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إلى سقطرى !إلى سقطرى !

انهت وزارة الرتبية والتعليم كافة االجراءات الالزمة 
لرصف الحوافز النقدية املرشوطة للعاملني يف املدارس .
واكد وكيل الوزارة لقطاع التعليم عبدالله النعمي يف 
ــبأ/ تسليم كشوفات  ترصيح لوكالة االنباء اليمنية /س
العاملني يف عموم املدارس ملنظمة اليونيسف الستكمال 

اجراءات رصف الحوافز النقدية .
وأشار إىل الجهود الكبرية التي بذلت عىل مدى قرابة 
أربعة اشهر إلنجاز تلك اإلجراءات ابتداء بسعي قيادة 
ــؤولني األمميني  ــاءات باملس ــدة لق ــوزارة من خالل ع ال
للبحث عن التمويل الالزم مرورا بتشكيل لجان مركزية 
وفنية للتواصل مع مكاتب الرتبية والتعليم باملحافظات 
ــن العاملني يف  ــة م ــرارات املوقع ــل اإلق ــات لعم واملديري
ــجيلها  ــوفات وتس ــدارس ومراجعة وتصحيح الكش امل

آلياً .
يف  ــني  العامل كل  ــود  بجه ــي  النعم ــل  الوكي ــاد  واش
ــم ملهامهم  ــة وإنجازه ــة والفرعي ــان املركزي ــك اللج تل
ــكاليات التي واجهتهم  متجاوزين كافة الصعاب واإلش
ــتثنائية الصعبة التي  ــروف االس ــدان نتيجة للظ يف املي
ــاره الجائر عىل بالدنا  ــتمرار العدوان وحص افرزها اس
ــة بمنظمة  ــىل الحوافز النقدي ــن القائمني ع ــا م ، متمني
اليونيسف اإلرساع بإجراءاتهم و البدء بعملية الرصف 

يف ارسع وقت ممكن .

التربية تنهي كافة االجراءات الالزمة لصرف التربية تنهي كافة االجراءات الالزمة لصرف 
الحوافز النقدية للعاملين في المدارسالحوافز النقدية للعاملين في المدارس
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الثالثاء:

ــتئثار الرتكي بحكم الدولة  ــك فيه أن االس مما ال ش
ــدد  ــت تتم ــي كان ــة الت ــة الطوراني ــة ، والنزع العثماني
ــتحواذا لألمر والرثوة قد عمل عىل  ــلطة وثقافة واس س
ــة األمة  ــب بخصوصي ــار العروبي املطال ــع املس ترسي
ــم ،من  ــة يف الحك ــون رشيك ــا يف أن تك ــة ، وحقه العربي
ــرب حقهم يف  ــدرايل ،يعطي للع ــام في ــالل نهج ونظ خ
ــاركة يف اإلدارة والترشيع والحكم الذاتي ،يف إطار  املش
ــكاني ،الذي كان  ــة ، وفقا لتعداده الس الدولة العثماني
ــكان الدولة  ــذاك بما يتجاوز نصف س ــه العرب آن يمثل

العثمانية. 
ــث  الثل ــذ  من ــني  واملصلح ــاء  األدب ــات  كتاب ــت  كان
ــة للمطالبة بهذه  ــع عرش توطئ األخري من القرن التاس

الخصوصية.
ــر  ــس املؤتم ــراوي رئي ــد الزه ــد الحمي ــح عب يوض
العربي األول ، املنعقد يف باريس ، حزيران 1913م – يف 
ــية ،يف ذات الفرتة  حوار له مع جريدة (الطان ) الفرنس
ــي له " ميزة  ــا املؤتمر ،أن العنرص العرب ــي عقد فيه الت
بني العنارص األخرى (يقصد العنارص األخرى املكونة 
ــه ومصالحه  ــة ) بوحدة لغته وعادات ــة العثماني للدول
ــد أحدثت له  ــق والصفات ق ــذه الحقائ ــه ، وأن ه وميول
ــاعة ،ولذلك قمنا نطلب  حقوقا كانت مهملة حتى الس
ــة وان  ــاإلدارة العام ــرتك ب ــني أن نش ــا عثماني بصفتن
ــب خاصة  ــا عربا مطال ــىل الحكومة بصفتن ــرض ع نع
ــيبحث املؤتمر أوال يف موضوع  بقوميتنا وحاالتنا ، وس
ــة عامة ، وإجراء اإلصالح  وقاية الحياة الوطنية بصف
ــن مطالب  ــا يعرب ع ــة ، وثاني ــاس الالمركزي ــىل أس ع
ــألة  ــق النظر يف مس ــة ، ويدق ــة خصوصي ــرب بصف الع
ــة الزهراوي  ــه ".ويف إجاب ــن الوطن وإلي ــن م املهاجري
ــد العثمانية ألجل  ــودون تأيي ــل أنتم ت ــؤال " ه عىل س
ــة الدينية قد عجزت  ــال : إن الرابط ــة الدين ؟" ق رابط
عن إيجاد الوحدة السياسية ، وأنا ال أرجع إىل التاريخ 
ــواهد  ــا اآلن من الش ــبي ما لدين ــذا بل حس ــن ه ألبره
ــية  ــة العثمانية والفارس ــر إىل الحكوم ــارضة. انظ الح
ــة اختالف  ــىل إزال ــا الدينية ع ــو رابطتهم ــم تق كيف ل
ــيط من بينهما وهو االختالف املتعلق بالحدود. ثم  بس
ــث توجد حكومة  ــة ال توجد إالَّ حي ــة الديني إن الرابط
ــالمية ، والعاطفة اإلسالمية لم تقدر مرة من املرات  إس
ــازل عن حقوقه ألمري  ــلما عىل التن أن تحمل أمريا مس
آخر من املتدينني بدينه ، حتى لو كان خليفة ، فنحن ال 
نتمسك بالوحدة السياسية ألجل الرابطة الدينية بل 
ــوع عثماني قوي ،يرتقي فيه  ــة منا يف إيجاد مجم رغب

