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 : طاابسات
القبـوَل  مجـّدًدا  حـزُب «اإلصـالح»  رفـض 
باملبادرات اإلنسـانية واملقرتحـات التي تقدمت 
بهـا صنعـاء بخصوص فتـح بعـض الطرقات 

واملعابر يف مدينة تعز. 
وبحسب مصادَر إعالمية، أمس الثالثاء، فقد 

أعلنت قواُت الجيش واللجان الشعبيّة موافقتَها 
عىل فتح الطريق الرئييس غربي مدينة تعز، غري 
أن املقـرتَح قوبـل بالرفض من قبل ما يسـمى 
محور تعز الجناح العسـكري لحزب «اإلصالح» 
يف املدينـة املحتّلـة والـذي يقوده املرتـِزق خالد 

فاضل. 
وأضافت املصادُر أن املقرتَح الجديَد جاء بعد 
ام مـن رفض جماعة «اإلخـوان» مقرتحات  أَيـَّ

مشـابهة بفتح الطريق الشمايل للمدينة، مبينة 
أن ما يسـمى محور تعـز يرفض فتح الطرقات 
التي من شـأنها التخفيف من معاناة املواطنني 
ويكتفـي بالسـيطرة عىل الطـرق واملعابر التي 
تـدر عليه املاليـني من الرياالت جـراء الجبايات 
غـري القانونية، وهـو األمر الذي يؤّكـد تمسـك 
مرتِزقـة العـدوان ورعاتهـم باملسـاومة عـىل 

معاناة اليمنيني. 

 : طاابسات
نّظم املئاُت من أهايل مدينة الغيضة بمحافظة 
املهرة، أمس الثالثـاء، وقفًة احتجاجيًة غاضبة 
أمـام مبنـى «مؤّسسـة الكهربـاء»، للمطالبة 
برسعـة إعـادة التيـار الكهربائـي إىل منازلهم، 
ومحاسبة املسـؤولني املوالني لحكومة املرتِزقة 

املتورطني بعملية انقطاع الكهرباء. 

ورفع املحتجون الغاضبون شعارات والفتات 
تنـّدد باسـتحواذ منتحل صفة محافـظ املهرة 
املرتـِزق محمد يارس، ومنتحـل صفة مدير عام 
فرع رشكة النفط يف املحافظة، املرتِزق محسـن 
بلحاف، عىل إيرادات املشـتقات النفطية، وعدم 

تزويد «مؤّسسة الكهرباء» بالوقود الالزم. 
وتشـهد محافظة املهرة لألسبوع الثاني عىل 
التوايل، انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي؛ بَسبِب 
نقص الوقـود، يف ظل تجاهل حكومـة املرتِزقة 

لتحذيرات مؤّسسة الكهرباء باملحافظة يف وقت 
سابق، من انقطاع التيار الكهرباء بشكل كامل 
عن جميع املديريات؛ بَسبِب نفاد الوقود بشكل 

شبه كامل. 
ويتهـم أبناء املحافظة منتحل صفة محافظ 
املهـرة، املعـنيَّ من قبـل االحتـالل السـعودّي، 
محمد يـارس، بنهب ورسقة إيـرادات املحافظة 
واالسـتحواذ عليهـا شـخصيٍّا وإدراجها ضمن 

مشاريع وهمية. 

 : طاابسات
توعـد مـا يسـمى املجلـس االنتقـايل التابع 
لالحتـالل اإلماراتـي، أمـس الثالثاء، بإسـقاط 
محافظة حرضموت املحتّلـة بالكامل من أيدي 
حـزب «اإلصـالح» التـي تسـيطر عـىل مناطق 

النفط. 
وقـال ما يسـمى رئيس الدائـرة اإلعالمية ملا 

يسـمى املجلس االنتقايل يف حرضموت، املرتِزق 
أمجـد صبيـح، يف ترصيـح، أمـس: إن املجلس 
أعلـن النفري العام يف املحافظة، لتحرير الهضبة 

النفطية ممن وصفهم بـ «جماعة اإلخوان». 
«االنتقـايل»  أن  صبيـح  املرتـِزق  وأوضـح 
وجه قواعده العسـكرية يف حرضمـوت املوالية 
لالحتـالل اإلماراتي باالسـتعداد ملعركة فاصلة 
مع قوات الفـاّر هادي وحزب «اإلصالح»، مبينًا 
أن املجلس يجري اتصاالٍت واسـعًة مع مختلف 

القوى بشـأن وضـع اللمسـات األخـرية لطرد 
«اإلخوان» من املحافظة النفطية. 

وتأتي ترصيحات املرتـِزق صبيح تزامناً مع 
دعـوة أطلقتها مـا يسـمى الهبـة الحرضمية 
املواليـة ألبوظبـي، أمـس الثالثـاء، دعـت مـن 
خاللهـا أنصارهـا إىل النفـري العـام؛ ِمـن أجِل 
مواجهـة قوات ما يسـمى املنطقة العسـكرية 
األوىل الخاضعـة لإلصالح، متهمًة األخريَ بتعزيز 

قواته بعنارص من تنظيم القاعدة اإلرهابي. 

 : طاابسات
كشـفت صحيفٌة عربيٌة، أمـس الثالثاء، عن 
ـٍه أمريكي الستخدام التكنولوجيا الجديدة  توجُّ
للسيطرة عىل البحر األحمر وباب املندب وخليج 
عـدن، وذلك عرب دمج التعامل مع أنظمة الذكاء 
االصطناعـي يف عملياتهـا العسـكرية، ومنهـا 
الطريان املسـريَّ «الدرونز»، مؤّكـدة أن مساعي 
السـيطرة األمريكية عـىل البحـر األحمر وباب 

املندب دخلت حيز التنفيذ. 
وقالت صحيفة «أورشـليم بوسـت» العربية 
يف تقرير لهـا، أمس، بعنوان «واشـنطن تعتزم 
االعتمـاد عىل «الـدرون» لتأمني املمـرات املائية 
بما فيهـا باب املنـدب وخليج عـدن»: إن نائب 
األدمـريال بـراد كوبـر، قائـد القيـادة املركزية 
للقـوات البحريـة األمريكيـة، وهـو جـزء من 
األسـطول الخامس األمريكي، قـدم إيجاًزا هذا 
األسبوع حول الدافع وراء التكنولوجيا الجديدة، 
كمـا سـلط الضـوء عىل أهميّـة وحـدة القوات 
البحرية املشـرتكة التي تضـم رشكاء يف جميع 
أنحـاء املنطقـة، مضيفـة أن كوبـر لم يسـلط 
الضـوء عـىل الـدور اإلرسائييل املحتمـل املتزايد 
يف هـذه العالقات مـع القوات البحريـة للقيادة 
املركزية، األمر الذي يثري بعض التساؤالت حول 
كيف يمكن إلرسائيل أن تدخل يف هذا املسـعى يف 

املستقبل. 
وأَشاَرت الصحيفة العربية إىل أن عقد اإليجاز 
الخـاص تم يف 11 مايو، َحيُث قدم كوبر تحديثًا 
للمبادرات التـي تقودها البحريـة األمريكية يف 
الرشق األوسـط، كما ناقش إنشـاء فريق عمل 
دويل جديـد يركـز عـىل البحـر األحمر، وسـلط 
الضـوء عىل أهميّة إدَخال التكنولوجيا الجديدة، 
ودمـج األنظمة الجديدة غري املأهولة مع الذكاء 
االصطناعي، لضمان أداء أفضل للمهام املسندة 

إىل هذه القوات يف املنطقة. 
وبحسب التقرير، فقد حملت تعليقات كوبر 
يف اإليجاز الذي قدمه، إشارات إىل مرحلة جديدة 

من اسـتخدام الواليات املتحـدة للطائرات بدون 
طيار والسـفن غري املأهولة، َحيـُث قال «بينما 
نتطلـع إىل املسـتقبل، فقد وضعنا هدًفـا َكبرياً، 
وهـذا الهـدف هو جعـل 100 من هذه السـفن 
السـطحية غـري املأهولـة املتقدمة يف أسـاطيل 
بحريـة عرب ميـاه الـرشق األوسـط، والعمل يف 
تعـاون وثيـق مع رشكائنـا اإلقليميـني بحلول 
صيف عام 2023»، وسـّلط الضـوَء عىل الجمع 
بني الطائرات بدون طيـار والذكاء االصطناعي 
وكيـف يمكن أن يسـاعد ذلك يف رسـم خريطة 
للميـاه الشاسـعة التـي يجـب أن تظـل تحـت 

املراقبة. 
وخالل األشهر املاضية من العام الجاري بدأت 
واشـنطن يف تكثيف خطواتها العملية للسيطرة 
عىل البحر األحمر وخليج عدن واملحيط الهندي، 
َحيُث بدأت منذ شـهر مارس املـايض، تَحّركات 
األمريكيـة  العسـكرية  للقيـادات  ولقـاءات 
الغربية الخليجية اإلرسائيلية، كلقاءات رسمية 
مبارشة، ولقاءات عـىل هوامش فعاليات أمنية 

كان  والدوحـة،  والريـاض  اإلمـارات  يف  جـرت 
مـن أهمهـا «قمة النقـب» التـي جمعت مرص 
واإلمارات واملغرب والبحرين وأمريكا يف تل أبيب 

أواخر شهر مارس املايض. 
وبإعالن البحرية األمريكيـة، منتصف أبريل 
املايض، عن تأسـيس «قوة مهـام جديدة»، مع 
دول حليفة، سـتقوُم بدوريات يف البحر األحمر، 
وحـّددت مهمتهـا «تعزيـز التواجـد يف البحـر 
األحمر ومضيق بـاب املندب وخليج عدن، تحت 
ذرائع غري حقيقيـة بطبيعة الحال، وتعجز عن 
أن تخفي األهداف الحقيقية، فيما يمكن القول: 
إن عملية السيطرة األمريكية عىل البحر األحمر 
وبـاب املندب حيز التنفيذ، وهو األمر الذي يمثل 
تهديداً فعلياً للسـاحل اليمنـي واملياه اإلقليمية 
اليمنية، وانتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ووضع 
تلك املنطقة الواسعة من البالد خاضعة لسيطرة 
القـوات األمريكية بصورة مبـارشة، فيما يزداد 
انكشاف املخّطط الذي تسـعى أمريكا وأدواتها 

لتنفيذه من وراء العدوان عىل اليمن. 

اساصاقت واجسئ تطال املعاذظني 
يف سثن وعةعم غساعثف «طئًظى 

تضعطغًا» بثار جسث

ططغحغا اقتاقل اإلطاراتغ تظعإ بدائع 
الاةار يف طظطصئ ذعر الئاتئ بطتب

 : طاابسات
نّفذت ميليشيا ما يسمى املجلس االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي، أمس 
الثالثاء، حملَة اعتقاالت واسـعة طالت مواطنني يف مدينة عدن املحتّلة تحت 

ذرائع واهية. 
وأّكــدت مصـادر مطلعـة أن حملـَة االعتقـاالت التي شـنتها ميليشـيا 
«االنتقـايل»، أمس، بحق املواطنني تتزامُن مع إعـالن مرتِزقة أبو ظبي حالُة 
اسـتنفار غري مسبوقة يف عدن واستحداثها عرشات النقاط األمنية يف أماكَن 

متفرقة باملدينة. 
وأوضحت املصادر أن ميليشيا االحتالل اإلماراتي اعتقلت أربعة مواطنني 
يف مديريـة كريرت؛ بتهمة التورط بمحاولة اغتيال ما يسـمى رئيس عمليات 
مـا يسـمى املنطقة العسـكرية الرابعة، املرتـِزق صالح اليافعـي، الذي نجا 

ام.  بأعجوبة من انفجار استهدف موكبه قبل أَيـَّ
بدورهـم، اتهم ناشـطون ومواطنـون يف مدينة عـدن املحتّلة، ميليشـيا 
االحتالل اإلماراتي بشـن اعتقاالت تعسـفية ضد مواطنني أبرياء واعتقالهم 

وإخفائهم داخل سجون رسية. 
وأَشاَر الناشطون إىل أن «االنتقايل» يهدف من خالل عملية االعتقاالت غري 
القانونية، إىل العودة لواجهة املشـهد يف مدينة عدن املحتّلة، بعد إزاحة امللف 

األمني وسحب البساط من تحته لصالح قوات الخائن طارق عفاش. 
ميدانيٍّا هز انفجاٌر عنيف، فجَر أمس الثالثاء، كافَة مناطق وأرجاء مدينة 

عدن املحتّلة. 
وأَفاد مصدر محيل بأن مسـلحني هاجمـوا بقنبلة مبنى «املجلس املحيل» 
يف مديريـة دار سـعد، مؤّكـداً إلحـاق الهجوم أرضاراً ماديـة دون معلومات 

عن ضحايا. 

 : طاابسات
اسـتنكر العرشاُت من التجار الترصفات واالنتهاكات غري اإلنسانية التي 
تمارُسـها ميليشيا االنتقايل بعد قيامها بنهب بضائعهم تحَت قوة السالح يف 
الطريق العـام بمنطقة طور الباحة محافظة لحج التي سـجلت الكثري من 
جرائم قتل املسـافرين ونهب أمتعتهم وأموالهم وعىل رأسهم الشاب املغدور 

عبدامللك السنباني قبل أشهر. 
اة «االنتقايل» يف  وقال شـهود عيان: إن مليشـيا االحتالل اإلماراتي املسـمَّ
منطقة طور الباحة أوقفت العديَد من الشـاحنات بعد رفض السائقني دفع 
جبايات مالية تقدر بمئات اآلالف دون وجه حق، موضحني أن تلك املليشـيا 

قامت بنهب بضائع التجار والعبث ببعضها أمام املسافرين. 
هذا وقد أصبحت منطقة طور الباحة غرب لحج املحتّلة وكراً ألكرب تجمع 
لصوص لنهب وقتل املسـافرين عىل أيدي ميليشـيا االنتقايل التابع لالحتالل 
اإلماراتي بعد أن سـجلت العديد من جرائم الحرابة بحق املواطنني واملغرتبني 
والتجـار، وسـط تجاهل تحالف العـدوان وحكومـة املرتِزقة لتلـك الجرائم 

وعجزهم عن تأمني الطريق الرئييس الرابط بني تعز وعدن. 

أخبار

«اإلخقح» غرشخ طةّثًدا طصرتتات خظساء بحأن الطرصات واملسابر

اتاةاجاٌت غاخئٌئ يف املعرة؛ بَسئإ اظصطاع الضعرباء وافعالغ 
غاعمعن جططات املرتجصئ بالفساد

«اقظاصالغ» غاعسث باظاجاع تدرطعت طظ أغثي «اإلخعان» 
وغثسع أظخاَره لطظفري 

تصرغر سربي: طساسغ السغطرة افطرغضغئ سطى الئتر افتمر 
وباب املظثب تثخض تغج الاظفغث
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تقارير 

 : خاص
أعـاد انطـالُق الرحلـة الجويـة األوىل مـن 
رحـالت الُهدنة تسـليَط الضوِء عىل وحشـية 
العـدوان  تحالـف  يفرضـه  الـذي  الحصـار 
األمريكي السعودّي اإلماراتي عىل اليمن َحيُث 
مثّلـت البهجـُة الشـعبيّة الواسـعة بالرحلة 
دليالً واضًحا عىل أن إغالق املطار يمثل عقاباً 
جماعياً تعسـفياً يدين مرتكبيـه ويحتُم عىل 
املجتمـع الـدويل مغـادرَة مربع الصمـت إزاء 
انتهاك وسـلب الحقوق اإلنسـانية املرشوعة 

لليمنيني. 
وقـال عضو الوفـد الوطني املفـاوض، عبد 
امللك العجـري: إن «الفرحة التي غمرت الناس 
بمشهِد أول رحلة جوية تُحطُّ يف مطار صنعاَء 
املغَلق منذ سـت سنوات تكشـف مدى بشاعة 

الحصار املفروض عىل اليمن». 
وانطلقـت رحلة (صنعاء -عّمان -صنعاء) 
وسـط احتفاء شـعبي كبري؛ بَسـبِب املعاناة 
الكبرية التي جلبها اإلغالق التعسـفي للمطار 
عـىل املواطنـني وعـىل املـرىض منهم بشـكل 
خـاص، َحيُث حـرم اآلالف منهـم من فرصة 
الحصول عـىل العـالج يف الخـارج، كما حرم 
عـدداً َكبرياً مـن العالقني من حـق العودة إىل 

الوطن. 
ويعـرض إغـالُق مطـار صنعـاء الكثريَ من 
املواطنني لجرائـم وانتهاكات وحشـية، َحيُث 
عـرب  املـرور  إىل  للسـفر  املحتاجـون  يضطـر 
طـرق طويلـة محفوفـة باملخاطـر للوصول 

إىل املطـارات الواقعة تحت سـيطرة االحتالل، 
وهي طـرق يسـيطر عليها مسـلحو املرتِزقة 
الذيـن يقومـون بالتقطع للمسـافرين ونهب 

ممتلكاتهم واالعتداء عليهم. 
من  َكبرياً  وشـهدت السـنوات املاضيُة عدداً 
جرائم التقطع واالختطاف والقتل الذي تعرض 
لهـا املسـافرون يف مناطق املرتِزقـة، كان من 
أبرزها جريمة اختطاف وقتل الشاب عبد امللك 
السـنباني ونهـب ما كان بحوزتـه عىل طريق 

عودته من مطار عدن. 
وأّكــد العجـري أن ابتهاَج النـاس بانطالق 
الرحلـة األوىل من مطار صنعاء «يدين الصمت 
العاملي تجاه إرصار العدوان عىل عزل الشـعب 
اليمنـي عـن العالـم، ويدعـو املجتمـع الدويل 
للقيام بواجبه تجاه االسـتحقاقات اإلنسانية 

التي ال يجوز املساس بها تحت أي ظرف». 
ويسـتخدُم تحالُُف العدوان َحقَّ السـفر من 
وإىل مطـار صنعـاء الـدويل كورقة مسـاومة 
وضغـط للحصـول عـىل مكاسـَب سياسـية 
وعسـكرية، األمر الذي يعترب انتهاًكا للقوانني 
واألعـراف الدوليـة واإلنسـانية، غـري أن األمَم 
املتحدة تتواطأ بشـكل فاضح لـ»تطبيع» هذا 

االبتزاز وفرضه كخيار سالم رضوري! 
ونَـصَّ اتّفـاق الُهدنـة عىل تسـيري رحلتني 
تجاريتـني أسـبوعياً مـن وإىل مطـار صنعاء 
الدويل، غري أن تحالف العدوان رفض تنفيذَ ذلك 
طيلة شـهر ونصف، وسـمح بتسـيري الرحلة 
األوىل قبل أسـبوعني فقط مـن انقضاء الُهدنة 
األمر الذي اعتـربه العديد من املراقبني محاولة 
مكشـوفة للمراوغـة وتضليـل الـرأي العـام 

والعالم. 
وكان نائُب وزير الخارجية، حسـني العزي، 
أّكـد، أمـس األول، أنه تم االتّفـاق مؤّخراً عىل 
تسيرِي رحلتني تجاريتني يوميٍّا، فيما تبقى من 
فـرتة الُهدنة؛ ِمن أجِل تعويـِض الرحالت التي 
كان يفرتض تشغليها خالل األسابيع املاضية، 
وحـذر مـن أن أية عرقلـة من جانـب تحالف 
العدوان قد تؤدي إىل نسـف االتّفاق والعودة إىل 

مربع الحرب. 
ويمثل اتّفاق الُهدنة اختباراً رئيسـياً لجدية 
ـِه نحو  تحالف العدوان واألمم املتحدة يف التوجُّ
سـالم حقيقي، غري أن املـؤرشات من جانبهم 
حتـى اآلن تؤّكــُد إرصاراً َكبرياً عىل اسـتمرار 
الحصـار ومواصلة اسـتخدام امللف اإلنسـاني 

كورقة تفاوض. 
طيلـة  حـاول  قـد  العـدوان  تحالُـُف  وكان 
مـن  العديـد  اختـالَق  املاضيـة،  السـنوات 
الذرائـع إلبقـاء مطار صنعـاء الـدويل مغلقاً، 
وخـالل األسـابيع املاضية أعاد وضُع مسـألة 
«الجـوازات» كعائق أمام تنفيـذ االتّفاق، لكن 
انطـالَق رحلـة االثنني، كشـف زيف ُكــّل تلك 
الذرائع وأسـقطها بصورة نهائيـة، وأثبت أن 
الهـدَف الرئييس والوحيَد من إغالق املطار كان 
التضييـق عىل املواطنـني والتلـذذ بمعاناتهم، 
وهو األمر الذي يجعـل من أية محاولة جديدة 
لعرقلـة الرحالت الجوية أَو إعادة إغالق املطار 
مجاَهـرًة عدوانيـًة بالتعنت ورفًضـا رصيًحا 
وواضًحا للسـالم، وهو ما قـد يقوُد إىل عواقَب 

وخيمة. 

