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خقل لصائه ظائَإ رئغج العزراء وزغر المالغئ

الرئغج املّحاط: الظعدُئ يف الئطث لظ تاتّصَص إق باضاطض 
الةععد الرجمغئ والحسئّغئ

 :  خظساء 
أّكـد الرئيُس املشري الركن مهدي املشاط، الجديَة 
يف إصـالح مؤّسسـات الدولة والرتكيز عـىل تثبيت 
مشـاريع خدمية ونوعية تصب يف خدمة املواطن يف 

املقام األول. 
وخالل لقائه، أمس األحـد، يف العاصمة صنعاء، 
نائَب رئيس الـوزراء وزير املالية رشـيد أبو لحوم، 
أّكـد الرئيس املشـاط أن أََساَس النهضة يف البلد لن 
يتحّقـَق إال بتكاُمـِل الجهود الرسـمية والشـعبيّة، 
ُمشـرياً إىل أن املبـادراِت املجتمعيَة مـن أهم أدوات 
تحقيق النهضة للمجتمعات اليمنية، مشيداً يف هذا 
الصـدد باملبـادرات املجتمعية الطيبـة التي قدمها 

أبناء محافظة املحويت. 
وخالل اللقاء، اسـتمع الرئيس املشـاط إىل رشح 
مسـتفيض بشأن الجهود املبذولة يف مجال التطوير 

واإلصالحات املالية لخفض كلف اإلنتاج والتشـغيل 
للوحـدات االقتصاديـة يف مجـال الطاقـة والذي تم 
االتّفـاق عـىل توليـد ٢ ميجـا بالطاقـة الشمسـية 
ملؤّسسـة املوانئ، ووضـع حجر األََسـاس لتوليد ٢ 
ميجا لرشكة كمران بالطاقة الشمسـية، وتدشـني 
العمـل بإنشـاء املرحلـة األوىل بسـعة ١٠ ميجا من 
املرشوع الوطني للطاقة املتجددة من أصل ٥٠ ميجا 

بتمويل صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة. 
واسـتعرض الدكتور أبو لحوم مخرجات زيارته 
ملحافظة املحويت وفقـاً لتوجيهات رئيس املجلس 
السيايس األعىل والتي قام من خاللها بالتوقيع عىل 
مصفوفـة املبـادرات املجتمعية للمحافظـة للعام 
١٤٤٤هــ والتي تبلغ ٣٦ مبادرة ما بني شـق طرق 

ورصف وترميم وتأهيل مدارس. 
وقد شـّدد الرئيس املشـاط عىل االهتمـام البالغ 
بإنجاز تلك املشـاريع بالرسعة والكفـاءة الالزمة، 

ومراعاة وضع أبناء الحديدة، وحاجتهم األََساسية 
للطاقة. 

وأَشـاَر إىل أن تلـك املشـاريع ستسـهم يف توفري 

التيـار الكهربائـي بشـكل أكرب وبسـعر أقـل، كما 
سـتوفر فرص عمـل ألبنـاء املحافظة، وتـؤدي إىل 

ازدهار مجاالت االستثمار يف املحافظة. 

 :  خاص 
سـّجل املرَكـُز التنفيـذيُّ للتعامل مع 
األلغام خـالل الـ ٤٨ السـاعة املاضية، 
بينهـم  املدنيـني،  الضحايـا  مـن  عـدداً 
أطفال، وذلـك جراء اسـتمرار مخلفات 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتـي االنفجارية يف حصد الضحايا 
يف عدد من املحافظـات املزروعة بقنابل 
املوِت املوقوتة التي غرسـتها واشـنطن 
وأدواتُها ومرتِزقتهـا يف مختلف املناطق 
اليمنية، لتؤّكـد أنها عبارة عن مشاريع 

إجرام بحق الشعب اليمني. 
وأوضح املركـز التنفيذي للتعامل مع 
األلغام، أمس، أنه تم تسـجيُل ٣ ضحايا 
يف محافظـات الجوف َوالحديدة َوصعدة 
واأللغـام  العنقوديـة  القنابـل  جـراء 
ومخلفات العـدوان، وذلك خالل أقل من 
٢٤ ساعة، وهو ما يكشف حجم اإلجرام 

والوحشـية التي تنتاب تحالف العدوان 
وأدواته. 

وأوضح بيان املركز التنفيذي للتعامل 
مـع األلغـام أن طفـالً أُصيـب بجروٍح 

نتيجـَة انفجـار قذيفـة مـن مخلفـات 
العـدوان يف منطقـة الـروض بمديريـة 
الَخَلق بمحافظة الجوف، يف حني أُصيب 
مواطـٌن يف مديريـة الحـايل بمحافظـة 

مـن  قذيفـة  انفجـار  جـراء  الحديـدة 
مخلفات العدوان. 

ُعرضـًة  أكثـُر  هـم  األطفـاَل  وألن 
لقنابل املـوت والغدر، أُصيـب طفٌل ثاٍن 
يف منطقـة بنـي عوير بمديرية سـحار 
بمحافظة صعـدة، وذلك جـراء انفجار 
قنبلة عنقودية أمريكية زرعتها طائراُت 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وفيما بـنّي املرَكُز التنفيـذي للتعامل 
الحديـدة  محافظتَـي  أن  األلغـام  مـع 
وصعدة، تأتيـان يف صـدارة املحافظات 
املخلفـات  انتشـار  جـراء  املنكوبـة 
االنفجارية التي تركها العدوان وأدواته، 
ما أَدَّى إىل سـقوط أكرب عدد من املدنيني 
معظمهـم أطفـال، فقد أّكــد املركز أن 
األمَم املتحدة وتحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، مـا تـزال تمنـع 
دخول األجهزة واملعدات الالزمة لكشـف 
األلغـام والقنابل العنقودية املغروسـة، 

وهو ما يؤّكـُد استمراَر الرشاكة األممية 
السعوديّة اإلماراتية يف ُكـّل تلك الجرائم. 
َد املرَكـُز التنفيـذي للتعامـل  وَجـــدَّ
مـع األلغام دعوته لألمـم املتحدة ودول 
العدوان نحـو اإلرساع يف إدَخال األجهزة 
واملعـدات الالزمـة ملكافحـة املخلفـات 
االنفجارية والحد من سـقوط املزيد من 

الضحايا. 
وعىل الرغم من ازدياِد أعداد الضحايا 
بشـكل يومـي، إال أن األمـَم املتحـدة ما 
تزاُل تحتفُظ بوعودها كتصاريح عابرة 
لم ترتجـم إىل واقـع، وهي العـادة التي 
دأبت األمُم املتحـدة التَحّرك عىل ضوئها 
للتغطية عىل ممارسات تحالف العدوان 
وجرائمه بحق اليمنيـني، يف حني يؤّكـُد 
العجَز املعرتََف به أممياً أمام ما يمارُسه 
العـدوان، أن هنـاك تواطـؤاً مثبتـاً مع 
تلك املمارسـات العدوانيـة، تتبناه األمم 

املتحدة. 

طرَضُج الاساطض طع افلشام غةثُد الثسعَة إلدَخال المسثات القزطئ لطتث طظ الةرائط:
3 ضتاغا طظعط ذفقن يف أصضَّ طظ 24 جاسئ وافطط املاتثة ودول السثوان تمظع دخعل افجعجة الضاحفئ

ُر طظ طشئئ اجامرار  الحعرى غتثِّ
اقظاعاضات يف ظض الُعـثظئ وغطالُإ 
بمعصش دولغ وأطمغ صئض الفعات

جة بأتثث الاصظغات والمسثات القزطئ لمساظثة رجال افطظ: طةعَّ
الثاخطغُئ تسطُظ صرَب إزاتئ الساار سظ 

طثرسئ جثغثة طخظسئ طتطغًا
 :  خظساء 

َد مجلُس الشـورى إدانتَه الستمرار  َجـــدَّ
يف  األمريكـي  السـعودّي  العـدوان  تحالـف 
ـة  احتجـاز سـفن املـازوت والديـزل الَخاصَّ
بالقطاعات الخدمية يف ظـل رسيان الُهـدنة 

املعلنة. 
واعتـرب املجلُس يف بيان لـه، أن منَع دخول 
سفن املازوت إىل ميناء الحديدة رغم حصولها 
عـىل التصاريـح األمميـة يَُعدُّ خرقـاً واضحاً 
لبنود الُهـدنة ولكل املواثيق والقوانني  سافراً 

اإلنسانية والدولية. 
واسـتنكر البياُن إمعاَن تحالف العدوان يف 
إجرامه بحق الشعب اليمني وتشديد وتضييق 
الخناق بهذه املمارسـات الالإنسـانية والتي 
سـتؤدي إىل انقطاع الطاقة عن املستشفيات 
َومراكز الغسـيل الكلوي وحضانـات املواليد 
وآبار املياه، داعياً الدول واملنظمات التي أدعت 

حرصها عىل السالم وسعت إىل تمديد الُهـدنة 
إىل إلـزام تحالف العدوان بتنفيذ بنود الُهـدنة 
ونقاطها املتعلقة بدخول سفن املشتقات إىل 
ميناء الحديـدة وانطالق الرحالت الجوية من 

وإىل مطار صنعاء الدويل. 
رضورة  عـىل  الشـورى  مجلـس  وشـّدد 
اإلرساع يف إلزام دول تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي بالتخـيل عـن أالعيبها 
التي مارسـتها خـالل املرحلـة املاضية ما لم 
فعليها تحمل تبعات تلك املمارسات وخيارات 
الشـعب اليمنـي يف اتِّخـاذ مـا يراه مناسـباً 
إليقاف العدوان َورفع الحصار وطرد الغزاة. 

وحّمـل البيـاُن دوَل التحالـف املسـؤولية 
اإلنسـانية والقانونية الكاملـة عن ما يرتتب 
عـن تلـك الترصفات التعسـفية مـن أرضار 
إنسـانية واقتصاديـة، محمالً األمـم املتحدة 
مسؤولية صمتها املخزي إزاء تلك املمارسات 

الالإنسانية. 

 :  طاابسات 
أعلنـت وزارُة الداخلية، أمس 
األحد، عن إنتاِج مدرَّعة جديدة، 
تـم تصنيُعهـا محليـاً، وهو ما 
يؤّكـُد عن حجـم اإلعداد األمني 
ملواجهـة  الوطنـي  العسـكري 

التحديات. 
أّكــد  لـه،  ترصيحـات  ويف 
لـوزارة  الرسـمي  الناطـق 
عبدالخالـق  العميـد  الداخليـة، 
العجـري، أنه سـتتم بـإذن الله 
إزاحُة الستار عن مدرعة جديدة 
من فخر الصناعة املحلية تحت 
اسـم (بأس ٢) والتي سـتدخل 
الخدمـة يف األيّام املقبلة بتوفيق 

الله. 
إن  العجـري:  العميـد  وقـال 
«مدرعـة بـأس ٢ تـم صنعهـا 

بأحـدث  وتجهيزهـا  محليـاً 
وسـتكون  واملعدات،  التقنيـات 
بعـون الله رافداً َكبرياً ملسـاندة 
رجـال األمـن، ورادعـاً لكل من 
تسول له نفسـه املساس بأمن 

واستقرار هذا البلد». 
إىل  الداخليـة  ناطـق  وأَشـاَر 
أن مدرعـة (بـأس ٢) تأتي بعد 
عامـني مـن تدشـني العمـل يف 
مدرعات (بـأس ١) والتي أعلن 
عنها معايل وزير الداخلية اللواء 
عبدالكريم أمـري الدين الحوثي، 

يف ديسمرب ٢٠٢٠م. 
وأشاد العميد العجري بجهود 
وحـدة التصنيع األمنـي، والتي 
تأتي استجابًة لتنفيذ توجيهات 
قائـد الثـورة السـيد عبـد امللك 
الحوثـي -يحفظه  الديـن  بـدر 
الله-، وتحقيقاً لشـعار الشهيد 

الصماد (يد تبني ويد تحمي). 

أن  العجـري  العميـد  وأّكــد 
وزارة الداخلية ماضية إىل األمام 
يف التطويـر والتصنيـع والبنـاء 
حتـى تحقيـق االكتفـاء الذاتي 

بعون الله وتوفيقه. 
يشـار إىل أن وزارة الداخليـة 
أزاحت السـتار قبل نحو عامني 
عـن مدرعـة بـأس١ التـي تـم 
التصنيـع  وحـدة  يف  تصنيعهـا 
األمني، يف حني تضـاف املدرعة 
«بأس٢» إىل قائمـة من اآلليات 
العسـكرية التـي تـم تصنيعها 
محليـاً، وهو ما يشـري إىل نقلة 
التصنيـع  مسـار  يف  نوعيـة 
اليمنـي؛  واألمنـي  العسـكري 
لتتمّكن اليمُن من خوض غمار 
مقتضيات  ومواجهة  التحديات 
املرحلة وما تحمله من مؤامرات 
تحيُكهـا دوُل العدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
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 :  ضرار الطغِّإ 
يبقـى اسـتحقاُق رفـع الحصـار املفروض 
عـىل اليمن، هـو املعيـاَر األبـرَز لتحديد نجاح 
«الُهـدنـة» املؤقتـة أَو فشـلها بشـكل مبارش 
وأََسايس؛ ألَنَّ الغرض الرئييس من املوافقة عىل 
الُهـدنة، بحسـِب ما تؤكِّـُد صنعاُء مراراً، كان 
تخفيف املعاناة التي يقاسيها املواطنون جراء 
الحصار، وهو ما لم يتحّقق بالشكل املطلوب؛ 
بَسبِب انخفاِض سقِف مميزات االتّفاق وتعنت 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
يف تنفيـذ بنوده ألغراض سياسـية، األمُر الذي 
جعل قيمَة الُهـدنـة يف منذ البداية متعلقة بما 
يمكن التقدم نحوه من خطوات إضافية، أكثر 
مما هي متعلقٌة باالتّفاق نفسـه، لكن صنعاَء 
تمّكنـت مـن توجيـه معطيـات هـذا املشـهد 

لينتهي بمكاسب وطنية يف ُكـّل األحوال. 
 

«تسغغُج» الُعـثظئ اإلظساظغئ
بعَد مروِر خمسـة أشـهر من عمر الُهـدنة، 
بـات واضًحـا أن تحالف العـدوان حرص عىل 
أن يجعلهـا ذات طابـع «سـيايس» أكثـر منه 
إنساني، فعىل الرغم من أن بنوَد االتّفاق كانت 
يف معظمها إنسانيًة ومثَّلت دليالً قاطعاً عىل أن 
الحصاَر الذي تفرُضه دوُل العدوان هو السبب 
الرئيـيس لألزمة األسـوأ عىل مسـتوى العالم، 
سعت السـعوديُّة ورعاتُها منذ اللحظات األوىل 
للتضليل عىل طبيعـة االتّفاق وتحويل الُهـدنة 
أوراق  وخلـط  للمسـاومة  عنـوان  إىل  بكلهـا 
الحـرب من خـالل عرقلة تنفيـذ ُكــّل البنود 
واستخدامها كأوراق لالبتزاز والضغط وكسب 

الوقت عىل طاولة التفاوض. 
بعبارة أُخـرى: لقد تم االلتفاُف عىل االتّفاق 
وإحباطـه منـذ البدايـة مـن خـالل محاولـة 
إخضاعـه بالكامل لحسـابات املصالح واملزاج 
السـيايس لدول العدوان، وإخراجه عن إطاِره 
اإلنسـاني الثابت وامللزم، وهـذه املناورة تأتي 

امتـداداً للمسـاعي األمريكية السـعوديّة التي 
بدأت قبـل الُهـدنة بوقت طويـل والتي تهدف 
لجر صنعاء إىل مربع مقايضة امللف اإلنسـاني 

بمكاسب عسكرية وسياسية للعدو. 
احتجـاز  اسـتمرار  عـىل  اإلرصار  وكان 
السـفن وعرقلة الرحالت الجوية ورفض فتح 
الطرقـات، مواقـَف ترجمـت بشـكل واضـح 
حـرَص تحالف العدوان عـىل أن تبقى الُهـدنة 
والعسكرية  السياسـية  بالحسـابات  مرتبطًة 
أكثـر من ارتباطهـا بالجانب اإلنسـاني، حتى 
ولو تطلـب األمـر الكـذَب الرصيـَح والرفَض 

املعَلَن لتخفيف معاناة املواطنني. 
هذا، وباإلضافة إىل أن بنوَد االتّفاق نفَسـها 
كانـت متواضعًة للغايـة باملقارنـة مع حجم 
املعاناة اإلنسانية، جعل األنظار تركز أكثَر عىل 
ما يمكن أن تؤدَي إليه الُهـدنة من نتائَج أكثَر، 
ه -ومع مرور  وليس عـىل االتّفاق األصيل؛ ألَنـَّ
املرحلـة األوىل من الُهـدنة- كان قد تم اختزاله 
يف مجموعة إجـراءات بطيئة ومحدودة للغاية 

لم يتجاوزها حتى اللحظة. 
لكـن برغم أن صنعـاَء وافقت عـىل التمديد 
مرتـني بـدون الوصـول إىل خطـوات إضافية، 
وبدون حتـى تنفيـذ االتّفاق األصيل بالشـكل 
املطلوب، لم تمثل هذه املوافقة «مكسباً» لدول 
العدوان (حتى من ناحية «كسـب الوقت» كما 
رأينـا بوضوح يف العروض العسـكرية للقوات 
املسـلحة)، ذلـك أن القيـادَة الوطنيـة أرصت 
باملقابـل ومنـذ البدايـة عـىل تثبيـت الطبيعة 
اإلنسـانية التّفاق الُهـدنـة، وربطت موافقات 
التمديد بمتطلبات تخفيـف معاناة املواطنني، 
ومنعـت تحالـف العـدوان مـن أن يغطَي عىل 
االلتزامات األصلية برغم محدوديتها، وهو ما 
دفعـه إىل تقديِم تعهدات عـرب املبعوث األممي 
وعـرب وسـطاء إقليميني ودوليـني، بتنفيذ تلك 
االلتزامـات وبالعمل عـىل الوصـول إىل اتّفاق 

إنساني أوسع. 
وبدالً عـن أن تحّقَق دوُل العـدوان مبتغاها 

األصـيل يف َجـرِّ صنعاء نحـو مربع املسـاومة 
عـىل الثوابت السياسـية والوطنية واملكاسـب 
العسـكرية، اسـتطاعت صنعـاء أن تثبت عىل 
لطاملـا  رئيسـية  إنسـانيًة  مطالـَب  الطاولـة 
تحاشـاها العـدّو، كالرواتب وإيـرادات النفط 
والغاز.. وفوق ذلك رفع الحصار املفروض عىل 

البلد. 
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مؤّخراً، عاد الحديُث عن الحصار إىل الواجهة 
بشكل قوي؛ بَسبِب «فشل» الُهـدنة يف تخفيف 
حدة معانـاة اليمنيني، وثبـوت إرصار تحالف 

العدوان عىل املراوغة واملناورة. 
ومع إعـالن صنعـاء عـن أن فـرتَة التمديد 
الحالية ستكوُن «األخرية» يف حال عدم الوصول 
إىل اتّفـاق إنسـاني شـامل، أصبحـت األنظاُر 
تتجُه نحو نسـبِة اقرتاب تحالـف العدوان من 
تحقيق مطلب رفع الحصار، وليس نحو إعالن 
«اتّفاق سيايس» لوقف الحرب كما ترّدد اإلدارة 
األمريكيـة بَهـَوٍس شـديد، األمـر الـذي يعني 
أن دوَل العـدوان قد عجزت عـن إخضاع املِلف 
السيايس والعسكري (ِملف السالم) ملصالحها 
ورغباتها وأن معادلَة «إنهاء العدوان والحصار 
واالحتالل» التـي أعلنتها صنعـاء ال زالت هي 

املعادلة الوحيدة للسالم الفعيل. 
وبالنظر إىل أن اسـتحقاِق رفع الحصار كان 
هو العنوان الرئييس للرضبات النوعية املزلزلة 
التـي فر منهـا تحالُُف العدوان نحـو الُهـدنة، 
يمكـن القـوُل إن الريـاَض ورعاتَها عـادوا إىل 
ا من نقطة الصفر التي بدأوا  نقطة قريبة ِجـدٍّ

مناورتهم من عندها. 
وحتـى إن كان يف ُجعبـِة دول العدوان املزيُد 
من األالعيب السـتغالل أوراق امللف اإلنساني؛ 
لتجنـب عـودة تلـك الرضبـات، َفــإنَّ هـذه 
األالعيـَب لن تتجاوَز سـقَف «كسـب الوقت» 

(وهو ما اتضح أنـه بال فائدة حقيقية للعدو) 
ولن يصَل تأثريُها إىل مستوى تحقيق مكاسب 

سياسية وعسكرية. 
ولعلَّ هذا الفشـُل واالنسـداُد يف أفق تحالف 
العدوان هو ما دفعه مؤّخراً إىل املسـارعِة نحو 
خلـط األوراق يف املناطـق املحتّلـة، ومحاولـة 
فـرض أمـر واقـع يكـّرس مؤامرة التقسـيم 
خاضعـة  البلـد  ثـروات  ويبقـي  والتفتيـت 
لحسـابات سياسـية وعسـكرية، وبعيدة عن 

امللف اإلنساني الذي تنتمي إليه يف األصل. 
إنـه ال زال يحـاوُل إلغاَء املرحلة اإلنسـانية 
الرضورية التي يجب املـرور بها قبل الوصول 
إىل أي اتّفاق «سالم»، وعندما رأى أن صنعاَء قد 
حارصتـه عىل طاولة املفاوضـات بااللتزامات 
اإلنسانية التي يجب تنفيذُها إلنجاح الُهـدنة، 
حـاول أن يغري «الواقـَع» نفَسـه ليجعله كله 
خاضعاً لحسـابات سياسية وعسكرية، وكأن 
تلك املحاولة سـتجعل املِلف اإلنسـاني يختفي 

فجأة أَو ستجعل صنعاء تتخىل عنه!
ليسـت هذه الحماقـة األوىل يرتكبها تحالف 
العـدوان ولن تكون األخـرية؛ ألَنَّه يقـُع دائماً 
يف خطـأ تجاهـل اسـتمرار وتصاعـد مسـار 
التصـدي للعـدوان عىل كافة املسـتويات، ولن 
يكـوَن بمأمـن من تداعيـات هذا األمـر إال إذَا 
كان يسـتطيُع أن يدفـَع صنعـاَء للمقايضـة 
واملسـاومة والقبول بصفقات «االستسـالم»، 

وهو مسعى محكوم عليه بالفشل مسبًقا. 
بعَد يوَمـني سـتكوُن الُهـدنة عىل مسـافة 
شـهر واحد من نهاية فـرتة تمديدها األخرية، 
وأيـاً كانت النتائـُج التي سـتفيض إليها َفـإنَّ 
صنعاَء سـتكوُن الطرَف الذي يجني املكاسـَب 
ُل إىل تفاهمات جديدة، أَو من  سـواٌء تم التوصُّ
خالل العـودة إىل التصعيد؛ ألَنَّ تحالَُف العدوان 
لم يُكْن بوسـعه أن يسعى إال إىل مكسٍب واحد، 
هـو خداُع صنعـاء وإقناُعها بقبول اسـتمراِر 
العـدوان والحصـار واالحتالل.. وهو مكسـٌب 

مستحيل! 

