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بسث اجاصالئ وزغر اإلسقم الطئظاظغ 
ورشده تشغغر طعصفه: اساراف جثغث طظ 

افدوات بصغام السثوان باثطغر الغمظ 
سئث السقم: جظعات 
الخراع أبئائ خعابغئ 
المعصش العذظغ

الئثغاغ: غثظا طمثودة 
لطتض السادل والضرة 

شغ ططسإ طظ 
اجاثسعا السثوان 

طا بغظ بغع المظخإ لطمئثأ 
وبغع الضراطئ لطمظخإ

صرداتغ طظاخر صرداتغ طظاخر 
والمرتجق خاجروالمرتجق خاجر
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السجي: 2 دغسمرب جغضعن حاعثًا سطى عحاحئ أغئ 
طتاولئ لطظغض طظ خمعد وتدتغات الغمظغني

وزارة اقتخاقت تتّمُض السثوان افطرغضغ 
السسعدّي طسآولغَئ صخش وتثطري 

حئضات وطتطات أبراج اقتخاقت يف 
طتاشزاغ خسثة وسمران

 : خظساء 
أدانـت وزارُة االتصاالت وتقنية املعلومات جريمَة تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي يف قصف وتدمري لشـبكات ومحطات وأبراج االتصاالت بعدٍد من مناطق مديرية 
منبـه ومديريـة مجز محافظـة صعدة ومديرية سـفيان محافظـة عمران خـالل األيّام 
املاضيـة، ما أَدَّى إىل تدمري شـبكات ومحطـات االتصاالت وتوقف الخدمـة يف تلك املناطق 

وحرمان املواطنني من خدمات االتصاالت األََساسية. 
وقالـت الـوزارة يف بيـان، أمـس تلقـت صحيفة «املسـرية» نسـخة منـه: إن العدوان 
باستهدافه املتكّرر لخدمات االتصاالت ومنشآتها وما ألحقه بها من أرضار بالغة يف البنية 
التحتيـة، يحرم عـرشات اآلالف من املواطنـني للخدمات األََساسـية لالتصاالت ويضاعف 
معاناتهم، ويكشـف للشـعب اليمني والعالم ُقبح أفعاله وأهدافـه اإلجرامية الخبيثة ضد 

شعبنا ومقدراته وحرمانه من ُكـّل الخدمات الرضورية. 
وحملت وزارة االتصاالت، دول تحالف العدوان وعىل رأسها أمريكا املسؤولية القانونية 
واألخالقية الكاملة عن ارتكابها لهذه الجريمة وما سبقها من جرائم نكراء طالت منشآت 
االتصـاالت وكل مـا يرتتب عـىل تلك الجرائم من تداعيات كارثية عىل املسـتوى اإلنسـاني 
واملدني واالقتصادي، معربة عن اسـتيائها البالغ إزاء صمت األمم املتحدة واملجتمع الدويل 
عن جرائم العدوان األمريكي السـعودّي وتماديه يف قتل املدنيني وتدمري منشآت ومقدرات 

البنية التحتية لالتصاالت. 

 : خظساء 
أوضـح حسـني العـزي -نائـُب وزيـر 
الخارجيـة بحكومـة اإلنقـاذ الوطني- أن 
يوَم ٢ ديسمرب شـاهٌد عميل كبري عىل قوة 
الجبهـة الداخلية وصالبـة املوقف الوطني 

املناهض للعدوان. 
وقـال العـزي يف تغريـدة عـىل صفحته 
بتويرت، أمس األول الخميس: إن ٢ ديسمرب 
سيكون شاهداً أَيْـضاً عىل هشاشة وبؤس 
أيـة محاولـة للنيل من صمـود وتضحيات 

ووعي شعبنا اليمني العظيم. 
يف  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وطالـب 
ترصيحـه، جميـَع الرشفاء واألحـرار من 
أبناء الوطن أن يكونوا عىل قلٍب رجل واحد 
مـع الله والوطن والشـعب حتـى التحرير 

الشامل. 

صالئ: إن اقجاعثاف الماضّرر لثثطئ اقتخاقت 
غترم المعاذظغظ طظ خثطاتعا

أّضـث أن الثول المساثغئ سطى الغمظ اظثرذئ شغ الاطئغع طع الضغان الخعغعظغ

السفري خربي: السثوان سطى الغمظ غثثم املحروع الخعغع أطرغضغ 
وق خغار لاترغر شطسطني جعى املصاوطئ والضفاح املسطح

افضرسغ: السثوان وطرتجصاه غظعئعن 4 طقغني 
و400 ألش برطغض ظفط خام خقل ظخش حعر

 : طاابسات 
أّكـد سـعادُة سـفري بالدنا لدى سوريا، 
عبـد الله عيل صـربي، عىل املوقـف الثابت 
وقيادًة سياسـيًة  واملبدئـي لليمـن شـعباً 
وثوريـًة مـع الشـعب الفلسـطيني، مـن 
منطلـق أن الـرصاع مـع الكيـان الغاصب 
أليـة  مجـال  وال  حـدود،  ال  وجـود  رصاع 
تسـويات سياسـية أَو أنصـاف حلول، وال 
خيـار لتحريـر فلسـطني سـوى املقاومة 

والكفاح املسلح. 
جـاء ذلك خالل مشـاركته، أمس األول، 
يف الندوة السياسـية التـي نظمتها جمعية 
الصداقة الفلسـطينية – اإليرانيـة باتّحاد 
الُكتـاب العرب يف دمشـق، بمناسـبة اليوم 
العاملي للتضامن مع الشـعب الفلسطيني، 
بحضور سـفري فلسطني يف سوريا الدكتور 
يف  األول  واملستشـار  الرفاعـي،  سـمري 

السفارة اإليرانية، عيل رضا آيتي. 
ويف الندوة، قّدم السـفري صـربي، ورقَة 
عمـل، أشـاد فيها بمحـور املقاومـة الذي 
مأل الفـراغ وأعاد التـوازن يف إطار الرصاع 
مع الكيان الصهيوني، الفتاً إىل أن الشـعب 
اليمنـي يدفـع ثمـَن ورضيبـة املوقف من 

أمريكا وإرسائيل بدليل أن الحرب العدوانية 
عـىل اليمـن تخـدم املـرشوع الصهيـو – 
أمريكـي، وكل الدول الرشيكـة يف العدوان 
عىل اليمـن انخرطت يف التطبيع مع الكيان 

الصهيوني“. 
وتطـرق سـفريُ بالدنـا يف سـوريا إىل 
املشـهد الفلسـطيني بعد معركة «سيف 
القـدس» ومـا يُحـاك من مؤامـرات عىل 
القضيـة الفلسـطينية، بمشـاركة مـن 
بعـض الـدول العربية، وبدعـم أمريكي، 
لـدول  عـام  مؤتمـر  انعقـاد  إىل  داعيـاً 

ومكونـات محور املقاومـة، والتوصل إىل 
رؤيـة اسـرتاتيجية لدعم فلسـطني عىل 

مختلف املسارات. 
السـفريُ  اسـتعرض  جانبـه،  مـن 
الفلسـطيني الرفاعـي مراحـل التآمر عىل 
فلسـطني بدءاً من املؤتمر الصهيوني األول 
الـذي عقـد يف مدينـة بـازل السـويرسية، 
والدعـوة إلقامـة وطـن قومـي لليهـود يف 
فلسطني ُوُصـوالً إىل اتّفاقية سايكس بيكو 
ووعد بلفور وصفقة القرن وضلوع أمريكا 

يف التآمر عىل الشعب الفلسطيني. 

 : خظساء 
كشـفت رشكـُة النفط بصنعـاء، أمس 
العـدوان  تحالُـِف  قيـاِم  عـن  الجمعـة، 
و٤٠٠  ماليـني  أربعـة  بنهـب  ومرتِزقتـه، 
ألـف برميل من النفط الخـام منذ منتصف 

نوفمرب املايض. 
وقـال عمار األرضعـي -املدير التنفيذي 
للرشكـة-: إن قيمـة تلك الكميـة تجاوزت 
٣٠٣ ماليني و٦٠٠ ألف دوالر ما يعادل ١٨٣ 
مليار ريال، ُمشـرياً إىل أن قراصنة العدوان 
بقيادة  أمريكا ُمسـتمّرون يف احتجاز سفن 
الوقود أمام سواحل جيزان رغم خضوعها 
للتفتيـش وحصولها عـىل تصاريح دخول 
مـن األمم املتحـدة؛ وذلك بذريعة الرسـوم 
وال  للموظفـني  تـرصف  التـي  الجمركيـة 

تغطي ٥ ٪ من الراتب الشهري. 
أمـس  ترصيـح،  يف  األرضعـي  وبـنّي 
وأدواتـه  العـدوان  تحالـف  أن  الجمعـة، 
يسـتمرون يف نهـب النفـط الخـام الـذي 
 ٢٠٠ بنسـبة  الرواتـب  تغطيـة  يسـتطيع 
حملـت  العـدوان  قـوى  إىل  الفتـاً  باملِئـة، 
السفينة «اندروميدا» ٣٢١ ألفاً َو٣٠٠ طن، 
مـا يعادل مليونني و٤٠٠ ألـف برميل نفط 
خام من ميناء الشـحر يف حرضموت يف ١٩ 
نوفمرب املايض، وقد وصلت إىل سنغافورة. 

َوأََضـاَف املدير التنفيذي لرشكة النفط، 
أنـه وحسـب البورصة يبلغ سـعر الربميل 
٦٩ دوالراً، تصـل قيمـة الشـحنة إىل ١٦٥ 
و٦٠٠ ألـف دوالر، مـا يعـادل ٩٩  مليونـاً 

مليـاراً َو٦٩١ مليـون ريـال بسـعر رصف 
صنعـاء، بينما املرتبات تبلغ ٧٨ مليار ريال 
شـهرياً، مبينًا أن السفينة «يس ترست» تم 
تحميلها بـ ١١٤ ألفاً و٥٤٩ طناً، ما يقارب 
مليـون برميل نفط خام مـن ميناء رضوم 
بمحافظة شبوة يف ١٧ نوفمرب املايض، وقد 

تم بيعه. 
ونـّوه األرضعـي إىل أن السـفينة «يس 
ترسـت» عادت، يوم أمـس األول الخميس 
لنهـب وتحميـل مليـون برميـل نفط خام 
آخـر، ليصبـح إجمـايل مـا تـم نهبـه منذ 
منتصف شـهر نوفمرب أربعة ماليني َو٤٠٠ 

ألف برميل نفط خام. 

الشرشئ الاةارغئ بسثن تتّثر طظ طةاسئ صاتطئ بسث وخعل الثوقر إىل 1800 رغال
 : تصرغر 

حّذرت الغرفـُة التجارية والصناعية يف مدينة عـدن املحتّلة من مجاعة 
قاتلة تستهدف اليمنيني؛ بَسبِب اضطراب األوضاع املعيشية واالقتصادية؛ 
نتيجَة االرتفاع املتسـارع ألسـعار رصف الُعملة الصعبـة واالنهيار الكبري 

لقيمة الُعملة الوطنية. 
وقالـت تجارية عـدن يف بيان، أمـس األول الخميـس: إن الوضَع الحايل 
سيؤدي إىل ُشحة املعروض السلعي الذي سيدفع البلد لحافة املجاعة، وذلك 
بعد ووصل سعر الدوالر األمريكي يف املحافظات واملناطق املحتّلة إىل ١٨٠٠ 

ريال. 
وبحسـب البيان َفـإنَّ الزيـادَة الكبرية يف سـعر رصف الُعملة األجنبية 
الالزمة السترياد السلع املختلفة، بما يف ذلك السلع الغذائية األََساسية، وما 
رافق ذلك من انهيار متسارع لقيمة العملة املحلية، أَدَّى إىل إضعاف القدرة 

الرشائيـة لـدى املواطنني الذين أصال ال تتناسـب أجـور الغالبية منهم مع 
احتياجاتهم املعيشـية األََساسـية، وهو األمر الذي أصبح يهّدد االستقرار 

املعييش لدى غالبية فئات الشعب. 
وأَشـاَرت الغرفـة التجاريـة بعـدن، إىل أنه لـم يعد بمقدورهـا مطالبة 
منتسـبيها من التجار املسـتوردين والصناعيني تحمل مزيٍد من الخسـائر 
واالسـتمرار يف عدم مراعاة تكلفـة رشاء الُعملة الصعبة؛ ألَنَّ ذلك سـيؤثر 
بشـكل مبارش عىل االستقرار التمويني واألمن الغذائي للمواطنني كنتيجة 
مبارشة لتآكل رأسمال املخزون السلعي، وهو ما سيتسبب بارتفاع أكرب يف 

األسعار ومجاعة كارثية. 
ودعـت كافة التجار واملسـتوردين واملصنعني للسـلع الغذائية الجتماع 
عاجـل لتدارس الحلـول املمكنة؛ لضمان اسـتمرار تدفق السـلع الغذائية 

للمواطنني يف سياق االنهيارات املتسارعة للعملة الوطنية. 
مـن جانب آخر؛ نقلـت وكالة «رويرتز» عن تجـار ومتعاملني برشكات 
رصافة يف عدن املحتّلة، أن سـعَر الريال يف السوق السوداء سّجل انخفاضاً 

غري مسـبوق وهو األدنى عىل اإلطالق ليصل إىل ١٨٠٠ رياٍل للدوالر مقارنة 
مع نحو ١٥٨١ رياالً للدوالر يوم السـبت، املنـرصم بعد أن كان عند ١٤٦٠ 
يف منتصف الشهر املايض، الفتني إىل أن تلك املستويات تمثل أسوأ انهيار يف 

تاريخ البالد، منذ بدء العدوان عىل اليمن. 
وفيمـا يؤّكـد البنك املركزي التابع لحكومة الفـاّر هادي بعدن، أنه باع 
١٥ مليـون دوالر إىل البنوك التجارية واإلسـالمية يف مـزاد رابع عرب منصة 
إلكرتونيـة األربعـاء الفائـت، َفـإنَّ خـرباء اقتصاد أشـاروا إىل أن تدخالت 
مركـزي عـدن زاد مـن تدهور قيمـة العملة ملسـتويات قياسـية بدالً عن 
تحسـن قيمتها مما يهّدد بانهيار الُعملة واندالع ما وصفوه بثورة «جياع» 

يف جميع املحافظات واملناطق املحتّلة. 
وبـنّي الخرباء االقتصاديـون أن حالة العجز التي تظهـر عليها حكومة 
املرتِزقـة وعدم قدرتها عىل كبح االنهيار االقتصادي، ينبئ بعواقب وخيمة 
عىل البالد مع تفاقم األوضاع اإلنسانية واملعيشية وتفيش الفقر والجوع يف 

أوساط املواطنني بعموم املحافظات اليمنية. 
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 : خاص 
أّكـد رئيـُس الوفد الوطني، ناطـُق «أنصار الله» 
محمـد عبـد السـالم، أن النظـاَم السـعوديَّ تجنَّى 
بشـكٍل عدواني عىل لبناَن والوزير جورج قرداحي، 

عىل خلفية موقِف األخري املرشِّف من اليمن. 
وجـاء ترصيـُح عبـد السـالم تعليقاً عـىل إعالن 
قرداحـي اسـتقالتَه مـن منصـب وزيـر اإلعالم يف 
الحكومـة اللبنانيـة، عـىل َوْقـِع ضغـوٍط خليجية 

وغربية؛ بَسـبِب ترصيح أدىل به قبل تسلُِّمه املنصَب 
أّكـد فيه أن «الحرَب عىل اليمن عبثية». 

وقال قرادحي، أمس الجمعة، يف بيان اسـتقالته: 
إن «حـرَب اليمن لن تسـتمرَّ إىل األبد، وسـيأتي يوٌم 

يجلُس فيه املتحاربون عىل طاولة املفاوضات». 
وجـاء يف ترصيـح رئيس الوفـد الوطنـي: «نعم 
العـدواُن عىل اليمن لن يسـتمرَّ لألبد، ودول العدوان 
بحماقتهـا قـد تجنـت َكثرياً عـىل الوزيـر قرداحي 
وذهبـت السـعوديّة كما هـو طبعهـا يف الخصومة 

لتعادي عبثاً ُكـّل لبنان».
َوأََضــاَف عبـد السـالم أن السـعوديَّة «ظهـرت 
صغريًة» يف حملتها العدوانية ضد لبنان، فيما «كان 

الوزيُر اللبناني َكبرياً بموقفه الوطني والقومي». 
وكانـت الحملـُة السـعوديّة عـىل لبنان؛ بَسـبِب 
ترصيحـات قرادحي قد وصلت إىل إعـالِن املقاطعة 
الدبلوماسية واالقتصادية وتحشيد مواقَف خليجية 
عدائية، وشن حمالت ترهيب ضد اللبنانيني املقيمني 

يف الخليج. 