 : خاص
وضعت صنعاُء تحالَُف العدوان األمريكي السـعودّي 
ومرتِزقتَه أماَم اختبار سـالم جديد فيمـا يتعلَُّق بِمَلفِّ 
محافظـة تعز، َحيـُث قّدمت مبـادرًة منِصفـًة إلنهاء 
القتال يف املحافظة وتحييدهـا بالكامل، األمر الذي من 
شـأنه التخفيُف مـن قيود التنقل هنـاك والتي يحافُظ 
عليها املرتِزقة للمتاجرة بها أمام الرأي العام والعالم. 

وأعلـن عضو املجلس السـيايس األعـىل، محمد عيل 
الحوثـي، الثالثـاء، أن صنعـاء مسـتعدة لالتّفاق عىل 
إنهاء القتال يف املحافظة، ورفع املواقع العسـكرية من 

الجانبني، ثم فتح الطرقات. 
َوأََضــاَف أن هـذه املبـادرة متاحـة إذَا وافـق عليها 
تحالـف العدوان ومرتِزقته، مؤّكــداً أن صنعاء جاهزة 

للبدء يف الخطوات بشكل فوري. 
وليسـت هـذه املـرة األوىل التـي تقدم فيهـا صنعاء 
مبـادرات لتحييـد محافظـة تعـز عن الـرصاع، وفتح 
الطُرقـات فيها، إذ سـبق أن اعـرتف القيـادي املرتِزق 
حمود سعيد املخاليف -يف بداية العدوان- بأنه كان هناك 
عرض مشاِبٌه لكن العدّو رفضه وتمسك بخيار الحرب. 
َل  وخالل السـنوات املاضيـة، حاولت صنعـاُء التوصُّ
مع مرتِزقة العدوان عىل اتّفاق لفتح الطرقات املغلقة؛ 
بَسـبِب الحرب أمام املواطنني، غري أن سلطاِت املرتِزقة 

رفضت ذلك بشكل قاطع. 
ويرفـض املرتِزقـة التجاوب مع مقرتحـات صنعاء؛ 
ِمـن أجِل اسـتمرار املتاجـرة بمعاناة أبناء تعـز، َحيُث 

يسـتخدم تحالـف العـدوان وأدواتـه عنـواَن «حصار 
تعز» بشـكل متكّرر يف حمالت إعالمية تضليلية تهدُف 
للتغطية عىل الحصار الشـامل الـذي يفرُضه عىل البلد 

بأكمله، َوأَيْـضاً إلثارة الرأي العام ضد صنعاء. 
وأجرب تعنُُّت العدّو املواطنني يف تعز عىل سـلوك طرق 
بديلـة وعرة مليئة بنقـاط التقطع والبلطجـة التابعة 
للمرتِزقة، َحيُث تتعرُض السـياراُت والشاحنات البتزاز 
واعتـداءات مـن قبل املسـلحني يف تلك النقـاط والذين 
يطالبون عادًة بمبالَغ مالية مقابل السماح للمواطنني 

والبضائع باملرور. 
ومع إعالن اتّفاِق الُهدنة مطلع الشـهر املايض، أبدى 
نشطاُء مرتِزقة حزب «اإلصالح» استياء َكبرياً من البند 
املتعلق بإجراء مشـاورات بني األطراف لفتح الطرقات 

يف تعز وغريها من املحافظات. 
ومن شـأن املبادرة التي أعلن عنها الحوثي أن تضَع 
حـالً جذريـاً منصفاً ملِلف تعـز إذَا وافـق عليها تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه، كما أنها ستشـكُل تقدمـاً َكبرياً 
يف مسـار السـالم، ُخُصوصـاً وأن العدّو يلجـأ دائماً إىل 
استغالل تعز لعرقلة االتّفاقات تحت عنوان «الحصار» 

املزعوم الذي يرفض هو نفسـه أن يرفعه. 
وإىل جانـب رفِضـه امُلسـتمّر لفتح الطرقـات، حول 
تحالـف العـدوان املناطق التي يسـيطر عليهـا يف تعز 
إىل مـرسح مفتوح للفـوىض والجريمة بكل أشـكالها 
ملضاعفـة معانـاة املواطنـني هنـاك، وهـو مـا أثبتته 
التقاريـر األمميـة وتحقيقـات العديـد مـن املنظمات 

الدولية. 

طتمث سطغ التعبغ غصثم طئادرة جثغثة لاتغغث طتاشزئ تسج:

السةري: الفرتئ الحسئّغئ بالرتطئ تثغظ الخمئ الثولغ تةاه إخرار السثوان سطى سجل الغمظغغظ

 إظعاء الصاال ورشع املعاصع وشاح الطرصات

اظطقق أوىل رتقت العثظئ غربز بحاسئ التخار املفروض سطى الغمظ

طساسثون لطاظفغث بحضض شعري إذا واشص الطرف اآلخر
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
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حّثد سطى ضرورة إخقح حئضات المغاه واآلبار المسططئ، وحئضات الخرف الختغ وإظحاء التعاجج المائغئ:

 : طأرب
دّشــنت اللجنـة العليـا للـدورات الصيفية، 
أمس الثالثـاء، أنشـطتها وبرامجهـا الصيفية 
للعـام ١٤٤٣هــ بمديريـة حريـب القراميـش 

محافظة مأرب، تحت شعار «علم وجهاد». 
ويف التدشني الذي حرضه مدير فرع مؤّسسة 
الشـهداء باملحافظة محمد علـوان ونائب مدير 
مكتب الرتبيـة باملحافظة نعمان علوان، ومدير 

مكتـب الرتبية يف املديرية نارص ذياب، والشـيخ 
هادي هيسـان وعدد من الشخصيات الرتبوية، 
بمركز الشـهيد زيد عيل مصلح الصيفي، ألقيت 
العديـد من الكلمـات، التـي أَشـاَرت إىل أهميّة 
الدورات واألنشـطة الصيفية يف تحصني أبنائنا 
من النشء والشباب بقيم ومبادئ الدين الحنيف 
واالنتمـاء الوطنـي وتنشـئتهم عـىل الُهــِويَّة 
اإليَمـانية والثقافة القرآنية والعادات الحميدة. 
وحثت الكلمـات أولياء أمـور الطالب للدفع 

بأبنائهم إىل املدارس الصيفية واستغالل العطلة 
الصيفية يف تلقي العلوم واألنشطة املفيدة. 

وعقب التدشني، زارت اللجنة ومعها عدد من 
القيادات املحلية والشخصيات االجتماعية عدداً 
من املراكز الصيفية، واطلعت عىل مستوى سري 

األنشطة يف تلك املراكز. 
وأشـادت اللجنة بتفاعل املواطنني من اآلباء 
وأوليـاء األمور مثمنة جهود املعلمني والقائمني 

عىل تلك املراكز. 

 : طاابسات
أعلنـت وزارة الرتبية والتعليـم نقل مرَكَزين 

اختباريني بمحافظة تعز. 
املناهـج  لقطـاع  الـوزارة  وكيـل  وأوضـح 

والتوجيـه أحمـد النونـو يف ترصيـح لوسـائل 
األعـالم، أمـس الثالثـاء، أنـه تقّرر نقـل مركز 
محمـد طـه ناجـي االختبـاري بمديريـة صرب 
املـوادم إىل مركز الحمزة بنفس املديرية، ومركز 
الفالح أكمة املسـجد بمديرية ماويـة إىل مركز 

التوفيق مومج بنفس املديرية. 
وأهاب النونو بالطالب والطالبات يف املركزين 
لتأديـة  األربعـاء  غـداً  االنتقـال  االختباريـني 
اختباراتهـم يف املرَكزين الجديديـن، متمنياً لهم 

التوفيق والنجاح. 

 : رغمئ
للتفاعل الرسـمي والشـعبي مع  اسـتمراراً 
اللجنـة  دّشــنت  الذاتـي،  االكتفـاء  مشـاريع 
الزراعية والسـمكية العليا بالتعاون مع وزارات 
الزراعـة واإلدارة املحلية والشـؤون االجتماعية 
الثالثـاء،  أمـس  التنمويـة،  بنيـان  ومؤّسسـة 
املرحلة الثالثة للثورة الزراعية بمحافظة ريمة. 
أول  وكيـل  حـرضه  الـذي  التدشـني،  ويف 
املحافظـة محمـد الحيـدري والوكيـالن محمد 
مراد ويعيش الضبيبي، أّكـد وكيل وزارة اإلدارة 
املحليـة عمار الهـارب عـىل رضورة اإلرساع يف 
إنشـاء الجمعيـات التعاونيـة؛ ِمن أجـِل إيجاد 
آلية منظمة ملسـارات الثورة الزراعية بعيًدا عن 
العشـوائية.. معتربًا الجمعيات العمود الفقري 
لهـذه اآللية والضامن الوحيد السـتفادة صغار 

املزارعني وتطوير أنشطتهم. 
وأوضـح الهـارب أن اللجنـة الزراعية تبنت 
تدريب وتأهيل فرسان التنمية؛ ِمن أجِل تحفيز 
املشـاركة  نحـو  املجتمـع  إْمَكانيـات  وحشـد 
الفاعلـة يف التنميـة، تنفيذاً لتوجيهـات القيادة 
الثوريـة واملجلـس السـيايس األعـىل باالهتمام 
بالعمل الجماعي، والتكافل االجتماعي، وتبادل 
الخـربات واملنتجـات بـني الجمعيـات، الفتاً إىل 
أهميّـة االسـتفادة مـن الفـرص والتسـهيالت 
املقدمة من الدولة وبعـض الصناديق؛ ِمن أجِل 

النهوض بالجانب الزراعي. 
من جانبه، أّكـد وكيل أول املحافظة رضورة 
االهتمام باسـتصالح األرايض الزراعية الخصبة 
يف كافة املديريات والحرص عىل زراعتها لتسهم 

يف رفع إنتاجية املحاصيل وتحقيق االكتفاء. 
ولفـت إىل أهميّـة تعزيـز الوعـي املجتمعي 
وحشـد الطاقـات للنهـوض بالقطـاع الزراعي 
والـذي يمثل رافداً أََساسـياً لالقتصـاد الوطني 

واألمن الغذائي. 
بدوره، اسـتعرض املدير التنفيذي ملؤّسسـة 
الفـرص  املدانـي،  محمـد  املهنـدس  بنيـان 
والتسـهيالت املتاحـة يف الفـرتة الراهنـة عـىل 
شـكل قروض بيضاء بمبلغ مليار و٥٠٠ مليون 

ريال من صندوق النشء والشـباب، ومثلها من 
صندوق املعاقني. 

وكشـف املداني أن السلطات املحلية ستقدم 
الزراعـة  لدعـم  كضمانـات  ريـال  مليـارات   ٦
التعاقديـة، والبدء يف إنشـاء وتنميـة االقتصاد 
املجتمعـي ملواجهـة أيـة أخطار تتعلـق باألمن 
الغذائي.  وأَشـاَر إىل أن قيمة فاتورة االسـترياد 
التـي تقـدَّر بمئـات املليـارات يمكـن أن تنتقل 
من أيـدي املزارعني األجانب يف روسـيا والصني 
وأسرتاليا وأمريكا إىل املزارعني اليمنيني، يف حال 
وجدت جمعيات تعاونية قادرة عىل إدارة عجلة 
التنمية بنظام الرشكات املساهمة القائمة عىل 

العمل املؤّسيس. 

سئثالسقم: لئظان وذظ املصاوطئ الفثة وحسئه 
صادر سطى سئعر املرتطئ طعما ضاظئ الاتثغات

العغؤئ الظسائغئ بمثغرغئ جظتان تسّري 
صاشطئ غثائغئ لطمرابطني يف الةئعات

 : طاابسات
أّكــد رئيـُس الوفـد الوطنـي، املتحـدث الرسـمي ألنصـار اللـه، محمد 
عبدالسـالم، أن الشعب اللبناني قادر عىل تخّطي املرحلة التي يمر بها مهما 

كانت التحديات. 
وقال عبدالسـالم، أمس الثالثـاء، يف تغريدة له عىل تويرت: إن «لبنان وطن 
املقاومـة الفذة والنموذجية، وشـعب لبنـان بتعاون جميـع أبنائه وتظافر 

جهودهم قادٌر عىل عبور املرحلة أيا تكن التحديات». 
وتأتـي تغريـدة محمد عبدالسـالم تعليقـاً عىل املسـتجدات السياسـية 

واالنتخابية يف لبنان. 

 : خظساء
قدمـت الهيئـة النسـائية الثقافية العامـة يف مديرية سـنحان محافظة 

صنعاء، أمس األول، قافلة غذائية للمرابطني يف الجبهات. 
وخالل تسيري القافلة أَشاَرت املشـاركات (حرائر عزلة الخمسني واملربع 
الغربي)، إىل أن القافلة ليسـت األوىل ولن تكون األخرية وستتبعها العديد من 
القوافل تجسـيداً للمسـئولية الوطنية ملسـاندة األبطال املرابطني يف ميادين 
الوغى وتعزيز دورهم يف مواجهة قوى الغزو واالحتالل.  وجددت املشاركاُت 
اسـتمراَر صمود املرأة اليمنية ودعمها لجبهات العزة والكرامة والوقوف إىل 
جانب أبطال الجيش واللجان الشعبيّة واملساهمة بكل غاٍل ونفيس يف سبيل 
الدفـاع عن الوطـن.  احتوت القافلُة عىل كعك وحلـوى ومكرسات وعصائر، 
وأشادت مسؤولة الهيئة يف املديرية بتفاعل حرائر سنحان واستمرار دعمهن 

وإسهاماتهم يف تجهيز قوافل العطاء لدعم جبهات الدفاع عن الوطن. 

الطةظئ السطغا لطثورات الخغفغئ تثّحـظ أظحطاعا بترغإ طأرب

الرتبغئ تسطظ ظصض طرَضجغظ اخائارغني بمتاشزئ تسج

تثحني املرتطئ البالبئ لطبعرة الجراسغئ بمتاشزئ رغمئ

الرئغج املحاط غآّضـث أعمّغئ الاعجع يف تصثغط خثطات املغاه 
وإغخالعا إىل أضرب حرغتئ طظ املعاذظني

 : خظساء
أّكــد الرئيس املشـري الركن مهدي محمد املشـاط، أهميّة 
التوسـع يف تقديم خدمات املياه وإيصالها إىل أكرب رشيحة من 

املواطنني بجودة عالية وبأقل تكلفة. 
جـاء ذلك خـالل لقائه مـع وزير امليـاه والبيئـة املهندس 
عبدالرقيب الرشماني، وأمني عام رئاسة الوزراء محمد قاسم 
الكبـيس، أمـس الثالثاء، يف العاصمة صنعاء؛ ملناقشـة سـري 
العمل يف الوزارة واملؤّسسـات والهيئات التابعة لها وخططها 

وبرامجها للعام الجاري. 
واسـتعرض اللقـاء أوضـاع وزارة امليـاه يف ظـل العـدوان 
والحصار األمريكي السعودّي، والصعوبات التي تواجه عملها 
يف اسـتمرار تقديم خدمات املياه والرصف الصحي وأنشـطة 

اإلصحاح البيئي. 

وتطـرق إىل األرضار التـي تعرضـت لهـا املنشـآت املائيـة 
وشـبكات امليـاه والـرصف الصحـي واسـتهدافها بصـورة 
ممنهجـة من قبل تحالـف العدوان بقيادة أمريـكا، يف انتهاٍك 
سـافٍر لألعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية، ما يتطلب وضع 

الخطط والربامج إلصالحها وإعادة تأهيلها. 
وشّدد رئيس املجلس السيايس األعىل عىل رضورِة مضاعفة 
الجهـود وإصالح شـبكات املياه والـرصف الصحي املترضرة 
جـراء العدوان وتهالكها بفعل عامـل الزمن، وبما يخفف من 

معاناة املواطنني. 
وحـث عـىل إصـالح اآلبـار املعطلـة، واالهتمـام بإنشـاء 
الحواجز املائية باالسـتفادة من مواسم األمطار لري األرايض 

واملحاصيل الزراعية. 
وأشاد الرئيس املشاط بالخطوات التي قطعتها وزارُة املياه 

والبيئة يف تطبيق نظام األتمتة يف بعض املحافظات.
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جثدت المطالئئ شغ غعطعا السالمغ بإغصاف اقساثاءات والاثطغر لئظغاعا الاتاغئ:

شغ الةطسئ افولى لمآتمر افوصاف بتدعر سثد طظ المسآولغظ:

عغؤئ طضاشتئ الفساد تتغض 10 طاعمني إىل ظغابئ افطعال الساطئ بسث ضطعسعط يف صداغا شساد بمطغارات الرغاقت

WIFIبسث جئع جظعات طظ السثوان وخسائر بطشئ 7 ططغارات دوقر.. اقتخاقت تططص خثطئ اقظرتظئ سرب الـ

باتبعن وأضادغمغعن غظاصحعن «العصش» وطضاظاه وأصساطه وتارغثه وجئض الظععض بأداء طسآولغاه

 : خظساء
ملكافحـة  العليـا  الوطنيـة  الهيئـُة  أحالـت 
الفسـاد، أمـس الثالثـاء، عـدداً مـن املتهمـني 
العامـة،  األمـوال  نيابـة  إىل  فسـاد،  بقضايـا 
الستكمال اإلجراءات القانونية لينالوا جزاءهم 

الرادع. 
ويف اجتمـاع اسـتثنائي لها برئاسـية رئيس 
الهيئـة القـايض مجاهـد أحمـد عبداللـه، أقر 
املجتمعـون نتائـَج التحري والتحقيـق بإحالة 
عرشة متهمني يف قضية فسـاد إىل نيابة األموال 

املختصة بقضايا الفساد. 
وأحالت الهيئة املتهمـني إىل النيابة يف واقعة 
اإلرضار بمصلحـة الدولـة واالقتصـاد الوطني 
واالسـتيالء وتسهيل االسـتيالء عىل املال العام، 
والتزويـر املعنـوي الذي صاحب إنشـاء رشكة 
املرشوعـات  ألحـد  مغلقـة  مسـاهمة  عامـة 

االقتصادية يف إحدى املحافظات. 
وبلـغ حجُم الـرضر بمصلحـة الدولة واملال 
دوالراً،  و١٧١  آالف  و٩٠٤  ماليـني   ٤ العـام 
باإلضافـة إىل مبلغ مليـار و٣٥٩ مليوناً و٨٩٥ 
ألفـاً و٤٠٣ ريـاالت يمنيـة، وحرمـان الخزينة 
العامـة، مما يقّدر بصورة أوليـة بـ ٣ مليارات 
كان  متوقعـة  كعوائـد  ريـال  مليـون  و٧٣٥ 
سـيحّققها املرشوع منذ عـام ٢٠٠٣م، وحتى 
مارس ٢٠٢٢م، لو تم تشغيله ومراعاة مصلحة 

الدولة. 
وأّكــدت الهيئة عىل اسـتمرار تنفيذ قرارها 
السـابق باسـتمرار الحراسـة القضائيـة عىل 
املـرشوع وأصولـه التـي تمـت بالتنسـيق مع 
النيابـة العـام، وتوجيـه الجهـة التـي يتبعها 
املـرشوع برسعة تشـغيله؛ ملـا يخـدم التنمية 
وتحقيق العائدات للخزينة العامة للغرض الذي 

أنشئ؛ ِمن أجِله. 

