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وزغر الظصض غضحش خفاغا اتاراق جفغظئ الشثاء صئالئ جغجان:

ظطئ تتارق 9 أغام والطاصط سرض سطى السسعدغغظ دشع تضالغش اإلذفاء شرشدعا 
لفطط الماتثة: أسغثوا خطعط المقتئ طظ طعاظأ السسعدغئ لمغظاءي التثغثة وسثن

فظه سثو.. ترضعا تتارق وتشرق



مل تـــرعـــوا لــنــا حــرمــة ومل تــكــتــفــوا حبــصــارنــا بـــل مــنــعــتــم عــنــا حـــىت الــعــالج
مرضى حماصرون خياطبون العدوان واتمع الدويل:
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سظصعدغاُت السثوان تثطُِّش 5 حعثاَء وجرتى يف التثغثة وطأرب

تصعُق اإلظسان يف تسج غساظضُر جرغمئ السثوان وطرتجصاه يف صظص ذفض بماوغئ

طظاتُض خفئ طتاشر سثن املرتجق غظعُإ 30 ططغار رغال طظ 
اإلغرادات وغعدُسعا باجمه يف أتث الئظعك

سئعٌة ظاجفٌئ تساعثُف طغطغحغا اقظاصالغ يف طثغرغئ املتفث بأبني املتاّطئ

 : طاابسات
عـىل َوْقِع الجرائم امُلسـتمّرة بحق الشـعب 
اليمني، ارتقى شـهيدان، أمـس الثالثاء، جراء 
انفجـار لغم مـن مخلفات العـدوان األمريكي 
الدريهمـي  مديريـة  يف  اإلماراتـي  السـعودّي 

بمحافظة الحديدة. 
وأّكــد مصـدر أمنـي يف الحديـدة، أمـس، 
انفجـار لغم مـن مخلفات تحالـف العدوان يف 
قرية الحائط التابعة ملديرية الدريهمي، ما أَدَّى 

إىل استشهاد شخصني عىل الفور. 
وأُصيـب  استشـهد  السـياق،  ذات  ويف 
مواطنان، أمس الثالثاء؛ بَسـبِب انفجار قنبلة 
عنقوديـة من مخلفـات العـدوان يف محافظة 

مأرب. 

وأَفـاد مصـدر محـيل يف مأرب، أمـس، بأن 
قنبلـة عنقوديـة مـن مخلفات قـوى العدوان 
انفجـرت بمجموعـة من املواطنـني يف منطقة 
عـن  أسـفر  مـا  رصواح،  بمديريـة  املحجـرة 

استشهاد مواطن وإصابة آخر. 
وكان قد أُصيب مواطنان، الجمعة املاضية، 
إثـر انفجـار لغم من مخلفـات العـدوان أمام 

منزلهما يف مديرية املتون بمحافظة الجوف. 
وسـجل مركـز التعامـل مع األلغـام خالل 
األشـهر األخـرية سـقوط أعـداد كبـرية مـن 
الضحايا بشـكٍل شـبه يومـي، جـراء انفجار 
ألغام وقنابل وذخائر عنقودية خلفها العدوان، 
فيمـا ال تزال دول العدوان حتى اللحظة تتعنت 
وترفض السماح بإدَخال أجهزة كشف األلغام 
لتطهري املناطـق امللوثة يف اليمن، يف ظل صمت 

وتواطؤ أممي مخز ومخجل. 

 : : تسج:
يف  اإلنسـان  حقـوق  مكتـُب  اسـتنكر 
محافظـة تعز، جرائـم العـدوان ومرتِزقته 
يف  املدنيـني  بحـق  وميليشـياته  وأدواتـه 
املحافظـة، واسـتهداف األعيـان السـكنية 

بالقصف والقنص. 
وقـال مكتـب حقـوق اإلنسـان بتعز، يف 
بيـاٍن، أمـس، إنـه رصـد يف تمـام السـاعة 
األحـد،  األول  أمـس  مسـاء  الخامسـة، 
استشـهاد الطفل إيهاب مالك قاسم سعيد 
قايـد، البالـغ مـن العمر ٨ سـنوات بعملية 
قنـص مـن قبـل مرتِزقـة العـدوان جـوار 
منزلهم يف قرية حبيل ذابة بمديرية ماوية. 

وحّمل البياُن تحالـف العدوان ومرتِزقته 
املسؤولية الكاملة جراء هذه الجريمة، وكذا 
املجتمـع الـدويل إزاء صمته امُلسـتمّر تجاه 
هذه الجرائم املتكّررة، داعياً كافة املنظمات 
الدوليـة واملحليـة املعنية بحقوق اإلنسـان 
ورصـد  اإلنسـانية  مسـؤوليتها  لتحمـل 
وتوثيق هذه الجرائم والعمل عىل الحد منها 
ومالحقة مرتكبيها حتى تطالهم يد العدالة. 
وتأتـي هـذه الجريمـة ضمـن سلسـلة 
كبرية من الجرائم الوحشـية البشـعة التي 
تصدرها دول العدوان، للشعب اليمني طيلة 
٨ سـنوات، راحت ضحيتهـا عرشات اآلالف 
مـن املدنيني األبريـاء غالبيتهم من النسـاء 

واألطفال. 

 : طاابسات
فضحت وثائُق رسمية صادرة عما يسمى الجهاز 
املركـزي للرقابـة واملحاسـبة يف حكومـة املرتِزقة، 
حجم الفسـاد املايل داخل مدينة عدن املحتّلة وتورط 
منتحـل صفـة محافظهـا املرتـِزق املحسـوب عىل 
االنتقايل برسقة ونهب ٣٠ مليار ريال، فيما سـيطر 
الفقر والجوع عىل غالبية السـكان يف عدن، بَسـبِب 
تدنـي الحالة املعيشـية واالقتصاديـة وانهيار قيمة 
«العملـة املحليـة» أمـام بقيـة العمـالت األجنبية، 
مـا أَدَّى إىل ارتفـاع أسـعار املواد والسـلع والغذائية 
واملشـتقات النفطيـة، ناهيك عن انعـدام الخدمات 
وأبسط مقومات الحياة كالكهرباء واملياه والصحة. 
وأظهـرت الوثائق التـي نرشتها، أمـس الثالثاء، 
وسـائل إعالم تابعة لحزب اإلصالح، شـبهات فساد 
ة، التي  يف اإليـرادات واملرصوفات من العهـد الَخاصَّ
يتم الترصف فيها باألوامر املبارشة وعرب حسـابات 
ـة، دون أيـة مراجعـة أَو ردود عـىل مطالبات  َخاصَّ
مـا يسـمى وزارة املاليـة والجهاز املركـزي للرقابة 

واملحاسبة التابعة لحكومة الفنادق. 
وفيما تأتـي الوثائق التي نرشهـا إعالم اإلصالح 
كمحاولٍة للتغطية عىل الفساد الذي يمارسه قيادات 
اإلخـوان يف مـأرب وقبلها شـبوة ونهبهـم إليرادات 
الغـاز والنفـط، فقد طالبت ما تسـمى وزارة املالية 
بحكومـة املرتِزقة يف املذكـرة األوىل الصادرة بتاريخ 
٢٦ أغسـُطس ٢٠٢٠م، منتحل صفـة محافظ عدن 
بـ»إخـالء العهـد املرصوفـة بنظـره خـالل األعوام 
٢٠١٩-٢٠٢٠م، بإجمـايل ٣ مليـارات و٣٠٠ مليون 
ريـال، منها مليـار ريال (نفقـات عاجلـة -يونيو، 
دعـم خدمي-أغسـُطس، البنية التحتية -ديسـمرب 

(أرضار  ريـال  مليـون  و٢٠٠  ومليـار  ٢٠١٩م)، 
السـيول) أبريـل، (خطـة اإلصحـاح البيئـي) مايو 
٢٠٢٠م، داعياً املرتـِزق مللس إىل رسعة إخالء العهد، 
وفقـاً للقوانني واللوائـح املنظمة لذلـك، التي تعترب 
«عدم تصفيـة أية عهدة بعد مرور شـهر واحد عىل 
األكثر من إنجاز الغرض الذي رصفت ألجله، مخالفة 
تسـتوجب مسـاءلة من قام بالرصف واملسـلم إليه 

العهدة، بالتضامن يف رد املبالغ املنرصفة». 
ويف مذكرٍة أُخرى اتهمت ما يسـمى وزارة املالية 
بحكومـة الفنـادق، منتحـل صفـة محافـظ عدن 
باالسـتيالء عـىل ٢٧ مليـاراً و٧١٠ ماليـني ريال من 

إيـرادات الحكومـة وتوريدهـا إىل حسـابات بنكية 
غـري قانونية، مؤّكــدة أن املرتِزق أحمـد مللمس لم 
يلتـزم بتوريد كامـل املوارد املحصلـة (املركزية) إىل 
«الحسـاب الحكومي» وهو ما يكشـف حجم النهب 
والفسـاد الذي تمارسه السـلطات املرتِزقة متعددة 

الوالءات بني أبو ظبي والرياض. 
ولفتت املذكـرة إىل أن هناك مبالَغ لم يتم إقفالها 
يف حسـاب الحكومة العام ومنهـا ٢٦٦ مليون ريال 
رسـوم رضيبيـة وجمركيـة -نوفمـرب ٢٠٢١، و٢٧ 
ملياراً و٣١٠ ماليني ريال رسـوم جمركية ورضيبية 

للفرتة يناير-نوفمرب ٢٠٢١م. 

 : طاابسات
تعيـش محافظـة أبـني املحتّلـة عـىل صفيـٍح سـاخن مـن املواجهـات 
واالشتباكات املتبادلة بني أدوات ومرتِزقة تحالف العدوان، والتي كان آخرها 
تعرض ٦ مسـلحني من ميليشـيا االنتقايل، أمس الثالثـاء، إلصاباٍت خطرية 

بعد استهداف طقمهم العسكري بعبوٍة ناسفة يف الطريق العام. 
وأَشـاَرت مصادر محلية يف أبني املحتّلة، أمس، إىل أن مسـلحني مجهولني 

استهدفوا طقماً عسكريٍّا تابعاً لالنتقايل وعىل متنه عدد من امليليشيا املوالية 
لالحتـالل اإلماراتـي، وذلك أثناء مـروره من إحـدى الطرقات الرئيسـية يف 

مديرية املحفد، عندما كان متجهاً لتعزيز نقطة تابعة له يف املديرية. 
وشـهدت مديريـة املحفـد خالل األسـبوع الجـاري عدداً مـن الهجمات 
املتبادلة بني ميليشـيا االنتقايل وعنارص ما يسمى تنظيم القاعدة التكفريي 
وحـزب اإلصـالح، خلفت قتىل وجرحـى يف صفوف املجلـس املدعوم من أبو 

ظبي. 

الظغابُئ الساطئ تساصئُض أضبَر 
طظ 57 ألش صدغئ خقل السام 

املظخرم 1443عـ
 : خظساء

بلغت القضايا الـواردة إىل النيابة العامة أكثر من ٥٧ ألف 
قضيـة خالل العام الهجـري ١٤٤٣ تم إنجاز ما نسـبته ٧٥ 

٪ فيها. 
ووفقـاً للنرشة الدورية الصادرة عـن مكتب النائب العام 
بمؤرشات العمل القضائي لنشـاط النيابـة العامة من واقع 
نظام سـري الدعاوى الجزائية للعام القضائي ١٤٤٣هـ، فقد 
بلغ عدد القضايـا الواردة إىل النيابة العامة ٥٧، ٤٤٤ قضية، 
تـم الترصف بــ ٤٣٫١١٤ قضيـة واملتبقـي ١٤٫٣٣٠ قضية 

بنسبة إنجاز ٧٥ ٪. 
وبيّنت النرشة أن عـدد القضايا الواردة يف الجرائم العامة 
٥٠٫٧٧٧ قضيـة، تم التـرصف يف ٤٠٫٣٣٧ قضيـة، واملتبقي 
١٠٫٤٤٠ قضيـة بنسـبة إنجـاز ٧٩، ٤٤ ٪، فيمـا بلـغ عـدد 
القضايـا الـواردة يف جرائم األموال العامـة ١٩٨٩ قضية، تم 
الترصف يف١١٨٧قضية، واملتبقي ٨٠٢ قضية بنسـبة إنجاز 

.٪ ٥٩٫٧١
وبشـأن جرائم العـدوان أوضحت النيابـة العامة أن عدد 
القضايـا الـواردة لجرائـم العـدوان بلـغ ٤٦٧٨ قضيـة، تم 
التـرصف يف ١٥٨٩ قضيـة، واملتبقـي ٣٠٨٩ قضية بنسـبة 

إنجاز ٣٤ ٪. 
ويف مـا يخص نشـاط نيابات االسـتئناف فقـد بلغ عدد 
القضايـا الـواردة إىل نيابات االسـتئناف ١٥٫٨١٠ قضايا، تم 
التـرصف بـ ١٤٫٧٩٢ قضيـة، املتبقي ١٠١٨ قضية بنسـبة 

إنجاز ٩٣٫٥٤ ٪. 
وحول نشـاط مكتب محامي عـام نيابات األموال العامة 
بلـغ عـدد القضايا الـواردة إىل مكتـب محامي عـام نيابات 
األمـوال العامـة ٤٤٩ قضيـة تم التـرصف بــ ٤١٩ قضية، 

واملتبقي ٣٠ قضية بنسبة إنجاز ٩٣ ٪. 

صئائُض املعرة تسطُظ الظفَري السام 
بعجه اقتاقل والاعاجث افجظئغ

 : طاابسات
أعلنـت قبائُل املهـرة املحتّلة، أمس الثالثـاء، النفري العام 
يف وجـه االحتـالل والتواجـد األجنبـي الـذي يسـتهدف أمن 

واستقرار املحافظة. 
وأّكــدت قبائـل املهـرة يف اجتمـاٍع عقدته، أمـس، لجنة 
االعتصام السـلمي يف املحافظة والتي تضـم كربى املكونات 
القبلية والسياسـية واالجتماعية املناهضة للوجود األجنبي، 
اسـتعدادها ملواجهـة التَحّركات الجديـدة يف املهرة والوقوف 
يف وجه مخّطط االحتالل السـعودّي لوضـع املحافظة تحت 

وصايتها. 
وجـّدد املشـاركون يف اجتماع لجنـة االعتصام السـلمي 
برئاسـة الشـيخ القبيل البارز عيل سالم الحريزي، تمسكهم 
بخـروج القـوات األجنبية املحتّلـة من كافـة أرايض املهرة، 
ورفضهـم القاطع ملسـاعي جـر املحافظـة إىل مربع العنف 

والفوىض. 
ويأتي االجتماع، أمس الثالثاء، بعد يوم عىل قرار االحتالل 
السـعودّي تعيـني قائـداً جديـًدا ملا يسـمى محـور الغيضة 
العسـكري مـن القيـادات املحسـوبة عىل املجلـس االنتقايل 
التابع لالحتالل اإلماراتي، وذلك ضمن مخّطط يهدف لتسليم 
املحافظـة الواقعة عند تقاطع بحر العـرب واملحيط الهندي 

للميليشيا التابعة ألبو ظبي. 
إىل ذلـك قـال القيـادي يف لجنـة اعتصـام املهرة، مسـلم 
رعفيت: إن الدسـائس واملؤامرات التـي تحاك ضد املحافظة 
واليمـن بشـكٍل عام ُمسـتمّرة من قبـل االحتـالل األجنبي، 
ُمشـرياً إىل وجود مؤامرة كبرية تحاك ضـد املهرة وأبنائها ال 
ما يف الفرتة األخرية، التـي كثّـف فيها تحالف العدوان  ِســيـَّ
مـن نشـاطاته يف مطـار الغيضة؛ بَهدِف بسـط السـيطرة 
الكاملة عـىل املحافظة من خالل تنفيذ مخّططاته وأجنداته 

املشبوهة. 
ولفـت رعفيت إىل أن أبناء املهرة يرصدون ُكـّل التَحّركات 
املشبوهة التي يقوم بها االحتالل األجنبي من مطار الغيضة، 
وعرب أدواته باملحافظة، الذي يسـعى إلقالق السكينة العامة 

ونرش الفوىض والتخريب واالنقسام. 