تقرير

الُعـثظئ بغظ ذئغساعا اإلظساظغئ وطتاوقت تسغغسعا: 

اجاتصاُق رشع التخار غسغُث السثوَّ إىل ظصطئ الخفر

خظساُء تمّضظئ طظ تبئغئ طاططئات الامعغث لطسقم الفسطغ وشرض طسادلاه العتغثة 
طساتغض!  طضسٌإ  وعع  البعابئ  سطى  «المساوطئ»  ضان  السثوان  دول  عثُف 



4
االثنني

العدد

2 صفر 1444هـ..
29 أغسطس 2022م

(1468)
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

طرتجصُئ «اإلخقح» غئتبعن سظ اجابمارات جثغثة فطعالعط يف رواظثا اإلشرغصغئ

تتاُلُش السثوان غعاخُض ظعَإ البروات وغتفر آبار ظفط جثغثة يف تدرطعت

اذطع سطى طساعى الاةعغجات والمساطض الطئغئ وأحاد بالثطعات الاطعغرغئ الاغ حعثتعا الةاطسئ:

وزغُر الاسطغط السالغ غفااُح ضطغئ ذإ افجظان بةاطسئ الظاخر

 : طاابسات
بدأ حزُب اإلصالح البحث عن موطئ قدم جديد له خارج 
اليمن مع اقـرتاب اجتثاثه من بقيـة املحافظات الجنوبية 
والرشقيـة املحتّلـة وإحـالل فصائـل ومرتِزقـة االحتـالل 

اإلماراتي بديالً عنهم. 
وأّكـدت وسـائل إعـالم مواليـة للعدوان، أمـس األحد، 
وصول وفـٍد لحزب اإلصالح قادماً مـن محافظة مأرب إىل 
راوندا األفريقيـة، َحيُث جاءت الزيارة بحّجـة االسـتفادة 
مـن تجربة الدولة األفريقية يف إعادة اإلعمار، إال أن الهدف 

الحقيقـي منها هو البحث عن موطـئ قدم جديد لقيادات 
اإلخوان واسـتثمار أمـوال اإلصالح فيها، مـع قرب إطباق 

الحصار عىل الحزب يف مديريتني باملحافظة. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن اإلصالح حاول إكسـاب الزيارة 
طابعاً رسـميٍّا عـرب إفراد وكالة (سـبأ) التابعـة لحكومة 
املرتِزقـة خـرباً تضمن أن الهـدف من الزيـارة هو االطالع 
عـىل تجربة رواندا يف إنشـاء بنية تحتيـة وتوفري الخدمات 
السـكنية  «الكرامـة»  قريـة  عـىل  والتعـرف  األََساسـية 
النموذجيـة يف العاصمـة الرواندية كيغايل، متحاشـياً ذكر 
أسـماء الوفـد الزائـر، فيما غـرض الزيـارة الحقيقي هو 

استثمار أموال الحزب. 
وأثـارت زيارة قام بها وفد مـن مرتِزقة حزب اإلصالح، 
أمـس، إىل رواندا، سـخرية واسـعة من قبل الناشـطني يف 
مواقع التواصل االجتماعي، الذين اعتربوا أن هدف الزيارة 
التعـرف عىل ما توفره القرية السـكنية الحديثة من مزايا؛ 
ما  بَهدِف حجز مسـاكن لقيادات «اإلخوان» فيها، ال ِسـيـَّ
بعد سـيطرة مرتِزقة اإلمارات عىل محافظتي شبوة وأبني، 
وقـرب سـقوط مديريـات وادي حرضمـوت، األمـر الذي 
يؤّكــد أن «اإلصالح» بات محاَرصاً يف مديريتني بمأرب بعد 

سيطرة قوات صنعاء عىل ١٢ مديرية فيها. 

 : طاابسات 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  بـدأ 
حفـر  عمليـة  اإلماراتـي  السـعودّي 
بمحافظـة  النفـط  آلبـار  جديـدة 
حرضمـوت املحتّلة، يف ظل اسـتمرار 
النفطيـة  الثـروات  ورسقـة  نهـب 
والغازيـة لليمن عىل مدى ٨ سـنوات 
وبيعها يف األسـواق الخارجية وتوريد 
ـة بالبنك  قيمتهـا يف حسـابات َخاصَّ

األهيل السعودّي. 
وبحسـب الصحفي محمد سـعيد 
باحداد، أمس األحد، فقد بدأ االحتالل 
عمليـة الحفـر يف حقـل الرويضـات 
بالقطـاع النفطـي رقـم ٩، مبينًا أن 

عمليـة الحفـر قـد تدفـع إىل تهجري 
مـن القـرى يف املنطقة  سـكان عدداً 
أبرزهـا قرى صـوط آل حبـاك وبني 

مرة وآل تميم. 
َوأََضــاَف باحداد أن أهايل املنطقة 
التـي شـهدت، أمـس األول السـبت، 
توتراً ومواجهـات عنيفة بني مرتِزقة 
اإلمـارات ومقاتـيل اإلصـالح وصلت 
َحــّد قصف منازل املواطنني يف وادي 
عمد باألسـلحة املتوسـطة والثقيلة، 
هّددوا بإغـالق القطاع يف حال لم يتم 
التوقـف عـن الحفر من قبـل تحالف 
العـدوان، األمـر الـذي قـد يفيض إىل 
انفجـار الوضع بني االحتـالل وأبناء 

القبائل يف حرضموت. 

 : خظساء 
افتتح وزيُر التعليـم العايل والبحث 
العلمي، حسـني حـازب، أمـس األحد، 
ُكليـَة طب األسـنان بجامعـة النارص 
بالتزامن مع املعرض العلمي املصاحب 
لعـرض مشـاريع التخـرج يف مختلف 
التخصصات إيذاناً ببدء العام الجامعي 

الجديد ١٤٤٤هـ. 
واطلـع وزير التعليم العـايل ونائبه 
ووكيـل  الديـن،  رشف  عـيل  الدكتـور 
التعليمية  املؤّسسـات  لقطـاع  الوزارة 
الدكتـور غالـب القانص ومديـر إدارة 
املؤّسسـات التعليمية بمكتب الحراسة 
القضائيـة املهنـدس محمـد الوادعي، 
التقنيـة  التجهيـزات  مسـتوى  عـىل 
واملعامل الطبية يف كلية طب األسـنان، 
ومـا تملكه من إْمَكانـات وبنيٍة تحتيٍة 
وأكاديميـة ومـدى مطابقتهما ملعايري 

ومتطلبات االعتماد األكاديمي. 
وأشـاد حازب بمسـتوى التحوالت 
شـهدتها  التي  التطويرية  والخطـوات 
بقيادتهـا  ٢٠١٧م  منـذ  الجامعـة 
الجديدة والجهوزية واالسـتعداد لفتح 
تخصصـات جديـدة تواكـب متطلبات 

العرص وتلبي احتياجات سـوق العمل، 
البنيـة  توفـري  رضورة  عـىل  مشـّدًدا 
التحتيـة والتجهيـزات الالزمة والكادر 
لضمان نجـاح العملية التعليمية لهذه 

الربامج الجديدة. 
وأّكـد أن افتتاح كلية طب االسنان، 
األسـنان،  «طـب  برامـج  وتدشـني 
والتحري  السيرباني،  واألمن  والتغذية، 

والـذكاء  البيانـات،  وعلـوم  الرقمـي، 
االصطناعـي» يف الجامعة يمثل إضافة 
نوعيـة للعمـل األكاديمـي والتنافـس 
اإليجابـي يف تقديـم خدمـات تعليمية 
جيـدة عىل مسـتوى اليمـن وانعكاس 

ذلك عىل تحسني جودة املخرجات. 
رئيـس  اسـتعرض  االفتتـاح،  ويف 
الطاهش،  عبداللـه  الدكتـور  الجامعة 

قطعتها  التـي  التطويريـة  الخطـوات 
الجامعـة يف افتتاح الربامج األكاديمية 
التحتيـة  البنيـة  َوتوفـري  النوعيـة 
والتجهيزات الحديثـة التي تتوافق مع 
األكاديمي  االعتمـاد  مجلـس  معايـري 
حـرص  مؤّكــداً  الجـودة،  وضمـان 
الجامعـة عـىل تقديم خدمـة تعليمية 
العوائـق  ُكــّل  متخطيـة  متميـزة 

والتحديـات التي واجهتها خالل الفرتة 
السـابقة، والتـي تثبتهـا مخرجاتهـا 

النوعية يف كافة الكليات. 
وأوضـح أن جامعة النارص وضعت 
خدمة املجتمـع يف قائمة أولوياتها من 
خالل تيسـري الحصول عـىل خدماتها 
التعليمية لكافة رشائح املجتمع يف ظل 

الظروف التي تمر بها البالد. 
إىل ذلـك، افتتح وزيـر التعليم العايل 
ومرافقـوه معرض الكليات واألقسـام 
العلميـة والطبيـة يف الجامعـة، َوالتي 
املتميـزة  التخـرج  مشـاريع  عرضـت 
من إعـداد طلبـة الجامعـة يف مختلف 
التخصصات وكذا عرض قصص نجاح 
لعدد مـن كـوادر الجامعـة والتعريف 

بتخصصاتها وبرامجها األكاديمية. 
رئيس  مستشـاُر  االفتتـاح  حـرض 
الجامعة لشـؤون االعتماد األكاديمي- 
الدكتـور  الحاسـوب  برامـج  مـرشف 
محمد الرشجبـي، وأمني عام الجامعة 
عـيل الذيفانـي وعميد مركـز التطوير 
وضمان الجودة الدكتور عمر الشجاع، 
وعمـداء الكليـات ورؤسـاء األقسـام 

بالجامعة. 

طغطغحغا اإلطارات تمظُع 
أبظاَء املتاشزات الحمالغئ 

طظ دخعل املضق
 : طاابسات 

جـّددت امليليشـيا املناديـة باالنفصـال واملدعومة من 
االحتالل اإلماراتـي، أمس األحد، انتهاكاِتها وتعسـفاتها 
الال أخالفية بحق املئات من املواطنني املنتمني للمحافظات 

الشمالية القاطنني يف حرضموت. 
وقالت مصادر محلية: إن نقطًة أمنيًة تابعًة ملا يسمى 
االنتقايل، منعـت، أمس األحد، عدداً مـن أبناء املحافظات 

الشمالية من دخول محافظة حرضموت. 
ووفقـاً للمصـادر، فقد أوقفت نقطة أمنية ملا يسـمى 
الهبـة الحرضمية التابعـة لالنتقايل، العـرشات من أبناء 
املحافظات الشمالية يف املنفذ الغربي ملدينة املكال، مشريًة 
إىل أنها ال تزاُل تحتجُز املسـافرين يف النقطة وتمنعهم من 

دخول املدينة. 
وتتزامن هذه الخطوة مع شـن ميليشـيا ومرتِزقة أبو 
ظبـي حملـة اعتقاالت واسـعة طالـت أبنـاء املحافظات 

الشمالية يف محافظة شبوة. 

افردن غرشُخ طظَح اقظاصالغ 
ترخغخًا لفاح طصر له 

بالساخمئ سّمان
 : طاابسات 

قالـت مصادُر إعالمية، أمس األحد: إن اململكَة األردنيَة 
الهاشـمية رفضـت طلبـاً تقـدم به مـا يسـمى املجلس 
االنتقـايل التابـع لالحتـالل اإلماراتـي لفتـح مقـراً له يف 
العاصمـة عّمـان، وذلك ضمـن تَحّركاته لحشـد مواقف 
دوليـة داعمة ملخّططـه يف االنفصال وتقسـم البلد بدعم 
مبارش من تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
َم به  وأوضحـت املصـادُر أن األردن تلقـت طلبـاً تقـدَّ
االنتقايل ملنحه ترصيحاً بممارسـة نشاطه عىل أراضيها، 
إال أنها رفضت ذلك الطلب الذي يستهدف وحدة واستقرار 

اليمن. 
هذا وتسـتضيف اململكة األردنية بشـكل ُمسـتمّر عىل 
أراضيهـا العديد من جـوالت مفاوضات السـالم يف اليمن 
برعايـة األمم املتحدة، مؤّكــدًة دعمها لجهود التوصل إىل 

َحـّل سيايس شامل يف اليمن بما يضمن وحدته. 

اخاطاُف وتسثغُإ 
139 خغادًا غمظغًا 

داخض السةعن 
اإلرغرتغئ

 : التثغثة 
العامـة  الهيئـُة  أدانـت 
للمصائـد السـمكية بمحافظة 
الوحشـية  الجرائـم  الحديـدة، 
السـلطات  تمارسـها  التـي 
الصياديـن  بحـق  اإلريرتيـة 

اليمنيني يف البحر األحمر. 
وقال بياٌن صـادٌر عن هيئة 
املصائد السـمكية، أمس األحد، 
قامـت  اإلريرتيـة  البحريـة  إن 
باختطـاف ١٣٩ صيـاداً يمنيـاً 
بينهم  والخوخـة،  املخـاء  مـن 
٢٣ صيـاداً لم يتجاوز أعمارهم 
القانونية وهم يمارسون مهنة 
االصطيـاد يف امليـاه اإلقليميـة 

اليمنية. 
وأَشـاَر البيـان أن القراصنة 
اإلريرتيـني اقتـادوا الصياديـن 
إىل  اختطافهـم  بعـد  اليمنيـني 
معسكرات التعذيب يف السواحل 
اإلريرتية وممارسـة ُكـّل أنواع 
ومصـادرة  بحقهـم  التعذيـب 
وحرمان  وممتلكاتهم  قواربهم 
رزقهـم  مصـدر  مـن  أرسهـم 

الوحيد. 
صمـت  البيـان  واسـتغرب 
واملنظمـات  املتحـدة  األمـم 
الحقوقيـة واإلنسـانية الدولية 
داعيـاً  الجرائـم،  هـذه  تجـاه 
واملنظمـات  الـدويل  املجتمـع 
إىل  واإلنسـانية  الحقوقيـة 
والعاجـل،  الجـاد  التَحـّرك 
لوقـف كافـة أعمـال القرصنة 
واالنتهـاكات اإلجراميـة بحـق 
والعمـل  اليمنيـني،  الصياديـن 
عـىل إطـالق رساح الصياديـن 
املختطفـني وقواربهم ومعدات 

الصيد التابعة لهم. 

اقتاقُل اإلطاراتغ غساصثُم سحرات الاضفريغني 
إىل املعرة لافةري العضع سسضرغًا

 : طاابسات 
بعـَد يوٍم واحٍد عىل تحذير الشـيخ 
القبيل البـارز ورئيس لجنة االعتصام 
السلمي يف املهرة عيل سالم الحريزي، 
من مخّطط سـعودّي إماراتي لتكرار 
سيناريو شبوة يف املحافظة الحدودية 
مـع سـلطنة عمـان، كشـف قيادي 
مرتـِزق مـواٍل للعدوان عـن مخّطط 

تقـوده أبـو ظبـي يسـتهدف املهـرة 
والسـيطرة  ويخلق ذريعة ملهاجمتها 

عليها. 
عـادل  املرتـِزق  القيـادي  وقـال 
الحسـني، يف تغريـدة عـىل صفحتـه 
الشخصية بـ «تويرت»، أمس األحد، إن 
هناك مخّططاً إماراتياً لتفجري الوضع 
يف محافظة املهـرة املنطقة الحدودية 
مع سـلطنة ُعمان الشقيقة، الفتاً إىل 

أنـه تم رصـد عـرشات املتطرفني من 
جماعة القيادي التكفـريي أبو زرعة 

املحرمي ولديهم متفجرات وسالح. 
وأّكــد القيـادي املـوايل للعدوان يف 
تغريدتـه، أن الهـدف من اسـتقطاب 
العنارص التكفرييـة املوالية لالحتالل 
اإلماراتـي إىل املهرة، هو ِمن أجِل خلق 
ذريعة ملهاجمة املحافظة واالسـتيالء 

عليها. 
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صطاع المغاه والئغؤئ غصش سظث خسائره جراء التخار والسثوان:

أجطتٌئ طترطئ لّعبئ املغاه وصخٌش ذال «طثازظعا»
 ظتع ظخش ترغطغعن خسائر طئاحرة وترب «تسطغح» ترطئ 20 ططغعن إظسان طظ التخعل سطى طغاه ظصغئ

جّثدت الثسعة لسرسئ تسثغض «السطعك» وتمطئ «العجغط» طسآولغئ الاثاسغات:
الظفط: افطُط املاتثة حرغٌك يف التخار وراٍع لطمساظاة وغطاٍء لضض افسمال السثائغئ بتص الحسإ 

 : خظساء
كشـفت وزارة امليـاه والبيئة عـن تكلفة 
األرضار والخسائر املرتتبة عن الحصار الذي 
يفرضه العـدوان عىل قطاعي امليـاه والبيئة 
منـذ ثمان سـنوات بمبلـغ ما يقـارب ٤٣٢ 

مليار ريال. 
جاء ذلك يف مؤتمر صحفي، نظمته وزارة 
املياه والبيئة، أمس، يف صنعاء، السـتعراض 
آثار الحصـار الذي يفرضـه تحالف العدوان 

عىل قطاعي املياه والبيئة. 
وأوضـح الوكيـل املسـاعد لـوزارة املياه 
املؤتمـر  يف  الحكيمـي  عبدالسـالم  والبيئـة 
واملعـدات  املنشـآت  عـدد  أن  الصحفـي، 
املتـرضرة بحسـب آخـر تحديـث لبيانـات 
األرضار نتيجـة الحصار ألفاً و٣٤٤ منشـأة 
بتكلفـة ٤٣١ ملياراً و٧٨٧ مليوناً و٧٠٢ ألف 
ريـال، فيما بلغـت تكلفـة األرضار املبارشة 
للمنشـآت واملعدات املتـرضرة ١٠٣ مليارات 

و٨١٣ مليوناً و٥٥٣ ألف ريال. 
وأَشـاَر إىل أن تكلفة األرضار غري املبارشة 
و١٤٩  مليونـاً  و٩٧٤  مليـاراً   ٣٢٧ بلغـت 
واسـتهداف  قصـف  أن  مبينًـا  ريـال،  ألـف 
طريان العـدوان املبارش لشـبكات وخزانات 
ومنظومات ومحطات الضخ للمياه والرصف 
عـىل  وجزئـي  كيل  رضٍر  إىل  أَدَّى  الصحـي، 
مشاريع املياه باملناطق الريفية، ما ساهم يف 

تراجع تقديم الخدمات بصورة عامة. 
وبنّي أن منع دخول سفن الوقود وتعطيل 
اسـترياد األنابيب الحديدية وتوقيف شحنات 
قطـع الغيار للشـبكات واآلليـات العاملة يف 
منظومـات املياه والرصف الصحـي، أَدَّى إىل 
مفاقمـة األوضـاع بقطاعـي امليـاه والبيئة 
وأرض بمؤّسسـات وهيئـات امليـاه يف تقديم 
خدماتهـا، الفتاً إىل أن حصـة الفرد من املياه 
باملتوسـط تدنـت إىل أقـل من ١٧ لـرتاً للفرد 
باليوم مليـاه الرشب بعد أن كانت بمتوسـط 
٥٠ لـرتاً للفـرد، كما تدنـت نسـبة التغطية 
للخدمـات إىل ٣٠ باملِئة يف املدن و٢٠ باملِئة يف 

األرياف. 
ة  واسـتعرض املعلومات والبيانات الَخاصَّ
بمنظومـات املياه يف الريـف والحرض واآلثار 
الجانبيـة للحصار عىل البـالد يف قطاع املياه 
من خـالل عـدم السـماح بدخـول األنابيب 
وانعـدام  ٢٠١٥م،  منـذ  أنواعهـا  بمختلـف 
قطـع الغيار وعدم انتظام توفريها إىل جانب 
التكاليف املالية لخسـائر قطـاع املياه جراء 

العدوان والحصار. 

