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رئغج «غثضع» أبع دظغا لـ «المسغرة»:
حّشطظا طخظع المتالغض بسث تعصش 12 ساطًا والسثوان غصرخظ ُجـض المعاد الثام

اإلشصار الثوائغ طآاطرة

العزي: احلل األوحد احترام مطالب الشعب اليمين وإاء سرقة موارده
صنعاء تتوعد املعتدي خبطوات إضافية قريبة لضمان حقوق اليمنيني يف ثروام
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أخبار 

ببروة تاراوُح بغظ ببروة تاراوُح بغظ 2121 و و2525 ططغعن دوقر طعزسئ طا بغظ بظعك سّمان والصاعرة وبارغج ططغعن دوقر طعزسئ طا بغظ بظعك سّمان والصاعرة وبارغج

تصرغٌر شرظسغ: ظةُض رئغج تضعطئ املرتجصئ غثُخُض طعجعسَئ افبرغاء الخشار يف السالط
 : طاابسات

فيما يسـوُد الفقُر والجوُع كافَة املحافظات واملناطق 
الجنوبيـة املحتّلـة؛ بَسـبِب انهيـاِر الوضـع االقتصادي 
وانعـداِم الخدمات الرضورية وأبسـط مقومـات الحياة، 
دخل نجُل رئيس حكومة الفنادق، املرتِزق معني عبدامللك، 
الـذي ال يتجاوز عمـره الـ١٥ عامـاً، موسـوعَة األثرياء 

الصغار عىل مستوى العالم. 
ويف تقرير مطوَّل سلَّطت صحيفة «لوبوان» الفرنسية، 
أمـس األحـد، الضوَء، حول أبـرز عرشة أطفـال يف العالم 
يملكون ثـروات طائلة، مـن بينهم نجـل رئيس حكومة 
املرتِزقة معني عبدامللك، الذي كان ُمَجـّرد مسـاعد دكتور 
جامعـي، أصبح نجله ضمن أكثـر عرشة أطفال أثرياء يف 

العالم. 
وأّكــدت الصحيفُة الفرنسـية أن تقريَرها اسـتهدف 
ِمئة طفل يف العالـم وصفوا باألثرياء، بناًء عىل معلومات 
بنكية حصلت عليها، وخلصت إىل أن عرشة من املِئة طفل 
املسـتهدفني هم األكثر ثروة عىل مستوى العالم، ليتفاجأ 
التقريـر أن من بينهم نجـل رئيس حكومة الفنادق معني 

عبدامللك. 

َوأََضـاَف التقرير أن أعماَر األطفال العرشة ترتاوح ما 
بني العارشة والثامنـة عرشة، وأن حجم الثروات يتفاوت 

ما بني املِئة مليون دوالر والعرشة ماليني. 
وبحسـب ما أوردتـه صحيفـة «لوبوان» الفرنسـية، 
َفـإنَّ نجل رئيس حكومة الفنادق املوايل لتحالف العدوان، 
يأتـي يف املرتبـة التاسـعة، عىل مسـتوى العالـم من بني 
األطفال العرشة املسـتهدفني، مبينًة أن ثروة نجل املرتِزق 
معني عبدامللك، ترتاوح بني ٢١ و٢٥ مليون دوالر، متوزعة 
مـا بني بنوك عمان والقاهـرة وباريس، بينما ليس هناك 