وأقـرت الهيئـُة الحجـَز عىل أمـوال وأصول 
املتهمني الضالعـني يف القضية بما يعادل حجم 
الـرضر الذي لحـق بمصلحة الدولـة، وتوقيف 
أربعـة مـن املتهمـني مـن املوظفـني العامـني 
الضالعـني يف القضيـة عـن أعمالهـم عىل ذمة 
اسـتكمال رفع الدعوى الجزائيـة واملحاكمة يف 

القضية. 
التحـري  إجـراءات  اسـتكماَل  أقـرت  كمـا 
والتحقيـق يف مصري املعدات واألصول التي كان 
مقـّرراً إدَخالهـا ضمن مكونات املـرشوع وتم 

تبديدها وتمكني آخرين من االستيالء عليها. 
وناقشت هيئُة مكافحة الفساد يف اجتماعها 
نتائـَج التحريـات والتحقيقات، ومـا يلزم من 
تدابـري يف عـدد مـن بالغـات الفسـاد وطلبات 
حمايـة املبلغـني يف قضايا فسـاد، وعـدداً من 
املواضيـع املتعلقـة بمهامهـا وتنفيـذ تدابـري 

الوقاية واملنع من الفساد. 

 : خظساء
وتقنيـة  االتصـاالت  وزارُة  أوضحـت 
األرضار  أن  الثالثـاء،  أمـس  املعلومـات، 
والخسـائر خـالل ٧ سـنوات مـن العـدوان 
والحصار بلغت قرابة سـبعة مليارات دوالر 
أي ما يعـادل ٤ ترليونات يمنية، مشـرية إىل 
أنـه ترضر من تـردي خدمـات االتصاالت يف 
اليمـن أكثـر مـن ١٤ مليون مواطـن وحرم 

منها أكثر من مليون ونصف مواطن. 
لالتصـاالت  العاملـي  اليـوم  فعاليـة  ويف 
ومجتمـع املعلومـات ٢٠٢٢، التـي نظمتها 
وزارة االتصـاالت والوحـدات التابعـة لهـا، 
اسـتعرضت الخسـائر واألرضار التي لحقت 
قطاعاتها؛ بَسـبِب غـارات طـريان العدوان 
األمريكـي السـعودّي وتخريـب مرتِزقتهـم 

لخدماتها. 
ويف بيـان لهـا جـّددت وزارُة االتصـاالت 
وتقنيـة املعلومـات مطاَلبـَة األمـم املتحدة 
واالتّحاد الدويل لالتصـاالت وكافة املنظمات 
اإلنسـانية والدوليـة بإيقـاف ُكـّل أشـكال 
الحرب والتدمـري واالنتهاكات للبنية التحتية 
ومنشـآتها  واالنرتنـت  االتصـاالت  لشـبكة 
الحصـار  بإنهـاء  طالبـت  فيمـا  املدنيـة، 

املفـروض عىل معـدات وتجهيـزات وأنظمة 
االتصاالت ذات االسـتخدام املدني وتسـهيل 
دخولها إىل اليمن بما يسـهم يف التخفيف من 

معاناة الشعب اليمني. 
ودعـا البيـاُن للعمل بشـكٍل عاجـٍل عىل 
تأمـني وصـول التجهيـزات الفنيـة لالزمـة 
إلعـادة تشـغيل مواقـع وأبـراج االتصاالت 
وتقنيـة املعلومات املدّمــرة وإعادة الخدمة 
للمناطق املتـرضرة، لضمان وصول خدمات 
االتصـاالت لكبار السـن واملاليني من أرسهم 

يف اليمن. 
وطالبـت االتصاالُت ووحداتُهـا بالتدخل؛ 
الكابـل  تركيـب  أعمـال  تأمـني  أجـِل  ِمـن 
التفريعيـة  ومحطاتـه   (SMWS) البحـري 
يف محافظـة الحديـدة اململوكـة لالتصـاالت 
اليمنية وتشـغيلها دون قيـد أَو رشط، وكذا 
مـن  اليمنيـة  االتصـاالت  رشكات  تمكـني 
استخدام الكابل البحري (AAE-١) ومحطة 
إنزالـه بعـدن الذي أصبـح جاهزاً للتشـغيل 
منـذ ٢٠١٧م والتـي تمتلكها رشكـة تيليمن 

واملؤّسسة العامة لالتصاالت، وإعادة تشغيل 
كابـل االنرتنت البحـري «عـدن – جيبوتي» 

بطاقته الكاملة. 
وأّكــد بيان االتصاالت عـىل أهميّة إجبار 
دول تحالـف العـدوان عـىل تحييـد خدمات 
االتصاالت ومنشآتها املدنية، وضمان حماية 
األفراد العاملني يف مجـال االتصاالت وتعزيز 
ورشكات  مؤّسسـات  ومهنيـة  اسـتقاللية 
وخدمات االتصاالت يف اليمن، مجّدًدا تحميَل 
دول العدوان املسئولية القانونية واألخالقية 
إزاء مـا تتعـرض لـه البنية التحتيـة لقطاع 

االتصاالت من تدمري ممنهج. 
وجددت الدعـوة للمجتمع الدويل واالتّحاد 
األمميـة  واملنظمـات  لالتصـاالت  الـدويل 
والحقوقيـة واإلنسـانية للقيـام بواجباتها؛ 
لضمـان بقـاء أدنـى مسـتويات الحقـوق 
اإلنسـانية للمدنيـني يف اليمن، كمـا حملتها 
مسـئولية التجاهـل لهـذا النـداء والنداءات 
املتكـّررة السـابقة، محذرة يف نفـس الوقت 
مـن مغبة التمادي يف الصمـت والتواطؤ مع 

تحالف العدوان. 
وأَشاَر البيان إىل أن آخر اعتداءات العدوان 
عىل القطاع تمثل باسـتهداف مبنى الرشكة 
املـزودة لخدمات االتصـاالت الدولية وتدمري 

مدينـة  يف  لإلنرتنـت  الـدويل  النفـاذ  بوابـة 
الحديدة، والذي أسـفر عـن انقطاع خدمات 
االتصـاالت واإلنرتنت بشـكل كيل عن جميع 

محافظات الجمهورية. 
املهنـدس  قـال  متصـل،  سـياق  ويف 
مسـفر النمري -وزيـر االتصـاالت وتقنية 
املعلومات-: «عىل رغم الخسائر واألرضار؛ 
بَسـبِب العـدوان وحصـاره إال أننـا أدخلنا 
خدمـات جديدة ومنها خدمة ٤G بأسـعار 

مخفضة». 
َوأََضــاَف الوزير النمري: بمناسـبة اليوم 
العاملي لالتصاالت أطلقنـا خدمة الواي فاي 
مجانـاً يف عدد مـن أنحاء أمانـة العاصمة»، 
الفتـاً إىل أن هنـاك توّجـهاً رقميـاً لعدد من 
لربطهـا  واملؤّسسـات  والهيئـات  الـوزارات 
تقديـم  يف  سيسـاعدها  مـا  وهـو  شـبكياً 

خدماتها للمواطنني بسهولة ويُرس. 
ونـّوه إىل أن وزارة االتصـاالت أّكــدت يف 
عـدة مـرات لالتّحـاد الدويل لالتصـاالت عىل 
رضورة تحييـد هـذا القطاع املهـم وإبقائه 
بطابعه املدني، مستنكراً االعتداءات الداخلية 
أَو الخارجية التي تستهدف قطاع االتصاالت 
من قبل تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي وأدواته املرتِزقة. 

 : خظساء
انطلقت، أمس الثالثاء، بصنعاء، جلساُت 
أعمـال املؤتمر الوطنـي األول لألوقاف، الذي 
تنظمـه الهيئة العامة لألوقاف تحت شـعار 
نحـو التحـول االسـرتاتيجي يف العمل  «معاً 

الوقفي». 
وتناولت الجلسة األوىل بحضور مستشار 
رئيـس املجلـس السـيايس األعـىل العالمـة 
محمـد مفتاح ورئيس هيئة األوقاف العالمة 
عبداملجيـد الحوثي ورئيس الجهـاز املرَكزي 
لإلحصاء أحمد إسـحاق ونائب وزير اإلعالم 
بعنـوان  األول  املحـور  اليوسـفي،  فهمـي 
«الوقـف بـني املسـؤولية الدينيـة والواقـع 
العمـيل»، والتي رأسـها أُسـتاذ األدب والنقد 
يف كليـة اآلداب بجامعـة صنعـاء الدكتـور 
أربـَع  وتضمنـت  الصعفانـي،  عبدالرحمـن 
أوراق عمل، األوىل، قدمها وكيل وزارة التعليم 
العـايل لقطـاع الشـؤون التعليميـة الدكتور 
غالـب القانص حول الوقف ومكانته الدينية 

يف املجتمع اليمني. 
وعرف الدكتور القانص الوقَف وأقسـاَمه 
الوقـف  وقانـون  وخصائصـه،  وأهدافـه 
الرشعـي ومرشوعيـة الوقـف وأدلتهـا من 
القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة، وأهـداف 

الوقف يف اإلسالم ومزاياه، ومميزاته. 
العلميـة  واملكانـِة  األهميّـِة  إىل  وأَشـاَر 
واالجتماعيـة للوقـف يف اليمـن، مـن َحيُث 
االهتمـام باملسـاجد، وطلبة العلـم ورعاية 
الفقـراء واأليتـام، الفتـاً إىل أهميّـة الوقـف 
ا وسياسـيٍّا وعسـكريٍّا،  ومكانتـه اقتصاديّـٍ

وتعزيز التكافل وحفظ السالم االجتماعي. 
فيما رّكـزت الورقة الثانيـة عىل مجاالت 
الوقف يف اليمن «دراسـة نمـاذج من الوثائق 
الوقفيـة بأنـواع الوقف اليمنـي ومجاالته» 
قّدمها عميد كلية اآلداب بجامعة إب أُسـتاذ 
التاريـخ الحديـث، الدكتور عـارف الرعوي، 
الوثائـق  عـن  تاريخيـًة  ملحـًة  مسـتعرضاً 
املجاالت»،  والسـجالت الوقفيـة «األهميّـة، 

وأركان الوقف. 
وأَشـاَر الدكتـور الرعـوي، إىل أن الوقـف 
ا غـري فّعـال ويعانـي من  اإلسـالمي َحـاليّـٍ
َضعـِف بالتزامن مـع تنامي مشـكلة الفقر 

والتخلف. 
وطـرح عميـد كليـة اآلداب بجامعة إب، 
خمس وقفيات ملجاالت مختلفة، األوىل وقف 
الدراسـة يف جامـع جبلـة ووقـف مصحف 
مخطوط للقرآن الكريم، ووقف غيل سـقاية 
يريـم، ووقـف مسـجد ذي الجـرف ووقـف 
الويل العيدروس.. مسـتعرضاً تحليَل الوثائق 
الوقفيـات  ورشوَط  الحضاريـة،  وداللتهـا 

ونماذَج من الحجج الوقفية. 
فيمـا حملت الورقـة الثالثـة املقدمة من 
عميد الشـؤون األكاديمية والدراسات العليا 
بجامعة اقرأ الدكتور عبدالله الحوثي عنوان 
«الوقـف الرشعـي يف اليمن، أسـباب عزوف 

املجتمع عنه وآليات إحيائه». 
وتطـرق إىل عوامـل عـزوف املجتمع عن 
الوقف؛ بَسـبِب ضعف الوازع الديني وسـوء 
السياسـية  السـلطة  وفسـاد  الوقـف  إدارة 
ورسقة الوقـف وعدم وجـود ترشيع قانون 
للوقـف،  االسـتثماري  املـال  رأس  حريـة 
إضافة إىل غياب الرقابة الدائمة واملحاسـبة 
الدقيقة للمتولني عىل األوقاف وقضاة السوء 
الجهـاز  يف  والتضخـم  السـلطة  وتشـجيع 
اإلداري املرشف عىل الوقف وسـيطرة الدولة 

عىل األوقاف وعدم استقاللية الوقف. 
وتناولت الورقة الرابعة املقدمة من عضو 
هيئـة التدريس بجامعة ذمار، رئيس قسـم 
العلـوم الرتبوية، الدكتور عـيل قراضة، دور 
الوقـف يف تجسـيد القيم اإلنسـانية وخدمة 

املجتمـع من خـالل تنمية القيم اإلنسـانية؛ 
باعتبَارهـا مـن األولويات لبنـاء مجتمعات 
قوية ومتماسـكة.  وأَشـاَر الدكتور قراضة 
إىل أبـرز التحديات واملعوقات التـي تُحدُّ من 
ة  الُهــِويـَّ تجسـيد  يف  الوقـف  دور  تفعيـل 
اإلنسـانية وخدمة املجتمـع ومنها انرصاف 
النـاس عـن وقـف أموالهم عىل جهـات الرب 
املتعددة واكتفاء الكثري منهم ببناء مسـاجد 
دون تخصيص أوقاف لها وسوء إدارة الوقف 
وغياب الرقابة عليها وانتشـار فكرة تسخري 

أموال الوقف يف غري موضعها. 
يف  الوقـف  دور  لتفعيـل  رؤيـة  واقـرتح 
تجسيد القيم اإلنسانية وخدمة املجتمع من 
خالل مـرشوع وطني تنفذه هيئـة األوقاف 
عرب تشـكيل فريق من الُخرباء واألكاديميني 
إلعـداد خطـٍة متكاملة للمـرشوع ومتابعة 
إدارته وتنفيذه بالتنسـيق مـع الجهات ذات 

العالقة. 
ويف جلسـة العمل الثانيـة، للمحور األول 
التي رأسـها أُسـتاذ القانون املدني املسـاعد 

بكليـة الرشيعة والقانـون بجامعة صنعاء، 
الدكتـور محمد عـيل مهـدي، قدمت خمس 
أوراق عمـل، تمحـورت األوىل، املقدمـة مـن 
املختـص يف قسـم املسـاجد بمكتـب أوقاف 
تعـز عيل األهدل، حول آليات تحقيق مقاصد 

الواقفني وأثرها يف إحياء ُسنَّة الوقف. 
مـن جهته، قّدم األُسـتاذ املسـاعد بكلية 
التجـارة جامعـة عمـران الدكتـور عبدالله 
بعنـوان  الثانيـة  العمـل  ورقـة  العـايض 
«اسـتثمار مـوارد الوقف لتنميـة رأس املايل 

البرشي الفرص - التحديات». 
وتحدث أُستاذ الرشيعة والقانون بجامعة 
تعز الدكتـور عبدالحفيـظ الرميمة يف ورقة 
العمـل الثالثـة املقدمـة ضمن املحـور األول 
للجلسـة األوىل للمؤتمر، استثمار الوقف بني 

التفريغ الفقهي والنظر املقصدي. 
يف حـني قّدم أُسـتاذ املحاسـبة واملراجعة 
املسـاعد بجامعة عمران، الدكتور غزي عيل 
الغـزي، ورقة العمـل الرابعة بعنـوان «نحو 
إطـار متكامـل للرقابـة الشـاملة عـىل أداء 
الهيئـة العامة لألوقاف»، ُمشـرياً إىل تأصيل 
عليـه  والرقابـة  وإدارتـه  للوقـف  اإلسـالم 
واملقومات الفكرية والعملية للنظام الرقابي 
الشامل عىل املؤّسسـات الوقفية ومتطلبات 

تطبيقه. 
إىل ذلك، تطـرق الباحث يف املوارد البرشية 
بهيئـة األوقـاف غمـدان املعلمـي، يف ورقـة 
العمـل الخامسـة واألخـرية املقدمـة ضمن 
يف  املعلومـات  نُُظـِم  دور  إىل  األول،  املحـور 
تحسـني األداء اإلداري ملكتـب الهيئة العامة 

لألوقاف بأمانة العاصمة. 
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- بدايـًة ما أهميّـة الـدورات الصيفية للنشء 
وللطـالب ونحن يف مرحلة يشـن فيهـا العدّو 

حربه بمختلف الجوانب؟ 
بفضـل مـن الله سـبحانَه وتعاىل، ندّشــن 
هـذا العـام الـدورات الصيفية كمـا يف األعوام 
السـابقة والـذي لـم يؤثر فيـه العـدواُن عىل 
بلدنا، يف ذات السـياق الذي تدّشــن فيه دولُة 
العدوان السعودية استقبال املهرجان الصيفي 
الستقبال ٧٠ مليوَن سائح للمراقص واملالهي 
واالنحطاط والفسق والفجور وهي تغلق باب 
الحج أمام حجيج بيت الله الحرام، فلله الحمُد 
الـذي َمنَّ علينا بقيادة قرآنيـة مباركة بقيادة 
السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي -يحفظه 
اللـه- الذي يتجـه بنا نحو مرضـاة الله تعاىل، 
وما الـدورات الصيفية إال مظهـر من مظاهر 

رحمة الله بهذا الشعب العظيم. 
وتأتـي الـدوراُت الصيفيـة يف إطـار العمل 
التحّرري من هيمنة األعداء الفكرية والثقافية 
عىل الجيل الناشـئ، ونحن نؤّكــد أن الدورات 
الصيفية لم تكن ترفاً فكرياً وال نزهة الستغالل 
إجازة الصيف، لكنها رضورة وحاجة ملواجهة 
مؤامرات األعداء وزحفهم الخطري السـتهداف 
ُهــِويَّتنا اإليَمانية وقيمنـا ومبادئنا وأخالقنا 
والذي يسـعون من خالله لتدمرينا والسيطرة 

علينا. 
الـدورات الصيفيـة تأتـي ملواجهـة الضالل 
واملضلني ولتصحيح الثقافة والفكر والعقيدة؛ 
ومن أجـل بناء حضـارة إسـالمية قائمة عىل 

