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في عملية هجومية واسعة وثّقها اإلعالم الحربي:

الجيش واللجان يواصلون التقدم يف «جيزان» ويسيطرون على عدد كبري من املواقع السعود ّية
 :خاص

واصلت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة
تقدُّمَ ه�ا امليداني ضم�ن الخط�ة الهجومية
ظـمة الت�ي ّ
املن ّ
تنفـذها يف جبه�ات ما وراء
الحدود ،وأعلنت ،أمس الثالثاء ،عن السيطرة
عىل عدد كبري من املواقع السعوديّة يف جبهة
جيزان ،بعملية جديدة واس�عة ،س� ّ
طر فيها
مجاهدو الجي�ش واللجان ملحم�ة بطولية
خال�دة ،وتكبّـ�د العدوّ الس�عوديّ خس�ائ َر
فادحة.
وعرض اإلعلام الحربي ،أمس ،مش�اهد
مصورة وثق�ت تفاصيل العملية الواس�عة،
ُ
حي�ث اقتحم�ت وح�دات الجي�ش واللجان
الش�عبيّة تلك املواقع بشكل متزامن ،ما أَدَّى
إىل إرباك ُقــوَّات الع�دوّ التي تعرضت خالل
تلك االقتحامات لرضب�ات نارية مكثّفة من
قب�ل الوحدات املهاجمة ،ورضب�ات أ ُ ْ
خــ َرى
من وحدات اإلس�ناد املدفع�ي والصاروخي،
ما أَدَّى إىل س�قوط خس�ائ َر كبري ٍة يف صفوف
العدوّ .
وعرضت املشاه ُد اشتباك وحدات الجيش
واللجان مع عنارص العدوّ خالل اقتحام تلك
املواقع ،وتدمري عدد من اآلليات املعادية التي
كانت هناك.
وتجول�ت كاميرا اإلعلام الحرب�ي داخل
تل�ك املواق�ع بعد س�يطرة ُقــ�وَّات الجيش
واللج�ان عليها ،ووثّق�ت الكاميرا املتارس
والتحصينات واألوكار التي كان يتمركز فيها
عنارص العدوّ قبل طردهم منها.

ٌ
ٌ
متنوعة من
كمي�ات
وظهرت يف املش�اهد
العت�اد العس�كريّ ال�ذي اغتنمت�ه ُقــ�وَّات
الجيش واللجان الشعبيّة بعد سيطرتها عىل
تل�ك املواق�ع ،ويتضم�ن ذلك العتاد أس�لحة
ناري�ة خفيفة ومتوس�طة متع�ددة لم تغن
َش�يئا ً عن العدوّ السعوديّ  ،وباتت اآلن نريانا ً
إضافية يف يد املجاهدين الس�تهداف ُقــوَّات
العدوّ يف املناطق األ ُ ْ
خــ َرى.
ُ
ُ
الواس�عة بع�د أقل
العملية
وتأت�ي ه�ذه
من ش�هر واحد ،من عملية أ ُ ْ
خــ َرى مماثلة
ّ
نفـذتها ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الشعبيّة يف
الثامن من أكتوبر الجاري؛ تزامنا ً مع ذكرى
ُ
حيث ت�م اإلعالن
مج�زرة الصال�ة الكبرى،
يومه�ا عن الس�يطرة على عدد م�ن القرى
واملواقع السعوديّة يف جيزان ،وإسقاط ثالث

طائرات استطالع مُعادية خالل تلك العملية.
وتمثّل العمليتان ،نقطتني يف مسار خطة
ظـمة ومدروسة ّ
من ّ
تنفـذها ُقــوَّات الجيش
واللجان الشعبيّة يف مختلف جبهات الحدود،
ّ
وتحقق تلك الخطة
وبالذات يف جبهة جيزان،
نجاحا ً متواصالً يف إس�قاط املواقع واملناطق
�تمر ضمن عمليات
الس�عوديّة بش�كل مس ّ
هجومي�ة واس�عة ومباغتة تأت�ي بعد رصد
دقيق لتحَ ـ ّركات العدوّ .
ويش�كل ه�ذا التق�دم املتواص�ل للجيش
واللج�ان ،ضغطا عس�كريّا ً َكبيرا ً ورضبات
موجعة على العدوّ الس�عوديّ  ،الذي يحاول
خالل هذه الفرتة تصعيد عملياته العسكريّة
يف جبهات الحدود إليق�اف هذا التقدم بدون
جدوى.

املرتزقة يف «الغيل»
هجوم على مواقع ِ
 :الجوف
ّ
ُ
ــ�وَّات الجيش واللجان
نفـ�ذت ُق
الش�عبيّة ،أم�س الثالث�اء ،هجوم�ا ً
مرتزقة
نوعي�ا ً عىل ع�دد من مواق�ع
ِ

الع�دوان يف مديري�ة الغيل بمحافظة
الجوف.
وأوضح مَ ْ
صــ َد ٌر عَ ْس� َكريٌّ لصحيفة
املسرية بأنه الهجوم اس�تهدف عَ دَدا ً من
املرتزقة يف
املواق�ع الت�ي يتمرك�ز فيه�ا
ِ

منطقة وادي شواق باملديرية.
ُ
اس�تهداف
وج�رى خلال الهج�وم
املرتزقة بنريان م ّ
ركزة أس�فرت
مجاميع
ِ
ع�ن مرصع وإصابة عدد منهم ،فيما الذ
بقيتهم بالفرار.

أسر عدد من عناصر المرتزِقة خالل الهجوم:

«بدر »1البالستي يضرب معسكراً سعودياً يف عسري
املرتزقة يف «األجاشر»
وهجوم على مواقع ِ

املرتزقة وهجوم نوعي على
مصرع قيادي بارز من ِ
مواقعهم يف جبهة نهم
 :نهم
مرتزقة العدوان األمريكي
سقط عد ٌد من
ِ
الس�عوديّ قتىل وجرحى بينهم قياديٌّ بارز،
يف عمليات ّ
نفـذتها ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان
يف جبهة نهم.
وأف�اد مَ ْ
صــ� َد ٌر عَ ْس� َكريٌّ لصحيف�ة
املرتزق «النقيب فاهم
املسيرة بأن القيادي
ِ
أحم�د محمد العب�اد» لق�ي مرصعَ ه خالل
عملية ّ
نفـذته�ا ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان يف
أحد محاور الجبهة.
املرت�زق العباد من أب�رز القيادات
ويع�د
ِ
املرتزق�ة ،وق�د ت�م
العس�كريّة يف صف�وف
ِ
َ
رئيس اس�تطالع للكتيبة الخامس�ة
تعيينه
يف ما يس�مى اللواء  310مدرع التابع لقوى
العدوان.

 :الحدود

والحق�اًّ ،
نفـ�ذت ُقــ�وَّات الجي�ش
واللج�ان هجوم�ا ً نوعيا ً مس�اء أمس ،عىل
املرتزقة يف التباب الس�ود
ع�دد من مواق�ع
ِ

املرتزقة قتىل
بحريب نهم ،وسقط عدد من
ِ
وجرح�ى بنريان الوح�دات املهاجمة خالل
العملية.

املرتزقة بهجوم على مواقعهم يف «قانية»
قتلى وجرحى من ِ
 :البيضاء

مرتزقة العدوان
لقي عد ٌد من عنارص
ِ
األمريك�ي الس�عوديّ مصارعَ ه�م ،أمس
�رحَ منه�م آخ�رون ،خالل
الثالث�اء ،وجُ ِ

هجوم ّ
نفـذت�ه ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان
الشعبيّة يف محافظة البيضاء.
وأف�اد مَ ْ
صــ� َد ٌر ميداني للصحيفة
بأن وحدات من الجيش واللجان شنّت
هجوم�ا ً مباغت�ا ً عىل عدد م�ن مواقع

املرتزق�ة يف جبه�ة قاني�ة باملحافظة،
ِ
واس�تهدفت الوح�دات املهاجم�ة
املرتزق�ة بنيران مكثّف�ة
مجامي�ع
ِ
أس�فرت عن س�قوط قتىل وجرحى يف
صفوفهم.

ّ
نفـ�ذت ُقــ�و ُ
َّات الجي�ش واللج�ان
الش�عبيّة ،أم�س الثالث�اء ،ع�دة عملي�ات
ورضب�ات عس�كريّة يف ع�دد م�ن جبهات
م�ا وراء الحدود ،وتكبّـد العدوّ الس�عوديّ
ومرتزقت�ه خلال تل�ك العمليات خس�ائ َر
ِ
ً
برشية ومادية فادحة.
فعىل الصعيد البالستي ،أطلقت ُ
القــوَّة
الصاروخي�ة أم�س صاروخا ً بالس�تيا ً من
نوع «بدر »1عىل معسكر للعدوّ
ومرتزقته
ِ
يف جبه�ة عسيرّ ،
وأكــ�د مَ ْ
صــ� َد ٌر يف
الصاروخي�ة أن الرضب�ة ّ
ً
إصاب�ة
حقق�ت
ً
دقيق�ة ،وأدّت إىل مرصع وإصابة العرشات
العدوّ
ومرتزقته.
عنارص
من
ِ
وعىل صعيد املواجهات املبارشةّ ،
نفـذت
وح�دات م�ن الجي�ش واللج�ان هجوم�ا ً
ٌ
نوعي�ا ً عىل عدد م�ن املواقع الت�ي يتمركز
مرتزقة الجيش الس�عوديّ يف صحراء
فيها
ِ
األجارش ُقبالة نجران.
وأفاد مَ ْ
صــ َد ٌر ميداني لصحيفة املسرية
املرتزقة
ب�أن الوح�دات املهاجم�ة باغت�ت
ِ
بالهجوم ،واستهدفتهم بنريان مكثّفة أَدّت
إىل مرصع وإصابة العديد منهم.
وأوضح ا َمل ْ
صــ َد ُر أن الوحدات املهاجمة
املرتزق�ة بعد
تم ّكن�ت م�ن أرس ع�دد م�ن
ِ

اقتح�ام تل�ك املواقع ،وأن م�ن بني األرسى
جريحا ً تم إسعافه.
م�ن جه�ة أ ُ ْ
�رى ،تم ّكن�ت ُقــو ُ
َّات
خــ َ
الجي�ش واللجان من كسر محاولة زحف
ومرتزقته غرب
لجي�ش الع�دوّ الس�عوديّ
ِ
ُ
حيث ح�اول عنارص العدوّ
مجازة عسير،
َ
تحقي�ق تقدم هناك ،إال أنهم تلقوا رضبات
مكثّفة كبّـدتهم خس�ائ َر برشي�ة ومادية
لتنته�ي
فادح�ة ،والذ بقيته�م بالف�رار،
َ
محاولتُهم بالفشل وبدون أن ّ
يحققوا فيها
أي تقدم.
ُ
وحدات اإلس�ناد
جاء ذل�ك فيما ش�نّت
املدفع�ي والصاروخ�ي للجي�ش واللج�ان
ع�دة رضبات نوعية على تجمعات للجنود
واملرتزق�ة يف ُكــ� ٍّل من رقابة
الس�عوديّني
ِ
س�هودة وقبالة منفذ علب ،بعسري أَيْـضاً،
ّ
وحقق�ت تل�ك الرضب�ات إصاب�ات دقيقة
أس�فرت ع�ن س�قوط قتلى وجرحى من
ومرتزقته.
جيش العدوّ السعوديّ
ِ
ويف جي�زان ،دمّ �رت ُقــ�وَّات الجي�ش
واللج�ان آلي�ة عس�كريّة س�عوديّة غ�رب
جب�ل تويلق ،وأوض�ح مَ ْ
صــ َد ٌر عَ ْس� َكريٌّ
للصحيف�ة ب�أن اآللي�ة (عربة ب�راديل) تم
تدمريها بواس�طة ص�اروخ موجه أطلقه
املجاه�دون عليها وأصابها مب�ارشة وَأَدَّى
إىل مرصع وإصابة طاقمها.
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التقى نائب رئيس مجلس النواب وأمين العاصمة ووزير اإلدارة المحلية:

الرئيس امل ّشاط يلتقي مشايخ بني صريم ويناقش دور قبائل اليمن
يف تعزيز التالحم ملواجهة العدوان
 :خاص
الرئيس مهدي ّ
ُ
املشاط ،أمس الثالثاء،
التقى
َ
الش�يخ عيل حمي�د جليدان والش�يخ مبخوث
املرشق�ي والش�يخ أمين قبيض�ة وع�دد من
مشايخ بني رصيم بمحافظة عمران.
ُ
مناقش�ة دور املش�ايخ
جرى خلال اللقاء
والشخصيات االجتماعية يف تعزيز االصطفاف
والتالحُ م يف مواجهة العدوان والجوانب املتصلة
برف�د الجبهات بالرجال والعتاد ،مُش�يدا ً بدور
مش�ايخ بن�ي رصي�م ومواقفِ ه�م الوطنية يف
مختل�ف املراح�ل وم�ا يقوم�ون به م�ن دَور
يف معالج�ة قضاي�ا املواطنين وك�ذا دوره�م
يف التحش�يد والتعبئ�ة لرف�د جبه�ات الرشف
والبطولة للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
كم�ا التق�ى الرئيس ّ
املش�اط نائ�بَ رئيس
مجل�س الن�واب عبدالسلام صال�ح هش�ول
زابية؛ ملناقش�ة خط�ط مجلس الن�واب خالل
املرحلة الراهنة وجوانب التنسيق بني السلطة
الترشيعية والس�لطة التنفيذية يف ظل تصعيد
اص ً
الع�دوان َ
خ َّ
ــة يف جبهة الس�احل الغربي،
متطرقا ً إىل جهود هيئة رئاس�ة مجلس النواب

يف التواص�ل م�ع الربملانات إليص�ال مظلومية
الش�عب اليمن�ي وما يتع�رض له م�ن عدوان
وحصار جائر يف ظل صمت دويل معيب.
إىل ذلك ،التقى الرئيس ّ
املش�اط وزي َر اإلدَا َرة
املحلي�ة عيل بن عيل القيسي ،وأمني العاصمة
حم�ود عب�اد؛ ملناقش�ة سير العم�ل ب�وزارة
اإلدَا َرة املحلي�ة والصعوب�ات الت�ي تواجهه�ا
وخططه�ا للمرحل�ة الراهن�ة ،بم�ا يس�هم يف
تعزيز دور الس�لطات املحلية بأمانة العاصمة
واملحافظ�ات ،متطرق�ا ً إىل الجوان�ب املتصل�ة

بتحسين مس�توى الخدمات بأمانة العاصمة
والجهود التي تقوم بها قيادة األمانة والسلطة
املحلي�ة لتحسين األداء املحلي والتنفي�ذي
والتغلب عىل التحديات الراهنة يف ظل استمرار
العدوان والحصار.
أكــد الرئيس ّ
وخالل اللقاءّ ،
املشاط أهميّة
ُ
تضاف ِر الجهود وتكاملها لتعزيز أداء السلطات
املحلي�ة وتحسين مس�توى الخدم�ات وتلبية
احتياج�ات املواطنين منها وفق�ا ً لإلمكانات
املتاحة.

املرتزقة
بعد استهداف ال ُعملة ونهب املوارد :حكومة ِ
غر ُق اليمن بالديون
ُت ِ
ُ
املرتزقة مضاعَ َ
ِ
فة الكارثة
حكوم�ة
تواص ُل
ِ
االقتصادي�ة على الش�عب اليمن�ي ،فبع�د أن
تس�ببت يف تراج�ع قيم�ة العُ مل�ة املحلي�ة إىل
مس�تويات غير مس�بوقة ودمّ �رت االقتصاد
اليمني ونهبت مق�درات البالد وثرواتها ،تتخذ
أوراق مالي�ة
الي�و َم خط�و ًة كارثي�ة بط�رح
ٍ
مرتفع�ة الفوائد القتراض مبل�غ  100مليار
ري�ال؛ بحُ جة تغطي�ة عجز «املوازن�ة» التي ال
أحد يدري عرب أي مجلس نواب تم إقرا ُرها!.
املرتزقة
وبحس�ب املوقع الرسمي لحكومة
ِ
التابع�ة للع�دوان ،فق�د وافقت األخيرة ،هذا
األس�بوع ،عىل طلب قدّمته وزارة املالية فيها،
لتفويض البنك املركزي يف عدن باقرتاض مبلغ
 100ملي�ار ري�ال ،أي م�ا يع�ادل  143مليون
دوالر ،من خالل إصدار ش�هادة إيداع بنس�بة
فائدة تبلغ  ،27%وس�ندات حكومية بنس�بة
فائ�دة  ،17%وعق�ود وكالة ،موجه�ة للبنوك

وزير الخارجية :اليمن بلد ذو سيادة
ال يتلقى األوامر من أحد وال يقبل
بانتقاص ثوابته الوطنية
 :خاص

بفوائد مرتفعة
َ
البنك المركزي في عدن يقترض  100مليار ريال من خالل طرح أوراق مالية

 :خاص

أكــد أن تصريحات «ماتيس» تدل على
ّ
عسكري:
ّ
نظرة واشنطن لليمن من جانب

ْ
اإلسلاَ مية.
ٌ
تدمريي�ة أ ُ ْ
خــ َرى إلغ�راق اليمن يف
خطو ٌة
مستنقع الديون ،يف الوقت الذي ما زالت البالد
املرتزقة
تعان�ي فيه من كوارث نه�ب حكومة
ِ
إلي�رادات النفط والغ�از وطباعته�ا ألكث َر من
 800ملي�ار ري�ال ب�دون غط�اء ،األم�ر الذي
تس�بّب يف انهيار العُ مل�ة املحلية إىل أدنى قيمة
يف تأريخها عىل اإلطالق.
املرتزقة رواتبَ املوظفني
لم ترصف حكومة
ِ
من األم�وال الهائلة املطبوعة ،كما لم ترصفها
من إيرادات النفط والغاز التي تس�يطر عليها
�ر الش�عبُ اليمني م�ن ُكــ ّل ذلك
كلي�اً ،ولم ي َ
إال أزم�ة انهي�ار س�عر الرصف التي م�ا زالت
تفت�ك بالجمي�ع يف ُكــ� ّل املحافظ�ات ،بما يف
ذل�ك املحافظ�ات الخاضع�ة لس�يطرة ه�ذه
الحكوم�ة نفس�ها ،وال حاجة للتس�اؤل حول
مصري تلك األموال املطبوع�ة ،ومصري إيرادات
البلاد األ ُ ْ
�رى ،إذ أصبح الجمي�ع يعرفون
خــ َ
املرتزق�ة ،وبالتايل
حكومة
بفس�اد
ويعرتفون
ِ
َف�إ َِّن الجميع يعرف�ون أَيْـضا ً مصيرَ الـ100

مليار ريال املقرتضة.
ُ
الق�رض الجدي�د يوس�ع م�دى الكارث�ة
االقتصادي�ة نح�و املس�تقبل ،وهو املس�تقب ُل
املرتزقة باتت عىل ثقة
ال�ذي يبدو أن حكوم�ة
ِ
تام�ة بأنها ل�ن تكون جزءا ً منه ،إذ ال تفسير
لهذه الترصّ فات التدمريية والعش�وائية سوى
أنها ترصفات «وداع» يُ�را ُد منها اعتصا ُر أكرب
ق�در من أم�وال البلاد ،بأي ش�كل وتحت أي
مربّر قبل الرحي�ل ،وهو ما تؤ ّكــده ترصفات
أُ ْ
�رى كقي�ام وزراء من الحكومة نفس�ها
خــ َ
– قبل أس�ابيع  -بس�حب أموال من حسابات
وزاري�ة ونقله�ا إىل الخ�ارج؛ تحس�با ً ملغادرة
املشهد.
املرتزق�ة ُمل َخ ّ
ططات
وبين تنفي�ذ حكوم�ة
ِ
الع�دوان يف تدمير االقتص�اد اليمن�ي،
وَ»بلطجتها» لتأمني مصالحها الشخصية قبل
مغادرة الساحة ،تزداد معاناة الشعب ويتسع
املرتزقة يف
مج�ال التجوي�ع ،وتزي� ُد حكوم�ة
ِ
َ
توظيفها أَيْـضا ً
استهتارها باملأس�اة فتحاول
أمام املجتمع الدويل بكل وقاحة.

