



يــــــــنــــــــبــــــــغــــــــي تــــــــــكــــــــــاتــــــــــف الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــار لــــــــلــــــــضــــــــغــــــــط عـــــلـــــى يــــــــنــــــــبــــــــغــــــــي تــــــــــكــــــــــاتــــــــــف الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــار لــــــــلــــــــضــــــــغــــــــط عـــــلـــــى 
الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــدوان لـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــح مـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــاء احلـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدةالــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــدوان لـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــح مـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــاء احلـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة

الــــــــتــــــــهــــــــرب اجلــــــــمــــــــركــــــــي يـــــــــرهـــــــــق خـــــــزيـــــــنـــــــة الـــــــــدولـــــــــة الــــــــتــــــــهــــــــرب اجلــــــــمــــــــركــــــــي يـــــــــرهـــــــــق خـــــــزيـــــــنـــــــة الـــــــــدولـــــــــة 
ومـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــات الـــــــــصـــــــــهـــــــــايـــــــــنـــــــــة ممـــــــــنـــــــــوعـــــــــة ــــــائــــــيــــــًاومـــــــــنـــــــــتـــــــــجـــــــــات الـــــــــصـــــــــهـــــــــايـــــــــنـــــــــة ممـــــــــنـــــــــوعـــــــــة ــــــائــــــيــــــًا

العجري: خمطط العدو إضعاف امليناء احلر باحلديدة لتفكيك البلد وتبديد موارده
واحملــافــظــة الــعــاصــمــة  بــصــنــعــاء  املــواطــنــني  حلــمــايــة  غـــوص  وفـــرق  إنــقــاذ  ســـيـــارات 

100100 ريـاالً  ريـاالً 
األربعاء والخميساألربعاء والخميس    

44 أغسطس  أغسطس 20212021مم            
2525 ذي الحجة  ذي الحجة 14421442هـهـ

العدد (العدد (12041204))
1212 صفحة صفحة

www.almasirahnews.comيومية  - سياسية -  شاملةيومية  - سياسية -  شاملة



الرئغج المحاط خقل لصائه سثدًا طظ اإلسقطغغظ:
الغمظ شغ طعاجعئ طئاحرة طع افطرغضغ واإلجرائغطغ والئصغئ أدواتالغمظ شغ طعاجعئ طئاحرة طع افطرغضغ واإلجرائغطغ والئصغئ أدوات
الصرآن أضث سطى اقلاجام بالصعل السثغث وسثم تترغش الضطط سظ طعاضسهالصرآن أضث سطى اقلاجام بالصعل السثغث وسثم تترغش الضطط سظ طعاضسه
اإلسقم سمض جماسغ جعادي ضةئعئ ترب ظعاغاعا جظئ أو ظاراإلسقم سمض جماسغ جعادي ضةئعئ ترب ظعاغاعا جظئ أو ظار

رئيس عمال اليمن: العدوان األمريكي السعودي جلأ ملعاقبة الشعب باحلصار اخلانق

رئيس مصلحة اجلمارك لصحيفة «املسرية»:



2
األربعاء والخميس

العدد
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(1204)
تقرير 

الرئغج المّحاط لقسقطغغظ:

 : خظساء
قّدم رئيـس املجلس السـيايس األعـىل بصنعاء، 
ــاط، موجهـاٍت وقواعَد  املشـري الركن مهدي امَلشَّ
أََساسـيًة لكيفيـة العمل اإلعالمي يف ظل اسـتمرار 
العـدوان األمريكـي السـعودّي عـىل بالدنـا للعام 
السـابع عـىل التـوايل، داعيـاً اإلعالميـني لاللتـزام 
والتمسـك بها ُوُصـوالً إىل االنتصار الكبري عىل قوى 

العدوان واملرتِزقة. 
ــاط خالل لقائـه بعدد من  وأّكــد الرئيس امَلشَّ
اإلعالميـني أننـا يف مواجهة مبارشة مـع األمريكي 
واإلرسائيـيل يف هذا العـدوان وأن البقية ليسـوا إال 
أدوات وأحذيـة وأقنعـة يرتديهـم لتغليـف إجرامه 
وجرائمه واالسـتفادة من أموالهم وحلبهم، منوًِّها 
إىل أن القرآن الكريم رسـم خطني يف العمل اإلعالمي 
من خـالل االلتزام بالقول السـديد وعـدم تحريف 

الكالم عن مواضعه. 
ــاط حديثه بما رسـمه  واسـتهل الرئيـس امَلشَّ
القرآن الكريم للعمل اإلعالمي قائالً: «القرآن رسـم 
لنا خطني يف العمل اإلعالمي قال الله تعاىل: (يَا أَيَُّها 
الَِّذيَن آَمنُـوا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُوا َقْوًال َسـِديًدا)»، َوهذا 
موجـه إعالمـي ومرتكز أََسـايس وخالصته الجنة، 
خالصة هذا املرتكز هـو عمل صالح وجنة (يُْصِلْح 
َلُكـْم أَْعَماَلُكْم َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكـْم، َوَمن يُِطِع اللََّه 
َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما)، ُمشرياً إىل أن الفوز 

العظيم يعني جنة، يتحدث عن جنة. 
وبشـأن التأثـر بإعـالم العـدّو، أوضـح الرئيس 
ــاط كيفية تجنُِّب الوقوع يف تلك املشـكلة من  امَلشَّ
املنظور القرآني والتي يقابلها نوعية سـيئة عكس 
القـول السـديد، َحيـُث قال اللـه سـبحانه وتعاىل: 
اُعوَن ِلَقْوٍم آَخِريَن َلْم يَأْتُوَك)  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ (َسمَّ
وهذه املشكلة، أيضاً: قال تعاىل: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 
إِن َجاَءُكْم َفاِسـٌق ِبنَبٍَإ َفتَبَيَّنُوا) َوخالصتها االنجرار 
خلف القوم اآلخرين، الذين تحدث الله عنهم، يعني 
هـم يجروننـا إىل أشـياء، يضيعوننـا، يريـدون أن 
يدخلونـا يف متاهات لنضيع عن األهداف واألسـس 
والثوابت التي انطلقنا عىل أََساسها ووفقها، والتي 
هـي كفيلـة أَيْـضاً بأن نسـتمر ونواصـل الصمود 
عليها، إنها جبهة واحدة كفيلة بوقف العدوان عىل 

ـاط.  بلدنا، بحسب كالم الرئيس امَلشَّ
وعن االفتتـاِن بما يبثـه اإلعالم املعـادي نتيجَة 
االستماع إليه والتأثر به واالنجرار خلف دعاياتهم، 
ــاط حديثه بالقـول: «كذلك  واصـل الرئيـس امَلشَّ
تحـدث يف آخـر اآلية عن فتنـة بمعنى أنـك تصبح 
اُعوَن  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسـمَّ مفتونـاً، قال تعـاىل (سـمَّ
ِلَقـْوٍم آَخِريـَن َلـْم يَأْتُوَك، يَُحرُِّفـوَن اْلَكِلـَم ِمن بَْعِد 
َمَواِضِعـِه، يَُقولُـوَن إِْن أُوتِيتُْم َهذَا َفُخـذُوُه َوإِن لَّْم 
تُْؤتَـْوُه َفاْحذَُروا، َوَمن يُِرِد اللَّـُه ِفتْنَتَُه َفَلن تَْمِلَك َلُه 
ِمَن اللَِّه َشـيْئًا)، يعني أن نتيجة السـماع هو التأثر 
بالكالم الذي يقولونـه، الدعايات التي يضعونها يف 
أوسـاطنا وننجر وراءها، تأتي يف سـياق السـماع 
لهـم باألخري تصبح مفتوناً، وما هي نهاية الفتنة؟ 

جهنم»!!. 
 

أعمّغئ اجرتاتغةغئ السمض اإلسقطغ
ــاط، عـىل رضورة أن يظل  وأّكــد الرئيس امَلشَّ
اإلعالميون باقني عىل األسـس والثوابت التي تعترب 
اسرتاتيجية ومهمة للعمل اإلعالمي حتى ال يتمّكن 
العـدّو من إدَخالهـم يف متاهات املماحـكات، قائالً 
إنه: «تبقى لدينا أسـس وثوابت نميش عليها مهما 
كانت املتغريات، واملماحكات واملشاكل، إذَا ما عندنا 
هذه االسـرتاتيجية بأن هناك قضايا أََساسية يجب 
أن ترسـخ يف أنفسـنا نبقى نشـتغل عليهـا دائماً، 
فأنـا أؤّكـد لكـم أن العدّو سـيدخلنا يف ألف متاهة 
يف مليـون متاهة حتى ينسـيَنا هـذه الثوابت، لكن 
لـو أضفنـا ُكــّل اإلجرام الـذي يعاني منه شـعبنا 
إىل أمريـكا مع ُكــّل مماحكة بيننـا، لكن يفرتض 

أن يكـون يف آخر تغريدتـي «أمريـكا أم اإلرهاب»، 
«أمريـكا رأس الرش»، لتكون ثوابَت يف ُكـّل كتاباتنا 
وأعمالنـا، لو عملنا بهذا ملا رأينا مشـكلة؛ ألَنَّ هذه 

املشاكل منشأها العدّو. 
ـاط عىل اإلعالميني رضورة أن  وشّدد الرئيس امَلشَّ
يفهم الجميع أن العدّو األول هو أمريكا وإرسائيل، 
وأن دول العـدوان ليسـت سـوى أدوات وممولـني 
لخططهـم وأهدافهـم، موضحـاً: «لنفهـم أننـا يف 
مواجهـة مبارشة مع األمريكـي واإلرسائييل يف هذا 
العدوان، وأن هؤالء ليسوا إال أدوات وأحذية وأقنعة 
يرتديهم لتغليف إجرامه وجرائمه واالسـتفادة من 
أموالهـم وحلبهم، لو نشـتغل ونعمـل عىل تحميل 
أمريكا مسؤولية الجرائم واإلجرام، ُكـّل من موقع 
عملـه، إنها كفيلة بوقف العـدوان بعيًدا عن املجال 

العسكري». 
كما لفت إىل أهميّة االنضباط يف تنفيذ التوجيهات 
التي تأتي من القيادة، تجنباً لالرتجال والعشوائية: 
«الله سـبحانه وتعاىل أَيْـضاً تحـدث عن أويل األمر، 
يعني عن قيادة تسـتلم منها توجيهات وموجهات، 
بالتايل خالصتها االنضباط، بمعنى أنك لست مخوالً 
بـأي يشء إال وفق موجهات مـن القيادة، أي إعالم 
لسـت مخـوالً فيـه للخـوض يف أي يشء إال وفـق 
َن اْألَْمِن  موجهـات من القيادة (َوإِذَا َجاَءُهـْم أَْمٌر مِّ
أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعوا ِبِه، َوَلْو َردُّوُه إَِىل الرَُّسـوِل َوإَِىل أُوِيل 

اْألَْمِر ِمنُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن يَْستَنِبُطونَُه ِمنُْهْم). 
ـاط، يف حديثه مجموعة من  وتناول الرئيس امَلشَّ
املوجهات والقواعد األََساسية للعمل اإلعالمي وفق 
الرؤية القرآنية ُمشـرياً إىل قولـه تعاىل (َال يُِحبُّ اللَُّه 
ـوِء ِمَن اْلَقْوِل إِالَّ َمن ُظِلَم)، معتربًا أنها  اْلَجْهَر ِبالسُّ
«قاعدة أََساسـية ال تفهموها حالة االسـتثناء (إِالَّ 
َمـن ُظِلَم)، قاعدة أََساسـية أن اللـه ال يحب الجهر 
بالسـوء من القول، هـذه قاعدة، غـري باقي اآلية، 
وفيهـا حالة اسـتثنائية «إِالَّ َمن ُظِلـَم»، بمعنى أن 
الحاالت السـلبية ال يحب الله الحديث عن القضايا 
السلبية حتى من باب واحد أنه ال تعمم السلبية، إال 
يف حالة واحدة اسـتثناء (إِالَّ َمـن ُظِلَم) وقد أغلقت 
جميـع األبـواب أمامه، ولـم يعد لديـه إال أن يجهر 
بالسـوء من القول، وما قد وصلنا إىل هذا املستوى، 
هـا نحن نعلـن تضامننا مع املظلومـني، وخالصة 
مسـريتنا هي انتصار للمظلومني، ونحن جئنا من 

رحم املظلومية. 
إدارة  وضـع  أن  إىل  ــاط  امَلشَّ الرئيـس  وأَشـاَر 
للشـكاوى الهدف منه تجنب الوصول إىل مسـتوى 
تعميم السلبيات: «بعد ما وضعنا إدارة الشكاوى.. 
الشـكاوى أعتقد لو أحنا يف بلد متعلم بشـكل جيد، 
وفيـه مثقفون وإعالميون بالشـكل الصحيح أنها 

حلت ُكـّل املشـاكل؛ ألَنَّ معك ُكـّل النوافذ مفتوحة 
عـىل أكـرب مسـؤول، عـىل أوسـط مسـؤول، عىل 
أصغر مسـؤول، حتى أننا فتحنا املجال بأن تشكو 
بالشـخص الذي شـكوت عنـده ولم يتجـاوب، لك 
الحق أن تشـتكَي به، بالتايل تلحظ بعد إطالق هذه 
العملية ويف خالصتها مشـاركة املجتمع يف العملية 
الرقابيـة عىل أجهـزة الدولة، الذيـن يتحدثون عن 

رقابة شعبيّة، هذه هي الرقابة الشعبيّة». 
ــاط مسـتحثاً اإلعالميني عىل  وقال الرئيس امَلشَّ
التزام توجيهات الله يف كتابه الكريم: «ملا يقول الله 
سبحانه وتعاىل (َوُقولُوا َقْوًال َسِديًدا)، إن الله يحثك 
ويحـب أن تعمل بهـذا التوجيه.. بمعنـى أن القول 
السـديد يعمله من يحبه الله، ومن يجهر بالسـوء 
من القول معنـاه أنه ال يحبه الله، يعني جنة ونار، 
موضًحـا أنـه «عندمـا ال يرتافـق مع حريـة الرأي 
اّطـالع ومعرفة وعلـم وتحفيز وتشـجيع لالرتقاء 
واإلبداع تتحول إىل جهل وفوىض ومعول هدم سلبه 

أكثر من إيجابه». 
ــاط إىل حرف مسار اإلعالم  وتطرق الرئيس امَلشَّ
وتوجيهـه فيمـا ال يجـب أن يكون كواقع رسـمه 
ـــة، وما يجـب أن يتـم إزاء ذلك فقال:  أعـداء األُمَّ
«نحن معنيـون جميعاً بالتفكري للخـروج من هذا 
ــة، والذي  الواقـع الذي رسـمه لنا أعداء هـذه األُمَّ
ــة، كيـف نتجنب أن ال  رسـم مـن داخل هـذه األُمَّ
يتحول اإلعـالم إىل فوىض، كيف نتجنـب أّال يتحول 
إىل مماحـكات، كيف نتجنـب أال يتحـول إىل ابتزاز 
واسـرتزاق»، مؤّكــداً أن «هذه هي االسـرتاتيجية 
التـي عليكم يف الجبهة اإلعالمية العمل عىل إرسـاء 
الدعائم الصحيحة للمجال اإلعالمي، بعد هدم هذه 
ــة وممن ال  القواعـد التي وضعـت من أعـداء األُمَّ

يريد خرياً لها». 
 

إسادُة تأعغض وشص طظعةغئ الصرآن الضرغط
ــاط أن مجاَل اإلعالم بحاجة  ورأى الرئيس امَلشَّ
إىل إعادة تأهيل وفق منهجية القرآن الكريم، مفنداً 
لإلعالميـني طبيعة مهمتهـم الحقيقية يف تحصني 
املجتمع والحفاظ عىل نسـيجه وتماسـكه فقال: 
«نحـن مسـؤولون جميعـاً أن نعيـد بنـاء املجال 
اإلعالمـي أوالً، وفـق هـدى اللـه ونصـوص آياته، 
هـذه هي الدعامة األََساسـية التـي نضعها يف بناء 
هذا الرصح الشـامخ ننطلق من هـدى الله، يجب 
أن يكـون املعنيـون يف املجال اإلعالمـي هم األكثر 
ارتباطـاً واألكثـر اطالعاً بهـدى اللـه، وال تقترص 
أعمالهـم عـىل ورش ودورات، يعنـي السـيد وهو 
ماسـك أكثر من أربعني جبهة ال يمر عليه يوم وما 

يقرأ هدى الله، السـيد بنفسـه من ذي حيله يقول 
والله أني مشغول أكثر من السيد، ال ينبغي أن يمر 
عليـك يوم وما تقرأ القرآن، هـذه جريمة أن يغرب 
عليـك يوم وما تقـرأ قرآن، سـيقىس قلبك ويطول 
عليـك األمد، وكالمك لن يصبح مقبوالً وال له تأثري؛ 
ألَنَّ اللـَه هو مالُك امللوك يف نهايـة املطاف، ما ملك 
القلـوب أنامل أصابعك عىل لوحـة املفاتيح ما هي 
ملكة القلـوب، هو الله، بمعنـى إذَا لم تنطلق عىل 
هـدى الله ووفق آياته ويف مـرشوع أمته التي يريد 
ـة سـائدة عىل ُكـّل األمـم، َفـإنَّ  لهـا أن تكـون أُمَّ
كتاباتك وعملك ونشاطك اإلعالمي لن يكون له أثر 

يف نفوس الناس. 
َوأََضـاَف أن خالصة املعركة معنا ميدان الرصاع 
ميـدان املعركـة معنـا احنـا والعـدّو هـي النفس 
البرشيـة أليـس كذلـك؟ أنتـم يف جبهة اإلعـالم ما 
مهمتكـم منطقـة جغرافية، نطاق سـيطرة معني 
أن ال تدخلهـا دبابـة، ال يدخلهـا العـدّو، مهمتـك 
هـي تحصـني النفـوس مـن الغـزو، مـن الدعاية 
الكاذبـة التي يقوم بها العدّو السـتهداف وسـطك 
وسـط مجتمعك، السـتهداف نسـيجك االجتماعي 
السـتهداف ُكـّل مقومات القوة التي تتصف بها يف 

مواجهة هذا العدو. 
وأَشـاَر رئيـس املجلس السـيايس األعـىل، إىل أن 
الجانب اإلعالمـي ألهميته الكبـرية ينعكس تأثريه 
عىل بقية املجـاالت إذَا ما تم إجادة إرسـاء قواعده 
وأسسـه، معتربًا أن: «اإلعالم هو ميـدان بناء، بناء 
ا، يعني مثله مثل  ــة، هو مجـال بناء كبري ِجــدٍّ أُمَّ
بقيـة املجاالت، بـل أعتقد أنه من أعظـم املجاالت، 
نحتـاج يف هذا السـياق إىل االطالع واملعرفة بشـكل 

كبري حتى نحول اإلعالم إىل رصح بناء. 
وأّكــد أن اإلعـالم فعالً هو رصح بنـاء إذَا أجدنا 
التأسـيس، وأرسـيناه عـىل القواعـد التـي أبرزها 
هـدى الله، إنـه فعـالً رصح بناء، ومن خـالل هذا 
الرصح، من خالل هذا امليدان وهذا املجال نستطيع 
ــة، يف ُكـّل املجـاالت؛ ألَنَّ  أن نبنـي أممـاً وليس أُمَّ
انعـكاس الجانـب اإلعالمي عىل جميـع الجبهات، 
فانعكاسـه عـىل الجبهـة األمنية، وانعكاسـه عىل 
الجبهة العسـكرية، والجبهة الزراعية، عىل الجبهة 
السياسية، يف ُكـّل املجاالت، وبالتايل هو مجال بناء 

ــة يف ُكـّل املجاالت.  لهذه األُمَّ
ــاط» أن بناَء اإلعالم وفق  َوأََضـاَف الرئيس امَلشَّ
املنهجيـة القرآنيـة يحتـاُج إىل االقتنـاع بأنه عمٌل 
ــة، بعيًدا عن الخصوصية  جماعي وفق إطـار األُمَّ
التي تتحول إىل ابتزاز واسـرتزاق: «إذا أردنا أن نبني 
بنـاًء إعالمياً وفق هدى الله، وبناًء صحيحاً، نحتاج 
إىل قناعـة بأن اإلعالم عمل جماعي ويكون بشـكل 
ـة، ملا تريد أن يكون لك أثر، ولهذا  جماعي بشكل أُمَّ
عندما جاء من يقدم دعاية سـماه الله ناس، يعني 

أن العمل الجماعي أكثر بكثري. 
ولفـت إىل أن اإلعالم يحتاج إىل قيادة واحدة، قال 
تعاىل: (َوَلْو َردُّوُه إَِىل الرَُّسـوِل َوإَِىل أُوِيل اْألَْمِر ِمنُْهْم)، 
مؤّكــداً أن هـذه القناعـة يجـب أن ترسـخ لدينا 
جميعاً، كذلك القناة الثالثة ارتباطنا بهدى الله وإال 
سنضل.. قال الله: (َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَليُْكْم َوَرْحَمتُُه 
ـيَْطاَن إِالَّ َقِليـًال).، فمن فضل الله ومن  َالتَّبَْعتُُم الشَّ
رحمة الله بنا أعالم الهدى الذي بني أيدينا، ُمشـرياً 
إىل أن «الضـالل يعني هو الضيـاع، يدخل الناس يف 

متاهات ويغرقها. 
ويف ختـام حديثـه لإلعالميـني، شـّدد الرئيـس 
ــاط عـىل أن العمـل اإلعالمـي ال يختلـف يف  امَلشَّ
توّجـهه الجهادي عن العمل يف الجبهة العسـكرية 
فقـال: «كذلـك العمـل اإلعالمي عمل جهـادي هو 
كجبهـة حرب يف نهاية هـذا الجبهة جنـة أَو نار.. 
يعنـي مثل ما أنت يف املـرتس، بمعنى أن هذا العمل 
ـة، يف  ال يسـتهان به، يكون عمالً منظماً يف إطار أُمَّ
إطار هـدى الله، يف إطار قيـادة، يف إطار موجهات 

واحدة». 