ــف يف طريقه ، وأمال  ــا العربي بدون حائل يق مجموعن
ــاركة يف أمورها ،  ــون لنا مش ــيدة تك ــام حكومة رش بقي
والدولة العثمانية هي التي تقدر أن تحقق رغباتنا إذا 
ــن مرصون عىل  ــوازم اإلصالح الذي نح ــي عملت بل ه
ــن ذلك ، فإني أرصح  ــه ، أما إذا هي ظلت بعيدة ع طلب
ــا تتغري  ــأن خطتنا منه ــت يف القاهرة ب ــا رصح ــك كم ل
ــام التغري " وثائق املؤتمر العربي األول -1913 كتاب  تم
ــية املتعلقة  ــالت الدبلوماسية الفرنس املؤتمر واملراس
ــي – دار الحداثة ،  ــه كوثران ــة وجي ــه – تقديم ودراس ب

الطبعة األوىل 1980م.
ــذا املؤتمر العربي  ــارك يف ه صحيح أن هناك من ش
ــدة  ــا باألجن ــس ، وكان مرتبط ــد يف باري األول ، املنعق
ــذي كان  ــل زينبية ،ال ــل خلي ــية مث ــح الفرنس واملصال
ــية يف بريوت  يعمل مرتجما يف القنصلية العامة الفرنس
ــا  ــه ) قنصل عام فرنس ــب وصف (كوجي ــو بحس ، وه
ــا ، ومنبها  ــربا متفاني ــا عن كونه مخ ــد برهن دائم " لق
ــا أن نعتربه بحق  ــة العامة ،فلن ــا لهذه القنصلي مخلص
ــدي  ــه أفن ــري الل ــك (خ ــق "  وكذل ــا بح ــا لفرنس موالي
ــدة (الطان ) لوتان  ــذي كان يعمل بجري ــري الله ) ال خ
ــش الفرنيس ، وطالب  ــية ، وقد انخرط يف الجي الفرنس
ــا  ــيس ففرنس ــش الفرن ــد يف الجي ــني بالتجني اللبناني
ــك ندرة مطران ،  ــب رأيه ، وكذل أعلم بمصلحتهم حس
ــارك يف هذا املؤتمر سواء  وآخرين إالَّ أن غالبية من ش
ــطنبول  الذي يرأسه  من املنتدى األدبي العربي  يف اس
ــزب الالمركزية ،  ــل أو من ح ــم الخلي ــد الكريم قاس عب
ــة يف العراق  ــات والتجمعات الحزبي ــيل الجمعي أو ممث
ــون بمصالح وخصوصية  ــام واملهجر كانوا يؤمن والش
ــبة  وبالنس ــة.  العثماني ــة  الالمركزي ــار  إط يف  ــرب  الع
ــتبعادهم من  ــرضوا املؤتمر تم اس ــني الذين ح للمرصي
ــرارات ألن مرص وهي عربية إالَّ أنها  التصويت عىل الق
ــي عن الدولة  ــتقلة يف حكمها الذات ــيا مس كانت سياس
ــق التصويت عىل الدول  ــة ، وتم االقتصار بح العثماني

العربية التي تنتمي للدولة العثمانية.
أرادت فرنسا أن تجريِّ املؤتمر العربي األول وقراراته 
ــع مصالح  ــن كانوا م ــن غالبية املؤتمري ــا ،لك لصالحه
ــا ، ولقد ورد مصطلح (  الوطن العربي وليس مع فرنس
الوطن العربي ) يف األوراق (الخطب ) املقدمة  ،والتي  
ــاركني  ــذا املؤتمر. وإن كانت رؤية املش ــت وثائق له مثل
ــت أوروبا هي  تجاه أوروبا ما رصح به الزهراوي " ليس
ــوء اإلدارة " فخصومة العرب  ــا الغول س الغول ، وإنم
ــلطنة  ــاد الس ــتبداد وفس آنذاك كانت مع "غول " واس