اساراف جثغث طظ داخض طسسضر السثو:

ظاذص «أظخار اهللا»: السسعدّغئ تةظَّئ ضبريًا سطى لئظان 
و «صرداتغ» ضان ضئريًا بمعصفه العذظغ والصعطغ

«الاتالش» دّطـر الغمظ ووخض إىل ذرغص طسثود
 : خاص 

تستمرُّ هزيمُة العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
ِر واجهـِة املشـهد، كحقيقٍة ثابتـٍة وحتميٍة، مع  بتصـدُّ
تضافـر وتزايد الدالئل واالعرتافـات الفاضحة من داخل 
معسـكر «التحالف» نفسـه، والتي تؤّكـد بشكل قاطع 
عـىل أن أعداَء اليمن وأتباَعهم وصلوا إىل طريق مسـدود 
عسـكريٍّا وسياسـيٍّا، بعـد أن دّمـروا البلـَد واقتصاَده، 
األمر الذي يُثِبُت باملقابل صوابيَة موقف القوى الوطنية 
وخيارها املبدئي الثابت منذ اليوم األول، كما يربهن عىل 

واقعية محّددات السالم التي أعلنتها صنعاء. 
ويف جديد دالئل هزيمة تحالف العدوان وأتباعه، أصدر 
رئيُس مـا يسـمى «مجلس الشـورى» التابـع لحكومة 
الفـاّر هـادي، املرتِزق أحمد عبيد بن دغـر، ونائب رئيس 
ما يسـمى «مجلـس النـواب» املـوايل للعـدوان، املرتِزق 
عبد العزيـز جباري، بياناً مشـرتكاً، أّكـد عىل أن تحالف 
العدوان ومرتِزقته وصلوا إىل «طريق مسـدود يكاد يعلن 

عن نفسه بالفشل». 
وأقـرَّ البياُن بزيـف وانكشـاف األهداف التـي أعلنها 
تحالُـُف العـدوان وتناقضها مع سـلوكه عـىل الواقع يف 
تدمري البلد وتقسـيمها، كما أقر بأن حكومَة الفاّر هادي 
ال تمتلـك قـراراً، وأن «الخطـاَب السـيايس واإلعالمـي» 
للعدوان «ال يقوُل الحقيقًة»، ويغطي عىل الوضع الكارثي 
الذي «لم يصنعه اليمنيون»، يف إشـارة إىل مسؤولية دول 
العدوان عن األزمات االقتصادية واملعيشية واإلنسانية يف 

البلد. 
واعرتف البيان أَيْـضاً بمسـؤولية تحالف العدوان عن 
«انهيـار العملـة والفوىض األمنية والفسـاد املسـترشي 
وقطـع املرتبات»، ُمشـرياً إىل أن األخرية تمثـل «مخالفًة 
دسـتورية وقانونية يتحمل ِوْزَرها َمن اتخذ قرار توقيف 
املرتبـات»، ودعا إىل وقف الحرب والدخول يف حوار وطني 

شامل. 
البياُن -وبرغم محاولته االلتزاَم ببعض مربّرات العدوان 
عىل اليمن- َمثََّل يف مجمله شـهادًة رصيحًة وواضحًة بما 
يكفي عىل انكشـاف زيف ُكـّل تلـك املربّرات، وعىل حتمية 
وُقرب هزيمة تحالف العدوان وكل املرتبطني بهم وفشلهم 

يف تحقيق أيٍّ من أهدافهم ومطامعهم يف اليمن. 

الشـهادات  مـن  قائمـٍة  إىل  البيـان  هـذا  ويضـاُف 
ملرتِزقـة  األوىل  الصفـوف  مـن  القادمـة  واالعرتافـات 
العدوان، والتي تكشـف بوضوح أن تحالَف العدوان غرق 
يف مسـتنقع اليمـن وأصبح محاطاً بفشـله العسـكري 
والسـيايس من جهـة، وبجرائمـه وانتهاكاتـه وأحقاده 

املكشوفة من جهة أُخرى. 
ولجـأ اإلعالُم السـعودّي إىل مهاَجمة العميَلني بن دغر 
وُجباري عىل خلفية البيان، إذ شـنت الصحُف السعودّي 
الرسـمية حملًة كبـريًة تتهمهما بأنهمـا «يدعوان لعزل 
ة»، كما دفعت  هـادي، ويبحثان عن مصالحهمـا الَخاصَّ
بسلطة املرتِزقة إىل إصدار بيانات تديُن اعرتافهما بجرائم 
وفشـل تحالف العـدوان، وتسـتنكر دعوتهمـا لـ»وقف 
الحرب»، لتزداد الفضيحُة اتساعاً ويثار املزيد من الجدل 
الذي أَدَّى إىل بروز مواقَف إضافية من قيادات أصغر رتبة 

يف سلطة املرتِزقة تؤيد البيان. 
 

برعاٌن إضايف سطى خعابغئ املعصش العذظغ
ومثّـَل البيـاُن أَيْـضـاً شـهادًة واضحًة عـىل صوابية 
موقف صنعـاء والقوى الوطنية، بدايًة بالتمسـك بخيار 
رفـض العـدوان ومقاومتـه بكل األشـكال، ُوُصــوالً إىل 
التمسـك بمحّددات السالم الحقيقي والفعيل التي تضمن 
إنهاء الحرب والحصار وتحقيق سـيادة واسـتقالل البلد 

ووحدته. 
ويف هـذا السـياق، عّلق رئيـُس الوفد الوطنـي، ناطق 
«أنصار الله»، محمد عبد السـالم قائالً: «كنا والحمُد لله 
عىل يقني من أول يوم أن العدواَن مآلُُه الفشل، وصارحنا 
 ، شـعبَنا اليمني بالحقيقـة، وقلنا بأن العـدواَن كله رشٌّ
وأنه يسـتخدُم أدواِته لتحقيق مآربه، وأن مصلحة اليمن 

ليست يف التصفيق للتدخل الخارجي بل يف مواجهته». 
وأضاف: «أثبتت سنواُت الرصاع صوابيَة ما ذهب إليه 

شعبنا اليمني وهو ُمستمّر يف هذا الطريق».
َد رئيُس الوفد الوطني التأكيَد عىل انفتاح صنعاء  وَجدَّ
عىل خيار السـالم الحقيقي منذ البدايـة، يف مقابل تعنُّت 
قوى العـدوان ومرتِزقتها، وقال: «مع يقيننا أن مواجهِة 
العدوان والحصار كانت رضورًة ملنع سقوط اليمن تحت 
الوصايـة األجنبيـة األبديـة، بسـطنا يَد الحـوار ألفرقاء 
الداخـل ودعوناهم رساً وإعالنـاً أن تعالوا لكلمة سـواء 
(يمن للجميع)، لكنهم أصموا آذانهم ووجهوا إىل الشعب 

خناجَر الغدر، وأرصوا إال عىل أن يكونوا أمراَء حرب». 
ويف السياق نفسه، قال عضُو املكتب السيايس ألنصار 
اللـه، محافظ محافظـة ذمار، محمـد البخيتـي: «يُدنا 
مـا زالت ممدودًة للسـالم املـرشِّف الذي يضَمُن سـيادَة 
واسـتقالل اليمن ومشـاركة الجميع يف القرار السيايس، 

وهـذا لـن يتحّقق إال بحـوار يمنـي يمني بعيـًدا عن أية 
تأثريات خارجية، والكرة يف ملعب املكونات التي استدعت 

العدوان». 
وعّلـق نائُب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ، حسـني 
العـزي، عىل البيـان قائالً إن: «قيـادة املرتِزقة -ممثلًة يف 
ُجباري وبن دغر- أعلنت فشـَل وعبثيَة الحرب العدوانية 
عىل بالدنا وشـعبنا بشـكل ربما أبلَغ وأوضـَح مما قاله 
جـورج قرداحي، وهذا يشء جيـد وإيجابي، وبقي فقط 
عـىل مقاتـيل املرتِزقـة أن يدركـوا أهميَّة بيـان قيادتهم 
وأن يبـادروا للقفز من القوارب الغارقة وأمامهم ال شـك 

فرصة ذهبية ال تعوض». 
وعّلـق عضـو املكتب السـيايس ألنصـار اللـه، فضل 
أبـو طالب، مؤّكــداً أن «تحالَف العـدوان يعيش أضعَف 
مراحلـه، فالهزائم امليدانية تتـواىل يف مختلف الجبهات يف 
الساحل ومأرَب وشبوة والرصاعات محتدمة بني أطراف 

االرتزاق عسكريٍّا وسياسيٍّا وإعالمياً». 
ويأتـي بياُن العميَلني بن دغر وُجباري، يف وقت يتزايُد 
فيـه السـخُط ضد تحالـف العـدوان وحكومـة املرتِزقة 
بشـكل كبري وملحوظ، تزامناً مـع ارتفاع وترية التدهور 
الحاد لألوضاع املعيشـية واالقتصادية يف املناطق املحتّلة 
يف ظل اسـتمرار املرتِزقة بنهب املوارد واستهداف العملة 

املحلية. 

سئث الســقم: جــظعات الخراع أبئائ خعابغــئ المعصش العذظغ وافسثاء عط طظ غرشدعن الســقم
الئثغاــغ: غثظا طمــثودة لطتض الســادل والمحــّرف والضرة شغ ططســإ الثغظ اجــاثسعا السثوان 

وزارة الجراسئ تتُزُر اجارياد الجبغإ والبعم الثارجغ
 : طاابسات 

وّجهت وزارُة الزراعة والري، بمنِع استرياد الزبيب 
والثوم الخارجي خالل موسم اإلنتاج يف اليمن. 

وأوضح نائُب مدير التسـويق والتجـارة الزراعية 
بـوزارة الزراعـة، عـيل الهـارب، أن الـوزارَة أن منع 
اسـترياد الزبيب والثوم املسـتورد يهدف إىل تشـجيع 

ودعم وحماية اإلنتاج املحيل من هذه املحاصيل. 
وأهـاب بمسـتوردي الزبيـب والثـوم الخارجـي 

حـال  يف  املسـؤولية  وتحملهـم  بالتعميـم  االلتـزام 
مخالفه ذلك. 

وأَشـاَر الهارُب إىل أن قراَر منع االسـترياِد يأتي يف 
إطـار تجنيب املزارع الخسـارة نتيجة املنافسـة غري 

العادلة مع املنتج الخارجي. 
وأّكــد الهـارب أن وزارَة الزراعة تسـعى لحماية 
لتغطيـة  املحليـة،  الزراعيـة  املنتجـات  وتشـجيع 
احتياجات السـوق، ومنع اسـتنزاف العملة األجنبية 
يف اسـترياد املنتجات والسـلع الخارجية عىل حساب 

املنتج املحيل.

رئغج العشث املفاوض: اظعغار السمطئ باملظاذص املتاّطئ برعاٌن 
سطى طثى سثواظغئ صعى السثوان تةاه ضض الغمظغني

 : خاص 

محمـد  املفـاوض،  الوطنـي  الوفـد  رئيـُس  أّكــد 
عبدالسـالم،أن انهيار سـعر العملة يف املناطق املحتّلة هو 

مظهر من مظاهر فشل دول العدوان عىل الصعد كافة. 
واعتـرب عبدالسـالم -يف تغريـدة عـىل موقـع التدوين 

األصغـر «تويرت»- انهيـاَر الوضع االقتصـادي يف املناطق 
املحتّلة برهاٌن عىل مدى عدوانية قوى العدوان ومرتِزقتها 

تجاه ُكـّل اليمنيني. 
ونّوه عبدالسـالم إىل أن دوَل العـدوان «ال تبايل بمعاناة 
مواطنـني يرزحـون تحت االحتـالل ويزايد عليهـم الغزاة 
بأنهـم يعيشـون تحت ِظالٍل رشعيـٍة غارقـٍة يف خيانتها 

وعمالِتها، وال تمِلُك من أمِرها شيئاً».
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شغ لعتئ شرائتغئ حمطئ الفصراء والمساضغظ والمرابطغظ وافجرى وافغاام والمتااجغظ وأحصاء أشارصئ

الجضاة تجف 7200 سرغج وسروس شغ السرس افضئر شغ تارغت الغمظ.. 

 : ظعح جقس
يف ُعْرٍس مجتمعي ديني بهيٍج، سـكنت أفراُحه 
ُكـلَّ بيوت اليمنيني األحرار، احتفى 7200 عريس 
وعـروس، أمـس األول الخميس، بإكمـال نصف 
دينهـم يف العـرس الجماعـي األكرب مـن نوعه يف 
تاريخ اليمن، والثانـي الذي تنظُِّمه الهيئُة العامة 

للزكاة ضمن مشاريع «العفاف» واإلحسان. 
يف العـرس البهيج الـذي حرضه كبـاُر قيادات 
الدولة من شخصياٍت سياسيٍة وعسكريٍة وأمنية 
واجتماعية ومشـايخ ووجهاء وحشـد غفري من 
أبناء الشعب اليمني، اعتىل 3600 عريٍس منصاِت 
الزفـاف يف ميـدان السـبعني، يف لوحـة برشيـة 
فرائحية نقلت جانبـاً َكبرياً من الصمود اليماني، 
والتالحـم املجتمعـي الكبري الذي تغلـب عىل ُكـّل 
مؤامـرات التجزئـة والتفرقـة، وقهر سياسـات 
الحرمات والتهميش للفقـراء واملحتاجني، فكان 

العرس عرسني يف قلوب ُكـّل يمني. 
 

الصائُث غحاِرُك أشراح الحسإ.. وخاغا خالثٌة 
وتعجغعات بمغظئ

ويف «مراسـيم» العـرس، أَطـلَّ قائـد الثورة 

السـيد، عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي، عـىل 
العرسان واملشاركني أفراحهم، وعامة الشعب 
اليمنـي بخطـاٍب هنـأ فيـه للعرسـان إكماَل 
دينهـم وشـاركهم فرحتَهـم، سـائالً «اللَه أن 
يكتب لهم وألرسهم السـعادة، ونشاركهم من 
أعماق قلوبنـا فرحتهم»، فيما وجه جملة من 
التوصيـات للشـعب اليمني الحر، من شـأنها 

إزاحة عثـرة كبرية أمـام ُكـّل مـن يبحث عن 
إكمال دينه. 

ويف خطابه، قال السـيد عبدامللـك بدر الدين 
الحوثـي: إن «االحتفال يف هذا اليوم بمناسـبة 
العرس الجماعي مناسـبة ذات قيمة إنسانية 
إيمانـي»،  طابـع  وذات  ودينيـة  وأخالقيـة 
ُمضيفاً: «إن شـعبنا اليمني بات اليوم متفرًدا 

يف ُكـّل املجاالت ذات الطابع اإليماني». 
وأّكـد قائُد الثورة أن شعبَنا يجّسد ُهــِويَّته 
املعـارك  ميـدان  يف  كمـا  اإليمانـي  وانتمـاءه 
والتصـدي يف مجال التكافل والتكامل، ُمشـرياً 
إىل أن هذا العرس الجماعي هو األكرب يف تاريخ 

بلدنا وربما يف املنطقة العربية بكلها. 
ولفت قائد الثورة أن هذا العرس الكبري أقيم 
ونحـن يف ذروة التحديـات ويف ذروة الحصـار 

واملعاناة ويف ظل العدوان الكبري. 
وتابع قائُد الثورة: «رغَم املعاناة والتحديات 
والحصار والظرف االقتصادي الصعب يحافظ 
الشـعب عىل مسرية حياته يف ُكـّل جوانبها ويف 

مقدمتها االجتماعية». 
ونـّوه إىل أن األعـداء حرصوا عـىل محاربة 
مظاهر الحياة كلهـا يف بلدنا بالقتل والتجويع 
والحصـار والحـرب الناعمة إلفسـاد شـبابه 
مبـدأ  يجسـد  شـعبنا  أن  مؤّكــداً  وشـاباته، 
الرتاحـم والتعاون عىل الرب والتقوى والتكافل، 

ويقدم درساً يف التماسك االجتماعي. 
وأردف القائد يف خطابـه: «نحن اليوم نقدم 
رسالة صمود يف مواجهة األعداء ومواجهة ُكـّل 

التحديات التي هي نتاج ملؤامرات األعداء». 

