
االخ محافظ اليتيم احد ابناء مديرية نجرة  حجة رجل بسيط لم يكن 
يوما قاطع طريق او مجرمًا له اكثر من ثالثة اشهر في مصر يتلقى العالج 
بعد معاناة من المرض الذي ألم به ألكثر من عام وهو في اليمن لم يستطع 
االطباء تشخيص مرضه فاضطر للسفر الى مصر لتلقي العالج برفقة االستاذ 
محمد شوعي الراجعي وبعد اجراء عملية للغشاء البطني في مصر طيلة ثالثة 
اشهر قرر ان يعود الى وطنه بين اوالده واهله متمنيًا ان كتب له الله له في 
العمر بقية ان يخوض صراعه مع المرض بين اهله وان كتب الله له الموت 
فليمت  قرير العين بين اوالده وأهله فقرر السفر واجبرته الظروف ان ينزل 
في مطار سيئون ويسافر برًا عبر طريق مارب هو ورفيقه محمد شوعي 
الراجعي مدير مدرسة قدم نجرة المربي الفاضل والمعلم الصادق الذي كان 
أبًا لكل الطالب الذين درسوا في مدرسته وكثير منهم يدرس اآلن في دول 
مختلفة.. ظن االخ محافظ أنه سيصل الى اهله وبيته في مدينه حجة ليحتضن 
اوالدة ويقبلهم ويضمهم الى صدره 
فقلوبهم تهفو اليه ينتظرون عودته 
ف��ق��د اف��ت��ق��دوا م��داع��ب��ت��ه وح��وارات��ه 
اللطيفة معهم ..فمحافظ كان يعامل 
اوالده كاالصدقاء لم يعاملهم يوما 
ما بغلظه ولم يخافوا منه كما يخاف 
االبناء من آبائهم  ان عملوا جرمًا صغيرًا 
النهم يعلمون بلطف ابيهم وقلبه 
الكبير في جسده النحيل ال��ذي زاد 
نحواًل بعد مرضه واصبح خيال انسان 

عندما تراه ..
فمحافظ اليتيم متيم بحب اوالده 
الن��ه ال يمتلك م��ن متاع الدنيا سوى 
اوالده ف��ه��و ي��ح��ب وي��ح��ب ال��ن��اس 
فالعالقات التي جعلت الناس يحبونه 
ليس ماله او سلطانه وانما خفة ظله 
وطيب قلبه كل هذه الخواطر تراود 
محافظ وه��و على الباص في طريق 

مارب ، ولم يكن يتصور ان دعاة الشرعية وسدنة االصالح سيحرمونه من 
اوالده ويسجنون شوقه وتلهفه وجسده النحيل المثقل بالمرض ..لكنهم 
اثبتوا انهم فوق مستوى البشاعة واالفالس االخالقي والقيمي فقاموا باعتقال 
احالم محافظ اليتيم ورفيقه محمد شوعي الراجعي واودعوهما السجن منذ 
ما يقارب االسبوع بدون اي ذنب ارتكبه سوى احالمه وتلهفه ألوالده واهله 
فمحافظ ال يقوى ان تضع قيدًا في يده لنحولها وال يستحق سجنًا لتدارك 

خطره فهو كالنسيم وأرق ..
عذرًا اخي محافظ فنحن في زمن الدواعش واالخوان الذين قتلوا  كل القيم 
االخالقية واالنسانية والحضارية وصلبوها على  معبد الملكة بلقيس في 
مأرب الحضارة والتاريخ.. اخي محافظ، الدواعش واالخوان ودعاة شرعية 
العهر لم يعتقلوا احالمك فقط ولم يقتلوا شوقك انت بل انهم قتلوا وصلبوا 
كل القيم الحضارية والمجد التليد لمملكة سبأ  الذي كنا نفتخر به بين االمم  
، عندما يتحدث انسان عن اليمن ..عذرًا اخي محافظ فالدواعش واالخوان 
صلبوا مأرب بكل تأريخها واصبحت مملكة لمجموعة من الوحوش الذين 
ة القبح وادمنوا قطع الطريق  تلبسوا بأجساد آدمية ولحى مزيفة وارتدوا عباء
واصطياد أرواح الناس واحالمهم ليرووا جشع نفوسهم ونزعات احقادهم 
وانتقامهم بقتل الناس وشرب دمائهم وصلب احالمهم ومصادرة حرياتهم 
، انهم ذئاب بشرية لوثوا وجه مأرب واليمن، فمحافظ اليتيم ليس مجرمًا 
حتى تقايضوا به لألفراج عن قتلة ومجرمين وليس اسير حرب حتى تقايضوا 
به لإلفراج عن اسرى وخونة يقاتلون في صف العدوان السعودي ، وال يمكن 
ان نقبل بذلك الن محافظ اليتيم حالة انسانية خاصة كشف عن حقارتكم  