أّي حساب باسمه يف البنوك اليمنية. 
أمـا عربيـاً، فيقول التقريـُر: إن نجـَل رئيس حكومة 
املنفـى إيـاد معـني عبدامللـك يأتـي باملرتبة الخامسـة، 
متجـاِوزاً نجـَل رجـل األعمال السـعودّي وليـد بن طالل 
بثالثـة ماليـني دوالر، ُمشـرياً إىل أن بنـك األردن فتح أول 
حسـاب بنكي باسم نجل معني عام ٢٠١٦م بمبلغ ثالثني 
ألف دوالر، ليشـهد املبلغ املدخر لدى البنـوك األردنية مع 
بدايـة ٢٠١٩م ارتفاعـاً وصـل إىل ِمئة ألـف دوالر، بينما 
ارتفع املبلغ يف سـجل البنك عام ٢٠٢٠م إىل مليون دوالر، 
لتتضاعـف ثـروة الطفل، خالل السـنوات األخرية، لتصل 
نهايـة عام ٢٠٢١م ما بني ١٦ مليوناً و١٨ مليون دوالر يف 

بنوك األردن لوحدها. 

َل بنك اإلسـكندرية مليوناً وخمسِمئة ألف دوالر  وسجَّ
وِمئـة مليون جنيـه مرصي باسـم إياد معني، ليكشـَف 
البنـُك األهيل الفرنيس حجَم ما يمتلك الطفُل إياد معني يف 

حسابه وهو ثالثة ماليني دوالر. 
من جانبه، قال محّرر التقرير االقتصادي يف الصحيفة 
ة  ُم امتالُك أبناء امللوك واألمراء، بَخاصَّ الفرنسـية: «نتفهَّ
امللوك العـرب، نتيجة الطفـرة النفطية، ثـروة هائلة إىل 
جانب خمسـة من أطفـال غري عرب مـات آباؤهم وهم 
صغار ولكنهم رجال أعمال يملكون رشكات ومؤّسسات 
تجاريـة ليرتكـوا ثـروة كبـرية ألطفالهـم مـا جعلهـم 
يسـجلون ضمن قائمة األطفال األكثر ثـراًء، بينما نجل 
رئيـس حكومـة املرتِزقة ال يوجـد له أي سـجل تجاري 
وال رشكات منتجـة تمّكنه مـن جمع ثروة بلغت ما يزيد 
عـن واحد وعرشين مليون دوالر، وخالل خمس سـنوات 

فقط». 
بدورهـم، أّكــد صحفيـون وناشـطون أن لديهم من 
الوثائـق ما يثبت امتـالَك نجل املرتِزق معـني عبدامللك يف 
بنوك األردن ١٧ مليون دوالر، متسائلني عن كيفية امتالك 
طفـٍل ال يتجاوز عمُره ١٥ عاماً ثـروة بهذا الحجم، فيما 
والده لـم يكن يملك قبل توليه رئاسـة حكومـة الفنادق 

أكثر من راتب مساعد دكتور بجامعة ذمار. 

الترغجي غثسع صئائَض املعرة لطاَترُّك إلشحال 
طثّطط اقتاقل يف ظعإ البروات

 : طاابسات
كشـف الشـيُخ القبيلُّ البارُز عيل سـالم الحريـزي -رئيس لجنـة االعتصام 
السلمي يف املهرة- عن مخّطط جديد يعد له تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي وأدواتـه ومرتِزقته يهدف إىل نهب الثـروات باملحافظة الحدودية مع 

سلطنة عمان. 
وأوضح الشيخ القبيل الحريزي، يف تغريدٍة نرشها، أمس األحد، عىل صفحته 
الشـخصية بـ»تويرت»، أن تحالـَف العدوان يخطط لنهب ثـروات جبل رشوين 
الغني باملعادن بينها الذهب، ُمشـرياً إىل أن االحتالل السعودّي اإلماراتي وأدواته 
يعتزمون وضع حجر األََسـاس مليناء قشـن الوهمي والبدء يف نهب ثروات جبل 
رشوين.  وطالب رئيس لجنة اعتصام أبناء املهرة، كافة أهايل مديرية قشـن إىل 
التَحّرك الفوري والعاجل ِمن أجِل إفشـال مخّطط االحتالل السعودّي اإلماراتي 
ومرتِزقته، الهادف إىل نهب ثروات جبل رشوين التي ال تقدر بثمن تحت مسمى 

إنشاء ميناء قشن الوهمي. 

