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الثاخطغئ تدئط طسمًق وطثجظًا لاةعغجات السئعات الظاجفئ لطاضفريغني يف طثغرغئ الجاعر بالئغداء

أخبار

غتاعغان سطى 15 لشمًا أرضغًا و9 سئعات طافةرة شردغئ، و151 صثغفئ طاظعسئ 

 : خظساء: 
كشـف املتحدُث الرسمي باسم وزارة 
العجري،  عبدالخالـق  العميد  الداخليـة، 
عن عملية أمنية جديدة لألجهزة األمنية 
يف محافظة البيضـاء تمثلت يف مداهمة 
بمديريـة  التكفرييـة  للجماعـات  وكـر 
الزاهـر، وتـم بموجبهـا ضبـُط معمـل 
لتجهيـز العبوات الناسـفة يحتوي عىل 

كمية كبرية من املتفجرات. 
ترصيـح  يف  العجـري  العميـد  وقـال 
العمليـة  إن  الثالثـاء:  أمـس  صحفـي، 
األمنيـة داهمت وكر التكفـريي عبدالله 

عثمـان الحميقاني املكنى (أبو رقية) يف 
عزلة آل برمـان بمديريـة الزاهر، َحيُث 
تم خـالل العملية الكشـف عـن مخزن 
سـالح ومعمل إلعداد العبوات واألحزمة 
الناسـفة واملتفجرات تابعة للتنظيمات 
التكفرييـة اإلجراميـة التابعـة للعدوان 

بالبيضاء. 
وأَشـاَر ناطق الداخليـة إىل أن املعمل 
واملخزن التابعـني للجماعات التكفريية 
يحتويان عىل ١٥ لغماً أرضياً و٩ عبوات 
متفجـرة فرديـة، و١٥١ قذيفة متنوعة 
السـتخدامها  معـدة  جميعهـا  كانـت 
كعبـوات ناسـفة، كمـا تم العثـور عىل 

١٥ قالب عبـوات ناسـفة، باإلضافة إىل 
أحزمـة ناسـفة وقنابـل يدويـة وكمية 
من الدوائر الكهربائية التي تسـتخدم يف 
عمليات تفجري العبوات الناسـفة، مبينًا 
أن املتفجـرات املضبوطـة كانـت معدة 
السـتهداف املواطنني ومنتسبي الجيش 
واألمن واللجان الشـعبيّة والشخصيات 
االجتماعية املقاومة للعدوان وجماعاته 

اإلجرامية يف املنطقة. 
وأشاد العميد العجري بدور املواطنني 
يف كشـف ما تبقى من أوكار الجماعات 
اإلجرامية، مؤّكـداً أن تعاونهم مع رجال 

األمن أسهم يف تعزيز األمن واالستقرار.

الظزام السسعدّي غثّحـظ 
تمطئ ذرد السمالئ الغمظغئ 
طظ صطاع الئظعك باملمطضئ

طعصع روجغ: الغمظغعن غعاجععن تربًا 
اصاخادغئ طثّطـرة بسئإ الظزام السسعدي

 : طاابسات: 
كشـفت مصـادُر إعالميـة تابعة 
ملرتِزقة العدوان األمريكي السعودّي، 
أمس، أن النظام السعودّي بدأ حملة 
اليمنيني،  باملغرتبني  للتنكيـل  جديدة 
وتسـتهدف هـذه املـرة العاملـني يف 
أن  بعـد  السـعوديّة  البنـوك  قطـاع 
اسـتهدف يف املرات السابقة قطاعي 

الرتبية والصحة.
هـادي  الفـاّر  مستشـاُر  وقـال 
بسـفارة اليمن لدى الرياض، املرتِزق 
أنيس منصـور: إن هذه الحملة تأتي 
ضمـن اسـرتاتيجية طـرد العمالـة 
اليمنية مـن جميع مناطـق اململكة 
وغـري  تعسـفي  بشـكل  وترحيلهـم 

إنساني. 
يف  منصـور  املرتـِزق  وأوضـح 

تغريـدة له عىل صفحتـه بتويرت، أن 
البنـوَك العاملـَة يف السـعوديّة بدأت 
عملية إنهاء التعاقد واالسـتغناء عن 
الجنسـية  يحّملون  الذين  املوظفـني 
اليمنيـة، مؤّكـداً قيـام بنك الرياض 
بطرد كافة املوظفني اليمنيني، بينما 
يرتـب بنك الراجحـي وبنـوٌك أُخرى 

استبداَلهم بعمالة أجنبية. 
ولفت مستشار الفاّر هادي إىل أن 
هـذا القرار جاء بنـاًء عىل توجيهات 
من البنـك املركزي السـعودّي، َحيُث 
تعـد هذه الخطـوة امتداداً لسلسـلة 
خطوات مماثلـة بدأتها الرياض قبل 
أسابيع وشـملت حتى اآلن قطاعات 
الصحة والتعليم العايل بعد استغنائها 
عن اآلالف مـن األكاديميني واألطباء 
اليمنيـني رغـم حالـة الفـراغ الـذي 
باسـتقطاب  َسـدَّه  اململكة  تحـاول 

عمالة أُخرى من الفلبني ونيجرييا. 

 : طاابسات: 
أشـار مركـز رويس إىل ما يواجهه 
سكان اليمن من تأثرٍي مدّمـٍر؛ بَسبِب 
الحـرب االقتصاديـة التـي ينتهجها 

النظام السعودّي. 
ونـرش مركـز كاتيخـون الرويس 
بعنـوان  تقريـراً   «Katehon»
مـرة  اليمـن  تـرضب  «السـعوديّة 
أُخرى» أّكـد فيه أن النظام السعودّي 
اتخذ إجراءات حـرب اقتصادية ضد 
أبناء الشعب اليمني، بينها رفع سعر 
الـدوالر الجمركـي، وطـرد املغرتبني 

اليمنيني من أراضيه. 
وتطـرق التقريـر إىل االحتجاجات 
الغاضبـة التي خرجت يف مدينة عدن 
املحتّلة، مطلع أغسُطس، ضد القرار 

األخـري لـ»حكومة فنـادق الرياض» 
برفع سـعر رصف الـدوالر األمريكي 
للسـلع الحيوية األََساسـية، ُمشـرياً 
إىل أن أكثـر من ٨٠ ٪ من السـكان يف 

اليمن يعتمدون عىل الواردات. 
هـذا  إن  الـرويس:  املركـز  وقـال 
إىل  يهـدف  اليمنيـني  عـىل  الضغـط 
مفاقمة األزمة اإلنسـانية داخل البلد 
االجتماعي،  االسـتقرار  عدم  وزيادة 
الحـرب  أدوات  مـن  أن  إىل  الفتـاً 
االقتصادية التي انتهجتها السعوديّة 
خالل شـهري يوليو وأغسُطس عرب 
إقـدام عـدد مـن الجامعـات جنوب 
اململكـة بإنهاء عقودهـا مع جميع 
األكاديميـني اليمنيني، ُمشـرياً إىل أن 
جامعـة سـعوديّة يف نجـران قامـت 
بفصل ١٠٦ موظفني يف وقت واحد. 

حّثدت سطى أعمّغئ تضاتش الةمغع شغ إظةاح السمطغئ الاسطغمغئ وسثم اقظةرار وراء الحائسات

الرتبغئ تآّضـث الاجاطعا بخرف طساتصات املثرجني بثءًا طظ جئامرب الةاري

طسؤعل أطمغ غتثر طظ اظثفاض املساسثات اإلظساظغئ 
الثولغئ لطغمظ بثءًا طظ الحعر الةاري

 : خظساء: 
كّذبت وزارُة الرتبيـة والتعليم، أمس 
الثالثاء، األخباَر التي يتناقلها ناشطون 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عـرب 
بشـأن تراجـع حكومـة صنعـاء عـن 
تقديـم الحوافز التي أعلنتها للمعلمني، 

داعيـًة إىل تحري الدقـة وتحييد التعليم 
عـن الرصاعات السياسـية، يف إشـارة 
إىل األخبـاِر الكاذبـة التي يتـم تداُولُها 
بخصـوص العمليـة التعلميـة من قبل 

أبواق العدوان. 
وشّددت وزارة الرتبية يف بيان، أمس 
الثالثـاء، عىل أهميّـِة تكاتـف الجميع 

يف إنجـاح العمليـة التعليميـة، وعـدم 
االنجـرار وراء اإلشـاعات التي يسـعى 

أصحابها إىل إحباط نفسية املتعلمني. 
وكانـت وزارة الرتبيـة والتعليـم قد 
أعلنـت يف وقـت سـابق رصف حوافـز 
شـهرية للمعلمني، بمقدار ٣٠ ألفاً لكل 

معلم، بدًءا من شهر سبتمرب ٢٠٢١. 

 : خظساء: 
يف  العامـة  الصحـة  مكتـُب  حـّذر 
مـا  توقـف  مـن  صنعـاء  محافظـة 
يقارب ١٠٠ منشـأة صحية عن تقديم 
الخدمات للمواطنني جراء نفاد الوقود. 
وقـال مكتب صحة صنعـاء يف بيان 
سـفن  احتجـاز  اسـتمرار  إن  أمـس: 
املشـتقات النفطية تسـبب يف انقطاع 
التيار الكهربائـي، وتوقف الخدمات يف 
١٠٠ منشـأة طبيـة، مبينًـا أن انقطاع 
املشـتقات النفطية سـيؤدي إىل توقف 
الخدمـات الطبيـة والرعايـة الصحية 

باملرافق واملنشآت الصحية. 
َوأََضـاَف البيـان أن خدمات العناية 
املرّكـزة، وحديثي الـوالدة، والعمليات، 

بَسـبِب  تـرضراً؛  األقسـام  أكثـر  مـن 
توقـف التيـار الكهربائي، لعـدم توفر 
املشتقات النفطية، إضافًة إىل تأثري ذلك 
عىل مسـتوى حفـظ وتخزيـن األدوية 

واملحاليل، وكذلك حفظ اللقاحات. 
ـُق األمم  مـن جانب آخـر، حّذر منسِّ
الشـؤون  ومنسـق  املقيـم  املتحـدة 
اإلنسـانية لليمـن من احتماليـة لجوِء 
برامـج  تخفيـف  إىل  الـوكاالت  بعـض 
عملهـا، بمـا يف ذلـك يف مجـاالت املياه 
وذلـك  أُخـرى،  وقطاعـات  والصحـة 
بَسبِب نقص التمويل، وذلك اعتباراً من 

سبتمرب الجاري. 
-منسـق  غريسـيل  ديفيـد  وقـال 
الشؤون اإلنسـانية يف اليمن-، يف بيان، 
أمس الثالثـاء: إن هذا سـيكوُن كارثياً 

عـىل ماليني األشـخاص، فيمـا ال تزال 
القطاعـات الحيوية تعانـي من نقٍص 
حـاد يف التمويل، إذ لم تتلـقَّ مجموعة 
قطاع الصحـة حتى اآلن سـوى حوايل 
١١ يف املِئة من التمويل الذي تحتاج إليه 
هـذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع 
املياه والرصف الصحـي والنظافة ٨ يف 

املِئة فقط من التمويل املطلوب. 
الشـؤون  منسـق  مكتـب  ودعـا 
اإلنسـانية املانحني إىل تقديم التمويل 
الـكايف واملتـوازن لجميـع القطاعات 
لتمكـني وكاالت الغـوث مـن تجنـب 
أوضـاع أسـوأ، يف وقت يحتـاج ٢٠٫٧ 
مليون شـخص إىل شـكل من أشكال 
يف  والحمايـة  اإلنسـانية  املسـاعدة 

اليمن. 

طصاض جظثي وإخابئ ابظني آخرغظ يف ضمني طسطح بأبني
 : طاابسات: 

أَدَّى كمنٌي مسـلٌح اسـتهدف دوريًة عسـكرية تابعة 
لقـوات الفـاّر هـادي، أمـس الثالثـاء، يف منطقـة خرب 
املراقشـة بمديرية خنفر محافظة أبني، إىل مقتل جندي 

وإصابة اثنني آخرين. 
وأَفادت مصادر محلية، أمس، بأن مسـلحني ينتمون 
ملليشـيا املجلس االنتقايل، هاجموا باألسـلحة املتوسطة 
ة التـي يقودها  والخفيفـة دورية لقوات األمـن الَخاصَّ
املرتِزق عبدربه لكعب، املوايل لحزب اإلصالح، عىل طريق 
أحور شقرة، ما أَدَّى إىل مقتل جندي مرتِزق وجرح اثنني 

آخرين. 
وأوضحـت املصـادر أن املسـلحني الذوا بالفرار عقب 
الهجـوم، َحيُث تم نقُل الجثة والجريحني إىل مستشـفى 

مدينة أحور القريب من منطقة الخرب. 
وتشـهد أبني رصاعاً مسـلحاً وتحشـيداٍت عسكريًة 
اإلماراتـي  االحتـالل  ومرتِزقـة  أدوات  بـني  متبادلـًة 
السـعودّي، َحيـُث كان مسـاعد األمني العام ملا يسـمى 

املجلـس االنتقايل، فضـل الجعدي، أّكـد يف وقت سـابق، 
أن هنـاك امللياراِت من الريـاالت تُضخ لصناعة الفوىض 
ورشاء الوالءات والتحشيد امُلسـتمرِّ وإنشاء املعسكرات 
ملحاولـة اقتحـام مدينة عدن من اتّجـاه أبني ولحج من 

ِقبل قوات الفاّر هادي بدعم سعودي. 
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اقظاعاضات حئه غعطغئ و «الةقد» غحضر ظفسه بطسان الدتاغا!

ئ:   : طاابسئ َخاخَّ
تتزايُد معاناُة األهايل يف مدينة تعز، بشـكل 
واالنتهاكات  الجرائـم  َجـــــرَّاَء  متواصـل، 
املروَّعة التي تمارُسها سلطاُت وقواُت مرتِزقة 
العـدوان األمريكي السـعودّي والتـي حّولت 
املدينـة إىل مـرسٍح مفتـوٍح أمام منتسـبيها 
وأتباِعها من القتَلـة وُقّطاع الطرق، لالعتداء 
وتصفيـة  املمتلـكات  ونهـب  املدنيـني  عـىل 
واختطاف مـن يريدون بدون أي حسـاب أَو 
عقـاب، ولـم تكتِف بذلـك ففي الوقـت الذي 
يحـاول املواطنـون التعبريَ عن اسـتنكارهم 
لهـذه الفوىض التـي لم تتوقف منذ سـنوات، 
تقوُم سـلطات املرتِزقـة و»أحزابها» بركوِب 
مسـاره  وَحـْرِف  الشـعبي  الغضـب  موجـة 
ملصلحتها؛ لكي تسـتطيَع إضافـة املزيد من 
الجرائم واالنتهاكات إىل رصيدها الثقيل الذي 
حّول مدينة تعز إىل نموذج بارز ملعاناة الحياة 

تحت حكم املرتِزقة. 
 

اقساثاء سطى اطرأة طساصئ 
خـالل األيّـام القليلـة املاضيـة، ارتكبـت 
العصاباُت التابعة لسـلطة املرتِزقة يف مدينة 
تعز العديـَد من االنتهـاكات، كان من آخرها 
االعتـداُء بالـرضب عىل امـرأة معاقـة داخل 
شقتها، يف جريمة جديدة أثارت غضباً شعبياً 

وحقوقياً واسعاً. 
وبحسـب مصادَر محليـة، َفــإنَّ «نجيبة 
عيل عقالن» وهي طالبـة جامعية تعاني من 
إعاقة حركية، كانت داخل شـقتها يف منطقة 
الكمـب شـمال املدينة أثنـاء غيـاب زوجها، 
عندما اقتحم الشقة جنود يتبعون ما يسمى 
«محور تعـز –اللواء ٢٢ ميكا» (التابع لحزب 
اإلصـالح)، وانهالـوا عىل «نجيبـة» بالرضب 
واإلسـاَءات اللفظيـة، ووّجهـوا لهـا تهمـَة 

«تقديم إحداثيات للحوثيني». 
وتداول نشطاُء صورًة للضحية وهي تبكي، 

عقب االعتداء عليها من قبل جنود املرتِزقة. 
بعـد  جـاء  االعتـداء  أن  النشـطاء  وأّكــد 
سلسـلة مضايقـات تعرضـت لهـا «عقالن» 
هي وزوجها طيلة الفـرتة املاضية؛ ألَنَّ مالك 
العمـارة التـي تقـع فيهـا شـقتهما كان قد 
كلفهمـا بـ»االنتبـاه» للعمـارة يف ظـل تزايد 
حاالت السـطو عىل البيـوت والعقارات داخل 

املدينة من قبل املرتِزقة. 
وأَفاد النشـطاء بـأن جنـوَد املرتِزقة كانوا 
يحاولون طيلـة الفرتة املاضية السـطو عىل 
قامـا  وزوجهـا  «عقـالن»  أن  إال  العمـارة، 
بمنعهـم، فجـاء االعتداء اإلجرامـي كانتقام 
منهمـا ومحاولة لطردهما مـن العمارة كي 
مـن  يتسـنى للمرتِزقـة االسـتحواذ؛ خوفـاً 
التعـرض للمزيد مـن االعتـداءات، ُخُصوصاً 
بعـد تلفيق تهمـة «تقديم االحداثيـات» التي 

تستخدم كأُسلُـوب ترهيب وابتزاز. 
واسـتحوذ جنود وقيـادة املرتِزقة يف مدينة 
تعـز عىل عـدد كبري مـن العمـارات والبيوت 
التي غادرها أصحابُها؛ بَسـبِب الحرب، َحيُث 
روى العديد أنهم عندما حاولوا العودَة وجدوا 
ممتلكاتهـم مسـكونًة مـن قبـل أشـخاص 
نافذيـن، كما تـم نهـب العديد مـن األرايض 
والعقارات يف ظل هـذه الفوىض، َحيُث يعجز 
املواطنـون عـن املطالبـة بممتلكاتهـم؛ ألَنَّ 

الناهبني يمتلكون املناصب يف سلطات وقوات 
املرتِزقة، ويمتلكون عصابات مسلحة. 