وجائُض إسقم «اإلخقح» تتاول الاشطغَئ سطى شساد «اإلخعان» بضحش المظععبات لثى خخعطعط:وجائُض إسقم «اإلخقح» تتاول الاشطغَئ سطى شساد «اإلخعان» بضحش المظععبات لثى خخعطعط:
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 : خاص
مـع ثبـوِت عجِزهـا عـن تغيـري الواقـع الـذي 
اسـتطاعت صنعاُء فرَضه يف امليـدان وعىل الطاولة 
من خالل معادالتها االسـرتاتيجية الفاعلة وأبرزها 
معادلة حمايـة الثروات الوطنيـة، تحاول حكومة 
املرتِزقـة البحث عـن أوراق وأدوات أُخـرى لتعديل 
ـة امليـزاِن لصالـح تحالـف العـدوان األمريكي  كفَّ
السـعودّي اإلماراتـي، لكن النتيجة تأتي عكسـية، 
إذ رسعان مـا تجدد تَحـّركات املرتِزقة التأكيد عىل 
إفالسـهم وانعدام خياراتهـم يف مقابل تعاظم قوة 

وموقف صنعاء. 
آخر محاوالت املرتِزقة لتغيري واقع الهزيمة الذي 
يعيشونه كانت مطالبة الحكومة اللبنانية، بإغالق 
قناتـي «املسـرية» و»السـاحات» الوطنيتني اللتني 
تبثان من بـريوت، َحيُث أعلـن املرتِزقة عن توجيه 

مذكرة لوزير اإلعالم اللبناني بهذا الشأن. 
هـذا التَحـّرك يمثل فضيحـة جديـدة للمرتِزقة، 
سـواء مـن َحيـُث إنـه تَحـّرك ضـد حريـة اإلعالم 
التـي تكفلها القوانـني، أَو من َحيـُث كونه اعرتافاً 

بالعجز الكامـل عن مواجهة املتغـريات واملعادالت 
االسـرتاتيجية التي نجحت صنعـاء يف تثبيتها عىل 
أرض الواقع، والتي بات واضًحا أن تحالف العدوان 
ال يسـتطيع أن يفعـل أي يشء إزاءهـا، إال محاولة 
التغطيـة عليها من خـالل تكميم األفـواه وحجب 

الصورة التي تنقلها قناتي املسرية والساحات. 
وليسـت هذه املرة األوىل التي يسعى فيها تحالف 
العـدوان ومرتِزقته إلغالق وسـائل اإلعالم الوطنية 
الحـرة، فمنذ بدء العـدوان تعرضت العديد من هذه 
الوسـائل ويف مقدمتها قناة املسرية بشكل خاص، 
لعمليات حجب ومحاوالت إغـالق متكّررة من قبل 
تحالف العـدوان ورعاته الدوليـني، وهو ما مثل يف 
ُكـّل مرة اعرتافاً فاضحاً بعجز ترسانتهم اإلعالمية 
الضخمـة عـن مواجهـة قلـة قليلـة من وسـائل 

اإلعالمية الوطنية. 
ولطاملـا مثـل توّجـه تحالـف العـدوان ورعاته 
إىل اسـتهداف وسـائل اإلعـالم الوطني الحـر دليالً 
واضًحا عىل خشـيتهم من بروز الصورة الحقيقية 
للوضـع يف اليمـن بمـا يف ذلـك جرائم قتل الشـعب 
اليمنـي وتجويعـه، األمـر الـذي يكشـف بوضوح 

أنهـم يعتمدون عـىل تكريس صـورة مغلوطة لدى 
الرأِي العام الدويل واملحيل لتربير اسـتمرار العدوان 

والحصار. 
يشـار إىل أن هذه ليسـت املـرة األوىل التي تطلب 
فيهـا حكومـة املرتِزقـة من لبنـان إغـالق قناتي 
«املسـرية» َو»السـاحات»، األمـر الـذي يوضح أن 
املطلب نفسـه عدوانـي وغري قانوني وال يسـتحق 

االستجابة له. 
لكن حكومة املرتِزقة حاولت هذه املرة أن تسـنَد 
مطالبتهـا إىل قرارهـا األخـري بتصنيـف السـلطة 
تسـعى  َحيـُث  إرهابيـة»،  كـ»منظمـة  الوطنيـة 
السـتغالل هـذا القـرار للتأثـري عـىل العالقات بني 

صنعاء وبقية الدول. 
مـا تتجاهلـه حكومـة املرتِزقـة هـو أن قرارها 
بتصنيـف السـلطة الوطنية كـ»منظمـة إرهابية» 
كان أحد التَحّركات املتخبطة التي كشـفت إفالسها 
التـام وعجزها عن تغيري موازيـن املعركة، فالقرار 
جـاء يف األََسـاس كمحاولـة ملضاعفـة القيود عىل 
عملية دخول السـفن والبضائـع إىل ميناء الحديدة؛ 
باعتبَـار ذلـك رداً انتقاميـاً عـىل نجـاح صنعاء يف 

فرض حظر تصدير النفط الخام من املوانئ املحتّلة 
ورسقة إيراداته من قبل النظام السعودّي واملرتِزقة، 
لكن هذا الرد لم يفلح يف تغيري املعادلة الجديدة التي 
فرضتها صنعاء، بل إن دول العدوان قامت بالسماح 
لبعض سـفن الوقود التي كانت محتجزة بالدخول 
إىل مينـاء الحديـدة عقب إعـالن القـرار، يف خطوة 
أعتربهـا املراقبون تأكيداً من جانب تحالف العدوان 
نفسـه عىل أن قـرارات املرتِزقة ال قيمـة لها، بل إن 
البعـض اعتربها صفعـة مبارشة للمرتِزقـة؛ ألَنَّهم 
طالبوا تحالف العدوان بتشـديد إجـراءات الحصار 
واستئناف الحرب التي يحاول هو تجنب تداعياتها. 
إجمـاالً، يبدو أن نجـاَح صنعاء يف فرض معادلة 
منع نهـب الثروات، وإجبـار تحالف العـدوان عىل 
اللجـوء إىل املفاوضـات لتجنب عـودة التصعيد، قد 
أثـار جنوَن املرتِزقـة إىل الحد الـذي دفعهم لفضِح 
عجزهم الكامل وانعدام خياراتهم بأنفسـهم، وهو 
مـا يؤّكــد أن موقـف صنعاء سـيبقى هـو املؤثر 
دائمـاً عىل الطاولة ويف امليـدان، إذَا ال مجال ملقارنة 
الخيارات الفاعلة التي تمتلكها، باألساليب املرتبكة 

واملتخبطة التي يلجأ إليها العدّو ومرتِزقته. 

تقارير

اساراٌف جثغٌث بالسةج سظ تشغغر المسادقت الاغ شرضاعا خظساُء شغ المغثان وسطى الطاولئ

 طتاولئ شاضتئ لطاشطغئ واصع العجغمئ

وزغُر الظصض: وزغُر الظصض: السططات السسعدغئ تساططئ بحضض ق إظساظغ طع السفغظئ الشارصئ صئالئ جغجانالسططات السسعدغئ تساططئ بحضض ق إظساظغ طع السفغظئ الشارصئ صئالئ جغجان

  الســفغظئ ظطئ تتارق الســفغظئ ظطئ تتارق 99 َأغَّـام والطاصط سرض سطى السسعدّغغظ  َأغَّـام والطاصط سرض سطى السسعدّغغظ 
دشع تضالغش اإلذفاء لضظعط رشدعادشع تضالغش اإلذفاء لضظعط رشدعا

 ذالئظــا افطط الماتــثة بإسادة خطعط المقتــئ باّتةاه طغظائغ  ذالئظــا افطط الماتــثة بإسادة خطعط المقتــئ باّتةاه طغظائغ 
التثغثة وسثن بثًق سظ المعاظأ السسعدّغئالتثغثة وسثن بثًق سظ المعاظأ السسعدّغئ

 : خاص
أّكــد وزيُر النقل بحكومة اإلنقـاذ الوطني، عبد 
ــاب الدرة، أن السـلطاِت السـعوديَّة تعاملت  الوهَّ
بشـكل ال إنسـاني مع الحـادث الـذي تعرضت له 
شـحنٌة تجاريـة بحرية تابعة لتجـار يمنيني قبالة 
سـواحل جيـزان، َحيُث رفضـت االسـتجابة لنداء 
ام إىل  االسـتغاثة وتركت السـفينة تحرتق لعدة أَيـَّ
أن غرقـت، ُمشـرياً إىل أن هذا الحـادث إحدى نتائج 
تحويـل خطوط املالحـة باتّجاه موانئ السـعوديّة 
بـدالً عـن املوانـئ اليمنيـة، يف إطار الحصـار الذي 

يفرضه تحالف العدوان عىل اليمن. 
وكانـت سـفينة تجارية تحمل بضائـع متنوعة 

تتبع تجاراً يمنيني، تعرضت مؤّخراً لحادث مؤسف 
أَدَّى إىل اشـتعال النريان فيها وغرقها أمام سـواحل 
جيـزان.  وأّكـد وزيـر النقل يف حديث للمسـرية أن 
ام وغرقت  «السفينة الغارقة ظلت تحرتق ملدة ٩ أَيـَّ

بدون أي تجاوب من السلطات يف ميناء جيزان». 
وطالـب الـدرة األمـم املتحـدة بالتدخـل والبدء 
بإجراء تحقيق شـفاف للوصول إىل أسباب الحادث 
السـلطات  جانـب  مـن  الالإنسـاني  والتـرصف 

السعوديّة. 
وأوضح أن «الرشكة املالحية قالت إن الحادث بدأ 
بحريـق يف املحركات انتقل إىل قمـرة القيادة وتمت 
منـاَداة السـلطات البحريـة السـعوديّة لكنهم لم 
يجدوا أي تجاوب بل قابلتهم بحالة من الشماتة». 

مصـورة  مقاطـع  تداولـوا  قـد  نشـطاء  وكان 
للسـعودينّي وهم يخاطبون طاقم السفينة بلهجة 

شامتة ويقولون: «انظروا إىل سفينتكم تحرتق». 
وكانـت السـفينة تحمل أكثر مـن ١٨٥٠ حاوية 

تضم بضائع متنوعة. 
وقال الدرة: إن طاقم السفينة كان قد عرض عىل 
البحرية السـعوديّة دفـع تكاليف إطفـاء الحريق، 

لكن السلطات السعوديّة رفضت االستجابة. 
وأثـارت هـذه الحادثة موجـًة مـن ردود الفعل 
السـاخطة تجاه النظام السعودّي الذي ال ينفك عن 
تأكيد حقده عىل الشعب اليمني وتشفيه بمعاناته، 

ونظرته االستعالئية املريضة تجاه اليمنيني. 
وأّكــد وزيـر النقل أن هـذه الحادثَة مـن نتائج 

تحويـل خطوط املالحـة باتّجاه املوانئ السـعوديّة 
عـىل البحر األحمـر، بدالً عن املوانـئ اليمنية، وهو 
اإلجراء الذي جاء ضمن سلسـلة إجراءات الحصار 
اإلجرامي الـذي يفرضه تحالف العـدوان األمريكي 

السعودّي عىل اليمن منذ ثمان سنوات. 
وقـال الـدرة: إن صنعـاَء طالبت األمـَم املتحدة 
بإعـادة خطـوط املالحة باتّجـاه مينائَـي الحديدة 
وعدن، لكنها لم تسـتجب، ُمشرياً إىل أن أية سفينة 
تريـد الوصـول إىل اليمن تضطر للوقـوف يف موانئ 

جدة وجيزان. 
وأوضح الدرة أنه سـيتم التعويض عن الشـحنة 
الغارقة عـرب الرشكـة املالحيـة ورشكات التأمني، 

معرباً عن أمله بحل اإلشكاالت العالقة. 

إشقس المرتجصئ غثشسعط لمطالئئ لئظان بإغقق «المسغرة» و «الساتات»:



4
األربعاء والخميس

العدد

8 ربيع الثاني 1444هـ..
2 نوفمرب 2022م

(1515)
 

 : طاابسات
اختتمت، أمس األول، بالعاصمة صنعاء، أعماُل 
املؤتمـر الوطنـي األول للتكنولوجيـا املالية، والذي 

نظمه البنك املركزي اليمني. 
ـام،  وهـدف املؤتمـر، الـذي اسـتمر أربعـة أَيـَّ
والـرشكات  الرسـمية  الجهـات  بمشـاركة 
واملؤّسسات املالية والتكنولوجية وخرباء، إىل تبادل 
وتعزيز القاعدة املعرفية حـول التكنولوجيا املالية 
والشـمول املـايل، والتعـرف إىل التجـارب الناجحة 

والنماذج الرائدة يف بلدان العالم لالستفادة منها. 
وناقش املؤتمـر متطلبات دعم االبتكار وتطوير 
نماذج أعمال التقنية املاليـة، والخروج بآلية عمل 
لتطبيـق التكنولوجيـا املاليـة والشـمول املايل عىل 

مراحل. 
واسـتعرض املشـاركون يف املؤتمـر، متطلبـات 
تطويـر البنية التحتيـة والتنظيميـة الالزمة لدعم 
تطبيـق وتطويـر التقنيـة املاليـة يف الجمهوريـة، 
والبعد االسرتاتيجي للشمول املايل الرقمي وأهميته. 
املاليـة  للتكنولوجيـا  املعـريف  البعـد  وناقشـوا 

ودورهـا يف تعزيز التجـارة اإللكرتونية وأثرها عىل 
املستهلك، وتطوير املحفظة اإللكرتونية والتعريف 
باملجاالت التطبيقية املحليـة ومقارنتها بالتجارب 

العاملية. 
التنظيمـي  البعديـن  املشـاركون  وتنـاول 
والترشيعـي ودور الدولـة يف تنظيـم التكنولوجيـا 

املاليـة ومجـاالت تطبيقهـا، مسـتعرضني املدخل 
التعريفـي للتقنيات املالية ونمـاذج أعمالها، ودور 
األمن السيرباني يف دعم وتعزيز التكنولوجيا املالية. 
الجدير ذكره بأنه سـيتم يوم غد افتتاُح املعِرض 
الوطنـي األول للتكنولوجيـا املاليـة الذي يسـتمر 

ام.  لستة أَيـَّ

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

طضاُإ خظاسئ ذطار غخادُر بماظغئ أذظان طظاةات طجوَّرة وطظاعغئ
 : ذطار

صادر مكتب الصناعـة والتجارة بمحافظ 
ذمـار، أمس الثالثـاء، ٨ أطنان مـن املنتجات 
املنتهيـة الصالحيـة واملقلـدة واملـزورة غـري 

الصالحة لالستهالك اآلدمي. 
أوضـح مديـر مكتـب الصناعـة والتجارة 
إبراهيم الوريث، يف ترصيٍح لوسائل اإلعالم أن 
ام من عملية  مصـادرة املنتجات تأتي بعـد أَيـَّ
الضبط، واسـتكمال الوزارة إلجراءات الضبط 
بالتنسـيق مع الجهـات ذات العالقـة تمهيداً 

إلتالِفها. 
وأّكـد استمرار لجان اإلرشاف عىل األسواق 
يف النزول إىل املحالت التجارية بمركز املحافظة 
واملديريـات للرقابـة عـىل الوضـع التموينـي 

لالشـرتاطات  مطابقتهـا  ومـدى  والسـلع 
واملواصفات. 

وأَشـاَر إىل أن عمليـة الضبـط واملصـادرة 
تأتي يف إطار أعمـال الرقابة امليدانية، وتنفيذاً 
لتوجيهـات قيادتـي وزارة الصناعة والتجارة 
ومحافظـة ذمـار يف مضاعفة جهـود الرقابة 
حمايـة  لضمـان  األسـواق  عـىل  واإلرشاف 
املستهلك من املواد واملنتجات املرضة بالصحة. 
وبنّي الوريـث أن املنتجات املصادرة تنوعت 
بـني تزويـر تاريـخ اإلنتـاج وتقليـد عالمـة 
منتجـات أصلية ومنتهيـة الصالحيـة، داعياً 
الجميـع للتعاون مع املكتـب يف اإلبالغ عن أية 

مخالفات. 
وأّكــد أن مكتـب الصناعة لـن يتهاون يف 

ضبط املتالعبني بقوت املواطن. 

مـن جهتـه أوضـح نائـب مديـر مكتـب 
الصناعـة للشـؤون التجارية، نـارش عمران، 
بأن املنتجات التي تم مصادرتها شملت حليب 
وبودرة أطفال وألبان وفاصوليا ومواد تنظيف 
ومكمـالت غذائية لألطفال وحفاظات وأدوات 

تجميل وغسيل وشامبوهات. 
وأشـاد بتعاون األجهـزة األمنيـة والنيابة 
العامة مع مكتـب الصناعة يف عملية الضبط، 
مؤّكــداً اسـتمرار النـزول امليداني لألسـواق 

للمتابعة واإلرشاف. 
الصناعـة  مديـر  نائبـا  أشـار  بدورهمـا، 
للشـؤون الصناعية محمـد اليـازيل واإلدارية 
واملالية محمد األكوع، إىل أنه سـيتم استكمال 
اإلجـراءات القانونية لعملية إتـالف الكميات 

املصادرة بالتعاون مع الجهات املعنية. 

تعزغُع طساسثات ظصثغئ سطى املادررغظ 
طظ ترغص جعق بغئ الفصغه بالتثغثة

 : التثغثة
وّزع مكتُب الهيئـة العامة للزكـاة بمحافظة الحديدة، أمس األول، 
مسـاعدات نقدية للمترضرين من حريق سـوق بيت الفقيه املركزي، 

البالغ عددهم ١٠ مترضرين. 
وخالل التوزيـع الذي حرضه نائب مدير مكتـب الهيئة باملحافظة 
محمد الوسـع، وأمني محـيل املديرية عبدالله مهـدي ومدير املصارف 
أحمد مهدي، ومدير فـرع الهيئة بمديرية بيت الفقيه محمد الفضيل، 
أشـاد وكيل املحافظة املساعد ملديريات املربع الجنوبي مطهر الهادي، 
بجهـود الهيئة يف تبني ودعم الحـاالت اإلنسـانية الطارئة واملترضرة 
جـراء الكـوارث الطبيعيـة، داعياً رجال املـال واألعمـال إىل املبادرة يف 
إخـراج الـزكاة بكافـة أنواعها املختلفـة، لتحصني أموالهـم، وملا فيه 

املساهمة يف املشاريع التي تنفذها الهيئة. 
مـن جهته، أّكـد مدير فرع الهيئـة العامة للزكاة باملحافظة جمال 
الحمـريي أن توزيـع هـذه املسـاعدات يأتي ضمـن مشـاريع الزكاة 
الطارئة إلغاثة املترضرين من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق وسيول 
األمطار، وغريها من املشاريع الخدمية والتنموية واملساعدات النقدية 

والعينية التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة. 

الئظُك املرضجي غثااُط أسماَل املآتمر العذظغ افول لطاضظعلعجغا املالغئ

طتاشُر سمران غثّحـظ طثغَط الظعر الطئغ املةاظغ إلزالئ املغاه الئغداء بمساحفى 22 طاغع

رئغُج العزراء غظاصُح اتاغاجات طتاشزئ لتب طظ املحارغع الثثطغئ والاظمعغئ
 : خظساء

أبدى رئيُس مجلـس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز 
بن حبتـور، اسـتعداد الحكومة لتلبيـة احتياجات 
محافظة لحج من املشـاريع الخدميـة والتنموية، 
مؤّكــداً أن الحكومة سـتعمل عـىل توفريها وفقاً 
لألولويات واإلْمَكانات املتاحة، ويف مقدمتها إصالح 
الطريـق (الهجـر –ظمـران –مكحـل) الرابط بني 

محافظتي عدن وتعز. 
جـاء ذلـك يف اللقاء الـذي جمع رئيـس مجلس 
الـوزراء بمحافظ محافظة لحـج، أمس الثالثاء، يف 

العاصمة صنعاء. 
وخـالل اللقاء الذي ناقش أوضاع محافظة لحج 

واحتياجاتهـا مـن املشـاريع الخدميـة والتنموية، 
اسـتعرض املحافـظ جريـب، أوضـاع واحتياجات 
واالجتماعيـة  األمنيـة  الجوانـب  يف  املحافظـة 
والتنموية والخدمية، ُمشرياً إىل جملة من املتطلبات 
الطارئة يف مجاالت التعليم والصحة واملياه والطرق 

والكهرباء والطاقة. 
ولفـت إىل أهميّـة إصالح املناطـق املترضرة من 
طريق الهجر -ظمران -مكحـل بمديرية القبيطة، 
كـرضورة ملحة للمرور اآلمن للمركبات وانسـياب 
حركتهـا يف هذا الطريق الرابط بني محافظتي عدن 
وتعز؛ باعتبَاره طريقاً بديالً للمركبات خالل الفرتة 

الراهنة. 
وأَشـاَر محافظ لحج إىل أهميّة العمل عىل إعادة 
بناء كلية املجتمـع يف القبيطة التي دّمـرها طريان 

العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي والعمل عىل 
بنـاء مجمع إداري للسـلطة املحلية يف هذه املديرية 
الكبـرية، الفتـاً إىل الحاجـة لبنـاء خزانـات ميـاه 
وإصالح شبكة توزيع املياه للمواطنني، بما يخّفف 

من معاناتهم. 
مـن جهتـه أّكــد رئيـس الـوزراء أن الحكومة 
سـتعمل عـىل توفـري االحتياجـات الالزمـة وفقـاً 
لألولويـات واإلْمَكانـات املتاحـة مع إعطـاء عناية 
ـة للطريق الرابط بني تعـز وعدن عرب مديرية  َخاصَّ
القبيطـة، ممـا يحـد من حـوادث الطـرق وصون 

األرواح والبضائع. 
وأشـاد بجهود املحافظ جريب وزمالئه يف قيادة 
السلطة باملحافظة بمتابعة احتياجات املواطنني يف 

املحافظة من املشاريع الخدمية والتنموية. 