طخادر: اظثقُع احائاضات بني صئغطئ املرتِجق 
السرادة وصئائض طعالغئ لقظاصالغ

 : طاابسات
انتهز تحالُُف العدوان فرصَة انشـغال ميليشـيا حزب «اإلصالح» املسـيِطرة 
عـىل زمام األمـور يف مدينة مأرب املحتّلـة، بالحرب القائمة بينهـا وبني قبائل 
ـام متواصلة، وذلـك يف تطويق مناطق  وادي عبيـدة امُلسـتمّرة عىل مـدى ٤ أَيـَّ
ومعاقل املحافظ املرتِزق سـلطان العرادة، الذي ال يزال محتجزاً لدى السـلطات 
السـعوديّة< تمهيـداً لقرار إقالته مـن منصبه كمحافظ ملأرب، وإسـقاط أهم 

معقل من معاقل جماعة اإلخوان. 
وأّكــدت مصادُر قبلية يف مدينة مأرب املحتّلة، أمس األحد، اندالع مواجهات 
مسـلحة بني قبيلة املحافظ املرتِزق سلطان العرادة، وميليشيا تابعة ملا يسمى 

املجلس االنتقايل. 
وأَفادت املصادر بأن املواجهات التي ُوصفت باألعنف، اندلعت بني مسـلحي 
قبيلة آل فجيج التي ينتمي لها املرتِزق سلطان العرادة ومجاميَع مسلحة تتبع 
القيـادي العسـكري يف االنتقايل املرتِزق مفـرح بحيبح، مبينًة أن االشـتباكاِت 
جاءت عقب محاولة مجاميَع مسلحة تتبع القيادي العسكري املرتِزُق بحيبح، 
قدمت من قاعدة العند يف لحج، باستحداث مواقَع قرب معبد الشمس التي تعد 

مناطق تتبع آل فجيج وتقع بالقرب من حقول النفط. 
وأَشـاَرت املصـادُر إىل أن تحالَف العدوان بدأ أوىل خطواتـه يف إزاحِة املحافظ 
املرتِزق سـلطان العرادة عن املشهد بعد اسـتدعائه مؤّخراً إىل الرياض ووضعه 
تحَت اإلقامة الجربية، ضمن مخّطٍط يهدُف إىل سـحب البساط من تحت حزب 
«اإلصـالح» وتمكني ميليشـيا االنتقـايل والخائن طارق عفـاش املدعومان من 

االحتالل اإلماراتي، من السيطرة عليها، عىل غرار شبوة. 

طعصٌع أطرغضغ: واحظطظ طاعرذٌئ يف صاض 
املثظغني افبرغاء يف الغمظ

الختئ الساملغئ: اآلقُف طظ املرضى الغمظغني بتاجئ 
إىل الشسغض طظ أجض الئصاء سطى صغث التغاة

 : تصرغر
قال موقٌع أمريكي، أمـس األحد: إن تحالَُف 
العدوان األمريكي السـعودّي اسـتخدم أسلحًة 
أمريكيًة ضـد املدنيني والبنية التحتية املدنية يف 
حربـه عىل اليمن، مبينـًة أن وزارتَي الخارجية 
والدفاع بواشـنطن فشـلتا يف تقييم عدد القتىل 

املدنيني باليمن جراء هذه األسلحة األمريكية. 
أن  األمريكـي  «اينكسـتيك»  موقـُع  وبـنّي 
القـوات الجوية األمريكية شـاركت يف تدريبات 
مشـرتكة مع ما ال يقل عـن ٨٠ ٪ من األرساب 
الجوية السـعوديّة التي شاركت يف العدوان عىل 
اليمـن، باإلضافة إىل تدريبـاٍت أُخرى جرت عىل 
أرض أمريكيـة، ُمضيفـاً أن مبيعاِت األسـلحة 
األمريكيـة للسـعوديّة تخلُـُق خطـراً أخالقيـاً 
يف اليمـن، فكلمـا أرسـلت واشـنطن املزيد من 
األسـلحة زاد عدد القتىل املدنيني األبرياء الذين 
تقصُفهم السعوديّة، وهذا يخلُق حلقًة مفرغًة 
تصبح فيها واشنطن متورطًة بشكٍل متزايد يف 