وبحسـب ناشـطني، َفـإنَّ املنطقـة التي 
تقيـم فيها «عقـالن» وزوجها، قد شـهدت 
جرائم سـطو مماثلة استحوذ فيها املرتِزقة 
عىل عـدد من البيـوت والعمـارات، وال زالوا 
إخالَءهـا،  ويرفضـون  فيهـا  يتواجـدون 
سـلطة  يف  عليـا»  بـ»قيـادات  مسـنودين 

املرتِزقة باملدينة. 
وليسـت هـذه املـرة األوىل التـي تتضمـن 
فيها جرائم السـطو عـىل العقارات اعتداءات 
عـىل املواطنـني يف مدينة تعز، فخالل الشـهر 
املنـرصم، ارتكبـت عصابـات تابعـة لقوات 
املرتِزقـة جريمـة إبـادة مروعة بحـق أرسة 
بيت «الحـرق»؛ ألَنَّ األرسة حاولت الدفاع عن 
أرضيـة لهـا أراد املرتِزقة االسـتحواذ عليها، 
فقام املرتِزقة بتصفية واختطاف جميع أفراد 
األرسة، بما فيهم النسـاء، وإحراق منازلهم، 
وبرغم الغضب الشـعبي الواسـع الذي أثارته 
هذه الجريمة، إال أن سلطات املرتِزقة حاولت 
التغطيـة عـىل الجريمـة وتمييعهـا بشـكل 

فاضح. 
وحاولت سـلطات املرتِزقة وحزب اإلصالح 
ركوب موجـة الغضب واالسـتياء الشـعبي، 
ام  من خالل تسـيري مظاهرة خرجت قبل أَيـَّ
تحمـل الفتـات «شـكر وامتنان» ملا تسـمى 
«القوات األمنيـة» و»الجيـش الوطني» التي 
يرتكب منتسـبوها الجرائم بحـق املواطنني، 
ومنهـا جريمة إبـادة أرسة «الحـرق»، األمر 
الذي أّكـد إرصار سـلطة املرتِزقة عىل الدفاع 

عن مجرميها وبالطجتها. 
 

صاض طعاذظ أطام زوجاه وأطه وأوقده
وقبـل جريمة االعتداء عىل «نجيبة عقالن» 
بأيـام، كانـت مصـادُر محلية ونشـطاء قد 
أبلغـوا عن مسـلح يتبـع قـوات املرتِزقة (ما 
يسمى الجيش الوطني) قام بتصفية املواطن 
«صـادق عبد الله قاسـم األهنومي» بشـكل 
مروع، يف جريمة ليسـت هي أَيْـضاً األوىل من 

نوعها. 

وروت املصادر أن «األهنومي» الذي يسكن 
منـذ سـنوات يف حـي الجحمليـة، تعرض يف 
البدايـة العتداء مـن قبل املرتـِزق الذي انتقل 
حديثـاً إىل الحي، وبعد ذلك بسـاعات، توّجـه 
الجندي املرتـِزق إىل منزل «األهنومي» وأطلق 
عليه الرصاص فور أن فتح له الباب، وعندما 
تراجـع الضحيـُة إىل داخـل البيـت ليتفـادى 
النـريان، لحقه الجنـدي املرتـِزق وقتله أمام 

أعني زوجته وأمه وأطفاله. 
وُسـجلت خالل الفرتة املاضيـة العديُد من 
الجرائـم املماثلة التي قام فيها جنود املرتِزقة 
بقتـل مواطنـني أَو إصابتهـم داخـل بيوتهم 

وأمام أفراد أرسهم. 
سـلطُة املرتِزقـة وحـزب اإلصالح  وتلجـأُ 
وناشـطوهما، إىل تربيـر هذه الجرائـم بأنها 
«ترصفـات فرديـة» مع أنهـا تتكّرر بشـكل 
متواصـل، ومؤّخـراً كادت تتحول إىل سـلوك 
شـبه يومي، كما أنه لم يتـم حتى اآلن ضبط 
أَو معاقبة أيٍّ من مرتكبي هذه الجرائم وهي 
ا؛ بَسـبِب أن الجناة ينتمون إىل ما  كثـرية ِجـدٍّ
يسـمى «الجيش الوطني» أَو «قـوات األمن» 
التابعـة للمرتِزقة، أَو أنهـم تابعون أَو أقارب 

لقيادات عسـكرية أَو مسـؤولني مرتِزقة، بل 
يف معظـم الحـاالت، تلجأ سـلطة املرتِزقة إىل 
تمييع القضايا للدفاع عـن الجناة وتربئتهم، 
كما حـدث مع جرائـم «اغتصـاب األطفال» 
التي كشفت منظمة العفو الدولية جانباً من 
تفاصيلهـا، وأّكــدت أن سـلطات املرتِزقة يف 
مدينة تعز تقف بوضوح إىل جانب املغتصبني 
وتحميهـم، لالعتبـارات املذكـورة، بـل تقوم 
قوات املرتِزقة بمالحقة أرس األطفال الضحايا 

الذين يلجأون إىل القضاء!
 

بططةئ ق تاعصش 
ومن أساليب التغطية عىل االنتهاكات التي 
تمارسها العصابات التابعة لسلطات وقوات 
املرتِزقة يف مدينة تعز، محاولة إقناع الضحايا 
بالتنـازل عن القضايـا التـي يرفعونها، كما 
ـام مع الشـاب «أيمـن» الذي  حدث قبـل أَيـَّ

يعمل بائعاً للقات إلعالة أرسته. 
ونرش ناشـطون مقطع فيديـو يوثق قيام 
اثنـني من جنود ما يسـمى «اللواء ١٧٠ دفاع 
جـوي» التابـع للمرتِزقـة (حـزب اإلصالح) 
باالعتداء عىل «أيمـن» داخل محل بيع القات 
وإطالق الرصـاص عليه، ثم نهب القات الذي 

يمتلكه إىل جانب مبلغ مايل، ثم غادرا. 
وبحسـب مصادر محلية، فقد قدم الشاب 
شكوى، إال أن سلطات املرتِزقة تحاول إقناعه 

والضغط عليه للتنازل عنها. 
وتعتـرب جرائـم االعتـداءات عـىل الباعـة 
وأصحـاب املحالت من أكثر الجرائم انتشـاراً 
داخـل املدينـة بشـكل متواصل، َحيـُث يلجأ 
الجنـود املرتِزقـة َكثـرياً إىل تهديـد البائعـني 

واالعتداء عليهم للحصول عىل املال. 
ومن ضمن االنتهاكات التي شهدتها مدينة 
تعـز خالل األيّـام القليلة املاضيـة، اختطاف 
موظف يف «محكمة رشق تعز، يُدعى إبراهيم 
املجيـدي، مـن قبل مسـلحني، وهـي حادثة 
ليسـت هـي أَيْـضاً جديدة عىل سـجل جرائم 

وانتهاكات املرتِزقة. 
وتشـهد مناطق سـيطرة املرتِزقـة خارج 
ام  مدينة تعـز أَيْـضاً جرائَم مماثلًة، فقبل أَيـَّ
قام مرتِزقة ما يسـمى «اللواء الرابع مشاة» 
بقطع الخط املؤدي إىل املدينة؛ ِمن أجِل فرض 
مبالـَغ ماليٍة عـىل وسـائل النقل التـي تريد 

العبور. 
وتغطـي انتهـاكاُت عصابـات املرتِزقـة يف 
مدينـة تعـز وضواحيهـا أنواعاً متعـددًة من 
الجريمـة، منهـا القتـل والحرابـة، والنهـب 
األطفـال  واغتصـاب  املسـلح،  والسـطو 
فئـة  مـن  الفتيـات  (ُخُصوصـاً  والفتيـات 
واالختطـاف  البيـوت  واقتحـام  املهمشـني) 
العسـكرية،  باألطقـم  والدهـس  والتعذيـب 
والعائـالت،  لـألرس  الجماعيـة  والتصفيـات 
والتهجـري القـرسي، وكل نوع يحـوي عدداً 
من الجرائم املتكّررة وليسـت جريمة واحدة، 
كما أن معظمهـا يتم تنفيذها بطريقة بالغة 
البشـاعة، وتـربز فيهـا مظاهـر االسـتقواء 
بالسالح والسلطة، ويترصف املجرمون عادة 
بحريـة تامة أثنـاء الجريمة وبعدهـا، بل إن 
السـكان يف مدينـة تعـز باتوا يعرفـون جيًِّدا 
أسـماء وصور الكثري من مرتكبي الجرائم، يف 
الوقت الذي تّدعي سلطاِت املرتِزقة أنها تبذُُل 

جهوداً ملعرفتهم!

املرتجصئ غظضطعن بأعالغ طثغظئ تسج:
سظ «جغح» طظ المةرطغظ!
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- كيـف تنظـرون إىل تَحـرُِّك اإلمام زيد 
-عليه السـالم- وملاذا تَحـّرك من، َحيُث 

الدوافع واألهداف؟ 
 ورد يف نـص دعـوة اإلمام زيـد -عليه 
ــة للتَحـّرك الثـوري قوله:  السـالم- لألُمَّ
(عباَد الله فأعينونا عىل من استعبد أُّمتَنا، 
وأخـّرب أمانتنـا، وعّطل ِكتابَنـا، وتّرشف 
بفضـل رشفنـا، وقـد وثقنا من نفوسـنا 
باملـيض عـىل أُُمــورنا والجهاد يف سـبيل 
خالقنا ورشيعـة نبينا صابرين عىل الحق 
ال نجـزُع من نائبة مـن ظلمنا، وال نرهب 
املوت إذَا سلم لنا دينُنا، فتعاونوا تُنرصوا.. 
يقول الله عز وجل يف كتابه: «يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
ُكـْم َويُثَبِّْت  وا اللَّـَه يَنُرصْ آَمنُـوا إِن تَنـُرصُ

أَْقَداَمُكْم»). 
مـن هنا نعرُف بـأن تَحـرَُّك اإلمام زيد 

ــة من  عليه السـالم هـو السـتنقاِذ األُمَّ
العبوديـة للطغاة، وإحيـاء العمل بكتاب 
اللـه بعد أن ُغيَِّب تمامـاً من واقع الحياة، 
وإقامة العدل يف الحياة بعد أن سـاد بديالً 
عنه الظلُم والطغيان، وكان عليه السـالم 
يقـول: واللـه ال يدُعنـي كتـاُب اللـه أن 
أسُكَت. كيف أسكت وقد خولف كتاُب الله 

وتحوكم إىل الجبت والطاغوت؟!
 

- ما الذي نسـتلهُمه من ثورة اإلمام زيد 
عليه السالم؟

ا أن نعوَد لكـي نتأمَل  مـن املهـم ِجــدٍّ
يف تاريـخ أعالمنا وعظمائنـا وهداتنا من 
ـــة، نتأمل يف  نجـوم العـرتة وأعـالم األُمَّ
تاريخهم كيف كان اهتماُمهم باملسؤولية، 
كيف كانوا عىل مسـتوى عـاٍل من الصرب، 

ة العالية،  والثبات، والبذل، والعطاء، والِهمَّ
وما قدَّموه يف سـبيل الله سـبحانه وتعاىل 
ويف سـبيل املسـتضعفني من عبـاده، وما 
واجهـوه من طغيان يف اتّجاه آخر وتخاذٍل 
يف اتّجاه ثاٍن، َوهذا يزيدنا عزماً إىل عزمنا، 
صربنـا،  إىل  وصـرباً  همتنـا،  إىل  وهمـًة 
للبـذل والعطـاء إىل مـا هـو  واسـتعداداً 
موجود، فلهذه الذكريات ولهذه املناسبات 
أهميتُهـا الكـربى ومردوُدهـا املهـم عىل 
املسـتوى النفـيس وعىل املسـتوى الثقايف 

والفكري وعىل املستوى العميل. 
إن ما يرِبُطنا باإلمام زيد عليه السـالم 
وغريه مـن أعـالم الهدى من أهـل البيت 
عليهـم السـالم هـو أعظـُم الروابط بعد 
ارتباطنـا بالله سـبحانه وتعـاىل، بل هو 
جزٌء من ارتباطنا بالله سـبحانه وتعاىل، 

يرِبُطنـا بهم االقتـَداُء واالتِّبـاُع واالهتداء 
والتمسـك، هم لنا الُقـدوة والقادة، وهم 
لنـا الرموز، هم لنا النوُر الذي نسـتيضُء 
به يف ظلمات الجهـل والباطل والطغيان، 
هـم صلة مـع الله سـبحانه وتعاىل ومع 

هديه. 
اإلمـام زيـد عليـه السـالم هـو يمثـل 
مدرسة متكاملة نتعلم منها أبلغ الدروس 
ونحن امتـداد لثورته  والعـرب، وُخُصوصاً 
املباركة، نحن اليوم بفضل الله سـبحانه 
وتعاىل قـد وفقنا الله وثُْرنـا ضد الظاملني 
والطغـاة وكتب الله لنـا النرص عىل هؤالء 
الطغـاة واملسـتكربين، وما زلنـا اليوم يف 
مواجهـة مبارشة مع قوى الرش والعدوان 
ونخوُض أكربَ معركة عىل مسـتوى الدنيا 

بكلها. 
لذلك نحن نسـتلهُم من اإلمام الشـهيد 
زيد بن عيل عليه السالم ومن ُكـلِّ مواقِفه 
وأقواله وأفعالـه وجهاده وتقواه وعالقته 
باللـه وخشـيته مـن اللـه، واستشـعاره 
للمسؤولية، نستلهُم من مدرسته املباركة 
ُكـلَّ مـا يزيدنا وعياً ويقينـا، فيما يزيدنا 
بصريًة، فيمـا نزداد فيه ثباتاً وعزماً وقوة 

إراَدة. 
 

- هل كان اإلمام زيد –عليه السالم- علماً 
لطائفة معينة؟

يشـري السـيُد القائـُد عبـد امللـك بـدر 
الديـن الحوثـي إىل أن اإلمـام زيـد بن عيل 
ــة  -عليهما السـالم- كان َعَلمـاً لكل األُمَّ
اإلسـالمية، وكان َعَلماً للمسلمني جميعاً، 
ـة جده، وليس فقط  قائداً وهادياً لـكل أُمَّ
للطائفـة الزيديـة، ودعوتُه كانـت عامًة، 
نـداَءه  ـه  ووجَّ عامـًة،  كانـت  وحركتـه 
ـــة جميعـاً، فتَحّرك يف  وخطابَـه إىل األُمَّ
ــة  ــة جـده، حمـل َهـمَّ األُمَّ أوسـاط أُمَّ

ــة.  ــة ُكـّل األُمَّ بكلها، وسعى إلنقاذ األُمَّ
 فاإلمـاُم زيـٌد -عليـه السـالم- غضب 
لله وصدع بالحق يوَم سـكت السـاكتون، 
اليائسـون،  وخضع  العاجـزون  وصمـت 
ويـوم استسـلم األذلـون، فتَحـّرَك بـكل 
شـموخ وبـكل ثبـات، بعزة اإليمـان عىل 
ُخَطـى األنبياء-عليهم السـالم- ال تأخذُه 
يف اللـه لومة الئـم، ال يبايل بلـوم الالئمني 
وال بجربوت الظاملني وال بطغيان الطاغني 

واملستبدين. 
اإلمـام زيـد (عليـه السـالم) بدافـع 
أن  يـدرك  كمؤمـن،  تَحـّرك  املسـؤولية 
انتماَءه لهذا الدين، وأن تمسـَكه بكتاب 
اللـه عـز وجـل، وأن اقتَفـاَءه ألثـر نبي 
اإلسـالم محمـد يفـرُض عليه حتمـاً أن 
يتَحّرَك، وأن ال يسكَت، وأن يصدَع بكلمة 
وأن  الجائـر،  السـلطان  وجـه  يف  الحـق 
، وليعمل  ـة َجدِّه ليُقيَم الحقَّ يتَحّرَك يف أُمَّ
عـىل إقامة العدل، هو يذكر ما قاله َجدُّه 
رسـول الله -صلوات الله وسـالمه عليه 
وعىل آلـه: «مـن ال يهتم بأمِر املسـلمني 

فليس من املسلمني». 
كمـا حاُل أعـالم الهـدى إىل يومنا هذا، 
فالسيد القائد عبد امللك بدر الدين الحوثي 
ــة وليس خاصاً  ـة ُكـّل األُمَّ هـو َعَلٌم لألُمَّ
بطائفـة معينـة، كمـا هـو حـال القرآن 

الكريم؛ ألَنَّهم ُقرناؤه. 
 

- ما عالقُة ثورة ٢١ سبتمرب بثورة اإلمام 
زيد عليه السالم؟

ثـورة ٢١ سـبتمرب هـي امتـداٌد لثورة 
وحركـة اإلمام زيـد عليه السـالم، امتداد 
يف  واملضمـون،  الجوهـر  يف  امتـداد  كيل، 
الـروح والهدف، امتـداد يف املوقف، امتداد 
يف التوّجــه، امتـداد يف طبيعـة الظـروف 

والدوافع. 

اإلطام زغث -سطغه السقم- تَتّرك إلتغاء السمض بضااب اهللا 
ــئ طظ السئعدغئ لططشاة وإظصاذ اُفطَّ

افعظعطغ: بعرة اإلطام زغث أسادت إتغاء صغط الحعادة وتعجغه ُبعخطئ املسطمني ظتع السثو
السقطئ التعبغ: اإلطام زغث طحسض لطبعرة والتص والظدال اقجاماسغ وعع طا غمدغ 

سطغه الحسإ الغمظغ الغعم يف طعاجعئ السثوان افطرغضغ السسعدّي
 : طاابسات 

أّكــد رئيـُس الهيئـة العامـة لألوقـاف، 
العالمـة عبداملجيد الحوثـي، أن اإلمام زيداً 
عكف عـىل القرآن ثالَث عرشَة سـنًة، ورأى 
أن اإلسـالَم ال يفاِرُق مرشوَع الثورة، وإنما 
جاء لتثبيت الحق والعدل واملساواة والحرية 
ــة  والعدالة، وليس للتسـلط عىل رقاب األُمَّ
ونهـب أموالها، ما جعله يخـُرُج بثورة ضد 

الطغاة والظلمة. 
واعتـرب الحوثـي يف فعاليـة أقيمت، يوم 
أمـس، بهـذه املناسـبة أن اإلمام زيـداً هو 
مشـعٌل للثورة والحق والنضال االجتماعي، 
ـــة، والوقـوف يف  واملطالبـة بحقـوق األُمَّ
وجـوِه الطغيـان، وهـو املصـريُ ذاتُـه الذي 
يميض به اليوَم الشـعُب اليمني يف مواجهة 

العدوان وقوى االستكبار. 
يت  كمـا أّكــد أن ثـورَة اإلمام زيد ُسـمِّ
«ثـورة الفقهاء»؛ ملشـاركة ُكــّل الطوائف 

فيهـا، ُخُصوصاً العلماء، وعىل رأسـهم أبو 
حنيفة وغريه ممن أيّدها، الفتاً إىل أن اإلمام 
زيـداً ليـس محصوراً عـىل مذهـِب الزيدية 
فحسـب، وإنما كانت الشـافعيُة والحنفيُة 
والصوفيـُة زيديـًة، وكل من حمـل العقائد 
الصحيحـة ونهج الثورة ضـد الظاملني، هو 
زيديٌّ ويُنَسُب إىل اإلمام زيد -عليه السالم-. 
وأَفـاد رئيُس هيئة األوقاف بأن االحتفاَل 
باإلمام زيـد احتفاٌل بنهج الثـورة والحرية 
ونـرصة  الظلـم  مواجهـة  يف  والتضحيـة 
الوحـدة  تعزيـز  إىل  داعيـاً  املسـتضعفني، 
واالصطفـاف، والوقـوف يف وجـه الطغـاة 

واملستكربين والعمالء. 
وأَشـاَر إىل أن اإلسالم منارُة حق وهداية، 
ونظام وقانون، ودولة إسـالمية تقيم رشَع 
اللـه وتصـون الحـقَّ إىل يـوم القيامـة، ما 
يتطلـب مـن الجميع التـزّوَد بقيم اإلسـالم 
الصحيحـة، والسـري عـىل نهج أهـل البيت 
-عليهم السـالم- وأخالقهم، وسلوكياتهم، 

وسريتهم العطرة. 

