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صنعاء- "الميثاق" 
شّدد وزير الخارجية وزير التخطيط والتعاون 
الدولي بالوكالة المهندس هشام شرف عبد الله على أهمية 
طالع مختلف القطاعات بوزارة التخطيط الدولي بمهامها 

ّ
اض

في تحسين وتيرة العمل بالوزارة وبما يسهم في استعادتها 
لدورها الريادي في قيادة دفة التنمية واالقتصاد في البالد من 

خالل تشخيص أوجه القصور ووضع المعالجات الالزمة.

وأكد المهندس هشام شرف عبد الله خالل اجتماع موّسع 
في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على 

ّ
مع قيادات وموظ

ضرورة تطوير أوراق عمل تحمل معالجات للمشاكل التي تعاني 
منها الــوزارة، مشيرًا إلى أنه سيعمل جاهدًا على نقل الصورة 
إلى القيادة السياسية لدعم الجهود الهادفة إلي معالجة أوجه 
القصور وتعزيز دور الوزارة المحوري في قيادة دفة االقتصاد 

والتنمية.

وكان قد صدر بصنعاء قرار رئيس مجلس الــوزراء رقم 
٣٦ لسنة ٢٠١٧ قضت المادة األولى منه بتكليف وزير 
الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله بالقيام بمهام 
واختصاصات وصالحيات وزير التخطيط والتعاون الدولي 
بما يكفل توحيد مسار الجهود الحكومية في مجال السياسة 
الخارجية والتعاون الدولي وتعزيزها لخدمة المصلحة العليا 

للبالد.

شرف يشّدد على تطوير أداء وزارة التخطيط

صوت األمم المتحدة الذي عّرى وكشف جرائم العدوان

جيمي ماكغولدريك في مرمى العدوان!!

وتتهم الحكومة المنتهية الصالحية والمرفوضة شعبيًا، 
منسق الشئون اإلنسانية في اليمن باالنحيار لمن تسميهم 
«االنقالبيين» وبغياب النزاهة والشفافية في عمله، كما أنه 
يقوم -كما جاء في سياق اتهاماتها- بتوظيف موقعه لصالح 

خدمة أهداف «االنقالبيين»!!
منسق الشئون اإلنسانية والممثل المقيم لألمم المتحدة 
ال يتحدث سياسة وإنما يتحدث عن األوضاع اإلنسانية، كما 
يتحدث عن العوائق والصعوبات التي تعرقل جهود االغاثة 
واألعمال اإلنسانية التي تقدمها المنظمات المعنية التابعة 
لألمم المتحدة لليمنيين في مختلف المحافظات والمناطق التي 
تشهد أعماًال عسكرية ويكون الضحية فيها هو المواطن، الذي 
إما يسقط صريعًا بسبب هذه األعمال أو يدفعه القتال للنزوح 
من مسكنه وقريته ومدينته بحثًا عن األمان والغذاء ومتطلبات 

الحياة المعيشية األخرى..
حكومة الفار المنتهية الصالحية وبإيعاز من قادة النظام 
السعودي لم تلصق اتهاماتها الباطلة بالسيد ماكغولدريك 
جزافًا وإنما ردًا على بياناته وتصريحاته الصحفية التي قال 
فيها: «إن وحشية استخدام االقتصاد والغذاء كوسيلة حرب 
أمر غير مقبول ويخالف القوانين اإلنسانية الدولية»، اضافة الى 
دعواته التي وجهها ألطراف النزاع الى تسهيل دخول المواد 
الغذائية الضرورية- وهو ما تعرقله قوى تحالف العدوان- 
إلنقاذ األرواح عبر جميع الموانئ اليمنية، واالمتناع عن اإلضرار 
بالبنية التحتية الالزمة لنقل المواد الغذائية الرئيسية الى كافة 

انحاء البلد..
اضافة الى مطالبته بإيجاد طريقة لدفع رواتب العاملين في 
القطاع العام كي يتمكن المحتاجون من شراء ما هو متاح لهم.
وألنه قال أيضًا بأن هذه الرواتب موجودة في عدن وعلى 
السلطات هناك دفعها للعاملين في مختلف انحاء اليمن.. 
كل ذلك وجدت فيه حكومة الفار المنتهية مبررًا للمطالبة 