 

ترُب «تسطغح» َو»تةعغع»
بدوره ذكـر وكيل الهيئة العامـة للموارد 
املائيـة عبدالكريـم السـفياني، أن العـدوان 
دّمــر أكثر من ألفـني و٩٩٥ منشـأة مائية 
منها سـدود وحواجز وخـزان مائي وقنوات 
ري وألفاً و٣٣٨ مضخة مياه آبار وغطاسات 
وشـبكات ري حديثـة وعرش وحـدات طاقة 

شمسية وعرشة حفارات آبار. 
ولفـت إىل أن الحصار االقتصادي تسـبب 
يف حدوث أزمة عىل مسـتوى الريف والحرض 
بنقص إمَدادات املياه لالستخدامات املختلفة 
وارتفـاع تكلفة الحصـول عليهـا وما رافق 
ذلك من مشاكل صحية وتنموية واجتماعية 
وتدمـري البنية التحتيـة واإلْمَكانـات املادية 

والبرشية. 
واعترب السفياني، الهيئة العامة ملشاريع 
املـوارد املائية، الجهـة املعنية بقطـاع املياه 
وإدارة مصادرها ومراقبة جودتها.. موجهاً 
نداء اسـتغاثة إنسـانية إلنقاذ الوضع املائي 
الكارثـي يف اليمـن؛ بَسـبِب مـا يتعـرض له 
من اسـتهداف مبـارش آلبار وخزانـات املياه 
واملباني واملنشـآت وشـبكات امليـاه من قبل 

دول العدوان. 
ونّوه وكيل هيئة املوارد املائية عبدالكريم 
تلوثـاً  اكتشـفت  الهيئـة  أن  إىل  السـفياني 
بالعنارص املشـعة والثقيلة يف عدٍد  كيمائيـاً 
من مصادر املياه بالحديدة، يف إشـارة إىل آثار 
األسـلحة املحرمـة التي اسـتخدمها تحالف 

العدوان. 
وبـنّي أن العـدوان دّمــر أكثـر مـن ألف 

و٤٠٠ منشأة قطاع خاص بني آبار وخزانات 
ورصف  ميـاه  وشـبكات  ضـخ  ومحطـات 

صحي. 
وأَشاَر إىل التدهور الكمي والنوعي ملصادر 
امليـاه، َحيـُث تؤّكــد إحصائيـات املنظمات 
الدولية واألمم املتحدة إىل أن أكثر من عرشين 
مليون يمني ال يحصلـون عىل املياه املأمونة 

والصالحة للرشب. 
التحتيـة  البنيـة  يف  الخسـائر  أن  وأّكــد 
للشبكة الوطنية للرصد املائي التابعة للهيئة 
تزايدت؛ بَسبِب االستهداف املبارش وأكثر من 
٤١٠ محطـات رصد هيـد ومناخـي ملراقبة 
الوضـع املائـي واملطـري وقيـاس تدفقـات 
السـيول بتكلفة وصلت إىل أكثـر من مليون 

دوالر. 

 

ترٌب سطى الجراسئ
مـن جانبـه، أّكـد رئيـس الهيئـة العامة 
ملشـاريع ميـاه الريف عـادل بـادر، أن عدد 
مشـاريع ميـاه الريـف املتـرضرة؛ بَسـبِب 
حصار تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
 ١٤ يف  مرشوعـاً،  و١٣٢  ألـٌف  اإلماراتـي 

محافظة. 
وأوضـح أن عـدد املترضريـن جـراء ذلك 
٢٣٢ ألفـاً و٣٥٤ نسـمة، و٣١٦ ألفـاً و٢٤٦ 
من النازحني.. مبينًـا أن عدد املضخات التي 
تـرضرت بفعل الحصـار ٤٤٩ مضخة، فيما 
كان االحتيـاج اليومـي لها من مـادة الديزل 

١٢٥ ألفاً و٦٦٧ لرتاً. 

وأَفـاد بـادر بأن عـدد املعدات واملنشـآت 
املتـرضرة جـراء العـدوان بنهايـة ٢٠٢٠م، 
نحو ١٢٠ منشـأة ومعدة بلـغ إجمايل تكلفة 
أرضارهـا ٨٨ ملياراً و٣٨٥ مليوناً و٢٣٢ ألف 
ريـال، منهـا عرشة مليـارات ريال خسـائر 
توقـف املعـدات واملنشـآت عىل مـدى ثمان 

سنوات. 
إىل ذلـك، اسـتعرض وكيل الهيئـة العامة 
لحمايـة البيئة عابد أحمد طاووس، األرضار 
البيئيـة الناتجة عن العـدوان والحصار عىل 
اليمـن منـذ ٢٠١٥م، مبينًـا أن العـدوان أثر 
بصـورٍة مبـارشة عـىل البيئة ملـا أحدثه من 

دمار يف عنارصها من ماٍء وهواٍء وتربة. 
وأَشـاَر إىل أن العـدوان أحـرق املحاصيل 
الخـرضاء يف أغلب محافظـات الجمهورية، 
واملحاصيل املخزنة يف صوامع الغالل يف املعال 
بعـدن ومينـاء الحديـدة، وتسـبب يف نفوق 
أعداد كبرية من املاشية والحيوانات والطيور 
وأطنـان من األسـماك يف البحار والسـواحل 
اليمنية جراء ترسب النفط واملواد الكيميائية 

من بوارج وسفن دول العدوان. 
وأّكـد أن العدوان تسـبب يف تدمري النظام 
البيئي، ما أَدَّى لتدهور مساحات من الغابات 
الحراجية بما يقدر ٢٠ باملِئة من مسـاحات 
التنـوع الحيـوي موزعـة ضمـن مسـاحة 
تقدر بـ ١٠٠ كم٢ تمتد عىل طول السلسـلة 
الجبليـة واملناطـق الصحراوية والسـاحلية 
واسـتقطاع األشـجار لالحتطـاب وتهجـري 
العديـد من الكائنـات الحية نتيجـة الغارات 

والقصف والعمليات العسكرية. 
يف حني تطرق مديُر عام املؤّسسة املحلية 
للميـاه والـرصف الصحي بأمانـة العاصمة 
محمد الشامي، إىل أن مؤّسسات املياه تواجه 
صعوبات يف ظل استمرار العدوان والحصار، 
ـة احتجاز سـفن املشـتقات النفطية  َخاصَّ
وعـدم دخول قطـع الغيـار ملضخـات املياه 

ومحطات املعالجة. 
وأَشاَر إىل أن قطاع املياه والرصف الصحي 
لم يسـتفد مـن الُهـدنـة اإلنسـانية املعلنة 
باستثناء هروب املنظمات الدولية عن القيام 
بواجباتها وعـدم إيفائهـا بالتزاماتها لدعم 
قطـاع امليـاه والبيئـة، مؤّكــداً أن الُهـدنـة 
أعطـت للمنظمات الدولية مربّر لالنسـحاب 
والخروج التدريجي من تنفيذ التزاماتها وما 
يزال الوضع أكثر سـوًء للمؤّسسـات املحلية 

للمياه والرصف الصحي. 

 : طاابسات
يتواصُل الغضُب الشـعبي والرسمي جراء 
اسـتمرار التواطـؤ األممـي تجـاه القرصنة 
العـدوان  تحالـف  يمارسـها  التـي  املعلنـة 
األمريكي السعودّي اإلماراتي يف ظل الُهـدنة، 
َحيُث جـددت رشكة النفـط اليمنية تحميل 
األمـم املتحـدة إىل جانـب تحالـف العـدوان 
كامـل املسـئولية فيما يرتتب عـىل الحصار 
والقرصنـة عـىل سـفن الوقود مـن معاناة 

للشعب اليمني. 
وأّكــد املديـر التنفيـذي للرشكـة عمـار 
األرضعي خـالل وقفة احتجاجيـة ملوظفي 
الرشكـة أمـام مكتب األمـم املتحـدة، أمس 
األحد، بصنعـاء، أن األمم املتحدة تعد رشيكاً 

أََساسياً يف مضاعفة معاناة اليمنيني. 
وأَشـاَر إىل أنه لـم يتم اإلفراج سـوى عن 
٣٣ سـفينة فقـط مـن أصل ٥٤ سـفينة تم 
احتجازها خـالل الُهـدنـة، وَحـاليٍّا ما تزال 
سـفينتا مـازوت محتجزتني أمام سـواحل 

جيزان. 
ولفـت إىل أن املبعـوث األممـي أوضح يف 
إحاطتـه األخـرية أمـام مجلـس األمـن أنه 
سـيقوم بإزالـة العراقيل، ولكنـه قام بربط 
إزالـة العراقيـل بالتمويـل، عندمـا عرب عن 
قلقـه مـن أن يـؤدَِّي العجـُز يف التمويـل إىل 

تعطيل هذه اآللية عن العمل. 
َوأََضــاَف املدير العـام التنفيذي للرشكة 
«نقـول لألمني العام لألمم املتحدة إن سـفن 
الوقود تُحتجز ويتم القرصنة عليها منذ بدء 

آلية التحّقق والتفتيش يف جيبوتي». 
وتساءل «إذا كانت األمم املتحدة واملبعوث 

محايـداً،  طرفـاً  التفتيـش  وآليـة  األممـي 
فلماذا يتم ربط السـفن بالتواصل مع سفن 
التحالف ويتم إرغامها عىل التَحّرك إىل نقطة 
االحتجـاز»، الفتاً إىل أن ذلـك يؤّكـد أن األمم 
املتحـدة رشيك أََسـايس وفاعـل يف القرصنة 

عىل سفن الوقود. 

ونـّدد بيان صـادر عن الوقفـة، بالصمت 
األممـي املعيـب إزاء القرصنـة عـىل سـفن 
املشتقات النفطية التي تحمل طابعاً إنسانياً 
ومنعهـا من الدخول إىل مينـاء الحديدة رغم 

تفتيشها وحصولها عىل تصاريح. 
واسـتنكر ما قام به مبعـوث األمني العام 
لألمـم املتحـدة إىل اليمن هانـس غروندبرغ، 
مـن تزييـف للحقائـق يف إحاطاتـه ملجلس 
األمن وحديثه عن السالسة يف دخول السفن 
النفطيـة إىل مينـاء الحديـدة وضمـان هذه 
الهيئة ومسئوليها لتنفيذ كافة بنود الُهـدنة 
والذي لم ينعكـس تأثريها بالصورة املرجوة 

واملنشودة. 
وحمل البيان األمَم املتحدة مسئولية عدم 
االلتـزام بتنفيـذ كافة بنـود الُهـدنـة وعدم 
القيام بمسـؤولياتها يف الضغط عىل العدوان 

ومرتِزقته لتنفيذ بنودها. 
ولفـت إىل أن هناك أربَع سـفن محتجزة، 
ان بالكهرباء، يف إشارة  منها سفينتان َخاصَّ

إىل تعمد تحالف العدوان مضاعفة املعاناة. 

الســفغاظغ: اضاحــفظا تطعبًا ضغمائغًا بالسظاخر المحسئ 
والبصغطــئ شغ سثد طظ طخادر المغاه والسثوان 

دّطـر أضبر طظ 2995 طظحأة
التضغمغ: بطشئ خســائُر صطاَسغ المغاه والئغؤئ بفسض 
السثوان والتخار طا ق غصض سظ 432 ططغار رغال 
الحاطغ: لط ظسافث طظ الُعـثظئ إذقصًا وافطط الماتثة 
اجــاشطاعا إلغصاِف أغطإ المساسثات المصثطئ 

شغ عثا الصطاع

العدوان يستهدف خزانات مياه 
منطقة النهدين (أرشيف)
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 : طتمث الَفِرح*
طالعتنـا بعـُض مواقـع التواصل 
بمقـاٍل ألحـد الصيادلـة يُدعى عيل 
الصنعاني، يشكُِّك من خالله يف مبدأِ 

التسليم للقيادة. 
ًقـا يف ذلك  ولألسـف لم يكـن موفَّ
ولم يكن حديثه جديًدا فهو مقتبٌَس 
مما كتبه سـابًقا رجل االستخبارات 
األجنبية، الذي هو أحوج إىل التسليم 
واتّبـاع هدى الله من غـريه، ﴿أََفَمْن 
ْن َال  يَْهـِدي إىل اْلَحقِّ أََحـقُّ أَْن يُتَّبََع أَمَّ

يَِهدِّي إِالَّ أَْن يُْهَدى﴾. 
ورغم أنـي ال أهتم لقراءة كتاباته 
املغلفة بالنصـح، إال أن الالفَت اليوَم 
هـو القفُز من التحليل السـيايس إىل 
الخوض يف أهم مبادئ اإلسالم بَفهٍم 
مقتضياتـه  يف  والتشـكيك  َقـاِرصٍ 
العمليـة، وهـو يف ِغنًى عـن ذلك لو 
لـم يكن لـه مغـًزى آخـر وكل يشء 
وارٌد يف هـذا الـرصاع الشـامل الذي 
نخوضه منذ مطلـع األلفية الثالثة، 
وانطالق املـرشوع القرآنـي، وبعيًدا 
عـن شـخصنة األمـور كان ال بُــدَّ 
من الـرد والتوضيح له ولـُكلِّ مهتمٍّ 
بمعرفـة مبـدأ التسـليم وموقعه يف 
الدين والحاجة امللحـة لذلك يف واقع 

ــة بوجه عام.  األُمَّ
 

طفععُم الاسطغط
أوقً: الاسطغُط هللا

املبـادئ  مـن  هـو  للـه  التسـليُم 
الرئيسـِة يف القـرآن الكريـم، التـي 
ـد عمليٍّا مقتـىض العبودية لله  تجسِّ
تعـاىل، التي تعني االنقطـاَع إىل الله، 
وااللتـزام بأوامره والقبول بترشيعه 
والسري عىل هداه، بشكل حريف، سواٌء 
توافق مع هوى النفس وكربيائها أَو 
خالـف أمزجة النـاس وطموحاتهم 

ورغباتهم. 
والتسـليُم يعني أن تكـوَن مؤمناً 
بـأن الله حكيـم يف أقوالـه وأفعاله، 
أم  منهـا  بالحكمـة  أعلمـت  سـواٌء 
لـم تعلـم بذلـك، وأن ال يحصل منك 
خاطـرة تسـاؤل أَو ريب أمـام فعل 

مـن أفعال الله، وتنـزه الله عن ذلك، 
فلسـت أفضـل مـن املالئكـة عندما 
قالـوا: ﴿ُسـبَْحانََك ال ِعْلَم َلنَـا إِالَّ َما 

َعلَّْمتَنَا إِنََّك أنت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم﴾. 
والتسـليُم للـه يتنـاىف مـع الكرب 
والغـرق يف الـذات، واملسـّلمون للـه 
بهـدى الله  هم أكثر الناس تمسـكاً 
وتقبالً له وتفاعالً معه دون أن يُبُْدوا 
أيَّ اعـرتاض أَو مالحظات وتعديالت 
عىل توجيهات وسنن الله ومضامني 

هداه. 
وقد جعل اللُه التسليَم معياراً ملدى 
اسـتقامة البـرش يف الحيـاة فال يتم 
لإلنسـان أن يكـوَن عبداً لله سـائراً 
عـىل رصاطه املسـتقيم دون أن يقر 
بربوبيـة اللـه ويسـّلم فيمـا هـدى 
إليـه. ﴿إِنَّ الَِّذيـَن َقالُوا َربُّنَـا اللَُّه ثُمَّ 
اْسـتََقاُموا﴾ (فصلت: مـن اآلية٣٠) 
والتسليم مبدأ ألزم الله عباده جميعاً 
بـأن يسـلموا لـه دون اسـتثناء ويف 
مقدمتهـم املالئكة واألنبيـاء وأعالم 

الهدى والعلماء والصالحني. 
مـن  الضمانـُة  هـو  والتسـليُم 
االنحـراف واألمـان من الزيـغ أمام 
الحتميـة  واالختبـار  االبتـالء  ُسـنة 
يف الحيـاة، ومنـذ بدايـة الخلق كان 
التسليم هو املحك الذي يبني الصادق 
مـن الـكاذب والخبيث مـن الطيب، 
ويظهـر ما يف أعماق النفوس ويجيل 
العبـد عـىل حقيقتـه، فقـد سـقط 
إبليـس حينمـا لـم يوافـق التوجيه 
اإللهـي هوى النفس، وأنف أن يذعن 
لتوجيهـات الله، وتحّول عبد الله بن 
أُبَي إىل منافق وخصم لدود للرسول؛ 

ألَنَّ الدين لـم يتكيَّْف مع مزاجه ولم 
يلـبِّ رغباته التي كان يؤمل أن يصل 

إليها. 
الكريـم  القـرآُن  رسد  أن  وبعـد 
قصـَة آدم وإبليـس واملالئكة، وذكر 
التـي  واالعرتاضـات  املخالفـات 
حصلـت، قـّدم سـنة إلهيـة ثابتـة 
الدنيـا  ـام  أَيـَّ آخـر  إىل  وُمسـتمّرة 
خالصتُهـا أن اإلنسـاَن إذَا لم ينطلق 
يف هذه الحياة عىل أََسـاس هدى الله 
فسـيكون مصريه الضالل والشقاء، 
مهمـا بدا ذكياً، ومهما كان لديه من 
قـدرات ومعـارف، ومهما قـدم من 
بدائـَل يرى فيهـا الحكمة واملصلحة 
﴿َقـاَل اْهِبَطا ِمنَْها جميعـاً بَْعُضُكْم 
نِّي ُهًدى  ا يَأِْتيَنَُّكم مِّ ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّ
َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفَال يَِضلُّ َوَال يَْشَقى 
َوَمـْن أَْعـَرَض َعـن ِذْكـِري َفـِإنَّ َلُه 
ُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة  َمِعيَشًة َضنكاً َونَْحُرشُ
تَِنـي أَْعَمى  أَْعَمـى َقـاَل َربِّ ِلَم َحَرشْ
َوَقـْد ُكنـُت بَِصـرياً َقـاَل َكذَِلـَك أَتَتَْك 
آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم تُنَىس﴾ 