وهزمكم هزيمة نكراء ستظل تالحقكم عبر التاريخ ..
 ومن هنا اناشد كل مشائخ  ووجهاء وابناء مأرب.. مأرب التاريخ والحضارة 
ان ينتصروا لمأرب اواًل ويستعيدوها من خاطفيها الدواعش واالخوان كما 
اناشدهم ان كان لديهم بقايا احساس وانتماء ألرض االمجاد مأرب باألفراج 
عن االخوين  محافظ اليتيم ومحمد شوعي الراجعي وعن الطالب امير الدين 
جحاف الذي اعتقلوه وهو ذاهب إلكمال دراسته ..أملي فيكم كبير.. والنامت 

اعين الجبناء ..

  سمير النمر 
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كشفت مصادر خاصة عن حجم الفظائع التي يرتكبها مرتزقة 
العدوان في محافظة مأرب بحق المئات من  المواطنين المسافرين 
سواء مغتربين او مرضى عادوا من الخارج ومن عموم المحافظات 
يتعرضون لعمليات  اختطاف من قبل مرتزقة السعودية حيث 
يقومون  بابتزازهم  وتعريضهم للسجن والمعامالت غير 

اإلنسانية.. 
»الميثاق« ان المدعو عبدالغني شعالن )ابو  وقالت المصادر لـ
محمد( الذي عين مؤخرًا قائدًا لما تسمى بالقوات الخاصة بمارب 
وهو من ابناء محافظة حجة يقوم بعمليات اعتقاالت بالهوية 
لمرضى وتجار وطلبة ومسافرين وفقًا لمكان ميالد بعض 
المحافظات مثل حجة وغيرها والذين يعدون مطلوبين للغاية 
والمدعو شعالن معني بك، حيث يقوم بتكديس المعتقلين في 
حمامات وينامون على البالط وحيث ال ماء وال هواء وال اضاءة، كما 
يرغمونهم على التغوط في مالبسهم، واليسمح لهم  بالخروج، 
والتحقيق معهم وإجبارهم على االعترافات على كراسي التعذيب 
الداعشية ، ويطالبونهم بمعلومات عن اماكن شخصيات عامة 
ومواقع بعينها في محافظة حجة وغيرها ليعودوا بهم الى 
سجونهم البربرية بعد ان انتزعوا منهم شيئًا من جلودهم 
وينتهكون من كرامتهم، هذا فيما يتم تصفية البعض داخل 

تلك المعتقالت حسب افادات سجناء.
 الجدير بالذكر ان قصصًا فظيعة تروى عن تلك المعتقالت 
السرية التي اقامها جماعة االخوان في مأرب، حيث يزج فيها حتى 
الكهول ممن سافروا للقاء ابنائهم القادمين من السعودية ليلتقوا 
بوحوش آدمية في الطريق، ويرموهم داخل هذه السجون المرعبة، 
فهناك  المئات من المواطنين االبرياء بينهم  عمال عادوا من 
السعودية الى أرض الوطن بعد سنوات من الغربة فرحين بلقاء 
اهاليهم، فيما حظهم العاثر يلقي بهم في أيدي هذه الوحوش 

وال يزالون مفقودين بنظر اهاليهم الى اليوم  .
رى ماذا يجرى يا أهلنا في مأرب. وما موقف مشائخ ووجهاء 

ُ
ت

واعيان  وابناء  مأرب الشرفاء الذي عهدناهم رجال العزة والكرامة 
واالباء ورفض االعمال الدنيئة..  فهل تقبلون بما يفعله هؤالء 

المجاذيب .؟
اين منظمة العفو الدولية؟ اين منظمة هيومن رايتس ووتش 
؟ فما يحصل في معتقالت مأرب جرائم مروعة  وانتهاك لكل 
ما هو انساني من قبل جماعات متوحشة  وعلى رأسهم المدعو 
شعالن الذين يمعنون في اساليب التعذيب وااليغال  في التوحش 

