنميته����ا واإلس����هام ف����ي تطوي����ر البني����ة 
التش����ريعية والتنظيمي����ة واإلدارية لبناء 
هيئة األوقاف ومناقش����ة تطوير مشاريع 

وقفية مبتكرة.
البحثي���ة  العم���ل  أوراق  إل���ى  وتط���رق 
للمؤتم���ر ومحاوره���ا الرئيس���ية، َحي���ُث 
يرك���ز المح���ور األول عل���ى “الوقف بين 
المس���ؤولية الديني���ة والواق���ع العمل���ي” 
ويشتمل على ستة أبحاث، فيما المحور 
الثان���ي بعن���وان “مقوم���ات بن���اء هيئ���ة 
األوقاف” ويشتمل على ثمانية أبحاث، 
ويخت���ص المح���ور الثال���ث بالوقف بين 
التحدي���ات والطموح���ات ويضم ثمانية 

أبحاث.
ع����دَد  أن  القطاب����ري  الدكت����ور  وبّي����ن 
بحث����ًا،   32 للمؤتم����ر  المقدم����ة  األبح����اث 
ت����م قب����وُل 22 بحث����ًا مقدم����ة م����ن ع����دد 
م����ن أس����اتذة الجامعات س����يتم تدارس����ها 
�����ام، إضافة إلى  ومناقش����تها ف����ي ثالثة َأيَّ
أن����ه س����يتم عقد خم����س ورش علمية في 
الجوان����ب التثقيفية والتوعية اإلعالمية 
واالقتصادي����ة  والقانوني����ة  والتش����ريعية 
والتطويري����ة  الوقفي����ة  واالس����تثمارية 

واالبتكارية واإلدارية.
لقط����اع  األوق����اف  هيئ����ة  وكي����ُل  وكان 
عب����دهللا  الدكت����ور  والمس����اجد،  المب����رات 
القدم����ي، ق����ّدم عرض����ًا ش����امالً لمنج����زات 
واألنش����طة  تأسيس����ها  من����ذ  الهيئ����ة 
التأسيس����ية والمشاريع التي نفذتها خالل 
الفت����رة الماضي����ة، إل����ى جان����ب مش����روع 

الخطة االستراتيجية الوطنية للهيئة.
م����ن جانب����ه، توّج�����ه رئي����س ال����وزراء، د. 
لقائ����د  بالش����كر  حبت����ور،  ب����ن  عبدالعزي����ز 
الث����ورة الس����يد عب����د المل����ك ب����در الدي����ن 
م����ن  الُمس����تمّرة  بتوجيهات����ه  الحوث����ي، 
جه����ة وللتوجيهات الصريحة من رئاس����ة 
المجلس السياسي األعلى من جهة ثانية 
إلى جانب جميع الجهات المس����ؤولة التي 
تدع����م الهيئ����ة العامل����ة لألوق����اف بش����كل 

مباشر وغير مباشر.
وأّك�د خالل كلمة ألقاها في الفعالية: إننا 
طيلة هذه المدة نعمل تحت قيادة السيد 
القائ����د عب����د المل����ك ب����در الدي����ن الحوثي، 
الذي دائمًا ما يس����تمر في توجيه الجميع 
ب����أن يقوموا بواجباتهم تجاه هذا الوطن 
والمواط����ن ال����ذي يعي����ش عام����ه الثام����ن 
م����ن الع����دوان األمريكي الس����عودّي ثابت 

وصامد حتى االنتصار.
وأوض����ح أن ه����ذه اللحظات التي نعيش����ها 
به����ذا المؤتمر الوطن����ي األول هي لحظات 
انتصار-تض����اف إل����ى انتصارات س����ابقة– 
تعقدها الهيئة العامة لألوقاف كمؤّسسة 

إبداعية تخدم الجميع.
وتخل����ل الفعالية فقرة اس����تعرض خاللها 
وكي����ل الهيئ����ة العام����ة لألوق����اف عبدهللا 
القدمي، إنجازات الهيئة العامة لألوقاف 
خ����الل ع����ام، وكذل����ك ما ت����م إنج����ازه من 
المب����ارك،  ف����ي ش����هر رمض����ان  المش����اريع 
إل����ى جان����ب عدد م����ن الفقرات الفالش����ية 
والش����عرية، باإلضافة إلى فقرة تكريمية 
وإه����داء دروع تكريمي����ة لكل من س����اهم 
في دعم الهيئة العامة لألوقاف وتفاعلهم 

وجهودهم المثمرة.
تخل����ل افتت����اح المؤتم����ر قصيدة للش����اعر 
ال����دروع  وإه����داء  المتمي����ز،  عبدالس����الم 
م����ن قبل رئي����س هيئة األوق����اف لقيادات 
ومس����ؤولي الدول����ة نظير دعمه����م للهيئة 
وتطوي����ر مهامه����ا، فيم����ا حض����ره رؤس����اء 
مجلَس����ي القض����اء األعل����ى القاض����ي أحمد 
يحيى المتوكل والش����ورى محمد حس����ين 
القاض����ي  العلي����ا  والمحكم����ة  العي����دروس 
عص����ام الس����ماوي، ونائب����ا رئيَسي مجلسي 
وال����وزراء  هش����ول،  عبدالس����الم  الن����واب 
لش����ؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، 
ومدير مكتب قائد الثورة سفر الصوفي، 
وع����دد م����ن ال����وزراء وأعض����اء مجلس����ي 

النواب والشورى.

تغطية

الهيئة العامة لألوقاف تعقد المؤتمر الوطني األول لألوقاف 
تحت شعار “معًا نحو التحول االستراتيجي في العمل الوقفي”

برعاية رئيس المجلس السياس���ي األعلى المشير الركن مهدي المشاط، 
عق���دت، ي���وم أم���س األول ، بصنع���اَء، الهيئ���ُة العام���ُة لألوق���اف فعاليَة 
إط���اق المؤتم���ر الوطني األول لألوقاف، بمش���اركة قائد الثورة الس���يد 

عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وف���ي كلم���ة أّك����د قائ���ُد الث���ورة أن المؤتم���ر يحم���ل مخرج���ات مهم���ة 
وجي���دة ومثم���رة والذي يأتي في س���ياق عناية الهيئ���ة العامة لألوقاف 
والقائمي���ن عليه���ا واهتمامهم وس���عيهم ال���دؤوب لرفع مس���توى أدائهم 
ًها إلى أن هذا التوّج�ه  والنهوض بواجباتهم ومس���ؤولياتهم المهمة، منوِّ
ُل نموذجًا ل���كل اإلخوة في ُك�ّل  ����ٌه إيَم�ان���ي وصادق وإيجاب���ي وُيَمثِّ توجُّ

المؤّسسات ومواقع المسؤولية.
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ناق���ش اجتم���اع ف���ي محافظة صع���دة  االثنين ، برئاس���ة مدير مكتب رئاس���ة 
الجمهوري���ة أحم���د حامد، وض���م وزير اإلع���الم ضيف هللا الش���امي ومحافظ 
صعدة محمد جابر عوض، أداء الس���لطة المحلية ومس���توى تنفيذ المش���اريع، 

واحتياجات المحافظة الخدمية والتنموية.
واس���تعرض االجتم���اع نتائ���ج ومخرج���ات ورش���ة العم���ل الخاص���ة بقي���ادات 
المحافظ���ات، والتي عقدت بصنع���اء حول تقييم أداء وحدات الخدمة العامة، 

وتطوير وتحسين مستوى األداء في كافة قطاعات الدولة.
وف���ي االجتم���اع أكد مدي���ر مكتب رئاس���ة الجمهورية على ض���رورة أن تكون 
محافظ���ة صعدة الرائ���دة في تنفيذ المهام الخدمي���ة والتنموية كونها منطلق 

المشروع القرآني.
وأشار حامد إلى أهمية مضاعفة الجهود من جميع المسؤولين في المحافظة 
لتنفيذ الخطط وتحس���ين األداء والحرص على تنفيذ مخرجات الورش���ة التي 

أقيمت بصنعاء لمحافظي المحافظات.
وق���ال :” نح���ن ف���ي إط���ار القط���اع اإلداري وكم���ا تعلم���ون قد قس���مت الرؤية 
الوطنية إلى قطاعات بدال من المحاور، وش���ملت القطاعات تقريبًا 12 قطاعا، 
يض���م كل قطاع ع���ددا من الجه���ات ذات العالقة م���ن وزارات وهيئات، وهذا 

سيسهل المهمة أكثر وسيجعل الناس يدرسون أعمالهم بشكل أفضل”.
وأكد على أهمية انضباط اللقاءات واالجتماعات في المحافظات، وأن يكون 

هناك خطة واضحة ومدروس���ة باحتياجاتها.. مش���ددا على ضرورة أن يكون 
للجلسات مخرجات، وأن يكون هناك فريق لمتابعة العمل.

من جانبه أشار محافظ صعدة إلى أبرز ما تحقق في المحافظة من إنجازات 
خاصة في مجال البنية التحتية بالمحافظة.. مس���تعرضا المش���اريع الخدمية 

والتنموية التى نفذت بالمحافظة.
وتط���رق إلى حاجة المحافظة إلى الدعم وتوفير مش���اريع مس���تدامة بش���كل 

عاجلة تلبي احتياجات السكان المتزايدة.
فيما أوضح أمين عام المجلس المحلي للمحافظة محمد العماد أن المحافظة 

بحاجة لمشاريع الحواجز المائية والسدود والطرقات.
حض���ر االجتم���اع وكي���ال المحافظ���ة عب���اس عامر، ومحم���د البعدان���ي، ومدير 
المؤسس���ة العام���ة للكهرب���اء عب���دهللا أب���و غيدن���ة، ومدي���ر ف���رع جه���از األمن 
والمخاب���رات مطل���ق المران���ي، ورئي���س لجن���ة الخدم���ات بمحل���ي المحافظ���ة 
عبدالواحد ش���ويل، ومديرا مكتب األشغال المهندس أحسن القحم، والموارد 

المالية عباس عامر.

مدي���ر مكتب الرئاس���ة ووزي���ر اإلع���الم ومحافظ صعدة 
يس���تقبلون وف���دًا من قبائل مراد وبني ضبيان :تجس���يدًا 
للتالح���م واالصطف���اف ف���ي مواجه���ة المؤام���رات الت���ي 

تستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا
اس���تقبل مدي���ر مكت���ب رئاس���ة الجمهورية أحم���د حامد 
ووزي���ر اإلع���الم ضي���ف هللا الش���امي ومحاف���ظ صع���دة 
محم���د جابر عوض ي���وم أم���س األول بمحافظة صعدة، 
وف���دا من مش���ايخ ووجهاء قبائل م���راد وبني ضبيان من 

مديرية رحبة محافظة مأرب.
وخالل االستقبال بحضور عضو مجلس الشورى سلمان 
عوف���ان ونائب وزير المي���اه والبيئة حنين الدريب وعدد 
م���ن وكالء محافظة صعدة وم���دراء المكاتب التنفيذية 
وأعض���اء الس���لطة المحلي���ة مش���ايخ ووجه���اء صع���دة، 
رحب مدير مكتب الرئاس���ة ووزير اإلعالم، بالوفد الزائر 

لمحافظة صعدة من مش���ايخ ووجه���اء قبائل مراد وبني 
ضبيان وغيرها من قبائل مأرب.

وأش���ارا إل���ى أن هذه الزيارة تجس���د تالح���م واصطفاف 
أبناء الوطن في مواجهة المؤامرات التي تستهدف اليمن 
أرضا وإنسانا.. مشيدين بمواقف أبناء مراد وبني ضبيان 

وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته.
فيم���ا رح���ب محاف���ظ صع���دة، بوف���د قبائ���ل م���راد وبن���ي 
ضبي���ان الزائ���ر للمحافظة.. مش���يرًا إلى أن ه���ذه الزيارة 
تجس���د معاني اإلخاء واالصطف���اف والتالحم والتحرك 

في المسار الواحد.
من جانبه أش���اد الوف���د الزائر، بحفاوة االس���تقبال وكرم 
الضيافة .. مش���يرين إل���ى أن هذه الزيارات تعمق روابط 

اإلخاء والتالحم بين أبناء قبائل اليمن.

محليات

في سلسلة لقاءات لمدير مكتب رئاسة الجمهورية في محافظة صعدة
استقبل وفد من قبائل مراد وبني ضبيان ورأس اجتماعًا لقيادة السلطة 

المحلية واطلع على العملية التعليمية بكلية الطب

حامد يحث السلطة المحلية بصعدة على مضاعفة الجهود وتنفيذ مخرجات الرؤية الوطنية

تفق���د مدي���ر مكت���ب رئاس���ة الجمهوري���ة أحم���د حام���د ووزير 
اإلع���الم ضي���ف هللا الش���امي ومحاف���ظ صع���دة محم���د جابر 

عوض االثنين ، سير العمل في إذاعة صعدة المحلية.
واس���تمعوا من مدير مكتب الثقافة بالمحافظة يحيى الحمزي 
إلى شرح عن ما تقدمه اإلذاعة من برامج متنوعة, واألوضاع 
الت���ي تمر بها واحتياجاتها وكذلك الصعوبات التي تواجه س���ير 

العمل باإلذاعة.
وخ���الل الزي���ارة أك���د مدير مكت���ب رئاس���ة الجمهوري���ة، على 
ض���رورة اهتم���ام إذاع���ة صعدة المحلي���ة بالبرام���ج التفاعلية، 
والتركي���ز عل���ى الجان���ب الزراع���ي وتوعي���ة المزارعي���ن ف���ي 

مختلف مناطق المحافظة.

وأشار حامد إلى أهمية دور إذاعة صعدة المحلية في مساندة 
جهود السلطة المحلية بالمحافظة للنهوض بالقطاع الزراعي.. 
ب���دوره أكد وزي���ر اإلعالم االس���تعداد لتوفير محط���ة لإلذاعة 
لتغطية المناطق البعيدة وتقوية بثها.. وأشار الشامي، إلى أن 
الوزارة لن تألوا جهدا في توفير االحتياجات الخاصة بإذاعة 
صع���دة المحلي���ة ودعمه���ا.. فيم���ا أك���د محاف���ظ صع���دة، على 
ض���رورة دعم إذاع���ة صعدة بالمس���تلزمات الضرورية وتوفير 
المحط���ات لم���ا من ش���أنه تغطية جمي���ع مديري���ات المحافظة 
والمحافظ���ات المج���اورة.. وعبر مدير مكتب الرئاس���ة ووزير 
اإلعالم ومحافظ صعدة عن التعازي والمواس���اة لمدير إذاعة 

صعدة عبد الرزاق الرازحي في وفاة والدته.

