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> ها هي القيادة التركية بقيادة رئيس ال��وزراء طيب اردوغان القيادي بحزب التنمية 
والعدالة ذي االيديولوجية االسالمية ويعد جزءًا ال يتجزأ من تنظيم االخوان المسلمين 
العالم��ي.. ان الدور الذي ينتهج��ه  اردوغان في إش��عال نيران الفتن والعم��ل على الزج 
بالشعوب العربية في حروب اهلية تأكل االخضر واليابس والعمل على استقطاب القوى 
االستعمارية للوطن العربي  من جديد إنها بداية حقبة استعمارية جديدة ونهب ثرواته 
وموارده وتمزيقه وعلى أساس طائفي وعرقي والزج بالشعوب العربية في حروب طائفية 

وتدمير للجيوش واالسلحة التي تمتلكها للدفاع عن الحدود السيادية.
ان السياسة التركية الجديدة التي ينتهجها االخوان القوميين تهدف الى تسليم الوطن 
العربي الى القوى االستعمارية من باب  ان يكون لها نصيب من الكعكة  وعقود استثمارية 
للشركات التركية هذا من جهة، ومن باب تصفية 
الحسابات مع القوميين العرب الذين ثاروا عليها 
إبان الحرب العالمية االولى ايام ثورة الشريف الى 
جانب الحلف��اء التي انته��ت باتفاقية س��ايكس 
بيكو التي قس��مت تركة الرجل المريض بين كل 
من فرنس��ا وبريطاني��ا ومنحت االمي��ر عبدالله 
ملكًا على ش��رق االردن واالمير فيصل ملكًا على 
الع��راق وجميعها تحت االس��تعمار البريطاني 
وانته��اء االمبراطوري��ة العثماني��ة الت��ي بدأها 
كمال اتاتورك الذي عمل على انتهاج السياس��ة 
العلمانية وإنهاء حكم الخالفة التي أساءت لالسالم 
والمسلمين من خالل ممارسة الظلم واالستبداد 
والبطش والنهب للثروات واالعتماد على النظام 
الباشوي االقطاعي الموالي للسلطات العثمانية 
م��ن جهة أخ��رى، كما كان��ت سياس��ية التعيين 
للوالة لمدة عام واحد س��ببًا في جعل  اولئك الوالة يعملون على نهب الثروات والموارد 
والسيطرة على االراضي يمارسون وسياسة القتل والفتك لكل المقاومين للوجود التركي  

وعدم نشر العلم والمعرفة.
 لو كانت طبقت سياسة الدولة العباسية في نشر العلم والمعرفه والعدالة االجتماعية 
والمساواة التي نادت بها الرسالة االسالمية في عصر الراشدين ان تلك الحضارة العظيمة 
واالنجازات العلمية التي  قدمها العرب والمس��لمون للعال��م  واصبحت علومهم تدرس 
في الجامعات االوروبية في الوقت الذي كانت اوروبا تعيش قرونًا مظلمة جراء سياس��ة 
القمع التي مارستها الكنيسة، غير ان سياسة القمع واالرهاب واالستعباد التي مارستها 
الجيوش التركية ضد ابناء االمة العربية خالل اكثر من ثالثة قرون  تسببت في السقوط 
السريع للوطن العربي بيد القوى االستعمارية والذي كانت نتائجه كل المآسي التي يعاني 

العرب منها إلى اليوم.
 اليوم يلعب اردوغان دور الشيطان في التآمر  والمشاركة الفاعلة مع قطر واسرائيل 
وحل��ف الناتو في العدوان على ليبي��ا وقد تم تدميرها واع��دام قياداتها وحظر اللجان 
الثورية ومؤتمر الشعب العام من ممارسة االنشطة السياسية والوظيفية وحظر نشاط 
الحزب الوطني الديمقراطي في مصر وحظر نشاط الحزب الحاكم في تونس ودعم االخوان 
المسلمين في الوصول الى السلطة واقصاء كل من عمل مع االنظمة السابقة والتآمر على 
س��وريا وتجنيد المرتزقة وفتحت تركيا الحدود من جميع الجهات  وتعمل على حشد 