والقذارة   بحق مسافرين  ومرضى  وطالب  .
ُيذكر ان هناك مئات الشكوى بأشخاص متورطين في  ارتكاب 
هذه الجرائم ممن أصبحوا أثرياء بعد ان قاموا بنهب أموال 
وممتلكات مغتربين وغيرهم من المسافرين، فلم يكتف هؤالء 
المجرمين بإلحاق عاهات بمن يقع في قبضتهم جراء بشاعة 
التعذيب الذي يتعرضون له، بل ان هناك من المعتقلين ممن اصبح 
 بينهم العشرات من المغتربين والمرضى الذين 

ً
مصيرهم مجهوال

 في مأرب من قبل مرتزقة العدوان منذ 
ً
تعرضوا  لالعتقال باطال

بداية العدوان السعودي على بالدنا ..

الطالب اليمنيون يغلقون 
سفارة بالدنا في روسيا

وفاة 10 أطفال جوعًا في قفر إب
اوضحت مصادر محلية بمديرية القفر 
محافظة إب أن عشرة اط��ف��ال توفوا 
بسبب المجاعة التي تشهدها المديرية 
جراء العدوان السعودي الغاشم والحصار 

الجائر على بالدنا.
أك���دت م��ص��ادر محلية ف��ي مديرية 
القفر أن الوضع في المديرية كارثي إذا 
لم يتم تالفيه وإنقاذ أبناء المديرية من 
شبح الجوع الذي طال أطفالهم بعد أن 
أدى العدوان والحصار الى تفاقم الوضع 

اإلنساني في المديرية..
الجدير بالذكر أن محافظة الحديدة 
هي األخرى تشهد مجاعة وفاقة بسبب 
العدوان والحصار أدت الى وفاة العديد 
من المواطنين في المحافظة جلهم 
اطفال ونساء وس��ط صمت مقيت من 

قبل المنظمات العربية والدولية.

اكثر من 2000 شهيد وجريح ضحايا العدوان  بصنعاء 
بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان السعودي الغاشم حتى نهاية نوفمبر 2016م ألفين و184 شهيدًا 

وجريحًا في محافظة صنعاء.
وأوضح مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أن عدد الشهداء بلغ 476 شهيدًا بينهم 
54 امرأة و70 طفاًل، فيما بلغ عدد الجرحى ألف و703 جرحى بينهم 119 امرأة و141 طفاًل منذ بدء العدوان 

و حتى نهاية نوفمبر الماضي .
وأشار المنتصر إلى ان عدد الشهداء في مديرية نهم بلغ 135 شهيدًا و92 شهيدًا في مديرية جحانة و43 

من مديرية ارحب، وبلغ عدد الشهداء 
في مديرية خوالن 48 شهيدًا، و33 
من مديرية سنحان وبني بهلول و33 
شهيدًا من بني حشيش و29 من بالد 

الروس.
ولفت مدير عام مكتب الصحة إلى أن 
عدد الشهداء في مديرية همدان بلغ 
19شهيدًا و18 من بني مطر وعشرة 
شهداء من الحيمة الداخلية وتسعة من 
صعفان وتسعة من مركز المحافظة، 
فيما بلغ ع��دد الشهداء ف��ي مديرية 
الحيمة الخارجية ستة شهداء وثالثة 

من مناخة وشهيدين من الطيال.

أغلق الطالب اليميون الدارسون في روسيا -الخميس- مبنى السفارة اليمنية في موسكو احتجاجًا على تأخير 
دفع مستحقاتهم المالية.

وقال بيان صادر  لرابطة الطالب  في روسيا: إن هذه هي أولى الخطوات التصعيدية التي هددوا بالقيام بها 
بعد أن استنفدوا كل الطرق للوصول إلى حل لمشاكلهم.

وطبقًا للبيان فإن "رابطة الطلبة اليمنيين بروسيا بدأت الخطوة األولى بإغالق السفارة اليمنية حتى يتم 
سرعة صرف المستحقات المالية، حيث وقد أبلغت الرابطة الوزارة.. وقد وجه المختصون بتشكيل لجنة من 

السفارة والملحقية للبدء بصرف المستحقات المالية للطالب".
وأشار البيان إلى أن "الرابطة سعت جاهدة إلى تحييد االعتصامات عن االصطدام واإلعاقة لعمل الملحقية 
والقنصلية، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بعد أن رفضت كل االقتراحات التي قدمتها الرابطة للتخفيف من 

معاناة الطالب وخاصة المرابطين في مبنى السفارة منذ حوالي شهر".
ل بمستحقات الطالب،  عي أنه حوَّ الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي اصبحت في اليمن وزارتين وكل يدَّ
فيما الطالب اليمنيون في الخارج يموتون جوعًا وُيطردون من الجامعات بسبب عدم وصول مستحقاتهم 

المالية.