سثوُّضط افول أطرغضا وخقخئ طسريتظا اقظاخار لطمزطعطني

دســا إلى تتعغض اإلسقم إلــى خرح بظاء وتتخغظ الظفعس طظ الشــجو والثساغئ الضاذبئ
ـئ وتثر طظ اقرتةال والسحــعائغئ والتاقت الســطئغئ  أّضـــث أن اإلســقم سمض جماسغ غظططص شغ إذار ُأطَّ
أوضــح أن السمــض اإلسقطغ سمض جعادي وغتااج إلى صغادة واتثة وغةإ أق غاتعل إلى شعضى وطماتضات واباجاز
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«بغتــان» شغ طرطاظا طظ ُضـّض الةعات وُطســامّرون بالاصثم تاى تترغر ضاشئ أراضغ الةمععرغئ
 صعاتظــا طططئ سطــى «السئثغئ» و «طراد» وأطاطظا خغاراٌت طفاعتــئ وطفاجآٌت ق غاعصسعا السثو 

 : خاص
جـّددت صنعـاُء توجيـَه رسـائل القـوة 
والوعيد لتحالف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي ومرتِزقته، مؤّكـدًة تمسَكها بخيار 
تحريـر كامل األرايض اليمنيـة، وعزَمها عىل 
تحقيق املزيد من االنتصارات االسـرتاتيجية 
قـوات  باتـت  التـي  امُلسـتمّرة  املعركـة  يف 
الجيـش واللجان الشـعبيّة تديرها باحرتاف 
وبأسـاليَب أكثر تطوراً، يف مسـار تصاعدي 
ترتاكـم فيه الخـربات والقدرات واملكاسـب، 
القـوة  تعزيـز  يف  منهـا  االسـتفادة  ويتـم 
الدفاعية والهجوميـة، يف الوقت الذي يعاني 
فيـه العدّو من عجز كامل وتراجع عىل كافة 

املستويات. 
هـت من قلـب ميدان  هـذه الرسـائُل ُوجِّ
املواجهة، عىل لسـان ناطق القوات املسلحة 
العميد يحيى رسيع، الذي زار هذا األسـبوع 
مديريتـي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء، 
واللتـني تم تحريرهمـا يف املرحلة الثانية من 

عملية «النرص املبني». 
وظهـر رسيـع يف مقطـع فيديـو، نُـرش، 
أمـس الثالثـاء، داخـل موقع شـبكة القنذع 
االسـرتاتيجي، املطـل عـىل مديريـة العبدية 
ومناطق قبيلـة «مـراد» يف محافظة مأرب، 
مؤّكــداً عـىل أن «املعركـة ُمسـتمّرة طاملـا 
اسـتمر العدوان والحصار» وأن «أمام قوات 
الجيش واللجان الشـعبيّة خيارات مفتوحة 
الوضـوح،  شـديدة  رسـالة  يف  ومفاجـآت» 
مفادهـا أنه ال تراجـع عن خيار اسـتكمال 
تحريـر محافظة مـأرب، وأن املوقف القتايل 
للمجاهديـن بـات أقـوى، وأصبـح لديهـم 
خيـارات متنوعة للوصـول إىل الهدف املحّدد 
لهـذا الخيار، بالنظر إىل ما تضيفه مكاسـب 
معطيـات  مـن  املبـني»  «النـرص  عمليـة 

ونقاط قـوة تعزز اسـرتاتيجيات وتكتيكات 
الجيش واللجـان وتضاعف الفـرص لتنفيذ 
عمليات كربى، أثبـت املجاهدون عمليٍّا أنهم 

يستطيعون تنفيذها وبإتقان مدهش. 
وقـد أّكـد رسيـع عىل ذلـك، إذ أوضح أن: 
«العمليـات النوعيـة مثـل (النـرص املبـني) 
تؤّكـد املقدرة العالية ألبطال قواتنا املسلحة 
واللجـان الشـعبيّة يف تنفيـذ وإدارة املعارك 
الخاطفـة والنوعيـة يف مختلـف الظروف»، 

ُمشـرياً إىل أن معركة تحريـر نعمان وناطع 
ام فقط.  استغرقت أربعة أَيـَّ

ووجه رسيع رسـالة أُخرى ال تقل أهميّة، 
عندما ظهر يف مشـهد آخر مـن رأس «عقبة 
القنذع» املطلة األُخرى عىل مديرية «بيحان» 
يف محافظة شـبوة، مؤّكـداً عىل أن «عمليات 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة ُمسـتمّرة عـىل 
تحرير كامل األرايض اليمنية من دنس الغزاة 
واملحتّلني» يف إشـارة واضحـة إىل عدم وجود 

أيـة خطوط جغرافية حمـراء، أمام عمليات 
الجيش واللجان يف خيار تحرير األرض. 

وأعلـن رسيع من هنـاك أن قوات الجيش 
واللجان الشـعبيّة باتت تطل عىل بيحان من 
كافـة االتّجاهات وأنها أصبحت تحت مرمى 
نريانهم، يف تأكيد أوضح عىل الرسالة املوجهة 
بصورة مبارشة إىل دول العدوان التي تسعى 
لتكريـس مخّطط تقسـيم وتفتيت األرايض 

اليمنية وفرضه كأمر واقع. 

الرسـالتان السـابقتان ترسـمان مشهداً 
متكامـالً يوجـه يف مجمله صفعـًة موجعًة 
للعدو ولجهوده التي بذلها خالل عدة سنوات 
للسـيطرة عىل األرايض اليمنية، وهي صفعة 
توضـح حجـم اإلنجـاز االسـرتاتيجي الذي 
تحّقق يف عملية «النـرص املبني» بمرحلتيها، 
إذ لم تكن ُمَجـّرد مواجهة عابرة، بل محطة 
مفصليـة بالغـة األهميّـة يف مسـار معركة 
التحريـر ككل؛ ألَنَّهـا وضعت قـوات الجيش 
واللجـان يف موقـع متقدم ومؤثـر عىل أكثر 
مـن صعيـد اسـرتاتيجي.. وباملقابـل، ألقت 
بالعدّو إىل زاويـة ضيقة متأخرة، ويف توقيت 
حسـاس، لـم يعـد يمتلك فيـه القـدرة عىل 
تعويض الخسائر، بل إنها جعلت أكثر قابلية 
لتكبـد املزيـد من الخسـائر األكـرب، وهو ما 
يُسجل كسـقوط مدوٍّ للحسابات العسكرية 
والسياسـية األََساسـية التي يترصف العدّو 
وفقاً لهـا، وباألصح، هو نجـاح بارز ومهم 
لحسـابات صنعـاء األََساسـية القائمة عىل 
مراكمـة االنتصـارات والخربات وتوسـيعها 
بخيـار  الكامـل  التمسـك  مـع  وتطويرهـا 

التحرير واالستقالل ِسلماً وحرباً. 
رسيع وجـه أَيْـضـاً جملة من الرسـائل 
األُخرى املتعلقة بما سبق، َحيُث دعا مشايخ 
وقبائـل «العبدية» َو»مـراد» إىل «اإلبالغ عن 
تواجد العنارص اإلرهابية الفارة من جبهات 
املواجهـة»، ُمشـرياً إىل الـدور الكبـري الـذي 
يلعبه «أحـراُر القبائل مـن مختلف املناطق 
واملحافظات عىل امتداد خارطة الجمهورية 
اليمنية» يف مسـاندة قوات الجيش واللجان 

الشعبيّة. 
كمـا دعا «من تبقى من املغرر بهم ممن 
ما زالوا يقفـون يف صف العدوان للعودة إىل 
الصف الوطني واالسـتفادة من قرار العفو 
العـام وتـرك الغـزاة واملحتّلـني يواجهـون 

مصريهم املحتوم». 

السمغث غتغى جرغع طظ حئضئ وسصئئ «الصظثع» شغ طثغرغئ ظسمان:

رجائض صعة طظ املغثان:
طضاجإ «الظخر المئغظ» وطحعث «طا بسث الئغداء»

السةري: السثّو غسسى إلضساف «طغظاء التثغثة» ضمظ طثّطط لافضغك الئطث وتئثغث املعارد 
 : خاص

أوضح عضـو الوفـد الوطني، عبـد امللك العجـري، أن 
تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي، يكثّـف 
جهـوده، وبتواطؤ مـن األمـم املتحدة، السـتهداف ميناء 
الحديدة من خالل عدة أساليَب تأتي ضمن مخّطٍط عدائي 

لتفكيك اليمن وتبديد موارده. 
وقـال العجـري: إن «تحالُـَف العدوان يُْمِعـُن وبتواطؤ 
أممـي يف اإلضعاف املمنهج ملينـاء الحديدة وتخريب بنيته 
التحتيـة»، ُمشـرياً إىل أن هـذا التوّجـه يتضمـن «موقفه 
الرافـض لصيانـة سـفينة صافـر واسـتغاللها كحّجـة 
إلزالتهـا؛ بقصـد تخريـب صالحيتهـا السـتئناف تصدير 

النفط».
وأضـاف: «نحمـل تحالـف العـدوان واألمـم املتحـدة 
املسـؤوليَة عن ُكـّل األرضار التي قد تسبب فيها السفينة 

نتيجًة لتعنتهم ورفضهم إجراء أية صيانة لها». 

وأَشـاَر العجري إىل أن هـذا التوّجـَه يأتـي «كجزء من 
مرشوع العدوان لتفكيك اليمن وتبديد موارده الشـحيحة 

بني الكانتونات املتصارعة». 
ُ كالم العجـري بوضـوح سـلوكياِت تحالـف  ويفـرسِّ
العدوان بخصوص ميناء الحديدة والخزان العائم «صافر»، 
َحيُث ترص دول العدوان واألمم املتحدة وبشكل فاضح عىل 
عرقلة تنفيذ اتّفـاق الصيانة والتقييم للخـزان، بالتوازي 
مع اسـتغالله كورقة ضغط، َوأَيْـضاً ملنع االستفادة منه، 
ـًة يف ظـل املخـاوف األمريكية من اسـتكمال تحرير  َخاصَّ

مأرب التي يُستخدم خزاُن صافر لتصدير نفطها الخام. 
ويف إطـار املـرشوع التكفيكـي املعـادي أَيْـضـاً، قـال 
العجـري: إن تحالـف العـدوان «يعمل عىل فتـح زواريَب 
األول:  لهدَفـني  والجنـوب  الشـمال  يف  كموانـئ  صغـرية 
إضعـاف إْمَكانية قيـام ميناء رئييس يف البلـد ومناِفٍس يف 
املسـتقبل، والثانـي: توزيع املـوارد بني فصائـل املرتِزقة 
لتحقيـِق التمويل الذاتي للحرب واسـتمرار االحرتاب دون 

تحمـل تكاليفهـا»، وأضـاف: «إنها خطة قـذرة إلضعاف 
الكل وتفكيك اليمن». 

ـُح هذه القراءة أهـداف تحالف العدوان من وراء  وتوضِّ
إنشـاء ميناء «قنا» يف شـبوة، وعـدد من املنافـذ البحرية 
الثانويـة األُخـرى يف الحافظـات املحتّلـة، يف الوقـت الذي 
ـُد فيـه تعطيـُل وتدمـري املوانـئ الرئيسـية حتى يف  يتعمَّ

املناطق التي يسيطر عليها. 
وخاطـب العجـري مرتِزقَة العـدوان، مؤّكــداً عىل أن 
تحالُـَف العـدوان ال يريُد بهـم خرياً، وال يريـُد «قوتَهم وال 
رشعيتَهم»، وأن انتهاكاِته وجرائَمه األخرية بحق العمالة 
اليمنيـة يف السـعوديّة خريُ دليل عىل ذلـك، وكذلك طريقة 
قيادته للمرتِزقة وكأنهم «أنعاٌم سـائمٌة مسـلوبة اإلدارة 

واإلراَدة». 
وأضـاف: «تعالـوا معنـا عىل كلمٍة سـواٍء هـي اليمن، 
ونضمن لكم أن تُقَطَع يُد َمن تسـول له نفُسـه املسـاَس 

بسيادة وَوحدة اليمن». 

رئغج ظصابات سمال الغمظ: السثوان لةأ ملساصئئ الساطئ بالثظص اقصاخادي 
 : خاص

أّكـد رئيُس االتّحـاد العام لنقابات عمال اليمن، عيل 
أحمد بامحيسـون، أن العدوان فلجأ وأدواته إىل معاقبة 
العامة باسـتخدام ورقة الخنق االقتصادي برفع سـعر 

الدوالر الجمركي. 

وقال رئيـُس االتّحاد العام لنقابـات عمال اليمن: يف 
وقت يتطلـع عمال وعامالت اليمن مـن املجتمع الدويل 
إىل رفـع معاناتهم ورصف مرتباتهم املنقطعة منذ أربع 
سـنوات يقوم التحالـف عىل اليمن وأدواته برفع سـعر 
الدوالر الجمركي من ٢٥٠ إىل ٥٠٠ ريال لكل دوالر وبكل 

وقاحة وعدم شعور بمعاناة الشعب اليمني.

وأوضـح أنه يرتتب عىل هـذا اإلجـراء أرضار اقتصادية 
هائلة تقود إىل املجاعة بل إىل إبادة جماعية كون املجاعة قد 
تسـبب بها العدوان طيلة سبعة أعوام من الدمار والحصار 
ودفع بجميع أوراقه العسـكرية والسياسـية واالقتصادية 

ورشاء الذمم دون تحقيق أي إنجاز يف عدوانه.
وحيّا بامحيسون التضامن النقابي مع اليمنيني بالقول: 

يوجه االتّحاد العام لنقابات عمـال اليمن التحيَة النضالية 
إىل االتّحاد الدويل لنقابات العمال العرب واالتّحادات العربية 
املنضويـة يف عضويتـه ملسـاندتهم وتضامنهـم مع قضية 
الشـعب اليمني ُعُمـوًمـا وعمال عامالت اليمـن ُخُصوصاً 
ودعوتهم لرفض العدوان عىل شـعب اليمن وعماله وتدمري 

منشآته وكل مقدرات الحياة فيه.
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 : طاابسات
نّظمـت القطاعاُت العاملة بمينـاء الحديدة، 
أمـس الثالثاء، فعالية بذكرى يـوم الوالية تحت 

شعار «من كنت مواله فهذا عيل مواله». 
ويف الفعاليـة التـي نظمتها مؤّسسـُة موانئ 
البحـر األحمـر وهيئتـا املواصفـات واملقاييس 
وضبـط الجـودة، والشـؤون البحريـة وجمرك 
مينـاء الحديـدة بحضـور مدير هيئة الشـؤون 
البحرية الدكتور إبراهيم املوشـكي ونائب مدير 
جمرك ميناء الحديدة محمد حمود، أوضح نائب 
رئيس مجلـس إدارة مؤّسسـة املوانئ املهندس 
يحيـى رشف الديـن، أن إحيـاء ذكـرى الواليـة 
يجسد ارتباط اليمنيني باإلمام عيل عليه السالم. 
مـن  مأمـن  يف  سـتبقى  ـــة  األُمَّ أن  وأّكــد 
أعدائها إذَا فهمت معنى الوالية بصورة صحيحة 
وطبقته عـىل الواقع العميل، بما يف ذلك الصمود 

والثبات يف مواجهة العدوان. 
فيما أشـار نائـُب مدير عام مكتب اإلرشـاد 
باملحافظـة، عـيل القديمـي، إىل أهميّـة الوالية 
ـــة إىل املسـار الصحيـح والذي لن  إلعـادة األُمَّ
يتحّقـق إال بالفهـم الصحيـح ملعناهـا والعمل 

الصادق بها. 
بدورهمـا، أّكـد نائبـا رئيس وحـدة العلماء 
واملتعلمـني الشـيخ عـيل صومل واإلرشـاد عيل 
ـــة باإلمام عيل،  القديمـي، أهميّـة ارتباط األُمَّ
الفتني إىل أن الوالية ليست شعارات وإنما التزام 
بالقيم واملبـادئ واألخالق القرآنيـة التي ينبغي 

التحيل بها وتطبيقها عىل الواقع قوالً وعمالً. 
وأشـارا إىل أهميّـة إحياء ذكرى يـوم الوالية 
الستلهام دروس الحرية والتضحية والفداء من 
ة يف ظل الظروف  اإلمام عيل عليه السـالم، َخاصَّ
التـي يمر بهـا الوطن جراء العـدوان والحصار، 

وما يتطلبه من تالحم واصطفاف. 
تخلل الفعاليَة التي حرضهـا مدراُء اإلدارات 
واملوظفـون بمؤّسسـة موانـئ البحـر األحمـر 
والقطاعـات العاملـة باملينـاء فقراٌت شـعرية 

وإنشادية معربة عن أهميّة املناسبة. 
ويف السـياق، نظم القطاع الصحي بمحافظة 
صعـدة فعالية خطابية، أمـس الثالثاء، احتفاًء 
بذكـرى يـوم الوالية تحـت شـعار «وانرص من 

نرصه». 

تناولـت الفعاليـُة، بحضـور عدد مـن وكالء 
املحافظـة ومـدراء املكتـب التنفيـذي والعالمة 
محسـن صالـح الحمـزي، أهميّـَة إحيـاء هذه 
الذكـرى، وعظمـة اإلمـام عـيل عليـه السـالم 
كُقدوٍة وَعَلٍم يسـتقي منه املسـلمون الشجاعة 

والفصاحة والصرب والتضحية واإلقدام. 
وأوضحـت املشـاركات أن االحتفـاء بذكرى 
يـوم الواليـة لسـموِّ معانيهـا ودالالتهـا يف َمن 
ـــة، مبينـًة أن ِرسَّ هداية الناس  يتـوىل أمَر األُمَّ
مقرتٌن بأولياء اللـه الذين حملوا القرآَن الكريم، 

ــة إىل عبادة الله.  والشخصيات التي تقود األُمَّ
وتطرقـت إىل املقام العظيـم لإلمام عيل عليه 
السـالم واملعايري القرآنية واملواصفات اإليمانية 

ـة.  بأمر والية اإلمام عيل عليه السالم لألُمَّ

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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 : خظساء
جـدد وزيـر النقل، اللـواء عامـر املراني، التأكيـد عىل رفض 
حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي لسياسـية العقـاب الجماعـي التي 
يمارسـها العـدوان األمريكـي السـعودّي بحق الشـعب اليمني 

وآخرها رفع سعر الدوالر الجمركي. 
وكشـف املراني يف ترصيح صحفي، أمس، عن لقائه بمندوب 
األمم املتحدة يف اليمن، مؤّكـداً مطالبتهم بنقل الشحن إىل ميناء 
الحديدة لتسـهيل عملية نقـل املواد الغذائيـة إىل املواطنني، وأن 

وزارة النقـل قدمت تسـهيالت ملسـاعدة التجار عـىل نقل املواد 
الغذائيـة إىل مينـاء الحديدة، غري أن وزير النقـل أملح أن مندوب 
األمم املتحدة لم يتفاعل مع هذه املطالب، زاعماً أنه سينقل هذه 

املقرتحات إىل املرتِزقة ودول العدوان. 
وأثبتت األمم املتحدة وخالل السنوات الست املاضية فشلها يف 
تبني قضايا وهموم الشعب اليمني، بل تجاوزت ذلك إىل االنحياز 
الكامل للعدوان األمريكي السعودّي يف عدة قضايا أبرزها شطب 

التحالف من قائمة العار ملنتهكي حقوق الطفولة يف اليمن. 
وأَشـاَر وزيـر النقل إىل أن ارتفاع األسـعار يف املـواد الغذائية 

وغريهـا هو بَسـبِب ارتفاع تكاليف الشـحن الـربي والنقل من 
موانئ عدن، وذلك بَسـبِب ارتفاع سـعر رصف الدوالر الجمركي 
املفـروض من قبـل مرتِزقة العدوان يف ميناء عـدن الواقع تحت 

سيطرة املرتِزقة. 
وأّكـد الوزير أن ميناء الحديدة عىل جاهزية كبرية السـتقبال 
كافة السفن والحاويات، وهذا إن تم َفـإنَّ التكاليف عىل التجار 
سـتكون أقـل من مينـاء عدن، غـري أن اليمن يتعـرض لحصاٍر 
خانـٍق من قبل العدوان األمريكي السـعودّي الـذي يمنُع دخول 

سفن الوقود والغذاء وكافة السلع عرب ميناء الحديدة.

جثد رشده لصرار تضعطئ المرتجصئ رشع جسر الثوقر الةمرضغ

طةطج الثشاع المثظغ غتث سطى إسثاد اجاراتغةغئ 
وذظغئ لمعاجعئ الضعارث الطئغسغئ

وزغر الظصض: صثطظا تسعغقت ملساسثة الاةار سطى ظصض املعاد الشثائغئ سرب طغظاء التثغثة

الثشاع املثظغ بالساخمئ غظحر جغارات 
إظصاذ وشرق غعص بأطاظئ الساخمئ

 : خظساء
ًة  نرشت مصلحـُة الدفاع املدني يف العاصمة صنعاَء سـياراِت إنقاذ َخاصَّ
وِفَرَق غوص للمسـاعدة يف إنقاذ املواطنني من أية احتماالت للغرق بالسائلة 
وغريها من مجاري املياه نتيجَة تدفق سيول األمطار التي َمنَّ الله بها علينا 

خالل األيّام املاضية. 
وقالـت مصلحة الدفـاع املدنـي التابعة لـوزارة الداخليـة يف صنعاء عىل 
موقعها «بتويرت» إنها بارشت بنرش سـيارات اإلنقـاذ وتحمل فريق الغوص 
واإلنقاذ املائي، مضيفًة بأنها توّجـهت بالفعل للمرابطة عىل ضفاف السائلة 

ملنع املواطنني من الدخول إليها حماية للمجتمع من مخاطر الغرق.. 
وجـّددت مصلحُة الدفاع املدني تحذيَرها لجميـع املواطنني بعدم الدخول 
للسائلة سـواٌء أكانت بسائلة صنعاء أَو السـوائل األُخرى والوديان؛ حفاظاً 

عىل حياتهم من الغرق. 
وتعد هذه املرة األوىل منذ إنشاء مرشوع السائلة بالعاصمة التي يتم فيها 
ة لإلنقاذ املائي عىل ضفاف السائلة التي شهدت حاالت غرق  نُرش ِفرق َخاصَّ

وجرف للسيارات واملمتلكات عىل مدى األعوام املاضية. 
ويف السـياق، ناقـش مجلس الدفـاع املدنـي يف اجتماعه، أمـس الثالثاء، 
برئاسـة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أوضاع 
قطاع الدفـاع املدني عىل مسـتوى أمانة العاصمة واملحافظـات ومتطلبات 
النهـوض بدوره األصيل إزاء األحـداث الطارئة، ُمشـرياً إىل أهميّة اإلجراءات 
ما َوأن مختلف  االحرتازيـة يف مواجهـة األرضار الجانبية للسـيول، ال ِســيـَّ
املعلومات والبيانات الجوية تؤّكـد أن اليمن وجوارها مقبلون عىل املزيد من 
سـقوط األمطار الغزيرة، بما يمثل إشارًة للجميع لالستعداد املبكر ملواجهة 

اآلثار الجانبية املحتملة لتدفق السيول. 
وحث املجلس عىل الترسيع يف إعداد اسـرتاتيجية وطنية ملواجهة الكوارث 
الطبيعيـة ورسعـة تقديمهـا إىل مجلس الوزراء ملناقشـتها واتِّخـاذ ما يراه 
مناسـبا إزاءها، كما أّكـد عىل إنشـاء غرف عمليـات يف املحافظات لضمان 
ترسيـع إجراءات التعامل اإليجابي مع أي طارئ يتصل بالكوارث الطبيعية، 
مؤّكـداً عىل أن يظل املجلس يف حالة انعقاد ُمستمّر ملواكبة أي طارئ يتصل 
باألحوال الجوية والعمل عىل معالجة إشـكاليات املصلحة بما يخدم تطوير 

قدراتها املادية والفنية والبرشية. 