 : سمران
دّشــن محافظ عمـران الدكتـور فيصل 
محمـد  املحافظـة  وكيـل  ومعـه  جعمـان، 
املتوكل، أمـس الثالثاء، مخيـم النور الطبي 
وزراعـة  البيضـاء  امليـاه  إلزالـة  املجانـي 
املركـزي  مايـو   ٢٢ بمستشـفى  العدسـات 

التعليمي. 
جمعيـة  تنفـذه  الـذي  املخيـم  ويهـدف 
النرباس الطبيـة بتمويل من منظمة األيادي 
النقية، وبالتنسـيق مع املجلس األعىل إلدارة 
وتنسيق الشـؤون اإلنسانية والتعاون الدويل 
واإلدارة العامـة للمخيمـات بـوزارة الصحة 

ومكتب الصحـة باملحافظة، عىل مدى أربعة 
ام، إىل إجـراء املعاينة والفحوصات ألكثر  أَيـَّ
من ألـف و٥٠٠ حالة من الفقراء واملعوزين، 
باإلضافة إىل إجراء ٢٠٠عملية جراحية إلزالة 
امليـاه البيضـاء وزراعـة العدسـات ورصف 

األدوية مجاناً. 
جعمـان  املحافـظ  أّكــد  التدشـني،  ويف 
والوكيـل املتـوكل أهميّـة املخيمـات الطبية 
يف تخفيـف معاناة املـرىض املحتاجني الذين 
التـداوي  دون  الصعبـة  أوضاعهـم  تحـول 
والعالج، مشـيدين بأنشطة جمعية النرباس 
معانـاة  مـن  التخفيـف  عـىل  وحرصهـا 

املحتاجني ال سيَّما يف ظل الحصار الجائر. 

من جانبه أشـار مدير عام مكتب الصحة 
العامة والسـكان باملحافظة الدكتور محمد 
الحوثـي ورئيـس جامعـة عمـران الدكتور 
خالـد الحوايل، إىل أهميّـة املخيم يف التخفيف 
مـن معاناة مـرىض العيون والفقـراء الذين 
ال يسـتطيعون تحمل تكاليـف العالج يف ظل 
الظـروف االقتصادية الصعبـة التي تمر بها 

البالد. 
وثمنـا دور الجمعيـة يف إقامـة مثل هذه 
املخيَّمات املجانية إلجراء املعاينة والعمليات 
الجراحيـة إلزالـة امليـاه البيضـاء وزراعـة 

العدسات. 
من جهته أوضح املدير التنفيذي للجمعية 

املعاينـة  أن  األشـول،  عبدالحـق  الدكتـور 
والفحوصات املجانية للمسـتهدفني ستتم يف 
اليومـني األول والثاني بينما إجراء العمليات 

يف اليومني األخريين. 
وأَشـاَر إىل أن تنفيـذ املخيـم يأتي يف إطار 
العديد من املشـاريع التـي تنفذها الجمعية 

بالرشاكـة مع الجهات املعنية، للتخفيف من 
معاناة مرىض العيون يف مختلف املحافظات، 
داعياً كافة الجهات ورجال املال واألعمال إىل 
التفاعل واإلسـهام يف دعم األنشـطة الطبية 
املجانيـة التـي تنفذهـا الجمعيـة للفقـراء 

واملحتاجني. 

غعثُف المثغط إلى إجراء أضبر طظ 1500 طساغظئ و200 سمطغئ جراتغئ:



5
األربعاء والخميس

العدد

8 ربيع الثاني 1444هـ..
2 نوفمرب 2022م

(1515)
استطالع 

 : طظخعر الئضالغ
التفـت يميناً وشـماالً واملـرىض يتأوهـون ويعانون 
وتـكاد أبصارهم تـربق إىل السـماء وأرواحهـم الطيبة 

والنقية تفارق أجسادهم. 
تعدهـم الثوانـي والدقائـق والسـاعات لتخـرج من 
أوسـاطهم بني الفينـة واألُخرى جثة كانـت من ضمن 
أجسـادهم املنتظرة للرحيل إىل السماء، بعد أن حصلت 
عىل ما أمكن من املسـكنات واملهـدات، وفقدت األمل يف 
الرحيل إىل دولة أُخرى تحصل فيها عىل الرعاية الصحية 
السـليمة والعالجات واألدوية املمنوع دخولها إىل اليمن 
بفعـل الحصار األمريكي السـعودّي اإلماراتي عىل أبناء 

الشعب اليمني. 
والحصـار  العـدوان  زمـن  يف  اليمنيـون  املـرىض 
يصارعـون؛ ِمـن أجـِل البقـاء، ويعيشـون قصصاً من 
ة  الرحيـل والرتحـال بـني مستشـفيات اليمـن الَخاصَّ
والحكومية التي يقترص جهدها وخدماتها عىل معالجة 
مـا أمكن من بعض األمـراض؛ نظراً لتدهـور خدماتها 
بفعل الحصـار واإلرث البغيض الذي خلفته الحكومات 
السابقة عىل مستوى القطاع الصحي وباقي القطاعات 

الحيوية والخدمية. 
ويف جولـة ميدانية لصحيفة «املسـرية»، يؤّكـد عدد 
من املـرىض اليمنيني أن حصار مطار صنعاء الدويل من 
قبل قوى العدوان والحصار األمريكي السـعودّي يمعن 
يف قتلهم، وينتزع حقوقهم يف الحياة والعالج، مشـريين 
إىل أن أية الُهــدن السـابقة لن تجدي نفعاً لهم وأن أي 

تمديد دون الفتح الشامل للحصار مرفوض. 
ويحمـل املـرىض يف حديثهـم لصحيفـة «املسـرية» 
األمـم املتحدة واملنظمـات اإلنسـانية والحقوقية كامل 
املسـؤولية، الفتـني إىل أن املجتمـع الـدويل ومنظماتـه 

رشكاء يف القتل واإلبادة املتعمدة للمرىض اليمنيني. 
ويطالـب املـرىض املجتمـع الـدويل واألمـم املتحـدة 
بالقيام بدورهم إلنهـاء العدوان ورفع الحصار وتقديم 
املتورطني يف قتلهم للعدالة الدولية، مذكرين بأن جرائم 
العدوان والحصار لن تسـقط بالتقـادم وأن ما يمارس 

بحقهم يمثل تاريخاً أسود يف جبني اإلنسانية. 
 

طرضى الدمري غفاصمعن طساظاة املرضى 
املتاخرغظ

املواطـن عيل عـيل الجديعـي، مصاب بمـرض الكىل 
والسل الرئوي والربوستات وهذه من األمراض املتطلبة 
لرحلـة عالجيـة يف الخارج، يرقد يف مستشـفى الكويت 
بالعاصمة صنعاء يقول: «بعد أن فشلت ُكـّل محاوالتنا 
للحصـول عـىل رحلـة عالجية يف الخـارج طرقنـا ُكـّل 
األبواب يف املستشـفيات للحصول عىل العالج املناسـب 

فحّولونا إىل هنا». 
فيما يقول املريض أحمد سـفيان القفر، أحد مرىض 
الرسطـان الباحثني عن مصدر نجاة منذ سـنوات: «إن 
ُكــّل مرىض العالم مكفول لهم حـق العالج يف أية دولة 
مـا عدا املواطن اليمني، ملـاذا يحرمنا العدوان األمريكي 
السعودّي من حقنا يف الحياة وملاذا يشارك مجلس األمن 
واألمم املتحدة يف قتلنا والفتـك بناء وإبادتنا؟»، ويوجه 
سـفيان جملة من التسـاؤالت بقوله «أين هي املواثيق 
واملعاهدات الدولية؟ أين هي حقوق اإلنسـان التي طاملا 
سـمعناهم يتحدثـون عنهـا؟ أيـن هي كرامـة اآلدمي 
واإلنسـان؟ نحـن ال حول لنـا وال قوة يف هـذه الحرب، 
فلمـاذا يتعمدون قتلنا وحرماننا مـن حقنا املرشوع يف 

الحصول عىل الرعاية الطبية؟». 
ويتابع سـفيان القفر يف حديثة لصحيفة املسـرية 
«نخاطـب ضمـري ُكــّل أحـرار العالم بـأن يقفوا إىل 
جانـب مظلوميتنـا التي لم يسـبق لهـا مظلومية يف 
ا تمارسـه  التاريـخ، نقول لهم أمـا كفاكم صمتاً َعمَّ
أمريكا وأدواتها بحق الشـعوب؟ اكشـفوا حقيقتها، 
ال تصمتـوا اليـوم فقد يأتـي اليوم الـذي تقتلكم فيه 
أمريكا بدم بارد ودون ما تجدون من يقف إىل جواركم 

وينارصكـم». 
ويدعو القفر ُكـّل أحرار العالم واملنظمات اإلنسانية 
والحقوقية إىل الصدح بالحق وإشهار مظلومية الشعب 
اليمنـي وكشـف أمريكيـا وأدواتهـا امُلسـتمّرة يف قتـل 

الشعب اليمني وحصاره ومصادرة حقوقه. 
بدوره، يقول يارس الحاشـدي والـد الطفلة «مودة» 
التـي فارقت الحياة قبل عام؛ بَسـبِب مرض الرسطان: 
«كنـت أبحث عن أية فرصـة لعالج طفلتـي يف الخارج 
لكنـي لـم أجـد أي أمـل غـري االستسـالم والبقـاء يف 

املستشـفيات اليمنيـة املحرومـة من األجهـزة الطبية 
الحديثة والكثري من العالجات املناسبة، فكانت النتيجة 
أن ارتقـت روح ابنتـي إىل باريها مودة مقتولة شـهيدة 

بحصار العدوان عىل مطار صنعاء». 
األمريكـي  بالقـول: «العـدوان  الحاشـدي  ويـردف 
السـعودّي يتلـذذ يف قتل أطفالنـا ومنعهم مـن حقهم 
يف العـالج، ومـع هـذا لم نشـهد أي دور لألمـم املتحدة 
ومجلس األمن واملنظمات اإلنسانية غري الصمت وجني 
األمـوال مقابل ذلك، فلنا الله وسـوف نأخذ بحقنا دون 
أي نقصـان، مـا زال يف عروقنـا قطرة دم تتَحـّرك وما 
دام أنفاسـنا ُمسـتمّرة، وسـنأخذ بثـأر ُكــّل مرضانا 
وشهدائنا، وشعبنا العظيم من يوم إىل آخر يؤّكـد ذلك يف 

مختلف الجبهات». 
 

«التصعُق املسطعبئ تظاجع»
بهاتـني الكلمتـني يلخـص املواطـن محمـد غالـب 
الوصابي، املصاب بمرض الفشـل الكلوي بمستشـفى 
الثـورة العـام بالعاصمـة صنعـاء، حديثـه لصحيفـة 

املسـرية قائـالً: «صحيـح حرمونا من حقنا يف السـفر 
للعالج يف الخارج وهذا انتهاك صارخ لكل القيم واملبادئ 
اإلنسانية، لكن ما نعول عليه اليوم هو قدرة شعبنا عىل 
مواصلـة الصمود وانتـزاع حقوقه كاملـة، والحمُد لله 
ما شـاهدناه يف العروض العسكرية يعيد لنا األمل بذلك 
وبأن قيادتنا وقواتنا العسـكرية قـادرة بعون الله عىل 
انتزاع حقوقنا، واألخذ بثأر شـعبنا من الغزاة واملحتّلني 

واملحارصين لنا ولكل املرىض». 
 

«طظ تصغ أن أسغح»
مـن جانِبهـا الطفلـة فاطمـة الريمـي ذات العرشة 
األعـوام تقول: «ما ذنبي بأن أحـرم من حقي يف العالج 
أنـا لم أوِذ أحًدا وليس يل دخل يف الحروب وأبي مشـغول 
بمعالجتـي فلماذا يتعمـدون قتلنا باملـرض وحرماننا 
مـن العالج؟ ماذا نمثّل لهم؟ وملـاذا ُكـّل هذا الحقد عىل 
طفولتنـا؟ هـل طفولتنا تختلـف عن طفولـة أبنائهم 
وصغارهـم! ال أكاد أعرف يف أي عالم ولدت؟ هل نحن يف 
غابة يفتك القـوي بالضعيف؟ أين هي حقوق الطفولة 

يف وطني الجريح؟ لم نعد نسـتوعب الواقع وبتنا نراقب 
املوت ليَل نهاَر». 

وتواصـل الطفلة فاطمة الريمي حديثها وهي تذرف 
الدموع واآلهات وتتسـاءل: «من حقـي أن أعيش؟ من 
حقي أن أواصل دراسـتي وتعليمـي، من حقي أن أكون 
طبيبـة حـني أكـرب ألعالـج املـرىض، فلمـاذا ينتزعون 
حقوقـي ويصـادرون أحالمـي؟»، مردفـًة بالقول: «ال 
أمتلـك نفـيس فتـذرف الدمـوع»، وأنـا أسـجُل الكالَم 
الفصيـح واملطالب املرشوعة مـن طفلة يف عمر الزهور 
تعرف جرم عدو البرشية، إنها أمريكا يا سادة من تقتل 

البرشية اليوم تحت ذرائع واهية. 
مـرىض الرسطـان والكبـد والقلب والفشـل الكلوي 
وغريهـا مـن األمـراض التـي تفتـك بالشـعب اليمني 
املحـارص منذ ٨ أعـوام تـزداد أعدادهم يومـاً تلو آخر، 
ويفارق العـرشات منهم الحياة عىل أمـل االنتظار لفك 
الحصـار عىل مطار صنعاء الـدويل، يف ظل صمت أممي 
مطبـق وتواطؤ من قبـل املنظمات الدولية واإلنسـانية 

والحقوقية. 

تخار غصاطظا وصرخظئ لفدوغئ تفاصط طساظاتظا..
سثٌد طظ طرضى الغمظ المتاخرغظ لختغفئ المسغرة:

 المةامُع الثولغ طرغٌخ باظسثام الدمغر

  الةثغسغ طخاٌب بأطراض الضطى: ذرصظا أبعاَب ُضـّض المحاشغ المتطغئ بسث أن ُأغطص المطار بعجععظا
  الصفر طخاٌب بالســرذان: السثوان جــطإ تاى تصعصظا ضمرضى ولط غراِع أغَئ ترطات لعثا الحــسإ
  والــُث ذفطئ طاعشغئ جراء التخار: لط غضاِش السثواُن بتخار طرضاظا بض طظع سظعط السقج
  الطفطــُئ ببغظــئ طرغدــئ شــغ الساحــرة طــظ سمرعا: طــا ذظئظا؟
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- بدايـًة أُسـتاذ يونـس كنا قـد تناولنا يف 
مقابلـٍة معك قبل عام تقريبًـا حوَل وضع 
الرشكـة والقـرارات التي اتخـذت بإحالة 
املتسـببني بإهدار أموال الرشكـة.. إىل أين 
وصل ِمَلـفُّ اإلحالة؟ وهل تمت محاسـبة 
ومحاكمـة املحالـني؟ ومـاذا عـن عمليـة 
اإلصالحـات واملعالجات التي تـم إقرارها 
قبل أكثـر من عام إلعادة تشـغيل الرشكة 

والنهوض بها من جديد؟ 
َحيَّاكـم اللـه أخـي الكريـم، يف البدايـة 
نشـُكُر صحيفة «املسـرية» عىل اهتمامها 
مشـكالت  بمتابعـة  الكبـري  وتفاعلهـا 

وقضايا الوطن سعياً منها لتسليط الضوء 
للجهات املسؤولة حول مكامن االختالالت 
واملعوقات املؤّسسية يف بالدنا بقصِد الدفع 
بعجلـة اإلصالحـات والتقويـم املؤّسـيس 
والحكومـي وفـق موجهات السـيد القائد 

-سالم الله عليه-. 
فالحقيقـة  سـؤالك  بخصـوص  وأمـا 
ولألسـف الشـديد أن ملف فسـاد الرشكة 
وإهدار أموالهـا ال زال إىل اليوم وألكثر من 
عام يف الجهاز املركزي للرقابة واملحاسـبة 

ولـم يخرج تقريـر نهائي حـول هذا امللف 
إىل اليـوم والـذي بموجبـه يتـم اإلحالة إىل 
نيابـة األمـوال العامـة واالسـتناد عليـه، 
وهذا التأخري له عدة أسـباب تتعلق باآللية 

واإلجراءات التنظيمية للجهاز. 
وكذلك بوضعية الرشكة املتوقفة وترابط 
وتجاذبـات عـدة عوامـل داخلية سـابقة 
وحالية تكشـف طول املـدة وحقيقة مدى 
اإلهمـال والالمباالة يف نتائـج وآثار توقف 
الرشكـة وتراكمـات ذلك، مـع التأخري من 

قبل الجهاز، مما اضطرنا إىل عدم االنتظار 
أكثـر َوالقيـام برفـع هـذا امللـف إىل نيابة 
األمـوال العامـة وهيئة مكافحة الفسـاد 
املركـزي  الجهـاز  لتقريـر  االنتظـار  دون 
وذلـك إلخـالء املسـؤولية أمـام اللـه بأننا 
تواصلنـا مع ُكـّل الجهـات للقيام بدورها 

ومسؤوليتها. 
 