معتقالت رعب  تنتشر لمرتزقة السعودية في مارب

مناشدة أمام مشــائخ وأبنـاء مـارب ..

من خالل المشاهدة والمتابعة والمراقبة لما حدث 
ويحدث لبعض البلدان العربية  من تحوالت يزعم 
البعض انها تسير في االتجاه الديمقراطي بينما هي  
الحقيقة الموثقة على ارض الواقع والتي ال يستطيع 
احد ان ينكرها تكشف عن وجود أياٍد خفية وبمساعدة 
خليجية تعمل في بعض دول الوطن العربي إليجاد 
ديمقراطية طائفية تحطم وتدمر تلك البلدان اكثر من 
تقدمها بل ان األنظمة الديكتاتورية قد تحقق منفعة 
لتلك الدول أفضل من تطبيق الديمقراطية الطائفية..

العراق على سبيل المثال كان في شتى نواحي الحياة 
أفضل في ظل النظام العسكري أو نظام الحزب الواحد، 
من النظام الديمقراطي الطائفي والمحاصصة الطائفية 

المتبعة حاليًا في النظام السياسي للعراق..
وكذلك الجمهورية اللبنانية فقد عجز اللبنانيون 
ألكثر من عامين عن التوافق على اختيار رئيس للبلد 
وذل��ك العجز هو ثمرة اتفاق الطائف وال��ذي أقر على 
أساس طائفي ووفقًا لمؤامرة فرنسية شرعنت أن يكون 
للمسيحيين حق منصب رئاسة الدولة وللسنة منصب 
رئاسة الحكومة وللشيعة رئاسة البرلمان.. وما نخشاه 
أن يتم الشرعنة للنظام السياسي في اليمن على نفس 
الطراز والنموذج العراقي واللبناني فالدول الغربية 
ودول الخليج كانت لها الباع االول في صياغة وفرض 
الديمقراطية الطائفية في تلك البلدان  وهي بذلك تحقق 
أهدافها، وبالنسبة لدول الخليج  فهي تعرف ان تطبيق 
الديمقراطية الطائفية ونظام المحاصصة الطائفية في 
الوزارات واإلدارات بين مختلف الفرق المختلفة للدول 
العربية سوف يولد نظامًا سياسيًا مشوهًا سيئًا عند 
مقارنته باألنظمة الملكية الحاكمة في دول الخليج بحيث  
يثبت المزاج العام  وال��واق��ع ب��دون ج��دل ان  األنظمة 
الملكية أفضل من األنظمة الديمقراطية، وكذلك تظل 
دول الخليج مسيطرة على القرار السياسي او جزء منه 
في تلك الدول، والجزء اآلخر بيد قوى خارجية مضادة 

كما هو الحال في لبنان والعراق.
وبالنسبة لألهداف االمريكية والغربية الديمقراطية 
الطائفية في بعض أنظمة البلدان العربية تكمن في 
ان هذا النوع من الديمقراطية تمكنها وبسهولة من 
القضاء على هذا النظام أو ذاك في الوقت ال��ذي تريد 
عندما تتعارض مصالح تلك الدول صاحبة الديمقراطية 
الطائفية مع المصالح االمريكية والغربية والخليجية  
كون الديمقراطية الطائفية تصنع دواًل ضعيفة هشة 
وقيادات تحكم تلك الدول، بينما والؤها لدول خارجية 
ال للوطن الذي تحكمه.. فمثل هذه ال��دول والقيادات 
يكون من السهل إشعال حروب أهلية بينها في عشية 
وضحاها عندما تقرر ال��دول الغربية والخليجية ذلك، 
مع العلم ان من الصعب  على الدول الغربية والخليجية 
عمل ذلك عندما تسود الديمقراطية الحقيقية التي 
تجعل من الصعب على الدول الغربية ان تشعل حروبًا 
داخلها كما هو األمر في الدول الدكتاتورية ذات الحزب 
الواحد والتي هي محصنة من التدخالت الخارجية اكثر 
من دول تحكمها ديمقراطيات طائفية.. ولذلك نعتقد 
أن م��ن مصلحة أمريكا وال��غ��رب ودول الخليج دعم 
الديمقراطيات الطائفية في البلدان العربية لخدمة 

مصالحها..

