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أكد أمهية دور العلماء لتقدمي املشورة يف ااالت التنفيذية والتشريعيةأكد أمهية دور العلماء لتقدمي املشورة يف ااالت التنفيذية والتشريعية

أرادوها حتييدًا للقصف وترتيبًا للصف ال حتقيقًا للسالم
العجري:العجري:  منارس ضبط النفس لتكون احلجة أمام اجلميع و «األمم» عاجزة عن أي اتفاق حقيقيمنارس ضبط النفس لتكون احلجة أمام اجلميع و «األمم» عاجزة عن أي اتفاق حقيقي
السابقة األعــوام  من  يعترب  أن  العدو  وعلى  ستفشل  االستعمارية  السابقةاملشاريع  األعــوام  من  يعترب  أن  العدو  وعلى  ستفشل  االستعمارية  املشاريع  القحوم:القحوم:  

صنعاء تربهن جمددًا على صوابية موقفها وسلوك العدوان جيعل «إنقاذ االتفاق» صعبًاصنعاء تربهن جمددًا على صوابية موقفها وسلوك العدوان جيعل «إنقاذ االتفاق» صعبًا

وزغر الثشاع طظ جئعئ جغجان: جاعجون لثغارات الترب والسقم
صعاتظا تمطك ضفاءات سالغئ وأجطتئ ردع اجاراتغةغئ طاطعرة سطى المعسث 

باظازار طا غثاار السثو لظفسه
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الرئغج غثسع إلظةاز املحارغع املقطسئ قتاغاجات املعاذظني وغآّضـث أعمغئ 
دور السطماء لاصثغط املحعرة يف املةاقت الاظفغثغئ والاحرغسغئ

صعاتظا يف أتط اقجاسثاد لطاساطض طع خغارات الترب والسقم

 : خظساء
أّكــد الرئيـُس املشـري الركـن مهدي محمد املشـاط، 
أمـس، أهميّـة تنفيذ املشـاريع وترتيـب األولويات فيها 
بمـا يالمُس احتياجاِت املواطنني، فيمـا أّكـد أهميّة دور 
العلمـاء يف تقديـم الرأي واملشـورة يف مختلـف املجاالت 

الترشيعية والتنفيذية وغريها. 
جاء ذلك خـالل لقاءين منفصلني مع وزير األشـغال 
العامـة والطرق غالب مطلق، ومع أعضـاء الهيئة العليا 

لرابطة علماء اليمن. 
ويف لقائـه بالوزيـر مطلـق ناقـش الرئيـس املشـاط 
مسـتوى تنفيذ خطة الوزارة للعام الجاري وما تضمنته 
من أولويات ومشـاريع سواء بما يتعلق بالرؤية الوطنية 
أَو املتصلة بنشـاط الـوزارة وتدريب وتأهيـل الكوادر يف 

مختلف املجاالت الفنية والهندسة. 
وتطرق اللقاء، إىل سـري تنفيذ مشـاريع شق وصيانة 
وإعـادة ترميم وتأهيل الطرق والجسـور وُخُصوصاً تلك 
التـي تعرضت للقصف والتدمري مـن قبل طريان العدوان 

األمريكي السعودّي. 
ويف اللقـاء، أّكـد الرئيس املشـاط، أهميّة الرتكيز عىل 
املشـاريع التـي تالمـس متطلبـات املواطنـني وتخفيف 
الطـرق  شـبكة  عـىل  بالحفـاظ  واالهتمـام  معاناتهـم 

الرئيسية. 

ويف لقائه بأعضـاء الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن، 
استمع الرئيس املشاط إىل رأي العلماء األفاضل من خالل 
ـــة العامة  نقاش مسـتفيض حول مجمـل قضايا األُمَّ

ة، والخدمات والعدالة وحفظ الحقوق.  والَخاصَّ
وتطـرق الرئيس املشـاط إىل الـدور املحـوري لعلماء 
اليمـن يف مواجهـة العـدوان وتكريس الوعـي لدى عامة 
ــة،  أبناء الشـعب اليمنـي يف أهميّة التصدي ألعـداء األُمَّ
انطالقـاً من الواجـب الديني الذي يحث عـىل الدفاع عن 

الوطن؛ باعتبَار ُحبِّ األوطان من اإليَمـان. 
ــة  وأَشـاَر إىل دور العلماء يف منـارصة قضايا األُمَّ
املركزية وعىل رأسها القضية الفلسطينية ودعم أبناء 
الشـعب الفلسـطيني يف الدفـاع عن وحدة فلسـطني 
ودحر املحتـّل الصهيوني الغاصب ُوُصــوالً إىل إقامة 
الدولـة الفلسـطينية املسـتقلة وعاصمتهـا القـدس 

الرشيف. 
وأّكـد رئيس املجلس السيايس األعىل، أهميّة استمرار 

العلمـاء يف تقديـم الرأي واملشـورة يف مختلـف املجاالت 
الترشيعيـة والتنفيذيـة وغريها واالضطـالع بدورهم يف 
توعيـة املجتمـع، بأهميّـة مواجهـة العـدوان األمريكي 

السعودّي وتضليالته. 
فيمـا دعـا العلماء أبنـاء الشـعب اليمنـي إىل التحيل 
باليقظة والجهوزية العالية ملواجهة أي خرق للُهدنة من 
قبـل دول العـدوان واملرتِزقة، والتصـدي للمؤامرات التي 

يحيكها األعداء ضد اليمن. 

 : خاص
جـّدد وزيُر الدفـاع اللواء الركـن محمد نارص 
العاطفي، التأكيد عىل أن القواِت املسلحَة اليمنيَة 
باتـت تمتلـُك كفـاءاٍت وخـرباٍت قتاليـة عاليـة 
يف جميـع صنوفهـا الربيـة والبحريـة والجويـة 
وأسلحة ردع اسرتاتيجية متطورة، وذات تقنيات 

عالية الدقة. 
وخـالل زيارته، أمـس األحد، ألبطـال الجيش 
واللجـان الشـعبيّة املرابطني يف جبهـات جيزان، 
نّوه وزيُر الدفاع إىل أن القوات املسـلحة حريصٌة 
عـىل مواكبـة مجمل التطـورات التـي تقتضيها 
معركة األسـلحة الحديثة يف امليدان رغم العدوان 

والحصار. 
ولفـت اللـواء العاطفـي إىل اسـتعداد صنعاء 
للتعامل مع خيارات الحرب والسالم، بقوله «إننا 
يف الجمهورية اليمنية يف الوقت الذي نحرص عىل 
السالم املنصف والعادل واملرشف، نحن جاهزون 
للتصدي ألسـوأ االحتمـاالت، معتمديـن عىل الله 
ومنطلقـني من مبدأ وإن عدتـم ُعدنا، وهذه هي 
توجيهات وتوّجـهات قيادتنـا الثورية الحكيمة 
املخلصـة التـي ال تعمـل إال بما يصـب يف صالح 
ـــة وتتنـازل يف أشـياء؛ ِمـن أجـِل مصلحة  األُمَّ

الشعب اليمني». 
وتطـرق إىل أن مـن أهـم أهـداف دول تحالف 
العدوان املعلنة وغري املعلنة يف اليمن، هي إخضاع 
الشـعب اليمنـي للتنـازل عـن سـيادته وحريته 

وقـراره ووحدته وثرواته وموقعه االسـرتاتيجي 
خدمة للكيان الصهيوني». 

مياديـن  العاطفـي «مـن  الوزيـر  َوأََضــاَف 
الـرشف والبطولـة والِعزة والكرامـة نقول لقائد 
الثـورة وألبنـاء الشـعب اليمني ثقوا ُكــّل الثقة 
بقواتكم املسلحة، وبكفاءاتها القتالية وأنهم من 
سيجعلون املعتدين وأذنابهم يعودون إىل ُرشدهم 
وهم من سـيكرس طغيان اعتداءاتهم عىل أرضنا 
وشـعبنا، وحان الوقـُت لتوقف مهـازل العدوان 
ورفع الحصار والرحيل من اليمن، واألحداث هي 

من ستؤّكـد قولنا خالل األيّام القادمة». 
وخاطـب املرابطني يف جبهات جيـزان بقوله: 
تعانـق  ورؤوسـنا  واالعتـزاز  بالفخـر  «نشـعر 
السـماء ونحن نزور األبطال يف خطوط التماس؛ 
ألَنَّنا نقف بني مجاهدين شـامخني شموخ جبال 
اليمـن الروايس؛ ألَنَّكم أيها األبطال امليامني رشف 
ــة ومجدها وعزها ومسـتقبلها، فأنتم  هذه األُمَّ
تضحون بأنفسكم وكل ما تملكون يف سبيل الله 
ودفاعاً عن اليمن واليمنيني وتقفون درعاً منيعاً 

أمام األعداء الطامعني وأدواتهم الرخيصة». 
مـن جهتهم، عـّرب املرابطـون عـن اعتزازهم 
بزيارة قادة وزارة الدفاع ورئاسـة هيئة األركان 
العامة ملنتسـبي ألوية جيزان وتفقدها ألحوالهم 
عن كثـب واالطـالع عـىل أوضاعهـم، مؤّكـدين 
امليض قدمـاً يف تنفيـذ برامج التدريـب والتأهيل 
لتعزيز القـدرات واملهـارات العسـكرية النوعية 
املواكبة لطبيعـة املهام والواجبات املاثلة أمامهم 

يف ظل معطيات ومقتضيات املرحلة الراهنة. 

 : خظساء
ـاب الدرة: إنه سـيتم اليوم االثنني، تسـيري أول  قـال وزير النقـل عبدالوهَّ
رحلة تجارية من مطار صنعاء الدويل إىل اململكة األردنية الهاشـمية، والعودة 

يف نفس اليوم، عرب الخطوط الجوية اليمنية، منذ بدء الُهدنة اإلنسانية. 
وأَشـاَر وزير النقل يف اجتماع موسـع، أمس األحد، بمطار صنعاء حرضه 
وكيل الهيئة العامة للطريان املدني رائد جبل والقائم بأعمال الخطوط الجوية 
اليمنيـة عبدامللك مطهر ومدير مطار صنعاء خالد الشـايف، إىل أنه سـيتم يف 

القريب العاجل تسيري الرحلة الثانية صنعاء - القاهرة – صنعاء. 
وأَشاَر وزير النقل، إىل الحرص عىل تسهيل كافة اإلجراءات أمام املسافرين 

وتقديـم أفضل الخدمات املالحية بكفاءة فنية ومهنية عالية، مشـيدا بجهود 
الكـوادر العاملة بمطار صنعاء التي عملت بمهنيـة عالية وحيادية يف تقديم 

خدماتها. 
وناقش االجتماع، االسـتعدادات الستقبال الرحالت التجارية واملدنية وكذا 
الخدمات املقدمة للمسافرين وفقا ملا تضمنته الُهدنة اإلنسانية املعلنة مطلع 
إبريل املايض.  واستعرض االجتماُع الذي حرضته قياداُت هيئة الطريان املدني 
والخطوط الجوية اليمنية والجهات ذات العالقة، الجاهزية التامة والخدمات 

التي ستقدم للرحالت الجوية املدنية والتجارية من وإىل مطار صنعاء. 
واستمع وزيُر النقِل من املختصني الفنيني إىل رشح عىل مستوى الجاهزية 
الفنيـة واملهنيـة ملطـار صنعـاء وفقـاً لالشـرتاطات الدولية املعمـول بها يف 

املطارات العاملية واملنظمة الدولية للطريان املدني «األيكاو». 
وقد اطَّلـع وزير النقل ومعه وكيـل هيئة الطريان املدنـي والقائم بأعمال 
رشكـة الخطـوط الجويـة اليمنيـة، عـىل االسـتعدادات السـتقبال الرحالت 
التجاريـة، وكذا صـاالت الوصول واملغادرة والخدمات التي سـيقدمها املطار 
للركاب الواصلني واملغادرين حسب االشـرتاطات واملتطلبات الدولية املعمول 

بها يف جميع املطارات العاملية. 
عـة يف أبريل املـايض، عىل بُعد  ويف السـياق، باتـت الُهدنـُة اإلنسـانيُة املوقَّ
أسـبوعني مـن انتهائها وسـط تنصـل متواصـل لقـوى العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي وأدواته، وهو ما ينـذر بعزم قوى العـدوان عىل خوِض 

مرحلٍة تصعيدية جديدة. 

الصعات المسطتئ باتئ تمطك ضفاءات وخئرات سالغئ برًا وبترًا وجعًا وأجطتئ ردع اجاراتغةغئ طاطعرة سطى المعسث

خقل لصاءغظ طظفخطغظ طع وزغر افحشال وأسداء العغؤئ السطغا لرابطئ سطماء الغمظ:

وزغر الثشاع خقل زغارته لطمرابطغظ شغ جئعئ جغجان:

الغعم اقبظني: تسغري أول رتطئ تةارغئ طظ ططار خظساء طظث بثء الُعثظئ اإلظساظغئ
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 : خاص
كاختباٍر حاِسٍم لقياِس ِجدية التوّجـِه نحو 
السـالم، بات اتّفاُق الُهدنة شاهًدا حيٍّا عىل أن 
تحالف العدوان هو الطرُف امُلِرصُّ عىل استمرار 
«الرصاع»، فبالرغم مـن أن بنود الُهدنة كانت 
أدنى بكثري من سـقف متطلبات الحل الفعيل، 
إال أنهـا مثّلـت بوابًة وحيدة إلظهار اسـتعداد 
دول العدوان للتفـاوض الجاد عىل األقل، لكن 
رفضها الفج وامُلستمّر لتنفيذ التزاماتها، التي 
هي أصالً حقوٌق إنسـانية مرشوعة للشـعب 
اليمني، واسـتغالل التهدئة لهندسة مؤامرات 
جديدة، كان رسـالة واضحة بأن إنهاء الحرب 
والحصار ليس وارداً يف الحسـابات السعوديّة 
واألمريكيـة عـىل اإلطـالق، كما مثّـل موقُف 
األمم املتحـدة إزاء هذا التعنت، رسـالة أُخرى 
بأنها ليسـت مؤهلـًة وال مؤتمنـة لرعاية أي 
َحـلٍّ حقيقـي، وبالتايل َفـإنَّ األضواء تُسـلط 
مجّدًدا عىل خيـارات صنعاء الرادعة التي بات 
واضًحا أنها كانت هي السبب الرئييس يف لجوء 
العـدوان إىل «الُهدنة» ويمكن لها أن تدفَعه إىل 
أبعد مـن ذلك. يف ظل اسـتمرار تعنت العدوان 
مع اقرتاب نهاية فرتة االتّفاق، جددت صنعاء 
توضيـَح موقفها، إذ أّكـدت عىل لسـان عضو 
وفدهـا الوطني املفاوض، عبـد امللك العجري، 
أن «املوافقـة عـىل الُهدنـة كانـت؛ ِمـن أجـِل 
قطـع الطريق أمام ذرائـع العدوان التي كانت 
تزُعـُم أن صنعاء ترُفُض دعوات السـالم» وأن 

«االتّفاق مثّل اختباراً لنوايا دول العدوان». 
اختبـاٌر يؤّكـد العجري يف حديث للمسـرية 
أن تحالـف العـدوان سـقط فيـه؛ ألَنَّ دعواته 
للسـالم «انكشـف زيفها» بوضوح من خالل 
رفـض تنفيـذ االلتزامـات التـي نـص عليها 
االتّفاق والتي يندرج معظمها ضمن الحقوق 
اإلنسـانية املرشوعـة للشـعب اليمنـي والتي 
ال يجـوز تسييسـها، وبالتايل فقـد ترجم ذلك 
الرفض إرصاراً وقحـاً من جانب دول العدوان 
عىل اسـتخدام تلك الحقوق املرشوعة كأوراق 

تفاوض وابتزاز. 
عـىل رأس هـذه الحقـوق املرشوعـة، حق 
السـفر من وإىل مطـار صنعاء الـدويل املغلق 
أمـام املـرىض والطـالب والذي أّكــد العجري 
أن «تحالف العدوان اختلـق منذ البداية أعذاراً 
مختلفًة لعرقلة فتحه»، وآخر تلك األعذار كان 
رفض الجوازات الصـادرة عن املناطق الحرة، 
لتكـون النتيجـة هـي انقضـاء معظـم فرتة 
الُهدنـة بدون تسـيري أيـة رحلة جويـة، األمر 
يضاف إىل اسـتمرار احتجاز سـفن املشتقات 
النفطية، والخروقات امليدانية، كدالئل قاطعة 
عـىل أن «دول العـدوان ترغـب يف إعاقـة أيـة 

مصلحة لليمنيني» حسب تعبري العجري الذي 
أّكـد أَيْـضاً عىل فشـل محاولـة دول العدوان 
للتغطية عىل هـذه الحقيقة من خالل «وضع 
املرتِزقـة للواجهـة» والدفـع بهـم إىل افتعال 
االشـرتاطات والعراقيل والتـرصف كطرف يف 
االتّفـاق فيما الجميع يعلم أنهـم «ال يملكون 

أي قرار يف الحصار».
ويؤّكــد العجري أنه «حتـى املجتمُع الدويل 
يعلـُم أن املرتِزقـة ال يمكـون ذرة رشعية وال 
قـرار، وال يرى يف مجلس الرئاسـة السـعودّي 
واملرتِزقـة ُعُمـوًمـا سـوى رشعيـة شـكلية 
يعرتف بها بقـدر حاجته لها؛ ِمـن أجِل إبقاء 

اليمن قيد الوصاية الدولية».
وبالرغم من أن سلوك تحالف العدوان حتى 
اآلن يؤّكــد بوضوح انعدام رغبته يف السـالم، 
أّكــد العجـري أن «صنعـاء تمـارس ضبـط 
ـَُة واضحًة أمام الجميع»،  النفس لتكون الُحّج
وهـو أمـٌر ال يحرتُمه تحالف العـدوان أَيْـضاً، 
األمر الـذي يجعل «إنقـاذ» الُهدنـة صعباً، إال 