أََسـاس ومبدأ الحرية واالسـتقالل من هيمنة 
األعداء، ومـا تتميز به الـدورات الصيفية أنها 
تبنـي الوعـي والـذي يعنـي الفهـم الصحيح 
وسـالمة إدراك األمـور، وتبني البصـرية التي 
تعنـي قـوة اإلدراك والفطنـة والعلـم والخربة 
عن عقيدة سـليمة ودراية، مـن خالل الثقافة 
القرآنية التـي تتطلبها الحيـاة، لبناء حضارة 
إسـالمية يظهر فيهـا معالـم الرقـي العلمي 
واالجتماعـي والقيمي واألخالقـي يف مواجهة 
التفسـخ القيمـي الذي نشـاهده اليـوم ومع 

األسف يف بعض الدول العربية. 
يف  كبـريٌة  أهميّـٌة  الصيفيـُة لهـا  الـدوراُت 
تحصـني أجيالنا من اخرتاق األعـداء وما أكثَر 
وسـائلهم وأخطرهـا والتـي منهـا شاشـات 
التلفـزة واإلنرتنت ومواقـع التواصل وغريها، 
َوأَيْـضاً يف تصويب مسـار الوالء لله ولرسـوله 
ولإلمـام عـيل ولَعلـم الهـدى والعـداء ألعـداء 
اللـه من خـالل القـرآن الكريـم وقرنائه حتى 
نصـل إىل الغلبـة بإذن اللـه تعاىل (َوَمـن يَتََولَّ 
اللََّه َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفـِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم 
اْلَغاِلبُوَن)، وكذلك يف اكتشاف املواهب وصقلها 
وتفعيلها كما يجب وفقـاً لقيم الدين ومبادئ 
اإليَمان من خالل األنشطة الرتفيهية الرياضية 

واملسابقات العلمية. 
ولذلـك فالـدوراُت الصيفيـة هـي إلخـراج 
ـــة مـن الجاهليـة األُخرى األشـد جهالً  األُمَّ
وضالالً كما قال رسـول الله صلوات الله عليه 
وآله وسلم (بُعثُت بني جاهليتني أُخراهما أشدُّ 
من أوالهما)؛ وألنهم يعيشون يف ُحضن القرآن 
الكريم وقرنائه وفق الدور املناط بهم كما قال 
تعاىل: (ِكتَـاٌب أَنَزْلنَاُه إَِليَْك ِلتُْخـِرَج النَّاَس ِمَن 
اِط اْلَعِزيِز  الظُّلَُماِت إَِىل النُّوِر ِبِإذِْن َربِِّهْم إَِىل ِرصَ
اْلَحِميـِد) فهذا هو دور القـرآن الكريم وقرينه 
إخراج الناس من الظلمات إىل النور وإنقاذهم 
بهـذا النـور بشـكل عمـيل ليكونوا عبيـداً لله 
تعاىل فيعتمدون عىل هـذا املنهج كنظام حياة 
واعتماده يف مسـرية حياتهم، وهـذا النور هو 
حاجة ورضورة لنا يف إطار دورنا الحضاري يف 
أداء مسـؤولياتنا يف رشدنا يف مواقفنا ونحّقق 
األمـان ملسـتقبلنا األبـدي يف اآلخـرة والفـوز 

برضوان الله والجنة. 
وحتى نلحـظ أكثر أهميّة الدورات الصيفية 
مـن خـالل تَحـّرك األعـداء يف شـن الحمـالت 
الرشسـة وبـث الشـائعات وتشـويه الدورات 

الصيفية حتـى يتمّكن من الحد من االلتحاق 
بهـذه الدورات املباركة، وهنـا لنعي أن العدّو 
عندما يتَحّرك لتشـويه أي عمـل، فلنعلم أنه 

هذا العمل يريض اللَه ُسبحانَه وتعاىل. 
 

- مـاذا عـن دور هـذه الـدورات يف مواجهة 
الحرب الناعمة واألفكار والثقافات املغلوطة؟

الدوراُت الصيفية سالُح ردع وتعبئة رئييس 
لخـوض معركة الحـرب الناعمـة واالنتصار 
عليهـا، إذ تعتـرب الحـرب الناعمـة (الضالل 
والتضليـل) من أخطـر أنواع الحـروب؛ ألَنَّها 
تستهدُف وعَي الشعوب وحرفها عن قضاياها 
املركزية وبناء حضارتها، فمعركة الوعي هي 
املعركة التي ال تنتهي كما قال الشهيد القائد 
رضوان اللـه عليه، حيث إن الحـرَب الناعمة 
تحـّرض عـىل االنحـالل عـن القيـم واملبادئ 
واالنسالخ من اإليَمان واالبتعاد عن هدى الله 
ــة، إذ تلعب دوراً بارزاً  واالرتبـاط بأعداء األُمَّ
يف عدم بناء حضارة إسالمية يف ُكـّل املجاالت 
العلمية والثقافية واالجتماعية ومظاهرها يف 
الحياة، ويسـتخدم أعداؤنا اليهود والنصارى 
(أمريـكا وإرسائيـل) فيهـا وسـائَل وأدواٍت 
ماديـة وبرشيـة؛ ولذلك فمـن املؤّكـد أن من 
أبـرز أدوار املـدارس الصيفيـة هـو مواجهة 
الحرب الناعمة واألفكار والثقافات املغلوطة 

والعقائد الباطلة. 
وليس بخاٍف عىل أحد أن األعداء سـيطروا 
إبان األنظمة السـابقة عىل الخطـاب الديني 
السـفري  كان  حيـث  التعليميـة،  واملناهـج 

األمريكـي يرشُف بصورة مبـارشة عىل ملزمة 
خطب الجمعـة، َوأَيْـضاً مناهج التعليم العام، 
حتـى أصبحت جميعهـا تحمل عقائـد باطلة 
وأفـكار ملوثـة وثقافات تعزز العـداء الداخيل 
بـني أبناء اإلسـالم وتلغـي املسـؤولية العامة 
والسـالم  كالتعايـش  سـامة  ومصطلحـات 
واملسـاواة والحقوق والحريات والديمقراطية 
وغريها من املصطلحات الظالمية، حيث تعترب 
هذه املصطلحـات ضمن لبس الحـق بالباطل 
والتي هي سمة أهل الكتاب اليهود والنصارى. 
وهنا يأتـي دور الدورات الصيفية كرضورة 
وحـل ومخـرج لخـوض هـذه املعركـة بوعي 
وإدراك لألمـور وببصـرية إيَمانيـة ثاقبة فهي 
تبنـي جيالً يتـوىل اللَه ورسـوله واإلمـام علياً 
وأعـالم الهدى مـن أهل البيت عليهم السـالم، 

تبنـي جيالً يثـق بالله تعاىل ويرتبـط به توكالً 
واعتصاماً وتمسـكاً والتَجـاء يف ميدان العمل 
والتزامـاً بدينه عز وجل عـرب النافذة الوحيدة 

{كتاب الله وعرتة نبيه}. 
جيل يعـادي ُكـّل من يعـادي الله تعاىل كما 
بني ذلك عىل لسان خليليه إبراهيم عليه السالم 
ـيَْطاَن َكاَن  ـيَْطاَن، إِنَّ الشَّ (يَـا أَبَِت َال تَْعبُِد الشَّ
ِللرَّْحَمـِن َعِصيٍّا)، وأن هـؤالء األعداء عدائيون 
بـكل أنشـطتهم وسـلوكياتهم فهو مسـتعد 
ملواجهة رشهم، واثقاً أن حتمية الرصاع قائمة 
مع األعداء الذين يسعون يف األرض فساداً، وأن 
فسادهم يستوجب عىل أهل الحق أن يتَحّركوا 

إليقاِفه ومواجهته. 
جيـل يتحمل املسـؤولية منطلقـاً من واقع 
القرآن الكريـم وبحركة رسـول الله صىل الله 
عليه وآله وسلم، يف األمر باملعروف والنهي عن 

وضغض وزارة الاربغئ والاسطغط لصطاع الاثرغإ والاأعغض طتمث غقب شغ تعار لختغفئ المسغرة: 

الثورات الخغفغئ جقح ردع وتسئؤئ رئغسغ 
ملعاجعئ الترب الظاسمئ وعجغماعا

  تامغج الثورات الخغفغئ 
أظعا تئظغ العسَغ والئخغرة 
طظ خقل بصاشئ الصرآن لئظاء 
تدارة إجقطغئ صائمئ سطى 

َأَجاس الترغئ واقجاصقل 
طظ عغمظئ افسثاء

 غةإ أن ظسمض جمغسًا 
لطتفاظ سطى الُعــِعغَّئ 

اإلغَماظغئ واضاحاف المعاعإ 
والصثرات والسمض سطى 

تظمغاعا وتعظغفعا شغ إذار 
بظاء التدارة اإلجقطغئ

  أطام عثه العةمئ 
الحرجئ طظ السثّو 

والمظاشصغظ تةاه المراضج 
الخغفغئ رأغظا الحسَإ 

الغمظغ بضض حشش وحعق 
ولعفئ غاعّجـه طظثشسًا 

ظتع العسغ والئخغرة 
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األربعاء والخميس

العدد

17 شوال 1443هـ..
18 مايو 2022م

(1402)
حوار 

املنكر بدءاً بتطهري الساحة الداخلية، والخروج 
بهذا املسـؤولية للناس جميعاً كمـا قال تعاىل 
اِس تَأُْمـُروَن  ـٍة أُْخِرَجـْت ِللنـَّ (ُكنْتُـْم َخـرْيَ أُمَّ
ِباْلَمْعـُروِف َوتَنَْهـْوَن َعـِن اْلُمنَْكـِر َوتُْؤِمنُـوَن 

ِباللَِّه).
جيل يجاهد يف سبيل الله تعاىل، وال يخاف يف 
الله لومة الئم، حتـى يكون جيالً جديراً بنرص 

الله وتأييده ورعايته عز وجل. 
ـــة املركزية  جيـل يحمل هـم قضايـا األُمَّ
وعـىل رأسـها القضيـة الفلسـطينية وتحرير 
مقدسـاتها من دنس األعـداء وكذلك املنافقني 

الذين ليسوا أولياَءه. 
جيـل يتَحـّرك حامالً لقيـم الديـن ومبادئ 
اإليَمان وروحية النبـي املصطفى صلوات الله 

عليه وآله. 
جيل يبني نفسـه ومجتمعـه ويجلد األعداء 
ال يجلـد ذاتـه، جيل قـادر عىل االسـتفادة من 
خريات هذا الكون وما أودعه وسخره عز وجل 
يف السـماوات واألرض لنـا وخدمـة للبرشيـة 

وتقديمها كِنَعٍم إلهية. 
 

- كيـف تقيّمـون إقبـاَل الطـالب بااللتحـاق 
بالـدورات الصيفية وتفاعل أوليـاء األمور مع 

ذلك؟
بفضل الله تعاىل اإلقباُل إىل املدارس الصيفية 
هذا العام كبري وغري مسـبوق، ووجدنا تفاعالً 
متميزاً من قبل أغلـب أولياء األمور، تمثل ذلك 
يف رفـد أبنائهـم إىل املدارس الصيفيـة َوأَيْـضاً 
التحشـيد مـن املجتمـع ومسـاندة املـدارس 
بالجوانب املادية واملعنوية وغريها من أشكال 
الحضور املرشف للمجتمـع، وهذا يدل عىل أن 
ما قدمته املدارس الصيفية يف األعوام السابقة 
كان له دوٌر إيجابي ملموس اإليجابية وحصلت 
من خالله عىل تبادل الثقـة بينهم وبني أولياء 

األمور. 
 

- يـا حبذا لو أعطيتنـا والقـارئ الكريم نبذًة 
ـا يتم تقديُمه ألبنائنا الطالب من خالل هذه  َعمَّ

الدورات الصيفية؟
القـرآُن وثقافتُـه ولُغتُـه وال سـواهم هـو 
ما تقدمـه املـدارس الصيفية وهـذا هو هدى 
اللـه جل وعال، ولذلـك ما تركز عليـه الدورات 
الصيفية هو االهتمام بالقرآن الكريم والتثقف 
بثقافته واالنطالق وفـق توجيهات وتعليمات 
اللـه تعاىل فيـه والتمحور حولـه، إذ ال مخرج 
ــة إال به كما قال رسـول الله صىل  لهـذه األُمَّ
اللـه عليه وآله وسـلم (أال إنها سـتكون فتنة، 
فقـال له اإلمـام عيل صلـوات الله عليـه: وما 
املخرج منها يا رسـول الله، فقـال: كتاب الله 
َفــإنَّ فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم 
ما بينكم...)، وتقـدم للجيل العلم النافع الذي 
ينالـون به رضا الله تعـاىل، يقدم الدين بنقائه 
وزكائه ومبادئـه وأخالقه وثقافتـه العظيمة 
التـي هي النور املبني يف مواجهة الظلمات بكل 
أشـكالها كما قـال تعاىل (ِكتَـاٌب أَنَزْلنَـاُه إَِليَْك 
ِلتُْخِرَج النَّاَس ِمـَن الظُّلَُماِت إَِىل النُّوِر)، وكذلك 
ة اإليَمانيـة والتي هي  الحفـاظ عـىل الُهــِويـَّ
بمثابة وسام رشف ناله شعبنا من رسول الله 
صىل الله عليه وآله وسلم، عندما قال: (اإليَمان 

يمان والحكمة يمانية). 
وأيضاً اكتشاف املواهب والقدرات والطاقات 
الكامنـة التـي أودعها الله سـبحانه وتعاىل يف 
نفـوس أبنـاء اإليَمـان والحكمـة والعمل عىل 
تنميتهـا وصقلهـا وتوظيفهـا يف إطـار بنـاء 
الحضارة اإلسـالمية، يتعلمون أن الديَن انتماٌء 

وعمٌل والتزام. 

 
- العدّو يقلق وينزعج َكثرياً من التحاق الطالب 
بالـدورات الصيفية!! برأيكم ملاذا هذا االنزعاج 

الكبري للعدو وكيف تنظرون إىل ذلك؟
العـدّو يقلق وينزعج ويصاب بالدوار عندما 
يـرى شـعبنا اليمنـي العظيـم يتحـّرر فكرياً 
وثقافياً ونفسياً من العقائد الباطلة والثقافات 
املغلوطـة واألفـكار التـي كانـت قـد كبلتـه 
وسـجنته وجعلته رهينة بيـد األعداء محتكماً 
لرغباته ومتطلعاً إىل مـا بني يديه، لكن عندما 
يتحـّرر الجيل مـن قيـود األفـكار والثقافات 
والعقائـد الباطلة والقاتلـة، فالعدّو يخىش أن 
يعرف الشـعب عدوه الحقيقي كعدو عقائدي 
وكعداء دينـي وآلية مواجهتـه ونقاط ضعفه 
ومكامـن اسـتهدافه َوأَيْـضاً يكـون عىل بينة 

بنقاط القوة يف مواجهة األعداء واملنافقني. 
وقذارتـه  خبثـه  العـدّو  يرتجـم  ولذلـك 
وانحطاطـه من خالل تسـخري أبواقه الناعقة 
األكاذيـب  وبـث  واإلرجـاف  والـرش  بالسـوء 
لتشويه الصورة الحسـنة للمدارس الصيفية؛ 
ألَنَّه يعرف تماماً أن هذه الدورات ستبني جيالً 
متثقفاً بثقافة القرآن التي من خاللها سيحطم 
صنـم الرشك والكفر والطاغـوت ويؤمن بالله 
وحـَده ويستمسـك بالعروة الوثقـى كما قال 
تعاىل: (َفَمْن يَْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن ِباللَِّه َفَقِد 
اْستَْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوثَْقى ال انِفَصاَم َلَها) جيل 
يعي معنى ال إلـه إال الله ويعمل بمقتىض ذلك 
الوعي ثقة وارتباطاً وعمالً والتزاماً يف مواجهة 
ُكــّل أشـكال الرتغيب والرتهيـب، فيصبح ما 
عند اللـه أرغب لديه مما عنـد عبيده وما لديه 

عز وجل أرهب من رهبة لدى عبيده. 
األعـداء يركـزون بشـكل كبري عـىل الجيل 
ـــة  األُمَّ حـارض  ألَنَّهـم  والشـباب؛  الناشـئ 
ومسـتقبلها، فريكزون عليهم للتأثري السـلبي 
عليهـم وحرفهم عن مسـار البنـاء الحقيقي 
ــة والنهوض بها والتخلـص من تبعيتها  لألُمَّ

ألعدائها، تنطلق عىل أََساس هدى الله تعاىل. 
ونحـن ننظـر إىل هذا االنزعـاج حقيقة وأنا 
أشـفق عـىل أُولئـك األعـداء املنافقـني كيـف 
يسّخرون أنفسـهم وأدواتهم وأموالهم خدمة 
الشـيطان  وأوليـاء  وللطاغـوت  للشـيطان 
(أمريكا وإرسائيـل) وأقول لهم مهما بذلتم يف 
سـبيل أن تحصلوا عىل رضا اليهود والنصارى 
لن تحصلوا عىل ذلك فهم لن يرضوا عنكم ولن 
يحبونكم ولو تقطعتم يف سـبلهم إرباً (َها أَنتُْم 

أُوَالِء تُِحبُّونَُهْم َوَال يُِحبُّونَُكْم).
وأمـاَم هـذه الهجمـة الرشسـة مـن العدّو 
واملنافقـني رأينا الشـعب اليمني بكل شـغف 
وشـوق ولهفـة يتوّجـه منتصبـاً نحو الوعي 
والبصـرية وفقـاً لتوجيهات السـيد املوىل علم 
الهـدى السـيد عبـد امللـك بدرالديـن الحوثـي 
-يحفظـه اللـه- يتوّجــُه منتصباً بـكل فخر 

واعتـزاز ليكـون أحـد طـالب هـذه املـدارس 
املباركة. 

ونؤّكــد أَيْـضـاً أن ُكـّل عمـل عظيم ومهم 
يواجه بالعداء من قبل أعداء الدين واإلنسانية 
ولذلـك يقول تعـاىل (وَكذَِلـَك َجَعْلنا ِلـُكلِّ نَِبيٍّ 
َعُدوٍّا َشياِطنَي اإلنِْس والِجنِّ يُوِحي بَْعُضهم إىل 
بَْعٍض ُزْخـُرَف الَقْوِل ُغُروًرا)؛ لذلك فهذا العداء 
يجعلنـا نرتقـي أكثَر يف الوسـائل واألسـاليب 
واالسـرتاتيجيات يف مواجهـة هـذا العدّو الذي 

يعادي ديَن الله وحرمَة اإلنسان. 
 

- هـل هناك إشـكاليات وصعوبـات تواجهها 
اللجنـة العليـا للـدورات الصيفيـة وباألخص 

ونحن يف ظل حصار العدوان الظالم؟
الحمـد والشـكر لله الـذي َمنَّ علينـا بهذه 
الـدورات الصيفية، ومـن الطبيعـي أن يكوَن 
هناك صعوبـاٌت وتحدياٌت واجهتنـا يف امليدان 
العـدوان  القائمـة  رأس  عـىل  وكان  العمـيل 
األمريكي السـعودي اإلماراتي اإلرسائييل الذي 
كان سبباً رئيسياً يف حصار شعبنا واستهدافه 
يف معيشته وقصف املدارس والذي أَدَّى إىل رفع 
األسـعار، َوأَيْـضاً تحدي الوقت الذي هو ضيق 
مقارنـة بحجـم الفائـدة خالل فـرتة الدورات 
والذي نأمل فيه أن يتلقـى الطالب الكم الكايف 
مـن العلـوم واملعـارف واملهارات واألنشـطة، 
َوأَيْـضـاً ضعـف عمليـة االتصـال والتواصـل 

وُخُصوصاً يف املناطق الريفية. 
لكـن ُكـّل هذه التحديات بفضـل الله تعاىل، 
سـنتغلب عليهـا يف واقع امليـدان ونحن نعمل 
ونؤدي املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا كما أرادها 

الله تعاىل ونسأل الله أن يوفقنا ويتقبل منّا. 
 