َ
اليمن سيظل بلدا ً ذا
جدّد وزي ُر الخارجية ،هش�ام رشف ،التأكي َد عىل أن
سيادة ال يسمح بالتحكم بقراره من أي طرف كان.
ويف ترصيح�ات للمسيرة ردا ً عىل ترصيح�ات وزير الدف�اع األمريكي «
جيمس ماتيس»ّ ،
أكــد وزير الخارجية استعدا َد بالدنا ألية مبادرة ال تمس
بالثواب�ت الوطني�ة ،مضيفا ً «نداف�ع عن بلدنا وال نقبل بما يرض س�يادته،
وملف الصواريخ ُ
َ
يخ ُّ
اليمن وتأمينه ،ولم نعت ِد عىل أحد قبل العدوان».
ص
ِ
ترصيح�ات وزير الدف�اع األمريك�ي يف قضية
وأش�ار هش�ام رشف أن
سياس�يّة يؤ ّكــد أن واشنطن تن ُ
ظ ُر لليمن من جانب عسكريّ  ،مؤ ّكــدا ً أن
النظام السعوديّ ما كان ليجرؤ عىل االعتداء عىل بالدنا لوال الدع ُم األمريكي
الربيطاني املبارش.
الس�يايس ألنصار الله عض�و الوفد الوطني عبدامللك
وكان عضو املكتب
ّ
العج�ري وص�ف ترصيحات وزي�ر الدف�اع األمريكي جيم�س ماتيس عن
مناطق حكم ذاتي يف اليمن بأنها انعكاس للنوايا األمريكية لتفتيت اليمن.
وق�ال العجري يف صفحته بموقع تويتر إن «حديث ماتيس عن مناطق
حكم ذاتي يكش�ف عن نواياهم التفتيتي�ة وهي مرفوضة من ُكــ ّل القوى
الوطني�ة» مؤ ّكــ�دا ً أن «أنصار الل�ه تيار وطني يتواج�د يف معظم مناطق
اليمن».

أيّدت قتل المدنيين الفلسطينيين وهدم المنازل
ووصفت األذان بأنه نُباح كالب محمد:

زيارة الوزيرة الصهيونية «ريغيف»
ألبو ظبي انتصار لعدائيتها ضد
العرب واملسلمني
 :خاص

ُ
دول�ة الكي�ان لصهيون�ي اختي�ا َر وزي�رة الثقاف�ة والرياضة
تعمّ �دت
الصهيون�ي ،مريي ريغي�ف ،لزيارة أبو ظبي؛ وذلك بس�بب عدائها وكرهها
ُ
حيث تُعتبرَ ُ من أش� ّد الش�خصيات ُكرها ً وبُغضا ً
املقيت للعرب واملس�لمني،
ُ
حيث وصفت األذان بأنه «نُباح كالب محمد».
واحتقارا ً للمسلمني،
َّ
محض صدف�ة االختيا ُر وإنما عن قصد وذلك؛ بغية إظهار مدى
لم يكن
اس�تخفاف دولة الكيان بالعرب واملسلمني ،وأن تذهب ريغيف إىل أبو ظبي
يمثل انتص�ارا ً َكبريا ً لترصيحاته�ا العدائية ،التي تنتهجه�ا ،وثّقت ريغيف
ُ
حيث قالت« :أنا
حقدَه�ا حرفيا ً يف دفرت توقيع الزائرين يف زايد بأب�و ظبي،
مرة األوىل وزيرة من إرسائيل توجد
هنا يف مس�جد الش�يخ زايد ،أبو األمة ،لل ّ
هنا ،التفاصيل هنا مدهش�ة ،أنا سعيدة أنّي ُ
زرت هذا املكان وأشكركم عىل
َ
أكون هنا».
هذه الفرصة ،لقد كان رشفا ً كبريا ً يل أن
ومن مظاهر بُغضه�ا وكرهها للعرب ،قامت بارتداء فس�تان به صور ٌة
ملس�جد قبة الصخ�رة أثناء حضوره�ا مهرجان كان الس�ينمائي يف 2017
وذلك بمناس�بة ذكرى النكبة ،وظهرت بفس�تان آخر عليه رسومات تظهر
َ
القصف الصهيوني عىل غزة وأطفالها.
ويف  2017طالب�ت ريجي�ف ،بضرورة إغلاق مكت�ب من ّ
ظـم�ة األُمَ ـم
املتح�دة للعلوم والثقافة «اليونس�كو» يف القدس ،عىل خلفي�ة القرار الذى
ٌ
أصدرته املن ّ
مدينة
ظـم�ة بأغلبية أعضائها ،والذى يؤ ّكــ�د عىل أن القدس
خاضعة لالحتالل الصهيوني.
ً
سياس ً
ُ
َ
حي�ث قامت خالل
عنرصية ض�د عرب ،48
�ة
ومارس�ت ريغيف
إحدى جلسات الكنيست الصهيوني بالصعود إىل املنصة أثناء تحدث النائبة
العربية يف الكنيس�ت الصهيون�ي ،حنني زعبي ،من ح�زب التجمع الوطني
الديمقراطي ،ونعتتها بكلمات نابية وبذيئة.
ُ
ُ
حيث اس�ــتطاعت ريغيف
موقفها من العمال األجانب عنرصياً،
وكان
َ
ريه�ا عن مدى ُكرهه�ا لألغراب الذي�ن يتواجدون يف
تعب
يف
األضواء
رسق�ة
ِ
ً
قائلة« :السودانيون
إرسائيل ويتمثلون يف الالجئني السودانيني واإلرترييني،
هم سرُ طا ٌن يف جس�منا وس�نعم ُل ُكــ� َّل يشء إلرجاعه�م لـمواطنهم ،لن
نسمحَ للناس أن يأتوا للبحث عن عمل يف إرسائيل».
ُ
جي�ش االحتلال ضد
وع�ن ه�دم البي�وت كآليّ�ة عق�اب يس�تخدمُها
الفلس�طينيني ،قال�ت بأنه�ا تؤيد هذا العق�اب لجميع املخربين -عىل حد
تعبريه�ا ،-ولكن عندما ُ
خربني يه�ود ته ّربت من
س�ئلت عن ه�دم بيوت م ّ
اإلجابة.
ونادت ريغيف بإطالق النار مبارش ًة صوبَ املحتجّ ني الفلس�طينيني ،كما
َ
حرمان األرسى الفلسطينيني من الدفاع عن حقهم العام.
اقرتحت

العدد
()531
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بتكليف من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي:

وفد أكاديمي وعلمائي يشارك يف تشييع جثمان مفتي إب العالمة عبده الحميدي ويعزّي أسرة الفقيد العالمة حميد عقيل
 :إب
ش�يّع أبن�ا ُء محافظ�ة إب ،أم�س الثالث�اء،
َ
جُ
ثم�ان مفتي إملحافظة العالم�ة عبده عبدالله
الحميدي الذي وافاه األجل عن عمر ناهز الـ80
عاماً.
ويف التش�ييع املهيب الذي تقدّمه محافظ إب
عبدالواحد صالح واللجن�ة املك ّلفة من قبل قائد
الثورة الس�يد عبدامللك بدر الدي�ن الحوثي وعدد
من الوكالء وجم�وع غفرية من املواطنني ،أُديت
الصلا ُة على جثم�ان الفقي�د يف منطق�ة أبالن
بمديرية الظهار ليُ�وَا َرى جثمانُه الثرى بمقربة
الغفران وسط مدينة إب.
ويف ترصيح�ات ل�ه ،أش�اد املحاف�ظ صلاح

بمناق�ب الفقيد الش�يخ الحميدي ،مشيرا ً إىل أنه
كان أح�د أعالم اليمن ملا يمثله م�ن منارة علمية
وموئل لتالميذه وطالبيه
ش�امخة للعلم الرشعي
ٍ
من أبناء املحافظة والوطن بصورة عامة وحرصه
عىل أمن واس�تقرار املحافظة .ونوّه صالح بدور
الفقيد يف رفض دعوات الفتنة واالقتتال ،مؤ ّكــدا ً
أنه برحيله خرس الوط ُن بصورة عامة ومحافظة
إب بش�كل خاص أح� َد علمائها الذين يتِّس�مون
بالحكمة والوسطية واالعتدال.
ويف س�ياق متص�ل ،أوص�ل وف� ٌد أكاديم�ي
وعلمائي رفيع تعازيَ قائد الثورة السيد عبدامللك
ب�در الدين الحوث�ي ألُرسة العالمة الحجة حميد
عقي�ل الذي خسرت األُمَّ ـة ْ
اإلسَل�اَ مية برحيله
واح�دا ً من أبرز علمائها األفاضل الذين أش�علوا

ِ
ظلم�ات الجهل
منبرَ الدي�ن وأض�اءوا بعلمهم
واألفكار الدخيلة التي تسعى لتشويه الدين.
ُ
رئيس
وتق�دّم الوف� َد العلمائ�ي واألكاديمي
جامع�ة صع�دة الدكت�ور عبدالرحي�م الحمران
ووكيل وزارة األوقاف واإلرشاد صالح الخوالني
ومفت�ي ع�ام محافظ�ة ذم�ار العالم�ة محمد
بن علي األكوع وعضو املحكم�ة العليا القايض
عبدالل�ه الخزان وأعضاء اللجن�ة املركزية العليا
للتعبئة والحش�د الش�يخ عيل املطري والش�يخ
حمود السعيدي والش�يخ مقبل الكدهي وأحمد
املجاه�د ومستش�ار أمان�ة العاصم�ة محم�د
الحوثي والشيخ السلفي صالح العويري ونائب
مشرف عام محافظ�ة إب الق�ايض عبدالفتاح
غالب.

مركز األمل لعالج األورام بالحديدة يطالب األمم املتحدة واملجتمع الدولي برفع الحصار وإدخال األدوية

تؤكــد االستمرار في رفد الجبهات:
أمسية ثقافية بباجل ّ

مسرية حاشدة ألبناء ووجهاء مديرية الزيدية
إحياء لذكرى مجزرة سجن الزيدية
ً

 :الحديد
ن ّ
ظـ�م م َ
رك� ُز األم�ل لعلاج األورام
الرسطانية بهيئة مستشفى الثورة العام
بالحدي�دة ،صب�اح أمس الثالث�اء ،وقفة
احتجاجي�ة؛ تندي�دا ً باس�تمرار الحصار

والعدوان عىل الشعب اليمني.
ودعا املش�اركون جميع أبناء الشعب
اليمني لتعزي�ز التكاف�ل االجتماعي بما
يمكن من استمرار مراكز عالج األورام يف
أداء عملها ،مشيدين بالجهود التي بُذلت
للحفاظ عىل استمرار عمل تلك املراكز.

ويف الوقف�ة طال�ب الح�ارضون األُمَـم
املتحدة واملن ّ
ظـمات الحقوقية واإلن ْ َس�انية
باالضطلاع بمس�ؤولياتها الالزم�ة لرف�ع
الحص�ار وإدخال األدوي�ة واملحاليل ،داعني
كافة أحرار الشعب اليمني ملواصلة الصمود
ورفد الجبهات لردع العدوان ورفع الحصار.

تــواصـــل أكـــثـــر وبــــال حــدود
 :الحديد
ن ّ
ظـ�م أبنا ُء مديري�ة الزيدي�ة بمحافظة
الحديدة ،أمس األول ،مسري ًة حاشد ًة؛ إحيا ًء
للذك�رى الثانية ملجزرة س�جن أم�ن مديرية
الزيدية الت�ي ارتكبها طريان تحالف العدوان
السعوديّ األمريكي والتي راح ضحيتها أكث ُر
من  70شهيدا ً وعرشات الجرحى واملصابني.
ّ
وأكــ�د املش�اركون يف املسيرة إىل أن مثل
هذه املج�ازر التي يرتكبها النظام الس�عوديّ
واإلمارات�ي ه�ي تعبير ع�ن م�دى قبح�ه
وعدوانيت�ه ،داعني الجمي�ع إىل التحَ ـ ّرك صفا ً
ومرتزقتهم.
واحدا ً يف مواجهة طغيان العدوان
ِ
وشدّد املشاركون عىل رضورة إحياء مثل
هذه املناس�بات التي تفض�ح جرائم العدوان
ووحش�يته وتؤ ّكــد عىل مظلومية الش�عب
اليمن�ي ،مؤ ّكــدي�ن أن إحياءَه�ا دليل عىل
أن الش�عب اليمني لن يفرط بدماء الشهداء
مهما حاول العدوّ عس�كريًّا أ َ ْو سياسيًّا وأنه
ال يمكن أن ينساها بمرور الزمن.
وص�در بي�ان ع�ن املسيرة ّ
أكــ�د على
اس�تمرار الجميع يف رفد الجبه�ات بالرجال
وامل�ال ،مطالب�ا ً األُمَ ـم املتح�دة واملن ّ
ظـمات
الدولي�ة باتخاذ موقف رصي�ح وجاد لوقف
الع�دوان الواقع عىل الش�عب اليمني منذ ما
يقارب أربعة أعوام استخدم خاللها العدوان
كافة الوس�ائل لقتل الش�عب اليمني وتدمري
بنيت�ه التحتية يف كافة القطاع�ات الصحية
والثقافي�ة والتعليمي�ة واالقتصادي�ة الت�ي
ّ
أسسها طوال عرشات السنني بما يف ذلك دُور
العبادة واآلث�ار واملقابر واألس�واق واألحياء
الش�عبيّة وما جريمة سجن الزيدية إال مثال
واضح لبشاعة تلك الجرائم ومرتكبيها.

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار
محالت الجوبي  -عمارة منازل السعداء-

إىل ذل�ك أق�ام أبن�ا ُء مديرية باجل مس�اء
ً
أمس�ية ثقافي�ة تح�ت ش�عار
أم�س األول
(حمل�ة ثب�ات وانتص�ار) ملواجه�ة العدوان
�ررة ،والدعوة إىل االس�تمرار
وجرائم�ه املتك ّ
يف رف�د الجبه�ات بالرج�ال وامل�ال ورفض�ا ً
لسياسة التجويع والحصار الجائر ضد أبناء
الشعب اليمني الصابر املجاهد.
وخلال األمس�ية التي حرضه�ا عدد من
وجه�اء وأعي�ان باج�ل ،ألقي�ت العدي�د من
الكلم�ات والفق�رات الفني�ة املؤ ّكــ�دة عىل
استش�عار املس�ئولية الوطني�ة والديني�ة يف
ومرتزقته واالس�تمرار يف
مواجهة الع�دوان
ِ
غال ونفيس حتى تحقيق
رفد الجبهات بكل ٍ
النرص ،وا ُملش�يدة باالنتصارات التي ّ
يحققها
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة بجبهة
الس�احل الغرب�ي التي كبّدت العد َّو خس�ائ َر
ً
فادحة يف األرواح والعتاد
وندّد املشاركون بجريمة العدوان األخرية
ضد بائعي الخرضوات بمديرية بيت الفقيه،
مؤ ّكدي�ن أن تلك الجرائم لن تزيد ش�عبنا إلاّ
صم�ودا ً وش�جاعة واستبس�اال ً يف مواجه�ة
ومرتزقته.
العدوان
ِ
َ
السكوت
واستنكر الحارضون يف األمسية
املخ�زي له�ذا العالم ومن ّ
ظـمات�ه الحقوقية
التي لم تحَ ـ ّرك س�اكنا ً إزاء الجرائم اليومية
املتك ّررة بحق أبناء الشعب اليمني منذ قرابة
أربع س�نوات ،داعني املجتمع الويل إىل تحمل
مس�ئوليته األخالقية والقانوني�ة والتحَ ـ ّرك
لوقف العدوان ورفع الحصار.
َ
كم�ا ّ
اس�تحالة الخض�وع أ َ ْو
أكــ�دوا
االستسالم للطاغوت والدعوة إىل النفري العام
للجبه�ات وح� ّذروا م�ن العواق�ب الخطرية
للتخاذل والتفريط.

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي

مع باقة إجتماعي الشهرية

اآلن دردش على الواتساب وفيسبوك ماسنجر وغرد على تويتر وانشر
على فيسبوك بال حدود ولمدة  30يوماً باإلضافة إلى  150ميجابايت
إنترنت فقط بـ  1650ريال شهرياً

معك في ّ
كل مكان

لشراء الباقة أطلب *551*99*1# :

mtn.com.ye

.