إذَا تحملـت األمـم املتحدة -كراعيـة لالتّفاق- 
مسؤولياتها وبدأت بتعويض الرحالت الجوية 

السابقة كخطوة أوىل. 
لكـن احتماَالت حـدوث ذلك ضئيلـة للغاية 
وتتناقـص يوماً بعد يـوم بالنظر إىل أداء األمم 
املتحـدة الذي وصفـه العجري بأنـه «مخيب 
لآلمـال»، مؤّكـداً أن عجزها عن رعاية الُهدنة 
تجاوز حتى التوقعات املتواضعة، وأنها أثبتت 
بوضـوح أنها «طرف غري قـادر عىل رعاية أي 

اتّفاق سيايس». 
ا أن الُهدنة يف حسـابات  هكذا أصبـح جليّـٍ
تحالف العدوان وُرعاته لم تكن سـوى ترتيب 
معني من ترتيبات الحـرب، ويلخص العجري 
هـذا املوقـف بـأن «دول العـدوان أرادت وقف 
األعمال العسـكرية حتى ال تتعرض للقصف، 
فيمـا تتوّجـه إلبقاء اليمـن تحت واقع األزمة 

لتفجري األوضاع من الداخل». 
وبهـذه املعطيات َفــإنَّ الُهدنـة -كاختبار 
إلْمَكانية التوّجـه نحو سـالم حقيقي برعاية 

أمميـة- أصبحت دليًال واضًحـا عىل «صوابية 
موقف صنعاء تجاه رفع الحصار»، كما يؤّكـد 
العجـري، وهو مـا يعني بوضـوح أن تحالف 
العدوان سيعود لالصطدام مرة أُخرى بمعادلة 
الحرب والسالم الرئيسية التي حاول االلتفاف 
عليها، والتي كانت عمليـات «كرس الحصار» 

التي سبقت إعالن الُهدنة من مفاعيلها. 
وحـول هـذه املعادلة، يؤّكــد عضو املكتب 
أن  القحـوم،  عـيل  اللـه،  ألنصـار  السـيايس 
املخـَرَج الوحيـَد لـدول العدوان هـو التعاطي 
مع متطلبات السـالم الحقيقـي «الذي يتمثل 
يف إعطـاء األولويـة للِملـف اإلنسـاني ووقف 
العدوان وفك الحصار وإنهاء االحتالل وإعادة 
اإلعمار وجرب الرضر وإطالق األرسى وتمكني 
اليمنيـني يف أجواء هادئة من َحـلِّ مشـاكلهم 
بـدون َوصاية وهيمنـة خارجية مـع احرتام 

سيادة ووحدة واستقالل اليمن».
ويشري القحوم إىل أن سلوَك تحالف العدوان 
حتى اآلن، بما يف ذلك محاولة استغالل الُهدنة 
لكسـِب الوقت وترتيـب األوراق، ال يزال بعيًدا 
عـن هذه املتطلبات، إذ «ال زالـت دول العدوان 
وتدمـري  وحصارهـا  عدوانهـا  يف  مسـتمرة 
واسـتعمار اليمـن ُكــّل اليمن ومـا دعواتها 
الزائفـة حـول السـالم إال كالم ال واقـَع لـه 
واستهالك سـيايس وإعالمي حتى يف الجوانب 
اإلنسـانية وتعنُّتها يف تنفيذ ذلك بالتزامن مع 
إعادة بناء أدواتها وترتيب أوراقها عىس ولعل 

أن تنفذ مشاريعها االستعمارية».
لذلـك، َفــإنَّ تحالف العـدوان يعيد  ووفقاً 
ألَنَّ  «الخطـر»؛  منطقـة  إىل  بنفسـه  نفسـه 
املراوغة قد أثبتت فشـلها سابًقا أكثر من مرة 
عىل الطاولـة، كما أثبت الرهـان عىل املرتِزقة 
طيلة األعوام السابقة أنه رهان خارس تماماً. 
ويضيـف القحوم يف هـذا السـياق: «نقول 
لدول العدوان االستعمارية: عليكم أن تعتربوا 
من ٧ سـنوات من الصمـود اليمني الذي أثبت 
أن اليمـن الكـربى يف الحـاِرض واملايض مقربٌة 
الغـزاة واملحتّلـني، ولكـم العـربة أَيْـضـاً من 
التاريـخ ونضـال اليمنيـني يف مواجهـة مـن 
سـبقوكم يف محـاوالت غـزو واحتـالل اليمن 
وكيف كان دورهم يف مواجهة االحتالل وطرده 

من اليمن». 
باملحصلة، تشـري ُكــّل املعطيـات والدالئل 
إىل أن السـيناريو األبرَز ملا بعد الُهدنة هو ذلك 
الذي يدرُك فيه تحالُـُف العدوان -مرة أُخرى- 
ا إنقـاذُ «االتّفاق» فضالً  أنـه أخطأ التقدير، أمَّ
عـن التوّجـه نحو خطـوٍة أُخرى من خطوات 
«التهدئة» أَو «السالم» فهو سيناريو تتضاءل 
احتماالُت حدوثه بشكل كبري مع مرور الوقت 

وال تدعُمه أيُة مؤرشات عىل الواقع. 

برعان جثغث سطى خعابغئ طعصش خظساء
«الُعثظئ» ضاخائار لظعاغا السقم:

السةري: السثّو أراد 
تةظإ الدربات وتفةغر 
افوضاع داخطغًا وافطط 

الماتثة ساججة سظ 
رساغئ أي اّتفاق تصغصغ

الصتعم: المحارغع 
اقجاسمارغئ جافحض 
وسطى تتالش السثوان 
أن غسائر طظ افسعام 

السابصئ
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 : طاابسات
بـني  البينيـة  الرصاعـاُت  تصاعـدت 
األمريكـي  العـدوان  مرتِزقـة  فصائـل 
السـعودّي اإلماراتـي، عىل خلفيـِة عمليِة 
تدويـر النفايات التي قامـت بها أبوظبي 
مرتِزقتهـم  إنعـاش  إلعـادة  والريـاض 
املتهاويـن، َحيُث بـات مرتِزقة «اإلصالح» 
بني فكـي التصفية واإلزاحة من املشـهد، 
الرصاعـات  اشـتعال  مـن  زاد  مـا  وهـو 
الداخليـة بني األدوات، والتـي ترتب عليها 
عدد مـن عمليـات االغتيـاالت والتصفية 
آخرهـا اغتيـال قائد لواء يف مـأرب ونجاة 

مسؤول عسكري من عملية يف عدن. 
وأَفادت مصادر مطلعة بتعرض قيادي 
مرتِزق بارز لعملية اغتيال، مساء السبت، 
وسـط مدينة مـأرب الخاضعة لسـيطرة 
«اإلصالح»، الذي يلفظ أنفاسـه األخرية يف 
ظل التوّجـه اإلماراتي السـعوديّة إلزاحته 
مـن املشـهد.  وقالـت مصـادر محليـة: 
إن القيـادي املرتـِزق عبدربه عـيل صالح 
األحـرق، الذي يشـغل منصب ما يسـمى 
«أركان حـرب اللواء ١٥٩ مشـاة» تعرض 

لعملية اغتيال. 

ورّجحـت املصـادر أن عمليـة االغتيال 
تأتي يف ظل الرصاعات بني أدوات االحتالل. 
َكبرياً  وتشـهد املناطق املحتّلة رصاعـاً 
إىل  أَدَّى  العـدوان  مرتِزقـة  أدوات  بـني 
التصفيات املتواصلـة واالغتياالت بني تلك 

األدوات. 
ويف سـياق متصـل، انفجـرت سـيارة 
مفخخـة، أمس األحد، أثنـاء مرور قيادي 
عسكري مرتِزق يف الشارع الرئييس باملعال 

يف مدينة عدن. 
سـيارة  إن  محليـة:  مصـادر  وقالـت 
مفخخة انفجرت أثناء مرور موكب رئيس 

ما يسـمى العمليات املشـرتكة الرئيسـية 
للمنطقة العسكرية الرابعة العميد املرتِزق 
صالح عيل حسـن.  وأوضحت املصادر أن 
القيادي العسـكري املرتِزق نجا بأعجوبة 

من االنفجار، فيما أُصيب مرافقون له. 
وكان ناشطون اتهموا تحالف العدوان 

بنرش سيارات مفخخة يف حرضموت. 
املحافظـات  وباقـي  عـدن  وتشـهد 
وعمليـات  تفجـريات  املحتّلـة  واملناطـق 
اغتيـاالت وتصفيات بـني أدوات ومرتِزقة 
العـدوان يف ظـل اسـتمرار رصاع النفـوذ 
السعودّي اإلماراتي املعمد بدماء املرتِزقة. 

 : خظساء
أدان مجلـُس النـواب يف جلسـته املنعقـدة، أمـس، 
برئاسـِة نائب رئيس املجلس عبدالسـالم صالح هشول 
زابية، جريمَة إعدام النظام السـعودّي للمواطن اليمني 
محمـد عبدالباسـط محمـد املعلمي، من أبنـاء مديرية 
عتمـة بمحافظة ذمـار والذي كان يعمل يف السـعوديّة 

منذ ٢٠١٤م. 
ولفـت نواب الشـعب إىل املعلومات األولية املسـتقاة 
مـن عائلة الضحيـة التي أفـادت بأن ابنهـم «محمد»، 
البالـغ من العمر ٢١ عاماً، سـافر عام ٢٠١٤ وظل عىل 
تواصل معهم، إال أنه قبل أربعة أشهر، انقطعت أخباره 
وفوجئـت أرستـه، أمـس األول من خالل وسـائل إعالم 

سعوديّة بنبأ إعدامه. 
وأشـاروا إىل أن هذه الجريمة تأتي يف إطار اسـتمرار 
انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي ترتكبها السـلطات 

السـعوديّة يف مخالفتهـا للمواثيـق واألعـراف الدوليـة 
وقوانني حقوق اإلنسان. 

واسـتهجن نواُب الشـعب تباهَي النظام السـعودّي 
ــة مـن الصهاينة وتطبيع  القمعـي بدعوة أعـداء األُمَّ
العالقات معهم يف وقت يّضيق فيه عىل العرب واملسلمني 
وأشـقائه وجريانـه ويرتكـب بحقهـم ابشـع الجرائم 
ــة اإلسـالمية هم األعـداء وأعداؤها  ليصبـح أبناء األُمَّ
الحقيقيـون هـم األصدقـاء من وجهـة نظـر الحكام 
ــة وأبناء نجد والحجاز.  املارقني واملحسوبني عىل األُمَّ

ونـّدد مجلـس النـواب بإعـدام النظـام السـعودّي 
للمعارضـني له من املواطنـني من أبناء نجـد والحجاز 

دونما إجراء محكمات عادلة لهم. 
وأّكـد نواُب الشعِب أن جرائَم النظام السعودّي بحق 
أبناء الشـعب اليمني لن تسـقط بالتقادم وأنها موثقة 
لدى املنظمات الحقوقية وسيتم متابعتها أمام املحاكم 
الدوليـة لينـال املجرمـون جزاءهـم، داعـني املنظمات 

اإلنسـانية والهيئات الدولية املعنية بالدفاع عن حقوق 
اإلنسـان إىل التحقيق يف تلك الجرائـم واالنتهاكات التي 

يرتكبها النظام السعودّي ووضع َحــدٍّ لها. 
من جانبها، أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات 
الجريمة السعوديّة بحق املواطن اليمني املعلمي، مشريًة 
إىل أن الجريمة تأتي استمراراً لسلسلة انتهاكات حقوق 
اإلنسـان التي ترتكبها السلطات السـعوديّة يف مخالفة 

للمواثيق واألعراف الدولية وقوانني حقوق اإلنسان. 
ولفتـت منظمة إنسـان إىل جريمتَي تعذيب سـجناء 
ـام، وإعدام  يمنيـني بالكهربـاء حتـى وفاتهم قبـل أَيـَّ
٨١ سـجيناً منهم سـبعة يمنيني قبل شـهرين كانوا يف 
السـجون السـعوديّة.  ودعت املنظمُة الهيئاِت األممية 
والجهـات واملنظمـات الدولية املعنية بحقوق اإلنسـان 
إىل إجراء تحقيق واسـع يف انتهاكات النظام السـعودّي 
ووضـع َحـــّد لها، والعمـل عىل ما من شـأنه معاقبة 

مرتكبيها، وفقاً للقوانني واملواثيق الدولية. 

 : طتاشزات
دّشــنت السـلطات املحليـة يف العاصمة 
التـي  الحـرة  املحافظـات  وباقـي  صنعـاء 
يحكمهـا املجلـس السـيايس األعـىل، أمس 
األحـد، امتحانات الشـهادة األََساسـية التي 
يخوضهـا مئاُت اآلالف من طـالب وطالبات 
اليمن رغم ظروف العدوان والحصار الرامية 

إىل تجهيل الشعب وإرجاع عملية البناء. 
ويف محافظـة صنعـاء، دّشــن املحافظ 
عبدالباسـط الهـادي، اختبـارات الشـهادة 
العامـة األََساسـية للعـام الـدرايس ٢٠٢١ - 
٢٠٢٢م والتي تقدم لها ٢٥ ألفاً و٥٠٤ طالب 
وطالبات موزعني عـىل ٢٤٥ مركزاً اختبارياً 

يف عموم مديريات املحافظة. 
نـّوه  الطيـال،  بمديريـة  التدشـني  ويف 
محافـُظ املحافظـة بجهـود وزارة الرتبيـة 
والتعليم ومكتبها يف املحافظة وحرصها عىل 
ما يف  مسـتقبل الطـالب والطالبات ال ِســيـَّ
ظل املرحلة االستثنائية التي يمر بها الوطن، 

حاثٍّا الطالب عىل االجتهاد واملذاكرة وااللتزام 
بضوابط االختبارات. 

مـن جانبه، دّشــن مدير مكتب رئاسـة 
الجمهورية أحمد حامد ووزير اإلعالم ضيف 
الله الشـامي ومحافظ صعـدة محمد جابر 
عـوض، أمـس، اختبـارات الشـهادة العامة 
األََساسـية للعـام الـدرايس ٢٠٢١ - ٢٠٢٢م 

بمحافظة صعدة. 
ويف التدشـني بمدرسـة التوحيـد يف مركز 
املحافظة، اسـتمع حامد والشـامي وعوض 
من مدير مكتـب الرتبية بصعدة عبدالرحمن 
الظـرايف، ومديـر التوجيـه بـوزارة الرتبيـة 
حسني الحمران إىل رشح عن سري االختبارات 
والتجهيـزات التـي تمت السـتقبال الطالب 

والطالبات لتأدية االختبارات. 
عـدد  أن  إىل  والحمـران  الظـرايف  وأَشـاَر 
املتقدمني الختبارات الشهادة األََساسية ستة 
آالف و٤٩٣ طالبـاً وطالبـة موزعني عىل ٧٢ 

مركزاً اختبارياً يف املحافظة. 
واعتـرب مديـر مكتـب الرئاسـة، التعليَم 
األََسـايسَّ مرحلـًة مهمـًة لبناء جيـل متعلم 

إىل أهميّـة أن يكـون الوقـت  وواٍع، ُمشـرياً 
املحّدد لإلَجابَة عىل األسئلة كاٍف. 

ويف محافظات تعز، الحديـدة، إب، ذمار، 
املحويـت، ريمـة، البيضـاء مـأرب، الجوف، 
عمران، حّجـة، دّشـن محافظو املحافظات 
وقيادات السـلطة املحلية اختبارات الشهادة 
األََساسـية وسـط تنظيـم كبري رغم شـحة 
اإلْمَكانيات والظروف العصيبة التي أفرزتها 
آالت العدوان والحصار والحرب االقتصادية. 
وأشـاد املحافظـون واملسـؤولون بجهود 
االختباريـة  املراكـز  عـىل  القائمـة  اللجـان 
والرتتيبات واألجواء الهادئة التي تم توفريها 
للطـالب والطالبات، بما يمّكنهـم من تأدية 
االختبـارات بكل سـهولة، منّوهني إىل أهميّة 
صمود الجبهـة الرتبوية يف مواجهة تحديات 

العدوان والحصار. 
واطلعوا يف الزيارات املنفصلة، أمس األحد، 
عىل مسـتوى انضبـاط اختبارات الشـهادة 
األََساسية يف املراكز االختبارية وتقيد اللجان 

باإلجراءات املنظمة لسري االختبارات. 

 : ذطار
نُظمـت بمدينـة ذمـار، أمس األحـد، وقفٌة 
احتجاجيـٌة؛ للتنديد بإعدام النظام السـعودّي 

للمواطن اليمني محمد عبد الباسط املعلمي. 
ويف الوقفة، أمام منزل املعلمي، أّكـد محافظ 
ذمـار محمـد البخيتـي، أن ممارسـات النظام 
السـعودّي ترقـى إىل جرائـم توجـب محاكمته 
وإيقـاف عنجهيتـه، مبينًـا أن هـذه الجريمـَة 

تؤّكـد النزعة اإلجرامية للنظام السعودّي. 