أبع لتعم: وزارة املالغئ جاحعث سمطغئ تطعغرغئ خقل الفرتة املصئطئ 

صطاسات طغظاء التثغثة والختئ بخسثة تتافغ بثضرى غعم العقغئ

 : خظساء
للشـؤون  الـوزراء  رئيـس  نائـُب  أّكــد 
االقتصاديـة، وزير املالية، الدكتور رشـيد عبود 
أبو لحوم، أن وزارَة املالية سـتعقد خالل الفرتة 
املقبلة، املؤتمر األوَل لتطوير أداء املالية العامة. 
وأَشـاَر الدكتور أبو لحوم خالل لقائه، أمس 
الثالثـاء، ممثـيل وزارة املاليـة بمحافظة ذمار، 
بحضور املحافظ محمـد نارص البخيتي وعضو 
مجلـس الشـورى عبده العلـوي ووكيـل وزارة 
املالية املسـاعد الشـماحي ومديـر مكتب نائب 
رئيس الوزراء كمال خالد، إىل أن الوزارة ستشهد 
عمليـة تطويرية يف مسـارين أََساسـيني األول، 
يتعلق بالبناء التقني واألتمتة واملسـار الثاني يف 
بناء الكادر البرشي من خالل التأهيل والتدريب. 
ولفت إىل حرص قيادة وزارة املالية عىل البناء 
املعريف لـكادر وزارة املالية يف النواحي القانونية 
واملحاسـبية واإلدارية وتفعيل أساليب التطوير 
واالطـالع والقـراءة ليكون موظـف املالية ملماً 

بمجمل الوظائف املالية. 
وقال أبو لحوم: «وزارة املالية سـتعمل وفقاً 
ملبـدأ الثواب والعقـاب والتقييـم واملتابعة وعىل 
منتسبيها االنخراط يف عملية التأهيل والتطوير 
والتدريب عرب معهـد العلوم املالية واالقتصادية 
الذي تـم تجهيزه بمنهـج عميل متطـور وبُنية 

سـلوكاً  األتمتـة  معتـربًا  متكاملـة»،  تحتيـة 
ومنهجـاً إلدارة الدولة خالل املرحلة املقبلة، وقد 
اسـتكملت وزارة املاليـة عملية الربط الشـبكي 
مع سـبع محافظات وسـيتم اسـتكمال الربط 
مع كافة املحافظـات والقطاعات املركزية قبل 

انعقاد مؤتمر تطوير املالية العامة. 
وثّمن جهوَد ممثيل املالية باملحافظات، داعياً 
إياهـم إىل أن يكونـوا َعْوناً لقيـادة املحافظة يف 
توّجـهاتها التصحيحية، بما يعوُد بالفائدة عىل 
املواطـن بالدرجة الرئيسـية ويف إطـار القوانني 
ة يف ظل التنسـيق الذي تشـهده  واللوائـح َخاصَّ

العالقة بني وزارة املالية وقيادات املحافظات. 
االهتمـام  رضورة  عـىل  لحـوم  أبـو  وشـّدد 
باإليـرادات وحـرص األوعية اإليراديـة وتنميتها 
واعتمـاد مبدأ الشـفافية والنزاهـة، بما يحّقق 
املصلحـة الوطنيـة بعيـًدا عـن أية مصالـح أَو 

اعتبارات أُخرى. 
مـن جانبه، أشـاد املحافـظ البخيتي بجهود 
ممثـيل وزارة املالية يف تعزيز اإليرادات والحفاظ 
عـىل املـوارد واإلْمَكانيـات، مؤّكـداً عـىل أهميّة 
تعزيز الجهود لتصحيح األوضاع املالية واإلدارية 

والعمل عىل تجاوز التحديات ونواحي القصور.
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ــَئ تعج سروَش الزالمغظ والمساضئرغظ  طحروسه جسض اُفطَّ

السالط الرباظغ بثر الثغظ التعبغ..
 شصغُه الصرآن والمسّطط افول لطحعغث الصائث

 : طتمث ظاخر تاروش
األيّـام بالذكـرى  اليمنيـون هـذه  يحتفـي 
السنوية لرحيل العالمة املجاهد الرباني السيد 
بدر الدين أمري الدين الحوثي، والذي كان منارًة 
للعلم والصحوة العلمية الحقيقية البعيدة عن 
أيـة انحرافـات، وكان رجـل العلـم والحكمة، 

ــة.  والداعي إىل الوحدة بني أبناء األُمَّ
أطلق عليه الكثريون لقب بـ «فقيه القرآن»، 
َحيـُث ُعـِرَف بـني الجميـع بالعلـم والتقـوى 
والخشـية من الله، واستشـعاره للمسؤولية، 
يف حـني كانـت شـجاعته ال مثيل لهـا يف قول 
الحـق، ومواجهة األفـكار الضالـة التي كانت 
تحـرص السـعودية عـىل زرعهـا يف املجتمـع 
اليمني منذ سـنوات كثرية، كما امتاز –سـالم 
الله عليه- بالورع والتقوى وممارسة األعمال 
الصالحة، وكان كثري االهتمام بإرشـاد الناس 
وإصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنيــاهم 
وحل جميع مشـاكلـــهم، وكان يويل الفقراء 
واملحتــاجـني اهتماماً خاصاً، فـكان بيتــه 
عـامـراً بطـالب العلــم وأصحـاب الحاجات 
وحـل املشـــاكل وقضـــاء الحوائــج، كما 
كان يسـتخــدم مـنرب الجمعة، واملنـاسبات 

الدينية لرتبية الناس وتوعيتهم وتوجيههم. 
اإلسـالمية،  الشـؤون  يف  الباحـث  ويـروي 
الدكتور حمود األهنومي، حكايًة تُخصُّ السيد 
العالمـة بدر الديـن الحوثي فيقول: «سـمعُت 
سـيدي القائد يحفظه الله ذات مرة يقول: إنه 
حينمـا كان صغرياً سـمع والـَده الكريم، وقد 
لقيـه صبي أثناء عودته من املسـجد، فسـأله 
الصبي قائال: يا سيدي بدر.. متى ندخل الجنة؟

فاسـتوى سيدي بدر الدين عىل عصاه واتكأ 
عليهـا وانتصب بقامته، وقال له: حينما يفتح 

الله لنا باَب الجهاد يا ولدي». 
ويرى الدكتـور األهنومي أن «فقيه القرآن» 
السـيد العالمة املجاهد بدر الدين الحوثي تميز 
برغبتـه العارمة يف الجهـاد ومقارعة الظاملني 
منـذ وقت مبكـر، وأن تلك الروحية انعكسـت 
يف ولديـه العلمـني وأوالده ومحبيه املجاهدين، 
وأنه سالم الله عليه حياً وميتاً خري مثال جمع 

بني العلم والجهاد. 
 

طظعٌب سمغص
ويتحدث الناشـط السيايس أُسـتاذ القانون 
الـدويل، حبيـب الرميمة، عن السـيد بدر الدين 
الحوثـي -رضـوان اللـه عليـه- فيقـول إنـه 
استشـعاره  خـالل  مـن  ـــة  األُمَّ اسـتنهض 
املسـؤولية وفقـاً ألوامر الله سـبحانه وتعاىل، 
وأنه بدأ بأرستـه، َحيُث رباهـم تربية صالحة 
عـىل منهـج الثقافـة القرآنية، كمـا جعل من 
ذريته أسـباطاً يحملون رايـَة علمه ومنهجه، 

وهذا يُدلُّ عىل عمق وتأثري منهجه. 
ويشـري الرميمة إىل أنه مـن املالَحِظ يف كثرٍي 
ممن يدعون أنهم «علماء» ال تجد تأثري علمهم 
حتى عىل أفـراد أرستهم، وهذا بعكس السـيد 
بـدر الديـن الحوثي-سـالم اللـه عليـه- فقد 
انطلـق لينرش علمه بني النـاس، مواجهاً ُكـّل 
التحديات، سـواء مـن الناحيـة الجغرافية، أَو 
من ناحية ارتهان قرار السـلطة آنذاك للتبعية 
بأمريـكا وبريطانيا وأدواتها  الخارجية ممثالً 
مملكة آل سـعود، والتي ال تـكاد تفصله عنها 
إال بضـع كيلـو مـرتات، وأنـه واجه ُكــّل تلك 

الضغوطات، مسرتشداً بهدي القرآن الكريم. 
ويوضـح الرميمة أن السـيد بدر الدين حّرك 
القرآن الكريم عمليٍّا يف الواقع، وذلك من خالل 

التَحّرك الدائم يف تثقيف الناس، بتواضع وكرم، 
قل له نظـري، مبينًا تضحية العالـم الرباني يف 
سبيل الله محتسباً صابراً واثقاً بنرصه ووعده، 
ـة يشـار لها  وأن تلـك التضحيات أثمرت يف أُمَّ
بالبنان، وتهز عروش الظاملني واملسـتكربين يف 

املنطقة والعالم. 
بدوره، يقول الناشـط اإلعالمـي عبد العزيز 
أبـو طالب: «تمـر علينـا ذكرى رحيـل العالم 
الربانـي «فقيه القرآن» واملدافع الشـجاع عن 
حياض الدين يف زمن الرتاجع وانتشار التضليل 
ـابـي  واالنحـراف الـذي تمثـل يف الفكـر الوهَّ
املدعـوم بأمـوال النفـط»، ُمضيفاً أن السـيد 
العالمة بدر الدين الحوثي عارص فرتة انتشـار 
ـابية يف املنطقة العربية واإلسالمية كأحد  الوهَّ
أدوات االسـتعمار يف بث الفرقـة والخالف بني 
ـــة، وفيما كان الكثـري من العلماء  أبنـاء األُمَّ
قد استمرأوا حياَة الخنوع والقبول بما يفرض 
عليهم، انربى السـيُد املجاهـد والعالم الرباني 
ملواجهة الهجمة الفكريـة والعقائد الباطلة يف 
ــة، فكانت غارتُه الرسيعُة يف الرد  أوساط األُمَّ
عىل الطليعة وكتابه الفذ يف أُسلُـوبه ومحتواه 
املسـمى تحرير األفكار والـذي تضمن الردود 
ـابية والجواب عليها باألُسلُـوب  عىل شبه الوهَّ
العلمـي الراقـي والطريقـة املهذبـة املنصفة 

البينة، السلسة التي تميز بها املؤلف». 

ويشـري أبـو طالب إىل أن للسـيد بـدر الدين 
الحوثـي دوراً بـارزاً ومحوريـاً يف الحفاظ عىل 
ــة، والتحذير مـن الفرقة يف كتابه  وحـدة األُمَّ
الـذي يحمـل االسـم واملعنـى (التحذيـر مـن 
الفرقة)، مؤّكـداً إسهاماته الفكرية يف تفسري 
القـرآن الكريـم، والـذي أتم تفسـريَه بعنوان 
«التيسـري يف التفسـري»، وأنـه جاهـد إلتمامه 
رغـم مالحقة السـلطات الظاملة لـه يف الفيايف 
والقفـار، ورغم املرض وكرب السـن والحروب 
التي شـنت عليه ظلماً وعدواناً إال أن ُكـّل ذلك 
لـم يمنعه مـن إتمام التفسـري لخدمـة الدين 
واألمـة، منوًِّها إىل أنه ُعِرَف عن العالمة الراحل 
شـجاعتُه يف مقارعـة الظاملـني، َحيُث تعرض 
ملحاولة اغتيال مطلع التسـعينيات بتدبري من 
السلطات الظاملة حينها، ولكن الله تعاىل نجاه 
منهـم، مـا اضطره للخـروج من البلـد؛ خوفاً 
عـىل حياته والعـودة مجّدًدا، ليكمل مسـريته 

ـة.  الجهادية والتوعوية والنصح لألُمَّ
 وعنـد انطـالق املسـرية القرآنيـة، يفيد أبو 
طالـب أن العالـم الكبري والشـيخ املجرب كان 
يسـّلم لولِده السيد الشهيد القائد بكل تواُضٍع 
اعرتافـاً منـه للفكـر واملـرشوع الـذي قدمـه 
الشهيد القائد، فلم يكن عمله الوافر وكرب سنه 
ومكانته مـن ولده عائقاً أمام التسـليم للحق 
وتأييـد املـرشوع القرآني الذي قدمه الشـهيد 

القائد حسـني بدر الدين الحوثي –رحمه الله- 
كيف وهو «فقيه القرآن» واملعلم األول للشهيد 
القائد الذي استقى منه العلَم والعمَل والحركة 

والجهاد وعدم الخوف من مقارعة الظاملني. 
ويتابع أبو طالب قائالً: وبعد شن السلطات 
للحروب الست، شارك السيد العالمة بدر الدين 
الحوثـي يف مواجهة الظلـم والطغيان وتحمل 
املعانـاة والترشيد واللجوء يف القفـار والفيايف 
والجبال يف قسوة العيش والخوف من الظاملني، 

متمثالً بقول اإلمام القاسم بن إبراهيم:
ني يشكو الوجا  منخرُق الخفَّ

 تنكبه أطراُف مرو حداد
ّرشده الخوُف َوأزرى به

 كذاك من يكره حرَّ الجالد
قد كان يف املوت له راحٌة

واملوُت حتٌم يف رقاِب العباد
 

طآطٌظ طرتئٌط بالغصني
ويكتـب الناشـط السـيايس، عدنـان قفلة، 
بإعجـاب عـن رس تَحـّرك العالـم الرباني بدر 
الديـن الحوثي، فيقول: «اللَُّه أَْعَلُم أيَّ صٍرب ذاك 
الذي جعلك تواجه الظاملني واملجرمني، وتتحمل 
الترشد والغيـاب مع ما تعانيه من أمراض إنه 
صرب اإليمان نفسـه الذي جعلك تويص بالصرب 
عـىل الجهـاد، واللَُّه أَْعَلـُم أيَّ إيمـاٍن ذاك الذي 
جعلك تتعلق بالله وحده، فتعادي ُكـّل أعدائه، 
وتوايل ُكـّل أوليائه، وال تخىش يف الله لومة الئم، 
ولكنـه اإليمان املرتبط باليقـني، َواللَُّه أَْعَلُم أيَّ 
يقني ذاك الذي جعلك تثق بنرص الله رغم كثرة 
األعداء وقوتهم، وخذالن األقربني، وقّلة النارص 

واملعني، ولكنه يقني املجاهد». 
ويواصـُل قفلة قائالً: «َواللَّـُه أَْعَلُم أيَّ جهاد 
ذاك الـذي جعلـك تكاِبـُد اآلالم واألسـقام، مع 
كرب سـنك، وانعدام املؤنة، ولكنه جهاد العاِلم، 
َواللَّـُه أَْعَلُم أي علٍم ذاك الذي يتفجر منك لتثرَي 
املكتبة اإلسـالمية بعرشات الرسائل واملؤلفات 
بالرغم من تـرشدك وجهادك ومرضك ويخرج 
منك علمـاء، بل وأعـالٌم للهدى سـائرون عىل 
نهجـك ومنهاجك الذي هو منهـاج أولياء الله 
ورسـله»، مختتماً حديثه بالقول» اللَُّه وحَده 

أَْعَلُم (اللَُّه أَْعَلُم َحيُْث يَْجَعُل ِرَساَلتَُه). 
َويؤّكـد الناشـط السـيايس، زيد البعوة، أن 
العالَم الرباني الراحل السيد بدر الدين الحوثي 
جمع بـني العلـم والعمـل والوعـي والبصرية 
والصدق واإلخالص والتأليف والدعوة إىل الله. 

ويشري إىل أن السيد جاهد يف الله حق الجهاد 
بلسـانه ويده وقلمه وكتبه وبندقيته وتصدى 
ـابيـة الضالـة وجسـد الحديث  لألفـكار الوهَّ
النبـوي الذي يقول: «خريكم مـن تعلم القرآن 
وعمل به وعلمه»، الفتاً إىل أنه وعىل يدي السيد 
بـدر الديـن الحوثي –رحمه الله- تم تأسـيس 
املداميـك األوىل لهـذه املسـرية القرآنيـة، ومن 
صلبـه كانـت قيادتها ومـن بصريتـه وعلمه 
وإخالصـه بـزغ فجـر الثقافة القرآنيـة لتبدد 
عتمـة ظلمـات العقائـد الباطلـة والثقافـات 

املغلوطة التي كانت تخيم عىل مجتمعنا». 
ويجزم البعوة أن السـيد بـدر الدين الحوثي 
-رضـوان اللـه عليـه- عانى وضّحـى وجاهد 
وقـدَّم الكثريَ مـن املواقف واألعمـال العظيمة 
ه أن ينرص الله ودينه  للدين واإلسالم وكان َهمُّ

وأن يصنع الوعي يف نفوس الناس. 
ويختم حديثَـه بالقول: يف ذكـرى رحيلك ال 
تزال ثماُر عطائـك وعلمك وجهادك حارضًة يف 
واقعنـا وبقـوة فأنت من الذين قـال الله تعاىل 

عنهم: (ونكتب ما قدموا وآثارهم). 
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رئغج طخطتئ الةمارك غعجش زبارة شغ 
تعار خاص لختغفئ «المسغرة»:

  : تاوره إبراعغط السظسغ

- لجـأت حكومـُة الفنـادق إىل رفـع السـعر الـدوالر 
الجمركـي يف مناطقهـا مـن ٢٥٠ رياالً للـدوالر الواحد 
إىل ٥٠٠ ريال، وهذا سـينعكس سـلباً عىل أسعار السلع 
والبضائـع الداخلية ملناطق حكومة اإلنقاذ.. ما السـبيُل 

برأيكم لتجاوز ذلك؟
أدعـو التجـاَر واملسـتوردين للتوّجـه لالسـترياد عرب 
مينـاء الحديـدة الـذي سـيؤدي إىل خفض كلفـة النقل، 
وبالتايل خفض أسـعار السـلع واملنتجـات، وللعلم َفـإنَّ 
كلفة نقل البضائع عرب ميناء الحديدة إىل املدن الخاضعة 

لسيطرة املجلس السيايس ال تتجاوز ٢٥ ٪ من إجمايل 
الكلفـة التـي يتحملها التاجـر َحـاليٍّا عند اسـترياده 
عـرب مناطـق املرتِزقة، ولكـم أن تتخيلـوا أن كلفة أَو 
أجـرة حاوية أَو قاطرة واحدة لنقل البضائع من عدن 
إىل صنعـاء تـرتاوح ما بـني ١٫٤ – ١٫٩ مليـون ريال، 
وهـذه فقط أجوُر النقل إىل جانب الرسـوم الحكومية 
كالتحسـني وغريهـا التي سـيدفعها التاجـُر ومن ثم 
تضاف عىل كاهل املواطن البسـيط، ومع هذه الكلفة 
الباهظة التي سـيضاف لهـا اآلن مضاعفة الرسـوم 
الجمركيـة لدى حكومة االرتزاق، فمن األنسـب اليوَم 
التكاتُـُف واإلرصار مـن قبـل التجـار لالسـترياد عرب 
مينـاء الحديدة وتفعيل جوانب الضغـط عىل العدوان 
ومرتِزقته عرب الُغَرِف التجارية واالتّحادات واملنظمات 

العاملية للسماح باالسترياد عرب ميناء الحديدة. 

 
- مـع اسـتهداف العـدوان للبُنيـة االقتصاديـة لليمن 
ومنهـا الجمارك منذ اليوم األول ورغم خيبة األمل نجده 
يسـتميُت إلرضاء كربيائه رغم فشـله الذريع.. ماذا عنا 
وعـن مواجهتـه مع ُكــّل جديـد يف حربـه االقتصادية 

الخبيثة؟
بعد أن فشـل العدواُن َومرتِزقتُه يف الجانب العسكري 
ا إىل الجانب االقتصادي، وكان من  انتقل بشكل كبري ِجـدٍّ
أهـم ما قام به يف حربه االقتصادية عىل بالدنا نقلُه للبنك 

املركزي إىل عدن ٢٠١٦. 
ومع استهدافه للمنافذ واملراكز الجمركية أراد تجفيف 
املصـادر اإليراديـة لحكومـة اإلنقاذ، وبالتايل اسـتهداف 

الشـعب اليمني بهكذا أعمال ونقل ُكــّل إيرادات البلد ما 
أمكنـه لجانـب املرتِزقة مع منعه لوصول بواخر السـلع 
والبضائع ملينـاء الحديدة، لكننا يف املصلحة -بحمد الله- 
لم نقف مكتويف األيدي أمام هذه الحرب االقتصادية، فتم 
إنشـاء مراكز جمركيـة، ورقابية يف العديـد من املناطق، 
َوقمنـا بتطويرها، وواجهنا هذه الحرب االقتصادية التي 

أرادوا بها تجويع الشعب. 
 

