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الصحي للقطاع  وقصفه  العدوان  حصار  بفعل  انتشرت  ووبــاًء  مرضًا   26 الصحة: 
وقفات يف صنعاء العاصمة واحملافظة تندد جبرائم العدوان وأدواته يف احملافظات احملتلة

متابعة 
خاصة:

عمالءها األمريكية  السفارة  تصنع  عمالءهاهكذا  األمريكية  السفارة  تصنع  هكذا 

أمــــــريــــــكــــــا تــــــــوجــــــــهــــــــات  ختـــــــــــــدم  وســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة  إعــــــــالمــــــــيــــــــة  أدوار  عـــــــلـــــــى  تــــــــــدريــــــــــب 

الشباب مــن  املــزيــد  جلـــذب  أو «إبـــداعـــي»  أو «فـــين»  بــطــابــع «عــلــمــي»  ممـــوه  واســتــقــطــاب  جتنيد 
«متـــــــــويـــــــــل ســـــــخـــــــي» وتــــــــــواصــــــــــل مــــــفــــــتــــــوح بـــــــالـــــــســـــــفـــــــارة الســــــتــــــقــــــطــــــاب طـــــــــــالب اجلــــــامــــــعــــــات

واللجان واجلــيــش  الوطنية  السلطة  وتــشــويــه  تضليل  حبــمــالت  الــعــدوان  خيــدمــون  املرتبطون 
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الدتاغا املثظغعن.. ضماحئ التخار والخمئ افطمغ ووتحغُئ السثوان وأدواته

السفري خربي: الترب الضعظغئ سطى الغمظ وجعرغا ظسةئ طخريًا طحرتضًا بني الئطثغظ

أخبار

الحارع الغمظغ غظّثد بةرغمئ طصاض الحاب السظئاظغ سطى أغثي طرتجصئ اقتاقل شغ لتب
سئثالسقم غظّثد بالةرغمئ وغآّضـث: ق تعاَر صئض إظعاء التخار ووصش السثوان

شغ ظثوة بصاشغئ بالساخمئ دطحص بسظعان «المحارك بغظ الغمظ وجعرغئ»:

 : طاابسات: 
هـّزت جريمـُة مقتـل الشـاب عبدامللـك 
السنباني، املغِرتب العائد من أمريكا، الشارَع 
اليمني، وسـَط عرشات اآلالف من التنديدات 
ويمنيني  أجانـب  لناشـطني  واالسـتنكارات 
يف الداخـل والخـارج عـىل مواقـع التواصل 
االجتماعـي، إزاء الجريمـة الوحشـية التي 
ارتكبتها ميليشيا ما يسمى املجلس االنتقايل 
تتمركز يف نقطة تقطع بمنطقة طور الباحة 

محافظة لحج املحتّلة. 
وتناقلت العرشاُت مـن الصحف واملواقع 
اإلخباريـة، أمـس األول الخميـس، تفاصيَل 
مقتل الشـاب عبدامللك السـنباني املغرتب يف 
أمريكا والعائد إىل الوطن بعد سنوات طويلة 
من الهجرة، َحيُث أقدمت عنارص ما يسـمى 
اللـواء التاسـع صاعقـة التابعـة لالحتالل 
اإلماراتي، عىل تعذيبه وقتله بدم بارد؛ بَهدِف 
رسقِة ما بحوزته من دوالرات بعد وصوله إىل 

نقطة تابعة لالنتقايل يف طور الباحة لحج. 
وبحسـب مصـادر مقرَّبـة مـن الشـاب 
ه يبلُغ مـن العمر  املقتـول السـنباني، َفـإنـَّ
عرشيـن عامـاً، وهـو مـن مواليـد أمريكا، 
وليسـت له أية خلفيـة أَو توّجـه سـيايس، 
وقـد عاد قبل يومـني لزيارِة أهلـه يف اليمن، 
وبعد وصوله إىل مدينة عدن، استأجر سيارًة 
إليصاله ألهله، وعند وصوله إىل إحدى نقاط 

طور الباحـة، حاول عنارص النقطة البتزازه 
وأخـذ ما بحوزتـه من مبالـَغ ماليـة، لكنه 
رفض إعطاَءهم أيَّ مبلغ، فما كان منهم إال 

أن اعتقلوه بتهمة أنه من أنصار الله. 
أقـارب  مـن  عـدداً  أن  املصـادر  وبيَّنـت 
السـنباني توّجـهوا إىل معسـكر ما يسـمى 
اللواء التاسـع الذي أبلغهم ضبـاٌط فيه بعد 
إلحـاح أنه يف مستشـفى املصـايف بعدن، إال 
أنهـم عنـد الوصـول إليـه أفـادوا بنقله إىل 
مستشـفى الجمهورية، وهنـاك عثروا عليه 
جثًة هامدًة مصابًة بأعرية نارية من الخلف 
وعالمـات التعذيـب الوحـيش ظاهـرة عـىل 

جسده. 
وكانـت صحيفُة األيّام الصادرة من 
عـدن واملموَّلة من االحتـالل اإلماراتي 
قـد نرشت خـربَ لحظة القبـض عليه 
من قبل ميليشـيا ما يسمى االنتقايل 
لجماعـة  انتمائـه  بتهمـة  لحـج  يف 

أنصار الله، ما يؤّكـد تورَطها يف قتل الشاب 
العائـد إىل الوطن والـذي ال ينتمي ألي طرف 
سيايس وليس له عالقة بما يجري يف اليمن. 
من جانبه، أّكـد أحُد أبناء عمومة الشاب 
املقتول عبدامللك السنباني، املغرتب يف أمريكا 
منـذ ٨ سـنوات، يف تسـجيل صوتـي، أمس 

 ، لجمعـة ا
 ٣ لــ  ـه  عمِّ ابـن  تعـرَُّض 

رصاصـات قاتلـة مـن الخلـف بعـد أن تـم 
تعذيبُه وأخـذُ ممتلكاته وُكلُّ ما بحوزته من 
قبل ميليشـيا االنتقايل يف طور الباحة، مبينًا 
أنـه وصل إىل مطار عدن؛ كون مطار صنعاء 

الدويل مغلقاً أمام املسافرين من قبل تحالف 
العـدوان منـذ أكثـر من خمسـة 
لنقلـه  سـيارًة  واسـتقل  أعـوام، 
من مطـار عدن إىل صنعـاء، لكنه 
لقي مرصَعـه عىل يد أفـراد نقطة 
عسـكرية تابعـة ملرتِزقـة االحتالل 
اإلماراتـي يف طور الباحة بمحافظة 

لحج. 
حّمـل  لصنعـاء،  تعليـق  أول  ويف 
الوفـد  -رئيـس  عبدالسـالم  محمـد 
الوطنـي املفاوض-، تحالُـَف العدوان 
املحتّلـة،  املحافظـات  يف  وأدواتـه 
املسـئولية الكاملة تجـاَه جرائم القتل 
كان  والتـي  والتصفيـات  واالغتيـاالت 
آخرهـا جريمـة مقتـل الشـاب املغرتب 

السنباني. 
َوأََضــاَف عبدالسـالم يف تغريـدة عىل 
صفحتـه بتويـرت، أمـس الجمعـة: «مع 
الحصار يقـوم مرتِزقة العدوان يف مناطق 
االحتـالل بقطع الطرق وارتـكاب الجرائم 
بحـق املسـافرين وآخرهـا خطـف وقتـل 
أن ذلك أمر  عبدامللـك السـنباني»، مؤّكــداً 

مرفوض ومدان بشدة. 
وبـنّي رئيُس الوفـد الوطني أن اسـتمراَر 
ذلـك الحـال بتلك الوحشـية املفرطـة ينفي 
أيـَة فرصة إلجراء حوار قبـل إنهاء الحصار 

ووقف العدوان. 

 : طاابسات: 
بارك عبدالله صربي –سفري بالدنا لدى دمشق- 
نجـاَح الحكومة السـورية يف معالجـة ِملف درعا، 
واسـتعادة سـيطرة الجيش العربي السـوري عىل 
هـذه املنطقـة االسـرتاتيجية، يف رضبـة موجعـة 

جديدة للتنظيمات اإلرهابية التكفريية وفلولها. 
وأوضـح السـفري صربي، خـالل مشـاركته يف 
املنتـدى الفكـري والسـيايس اليمني الذي دّشــن 
أنشطته الثقافية، أمس األول الخميس بالعاصمة 
دمشـق، بندوة تحت عنوان «املشـرتك بـني اليمن 
وسورية»، بحضور نخبٍة من السياسيني واملثقفني 
العرب، أن هذه االنتصارات تشـّكل املشرتَك الراهَن 
بـني اليمـن وسـورية، وتعـزز اإلرَث املشـرتَك بني 
البلديـن يف مختلف الجوانب التاريخية والحضارية 

والثقافية واإلسالمية. 
ونّوه سـفري بالدنـا لدى دمشـق، إىل أن الحرَب 
الكونية والعـدوان الخارجي وملحمـة الصمود يف 

كال البلدين قد نسـجت مسـاراً ومصرياً مشـرتكاً 
بـني اليمن وسـورية ومحور املقاومـة، الذي أعاد 
االعتبار للقضية الفلسطينية؛ باعتبَارها البوصلة 

ــة إىل سواء السبيل.  التي تهدي األُمَّ
مـن جانبه، أوضح الدكتور بسـام أبـو عبدالله 
يف  دمشـق  بجامعـة  الدوليـة  العالقـات  -أُسـتاذ 
محارضته- أن القواسم بني اليمن وسورية كثرية 
ا، وأن التالقـي بـني البلدين مسـألة  وكبـرية ِجــدٍّ
حضـاري  تاريخـي  إرٌث  يجمُعهمـا  إذ  طبيعيـة، 
وال يمكـن الفصـل بينهمـا، باإلضافـة إىل املوقـع 

الجيوسيايس للدولتني. 
َوأََضـاَف أن القاسـم املشرتك الذي يجمعنا أننا 
ـة محكـوم علينا أن نقف معـاً ملواجهة األعداء  أُمَّ
والتحديـات التـي تتعـرض لهـا أمتنـا وأوطاننا، 
كمـا أن املشـرتك بـني البلديـن هو عدالـة ونرصة 
القضية الفلسطينية، والعداء للكيان الغاصب من 
خـالل املقاومة حتى تحرير ُكــّل األرايض العربية 

املغتصبة. 
ولفت الدكتور بسـام أبو عبدالله إىل أن انكسار 

سـورية يف فـرتة مـن الفـرتات أَدَّت إىل الحرب عىل 
اليمـن، وأن انكسـار اليمن -ال سـمح اللـه- كان 
سيعني هزيمًة لسورية أَيْـضاً، عىل اعتبار أن العدّو 
واحٌد وإن اختلفت أدواته، ُمشرياً إىل التداخل الكبري 
بني دول ومكونات محـور املقاومة، وكيف نجحت 
يف تقديم صـورة مختلفـة عن اإلسـالم والعروبة، 
ونموذجـاً لقيـادات وازنـة تقتـدي بهـا األجيـال، 
عىل العكـس من الدور السـلبي لألنظمـة العميلة 
واملتحالفة مع «اإلخوان املسـلمني»، الذين أسـاءوا 
للعروبة واإلسالم، وتنكروا للُهــِويَّة التي لوالها ملا 

سّطرت اليمن وسورية هذا الصمود الكبري. 
إىل ذلـك، عّرب املشـاركون يف مداخالتهم بالندوة 
عـن تضامنهـم مـع اليمـن يف مواجهـة العدوان 
األمريكي السـعودّي ومـا تعرض له مـن تحريف 
وتجريـف للُهــِويَّة اإلسـالمية املعتدلة، من خالل 
ـابية السـعوديّة، واإلنفـاق الكبري عىل  نـرش الوهَّ
املشـاريع التي كانت تستهدف النسيج االجتماعي 
اليمنـي، وتحرص البلد يف مربع التبعية للسـعوديّة 

وأمريكا. 

تصرغر أطمغ غاعط الرغاض وأبعظئغ 
وتضعطئ املرتجصئ بارتضاب جرائط 

ترب يف الغمظ
 : طاابسات: 

جّدد فريُق خرباء األمم املتحدة البارزين الدوليني واإلقليميني بشأن اليمن 
اتّهامـه لالحتالل السـعودّي اإلماراتي وحكومـة الفاّر هادي وميليشـيا ما 
يسـمى باملجلس االنتقايل، باالسـتمرار يف انتهاكات حقوق اإلنسان، مؤّكـداً 

ارتكابهم أفعاالً قد ترتقى إىل مستوى جرائم حرب. 
وعـّرب الفريق يف تقرير، أمس األول، بشـأن الوضع يف اليمـن، والذي جاء 
بعنـوان «أمـة منسـية: دعـوة للبرشية إلنهـاء معانـاة اليمن»، عـن قلقه 
حيـال االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة يف هذا البلـد من قبل تحالف العدوان 
السـعودّي، موضًحا أن إيقاف العدوان ال يزال مسـتعصياً عىل الحل؛ بَسبِب 
تعنت الرياض، عىل الرغم من الجهود الدولية واإلقليمية الحثيثة للوصول إىل 

اتّفاق وقف إطالق نار واستهالل عملية سالم. 
وقال فريق الخرباء إنه ال يـزاُل قِلقاً للغاية حيال الرضر املتعذر إصالحه، 
فيما يتعلق بمعاناة األطفال، ُمشرياً إىل أن املصاعب االقتصادية التي أحدثها 

العدوان والحصار. 

جاطسئ جثة تظعغ سصعَد افضادغمغني الغمظغني الساططني لثغعا بحضض تسسفغ وغري صاظعظغ
 : طاابسات: 

استمراراً لسـيناريو االنتهاكات والتعسفات 
السـعوديّة بحق املغرتبني املقيمـني يف أراضيها 
بطريقة قانونية ورشعية، أبلغت جامعُة جدة، 
األكاديميـني اليمنيـني العاملـني لديهـا بإنهاء 

عقود عملهم. 
وأوضح ناشطون، أمس الجمعة، أن اململكة 
للمغرتبـني  تعسـفي  ترحيـل  عمليـَة  تواصـُل 
اليمنيني يف إجراء يشـمل األسـاتذة الجامعيني 
واألطبـاء واملهندسـني والعّمال، نافـني تراجع 
السـلطات السـعوديّة عـن إجـراءات ترحيـل 
اليمنيـني والتـي لقيـت انتقـادات واسـعة من 

منظمات حقوقية دولية. 
وكانـت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
أّكـدت أن السـلطات السعوديّة بدأت منذ يوليو 
٢٠٢١ بإنهـاء أَو عـدم تجديد عقـود املوظفني 
اليمنيـني، األمر الـذي قد يجربهم عـىل العودة 
إىل بالدهـم التـي تعيـُش عدواناً وحصـاراً منذ 
سـنوات، داعيـة الريـاض تعليـق هـذا القرار 
السـعوديّة  يف  بالبقـاء  لليمنيـني  والسـماح 

والسماح لهم بالعمل هناك. 

يأتـي ذلك بعـد تأكيد يمنيني لـــ «رويرتز» 
أن مئاِت العاملـني يف املجال الطبي وأكاديميني 
وآخريـن يف املنطقـة الجنوبيـة باململكـة، تـم 
إبالُغهـم يف األشـهر القليلة املاضيـة بأنه تقّرر 
االسـتغناء عنهم بصورة تعسفية وبدون وجه 
حـق، َحيـُث أنهت جامعـة نجران عقـود ١٠٠ 
أكاديمـي يمني، كما تم ترسيـح نحو ٢٠٠ من 

العاملني يف جامعات أُخرى يف الجنوب. 
هـذه  يف  سـعوديّون  مسـؤولون  وقـال 
املؤّسسـات إنهم لـم يتلقـوا أيَّ مـربّر لألوامر 
الحكوميـة بعـدم تجديـد عقـود اليمنيني، ولم 
يصدر أي تفسـري رسـمي من قبل السلطات يف 
بالدهم، كما أنهم ال يعرفون سـبب حدوث ذلك 

وأنهم غري مستعدين لتقديم أية فرضيات.
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 دورات طضّبـفئ لاثرغإ الحئاب سطى اجاثثام وجائض الاعاخض واإلسقم لثثطئ الاعّجـعات افطرغضغئ 

 : خاص: 
اسـتكماالً ملا نرشته صحيفُة املسرية يف 
عددها السابق حوَل النشاط االستقطابي 
املتزايد الذي تمارُسُه السفارُة األمريكية يف 
اليمن، والذي يستهدُف بدرجة رئيسية فئَة 
الشـباب، تواصل الصحيفُة تسليَط الضوء 
عىل بعِض تفاصيل هذا النشـاط، وأهدافه 
تجنيـِد  حـول  تتمحـوُر  التـي  الواضحـة 
أكرب عـدد ممكن من الشـباب والنشـطاء 
إعالميـاً وسياسـيٍّا ملمارسـة أدوار مؤثرة 
والعسـكرية  السياسـية  الغايـات  تخـدم 

واالستخباراتية األمريكية. 
مـن املشـاريع الواسـعة التـي تمولهـا 
السـفارة األمريكية يف اليمن يف إطار العمل 
مرشوع  واملعَلن،  «االسـتقطابي» الواضح 
ما يسـمى بــ «مبـادرة ماب يمـن» التي 
ظهـرت عىل السـاحة منـذ العـام املايض، 
الشـباب  وتمكـني  واجهـة «دعـم  خلـف 

اليمنيني». 
وبرغـم الدعايات والشـعارات «الرباقة» 
التـي حاولت تغليف هذا املرشوع وتقديمه 
كبوابة «تنموية»، كانت أهداُفه السياسية 
واألمنية واضحًة منذ البدايـة ومعَلنًة؛ ألَنَّ 

املرشوع كله يتمحور حولها. 
رئيسـُة امللحقيـة الثقافيـة واإلعالميـة 
باغينـي،  زينيـا  األمريكيـة،  السـفارة  يف 
والتي تولت الرعايَة املبـارشَة لـ»املبادرة» 
قالـت ملوقـع «أنسـم» العام املـايض: إنها 
ومنـذ تعيينها يف املنصـب كانت تعمل عىل 
تلبية «الحاجة إىل تعزيز أهداف السياسـة 
األمريكية» فيما يتعلق بالرصاع، من خالل 
«االسـتثمار بالشـباب» وإن هذا املرشوع 

جاء يف إطار هذه األهداف. 
هـذا الترصيُح يمثل تأكيـًدا واضًحا عىل 
أن الغـرَض من املـرشوع هو اسـتقطاُب 
الشـباب اليمنـي لخدمـة أجنـدة أمريكية 
اسرتاتيجية يف اليمن، وإن كانت «باغيني» 
قد حاولت املغالطة بالقول إن هذه األجندة 
تتعلـق بـ»دعم عملية السـالم ودعم عمل 
املبعوث األممي» َفـإنَّ الوقائع قد كشـفت 
أن هـذا العنـوان ال يصلُُح حتـى للتضليل؛ 
ُص  ألَنَّ «السـالَم» األمريكـي واألممي يتلخَّ
بوضـوٍح يف مطالبـة صنعاء باالستسـالم 
الحـرب  اسـتمرار  مسـؤوليَة  وتحميلِهـا 
وتوسـيع  اسـتمرار  وتربيـر  والحصـار، 
التواجد األمريكي والسعودّي واإلماراتي يف 

اليمن. 
ويتضـح ذلك أَيْـضاً مـن خالل تفاصيل 
األنشـطة التي تقيمها السفارة األمريكية 
للشـباب،  واإلعالمية  الثقافية  وملحقيتها 
ففـي نهاية أغسـُطس من العـام املايض، 
نظمت «باغيني» دورة تدريبية عرب واجهة 
«مـاب يمن» كان عنوانها «اسـرتاتيجيات 
وسائل اإلعالم أثناء الرصاع» وقد حرضها 

قرابة ٨٠ شاباً. 
العنواُن نفُسـه يُْفِصُح وبوضوح عن أن 

الدورَة كانت لتوجيه الشـباب املشـاركني 
عىل املمارسـة ألدوار إعالمية وسياسـية، 
نعلم من الترصيح السابق لرئيسة امللحقية 
الثقافيـة واإلعالمية بالسـفارة األمريكية 
ـهات  أنهـا تخُدُم مبارشًة املصالـَح والتوجُّ
وهـذا  اليمـن،  يف  األمريكيـة  السياسـية 
أَيْـضـاً مـا يؤّكــده برنامُج الـدورة الذي 
تضمـن مشـاركة ألحـد الخـرباء التابعني 
لـ»صـوت أمريـكا» (أكـرب شـبكة إذاعية 
أمريكية حكوميـة تعمل عىل نطاق دويل)، 
والـذي يعمل أَيْـضاً يف عدة قنوات أمريكية 
ومراكز أبحاث، وترتكز اهتماماته بشـكل 
رئييس حول «التشـّدد اإلسالمي والتطرف 

والرصاع يف الرشق األوسط».
وقد تمحورت مشاركة الخبري «سريوان 
كجـو» حول تدريـب املشـاركني يف الدورة 
عىل اسرتاتيجيات استخدام وسائل اإلعالم 
يف «أوقات الـرصاع»؛ ِمن أجِل تحقيق أكرب 
تأثـري عىل الـرأي العام، والطرق املناسـبة 
لصياغـة املحتـوى، بمـا يف ذلـك املحتوى 
املنشـور عىل مواقع التواصـل االجتماعي، 
وكيفية القيام بحمـالت إعالمية عىل هذه 

املواقع. 