لمزيد من المعلومات أرسل ” اجتماعي ” إلى  111مجاناً

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون776179558 – 01314024:

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا
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نجيب قصة مواطن ال َح َقه العدوان إىل منزله بالحديدة وش ّرد
أسر َته ليجتمعوا نازحني يف صنعاء
 :يحيى الرباط:

َ
َخلُ�وا َق ْري ً
�ت إ َِّن ْال ُملُ�و َك إِذَا د َ
(قا َل ْ
َ�ة
َ
َ
َ
ً
َ
َ
أ َ ْف َسد َ
ُوها وَجَ عَ لُوا أعِ َّزة أ ْهلِهَ ا أذِ َّلة َو َكذ ِل َك
ي َْفعَ لُ َ
�ون{ النمل( )34هك�ذا ذكر الله يف
كتابه العزيز قول امللكة بلقيس.
م�آس كثري ٌة يش�هدُها اليم�ن ،جراء
ٍ
ما يح�د ُ
ُث من ع�دوان إجرام�ي وحرب
إب�ادة ،إحْ ـ�دَى ه�ذه امل�آيس( ،مأس�اة
نازحي الحديدة) ،الذين أجربهم العدوا ُن
السعودي األمريكي عىل هجرة ديارهم،
ً
ً
َ
محطمة ،وحيا ًة
مدين�ة
خلفهم
تاركني
�ر ِق أعماره�م وآمالهم قائمة
بنوها بعَ َ
يف العودة إىل ديارهم ،فبش�اعة العدوان
الت�ي ألقت بثقلها عىل الش�عب عمومً ا،
لها ثق ٌل خاص على النازحني ،فالوضع
تخ ّ
ط�ى ح�دو َد أي�ة كارث�ة إن ْ َس�انية يف
العصر الحدي�ث ،كم�ا ّ
أكـ�دت األم� ُم
املتحدة يف أحد تقاريرها.
من�ذُ أن بدأ تصعي ُد الغزاة واملرتزقة يف
مناطق الس�احل الغربي ،يعيش أبناؤها
أس�وأ َ حالة ،إذْ يخوضون الحياة رصاعا ً
يوميا ً م�ن أج�ل البقاء ،وبينم�ا نزحت
بع�ض األرس وأفلت�ت م�ن الطائ�رات
األمريكي�ة ،ووحش�ية الجماع�ات
اإلجرامي�ةُ ،هناك الكثري م�ن املواطنني
وعوائلهم رابطوا يف مساكنهم ،وأغلبهم
يعان�ون وضع�ا ً معيش�يا ً صعب�ا ً وال

يملكون ما يقتاتونه.
***
املواط� ُن نجي�ب محم�د واح� ٌد م�ن
ضحاي�ا العدوان ،ونازحٌ من ِضمن آالف
الفا ِّرين م�ن ويالت الغ�ارات العدوانية
التي الحقت�ه حتى قلب منزل�ه بمدينة
الحدي�دة .قبل ثالثة أش�هر غادر نجيب
مدينتَه بعد أن كثّف العدوا ُن الس�عودي
َ
مرافق
األمريكي من رضباته على عد ِة
ومبان س�كنية
حكومي�ةٍ ومؤسس�ات
ٍ
قريبة من منزله ،فأُصي�ب منزلُ ُه بهد ٍم

ٌ
حال�ة من الرع�ب لدى
جزئ�ي ،س�ادت
أرسته ،وقطعت الطرق املؤديّة إىل نجيب
وأبناء الحي إثر غارات العدوان وتحليقه
ا ُملستمر.
ُ
وش�هدت املدينة قصفا ً جويا ً وبحريا ً
ومدفعيا ً اس�تهدف األهايل بال اس�تثناء
�ر من مجزرة وكارثة،
مُخلفا ً يومَ ها أكث َ
ُ
قرابة  35ألف أرسة من س�كان
فنزحت
املدين�ة ذل�ك الش�هر ،حس�ب إحصائية
مس�جّ لة لدى األم�م املتح�دة .منهم 21
ألف�ا ً يفتق�دون ملس�اكن ويعان�ون من

نقص حاد يف املواد الغذائية.
***
نجي�ب كان موظفا ً حكوميا متقاعدا ً
مس�تو َر الحال يعول أرسته املكونة من
 19فردا ً من راتبه التقاعدي ،ولكن دو َل
الع�دوان قلب�ت حياتَه رأس�ا ً عىل عقب
وحوّلته محتاجا ً للمساعدات اإلن ْ َسانية.
يقول نجيب :غادرت منزيل مع أرستي
يف  1يوني�و امل�ايض ُكـ� ّل من�ا يف اتّجاه
مختلف والتقيت بهم يف منتصف الشهر
نفس�ه 15 ،يوما ً فرقنا طيران العدوان

م�ن الحديدة إىل صنعاء ،إذْ قصف ليلتها
بع�دة غارات عىل امت�داد الخط الرئييس
إىل صنعاء ،مم�ا أدّى إىل قطعه وتدمريه
ُكلي�اً ،فتفرقنا وترشدنا ول�م نجتمع إال
بعد رحله شاقة.
***
ُ
تختلف عن
نجيب رغ�م أن حالتَ�ه ال
غيره م�ن النازحين ،إال أن�ه أرصّ عىل
َ
مواصلة تعليمهم ،س�ألته:
كامل أبنائه
وهل تستطيع دفع مصاريفهم ؟..
صم�ت طويالً ث� ّم قال :س�أحاول لو
أعم�ل حمّ �اال ً يف ه�ذا العُ م�ر مُقابل أن
يكمل�وا تعليمه�م ..ث� ّم أكم�ل بفطرته
اإلن ْ َسانية وطبيعته التهامية البسيطة:
«العل�م ن�ور ي�ا ول�دي وذا الوط�ن
محتاجو لش�باب متعلمني يحموه مش
يخونوه».
دور املن ّ
ظـم�ات اإلغاثية الدولية
عن ِ
واملحلي�ة يؤ ّكـ�د أن�ه تلق�ى ملرتين
ً
غذائية من إحْ ـدَى املن ّ
ٍ
ظـمات
مساعدات
الدولي�ة وهيئة النازحني ،غير أن بقية
املن ّ
ظـم�ات منحت�ه وع�ودا ً على ورق،
نجي�ب رمش البالغ م�ن العمر  57عاما ً
متزوج وأب لخمس�ة أوالد ومُعيل لـ 12
حفيداً ،من مدينة الحديدة ،حارة (الرتك)
يقيم حالي�ا ً بمنطقة الحصبة العاصمة
صنعاء ،يس ُك ُن مع كامل أرسته يف ثالث
غرف يستأجرهن بعرشين ألف ريال».

أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية يف تفعيل التكافل االجتماعي ملواجهة الحرب االقت َصادية
د .خالد أحمد صالح*

الحم� ُد لله تعاىل القائلَ ﴿ :وتَعَ ا َونُ�وا ْ عَ ىَل ا ْلربِّ وَالتَّ ْقوَى َوال َ
اب﴾
َان وَاتَّ ُقوا ْ ال ّل َه إ ِ َّن ال ّل َه َشدِي ُد ا ْلعِ َق ِ
تَعَ ا َونُوا ْ عَ ىَل ا ِإلث ْ ِم وَا ْلعُ ْدو ِ
[املائ�دة .]2 :والصلاة والسلام على رس�ول الل�ه وعىل آله
الطيبني الطاهرين وريض الله عن أصحابه األخيار.
االجتماع�ي حس�ب تعري�ف بع�ض الفقه هو:
التكاف� ُل
ُّ
«عب�ار ٌة عن تكاتف جهود األفراد والجماعات عىل وجه اإللزام
واالختي�ار يف س�بيل تحقي�ق مصال�ح العباد والبلاد ودفع
األرضار واملفاسد عنهم.
َ
ِّ
العملي�ة لتحقي�ق التكاف�ل
ويقس� ُم الفقه�ا ُء الوس�ائ َل
االجتماعي إىل قسمني:
القس�م األول :م�ا يطال�ب به األف�راد عىل س�بيل الوجوب
واإللزام ،ويش�م ُل :فريضة الزكاة ،الن�ذور ،الكفارات ،صدقة
الفطر ،األضاحي ،إسعاف الجائع واملحتاج.
القس�م الثان�ي :ما يطالب ب�ه األفراد عىل س�بيل التطوع
واالس�تحباب ،ويش�مل :الوقف ال�ذري والخيري ،الصدقة،
الوصية ،العارية ،الهدية أ َ ْو الهبة ،الضيافة ،اإليثار.
مسئولية الدولة يف التكافل االجتماعي:
َ
مس�ئولية الدول�ة يف التكاف�ل االجتماعي
ح�دّد الفقه�ا ُء
بمهمتين :األوىل :تأمين موارد امل�ال الالزم لنفق�ات التكافل
االجتماع�ي م�ن خالل :جباية ال�زكاة .االس�تفادة من الوقف
الخريي .االس�تفادة من وس�ائل التكافل الفردي .االس�تفادة
م�ن أموال األغنياء عند الحاجة .االس�تفادة م�ن موارد الفيء
والغنيمة .الثانية :توزيع املال عىل املستحقني.
ُ
فمس�ئولية الدولة يف تفعيل التكافل االجتماعي مس�ئولية
أساسية ورئيس�ية تتمثل يف إدارته وإلزام املكلفني والقادرين
من أفراد املجتمع عىل تمويله .فاإلمام الهادي عليه السالم كان
يأ ُم ُر وُالته برفع أسماء مساكني ُكـ ّل بلد.
ل االجتماعي يف حالة الش ّدة والضرورة
التكافُ ُ
َ
االقتصادية ،قد أوصل
تصعي� ُد قوى الع�دوان يف حربه�م

َ
االقتصادي�ة للمجتم�ع إىل وضع لم يع�د تنفع أمامه
الحال�ة
الجه�ود واملبادرات الفردي�ة للتكافل االجتماع�ي أ َ ْو ما تقوم
ب�ه بعض الجمعيات واملن ّ
ظـم�ات املحلية والدولية ،فقد ظهر
ٌ
حاالت
بعض الفئات إىل أكل أوراق الش�جر ،وظهرت
اضطرا َر ِ
كثري ٌة من س�وء التغذية بني األطف�ال والكبار ،وقد أصبح من
الضروري أن تتدخ� َل الدولة وتقوم بمس�ئوليتها يف التكافل
االجتماع�ي.
ومم�ا ال ش�ك في�ه أن ال�زكا َة مع امل�وارد األ ُ ْخــ� َرى من
الصدق�ات وغريه�ا ،تعتبر كافي�ة لس�د احتياج�ات الفقراء
واملحتاجني يف املجتمع املسلم يف الظروف العادية والطبيعية.
ولكنه�ا قد ال تكفي لس�د االحتياج�ات الرضورية لغالبية
املجتم�ع يف حالة الش�دة والضرورة ،كما يف ح�االت الحروب
والك�وارث .فهل يجوز أن تف�رض الدولة موارد أ ُ ْخــ َرى غري
الزكاة لس�د تلك االحتياجات؟!
لم تغب عن الفقهاء املسلمني مناقشة هذه املسألة.
فق�د ذكر الكثري م�ن الفقه�اء واملفكرين ب�أن من واجب
ّ
ويحقق
الدولة أن تأخذَ من أموال الناس بقدر ما يدفع الخطر
املصلحة ،يف حالة إذَا لم ِ
تكف موار َد بيت املال.
فاإلسال ُم أوجبُ يف حاالت الشدّة والرضورة أن يعو َد القاد ُر
على املحتاج بما ُ
يس� ُّد حاجته ،فقد روى أبو س�عيد الخدري
ح�ال النبي صىل الله عليه وآله وس�لم يف س�فر وش�دة فقال:
بينما نحن يف سفر مع النبي صىل الله عليه وآله وسلم ،إذْ جاء
رج�ل عىل راحلة له قال :فجعل يرصف برصه يمينا ً وش�ماالً،
فق�ال رس�ول الله صىل الل�ه عليه وآله وس�لم« :من كان معه
فضل ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له ،ومن كان له فضل من
زاد فليع�د به عىل من ال زاد ل�ه» ،قال :فذكر من أصناف املال
م�اذك�رحت�ىرأين�اأن�هالح�قألح�دمن�ايففض�ل.
قال رس�و ُل الله صىل الله عليه وآله وسلم« :إن األشعريني
إذَا أرملوا يف الغزو أ َ ْو قل طعام عيالهم باملدينة جمعوا ما كان
عندهم يف ثوب واحد ثم اقتس�موه بينهم يف إناء واحد بالسوية
فهم مني وأنا منهم».
وق�ال رس�ول الله صلى الله علي�ه وآله وس�لم «أيما أهل
عَ ْرص�ة (أي بقعة) أصبح فيهم ام�رؤ جائعا ً فقد برئت منهم

ُ
ذمة الله تبارك وتعاىل».
وعن اإلمام عيل عليه السلام أنه قال :قال رسول الله صىل
الل�ه عليه وآله وس�لم« :إن الل َه فرض عىل أغنياء املس�لمني يف
أمواله�م بقدر الذي يس�ع فقراءه�م ،ولن يجهد الفق�راء إذَا
جاع�وا وعروا إال بما يضيع أغنياؤهم ،ألاَ وإن الله يحاس�بهم
حسابا ً شديداً ،ويعذبهم عذابا ً أليماً».
وذك�ر اب ُن حزم يف كتاب�ه «املحىل باآلثار» أنه صح عن أبي
عبي�دة بن الج�راح وثالثمائة م�ن الصحابة أن زادَه�م َفن َِي،
فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم يف مزودين وجعل ي َُقوتُهم
إيّاهاعىلالس�واء.
وذكر ُكـ ٌّل من الغزايل والقرايف والشاطبي وابن حزم والعز
بن عَ بدالسالم وابن عابدين إذَا اقتضت تأمني حاجيات الدفاع
ع�ن البالد أ َ ْو الجهاد يف س�بيل الله بعض األموال ،ولم يكن يف
الخزين�ة العامة ما يكفي لس�د تلك الحاجة ،فعلى الدولة أن
تفرض يف أموال الناس من الرضائب بقدر ما يندفع به الخطر
عمالً باملصالح املرسلة.
فإذا لم يوجد يف بيت املال ما يسد حاجات املحتاجني وجب
عىل األغنياء س�د حاجاتهم قال القرطب�ي :واتفق العلماء عىل
أنه إذَا نزلت باملسلمني حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب رصف
املال إليها .قال اإلمام مالك :يجب عىل الناس فداء أرساهم وإن
استغرق ذلك أموالهم.
يتض�حُ لنا من النصوص النبوية وما ذكره بعض الفقهاء،
واملفكري�ن ،أن الوض�ع يف بالدنا ق�د اجتمع في�ه رضورتان
رضورة الدف�اع ع�ن الوطن م�ن العدوان الغاش�م ،ورضورة
إن ْ َقاذ بعض الناس من الهالك بس�بب الجوع واملرض؛ نتيجة
َ
االقتصادي�ة ،وهاتان الرضورتان تجي�زان للدولة أن
الح�رب
تفرض عىل القادرين تقاس�م ما يملكون مع غري القادرين ،أ َ ْو
عىل األقل يف هذه املرحلة أن يتحمل القادرون سد االحتياجات
الرضورية لغري القادرين.
وإلزام الدولة للقادرين يكون من خالل وس�ائل تتناس�ب
مع العرص ،وتتضافر مع الجهود الش�عبية يف سبيل الوصول
إىل تحقي�ق أ َ ْهــدَاف التكاف�ل االجتماعي الرضورية ملواجهة
َ
االقتصادية املفروضة عىل بالدنا.
الحرب

وذل�ك م�ا يحرص علي�ه الس�يد القائد عبداملل�ك الحوثي
حفظه الله تع�اىل ،فقد أ ّكـد عىل تفعيل التكافل االجتماعي يف
الكثري من املناسبات ،ومما قاله:
• ال ب�د أن ُ
يأخ�ذَ الجمي ُع وعىل مس�توى س�لطات الدولة
ورج�ال امل�ال واالعم�ال والجمي�ع معني�ون ومدع�وون ألنَ
يتعاطوا بإيجابية يف التكافل واإلنفاق لتكون حالة عامة.
• إصالح وتوجيه العمل اإلغاثي واإلن ْ َساني ،ودعم املشاريع
الصغرية لألرس لعودة البالد إىل حالة اإلنتاج.
• تطوير آليات العمل الخريي لتعزيز التكافل االجتماعي.
• تفعيل وثيقة الرشَف القبَلية ّ
املوقع عليها من قِ ب َِل رشيحة
واس�عة من أبناء الشعب اليمني .وقد نصت يف البند األول عىل
مبدأ التكافــل االجتماعــي.
وتحقيق�ا ً لذلك نقرتح آلية اس�تثنائية ته�دف إىل تضافر
الجهود الرس�مية والش�عبية من خالل تشكيل مجلس وطني
للتضام�ن االجتماعي .يتضمن ممثلني عن الجهات الرس�مية
ذات العالقة ،وممثلني عن رجال املال واألعمال ،والش�خصيات
االجتماعية .ويكون من مهامه :تنس�يق جهود أجهزة التكافل
االجتماعي الرس�مية والش�عبية ،بما يكفل تحقيق أ َ ْهــدَافها
يف املجتم�ع .وتش�كيل مجالس تكافل اجتماعي عىل مس�توى
أمانة العاصم�ة واملحافظ�ات واملديريات ،وإن ْ َش�اء صناديق
للتكاف�ل االجتماعي ،وتحدي�د املوارد املؤقت�ة املمكن فرضها
على القادرين ،وإجراء مس�ح دقيق ملس�توى معيش�ة األرس
واألف�راد يف املجتم�ع ،يح�دّد من خالل�ه األرس واألف�راد التي
تحتاج إىل املس�اعدة ،واألرس واألفراد القادرين عىل املس�اعدة.
وضع آليات عمل لتحديد األرس املتعففة .وآلية لالس�تفادة من
الزائد عن احتياج�ات األرس .وآلية للتكافل البيئي االجتماعي.
وآلي�ة للتكافل الصح�ي االجتماعي .وآلية للتكاف�ل التعليمي
االجتماع�ي .وآلي�ة لتوزي�ع م�ادة الغ�از املنزيل واملش�تقات
البرتولية ،حسب األكثر احتياجاً ،وتتضمن وضع خطة طوارئ
يف حالة شحتها بشكل كبري أ َ ْو انعدامها .دراسة إ ْم َكانية إن ْ َشاء
مخزون احتياطي للمواد األساسية عىل مستوى املديرية.

* باحث في التشريعات االجتماعية
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مصنع الغزل والنسيج يعود للع
سنة عىل ُّ
خمس عرش َة ً
َ
ألسباب داخلية وخارجية ،يعو ُد مصن ُع الغزل والنسيج مجدّدا ً إىل العمل كأحد
توقفِ ه
بعد أكث َر من
ٍ
ٍ
ظروف لم يشهدْها اليم ُن يف تأريخه ،ما يجعل
أهم املنشآت االقتصادية يف اليمن وأحد أكرب روافد االقتصاد الوطني ،يف ظل
هذا اإلنجا َز أسطوريا ً بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ نظرا ً لآلثار اإليجابية التي ستطرأ عىل بُنية االقتصاد اليمني ،بما
َ
مكانة املنتج املحيل ،وبما يساهِ ُم يف تشغيل آالف العُ مال تشغيالً مبارشا ً وغريَ مبارش ،وكذلك بما سيسهم يف الحَ ِّد من
يع ّزز
ّ
ترسب العُ مالت الصعبة إىل الخارج والتي كانت تُسته َل ُك يف رشاء املنتجات من الخارج والتي ّ
وسيوفرها املصنع حال
يوفرها
وصوله إىل قمة طاقته اإلنتاجية.
 :استطالع| عباس القاعدي  -أيمن قايد:
ّ
يحق�ق الش�عبُ اليمن�ي انتص�ارا ً
اقتصادي�ا ً جدي�دا ً ه�و األب�ر ُز من�ذُ بدء
الع�دوان الس�عوديّ على اليم�ن يف
 26م�ارس  2015وتش�ديد الحص�ار
ِ
بهدف
االقتص�ادي القائم حتى اللحظة؛
تركيع الش�عب اليمني وقتله جوعا ً بعد
اس�تهداف البُني�ة التحتي�ة والخدمي�ة
والحيوية بشكل كامل.
ً
ُ
صفعة جديد ًة،
تحالف العدوان
وتلقى
األسبو َع املايضَ  ،بعد اإلعالن رسميا ً عن
إعَ �ادَة تش�غيل مصنع الغزل والنس�يج
بالعاصمة صنعاء ،والذي يعد أح َد وأه َّم
املنشئات الحيوية والخدمية والصناعية
يف اليمن منذ ستة عقود من الزمن ،كما
أن اإلعالن عن تش�غيل قسم الخياطة يف
مصنع الغزل والنس�يج كبداية للتشغيل
الكامل يأتي بعد توقف دام ألكثر من 15
سنة؛ بفعل التآمر والفساد السابق الذي
كان يحيط بهذا املصن�ع والعاملني فيه
ٍ
موظف وموظفة
البال�غ عدده�م 1800
لصالح نافذي�ن وجهات يف الدولة آنذاك،
ُ
حي�ث يش�كل افتت�اح قس�م الخياط�ة
بمصنع الغ�زل تحديّا ً اقتصادي�ا ً كبرياً،
ال س�يما يف هكذا ظروف صعبة تعيشها
البلاد ج�راء الح�رب االقتصادي�ة التي
يش�نّها العدوان الس�عوديّ بكل ما أوتي
من ق�وة بحق الش�عب اليمن�ي الصابر
والصام�د أم�ام ه�ذا الع�دوّ املتغطرس
واملتكرب.
ويعتبر تش�غي ُل مصن�ع الغ�زل
ً
هامة
والنس�يج يف هذا التوقي�ت خطو ًة
باالتّجاه نح�و البناء واالكتف�اء الذاتي،
ّ
تجس� ُد املعنى الحقيقي ملرشوع الشهيد
الرئي�س صال�ح الصم�اد ي ٌد تبن�ي وي ٌد
تحم�ي ،وم�ن يقف خلف ه�ذا املرشوع

ُ
الرئيس
ودعم�ه والس�عي إىل تحقيق�ه
مهدي ّ
املش�اط ،كما أنه يؤ ّكــد ما جاء
عىل لس�ان قائد الثورة الس�يد عبدامللك
بدر الدي�ن الحوثي –حفظ�ه الله ،-بأن
القوة والصمود يف مواجهة العدوّ هي يف
اكتفائن�ا الذاتي ويف م�ا نصنعه ونزرعُ ه

بعيدا ً عن الخ�ارج ،ودعوته لرجال املال
واألعم�ال يف خطاب�ه األخير إىل التوجه
نح�و الصناع�ة والزراعة داخلي�ا ً وعدم
الرك�ون على الخ�ارج؛ مل�ا م�ن ش�أنه
املحافظة عىل االقتصاد الوطني وتوفري
الس�يولة التي َ
تذهبُ نحو االسترياد من

 د ّمر طيرا ُن العدوان  50آلة قديمة وجديدة في قسم النسيج تم
شراؤها بـ 22مليون دوالر من الصين.
ُّ 
الخمس عشر َة سنة
مصنع الغزل والنسيج عن العمل طيلة
توق ُف
ُ
َ
الماضية تقف خلفه أيا ٍد خفية ونافذون وفاسدون
ينتج المصنع باآلالت القديمة من األقمشة ما بين  35ألف متر إلى 40
ُ 
ألف متر ،ووصل إنتاجه في الفترة األخيرة إلى  6آالف متر مع تعرضه لحرب
صامتة من قبل نافذين في النظام السابق ،وفي عام 2008م تم تطوير
قسم الغزل وتزويده بآالت الجديدة ليصل إنتا ُجه إلى  10 - 9أطنان.
تعمل منها إال 25
 تم تزوي ُد قسم النسيج في العام  2010بـ 40آلة لم
ْ
آل ًة فقط.