- بعد رفعكم ملف الرشكـة لنيابة األموال 
العامـة ومكافحـة الفسـاد إىل أيـن وصل 
امللـف؟ هـل تـم اسـتجواب مـن تتهمهم 

الرشكة بإهدار املال؟
يف الحقيقـة لم نتلـقَّ أي رد أَو تواصل أَو 
اتصال أَو طلبات أَو إفادة أَو اسـتجواب أَو 
تحقيق جرى يف ما يتعلق بالقضية من قبل 
هيئة الفساد يف طبيعة اإلجراءات املتعلقة 

بهذه القضايا. 
وأما مع نيابة األموال العامة فمن خالل 
متابعتنا للقضية مع النيابة وبسبب تأخر 
تقرير الجهـاز وإحالة املتهمني إىل النيابة، 
تبني لنا رضورة قيام الرشكة بتوكيل محاٍم 
متفـرغ ملتابعة امللـف أمام نيابـة األموال 
العامـة، َحيُث أن ملـف القضية يحتاج إىل 
تفـرغ وحضور دائـم ومالحقـة ومتابعة 
ووقت، وهذا ما لم نستطع القيام به اليوم 
لعدم وجود أية موارد مالية تمّكن الرشكة 

رئغج طةطج إدارة الحرضئ الغمظغئ لاضرغر وتسطغإ المطح غعظج السعجعة شغ تعاٍر لختغفئ المسغرة:

الحرضئ تسرضئ لظعإ ضئغر ولفجش لط غاط تظفغث أغئ خطعات سصابغئ تصغصغئ ضث الماعرذغظ
تصرغر شساد الحرضئ طا غجال تئغج أدراج الةعاز المرضجي لطرصابئ 

والمتاجئئ و «عغؤئ الفساد» لط تةِر أي اجاةعاب
أطعال الحرضئ الغمظغئ لاضرغر املطح.. شص ططح وذاب

  ِطَطشُّ شساد الحرضئ 
وإعثار أطعالعا ق زال 
إلى الغعم وفضبَر طظ 

سام شغ الةعاز المرضجي 
لطرصابئ والمتاجئئ ولط 
غثرج تصرغر ظعائغ تعل 

عثا المطش
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من متابعة هذا امللف وعدم الوفاء من قبل 
الجهات املساهمة بالتعاون وتقديم تمويل 
الخطة التنفيذية إلعادة النهوض بالرشكة 
من جديد للمرحلة األوىل التي تم مناقشتها 
وإقرارهـا وإقـرار تمويلهـا لنتمّكـن من 
والخطـوات  املتطلبـات  وتنفيـذ  التَحـّرك 
واألعمال واملهـام املتعلقة بتسـيري أعمال 
الرشكة منهـا متابعة متطلبـات مالحقة 

وإحالة املتسببني للجهات املختصة. 
 

- برأيـك أال يتطلـب هـذا تدخـالً مبارشا 
ومسؤوال وفاعال من قبل الجهات املساهمة 
َوذات العالقة والجهات املسـؤولة واملرشفة 
واملتابعـة إلدارة البـالد وتنميـة االقتصاد 
كـون هـذه الرشكـة أحـد أذرع التنميـة 

االقتصادية الوطنية؟ 
بالتأكيد.. هـذا هو الواجـب واملفروض 

القيام به. 
 

- ما األدوار التـي قامت بها ُكـّل جهة من 
ُكــّل تلك الجهـات ذات العالقـة بالرشكة 

وملف فسادها؟
يف الحقيقـة التدخـالت التـي تمـت هي 
تلـك التـي تمت قبـل أكثر من عـام والتي 
أعلـن عنهـا يف القـرارات التـي اتخـذت يف 
اجتمـاع الجمعيـة العامـة العاديـة وَغري 
العاديـة للرشكـة وقـرارات االجتماعـات 
التـي تمت قبـل انعقاد الجمعيـة وبعدها 
مع رؤسـاء الجهات املساهمة فيها والتي 
تمثـل حصتهـا ٧٥ ٪ وهي الهيئـة العامة 
العامة  واملؤّسسـة  واملعاشـات  للتأمينات 
للتأمينـات االجتماعيـة ووزارة الصناعـة 
والتجارة والبنك اليمني لإلنشـاء والتعمري 
والنسـبة الباقيـة ٢٥ ٪ مواطنـني وكانت 
الجهـة  هـي  للتأمينـات  العامـة  الهيئـة 
املسـؤولة عن إدارة الرشكة منذ تأسيسها 
إىل مرحلة توقفها وإفالسها َحـاليٍّا، بحكم 

امتالكها أكرب حصة بالرشكة ٢٥ ٪. 
والقـرارات املتخذة هي عـدم إبراء ذمة 
السـابقني وإحالة املتسببني لنيابة األموال 
العامـة وتكليـف الجهاز املركـزي للرقابة 
واملحاسـبة عـىل مـا تـم وإعادة تشـغيل 
الرشكة من جديد من خالل القيام بعملية 
إصالحـات ومعالجـات وقـد تـم بموجب 
هـذه القرارات تكليف مجلـس إدارة جديد 
إدارة  ملجلـس  رئيـس  كأول  وانتخابـي 
الرشكة من خارج الهيئة والذي شـجعني 
عىل القبول بهذه املهمـة مع هذه الرتكة 
املهولة هي الوعود التـي تلقيتها بالدعم 
واإلسـناد والتعـاون مـن قبـل رؤسـاء 
الجهات املساهمة والتي عىل إثرها قمنا 

بتقديم خطـة إصالح ومعالجـات جذرية 
من األلف إىل الياء وبموازنة تقديرية بالحد 
األدنـى تتمثـل يف إعـادة صيانـة وتركيب 
وتجهيز خط اإلنتاج املفكك من جديد ونقله 
من املبنـى القديم املتهالك ومـن الطريقة 
العمودية إىل أحد هناجـر املصنع بطريقة 
أفقية وإعادة تشـكيله وتجهيزه من جديد 
وفـق أحـدث املواصفـات وبتكلفـة إنتاج 
منخفضـة ٦٠ ٪ وبطاقـه إنتاجيـة تصل 
إىل ٥٠ طنـاً للورديـة وبتكلفة مالية بالحد 

األدنى 
مـن   ٪  ٢٠ تتجـاوز  ال 

تكاليف الدراسـات التي أعدت من سـابق 
إلعـادة النهوض بالرشكة من جديد وبأقل 
حتـى من دراسـة تكاليف صيانـة أعطال 

الخط السابق. 
وتم وضع خطة مالية وإدارية وتنظيمية 

وتشغيلية وتسويقية موزعة عىل ثالث 
مراحل وبموازنتها التقديرية والتي تم 
املوافقة عليها وإقرارها وإقرار تمويل 
إنتاجيـني  بخطـني  األوىل  مرحلتهـا 
متطلبـات  تلبيـة  بَهـدِف  جديديـن؛ 
واحتياجات السـوق املحيل واإلقليمي 
الغذائية والصناعية وبما يمكنها من 
تحقيق التنافسية والربحية والحفاظ 
عىل امليزة التنافسية للرشكة وغريها 
ولكننا تفاجأنا وانصدمنا بالالمباالة 
أمـام مشـاهدة الرشكـة متوقفـة 
ألكثر مـن عـام وتعـرض معداتها 
وآالتهـا وأصولهـا وممتلكاتها ُكـّل 
يـوم للتلـف والصـدأ والضيـاع أكثَر 
فأكثـَر مـع إطالـة غـري مفهومة يف 
إجـراءات املوافقة عىل تمويل الخطة 
املقـرة، واصطناع قائمة من العراقيل 
الختـالق  واملطالبـات  واالشـرتاطات 
واإلحبـاط  اليـأس  وصنـع  املعوقـات 
والتخـيل عـن املهمـة يف ظـل ظـروف 
ووضعية ماليـة وإدارية وفنية هشـة 
للرشكة رغـم علمهـم وتأّكـدهم بعدم 
وجـود أي مـورد مـايل أَو ريـال واحـد 

يمّكننا من تنفيذ أي يشء. 
أي أننـا يف ُكـّل اجتمـاع نخرج بقائمة 
مـن املطالبـات ال يرتافـق معهـا تقديم 
َحــّل واحـد أَو تقديـم أي دعـم أَو عون 
أَو مسـاعدة ومـع ذلك تجاوزنـا ُكـّل تلك 
الصعوبـات رغم خـذالن الوعـود من قبل 
الجهـات بتقديم العون َوالدعم واإلسـناد، 
وتحملنـا ُكــّل األعبـاء يف ظـل الخـذالن 
وقمنـا بإعداد الدراسـات والخطط الفنية 
وبحلـول  واملاليـة  واإلداريـة  والهندسـية 
ابتكارية تجاوزت عقبة املبالغ الكبرية التي 
كانت يف حسـبانهم إال أن ُكـّل تلك الجهود 

التـي تمت والقرارات والوعود السـابقة ال 
تـزال حرباً عىل ورق وأمانـَي طاملا ولم يتم 
إيفـاء الجهات املسـاهمة بوعودهـا التي 
لـم تمـت إىل اليـوم وال زلنا نتلقـى الوعود 
واملطالبات اإلضافية وامُلسـتمّرة ُكـّل مرة 

بقصد التنصل. 
 

- وضـع بهـذا الشـكل لهـذه الرشكـة أال 
يسـتدعي تدخالً مبـارشاً من قبـل وزارة 
صالحيتهـا  بحكـم  والتجـارة  الصناعـة 
املمنوحـة لها يف دورهـا اإلرشايف والرقابي 
تقويـم  يف  املسـاهمة  الـرشكات  عـىل 
االعوجاجـات وتقديم املعالجات وتصحيح 

االختالالت إلنقاذ هذه الرشكة؟
كالُمـك صحيح.. وعىل هذا األََسـاس تم 
تكليفـي من قبـل معـايل وزيـر الصناعة 
ــاب الـدرة  والتجـارة السـابق عبـد الوهَّ
القيـام بتويل هذه املهمـة وتحمل معالجة 
هذه الرتكة املهولة لذات الهدف ولكن كان 
النتقاله إىل وزارة النقل تأثرياً َكبرياً عىل ذلك 
وقـد أَدَّى إىل توقـف ُكـّل خطوات اإلسـناد 
الوحيدة وأقول الوحيدة التي كانت تدعمنا، 
وبالتـايل وجدنـا أنفسـنا أمـام قوائم من 
الطلبـات واإلمالءات مع ُكــّل اجتماع يتم 
مع مجلـس اإلدارة لتضاف رصيداً إضافياً 
يف قائمـٍة أُخـرى مـن القيود واملشـكالت 
والتفرج  والعراقيل  واملعوقات  واالختالالت 

والخذالن من قبل الجميع. 
 

- مـاذا بعد زيـارة وزيـر الصناعة الحايل 
ملقر الرشكة؟

مـع قيام الوزيـر محمد مطهـر، بتفقد 
الرشكة من الواقع من خالل زيارته ملصنع 
الرشكـة واالطالع من قلب الحقيقة وجدنا 
تغـريًا وتفاعالً مبـًرشا وهذا مـا نأملُه إن 
شـاء الله تعاىل خالل األيّام القادمة من مد 

يد العون لنا بإذن الله. 

  ضض الةعات الاغ 
تسعثت باصثغط السعن 

واإلجظاد لطحرضئ 
وصغادتعا وضعادرعا لط 
تِش بعسعدعا وطع ذلك 

لظ ظاثطى سظ اجامرار 
الصغام بمسآولغاظا

  لط ظاطصَّ أي رد َأو 
تعاخض َأو اتخال َأو 

ذطئات َأو اجاةعاب َأو 
تتصغص جرى شغ طا 

غاسطص بالصدغئ طظ صئض 
عغؤئ طضاشتئ الفساد

ارحغش
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شرتٌئ تسط العذظ
 خثغةئ الظسمغ

صنعـاء حضن الوطـن الذي يـأوي إليـه الجميع 

تحتضـن أبناء هذا الوطن من ُكــّل املحافظات ومن 

ُكــّل املذاهـب عاصمـة السـعادة واإلراَدة الصلبـة 

صنعـاء، عاصمـة تخلق فرحـة من صميـم املعاناة 

التي أُريد لها الغـرق بأتونها بفعل تحالفات عدوانية 

ُشنت عليها من ِقبل من يسمون أنفسهم جريانها إال 

أنهـا تأبى إال أن تكن لها فرحة يتجاوز صداها حدود 

الوطـن يف عـرٍس جماعٍي ألبنـاء وبنات هـذا الوطن 

الحبيـب وبرعايٍة كريمـة من الهيئـة العامة للزكاة، 

بجهود كريمة كللت بلوحة فرائحية مشـهودة ويوم 

حافـل بالسـعادة والفرحـة التـي تسـتحق الوقوف 

أمامها ملياً، فهذا نرص جديد يسطر بقائمة الصمود 

اليمانية املشهودة. 

الزكاة اليوم تحصن شـبابنا مـن الوقوع يف رشاك 

حـروب العـدّو األمريكي الناعمة فبعد فشـله الذريع 

يف حروبـه الخشـنة لن يكـن له يد يف حربـه الناعمة 

مـا دام التحصني والوعي لشـبابنا اليمني حارضاً يف 

ُكــّل امليادين التي تتطلب الوعـي والثبات، وما حفل 

الزكاة والعرس الجماعي للمستحقني لذلك إال شاهد 

من شواهد الوعي اليمني وهذا العرس الجماعي يعد 

األكرب يف املنطقة واألوسع شاهد حي عىل ذلك.

تصـل  فأموالكـم  تطمئنـوا  أن  لكـم  لألغنيـاء: 

ملسـتحقيها وثمرتها َهــا هي جلية أمامنـا جميعاً 

ونراها بأم أعيننا وما هذا العرس إال غيض من فيض 

عطاءات الزكاة، وشهدنا جهودها املشكور يف مختلف 

امليادين التي كانت حارضة بكل ميدان صمود وثبات 

وتنميـة يف مصارفها املختلفة، فهنيئاً لنا بكم وهنيئاً 

لنا بكم، يحق لنا أن نفخر بكم وبعظيم جهودكم. 

يحـق لنـا أن نفـرح ونبتهج ونسـعد َكثـرياً بهذه 

املناسـبة السـعيدة فهذا مهرجان العـرس الجماعي 

الثالـث يطل علينا ومعه فرحـة أكثر من عرشة آالف 

عريٍس وعروس من أبناء الوطـن الحبيب والجاليات 

العربيـة أَيْـضاً إنهـا فرحة تمتد ليشـاركنا بها أبناء 

الوطن العربي كافة.

وبهـذا نوجه صفعة لهذا املعتدي ولكل مخّططاته 

الراميـة إلسـقاط الشـباب اليمنـي يف أتـون حربـه 

الناعمـة ونغلـق عليه ُكـّل منفذ يمكـن أن ينفذ منه 

لينفذ مخّططاته الجهنميـة وتمثل عامل ردع يكفي 

لريمـي بهم بغرفهم السـوداء الفاشـلة ملخّططاتهم 

التي أُحبطت بعون الله وتوفيقه. 

إنهـا فرحـة يحق لها أن ترسـم عـىل الوجوه عىل 

امتداد جغرافية الصمود اليمني الخالد، مبارك لليمن 

العظيم هذا االحتفاء املبارك، مبارك للعرسان جميعاً 

وبالرفـاة والبنـني مبـارك لكم وإن شـاء اللـه حياة 

سعيدة نتمناها لكم من صميم قلوبنا. 