هذه الدورة املسيسـة بوضـوح، جاءت 
ضمن سلسـلة دورات مماثلـة كان نائب 
السـفري األمريكـي، منري جنيد، قـد أعلن 
قبل انتهـاء فرتة عمله العـام املايض، عن 
تنظيمهـا للشـباب عـرب مـرشوع «يمـن 
مـاب» مشـّدًدا عـىل رضورة أن يصل هذا 
املرشوع إىل ُكــّل املحافظات اليمنية، وأن 
يكون هناك مشاركني من جميع املناطق، 
وقـد تناولت تلك الدورات «بناء التحالفات 
يف  اإلعـالم  وسـائل  و»دور  الشـبابية» 
الرصاع» و»اسرتاتيجيات استخدام وسائل 
التواصـل االجتماعي»، وقـد حرص نائب 
السـفري األمريكي عىل حضـور العديد من 

الخرباء يف هذه الدورات. 
وقد حرص القائمون عىل مرشوع «يمن 
ماب» عىل بـث ونرش صوراً تظهر شـباناً 
يقفون أمام معالم بارزة يف عدة محافظات 
يمنيـة، ويحملـون الفتات مكتـوب عليها 
اسـم املرشوع واملحافظة، يف إطـار ما بدا 

أنه حملة لتوسيع نطاق املشاركة. 
وبحسب املعلومات املنشورة َفـإنَّ نسبة 
وأنشـطة  برامـج  يف  املشـاركني  الشـباب 
املـرشوع من أبناء محافظـة املهرة، كانت 
هـي األكرب وهـو األمر الذي يجـدد التأكيد 
عىل ارتبـاط املرشوع باألهـداف والغايات 
السياسية والعسكرية واألمنية األمريكية، 
فالرتكيـز األمريكـي عىل محافظـة املهرة 
يتزايد بشـكل ملحوظ، وترتجمه تَحّركات 
عسـكرية وأمنية واسـتخباراتية واضحة 

عىل األرض. 
ويمكن القول إن السـفارَة األمريكيَة ال 
تخفي أهداَفها السياسـية املشـبوهة من 
وراء هذه األنشـطة، بقـدر ما تحرص عىل 
أن تقدم مسـألَة خدمة هذه األهداف كأمٍر 
طبيعي بل وجّذاب، وبعبارة أُخرى: يبدو أن 
السفارة ال تحاوُل َكثرياً أن تخفَي حاجتها 

الواليـات  يخدمـون مصالـَح  نشـطاَء  إىل 
املتحدة يف اليمن إعالميٍّا وسياسـيٍّا وأمنيٍّا، 
بـل تريـد أن تجعل األمر معروضـاً لجميع 
الشـباب، عـىل املكشـوف، ولكـن بصورة 
مغرية، من خالل إظهار املشاركني يف هذه 

األنشطة كنماذج للشباب «الناجح». 
وهذا ما لوحـظ بوضوح من خالل تتبع 
األخبـار املتعلقـة بمـرشوع «مـاب يمن» 
منذ بـروزه عىل السـاحة، َحيـُث حرصت 
السـفارة دائمـاً عـىل أن تخلط نشـاطات 
التجنيد واالسـتقطاب السيايس واإلعالمي 
الواضـح، بنشـاطات شـكلية ذات طابـع 
«علمي» أو «فني» و»إبداعي» لجذب املزيد 
من الشـباب، وجعل مهمـة العمل لصالح 
السـفارة األمريكيـة واالرتبـاط بهـا أمراً 
مغريـاً، وذلـك باإلضافة طبًعـا إىل «الدعم 
السـخي» الـذي أشـار إليه بوضـوح ُكـّل 

الشباب املشاركني يف املرشوع. 
السـفري  بأعمـال  القائـم  عـربت  وقـد 
األمريكـي، كاثي ويسـتيل، عن ذلـك، عند 
افتتاح مركز «نقطة ماب» يف جامعة تعز، 
يف جامعـة تعـز، والـذي قالت إنـه «يوفر 
للواليـات املتحـدة حضوراً لم يكـن ممكناً 
منذ إغالق السفارة يف صنعاء»، وهو يفتح 
البـاب بوضوح أمـام الشـباب الراغبني يف 
الحصـول عىل «تمويل» من السـفارة، من 

خالل تقديم «مقرتحات»!
وبحسـب ويسـتيل، َفــإنَّ املركـز يمثل 
نقطة تواصل بني السفارة األمريكية وبني 
طـالب جامعـة تعـز، وهو مـا يعني جعل 
الجامعـة سـاحة مفتوحة أمام السـفارة 
األمريكية السـتقطاب الشباب وتجنيدهم 
بشـكل واضـح لخدمة األجنـدة األمريكية 
مقابل دعم مايل.. إنه بالفعل يتيح للواليات 
املتحدة حضوراً استخباراتياً غريَ مسبوق، 
ويمكنها من التغلغل بشـكل واسع وسط 
رشيحة الشـباب، لصنع أكـرب عدد ممكن 
مـن العمـالء والجواسـيس وممـن باتـوا 
يعرفون يف األوسـاط اإلعالمية بـ»صبيان 
السـفارات» (النشـطاء واإلعالميني الذين 
يتـم صنعهم كقـادٍة للرأي العـام ونماذَج 
شـبابية للتأثري عىل الـرأي العام وتوجيهه 
يف خدمـة املصالـح واملخّططـات الغربيـة 

واألمريكية بشكل خاص) 
وقد لوحظ من خالل تصفح مشـاركات 
الشباب املرتبطني بأنشطة مرشوع «ماب 
يمن» وما شـابهها، عىل مواقـع التواصل 
االجتماعي ووسـائل اإلعالم أنهـم جميعاً 
يمارسـون نشـاطاً إعالمياً يخـدم تحالف 
بشـكل  ويشـاركون  برصاحـة،  العـدوان 
واسـع يف حمالت التضليل والتشـويه التي 
والجيـش  الوطنيـة  السـلطة  تسـتهدف 
واللجـان الشـعبيّة، وهـو أَيْـضـاً مـا قد 
ينطوي أَيْـضاً عىل خدمات اسـتخباراتية، 
وهي النتيجة التـي تمثُِّل مخرجات عملية 
الربامـج  ضمـن  تلقوهـا  التـي  التدريـب 
واملشاريع املموَّلة من السفارة األمريكية. 

عضثا تخظع السفارة افطرغضغئ «خئغاظعا»
(طئادرة «طاب غمظ») لاةظغث الحئاب الغمظغ:

«تمعغض جثغ» وظصاط تعاخض طفاعتئ طع السفارة قجاصطاب ذقب الةاطسات 

   رئغسئ المطتصغئ 
البصاشغئ واإلسقطغئ 

بالسفارة: «ظتظ بتاجئ 
لاسجغج أعثاف السغاجئ 

افطرغضغئ طظ خقل 
اقجابمار بالحئاب الغمظغ» 
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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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لتخر الصداغا غغر المظةجة والماأخرة ورشع تصارغر اقخاققت ظتع المساءلئ:

الغعم.. 12 لةظئ تثّحـظ الظجول املغثاظغ والافاغح املسامر لطمتاضط يف املتاشزات الترة

أّضـثت الةععزغَئ السالغئ لرشث خفعف أبطال الةغح الطةان ظتع تترغر ُضـّض حئر طتاّض:

وصفات بمثغرغات خظساء الساخمئ واملتاشزئ لطاظثغث بةرائط 
واظاعاضات السثوان يف املتاشزات املتاّطئ

ظثوٌة بصاشغٌئ يف إب تساسرض جرية اإلطام العادي 

 : خظساء: 
اسـتمراراً يف تصحيـح أوضـاع القضـاء ومن 
منطلـق الحرص عىل إنصاف املواطنني، تدّشــن 
هيئُة التفتيـش القضائي، اليوم السـبت، النزول 
امليداني للتفتيش املسـتمر عىل املحاكم االبتدائية 

واالستئنافية يف املحافظات. 
وبحسب وكالة سـبأ، فقد أوضح رئيس هيئة 
التفتيـش القضائي القايض أحمد الشـهاري، أن 
ـذُ ألول مرة بعـَد إقرار  هـذا اإلجـراء الرقابي يُنفَّ
التفتيـش املسـتمر باملحاكـم مـن قبـل مجلس 
القضـاء األعىل، بنـاًء عىل مقـرتح الهيئة لتفعيل 

الرقابة املسـتمرة عىل العمل القضائي، إىل جانب 
التفتيش الدوري واملفاجئ. 

وبنيَّ القايض الشـهاري أن الهيئة شـكلت ١٢ 
لجنـة تضـم ٢٤ عضواً تـم اختيارهم مـن هيئة 
ملعايـري الكفاءة  التفتيـش ووزارة العـدل وفقـاً 
والخربة وحسـن السـرية والسـلوك واالسـتعداد 
أمانـة  يف  والتفتيـش  املتابعـة  بأعمـال  للقيـام 
العاصمـة ومحافظـات صنعـاء وتعـز وحّجــة 
وإب وصعدة وعمـران والحديدة واملحويت وذمار 

وريمة والجوف والبيضاء. 
وأَشـاَر رئيس هيئة التفتيش القضائي إىل أن 
توزيع األعضاء عىل املحاكم جاء وفقاً للقوانني 
القضائـي  التفتيـش  تعزيـز  بَهـدِف  النافـذة؛ 

وتقريـب العدالـة، ومتابعـة إنجـاز القضايـا 
املتعثرة واملتأخرة، ومسـاعدة رؤسـاء املحاكم 
االسـتئنافية واالبتدائيـة عـىل تفعيـل دورهم 
الرقابـي، إضافـة إىل اقـرتاح التأهيـل املهنـي 

والتوعوي القضائي. 
ولفـت إىل أن التوزيـَع ترافقه خطـٌة تنفيذيٌة 
تتضمن إعـداَد ورفـَع التقاريـر الشـهرية وفقاً 
للنمـاذج املعّدة من الهيئة قضائيـا ووزارة العدل 
إداريـا، إضافـة إىل حـرص القضايا املتعثـرة التي 
مـىض عـىل قيدهـا يف املحاكـم عامـان أَو أكثر، 
بالنسـبة للقضايـا املوضوعيـة، ولعـام قضائي 
فأكثر للقضايـا التنفيذية، وما دون ذلك للقضايا 

املتأخرة. 

 : إب: 
أقيمـت بمحافظـة إب، أمـس الجمعـة، ندوٌة 
ثقافيٌة سّلطت الضوَء عىل سرية اإلمام الهادي إىل 
الحق يحيى بن الحسني، تزاُمناً مع ذكرى قدومه 

إىل اليمن. 
اإلرشـاد  مكتـب  نظذمهـا  التـي  النـدوة  ويف 
وخدمات الحج والعمرة باملحافظة، قدمت العديد 
من املحاور استعرض فيها املتحدثون نائب مدير 

عام اإلرشـاد عبدالله عامر ومدير إرشـاد الظهار 
محمد الجرموزي وخطيب جامع النور بالقاعدة 
سـعيد أحمد مرشد وخطيب جامع بالقفر محمد 
أحمد الصويف، جانباً من سرية هذا اإلمام َومكانته 
الديـن  خدمـة  يف  ودوره  اليمـن  أبنـاء  قلـوب  يف 
وتصحيـح املفاهيـم واألسـاليب املغلوطـة التي 
ــة إدَخالها يف الدين اإلسـالمي  حاول أعـداء األُمَّ

لدى أهل اإليمان والحكمة. 
املرشقـة  الجوانـب  عـن  املحـاور  وتحدثـت 

والشجاعة واألخالق التي تحىل بها اإلمام الهادي 
ومكانتـه من تحقيـق االنتصـارات وجمع كلمة 
اليمنيني وتجمعهم حوله حتى تم دحر تلك القوى 
الظالميـة التـي ضاق بهـا اليمنيون ذرعـاً ولهذا 

جاءت دعوتهم لإلمام الهادي للقدوم إىل اليمن. 
وذكرت املحاور بعض مؤلفات ومآثر ومواقف 
األمام الحسني وما تعرضت له سريته العطرة من 
محاوالت مغرضة وحاقدة من تيارات وجماعات 

ــة من ِقبل أعدائها.  مندسة يف أوساط األُمَّ

 : طتاشزات: 
نُظمـت يف مديريات محافظة صنعـاء وأمانة 
عقـَب  احتجاجيـة  وقفـاٌت  أمـس،  العاصمـة، 
صـالة الجمعة؛ تنديداً بجرائـم العدوان األمريكي 
السـعودي بحق اليمنيني يف املحافظات الجنوبية 

والرشقية املحتّلة. 
وأّكــد املشـاركون يف الوقفـات التـي شـارك 
فيهـا وجهـاُء وأعيـان وأبنـاء مديريـات صنعاء 
األمانـة واملحافظـة، أن مشـاريع دول العـدوان 
وجزيـرة  واملهـرة  حرضمـوت  يف  االسـتعمارية 
سـقطرى وغريها من املنافذ االسرتاتيجية املهمة 
يف املحافظـات الجنوبية املحتّلة، تكشـف حقيقة 
أطمـاع العدوان وأهدافه يف احتالل الوطن وتدمري 

مقدرات الشعب اليمني. 
ودعت كلمات الوقفات أحرار أبناء املحافظات 
يف  املسـئول  بدورهـم  االضطـالع  إىل  الجنوبيـة 
صد مشـاريع قـوى العدوان والرد عـىل جرائمها 
وانتهاكاتها والدفاع عن السـيادة الوطنية، الفتًة 
إىل الـرصاع باملحافظـات الجنوبيـة املحتّلة الذي 

تغذيه دول تحالف العدوان. 
وأّكـد أبنـاء ووجهاء صنعاء أهميّة اصطفاف 
مخّططـات  ملواجهـة  اليمنـي  الشـعب  أبنـاء 

ومؤامـرات تحالـف العـدوان وطرد قـوى الغزو 
واالحتالل من املحافظات املحتّلة. 

وأّكــدت بيانـات الوقفـات، اسـتمرار أبنـاء 
وأمانـة  صنعـاء  محافظـة  وأعيـان  ووجهـاء 
العاصمـة يف دعـم معركـة الدفـاع عـن الوطـن 

وإفشال رهانات العدوان مهما بلغت التحديات. 
اليمنـي  الشـعب  أبنـاء  رفـض  إىل  ونّوهـت 

أبنـاء  مـع  والتضامـن  العـدوان  النتهـاكات 
املحافظـات الجنوبية ضـد ممارسـات االحتالل 

وأجنداته التآمرية. 
ويف ختـام البيان أّكـد أبنـاء صنعاء الجاهزية 
واالسـتعداد الوقـوف إىل جانـب أبطـال الجيـش 
واللجان الشـعبيّة املرابطني لتطهري ُكـّل شرب من 

أرض الوطن. 

وزغر الختئ: 26 طرضًا ووباًء 
اظاحرت بفسض صخش السثوان 

لئظغئ الصطاع الختغ
 : خظساء: 

أّكــد وزيـر الصحـة العامة والسـكان، الدكتـور طه املتـوكل، أن 
اسـتهداَف العـدوان للبُنيـة التحتية للقطـاع الصحي ومصـادر املياه 
والـرصف الصحي، تسـبب يف صعوبة الحصول عـىل خدمات صحية 
جيدة ومياه رشب نظيفة وانتشـار العديد من األوبئة واألمراض منها 

٢٦ مرضاً ووباء، ترتصدها وزارة الصحة الستئصالها. 
وأوضح يف ترصيحه لوكالة سـبأ أنه ويف ظل هذه املمارسـات التي 
يتعمـد تحالف العدوان ارتكابها لزيادة معاناة الشـعب اليمني قضت 
توجيهـات رئيـس املجلس السـيايس األعـىل للجهات املعنيـة بتعزيز 
ة يف محافظة الحديدة التي شـهدت  إجراءات القضاء عىل األوبئة َخاصَّ
مطلـع العام املـايض ارتفاعاً يف أعـداد اإلصابات بالحميـات واألوبئة 
ُخُصوصاً يف فصل الشـتاء.  وأَشاَر وزير الصحة، إىل أن الوزارة تستعدُّ 
ا بالتعـاون مع السـلطة املحليـة يف الحديدة ملواجهة انتشـار  َحـاليّـٍ
أمـراض حمـى الضنك واملالريا مـن خالل عقد اللقـاءات مع الجهات 

املعنية والقطاع الخاص لتكثيف الجهود ملواجهة األمراض واألوبئة. 
وقـال: «اسـتنفرت وزارة الصحـة كافـة قطاعاتهـا للقضاء عىل 
األوبئة واألمـراض التي تفتك باملواطنني والنهـوض بالقطاع الصحي 

ة يف املحافظات التي تشهد انتشاراً َكبرياً لتلك األوبئة».  َخاصَّ
وتطـرق الوزيـر املتوكل إىل الجهـود التي بذلتها الوزارة والسـلطة 
املحليـة بمحافظـة الحديـدة خالل العـام املايض يف مواجهة انتشـار 
األوبئة من خالل النزول امليداني إىل مختلف املديريات لالطالع عن كثب 
عـىل ما تتطلبه مكافحة هذه األمراض من احتياجات مادية وبرشية، 
بمـا يحـد من انتشـارها وتوفري األدويـة للمصابني والعمـل عىل ردم 

املستنقعات والتوعية بمخاطر األوبئة وطرق الوقاية منها.. 

تسج: خطح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني 
آل السحمطغ وآل الحمريي يف طصئظئ

 : تسج: 
تسـتمرُّ الجهوُد الشـعبيُّة والرسـميُة يف إخماد الفتن والثأرات بني 
أبنـاء اليمـن وتوحيد الصفوف والجهود وحشـدها ملواجهـة العدوان 
واالحتـالل، َحيُث أنهـى صلح قبيل بمحافظة تعـز، أمس، قضية قتل 

بني آل العشميل وآل الشمريي بمديرية مقبنة. 
ويف الصلـح الذي تقدمـه املحافظ صالح بجاش ومسـؤول أنصار 
اللـه باملحافظة عبداللـه النواري ومسـاعد قائد املنطقة العسـكرية 
الرابعة العميد محمد الخالد، أعلنت قبيلة آل العشـميل العفو عن قاتل 
ابنها، املقدم عبدالحكيم عيل العشـميل ومرافقه مختار السـيد، لوجه 
الله وتكريماً للحارضين واسـتجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدامللك 

الحوثي يف إصالح ذات البني. 
وأشـاد املحافـظ بجاش بموقـف أولياء الـدم يف العفـو وحل هذه 
القضيـة تجسـيداً لألخالق واألعـراف القبلية.  وأّكــد أن إعالَن العفو 
يعزز التالحم ووحدة الصف، ال سـيما يف ظل ما يتعرض له الوطن من 

مخّططات ومؤامرات، تستهدف وحدته وأمنه واستقراره. 
مـن جانبـه، أشـار عبدالله النـواري –مسـؤول املكتـب التنفيذي 
ألنصـار الله باملحافظة– إىل أن املرحلة التي يمر بها الوطن تسـتدعي 

تظافر الجهود ملواجهة العدوان والتصدي للغزاة واملرتِزقة. 