الخارج.
وأم�ا َم ه�ذا الح�دث االقتص�ادي
ٌ
جولة
اله�ام كان لصحيف�ة «املسيرة»
ٌ
استطالعية داخل أقس�ام مصنع الغزل
والنس�يج ،والتع�رف ع�ن ُق�رب عىل ما
يحتوي�ه هذا املصنع التأريخي يف قس�م
النس�يج واآلالت املوجودة فيه والهناجر
املدمّ رة التي تكاد تس�قط ف�وق اآلالت؛
بس�بب قصف العدوان العدي َد من املرات
لهذا املصنع يف إطار تدمري البُنية التحتية
لليمن بصورة كاملة.
عودة تش��غيل مصنع الغ��زل بارقة أمل
جديدة للمواطن اليمني

يق�و ُل خال�د محم�ود أب�و قاس�م –
مدير عام قس�م النس�يج بمصنع الغزل
َ
والنسيج :-إن
طريان العدوان السعوديّ
األمريكي استهدف قس َم النسيج الجديد،
م�ا أَدَّى إىل تدمري بعض م�ن اآلالت التي
يعتمد عليها املصنع بشكل كيل يف إنجاز
ُ
ُ
قصف
حي�ث تس�بّب
العم�ل واإلنت�اج،
الطريان باش�تعال النريان يف ُكـ ّل مكان
ِ
يستطع أح ٌد الدخو َل
بقسم النسيج ولم
إىل مكان االس�تهداف سوى عامل واحد
أصيب بجروح عندما كان يحاول إطفاء
َ
أماكن واس�عة
الحريق حتى ال تنترشَ يف

داخ�ل املصنع ،مشيرا ً إىل تدمير جدار
املصن�ع املطل عىل الش�ارع الع�ام ،مما
س�بب يف دخول مجموعة من املواطنني
عرض للرسقة حينها
إىل داخل املصنع وت ّ
وتقطي�ع ُكـ� ّل الخط�وط والكابلات
واألسلاك الكهربائية ،وهذا األم ُر يك ّلف
املاليني إلصالحها مرة أ ُ ْ
خــ َرى.
ّ
وأكــ�د أبو قاس�م يف ترصيح خاص
لصحيفة «املسيرة» ب�أن توقف مصنع
الغزل والنس�يج عن العمل طيلة خمس
عشرة س�نة املاضي�ة تقف خلف�ه أيادٍ
خفي�ة وناف�ذون وفاس�دون يف النظام
الس�ابق والت�ي عمل�ت للحيلول�ة ع�ن
استمرار العمل يف املصنع ،وهو يف مرحلة
اإلنت�اج ب�اآلالت القديم�ة الت�ي كان�ت
تش�تغ ُل وتنتج من األقمش�ة ما بني 35
َ
أل�ف مرت إىل  40ألف متر ،ولكن املصن َع
أصبح يف الفرتة األخرية ينتج  6آالف مرت؛
َ
نتيجة تعرض املصن�ع للحرب الصامتة
من قب�ل النظام الس�ابقة ،مضيفا ً بأنه
يف الع�ام  2008ت�م تطوي ُر قس�م الغزل
ب�اآلالت الجدي�دة التي تنتج ح�وايل - 9
 10أطن�ان ،وهو ال يزال متوقفا ً إىل اآلن،
أما بالنس�بة لقسم النسيج فبقي عملُه
إىل  2010على اآلالت القديم�ة حتى تم
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عمل ..انتصار يمني جديد
تزوي�دُه بـ 40آلة لم تعم�ل منها إال 25
ً
آلة كتجربة واحد فقط ومن ث َ َّم قصفها
طريان العدوان السعوديّ العدوان ودمّ ر
ً 50
آلة من القديمة والجديدة.
وأش�ار مدي�ر ع�ام النس�يج ،إىل أن
«اآلالت يف قس�م النس�يج كان�ت تنت�جُ
أل�ف متر يوميا ً
َ
يومي�ا ً م�ا يق�ارب 15
من األقمش�ة إىل جان�ب اآلالت القديمة
املس�توردة م�ن روس�يا يف الثمانينيات
والت�ي ل�م نج�د لها قط� َع غي�ار ،األم ُر
الذي س�بّب بتوقفها ع�ن العمل» ،مبينا ً
أن «املصن�ع كان يغط�ي احتياج�ات
ُ
حيث كان يصدّر
الس�وق بش�كل كامل،
َ
الش�اش وال�زي امل�دريس والعس�كري
وبدالت األطباء وصوارم النساء وأكفان
املوت�ى والس�تائر والش�مزان واملع�اوز
وكان يغطي الس�وق املحلي�ة بكثري من
املنتجات».
وأضاف أنّ�ه يف هذه املرحل�ة الحالية
سيكو ُن اإلنتاجُ جزئيا ً بالنسبة للنسيج؛
ألَنَّه تعرض للقصف والتدمري وباإلمكان
يصب�ح اإلنت�اج للغ�زل كلي�ا ً يف قس�م
الخياط�ة والطباع�ة الذي ت�م افتتاحُ ه
األس�بوع املايض من قبل وزير الصناعة
والتجارة وكوكبة من الوزراء بتوجيهات
حكيمة من قائد الثورة الس�يد عبدامللك
ب�در الدي�ن الحوث�ي –حفظ�ه الل�ه،-
والرئيس مهدي ّ
املشاط – رئيس املجلس
السيايس األعىل ،يف إطار مواجهة الحرب
ّ
االقتصادية القذرة التي يش�نّها العدوان
الس�عوديّ على اليم�ن والتوج�ه نح�و
الصناع�ة والزراع�ة لتحقي�ق االكتفاء
الذاتي.
ودع�ا أبو قاس�م القيادة السياس�يّة
والجان�بَ الحكوم�ي إىل ب�ذل املزي�د
م�ن الجه�ود يف دع�م املصن�ع وتلبي�ة
االحتياج�ات الرضورية للمواطنني الذي
َ
بارقة أمل
رأوا يف إعَ ادَة تش�غيل املصنع
جدي�د ًة يف ب�دء اإلنت�اج املحلي والعمل
الوطني داخ�ل مصنع الغزل والنس�يج
بقيادة عبداإلله ش�يبان -رئيس مجلس
إدَا َرة مصن�ع الغزل والنس�يج -وجميع
العم�ال والكوادر املؤهل�ة وذي الخربات
العالي�ة والطويل�ة الت�ي يتمت� ُع به�ا
املصن�ع ،كم�ا أن ه�ذه الخط�و َة تأت�ي
يف إط�ار التوجّ �ه نح�و اإلنت�اج املحلي
واالكتف�اء الذات�ي ضمن رؤي�ة الرئيس
الش�هيد صالح الصمّ اد تحت شعار «ي ٌد
تبن�ي وي ٌد تحم�ي» ،وهو الش�عار الذي
يضعُ �ه ُكـ� ّل عُ مّ �ال وعاملات مصن�ع
الغزل والنسيج نصبَ أعينهم ويجعلونه
َ
خارطة طريق للعمل الوطني يف املرحلة

األستاذ خالد أبو قاسم – مدير عام قسم النسيج بمصنع الغزل
لصحيفة «المسيرة»:

تشغيل المصنع يش ّكل بارق َة أمل جديد ًة
للتوجه نحو اإلنتاج المحلي ضمن رؤية
الرئيس الشهيد «ي ٌد تبني وي ٌد تحمي»
املقبلة.
املصنع تع ّرض لح��ربٍ صامتة من قبل
نافذي النظام السابق

إىل ذل�ك أوض�ح محم�د غال�ب –أحد
موظف�ي مصنع الغزل والنس�يج ،-بأن
العدوان الس�عوديّ األمريكي ومنذ زمن
بعيد كان يخ ّ
ط�ط لتدمري اقتصاد اليمن
ومرتزق�ة األنظمة
ع�ن طري�ق عملاء
ِ
الس�ابقة الت�ي كان�ت ّ
تنفـ�ذ األوام�ر
الخارجي�ة ومنها توقي�ف مصنع الغزل
والنس�يج عرب مراح َل سياسيّة متباعدة
ش� ّكلت موتا ً بطيئا ً للمصن�ع والعاملني
فيه.
وأض�اف املوظ�ف محم�د غال�ب يف

ترصي�ح لصحيف�ة «املسيرة» :لق�د
بدأن�ا العم� َل يف املصنع ع�ام  1966بعد
تأسيس�ه ع�ام  1962م�ن قب�ل اإلمام
البدر وتح�ت مرشفني صينيني يف جميع
األقس�ام ،الذي�ن تعلمن�ا منهم أش�يا َء
ُ
كنت يف تل�ك الفرتة عامالً
ُ
حي�ث
كثري ًة،
ّ
ُ
يف الوردي�ة األوىل ثم كلفت بمهام رئيس
الفريق ثم مدير قس�م الصيانة ،مشيرا ً
إىل أن املصنع ظل بعدها يشتغل بصورة
مستمرة  3ورديات بعد افتتاحه من قبل
اإلمام البدر اس�تمرت  35عاما ً ُ
س�مّ يت
بالفرتة الذهبية ولم يتوقف حتى حدثت
ُ
بعض االختالفات بني نافذين ومسئولني
وأصح�اب املصال�ح يف النظام الس�ابق،
ُ
ُ
مؤرشات التده�ور تلوح يف
حيث ب�دأت

األ ُ ُفق داخ�ل املصنع الذي تعرض لحرب
صامتة من قِ بَل مسئويل النظام السابق،
مبين�ا ً أن ربحية الغ�زل كانت بالرياالت
وربحي�ة النس�يج بالعشرات وربحية
الصباغ�ة والطباع�ة باملئ�ات وربحي�ة
الخياطة باآلالف.
حكوم�� ُة باس��ندوة تس��اهم يف توق��ف
املصنع

بدوره ،أش�ار حس�ن األدي�ب -مدير
مكت�ب رئي�س مجل�س إدَا َرة مصن�ع
الغزل والنس�يج ،-إىل أن انقطاع النفقة
التش�غيلية وأحداث الحصبة من ضمن
األسباب يف تعطيل املصنع وخروجه عن
العمل.

ون�وّه األدي�بُ يف ترصي�ح خ�اص
لصحيف�ة «املسيرة» ب�أن األس�باب
الحقيقي�ة الت�ي أَدَّت إىل إغلاق املصنع
ه�و انته�اء العم�ر االفترايض للآالت
القديم�ة وإتاح�ة الس�وق للمنتج�ات
األجنبي�ة املس�تورة من الخ�ارج ،ولهذا
تم االتّف�اق بني املصن�ع واللجنة الفنية
اليمنية الصينية بتحديث قس�مَ ي الغزل
وَالخياطة بآالت الجدي�دة بعقد مقداره
( )150مليون يوان صيني ،أي ما يعادل
( )22ملي�ون دوالر ،مبين�ا ً أن االتّف�اق
ّ
تنفـ�ذ ع�ام  ،2008وذل�ك ع�ن طري�ق
توريد اآلالت وتركيبها يف املصنع.
وأوض�ح مدير مكت�ب رئيس مجلس
اإلدَا َرة ملصن�ع الغ�زل أن وزارة املالي�ة
يف حكوم�ة الوفاق الوطن�ي عام 2013
رفضت تنفيذَ الدراس�ة املقدمة من قبل
إدَا َرة املصن�ع واملتمثل�ة يف توفير مليار
ّ
وفضلت تسليم مرتبات
كنفقة تشغيلية
املوظفين لعدة أع�وام بدال ً عن تس�ليم
النفقة التش�غيلية ،موضحا ً أن العدوان
الس�عوديّ األمريك�ي قص�ف املصن� َع
بالعدي�د م�ن الغ�ارات خ ّلف�ت إرضارا ً
ً
مادية جسيمة.
ولف�ت األدي�ب إىل افتت�اح معم�ل
الخياط�ة باملصن�ع األس�بوع امل�ايض
بحضور وزير التج�ارة والصناعة وعددٍ
ُ
التواص� ُل بالعمال
من ال�وزراء وقد ت�م
املختصني يف الخياط�ة ملزاولة أعمالهم،
مضيفا ً أن إعَ ادَة تش�غيل املصنع جاءت
بع�د اجتم�اع وزراء حكوم�ة اإلنق�اذ
الوطن�ي واملوافق�ة على ه�ذه الخطوة
وتعهد األُمَ ـ�م املتح�دة بحماية املصنع
من القصف م�ر ًة أ ُ ْ
خــ َرى واس�تهدافه
ومرتزقته؛ كون
من قبَل تحالف العدوان
ِ
مصن�ع الغزل والنس�يج منش�أة مدنية
خدمية تعم ُل لصالح الشعب اليمني.
وأض�اف أن الخط�و َة القادم�ة ه�ي
باعتباره قس�ما ً
تش�غيل قس�م الغزل؛
ِ
جديدا ً بحاجة إىل صيانة معيّنة والعودة
للعم�ل مج�دّداً ،مؤ ّكـ�دا ً ب�أن ع�ود َة
املصنع للعمل سترفد االقتصاد الوطني
وستحافظ عىل العُ ملة الوطنية وستحل
الكثري من معاناة الشعب جراء العدوان
والحصار االقتص�ادي الجائر عىل بلدنا،
موضحا ً أن جمي َع عُ م�ال املصنع البالغ
وعددهم ( )1800موظف عىل اس�تعداد
ت�ام للرجوع إىل أعمالهم وإنتاج املالبس
العس�كرية واملدرسية والش�اش الطبي
والبالطوه�ات والبطاني�ات وغريها من
َ
الس�وق املحيل
املنتج�ات الت�ي سترف ُد
وتح ُّد من االستريادِ
الخارجي.
ّ

العدد
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يرفع الراية البيضاء
َ
الشعب اليمني لن

أمل المطهر
ً
ُ
متوارية عني..
الكلمات بداخيل وتناثرت حرويف مبتعد ًة
تجمَّ دت
أدر كيف أصيغهن وماذا سأكتبهن!!
لم ِ
ٍ
ملبيات لنداء الواجب؛ للمساعدة يف إعداد كعكٍ لقافلةٍ تق ِّدمُها
كن يجتمعن
ُ
س�ــ َر ُة ش�هيد باس�م عظيمِ ها رأيتهن ُ
أُ ْ
ابتس�امة رضا
وكــ� ٌّل تعلو وجهَ ها
ونظر ُة تحَ ـ ٍّد وإرصار.
َ
ُ
قصة عظيم لها َرحَ َل إىل الس�ماء بع�د أن باع لله
ك ُّل واح�دة كانت ت�روي
َ
وق ِب َل بيعَ ه.
ٍ
عبرات ،ول�م ألحظ بني
العجي�بُ أنن�ي لم أج�د يف حديثهن ع�ن أحبائهن
َ
بريق دموع أ َ ْو انكسار.
حروفهن
َ
َ
ف النه�جَ والثقاف�ة الت�ي ترشبنها س�ي ُ
يع�ر ُ
ظ ُّن أنَّهن
مَ �ن ال يعرفه�ن أ َ ْو
ِ
ُ
ُ
ح�روف تلك األ ُ ّم وهي
ترتجف
مريض�ات أ َ ْو مصابات بقس�وة القلب فكيف ال
تحكي عن بطوالت ولدها الش�هيد.
كي�ف ال تنهار وت�ذرف الدم�وع وهي ترسد لن�ا آخر لحظاته�ا معه وهو
يودعها الوداع األخري!!!
وكيف استقبلته شهيدا ً وكيف بحثت عن موضع جُ رحه لتقبله.
وتل�ك الزوجة كيف ال نج ُد يف حديثها انكس�ارا ً وضعفا ً وهي تحكي زوجها
البطل..
ِ
يعاملُها ويعامل أبناءه..
وترشح لنا كيف كان
ُ
ُ
وتعي�ش يف حالة التنكر
تي�أس من الحياة
ملاذا ال تش�كو وتن�دب!! ،ملاذا ال
وتش�كو من ضيق العيش وصعوبة الحصول عىل أبسط اإلمكانيات التي تسد
رمقها هي وأبناءها !!!
ظلل�ت أرقبهن وأنا أش�عر بالخجل؛ ألنني ش�عرت بالتق�زم أمام عطائهن
وقوتهن.
فأ ُ ُّم الش�هيد تعجن الكعك وهي تس�بِّحُ وتؤدي الصلا َة اإلبراهيمية ونحن
ً
منذهلة من ذلك العنفوان
نتبعه�ا يف ذلك ،وبعدها تقول يل وهي تراني منبهر ًة
َ
الطريق إىل الجنة..
واإليْمَ ـان :ابني سبقني إىل الله ووجد
َ
لنعيش من جديد س�وياً،
وها أنا أسير يف نف�س طريقه؛ كي نتقابَ ُل هناك
فال تتعجبي.
َ
الدروس ونوجعُ ه بهذا العشق لنيل الشهادة.
فنحن من سنع ِّل ُم العد َّو
ُ
زوجة الش�هيد فهي تعد أبناءها ليكونوا كأبيهم حتى يف طريقة كالمه،
أَمَّ ا
ال تريد أن ينحرفوا قي َد أنملة عن طريقه.
َ
الجه�اد وتقديم
فه�ي -كم�ا تق�ول -ال تري ُد أن
تك�ون أق َّل م�ن زوجها يف ِ
راض عنها مستبرشا ً بقدومها.
التضحيات ،تريد أن تقاب َله وهو ٍ
َ
يك�ون أبناؤه وَجَ عا ً وأ َ َرق�ا ً للعدو كما كان والده�م ال يهمها يشء
تري�د أن
سوى أن تؤدي األمانة.
وتظ�ل عند عهدها مع رشيك حياتها يف امليض على دربه حتى يح َ
ني موع ُد
اللقاء.
بنات ش�هداء يتناقشن فيما بينهن ،تلك تحكي عن مكان استشهاد والدها
وعن بطوالته وعن وصيته ،وتلك تبادرها بنفس الحديث عن والدها الش�هيد،
والكل يربطهن راب ُ
ط التضحية والفداء ،فرتاهن كهالةٍ من النور يس�عني نح َو
العلو سعياً.
وبينم�ا نحن يف خضم ذلك العنفوان والس�مو وأنا أراه�ن يعملن ويبتكرن
ِ
الدعوات للمجاهدين وللجرحى واألرسى
ويتلون
رأيت يف ذلك العنفوان واإلباء واإليْمَ ـان مستقب َل اليمن الزاهر.
ُ
تعجبت من حمق العدو كيف يف ّك ُر ولو للحظة أن بإمكانِه أن يكسرِ َ نسا ًء
ِ
صفات القادة من الرجال.
يملكن
فكيف لنس�ا ٍء ال تهزهن مش�اع ُر الفراق لألعزة وال تصيبه�ن رياحُ الحزن
ُ
صواريخهم أ َ ْو تكرسهن مكائدُهم أ َ ْو توقفهن وتخرتق
والس�واد ،أن تخيفهن
نفس�ياتِهنحروبهمبكلأش�كالها؟!
كيف لنس�اء يتس�ابقن لالفتخار بم�ن قدمن من فل�ذات أكبادهن وبعظم
تضحياتهم أن يسقطن يف حفرهم ويتعثرن يف مطباتهم.
هؤالء هن مَ ن ترشفت بالجلوس معهن ،فوجدت فيهن ما س�يعجز الكو ُن
بأرسه عن استهدافه أ َ ْو هزيمته.
ُّ
َ
فذل�ك اإليْمَ ـ�ان الذي يملأ ُ قلوبَهن والوعي ال�ذي يل�ف عقولهن جعلهن
ُ
َ
ٍ
خلف مرتس�ها تصوّبُ سلاحها
تقف
قائدات يف جبهاتهن ،فكل واحدة منهن
نحو صدر العدو مبارش ًة؛ لرتديَه رصيعا ً بوعيها وقوتها وإيْمَ ـانها.
ٌ
واعيات يقدن معركتَهن بكل بسالة وصمود.
نسا ٌء لبيبات
فكأنني أجلس مع أعظم القادة السياسيني والعسكريني.
قائدات ال تأخذهن يف عدوهن ُ
ٌ
أية رحمة ،يواجهنه بكل طاقاتهن ،ويسعني
لسد ُ
مر َر إليه أيَّ بصيص أمل للولوج إىل نفسياتهن
كـ ّل ثغرات يمكن لها أن ت ِّ
وإضعافها.
ً
ني و ُرتَبا ً
قائدات عظيمات يحمل نياش َ
وأوسمة إلهية براقة.
فتلك برتبة أ ُ ِّم الشهيد..
ُ
وتلك أ ُ ُّم الشهيدين وتلك أ ٌّم لثالثة وأربعة شهداء.
خر واعتزازٌ
وتلك تحمل وسا َم زوجة شهيد ،وتلك وسام ابنة شهيد ،وكلهن ف ٌ
ٍ
مستشعرات ملسؤولياتهن.
بتلك األوسمة ،ويحملنها كأمانة يف أعناقهن،
بغبار عاصفة حمقاء.
فكيف ل ُك ِّل هذا الشموخ أن ينه ِد َم
ِ
كي�ف لكل هذا اإليْمَ ـان والثقة أن يتلاىش أما َم مصاعبَ يَعِ ني أنه ال بد من
مواجهته�ايفطريقه�نالجه�ادي.
ُ
ُ
وأثق أن مستقب َل
أعرف
كل يوم أرى مثل هذه النماذج العظيمة بني نسائنا
اليمن بني أيادي قائدات محنَّكات بحق.