بتغييره واتهامه باالنحياز لمن يسمونهم «االنقالبيين»!!
بهذه االتهامات الزائفة التي تعريها وتكشف حقيقتها 
توجهات العدوان ومرتزقته وفرض القيود المتزايدة على 
دخول المواد الغذائية وخاصة االغاثية المنقذة لألرواح عبر 

ن للمجتمع الدولي من يعمل على تجويع  ميناء الحديدة، يتبيَّ
اليمنيين ويمنع وصول الغذاء والدواء إليهم.

السيد جيمي ماكغولدريك منسق الشئون االنسانية والممثل 
المقيم لألمم المتحدة المقيم في صنعاء، يمثل الحقيقة 
الوحيدة المتبقية في صنعاء والتي سببت الصداع والــدوار 
لقيادة العدوان ومرتزقتهم ولم يستطيعوا إلجام صوتها، 
ة إليه واتهامه بقضايا تفضحها وتعريها  فلجأوا الى اإلســاء
الوقائع واألحداث المعتملة في المخا وذوباب وبقية المناطق 

الساحلية الغربية.
الفار وحكومته ال يريدون ممثًال أمميًا يتحدث عن أوجاع 
وآالم ومعاناة اليمنيين التي سببها لهم وبدرجة رئيسية 
العدوان اإلجرامي اإلرهابي الذي تقوده السعودية وحلفاؤها 
على اليمن منذ أكثر من عامين.. وإنما يريدون ممثًال أمميًا 
شبيهًا بالمبعوث األممي أو بعبارة أصح مبعوث اللجنة الرباعية 

الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ!
يريدون ولد الشيخ في الداخل الوطني وفي خارجه أيضًا.. 
يصحو وينام بتوجيهات سعودية، ويظهر ويختفي متى ما 
أراد النظام السعودي وقيادات «الرباعية»، وال يتحدث عن 
أوضاع انسانية سيئة يعاني منها اليمنيون أو يحذر من مجاعة 
وكارثة ستقود أكثر من ١٧ مليون شخص يمني الى الهالك!

ال يريدون ممثًال أمميًا يفضح توجهات العدوان ويعري 
عة وأراجوز يمدح النظام السعودي  أعماله، بقدر ما يريدون إمَّ
ه ويشيد بالمساعدات اإلنسانية التي تقدمها السعودية  وحلفاء
والتي كشف حقيقتها وطبيعتها مؤتمر المانحين المنعقد 

نهاية االسبوع الماضي في جنيف.
جيمي ماكغولدريك ليس حليفًا أو صديقًا أو بوقًا للنظام 
السعودي وحلفائه وحكومة اللصوص والمرتزقة المتهية 
«االنقالبيين» وليس  صالحيتها شعبيًا، ولهذا فهو منحاز لـ
نزيهًا وشفافًا في عمله ويوظف عمله لصالح اعداء شرعية 

الفار المزعومة وأعداء النظام السعودي العفن.
يكفي السيد جيمي ماكغولدريك أنه يقول كلمة حق في وجه 
وحشية العدوان وممارساته الالإنسانية والالأخالقية ورفض 
السقوط في مستنقع القذارة والنتانة والقرف السعودي كما 
عون الشرعية ويعملون  سقط المرتزقة المحليون الذين يدَّ
-كما يقولون- لتحرير اليمن وانقاذ اليمنيين من األوضــاع 

الكارثية التي يعيشونها!!
جيمي ماكغولدريك الصفحة النقية الوحيدة والــتــي لم 
ها  يستطع النظام الوهابي السعودي القذر حذفها أو شراء
بأمواله القذرة.. ولهذا يحاول اليوم وعبر مرتزقته وأبواقه 
تشويهها أمــًال في حذفها وازاحتها بعيدًا عن مساراتهم 
وتوجهاتهم اإلجرامية المعتملة.. أو تلك القادمة والتي مازالت 

في اطار التخطيط واإلعداد لها.
والحقيقة التي اليدركها مرتزقة العدوان وقــادة النظام 
الوهابي اإلرهابي السعودي هي أن صوت الحق سيبقى ولن 
يموت، فيما صوت الشر سيزول وينتهي وسيتم رمي أصحابه 

في مزبلة التاريخ عاجًال أم آجًال..