وذكـر العالمـة الحوثـي أن اإلمـام زيـداً 
-عليه السـالم- هو أول من فتح باب الجهاد 
واالجتهاد بعد األئمة املنصوص عليهم، وجعل 
الجهاَد يف سـبيل الله منهجـاً إىل يوم القيامة، 
ُمشـرياً إىل أن تنظيَم مثل هذه املناسـبات هو 

لرتسيخ قيم ومبادئ وأسس اإلسالم. 
من جانبـه، أوضح األكاديمـي والباحث 
اإلسـالمي الدكتور حمود األهنومي أن ثورَة 
اإلمام زيد -عليه السـالم- ارتبطت بالقرآن 
ـــة للعودِة إىل  الكريم؛ إلدراكـه حاجَة األُمَّ
كتـاب الله وُسـنة النبي الكريـم -صىل الله 

عليه وآله وسلم-. 
وأّكــد أن ثـورَة اإلمـام زيـد نارصتهـا 
وأيَّدتهـا جميـُع الفئات والنخـب والعلماء، 
ُمشـرياً إىل نتائَج ثورته يف ترسـيخ األهداف 
املعَلنة، وتحقيق األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وإعادة إحياء قيم الشهادة، وتوجيه 
بُوصلة املسـلمني نحو العدّو، وتقديم رؤية 
للتغيـري يف ُكــّل عرص، وانتشـار اإلسـالم، 

والقضاء عىل الثقافات الباطلة. 
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األربعاء والخميس

العدد

24 محرم 1443هـ..
1 سبتمرب 2021م

(1224)
تقارير 

الثغض: افطط الماتثة تاتمض طسآولغئ إدَخال بثور طخابئ بفطرغات تثّطـر الجراسئ
الجغادي: الئثور الفاجثة الاغ تط إتقشعا طخابئ بفطر «ضرشغعقرغا» وعع غسائر جثغثًا ودخغًق سطى الغمظ
عجاع: شطر «ضرشغعقرغا» لع اظاحر شغ افراضغ الجراسغئ الغمظغئ جغاسئإ بأضرار ضئغرة سطى المتاخغض الجراسغئ

طظ شدغتئ «افغثغئ الفاجثة» إلى «الئثور الصاتطئ»

باعجغعات أطرغضغئ إلرضاع الغمظغغظ

افطط املاتثة.. اخطفاف جثغث طع الاةعغع وطتاربئ اقضافاء

طعصع أطرغضغ: الرغاض وواحظطظ تساثثطان جغاجئ الاةعغع ضسقح وخظساء تافعق اصاخادغًا

 : خاص: 
تواصـُل املنظمـاُت األممية نهَجها يف املشـاركة 
«الناعمـة» يف حرب التجويع واالبتزاز ضد الشـعب 
اليمني، وهذه املرة من باب «املساعدات» اإلنتاجية، 
عىل غـرار «املسـاعدات» الغذائية الفاسـدة، َحيُث 
أتلفـت الوحدات التابعة لـوزارة الزراعية والري، يف 
محافظة ذمـار، أمس الثالثاء، مئـاِت األطنان من 
البذور الفاسدة املقدمة من إحدى املنظمات الدولية 

التابعة لألمم املتحدة. 
وتفيد مصـادر محلية لصحيفة «املسـرية» بأن 
مكتب الزراعية بذمـار أتلف أكثَر من ١٧١ طناً من 
البذور الفاسـدة املقدمـة من منظمـة الفاو تحت 

مسمى «مساعدات للشعب اليمني». 
وعـىل أعقـاب ذلـك، عّلـق حقوقيـون وخـرباء 
أن  مؤّكـديـن  األممـي،  التمـادي  عـىل  زراعيـون 
األمـم املتحدة تسـعى إىل قطـع الطريق أمـام ُكـّل 
فرص اإلنتاج املحيل؛ بغرض إفقاد الشـعب القدرَة 
عـىل الوقـوف أمام الحـرب االقتصاديـة والحصار 
املفروض عىل سفن الوقود والدواء والغذاء والسلع 

االستهالكية. 
ويوضـح مدير عام الشـؤون القانونية يف وزارة 
ــاب الخيل، أن  الزراعـة والري، املحامـي عبدالوهَّ
«الكميـَة التي تـم إتالفها أرادت الفـاو من خاللها 
تدمريَ الزراعة يف اليمن»، ُمشرياً إىل أن «الجزء األكرب 
من الكميـة كانت متجهًة نحـو األرايض املحتّلة يف 
املحافظات الجنوبية»، يف إشارة إىل أن «السلطاِت» 
يف املحافظات املحتّلة تتماهى مع املخّطط األممي، 
بحيث لم تقم يف أيٍّ من املرات بضبط «املساعدات» 

الفاسدة، ال سيما يف الجانب اإلنتاجي. 
ويحّمـل الخيـل يف ترصيح خاص لـ «املسـرية» 
األمَم املتحدة كامَل املسؤولية عما تقوم به منظمة 
الفاو التابعة لها من إدَخال بذور مصابة بفطريات 
تدّمـر الزراعة، الفتـاً إىل أن األكياس التي تم تعبئة 

البـذور بداخلها، بعُضها تحمُل شـعاَر ما يسـمى 
«مركـز امللـك سـلمان» َو»املسـاعدات اإلماراتية» 
وهي التي تعتدي عىل الشـعب اليمنـي، األمر الذي 
يكشـف مجّدًدا اصطفـاَف املنظمـات األممية مع 
املؤّسسـات التابعة للعدوان، وانسجامها يف توزيع 

«اإلغاثات القاتلة». 
إىل  بحاجـة  ليـس  أن «اليمـن  الخيـل  ويؤّكــد 

مسـاعدة املنظمات امللَغمة، وإنما ندعوهم إىل كف 
الرضر ورفع الحصار عن الشعب اليمني». 

 

أضرار صاتطئ
ويف سـياق التداعيـات الكارثيـة الناجمـة عـن 
التآمـر األممـي «اإلغاثـي»، يؤّكــد رئيـس قسـم 

الحجـر الداخـيل يف اإلدارة العامـة لوقايـة النبات، 
املهندس عبدالله الزيادي، أن البذور الفاسـدة التي 
تم إتالفها كانت سـتؤدي إىل نتائج تتسبب بأرضار 
كارثيـة بيئية وزراعية، موضًحا البذور املقدمة من 
الفـاو مصابة بفطـر «كرفيوالريـا»، منوًِّها إىل أن 
هـذا الفطر يعترب جديـًدا ودخيالً عـىل اليمن، كما 
أن هـذه البذور األممية التالفة سـتؤدي إىل القضاء 
عـىل املحاصيل الزراعيـة يف اليمن، وهـو ما يؤّكـد 
أن املنظمات األممية تسـعى بكل األساليب لتفتيِت 
إجـراءات مواجهـة الحرب االقتصاديـة والحصار، 
َحيُث تعمد إىل تدمري الزراعة لجعل الشـعب معتمداً 
عـىل الـواردات، يف ظـل فـرض حصـار خانق عىل 
املوانـئ اليمنية، ويف مقدمتها مينـاُء الحديدة الذي 
صّعـد تحالف العدوان من القرصنـة عليه، بفرض 
قيود عىل سفن الغذاء والدواء والسلع االستهالكية 
الرضوريـة، بعد سـنوات من القرصنة عىل سـفن 

املشتقات النفطية. 
مـن جانبـه، يقـول املختـص يف اإلدارة العامـة 
للرقابـة عـىل الجـودة يف وزارة الزراعـة، املهندس 
رياض هزاع: إن الفطر األممي الجديد املحمول عىل 
البذور لن يقف عند َحــّد القضاء عىل املحاصيل يف 

نطاق وجوده، بل سيمتد عرب البيئة. 
ويضيـف هـزاع لــ «املسـرية» أن «هـذا الفطر 
لـو انتـرش يف األرايض الزراعية يف اليمن سيتسـبب 
بـأرضار كبـرية عـىل املحاصيـل الزراعيـة»، وهو 
ما يكشـف النوايـا األممية العدوانية واملمارسـات 

العدائية املبطنة بغالفات املواد «اإلغاثية القاتلة». 
الجديـر ذكره أن هذه ليسـت الجريمـَة األممية 
يف  السـموم  املنظمـات  فيهـا  تدخـُل  التـي  األوىل 
«اإلغاثـات» القاتلـة، َحيـُث قامت يف وقت سـابق 
بتوزيع أغذية أغنام وأبقار أَدَّت إىل نفوق املئات من 
املوايش، عىل غرار املبيدات التي تم توزيعها يف ذمار، 
وأدت إىل نفـوق اآلالف مـن مـزارع النحـل، وإبادة 

العرشات من مزارع املحاصيل. 

 : طاابسات: 
سـّلط موقـُع مينتـربس األمريكي الضـوَء عىل 
الحـرب االقتصادية واملجاعة الدائرة يف اليمن جراَء 
اسـتمرار العـدوان والحصار األمريكي السـعودّي، 
أن واشـنطن تـذر الرمـاد عـىل العيـون  مؤّكــداً 
بترصيحات سـالم جوفاء هدُفها إبعاُد األنظار عن 

املعاناة والجرائم. 
األوضـاع  إىل  نيـوز  مينتـربس  موقـع  وتطـرق 
املعيشية املتدهورة يف املحافظات الجنوبية املحتّلة، 
وأن  كبـري،  بشـكل  ترتفـع  األسـعار  أن  مؤّكــداً 
«االحتجاجات التي اندلعت يف املحافظات الجنوبية 
تأتي يف أعقاب القرار األخري لحكومة املرتِزقة برفع 
سـعر رصف الـدوالر األمريكي للسـلع الرئيسـية 

املنقذة للحياة». 
وقـال تقريـر مينتربس إنـه «عندما تعـرب وزارة 
الخارجيـة األمريكية عـن قلقها بشـأن اليمن، فهذا 
يعني أنها ستوّجـه رضبة جديدة للبطون الجائعة»، 
ُمضيفـاً أنه:» أثناء هذا التطور األخري، رفعت اململكة 
الغنية بالنفط سعر رصف الدوالر األمريكي املستخَدم 
لحسـاب الرسـوم الجمركية عىل السـلع األََساسـية 
التـي تدخل اليمن، وهو ما يشـكل عقبة جديدة أمام 

املواطنني، َحيُث سرتتفع أسعار السلع». 

وأَشـاَر املوقُع األمريكي إىل أنـه يف أعقاب القرار 
السـعودّي، تضاَعـَف سـعُر السـلع األََساسـية، ال 
ما يف عـدَن وحرضمـوت واملهـرة وجميـع  ِســيـَّ
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  الجنوبيـة  املحافظـات 

االحتالل اإلماراتي السعودّي. 
وبـنّي أنـه «يف عـدن، تضاعفـت أسـعاُر الزيت 
والصلصات والخرضوات والفواكـه أكثَر من ثالثة 
أضعـاف، وتنطبـق الزيادة يف الرسـوم من ١١٠ إىل 
٢٥٠ ريـاالً يمنيـاً للـدوالر عىل السـلع األََساسـية 
مثل الدقيق والسـكر وزيت الطهي واألرز والحليب 

والوقود واألدوية». 
واستطرد التقرير «وفقاً لألمم املتحدة والهيئات 
اإلنسـانية املحلية العاملة عـىل األرض، َفـإنَّ هذه 
الخطـوة قد فاقمـت بالفعـل األزمة اإلنسـانية يف 
الدولـة التي مّزقتها الحرب، َحيـُث يعتمُد أكثُر من 

٨٠ ٪ من السكان عىل الواردات». 
ويف سـياق الحديـث األممي، يفيـد تقريٌر صادٌر 
عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
يف اليمـن، أن الريـاَل اليمنـي يف «مناطق سـيطرة 
حكومـة الفاّر هـادي قد خرس أكثر مـن ٣٦ ٪ من 
قيمتـه خالل عام، مما تسـبب يف ارتفاع األسـعار، 
فيما يؤّكــد املوقع أنه «عالوة عىل ذلـك، أَدَّت هذه 
الخطوة إىل نرش الخوف بـني العائالت اليمنية التي 

تكافح ضـد الفيضانات وفريوس كورونا إىل جانب 
انتشار األمراض األُخرى». 

وأَشـاَر التقريـر إىل الرفـض الشـعبي اليمني يف 
الشـمال والجنوب لسياسـات التجويع السـعوديّة 
األمريكيـة، وقال: «لقـد نّظم اآلالف مـن اليمنيني 
مسـرياٍت يف مـدن بجميع أنحـاء البلـد، للمطالبة 
بعدم اسـتخدام الجوع كسـالٍح من قبل السعوديّة 
والواليـات املتحـدة؛ ِمـن أجـِل إخضـاع السـكان 
الخاضَعـني  اليمـن  ورشق  جنـوب  يف  املحليـني، 
للسـيطرة السـعوديّة، َحيـُث اندلعـت احتجاجاٌت 
منفصلة مؤّخراً؛ بَسـبِب انقطـاع التيار الكهربائي 
املتكّرر وتدهور الخدمـات الصحية، يف الوقت الذي 
يتفاقم فيه الوضع الكارثي، جراء انتشـار فريوس 
كورونـا وعـدم تلقـي املوظفـني يف القطـاع العام 
لرواتبهـم، خرج املئاُت إىل الشـوارع يف موانئ عدن 

وأبني وتعز والشحر يف املهرة». 
وأوضـح التقرير أنـه ويف غضون ذلـك، «رفض 
ال املرتبطني  العديُد من التجار واملسـتوردين والُعمَّ
اإلذعـاَن للقـرار السـعودّي وملواجهـة ذلـك قاموا 
باإلرضاب.  ونـّوه موقع مينتـربس إىل أن «ارتفاع 
أسـعار املـواد الغذائية بشـكل حـاد يف املحافظات 
الجنوبيـة منـذ يونيو ٢٠٢٠ بسـبب سـوء اإلدارة 
السعوديّة، وفقاً للبنك الدويل الذي أفاد بأن متوسط 

التكلفة الوطنية للحد األدنى لسـلة الغذاء ارتفع إىل 
٤١٫٩٥٠ رياالً سـعوديّاً (حوايل ٦٣ دوالراً) يف يونيو، 
بنسـبة ٤ ٪ أعـىل من الحـد األدنى لسـلة الغذاء يف 
مايو، مدفوعاً باالنخفاض الكبري يف قيمة الريال». 
وأّكــد التقريـر أن قـراراِت الحـرب االقتصادية 
لحكومـة املرتِزقـة «جاءت يف إطـار حملة الضغط 
األقىص التي مارستها السـعوديّة وبدعم من إدارة 
بايدن؛ إلخضاع اليمنيني، َوتتزامن مع خطوة أُخرى 
ال تقل خطـورة عن زيادة الرسـوم الجمركية»، يف 
إشـارة إىل التوّجـه نحو فرض االسترياد عرب ميناء 

عدن وإغالق ميناء الحديدة. 
ولفـت إىل أن القـراَر الـذي اتخذتـه السـعوديّة 
بشـأن املغرتبني اليمنيني وترحيلهم يأتي يف سـياق 
الحـرب االقتصادية عىل الشـعب اليمنـي، ُمضيفاً 
«قـرار ترحيل املغرتبـني خطوة لن تـؤدَي فقط إىل 
تفاقم األزمة اإلنسـانية يف اليمن وعدم االسـتقرار 
االجتماعـي َورصاع مسـلح لسـنوات قادمة، لكنه 
يقّوض أَيْـضاً أيَّ احتمال متبقٍّ للجمهورية اليمنية 
للخروج من هذه الحرب، وفقاً لتقرير صدر مؤّخراً 

عن مركز صنعاء للدراسات». 
مينتـربس  موقـع  أّكــد  التقريـر،  ختـام  ويف 
األمريكي أن حكومَة اإلنقـاذ بصنعاء «تمّكنت من 

الِحفاظ عىل سعر رصف مستقر». 
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اإلغراق السطسغ لطسعق 
بالمظاةات الثارجغئ 

وطتاربئ المظاب المتطغ 
بطرق سثة

 : د. غتغى سطغ السصاف

مما ال َشـكَّ فيه أن العـدواَن االقتصاديَّ 
بشكل مبارش استهدف املنشآِت اإلنتاجيَة 
والخدميـَة والبُنَـى التحتيـة، ودّمـر كافة 
مقومـات الحياة املعيشـية واإلنسـانية يف 
اليمـن، وتوقـف جـزٌء كبريٌ من األنشـطة 
االسـتثمارية  والربامـج  االقتصاديـة 
الحكوميـة وجـزٌء كبريٌ من االسـتثمارات 
ـة، وانسـحاب أغلـب املسـتثمرين  الَخاصَّ

وخلف الكثري من األزمات.
ولكـن مـا لـم نالحظـه خـالل العقـود 
السـابقة وجـوُد عـدوان اقتصـادي غـري 
مبـارش ينفـذه تحالف دول العـدوان ومن 
سـار يف فلكهـم، وكان يهـدف إىل تدمـري 
االقتصـاد اليمني بشـكل تدريجـي، وكأن 
ظاهـرَة الرفاهية والغنـاء الفاحش لُزمرٍة 
فاسـدٍة كانـت ترتبَُّع عىل مفاصـل الدولة 
وتتحكم بمصري الشـعب اليمنـي بأكمله، 
وتنهب ثرواته ومقدراته، وتُْؤِثُر مصلحتَها 

الشخصية عىل املصلحة العامة. 
ومـن ناحيـة أُخـرى، كان لهـا الـدوُر 
الكبريُ يف تدمري االقتصـاد الوطني بصورة 
غـري مبارشة عن طريق تطبيق سياسـات 

اقتصاديـة فاشـلة ونتائجهـا عـىل املدى 
الطويل تسـبّبت يف انهيار كبـري لالقتصاد 
الوطنـي وعملته املحلية، ومـن ضمن تلك 
السياسات تطبيق سياسة اإلغراق السلعي 
للمنتجات الخارجية دون ضوابط ومعايري 
علمية وعمليـة وإهمالهـا املتعمد يف عدم 
دعـم املنتـج املحـيل الزراعـي والصناعي 
واتِّبـاع إجـراءات سـاعدت عـىل تاليش ما 
كان موجـوداً من بعض املنتجـات املحلية 
السـابقة، وكل ذلـك كان وفـق إمـالءات 
خارجية اسـتعمارية هدفها السيطرة عىل 

املرتكزات االقتصادية يف اليمن. 
وما يتعني علينا فعلُه يف املرحلة القادمة 
تصحيح تلك األخطاء والتجاوزات السابقة 
السـابقة  السياسـات  اسـتخدام  وعـدم 
الخاطئـة كمنطلق لبنـاء اليمـن الحديث 
الـذي يعـول عليـه جميـع أبناء الشـعب 
اليمني الصامد يف وجـه العدوان والحصار 
العـدوان  مخّططـات  نشـارك  ال  وأن 
التآمرية باالسـتمرار يف تنفيـذ ما فرضوه 
مـن سياسـات تدمريية بتعـاون األنظمة 
السابقة ومحاولة تصحيحها قدر اإلْمَكان. 