- َمـا ِهي رسـالتكم ألوليـاء األمور وباألخص 
مـن لـم يبادر بدفـع أبنائـه بااللتحـاق بهذه 

الدورات القيمة؟
إن  لهـم:  نقـول  األمـور  ألوليـاء  رسـالتُنا 
الـدوراِت الصيفيِة فرصـٌة عظيمٌة وطاعة لله 
تعاىل واسـتجابة له ولرسوله ملا يحيينا، ففيها 
حياة قلوبنـا وأرواحنا وأفئدتنا كما قال تعاىل: 
(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل إِذَا 
َدَعاُكْم ِلَما يُْحِييُكـْم َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه يَُحوُل بنَْيَ 
وَن)، فال بد لنا من  اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوأَنَُّه إَِليِْه تُْحَرشُ
املسارعة يف االسـتجابة وإلحاق أبنائنا وبناتنا 
للمـدارس الصيفية ومسـاندتها يف بناء الجيل 
بنـاء قرآني ولنثـق أن هذه الـدورات الصيفية 

هي مواقع طاعة لله تعاىل وفيها لله رضا. 
أقـول لـكل ويل أمـر ال تنجر وراء شـائعات 
وخبـث العدّو وال تجعل ابنك ضحية وفريسـة 
ألراجيـف األعداء وال تخىش يف اللـه لومة الئم، 
ُكن دوماً مبادراً للوصول إىل مرضاة الله تعاىل. 
أنقذ نفسـك وأهلك من سـخط الله وعذابه 
(يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا أَنُْفَسـُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا 

اُس َواْلِحَجاَرُة َعَليَْها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ  َوُقوُدَها النـَّ
ِشـَداٌد الَّ يَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهـْم َويَْفَعلُوَن َما 

يُْؤَمُروَن). 
عليـك أن تحصـن ابنـك مـن فتنـة مواقـع 
التواصل وشبكة الصيد شبكة اإلنرتنت َوأَيْـضاً 
من املسلسالت والربامج املنحطة التي يقدمها 
العدّو عرب شاشـات التلفزة وكذلـك أنقذ ابنك 
من رفقاء السوء يف الشارع واجعلهم يعيشون 
مـع الله ورسـوله وأعالم الهدى مـن أهل بيت 

رسوله. 
ونقول لهم أَيْـضاً: إن الله تعاىل قد َهيَّأ له أن 
يرتبَّى تربية إيَمانية يحافظ فيها عىل ُهــِويَّته 
ويريض الله ربه باراً بوالديه وبمجتمعه وبأمته 
وبدينه، جيل ناهض بمسـؤوليته مؤدياً لدوره 
العظيم قادر عىل مواجهة التحديات ومتسـلح 
بنـور الله وعيـاً وبصرية فكـراً وثقافة عقيدة 
ومعنويات ملواجهة مخاطر األعداء من اليهود 

والنصارى واملنافقني. 
 

- رسالتكم لقوى العدوان واملنافقني؟
رسـالتنا لألعداء واملنافقني نقول لهم: والله 
لن تجدونا وتجدوا شعبَنا إال حيث تكرهون ويف 
املواقع التي تغيظكم، ثقوا تماماً أننا نعاديكم 
عقيـدة وديناً وطاعـة لله ولرسـوله مبتغيني 

بذلك مرضاته عز وجل. 
ونقول لهم ما قاله السيد عبد امللك بدرالدين 
الحوثـي -يحفظـه اللـه-: ويٌل لكـم من جيل 
نشأ يف حضن الجهاد جيل متحصن بهدى الله 
تعاىل، جيل ينهض بمسؤوليته ويؤدي دوره يف 
بناء حضارة إسـالمية نقدم الشاهد فيها عىل 

عظمة دين الله جل وعال. 

  سظثطا غاتّرر الةغض طظ 
صغعد افشضار والبصاشات 
الئاذطئ َشـإنَّ عثا غصطص 
السثّو وغثحى أن غسرف 

سثوه التصغصغ

  طا ترضج سطغه الثورات 
الخغفغئ عع اقعامام بالصرآن 

والابصش ببصاشاه واقظطقق 
وشص تعجغعات اهللا

  السثّو غظجسب سظثطا 
غرى حسئظا غاتّرر شضرغًا 

وبصاشغًا وظفسغًا طظ 
السصائث الئاذطئ الاغ ضاظئ 
صث ضّئطاه وجةظاه وجسطاه 

رعغظًئ بغث افسثاء
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لئظان تظاخُر رغط المساظاة 

الثوراُت الخغفغئ.. الطئظُئ افولى لئظاء تدارة لظ تمعت

َز  تاى ظسجِّ
ُعــِعغَّاظا 
الثغظغئ 

 

د. حسفض سطغ سمغر   

مـن أهـم عوامـل الرتبيـة 

انتماَءنا  تعـزُِّز  التـي  الدينيـة 

الدينية  لُهــِويَّتنـا  الحقيقـي 

هـو أن نحمَي أجياَلنا القادمة 

املغلوطـة  الثقافـات  مـن 

التـي  املنحرفـة  واملفاهيـم 

يحاول األعداء تلقينَها لشباب 

ـــة عىل أََسـاس أنها من  األُمَّ

املسـّلمات التـي ال يجوُز حتى 

مناقشتها، وقد أثبتت األحداث 

األجيال  يسـتهدفوا  األعداء  أن 

الصاعـدة بكثـري من وسـائل 

التدجـني، مسـتخدمني الكثريَ 

مـن الوسـائل أهمهـا اإلعالم 

وشبكات التواصل االجتماعي، 

الحثيث  سـعيهم  إىل  ُوُصــوالً 

لتغيـري املناهج الدراسـية بما 

يحّقق أهدافهم وقد حّققوا يف 

هذا املجـال نجاحات يف بعض 

دول التطبيع. 

الصيفيـة  املراكـُز  تأتـي 

لتوعيـة  وسـيلة  كأفضـل 

االنتماء  روح  وتعزيـز  أجيالنا 

الصميمـي لُهــِويَّتنـا الدينية 

تأتي يف الوقت الذي يسـتهدف 

عقولهم  بتغذية  الشـباب  فيه 

مغلوطـة  وثقافـات  بأفـكار 

وتعـد هـذه املراكـز الصيفية 

يحمي  الـذي  املنيـع  الحصـن 

شبابنا من االنحراف الفكري، 

تأتي هذه املراكـز لتخلَُق جيالً 

مرتبـط بهـدى الله سـبحانه 

وتعـاىل جيالً يعي مسـؤوليته 

الدينيـة والوطنية تجـاه أمته 

جيـالً للبناء وليس للهدم جيالً 

للسـالم وليـس للحـرب جيالً 

يصنـع ويـزرع جيـالً يعـرُف 

عدوَّه الحقيقي. 

تأتي هـذه املراكز الصيفية 

يف الوقت املناسـب حتى يخرج 

الطالـب من املدرسـة ملواصلة 

عـن  بـدالً  ومعارفـه  علومـه 

ضيـاع وقتـه وإهـدار جهـده 

وتعرضـه لغـزو فكـري يهدم 

دوره  فيصبـح  الدينية  قيمنـا 

سـلبي يف مجتمعه، وهنا تأتي 

أهميّة التحاق شـبابنا باملركز 

الصيفية.

 غتغى خالح الَتماطغ 
انتصـار كبري رغـم املعانـاة واملكاِئد 
التـي حاقت بالشـعب اللبنانـي ومنها 
التدهور االقتصادي التي ُفرضت عليهم 
ابتـداًء من قطـع العالقة الدبلوماسـية 
والتبـادل التجاري من ِقبـل البعض من 
ـة  الـدول العربية وعىل رأس الـرش لألُمَّ
ة السـعوديّة والتي سببت  وللبنان َخاصَّ
لهـم االنهيـار االقتصادي الـذي أَدَّى إىل 
تدهور اللريَة أمـام الدوالر لتزيد املعاناة 
عـىل الشـعب اللبنانـي والتـي فرضت 
عليهم سياسيٍّا من ِقبل الغرب واملوساد 
وُكلفت بها دول الخليـج العربي خدمًة 
أيـة  دون  الصهيونـي  وللعـدو  للغـرب 

مكاسب سياسية لألنظمة العربية. 
السعوديّة واإلمارات أصبحت جزءاً ال 
يتجزأ مـن كيان العدّو الصهيوني، فهي 
رشيـك أََسـاٌس للكيان تقاسـمه القرار 
السـيايس وتشـاركه القلق والسـعادة، 
وتسـعى من خـالل العمالـة والتطبيع 
مـا  وهـذا  ـــة  األُمَّ وإركاع  إذالل  عـىل 
ـة  ُعرفـت بـه مملكـة آل سـعود َخاصَّ
فهم أعـداء لألمة وموحديـن الصف إىل 

جانـب العـدو الغاصـب فهـم وجهان 
مسـار  يف  ويتَحّركـون  واحـدة  لعملـة 
سـيايس وفـق العمل املتـالزم املوحد يف 

والتطرف  اإلرهاب  تغذية 
بـني  الُحـروب  وإشـعال 
الواحـدة  ـــة  األُمَّ أبنـاء 
لتشـويه الديـن وتحويل 
ــة إىل خارج مسـار  األُمَّ
التطـور  بمعنـى  الديـن 
والحضارة املخالفة آلداب 

اإلسالم. 
ما سبب عداوة النظام 
لبنـان  عـىل  الخليجـي 
ة حـزب الله ليس  وَخاصَّ

بينهم خـالف سـيايس وال توجد بينهم 
حدود وإنما ألن حزب الله يقلق إرسائيل 
فالقلـق متبادل َوال ننـىس موقف وزير 
اإلعالم اللبناني السابق جورج قرداحي 
عندمـا أدان العدوان عىل اليمن والحرب 
امُلسـتمّرة ملـدة ثمانيـة أعـوام والـذي 
أسـماها بالحرب العبثية، حيث أقامت 
مملكـُة آل سـلمان الدنيا ولـم تقعدها 
عىل الشعب اللبناني وكأن العدواَن عىل 
نة النبوية واستمراره  اليمن أتى من السُّ

واجـب وبأمر مـن الله وواجـب عليهم 
تدمـري اليمـن وإفنـاء اليمنيـني، حيُث 
إن العـدوان عـىل اليمن بقيـادة أمريكا 

وبريطانيا وإرسائيل. 
لبنان تنترص سياسـيٍّا 
الغربية  املؤامـرات  رغـم 
من  العدائيـة  واملسـاعي 
قبـل النظـام السـعودّي 
بـني  مـا  الصـف  لشـق 
الشـعب الواحـد وتمزيق 
االجتماعـي  النسـيج 
بغـرض  والسـيايس 
األحزاب  وإجماع  الخالف 
تشـكيل  عـىل  واملواطـن 
حكومـة ضـد حـزب الله لزعزعـة أمن 
لبنـان وإدَخالهم يف حرب أهلية ال تبقي 
وال تذر ولكـن خابت آمالهم ومكائدهم 

بقوة الله تعاىل بالفشل مع حزب الله. 
لقـد سـعت أمريـكا وإرسائيـل ضد 
حزب اللـه وأنفقت السـعوديّة أموالها 
الطائلة لإلطاحة بالحزب املقاوم للعدو 

الصهيوني. 
حزب الله ال يسـتهان بـه فقد زعزع 
أمن الكيـان يف الرشق األوسـط ويعترب 

الحربـة األوىل والسـيف الصـارم ملحور 
املقاومـة الذي دافع عـن أرضه ويدافع 
ــة والقضية املركزية  عن مقدسات األُمَّ

األوىل القدس الرشيف. 
حـزب اللـه حـزب جهـادي مقـاوم 
وصامـد منـذ عقود مـن الزمـن وثابت 
بثبـات املؤمنـني الصادقني مـع الله يف 
مواجهـة العـدّو الصهيوني بـكل همة 
وثبـات  وتضحيـات  وصـرب  وشـجاعة 
األحرار مما أصبح شوكة يف نحر أمريكا 
والعدّو الصهيوني وعمالئهم من حكام 

الخليج العربي. 
عندما أدرك الشعب اللبناني مصلحَة 
الوطـن فوق ُكــّل يشء لذلك تغلب عىل 
نفـوذ  وأغلـق  الخارجيـة  السياسـات 
الخارج من الداخل اللبناني لذلك تحّقق 
املسـتحيل وتحّقـق لهـم ولنـا الكثـري 
مـن العـزة والكرامـة كمـا أن لليمنيني 
نصيب من عزتهـم وكرامتهم. فنحن يف 
خنـدق محور مقـاوم واحـد، وهذا من 
باب الواجـب للعرب واملسـلمني توحيد 
الصف ولنا الحق نحن اليمنيني والشعب 
اللبنانـي أن نحـّرر أوطاننـا وأن نواجه 

التدخالت الخارجية والَوصاية.

دغظا الرطغمئ 

مـا من َشـكِّ حـول السـعي الحثيث 

ـــة وأبواقهـم السـتهداف  ألعـداء األُمَّ

ــة اإلسالميّة وإضعافها وتشتيتها  األُمَّ

وسـلبها عقيدتها اإليَمانية التي أدركوا 

جيًِّدا إنها سبب تفوق املسلمني عسكريٍّا 

عليهـم يف ُكــّل املعارك التـي خاضوها 

ضدهـم رغم مـا يمتلكونـه األعداء من 

عـدة وعتاد؛ لذا فهـم يعملون جاهدين 

عىل اسـتهداف هذا السـالح القوي من 

صدورهـم حتى يتمّكنوا من السـيطرة 

الهيمنـة  وفـرض  وهزيمتهـم  عليهـم 

عليهم!! 

عـىل  أكـرب  بشـكل  تركيُزهـم  وكان 

النشء والشـباب املسلم الذي يرون فيه 

وعزها  ومسـتقبلها  ـــة  األُمَّ حضـارَة 

ومنعتهـا وربما يف فرتة مـا هم نجحوا 

يف ذلـك يف عـرص التكنولوجيا واإلنرتنت 

والقنـوات الفضائيّـة التي سـهلت لهم 

الكثري من العقبـات حيث أصبح الكثري 

كباراً وصغـاراً منكبني عليهـا وعىل ما 

تبثه من غثاء سيل يذهب بزكاء النفس 

ويغويهـا عما قـد ينفعها دينـاً ودنيا، 

وهـذا ما الحظناه عندما نسـمع الكثري 

من األُمهات تشتكي من إدمان أطفالهن 

والقنـوات  اإللكرتونيـة  األلعـاب  عـىل 

الفضائيّـة وتأثـري ذلـك عىل سـلوكهم 

وكيـف أصبحـوا أكثـر عنفـاً وعدوانية 

وتقليداً ملا يشاهدونه يف املسلسالت التي 

نعلم جميعاً إنها صنيعة يهودية!!

لـذا ويف ظل هـذه الهجمة الرشسـة 

ـــة عـىل أطفالنا  من قبـل أعـداء األُمَّ

وشـبابنا املسـلم وجب علينا انتشالهم 

من هذا املسـتنقع الخطري الـذي كادوا 

أن يقعوا فيه وسـتكون عواقبُه وخيمة 

إذَا لـم نتـدارك األمـر بما يعـود عليهم 

ويف الحياة  ومسـتقبالً  بالنفع حـارضاً 

األُخـرى، ويقيناً هذه هـي املعركة التي 

قال عنها السـيد حسني سالم ربي عليه 

(نحـن يف سـباق مـع العـدّو إىل قلـوب 

أبنائنـا فإما يسـبقونا أَو نسـبقهم)!! 

ووجب أمـام هذه املعركـة الخطرية أن 

نكوَن عـىل وعي كبري بالخطـر املحدق 

بالجميع وبالُهــِويَّة اإليَمانية والعقيدة 

الصحيحة املسـتقاة من ثقافة آل البيت 

عليهم السالم، فهم سـفينة النجاة من 

ركبها فاز ونجا.

ـابي  ة بعد أن سيطَر الفكر الوهَّ َخاصَّ

عـىل العقول وصـار يـدرَُّس يف املناهج 

التعليميـة وصـار هو الفكر املسـتحوذ 

ـــة بمـا يحويه مـن ثقافات  عـىل األُمَّ

مغلوطـة تجعـل الفـرد املسـلم جامداً 

َوُمَجــّرد تابـع ومتلقـي لـكل نفايات 

الغرب وأعداء اإلسالم واملسلمني.

هنا يقول السـيد حسـني سـالم الله 

عليه: (إننا لنستحي من الله أن ال يكون 

لدين الله إالَّ هامشاً من حياتنا).

ومن هنا علينا توسـيع هذا الهامش 

ليكـون ديـن اللـه والعقيـدة اإليَمانية 

يف  حضـوراً  األكثـر  همـا  الصحيحـة 

حياتنـا، لنقي أنفسـنا مصارع السـوء 

ونحصنهـا من خبث يحاك لها عىل حني 

غفلة وتقصري!

 ويف إطـار معركـة الوعي والتحصني 

ألطفالنـا ونشـئنا املسـلم دعـا السـيد 

عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي إىل افتتاح 

املراكز الصيفيـة التي تعترب أهم قنوات 

الوعـي  ومصـادر  القرآنيـة  الثقافـة 

والتحصني وأقوى سـالح يف وجه العدّو 

املرتبـص بنـا فيها يتـم غـرس مبادئ 

والنفسـية  والوطنية  القرآنية  الثقافـة 

بطـرق حديثة وسـهلة لبناء نشـئ من 

الصعـب اخرتاقـه أَو التشـويش عليـه 

وسـيكون هو الجيل الباني لحضارة لن 

تموت. 