صائث البعرة: ظصثم رجــالَئ خمعد شغ طعاجعئ افسثاء والاتثغات وغةإ تغسغر الجواج وإزاتئ طشاقة المععر 
طفاغ الثغار: إصاطئ عثه الحــسائر طعمئ وظثسع لاةظإ اإلجــراف وتثفغش الحــروط الاغ طا أظجل اُهللا بعا طظ جــططان 
أبع ظحــطان: ترخظا أن غضعن ُضـّض المســاعثشغظ شغ السرس طمظ الاجطعا بعبغصئ تغســغر المععر وتضالغش الجواج
سئثالســقم: رجــالئ الســرس أظه رغط المساظاة الحــثغثة غمظ اإلغمان طاماجــك وصادر سطى خــعض الاتثغات
والظجغعــئ  الضفــآة  الصغــادة  طــع  اإلداري  اإلخــقح  لاضاطــض  ظمــعذج  الــجضاة  عغؤــئ  السةــري: 

الســجي: خفــعف السرجــان تاتــثث سظ الــروح الغمظغــئ المحــئسئ بصغط الئــثل واإلخــرار سطى خظــع الةمغض 

شرتـئ سمئ ضض الغمظشرتـئ سمئ ضض الغمظ
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ويف سـياق حديثه عـن ثمار تأديـة فريضة 
الـزكاة بمعناهـا الحقيقي، أّكـد قائـد الثورة 
للجميـع عىل األهميّة الكـربى لفريضة الزكاة 
وثمرتهـا وأثرهـا عـىل الجانـب االجتماعـي، 
ُمشـرياً إىل أنه عىل مدى عقود من الزمن كانت 

فريضة الزكاة مغيبة. 
ـهـاً للعناية بهذا الركن  وأّكـد أن هناك توجُّ
العظيـم والحرص عىل أداء يطابـُق توجيهاِت 
الله بأمانة ومسـؤولية بجمع الزكاة ورصفها 
عىل النحـو الصحيح، وهو ما يؤّكــد املتابعَة 
الحثيثة والحـرص الكبري الـذي توليه القيادة 
الثـورة لهيئة الزكاة بمـا يضمن التخفيف من 

معاناة الفقراء واملحتاجني واملعوزين. 
ونّوه قائـُد الثورة إىل أن إخـراَج الزكاة َحقٌّ 
ومسؤوليٌة عىل ُكـّل املكلفني واملسؤولية اليوم 
أكـرب مـن أي وقـت مـىض؛ باعتبَـار الظروف 

واملعاناة والفقر. 
وحـّذر السـيُد عبدامللـك بدر الديـن الحوثي 
بالديـن  نقـٌص  بالـزكاة  «اإلخـالل  بالقـول: 
وتفريـٌط كبـريٌ يصـُل إىل درجـة أال تُقبـل من 

اإلنسان حتى صالتُه من دون زكاة». 
وأشـاد قائـُد الثورة بالجهـود التـي تبذُلُها 
أن اهتماماِتها واسـعٌة  هيئة الـزكاة، مؤّكـداً 
بإيصال الرعاية ملئات آالف الفقراء وللغارمني 

ومشاريع التمكني. 
وحـث السـيد القائـد الجميـَع عـىل إخراج 
زكاتهم ملا لها من اعتبارات اجتماعية وغريها. 
ويف توصيـات ثمينـة لحل مشـاكل الزواج، 
أّكــد قائـد الثورة عـىل أهميّة تيسـري الزواج 
وتخفيض تكاليفه وتمكني املاليني من الزواج. 
وقـال: «ال داعـي ألن تكـوَن نسـبُة املهـور 
مرتفعـًة والـرشوط والتكاليف؛ ألَنَّها تشـكل 
عائًقا أمام رضورة اجتماعيـة وهي الزواج»، 
معرباً عن آماله أن يكـون يمن اإليمان متفرًدا 
ونموذًجـا راقيًـا لـكل الشـعوب األُخـرى من 

شعوب أمتنا. 
وشـّدد قائـُد الثورة عـىل وجـوِب أن تكون 
دائرُة اإلحسـان واسـعًة، منوًِّها إىل أن التكاُفَل 
يمثل أهمَّ وسـيلة نتقرَُّب بهـا إىل الله ملواجهة 
اللـه  لرحمـة  وسـببًا  واملشـاكل  التحديـات 

والربكات. 
 

طدمُعن «السرس».. الجضاة يف 
طاظاول «أعطعا»

مـن جانبـه، أّكــد مفتـي الديـار اليمنية، 
العالمة شمس الدين رشف الدين، أهميَّة إقامة 
مثـل هذه الشـعائر واملناسـبات؛ تخفيفاً عىل 
كاهل الشـباب والشعب اليمني املحافظ، الذي 
يُراد من خالل العدوان والحصار إذاللُه لخدمة 

مشاريع األعداء. 
ويف كلمـة له، اعتـرب مفتي الديـار اليمنية، 
العـرَس األكـرب يف تاريخ اليمـن برعاية الهيئة 
العامة للـزكاة بادرَة أمل ملزيد مـن الفعاليات 
واملناسـبات الخرييّة واإلنسـانية عـىل امتداد 
جهـوَد القيـادة الثورية  اليمن الكبـري، مثّمناً 
واملجلس السـيايس األعىل وهيئة الزكاة يف هذا 
العمـل الخريي، الذي سـعى لتخفيـف معاناة 
الشباب ورسم الفرحة والرسور عىل وجوههم. 
ودعا العالمة رشف الديـن، أولياء األمور إىل 
تخفيـف املهور والـرشوط، التي ما أنـزل الله 
بها مـن سـلطان، وأصبحـت عائقـاً َكبرياً يف 
إقامة األعراس، وحالت دون إحياء شعرية من 
شـعائر الله، واالبتعاد عن العادات السيئة من 

اإلرساف والتبذير وغريها. 
بدوره، أوضح رئيـس الهيئة العامة للزكاة، 
الشـيخ شمسـان أبـو نشـطان، أن العـرس 
الجماعي اسـتهدف رشائَح الفقراء واملساكني 
واملرابطـني واألرسى واأليتام وأبناء الشـهداء 
واملحتاجـني إىل جانـب مجموعة من األشـقاء 
األفارقة، وذلك بربكـة الركن الثالث من أركان 

اإلسالم. 
وأّكـد الشـيخ أبو نشـطان أن املرشوَع أحد 
مئات املشـاريع، التي تنفذها هيئـُة الزكاة يف 
املصـارف الثمانية، مشـيداً بتفاعـل ومبادرة 

رجال املال والتجار رشكاء هيئة الزكاة. 
واعتـرب رئيُس هيئـة الزكاة العرَس رسـالًة 
للعالـم أننـا سـنحتفُل رغـم األلـم والجـراح 
والعـدوان والحصـار، بفضل من اللـه ونعمة 
اإلسـالم وبركة ركـن عظيم مـن أركانه الذي 

ُغيِّب عىل مدى عقود من الزمن. 

ودعـا الشـيخ أبـو نشـطان إىل تعزيـِز دور 
املبادرات املجتمعية يف تيسـري الزواج وتحصني 
الشباب واالبتعاد عن مظاهر املغاالة واإلرساف 
والتبذيـر، التـي توجـد املوانع والعوائـق أمام 
الـزواج امليسـور، مثمنـاً الجهـود املبذولـة يف 
تنظيم العرس الجماعي، وعىل رأسها األنشطة 

التوعوية. 

بـ ٦٤ ططغار.. طحارغُع الجضاة تظمغٌئ 
ق تاعصش

ة للمسـرية، قال رئيس  ويف ترصيحات َخاصَّ

الهيئـة العامة للـزكاة: إن «الهيئَة حرصت أن 
يكـوَن ُكـلُّ املسـتهدفني يف العـرس الجماعي 
ممـن التزموا بوثيقة تيسـري املهـور وتكاليف 
الـزواج»، وهو مـا يؤّكــد أن ُجُهوداً سـبقت 
تنظيـَم العرس لضمان مسـاعدة املسـتحقني 

لهذه الفريضة العظيمة وثمارها. 
وأوضح أن هنـاك 24 مرشوعـاً يف األعراس 

الجماعية والتمكني االقتصادي. 
وقـال أبـو نشـطان: «نعـوِّل عىل انتشـال 
مشـاريع  خـالل  مـن  الفقـرية  األرس  مئـات 
التمكني االقتصادي»، موضًحا أن الهيئة تقوم 

بالرشاكة ومذكرات تفاهم مـن وزارة التعليم 
الفني واملهني. 

وحول حديثه عن باقي مشاريع الزكاة، قال 
أبو نشـطان: «أطلقنا 22 برنامجـاً يف الحرف 
امليكانيك والنجارة وغريها سيتم بعدها تمكني 
الشـباب من بناء مشـاريع مسـتقلة سنعمل 

عىل دعمها». 
َوأََضـاَف: «لدينـا حضائر لألغنام وخاليا 
نحـل؛ ِمـن أجـِل االهتمـام بهذه الثـروة»، 
ُمشرياً إىل الحملة األخرية التي أطلقتها هيئة 
الزكاة تحت عنوان «دثِّروهم» للعناية بآالف 
الفقراء الذين يبيتون يف الشوارع، منوًِّها إىل 
أن هناك تجهيزاً إلنشـاء مستشـفى الزكاة 
التخصـيص لزراعـة الـكىل ومـن أولوياته 
االهتمـام بـاألرس الفقـرية، باإلضافـة إىل 
تدخالت كثرية لدعم املستشفيات باألجهزة 

وغريها. 
وأَشـاَر إىل أن كلفَة املشـاريع التـي نفذتها 
الهيئـة العام املنـرصم بلغت 64 مليـار ريال، 
الفتاً إىل أن هناك تجاراً متجاوبني يسـتحقون 
ُكـّل الشـكر والثنـاء وهناك تجـاٌر متالعبون، 
ين ورجـال املال  داعيـاً ُكــّل الرشفـاء والخريِّ
واألعمال للقيام بواجباتهـم الدينية والوطنية 

تجاه مسألة الزكاة. 
تخلل االحتفـال -بحضور عـدد من أعضاء 
مجلـس  ورئيـس  األعـىل  السـيايس  املجلـس 
الوزراء ونواب رئيس الوزراء وقيادات السلطة 
القضائيـة ووزراء يف حكومـة اإلنقاذ وأعضاء 
مجالـس القضاء والنـواب والشـورى وقيادة 
السـلطة املحليـة يف أمانة العاصمـة- قصيدٌة 
للشـاعر معاذ الجنيـد، وفقرات إنشـادية من 
الرتاث الشعبي، للفرق التابعة لوزارة الثقافة، 
وغريها مـن الفقـرات التي صاحبت مراسـم 

العرس الجماعي. 
 

رجالٌئ بالشئ الصغمئ
وعـىل صعيد متصـل، عّلق رئيـس الوفد 
الوطنـي، محمد عبدالسـالم، عـىل العرس 
اليمانـي األكـرب يف تاريـخ البـالد، وقـال يف 
تغريـدة لـه عىل تويـرت: «تهانينـا لـ7200 
عريـس وعـروس احتفـل اليمن بعرسـهم 
الجماعـي األكـرب يف املنطقـة بتمويل هيئة 

الزكاة». 
العـرَس  عبدالسـالم  اعتـرب  تغريدتـه،  ويف 
«رسالًة بالغة القيمة والداللة أنه ورغم املعاناة 
الشـديدة الناجمة عن العدوان والحصار َفـإنَّ 
ذلـك ما زاد يمـن اإليمان بفضل اللـه تعاىل إال 
تماسـكاً وتراحماً وقدرًة عىل خوض املواجهة 

يف ُكـّل املجاالت». 
فيما قـال عضو الوفـد الوطنـي املفاوض، 
عضو املكتب السـيايس ألنصار اللـه، عبدامللك 
العجـري: إن « هيئـة الـزكاة نمـوذج لتكامل 
اإلصـالح اإلداري مع القيادة الكفؤة والنزيهة ، 
والتي تجلت يف سلسـلة األنشـطة االجتماعية 

توجت اليوم بأكرب عرس جماعي». 
َوأََضـاَف العجري يف تغريدته «الزكاة كانت 
من املـوارد محل عبث الفسـاد، ومن ثم كان 
إنشاء هيئة مسـتقلة للزكاة من اإلصالحات 
وظيفتهـا  ألداء  القيـادة  اهتمـام  محـل 
الرعائية»، ُمشـرياً إىل داللـة اللوحة البرشية 
الفرائحية التي نسجتها الزكاة، لتزين 7200 

عريس وعروس. 
 بـدوره، عّلـق نائـب وزيـر الخارجيـة 
العـرس  مشـاهد  عـىل  العـزي،  حسـني 
األكرب وقال يف تغريدة له: «يف مشـهد من 
البهجـة والـرسور غادر قرابـة الـ7200 
شابٍّ وشـابة حياة العزوبية بينهم إخوة 
وأخوات من الجاليات العربية واإلفريقية 
شـملتهم الـروح اليمنية املشـبعة بقيم 
البذل واإلرصار عىل صنع الجميل وتخطي 

الظروف القاسية». 
ويأتي هذا العرس ليؤّكـد مجّدًدا أن الشعب 
اليمني لن يرتك شيئاً من مسريته الشاملة، إال 
وجعلها مواكبة للصمود واإلراَدة واالنتصارات 
التي يحّققها اليمانيون عىل مختلف األصعدة، 
يف حـني يجـدد يف ديسـمرب انتصاراتـه يف ُكـّل 
عليها صور الفرحة  الجبهات وامليادين، مزيناً 
والبهجـة التي مـألت وجوه العرسـان وأفئدة 
ُكـّل من شـاهد تلك املالمح وسلط الضوء عىل 

منصات العرسان. 

تقرير
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   ظآّضـث بحضٍض ضئغر 
سطى أعمّغئ تغسغر الجواج 

وتثفغخ تضالغفه وق 
داسغ أبثًا فن تضعن ظسئُئ 

المععر طرتفسًئ والاضالغش 
شغ افسراس والحروط 

والماططئات طضطفئ وضئغرة

سغث اقجاصقل البقبغظ طظ ظعشمئر..

يَْطاِن الرَِّجيِْم أَُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم

الَحْمـُد للـه َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال إلـَه إالَّ اللُه 
ــًدا َعبْـُده  َدنا ُمَحمَّ امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشَهُد أن َسيـِّ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وبَاِْرْك َعَىل  ــٍد وََعَىل آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل ُمَحمَّ
ــٍد، كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت َعَىل  ــٍد وََعـَىل آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َك َحْميٌْد َمِجيٌْد. إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إِنـَّ
وارَض اللَُّهـم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األَْخيَاِر املنتَجبني 

اِلِحنْيَ َوامُلَجاِهِديَْن.  وَعْن َسـاِئِر ِعبَاِدك الصَّ
ون جميعاً:  أَيَُّها اإلِْخَوُة الَحاِرضُ

ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. السَّ

ـُب بكـم جميعـاً، ويف املقدِّمة أصحـاب املقام،  نَُرحِّ
أصحاب الشـأن، أصحاب املناسـبة، اإلخوة العرسان، 
وكذلـك كافـة الحضـور، ويف املقدمـة اآلبـاء العلماء 
اإلجـالء، وكذلـك املسـؤولني الحارضيـن مـن الدولة، 
وكافة الوجاهات والشـخصيات، وجميع الحارضين، 
نرحب بالجميع، يف هذا اليوم املبارك، ويف هذه املناسبة 

الطيبة. 
االحتفـاُل يف هـذا اليوم يف هذه املناسـبة، مناسـبة 
العرسـان والعـرس الجماعـي، مناسـبة ذات قيمـة 
إنسـانية وأخالقية ودينية، وذات طابـع إيماني، نحن 
نقوُل لكل العالم: إن شعبَنا اليمني (يمن اإليمان) بات 
اليـوم متفرداً يف ُكــّل املجاالت ذات الطابـع اإليماني، 

وهو يجسد ُهــِويَّته اإليمانية، وانتماءه اإليماني، كما 
يف ميـدان املعارك والتصدي لألعداء، والتصدي لجربوت 
الظاملـني واملسـتكربين، يف ميادين التكافـل والرتاحم 
وامليـدان اإلنسـاني، فها هو اليوم أكـرب عرٍس قد أقيم 
-لربما- يف املنطقة العربية بكلها، وأكرب ُعرٍس قد أقيم 
يف بلدنـا اليمن عىل ُمـرِّ التاريخ، أكرب عـرٍس جماعي، 
أقيم ونحن يف ماذا؟ يف ذروة التحديات، يف أشد الِحصار 
ا، شـعبنا يواجه فيها  واملعانـاة، يف مرحلٍة صعبٍة ِجـدٍّ
عدوانـاً َكبرياً تحالفت فيه قوى الطغيان واإلجرام، من 
الكافريـن واملنافقني، لكـن بالرغم من ُكــلِّ املعاناة، 
أشـدِّه،  عـىل  والحصـار  والتحديـات،  والصعوبـات، 
والظرف االقتصادي الصعب، َفـإنَّ شـعبنا ليس فقط 

يتجه يف ميدان التكافل والرتاحم، عىل مستوى الحفاظ 
عىل املعيشـة يف حدها األدنـى يف األكل والرشب، وإنما 
يحافظ أَيْـضاً عىل مسـرية حياته يف ُكـّل جوانبها، ويف 

مقدمتها الجوانب االجتماعية. 
ممـا حرص عليه األعـداء أن يحاربـوا ُكـّل ظواهر 
الحيـاة يف بلدنا، حرب عـىل الحياة بكل مـا يف الحياة، 
فهـم يقتلون بالسـالح، وهـم يسـعون إىل إركاع هذا 
الشـعب وإذالله، واالنتقام منه وإخضاعه، بالتجويع 
يسـتهدفونه بالحرب الناعمة؛  والحصار، وهم أَيْـضاً 

إلفساِد شباِبه وشاباته، وكباره وصغاره. 
ولكـن شـعبَنا، ومـن واقـع ُهــِويَّتـه اإليمانيـة، 
وانتمائه لإلسالم، االنتماء الصادق، وثباته عىل مبادئه 
ـُد  وقيمـه، التي توارثهـا جيالً بعد جيل، َهـا هو يجسِّ
مبـدأَ الرتاُحم والتعاون عـىل الرب والتقـوى والتكافل، 
وَهــا هـو أَيْـضاً ومن خـالل اهتمامـه بفريضٍة من 
الفرائـض العظيمـة، وركٍن من أركان اإلسـالم، يقدم 
درساً يف التماسـك االجتماعي، وهو يتقدم خطوات يف 