مدير مكتب الرئاسة ووزير اإلعالم ومحافظ صعدة يتفقدون 
سير العمل في إذاعة صعدة

اطل���ع مدي���ر مكت���ب رئاس���ة الجمهوري���ة أحم���د 
الش���امي  هللا  ضي���ف  اإلع���الم  ووزي���ر  حام���د 
ومحافظ صعدة محمد جابر عوض، على س���ير 

العملية التعليمية بكلية الطب بجامعة صعدة.
الدكت���ور  الجامع���ة  رئي���س  م���ن  واس���تمعوا 
عبدالرحي���م الحم���ران إل���ى ش���رح ح���ول س���ير 
العملي���ة التعليمي���ة والنجاح���ات الت���ي حققته���ا 
الكلية في االرتقاء بجودة التعليم وفقًا لمعايير 
الج���ودة، والصعوبات والمعوق���ات واحتياجات 

كلية الطب، وكليات الجامعة.

وخ���الل الزيارة نوه مدير مكتب الرئاس���ة بدور 
قي���ادة جامعة صعدة وجهود طالب كلية الطب 
البش���ري ف���ي اس���تمرار التعلي���م األكاديمي رغم 

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
وأش���ار إلى أهمية إيجاد ثورة علمية في مجال 
الطب توازي الثورة الصناعية العسكرية .. حاثًا 
الطالب على االستفادة من التقنيات والوسائل 
الحديث���ة لتعزي���ز مس���يرة التعلي���م األكاديم���ي 
ف���ي المحافظة.. فيما أكد وزي���ر اإلعالم، أهمية 
اس���تمرار إج���راء البح���وث العلمي���ة ف���ي مجال 

الط���ب، بما يس���هم في تأهيل ك���وادر علمية في 
المج���ال الطب���ي .. حاثًا الط���الب والطالبات على 
متابع���ة كل م���ا ه���و جديد في مجال دراس���تهم 
صع���دة  محاف���ظ  أش���ار  جانب���ه  م���ن  الطبي���ة.. 
إل���ى أهمي���ة اس���تفادة ط���الب كلي���ة الط���ب من 
األكاديميي���ن واألس���اتذة وتلق���ي المع���ارف التي 
يمتلكونه���ا ف���ي مج���ال تخصصه���م واالهتم���ام 
والمثابرة في هذا المجال.. وأكد أهمية ترجمة 
عل���ى  القائ���د  للس���يد  الرمضاني���ة  المحاض���رات 
الواق���ع باعتباره���ا خارط���ة طريق للمس���تقبل .. 

مثمنًا جهود رئاس���ة الجامع���ة واألكاديميين في 
تطوير التعليم األكاديمي بالجامعة.

وأك���د المحافظ عوض، االس���تعداد ب���ذل الجهد 
والس���عي لتجهيز كلي���ة الطب البش���ري بجامعة 
صع���دة النتقال الطالب والطالب���ات إليها لتكون 
المخرج���ات نافع���ة ومفي���دة ومؤهل���ة .. وق���ال 
” نطم���ح إل���ى مخرج���ات مؤهل���ة تغط���ي كاف���ة 

احتياجات الجامعة”.
م���ن جهت���ه ن���وه عمي���د كلي���ة الط���ب الدكت���ور 
يوس���ف المداني، بزي���ارة مدير مكتب الرئاس���ة 

والت���ي تعكس مدى االهتم���ام بالجامعة وكلياتها 
وطالبها خالل المرحلة الراهنة.

إلى ذل���ك اطلع مدير مكتب رئاس���ة الجمهورية 
ووزي���ر اإلع���الم ومحافظ صعدة عل���ى األعمال 
اإلنش���ائية بكلية الطب والعلوم الصحية ومبنى 
كلي���ة الزراع���ة، واس���تمعوا م���ن رئي���س جامع���ة 
صع���دة إلى ش���رح عن أعم���ال البن���اء والمراحل 

التي مرت بها كلية الزراعة.
رافقه���م خ���الل الزي���ارة مدي���ر ع���ام المؤسس���ة 

العامة للكهرباء عبدهللا أبو غيدنة.

حامد والشامي وعوض يطلعون على العملية التعليمية بكلية الطب جامعة صعدة
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كتابات

المراكز الصيفية 
وخوف المرتِزقة

عبدالرحمن مراد

م���ن الغباء المفرط الذي يقُع فيه “اإلخواُن” ومن ش���ايعهم حديُثهم 
ة الثقافية اليمنية، يش���ُعُر الم���رء حينها أن  بمك���ر عن تجري���ف الُه��ِويَّ
اإلخ���واَن وتل���ك الثل���ة ذات التحي���ز الجغراف���ي يرون األش���ياء بعين 
طبعه���م، ف���كل فكرة َأو قضية يكرس���ون الخطاب عليه���ا تجدهم قد 
وقع���وا فيه���ا هم دون س���واهم وي���رون ج���واز أفعالهم وال ي���رون إال 
ع���دم جوازها على غيرهم، أي حالل له���م – وقد يحضر االلباني في 
تصحي���ح بع���ض الروايات التي يجدون فيه مس���وغا ش���رعيا- وحرام 
عل���ى غيرهم – وقد يحش���دون ُك����ّل اآلراء التي تؤيد وجهة نظرهم – 

ومثل ذلك أصبح من طبائع جماعة “اإلخوان”.
المه���م عم���ل اإلخ���واُن عل���ى م���دى س���تين عامًا ف���ي اليم���ن وحاولوا 
ة الثقافية واإليَم�انية والتاريخية والحضارية ونش���ط  تجريف الُه��ِويَّ
الكثي���ر م���ن رموزهم ف���ي تكفي���ر الس���لطات والجماع���ات واألحزاب 
ونش���ط الكثير في تكفي���ر رموز ثقافية، وبع���د التمكين لهم في عقد 
التس���عينات اتس���ع بهم الم���دى حتى كف���روا رموز ثقافي���ة عربية فقد 
تج���اوزوا البردون���ي والمقال���ح إلى ن���زار ونجيب محف���وظ وما تزال 
ش���واهُد ذلك في صحفهم ومجالتهم الصادرة في عقد التسعينيات 

مثل صحيفة الصحوة ومجلة النور.
ات التي  الي���وم يهاجم���ون المراك���ز الصيفية ويتحّس���رون عل���ى الُه��ِويَّ
ج���اءوا به���ا إلى اليمن دون أن يتفاَعَل معها المجتمع؛ أَلنَّها ال تتس���ُق 
والعنص���َر التاريخ���ي الثقاف���ي ولذل���ك ظل���ت عل���ى تضاد م���ع طبائع 
المجتم���ع حت���ى ع���ادت األم���وُر إل���ى نصابها فرأين���ا المجتم���َع يتنفُس 
الصع���داء ويخ���رُج م���ن دائرة التقليد إل���ى دائرة اإلب���داع، وهو األمر 
ال���ذي عج���زوا عنه ط���وال س���نوات التمكين له���م في اليم���ن؛ ولذلك 
ة اليم���ن الثقافية التي لم  يبك���ون ضي���اَع جهودهم في تجري���ف ُه��ِويَّ
ات والتباس الوعي، فضالً عن اضعاف  تترك إال االنقس���ام في الُه��ِويَّ
روح المواطنة فقد كانت حركتهم في الواقع اليمني بمثابة االنقطاع 
الحض���اري المتج���دد في الم���كان الجغراف���ي والزم���ان التاريخي بما 
تركت���ه من أثر س���لبي في النس���يج االجتماعي والثقاف���ي واألخالقي 
األمر الذي كان س���ببًا مباش���رًا في ازدواج الش���خصية وتنافر السلوك 
بل ش���كل تعارضًا مباشرًا بين الفكر والممارسة وهو األمر الذي انتج 
ف���ي واقع حال أهل اليمن ما أصطلح على تس���ميته علماء االجتماع 
ثنائية التس���لط والخضوع في بنية الش���خصية كما تدل الوقائع منذ 
خرج���وا من أروقة الس���لطة ظاهرًا وظلوا في نس���يجها باطنًا، فكان 
جهازهم األمني يقوم بالعلميات اإلرهابية التي تقلق الس���كينة العامة، 
ويخرجون في تظاهرات للتنديد واإلدانة، ويقومون بخطف السواح 
وقطع إمَدادات الكهرباء ورفع س���قف المطالب التي تكون على قرب 
م���ن وجدان الجمهور ومن هموم���ه اليومية، ثم يقودون المظاهرات 
الت���ي تعيث في األرض فس���ادًا كح���رق المح���الت التجارية وتحطيم 
الس���يارات ونهب وسلب المؤّسسات ثم تجدهم يشجبون وينّددون 
في الس���ياق نفسه، هذا االزدواج في بنية الشخصية اإلخوانية كان 
أكثر وضوحا في أحداث 2011م وفي المبادرة الخليجية وفي صمت 
محمد قحطان في لجان الحوار والتلويح بعصى السعودّية ثم كشف 
عن ساقه في العدوان على اليمن، فكانت ثنائية التسلط والخضوع 
في بنية الش���خصية التي مالت الت���ي االرتزاق أكثر بيانا ووضوحا من 

غيرها.
ُتها اإليَم�انية، ومثل  الي���وم تعود لليمن ذاُتها وقيمُتها الثقافية وُه��ِويَّ
���ه يتضاّد م���ع ُبنيته���م النفس���ية والثقافية  ذل���ك يقل���ق المرتِزق���ة؛ أَلنَّ
ة  واالجتماعي���ة فيس���ارعون إل���ى النيِل من ُك����ّل عمل يعزُز م���ن ُه��ِويَّ
المجتمع َأو يعمل على رأِب المتصدع في بنيان الش���خصية الوطنية 
الح���رة والمس���تقلة والق���ادرة عل���ى اإلب���داع واالبت���كار ال االجت���رار 
والتقلي���د فيحاول���ون التقلي���ل م���ن قيمت���ه َأو يعملون عل���ى تخويف 
اآلخر منه، كما نلحظ اليوم من خالل حجم التناول للمراكز الصيفية 

في وسائل إعالم اإلخوان والمرتِزقة.
البرام���ج الثقافي���ة ف���ي المراكز الصيفي���ة برامج قرآني���ة محضة وال 
قل���ق من البرنامج القرآني إن كان���وا يؤمنون بالقرآن حقا لكنهم قوم 
وقفوا عند حدود النص ولم يتجاوزوا ما قاله رموزهم فكان الثباُت 
سمَتهم، واالنغالق وعدم التفاعل مع المستويات الحضارية الحديثة 
ديدَنه���م، فالتبس الوعُي وتنافر الن���اس وضعفت روح المواَطنة في 
نفوس���هم فكأن���ك ت���رى ال���والء لتركي���ا وقطر أكث���َر من ال���والء لليمن 

فتناقضوا، ففكرهم في واٍد وممارساتهم وواقعهم في واٍد آخر.
خالص���ة الق���ول: المراك���ز الصيفية ه���ي بناء لش���خصية وطنية حرة 
ته���ا اإليَم�انية  ومس���تقلة ق���ادرة على اإلب���داع واالبتكار معت���زة بُه��ِويَّ
والثقافي���ة والتاريخي���ة وال ع���زاء ل���كل األب���واق التي تنال م���ن اليمن 

سوى الخزي والعار. 

عبدالفتاح حيدرة 

أكدت الكلمة التوجيهية للس���يد القائد - علية 
س���الم هللا ورضوان���ه - ف���ي المؤتم���ر الوطني 
األول للهيئ���ة العام���ة لألوقاف ، إنها كلمة في 
إط���ار المش���اركة من ب���اب التعاون عل���ى البر 
والتق���وى، ومن ب���اب المعاض���دة والمناصرة، 
والوق���وف إلى جان���ب الهيئة العامة لألوقاف 
ألداء  ودعمه���ا  المهم���ة،  مس���ؤولياتها  ألداء 
وس���عيها  واهتمامه���ا  الكبي���رة  مس���ؤوليتها 
ال���دؤوب لرف���ع مس���توى أدائه���ا ، وتحس���ين 
مستوى أداء موظفيها في النهوض بوجباتهم 
ومس���ؤوليتهم، ك���ون التوج���ه ال���ذي يقوم به 
القائمي���ن عل���ى الهيئ���ة ه���و توج���ٌه إيمان���ي ، 
وتوجه صادق، وتوجه إيجابي، يمثل نموذجا 
لكل القائمين في كافة مؤسسات الدولة وفي 
كل المس���ؤوليات ، وف���ي كل المواقع التي هي 
مواقع مس���ؤولية،  وما تقوم به الهيئة العامة 
لألوق���اف هو عمل ومس���ئولية ذات ُبعد ديني 
، وذات عالق���ة بالجان���ب اإليمان���ي ، لما لذلك 
م���ن آثار في حياة الن���اس ، في أعمالهم وفي 
واقعهم ، وما يترتب على ذلك من نتائج في 
حياته���م، كونه���ا من أنواع الب���ر المتنوعة التي 

تطلب القربة إلى هللا  سبحانه وتعالى .. 
إن القرب���ة لله في االوقاف ت���دل على عظمة 
الدين اإلس���المي من جانبين ، الجانب األول 
ه���و الجانب اإلنس���اني الذي يؤك���د ان كل ما 
في الدين اإلس���المي ه���و رعاية للمجتمع، لما 
يصلح حياة الناس ، لما يالمس احتياجاتهم 
الضروري���ة، لما ينفعهم، كل عوائده لهم ، وأن 
إحي���اءه وإحي���اء كل م���ا ق���د أميت من���ه، أو 
غيب من الساحة منه، هو خير للناس، عائده 
للناس، فائدته للناس ، اما الجانب الثاني في 
القربة إلى هللا - سبحانه وتعالى -  في الدين 
اإلس���المي تدل على الروح الخيرة اإليمانية 
لمجتمعنا اليمني ، ألن مجتمعنا اليمني هو من 
أكث���ر المجتمعات التي قدمت واوقفت أوقافا 
عل���ى مر عق���ود وأجي���ال وقرون م���ن الزمن، 
بداف���ع القربة إلى هللا وبما يحملونه من روح 
معط���اءة وخي���رة و محس���نة تري���د أن يصل 
الخي���ر منها إل���ى الناس قربة إلى هللا ، ومبرة 