ولفـت إىل أن سياسـات النظام السـعودّي، 
تجاه الشـعب اليمني لن تزيده إال قوة وصالبة 

يف مواجهة عدوانه مهما بلغت التضحيات. 
 ودعـا املحافظ البخيتي أبنـاء املحافظة إىل 
تسـجيل موقـف مرشف مـن خالل التحشـيد 
ورفـد الجبهات والثأر للشـهيد املعلمي وكافة 
شـهداء الوطن، الفتـاً إىل أهميّـة الوقوف ضد 
النظـام السـعودّي الـذي يسـتهدف الشـعب 
اليمنـي واملغرتبـني الذين يعملون عىل كسـب 

لقمة العيش. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

شغما طظزمئ إظسان تثسع المظزمات الثولغئ إلى ضش الاشطغئ سطى الةرائط العتحغئ:

وجط تظزغط ضئغر رغط حتئ اإلْطَضاظغات:

بتدعر المتاشر الئثغاغ وطسآولغ السططئ المتطغئ:

«الظّعاب» غثغظ الةرغمئ السسعدّغئ بتص املعاذظ املسطمغ وغسارب الخمئ افطمغ سظعا «طتفجًا» لطمةرم

املسآولعن وطتاشزع املتاشزات غثّحـظعن اخائارات الحعادة افجاجغئ يف خظساء واملتاشزات الترة

اتاةاجات حسئّغئ ورجمغئ بثطار لطاظثغث بإسثام املعاذظ 
املسطمغ وططالإ لطرد سطى الةرائط السسعدّغئ املاعاخطئ

شغما طفثثئ تساعثف صائثًا سسضرغًا طرتِجصًا شغ سثن وظاحطعن غتمطعن دول السثوان المسؤعلغئ:

اغاغال صائث لعاء طرتِجق يف طأرب طع اجامرار خراسات افدوات
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 : تصرغر
قـال تقريٌر صحفـي، أمس األحد: إن قـواِت االحتالل 
الربيطانية يف املهرة ُمستمّرة يف بناء قواعدها العسكرية 
مسـتغلة الُهدنـة املعلنـة بني تحالـف العـدوان وقوات 

صنعاء. 
ووفقاً لتقرير نرشه موقع «الخنادق» َفـإنَّه وعىل بعد 
أسـبوعني من انتهاء مدة الُهدنة التـي أعلنت يف ٢ أبريل 
املايض، تحاول األمُم املتحدة عن طريق مبعوثها الخاص 
إىل اليمن، هانس غروندبرغ، إحداث خرق يف حالة انعدام 
الثقـة التي بـدت واضحة لدى املجلس السـيايس األعىل، 
جـراء التعنت السـعودّي وعـدم تطبيق الريـاض لبنود 
الُهدنة املتَفق عليها، واتِّباعها سياسة التقطري يف إدَخال 

السفن النفطية إىل ميناء الحديدة. 
ويف حـني أّكـد وزيُر النقل يف حكومة اإلنقاذ بصنعاء، 
رَّة، خالل زيارتـه ملطار مطار  ــاب يحيى الـدُّ عبـد الوهَّ
صنعاء الـدويل، الُجهوزيَة التشـغيلية والفنيـة واملهنية 
السـتقبال كافة الرحالت املدنيـة والتجارية، -هو ما تم 
ا من الرحالت  إعالنه منـذ اليـوم األول للُهدنة- إال أن أيّـٍ
الجويـة التي كانت مقّررة عىل شـكل رحلتنَي أسـبوعياً 
لالشـرتاطات  إىل وجهتَـني همـا األردن ومـرص، وفقـاً 
واملتطلبـات الدوليـة، املعمول بهـا يف املطـارات العاملية 
ومنظمـة الطريان املدنـي «األيكاو»، لم يصـل أيٌّ منها، 

وبقيت معّلقًة دون أسـباب موِجبة. 
من جهته، طـرح املبعوث األممي، هانس غروندبرغ، 

الذي وصل مسـاء االثنني، إىل عدن، عدداً من االقرتاحات 
التـي تتعلق بتسـهيل إتمـام الرحالت الجويـة األوىل إىل 
املطـار، منهـا إعـادة فتح الطريـق الرابط بـني مناطق 
تعـز -وهو أحد الرشوط الذي وضعها رئيس ما يسـمى 

بمجلـس القيـادة الرئايس رشـاد العليمي إلعـادة فتح 
املطـار-. ويف حني بـدأ الجيش واللجان الشـعبيّة بإزالة 
األلغـام التي كانت مزروعة يف املنطقـة، إال أن الحكومَة 
املرتِزقـة التابعة للرياض عـادت لتؤّكــَد إرصاَرها عىل 

رضورة استخدام جوازات السفر الصادرة عن عدن وهو 
ما رفضته حكومُة صنعاء منذ البداية. 

مسـاعي الواليات املتحـدة الواضحة لتمديـد الُهدنة، 
يقابلها تحشيد عسكري عىل األرض، َحيُث كشف رئيس 
لجنة االعتصام املناهض للتحالف الشيخ عيل الحريزي، 
يف ١١ مايـو الجـاري عـن «اسـتمرار بريطانيـا يف بناء 
القواعد العسـكرية يف محافظة املهرة»، مؤّكـداً أن «١٨ 
ناقلـة دخلت مطـار الغيضة الخاضع لسـيطرة القوات 
الربيطانيـة واألمريكيـة خـالل األيّام املاضية»، ُمشـرياً 
إىل أن «مجلـس الرياض الرئايس أنشـئ؛ ِمن أجِل تمرير 

مخّططات االحتالل».
أن  عـن  معلومـاٌت  وردت  الجـاري،  مايـو   ١٢ ويف 
القـوات التابعة ملا يسـمى «املقاومـة الوطنية وحراس 
الجمهوريـة» التابعة لالحتالل اإلماراتـي والتي يقودها 
الخائن طارق عفاش، بدأت باالنتشار يف عدن، يف شوارع 
مديرية صرية، أي بالقرب من قرص معاشـيق، وأَشاَرت 
إىل أن هذا االنتشار قد «جاء بعد ساعات قليلة من وصول 
تعزيـزات عسـكرية للخائن طارق عفـاش يف برئ أحمد، 
قادمة من محافظة لحج»، يف ظل توترات عسـكرية بني 

املجموعات املسلحة املوالية لالحتالل اإلماراتي. 
وفيمـا تسـتمر خروقـاُت تحالـف العـدوان وأدواته 
للُهدنـة والتـي وصـل عددهـا إىل ٢٤٤ خرقـاً خالل ٢٤ 
ساعة، استقبل املستشـفى الجمهوري يف مدينة صعدة 
٧ ضحايا، قضـوا نتيجَة تعذيب الجيش السـعودّي لهم 

بالكهرباء. 

أخبار

تصرغر: برغطاظغا تحغث صعاسثعا السسضرغئ يف املعرة تتئ غاشطئ الُعثظئ وبعظثجئ أطرغضغئ واضتئ

أدوات اقتاقل اإلطاراتغ تسغطر 
سطى تصعل الظفط يف حئعة بسث 

ذرد طغطغحغا «اإلخقح»

 : طاابسات
اش التابعة لالحتـالل اإلماراتي عىل  سـيطرت قواُت الخائن طـارق عفَّ
حقول النفط يف محافظة شبوة املحتّلة بعد يوم من صدور قراراٍت منتحل 
صفة محافظ شـبوة املرتـِزق عوض الوزير، بإقالة مـدراء «رشكة النفط 
ومصلحـة الرضائـب»، املحسـوبني عـىل حـزب «اإلصـالح»، وذلك ضمن 

تَحّركات واسعة إلزاحة نفوذ «اإلخوان» من شبوة بصورة نهائية. 
وقالت مصادر مطلعة: إن املئات من عنارص ما يسمى العمالقة، بقيادة 
املرتِزق أبو هارون اليافعي، والتابعة للخائن طارق عفاش، سـيطرت عىل 

حقول النفط يف منطقة جنة هنت، شمايل غرب املحافظة. 
وأوضحت املصـادر أن أدوات االحتالل اإلماراتي طردت ميليشـيا حزب 
«اإلصالح»، املتمركزة يف املنطقة النفطية، بعد معارَك خاطفة ورسيعة مع 

مسلحني قبَليني موالني للعمالقة. 
وتنهي سـيطرُة القوات التابعة لالحتالل اإلماراتي عىل حقول النفط يف 
شبوة، آخَر تمثيل عسـكري واقتصادي لفصائل الفاّر هادي و»اإلصالح»، 

يف املحافظة النفطية، بعد خسارتها ملواقعها االسرتاتيجية بشكل كامل. 

طغطغحغا اقظاصالغ تصاض طعاذظًا يف 
ظصطئ أطظغئ بأبني

 : طاابسات
تواصُل ميليشيا ما يسمى املجلس االنتقايل جرائَم القتل وإزهاق األرواح 

بحق املواطنني يف املحافظات الجنوبية املحتّلة عىل مرأى ومسمع العالم. 
وقالت مصادر محلية، أمس: إن ميليشـيا املجلس االنتقايل أطلقت الناَر 
عىل سـائق دراجة ناريـة يف منطقة جلجلة بأطراف مدينـة الكود، وأردوه 

قتيالً عىل الفور. 
وأوضحـت املصـادُر أن عمليَة القتـل تأتي يف ظل تصاعـد جرائم القتل 
والنهب بحـق املواطنني يف املحافظة املحتّلة التي تشـهد رصاعاً فتاكاً بني 

أدوات ومرتِزقة العدوان خالل اآلونة األخرية. 

اظاحار الةماسات اإلجراطغئ يف املضق بثسط دول 
السثوان غبُري طثاوَف افعالغ

 : طاابسات
عـّرب أهايل مدينـة املكال عاصمـة محافظة 
حرضمـوت املحتّلة عـن خوفهم بعد انتشـار 
الجماعـات اإلجراميـة املسـلحة يف مناطقهم 

بدعم وتمويل من تحالف العدوان. 
وقالت مصادر مطلعة: إن سلطات املرتِزقة 
يف املـكال تلقـت بالغـات متفرقـة عـن تواجد 
سيارتني مشبوهتني ربما تكون مفخخة تابعة 
ملا يسـمى تنظيـم القاعـدة اإلجرامـي، وذلك 

عقـب خروج عدد من عنارص التنظيم من أحد 
سجون تحالف العدوان بمدينة سيئون الشهر 

املايض. 
وبحسـب املصادر، َفـإنَّ انتشاَر الجماعات 
اإلجراميـة املتطرفة يأتـي تزامناً مـع نقل ما 
يسـمى املجلس الرئايس مقـر إقامته من عدَن 
إىل حرضمـوت، وسـط أنبـاء عن رفـض قائد 
قوات الجناح العسـكري لإلصالح املرتِزق عيل 
محسـن األحمـر، التي تفرض سـيطرتها عىل 

أجزاء واسعة من املحافظة النفطية. 
لتحالـف  مواليـة  إعـالم  وسـائُل  وكانـت 
العـدوان، قد اتهمـت الخائن عيل محسـن، يف 
وقـت سـابق، بإعـادة تفعيـل ورقـة القاعدة 
يف املحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة، يف محاولة 
للضغط عـىل دول العـدوان ومرتِزقتها الجدد، 
والحفـاظ عـىل تواجـد جماعة «اإلخـوان» يف 
املشهد السيايس، يف ظل مساعي الرياض وأبو 

ظبي إلزاحته بشكل نهائي. 
أبنـاء  مـن  ناشـطون  حّمـل  ذلـك،  إىل 
حرضمـوت واملحافظـات الجنوبيـة املحتّلة 
تحالـَف العـدوان، املسـؤولية الكاملـة جراء 
التَحّركات للتنظيمات اإلجرامية يف مناطقهم 
التـي تتزامن مـع ارتفـاع األصـوات املنادية 
بخروج االحتالل السـعودّي اإلماراتي وأدواته 

ومليشياته من املحافظة. 

اجامرار سئث اقتاقل اإلطاراتغ بةجغرة جصطرى 
وسمطغئ ظعإ واجسئ لفراضغ

 : طاابسات
يف إطار العبث املمنهـج لالحتالل اإلماراتي بجزيرة 
سـقطرى ومسـاعيه لتغيري الُهــِويَّة اليمنية وتغيري 
ديموغرافيتهـا وطمـس معاملها، أّكـد ناشـطون من 
أبنـاء الجزيـرة أن االحتـالل اإلماراتي وعـرب مندوبه 
ومرتِزقته يواصلون العبَث يف األرخبيل، عرب بيع أرايض 
الدولة واملنتزهات السـياحية عىل الشواطئ ملتنفذين 

من خارج الجزيرة. 
وأوضـح الناشـطون أن عمليـات البسـط والنهب 
ومخالفـة املخّططـات الحرضيـة يف مدينـة حديبـو 
وضواحيها (مركز املحافظة) ُمسـتمّرة وبتسهيل من 
سلطات املرتِزقة الخاضعة لسيطرة ما يسمى املجلس 

االنتقايل املوايل لالحتالل. 
ويف سـياق التضييق االقتصـادي وعمليات النهب، 
أفاد سـكاٌن محليون أن مندوبي ما يسـمى مؤّسسة 
إماراتيـة)  (مؤّسسـة  اإلنسـانية  لألعمـال  خليفـة 
يقومـون ببيـع مـواد اإلغاثـة، بعـد أن كانت تـوّزُع 
للتغطية عىل التَحّركات االحتاللية املشبوهة لالحتالل 

اإلماراتي وأدواته املرتِزقة. 
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 : طتمث ظاخر تاروش 

تُعتـَربُ املبـادراُت املجتمعية رافـداً هاماً 
أنهـا  إذ  ورقيـه،  باملجتمـع  النهـوض  يف 
تحيي الروَح التعاونيَة يف أوسـاط املجتمع 
ُد تماُسـَكه، وتالُحَم فئاته وطبقاته  وتجسِّ
ناهيك عن دورها األََسايس يف َسدِّ ثغرات قد 
ال يكوُن بوسع املؤّسسات الرسمية القيام 
للظـروف االقتصاديـة الصعبة  بها نظـراً 

التي نجمت عن العدوان والحصار. 
ويؤّكـد قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر 
الدين الحوثي -يحفظه الله- يف العديد من 
الخطابات عـىل رضورة تفعيـل املبادرات 
املجتمعيـة وإنشـاء الجمعيـات التعاونية 
والتـي تسـهم يف تنشـيط أبنـاء املجتمـع 
وجعلهم رافداً أََساسياً يف النهوض بالدولة 
ومواجهة التحديات التي تتطلبها املرحلة. 
وعىل مدى السنوات السبع املاضية كان 
لليمنيني دوٌر ملمـوٌس يف التكافل، فكانت 
قوافل العطاء واملدد للجبهات تتواصل دون 
توقف، وكان السخاء سيد املوقف، ويمكن 
القـول إنه لـوال هـذه امللحمـة الشـعبيّة 
الكربى ملا تحّققت االنتصارات العسـكرية 

يف الجبهات، وملا صمدنا طيلة هذه املدة. 
ويمـيض اليمنيون يف تأسـيس املبادرات 
املجتمعيـة عـىل قـدم وسـاق رغـم ُكــّل 
التحديات التي يمر بها الشعب اليمني من 
حصار وعدوان أمريكي سـعودّي غاشـم، 
ومـن بينهـا االسـتمرار يف شـق الطرقات 
وتوسـعتها رغم مـا يمر بـه املجتمع من 
مصاعب جمة جراء العدوان، كما نشـطت 
الكثري من املبـادرات يف الجانب الزراعي يف 
إطار حشد الجهود لدعم الجبهة الزراعية، 
َحيـُث أسـهمت تلـك املبـادرات يف التنمية 
املجتمعيـة كمـرشوع الحراثـة املجتمعية 
وإصـالح الحواجـز والكرفانـات وغريها، 
كما أن املسـؤولني ال يتوقفـون يوماً واحد 
عن َحـّل قضايا الناس، ومعالجة مشـاكل 
الثأر التي تم توارثها من النظام السابق يف 

مختلف محافظات الجمهورية. 
ويحرص املسـؤولون عىل ردِم ُكـّل هذه 
الفجـوات، بمباركـة القيـادة السياسـية 
والثوريـة؛ ولـذا فقد تـم َحــلُّ املئات من 
قضايا الثأر، وتـم العفو لوجه الله يف كثري 
من هذه القضايا، يف مشاهد تجسد مالمح 

األخوة والرتابط بني اليمنيني. 
املبـادرات  أن  إىل  الثـورة  قائـُد  ويشـريُ 

االجتماعية هي طريقـٌة ناجحة، يجب أن 
تتعزز، وأن تتقوى، وأن تتوسع، وأن تنظم 
بشـكٍل أفضل، وأن تدعم بشكٍل أقوى، وأن 
يلتفـت الجميع عـىل ضوء مبـدأ التعاون، 

ألهميته الكبرية، ونتيجته املهمة. 
الجانـب  مسـتوى  عـىل  قائـالً:  ويزيـد 
االجتماعيـة،  املشـاكل  يف  االجتماعـي 
التعـاون ال بُــدَّ منـه، التعـاون مثمـر يف 
َحـّل املشـاكل االجتماعية، التعاون أَيْـضاً 
عـىل تقوى الله «سـبحانه وتعاىل» يف الحد 
من الظواهر السـلبية، والسـلوكيات التي 
قد تكون أحيانـاً؛ بَهدِف إفسـاد املجتمع، 
عندمـا يكون هناك وعي مجتمعي لنبذها، 
ملحاربتها، ملنعهـا، للحد منها، بتعاون من 
أبناء املجتمع، بتفاهـم من أبناء املجتمع، 
االخـرتاق  مـن  للمجتمـع  تحصـني  هـذا 
املسـلم  مجتمعنـا  أن  إىل  الفتـاً  املعـادي، 
يف هـذا العـرص مسـتهدف، يف أخالقـه، يف 
قيمـه، يف عفتـه، يف طهارتـه، يف صالحه، 
مسـتهدف بشـكٍل كبري، واالستهداف عرب 
مختلف الوسـائل، بما فيهـا اإلنرتنت، بما 
فيها مواقـع التواصـل، بما فيها وسـائل 
ا، فـإذا كان املجتمـع نفسـه  كثـرية ِجــدٍّ
مجتمعـاً يتعاون عىل الـرب والتقوى، فهو 

سيحد بتعاونه وتفاهمه من الفساد، ومن 
ن نفسه بهذه  الظواهر السـلبية، َوَسيَُحصِّ

الطريقة. 
ويرى أنـه أَيْـضـاً بالحفاظ عـىل القيم 
األصيلـة يف املجتمـع، والعـادات الحسـنة 
يف املجتمـع، ولدى مجتمعنـا -بحمد الله- 
مـوروث عظيم مـن القيم األصيلـة، التي 
هي ِقيٌَم َقبَلية إسـالمية فطرية، إذَا حافظ 
عليهـا املجتمع تصونه، تحصنـه، تحميه 
مـن االخرتاق، تحافظ عـىل ُهــِويَّته، عىل 
قوته، عىل تماسكه، عىل انتمائه اإليَمـاني. 