طظزمئ افطط الماتثة (افطرغضغئ).. 
وطفارصئ الترب والسقم شغ الغمظ (1) 

إبراعغط طتمث العمثاظغ
 

 طاملا كانت –وما زالت- الحرية هاجساً جمعياً متوقداً، 
وحقاً إنسانياً مطلقاً، ال يُستجدى وال يُوهب، وإنما يُنتزع 
انتزاعاً بعد تسـديد ثمنه املستحق من الدماء والتضحيات 
واملواقـف والبطوالت، ومواجهة املسـتعمر بكل قوة مهما 
كانـت ضخامـة وفتـك آلتـه القمعيـة التي يحـرص عىل 
اسـتعمالها -ضد الشـعوب- إىل آخر لحظة، وحني ال يجد 
بداً من الخضوع إلراَدة الشـعوب، يسارع إىل تغطية وجهه 
اإلجرامي بقناع من اإلنسانية املزيفة، مبدياً تفهمه مطلب 
الشـعوب، مؤّكـداً حقها يف الحرية، ليمنحها بموجب ذلك 
الـدور املخادع اسـتقالالً مغلماً ومفخخـاً ظاهره الحرية 
وباطنه تبعية أقبح واسـتالب أنكـى تديره وتكمل طريقه 

أيـاٍد وطنية محسـوبة عـىل الشـعب والثورة مـن مواقع 
قيادية عليا لصالح سـلفها املسـتعمر الخارجي مقابل ما تحصل عليه 
مـن دعمه ومسـاندته عـىل كافة املسـتويات واألصعـدة، وحرصه عىل 
ضمان بقائها يف كريس الحكم كاسـتحقاق مطلق للحاكم األبدي، وعند 
ذلك يتوجب عىل الشـعوب دفع ثمن الحريـة باهظاً مرة أُخرى للتخلص 
من مسـتعمر وطني عميل، ومسـتبد أكثر توحشـاً وإجراماً من سلفه، 
ومتسلط يرى الوطن أرضاً وإنساناً ملكية خالصة، والسلطة حقاً إلهياً 
محضاً، واملحكومني ُمَجـّرد أرقام، ال فرق بني البرش والحيوانات األليفة 
إال بمقـدار مـا تقدمه مـن خدمات ملالكهـا، وقد تكون األخـرية أفضل؛ 

كونها تخدم بصمت. 
كان مـا سـمي «الربيـع العربـي» محطة هامـة يف سـياق التحوالت 
السياسية العميقة، واسـرتاتيجية القوى االستعمارية الكربى يف عملية 
صناعة وإعـادة إنتاج األنظمة العربيـة املوالية لإلمربياليـة األمريكية، 
والعاملية بشـكل عـام، ناهيك عن األنظمة غري املتعاونة، حسـب وصف 
وزيـر الخارجيـة األمريكـي، كونداليـز رايـس، (2005 - 2009م) التي 
تسـلمت ملـف مـرشوع (الرشق األوسـط الجديـد)، مـن إدارة الرئيس 
األمريكي بوش االبن، وكانـت رائدة هذا املرشوع يف ُكـّل املحافل الدولية 
مبرشة بوالدة (رشق أوسـط جديد)، يقوم عىل مبـادئ الحرية والعدالة 
ة- يف  والديمقراطيـة التـي سـتنرشها أمريـكا -عـىل طريقتهـا الَخاصَّ
سـبيل تحرير شـعوب الـرشق األوسـط من هيمنـة وتسـلط أنظمتها 
الحاكمـة الديكتاتوريـة، واسـتبدالها بأنظمـة أكثـر انفتاحـاً وتفهماً 
ومرونـة يف مواقفها من الواليات املتحدة األمريكية، وأخواتها من القوى 

االستعمارية الكربى. 
هدف هذا املرشوع التفكيكي رصاحة إىل التخلص من األنظمة العربية 
الحاكمـة التي لم تشـفع لها عمالتهـا وارتهانها للقوى االسـتعمارية، 
وخدمتهـا يف البـالط اإلمربيايل عىل مدى عقود من الزمـن، ورغم ذلك لم 
تحـاول األنظمة الحاكمة العـودة إىل جادة الصواب، وتحسـني عالقتها 
بشعوبها، بل ازدادت تسلطاً وفجوراً وتوحشاً، األمر الذي جعل إسقاطها 
ة وقد اندلعت ثورات (الربيع  مطلباً شعبيٍّا، ورغبة جمعية عارمة، َخاصَّ
العربـي)؛ ِمن أجـِل تحقيق هذا الهدف أوالً وقبل ُكــّل يشء، وليكن بعد 
ذلك ما يكون، وكان هذا هو الجو املناسـب لتدخل القوى االسـتعمارية 
يف رسـم مسـار الثورات الشـعبيّة، وتوجيههـا ضمن مـدارات مصالح 
املـرشوع اإلمربيـايل، َحيـُث وقفت تلـك القـوى االسـتعمارية إىل جانب 
الشـعوب مباركة ثورتها ومؤّكـدة مرشوعيـة مطالبها، ومعلنة دعمها 
الكامـل، وقـد صدرت قـرارات مجلس األمـن، وتوصيـات منظمة األمم 
املتحدة بما يعزز حضورها يف هذا السـياق لتضع سيناريوهات متعددة 
لنهايات تختلف تفاصيلها يف تصوير املشـاهد الختامية يف حياة الزعماء 
والرؤسـاء والقادة العـرب الذين أمضـوا عقوداً من الزمـن يف خدمتها، 
لينتهـي بهـم املطاف ما بني الجئ سـيايس، ومعتقل يف السـجن، وقتيل 
بأيدي الثـوار، ورابع ُمنح حصانة أممية، ليس مـن قبيل مكافأة نهاية 
الخدمـة، وإنمـا؛ ِمن أجِل مهمة خيانية قادمة يختم بها سـجل عمالته 

وارتهانه وإجرامه. 
اسـتطاعت منظمة األمم املتحدة االستعمارية، عرب أقطابها الخمسة 
الفاعلني، وعمالئهـا وأدواتها ومرتِزقتهـا، تحويل ثورات 
(الربيع العربي) 2011م، إىل مجرى نهر مصالحها الكبري، 
واغتالـت إراَدة الشـعوب يف غمرة االحتفـال بها، وما بني 
غمضة عـني وانتباهتها، أصبـح الواقع أكثر مأسـاوية، 
وعالوة عىل الفسـاد والبطالـة والقمع والظلـم َو... إلخ، 
الذي كان سائداً سابًقا، برزت مظاهر مرعبة من االنفالت 
األمني، واالضطراب السـيايس، والرصاع املدّمـر عىل كافة 
املسـتويات يف ظل غيـاب الدولة (فراغ إداري)، وانتشـار 
ثقافـة الفيـد، وتصفيـة الحسـابات والثـارات القديمة، 
وأصبحـت مؤّسسـات الدولـة عبـارة عـن جهـاز كبـري 
مفـرغ بحّجــة رشوط الوفاق حيناً، وعـدم االتّفاق حيناً 
آخـر؛ وكون الفـرتة (انتقالية) لم يكن مشـجعاً لألطراف 
املتقاسـمة لكعكة الحكم يف التقارب فيما بينها وتقريب وجهات النظر 
بما يخدم الصالـح العام، نظراً لضيق الوقـت، وأولوية تحقيق املصالح 
الشخصية، ويف ظل فشـل طروحات الحكم التقدمية من ناحية، وفشل 
مرشوع اإلسالم السيايس اإلخواني يف عامليته عن إنتاج مرشوع سيايس 
ناجـح مـن ناحية ثانيـة، احرتقت آخر آمال الشـعوب يف اجـرتاح ثورة 
أُخرى، ومات اإلسـالم كمرشوع حياة يف نفوسـهم وثقافتهـم، وأيقنوا 
عجزه عن تلبية متطلبات املرحلة، أَو مالئمته للتطبيق كنظام حكم، عىل 
أرض الواقع، مستسـلمني ملقوالت الغرب االسـتعماري بوجوب التفريق 
ة بترصيف أمور  بني اإلسالم الخاص بطقوس العبادة، والسياسة الَخاصَّ
الحكـم، وأن ذلك هو أََسـاس النهضة ومرتكزهـا األول، وبذلك أصبحت 
الشـعوب العربيـة الضحية األكرب عىل مذبح السياسـة اإلمربيالية تلعن 
نفسـها إن هـي فكرت مـرة أُخـرى بالحريـة والعدالـة والديمقراطية 

والسيادة واالستقالل. 
كانـت ثورة الــ 21 مـن سـبتمرب 2014م، نقطة التحول السـيايس 
الكربى؛ ألَنَّها الثورة الشـعبيّة السـلمية الوحيدة، التي تجاوزت شـباك 
املؤامـرات اإلمربيالية، وانترصت إلراَدة الشـعب بالشـعب، وال يشء غري 
الشـعب، وأسـقطت مرشوع الوصايـة االسـتعمارية يف اليمـن إىل غري 
رجعـة، وألحقت بالواليات املتحـدة األمريكية، وأممها االسـتعمارية يف 
الغرب والرشق وما بينهما هزيمة نكراء سـاحقة، جعلتها تجرجر أذيال 
غطرسـتها املهينـة، وهي تخرج مـن اليمن صاغرة ذليلـة، معلنة أن ال 
سـلطة لسـفاراتها وال مندوبيها وال عمالئها يف اليمـن بعد اليوم، وهي 
تعي حقيقة ذلك الوضع وخطورته الكبرية عليها مستقبالً عىل مستوى 
املنطقة والعالم وجودياً وسياسيٍّا، فاليمن هي فاتحة املرشوع التحّرري 
العاملي َحـاليٍّا، وهي قائدته وحاملة لوائه عربياً وعامليٍّا، وهو ما تؤّكـده 
مدلـوالت الشـعار (الرصخـة)، كمرتكـز أيديولوجي مكثّـف، وتشـهد 
به مفاعيل املشـهد العسـكري امليداني، وطروحات املفاوض السيايس، 
ومبـادرات القيـادة الثورية والسياسـية التي تصـب معظمها يف خدمة 
القضيـة (الفلسـطينية) املركزية، وقضايـا محور املقاومـة والقضايا 
اإلنسـانية عامة، وغري ذلك من الشـواهد الحية املؤّكــدة لعاملية الثورة 
اليمنية، ومسرية الحرية والسيادة واالستقالل يف تشكلها الجمعي العام. 
لذلـك وغـريه.. كان لألمم املتحـدة اإلمربيالية، وزعيمتهـا األمريكية، 
وأخواتهـا األقطـاب االسـتعمارية موقف معـاد مطلق، تجاه الشـعب 
اليمني وثورته ومسـريته التحّررية العاملية، وهو ما يجعلنا نتسـاءل:- 
هـل كان هناك من سـبيل لتفـادي هذا العـداء اإلمربيـايل العاملي؟، وما 
طبيعـة املطالـب التي حملتها ثـورة الـ 21 من سـبتمرب 2014م؟، وما 
حالهـا اليـوم بعـد ثمانية أعـوام مـن العدوان، هـل جرى التنـازل عن 
أجـزاء منها أَو بعـض تفاصيلهـا، أم أنها ما زالت حـارضة بكل قوتها 
وتمامها حتى اآلن؟ وكيـف يمكن قراءة وتحليل صورة ثورة الـ 21 من 
سـبتمرب 2014م، وصدى نجاحاتها وانتصاراتها العسكرية والسياسية 

والتنموية يف منظور اإلعالم اآلخر سواء املعادي أَو الصديق؟. 
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يف  الرتفيـه  هيئـة  بـني  مـا  شـتان 
السـعوديّة وبني هيئة الـزكاة يف اليمن، 
تظهر الوجـوه بحقيقتها يف زمن تبديع 
وإنكار املعروف وتجميل وتنميق املنكر، 
يف أواخـر أُكتوبر تُقيم السـعوديّة حفل 
(الهالوين) كاشفًة فيه الوجه الحقيقي 
والشكل الطبيعي لها وملرشوعها بنفقة 
هيئـة الرتفيـه وتشـجيع هيئـة املنكر 

ومباركة إعالم الزيف والتزييف. 
ويف نفـس الشـهر واألسـبوع تُقيـم 

صنعـاء اليمـن حفالً هـو األكرب يف زرع 
االبتسـامة يف وجه أهل العفة والطهارة 
مسـافحني، (الُعـرس  غـري  محصنـني 
األكـرب) بنفقـة هيئـة الـزكاة الزاكيـة 
وحـرص القيـادة السـامية وتشـجيع 
ــة املنفقة الباذلة يف تزويج 10044  األُمَّ
عريسا وعروسا أغناهم الله من فضله. 
ومنكـر  صنعـاء  معـروف  بـني  مـا 
فـوارق  هنـاك  يوجـد  ال  الريـاض، 
زمنيـة لكن الفـوارق يف تجسـيد نوعية 
ة يف زمـن الحرب الشـيطانية  الُهــِويـَّ
يحتفـظ  اإلنسـانية  الفطـرة  وتمييـع 

اليمـن بُهــِويَّتـه اإليَمـانيـة اليمانيـة 
الخطرية  بمشاريعها  السعوديّة  وتظهر 
مـع االحتفـاظ بلقـب ُخـدام الحرمني 
الرشيفـني وأوليـاء االنفتـاح والتحرض 

والرتفيه. 
وما هو أسوء من الهالوين هو غياب 
عات السـماعني لـكل ناعق  صـوت اإلمَّ
املتحدثـني يف ُكــّل مناسـبة محمديـة 
أسـمعونا  اإلنسـانية،  حقـوق  باسـم 
أصواتكـم اليوم هنا وقولوا ملاذا ال تنفق 
أمـوال الرتفيـه والهالوين عـىل الفقراء 
واملسـاكني أم أن الفقـر هنـا قد أصبح 

غنيٍّا عن التعريف!
نلتمـس اليـوم ومن خـالل األعراس 
الجماعيـة السـابقة ويف هـذا العـرس 
الكبـري واملميز بـزواج أكثـر من عرشة 
آالف عريـس وعـروس مـن ُكــّل فئات 
املجتمع وحتى مـن الجاليات من الدول 
األُخـرى، ُكــّل ذلك وبرعاية مـن قيادة 
الثورة واملجلس السـيايس األعىل، نبارك 
للشـعب اليمنـي الفرحة الكبـرية ولكل 
العرسـان بالزواج ودام الله لهم الرسور 
الصالحـة  بالذريـة  لهـم  اللـه  وندعـو 

واملباركة. 



9
األربعاء والخميس

العدد

8 ربيع الثاني 1444هـ
2 نوفمرب 2022م

(1515)
 

طظ وتغ السرس 
الةماسغ افضئر شغ 

الغمظ 
أغعب أتمث عادي

متابعتي  خالل  من 

العـرس  ألحـداث 

األكـرب  الجماعـي 

الذي أقيـم بالعاصمة 

انتابنـي  صنعـاء 

أشـعر  لـم  شـعور 

حـني  قبـل  مـن  بـه 

العرسـان  شـاهدت 

فئـات  مختلـف  مـن 

الفقراء واملعوزين تبدو آثار البهجة والرسور ظاهرة 

عـىل ثناياهم أيقنـت أن الهيئة العامة للزكاة تسـري 

يف املسـار الصحيح ُخُصوصاً عندما نظرت إىل بعض 

العرسـان قد شاب شعر رؤوسهم وربما فقدوا األمل 

يف الـزواج ففتحـت لهم الهيئـة العامة للـزكاة بوابة 

األمل من جديد ليعربوا من خاللها إىل إكمال دينهم. 

فأية نعمة هذه وأي شـعور سعيد يشعر به هؤالء 

الفقـراء وهذا إن دل عىل يشء َفـإنَّما يدل عىل حكمة 

القيـادة التي أنعـم الله بها علينـا فبفضلها بعد الله 

أصبحت مشـاريع هيئـة الزكاة الخريية وامللموسـة 

يف الواقـع تضاهـي مشـاريع املنظمـات الوهميـة، 

فبهـذا الجهـد القويم التـي تبذله هيئة الزكاة لسـد 

حاجات الفقراء أصبح الشعب لم يعد بحاجة إىل تلك 

املنظمـات التي تنفق ماليني الدوالرات عىل مشـاريع 

لم تصل معظمها إىل مستحقيها.

10044 عريساً وعروساً شملت معظم املحافظات 

اليمنيـة رقـم لـم يتخيلـه الناظـرون إىل جمـال تلك 

اللوحة التي رسـمت بألوان الفرحة واالبتهاج؛ ألَنَّهم 

لم يشـهدوا مثله من قبل، فحني تعددت الجنسـيات 

يف ذلك املحفل العظيم علمـت أن قيادتنا الحكيمة لم 

تحمل هم الشـعب فحسب بل تعدى حملها الجاليات 

املقيمة يف اليمن وقد شـاهد الكثري وجود عرسان من 

جاليات أفريقية متعـددة، فهذا مؤرش يعطي دالالت 

ــة بأكملها إىل جانب هم  بأن قيادتنا تحمـل هم األُمَّ

شعبها.

فهذا املـرشوع الهائل يعمل عىل تحصني الشـباب 

مـن االنحـراف عـن الطريـق املسـتقيم والضالل يف 

غياهب املنكرات ومنه تنبعث رسـالة لتصل إىل اآلباء 

وأوليـاء األمور لتيسـري أمـور الزواج وعـدم املبالغة 

يف رفـع املهور حرصـاً يف الحفاظ عـىل تعزيز روابط 

املجتمـع؛ ألَنَّ يف تيسـريها لبنـة لبناء جيٍل متمسـٍك 

بالُهــِويَّة اإليَمـانية سليم من ُكـّل الشذوذ.

والعجيـب العجيـب أن نشـاهد هجمـات إعالمية 

مـن قبل وسـائل إعالم العـدوان لتحريف هـذا اإلرث 

الدينـي والسـعي لتضليل املجتمـع وتحريضهم ضد 

هـذا املـرشوع العظيـم والرتويج ملشـاريع االختالط 

والرقـص واملجون التي تقام يف ما أسـموه «موسـم 

الريـاض» فرتاهم يعظون أناملهم مـن كثر غيظهم 

ه يعترب انتصاراً بحق الشـعب  مـن هذا املرشوع، ألَنـَّ

بينما هم يواجهون االضطهاد بكل أشـكاله، فشكراً 

سـيدي القائد وشكراً سـيدي الرئيس وشـكراً هيئة 

الزكاة وال شكر للعمالء والخائنني. 

كتابات

شطسطغظغعن وأبغعبغعن سرجان ضمظ سرس خظساء افضئر
غتغى خالح الَتماطغ

 

القيـادة الثوريـة والسياسـية والهيئـة العامـة للزكاة 

ال تـزال تحمُل َهـمَّ املعرسين من شـباب اليمـن بالعرس 

الجماعـي السـنوي والـذي يضم فيه شـباب مـن الدول 

العربية. 

العاصمة صنعاء هي بمثابة األم الحاضنة لجميع أبناء 

اليمن، صنعاء هي األم لليمنيني وال يوجد لدى األم التمييز 

بني أبنائها وإن أسـاء إليها من بعـض أبنائها، فالعاصمة 

صنعاء تحمل يف مكونها السـيايس مشاعر األم مع أبنائها 

فمن حافظ عليها وعىل اليمن كُكل فقد أحسـن إىل نفسه 

قبل أن ييسء إليها وإىل اليمن وسـتظل صنعاء اليمن شـامخة بشموخ 

قيادة األبطال وتشـمخ بهم شموخ جبالها كما عطان ونقم ولن يُدنس 

تـراب اليمـن إال بعصيان بعـض أبنائها ولـن تُدنس العاصمـة اليمنية 

صنعاء بأقدام الغزاة. 

العـرس الجماعـي يف صنعاء يضم من الجنسـيات العربيـة ومتعدد 

املشـاركة مـن جميـع األحـزاب والقبائـل اليمنيـة وضـم شـباب من 

املحافظات امُلحّررة واملحتّلة، العاصمة صنعاء هي الحضن الدافئ والتي 

جمعت الشـباب يف هـذا العرس الجماعـي والذي لن يسـتثني أحداً من 

امُلعرسين من شباب اليمن. 

العـرس الجماعـي لم يكـن لليمنيني فقـط، إذ تم زفاف شـباب من 

الجالية الفلسطينية واألثيوبية، ولم يكن باإلقصاء الحزبي أَو املناطقية 

وتُعتـرب هذا املبادرة حسـنة وقرارا صائبـا من قبل القيادة السياسـية 

يف صنعاء، فسـالم ربي عـىل قياداتنا الصادقة الذين حملوا هم شـباب 

ــة وشباب اليمن.  األُمَّ

نشـكر القيـادة الثوريـة والسياسـية والهيئـة العامة 

للـزكاة الذيـن نالوا حـب الشـعب اليمني والذيـن حملوا 

الرحمة يف قلوبهم لتخفيف هم الشـباب املعرسين، فمثل 

هـذه القرارات من قبل القيـادة تدل عىل الرتاحم وهي من 

أخالق ومبادئ الدين املحمدي. 