رفض تجويع اليمنيين وإغالق 
ميناء الحديدة فاتهموه باالنحياز 

لصنعاء وطالبوا بتغييره

النظام السعودي يريد 
عة وأراجوزًا    أمميًا إمَّ

ً
ممثال

شبيهًا لولد الشيخ

ألنه يتحدث عن الوضع اإلنساني في اليمن بمصداقية، ورفض مرارًا وتكرارًا االنسياق وراء الخطاب السياسي الدعائي  
القــذر لتحالــف العدوان وتوظيف مهامه االنســانية لصالح أي طرف من أطراف الصــراع.. وألنه أيضًا حذر من القصف 
المســتمر لمينــاء الحديــدة والمحــاوالت المتكررة لتعطيله وأن اســتمرار هذا العمل يســتهدف أكثر مــن ١٧ مليون يمني، 
وسيؤدي الى انتشار المجاعة بين اليمنيين- طالبت حكومة الفار المنتهية الصالحية بتغيير منسق الشئون اإلنسانية الممثل 

المقيم لألمم المتحدة في اليمن السيد جيمي ماكغولدريك!!

ستظل خالدة في وجدان كل يمني

إشادات سياسية وشعبية بمواقف روسيا 
الحريصة على حل األزمة اليمنية سلميًا

ن الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية  مجددًا ثمَّ
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- األربعاء، عاليًا مواقف 
روسيا تجاه الشعب اليمني والتي ستظل خالدة في وجدان 
كل يمني، وهو بذلك يعبر عن مشاعر أبناء الشعب كافة، وما 
يكنونه من احترام وتقدير لروسيا قيادة وحكومة وشعبًا إزاء 
مواقفها الرافضة الستمرار قتل المدنيين العزل من االطفال 
والنساء الشيوخ وتجويعهم ومنعهم من العالج والدواء وتدمير 

البنية التحتية لبالدهم.
«الميثاق» أن  أوساط شعبية وشخصيات اجتماعية أكدوا لـ
مواقف روسيا َدْين برقبة كل يمني، وهي مواقف معهودة من 
شعب عظيم على مر التاريخ، واعتبروا الرسائل التي وجهها 
غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي لتحالف العدوان 
واضحة بأن اليمن ليست وحيدة.. واثنوا على المواقف التاريخية 
لروسيا وما تبذله من جهود لحل األزمة اليمنية عبر الحوار 

ووقف العدوان ورفع الحصار.
«الميثاق» أن تحذيرات  الى ذلك أكد مراقبون سياسيون لـ
نائب وزير الخارجية الروسي التي وجهها بشكل واضح لتحالف 
العدوان في جنيف -الثالثاء- ال يمكن أن تكون مجرد فرقعات 
إعالمية فروسيا ال ترمي مواقفها الى الهواء أبدًا، ألن ما يحدث 
في باب المندب يهدد مصالحها، وقد سبق أن نبهت الجميع 
بشكل صريح بتاريخ ١٣ مارس الماضي ببيان صادر عن وزارة 
الخارجية أكدت فيه أن خطة الهجوم على محافظة الحديدة 
تصب في مصلحة تنظيمي داعش والقاعدة وتزيد من تعقيد 
الوضع اإلنساني الذي قالت إن الدول الغربية ال تكترث له كما 
تفعل في ســوريــا، معبرة عن رفضها الحجج التي يروجها 
التحالف لتبرير التصعيد العسكري، ودعت موسكو إلى وقف 