ضئط وطخادرة 29 طظ خشار وإظاث 
املعاحغ يف طثغرغئ عمثان

 : طاابسات: 
بعـد تجريـِم ذبحهـا؛ حرصاً عـىل الثـروة الحيوانية، ضبـط فرُع 
املؤّسسـة العامة للمسالخ بمحافظة صنعاء، أمس الجمعَة، ٢٩ رأساً 

من صغار وإناث املوايش يف مديرية همدان. 
وأوضـح مدير املسـالخ يف املحافظة، رشف الجويف، أنـه تم التنفيذ 
لنـزول ميداني بمنطقة رضوان، وُضِبَط عىل إثره ٢٩ رأسـاً من املاعز 
واألغنـام املحظـور ذبحهـا، وذلك أثنـاء محاولة تهريبهـا من طريق 

املعمر ومفرق بيت الذفيف. 
وأَشـاَر إىل أنـه تـم تحريـر محـرض ضبـط، ومصـادرة للمـوايش 
املضبوطة، وتسليمها للمعهد البيطري التابع للجنة الزراعية، مؤّكـداً 
اسـتمرار حمـالت التفتيش والرقابة عىل األسـواق والنقـاط واملنافذ 

املستهدفة، لتنفيذ اإلجراءات، والحفاظ عىل الثروة الحيوانية. 
شـارك يف النزول امليداني نائُب مدير مكتب التخطيط يف املحافظة، 
عباد الفقية، ومديرا فرعي مكتب الزراعة واملسالخ يف مديرية همدان، 

ومختصون يف اللجنة الزراعية باملحافظة. 
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عظــاك ُبسثان اجــاراتغةغان لسمطغئ تــعازن الردع الســابسئ افول: إضساف اقصاخاد الســسعدّي واآلخر: رجــالئ الصعة الغمظغئ
ا جــاآدي إلــى اظثفاض افجــعط شغ حــرضئ أراطضع 5 % وعغ ظســئئ ضئغرة  تثاسغــاُت السمطغــئ افخغــرة طالغًّــا واصاخادغًّ
اجــاعثاُف المظحــآت اقصاخادغــئ والتغعغئ الســسعدّغئ ضرورٌة ُططتــٌئ لطرد سطى التــرب اقصاخادغئ الاغ غحــظعا السثوان
ا طــظ الماشغرات السغاجــغئ وافطظغئ والاحــرغسغئ ورجــمئ اظسضاجــاُتعا طقطَح اقصاخــاد شغ المرتطــئ الراعظئ اقصاخــاد الغمظــغ واجــه ضمًّ

 : د. غتغى سطغ السصاف* 
نعـوُد للحديـث مجّدًدا عـن عملية تـوازن الردع 
السـابعة التي اسـتهدفت رشكـَة أرامكـو يف رأس 
ـاِم رشقي السـعوديّة بثماني  تنـورة بمنطقة الدَّمَّ
ـاد٣ وصاروخ باليسـتي  طائرات مسـرية نوع صمَّ
نـوع ذو الفقار، وكذلك تم قصف منشـآت أرامكو 
يف مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسـة صواريخ 
تني نـوع  باليسـتية نـوع بـدر وطائرتـني مسـريَّ
ـاد٣، َحيُث تأتي هذه العمليُة االسـرتاتيجية يف  صمَّ
إطار حق اليمن الطبيعي واملرشوع يف ُكـّل الرشائع 
السـماوية والقوانني واألعـراف املحلية والدولية يف 
الرد عىل تصعيد العدوان الغاشـم والحصار الجائر، 
ولهـذه العملية أبعاٌد اسـرتاتيجية قصرية وطويلة 

املدى تتمثل يف بُعدين اسرتاتيجيني. 
األرضاَر  يشـمُل  األول  االسـرتاتيجي  والبُْعـــُد 
الكارثيـة التي سـوف تصيب االقتصاد السـعودّي 
يف مقتل، وسـوف يتـرضر النظام السـعودّي ماليٍّا 
ا ويؤدي إىل انخفاض األسـهم يف رشكة  واقتصاديّـٍ
أرامكو إىل نسبة ٥ ٪، وهي نسبة كبرية، مقارنة بما 
يرتتب عليه من خسـائَر فادحـة يف ميزانية النظام 
السـعودّي تصـل إىل مئات املليارات مـن الدوالرات، 
ويؤدي إىل فقدان الثقة لدى املسـاهمني، وسـتعمد 
إىل سحب رؤوس أموالهم والذي سيرتتب عليه عدم 
الُقدرة يف الوفاء بااللتزامـات والنفقات الرضورية 

وتآكل احتياطاتها الخارجية من النقد األجنبي. 
أما البُْعــُد االسرتاتيجي الثاني يتمثل يف الرسائل 
التي يبعثها الجيُش واللجان الشعبيّة ممثالً بالقوة 
الصاروخيـة والطريان املسـريَّ ومضمونه ما وصل 
إليه مـن قدرات دفاعية متطـورة وتدعو إىل فرض 
معادلة جديدة عىل الواقع السـيايس، وهي أن خياَر 
التفـاوض سـيصبح مطلباً لدى النظام السـعودّي 

للخروج من الوحل الذي تورط فيه باليمن. 
والقوة الصاروخية والطريان املسـريَّ يف عمليات 
الـردع السـابقة التـي اسـتهدفت عمـق االقتصاد 
السـعودّي يف أرامكـو ويف ُكــّل مـرة كان يصيـب 
الهدف بدقة عالية وتحرتق أرامكو ويصيبها الشلل 

التام وتبىل بخسائر فادحة.
وتعترب أرامكو رشكة سـعوديّة تعمل يف مجاالت 
النفط والغـاز الطبيعي واألعمـال املتعلقة بها من 
تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشـحن وتسـويق، 
وتعـد أكرب رشكـة يف العالـم، َحيُث قـدرت قيمتها 
السوقية يف عام ٢٠١٥م بحوايل ١٠ تريليونات دوالر، 
وبلغ إجمايل أرباحها يف العـام ٢٠١٨م بحوايل ١١١ 
مليار دوالر، أي ما يعادل أرباح الرشكات الكربى يف 
العالم، وتعترب عصب االقتصاد السعودّي الذي دخل 
املراحل األخرية لالنهيار االقتصادي نتيجة لعمليات 
نوازن الردع التي ينفذها الجيش واللجان الشـعبيّة 
ممثالً بالقوة الصاروخية والطريان املسـرّي، وعمالً 
بقولـه تعاىل: (َفَمـِن اْعتَـَدى َعَليُْكْم َفاْعتَـُدوا َعَليِْه 

ِبِمثِْل َما اْعتََدى َعَليُْكْم). 
 

ضرورة السمطغئ والرد سطى 
الترب اقصاخادغئ:

جاء الـرد وكان رضوريٍّا؛ نتيجَة تصعيد العدوان 
والحصـار الشـامل عـىل اليمـن، علمـاً بـأن هـذا 
االسـتهداف ليـس األول ولن يكون األخـري، ويأتي 
من منطلـق القاعدة الربانية العني بالعني والسـن 
بالسـن والجـروح قصـاص، ومن باب الـرد باملثل 
والدفـاع عن النفس، وعمالً بقوله تعاىل: (َوَال تَِهنُوا 

ِيف ابِْتَغـاِء اْلَقْوِم، إِن تَُكونُوا تَأَْلُمـوَن َفِإنَُّهْم يَأَْلُموَن 
َكَما تَأَْلُموَن، َوتَْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما َال يَْرُجوَن � َوَكاَن 

اللَُّه َعِليًما َحِكيًما).
وينـدرج هـذا الـرد أَيْـضـاً ضمن دائـرة الحرب 
االقتصاديـة التـي يرتكبها تحالف العـدوان والذي 
اسـتهدف البُنية التحتية لالقتصاد اليمني وجعلها 
أهدافاً عسـكرية منذ الوهلة األوىل لعدوانه الغاشم 
القوانـني  بذلـك  مخالفـاً  ٢٠١٥م،  مـارس   ٢٦ يف 
الدولية، ومتجاوزاً ُكـّل أخالقيات الحروب، وشـمل 
كذلـك هـذا العدوان الغاشـم حربـاً ماليـة ونقدية 
واقتصاديـة ونهـب فيهـا ثـروات اليمن ومـوارده 
السـيادية مـن النفط والغـاز وجميع اإليـرادات يف 
املنافـذ الربيـة والجويـة والبحريـة وتوريدهـا إىل 
حسـاباته الخارجيـة يف البنـك األهـيل يف الرياض، 
ومنع دخول سـفن النفط يف ميناء الحديدة، ومنع 
رصف مرتبـات املوظفـني، وفـرض القيـود عـىل 
الصادرات والـواردات، وخّلف الكثـريَ من األزمات، 
رة،  إضافة إىل طباعة آالف املليارات من الُعملة املزوَّ
َحيُث رضب فيها االستقرار املعييش واالقتصادي يف 
بلد اإليمان والحكمة وأثّر ذلك عىل انخفاض كبري يف 

نصيب دخل الفرد والناتج املحيل اإلجمايل. 
 وجـاءت هـذه العمليـُة االسـرتاتيجية ونحـن 
ـاٌم قالئُل عىل قـرب الذكرى السـابعة  تفصلنـا أَيـَّ
لثـورة الواحـد والعرشيـن من سـبتمرب وعىل مدى 
ما يقارب من سبع سـنوات استخدم فيها العدوان 
الغاشـم والحصـار الجائر كافة الوسـائل املحرمة 
ا يف سـبيل تحقيـق أهدافـه اإلجراميـة بحق  دوليّـٍ
الشـعب اليمنـي الـذي يصنـف كواحـد مـن أفقر 
الشـعوب يف املنطقة اسـتهدف فيها الشـيخ واملرأة 

والطفل ودّمـر املزرعة واملدرسـة واملصنع والسوق 
والطريق العام واسـتهدف مخازن الغذاء وخزانات 
ا وبحريٍّا وبريٍّا  وشـبكات املياه وفرض حظًرا جويّـٍ

عىل شعبنا اليمني. 
وكذلك ما أوجع األعداَء ثباُت وصمود هذا الشعب 
اليمني العظيـم والتحدي واإلقدام واالستبسـال يف 
املواجهـة ومواصلـة الكفاح واالسـتمرارية يف رفد 
الجبهـات باملقاتلـني واإلمـَدادات بأنواعهـا يف ظل 
العـدوان والحصار الظالم، وهذا مـا يقهر األعداء؛ 
ألَنَّ هـذا الشـعب العظيـم بإْمَكانياتـه املحـدودة 
وقدراته وموارده البسـيطة ال يـزال يتصدُر مواقَع 
الهجـوم وليس الدفاع يف املعركـة والذي أنهك فيها 
العدوُّ وتفككت جيوُشه ومرتِزقته وانهارت ترسانَة 
أسـلحته املتطـورة والحديثـة وأصبحـت غنيمًة يف 

أرض املعركة للجيش واللجان الشعبيّة. 
 

«القسئعن» اَفَجاجغعن 
واملسالةات الصادطئ الدرورغئ:

ومـن املعلوم أن االقتصاد اليمنـي واجه كماً من 
املتغـريات السياسـية واألمنيـة والترشيعية والتي 
كانـت لهـا انعكاسـاتُها املبـارشة يف رسـم مالمح 
االقتصـاد يف املرحلـة الراهنة، َحيـُث يمر االقتصاد 
قـواه  أوهنـت  غاشـم  وحصـار  بعـدوان  اليمنـي 
الحيـة وأضعفت قدراته اإلنتاجيـة وبدَّدت طاقاته 
املاديـة واملالية والبرشيـة، فاالقتصـاُد اليمني من 
االقتصاديات الضعيفة، من َحيُث هياكله اإلنتاجية؛ 
نتيجة السياسـات والقوانني واالتّفاقيات والربامج 
املسـتوردة؛ بغرِض إضعافه والتي جاء بها برنامُج 

اإلصـالح املـايل واإلداري مـن صندوق البنـك الدويل 
وبعـض الترشيعـات التي تعرقـل عمليـة التنمية 
االقتصاديـة واالجتماعية وألهداف اسـتعمارية تم 
فرضهـا، يف حني تتبنى البلدان سياسـات متنوعة؛ 

بَهدِف إنجاز أهدافها االقتصادية الرئيسية. 
ولعلَّ السياساِت املاليَة واالقتصاديَة وتوجيهاِت 
القيادة الثورية والسياسية وصموَد الشعب اليمني 
العظيم هي أحُد أبرز الالعبني املساعدين يف الوصول 
إىل املحطـات املنشـودة، وكذلك عـرب تطبيق أهداف 
وبرامـَج ترمـي إىل الِحفـاظ عىل بعـِض املؤرشات 
االقتصاديـة، وعليـه كان مـن الـرضوري التَحرُُّك 
إىل بنـاٍء اقتصـاد قـوي من خـالل تغيـرِي املفاهيِم 
االسـتعمارية املغلوطـة يف جميـع املجـاالت املالية 
واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، وال يستقيُم 
ذلـك إال مـن خـالل أهـداٍف وبرامـَج وسياسـاٍت 

ومعالجاٍت رضورية. 
وكيُل وزارة املالية*

أراطضع وظعاغُئ اصاخاد السثوان..
 أبساٌد اجاراتغةغئ لسمطغات الردع

   تشغغُر المفاعغط اقجاسمارغئ 
المشطعذئ شغ جمغع المةاقت 

المالغئ واقصاخادغئ والسغاجغئ 
واقجاماسغئ أولعغٌئ شغ طحروع 

بظاء اقصاخاد
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 : طتمث الضاطض 

رحبـة  مديريـة  إىل  واالسـتقراُر  األمـُن  عـاد 
بمحافظـة مأرب، بعد سـنوات من سـيطرة قوى 
العدوان واملرتِزقة، وتحويل الحياة يف املديرية هناك 
إىل جحيم، يف حني يسـتمر أبطـال الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف معركتهم املقدسـة لتحرير ُكـّل شـرب 

عىل أرض من دنس الغزاة واملرتِزقة واملحتّلني. 
ويصف املحللون العسـكريون واالسـرتاتيجيون 
انتصار أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة يف مديرية 
«رحبـة» بمـأرب «باالسـرتاتيجي»، وأنـه فاتحـة 
لتحريـر مديريات أُخرى ال تزال تـرزح تحت وطأة 
الغـزاة واملحتّلـني، مؤّكـديـن أن هـذه االنتصارات 
سيدّونها التاريخ يف أنصع صفحاته، وأنها ستكون 
شـاهداً عـىل عظمـة مـا يتـم تحقيقـه يف امليدان، 
وسـتضاف إىل سجل اإلنجازات العسـكرية لقواتنا 
املسـلحة يف معركتهـم العظيمة مع قـوى العدوان 

واملرتِزقة. 
وتمّكنت قـوات الجيـش واللجان الشـعبيّة من 
تطهـري أكثر مـن ٦٩ كـم٢ خالل سـاعات معينة، 
وسـط تقهقر كبري لقوات تحالف العدوان وأدواته 

يف مديرية رحبة يف محافظة مأرب. 
ويؤّكــد املحلل السـيايس الدكتـور أنيس هزاع 
األصبحـي أن ملحافظة مـأرب أهميّة اسـرتاتيجية 
واقتصاديـة وتاريخية، وقـد خاضت قوات الجيش 
واللجان الشـعبيّة معارك رشسـة ضـد قوات دول 
تحالف الحرب العدوانية األمريكية السـعودية عىل 
بالدنا، وتمّكنت خاللها من تطهري مديرية «رحبة» 
بعد طرد قوات التحالف من مرَكز املديرية، موضًحا 
أن مـن أهـم املناطـق التي تـم تحريرهـا منطقة 
«الكولة» ومنطقـة «الصدارة» مركز مديرية رحبة 
التي تُعّد أكرب املديريات التي ترتّكز فيها قبيلة مراد 
جنـوب مـأرب»، كما تـم تحريُر مبنـى إدارة األمن 
واملستشـفى واملؤّسسات الحكومية كافة يف رحبة، 
لتنتقَل املعارك، إىل مناطَق متاخمة ملديرية الجوبة، 
جنـوب رشقـي املحافظـة، وهو مـا يجعـُل قواِت 
تحالف العـدوان وميليشـياِت «اإلصـالح» ترتاجُع 
باتّجاه مناطق «قيفـة» الواقعة يف نطاق محافظة 
البيضـاء، لترتك أسـلحتها الثقيلة بعـد مواجهات 
عنيفة استمّرت ألكثر من ١٢ ساعة، وتتمّكن قوات 
الجيش واللجان من التقّدم يف جبهات وادي وجبال 

«بقثـة»، وحيـد آل أحمد، وحيد آل حـارز، وتتوغل 
يف مناطـق واسـعة يف مديرية جبل مـراد املتاخمة 

للمدينة من االتّجاه الجنوبي. 
ويؤّكــد األصبحـي يف ترصيح خـاص لصحيفة 
«املسـرية» أن هذا التطّور العسـكري الجديد يمنح 
قـوات صنعـاء القـدرة عـىل التحّكـم، بمـا تبّقى 
مـن الجبهـة الجنوبية، كمـا أن اسـتعادَة الجيش 
واللجان جميع املواقع القريبة من منطقة الصدارة 
االسـرتاتيجية يف أطراف مديرية رحبة، سيمّكنهما 
من التقـّدم فيما تبّقـى من حريـب والجوبة بأقّل 
الخسائر، ُمشرياً إىل أن الغاراِت املكثّـفَة التي شنّها 
طـريان العـدوان األمريكـي السـعودي عـىل مركز 
مديريـة رحبة بعـد السـيطرة الكاملـة عليها، قد 
ألحقت دماراً واسعاً باملمتلكات، وأجربت العرشات 
مـن األُرس عىل الفرار من منازلها، وهو ما يدل عىل 
الحقـد الدفني لقـوى العدوان، ومـدى الوجع الذي 

تجرعوه أثناء هذه املعركة. 
 