انتهاكات حقوق اإلنسان هذه. 
وأَشـاَر املوقُع، إىل أن الرأي العام يؤيد إنهاء 
هـذه املبيعـات، َحيُث كشـف اسـتطالع للرأي 
أن  أجرته مؤّسسـة مجموعة أوراسـيا مؤّخراً 
مـا يقارب من ٧٠ ٪ من األمريكيني ال يوافقون 
عىل نقل أسـلحة إىل السـعوديّة، وبالتايل، هناك 
أسـباب حقوقيـة وأمنيـة وسياسـية داخلية 

لوقـف مبيعات األسـلحة للسـعوديّة حتى يتم 
التوصـل إىل وقـف دائـم إلطالق النـار يف اليمن 

وإنهاء العدوان. 
مستشـاري  إىل  بالنظـر  أنـه  رأى  املوقـع 
الرئيس جـو بايدن، َفـإنَّ عـدم وجود محادثة 
ًة فيما يتعلق باملساعدات،  بشـأن اليمن، َخاصَّ
ليـس مفاجئاً، باإلضافة إىل الترصيح بأن إدارة 
بايدن تريد التعـاون مع السـعوديّة واإلمارات 
بشـكٍل عام، لم يتم ذكر اليمـن عىل اإلطالق يف 
اسـرتاتيجية الدفاع الوطني لعـام ٢٠٢٢م، ما 
يؤّكــد أن إدارة بايدن لن تغرّي سياسـتها تجاه 

اليمن، عىل الرغم من أن القيام بذلك من شـأنه 
تحسـني سياسـة الواليـات املتحـدة يف مجـال 

حقوق اإلنسان. 
وأوضح املوقـُع األمريكـي أن كارثَة حقوق 
اإلنسـان التي تقوُدها السـعوديّة يف اليمن هي 
أسوأ كارثة من صنع اإلنسان يف القرن الحادي 
والعرشيـن، داعياً الواليات املتحـدة إىل التوقف 
الفـوري عـن بيـع األسـلحة للسـعوديّة، كما 
دعـا الجيـش األمريكي التوقف عـن التدريبات 
العسـكرية املشـرتكة بعد أن علـم كيف يتعمد 

الجيش السعودّي استهداف املدنيني يف اليمن.

 : طاابسات
أّكــدت منظمـُة الصحـة العامليـة التابعـة 
لألمـم املتحدة، حاجَة اآلالف مـن مرىض الكىل 
اليمنيني، إىل الغسـيل الكلوي؛ ِمـن أجِل البقاء 
عـىل قيـد الحيـاة، يف ظـل اسـتمرار العـدوان 
والحصـار األمريكـي السـعودّي الغاشـم عىل 

بالدنا للعام الثامن عىل التوايل. 
وأَشـاَرت املنظمـة األمميـة يف بيـاٍن، أمس 
األحـد، إىل معانـاة آالف املـرىض الذين يضطرُّ 
الكثريُ منهم إىل القيام برحالت طويلة وشـاقة 
إىل  للوصـول  األسـبوع  يف  مرتـني  ومكلفـة 
مراكز غسـيل الكىل وتلقـي العالج والعودة إىل 

منازلهم. 
وأوضحـت الصحـة العامليـة أنهـا تدعم ٢٧ 
مركـزاً لغسـيل الـكىل يف جميع أنحـاء اليمن، 
وأن هذه التدخـالت تعمل عىل تخفيف الضغط 
عىل مرافـق الرعاية الصحيـة يف اليمن َحيُث ال 
يسـتطيع العديد من املرىض املصابني بأمراٍض 
مزمنة الحصول عـىل العالجات املنقذة للحياة؛ 

بَسـبِب تفاقـم الوضـع املعيـيش واالقتصادي 
الصعب الذي خّلفه العدوان والحصار. 