 معمرعبداللطيف راجح  

الديمقراطية 
الطائفية صناعة 

غربية خليجية

وزير الصناعة يؤكد استقرار الوضع 
التمويني وتوافر المواد الغذائية األساسية

أكد وزي��ر الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أن الوضع 
التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية 
االساسية متوافرة..وأوضح وزير الصناعة أن ما تناقلته بعض 
وسائل اإلع��الم من نفاد المواد الغذائية وأن التجار أوقفوا 

استيراد تلك المواد ليس له اساس من الصحة.
ات وتواصل مستمر مع التجار وآخر  وقال: "نحن على لقاء
باخرة وصلت قبل يومين الى الميناء، والقطاع الخاص الوطني 
وقف في جميع الظروف الصعبة لتوفير تلك المواد للمواطنين" 
..وأش��اد وزير الصناعة بتعاون القطاع الخاص مع ال��وزارة ، 
مشيرًا إل��ى أن��ه تم التنسيق معهم لتوفير المواد الغذائية 

واالستهالكية االساسية للفترة القادمة .
وقال: "األمور مطمئنة والمواد الغذائية االساسية متوافرة 
وتتدفق بانسياب وبشكل طبيعي لمختلف االسواق بمحافظات 
الجمهورية"..واعتبر وزير الصناعة ما تناقلته بعض وسائل 
االع��الم استهدافًا للقطاع الخاص ولما يقدمه من خدمات 
للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة ، مشيرًا إلى أن هنالك 
بعضًا من المشاكل نعمل على حلها لتقديم التسهيالت الالزمة 

للقطاع الخاص .
وأش��ار إل��ى أن ال���وزارة وجهت مكاتبها في أمانة العاصمة 
ومحافظات الجمهورية بتكثيف الجانب الرقابي لألسواق 
والمحالت التجارية وموافاة الوزارة بأي مخالفات سعرية على 

المواد الغذائية األساسية أواًل بأول.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن هذا اإلجراء يأتي للتأكيد 
على أهمية الحفاظ على مستوى األسعار عند حدود القدرة 
الشرائية للمواطن في ظل ال��ظ��روف الحالية التي تمر بها 
البالد ..وأكد أنه تمت دعوة كافة الشركات المستوردة للمواد 
الغذائية األساسية إلى الحفاظ على استقرار وت��وازن أسعار 
المواد الغذائية األساسية ، مشيرًا إلى أن الوزارة ألزمت التجار 
بإشهار قوائم أسعار السلع ومنحهم فترة 21 يومًا إلشهارها 
ات القانونية تجاه المخالفين من  حيث ستتخذ الوزارة اإلجراء

التجار.
ولفت وزي��ر الصناعة إلى أنه سيتم بعد المنحة المحددة 
تشديد وتكثيف الحمالت الميدانية على األسواق والمحالت 
التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وضبط المخالفين.
وأشار إلى أن الحمالت الميدانية تهدف إلى ضبط المخالفات 

المرتبطة بالسلع الغذائية منتهية الصالحية والمجهولة 
ومنع عملية االحتكار واالرتفاعات السعرية غير المبررة 
في بعض المواد الغذائية، وإل��زام جميع المحالت التجارية 
بإشهار األسعار، وضبط التجار المخالفين وإحالتهم إلى النيابة 

المختصة.
ات المتخذة  وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن هذه اإلجراء
من قبل الوزارة تأتي للتعاون مع المواطن اليمني الذي يعاني 
صعوبة العيش جراء العدوان السعودي األمريكي والحصار 
المفروض على اليمن، األمر الذي يزيد من معاناته من قبل 
بعض ضعفاء النفوس من التجار الذين يستغلون الوضع الذي 

تمر به البالد من خالل احتكار بعض السلع ورفع أسعارها.
وأك��د على أهمية الرقابة المجتمعية ونشر ال��وع��ي بين 
المواطنين بأهمية االط��الع على بيانات المنتج والبطاقة 
الغذائية قبل الشراء والتأكد من سالمتها ، داعيًا المستهلكين 
إلى المساهمة في الكشف عن السلع االستهالكية المغشوشة 
والمزورة والمنتهية الصالحية والمخالفة للمواصفات القياسية 
واإلبالغ عنها على الرقم »174- 235468«.. كما دعا إلى 

الحرص دائمًا على الشراء بموجب الفواتير .