 

تشغريات جاطسئ عادشئ ق عادطئ:
ويف هذا اإلطار ال يخفى علينا ما حدث من 
تغريات إيجابية يف بعض مؤّسسات الدولة 
وحّققت نجاحاً كبرياً، منها الهيئة العامة 
للزكاة مؤّسسـات إنتاج الحبوب وغريها، 
وذلك بفضل الله سـبحانَه وتعاىل وجهود 
القيـادة الثوريـة والسياسـية والرشفـاء 
مـن أبناء هـذا الوطن والتوجيه امُلسـتمّر 
يف التغيـري والتحديـث يف بقية مؤّسسـات 
الطاقـات  ُكــّل  لبـذل  وتهيئتهـا  الدولـة 
اإلنتاجية وتحقيق النتائـج املطلوبة رغم 

املعوقـات وضعـف اإلْمَكانيات واسـتمرار 
العـدوان والحصار واآلثار السـلبية نتيجَة 
التـي  السـابقة  االقتصاديـة  السياسـات 
مـا زال الوطـن يعاني منهـا، ونجاُح هذه 
املرحلـة مرهـوٌن ببناء مؤّسسـات الدولة 
والتعـاون املجتمعي والشـعبي والتضافر 
مـع ُكــّل الوطنـني الرشفـاء مـن نَُخـٍب 
علميـة ووطنية وأحزاب ومنظمات وكافة 
الفئات من املجتمع للنهوض بهذا املجتمع 
إىل التقـدم واالزدهـار والبنـاء االقتصادي 
وتحقيق السيادة واالستقالل واالنتقال إىل 
مرحلة تطويـر العمل املؤّسـيس يف جانبه 
االقتصادي إىل طور متقدم وتنفيذ الخطط 
االسـرتاتيجية التي مـن شـأنها النهوُض 
بمسـتوى التنميـة يف كافـة أنواعهـا عرب 
خطـط وآليات تنفيذية ومعايري اقتصادية 

تنموية. 
إن سياسة إغراق األسواق املحلية بالسلع 
واملنتجات املستوردة تزداد بشكل مضطرد 
سـنوياً دون تدخـل فاعـل أَو وضع قوانني 
تنظم عملية اإلدَخـال للبضائع التي ال تجد 
مـن يردعهـا أَو يخضعهـا إىل أدنـى درجة 
معمول بها من قوانني الفحص والسـيطرة 
النوعيـة، ومفهـوم اإلغـراق يرتبط بجانب 
األسعار، َحيُث إن اإلغراَق السلعي هو قياُم 
منشـأة ما ببيع سـلعة يف األسواق األجنبية 
بسـعر أقل مـن بيعـه يف األسـواق املحلية، 
أما الجانُب الثاني فهـو مرتبٌط بالتكاليف، 
َحيُث يمكن االدِّعـاُء بوجود حالة إغراق إذَا 
تـم بيُع سـلعة يف األسـواق بسـعر أقلَّ من 
تكلفـِة إنتاجهـا، وهنا يجُب وقـُف اإلغراق 
السـلعي غـري العـادل للـرشكات األجنبية، 
وذلـك بفرض رضيبٍة عىل الواردات، ويُطَلُق 
عليها (رضيبة مقاومة اإلغراق) وإجراءات 

أُخرى، واالستفادة من تجارب الدول يف هذا 
الجانب واملتقدمة يف إنتاجها املحيل الزراعي 
والصناعـي، علمـاً بـأن سياسـة اإلغـراق 
السـلعي ظاهـرة ذات أبعـاد خطـرية عىل 
االقتصاد الوطني؛ لذلـك يتوجب أن تتصدر 
مهـام الدولـة َحـاليٍّا خطـط وبرامج عمل 
قصرية وطويلة األمد للحد منها، عالوة عىل 
رضورة دعم الصناعـة الوطنية، من خالل 
تشـجيع الدولـة للمؤّسسـات والـرشكات 
والقيـام بـرشاء سـلعها ودعمهـا وبيعها 
للمسـتهلك بأسعار مخفضة وأسعار جيدة 
واتِّخـاذ إجراءات أُخرى ممكـن تنفيذها يف 

الظروف الحالية. 
األمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود 
للتصـدي لهذه الظاهرة، َحيـُث أن وزارات 
الصناعة والتخطيـط والزراعة هي املعنية 
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أوالً؛ ألَنَّ سياسة اإلغراق السلعي يف معظم 
أسـواق البلـدان الناميـة، ومنها السـوق 
اليمنيـة كانت السـبب الرئيـيس يف تدمري 
اإلنتـاج الصناعـي املحيل وزيـادة يف أعداد 
العاطلـني عن العمـل؛ لذلك يجـب الرتكيز 
عىل أهم الطرق والوسـائل التي يمكن من 
خاللهـا التوصـل إىل وضـع آليـات تحمي 
قطاعاتنا االقتصادية من اإلغراق السلعي 
وإيجاد األطر الترشيعيـة والقانونية التي 
من شـأنها النهوض باقتصادنـا وحماية 
املنتج املحيل وتحقيق منافسـة عادلة بما 
يعزز آليات السوق ومن خالل االطالع عىل 
تجـارب الـدول يف هذا املجـال وبناء ثقافة 
وطنية وبالشكل الذي يجعل املواطن اليمني 
يسـهم يف عمليات التنمية بجميع أبعادها 
االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية، َحيُث 
إن الطـرَح املعريف النظـري والتحلييل لهذا 
املوضوع يسهُم يف تكوين رؤيٍة موضوعية 
لـدى الباحثـني واملهتمـني يف الدولـة عـن 
القطاعـات  لحمايـة  الكفيلـة  السـبل 
االقتصادية من اإلغراق السلعي، َوإذَا كان 
البلـد يعاني من محدوديـة الصناعات فيه 
ـٌص يف إنتـاج املـواد  أَو أن إنتاجـه متخصِّ
األولية، ويتسـم قطاعـه الصناعي بضآلة 
مسـاهمته يف تكوين الناتج القومي، َفـإنَّ 
أدواِت السياسة التجارية قد تكون وسائَل 
مناسبًة لتشجيع قيام الصناعات كما هو 

الحال يف العديد من البلدان النامية. 
 

اإلظااُج يف طصاوطئ اإلغراق:
وقـد تكّررت دعـوات الحد من سياسـة 
اإلغراق السـلعي التي تتعرض لها األسواق 
املحلية، وعدها املعنيون وأصحاب املعامل 
والرشكات ورؤساء االتّحادات املهنية وعدد 
مـن األكاديميـني من أبـرز العوامـل التي 
لحرمانها  اإلنتاجية  القطاعات  تسـتهدف 
مـن قوة التنافـس، فيمـا اعتربها البعض 
سياسـًة تهدُف إىل تدمري اإلنتـاج الوطني 
وتقويض مرتكزاته االقتصادية وإفشـاله 
وشـل قدراته التنافسـية، إذ تشهد السوق 
اليمنيـة فـوىض تجاريـة نتيجـة لإلغراق 
السـلعي غري املدروس وغري املسيطر عليه 
وتتدفق البضائع والسـلع من أغلب املنافذ 

الحدودية للبلد ومن مختلف دول العالم. 
ومن املعـروف أن الصناعة من القطاعات 
َفــإنَّ  وعليـه  األهميّـة،  والبالغـة  املهمـة 
االهتمام بها يكتسـب أهميّـة فائقة، َحيُث 
يتمّكـن البلد مـن تفعيل الواقـع الصناعي؛ 
لذلـك سـوف يتجـه إىل التقليل من اسـترياد 
ـة ذات املواصفـات الرديئـة  السـلع وَخاصَّ
منها، وال بد من االعـرتاف بأن الواقع الحايل 
ـة ملعامـل  للصناعـة اليمنيـة مؤلـم وَخاصَّ
ورشكات القطاع الخاص التي حاولت العودة 
لإلنتـاج بعـد أن تعرضـت للتدمـري املمنهج 
من العدوان الغاشـم والحصـار الجائر الذي 
يَُشـنُّ عىل بلدنا عىل مدى سـبع سنوات، إال 
أنها واجهت مصاعـَب كبرية، مما اضطرها 

للرتاجع والعجز عن إيجاِد الحلول.
ويمكـن تلخيُص األبعـاد االقتصادية يف 
الواقـع الحايل للنشـاط الصناعي بجوانَب 
هـا التأخُر يف توفـري الدعم املايل  عـدة، أهمُّ
للـرشكات الصناعيـة لتمكينها من إطالق 
عمليـة تطويـر وتحديـث شـاملة وإعادة 
تأهيل عمالـة وتطوير البُنية التحتية ومن 

قبـل لـم تُرَصـد يف املوازنـة أمـواٌل كافية 
إلعـادة تشـغيل املعامل وتأهيلهـا وغابت 
السياسـات الحمائية النسـبية للصناعات 
من االسـترياد غري املنظم للسلع والبضائع 
األجنبية، كما غابت الترشيعات والقوانني 
التـي تضمن حقـوق امللكيـة الفكرية من 
االخرتاعات واالبتـكارات، مما أضعف دور 
القطاعني العام والخاص ومساهمتهما يف 

املشاريع االقتصادية والتنموية. 
 

دور السغاجات الاةارغئ 
والخائئئ يف تسجغج اإلظااج:

دور  تفعيـَل  َفــإنَّ  اإلطـار،  هـذا  ويف 
السياسـة التجاريـة ضـد حـاالت اإلغراق 
للسـلع واملنتجـات الزراعيـة والصناعيـة 
ي سياسـة تجارية  يف اليمـن يقـيض بتبنـِّ
ثابتٍة؛ لحمايـة اإلنتاج الصناعي والزراعي 
املحـيل من منافسـة املسـتورد والسـماح 
بنسبة اسـترياد تفي بتغطية عجز اإلنتاج 
املحـيل، وكما هو معمول بـه يف الكثري من 
البلدان املجـاورة، فضالً عن فرض رشوط 
مواصفـات صحيـة يف املنافـذ الحدوديـة 
اليمنيـة، كمـا أن تفعيـل آليـاِت العمل يف 
القطاع الزراعي يحتلُّ أولويًة؛ كونه القطاع 
املسـئول عـن األمـن الغذائي للبـالد، فمن 
الـرضوري معالجة املشـاكل التـي يعاني 
منهـا هذا القطـاع الحيـوي؛ بغيـَة إنتاج 
املحاصيـل التي تدُخـُل يف صلب احتياجات 
مدخـالت  يف  وتدخـل  اليوميـة  املواطـن 
اإلنتاج للصناعات الوطنيـة، والوصول إىل 
االكتفـاء الذاتـي من املحاصيـل الزراعية، 
ـة االسـرتاتيجية منها واالسـتغناء  وَخاصَّ
عـن الصناعـات الخارجيـة، وبذلـك نقلل 
مـن االعتماد عـىل الصناعـات واملحاصيل 
الزراعية املستوردة التي ُغصَّ بها األسواق 
اليمنيـة، فارتفاع تكاليـف اإلنتاج هي من 
ُجملـِة األسـباب التـي تعيُق انطـالَق هذا 
القطـاع، بنظر الخـرباء االقتصادين، وكل 
هذه العوامل أسـهمت يف الرتاجع الواسـع 
لإلنتاج املحيل، وأصبح املستوَرد من جميع 
املـواد الغذائية يشـكل غالبيـَة البضائع يف 

السوق اليمنية. 
ومـن التوصيـات التي يجـُب العمُل بها 
إنشـاُء أَو تفعيـُل العمـل بقانـون حماية 
املنتجـات املحلية، انسـجاماً مع املتغريات 
التي طـرأت عـىل االقتصاد اليمنـي وفتح 
األسـواق أمـام التجـارة العامليـة؛ لغرض 
بنـاء صناعـة وطنيـة ولتفـادي حـدوث 
رضر قد يلحق بها من املمارسـات الضارة 
مـن سياسـات إغـراق األسـواق بالسـلع 

يف  املـربّرة  غـري  الزيـادات  أَو  واملنتجـات 
الـواردات أَو املنتجـات املسـتوردة التـي 
تدعمهـا الـدول املصـدرة، بمـا يـؤدي إىل 
فقـدان رشوط املنافسـة العادلـة؛ ألجـل 
ذلك يجـب تقديم مرشوع قانـون حماية 
توفـري  عـىل  والعمـل  املحليـة  املنتجـات 
التمويل الـالزم للمسـتثمرين الصناعيني 
التأسـيس  ألغـراض  ميـرسة  بـرشوط 
والتطويـر والتوسـع، سـواء مـن خـالل 
تمديد فرتة التسـديد للقـروض املمنوحة 
لهـم وتوفري الضمانـات الالزمة للقروض 

ـة للصناعات  من قبـل الحكومـة، وَخاصَّ
الصغـرية واملتوسـطة، وكذلـك العمل عىل 
دعم القطاع املختلط يف اليمن، ملا يمتلك من 
خربات وقـدرات صناعية مهمـة تراكمت 
ة وأنـه يمثل مجاالً  عىل مر السـنني، َخاصَّ
للتعـاون بـني القطاعـني العـام والخاص 
والنوعيـة  الجـودة  بمسـتوى  واالهتمـام 
للصناعات اليمنية من خالل دعم وتطوير 
مؤّسسـات الدولـة املختصـة ومـن خالل 
التنسـيق والتعاون بني الجامعات ومراكز 
ووضـع  الوطنيـة  والصناعـات  األبحـاث 
اسـرتاتيجية محـّددة وواضحـة للتنميـة 
الصناعية والزراعيـة والبدء بتنفيذها عىل 

أرض الواقع. 
عامـة  اسـرتاتيجية  مـن  جـزء  وذلـك 
للتنميـة االقتصادية تسـتهدف إعادة بناء 
الصناعـة وتأهيلها وتطويرهـا، بما يعزز 
دورها يف عمليـة التنميـة االقتصادية مع 
إعطاء دور فاعل للدولة يف هذا املضمار إىل 
جانب القطاعني الخاص واملختلط ووضع 
سياسـات صناعيـة وإجراءات مناسـبة؛ 
لغرض دعم وتشـجيع النشاط الصناعي، 
الصناعـة  بواقـع  النهـوض  يؤمـن  بمـا 
وتنميتهـا ورفـع كفاءتهـا وتفعيـل دور 
دائرة التنظيم والتطوير الصناعي يف وزارة 
الصناعـة؛ بَهـدِف إجراء التدابـري ملواجهة 

املمارسات الضارة.
ومن جملة السياسات التجارية املطلوبة 
اللجوُء إىل وسائل حماية الصناعة الوطنية 
يف هذه  من املنافسـة األجنبية، وُخُصوصاً 
املرحلـة الحرجة التـي تمر بهـا الصناعة 
اليمنيـة، وذلك مـن خالل فرض الرسـوم 
الجمركية املناسـبة عىل السلع املستوردة 
واملنافسـة لإلنتـاج املحـيل، وبمـا يف ذلـك 
القيـود الكميـة عىل املسـتوردات يف بعض 
الحـاالت؛ وذلـك لكـي تتمّكـن الصناعـة 
الوطنية مـن الوقوف عىل قدَميها وتغطية 
تكاليف إنتاجها املرتفعة وتحقيق مستوى 
مقبول من األرباح وتقديم املحفزات املالية 
بأشكال مختلفة، وبما يتناَسُب مع حاجة 
الصناعـات املختلفة وأهميتهـا لالقتصاد 

الوطني ودعم إْمَكانياتها عىل التصدير. 
 