فوري لألعمال العسكرية في اليمن.
تأكيد نائب وزير الخارجية الروسي على موقف بالده المعلن 
بهذا الشأن في مؤتمر جنيف الثالثاء، دحض المزاعم التي 
كانت تروج بأن تصريحات المسئولين الروس بهذا الشأن هي 
مجرد ضغط للتخفيف عليها في سوريا، غير مدركين أن هذا 
الموقف مبدئي وال مساومة فيه إطالقًا، السيما وأن روسيا تنظر 
لمعركة الحديدة بأنها تندرج ضمن مخطط أمريكي يستهدف 
السيطرة على الممرات المائية الدولية الحيوية وفي المقدمة 

مضيق باب المندب.
ُيذكر أن قناة الجزيرة اهتمت بالموقف الروسي من الهجوم 
على ميناء الحديدة، ونقلت على لسان غينادي غاتيلوف، نائب 
وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا ال يمكن أن تقبل بحصار 
اليمن، مشيرًا إلى أن هناك شائعات مقلقة عن هجوم مرتقب 
على الحديدة ثم التحرك نحو العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن روسيا 

لن تسمح بوقوع ذلك.
تحذيرات المسؤول الروسي غير المسبوقة أطلقت أمام 
مندوبي دول تحالف الــعــدوان ورئيس حكومة الفار هادي 
باإلضافة لمندوبي الواليات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبا 

خالل كلمته التي القاها في مؤتمر المانحين.
وفي الوقت الذي لم يتطرق اإلعالم السعودي للتحذيرات 
الروسية بشأن مهاجمة الحديدة وصنعاء، عمدت قناة الجزيرة 
الى تغطية الموقف الروسي وخصصت برنامجها اإلخباري 
"الحصاد" والذي -بحسب المراسل نت- كرست الحلقة كاملة 
للشأن اليمني والتطورات في هذا الملف وتحت عنوان «اليمن: 

الروس قادمون».
وقالت قناة «الجزيرة»: إن روسيا وضعت خطوطًا حمراء في 
اليمن وأكدت أنها لن تسمح بالهجوم على الحديدة أو التحرك 
نحو العاصمة صنعاء  ولن تقبل باستمرار الحصار المفروض 

على اليمن.
الــى ذلــك نقل موقع روســيــا الــيــوم عــن غينادي غاتيلوف 
قوله: "فــي حــال استمرار الحرب في اليمن فــإن المستفيد 
سيكون تنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من اإلرهابيين 
والمتطرفين"، داعيًا إلى طرح مبادرة فورية لتحسين الوضع 
اإلنساني في اليمن ووقف كل أشكال الحصار البحري والجوي 

والبري في هذا البلد.
وحذر غاتيلوف من تفاقم الكارثة اإلنسانية في اليمن في حال 
اقتحام ميناء الحديدة وشن هجوم الحق على العاصمة صنعاء، 

مؤكدًا أن ذلك أمر "غير مقبول".
ودعا غاتيلوف إلى استئناف عمل مطار صنعاء الدولي بشكل 
اعتيادي بهدف إيصال المساعدات اإلنسانية إلى البالد.. وقال: 
إن "موسكو تجري اتصاالت مع جميع أطراف األزمة في اليمن 
وشركائها في الخليج"، مؤكدًا أن موسكو ستواصل جهودها في 

مجال تسوية هذه األزمة.
الجدير بالذكر أن األمم المتحدة رفضت قبل أيام طلب تحالف 
العدوان الــذي تقوده السعودية وضع ميناء الحديدة تحت 

إشراف المنظمة الدولية.
مواقف روسيا تجاه األزمة اليمنية والعدوان ثابتة وتحرص 
على أمن واستقرار ووحــدة اليمن والمنطقة.. وكذلك حل 
األزمة اليمنية دون اقصاء ألي طرف سياسي.. ُيذكر أن صحيفة 
"نيزافيسيمايا غازيتا" نشرت تقريرًا في ١٥ ابريل حذرت فيه 
من أن واشنطن تستعد الحتالل ميناء الحديدة، والذي قد يثير 

توترًا في عالقاتها مع موسكو.
واعتبرت الصحيفة الروسية أن الحديدة ستكون نقطة 

مواجهة جديدة بين روسيا والواليات المتحدة في اليمن.