وتتهـُم وزارة الصحـة والسـكان بحكومـة 
العامليـة  الصحـة  منظمـَة  الوطنـي  اإلنقـاذ 

بالتقاُعـِس عـن دورهـا وعدم تقديـم الرعاية 
الالزمـة للجانـب الصحـي، وإنقـاذ اآلالف من 
املـرىض اليمنيـني الذيـن يعانون مـن أمراٍض 

مزمنٍة ويف مقدمتهم مرىض الفشل الكلوي. 
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 : خاص
مثّلت االفرتاءاُت األخـريُة ملفوضية األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان بشأن الهجماِت عىل املدنيني، دليالً 
ِك تحالُِف العدوان ورعاته بموقِفهم  جديًدا عىل تمسُّ
املتعنِّت إزاء مطالب الشعب اليمني واستحقاقاته، 
ومـؤرشاً واضًحا عىل أنهـم يواصلـون الدفع نحو 

تكريس حالة «الال حرب والال سالم». 
الترصيحـاُت األخريُة ملفوضية حقوق اإلنسـان 
عـّربت عـن اصطفـاٍف وقٍح مـع تحالـف العدوان 
ومرتِزقتـه من خالل تبنـي شـائعاتهم ورواياتهم 
التـي تتهم صنعاء بتنفيذ هجمات عىل املدنيني منذ 
انتهـاء الُهــدنة، وهو أمر يحـاول تحالف العدوان 
ورعاته أن يسـتخدَمه للضغط عىل صنعاء لدفعها 
نحـو الرتاجع عن موقفها التفـاويض والتنازل عن 
االستحقاقات اإلنسانية والقانونية للشعب اليمني. 
هذا االصطفاف أّكـده أَيْـضـاً تجاهل املفوضية 

تحالـُف  يمارُسـها  التـي  املتواصلـة  لالنتهـاكات 
العدوان بحق الشـعب اليمنـي والتي لم تفلح حتى 

الُهــدنة يف إيقافها، وعىل رأس ذلك احتجاز سـفن 
الوقود ومنعها من الوصول إىل ميناء الحديدة برغم 

تفتيشها وحصولها عىل التصاريح الالزمة. 
وقـد تبنـت املفوضيـُة األمميـة روايـَة تحالـف 
العـدوان حـول العملية التحذيريـة يف ميناء الضبة 
بشـكٍل فاضـح وصورته وكأنه هجـوم عىل امليناء 
نفسـه، متجاهلًة اعـرتاف املرتِزقة بدقـة العملية 
وهدفها املتمثـل بمنع عملية نهب إيـرادات النفط 

الخام. 
وتؤّكــد هـذه املعطيـات بشـكٍل جـيل أن األمَم 
املتحـدة مـا زالت تمـارس دورها كواجهـة لتنفيذ 
رغبـات تحالف العـدوان ورعاته وتبنـي مواقفهم 
ومحاولـة فرضهـا كخيـارات وحيدة للحـل، وهو 
مـا يعني بدوره أن اإلدارة الدوليـة للعدوان ال زالت 
متمسـكة بمسـار «الـال حـرب والال سـالم» الذي 
حاولت فرضه من خالل الُهــدنة الهشة السابقة. 
ِم حقيقي  ويمثـل ذلك مؤرشاً عىل أن تحقيِق تقدُّ
يف مسـار التهدئة والسالم ال زال بعيًدا كما كان عنَد 

انتهاء الُهــدنة السابقة. 