- مقابل منح مرتِزقة العـدوان املنافذ الجمركية وتركز 
حركـة ونشـاط الجمارك هنـاك.. أين تذهـب ُكـّل تلك 
اإليـرادات واملواطـن يف املحافظـات الجنوبيـة يعيـش 

األََمرَّين يف ظل أسوأ وضع وأسوأ حكومة؟
معـروٌف للجميع، ولم يعد خافيـاً عىل أحد أن إيرادات 
البـالد التـي يسـتحوذ عليهـا مرتِزقـة العـدوان تذهب 
لجيوبهـم ولرفاه أتباعهـم القاطنني يف فنـادق الرياض 
واإلمارات ومـأرب وغريها من املناطـق، فهؤالء املرتِزقة 
ال يكرتثـون بمعاناة املواطن سـواء يف املناطق املحتّلة يف 
املحافظات الجنوبية التي تعيش أسوأ أحوالها مع غياب 
الخدمات، وسـوء املعيشـة، أَو محافظات الشمال، َحيُث 
تـم إيقـاف رصف مرتبـات املتقاعديـن، وهـو ما يضع 
تساؤالً: أين تذهب هذه املليارات يف غياب الخدمات هناك 
مع تجاهـل أحوال املواطنني التي تزداد ُكـّل يوم سـوءاً، 
لتعرب عن مسـتوى فشل وسـوء أخالق وسوء مسؤولية 

والمباالة من أُولئك النفر تجاه شعبهم وأبناء جلدتهم؟!
 

- فيمـا يخص جوانب التطوير لألداء الجمركي.. إىل أي 

مسـتوى تعتمد الجمارك اليوم عىل الجانب التكنولوجي 
يف مركزية تناقل املعلومات ورسعة العمل الجمركي؟

لقـد وضعنا ُجــــلَّ اهتمامنـا منذ بدأنـا العمل هنا 
عىل تطويـر األنظمة اآللية وأتمتـة العمليات، فالتطوير 
ال يأتـي عـن طريـق مجموعـة تعاميـم، أَو قـرارات، أَو 
غريهـا، وإيماناً منّا أن تطوير العمل يتحّقق باسـتغالل 
تكنولوجيا املعلومات، َوأتَمتـة العمليات كما هو حاصل 
يف ُكــّل دول العالم، فقد أخذنـا يف اعتبارنا َويف عملنا أنه 
يجب أن نسـتفيد من هذا الجانب لتطوير آليات وبرامج 
عملنـا يف الجمارك، فمن أهم األنظمة اآللية التي سـعينا 
لتطبيقهـا وتشـغيلها النظـام العاملـي «سـكودا وورد» 
وهذا النظام يُسـتخَدُم يف أكثَر مـن ٩٠ دولة، وهو نظام 
open source ال يقارن بالنظـام القديم الذي كان يُطبَُّق 
سـابًقا، وهو نظام «سـكودا بالس بالس» والذي لم يكن 
سـوى نظام «دوز»، َحيـُث كانت اليمُن الدولـَة الوحيدَة 
التي تطبقه عىل مسـتوى العالم، كنظاٍم عقيٍم غرِي قابل 

للتطوير أَو التعديل. 
 

- نظـام الدوز غري قابل للتطوير بالتأكيد أنه كان عائقاً 
لتطوير عمل الجمارك.. أليس كذلك؟

ا يف تطوير العمل  بالتأكيد، فقد كان عائقـاً َكبرياً ِجـدٍّ
الجمركي يف مصلحة الجمارك، حتى تم استعمال النظام 
الحديـث «سـكودا وورد»، وتطبيقـه اآلن عـىل ٦٠ ٪ يف 
املنافذ واملراكز اليمنية الجمركية، وقد شـّكل تطبيُق هذا 
النظام نقلًة نوعيـًة يف اإلجراءات الجمركية ويف مكافحة 

جانب الفساد. 

  اظاصطظا لطسمض وشص ظزام 
«جضعدا وورد» الثي تساثثُطه 

90 دولئ شغ السالط وتةاوزظا 
الظزاَم الصثغَط الثي ضان غغَر 

صابض لطاطعغر أو الاسثغض

ظسسى لطرصغ بالسمض الةمرضغ والةاظإ الاضظعلعجغ 
أخئح رضغجًة َأَجاجغًئ لمتاربئ الفساد داخض المخطتئ

طظ افظسإ أن غاضاتَش الاةار لطدشط سطى السثوان طظ افظسإ أن غاضاتَش الاةار لطدشط سطى السثوان 
وطرتجصاه لطسماح باقجارياد سرب طغظاء التثغثةوطرتجصاه لطسماح باقجارياد سرب طغظاء التثغثة
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- مـا الذي يقدمـه النظـاُم الجديُد من خدمـات للعمل 
الجمركي.. هل يحّدد العينات ويثمن السـلع عىل سبيل 

املثال أم ماذا؟
النظام العاملي «سـكودا وورد» هـو نظام آيل جمركي 
متطـور يف جميـع نواحي العمـل الجمركي، َونسـتطيع 
مـن خالله متابعة العمـل الجمركي يف املراكـز واملكاتب 
الجمركيـة أوالً بأول، وذلك عـرب إدارة أنظمة املعلومات، 
ومـع ميزتـه كنظـام مفتـوح open source نسـتطيع 
تطويـر أنظمـة وإجراءات أُخـرى داخل النظام نفسـه، 
والـيشء اآلخـر أنـه مركزي وهـذا سـّهل لنا َكثـرياً من 
األعمال، فبدالً عن إرسـالنا عىل سـبيل املثـال تأكيداً عىل 
رقـم رضيبـي لتاجر مـا برسـالة «واتـس أب» إىل مركز 
جمركـي طلـب التأكُّــَد مـن سـالمة الرقـم الرضيبـي 
لتشـغيله، أَو توقيفـه، فنحـن اليوم لم نعـد بحاجة ذلك 
الروتني البطيء وانتظار الكادر الجمركي لتلك الرسـالة، 
فاليـوم يتم تشـغيُل أَو توقيـُف الرقم الرضيبـي للتاجر 
مرَكزياً من مصلحة الجمارك بصنعاء، وهذا يعني سحَب 
الصالحيـات مـن املراكز واملنافـذ الجمركيـة وتعميمها 
مركزياً، بحيث أصبحت جهًة واحدًة اليوم هي املسـؤولة 

عن أية اختالالت يف هذا الجانب. 
 

- إىل جانـب ما ذكرتـم.. هل يقوم هـذا النظام بأعمال 
تعبئـة البيانـات، إصدار البيـان الجمركـي، التخليص 

الجمركي... إلخ؟
عىل سـبيل املثـال، ُكـلُّ مسـتورد لديه رقـٌم رضيبي 
لدينـا تصدره مصلحُة الرضائب، ويتـم تجديُد هذا الرقم 
الرضيبي ُكـلَّ سـنة، فإذا ما تأخر املستورد، أَو لم يدفع 
املسـتَحقَّ عليـه ملصلحـة الرضائـب، َفـإنَّ هـذه الجهة 

تشعُرنا بذلك إليقاف رقمه الرضيبي. 
 

- ماذا عن نظام «الباركود» الذي تستخدُمه املصلحُة يف 
العمل الجمركي؟

ُن من ثالثة  نظاُم «الباركـود» الذي يُطبَُّق لدينـا يتكوَّ
أنظمـة فرعية، وهي نظـاُم املعاينة اآلليـة «بالباركود» 
ونظـام التثمني اآليل، ونظـام إعداد البيانـات الجمركية 

«بالباركود». 
 

- هل يتشـابُه نظام «الباركود» بما هو موجوٌد اليوم يف 
املوالت التجارية؟

يختلـُف «الباركود» يف الجمارك عـن ذلك النظام الذي 
ذكـرت، «فالباركـود» لدينـا يف الجمارك يحتـاُج منك أن 
تضَع البنَد التعريفي واالسم الجمركي وبلد املنشأ َونسبة 
التعرفـة الجمركيـة لـكل سـلعة وَغريهـا مـن البيانات 
َواملعلومات الجمركية، ومنذ أكثر من عام سـعينا إلعداِد 

قائمٍة مكتملة لجميع السلع والبضائع. 
 

ا تطبيـُق «الباركود» لـكل البضائع  - هـل يتـم َحـاليّـٍ
والسلع املستوردة؟

ا يف اإلنجاز مع ما  نحن وصلنا إىل نسـبة كبـرية ِجــدٍّ
نواجـُه من صعوبـات من عدم تعاون بعـض القطاعات 
التجاريـة يف عـدم تزويدنا بقاعـدة بيانـات «الباركود» 
ـة بالسـلع الجديـدة التـي يتم اسـترياُدها، وظن  الَخاصَّ
بعـُض تلـك القطاعـات أن هنـاك إجـراءات أُخـرى غري 
الرتسيم، وهو العكُس، فاستمراُر تزويدنا بقاعدة بيانات 
ُل اإلجـراءاِت الجمركيَة  ُع ويسـهِّ األصنـاف الجديدة يرسِّ

بشكل كبري يف املراكز الجمركية. 
 

- إىل أي مدى سّهل «الباركود» العمل الجمركي؟
الحـظ أن «الباركـود» حّقق لنـا الكثريَ مـن األهداف 
الرئيسـية، منها رسعـة عمليـة املعاينـة َوكذلك رسعة 
َودقـة التثمـني، أَيْـضاً فقـد مكننا من املعاينـة الدقيقة 
للسلعة، ففي السابق لم يكن هناك توصيف دقيق للسلع 
والبضائع يف املراكز الجمركية، فعىل سـبيل املثال عندما 
كان يأتي التاجر السترياد سلع غذائية كان يتم تصنيفها 
كسـلع غذائية متنوعة، فيما نحن ال نعرف بالتفصيل ما 
شـكل ذلك التنوع، كذلـك الحال مع املسـتلزمات الطبية 
التـي هي بـاآلالف وكانت تـدرج تحت مسـمى عام َوال 
يمكـن وقتها الحصـوُل عىل الصنف باسـمه عىل عكس 
مـا هو اليوم مع تطبيقنا لنظـام «الباركود» الذي مّكننا 
إىل جانـب التفصيـل الدقيق ألنواع السـلع والبضائع من 
معرفة حجم ما تم إدَخاله واسـترياده عىل مستوى ُكـّل 
صنـف، إىل جانب أنه ّرسع يف عمليـة املعاينة، وقد مّكننا 
نظام «سكودا وورد» من تطوير نظام القيمة الجمركية، 
وهو النظام الثالث الذي يتم تطبيقه والذي عىل أََساسـه 

أصبح الرتسيُم الجمركي للبضائع والسلع آلياً. 
 

- كانـت عمليـة التثمني للرسـوم الجمركية يف السـابق 
مشـكلًة ومنفذاً لفسـاد كبري باعتماد التثمني والرتسيم 

الجمركي اليدوي؟
بالفعـل كانـت هنـاك املنشـورات التي يتم إرسـالُها 
وتعميمهـا «بالواتس» عـىل املنافذ واملراكـز الجمركية، 
َوكان عـدد األصناف التي تغطيها هذه املنشـورات قليالً 
ا، وإلبراز الشـوط الذي قطعتـه املصلحة يف عمليات  ِجـدٍّ
التطوير واإلصالح يف جانب املنشورات السعرية َوالقيمة 

الجمركية للسـلع َوالبضائع عىل سـبيل املثال بالنسـبة 
لسلعة املوكيت َوالسجاد كان هناك فقط منشوٌر سعري 
يتضمن أربعَة أصناف من السـجاد املستورد فقط، فيما 
نحن َوبحمد الله َحـاليٍّا فقد استكملنا قبَل شهرين حَرص 
وتصنيَف أنواع السـجاد املسـتورد َوتم إصدار منشورات 
سعرية تغطية أكثر من ٢٠٠٠ صنف من أصناف السجاد 
َواملوكيـت، ولك أن تتخيََّل الَفــــْرَق الَهائَل يف التصنيف، 
والـذي احتاج منـا لكثرٍي مـن الجهد والوقـت يف متابعة 

األصناف والبضائع الجديدة املستوردة للسوق. 
 

- كان هـذا التصنيف املختَزُل بوابًة للفسـاد واالحتيال 
ى واحٍد رغم تفـاوت جودتها  إلدَخـال البضائـع بمسـمٍّ

وأسعارها بشكل كبري؟
بالضبط كان هناك نوٌع من أنواع التساهل َوالالمباالة 
باألمـور للحـد الذي مكن املسـتورد سـابًقا مـن تجاوز 
الجمـارك بآالف األنواع من السـلع َوالبضائـع طاملا أنها 

كانت بمسمى أَو تصنيف بعدد أصابع اليد الواحدة. 
ولإلضافـة فقد اسـتطعنا من خـالل عمليات الحرص 
ألنواع البضائع والسـلع الجديدة وعرب النظام اآليل املتَّبَع 
مـن تعميـم القيمة الجمركيـة عىل ُكـّل املراكـز واملنافذ 
د بعد أن قمنا بإدَخال بيانات معظم األصناف  بشكل موحَّ
والسـلع املستوردة وأنشأنا لذلك تطبيقاً عىل الهواتف تم 
تزويُد املثمنـني به يف الجمارك، خاصاً بالقيمة الجمركية 
املوحدة للبضائع والتفاعل مع املنشـورات السعرية التي 
نقوم بتوزيعها َوالتشـييك عليها، َوبإْمَكان املثمن وضع 
مالحظاته حول املنشـورات السعرية والتفاعل معنا عىل 
عكس ما كان يف السـابق من اختـالف القيمة الجمركية 
حتى عىل مسـتوى الصنف الواحد ما بني مركز، أَو منفذ 
وآخر، وهذا كان -كمـا أرشنا- نتيجة لغياب النظام اآليل 

املوحد للقيمة. 
كمـا أن هناك أكثـَر من ٢٠ نظامـاً آلياً تـم تصميُمه 
َوتطبيُقـه وتنفيذُه خالل العامـني املاضيني كإصالحات 
كانت مصلحة الجمارك يفْ أََمسِّ الحاجة إليها، األمر الذي 
طّور أداَءنا َكثرياً، إذ إن الجانَب التكنولوجي أصبح ركيزًة 
مـن ركائز التطوير، كمـا هو ركيزة مـن ركائز محاربة 

الفساد. 
 

- إىل أي مـدى يمثـل التهرب الجمركـي معضلًة للدولة 
واملجتمع.. ومـا فائدة حمالت التوعية امُلسـتمّرة يف هذا 

الجانب؟
ال يـزال الوعـي الجمركـي لـدى املسـتورد واملواطـن 
منخفضـاً إىل َحــدٍّ ما، إذ إن قناعَة البعض بأن الجمارك 
ليسـت حالالً فهـي لم يـأِت فرُضهـا وفقاً للقـرآن مثل 
الزكاة، وبالتايل يعطي نفَسـه مربَّر عدم دفع تلك املبالغ 
عىل تجارته واعتبـار ذلك الترصف جائزاً وهم مخطئون 
يف ذلـك، إذ إن ُكـّل العالم يتعامـُل بذات اليشء، والركيزة 
األََسـاس يف العالـم املتحرض هـي الرضائـب والجمارك 
وكثري من الدول ليـس لها موارُد أُخرى نفطية أَو ثروات 

أَو ما شابه، وُجلُّ اعتمادها عىل هذين املصدرين. 
أَو  الجمركـي  التهـرُب  يعتـرب  املتقدمـة  الـدول  ويف 

الرضيبي جريمًة ُكربى تفرتض العقوبة القانونية. 
 

- مقابـَل هذا التهرب الجمركي إذَا ما أفلت من املنافذ أَو 
املراكز الرقابية.. هل تسـتمر متابعة السلع أَو البضائع 

املهربة يف الداخل ويف األسواق مثالً؟
لم ننتقل إىل هذه املرحلة؛ مراعاًة للوضع االقتصادي 
الصعب للبالد، فنحـن يف مرحلة عدوان وحصار أَيْـضاً، 
َونقوم بمراعاة عدم منح َوإعطاء العدّو ذريعًة الستغالل 
أوضاعنا فنفتح لـه باَب اتِّخاذ ذلك مادًة إعالمية، َوكما 
تعلمون، َومعروٌف للجميع أن دول العدوان َومرتِزقتهم 
دائماً يعملون عىل قلب الحقائق وتشويه صورة «أنصار 
الله» يف هذ الجانب، رغم أن ُكـلَّ الشواهد تؤّكـد فشلهم 
الذريع يف حكومة املرتِزقة، وأكرب دالئل ذلك سعُر رصف 
الُعملـة الذي تجـاوز األلف ريال للـدوالر الواحد، والذي 
معه لم يحركوا سـاكناً لضبط سعر الرصف وكأن األمر 
ال يعنيهـم، فيما املواطن اليمنـي هو وحَده من يكتوي 

بنريان سياساتهم الفاشلة. 
 

- مـا حجـُم تنسـيقكم مـع الجهـات املعنيـة األمنية 
بمحاربة التهرب الجمركي.. إىل أين وصلت؟

كوحـدٍة  التهريـب  مكافحـة  وحـدُة  هنـاك  توجـُد 
متخصصـٍة يف هـذا الجانـب، وهـي متواجـدة يف مراكز 
واملكاتب الجمركية والنقـاط األمنية، َوتتواجد يف معظم 
األماكـن، إضافـًة إىل الجانـب االسـتخباراتي، مع هذا ال 
ننـىس أن هناك مناطَق شاسـعًة ومناطَق مفتوحًة منها 
عسـكرية يسـتغلها بعض املهربـني لعمليـات التهريب، 
َوأغلـب السـلع التـي يتم تهريبهـا هي السـلع املمنوعة 
أَو سـلعٌة رسـوُمها الجمركيـة كبـرية مثـل السـجائر 
والتلفونـات وبعـض األدوية، كذلـك املبيـدات واأللعاب 
ا.  النارية، فهي من األصناف التي تَُهرَّب بشكل كبري ِجـدٍّ
هذا التهرُب َكثرياً ما يرهُق خزينة الدولة بضياع مليارات 
الرياالت؛ بَسـبِب التهـرب إىل جانب ما قـد تلحقه بعُض 
البضائع املهربة من رضٍر بصحة وسالمة املواطن، وكثريٌ 
من املهربني ال يهمه سـالمُة َوال صحُة اإلنسان َوال يفكر 

يف مثل هذا األمر. 
 

- كم عدُد ضبطيات التهريب التي تم ضبطها؟
 عىل سـبيل املثال، فقد تم ضبـُط ١٩٢٤ حالًة يف العام 

٢٠١٩ ملهرِّبي سجائر ومبيدات وألعاب نارية... إلخ. 
 

- يف األشـهر القليلة املاضية تم ضبط شـحنة ملبوسات 
«إرسائيليـة» كانـت يف طريقهـا إىل مناطـق حكومـة 
اإلنقـاذ.. كيف تم الضبـُط والتعرف عـىل ُهــِويَّة هذه 
الشحنة، حالُها حاُل ُشحنة الحقائب «اإلرسائيلية» التي 

تم منع دخولها؟
بوجود هيئة املواصفـات َواملقاييس املعنية وبفحص 
ومعاينـة البضائع تـم التعرف عىل هذه الشـحنات التي 
كانت تحمُل الُهــِويَّة «اإلرسائيلية» وقد تمت مصادرتها 
يف ظـل التأكيـد الدائـم والثابـت عـىل منع أيـة منتجات 
صهيونيـة أَو مرتبطـة بهـذا الكيان من دخـول األرايض 

اليمنية. 
 

- إىل أي َحــدٍّ تأثر العمُل الجمركي مع استهداف ميناء 
الحديدة والذي انخفض مستوى أدائه ألقل من النصف؟

اسـتهداف ميناء الحديدة الذي أراد من خالله العدوان 
تطويـق البالد وحصارها يف قوتهـا ودوائها؛ كونه امليناَء 
الرئيـَس الذي تسـتورُد البـالُد احتياجاِتها عـربه، قد أثّر 
َكثـرياً عـىل الجانب الجمركـي والعدوان لـم يكتف بهذا، 
بـل زاد يف األمر أن منع سـفن الوقود مـن الدخول ومنع 
التجار واملسـتوردين من الوصول ببضائعهم عربه ليزيد 

يف معاناة شعبنا الصامد. 
 

- تقريـُر الجهاز املركزي للرقابة واملحاسـبة أشـار يف 
تقريـر حديـٍث لـه إىل وجوِد بعـض االختـالالت حول 
الجمركـي  والتخليـص  املعلَّقـة  الجمركيـة  البيانـات 

ملستوردين 
هناك َلَغٌط حول البيانات املعلقة والتي تعني أن هناك 
ة عىل جهات مختلفة  رسوماً جمركية َورضيبية مستحقَّ
حكومية َومنظمات وَغريها، لم يتم اسـتكماُل تحصيلها 

لصالح مصلحة الجمارك أَو الرضائب.
َومنهـا عـىل سـبيل املثال املسـاعدات التـي تصل من 
املنظمـات من الطبيعي أنها معفيـة، لكن عليها رضيبة 
مبيعـات عىل الدولة دفعها وهذه إحـدى ثغرات القوانني 
الرضيبية السـابقة، فكيـف تكون مسـاعدات وتُفرض 
عليهـا رضيبة مبيعات وهي أصالً سـلٌع ال يتم بيُعها إال 
أننـا نلتزُم بما هـو قانونيـاً، فنبقي الرسـوَم الرضيبية 
عليهـا معلَّقة كمديونية عىل الدولة؛ ولـذا نَُعلُِّق البياناِت 
ة بمسـاعدات املنظمات كاملًة، ونرفع  الجمركيَة الَخاصَّ
لإلخـوة يف وزارة املالية َومصلحة الرضائب بمسـتحقات 
الرضائـب وهـم يطالبـون وزارَة املاليـة بالدفـع وعنـد 

استكمال الدفع يتم تنزيلها من البيانات املعلقة. 
أيضا هناك بيانات معلقـة لبعض الجهات الحكومية 
ا فهناك بيانات معلقة منذ العام  وهذا املوضوع قديم ِجـدٍّ
٢٠٠٠ وكل سـنة كانت هناك بيانـات معلقة عىل النظام 
السـابق ومنهـا قطاع النفـط وجهات حكوميـة كثرية، 
وأستطيع القول: إن ٩٩ ٪ من البيانات الجمركية املعلقة 

تخص جهات حكومية ومساعدات املنظمات. 