هذا املجال إىل األمام. 
نحن اليوَم كمـا نرى القيمَة اإلنسـانية واألخالقية 
واإليمانيـة ملبـدأ التكافـل يف اإلسـالم، الذي هـو مبدأٌ 
إسـالمٌي كما هو إنسـانٌي، ويقدم صورًة مرشقًة عن 
عظمة اإلسـالم، وعن رحمة الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
وعن تدبريه الحكيم والرحيم لشؤون عباده، نحن اليوم 
أَيْـضاً نقدم رسـالة صمود، صمود يف مواجهة األعداء، 
ومواجهـة ُكـّل التحديـات التي هي نتـاٌج ملؤامراتهم 
ومكرهم، وظلمهم وحصارهـم، ومؤامراتهم املتنوعة 
والشاملة الستهداف شعبنا العزيز، إننا نؤّكـُد للجميع 
ونذكِّـُر الجميـَع باألهميّـة الكـربى لفريضـة الزكاة، 
عندما نـرى ثمرَة هذه الفريضة وأثرها عىل املسـتوى 

طظعط ــاداٍت  ــغ ص واتادظئ  اقظــفــخــال  لــثســاة  غــَثعــا  تمث  دولــئ  أوُل  برغطاظغا  تئاعر:  بــظ 
ــغ جــثغــث ــطــاظ ــرغ ــئ قتـــاـــقل ب ــات ــس ــؤــعن ال ـــةـــثد غــعــغ ــئ ال ــجص ــرت ــم ــــقم: ال ج
الردشاظغ: برغطاظغا تتاول الاعاجث شغ الغمظ طظ خقل أدواتعا طاظاجغئ طا تخض لعا شغ الماضغ

السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطابه خقل السرس الةماسغ افضئر:
ا والمسآولغُئ تصُع سطى ُضـّض المضطفغظ شغ إخراج الجضاة  طساظاة حسئظا تصغصغئ وضئغرة ِجـثًّ
الحسإ الغمظغ بات الغعم طافردًا شغ ُضـّض المةاقت ذات الطابع اإلغماظغ وعع 
غةسث ُعــِعغَّاه واظاماَءه اإلغماظغ ضما شغ طغثان المسارك والاخثي لفسثاء

عا عع الغعم أضرب سرٍس صث أصغط -لربما- يف املظطصئ السربغئ بضطعا ويف بطثظا 
الغمظ سطى طر الاارغت وظتظ يف ذروة الاتثغات، يف أحث التخار واملساظاة
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   ظةثد المئارضَئ 
والاعاظَغ لقخعة السرجان 

وظحارُضعط طظ أسماق 
صطعبظا شغ شرتاعط 

 أن غرزَصعط 
َ
وظسأل اهللا

الثرغَئ الطغئئ وأن غضاإ 
لعط وفجرعط السسادة

   سطى طثى سصعد طدئ 
طظ الجطظ ضاظئ شرغدَئ الجضاة 

طشغَّئًئ والغعم ظرى أبَرعا 
سطى المساعى اقجاماسغ 

شغ طثاطش المةاقت وطظعا 
تجوغب الحئاب

   إلى جاظإ الجضاة غةإ 
أن تضعن دائرة اإلتسان 

بمساعاعا العاجع صائمئ وأن 
تضعن تالئ الاراتط والاضاشض 

صائمئ سطى أوجع ظطاق

   العغؤئ الساطئ لطجضاة 
ظاائُةعا ططمعجٌئ واضتئ 
وبغِّظئ وتاجاغث وضطما ضان 

عظاك اعامام ضطما ضان عظاك 
جث شغ إخراج الجضاة

االجتماعـي يف إغاثة امللهوفـني، يف العناية باملحرومني 
عـىل ُكــّل املسـتويات: يف لقمـة املعيشـة، يف القـوت 
الـرضوري، وكذلـك يف مختلـف املجـاالت، ومنها هذا 

ا.  الجانب: التزويج للشباب، هذا جانٌب مهمٌّ ِجـدٍّ
عـىل مـدى عقـوٍد مضـت مـن الزمـن كانـت هذه 
الفريضة مغيبة وضائعة، ومهدرة ومستغلة عىل نحٍو 
سلبٍي فيما يؤخذ منها، ولكنا اليوم وألن هناك توّجـهاً 
من منطلق الُهــِويَّة اإليمانية من هذا الشعب، وجهات 
تتَحّرك للعناية بهذا الركن العظيم من موقع املسؤولية 
والحـرص والوفـاء، الحـرص عـىل أن يكـون أداؤهم 
مطابقاً لتوجيهـات الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل، وتعليمات 
اللـه ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل، والتَحّرك بأمانة ومسـؤولية 
لجمع هـذه الزكاة، ولرصفها عىل نحـٍو صحيح، بكل 
أمانـة، وبكل اهتمام، وبرحمة، هم يجسـدون مبادئ 
اإلسـالم وقيمـه، ويحملـون روحيته رحمـًة بالناس؛ 
وحرصاً عىل خدمـة الضعفاء واملسـاكني واملحتاجني 

واملعوزين. 
املسـؤوليُة عىل الجميع، عـىل ُكــلِّ املكلفني الذين 
يقـُع عـىل أعناقهم هذا الحـقُّ والواجُب، وهـو إخراُج 
الزكاة، ويف مقدمتهم رجال املال واألعمال، واملؤّسسات 
والرشكات، وسائر املكلفني الذين يقع عىل عاتقهم هذا 
الحق؛ باعتبَار الظروف واملعاناة التي يعيشـها شعبنا، 
ا، نسـبة الفقر  معانـاة حقيقيـة، معاناة كبـرية ِجـدٍّ
ا، ومسـتوى  ا، حجـم املعاناة كبـريٌ ِجـدٍّ واسـعة ِجـدٍّ
االسـتهداف مـن األعـداء، ويف مقدمتـه االسـتهداف 
االقتصـادي، واالسـتهداف للنـاس يف معيشـتهم ويف 
ا، فمن جانب  وضعهـم املعييش اسـتهداف كبريٌ ِجــدٍّ
أنها ركٌن من أركان اإلسـالم وفريضٌة إلزاميٌة عظيمة، 
اإلخـالل بهـا نقـٌص يف الديـن، وتفريـٌط كبـري، يصل 
إىل درجـة أالَّ تقبـل من اإلنسـان حتى صالتـه، كما يف 
الرواية عن رسول الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم-، ال تقبل صالٌة إال بزكاة، من عليه حق الزكاة 
ثم ال يخرجه، ال تقبل منه حتى صالته، وال يقبل يشٌء 
منه من دينه، من أعماله الصالحة، من إحسـانه، ُكـّل 
ذلـك ال قيمة له عند الله، وليس له عليه أجٌر وال ثواٌب، 
ا بـكل االعتبـارات، يف أهميتها  فاملسـألُة مهمـٌة ِجــدٍّ
الدينية عند الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل يف موقعها يف اإلسالم 
كُركٍن من أركان اإلسـالم، َوأَيْـضاً مـع ذلك يف قيمتها 
اإلنسـانية، يف أهميتها عـىل املسـتوى االجتماعي، أن 
يعيش مجتمعنا يف إطـار التكافل، والرتاحم، والتعاون 
عىل الـرب والتقـوى، أن يعيـَش يف حالة وئـام وإخاء، 
وتنخفض نسـبة الجرائم واملفاسـد، وأن تتعزز الروح 
األخويـة مع القيم واملبادئ الطيبة، وأن يحافظ الناس 
عىل كرامتهـم، وأن ينموا ُكـّل القيم اإليمانية والدينية 
واإلنسـانية يف واقـع حياتهـم، فيتحـول هـذا الواقع 
الداخيل إىل واقع نموذجي يف قيمته ومستواه اإلنسانية 
واألخالقيـة والقيمية، ويف مسـتوى التكافل والتعاون 
والصمود، والتصدي للمشـاكل، والتقليل من كثرٍي من 
املشـاكل، بل والحيلولة دون وقوع الكثري من الجرائم 

واملشاكل، للمسألة أهميتها الكبرية بكل االعتبارات. 
فلذلـك مع ُكــّل هذه االعتبـارات: ركن مـن أركان 
اإلسـالم، فريضـة عظيمـة ذات أهميّة كبـرية يف دين 
إنسـانية  أهميّـة  ذات  اإليمانـي،  االنتمـاء  ويف  اللـه، 
ا يف تحمل  وقيمـة أخالقيـة عاليـة، ذات أثٍر كبرٍي ِجــدٍّ
ويف  التحديـات،  مواجهـة  يف  الصمـود  ويف  الظـروف، 
التصـدي لكل مؤامرات األعـداء، وذات أثر إيجابي عىل 
املسـتوى االجتماعـي، وذات تأثري كبري عىل مسـتوى 
األمـن واالسـتقرار، وعـىل مسـتوى ازدهـار الحيـاة 
والجو اإليجابي اإلنسـاني األخوي والرشـيد والسـائد 
فيـه القيم، بكل هذه االعتبـارات، مع وجود جهة هي 
هيئة الزكاة، عليها من اإلخوة القائمني من نثق بهم يف 
إيمانهم، يف حرصهم، يف اهتمامهم الكبري، يف رحمتهم 
باملسـتضعفني، يف حرصهـم عـىل أداء مسـؤولياتهم 
بكل جد، بكل مسـؤولية أمام الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 

باستشعار للمسؤولية أمام الله، باهتمام كبري. 
فنحن نأمـُل أن يكوَن هذا اليوُم املبـارُك، الذي أقيم 
فيـه -كما ُقلُت يف البداية- أكربَ ُعـرٍس يف تاريخ اليمن 
بشـكٍل جماعي، يقـام عىل مبدأ التكافـل االجتماعي، 
ولربمـا هـو أكرب عـرس أقيم عـىل مسـتوى املنطقة 
العربيـة بكلها، هذا درس يعرب عـن هذا االهتمام، عن 
هـذه األمانة، عن هذا الوفاء، ويَُدلُّ بشـكٍل واضٍح عىل 
القيمة اإلنسـانية واألخالقية، والثمـرة الطيبِة إلحياِء 
هذا املبـدأ العظيم، وإلخراِج هـذه الفريضة، وبركاتها 
أوسـع، بركاتها بكل ما يرتتب عليها من آثار إيجابية، 
وأخالقيـة، وإيمانيـة، وإنسـانية، وأخويـة، بركاتها 
كبـرية، اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» مـع التقـوى، مع 

الرتاحـم يرحـم، مع التكافـل يمن من واسـع فضله، 
تأتينا رحمة الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» بقدر ما نتقي الله 
«جلَّ شـأنه»، بقدر ما نقوم بمسـؤولياتنا وواجباتنا، 
بقدر ما نرتاحم ونهتم بفقرائنا وضعفائنا، واملساكني 
واملعوزيـن واملحتاجـني، وفريضـة الـزكاة من خالل 
الهيئـة القائمة عليها بـكل جٍد واهتمـام اهتماماتها 
واسعة، فعىل مستوى االهتمام بالفقراء، مئات اآلالف 
من الفقراء وصلت إليهم هذه األمانة عرب هذه الهيئة، 
ووصلـت إليهم الرعاية عـرب هذه الهيئة، مشـاريعها 
املتنوعة، عىل مسـتوى التمكني االقتصادي، اهتمامها 
أَيْـضاً بالغارمني والدفع التي أخرجتها من السـجون، 
نتائجهـا نتائـج ملموسـة واضحـة، معروفـة وبينة 
وتتزايـد، كلما كان هناك اهتمـام، كلما كان هناك جد 
يف إخراج الزكاة، كلما توسـعت دائرة العطاء، وإخراج 
هـذه الفريضة والقيـام بها؛ كلما لُِمسـت أكثر وأكثر 
ثمـرات ذلـك عرب هـذه الهيئـة املباركة، التي تسـاعد 
الجميع عىل أداء أفضل دور لهذه الفريضة العظيمة. 

فنحن نُحـثُّ الجميَع عىل إخراج زكاتهـم؛ باعتبَار 
ذلـك فريضًة عظيمـًة، وباعتبار ذلك شـيئاً مهماً عىل 

مستوى الواقع الداخيل بكل االعتبارات والحيثيات. 
الجانُب اآلخُر أَيْـضاً نؤّكـُد بشـكٍل كبري عىل أهميّة 
تيسـري الزواج، وتخفيض تكاليفه، هـذا أَيْـضاً عامٌل 
مساعٌد بشـكٍل كبري عىل تيسـري أمر الزواج، وعىل أن 
يتمّكـن املاليني من أبناء هذا الشـعب مـن الوصول إىل 
ة، ذات الطابع اإلنساني  هذه املسـألة اإلنسـانية امُلِلحَّ

واإليمانـي واألخالقـي، أن يتمّكنوا من الـزواج، يف هذا 
أهميّـة كبرية عـىل املسـتوى االجتماعـي، ولتحصني 
ا  النـاس، وتحصني الشـباب، ولـه أهميّة كبـرية ِجـدٍّ
كحاجة إنسـانية، رضورة إنسـانية، الـزواج رضورة 
إنسانية، َوإذَا أصبحت هناك العوائُق الكثرية أمام هذه 
الرضورة، يرتتب عىل ذلك أرضار، ومفاسد، وسلبيات، 
ا تؤثر عىل  ومخاطـر، وجرائـم، ونتائـج خطرية ِجــدٍّ
وعـىل  واالقتصـادي،  واألخالقـي،  األمنـي،  املسـتوى 
ُكـّل املسـتويات، عىل املسـتوى النفـيس واالجتماعي 
والصحـي، عـىل ُكــّل املسـتويات، فهـذه الـرضورة 
اإلنسـانية الله يريـد منا أن نيرسها، ال داعـَي أبداً ألن 
تكوَن نسـبة املهور مرتفعـًة، والتكاليـُف يف األعراس 

والرشوط واملتطلبات مكلفة وكبرية، هذا يمثل يف واقع 
الحـال عائقـاً أمام الكثـري من التمّكن مـن تلبية هذه 

الرضورة اإلنسـانية. 
هذا املوضوع يحتاج إىل استمرار يف التعاون:
- التعاون عىل املستوى الرسمي والشعبي. 

والنشـاط  التوعـوي  املسـتوى  عـىل  التعـاون   -
االجتماعي. 

ـع، والوثائـق التي  - تثبيـت االتّفاقيـات التـي تَُوقَّ
تُعتمد، يف مقرَّرات يف املحافظات بهذا الشـأن، وحصل 

منها يف كثري من املحافظات. 
يسـتمر هذا األمر بتعاون، مع التعاون من العلماء، 
ويف العمليات اإلرشادية، ويف خطب الجمعة، وعىل ُكـّل 
املسـتويات؛ ِمن أجِل تيسريه؛ ليتمّكن الكثري من تلبية 

هذه الرضورة اإلنسانية. 
هذه مسـألة أَيْـضاً نأمل -إن شـاء اللـه- أن يكوَن 
يمـن اإليمـان متفـرداً ونموذجـاً راقياً لكل الشـعوب 
األُخرى من أبنـاء أمتنا؛ ألَنَّه يمن اإليمـان؛ ألَنَّنا نقوُل 
دائمـاً ونذكر دائمـاً بما يعنيه قوُل رسـول الله -َصىلَّ 
اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-: ((اإليمان يمان، 
والحكمة يمانية))، هذا من اإليمان، وهذا من الحكمة، 
هذا من الرشـد، هذا من الرحمة، هـذا من الكرم، هذا 
مـن العفة، ُكــّل القيـم اإليمانية تجسـد يف ُكـّل هذه 
املجاالت، فنحن نأمُل -إن شـاء اللـه- االهتماَم أَيْـضاً 

عىل هذا املستوى. 
إىل جانـب الـزكاة يجب أن تكـوَن دائرُة اإلحسـان 
بمسـتواها الواسـع قائمـة، التعاون ليـس فقط عىل 
مسـتوى الزكاة، بالنسبة للميسورين، واإلنسان يجب 
أن يكـون بالدافع اإليماني حريصـاً عىل أن يُنِْفَق، عىل 
أن يُْحِسـَن، عىل أن يكون ِمعطاًء، عىل أن يكوَن مهتماً 

بأمر اآلخرين. 
الهيئـُة -يف نفـس الوقـت- كمـا هـي تقـوم بهذه 
األعراس الجماعيـة، وقامت بهذا العرس، وليس فقط 
العـرس، إنمـا تكاليـف الـزواج، هي سـاعدت هؤالء 
العرسـان، هـي أَيْـضاً قدمـت الكثري من املسـاعدات 
حتى خارج العرس الجماعي، هي تساعد الكثري ممن 
يحتاجون إىل املسـاعدة، ولكن هي سـتؤدي -إن شـاء 
الله- دورها بقدر ما تستطيع وعىل أكمل وجٍه بتوفيق 
اللـه، ويبقى عـىل الجميـع االهتمام بهـذه األمور، يف 
دائرة اإلحسان الواسـعة، االهتمام بالفقراء، االهتمام 
يف مسـألة الزواج وتيسـريه، ومسـاعدة املحتاجني إىل 
الـزواج، واالهتمـام أَيْـضاً يف ُكـّل املجـاالت، أن تكوَن 
حالـُة الرتاحـم والتكافـل قائمـة عـىل أوسـع نطاق، 
ُخُصوصـاً ونحـن يف هذه املرحلة مع ارتفاع األسـعار، 
بما يف ذلك ارتفاع أسـعار القمح، عىل املستوى العاملي 
كان هناك زيادة يف هذا الجانب، وشعبنا أَيْـضاً مترضر 
عىل نحٍو أكرب؛ بَسبِب الحصار من جانب األعداء، كلما 
زادت املعانـاة، يمثـل التكافـل والرتاحـم أهم وسـيلٍة 
نتقرب بها إىل الله يف معالجة هذه املشاكل، يف التصدي 
لهـذه التحديات، يف مواجهة هـذه املؤامرات من جانب 
األعداء، وسبباً لرحمة الله، سبباً لنيل الربكات من الله 