ــراوي كان يرى أن  ــة وليس مع أوروبا ، فالزه العثماني
ــة ، هي التي  ــة العرصي ــل " املدنية األوربي ــا تمث أوروب
ــف األمري  ــق "، وكان موق ــباتنا العمي ــن س ــلتنا م انتش
شكيب أرسالن موقفا وسطا ،رافضا للمؤتمر ملا يحيط 
ــه من مكائد غربية ، وكان يف آن ضد النزعة الطورانية  ب

، وترتيك الدولة العثمانية.
ــة ، وإصدار قانون  ــت مطالب املؤتمر بالالمركزي كان
ــىل أن اللغة  ــص ع ــة ين ــن الحكوم ــس م ــي ولي ترشيع
ــة العربية واللغة  ــمية ؛ أي تكون اللغ ــة لغة رس العربي
ــة العثمانية ،  ــميتان للدول ــان الرس ــة هما اللغت الرتكي

واملطالبة بتوسيع سلطة األمة.
ــاركة  لقد تمثلت مطالب املؤتمر العربي األول باملش
ــالل  خ ــن  م ــة  العثماني ــة  الدول إدارة  يف  ــرتاك  واالش
ــاء الجائرة منها  ــم الرضائب وإلغ ــة ، وتنظي الالمركزي
ــا  ــة وفق ــس الترشيعي ــل باملجال ــب يف التمثي ، والتناس

لتعداد السكان ،واالشرتاك يف إدارة العاصمة.
ــدي  ــي أفن ــد الغن ــا عب ــة ) قدمه ــة (ورق ويف خطب
ــد فيها عىل حق  ــا باملؤتمر ،يؤك ــارك فيه العرييس ،ش
ــة ،مثلهم  ــعب وأم ــية وكش ــرب كجماعة يف الجنس الع
ــم عىل وحدة  ــان القائمة وحدته ــان ،واألمل ــل الطلي مث
ــة ووحدة العنرص ووحدة التاريخ ووحدة العادات  اللغ
ــيايس ،  ــيس وحدة املطمح الس ــىل مذهب الفرنس " وع
ــول " فإذا نظرنا إىل العرب من هذه الوجوه الثالثة  ويق
ــا أن العرب تجمعهم وحدة اللغة ووحدة العنرص  علمن
ــح  ــدة مطم ــادات ووح ــدة ع ــخ ،ووح ــدة التاري ،ووح
ــان أن يكون لهم  ــد هذا البي ــيايس. فحق العرب بع الس
ــتثناء حق جماعة  ــة دون اس عىل راي علماء السياس
ــعوب  ــعب ،حق أمة "  و "أول حق لجماعة الش ،حق ش
ــدث عن حق  ــة العرييس تتح ــية ". خطب ــق الجنس ح
ــيايس والرشاكة  ــة وحق الوجود الس ــية العربي الجنس

الدستورية يف الدولة العثمانية ب:
ــع  والترشي واإلدارة  ــلطة  الس يف  ــة  فدرالي ــة  رشاك
،ورشاكة يف املنافع االقتصادية ، وحق اللغة العربية أن 
ــالت والتعليم بالتساوي مع  تكون لغة اإلدارة واملراس

اللغة الرتكية.
ــد يف  ــي األول 1913 م ،املنعق ــر العرب ــي املؤتم حظ
ــن أطباء  ــطى م ــس بتأييد  الفئات الوس ــا بباري فرنس
ــدد قليل من مالك األرايض ،  ومحامني وصحفيني ، وع
ــة مالك األرايض كان والؤها ملصالحها املرتبطة  فغالبي
باألستانة والدولة العثمانية ، لقد انحاز املقاطعجيون 
ــة  ــات والالمركزي ــتانة ألن اإلصالح ــلطة األس ــع س م