تسُط طسرضئ طأرب طسألُئ وصئ
إن هـذه الجولة مـن املواجهات التـي تصاعدت 
ا خـالل األيّـام الفائتـة، لتشـمل مختلف  تدريجيّـٍ
جبهـات مـأرب، لـم تغلـق بـاب املبـادرة املقدَّمة 
مـن ِقبَل السـيد عبدامللـك الحوثي وقيـادة املجلس 
السـيايس األعىل وحكومة اإلنقـاذ الوطني لتجنيب 
املدينـة ويالت الحـرب، وهو ما أّكــده عضو الوفد 
الوطنـي املفاوض، عبـد امللك العجـري، يف تغريدة 
له عـىل «توتري»، قائـالً: إن «املسـألة يف مأرب هي 
مسألة وقت ومصريها إىل الحسم، واملبادرُة ما زالت 
معروضـًة متى ما أرادوا السـالم وحقـن الدماء»، 
فيما دعـا نائب وزير الخارجيـة يف حكومة اإلنقاذ 
الوطني، حسـني العـزي، قبائَل مـراد إىل عدم الزّج 
بأبنائهـا يف «معارك خارسة»، داعيـاً «القبائل التي 
ال تزال تقـف يف صّف العدوان األمريكي السـعودي 
- اإلماراتي للعـودة إىل الصواب واالنضمام إىل صف 

الوطن».
ولعـل ما يميـز هذه الدعـوات أنهـا تأتي يف ظل 
وضعيـة مريحـة لقـوات صنعـاء، وهـي يف موقِع 
املنترص، واملتقدم، وهي نابعة عن مشـاعر صادقة 
وحقيقية لـو أراد املرتِزقة والعـدوان أن يتلقفوها 

لجنبت املدينة ويالت الدمار. 
ويؤّكـد الدكتور أنيس األصبحي أن أية محاوالٍت 

األممـي  واملبعـوث  وأمريـكا  العـدوان  قبـل  مـن 
الجديـد إلخضـاع الشـعب اليمني، ستفشـل، وأن 
قواعَد االشـتباك وتحرير جغرافية اليمن سـتكوُن 
من مهمـة ُكــّل الشـعب اليمني بمعركـة تحرير 
الوطن واالسـتقالل من ُكـّل أشـكال الهيمنة وعىل 
دول تحالـف العـدوان إيقاف عدوانهـا وحصارها 
وانسـحابها مـن ُكــّل جغرافية اليمن، فالشـعب 
اليمني سـيواجه االحتالل املتواجد باملناطق املحتّلة 
وستتوحد اللحمة الوطنية، كلما تم استهداف دول 

تحالف العدوان وكل أشكال االحتالل. 
يعنـي  مـأرب  تحريـَر  أن  األصبحـي  ويؤّكــد 
إسـقاَط مرشوع أقلمة اليمـن الذي يخدم املرشوع 
ـة،  َخاصَّ اليمـن  ويف  باملنطقـة،  الصهيوأمريكـي 
وتحرير للجغرافية والثروات الغازية والنفطية التي 
يتم نهبهـا لصالح مرتِزقـة ودول تحالف العدوان، 
فمواجهـة مـرشوع التقسـيم يف اليمن مسـؤولية 
دينيـة ووطنية وإنسـانية ومسـؤولية قانونية يف 
إطـار الدفـاع املصـريي لشـعب وقع عليـه اعتداء 
وعدوان واحتالل، واستغالالً؛ بَهدِف إضعاف إرادته 
وقوته ألهداف استعمارية صهيونية قديمة جديدة 

تجاوزات القانون الدويل اإلنساني. 
 

صراٌر وذظغ باجاسادة طأرب ضطعا
من جانبه، يرى الخبري واملحلل العسكِري العميد 
أحمـد الزبيدي أن السـيطرة عىل مديريـة «رحبة» 
لتحرير واسـتعادة محافظة مأرب  يأتي استكماالً 

وتأمينها اآلن. 
 ويؤّكــد الزبيـدي أن أبطـاَل الجيـش واللجـان 
وسياسيٍّا، باستعادة  وطنياً  الشعبيّة ينفذون قراراً 
مـأرب كلها، بمـا فيها مركـز املحافظة املنشـآت 

النفطية. 
ويشري الزبيدي يف ترصيح لصحيفة «املسرية» إىل 
أن هـذا القراَر ال يتأثُر بأية تهديدات أمريكية دولية 
أمميـة، فقد رأينـا الترصيحاِت طـوال هذه الفرتة، 
وانشغال األمريكيني واألمم املتحدة واملجتمع الدويل 
مشـغولني بمأرب والحدث كله حـول مأرب، ولكن 
بعـد اتِّخاذ القرار سـتعود مـأرب إىل حضن الوطن 
وحرضموت وشـبوة واملهرة وكل شـرب من األرض 
اليمنية، كما قال السـيد القائد يف خطابه بمناسبة 
استشهاد اإلمام زيد –عليه السالم-، وبالتايل تأمني 

مديرية الرحبة يأتي يف هذا االتّجاه. 

ويواصـل الزبيـدي حديثـه قائالً: اليـوم نرى أن 
بَسـبِب  تغـيل؛  والجنوبيـة  الرشقيـة  املحافظـات 
ممارسـات االحتـالل واملرتِزقـة ورصاعاتهم التي 
دّمــرت النـاس؛ بَسـبِب الحالـة األمنيـة املنهارة 
ا، اغتياالت وقتـل واختطافـات، وبالتايل هذا  يوميّـٍ
هو الخوف، فبعـد تحرير مأرب ستسـقط تلقائياً 
هـذه املحافظات؛ ألَنَّ أبناء هـذه املحافظات أدركوا 
املخّطط واملشـاريع االسـتعمارية التي تسـتهدف 

اليمن. 
بدوره، يؤّكــد الكاتب والباحث وجدي الرصاري 
أن مـن أهـم خطـوات إنهاء العـدوان عـىل اليمن، 
االنتصار يف معركة مأرب والتقدم يف أيٍّ من جبهات 
مأرب هو تقصريٌ ملسـافة النـرص واختصار لزمن 

الحرب. 
ويشـري الرصاري يف حديثه لصحيفة «املسـرية» 
فهـي  جغرافيـاً،  مهمـة  مديريـة «رحبـة»  أن  إىل 
منطقة مرتفعة نسـبياً عن بقية املناطق يف مأرب، 
وباستعادتها يمكن توفري الغطاء املدفعي لعمليات 
التقدم نحو تحرير مأرب بشـكل كامل، مؤّكـداً أن 
مـن املهم أَيْـضاً االسـتمرار يف الضغط العسـكري 
عىل جبهة مأرب التي تمثل املركز املايل والعسـكري 
لكافة تَحّركات العدّو، واستمرار هذا الضغط حتى 
وإن لـم ينتِه بالتحرير الكامل، فهو يدفع نحو فتح 
املفاوضات مـع العدّو، ويدفعـه لتقديم الكثري من 
التنـازالت املهمة التي وبالرتاكـم قد تفيض لتحرير 
كامـل أَو عىل األقل لحلول تسـاعد يف انفراج األزمة 

االقتصادية والتوصل التّفاق إلنهاء العدوان. 
وينّوه الرصاري إىل أن محافظة مأرب تمثل أهم 
معاقـل العدو؛ ألَنَّها أكثر املناطـق تنظيماً وفعاليًة 
بالنسبة إليه، وتحريرها يعني ببساطة دخوَل قوات 
العدّو يف حالٍة من الشـتات تشـبه تلـك التي تعاني 
منها قواُت العدّو يف تعز مثالً، متبعاً حديثه بالقول: 
كمـا أن مـأرب هي آخـُر معاقل العدّو السـعودي، 
الفتـاً إىل أن العـدّو ُكـّل ما شـعر بالخطر يف مأرب 
سيسـعى لفتح جبهـات مختلفة ملحاولة تشـتيت 
قـوات الجيـش واللجـان الشـعبيّة، كفتـح جبهة 
الساحل، أَو جبهات مختلفة مثل البيضاء وغريها، 
منوًِّها أن من أهم القواعد العسكرية هي أن تهاجَم 
خصَمك يف األماكن التي تؤمله، وهذا ما تمثله مأرب 
بالضبـط، فهي مركز األلـم والباب األخري للَخالص 

من قوات املرتِزقة املدعومة سعودياً. 

اظضساُر المرتجصئ شغ المثغرغئ غسظغ دخعَلعط شغ تالئ طظ الحاات والافرق
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 الثظاُق غدغُص سطى السثوان بمأرب
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الظسائغئ لفطاظئ

ينهـُض اليمانيـون بروحية البـذل والعطاء 
والتضحيـة والفداء، حاملني رايـَة الحق اقتَداًء 
ــة مـن آل املصطفى  بأعـالم الهدى قـادة األُمَّ
محمـد -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلــــِه 
َوَسـلَّـَم-، يثورون دفاعاً عن األرض والِعرض، 
متلهفـني لنَيـِل الحريـة والكرامـة، ويحملون 
روحية ورؤيـة وثقافـة «هيهات منـا الذلة»، 
متيقنـني بمقولة اإلمام الشـهيد زيد بن عيل –

عليهما السـالم-: «والله ما كـره قوم قط حّر 
السيوف إالّ ذلوا». 

ويعـد اإلمـام الهـادي إىل الحـق يحيـى بن 
الحسني -عليه السالم- واحداً من هؤالء األعالم 
الذين كان لهم ارتباٌط وثيٌق باليمنيني، وجّسـد 
مقولته بأن السلطة مسؤولية وليست غنيمة؟ 
وترى الكاتبة والناشـطة الثقافية األُستاذة 
نجالء املتـوكل أن اإلماَم الهادي إىل الحق يحيى 
بـن الحسـني بـن القاسـم الـذي يصل نسـبه 
الرشيـف إىل اإلمـام الحسـن بن أمـري املؤمنني 
َل أنصَع صور العبادة  عيل -عليهم السالم- مثـَّ
والعلم، َحيُث منحه الله بسطًة يف العلم والجسم 
منذ صباه، كما ُعِرف -سالم الله عليه- بتقواه 
وخشـيته مـن الله عز وجـل وتواضعه وكرمه 
وأخالقـه، وعندمـا عـاد مـن «طربسـتان» إىل 
» جاءه وفـٌد من علمـاء وقبائل اليمن  «الـرَّسِّ
يطالبونـه بالخـروج إليهم، والقيـام بأمر الله 
سـبحانه وتعـاىل، وألزمـوه ذلـك أمـام فاطر 
السـموات واألرض، فخـرج فيهم إلحياء كتاب 
الله، وإماتـة البدعة والضـالل؛ ألَنَّهم يعرفون 
ًدا أن املخـرَج الوحيَد من الحالـة التي كان  جيـِّ
ُك  قد وصل إليها واقعهم من الضالل هو التمسُّ
بالعرتة، لقول رسـول الله -صلـوات الله عليه 
وآلـه-: (إني تارٌك فيكم ما إن تمسـكتم به لن 
تضلوا مـن بعدي أبًدا، كتاَب اللـه وعرتتي أهَل 
بيتـي)، فخـرج مرتني إىل اليمـن، يف املرة األوىل 
لـم يُعنه أحد عـىل األمر باملعـروف والنهي عن 

املنكر، فعاد إىل الحجاز. 
َوتواصـل املتوكل بقولهـا: وكعادة املفرطني 
بـرتك العرتة، فقد عمت الفتـن، وانقطع عنهم 
الخريُ واملطر، واشـتد عليهم األمر، فذهب وفٌد 
آخر إىل اإلمـام يطالبونه بالخـروج معهم بعد 
أن أعلنوا توبتهم وندمهم عىل ما فعلوا سـابًقا 
وأعطـوه البيعـة، موضحة أن الخـروج اآلخر 
إىل اليمـن مثّل نقلًة كبـريًة، وامتداداً ألجداده يف 
النهج، وكما كان خروج جده الحسـني -سالم 
الله عليـه- لطلب إصالح الديـن والحياة، فقد 
كان خـروُج اإلمام الهـادي إىل الحق يحيى بن 
الحسـني، َحيُث قال: «واللِه الـذي ال إله إال هو 
وحق محمـد ما طلبت هذا األمـر، وما خرجت 
اختيـاًرا وال خرجت إالَّ اضطراًرا لقيام الحّجـة 
عـيل، ولوددت أنـه كان يل سـعة يف الجلوس»، 
مؤّكــدة أنه ليس غريبًا هـذا الكالم، َوإنما هو 
ٌم لسرية جده الحسني -عليه السالم- الذي  متمِّ
روى عن جده رسـول الله -صلـوات الله عليه 
وآله-: «من رأى سـلطانًا جائًرا مستحًال لحرم 
اللـه ناكثًـا لعهد اللـه مخالًفا لسـنة نبيه فلم 
يغرّي عليه بفعل وال بقول كان حًقا عىل الله أن 

يدخله مدخله». 
وتبـني املتـوكل نظرة أهـل البيـت –عليهم 
السـالم- للسـلطة قائلًة: «من هنا يتبني نظرة 
أهـل البيـت إىل السـلطة عـىل أنها مسـؤولية 
اللـه  -سـالم  جّسـد  فقـد  غنيمـة،  وليسـت 
عليه- هـذه املقولة من خـالل إرشاك املجتمع 
باملعـروف  األمـر  مسـؤولية  املسـؤولية،  يف 
والنهـي عن املنكر وجعلهـم يف موضع الرقابة 
ــة  اإليجابيـة»، داعيـة يف ثنايـا حديثهـا األُمَّ

اإلسـالمية إىل نـرصة الحـق، والقيـام مع من 
ــَة وصالَحها، ومن يكون  ه األوُل األُمَّ يكون َهمُّ
منطقـه «واللـِه ألن نتحـول إىل ذرات تُبعثَُر يف 
الهواء أحبُّ إلينا وأرشُف لدينا وأرغُب إىل قلوبنا 
من أن نستسـلَم لكل أُولئـك الطواغيت األنذال 

املجرمني املفسدين املتكربين». 
ولعـل أرشف أعظـم وأكـرم وأعز وأشـجع 
وأصدق املواقف للشعب اليمني عىل مر العصور 
هي تمسكهم بالدين اإلسالمي العظيم، وبنبيه 

وكتابه ورموزه العظماء. 
وتقول األُستاذة والناشـطة الثقافية غادة 
حيـدر: إن اإلمـام الهادي يحيى بن الحسـني 
-عليـه السـالم- أتى إىل اليمن من بـالد الرَّّس 
ونرش الديَن وأقـام الدولة العادلة، ومأل اليمَن 
مسـاجَد ومـدارَس للعلـم والعلمـاء، وأوجـد 
نهضـًة علميـًة وفكريـًة اسـتمدت مبادئهـا 
وقيمها من مدرسـة النبي محمـد -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- التي تناقلها 
أهُل بيته األطهـار، ويف خضم الرصاع والظلم 
والتنـازع واالقتتـال القبيل والطائفـي الدائم 
يف اليمـن أدرك األحـرار من اليمنيـني حقيقَة 
الواقـع املرير، ورسعـاَن ما توّجـهـوا صوَب 
اإلمام الهادي لالسـتنجاد به، ومبايعته فكان 

ِنعم امُللبي ونعم املجيب. 
وتشـري حيـدر إىل أن اإلمـام الهـادي -عليه 
السـالم- هو الرجـُل الطاهر القرآنـي املجاهد 
الـذي أحيى الله عىل يده الديـن، وأزاح بجهاده 
للحـق،  النـاس  وهـدى  الجاهليـة،  ظلمـات 
وأقـام فيهم العدَل، وأصلـح ذات بينهم وحمل 
ـــة لتغِلـب  املسـؤولية وأحياهـا يف روح األُمَّ

الظلم وتنترص لهذا الدين املحمدي األصيل. 
 

التصُّ طسآولغٌئ جسغمئ
وتؤّكــد الكاتبة والناشـطة الثقافية أمرية 
السـلطان أن اإلمـام الهـادي -عليه السـالم- 
الذي ينتهي نسـبه إىل الحسـن بـن عيل بن أبي 

طالب -عليهم سالم الله- خرج إليه أهل اليمن 
ملا سـمعوا من أخبار عن شـخصيته العظيمة 
وذكائه، وحسـن إدارته، فمـا كان منهم إال أن 
توّجـهـوا إليه طالبـني منه القـدوم إىل اليمن، 
وكان ذلـك يف سـنة ٢٨٠ للهجـرة، وكان هـذا 
تاريخ قدومه األول إىل اليمن، أما تاريخ قدومه 
الثاني فكان بعد أربع سـنوات أي يف سنة ٢٨٤ 

للهجرة. 
وكان ممـا قالـه -عليه السـالم- يف خطاب 
دعوتـه ألهل اليمـن: «أيها الناس إني أشـرتط 
لكم أربعاً عن نفيس، الحكم بكتاب الله، وسنة 
نبيه محمـد -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه-، 
وأتقدمكـم يف اللقاء، وأتأخـر عنكم يف العطاء، 
وأشـرتط لنفيس عليكم اثنتـني: النصيحة لله 
ويل يف الـرس والعالنية، والطاعـة ألمري يف ُكـّل 
حاالتكـم ما أطعت الله، فـإن خالفت أمره فال 

طاعة يل عليكم». 
َوتبني السـلطان كيف كانت نظرة اإلمام إىل 
السـلطة قائلـًة: كانت السـلطة يف نظر اإلمام 
الهـادي إىل الحـق مسـؤوليًة جسـيمًة ملقاة 
عىل عاتقه، وليسـت غنيمًة يجمع من خاللها 
األمـوال ويظلم فيها الناس، ويعزل من خاللها 
مـن يريـد، ويعني مـن يشـاء، كمـا كان حال 
الطغـاة ممن تـوىل رقاب الناس، فـكان اإلمام 
الهادي -عليه السالم- حريًصا عىل إقامة دولة 
إسـالمية عـىل تلك األسـس املذكـورة يف كتاب 
الله، وهي نفسها األسـس التي أرساها وحّدد 
معاملهـا النبـيُّ محمـٌد –صـىل الله عليـه وآله 
وسلم-، َحيُث كان اإلمام الهادي إىل الحق عليه 
السـالم عىل ِعلٍم ويقني بعظيم تلك التضحيات 
التـي قدمهـا أجـداده الكـرام، وسـقطوا؛ ِمن 
أجِلهـا شـهداَء، كما هو الحال مـع اإلمام عيل 
–عليه السـالم- الذي حاول جاهًدا إقامة دولة 
إسالمية مرجعها الوحيد كتاب الله، وكان ذلك 
هو نهج اإلمام الحسن والحسني وزيد وغريهم 

من نجوم البيت النبوي الطاهر. 