ولذا وجدنا العدّو وقد شـمر ساعديه 

للنيـل من هذه الـدورات والحديث عنها 

بطريقـة مشـوهة وبحمـالت دعائيـة 

خبيثـة تعـرب عـن مـدى غيظهـم مـن 

نجاحها عىل مدى السنوات السابقة بما 

يدل عىل أنهـم يعلمون جيًِّدا مخرجاتها 

وسـتهوي  مخّططاتهم  سـتحطم  التي 

ة  بأحالمهم الخبيثة إىل قاع األرض َخاصَّ

وهـم يـرون حجـم اإلقبـال الكبري عىل 

هـذه املراكز رغم جهدهـم املبذول لثني 

النـاس عنها ومـا ذلـك إال ألَنَّ املجتمع 

اليمني صار واعيـاً بكل أالعبيهم وربما 

السـبب األكرب؛ كونهم ملسوا األثَر الكبري 

واإليجابـي مـن هذه الدورات يف سـلوك 

ونفسـيات أوالدهم وكونهم أدركوا أنها 

األفضـل ممـا قدمـه هـؤالء الناعقون 

واملنادون بحقوق الطفل والطفولة. 
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طتمث غتغى شطغرة

عمالً  الوقـف  يعـد 
الخـري  أعمـال  مـن 
الذي  واإلحسـان  والرب 
اليمانيون  بـه  يمتـاز 
عـن غريهم مـن بقية 
حيث  العالم،  شـعوب 
واملجتمـع اليمنـي من 
التي  املجتمعات  أكثـر 
وأصوالً  أمـواالً  أوقفت 
َكثـرياً عـىل مـر عقود 
وأجيـال وقـرون مـن 

الزمـن، وهناك الكثريُ من األوقاف التـي أوقفها أجدادنا 
وآباؤنـا الواقفـون، بدافـع القربـة إىل اللـه ”سـبحانه 
وتعاىل“، وبما يحملونه من روٍح طيبة ومحسنة، تبتغي 
وجه الله سـبحانه وتعاىل، لذا َفــإنَّ املحافظة وااللتزام 

تجاه الوقف قربة تقربنا إىل الله زلفى. 
ومـا ال يعرفه العامة من النـاس أن الوقف يف عمومه 
مرشوع إسالمي اسـتثماري، جاء به اإلسالم ليُعيلَ شأَن 
نُها من آفـات الفقر، ولتغطية  الدولة اإلسـالمية ويحصِّ
العجـز الذي قد يحدث يف ميزانيـة الدولة، أَو يف الحاالت 
الصعبـة التـي تمر عىل العالم أجمع بعـد أن صار قرية 
واحدة، إذَا اشـتكت منه دولة تداعت ُكـّل الدول؛ بَسبِب 
األزمة، ولهذا كان اإلسـالم الديـن الحنيف الذي يرى أن 
الدولـة اإلسـالمية ال بـد أن تظل أركانهـا متينة ال تؤثر 
عليهـا أية رصاعـات وال هوى بعض النـاس وميلهم إىل 
الفسـاد، فهناك قوانني تردع الناس عـن أي فعل يمكن 
أن يخـل بالنظام االقتصادي أَو يتسـبب يف انهياره، ولو 
حافظ النـاس عىل مال الوقف وتمسـكوا بهـذه األوامر 

اإللهية الربانية ما وجدنا فقرياً وال محتاجاً. 
وكم كان جميالً ورائعاً ونحن نشاهد ونستمع لحديث 
السـيد القائد العلم عبدامللك بدر الدين الحوثي يف كلمته 
خـالل افتتاح مؤتمر األوقـاف بالعاصمة صنعاء، حيث 
أّكــد يف كلمته يحفظه الله أن األوقـاف يمثل بعداً دينياً 
ويرتبـط ارتباطاً مبـارشاً بالجانب اإليَمانـي؛ كونها من 
العبادات القرب التي يتقرب بها الواقفون إىل الله سبحانه 
وتعـاىل، وتتجه نحو أعمال الرب والخري واإلحسـان، ومن 
أمثلـة ذلك الوقـف لصالح املسـاجد التي تحتـل أهميّة 
كبـرية يف إحيائهـا، وإحياء دورها املهـم روحياً وتربوياً 
وإيَمانياً، وبالتايل َفــإنَّ لهذا العمل أثَره الكبريَ يف حياة 
الناس ويف ذريتهم ويف أعمالهم، يف واقعهم، كما أن هناك 
أنواعـاً كثرية للوقف يسـتفيد منها الفقـراء واملحتاجني 
كاملياه وغريها من الخدمات اإلنسانية واالجتماعية، التي 

تأتي جميعها بدافع التقرب إىل الله. 
وعليـه َفـإنَّ الحفاظ عىل مـال الوقف هو حفاظ عىل 
مال الفقـراء واملسـاكني والضعفاء ولو أخـرج الجميع 
مـا يف ذمتهم من أموال الوقف لكانت كافية لسـد حاجة 
املحتـاج وكانـت سـبباً يف أن نسـتغني عن املسـاعدات 

واملعونات التي تقدمها لنا املنظمات الدولية. 

 د. طعغعب التسام 
تعودنا منذ زمن بعيد أنه كلما سمعنا حديثاً عن النظام 
الـدويل أَو القانون الدويل يتبادر ألذهاننا فوًرا ما قرأناه من 
قوانـني وضعت يف ميثـاق األمم املتحدة مـن قوانني وقيم 
عىل الورق وكلما سمعنا حديثاً عن الحرية والديمقراطية 
وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية تذكرنا ما درسناه يف 
مناهجنا من قيم الثورة الفرنسـية وغريها وكل ما قرأناه 
وحدثونـا به عن قيم أمريكا والغرب ُعُمـوًما لكن األحداث 
التـي جـرت يف منطقتنا وأقطـار أمتنا خالل الـ 30 سـنة 
األخرية وما عانيناه ونعانيه خالل العرش سـنوات األخرية 
كشفت لنا كم كنا سطحيني وُسذَّجاً وأغبياء وكيف قادتنا 
أنظمتنا العملية نحو هذا الجهل والتجهيل بشـكل ممنهج 

ه.  وموجَّ
وبعدمـا دفعنا ثمناً غالياً خالل هذه الفرتة نكتشـف زيف ما يسـمى 
بالنظـام الـدويل اإلجرامـي الذي تشـكل عقب الحـرب العامليـة الثانية 
بحكم املنترص كأمر واقع يف العام 1945م بمنظمته الدولية بمجالسـها 
الخمسـة التي يسـتخدمها النظام الدويل االسـتعماري الغربي برئاسـة 
وقيـادة أمريكا كعصا ناعمة أحيانـاً وغليظة يف معظم األحيان لرشعنة 
ــة والشعوب املستضعفة حول العالم  جرائمه وعدوانه عىل شعوب األُمَّ
وغزوها واحتاللها واسـتعمارها وقتلها ونهب ثرواتها وتحقيق أطماعه 
االسـتعمارية الال مرشوعة وكّل يوم يمـر يتعرى هذا النظام الدويل أمام 
ــة وتسقط قيمه وقوانينه  نفسه وأمام وعي أحرار ورشفاء شعوب األُمَّ

الدولية اإلجرامية وهو اليوم يف أضعف حاالته. 
إن النظـام والقانون الدويل والحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسـان 

بنظر أمريكا هي ُكـّل وسيلة بها يتم تحقيق أطماعها وكّل طريقة وكّل 
عمل يتم به إخضاع الشعوب املستضعفة ويحّقق أطماعها االستعمارية 
سواء بالحرب الناعمة أَو باالنقالبات والحروب األهلية أَو 
بالحرب العدوانية املبارشة عىل الشعوب وغزوها واحتالل 
أراضيهـا وتدمري مقدراتها وهذا هو مفهوم أمريكا للقيم 
والحريـة والديمقراطيـة وحقوق اإلنسـان وكّل املفاهيم 
واملصطلحـات الال قيميـة والال أخالقية والال إنسـانية ال 

اعتبار فيها وال قيمة لإلنسان. 
أما حجج ومـربّرات حروب أمريـكا العدوانية وغزوها 
واحتاللهـا للدول وقتلها للشـعوب فهو مـا تقوله أمريكا 
فقـط وهي تعتقـد أنها ال تحتـاج ملـربّرات حقيقية فكل 
شـائعة وزيف وتضليل تبثه هو الحقيقـة وكّل ما تدعيه 
وإمرباطورياتهـا  مسـؤوليها  عـرب  وتفرتيـه  وتفربكـه 
اإلعالميـة هي حقائق دامغة ومطلقة وتمثل القيم والقانون الدويل وكّل 
حقيقـة تعارضها هي جريمة تتناىف مـع القيم والنظام والقانون الدويل 
اإلنسـاني وتتعارض مع الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسـان هكذا 
هي أمريكا وهكذا هي نظرتها للنظام الدويل الذي تحكمه وتتحكم به. 

كلمـا اقرتبـت نهاية الهيمنـة األمريكية وكلما حسـت بتغـري العالم 
وتغيري نظامها الدويل املهرتئ املتهالك تزداد ُسعاراً واسترشاساً وإجراماً 
حتـى وهي تهزم وتهرب من أفغانسـتان فهي ال تريـد أن ترى نظامها 
الدويل األحادي الذي يحّقق أطماعها وترتبع عىل عرشـه وتقوده يتالىش 
أمام ناظريها ويسـتبدل بنظام دويل آخـر وهي تحاول اليوم الدفاع عنه 
برشاسـة وخوف جنوني رغم علمها ويقينها مـن انتهاء نظامها الدويل 
وبعقليـة قادة ديكتاتوريات دول العالم الثالث تترصف أمريكا اليوم إما 

تحكم العالم أَو تقتله، إما هي أَو الطوفان. 

 سفاف الئسثاظغ 

لم تكن الحياة سـهلة حتى نتأقلم بسـهولة، ولم تكن 

فسيولوجية الناس مسرية حتى يؤخذ املرء إىل َحيُث تريد 

الفضيلة، ولكن قوة التحمـل املتفاوتة التي وضعها الله 

يف خلقه تُحِدُث فيك ما ال يسـتطيع عقلك تصوره، ضمن 

توفيق إلهي ال يُعَطى إال لشخص محِسن مع نفسه ومع 

من حوله، هو من أحب فعل الخري وسـعى يف إسعاد ثلة 

كبـرية من الناس دون أن ينتظـر مقابالً من أحد، عرف 

الله قبل أن يعرَف أركان إسالمنا الخمسة.

مواقـُف وتبعاٌت وكلماٌت وأشـخاٌص تجعلك تكرب يف 

عني نفسك باليوم خمسون مرة، تنبعث فيك طاقة هائلة 

ومن جهة واحدة هي نفسـك ثم نفسـك، قدرات عجيبة 

وضعهـا الله يف خلقـه تميـل إىل االرتفـاع واالنخفاض 
حسـب ما ترجمه إدراكك الباطنـي ضمن رشوط معينة 
كالوقت وفسـيولوجية التفكري، لكنها تـرتك أثرا عظيما 
وبالغـا فيك بل يكاد ال يصدق إما سـلبا أَو إيجابا وأنت 
من يحّددها جميعها، بل أحياناً يصل إىل أن تخالف ُكـّل 
ظنونك السابقة، وتصبح قويا، وصبورا وهادئا أكثَر من 
الالزم، مؤمنا بأن الله معك بال أية مسافات يف ُكـّل ثانية 
ولحظـة، ترى ُكـّل يشء جميال ومريحا رغم أن السـماء 
رماديـة، والليـل مجتمع لريعـد بالعواصـف، واإلرهاق 
يرتاقص يف رأسـك مع حلول أرق نشـط نتج عن أعمال 
وحتـوف متواصلـة، ولكن ثمـة راحة غريبـة تدب فيك 
وتحتويك بعناية فائقة، شعور راقي ليس متعلق باملال، 
َوال باألشخاص وال بالصيف، وال بالليل وال بالصباح وال 
حتى بصحة الجسد، وال بأي يشء سوى يف روحك، والتي 

تعد الباب الحقيقي املؤدي للوجود. 
تتنهد ببـطء، وتتنفس بصعوبة لكنك ترمي بصخور 
ثقيلة كانت تقبع يف داخلك منذ سنة أَو شهر أَو ربما يوم 
ولم تسـتطع أي قوة برشية إخراجها، طمأنينة متالزمة 
ظنها كبري بـأن ما عند الله يبقى ومـا عند الناس ينفد، 
يقـني بأن هذه الحياة تحمل أشـياء كثرية لكن أصغرها 
ا  ال يأتيـك إال بثمـن وقد يكـون ذاك الثمن باهضـا ِجـدٍّ
تدفعـه من جيـوب روحك، ترتـاح فقط عندمـا ترتكها 
تجري فيـك أقدارها ونوازلها بالكيفيـة التي تيشء لها، 
بينمـا أنت وحـدك تسـتقبلها بروح راضية متسـامحة 
ومتوقعـة ُكـّل يشء ومن أي شـخص، حتى ذاك اليشء 
املخيف الذي لم توطن نفسـك عـىل حدوثه يحدث وبكل 
وضوح وتراقبه بابتسـامة نصـف عريضة مخربا إياها، 
أهو أنت!! أتيت حقا!! ومع تراكم تلك املنعطفات تستمر 

لوحدك بالنضج ويتسـع مزاجك وقلبك للحياة أكثر، ويف 
الوقت نفسـه تضيق مسـاحة يف نفسـك كنت تظن أنها 
سـتكون ألشخاص معينني، ولكن تحولت لبقعة صغرية 
بعدما كانـت قرية ممتدة نحو الحيـاة، ومن قال لك إن 
العمر يزداد فقط بالوقت، فهذه أرجوحة هشـة حذاِر أن 
تدحرَج نفسك بها فتهلك، فالوقت َمـا هو إال عامل زمني 
بالوجـود يحّدد بقاءك، بينما الزيـادة والنقصان ترتتب 
عليك وحدك بالراحة أَو الشـقاء وأنت من يحّددها سوى 

كانت متجمعة بنقطة معروفة أَو متفرقة بعدة نقاط. 
اسـتدراك: لقد ُجمعت فينا صفات متعددة، كالسمع 
والبرص والشـم والعقل وغريها، ولكن جوهرية التعريف 
الحقيقـي واملختلف َكثرياً لكل مـن تلك الصفات، تركت 
لنا لنؤهلها ونربيها ونحسن ِغراسها، فاخرت لك جوهرية 

فكر وسمع وبرص لتعيش إنسانا حقيقيٍّا بها. 

أطئ المطك صعارة

وتأمركـوا  والتطبيـع  االرتهـان  مائـدِة  عـىل 
وتصهينوا َوسقطت حقوق فلسطني، وماتت قداسة 
املسـجد األقىص املبارك يف نفوس العرب واملسلمني 
إال ثلة منهـم، وحني باعوا القضية ُحكام السـقوط 
ِغبـار  واستنشـقوا  الصلـح  وعقـدوا  واالنحطـاط 
السـالم مع اليهود ُسـلمت أرض فلسطني واتخذت 
الصهيونية من ثراها الطاهر خنجرا لطعن العروبة 
يف خرسها؛ لتسـقط الكرامـة العربية قتيلة وينحط 
العار العربـي إىل ما تحت الحضيض، وعن الرفض 
البرشي عن رجاسـة مـن ارتموا بحضـِن إرسائيل 

نستحقر الحديث َكثرياً! 
وحني هـوت بهم قذارتهم إىل مسـتنقِع التطبيع 
فلن يكـن من السـهل فصلهم عن رجـس الحضن 
الـذي الذوا به وال غرَو يف ذلك فال دين يرجعون من 
خاللـه إىل نصاب الحق وال كرامة لديهم لتسـتفيق 
بهـا ضمائرهـم، وعـىل أنقـاض فلسـطني أقيمت 
الحفلة املاجنة للتطبيع مع إرسائيل ومن كأس دماء 
الفلسـطينيني األحرار ُسـكر زعماء العرب، وعنهم 
فقد أثبتوا انسـالخهم عن الدين اإلسـالمي وانحلوا 

عن الُهــِويَّة والعروبة. 

وعن الشـعوب العربيـة هنا يكمن السـؤال؟ إذَا 
كان الُحكام بفعلهم إنما مثّلوا شخوَصهم وانجرفوا 
خلـَف التطبيـع فهـل شـعوبهم بنفـس فكرهـم 
ومسـتوى تطبيعهم؟! أين املفكـرون واألحرار، أين 
األدبـاء والناشـطون، أين الفقهـاء والعلماء؟ هؤالء 
الفئة التي ال يمكن أن تسـكت عىل باطل وحاشا أن 
يتم سلبها حريتها إذَا وفقط كانت ثقافتها نابعة من 
القـرآن الكريم؟! وعن هؤالء هـم من يكمن بأيديهم 
ومن تحـت أقالمهم ومـن منبع فكرهـم وثقافتهم 
ـــة من غيبوبتها املهينة! نتسـاءل وما  تحرير األُمَّ
أصعب السـؤال؟! أين صيحاتهـم أين نداءاتهم أين 
نهداتهـم؟! ورسطان التطبيع يسـترشي يف جسـد 
ـــة! وال مسـتجيب لنـداء فلسـطني! ويخفت  األُمَّ
صوت التنديـد ويضأل نداء األحـرار ويصبح األمر 

كأن لم يكن هناك جريمة تحدث!
تُنتهك كرامة األقىص املبارك، أوىل القبلتني وثالث 
الحرمـني الرشيفني، وتُذبح قرابـني اليهود بباحته! 
ويتم االعتداء فيه عىل املصلني والعاكفني والذاكرين 
لله! ويرضب الرجال وتهان النسـاء وعيون األطفال 
سـاكبة دموعهـا، وعىل مرأى ومسـمع مـن العرب 

واملسلمني، وإسالماه! 
أيـن عار العروبة ال نتكلم عن الحكام الدنسـني! 
من باعوا قضيتهم وإنما العشـم بالشعوب وحرارة 

الكلمات موجهة إليهـم، القضية لن تموت وإن متم 
أيها املتهاون بالقضية، فهناك شـعوب حية فاليمن 
من بني أنات وجعها ترصخ باسـم فلسطني وتتنهد 
باسـم القضية ودول محور املقاومة تلملم أحزانها 
وتصمت عليها كمداً وتبِك فقط؛ ِمن أجِل فلسـطني! 
ولو استجمعتم بعض قواكم أيها الشعوب لتحّررت 
أوطانكـم والسـتعادت كرامتها ولنهضتـم بجانب 

املقاومة ولتحّررت فلسطني. 
إن الحكام الذين طبعوا مع العدّو الغاصب، لدى 
شـعوبهم القدرة الكاملة عىل غسـل دنس التطبيع 

متى ما قّررت ذلك؟! 
وأي شـعب عربـي طبع مع الصهاينـة أَو ريض 
بالسـالم معهم وسـكت عىل ما يجري فال يظن أنه 
حر أَو يمت للحرية بصلة، تلك الشـعوب أشبه بمن 
ُحكـم عليهـم باإلقامـة الجربيـة، حني تـم إخراس 
صوتهـا تـارة بالرتهيـب وتـارة بالرتغيـب حتـى 
أجربوهـا عـىل التعايش مـع الوضع املخـزي فهي 
مجربة عل وضعها ورغم ما تعانيه فلسطني إال أنها 

تمتلك الحرية والكرامة أكثر من تلك الشعوب. 
ستنترص فلسـطني وسـتُحّرر القدس وسيُغسل 
عـار التطبيع فقد قـدر الله ذلك وهنـاك من عزموا 
عـىل نرصة الله ودينه، فصرباً فلسـطني إننا من بني 

وجعنا نتهيأ للقدوم سنأتيِك. 