حميد الطاهري
الش�عبُ اليمن�ي الواح ُد واملوح�د أرضا ً
وإنس�انا ً إىل األبد ل�ن يرفع
«الراي�ة البيض�اء» ملل�وك
تحال�ف العدوان الس�عوديّ
اإلماراتي األمريكي الغاشم
مهما ط�ال عدوانهم القاتل
والتجويع�ي،
واملدمّ ـ�ر
فهذا ش�عبُ إيْمَ ان وحكمة
ل�ن يرف� َع َ
راية االستسلام
ألعدائه مهما طال تحالفهم
الدموي وحصارهم الجائر.
رغ�م ج�روح وآالم أبناء
ش�عب الصمود التأريخي يف
وجه تحال�ف أكثر م�ن « »17دولة عليهم
قرابة العام الرابع إال أنهم هزوا بصمودهم
َ
ع�روش ملوك خلي�ج العواص�ف الدموية
والنرص لهم قادم عىل املتحالفني عليهم.
ه�ا ه�م مل�وك الع�دوان وحلفاؤه�م
واملرتزق�ة قرابة الع�ام الرابع
وعمالؤه�م
ِ
م�ن عاصفة حزمهم عىل الش�عب اليمني
الواحد الغارقون وحشودهم يف يمن املوت
لهم ،فقد فشلوا بتحقيق م َ
ُخ ّ
ططات البيت
االبيض األمريكي رغ�م تحالفهم مع هذه
الدولة وتلك ولكن لألس�ف هم وحشودهم
يتلقون أقوى الرضبات من أبطال الجيش
واللج�ان الش�عبيّة وأح�رار مه�د الع�ز
ً
ش�امخة وحرة
والش�موخ التي س�تبقى
مدى األزمان..
إن الش�عبَ اليمن�ي ش�عبٌ ال يرف�ع
الراي�ة البيض�اء ألعدائ�ه مهم�ا كان�ت
التضحي�ات العظيمة يف س�بيل الدفاع عن
وطنه فهو ش�عب الصمود األس�طوري يف
وج�ه عواص�ف ملوك خليج قت�ل األطفال
واألبري�اء والنس�اء ،ودم�اء ش�هداء هي
َ
عرش حكمهم
للملوك «براكني» س�تدمّ ـر
عما قريب..
إن أبن�ا َء الش�عب الواح�د يف صبر
ُ
غارات طيران ملوك
وصمود ،ل�م تهزهم
النف�ط وحلفاؤه�م وصربه�م س�يتحول
إىل «سلاح دمار ش�امل» لكل من تحالف
عليهم ،واأليام ستكش�ف ذلك لكل البرش،

ومس�تحي ٌل أن يرفع�وا راي�ة االستسلام
وسيرفعون راي�ة النصر عالي�ا ً يف األيام
القادمة .فلن يرفع الش�عب اليمني الواحد
الراي�ة البيض�اء ي�ا ملوك
عواصف الدمار وقتل عباد
الل�ه ع�ز وج�ل يف أرض�ه
باملس�ميات ه�ذا الزم�ان
املختلفة.
ه�ا أنتم يف قراب�ة العام
الراب�ع م�ن عدوانك�م
شعب ال يقبل
الدموي عىل
ٍ
الوصاي�ا الخارجي�ة عليه،
ش�عب ُ
خلق حرا ً وسيموت
ٍ
ح�راً؛ دفاع�ا ً ع�ن وطن�ه
وعرضه ،وقد اس�تخدمتم
َ
مختلف األوراق والوس�ائل
يف محارب�ة الش�عب الواح�د وَفش�لتم يف
تحقي�ق م َ
ُخ ّ
ططاتك�م يف األرايض اليمني�ة
رغ�م دعمك�م دولي�اً ،ولكن لألس�ف أنتم
والداعم�ون املهزوم�ون على ي�د الجيش
واللج�ان وأبط�ال مه�د الع�زة والصمود،
ولقد خرستم الشعب اليمني وعدة شعوب
عربية ْ
وإسلاَ مية فيما ارتكبتم بحقهم من
جرائ�م حروب ومجاز َر برشية وغريها من
األعمال اإلجرامية بهذا الوطن وذاك..
ُ
الرئيس األمريكي يطالب سلمان
ها هو
مل�ك قت�ل اليمنيين برسعة دف�ع الجزية
بمليارات الدوالرات إىل خ َزنة البيت األبيض
فق�ال إنه الحام�ي لكم وأنت�م ال تقدرون
َ
ع�رش حكمكم ب�دون الحماية
أن تحموا
األمريكية ،والس�ؤال ماذا أنتم يا س�لمان
وويل عهدك فاعلون بذلك؟!
َ
الجزية بأقرب
وأعتقد أنكم س�تدفعون
وق�ت وتقبّل�وا يد ترام�ب الحام�ي لكم..
عجبا ً لكم يا ملو َك الخليج عىل سياس�تكم
الفاش�لة وسلام الله على ق�ادة االمة يف
العه�ود املاضية كان�وا اس�ودا ً وتأريخهم
ش�امخ وع�ايل ،كان�وا خير ق�ادة األمة،
ل�م يدفع�وا الجزي�ة ألعدائهم ول�م يقبّلوا
أيديهم ولم يكونوا تحت أمرهم ،كانوا خري
حكم�اء األمة رحمة الله عليهم .ها أنتم يا
ملوك الخليج تحت أم�ر إدا َرة قيادة البيت
األبيضّ ،
تنفـذون أمره�ا بالحرف الواحد

وال تخالفون لها أمراً ،والس�ؤال :ملاذا ُكـ ّل
ذلك وأنتم خري أهل األرض؟.
والس�ببُ أنك�م اتبعتم َ
ملة أع�داء األمة
وسياس�تهم القاتل�ة واملدمّ ـ�رة للوط�ن
العرب�ي ،تس�اؤالت كثيرة ح�ول األزم�ة
الس�عوديّة األمريكي�ة وه�ل زي�ارة وزير
الخارجي�ة األمريكي�ة إىل الرياض من أجل
«اس�تالم الجزية» التي طلبها «ترامب» أم
بس�بب قضية مقتل الصحفي الس�عوديّ
خاش�قجي يف القنصلي�ة الس�عوديّة يف
تركيا عىل ي�د بعض الضباط الس�عوديّني
واملتهم يف قضية قتل خاشقجي ،ويل العهد
السعوديّ ابن سلمان سفاح الدماء.
م�ن وجه�ة نظ�ري أن زي�ارة وزي�ر
الخارجي�ة األمريك�ي ه�ي إلخ�راج اب�ن
س�لمان من ورطة جريم�ة قتل الصحفي
واس�تالم الجزي�ة ،واألي�ام ستكش�ف
الحقائق حول ذلك ..ها هو األيام ستكشف
جرائم س�لمان ونجله بحق أبناء الش�عب
الس�عوديّ والشعوب املس�لمة وأيام دمار
عرش حكمهم اقرتبت جراء ما ارتكبوا من
جرائ�م حروب ومجازر برشي�ة بحق أبناء
ش�عب اإليْمَ ان الذي رف�ض الوصايا عليه
منهم.
وها هي دماء الشهداء اليمانيني تحرق
ع�رش بني س�عود وذل�ك ج�راء عدوانهم
املستمر بقتل املدنيني وكل قطرة دم يمني
ويمني�ة ه�ي ب�ركان مدمّ ـر له�م واأليام
ستكش�ف ذلك للرأي الع�ام املحيل والدويل
واإلقليمي..
إن الش�عب اليمن�ي ل�ن يرف�ع الراي�ة
البيضاء مللوك العدوان الهمجي مهما طال
عدوانه�م وحش�ودهم ب�األرايض اليمنية،
وس�نهزم كما هزم�وا الغزاة م�ن قبلهم،
وأن أبط�ال وأح�رار الش�عب الواح�د ل�ن
يرحموا غ�زا َة أرضهم وثورته�م قادمة يف
تحرير املحافظات الجنوبية وَلكل شرب من
األرايض اليمنية والشعب والجيش واللجان
وأح�رار األرض الح�رة سيرفعون «راي�ة
النرص» يف قمم جبال ُكـ ّل ربوع يمن املوت
لكل من غزواها..
عاش�ت اليم� ُن ح�ر ًة موحَّ �د ًة م�دى
الزمان ..وال نامت أع ُ
ني الجُ بَناء.

العبرة لمن يعتبر
إبراهيم الحمادي
كلنا تقريبا ً س�معنا وكنا نس�مع لق�ول بوق الع�دوان الكبري
ً
كاملة
(العسيري) من�ذ أَوَّل يوم للع�دوان عىل اليم�ن :إن اليمن
ستس�قط خالل  48س�اعة ،وهذا القول كان بكل تب�ا ٍه وتفاخر
بأنهم يملكون ُ
القــوَّة!!!
ٌ
نسي أنها ُقــ َّوة لالس�تعراض عىل شاش�ات التلفزة ونيس أن
مرتزقة باملال وإذَا خصمت  1000ريال يرتك املعركة
العدوان لديه
ِ

ويذهب.
لكنه اليوم وبعد  42ش�هرا ً س�قط هو وظلت وس�تظل اليمن
ً
ش�امخة أبي�ة برجالها وقبائله�ا الرشفاء ،كذلك ب�ن دغر وقبله
بحاح.
ٌ
ومرتزقة تحال�ف العدوان بأنهم
عمالء
من
ُه�ا
م
يفه
ملن
ة
عبر
ِ
مس�جلون جميع�ا ً لخدم�ة معيّن�ة تنتهي صالحيته�ا بأي وقت
ّ
مؤسسات املناشري.
يقررها تحالف الهالفيت واملهافيف
وقريب�ا ً الدور س�يح ُّل عىل أنظـمة العمال�ة املرتمية بأحضان
أمريكا وإرسائيل.

العدد
()531


9

..
كتابات

يمخلاو ءاعبرألا

22فص 22ص 2222
31بوتكأ 31أ 331

الشعب اليمني يُباد والعالم يلتزم الصمت
ُ
نــوال أحمد
ع�دوا ٌن أمريك�ي س�عوديّ وإمارات�ي
َ
الحرث والنس َل يف يمن
ظال ٌم غاشمٌ ،أهلك
اإليْمَ�ان ،ش�عبٌ بأكمله يُباد على مرأى
ومسمع من األمم املتحدة والعالم أجمع.
أربع�ة أَعْ �وَام واليم�ن تح�ت العدوان
والقصف وتح�ت الحصار ،أربع�ة أَعْ وَام
والش�عب اليمني يعان�ي األم ّرين ويتألم،
َ
يلتفت إىل مظلوميته أحدٌ..
دون أن
هن�ا يف اليم�ن تُذبح اإلن ْ َس�انية وبحقِّ
ه�ذا الش�عب املظل�وم يُم�ارس اإلرهاب
بعينه ،أربعة أَعْ وَام من العدوان األمريكي
الس�عوديّ واإلماراتي الظالم الغاش�م لم
يستثن أحدا ً يف هذا البلد املنكوب.
ِ
ُبق حج�را ً على حجر إال
ع�دوا ٌن ل�م ي ِ
ودمّ ــ�ره ،ول�م تترك صواري�خ وقنابل
الطائرات األمريكية العدوانية الشيطانية
ال بشرا ً وال حج�را ً وال ش�جرا ً إال وقضت
عليه يف بلد اإليْ َمان والحكمة..
أربع�ة أَعْ وَام م�ن الع�دوان والحصار
والخ�راب والدم�ار عىل الش�عب اليمني،
وكل م�ا يف ه�ذا العالم يف صم�ت القبور،
ويغض الطرف عن مظلومية ش�عب يُباد
بأكمله.
أمري�كا بصواريخه�ا وقنابله�ا تقتل
الش�عب اليمني بأيادي أحذيتها من دول
العمال�ة والنف�اق الس�عوديّة واإلمارات

وه�م يتل�ذذون بقت�ل أطف�ال ونس�اء
وشيوخ هذا الشعب املظلوم.
يف اليم�ن مظلومية ش�عب اهتزت لها
أركان السماء ،وتأملت ورقت لها جمادات
األرض..
ولكنه�ا ل�م ته�ز بن�ي اإلن ْ َس�ان ول�م
تحَ ـ ّرك ضمري املجتمع الدويل ولم يصحو
لها ضمري اإلن ْ َسانية..
يف اليم�ن ال يم�ر ي�وم دون أن يرتكب
الع�دوان مجزرتين أ َ ْو ثلاث بح�ق ه�ذا
الش�عب املظل�وم .ويف ُكـ� ّل ي�وم يُذب�ح
الشعب اليماني من الوريد إىل الوريد قتال
وجوعا وحصارا ً

وتُم�ارس بحقه ُكـ� ّل ح�روب اإلبادة
دون أن يحرك العالم ساكن..
�ر م�ع تواص�ل العدوان
ُك ّل ي�وم يمُــ ُّ
تتزايد معاناة ومآيس اليمنيونُ ،كـ ّل يوم
بل ويف ُكـ ّل س�اعة يس�قط فيها ش�هداء
وجرحى بغ�ارات الع�دوان اآلثم�ةُ ،كـ ّل
دقيقة يموت العرشات من الجوع واملرض
من وطأة اإلجرام وتشديد الحصار..
يف اليم�ن ال تمر س�اعة دون أن يكون
هناك ضحايا أطفال ونساء وشيوخ يغدر
بهم الع�دوان ،ال يمر ي�و ٌم دون أن يتزايد
أع�داد الجرحى ،وال يمر ي�وم دو َن نحيب
ورصاخ الث�كاىل ،ودون وجع ودموع تيُتم

أطفال صغار.
م�ا يحد ُ
ُث يف اليمن من عدوان وحصار
وم�ا يُرتك�ب من جرائ�م ومج�ازر بحق
الشعب اليمني ،كشف حقيقة هذا العالم
املنافق س�قطت أمامه�ا ُكـ� ّل العناوين
التي ترفعها األم�م املتحدة والتي تتحدث
عنها ُكـ ّل تلك املن ّ
ظمات النفاقية..
هنا أوجاع وآالم ومآيس ش�عب بأكمله
ح�ي يف هذا
وال زال يناش�د ُكـ� ّل ضمير
ٍّ
العال�م الصام�ت ،هنا قضية ش�عب يُباد
ودماؤه تسترصخ اإلن ْ َسانية.
ولكن وحق الدماء التي س�قطت ظلما ً
وعدوان�ا ً عىل ثرى هذا الوطن الغايل ..إنها

لن تم�ر دون عق�اب وألنها دم�اء يمنية
غالية فلن يكون ثمنها إال النرص والنرص
فقط بإذن الله تعاىل..
وم�ن ُكـ ّل هذه الدم�اء الطاهرة التي.
ارتوت منها األرض اليمنية س�تتح ّو ُل إىل
براكني تنس�ف وتس�قط ع�روش الظلم
واملس�تكربين ُ
بقــ�وَّة الل�ه األق�وى ويل
املتقني ونارص املستضعفني..
أليس الل ُه بأحكم الحاكمني؟
بىل..
وكان حقا ً علينا نرص املؤمنني
فانتظ�روا إنا منتظ�رون وال عدوان إال
عىل الظاملني.

تتمات من الصفحة األخيرة ..

السعودية يف املهرة :تسوي ٌق
لألنبوب بغطاء إنساني

قوافل اإلغاثة واإلنقاذ ...إلخ.
ِ
ونظرا ً للوعي الذي ّ
يكتف
جسده أبنا ُء املهرة يف األيام األخرية فلم
النظا ُم الس�عوديّ بالغطاء اإلن ْ َس�اني ،بل ح ّرك مسارا ً آخ َر؛ إليجاد
وش�عبي لتحَ ـ ّركات�ه ومؤامراته ،تمثّ� َل يف تحَ ـ ّرك
غطاء رس�مي
ّ
رئيس حكومة العدوان معني عبدامللك من نفس النافذة اإلن ْ َسانية؛
ُ
لينف�ذَ م�ن خاللها إىل أوس�اط املجتمع هن�اك بإج�راء اللقاءات؛
ً
نيابة عن
لتس�ويق آل س�عود إن ْ َس�انيا ً وخدمي�اً ،وإطالق الوع�ود
الس�عوديّة بدعم املهرة وأبنائها ومحاول�ة رشاء الذمم وغري ذلك؛
ِ
تخدير أبناء املحافظة وتهيئتهم للقبول بالتواجد واالحتالل
بهدف
ِ
السعوديّ ومشاريعه االستعمارية.
مما يتعني عىل أبناء املهرة وأحرارها ومن خلفهم أحرا ُر ش�عبنا
العظيم التنبُّــ ُه ملثل هذه الخدائع والتصدي لهذا املرشوع الخطري
ُ
بتمري�رهِ -ال س�مح الله -قد
حي�ث أن
وع�دم الس�ماح بتمريره،
ِ
ُ
تدخـ ُل املهر ُة تحت الوصاية واالحتالل عىل الدوام ،أ َ ْو سيصعُ بُ بعد
ذلك عليهم مواجهتهم وستزدا ُد ُكلفة تحرير املهرة من احتاللهم.