الزهـري  الشـيخ  أن  إىل  السـلطان  وتشـري 
وصف حكم اإلمام الهـادي بالقول: «إن أعظَم 
مقاصـده هـو إقامة حكـم إسـالمي، وجمع 
املسلمني عىل كتاب الله، وقد كان يسعى جهده 
لجمع شمل املسـلمني، وإصالح أمورهم فيما 
بينهم»، الفتة إىل أن مما يدل عىل عظيم حكمه، 
وأنـه لم يـرد ألهل اليمـن إال اإلصـالح والعدل 
والتقوى ولم يكن يريد السلطة أَو التسلط عىل 
رقاب املسـلمني هـذا املوقف، َحيـُث يحكى أن 
بعضـاً من أهله أتوا إىل اإلمـام الهادي يف زيارة 
إىل اليمن بعد أن استقام حكمه، وقويت دولته، 
وكانت الزكاة والخراج تُجَمُع له من ُكـّل أنحاء 
اليمن، إال أنهم اندهشـوا واستغربوا من ضآلة 
املائـدة التـي ُقدمت إليهـم، فكان يقـوُل ألهل 
اليمـن مطمئنًا لهم: «فو الله الذي ال إله إال هو 
ما أكلُت مما جبيت من اليمن شيئاً، وال رشبت 
منـه املاء، والله يعلم ما أقول، وما أنفق إال من 

يشء جئت به من الحجاز». 
وتختتُم السـلطاُن حديثَهـا بالتأكيد عىل أن 
املبـادئ واألخـالق والقيم التي أرسـاها اإلمام 
الهـادي إبّـان حكِمه َلِهـَي جديرٌة بـأن تَُدرََّس 
وتؤَخـذُ منها الـدروُس والِعَربُ لـكل حاكم يريد 
الحكم؛ ألَنَّ السـلطة ليسـت باألمر السـهل أَو 
الهني الذي قـد يراه البعُض مـن الحكام الذين 
جعلـوا مـن السـلطة وسـيلة لكسـب األموال 
ورفاهية العيش والتسلط والتحكم برقاب من 
يحكمونهـم، وإن املتتبع لسـرية اإلمام الهادي 
-عليـه السـالم- وفـرتة حكمه لليمن سـريى 
ويشـاهد عظمة تطبيـق هذا الدين الـذي أراد 
لنـا الله به أن نكـون أعزاء وكرمـاء بعزة الله 

وبكرمه. 
والناشـطة  الكاتبـة  تقـول  جانبهـا،  مـن 
الثقافيـة صفـاء السـلطان: حينمـا انقـضَّ 
مـن  اليمنيـة  الدولـة  أركان  عـىل  املجرمـون 
القرامطة الذين كانوا يعيثون يف شـمال اليمن 
الفسـاد، وينرشون الخـوَف والرعب، سـارع 
اليمنيـون لطلب النجدة من اإلمـام الهادي إىل 
الحق يحيى بن الحسني بن القاسم بن إبراهيم 
الـريس الذي سـكن مدينـة جده رسـول الله، 
فيلبي اإلماُم الهـادي دعوَة اليمانيني له، يقيم 
الحـق، ويتَحّرك بإصالحـات يف كافة املجاالت، 
وقـد رضب أعظم مثال للقائـد العظيم، فقال 
-عليـه السـالم-: (اطيعونـي مـا أطعـُت اللَه 
فيكم فإْن عصيتُه فال طاعَة يل عليكم)، ليقول 
للرؤسـاء: «اليـوم أن ال اسـتحكاَم ألمـرٍي عىل 

رقاب الرعية». 
 وقد أوضحت السـلطان أن السـلطة ليست 
مغنًما يغتنم فيها األمري الظالم مقدرات شعبه 
ويسـتعبدهم، وهو ما كان عليـه حكم اإلمام 
الهادي -عليه السـالم- عندما قال: (السـلطة 

مسؤولية وليست غنيمة). 
ومـن املجـاالت التـي تسـتنهُض الشـعوَب 
املجـال  هـو  الفقـر  حالـة  مـن  وتُخِرُجهـا 
االقتصـادي، َحيـُث كان لإلمـام- كمـا تقـول 
السـلطان- الـدوُر األكرب يف هـذا الجانب، فقد 
تَحـّرك اإلمـام الهـادي -عليـه السـالم- بعدة 
إصالحات أوصلـت الرعية إىل االسـتقرار، كما 
شـد الناس إىل الزراعة؛ كونهـا العمود الفقري 

لبلد زراعي. 
ومـن أبرز املجاالت التي تَحـّرك فيها، تأهيُل 
شـباب متسـلحني بالوعي والبصـرية يف وجه 

الطغاة واملستكربين. 
َوتربط السـلطان املـاَيض بالحارض بقولها: 
اليوم نـرى مجاهدينا أحفـاَد األنصار جنبًا إىل 
جنب مع القيادة الحكيمة من أهل البيت الذين 
رأوا فيهم علياً وحسـناً وحسيناً وزيداً ويحيى 
بن الحسـني، يسـّطرون تحـت رايتهـم أعظَم 
املالحم البطوليـة، يرفعون رايـَة الحق يف ُكـّل 

امليادين والجبهات. 

ضاتئات وظاحطات بصاشغات لـ «المسغرة»:

اإلطام العادي –سطغه السقم- عع الرجُض الطاعُر الصرآظغ 
املةاعث وأراد لطغمظ اإلخقح والسثل والاصعى
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المططعُب أطام 
اساثاءات المرتجصئ 

سطى المساشرغظ

تعازن الردع ضث صعى 
السثوان

تفضغُك خطاب السثّو

طتمث أطغظ التمغري* 
التعـرُّض  جريمـُة 
واالعتـداء  للمسـافرين 
عليهم، جريمـٌة اعتاد عليها 
عـدَن  يف  العـدوان  مرتِزقـُة 
ومأرَب وغريهما من مناطق 
واملطلوب  املحتـّل،  سـيطرة 
بـدًءا  عمـل،  مواقـف  هـو 
باملواقـف الشـعبيّة يف رفـد 
ودعمها  بالرجـال  الجبهات 
تحريـر  السـتكماِل  باملـال، 
بالدنـا من الغـزاة واملحتّلني 
واالرتزاق،  اللصـوص  وشـلة 
وانتهاًء بالضغط السـيايس والعسـكري من قبَِل قيادتنا؛ 
ِمـن أجِل رفِع الحصار املفروض عـىل اليمن، بما فيه رفُع 

الحظر عن مطار صنعاء. 
ولتكـن جريمُة املغـِرتب اليمنـي عبِدامللك السـنباني يف 
أمريكا، عامـالً لتوحيد الجهـود وَرصِّ الصفوف، وخروِج 

الكثرِي عن صمتهم وتفرجهم.
فًة  وما بعد سبع سـنوات، ينبغي أن يكوُن مواقَف مرشِّ
وبصمـاٍت ناصعًة تـريض اللـَه وضمائَرنا، وتنسـجُم مع 
نخوتنا كيمنيني أحرار رشفاء وكرام، وقبل ذلك مع مبادئنا 

الدينية وعموم القيم اإلنسانية.
وليخسـأ ُكـلُّ عميـل منحط، فهو بمـا يحملُه ال يمثلنا 

واليمنيون بريئون منه!.
وتحيـة إجالل وإكباٍر لكل إنسـان حـر ال يقبل الخنوع 

والذلة واالستعباد عىل هذه األرض. 

* ضاتإ جطفغ

طتمث غتغى الدعراظغ 
الصواريـُخ  زالـت  ال 
والطائـراُت املسـرّية اليمنية 
مـن  األرَض  تزلـزُل  الصنـع 
تحـت أقـدام دول العـدوان، 
الشـيطان  بقـرن  ممثلـة 
ومن  والضالل  الـرش  مملكة 
وإرسائيـل  أمريـكا  خلفهـا 
ومـن سـار يف صفهم ووقف 

معهم.
واملسريات  هذه الصواريخ 
اليمنيـة غرّيت تـوازن الردع 

بـني  الـرصاع  ومعـادالت 
مـرشوع الحـق والباطل لصالـح مرشوع الحـق، وأصبح 
هـذا املرشوع يمتلـُك مقومات القوة واملنعـة والصمود بل 
واالنتصار. ُكـّل ذلك بفضل الله وباالستعانة بالله والتَحّرك 
العميل من خالل اإلعداد ملواجهة العدوان والحصار، ولذلك 
أصبحت القوة الصاروخية واملسـرّيات اليمنية صمام أمان 
هذا الشـعب، بل أصبحت القـوة الصاروخيـة أكثر تطوراً 
وأكثر إيالماً لدول العدوان وأشـد قسـوة عليهـم، وبالتايل 
أصبح العدّو يف وضع فشل ينتظر الرضبات تلو الرضبات.

الحمد لله تغـريت املعادلُة لصالح هذا الشـعب املجاهد 
الذي اسـتعان بالله وتَحـّرك يف مواجهة العـدوان بروحية 
إيمانيـة تحمل ُكـّل قيم وصفات اإليمـان فحّقق الله لهذا 
الشعب النَرص والتمكني والثبات وسقطت ُكـّل قوى الرش 
من األمريكيني واإلرسائيليـني وحلفائهم من املنافقني من 
العرب، وانترص مرشوع الحق ضد مرشوع الباطل بتَحّرك 
أهل الحق واإلعداد النفيس والعسكري بعد االستعانة بالله 

والتوكل عىل الله والتسليم للقيادة القرآنية. 

سئثالرتمظ طراد 

مـن املالَحـِظ أن العـدوَّ بدأ يشـتغُل عـىل الصغائر، فال 
يدُع شـاردًة أَو واردة إال وقال فيها شـيئاً يفِصُح عن نذالة 

خصومته وفجورها.
باألمـس اشـتغل العدّو عىل حادثة مقتـل األغربي وهو 
اليـوم يقـُع يف التناقض مع نفسـه، وهو يعيد اسـتغالَل 
الحادثـة بشـكل تحرييض، حـّول القضيـَة إىل قضية رأي 
عام، وحني تم الِقصـاُص وفَق أحكام قضائية باتة، جعل 
منها قضيًة أُخرى يهدُف من ورائها إىل بَثِّ الريبة والشـك 
يف موضوع األحكام، وسـالمة اإلجـراءات القضائية، وهو 
يجهُد يف تأليِب الرأي العـام ويحاول تفكيَك بُنية املجتمع، 

ويحدث فصالً بني السلطة وحواضنها االجتماعية.
ومثل ذلك يعّز عليه؛ بَسـبِب واحد وبسـيط، وهو أن السلطة الوطنية 
بصنعاء تبسـط يدها عـىل كامـل األرض، وتحّقق نجاحـاٍت أمنيًة غريَ 
مسـبوقة، وحني املقارنة تكوُن كفَة السـلطة الوطنية بصنعاء راجحًة 
عىل سـلطة املحتّل ومرتِزقته، كمـا أن الكثريَ من القضايا والجرائم التي 
شـهدها املجتمـُع الواقُع تحت نري االحتـالل ومرتِزقته، لـم تُضبط ولم 
يُحّقق فيها، بل يقال: إن السـلطة القضائية مشـلولُة الكف والساعد يف 

مناطق االحتالل منذ ما يقرب من عام. 
ِج والثورات وخالل زمن العدوان  صنعاء خالل حالة االضطراب والتموُّ
ُم نموذجـاُ إنسـانياً فريداً،  مـع ما صاَحـَب ذلك من أحـداث ظلت تقـدِّ
ونموذجاً فريداً للمدنيـة والتعايش، ونموذجاً فريداً للدولة املتخيَّلة التي 
كان املجتمع ينُشـُدها خالل السـنني الخوايل، وقد فشل هادي ومرتِزقته 
يف تقديـم أي نمـوذج، بـل كانـوا ُدًمى يلهو بهـا األمريكـي واإلرسائييل 
والسعودّي واإلماراتي، وهو األمر الذي جعل من تلك الثلة من البرش دوَن 

قيمة واقعية، أَو أخالقية. 
اليـوم يفِرُش هادي ومرتِزقته الجفوَن للمسـتعمر؛ كي يحتلَّ اليمن، 
فربيطانيـا تعود هذه املرة ليس إىل عدَن بل إىل املهرة، يف حالة من حاالت 
تبـادل األدوار بـني الدول السـبع، يف حني تضـُع أمريكا يَدهـا عىل عدَن 
وقاعدة العند وباب املندب وميناء بلحاف بشبوة، وتتواجد يف جزر البحر، 
كمـا تضُع إرسائيـل يَدها عىل جزيرة سـقطرى، يف مقابل ذلـك تتواجُد 

فرنسا يف الطرف املقابل يف القرن اإلفريقي.

يحـدث ذلك يف الجنوب الـذي قالت األيّام إنه لم يسـتقر ولم يحتضن 
اجتماعـاً واحـداً للهيئات واملؤّسسـات التـي تّدعي الرشعيـة وتمارُس 
التضليَل والوصاية عىل اليمن وأهله أمام العالم حتى تُمرَّ 
من تحت الطاولة مشاريُع املستعمر األجنبي الذي يبُسُط 
يَده عىل املوانئ واملمرات البحرية وعىل الجزر اليمنية ذات 

األهميّة االسرتاتيجية يف طرق املالحة الدولية. 
لقـد وقع العـدوُّ يف التناقض يف خطابه الذي يسـتهدُف 
اليمـن؛ ولذلك سـوف يفشـل كمـا فشـل يف عدوانه رغم 
ضخامة آلـة الدمار والرعب التي اسـتخدمها يف العدوان، 
وفشُل العدّو ال يعني أن نقعَد مع القاعدين ونقول: اذهب 
أنـت وربـك فقاتال إنـا ههنا قاعـدون، بل يتطلـب جهداً 
مكثّـفاً لبيان الزيف والتضليل وفضح األكاذيب واألضاليل 
بخاطب مواٍز يتسـع نطاُقه ليشـمل ُكـلَّ وسائل االتصال 
والتواصل، وقد أصبحنا اليوم مطاَلبني بوضع الخطط واالسـرتاتيجيات 

التي تفضُح العدّو وتبني للناس والرأي العام العاملي ما غاب عنهم.
ُكـّل الوسـائل اليـوم متاحة، وال بُـدَّ لنا من تنظيـم جيش إلكرتوني، 
كمـا يحاول العدّو أن يصنع، حتى نخوَض معركَة الوعي وننترص فيها، 
فاملعركـة العسـكرية يقر العدوُّ بفشـله فيها، وقد قرأنـا ترصيحاٍت يف 
سـالف األيّام تقر بذلك، ولذلك فاملعركُة القادمُة التي يعد لها العدوُّ هي 
معركُة فصل السلطة عن مجتمعها، وثمة أخطاٌء إجرائية تحدث رشخاً 
يف جدار الوجدان العـام ال بُـدَّ من الوقوف أمامها ببصرية ووعي ودراية 

وِعلم حتى ال نجعل للعدو رشوخاً ينَفذُ منها ليبُثَّ سموَمه. 
اليـوَم تَْطـَرأُ قضايا يجتهُد فيهـا البعُض فيقُع يف الخطـأ وقد يقع يف 
الصواب لكن صوابَها قد يشكل حالًة صادمًة ملن اعتاد ذلك الحال، وليس 
من الحكمة أن نصدَم املجتمع بموانع اليوم يف قضايا يعتادها يف سوالِف 
أيامـه اجتهاداً منا، أَو رفضاً منا لها، فاللـُه حني أراد تحريَم الخمر عىل 
قـوم كانوا يرَونه من رضورات وجوِدهم كثّــف الحديَث عنه، وخلق له 
َج يف تحريمـه عىل مراحَل ثالٍث، ولذلك قد  البدائـَل يف الحياة األُخرى وتدرَّ
يضخـم العدّو الصغائر ويخلُُق منها كبائَر حتى يصَل إىل مبتغاه وهو ما 
يحُدُث اليـوم بالفعل، فُكلُّ حادث يحُدُث كقضايا اعتياديٍة يتدَخُل العدوُّ 

حتى يجعل منها قضايا كربى وله غاياتُه وأهداُفه من وراء ذلك. 
املعركُة ُمسـتمّرة واالنتصار فيها يتطلب منا وعياً واسـتعداداً نفسياً 
ملواجهتها، كما يتطلب قدراٍت ثقافيًة واسرتاتيجياٍت واشتغاالً ممنهجاً، 

فتفكيك خطاب العدّو يف املرحلة الراهنة من رضورات االنتصار فيها. 

السابسئ وسقصُاعا بالئظث السابع 
طظغر الحاطغ 

تجاُهُل النظام السـعودّي لحقيقة فشـل دفاعاته 
الجويـة واسـتمراره بتعمـد الكذب عىل نفسـه عرب 
إعالمـه باعرتاض أسـلحة الردع اليمنيـة وهو يعلم 
زيـف مـا يّدعيـه رغـم تأكيـد التقاريـر األمريكية 
املختصة لهـذه الحقيقة واعـرتاف اإلدارة األمريكية 
رسـميٍّا بهـذه الحقيقة عرب بيانـات خارجيتها أَو يف 
سـياق بيانات إدانتها لهذه العمليـات، يعكس غباء 
وحمـق النظـام السـعودّي واسـتحماره يف إنـكاره 
لهـذه الحقيقة التي بات يعلمهـا العالم ومن النظام 

السـعودّي نفسـه من خالل مناشـداته للمجتمع الدويل رسـميٍّا 
للتَحـّرك بقـوة لوقف الهجمات اليمنية عىل منشـآته العسـكرية 
واالقتصاديـة، ومن خـالل توقف حركة املالحـة الجوية، وتوقف 
العمليـات اإلنتاجية والتصنيعية يف املنشـآت املسـتهدفة وتوقف 
حركة التصدير للنفط ومشتقاته لفرتات زمنية ليست بالقصرية 
بعـد ُكـّل عملية من عمليات اسـتهداف الجيش اليمني لها، يمثل 
كارثة كربى عىل النظام السـعودّي ويقوده إىل الهالك والسـقوط 

الرسيع.
وعـىل ما يبدو، فلحظة غضب الحليـم قد أزفت وانقطع رجاؤه 
وهذا ما بدا جليٍّا يف كلمات قائد الثورة يف خطابه األخري بمناسـبة 
ذكرى اإلمام زيد وعىل ما يبدو أَيْـضاً أن سابعَة الردع التوازني هي 

رسالة مفادها (ُطز) يف البند السابع وأن هذه العملية تمثل لحظة 
فاصلـة وبدايـة منعطف تاريخي يف مسـرية املواجهـة املرشوعة 
للشـعب اليمني، وأن عىل النظام السعودّي أن يكون واثقا بأن ما 
بعد هذه العملية لن يكون كما كان قبلها وعىل افرتض أن النظام 
السـعودّي غبي غباء مسـتفحل لدرجة أنه لم يعي ما ضمنه قائد 

الثـورة يف خطابه األخري من وعود لرجـل ما أخلف وعداً وما كذب 
بكلمة ورسائل ما بعدها إال التنفيذ فسنوضح له أهم ثالث رسائل 

من باب إكمال الحّجـة وكما ييل:- 
أوالً: ال تعولوا عىل القانون الدويل إلخضاع الشـعب 
اليمنـي وال وصايـة عليه بعـد اليوم أبداً.. ورسـالتُه 
ألعـداء اليمن وأولهـم األمريكي والسـعودّي بقوله: 
الشـعب اليمنـي لـن يـداس بالتبعيـة ألعدائـه من 
الكافرين واملنافقني ال تحت بند سـابع وال تاسع وال 

أي بند أياً كان. 
ثانياً: خيار املواجهة للعدوان وحصاره هو الخيار 
الوحيد للشـعب اليمني لتحرير أرضـه وتطهري ُكـّل 

مناطقة 
ثالثاً: النرص الكامل هو غاية الشـعب اليمني ووعده للمؤمنني 
املسـتضعفني فـال عدوانكـم سـيخضعه لكـم وال حصاركـم له 

سيجعله شحاذا عندكم أبداً. 
وقـد أتـت عملية توازن الـردع السـابعة بعد يومـني فقط من 
خطـاب قائد الثـورة ما يؤّكـد أنهـا نُفذت كرسـالة أخرية، وهذا 
يعني أن ما سـيأتي يف قادم األيّام سـيكون أعظم جحيماً وأوسع 
اسـتهدافاً وأشـد فتكاً وتدمـرياً وأكرب رعبـاً وأدق تركيزاً لتحقيق 
تدمري كامل وَعىل هذا النظام املغرور والغبي وستكون االشد فتكا 
بمكامن قوته، واألشـد وجعـاً وإيالما لرأسـه وأركانه، من خالل 
رفع كمية السـالح املستخدم يف العمليات القادمة، وبناء عىل ذلك 
فعىل النظام السـعودّي أن يتوقع أن العملية الثامنة مثالً سـتنفذ 
بعرشة أضعاف العملية السـابعة وعليه أن يسـأل نفسه: يف حال 
لو استهدفت العملية الثامنة ميناء (رأس تنورة) بعرشة صواريخ 
ـاد3) وتـم توزيعها  (ذو الفقـار) وسـبعني طائرة مسـرية (صمَّ
بشـكل دقيق ومدروس؟ كم سـتبلغ خسـائره؟ وكـم يحتاج بعد 

العملية إلعادة امليناء إىل ما كان عليه؟
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الغمُظ شغ طرتطئ 
الرد التاجط

تعّجـعات صدائغئ جادة تثُثُم السثالئ 

لماذا الخرف القطرَضجي؟

أبع عادي سئثاهللا السئثلغ  

األعـوام  مراحـل  عـىل 

األمريكـي  العـدوان  مـن 

الشـعب  عـىل  السـعودّي 

اليمـُن  يدّشــُن  اليمنـي 

الحاسـم  الـرد  مرحلـَة 

العـدوان  جرائـم  عـىل 

بحق أبنـاء هذا الشـعب، 

معلنـاً الدفاَع عن نفسـه 

رادعة  عسكرية  بعمليات 

تطاُل عمـَق دول العـدوان، وهي عمليـات مرشوعة 

للدفـاع عـن النفس وحـق الدفاع عن سـيادة الرتاب 

الوطنـي والعيش بعـزة وكرامة قبـل أن تنبذَ جلباب 

الذل والهوان لقوى الوصاية إىل األبد منذ الوهلة األوىل 

للعـدوان األمريكـي السـعودّي عىل اليمـن، وطاملا ال 

يزاُل العدواُن عىل شعبنا مفتوَح املصدر يف ظل صمت 

مريب مـن منظمات حقوق اإلنسـان واألمم املتحدة 

عـىل تلـك الجرائم الوحشـية بحـق اإلنسـان اليمني 

سـيواصل سـالح الجو املسـرّي والقـوة الصاروخية 

مواصلـًة رضَب العديد من األهـداف الحيوية يف عمق 

دولة العدوان. 