(طه١٢٤). 
بمعنـى ال مكاَن للمـزاج والهوى 
والتصنيفـات  والرتجيحـات 

واالعرتاضات فيما قدمه الله، وليس 
اإلنسان مخوالً أن يأخذ من الدين ما 
يريد، ويرتك مـا يريد، أَو يميش وفق 
ما يرغـب خالفا ملا هدى إليه الله، يف 
ومجاالتها  الحيـاة  شـؤون  مختلف 
واالقتصادية...  والسياسية  الفكرية 
إلخ، وأيـُة بدائل تصطدم بهدى الله، 
لم يعد مسـمى إسالم ينطبق عليها، 
ولم يعد السري عليها يسمى إسالما، 
وهي مرفوضة وغري مقبولة، ﴿َوَمْن 
يَبْتَِغ َغرْيَ اْإلسالم ِديناً َفَلْن يُْقبََل ِمنُْه 
يَن﴾ (آل  َوُهَو ِيف اآلخرة ِمـَن اْلَخاِرسِ

عمران: اآلية ٨٥) 
 

باظغاً: الاسطغُط لفظئغاء 
والصائمني بالصسط

تحدََّث اللُه يف القـرآن الكريم بأنه 
-جـل شـأنه- هـو وحـَده املعنـيُّ 
بهدايـة عبـاده ورعايتهـم، وتقديم 
ما يضمن لهم السـعادة والنرص وما 
يبعدهـم عن الضـالل واالسـتعباد، 
وعـىل امتـداد التاريخ لـم يهمل الله 
البـرش، ولم يرتك فراغـاً يف واقعهم، 
ـة َرُسـوالً  ﴿َوَلَقـْد بََعثْنَـا ِيف ُكــّل أُمَّ
أَِن اْعبُُدوا اللَّـَه َواْجتَِنبُوا الطَّاُغوَت﴾ 
(النحـل: من اآليـة٣٦) وتكفل بذلك 
هو حتـى ال تبقـى القضية مرتوكة 
السـتغالل االنتهازيـني والطامعـني 
وبمـا يقفـل البـاب أمـام كيانـات 

الطاغوت واملضلني. 
يقـول الله جـل شـأنه ﴿إِنَّ َعَليْنَا 
َلْلُهَدى﴾[الليـل: ١٢] وقـال تعاىل: ﴿

﴾ [يونس: ٣٥].  ُقـِل اللَُّه يَْهِدي ِلْلَحقِّ
ـِبيِل  وقال تعاىل ﴿وََعَىل اللَِّه َقْصُد السَّ
َوِمنَْهـا َجاِئـٌر﴾ [النحل: ٩] فهو رب 
النـاس وملكهم ومن يمتلك أن يحّدد 

قنـاة الوصـل التي يوصـل بها هداه 
إىل البرش حتى ال ينحرفوا إىل السـبل 

الجائرة. 
وليس مـن صالحية البرش اختيار 
البدائل، سواٌء أيف املنهج أَو يف القيادة، 
والخـروج عنها هو عمـل يتناىف مع 
اإليَمـــان بملـك الله قـال تعاىل: ﴿
َوَربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر َما َكاَن 

َلُهُم اْلِخرَيَُة﴾ [القصص: ٦٨]
تقـوم  البـرش  هدايـة  يف  َوُسـنَّتُه 
عىل إرسـال الرسـل واألنبياء وإنزال 
الكتب ابتـداًء وما يلحـق بذلك ممن 
للقيام  لُهـم  ويؤهِّ اللـُه  يصطفيهـم 
بالقسـط، وإنقاذ النـاس وقيادتهم 
الورثـة  مـن  هـداه  أََسـاس  عـىل 
ال  فالهدايـة  للكتـاب،  الحقيقيـني 
تنقطـع بمـوت األنبياء ﴿ثُـمَّ أَْوَرثْنَا 
اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا﴾ 
(فاطر: مـن اآلية٣٢) وقرن الحديث 
عنهم مـع األنبياء عندما جعل حكم 
القتل للقائمني بالقسـط كحكم من 
يقتل األنبياء: فقال جل شـأنه: ﴿إِنَّ 
الَِّذيَن يَْكُفُروَن بآيَـاِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن 
نَي ِبَغـرْيِ َحـقٍّ َويَْقتُلُـوَن الَِّذيَن  النَِّبيـِّ
ُهْم  ْ يَأُْمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفبَرشِّ
ِبَعـذَاٍب أَِليـٍم أُولئـك الَِّذيـَن َحِبَطـْت 
نْيَا َواآلخـرة َوَما َلُهْم  أَْعَمالُُهـْم ِيف الدُّ

يَن﴾ (آل عمران:٢١ـ٢٢)  ِمْن نَاِرصِ
وقـد فـرض الله طاعتهم بشـكل 
لهـم  بالتسـليم  وألزمنـا  مطلـق 
ا، حتـى يسـتطيعوا  تسـليًما حرفيّـٍ
القيام بمهامهـم العملية والتبليغية 
ـــة وتحويل  والرتبويـة وقيادة األُمَّ
املرشوع اإللهـي إىل حالة قائمة عىل 
األرض، فجعـل طاعـة الرسـول من 
طاعة اللـه قال تعـاىل: ﴿َمـْن يُِطِع 
الرَُّسـوَل َفَقْد أََطاَع اللََّه﴾ (النسـاء: 

من اآلية ٨٠). 
جعـل اللُه اتّباَع الرسـوِل وطاعتَه 
والتسـليَم له عالمة الحب لله تعاىل: 
﴿ُقـْل إِْن ُكنْتُْم تُِحبُّوَن اللََّه َفاْتَِّبُعْوِنْي 
يحببكـم الله﴾ وألـزم املؤمنني أن ال 
يعتمـدوا عـىل أيـة رؤية مـن لديهم 
بعـد ما قىض اللـه ورسـوله: ﴿َوَما 
َكاَن ِلُمْؤِمـٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إذَا َقَىض اللَُّه 
َوَرُسـولُُه أَْمراً أن يَُكوَن َلُهـُم اْلِخرَيَُة 

تحليل

الاسطغُط دغٌظ الاسطغُط دغٌظ 
ظاسئَُّث اُهللا بهظاسئَُّث اُهللا به

الاسطغُط دغٌظ الاسطغُط دغٌظ 
ظاسئَُّث اُهللا بهظاسئَُّث اُهللا به

 الفطرة تصدغ باقّتئاع والاسطغط والطاسئ 
لطصغادة شضغش تساطغع أن تئظغ ُأطَّـئ خاطثة 
وبابائ وطعتثة وصعغئ وغغر صابطئ لقخاراق 

وعط غغر ططغسغظ لمظ غصعدعط؟ 

 الئثغُض سظ الاسطغط عع الفعضى 
والمجاجغُئ واقظفقت وسثم الاصغث بأغئ 
تعجغعات أو ضعابط ولظ تساصغط افطعر 
اإلدارغئ والسسضرغئ طططصًا ولظ غةامع 

ابظان سطى رأي وجااسثد افولعغات

اقّتئاُع هللا ورجعله وأسقم العثى تةسغٌث شسطغ لطسئعدغئ الخادصئ هللا 



7
االثنني

العدد

2 صفر 1444هـ..
29 أغسطس 2022م

(1468)
تحليل 

ِمـْن أَْمِرِهـْم﴾ (األحـزاب: مـن اآلية 
 .(٣٦

ومـن يختارهم اللـه ويصطفيهم 
هم أكثر الناس قـدرًة عىل التوضيح 
وُصنـع  الديـن  وتقديـم  والتبيـني 
القناعـات، وهم أكثر النـاس طاعًة 
لله وانقياداً له وإذعاناً ألمره والتزاماً 
بهـداه، وليـس مـن صالحياتهم أن 
يقدموا شـيئاً من أنفسهم ولو كلمًة 
واحدًة وإنما يسـريون بالناس وفق 
هداه دون زيادة أَو نُقصان ﴿إِْن أَتَِّبُع 

إِالَّ َما يُوَحى إَِيلَّ﴾ [األحقاف: ٩]
وهم أبعد الناس عـن االجتهادات 
والرتجيحات ويأمرون باالسـتقامة 
قبل غريهم ﴿َفاْسـتَِقْم َكَما أُِمْرَت﴾ 
يختارهـم  ومـن   [١١٢ [هـود: 
اللـه ليسـوا طغـاة وال جبابـرة وال 
متسلطني، حتى يطمنئ الناس إىل أن 
التسليم املطلق لهم ال ينتج أي رضر 
عليهم، وليس من ورائه سوى الخري 

والفالح. 
واتّباعهم  طاعتهـم  عـىل  وينبني 
والتسـليم لهم التخلص من األفكار 
والتصـورات والعقائد الظالمية التي 
ومواقفـه  اإلنسـان  والءات  تحكـم 
وتوّجــه سـلوكه يف الحيـاة، فيمـا 
يه اللُه استكباراً  االنفصاُل عنهم يسمِّ
والشـقاء  الضـالُل  عليـه  ُب  ويرتتـَّ
واالفرتاءات  الخـداع  تقبل  وإْمَكانية 
واالستغالل وأن يستعبده اآلخرون. 

وبعـد هـذا التوضيـح َفــإنَّ من 
املهـم اإلشـارة إىل بعـض مـا ورد يف 
مقال املدعو عيل الصنعاني وبشـكل 

مخترص. 
أوالً: اشـرتط يف التسليم أن يكون 
قائماً عـىل رشح وتبيـني وتوضيح، 
وال أعتقـد أن هنالـك إشـكاليًة بهذا 
ٌ وميٌرس للذكر  الشـأن، فالقرآُن بـنيِّ
والتأمـل، واملـرشوع القرآني واضح 
مـن  تضمنـه  فيمـا  غمـوض  وال 
مفاهيـم ومضامـني... إلـخ، وربما 
لـم يحصل يف أي عـرص من العصور 
تبيـنٌي وتوضيـٌح وتفصيـٌل بالقـدر 
الذي عليه املرشوع القرآني، والسيد 
القائد عبـد امللك بدر الديـن الحوثي 
يف ُكــّل مناسـبة وباسـتمرار يبـني 

ويوضح ويرشح الحقائق للناس. 
والدين بطبيعته هو بالشكل الذي 
يكـون واضًحا ال لبس فيـه، لدرجة 
يصل تأثري بيانه إىل اقتحام النفوس 
قـرساً، وال يبقـى ألحـد عـذٌر مـن 
االهتداء به سوى الجحود والنكران، 
أنفسُهْم  َواْستَيَْقنَتَْها  ِبَها  ﴿َوَجَحُدوا 
وقـد  (النمـل١٤).  وَُعلُـّواً﴾  ُظْلمـاً 
تحـدث القرآن عن قوة بيانه وتأثريه 
حتى عىل عتاولة الطغاة، فقال تعاىل 
عىل لسـان نبي الله موىس لفرعون: 
﴿َقـاَل َلَقـْد َعِلْمـَت َما أَنـَزَل َهـُؤالء 
بََصآِئـَر  َواألرض  ـَماَواِت  السَّ َربُّ   َّ إِال
َك يَـا ِفْرَعـوُن َمثْبُوراً﴾  ي َألَُظنـُّ َوإِنـِّ

(اإلرساء١٠٢). 
أما إذَا كان الكاتُب يقصُد بالتبيني 

اإلداريـة  بالقـرارات  يتعلـق  مـا  يف 
والتوجيهـات املتعلقة بأمور الدولة، 
قوانـنَي  إىل  يعـوُد  موضـوٌع  فهـذا 
الشـفافية  مسـتوى  ُد  تحدِّ ولوائـَح 
ولهـا ظروُفها واعتباراتُها وال عالقة 
كان  وإن  املطلـق،  بالتسـليم  لذلـك 
القصد توضيَح الشـبه واألمور التي 
تلتبـس عىل النـاس، فباإلْمـَكان أن 
يعـوَد إىل مـا قالـه السـيد القائد يف 
دروس عهد األشـرت حول قول اإلمام 
عيل عليه السـالم: (أطلق عن الناس 
ُعقـدَة ُكـلِّ حقد واقطع عنك َسـبََب 

ُكـّل وتر). 
اليشُء اآلخـر أن الديَن لم يُقْم عىل 
للحكمة  الشـخيص  الفهـم  أََسـاس 
والغايـة التفصيليـة والجـدوى من 
وراء ُكــّل قضية فيـه، وليس مبنياً 
عـىل معرفـة مـا يرتتـب عليـه من 
ألَنَّ  الحيـاة؛  يف  ونتائـج  إيجابيـات 
النـاس مداركهم قارصة ويتفاوتون 
يف الفهم، ما يعني أن الدين سـيكون 
للعباقرة واألذكياء فقط، وسـيكون 
مرشوعـاً نخبويـاً، َواللـه هو وحده 
بالغايـات  واألعلـم  الغيـب  عالـم 
والنتائـج التفصيليـة واملطلوب هو 
اإليَمـــان بمـا أتـى من عنـده بأنه 
عظيم وأن آثاره عظيمة، ولذلك َفـإنَّ 
القـرآن لم يقـدم رشوحـاً تفصيلية 
لـكل قضيـة؛ ألَنَّ ذلـك ليـس رشطاً 
يف أن تؤمن وتسـلم، وهـذا واضح يف 
القرآن الذي جعله الله شامالً للحياة 

إىل يوم القيامة يف كتاٍب واحد. 
صحيـح أن نعلِّـَق  وبالتـايل غـريُ 
إيَمــاننا وتفاعلنا مع قضايا الدين، 
باإلحاطة بأبعـاد الدين وبما يتقبَّلُه 
العمليـة  فالحركـة  فقـط،  العقـُل 
وأحـداُث الحيـاة هـي َمـن تسـاعد 
وفهـم  الديـن  فهـم  عـىل  اإلنسـان 
عظمتـه والحكمـة مـن توجيهاته، 
وليـس الفهم مقترصاً عـىل التلقني 

النظري. 
ام  والديـُن هو للعاملـني إىل آخر أَيـَّ
الدنيـا، وكثـريٌ مـن اآليـات القرآنية 
ظهرت أهميتها يف هـذا العرص أكثَر 
مما كانت يف صدر اإلسالم، وكثريٌ من 
املفاهيم املغلوطة التي ُحِسـبت عىل 
الدين ظهـر خطرها يف هـذا العرص 
ومدخـالً  شـبهًة  أصبحـت  عندمـا 
للتشـكيك يف اإلسـالم، وهذا يعطينا 
اليقـنَي والقناعـة بأهميّة التسـليم 
واإليَمـــان حتى لو لم نعـرْف ُكـلَّ 

أبعاده وغاياته. 
لذا َفـإنَّ الديـَن يقوُم عىل االتّباع، 

حتـى األنبيـاُء هم متبَِّعون وليسـوا 
واملسـلمون  ومجتهدين،  مرجحـني 
أن  القـرآن  وّجههـم  عـام  بشـكل 
يسـلموا للرسـول فيمـا وّجـه وأن 
ه من  يعطوا ُكـلَّ قضية ما تسـتحقُّ
االهتمـام، وأن أيَّ تفريط له آثاٌر قد 
تطـاُل األجياَل مـن بعدهم وقد تمتد 
آثـاُره إىل آخـر األيّـام، انطالقـاً من 
إيَمــانهم بأن اللَه هو العليم وحَده 
بالنتائـج التفصيلية ومـا تؤول إليه 

أمور الدين. 
ثانياً: ما أورد بشأِن قصة نبي الله 
موىس مع العبد الصالح، فقد قدَّمها 
بشـكل معكوس وأخرج القصَة عن 
سـياقها الحقيقي وال أعلـم إىل ماذا 

استند يف ذلك التفسري. 
يف  أتـت  أََساسـها  مـن  فالقصـُة 
سياٍق تربوي وتعليمي وهدايٍة لنبيه 
مـوىس، لريسـخ لديه بشـكل عميل 
التسـليم املطلق، ويقّرر يف نفسه أن 
اإلنسـان مهما كان مسـتوى كماله 
ه عاجـز عـن معرفـة أعمـاق  َفـإنـَّ
وأبعـاد تدبـريه وحكمتـه، وبالتـايل 
إذَا كان قـارصاً عـن فهـم ترصفات 
مخلـوق مـن مخلوقات اللـه فكيف 
سـيحيط بتدبـري الله الواسـع، وقد 
أوردت نصـاً يوضـح رؤية الشـهيد 
القائد لهـذه القصة، بالـذات عندما 
أشـار الصنعاني إىل ما قاله السيد يف 

محارضاته دون تحديد النص. 
يقول الشهيد القائد- رضوان الله 
عليه-: “التسليم بمعنى: أن اإلنسان 
يكـون معرتفـاً بـأن الله هـو إلُهه، 
وربُّه، ويعرُف الله، يعرف نفسه أنه 
عبٌد لله مأمور، يجب عليه أن يهتدَي 
بهدى الله، وأن يلتزَم بهدى الله، أنه 
عبد لله بكل ما تعنيه الكلمة، يسلِّم، 
ال تأتي من جانبه أية خاطرة تساؤل 
أمـام فعل مـن أفعال الله سـبحانه 
وتعاىل؛ ألَنَّ اإلنسان قارص، قارص يف 
مداركه، ال يسـتطيع أن يدرك بعض 
ناهيك  أنفسـهم،  البـرش  ترصفـات 
عن تدبري الله، وأفعال الله سـبحانه 

وتعاىل“. 
كما ذكرنا بأنه بالنسبة لنبي الله 
موىس نفسـه يف موضـوع الَخِرض، 
ألم يُبْـــِد له أفعاالً استغربها؟ وهو 
إذاً أمام إنسـان، أمام إنسان كمثله، 
أَو قـل مخلـوق كمثله، سـواٌء أكان 
إنساناً أَو شيئاً آخَر، مخلوق كمثله، 
لم يسـتطع هذا النبـي العظيم الذي 
قال الله فيه: ﴿َواْصَطنَْعتَُك ِلنَْفِيس﴾ 
(طـه:٤١) أن يدرك تماماً الغاية من 
ترصفات هذا الرجل الذي أوحي إليه 
أن يذهـب إليـه ليتعلم منـه، فكيف 
يحاول اإلنسان أن يعرف، أَو يقطع، 
أَو يتـرصف وكأنـه قد أحيـط بالله 
علماً، يحيط بكل تدبـري الله، فتأتي 
من جانبـه استفسـارات، يأتي من 
جانبه استفهام عىل هذا النحو الذي 
فيـه نـوع من التسـاؤل الـذي يبدو 
وكأنه يعـرُف ُكـّل غايات تدبري الله، 
وأفعالـه سـبحانه وتعـاىل! هذا هو 

التسليم، التسليم قضية أََساسية».
ثالثـاً: ختـم مقاَله بتكذيـِب ُكـلِّ 
َمن يقوُل بالتسـليم املطلق، وأصدر 
ُحكَمـه عليـه بأنـه يحمـُل ثقافـَة 
القطيـع، وبغـضِّ النظر عـن أننا ال 
نفرُض قناعتَنا عـىل أحد، وال نحُكُم 
عىل َمـن يخالفنا بالفسـق والكفر، 
ويف نفس الوقـت ال نقبُل من أحد أن 
بدعوى  ومعتقداِتنا  قناعاِتنا  يصاِدَر 

أنها ثقافٌة حيوانية. 
نحـن نؤمـُن بـأن التسـليم للـه 
والتسليم لرسـوله وأعالم الهدى هو 
التجسـيُد الفعيل للعبودية الصادقة 
للـه، ونعتز بهذا، ونـرى يف هذا املبدأ 
والسـمو  اإلنسـانية  معانـي  ُكــّل 
ُد الله بطاعة  الحقيقي، ونحن نتعبـَّ
سـيدي وموالي عبد امللـك بدر الدين 
الحوثي وندين الله بتولينا له وندعو 
الله يف خلواتنا أن يثبتَنا عىل هذا املبدأ 
العظيـم حتى نلقـى اللـَه صامدين 

ومستقيمني عىل موقف الحق. 
الخـط  هـذا  يف  تَحّركنـا  ونحـن 
بإيَمــان وقناعة ويقني راسـخ، لم 
يتزلزل رغم ما حصل ورغم الحمالت 
القـايص  يعلمهـا  التـي  الدعائيـة 
والداني؛ ألَنَّنا ملسـنا نتائج هذا املبدأ 
بصـريًة وزكاًء وبركًة وهدايًة، وبهذا 
الهـدى أعزنا اللـه وأكرمنا وهزم بنا 