موقف يعزّز الصمود ويكسر الحصار
الزراعة ٌ

األرض وجعله�ا قابلة للزراع وجعل يف باطنها املا َء الكثري وينزل
الغي�ث وتكفل هو برعاية املحصول الذي ت�م بذ ُر ُه يف باطن الرتبة
حت�ى يص�ل إىل مرحل�ة الحص�اد فيجني اإلن ْ َس�ان ثم�رة الزراعة
ملصلحته هو ،فيضمن اس�تمرا َر حياته ومعيشته ،فما بالُك عندما
يك�ون الن�اس املؤمن�ون يف حالة رصاع م�ع أعداء الل�ه ويف حالة
حص�ار من قبله�م َف ِإنَّ�ه يتحتم عليه�م كواجب رشع�ي وواجب
وطني وكحاج�ة رضورية لكرس الحصار وإيج�اد بدائل موجوده
وليس�ت مس�تحيلة تضمن له�م تأمين غذائهم واس�تمرارهم يف
الجهاد والصمود يف سبيل الله.
َ
اقتصادي
وبما أن الشعب اليمني العظيم يف حالة عدوان وحصار
م�ن قبل دول العدوان الس�عوديّ األمريكي الذي يس�عى عىل مدى
أربع�ة أعوام إىل هزيمتهم واس�تعمار وطنهم ونه�ب ثرواتهم من
َ
واالقتصادية؛ لكي
خلال الحرب العس�كريّة واإلعالمية واألمني�ة
ين�ا َل منهم ويُضعِ َفهم ويجربهم عىل االستسلام َف ِإنَّه صار لزاما ً
عليه�م العمل بجد يف الجانب الزراعي واس�تغالل مواس�م الزراعة
وكسر حالة الحص�ار املتعم�د واالعتماد على الله وعلى النفس
ومثلما الش�عب اليمني يجاهد ويعمل ُ
بقــوَّة يف مواجهة العدوان

ويق�دم التضحيات َفإ َِّن االهتمام بالجان�ب الزراعي لتأمني الغذاء
يعترب أيضا ً من الجهاد يف س�بيل الله ومن العوامل املساعدة لنرص
دين الله والثبات يف مواجهة أعدائنا وأعداء الله.
لق�د الحظن�ا خالل الع�دوان كي�ف أن�ه تعمّ د بش�كل مدروس
َ
اس�تهداف املزارع يف صعدة ويف الجوف ،وكذلك استهداف
وممنهج
َ
اس�تهدف األس�واق واملصانع حتى
آب�ار املي�اه الجوفي�ة وكذل�ك
وصل به الحال إىل اس�تهداف مزارع الدج�اج وكل ما يتعلق باملواد
الغذائي�ة والزراعي�ة التي يهدف من ورائه�ا إىل أن تخلو اليمن من
املواد الغذائية ويصل بالناس إىل حالة من الفقر والجوع فيشغلهم
البحث عن لقمة عيش�هم عن الجهاد يف سبيل الله وعن الدفاع عن
أنفسهم ووطنهم ومواجهة العدوان.
يقول الس�يد حسني بدر الدين حول هذا املوضوع(( :لقد أصبح
رشطا ً أساس�يا ً ورضوريا ً االهتم�ا ُم بجانب الزراعة يف مجال نرص
ْ
اإلسَل�اَم أش�د من حاجة املصلي إىل امل�اء ليتوضأ ب�ه ..هل تصح
الصالة بدون طهارة؟ إذَا لم يجد املاء يمكن أن يتيمم فيصيل.
إذا كان�ت الصلاة ال بد لها م�ن طهور بامل�اء أ َ ْو بالرتاب ،فال بد
ْ
لإلسَل�اَم ،وله�ذه األمة التي تُه�دّد ُكـ ّل يوم اآلن ته�دد ،وتهدد ِمن
قب�ل مَ ن؟ تهدد من قبل مَ �ن قوتها من تحت أقدامه�م ،من ُفتات
موائده�م .ال بد لها من االهتمام بجان�ب الزراعة ،ال بد أن تحصل
عىل االكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحاجياتها الرضورية)).
ُ
الزراعة ليس�ت بالش�كل الذي ال يمك ُن أن يعم َله الناس ،ليست
مس�تحيلة ،بل هي عمل س�هل يف متناول الجميع ،ولكن يجب أن
ُ
والعزيم�ة للقي�ام بعمل جماعي يف مج�ال الزراعة
تتوف�ر اإل َرا َد ُة
حتى تك�ون هناك ثمرة كبرية ومحصول وفير ،والحمد لله هناك
أمط�ار وهناك محافظات لديها مخزون مائ�ي كبري ويف مثل هذه
َ
االقتصادي املفروض
الظروف التي يعيشها شعبنا نتيجة الحصار
م�ن قبل العدوان أصبحت الزراعة أم�را ً رضوريا ً ملواجهة الحصار
واالس�تمرار يف التصدي للع�دوان وموقفا ً عمليا ً جهاديا ً يف س�بيل
الله.

صاروخ بدر 1Pوالنهوض اليماني الكبري

صارت املعركة على العدوّ أصعبَ مما كان يتصور وَخس�ائ ُره
ً
املرتزقة يف
مضاعفة وَحش�دُه أق َّل ..وهكذا حتى يستنف َد منه ُكـ ّل
ِ
معركة االستنزاف الطويلة..
وبعيدا ً عن التأثري العس�كريّ للصاروخ وَانعكاس�ه عىل املسار
الس�يايس ..دعونا نتحد ْ
َّث عن إىل أين س�تذهبُ بنا هذه الصناعات
ّ
العس�كريّة يف املس�تقبل البعيد ..اس�ترشاف املس�تقبل بإس�قاط
للتأريخ اإلن ْ َس�اني ..كيف تبن�ى األُمَ ـم بالرتاكم املع�ريف وَالخربات

الصناعية وَاإلنتاجية..
لو بحثنا عن جواب لسؤال قديم :ملاذا أصبح الغرب حاكما ً للعالم
وَتراجع أمامه املس�لمون؟! مل�اذا تفوق الغرب علين�ا وقاد عملية
التطوير الصناعي وَالتكنلوج�ي ..فالجواب قد يأتي مخترصا ً عىل
النحو التايل..
النهض�ة األوروبي�ة يف الق�رن ال�ـ  15وَالـ  16هي م�ن أَدّت إىل
ُ
بداية النهضة يف صناعة الس�فن
ُكـ� ّل هذا النجاح للغرب ..وكانت
وَالصناعات وَمح ّركات الفحم وَاالستكش�اف وَتطوير السالح من
املدفعية إىل البندقية وَالوصول إىل صناعة أول رصاصة.
ُ
ً
مبني�ة عىل الصناع�ات الحربية
النهض�ة األوروبية
وق�د كانت
َ
وبناء أساطيل السفن الكبرية يف وقتها والتي م ّكنت جيوش الغرب
م�ن احتالل املضايق البحري�ة وَاملوانئ البحرية الت�ي م ّكنتهم من
امتالك ثروة كبرية تم استغاللُها جيّدا ً يف عملية التطوير الصناعي
قرن وَبش�كل تراكمي وص�ل الغربُ إىل م�ا وصل إليه
وَقرن�ا ً بع� َد ٍ
اليوم..
ولع� َّل أكرب إنتاجات الغرب هي التي خرجت من ضجيج املعارك
ُ
حي�ث تحوّل�ت االخرتاعات
يف الحربين العامليتين األوىل وَالثاني�ة،
بش�كلها العسكريّ إىل الشكل املدني بعد الحرب ،وَصارت الخربات
يف صناع�ة الس�فن الحربية تصنع س�فنا ً تجارية وهك�ذا يف ُكـ ّل
املجاالت..
وَاآلن لنطرح س�ؤاال ً عىل أنفسنا :كيف سيتم ّكن ْ
اإلسلاَم من أن
ينتصرِ َ عىل الغرب وَكيف تكون التهيئة اإللهية لذلك؟..
والجواب يا سادة يأتي من األيادي املصنِّعة يف التصنيع الحربي..
اليمني إىل أن
الج�واب من العق�ول املفكرة وَاملبتكرة التي أوصل�ت
َّ
يأتي بما لم تستطعْ ه أوائ ُل العرب..
َ
َ
َالقوي�ة هي الت�ي تمتلك ُقــ َّو ًة عس�كريّة
إن ال�دو َل الكبير َة و
تصنعها بنفسها لتكون قادر ًة عىل فرض هيبتها عىل الجميع ،وَها
ه�و اليمني اليوم يذه�ب باليمن إىل خط�وات متقدمة يف النهوض
الكبري للش�عوب وَاألُمَ ـم عرب التأريخ كما حصل ألوروبا ،وإن هذه
الورش التي تنتج اليوم السلاح س�تنتج غ�دا ً املنتجات الصناعية
للمس�تهلكني كما حصل بعد الحربين العامليتين األوىل وَالثانية..
فبعد االنتصار عىل العدوّ بهذه األس�لحة س�يأتي الرخا ُء لليمنيني
َ
املنطقة إىل حالة اإلنتاجية بدال ً عن االس�تهالك ،ومن ينتج
ليقودوا
ٍ
طي�ارات مدنية
الطائرات املسّي�رّ ة للعمليات العس�كريّة س�ينتج
للعمل املدن�ي وَالتج�اري ..وإن العقول وَاأليادي التي اس�تطاعت
أن تنج�ز ُكـ� ّل هذه الصناعات العس�كريّة يف فترة وَجيزة وَتحت
القص�ف وَالحص�ار ..قادر ٌة على تحويل اليمن إىل صين العرب يف
اإلنتاج وَبفرتة زمنية قياسية بإذن الله..

العدد
()531
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يمخلاو ءاعبرألا
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أيها القاعدون عن الجهاد أنتم ُتهيئون الساحة لألعداء

ال تتصور أن (الباطل) يسود بجهود أهل الباطل وحدهم ..بل (القاعدون) لهم دور كبير في ذلك
إعداد /بشرى المحطوري
ألق�ى الش�هي ُد القائ ُد سلام الل�ه عليه
مح�ارضة ــ ملزم�ة ـ [ َوإِذْ صرَ َْفنَ�ا إ ِ َليْ َك
ن َ َف ًرا ِم َ
�ن ْال ِج ِّن] متناوال فيها موقف الجن
من القرآن الكريم ومن الرسالة املحمدية،
وتن�اول فيه�ا أَيْضا ً موض�وع القعود عن
الجه�اد ،أث�اره وتبعاته ،مس�تدال ً باآليات
القاطع�ة على الجريم�ة الكبيرة الت�ي
يرتكبه�ا ُك ّل م�ن تخلف ع�ن الجهاد؛ ألن
القعود والس�كوت يُهيء الس�احة لألعداء
فيعيث�ون يف األرض فس�اداً ،قتلاً ودماراً،
وأه�م من ذلك كل�ه ،الس�عي الحثيث لهم
للقضاء على اإلسلام ،وأيض�ا ً القعود أو
الس�كوت هو من أهم األسباب التي تجعل
األمة تُرضب من قِ بل الله سبحانه.

جريم ُة القعود ..اآلثار واألبعاد:
أكد الش�هي ُد القائ ُد سال ُم الله عليه عىل
أن جريم�ة القع�ود ه�ي جريم�ة كبرية،
عقابه�ا جهن�م ــ والعي�اذ بالل�ه ــ وأال
عذر أمام املس�لمني يُقعدهم ع�ن الجهاد
لنشر دين الل�ه وإعالء كلمته ،الس�يما يف
ه�ذا الزم�ن ،الذي أصب�ح املس�لمون فيه
تحت أق�دام اليه�ود والنصارى ،مس�تدال
عىل ذلك بما س�طره القرآن الكريم حاكيا
ع�ن القاعدي�ن يف غ�زوة تب�وك ،وعذرهم
ب�أن ذل�ك بس�بب الح�ر ،حيث ق�ال[ :ألم
يه�دد أولئك بأنه�م إن كان عدم خروجهم
تحت عن�وان :أن الوقت حار ال نس�تطيع
أن نخرج يف الحر ه�و يف الواقع ليس عذرا ً
حقيقي�اً ،وليس ع�ذرا ً مُبرراً ،أنتم قعدتم
دون مبرر ،وأنتم تش�اهدون رس�ول الله
(صلوات الله عليه وعىل آله) وهو إنس�ان
كمثلك�م يؤمله الحر والربد ،فهل أنتم أرحم
بأنفس�كم وتؤثرون أنفس�كم عىل رسول
الله (صل�وات الله عليه وعىل آله)! لو كان
هن�اك يف القضي�ة مبرر لقع�د ه�و ،لكن
ليس هن�اك مربر ،وليس ه�و ممن يبحث
عن املبررات للقعودُ .
{ق ْل نَا ُر جَ هَ ن َّ َم أ َ َش� ُّد
�راً} ماذا يعني هذا؟ أليس يعني هذا بأن
حَ ّ
قعودكم عصيان ،وأن قعودكم من منطلق
أنكم تريدون أن تَس�لموا ،إذا ً فلن تسلموا؛
وراءكم النار إن كنتم تفقهون].

أهم اآلثار للقعود عن الجهاد:
وأش�ار سالم الله عليه إىل أثرين مهمني
جدا للقعود هما كم�ا قال[ :إذا ً فنقول ملن
يقعدون :ال تفكرون أبدا ً بأنكم ستسلمون،
إنكم عندما تقعدون س�تهيئون أنفس�كم
ألعدائكم ،ويف نفس الوقت س�تهيئون الله
سبحانه أن يرضبكم].
وه�و فعالً ما يحصل لألمة اليوم ،حيث
أن البُع�د عن القرآن الكري�م وتعاليمه من
قِ ب�ل األمة ،ومن أه�م تعاليمه االنطالق يف
س�بيل الل�ه بكل ما نس�تطيع ،م�ن واقع
الش�عور باملس�ؤولية ،أدى باألم�ة إىل أن
تعي�ش حال�ة ال�ذل واملهان�ة ،وس�يطرة
أعدائه�ا عليها ،هذا من جه�ة ،ومن جهة
أخرى ،الله س�بحانه وتعاىل هدد يف القرآن
الكري�م عباده بأنه إن لم ينطلقوا وينفذوا
تعاليم�ه يف الق�رآن الكريم ،ف�إن العقوبة
م�ن الخزي والعار س�تحل بهم ،باإلضافة
إىل ضن�ك العي�ش يف ُك ّل يشء ،ق�ال تعاىل:
يش ً
ض عَ ْن ذِ ْك ِري َفإ َِّن َل ُه مَ عِ َ
�ر َ
�ة
(وَمَ ْن أَعْ َ
َ
شرُ
َ
ْ
َ
ُ
ضن� ًكا َونَحْ
ُه يَ ْو َم القِ يَامَ �ةِ أعْ مَ ى ،قا َل
َربِّ لِ� َم حَ شرَ ْ تَنِي أَعْ مَ ى و ََق� ْد ُك ُ
نت ب َِصريًا،
َقا َل َكذَ ِل َك أَتَتْ َك آيَاتُنَا َفن َ ِسيتَهَ ا َو َكذَ ِل َك ْاليَ ْو َم
تُ ىَ
نَس�) ،باإلضافة إىل أنه تعاىل سيس�تبدل
بهم غريهم ،ثم ال يكونوا أمثالهم.
الخريُ ُك ّل الخري ..يف الجهاد يف سبيل الله
ون�وّه س ُ
لام لل�ه علي�ه إىل تفسير

قول�ه تع�اىلَ [ :ذ ِل ُك� ْم َ
خْي�رْ ٌ َل ُك� ْم إ ِْن ُكنتُ ْم
تَعْ َلم َ
ُ�ون] يف س�ورة التوب�ة عندما تحدث
س�بحانه ع�ن الجه�اد يف س�بيل الل�ه يف
�روا خِ َف ً
اف�ا َوث َِق�اال ً وَجَ اهِ دُوا
قول�ه[ :انفِ ُ
ِبأَمْ َو ِال ُك ْم وَأ َ ُ
نف ِس� ُك ْم فيِ َ
يل ال َّل�هِ ذَ ِل ُك ْم
س� ِب ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
خيرْ ٌ َل ُك� ْم إ ِْن كنت ْم تعْ لمُ�ون] ،إىل أن الخري
الكبري والنرص والع�ز هو يف الجهاد ،حيث
ق�ال[ :أنت عندما تنطل�ق يف العمل أنت يف
املوقف اآلم�ن حقيقة؛ ألنك من س�تواجه
ع�دوك ،وع�دوك ق�د نب�أك الله عن�ه بأنه
ضعيف أمامك ،وأنك حينئ ٍذ من س�تحظى
بوق�وف الله مع�ك ،أليس ه�ذا هو املوقف
الصحي�ح؟ وأق�رب املواق�ف إىل السلامة
وأق�رب املواق�ف إىل األم�ن؟ وه�و موقف
العزة والشرف والقوة؟.لكنك عندما تقعد
ع�دوك سيتس�لط علي�ك ،والله س�بحانه
وتعاىل سيكون له سلطان عليك فيرضبك،
وأش�د الرضبات هي الرضب�ات التي تأتي
من قبل الله؛ ألنه حينئ ٍذ س�يكون اإلنسان
طبَ� َع ال َّل� ُه عَ لىَ
كم�ا ق�ال ع�ن أولئ�كَ { :و َ
ُقلُو ِب ِه ْم َفهُ � ْم ال يَعْ َلم َ
ُون} ألنك متى يمكن
أن تحظ�ى بتوفيق م�ن الل�ه ،بهداية من
الل�ه ،برعاية من الله ،وأنت من قعدت عن
نصرة دين�ه ،وأنت من قع�دت عن نرصة
املس�تضعفني من عباده ،وأنت من قعدت
عن مواجهة أعدائه حتى ولو بكلمة ،وأنت
من انطلق�ت لتثبط الن�اس عن نرص دين
الله وعن الوقوف يف وجوه أعداء الله ،كيف
يمك�ن أن تحظى بتوفيق من عنده ،بل إنه
س�يطبع عىل قلبك ،وإذا م�ا طبع الله عىل
قلبك فس�تكون أعمى يف الدنيا وس�تكون
أعمى يف اآلخرة].