 السغاجات اقجرتاتغةغئ 
وافذر الساطئ:

ويتعني عىل الدولة لتحقيق اسرتاتيجية 
عامـة للتنميـة االقتصاديـة توحيـُد آفاق 

مسـتقبلية تعتمـد عـىل عنـرصي املوارد 
الطبيعيـة والبرشية، َحيـُث تعترب وفرتها 
وجودتهـا نقطـة بدايـة مسـار النهضـة 
الزراعـي  املنتـج  ودعـم  االقتصاديـة 

والصناعي.
والهدف األََسـايس السـرتاتيجية التنمية 
االقتصاديـة الحالية يف اليمن هو توسـيع 
القاعـدة اإلنتاجيـة، فضـالً عـن رضورة 
تأهيل املـوارد الطبيعية والبرشية والدعوة 
إىل االستثمار يف القطاع الزراعي والصناعي 
وتبسـيط  التسـهيالت  جميـع  ومنـح 
اإلجـراءات لجميع التجار واملسـتثمرين يف 
الداخـل والخـارج والعمل عـىل التخطيط 
االسـرتاتيجي القائم عىل املعايـري العلمية 
والخطـوات العمليـة بمشـاركة املجتمـع 
وجميـع املؤّسسـات الحكوميـة إلحـداث 
تنمية مستدامة واالسـتفادة من التجارب 
الدوليـة يف مجـال التنميـة والرتكيـز عىل 
الربامـج التـي تتـالءم مـع بيئـة الريـف 
وإرشاك جميـع األطـراف يف عمليـات بناء 
املناهـج  وفـق  الوطنيـة  االسـرتاتيجية 

الحديثة للتخطيط االسرتاتيجي. 
وأخـريًا إننـا نـرى فيما سـبق اإلشـارة 
إليـه مـن خطـوات وإجـراءات الحكومة 
بشـأن اإلطار العـام للسياسـة الصناعية 
وأدواتهـا ومتطلباتهـا وكذلـك يف مكونات 
برنامـج التحول االقتصـادي واالجتماعي 
األخـري برنامجـاً وطنياً يحمـُل بني طياته 
جوانـَب كثـريًة ومتعـددة مـن متطلبـات 
واألصغر  الصغـرية  بالصناعات  النهـوض 
ورفـع جاهزيتهـا ومقدراتهـا اإلنتاجيـة 
والتصديريـة والتشـغيلية َفــإنَّ ُكـّل هذا 
سـوف يكـون لـه دور كبـري يف مكافحـة 
وانتهاء سياسة اإلغراق السلعي يف السوق 
اليمنية، وإضافة لذلك َفـإنَّ الواجب الديني 
والوطنـي لرجـال املـال واألعمـال يفرض 
عليهـم واجـَب الحفـاظ عـىل اقتصادهم 
الوطني من االنهيار والضياع، ويتمثل ذلك 
بدعمهم ومشـاركتهم يف تحقيـق التنمية 
االقتصاديـة، من خالل تنمية املنتج املحيل 
ووضـع آليات وإجـراءات عمليـة لتطوير 
مـن  والحـد  والتسـويق  اإلنتـاج  عمليـة 
سياسـة إغراق األسواق بالسلع واملنتجات 
الخارجية، ويكون ذلك بالتعاون مع وزارة 
الصناعـة والتجارة والجهـات املختصة يف 

حكومة اإلنقاذ الوطني.
وعليه ندعو جميع املسـتثمرين والتجار 
الوطنيـني مـن رجـال املـال واالقتصاد يف 
خارج الوطن العودة لتأسيس استثماراتهم 
وخدمة وطنهم وتفويت الفرصة عىل أعداء 
اليمن من تنفيذ مخّططاتهم ومؤامراتهم، 
وما يمكن أن نويص به أَيْـضاً بهذا الشـأن 
هو تجسيد تعاون وتفاعل حقيقي ومثمر 
بني القطاع الخاص واملؤّسسات الحكومية 
املعنيـة يف تحديـد آليـات عمـل واضحـة 
ومحّددة لتنفيذها ِوْفـقاً لهذه السياسـات 
أرض  عـىل  وتجسـيدها  الربامـج  وهـذه 
الواقـع حتى تؤتـي ثمارها املنشـودة مع 
التأكيـد عـىل أهميّة شـمولها آلليات عمل 
نة لتنميِة الصناعات الصغرية  تنفيذية مزمَّ
التنافسـية  قدراتهـا  وتعزيـز  واألصغـر 

وتمويلها، بحسب املمِكن واملتاح. 

 * وضغض وزارة المالغئ

    الاثطص طظ السغاجات 
المالغئ السابصئ َأَجاس 
الاشغغر اقصاخادي الثي 
غاططئه الغمظ التثغث

   عغؤئ الجضاة 
وطآّجسئ التئعب وباصغ 

المآّجسات «التثغبئ» 
رجمئ ظمعذجاً راصغاً شغ 
وصئ طئضر طظ سمرعا

   تفسغض السغاجئ 
الاةارغئ اقجاراتغةغئ ضث 
تاقت اإلغراق غسرع طظ 

سةطئ اإلظااج الخظاسغ 
والجراسغ المتطغ 

وتماغاه
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إغقُق ططار 
خظساء.. غطاٌء 
دولغ وخمٌئ 

أطمغ!
 أبع عادي سئثاهللا السئثلغ 

 
قـوى  اسـتمرار 
العـدوان وعىل رأسـها 
وإرسائيـل  «أمريـكا 
وآل سـلول» يف إغـالق 
مطار صنعاء الدويل يف 
اليمنيني  املـرىض  وجه 
بحـق  حـرب  جريمـة 
وتكشـف  اإلنسـانية 
زيـف ادِّعـاءات األمـم 
حمايـة  يف  املتحـدة 
حقوق اإلنسـان ورعايـة األطفال واإلنسـانية وهي 
تعمل عىل قدم وسـاق يف قتل اإلنسـانية وقتل اآلالف 
من املدنيـني يف اليمن بغارات عمالئها من آل سـلول 
وفرض حصار مطبق عىل شعبنا اليمني بغطاء دويل 

وصمت أممي..! 
«إغـالق مطار صنعاء الـدويل» جريمة حرب بحق 
اإلنسانية ووصمة عار يف جبني األمم املتحدة «عرشة 
آالف مريـض فارقـوا الحيـاة بعـد أن تعهـدت األمم 
املتحـدة بنقلهـم إىل الخـارج عرب جـرس طبي لكرس 
الحصـار جزئيا ولكن بات ذلـك ال وجود له يف الواقع 
وال يزال عرشات آالف من املرىض بانتظار املصري ذاته 
إذَا اسـتمر إغالق مطار صنعاء أمام الرحالت املدنية 

يف ظل صمت دويل وصمت أممي..! 
كما تسـبب إغالق «مطار صنعـاء الدويل» بتفاقم 
معاناة الشعب اليمني، من َحيُث الخسائر االقتصادية 
أَو الطبيـة التي انعدمت نتيجة لشـحة الوقود وعدم 
توفر الكثري من األدوية نتيجة فرض القطع البحرية 
األمريكيـة لحصاٍر خانـٍق عىل املوانـئ اليمنية وكذا 
الخسـائر االقتصادية التي تقدر باملليارات عىل مدى 
السنوات السـبع مما أَدَّى إىل تفاقم الوضع اإلنساني 

املرتدي يف البالد..! 
كل ما يحدث يف اليمن من فظائع وجرائم تندى لها 
البرشية بحق اإلنسـان اليمني من قبل قوى العدوان 
وعىل رأسها «أمريكا وإرسائيل وآل سعود» ال نجد له 
صوتاً من منظمات حقوق اإلنسان واألمم املتحدة..! 
ال جّدية لدى السعوديّة وحلفائها يف حلول السالم 
ورفع الحصار عن «الشعب اليمني»، الحل أن يميض 
هـذا الشـعب يف يف الدفاع عن نفسـه وحقه املرشوع 
لتحرير اليمن من رجس جحافل العدوان ومرتِزقتها، 

وما النرص إال من عند الله..

الةعاُد سطى الطرغصئ اإلجرائغطغئ 

المةامع حرغٌك شغ الاظمغئ 

طرتدى الةرطعزي 
 

مـا بنَي فـرتة وأُخـرى تجُد القـوَم غارقـني يف متاهاِت 
أحالمهـم الخبيثـة، يحاولون مـن خاللهـا إذكاَء النعرات 

الطائفية والَقبَلية. 
ومـا بـني هـذه وتلـك يختلقـون املشـاكَل، يرّوجـون 
ألفكارهـم الضالـة والهّدامة بأنهم عىل الرصاط السـوّي 
ة وأنهـم الجمهوريـة  وأنهـم الوطـن والديـن والُهــِويـَّ

والديمقراطية والثورة وأن الوطن بدونهم ال يشء. 
رأيناهـم -قـادًة وأفـراداً علمـاء ومتعلمـني أكاديميني 
ووزراء مدنيني وعسكريني ومشايخ دين وقبيلة جميعهم- 
باعوا ومن لم يبـع فهو راٍض عن بيع أخيه صاحبه جاره 
وزميله يف العمل يف الحزب أَو يف االرتزاق سابقهم وتابعهم. 

صياماً قياماً ال يفرتون حمداً وشـكراً ألسـياد فتات ارتزاقهم يف نجد 
الشـيطان أَو يف إمـارات الخـري الصهيونيـة جميعهـم يسـبّحون ليلهم 

ونهارهم تمجيًِّدا لوالة نعمتهم وقادة عبثية حربهم. 
أدوات رخيصـة كيفمـا وجهتهـم السياسـة السـعوديّة واإلماراتية 
ـابي توّجـهـوا وبال ضمري وطني وأخالقـي وبدون وازع  والتديّـن الوهَّ
دينـي أضحوا مرتِزقـًة بدرجة امتيَاز، يسـابقون بعضهـم للفوز برضا 

البيت األبيض وهو كبريهم الذي علمهم السحر. 
إن الذين ارتزقوا سـواٌء عليهم أنصحتهم أم لـم تنصحهم ال يتقبلون 
النصح وال يصدقونك بنفاقهم يميلون حسب هوى من يُطعمهم الفتات 

والقذارة. 
ختم الله عىل قلوبهم وعىل سـمعهم وعىل أبصارهم غشاوة، فكان أن 
باعوا أنفسـهم بثمن بخٍس دراهم معدودة ويف سوق النخاسة واالرتزاق 
تاجروا مع الشـيطان وزبانيته يف الخليج دينهم مقابل دنيا من فتات ال 

تُسمن وال تغني من جوع. 
ففـي متاهـات االرتزاق تتسـكع نفـوس أراد لهـا الله العـزة بالدين 
والعروبـة فأبـت إالَّ أن تكون خبيثة ذليلة هانت صاحبها واسـتصغرته 

وحطَّت من قدره عند عوام البرشية الصديق منهم والعدو.
ولإلنسان أن يضع نفسه َحيُث يريد، إّما يف القمة أَو يف القاع واألفضل 

له أن يحسن االختيار ويجعلها يف القمة بشموخ وافتخار. 
وإن تحّدث أحُدهم عن الخري والكرم السـعودّي والخليجي وحرصهم 
عـىل اليمـن األرض واإلنسـان، فباللـه عليكم هـل تنتظرون خـرياً من 

الغزاة؟!.
رشٌّ مطلـق ورشار البرشيـة يضمرونـه ويبدون منه حسـب الحاجة 
واملصلحـة، قولهم نفـاق وصمتهـم نفاق أَيْـضـاً وحتى 
نظرتهم وابتسامتهم نفاق ويرون ُكـّل البرشية أعداءهم 
حتى وإن كانـوا يف صفهم محرضـني مرجفني ومثبطني 
فهـم ال يثقون بهم وال يمكنونهم من يشء ما لم يُكن فيه 

ومقتىض أسباب ذلك حاجة لهم. 
تلك هي وأكثر أسـاليب الغزاة مهما كانت مسـمياتهم 
وجنسـياتهم فهم سـواٌء ويف خانة املعتدين سـواٌء أكانوا 
يهـوداً ونصـارى أَو يهـوداً ومرشكـني محسـوبني عـىل 
العروبة والدين والذي قد يبدو أنهم قد مردوا عىل النفاق. 
ما يعانيـه اليمنيون قاطبة رشقهم وغربهم شـمالهم 
وجنوبهـم مـن قبـل تحالـف العـدوان مـا كان ليكـون 
لـوال تواطؤا قطعـان املرتِزقة بكافـة انتماءاتهـم الحزبية 

واملناطقية والطائفية وماهية مسئولياتهم. 
فهم من جعل تحالف العدوان يسـتفحل برش أعماله الخبيثة التي لم 
ترتِق للمستوى الحيواني وهو يمعن ويرسف يف القتل والتدمري حتى إنه 
وبأسـاليبه القذرة يعمل عىل تهجري األهايل وسـكان بعض املناطق التي 
تراها إرسائيل ويرها األمريكان مواقع ذات اسـرتاتيجية هامة وسيطرة 

كاملة عىل جغرافيا واسعة. 
فمثالً ممارسـات العدّو وعىل رأسه األدوات (السعوديّة واإلمارات) يف 
ما املهرة وعدن وجزيرتي سقطرى وميون،  محافظات الجنوب ال ِســيـَّ
قتٌل بطرق وأساليب الخبث األمريكي الداعيش تفجريات واغتياالت طالت 
شـخصيات وطنية وأُخرى مرتِزقة ويف سقطرى وميون تغيري الُهــِويَّة 
اليمنية العربية األصيلة احتالل واستحداث وإنشاءات وزيارات سياحية 
لبعثات إرسائيلية وإنشـاء قواعد عسـكرية يف الجـزر واملحافظات كما 
حصـل يف سـقطرى وميون واملهرة ومـا املخاء والخوخـة ببعيدتني عن 
النوايـا والخبـث اإلماراتي عن طريق أحذيتهم هنـاك عفافيش وغريهم 

ممن جندوا أنفسهم كمرتِزقة. 
ومـا تلـك الخدمـات والجهـاد إالَّ يف سـبيل الحـب والـوالء للكيـان 
الصهيونـي واألمريكي وجهـاد عىل الطريقة اإلرسائيلية ويف سـبيل من 
يسـعون يف إفسـاد املجتمعـات وتمييعهـا بثقافـة الخسـة واالعوجاج 
ـابي والذي أسـتفحَل بّرشهما َكثرياً بحق الشعوب العربية  اليهودي الوهَّ

واإلسالمية الرافضة للهيمنة واالستكبار.. 

طتمث خالح تاتط 
  

التنميـة االقتصاديـة مسـؤولية جماعيـة، وليسـت 
مسـؤولية الدولة أَو املؤّسسـات الحكومية، أَو فئة دون 
أُخرى، بـل إن املجتمع يعـد رشيكاً أََساسـياً يف التطور 

والرقي والتقدم والنهوض االقتصادي. 
فأيـة تنمية ال تقوم بمشـاركة املجتمـع تعترب تنمية 

ناقصة وال يُكتب لها االستدامة.. 
والشـعب اليمنـي شـعب معطـاء شـعب متعـاون، 
ومتكاتـف والتاريـخ يشـهد بذلـك، واألمثـال والِحَكُم 
اليمنية والعادات واألسـالف اليمنية تربهن عىل املشاركة 

الجماعية يف األعمال، سـواء الزراعية أَو غريها، فعندنا يف 
اليمن ما يسمى الُغرم أَو الجايش. 

وديننـا حثنـا عـىل التعـاون واملسـاعدة واملشـاركة 
الجماعيـة، قال تعـاىل (َوتََعاَونُوا َعَىل اْلـِربِّ َوالتَّْقَوٰى، َوَال 
تََعاَونُـوا َعَىل اْإلِثِْم َواْلُعْدَواِن) وخري دليل وشـاهد عندما 
طلبـوا من ذي القرنـني أن يبني لهم سـداً يحميهم من 
هجمـات يأجـوج ومأجـوج عـىل أن يعطوه جـْزًءا من 
خراجهـم -أي أموالهم-، ولكنَّ ذا القرنني طلب منهم أن 
يعينوه بقوة، وهنا الحكمة اإللهية برضورة املشـاركة يف 

العمل حتى يُكتََب له النجاح واالستدامة. 
فعندمـا تغفل املجتمـع وتهمله وال ترشكـه يف عملية 
التنميـة َفـأنت تهمـل رشيحة كبرية من أبناء الشـعب، 

وهـذا أكرب خطأ وقعت فيـه حكوماتنا السـابقة، عندما 
اعتمـدت عـىل التفكري املركـزي، وعـدم إرشاك املجتمع 
يف التخطيـط والتنفيـذ والتمويل للمشـاريع، وهذا كان 
السـبب يف فشـل ُكـّل تلك املشـاريع، وكانت عبارة عن 

مشاريع وقتية، لم يُكتب لها الدوام واالستدامة. 
واليوم ما أحوجنا للتَحّرك والتعاون وفق هدى الله يف 
التنمية الزراعية، وذلك من خالل املشـاركة املجتمعية يف 
بناء السـدود والحواجز الزراعيـة لحصاد مياه األمطار، 
وكذلـك يف تنفيذ وتقديم مبـادرات مجتمعية، يف إصالح 
وتعبيد الطرقات الريفية، وبناء فصول دراسية، وتتمثل 
هـذه املشـاركات من خـالل إنشـاء جمعيـات تعاونية 
زراعيـة، وجمعيـات تعاونيـة خريية، تسـهم يف تأطري 

العمل التعاوني، وكما نعلم جميعاً أن من أسباب النهضة 
االقتصادية التي شـهدتها اليمن خالل رئاسـة الشـهيد 
الحمدي إنشـاء تعاونيات مجتمعية وفق أسـس وقواعَد 
مجتمعيـة فاعلـة، وتوجيهها التوجيـَه الصحيَح لخدمة 
املجتمـع، والنهـوض بالوطـن وليس لخدمة أشـخاص 
ومكونات سياسية كما كانت بعد مقتل الرئيس الحمدي، 
والذي حّول تلك الجمعيات والتعاونيات لخدمة مصالح 
شخصية وحزبية، وبسـبب هذه السياسة وصلت اليمن 
إىل ما وصلت إليه من فقر وجوع، وتحولت اليمن من بلد 

مكتٍف ذاتياً إىل مستورد ملعظم احتياجاته الرضورية. 
فالجميُع معنيٌّ باملساهمة يف النهوض باقتصاد اليمن 

ومنها القطاع الزراعي الواعد واملستدام.

اظحروا بصاشَئ اإلبثاع واقباضار
فـإذا مـا أردنا الوصوَل إىل مـا وصل إليه غرينا فعلينا أن نسـلَُك 
الطريـَق التـي سـلكوها، كمـا أن علينا االهتمـاَم بكـوادر اليمن 
وعقوله النرية التي سـتصنع الغد املرشق، وبال شك علينا أن نوجَد 
زة للمبدعني واملبتكرين، من  عة ومحفِّ بيئًة وطنيًة شـعبيًّة مشـجِّ

خالل نرش ثقافة العلوم واالبتكار واإلبداع يف أوساط املجتمع. 
وأخـريًا يمكننـا القـوُل إن املهمَة تقُع عـىل عاتِق كافـِة املنابر 
اإلعالميـة، سـواٌء أكانـت وسـائَل تقليديـة كالصحافـة واإلذاعة 
والتلفزيـون، أَو حديثـًة كاملواقع اإللكرتونيـة أَو مدوَّنات الفيديو 
ومواقـع التواصـل، ومـن يقـوم عـىل تلـك املنابر مـن صحافيني 
وإعالميـني وفنيني.. عليهم نُرش ثقافة اإلبـداع واالبتكار؛ ِمن أجِل 

تحفيِز الجيل الصاعد عىل االبتكار واملنافسة وتحدِّي املستحيل. 