ُكـّل الطغاة واملستكربين. 
ونحـن نعـي مـن واقـع التجربة 
أهميّـة التسـليم والطاعـة للقيادة، 
املـرتّددون  فعلـه  مـا  ويكفينـا 
التاريـخ  طـول  عـىل  واملرتابـون 
اإلسالمي، وما صنعه أصحاُب اآلراء 
واألقـوال املضطربـة الذين لـم يبنوا 
ولـم يخلفـوا سـوى الهزائم  شـيئاً 
واملآيس، ويمكننا القـول: إن معظم 
ــة وحارضها هو  مآيس مايض األُمَّ
نتاج ألخطاء وتصنيفات وانحرافات 
وقناعات  مغلوطة  ومفاهيم  سابقة 
شـاذة، أخرجـت الكثـري عـن خـط 
التسليم لله وأعالم الهداية من عباده، 
ولنا درٌس كبريٌ يف غـزوة أُُحد وكيف 
كانـت نتائجها؛ بَسـبِب الرتجيحات 

واالعرتاضات واالجتهادات. 
ويف كثـرٍي من املواطـن التي كانوا 
يعرتضون فيها عىل الرسـول ويرون 
كانـت  حكيـم،  غـري  ٌف  تـرصُّ أنـه 
النتائُج تثبت أنـه مصيٌب وأن عمَله 
هـو الحكمـة، كمـا حـدث يف ُصلح 
الحديبيـة، ومـا حصل عند تقسـيم 
الغنائـم يف حنـني، عندمـا اعـرتض 
بعض األنصار عىل قسـمة الرسـول 

وخاطبوه بأن يعدل. 
وما حـدث يف معركـة صفني فيه 
الـدرُس والعـربة، عندمـا كان جزٌء 
من جيـش اإلمام عيل يحمـل ثقافَة 
وعـدم  والعقالنيـة،  االعرتاضـات 
التسـليم املطلق لقرين القرآن، كيف 
كانـت النتيجة، ألم يخـدع الخوارج 
ألـم  للمضلـني؟،  املجـاَل  ويفتحـوا 
يُفِشلوا اإلماَم عليٍّا يف اللحظات التي 
كان سـيقيض عىل معاويـة وباطِله 
ام الدنيـا؟، ثم كيف كان  إىل آخـر أَيـَّ
مصريُهم الشـخيص ألم يقتلوا وهم 
يف خـط الضالل واالنحـراف؟، أليس 
ــة  هنالك إجماٌع تامٌّ لـدى فرق األُمَّ

أن الخوارج هم كالب أهل جهنم؟. 
أضف لذلـك أن البديهـَة والفطرة 
تقـيض باالتّباع والتسـليم والطاعة 
القيـادة، فكيـف تسـتطيع أن تبني 
وموحـدة  وثابتـة  صامـدة  ــة  أُمَّ
وقوية وغـري قابلة لالخـرتاق، وهم 
غـريُ مطيعـني ملـن يقودهـم وكيف 
تستطيُع أن تقوَد جيشاً وكل جندي 
يريـد أن يرجـح وينظـر يف ُكـّل أمر 

يصدره القائد. 
أليـس من أُُسـِس الديـن أن يبنَي 
ــة موحـدة وقويـة، وأن تكـون  أُمَّ
هدايتها وتوجيهاتها عرب قائد برشي 
يختاره الله ويمنحه ُكـّل ما تتطلبه 
واملؤهـالت،  القـدرات  مـن  مهمتـه 
كُسـنة إلهيـة اقتضتها حكمـة الله 
امللـك والهادي لعبـاده، قال تعاىل: ﴿

ُقل لَّْو َكاَن ِيف األرض َمآلِئَكٌة يَْمُشوَن 
ـَماِء  َن السَّ ُمْطَمِئنِّنَي َلنَزَّْلنَا َعَليِْهم مِّ

َمَلكاً رَُّسوالً﴾ (اإلرساء٩٥) 
واملحاكـم  القوانـني  ملـاذا  ثـم 
يعـيص  ملـن  الصارمـة  العسـكرية 
ويف  الشـمولية  األنظمـة  يف  القائـَد 
ألَنَّهـم  الديمقراطيـة؛  األنظمـة 
الفـوىض  هـي  البديـَل  أن  يعلمـون 
واملزاجيـة، واالنفـالت وعـدم التقيد 
بأية توجيهات أَو ضوابط، ويدركون 
أن األمـور اإلداريـة والعسـكرية لن 
تسـتقيم مطلقاً ولـن يجتمع اثنان 
عـىل رأي وسـتتعدد األولويات، وهم 
يدركـون خطـورة هـذه القضية يف 
الـرصاع مـع العـدّو؛ ألَنَّ مخابـراِت 
هـم  َصفَّ ستشـق  ببسـاطة  العـدّو 
حالـَة  وتخلـُق  كلمـة،  بأبسـط 
بني  واالختالف  والـرتّدد  االضطـراب 

أوساطهم. 
ولذلـك حتـى لـو تركـوا هامشـاً 
لحريـة التعبـري، لكنهـم يحرمـون 
املخالفـَة للدسـاتري والقوانني وهذا 

يشء يتعاَرُف عىل البرش جميعاً. 
وأخريًا لو كانت األموُر ستستقيُم 
كنـا  ملـا  للقيـادة  الطاعـة  بـدون 
بحاجـة إىل دين وإىل أوامـَر صارمة 
وتوجيهات حدية مـن الله بااللتزام 
واالتّباع والطاعة ملصادر الهداية من 
عبادة، ومن يختاُرهم قادة للبرشية. 
____________________________
* عضو املكتب السيايس ألنصار الله

ــئ وتاضرعا ظااج أخطاء   طسزط طآجغ طاضغ اُفطَّ
وتخظغفات واظتراشات جابصئ وطفاعغط طشطعذئ 

وصظاسات حاذة أخرجئ الضبغر سظ خط الاسطغط هللا وأسقم 
العثاغئ ولظا درس شغ غجوة ُأُتث وظاائةعا

 ضاظعا غسارضعن سطى الرجعل وغرون أظه 
تخرٌُّف غغر تضغط، والظاائُب تبئئ أظه طخغٌإ 
وسمطه التضمئ، ضما شغ خطح التثغئغئ 

وتصسغط غظائط تظغظ

 لمسظا ظاائب طئثأ الاسطغط بخغرًة 
وزضاًء وبرضًئ وعثاغًئ، وبعثا العثى 

أسجظا اهللا وأضرطظا وعجم بظا ُضـّض الطشاة 
والمساضئرغظ 
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خراُع افدوات شغ الةظعب.. 
وتضاُتٌش أطرغضغ غربغ 

لدئط إغصاع الخراع 
شعث حاضر أبع رأس

 
مـن  سـنوات  بعـد 
والتنافـس  الخدمـة 
العـدوان  أدوات  بـني 
سـباق  يف  ومرتِزقتـه، 
الخدمـات  تقديـم 
للمحتّل ومسـاعدته يف 
التمكـني مـن احتـالل 
وانتهـاك  وطنهـا 
حرب  تشتعل  سيادته، 
األدوات  بني  التصفيات 
يف جنـوب الوطـن عىل 

أشدها. 
حـرب تصفيـات، أرضم املحتّل نارها بـني أدواته 
وعمالئـه يف الجنوب، بعد أن مكنتـه تلك األدوات من 
رقاِبها ومن تسـيري وجهتها كيفما شـاء وأراد وعىل 
اختالف مشـاربها وعمالتها لقوى الغـزو واالحتالل 
بمختلـف توّجـهاتها ومقاصدها، بعـد أن قدمت له 
الخدمـات تلـو الخدمـات، وقاتلت معه ضد شـعبها 
ووطنها، ملا يقارب الثمانية أعوام، جاءت املكافأة لها 
بأن أغرى املحتّل بعضها عىل بعض يف نهاية مطافها 
الخيانـي لوطنها وبيع دينها وأرضهـا، محاوالً بذلك 
سـلخ جزء جغرايف مـن أرض الوطـن ليكون موطئ 

قدم ألمريكا وأدواتها يف اليمن. 
ويف ظـل احتـدام الـرصاع بـني العمـالء والوكالء 
شـبوة  محافظـة  مـن  ُكــّل  يف  للغـزاة  املحليـني 
وحرضموت، وسـعي املحتـّل الحثيث لبسـط نفوذه 
وسيطرته عىل منابع النفط والثروة، تتكاتف الجهود 
الغربية واألمريكية لضبط إيقاع املواجهات يف الجنوب 
بـني األدوات، ملنعها من االنـزالق يف متاهات مجهولة 
املصـري يف معسـكرات العدوان، وفيمـا يأخذ املبعوث 
األمريكـي عـىل عاتقـه مهمـة إعادة رسـم خطوط 
التماس، تعقد رباعيُة العدوان اجتماعها يف لندن؛ ِمن 
أجِل مناقشـة ما أسـمتها بتفاقم األزمة االقتصادية 
يف اليمن، يف مؤرش واضـح عىل ارتباط تلك املوجهات 
القائمة بني األدوات يف شـبوة وحرضموت بالتصعيد 
العسـكري والتواجد األمريكي يف املحافظات اليمنية 
املحتّلة جنوب الوطن، للتخلـص من األوراق املهرتئة 
لواشـنطن، وأدواتهـا املنتهيـة الصالحيـة، واإلبقاء 
فقط عىل ما تعتربه واشـنطن رهانـاً رابحاً يف فرض 
هيمنتها وتمرير مرشوع التقسيم واألقلمة يف اليمن. 
وعىل وقع االسـتمرار للخـروق امليدانية املتواصلة 
لبنـود الُهـدنـة األمميـة وتنصـل قوى العـدوان عن 
التنفيـذ السـتحقاقاتها اإلنسـانية، وإرصارهـا عىل 
تقطيـع أوصال املحافظـات اليمنية، حملـت اللجنة 
العسـكرية الوطنيـة عىل أكفهـا مقاربـات إيجابية 
جديـدة، وطـارت بها من صنعـاء إىل عمـان آملة يف 
التعامـل بجديـة مـن ِقبـل األمـم املتحدة مـع امللف 
اإلنسـاني اليمني، إال أن قوى العدوان واألمم املتحدة 
ال تريـد بأن يكون لـدى طرف صنعاء أيـة مقاربات 
جديدة بخصوص امللف اإلنسـاني اليمنـي، والُهـدنة 
اإلنسـانية بالنسبة لها ُمَجـّرد فرصة النتهاك سيادة 
اليمن والعبث بثرواته االقتصادية والسيادية، وتثبيت 
التواجـد العسـكري األجنبي يف اليمن بـراً وبحراً، ويف 
مياهـه اإلقليميـة، ولم تـِف قوى العـدوان عىل مدى 
الخمسـة األشـهر املاضية من عمـر الُهـدنة بكامل 
التزاماِتها، وال حتى التزمت األمم املتحدة بتعهداِتها، 
وال يبـدو مـن خالل هذه املـؤرشات أن ثّمة نية جادة 
وصادقـة مـن ِقبـل قـوى العـدوان واألمـم املتحدة 
لتحسـني رشوط الُهـدنـة اإلنسـانية، أَو العمل عىل 
توسـيعها لناحيـة رصف مرتبات املوظفـني وتعزيز 
الرحـالت التجارية من وإىل مطـار صنعاء الدويل، بل 
عمـدت بحرية العـدوان مؤّخـراً إىل احتجاز السـفن 
النفطيـة وحالت دون أن تصل تلك السـفن إىل ميناء 
الحديدة، وهي بهذا السـلوك إنما تفوت عىل نفسـها 
فرصة ذهبية كان يُفرتض عليها أن تقتنَصها إلنهاء 
عدوانها عـىل اليمن ورفع حصارهـا عنه، ال أن تلف 
وتدور، وتورط نفسـها أكثر فأكثر يف هذا املسـتنقع 

الخارس والعائد عليها بالزوال ال محالة. 

 رطاُل طتاشزات الةظعب الماَترِّضئ 

حسُإ اإلغَمــان والتضمئ بفدض اهللا ق غجال بثغر 

سئث الرتمظ طراد

تَحّركت رمال الجنوب، وبدأت العواصف تجتث فصائل، 
وتبقي أُخرى يف سـماء املشـهد السـيايس اليمني، وبدأت 
رياح التغيري تصـل إىل تعز، وقريباً تصل إىل مأرب، الفكرة 
أضحـت واضحة، وهـي اجتثاث اإلخوان من املشـهد فقد 
قامـوا بالدور املنوط بهم عىل مدى عقد ونيف من الزمان، 
وأضحـت الرضورة السياسـية تفـرض تصفيتهـم، وقد 
بدأت املحاكمات األخالقية تالحقهم يف اإلعالم ويف وسـائل 
التواصل االجتماعي، ولسـوء تعاملهم ال تـكاد تجد باكياً 
عليهـم، فالـكل قـد وجد منهم مـا آمله سـواًء يف تعز أَو يف 

الجنوب كله.
ففي شـبوة مـرت عمليات الكنس بدمـاء، وكان خوف 

اإلخـوان هو سـيد املوقف، فـالذوا بالفرار من املعسـكرات، 
وأصبحت غنيمة بيد قوات العمالقة، وها هم اليوم يف أبني يقومون بذات 
السـيناريو يبكـون يف إعالمهم ويندبـون حظهم تحت غطـاء الرشعية 
والقـوات الوطنيـة، ويهربون كعادتهم من مواجهـة الحقيقة، وهي أن 
عمليـات الكنس يف الجنوب تسـتهدفهم؛ باعتبَارهم ميليشـيا تتخذ من 
الرشعيـة، ومن الجيش الوطنـي غطاًء يقاتلون ويغنمون ويمارسـون 
ُكــّل الغوايات تحـت غطائهما -أي الجيش الوطنـي والرشعية- فقتال 
اإلخـوان كقتال اليهـود ال يكون إال من وراء جدر، أَو من بروج مشـيدة 
-كالتفجـريات واالغتيـاالت وإقالق السـكينة العامة- بدليـل حني رفع 
الغطـاء عنهم فروا كما تفـر الُحُمر من قسـورة، والغريب أنهم يدعون 
اليـوم بطـوالت التحرير وصـد االنتقـايل يف املايض حني حـاول االنتقايل 
التمـدد يف جغرافيـا الجنوب ففشـل؛ بَسـبِب توحـد اإلراَدة يف تلك األيّام 
ضد تمدد االنتقايل، وحني توحدت اإلراَدة ضد اإلخوان فشـل اإلخوان ولم 

يقاتلوا ولم نَر لهم بطوالت بل تكبدوا ويالت الهزائم. 
تآمر اإلخـوان مع أمريـكا -باعرتاف أمريكا نفسـها وإقـرار ترامب 
بذلـك– عىل العـرب واملسـلمني وكانـوا قطـب االضطرابـات والقالقل، 
والدينامو املحرك لتفكيك األنظمة، والوصول إىل مشارف الدولة الوطنية 
الفاشلة، وحني وصلت الدول إىل مراتب الفشل، كانوا مطايا لالستحقاق 
القانونـي لفرض الوصاية الدولية باالسـتناد إىل القانون الدويل وإحكام 
الفصل السـابع من ميثـاق األمم املتحدة الـذي بموجبه يفرض مجلس 
األمـن ثنائيـة الهيمنة والخضوع، هـذا الحال وصل إليـه اليمن بتعاون 
اإلخـوان بل بطلـٍب منهم بفـرض عقوبات، وبطلـب الحمايـة الدولية 

ومباركتها. 
فما الذي يحدث اليوم؟

يحـدث اليوم جـزاء سـنمار لإلخـوان، يحدث اليـوم احتـالل الجزر 
واملوانـئ، يحدث اليـوم الهيمنة عىل مصادر الطاقة، يحدث اليوم فشـل 

الدولة الوطنية، وفقدان السـيادة والكرامة الوطنية، يحدث اليوم تعطل 
حركة التاريـخ، وفقدان األمل بعودة الدولة الواحدة واملسـتقرة، يحدث 
اليوم الضياع والتيه؛ بَسـبِب ذلك التماهي الكاذب مع قيم 

الغبن واالستغالل وتعويم املصطلحات. 
لقـد كان اإلخوان معـول هدم لتقويـض قيم وعنارص 
الدولة، واستغرقوا أنفسـهم مع الصهيونية العاملية حتى 
كانوا زنـاداً بيدهم يضغطون عليه إلطالق الرصاصة منه 
متى شـاءوا، وبرغم ُكـّل ذلك ال يـزال خطابهم يكرس يف 
الوعي الجمعـي، أن الخطر األكرب يكمـن يف املد املجويس، 
ويف الحوثـي، وال بد من تحرير صنعـاء حتى تكون كعدن 
حـرة بال أمـن، وبال دولة، وبال اسـتقرار، فهـم غاضبون 
ا من حالة االسـتقرار واألمن يف صنعـاء، وغاضبون  ِجــدٍّ
ا من حالـة الحفاظ عىل الصـورة املثاليـة للدولة يف  ِجــدٍّ
ا من اسـتمرار مؤّسسات الدولة يف  صنعاء، وغاضبون ِجـدٍّ
ا من العروض  ممارسة وظائفها القانونية والدستورية، وغاضبون ِجـدٍّ
العسـكرية التـي تحفظ لليمن قيمتـه وحريته واسـتقالله، وغاضبون 
ا مـن خطاب صنعـاء الذي ينـادي بالحرية واالسـتقالل والكرامة  ِجـدٍّ
والسيادة الوطنية عىل كامل الرتاب الوطني، هكذا هو خطاب اإلخوان يف 
قنواتهم ويف وسائل تواصلهم كلها ويف حواراتهم، فالقضية لديهم ثابتة 
عند محـور ارتكاز االتّفاق بينهم وبني الصهيونيـة وأمريكا ما برحوها 
حتى وقد فضحتهم أمريكا نفسها، فقد كرسوا خطاباً يف الوعي الجمعي 
-وهم يعلمون غبنه واستغالله– مبرشاً ومتصالحاً مع املستعمر، لكنهم 
مـع أول تجربة كانوا أول من صدق ذلـك الخطاب الذي اخرتعوه لتمرير 
اتّفاقهم أمالً يف التمكني الذي لم يتحّقق لهم يف ُكـّل الجغرافيا التي عاثوا 

فيها فساداً يف املنطقة. 
ما يجري يف الجنوب اليوم هو حركة احتالل واضحة املعالم واألهداف، 
ُكـّل ما يف األمر أن القوى املسـتعمرة تستأجر من أبناء جلدتنا جماعات 
وأحـزاب وتحولهـم إىل رشكات أمنية ورشكات عسـكرية للقيام بمهام 
بعينهـا، اسـتأجرت اإلخوان سـابًقا، ورسـت اليوم املناقصـة عىل غري 
اإلخـوان، وهم االنتقايل، وذلـك للقيام بهمام االحتـالل للجنوب بالنيابة 
عن املستعمر، فاالنتقايل ال يحمل مرشوعاً سياسيٍّا هو عبارة عن رشكة 
عسكرية تقوم بمهام وفق االتّفاقات، ومعسكر العمالقة مثل االنتقايل، 
وكل القوى األُخرى العاملة يف الجنوب أصبحوا مقاولني ال نستثني أحداً، 
املرشوع الوحيد الذي يحمل همَّ اسـتقالل اليمن، وحرية اليمن، وكرامة 
اليمـن هو املـرشوع الذي يتَحّرك يف صنعاء ويف الشـمال كلـه وقد قالت 
السـنون ذلك فهو من يدافع عن اليمن وحريته واسـتقالله وليس أمام 
أحذية االسـتعمار سـوى املوت غيظاً ومن لم يتعظ منهم عليه أن يتعظ 
من موقف املسـتعمر من اإلخوان اليـوم، فالعمالء يف ُكـّل حقب التاريخ 

يواجهون مصرياً واحداً. 

ظعال أتمث

األحـداث التي نشـاهدها اليوم يف السـاحة 

ــة  العاملية كثرية والتحديات التي تواجهها األُمَّ

األمريكيـة  واملخّططـات  كبـرية،  اإلسـالمية 

الصهيونية  واملشـاريع  ُمستمّرة،  واإلرسائيلية 

والتضليليـة  النفاقيـة  وحمالتهـم  قائمـة 

العربيـة  بلداننـا  يف  منتـرشة  الشـيطانية 

وهـي  ومخيـف،  واسـٍع  بشـكٍل  واإلسـالمية 

حمـالت خبيثة وشـيطانية يقوم بهـا األعداء 

والهـدف منهـا، احتالل العقول وغـزو األفكار 

والثقافـات ورضب األخـالق والقيـم واملبادئ 

والسـعي يف القضاء عىل ُهــِويَّتنا اإليَمــانية 

والطمـس عىل هـذا الديـن املحمـدي األصيل، 

فاملؤامـرات واملخّططـات التي يحيكهـا أعداء 

اللـه (اليهود -والنصـارى) وأن ما يقومون به 

من مشاريع هدامة تسـتهدف أمتنا اإلسالمية 

والتـي  ومقدسـاتها،  وُهــِويَّتهـا  دينهـا  يف 

ينفذونهـا عـرب أدواتهـم العربية مـن العمالء 

ــة، لذلك  واملنافقني املوجودين يف أوسـاط األُمَّ

َفـإنَّ هذه املرحلة الخطرية تتطلب من الجميع 

بـأن يقفوا وقفـة إيَمــانيـة حازمة وصارمة 

بوعـي وبصـرية، وبثقافـة قرآنية يف التمسـك 

بالقيـم واملبادئ واملحافظة عىل بقاء الُهــِويَّة 

اإليَمــانية وإفشال ُكـّل مخّططات األعداء. 