بعب���اده، وان دل هذا على شئ فإنه يدل على 
وج���وب االس���تمرار في الواق���ع اليمني اليوم ، 
حت���ى ال تك���ون هناك فجوة ويأت���ي جيل لديه 
توجه���ات مختلفة، وروحية مختلفة، ويكون 
كل هم���ه أن ينقض أوقاف األجيال الماضية،  

والسيطرة عليه وأخذه وتضييعه.. 
اليوم يحمل شعبنا اليمني هذه الروح الخيرة 
، المعطاءة، المحس���نة، المهتم���ة بأمر الناس، 
المهتم���ة بم���ا في���ه القرب���ة إلى هللا وم���ا يعود 
بالخير على المجتمع، ويصلح واقعه ، وما ينفع 
الن���اس، روحيًا، وثقافيًا، وتربويًا، ومعيش���يًا، 
كما هو ش���أن اإلس���الم ال���ذي يرعى اإلنس���ان 
رعاية متكاملة، يرعى اإلنس���ان كإنسان، بكل 
م���ا يحت���اج إلي���ه ، عل���ى المس���توى الروحي، 
واألخالق���ي، والترب���وي، واالجتماعي، وعلى 
المستوى المعيشي، ولقد أتت الثورة الشعبية 
اليمني���ة ، ولديه���ا توجه جاد يتناس���ق ما بين 
الجان���ب الش���عبي والجان���ب الرس���مي ، ك���ون 
الجانب الرس���مي على مدى عش���رات السنين 
تعاطى بسلبية تامة تجاه األوقاف ، وتحول 
موض���وع - األوقاف وال���زكاة - إلى مغنم، من 
المغانم التي يغنمها ويستفيد منها البعض في 
الدول���ة، وتضي���ع عن أن تصل إل���ى مقصدها، 
وكذلك من جانب الناس و المجتمع، والكثير 
من الن���اس لم يعد عندهم اهتم���ام باألوقاف 
، وال وف���اء ، وال أمان���ة بالق���در ال���ذي ينبغي ، 
ف���ي رعاية هذا الحق والحفاظ عليه وصرفه 
ف���ي مصارفه ومقاصده ، فحص���ل خلل كبير 
خالل عشرات السنين ، حتى تراكمت مشاكل 
وُعق���د وإش���كاليات األوقاف كثي���را ، ونقص 
الوعي عن أهمي���ة األوقاف الدينية، مما أدى 
إل���ى اإلخالل به���ا، أو الخيانة فيه���ا، من ذنب 
ومس���ؤولية كبي���رة أم���ام هللا ، تول���د تبع���ات 
خطي���رة، هي ذن���ب ووزر، وعليه���ا اإلثم، وما 
ترتب على ذلك من نتائج سلبية في الواقع.. 
إن المس���ؤولين ف���ي الهيئ���ة العام���ة لألوقاف 
والقائمي���ن عليه���ا متجه���ون باهتم���ام كبي���ر، 
لديه���م ح���س إيمان���ي وش���عور بالمس���ؤولية 
أم���ام هللا ، وبإدراك لقيم���ة األوقاف وأهميته 
وتأثيره اإليجابي في واقع الحياة، وما يمثله 
م���ن أهمية دينية، وأهمية ف���ي الواقع، وهذه 

فرص���ة حقيقي���ة، تحتاج إلى مس���اندة ودعم 
وتأييد ، كون الهيئة العامة لألوقاف تحرص 
على أن يك���ون لديها رؤية واضحة متكاملة، 
باالس���تفادة  أداءه���ا،  خالله���ا  م���ن  ُتح���دث 
م���ن وس���ائل ه���ذا العص���ر، م���ن كل التقني���ات 
والوس���ائل التي تساعد على المستوى اإلداري 
تساعدها في عملها، وعلى المستوى التنموي 
واالقتص���ادي بم���ا تتحق���ق ب���ه نتائ���ج أكب���ر، 
ف���ي مختل���ف المقاص���د المتعلق���ة باألوقاف، 
وه���ذا توج���ه مب���ارك، وتوجه مه���م وإيجابي 
الجمي���ع، أن يك���ون  م���ن  ، واألم���ل  وعظي���م 
هناك مس���اندة للهيئة من مختلف مؤسس���ات 
الدول���ة، وبال���ذات الجه���ات ذات العالق���ة من 
)القض���اء واألم���ن والمؤسس���ات الحكومية و 
الوزارات التي لها عالقة( ، كال بحسب عالقته 
ودوره، واألمل من الجانب الش���عبي أن يكون 
هن���اك توعية للناس، وتذكير دائم باألوقاف ، 
وهناك خط���ط جيدة من جانب الهيئة، كونها 
تلحظ التدرج وطبيعة الظروف والتعقيدات 
الت���ي قد حصلت ف���ي الواقع، وه���ا هي الهيئة 
الي���وم تس���عى إل���ى معالجة كافة المش���كالت 
بطريق���ة حكيمة وس���ليمة وإيجابي���ة، تضمن 
مراع���اة الفئ���ات المجتمعي���ة المتض���ررة م���ن 
جهة، والحفاظ على الوقف من جهة أخرى.. 
و ختام���ا ل���كل هذا وج���ه الس���يد القائد بدعم 
ومس���اندة وتأيي���د الهيئ���ة العام���ة لألوق���اف 
بض���رورة ووج���وب ان يتج���ه ال���كل رس���ميا 
وشعبيا للتوعية الدينية حول اهمية األوقاف 
ف���ي المس���اجد ، في اإلع���الم ، واإلعالم دوره 
مه���م في ه���ذا الجانب ، إضافة إل���ى التعامل 
الح���ازم والجاد مع المس���تهترين ، والعابثين، 
والخائني���ن ، أصحاب الطمع ، الذين ال يهمهم 
ال اعتبار ديني ، وال خيري ، وال إنس���اني ، انما 
همهم هو أن يستحوذوا على ما قد سيطروا 
علي���ه من أم���وال الوق���ف، وأن يأكل���وه حرام 
دون مب���االة ، ومثل ه���ذا النوع من الناس إذا 
ل���م ينفع معهم التذكير ، يبقى الحزم ، وتبقى 
اإلج���راءات المفترضة تجاههم قائمة بتوجه 

رسمي وشعبي..

 من"وعي وقيم ومشروع"كلمة السيد 
القائد في المؤتمر الوطني األول لألوقاف.. 

اليمنيون في السعودية
معتز الجعمي*

 طبع���ًا ف���ي القانون الدولي ليس من الممكن.. ترحيل أي مغترب أو ألجى 
إل���ى وطن���ه أو ف���رض علي���ه عقوبات وق���رارات صارم���ة للعي���ش فيها إذا 
كان���ت ب���الده تعان���ي من الح���روب و األزم���ات ، قانون يحم���ل بين طياته 
نوعا من الرحمة والتعاطف والمس���اندة ، وفي إس���قاط لحديث  رس���ول 
هللا صل عليه وسلم عندما قال  ) مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجس���د الواحد ، إذا اش���تكى منه عضو تداعى له س���ائر 
الجس���د بالس���هر والحمى ( فهو قانون ينم عن أس���لوب متحضر لدى من 

نطلق عليهم كفارا ..
فعندما يصل أي يمني دولة أوربية أو عربية يتعايش مع شعب هذا الُقطر 
أو ذاك ، ب���كل رحب وس���عة ، ويتعايش���ون معه بكل بس���اطة وإنس���جام ، 
ف���إن ل���م يم���دوا يد العون أكث���ر تركوك ولس���ان الحال يق���ول هذه األرض 
الرحبة ملك الجميع ، يش���عرون بقيمة اإلنسانية في دواخلهم فيمنحوها 
اآلخرين دون سؤال ، أمر يجعلك تشعر أنك من هذا الوطن ولست غريبا 

في منفاك …

“معامل���ة الخال���ة ” أدق وص���ف يمك���ن أن نطلقه على التعامل الس���عودي 
مع أبناء اليمن وس���ائر الجاليات ، س���عودت الكثير من األعمال ، وفرضت 
القواني���ن والق���رارات الصارمة ، وضيقت الخناق عل���ى كل مغترب يمني ، 
ومع هذا تجد اليمنين صابرين وصامدين ومسلمين األمر وملتزمين بكل 
الضوابط والتعاليم ، يتعايش���ون مع قس���اوة األرض وأهلها فهم النابتون 
م���ن وج���ع المعان���اة، وم���ن ركام الح���رب والمآس���ي رغ���م أنهم أي���اد عاملة 
أنعش���ت االقتصاد الس���عودي وحركة دفة التنمية لألمام ولم يكونوا ذات 
ي���وم متس���ولين أو طالب���ي لجوء على ح���دود بلد الحرمي���ن ، إضافة لتلك 

األموال التي يدفعونها مقابل الفيزة والتجديد والتأمين ونحو ذلك ..
ظروف مختلفة ومأس���اة واحدة جعلتهم جميعا يس���تدينون ويبيعون ما 
بحوزته���م وح���وزة زوجاتهم م���ن ذهب وغيره ، كي يتمكن���وا من مغادرة 
جحي���م الوط���ن إلى جحي���م الغرب���ة والمعاناة ، ولكن لألس���ف الس���لطات 
السعودية ورغم كل هذه المعاناة تغض الطرف وتذهب لترحيل العاملين 
من أراضيها دون سبب ، حسب رغبات ونزوات هؤالء العابرين الطارئين 
عل���ى التأري���خ والجغرافيا ، أصحاب مملكة الرم���ال ، وغبار التأريخ الذي 

ولد من رحم البعير ودنس الخساسة .
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جرائم العدوان

أقدم����ت ق����وات ما ُيس����مى بح����رس الحدود 
الس����عودي باقت����راف جريمة تعذي����ب وقتل 
25 مواطن����ًا يمنيًا في منطقة الرقو بمديرية 
منب����ه الحدودية في محافظة صعدة، حيث 
وصل����ت إل����ى هيئ����ة المستش����فى الجمهوري 
الع����ام بمدين����ة صع����دة أم����س الجمعة س����بع 

جثث للضحايا، كحصيلة أولية.
وأكدت مصادر أمنية ومحلية بأن الضحايا 

قضوا إثر التعذيب والصعق بالكهرباء.
ووصلت إل����ى هيئة المستش����فى الجمهوري 
العام بمدينة صعدة أمس االول س����بع جثث 
لمواطني����ن قتل����وا عل����ى ي����د ح����رس الحدود 
الس����عودي في المنطق����ة الحدودية بمحاذاة 

منطقة الرقو بمديرية منبه.
ونقل����ت وكال����ة األنب����اء اليمني����ة )س����بأ( ع����ن 
الضحاي����ا  أن  قول����ه  بصع����دة  أمن����ي  مص����در 
السبعة توفوا إثر تعذيب الجيش السعودي 

لهم بالكهرباء.
وأش����ار المص����در إلى أن ه����ذه حصيلة أولية 
لم����ا وصل إلى المستش����فى وأن العدد يفوق 
7 جث����ث لمواطني����ن قتل����وا تح����ت تعذي����ب 

الجيش السعودي.
وقوبل����ت الجريم����ة بتنديد واس����ع م����ن قبل 

الفعاليات الوطنية.

ضحاي����ا  بش����أن  للتحقي����ق  فري����ق  تش����كيل 
جريمة حرس الحدود السعودي بصعدة

أفاد مصدر أمني بأنه تم في محافظة صعدة 
للتحقي����ق  الجمع����ة، تش����كيل فري����ق  أم����س 
بش����أن ضحايا الجريمة البش����عة التي ارتكبها 
ح����رس الحدود الس����عودي ي����وم أمس بحق 
المواطني����ن ف����ي مديري����ة منب����ه بمحافظ����ة 

صعدة.
وأضاف المصدر بانه تم العثور على جثتين 
ف����ي بمح����اذاة منطق����ة الرقو بمديري����ة منبه 

ف����ي الحدود الس����عودية وذل����ك بعد يوم من 
العث����ور على س����بع جث����ث لمواطني����ن توفوا 
نتيج����ة تعذيبه����م بالكهرباء م����ن قبل حرس 

الحدود السعودي.
مجل����س الش����ورى: الجريم����ة تكش����ف م����دى 
قبح النظام الس����عودي وتج����رده من معاني 

اآلدمية

وقوبل����ت جريم����ة إع����دام النظام الس����عودي 
للمواطن اليمني محمد عبدالباسط المعلمي، 
م����ن أبن����اء مديري����ة عتم����ة بمحافظ����ة ذمار 
والذي كان يعمل في السعودية منذ 2014م.

بادانات واستنكارات واسعة ..
الجريم����ة  هذه  الن��واب  مجل��س  أدان  حي��ث 
الش����نيعة للنظ����ام الس����عودي بح����ق مواط����ن 

يمني.
الجريم����ة  ه����ذه  أن  الش����عب  ن����واب  وق����ال 
تأت����ي ف����ي اطار اس����تمرار انته����اكات حقوق 
اإلنس����ان التي ترتكبها الس����لطات الس����عودية 
ف����ي مخالفتها للمواثيق واألع����راف الدولية 

وقوانين حقوق اإلنسان.
ولفت نواب الش��عب إل��ى املعلوم��ات األولية 
املستق����اة من عائلة الضحية التي أفادت بأن 
ابنه����م »محم����د«، البالغ م����ن العم����ر 21 عامًا، 
س����افر ع����ام 2014 وظل عل����ى تواصل معهم، 
إال أن����ه قب����ل أربعة أش����هر، انقطع����ت أخباره 
وفوجئ����ت أس����رته أم����س األول م����ن خ����الل 

وسائل إعالم سعودية بنبأ إعدامه.
واس����تهجن ن����واب الش����عب تباه����ي النظ����ام 
الس����عودي القمع����ي بدعوة أع����داء األمة من 
الصهاينة وتطبيع العالقات معهم في وقت 
يّضيق فيه على العرب والمسلمين وأشقائه 
وجيران����ه ويرتك����ب بحقه����م أبش����ع الجرائم 
ليصب����ح أبناء األمة اإلس����المية هم األعداء 
وأعدائه����ا الحقيقي����ون ه����م األصدق����اء م����ن 

وجه����ة نظر الحكام المارقين والمحس����وبين 
على األمة وأبناء نجد والحجاز.