حرسغئ صرضضط ضحرسغئ دولئ بق ُعــعغئ وتضعطئ بق وذظ
برامج اإلصالح، ليصبَح فيما بعُد َمن يضُع آلياِت استغالل الدولة 
ملواردهـا وثرواتها السـيادية، ومخوالً لُه انتخاب مـن يراهم أهالً 
بتنفيذهـا؛ لكي يضمَن منطقياً إّما النجاَح يف اإلصالح االقتصادي، 

وبالتايل تمّكن هذه الدولة من سـداد القرض، أَو مزيداً من اإلخفاق 
والتعثـر؛ لضمان ديمومة بقائه فيهـا والتحكم بقرارها، وهذا هو 
التوّجــُه الذي يواكُب مسـاِلَك قـوى الهيمنة واالسـتغالل العاملية 

للسيطرة عىل موارد وثروات الشعوب املستضعفة. 
واليمـُن كواحدٍة من هذه الدول فقد حصلـت من صندوق النقد 
الدويل عىل قرَضني خالل الفرتة (2011م – 2014م)، بدأت يف إبريل 
2012م، بقيمـة 100 مليون دوالر، ثم يف سـبتمرب 2014م، بقيمة 
553 مليـون دوالر، والتي ال يُعـرف حتى اللحظة مصريها، غري أن 
صندوق النقد الدويل يف أكثر من مناسـبة قد انتقد بشدة حكومات 
تلـك الفـرتة ووصفهـا بالفاسـدة والفاشـلة (حكومة باسـندوة 
وحكومـة بحـاح)، واليوم ها هو الصندوق ذاته يسـعى إىل تقديم 
قـرض بقيمة 665 مليـون دوالر، لدولٍة بـال ُهــِويَّة وحكومٍة بال 
وطن وشـخوٍص بال رشعية، تحت مربّرات واهية ودوافَع زائفة ال 
ترقـى بأن يصّدقها جاهـل، لكن وعىل ما يبـدو أن وراَء األكمة ما 
وراءها، ومسـالك الحـرب االقتصادية عىل اليمـن واليمنيني تأُخذُ 
طـوراً جديًدا، وكما فشـلت حربُهم العسـكرية العبثية ستفشـُل 

حربُهم هذه، والعاقبة للمتقني. 
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اإلطام زغث.. بعرة 
ُطسامّرة وطحروٌع 

ــئ لضض اُفطَّ
د. طتمث الدعراظغ

 اإلمـام الشـهيد زيد 
السـالم،  عليه  عـيل  بن 
جهاديـة  مدرسـة 
محمدية ال تقبل العيش 
يف ظـل حكـم الظاملـني 
واملتجربيـن، من مدعي 
اإليمـان يف ذلـك العرص 
من  الجـور  حـكام  من 

بني أمية.
الـذي  اإلمـام  هـذا 
املدرسـة  مـن  تخـرج 

املحمدية مدرسـة تَحّرك مـن خاللها ُكــلُّ املؤمنني 
الصادقـني املخلصـني للـه، مـن خـالل منهـج الله 

وتوجيهات الله من خالل القرآن الكريم. 
هـؤالء الشـهداء العظمـاء من حفظـوا لدين الله 
موقَعـه، قدمـوا أرواحهم رخيصة يف سـبيل الله ويف 
نـرصة دين اللـه، تَحّركوا وهم يحملـون الثقة بالله 
متوكلني عليه وال يبالـون من تكالب األعداء وتجمع 
ة  املنافقني عليهـم، لكي يتمّكنوا منهـم َويضلوا األُمَّ

عن منهج الله الصحيح. 
لذلك ال بُـدَّ علينا أن نتعلم من ثورة اإلمام زيد التي 
تعترب امتداداً لثورة اإلمام الحسـني بـن عيل، امتداداً 
لجهاد اإلمام عيل، امتداداً لجهاد الرسول صلوات الله 

عليه وعىل آله.
رغـم ما كان عليه املجتمع يف عهـد اإلمام زيد من 
حالة خضوع َوذل لبني أمية، أعلن اإلمام زيد رفَضه 
أن يـوايلَ هؤالء أَو يسـلم دين الله لهـم، تَحّرك بثورة 

تعترب منهج العظماء من أبناء هذه األُمة. 

الثروس الُمساصاة طظ بعرة اإلطام زغث

ــَإ اإلطام زغث بُصثوة المسائخرغظ؟  لماذا ُلــصِّ

زغظإ إبراعغط الثغطمغ 

َل  ــَالُم- أن من َفضَّ تعّلمنـا من اإلمام زيد بن عـيل -َعَليْـِه السَّ

زخارَف الدنيا وُفتُونَها عـىل نعيم اآلخرة الرسمديّة، يُصِبُح ُمنكَّباً 

يف غياهـب الذُّل وقابعـاً يف ُظلماتها الرديّـة.. وتلحظ به أعيننا ما 

لوا الـذلَّ يف اللهث وراء األموال  اسـتحوذت أنفس الخونة أنهم َفضَّ

والعـروش وااللتحاق يف ركـب االرتزاق خريٌ لهم مـن أن يُنارصوا 

املكلـوم؛  وبلدهـم  املظلـوم  شـعبهم 

ليبيعـوا به دينهـم وُدنياهم وآخرتهم 

ويُصبحـوا عىل ما أّرسوا يف أنفسـهم 

نادمني وخانعني وأذالء. 

تعّلمنـا مـن اإلمـام زيـد بـن عيل 

ــَالُم- أن النّفـس متـى  -َعَليْــِه السَّ

ما اسـتقامت وقّدمت نمـاذج خالدة 

وَسـَمت إىل ُمناها األغىل يف االسـتقاء 

بزمـزم الهدايـة، واالستنشـاق بعبري 

التقـوى.. تُصبـح نفسـاً قنوعـًة بما 

اقتضـت مشـيئة اللـه وتجـري عـىل 

نحوها، فروح الّشـهيد، وأعضاء الجريح املبتورة، وصرب األسـري، 

وتضحيات املجاهد أبلغها اسـتقامًة وأكملهـا حقاً يف تدوين ُكـّل 

هذه املآثر الساميّة يف وجداننا بأحسن شكل وأقوم صورة. 

ــَالُم- أن االنتهاج  تعّلمنـا من اإلمـام زيد بن عـيل -َعَليْـِه السَّ

بِسـلك العدل واإلطاللة نحو نافذة األمر باملعروف واجتناب املنكر 

تُوِرُث الكرامة وينعم الناس بمرافئ االطمئنان يف ظل قيادة أعالم 

الهدى الذين اجتباهم الله لحمل املسؤوليات العظيمة، والدعوة إىل 

الصرب واالحتمال تجاه الظروف مهما تُكن مريرة يف أمدها. 

ــَالُم- أن السـكوت  تعّلمنـا مـن اإلمام زيد بن عيل -َعَليْـِه السَّ

عـن جرائم أخالء الباطل آفة تعصـف صاحبها بمزيٍد من الخنوع 

ـة أن تنهـض لتقض مضاجع  والخضـوع لهواهم، واألجـدر لألُمَّ

األعداء بروٍح قرآنيّة وعزيمة إيمانيّة. 

ــَالُم- أن الجليس  تعّلمنـا من اإلمـام زيد بن عـيل -َعَليْـِه السَّ

يف مائدة الفسـوق والهرولـة يف التوّيل ألعداء الديـن واألمة يُصبح 

نـداً لهم، ومنهم مـن كانوا يتلـون القرآن نائحـني بدموع الزيف 

وعملوا بخالفه ليفتحوا ألنفسهم ثغر 

الُخرسان املبني، ويلقـوا بها خاتمهم 

السيئة امُلتتبعة أثرها إليهم ولو كانوا 

يف بروٍج ُمشيّدة. 

تعّلمنـا مـن اإلمـام زيـد بـن عيل 

ــَالُم- أن البصرية أغنى  -َعَليْــِه السَّ

النعم اإللهية وكنز الكياسة اإلنسانيّة 

من أبواب الجهاد، فاسـتغاللها  وباباً 

الصحيـح يـؤدي إىل إحيـاء الحركات 

الثوريّـة الهادفـة إىل الصـدع بالحـق 

والوقـوف بوجـه الظلـم، وبهـا يُميّز 

املرء الخبيث من الطيب، والحق من الباطل، والصديق من العدّو.. 

واسـتغاللها الخاطـئ يـؤدي إىل فقـدان عنـان النّفـس وتصبح 

كاألنعام بل أضل منها سبيالً. 

فهـذه هـي املدرسـة الزيديّـة وثورتهـا العظيمة التـي أوقدت 

مشـاعل الّشموخ ورّسـخت يف األفئدة أجل الدروس والعرب.. ومن 

ِصبغة أهدافها نسـتلخص مبادئَ الحركة النهضوية ضد التسلط 

األمـوي الجائر؛ ليبقى السـؤدُد الزيدي والدُم الحسـيني والعطاُء 

املحمدي آلفاً يف خلجات مشاعرنا وثابتاً يف ناموس حياتنا. 

أطئ المطك الثاحإ 
 

ُقـدوة  زيـد  (اإلمـام  جملـة  َكثـرياً  نسـمع 

ـَالُم-  املسـتبرصين) فلماذا زيد بن عيل -َعَليْـِه السَّ

هـو ُقدوة املسـتبرصين ومـاذا تعني هـذه العبارة 

ومـا حاجتنا بهـا يف زمننا هذا؟ وملـاذا ال تزال آثار 

تلـك العبـارات التـي أطلقهـا اإلمـام زيـد بن عيل 

عليهما السـالم باقية حتى يومنا هذا؟ وماذا تعني 

البصرية؟ وملاذا كان يحـث اإلمام زيد عىل البصرية 

البصرية ثم الجهاد. 

البصرية هي البينة التي يهتدي اإلنسـان بَسبِبها 

َوهـي آلـة التمييـز بـني الحـق َوالباطـل َوجمعها 

ـذَا بََصاِئُر ِللنَّاِس  «بصائـر» قال الله عـز وجل: ﴿َهٰ

َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم يُوِقنُوَن﴾. 

والبصرية هي نور يف قلب اإلنسان املؤمن َورؤية 

ثاقبة َونافذة تصل إىل بواطن األمور َوحقائقها فال 

يقع فريسـة سـهلة ملا يروج لها العدّو من مربّرات 

وذرائـع واهية تـربّر للناس السـكوت عن مواجهة 

العـدّو، فحـرب املصطلحـات واملفاهيـم وتوظيف 

اآليات القرآنية واألحاديث املكذوبة عىل النبي األكرم 

-صلوات الله عليه وآلـه- لخدمة مصالحهم تعترب 

مـن أهم حروبهم الناعمة التي يهيؤوا بها النفوس 

ويروضوا الشعوب لتقبل بهم كأمٍر واقع مفروض 

ــة، لكي نرتكهم يسـعون لإلفسـاد بكل  عـىل األُمَّ

قدراتهـم ونظـل كشـعوب صامتني بـل وقد نصل 

إىل دعمهـم والقتال تحت رايتهـم؛ ِمن أجِل تحقيق 

مصالحهـم وتمكينهـم مـن غزونا ونهـب ثرواتنا 

وهذا ما يحصل لألسـف يف واقعنا والكارثة الكبرية 

أن هناك فئة من الشباب مضلل عليها وقعت تحت 

تأثري أالعيبهم وخدعهم وصدقوا أنهم يجاهدون يف 

سبيل الله وهم يف حقيقة األمر يقاتلون ومجندون 

يف سـبيل أمريكا وتزهق أرواحهم وهـم تحت راية 

السـعودّي أَو اإلماراتي الذي هو بدوره جندي تحت 

راية السيد األمريكي. 

فالبصـرية هـي الثبـات عـىل املبـادئ والقيـم 

الراسـخة التي تجعل مـن يقني اإلنسـان بحقيقة 

من يواجه وحقيقـة مفاهيم الجهاد كما هو يقني 

اإلمام عيل –عليه السـالم- وهو يقول لو كشـف يل 

الغطـاء ورأيت الجنـة والنار مـا ازددت يقينا؛ ألَنَّه 

كان عـىل يقني ثابـت غري مهزوز بحقيقـة القرآن 

والجنة والنار. 

ونحن -العباَد املستضعفني- ما أحوجنا أن نعيَد 

دعاَء (واجعل يقيني أفضَل اليقني). 

لـو كان النـاس عىل بصـرية كافية ملا اسـتطاع 

العـدّو غزونـا وال احتاللنـا وال نهـب ثرواتنـا وال 

السـعي بالفسـاد بني مجتمعاتنـا، فعندما نراجع 

ونحيي املفاهيم الراسخة يف جهاد األئمة السابقني 

كاإلمام الحسني وزيد وغريهما، نجد ُكـّل ما حصل 

يف املـايض مرتبطـاً بالواقـع املعارص وامتـداداً له، 

فكلمـا رأينا مئات القتىل مـن اليمنيني من مجندي 

جيـش التحالـف الـذي يطلقـون عليـه بالجيـش 

الوطني وما هو إال جيش عميل خائن تابع لألجنبي 

ولكنهم ال يسـتطيعون تسميَة األشياء بمسمياتها 

حتى يسـتقطبوا املغفلني نجدهم يسـقطون قتىل 

يف الجبهات إما بغارات صديقة حسـب ما يطلقون 

عليهـا أَو عىل أيـدي رجال الله الذيـن يقاتلون عىل 

مبادئ راسـخة وتحـت رايـة َعَلِم هـدى يوجههم 

ويذكرهـم ويقودهـم لتحرير أوطانهـم من دنس 

ولرسـوله  العـزة  (وللـه  رايـة  ولريفعـوا  املحتـّل 

وللمؤمنني) بحثاً عـن الدولة العزيزة الكريمة التي 

يطمح لها ُكـّل مسـلم والتي ال يمكن تحقيقها إال 

بالوصـول لالسـتقالل التام وكرس يـد األجنبي من 

التدخل يف شؤون البالد. 

نعـود إلمـام الجهـاد اإلمـام زيـد الـذي رفض 

السـكوت عىل واقع الظلـم واالمتهان الـذي كانت 

ــة آنـذاك بعد تفريطها بجـده اإلمام  تعيشـه األُمَّ

الحسـني، نشـأ يف كنف أبيـه زين العابديـن اإلمام 

السـجاد الذي كان ال ينىس أباه الحسني وهو يدعو 

ــة ويجهزها للتَحّرك  الله ويناجيه وهو يعلـم األُمَّ

يف وجـه الطغـاة الفاسـدين، هـو حليـف القـرآن 

الـذي قال عن نفسـه عندما كان ينصحـه البعُض 

بالسـكوت (واللِه ما يدعني كتاُب الله أن أسـُكَت) 

وهو الذي وىص ابنه يحيى بأن يقاتلهم ويجاهد يف 

سـبيل الله ولو لم يكن إال هو وحده مهما تقاعس 

الناس عن نُرصة الحق. 

فقـد فعلهـا أهـل الكوفـة معـه كمـا فعلوهـا 

مـع جـده الحسـني والسـبب هـو عـدم البصرية 

وعـدم الثبات وعـدم القناعة بأحقيـة قضيتهم يف 

ـة مع األراجيف  مواجهـة طواغيت عرصهم، َخاصَّ

واإلشـاعات والفربكات التي كان ينُرشها األمويون 

آنذاك، وعدم االسـتفادة مـن دروس كربالء وعاقبة 

التخـاذل الوخيمة التي دفعت ثمنهـا األجيال جيالً 

ـة تخذل  بعد جيل وحتـى يومنا هذا فكانت ُكـّل أُمَّ

ــة التي سـبقتها؛ ألَنَّها  إمامها هي أسـوأ من األُمَّ

عرفت عواقَب التخاذل وكّررت املأساة. 

البعض الذي ال مبادئ لـه وال بصرية كان يقاتل 

مـع اإلمام عـيل يف صفني وكانت نهايتـه بأنه كان 

من الخارسين البائسني الذين شاركوا يف قتل اإلمام 

الحسـني بن عـيل! وهذه مـن عواقب القتـال دون 

بصرية، ويف واقعنا الحايل لألسف هناك حفاظ قرآن 

ـابية عىل أنهم هم املجاهدون  تربوا يف مدارس الوهَّ

اإلسـالميون ولكـن خاتمتهـم بأن قتلـوا مجندين 

تحـت راية األمريكان يف حربها مع السـوفيت أَو يف 

حربهم يف سـوريا أَو يف اليمن أَو يف ليبيا، وهذا دليل 

قيـام البصرية والُقـدوة واملبادئ الراسـخة الثابتة 

التي ال تغريها األحداث والوقائع. 