اليـوم يف أغلب البلـدان العربية واإلسـالمية 

نـرى بعـض املجتمعـات قـد غرقـت يف وحـل 

التضليـل والتدجني لألسـف الشـديد، فلم يعد 
لديها اهتمام بما يحصل من استهداف أمريكي 
ـــة اإلسـالمية يف دينها  صهيونـي يمـس األُمَّ
ومقدسـاتها وقضاياهـا الكـربى، فقـد باتت 
معظم شـعوب أُمتنا تعترب أن مـا يمس دينها 
وقضاياها وُهــِويَّتها هو من امُلسـلمات وذلك 
نتيجة التأثـر بكل ما يبثه اإلعـالم املعادي من 
تزييـف للحقائق وما يتم نرشه عرب الشاشـات 
من خـداع وأكاذيب يف انعـدام الوعي بخطورة 

أهداف الحرب الناعمة. 
أمـا الشـعب اليمنـي -فبفضـل مـن اللـه 
سبحانه وتعاىل، وبفضل وعيه وبصريته- فقد 
اسـتطاع أن يكون يف صدارة الشـعوب العربية 
واإلسـالمية، متفرداً بعظمـة إيَمــانه َوصربه 
بعزتـه وكرامتـه وإبائه،  وصمـوده، شـامخاً 
واقفـاً بإرادتـه وعزمـه وثباته، حامـالً وعيه 
وبصريتـه يخـوض معركـة الوعـي والتحـّرر 
واالسـتقالل، متصديـاً لكل مشـاريع األعداء، 
مواجهـاً ُكـّل طغاة وجبابرة هـذا العالم وعىل 
رأسـهم الشـيطان األكرب أمريكا عدو الشعوب 
َواإلنسانية، التي تشن حربها املتكاملة األركان 
عـىل امتداد أعـواٍم ثمانيـة متتاليـة وما تنفك 
عن اليمن العزيز وشـعبه الكريم تريد احتالله 
والسيطرة عىل أرضه ُمسـتمّرة يف نهب ثرواته 
ولفـرض  وإخضاعـه  إلضعافـه  ومقدراتـه، 
هيمنتهـا عليـه وإذاللـه واسـتعباده، إال أنهم 
يخـرسون ويفشـلون أمـام إيَمـــان ووعـي 
هذا الشـعب العظيـم، فعدوانهـم َوحصارهم 

وحروبهـم االقتصاديـة وافتعالهـم لألزمـات 

وصنعهم للمعانـاة يف اليمن ُكـّل ذلك لم يوهن 

من عزيمة هذا الشـعب العزيز واألبي والكريم 

فهـو بإيَمــانـه وضمـريه الحي وقـف وقفة 

الثبـات لم تفت من عضده ُكــّل تلك املؤامرات 

واألزمـات ولم تضعـف عزيمتـه وهمته حرب 

وكمـا  واٍع  الشـعب  والشـائعات،  الدعايـات 

ه وباعتماده  صمـد طيلـة هـذه األعـوام َفـإنـَّ

وتوكله عىل الله سـيصمد ويثبت ويواجه ُكـّل 

التحديات، وسيفشـل ُكــّل مخّططات ومكائد 

األعـداء بقوة اللـه، فهو الذي ال يعـرف الوهن 

وال يرىض بالقعـود والعجز، فالشـعب اليمني 

هـو الذي يف ظل الحصار ومن وسـط الظروف 

الصعبة تمّكن بعون الله من تحقيق اإلنجازات 

يف مختلف املجاالت وبات يمتلك أعظم القدرات، 

فالشـعب اليمنـي سـيبقى بعون اللـه يواجه 

ويتصدى لكل الحروب التي تُشن عليه عسكريٍّا 

واقتصاديٍّا وأمنيٍّا وأخالقياً وإعالمياً، وَهـا هو 

اليـوم ينتـرص، ينتـرص بإبائه وعزمـه ووعيه 

وهـو يجابـه الطغيـان ويقـف وقفـة الثبات 

عىل مبادئه، يرفـض ُكـّل العـادات والثقافات 

الدخيلـة وكل مـا يهـّدد ُهــِويَّتـه اإليَمــانية 

أَو يمـس بقيمه األصيلة، ومـن عمق إيَمــانه 

الواعـي فقـد تمّكـن الشـعب اليمنـي العظيم 

مـن تحقيق هـذه املعجزة التي أذهلـت العالم، 

بوصولـه اليـوم إىل هذا املسـتوى العظيم وهو 

يحتل موقعاً متقدماً من القوة واالقتدار. 
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لتطغش الصرآن

اتارام الُمحّرف

ما أدوِّنُه اآلن ليس مقاالً، وليس رسداً لسـرية 

اإلمام الشهيد حليف القرآن زيد بن عيل -عليهما 

السالم-، فهو غني عن تعريفي القارص يف حقه. 

أنا ُهنا أُدوِّن اعرتافاً واعتذاراً..

اعـرتاف أني وأنـا من مهنتـي الكتابة وأعرف 

أنـه ال يمكـن أن يكوَن الكاتب كاتبًـا إالَّ إذَا كان 

قبل ذلك قارئـاً مطلعاً ُمِلّماً لديه خلفية معرفية 

تمّكنه من أن يكون ما يكتبه عىل مسـتوى الئق 

والفت. 

أعـرتف أني وأنا من أظن نفيس كاتباً لم أكتب 

حتـى هذه اللحظـة يشء عن اإلمـام زيد -عليه 

السالم-، أعرتف وأنا من أزعم أني القارئ املطلع 

املثقف لم اقرأ كتاباً واحداً عن اإلمام زيد، أعرتف 

أنـي لم أكن أعرف عنه شـيئاً، ال أعرف سـريته، 

ال أعـرف مناقبـه، ال أعـرف مذهبـه، ال أعـرف 

قصة خروجـه يف وجه الظالم ومقارعته للظلم، 

ال أعـرف عن استشـهاده سـوى أنه استشـهد، 

ال أعـرف أنـه صلب ألربـع سـنوات، ال أعرف أن 

جسـده الرشيـف أحـرق، وذروا رمـاده الطاهر 

يف الفـرات، ال أعرف عن شـخصية تحمل العلم، 

والحلم، والجهاد. 

أعـرتف أنـي ال أعرف، أعرتف أن سـبب جهيل 

ليـس املناهج الدراسـية التي غيبـت ذكر اإلمام 

زيـد كمـا غيبـت ذكر الحسـن والحسـني وعيل 

وفاطمة وكل عرتة محمـد املصطفى، فاملناهج 

أن  أعـرتف  أعرفهـا،  وال  تعرفنـي  ال  الدراسـية 

سـبب جهيل ليس لعدم توفـر الكتب التي تروي 

سـريتك يا إمام، فوالدي -رحمـه الله- قد زودنا 

بمكتبـة زاخرة بـكل ما نحتاجـه، لكي نعرفكم 

حـق املعرفة، أعرتف أني أنـا من كنت املقرص يف 

املعرفة وأننـي ظننت أني قد قرأت سـرية النبي 

-صلـوات ربـي عليه وعـىل آله- ومـا حدث مع 

اإلمـام عـيل -عليه السـالم- ومظلوميـة اإلمام 

الحسـني -عليـه السـالم- وأني بهـذا قد عرفت 

ُكـّل يشء، أعرتف أمام الجميع كم كنت ال أعرف 

اإلمام زيد -عليه السالم-. 

أعرتف وأنا يف حياٍء من اإلمام زيد وأعتذر وأنا 

يف خجٍل منه، أعتذر وقد شبكت عرشي عىل رأيس 

وقلت وا خجاله منك يا إمام، أعتذر منك وأنت من 

قلت لنا البصريُة البصرية فكنت عىل غري بصريٍة 

بمعرفتـك، أعتـذر أن قرصت يف حـق نفيس فلم 

أرشق عليها شمسك الساطعة التي وصل نورها 

لكل ذي قلـٍب فطني وعقٍل لبيب، أعتذر إن قرأت 

عـن هـذا وذاك ولم تشـملِن السـعادة بالقراءة 

عنـك، أعتذر إن كتبت الكثـري ولم يترشف قلمي 

بالكتابـة عنك، أعتذر أنه وطيلة سـنوات عمري 

لم يرتقرق يل الدمع يف ذكرى استشـهادك، أعتذر 

أني لم أكن أعرفك وأنا من املسلمني..

أعتذر إليك واسأل من الله املغفرة إن كنت من 

العاقـني وأنا منك، وأقول يا خجـيل إذَا لقيتك إن 

رشفني الله بلقائك.

وأسّثوا لُعط طا اجَاطسُاط ِطظ ُصعة

أدواُت السثوان وطحروُع اقتاقل 

ططعر غتغى حرف الثغظ
 

تتزامن العروض العسـكرية لجيشنا الوطني مع ذكرى 
استشـهاد اإلمام الحسني واإلمام زيد -عليهما السالم- يف 

شهر محرم الحرام.
ويف تلـك املواجهات بني محوري الخـري والرش انترصت 
األقوال والشـعارات الحسـينية الزيدية وتُرجمت إىل أفعال 
ومواقف وانتـرصت الدماء الطاهرة املباركة عىل سـيوٍف 
تنكرت لإلسـالم وللرسـالة املحمدية وللديـن واتخذت من 
الجور واالستعباد َواملنكرات منهجاً وسلوكاً سائداً يُغضب 
ُكــّل مؤمـٍن حٍر رشيف غيـور عىل دينه وقيمـه، فكان ال 
بد وأن يهيئ الله سـبحانه مـن يُعيل كلمته وينترص لدينه 
ويدافع عن القضيـة التي ال تزال إىل اليوم هي املحك وهي 

املعيار ليميز الله الخبيث من الطيب، وكان ال بد أن تقتيض 
حكمة الله بأن يكون هناك أئمة أهل البيت نماذج كي يتأىس بها األحرار 

يف ُكـّل عرص يسريون عىل ذلك النهج سريًة وجهاداً وتَحّركاً وموقفاً.
القضيـة التي يدافع عنها جيشـنا ولجاننا الشـعبيّة اليـوم هي ذات 
القضيـة بأهدافها السـامية واملقدسـة والتـي خرج؛ ِمـن أجِلها اإلمام 
الحسـني واإلمـام زيـد -عليهما السـالم- إبـاًء َوفـداًء وتضحيـًة وأمراً 
بمعـروف ونهيـاً عن منكـر َوإقامة للدين اإلسـالمي حـق اإلقامة، وقد 
ـابية  أصابته عىل مدى األزمنة والعصور أوسـاخ الثقافات الغربية الوهَّ
الدخيلة ومحاوالتها تهميش الرموز اإلسـالمية أئمة أهل البيت -عليهم 
السـالم- من نسـتلهم منهـم واجب الجهاد يف سـبيل الله إعـالًء لكلمة 
ـة اإلسـالمية، ويعز عىل الشعب اليمني  الله وعزًة وكرامًة وسـيادة لألُمَّ
ــة  العظيـم وأبنائه األحرار أن يروا الذل والهوان والصغار قد أصاب األُمَّ
كما عّز ذلك عىل اإلمام الحسـني واإلمام زيد أن رأوا اسـتعباداً لعباد الله 

وانحرافاً عن دين الله وذُالً واستكانًة تغضُب الله.
اليوم وبعد ثماني سـنوات مـن العدوان الغربـي األعرابي الظالم عىل 
اليمـن أرضـاً وإنسـاناً تظهر للعالم أجمـع راية الحق خفاقة شـامخة 
أبيّـة مـن أرٍض طيبة ومـن ميادين الجهـاد يحملها رجـال الرجال من 
جيشـنا ولجاننا الشـعبيّة وقد كرسوا قيود االرتهان ألعداء الله ورسوله 
وكرسوا شـوكة التحالف َوالطغيان ولسـان حال من يحمل راية الباطل 

يقـول: ال طاقة لنا اليوم برجاٍل رأيناهم يتخـذون من املواجهة والقتال 
سـبيالً للحيـاة األبديـة الحقيقية فـال يخافون ترسـانة عسـكرية وال 
ا وال يقيمون أي وزٍن أَو  قصفاً وال يخشـون تحالفاً دوليّـٍ
اعتبـار للقوى العظمـى التي أصبحـت يف نظرهم ُمَجـّرد 
اسـتعراضات إعالمية ودعايات تروجها أدوات االستكبار 
العاملي عرب أذرعها التي عاثت يف األرض الفساد انتهاكات 
وجرائـم ومجازر بحـق الشـعوب املسـتضعفة يف العالم 

العربي واإلسالمي.
اليوم وبعد ثماني سـنوات من القصف الصهيوأمريكي 
الجوي الغادر َوالجبـان والزحف الربي املتقهقر والرتبص 
البحـري املفضـوح واملؤامـرات واملخّططـات املكشـوفة 
أهدافهـا، والخبيثـة مقاصدهـا يخـرج حامـي الوطـن 
واملدافـع عن سـيادته وكرامتـه الجيش اليمني شـامخاً 
قوياً أنفاً وسـيفاً مسلطاً عىل رقاب الطغاة الظاملني الذين 
أصبحوا اليوم يهابون جيشـنا الواثق بنرص الله ملا فيه من بأٍس شـديد 
ورباطة جـأش ويقظة وعنفوان وغرية وحمية عىل دين الله، ومثلهم يف 
ذلك كمثل اإلمام الحسـني واإلمام زيد -عليهما السالم- اللذَين كانا أمام 
خيارين اثنني إما االستسـالم والخنوع للطغيان األموي فيصبحا ذليلني 
مسـتكينني وإما أن يجاهدا يف سـبيل الله ليكونا رمزاً للشـموخ والعزة 
والكرامـة وأسـوًة لكل األحـرار يف ُكـّل زمـاٍن وعرص وكأن لسـان حال 
جيشـنا يقول: هيهات منا ذلًة واسـتكانة وهيهات منا هواناً وانبطاحاً 
وهيهـات منـا أن نكون عمـالَء مرتهنني لليهـود َواألعراب األشـد كفراً 
ونفاقاً وتطبيعاً وعمالًة ألعداء الله ورسـوله، ونفوٌس أبية وأنوٌف حميّة 

من أن نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام.
نعم هكذا هم رجـال الرجال املجاهدون املخلصون من تحملوا واجب 
املسـؤوليات الدينيـة والوطنيـة بما فيهـا من إعالء لكلمـة الله ونرصة 
ـة اسـتلهاماً وتأسياً بسرية  لدين الله وإقامة للمنهج الحق وصالح لألُمَّ
ــة ال تأمر  ومنهـج اإلمـام زيد -عليه السـالم- حني قال: ال ُقدسـت أُمَّ
باملعـروف وال تنهى عن منكر وال تأخذ عىل يد الظالم وال تعني املحسـن 

وال ترد امليسء عن إساءته. 
ن ُقـوٍَّة َوِمن رِّبَاِط  ا اْسـتََطْعتُم مِّ يقـول الله سـبحانه: «َوأَِعدُّوا َلُهم مَّ

اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم».

طتمث الدعراظغ

تتكشف الحقائق يوماً بعد يوم عن مرشوع 
االحتالل واالسـتعمار األمريكي اإلرسائييل عرب 
أدواتهـم يف املنطقـة السـعوديّة واإلمـارات يف 
احتالل اليمن ونهب ثرواتـه ومقدراته لصالح 

تلك الدول.
ومـا يحـدث اليـوم يف املناطـق املحتّلـة من 
حالة االنقسـام والنزاعات بـني أدوات العدوان 
الخارجي ومرتِزقته، هؤالء الذين اسـتخدمهم 
االحتالل كمرتِزقة لهم يف الداخل يف تلك املناطق، 
والوعـي  اإليَمــان  امتالكهـم  لعـدم  ونتيجـة 

والبصرية الحقيقيـة تَحّركوا يف هذا املرشوع من واقع حقد 
ومـن واقع الطمع يف نهب ثروات تلـك املناطق لصالح أفراد 
أَو جماعـات أَو أحزاب، لم يمتلكوا قضيـة الحق واملرشوع 

التحّرري. 
ما حدث اليوم ألدوات العدوان قد تحدث عنه السيد القائد 
يف بداية عدوانهم وحصارهم عىل هذا الشـعب والذي شارك 
يف هـذا العدوان عىل الشـعب اليمني واألحـرار من أبناء هذا 
الشـعب أدواتهم يف الداخل، لذلك فقد حذرهم السـيد القائد 
ملصريهم القـادم واملحتوم وهو أن املحتّل الخارجي سـوف 
يسـتخدمهم ملرحلة معينـة ثم يتخلص منهـم، وما يحدث 
اليوم لحزب اإلصالح من سـقوط يف شبوة وأبني وغريها من 
املناطق لدليل واضح عىل أن مرشوع االحتالل واالسـتعمار 
يسـتهدف الجميـع حتـى أدواتهم مـن قاتلـوا إىل جانبهم 
وقدموا اآلالف من القتىل والجرحى لصالح مرشوع االحتالل 
واالستعمار الخارجي، لذلك املناطق املحتّلة تعيش حالة من 
االنقسـام بـني ُكـّل أدوات العـدوان ال يمتلكـون القرار وال 

يمتلكون اإلراَدة والعزيمة يف نيل االستقالل وبناء دولة.
املحتـّل الخارجـي ال يحرتم مـن قدموا أنفسـهم قرابني 

له، مـا يحدث اليوم من حالة الفـوىض والتناحر بني أدوات 
العدوان سـوف يستمر ويسـتمر ولن تسـتقر تلك املناطق 
ثـروات  نهـب  يف  ُمسـتمرٍّا  االحتـالل  دام  مـا 
اليمـن ويف حصار املناطـق الحرة يف اليمن، وال 
يمكـن ألدوات العـدوان أن يحّققـوا أي خـري 
لتلـك املناطـق مـا دام االحتالل قائمـاً، والحل 
الوحيـد ألدوات العدوان هو مراجعة أنفسـهم 
ومواقفهم وأخطائهم السابقة والرجوع عنها 
والتَحّرك ضمـن مرشوع االسـتقالل والحرية 
من التبعية للخـارج، والعودة للحضن الداخيل 
والتوحد مع ُكـّل األحرار يف هذا الشـعب تحت 
قيادة تحمـل اإليَمـان واإلخـالص وفق منهج 
الله وتعاليمه بعيداً عن املشـاريع الوهمية واملشـاريع التي 
ـة مؤمنًة متَحّركة يف مرشوع الحرية واالستقالل  ال تبني أُمَّ

واملناهضة للمشاريع االستعمارية الصهيونية يف املنطقة.
الحـل الوحيـد لتلـك األدوات الرتاجع عن طريـق نهايته 
الخسـارة يف الدنيا واآلخـرة، نحن يف املناطـق الحرة نعيش 
االسـتقالل من التبعيـة ونعيش الحريـة الحقيقية ونعيش 
األمـن واالسـتقرار ونعيش يف إطـار قيادة تحمـل اإليَمـان 
رغـم ُكـّل التآمر عليها ومحاوله إفشـالها لكنها ُمسـتمّرة 
وإىل جانبها ُكـّل األحرار والرشفاء من أبناء الشـعب اليمني 
املؤمن املجاهد الذي قدم خرية أبنائه شـهداء يف سـبيل الله 
ويف عزة وكرامة واسـتقالل هذا الشعب وحّقق االنتصارات 
الكبـرية، ونتائـج الصمود والجهـاد والتَحـّرك الفاعل عزة 
وكرامـة واسـتقالالً، وبناء جيش وطني حر يعترب مكسـباً 
لكل اليمنيني وقوات مسلحة هزمت -بفضل الله- التحالف 
العاملي عىل أبناء هذا الشـعب، ونحو بناء دولة قوية يف ُكـّل 
املجاالت، هذا هو الفرق بني مرشوع االسـتقالل من التبعية 
ومرشوع االسـتعمار والتبعية، وما يحدث اليوم يف املناطق 
املحتّلة وأدواتهم يف تلك املناطق لدليل واضح عىل الفرق بني 