النظ����ام  بإع����دام  الن����واب  مجل����س  ون����دد 
الس����عودي للمعارضين له من المواطنين من 
أبناء نج����د والحجاز دونما إجراء محكمات 

عادلة لهم.
النظ����ام  جرائ����م  أن  الش����عب،  ن����واب  وأك����د 
الس����عودي بح����ق أبن����اء الش����عب اليمن����ي ل����ن 
تسقط بالتقادم وأنها موثقة لدى المنظمات 
الحقوقية وس����يتم متابعتها أم����ام المحاكم 
الدولية لينال المجرمون جزاءهم .. داعين 
الدولي����ة  والهيئ����ات  اإلنس����انية  المنظم����ات 
المعني����ة بالدف����اع ع����ن حقوق اإلنس����ان إلى 
التحقي����ق في تلك الجرائم واالنتهاكات التي 

يرتكبها النظام السعودي ووضع حد لها.
إلى ذلك أدان مكتب وزارة حقوق اإلنس����ان 
بمحافظ����ة ذم����ار، إق����دام النظ����ام الس����عودي 
عل����ى ارت����كاب جريم����ة إع����دام مواط����ن من 
أبن����اء المحافظة دون وجه حق أو محاكمة 

عادلة.

وأوض����ح المكت����ب ف����ي بي����ان ل����ه أن النظام 
السعودي اعتقل المواطن محمد عبدالباسط 
المعلم����ي من أبناء مديرية عتمة والذي كان 
يعم����ل في الس����عودية منذ الع����ام 2014، قبل 
أربع����ة أش����هر، وفوجئ����ت أس����رته أم����س بنبأ 

إعدامه في وسائل إعالم سعودية.
وبي����ن أن هذه الجريم����ة النكراء تأتي ضمن 
سلس����لة جرائ����م يرتكبه����ا النظام الس����عودي 
وانتهاكات����ه  اليمنيي����ن  المغتربي����ن  بح����ق 

المستمرة للقوانين الدولية واإلنسانية.
واس����تنكر الصمت المجتم����ع الدولي واألمم 
المتحدة عن كافة جرائم وانتهاكات النظام 
الس����عودي.. معتبرا ذلك تواطؤا وتش����جيعا 
الرت����كاب المزيد من الجرائ����م واإلفالت من 

العقاب.
ودعا البيان المنظمات الحقوقية واإلنسانية 
وأح����رار العال����م إلدانة ه����ذه الجريمة وفتح 
تحقي����ق فيه����ا وما س����بقها م����ن جرائم بحق 
األبري����اء من اليمنيين ، ووض����ع حد لجرائم 
مرتكبيه����ا  وتقدي����م  القمع����ي  النظ����ام  ه����ذا 

للعدالة.
ونظمت بمدينة ذمار أمس وقفة احتجاجية 
للتندي����د بإعدام النظام الس����عودي للمواطن 

اليمني محمد عبد الباسط المعلمي.
وف����ي الوقف����ة أم����ام من����زل المعلم����ي، أك����د 
محافظ ذمار محمد البخيتي، أن ممارس����ات 
النظام الس����عودي ترقى إل����ى جرائم توجب 
محاكمته وإيقاف عنجهيته .. مبينًا أن هذه 
الجريم����ة، تؤك����د النزع����ة اإلجرامي����ة للنظام 

السعودي.
ولف����ت إلى أن سياس����ات النظام الس����عودي، 
تج����اه الش����عب اليمن����ي ل����ن تزي����ده إال ق����وة 
وصالب����ة في مواجه����ة عدوانه مهم����ا بلغت 

التضحيات.
ودع����ا المحاف����ظ البخيت����ي أبن����اء المحافظة 
إل����ى تس����جيل موق����ف مش����رف م����ن خ����الل 
التحش����يد ورف����د الجبه����ات والث����أر للش����هيد 
المعلمي وكافة ش����هداء الوط����ن .. الفتا إلى 
أهمي����ة الوقوف ضد النظام الس����عودي الذي 
يستهدف الش����عب اليمني والمغتربين الذين 

يعملون على كسب لقمة العيش.
الم����وارد  هيئ����ة  ف����رع  م����دراء  أش����ار  فيم����ا 
ومكت����ب  المعلم����ي  الرحم����ن  عب����د  المائي����ة 
األوقاف عبدهللا الجرموزي ومديرية عتمة 
النظ����ام  أن  إل����ى  الجرم����وزي،  عبدالمؤم����ن 
الس����عودي يكش����ف يوميًا القن����اع عن وجهه 
اإلجرام����ي بارتكاب أبش����ع الجرائم وآخرها 

استهداف المغتربين اليمنيين.
وطالب����وا المجتمع الدول����ي واألمم المتحدة 
إل����ى فتح تحقيق في هذه الجريمة وغيرها 
م����ن الجرائم الت����ي ارتكبها النظام الس����عودي 
مرتكبيه����ا  وتقدي����م  اليمن����ي  الش����عب  بح����ق 
ل����ن  الجرائ����م  ه����ذه  أن  للعدال����ة.. مؤكدي����ن 

تسقط بالتقادم.

وصول 7 جثث ُقتلوا على أيدي حرس الحدود السعودي إلى المستشفى الجمهوري بصعدة
جريمة سعودية نكراء بقتل وتعذيب 25 مواطنًا يمنيًا بمديرية منبه الحدودية

■ إدان�����������ات واس�����ع�����ة ل���ج���ري���م���ة إع����������دام ال����ن����ظ����ام ال�����س�����ع�����ودي ل����ل����م����واط����ن ال���ي���م���ن���ي ال��م��ع��ل��م��ي

األمة أع��داء  مع  بعالقاته  ويتباهى  وأشقائه  جيرانه  بحق  بشعة  جرائم  يرتكب  السعودي  النظام  ال��ن��واب:  مجلس   ■

اليمنيين المغتربين  بحق  السعودي  النظام  جرائم  سلسلة  ضمن  يأتي  المعلمي  إع��دام  اإلن��س��ان:  حقوق   ■

ت������وج������ب م���ح���اك���م���ت���ه إل���������ى ج�������رائ�������م  ت������رق������ى  ال������س������ع������ودي  ال�����ن�����ظ�����ام  ال����ب����خ����ي����ت����ي: م������م������ارس������ات   ■

في إحصائية جديدة لمركز عين اإلنسانية بمرور 2600 يوم من العدوان

اس��تهداف  و  مدني��ًا  وجريح��ًا  ش��هيدًا   46,374
634,174 منشأة بنية تحتية واقتصادية وخدمية
أصدر مركز عين اإلنسانية للحقوق والتنمية إحصائية جديدة بمرور 2600 يوم من العدوان األمريكي السعودي على اليمن، كشف فيها عن بيانات حديثة لعدد 

القتلى والجرحى المدنيين وخسائر اليمن في البنية التحتية والمنشآت الخدمية واالقتصادية.
وكشف المركز في إحصائيته الجديدة- التي حصلت )الثورة( على نسخة منها- أن إجمالي القتلى والجرحى جراء االستهداف العسكري المباشر بغارات طيران 
الع����دوان األمريك����ي بل����غ حت����ى اآلن 46374 قتي����الً وجريحًا منهم 17775 قتيالً ، بينهم 4028 ش����هيدًا من األطف����ال األبرياء و 2440 من النس����اء و11307 من الرجال 
المدنيين األبرياء.. بينما بلغ إجمالي الجرحى 28599 جريحًا منهم 4595 جريحًا من األطفال و 2913 جريحة من النساء و 21091 جريحًا من المدنيين األبرياء .

وأوضح المركز أن خسائر االستهداف المباشر الذي طال البنية التحتية لليمن طيلة 2600 يوم، كبيرة وهائلة بلغ إجماليها 12724 منشأًة في البنية التحتية التي 
تم اس����تهدافها بالطيران منها 15 مطارًا مدنيًا و 16 ميناًء بحريًا مدنيًا و 342 محطة توليد طاقة و 2827 طريقًا وجس����رًا و 614 محطة وش����بكة اتصال و 2815 

خّزانًا وشبكة مياه و 2095 منشأًة حكومية .
وأش����ار مركز عين اإلنس����انية للحقوق والتنمية إلى أن إجمالي المنش����آت االقتصادية التي تم استهدافها حتى صدور هذه اإلحصائية بلغ 16619منشأة اقتصاديًة 
منها 405 مصنعًا و 384 ناقلة وقود و 11952 منش����أة تجارية و 434 مزرعة دجاج ومواٍش و 9868 وس����يلة نقل و 971 ش����احنة غذاء و 698 س����وقًا تجاريًا و 482 

قاربًا للصيد و 1002 مخزن أغذية و 423 محطة وقود.
وبحس����ب اإلحصائية الجديدة للمركز الصادرة أمس الثالثاء، فقد بلغ إجمالي المنش����آت الخدمية المدنية التي تم اس����تهدافها مباش����رًة من قبل طيران العدوان 
604,831 منش����أة خدمية منها 590,770 منزالً مدنيًا و 182 منش����أًة جامعيًة و 1622 مس����جدًا و 376 منشأة سياحية و 413 مستشفى ومرفقًا صحيًا و 1216 مدرسة 

ومركزًا تعليميًا و 130 منشأة رياضية و 254 موقعًا أثريًا و 60 منشأًة إعالمية و 9799 حقالً زراعيًا متنوعًا.
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تقرير

رسم الخطة االستراتيجية 
للمواجهة والصمود

س���عى قائ���د الث���ورة الس���يد عبدالمل���ك الحوثي 
م���ن أول أي���ام الع���دوان عل���ى اليم���ن في رس���م 
خطة اس���تراتيجية متكاملة للتص���دي للعدوان 
عل���ى كافة األصعدة مع االس���تمرار في الحفاظ 
عل���ى المؤسس���ات وبناء الدول���ة وذلك في أول 
خط���اب ل���ه بع���د إع���الن الع���دوان عل���ى اليمن ، 
حي���ث قام بتقس���يم المس���ؤولية ال���ى جبهتين ، 
األولى خارجية تعني بالتصدي للغزو العس���كري 
م���ن خالل المواجهة العس���كرية الميدانية ومنع 
أي غ���زو لهذا البلد أو احت���الل ألرضه ، والثانية 
جبه���ة داخلي���ة تعن���ي بالوض���ع الداخل���ي رس���م 
للش���عب وجع���ل  والمه���ام  االتجاه���ات  خالله���ا 
األولوية إلتجاهين رئيس���ين هما االتجاه األمني 
وكذل���ك اتجاه االم���داد والتموي���ن ، إضافة الى 
االتجاه���ات والمس���ؤوليات او الجبهات األخرى 
والتعبوي���ة  اإلعالمي���ة  بالجوان���ب  المتعلق���ة 

والسياسية وغيرها . 
وكان لهذا الترتيب الس���ريع ف���ي وضع الخطط 
ورس���م المهام ووض���ع السياس���ات التأثير البالغ 
ف���ي تماس���ك مش���روع الصم���ود والتص���دي في 
وج���ه الغزو والعدوان وف���ي امتصاص الصدمة 
وتهيئ���ة الس���احة للتغيي���ر التدريج���ي للمعادل���ة 

الميدانية وخلق توازنات جديدة في الردع . 
تعزيز صلة الناس بالله 

عم���د الس���يد القائ���د عب���د المل���ك الحوث���ي ال���ى 
تكري���س ثقافة االرتباط بالله وفي س���بيل ذلك 
س���عى لتكري���س الكثير من المعان���ي والمفاهيم 
الت���ي كان���ت مهمل���ة مث���ل مفاهيم بع���ض االذكار 
والعب���ادات ، مث���ل معان���ي التس���بيح والتكبي���ر 
والتمجي���د لل���ه ومعن���ى االلوهية لل���ه والعبودية 
لل���ه، لم���ا لذلك م���ن زرع مش���اعر الثق���ة الكبيرة 

بالل���ه الت���ي تترج���م ف���ي الواق���ع العمل���ي ت���وكالً 
عل���ى هللا واعتم���ادًا على هللا وأم���الً ورجاًء في 
هللا وح���دة وخوف���ًا من هللا وحدة واستش���عارا 
وإيمان���ًا لمعيته، وهو م���ا مكن من تخرج نماذج 
إيمانية على مس���توى عالي م���ن القوة واإلرادة 
والصب���ر والثبات والعزيمة والبأس والش���جاعة 
واالقدام، نس���فت في نفوس���هم مشاعر الخوف 
والرهبة من الترسانة العسكرية الضخمة للغزاة 
واالمكاني���ات المالي���ة الهائل���ة وس���يطرة ونفوذ 
الغ���زاة عل���ى المؤسس���ات والمنظم���ات الدولية 
مثل مجلس االم���ن واألمم والمتحدة، وبالتالي 
انتص���رت العزة االيماني���ة والوعي القرآني على 
واقع العزلة وصعوبة الموقف وقساوة األحداث 
والتحديات، فأستطاع ش���عبنا اليمني من خالل 
شعور الصلة بالله هذا أن يتحمل مشقة الحرب، 
ويتج���اوز كل ح���االت الش���دة والك���رب فع���اش 
حال���ة من االطمئنان ف���ي ظل رحمت هللا، وفي 

كنفه “جلَّ شأنه” . 
الحفاظ على الهوية االيمانية: 

انطالق���ا م���ن الوع���ي الثاق���ب واالدراك العال���ي 
ألهمي���ة الموجه���ات الثقافي���ة والتاريخي���ة في 
بناء األمم والحضارات وتكريس ثقافة االعتزاز 
باإلرث كقاعدة لالنطالق وباعث للصبر والثبات 
في مس���يرة االنتصار والبناء للحضارة السليمة 
القائمة على أس���اس صحيح كامتداد للمشروع 
اإلله���ي النق���ي والع���ادات والتقالي���د الحمي���دة، 
س���عى السيد القائد بكل جهد الى تعزيز الشعور 
باالنتم���اء االس���المي وتكريس ثقاف���ة االعتزاز 
بالهوي���ة اليمني���ة اإليماني���ة، حتى تدفع الش���عب 
بش���كل أكثر وأكثر في مقاومة هذا الغزو وهذا 
الع���دوان ال���ذي م���ن أولوياته ه���ي القضاء على 
الموجهات اإلس���المية الصحيحة في مس���يرته 
الحضارية ومس���خ الهوي���ة االيماني���ة والقضاء 

على التقاليد الحميدة .