املرجفون املثبطون ..لن ينالوا
األم َن ال يف الدنيا وال يف اآلخرة:
يف ذات الس�ياق أكد سلام الله عليه إىل
أن الش�عور باألم�ن هو م�ع املنطلقني يف
س�بيل الله ،لنرصة دين الل�ه ،حيث قال:
[{ف�أَيُّ ْال َف ِر َ
َ
يقْي�نْ ِ أَحَ ُّ
�ن}؟ كم�ا
�ق ِبالأْ َمْ ِ
قال نبي الل�ه إبراهيمَّ { :الذ َ
ِي�ن آمَ نُوا َو َل ْم
س�وا إ ِيمَ انَهُ � ْم ِب ُ
ظ ْل ٍم أ ُ َ
يَ ْل ِب ُ
ول ِئ َك َلهُ � ُم الأْ َمْ ُن
َ
َ
و ُ
َه� ْم مُهْ ت�دُون} هذا من الظل�م للنفس،
ومن الظلم لألمة ،ومن الظلم للدين ،ومن
الكفر بنع�م الله س�بحـانه أن تقعد ثـم
أَيْضا ً تثبّط اآلخرين ،وتظهر نفس�ـك أنك
الحـكي�م وأولئـ�ك هم املغـ�رورون َ
{غ َّر
َه ُؤال ِء دِ ينُهُ مْ} .إن هذا هو الظلم الش�ديد،
فأنت لس�ت م�ن أه�ل األم�ن ال يف الدنيا
وال يف اآلخ�رةَّ { .الذ َ
ِي�ن آمَ نُوا َو َل ْم يَ ْل ِب ُ
س�وا
إ ِيمَ انَهُ � ْم ِب ُ
ظ ْل� ٍم} لم يحصل م�ن جانبهم
تقصري ،وليس�ت القضية كما يقال فقط
[بظلم أيِ :بشرِ ْك] ،الظلم عبارة واس�عة،
ُ
ك ّل موقف تقف فيه عصيان لله سبحانه
تع�اىل هو ظلم ،ظلم لنفس�ك وظلم لألمة
م�ن حول�ك ،مل�اذا؟ ألن الباطل متش�ابك
وال تتصور أن الباطل يس�ود بجهود أهل
الباط�ل وحدهم ،وإنما أَيْض�ا ً اآلخرون -
من يس�مون أنفس�هم مؤمنني  -هم من
لهم القس�ط األوفر يف أن يس�ود الباطل..
قعد ه�ذا وتحرك هذا ،من الذي س�ينجح
يف الس�احة؟ الذي يتح�رك ،إذا ً فالذي قعد
ه�و من أس�هم بنصي�ب كبري يف انتش�ار
الباطل].

 ال��ع��رب م��ا ضربهم معإسرائيل إال خ �داع اليهود
والنصارى ،كان كلما تأهبوا
ملواجهه إسرائيل ودخلوا
معها يف ح���رب ج���اء َم��ن
ي��ن��ادي بالصلح وه��دن��ة،
فرتتاح إسرائيل فرتة وتع ّبئ
نفسها ،و ُت ِع ّد نفسها أكثر،
ث��م تنطلق م��ن ج��دي��د،
وهؤالء واثقون بأنها ُهدنة!!
 من ال��ذي يستطيع أنيقو َل هنا يف اليمن ليس
ه��ن��اك وه��اب��ي��ون؟ هناك
وهابيون ال ش��ك ،أمريكا
سمتهم إره��اب��ي�ين ،هل
تستطيع أن تقول :ال..
ل��ي��س ه��ن��اك وه��اب��ي��ون؟
أول��ئ��ك ال��ذي��ن تعتربهم
إره��اب��ي�ين ،إذاً أصبحت
اإلدانة على وجهك ماثلة،
وهابيون موجودون عندكم؟
نعم ،إذاً هم إرهابيون.
ظلم�ا ً لألم�ة ،مل�اذا؟ ألنه إنم�ا ينطلق من
منطل�ق االهتمام بأمر األم�ة والدفاع عن
املستضعفني مَ ْن نفسه زاكية ،وأنت إذا ما
دنست نفس�ك باملعايص كنت أقرب إىل أن
تقعد ،كانت نفسك منحطة ،وإذا ما قعدت
كنت أَيْض�ا ً من ظلمت اآلخري�ن بقعودك؛
ألن قعودك كان مساعدا ً عىل انتشار باطل
اآلخرين وظلمهم .الباطل متش�ابك شبكة
واحدة].
وأض�اف أيض�اً[ :ال تتص�ور أن هن�اك
معصي�ة ال تمت�د آثارها إىل الن�اس ،حتى
املعصي�ة التي تعملها أن�ت بمفردك ،وهي
معصية يف حدود شخصيتك  -كما أسلفت
 إنها تؤثر عىل نفس�يتك ،ونفسيتك تؤثرعلى ترصفاتك ،فإما ترصف�ات خاطئة يف
واق�ع الحي�اة ،أو قعود عن نصر حق ،أو
انطلاق يف نصر باطل ،أليس ه�ذا كله يف
األخري ظلم لألمة؟].

الباط ُل
ٌ
متشابك ..شبكة واحدة هل نحن مسؤولون عن عدم
قال الش�هي ُد القائ ُد سالم الله عليه
هذه انتشار اإلسالم يف العالم أجمع؟!
الجملة الرائعة الجامعة [الباطل متشابك،

ش�بكة واحدة] وهو يتناول يف محارضته
التوضيح بأنه ال توج ُد (معصية مفردة أو
شخصية)؛ ألنه كما قال[ :حقيقة ال تظن
أن املعصية الت�ي تنطلق منك هي معصية
يف ح�دودك الش�خصية وحت�ى املع�ايص
الش�خصية تنته�ي يف األخير إىل أن تكون

واعتق�د سلام الل�ه علي�ه على ضوء
دراس�ته وتفهّ م�ه آلي�ات الق�رآن الكريم
ـ�ـ وه�و االعتقاد املنص�ف ـ�ـ أن العربَ
املس�لمني جَ ميعا ً دون استثناء مسؤولون
أم�ام الل�ه عن ع�دم وص�ول اإلسلام إىل
ُك ّل الن�اس يف الك�رة األرضي�ة ،حيث قال:

[الباط�ل متش�ابك ش�بكة واح�دةُ ،ك ّل
باطل يس�اعد على الوق�وع يف باطل آخر،
وكل باط�ل ل�ه أث�ره يف واقع الحي�اة عىل
عب�اد الله؛ لهذا أعتقد أن�ا ،أعتقد أن أولئك
املاليين املاليين يف مختلف أنح�اء العالم،
العرب مس�ؤولون عنهم أمام الله ،العرب
أنفس�هم الذي�ن أن�زل الل�ه ه�ذا الدين إىل
نب�ي منهم وبلغته�م ،وجعله�م هم األمة
الت�ي أ َ ّهلها ألن تنطلق لنرش دينه وإصالح
عباده وإخراجهم من الظلمات إىل النور يف
مختلف أقطار الدني�ا ،هم من قعدوا فحل
محله�م مَ ْن؟ اليهود؛ ليفس�دوا يف األرض،
لم يكن الفساد من جانب اليهود لوحدهم
بل أس�هم العرب معهم بقعودهم ،وأسهم
أولئ�ك الذي�ن ح َّرف�وا الدي�ن عن مس�اره
الصحيح من قبل ( 1400س�نة) هم أَيْضا ً
م�ن أس�هموا ،هك�ذا يجني اإلنس�ان عىل
نفسه .فكر يف آثار عملك].

السكوت والقعو ُد حكمة؟
هل
ُ
وأوضح سلام الله عليه ب�أن القعود ال
يمك�ن أن يكون فيه حكمة أبدا ،وتس�اءل
عن ذل�ك قائال[ :ه�ؤالء الذين يس�كتون،
وينطلق�ون يثبط�ون الناس ع�ن الكالم،
ويثبط�ون الن�اس عن العم�ل ،نقول لهم:
هل تعتقدون أن الس�كوت حكمة؟ أي أنه
هو العمل الحقيقي يف مواجهة أعداء الله،
فأوضحوا لنا هذه الخطة ،فإذا ما رأيناها
إيجابي�ة وعملية فعالً وبن�اءة يف مواجهة
العدو وسترضب العدو ،فنحن إنما نبحث
ع�ن العمل الذي يكون ل�ه أثره عىل العدو.
مَ �ن ال�ذي يس�تطيع أن يجع�ل س�كوته
س�كوتا ً عمليا ً يف مواجهة ه�ذه األحداث؟
إنما هو مخدوع يخدع نفسه].
وأض�اف قائلاً[ :وأن�ت م�ن ال ترىض
لنفس�ك أن يكون حديثك مع أوالدك هكذا
إذا م�ا كان هناك طرف م�ن أصحابك من
أهل قريتك اعتدى عىل يشء من ممتلكاتك،
ألي�س ه�و من س�ينطلق يش�جع أوالده؟
أليس هو من سيشرتي لهم أسلحة؟ أليس
هو من سيعبئ روحيتهم قتاال ً ومقاومة؟
يق�ول لهم :أنت�م رجال ،يقول ل�ه ابنه :يا
أب�ي نحن نري�د أن نح�اول إذا اصطلحنا.
فيق�ول :أب�داً ،أن�ت تريد أن تس�كت حتى
يأخ�ذوا حقك .ألي�س هذا ما يق�ال فعالً؟
لكن هنا يجعل الس�كوت  -حتى يدوس�ه
األع�داء بأقدامهم  -ه�و الحكمة ،ويدعو
اآلخرين إىل أن يسكتوا ،وإىل أن يقعدوا].

ل أن ينخ ِد َع
الساكت ..يق َب ُ
بسهولة:
وتطرق سلام الله عليه لنقطة مهمة،
وه�ي أن اإلنس�ان إذا م�ا قعد ،وس�كت،
يقب�ل بالخديع�ة ،ب�ل وس�يعمل عىل أن
يقن�ع اآلخري�ن بذلك الخداع ال�ذي انطىل
علي�ه وصدق�ه ،حيث ق�ال[ :واإلنس�ان
ال�ذي يكون عىل هذه الحالة هو أَيْضا ً من
س�يكون قابالً ألن يُخدع م�ن قبل أعدائه
عندما يق�ول األمريكيون :نحن إنما نريد
م�ن دخولن�ا اليم�ن أن نُعِ ْي�نْ َ الدولة عىل
مكافحة اإلرهاب ،وأن نحارب اإلرهابيني.
فهو من س�يقتنع رسيعا ً بهذا الكالم؛ ألن
املب�دأ عنده هو الس�كوت والقع�ود ،فهو
من سيتش�بث ب�أي كالم دون أن يتحقق
ويتأك�د م�ن واقعيت�ه ،يمي�ل بالناس إىل
القع�ود فيق�ول( :يا أخ�ي ما دخل�وا إال
وهم يريدوا يعين�وا دولتنا ،بل الله يرىض
عليه�م ،وعاد لهم الجودة ،يس�لِمونا رش
ذوال اإلرهابيني الذين يؤذوننا س�يك َّلفون
علينا) .يقبل برسع�ة أن ينخدع ،والعرب
م�ا رضبهم مع إرسائي�ل إال خداع اليهود
والنص�ارى ،كان كلم�ا تأهب�وا ملواجه�ه
إرسائي�ل ودخلوا معها يف ح�رب جاء من

ين�ادي بالصلح وهدنة ،فرتت�اح إرسائيل
فرتة وتعبّئ نفس�ها ،وتُعِ ّد نفس�ها أكثر،
ثم تنطلق من جديد ،وهؤالء واثقون بأنها
هدنة  -وإن ش�اء الله س�تتلطف األجواء
ومن بعد سنصل إىل سالم ،وينتهي ويغلق
ملف الحرب! .أولئك أعداء قال الله عنهم:
�ون ي َُقا ِتلُون َ ُك ْم حَ تَّى يَ ُر ُّد ُ
{وَال يَ َزالُ َ
وك ْم عَ ْن
اس�تَ َ
دِ ي ِن ُك� ْم إ ِِن ْ
طاعُ وا} وسيس�تطيعون
فعالً إذا لم يق�ف املؤمنون يف مواجهتهم،
سيس�تطيعون فعالً أن ي�ردوا الناس عن
دينهم.

ملاذا َت ْد َع ُم أمريكا (سراً)
املذهب الوهابي؟
وأوض�ح سلام الل�ه علي�ه أن ُك ّل من
يعتقد أن أمريكا ال تريد من دخولها اليمن
إال القض�اء على اإلره�اب بأن�ه مخدوع،
وأن اله�دف ألمري�كا هو الش�عب اليمني
ككل ،حي�ث ق�ال[ :نقول :أن�ت مخدوع،
أنت تظ�ن أن أمريكا وإرسائي�ل أن اليهود
والنصارى أنهم إنما يري�دون أولئك الذين
يس�مونهم إرهابيين ،أنت مخ�دوع بهذا
س�واء أكنت كبيرا ً أم صغرياً ،مل�اذا؟ نحن
حس�ب معرفتنا نرى ونسمع أن من يقال
عنه�م أنه�م إرهابي�ون هن�ا يف اليمن هم
الوهابي�ون ،أو أش�خاص م�ن الوهابيني
ومعاهده�م وجامعاته�م ،ألي�س هذا هو
اآلن ما يق�ال بأنه إرهابي ومراكز إرهاب،
ومناب�ع وج�ذور إرهاب؟ .لك�ن من الذي
دع�م ه�ؤالء يف البداية؟ من ال�ذي مكنهم
م�ن أن يتغلـغل�وا يف مؤسس�ات الدول�ة؟
فيأخذوا أهم املجاالت داخل هذا الش�عب،
وهو مجال الرتبية والتعليم ،أخذوا الرتبية
والتعليم ،وأخذوا األوقاف ،وأخذوا وزارات
أخ�رى ،أمري�كا ه�ي املهيمن�ة ،وأمريكا
تس�مع وت�رى ،مخابراته�ا واس�عة ،هل
ستس�مح يف ش�عب كاليم�ن أن يتح�رك
أولئ�ك على ذل�ك النط�اق الواس�ع مئات
املعاهد ،الجامعات الكبرية ،مئات املساجد
أخذوه�ا ،ومنطقه�م مع�روف ،وكالمهم
مع�روف ،ث�م ال يكون هن�اك إيح�اء لهذا
أو ه�ذا بدعمهم ،وإيحاء بإخالء الس�احة
أمامه�م والتعاون معهم وإفس�اح املجال
لهم ،هذا يشء ملموس].
وأض�اف موضح�ا ً ال�دور األمريك�ي يف
اليمن[ :حتى تعرف أن الش�عب نفسه هو
املس�تهدف وليس أولئ�ك ،وأن الدين بكله
ه�و املس�تهدف ولي�س أولئ�ك ،أن أمريكا
من البداي�ة هي من تعطي ض�وءا ً أخرض
لدعم هؤالء وإفس�اح املج�ال أمام هؤالء،
والتعاون مع هؤالء وهي من شغلتهم هم
يف مناطق أخ�رى يف مجال تك�ون نتيجته
مصلح�ة له�ا وملصالحه�ا يف املنطقة ،ثم
تأتي بعد فرتة لتقول بأن أولئك إرهابيون.
إذا ً فمن هو املس�تهدف؟ إنه�ا إنما عملت
ه�ؤالء م�ن البداية عب�ارة عن مبرر؛ ألن
تضرب الش�عب بكل�ه ،وأن تتغلغ�ل يف
أوس�اط ه�ذا الش�عب ،وتبني له�ا قواعد
فيه ،هي من بنتهم ،أليس�ت هي التي بَنَت
طالبان؟ أليست هي التي تدعم الوهابيني
وتوحي بدعمهم؟ ثم يف األخري تبدو وكأنها
إنم�ا تهيئ حجة له�ا يف املس�تقبل ،تزرع
أشخاصا وتوحي لآلخرين بدعمهم ،فمتى
ما أصبح وجودهم معروفا ً ال ش�ك فيه يف
هذا البلد ،قالوا هؤالء إرهابيون ،إذا ً بلدكم
فيه إرهاب ،ال ش�ك .من الذي يستطيع أن
يقول هنا يف اليم�ن ليس هناك وهابيون؟
هن�اك وهابيون ال ش�ك ،أمريكا س�متهم
إرهابيني ،هل تستطيع أن تقول :ال ..ليس
هن�اك وهابي�ون؟ أولئ�ك الذي�ن تعتربهم
إرهابيين ،إذا ً أصبح�ت اإلدانة عىل وجهك
ماثلة ،وهابي�ون موجودون عندكم؟ نعم،
إذا ً هم إرهابيون].
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افيما مستوطنون صهاينة يعتدون على مواطنين فلسطينيين:

أسرى يف سجون االحتالل يضربون عن الطعام رداً على التعسفات الصهيونية
 :فلسطين المحتلة
ٌ
مجموع�ة م�ن املس�توطنني
اعت�دت
الصهاين�ة على قاطفي الزيت�ون يف منطقة
ت�ل الرميدة بمدين�ة الخليل ،أم�س الثالثاء،
محاولني منعَ هم من قطف الزيتون يف األرض
املحيطة ملستوطنة «رمات يشاي».
وقال�ت وكالة « فلس�طني الي�وم» ،أمس
الثالثاء :إن مجموعة من املستوطنني باغتوا
قاطفي الزيتون ملنعهم من جنيها يف الخليل،
ً
مضيف�ة أن أصح�اب األرض قام�وا بتحدي
عمليات املنع واإلجراءات العس�كرية ودخلوا
األرض برفقة نشطاء شباب ضد االستيطان
ومتضامنني اجانب.
َ
حملة قطف الزيتون
وأضافت الوكالة ،أن
�تمرت بالرغم م�ن اعتداء املس�توطنني؛
اس ّ
بس�بب إرصار األه�ايل والنش�طاء بالتواجد
ِ

وعدم ترك األرض بدون حماية.
وق�ال عزات الكركي منس�ق حملة قطف
الزيت�ون يف الخليل «إننا نعمل من أجل تعزيز
صمود العائالت الفلسطينية التي تعاني من
اعتداءات املستوطنني والجيش الصهيوني يف
املناطق املغلق�ة من مدينة الخليل ،وش�ارك
العشرات من املتضامنني والنش�طاء األهايل
يف قطاف الزيتون ،وحماية أش�جار الزيتون
والثمار من االحتالل واملستوطنني».
وطال�ب عم�رو القي�اد َة الفلس�طينية
بحماية املزارعني ودعمه�م باألدوات والعدد
التي تس�اعدهم يف قطف الزيت�ون ،وتوجيه
وإرشاد املزارع الفلسطيني للصمود يف أرضه
ووطنه ،متحديا ً االحتال َل واالستيطان.
ُ
أربع�ة أرسى يف
م�ن جان�ب آخر ،واص�ل
معتقلات االحتلال الصهيون�ي إرضابَه�م
املفتوحَ عن الطعام.