 

ظماذُج شرغثة
وبناًء عـىل توجيهـات القيـادة الثورية 
والسياسـية، برزت العديد من املؤّسسـات 
املدنية الناشـطة يف تفعيل الشباب وتنمية 
املؤّسسـات  تلـك  أبـرز  ومـن  املجتمـع، 
«مؤّسسـة بنيان التنمويـة» والتي حملت 
عىل عاتقها مسـؤولية تنشـيط الشـباب 
تعاونيـة  مبـادرات  ضمـن  وتفعليهـم 
وجمعيـات تعمل عىل النهـوض باملجتمع، 
ورقيه وتحقيـق االكتفاء الذاتي، وذلك من 

خالل العمل الطوعي. 

املئادرات املةامسغئ.. 
جقُح الحسإ شغ طعاجعئ السثوان

تضاتش الغمظغغظ وتعتثعط خطش الصغادة البعرغئ غسّةض بعجغمئ افسثاء
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-مسـؤول  املنسـكي  حمـزة  ويؤّكــد 
املبـادرات  أن  املجتمعيـة-  املبـادرات 
املجتمعية تسـهم إىل َحـــدٍّ كبري يف تنمية 
املجتمـع وتوفـري احتياجاته مـن التعليم 
التـي  الخدمـات  مـن  وغريهـا  والصحـة 
اإلْمَكانيـات،  بأقـل  اإلنسـان  يحتاجهـا 
موضًحـا دورهـا يف تخفيـف العـبء عىل 

الدولة. 
لصحيفـة  حديثـه  يف  املنسـكي  ويـرى 
«املسـرية» أن املبادراِت املجتمعيَة والعمَل 
الطوعـي تحيي القيَم اإلنسـانية وتجسـد 
اإليَمـان الحقيقي للمجتمع املسلم، ُمشرياً 
إىل أن األعمـال الخرييـة تجعـل املجتمـع 
متماسـكاً ومتكافالً وقـادراً عىل مواجهة 

التحديات والصعاب. 
ويلفـت إىل أن مؤّسسـة بنيـان عملـت 
عـىل تنفيـذ العديد من األنشـطة التنموية 
والخدمية وذلك من خالل إطالق العديد من 
املبادرات الشبابية كمبادرة إصالح وتكافل 

ونماء وغريها. 
ويدعو املنسكي كافَة الشعب اليمني إىل 
االنخراط يف الجمعيات التعاونية، ُوُصـوالً 
إىل تحقيق أطر إنتاجية وتسـويقية قادرة 
عـىل تحقيق نهضة زراعية شـاملة تحّقق 
االكتفـاء الذاتـي واألمـن الغذائـي، الـذي 
بموجبـه يصبـح اليمـن بلـداً حـراً يمتلك 

قراره. 
مـن جهتـه، يوضـح الفـارس التنموي 
مجاهـد إسـماعيل مـن مديريـة الرجـم 
بمحافظة املحويـت، أن انطالقته يف العمل 
كانـت امتثـاالً لقوله سـبحانه وتعاىل «إن 
الله يحب املحسـنني»، طامعاً يف نيل ثواب 
اللـه وإحسـانه عىل عبـاده املحسـنني يف 

الدنيا واآلخرة. 
ويؤّكـد إسـماعيل لصحيفة «املسـرية» 
أن العمل الطوعي يسهم يف تحفيز املجتمع 
عـىل النهوض ونحـو اسـتغالل اإلْمَكانات 
والقـدرات املتاحـة وتجميـع اإلْمَكانيـات 
والقـدرات يف قوالـب مبـادرات مجتمعية 
التنمويـة  املجـاالت  مختلـف  يف  تنشـط 
والخدمية اقتَداء بما قام به ذو القرنني مع 
قومه، وأُسـوًة بما عمله نبيُّ الله يوسـف 
واألنبيـاء عليهـم السـالم جميعـاً والذين 

كانوا من املحسنني. 
مـن جهتـه، يقـول الفـارس التنمـوي 
رشـدي محمد صالح الوجيه من محافظة 
البيضـاء: إن ما دفعني للعمل الطوعي هو 
الظـروف التي يمـر بها اليمـن من عدوان 
وحصـار، وما أحدثتـه األنظمة السـابقة 
مـن تضليل وتجهيـل يف أوسـاط املجتمع 
مـن خـالل تشـجيع االتكاليـة واالعتماد 
عـىل هبات ومسـاعدات الخـارج واأليادي 
املحسـنة، ما أَدَّى إىل التقاعـس عن العمل 
االجتماعي  النهـوض  وتحقيـق  التنمـوي 
واالقتصـادي عىل مسـتوى واسـع، وعدم 
اسـتغالل مـا تملكـه اليمن مـن إْمَكانات 

طبيعية وكوادر برشية». 
 

أعثى الطرق
واملبـادرات  الطوعـي  العمـل  ويعتـرب 
تنمويـة  خدميـًة  ثـورًة  املجتمعيـة 
واقتصادية تسند الناس وتعينهم عىل رفع 
املعانـاة وحلحلـة مشـاكلهم االجتماعية 
وبـذل  املشـورات  وإسـداء  واالقتصاديـة 
تمكينهـم  يف  اللوجسـتية  املسـاعدات 
مـن التعـرف عىل مـا لديهم مـن القدرات 
واإلْمَكانيـات ومـن ثَــمَّ إرشـادهم حول 
كيفيـة اسـتغاللها يف مشـاريع إنتاجيـة 
ترفع من املستوى املعييش حسب ما يفيده 
الفارس التنموي محمد فؤاد عبده مرسـم 

من محافظة ريمة. 
ـا الفارس التنموي راشـد سـعيد من  أَمَّ
مديريـة حيفان محافظة تعـز فيؤّكـد أن 
انخراطه يف العمل الطوعي يأتي من رغبِته 

يف نرش الوعي بأهميّة املشاركة املجتمعية 
َق يف نقل ما اكتسبه  يف التنمية، أمالً أن يوفَّ
مـن معرفة وخربات تلقاها أثناء دراسـته 
بأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل والعمل 
امليدانـي إىل أكـرب قدر مـن أفـراد املجتمع 
املحيل، مشـيدا بمـا تبذله مؤّسسـة بنيان 
التنموية يف مجال تأهيل املتطوعني بأهميّة 

العمل الطوعي وفق هدى الله. 
ويشـريُ إىل أن دخوَلـه يف العمل الطوعي 
جعله أكثر جدية يف تحمل املسؤولية امللقاة 
عىل عاتقه يف خدمة املجتمع والذي يعتربه 

جاهداً يف سبيل الله تعاىل. 
ويذكـر سـعيد أن أعماَل اإلحسـان بدءاً 
بإحياء مـا اندثر مـن العادات واألسـالف 
امللهـوف،  نجـدة  يف  األصيلـة  اليمينـة 
والتعـاون والتكافـل االجتماعـي بإطالق 
مبـادرات (جايـش، غـرم، عانـةـ فزعة) 
إلصـالح الخدمـات مـن مجـار وحواجـز 
وقنوات السيول، أَو الربك العامة، والطرق، 
ومساعدة مضطر أَو غارم أَو مسكني أَو ابن 
سـبيل، هذا العادات واألسالف أياً كانت قد 
اندثرت بفعل ما أوجدته املنظمات بتواطؤ 
األنظمة السـابقة من ترهـل واتكالية عىل 
ا املجتمع عىل  املسـاعدات واملعونات، حاثّـٍ
العودة إىل مـا كان عليه اآلبـاُء واألجداُد يف 
املايض مـن تكاتف ونجدة وتعاون وإحياء 
املشـاركة  لتعزيـز  املجتمعيـة  املبـادرات 
املجتمعيـة يف التنميـة وتحقيـق النهوض 
واالكتفاء الذاتي يف األولويات الثالث الغذاء 

وامللبس والدواء. 
 

طحروُع الحعغث الرئغج
من جهته، يوضح املتطوع بكيل طرموم 
مـن محافظـة ذمـار أنـه وانطالقـاً مـن 
مـرشوع الشـهيد الرئيس صالـح الصماد 
(يد تحمي، ويد تبني) بدأت مؤّسسة بنيان 
التنموية خطـوات زرع الوعـي املجتمعي 
بأهميّـة الزراعة والجانـب االقتصادي بما 
مـن شـأنه الوصـول إىل االكتفـاء الذاتـي 
مـن منتجات بلدنـا الحبيب التـي وصفها 

سبحانه وتعاىل ”بلدة طيبة ورب غفور“. 
ويذكر أن اليمن يف الحرب العاملية الثانية 
هـو البلد الوحيـد الذي لم يتـرضر يف أمنه 
الغذائي، وإنما كانت اليمن تمثل يد العون 
التـي أمـدت بها الكثـري من البلـدان حول 
العالم بالحبـوب، ويف مقدمتها أملانيا التي 
ال زالـت تكن لليمـن ُكـلَّ احـرتام وتقدير 
إىل يومنـا هـذا، ويف ذلك دليـل قطعي عىل 
أن بلدنـا ليـس كما جـاء يف تقاريـر الفاو 
واملنظمات الدولية التي زرعت يف قلوبنا أن 
اليمـن ال تملـك األرايض الصالحة للزراعة، 
وأنها تواجـُه خطراً ماحقاً يتمثل يف نقٍص 

حادٍّ يف املخزون املائي. 
ـا خريية املحفدي -إحـدى املتطوعات  أمَّ
العامـالت يف مركز (ابني) ألطفال التوحد- 
فتقـول: التطـوع عمـل خـريي يقـوم به 
اإلنسان مخلصاً من تلقاء نفسه، وبنفس 
طيبة راضيـة، صادق النية، ال يرجو األجر 
والثـواب إال مـن القائـل سـبحانه وتعاىل: 
”ومـا تقدموا ألنفسـكم من خـري تجدوه 
عنـد اللـه هو خـريٌ وأعظم أجـًرا“، ”فمن 
تطـوع خرياً فهو خري لـه“، ويقتدي يف ما 
يعمل بأقوال وأفعال سيد األولني واآلخرين 

محمد صىل الله عليه وآله وسلم. 
وتشري إىل أنها تشعر مع العمل التطوعي 
براحة وسـعادة، منّوهـة بأنه ال يقدم عىل 
عمـل الخـري والتطوع يف أي مجـال إال من 
أراد الله به الخري، وهو يوفقه ويرشـده إىل 

أيرس الطرق وأقوم األعمال. 
بدورهـا، ترى ذكرى محسـن أبو لحوم 
أن التطـوع هـو تقديم املسـاعدة والعون 
والجهد يف سـبيل تحقيق الخري يف املجتمع 
ُعُمـوًما وألفراده ُخُصوصاً، مردفة بالقول: 
«وأطلـق عليه مسـمى عمـل تطوعي؛ ألَنَّ 
اإلنسـان يقوم به طواعية دون إجبار من 
اآلخريـن عىل ما يفعل، فهـو إراَدة داخلية 
وغلبة لسلطة الخري عىل جانب الرش ودليل 

عىل ازدهار املجتمع». 
وتضيـف أبـو لحـوم ننشـد مـن خالل 
العمـل التطوعي تحسـني مسـتوى عيش 

املواطنني، وتحقيق األمان االجتماعي الذي 
تنشـده ُكـّل الحكومات واألمم والشـعوب 
وتقويـة الشـعور باملواطنـة، ومسـاعدة 
أطفـال التوحد عىل إعـادة الحياة لهم من 

خالل املشاركة يف تدريبهم وتأهيلهم“. 
 

صغمئ إظساظغئ
مـن جهته، يؤّكـد أحمـد محمد النهمي 
أن ما يقوم بـه املتطوعون من بذل مايل أَو 
عينـي أَو بدني أَو فكري هو عمل نابع من 
قناعـة وبدافع ديني وإنسـاني وبدون أي 

مقابل. 
ويؤمـل النهمي من العمـل الطوعي هو 
تحقيق أهداف كثرية، منها تطوير قدراتي 
واكتساب مهارات جديدة، وتخفيف معاناة 
املجتمعات من خـالل العمل الطوعي الذي 
نسـتطيع به أن نعيَد األمل ألطفال التوحد 
وإخراجهم من عاملهم الذي يعيشـون فيه 
إىل عالم فيه أمل وتفاؤل بتطوير مستواهم 

الذهني إىل األمام. 
وتأتي ُكـّل هذه املبادرات كأحد تجليات 
ثـورة الحـادي والعرشيـن مـن سـبتمرب 
٢٠١٤م التي قضت عىل الوصاية والهيمنة، 
وحّررت القرار اليمني من التبعية، فجاءت 
املبادرات واملشاريع الخريية يف هذا السياق، 
وهي بذلك تنقل املجتمع اليمني إىل مراحل 
ما إذَا ما استمر العطاء  متقدمة، ال ِســيـَّ
هـذه  واسـتمرت  العمـل،  يف  واإلخـالص 
املبـادرات املجتمعية بوترية عاليـة تنفيذاً 
لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد امللك بدر 
الديـن الحوثي –يحفظـه اللـه- وإيَمـاناً 
بأن اليمن ال يُنبى وال يسـتقيم إال بتعاون 
أهله عـىل الرب والتقوى، والتعـاُوُن يف ُكـّل 
مـا هو جميـل، وهـو بذلك أحد األسـلحة 
التـي يتم مـن خاللهـا مواجهـُة العدوان 
األمريكي السـعودّي، وإظهار أن الشـعب 
اليمنـي صابـٌر صامد ال يمكـن أن ينكرس 
عـىل اإلطالق، مهما تكالـب عليها األعداء، 
ومهما توحد األعداء يف خندق واحد؛ بَهدِف 

هزيمته وتركيعه. 
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وشـماتة وبعد أن عاثت 
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يف  والتدمـري  والقتـل 
العربية  املنطقة  شعوب 
الحـرة  واإلسـالمية 
للعـدوان  واملقاومـة 
الصهيوني  واالسـتكبار 

األمريكي. 
ـُد  يف الوقت الذي يصعِّ
الصهاينة من حربهم وجرائمهم بحق أبناء ومقدسات 
فلسـطني، ها هي السـعوديّة من تخوض حرباً عبثية 
وعدوانيـة يف اليمـن تحـّط من نفسـها وتسـقطها يف 
واألرسة  السياسـة  نعـاج  أنـَف  مرغمـة  الحضيـض 

الحاكمة وعلماء التديُّن املتصهني يف قوامه وقواعده. 
تسـتضيف مملكـة السـوء والبقرة الحلـوب لفيفاً 
من يهود ونصـارى معادين لألمـة وبوذيني وهندوس 
ـابي  جمعتهـم الرياض وكـر اإلرهاب والتطـرف الوهَّ
تحـت سـقف واحد وعـىل طاولـة واحدة هـي الدجل 
ـابيـة املنحرفة  والنفـاق والتدجني وفـق الثقافة الوهَّ
والتي اتخذت من اليهود والنصارى أرباباً من دون الله 

وأولياء من دون املسلمني. 
كذبـاً وبهتاناً وزوراً أقاموا مؤتمراً أسـموه (مؤتمر 

القيم املشرتكة بني أتباع األديان)! 
فهل يمتلك هؤالء األنجاس ذات القيم واألخالق التي 
يتبجحون بها أم أنها ذات القيم التي نراها ضد شـعب 
ومقدسـات فلسـطني ومسـلمي الروهينجـا يف بورما 

وماينمار. 
نعم هـي ذاتهـا قيـم الفسـق والرذيلة قيـم القتل 
والترشيـد قيـم التدمـري والتطهري العرقـي قيم من ال 
يرقبـون يف مؤمـٍن إالٍّ وال ذمة قيم مـن يعضون علينا 
كمسـلمني أصابع النـدم من الغيظ ومـن الحقد الذي 
جعلهـم أن يرضوا ضعفـاء اإلسـالم بأفواههم وتأبى 
قلوبهم من ال يرضون عن املسـلمني إِالَّ بعد أن يتبعون 
ملتهم ويسريون سريتهم وينتهجون نهجهم بثقافتهم 
ع بالكربياء واالسـتعالء عىل  ووعيهـم الخبيـث واملرصَّ
عـوام البرشيـة بمـا فيهـم مـن يعتقـدون عقائدهم 

الباطلة واملضلة. 
وعىل مرأى ومسـمع ومقربة ومشـاركة من علماء 
محسوبني عىل اإلسالم اجتمعت الرذائل والقاذورات يف 
الرياض ولم يعارضها أحد ولم تصدر فتاوى التحريم. 
قالوا عنه مؤتمر القيم املشـرتكة الدينية والروحية 
واإلنسـانية فـأي ديـن يمتلـك هـؤالء وأية إنسـانية 
وروحية يمتلكها هؤالء وأيُّ أديان سـماوية يّرشعون 
ألنفسهم وهم بال دين وبال عقيدة وبال ُهــِويَّة أصالً. 
بكسـاء الوقاحة والرذيلة أُقيم مؤتمر الرياض وفق 
الرغبة والقرار اإلرسائييل ما هو إالَّ مسار من مسارات 
التطبيـع والوالء لليهود والنصـارى وما هذه املقدمات 
إالَّ عربـون وفـاء خليجـي عربـي للصهاينـة وحتـى 
تتقبل الشـعوب هذه الفكرة املنحرفة والشـاذة والتي 
سـتُهــِوي بهـم إىل الوحل ولن تُرفـع لهم راية بفضل 
الله ثم بفضل وعي وبصرية الشعوب الحرة والرشيفة 
املسـلمة حقـاً يف القـول والعمـل والجهـاد يف محـور 

املقاومة وغريه من رشفاء العروبة والدين. 
الديـُن هو ديُن الله دين اإلسـالم الـذي فطر الناس 
عليـه وأرسـل أنبياَءه ورسـله بدعوة اإلسـالم والنور 

والهدى ومن يتبِغ غري اإلسالم ديناً فلن يُقبل منه. 
والدين بريء من هذه األديان وهذه املسـميات التي 
ال صلة بالتـوراة واإلنجيل والزبور وبـريء من رابطة 
العالم اإلسـالمي مـن تتخذ من السـعوديّة مقراً وآمراً 
وفق املنهج األمريكي اإلرسائيـيل كذلك هو براٌء أَيْـضاً 
ممن يناشـد السـالم والوئام والقيم ويطالب بالوحدة 
اإلنسـانية مـن اليهـود والنصـارى وعقـد الصفقات 
واملعاهـدات معهم حتى أية مسـميات كانت يف الوقت 
الذي يقتـل ويفتي بوجوب قتال ومحـو من يرفضون 

هذه املعتقدات وهذه الثقافات املنحطة والعليلة. 