ــلطتهم  ــا املؤتمر العربي كانت تمس س التي طالب به
ــة الذي كان  ــة ) يف الزراع ــام (املرابع ــة ونظ اإلقطاعي
ــل ببيوتهم وحيواناتهم  يمتص عرق الفالحني ، ويجع
واألرايض الزراعية التي يفلحونها ملكا للمقاطعجيني.
ــذه املطالب  ــهداء له ــهم ش ــادة املؤتمر أنفس قدم ق
ــا وزير  ــال باش ــدم جم ــنتان حتى أع ــض س ــم تم ، فل
ــش الرابع  يف  ــه بقيادة الجي ــذي تم تكليف ــة ،ال الحربي
سوريا بعد عرشة أيام من اندالع الحرب العاملية األوىل 
ــام 1915، 1916م  وعىل  ــم يف ع ــرشات منه 1914م – الع
ــراوي رئيس املؤتمر العربي  ــهم عبد الحميد الزه رأس
ــم الخليل ،  ــد الكريم قاس ــم إعدام  عب ــك ت األول  وكذل
ــعد  ــعد وأس ــاية من كامل بك األس ورضا الصلح ، بوش
ــنق  ــش. ففي آب عام 1915م ش ــقريي مفتي الجي الش
ــميت  ــريوت والتي س ــربج ،بب ــاحة ال ــخصا يف س 11 ش
ــنق  ــهداء ، ويف 16أيار 1916م ش ــاحة الش فيما بعد بس
ــأ عىل 61  ــق ، وحكم خط ــريوت ودمش ــخصا يف ب 21ش
ــة ضد  ــزع امللكي ــكام ن ــدرت أح ــوت ، وص ــخصا بامل ش
ــن أرخ لهم  ــهداء الذي ــالت. ومن الش ــد من العائ العدي
ــهادهم ، محمد املحمصاني  التاريخ كلمات قبل استش
ــي مذنب ، إذا  ــنقة " إن ــتند إىل املش الذي قال وهو مس
ــر بالدي ذنبا ، التحرر ،  ــب الحرية وإرادة تحري كان ح
لقد أردته ، وبدال من أن أشعر بالندم ، إنني سعيد بأن 
ــه األوىل. إن وعينا ينتفض ، نحن العرب ،  أكون ضحيت
ــدى أجمل حضارات العالم ، عندما  املنحدرين من إح
ــل الرببرية  ــذي جرتنا إليه القبائ ــر باالنحطاط ال نفك
ــه الكفاية من نري  ــا ما في ــل ، لقد نلن ــة الرح األناضولي
ــتعباد الرتكي " ص-246 االتجاهات االجتماعية  االس
ــي – وجيه  ــان واملرشق العرب ــل لبن ــية يف جب والسياس

كوثراني.
ــر العربي  ــيان يف املؤتم ــاك اتجاهان سياس كان هن
ــرض حمايته عىل  ــيا يف ــد تدخال فرنس ــا يري ، أحدهم
ــاك االتجاه  ــة االنفصالية ، وهن ــان ، ويحقق النزع لبن
األغلب عىل املؤتمر وقراراته ، والذي يريد إصالحا وال 
ــمل الجميع. ــة إدارية يف ظل العثمانية التي تش مركزي
واالتجاهان هما انعكاس لرصاع اجتماعي واقتصادي 
ــني يف  ــلمني املدني ــار املس ــص التج ــل ب"تخصي نتمث
 ، ــيل  ــيش والداخ الهام ــادي  ــاط االقتص النش ــال  مج
ــظ ، ومعاد  ــالمي محاف ــع إىل موقف إس ــتند بالطب يس
ــن (بما هو  ــىل الدي ــرا " ع ــرب " خط ــذي اعت ــرب ال للغ
ــار املدن ذات  ــاء ) فإذا أضفنا أن تج ــم وتراث وانتم قي
ــرون كيف تغرق  ــالمي كانوا ي ــع التاريخي اإلس الطاب
ــواقهم بسلع الغرب املصنعة ، وكيف ينترش الوكالء  أس
ــم  ــيحية يف " مدنه ــف املس ــن الطوائ ــتوردون م واملس
ــني زمالئهم  ــم وب ــاعا بينه ــوة اتس ــزداد اله ــف ت " وكي
ــاع واملقاومة لدى  ــيلة الدف ــيحيني ، أدركنا أن وس املس
ــالمية ال يتيحها حينذاك إالَّ  الفئات االجتماعية اإلس
ــالم واالرتباط  ــاء األيديولوجي إىل اإلس ــد االنتم تأكي
ــات  االتجاه ص88  ــة"  العثماني ــة  بالدول ــيايس  الس
ــرشق  وامل ــان  لبن ــل  جب يف  ــية  والسياس ــة  االجتماعي
ــورات  –منش ــي  كوثران ــه  وجي ــور  العربي...-الدكت

بحسون الثقافية –بريوت –لبنان 1986م.

العروبة.. في وثائق المؤتمر العربي األولالعروبة.. في وثائق المؤتمر العربي األول

محمد ناجي أحمد

وزير اإلعالم يتفقد معهد التأهيل والتدريب ومركز التوثيق اإلعالميوزير اإلعالم يتفقد معهد التأهيل والتدريب ومركز التوثيق اإلعالمي

مدير دائرة التوجيه المعنوي يكرم والد الشهيد العقيد أحمد الحمزيمدير دائرة التوجيه المعنوي يكرم والد الشهيد العقيد أحمد الحمزي

صنعاء / سبأ
اطلع وزير اإلعالم ضيف الله الشامي أمس 
ــل والتدريب  ــد التأهي ــل بمعه ــري العم ــىل س ع

اإلعالمي ومتطلباته واحتياجاته.
واستمع وزير اإلعالم خالل زيارته لعدد من 
ــام وقاعات التدريب والتأهيل، من عميد  األقس
ــتوى  ــة إىل رشح حول مس ــد لطف قشاش املعه
األداء وخطته للعام الجاري والصعوبات التي 

تواجه سري العمل يف ظل األوضاع الراهنة.
ــىل تأهيل  ــامي الحرص ع ــد الوزير الش وأك
ــة والصحفية مهنيا  ــوادر اإلعالمي وتدريب الك

ــتوى األداء  ــز مس ــهم يف تعزي ــا يس ــا بم وفني
وتطوير جودة العمل اإلعالمي.