 وبالتال���ي كان أحد أكثر األس���لحة المضادة في 
مواجه���ة المش���روع التدمي���ري ه���ذا هو حرص 
الس���يد القائد على االهتمام بالمناسبات الدينية 
بطريق���ة بن���اءة وهادف���ة وإعادته���ا م���ن جدي���د 
كج���زء من الهوية اليمنية بعد أن كادت تختفي 
وتنق���رض ، ومن هذه المناس���بات )ذكرى المولد 
النبوي الش���ريف ، يوم الوالية ، ذكرى استشهاد 
االمامين الثائرين الحسين وزيد عليهما السالم 
، ذكرى جمعة رجب ، وذكرى مولد السيد فاطمة 
الزه���راء عليها الس���الم "الي���وم العالم���ي لل�َم�ْرَأِة 
المس���لمِة" .... ال���خ(، وهذه المناس���بات تس���اهم 
ف���ي المحافظة على الواق���ع اإليماني كمنظومة 
متكاملة بدالً م���ن المناهج األخرى التي تنحرف 
بالن���اس ع���ن منهج القرآن ال���ى منهج الطاغوت 
ووالي���ة أعداء اإلس���الم كم���ا هو حاص���ل اليوم 
حين أرتم���ت كثير من دول العرب والمس���لمين 
في ش���باك التطبيع مع أعداء اإلس���الم وفرطت 
بالمقدس���ات وباع���ت قضاي���ا األم���ة المصيري���ة 
مثل القضي���ة الفلس���طينية، وبالتالي منهجيات 
مث���ل هذه هي غير مؤتمنة في االنتصار للهوية 
والعقي���دة والحف���اظ عل���ى س���يادة واس���تقالل 
األوطان وصون كرامة الشعوب ، ألنها أصبحت 
تدي���ن بإس���الم فق���دت من���ه جوه���ره ومبادئ���ه 
وأسس���ه، إسالمًا ش���كليًا ليس لها منه إال اسمه، 
توظ���ف فيه بع���ض العناوين لخدمة المش���روع 
األمريكي وتكريس حال���ة التبعية ألمريكا على 

كل المستويات .

االعتماد على الشعب بكل 
فئاته: 

إيمان���ًا بالق���وة الكامن���ة ف���ي أوس���اط الجماهير 
الش���عبية كأس���اس ال غن���ى عن���ه ف���ي الح���روب 

والتج���ارب  الوطني���ة  والنض���االت  التحرري���ة 
القائ���د  الس���يد  أهت���م  الناجح���ة،  الجهادي���ة 
باس���تنهاض كل فئ���ات المجتم���ع كصم���ام أمان 
لتحقيق الق���وة والثبات ف���ي الموقف والضمان 
ف���ي االس���تمرارية، فظل الس���يد القا.ئد يحرض 
ويعب���ئ هذا الش���عب خالل س���نوات الحرب كلها 
مذكرًا إياه بالمسؤولية الدينية باعتبار االنسان 
مس���تخلف في االرض، وكذل���ك مذكرًا إياه بكل 
المث���ل والقيم األخالقية واإلنس���انية والوطنية 
الت���ي تفرض على هذا الش���عب الكفاح والصمود 
ف���إذا  تقه���ر  ال  الش���عوب  إرادة  وأن  والثب���ات، 
اخت���ارت طري���ق الكفاح من أج���ل التغيير فإنها 
س���تصنع التغيي���ر وتح���دث التح���والت حتم���ًا، 
كل ذل���ك دون أن ينف���ي أهمي���ة الدولة ودورها، 
وضرورة تحس���ين أدائها، كاس���تراتيجية أخرى 
تعزز إرادة الشعب وتطلعاته وال تتناقض معه . 
عظيم���ًا  جه���دًا  القائ���د  الس���يد  ب���ذل  وبالتال���ي 
وتحرك تحركًا واس���عًا في تحريك واس���تنهاض 
القدرات الكامنة لدى كل فئات الشعب، فألتقى 
بالمش���ايخ القبليي���ن والوجاه���ات االجتماعي���ة، 
وبالعلم���اء، والتج���ار، واإلعالميي���ن، وقي���ادات 
والحزبي���ة،  السياس���ية  المكون���ات  ومنتس���بي 
 ، الرس���مية  المؤسس���ات  ومنتس���بي  وقي���ادات 
والجان���ب النس���وي وغيرها من الفئات، فرس���م 
المهام واالدوار وحدد الواجبات والمسؤوليات 
وزرع روح الكفاح والعمل والعطاء لدى الجميع 

 .
كما نبذ الس���يد العنصرية بكافة أشكالها، وجعل 
الش���رف كل الش���رف والمج���د كل المج���د ف���ي 
التسليم لله والجهاد ضد أعداء هللا والتضحية 
والعطاء في س���بيل لله وقال مقولته الش���هيرة 
)أش���رف الناس أنفعهم للناس(، فاستشعرت كل 
فئات الشعب بالمس���اواة فالتحم الجميع تحت 
مظل���ة االخ���وة االيماني���ة، بش���كل غير مس���بوق 

بعد سبع العدوان .. كيف أب���������������������حر الربان إلى بر األمان!؟
محمد القاسم

مثلما تشكل الصراعات والحروب مختبر للمشاريع والرؤى والثقافات 
وفرصة إلبراز معادن الش���عوب والمجتمع���ات ، ومثلما تعتبر المواقف 
غربال للرجال وأكاديميات لألبطال، فإن كل هذه العوامل والتحديات 
محطة استثنائية لوالدة القادة األفذاذ ومقياس لبروز األعالم والرموز 
المنقذي���ن واالس���تثنائيين كض���رورة موضوعية لقي���ادة الفعل الثوري 
والمجتمع���ي ، وق���دوة للمس���ار القيم���ي واألخالقي وتجس���يدًا لعظمة 

وسمو المشروع الرسالي ورمزًا للنضال الوطني واالنساني، ... 
وبالعودة الى الحرب الوحشية الظالمة على اليمن أرضًا وإنسانًا تجلت 
عظمة المش���روع الرس���الي والنهج القرآني في تصوي���ب بوصلة الوعي 
وتوحيد وتطوير الفعل الجماهيري التحرري، وتجلت جس���ارة وبس���الة 

المجتم���ع اليمني في الصب���ر والصمود وتذليل الصع���اب، وأظهرت قائدًا 
اس���تثنائيا ورم���زًا عظيمًا بعقيدة رس���الية راس���خة وروح إيمانية وثابة 
وش���جاعة مش���هودة وعبقري���ة ال تج���ارى تجل���ت في���ه الع���زة االيمانية 
والعنف���وان اليماني فكان مث���اال لكل معاني الوفاء والش���هامة والصدق 
واألمانة والعطاء والتضحية، يمتلك القدرة واالستقاللية لصنع القرارات 
الموضوعية والجريئة ويس���عى في تنفيذه���ا بإقدام وبدون أدنى تردد 
حتى يولد الثقة عند كل المعنيين ويمد الجماهير بروح اإلرادة والتحدي 
، فتمكن بكل جدارة من قيادة مس���يرة التحرر وس���فينة الصمود مبحرًا 

بها الى بر األمان خالل السنوات السبع من العدوان .
وهنا نتطرق الى بعض تجليات الحكمة وشواهد العظمة لقائد الثورة 
الس���يد عب���د الملك بدر الدي���ن الحوثي ف���ي مواجهة الع���دوان والغزو 

السعودي األمريكي على اليمن :
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تقرير

حي���ث ت���م ألول م���رة احت���واء فئ���ة المهمش���ين 
)أحفاد بالل( ورسمت الخطط إلعادة انتشالهم 
ودمجه���م ف���ي المجتمع لني���ل كل حقوقهم في 
المواطن���ة فش���ارك المئ���ات واالالف منه���م ف���ي 
معركة التحرير والجهاد جنبًا الى جنب مع بقية 

إخوانهم اليمنيين من كل الفئات والطبقات . 
 القدرة الفذة في تجاوز التحديات الميدانية 

واجه���ت الش���عب اليمني خالل مس���يرة تصديه 
للعدوان األمريكي الس���عودي على اليمن الكثير 
م���ن المحط���ات الحرج���ة واالح���داث القاس���ية 
واالختراق���ات  الميداني���ة  العث���رات  كبع���ض 
العس���كرية الت���ي حققه���ا العدو، ونذك���ر هنا على 

سبيل المثال وليس الحصر:
- اختراق نهم: عندما سيطر العدو على مساحة 
جغرافي���ة كبي���رة وحساس���ة عل���ى مقرب���ة م���ن 
العاصمة صنعاء كتهديد حقيقي بالغ الخطورة 
بإس���قاط العاصم���ة صنع���اء بم���ا لها م���ن رمزية 
وقيم���ة اعتباري���ة معنوي���ة وواقعي���ة، إضاف���ة 
الى أمكاني���ة تقطيع أوص���ال المناطق المحررة 
وبالتالي إرباك المشهد تمامًا، ولكن القدرة الفذة 
والحكمة البالغة والتجربة الثرية للس���يد القائد 
ف���ي مواجه���ة التحديات عمل���ت دورًا كبيرًا في 
طمئ���ن النف���وس وزرع روح التفان���ي والتحدي، 
وكذل���ك رس���م الخطط المضادة على المس���توى 
التكتيك���ي واالس���تراتيجي وفق���ًا لإلمكاني���ات 

المتاحة . 
أن حق���ق  فبع���د  الغرب���ي:  الس���احل  اخت���راق   -
العدو اخت���راق كبير عبر الطريق الس���احلي من 
مدين���ة المخ���ا والخوخ���ة وص���والً الى مش���ارف 
مدين���ة الحديدة بغرض الس���يطرة على مينائي 
الحدي���دة والصلي���ف، حينه���ا بادر الس���يد القائد 
بحكمت���ه المعه���ودة الى طمأنة النفوس ورس���م 
الخطط المضادة ووج���ه بتقطيع أوصال العدو 
وه���ذا ما حصل حت���ى تم إنهاك الع���دو وتوقيف 
عجلة تقدم���ه ولجوئه الى الهدنة والتهدئة عبر 

اتفاقية ستوكهولم . 
وهن���اك الكثير والكثير من التحديات والعثرات 
التي ال يتس���ع المجال لس���ردها كان للسيد القائد 
فيها دور المخلص والمنقذ على كل المستويات 

المعنوية والعملية .  

االهتمام ببناء الدولة 
وتنمية االقتصاد 

ب���ذل الس���يد القائ���د جه���ود حثيث���ة م���ن أج���ل 
انتش���ال مؤسس���ات الدولة وضمان اس���تمرارية 
عمله���ا وتحس���ين أدائها ومحاربة الفس���اد فيها، 
لم���ا لذل���ك م���ن قيم���ة اعتباري���ة وعملي���ة هامة 
ف���ي مواجه���ة الع���دوان، تعكس حض���ور الدولة 
الت���ي يري���د الع���دوان إلغائه���ا وتش���ويهها، ولم���ا 
لمؤسس���ات الدول���ة من دور ف���ي زرع الثقة في 
نفوس الشعب وتعزيز صموده وتنظيم جهوده 
وتوجي���ه طاقات���ه بش���كل فاع���ل نح���و مواجهة 
الع���دوان، كم���ا دع���ا الس���يد القائ���د ال���ى تعزي���ز 
حالة التراحم والتكاف���ل االجتماعي واالهتمام 
الش���هداء والجرح���ى  أس���ر  بالفق���راء، ورعاي���ة 
والنازحي���ن واالهتمام بإعان���ة الموظفين الذين 
ُحرموا م���ن مرتباته���م بفعل مؤام���رات ومكائد 

األعداء .

كم���ا دع���ا قائد الث���ورة م���رارًا الى دعم النش���اط 
االقتصادي اإلنتاجي، ووضع كافة التس���هيالت 
أمام المنتج المحلي من أجل زيادته وتحس���ين 
جودت���ه وط���رق تخزين���ه وتس���ويقه، وظل في 
خطابات���ه يرس���م بع���ض الموجه���ات ف���ي ه���ذا 
المس���ار لمواكبة العدوان االقتص���ادي المعادي ، 
وكان أب���رز تجلي���ات جهود الس���يد ف���ي الجانب 
االقتصادي، هو عندما قامت س���لطات المرتزقة 
بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن، 
حي���ن دعا المواطنين إلى التبرع للبنك المركزي 
وفتح حسابات في البريد لدعم البنك، فحافظ 
بذل���ك عل���ى ن���وع م���ن الثق���ة بالبن���ك المرك���زي 
والنظام المصرفي بش���كل عام، واحبطت خطة 
الع���دوان الهادف���ة إل���ى دف���ع الناس إلى س���حب 
أرصدته���م من البنك المرك���زي والبنوك الخاصة 
التي تقع مقراتها الرئيس���ية في العاصمة صنعاء 

.
والمب���ادرات  الحكيم���ة  السياس���ة  ننس���ى  وال 
الهادف���ة الت���ي أطلقه���ا قائد الثورة ف���ي مواجهة 
المؤام���رات الت���ي حيكت ض���د مين���اء الحديدة، 
والتي س���حبت الذرائع التي يتحجج بها العدوان 
والمجتم���ع الدولي بأن ميناء الحديدة يس���تغله 
أنص���ار هللا لدخ���ول األس���لحة واالس���تفادة من 
موارده الش���حيحة في دع���م المجهود الحربي، 
فكان���ت المب���ادرة الحكيم���ة م���ن قائ���د الث���ورة 
والت���ي دعا فيه���ا إلى تحيي���د االقتص���اد وإعادة 
ص���رف رواتب موظف���ي الدول���ة والحفاظ على 
س���عر صرف العملة الوطني���ة، وتغطية واردات 
اليم���ن من الم���واد الغذائي���ة بالعم���الت الصعبة، 
بإعط���اء األم���م المتح���دة دورًا إش���رافيًا عل���ى 
ميناء الحديدة، بش���رط أن تسلم كافة إيرادات 
البن���ك المرك���زي في صنعاء وال تس���تغل من أي 
طرف س���ياسي وأن تصب كل اإليرادات لصالح 
المواطن وأن تس���هم في الحفاظ على استقرار 

المعيشي واستقرار العملة .
أم���ا المس���ار الزراع���ي فق���د أخ���ذ حي���ز كبير من 
تركي���ز قائ���د الث���ورة إيمان���ًا من���ه ب���أن نه���وض 
القطاع الزراعي صمام أمان الس���تمرار الصمود 
وضم���ان المواجه���ة، وإفش���ال توجه���ات الع���دو 
بالضغ���ط عل���ى اليمنيين بالتخلي ع���ن الثوابت 
المبدئي���ة مقابل الخبز، وبالتالي ركز الس���يد في 
كثي���ر من خطاباته ع���ن االقتصاد بالحديث عن 
الزراع���ة، وهي دع���وات القت تفاعالً وحماس���ة 
لدى المزارعي���ن اليمنيين، وش���هد الواقع توجه 
الش���عب اليمني إل���ى اإلنتاج الزراع���ي، حيث تم 
زراعة القمح وحصاده في كل من ذمار وصعدة 
والجوف وإب، وكذا إعادة تفعيل شركة صناعة 

األدوية الوطنية .
كم���ا دعا الس���يد القائ���د ال���ى االهتم���ام باإلنتاج 
المنزلي بأنواعه، واالهتم���ام بالثروة الحيوانية 
وش���جع كل أش���كال اإلنت���اج المحل���ي الذي من 
ش���أنه تعزي���ز االقتص���اد الوطن���ي ومن���ع إه���دار 

العمالت الصعبة ألجل االستيراد . 
وكان م���ن أه���م خط���وات الس���يد عب���د المل���ك 
بدرالدين الحوثي من أجل بناء الدولة وتفعيل 
مؤسس���اتها وإص���الح الوض���ع االقتص���ادي هي 
النقاط المهمة التي حددها في خطابه بمناس���بة 
ذك���رى م���رور عامي���ن م���ن الصم���ود ف���ي وج���ه 
الع���دوان 26 مارس 2017م حيث ذكر )12( نقطة 

رئيسية ، جاء ما يلي :

• “تفعي���ل مؤسس���ات الدول���ة، ومراجع���ة أدائها 
وربطها بالواقع للقيام بمسؤولياتها وواجباتها”.