 سطغ ظاشر 
منذ نيسان/أبريل املايض، بدأ تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي بالتسـويق ملا وصفها «مبادرة إنسانية إلطالق 
163 أسـرياً حوثيـاً شـاركوا يف العمليـات القتاليـة ضـد 
السـعوديّة»، وزعم أّن هذه الخطوة تأتـي؛ بَهدِف «إحالل 
السـالم وتثبيت الُهدنة وإنهاء ِملـف األرسى». وقد رصح 

بذلك املتحدث باسم تحالف العدوان تركي املالكي. 
ربما انخـدع البعض بهذا اإلعالن السـعودّي، ورأوا فيه 
تحوالً طارئاً يف سـلوك العدوان ضد اليمـن، الدولة الجارة 
للملكة، عىل مدى 7 سنوات، إىل سلوك مغاير؛ بَهدِف إحالل 
السـالم، غـري أنَّ ما حصل كان فضيحة مدوية وسـقوطاً 
إنسـانياً وأخالقياً، ذلك أنَّ السـعوديّة أفرجت عن أكثر من 

100 محتجز عىل خلفيات عدة ال عالقة لها أََساساً بالحرب وال بصنعاء، 
ال من قريب وال من بعيد، باسـتثناء 9 منهـم، بينهم 4 صيادين خطفوا 
مـن عرض البحر أثنـاء مزاولة مهنة الصيد، فيمـا 99 من املفرج عنهم 

مجهولون وغري مدرجني ضمن كشوف األرسى. 
وقـد شـهدوا بألسـنتهم بذلـك، بحسـب مراسـل قناتـي «العربية» 
و»الحدث» السـعوديّتني، الذي قال: «عندمـا تحدثت إليهم قالوا إنهم لم 
يكونـوا يف جبهات القتـال». وبإْمَكان القراء العـودة إىل إحدى مداخالته 
املبـارشة عـىل الهواء أثنـاء هبـوط املحتجزين يف مطار عـدن الدويل، ما 
يؤّكــد أن املفرج عنهـم ال عالقة لهم بالحرب، وال يندرجون ضمن ملف 
األرسى الذي تُعنَى به لجنة شؤون األرسى برئاسة عبد القادر املرتىض. 
ومثلما نسـف هـذا االعرتاف الدعايَة السـعوديّة عىل قاعدة «وشـهد 
شـاهد من أهلها»، َفــإنَّ املتحدث باسـم الصليب األحمر الدويل بشـري 
عمـر وصف مـن أطلقت السـعوديّة رساحهـم بـ»املحتجزيـن»، وليس 
«األرسى»، وثمـة َفـْرٌق كبريٌ يف القانـون الدويل اإلنسـاني بني مصطلح 

«محتجز» ومصطلح «أسري» (يفهمه خرباء القانون). 
 

املئسعُث افطمغ يف الفّت السسعدّي
وعىل الرغم من اعرتاف مراسل القناتني السعوديّتني بأّن املفرج عنهم 
لـم يكونوا يف جبهات القتال، وشـهادة اللجنة الدوليـة للصليب األحمر، 
فقـد سـارع املبعوث األممـي هانس غراند بـراغ إىل الرتحيـب بالخطوة 
السعوديّة، واعتربها إنجازاً و»خطوة مهمة نحو الوفاء بااللتزامات التي 
تعهد بها يف سـتوكهولم»، يف إشـارة إىل اتّفاق السـويد يف العام 2018م، 

وفقاً ملبدأ «الكل مقابل الكل». 
وبالتايل، إن املبعوث األممي هانس غراند برغ سقط يف وحل الفضيحة 
السعوديّة، وهو ما استدعى تنبيهاً من كبري املفاوضني محمد عبد السالم 
بـأنَّ «عىل األمم املتحـدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السـعوديّة 
السوداء وتبييضها وتجميلها، وال سيما يف قضايا باتت واضحة ومدعاة 
للسـخرية»، وطالب املبعوث األممي؛ باعتبَاره وسيطاً -أَو هكذا يفرتض 
أن يقـوم بدوره- بـ»املسـؤولية والحيادية وعدم مجـاراة املعتدي»؛ كي 
ال يكون مصريه كمصري املبعوث األممي السـابق إسـماعيل ولد الشيخ، 

الذي كان منحازاً بشكل فج إىل دول العدوان. 
يف اعتقـادي، هـذا التنبيه قـد يدفع صنعـاء مجـّدًدا إىل اتِّخاذ موقف 
سـيايس ودبلومـايس صـارم يقـيض بمقاطعة املبعـوث الـدويل وعدم 
التعاطي معه أَو اسـتقباله يف صنعـاء التي لم تعد تثق به؛ ألَنَّه انحاز إىل 
دول العـدوان، وانقلب عىل مقارباته السياسـية التي كان يؤمن بها قبل 

توليـه منصب املبعوث األممي إىل اليمن من ناحية، وألنه مع مرور وقت 
الُهدنـة املزمنة يخرس فرصة ذهبية كان يمكن البناء عليها نحو تحقيق 
الحل السـيايس والسالم الشـامل من ناحية أُخرى، يف ظل 
انسـداد األفق السـيايس، وتعثر الُهدنة اإلنسـانية، وعدم 
التـزام أهل العـدوان بفتح مطـار صنعاء أمـام الرحالت 
التجاريـة التـي نصت عليهـا الُهدنة، واسـتمرار الخروق 
امليدانية، ومواصلة العراقيل، والقرصنة البحرية للسـفن 
النفطية اإلنقاذية، وتعثر ملف األرسى، وغياب أي خطوة 
مـن خطوات بناء الثقة يف الثلث األخري من الُهدنة التي مر 

عليها قرابة 40 يوماً من دون تقدم يُذَكُر. 
وقـد قال رئيس اللجنـة الوطنية لشـؤون األرسى عبد 
القـادر املرتىض: «كان األحرى باملبعـوث األممي أن يلتزم 
الصمـت حيال هـذه املرسحية السـعوديّة، وأال يطلق هذا 
املوقف، وُخُصوصاً بعد أن سـمع توضيحـاً من صنعاء، تماماً كما التزم 
الصمـت حيال مبـادرات أحاديـة قدمتها صنعاء، وأفـرج بموجبها عن 

400 أسري». 
واعتـرب املرتـىض أن خطـوة السـعوديّة ومزاعمهـا بـ»وجود أرسى 
أجانب من أكرب الفضائح»؛ بَهدِف تثبيت الدعاية السعوديّة بـ»أن هناك 
مقاتلني أجانب يقفون إىل جانب الجيش واللجان الشـعبيّة»، والتغطية 
عـىل وجـود مقاتلني أجانب مـن مختلف الجنسـيات يقاتلـون يف صف 
التحالـف، وتم إطالق بعضهم ضمـن صفقات أحاديـة أَو برعاية األمم 

املتحدة. 
 

 شدغتٌئ جسعدّغٌئ جثغثة
حاولت السـعوديّة من خالل هذه الخطوة أن تتدثر برداء اإلنسـانية، 
وأن تتظاهـر بأنها مع السـالم، وأنها حريصة عىل إنهـاء ملف األرسى 
مـن باب املزايدة، علماً أنهـا من أكثر األطراف تعنتـاً وتعقيداً لهذا امللّف 
اإلنسـاني، لكنّهـا بهـذه الخطـوة أضافت فضيحـة جديدة إىل سـجلها 
الحافـل بالفضائح، وكان للجنـة األرسى دور بارز يف فضحها وحرشها 
يف الزاوية، إذ بادرت األخرية، وفور اسـتالمها كشوف أسماء األشخاص 
الذين سـيفرج عنهـم، بمطابقتهم مع قاعـدة بياناتهـا، ليتبني لها أن 
جميع املفرج عنهم غري موجودين، وأنهم ليسـوا أرسى حرب، باستثناء 
5 أشـخاص و4 صيادين اختطفتهـم قوات التحالف مـن البحر األحمر 

أثناء مزاولة مهنتهم اليومية يف الصيد. 
وقـد أبلغت الصليب األحمر بذلك قبل نحو أسـبوع، مخاطبة إياه بأن 
عـىل دول التحالـف التواصـل مـع وزارة الخارجية واملغرتبـني أَو وزارة 
املغرتبني ووزارة حقوق اإلنسـان؛ باعتبَار أن ملـف املغرتبني واملعتقلني 
واملخطوفـني ليس من ضمـن مهامها وصالحياتهـا، وأنها معنية فقط 
بـاألرسى واملفقوديـن، وأن عـىل دول العـدوان عـدم املتاجـرة يف ملف 
األرسى، وال يمكـن السـماح للسـعوديّة بتسـييس موضـوع العمالـة 
اليمنية أَو املعتقلني من الجنسيات املختلفة واستهدافهم وتقديمهم عىل 
أنهـم أرسى حرب. وقد جـرت العادة عىل أن ترّحل السـعوديّة املغرتبني 
واملعتقلـني واملختطفـني من دون مزايـدات، ومن دون إطـالق مبادرات 

كاذبة. 
يف الخالصـة، وضعت السـعوديّة نفسـها، ووضعت املبعـوث األممي 
معها، يف مأزق إنسـاني وسـيايس بهذه الفضيحة التـي جاءت يف الثلث 
األخري من الُهدنة، لتكشف أكثر مدى عرقلتهم ملف األرسى، وتعنّتهم يف 

تنفيذ الُهدنة اإلنسانية، بما يف ذلك فتح املطار، وهو أبرز بنودها. 

سئثالثالص الصاجمغ 
أنكر أفيخاي أدرعـي االعتداءات الصهيونية 
عىل الفلسـطينيني وقال: إن الطفلـة التميمي 
التـي احتجزت حتـى وصلت إىل سـن املراهقة 
لـم تكرب إال يف سـجونهم.! والطبيعـي أن يكرب 

اإلنسان وإن كان يف الفضاء. 
عىل العمـوم لطاملا بـّرر الجرائـم ونقل من 
البخاري وتحدث عن التطبيع.. وتغنى ويتغنى 
وسيسـتمر يف الكـذب حـول حقوق اإلنسـان 
وعـن النموذج اإلرسائيـيل يف التعامل الجيد مع 
مختلـف األديـان، يف محـاوالت منـه بالعربية 
مرادها الرد عىل وسـائل اإلعـالم العربية وغري 
العربية التي تكشـف حقائق الكيان اإلرسائييل 
الغاصب.. ليسـقط هـذا العـدّو يف دليل قاطع 
تنقله الصحافية املسيحية «شريين أبو عاقلة» 
ولكـن ليـس بحرب مـداد وال بصوت مسـموع 
ومشـهد مرئـي، وإنمـا بدم مسـفوك وصوت 
متحـرشج ومنظر ُمبْـٍك.. وهي التـي اعتادت 
عىل فضـح هذا الكيـان وصارعـت بتقاريرها 
كما بقية األحرار إنكار ُكـّل ممثليه بخصوص 
االعتداءات عىل فلسـطني والفلسطينيني.. ولم 

تكتـِف بذلـك بـل أرصت عىل إكمال مشـوارها 
الحافـل يف تعرية الكيـان الصهيوني والتعريف 
بجرائمه طـوال سـنوات، أكملت ذلـك لتؤّكـد 
صحة ما تقول، وتثبت بأنه كيان إجرامي يقتل 
بال رحمة ويسـجن بال سبب ويتواجد بال حق، 
ويقتل الصحفي فكيف بالعادي، ويرضب املرأة 

فكيف بالرجل. 
أّكــدت لنا الشـهيدة أبـو عاقلـة أن الكيان 
اإلرسائيـيل منزعج من نقـل الحقيقة ويخىش 
عىل نفسـه من غضب الشعوب وتوريث الحقد 
والكراهيـة تجاهـه، وأثبتـت بأنـه كان حاقدا 
عليها نتيجة جهودها اإلعالمية خالل حياتها. 

وباغتيالهـا أوضـح لنـا العـدّو الصهيونـي 
نجاح شـريين أبو عاقلة لروحها السالم، ولكن 
ملـاذا اآلن بعـد هـذه السـنوات؟ هـل التطبيع 
سـبب اغتيـال الصحفية شـريين أبـو عاقلة؟ 
هـل دفعت دول التطبيع العدّو لتقصد من يريد 
دون االهتمـام بأي رأي آخر وأعطته مزيداً من 

الجرأة؟ بالطبع نعم. 
ويبقـى السـؤال الحقيقـي: أيـن دور األمم 
املتحـدة التـي تفـرض العقوبات عـىل املحور 
املنـاوئ ألمريـكا، وأين حريـة الصحافة، وأين 

األمريكيـة  ومنهـا  العامليـة  الصحافـة  دور 
التـي ابتـزت الريـاض بقضيـة اغتيـال جمال 

خاشقجي؟! 
بل وهـل ستنشـط الجزيرة كمـا كان األمر 
أثنـاء الخـالف الخليجـي الخليجـي ُخُصوصاً 

والقتيل هذه املرة من طواقمها؟ 
ُعُمـوًمـا الرسـالة التـي قدمتها أبـو عاقلة 
كانـت واضحـة وال يمكن تجاهلهـا أَو التقليل 
مـن شـأنها أَو حـرف البوصلـة بخصوصهـا 
إىل مواضيـع أُخـرى كالجنـة والنـار وبتوجيٍه 
صهيوني لألدوات، وحتى وإن كانت سياسـات 
فاألفـراد  التفاعـل  تمنـع  اإلعالميـة  الـدول 
والضمائـر الحية واألحرار ال يمكن إسـكاتهم 
وال التضليل عليهـم وال خداعهم، وكل قلم من 
هذه األقـالم مجبور عـىل البـوح والتعبري عن 
خالص العزاء والحزن عىل مصاب فتاة عربية، 
وعىل أيدي شذاذ اآلفاق حقا وبما تعنيه الجملة 
من حقراء العالم يف تجمع ال ينجح معه سـوى 
مـا قام به حـزب الله يف حرب تمـوز وغريها.. 
الدحـر وال غـري الدحـر ملـن اسـتحىل االغتيال 

واالعتقال والنحر. 
النرص لفلسطني، والخزي والعار للمطبعني. 
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خطعد الحرشغ

يف خضـم األحـداث الرهيبـة التي تجري مـن حولنا، 
وبينمـا العالـم العربـي واإلسـالمي غـارٌق يف متاهات 
التفـرق، واالختـالف، والتحليالت التي ال جـدوى منها، 
يف حـني أن القدس الرشيـف وأبناَءها يعانـون األمرَّين 
يف ظل غيـاب الحكومـات العربية واإلسـالمية املنافقة 
عن املشـهد الدامي واملؤلم للفلسـطينيني وهم يقومون 
ــة اإلسـالمية جمعاَء يف حماية  بالواجب نيابًة عن األُمَّ
القدس واملقدسات، اللهم إال ما كان من محور املقاومة 
الباسلة من دعم وجهود نرصة لألقىص الرشيف، َودعماً 
لرجال الرجال املرابطني يف ساحات القدس املبارك، نجد 
اليمن امليمون بحمد الله تعاىل وفضله، له النصيب األوىف 
والحـظ األكمـل مـن الجهاد يف سـبيل الله تعاىل سـواء 
عىل مسـتوى الدعم لالنتفاضة الفلسطينية أَو مقارعة 
قوى االسـتكبار العاملي وعدوانهم عىل اليمن؛ وألن يمن 
اإليَمان والحكمة حباه اللـه وأهداه الَعَلم القائد الرباني 
السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثـي (يحفظه الله) الذي 
ال يفتـأ يحـث الشـعب اليمني عـىل الجهـاد املقدس يف 
ُكــّل املجاالت، ابتداًء باملواجهات العسـكرية يف جبهات 
الـرشف والكرامـة، ُمـروًرا بمواجهة الحـرب الناعمة، 
وختاًما وليـس خاتمة بافتتاح املراكز الصيفية املباركة 
التـي تمثل نواة الحتواء الطالب من ُكـّل مكان، وتوحيد 
كلمتهـم، وجمـع شـملهم، وتنميـة مداركهـم الذاتية 

ومواهبهم الكامنة. 
وإيَماناً منه -سـالم الله عليـه- بأهميّة تربية الجيل 
الناشـئ تربية إيَمانية واعية، وتدريب األجيال الجديدة 
عىل تنمية مواهبهم واستغالل طاقتهم اإلبداعية يف ُكـّل 
املجـاالت، وحرصاً عـىل الوقت الثمني يف فـرتات العطل 
واإلجازات الرسـمية، فقد كان افتتـاح املراكز الصيفية 
تتويج للعملية التعليمية الجهادية يف ظل ظروف صعبة 

للغاية، َوعدوان شامل، وحصار مطبق. 
 فهيهـات أن تلـني عزائمنـا، أَو تخـر قواتنـا مهمـا 
تكالب علينا أعداء اإلنسـانية مـن ُكـّل جانب، فَهـا هو 
بلـد اإليَمـان والحكمة يشـهد موجة وعـي المثيل لها، 
وجرعات بصـرية تنري له الدروب، وتـيضء له الظلمات 

من خالل توجيهات السيد القائد سالم الله عليه. 
إن املراكـز الصيفية تمثـل التوّجـَه الصحيـَح البنَّاء 
الراهنـة،  املرحلـة  بخطـورة  الجديـد  الجيـل  لتوعيـة 
ــة العربية واإلسالمية ككل،  والتحديات التي تواجه األُمَّ
وترسـم الخطـوط العريضة فيما يجـب أن يكون عليه 
النشء الصالح من اهتمام بالعلم، وتثمني قيمة الوقت، 

وأهميّة االرتقاء بالفكر، ومحاربة الجمود والتخلف. 
إن املراكز الصيفية تحتضـن الطالب من ُكـّل مكان، 
َوتجمـع األبدان وتؤلـف القلوب يف مشـهد أخوي قّل أن 

نجد نظريه عىل طول البالد العربية وعرضها. 
إن املراكـز الصيفية بؤرة الحتواء الطـالب بعيًدا عن 

املذاهب الطائفية، والنعرات العصبية الضيقة.. 
إن املراكز الصيفية تدشـني للعمـل الرتبوي الجهادي 
الـذي يؤسـس لجيل متأهـل كامل األهليـة ألن يخوض 
ل طاقتـه وإبداعه يف مجاالت العلم  غمار الحياة، ويشـغَّ

املختلفة. 
إن املراكـز الصيفيـة بمثابة طاقـة إيَمانية متجددة، 
تضاف إىل رصيد املنجزات العظيمة لهذا الوطن املنترص 

أصالً ومضموناً. 
إن املراكز الصيفية تدريـب وتأهيل وتنمية الخربات، 
واسـتيعاب القدرات لتوجيهها التوجيـه الصحيح نحو 

الهدف األسمى لإلنسان يف هذا الحياة. 
ومـا أحرانا نحن الشـعب اليمنـي بالـذات، ويف هذه 
املرحلة الحرجة أن نحرص عىل أوقاتنا، ونستغل قدراتنا 

فيما يعود علينا باإلنتاج والنفع يف الدنيا واآلخرة. 
النـرص  مقومـات  مـن  لهـي  الصيفيـة  املراكـز  إن 
واالنتصـار، وصناعـة الجيـل الواعـد املجاهـد، الـذي 
يسـمو عىل ُكـّل األفكار املنحرفـة، ويتعاىل عىل األفهام 
الخاطئة، ويضع قدمة بثبات ورسوخ فوق ُسلَّم النرص 

ومعارج الخلود. 