 
- بذكركـم قانونـاً رضيبيـاً يفـِرُض عـىل مسـاعدات 
املنظمات رضيبة مبيعاٍت وهي ال تُباع.. كيف يمكن َفْهُم 

مغزى ترشيع مثل هكذا قانون؟
نحن نسـتغرب من َسـنِّ قانون سـابًقا كهذا يخالف 
العقـَل واملنطـق، َوحقيقًة هذا القانـوُن وغريه كثريٌ مما 

يحتاج إلعادة النظر فيه عىل املستوى الترشيعي. 
 

ـناً َكبرياً رغم أن البالد  - املالَحـُظ يف أداء الجمارك تحسُّ
تعيش عدواناً وحصـاراً يتجاوز جمود أوضاع املصلحة 

ما قبل العدوان؟
بفضـل الله سـبحانه وتعـاىل واملخلصـني يف مصلحة 
الجمـارك أؤّكـد لكـم أن وضَعنا اليوم أفضـُل بكثري من 
جميـع النواحي، سـواء يف جانب اإلجـراءات الجمركية، 
أَو اللوائـح واألنظمـة، أَو التدريـب والتأهيـل، أَو الكادر 

الجمركي. 
 

- يف ظـل اعتمادكم عىل تكنولوجيا املعلومات اليوم.. إىل 
أي مسـتوى وصلتم يف أتمتة املعلومات وعملية التشبيك 

والربط الشبكي مع الجهات الحكومية؟
يمكـن القـول إننا تجاوزنـا حاجَز ٧٠ ٪ فيمـا يتعلُق 
بأتمتـة املعلومـات يف مصلحـة الجمـارك، واليـوم لدينا 
ربٌط شـبكي مع وزارة املالية ومصلحة الرضائب َووزارة 
الصناعـة والبنـك املركـزي والهيئة العامـة للمواصفات 
َواملقاييس، وهذا الربط كان يجُب أن يتمَّ يف السـابق، كما 
ـة باملصلحة،  سـعينا لتطويـر اللوائـح َواألنظمة الَخاصَّ
عىل سـبيل املثـال قانون الجمـارك املصادق عـام ١٩٩٠ 
واملعـدل يف ٢٠١٠، لـك أن تتصـور أنه ال توجـد له الئحة 
تنفيذيـة داخليـة إىل اآلن مفـرسة لـه، وقـد عملنـا عىل 
إعـداد هـذه الالئحة يف العـام املايض ٢٠٢٠، واسـتكملنا 
عىل مدار سـنة َوثالثة أشـهر إعـداَد الالئحـة التنفيذية 
لقانـون الجمـارك، إضافة إلعدادنـا الكثريَ مـن اللوائح 
التنظيمية، منها الئحة التأمني الصحي، ودليل الخدمات 
الجمركية، َودليل اإلجراءات الجمركية، َودليل التسويات 
َوالئحة السـلوك املهني وَغريها مـن اللوائح، واآلن نعمل 
عىل تحديث الهيـكل التنظيمي للمصلحـة، وكما أّكـدت 
لـك يف البدء، فوضـع مصلحة الجمـارك أفضل بكثري من 
وضعها قبل العدوان، يف ظل حرصنا عىل اسـتثمار طاقة 
كوادر وإْمَكانات املصلحة التشـغيلية وتأهيل ذلك الكادر 
علمياً َوثقافيٍّا وتشـجيع املتميزين منهم عىل نحٍو يدفُع 
الجميَع لتحقيِق مسـتوياٍت متقدمـة من اإلنجاز تتواءم 
وتنسـجُم مع أهـداِف الرؤيـة الوطنية التي نسـريُ نحو 
تحقيقها بمجهودات جميع املنتسبني، وبمعيَِّة َوإرشاف 
ُكــلٍّ من القائم بأعمال رئيـس اللجنة االقتصادية العليا 
َومعـايل األخ نائـب رئيس الـوزراء للشـؤون االقتصادية 
وزيـر املالية، ونحـن يف مصلحة الجمارك نسـعى للرقي 
بالعمل الجمركي مع عملنا الدؤوب ليالً ونهاراً، ُوُصـوالً 
إىل املستويات املتقدمة املعمول بها يف الدول األكثر تطوراً 

يف الجانب الجمركي. 
 

- يف جانـب آخـر.. هناك مسـتوردون يشـكون تأخري 
ترسـيم بضائعهم يف املكاتب واملراكـز الجمركية.. ملاذا 

برأيكم؟
عندمـا تصلنا شـكاوى حول ذلك ونتقـىص عن األمر 
نجـد أن التأخـريَ مـن جهـات أُخـرى كالهيئـة العامـة 
للمواصفات، أَو الهيئة العليـا لألدوية، أَو وزارة الزراعة، 
أَو غريهـا، َويف كثرٍي مـن األحيان يكون التأخري؛ بَسـبِب 
املسـتوِرِد نفسـه، ونحـن يف املصلحـة املهمُة الرئيسـية 
هي الرتسـيُم عىل البضائع َوتحصيل الرسـوم القانونية، 
َوكذلك منُع دخول هذه السلع َوالبضائع إال بعد الحصول 

عىل موافقة الجهات الحكومية املختصة.
للمواصفـات  العامـة  الهيئـة  املثـال  سـبيل  فعـىل 
َواملقاييـس َوهي الجهـُة املخوَّلُة َواملسـؤولة عن عملية 
الفحـص للبضائع والسـلع، وهـي من تعطـي املواَفقَة 
والترصيـَح بدخولها من عدمه، وليس من مصلحتنا عىل 
اإلطالق تأخريُ شـحنات املستورد طاملا وقد تمت املوافقُة 

عىل دخولها. 
 

- فيمـا يُخصُّ نظاَم النافـذة الواحدة املزمع تنفيذُه من 
قبلكم.. ما ُهــِويَّتُه؟ وما الذي سيضيُفه يف مستوى أداء 

العمل الجمركي؟
عرب نظام النافذة الواحدة الذي نخطُِّط لتنفيذه نهاية 
العـام الجـاري ٢٠٢١، بحيث تكـوُن ُكــلُّ الجهات ذات 
العالقة منسـقًة بشـكل كامل عمَلها يف املكاتب َواملراكز 
الجمركيـة مـع مصلحـة الجمـارك بنظـام َوإجـراءات 
معينة متفـٍق عليها كما هو مطبق يف هيئِة االسـتثمار، 
بحيـث يسـتطيُع املسـتورُد إنجـاَز معامالته عـىل نحٍو 
أرسَع وأقـلَّ كلفـًة، مما سـينعكُس انخفاضـاً يف تكلفة 
السـلع واملنتجات عىل املواطن َوانخفاض الفرتة الزمنية 
املسـتغَرقة يف اإلجـراءات الجمركية يف املكاتـب َواملراكز 

الجمركية. 

  الاعرب الةمرضغ غرعُص 
خجغظَئ الثولئ وعظاك طظاذُص 
حاجسٌئ وطفاعتئ غساشطعا 

بسُخ المعربغظ لسمطغات 
الاعرغإ وطسزمعا طمظعسئ 
أو رجعطعا الةمرضغئ ضئغرة 

  المظاةاُت الخعغعظغئ أو 
المرتئطئ بالضغان اإلجرائغطغ 

تاط طخادرُتعا وظمظُع دخعُلعا 
ظعائغاً إلى أراضغظا

  ظثطط لقظاصال بالسمض 
سئر ظزام الظاشثة العاتثة 

ظعاغئ السام الةاري وجغامّضظ 
المساعرد طظ إظةاز طساطقته 
سطى ظتع أجرع وأصض ضطفئ

  وضُسظا الغعم شغ طخطتئ 
الةمارك أشدُض بضبغر طما ضان 
صئض السثوان ولثغظا الغعم ربٌط 

حئضغ طع وزارة المالغئ وطخطتئ 
الدرائإ والخظاسئ والئظك 
المرضجي وعغؤئ المصاغغج
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غعم العقغئ.. الغعُم غعم العقغئ.. الغعُم 
المسععد والةمُع المسععد والةمُع 

المحععد المحععد 
أطض سئاس التمطغ  

من وحي الصمود طلـت علينا الذكرى العظيمة 

لعيـد الغديـر، الذي شـكل محطة بـارزة يف تاريخ 

ومسـرية اإلسـالم واملسـلمني، وموقفاً من مواقف 

الحـق والحقيقـة النّاصعـة التي تركـت بصماتها 

جليـة وواضحـة عـىل املسـتوى العـام، لتبـني ما 

خفي من السـقيفة، وُخُصوصاً عندما يتعلق األمر 

ــة تجتمع فيه ُكــّل املؤهالت  بتنصيـب قائد لألُمَّ

العلميـة والقياديـة، وأهميّـة ُكــّل ذلـك يف حيـاة 

ــة ورسـم مسـارها ومصريها، وإبعادها عن  األُمَّ

ُكـّل االنحرافات يف الفكر والسلوك لتنال غايتها من 

إصالح رؤيتها. 

ـــة وبتنصيب من  إن الواليـة عـىل شـؤون األُمَّ

لتأكيـد  الرسـول (ص) ليسـت موقًعـا ترشيفيـاً 

القرابـة، بل هي أمر إلهـي تكليفي بوجوب تمكني 

ــة؛ ألَنَّ املصلحة هي  الشـخص املؤهل لقيادة األُمَّ

مصلحة بقاء اإلسالم واستمراريته وعزته وكرامته، 

فيوم الوالية إرث للقيادة عىل مبدأ الريادة من وحي 

السـيادة، وقد كان يوم الواليـة، اليوم املعهود، فيه 

جمع مشهود ليثبت دعائم الصمود رضباً بالخنوع 

والجمـود، لذا كان عيد الغديـر محطة للرتكيز عىل 

دور وأهميّـة القيـادة الواعيـة والفاعلـة يف حياة 

ــة وربطها بُهـِويَّتهـا األصيلة، وُخُصوصاً أن  األُمَّ

موقـع القيـادة والوالية يتطلب مؤهالت تتناسـب 

مع حجـم هذا املوقـع وطبيعته ومسـؤوليته؛ ألَنَّ 

القضية هي قضية من يصلح لقيادة اإلسـالم ككل 

وبلوغـه أهدافـه الكـربى يف بناء مجتمع إنسـاني 

وحضاري جدير بدور خالفة األرض. 

والحمـُد للـه أن أنعـم الله العـيل القديـر علينا 

بأعالمنـا الحارضيـن يف عرصنـا، السـيد عبد امللك 

الحوثـي والسـيد حسـن نـرص اللـه وغريهم من 

األعـالم الذين اسـتبرصوا بنـور واليـة اإلَمام عيل 

سريًة ومنهاجا، وحتماً عيد الغدير هو عيد لإلسالم 

واملسـلمني جميعاً، فيه ُكــّل معاني املحبة والخري 

والعطـاء، للواقـع اإلسـالمي وحبـذا لـو تتنـاىس 

الشـعوب املسلمة اختالفاتهم والتقوا بروح الحوار 

واملنطـق واملوضوعيـة عـىل الوحدة واأللفـة لنزع 

عنـارص التوتر من الواقع املـازوم؛ كي يكون للعيد 

قيمة ومعنى إىل اليوم املعلوم. 

طسادلُئ الئأس الغماظغ

العقغئ ظةاٌة وعثاغئ العقغئ ظةاٌة وعثاغئ 

ــئ إلغه وتغععا شغ تةاعطه  ــئ إلغه وتغععا شغ تةاعطه طئثأ الَعقغئ بغظ اتاغاج اُفطَّ طئثأ الَعقغئ بغظ اتاغاج اُفطَّ

 جظث الخغادي  
يواصـُل رجاُل الجيش واللجان بَــــذَْل التضحيات َوالجهود، 
َواجـرتاَح املعجزات يف ميادين املعركة الكربى؛ السـتعادة األرض 
واإلنسـان َوالقرار َوالسـيادة، متسـلحني باللـِه، َويف ضمائرهم 
الوطـُن َوأهـداُف َومبادئُ ثورته السـبتمربية املباركـة، تَُحــفُّ 
عزائَمهـم َوإرصاَرهـم عنايـُة الله َوقداسـُة املـرشوع، يتقنون 
الزحـَف وقهَر الظـروف، َوخلَف صفوفهم شـعٌب بكافة أطيافه 
ومكوناته، شـعٌب استلهموا منه التَحرَُّك مرتني، مرًة بمظلوميته 
َومعاناتـه التـي أمدتهـم بالدوافع لهـذا التَحّرك، َومـرًة بالدعم 
َواملسـاندة امُلسـتمّرة التـي يرفُدهم بها هذا الشـعب يف محطات 

املسري. 
وَمن تَحّركوا من روح الشـعب َواستمدوا منه مؤونَة التَحّرك، 
َفــإنَّ َقَدَرهـم النـُرص، َوال خوَف عليهـم َوال هم يحزنـون، إنما 
الحـزن َوالخـزي َوالعاُر سـيظل مالحقاً لكل مـن اعتدى َوطغى 

َل عن دينه َوُهــِويَّته بدراهَم بخٍسئ،  ، َوقدراً ملن باع شـعبَه َوأرضه َوتنصَّ َوتكربَّ

َوبات يتخبط يف مستنقع هزائمه املتالحقة بعد أن فقد الثمن َوخرس البضاعة. 
باألمس، استكمل رجاُل الجيش واللجان تحريَر مساحاٍت واسعة من األرض، 
وِمـن ذروِة أحـد جبالهـا الشـامخة باتـوا يطلون عىل مشـارِف 
جغرافيا جديدة من وطنهم املسـلوب، والعزُم نفُس العزم إن لم 
يكـن مضاعفاً، وعىل النقيض من ذلك تتهـاوى صفوُف وعزائُم 
الجمع َوتـزداد الضغائُن َواللوائُم بينهم َوشـتاُت القلوب بعد أن 

كنا نحسبُهم جميعاً. 
وعىل مدى السـبع السـنوات، كان هذا هو العنـواَن العريَض 
الـذي يعتيل ُكــلَّ التفاصيل، َوالشـواهُد ال تزاُل تتـوارُد لكل ذي 
، َوَمن كان يُظنُّ أن النـَرص تركيبٌة كيمائيٌة يمكن أن يحصَل  لُـبٍّ
عليـه بتوافر عنارصه املادية من فارق سـالح َوكثرة عتاد وَعدد 
َويف بيئـة من مواقَف دولية مسـاندة، َفـإنَّ عليه أن يقرأَ عناَرص 
معادلـة النرص اليمنية التي تجاوزت ُكـلَّ تلك املعطيات َوأبطلت 
مفعوَلهـا َومفاعيَلها، ويعيُد ضبَط رهاناته َوآماله عىل ِقيٍَم عليا 
دون استمراره يف مكابرٍة غرِي محمودة العواقب، َوقبل أن يحرتَق 

ج بنهج الله َويرمى به يف جحيم النوائب.  بزخم البأِس اليماني املتوهِّ

 طتمث بطتعت  
تحل علينا مناسبة عظيمة بعظمة اإلسالم، هي بمثابة البيان 
الختامي للرسـالة السـماوية والقرار اإللهي ألكرب مؤتمر نبوي 
ـة اإلسـالمية٠ إنها ذكرى عيد الواليـة، اليوم الذي أمر  عقد لألُمَّ
اللـه نبيه برتسـيخ مبادئهـا وإقامـة أركانها وإعالنهـا للناس، 
ليكمـل لهم دينه ويتـم بها نعمته ولكي ال تكـون للناس حّجـة 

بعدها. 
وكان ذلـك يف أعقاب حّجـة الوداع التي شـهدها أكثر من ِمئة 
ألف من قبائل العرب التي اعتنقت اإلسـالم والتي أسـماها خاتم 
األنبياء واملرسلني محمد صلوات ربي عليه وعىل آله بهذا املسمى 
ليودَع فيها أمته وينعي نفسـه بقوله «لعيل ال ألقاكم بعد عامي 

هذا».. 
ــة دون تحديد خليفة لرسـوله  ومـا كان الله ليـرتك أمَر األُمَّ
ــة وأمورهـا وقائداً لهـا يقودها إىل عزتهـا وقوتها  وراعيـاً لألُمَّ

وريادتهـا. وخالفة األمـر هو أعظم وأهـم وأخطر أمر من أمورهـا؛ باعتبَار أن 
مهمـة النبي صـىل الله عليه وآله هي التبليغ واإلنذار أمـا أمر الهداية فلكل قوم 
هاد. وهذا ما ورد يف القرآن بالنص الرصيح {قل إِنََّما أنت ُمنِذٌر، َوِلُكلِّ َقْوٍم َهاٍد} 
ـــة ال تكون بطرق عشـوائية أَو بقـرارات برشية، هـي تبنى عىل  فهدايـة األُمَّ

بصرية ربانية واختيار سماوي. 
نيا َرُجـــًال اسـتطاع أن يرتبََّع عىل عرش  هنا صدر القرار لرجل لم تُعِرِف الدُّ
ُحـبِّ اللـه وتوّيل اللِه والرسـول ومضيّـه يف رصاط الحـق امُلسـتقيم.. وتوقِه أن 
َن بدرع الله الواقيّة خشـية أّن يقـع يف الذنوب واآلثام ويكون مثاًال ألخيه  يتحصَّ

وابن عّمه النّبي األكرم.. 
وَمـن كمثل “اإلمام عيل بن أبـي طالب“ الذي تربّى يف ِحْجِر الرسـول األعظم 

وعـاش يف مائدة النبّـوة.. ذاك الذي لم يسـُجْد ألي صنم من أصنـام قريش منذُ 
ِصباه، وإنّما شبَّ يف كنف النّبي واشتد عودُه حتى صارت فضائله الجليّة وأخالقه 

العاليّة أكثر من أّن تُحَىص.. ومناقبُُه أبعَد من أّن تتناهى.. 
وعندمـا نـدرك أهميّة التوّيل ألوليـاء الله وأهميّـة توّيل اإلمام 
بُه الرسـول األعظم مـن بعده كموىل  عيل عليه السـالم الذي نصَّ
للمسـلمني وخليفٍة من بعده بأمر من الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- يف 
يـوم الغدير األغـر.. ليُصبح النّـاُس عىل بُرهاٍن واحـد أن يتوّلوا 
الـويصَّ اإلماَم عليًا من بعد النّبـي.. فال نبيَّ بعد محّمد وال كتاَب 

بعد القرآن وال ديَن بعد اإلسالم.. 
ـــة اإلسـالميّة من خالل  لقـد زادت مسـاعي انحـراف األُمَّ
مـا اقرتفتُه يُد بنـي أُميّة ومـا صنعتُه جريـرُة ”معاوية بن أبي 
ُسفيان“ التي تتناىف مع حكم الله.. تماماً كما تفعُل اليوم جريرُة 
بني سعود وصهيون الذين سلكوا طريق جّدهم معاويّة الّلعني.. 
ة  ـــة والعـدوان عليهـا وَخاصَّ مـن خـالل العداء لشـعوب األُمَّ
”العدوان عىل اليمن“ الذي تشنّه أدواُت الصهاينة واألمريكان وأصحاب العقاالت 
منذ سبع سنوات..؛ ألَنَّهم يعلمون علَم اليقني أنَّ الشعب اليمني يتوّىل اإلمام عليًا 
بُكّل حفاوة وصدق وإخالص ويقني، ومسـاعيهم أّن يطمسـوا معالَم التوّيل لدى 
الشعوب اإلسالمية عاّمة.. وحاشا لله أّن نرتاجَع عن قيمنا ومبادئنا التي حظينا 

بها منذُ دخول اإلمام عيل إىل اليمن حتى الّساعة.. 
فارجعوا إىل وصية الله لرسوله، ووصية رسول الله إىل املسلمني كافًة يف غدير 
خـم يف حّجــة الوداع، ففي ذلك خالصكـم يف الدنيا واآلخرة ولتدركـوا جيًِّدا بأن 
مقاييـَس القوة والعزة والغلبة ومسـاراتها ال تدور إال يف فلك الوالية والتي بيّنها 
وأوضحها الله برصيح النص القرآني {َوَمن يَتََولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفِإنَّ 

ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغاِلبُوَن}. 

طتمث غتغى السغاظغ 
يف يـوم الواليـة وعيـده األغر تتضـارب األحداث 
ـــة  وتختلـف الـرؤى والتوّجـهـات وتتلقـى األُمَّ
اإلسـالمية الرضبات املتتالية ويسـتمر معها التيه 
واالنحراف ومعه وصلت أمتنا إىل مسـتوى مؤسف 
مـن الضعف والهوان فمنذ ذلك التاريخ الذي خالف 
فيه املسـلمني األمر اإللهي ملبدأ الوالية اإللهية الذي 
نص عليـه القـرآن الكريـم وأّكـده النـص النبوي 
املشـهور يف خطبـة الغديـر الـذي أعلن فيـه النبي 
محمد صلوات الله عليه وعىل آله بالغه للمسـلمني 
بواليـة اإلمام عيل -سـالم اللـه عليـه- كأمر إلهي 

ـــة  األُمَّ مصلحـة  يراعـي  حكيـم 
ويحفظ لها مسارها الصحيح وينئ 
بهـا عن االنحراف الـذي أوصل أمتنا 
إىل َمـا ِهي عليه اليوم عندما تجاهل 
املسـلمني مفهـوم الواليـة وأهميته 

ــة.  الكبرية يف مسار وحياة األُمَّ
 إن أمتنـا اليـوم يف أمـس الحاجة 
لقراءة مفهوم الوالية من خالل نصه 
القرآني والنبـوي بعيًدا عن اإلطارات 
والعصبيـة  املذهبيـة  واملفاهيـم 
والعرقية التـي كانت الهوة والفجوة 

بـني مفهوم الواليـة واملفاهيم املذهبيـة والرغبات 

السياسـية التـي كان معهـا هـالك 
ــة وهوانها.  األُمَّ

والحقيقة أنني لست يف هذا املقام 
للخـوض يف تنـاول مفهـوم الواليـة 
ومعانيهـا العميقـة ومبدئها الثابت 
والتفاصيـل التاريخيـة لواقعـة يوم 
الغدير التـي يعرفها ويقـر بها ُكـّل 
مذاهبهـم  اختـالف  عـىل  املسـلمني 
وتوّجـهاتهـم إنمـا مـا يعنيني هنا 
يف هذا املقال املقتضب هو التسـاؤل 
الـذي ال يخلو مـن الحـرية والعجب 
ـــة والعلمـاء والنخب يف  مـن اسـتمرار رموز األُمَّ

تجاهلهـم الغريب ألهميّة مفهـوم الوالية وإرصار 
ــة تحت تجاذبات اللغط وهالة  البعض لوضع األُمَّ
التضليـل املتعمـد عند الوقوف عنـد مفهوم الوالية 
وعند ُكـّل ذكرى سنوية يف عيدها واحتفائيتها التي 

تقام من قبل رشيحة واسعة من املسلمني. 
ــة معنية بأن تراِجَع تاريَخها وتقيّم  واليوم األُمَّ
واقعهـا املزري وتضع أسـئلتها الكبـرية حول األثر 
ــة عن والية  الكبـري الذي ترتب عليه عند تخيل األُمَّ
عيل وعنـد استنسـاخ مفاهيم مشـوهة بديالً عن 
املفهـوم القرآني ملبـدأ الوالية كطوق نجاة ينتشـل 
ـــة اليوم مـن براثني التيه واالنحـراف وحالة  األُمَّ

االنحطاط والضعف والهوان!!