قرار القيادة الثورية والسياسية يدل عىل الحرية لليمن 

وتأتـي من ثقـة النفس للقيـادة يف اتِّخاذ القـرار الداخيل 

للعـرس الجماعـي فلو نتسـاءل أن السـفري األمريكي يف 

صنعاء هل سيتم اتِّخاذ هذا القرار دون الرجوع إليه؟! ال. 

القيادة الثورية والسياسـية حّققت الحرية لـألرض وإعادة الكرامة 

لإلنسـان يف اليمـن والتـي أتت مـن الصمـود واملواجهة لقـوى تحالف 

العدوان ُكـّل هذا الصمود يف سـبيل حرية األرض واإلنسان اليمني وهذه 

نعمـة من الله علينا ونحن نقطف ثمرة من ثمار املسـرية القرآنية التي 

ترسخت دعائمها بالدم الطاهر النقي. 

من خـالل إقامة العرس الجماعي السـنوي يف صنعاء هـذا يُعربِّ عن 

أخـالق اليمنيني والرحمـة من خالل دمج امُلعرسين من شـباب الجالية 

الفلسطينية واألثيوبية وهذا املوقف يُعرب عن اللني والرق الذي خلقه الله 

يف قلوبنـا بالفطرة، فالعرس الجماعي هو عطف عىل املسـاكني وتنفيذ 

أمر الله تعاىل نحو الفقراء من خلقه يف هذه األرض. 

سرٌس جماسغ ورجائُض الصائث شغهسرٌس جماسغ ورجائُض الصائث شغه

اإلظساظغُئ شغ الغمظ.. َطظ غصُاُطعا؟! اإلظساظغُئ شغ الغمظ.. َطظ غصُاُطعا؟! 

حغماء التعبغ
 

مبارٌك الُعرَس الجماعـي الذي اجتمعت فيه 

فرحُة العرسان يف فرٍح جماعٍي مميز قل نظريه 

ولم يسبق له مثيٌل أن أقيم من أعراٍس جماعية 

يف املنطقة يف مهرجان البهجة الفرائحي الكبري 

الذي ضم عـدداً من اليمنيـني وإىل جانبهم من 

الجاليات العربية واألفريقية. 

مهرجاٌن واسـع النطـاق قد تُـوَج بحضور 

السـيد القائـد الـذي بارك للعرسـان ُعرسـهم 

امليمون وامُلبارك آمالً أن تكون األعراس ميرسة 

التكاليـف ال تُثقل كاهل الشـباب وتمنعهم من 

الـزواج وأن تكون سـهلًة بسـيطة بال ترًف وال 

إرساف. 

كلمتـه  خـالل  القائـد  السـيُد  وجـه  كمـا 

بتوجيهـات بعدم إطالق النـار يف األعراس وبال 

ضجيج مكـربات الصوت املزعجـة التي تزعج 

النـاس خـالل الليل كلـه وحتى الفجـر وتُقلق 

سكينتهم سـواء أكانت مناسبات اجتماعية أَو 

دينية. 

كما أّكـد السـيد القائد بأن تختفي املظاهر 

السـلبية والدخيلة عىل عاداتنا وتقاليدنا وعىل 

مجتمعنـا بشـكٍل عـام يف ُكــّل املناسـبات ال 

تقترص عىل األعراس فقط. 

أشاد السيد القائد بالدور العظيم الذي تقوم 

بـه الهيئة العامة للزكاة ُمنبهـاً إىل أهميّة عمل 

املزيد مثل هذه املشاريع واألعمال العظيمِة لها. 

كمـا دعـا السـيد القائـد إىل أهميّـة تفعيل 

هذا الفـرض اإللهي والركن اإلسـالمي املهم يف 

تحصني شبابنا يف أال يقعوا يف مستنقع الرذيلة، 

وملا لها من أثر اجتماعي إنسـاني يف مسـاعدة 

الفقراء وامُلعرسين يف عدم قدرتهم يف تأسـيس 

الحياة الزوجية. 

مثل هذه األعراس الجماعية تُثمر يف أن تُعّمر 

بيوتاً عامرة باملودِة والرحمة وتبني أرساً طيبة 

األصـل تقية القلب أفراُدها قائمون وسـائرون 

عىل نهج كتاب الله وسـنة رسـوله -صىل الله 

عليه وآله وسلم-. 

أم التسظ أبع ذالإ
 

تكثـر التحديات يف عالم تسـيطر عليه قوى 

الطاغـوت وتتحكـم بمجريـات األحـداث فيه، 

يف زمـٍن تكالب فيه األعـداء وتخفوا خلف قناع 

اإلنسـانية والسـالم وهم يف الحقيقـة وحوٌش 

بهيئـة بـرش يرتدون لبـاس املالئكـة وهم رش 

الخلق عند الله. 

الُهــدنـة املنتهيـة التي أنهـت مَعها مزاعم 

التحالـف وقيادته يف رغبتهم يف إحالل السـالم 

أَو أن لهم أية نيّة صادقه للدفع بعملية السـالم 

لتكـون حقيقـة يف أرض الواقـع ال حـربًا عـىل 

ورٍق يسـعون مـن خاللها إلطالـة الوقت وأمد 

الُهــدنة لتحقيق املزيد مـن مصالحهم ونهب 

املزيد من ثروات شعبنا اليمني العظيم. 

قـرار الحرب عىل اليمن كان أمريكيٍّا بامتيَاز 

وكذلك قرار إنهائها لن يكون إال من واشـنطن 

فمـن غـري الصـواب أن نعتقـد أن السـعوديّة 

واإلمـارات مـا زال لديهمـا رغبـة يف اسـتمرار 
الحرب أَو يف السري نحو التصعيد ُخُصوصاً بعد 
الرضبـات املوجعة التـي تلقتها سـابًقا والتي 
جعلتها تحسـب ألف حساب ألي تهديد تقدمه 
القيـادة وال تشـك يف مصداقيتـه أبـًدا فالبأس 
اليمانـي قـد أصابهـا حتى كادت سـماءها أن 
ات  تظلم من سـحب الدخان فيها بفعل املسـريَّ

اليمانية والصواريخ الباليستية. 
جرائم ُمسـتمّرة وتصعيـد متواصل للحرب 
بطـرق مختلفـة، ويبـدو أن امللـف اإلنسـاني 
أصبح آخر ورقة يتمسـك بها التحالف لتحقيق 
مـا عجز عـن تحقيقه بآلة الحـرب، فالحصار 
الخانـق عىل الرب والبحر والجـو، وقطع رواتب 
املوظفني دون مراعاة لظروف الحياة القاسـية 
التي باتت طبقة كبرية من أبناء الشعب تعيش 
تحت وطأتها كلهـا توضح حجم معاناة كبرية 
يعيشها أبناء شعبنا اليمني العظيم يف ظل هذا 
العدوان الغاصب عىل مرأى ومسمع من العالم 
املنافـق واملخادع وتثبت للجميع أن اإلنسـانية 

تقتـل يف اليمن عـىل أيدي قوى الـرش يف العالم 

وأدواتها القذرة يف املنطقـة ومرتِزقتها الخونة 

يف الداخل. 

يف النهايـة قـد تخـرس السـعوديّة وقيـادة 

ورفضهـا  تعنتهـا  مقابـل  الكثـري  التحالـف 

لرصف اسـتحقاقات الشـعب اليمنـي ومنحه 

كامل حريته وسـيطرته عىل موانئه ومطاراته 

وتمكينه مـن ثرواته التي يتـم نهبها وحرمان 

الشعب اليمني من فوائدها وخرياتها، فالشعب 

اليمنـي قـد أعلـن جهوزيتـه الكاملـة للدفاع 

عـن ثرواتـه وفرض سـيادته وكـرس الحصار 

املفـروض عليه مهما كلفه األمـر وذلك قرار ال 

رجعة فيه، لكن ما سـتخرسه قيـادة التحالف 

يف انسـحابها طوًعا من هـذه الحرب أقل بكثري 

من ما سـتخرسه أن أجربتهـا قواتنا عىل ذلك، 

فالشـعب اليمني لـن يقبل أن تقتل اإلنسـانية 

فيـه دون أن يحرك سـاكناً للدفاع عن نفسـه 

وكرامته وسيادته والعاقبة للمتقني. 
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 : خاص:
للمـرشوع القرآني ثالُث ركائز أََساسـية، وهي {املنهج، والقيـادة، واألمة}، 
وسنتناوُل ُكّل ركيزة من تلك الركائز عىل حدة، وسنبتدئُ هذه املساحة باملنهج.
وقد تحدث الشـهيُد القائُد يف (الدرس الرابع عـرش دروس رمضان) بأن اللَه 
يـَن َوُمنِْذِريَن َوأَنَْزَل َمَعُهُم  ِ سـبحانه وتعاىل عندما قال {َفبََعَث اللَُّه النَِّبيِّنَي ُمبَرشِّ

اْلِكتَاَب}(البقـرة: مـن اآليـة213) قـدم لنا القيـادة مرشوع متكامـل، [املنهج 
والعلم]، ألن من مقومات الوحدة بشكل صحيح هو ماذا؟ [منهج وقيادة].

ويشـري الشـهيُد القائـُد إىل أنـه ال يمكن أن نتصـور أمة توحـدت وال يكون 
توّحدها عىل أََسـاس [منهج وقيادة]، مضيفـاً: أنه حتى قبلياً يكتبون [قاعدة] 

يعني ماذا؟ منهج، ويختارون شخصاً كبرياً لهم معناه ماذا؟ قيادة.
ومما ال شك فيه أن أية أمة أَْو حركة ال تستطيع السري وامُليض يف مشوارها يف 

الحياة إال ويكون لديها منهجاً تسري عليه وخططا تعمل عليه.
ويف هـذا السـياق أّكـد الشـهيد القائـد بـأن: القـرآن الكريم يعطـي منهجاً 
متكامـالً ملختلف الوضعيـات ومختلف الحاالت، فالقـرآن الكريم يعطي منهجاً 
متكامـالً، منهجاً عملياً ملن يدعو ملن يخطب، ملـن يعلم ملن يتَحـّرك يف أي مجال 
من املجاالت، منهجاً متكامالً، ال يجعل شـيئاً عىل حساب يشء، ويف الوقت الذي 

يعطي أهمية لقضية يذكِّر بقضايا أخرى وإن كانت تبدو عادية. 

الصرآن الضرغط طظعاج تغاة طاضاطضالصرآن الضرغط طظعاج تغاة طاضاطض

طظ وتغ ساحعراءطظ وتغ ساحعراء
سعاطُض الظخر يف بعرة اإلطام التسني سطغه السقمسعاطُض الظخر يف بعرة اإلطام التسني سطغه السقم

عاحط العادسغ
لم يقدْم لنا التأريُخ درسـاً ماثالً للعيان عىل 

امتـداد التجربـة اإلنَْسـانية مثـل الـدرس الذي 

تمخضت عنه ثورُة اإلمام الحسـني عليه السالم 

للبرشية جمعاء.

ولعلنـا لن نأتـَي بجديـد يف قولنـا إن العربة 

التـي يمكـُن لإلنَْسـان أينما كان اسـتخالُصها 

مـن الفكـر الحسـيني تصطـف بال أدنـى ريب 

إىل جانـب املسـتضعفني الذيـن غالبـاً ما تكون 

مطرقة ومشارط املستكربين موغلة يف دمائهم 

وأَْرَواحهـم، وإذا عرفنـا أن الثـورة الحسـينية 

بمدلوالتهـا الواضحة للعيان تنتسـُب إىل الثورة 

زخَمهـا  منهـا  وتسـتمدُّ  العظيمـة  املحمديـة 

اإلنَْساني الخالد، فإننا حني ذاك سنصُل بال أدنى 

عنـاء إىل عوامـل النرص يف ثورة اإلمام الحسـني 

والزخـم املتواصـل يف خلـوده وديمومته كمثال 

مـرشف لثورة اإلنَْسـان ضـد الظلـم والطغيان 

مهما كان غلوه وجربوته وعنجهيته.

فـإن  البـرش  بنـي  عقـول  موازيـن  وفـق 

االنتصـاَر هو حليُف َمن يمتلك أقوى األسـلحة، 

والرتسانات املدمرة، والعدد الهائل من الجيوش، 

إال أنـه يف موازيـن ثـورة الحسـني تتبـدل هذه 

املعادلة ليصبَح النُرص حليَف تلك الفئة القليلة، 

والتـي فـرض عليهـا الحصار يف بقعـة صغرية 

جداً، وأسـلحة ال تكاد تسّمى بالسالح أمام ذلك 

الجيش الذي لم يحدد عدده وسالحه.

واملفكريـن  املحللـني  مـن  العديـُد  وقـف 

العسـكريني وراَء هذا النرص العظيم يتساءلون 

فيمـا بينهـم عن سـبب النرص، ولكـن أخذتهم 

الحريَة، ولم يصلوا إىل نتيجة حتمية.

ولكن السـايرين عـىل نهج اإلمام الحسـني 

والسـالكني طريَقه يعون تماماً أَْسبَاب وعوامل 

النرص يف تلك املعركة التي لم تتجاوز الساعات، 

ومن خالل نظرتي املتواضعة أضع أمام القارئ 

العزيـز بعَض هذه العوامل، ولكـن قبل هذا أود 

أن ألفـَت نظَر القـارئ إىل مالحظة هامة جداً يف 

سـلك الحركات التحريرية وهي: هناك يف عاملنا 

هذا العديـُد من الحركات التـي تجاهد لتحقيق 

أَْهَدافها، وتقدم العديد من التضحيات ولكنها ال 

تتقدم خطوات يف سـبيل تحقيق النرص، ويعود 

السـبُب الحقيقـيُّ يف ذلـك إىل أن النـَرص ليـس 

وليد عامل واحد أَْو اسـرتاتيجية واحدة، بل هو 

وليـد العديد من العوامل وينبغـي أن تكون تلك 

العوامـل مجتمعة يف وقت واحد ومرتبطة بهدى 

الله، وخالف هذا فال نرص. ومن تلك العوامل:

سعاطُض الظخرسعاطُض الظخر
أوقً: الاَتـّرك وشص طظعةغئ اهللا أوقً: الاَتـّرك وشص طظعةغئ اهللا 

إن نهضَة الحسـني (عليه السالم) لم تنطلْق 

كغريهـا مـن النهضات ألجـل تحقيـق املآرب، 

والطموحات الشخصية، بل انطلقت من مبادئ 

مقّدسة، وشعارات إلهية.

فنهضـة الحسـني كان شـعاُرها كمـا قـال 

اإلمـام (عليه السـالم) (اإلصالح) وهو شـعار 

رسـالة األنبياء، وهذا يعني أنها امتداٌد لرسـالة 

األنبياء (عليه السـالم)، إنـه منهج واحد، أليس 

دعوة األنبياء تسـريُ وفق منهج واحد، وشـعار 

واحـد؟ كذلـك ثورة الحسـني تسـري وفـق هذا 

املنهج.

ومـن جانب آخر فـإن ثورَة الحسـني (عليه 

السـالم) انطلقت مـن الله ويف سـبيل الله، كما 

قـال الحسـني (عليه السـالم)، وهـذا يعني أن 

الحسـني خرج دفاعـاً عن ديـن اللـه، وبعبارة 

فإن الحسـني خرج لنرص اللـه، ومن يكون هذا 

شعاره فإن الله تعاىل يرزقه النرص، ألم يقل ربنا 

ْت أقداَمكم"؟!  كم ويثبـِّ "إن تنـرصوا اللَه ينُرصْ

نعم فالنرص هو نرص الله.

باظغاً: الصغادة الرحغثةباظغاً: الصغادة الرحغثة
حني تمتلك الحركة قيادة رشيدة فذلك يعني 

امتالكها للنـرص؛ ألن القيادة لها الدور البارز يف 

توجيه، وتنظيم الطاقـات، ودفعها نحو الهدف 

املراد تحقيقه. وهذا ما كان يتمتع به الحسـني 

(عليه السـالم)، فقـد كان قيـادة تمتلك جميع 

املؤهالت سواء الدينية، أَْو العسكرية.

َومـن بـني الصفـات التـي كان يتمتـع بها 

اإلماُم الحسـني هي نفاذ البصرية، أَْو ما يسمى 

بمصطلـح اليـوم تكامليـة الرؤية، فالحسـني 

اختـار املـكان، والزمان، والرجـال، وفق خطة، 

ووفـق بصرية واضحة، ثم أنـه نقل هذه الرؤية 

إىل أصحابه حتى يحثهم عىل اإلقدام يف مواجهة 

العدو.

بالباً: الططغسئ الرجالغئبالباً: الططغسئ الرجالغئ
أنصار الحسني هم أحد األَْسبَاب التي مّكنت 

الثورة من النرص، فهـم أوالً رجال الله، ثم أنهم 

رجال اإلسالم، وهم العمود الفقري يف الثورة.

َوهـذه الطليعـة كانـت تمتـاز عـن غريهـا 

بصفات منها: اإلقدام والشـجاعة واالسـتعداد 

للتضحيـة وفهمهـم للمـرشوع القرآنـي الذي 

تَحــّرك بـه الحسـني، حيث أن اإلمام الحسـني 

أوَضَح لهم ما سـيحدث لهم، وأمرهم بالرجوع 

إن أحبوا ذلك، وقد تراجـع البعُض ممن لم يجد 

يف نفسه هذه الصفة (اإلقدام والتضحية)، ومن 

صفاتهم أيضاً التسـليم لإلمام الحسـني (عليه 

السـالم) وهذا الحب ال لشـخص الحسني وإنما 

ملا يمثّله الحسني يف هذه األمة كإمام للمسلمني 

ونارص للمستضعفني.

هـذه الطليعة كانـت تتنافس يف مـن يتقدم 

أوالً يف أرض املعركـة، ُكلُّ واحـد منهم كان يريد 

أن يتقـدم، وهـذا يعنـي أنهـم اتصفـوا بصفة 

الشجاعة واإلقدام.

نعـم إن وجود هـذه الطليعـة قليلـة العدد، 

ولكنهـا كانـت تتدفـق إيمانـاً باللـه، وإيمانـاً 

بالقضيـة وتَحـّركا وفق منهجيـة القران مكن 

الثورة من النرص.