وما عملية توازن الردع السـابعة التي اسـتهدفت 

منشـآٍت حيويًة وقواعَد عسكريًة يف العمق السعودّي 

إالَّ رسـالٌة مفاُدهـا أن اليمـن بـات يف مرحلـة الـرد 

الحاسـم عـىل جرائم العـدوان وهـي بداية مشـوار 

الصمود الوطنـي يف وجه العـدوان والتصّدي ملؤامرة 

كونيـة تسـعى إىل اسـتهداف واحتالل اليمـن ونهب 

ثرواته. 

بطبيعة الحال رفعت دوُل العدوان شـعاراٍت رنانًة 

زائفًة يف عدوانها عىل الشـعب اليمني، ولكنها تجلت 

بـكل وضوح عـن زيفها وثبتـت أفعالُهـم اإلجراميُة 

يف مـا يحصـل يف املناطق املحتّلة من جرائَم وحشـيٍة 

واغتياالٍت وجماعات مسلحة، كلها تواكب مرسحية 

العدوان يف املناطق املحتّلة. 

اليمن وبفضل الله َوقيادته القرآنية وبفضل رجال 

الرجال ووحدة سالح الجو املسرّي والقوة الصاروخية 

اسـتطاعت تغيريَ مجرياِت األحداث وعكس مسارات 

التوقعات وجعل دولة العدوان يف حرية من أمرها، وقد 

أدركت خسـارتَها وهي اليـوم تتلقى أقىس الرضبات 

التـي أبكت أمراَء وملوَك الريال، والشـعب سـيواصُل 

املسـاَر يف ردع قـوى العـدوان حتى َفـكِّ الحصار عن 

الشعب اليمني وكرس قرن الشيطان السعودّي ودفن 

خشوم جبابرة آل سعود وآل نهيان يف الرمال.. 

ططعر غتغى حرف الثغظ 
الَعدُل هو عّلُة إرسال الرسل والرساالت، وقد بنّي القرآُن 
الكريـم مهّمَة ُكـّل رسـول أرسـله الله تعـاىل للناس وهو 
ـة  تحقيُق العدل والقسـط بني األمم قال تعـاىل: «َولكّل أُمَّ
ّرسـوٌل َفِإذَا َجاء َرُسـولُهْم قِيضَ بَينهم ِباْلقسـِط َوهْم الَ 

يُظَلموَن».
 ولساُن حال البعض من الناس يقول: 

«العدالـة البطيئـة ظلـم» واألظلـم مـن ذلـك أن تأخذ 
إجـراءات التقايض أمـداً أطوَل حتى يفقـَد الناُس األمَل يف 
نيـل حقوقهم، ولذلك َفــإنَّ العمَل عىل تبسـيط إجراءات 
التقـايض يف املحاكم والقضاء عىل االختالالت بغية تحقيق 
العدالة وترسيخها هدٌف رئييس تسعى إىل تحقيقه السلطُة 

القضائيـة ترجمًة لتوّجـهات القيادة السياسـية الحكيمة 
الرامية إىل بناء دولة املؤّسسـات ُوُصــوالً إىل الدولة اليمنية الحديثة وأن 
يسـوَد املجتمع الخري والسـالم والعدل وإحقاق الحقـوق وحتى يتحّقَق 

األمُل املنشوُد الذي تسعى إليه الدولة ككل واملواطنون وأطراف النزاع.
ينبغي اإلشـارُة إىل النتائِج اإليجابية الجتماعات ومخرجات املنظومة 
العدليـة وطبيعـة تكاملها مع بقيـة األجهزة العدلية املسـاعدة كالطب 
الرشعي واألطر القانونية الرسمية ونقابات املحامني «القضاء الواقف».

وأخريًا عنـُرص املواطن الذين يقُع عىل عاتقه حسـُن الظن بالقضاء؛ 
باعتبَاره رشيكاً أََساسـياً للقضاء بتعاونه ووعيـه ودور القيم اإليمانية 
واالجتماعيـة يف محيطـه وبيئتـه؛ ملا لها من دور يف ترسـيخ التسـامح 

واإليثار والرحمة والتآلف والبُعد عن األطماع واملكائد. 
ولعل توّجـهات ومهام وأعمال مجلس القضاء األعىل يف اآلونة األخرية 

تُنبئ عن جهود حثيثة ومثمرة. 
ومـا يلفـت االنتبـاه يف تلك الجهـود ما تقوم بـه هيئة 
التفتيـش القضائـي يف متابعـة إنجـاز القضايـا املتعثرة 
وكذلك تقييم أعمال املحاكم وإعداد الهيئة ألدلة اإلجراءات 
القضائيـة ومنها دليـل حركة الدعـاوى والطعون ودليل 
إجـراءات التنفيـذ وتطبيقـه ودليـل إجـراءات القضايـا 

املستعجلة. 
وحـريٌّ بالقول واإلشـادة اهتمام املجلـس بالتعديالت 
القانونيـة املتعلقـة بالجوانب القضائية وتشـكيله لجنة 
مشـرتكة تضم عدداً من القضـاة واألكاديميني واملحامني 
لالطالع عىل مـرشوع التعديالت واسـتيعاب مالحظاتهم 
ومقرتحاتهـم وبما يسـاعُد يف تقريب العدالـة للمواطنني 

وتبسيط اإلجراءات لتحقيق عدالة رسيعة ألطراف النزاع. 
وَكثرياً ما نسـمُع يف معظم اجتماعـات مجلس القضاء األعىل إحاالت 
قضـاة وأعضاء نيابـة إىل مجلس املحاَسـبة؛ بَسـبِب إخاللهـم ألدائهم 

وواجباتهم الوظيفية. 
مما يـدل حقيقًة عـىل أن هنـاك توّجـهـاٍت قضائيًة جـادة وأعماالً 
ومهامـاً صادقـة وتَحـّركاً رسيعاً يف امليـدان؛ بَهدِف الوصـول إىل قضاء 
مقّدس ونزيه وعادل ودولة يتحّقق فيها سيادة القانون وتتجسد رسالة 
اإلسـالم الداعية إىل الحق والعدل والسـالم والتعايش والكمال اإلنسـاني 

املنشود.. 

سطغ سئثاهللا خعطض
انطالقـاً مـن مسـئوليتها اإلدارية ومهامهـا التنفيذية 
تعتزم رئاسـة الهيئـة العامة للزكاة التحـول املرصيف من 
الرصف املركزي إىل الرصف الالمركزي فتمنح مدراء فروع 
الهيئة يف جميـع املحافظات واملديريـات ترخيصاً قانونياً 
للرصف املبارش لنسـبة مئوية مـن املوارد الزكوية وضمن 
منهجيـات وإجـراءات يبدو أنهـا قد خضعـت للتخطيط 
االسـرتاتيجي والدراسـة االجتماعية واملناقشة القانونية 
لسـُت مخوالً بالحديث عما ال أعرفه، ولكني هنا سـأعلُِّق 

ة فأقول: عىل املوضوع من وجهة نظر َخاصَّ
إن الرصف الالمركزي سـيحّقق مكاسـب كبرية ويقدم 

خدمات كثرية ومنها عىل سبيل اإليجاز:
األول:- تسـهيل وتعجيـل املعاملـة لفقـراء املحافظات 

وُخُصوصاً املعامالت الطارئة التي ال تحتمل التأخري.
الثانـي:- يف رصف زكاة ُكــّل محافظـة عـىل فقرائهـا وفق دراسـة 
اقتصاديـة دقيقـة ورؤية اسـرتاتيجية عميقة هذا الـرصف الالمركزي 
سـيجعل الفقري والغني يعرفون أن تدهور أوضاع الفقراء... أَو تحسـن 
ظروفهم هو نتيجة بخـل أغنياء املحافظة بزكاة أموالهم أَو ايتائهم لها 

عىل أكمل وجه. 
فمثالً عندما يعطى الفقـراء من محافظة ذمار من زكاة الفطر أكثر 
مما يعطى فقراء محافظة عمران أو غريها لن يكون السـبب أن الهيئة 
ضيقت عىل هؤالء ووسعت عىل أُولئك وإنما يقال: أغنياء محافظة ذمار 
دفعوا زكاتهم كاملًة مما عاد بالخري عىل فقرائها، بينما أغنياء محافظة 

هم بزكاة أموالهم.. عمران تسببوا يف حرمان فقرائها؛ بَسبِب ُشحِّ
وهذا تقريٌب للفكرة وتوضيٌح لها..

الثالـث: مـا أجمل عندما يكـون املكلف بتحصيل الزكـوات من أموال 
األغنياء يف املحافظة واملديرية هو من يتوىل مسـئولية الرصف والتوزيع 
عـىل الفقراء واملسـاكني والغارمني من أبنائها فسـيكون 
قريبـاً من مسـتحقي الزكاة بمقـدار اقرتاِبه من املكلفني 
الذيـن يشـملهم واجـُب الـزكاة، وسـبُب هـذا االقـرتاب 
واملعايشـة فهو يعـرف جيًِّدا املسـتحق للزكاة مـن أبناء 
منطقتـه مـن غري املسـتحق لها ولـن يسـتطيع أحد من 
ميسـوري الحال أن يتقمص ثياب الفقـراء أَو التحايل إىل 
األخذ من الزكاة بغري وجه حق (أو تقديم أكثر من مذكرة 

لحالة واحدة كما حدث مراراً). 
وختاًمـا ننصـُح املـدراَء والعاملني يف فـروع الهيئة أن 
يلتزموا الضوابَط الرشعيَة يف الرصف، وأن يحذروا الوقوَع 
يف براثن الوسـاطة واملحسـوبية، ففيهما ضياُع الحقوق 
ودماُر املؤّسسـات، ولتبَق روابُط القرابة والصداقة بعيدًة 
عن األداء الوظيفي والعمل املؤّسيس، وليعلموا أن َمن يتوسل بالوساطة 
واملحسـوبية إىل أخذ الزكاة هو يف أغلب األحيان غريُ مسـتحق وال يمتلك 
من األدلة ما يثبت فقَره أو حاجته؛ ولذا يلجأ مَلن يوجه بالرصف بصورة 
اسـتثنائية وعاجلة بعيًدا عن بحث وتحّقق الجهـات املختصة من توفر 

الرشوط والضوابط. 
وملن يسـأل عـن َمـا هـو دور اإلدارة املركزية للهيئة بعـد التحول إىل 
طريقـة الرصف الالمركزي، نجيب بأنه سـيبقى عملُها إرشافياً ورقابياً 
عىل نقـاط الرصف الفرعية، إضافة إىل تدشـني وتنفيذ كافة املشـاريع 

االسرتاتيجية الكربى وعىل رأسها مشاريع التمكني االقتصادي. 
ُ عن رأي شـخيص، أما الخرب اليقني فسـيأتي عىل لسان  وأنا هنا أَُعربِّ
األخ رئيس الهيئة العامة للزكاة الشـيخ الفاضل شمسـان أبو نشـطان 

حفظه الله ورعاه.

افدوغئ المعربئ وخطعرتعا وافضرار المارتئئ سطغعا
حاعر أتمث سمغر 

نالحظ ُكـّل يوم بأن رجال األمن البواسل يتمّكنون 

من حجـز كميات من األدوية املهربة وإلقاء القبض 

عىل مهربيها، إذ تعترب أكرب تهديد عىل حياة اإلنسان؛ 

كونها غري مطابقة للمواصفات واملقاييس ومعايري 

الجودة لألسباب التالية:

- تعرضها لحراره الشـمس وارتفاع درجة حرارة 

الشـمس التي تمـر بها محركات النقـل عرب الطرق 
الصحراوية التي ترتفع درجة حرارتها إىل 45 درجة 
مئويـة، بينمـا درجة حـرارة األدوية الحـد األقىص 
الرتفاع درجة الحرارة لبعض األصناف من 20 إىل 30 

درجة، وفوق ذلك طرق التخزين أثناء النقل.
- وصولهـا إىل املواطن مبارشة قبـل فحصها من 
قبل املختـرب املركزي ومعرفة مـدة صالحيتها، كما 
نالحـظ كثرة املـوت املفاجـئ والذبحـات الصدرية 
وغريهـا من األمـراض التي انتـرشت يف اليمن َويعد 

السبب األول يف انتشارها هو األدوية املهربة.
َوللحد من هذه الظاهرة الخطرية التي تهّدد حياة 

الناس يجب اتِّباع اآلتي: 
- رفـع مسـتوى الوعـي املجتمعـي بمخاطرهـا 

وطرق تجنبها؛ كون املسؤولية مسؤولية الجميع.
- كمـا يجب التعـاون مع رجال اآلمـن وإبالغهم 

بأية جهة تقوم بتهريب األدوية.
- إنزال أقىص العقوبات عىل من تورط يف تهريبها 

وترويجها.
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برظاطب رجال اهللا ططجطئ (طسرشئ اهللا البصئ باهللا) الةجء افول:

املسطمعن غسغحعن أزطَئ بصئ باهللا
 : بحرى المتطعري 

تحـدََّث الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللـِه 
ـ (معرفة  ـ ملزمةـ  َعَليْـِه- يف محارضةـ 
اللـه ـــ الثقة باللـه) عن العوامـل التي 
جعلـت املسـلمني يعيشـون أزمـة الثقة 
بالله، مشرياً إىل أن أهمِّ مصدر ملعرفة الله 
هـو الُقـــْرآن الكريم، وتطـرق إىل اآلثار 
السلبية من التعامل مع الُقــْرآن الكريم 
بـربودة، وقد هدف مـن خاللها إىل تعزيز 
ــة بخالقها، فال تخاف إال منه،  ثقـة األُمَّ
وال ترجـو إال هو، وال ترغـب إال فيه، وال 
تعتصـم إال بـه.. فكانت بحـق من أروع 

املحارضات وأجملها.. 

املســطمني  جسق  أجاجــغان  ساطــقن 
غسغحعن أزطئ بصئ باهللا!!

ابتدأ الشـهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- 
أساسـيني  عاملـني  بذكـر  محارضتَـه 
أّديـا باألمة إىل حالـة الـذل واملهانة التي 
تعيشـها، حيث قـال: [إذا تأّمل اإلنَْسـاُن 
يف واقـع الناس يجـد أننا ضحيـة عقائد 
باطلـة، وثقافـة مغلوطـة جاءتنـا مـن 
خارج الثقلني: كتاب الله، وعرتة رسـوله 
(صلوات الله عليـه وعىل آله)، هذا يشء. 
اليشء اآلخـر - وهو األهـم - أننا لم نثق 
بالله كما ينبغي، املسلمون يعيشون أزمَة 
ثقة بالله.. ملاذا؟ أليس يف الُقــْرآن الكريم 
مـا يمكُن أن يعـّزَز ثقتَنا بالله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل؟ بـىل. الُقـــْرآن الكريم هو الذي 
قال اللـه عنه: {َلـْو أَنَْزْلنَا َهـذَا الُقــْرآن 
َعـَىل َجبَـٍل َلَرأَيْتَـُه َخاِشـعاً ُمتََصدِّعاً ِمْن 
بَُها ِللنَّاِس  َخْشـيَِة اللَِّه َوِتْلَك اْألَْمثَاُل نَْرضِ
قلـة  (الحـرش:21)  يَتََفكَّـُروَن}  َلَعلَُّهـْم 
معرفة باللـه، انعدام ثقة بالله، هي التي 
جعلت املسلمني يترصفون بعيداً عن الله 
ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل، فلم يهتـدوا بهديه، لو 
وثقنـا بالله كما ينبغـي النطلق الناس ال 

يخشون أحداً إال الله].. 

الُصــْرآُن ُغثّعُف الظاَس طظ أن غخريوا 
ضئظغ إجرائغض:ــ

ونـّوه -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- إىل أن اللَه 
ــة،  ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل لم يُقّرص مـع األُمَّ
وحّذرهـا مـن التّرصفـات التـي تُبِعُدها 
عن اللـه، حيث قال: [الخطاُب الُقــْرآني 
يتجدُد دائماً يقول للناس: {أََلْم يَأِْن ِللَِّذيَن 
آَمنُـوا أَْن تَْخَشـَع ُقلُوبُُهْم ِلِذْكـِر اللَِّه َوَما 
}(الحديـد: مـن اآلية16)  نَـَزَل ِمـَن اْلَحقِّ
ألم يـأن، يعني: ما قدو وقـت - بتعبرينا 
نحـن - ما قدو وقـت أن الناس تخشـع 
قلوبهم لذكر الله ومـا نزل من الحق من 
الُقـــْرآن الكريـم؟ {َوال يَُكونُـوا َكالَِّذيَن 
أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن َقبْـُل َفَطاَل َعَليِْهُم اْألََمُد 
َفَقَسـْت ُقلُوبُُهْم}(الحديـد: من اآلية16) 
تخويـف من أن يصري النـاس إىل ما صار 

إليـه بنـو إرسائيـل، الذيـن طـال عليهم 
األمد يسـمعون مواعظ، ويقرؤون كتباً، 
ولكن بـربودة ال يتفاعلون معها، وتتكرر 
املواعظ وتتكرر النبوات، وهكذا، {َفَقَسْت 
ُقلُوبُُهـْم} حتـى فسـق أكثرهـم، وحتى 
اسـتبدل الله بهم غريهم، وحتى جردهم 
من ُكــّل ما كان قد منحهم إياه: النبوة، 
وراثـة الكتـاب، امللـك، الحكمـة. نحـن 
املسلمني نتعرض ملثل هذه الحالة فكتاب 
الله يرتدد عىل مسـامعنا كثرياً، واملواعظ 
ترتدد عىل مسـامعنا كثرياً، والعلماء بني 
أظهرنا يتحدثون معنا كثرياً، ولكن نتلقى 
الـكالم، نتلقـى آيات الُقـــْرآن بربودة ال 
مجرد  نتفاعـل معهـا، أَْصبَــح تقريبـاً 
روتني استماع الُقــْرآن الكريم، واستماع 
املواعـظ، وحضور املناسـبات، لكن دون 
أن نرجع إىل أنفسنا فنجعلها تتعامل مع 
ُكـــّل ما تسـمع بجديـة، وتتفاعل معه 
بمصداقية. نتعامل بـربودة مع ُكــّل ما 
نسـمع، ولم ننطلق بجـد وصدق لنطبق، 

لنلتزم، لنثق]. 