وإذا السروبئ تأطرضئ وتخعغظئ.. ظأتغِك
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يبـدأ الشـهيُد القائـُد حسـني بدر 
الدين الحوثي -رضوان الله عليه- يف 
هذه املحـارضة، حديثه عـن أهميّة 
التـي  اإللهيـة  الحقائـق  اسـتيعاب 
ليتبـني  الكريـم،  القـرآن  يف  وردت 
لإلنسان املصريُ يف مبدأ الوالء والرباء. 
اسـتيعاب  رضورَة  ويؤّكــد 
الحيـاة،  يف  واملسـتجدات  املتغـريات 
وعدم االنشـغال يف أمور وسفاسـف 
الدنيا الضيقة التي ترصف اإلنسـان 
عما من شأنه توسيع مدارك اإلنسان 

وتقوية إيمانه وارتباطه بالله. 
ويتطرق الشهيد القائد إىل حقيقة 
اليهود والنصـارى يف جانب االنتماء 
إليهم، حتـى أن يتأّكـدوا من التخيل 
ا يف  عـن امللـة والديـن واألمـة، حاثّـٍ
أكثر من موضـع عىل رضورة التدبر 
السـتيعاب  اللـه  آيـات  يف  والتأمـل 

ومواجهة األحداث والتحديات. 
ويقـول الشـهيد القائـد: «إن الله 
سـبحانه وتعاىل يصف كتابَه الكريم 
اْلِكتَـاِب}،  آيَـاُت  آيـات {ِتْلـَك  بأنـه 
تكـّررت هذه الكلمة َكثـرياً يف القرآن 
الكريـم، تصف القـرآن الكريم بأنـه 
آيات، اآليات معناهـا: أعالم، معالم، 
حقائـق، كلما يف القـرآن الكريم هو 
حقائـق ال شـك فيها {ال َريْـَب ِفيِه} 
(البقـرة: من ال آيـة2) ال مرية فيها 
أبـداً»، ُمشـرياً إىل قول الله سـبحانه 
وتعاىل: {َوَلْن تَـْرَىض َعنَْك اْليَُهوُد َوال 
النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم} هذه آية، 
أي هذه حقيقة ال تتخلف {َلْن تَْرَىض 
َعنَْك} بـ[لن] النافية، لن يرضوا عنك 
أبداً مهما عملت لهم، مهمـا قّدمـت 
لهـم، مهما أظهرت من حسـن نوايا 
معهـم، مهمـا أظهـرت مـن تعاون 

معهم، إنهم لن يرضوا عنك أبداً. 

الاطئغع ق غتّصص الرضا
ويكشـف الشـهيُد القائد حقيقة 
هامة وردت يف كتاب الله فيما يتعلق 
باالنتمـاء واالتّبـاع لليهـود والتخيل 
عـن الديـن وامللـة واألمـة، كما هو 
حاصـل اليـوم، قائالً: «ولـن ترىض 
عنك اليهود، ولن تـرىض عنك أَيْـضاً 
النصــارى حتــى تتبــع ملتهـم، 
فتكــون كواحـد منهــم رصيحـاً، 
تتبــع ملتهــم، وهـم لـن يعرتفوا 
بـك أنك قد أصبحت متبعـاً مللتهم إال 
بعد أن يتأّكــدوا منك أنك قد تخليت 
عمـا أنت عليـه، عن ملتـك التي أنت 
عليهـا، وعن أمتـك التي أنـت منها، 
وأن اليهـودي هنـا يف اليمـن يرى أن 
أمتـه التي هو مرتبـط بها هم أُولئك 
اليهـود املنتـرشون يف أقطـار الدنيا، 
نفسه مشدودة إىل إرسائيل وإن كان 

هنا يف اليمن، ولد يف اليمن، ونشـأ يف 
اليمن، ويتحـّدث بلغة اليمنيني، وله 
صداقـات مـع بعضهم، لكنـه يرى 
هو أنه مرتبط بأُولئك، هؤالء ليسـوا 
هم أهـل ملته، وبالتايل فليسـوا هم 
ـــة التـي يعتـرب نفسـه واحداً  األُمَّ

منها». 
اللـه  يقـول  «عندمـا  ويضيـف: 
سبحانه وتعاىل: {َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم} 
معناهـا أَيْـضـاً - فيمـا نفهم - أنه 
أَيْـضاً هم لن يقبلوا منك إال أن تتخّىل 
عن ملتك التي أنت عليها، وعن أمتك 
التـي أنت منها، هـذه حقيقة، آيات 
الله حقائق، ويف نفس الوقت سيأتي 
آيـة  يف  فيقـول  يكشـفها،  الواقـُع 
أُخرى: {َسنُِريِهْم آيَاِتنَا ِيف اْآلَفاِق َوِيف 
َ َلُهـْم أَنَُّه اْلَحقُّ  أنفسـِهْم َحتَّى يَتَبنَيَّ
ٍء  أََوَلْم يَْكـِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعـَىل ُكـّل َيشْ

َشِهيٌد}. 

الحعاعث طضاطظ التصائص
ويسـتدل -رضـوان اللـه عليـه- 
الحقائـق  يف  والدالئـل  بالشـواهد 
اإللهية «سنريهم آياتنا سواٌء أكانت 
آيـاٍت جديدًة، أَو شـواهَد عىل آياته، 
شـواهد تكـون هـي مصاديـق ملـا 
نطقـت به آياتُه داخل كتابه الكريم، 
{ِيف اْآلَفاِق} يف آفـاق الدنيا، يف أقطار 
َ َلُهْم  السماوات واألرض {َحتَّى يَتَبنَيَّ
} يتبني هو، يظهر، تظهر  ُه اْلَحـقُّ أَنـَّ
الحقائُق بشـكل تفرض نفَسها عىل 
ُكـلِّ من يعاند، حقائق تتجىل للناس 
الفاهمـني، وتفرض نفسـها أَيْـضاً 
حتـى عىل املعانديـن فيقطعون بأن 
تلـك اآليات هـي الحـق، ويقطعون 
أن هـذا الكتـاب الكريم هـو الحق، 
ويقطعـون بأن هذا الدين هو الحق، 
ويقطعون بأن ُكـّل ما أخرب اللُه عنه 
هو حـق، مع الزمن سـنريهم آياتنا 
مـع الزمـن يف اآلفاق ويف أنفسـهم، 
الكثري مـن املتغريات تحـدث عىل يد 
اإلنسـان نفسـه، فتـربز الشـواهد، 

نحـن قلنا يف دروس سـابقة بأنه ما 
مـن يشء إال ويحدث فينا ما يشـهد 
له، ما من يشء من األشياء التي هي 
آيات من آيات الله، أمر من دين الله، 
ونحـن ال نكاد نصـدق بـه، أَو نحن 
نسـتبعده، أَو قـد نرفضـه، هناك يف 
واقعنا ويف ممارساتنا، ويف ترصفاتنا 

ما يشهد بأنه الحق». 

ضرورة الاأطض واإلدراك
ويشخص الشـهيد القائد مشكلَة 
اإلنسـان «عندما يعيـش فـي هـذه 
الدنيـا عمراً طويالً سـنة بعد سـنة، 
ويف السـنة الواحـدة كم تحـدث من 
متغريات، كم تحصل من أشـياء، من 
أحداث تشهد بصدق ما أخرب اللُه به، 
تشـهد بالحقائـق التي داخـل كتاب 
الله الكريم، ولكن ال يلتفت اإلنسـاُن 
إليهـا، ال يلتفـت إليهـا، يكـون فـي 
الذي  واإلنسـان  معـرضـاً،  واقعــه 
يضع لنفسـه برنامجاً معيناً يف هذه 
الدنيـا يأخذ عليـه ُكـّل ذهنـه، وكل 
اهتمامه، لن يبرص األشـياء األُخرى 
بالشـكل الذي يفيده فيزيده بصرية، 
ويزيده معرفة، ويزيده هدى ونوراً». 
ويواصـل: «فيمـا أتصـور هكـذا 
يضـع  منـا  واحـد  ُكــلُّ  حياتنـا، 
مرتبطـاً  معينـاً  برنامجـاً  لنفسـه 
بأمور معيشـته، إما أنه قـد قّرر أن 
يشـتغـل فــي التجـارة، فهو يفكر 
يف الـدكان، ويفكـر يف البضاعة مـن 
أين يأخذهـا، وهكـذا ذهنه معظمه 
يتجـه إىل هـذا الجانـب، أَو يفكر يف 
أن يبيـع ويشـرتي يف [القـات] مثالً 
ليلـه ونهاره تفكريه حـول موضوع 

القات، أَو يفكر يف الزراعة». 
ويؤّكــد أن هـذا الواقـع هو ظلم 
للنفس؛ ألَنَّ الله سـبحانـه وتعالـى 
وهبنــا مــدارَك واسـعـة، وهــب 
يسـتوعب  أن  عـىل  قـدرًة  اإلنسـان 
إدراُكـه وذهنُه األشـياَء الكثرية من 
حوله، فيمكنه أن ينشغل يف التجارة، 

يعمل يف التجـارة، أَو فـي الزراعـة، 
ويف نفـس الوقت مـا يـزال يف ذهنه، 
مـا يـزال يف مداركه سـعة، مـا يزال 
ا ألن  هنــاك مجــال واســع ِجــدٍّ
يدخـل األشـياء األُخـرى ويهتم بها 
ويدركهـا ويتأمـل فيـه، وإننـا من 
نضيق عىل أنفسـنا نظرتنا، ُمشـرياً 
إىل أن اللـه الـذي خلـق اإلنسـان يف 
أحسن تقويم {َلَقْد َخَلْقنَا اْإلنسان ِيف 
أَْحَسِن تَْقِويٍم} يف شكله، يف مداركه، 
باسـتطاعته أن يسـتوعب األشـياء 

الكثرية. 
تفعيـل  رضورة  عـىل  ويحـثُّ 
العقـل والدمـاغ يف التأمـل والتفكر 
والتدبـر عـىل ُكـّل يشء مـن حولنا، 
املؤمن،  القـول: «اإلنسـان  مؤّكــداً 
اإلنسـان املسـلم بمعنى الكلمة هو 
من يسـتفيد مـن ُكــلِّ يشء حوله، 
مـن متغـريات الحياة، مـن األحداث 
املتجددة يف الحيـاة، أيُّ حادث يف أية 
بقعة من الدنيا تأّكـد أن فيه شاهداً 
هو فيه آية، هو شاهد عىل آية وفيه 
آيـة، وفيه ِعـَربٌ كثرية، ألـم تكن تلك 
األحداث التي وقعت يف األمم املاضية، 
ألـم يأت القرآن الكريم يقصها علينا 
وعىل النبي نفسه (صلوات الله عليه 
وعىل آلـه)؟ ليقـول للجميـع: {َلَقْد 
َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعْربٌَة ِألُوِيل اْألَْلبَاِب} 
ألويل   (111 اآليـة  مـن  (يوسـف: 
األلبـاب: النـاس الذيـن هـم لديهم 
لب، أي ال ينظرون إىل األشياء نظرات 
سطحية، هم يتفهمون األشياء، هم 
يتأملونها وينظرون ما فيها من عرب 

فيستفيدون منها». 

طــظ الصخــص وافتــثاث ظســاطعُط 
الِسَربَ والثروس

ويجيب الشهيد القائد عن مفهوم 
القصـص الـواردة قائـالً: «إنها تلك 
األحـداث التـي كانـت تحصـل، ألم 
يعرض القـرآُن أحياناً كلمـة يقولها 
ام نــوح، أَو يف  كبار العشـائر يف أَيـَّ

ام صالح أَو  ـام فرعـون، أَو يف أَيـَّ أَيـَّ
هـود أَو أي نبي مـن األنبياء؟! حتى 
الكلمـة الواحدة يسـجلها هي حدث 
ومـن ورائها عـربة، وتوحي باليشء 
أَيْـضـاً؛  األنبيـاء  مواقـف  الكثـري، 
ألهميّـة هـذه يقـول: {َلَقـْد َكاَن ِيف 
َقَصِصِهْم ِعْربٌَة} عربة يعني: دروسـاً 
ا، والدروس ال يعني فقط  كثرية ِجـدٍّ
هـو ُمَجـّرد املعرفـة، أي عرفت أنـه 
كــان هنـاك نبـي، وأنـه كان يقول 
تُه لـه كـذا، وانتهى  كـذا، وقالـت أمَّ
دروس  فيهـا  عـربة،  ال،  املوضـوع. 
كثرية، تعرف من خاللها نفسية أهل 
الباطـل، تعرف من خاللهـا ما الذي 
يحـول بني النـاس وبـني أن يؤمنوا، 
تعـرف من خاللها أَيْـضـاً ملاذا كانوا 
ينطلقـون بجـدٍّ واجتهـاد ملعارضة 
نبـي مـن أنبيـاء اللـه، تعـرف مـن 
خاللهـا كيف كان األنبيـاء (صلوات 
ا باألمم،  الله عليهـم) رحمــاء ِجـدٍّ
ومخلصـني وناصحني، وهـم أَيْـضاً 

أناس اصطفاهم الله وأكملهم». 
ويشـري -رضوان الله عليه- إىل أن 
ا من خالل األحداث،  العرب كثرية ِجـدٍّ
سـواًء ما قصه الله يف القرآن الكريم 
مـن أخبـار األمـم املاضيـة، أَو مـن 
األحـداث التي تطـرأُ يف هـذه الدنيا، 
سـواء يف تاريخنـا القريـب، تاريـخ 
يف  أَو  اإلسـالمية،  هـذه  ـــة  األُمَّ
عرصنا الحارض، ومـا أكثر األحداث 
واملتغـريات يف هذا العـرص الحارض، 
لكـن يبدو أننـا ال نرى فيهـا إال أنها 
أحـداث ُمَجــّرد أحـداث، خصومـة 
وقعـت بني دولتني هنا وهناك حصل 
ما حصـل، ونتابـع األخبـار لنعرف 
مـاذا يحدث فقـط، ُكـّل حـدث فيه 
عربة، ُكـّل حدث هو آية، هو شـاهد 
عىل آية من آيات الله، هو شاهد عىل 
ُكـّل ما هو حق، سواء أكان يف كتابه 
الكريم، أَو أخرب به الرسول (صلوات 

الله عليه وعىل آله). 
ويقـول اللـه عـن نفسـه يف آيـة 
{َسنُِريِهْم آيَاِتنَا ِيف اْآلَفاِق َوِيف أنفسِهْم 
ُه اْلَحقُّ أََوَلْم يَْكِف  َ َلُهْم أَنـَّ َحتَّى يَتَبنَيَّ
ٍء َشِهيٌد}، بأنه  ِبَربَِّك أَنَُّه َعَىل ُكـّل َيشْ
شـاهد عىل ُكــّل يشء، ال يغيب، هو 
شاهد، فهذه األحـداث التـي تحـدث 
هـو يعلمهـا، وهو يعلم ما فيها من 
عـربة، وكثري منها، كثري منها هي ال 
تخرج عن سننه التي رسمها يف هذه 
الحياة، تلك السـنن التي تقيض بأنه 
ـة هكـذا ستكـون  إذَا مـا عملـت أُمَّ

نتيجـة عملها هكذا يف هذه الدنيا. 
ٍء  {أََوَلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَىل ُكـّل َيشْ
َشـِهيٌد}، فهو من سـرييكم آياته يف 
اآلفاق ويف أنفسـكم، حتـى يتبني أن 
كلما ذكره يف كتابـه الكريم هو حق 

ال شك فيه. 

غزطط اإلظساُن ظفَسه باقظحشال شغ أطعر الثظغا الدغصئ وغظخرف سظ اآلغات والحعاعث الضعظغئ:غزطط اإلظساُن ظفَسه باقظحشال شغ أطعر الثظغا الدغصئ وغظخرف سظ اآلغات والحعاعث الضعظغئ:

صراءة طظ ططجطئ (ولظ ترضى سظك الغععد وق الظخارى) لطحعغث الصائث -رضعان اهللا سطغه-:صراءة طظ ططجطئ (ولظ ترضى سظك الغععد وق الظخارى) لطحعغث الصائث -رضعان اهللا سطغه-:

اإلظسان املآطظ بمسظى الضطمئ عع طظ غسافغث طظ اإلظسان املآطظ بمسظى الضطمئ عع طظ غسافغث طظ 
ُضـّض حغء تعله طظ طاشريات وطساةثات التغاة ُضـّض حغء تعله طظ طاشريات وطساةثات التغاة 
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تجب اهللا: افرصاُم والظاائب دتدئ طجاسَط الثخعم

رئغج تضعطئ اقتاقل غثسع لصاض املصاوطني بضاشئ 
افجطتئ.. واملصاوطئ ترد

دسعات خعغعظغئ طاطرشئ لعثم صئئ الخثرة 
املحرشئ بافصخى املئارك

 : طاابسات
يف  النيابيـة  االنتخابيـة  العمليـة  وقائـِع  يف 
لبنان، خرقت دوائُر وأقضية ومعاقل الزعامات 
السياسـية والحزبيـة، ودكت حصانـة العديد 
من الشـخصيات، وتم ثقب جدران سياسـيني 
جمهـور  إالَّ  عازلـة،  أنهـا  يعتقـدون  كانـوا 
املقاومـة الذي مـارس الصمود املبهـر، وأثبت 
أنـه صاحـب البصـرية املتقدمة، التـي أطلقت 
صفـارات إنـذار التغيري من البدايـة، وكان من 
املمكن سـحق املـرشوع األمريكـي الخليجي، 
جاً بدمائه النيابية، لو تخلت  وإسـقاطه مرضَّ
قيـادة املقاومة عن خطابهـا وأدبياتها الراقية 
يف الحـوار مع حلفائهـا، وإلزامهـم بيشء من 
التنسـيق االنتخابـي، والتخلُّـص مـن بعـض 

شوائب لوائح حلفائها. 
يف املعـرتك، أّكــد مسـؤول وحـدة اإلعـالم 
اإللكرتونـي يف حـزب الله، حسـني رحـال، أّن 
«األرقـام والنتائج دحضت ادِّعـاءات الخصوم 
بـأّن الثنائـي تراجـع تمثيليًـا ولـم يعـد لديه 
الرشعية»، معتربًا أّن «ما جرى يف دائرة الشمال 
الثالثة هـو انتصار للتيار الوطنـي الحر ولكل 

لبنان». 
ويف حديٍث لوسـائل إعالميـة، لفت رحال إىل 
أن «تحالف حزب اللـه و»التيار الوطني الحر» 
أثبت أنه األقوى «رغم املشـاكل والقضايا التي 
اعرتضتـه»، وقـال: «إّن أهـل بـريوت انترصوا 
لحزب الله يف التصويت، وكثريون من املستقلني 

الذي نجحوا عىل لوائح التغيري ليسوا عىل عداء 
مع املقاومة». 

ورأى أّن «إنقاذ البلد يتطّلب حصول تسـوية 
كبـرية وليـس صداًمـا»، ُمضيفـاً أّن «التغيري 
يف الطبقـة السياسـية ال يعنـي تغـري النظـام 

السيايس». 
كما أّكـد رحال أّن «اإلعالَم اللبناني سـقط؛ 
بَسـبِب ارتباطاته املالية التي منعته عن إظهار 
الحقيقة، ودفعته إىل ارتكاب مخالفات قانونية 

دون أي محاسبة». 
من جانبه، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، 
النائـب إبراهيم املوسـوي: إن «شـعار املرحلة 
كان وسـيبقى «نحمـي ونبنـي»، مؤّكــداً أن 

«الكتلـة ُمسـتمّرة بالعمـل عـىل جملـة مـن 
املشـاريع لخدمة الشـعب اللبنانـي، ُخُصوصاً 
االقتصاديـة  األزمـات  بـكل  مصـاب  بلـد  يف 

واالجتماعية». 
َوأََضــاَف املوسـوي: «سـنحمي لبنان عىل 
مسـتوى الشـعب واألرض والثـروات والنفـط 
والغـاز مـن األطمـاع «اإلرسائيليـة» املدعومة 

دائماً من الغرب». 
سـتبقى  الكتلـة  أّن  إىل  املوسـوي  وأَشـاَر 
حصانة ومناعة للبنان ضد العدوين الصهيوني 
اإلمـالءات  محـاوالت  وأمـام  والتكفـريي، 
والضغـوط املفروضة عـىل لبنـان ليتنازل عن 

حقوقه. 