طتمث سطغ العادي
املصالحـة الشـخصية فـوق الـكل وعىل هـذا الطريق 
تسـري ركائـز ثالـوث الـرش كما يحصـل من قبـل زعماء 
املافيـا العاملية ولتتضح الصورة ُكشـفت ضبابية الخالف 
الوهمـي بـني النظامـني السـعودّي واألمريكـي بـني ابن 
سـلمان والحـزب الديمقراطي ممثال بالرئيـس األمريكي 
بايدن، فبتدخل إرسائييل كطرف أهل لكال الطرفني، أمريكا 
تسـتعيُد ابن سلمان لعصمتها بعد نشـوز لم يدم طويالً، 
تُرِجَم ذلك بلقاءات حميمية البن سلمان مع CIA لتحسني 
عالقتهمـا الداخلية، ُخُصوصـاً أمام مناقشـة العديد من 
املِلفـات والقضايا املشـرتكة والتي اهمهـا (حرب اليمن) 

والعديد من امللفات املشرتكة. 
ال خـالف بينهم فـوق قناعتهم الراسـخة يف العقل الباطـن والظاهر 
للطرفـني األمريكـي واالرسة امللعونـة شـياطني الحكم السـعودّي من 
يقطنون تحت سـقف بيـت العنكبوت ضمن حلقة نظـام زعماء املافيا 
واملاسـونية اليهوديـة مـن حكمـوا الداخـل واملحيط وفرضـوا واقعا يف 
ـابي  الخـارج اإلقليمي بسياسـة التضليـل والتهويل عرب التدجـني الوهَّ
واإلعـالم املأجـور واملـال والقوة ولتسـتمر مسـري حياتهـم اإلجرامية 
يعتمـدون أحياناً عىل سياسـة العصاء والجـزرة وأحياناً سياسـة أخذ 
ُكـّل حقوق غريهم؛ ِمن أجِل أن يقدموا نفوسـهم تحت عنوان اإلنسانية 
ليعطوهم فقط بمقدار يسـري أَو بعض من رائحة تلك الحقوق املسلوبة 
كمـا يحصل اليـوم يف كذبة ُهدنة األمـم املتحدة والتي لـم تكن لليمنيني 
سـوى رساب اسـتمر أكثر من شهر ولألسـف وصل الحال بثالوث الرش 
بالتمنن عىل الشـعب اليمني عىل نعمة محتوى الرساب الذي يف الحقيقة 
لم يوافقوا عىل تقديم الرساب لكم يا شـعب اليمن سـوى لعجزهم أمام 

صمودكم الجبار أمام سياسة تحالف االستكبار العاملي الهش. 
 وَهكـذا ثالـوث الرش هم ُمسـتمّرون عىل قاعدة اسـتخدام سياسـة 
االقتـدار البطش بكل ما يقـدرون عليه والحـوار والُهدنة 
أمـام مـا يعجزون عليـة بالقوة وعىل هذه املعايري تسـري 
سياسـة التنسـيق املدفوعـة مسـبًقا ألعضـاء وممثلني 
ومندوبي األمم املتحدة والتي لم تتحد األمم املتحدة سـوى 
مع ثالـوث الرش عىل دماء األبرياء وعىل قتل وحصار ُكـّل 

أبناء الشعب اليمني وشعوب دول املقاومة واملمانعة. 
انزَعــاج إرسائيل مـن حديث الوزير الـرويس الفروف 
عندمـا حرك امليـاه الراكدة للنازية اليهوديـة التي تغفلها 
جميع شـعوب العالمِ إزعاج يهـود إرسائيل والذي لم يكن 
عفويا إنمـا خلق الخوف الكبري من أن يخـرج هذا العالم 
الصامت من سـباتهم امُلسـتمّر لعقوٍد من الزمن الوقع يف 
فخ سياسـة التنويم املغناطييس للعقول البرشيـة من قبل ثالوث الرش، 
مـن تعاظمت دولتهم عىل توارث شـيطنة وخبث جميع األمم السـابقة 
من بني إرسائيل من حاربوا وقاتلو األنبياء ووقفوا يف سـبيل الشـيطان، 
ــة اإلسـالمية املنافقني  وكمل املشـهد واملشـوار بدخول شـياطني األُمَّ

قريش واجالف العرب الخليجيني. 
حقيقة يجب أن تعرفها ُكـّل شـعوب العالـم لقد أصبح نظام الحكم 
الخليجي والعربي يشكل ضلعاً مهم يف الشكل الهنديس ملثلث ثالوث الرش 
الصهيـو أمريكـي والذي ال بقاء لهـذه العصابة إالَّ بتدمـري كامل معالم 
حيـاة الحرية لجر العالـم إىل مربع األذالء والعبوديـة والحروب والدمار 

الشامل.
دائرة الرصاع اليوم تتوسـع لتكشـف حقائق هذا الثالوث الرسطاني 
الخبيث والتي سـقط فيها العديد من أنظمة هذا العالم الواسع والعاقبة 

للمتقني. 

سئثالشظغ السجي

وبمـا أن املسـؤولية العامـة أمانـة يجـب أن يؤديَهـا 
املكلـُف عىل الوجه املطلـوب ويف حال تأديتهـا عىل الوجه 
الـذي يتوجـب أن تكون عليه َفــإنَّ املكلـَف يدخل ضمن 
مـن أحبهم الله يف قوله تعـاىل: (َواللَُّه يُِحبُّ اْلُمْحِسـِننَي)؛ 
ألَنَّ تأدية األمانة من أفضل قيم اإلحسـان، واإلحسـان إىل 
عباد اللـه ال يرغب فيه وال يحب القيام به إال من له نفس 
مؤمنة ترى فيه قربة عظيمة إىل الله وهذا الشعور سيقود 
إىل استشـعار نفـيس عميق لدى املسـؤول بـأن وجوده يف 
قمـة الهرم الوظيفـي يف هذا املرفق أو تلـك اإلدارة أَو هذه 
املؤّسسـة العامـة يحتم عليـه مضاعفَة الجهـود لخدمة 
جمهوره ومجتمعه واملسـتهدفني من أنشـطته وأعماله، 
وبالتايل سـتتبلور عنده قناعـة تامة برضورة خروجه من 

اإلطـار الشـخيص النفعي الخـاص إىل اإلطـار املجتمعي العام الشـامل 
وتبعاً لذلك ستتوسـع مداركه وتتجدد أفكاره لتواكب قناعاته سيتمّكن 
من اسـتيعاب مـا حوله مـن االتّجاهـات َوالتناقضـات واملصالح ببعد 
نظر وبصرية وسـيخلق عنده اسـترشافاً ملستقبل مؤّسسـته وما يجب 
أن تكـون عليه بل إنه سـيكون قادراً عىل تشـخيص مـا يتوقع ظهوره 
من مسـتجدات أَو صعوبات أثناء عملـه اإلداري، وبالتايل يقرتح الحلول 

واملعالجات املناسبة. 
املسـؤولية العامة الرسـمية تحتـاج إىل املؤهالت العلميـة َوالخربات 
اإلدارية ولكن ذلـك ال يكفي إذَا لم يصاحب تلك املؤهالت والخربات زكاء 
نفـيس ووعي وبصرية وتجـدد يف األفكار ومنطق إيَماني وسـلوك عميل 
قرآنـي؛ ألَنَّ هـذه املبـادئ والقيم هـي الحصن الحصني للمسـؤول من 
الغواية ولألعمال من االنحراف وهذه ما يجب أن يتمتع بها ُكـّل مسؤول 

أَو مكلف يتوىل زمام املسؤولية.
بل إن هذه املبادئ يف حال االلتزام بها هي من سـتخلق لدى املسـؤول 
الشـفافية والنزاهة َوالقدرة والرغبة النفسـية يف رعاية مصالح الناس 
واالهتمـام بتنميتهـا وحتـى إيجادها يف ظل شـحة اإلْمَكانيـات أَو قلة 
الكوادر َويف حال كان املسؤول فارغاً من تلك القيم أَو أنه يفتقر لبعضها 
َفــإنَّ عليـه رسعَة اكتسـابها وتعلمها عـرب الهدى القرآنـي املوضح يف 
محارضات السـيد القائد الرتبوية الشـاملة لينهل من معينها ويقتبس 

من نورها ببصرية وعزم عىل االسـتفادة منها والتنفيذ ملحتواها وليدرك 
املسؤول أن السري بال هدى وأن إغفال تلك القيم الدينية واملبادئ اإليَمانية 
وعدم ارتواء النفس منها سـيكون له انعكاسـات خطرية 
عليـه وعىل عمله وعىل مـن حوله، بل إن التغافل يسـبب 
الكرب والغرور يؤدي إىل سيطرة النفس األّمارة بالسوء عىل 
مجمل ترصفات املسـؤول وبالتايل االنحدار نحو الفسـاد 
املـايل واإلداري والتعامـل األحمق وحرف مسـار وأهداف 
املرفق أَو املؤّسسـة وهـذا ما يجب أن يتنبـه له املكلفون 
ويحرصوا عىل عدم حدوثه؛ كونه رذيلًة َوسقوطاً أخالقياً 
قـد يقع فيـه أي مكلف بمسـؤولية عامة إذا لـم يحّصن 
نفسـه بهدى الله وتعاليم دينه وهذا ما سيودي إىل تحويل 
املؤّسسـة من مرفق خدمي عام إىل مرفق إقطاعي شـليل 
وسـيحجم دورهـا من خدمـة عامة إىل خدمـة للمصالح 

الشخصية الفردية، وهنا تكمن الخطورة. 
عىل املسـؤول املكلف أن يركز اهتماَمـه إىل كيفية االرتقاء بالخدمات 
التـي يقدمها للجماهـري الذي وجد لخدمتهم ورعايـة مصالحهم والتي 
سـيحّقق بها النسبة الكربى من رضاهم أَو وإهمالها سيبعث سخطهم 
وتذمرهـم ولتـدارك السـخط والوصـول إىل رضـا الجماهـري ال بُـدَّ من 
التخطيط االسـرتاتيجي املحكم واملدروس املصحوب بجهود مركزة وفق 
غايـات صافية نقية خالية من اللف والدوران تهدف إىل تحقيق النسـبة 
العليـا من اإلنجـاز ورعاية مصالح الناس والتي هـي يف مجملها خدمة 

ة بصورة شاملة.  عامة يستفيد منها الوطن واملواطن واألمَّ
قلم املسؤول وأفكاره وأعماله ومهامه اليومية واألسبوعية والشهرية 
جميعهـا يجـب أن تسـتحرض الله تعـاىل ورعايته وشـديد عقابه ما لم 
فاالنحدار إىل الهاوية هو األقرب منه إىل النجاح وحينها سيلعن الشيطان 

َويلوم نفسه يف الوقت الضائع.. 
لن ترتقي أمتنا من خالل ثقافة األنا واملصالح الشخصية وال من خالل 
العمـل الدؤوب لتلبية رغبات األهل ومصالح األوالد وضمان مسـتقبلهم 

ــة ومصالحها العامة للمجهول ليتوىل رعايتها.  وترك مستقبل األُمَّ
ـــة وتحقيق أهدافها ورعاية  يجب أن يكون شـعارنا اليوم بناء األُمَّ
مصالحها بصورة عامة وعربها ستتحّقق املصالح الفردية والشخصية 
ـة مرتابطة  وبالتايل نضمن مسـتقبل األبناء واألحفاد؛ ألَنَّنا جـزء من أُمَّ

ـة أُخرجت للناس. وصفها الله بأنها خري أُمَّ
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يوضح الشـهيُد القائد حسـني بدر 
الدين الحوثـي -رضوان الله عليه- يف 
محـارضة «إن الذيـن قالـوا ربنا الله 
ثم استقاموا»، أهميّة التسليم ألوامر 
الله وترشيعاته وعدم الَحيِْد عنها أليِّ 
حـال من األحـوال، مبينًـا أن عواقب 
االسـتعالء واإلعراض عـن ترشيعات 
اللـه وأوامـره هـو الخـزي يف الدنيـا 

واآلخرة. 
ويطـرح الشـهيد القائـد مسـألة 
هامـة يف جانـب االسـتقامة قائـالً: 
«عندما تسـري عىل النهج الذي رسمه 
فتشـعر  لـك  وتعـاىل  سـبحانه  اللـه 
بعظمـة اللـه، أنـت تسـري يف طريق 
التكامـل نحـو الله سـبحانه وتعاىل؛ 
ألَنَّك عبَّدت نفسك لله، وكل ما يرشعه 
اللـه لك إنمـا هو؛ ِمن أجـِل تكريمك، 
حتى هـذا الـذي يبدو لـك يف الصورة 
وكأنه إذالل لك، إنه تكريم يف النهاية، 

إنه تكريم يف النتيجة». 

الاسطغُط جرُّ اقجاصاطئ
مثاالً  املحـارضة  خـالل  ويـرضب 
للسـقوط أمام االبتـالء اإللهي بـ»أن 
عاملـاً من علمـاء بني إرسائيـل ابتيل 
وسـقط يف االمتحان، واهتز، ورضب 
اللـه لـه مثـالً سـيئاً: {َفَمثَلُـُه َكَمثَِل 
اْلَكْلِب إِْن تَْحِمـْل َعَليِْه يَْلَهْث أَو تَْرتُْكُه 
يَْلَهْث}؛ ألَنَّه لـم يرتح ملوىس، أَو يدين 

بالفضل لهـذا الشـخص، فهو معتز 
بأنه عالم، بأنه كذا». 