الاساُطــُض طع الُصــــْرآن بربود.. غآدي 
إىل صسعة الصطعب:ــ

وحّذر -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- أشدَّ التحذير 
مـن االبتعاد عن تعاليم اللـه، وتجاهلها، 
وأن هذا يـؤدي إىل يشء فظيع جداً، وهو 
قسوة القلب، حيث قال: [ستقسو قلوبنا 
- ونعـوذ بالله من قسـوة القلوب - متى 
ما قسـت القلـوب يصبح هـذا الُقــْرآن 
الكريـم الذي لو أنزله الله عىل الجبال من 
الصخرات الصماء لتصدعت من خشـية 
الله، لكن القلب متى ما قيس يصبح أقىس 
من الحجارة، فال يؤثر فيه يشء. قال الله 
عن بنـي إرسائيل الذين حكى بأنهم طال 
عليهم األمد فقسـت قلوبهـم قال عنهم: 
{ثُـمَّ َقَسـْت ُقلُوبُُكْم ِمـْن بَْعِد ذَِلـَك َفِهَي 
َكاْلِحَجـاَرِة أَْو أََشـدُّ َقْسـَوًة}(البقرة: من 
اآلية74)، من بعد ماذا؟ من بعد املواعظ، 
من بعد اآليات الباهرات التي لم يتفاعلوا 
معها، ولم يعتربوا بهـا، ولم يتذكروا بها 
فقسـت قلوبهم، هكذا طبـع الله القلب. 
القلـب إذَا لم تحـاول أن تجعله يلني مما 
يسـمع، يلني لذكر الله، يوجل إذَا سـمع 
ذكر الله، يزداد إيَْمـاناً إذَا تليت عليه آيات 
اللـه إذَا لـم تتعامل معه عىل هـذا النحو 
فبطبيعته هو يقسـو، يقسـو، يقسـو.. 
ومتـى مـا قـيس قلبـك سـيطرت عليك 
الغفلة والنسـيان لله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل، إذَا 
ما نسيت الله نسـيت نفسك، فتأتي يوم 
القيامة فتكون منسـياً عما كنت ترجوه 
من الخـري، أو تأمله من الخـري والنجاة، 
والفوز يوم القيامة {نَُسوا اللََّه َفنَِسيَُهْم}

(التوبة: من اآلية67) {َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن 
نَُسـوا اللََّه َفأَنَْساُهْم أَنُْفَسـُهْم أُوَلِئَك ُهُم 

اْلَفاِسُقوَن} (الحرش:19). 

طا املططعُب طظ الصطعب؟ 
وأشار -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- إىل أهمية أن 
ترتبـى القلـوُب الرتبية الصالحـة، حيُث 
قـال: [قلوبنـا إذَا لـم نحـاول أن نتعامل 
معهـا مـن منطلـق الخـوف أن تصل إىل 
هـذه الحالة السـيئة: القسـوة، فتصبح 
أقىس من الحجـارة، فحينئذ ال ينفع فيك 
يشء، ال ينفـع فيك كتاب اللـه، وال ينفع 
فيك رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه)، وال ينفـع فيك أية عظـة تُمرُّ بك يف 
هذه الدنيا. واملطلـوب من القلوب هو أن 
تخشـع لذكـر الله، هـو أن تلـني، هو أن 
تصـدِّق، أن تثق، أن تمتلئ بالخشـية من 
الله، أن تمتلئ حباً لله، معرفة قوية بالله 
ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل.. متى مـا صلح القلب 
صلـح اإلنَْسـان بكلـه، وانطلـق ليصلح 
الحيـاة بكلهـا، وانطلق بإيَْمــان، بثقة، 
بإخالص، بصـدق، بتوجه حكيم يف ُكــّل 

ما يريد الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل منه]. 

طظ أغظ جاءت أزطئ البصئ باهللا؟!
وتسـاءل -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- سـؤاالً 
وجيهـاً جـداً، ومؤملـاً يف نفـس الوقـت، 
حيـث قال: [مـن أين جاءت أزمـة الثقة 
باللـه حتى أَْصبَـحت وعـوده تلك الوعود 
القاطعـة املؤكـدة وكأنهـا وعـود من ال 
يملك شـيئاً؟! وكأنها وعـود من ال عالقة 
لنـا بـه، وال عالقة له بنـا.. كيف نعمل؟. 
نعود إىل معرفة الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل. نحن 
يف الدرس السـابق تحدثنـا عن ما عرضه 
الُقـــْرآن الكريـم عن أوليـاء الله، كيف 
يكونـون، كيـف يكـون أوليـاؤه، بعد أن 
تعرفه سـتثق به، فمعنى أنـك أَْصبَـحت 
من أوليائـه أنك جعلته وليـاً ألمرك، لكل 
أمورك، تهتدي به، تسرتشـد به، تثق به، 
تتوكل عليه، تصدِّق بما وعدك به، تلتجئ 

إليه يف ُكــّل املهمات]. 

أعطُّ طخــثر ملسرشئ اهللا.. عع الُصــْرآن 
الضرغط:ــ

ولفت -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- إىل الطريقة 
الصحيحـة التي نعرُف بها الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل، بـدون زيـف، أو تضليـل، وذلك 
من خـالل الُقـــْرآن الكريم حيـث قال: 
[وأهم مصدر ملعرفة الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل 
هـو الُقـــْرآن الكريم، الُقـــْرآن الكريم 
الـذي يعطـي معرفـة واسـعة، معرفـة 
متكاملـة، من غـري الُقـــْرآن الكريم ال 
يمكـُن أن نحصـَل عىل املعرفة بالشـكل 
الذي ينبغـي أن نكون عليها، حتى تكون 
معرفة تدفعنا إىل الثقة بالله أكثر فأكثر. 
فاإلنَْسـان إذَا تأمل الُقــْرآن الكريم فعالً 
يستحي، يستحي من الله أنه كيف ال نثق 
به، ونحن نسـمع آياتـه، ونحن نقرؤها، 
ونحـن نؤمن بـأن هـذا الكتـاب الكريم 
هو مـن عنـده.. فلمـاذا.. ملـاذا.. ملاذا ال 

نثـق؟ ملاذا نبحث عن هـذا الطرف أو هذا 
الطرف لنتواله، ثم ال نتوىل الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل. اآليـات التي نحصـل من خاللها 
عـىل معرفـة لله بالشـكل املطلـوب هي 
آيات كثرية جداً، جداً يف الُقــْرآن الكريم، 
تلك اآليات التي تتحـدث عن ألوهية الله، 
وملكه، وعظمته، تلك اآليات التي تتحدث 
عن عظيـم نعمه علينا، تلـك اآليات التي 
تتحدث بـأن له ملك السـموات واألرض، 
التي تتحدث بأنه مالك السموات واألرض 
ومـا بينهما، وهو من يملـك اليوم اآلخر، 
وبيده مصرينا، هو مـن يملك الجنة، من 
يملك النار، هو من يعلم الغيب والشهادة، 
هو العزيز، هو الحكيم، هو السميع، هو 
البصـري، هو الـرؤوف، هـو الرحيم. تلك 
اآليات التي تتحدث عنه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل 
بأنه جديٌر بأن يثَق به عباُده، وأن يخاَف 

منه عباُده، وأن يلتجئَ إليه أولياؤه]. 

ظزرُة تأطض سطى (جعرة الفاتتئ):ــ
ــة إىل  ودعا -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- األُمَّ
أن تتأمـل آيـات سـورة الفاتحـة التـي 
نرددها يف صالتنـا أكثَر من عرشين مرة، 
حيـث قال: [نحـن نقرأ دائماً {ِبْسـِم اللَِّه 
الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي} 
(الفاتحة:1-2) ألسنا نقول: رب العاملني؟ 
لكن ال نعـرف ماذا يعني أنه رب العاملني، 
ما يرتتب عىل هذا من األشـياء بالنسـبة 
يِن  لنـا!. {الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم َماِلِك يَـْوِم الدِّ
إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعنُي} (الفاتحة:5-3) 
هكذا نصفه بأنه رحمن رحيم، وأنه ملك 
يـوم الدين، لكن مجرد عبـارات نقرؤها، 
ونقفـز عليهـا ال نحـاول أن نفهـم ماذا 
يعنـي، أنـه إذَا كان هـو رحمـن إذاً فهو 
عندمـا ينـزل الُقــْرآن الكريـم، ويهدينا 
بالُقـــْرآن الكريـم فهو مـن منطلق أنه 
رحيم بنا.. إذاً فكل ما يف الُقــْرآن الكريم 
مـن توجيهـات وإرشـادات وهداية هي 
يِن} إذَا كان  كلها رحمة بنا. {َماِلِك يَْوِم الدِّ
هو من له امللك وحده يف يوم القيامة فهو 
وحده مـن يجب أن نلتجـئ إليه، ونرغب 
إليـه، ونرغـب فيـه، ونخـاف منـه؛ ألنه 
يـوٌم ال بد أن نحرش فيه إىل الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل، فإذا لـم يكن هنـاك أي ُمْلٍك، أي 
مشـاركة ألي أطراف أخـرى يف ملك ذلك 
اليـوم، وليس امللك إال للـه الواحد القهار، 
إذاً فهـو وحَده الذي يجب أن نخاف منه؛ 
ألن أعظـَم نعيـم هنـاك يف اآلخـرة بيده، 
وأشـد عذاب أليـم هناك يف اآلخـرة بيده، 
فهـو من يملـك الجنة، ومن يملـك النار، 
فهـو وحده الذي يمكن أن يمنحنا الجنة، 
وهـو وحـده الـذي يمكـن أن يوصلك إىل 
قعـر جهنم. ملن امللك اليـوم؟؟ لله الواحد 
يِن إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك  القهار. {َماِلِك يَْوِم الدِّ
نَْسـتَِعنُي} نعبده وال نعرف ماذا يعني أننا 
عبيد له! ماذا تعني عبوديتنا له! الُقــْرآن 
الكريم كرر هذا بشـكل كبري جداً، تقرير 

عبوديتنـا لله ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل، وتقرير 
ملكه علينا، وألوهيته علينا بشـكل كثري 

ورد يف الُقــْرآن الكريم]. 

 جئتاَظه.. أرتُط بك طظ ظفسك:ــ 
ُ
اهللا

وأَكد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- عىل يشء مهم 
ــة، وهو أن اللَه  جداً يجُب أن تفهَمه األُمَّ
رحيـٌم بهـا، وأقرب إىل املخلـوق من حبل 
الوريد، ومهما كانت األوامر التي تأتي من 
قبـل الله من وجهة نظرنا شـاقة، فإنما 
هي مـن منطلـق الرحمة الواسـعة منه 
تعاىل بنا، حيث قال: [وألنه رحيم فكل ما 
يأتي من عنده هـو من منطلق الرحمة.. 
فعندمـا يتحـدث، أو عندما يرشـدنا، أو 
يأمرنا بأشـياء قد نراها شـاقة، قد تبدو 
أمامنا وكأنها شـاقة فنعدل عنها فنبدو 
وكأننـا إنمـا عدلنـا عنهـا؛ ألننـا رحمنا 
أنفسـنا، ومن منطلق رحمتنا بأنفسنا ال 
نريد أن يحصل عليها ما يشـق عليها، ما 
يتعبها. هذا هو ما هو حاصل عند الناس، 
ال ينطلقون فيما وجههم الله إليه، وفيما 
أمرهم به فاألشـياُء التـي يرونها وكأنها 
ثقيلة وشـاقة؛ ألنهم رحماء بأنفسهم.. 
ملـاذا ال تثق بـأن اللـه هو أرحـم بك من 
نفسك، هو أرحم بك من نفسك، هو أرحم 
بـك من أمـك وأبيك، هو أرحـم بك من أي 
قريب لك، هو من يعلم األشياء التي فيها 
رحمة لك إذَا ما رست عليها، األشياء التي 
إذَا ما تحققت هـي رحمة لك، هو وحده 

الذي يعلم]. 

ق طفرَّ طظ اهللا.. إق إلغه:ــ
ونبَّه الشـهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- 
إىل مدى ضعـف املخلوق أمـام قوة جبار 
السماوات واألرض، حيث قال: [{َوإَِلُهُكْم 
إَِلـٌه َواِحٌد}، ليس هناك آلهة متعددة حتى 
يمكن أن تقـوَل: [والله هذا اإلله شـاقة 
تعليماته يمكـن أن نرجع إىل اإلله اآلخر] 
مثل مـا هنا يف الدنيا، اإلنَْسـان يقطع له 
بطاقة من املؤتمر، وبطاقة من اإلصالح، 
وبطاقة من البعـث أو من أي حزب آخر؛ 
إذَا رأى أن هـذا الحـزب ليـس له مصالح 
فيه عـاد إىل الحزب اآلخـر، إذَا حصل من 
جانـب هذا الحـزب ما يتعبـه أو يزعجه 
عدل عنه إىل حزب آخر، ما هكذا يحصل؟. 
لكـن ال.. ليس هنـاك إال إلـه واحد، ليس 
هناك مفر أبداً منـه، ال مفر منه إال إليه، 
ليس هناك من يمكن أن ينجيك من عذابه 
وسخطه إذَا ما سخط عليك، وحكم عليك 
بعقوبته، ليس هناك من يمكن أن يسلبك 
ما قـد منحـك إياه، أبـداً ليـس هناك أي 
طـرف يمكن أن يكون قـادراً عىل أن يرد 
الفضل الذي قد أراد الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل 
أن يعطيـك إيـاه، والخـري الـذي أراد أن 
يمنحك إياه {َوإِْن يَْمَسْسـَك اللَُّه ِبُرضٍّ َفال 
َكاِشـَف َلُه إِالَّ ُهَو َوإِْن يُِرْدَك ِبَخرْيٍ َفال َرادَّ 

ِلَفْضِلِه} (يونس: من اآلية107). 

اليهـود عـىل الرغم مما وصلوا إليه وسـيطرتهم عىل وسـائل اإلعالم، عىل 
االقتصاد عىل أشـياء كثرية لم يسـتطيعوا أن يظهروا هم هم دون أن يكونوا 
محتاجـني لآلخـر واآلخر يرونـه من فوقهـم. إرسائيل دولة هنـا ظهرت يف 
املنطقة تجدها حياتها متوقفة عىل مساندة أمريكا وأمريكا تساندها مع أنهم 
مؤثرين داخل أمريكا لكن ال بد أن يكون تحت ال بد أن يكون تحت مهما كان 
إىل يوم القيامة مهما بقي هؤالء إىل يوم القيامة سـيظلون تحت .[سورة آل 

عمران الدرس الثالث عرش ص:8]
اليهود عندهم حساسية من املوت بشكل رهيب تجد حتى كتبهم أو اليهود 
والنصارى بشـكل عـام حتى كتبهم كتب [العهد القديـم والعهد الجديد] ال 
يوجـد فيهـا حديث عن اآلخرة تقريبًا ال يوجد نادر جـًدا ال يوجد حديث عن 

املوت واآلخرة.[سورة آل عمران الدرس السادس عرش ص:13]
اليهـود يعرفـون، يعرفون أثر اإليمان عندما يكون هنـاك يف األمة إيمان، 

وهم يعرفون أنهم إذا اسـتطاعوا أن يمسخونا كفاًرا هم ال يريدون أن نكون 
يهوًدا.. وقالوا هم يف وثائقهم املسـماة [بروتوكوالت حكماء صهيون] أنهم ال 
يريدون أن يكون املسلمون أو النصارى يهوًدا, أنهم ال يستحقون أن يكونوا 
يهوًدا ولكن يكونوا كفاًرا يكونوا ضالني، يكونوا كذا إىل آخره ليفقدوا النرص 
اإللهـي والتأييد اإللهي وما يمكن أن يعطيـه اإليمان.[يوم القدس العاملي 

ص:8]
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جمسئ الترغئ.. شطسطغظ تظافُخ ظخرة لفجرى افبطال 

الثضاعر الةعقظغ غظدطُّ إىل صاشطئ الحعثاء الفطسطغظغني يف الصثس

اجاسادُة درسا الئطث تسةُض شحًق جثغًثا فطرغضا 
لغج يف جعرغا واملظطصئ

 : طاابسات 
انطلقـت، أمس الجمعة، تظاهراٌت يف 
عمـوم األرايض الفلسـطينية املحتّلة يف 
جمعة الغضـب والحريـة للتضامن مع 
األرسى ضـد إجـراءات كيـان االحتالل 

الصهيوني يف السجون. 
وانطلقـت التظاهـراُت يف قطاع غزة 
املحتّلـة،  والقـدس  الغربيـة  والضفـة 
وأّكــد املتظاهـرون دعَمهـم لـألرسى 
ومسـاندتهم لهم، واضافوا اَنَّ «الشعَب 
الفلسـطيني أعلن يف هـذا اليوم الغضب 
واالشـتباك  الشـامل  والتصعيـد  العـام 
املفتوح مـع كيان االحتـالل اإلرسائييل 
عـىل نقـاط التمـاس.. ونـّددوا بالقمِع 
الوحـيش الـذي يمـارس بحـِق األرسى 
الفلسـطينيني منذ عملية نفـق الحرية 
البطولية»، هذا وعززت رشطة االحتالل 
قواتها يف عموم األرايض املحتّلة ونصبت 
الحواجـز يف املناطـق وفرضـت حظـراً 

للتجوِل فيها. 
 

يف ظابطج:
اندلعـت املواجهـاُت يف جبـل صبيـح 
جنوب نابلـس، يف أعقـاِب انتهاِء صالة 
الجمعـة، التـي أُقيمـت قبالـة البـؤرة 
االسـتيطانية، وأوردت مصـادر محلية، 
أن مئاِت املواطنـني توّجـهوا إىل منطقة 
املواجهات، فيمـا انترش عرشات الجنود 

يف محيط املنطقة. 
 

يف افصخى املئارك:
باحـات  االحتـالل،  قـوات  اقتحمـت 

املسـجد األقـىص املبارك، عقب مسـرية 
وإسـناداً  دعمـاً  مقدسـيون  نظمهـا 
القمعيـة  اإلجـراءات  ضـد  لـألرسى، 
والتنكيليـة بحقهـم املتواصلـة بحقهم 

ام.  منذ 4 أَيـَّ
واقتحم العـرشاُت من جنود االحتالل 
وأفراد الرشطة األقـىص، وتمركزوا عىل 
سطح قبة الصخرة، ومحيط مصىل باب 
الرحمـة، وحاولوا منع تنظيم املسـرية 
عسـكرية  بتعزيزات  ودفعوا  السـلمية، 

إضافية. 
ورّدد املشـاركون الهتافـات الداعيـة 
حملـة  ظـل  يف  األرسى،  عـن  لإلفـراج 
التصعيد التي تشهدها سجون االحتالل، 
وكانـت قـوات االحتالل نصبـت حاجزا 

عسكريٍّا قرب باب األسـباط أحد أبواب 
األقىص، ودققت يف ُهــِويَّات املصلني. 

ويف القـدس املحتّلـة أفـادت مصادر 
فلسطينية عن استشهاد الدكتور حازم 
الجوالني مـن بلدة شـعفاط، برصاص 
املجلـس  بـاب  قـرب  االحتـالل  جنـود 

بالقدس بدعوى تنفيذه عملية طعن. 
 

يف بغئ لتط:
املواطنـني  بـني  مواجهـاٌت  اندلعـت 
وقوات االحتالل يف مدينة بيت لحم، عىل 
املدخل الشـمايل منها، َحيُث أطلق جيش 
االحتـالل قنابـَل الصوت والغاز املسـيل 

للدموع دون أن يبلغ عن إصابات. 
 

يف غجة:
نّظمت حركـة حماس، ظهـر أمس، 
وقفًة يف مخيم جباليا شـمال قطاع غزة 
تضامنًا مع األرسى يف سجون االحتالل، 
وحمل املشاركون الفتاٍت داعمًة لألرسى 
ورّددوا هتافات تؤّكـد التضامن معهم، 

وذلك بحضور أرسى محّررين. 
وقال عضو املكتب السـيايس لحركة 
الجهاد اإلسالمي، نافذ عزام: إن «انتزاع 
أرسانـا السـتة منفـذي عمليـة «نفـق 
الحرية» حريتهم يؤّكـد أن شعبنا عّيص 

عىل االنكسار». 
وأّكـد عزام أن «هذه العملية البطولية 
تأتي استكماالً ملا أّكـدته معركة «سيف 
القدس» بأن شـعبنا يتمسـك بحريته»، 

وبنّي أن ما فعله األسـري املحّرر محمود 
العارضـة والـذي قىض ربع قـرن داخل 
األْرس يتمنى ُكـّل سـجني أن يفعله، وما 
مثله العارضة بهذا العمل البطويل هو ما 

نحملُه جميعاً وهو ما نتَحّرك به». 
 