قوات االحتالل الصهيوني تعتدي على
املعتصمني بالجوالن املحت ّل وسوريا
ته ّددبالتصعيد
 :الجوالن المحت ّل
ُ
قوات االحتلال الصهيوني
اعتدت
بالرص�اص ،أم�س الثالث�اء ،بقناب�ل
الغ�از الس�ام عىل املعتصمين يف بلدة
مج�دل ش�مس بالج�والن الس�وري
املحت� ّل الرافضين إلجراء ما تس�مى
«انتخاب�ات املجال�س املحلي�ة» ،فيما
وزارة الخارجي�ة الس�ورية تل�وّ ح
بالتصعيد يف حال استمرار االعتداءات
وفرض س�لطة االحتلال بالقوة عىل
سكان الجوالن.
وقال�ت وكالة س�انا الس�ورية :إن
ق�وات االحتلال اإلرسائيلي قام�ت
باالعت�داء بالرص�اص وقناب�ل الغ�از
الس�ام على املعتصمين يف مج�دل
ش�مس الرافضين إلجراء ما تس�مى
ً
مضيفة
«انتخابات املجالس املحلية»،
َ
تفريقهم بالقوة واعتقلت
أنها حاولت
عددا ً من األهايل.
ولفت�ت الوكالة ،إىل إصابة عدد من
املعتصمين ووق�وع ح�االت اختناق
بني الش�يوخ واألطفال والنساء جراء
االعت�داءات بالغ�از الس�ام والقناب�ل
الصوتي�ة والدخاني�ة والرص�اص
على املعتصمين ،مشيرة إىل تصدي
املعتصمين لق�وات االحتلال يف حني
انفج�ر لغ�م أريض زرعت�ه ق�وات
االحتالل الصهيون�ي يف إحْ ـدَى التالل
املحيط�ة بم�كان االعتص�ام يف بل�دة
مجدل شمس.
ونفذ أبناء الجوالن املحت ّل اعتصاما ً
يف بل�دة مجدل ش�مس ،أمس الثالثاء؛
وذل�ك رفض�ا ً إلج�راء م�ا تس�مى
«انتخابات املجالس املحلية» التي كان
ٌ
حالة
مقررا ً إجراؤها ،أمس ،وس�ادت
من الغليان الشعبي بني أبناء الجوالن
الذي�ن احتش�دوا منذ س�اعات صباح

أم�س يف البل�دة ملنع إجراء ما تس�مى
االنتخاب�ات ،ورافضني تهوي َد الجوالن
املحت� ّل وطم�س عروبت�ه ،مؤ ّكـدين
تمس�كهم بانتمائه�م لوطنه�م األم
وبالهُ وية العربية السورية.
وم�ن جانبه�اّ ،
أكـ�دت وزارة
الخارجية واملغرتبني السورية يف بيان
نرشته�ا ،أم�س ،أن الج�والن العربي
الس�وري املحت� ّل ج�زء ال يتج�زأ من
أراضيها وس�تعمل عىل إعادته عاجالً
ً
معربة عن دعمها للمواطنني
أم آجالً،
الع�رب الس�وريني يف مقاومته�م
لالحتالل اإلرسائييل وإلجراء ما يسمى
انتخاب�ات «املجال�س املحلي�ة» غير
الرشعية.
وأضاف�ت ال�وزارة ،أن ممارس�ات
سلطات االحتالل الصهيوني ترمي إىل
ّ
مؤسس�ات غري
إضف�اء الرشعية عىل
رشعية أصلاً وتمثل س�لطة احتالل،
ُ
تهدف إىل تمرير
معتربة ذلك محاول�ة
م َ
ُخ ّ
ططاته�ا التهويدية االس�تيطانية
عنرصي�ة الطابع ،مشيرة إىل أن هذه
الخطوة اإلرسائيلية تسعى إىل رشعنة
وتكريس االحتلال وتطبيق “القانون
اإلرسائيلي” على الج�والن الس�وري
املحت ّل.
وح� ّذرت الخارجية الس�ورية ،من
أن اإلج�راءات الصهيوني�ة العدواني�ة
واالس�تفزازية س�تؤدي إىل مزي�د من
التوت�ر والتصعي�د لألوض�اع القائمة
ً
مطالبة
يف الج�والن املحت� ّل واملنطقة،
َ
مجلس األمن ال�دويل بالتحرك العاجل
لحفظ األمن والس�لم الدوليني وإلزام
دولة الكيان باحترام قرارات مجلس
األم�ن واألم�م املتح�دة ذات الصل�ة
ووقف سياس�اتها االس�تيطانية غري
القانوني�ة وإجراءاته�ا القمعية بحق
سكان الجوالن السوري املحت ّل.

وق�ال نادي األسير الفلس�طيني يف بيان
ل�ه ،أمس الثالثاء :إن األسير ص�دام عوض
( 28عام�اً) من بل�دة بيت أم�ر مرضب عن
الطع�ام من�ذ ( )16يوما ً يف معتق�ل «النقب
الصحراوي»؛ وذلك رفض�ا ً العتقاله اإلداري،
ِ
يواص ُل األسير رزق رج�وب ( 61عاماً)
كما
من مدين�ة دورا إرضابَه املفتوح عن الطعام
من�ذ ثالث�ة أيّ�ام يف معتقل «ريم�ون»؛ وذلك
رفضا ً العتقاله اإلداري.
وأضاف نادي األسير ،أن األسريين خليل
أب�و ع�رام ،وكف�اح حط�اب يواصلان منذ
ثماني�ة أيّام إرضابهما املفت�وح عن الطعام
يف معتقل «هداريم» ،وذلك إس�نادا ً لألسريات
اللوات�ي يمتنع�ن ع�ن الخ�روج إىل س�احة
الف�ورة منذ ( )55يوم�اً؛ احتجاجا ً عىل قيام
إدارة معتقلات االحتالل بتش�غيل كامريات
املراقبة.

أنقرة تعلن استعدادها لبدء عمليات واسعة بسوريا وموسكو تهدد
بإسقاط أية طائرة توجه الدرونات نحو «حميميم»

 :وكاالت
ّ
أكـ�د الرئيس الرتكي رج�ب طيب أردوغان،
أم�س الثالث�اء ،أن بلاده أكمل�ت خططه�ا
واس�تعداداتها إلطلاق عمليات أوس�ع نطاقا ً
وأكثر فعالية يف املناطق السورية.
ترصيحات أردوغان ج�اءت يف خطابه أمام
الكتل�ة النيابية لح�زب العدال�ة والتنمية بمقر
الربمل�ان الرتك�ي يف العاصم�ة أنق�رة ،موضحا ً
أن ق�وات بلاده املس�لحة نفذت قبل ع�دة أيّام
رضبات رشق الفرات ،وأنها تستعد اآلن إلطالق
عمليات أوسع قريباً.
يُذكر أن تركيا تش�ن عمليات عس�كرية منذ
َ
مناط�ق من ش�مال س�وريا بدعوى
أش�هر يف

محارب�ة حزب العم�ال الكردس�تاني ووحدات
حماية الش�عب الكردية ،اللذين تتهمهما أنقرة
باإلره�اب ،يف حين يتهم األك�را ُد تركي�ا بدعم
التنظيمات اإلرهابية.
ُ
ترصيح�ات أردوغ�ان بع�د قم�ة
وتأت�ي
اس�طنبول الرباعية التي جمعت بالده وروسيا
وفرنس�ا وأملانيا ،والذي من املتوقع أن األطراف
األربع�ة أوج�دت حلاً تشترك في�ه مصال�ح
الجمي�ع ،بعي�دا ً ع�ن الح�ل النهائ�ي لألزم�ة
السورية التي انحرف مسارها.
من جهته هدد رئيس لجنة الدفاع يف مجلس
الدوما شامانوف بإسقاط أية طائرة استطالع
تعم�ل على توجي�ه الدرون�ات على املواق�ع
الروس�ية يف سوريا .وقال شامانوف ،يف حديث

لوكالة «إنرتفاكس» اليوم« :لقد صدرت بيانات
من جانبنا عن قيام طائرة اس�تطالع أمريكية
بتوجيه الدرون�ات التي هاجم�ت قواعدنا .وال
َّ
الحق
أستبعد أن ذلك س�يمنحنا يف املرة املقبلة،
األخالقي يف رضب طائرات االستطالع هذه».
ويف وق�ت س�ابق ،أعل�ن نائب وزي�ر الدفاع
الرويس الفريق أول ألكس�ندر فومني أن طائرة
اس�تطالع أمريكية من طراز ،POSEIDON-8
قام�ت بتوجيه الدرونات التي هاجمت القاعدة
الروسية يف حميميم مطلع العام.
وش�دد ش�امانوف ،على أن املعلوم�ات
الروسية املذكورة ،موثوقة ودقيقة ،وأعرب عن
اس�تغرابه لهذا العمل غري املقبول والالأخالقي،
واعتربه انتهاكا ً للقانون الدويل.

إيران :العقوبات األمريكية لن تغيرّ من سياساتنا
 :متابعات

قال وزي ُر الخارجية اإليراني جواد ظريف،
ِ
العقوب�ات األمريكية
أم�س الثالث�اء ،ب�أن
اقتصادي�اً ،لكنها لن تغيرّ
َ
س�تؤثر عىل بالده
من سياسات طهران.
جاء ذل�ك يف ترصيح�ات أدىل بها ظريف،
عىل القن�اة التلفزيوني�ة األمريكية “يس بي
إس ،″تعليق�ا ً عىل ب�دء العقوبات األمريكية
ضد بالده يف  5نوفمرب املقبل.
وأض�اف ظري�ف خلال ترصيح�ات أدىل
بها على قناة « يس ب�ي إس» األمريكية ،أن
َ
اقتصادي�ا ً لكنها لن تغري
العقوبات س�تؤثر
سياس�اتنا ،مُضيفا ً أن�ه ينبغي عىل الواليات
املتح�دة أن تعلم ذلك ،واش�نطن مدمنة عىل
العقوبات ،وتظ�ن أن العقوبات تحل جميع
املشاكل لكنها ليست كذلك.
وأش�ار إىل أن العقوبات له�ا تأثري نفيس

وأنه�م ب�دأوا الش�عور به�ا يف وقت س�ابق،
متوقع�ا ً
ْ
ب�أن ال يك�ون تأثيرُ العقوب�ات
األمريكي�ة كبريا ً جداً ،الفت�ا ً إىل أن العقوبات
تؤث�ر على الش�عب ،وأن م�ن مس�ؤولية

حكومت�ه الحد م�ن تأثريها علي�ه ،مؤ ّكـدا ً
عىل أن بالده لن تنسحب من االتفاق النووي
م�ا دام يخدمها ،ومش�ددا ً على أن بالده لن
َ
تفاوض من جديد عىل االتفاق النووي.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

العدد
()531

يمخلاو ءاعبرألا

مطلوب من التجار أن ير ّكزوا
منل � ُ�ك أراض َي زراعي ًة كش ��عب ميني ذات إنتَاج بجودة متميزة وعالي ��ة ،اليوم
ٌ
عل ��ى املنتج احمللي ويتجه الناس إلى أن يزرع ��وا مختلف احملاصيل ،وتتعاون الدولة في ذلك مع التجار ومع
املزارعني في ُكـ ّل ما يساعد على جناح هذه العملية.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي
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كلمة أخيرة

السعودية يف املهرة :تسوي ٌق
لألنبوب بغطاء إنساني
سليم المغلس *			
بع� َد تعث ُّ ِر املرشوع الس�عوديّ
يف امله�رة املتمثّل يف مَ ــ� ِّد أنبوب
النف�ط وإنش�اء مين�اء نفط�ي
ٍّ
خ�اص به�م؛ لتس�ويق نفطه�م
ً
نتيج�ة لحال�ة الرف�ض
عاملي�اً؛
الشعبيّة للتواجد السعوديّ والتي
تصدّرها أبنا ُء املهرة األحرا ُر ومن
خلفهم ُكــ ُّل أحرار الشعب..
ه�ا ه�و النظ�ا ُم الس�عوديّ
يح�او ُل أن يس�تغ َّل املأس�ا َة
واألرضار املرتتب�ة على إعص�ار
لب�ان؛ ّ
لينفـذ سياس�اتِه الخبيث�ة واالس�تعمارية بالعَ ْزف عىل
معاناة وآالم وجراح أبناء املهرة؛ ليجعلها غطا ًء إن ْ َسانياً؛ إلعَ ادَة
التموضع والحضور واالنتشار العسكريّ ؛ بحُ جَّ ة تسيري
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* عضو الوفد الوطني
السياسي ألنصار اهلل
عضو المكتب
ّ

األوائل واملتف ّوقون أمام حملة
عدوانية مدروسة
محمد طاهر أنعم*
يف ُكــ� ِّل ع�ام يق�و ُم عُ ـمَ ــَل�اَ ُء
االس�تخبارات الس�عوديّة بتحري�ك
ِ
تثبي�ط الط َلب�ة
خالياه�م ملحاول�ة
املتفوقني واألوائ�ل وأصحاب معدّالت
التس�عينيات؛ بحُ جَّ ـ�ة أن جمي� َع
الطلاب يحصلون عىل ه�ذه املعدالت
وأنّ�ه ليس بمجهوده�م أ َ ْو ذكائهم أ َ ْو
مثابرتهم.
ٌ
ه�دف واض�حٌ وه�و إفقا ُد
وله�ذا
الشعور بالثقة واالنتماء.
ومِ�ن املؤس�ف أن بع�ض الطيّبني
ينساقون وراء هذا املسار العدواني بدون وعي.
ٌ
طلبة يف مس�توى التس�عينيات من
ال يكاد يوج ُد
املعدالت إلاّ وهم من املجتهدين واألذكياء فِ عْ ــالً.
ّ
ُ
ينج�حُ
الغشاشين واملهملين ،ولك�ن
بع�ض
َ
نجاحَ هم يكو ُن يف حدود الستينيات أ ْو السبعينيات،
ون�ادرا ً جدا ً مَ �ا يصل أحدُه�م إىل الثمانينيات ،حتى
ل�و كان الكت�ابُ مفتوح�ا ً أمامه ،وهذا أم� ٌر يعرفه
الرتبويون جيّداً.
ُ
فنس�بة الحاصلين على مع�دّالت
وباملناس�بة
التسعينيات للعام الدرايس املنرصم ()٢٠١٨ -٢٠١٧
هي أقل من ٪ ٦ من الطلبة الناجحني( ،وبالتحديد
٪ ٥.٩٤).
وبع�دد  ٩.٦٦٣طالب�ا ً وطالب�ة ،م�ن مجم�وع

ٌ
ٌ
ٌ
منطقي�ة
عاملي�ة
نس�بة
 ١٦٢.٧٦٥ناجح�اً ،وه�ي
مقبولة.
أما فوق  ٩٥فعدد  ٥٢٩من الطلبة،
وبنسبة ٪٠.٣٣.
كما ال ننىس أن الراسبني هذا العام
بلغوا  ١٩.٦٣٥طالبا ً وطالبة ،وبنسبة
٪١٠.٧٦ من إجمايل  ١٩٣.٥٢٩طالبا ً
وطالب�ة تقدم�وا المتح�ان الثانوي�ة
للع�ام األخير يف  ١٤محافظ�ة يمنية
شر ُ
ف عليه�ا وزار ُة الرتبية والتعليم
تُ ِ
يف صنعاء.
وهن�اك من الراس�بني ع�دد ٦٥٧٨
من الطلبة تم حرمانُهم وإس�قاطهم
ألس�باب متعددة ،منها الغش وانتحال الش�خصية
واختلاف الخطوط يف الدفرت واإلجاب�ات املوحّ دة يف
املر َكز االمتحاني وغريها من األمور.
وكل ه�ذا ال يعن�ي ع�د َم وجود غِ ٍّ
�ش وتجاوزات
مس�تم ّرة ،ولكن هناك جهودا ً جا َّد ًة تُبْذَ ُل؛ للتخفيف
منها م�ن ناحية ،ومن ناحية أ ُ ْ
خــ� َرى فعىل أولياء
أم�ور وأصدقاء الطلبة املتفوقني فوق التس�عينيات
تهنئتُهم وتش�جيعُ هم؛ لتفوُّقِ ه�م ومثابرتهم ،وعدم
االنس�ياق مع محاوالت العدوان وأذياله واملغ ّرر بهم
َ
الثقة يف أنفسهم ،فهم إحدى أه ّم
معهم يف إفقادهم
ثروات اليمن.
* رئيس اللجنة العليا لالختبارات

موقف يعزّز الصمود ويكسر الحصار
الزراعة
ٌ
زيد البعوة
ُ
الزراع�ة واالعتم�ا ُد على النف�س
يف مواجه�ة الع�دوان والحص�ار
َ
االقتص�ادي املف�روض على الش�عب
اليمن�ي من قب�ل العدوان الس�عوديّ
األمريكي اإلمارات�ي أم ٌر رضوريٌّ  ،بل
إنه أصب�ح واجبا ً ديني�ا ً وأمرا ً تتطلبه
املرحل�ة والظ�روف والتوج�ه الع�ام
رس�ميا ً وش�عبيّا ً للزراع�ة لي�س من
املس�تحيالت ،ب�ل إن ذل�ك يف متن�اول
الجمي�ع ،وعلين�ا جميع�ا ً أن نقت�ديَ
بوح�دة التصنيع العس�كريّ للجيش
واللج�ان الش�عبيّة الت�ي واجه�ت ك َّل التحدي�ات
وصنعت صواريخ بالس�تية بعي�دة املدى وصواريخ
ذكي�ة وطائرات مسّي�رّ ة فحطمت املس�تحيل وأثمر
عملها يف الواقع ،وكذلك الحال بالنس�بة للزراعة إذَا
حصل توجه عميل شامل فسوف يكون لذلك ثمر ٌة يف
الواقع كبرية جداً.
يف حال�ة الصراع بين الح�ق والباطل دع�ا الله

املؤمنني إىل اإلعداد ليس يف مجال اإلعداد العس�كريّ
وَالبشري وصناع�ة أنواع السلاح فحس�ب ،بل يف
مختل�ف املج�االت والتي م�ن أهمها
الزراعة بكل أصنافها ،زراعة الحبوب
والخضروات والفواك�ه الت�ي م�ن
شأنها رفد املجتمع املؤمن املستهدَف
رَ
واملح�اص وجعل�ه يك�ون يف حال�ة
اكتف�اء ذات�ي من حَ ي ُ
ْ�ث الغ�ذاء وإذَا
كان املجتمع املس�تهد ُ
َف يعيش حالة
اكتف�اء ذاتي يف غذائ�ه َفإ َِّن هذا يعترب
من أه ّم العوامل املساعدة التي تجعله
يص ُم ُد ويثبت يف مواجهة العدوّ لفرتة
طويل�ة من الزم�ن ،كما تفق�د العدوّ
عنصرَ الحص�ار الذي يراه�ن عليه يف
تركيع املجتمع وهزيمته.
والجان�بُ
الزراع�ي مه ٌّم ج�دا ً يف اس�تمرار حياة
ُّ
اإلن ْ َس�ان س�وا ٌء أكان يف حال�ة رصاع وح�رب أم ال،
ُ
حيث بسط
فالله سبحانه هيّأ األمور للناس،
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صاروخ بدر1P
والنهوض
اليماني الكبري

سليمان عويدين
لقد أمَ َّد الل ُه يف حياتنا إىل
أن شاهدنا بأ ُ ِّم العني بالدَنا
َ
صواريخ
اليمن وَهي تصن ُع
بالس�تية ذكي�ة؛ لتك�ون
ضم�ن دول قل�ة نجحت يف
الوص�ول إىل هذا املس�توى
م�ن اإلنت�اج العس�كريّ ..
وه�ذا ما ل�م يك�ن يتخيله
أغلبُ اليمنيني.
لق�د أس�قط اليمن�ي
بهذا اإلنجاز عُ ق�د َة اليمني
الجاه�ل يف نفوس املصابني
به�ا إذَا م�ا اس�تنبهوا لهذا
اإلنج�از ..وه�ذا س�يخدم
الس�يايس اليمن�ي
العم� َل
ّ
على مس�توى املنطق�ة،
الس�يايس
فل�م يكن يتخيَّ ُل
ّ
العرب�ي أن يصن� َع اليمني
ش�يئا ً يس�تحق الذك�ر..
ُّ
يس�تحق
فم�ا بالكم بيشء
الخوف وَالقلق ألعداء اليمن
وَالفخ�ر وَاالعت�زاز ألحباب
اليمن؟!..
ه�ذا الخبرُ ن�زل
كالصاعق�ة على تحال�ف
العربان ونزل مدمّ را ً بشكل
مرتزقة
مبارش عىل رؤوس
ِ
العرب�ان يف الس�احل..
املرت�ز ُق يميش
حتى ص�ار
ِ
بأح�دث املدرع�ات ويف
أكبر املعس�كرات وَالخوف
وَالرع�ب يس�تحوذُ على
تفكريه م�ن دن�و أجله إثر
صاروخ ق�د يأتي مباغتا ً يف
أي وقت بصاروخ بدر الذي
َ
اله�دف أبدا ً بإذن
ال يخطئ
الله..
إن تأثيرَ ه�ذا الصاروخ
ُ
ينعكس بشكل كبري عىل
قد
املرتزقة..
تحش�يد
عملي�ة
ِ
ٌ
ثق�ة عند
فل�م تع�د هنالك
َ
الطريان قاد ٌر
املرتزقة ب�أن
ِ
على تمش�يط املنطق�ة
املرتزقة
املطلوب�ة ليتق�دّم
ِ
فيه�ا وَيحتلوه�ا كما كان
الوض�ع س�ابقاً ،فالي�وم
ص�ار بدر ي ُ
ُخيفه�م يف ُكـ ّل
ساعة ..بالتايل
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