الجهود االمريكية الستمرار التآمر على سوريا .
ان اغراق اليمن باالس��لحة التركية  والتحريض إلش��عال نيران الح��رب الطائفية وقد 
لعبت تركيا دورًا قذرًا في االزم��ة التي عصفت باليمن في العام2011م.. ان السياس��ة 
التركية تعكس مدى الحقد على شعوبنا وتظهر اصرار تركيا على تجزئة الوطن العربي 
الى كانتونات تقوم على أسس طائفية وعرقية التبقي والتذر.. لكن لقد افشلت الشعوب 

العربية ذلك المخطط وحتمًا سيسقط اردوغان في مستنقع الخيانة.

تركيا والتآمر على العرب

  توفيق الجندي

دع���ت النقابة العام���ة ونقاب���ة المه���ن التعليمي���ة كافة 
المعلمين والمعلمات والعاملين ف���ي قطاعات التربية إلى 
بدء اإلضراب الجزئي عن تدريس ) الحصص الثالث األخيرة 
( في الم���دارس.. واالمتناع عن الدوام ف���ي مكاتب التربية 
في المديريات والمحافظات وديوان ال���وزارة وقطاعاتها 
المختلفة من بعد الس���اعة العشرة صباحًا ، ابتداًء من أمس 
األحد ولمدة أسبوع، تنفيذًا للبرنامج االحتجاجي الذي أعلنت 
عنه النقابة العامة ونقابة المهن في بيانهما الصادر بتاريخ 

4-11-2013م. 
جاء ذل���ك في بيان نقابي أكدت في���ه النقابة العامة ونقابة 
المهن أنهما ماضيتان في تنفيذ البرنامج االحتجاجي نتيجة 
لتجاهل الحكومة لمطال���ب التربويين وحقوقهم القانونية 

المصادرة .
وأه���اب البي���ان بكاف���ة المعلمي���ن والمعلم���ات وجمي���ع 
التربويي���ن الح���ذر والحيط���ة م���ن أي���ة مح���اوالت لخلخلة 
صفوفهم وإفش���ال برنامجهم االحتجاجي ، سواء كان ذلك 
بالترهيب أو الترهيب أو التدليس والخداع بمكاسب وهمية 
أو وعود زائفة من تلك التي تقطعها الحكومات وتنكث بها 

فيما بعد . 

صعده - دماج 
> مسلسل الصمت الحكومي مستمر ونزيف الدم اليمني مستمر، هناك 
في شمال الش���مال وتحديدًا في محافظة صعدة  تتس���ع احداث الصراع 
الدائر بين الحوثيين والسلفيين ليشمل أكثر من منطقة في ظل تصعيد 
للطرفين وفشل لكافة الوساطات التي ارسلت الى المنطقة اليقاف نزيف 

الحرب سواٌء الوساطة الرئاسية او القبلية...

تتواصل المعارك بين الطرفين داخلة اسبوعها الثالث للصراع.. ابتداٌء من 
يوم االثنين الموافق 11-11 اتجهت اللجنة الرئاسية لدماج بمرافقة لجان 
من المراقبين المراد توزيعهم بين خطوط المواجهات والذين سيكلفون 
بمراقبة وقف اطالق الن���ار إال ان هذه اللجنة قامت بالخروج من دماج بعد 
فشلها في وضع خطة لنش���ر المراقبين على مناطق المواجهات.. لتندلع 
بعدها بدقائق قليلة المواجهات بين الطرفين زادت وتيرتها صباح يوم 
الثالثاء لتشمل كافة مناطق التماس بين الطرفين وباستخدام كافة أنواع 
االسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة امتدت الى اطراف مديرية حرض 
بعد وصول مجاميع مسلحة من القبائل الى هناك من أجل تشديد الحصار 
على المحافظة والذي بدأ تنفيذه من كل االتجاهات الجبار الحوثيين على 
فك حصارهم ع���ن دماج اعلن الس���لفيون عن مقتل القي���ادي الملقب ابو 
اس���حاق الذي يعتبر الناطق باسم السلفيين في كتاف بعد اندالع معارك 