لم تعد المخاوف من التوجهات االستثمارية الوهابية محصورة على 
ت الكثير من البلدان االسالمية  المجتمعات العربية فحسب، بل عمَّ
والغربية في مختلف انحاء العالم.. وأصبحت القضية الرئيسية التي تشغل 
بال شعوب تلك البلدان السيما االسالمية التي تعيش فيها أو تنتسب إليها 

األقليات غير المسلحة.
شعوب البلدان العربية تدرك يقينًا أن النظام السعودي ذات التوجه 
والفكر الوهابي، هو وراء كل الحروب والصراعات المنتشرة في اليمن 
وسوريا وفــي أكثر من بلد عربي آخــر.. وهــو المؤسس الحقيقي للغلو 
والتطرف وصانع اإلرهاب بامتياز.. وكل مشاريعه االستثمارية في البلدان 
العربية واالسالمية وحتى الغربية تنحصر في بناء المساجد والمعاهد 
والجامعات الدينية فقط، والهدف من وراء هذه االستثمارات نشر الفكر 
الوهابي سيئ الصيت والسمعة وتدريس الغلو والتطرف واإلرهاب ونشر 
الفوضى والصراعات في البلدان التي أقيمت فيها تلك االستثمارات 

التدميرية، وتحت مسميات طائفية ومذهبية قذرة.
فــي بــلــدان شــرق آســيــا، وخــاصــة فــي باكستان وافغانستان وماليزيا 
واندونيسيا وبنجالديش، وجد فيها النظام الوهابي السعودي اإلرهابي 
األمكنة المناسبة للترويج لفكره ومذهبه الوهابي، وبدأ بزرع دعاته فيها 
ومن ثم إقامة مشاريعه االستثمارية والمتمثلة في بناء المئات من المساجد 
والمعاهد والجامعات تحت مسمى «االسالمية» لتدريس الفكر الوهابي 
ونشره على نطاق واسع في مختلف مناطق تلك البلدان حتى تحولت الى 

بؤرة لنمو التطرف واإلرهاب.
اتهم الدينية  كانت تلك البلدان بشعوبها على اختالف توجهاتهم وانتماء
يعيشون في أمن وسالم وإخاء ومودة.. ومن أن دخلت الوهابية وانتشرت 
على نطاق واسع في مختلف أراضيها وعبر استثمارات النظام الوهابي 

السعودي الدينية، بدأت تلك البلدان تشهد االضطرابات والصراعات، حتى 
أن األقليات فيها لم تعد تشعر باألمان وتعاني من انعدام األمن، واصبحت 
مضطهدة في بلدانها من قبل المنتسبين لهذا الفكر الوهابي الدخيل 

عليهم والمدمر لحياتهم وبلدانهم.
سقطت قيادات تلك البلدان في مستنقع الوهابية واسهمت بفعل المال 

السعودي في اشاعة الفوضى بين شعوبها على اختالف توجهاتهم.
بنجالديش مثًال كانت الوسطية واالعتدال عنوانها الرئيسي في مختلف 
توجهاتها ومساراتها واستمرت تسير على هذا النهج عشرات السنين، 
ومنذ أن غزتها الوهابية وانتشرت استثماراتها في أراضيها اصبح التطرف 
والميل نحو االصولية الدينية هو منهجها والتوجه الرئيسي الذي يتحكم 
بمساراتها المختلفة، حتى أصبحت االقليات في هذا البلد تشعر بالعجز 

وتعاني من انعدام األمن واألمان.
إنها الوهابية إذا دخلت قرية أفسدتها وأشعلت الحروب والصراعات 

بين ابنائها!!
ورغم أن أرقى الجامعات العربية االسالمية وأعرقها وفي مقدمتها 
األزهــر الشريف تــدرك حقيقة الفكر الوهابي ومخاطره على االسالم 
والمسلمين، وعلى عالقات البلدان العربية والغربية، ورغم التحذيرات 

المتعددة التي صدرت من قبل العديد من علماء ومشائخ األزهــر من 
الوهابية وأهدافها وغاياتها.. إّال أننا نراها اليوم وقد سقطت في مستنقع 
الوهابية واصبحت شريكة أساسية في خلق الفوضى واشعال الصراعات 

والحروب تحت مسميات طائفية ومذهبية بين الشعوب العربية بعضهم 
بعضًا.