تقارير

افطُط املاتثة تةثُِّد تأضغَث اخطفاشعا طع تتالش السثوان وتائظى اشرتاءاته وطعصفه املاسظئ

َك بمسادلئ تماغئ البروات وتاعسث بالاخثي ملساسغ اجامرار الظعإ خظساُء تآّضـُث الامسُّ
 : خاص

يف إطـاِر تثبيِت معادلِة حمايـة الثروات الوطنية 
ومنع نهب اإليرادات، أّكـدت صنعاء أنها سـتواجه 
برصامة ُكـّل محاوالت مرتِزقـة العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي لفتح مسـارات بديلة لتهريب 
ورسقـة الثـروات، مؤّكــدًة أن الَحلَّ الوحيـَد أمام 
العـدّو هو احـرتام مطالـب الشـعب اليمني وعىل 
رأسـها رصف مرتبات املوظفني من عائدات النفط 

والغاز. 
وقـال نائب وزيـر الخارجيـة بحكومـة اإلنقاذ 
حسـني العزي: إن «لجوء املرتِزقة ألساليب تهريب 
غري معَلنة ملواصلة نهب الثروات ليس حالً؛ ألَنَّ تلك 
األساليب مكشوفة وستواجه بإجراءاٍت صارمة». 

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت يف وقٍت سابق 
أن مرتِزقة العدوان يحاولون البحث عن طرق بديلة 
لتهريـب النفط الخام وبيعه ونهب إيراداته، بعد أن 
تمّكنت صنعاء من منع تصديره عرب املوانئ املحتّلة 
ا عىل تعنت تحالف العدوان ورفضه مطلب رصف  ردٍّ

املرتبات من إيرادات الثروة الوطنية. 
وباعرتاف املرتِزقة أنفسهم َفـإنَّ إيرادات النفط 
والغاز تذهب منذ سنوات إىل البنك األهيل السعودّي، 
وال تدخل ضمن أية ميزانيات رسمية وال يعلم البنك 
املركزي يف عـدن أي يشٍء عنها، يف أكرب عملية نهب 

ملوارد البلد. 
وكشـفت تحقيقـاٌت وتقاريُر صحفيـٌة عدة أن 
املرتِزقـة يحصلون عىل جزء من هـذه اإليرادات إىل 
جانب األموال التي يسـتلمونها من رشكات النفط 

العاملة يف املناطق املحتّلة كرشاوى وعموالت. 
وأّكــد نائب وزير الخارجيـة العزي أن «مواردنا 
النفطية والغازية لشـهٍر واحد فقط تكفي لتغطية 

رواتب القطاع العام ملدة ستة أشهر عىل األقل». 
وبحسـب وزارة النفط يف حكومـة اإلنقاذ َفـإنَّ 
عائداِت النفـط والغاز التي نهبهـا تحالف العدوان 
ومرتِزقته خالل ُهــدنة األشهر الستة كانت تكفي 
لرصف مرتبات جميع موظفـي الدولة لقرابة عاٍم 

كامل. 
وتشـّدد صنعاء عىل رضورة وقـف نهب عائدات 
مرتبـات  لـرصف  واسـتخدامها  والغـاز  النفـط 
املوظفـني، إىل جانـب رفـع الحصـار عـن مينـاء 
الحديدة ومطار صنعاء، كخطواٍت أََساسية لتجديد 
الُهــدنة والتوّجـه نحو سـالٍم فعـيل، لكن تحالف 
العـدوان يرفـض ذلـك ويرص عـىل اسـتمرار نهب 

الثروات ومواصلة الحصار. 
واتخذت صنعاء قرار حظر تصدير النفط لوقف 
نهب اإليرادات رداً عىل تعنت العدّو وتثبيتاً للمطالب 

اإلنسانية والقانونية املحقة. 
وأّكــد العـزي أن «الحـل فقط يكمـن يف احرتام 
حقوق ومطالب الشعب اليمني والكف عن اإلرصار 

املخجل عىل رسقة ثرواته». 