ــام بتدريب  ــادة املعهد عىل االهتم وحث قي
ــة والصحفية ملواكبة  ــل الكوادر اإلعالمي وتأهي
ــا حجر الزاوية  ــورات املعارصة، باعتباره التط
والرهان الذي يعول عليه يف التحول والنهوض 
ــورات  التط ــة  ومواكب ــة  اإلعالمي ــالة  بالرس

الراهنة.
ــري العمل  ــالم س ــر اإلع ــد وزي ــك تفق إىل ذل
ــوزارة وما  ــي التابع لل ــز التوثيق اإلعالم بمرك

يقدمه من خدمات للباحثني واملهتمني.

واستمع وزير اإلعالم من مدير املركز أحمد 
ــول اختصاصات إدارات  ــي إىل إيضاح ح اللهب
ــا للباحثني يف  ــي يقدمه ــات الت ــز والخدم املرك
ــات  ــتعرضا الصعوب ــب .. مس ــف الجوان مختل
ــاطه يف الوقت  ــي تواجه العمل باملركز ونش الت

الراهن.
وحث الوزير الشامي قيادة ومنتسبي مركز 
ــذل املزيد من الجهود  التوثيق اإلعالمي عىل ب
ــرص الوزارة عىل  ــد خدماته .. مؤكداً ح لتجوي
ــز، نظراً  ــي تواجه املرك ــات الت ــل الصعوب تذلي

ألهمية التوثيق واملعلومات.

صنعاء / سبأ 
التقى مدير دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع أمس 
بوالد وأقارب الشهيد العقيد أحمد مهدي حسني الحمزي ركن التوجيه املعنوي 
باملنطقة العسكرية السادسة الذي ارتقى إىل ربه شهيداً يف ميادين العزة والكرامة 
دفاعاً عن الوطن ومواجهة جحافل الغزاة ومرتزقتهم يف جبهة الساحل الغربي.
ــة واملواقف  ــاألدوار البطولي ــوي ب ــه املعن ــر التوجي ــاد مدي ــالل اللقاء أش وخ
ــن واملرتزقة  ــة املعتدي ــه يف مواجه ــاق درب ــهيد ورف ــا الش ــي أبداه ــجاعة الت الش

منترصين لإلرادة الوطنية وعزة وكرامة واستقالل شعبنا اليمني.
ــد كرمهم الله  ــا جميعاً وق ــم األعظم من ــهداء ه ــد رسيع أن الش ــح العمي وأوض
ــهادة وهذا أعظم تكريم.. مؤكداً امليض عىل نفس الدرب الذي خطه الشهداء  بالش

بدمائهم الزكية حتى تحقيق النرص.
ــام  ــهيد اعتزازهم بأن الله كرمهم بهذا الوس ــد والد وأقارب الش ــن جهتهم أك م
ــهادة يف سبيل الله والوطن وأنهم سيقدمون الشهيد تلو الشهيد  ونيل ولدهم الش

من أجل الوطن وقضية الشعب العادلة.
ويف نهاية اللقاء كرم مدير دائرة التوجيه املعنوي والد الشهيد بدرع الدائرة.

انهاء أعمال اإلصالحات الطارئة بالسائلة في األمانةانهاء أعمال اإلصالحات الطارئة بالسائلة في األمانة
ــات الطارئة يف  ــة أمس اإلصالح ــي بأمانة العاصم ــاه والرصف الصح ــة املي أنهت مؤسس
ــاون مع وزارة  ــائلة بالتع ــيس ملياه الرصف الصحي ملنطقة الس ــط الناقل الرئي ــتبدال الخ اس

املياه والبيئة.
ــة املياه  ــبأ) أن الفرق الفنية التابعة ملؤسس ــامي لـ(س ــة محمد الش وأوضح مدير املؤسس
ــي الذي يتكون من  ــيس الناقل ملياه الرصف الصح ــتبدال الخط الرئي أنهت اإلصالحات باس
ــردم ووضع طبقات األتربة عىل  ــتبتوس" .. مبينا أن الفرق تقوم حالياً ب ــانية "أس مادة خرس

الخط الجديد إيذاناً بفتح السائلة أمام املارة والسيارات كما كانت سابقا.
ــزاء منه النتهاء مدة  ــل القديم ملياه الرصف الصحي انهارت أج ــار إىل أن الخط الناق وأش
ــدادات كلية للخط وترسب  ــبب يف انس ــه وعمره االفرتايض املحدد بـ 35 عاما، ما تس صالحيت
ــود قيادتي وزارة املياه وأمانة العاصمة يف اإلرشاف  ــح مياه الرصف الصحي .. مثمنا جه وطف