سعاطُض الثطعدسعاطُض الثطعد
َومـن خالل هـذا نعـي عوامَل الخلـود لهذه 

الثورة ويمكن القول إن من عوامل الخلود:

أوالً: التأييـد اإللهـي: يقـول ربنـا (يريدون 

ليطفئـوا نوَر اللـه بأفواههم ويأبـى الله إال أن 

يتم نوره)، فرغم محاوالت الطمس لهذه الثورة 

ورغـم تجاهل البعض لهـا أَْو تزوير التأريخ، أَْو 

حذْفها منه، إال أن ذكر الحسـني (عليه السالم) 

وذكر ثورته ال تزال خفاقة يف عنان السـماء وال 

زال رجـال تلك الثورة يواصلـون احياء املرشوع 

حتى زمننا هذا.

باظغاً: الئصاء والثطعد بئصاء اَفْعَثاف باظغاً: الئصاء والثطعد بئصاء اَفْعَثاف 
املصثجئ..املصثجئ..

حيث أن (اإلصالح، واألمر باملعروف، والنهي 

عـن املنكـر، ونـرصة املسـتضعفني، ومقارعة 

املسـتكربين، ورفعـة الرايـة املحمديـة، ودعوة 

النـاس إىل اللـه) كلهـا تسـهم يف بقـاء وخلود 

الثورة.

ختامـاً ليس الحسـني (عليه السـالم) حكراً 

عـىل شـيعته بـل هـو منـاٌر لجميـع الثائرين، 

وجميـع املناضلـني مـن أجـل الحـق والحريـة 

والعدالـة، وقد سـمعنا عن غانـدي محرر الهند 

الـذي رصح بكلمته (تعلمت من الحسـني كيف 

أكون مظلومـاً فأنترص)، نعم فالحسـني معلم 

األجيال، ومن ثورته ونهضته تسـتلهم الدروس 

والعرب.

َوجميعنا نُشاهد وننظر إىل االنتصارات التي 

يحققها املجاهدون يف مختلف جبهات مواجهة 

العدوان السعودي االمريكي عىل اليمن وامثالهم 

يف مواجهـة املخططات االمريكيـة التكفريية يف 

لبنان والعراق وسوريا.

أولئك املجاهدون سـاروا عىل مبـادئ اإلمام 

الحسـني، فال مسـاومة عىل القيم واملبادئ، وال 

رضـوَخ للباطل، وخضوَع لالغـراءات، أَْو تنازل 

عن شـرب واحد من األرض، بل ساروا عىل العزة 

والكرامة، سـاروا عىل خط الشهادة يتسابقون 

إىل الجنة.

َوهكـذا تبقـى النهضـة الحسـينية، شـعلًة 

وّضاءًة، مدرسًة يف الشهادة والجهاد. 

َوهكذا تنتُرص الثوراُت املقدَّسة، وهكذا تخلَُّد 

ذكرى عاشوراء..

 بني ضربقئظا  بني ضربقئظا 
وضربقئك جغثي أبا سئثاهللاوضربقئك جغثي أبا سئثاهللا

تمعد افعظعطغ
 قتلوك سـيدنا أبـا عبدالله وحيـداً مع ثلة 
قليلـة من أهل بيتك وأنصـارك؛ ألنك - زعموا 
– تكُفُر برشعية يزيد القـرود والفجور، وها 
هم يقتلوننا بنفس التربير الوقح، ألننا نكفر 
برشعيـة آل سـعود ودميتهم السـخيفة وال 
نتـوىل الصهاينـة واألمريـكان؛ ونؤمن فقط 
بكرامـة شـعبنا، واسـتقالل قرارنـا، وقـوة 

موقفنا.
وخرْجـَت أنـت إلصـالح أُّمـة جـدك، ولم 
تخـرج أِرشاً وال بِطراً، فحارص علماُء بالطهم 
التضليـل،  بفتـاوى  ينـرصوك  أن  البسـطاَء 
وأوغلـوا  والتحليـل،  التحريـم  ومزاجيـات 
يرشحون اإلْسـَالم األموي الـذي ال يعرف من 
اإلْسـَالم إال ما كان يغنّيه العريض، وينشـده 
قيـس ليىل، يا لوقاحتهم كيـف يتحدثون عن 
خ  ديـٍن ال زال عبَق جربيل عليه السـالم يضمِّ
بيتك، وهـو يتنزل بأحكامـه وقيمه ومبادئه 
وقرآنه صباح مسـاء، وها نحـن اليوم موالنا 
أبـا عبدالله ندافع عن أنفسـنا وهـم يقتلون 
أَْطَفالنا ونسـاءنا؛ ألننـا – بزعمهم - خرجنا 
عن (اإلْسـَالم األمريكي الصهيوني) بحسـب 
فتاوى وعاظ وأئمة (مملكة قرن الشيطان)، 
وهـم يتحدثون عن (يمن اإليمـان، والحكمة 
لنـا  شـهد  الـذي  هـو  وجـدك  واإلحسـان)، 
باإليمـان، ولهم بالفتنة والشـيطان. أليسـوا 

وقحني كآبائهم وأسالفهم.
كما قتلوك بسـيف العروبة ها هم يقتلون 
محبيـك وأنصـارك يف اليمـن بنفس السـيف 
الـكاذب والعاجز، يقتلوننا – بحسـب قولهم 
–؛ ألننـا كفرنـا بديـن األعراب، ولم نسـتمع 
لهدايـة ابن باز ولم نهتـد لهرطقات الزنداني 
وحكايـات عايض القرنـي؛ ويـا عجبا كيف 
نهتـدي إىل ديـٍن ينسـف وجودنـا، وينتهـك 
حرماتنـا، ويحلِّـل تمزيـق أجسـاد أَْطَفالنـا 

ولحوم نسائنا. يا لوقاحتهم وفجورهم.
األَْطَفـال  يقتلـون  وهـم  لوقاحتهـم  يـا 
والنسـاء ويسـتهدفون األبرياء ثم يبرشوننا 
بالنـار، ألم يقـل لك سـيدي أبـا عبدالله ذلك 
الشـقي الضال من جنـود يزيد بعـد أن وّجه 
سـهام حقده إليك: أبرش بالنار يا حسـني. يا 
للعجب: حسني سيد شهداء أهل الجنة يبرشه 
أعـراب األمويـني بالنـار، وأنصـار الُحَسـنْي 
يف يمـن اإليمـان والفقه والحكمـة تبرشهم 
مملكة قرن الشـيطان بالنار، وكأن النجاسة 
املاضيـة والحارضة خرجت من دبر واحد هو 
دبر أبي سـفيان، وتقيأها فم نجس واحد هو 

فم أبي جهل.
وكمـا كان هنـاك مرتزقـة باعـوا دمـك 
الغايل ودماء أهلك – يا سـيد الشهداء األَْحَرار 
مـن  األثمـان  وأبخـس  الهـوان  بأرخـص   -
أهـل الكوفة، هنـا أيضا لدى هـؤالء مرتزقة 
يخطِّطـون ُكّل يوم يف ُكّل مـكان من كربالئنا 
املمتـدة بطـول وعرض هـذا الوطـن ملجزرة 
تسـتهدف عرسا أَْو سوقا أَْو مساكن بأبخس 
األثمان وأوقـح األعذار. يا للمصادفة مرتزقة 
الكوفة يقتلـون إمامهم، ومرتزقـة اليمنيني 
يقتلون أهلهم؟!! وكأنما خرج أولئك املرتزقة 

وهؤالء من نطفة قذرة واحدة.
وكمـا تـركك العالـم كلـه سـامق الثبات 
عـايل القامة شـامخ الهمة تواجـه الطغيان 

واالسـتبداد وتفضـح االنحراف هـا هو ذات 
العالـم يغِمض عينيه ويصـم أذنيه، وها هم 
الفجار يسـجلون يف ذاكرتنـا ونحن وحيدون 
ُكّل يـوم عاشـوراء، ويرتكبـون يف ُكّل مكان 
يف يمننا كربـالء، وكأن كربالءنا من كربالئك، 
وعاشـوراءاتنا مـن عاشـورائك، ونحن منك، 
وكأن عاملنـا الوقح من عاملـك، وكأن أعرابنا 

املتصهينني من أعرابك املتهوِّدين.
أرأيتهـم سـيدي أبـا عبدالله كيـف كانت 
جسـدك،  مزَّقـوا  كيـف  معـك،  وحشـيتهم 
وتالعبـوا بأشـالئك، وطّوحوا برأسـك، وكيف 
صار جسـدك غرباال لنبال حقدهم، وسـيوف 
وحشيتهم، وكيف تركوا جثتك موطئا لسنابك 
خيلهـم الشـيطاني، ومرمى لنـريان قلوبهم 
الحاقـدة، أرأيتهـم كيف ذبحـوا رضيعك من 
الوريد إىل الوريد، وهو يتلهف عىل رشبة ماء، 
كذلك يفعلون بنا، يحرقون أجسـاد أَْطَفالنا، 
ويقّطعون أشـالء نسـائنا، ويحارصوننا برا 
رون،  وبحرا وجـوا، يحرقون ويقتلـون ويدمِّ
ثم يمنعـون عنا املـاء والغذاء والـدواء، إنهم 
يتلـذذون بهـذه املناظـر، التـي أعـادت لهم 
رجولتهـم عـىل حد زعمهـم، واكتشـفوا بها 
أنهم األقدر عىل تمثّل الحجاج الفاجر، ويزيد 

الداعر. 
وكمـا تـرصخ أنـت: (أال وإن الدعـي بـن 
الدعي قد خرينا بني ثنتني بني السـلة والذلة، 
وهيهـات منـا الذلـة)، ولم يكن لـك خيار إال 
املقاومـة والثبات، هـا هم أنصـارك اليوم يف 
اليمن يـرددون ذات الرصخة، ويحملون ذات 
املبـدأ، ويسـلكون نفس الطريـق، ويمضون 
وا، ها نحن  لوا ولم يغريِّ عىل ذات النهج، لم يبدِّ
نرصخ أمام جربوتهم وطغيانهم وفسـادهم، 
ونقول: (أال إن األمريكان والصهاينة وأعراب 
مملكة قرن الشـيطان ودواعشـهم والقواعد 
قـد خرّيونـا بـني اثنتني: بـني السـلة والذلة، 
وهيهات منا الذلة)، لقد أصبحت سيدي منار 
ُهـدى اليمنيـني، ومعلَمهـم األَْكـَرب يف الصرب 
والثبـات واليقني، فهنيئا لهم أن كنت إمامهم 

يف الكرامة والعزة.
وكمـا كان دمك املسـمار األخـري يف نعش 
امرباطوريـة األعـراب األمويـني مـن آل أبي 
سـفيان، سـتكون دماء الكربالئيني اليمنيني 
أَْطَفـاال ونسـاء وشـيوخا املسـامري األخرية 
والقاتلـة يف نعـش السـديريني السـعودينّي، 
ومرتزقتهم الفاجرين، وأوليائهم املستكربين.

عـىل دربـك ثباتا وصـربا وشـموخا وعزة 
وإباًء يا سـيد الشـهداء األَْحَرار تميض قوافل 
الشـهداء، وتعـرج إىل رب األَْرض والسـماء، 

لتحلق يف الفضاءات الخالدة يف جنات املأوى.
ومن صربك وعزيمتك يسـتمد املجاهدون، 
ويتعلـم املثابـرون، ويحّلـق يف عليـاء العـزة 

أنصارك اليمانيون. 
ومن شـموخ وسـموق (زينبـك) الكربى 
تشـتق (زينبنا) عزيمتهـا وثباتهـا ويقينها 
وفصاحتها وجهادها وحسـن بالئها وجميل 

صربها وعظيم مواساتها.
نحن منـك وإليك، وأنصارنـا من أنصارك، 
دربنـا إىل دربك، وطريقنا إىل طريقك، وسـالم 
الله عليك يف األولني، وسـالم الله عىل أنصارك 
أهل اليمن يف اآلخرين، وموعدنا بك يوم الدين، 
والنرص للحـق واملحقـني، والعاقبة للمتقني، 

وال عدوان إال عىل الظاملني.

اقجاصاطُئ: 
هي االستمرارية يف الحركة يف الرصاط املستقيم وفق التوجيهات اإللهية وفق الروحية 
اإليمانية، كما أمرت فاستقم، كما أمرت يبقى اإلنَْساُن يحمل هذا الشعور كعبٍد لله كعبٍد 
صالـح كعبٍد مؤمن أنـه يحرص عىل تنفيذ أوامر الله سـبحانه وتعـاىل وتوجيهاته وعىل 

االلتزام بها وعىل أن يحذر مخالفة أمر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعاىل.

املساصغمعن عط:
الذين اسـتقاموا عىل طريقة حق ال يزيغون عنها، اسـتقاموا عىل نهج الحق، ثبتوا يف 
مياديـن العمـل من أجل إعالء كلمة الحـق، ونرص الحق، والوقوف يف وجـوه أعداء الحق، 

االستقامة عىل طريقة حق ال تزيغ عنها؟ 

اقجاصاطئاقجاصاطئ
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عظغئ غثسع الثوَل السربغئ لثسط الحسإ الفطسطغظغ وطصاوطاه 

إخاباٌت خقل اساثاءات لقتاقل يف الدفئ الشربغئ املتاّطئ

تعادُث إذقق الظار تاخاسث يف أطرغضا.. 
14 إخابًئ بغظعط أذفال بمثغظئ حغضاغع 

 : طاابسات:
دعا رئيُس املكتب السيايس لحركة حماس، 
إسـماعيل هنية، القـادَة والزعمـاَء العرب إىل 
دعم وإسناد الشعب الفلسـطيني ومقاومته، 
وإقـرار إعـالن الجزائـر «لَلمِّ الشـمل الوطني 

الفلسطيني». 
وقال هنية خالل رسـالة وجههـا إىل القمة 
العربيـة املنعقـدة يف الجزائـر الثالثـاء: «لعله 
من حسـن االختيار أن تستأنف القمة العربية 
انعقادهـا - بعـد ثالثـة أعوام مـن توقفها يف 
ذكـرى اندالع حـرب التحريـر الجزائرية، التي 
تّوجـت ثـورة املليـون ونصف املليون شـهيد، 
وانتهـت بتحريـر الجزائر- وفلسـطني تلتهب 
تحت أقدام املحتّلني، وتقدم الشـهداء عىل ذات 
الُخطـى يف املقاومة؛ ِمن أجـِل التحرير، ونحن 
عـىل يقـني أن أمتنـا معنـا وإىل جانبنـا قادة 

وشعوبًا». 
َوأََضــاَف هنية: «تمر فلسـطني وقضيتها 
اليـوم بواحدة مـن أدق املراحـل وأعقدها عىل 
فاالحتـالل  واإلنسـاني،  السـيايس  املسـتوى 
قـد تغـول يف إجرامـه بحـق شـعبنا وأرضنـا 
ومقدساتنا، إذ يتعرض املسجد األقىص املبارك 
ملحاوالت التهويد والتقسيم الزماني واملكاني، 
فيما يتصاعد االستيطان يف الضفة واالستيالء 

عـىل أرضنا وبيوتنـا، والتنكيل بأبناء شـعبنا، 
وقطـاع غزة تحت حصـار خانـق، وأرسانا يف 
ظـروف شـديدة القسـوة، ويعيـش الالجئون 
مرشدين يف املنايف والشـتات بأوضاع إنسـانية 

قاهرة». 
وأَشـاَر إىل أنـه «يف ظـل ذلـك كلـه ينتفض 
شـعبنا ويقاوم هـذا املحتّل، ويقـدم ُكـّل يوم 
شـهداء عىل طريق الحرية، ويرص عىل ثوابته 

وحقوقه يف أرضه ووطنه ومقدسات». 
ودعـا رئيـس الحركة القـادة املجتمعني إىل 

إقـرار املبـادرة الجزائريـة الكريمـة لتحقيق 
وحدة الشعب الفلسطيني تحت عنوان (إعالن 
الجزائـر للّم الشـمل الفلسـطيني) واعتبارها 

جزًءا من مقّررات القمة العربية. 
وأّكــد رضورة تجديـد التأكيد عـىل اعتبار 
املركزيـة  القضيـة  الفلسـطينية،  القضيـة 
لدولنـا العربية، وتحّمل مسـؤوليتها يف حشـد 
اإلْمَكانـات واملقدرات لدعم وإسـناد الشـعب 
الفلسـطيني ومقاومتـه؛ ِمـن أجِل اسـتعادة 
حقوقـه كاملة، وإقامـة الدولة الفلسـطينية 
املسـتقلة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئني 

وتحرير األرسى. 
وطالـب باتِّخاذ قرارات وخطـوات واضحة 
واملسـيحية،  اإلسـالمية  املقدسـات  لحمايـة 
ة املسـجد األقىص املبارك، ودعم صمود  وَخاصَّ
أهلنا يف مدينـة القدس املحتّلـة، وكذلك وضع 
اآلليات املبارشة لتنفيذ مقّررات القمم العربية 
السابقة بإنهاء وكرس الحصار عن قطاع غزة. 
ودعا أَيْـضاً القمـة العربية إىل دعم األرسى 
يف سـجون االحتـالل، وبذل ُكــّل الجهود لنيل 
حريتهم، وطالب القـادة العرب بتوفري الحياة 
الكريمـة لالجئـني يف املنـايف والشـتات، ودعم 
حقهـم يف العودة إىل أرضهـم وديارهم، وإدانة 
االحتالل وجرائمه، والعمل عىل عزله سياسـيٍّا 

ودبلوماسيٍّا، وفضح جرائمه بحق الشعب. 

 : طاابسات:

أُصيـب عـدٌد مـن املواطنني الفلسـطينيني 
باعتـداءات لقـوات االحتـالل يف نابلـس، فيما 
هاجـم مسـتوطنون قاطفـي الزيتـون فيها، 
كما جـرف االحتـالل أرايض يف قلقيلية، وطرد 

عائالت يف األغوار. 
كمـا أُصيب عدٌد من الفلسـطينيني بحاالت 
اختنـاق، عقـب قمع قـوات االحتالل مسـرية 
لكـرس الحصـار عـىل حاجـز حـوارة جنوب 

نابلس. 
واسـتهدفت قوات االحتـالل بقنابـل الغاز 
املشـاركني يف فعالية لكرس الحصار املفروض 

عىل املحافظة منذ نحو ثالثة أسابيع. 