ولهذا نحيـي ذكرى اإلمام زيد واإلمام الحسـني 

ــة حتى ال  ونحيـي ُكــّل ما له عالقـة بواقـع األُمَّ

نكّرر الكوارث التي حصلت لألجيال السابقة وحتى 

ــة وُطغاتها، ونزداد  نسـتطيع مواجهة أرشار األُمَّ

يقيناً بأن التمسـك بأعالم الهـدى يف زماننا هذا هو 

املنجـى الوحيد مـن الهـالك والضيـاع والتيه فهم 

سـفن النجاة وذلك كما ذكـرت آنفاً لكثرة املضللني 

مـن شـياطني اإلنس من يلبسـون الحـق بالباطل 

حتى يهلك ُكـّل يـوم مئات بل وآالف الناس وهم يف 

ضالل بينما كانوا يظنون أنفسـهم من املجاهدين، 

فالطريـق الوحيد للجهاد هو طريـق آل بيت النبي 

ومـا دونهـم هـو فقاعـات رسعـان ما سـيتخىل 

أصحابها عنها ومبادئ رسعان ما سيتم استبدالها 

حسب املصالح الدنيوية. 
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برظاطب رجال اهللا: (ططجطئ طسرشئ اهللا ظسط اهللا الثرس الثاطج) 
طظ الجارع أظئ أم اهللا؟ وطاى غضعن اإلظسان ظطعطًا ضفارًا؟

الاساطُض افطبُض طع ِظَسط اهللا غزعُر يف حضر املظِسط 
واطابال أواطره وظعاعغه

 : بحرى المتطعري:

تناَوَل الشهيُد القائُد رشَح قوله تعاىل: {أََفَرأَيْتُْم 
َمـا تَْحُرثُوَن أَأَنْتُـْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحـُن الزَّاِرُعوَن}، 
بقوله: [هذه األموال التي تحرثونها، هذه األموال 
التـي تجنون منهـا مختلف الثمـار، فتحصلون 
مـن ورائها عىل أمـوال كثرية، هـذه األرض التي 
تحرثونهـا، وهذا الـزرع الذي ينبـت بعد حرثكم 
{أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزَّاِرُعوَن}، (الواقعة:64) 
ما هذا سـؤال؟ نقـول لك: تذكر النعـم العظيمة 
عليك، تذكـر، إذَا أنت لم تتذكر فسـنذكرك نحن، 
فيأتي عىل هذا النحو من االسـتفهام {أََفَرأَيْتُْم َما 
تَْحُرثُوَن أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزَّاِرُعوَن}، كيف 
سـيكون جواب ُكّل واحد منا؟ الله هو الزارع].. 

هذا من جهة.. 
 مـن جهة أخـرى، لفـت ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه 
نظرنـا إىل أشـياَء كثريٍة نسـتخدُمها للزراعة وال 
تنجح الزراعـة إال بها هي أَيْضاً من نعم الله جل 
شـأنه، فقال: [الزراعة تشـمل مختلف األصناف 
التي بني أيدي الناس سـواء زراعة الزرع، زراعة 
القـات، زراعـة البـن، زراعـة الفواكـه، زراعـة 
الحبوب، تسـمى كلها زراعة، بعد أن تعرتف أنت 
بأن الله هو الزارع، الله هو الذي خلق هذه األرض 
التـي تحرثها، هـو الذي خلق لك هـذه اآللة التي 
تحرث عليها، أَو هـذا الحيوان الذي تحرث عليه، 

هـو الذي خلـق لك تلـك األيدي التـي تقبض بها 
املحراث، أَو تقبض بها عجلة القيادة يف الحرَّاثة. 
واألعـني التي تبرص بها.. أليسـت من الله؟.. هل 

يستطيع األعمى أن يحرث؟ ال يستطيع].. 
مضيفاً أَيْضاً بأنه هو سبحانه من خلق الرتبة، 
بمختلف أنواعهـا، وأن الله هو الذي يفلق الحبة 
يف األرض لكي تُنبت، ودور اإلنسـان مقترص عىل 
رمي البـذور يف األرض فقـط، وكل يشء هو من 

الله.. 
متسـائالً ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليِْه سـؤاالً مهّماً 
ومحورياً، َحيْـُث قال: [فما هو املوقف الصحيح 
بالنسـبة يل منه تعـاىل أمام ما أعطانـي، ما هو 
املوقف الصحيح؟ هل أرىض لنفيس أن أكون ممن 

اٌر}؟].  قال الله عنهم:{إِنَّ اْإلِنَْساَن َلَظلُوٌم َكفَّ

طعصُش اإلظسان طظ عثه الظسمئ:ــ
وأّكـــَد ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه بأنه ال يخلو األمر 
من إجابتني عىل سؤاله سبحانه: {أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه 

أَْم نَْحُن الزَّاِرُعوَن}:ــ
ــ اإلجابة األوىل:ـ أن يعرض اإلنسان عن الله، 
ويدبـر عنه، ويصـم آذانه عن اللـه، وهنا يكون 
اإلنسـان ظلومـاً كفاراً، مسـتحقاً لغضـب الله 

عليه.. 
ــ اإلجابـة الثانية: أن يقول اإلنسـان: أنت يا 
أللـه الزارع واملنعـم َواملتفضل وبالتـايل كما قال 

الشهيد القائد: [أيُّ املوقفني هو األليق باإلنسان 
مـن هذين؟ أليس هـو املوقف الثانـي؟؛ ألَنَّنا إذَا 
وقفنـا املوقف األول، موقـف الظلوم الكفار، بعد 
أن كنا قد شـهدنا عىل أنفسـنا وأقّريّنا يف إجابتنا 
عىل هذا التسـاؤل اإللهي، فقلنـا: بل أنت يا الله، 
أنت الزارع، أليسـت هذه جريمـة كبرية؟ أعرتف 
وأشـهد وأقر بأنك أنـت الزارع، ثـم أتعامل معك 
معاملـة الظلوم الكفار؟. أليسـت هـذه جريمة 

كبرية؟ جريمة كبرية فعالً]. 

الُصــْرآن غئني طثى سةج اإلظسان:ــ
ويف ذات السـياق اسـتمر ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه 
يف رشح اآلية، {َلْو نََشـاُء َجَعْلنَـاُه ُحَطاماً َفَظْلتُْم 
تََفكَُّهـوَن}، مبيناً مدى عجز اإلنسـان أمام قدرة 
اللـه سـبحانه، وأنـه ال يملـك لنفسـه رضاً وال 
نفعاً: [تتعجبون من سـوء حاله، كيف أصبحت 
مزرعتي بعد أن كانت خرضاء ومنظرها جميالً، 
أصبحت هكذا منظراً موحشاً، أصبحت حطاماً!. 
هـل ُكّل واحد منا يعرتف بأن الله يسـتطيع فعل 
هـذا؟ إذاً هـذا إقـرار آخـر، إذاً فهـو الـذي رعى 
هذه الشـجرة حتـى اسـتطعت أن تحصل منها 
عىل هـذا املحصول الكبـري، هو الـذي رعى هذه 
األشـجار حتى جنيـت أنت ثمارهـا. أم تظن أنه 
الغـاز والبودرة وهـذه الكيماويات هي نفسـها 
التـي أعطته الرعاية؟. هـي أيضاً مما خلقه الله 

سـبحانه وتعاىل، ويف نفس الوقت تذكَّـر أنه {َلْو 
نََشاُء َلَجَعْلنَاُه ُحَطاماً}. 

باظغاً:ــ ظسمئ املغاه، أططار وأظعار وسغعن:ــ 
عـاد ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه مجـّدداً إىل بداية 
املوضوع، وهو رشح أسـلوب (اإلشهاد َواإلقرار) 
الـذي اسـتخدمه الُقـــْرآن الكريم لـريد به عىل 
من يقول بأن األموال التي يملكها اإلنسـان إنما 
حصل عليها بشـطارته وذكائه، متناوالً بالرشح 
بُوَن، أَأَنْتُْم  اآلية اآلتيـة: {أََفَرأَيْتُُم اْلَماَء الَّـِذي تَْرشَ
أَنَْزْلتُُمـوُه ِمـَن اْلُمْزِن أَْم نَْحـُن اْلُمنِْزلُوَن}، فقال: 
[سـيكون الجـواب: أنت يا الله الـذي تنـزله من 
املزن، من السـحاب {َلْو نََشـاُء َجَعْلنَاُه أَُجاجاً}، 
مالحاً فال يصلح للرشب وال يصلح لسقي األرض، 
هـل بإمكانك أن تسـقي نباتات مـن البحر؟. ال 
يصلح. أليس ماء البحر كثري جداً؟ لكن ال يصلح 
ال للرشب وال لزراعة األشجار، وال لسقي املزارع 
بل وال يصلح أحياناً اسـتخدامه مع بعض أدوات 
التنظيف، أحياناً ال يصلح اسـتخدامه مع بعض 
أنـواع الصابون، ال يقبل. ألسـنا مؤمنني بأن الله 
سبحانه وتعاىل يستطيع أن يجعله أجاجاً: مالحاً 
شـديد امللوحة؟ يسـتطيع حتى ولـو أبقاه كثرياً 
يف متناولنـا، لكن يسـتطيع أن يحولـه إىل مالح، 
ره يف أعماق األرض {ُقـْل أََرأَيْتُْم إِْن أَْصبََح  أَو يغـوِّ

َماُؤُكْم َغْوراً َفَمْن يَأِْتيُكْم ِبَماٍء َمِعنٍي}]. 

 : خاص:

إّن هـذا الكـوَن الواسـَع بـُكلِّ مـا يحتويـه مـن مظاهـَر ونَِعٍم 
ومسـخراٍت واسعٍة، والتي ال يسـعنا حرصها، هي جديرة بالتأمل 
والتدبـر حتـى يعلم اإلنسـان حجـم الرحمـة اإللهية املهـداة لهذا 
اإلنسـان، لتكون عونًا لـه يف مهمته املناطة به، والتي عىل رأسـها 
العبودية لله، ونبذ عبودية الشيطان، والتوجه لتقديم الشهادة عىل 

عظمة الله.. 
ونجـُد أن الُقـــْرآَن ميلٌء بتلـك اآليات العظيمـة والكريمة التي 
تتحـدث عن نعم اللـه الظاهرة والباطنة، بشـكٍل كبـري وبتفصيٍل 
عجيب، يسـتدعي التأمـَل والتدبر يف هذه اآليـات الكثرية، ومعرفة 
الحكمـة من عرض هذه النعـم العظيمة يف الُقـــْرآن الكريم بذلك 

التفصيل الواسع. 

تساذغ اُفطَّــئ طع اآلغات الُصــْرآظغئ الاغ تاتثث سظ ظسط اهللا:
لألسـف أن الكثـريَ مـن العلمـاء واملفّرسيـن يف كافـة املذاهـب 
اإلسـالمية لم يتعاطوا مع اآليات التي تتحدث عن نعم الله، تعاطيًا 
ا، بل إّن تعاطيَهم مع الُقــْرآن الكريم نفِسـه، كان تعاطيًا  إيجابيّـٍ
ناقًصـا ومغلوًطـا، وقـد اقترص هـذا التعاطي عىل [سـتمائة آية] 
مـن الُقــْرآن الكريم فقط، والتي تتمثل يف آيات األحكام فحسـب، 
أمـا بقية اآليات والسـور والتي تتناول جوانب أخـرى ومهمة جًدا 
من الدين، كالجهاد يف سـبيل الله، واإلنفـاق، ومواجهة أعداء الله، 
وإعالء كلمة الله، ونعم الله، وهديه، وغري ذلك من قصص األنبياء، 
واألقوام السابقة، أصبح التعاطي مع هذه اآليات الكثرية هو تعاٍط 

يقترص عىل التالوة فحسب..!. 
لذلك نجد أن الشهيَد القائَد السيد حسني بدر الدين الحوثي، كان 
لـه (ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه) رؤيـٌة منبثقٌة من روح الُقــْرآن الكريم، 
جعلته يعترب أن هـذه اآليات والتي تتحدث عن نعم الله، هي مهمة 
جًدا يف ترسـيخ معرفة الله، وتعزيز الثقة به، وأنّه يجب استشـعار 
أّن هذه النعم، وكل ما يتقلب فيه الناُس من سوابغها، أنها من الله 
وحده، وليسـت نتاًجا لجهد اإلنسـان، أَو لقدرته عىل اسـتخراجها 
واستغاللها، واعتربَ أنَّ اسـتحضار هذه النعم الواسعة، وتقييمها، 

مهم جًدا يف تعزيز العالقة بالله.. 
ومما قاله (ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه) يف هذه املسألة: ((فنحن عندما 
نتحدَُّث عـن معرفة الله سـبحانه وتعاىل نتناول أشـياَء كثريًة من 
خالل الُقــْرآن الكريم، مما قد يرى البعض بأنها تدل عىل جهٍل أن 
نتناولهـا ونحن يف إطار الحديث عن معرفة الله، من أجل أن نعرف 

كيف نتواله فنكون من أوليائه بتوفيقه. 
الحديـُث عـن ِنَعِم الله سـبحانه وتعـاىل مهم جـداً، يف الُقــْرآن 
الكريـم آيات كثـرية تناولت كرم الله سـبحانه وتعاىل، وإحسـانه 
العظيم إىل عباده يف ما أسـبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة.. 
وتأتـي ألَْكثَــر من هـدف أَو ألَْكثَــر من غايـة، فدالئل عىل قدرته 
سـبحانه وتعـاىل، عىل حكمتـه، عىل رعايتـه، عىل حسـن تدبريه، 
عىل عظم إحسـانه إىل عبـاده ليحبوه ليعظموه ليجّلـوه، ليخلق يف 
نفوسـهم ذلك األثر الذي تجد يف نفسـك أمام أي نعمة تسـدى إليك 

من اآلخرين. 
هذه املشـاعر مهمـة جداً، عندما نستشـعر عظم إحسـان الله 
إلينا، عظم إنعامه علينا بنعم كثرية جداً.. نعمة الهداية، نعم مادية 
كثـرية، نعمة كبرية فيمـا أعطانا من هذه الكيفيـة التي قال بأنها 

أحسن تقويم {َلَقْد َخَلْقنَا اْإلِنَْساَن ِيف أَْحَسِن تَْقِويٍم}، (التني:4). 
تلك املشـاعر التـي ترتكها هـذه، نظرتـك إليها، نظرتـك إىل من 
أسـداها إليك، تلك املشاعر مهمة جداً يف ربطك بالله، يف ثقتك بالله، 
يف انطالقـك يف طاعتـه، يف ابتعادك عن معصيتـه، يف خوفك منه، يف 

إجاللك له، يف حيائك منه، يف حرصك عىل رضاه)). 

سطماء الضقم لط غسرضعا ظسط اهللا ضأجــطعب طظ أجالغإ طسرشئ 
اهللا:

ومن خالل محارضات ودروس السـيد حسني بدر الدين الحوثي 
ندرك أن انتقـاده (ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه) لقواعد واسـتدالالت علم 
الكالم، لم يأِت مـن فراغ، أَو انتقاد مُلـَجـّرد النقد؛ بل ألّن هذا العلم 
بقواعده واستدالالته لم يعتمد عىل آيات الُقــْرآن الكريم يف أسلوبه 
وعرضـه ملعرفة الله، بل اعتمد عىل قواعد بعض فالسـفة اليونان، 
واملعتزلة، وغريهم من الذين سـلكوا نفس املسلك يف االستدالل عىل 
معرفة الله، ولو عن حسـن نية. وهذه القواعد أَو تلك االسـتدالالت 
ال تصنـع معرفة بالله متكاملة، بـل يف كثرٍي منها ما يصنع معرفة 
مغلوطة بالله سـبحانه وتعاىل، وعىل سـبيل املثال: لو اسـتعرضنا 
جميع كتب علم الكالم ملا وجدنا فيها ما يقدم [ِنَعم الله، أَو رحمته، 
أَو كماله، أَو وعده ووعيده] كأسلوب من أساليب معرفة الله، وهذه 
طاّمة كربى بالفعل، وتشـكل خطورة عىل نفسـية اإلنسان. ومما 
قاله الشـهيُد القائد يف هذا السـياق: ((لم يعرض املتكلمون مسألة 
النعم الكثرية التي أسـبغها الله عىل عباده كأسـلوب من أسـاليب 
معرفته سـبحانه وتعاىل. لم يقدموا الحديث عن شدة بطشه، وعن 
سـعة رحمته فيما يِعُد به أولياَءه، لم تقدم كأسـلوب من أساليب 

املعرفة، نوقشت هناك لوحدها وبمفردها عن واقع اإلنسان..)). 

اآلغات الاغ تاتثث سظ ظسط اهللا طعمئ جًثا شغ ترجغت طسرشئ اهللا وتسجغج البصئ به 

الحعغث الصائث: ظتع رؤغئ طظئبصئ طظ روح الُصــْرآن الضرغط الحعغث الصائث: ظتع رؤغئ طظئبصئ طظ روح الُصــْرآن الضرغط 
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اصاتاطات واساصاقت واجسئ شغ الدفئ الشربغئ المتاّطئ..  

الةعاد وتماس: الثغار اقصاخادي خغار شاحض 
وتعثغثات ضعخايف لقجاعقك اإلسقطغ

ترضئ اُفطَّــئ: طئادرُة السغث ظخر اهللا طسماٌر يف 
ظسح التخار وضارتغقت الظفط

الةغح السربغ السعري غاثث صراَر التسط 
السسضري يف درسا

 : طاابسات: 
شـنت قـوات االحتـالل الصهيونـي، أمـس 
الثالثاء، اقتحامات ملناطق متفرقة من الضفة 
املحتّلة، تخللها اعتقاالت واسعة بني املواطنني. 
قـوات  أن  األرسى  إعـالم  مكتـب  وّرصح 
االحتـالل اعتقلت 8 فلسـطينيني مـن الضفة 
الغربية، بعد مداهمة منازلهم، فجر أمس، كما 
اعتقلت قوات االحتالل، ثالثة شـبان، وسلمت 

رابعاً بالغاً ملراجعة مخابراتها، من بيت لحم. 
واعتقلت قـوات االحتالل مواطنني اثنني من 
عائلـة «جبارين» ببلدة سـعري يف الخليل بزعم 
إصابتهمـا جنديـاً صهيونيـاً بالرصاص خالل 

العدوان الصهيوني األخري عىل قطاع غزة. 
يف سـياق آخر، نظمت جماهريُ غفريٌة وقفة 
احتجاجيـة أمـام الصيـب األحمـر بـرام الله، 
للمطالبـة باإلفراج عن األسـرية الحامل أنهار 

الديك. 
مـن جهتهـا، قالـت األسـرية أنهـار الديـك 
خالل زيارة زوجها لها: «أشـكر ُكـّل من وقف 
بجانبـي ودعمني وأتمنى من الله أن يتوج هذا 

الدعـم باإلفراج عني وطفيل عالء من سـجون 
االحتـالل، ومـن املحتمـل أن يقـّرر يل عمليـة 
قيرصيـة يف األيّـام املقبلـة، وضعي الجسـدي 
ا أما وضعـي النفيس فأنا أسـتمد  منهـك ِجــدٍّ
طاقتـي مـن دعمكم، وأتابـع ُكــّل جهودكم، 
وأتمنـى أن يسـتمر هـذا الضغـط حتـى أنال 

الحرية وأن أضع طفيل بينكم أيها األحرار». 
إىل ذلـك، اعتربت حركة حماس، أن تهديدات 
الجيـش  باسـتعداد  االحتـالل  أركان  رئيـس 
أنهـا  غـزة  يف  عسـكرية  لعمليـة  الصهيونـي 
لالسـتهالك اإلعالمي، وأنها لن تخيف الشـعب 
بمختلـف  نضالـه  وسـيواصل  الفلسـطيني 

األدوات حتى انتزاع كامل مطالبه. 
َوأََضــاَف القانوع: «سـيف القدس لم يغمد 
وال يزال صدى املعركـة التي خاضتها املقاومة 
يرتّدد بني أوسـاط جيشـه املهزوز ويعاني من 

ارتداداتها». 
مـن جانبه، أّكــد أحمـد املدلـل القيادي يف 
حركـة الجهـاد اإلسـالمي، أمـس، أن «لقـاء 
رئيس السـلطة محمود عبـاس ووزير الحرب 
«اإلرسائييل» بيني غانتس والتي ال يزال صداها 

ُمسـتمّراً حتـى اليـوم اسـتخفاف بتضحيات 

شعبنا». 