وكانـت مصـادر أّكــدت أن الواليـات املتحـدة 
عرقلـة  وراء  مبـارش  بشـكٍل  تقـُف  األمريكيـة 
مفاوضات تجديـد الُهــدنة من خالل اإلرصار عىل 
اسـتمرار سـيطرة تحالف العـدوان ومرتِزقته عىل 
املوارد، واسـتمرار الحصار اإلجرامي املفروض عىل 

البلد. 
هذا مـا أّكـدته أَيْـضاً لهجُة البيان األخري لوزارة 
الخارجيـة األمريكيـة، والـذي حاولت مـن خالله 
َل صنعاء مسؤولية عرقلة تجديد  واشـنطن أن تحمِّ
الُهــدنة، يف إشـارٍة واضحة إىل أن الواليات املتحدة 

ليست مستعدة للتخيل عن موقفها املتعنت. 
ام، زار فريق عسكري أمريكي محافظة  وقبل أَيـَّ
حرضموت والتقى بقيادة املرتِزقة ملناقشة العملية 
التحذيريـة التي نفذتها القوات املسـلحة ملنع نهب 
مليونـي برميل نفط عرب ميناء الضبة يف املحافظة، 
واعتـربت صنعـاء هذه الزيـارة دليـالً إضافياً عىل 

وقـوف الواليات املتحدة األمريكية وراء االسـتحواذ 
عـىل الثروة الوطنيـة وحرمان الشـعب اليمني من 

املرتبات. 
ويؤّكــد العميـد عبد الله بن عامـر -نائب مدير 
دائـرة التوجيه املعنوي بوزارة الدفاع- أن «املرتبات 
وحقوق اليمنيني يف ثروتهم هي القضية الرئيسـية 
التي يحـاول املعتـدي التهـرَُّب منهـا، فبعد رفض 
الحلـول املطروحـة اتخـذت صنعاء إجـراءاٍت نتج 
عنها إيقاف التصدير وتوقف رشكات عن العمل». 

َوأََضـاَف عامر أن «هذا الوضع لن يستمر طويالً 
بالتأكيد فاملسـؤولية الوطنية تحتم رضورة اتِّخاذ 

خطوات إضافية ويف القريب العاجل». 
ويف هذا السياق أَيْـضاً، يقول رئيس مجلس إدارة 
وكالة سـبأ الرسـمية نرص الدين عامر: إن «هدف 
صنعاء واضح وهو أن تذهب عائدات النفط والغاز 
إىل حسـاب مرتبات الشعب اليمني شـماالً وجنوباً 

وللخدمـات األََساسـية وليـس للبنـوك السـعوديّة 
واإلماراتيـة أَو للصـوص ولكنهـم فّضلـوا وقـَف 
التصديـر عـىل أن يعطـوا حقوق الشـعب اليمني» 
ُمضيفـاً أن «الهدف لم يكن وقـف التصدير إطالقاً 

وإنما وقَف النهب فقط». 
ومنـذ مـدة يحـاوُل تحالُـُف العـدوان ورعاتـه 
الدوليـون الضغَط عىل صنعـاء لدفعها نحو التخيل 
عـن موقفهـا ومعادلتها االسـرتاتيجية بخصوص 
منـع نهـب الثـروات، لكـن ترصيحاِت املسـؤولني 
يف صنعـاء تؤّكــد بشـكٍل واضـح أن املسـار الذي 
يتَحـّرك فيه تحالف العدوان لن يفيض إىل أية نتيجة 
لصالحـه، وهو ما يعنـي أن دوَل العدوان سـتعوُد 
مجـّدًدا إىل مواجهـة الخياَريـن الوحيديـن أمامها: 
إما االسـتجابة لكافـة مطالب صنعـاء املرشوعة، 
أَو املخاطـرة بتصعيد جديد سـتكون لـه تداعيات 

إقليمية ودولية. 