• “تطهير مؤسسات الدولة من الخونة الموالين 
للعدوان”.

• “تفعيل القضاء مع إصالحه”.
• “تش���كيل وتفعي���ل اللجن���ة االقتصادي���ة ف���ي 

مجلس الوزراء”.
• “إص���الح وتفعي���ل األجه���زة الرقابي���ة للقي���ام 

بمسؤولياتها في محاربة الفساد والحد منه”.
• “ضب���ط الم���وارد المالي���ة وإصالحها وتوس���يع 
دائرته���ا واالس���تفادة م���ن كل الف���رص المتاحة 

وهي كثيرة”.
• “العناية القصوى بالزكاة واختصاصها للضمان 

االجتماعي لصالح الفقراء”.
• ” االس���تمرار ف���ي تطوي���ر القدرات العس���كرية 

وعلى رأسها القوة الصاروخية”.
• “إص���الح وتوجي���ه العمل اإلغاثي واإلنس���اني 
بم���ا يضم���ن وص���ول المس���اعدات للمحتاجي���ن 

والمنكوبين والنازحين”.
 السياسة الحكيمة تجاه كافة األزمات والملفات 
• التعام���ل المس���ؤول م���ع القضي���ة الجنوبي���ة: 
خصوصي���ة  القائ���د  الس���يد  ي���درك  كان  حي���ث 
الجن���وب وقضيته نضرًا لوج���ود مظلومية بعد 
اجتي���اح الجنوب في 94م وفرض الوحدة قهرًا 
ومن ثم تهميشهم، وبالتالي لم يوجه بأي تقدم 
ميدان���ي باتج���اه الجنوب بعد ثورة 21 س���بتمبر 
المس���تقيل  للرئي���س  الجن���وب  احتض���ان  حت���ى 
حينها عبدربه منصور هادي، وتحويل الجنوب 
منطلق الس���تهداف الدولة اليمنية واس���تهداف 
الجن���ود  وذب���ح  الجن���وب  ف���ي  المعس���كرات 
وس���حلهم ... الخ، وحين تقدمت قوات الجيش 
واللج���ان الش���عبية الى عدن ف���ي النصف األول 
م���ن العام 2015م عرض الس���يد القائد على أبناء 
الجنوب في خطاب له أن يتسلموا الجنوب وأن 
الق���وى الثوري���ة في الش���مال مس���تعدة للتعاون 
معه���م وتقديم المس���اعدة إلعانته���م على ذلك، 
وحذرهم من مغبة التس���اهل أمام المحتل الذي 

يريد استغاللهم . 
• حدة خطاب الس���يد تج���اه دول العدوان على 
اليم���ن كانت ذكية، حيث كانت ش���ديدة اللهجة 
تج���اه ال���دول الرئيس���ية ف���ي الع���دوان خاص���ة 
الس���عودية واالم���ارات، بينم���ا كان يح���اول أن 
يك���ون مرن���ًا وغي���ر مس���تفز عن���د الحدي���ث عن 
بقي���ة الدول وخاصة الكويت ومصر في س���عي 
واض���ح ال���ى تحييدهم���ا ع���ن المعرك���ة ، حي���ث 
ش���كر الكوي���ت على جهوده���ا من أج���ل الحوار 
والدف���ع نحو المفاوض���ات، بينم���ا كان يخاطب 
مصر بطريقة هادئة ويذكرها بدورها المحوري 
ف���ي المنطق���ة ال���ذي كان مقبول والذي تس���عى 
السعودية واالمارات لسرقة هذا الدور بطريقة 
سلبية تهدد به األمن القومي المصري والعربي، 
مص���ر  م���ع  تتعام���الن  ومص���ر  الس���عودية  وأن 
بش���كل غير الئق وتس���عيان لتوجي���ه الصفعات 
االقتصادي���ة له���ا مث���ل ما ه���و الحال ف���ي ملف 
س���د النهض���ة حت���ى أن الس���يد القائد وف���ي كلمة 
له ح���ول آخ���ر التط���ورات المحلي���ة واإلقليمية 
بتاريخ 14 س���بتمبر 2017م ق���ال : »مثال مصر ما 
هن���اك أي تهدي���د أب���دا على مصر عل���ى اإلطالق 
من قوتنا البحرية فقط ال تش���ارك مصر بش���كل 
مباش���ر بس���فن حربي���ة ف���ي أي غزو عل���ى بلدنا 

والموقف المصري إلى حد اليوم ال يزال موقف 
مت���زن وعاقل ومص���ر تتطلع لربم���ا والكثير في 
مص���ر يلحظ���ون طبيعة ال���دور التخريبي للنظام 
الس���عودي وال���ذي يح���اول في���ه أن يحت���ل حتى 
الدور الذي كان يلعبه مصر على مس���توى األمة 
العربي���ة وه���و دور كبي���ر وكان دور مقب���وال في 

المنطقة العربية ومرحبا به« . 
• طريق���ة التعاط���ي م���ع الرئي���س الس���ابق علي 
عب���دهللا صال���ح، بم���ا يخ���دم تماس���ك الجبه���ة 
الداخلية، حيث س���عى في البداية الى جره الى 
المشاركة في الحكومة حتى ال يمثل دور البطل 
أم���ام العدوان وهو في نفس الوقت يس���تهدف 
ويش���وه النظام الس���ياسي لتأليب الرأي المحلي 
تجاه أنصار هللا، وأس���تخدم الس���يد كل الس���بل 
لتثبي���ت تلك الش���راكة بل ودعا نش���طاء أنصار 
هللا اإلعالميي���ن تجن���ب الدخول ف���ي مناكفات 
إعالمية، وحين تزايدت نش���اط عفاش وزمرته 
ال���ذي يس���تهدف تش���ويه الق���وى الوطني���ة الت���ي 
تتص���در مواجهة الع���دوان وعلى رأس���ها أنصار 
هللا، وصوال الى التجهيزات األمنية والعسكرية 
إلحداث انقالب من الداخل بالتنس���يق مع قوى 
الغ���زو والع���دوان، تعامل الس���يد القائ���د مع هذا 
الس���يناريو بحكمة بالغة وصبر كبير حتى سحب 
كل الذرائ���ع أم���ام التي���ار المؤي���د لعل���ي عبدهللا 
صال���ح فحين ق���رر تفجير الموقف وجد نفس���ه 
وحي���دًا وحينها تجلت حكمة قائ���د الثورة وتم 
الخروج م���ن األزمة وتخطي هذا التحدي بأقل 

الخسائر والتداعيات .  
• اإلجراءات الحاس���مة تج���اه أي أزمة مختلقة 
تس���تهدف مصال���ح الش���عب ومعيش���ته، وهن���ا 
نتط���رق ألزم���ة الغ���از الح���ادة الت���ي حصلت في 
2018م والت���ي فش���لت معه���ا كل اإلج���راءات من 
قبل الس���لطات حينها، بعد أن تعمدت س���لطات 
المرتزق���ة إنه���اء دور ش���ركة الغاز ف���ي صنعاء، 
وتحوي���ل مل���ف الغ���از ال���ى التج���ار الجش���عين 
ووضع الش���عب تحت رحمة الس���وق الس���وداء، 
حيث تدخل السيد القائد وحسم الموقف وكان 
مما قاله في خطاب له : » إذا لم تتقو هللا فانتم 
س���تكونون في خصوم���ة معنا ومع الش���عب لن 
نسكت عنكم حتى أني أفكر أن يتم عملية حصر 
دقيق���ة ج���داً  للتجار م���ن يلتزم منه���م فال بأس 
م���ن ال يلت���زم يتع���اون علي���ه الش���عب ويتعاون 
عليه الجهات الرس���مية يكون عرضة ألن يقرح 
جو من مره يخس���ر كل شيء، خالص لن يسكن 
عنه الش���عب لكن المسألة ال ينبغي فيها تصرف 
منفلت ألن هذا سينال تجار أبرياء أو متفهمين 
او مس���تعدين للتفاه���م، ...... الدول���ة عليه���ا أن 
تتعامل بشكل عاجل وسريع وتتخذ إجراءاتها 
التج���ار يمك���ن الكثير منه���م يتعقل���وا وبه فيهم 
ناس فيهم خير إنما قد بيقل بين العوران اعور 
عين���ك ال بي���ن الع���وران خلي���ك صحي���ح خليك 
مبص���ر وال تع���ور عينك ألن���ه با يجي م���ن يعور 
الثاني���ة ورج���ع تتح���ول أعم���ى خلي ل���ك عينك 
وخلي يسلموا لك الثنتين عيونك الثنتين ال عد 
تع���ور عينك« .. كم���ا ال ننسى الموقف القوي من 
قائ���د الثورة أثناء فتنة أغس���طس 2017م حيث 
تبرأ السيد القائد من كل الفاسدين وأنه إذا كان 
هناك فاس���د من أنصا.ر هللا ، قال بلهجة قاسية 
)إسلخوا جلده وليس له أي حماية من جانبنا( .

بعد سبع العدوان .. كيف أب���������������������حر الربان إلى بر األمان!؟
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حياكم هللا جميعًا، وأهالً وسهالً ومرحبًا...
ِجْيِم ْيَطان الرَّ َأُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ

ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم هللِا الرَّ
الحمُد لله َربِّ العالمين، وَأش���َه�ُد أن ال إلَه إالَّ هللُا 
��دًا  المل���ُك الحقُّ الُمبين، وأش���َهُد أنَّ س���يَدنا ُمَحمَّ

عبُدُه وَرُس��ْوُله خاتُم النبيين.

��د، وباِرْك  ��ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّلهم َصلِّ عل���ى ُمَحمَّ
�����د، كم���ا َصلَّْي���َت  �����ٍد وعل���ى آِل ُمَحمَّ عل���ى ُمَحمَّ
وباَرْك���َت عل���ى إبراهي���َم وعل���ى آِل إبراهيَم إنك 
حميٌد مجي���ٌد، وارَض اللهم برضاك عن أصحابه 
األخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين 

والمجاهدين.
ه���ا اإلخ���وة األع���زاء، الحاض���رون جميع���ًا كلٌّ  أيُّ

باسمه وصفته
�اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ السَّ

ف���ي ه���ذا المؤتمر ال���ذي نأمل- إن ش���اء هللا- أن 
يك���ون ل���ه مخرجات جي���دة، ومفي���دة، ومثمرة، 
والذي يأتي في س���ياق عناية هيئة األوقاف من 
خالل اإلخوة القائمين عليها والمسؤولين فيها، 
واهتمامه���م وس���عيهم ال���دؤوب لرف���ع مس���توى 
أدائهم، وتحس���ين مس���توى أدائهم في النهوض 

بواجباتهم ومسؤوليتهم المهمة.
وه���ذا التوجه هو توجٌه إيمانٌي، وتوجٌه صادٌق، 
���ل نموذجًا لكل اإلخوة في  وتوجٌه إيجابي، يمثِّ
كل المس���ؤوليات، وف���ي كل المؤسس���ات، وف���ي 
كل المواقع التي هي مواقع مسؤولية، أن يحمل 
اإلنسان هكذا توجهًا وإرادًة جادًة لالهتمام بكل 

ما يساعده على أداء مسؤوليته كما ينبغي.
قص���ة األوق���اف قص���ٌة طويل���ة، وال���كالم عنه���ا 
يط���ول، وال���كالم عنها أيض���ًا مهم، وق���د تحدث 
وف���ي  قب���ل حديثن���ا،  تحدث���وا  الذي���ن  اإلخ���وة 
م���ة حضرة الوالد المفت���ي "حفظه هللا" بما  المقدِّ
يكفي ويفي عن ذلك؛ وإنما مش���اركًة، ومن باب 
التع���اون على البر والتقوى، ومن باب المعاضدة 
والمناص���رة، والوق���وف إل���ى جانب ه���ذه الهيئة 
ألداء  ودعمه���ا  المهم���ة،  مس���ؤولياتها  ألداء 

مسؤوليتها الكبيرة، أحببنا أن نشارك معكم.