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة
 تصاذُع طخالح الاظزغمات اإلرعابغئ 

الدفاعيـة  البحـوث  مؤّسسـات  دراسـات   -  5
األمريكية (راند) حول اإلسالم املعتدل 2007م.

6 - التعميـم الرئايس األمريكي رقم (11) بعنوان 
مرشوع اإلصالح السـيايس يف الرشق األوسط وصدر 

يف 12-1-2010م. 
* * *

 أمـا إرسائيل فلهـا أهدافها التـي ترتبط ببعض 
معتقداتهـا وتصوراتهـا الذهنيـة والعقائديـة عن 
املسـتقبل، ففي العقيدة اليهودية القديمة والحديثة 

هناك حسـابات لنبـوءات مذكورة يف التـوراة لزمن 
آخر جيـل يهودي وآخر دولة إلرسائيـل وهي الدولة 
التي سيقيمها املخلِّص يف القدس ويحكم بها العالم، 
وبحسـب معتقداتهم ووفقا ملا هو منشـور عن تلك 
الحسـابات والنبـوءات، َفــإنَّ هذه الفـرتة الزمنية 
املعاشة قد اكتمل ظهور العالمات وتطابقت األرقام 
لزمـن ظهـور املخلـص، بحسـب ما هـو مذكور يف 

التوراة والتلمود اليهودي. 
 وللترسيـع يف خروج مخّلصهـم «الدجال» َفـإنَّ 
عليهم تمهيد األرض وتهيئة البلدان من خالل إحداث 

فوىض عارمة تمّكنهم من تحقيق أهدافهم. 

اسـتخدمت داعش -وال زالت– مهـارات التنمية 
البرشية يف السـيطرة عـىل العقول وغسـل األدمغة 
لتكوين مجاميَع برشية متوحشـة قادرة عىل سفك 
الدماء بطرق وحشـية، وذلك من منطلق اعتقادهم 
بـأن عمليات الذبـح والسـحل والحرق واسـتخدام 
أسـاليب بشـعة للقتل هـي من سـترسع يف خروج 

مخلصهم الذي سوف يحكم العالم. 
لقـد دلـت حركـة الواقـع عـىل البُعـد النظـري 
والعقدي، ولذلك ال يمكن السـيطرة عىل املستقبل ما 
لم نتمّكن من فهم حركة الواقع وأبعادها النفسـية 

والثقافية والسياسية. 
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سمطغُئ الظخر المئغظ.. عع اُهللا الظاخر والمسغظ

طظ بمار الَعقغئطظ بمار الَعقغئ

العقغئ.. إضماُل الثغظ وإتماُم الظسمئالعقغئ.. إضماُل الثغظ وإتماُم الظسمئ

د. طعغعب الُتسام  
 يسـتطيُع ُكــلُّ إنسـاٍن ُحـــرٍّ أن يـدرَك عظمَة وقيمـة تويل الله 
ورسوله والذين آمنوا، وأثره ونتائجه واإلدراك ليس مقترصاً عىل املسلم 
املؤمن، بل إن األمريكي والربيطاني والصهيوني والسوداني والسنغايل 
وكل مـن يشـارك يف العـدوان عىل الشـعب اليمني يدركـون جيًِّدا بأن 
هزائَمهم أمام أحرار ورشفاء هذا الشعب هو بسبب توليهم لله ولرسوله 
وللمؤمنني ويف مقدمتهم اإلمام عيل عليه السالم، وهو يعي ذلك؛ ألَنَّ معه 

مرتِزقًة من أبناء هذا الشعب يقاتلون يف صفه ويُهزمون معه. 
لقد بات كثريٌ من أعداء الله ورسـوله ودينـه وأعداء الذين آمنوا من 
اليهـود والنصارى والكفـار واملنافقـني يدركون جيًِّدا قيمـة التويل يف 
من يتوىل الله ورسـوله واملؤمنني، ولذلك فهم يعملـون ليالً ونهاراً عىل 
حربهـم إن بطريقـة مبارشة أَو غري مبارشة، واسـتهدافهم يف دينهم يف 
وعيهـم يف فكرهـم يف ثقافتهم يف هديهم ونهجهم؛ خوفـاً منهم فيما لو 
تمسـكوا بدينهم وهدى الله لهم وإيمانهم به وتوليهم له وما يمثله ذلك 

من قوة وعزة وكرامة من الله القوي العزيز. 
لـذا نجد أن التويل مرتبـٌط ارتباطاً وثيقاً باإليمان بالله ورسـوله ومتالزم، وال يمكن 
فصـُل أحِدهما عن اآلخـر ومرتافق بهما قيم الحق والصدق والعـدل وكذلك القوة والعز 
والتمكـني؛ لذلك َفــإنَّ املؤمنني بالله ورسـوله هم متولون لله ورسـوله واملؤمنني وهم 
عصيـون عىل الذلـة والهوان محميون من الله خالق ُكـّل يشء الذي يؤمنون به ويتولونه 
وهو وليهم ومتكفل بنرصهـم عىل أعدائهم يقول «وكان حقاً علينا نُرص املؤمنني» الروم 
نْيَا َويَْوَم يَُقوُم اْألَْشـَهاُد)  َّا َلنَنُرصُ ُرُسـَلنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا ِيف اْلَحيَاِة الدُّ آية (٤٧) والقائل (إِن

غافر آية (٥١).
فمن ثمار التويل:

١) الطمأنينـُة والصمـوُد والصـرب والثبـات، سـواء يف مواقفهم أَو 
يف مواجهـة أعداء الله وأعداء رسـوله ودينه وأعدائهـم، وهذا ناتج عن 
إيمانهـم بالله وتوليه وتوكلهم عليه وثقتهم بأنفسـهم وبنرص الله لهم 
وهم يقاتلون يف سـبيله ونُرصًة لدينه ونرصة للحق والعدل ودفاعاً عن 

أنفسهم. 
٢) عـدُم الخوف والخشـية مـن أعدائهم، فهم مع اللـه والله معهم 
يثبتهم يف املواجهـة وينرصهم مهما بلغت قوة أعدائهم، ولذلك َفـإنَّهم 
ال يفرون من أعدائهم فهم باذلون أنفسهم ودماَءهم وأموالهم رخيصًة 
يف سـبيل الله، مشتاقون للقائه سواء بارتقائهم إليه شهداء أحياء عنده 
يرزقـون أَو يف انتصاراتهم ولقائهم الله ربهم بوجوه بيضاء يوم تبض 

وجوه وتسود وجوه. 
٣) النرص والتمكني واالسـتخالف يقول تعاىل (َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا 
اِلَحاِت َليَْستَْخِلَفنَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْستَْخَلَف الَِّذيَن ِمن  ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
ن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا، يَْعبُُدونَِني  َلنَُّهم مِّ َقبِْلِهـْم َوَليَُمكِّنَنَّ َلُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََىض َلُهـْم َوَليُبَدِّ
ُكوَن ِبي َشيْئًا ) النور آية (٥٥)، ومن يرى ويشاهد االنتصارات العظيمة واملذهلة  َال يُْرشِ
اإلعجازيـة لرجـال الله املؤمنني املتولـني له املجاهدين يف سـبيله يف جبهات املواجهة مع 

أعداء الله يدرك مدى تحّقق ثمار توليهم. 
ـُل املسـؤولية يف إحقاق الحـق ومواجهة الظلم والفسـاد ومواجهة الطاغوت  ٤) تََحمُّ
وكذلـك التوفيق واإلبداع يف ُكــّل املجاالت العلمية (وقل ربي زدني علماً)، وكذلك العيش 

بحرية واستقالل وعزة وكرامة أذلة عىل املؤمنني أعزة عىل الكافرين. 

ظعال أتمث  
من جهاد وإيمان وصدق وإخالص وتفاني واستبسال 
رجال اللـه املجاهدين يف معركة النَفـس الطويل تتحّقق 
بفضـل الله وعونـه الكثريُ مـن االنتصـارات واإلنجازات 
لصالـح اليمـن األرض واإلنسـان، فال يكاد يمـر يوم أَو 
تمـيض لحظٌة مـن اللحظات إالَّ ويـزف إلينا رجـاُل الله 
املجاهـدون بشـائَر النـرص اليمانيـة عىل قـوى العدوان 
ومرتِزقتهم مـن ُكـّل جبهات الـرشف والبطولة، فوقائُع 
امليدان العملياتي ومشـاهد االنتصـارات العظيمة تتواىل 
وتتعاظـم وبطريقـه تثلـج الصـدور وتـرشح النفوس 
اليمانية املؤمنة، وكل ذلك يتم بفضل الله سبحانه وتعاىل 
وبفضـل جهاد وثبـات رجال اليمن وأبطالها األشـداء يف 
الجيش واللجان الشـعبيّة، فبعقيدتهم اإليمانية والقتالية 
الكبرية وبإرادتهم الصلبة وعزائمهم القوية، فقد أصبحوا 
اليـوم هـم من يتحكمـون بمـرسح العمليات بـراً وجواً، 
ويزحفون بكل قوة وثقة بالله نحو تحرير األرض اليمنية 
املباركة وتطهري ُكـّل شـرب فيهـا من بطش ودنس الغزاة 
واملحتّلـني والذين صاروا يلفظون أنفاَسـهم األخرية بعد 
الرضبات السـاحقة التي تجرعوها والهزائم النكراء التي 
تعرضوا لها مؤّخراً يف عملية النرص املبني بمرحلتيها األوىل 

والثانية يف محافظة البيضاء.
إن رجال اليمن األشـداء قد أّكـدوا للعالم أجمع، أنهم 
بمعيـة الله هم األجدُر واألقوى بقوة الله يف تحقيق النرص 

واسرتداد حقوق وحرية اليمن واليمنيني، واستعادة مكانة 
اليمن التاريخية إقليميا ودوليٍّا، فمن صمود سبع سنوات 
لشـعب اإليمان والحكمة يف وجه العدوان والحصار، ومن 
إيمـان وثبات وشـجاعة رجـال الرجال وأبطال جيشـنا 
واللجان الشعبيّة يف القوات املسلحة اليمنية الباسلة، ومن 
خـالل التجارب وصناعة االنتصارات الكبرية يف العمليات 
العسكرية املتعددة، َوبما بات لديهم من إْمَكانات وقدرات 
عسـكرية متطورة َوسالح ردع اسـرتاتيجي قوي وفاعل 
يف ميدان املعركة، فقد اسـتطاعوا بفضـل الله من فرض 
املعادلة ومن تغيري مسـار املعركة وقلـب موازين القوى 

العسكرية لصالحهم. 
اليوم قـد تعـرت أمريكا وانكشـفت سـوءتُها وظهر 
ضعُفهـا وعجُزهـا وهشاشـتها بعـد الفشـل والهزيمـة 
التـي ُمِنيَت به أدواتها وتنظيماتهـا التكفريية من داعش 
والقاعـدة يف محافظـة البيضاء رغـم ترسـانتها الهائلة 
َوأسـلحتها الضخمة والكبرية التي تمدهـم بها َوطريانها 
التي تسـاندهم به قبل وأثناء وبعد املعركة إالَّ أن أدواتها 
التكفريية َواملرتِزقة التابعة للسـعودية لم تثبت يف ميدان 
املعركة ولم تصمد للحظة واحدة أمام رجال الرجال، فذلك 
اللفيـف من املرتِزقة يتم رشاؤهم باملال ويتم الزج بهم يف 
معارك ال يعلمون ملاذا وعىل ما يقاتلون سـوى استالمهم 
املـال فقط، ال يملكون قضيـة وال عقيدة، وال يعلمون َمـا 
هو الهدف وما هي الغايـة التي ِمن أجِلها يقاتلون؛ لذلك 
تراهم ومن أول رصاصة تُطلق ويُسـمع أزيزها يف ميدان 
املعركة، رسيعاً ما تخر قواهم َوتتحطُم نفسياتُهم وتحبط 

معنوياتُهـم فينكرسون ويضعفون ورسعان ما ينهزمون 
إما فراراً من امليدان، وإما سـقوطاً يف سـاحة القتال قتىل 
وجرحى وكذلك أرسى، وقد يكون املحظوظ فيهم هو من 
يقع أسرياً بيد جيشنا ولجاننا الشعبيّة؛ ألَنَّه سينزل ضيفاً 
ويحل عزيزاً مكرماً عنَد رجـاِل الله املؤمنني َمن ثقافتهم 
قرآنية ومواقفهم إيمانيـة ذوي أخالق عالية وبهم وفيهم 

يتجسد كمال اإلنسانية. 
بعد ُكـّل هذه املدة من حربها عىل اليمن ها قد أصبحت 
قوى االستكبار والعدوان تندب حظَّها وتتحرس ملا أصابها 
وتتألم لكثرة الرضبـات والصفعات اليمانية التي تتلقاها 
تباعاً طيلَة السبعة أعوام من حربها عىل اليمن، فعىل مدى 
هذه األعوام السـبع وقـوى تحالف العـدوان يف انحطاط 
وتهاٍو وانكسـار تتجرع الهزائم وتتكبد الخسـائر، فرغم 
هـذه الحرب غري املتكافئـة إال أن بقوِة اللـه األقوى رأينا 
تهـاوي القـدرات األمريكية وتم سـحقها بأقـدام املقاتل 
اليمني البطل الذي أفشـل مشاريع أمريكا يف اليمن وهزم 

أدواتها وتنظيماتها اإلرهابية املسماة داعش والقاعدة. 
وبعـون وتمكني إلهـي رأينا كيـف أن ببندقية املقاتل 
اليمنـي ُصنعت ُكــّل هذه االنتصـارات العظيمة، وكيف 
تطهرت الكثري من املناطق واسـتعادة العديد والعديد من 
املواقـع بفضل وتأييد من الله سـبحانه وتعـاىل، ببندقية 
املقاتل اليمني وبإيمانـه وعقيدته وعدالة قضيته خرست 
السـعودية، وخرست أمريكا بعـد أن تم إحراُق آخر ورقة 
لهـا يف البيضـاء وهـذه هزيمة كـربى منيت بهـا أمريكا 

وبطريقة مخزيه ومزرية ومهينة. 

دغظا الرطغمئ 
لم يكن النبيُّ صلواُت ربي وسالمه عليه وعىل آله ليرتَُك 
السـاحَة اإلسـالمية فارغًة بعد رحيله للعابثني واملتجربين 
ليتولوا أمَر أمته التـي كان قد عمل جاهداً عىل إنقاذها من 
غياهـب الظلم والظلمات واالسـتعباد واالسـتبداد إىل نور 
اإلسـالم والهداية والحرية والعدل والعبودية فقط لله رب 
العاملني، وحتى ال تتعرض مسـرية الهداية اإللهية للنقص 

والتحريف ولضمان استمراريتها وتمامها. 
كان رسـول الّله قـد أعد لهذا األمر ولهـذه املرحلة منذ 
وقـت مبكر رجالً قال إنه (يحب الله ورسـوله ويحبه الله 
ورسـوله) ليكون هو مصـدر الهداية من بعـده، ربّاه هو 
بنفسـه كأرقى شـخصية تجّسد عظمة اإلسـالم وروحية 

النبي الكريم. 
ــَالُم تربى يف كنف  نعـرف أن اإلمام «عليـاً» َعَليِْه السَّ
رسـول الله وتحت رعايته نشـأ وترعرع وكان هو السـند 
األكـرب للنبي يف حمل هذه الرسـالة وجاهد مع النبي فلوَل 
املرشكني والكفار واليهود واملنافقني حتى قال عنه رسـول 
الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه َوَعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- (اليوم برز 

اإليماُن كلُّه للكفر كله).
وملواقفه العظيمة يف نرصة الدين وإيصال الرسـالة مع 
ـة أجمـع، وألخالقه العظيمة واإلنسـانية  رسـول الّله لألُمَّ
الكبرية التي تحىل بها والتي جعلته مؤهالً لحمل الرسـالة 
ــة كان «رسول الّله»  والنهج املحمدي وإدارة شـؤون األُمَّ
دائمـاً يتحـدث عنـه بأحاديـث ذات مضمون هـادف عن 

طبيعـة الدور املنوط إليه سـواء أثناء حياة رسـول الله أَو 
بعد رحيلـه!! كقوله صىل الله عليه وآله وسـلم (أنت مني 
بمنزلـة هارون من موىس إال أنه ال نبي بعدي) وقوله (عيل 
مع الحق والحق مع عيل)، َوأَيْـضاً (عيل مع القرآن والقرآن 

مع عيل).. 
ــة  هذه النصوص الرصيحة كانت كفيلة ألن تعرف األُمَّ
أن اإلمام «علياً» هو وليها بعد رسول الله، ومع ذلك وحتى 
ال يشـكك أحد بهذا األمر ومن بـاب التأكيد من النبي ألمته 
فقـد أمر الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى رسـوله الكريم أن يبلغ 
ذلك األمر رصاحًة للناس وقرن أمَر التبليغ بالرسـالة كلها، 
ــة  بمعنـى أن الرسـالة لم تكن لتكتمل إذَا لـم تعرف األُمَّ
هـذا الـيشء أَو انحرفت عنه، بما يجعل الدين بعد رسـول 
الله ُمَجـّرَد طقوس ال فائدة منها، لذا فقد وّجه اللُه رسوَله 
الكريم بقوله (يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّـْغ َما أُنِزَل إَِليَْك ِمن رَّبَِّك، 
َوإِن لَّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه، َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس، 
إِنَّ اللَّـَه َال يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريـَن).  فما كان عىل النبي إال 
أن يتوج ُكـّل تلك النصوص واألحاديث بهذا البالغ العظيم 
ة بعد أن كان قد أشعر الناس بدنو رحيله يف حّجـة  وَخاصَّ

الـوداع بقولـه (ولعـيل ال ألقاكـم بعـد عامـي هـذا). 
ويف غدير خم وبعد انتهاء فريضة الحج ذكر لهم حديث 
الوالية وأشـهدهم عىل ذلـك، ومن بعدها نزلـت اآلية التي 
أّكــدت عىل إكمال دين الله وتمام نعمته عىل الناس (اْليَْوَم 

أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي). 
ــة من ينكر  ومن املؤسـف أن نرى من أبناء هـذه األُمَّ
ـَالُم  حديث الوالية ويستنكر علينا حبنا لإلَمام عيل َعَليِْه السَّ
وإحيَاء هذه املناسبة وينسب ذلك لحزب أَو طائفة معينة. 

بينما الحديث عن اإلَمام عيل السـالم وعشـقه والسـري 
عىل نهجه ليس حكراً عىل املسـلمني فحسـب أَو عىل طائفة 
أَو مذهب أَو حزب، فاإلَمام عيل شـخصية عظيمة جسـدت 
عظمة اإلسـالم وقيمة إنسانية عاملية عشـقها الكثري حتى 
من غري املسـلمني وكتب عنها الكثـري من األدباء واملفكرين 
والشعراء حتى من املسـيحني الذين عشقوه َحــدَّ الثمالة 
كالكاتب املسـيحي جورج جرداق الذي استحق بحق لقب 
«عاشـق اإلَمام عيل»، فهو قد حفـظ كتاب اإلَمام عيل (نهج 
البالغـة) عن ظهر قلب وأّلف عنه كتاباً بعنوان (اإلَمام عيل 
صوت العدالة اإلنسـانية) جمع فيه الكثري من أقوال األدباء 

واملفكرين من غري املسلمني!! 
وخاطـب العالم بقوله: يا أيها العالم ماذا سـيحدث لو 
جمعـت ُكـلُّ قواك وقدراتـك وأعطيت الناس يف ُكـّل زمان 

علياً يف عقله وقلبه ولسانه وذي فقاره؟ 
هكذا أحب اإلَمام علياً ُكـلُّ َمن عرف سريتَه فوجد نفَسه 

متولياً له ملا عرف به من عدل وإنسانية وفكر ودين. 
وحَدهـم بنـو أميـة ومن يواليهـم من ينكـرون عظمة 
اإلَمام عيل ودوره الكبري يف نرص الدين والرسـالة املحمدية 
وينكرون حديث الوالية، ولذا نراهم قد وقعوا فريسـة الذل 
والعبوديـة للطاغـوت، وأصبحـوا يبحثون عـن البدائل يف 
الغـرب واليهود إلدارة أمورهم وحل مشـاكلهم، وأصبحوا 
ــة والرسـالة املحمدية  رهـن إشـارتهم يف النيل مـن األُمَّ
السـمحة والعرتة الرشيفة؛ ألَنَّهم فقـدوا ارتباطهم بالنبي، 
وبالتـايل فقدوا إيمانهم بدينه ورسـالته، ونعـوذ بالله أن 
نسـلك مسلكهم، إنما ولينا الله ورسوله والذين آمنوا الذين 

يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 

رغط السثوان رغط السثوان 
والتخار واإلجرام.. والتخار واإلجرام.. 