املرشوعني. 
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الاَّسطغـط اإللعغالاَّسطغـط اإللعغ
وشصاً لطبصاشِئ الُصرآظغئ

عظادي طتمث:

وِألهّمية املوضوع نبدأ أوالً بتعريف 
مفهوم (التسليم) بحسب تعريفات 
الشـهيد القائد - رضـوان ربي عليه 
- املذكـورة يف دروس متنوعـة مـن 
دروس رمضان جمعناها وأوجزناها 

كالتايل:
[والتسـليم لله بمعنـى أنه يخليك 
تنضبـط، وتعـرف كيف تسـري عىل 
هـداه، وإذا ما تـزال عند نفس واحد 
هو يريد يقدم نفسـه هو شخصياً، 
يريـد.. يريـد.. يريد يكـون هو الذي 
هـو  الزم  الـذي  هـو  هـو،  يعـرف 
بطريقته، وأنه عبقري، وأنه.. وأنه، 
هـذا الـذي عانت منه األمـة إىل اآلن، 
هـذه الفكرة هـي التي عانـت منها 
األمة إىل اآلن، والدنيا مالن مجتهدين 
[ومفنقلـني] وعباقـرة، ومـا عملوا 
شـيئاً، ولـم يقدمـوا لألمـة أي حل 

نهائياً. 
تكـون  أن  معنـاه:  للـه  التسـليم 
عارفـاً بأنك عبـد للـه، ال تتكرب عىل 
اإلطـالق، وتقبـل هـدى اللـه، تقبل 
ُكّل ما جـاء من جهة الله سـبحانه 
وتعـاىل، ال تتكـرب. {َوالَِّذيـَن َكذَّبُـوا 
ِبآياِتنَا َوِلَقاِء اْآلِخَرِة َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم 
َهـْل يُْجـَزْوَن إِالَّ َما َكانُـوا يَْعَملُوَن} 

(األعراف:147). 
التسليم بمعنى: أن اإلنَْسان يكون 
معرتفـاً بـأن الله هـو إلهـه، وربه، 
ويعـرف الله، يعرف نفسـه أنه عبٌد 
للـه مأمور، يجـب عليـه أن يهتدي 
بهدى الله، وأن يلتزم بهدى الله، أنه 
عبد لله بكل ما تعنيه الكلمة، يسلِّم، 
ال يأتي من جانبه أية خاطرة تساؤل 
أمـام فعل مـن أفعال الله سـبحانه 
وتعاىل؛ ألن اإلنَْسان قارص، قارص يف 
مداركه، ال يسـتطيع أن يدرك بعض 
ناهيك  أنفسـهم،  البـرش  ترصفـات 
عن تدبري الله، وأفعال الله سـبحانه 

وتعاىل]. 
ملفهـوم  عرضنـا  ِخـالل  ومـن 
(التّسـليم) َلُربَّمــا أننـا تفّهمنا أن 
منبعُه هو «النّفس»، أي أنُّه شـعوٌر 
داخيل نفيس يعيشُه اإلنَْسان ويؤمن 
بِه إيماناً تاّماً، وال يعني كونها حالة 
نفسـيّة أن تُحسـب كمشـاعر والء 
فقـط كما يُخيّـل لنا جهـالً، يرشح 

املقصود الشهيد القائد قائالً:

بالتسليم  الشـعور  أَْو  [والتسليم، 
هي حالة نفسـية، أنا من داخل من 
أعمـاق نفـيس أقـر بعبوديتـي لله، 
وأسـلِّم نفيس لله، وأقبل أي ترشيع 
من الله، سواء توافق مع مصالحي، 
أَْو خالفها، سواء توافق مع رغباتي، 
مـع  انسـجم  سـواء  خالفهـا،  أَْو 
كربيائـي، أَْو خالفهـا، أنـا عبد لله، 
أسـلِّم، هذا ال بـد أن يكـون منطلقاً 
من داخل مشـاعرك، ثم تستقم {ثُمَّ 

اْستََقاُموا}]. 
ويضيف:- [التسـليم لله سبحانه 
وتعاىل إَضاَفة إىل كونه حالًة نفسـيًة 
عنـد اإلنَْسـان، هـو حالـة أَيْضـاً يف 
الواقع يتجىل من خالل طاعة واتّباع 
وانقيـاد وتوّجـه وفـق ما أمـر الله 
سـبحانه وتعاىل ورسـوله]. ‹الدرس 

الرابع عرش من دروس رمضان». 
وكقاعدة ِفطريـة ال خالف عليها 
لإلنَْسـان  العمـيل  الواقـع   : أنَّ هـي 
هو تجسـيٌد لعاملِه النفـيس الخفي، 
وإيمانياً عىل ذات القاعدة فإنَّ الواقع 
العميل يُرتِجُم الواقـع اإليماني، إذن 
فـ(التسـليم) ال بّد أن يكـون َعملياً 
ليتوافق مع املفهوم القرآني، ويؤكد 

ذلك الشهيد القائد بقوله:
[والتسـليم لله هي قضية عملية، 
صابريـن،  للـه،  املسـلمني  الحـظ 
منفقـني،  قانتـني،  صادقـني، 
قضية  أليسـت  كلهـا  مسـتغفرين، 
عمليـة؟ {َوَمـا اْختََلـَف الَِّذيـَن أُوتُوا 
َجاَءُهـُم  َمـا  بَْعـِد  ِمـْن  إِالَّ  اْلِكتَـاَب 
اْلِعْلـُم بَْغياً بَيْنَُهـْم} (آل عمران: من 
اآليـة19) لـم يكن هناك تسـليم لله 
{إِنَّ الدِّيـَن ِعنْـَد اللَّـِه اْإلْسـَالم} أي: 
التسليم له، اإلْسـَالم له أي: التسليم 
لـه، الخضوع لـه، قابليـة ما وجهه 
به وما هـداه إليه ورشعه له. تلحظ 
كيف يأتي من النفوس التي ليسـت 
مسـّلمة لله {بَْغياً بَيْنَُهم} بعدما بني 
البيـان الكامل {َوَمـا اْختََلـَف الَِّذيَن 
أُوتُـوا اْلِكتَاَب إِالَّ ِمـْن بَْعِد َما َجاَءُهُم 
اْلِعْلـُم بَْغياً بَيْنَُهـْم}] ‹الدرس الثاني 

عرش من دروس رمضان›. 
عمليـة  قضيـة  (التّسـليم)  وِألنَّ 
يتبـنّي لأللبـاب الواعية أنُّه أسـاس 
الديـن، فـال ديـَن دون تسـليم للـه 
وألوامـره واالمتثـال لهـا يمكـن أن 
يُْقبل ِمنك، والعالقة الوطيدة الوثيقة 
بـني الدين ومبـدأ التّسـليم تتمثل يف 
حقيقـة وحتميـة يف أنَّ الديـن هـو 

الطريق للتسليم لله، ويف هذا السياق 
يقول - رضوان ربي عليه:

[أسـاس الديـن: التسـليم لله. أن 
نفسـه فعالً  يكون اإلنَْسـان موطناً 
أن يكـون مسـلماً لله ومطيعـاً لله. 
وقد جـاء يف القـرآن الكريم، حشـد 
حشداً هائالً جداً مما هو من قصص 
املاضني ما يتجىل مـن خالله أهمية 
التسـليم أَْو خطورة عدم التسليم.] 
‹الـدرس الرابـع عـرش مـن دروس 

رمضان›. 
ِدينَُكـْم  َلُكـْم  أَْكَمْلـُت  [{اْليَـْوَم 
َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي} الدين يعترب 
لهذا االسم ِديناً، ويعترب نعمًة إلهية، 
ويعتـرب االلتزام بـه، تعتـرب إقامته 
تسـليماً لله سـبحانه وتعاىل، فدينه 
هـذا هـو اإلْسـَالم، أي هـو طريـق 
التسليم له سبحانه وتعاىل، هو الذي 
بالتزامك به، باهتدائك به، بتطبيقك 
له تعترب مسلِّما لله، ومستسلما أمام 
الله سبحانه وتعاىل]. ‹الدرس الواحد 

والعرشون من دروس رمضان». 
وهذا الّدين اإلْسَالمّي الذي ارتضاه 
اللـه ديناً سـماوياً أصيـالً، قام عىل 
منهٍج قويم تضّمن ترشيعات ربّانية 
توجـب عىل بني البرش - أَْو من يدين 
بهذا الدين - االلتزام بها والسري عىل 
الّطريـق التي رسـمها اللـه لعباده، 
وإّال فسـتكون النتيجة هي سـيادة 
التخريبيـة  الكارثيـة  العشـوائية 
كنتيجـة  الرَّهيبـة  واالختالفـات 
طبيعية لعدم التّسـليم، وهنا حديث 

للشهيد القائد قال فيه:
[إذا لـم يحصل تسـليم يكون ُكّل 
واحـد يقدم نفسـه، يريـد أن يطلع 
نصـف إلـه، أَْو ربـع إله، مـن عنده 
يرشع. هذا أساس القضية: التسليم 
للـه، إذا كان النـاس مسـلِّمني للـه 
فهـو سـبحانه وتعـاىل هو قـد جاء 
بالهدى، ورصاط مسـتقيم، وبينات 
يحتاجـون  ال  يتبعونـه،  واضحـة، 
إىل أي يشء آخـر يتعبـون أنفسـهم 
اسـتنباطات،  وال  بحـث،  ال  فيـه، 
متعـددة،  رؤى  وال  ترجيحـات،  وال 
وال يشء. {ُقـْل إِنَّ َصالِتـي َونُُسـِكي 
َوَمْحيَـاَي َوَمَماِتي ِللَّـِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي 
يـَك َلُه َوِبذَِلـَك أُِمـْرُت َوأَنَا أول  ال َرشِ
املسلمني  (األنعام:163)  اْلُمْسِلِمنَي} 
للـه، {ُقـْل أََغرْيَ اللَّـِه أَبِْغي َربّـاً َوُهَو 
ٍء َوال تَْكِسـُب ُكّل نَْفـٍس  َربُّ ُكّل َيشْ
إِالَّ َعَليَْها} (األنعـام: من اآلية164)؛ 
ألن من ال يقتنع باملسـألة هذه كأنه 
يعدل، يبحث عن أرباب آخرين، هذه 
القضية خطرية،] ‹الدرس السـادس 

والعرشون من دروس رمضان›. 
ومـن املعلـوم أنَّ منهـج الله هو 
الكريـم -،  امُلنـزل -الُقـرآن  ِكتابـُه 
والـذي ال يحـوي ترشيعـات وأوامر 
ونواهـي فقـط، وإنَّما يُقـّدم هداية 
ِبِكتَـاٍب  ِجئْنَاُهـْم  (َوَلَقـْد  للعاملـني 
ْلنَاُه َعَىلٰ ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم  َفصَّ
يُْؤِمنُوَن)[سورة األعراف 52]، وهذا 

الهدى العظيـم ليس إّال مظهر واحد 
مـن أبلغ مظاهر رحمة الله، ولِِعظم 
ُهـدى الله كانت وما زالت وسـتبقى 
رابطتُه الوثيقة بالتسـليم كوسـيلة 
أوىل القتطـاف الثمار وملـس األثر يف 
تحقـق عمليـة االهتـداء عـىل أكَمل 
وجــه، ويف هـذا املقام املهم يوّضح 
الشـهيد القائد عالقة التسليم بهدى 

الله قائالً:
[التسـليم يقتيض منـك أن تعطي 
أهميّة ملا يأتي من هدى الله، تعطيه 
أهميـة كبرية، تتفاعـل بجدية معه، 
معرضـاً  اإلنَْسـان  فسـيكون  وإال 
ألشـياء خطرية، معرضـاً ألن يَُضل، 
ومعرٌَّض ألن تأتـي له ابتالءات أَيْضاً 
التاسـع  ‹الـدرس  بعدهـا.]  يَِضـل 

والعرشون من دروس رمضان›. 
وعىل ضوء النقطة السـابقة التي 
تـم التأكيـُد فيهـا عـىل رضورة أن 
يكون هناك تسليم ملا جاء من الهدى 
وذلـك بالتفاعـل الجاد عمليـاً، مما 
يعني أّن السـبيل األمثل واألول ِألُقيّم 
نفـيس وأقيـس درجة التسـليم لدي 
هو عن طريق اعتماد معيار (االتباع 
العميل) لقـول الشـهيد القائد الذي 
تطّرق إليه يف الدرس الثالث عرش من 

دروس رمضان، حيث قال:
[فـدور الناس أَْو تنتهـي القضية 
بالنسـبة للناس إىل التسـليم املطلق 
ألمـر اللـه سـبحانه وتعاىل{ُقـْل إِْن 
وَن اللَّـَه} تدَّعـون أنكم  ُكنْتُـْم تُِحبـُّ
مؤرش  هذا  الله{َفاْتَِّبُعْوِنْي}  تحبـون 
وعالمة للتسليم لله سبحانه وتعاىل، 
وليـس ُكّل واحـد من عنـده من هنا 
ومن هنـا فاتبعونـي ليحببكم الله. 
اللـه قـد جعـل عالمـة التسـليم له 
ومصداقية حبه أن يتبعوا رسول الله 
(صلوات الله عليه وعىل آله) ثم قال 
بعد:{ُقْل أَِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسـوَل} (آل 
عمران: من اآلية 32) اتباع طاعة قد 
يكـون اإلتباع فيه نوٌع من الشـعور 
بالقرسية بالكراهية بنوع من الثقل 
عـىل النفـس، لكـن يجـب أن يكون 
عـىل هذا النحو: اإلتباع لرسـول الله 
(صلـوات الله عليه وعـىل آله) اتباع 
طاعة {ُقـْل أَِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسـوَل} 
هـذا   (32 اآليـة  مـن  عمـران:  (آل 
الرسـول وإن لم يكن منكم، وإن لم 
يكن مـن بني إرسائيل، الله هو الذي 
لـه الحكم واألمر يف عبـاده، يجب أن 

تسلموا له]. 
هـذا  حـول  حديثنـا  ِخضـمِّ  ويف 
موضـوع، هنـاك حالة خطـرية قد 
يقع فيها اإلنَْسـان وَجَب التَّنبيه لها 
وهي: أن اإلنَْسـان إذا عبََد الله عبادة 
قـارصة، أي فيها خلل مـا كرياء أَْو 
غـرور أَْو معـايص، بمعنى تعبد عىل 
غري وعـي وبـدون بصرية فهـذا قد 
يعرضه البتالء ويسـقطه، أي عبادة 
منرصفة عن قضية التّسليم، كمثال 
عىل ذلك: عبـادة إبليس كانت عبادة 
يملؤها الخلل، اهتم أن يكون متعبّداً 

ولم يحرص خالل مسريته اإليمانية 
الطويلـة عىل أن تكون عبادة لها أثٌر 
يف نفسـه، زكاًء وارتقـاًء وتسـليماً 
مطلقـاً للـه وعندمـا جـاء االختبار 
رسب وسقط؛ ألنّه تناىس أنَّ العبادة 
عمل يف عمـق التّسـليم وواحدة من 

مظاهره. 
والسـتيعاب هذه القضية نعرض 
من الدرس التاسـع  مأخـوذاً  حديثاً 
رمضـان  دروس  مـن  والعـرشون 

للشهيد القائد قال فيه: 
[اليشء الطبيعي بالنسبة لإلنَْسان 
التسليم لله، وانه  إذا كان مستشعراً 
عبد للـه، أنه كلما كثرت عبادته لله، 
وكلمـا عظمت عبادته لله سـبحانه 
وتعاىل، كلما ازداد تسليمه. فالعبادة 
هي أساسـاً عمـل يف عمق التسـليم 
لله، وتجليات لتسليم اإلنَْسان لله، ال 
تأتي العبادة لله عىل نحو كلما تعبد 
اإلنَْسـان للـه كلما كرب عند نفسـه، 
كلمـا كربت نفسـه عنـده إال عبادة 
من؟ الجاهلني، عبادة املغرورين؛ ألن 
اليشء الطبيعي أنـه كلما كنت أكثر 
عبـادة لله كلمـا كنت أكثر تسـليماً 
للـه. الحـظ هنـا نبـي اللـه موىس 
يف اللحظـة هـذه، تالحـظ تسـليماً 
مطلقـاً، لم يلتفت لنفسـه أنه نبي، 
أَْو غري نبي، نفسـه كعبـد لله: {أَنَْت 
َوِليُّنَا َفاْغِفْر َلنَـا َواْرَحْمنَا َوأَنَْت َخرْيُ 
اْلَغاِفِريَن}، لم يقل يف نفسه: قد أنت 
نبي كيـف ال يغفر لك وأنـت نبي! ال 
يوجـد عنـده الفكرة هـذه، منقطع 
تماماً يف التسـليم لله، والذي يسيطر 
عىل مشـاعره العبودية لله سبحانه 

وتعاىل]. 
ال  كنـت،  [كيفمـا  ويضيـف: 
تستطيع أن تشـكل ضمانة لنفسك 
عـىل اإلطالق. عندمـا تتعبـد تتعبد، 
وكلما تعبدت للـه بفرائض ونوافل، 
وأشـياء من هذه، كلما رأيت نفسك 
تكـرب وتكـرب أنت عنـد نفسـك هنا 
ستسـقط إىل الحضيض، ستسـقط 
د لله وأنت  إىل الحضيـض فعالً، تعبـَّ
يف الطريق، ال يكن تعبُّد الفاسق؛ ألن 
كلمة فسـق يف اللغة العربية بمعنى: 
خرج عن الـيشء، الخروج التلقائي، 
أَْو الخـروج املتعمـد، أَْو كيفما كان، 
الفسـق معناه: الخروج عن الجادة، 
أَْو الخـروج عـن الـيشء الـذي كان 

يجب أن يكون عليه.]
ونظـراً ِلتـّرسب الكـم الهائل من 
الثقافـات املغلوطة إىل واقـع األّمة، 
فـإنَّ النظـرة الجاهلـة الالواعية إىل 
قضيـة االبتالء - بحسـب ما قدمتها 
أهـل الضـالل - بأنهـا مظهـر مـن 
مظاهـر رحمـة اللـه للعبـد امُلبتـىل 
وصـورة لتجسـيد الحـب اإللهي؟!، 
كثقافـة تتناىف تماماً مع قوله تعاىل: 
{َظَهـَر اْلَفَسـاُد ِيف اْلـَربِّ َواْلبَْحـِر ِبَما 
َكَسـبَْت أَيِْدي النَّاِس ِليُِذيَقُهْم بَْعَض 
الَِّذي َعِملُوا َلَعلَُّهْم يَْرِجُعوَن}[سـورة 

الروم 41]. 

• َجميُعنا يَْعِرُف مصطلَح (التّسليم)، ويرى بأنَّ 

معرفتَُه واعيٌة وصائبة، َلكن الواقع وطبيعة سري الناس 

وطريقة حياتهم يكشـف أنَّ هناك فجوًة كبرية يف فهم 

املضمون السليم لـ(التّسليم)، املضمون الفْعيل الذي ال 

ينحرص عىل االعتقاد القلبّي الجازم الجامد والذي يُْفقد 

هذا املبدأ املهم قيمتُه الُكربى كأساس تُبنى عليه حياة 

اإلنَْسان وتستقيم.. 
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 : طاابسات
اسـتقبل األمنُي العام لحزب الله اللبناني، 
السـيد حسـن نرص الله، نائَب رئيس املكتب 
السـيايس لحركة حماس، صالح العاروري، 
مـع وفد من قيادة الحركـة ضّم خليل الحية 

وأسامة حمدان. 
وجرى خالل اللقاء استعراُض وتقييُم آخر 
التطورات السياسـية وامليدانية يف فلسـطني 
املواجهـات  وُخُصوصـاً  واملنطقـة  ولبنـان 
الغربيـة  والضفـة  غـزة  قطـاع  يف  األخـرية 
والقـدس، َوأَيْـضـاً جـرى التـداُوُل حول ما 
يمكُن أن تؤوَل إليـه األوضاع يف املنطقة عىل 

ضوء التطورات الحاصلة. 