«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
فنحُن نشيُد بهذا الدوِر الكبرِي الذي تقوُم به الهيئُة، 
وَمـن يتفاعـل معها مـن رجال املـال واألعمـال وكل 
املحسنني، َونَْسـأَُل اللَه أن يُبَاِرَك يف الجميع، َوأَْن يَْكتَُب 

أجَرهم. 
نَْسـأَُل اللَه أَْن يُبَاِرَك لإلِْخَوِة الِعرَسـان، وأن يرزَقهم 
الذريـَة الطيبـَة، وأن يكتُـَب لهم وألِرسهم السـعادَة، 
ُد املباركَة والتهانَي لهم،  َعـاء، ونَُجـدِّ ُه َسـِميْـُع الدُّ إِنـَّ
ونشـارُكهم من أعماق قلِبنا يف فرحتهم هذه، ونَْسـأَُل 
َق شـعبَنا ِلَما يُْرِضيِْه،  اللَه –ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- أَْن يَُوفِّ
َوأَْن يَْرَحــَم ُشْهَداَءنا األبراَر، َوأَْن يشفَي جرحانا، َوأَْن 
ُه َسـِميْـُع  ِه.. إِنـَّ نَا بنْرصِ َج عن أرسانا، َوأَْن يَنُْرصَ يفرِّ

َعـاء.  الدُّ
ــَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالسَّ
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ة ِللزََّكاِة باملفاجآت السارة  َكَما عودتنا اْلَهيْئَة اْلَعامَّ
الَِّتي تثلـج الصدر وتفتح بَاب األمل ملسـتقبل أفضل 
ـْعب املقهور واملعتَدى  لهذا اْلَوَطـن املظلوم َوَهذَا الشَّ

َعَليِْه. 
مفاجأة إثر مفاجأة.. َليَْسـْت مفاجأة بسـيطة أَو 

َعاِديَّة.. بَْل مفاجأة من العيار الثقيل.. 
برغم اْلُعـْدَوان والحصار والفقـر املدقع وانقطاع 
الرواتـب وجفاف البنـك احتفلت اْلَهيْئَـة اْليَْوم ِبأكرب 
عرس جماعي ِيفْ التَّاِريْـخ، ربما َليَْس ِيفْ اْليََمن َفَقْط، 
بَْل ِيفْ العالم أجمع، عرس جماعي بلغ عدده (7200) 

، ضمت  عريس وعروس، زوجتهم اْلَهيْئَة من بيت مال اْلُمْسـِلِمنْيَ
ِعدَّة قطاعات ومصارف، أبناء ُشـَهَداء، َجْرَحى، فقراء، مساكني، 
غارمـني، محدودي الدخل، وغريهم، بَْل وفوق ذَِلَك اقتطعت حصة 
ِلألجانب مـن ُدَول قارة أفريقيا، إذ أعرسـت ِلَحَواَيل (200 عريس 
وعروس أفريقيني)، ُكـّل َهذَا بفضل اللَّه. وفضل اْلِقيَاَدة الحكيمة 
الَِّتي استطاعت أن تجعل الزََّكاة كلها ِيفْ وعاء َواِحد ووعاء مستقل 
ة ِللـزََّكاِة، َوأَيْـضاً اختارت َلَها  ْوَلة، ُهـَو اْلَهيْئَة اْلَعامَّ عـن وعاء الدَّ
ِقيَاَدة نزيهة وأمينة تخاف اللَّه وتخشـاه، ِقيَاَدة تستلم الزََّكاة من 
ـْعب، ترصفها ِيفْ مصارفها الثمانية املحّددة  ْعب وترده إىل الشَّ الشَّ
املعروفة ِيفْ رشيعتنا اإلسـالميَّة َوِيفْ ُسْوَرة التَّْوبَة اآلية (60) ﴿إِنََّما 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَسـاِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليَْها َواْلُمَؤلََّفِة ُقلُوبُُهْم  الصَّ
ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّه  َوِيف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِيف َسـِبيِل اللَِّه َوابِْن السَّ

َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم﴾ [التَّْوبَة60]. 
َهذَا االحتفـال الرائع الَِّذْي أُجري اْليَْوم َجـاَء تنفيذًا لعهٍد ووعٍد 
يْف للشـعب  ِ ة ِللزََّكاِة يَْوم اْلَمْوِلد النَّبَِوي الرشَّ قطعتـه اْلَهيْئَة اْلَعامَّ
كامـل ِبأَنََّهـا سـتقوم ِبإقامة عـرس جماعي َكِبرْي لعـدد (5000 
عريـس وعروس) ولكنها زادت َعَىل العـدد املوعود بــمثل نصفه 
بــ2200 عريس وعروس. وجاء تَنِْفيْـًذا لقوله تََعاَىل: ﴿َوِمْن آيَاِتِه 
ًة  أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أنفسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إَِليَْها َوَجَعَل بَيْنَُكْم َمَودَّ

َوَرْحَمـًة إِنَّ ِيف ذَِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يَتََفكَّـُروَن﴾ [الرُّْوم:21]، وانطالقاً 
من قول الرَُّسـْول -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسلََّم-: ((تكاثروا تناسلوا 
َفـإنَّي مباٍه بكم األمم)). وانطالقاً من الواجب امللَقى 
َعَىل عاتقها َوُهَو التكافل االجتماعي ومواساة األَُرس 
الضعيفـة الَِّتـي َليْـَس َلَها دخـل َوَليْـَس َلَها مصدر 
أبناءهـا،  تـزوج  أن  لتسـتطيع  األمـوال  الكتسـاب 
ْوَلة الَِّذْي ُهَو  وانطالقا من الواجب االجتماعي َعَىل الدَّ
تحصني الشـباب ومحاربة الرذيلة والحرب الناعمة 
بتحصينهـم  اْلَهيْئَـة  فقامـت  الفاحشـة  وانتشـار 
بالـزواج، َوأَيْـضاً لتضيف لهؤالء الشـباب السـكينة 
الثَّاِلثَة الَِّتي َكانُْوا يفتقدونها، فالله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل 
جعل السـكينة للشـخص املؤمن ِيفْ أربعة أشـياء، ِيفْ 
الزوجة واْلبَيْت والنوم ودعاء الرَُّسـْول َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسلََّم. 
ة ِللزََّكاِة يَْوم اْلَمْوِلد النَّبَِوي  وتنفيذًا لعهٍد ووعٍد قطعته اْلَهيْئَة اْلَعامَّ
يْف للشـعب كامل ِبأَنََّها سـتقوم ِبإقامة عرس جماعي َكِبرْي  ِ الرشَّ
لعـدد (5000 عريس وعـروس) ولكنها زادت َعـَىل العدد املوعود 

بــمثل نصفه بـ2200 عريس وعروس. 
ـاِبَقة ِبإقامة  ة ِللزََّكاِة تَنِْفيْذًا ِلألسـباب السَّ فقامت اْلَهيْئَة اْلَعامَّ
عـرس جماعي َكِبرْي ُهَو املهرجان الثَّاِني ِيفْ عهدها، إذ تَمَّ ِيفْ اْلَعام 
اْلَماِيض إقامة عرس جماعي َكِبرْي لعدد (3300) شـاب وشـابة، 
واليوم تقيم العرس أَو مهرجـان العرس الجماعي الثَّاِني لضعف 
ة  عدد اْلَعام اْلَماِيض، أي: لــ (7200 شـاب وشابة). كخطوة َهامَّ
مـن خطوات التضامـن والتكافل االجتماعي والتكافل اإلنسـاني 

الَِّذْي تسعى اْلَهيْئَة حثيثًا لتحقيقه وجعله واقًعا محّققا. 
َهـذَا العرس الجماعي َوَهـذَا العدد الكبري يسـتحق أن يُدَرج ِيفْ 
َمْجُموَْعة غينيس لألرقام القياسـية َوُهـَو أَيْـضاً يعترب إنجاز من 
إنجـازات اْلَهيْئَـة َوإضافة رقم َكِبـرْي إىل رصيدها املـيلء ِباألرقام 
َواإلنجازات، وسـرتون مثلها وأكرب ِمنَْهـا ِيفْ املراحل الالحقة بإذن 

اللَّه تََعاَىل. 
فألـف ألف مـربوك لجميع العرسـان وعقبى ملن لـم يتزوج ِيفْ 

ُفَرٍص قادمة وقريبة بإذن اللَّه تََعاَىل. 

زغظإ إبراعغط الثغطمغ 

عىل مـدى العقود التي كانت 
اليمن فيها ُمرصودة يف إحداثيّة 
أدوات  اتجهـت  االسـتهداف، 
يف  الشـيطانيّة  النّـزوات  تنفيذ 
تغييب أعظـم فريضة وأرقاها 
النفـوس  إصـالح  يف  درجـة 
وتزكيتهـا مـن أهوال الجشـع 
الدنيـوي، فريضُة الـزكاة التي 
لـم تسـلم حتـى مـن وسـوم 
أهـداف العدّو ولم تُـؤدَّ بالنحو 
التـي أوكل بها الله تعاىل للعباد 
النظـام  حكـم  إبـان  تأديتهـا 

األسبق. 
من يسـرتجع رشيـَط ذاكرة 
األمس املـايض إىل ذلـك الحكم 
امُلصطلحات  ُقرب  عن  ويتمعن 
التي ُكتب لهـا الخديعة املجلبة 
والجمعيـات  الـزكاة  باسـم 
الخرييّـة ودعـم األرس الفقرية 
الفلسـطيني،  الشـعب  ودعـم 
ُكلها ذهبت يف تشـييد القصور 
الفخمـة وبنائها داخـل اليمن 
الخونـة  لصالـح  وخارجـه 
والعمالء الذيـن صّعروا خّدهم 
لهذا الّشعب ومشـوا يف األرض 
ُمسـتكربين ُمسـتبّدين،  مرحاً 
بائعـني دينهم بأبخـس وأرذل 
األثمان.. واسـتغّلوا مال الزكاة 

يف جيوبهم وأكلها حراماً!
اليمنـي  الشـعب  كان  نعـم 

آنـذاك ضحيَّة املكائـد الخيانيّة 
يف  مهـوالً  وصيـداً  الضالليّـة 
ِشـباك األهـداف الزائفـة التي 
بلـل الخونـة ماءهـا ورشبـوا 
من عكرهـا، تركـوا بلدهم بال 
ة إيمانيّـة، وال تكافـل  ُهــِويـَّ
اجتماعي، وال تراحم إنسـاني، 
تركـوا يمنهـم ال تقـوى عـىل 
تجسـيد مبدأ التعاون عىل الرب 

والتقوى!
ومـن يتأمل لليـوم الحارض 
تنفس  كيـف  امُلسـتقبل  ولغـد 
الوعي  ُصعداء  اليمني  الّشـعب 
نسـيم  واستنشـق  اإليمانـي، 
واسـتضاء  القرآنيّـة  املسـرية 
بنورها األبلج واستمسك بعروة 

قائدهـا األوثق، يـرى الصحوُة 
الحقيقيّـة التـي عـادت لليمن 
وترسـَخ  برّمتهـا..  ولشـعبها 
الّصحيحـة  الـزكاة  مفهـوم 
اللـه  لتوجيهـات  امُلطابقـة 
تعـاىل بأدائهـا بُكل استشـعار 
عـىل  وحرصـاً  للمسـؤوليًّة، 
األمانـة امُللقـاة عـىل أعناقنـا 
أال يغـوص التفريـط يف أعماق 

نفوسنا فيُعيق ما زّكينا به. 
مـا رأيناه ونراه من ُمبادراٍت 
التكافـل  مبـادئ  جّسـدت 
وآخرها  االجتماعـي  والتكامل 
إقامـة ُعرس جماعي لـ 7200 
وصفها  التي  وعـروس  عريس 
الله-  القائد -يحفظـه  السـيد 

بأكرب ُعرس أُقيم يف تاريخ بلدنا 
ويف املنطقـة العربيّـة بأكملها، 
قدمـت أرقى نموذج يف رسـائل 
الّصمود والثبات رغم ما نُعانيه 
من عدواٍن كوني وحصار جائر، 
والح بريـق الصـون والحفاظ 
التي  اإليمانيّة  ة  الُهــِويـَّ عـىل 
أدخـر العـدّو جهـده الغتيالها 
عرب حربه الناعمة الشيطانيّة. 
ويف أمـل قائدنـا الَعَلـم بـأن 
وشـعبها  ُمتفردة  اإليمان  يمن 
ــة  نموذج راٍق لكل شعوب األُمَّ
عمالً راسـخاً يقينياً ال يُخالجه 
زيـغ وال ريـب، ولـن نُخلف له 

عهداً ووعداً وأمالً. 

َضُئَر صرداتغ 
وتصّجطئ السسعدّغئ 

طتمث خالح تاتط 

وزيـر  تقديـم 

اللبنانـي  اإلعـالم 

قرداحـي  جـورج 

مـن  اسـتقالتَه 

وتغليـب  منصبـه، 

يضُع  لبنان  مصلحة 

السـعوديّة يف مـأزق 

ويفضح مخّططاتها 

التآمرية عىل لبنان.. 

فطبيعـة الحـرب عـىل اليمـن لن تتغـرّي بعد 

تقديم قرادحي استقالته، بل ستؤّكـدها، وتثبت 

صوابيـة موقف قرداحي، الذي عرب عن رأيه أنها 

حرب عبثية. 

فبعـد تقديـم قرداحي اسـتقالته، لـن تتغري 

السياسـة السـعوديّة تجـاه لبنان، ولـن يتغرّي 

موقفهـا، حتـى وإن تمـت إعـادُة السـفراء إىل 

الريـاض وبـريوت؛ ألَنَّ املقصود هو حـزُب الله، 

وليس قرداحي أَو موقفه من الحرب عىل اليمن، 

وليس إال شـماعة إراَدة السـعوديّة الضغط عىل 

الحكومة اللبنانية، لعزل حزب الله عن السـاحة 

السياسـية يف لبنان، وأن يكون يف نظر اللبنانيني 

جماعة متطرفة إرهابية، وليس حزبا ًسياسيٍّا، 

وسـحب السـالح الذي يمتلكه والذي بفضله تم 

تحرير األرايض اللبنانية املحتّلة من قبل إرسائيل. 

قرداحـي َكـُربَ َكثرياً بموقفه مـن الحرب عىل 

اليمن، وكذلك تغليب املصلحة اللبنانية، ويسقط 

الذرائـع التـي بهـا تتحجـج السـعوديّة ودول 

الخليج. 

السـعوديّة تريد أن يبقى لبنان تحت إدارتها، 

وهـي مـن تديـر السياسـة اللبنانية مـن داخل 

السفارة السعوديّة، وتستغل الظروف السياسية 

واالقتصادية التي يعاني منها لبنان. 

وال ننىس أن االسـتقالَة جاءت لتكشـَف كذلك 

اليـَد الطـوىل لفرنسـا يف لبنـان؛ باعتبَارها هي 

الراعيـة لها، وهي من تدير امللـف اللبناني، وقد 

رأينـا هذا عندما تـم احتجاُز سـعد الحريري يف 

الرياض، ولم يتم اإلفراُج عنه إال بتدخل فرنيس، 

واليوم يكّرر نفس املشهد. 

لبنـان البلد الصغري الذي تعصف به املشـاكل 

الـوالءات  بَسـبِب  واالقتصاديـة؛  السياسـية 

والطوائـف  واألحـزاب  للتيـارات  الخارجيـة 

اللبنانيـة، تتجاذبـه اليـوم األطمـاُع الخارجية 

األمريكيـة، والفرنسـية، والسـعوديّة، والهدُف 

هـو رضُب حزب الله؛ بَهـدِف حماية «إرسائيل» 

من سـوريا وإيـران؛ كون الحزب يتلقـى الدعَم 

من الدولتني، وكذلـك كان له دوٌر كبريٌ يف القتال 

إىل جانـب الجيش السـوري يف حربـه ضد قوات 

التحالف األمريكي وأدواته القاعدة وداعش. 