غمظ اإلغمان غرشع غث غمظ اإلغمان غرشع غث 
ـَقُم  ـَقُم سطغ َسَطْغِه السَّ سطغ َسَطْغِه السَّ

طتمث طعجى المساشى
{من كنـت مواله فهذا 
عيل مواله اللهـم واِل من 
عـاداه  مـن  وعـاِد  وااله 
واخذل  نرصه  من  وانرص 

من خذله}. 
بعـد ١٤٣٠ سـنة من 
إعـالن الرسـول األعظـم 
صلـوات الله عليه وآله يف 
اإلَمام  لواليـة  خـم  غدير 
ويف  ــَالُم،  عيل َعَليْـِه السَّ
الوقـت الـذي تخـىل فيه 
النـاس عن عـيل وتركوه 
ـــة يد عـيل َعَليِْه  وخذلـوه، يف الوقـت الـذي لـم ترفع األُمَّ
ــَالُم وهي تعيش أكثر أوقاتها احتياجاً لعيل، يف الوقت  السَّ
ــة عن عيل ونهـج عيل وثقافة عيل  الذي ابتعـدت فيه األُمَّ
ومواصفـات الكمـال التي توفـرت يف عـيل، يف الوقت الذي 
ــة العداء لعيل وأبناء  نصـب فيه البعض من أبناء هذه األُمَّ

عيل وأنصار عيل وشيعة عيل. 
يف هـذا الوقت َهـا هو شـعبنا اليمنـي العظيم يرفع يد 
ـَالُم، يرفع اليد التي رفعها رسول الله صلوات  عيل َعَليِْه السَّ
الله عليه وآله وهو يعيش أصعب الظروف وأقىس األوضاع، 
ــَالُم وهو يتعرض ألبشـع عدوان  يرفـع يد عـيل َعَليِْه السَّ
ــَالُم وهو يقدم يف  شـهدته األرض، يرفع يـد عيل َعَليِْه السَّ
ُكــّل يوم كوكبة من الشـهداء من خرية أبنـاءه، يرفع اليد 
التي رفعها رسـول اللـه عليه وعىل آله أفضـل الصلوات يف 
الوقـت الـذي تحلق فوق أراضيـه أحدث الطائرات ويشـن 
عليـه يف ُكــّل يوم عرشات ومئـات الغارات ويسـتورد ِمن 
أجـِل غزوه أفضل وأحدث وأقوى مـا توصل إليه العالم من 

الصناعات َويُشرتى ِمن أجِل إذالله ذمم أفراد وقادات.
ها هـو شـعبنا اليـوم يرفـع اليد التـي رفعها رسـول 
اللـه صلـوات الله عليه وعىل آله وقد سـفكت منـه الدماء 

وتطايرت فيه األشالء وذبحت الطفولة وقتلت النساء. 
ها هو شـعبنا اليـوم يرفع اليد التي رفعها رسـول الله 
صلـوات الله عليه وعىل آله رافضـاً أن يرفع أيادي الظاملني 

واملستكربين والطواغيت املتجربين. 
ها هو شـعبنا اليـوم يرفع اليد التي رفعها رسـول الله 
صلـوات اللـه عليه وعـىل آله رافضـاً أن يـوايل أمريكا أكرب 
شـيطان يف هذا الزمـان أَو أن يطبع عالقاتـه مع إرسائيل 

االحتالل والكيان. 
ها هو شـعبنا اليـوم يرفع اليد التي رفعها رسـول الله 
صلـوات الله عليـه وعىل آله معلنـاً بذلك ثـورة بوجه ُكـّل 
طاغوت وظالم وسـجان.  ها هو شـعبنا اليـوم يرفع اليد 
التي رفعها رسول الله صلوات الله عليه وعىل آله رافضاً أن 
يخضع أَو أن يخنع أَو يستسـلم لألعداء وملتزماً بالسري يف 

خط التضحية َوالبذل َوالعطاء. 
فالخروج الحاشد والكبري والغري مسبوق يف أكثر من ٤٠ 
ساحة بمختلف محافظات الجمهورية حمل رسائل عديدة 
يف مقدمتهـا أن يمـن اإليمان والحكمة سـيظل متمسـكاً 
بإمـام املتقني وقاصم املعتدين ومبيد املسـتكربين وسـهم 
الله املرمي عىل املنافقني، سيظل شعبنا متمسكاً بعيل َعَليِْه 
ــَالُم رافعاً ليـده فقد خرج أنصار عـيل يف يمن اإليمان  السَّ
والحكمة من بني الركام ومن وسـط اإلنقاض والدمار ويف 
ظـل العـدوان والحصار ليقولـوا: لن نتخىل عن عـيل َعَليِْه 

ـَالُم وإن كثّـفوا علينا الغارات..  السَّ
وقتلوا منا بكل يوم آالف ال مئات أَو عرشات.. 

لن نتخىل عن عيل وإن أحرقوا األجنة يف بطون األُمهات. 
لـن نتخـىل عن عـيل وإن قتلونـا يف ُكـّل القـرى والعزل 

والحارات. 
لـن نتخىل عن عـيل حتى وإن اسـتمروا يف منـع الغذاء 
واملشـتقات.  و واصلـوا حصارهـم بـراً وبحراً واسـتمروا 
ــَالُم وال عن  بإغالق املطارات.  لن نتخىل عن عيل َعَليِْه السَّ
ثقافـة عيل َووعي عيل وبصرية عـيل وهدى عيل ونهج عيل 
ــَالُم ولن نتخىل عن حفيد عيل سيدنا وموالنا علم  َعَليِْه السَّ
الزمان وقرين القرآن كهف املؤمنني ومبيد الظاملني ومرعب 
الكفار واملستكربين عبدامللك بن بدر الدين الحوثي يحفظه 
الله وسـنظل تحت رايته نقـدم أرواحنـا ودماءنا ومهجنا 
دون مهجتـه مسـلمني لـه وملتزمني وسـامعني مطيعني 
نتقـرب إىل الله بتنفيذ ما صدر عنه من توجيه أَو قرار ولن 
يثننـا عن ذلك عـدواٌن أَو حصار وال صلٌف أَو اسـتكبار وال 

إجرام أَو دمار ونُشِهد عىل ذلك موالنا العزيز الغفار. 
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أطرغضا ُعجطئ شغ 
الئغداء..!  

أبع عادي سئثاهللا السئثلغ  

أمريـكا  راهنـت 

وأدواتهـا عىل تحقيق 

يف  عسـكري  تقـدم 

لكنهـا  «البيضـاء» 

منيـت بهزيمة نكراء 

ذلـك  ثمـن  ودفعـت 

يف  كبـريًة  خسـائَر 

األفراد واآلليات، رغم 

أنها دفعت بكل قوتها 

لقد  املحاولة،  هـذه  يف 

تواجدت تنظيـم القاعدة «داعش» مع قوات هادي 

يف صف واحد يقاتلون بالوكالة عن «أمريكا» ولكن 

كانت النتيجة الهزيمة الكربى..! 

يف املقابـل، يسـتمر مجاهـدو الجيـش واللجان 

الشـعبيّة يف مواصلـة تحريـر األرض اليمنيـة من 

دنس الغـزاة َواملحتّلني، وقد تكون التوقعات امليض 

قدماً يف تحرير ما تبقى من املناطق املجاورة، وذلك 

مـا تؤّكـده املؤرشات من خالل مـا نراه وما تهدف 

إليـه املرحلـُة القادمُة مـن مواصلـة تحرير كافة 

األرض اليمنيـة، لينعم أبناء تلـك املناطق بالحرية 

واألمن واالستقرار. 

ًدا أهميّـة تحريـر األرض  يـدرك اليمنيـون جيـِّ

اليمنية املحتّلة من دنـس الغازي املحتّل ومرتِزقته 

الذيـن باعـوا أرضهـم وَعرضهم وأنفسـهم بثمن 

بخـس ليصبحوا سـلعًة رخيصـة تباع يف أسـواق 

النخاسـة والعبوديـة َواالرتـزاق ومـا أقـدم عليه 

اإلرياني من بيع آثـار وحضارة وُهــِويَّة اليمن إىل 

دول أجنبيـة يؤّكــد حقيقة هـؤالء املرتِزقة الذين 

باعوا اليمن بيعاً صافياً. 

ناهيـك عن مـرارة الظلـم واالفتقـار التي تلوح 

يف األفـق يف املناطـق الواقعـة تحت سـيطرة قوى 

االحتالل ومرتِزقتها وارتفاع أسعار رصف الدوالر، 

بمـا يرتتـب عنهـا مـن أرضار يف املـواد الغذائيـة 

ومتطلبـات املواطنـني وذلك مـا بـات واضًحا من 

خالل واقع حال املناطق املحتّلة..! 

أصبحـت اسـرتاتيجية تحريـر املناطـق املحتّلة 

رضورًة إنسـانيًة ووطنية وأمَل أبناء تلك املناطق، 

وبـات ذلك عـىل موعد قريب بـإذن الله يسـتبُرش 

بـه املؤمنـون ويرتعب لهولـه املنافقـون وبفضل 

اللـه وكرمه وقوته وجربوته وبهذا القائد وشـعبه 

املبـني  النـرص  سـيتحّقق  املجاهديـن  وأبطالـه 

وسـتكون نهايُة قوى الطاغـوت وأعوانه يف اليمن 

مقربة الغزاة َواملحتّلني عرب التاريخ. 

الصعاظغظ الئحرغئ لغسئ جظظًا إلعغئ  

ُأضــثوبـئ الـسـقم

الئغداء تطغح بالراغات السعداء

سفاف الئسثاظغ  
 

القوانـني التـي وضعهـا الله يف هـذا الكون 
الفسـيح، كـرشوق الشـمس، ونـزول الليـل، 
وهطـول املطر، وصعـود الـزرع، ونمو الجنني 
يف رحم أمه هي: آيات بينة، وسـنن ثابتة وغري 
قابلة للتغري، وأََساسـاً ليس بمقدور أي أحد أن 
يأتي بمثلها فالله - عـز وجل- خلقها وهيأها 
بهذا الشكل قبل أن نُخلق، وهو املوصوف -جل 
جاللـه- بالحكمـة والقدرة واإلعجـاز اإللهي، 
وحينمـا نفخ من روحه لـكل البرشية وضع يف 
فطرتهم ميوال لكل َمـا هو خارج عن املألوف، 
كالتطلـع ملعرفـة املجهـول، واالنتمـاء للقيم، 
وحـب الحيـاة، نحـن جميعنا نحـب املبدعني، 
األصـوات  نعشـق  والجميليـني،  واملخرتعـني، 
الشـجية، والنصوص القريبة لذواتنا، ولوحات 
الفنانـني الغامضـة، ننبهر بأصحـاب العقول 
العظيمـة، ونطمـنئ لـذوي األخـالق الرفيعة، 
نركض وراء التميز، ونحلم بالسعادة، ونعشق 

البساطة ونبحث عن أهلها. 
 بطبيعة اإلنسان يميل لكل هذه األشياء وإن 
كان غري مسـلم، الحظوا معي! ليس املسلمون 
وحدهـم مـن يحبـون الصادقـني أَو الطبيعة 
أَو مـن يعشـقون األمـان الروحـي، والعمـيل، 
والجغـرايف، ُكــّل البرشيـة مجبولـة عىل هذه 
السـمة، عىل الحب، والرحمة، والصفاء، لذا إن 
هيجان الروح لن يهدأ إال بحب الله، والعقل لن 
يتوقف عن هذيانه وتعمقه يف الكون والفضاء، 
وتصوره لحقيقة الجنة والنار واملوت واملالئكة، 
إال عندما يضع حًدا لتطلعه فيؤمن بالغيبيات، 
ولـن تسـرتيح نفسـيته إال عندما تـرىض بما 

قسمه الله لها. 
ألن النفس تواقة تحب ُكـّل يشء وتريد ُكـّل 
يشء ولن تشبع، فعندما نحصل عىل يشء نظل 

نبحـث عن اليشء اآلخر، وعندمـا نحصل عليه 
ال نكتفـي، ننتقل ملـا بعده وهكذا تسـتمر بنا 
الحياة، فالرغبـات كثرية، واألمنيات ال تتوقف، 
والتطلعـات مرهقـة ومكلفـة تميتنـا أحياناً 
ونحـن مازلنـا عىل قيـد الحياة؛ لكـّن القناعة 
والتسـليم املطلق لله، يـؤدب النفس ويروضها 
عىل ُكـّل قـدر ومكتوب، فنعيش باليشء املتاح 
ولكن بسعادة وسكينة عامرة، إذَا اإلنسان ُخلق 
بهذه املزايا، لديه هيـكل مغطى باللحم، ولديه 
عقل ميلء بالرغبات والتصورات والتطلعات ال 
يغطيه سـوى معرفة الله، حتى امللحدين مهما 
تجـرأوا عىل اللـه نهايـة املطاف يسـلموا وإن 
لم يشـاؤوا؛ ألَنَّهم يصلـون ملرحلة جنونية من 
التصـور، فيتيهون بالكـون وعظمته، وعندما 
يلجـؤون للمـادة والطبيعـة يف تفسـري أصغر 
مخلـوق وجـودي، حتمـا يصلـون ملرحلة من 
الجنون، لن يستطيعوا حرص ماهية أصغر ذرة 
يف الكـون باملادة، لـم يسـتطيعوا تأويل الروح 
وكيفيـة انتزاعها عن الجسـد بالعقل املحدود، 
لـذا يبقى امللحـد يف طريقني ال ثالـث لهما، إّما 
أن يؤمن باللـه ويوقن بتدبريه لكل هذا الكون، 
أَو ينتهي به األمـر للجنون وهذا ما نالحظه يف 

هذه الفئة. 
ومع مرور السـنني، وتواتر الحقب والقرون 
الحظنـا أن بني البرش اكتسـبوا مهارة العيش 
من الطبيعة والحيـاة وقصة الغراب الذي دفن 
أخيه، هو اكتسـاب يف حدود املعيشـة، وضعوا 
قوانني وأسـس وقوميات كان لها دورا فعاال يف 
ترتيب الحياة بزمنهم، ولكن البعض خالف هذه 
القوانني فسخر ُكـّل قدراته العقلية وخرج عن 
املألـوف بمعنى خالف مجموعـة قوانني البرش 
التي كانت تقود نشـاطهم وتصورهم الحياتي 
وقوانـني  بنظريـات  املحـدود،  بالقـدر  آنـذاك 
جديـدة، بكتـب ومصطلحات مخالفـة، فكان 
تنحيهم العقيل سـبباً الخرتاع مصباح وطائرة 

وسـيارة، والوصول ملتن القمـر، وبعضها كان 
محفـزاً إلكسـاب العقل مهـارة العيش بطرق 

وأساليب جديدة. 
كل هـذه املراحـل املتعـددة التـي شـهدها 
اإلنسـان لـم تخلق نفسـها، إننـي أتحدث عن 
تجارب عمالقة بسهولة الحرف وسطو القلم، 
ولكن الحقيقة مؤملة وموجعة يا كرام، نعم أيها 
القارئني!! لم تكـن ميرسة كما نحن نتصورها 
اآلن حـني نقـرأ ونطالـع ونشـاهد، ال… األمر 
معقد للغاية، ُكـّل من كان سـبباً يف اكتشـاف 
واخرتاع قـد تم محاربتـه، وسـجنه وتعذيبه، 
مـن ُكـّل أصقاع الدنيا، فصاحب الفكرة الحرة 
ليس شـخصاً عاديـاً، وليسـت دمويته كباقي 
البـرش، هو إنسـان فّرق بني سـنن الله التي ال 
تتغـري، وبني قوانني وعـادات برشية كان الزماً 
علينـا تغيريها بـكل جدية منذ زمـن، دون أن 
نظل نقدسـها ونمجدهـا دون أن نعي، وليس 
باليشء الصعـب أن تكون مـن ذوي تلك الفئة 
فليس املطلوب منك أن تكون رساما أَو فنانا، أَو 
مخرتعا أَو منشدا، لكل شخص رسالة محّددة، 
ولكـن املطلوب منك أن تكـون واعياً فقط، كن 
متفتـح العقل وال تهز رأسـك لكل فكرة، ولكل 
ما يقال لك: خالف ناقض، فكر، اكتب، اخطئ، 
اضعف، افشـل، ابِك، استسـلم، اعرتف، اعتذر، 

جربها كلها وستصل ملكان لم تكن تحلم به. 
كفانا استنساخاً للعادات والتقاليد واألفكار، 
للتصور والحيثية، والقراءة  كفانا استنسـاخاً 
والدراسـة، واملعتقدات، نحن موجودين يف هذا 
العالـم؛ كي نثبت للكـرة األرضية إن كانت هي 
تمتلـك جاذبية تسـقط ُكــّل األشـياء نحوها 
بحسـب نظرية *نيوتن* فنحن البرش بحسب 
الظـروف والـرصوف لدينـا جاذبيـة تفوقها، 
تسـتقطب املعقول وترتك املشؤوم يف منظومة 
خارقـة تتمثل يف قدرات العقـل الذي خص الله 

به بني آدم. 

 ظـعال سئثاهللا  

قتـٌل ودمار حصـار ومجـازر ال تخطر عىل 

البـال كانت يف الليل والنهـار، من بعدها يأتون 

وعـىل رؤوسـهم أكذوبـة جديـدة وضعـت يف 

طنجـرة يضعونهـا عـىل رؤوسـهم الفارغـة 

متأهبـني بُهـراء فـارغ قائلني: سـيتم تجهيز 

وصفـة سـحرية تشـد العـرب إلينا، سـتكون 

طبخة وهمية تُدعى مبادرة السالم، يطبخونها 

بأفـكار شـيطانية مشـرتكة يضعـون عليها 

بهاراتهم منتهية الصالحية. 

سمعت أمريكا هذا النبأ وجن جنونها ليقف 

جـو بايدن عـىل قارعـة الطريق يهـذي، يقفز 

مثل القرود ثم يبدأ يف توبيخ ابن سـلمان قائًال: 

هاتوا العصـا الغليظة، افتح يدك، لقد ترصفت 

بدون إذٍن مسـبق أال تعلم أن السـالم أمٌر يُعكر 

مزاجنـا يقـف ابن سـلمان لينال العقـاب تلو 

العقاب، تـارة يرفع قدمه، وتـارة أُخرى يرفع 

يده قائـالً: لقد نفد املال منـي ولم نحصل عىل 

اليمـن ورصت أضحوكـة بني الـدول مللت من 

إخفاء هزائمي املتكّررة. 

يلتفـت بايدن يلقـي نظرة، تتغـري مالمحه 

يف  يقفـون  بعضهـم  يجـد  حـني  الشـيطانية 

صفوف الحرية مكتوب عىل وجوههم القبيحة 

«جاري التفكري باستمرار العدوان عىل اليمن»، 

مـن بعدها ينطلقون ملصانعهـم املخفية، ليتم 

عـرص عصريهـم يف الرتويـج وإضافـة نكهة 

الوهم، الحقـد، والكذب تُضـاف إىل عصائرهم 

املَشكلة، مكتوٌب عليها عصائر السالم، لتصبح 

أقوالهم مكشوفة َمـا ِهي إال ُمَجـّرد أكذوبة. 

 أطغرة السططان  
منـذ أحداث الحـادي عرش من سـبتمرب وتدمري 
برَجي التجارة العاملي، خدعـة أمريكا الكربى التي 
انطلقـت بعد هذه الكذبـة لتعيث يف العالم فسـاداً 

تحت مظلة مكافحة اإلرهاب. 
اسـتطاعت أمريكا بهذه الكذبـة أن تمرر الكثري 
من خططها وأهدافهـا دونما مقاومة أَو معارضة 
بل يف أكثر األحيان كانت األنظمة العميلة للشيطان 
األكرب هي من تقدم املساعدة وتَحّرك الجيوش وما 
عىل الرئيس األمريكي إال التفرج بانتظار نهاية تلك 

الحروب. 
دخلت أفغانستان بهذه الذريعة ثم احتلت العراق 

وقتلت يف سـنني قليلـة أكثر من مليونـي عراقي!! 
ومـا زال ذلك هـو ديدنها يف ُكــّل العالم حتى باتت 
السـعودية بقرة حلوباً يف يدها خوفاً من أن يأتيَها 

الدوُر تحت ذريعة أن آل سعود نظام إرهابي. 
وألن العرب أكثر الشـعوب سطحية فقد صدقوا 
ُكــّل مـا يأتيهم مـن الغـرب والسـبب يف ذلك قلة 
وعيهم بخطورة عدوهم والتوّجـهات التي صنعها 

إعالم أعدائهم. 
يف اليمن سـقطت هذه الخدعـة الزائفة فمعركة 
البيضاء قد جعلت من هذه الكذبة بيضاء سـاطعة 
كوضوح الشـمس فكيـف بدولة تحـارب القاعدة 
وداعش وتقوم بالتغطية عليهم بالطريان وتمدهم 

باألسلحة!!
ما حدث يف البيضاء كشـف زيـف وخداع أمريكا 

بل وأّكــدت أن القاعدة وداعش مـا هي إال ثعابني 
صنعتها لتمرير مشاريعها اإلفسادية حول العالم. 