لقد نجح المال الخليجي، والسعودي على وجه الخصوص في اشعال 
الحروب الطائفية والمذهبية القذرة في سوريا واليمن والعراق وليبيا.. 
ومازالت تتجه نحو خلق وانتاج المزيد من هذه الحروب في بلدان عربية 
واسالمية اخرى.. وسيدرك من يشارك النظام الوهابي السعودي هذه 
الحروب في بعض البلدان العربية -وخاصة في اليمن وسوريا -أن الدور 

سيأتي عليهم ال محالة.. وإن غدًا لناظره قريب!!
الصين من جانبها أدركت الخطورة التي يمثلها النظام الوهابي السعودي 

من خالل توجهاته االستثمارية في شرق آسيا..
السفير الصيني لدى قطر أعلن -في بيان صحفي االسبوع الماضي- أن 
زيادة التطرف الديني واالفكار المتطرفة بين شباب شرقي آسيا خاصة 

في افغانستان يهدد األمن القومي.
وأوضح أن استثمارات النظام السعودي بإنشاء المدارس والجامعات في 
افغانستان وباكستان واندونيسيا وماليزيا وإحالة األمر الى رجال الدين 

المتطرفين دون أية رقابة ستزيد من المشاكل اإلقليمية.
وتابع السفير الصيني في بيانه: «إن انشاء جامعة دينية في إحدى واليات 
افغانستان وفروع لها في بلدان أخرى من قبل الحكومة السعودية يشكل 

خطرًا جديًا لتنامي القوات اإلرهابية واندالع الحروب شرقي آسيا».
والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا:

متى تدرك شعوب البلدان العربية واالسالمية خطورة الفكر الوهابي 
اإلرهابي الذي ينتهجه النظام السعودي في بلدانها، وأين علماء ودعاة 
ومشائخ االسالم من هذا النهج الوهابي التخريبي والتدميري الذي يتوسع 

يومًا بعد آخر؟!

ف.. إرهاب!! وهابية.. تطرُّ
استثمارات النظام السعودي في البلدان العربية واإلسالمية

سفير الصين لدى قطر:

ل 
ّ

 االستثمارات الدينية السعودية تشك
خطرًا جّديًا لتنامي اإلرهاب

تقف روســيا االتحادية -قيادة وحكومة وشعبًا- مواقف تاريخية الى جانب الشعب  
اليمني الذي يواجه عدوانًا همجيًا للعام الثالث من قبل ١٧ دولة بقيادة الســعودية 
وحصــارًا جائــرًا دون مســوغ قانوني، حيث تدعم وتســاند اليمن وتبــذل كل جهودها لوقف 
العدوان ورفع الحصار وحل األزمة ســلميًا في كل المحافل الدولية، فهذه المواقف المشــرفة 
تأتي في ظل الخذالن العربي واالسالمي والدولي للشعب اليمني المظلوم والصابر والمدافع عن 
بالده واســتقالل وسيادة وطنه من عدوان حشد جيوشــه واآلالف من المرتزقة واإلرهابيين 
العائدين من افغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك والعراق وسوريا للقتال ضد الشعب 
اليمني ومحاولة تحويل اليمن الى افغانســتان جديدة إلقامة دولة طالبانية في الوطن العربي 
بعد أن فشلت تجربة كهذه في دولة إسالمية.. وفي ظل التصعيد العسكري والقتل والدمار 
والفوضــى والعنف وشــراء صمت المجتمع الدولــي وبعض المنظمات المعنيــة.. وحدها تقف 
روســيا الــى جانب الشــعب اليمني الذي تتكالب عليه قوى الشــر واإلرهاب مــن كل مكان ولم 

 عنه في هذه الظروف الصعبة.
َّ

تتخل