واعتـرب أنـه ال يمكـن ألحـد أن يقبـل هـذه 

اللقـاءات التي كانـت مع مجرم حـرب، ويداه 

ُملطخًة بدماء أبناء شعبنا يف الضفة وغزة وكل 

مكان يف فلسطني. 

وقال املدلل: «ُكلُّ َمن يعتقد أن هناك جسوَر 

ثقـة بيننا وبني االحتالل الغاصـب فهو واهن، 

والهـدف الرئييس مـن زيارة غانتس لـرام الله 

هو تسـويق نفسـه أمام االحتالل واألمريكان 

كونـه يـدرك تمامـاً دور السـلطة يف تحويلها 

للمواجهة». 

واعتـرب املدلـل: أن «مـا يُحاك ضـد قضيتنا 

مؤامـرة والخيـار االقتصادي خيار فاشـل وال 

يمكن لشـعبنا املسـاومة عىل حقوقه وثوابته، 

مشـّدًدا عـىل رضورة أن تكـون هنـاك وحـدًة 

حقيقيـة، وأن يتـم تنفيـذ قـرارات املجلسـني 

مـع  العالقـات  قطـع  يف  التنفيذيـة  واللجنـة 

االحتالل». 

 : وضاقت: 
ــة يف لبنان،  شّددت حركُة األُمَّ
يف بيـاٍن لها، «عـىل أن ما يقوم به 
واملهربون  واملافيـات  املحتكـرون 
مـن أعمـال دنيئـة وإجرامية، يف 
إخفاء الحاجيات والسلع الغذائية 
واألدويـة واملحروقـات؛ ِمـن أجِل 
تحقيق أرباح خيالية، عىل حساب 
وتنقالته  وغذائه  وصحته  املواطن 
يشكل جريمة كربى، لم يعد جائزاً 

بتاتاً السكوت عنها». 
ودعت الدولـَة بجميع أجهزتها 
األمنية والقضائية للتدخل الرسيع 
والحاسـم، والرضب بيد من حديد 
عـىل مـن يتالعـب بقـوت الناس 

وصحتهم. 
«املبـادرة  الحركـة:  وحيـت 
اإلنقاذيـة لقائـد املقاومة السـيد 

حسن نرص الله، املتمثلة باستقدام 
سـفن املشـتقات النفطيـة مـن 
الجمهوريـة اإلسـالمية»، معتربًة 
ذلك «مسـماراً يف نعـش كارتيالت 

االحتكار، وهو األمـر الذي أصاب 
السياسـة  وتجـار  الفاسـدين، 
اللبنانيني واملسـؤولني األمريكيني 
باإلربـاك، ودفعهـم إىل مزيـد من 

كشف أوراقهم يف استهداف لبنان 
وشعبه األبي». 

ـــة أنـه  وأّكــدت حركـة األُمَّ
«ال بـد مـن عمل شـجاع وجريء 
لكـرس قيـد العقوبـات األمريكية 
املفروضة عىل شـعب لبنان، التي 
إن دلـت عـىل يشء َفـإنَّمـا تـدل 
عىل سياسـة الهيمنة واالستكبار 
والظلم والعدوان الذي يمارس عىل 
وطننـا ملصلحة العـدّو اإلرسائييل 
معتربة «أن  التكفريي»،  واإلرهاب 
مواقف سـفرية واشنطن يف لبنان 
دليل عىل هذا النهج االسـتكباري 
واالسـتعالئي، وهي تقدم الربهان 
للفتنـة  دعمهـا  عـىل  والدليـل 
وإثارة  اللبنانيني،  بني  واالنقسـام 
الفوىض التي نرى فصولها يف أكثر 

من موقف وترصيح ومكان. 

 : وضاقت: 
أن  ميدانيـة  عسـكريٌة  مصـادُر  أّكــدت 
االشـتباكاِت ُمسـتمّرٌة يف محافظـة درعا بني 
الجيـش السـوري والجماعات املسـلحة، وأن 
الجيش اسـتقدم قوات إضافية لتعزيز نقاطه 
وتأمني الحماية للمدنيني يف املنطقة بعد تصعيد 
عرب القذائف  املسـلحني من اعتداءاتهم مؤّخراً 
ومحاوالتهـم  الهـاون  وقذائـف  الصاروخيـة 
إفشـال أي جهد لحل األزمة يف املحافظة بشكل 

سلمي. 
وقالت املصادر: إن «هـدَف الجيش يتمحور 
حول إنهاء سـيطرة اإلرهاب عـىل مصري أهايل 

درعـا الذيـن تحتجُزهم املجموعـاُت اإلرهابية 
كـدروع برشية، والجيـش ُمسـتمّر بالرد عىل 

مصادر النريان». 
وكشـفت املصادر أن «الجماعات املسـلحة 
تريد أن تفـرض رشوطاً تعجيزيـة عىل الدولة 
السورية ومنها سـحب عنارص الِفرقة الرابعة 
من درعا والسماح ببقاء السالح بيد اإلرهابيني 
الذيـن يهـّددون املدنيني، والجيش اكتشـف أن 
عدداً من هـؤالء يتبعون دوالً إقليمية وهي من 
تَحّركهم؛ بَهدِف رضب االستقرار يف املنطقة». 
وتابعـت أن «املسـلحني يطالبـون بإعفـاء 
أبنائهم من االلتحاق بصفوف الجيش السوري 
والقـوات  للجيـش  العامـة  القيـادة  أن  رغـم 

املسلحة منحتهم يف السابق ستة أشهر لتسوية 
أوضاعهم وااللتحـاق بقوام الجيش ورغم ذلك 
اسـتمروا باملماطلة بعد ميض ما يقارب الثالث 

سنوات عىل اتّفاق التسوية األول. 
وأضافت املصادر امليدانية أن «هذه الرشوط 
مرفوضة جملًة وتفصيالً من القيادة السورية 
التي حاولت يف البداية استخدام سياسة الجزرة 
عرب مهادنة هذه املجموعات لحل األزمة يف درعا 
وتجنيـب املدنيني اآلثار املرتتبـة عىل أية عملية 
عسكرية، ولكن تعنت الجماعات املسلحة دفع 
الجيش السـوري التِّخاذ قرار الحسـم النهائي 
عرب عملية عسـكرية تجتث الوجود املسـلح يف 

درعا من جذوره». 

غعتغرغح غسطظ اجاسثاده لطاساون طع رئغسغ 
الثارجغئ اإلغراظغئ: اقتاقل 

افطرغضغ لط غثّطش جعى 
املعت والثطار يف أششاظساان

 : وضاقت: 

أعلـن األمنُي العام لألمـم املتحدة، انطونيـو غوترييش، 
استعداَده للتعاون مع الحكومة اإليرانية الجديدة. 

ويف رسالة إىل رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، هنّأ 
األمـنُي العام لألمم املتحدة، آية اللـه إبراهيم رئييس وقال: 
«أنا واألمم املتحدة مهتمون شخصيٍّا بالعمل مع الحكومة 
الجديـدة تحت قيادتكم لتحقيق السـالم واألمـن والتنمية 

املستدامة وحقوق اإلنسان يف جميع أنحاء العالم». 
وأضاف أن «تصديكم لرئاسة بالدكم تتزامن مع ظروف 
خطـرية تواجه بلدكم ودول املنطقـة والعالم، َحيُث نواجه 
جميعـاً العديـد من التحديات املشـرتكة، بمـا يف ذلك وباء 
كوفيـد 19، وتغري املنـاخ والرصاعات الطويلـة واملدّمـرة، 

بما يف ذلك يف الرشق األوسط». 
يف سـياق آخر، أّكــد املتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
اإليرانيـة سـعيد خطيـب زادة، أن «20 عامـاً من االحتالل 
األمريكي ألفغانسـتان، لم يخلف سـوى املـوت والدمار يف 

هذا البلد». 
َوأََضــاَف خطيـب زادة يف تغريدة له عـىل موقع تويرت، 
أمـس الثالثـاء: «اليوم سـنحت فرصـة تاريخيـة للقادة 
األفغان؛ ِمن أجِل وقف العنف وتأسـيس حكومة شـاملة؛ 

بما يضع حداً ملعاناة شعبهم». 
وأّكــد زادة قائـالً: «ان إيـران تقـف إىل جانـب دولـة 

افغانستان الشقيقة». 

ذالئان: خروج آخر جظثي 
أطرغضغ طظ بقدظا عع لتزئ 

تارغثغئ لظا
 : وضاقت: 

اعترب الناطُق باسـم حركة طالبـان، ذبيح الله مجاهد، 
أن خروج آخـر جندي أمريكي من أفغانسـتان هو لحظة 
تاريخية، ُمشـرياً إىل أن «الحرَب انتهت يف أفغانستان وحل 

مشاكل بالدنا يتطلب تضافر الجميع». 
وطالـب متحـدث الحركـِة املجتمـَع الـدويل بمسـاعدة 
الشـعب األفغاني يف ُكـّل املجـاالت، يف االقتصـاد والتعليم 

والصحة. 
وأضاف: «ليسـت لنا أية مشـكلة مع أي فـرد من أفراد 
شـعبنا أَو أيـة جهـة، ويجـب أن تتـم عملية مغـادرة أي 

شخص لبالدنا بشكل منظم». 
ورأى أن وجوَد معارضة يف أفغانستان أمٌر طبيعي وهو 
أمر محل احرتام من قبلهم، مؤّكـداً عدم السـماح ألي أحد 

أن يعمل عىل إشعال حرب يف البالد مرة أُخرى. 

إذقق سمطغئ واجسئ ملقتصئ 
شطعل داسح غرب السراق

 : وضاقت: 

أعلنـت القـوات العراقية، أمس الثالثـاء، انطالَق عملية 
أمنيـة مـن سـتة محـاور ملالحقـة فلـول تنظيـم داعش 

اإلرهابي غرب البالد. 
ونقلـت وكالـة األنبـاء العراقيـة «واع» عـن قائد قوات 
الحدود الفريق الركن حامد الحسـيني قولـه: إن «القوات 
العراقية املشـرتكة بدأت بعملية ثأر الشهداء من 6 محاور 
تشـمل الرشيط الحدودي العراقي السوري بمثلث مناطق 
الوليد»، ُمشـرياً إىل أن «ثالثة تشـكيالت عسـكرية تشارك 
بالعمليـة وهـي قيـادة قـوات الحدود والحشـد الشـعبي 

والجيش العراقي بإسناد من طريان الجيش». 
وتواصـل القوات العراقيـة مالحقة ما تبقـى من فلول 

إرهابيي تنظيم داعش يف بعض مناطق البالد. 
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ضطمئ أخغرة

اظحروا بصاشَئ 
اإلبثاع واقباضار

سئثالصادر سبمان 

تابعـُت مقابلـَة الدكتـور صالح شـعبان (وزير 

املالية األسـبق) عىل قناِة «اليمن اليوم» (النسـخة 

األصلية)، ولفـت انتباهي حديثُه عن أهميِّة البحث 

العلمـي واالبتـكار ودعـِم اإلبـداِع يف الوصـول إىل 

اقتصاد املعرفة، وقد أَشاَر إىل محور اإلبداع واملعرفة 

واالبتـكار والبحـث العلمـي الذي تضمنتـه الرؤية 

الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030-2020. 

ما أََودُّ الحديَث عنه هو إشارُة الدكتور شعبان إىل 

عوامـِل الوصول إىل اقتصاد املعرفـة، َحيُث لفت إىل 

أن الرؤيـَة الوطنيَة أفردت معظـَم بنوِدها للحديث 

عن ذلك االقتصاد الذي اسـتطاعت من خالله دولٌة 

مثل الهند أن تحّقَق مستوى دخل عاٍل، يصُل بعَض 

األوقات مـن الربمجيات فقط إىل ما يسـاوي دخَل 

أربع دول عربية مجتمعًة من النفط. 

ويف هـذا الجانـب، كانـت القيـادُة السياسـيُة يف 

صنعـاء قد أولـت اهتمامـاً َكبـرياً بجانـِب اإلبداع 

واالبتكار، إذ أقامت وزارُة الصناعة والتجارة خالَل 

األعـوام املنِرصمـة مسـابقًة ُكـربى عىل مسـتوى 

الوطـن للمخرتعني واملهندسـني الذين يعملون عىل 

نقِل وتوطنِي التكنولوجيا، ثم أُصِدَر قراٌر جمهوريٌّ 

بإنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

كهيئٍة رئاسيٍة تضُع يف أولوياتها النهوَض بمستوى 

البحـث العلمي يف اليمن وتحفيـَز اإلبداع واالبتكار، 

مـن خالل إيجـاد منظومٍة وطنيـة حاضنة للعلوم 

والتكنولوجيـا؛ ِمن أجِل تحقيِق التنمية املسـتدامة 

والوصول إىل اقتصاد املعرفة. 

يف الحوار تحدََّث شـعبان عن نهضة الصني كقوٍة 

عظمـى يف وجه أمريـكا التي كانـت إىل وقٍت قريٍب 

يف موقـع تصُعُب فيه املقارنـُة بينهما، لكن الصني 

التـي عملـت بشـكل منظـم اسـتطاعت اللِّحـاَق 

بأمريـكا والتفـوق عليهـا، وهنـا أََودُّ اإلشـارة إىل 

النهضـِة الصينية يف مجـال التكنولوجيا وتوطينها 

واهتمامهـا باالبتـكار وانعكاِس ذلـك عىل النهضة 

االقتصادية بشكل عام. 

حرسغئ صرضضط ضحرسغئ دولئ بق ُعــعغئ وتضعطئ بق وذظحرسغئ صرضضط ضحرسغئ دولئ بق ُعــعغئ وتضعطئ بق وذظ
سئثالصعي السئاسغ

الـدويل  النقـد  صنـدوُق  تماهـى  أن  بعـد 
مـع املشـاريع االسـتعمارية لقـوى الهيمنـة 
واالسـتغالل العاملية، بات الخيار األكثر كارثيًة 
عىل الـدول واملجتمعـات الفقرية حـول العالم، 
والتي قد تلجأُ للحصول عىل قروٍض ماليٍة منه، 
هـذه الكارثـة تكمن يف آليـة املواَفقـة عىل هذا 
القرض، والتـي دائماً ما تكـوُن ُمكلفًة وثقيلًة 
عىل كاهل الدول والشـعوب، تبدأُ من رفع الدعم 
الحكومي عن السلع الرئيسة، وقد ال تنتهي تلك 
الـرشوُط بتعويم الُعملة املحليـة لهذه الدولة أَو 

تلك، ناهيك عن رصِف معظِم تلك القروض يف تنفيِذ مشاريَع 
ـٍة بالبُنية التحتية، والتي ال تُمتُّ للمشـاريع اإلنمائية  َخاصَّ
بأية صلة، هذا إن َسـِلَمت من اسـتحواذ هامورات الفسـاد 

الناخر يف ُصلب تلك الدول. 
وعىل الرغم من أن صندوق النقد الدويل، سـاهم يف إقراض 
العديد من الـدول العربية يف عدة محطات، ُخُصوصاً بعد ما 
يسـمى بثورات الربيـع العربي؛ بَهدِف دعـم اقتصادات تلك 
الدول وتنشيطها، بناء عىل طلٍب منها، وحسب اإلحصائيات 
املوثقة عـن الصندوق، فقد بلغ إجمايل مـا تم اقرتاضه من 
جانب الصندوق خالل السـنوات مـن (2011م – 2020م)، 
لـُكلٍّ من مرص واملغـرب وتونـس والعـراق واألردن واليمن 
وموريتانيا نحو 54.39 مليار دوالر، إال أن جميعها فشلت يف 
استغالل تلك القروض، مّما ضاعَف مديونياتها للصندوق. 

واملتتبُع لرحلة حصول هذه الدول عىل القروض سيالحظ 
أن جميعها جاءت مقابل تقديم برامج اإلصالح االقتصادي، 
أي أنها وصفة واحدة يضعها الصندوق للجميع 
تقريبًـا، بينما يمتنع عن تقديـم أية قروض أَو 
منح يف حالـة عدم االسـتقرار االقتصادي أَو يف 

ظل النزاعات والحروب. 
هذه الوصفة السـحرية تتمثـل يف رفع الدعم 
والصحـة،  والتعليـم  والكهربـاء  الوقـود  عـن 
الحكومية،  واملؤّسسـات  الرشكات  وخصخصة 
وتنفيذ زيادات رضيبية عىل السلع االستهالكية، 
بزعم تأسيس شبكة حماية اجتماعية، وضبط 
األجور، ووصلت يف حـاالت مثل مرص إىل تعويم 
الُعملـة املحلية (الجنيه املرصي)، كأبـرز رشوط الصندوق 
ملنحهـا القـرض، فتـم تعويمه، فـكان يباع الجنيـه محلياً 
يف السـوق الرسـمية واملوازيـة، لترتاجَع قيمتُه لـدى البنك 
املركزي املرصي مـن 8.88 لكل دوالر إىل 16 جنيهاً وَحـاليٍّا 

إىل 20 جنيهاً فأكثر. 
ه يقدم مبلغ  الالفـت أَيْـضـاً، عند موافقـة الصندوق، أنـَّ
القرض عىل دفعات متفاوتة، يف ُكـّل دفعة يطلب من الدولة 
تنفيـذ إحـدى بنود اإلصـالح املعتمـدة من قبله، مـا لم يتم 
تعليـق تقديمها، هـذا األمر أتاح للصنـدوق التحكم املبارش 
بالسياسـات االقتصاديـة للدولـة بموجـب عقـود املنحة؛ 

ملراقبة سري مبلغ القرض واإلرشاف عىل تنفيذ 