األيّام ستكشـف عدَم تغيري املوقف السعودّي 

مـن لبنان حتى بعـد تقديم اسـتقالة قرداحي، 

وكذلك لـن تتحسـن األوضـاع االقتصادية التي 

يعاني منها لبنان ولن يستقر سياسيٍّا. 
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وسٌغ وذظغ طاصثم وططرد

خظساء تتافُض بأضئر سرٍس جماسغ خظساء تتافُض بأضئر سرٍس جماسغ 

طظخعر الئضالغ 

تشـهد السـاحة الوطنيـة يف عمـوم املحافظـات 
واملناطـق الحـرة حالة مـن الوعي املطـرد عىل كافة 
واالقتصاديـة  والعسـكرية  السياسـية  املسـتويات 
واالجتماعيـة والثقافيـة والصحيـة والزراعيـة منذ 
الـرشارة األوىل لثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب 
الفتيـة، وما تلتهـا من أعوام العـدوان والحصار عىل 

شعبنا اليمني. 
هذا الحالة ما كان لها أن تكون وينعم بها شـعبنا 
اليمني-قبل الثـورة- لوال تداخلها مع بعض العوامل 

األََساسـية الفاعلـة يف بـزوغ فجرها، ويقف عىل رأس سـلم هذه 
العوامـل وجـود املـرشوع القرآني والقيـادة القرآنيـة، واألرضية 
السياسـية ومناخهـا السـيايس املسـاعد يف انتشـارها وقابليـة 

الجماهري لها. 
فعىل الصعيد السـيايس فجرت ثورة ٢١ من سـبتمرب التطلعات 
الشـعبيّة نحـو الحرية واالسـتقالل وحفـظ السـيادة الوطنية، 
واسـتقاللية القرار السيايس املغتصب من قبل السفارة األمريكية 
ومثيالتهـا الربيطانيـة والسـعوديّة-منذ عقـود- ظلـت األدوات 
املحليـة من أحزاب سياسـية أَو قيادات عسـكرية وقبلية ُمَجـّرد 
كمبـارس وأدوات لتصـدر املشـهد الجماهـريي وتنفيـذ األجندة 

الخارجية املخفية عن الشعب. 
أما عىل الصعيد العسـكري فقد أعادت ثورة الحادي والعرشين 
السـبتمربية يف عام ٢٠١٤م، الثقة للشعب اليمني بجيشه ولجانه 
الشـعبيّة الذين انترصوا عىل األدوات األمريكيـة القاعدة وداعش 
وفلول القيادات العسـكرية التـي غادرت املشـهد الوطني معلنة 
وقوفهـا يف صـف الغـزاة واملحتّلـني منـذ بـدأ العـدوان األمريكي 
السـعودّي املعلن من واشنطن عىل شعبنا اليمني، فتجلت معادلة 
الفرز الحقيقية بني مـن يقاتل ويضحي؛ ِمن أجِل الوطن وكرامة 
شعبه، وبني من باع الوطن وذهب للقتال يف خندق الغزاة واملحتّلني 

خدمة لهم َوملصالحه الشخصية الضيقة. 
وعىل املسـتوى االقتصـادي برزت حكمة القيادة السياسـية يف 
صنعاء يف الحفاظ عىل العملة الوطنية محّققة انتصاراً اقتصاديا 

أفشـل ُكــّل املؤامـرات واملخّططـات األمريكيـة التـي انعكـس 
وبالها عـىل قيادات مرتِزقـة العدوان، وعىل املواطنـني يف املناطق 

واملحافظات املحتّلة. 
أمـا عىل الصعيد الثقايف فالحديث يطول إن تكلمنا 
عن عمـق وقـوة ارتباط الشـعب يف املناطـق الحرة 
بكتاب الله، وسرية رسوله صىل الله عليه وآله وسلم، 
وزيـادة وعيهم الدينـي والوطني مـع الصمود أمام 
الحـرب الناعمة والنفسـية بمصطلحاتهـا املقلوبة 
واملشـوهة للحقائق، والشـواهد يف هذا الصدد كثرية 
ليس آخرها حشـود فعاليـة املولد النبـوي الرشيف 
وال العبـارات التي يطلقها مجاهدو الجيش واللجان 

الشعبيّة عند ُكـّل رضبة وعملية وانتصار. 
وعىل الصعيد املجتمعي فتتجىل قيم التكافل والرتاحم والتسامح 
وتبخـرتت معها قضايا الثارات والحروب القبلية التي طاملا عملت 
أنظمـة العمالة عـىل إشـعالها وتغذيتها بني أبناء الشـعب، ومن 
مظاهرها أَيْـضاً استمرار قانون العفو العام واملصالحة الوطنية، 
والزيارات املتبادلة بني أبناء القبائل اليمنية وآخرها زيارات قبائل 
املديريـات املحـّررة حديثـاً يف محافظتي مأرب والبيضـاء لقبائل 

سنحان وبني مطر وأرحب وبني الحارث. 
أمـا عىل الصعيـد الزراعي فتوسـع زراعة الحبـوب واملحاصيل 
النقدية وتشجيع الدولة عىل ذلك مع بروز الجمعيات التعاونية يف 
املحافظات الحرة فالحديث يطول، والشواهد كثرية والعمل يف هذا 

امليدان أكثر للوصول إىل تحقيق االكتفاء الذاتي. 
وعـىل الصعيـد الصحـي، فالعـدوان والحصـار لن يثنـي أبناء 
شـعبنا اليمني عن التحصن من األوبئة املنترشة بأساليب وقائية 
جعلـت من فريوس كورونـا ُمَجـّرد مرضاً باهتـاً ال حضور له أَو 
مؤامرة لها مقاصدها، وعززت يف روحية الشـعب الصرب والصمود 

وتشجيع األدوية املحلية التي تشهد توسًعا ملحوًظا. 
الرسـمية  بمسـتوياتها  الوطنيـة  السـاحة  تشـهد  وتوعويـاً 
والشـعبيّة سـباقاً مع الزمن يف تنفيذ ما تصدر مـن توجيهات أَو 
إرشـادات من قبل القيادة الثورية والسياسية، ومن األمثلة الحية 
عىل ذلك عـزوف الكثري من النخب الواعية واملجاهدين واملخلصني 
من أبناء الشعب عن تناول شجرة القات، ملا لها من أرضار صحية 

واقتصادية ونفسية. 

حغماء التعبغ 

ِر  أداَم اللـُه رسوَر اليمانيـني بعَد أعـوام من تصدُّ
اليمن أعىل املراتب يف الصمود والتضحية يف مواجهة 
العـدوان والحصـار، َهـا هـو اليوم أَيْـضـاً يتصدُر 
مشهداً عظيماً يف ميادين التكافل االجتماعي، َحيُث 
أقاَم أكرب عرٍس جماعي يف تاريخ اليمن بل واملنطقِة 

بأكملها. 
جهوٌد مشكورة مأجورة من ِقبل هيئة الزكاة، فتَم 
من خالل هذا املهرجان العرائيس الفرائحي رسـائل 
يجُب أن تصل، أنـه ورغَم الضائقة االقتصادية التي 
عصفت ببلدنا جراء العدوان والحصار إال أن الشعب 
اليمني ُمسـتمّر يف مسـرية حياته وأن هـذا العدوان 
والحصار ما زاد شعبنا إال توحداً وتماسكاً وتكافالً. 
والشـعُب مدعـّو إىل مزيـد مـن تعزيـز روابـط 
التكافـل االجتماعـي واالهتمام بـرضورات الحياة 
بإعطائهـا حقهـا الكامل ومـن هـذِه الرضوريات؛ 
تزويج امُلعرسين ممن لم يستطع توفري مستلزمات 
ومتطلبـات الـزواج، كما أنـه يمثل قيمة إنسـانية 
ودينيـة وأخالقيـة تُحصـن شـبابنا مـن الوقوع يف 

الرذائل. 
فكما جاء يف خطاُب السيد القائد أن شعَب اإليمان 
والحكمـة هـو شـعٌب يُحتُِّم عليـِه دينُه اإلسـالمي 
أن يُـرَيس القيـم اإلنسـانية عـىل أرقـى مسـتوى، 
فألُف مبارك لـكلِّ عريٍس وعـروس الزفاف امليمون 
ـُه اللُه عليهم  واملهرجـان العرائيس الجميل الذي أتمَّ
بالخـري والرسور والربكة، ونسـأل اللـه أن يرزقكم 

بالذرية الصالحة. 

السرس الةماسغ.. 
برساغئ العغؤئ 
الساطئ لطجضاة

طتمث الدعراظغ 

الجماعي  العرس 
مـن  ملجموعـه 
ما  اليمنيني  الشباب 
 7200 مـن  يقـارب 
وعـروس،  عريـس 
وبرعايـة من الهيئة 
هذه  للـزكاة  العامة 
الكبـرية  املناسـبة 
دليـٌل عـىل اهتمـام 
القيـادة بـأن يكوَن 
لهيئـة الـزكاة الدوُر الكبـريُ يف َحــلِّ الكثري من 
املشـاكل التي تواجه الشباب اليمني، وباألخص 
الفقـراء، لذلـك هـذا الفـرح الكبرية مـن خالل 
العـرس الجماعـي يعزز لـدى املجتمـع اليمني 
روحيـة التعـاون والتكافـل االجتماعي واألخوة 
اإليمانيـة التـي ال بُــدَّ أن تكـوَن مـن الروابط 

الرئيسية التي تربط املجتمع اليمني.
هـذه املناسـبة الكبـرية والعـرس الجماعـي 
الكبري سـوف تحل الكثري من مشـاكل الشـباب 
الذيـن ال يقـدرون عىل الزواج؛ بَسـبِب ظروفهم 
وظـروف البالد مـن العدوان والحصار الغاشـم 
االنحـراف  مـن  والشـابات  الشـباب  وتحصـن 
والحرب الناعمة، التيسـري للزواج والتعاون مع 
الراغبني يف الـزواج وكذلك التَحـّرك يف َحـّل ُكـّل 
املشـاكل لدى الشـباب اليمني مـن إيجاد فرص 
للعمل وتطوير أداء الشـباب اليمني وتحريكهم 
يف العمـل التنمـوي، وأن يكون الشـباب اليمني 
منتجاً ويحمل ُكـّل القيـم اإليمانية واألخالقية، 

يتَحّرك من خاللها يف ميدان العمل والعطاء. 
الحمـد للـه أن أصبحت هيئـة الـزكاة تخُدُم 
البـالد يف ُكــّل الجوانـب وتـرصف يف مصارفها 
الصحيحة، بعـد فرتة طويلة مـن حالة الجمود 
لهيئـة الـزكاة، وباألخص يف األنظمة السـابقة، 
الـزكاة إذَا حـرص الجميع بل وتسـابق الجميع 
مـن ُكـّل فئات املجتمع أن يقدموا ما عليهم من 
زكاة واجبـة عليهـم، و ال بُــدَّ أن تسـلم للدولة 
وفريضة فرضها الله عىل املسـلمني، سوف تحل 
الكثري من املشاكل لدى املجتمع املؤمن، وتغنينا 
عـن املنظمـات وغريهـا، فاللـه رحيـم بعبادة 
ونظم للمسلمني أمور حياتهم وأعطاهم السبل 
الكثرية لبناء مجتمع مؤمن مخلص قوي يف ُكـّل 

مجاالت الحياة.
املجتمع اإلسـالمي القوي يسـتطيُع مواجهَة 
األعداء لألمة اإلسالمية ولإلسالم بثقافة القرآن، 
لذلـك نحمُد الله أننا يف الشـعب اليمنـي تَحّركنا 
بهـذه الثقافـة التـي جـاءت مـن عنـد الله عز 
وجـل ومن الرسـول صلوات اللـه عليه وعىل آله 
وأعالم الهدى مـن األتقياء من آل البيت األطهار 
املجاهديـن الصادقـني وهـذه نعمـة كبرية عىل 
الشعب اليمني، ال بُـدَّ أن يحافظ عليها اليمنيون 
ويستشـعروا أهميّـة التَحـّرك يف تعزيـز عوامل 
القـوة ومنهـا التكافـل االجتماعـي والتعـاون 
واألخـوة وتعزيز اإلنتـاج والصناعـة والتوّجـه 
نحـو الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، وأن نعلم 
أبناءنـا القـرآن واالرتبـاط بكتاب اللـه ومنهج 
الله يف ُكـّل أعمالنـا وتوّجـهاتنا، فالله كفيل أن 
يمنحنا النرص إذَا تَحّركنا حسـب ما يريد الله يف 

هذه الدنيا لننال الخري يف الدنيا واآلخرة. 
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الجضاة.. طا بغظ دولئ افظخار والسخعِر الشابرة

عغؤئ الجضاة تعّجه ضربًئ صاخمًئ لطسثوان

طرتدى الةرطعزي 

لنُعـْد قليـًال إىل الـوراء إىل زمـن العصـور والعقود 
الغابـرة لنُغْص يف بحر األحـداث وتراكماتها لنتحدث 
بواقعية وبجدية لنقول للمحسـن أحسنَت وللميسء 
أسأت؛ لنسميَّ األشياء بمسمياتها ولنعطي لكل ذي 
حـقٍّ حقه وباختصار حتى ال نطيل عليكم ونرسد ما 

ال يعنينا فلكل زمن مقال ولكل دولة زمان ورجال.
وما رأيناه سـابًقا عشـنا واقعه وسـمعنا أخباره 
فعـالً، كانت عقوداً وعصوراً غابرة ومظلمة عاشـها 
الشعب اليمني يف ظل دولة سلَّم نظامها وحكوماتها 
املتعاقبـة أمر الطاعة الـوالء املطلق ألمراء وزعامات 

الفسـاد والبغـي واإلجـرام والعبوديـة لغري اللـه وخيانـة الدين 
والوطن وجعلت اليمن بؤراً من الفساد واالقتتال الطائفي والَقبَيل 
والفقر املدقع والتسـول خارجياً عىل حساب هذا الشعب املغلوب 

عىل أمره. 
ـم األحـداث التي تشـهدها السـاحة املحليـة وحتى ال  ويف خضَّ
نخرج عـن محور ومضمون املقـال الزكاة ما بـني دولة األنصار 
والعصور الغابرة  فهل رأيتم فيما مىض إبَّان حكم املقبور عفاش 

هل رأيتم شيئاً من ثمار الزكاة؟! 
هل أغنت فقرياً أَو أطعمت مسـكيناً أَو أسعدت مكلوماً أَو آوت 
أسـرياً أَو زوجت معرساً أَو دفعت لغارم أَو عالجت مريضاً؟! فهل 
رأيتم شـيئاً من هذا يتحّقق عىل أرض الواقع والذي ما كنا نسمع 
عن الزكاة شيئاً يُذكر غري املتحصلني لها ومدراء الواجبات ينهبون 
النـاس ومدخراتهـم وممتلكاتهـم تحـت عناويـن الـزكاة ونرى 
األجهزة األمنية تطارد املتكلفني بحجة الزكاة التي لم نراها واقعاً 
غري هذا الذي جثم عىل ظهر الشـعب لثالثة عقود ونيَّف وحتى ال 
ننىس الربنامج اإلذاعي (الزكاة يف اإلسـالم) والذي كان يتحفنا به 
النظام العفايش البائد يف شـهر رمضان، َحيـُث كان ال يزيد زمنه 
عن عـرش دقائق قبـل آذان املغرب من ُكـّل يـوم رمضاني وغريه 
لم نَر أَو نسـمع قط، حتى أتى أمر الله وقلب املوازين وغريَّ املسار 
ت وتطالب باإلصالح العام والخاص يف  حني علم أن النفـوس تغريَّ
ُكـّل أََساسيات الحياة بما فيها العدل واملساواة وبسطه عىل سائر 

الشعب دونما تمييز بني فئة وأُخرى. 
لنعيش اليوم بفضل الله وبربكة قائد الثورة وتضحيات الشعب 
الذي ما برح ثورته حتى أطاحت بنظام الفساد والرذيلة العفايش. 
وهـا نحن وبعـون الله وبرغـم الحرب والحصـار نعيش العزة 
والكرامـة يف ُكـّل سـبل الحيـاة ونـرى واقعنا واقعاً ملـؤه العدل 
والصمود والتحدي واملثابرة وتم تفعيل مختلف مؤّسسـات الدولة 

ُكـّل يف مجال عمله بما فيها وأهمها إنشـاء الهيئة العامة للزكاة 
والتي شـكلت باكورة طيبة تضاف إىل سجالت الثورة السبتمربية 
الخالدة وعناوين الصمود اليمني يف مواجهة تحالف 
العـدوان السـعودّي األمريكي والذي مـن ثماره هي 
هـذه الهيئـة الزكويـة التي أُنشـأت حديثـاً لتعيش 
واقع الشـعب ولتُـرصف يف مصارفها الـذي حّددها 
الله ورسـم معاملها عكس ما كانت عليه يف السـابق 
إىل جيـوب املنتفعـني والفاسـدين وحـكَّام الجـور.  
الهيئـة العامـة ويف ظل القيادة الثورية والسياسـية 
تعمـل جاهـدة إلصالحات متعددة وبطـرق مختلفة 
واسـتهدفت الكثـري يف مجاالت شـتَّى وباتت تُرصف 
وفق الـرشع املحمدي السـماوي وأصبحـت مصدر 

رزق مكفول كما حكى الله عنها:
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليَْها َواْلُمَؤلََّفِة   (إِنََّما الصَّ
ِبيِل َفِريَضًة  ُقلُوبُُهْم َوِيف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِيف َسـِبيِل اللَِّه َوابِْن السَّ
ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم)  فقد رأينا الزكاة تشبع الجائع والفقري 
وتطعـم املسـاكني والعاملـني عليهـا وتكسـو العريـان وتسـعد 
الغارمني وتُنفق يف سـبيل الله للمجاهدين وتؤوي عابري السبيل 
ج املعرسين واملعدمني فريضة وفضالً مـن الله ورحمة من  وتـزوَّ
قائـد الثورة الذي جعلها هيئة تهتم بمن ذكرهم الله يف مصارفها 
الثمانية، ولعلَّنـا رأينا املبادرات واألعمال التـي تتكفل بها الهيئة 
العامـة للزكاة ومنها تزويـج املعرسين يف األعوام املاضية ويف هذا 
العام الذي شـهدنا زفاف ما يزيد عن سبعة آالف عريس وعروس 
احتضنـت زفافهـم العاصمة صنعـاء برعاية كريمة من رئاسـة 
الهيئة وقيادة والثورة، وما هذه اللفتة الكريمة والتوّجـه الناصح 
والسليم إالَّ آية من آيات الله ونفحات إيمانية حقة أسعدت اآلالف 
من املسـتضعفني والفقراء واملحتاجني وأسـعدت الشـباب وهي 
تحتفـي اليـوم بزفـاف كبري لم تشـهد البرشية مثلـه قط 7200 
عريس وعـروس من عموم محافظـات الجمهورية إضافة إىل ما 

يزيد عن 70 من أبناء الجالية األفريقية يف اليمن. 
ومـا كان هـذا ليتحّقق لـوال وصايـا وتوجيهات قيـادة الثورة 
ممثلة بالسـيد القائد والعلـم املجاهد واملربي الُقدوة السـيد عبد 
امللك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- وكذا حرص رئاسـة الهيئة 
العامة للزكاة ممثلًة بالشـيخ شمسـان أبو نشطان، ومن معه يف 
قيادة سـفينة الزكاة، وكذا املتكلفني ورجال املـال واألعمال وكل 

ين واملوفني بعدهم إذَا عاهدوا والذين هم للزكاة فاعلون.  الخريِّ
ومع هذا التوّجـه واالهتمام يجب علينا أن نحمد الله ونشـكره 
عىل نعمة القيادة املؤمنة الصادقة املجاهدة ونسأله تعاىل الهداية 

والتوفيق والصالح.. 