ويف جنوب نابلس، هاجم مستوطنون عدداً 
من النسـوة أثنـاء قطفهـن ثمـار الزيتون يف 

أرايض قريوت يف محاولة لرسقة املحصول. 
وقامـت قـوات االحتالل باحتجـاز عدد من 
األهايل الذين هبوا لنجدتهن، يف منطقة الصنعة 

يف الجهة الغربية من بلدة قريوت. 
ويف سـياق آخـر، طـردت قـوات االحتـالل 
الصهيوني ست عائالت من مساكنها، يف خربة 
حمصـة الفوقـا باألغـوار الشـمالية، بحّجـة 

إجراء تدريبات عسكرية يف املنطقة. 
وقالت مصادر فلسطينية محلية: «إن قوات 
االحتالل كانت قد أخطرت هذه العائالت نهاية 
األسـبوع املـايض بالطـرد إلجـراء التدريبات، 
وهـي عائـالت املواطنني: يـارس محمـود أبو 
الكباش، وسند يارس أبو الكباش، وعبد العزيز 

عيىس أبـو الكباش، وعيل عيـىس أبو الكباش، 
ومحمد إبراهيم أبو الكباش، وصهيب إبراهيم 

أبو الكباش». 
يذكـر أن االحتالل يخطر عـرشات العائالت 
بالطـرد مـن خيامهـم يف مناطق عديـدة من 
األغوار الشـمالية عـدة مرات سـنويًا بحّجـة 

التدريبات العسكرية. 
أما يف قلقيلية، فقـد جرفت قوات االحتالل، 
مسـاحات من أرايض بلدة عزون رشق املدينة، 
َحيُث بينت مصادر محلية أن عمليات التجريف 
تجري بمحاذاة الشـارع الرئيـس الواصل بني 
مدينتي قلقيليـة ونابلس عىل بعد 30 مرتًا من 
الجهة الشـمالية السكنية لبلدة عزون بالقرب 

من املدخل الرئييس للبلدة. 

 : وضاقت
تشـهُد الوالياُت املتحدة األمريكية سلسـلًة 
من حوادث إطالق نار داميـة مؤّخراً، وأبرزها 
مجـزرة راح ضحيّتها 21 شـخًصا، بينهم 19 
طفالً، ُقتلوا برصاص شـاّب اقتحم مدرستهم 
يف يوفالدي يف والية تكساس نهاية أيار/مايو، 
ومجـزرة بافالـو يف واليـة نيويـورك التي قتل 
فيهـا 10 أشـخاص داخـل متجـر يف منتصف 

الشهر نفسه. 
ومجـّدًدا أُصيـب 14 شـخًصا عـىل األقل يف 
إطالق نـار يف حـي «غارفيلد بـارك» يف مدينة 
شيكاغو، وفق ما نقلت وسائل إعالم أمريكية. 
ولـم تكشـف الرشطـُة بعـُد تفاصيـَل عن 
حاالت املصابني، فيما أعلنت سلطات الطوارئ 
أنّهـا أرسـلت 10 سـيارات إسـعاف إىل موقع 
الحادث، وأسـعفت 11 مصابًا إىل مستشفيات 
قريبة، مضيفًة أن بني املصابني طفًال يف الثالثة 

من عمره. 
وقال أحد مسـؤويل الرشطـة يف املدينة: «إّن 
مقطع فيديو يُظهر سيارة كانت تسري برسعة 
يف موقـع الحـادث، يُعتقـد أّن مسـلحنْي كانا 
بداخلها أطلقا النار عشوائيًا عىل بعض املارة، 

وصدمت السـيارة شخًصا واحًدا عىل األقل من 
بـني مصابي الحـادث».  ولم تعلن السـلطات 

توقيف أي مشتبه به حتى اآلن. 
وكان 6 أشـخاص ُقتلوا وأُصيب 20 آخرون 
يف إطـالق نار وقع يف 4 يوليو املايض يف ضاحية 
هايالنـد بارك، قـرب مدينة شـيكاغو يف والية 

إلينوي األمريكية. 
ام، أعلن قائد رشطة مدينة سـانت  وقبل أَيـَّ
لويـس األمريكيـة أّن اثنـني عـىل األقـل ُقتال، 
وأُصيـب 6 آخرون، عندما فتح مسـلح النار يف 
مدرسـة ثانوية يف املدينة، ُمضيفاً أّن الرشطة 

أردته قتيالً بالرصاص فيما بعد. 

بعتني غثاذُإ صادَة ظخش 
ططغار سربغ صئغض صمئ الةجائر

 : وضاقت:
إىل  رسـالًة  بوتـني  فالديمـري  الـرويس  الرئيـُس  وّجـه 
املشـاركني يف القمة العربية الحاديـة والثالثني املنعقدة يف 

الجزائر. 
وقـّدم الرئيُس الـرويس رسـالة تحية إىل املشـاركني يف 
القمة العربيـة يف الجزائر، مؤّكـداً عـىل أهميّة الدور الذي 

تلعبه دول الرشق األوسط وشمال إفريقيا. 
وقـال بوتـني يف رسـالته: «إن العالـم يشـهد تغـريات 
«عمليـة  أن  َوأََضــاَف،  هامـة»،  واقتصاديـة  سياسـية 
تشـكيل نظام متعدد األقطاب يف العالقـات الدولية، يقوم 
عىل مبادئ املسـاواة والعدالة واحـرتام املصالح املرشوعة 

لبعضنا البعض، تكتسب زخماً». 
وأّكــد الرئيس الـرويس عىل أهميّـِة الدور الـذي تلعبه 
الـدول العربيـة، قائالً: إن «دول الرشق األوسـط وشـمال 
إفريقيا، الذي يبلغ عدد سـكانها ما يقرب من نصِف مليار 

نسمة، تلعُب دوراً متزايَد األهميّة يف هذه العملية». 

اقتاقُل غصرُّ بظاَء 135 وتثة 
اجاغطاظغئ جثغثة بالحغت جراح

 : وضاقت:
يستمرُّ العدوُّ الغاصُب بالتوسع يف بناء املستوطنات، لتكريس 
االحتـالل، وتقويض حق الشـعب الفلسـطيني بأرضـه، فيمعن 
بعمليـات الهـدم، ومصـادرة املبانـي اململوكـة للفلسـطينيني، 
وترشيدهم وطردهم بشكل قرسي من منازلهم التي عاشوا فيها 

ملدة عقود يف الشيخ جراح وسلوان يف القدس الرشقية املحتّلة. 
ويف هذا السـياق، قـّررت سـلطات االحتالل يف القـدس، إيداع 
مخّطـط لبنـاء 135 وحـدة اسـتيطانية جديـدة يف مسـتوطنة 

«معالوت الدفنا» بحي الشيخ جراح يف القدس املحتّلة. 
ووفـق قرار االحتالل، َفـإنَّ املخّطط يقع عىل محاور السـكك 
الحديديـة الخفيفـة للخط املعتمـد (األخرض) والخـط املخّطط 

(األزرق الفاتح) بمساحة 2110 أمتار مربعة. 
وسيتم هدم مبنًى قائم من 5 طوابق يضمُّ 26 وحدة، وبدًال عن 
ذلك إنشـاء مبنًى جديد من 12 طابًقا و135 وحدة اسـتيطانية، 
وكنيس يهودي، وموقف سـيارات تحت األرض الستخدام سكان 
املبنـى والتجارة، ومسـار يتصل بنظام املمـرات املوجود يف الحي 

ويتصل بالسكك الحديدية الخفيفة. 
كما زرعـت بلدية االحتالل والجمعيات االسـتيطانية «القبور 
الوهمية» يف أرايض سلوان وأرايض األوقاف اإلسالمية «السلودحا» 

جنوب املسجد األقىص، قرب القصور األموية مبارشة. 
وتعد مستوطنة «معالوت دفنا» من مستوطنات رشق القدس، 

وأُقيمت عىل أراٍض مسلوبة عام 1968 بنحو 389 دونًما. 

بغعظس غاظس تتّثر واحظطظ وجغعل: 
صث ظاثث «إجراءاٍت أضبَر صعًة 

 : وضاقت:
حـّذرت كوريـا الشـمالية، الثالثاء، مـن أنّها قـد تتخذُ 
املتحـدة  الواليـات  واصلـت  إذَا  قـوًة»  أكثـَر  «إجـراءاٍت 
«اسـتفزازاتها العسكرية»، يف إشـارة إىل تدريباتها الجوية 

املشرتكة الواسعة النطاق مع كوريا الجنوبية. 
ونّدد املتحدث باسـم وزارة الخارجية الكورية الشمالية 
بالتدريبـات الجويـة املشـرتكة التـي تجريهـا الدولتـان 
الحليفتـان، ووصفتهـا بأنّهـا اسـتفزازات عسـكرية «ال 

تتوقف ومتهورة»، وفًقا لوكالة «يونهاب» لألنباء. 
وقال املتحدث - الذي لم يكشف عن اسمه - يف بيان نقلته 
وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية «إّن املناورات هي 
«تدريبات حربية للعدوان تهدف أََساسـاً إىل رضب األهداف 
االسـرتاتيجية لجمهورية كوريا الشـعبيّة الديمقراطية يف 

حال حدوث طوارئ يف شبه الجزيرة الكورية». 
وأّكـد املسؤول الكوري الشمايل أن بيونغ يانغ «مستعدة 
التِّخـاذ جميع التدابـري الالزمة للدفاع عن سـيادتها وأمن 
العسـكرية  التهديـدات  مـن  أراضيهـا  وسـالمة  شـعبها 
الخارجية»، محذًرا من أنّه «إذا استمرت الواليات املتحدة يف 
االستفزازات العسكرية الخطرة، َفـإنَّ كوريا الديمقراطية 

ستأخذ يف االعتبار إجراءات متابعة أكثر قوة». 
وبـدأت الواليـات املتحـدة وكوريا الجنوبيـة، يوم أمس 
االثنني، أول تدريبات جوية مشرتكة ضخمة منذ ما يقارب 
5 سـنوات، إذ جرت تعبئة أكثر من 240 طائرة، بما يف ذلك 
طائرات شـبح، فوق سماء شـبه الجزيرة، فيما من املقّرر 

أن تستمر التدريبات حتى يوم الجمعة. 
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طظار ساطر  

 

«مـن يحّدد العواقـَب يف نهاية املطـاف هو اللـه، ال أمريكا 

وال إرسائيل، وال مالكـم وال نفطكم، وال جربوتُكم وال تكربكم 

وال مرتِزقتكـم، من يرسـم العواقب ويحـّدد النهايات هو الله 

سبحانه وتعاىل، ولله عاقبة األمور، أال إىل الله تصري األمور»..

هذا ما قالُه السيد عبدامللك -يحفُظه الله- يف بداية العدوان، 

الـكالُم الذي يـُدلُّ عىل الثقة الكبـرية بالله وبتأييـده وبنرصة 

الحـق وإن كانـت الظروف ال تؤيُِّد ذلـك، ودوُل العدوان ال تعي 

لُغَة القرآن ولم تفهْم كالَم السـيد يف ذلـك الوقت، ولكن عندما 

ترجمهـا وأثبتها الواقـُع أدركت األمَر واسـتوعبت ورطتها يف 

اليمن. 

معادلـٌة اسـرتاتيجيٌة جديـدة، تطـوراٌت عسـكريٌة فريدة، 

عروٌض عسـكرية متميزة، هذا الذي لـم يتوقعُه تحالف الرش 

يومـاً مـا ولم يتخيل أنه سـيُصدم بهـذا البـأس اليماني الُحر 

وبهذه اإلراَدة القوية النابعة من املوقف الحق.

وهنـا كانـت الرسـالة بـأن مـا بعد العـروض العسـكرية 

ليـس كما قبلها، ومـا بعد الُهــدنة ليس كمـا قبلها، وأننا لن 

نسـمَح بعد اليـوم بنهب ثرواتنـا الذي أصبح عند السـعوديّة 

واإلمـارات أمًرا اعتياديٍّا منذ سـنوات وفائدًة لهم يف ظل األزمة 

العامليـة َحـاليٍّا، وعند املرتِزقـة الذين يأخذون ما يتبقى منهم 

أمـًرا يجعلهـم أذالَء وصاغرين ال يهمهم أن تبقـى اليمن ذات 

سـيادة، وال يلتفتون لحاِل املواطنني ومعاناتهم، وبهذا ال خريَ 

يف ُهــدنٍة تُمثُّل حربًا باردًة ألبناء الشـعب اليمني كافة وتزيد 

من معاناتهم وأوجاعهم، واملسـتفيُد الوحيُد هو دول العدوان 

الذين جعلوا اليمَن حديقًة خلفيًة لهم والذي أثبت الزمُن اليشَء 

املعـروَف للجميع هو أنهم يخافون عـىل نفطهم واقتصادهم 

وال يكرتثون لدماء الشعب اليمني. 

هّددنـا ونّفذنا، حّذرنـا وأثبتنا، هذه هي القيـادُة الحكيمة 

وهذا هو اليمن الجديد، فاستهداُف ميناء الضبة يف حرضموت 

لم يكن إال تحذيًرا بسيطاً والقادُم أعظُم إذَا لم يرفعوا الحصاَر 

ويرتكـوا الثروات ويرصفوا املرتبات التي قاموا برسقتها طوال 

هذه السنوات.

خياراتُنا مفتوحة أمامهم إما سالٌم دائٌم ومرشِّف يحّقق لنا 

مطالبَنا املرشوعة، أَو حرٌب جديدٌة بمعادلٍة ليست كسابقتها، 

وعـىل العـدوان أن يحّدَد موقَفـه جيًِّدا ويتعـَظ مّما قد مىض، 

والعاقبُة للمتقني. 

السرُس الةماسغ ظةاٌح طآّجسغ يف طعاجعِئ اقجاعثاِف افخقصغ والصغمغ السرُس الةماسغ ظةاٌح طآّجسغ يف طعاجعِئ اقجاعثاِف افخقصغ والصغمغ 
طتمث أتمث تسظ  

مشاهدُة حجِم مشـاعر السعادة يف أعني من حرمتهم 

صعوبـُة الظـروف وحالـت دوَن زواجهـم حالـُة البؤس 

كفيلٌة بأن تغلَق األبواَب أمام من ال زال يف قلوبهم مشاعُر 

اإلنسـانية من االسـتماع لكل األبـواق الناعقـة واألقالم 

الرخيصة واملأجورة التي تحاوُل استهداَف عظمة اإلنجاز 

ِر األداء لهيئة الزكاة، فمنذ ثورة 21 سبتمرب 2014م  وتطوَّ

وكل عـام واملجتمع اليمني يلمس أثـَر األداء للهيئة التي 

تم تغييبُها لسـنوات وعقود وتـم إخفاء دورها الحقيقي 

وتحويل مصارفها الثمانية إىل مصارف إلرساف العاملني 

عليها. 

لكـن بفضل الله وبفضل القيـادة الربانية ومنهاجهـا القرآني أعيد 

الـدور الحقيقي لهذه الفريضـة والتمس املجتمع أثَر الـزكاة كنموذج 

يجسـد إنسـانيَة اإلسـالم يف أروع صورها وبمتابعة وتوعية ُمستمّرة 

وحـرٍص من قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدر الدين الحوثـي، بأن يتم 

توظيـُف الزكاة ورصفها من قبـل الهيئة يف مصارفهـا الثمانية، وَهـا 

هي الزكاة تثبت دورها املجتمعي والقيمي واإليَمـاني فتشـكل تكامالً 

مجتمعيـاً وترابطاً حقيقيٍّا بني أبناء املجتمع كنموذج للخري أوصل لكل 

ذي َحقٍّ حقه بدون حرمان أَو نقصان. 

وها نحن نشـاهد بأعيننـا أنه وكل ما مىض عاٌم مـن األعوام أثبتت 

الهيئـة العامة للزكاة تطوراً يف أدائها وتقدماً يف خدماتها، وما األعراس 

الجماعيـة التي أقامتها الهيئة العامة للزكاة وازدياد عدد العرسـان يف 

ُكـّل عام من الثالثة األعوام إال نموذج من نماذج اتساع رقعتها ومساٍع 

حثيثة للوصول إىل ُكـّل من لهم حق يف الزكاة التي فرضها الله وجعلها 

كماالً لإلسالم وركناً من أركانه.

وال غرابـة من أن تشـاهَد هجوماً إعالمياً رشسـاً من 

قبـل البعـض؛ ألَنَّ مثـَل هـذه األعـراس يُعتـَربُ مواجهًة 

حقيقية لألعداء وتحصيناً لشـباب وشابات اليمن واألمة 

مـن أن يقعـوا ضحيًة سـهلًة ملشـاريع األعـداء الهدامة 

ة اإليَمـانية واملبـادئ القيمية  التـي تسـتهدف الُهــِويـَّ

واألخالقية لإلسـالم عن طريق تكنولوجيـا العوملة، التي 

تركز عىل قوة اإلسـالم املتمثلة يف الشـباب لتحرفهم عن 

مبادئ الدين اإلسـالمي بحـرٍب ناعمة تحث عىل االنفتاح 

وتطالُب بـ «حرية» املرأة وإرشاكها اختالطاً فتصبح أداة 

الرتكاب الجرم ووسـيلة لنرش الرذيلة والفساد األخالقي 

وتدمري املجتمع بروابط غري سليمة تكون نتائجها كارثية كما نشاهده 

يف الغـرب مـن نتائج االنفتـاح تحت مصطلحـات اإلنسـانية والحرية 

أُمهات ترمي أبناَءها يف املهد وأبناء يكربون دون معرفة آبائهم وأطفال 

محرومون من حنان األُمهات وحماية اآلباء فتصبح الشـوارع مأواهم 

واإلجرام مستقبلهم. 

أما بالنسـبة للعرسـان من أبناء الجاليات األفريقية لو فهم إخواننا 

اليمنيون ممن يسـتميتون يف الدفاع عن األعداء وأجندة االحتالل بعدها 

ـة ولتالشـت أماَمهم ُكــلُّ األوهام  لتجـىلَّ لهم أنها مسـريُة خـري لألُمَّ

التـي يتم أدلجتُهـم بها والتي أنتجت عندهم حالـًة من الخوف وانعدام 

الثقة دون مربّرات تُذَكُر سـوى تسـخري طاقاتهـم ومواردهم البرشية 

وقواتهم العسكرية واستنزافهم يف حرٍب ضد إخوانهم وحماية ملطامع 

السـعوديّة واإلمارات ومن تحالف معهـم أَو ارتبطت به مصالحهم من 

أمم الرشِّ يف عملية النهب للثروات والتدمري لليمن.