واملتابعة لإلصالحات بموقع السائلة ودور الفرق الفنية والعاملني خالل األسبوع املايض.
ــد مداعس أن  ــة املهندس محم ــؤون الفني ــة املياه للش ــد نائب مدير مؤسس ــن جانبه أك م
املؤسسة تعمل حاليا عىل إجراء دراسات وتصاميم عاجلة بإرشاف وزارة املياه ووحدة املدن 

الحرضية ووزارة التخطيط ملعالجة أوضاع الشبكة وخطوط النقل الرئيسية والفرعية .
ــبكة  ــكاليات لش ــتتضمن معالجات كفيلة بعدم حدوث أي إش ــات س ــت إىل أن الدراس ولف

الرصف الصحي التي انتهى عمرها االفرتايض.

صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين في إبصلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين في إب
إب /سبأ

ــة إب أمس  ــيل بمحافظ ــح قب ــى صل أنه
قضية قتل بالخطأ بني أرستني من مديريتي 

الظهار ومذيخرة باملحافظة.
ــه وكيل  ــذي تقدم ــيل ال ــح القب ويف الصل
املحافظة إسماعيل سفيان بساحة منطقة 
ــاء دم املجني  ــن أولي ــار، أعل ــة بالظه نعيم
عليه مروان عيل هزاع الحسني من مديرية 
مذيخرة العفو التام والتنازل لوجه الله عن 
الجاني زيد عيل نعمان اليفريس من مديرية 
ــاد وكيل املحافظة باملساعي  الظهار.. وأش
ــب  لتقري ــت  بذل ــي  الت ــرية  الخ ــود  والجه
ــات النظر بني املتنازعني وحل القضية  وجه

بطرق أخوية بعيداً عن لغة القوة والسالح.
ــا  ــة القضاي ــني إىل معالج ــا املواطن ودع
واملشاكل بطرق سلمية وقانونية بعيداً عن 

الثأر وإقالق األمن والسكينة العامة.
ــاء  وأبن ــان  وأعي ــائخ  مش ــن  ثم ــا  فيم
ــرة الجهود التي  ــار ومذيخ مديريتي الظه
ــأرات  ــة الث ــاء ووأد فتن ــن الدم ــت لحق بذل
ــني  األرست ــب  وتجني ــل  القبائ ــاء  أبن ــني  ب

واملديريتني العنف.
ــني  املديريت ــائخ  مش ــح  الصل ــرض  ح
ــني  الحس ــود  ــة محم القضي ــني يف  املحكم
ــاروق  وف ــالن  عق ــدر  وب ــريس  اليف ــده  وعب

العدوف وسلطان الحاج.

تعاملك مع البضائع المهربة بما فيها السجائر طريقك ل�فالس. 
مصلحة الضرائب – الرقم المجاني: (٨٠٠٠٠٣٣).
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ــدول التي  ــأة عىل ال ــري هبطت فج ــاك صحوة ضم ــيس بأن هن ــاع نف ــت إقن حاول
ــا وبعض دول  ــارك فيه مثل أمريكا وبريطانيا وفرنس ــر العدوان عىل اليمن وتش تدي
الغرب التي صَدَمْت إنسانيتَها الحساسة قضية مقتل خاشقجي فكانت وفق بعض 
ــبة للتفكري يف مأساة شعب يتعرض ألبشع عدوان منذ أربعة أعوام  التحليالت مناس
ــعودية واإلمارات ومن أعلنوا  ــلحة واستُْخِدم فيه حكام الس بْت فيها أفتك األس ُجِرّ
ــرف الهدف منه إالّ  ــة تحالفهما العدواني الذي ال يع ــوا ضمن قائم ــوا أن يكون أو قبل

من يديره !!
حاولت إقناع نفيس بهبوط هذه الصحوة لكنها أبت !،

ــأن اليمن عدة مرات لعيل  ــن الدويل رقم (2451) بش ــرأت نص قرار مجلس األم ق
ــا فإني كلما  ــرشوع تقدمت به بريطاني ــرار كان بناًء عىل م ــا وألن الق ــد ما يقنعه أج

أعدت القراءة ازددت توجساً !
ــا القذر يف القضية  ــتعماري ودوره ــرتان الدولة صاحبة املرشوع باملايض االس الق
ــت لعل بريطانيا تريد  ــلمني عموماً ، رغم ذلك قل ــطينية وقضايا العرب واملس الفلس
ــانية وفتح صفحة جديدة يف  ــل ماضيها ببعض أعمال إنس التكفري عن ذنوبها وغس