غــعرد  واقجــاسقء  الاضــرب 
اإلظسان إىل اقظتراف والُثسران

ويذكـر الشـهيد القائـد أنموذجـاً 
والعظمـة  والكربيـاء  للنفـاق  آخـر 
قائـالً: «عبد الله بن أُبـي، ملاذا تحول 
إىل منافـق، وزعيم للمنافقـني أَيْـضاً 
ملاذا؟ ابتيل من هذا النوع من االبتالء، 
كان قبل أن يَِصَل رسول الله (صلوات 
اللـه عليـه وعـىل آلـه)، ويتفـق مع 
مجموعـة كبرية مـن سـكان املدينة 
ممن أسـلموا عىل أن يهاجـر لديهم، 
كانـوا قـد اتفقـوا قبـُل ويف وقت من 
األوقات عـىل أن يتوُِّجوه ملكاً عليهم، 
عىل األوس والخـزرج، جاء محمد بن 
عبد الله (صلوات الله عليه وعىل آله) 
وأخـذ الوجاهـة كلها، واتّجـه الناُس 
نحوه، نبي يوحـى إليه تجب طاعته، 

طاعته من طاعة الله». 
ويضيـف أن هـذا الشـخص (عبد 
اللـه بن أبـي) كان قد أحـبَّ الكربياء 
ج كملك عىل  وامللك والعظمة، وأن يتوَّ
قبيلتـني كبريتـني: األوس والخـزرج، 
مـاذا عمـل؟ لـو أنـه أدرك املسـألة، 
ه ما قيمة  واستسـلم للـه، وآمن؛ ألَنـَّ
هـذا الـُملـك الـذي كنت أطمـع فيه، 
وهـذا التـاج الـذي كنت أرغـب فيه، 
وهذه الكربياء التي كنت أريد أن أصل 
إليهـا، ما قيمتها مع نعمـة بني يديَّ 

نبـي أعيش معـه، نبي أطيعـه، نبي 
ألتـزم بأوامـره، يُوحى إليـه مبارشًة 
من الله سـبحانه وتعاىل، لكنه أَيْـضاً 
سـقط يف االمتحـان، ونيس أنـه عبٌد 
لله، وتحول إىل شخص يكيد، ويمكر، 
ويعمـل بكل وسـيلة ملحاربة رسـول 
اللـه (صلـوات اللـه عليه وعـىل آله) 
والدعوة اإلسالمية، فاعترب منافقاً بل 
كبري املنافقني، وأصبـح مذموماً عند 

املسلمني جميعاً. 
ويسـتدل الشـهيد القائـد بقصـة 
إبليـس الذي رفـض التسـليم ألوامر 
اللـه بعد أن كان يف مسـتوى عاٍل من 
يف  درسـاً  ــة  لألُمَّ ليقـدم  العبوديـة؛ 
أهميّة التسـليم والخضـوع واالنقياد 
لتوجيهـات الله مهما كان مسـتوى 
عبادتـك أَو زهـدك أَو درجـة إيمانك، 
فإنهـا ال تجـدي مع مخالفتـك أوامَر 

الله أَو تسقط أمام ابتالءاته. 
الـيشء  نفـس  «إبليـس  ويقـول: 
تعـّرض المتحان من هـذا النوع، من 
هذا النـوع، تجد أنـه كان يف صفوِف 
املالئكـة نحـو من سـتة آالف سـنة، 
لكـن  وتعـاىل،  سـبحانه  اللـه  يعبـد 
حتى املالئكة أنفسـهم يتعّرضون إىل 
ابتـالء من هذا النـوع، وحتى األنبياء 
أنفسـهم يتعرضون إىل ابتالء من هذا 
النـوع، االبتـالء الذي ينسـف التعايل، 
ينسـف التعـايل، استسـالم كامل لله 
سـبحانه وتعـاىل، اللـُه ملَّا خلـق آدم 
أمر املالئكة كلهم أجمعني بالسـجود 
كبرية،  آلدم، املالئكة يحملـون عقوالً 

معنـى  ويعرفـون  وفهمـاً،  ووعيـاً، 
وتعـاىل،  سـبحانه  للـه  عبوديتهـم 
استجابوا، اسـتجابوا، لم يقولوا هذا 
ُخلق مـن تراب ونحن خلقنا من نور، 
والنـور أفضل من الـرتاب، وال يمكن، 
َو.. َو.. ال، إبليـس وحـَده اسـتكرب، 
اسـتكرب، ورفض أن يسـجد آلدم بعد 
أمر الله سـبحانه وتعـاىل: {إِالَّ إِبِْليَس 
اْسـتَْكَربَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن}، سقط 
يف االمتحـان أَيْـضاً وكـذب يف ادِّعائه 
العبوديـة للـه التـي ظل عليها سـتة 
قصـرية،  ليسـت  فـرتة  سـنة،  آالف 
ليسـت بسيطة، تفلسـف لنفسه بما 
يعزز لديه الشعور بالتعايل، االحتفاظ 
بشـعور التعايل لديـه! {أَنَا َخـرْيٌ ِمنُْه 
َخَلْقتَِني ِمْن نَـاٍر َوَخَلْقتَُه ِمْن ِطنٍي}) 

ال يمكن، واقتنع بهذا املربّر».
ويشـري السـيد حسـني بدر الدين 
الحوثـي إىل أن اإلنسـان نفسـه قـد 
يصل إىل هذه الحالـة (حالة إبليس)، 
قد تقف أمام ترشيـع إلهي، أَو ابتالء 
إلهي من هذا النوع، فتأتي لتتفلسف 
تكّرره  معيناً  لنفسـك، وتخرتع مربّراً 
اقتناعـاً  بـه  وتقنـع  ذهنيـك،  عـىل 

سطحياً. 

تحرغساُت اهللا لاضرغط اإلظسان
ويؤّكـد: «عندما تسـري عىل النهج 
الذي رسـمه الله سـبحانه وتعاىل لك 
فتشـعر بعظمـة اللـه، أنت تسـريُ يف 
طريـق التكامـل نحـو الله سـبحانه 

وتعـاىل؛ ألَنَّك عبَّدت نفسـك لله، وكل 
مـا يرشعه الله لك إنمـا هو؛ ِمن أجِل 
تكريمـك، حتى هذا الـذي يبدو لك يف 
الصـورة وكأنه إذالل لـك، إنه تكريم 
يف النهاية، إنه تكريم يف النتيجة، لكن 
العكس هو الذلـة أن أتعاىل، وأرفض، 
أقـول: ال، {أَنَا َخرْيٌ ِمنْـُه َخَلْقتَِني ِمْن 
نَـاٍر َوَخَلْقتَـُه ِمـْن ِطنٍي} مـاذا كانت 

النتيجة؟

الثجي ظاتٌب سظ السخغان هللا
ويتسـاءل الشـهيُد القائُد عن حال 
إبليس بعد استكباره قائالً: «ألم يُطرد 
إبليـس؟ ألم يلعن؟ ألـم يلعنه أولياؤه 
وأعـداؤه من البـرش؟ ويظـل ملعوناً 
منـذ أن ارتكب هـذه املخالفة  طريداً 
إىل يوم الدين، يذكر بشـيطان رجيم، 
ملعـون يف الدنيـا ويف اآلخـرة، هــل 
اعتـز إبليس؟ هـل بقيت له مشـاعر 
العظمـة؟ {أَنَا َخرْيٌ ِمنْـُه َخَلْقتَِني ِمْن 
نَـاٍر َوَخَلْقتَـُه ِمـْن ِطـنٍي}، أم أن الله 
نسـف ُكـلَّ هذه العظمـة، وألزم ُكـلَّ 
عبيده بلعنه وطرده من السماء {َقاَل 

اْخُرْج ِمنَْها َمذُْءوماً َمْدُحوراً}. 
القائـد  الشـهيد  يؤّكــد  وهنـا 
رضورَة التسـليم ألوامر الله والسـري 
وفـق ترشيعاتـه التي تعتـرب تكريماً 
لإلنسـان ورفعة له، وأن مخالفة تلك 
التوجيهات يؤدي باإلنسـان إىل الطرد 
من رحمـة اللـه، ويجلب لـه العذاَب 

والخزي والهالك يف الدنيا واآلخرة. 

ظئغض بظ جئض 

يجب أن نعرَف أننا هنا يف هذه الحياة الدنيا 

يف عمـر قصـري وسـنوات معـدودة ال تقارن 

بسـاعة واحـدة من سـاعات يـوم القيامة، 

فمن املهمِّ أن نعرف أنفسـنا ونعرف الله حقَّ 

املعرفـة، نعـرف واجبنـا يف هذه الحيـاة ولم 

ُخلقنا، وما الغاية من وجودنا؟! 

َونبلغ تلك الغاية وهي رضا الله (سـبحانه 

َوتعـاىل)، والعمـل عـىل إقامة الديـن ونرصة 

الحق واملسـتضعفني، والجهاد يف سـبيل الله 

ضد الطغاة املجرمني. 

وجودنـا أبعـُد وأهمُّ من أن يقـاس باألكل 

والرشب والتناسل، َواقتفاء األرزاق، وتكديس 

األمـوال؛ ألَنَّ االنتهـاء من ُكـلِّ هـذا إىل القرب 

الـذي ال نهـوض منـه إّال لتصفية الحسـاب 

تصفيـة نتيجتها إمـا جحيم نـاره ال تخمد، 

وإمـا نعيم جماله ال يذوي، ويف كلتا الحالتني 

نحن يف خلود أبـدي، وكلمة «الخلود» وحدها 

مخيفـة وتنذرنا قبـل فـوات األوان؛ ألَنَّ هذا 

الخلـود ال انتهـاء له وال مفـرَّ منـه إّال إليه، 

وبالتايل فإن الدنيا ليسـت سوى مقر اختبار 

ورساب منتـٍه، هنا الفخ واملزلقة إذَا لم ننتبه 

لهذا اليشء. 

القـرآُن يعطينـا الحكمَة، ينذرنـا يحذرنا، 

يكفينـا ملعرفة اللـه ومعرفة أنفسـنا وغاية 

وجودنا، ثـم لقياس أعمالنـا ومعرفة مقرنا 

وموقعنـا يف اآلخرة، إما يف الجنة وإما يف النار 

والعياذ بالله. 

آيـة واحدة تنسـف ُكــلَّ أعذارنـا وتطيح 

بتكاسل البعض منا عن الجهاد يف سبيل الله 

قـال (تعاىل): (أَْم َحِسـبْتُْم أَن تَْدُخلُـوا اْلَجنََّة 

ـا يَْعَلِم اللَّـُه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُكـْم َويَْعَلَم  َوَلمَّ

اِبِريـَن)، وكأنـه يقول لنا فلتيأسـوا أنه  الصَّ

ال جنـة إّال بجهاد، ثم يف آيـة أُخرى البيع من 

الله أننا لسنا ألنفسنا وأموالنا ليست لنا إنما 

هـي هبة من اللـه ليعرف صدقنـا ويختربنا 

بها، قال تعاىل: (إِنَّ اللََّه اْشَرتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي 

أَنُفَسـُهْم َوأَْمَواَلُهم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة يَُقاِتلُوَن ِيف 

ا  َسِبيِل اللَِّه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن وَْعًدا َعَليِْه َحقٍّ

ْوَراِة َواْإلِنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه  ِيف التـَّ

وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُم ِبِه  ِمَن اللَِّه َفاْسـتَبِْرشُ

َوذَِلـَك ُهَو اْلَفـْوُز اْلَعِظيـُم)، إذَاً ُكـلُّ ما معنا 

هو اختبـار لنا وهي صفقة رابحـة بني الله 

وعباده املؤمنني ثمنها الجنة.

ٍة  ـن رَّبُِّكـْم َوَجنـَّ (َوَسـاِرُعوا إَِىل َمْغِفـَرٍة مِّ

ـَماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنَي)،  َعْرُضَها السَّ

عنرص مهم أن تكون مسـارعاً سـبّاقاً مليدان 

الجهاد والبـذل والعطاء وهـي تجارة رابحة 

ال خسـارة فيها، وآيات كثرية يف القرآن تحثُّ 

اإلنسـان عىل املسـارعة يف السري بأشواقه إىل 

الحـق والحرية والكمـال، إىل ما فيـه نجاته 

وصالحـه وفالحـه وفـوزه يف الحيـاة الدنيا 

اإلنسـان  حيـاة  لتجعـل  وكافيـة  واآلخـرة، 

وموتـه خالصاً للـه، ولكن غرائـز الكثري من 

البـرش البهيمية فيهم تثاقـل خطاهم وتقف 

بهـم يف عنرص الحيـاة إىل الحيـاد بما تنرشه 

السـود،  الدنيـا  شـهوات  مـن  وجدانهـم  يف 

َويف أفكارهـم بأمجـاد زائفـة منتهية تؤدي 

بصاحبها إىل النار إن لم يمزقها ويشنها قبل 

ُكــّل يشء حرباً شـعواء عىل نفسـه األمارة 

بالسـوء، وهي حـرب مقدسـة وواجبة عىل 

ُكـلِّ إنسـان، لكي تنأى به بعيًدا عن سـخط 

اللـه وعذابه وتحفزه للجهـاد وال تحرفه عن 

الرصاط املسـتقيم والقيام بمسؤولياته التي 

ما خلـق إّال ألجلها يف هذه الحيـاة، والعاقبة 

للمتقني. 

 صراءة طظ ططجطئ (إن الثغظ صالعا ربظا اهللا بط اجاصاطعا) لطحعغث الصائث -رضعان اهللا سطغه-: صراءة طظ ططجطئ (إن الثغظ صالعا ربظا اهللا بط اجاصاطعا) لطحعغث الصائث -رضعان اهللا سطغه-:

اقجاضئاُر واقجاسقء غترف اإلظسان سظ ذرغص 
اقجاصاطئ وغةطإ له الثجَي يف الثظغا واآلخرة 

إصاطُئ التص غاغُئ وجعد اإلظسانإصاطُئ التص غاغُئ وجعد اإلظسان
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شغما اجاحعث طصثجغ طاأبرًا بإخاباه برخاص السثّو داخض افصخى المئارك 

املصاوطئ تثسع الفطسطغظغني إىل حث الرتال 
لفصخى الغعم ردًا سطى تخسغث السثّو الخعغعظغ

شغما دطحص تآّضـث سطى دور أطرغضا وأدواتعا اإلرعابغغظ شغ تثطغر اقصاخاد وظعإ البروات  

غارات خعغعظغئ سطى جعرغا تثطش 5 حعثاء يف رغش طخغاف

تصرغر: أطرغضا تسطح أوضراظغا بـ40 ططغار دوقر والطئصئ الساططئ تثشع البمظ

 : طاابسات
السـبت،  أمـس  حمـاس،  حركـة  حـّذرت 
ى «جماعـات الهيكل»  مـن دعـوات مـا يَُسـمَّ
الصهيونية املتطّرفة باقتحام املسـجد األقىص 
اليوم األحد، يف ذكرى النكبة، وسـماح سلطات 
االحتـالل بذلـك، معتربة ذلـك تصعيـداً خطرياً 
واستفزازاً ملشاعر الشـعب الفلسطيني واألمة 

العربية واإلسالمية. 
ويف ترصيـح صحفـي لوكالة «صفـا»، أمس 
السـبت، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم 
قاسـم: إن هـذه الدعـوات هـي دفـع إىل صدام 
مفتوح يتحمل العدّو اإلرسائيـيل تبعاِته كاملة، 
مبينًا أن تكراَر االقتحامات للمسجد األقىص، ما 
هي إال محاوالت يائسـة لن يف تفلح يف فرض أمر 
واقع، وتغيري حقائق التاريخ بأن املسجد األقىص 

فلسطيني عربي إسالمي، كان وسيبقى. 
وأّكــد قاسـم أن ُكــّل سياسـات االحتالل 
العدوانية لن تستطيع فرض التقسيم الزماني 
أَو املكانـي فيـه، موضًحـا أن املعركـة حـول 
األقـىص املبـارك محسـومة لصالـح الشـعب 
داعيـاً  واألرض،  الفلسـطيني صاحـب الحـق 
الشعب الفلسطيني يف القدس والضفة الغربية 
والداخـل املحتـّل إىل شـدِّ الرِّحـال إىل املسـجد 
األقـىص املبارك؛ إلحباط مخّططـات االحتالل، 
معتربًا أن رباط الشـعب الفلسـطيني ونضاله 
سيُفشـل ُكـّل محاوالت االحتالل الخبيثة، وقد 

سيَّجه بدمه. 
ا استشـهد، أمـس السـبت، شـاب  ميدانيّـٍ
مقـديس متأثـراً بإصابتـه يف باحات املسـجد 
األقىص املبارك، خالل تصديـه القتحام لقوات 

العدّو الصهيوني يف شهر رمضان املبارك. 
استشـهاد  فلسـطينية،  مصـادر  وأّكــدت 
الشـاب وليد الرشيف الذي أُصيب يف سـاحات 
املسـجد األقىص املبارك خالل تصديه القتحام 
قـوات العـدّو يف الجمعـة، الثالثـة مـن شـهر 

رمضان املايض. 
وذكرت املصادر، أن الشـهيد الرشيف أُصيب 

برصـاص العـدّو، ووصفـت حالتـه بالحرجة 
والصعبـة، إذ أنـه كان يعانـي مـن نزيف حاد 
بدايـة  ويف  بالجمجمـة،  وكسـور  بالدمـاغ، 
االعتقال لـم يصل األوكسـجني للدماغ ملدة 20 
دقيقة، مما أثر عىل خاليا املخ، وعىل مدار األيّام 

املاضية لم يطرأ أي تحسن عىل صحته. 
وكان النصـف الثانـي مـن شـهر رمضـان 
املـايض قـد شـهد مواجهـاٍت شـبَه يومية يف 
املسـجد األقـىص بـني املصليني الفلسـطينيني 
وقـوات االحتـالل الصهيونـي أُصيـب خاللها 

املئات واعتقل آخرون. 

 : طاابسات
أعلنت وسـائل إعالم سـوريا، أمس السبت، 
استشـهاَد 5 أشـخاص بينهم مدني يف العدوان 
اإلرسائيـيل املكثّـف عىل سـوريا مسـاء أمس 

األول الجمعة. 
وقال مصدر عسـكري سوري لوكالة األنباء 
«سـانا»: إن 7 عـىل األقل بينهم طفلـة أُصيبوا 
بجـروح وتـم نقلهـم إىل مشـفى مصيـاف يف 
الغارات التي شـنتها قوات االحتالل الصهيوني 
عـىل املنطقـة الوسـطى يف سـوريا، مبينًـا أن 
الدفـاع الجـوي يف الجيـش السـوري تصـدى 
ألهـداف معاديـة يف أجـواء منطقـة مصياف، 
وتعامـل بفاعليـة مـن مواقـع مختلفـة مـع 
كثافـة صواريخ العدوان اإلرسائييل وأسـقطت 
معظمها، ُمشرياً إىل أن بعض صواريخ العدوان 
سـقطت يف األرايض الزراعية وخّلفت أرضاراً يف 

ممتلكات األهايل بريف مصياف. 
أن  سـوريا  أّكــدت  متصـل،  سـياق  ويف 
التكفريية  للجماعـات  األمريكيـة  املسـاعدات 
املسـلحة يف شـمال رشق وشـمال غرب البالد 
هو الـذي أَدَّى إىل تدمري اإلْمَكانيات االقتصادية 
السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح 

وآثار. 
َوأََضــاَف بياٌن صادٌر عـن وزارة الخارجية 
السـورية، أن دمشـق لم تفاجأ بالبيـان الذي 
حـول  األمريكيـة  الخارجيـة  وزارُة  أصدرتـه 
منـِح ترخيـص بالقيـام بأنشـطة اقتصادية 
ألَنَّ  سـوريا؛  غـرب  وشـمال  رشق  شـمال  يف 
اإلدارات األمريكية املتعاقبة كانت خلف الحرب 
اإلرهابيـة التي تعرضت لها سـوريا منذ عرش 

سنوات وحتى اآلن. 
وأوضحـت الخارجيـة السـورية أن تقديـم 
مسـاعدات للتنظيمات اإلرهابية املسـلحة من 

قبل الواليات املتحدة األمريكية وأدواتها الغربية 
هو الـذي أَدَّى إىل تدمري اإلْمَكانيات االقتصادية 
السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح 
وآثـار، كما أن نهج هؤالء يف فـرض اإلجراءات 
القرسية أحاديـة الجانـب أَدَّى إىل تدمري البنى 
التحتيـة يف سـورية واستشـهاد الكثـري مـن 
املواطنـني األبريـاء؛ ألَنَّهم رفضوا املشـاركة يف 

هذه املخّططات األمريكية والغربية. 
وبينت الوزارة يف بيانهـا أن االدِّعاَء الوارَد يف 
بيان اإلدارة األمريكية وادِّعاءات وزارة الخزانة 
األمريكيـة ليسـت إال اسـتمراراً لهـذا النهـج 
املدّمــر الـذي يتناقض مع التزامـات الواليات 
املتحـدة الدولية يف مكافحـة اإلرهاب وااللتزام 
أن  إىل  الفتـة  سـورية،  وشـعب  أرض  بوحـدة 
تفتيت سورية كان هدفاً أمريكياً وغربياً إال أن 
صمود الجيش السوري وشعبها وقيادتها أَدَّى 

إىل إفشال هذا الهدف الدنيء. 