ألطاف المظاري 

عقـوٌد مضـت والـزكاة ال تصُل إىل 
مستحقيها، وال تعَطى إال لذوي الجاه 
واملـال، ُغيَِّب دوُر الـزكاة الذي رشعه 
اللـه لـكل ذي حاجـة وفاقـه، فعـم 
الفقـر وانترش الفسـاد، وأزداد حجم 
املعاناة يف ظل الحرب الكونية عىل بلد 
األوس والخزرج فسـارعت املنظمات 
ومشـاريع  بّراقـة،  عناويـَن  تحمـل 
َإنسانية دسـت فيها السـم الزعاف، 
فاستهدفت الشـباب والشابات تحت 
عناوين مختلفة وبدل أن تسـاعدهم 
يف التغلـب عـىل بؤس العيش سـعت 
ألن تربـط قـوت يومهم بهـا فتذلهم 
وتجعلهـم دمى يف يدهـا لينفذوا ُكـّل 

مخّططاتها الهدامة. 
الشـباب  املنظمات  تسـتهدف  لـم 
بمشـاريع تقيض بها عـىل بطالتهم، 
وال لتزويجهـم، وإنمـا اسـتقطبتهم 
إليقاعهـم يف وحل الرذائل واملفاسـد 
بالشـباب  تكتـِف  ولـم  األخالقيـة، 
والشـابات بل اسـتهدفت مـن يعول 
أرسة، وسـهلت له ُكـّل سبل الوصول 

إىل الرذيلـة، بـدل أن تسـعى لتحقيق 
أحـالم الفقـراء والبؤسـاء كالزواج، 
عملت بـكل جهدهـا لتفكيـك األرس 
فيهـا،  املحبـة  أوارص  ُكــّل  وهـدم 
ولألسـف وقـع البعض يف شـباكها، 
األرصفـة،  عـىل  أطفالـه  فتـرشد 

وضاعت أرسته، وخرس حياته. 
وأمام ما تقوم به املنظمات سـعت 
هيئـة الـزكاة وبـكل قدراتهـا عـىل 
تنفيـذ مشـاريع اسـتهدفت الفقراء 
بـاب  مـن  واملعرسيـن،  واملسـاكني، 
املسـؤولية والواجـب الدينـي امللقى 
عـىل عاتقها، ومن أجـل حماية ذوي 
الحاجة من الوقوع يف شباك املنظمات 
التي تسعى لهدم ُكـّل القيم واملبادئ 
يف الشـعب اليمنـي، ومنـذُ تأسـيس 
نتائـج  حّققـت  اليـوم  وإىل  الهيئـة 
مبهرة، والعرس الجماعي األكرب خري 
شاهد عىل حنكة القيادة والقائمني يف 
الهيئة، فالعرس الجماعي اسـتهدف 
عـدة رشائـح مـن املجتمـع اليمنـي 
أهمها أحفـاد بالل والجرحى، وكذلك 

بعض الجاليات. 
هيئـة الـزكاة اليـوم ومـن خـالل 

العرس الذي أقامته تقول لكل معطي 
الـزكاة فلتقـر أعينُكـم أيهـا التجار 
وأيها الشـعب املؤمن، فزكاتك تذهب 
يف مصارفهـا الحقة، ليس كالسـابق 
ال تدفع إىل مسـتحقيها بل إىل جيوب 
ملؤدي الـزكاة األجر  الحـكام، فهنيئاً 
والثـواب، هنيئـاً لـه الربكـة يف ماله 
ورزقه، وعـىل َمن لم يدفع زكاَة ماله 
أن يسـارع بدفعها ليسد رمق جائع، 
وإلسعاد شاب فقري، وتسكني مترشد 

بائس. 
أي عمل أعظم وأقدم من أن يتزوج 
رجال بلغت أعمارهم خمسة وأربعني 
سـنة! لم يكف دخلهم اليومي لتوفري 
متطلبات الزواج، فمـىض بهم العمر 
وهـم يحلمـون بـأن يكملـوا نصف 
دينهـم، وكـم هـو الفارق بـني يمن 
اإليمان والحكمة الذي يمر يف ظروف 
عصيبـة وبـني مملكة نجـد، فاليمن 
لتزويـج 7200 عريس  يقيـم حفـالً 
وعـروس، لتحصينهـم من املفاسـد 
األخالقيـة، وحرصاً مـن القيادة عىل 
ويف  االجتماعيـة،  الروابـط  زيـادة 
املقابل تقيم ُكـّل شـهر مملكة الُعهر 

مهرجانات للرقص والغناء!
ال زال اليمـن يمن إيمـاٍن وحكمة، 
يمناً يتسـع لكل العرب واألحرار، وما 
رأيناه يف العرس الجماعي من تزويج 
لجاليات أفريقية وكأنهم يف بلدهم ال 
فرق بينهـم وبني إخوانهـم اليمنيني 
والجهـل  الظلـم  زواَل  أن  عـىل  يـدل 
والفقر يف العالم سـيأتي عىل يد قائد 
الثورة العلم السـيد عبدامللك الحوثي، 
وأن اليمن سينترص؛ ألَنَّه ينترص لكل 
مظلـوم، وهيئة الزكاة توّجـه رضبة 
قاصمة للعدوان، فذلك العرس أحرق 
أوراقه، وأفشـل خططه ورهاناته يف 
إيقاع الشـعب يف حربـه الناعمة التي 
تنفذها املنظمـات، العرس الجماعي 
الكبري الذي لم يسبق له مثيل يف تاريخ 
اليمن واملنطقة الذي أقيم يف العاصمة 
صنعاء وبمشاركة شـعبيّة ورسمية 
يمثل نرصاً للجبهة االجتماعية، ويدل 
عىل إيمان هذا الشـعب، وثباته وقوة 
تماسـكه ويف ظل حرب تسـعى لهدم 

ُكـّل عادة حميدة يتحىل بها. 
نجاح هذا الحفـل العرائيس ال يقل 
تأثـريه عىل األعداء من تلك الصواريخ 

ومواقهـم  معسـكراتهم  تقصـف 
الحساسة بل هو أشد تأثرياً، فتزويج 
7200 شـاب وشـابه يف ظـل الحرب 
والحصار الشـديد يعني نجاح سـري 
الحكوميـة  املؤّسسـات  يف  العمـل 
قيـادة  وجـود  يعنـي  ونجاحهـا 
حكيمة ورشـيدة، َوإذَا كانت الجبهة 
وبهـذا  الشـكل  بهـذا  االجتماعيـة 
وبهـذا  املسـؤولية  وبهـذه  التنظيـم 

النجاح فكيف بالجبهة العسكرية؟!
يرسل اليمانيون رسائل يف أفراحهم 
وأحزانهم بأن اليمن سـيظل مدرسة 
األخـالق  يف  دروسـاً  العالـم  لتلقـني 
والقيـم واملبـادئ، والصـرب والثبات، 
وسـيظل متفرداً يف إيمانه ووالئه لله 
ولرسـوله وألعالم الهـدى، فال حرب 
ناعمة تغويـه، وال حـرب اقتصادية 
تذلـه  عسـكرية  حـرب  وال  تعميـه، 
وتكرسه بل تقويـه، وهو بفصل الله 
وبفضـل القيـادة القرآنية سيسـعى 
لتحّقـق ولـو جزء بسـيط من سـبل 
العيش الرغيد لشـعٍب لم تزده الحرب 
إال تماسـكاً وقـوة الن لهـا الحديـد، 

وسيكون له النرص والفتح املبني. 

السرُس الةماسغ شرتٌئ 
حسئّغئ وتثٌث طافرد

د. تصغئ شدائض 
يمُن اإليمان والحكمـة يكلُِّل انتصاراِته العظيمَة يف جميع 
الجبهات باالحتفال بزفاف آالف العرسـان من أبناء الشـعب 
اليمني يف جـو يغمره البهجة والـرسور ومباركة علم الهدى 
السـيد عبد امللك بن بدر الديـن الحوثي -حفظه الله- الذي لم 

يفوِّْت مثَل هذا الحدث املميز واملناسبة االجتماعية السارة.
كان قائـُد الثورة -كما عودنا- حارضاً بني أبناء الشـعب، 
يشـارُكهم أفراَحهـم ومرساِتهـم، ويبارُك لهم عىل عرسـهم 
امليمـون، وقد أشـاد بإنجازاِت هيئـة الـزكاة الرامية لخدمة 
املجتمع وتنميته يف شتى مجاالت الحياة، ومنها هذه املناسبة 
املتفردة َوالطامحة لتحصني الشـباب والشـابات يف مواجهة 
الحرب الناعمة املسـتهدفة لعفتهم وطهرهم واسـتقامتهم؛ 
بغية نرش الفسـاد واالنحالل الالأخالقي الذي يعد عامَل هدم 
وتدمـرٍي للمجتمع، كمـا نّوه -حفظـه الله ورعـاه- عىل أن 
الـزواَج رضورٌة إنسـانيٌة وإيمانيٌة وأخالقية لإلنسـان، وهو 
وسـيلة تنمية املجتمع وتطويره؛ ويأتـي الحرص عليه نظراً 
ـة يف الظروف والتحديات الكبرية التي  ألهميته البالغة، َخاصَّ

يواجهها مجتمعنا. 
ومما تناوله خطاُب السيد القائد عن العرس الجماعي أنه 
نمـوذٌج إيماني متفرد ال مثيَل له عىل مسـتوى الدول العربية 
واإلسالمية، وهذا يأتي يف سياق ُكـلِّ النماذج اإليمانية املميزة 
والفريدة التي يقدُمها مجتمُعنا اليمني للعالم يف شتى نواحي 

الحياة رغم ما يمر به من ظروف العدوان والحصار. 
وقـد تطرَّق السـيُد القائـُد إىل رضورة أداء الـزكاة؛ كونها 
واجباً رشعياً يهـدُف إىل التكافل االجتماعـي وخدمة الفئات 
األكثـر احتياجـاً يف املجتمع إذَا ما وظفت بالشـكل الصحيح 

كما نراه جليٍّا يف أعمال هيئة الزكاة. 
ويف ختام الكلمة، هنّأ السـيُد القائد العرسان تهنئًة قلبية 
خالصة مصحوبة بابتسـامته الوقورة ولـوح بيده الرشيفة 
للجماهري املرّددة للرصخة بحماس يخالطه الفرح والسعادة. 
لبنـان البلد الصغري الذي تعصف به املشـاكل السياسـية 
واالقتصادية؛ بَسـبِب الوالءات الخارجيـة للتيارات واألحزاب 
والطوائـف اللبنانيـة، تتجاذبـه اليـوم األطمـاُع الخارجيـة 
األمريكيـة، والفرنسـية، والسـعوديّة، والهـدُف هـو رضُب 
حزب الله؛ بَهدِف حماية «إرسائيل» من سـوريا وإيران؛ كون 
الحـزب يتلقى الدعَم من الدولتني، وكذلك كان له دوٌر كبريٌ يف 
القتال إىل جانب الجيش السوري يف حربه ضد قوات التحالف 

األمريكي وأدواته القاعدة وداعش. 
األيّام ستكشـف عدَم تغيـري املوقف السـعودّي من لبنان 
حتى بعد تقديم استقالة قرداحي، وكذلك لن تتحسن األوضاع 

االقتصادية التي يعاني منها لبنان ولن يستقر سياسيٍّا. 
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ئ  : تشطغئ َخاخَّ

َف وزيُر اإلعـالم اللبناني،  هكـذا ترصَّ
جورج قرداحي، بمسـؤوليٍة وفروسيٍة، 
وبرَهَن أنَّه أكربُ من املناصب، وسـيبقى 
قيمًة وطنيـًة وقوميًة حيثُما كان، فبعَد 
مـرور مـا يقـارب 40 يوماً عـىل األزمة 
التـي افتعلتهـا السـعوديُّة عـىل لبنان، 
ومـا تبعها من تضامن مـن قبل دول يف 
مجلس التعاون الخليجي معها؛ بذريعِة 
ترصيـح لوزير اإلعالم جـورج قرداحي 
حـول الحرب عـىل اليمن، ومـا نتج من 
ذلك من حمالت ضّده طالبت باستقالته 
أَو حتـى االعتذار عـن ترصيحاته، نالت 
السـعوديُّة ومعهـا طابـوُر املطبّلني لها 
وجوقـة املتحاملـني عـىل قرداحـي، ما 

أرادوه. 
40 يوماً حاربت السعوديّة واستنفرت 
والدبلوماسـية  السياسـية  قدراِتهـا 
واإلعالميـة واالقتصاديـة ورمـت بـُكلِّ 
وضغطـت  الطاولـة،  عـىل  أوراقهـا 
وهـّددت وحّرضت وجنّـدت فريقاً َكبرياً 
مـن املطبلـني والتابعـني (داخـل لبنان 
وخارجـه)، ُكــلُّ ذلـك إلقالـة وزيـر يف 
عـىل  إرغامـه  أَو  اللبنانيـة  الحكومـة 
االعتذار، إالّ أنها لم تتمّكن إالّ بوسـاطٍة 

وضغوٍط أجنبية. 
قرداحـي  الوزيـر  مـن  اسـتجابًة 
إليـه  نقلهـا  التـي  الفرنسـية  للرغبـة 
ميقاتـي،  نجيـب  الحكومـة،  رئيـُس 
مفاُدهـا أّن الرئيس الفرنـيس إيمانويل 
ماكرون يرَغُب يف اسـتقالته قبل زيارته 

السعوديّة، ِوفَق ما أّكـد قرداحي. 
أعلـن قرداحـي، يف املؤتمـر الصحايف 
صـه إلعـالِن اسـتقالته، أنّه  الـذي خصَّ
حرصاً منه عىل اسـتغالِل هذه الفُرصة 
الواعدة مع الرئيـس ماركون «دعوتكم 
ألقول: إّن لبنان أهمُّ من جورج قرداحي 

ومصلحة اللبنانيني أهمُّ من مركزي». 
وقال بأنّه ال يقبُل بأن يُستخدم «سبباً 
ألذيـة لبنـان واللبنانيـني يف السـعوديّة 
ودول الخليـج األُخـرى فمصلحـة بلدي 
وأهـيل هي فـوق مصلحتي الشـخصية 
لذلك قّررت التخيل عن موقعي الوزاري». 
واعتـرب أّن «الحمالِت املسـعورة التي 
تضمنـت الكثـريَ من التحامـل والتجني 
والتطاول عـيلَّ وعىل عائلتـي أزعجتني 
مشـاعري  يف  وأزعجتنـي  شـخيص  يف 
تجـاه أنـاس أحبهـم يف السـعوديّة ويف 
اإلمـارات ويف دول الخليـج.. وأزعجتني 
الحملـة  هـذه  وبسـبب  ه  ألَنـَّ أكثـَر؛ 
الالأخالقية واملؤذية بارشت السـعوديُّة 
ودوُل مجلـس التعـاون الخليجي، وعىل 

ِدبلوماسـية  مقاطعة  إجـراءاِت  الفور، 
لبنـان،  بحـق  وتجاريـة  واقتصاديـة 
الحكومـة.  مـن  باسـتقالتي  وطالبـت 
وأزعجتنـي أكثـر وأكثر؛ ألَنَّها تسـببت 
بحالٍة من القلق لـدى إخواني اللبنانيني 
يف دول الخليج الذين خافوا عىل أعمالهم 
وإقاماتهـم ومصالحهـم يف تلـك الدول، 
ومـا أزعجني فـوق ُكـّل ذلـك أنّه كيف 
يمكن تحميل شـعب بكامله مسـؤولية 

كالم قلته بحسن نية وصدق ومحبة». 
وعن سبب عدم تقديم استقالته قبل 
اليوم، قال قرداحي إنّه رفض االستقالة 
«ألقول إّن لبناَن ال يستحقُّ هذه املعاملة، 
وإنّـه لو كان يمـّر بصعوبات كبرية ولو 
كان يبدو لألشـقاء بأنـه دولة ضعيفة، 