األوقاف من القرب التي يتقرب 

بها الواقفون إلى الله 
األوق���اف ف���ي واقع األمر بمثل ما ه���ي ذات ُبْعٍد 
دينٍي، وذات عالقٍة بالجانب اإليماني؛ باعتبارها 
ب به���ا الواقف���ون إلى هللا  م���ن الق���رب الت���ي يتقرَّ
"س���بحانه وتعال���ى"، وتتج���ه نح���و أعم���ال الب���ر 
والخي���ر المتنوع���ة، م���ن مثل م���ا هو للمس���اجد، 
ول���ه أهميته الكبيرة في إحيائها، وإحياء دورها 
المه���م روحيًا وتربويًا وإيمانيًا؛ وبالتالي بكل ما 
لذلك من آثار في حياة الناس، في أعمالهم، في 
واقعه���م، فيم���ا يترتب على ذلك م���ن نتائج في 
حياتهم، وأيضًا أنواع البر المتنوعة، من مثل ما 
ه���و للفق���راء، من مثل ما هو للمي���اه، من مثل ما 
هو لخدمات إنس���انية واجتماعي���ة، ولكن بدافع 
القربة إلى هللا "سبحانه وتعالى"، هو يدل على 
عظم���ة الدي���ن اإلس���المي، وأنَّ كل م���ا في���ه هو 
رعاي���ٌة للمجتمع؛ ألن هللا "س���بحانه وتعالى" هو 
غنٌي عن عباده، }َلْن َيَناَل اللََّه ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها 
ْقَوى ِمْنُكْم{]الحج: من اآلية37[،  َوَلِكْن َيَناُل���ُه التَّ
مثلم���ا ق���ال ف���ي اآلية الت���ي تحدثت ع���ن الهدي، 
الذي ُيهَدى به في الحج والعمرة، أنه يتوجه إلى 
القانع والمعتر، إلى الفقير البائس، إلى المحتاج، 
إلى اإلنس���ان، ف���كل ما في الدين اإلس���المي هو 
لرعاي���ة الناس، لم���ا يصلح حياته���م، لما يالمس 
احتياجاته���م الضرورية، لما ينفعهم، كل عوائده 
لهم، فهذا يدل على عظمة الدين اإلسالمي، وأنَّ 
ب  إحي���اءه وإحياء كل ما قد أمي���ت منه، أو غيِّ
من الس���احة منه، إحياؤه هو خيٌر للناس، عائده 
للناس، فائدته للناس، ثمرته للناس، هذا جانٌب.

رة  الجانب اآلخر هو يدل أيضًا على الروح الخيِّ
اإليماني���ة لمجتمعنا اليمن���ي؛ ألن مجتمعنا اليمني 
م���ت أوقافًا،  ه���و من أكث���ر المجتمع���ات الت���ي قدَّ
الت���ي أوقفت أوقافًا، هناك أوقاف كثيرة على مر 
عق���ود وأجيال وق���رون من الزمن، هن���اك الكثير 
من األوقاف التي أوقفها الواقفون، بدافع القربة 

إل���ى هللا "س���بحانه وتعالى"، وبم���ا يحملونه من 
رة، محس���نة، تري���د أن يصل  روٍح معط���اءٍة، خيِّ
الخي���ر منها إل���ى الناس قربًة إلى هللا "س���بحانه 
وتعال���ى"، ومب���رًة بعب���اده، فهذا ي���دل أيضًا على 
ه���ذا الجانب، الذي يجب أن يس���تمر في الواقع، 
يعن���ي: ال يك���ون هن���اك فج���وة يأت���ي جي���ل لديه 
توجه���ات مختلف���ة، وروحي���ة مختلف���ة، ويكون 
كل هم���ه أن ينق���ض على ما ق���د وقفه الواقفون 
في األجيال الماضية، فيحاول أن يسيطر عليه، 

وأن يأخذه، وأن يضيعه.

ليهتم الجميع في إصالح ما 
قد فسد

ه���ذا الجيل نأمل من هللا "س���بحانه وتعالى" أن 
يوفقن���ا جميع���ًا نحن في هذا الجي���ل، وفي هذا 
الق���رن، وف���ي ه���ذا العص���ر، ألن نك���ون امت���دادًا 
صالح���ًا لألجي���ال الت���ي قد مضت، م���ن آبائنا، من 
أبن���اء ش���عبنا الذي���ن هم م���ن نالوا ذلك الوس���ام 
العظيم، وس���ام الش���رف الكبير: ))اإليمان يمان، 
والحكمة يمانية((، من تجليات هذا اإليمان، هو: 
رة، المعطاءة،  أن يحمل ش���عبنا هذه الروح الخيِّ
المحس���نة، المهتم���ة بأم���ر الن���اس، المهتم���ة بم���ا 
في���ه القرب���ة إلى هللا "س���بحانه وتعال���ى"، وفيه 
ما يع���ود بالخير على المجتم���ع، وفيه ما يصلح 
واق���ع المجتم���ع، وفيه م���ا ينفع الن���اس، ينفعهم 
روحي���ًا، وثقافي���ًا، وتربوي���ًا، ومعيش���يًا، ينفعه���م 
ف���ي كل الجوانب، كما هو ش���أن اإلس���الم، الذي 
يرعى اإلنس���ان رعايًة متكامل���ة، ال يكون جانب 
من���ه عل���ى حس���اب جان���ب، يعن���ي: ال يلحظ في 
رعايته لإلنس���ان أن يهت���م فقط بالجانب المادي 
والمعيش���ي، ب���ل يرع���ى اإلنس���ان كإنس���ان، ب���كل 
م���ا يحت���اج إلي���ه ه���ذا اإلنس���ان، على المس���توى 
الروح���ي، واألخالقي، والترب���وي، واالجتماعي، 

أكثر  م��ن  اليمني  مجتمعنا   ■
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال���ت���ي ق��دم��ت 
األوق�����اف ع��ل��ى م���دى ال��ق��رون 
الروح  على  يدل  وهذا  الماضية، 

اإليمانية

أكثر  م��ن  اليمني  مجتمعنا   ■
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال���ت���ي ق��دم��ت 
األوق�����اف ع��ل��ى م���دى ال��ق��رون 
الروح  على  يدل  وهذا  الماضية، 

اإليمانية

ه��ذه  ف���ي  ن��ه��ت��م  أن  ي��ج��ب   ■
نكون  حتى  األوق��اف  ب�  المرحلة 
الماضية  لألجيال  صالحا  امتداداً 
المعطاءة  ال���روح  حملت  التي 

والمحسنة

يوجد  سبتمبر   21 ث���ورة  منذ   ■
ت��وج��ه ي��ت��ن��اس��ق ب��ي��ن ال��ج��ان��ب 
كل  إلصالح  والرسمي  الشعبي 
مجتمعنا  هوية  مع  يتعارض  ما 

اإليمانية

مدى  على  الرسمي  الجانب   ■
مع  تعاطى  ال��س��ن��وات  ع��ش��رات 
وتحولت  تامة  بسلبية  األوق��اف 
منها  ليستفيد  م��غ��ن��م  إل���ى 

البعض من المسؤولين

في  الكبير  ال��خ��ل��ل  م��ن  ج���زء   ■
الماضية  العقود  خالل  األوق��اف 
كان بسبب عدم االهتمام وعدم 
األمانة من جانب كثير من الناس

عملها  ب��دأت  األوق���اف  هيئة   ■
ف����ي ظ����ل واق�������ع م����أس����اوي 
وم�����ؤس�����ف ب���س���ب���ب ت���راك���م 
والضياع  والسلبيات  المشاكل 

في كثير من األوقاف

رة، املعطاءة، احملسنة، املهتمة بأمر الناس، املهتمة مبا فيه القربة إلى الله  »اإلميان ميان، واحلكمة ميانية«، من جتليات هذا اإلميان، هو: أن يحمل شعبنا هذه ال����������������������������������������������روح اخلِيّ
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كلمة

وعل���ى المس���توى المعيش���ي... وهك���ذا م���ن كل 
الجوانب.

في ظل هذه المرحلة ومنذ أتت الثورة الشعبية، 
هن���اك توجه يتناس���ق م���ا بي���ن الجانب الش���عبي 
والجان���ب الرس���مي، أن يهتم الجميع بإصالح ما 
ق���د فس���د، وبتغيير م���ا قد أصبح قائم���ًا، مما هو 
انق���الب عل���ى هوية ه���ذا المجتمع اليمن���ي، الذي 
هويت���ه هوية إيمانية، وانتم���اؤه انتماٌء إيمانٌي، 
فبع���ض األم���ور مثلما ه���ي قصة األوق���اف، كان 
الحال فيها قد أصبح حاالً مؤسفًا بكل ما تعنيه 
الكلمة، ضياع وإهدار كبير؛ ألن الجانب الرسمي 
على مدى عش���رات السنين تعاطى بسلبية تامة 
تج���اه هذا الجانب، وتح���ول هذا الموضوع- كما 
قص���ة الزكاة- إلى مغنم، م���ن المغانم التي يغنمها 
ويس���تفيد منها البعض في الدول���ة، وتضيع عن 
أن تصل إلى مقاصدها التي وِقَفت ألجلها وفيها.

س���لبية الحكوم���ات الس���ابقة ف���ي التعام���ل م���ع 
األوقاف:

ثم أيضًا م���ن جانب الناس، من جانب المجتمع، 
كثي���ٌر م���ن الن���اس ل���م يعد عنده���م اهتم���ام، وال 
وف���اء، وال أمانة بالقدر ال���ذي ينبغي، في رعاية 
ه���ذا الح���ق، في الحف���اظ عليه، ف���ي صرفه في 
مصارف���ه ومقاص���ده، فحصل خل���ل كبير خالل 
عش���رات الس���نين، خل���ل كبي���ر ج���دًا ف���ي ه���ذا 
الجان���ب، ولذل���ك عندم���ا ُأنش���ئت ه���ذه الهيئ���ة، 
وب���دأت عملها، فهي بدأت عمله���ا في ظل وضٍع 
مأس���اوٍي بالنس���بة لهذا الموضوع، لهذا المجال، 
كثي���رًا،  تراكم���ت  ق���د  المش���اكل  ومؤس���ف؛ ألن 
الس���لبيات ق���د تراكمت كثيرًا، الضي���اع، الضياع 
إل���ى ح���د كبير ف���ي كثيٍر م���ن األوق���اف، كم من 
األوقاف حرر عن الوقف، حصل خلل كبير جدًا، 
وتساهل من بعض مؤسس���ات الدولة، وتساهل 
اش���تمل يعني اتج���ه في الجانب الرس���مي، وفي 
الجان���ب الش���عبي، فتراكم���ت المش���اكل والعق���د 
واإلش���كاليات كثي���رًا، ونقص الوع���ي عن أهمية 
ه���ذه المس���ألة، ع���ن أهميتها الديني���ة، ما يترتب 
عل���ى اإلخ���الل به���ا، أو الخيان���ة فيها، م���ن ذنٍب 
ومس���ؤوليٍة كبيرٍة أمام هللا "س���بحانه وتعالى"، 
من تبعات خطيرة، هي ذنب، وهي وزر، وعليها 
اإلث���م، وما ترت���ب عليها أيضًا من نتائج س���لبية 
لت،  ف���ي الواق���ع، كم من المس���اجد أه���درت، ُعطِّ
ب���ت، تض���ررت كثيرًا، أهمل���ت، الفقراء الذين  ُخرِّ
كانوا أيضًا جهة أساس���ية من الجهات التي تتجه 
إليه���ا مقاص���د الواقفين في كثيٍر م���ن األوقاف، 
حرم���وا من ه���ذا الحق، أش���ياء كثي���رة، مصالح 
عام���ة، خدم���ات عامة، م���ن مثل خدم���ات مياه، 

مياه الش���رب، أش���ياء يحتاجها الناس... وهكذا 
كان لهذا تأثيره السلبي من كل الجوانب.

هيئة األوقاف بدأت عملها 
في ظل واقع مأساوي:

فالهيئ���ة ب���دأت أم���ام واق���ٍع صع���ب، وتحدي���ات 
كثي���رة،  وعق���د  تراكم���ت،  وإش���كاليات  كبي���رة، 
فبدأت باالستعانة بالله "سبحانه وتعالى"، ومع 
ذلك لوح���ظ وخالل مدة وجيزة، مدة بس���يطة، 
إنج���ازات مهم���ة، ظهرت، ولو أن مس���توى ما قد 
تمكن���وا منه حاليًا ال ي���زال محدودًا، لكن ظهرت 
بركات���ه، ظهرت آث���اره الطيبة، نتائج���ه الجيدة، 
وصلت اآلن أموال إلى مقاصدها، إلى المساجد، 
إلى فقراء، توفرت في شهر رمضان مياه الشرب 
في أحياء من العاصمة صنعاء، وهكذا كلما كان 
االهتمام بهذه المس���ألة أكثر؛ كلما تمكنت الهيئة 
م���ن أداء مس���ؤولياتها، مس���نودًة م���ن الجمي���ع؛ 
باعتبار هذا من التعاون على البر والتقوى، ومن 
المسؤوليات التي يجب التعاون فيها، من كل من 
ل���ه عالق���ة، من كل من له دور، يس���هم من خالله 
ف���ي إقام���ة ه���ذا الحق، وف���ي رعايت���ه، وفي أن 
يصل الناس إلى مس���توى أفض���ل مما كان عليه 
الحال س���ابقًا فيما يتعلق به���ذا األمر؛ ألن الهيئة 
لديه���ا خطط طموحة، وخطط مهمة، في تنمية 
الوقف، في أن تتمكن من االس���تفادة منه بشكٍل 
أفضل في مقاصده، وفي جهاته المحددة، وفق 

االلتزامات الشرعية.
فهن���اك ف���رص كبي���رة اآلن، بالرغ���م م���ن حج���م 
التعقي���دات، وحج���م المش���اكل، وتراك���م الكثير 
م���ن اإلش���كاالت، لك���ن هن���اك فرص���ًا كبي���رة م���ع 
وج���ود ه���ذه الهيئة، م���ع وجود مس���ؤولين فيها 
قائمي���ن عليها يتجه���ون باهتماٍم كبير، وبالحس 
هللا  أم���ام  بالمس���ؤولية  والش���عور  اإليمان���ي، 
"س���بحانه وتعالى"، وب���إدراك لقيمة هذا الجانب 
وأهميت���ه وتأثي���ره اإليجاب���ي في واق���ع الحياة، 
وم���ا يمثله من أهمية دينية، وأهمية في الواقع، 

هناك فرصة حقيقية، تحتاج إلى مساندة.
م���ن ضم���ن ما تحرص علي���ه الهيئة: أنها تس���عى 
إل���ى أن يك���ون لديه���ا رؤي���ة واضح���ة متكاملة، 
ْث م���ن خالله���ا أداءه���ا، باالس���تفادة م���ن  ُتَح���دِّ
وس���ائل هذا العصر، من كل التقنيات والوس���ائل 
التي تساعد على المستوى اإلداري تساعدها في 
عملها، وعلى المستوى التنموي واالقتصادي بما 
تتحقق ب���ه نتائج أكبر، في خدم���ة الفقراء، في 

خدمة المجتمع، في خدمة بيوت هللا "س���بحانه 
المتعلق���ة  المقاص���د  مختل���ف  ف���ي  وتعال���ى"، 
باألوق���اف، وه���ذا توج���ٌه مب���ارٌك، وتوج���ٌه مه���ٌم 

وإيجابٌي وعظيم، نسأل هللا أن يوفقهم.