 : وضاقت
االحتـالل  وزراء  رئيـُس  دعـا 
الصهيونـي، نفتـايل بينيت، أمس 
الثالثاء، إىل «إطالق النار عىل رأس 
ُكـّل فلسـطيني يحـاول رفع يده 
عـىل املسـتوطنني أَو جنود جيش 

االحتالل». 
يف  بينيـت  تهديـداُت  وجـاءت 
ختـام جولـة تفقدية ملسـتوطنة 
الغربية  الضفـة  شـمايل  «الكناة» 
املحتّلـة، والتي أدانتهـا الخارجية 
الفلسطينية؛ باعتبَارها «اقتحام» 

ألراض فلسطينية محتّلة. 
عربية،  إعالم  وسـائل  وبحسب 

فقد احتفلت مستوطنة «الكناة»، 
عـىل  الثالثـاء، بمـرور 45 عامـاً 
رئيس  بمشـاركة  وذلك  إقامتهـا، 
أفيـف  االحتـالل  جيـش  أركان 
كوخـايف وقائد املنطقة الوسـطى 
يف جيش االحتـالل، الجنرال يهودا 
«يهـودا  فرقـة  وقائـد  فوكـس، 
والسـامرة» العميد أيف بلوط وقائد 
لواء منطقة نابلس أريك مويئيل. 

ونقل موقع «معاريف» العربي، 
أن بينت، أجـرى تقييمـاٍت أمنيًة 
يف مقـر قيـادة «لـواء إفرايـم» يف 
الضفـة الغربيـة املحتّلـة، وتلقى 
إحاطة عىل نشاط جيش االحتالل 
الضفـة  يف  العمليـات  بإحبـاط 

منطقـة  ويف  ُعُمـوًمـا  الغربيـة 
نابلس (شـمال الضفة) عىل نحو 

خاص. 
وبحسـب «معاريف» فقد وّجه 
بينـت تعليمـات للجنـود، قائـالً: 
املخربني  واستهداف  رضب  «يجب 
يف ُكـّل مكان يتواجدون فيه وبكل 

أنواع األسلحة». 
َوأََضــاَف بينيـت: «نحن نقدم 
ُكــّل مـا لدينا للجيـش والرشطة 
مخـرب  أي  لـرضب  اإلرسائيليـة 
والسـامرة  ويهـودا  القـدس،  يف 
(الضفـة الغربيـة)، ويف أي مكان 
آخر يف البالد، ومـن يرفع يده عىل 
«إرسائيـيل» يجـب أن ينـزف من 

رأسه»، حسب تعبريه. 
يف السـياق، قال الناطق باسـم 
حركـة حمـاس، حازم قاسـم، « 
حكومـة  رئيـس  ترصيحـات  إن 
االحتـالل نفتايل بينـت بإطالق يد 
جيشه الستهداف أبناء شعبنا بكّل 
الوسـائل تؤّكـد تعّمده اسـتخدام 

السياسة اإلرهابية املمنهجة». 
ترصيـح  يف  قاسـم  وأّكــد 
صحفـي، أن هـذا يكشـف نيّتـه 
تصعيـد عدوانـه، وهو ما سـريتّد 
الفعـل  بتصعيـد  االحتـالل  عـىل 
املقاوم بكافة أشـكاله، ومواصلة 
الثـورة يف ُكــّل سـاحات الفعـل 

النضايل. 

 : طاابسات
املسـتوطنني  دعـواُت  تجـّددت 
املتطرفني، أمس الثالثاء، للمشـاركة يف 
مسرية األعالم وفعاليات تهويد املسجد 

األقىص بمدينة القدس املحتّلة. 
ودعا زعيم منظمة «الهافا» املتطرفة 
املسـتوطنني،  غوفشـتاين»  «بنتـيس 
للمشاركة يف مسرية «األعالم» السنوية 
املقّررة نهاية شهر مايو الجاري، داخل 

البلدة القديمة يف القدس املحتّلة. 
ويف دعوة متطرفة، طالب غوفشتاين 
بهـدم قبـة الصخـرة املرشفـة داخـل 
املسـجد األقـىص املبـارك، َحيـُث تدعو 
جماعـات الهيـكل املزعوم بـني الوقت 
واآلخـر، إىل تنفيـذ اقتحامات واسـعة 

للمسـجد األقـىص، تزامناً مـع األعياد 
اليهودية. 

وكانت الجماعاُت االستيطانية تنوي 
إقامَة مسـرية أعالم بالقـدس املحتّلة، 
وذلك يف رابـع األيّام التـي يقتحم فيها 
املسـتوطنون باحـات املسـجد األقىص 
بحماية من جنود االحتالل، فيما يعرف 
تهديـدات  أن  إال  الفصـح“،  بـ“عيـد 
املقاومـة الفلسـطينية دفعت حكومة 

االحتالل إىل عدم السـماح بهذه 
املسرية. 

مواجهـات  واندلعـت 
االحتـالل  جيـش  بـني 
الذيـن  واملسـتوطنني، 
حاولـوا تنظيـم املسـرية، 
متهمـني قيـادة االحتـالل 

الفلسـطينية  للمقاومـة  باالنصيـاع 
واالستسالم لها. 

الثاخطغئ الطئظاظغئ تعّزع 
ظاائب اقظاثابات الظغابغئ

 : طاابسات
وّزع وزيـُر الداخليـة والبلديات، بسـام مولـوي، نتائَج 
االنتخابـات النيابيـة 2022م، وذلك بعد إعالنـه يف مؤتمر 
صحايف أسـماء الفائزين يف دائرتَي بريوت الثانية والشمال 

الثانية. 
والفائـزون يف الشـمال الثانيـة هـم: أحمـد الخري، عبد 
العزيـز الصمـد، جهاد الصمـد، أرشف ريفـي، طه ناجي، 
إيهاب مطر، عبد الكريم كبارة، رامي فنج، الياس الخوري، 

فراس السلوم وجميل عبود. 
أمـا يف دائرة بريوت الثانيـة، فالفائزون هم أمني رشي، 
إبراهيم منيمنة، فـؤاد مخزومي، عدنان طرابليس، وضاح 
الصادق، ملحم خلف، عماد الحوت، فيصل الصايغ، إدغار 

طرابليس، محمد خواجة ونبيل بدر. 
ويف سـياق متصل، أعلن مكتُب وزيـر الداخلية، يف بيان، 
أنّه يتم التداول عرب وسـائل التواصل االجتماعي ووسـائل 
اإلعالم ببيان منسـوب إىل مكتب وزيـر الداخلية يحّدد فيه 
الكتل النيابية وتعـداد األحزاب الفائزة، موضًحا أّن جّل ما 

تقوم به الوزارة هو إعالن أسماء النواب الفائزين فقط. 

إخاباٌت باقخاظاق يف 
طعاجعات طع اقتاقل 
صرب الترم اإلبراعغمغ

 : طاابسات
أُصيب، صباَح أمس الثالثاء، العرشاُت من طلبة املدارس 
واملواطنني بحاالت اختناق، خـالل املواجهات التي اندلعت 
مع قـوات االحتـالل الصهيوني ُقـرب الحـرم اإلبراهيمي 

بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفادت مصـادُر محلية، بوقـوع مواجهات عىل حاجز 
«أبو الريش» قرب املدخل الجنوبي للبلدة القديمة بالخليل، 
والحـرم اإلبراهيمـي، أُصيـب خاللهـا العـرشات بحاالت 

اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام. 
يُشـار إىل أن قوات االحتالل تصّعد مـن اعتداءاتها تجاه 
ة  املواطنـني يف مناطق متفرقة من الضفـة املحتّلة وَخاصَّ

مدينة الخليل والبلدة القديمة فيها. 
إىل ذلك، أُصيب مواطن فلسـطيني، صباَح أمس الثالثاء، 
برصـاص االحتـالل الصهيوني عىل حاجز حـوارة جنوبي 
نابلس شـمايل الضفة الغربية املحتّلة بزعم محاولته طعن 

جندي. 
واّدعـى إعالم العـدّو الصهيوني أنَّ «شـاباً فلسـطينياً 
يحمل سـكيناً حـاول طعن جنـدي عىل الحاجـز، فأطلق 

الجنود النار عليه، وأُصيب بجراح متوسطة». 
وعقب إطالق النـار أغلقت قوات االحتالل حاجز حوارة 

جنوب نابلس وحاجز بيت فوريك رشقها. 
وقال الهالل األحمر الفلسـطيني: «إن سـيارة اإلسعاف 
التابعة لجمعية الهالل األحمر وصلت إىل مكان الحدث وتم 
نقـل اإلصابة إىل مستشـفيات الداخل، ولـم تُعرف طبيعة 

إصابته حتى اللحظة». 

اجاحعاد جعري وإخابئ 
ابظني باظفةار سئعة ظاجفئ 

يف درسا
 : طاابسات

استشـهد مواطٌن سـوري وأُصيب آخـران بجروح نتيجـة انفجار عبوة 
ة يف ساحة برصى بمدينة درعا.  ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة َخاصَّ

وذكـر مصدر طبي يف املشـفى الوطنـي بمدينة درعا، أمـس الثالثاء، أن 
«قسم اإلسـعاف يف املشفى اسـتقبل جثمان مواطن مدني استشهد نتيجة 
ة يف سـاحة برصى جنوب رشق املدينة  انفجار عبوة ناسـفة بسيارة َخاصَّ

إضافة لشخصني مصابني بجروح متعددة نتيجة االنفجار». 
وانفجرت عبوة ناسـفة، أمس األول، زرعها مجهولون عىل جانب طريق 
دمشق درعا القديم عند مفرق بلدة القنية بالريف الشمايل، ما أَدَّى إىل وقوِع 

أرضار مادية. 
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ضطمئ أخغرة

الُعثظئ يف طفععم 
افطط املاتثة

د. شآاد سئثالععاب الحاطغ   

منذ تأسـيس األمم املتحدة 
عـام 1945م لـم تتمّكن من 
َحــلِّ معظم مشـاكل العالم 
الكثـرية التـي تُكلَّـُف بحلها، 
فأقىص ما يمكن أن تقوَم به 
هو إعـالُن ُهدنة مؤقتة -كما 
تقول- بني األطراف املتحاربة 
أَو املختلفة تـم ترتك القضية 
معلقـًة مـع وجـود الجئـني 
النهائـي  الحـل  ينتظـرون 
واألمم املتحدة تتكفل برعايتهم من خالل إنشـاء مكتب 
يهتم بشئونهم ويتلقى الدعم من دول العالم؛ دعماً لهم 
وهي املسـتفيُد األكرب، وال تدخل ضمن اهتمامها الفرتة 
الزمنيـة التي سـيمكث فيهـا أُولئك الالجئـون يف أماكن 

اللجوء خارَج مناطقهم.
َوإذَا اسـتعرضنا بعـض القضايـا التـي تعمـُل األمم 
املتحدة عىل حلها سـوف نجُد أنهـا تؤّكـد ما ذهبنا إليه، 
ومـن أهم تلـك القضايا قضية فلسـطني التي كانت من 
أوائـل القضايا التي أصدر مجلس األمن قراراً فيها، وهو 
قرار التقسـيم عام 1947م الذي رفضه الفلسـطينيون 
يف حينـه، واسـتمرت القضيـة يف إطـار ُهدنـة ترعاهـا 
األمـم املتحـدة، وكلما حـدث تصعيد بني الفلسـطينيني 
والصهاينة تدخلت األمم املتحـدة إلعادة العمل بالُهدنة، 
ومـرت السـنوات والُهدنـة محافـظ عليهـا واملخيمات 
الفلسـطينية قائمة يف غزة ويف الضفة الغربية ويف لبنان 
وسوريا، ومكتب األونروا التابع لألمم املتحدة ُمستمّر يف 
جمع األمـوال من الدول املانحـة ورصف جزء منها عىل 
الالجئـني الفلسـطينيني وما تبقى وهـو األغلب يَُرصُف 

عىل موظفي مكتب األونروا.
وتأتي بعد قضية فلسـطني يف األهميّة قضية كشمري 
التـي تعتـرب قضيـة إسـالمية؛ ألَنَّ غالبية سـكانها من 
املسـلمني، وقد ظهرت القضية الكشـمريية بعد تقسيم 
الهند عام 1947م عندما تُرك اإلقليم دون تحديد انتمائه 
للهند أَو باكسـتان وبذلك قامـت الحرب بني الدولتني ثم 
صـدر قرار من مجلـس األمن عـام 1949م لوضع َحـّل 
لهـذه القضية وتحـول الوضـع إىل ُهدنة يتـم اخرتاقها 
مـن وقت إىل آخر ولم تحـل إىل يومنا هذا، َوأَيْـضاً قضية 
الجوالن وقضية الصحراء الكربى وقضية قربص وغريها 
مـن القضايا األُخرى التي تعمـل األمم املتحدة عىل حلها 
ويتم اسـتخداُمها من قبـل الدول الكـربى للضغط عىل 

أطرافها وقَت الحاجة. 
وتأتـي ُهدنة اليمـن يف هذا اإلطار ولكـن صنعاء تعي 
أهـداف األمم املتحدة من إعالنهـا للُهدنة، ولذلك وضعت 
نة للُهدنـة، ولن يتم تحقيق أهـداف أعداء  رشوًطـا مزمَّ

اليمن مهما كانت الظروف.

وإن ُسثتط ُسثظا وساد اُهللا طسظا..          (2) 
سئثالصعي السئاسغ

 
لقد حاول تحالُُف العدوان ابتكاَر الكثرِي من املخارج، 
واستنفد معها العديَد من االسـرتاتيجيات والتي منها 
انقالبُه عىل ما تسـمى «الرشعية» التي ظلت عىل مدار 
األعوام السابقة الشماعة التي عّلق عليها عدوانَه وكّل 
جرائمه وانتهاكاته، إىل قيامه بتشـكيل مجلس رئايس 
ضم فيه ُكـّل األدوات املتناقضة واألوراق املهرتئة، لعله 

يحّقق أدنى انتصار، لكن دون جدوى. 
اليـوم، وبعد مـرور أكثر من 7 سـنوات عـىل بداية 
العـدوان، وسـتة أسـابيع عىل بدايـة الُهدنـة األممية 
املزعومة، إذ لم يعد أي متابع للحرب العبثية والعدوان 
الغاشـم عىل بلدنـا، يمتلك أيَة فكرة معينة عن سـبب 

اسـتمرار هذه املكابرة، بعد أن توقفت بالكامل ُكـّل إْمَكانية تحقيق 
قـوى العدوان أي تقّدم أَو تغيري ميداني سـيايس أَو عسـكرّي داخل 
اليمـن، وبعد أن شـكَّلت هذه الحـرب -يف نظر جميـع املختصني يف 
الشـأن العسـكري امليداني- انتصاراً كامالً للقيادة الثورية اليمنية 

وجيشها ولجانها الشعبيّة بكل ما للكلمة من معنى. 
غري أننا نلحـظ أن الرعاَة الدوليني لتحالف العدوان لم يقبلوا بكل 
تلـك الُجُهود املبذولـة يف املرحلـة املاضية، الجهـود الرامية إىل وقف 
العـدوان عـىل بلدنا وإحالل السـالم، بالرغم من ُكــّل تلك التنازالت 
ا والتي قدمها املفاوض الوطنـي الحر، والقبول بتلك  املجحفة ِجــدٍّ
الخيـارات املرة ومنها تسـيري 16 رحلة فقط خالل فرتة الُهدنة التي 

ا يطول الحديث عنها.  لم تتم أصالً، وأشياء كثرية ِجـدٍّ
لهـذا يجب أن يعلـم العاَلُم ُكلُّه ويعلم شـعبنا أن الحالـَة الراهنَة 
من جانب العـدوان اليوم هي حالُة تصعيد وتَحرٍُّك يف السـاحة بكل 
إْمَكاناته، وتصعيد ُمسـتمّر يستخدم فيها العدّو ُكـّل أنواع املراوغة 
والتضليـل واالسـرتاتيجيات امللتويـة، ويسـعى فيها بـكل جهد إىل 
تضييـق الخناق والحصار املطبق عىل شـعبنا اليمني العزيز الصابر 

والصامد. 

ويف ظرٍف كهذا وحالٍة كهذه أَيْـضاً، يسعى األعداء بكل جهد وعرب 
أبواقهـم املأجورة يف الداخل إىل تثبيط النـاس، إىل تزييف الحقائق يف 
واقعهم وَكيِّ وعيهم وإسكاتهم وإقعادهم يف منازلهم، 
مـن خالل بـث الشـعارات الكاذبـة والزائفـة: أوقفوا 
الحرب، نحن نريد السـالم، أقعدوا يف منازلكم، سـاملوا 

تسلموا! 
نعـم نحن نريد السـالم، ومنطق السـالم نحن أهله 
ولكـن السـالم املـرشف، السـالم املرتافـق مـع العزة 
والكرامة، السـالم الذي يوقُف العدوَّ عن عدوانه وغيه 

وزحِفه امُلستمرِّ الحتالل بلدنا. 
أََمـا والعدوُّ ُمسـتمرٌّ يف جرائمه وُمـِرصٌّ عىل احتالل 
أرضنا وهتك كرامتنا وسيادة وطننا، وانتهاك أعراضنا 
وأرضنا، ويقتل النساء واألطفال، يقتل الكبار والصغار 
بـكل أنـواع السـالح، ويحـارص ويحـرك أدواتـه كيفما 
شـاء ومتى أراد، يقول لهم: «ارفعوا أعـالَم االنفصال.. اخفضوها.. 
تصافحوا فيمـا بينكم.. تقاتلوا فيما بينكـم...» وهكذا، ثم ال نعمل 
شـيئاً، نسـكت ونسـالم؛ ِمن أجِل السـالم فهذا يسـمى استسالماً 
وتنصـالً عن املسـؤولية الدينيـة والوطنية واإلنسـانية، فالقادم إذَا 
ما سـقطت ُكـّل مساعي السـالم العادل، فسيسـمع للعالم املتكرب 

رصخات الوجع األكرب. 
لذلك، فاملوقُف السـليُم والصحيُح اليوَم بمقابل تلك االسرتاتيجات 
املفضوحـة مـن قبـل العـدّو ورعاتـه، هـو اسـتنهاُض الجميـع 
واستشعاُرهم للمسؤولية والتَحّرك والنفري إىل امليدان ورفد الجبهات 
باملـال والرجـال، هذا هـو الطريُق الصحيـح والوحيد لـكل من أراد 

السالم العادل واملرشف. 
فعـىل قاعـدة «وإن ُعدتـم ُعدنـا» وبإيَمـاننا بتأييـد الله ونرصه 
سـنعود لهم، بسـالِح اإليَمـان الذي هو السـالُح الذي ال يمتلُكه غريُ 
اليمنيني األحرار، الذين رصيُدهم العزُة والحرية والكرامة، االستقالل 
والسيادة، الشجاعة واإلقدام، الصمود والثبات وتحقيق االنتصارات، 
وكمـا تفوقوا عىل أكرب ترسـانة يف هذا العالم، سـيكرسون جربوَت 

املعتدين وإىل األبد، وإن غداً لناظره قريب. 