شديدة بين الطرفين بهذه الجبهة..
في يوم الثالثاء توسعت المواجهات على جبل البراقة الذي يسيطر عليه 
الس���لفيون مع اش���تداد المواجهات بين اطراف دماج والمشرحة والوطن 
والمسادير مع استمرار احتشاد القبائل الى منطقة حرض وحجة واحكام 
الحصار على مدينة صعدة التي يسكنها مايقارب 800 الف نسمة اضافة 
الى احتشاد المقاتلين الحوثيين الى هناك وهو ماينذر بمواجهات مسلحة 

قد تمتد الى حجة ومناطق اخرى..
في 13- 11 لجنة الصليب االحم���ر تعود الى صعدة بعد عدم تمكنها 
من دخول دماج من أجل المساعدة على اخراج الجرحى وانتقال المعركة 
الى حرب اغتي���ال للقي���ادات الميداني���ة للطرفين وفت���ح جبهة جديدة 
للمواجهات في منطقة الجوف..وفي يوم 14- 11 تمكن الصليب االحمر 
من الدخول الى منطقة دماج ليخرج دفعة جدي���دة من الجرحى لتتحول 
الحرب الى مشكلة بعد قيام الحوثيين بتصوير الجرحى وهو مايعتبر لدى 
السلفيين خرقًا لالتفاق الذي تم بين الطرفين والذي نص على عدم قيام 

أحد األطراف بتصوير الجرحى..

وفي نفس اليوم تم ادخال حرض وبصورة رس���مية خط المواجهة بين 
الطرفين واعالن س���قوط عدد من القتلى ومليش���يات القبائل والسلفيين 
تح���اول تطويق منطق���ة حرض والطري���ق الترابية التي تص���ل المنطقة 
بمحافظة صع���دة بينما توجهت لجن���ة من الصحفيي���ن والحقوقيين الى 
منطقة حاشد حيث بدأت المواجهات تندلع هناك في منطقة دنان بينما 
ها  المعارك في دماج وفي كتاف تستمر وبشدة بين الطرفين مخلفة وراء

مايتجاوز ال�� 400 جريح بحسب بعض االحصائيات من كال الطرفين..

في يوم 11-16 توجهت قافلة غذائية الى منطقة دماج ليتم رفضها 
من قبل السلفيين بحجة ان هذه القافلة تبناها فارس مانع وهو االمر الذي 
اليحتاج���ون اليه بينما تم الس���ماح لبعض اعضاء قافل���ة االغاثة هذه من 
دخول دماج بعد اش���تداد المواجهات بين الطرفين كما وصل الى مدينة 

صعدة  لجنة برلمانية قام بتشكيلها البرلمان الجل قضية دماج...
اصدر تنظيم القاعدة بيانًا يعلن فيه مس���اندته للس���لفيين ويدعو الى 
نصرتهم وهو االمر الذي قام برفضه الس���لفيون، معتبرين ان هذا البيان 

اليعنيهم وان تنظيم القاع���دة تنظيم ارهابي هم أول من قام بالتحذير 
منه..

وحتى مس���اء االمس لم تزل المواجهات على أش���دها بي���ن الطرفين في 
مناطق كت���اف ودماج وح���رض والمس���ادير وبينما تس���تمر المواجهات 
ويستمر القتال يستمر الصمت الحكومي ويستمر امتداد الحرب واتساعها 

لتشمل أكثر من منطقة..
والسؤال المتبقي الى متى سوف يستمر نزيف الدم اليمني..

التربويون يبدأون اضرابًا جزئيًا

اتحاد نقابات العمال يحمل الحكومة مسئولية ترحيل المغتربين من السعودية

فساد الحكومة وتسخير الوظيفة العامة حزبيًا تدفع بشبابنا إلى االغتراب
حّمل اإلتحاد العام لنقابات عمال اليمن حكومة 
الوف����اق الوطن����ي كامل المس����ئولية ع����ن ترحيل 
عشرات اآلالف من العمال اليمنيين من المملكة 
العربية الس����عودية، وما يحدث له����ؤالء العمال 
الذين اضطرتهم ظروفهم المعيشية الصعبة 
والوضع االقتصادي المتردي إلى مغادرة بالدهم 