 : طاابسات

السـابق،  األمريكـي  الرئيـُس  َشـنَّ 
اإلدارة  عـىل  هجومـاً  ترامـب،  دونالـد 
األمريكيـة الحالية بعد إقرار الكونغرس 
ما يقارب 40 مليار دوالر من املساعدات 
العسكرية واملالية ألوكرانيا، َحيُث اعتربَ 
أن «الديمقراطيـني يرسـلون 40 مليـار 
دوالر أُخـرى إىل أوكرانيا، يف وقت يكافح 

اآلباء يف أمريكا إلطعام أطفالهم». 
ونرش موقُع «الخنادق» تقريراً، أمس 
السـبت، أّكــد فيه أن واشـنطن دفعت 

خـالل الَعقديـن املاضيني بال هـوادة إىل 
توسع حلف الناتو نحو الرشق، وضّخت 
السـالح إىل أوكرانيـا؛ ِمـن أجـِل حـرب 
بالوكالـة مـع روسـيا يف تهـور، بغض 
النظر عن اندالع الحرب العاملية الثالثة». 
وأوضح التقرير أن هذا املبلغ يمكن أن 
يوظـف 500000 معلم مقابل 106000 
أَو  واملزايـا،  الراتـب  يف  السـنة  يف  دوالر 
عـدد مماثل من املمرضـات، كما يمكنه 
أن يوفـر زيادة قدرهـا 6000 دوالر لكل 
ممرضـة ومعلـم وعاملـة تمريـض يف 
أمريكا (9. 25 مليون عامل)، باإلضافة 
إىل توفـر زيادة قدرهـا 1000 دوالر لكل 

عامـل يف أمريـكا يكسـب أقـل مـن 15 
دوالراً يف الساعة (52 مليون عامل). 

وبنّي التقريـر أن األهداَف من الحرب 
تتضح اآلن، وهي ليست للدفاع عن حق 
أوكرانيـا التقنـي يف االنضمـام إىل حلف 
الناتـو، بل تّم إعداُدهـا وتصعيدها؛ ِمن 
أجِل تدمري روسيا كقوة عسكرية كبرية 
واإلطاحـة بحكومتهـا، وأوكرانيـا هي 
بيـدق يف هذا الـرصاع، وسـكانها وقود 

لنريان املدافع. 
وال تقتـرص األهـداُف األمريكية عىل 
األطمـاع باملـوارد الهائلـة لروسـيا من 
النفط والغاز واملعادن االسرتاتيجية التي 

ال حـرص لها، وعىل أهميتهـا، بل تهدُف 
واشنطن أَيْـضاً من وراء حربها الجديدة 
إىل القضـاء عـىل موسـكو؛ باعتبَارهـا 
عقبًة اسـرتاتيجية كبرية وحاسمة قبل 
التوّجـه نحو الهدف النهائي، واملواجهة 
العسكرية مع الصني لتأسيس هيمنتها 

عىل كامل مساحة اليابسة يف أوراسيا. 
ولفت التقريـُر إىل أن الطبقة العاملة 
يف الواليـات املتحـدة سـتدفع ثمن هذه 
الحـرب، كمـا دفعـت يف املـايض ثمـن 
ُكــّل أعمـال العـدوان الخارجيـة مـن 
قبـل الرأسـمالية األمريكيـة، َحيُث من 
املتوقـع أن يوافـق مجلس النـواب عىل 

مرشوع القانون البالـغ 40 مليار دوالر 
ـام، وقـد يرفـع إجمـايل  يف غضـون أَيـَّ
املبلـغ املخصـص للحـرب يف أوكرانيا يف 
أقل من ثالثة أشـهر إىل 53 مليار دوالر، 
ُمضيفاً أن هـذا اإلنفاق الجديد أكرب من 
امليزانية اإلجمالية لقوات مشاة البحرية 
األمريكيـة، وهـي أكـربُ مـن امليزانيات 
أَو  اتّحاديـة،  إدارات  لخمـس  الكاملـة 
جميـع الـوكاالت الفيدراليـة املسـتقلة 
مجتمعة، بل إنه أكثر من إجمايل اإلنفاق 
الفيدرايل عىل اإلسـكان والتـرشد، وهو 
أكثـر مـن إجمـايل اإلنفـاق الحكومـي 

والفدرايل عىل الصحة العامة. 

واحظطظ ترشخ إداظئ اساثاء 
الخعاغظئ سطى جظازة أبع ساصطئ

 : طاابسات
رفض الرئيُس األمريكي، جو بايدن، إدانَة اعتداء القوات 
الصهيونية عىل جنازة الصحفية الفلسـطينية شريين أبو 

عاقلة، يف مدينة القدس املحتّلة، أمس األول الجمعة. 
ووفقاً لوكالة «األناضول»، فقد تهرب بايدن من اإلَجابَة 
عىل أحد الصحفيني الذي سـأله عما إذَا كان سـيُديُن قياَم 
القوات الصهيونيـة بالتعدي ورضب املشـاركني يف جنازة 
شـريين أبو عاقلة، َحيُث رصح الرئيـس األمريكي، قائالً: 
«ال أعرف التفاصيل الكاملة ملا حدث خالل مراسـم جنازة 

شريين أبو عاقلة، لكن يجب فتح تحقيق يف األمر». 
وتأتي مراوغـة الرئيس األمريكي رغـم حديث متحدثة 
البيت األبيض جني سـاكي، عن انزَعـاج واشـنطن بشـدة 
من مشـاهد العنف املرتكب مـن قبل القـوات اإلرسائيلية 

خالل جنازة أبو عاقلة. 
من جانبه، أوضح املتحدث باسـم األمم املتحدة، فرحان 
حـق، أن املنظمة اطلعت عىل مقطع فيديو «صادم» يظهر 
أعمـال عنف خالل جنازة أبـو عاقلة يف القـدس، مضيفاً: 
«لقـد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم 

للغاية بالنسبة لنا». 

طصاتقت خغظغئ تظّفث 100 
ذطسئ صرب الصعاسث السسضرغئ 

افطرغضغئ يف أوضغظاوا
 : طاابسات

نّفـذت مقاتالٌت حربيـٌة تابعٌة لحاملـة طائرات صينية 
100 طلعـة جويـة ُقـرب أحد أكـرب مراكز تجمـع القوات 
األمريكيـة يف بحـر الصني الجنوبي وسـط توتـر كبري بني 

بكني وواشنطن. 
ونقلت صحيفة «ميلتـاري واتش» املتخصصة يف العتاد 
والشـؤون العسـكرية، عن مصادر يابانية، أمس السبت، 
قولها: إن حاملة البحرية التابعة لجيش التحرير الشـعبي 
الصينـي لياونينـغ، نفـذت أكثـر مـن 100 طلعـة جوية 
األسـبوع املنـرصم بالقرب من جزيرة أوكينـاوا، موضحة 
أن نرش السـفينة الحربية الصينية والسفن املرافقة، يأتي 
وسـط توترات شـديدة بني الصني والواليات املتحدة، وبعد 
تعهـدات صينية يف عام 2021 بإجـراء املزيد من العمليات 

التي تنفذها حاملة الطائرات بشكل متكّرر. 
وقالـت الصحيفـة: إن أمريكا قد نـرشت قواتها يف تلك 
املنطقـة منـذ أربعينيـات القرن املـايض، َحيُث اسـتقرت 
نسبة كبرية من قواتها يف غرب املحيط الهادئ يف أوكيناوا، 
والتي تعترب حتى اآلن مركزاً رئيسـياً للعمليات العسكرية 
األمريكيـة، مشـرية إىل أنـه عىل الرغـم من االعتقـاد بأن 
مقاتالت لياونينغ مجهزة بشكل أََسايس للقتال الجوي، إال 
أنها قادرة أَيْـضـاً عىل نرش مجموعة من الذخائر املوجهة 
بدقـة والتـي يمكن أن تهـّدد بها سـفن العدّو واملنشـآت 

العسكرية املتواجدة يف املدى الخاص بالطائرة. 
وعىل الرغم من أن حاملة الطائرات الصينية هي واحدة 
من أكـرب الحامالت يف العالم بعد األمريكيـة، إال أن قدرتها 
عىل توجيه الرضبات تظل محدودة نسـبيا، لكن انتشارها 
مع املدّمـرات والغواصات املصاحبة لها واملسـلحة بأحدث 
صواريخ كروز، تشـكل تحديا َكبرياً للدفاعات األمريكية يف 

أوكيناوا. 
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ضطمئ أخغرة

اَب إىل  ُعثظئ «اْلَتِص الضثَّ
باب داره»

شعث حاضر أبع راس   

أن  السـعوديّة  تعلُمـه  ال  مـا 

بالنسبة  بالُهدنة  القبول  حتميَة 

لنا ال تعني أبداً حتميَة االستمرار 

فيهـا، ولكـن من بـاب التمايش 

مـع الوضـِع السـيايس العـام، 

وعىل قاعدة امَلثَل الشـعبي الذي 

يقـول «اْلَحـِق الكـذاب إىل بـاب 

داره» قبلنا بالُهدنة؛ ولكي نثبت 

للعالم بأننا يف اليمن ننبذ الحرب 

وأن يدنـا ممدودة للسـالم دائماً 

وسـتبقى ممدودة ولكن للسالم العادل واملرشِّف ال االستسالم 

والخنوع، وحتى يعلَم القايص والداني بأننا لسنا مستمسكني 

بوضِع الحرب أبداً. 

وبمـا أن املطاَف يف األخري سـينتهي حتماً عنـد باب الكذَّاب 

فال َرضَر من أن نسريَ معه إىل ما يسريُ إليه لبعض الوقت. 

اليـوم وعىل مقربة مـن انتهاء عمر هـذه الُهدنة بتنا وبات 

الجميع يسـمع ويرى كيف أن أمريكا -وعرب وسائل إعالمها- 

قـد بدأت يف تحريـك عجلة السياسـة لديها، وباتـت مؤرشاُت 

تلك العجلـة توحي بالرغبة الدولية واألمميـة يف تمديِد الُهدنة 

واضحـة وجليـة، ولكـن مـن دون أي عمل جادٍّ ومسـؤوٍل يف 

سبيل إيقاف انتهاكات النظام السعودّي وجرائمه بحق شعبنا 

وبلدنـا والعمـل عىل إزالـة العراقيـل والعقبات التـي يضُعها 

تحالف العدوان يف طريق السالم. 

يمتنعون عىل مرأى ومسـمع الجميع عن تسـيري الرحالت 

التجاريـة من وإىل مطـار صنعاء الدويل، وينتهجون سياسـَة 

التقطري يف إدَخال املشـتقات النفطية وسـفن الوقود إىل ميناء 

الحديدة. 

وبالرغـم من ُكـّل هـذا التعنُّت من ِقبـل التحالف وامتناعه 

عـن االلتـزام بتنفيـذ اسـتحقاقات الُهدنة، ال تزال واشـنطن 

تكّرر السـيناريوهات السـابقة وبنفس التفاصيل واألساليب 

والخطابات اإلعالمية املسـتهلكة، غري أنهـا وّجهت هذه املرَة 

البُوصلـَة نحو ما يسـمى بـ»املجلس الرئـايس» يف عدن، رغم 

افتقـاد هـذا املجلـس للقـرار وافتقـاده ألسـباب البقاء عىل 

األرض، وفيما تمارُسه واشنطن من التضليل يف سبيل التلميع 

لصفحة النظام السـعودّي السوداء وامللطخة بالدماء، تسعى 

جاهـدًة يف تنشـيط تَحرُِّكها العسـكري باملنطقـة، يف تناقض 

صارخ مع دعواتها للسالم. 

ـهاتـه  ولهـذا َفــإنَّ شـعبَنا اليمنـي بكامـِل فئاتـه وتوجُّ

السياسـية والحزبية وقيادته الثورية والسياسية يعلُم ويعي 

جيًِّدا أن الُهدنة لن تنجَح أبداً طاملا أن نجاَحها مرهوٌن بالتزام 

النظام السعودّي ومرتِزقته بتنفيذ بنودها، ويعلم أَيْـضاً أن ما 

بعـد الُهدنة لن يكون كما قبلها، فلدى الجيش اليمني واللجان 

الشـعبيّة والقـوة الصاروخية وسـالح الجو املسـرّي خياراٌت 

اسرتاتيجية واسعة مؤملة ومنكلة بالعدّو، والعاقبة لليمنيني. 

املراضج الخغفغئ تظاحض شطثات أضئادظا طظ الدغاع
طتمث غتغى شطغرة

 

مثّل اإلقباُل الكبريُ ألبنائنا الطالب وغري املسـبوق 

عـىل املراكز الصيفية صفعًة قويـًة يف وجه العدوان 

ـام يحّرضون يف  وُكلِّ املرتِزقـة الذين ظلوا طواَل أَيـَّ

قنوات الفتنة عىل هذه املراكز التي من شأنها انتشاُل 

فلذات أكبادنا من الشوارع والضالل والضياع. 

وما نسـتغرُب له كثرياً هذه الحملة املسعورة من 

قبل العدوان واملرتِزقة املأجورين ضد املراكز الصيفية 

ُم كتاَب الله وهديَـه بالطريقة الصحيحة،  التـي تقدِّ

وليس هناك يشء غري ذلك، لكنهم ومن خالل هجومهم غري املربّر 

يؤّكـدون أن هذه الدورات الصيفية هي الطريق الصحيح؛ كونها 

ـُن أبناءنا وبناتنا من ُكـّل االنحرافات السـلوكية والثقافية  تحصِّ

والفكريـة؛ باعتبَارها جرعًة ولقاحاً وقائياً تمّكنهم من الصمود 

يف وجـه الفريوسـات وامليكروبـات التـي قـد تنال مـن عقولهم 

وتتسـّلل إىل أدمغتهـم، ُخُصوصاً ونحن يف زمـن َكثَُرت فيه الفتن 

واالنحرافات األخالقية وصارت عدوى تهّدُد الجميع. 

عىل مدى سـنوات طويلة، ظل السـيُد القائـُد عبدامللك الحوثي 

-يحفُظـه اللـه- يحـذُِّر مـن الغـزو الفكـري والثقـايف والحرب 

ما سكان  الناعمة التي تستهدُف ُكـلَّ أبناء وبنات اليمن، ال ِسـيـَّ

العاصمة صنعاء واملحافظات التابعـة لحكومة اإلنقاذ الوطني، 

َحيُث إن الحرب الناعمة التي يشـنها العدوان عىل الشعب اليمني 

ال تقـل خطورًة عن الحروب األُخرى بعد أن فقد ثقتَه يف االنتصار 

بالحرب العسـكرية والسياسـية، وها هي املراكز الصيفية اليوم 

تفتُح أبوابَها للطالب؛ ِمن أجِل توعيتهم وتحصينهم 

مـن املخاطر التـي ترتبُص بهم ولطمـس الثقافات 

املغلوطة التي جثمت ألكثـَر من عقود عىل صدورنا 

كيمنيـني وتسـببت يف انحـراف الديـن عن مسـاره 

الحقيقي وال تزال أثارة قائمة حتى اليوم. 

يجـب علينـا كأوليـاء أمـور أن نحَمَد اللـه تعاىل 

لوجود مثل هذه املراكز الصيفية يف ُكـّل حارة وحي؛ 

ملـا لها مـن دور كبري يف إظهار الحـق وتنمية عقول 

أبنائنـا وبناتنا وطمس األفـكار الخبيثة واملعتقدات 

املنحرفـة والسـلوكيات الخاطئة التـي تـزداُد خطورتَها يف هذه 

الفـرتة، وبالتايل حـرص أولياء األمور عىل فلـذات أكبادهم كفيل 

بإيجـاد وطـن ومجتمـع واٍع لـه القدرة عـىل التمييز بـني الحق 

والباطل. 

ليـس هنـاك أجمُل مـن أن نبادَر يف تسـجيل أبنائنـا وبناتنا يف 

هذه املراكز الصيفية التي تشـهُد هذه العاَم تفاعالً َكبرياً وتنوُّعاً 

ي طموَح واحتياجـاِت وتطلعاِت  يف األنشـطة والربامج التي تلبـِّ

الشـباب مـن خالل العديـد من املجـاالت، أبرزها القـرآن الكريم 

وعلومـه وحلقـات الذكـر، وبرامـج تربويـة وعلميـة وترفيهية 

وأنشطة رياضية وتوعوية وزيارات ميدانية، إىل جانب املسابقات 

يف مجاالت الشعر واإلنشـاد واملرسح، باإلضافة إىل األنشطة التي 

تسـهم يف رفع كفاءة املهارات لدى الفتيات عرب صقل مهاراتهن 

واستثمار طاقاتهن بما يعود بالنفع عليهن وعىل البلد. 