وهذه املعركة حّققت عدة إنجازات منها: 
عىل الصعيـد الداخـيل: معركة البيضـاء أّكـدت 
ا مـدى أحقيـة الشـعب اليمنـي يف الدفاع عن  جليّـٍ
أرضه وعرضه وبأنـه أختار الطريق الصحيح الذي 

ال ندم فيه وال تراجع عنه. 
هـذه املعركـة وجهـت صفعـة قويـة ملنافقـي 
الداخـل الذين ظلوا ملدة سـنوات العـدوان يدافعون 
عن رشعية مزعومة ومدنسـة بدماء األبرياء ممن 
قتلتهـم االسـتخبارات األمريكيـة املتمثلة بداعش 

والقاعدة. 
أمـا للخـارج: فقـد سـببت لـألدوات األمريكية 
املتمثلـة بالنظامني العميلني السـعودّي واإلماراتي 

ارتبـاكاً وخلطـاً لألوراق وهي مراهنـة عىل الورقة 
النفطيـة واحتجازها يف عرض البحر ألشـهر خلت 
ظنـاً منهم أنهم قـادرون بهذه الوسـيلة عىل كرس 
إراَدة الشـعب اليمنـي يف التحـّرر والتمسـك بحقه 
املرشوع يف الدفاع وتطهري األرض من دنس الغزاة. 
أما بالنسـبة ألمريكا فقد انكشـف الغطاء عنها 
وبـات واضًحا للعالم مـن هو اإلرهابـي الحقيقي 
ومن هـو الذي يدعـم اإلرهابيـني ويصنعهم حول 

العالم. 
وألنهـا بضدها تعرف األشـياء فالنـور ال يعرف 
إال عنـد حلـول الظالم والبياض ال يعـرف إال بقربه 
من السـواد، ولكن بياض البيضاء جعل من الرايات 

السوداء تتهاوى وتسقط دونما عودة. 
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11 إخابئ يف طعاجعات سظغفئ واحائاضات طسطتئ سصإ 
اصاتام صعات اقتاقل جظني وبغاا وأم الفتط

10 رؤجاء دول و20 رئغسًا لطئرلمان و11 وزغرًا لطثارجغئ و10 وزراء ضمظ 115 طسآوقً 
طظ 73 بطثًا غتدرون طراجط الغمغظ الثجاعرغئ لطرئغج المظاثإ

رئغسغ: رجالئ الحسإ سرب اقظاثابات عغ الاشغري والسثالئ 
وطضاشتئ الفساد

 : طاابسات
أُصيب، فجَر أمس الثالثاء، ستُة فلسطينيني 
برصـاص االحتـالل، من بينهـا إصابٌة خطرية 
ا، جـراء اقتحـام قوات كبـرية من جيش  ِجــدٍّ

االحتالل مدينة جنني، يف عملية عسكرية. 
ولفتـت املصادر أن «قـواِت االحتالل أطلقت 
الرصـاَص الحـيَّ باتّجاه املواطنني، مـا أَدَّى إىل 
إصابـة 6 بجـروح مختلفـة من بينهـا إصابة 
ا، وإصابـة خطرية، بينمـا بقية  خطـرية ِجــدٍّ

اإلصابات خفيفة إىل متوسطة». 
وشـهدت أحيـاٌء مختلفٌة مـن مدينة جنني 
مواجهات عنيفة، واشـتباكات مسـلحة عقب 
ـة املدينة قبل  اقتحام وحـدات االحتالل الَخاصَّ
أن تدعمهـا قـوات االحتالل، والتـي تصدى لها 

الشبان ورجال املقاومة. 
كما أُصيب الشـاب توفيـق اغبارية، صباَح 
أمس، برصـاص قوات االحتالل قـرب املنطقة 
الفاصلة بني مدينـة أم الفحم يف أرايض الـ 48 
املحتّلـة، وقرية الطيبة قضـاء جنني يف الضفة 

الغربية املحتّلة. 
ومـن جهة أُخرى أُصيب، فجـَر أمس، أربعة 

مواطنني بكسور ورضوض عقب اعتداء قوات 
االحتـالل عليهم، خـالل مواجهـات فوق جبل 

صبيح يف بيتا جنوب نابلس. 
والطـوارئ  اإلسـعاف  مركـز  مديـر  وقـال 
يف الهـالل األحمـر بنابلـس أحمد جربيـل: إن 
«طواقم اإلسـعاف تعاملت مـع أربع إصابات 
بالرضب خالل مواجهـات فوق جبل صبيح يف 

بيتا، جرى نقـل اثنني منهم، واسـتالم آخرين 
من قوات االحتالل عىل حاجز زعرتة». 

يُذكـر أن جبل صبيح يشـهد فعاليات ليلية 
ُمسـتمّرة منذ مايو املـايض، يف إطار مناهضة 
إقامـة بـؤرة اسـتيطانية جديدة عـىل أرايض 

املواطنني يف قرى بيتا وقبالن ويتما. 

 : طاابسات
تسـّلَم الرئيـُس اإليرانـي املنتَخـب، إبراهيم 
رئيـيس، رسـميٍّا مهاَمـه بعـد مصادقـِة قائِد 
الثـورة اإلسـالمية السـيد عـيل الخامنئي عىل 

حكِم تنصيِبه. 
كبـاِر  بحضـوِر  جـرت  التـي  املراسـم  ويف 
الثـورِة  قائـُد  أّكــد  اإليرانيـني،  املسـؤولني 
اإلسـالمية يف إيران أّن «االنتخاباِت يف إيران هي 
نموذٌج لسيادِة الشـعِب الدينية»، ُمشرياً إىل إّن 
«تداُوَل السـلطة يرتافُق بأمـوٍر غرِي طبيْعية يف 
كثرٍي من البلدان، بينما تشهُد إيران تداوالً َمِرناً 
وِسْلمياً للسـلطة»، وأضاف: «إن البالد بحاجة 

إىل إدارة كفوءة َوجهادية وواعية وشجاعة». 
وأَشـاَر السـيد الحامنئـي، إىل أن «الشـعُب 
سـّجل حضـوراً ذا مغـزى يبعـث عـىل العـزة 
واختار شـخصية جماهريية تتمتـع بالتقوى 
وذات تجربـة المعـة يف اإلدارة، األمر الذي يعرب 
عن العزم الراسخ للشعب عىل مواصلة الطريق 
العدالـة  طريـق  أي  اإلسـالمية  للثـورة  النـري 

والتقدم والحرية». 
من جانبـِه، قـال الرئيس اإليرانـي إبراهيم 
رئيـيس، أمـس الثالثاء، يف كلمٍة خالل مراسـم 
تنفيذ حكم الرئاسـة: «سـنتابع موضوع رفع 
العقوبـات.. لكـن لـن نربـط حيـاة اإليرانيني 

بإراَدة األجانب». 
واعترب رئييس االنتخابات الرئاسـية األخرية 
التي جـرت يف 18 يونيو الفائـت، بأنها «كانت 
مظهـراً مـن مظاهـر الديمقراطيـة الدينية»، 
وقال: «يف هذه االنتخابات، كان للشـعب -رغم 
ُكـّل االعمـال العدائية لألعداء وجميع الظروف 
واملشاكل الصحية ووباء كورونا- حضوٌر رائٌع 
وصنـع ملحمة عظيمـة، ملحمـة خيبت آمال 

األعداء وأعطت األمل لألصدقاء». 
وشـّدد الرئيـس اإليرانـي الجديـد عـىل أن 
«رسـالة الشـعب يف االنتخابات الرئاسـية هي 
التغيـري والعدالـة ومكافحـة الفسـاد والفقر 
والتمييـز»، وقـال: إن «رسـالة الشـعب يف 18 
يونيـو كانت تنفيـذَ السياسـات املعَلنة لنظام 
بالقيـم  واالهتمـام  اإلسـالمية  الجمهوريـة 

السـامية للثورة وصون دماء الشـهداء األبرار 
ووصاياهم القيمة». 

وأّكـد رئييس أن «رسالة الشعب يف انتخابات 
18 يونيـو تكُمـُن يف رضورة َحــلِّ املشـكالت 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع»، 
وقال: «هذه كانت الرسائل التي أطلقها الشعُب 
بأصواتهم االنتخابية ودعا الحكومة إىل تحقيق 
العدالة للشـعب ووضع َحــّد للروابط اإلدارية 

الخاطئة واملحسوبية واملناهضة للقيم». 
وأَشـاَر إىل أن «الوضـع االقتصادي للشـعب 
غـريُ ُمرٍض؛ بَسـبِب عـداوة األعداء ومشـاكل 
االقتصاديـة  «املشـاكل  مضيفـاً:  داخليـة»، 
والثقافيـة والبطالة واإلسـكان والقضايا التي 

يشكو الناس منها ال بد من تغيريها». 
َوأََضــاَف رئيس الجمهورية اإليرانية: «أهم 
مـن  أكثـر  الشـعب  بثقـة  االرضار  كان  يشء 
مستواهم املعييش، والشعب يريد من الحكومة 
تعويـض هـذا الـرضر واسـتعادة هـذه الثقة 
وتقليص املسافة بني الحكومة والشعب، ومن 
شـأن هذه العالقـة بني الشـعب والحكومة أن 

تكون حالً ملشاكل البالد ومقاومة العدو». 
وأوضـح رئيـيس، «نحـن عـىل ثقـة بأننـا 
سـنتمّكن مـن َحـّل مشـاكلنا بفضل شـعبنا 

وشـبابنا وكفاءاتنا»، وقـال: إن «حضوري يف 
هذه الساحة هو لخدمة الشعب». 

جـاء ذلـك، بعـد توقيـع املرشـد األعىل عىل 
مرسـوم دسـتوري يقـيض بتنصيـب الفائـز 
باالنتخابـات رئيسـاً للجمهوريـة، وشـارك يف 
املراسـم باإلضافـة إىل املرشـد األعىل، رؤسـاء 
صيانـة  مجلـس  ورئيـس  الثـالث  السـلطات 
الدسـتور ورئيـس مجمع تشـخيص مصلحة 
النظام والرئيس السـابق حسـن روحاني مع 
عـدد مـن وزراء حكومته املنتهيـة واليتها، إىل 
جانب عدد من املسـؤولني الحاليني والسابقني 

وقيادات عسكرية. 
وقال املتحدث باسم الهيئة الرئاسية للربملان 
 115» إن  موسـوي:  الديـن  نظـام  اإليرانـي، 
مسؤوالً من 73 بلداً سيشاركون يف مراسم أداء 
اليمـني الدسـتورية للرئيس املنتخـب إبراهيم 
رئييس يوم غٍد الخميس»، وأَشـاَر إىل «حضور 
10 رؤساء دول و20 رئيساً للربملان و11 وزيراً 
للخارجية و10 وزراء آخرين ومندوبي رؤساء 

حكومات ونواب رؤساء برملانات». 
وحصل السـيد رئييس عىل 17 مليوناً و950 
ألف صوت مـن أصوات املقرتعـني، التي بلغت 

نحو 28 مليوناً و933 ألف صوت. 

تجب اهللا يف ذضرى اظفةار طرشأ 
بريوت: تخفغئ التسابات 

والخراسات الدغصئ تثفغ يف 
ذغاتعا   أعثاشاً خئغبئ

 : وضاقت
اللبنانيـني  تكاتـف  رضورة  اللـه،  حـزُب  أّكــد 
وتماسـكهم لتجـاوز املحنـة األليمة، والعمـل الجاد 
 للوصـول إىل الحقيقـة الكاملـة غـري املنقوصة بكل 

شفافية وصدق بعيًدا عن االستغالل  السيايس.
وشـّدد يف بيان له، أمس الثالثـاء، يف ذكرى انفجار 
مرفـأ مدينـة بـريوت يف الرابـع من أغسـُطس، عىل 
«رضورة العمـل الجاد  للوصـول إىل الحقيقة الكاملة 
غـري املنقوصـة بـكل شـفافية وصـدق بعيـًدا عـن 
االسـتغالل  السـيايس الرخيص وتصفية الحسـابات 
والرصاعات الداخلية الضيقـة التي تخفي يف طياتها 
 الكثري من األهداف الخبيثـة وأهمها تغييب الحقيقة 
منـع  املحاسـبة  وبالتـايل  املسـؤوليات،  وتضييـع 
الجريمـة  لهـذه  واملرتكبـني  املقرصيـن  ومحاكمـة 

البشعة». 
وطالب حـزب الله «الجهات القضائيـة املعنية أن 
تتعامل مع هذه املسألة الوطنية الكربى بما  تستحق 
من العناية والجدية واملسؤولية بعيًدا عن االستنساب 
والضغـوط واملصالـح وأن  تكشـف الحقائـق بـكل 
شـفافية أمـام الرأي العـام اللبناني وأمـام العالم»، 
وتابـع أن «نضـَع بالتـايل حـداً  نهائياً وقاطعـاً أمام 
التالعـب الداخـيل واالسـتغالل الخارجـي وتوجيـه 
االتّهامـات وتشـويه  الحقائق عىل حسـاب الحقيقة 

والعدالة وآالم اللبنانيني ومصريهم». 
الجدير بالذكر أن انفجار مرفأ بريوت قتل أكثر من 
مئتي شـخص وجرح أكثر مـن 6500 آخرين وألحق 

دماراً ضخماً يف املدينة وّرشد اآلالف من اللبنانيني. 

الصعات السراصغئ تطغح بحئضئ 
إرعابغئ طسآولئ سظ تفةري طثغظئ 

الخثر افخري
 : وضاقت

أطاحت القواُت األمنية العراقية، أمس الثالثاء، بشـبكة 
«إرهابية» كبرية تعترب مسـؤولة عـن التفجري األخري الذي 

رضب مدينة الصدر رشقي بغداد. 
وذكـرت وزارة الداخلية العراقية يف بيان صحفي: «بعد 
إطاحتنـا بشـبكة إرهابية كبـرية يف محافظـة كركوك من 
املسـؤولني عن تفجريات سـوق الوحيالت بمدينة الصدر، 
نجحنا يف اإليقاع بخلية إرهابية ثانية يف األنبار، كانت تروم 
تنفيذ هجمـات يف األماكـن العامة واملزدحمة السـتهداف 

األبرياء اآلمنني خالل عيد األضحى املايض». 
وأضافـت، أن «التحقيقـات األولية كشـفت عـن تنفيذ 
أعضاء الخلية عمليات إرهابية الستهداف دوريات للجيش 
والحشد الشعبي عام 2018م، بعبوات ناسفة ومحاوالتهم 
ام عيد األضحى بما يعرف  تنفيذ هجمات كبرية خـالل أَيـَّ

بـ (غزوة العيد)». 

إسقم «إجرائغطغ»: تادٌث سسضري 
صرب طغظاء الفةرية يف اإلطارات

 : وضاقت
نقلت وسـائُل إعالم «إرسائيلية» تقاريَر أوليًة عن 
وقوع «حادث عسـكري» بالقرب من ميناء الفجرية 

يف اإلمارات العربية املتحدة. 
كمـا تحدثت شـبكة التجارة البحريـة الربيطانية 
(UKMTO) عـن وقـوع حـادٍث بالقـرب مـن ميناء 
الفجرية، مضيفًة أنه ُطلب من السـفن عدم االقرتاب 

من منطقة الحادث، دون إيراد مزيد من التفاصيل. 
وذكرت الهيئُة عرب حسـابها عـىل موقع «تويرت»، 

أمس، أن «الحادَث غريُ مرتبط بأعمال قرصنة». 
وكانت صحيفـة «إرسائيل هيوم» نقلت عن وزارة 
الدفاع الربيطانية، يوم الجمعة املايض، معلوماٍت عن 
مهاجمـة سـفينة «إرسائيلية»، قبالـة خليج ُعمان، 

وفق بيان الدفاع الربيطانية». 
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ضطمئ أخغرة

بمرُة الاعلِّغ
سئثالسقم سئثاهللا الطالئغ* 

عندمـا أعلـن اليمانيـون 

تولِّيهم  خالـِص  عن  األحراُر 

لله سبحانَه وتعاىل وللرسول 

األعظـم صلـوات اللـه عليه 

وعـىل آلـه وألمـري املؤمنـني 

اإلمـام عيل بـن أبـي طالب 

عليه السـالم وألعالم الُهدى 

مـن أهـل بيـت رسـول الله 

صلـوات الله عليـه وعىل آله 

ويتمثـل ذلك يف شـخصية القائـد الَعَلم السـيد عبدامللك 

بـن بدرالدين الحوثي سـالم اللـه عليه.. حلـت الرعايُة 

والتأييُد اإللهي ودفع الله عنهم الكثري من الرشور حتى 

وإن قابل ذلك تكالُُب قوى الرش واالسـتكبار لشن حرب 

شعواء عىل بلد اإليمان والحكمة. 

نعم هذه هـي جريمتهم عندما ُشـنت عليهم الحرب 

الظاملـة ال لـيشء وإنمـا ألَنَّهم نهجـوا نهَج اللـه ونهَج 

رسـوله ونهج اإلمام عيل عليه السالم، ومضوا عىل قلب 

رجل واحد يف الرَّْكِب الذي يقوده الرُّبَّاُن الحكيم والشجاع 

السيد عبدامللك بن بدرالدين الحوثي سالم القائد واملربي 

والحريـص عىل إخـراج الناس إىل النور وملـا ينفعهم يف 

دنياهم وأُخراهم. 

يؤّكــد ذلك خـروُج املاليني من أبناء الشـعب يوم الـ 

١٨ من ذي الحّجـة لالحتفاء بذكرى والية أمري املؤمنني 

عليه السـالم وإعالنهم وتجديدهم الوالَء املطَلَق يف أكثر 

من ١٣٠ سـاحًة عّربوا فيها عن هدِف التحّرر والعبودية 

املطلقـة لله سـبحانه وتعاىل، مؤّكـدين عىل تمسـكهم 

بوالية من وّاله الله ورسوله يف حّجـة الوداع. 

كان لذلك الخـروِج ثماُره العظيمة مـن َحيُث وحدِة 

الهدف وتجسـيد ُعَرى األُخـوَّة اإليمانيـة وتعميم حالة 

الوعـي وتصحيح للثقافـات املغلوطة عىل مـر األزمنة 

املاضية. 

ومـا تال ذلك مـن النَِّعـِم املتدفقة املتمثـل يف األمطار 

الغزيرة التي َمنَّ بها الله عىل جميع مناطق اليمن والتي 

ما زال خريها يهطل حتى يومنا هذا. 

تلك هي الثمرة التي لن ينقطَع خريُها عىل مر األجيال 

والعصور. 

ذلك هو البناء اإليماني والحكيم ليظل الصوت العلوي 

هو صماَم األمان والجميُع يرتنَُّم بسماعه. 

* رئغُج العغؤئ الساطئ لرساغئ ُأَجِر الحعثاء وطظاضطغ البعرة 

 تصاذُع طخالح الاظزغمات اإلرعابغئ  تصاذُع طخالح الاظزغمات اإلرعابغئ 
سئثالرتمظ طراد 

 يف نهايـة يونيو وبدايـة يوليو 2021م، كان هناك 
نشـاٌط عسـكريٌّ يف أطراف محافظـة البيضاء، هذا 
ُمه لواُء العمالقة، وهذا اللواُء هو الغطاُء  النشاُط تزعَّ
الرسـمي للجماعـات اإلرهابيـة القاعـدة وداعش، 
وهما جماعتان غري منسجمتني وال هما متناغمتني 
مـع بعضهمـا بعضاً، فقد شـهد الواقـُع مواجهاٍت 
داميًة بينهما، إذ تصادم الطرفان وحدثت اشتباكات 
عنيفـة يف عـدة مـرات يف مناطق عدة داخـل اليمن، 
كتلـك التي حدثـت يف محافظة البيضاء (أغسـُطس 
2019) وكتلـك التي حدثت يف السـاحل الغربي أَو يف 

أبني ولحج. 
كمـا انتقـل التنافس بـني الجانبـني مـن الوضـع امليداني إىل 
اإلصـدارات املرئية الدعائية، َحيُث أصـدر تنظيم القاعدة يف أبريل 
2020 الفيديـو العارش من سلسـلة ”الله يشـهد إنهم لكاذبون“ 
والـذي عمـد خالله إىل فضـح واسـتهجان تَحـّركات وتكتيكات 
داعش يف اليمن، يف املقابل نرش تنظيم داعش إصداراً مرئيٍّا بعنوان 
”معـذرة إىل ربكم“ عمل من خالله عىل تشـويه صـورة القاعدة 
واتّهامهـا بالتخـاذل يف تطبيـق رشع الله. وهذا النمط يشـري إىل 
احتماالت استمرار التنافس امليداني والدعائي بني الجانبني خالل 

الفرتة القادمة. 
ال يمكـن للتنظيمـات االسـتخبارية أن تعيَش وضعـاً منظماً 
ومستقرٍّا فهي تمل ذلك، كما قد تتقاطع املصالح والغايات، فكل 
أفـراد وقادات التنظيمات عىل وجـه الخصوص لهم أهداف ذاتية 
بغض النظر عن اإلسـالم وفكـرة الجهاد، ولذلـك فالرصاع ليس 
ا يف املنهج، فالتناغم قائم يف الفكر واملنهج  اختالًفا فكريٍّا أَو تضادٍّ

ـابية السـلفية، ولـم يشـهد التاريخ نزاعـاً أَو رصاعاً  عنـد الوهَّ
عندهـم، ومـن هنا يمكن أن يقـال: إن الرصاع املسـلح والرصاع 
الفكري يف اليمن بني التنظيمات اإلرهابية له أهداف 
فرديـة تخص قادته، وهي أهـداف دنيوية، وأهداف 
استخبارية تخص الجهاز االستخباري الذي يوظف 
الجماعـة، فـكل تنظيـم يرتبط بجهاز اسـتخباري 
يختلـف عـن اآلخـر، فالقاعـدة ترتبـط بالجهـاز 
االسـتخباري األمريكي «يس آي أي» وداعش ترتبط 
باملوساد اإلرسائييل؛ ولذلك تختلف الطرق والوسائل 
ــة  لـكال التنظيمني، فهدف أمريكا هـو تفتيت األُمَّ
ا غـىل أسـس ما قبل  العربيـة واإلسـالمية تدريجيّـٍ
ــة والدولة الوطنية تسـهيالً للسـيطرة عليها،  األُمَّ
فأمريـكا وصلـت إىل مرحلـة شـيخوخة نظامهـا 
الرأسـمايل الذي أصبح عاجزاً عن توفري احتياجات امرباطوريته؛ 
ولكي تواصـل هيمنتها عىل العالم يجب أن تبقى مسـيطرة عىل 
املـوارد واملنافذ وخطـوط املالحة وما لم تتـرشذم األمم وتتفاقم 
أزمتهـا البنيويـة فلن تسـتطيع االسـتمرار، وذلك مـا توحي به 

الوثائق والدراسات التي نشري إليها يف التايل:
1 - وثيقة األمن القومي األمريكي الصادرة عام 2010م.

2 - وثيقـة تعزيز قيادة الواليات املتحدة للعالم وأولويات دفاع 
القرن 21.

3 - وثيقة وزارة الخارجية األمريكية لحكم الدول يف القرن 21
4 - دراسة معهد السالم األمريكي لتعزيز األمن والديمقراطية 
يف الـرشق األوسـط الصـادرة عـام 2010م (وضعـت مخّططـاً 

لإلصالح السيايس لكل الدول العربية).
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