إال أّن فيه شـعباً له كرامته وعزة نفسه 
واسـتقالله وحريته وسيادته»، الفتاً إىل 
أّن «أكثـَر الذيـن تحاملوا عـيلّ يف لبنان 
مـن سياسـيني وإعالميـني هـم الذين 
رفعوا يف وقت من األوقات شعار الحرية 

والسيادة واالستقالل». 
وأَشـاَر قرداحـي إىل أنّـه تشـاَوَر مع 
رئيس تيار املردة الوزير السابق سليمان 
فرنجيـة ومـع جميـع الحلفـاء حـول 
موضـوع االسـتقالة «فرتكـوا يل حريَة 
أّن  اتِّخـاذ املوقـف املناسـب»، مؤّكــداً 
بقاَءه يف هذه الحكومة أصبَح «عبثياً». 
وإذ أمـل قرداحـي أن تسـاعَد زيارُة 
ماكـرون إىل السـعوديّة عـىل فتح حوار 
مع املسـؤولني السـعودينّي حول لبنان، 

ومستقبل العالقات اللبنانية السعوديّة، 
واعتـرب قرداحـي أّن الحرَب عـىل اليمن 
لـن تسـتمرَّ إىل األبـد، «وسـيأتي يـوٌم 
ويجلـس فيها املتحاربـون عىل الطاولة 
ويتصافحون ويوّقعون سالَم الشجعان، 
وعندئذ أرجو يوَمها أن يتذّكروا أّن رجالً 
قـام مـن لبنان وطالـب بوقـف الحرب 
يف اليمـن؛ محبّـًة باليمن وبالسـعوديّة 
وباإلمـارات والخليـج ولبنـان وجميـع 

العرب». 
فيمـا يـرى مراقبون أن املسـاَر الذي 
األزمـة  هـذه  يف  السـعوديُّة  اعتمدتـه 
ر املتكـرب والذي  أظهرهـا بمظهـر املتنمِّ
يريد إنجـاز األمور بالبلطجـة، وبالتايل 
خرجـت الرياض مـن ُكـّل ذلـك بخفي 
حنـني، كمـا سـاعدت هـذه األزمـة يف 
كشـف الكثري من اإلعالميـني والقنوات 
اإلعالمية اللبنانية عىل حقيقتها، يف والٍء 
للبرتودوالر عىل حسـاب ُسمعة وسيادة 

بلدهم. 
ورسيعٌة،  بسـيطٌة  مقارنـٌة  تحـُرضُ 
إذَا كانت السـعوديّة احتاجـت 40 يوماً 
وبمسـاعدة دوليـة وفرنسـية تحديـداً 
إلقالة وزير لبناني، واسـتنفدت قدراِتها 
اإلعالمية والدبلوماسية، ورصفت أمواالً 
طائلـًة للتحريـض ضـده، وخرجت بعد 
ُكـّل ذلك بانتصاٍر حقيقي إلراَدة الوزير 
للسـعوديّة  وخسـارة  قرداحي  اللبناني 
أنه رفض االعتذاَر مقابل املنصب.. فكم 
سـتحتاُج السـعوديّة؛ ِمن أجـِل تحقيق 

انتصار ما هنا أَو هناك؟. 
لقـد أثبـت تعاطـي السـعودينّي مع 
أزمة الوزير قرداحي والفشل الذي لحق 
بهـم عىل كافـة األصعدة أن سياسـتَهم 
إلدارة هـذه األزمـة عبثيـٌة.. تماماً كما 
هـي سياسـتهم يف اليمـن.. وأحيانـاً يف 
السياسـة من الجيد أن يكـون خصُمك 

عبثياً. 

 : طاابسات

استشهد شـابٌّ فلسـطيني، وأُصيب 
آخـُر، صباَح أمـس الجمعـة، برصاص 
دهِسـهما  بزعـم  االحتـالل،  رشطـة 
لرشطيـني خـالل دوريـة يف مدينـة أم 

الفحم. 
مصادُر يف رشطة االحتالل الصهيوني 
أعلنـت، صبـاَح الجمعة، إصابـَة اثنني 
مـن عنارصها بجراح ما بني متوسـطة 
إىل خطرية، جـّراء حادثة دهس متعّمدة 

وقعت يف مدينة أم الفحم. 
«رشطـَة  أّن   «12» القنـاة  وذكـرت 
االحتـالل كانت تقوُم بحملـة اعتقاالت 
يف املدينـة املحتّلة عىل خلفية حادثة قتل 
وقعت، أمس، َحيُث قامت مركبٌة بدهس 
ُعنَرصي رشطة، فتمَّ اسـتهداُف املركبة 
املهاجمـة بالرصـاص، مـا أَدَّى إلصابة 
اثنني مـن ركابها بجـراح، وأعلن الحًقا 
عن وفـاة أحدهمـا، فيما أُصيـب اآلخر 

بجراح متوسطة». 
إىل ذلك، أُصيب عدٌد من الفلسطينيني 
يف  معدنيـة  برصاصـة  طفـٌل  -بينهـم 
عينه وصحفي وضابط إسـعاف- خالل 
مواجهات مع قـوات االحتالل، اندلعت، 
أمس الجمعـة، يف عدِة محاوَر يف محيط 

جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس. 

وأَفـاد الهـالل األحمـر الفلسـطيني 
بـأن طواقَمه نقلـت إىل مشـفى رفيديا 
فتًى أُصيب برصاصـة معدنية يف عينه، 
مشـرية إىل إصابة ضابط إسعاف بجرح 
باليد، و5 إصابات بالرصاص املعدني تم 

عالجها ميدانيٍّا و23 بالغاز. 
الصحفـي،  ُر  املصـوِّ أُصيـب  كمـا 
شـادي جرارعـة، بالرصـاص املعدنـي 
املعلـف باملطاط بالقـدم، خالل تغطيته 

مواجهات جبل صبيح. 
املطاطية  اإلطـاراِت  الشـباُن  وأحرق 

ضمـن أسـاليب إربـاك جنـود االحتالل 
اسـتهدافهم،  مـن  قناصتـه  وتشـتيت 
وألقـوا الزجاجـات الحارقـة والحجارة 

عىل جنود االحتالل. 
وكانـت قواُت االحتـالل قد جرفت، يف 
وقت سـابق من صبـاِح أمـس، الطرَق 
املؤديـة لجبـل صبيـح يف بلـدة بيتـا، يف 
محاولة ملنـع وصول املواطنـني ملناطق 
املواجهات، وكذلك منع وصول سـيارات 

اإلسعاف. 
وتشـهد بلـدة بيتـا منـذ عدة أشـهر 

ضمـن  وأُسـبوعيًة  يوميـًة  فعاليـاٍت 
الخطوات الهادفة إىل إزالة بؤرة «افيتار» 
االسـتيطانية املقامـة عـىل أرايض جبل 

صبيح. 
يف  أسـاليبهم  مـن  الشـباُن  وطـّور 
ـة يف فعاليات  مقاومـة االحتالل، وَخاصَّ
اإلربـاك الليـيل، آخرهـا تفجـريُ براميل 
صوتيـة كبـرية قبالة حاجـز لالحتالل، 
واأللعـاَب  املفرقعـاِت  يطلقـون  كمـا 
الناريـة باتّجـاه جنـود االحتـالل الذين 
يحرسون البؤرة االسـتيطانية الجاثمة 

عل قمة جبل صبيح. 
ومنذ تلك األحداث، ارتقى 8 شـهداء، 
وأُصيـب املئـات، واعتقل العـرشات، يف 
محاولـة من االحتالل لوقـف الفعاليات 

وال سيما فعاليات اإلرباك اللييل. 
كمـا أُصيب أربعة شـبان بالرصاص 
والعـرشات  باملطـاط  املغلـف  املعدنـي 
أطفـال،  بينهـم  الشـديد،  باالختنـاق 
خالل قمع جيش االحتالل ملسـرية كفر 
قدوم األسـبوعية املناهضة لالستيطان 
واملطالبة بفتح شارع القرية املغلق منذ 

أكثر من 17 عاماً. 
إقليـم  يف  اإلعالمـي  الناطـق  وأَفـاد 
قلقيليـة بـأن جنـوَد االحتـالل أطلقـوا 
عـرشات قنابـل الغاز واألعـرية املعدنية 
املغلفة باملطاط باتّجاه الشـبان، َما أَدَّى 
إىل إصابـة 4 شـبان والعـرشات بحاالت 
جميُعهـم  عولجـوا  شـديدة  اختنـاق 
ا من قبـل طاقم الهـالل األحمر  ميدانيّـٍ

الفلسطيني. 
بـني  عنيفـٌة  مواجهـاٌت  وانـدالع 
عـرشات الجنـود الذين تمرتسـوا خلف 
لهـم  تصـدى  فيمـا  ترابيـة،  سـواتَر 
الشـباُن بالحجارة وإرجـاع قنابل الغاز 
باتّجاههـم، َمـا أَدَّى لهروبهـم ومنعهم 

من التقدم نحو القرية. 

اظاخر.. واظضسرت إراَدة السسعدّغئ طظ اظاجاع اقساثار
صرداتغ طساصغًق: بصائغ يف تضعطئ تّثسغ السغادة العذظغئ أخئح سئبغًا

اجاحعاد شطسطغظغ وإخابئ حرذغَّغظ لقتاقل شغ سمطغئ دعج بأم الفتط
إخاباٌت خقل صمع اقتاقل طسرية ضفر صثوم وُأخرى يف طتغط جئض خئغح
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ضطمئ أخغرة

7200 سرغج وسروس.. إظه غعٌم طظ َأغَّـام اهللا
أخغض ظاغش تغثان

يقـوُل اللـُه يف كتابـه الكريم: «وِمـن آياِتِه أْن 
َخَلَق َلكـم ِمن أنُْفِسـكم أْزواًجا ِلتَْسـُكنُوا إَليْها 
ًة وَرْحَمًة إنَّ يف ذَِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم  وَجَعَل بَيْنَكم َمَودَّ

يَتََفكَُّروَن» صدق الله العظيم. 
الهيئُة العامة للزكاة أقامت العرَس الجماعي 
الكبري والذي يعتـرب أكربَ عرس جماعي قد أُقيم 
يف العالم، وضم هذا العرس املبارك ٧٢٠٠ عريس 

وعروس. 
شاهدنا يف هذا العرس الفرحَة التي تغمر ذلك 
الجريـَح املجاهَد الـذي بذل أغىل مـا يمِلُك وهو 

«عينُه» يف سبيل الله، ومنهم الذي بذل يَده أَو ِرجَله.. 
رأينـا أَيْـضاً فرحَة األسـري الذي ذاق أشـدَّ أنـواع املعاناة 
والتعذيب يف سـجون العدّو السـعودّي األمريكي الغاشـم.. 

رأينا فرحة املعرس والفقري واملسكني َو... إلخ. 
إنه توفيٌق من الله لهؤالء العرسـان وتوفيٌق من الله وأجٌر 
عظيم لقيادتنا الحكيمة ممثلة بقائد الثورة السيد «عبدامللك 
بدر الدين الحوثي» َوالرئيس املشـري الركن «مهدي املّشاط» 
َوالهيئـة العامة للـزكاة التي نّظمت وأقامت هـذا االحتفاَل 
الضخَم ولكل من شـارك يف التنظيم واإلعداد وكل من حرض 

وشاركهم فرحتهم. 
الهيئـُة العامـة للزكاة وهي تحـَت إرشاف السـيد القائد 
نراهـا تـؤدي واجبَهـا عـىل أكمل وجـه، ونرى مشـاريَعها 

وأعماَلهـا ملموسـًة عـىل أرض الواقع، غري مـا كانت عليه 
بالنظـام السـابق من دعايـات إعالمية والفتـات بدون أية 

مشاريَع ملموسة. 
البعـُض يقـوُم بانتقاد الهيئـة العامة للزكاة 
بدون أي سـبب، وأنا أعتقُد أن السـبَب الرئيَس 
هـو أنه ال يـزاُل يف بعـض املنتقديـن «اليهودي 
الصغـري» داخَلـه، كما كان يقول الشـهيُد «أبو 

حرب امُلِليص» سالم الله عليه. 
ا لقائد  سـمعنا الكلمَة الرائعَة والضخمَة ِجـدٍّ
الثـورة يف هـذا االحتفـال والحظنا بـكل تأكيد 
كيف هي سعادتُه بهذا االحتفال الضخم وكيف 
ه بهذا الشـعب العظيم.. ورأينا اهتماَمه باملستضعفني،  َهمُّ

وتأكيده عىل تيسري الزواج. 
يأتي هذا العرُس الكبريُ وهذه املناسبة الضخمة باملصادفة 
مع ذكرى فتنة الخائن واملجرم عفاش التي كانت قبل أعوام 
والتـي كان يريد بها خراَب ودمـار بلدنا العزيز وترشيَد هذا 
الشـعب اليمني الصامد.. ولكن رجاَل الله كانوا له وألعوانه 
باملرصاد وأفشـلوا مخّطَطـه الخبيَث بفضل اللـه، وتم وأُد 

الفتنة بقطِع رأس األفعى.
وهـا هو بلُدنـا العزيز يحتفـُل بالعرس الكبـري رغم أنف 

األعداء الحاقدين املرتبِّصني.
وَهــا هو الشـعُب الصامـد والُحرُّ يهنئُ ويبـارُك لجميع 

العرسان ويتمنى لهم السعادَة والذرية الصالحة. 

العشاُء لطحعثاء.. ولطاارغت 
جظث الخغادي

 
السـنويُة  الذكرى  تتزاَمُن 
مـع  العـاَم  هـذا  للشـهيد 
املجيد  االستقالل  عيد  ذكرى 
الربيطاني  االحتـالل  وطـرِد 
مـن جنوب الوطـن، َويف هذا 
املناسـبتني  بـني  التواُفـِق 
يمنـي  واقـٌع  ثمـة  زمنيـاً، 
صفيـح  عـىل  مشـتعٌل 
منهمـا  يجعـُل  التحـوالت 
للحـارض  هامـًة  محطـاٍت 
واملسـتقبل، بالقراءة السليمة وااللتزام العميل للقضايا 
التي تحمالنها، ال ُمَجـّرد ذكرى اعتدنا التغنَي بها كإرٍث 

وطني ُمَجـرٍَّد. 
َوأُخـرى  للمقارنـة  مشـاهُد  االسـتقالل  ذكـرى  يف 
متناقضٌة تكشـُف مدى االنفصال َواالنسـجام الحادث 
بني األطراف إزاء هذه االلتزام عمليٍّا، ويف املقارنة يتضُح 
لنا بوضوح أن التاريَخ يعيُد نفَسـه، والغازي الذي غادر 
يُجرُّ أذياَل الهزيمة قبَل نصف قرن، عاد اليوَم بنسـخته 
املعـاِرصة محموالً عىل أكتاِف الخونـة والعمالء، بنفس 
املقاِصـِد واألهـداف، ُمتَِّكئـاً يف الحـارض عـىل التفريط 
الحـادث، وعـىل ثلة مـن الطارئـني الذيـن انفصلوا عن 
قيـِم هذا اإلرث وتنكـروا له وأحدثوا انتكاسـًة يف الروح 
الوطنية الثورية باملفاهيم املضلِّلة وغريها من املؤثرات، 
ومثَّلت هذه االنتكاسـُة طعنًة غادرًة يف خاِرصِة التاريخ 

النضايل لآلباء واألجداد. 
ويف ذكرى االسـتقالل عربٌة للغازي عن مصري مشابه 
ينتظـره مهما تهيأت له الظـروُف َوتمادت به النزعات، 
طاملـا بقي لهذا اليوم رجالُـه ومرشوُعهم الذي يتصدره 
قائـٌد رباني مؤمٌن وشـجاع، وترتجُمه جبهـاٌت تنَضُح 
صمـوداً وصـرباً َوإبـاًء وبـذالً وعطـاًء، َومسـرياً ثورياً 
ينُشـُد االسـتقالَل وينتُرص ملكوناته، ويمثل االنسـجام 
العميل لثـوار أُكتوبر َونوفمرب، وحامالً أميناً ملشـاعلهم 

َومبادئهم. 
يف هذه الذكرى أَيْـضاً مكاشـفٌة َودالئُل مضافٌة تزيُد 
من توضيِح الصورِة عـىل تموضعات ُكـلِّ طرف، ترمي 
باألدعياء خـارَج الدائرة، وتعزُِّز مـن صوابية وجمهوِر 

لُه. املرشوع الوطني وتؤصِّ
ويف احتفائنـا بالذكرى السـنوية للشـهيد صوٌن لكل 
محطاتنا الوطنية املجيدة، بالوفاء للتضحيات وااللتزام 
العمـيل تجاه الشـهيد وأرستـه َواملرشوع الـذي ارتقى 
ألجله، َوترسيٌخ لثقافة الشهادة كمنهجية عظيمة تحيا 
بهم األمـُم، وتُصاُن فيها الحقـوُق واألعراُض، َوتتحّقق 

بها العدالُة َوالرفعة والكرامة. 
وأمـٌة تميض عىل هذه املنهجية لن تصـاَدَر نضاالتُها 
لوا عن  وتضحياُت أبنائها، ولن يعتيلَ قراَرها خونٌة تنصَّ

مبادئهم َوفرَّطوا بمكتسبات آبائهم َوأجدادهم. 