العالقة السوية مع الشعوب وهي العالقة املؤهلة للبقاء ! ؛ 
ــوى  لم تكن قرارات مجلس األمن وال منظمات األمم املتحدة عموماً منذ ولدت س
ــات  ــدول ذات التأثري الفعيل يف سياس ــني ال ــوة ب ــات الق ــات وتوازن ــكاس لسياس انع

وتوجهات املنظمة األممية ومنها بريطانيا !
ــة الدولية فما الذي  ــاك صحوة ضمري لدى هذه الدول واملنظم ــاءلت لو أن هن تس
ــألة بديهية جداً وهي أن العدوان عىل اليمن باستخدام  يحول بينها وبني إدراك مس
ــمها  ــح عدوان حصل عىل الرشعية الدولية ، وباس ــوان الرشعية الدولية كان أوق عن
ــع الجرائم  ــتثناء وارتكبت أبش ــان دون اس ــه جميع حقوق اإلنس ــت من خالل انتهك
ــة صنعتها بريطانيا  ــخ نفََّذته دويالت بدوي ــالم عرب التاري ــعب حضاري مس بحق ش
ــوى بالبشاعات التي ارتكبها  كما صنعت ارسائيل وهي كيانات ال يذكرها التاريخ س
ــوها بدعم مهندسها بريطانيا أضيف البها رديفتها أمريكا اللتان لعبتا دوراً  مؤسس
ــيس هذه الدويالت أبرزها السعودية واإلمارات والكيان الصهيوني و  واضحاً يف تأس
تساءلت ، ما الذي يمنع بريطانيا صاحبة املرشوع لو كان ثمة صحوة ضمري حقيقي 

من اتخاذ قرار بوقف العدوان وتحميل املعتدي تبعاته ؟!
ــة أمل يف مراجعة  ــن الظن عيلِّ أجد بارق ــتحالب كل عوامل حس ــد حاولت اس لق
ــعب اليمني  ــح صفحة جديدة يف العالقة مع الش ــلوكها وفت ــذه الدول العدوانية س ه
ــلطة  ــاتري هذه الدول هو صاحب الس ــاتري ومنها دس ــعب كما تقول كل الدس ألن الش

ومالكها وهو من ثم صاحب الرشعية التي يقتلونه باسمها ومالكها !؛
ــرتض أن تكون جزءاً  ــع أن هذه الدول العظمى التي يف ــا يحدث عىل أرض الواق م
ــيادة وعدم  ــن القوة الدافعة بالنظام الدويل نحو تحقيق العدالة واحرتام مبدأ الس م
ــو الطريق الطبيعي  ــون الدويل ه ــدول ألن احرتام مبادئ القان ــؤون ال ــل يف ش التدخ
ــن طريق املفهوم املتوحش  ــح جميع الدول والبرش يف العالم وليس ع ــق مصال لتحقي

للمصالح !،
ــرارت مجلس األمن الخاضع  ــول عكس ما تفعل فكل ق ــف تق هذه الدول مع األس
لنفوذها كانت يف العدوان املمنهج عىل اليمن ترجمة قاسية لرغبة النظام السعودي 
ــق للقانون الدويل وكل  ــف معهما ومخالفة باملطل ــي ومن يديرهما ويتحال واإلمارات

املواثيق املتعلقة به !!؛
ــم ( 2451 ) عىل األقل حتى اآلن عن هذا  ــار إليه رق ولم يخرج القرار األخري املش

النهج العدواني وأكتفي هنا ببعض املالحظات حوله :
ــابقة بشأن اليمن والتي تعد بحق  1 - تحدث القرار يف ديباجته عن القرارات الس
ــا ومحاولة  ــتقبالً أبعاده ــخ القانون الدويل مس ــف تاري ــة دولية البد أن يكش فضيح

رشعنتها للعدوان .
ــيادته  ــوي بوحدة اليمن وس ــس االمن الق ــزام مجل ــة إىل الت ــارت الديباج 2 - أش

واستقالل أراضيه والوقوف إىل جانب الشعب اليمني ،
وهذا جميل ولكن القرار يف جوهره حرص عىل االستمرار يف منهج تجزئة الحلول 
ــب أو بعيد  ــدة ولم يرش من قري ــىل ميناء الحدي ــألة املرتبات ع ــالً ركز يف مس ــه مث ألن
ــي احتلتها أدوات العدوان  ــاء وبقية املوانئ اليمنية الت ــاء عدن واملكال واملخ إىل مين
ــي أن تخضع  ــوء وكان الطبيع ــن تبعهم بس ــارات) وم ــعودية واإلم ــده ( الس أو عبي
ــاً ملا فيه مصلحة  ــي تورد إيراداتها جميع ــئ واملعابر للرقابة الدولية ك ــع املوان جمي
ــيادة اليمنية  ــه متصلة بالس ــكل منافذ وطني ــد فاملوانئ تش ــعب اليمني الواح الش
ــمال  ــل معاناة من مناطق الش ــة تحت االحتالل أق ــق الجنوب الواقع ــت مناط وليس
ــة التي يعرب عنها أحد  ــي أن تالحظ كل هذه الوقاحة اإلماراتي ــل عىل العكس ويكف ب
ــوبني عىل جزيرة أرخبيل ُسقطرى  اإلماراتيني يف لقائه مع بعض املرتزقة من املحس
ــية الصحراء  ــراوي منحهم جنس ــان اإلماراتي الصح ــم تكرم الكي ــي يعلن له اليمن
ــية  ــقطرية مع عمر جنس ــجرة ُس ــالً املقارنة الواجبة عليه بني عمر أصغر ش متجاه