لالغتراب.
ت 

ّ
ودعا اتح����اد العمال ف����ي بيان أص����دره- تلق

"الميثاق" نسخة منه- الرئيس عبد ربه منصور 
ه����ادي للقيام بواجب����ه تجاه مواطني����ه في عمل 
الترتيبات الالزمة للتخفيف من آثار عودة هؤالء 
المغتربي����ن وإيجاد عمل لهم س����واء في القطاع 
الخ����اص أو العام. مش����يرًا إلى أن م����ا يترتب على 
عودتهم وبتل����ك األع����داد الكبيرة س����يكون له 
مردود سلبي وانعكاسات خطيرة على االقتصاد 
الوطني بش����كل خاص ووضع البالد بش����كل عام.
وش����ّدد اإلتحاد عل����ى االهتم����ام به����ذه القضية 
وإيجاد حل����ول عاجلة لها قبل أن تتفاقم وتصبح 
دًا أن الفساد 

ّ
مشكلة مس����تعصية على الحل، مؤك

المستش����ري في البالد والذي ضرب كافة أجهزة 
الدولة واحد من أس����باب الدفع بشباب اليمن إلى 
الغربة بس����بب اس����تحواذ قلة قليل����ة على فرص 
العمل وإعطائها آلخرين ال يستحقونها من باب 

المواالة والتقاسم والمحاصصة الحزبية.

وأشار البيان إلى أن الوضع األمني السيئ كان في 
مقدمة أسباب توقف العمل في كثير من مجاالت 
 الس����ياحة، حيث أجبر الكثير 

ً
االستثمار وخاصة

على ترك أعمالهم وانعدمت فرص إيجاد أعمال 
بديل����ة لهم، في وقت ش����غلت الحكومة نفس����ها 
بقضايا هامشية لم تصل إلى حد مالمسة القضايا 
الجوهرية للوطن والمواطن. كما أن هذه الحكومة 
لم تعد تتجاوب مع أية مناش����دات أو مطالب أو 
رس����ائل تنبيه من أية جهة ومنها رس����ائل عدة 
كان اتحاد نقابات العمال قد وجهها إلى الحكومة 

في وقت سابق بهذا الش����أن وغيرها من القضايا 
المتعلقة بعمال اليمن ورفضت استالمها.

وطالب اتحاد عمال اليمن بإشراكه في أي إجراء 
أو قرار يتخذ بشأن المغتربين اليمنيين من قبل 
الجهات الرسمية، وأن يعطى اإلتحاد فيما تبقى 
من أيام مؤتمر الحوار فرصة لشرح وجهة نظره 
واالستماع لمقترحاته إليجاد المعالجات المالئمة 
وتصحي����ح أوض����اع المغتربين من خالل جلس����ة 
لمؤتمر الحوار تخص����ص لهذه القضية الحيوية 

والمهمة وعلى وجه السرعة.

.. استمرار الصمت ونزيف الدم اليمني صعـدة

وزير يصادر
 360 مليون 

كش���ف عضو في مجل���س النواب عن 
قيام وزي���ر في حكومة الوفاق بش���راء 
درت 

ُ
عشر س���يارات بكلفة اجمالية ق

بأكثر م���ن )360( ملي���ون ريال كانت 
مخصصة لبناء مدارس.

وطالب النائ���ب جعب���ل طعيمان في 
جلسة البرلمان الخميس استدعاء وزير 
لته بشأن  اإلدارة المحلية للرد على مساء
مس���وغات صرف )361( مليون ريال 

لشراء عشرات السيارات.
وقال طعيمان إن المبلغ الس���ابق كان 
مخصصًا لبناء مدارس في صنعاء حسب 

الموازنة العامة.
وكان االتحاد االوروبي أكد استش���راء 
الفس���اد المالي واالداري واتساع رقعة 
المحس���وبية ف���ي دهالي���ز حكوم���ة 
باس���ندوة في اليمن.. داعي���ًا إياها الى 
إج���راء اإلصالح���ات الالزمة عل���ى وجه 
الس���رعة به���دف الحد من الفس���اد في 
القطاع العام وتحسين اإلدارة العامة. 