على الجميع مساندة هيئة 
األوقاف والتعاون معها:

م���ا نأمل���ه من الجميع، وما نس���عى ل���ه: أن يكون 
هن���اك مس���اندة للهيئ���ة م���ن مختلف مؤسس���ات 
الدول���ة، وبالذات الجه���ات ذات العالقة: القضاء 
من جانبه، الجانب األمني من جانبه، المؤسسات 
الحكومي���ة، أو ال���وزارات الت���ي له���ا عالق���ة م���ن 

جانبها، ُكلٌّ بحسب عالقته ودوره.
ثم على المستوى الشعبي: أن يكون هناك توعية 
للن���اس، وتذكي���ر فيم���ا يتعل���ق به���ذه المس���ألة؛ 
حت���ى يك���ون هناك تجاوب، وهن���اك خطط جيدة 
م���ن جانب الهيئ���ة، هي تلحظ الت���درج، وتلحظ 
طبيعة الظروف والتعقيدات التي قد حصلت في 
الواقع، فهي تسعى إلى معالجة هذه المشكالت 
بطريق���ة  س���ليمة،  بطريق���ة  حكيم���ة،  بطريق���ة 
متدرج���ة، بطريق���ة إيجابي���ة، وتلح���ظ جان���ب 
الفق���راء، التعقي���دات التي هي حاصل���ة في كثيٍر 
م���ن قضاي���ا الوقف القائم���ة، لك���ن دون الضياع، 
معالج���ات دون الضي���اع، هذا ما هو موجود في 
خطط الهيئة، وتس���عى له أكثر وأكثر، أن تعالج 
المس���ألة بطريق���ة حكيم���ة، تراعي فيه���ا الفئات 
المجتمعي���ة المتضررة، بما يجم���ع بين األمرين: 

بين مراعاتهم من جهة، والحفاظ على الوقف.
المس���اجد،  ف���ي  الديني���ة  التوعي���ة  كلٍّ  وعل���ى 
ه���ذا  ف���ي  ف���ي اإلع���الم، واإلع���الم دوره مه���م 
الجانب، إضاف���ة إلى التعامل الحازم والجاد مع 
المس���تهترين، والعابثي���ن، والخائني���ن، أصحاب 
دين���ي، وال  اعتب���ار  ال  يهمه���م  ال  الذي���ن  الطم���ع، 
خيري، وال إنس���اني، وهمه أن يس���تحوذ على ما 
ق���د س���يطر عليه من أم���وال الوق���ف، وأن يأكله 
حرام���ًا دون مب���االة، مثل هذا الن���وع من الناس 
إذا لم ينفع معه���م التذكير، يبقى الحزم، وتبقى 

اإلجراءات المفترضة تجاههم.
فنحن نأمل من هللا "سبحانه وتعالى" أن يوفق 
اإلخ���وة في الهيئة بتوفيقه، وأن يعينهم بعونه، 
وأن يوف���ق اإلخوة المش���اركين في هذا المؤتمر 
المنعق���د أيضًا ألن تك���ون المخرجات مخرجات 
جي���دة ومفيدة، وتس���اعد عل���ى االرتق���اء بأداء 
الهيئة، وتحديث أداء الهيئة، لتس���تفيد على كل 

المس���تويات: عل���ى المس���توى اإلداري، والتقن���ي، 
واالقتص���ادي... وعل���ى كاف���ة المس���تويات بم���ا 
يس���اعدها على النهوض بمسؤولياتها على نحٍو 
أفضل، وعلى مستوى أكبر وأرقى إن شاء هللا.

نكتفي بهذا المقدار، حتى ال نطيل عليكم...
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته؛؛؛ َوالسَّ

لكل  نموذجًا  يمثل  األداء  مستوى  لرفع  األوق��اف  هيئة  سعي   ■
المسؤولين ليحملوا إرادة جادة ألداء المسؤوليات كما ينبغي

■ الحكومات السابقة أضاعت األوقاف ولم تصل إلى مقاصدها التي أوقفت ألجلها

■ االهتمام ب� األوقاف يعود بالخير على المجتمع ويصلح واقعهم

كلمة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في المؤت������������������مر الوطني األول للهيئة العامة لألوقاف 2022-05-16

األوق���اف  هيئة  م��ع  ال��ت��ع��اون   ■
م��ن ال��م��س��ؤول��ي��ات ال��ت��ي يجب 
االه���ت���م���ام ف��ي��ه��ا م���ن ج��ان��ب 

الجميع

■ ف���ي ظ���ل ه��ي��ئ��ة األوق�����اف 
كبيرة  ف��رص  توجد  وأنشطتها 
والمشاكل،  التعقيدات  رغ��م 

لكنها تحتاج إلى مساندة

األوقاف  هيئة  مساندة  نأمل   ■
الدولة  مؤسسات  مختلف  من 

خاصة من الجهات ذات العالقة

الناس  بتوعية  االهتمام  يجب   ■
هناك  يكون  حتى  األوق��اف  نحو 
تلحظ  األوق���اف  وهيئة  ت��ج��اوب، 
في  التعقيدات  نتيجة  ال��ت��درج 

الواقع

■ هيئة األوقاف تسعى لمعالجة 
بالوقف  المتعلقة  التعقيدات 
بما  المتضررة  الفئات  وت��راع��ي 
والحفاظ  مراعاتهم  بين  يجمع 

على الوقف

األوق��اف  نحو  التوعية  ينبغي   ■
في المساجد ووسائل اإلعالم

مع  ال��ح��ازم  التعامل  ينبغي   ■
بأموال  والعابثين  المستهترين 
فيهم  ي��ن��ف��ع  ل��م  إذا  ال��وق��ف 

التذكير

■ ت���ض���رر ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��س��اج��د 
وحرمان الفقراء وعدم االهتمام 
العامة  وال��خ��دم��ات  بالمصالح 
ب�  االه��ت��م��ام  ع��دم  على  أمثلة 

األوقاف

رة، املعطاءة، احملسنة، املهتمة بأمر الناس، املهتمة مبا فيه القربة إلى الله  »اإلميان ميان، واحلكمة ميانية«، من جتليات هذا اإلميان، هو: أن يحمل شعبنا هذه ال����������������������������������������������روح اخلِيّ
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أش���رف عض���ُو المجل���س الس���ياسي األعلى، 
رئي���س اللجن���ة العلي���ا للمنظوم���ة العدلي���ة، 
محم���د علي الحوث���ي، الي���وم االثنين، على 
ُصل���ح قبل���ي إلنه���اء قضي���ة قت���ل بي���ن آل 
حازب من قبيلة مراد بمحافظة مأرب وآل 
داهم من قبيلة مسور في محافظة عمران.
وزراء  بحض���ور  القبل���ي  الصل���ح  وخ���الل 
اإلرش���اد نجي���ب العج���ي والدول���ة الدكتور 
علي أبو حليقة ونبيه أبو نشطان ومحافظ 
م���أرب علي طعيمان، أعلن الش���يخ حس���ين 
علي حازب عن أس���رة المجن���ي عليه موسى 
محم���د عبدهللا حازب وقبائ���ل مراد بمأرب 
العف���و عن الجاني محمد أحمد صالح داهم 

لوجه لله، وتشريفًا للحاضرين.
وأّك�د الش���يخ حازب أن العف���و عن الجاني، 
يأت���ي اس���تجابة لدعوة قائد الثورة الس���يد 
عبد الملك بدر الدين الحوثي في لم الشمل 
والس���مو فوق الج���راح والحرص على رص 
الصف���وف وتماس���ك الجبه���ة الداخلي���ة في 
مواجه���ة الع���دوان ال���ذي يس���تهدف اليم���ن 

أرضًا وإنسانًا.

ودعا قبائل اليمن إلى التس���امح والتصالح 
والعفو والقبول بالحلول المرضية التي دعت 
له���ا القيادة الث���ورة في إص���الح ذات البين 
وإنه���اء قضاي���ا الث���أر والتف���رغ للدفاع عن 
ًها بجهود  اليمن وس���يادته واس���تقالله، منوِّ
المنظوم���ة العدلي���ة ورئيس���ها ف���ي حلحل���ة 
قضايا الثأر والنزاعات بين أبناء القبائل، ما 

يتطلب االلتفاف حولها ومساندتها.
م���ن جانب���ه، أش���اد عض���و الس���ياسي األعلى 
العف���و  ف���ي  ح���ازب  آل  بموق���ف  الحوث���ي، 
والتن���ازل ع���ن القضية بص���ورة تعكس قيم 
وأع���راف قبيلة مراد بش���كل خاص ومأرب 
بص���ورة عام���ة، مؤّك����دًا أن الصل���ح القبل���ي 
يأت���ي في إطار تعزي���ز الروابط االجتماعية 
وإص���الح ذات البي���ن ومعالج���ة الخالف���ات 
بطرق س���لمية وإش���اعة ثقاف���ة األخوة بين 
أبناء الوطن الواحد وتعزيز قيم التس���امح 

والعفو والصفح في أوساط المجتمع.
قبائ���ل  األعل���ى  الس���ياسي  عض���و  ودع���ا 
محافظتَي مأرب وعمران وكافة المحافظات 
إلى التس���امي فوق الجراح وإنهاء القضايا 

المجتمعية بطرق أخوية بعيًدا عن اللجوء 

للعن���ف، بما يكفل تجاوز التحديات الراهنة 

الت���ي فرضه���ا الع���دوان، الفت���ًا إل���ى الجهود 

المبذول���ة إلنهاء الكثير من قضايا الثأر بين 

القبائ���ل ف���ي مختلف المحافظ���ات، بتعاون 

وتكامل وتضافر جه���ود الجميع من الدولة 

والحكومة وقبائل اليمن.

وف���ي الصلح الذي حض���ره أعضاء مجلسي 

أحم���د  والش���ورى  ص���الح،  ع���زام  الن���واب 

الزبي���ري، محمد الح���وري ومحم���د بلغيث، 

أثن���ى رئيُس لجنة الوس���اطة الش���يخ محمد 
الزل���ب على موقف آل حازب المش���رف في 
العف���و ع���ن الجان���ي والتن���ازل ع���ن القضية 

وإغالق ملفها إلى األبد.
وأش���اد بجه���ود كاف���ة المش���ايخ والوجهاء 
والش���خصيات االجتماعية الذين سعوا في 
تقري���ب وجه���ات النظ���ر لح���ل القضي���ة في 
مش���هد يجس���د أصال���ة القبيل���ة اليمنية في 
ْفح، مؤّك����دًا أن القبيلة اليمنية  العف���و والصَّ
س���تبقى عصي���ة وصخ���رة صم���اء تتحط���م 
عليها المؤامرات الس���اعية النيل من وحدة 

وتماسك الجبهة الداخلية.
بدوره���م، ثّم���ن الحاض���رون جه���وَد لجن���ة 
الوس���اطة وكّل من س���عى وس���اهم ف���ي َلمِّ 
الشمل ووحدة الصف ووأد الخالف وإنهاء 
القضاي���ا المجتمعي���ة بط���رق أخوي���ة وفق���ًا 

للعادات واألعراف القبلية.
حض���ر الصل���ح قائ���د كتائ���ب الوهب���ي اللواء 
بكي���ل صال���ح الوهب���ي وع���دد م���ن مش���ايخ 
ووجه���اء م���ن محافظات م���أرب والبيضاء 

وعمران.

أقامت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات والجهات التابعة 
لها، اليوم الثالثاء، فعالية اليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع 
المعلومات 2022 مس���تعرضة الخس���ائر واألض���رار التي لحقت 
قطاعاتها بسبب غارات طيران العدوان األمريكي السعودي 

وتخريب مرتزقتهم لخدماتها.
وأوضح���ت وزارة االتص���االت أن األض���رار والخس���ائر خالل 
7 س���نوات م���ن الع���دوان بلغت قرابة س���بعة ملي���ار دوالر أي 
م���ا يع���ادل 4 ترليون يمني، مش���يرة إلى أنه تض���رر من تردي 
خدم���ات االتص���االت في اليمن أكث���ر من 14 ملي���ون مواطن 

وحرم منها أكثر من مليون ونصف مواطن.
من جهته بّين المهندس مسفر النمير وزير االتصاالت وتقنية 
المعلومات أنه على رغم الخس���ائر واألضرار بسبب العدوان 

 4G وحص���اره إال أنن���ا أدخلنا خدم���ات جديدة ومنه���ا خدمة
بأسعار مخفضة.

وق���ال وزير االتصاالت: بمناس���بة الي���وم العالمي لالتصاالت 
أطلقن���ا خدم���ة ال���واي فاي مجانا ف���ي عدد من أنح���اء أمانة 
العاصمة، الفتا إلى أن  هناك توجه رقمي لعدد من الوزارات 
والهيئات والمؤسسات لربطها شبكيا وهو ما سيساعدها في 

تقديم خدماتها للمواطنين بسهولة ويسر.
وأض���اف: أكدنا لالتحاد الدول���ي لالتصاالت على تحييد هذا 
القط���اع المه���م وبق���اءه بطابع���ه المدن���ي، مدينا ف���ي الوقت 
ذاتها كافة االعتداءات الداخلية أو الخارجية التي تستهدف 

قطاع االتصاالت.

صلح قبلي بقيادة الحوثي ينهي ثأرًا بين آل حازب من مراد مأرب وآل داهم من مسور عمران

7 مليارات دوالر خسائر االتصاالت في سبع سنوات من العدوان