هذه الدويلة الخادمة للمرشوع الصهيوني اآليل إىل األفول !
ــدوان الذي يهدف إىل تطبيق  ــل مثل هذه الخطوات محاولة ناعمة لخدمة الع فه
ــية كأدوات  ــتخدام بعض القوى السياس مرشوع األقلمة األمريكية الذي أخرج باس

غري محرتمة ؟!
ــدث يف اليمن عىل أنه  ــل مع ما يح ــتمرار منهج التعام ــرار إياه عن اس ــرب الق 3 - ع
ــق الذي يقوم به املال  ــتمر والحصار املطب ــزاع داخيل متجاهالً حجم العدوان املس ن
السعودي واإلماراتي والعقل األمريكي الربيطاني الصهيوني بصورة واضحة وهذا 

يهدف اىل دعم استمرار العدوان وعدم االكرتاث بحقوق الشعب اليمني .
ــد العدوان  ــع عنها ض ــدة واملداف ــة الحدي ــم ملدين ــني املهاج ــرار ب ــاوى الق 4 - س
ــزام بإعادة  ــرر أن عىل الطرفني االلت ــي هي من أدواته فق ــات اإلرهابية الت والجماع
ــار املتبادل وال ندِري بتفاصيل هذه العملية ولكن هدفها واضح وهو أن قوات  االنتش
ــد تمكنت من الوصول  ــن اقتحام املدينة رغم أنها ق ــدوان املهاجمة قد عجزت ع الع
ــريان العدوان  ــطة ط ــع املجازر بواس ــع يف مداخلها بعد ارتكاب أبش ــض املواق إىل بع

وبارجاته .
ــرشوع القرار يخطط إلنهاء التحصينات التي بنيت عىل  ويبدو أن العدوان عرب م
ــا من البحر  ــاح املجال ملهاجمته ــن املدينة إلفس ــنوات املاضية للدفاع ع ــدى الس م
ــهل احتالل امليناء  ــري العتقاده أن ذلك يس ــتغالً التفوق الجوي والبح ــو مس والج

بواسطة هذه الحيلة املسماة إعادة االنتشار املتبادل !،
ــلمية لكن مالمح الحل السلمي لم  ال يمكن ألي عاقل إالّ أن يكون مع الحلول الس

تلح يف األفق بعد ، 
وما يبدو واضحاً أن األمم املتحدة مع األسف الشديد كالجامعة العربية ال تزاالن 
ــري مارتن غريفيث لالتفاق الذي  أداة يف يد العدوان ومحاولة رشعنته ونأمل أن تفس

قيل أنه سيقدمه يف آخر زيارة سيكون نافياً لهذه الهواجس والتوجسات !.
ذات يوٍم خاطب الفقيد الشحاري السفري السعودي بقوله :

ـــِري األم ـــن  اب للسفري  ـــوِرقــل  ــأت تــقــديــر األم ــط أخ
ـــد أتـــشـــرتي ـــري ــال أقــــداس الــشــعــوِرمــــــاذا ت ــامل ب
أتــشــرتي ـــد  ـــري ت ذا  ـــا  والضمِريم الــكــرامــة  رشف 
ســوى ــــرشي  ي ال  ـــــال  والقسوِرامل الــزبــالــة  جــَيــِف 
ســوى ــــرشي  ي ال  ـــــال  ــذوِرامل ــج ال ــن  م املتعفنني 

من قصيدة لفقيد الوطن يوسف الشحاري 
ولإلماراتيني نقول:

لن يَضِيّع اليمانيون الطريق إىل سقطرى 
وقد عرفت صواريخهم الطريق إىل أبو ظبي

صنعاء/سبأ
ــالم التوثيق  ــاء أق ــاء املحاكم االبتدائية ورؤس ــدرت وزارة العدل تعميما لرؤس أص

باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار الوثائق الخاصة بالشهداء.
ــة الرشعية وحكم  ــم انحصار الوراثة والوكال ــدد التعميم الوثائق الخاصة بحك وح
ــتكمال العمل بمرشوع املسح امليداني لبيانات أرس الشهداء  التنصيب وذلك بهدف اس

"املرحلة الثانية".

وزارة العدل تصدر تعميما بشأن وزارة العدل تصدر تعميما بشأن 
إصدار وثائق الشهداءإصدار وثائق الشهداء