 : وضاقت
أعلنت وزارُة الصحـة الليبية، أمس األحد، 
مقتَل 32 شـخصاً، بينهم 18 مدنياً، وإصابة 
160، جـراء االشـتباكات التـي اندلعـت بني 
قـوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات تابعة 
لرئيـس الحكومة املكلف مـن مجلس النواب 

فتحي باشاغا يوَمي الجمعة والسبت. 
ويسـود الهـدوُء الحذُر محـاوَر املعارك يف 
العاصمـة الليبيـة طرابلس بعد اشـتباكاٍت 
عنيفٍة سقط فيها اثنان وثالثون قتيالً بينهم 
مدنيـون كثـر، فضالً عـن إصابـة نحو مئة 

وستني جريحاً. 
مواجهٌة سياسـيٌة َرسعاَن مـا تحولت إىل 
عسـكرية، تحولـت معها شـوارع العاصمة 
الليبيـة إىل حـرب لتصفيـة الحسـابات، بني 
رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة املؤقتـة 
عبدالحميد الدبيبة، ومنافسه فتحي باشاغا 

املكلف من قبل برملان طربق رشق البالد. 
ُد  املعـارُك األعنُف منذ سـنتني، باتـت تهدِّ
بالتحول إىل نزاع أوسع، مع تصعيد األطراف 
السياسـية حـدة التوتـر. املكتـب اإلعالمـي 
للدبيبـة، أعلـن عن تشـكيل غرفـة عمليات 
عسـكرية للدفاع عن طرابلس، دون الكشف 
عـن آلية عمـل الغرفة ومكوناتهـا، وأوضح 
القيـادات  والتقـى  الغرفـة  زار  الدبيبـة  أن 
قـوات  تفقـد  كمـا  واألمنيـة،  العسـكرية 
عسـكرية يف الشـارع، معتربًا «مـا تعرضت 

له طرابلـس عدواناً مخّططاً لـه من الداخل 
والخارج». 

وقـال عبـد الحميـد الدبيبة: «نقـوُل ملن 
يبَحُث عن إدارة انقـالب، إن زمَن االنقالبات 
قد وىل ومن يريـد انتخابات فليتفضل ونحن 

نريد االنتخابات». 
ويـرى مراقبـون أن تحشـيداً للقوات من 
كال طـريف النـزاع، جعل مـن العاصمة ثكنًة 
عسـكريًة، يهّدُد بإنهاء حالة الهدوء النسبي 
الذي تسـود يف أغلب أوقـات النهار، وتعيش 
بعض املناطق الطرابلسية ما يشبه الغزوات 
من قبل القوات املتحالفة مع باشاغا، شهود 

قالوا: إن رتالً عسـكريٍّا َكبرياً تابعاً لباشـاغا 
يضـم أكثـر مـن ثالثمئة اليـة انطلـق نحو 
طرابلس من الشـمال الرشقـي عىل الطريق 
السـاحيل. إال أن الرتل عاد إىل مرصاتة» وفق 

مصادر محلية. 
املواجهـُة السياسـيُة التـي اشـتعلت منذ 
فربايـر مـن العـام الجـاري، بعـَد تفويِض 
الربملـان الليبي فتحي باشـاغا لتويل منصب 
رئاسـة الحكومـة، وإعالن نهايـة تفويض 
الدبيبة، إال أن األخري قـال: إن «الربملان ليس 
له الحقُّ يف اسـتبداله وإنـه لن يتنحى إال بعد 

إجراء االنتخابات». 

 : طاابسات
حركـة  يف  القيـاديُّ  قـال 
الجهـاد اإلسـالمي، طـارق عـز 
قـوات  «مواصلـَة  إنَّ  الديـن: 
اقتحاَم  ومسـتوطنيه  االحتـالل 
املسـجد األقىص يُنـِذُر بتداعيات 
خطـرية وغـري مسـبوقة، والتي 
تمثلـت أمـس يف اقتحامـه عرب 
بـاب األسـباط للمـرة األوىل منذ 

احتالله، وجعله أمراً واقعاً». 
وأّكــد عـز الديـن يف ترصيح 
االحتالل  محـاوالِت  أن  صحفي، 

اليائسة لتثبيت معادلة التقسيم 
للمسـجد  والزمانـي  املكانـي 
تنجـح  «لـن  املبـارك،  األقـىص 
أمـام صمـود شـعبنا وأهلنـا يف 
بيـت املقـدس وأكنافـه، وثبات 
مقاومينا مهمـا بلغت التكاليف 

والتضحيات». 
كما أّكـد أن هـذه املخّططاِت 
«تسـتوجُب  الصهيونيـة، 
استنفاراً وحراكاً عىل املستويات 
وموقفـاً  والشـعبيّة،  الرسـمية 
للدفاع عن  جاداً  وإسالمياً  عربياً 
القدس واملسـجد األقىص املبارك 

القبلـة األوىل ومـرسى الرسـول 
األعظم». 

الشـعب  أبنـاَء  ودعـا، 
الضفـة  وأهـايل  الفلسـطيني 
«شـّد  إىل  املحتـّل  والداخـل 
يف  واالعتكاف  والّربـاط  الّرحـال 
املسـجد األقىص، لصّد محاوالت 
املسـتوطنني وإفشـال مشاريع 

االحتالل». 
سمحت  خطرية،  سـابقة  ويف 
قـوات االحتـالل، أمـس األحـد، 
للمسـتوطنني باقتحام املسـجد 
بـاب  عـرب  املبـارك  األقـىص 

األسباط. 
األوقـاف  دائـرُة  وقالـت 
اإلسـالمية: إن «مجموعـًة مـن 
باب  مـن  خرجـت  املسـتوطنني 
الساحات  اقتحام  بعد  األسـباط 
من باب املغاربة، وعندما وصلت 
إىل خارج الباب عادت واقتحمت 
سـاحات املسجد، ثم خرجت من 

باب السلسلة». 
واعتربت األوقاف، أن ما جرى 
وانتهـاك  اسـتفزازية،  خطـوة 
صارخ يرتكبه املستوطنون بحق 

املسجد املبارك. 

 : طاابسات
استهدفت رسايا القدس- كتيبة نابلس، 
ًة  فجـَر أمس األحد، قـوًة صهيونيـًة َخاصَّ
يف محيط شـارع االتّحـاد بمدينـة نابلس 

بالضفة املحتّلة. 
وقالـت الرسايـا يف ترصيـح مقتَضـب: 
«ســ5:30 تمّكن مجاهدونا من استهداف 
ـة لجيـش االحتـالل بصليات  قـوات َخاصَّ
كثيفـة مـن الرصـاص يف محيـط شـارع 

االتّحاد». 

السغث تسظ ظخر اهللا غساصئض وشثًا طظ صادة تماسالسغث تسظ ظخر اهللا غساصئض وشثًا طظ صادة تماس
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جفُظ اقتاقل لط تصخش غجة خعشًا جفُظ اقتاقل لط تصخش غجة خعشًا 
طظ خعارغت املصاوطئ الئترغئ طظ خعارغت املصاوطئ الئترغئ 

 : طاابسات
أفادت مصادُر إعالميٌة، أمس األحد، بأّن السفَن 
الصهيونية لم تشـارك يف القتال ولـم تقرتْب حتى 
من شـواطئ غـزة يف معركـة «وحدة السـاحات» 

األخرية. 
بـأّن  تفيـُد  «املعطيـاِت  إّن  املصـادر:  وقالـت 
«إرسائيل»، يف الجولة األخرية، كانت تخىش امتالَك 

«رسايا القدس» صواريخ أرض- بحر». 
وفيمـا رفضت مصـادُر يف الجهاد اإلسـالمي أن 
تؤّكــَد أَو تنفـَي امتالَكها هذا النوَع من السـالح، 
قالـت املصـادر: إّن «الجهـاد اإلسـالمي» تمتلـُك 

بالتأكيد أسلحًة كارسًة للتوازن مع «إرسائيل». 
وأطلقت «رسايا القدس» خـالَل معركِة «وحدة 
الساحات»، يف بداية الشهر الجاري، رداً عىل عدوان 
االحتـالل الصهيونـي عىل قطـاع غزة، كـم هائل 
من صليـات الصواريخ املتنوعـة يف اتّجاه األرايض 

الفلسطينية املحتّلة. 
وبعـد يوَمني مـن العدوان الصهيونـي عىل غزة 
ُل، يف 7 أغسُطس، إىل االتّفاق عىل وقف  جرى التوصُّ
إطـالق النـار يف القطـاع، بتحقيـق مطالب حركة 

«الجهاد اإلسالمي» كاملًة. 

خطعٌة تخسغثغٌئ جثغثة لفجرى خطعٌة تخسغثغٌئ جثغثة لفجرى 
ان الخعغعظغ ان الخعغعظغالفطسطغظغني يف وجه السةَّ الفطسطغظغني يف وجه السةَّ

 : وضاقت
بدأ األرسى الفلسـطينيون يف سـجوِن االحتالل 
الصهيوني، أمس األحـد، أوىل الُخُطوات النضالية، 
من خالل إعالن «حل التنظيم» يف كافة السجون يف 
خطوة تمرد عىل السـجان وقراراته بأعىل درجاته 
كمرحلة أخـرية قبل الـرشوع يف اإلرضاب املفتوح 

عن الطعام. 
وأّكــدت لجنُة الطـوارئ الوطنية العليا للحركة 
الوطنيـة األسـرية، يف بيان لها، أن «حـل التنظيم» 
سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب األرسى، 
والتي ستسـتمر حتى يف حـال دخول اإلرضاب عن 

الطعام. 
وحـّددت اللجنـة الخطوات التي سـتتخذ خالل 
األسـبوع الجـاري، وتشـمل اليـوم االثنـني، لبس 
«الشـاباص» بشكل كامل طوال اليوم يف الساحات 

وعىل العدد. 
وسيتم الرشوُع يف اإلرضاب املفتوِح عن الطعام 
يف دفعتـه األوىل واملكونـة مـن 1000 أسـري يـوم 
الخميس القادم، والذي سـيتم رفده بأفواج أُخرى 
وفـق آليـة متفـق عليهـا ومنظمة من قبـل لجنة 

الطوارئ. 
الوقـوف  إىل  الفلسـطينية  الجماهـري  ودعـت 
إىل جانبهـم، وتنظيـم الفعاليـات املختلفـة أمـام 
املؤّسسـات الدولية، والتوّجـه لنقاط التماس مع 
االحتالل، مؤّكـدًة عىل أن جبهة اإلسناد الخارجية 
إن لـم تكن أكثـر أهميّة، فهي عـىل األقل توازي يف 
أهميتها خطوة اإلرضاب املفتوح عن الطعام داخل 

قالع األرس. 

33 إخابات إتثاعا خطرية برخاص  إخابات إتثاعا خطرية برخاص 
اقتاقل يف جظني خقل احائاك طسطحاقتاقل يف جظني خقل احائاك طسطح

 : طاابسات
بجـراح  أحُدهـم  فلسـطينيني،  ثالثـُة  أُصيـب 
خطرية، فجَر أمس األحد، برصاِص جيش االحتالل 
الصهيونـي، خالل اقتحاِمه مدينـة جنني بالضفة 
الغربية املحتّلة، فيما اندلعت اشـتباكات مسـلحة 

بني مقاومني وقوات االحتالل. 
وأَفـادت مصادر محلية، بأن: قـوًة «إرسائيلية» 
مكونـة من عدة جيبات عسـكرية اقتحمت مدينة 

جنني. 
وذكرت مصـادر طبية، أن ثـالث إصابات بينها 
واحـدة خطـرية وصلت إىل مستشـفى ابن سـينا 

التخصيص. 
وتصدى مقاومون خـالل دخول قوات االحتالل 
عىل مفرق نيسـان، وأطلقـوا زخات من الرصاص 

تجاهها. 

سصإ السماح لطمساعذظغظ باصاتاطه سئر باب افجئاط 
الةعاُد اإلجقطغ: جظعاخُض تماغَئ املسةث افصخى املئارك
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ضطمئ أخغرة

الُعثظئ.. والترُب الظاسمئ 
طتمث خالح تاتط 

 
الناعمـُة  الحـرُب  أصبحـت 
التـي  األسـلحة  أخطـر  أحـَد 
تسـتخدُمها أمريـكا وأخواتُها 
بـل  العاملـي،  الـرش  دول  مـن 
تحقيـق  يف  عليهـا  وتعتمـُد 

أهدافها ومخّططاتها. 
نحن يف اليمن نواجُه عدواناً 
عاملياً منذ سبع سنوات ونصف 
اقتصـادي  وحصـار  سـنة 
يفرضـه عـىل شـعبنا تحالف 
العدوان السعوصهيوأمريكي. 

طيلـة سـنوات الحـرب والعـدوان لـم يحّقـق التحالُُف 
العسـكرية،  بالحـرب  ومخّططاتـه  أهداَفـه  الشـيطاني 
رغـم اسـتخدامه كافَة أنـواع األسـلحة، فعمـد إىل الحرب 
االقتصادية، وهي ورقتُه الخارسُة التي يراهن عليها، ولكن 
مـن خالل العـدّو ظل يراهن عـىل الحرب الناعمـة؛ بَهدِف 
خلخلة الجبهة الداخلية، ومع إعالن الُهدنة يف اليمن املسماة 
إنسـانية يف الثانـي من أبريل والتي تم تمديُدها ملدة سـتني 
يوماً وتلتها فرتة تمديد أُخرى ملدة سـتني يوماً أُخرى مىض 
منها قرابة النصف، لم نَر أَو نشـاهْد إنسـانيَة هذه الُهدنة، 
بالعكس فقد اسـتغلَّ العدوُّ هذه الُهدنـة لتحقيق جزٍء من 
أهدافه وهي دخوُل قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية إىل 
عدة مدن والتي تخضـع الحتالل قوات تحالف العدوان، بل 
وسـيطر عسكريٍّا عىل منابع النفط والغاز، وذلك من خالل 
أحداث شـبوة وحرضموت الدامية والتي سقط فيها املئاُت 
من أبناء اليمن املنضويني تحت قيادة اإلمارات والسعوديّة.

وإىل جانـب ذلـك وهو األخطر مـا تقوم به خاليـا العدّو 
النائمـة من بث سـمومها عـىل أبنـاء املجتمـع اليمني يف 
املحافظـات الحرة التي يحكمها املجلس السـيايس األعىل، 
وما تتناوله وسـائل اإلعـالم ومواقع التواصـل االجتماعي 
بشكٍل يومي، من نٍرش لألكاذيب والتضليل اإلعالمي، والذي 
يسـتهدُف السـكينَة العامـة، وإقـالَق األمن واالسـتقرار، 
ومنها ما يتعلُق باملؤّسسات والدوائر الحكومية، تارًة تحت 
مسـمى الفسـاد ومكافحته، وتـارًة أُخرى تحت مسـمى 
الطائفيـة واملناطقيـة، وثالثـة دفع املرتبـات، وإن كان يف 
ظاهره مطالَب حقة ومرشوعة إال أن وراءها أهدافاً خبيثًة 
تسـعى للنيل مـن الجبهة الداخليـة، وتعطيل مؤّسسـات 

الدولة. 
فالعـدّو ال يريـُد لنـا الخـريَ، وال يسـعى لبنـاء اليمـن 
وإعمارها، وال يهمه الحالُة املعيشية وغالء األسعار، ودفع 
مرتبـات وتسـليم عـالوات، أَو محاربة فاسـد أَو محاكمة 
مسـئول، بقدر ما يهمه تحقيق أهدافه وتنفيذ مخّططاته، 
ولنا يف املحافظات املحتّلة عدن وبقية املحافظات خري دليل. 
فعلينـا االنتبـاه لُخبـث املخّطـط ورش مـا يسـعى إليه 
األعداُء، وأن نحافَظ عىل تماسـك الجبهة الداخلية، وتوحيد 
الصـف، ومواصلة الصمـود والثبات، وعـدم االنجرار وراء 
مخّططـات األعداء، وأَالَّ نفرط يف تضحيات الشـهداء طيلة 
سنوات الحرب والعدوان السبع، وأال نضيع صمودنا وثباتنا 
وصربنـا عىل قصف الطريان والبوارج ورضبات الصواريخ، 
يف ُهدنة ليست بإنسانية الرابح منها التحالف الشيطاني. 

برواُتظا املظععبئ
أطغرة السططان   

 

كانـت اليمُن ومـا زالت محطَّ أطمـاع الكثرِي من الـدول وعىل َمرِّ 

التاريـخ، تحكـي لنـا كتُُب التاريـِخ واملؤرخـون أن أيـَة دولة كانت 

تمتلُك القوَة والسـيطرَة مرت عـىل أرِض اليمن بغيَة احتاللها ُمروًرا 

باألحباش إىل الربتغاليني ثم األسـبان والربيطانيـني واألتراك وأخريًا 

االستعمار األمريكي. 

ويعـوُد تكالُـُب ُكـلِّ تلـك املمالك والـدول واإلمرباطوريـات إىل ما 

يمتلُكه اليمن من موقع اسرتاتيجي متمثٍل يف باب املندب؛ كونه ممراً 

تجارياً آمناً يتيُح لكل السفن والبواخر املروَر عربه دون عوائَق مهما 

كان حجـم تلـك البواخر ومهما كان ما تحمله عـىل متنها وامتالكه 

لرشيط ساحيل طويل وجزر. 

ومع ظهور النفط والغاز عىل أراضيها سال لُعاُب ُكـّل املستعمرين 

وقوى االستكبار العاملي، فعمدوا إىل عمالئهم يف اليمن ونهبوا ثرواِت 

هذا الشـعب الـذي يصنَّف ضمن دول العالم الثالـث وهوامري النفط 

من آل األحمر وَمن معهم يتنعمون ويعيشـون يف رغد العيش، بينما 

املواطُن اليمني يبحُث عن قوت يومه بصعوبٍة تامة. 

وعىل الرغم من امتالِك تلك الهوامري ُكـّل تلك األموال الطائلة إال أن 

دوَل االسـتكبار هي املسـتفيُد األكربُ من النفط والغاز؛ كونها كانت 

تعطيهـم الُفتاَت ال أكثـر، ويف ظل أزمة الطاقـة العاملية والتي باتت 

تعاني منها ُكـّل دول العالم لم تأُل أمريكا ُجهًدا يف أن تبحَث لها عن 

منفٍذ آخَر يتم من خالله تغطيُة ما تحتاُجه من نفٍط وغاز، فاتجهت 

أنظـاُر اإلدارة األمريكية إىل اليمن ويتضح ذلـك من خالل زيارة وفد 

أمريكي ملدينة بلحاف النفطية. 

ولألسـف َهـا هو اليمن اليوم مـا يزال يعيُش حالَة النهب لثرواته 

النفطيـة والغازيـة، َحيـُث بلغ مـا تم نهبه مـن العـام 2018م إىل 

يوليـو2022م، 130مليونـاً و41 ألفـاً و500 برميـل بقيمة بلغت 9 

ملياراً و490 مليوناً و639 ألفاً و415 دوالراً. 

أرقـاٌم صادمـٌة ومهولٌة والشـعُب يعاني ولسـنوات مـن انقطاٍع 

للرواتب وحصار ودمار يف ُكـّل شرب يف هذا الوطن، مبالُغ كانت كافية 

لـرصف رواتب جميع املوظفني يف الشـمال والجنوب دون اسـتثناء، 

ـة واليمن يعيش أكرب أزمة إنسـانية يف  أموال ليسـت بالقليلة َخاصَّ

العالم وبتوصيف األمم املتحدة نفسها. 

تُنَهـُب ثرواُت اليمن ومرتِزقته صامتون ال يحركون سـاكنًا!! يتم 

إيـداُع هذه األموال يف البنك األهيل السـعودّي «وعـىل عينك يا تاجر» 

دون أن يُصـِدَر املرتِزقُة أيَّ بيان إدانة أَو حتى ُمَجـّرد التعبري عن أي 

سخط من هذه الجريمة!

إىل متى سـيظل النهُب للنفط والغاز اليمني واللذان هما ثروٌة لكل 

فرد داخل جغرافية الجمهورية اليمنية؟

ُف لصـوُص الثـروات والذيـن يقتاتون من أشـالء  متـى سـيتوقَّ

الضحايا ودماء األبرياء وقوت املساكني عن هذه املمارسات؟!

إن مـا تقـوُم به أمريـكا يف املحافظـات املحتّلة من خـالل النهب 

والسـلب جريمـة يجب أن يفهَمها الشـارع اليمنـي، يجب عىل هذا 

الشـعب أن يدرَك مـا الذي يجب عليه فعله تجاه مـا يتم رسقتُه من 

نفـط وغاز؛ كونهمـا حق من حقوقه، يجب علينا كشـعٍب يمني أن 

نعـَي حقيقَة التواجد األمريكي يف اليمن وخطورته، وما هذه الحرُب 

إال ألجل رسقة ونهب وسلب هذا الشعب وما يمتلكه من ثروات. 

ولدول االسـتكبار نقول: سـيأتي اليـوم الذي تعوُد فيـه الحقوُق 

ألصحابها ولو بعَد حني. 