يف ذعلضرم:
نّظمـت فصائـُل العمـل الوطنـي يف 
للحركة  وإسـناداً  طولكرم وقفة؛ دعماً 
ورفـع  االحتـالل،  سـجون  يف  األسـرية 
املشاركون يف الوقفة العلم الفلسطيني، 
مؤّكـديـن رضورة الدفـاع عـن األرسى 
وحقوقهـم، والضغط عـىل االحتالل من 
والحقوقية  اإلنسـانية  املؤّسسـات  قبل 
واملجتمع الدويل، إلنقاذ حياتهم واإلفراج 

عنهم. 
األبطـال  األرسى  املشـاركون  وحيـا 
وجّسـدوا  حريتهـم،  انتزعـوا  الذيـن 
بذلك أعظـَم عملية تحرير من سـجون 

االحتالل. 
 

يف الثطغض:
قمعـت قـواُت االحتـالل الصهيوني، 
مسـريًة سـلميًة؛ دعماً لـألرسى يف بلدة 
بيت أمر شـمال الخليل، وأَفادت مصادر 
محليـة بأن «قـوات االحتـالل اقتحمت 
مدخـل البلـدة واعتلـت أسـطح بعض 
منازل املواطنني، وأطلقت قنابل الصوت 
والغاز املسيل للدموع تجاه املشاركني يف 
املسـرية، التي انطلقت عقب الصالة من 
أمام مسـجد البلدة، واندلع عىل إثر ذلك 
مواجهـات مع قوات االحتـالل ولم يبلْغ 

عن إصابات». 

 : خاص 
 10 قبـل  للمؤامـرة  رشارًة  كانـت  أن  بعـد 
سنوات، أفادت وكالة األنباء السورية الرسمية 
(سانا) يوم األربعاء الفائت، عن دخول وحداٍت 
من الجيـش العربي السـوري إىل منطقة درعا 
البلد و»رفع العلم الوطني فيها، والبدء بتثبيت 
بعض النقاط وتمشيط املنطقة إيذاناً بإعالنها 

منطقة خالية من اإلرهاب». 
عىل  هذا اإلنجاز الساحق سـينعكس إيجاباً 
قـرار تحريـر ما تبقـى مـن األرايض املحتّلة يف 
سـوريا، فمـع دخـول الرشطة العسـكرية إىل 
درعـا البلد وانتشـار حواجز عسـكرية لقوات 
الجيش العربي السوري، بدأ املئات من الراغبني 
بالبقاء يف درعا من مقاتلني أَو شبان متخلفني 
عن الخدمة العسـكرية بتقديم طلبات لتسوية 
أوضاعهم، َحيُث قدرت مصادر محلية عددهم 

بنحو 900 شخص. 
وأبعـد من دخـول الجيش العربي السـوري 
إليهـا واسـتعادتها للسـيادة السـورية، بعـد 
أن اريـد لهـا، أن تكـون بوابة إسـقاط الدولة 
السـورية، إذَا بها اليوم عنواناً لنٍرص جديٍد لها، 
وباتت درعا خارَج سيطرة املجموعات املسلحة 
التي يحركها تجار الحروب من خارج سوريا. 

السـوري  الجنـوب  يف  درعـا  تحريـر  إن 
واستعادتها إىل السيادة الوطنية السورية إنجاز 
حمل الكثري األبعاد العسكرية والسياسية، غري 
أن أهمهـا يتمثل بإفشـال املـرشوع األمريكي 
الذي كان يرمـي باإلطاحة بالدولة السـورية، 
من جهة وأن تصبح سـوريا عبارة عن كيانات 
متعـددة متناحـرة، ومـن جهـٍة أُخـرى يبقى 
الهدف من هذا املرشوع إقامة حالة من الحرب 

والفوىض، هذه الحرب التي ما زالت ُمسـتمّرة 
قـد امتـدت إىل الجانـب اللبنانـي، وهـذه هي 
الحلقـة االضعـف يف االسـرتاتيجية األمريكية، 
ففي الحالة اللبنانية ال تسمح للواليات املتحدة 
بالتمـدد أكثـر؛ ألَنَّ هنـاك مرشوَع خـط الغاز 
العربي الجديد الذي يحتم أن يكون هناك تأمني 
أمنـي لهذا الخط الغـازي القادم من مرص عرب 
األرايض االردنيـة بموافقـٍة «إرسائيلية» ويمتد 
مـن األرايض السـورية إىل لبنان لـرشاء الدماء 
يف لبنـان ومنع محور املقاومة من االسـتمرار 

والبحث عن بدائل منها وفيها. 
أمريـكا سـعت عىل مدى عرش سـنوات ملنع 
محـور املقاومـة املمتـد مـن إيـران إىل لبنان، 
وأن يكـون هنـاك نـوٌع مـن التقطيـع يف هذا 
املحـور من خـالل محاولـة تخفيـف االنتماء 
يف الجانب السـوري إىل محـور املقاومة، إالّ أن 
الدولة السـورية بهذا اإلنجاز أفشلت املحاوالت 
األمريكيـة، فدرعا تعد قلب الجنوب السـوري، 
والن الكيـان الصهيوني وأمريـكا وغريهم من 
القـوات األجنبيـة هنـاك كانـوا يراهنون عىل 
املجموعـات املسـلحة املوجودة فيها إلسـقاط 
الدولة السـورية وقضم أوصالهـا تدريجيٍّا، لذا 
فسيطرت الحكومة السورية عىل درعا ودخول 
الجيـش العربـي السـوري إليهـا يُعـد هزيمة 
للمرشوع الصهيو أمريكي يف الجنوب السوري. 
لقد جاء هذا اإلنجـاُز بمثابة إجهاض لألمن 
الذاتي للمجموعات املسلحة يف درعا التي كانت 
تعترب نفسـها إمارًة خارجًة عن سلطة الدولة 
السورية، وكانت تراهن بهذا أَيْـضاً عىل املوقف 
الرويس الذي كان يسـعى إلجراء تسويات؛ ِمن 
أجِل إيقاف الجبهة العسكرية فيها عىل اعتبار 

إْمَكان التوصل إىل َحـّل سيايس. 

املجموعـات  تجـاوزات  كثـرة  ومـع  لكـن 
املسـلحة عـىل الجيش السـوري وانتهـاء ُكـّل 
الدواعـي واملـربّرات التـي حصلـت؛ ِمـن أجِل 
التسـوية يف عام 2018م، جعلت بقاء السـالح 
املنفلت يف درعا غريَ مسـموح به؛ ولذا النتيجة 
كانت إما أن يدخل الجيش العربي السـوري يف 
َحـّل عسكري مع املجموعات املسلحة يف درعا 
وهو الذي حصل، وإما أن تكون هناك تسـوية 

ويتم تسليم السالح للحكومة السورية. 
األمـر الذي جعل أعداء سـوريا يتباكون عىل 
سقوط درعا واستسالم معظم املسلحني فيها، 
رغم أن ما أعاق تنفيذَ اتّفاق التسـوية بشـكٍل 
كامـل وخروج املجموعات املسـلحة منها، هو 
رفض كالً من االردن وتركيا استقبال املسحلني 
الذين طالبوا بالرحيل خارج األرايض السـورية 
ورفضهـم الذهاب إىل محافظـة إدلب؛ باعتبَار 

هذه املنطقة ال تمثل طموحاتهم. 
كذلـك َفـإنَّ مـا يعّقـد الوضـَع يف إدلب هو 
الوجوُد الكثيف لإلرهابيني األجانب من األيغور 
والشيشـان واألُوُروبيـني الذيـن تقـوم تركيـا 
بابتزاز الدول األُوُروبية من خالل التهديد بفتح 
بـاب الهجرة والسـماح لعـودة اإلرهابيني عرب 
األرايض الرتكيـة إىل العودة مجّدًدا إىل السـاحة 

األُوُروبية. 
الجيـش العربي السـوري أراد بهـذا اإلنجاز 
أن يقول لهـذه األدوات ومن يحركها بأنُه قادر 
عـىل إنهاء هذا الوضع لصالحه خالل سـاعاٍت 
فقـط ويف الوقت الـذي يـراُه مناسـباً، فهدُف 
الحكومة السورية من استعادة درعا هو هدٌف 
اسرتاتيجي ولن ترىض بأقلَّ من أن تكوَن كامَل 

األرايض السورية تحت سيادتها. 

لئظان: اإلسقن 
سظ أجماء أسداء 
التضعطئ الةثغثة

 : وضاقت 

أعلن أمنُي عام مجلس وزراء لبنان، محمود مكية، 
أمـس الجمعة، عـن التشـكيلِة الحكوميـة الجديدة 
برئاسة نجيب ميقاتي، وقد تضمنت األسماء التالية:

وزيـر الداخليـة والبلديـات بسـام مولـوي، وزير 
الصحـة العامـة فراس األبيـض، وزيـر البيئة نارص 
ياسـني، وزيـر االقتصـاد أمني سـالم، وزيـر املالية 
يوسـف خليـل، وزيـر االشـغال عـيل حميـة، وزير 
الزراعـة عباس الحاج حسـن، وزيـر الثقافة محمد 
مرتـىض، وزير العمـل مصطفى بـريم، وزير الرتبية 
والتعليم العايل عباس حلبـي، وزير املهجرين عصام 
رشف الديـن، وزير الخارجيـة واملغرتبني عبدالله أبو 
حبيـب، وزير االتصاالت جوني قرم، وزير السـياحة 
وليد نصار، وزير اإلعالم جورج قرداحي، وزير العدل 
هنري خوري، نائب رئيس حكومة سـعادة الشامي، 
وزير الطاقة واملياه وليد فياض، وزير الدفاع الوطني 
موريس سـليم، وزير الشـؤون االجتماعية هيكتور 
حجار، وزير الشباب والرياضة جورج كالس، وزيرة 
التنميـة اإلدارية نجال ريـايش، وزير الصناعة جورج 

دباكيان. 
ووقـع الرئيـس اللبنانـي ميشـال عـون ورئيس 
الحكومـة نجيـب ميقاتـي بحضور رئيـس مجلس 
النواب نبيه بري مرسـوم تشـكيل الحكومة الجديدة 
يف القرص الجمهوري ببعبدا، وبعد اجتماع الرؤسـاء 
الثالثـة تال أمني عـام مجلس الـوزراء محمود مكية 

مراسيم التشكيلة الجديدة املؤلفة من 24 وزيراً. 
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ضطمئ أخغرة

السابسئ ترّجح الضفئ 
جظث الخغادي 

املسـلحُة  القـواُت  عنونـت 
النوعيـَة  عملياِتهـا  اليمنيـُة 
َوالتي نجحـت إىل َحــدٍّ كبرٍي 
التبجـح  مفاِصـِل  إنهـاك  يف 
العدائـي عـىل اليمـن بعنوان 
«تـواُزُن الـردع»، َوتحت هذا 
املعاني  من  الكثـريُ  املصطلح 
والدالالت النظرية التي قّدمها 
وال يـزال اليمنيون يقدمونها 
كـدروٍس متالحقـٍة ملنظومة 
عدائية ال تفقُه إالَّ لُغَة الفارِق 

يف املال َوالعتاد َوانحياز املوقف الدويل. 
غـري أن مـا َخِفـَي عىل أُولئـك َوأخطـأوا تقديـَره لحظَة 
التَحـرُّك أوَّالً بـكل ذلـك الزخم مـن الثقة َواالسـتعراض، 
َوما أَدَّى إىل فشـل حسـاباتهم وهزيمتهم أخريًا بكل هذا 
الَكـمِّ من الفضيحة، تمثل يف غباِء التشـخيص للمشـهد 
اليمني الجديد، وَعدِم تبيان نوع َوأثر املنطلقات الروحية 
َواملعنويـة التـي جعلت مـن اليمنـي املشـبِّع باملنهكات 
َواألزمـات عصيٍّا لم يرتنح رغم حجِم االسـتهداف، وكيف 
تملك هـذه القدرة عىل البقـاء واقفاً يف امليـدان ُكـلَّ هذه 
السـنني، وهي ذاُت املنطلقات التـي مّكنته من التفوُّق يف 
لحظة املواجهة، َومن ثَــمَّ مجـاراِة التفوق املادي للعدوِّ 
بالتصنيع َوالتطوير َوالتكتيك َوالرصد َودقة االستهداف. 

باإلضافـة إىل ذلك، غاب عنهم كيف أدار اليمنيون معركَة 
امليدان السيايس بمهارة َوُجهِد وصِرب املواجهة العسكرية، 
من خالل تقريِب العدّو السعودّي ورأس التحالف إقليمياً 
ا وإحراجه دوليٍّا؛  إىل طاولة التفـاوض َوإيالمه اقتصاديّـٍ
للضغـط عليـه لوقـف العـدوان، َوكيف وجهـوا عملياِت 
تـوازن الـردع العسـكرية كردٍع لإلفـك والنفـاق األممي 

َوإلعادة ترتيب األوراق عىل الطاولة. 
تأتـي سـابعُة الـردع يف هـذا السـياق، َويف ظـل وصـوِل 
مفاوضـاِت مسـقط إىل طريٍق مسـدود، يف وقـت ال تزاُل 
أمريكا َومبعوثُها يراوغون يف وقِف إطالق النار، َويسعون 
بمقايضـة السـالم بالطعـام، َوتوظيِف الجـوع لتحقيِق 
االستسالم والخنوع، متناسـني أن هذا الحصاَر والسالَح 
املشـَهَر منذ بدايات العدوان لم يعد ورقًة فاعلًة بإْمَكانها 

تحقيُق ما َعِجَز عنه خياُر الحديد والنار. 
ـَح كفَة صنعـاَء َوبراعتها يف  تأتي سـابعُة التـوازن لرتجِّ
إدارة العمليـات العسـكرية يف الُعمق السـعودّي، َوبمدى 
ر صناعاتهـا الصاروخيـة التـي تحـدَّت التقنيـاِت  تطـوُّ
الدفاعيَة األمريكية واإلرسائيليـة، وبالتزاُمِن مع التفوُّق 
اليمني يف سـري امليـدان الربي، مقابـَل إظهـار املزيِد من 

العجز السعودّي يف الردع. 
َومسعى صنعاء أوًَّال َوأخريًا ال يزال بدوافع ونوايا الخروج 
الجماعي من النفق الذي أدخل الجاُر فيه نفَسـه َوجاَره 
واملنطقَة ُكلَّها فيه منذ سبع سنوات، وفيما ال يزاُل النظاُم 
السـعوديُّ عاجـزاً عن اتِّخـاِذ قـراٍر بوقف هـذا العدوان 
الظالم الذي دّشـنه هو بملِء إرادته، َفـإنَّ املوقَف يفرُض 

إجباَره عىل التوقف برسم اليمنيني َوإرادتهم. 

السعدُة افطرغضغئ لـ «الظصطئ الرابسئ»..!السعدُة افطرغضغئ لـ «الظصطئ الرابسئ»..!
د. طعغعب التسام

بعـَد ما غـادرت أمريـكا مقـرَّ إدارة التحكُّم والسـيطرة 
عـىل النظـام الوصائـي يف حـي الشـرياتون يف صنعاَء يف 
العـام ٢٠١٥م، وخرجـت مـن اليمن عقَب ثـورة الحرية 
واالستقالل ٢١ سبتمرب ٢٠١٤م وبعد مرور سبع سنوات 
عىل رحيلها وسـقوط معظم خالياها وشبكاتها وأذرعها 
اإلجراميـة التدمريية، وبعد فشـلها يف العودة عىل ظهور 
دباباتها وطائراتها وهزائمها امليدانية وأدواتها التنفيذية 
وتحالفهـا يف ُكـّل جبهات املواَجهة، وبعد انقطاع وشـلل 

ملعظِم أنشطتها التخريبية اإلجرامية يف املناطق الحرة. 
وبعـد غيـاِب وانقطاع تلـك األنشـطة التي مارسـتها يف 
أوسـاط الشـعب اليمني ومن الشرياتون يف صنعاء غطت 

بها ُكـلَّ املناطق اليمنية، لم تجد من بُــدٍّ سوى عودتها من النقطة التي 
بدأت منها ممارسـَة أنشـطتها القذرة يف تدمري الشعب اليمني يف العام 
١٩٥٨م يف عهـد الرئيـس األمريكي، جون كيندي، وما سـميت بالنقطة 
الرابعـة يف مدينة تعز، لتنطلق هـذه املرة ليس من النقطة الرابعة ولكن 

من مساحة أوسَع، وهي جامعة تعز. 
ومَلن ال يعلم َمـا ِهي النقطة الرابعة التي أّسسـتها أمريكا عام ١٩٥٨م 
يف تعـز? فالنقطة الرابعـة األمريكية Four point ليسـت مقترصًة عىل 
اليمن وإنما هي عبارة عن مرشوع أمريكي أطلقه الرئيُس األمريكي الـ 
٣٣ هـاري ترومان يف ٢٠ يناير١٩٤٩م يف خطـاب تنصيِبه الثاني والذي 
أعلن فيه أربَع نقاط لسياسته الخارجية، وكانت أبرزها وأهمها النقطة 
صة  الرابعـة التي يف ظاهرها برنامج مسـاعدات تقنيـة أمريكية مخصَّ
للدول املتخلفة يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويف باطنها مرشوع 

استعماري للسيطرة عىل تلك الدول ونهب ثرواتها. 
إن هـذا املـرشوَع األمريكـي القديـم الجديد الـذي أطلقتـه اآلن والذي 

افتتحته القائمُة بأعمال السـفارة األمريكية لدى اليمن، كاتي ويستيل، 
يف جامعـة تعز، يوم األربعاء املايض ٨ سـبتمرب٢٠٢١م، وتحت مسـمى 
مرشوع برنامج ماب بوينت MAP point))، والذي تعني 
النقطَة اآلمنة والتي تسـتهدف من خالله ٣٠ ألَف شـاب 
وشـابة من أبناء تعز بهـذا الربنامج وبكلفة ٢٤ ألف دوال 
فقـط، والهادف إىل تدمري القيم واألخالق لدى املجتمعات، 
وباألخص الشـباب، من خالل التواصـل بينهم واالنفتاح 
واالختالط الحالل وبشـكل آمن غري مكشوف، ومن ثَــمَّ 

التواُصُل مع الشباب اليمني يف الداخل والخارج. 
إن من أسـباب إطالق هذا الربنامـج اآلن ويف هدا التوقيت 

بالذات هو:
١)- فشل سياسـة العدوان يف إخضاع الشـباب من أبناء 
املناطق املحتّلة والسـيطرة عىل الشباب الغاضب الذي بدأ 
يخُرُج يف مظاهرات غاضبة ضد الرشعية ودول تحالف العدوان؛ بَسـبِب 

االنفالت األمني واالنهيار االقتصادي. 
٢)- فشل مرتِزقة العدوان يف إنجاز املهام املوكلة إليهم. 

٣)- االعتقاد أمريكا أن هزيمتَها يف أفغانسـتان َمــَردُّها عدُم االهتمام 
بالسيطرة عىل قلوب وعقول الشعب األفغاني.

ومن أهداف الربنامج:
١)- مسُخ الشباب وتدمريُ املجتمع من الداخل أخالقيٍّا وقيميٍّا، وربُطهم 

بالثقافة والِقيَِم األمريكية الغربية املنحلَّة واملجتمع األمريكي. 
٢)- االستقطاُب والتجنيُد امُلستمّر. 

إن العـودَة األمريكيَة يف اليمن من السـيطرة والهيمنـة إىل نقطة البداية 
التـي هي النقطة الرابعـة هي عبارٌة عن إعالن العجز والفشـل وضياع 
وفقد معظم ما قامت به وعملت عليه خالَل العهد الوصائي، والعودة إىل 
تعز لوجوِد ُكتلٍة ديموغرافيٍة كبريٍة يمكنُها اسـتثماُرها وباسم الثقافة، 

ومن تعز الثقافة يتمُّ نُرشها يف أوساط الشعب اليمني كافًة. 
وعىل الباغي تدوُر الدوائر، والقادم أعظم. 