الســجي: التــضُّ العتغــُث عــع اتاــراُم ططالإ الحــسإ الغمظــغ وإظعاء جــرصئ المعارد
السمغــث ابــظ ساطــر: صــث غاــط اتِّثــاُذ خطــعات إضاشغــئ لدمــان تصــعق الغمظغغــظ 
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تتالُش السثوان غعاخُض خروصاته يف التثغثة وأدواُته غرتضئعن جرغمًئ جثغثًة باسج

تصعُق اإلظسان تظزُط شسالغًئ خطابغًئ بمظاجئئ الثضرى الـ 44 ملترصئ ظساء وأذفال آل العرد

 : تسج
تتواَصـُل الجرائُم اليوميُة املتزامنـة مع الخروقات 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  لتحالـف  امُلسـتمّرة 
اإلماراتـي وأدواته، َحيُث أُصيـب مواطٌن، أمس األحد، 
إثَر سـقوط قذيفة أطلقها مرتِزقُة العدوان عىل منزله 

يف محافظة تعز. 
وأَفـاد مراسـُل «املسـرية» بـأن مرتِزقـة العـدوان 
اسـتهدفوا بقصف مدفعي منـازل املواطنني يف مفرق 

رشعب بمديرية التعزية، ما أسـفر عن إصابة مواطن 
يف منزلـه.  يُذَكـُر أن مواطنـاً ووالدتَـه أُصيبـا، أمس 
األول، إثر إطالق املرتِزقة لقذيفة مدفعية عىل منزلهم 

بمنطقة الضبة بمديرية الصلو يف ذات املحافظة. 
وتأتـي هـذه الجريمـُة يف سـياق جرائـم مرتِزقـة 
العدوان بحق املدنيـني يف العديد من املحافظات يف ظل 

صمت وتواطؤ أممي. 
إىل ذلـك، يواصل تحالـف العدوان وأدواتـه ارتكاب 
وسـط  سـتوكهولم،  التّفـاق  الفاضحـة  الخروقـات 

صمـت أممي مطبـق، َحيُث سـجلت غرفـة عمليات 
ضباط االرتباط والتنسـيق لرصد خروقات العدوان يف 
الحديـدة، أمس األحد، رصد ٥٤ خرقاً لقوى العدوان يف 

جبهات الساحل الغربي خالل الـ٢٤ ساعة املاضية. 
وأوضـح مصـدر يف الغرفـة أن مـن بـني الخـروق 
٦ غـارات للطـريان التجسـيس عىل حيـس والجبلية، 
واسـتحداث تحصينـات قتاليـة يف الجبليـة وحيـس، 
يف تأكيـد عىل حجم تمسـك القوى الباغيـة بالتصعيد 

البحري وتفجري معركة ساحلية واسعة. 

وأَشـاَر املصـدر إىل أن الخـروق تضمنـت تحليق ٩ 
طائـرات تجسسـية يف أجـواء الجبلية وحيـس، و١٢ 
خرقـاً بقصـف مدفعـي، و٢٥ خرقاً باألعـرية النارية 
املختلفة.  يشار إىل أن األمم املتحدة الراعي لالتّفاق لم 
ع عليها  تقم بأي دور يذكر يف الدفع بعجلة البنود املوقِّ
الطرفان يف السويد نهاية العام ٢٠١٨م، يف حني يؤّكـد 
هـذا التواطؤ األممي عىل التناغـم الكبري بني تَحّركات 
تحالـف العـدوان مـن جهـة، والترصيحـات األممية 

الغطائية من جهة أُخرى. 

وصفٌئ حسئّغٌئ غاضئئ يف «بقد الطسام» تظثغثًا بظعإ وتةرغش البروة السمضغئ
 : رغمئ

ـِع ُرْقِعـِة الغضب الشـعبي ملمارسـات  يف ظـل توسُّ
تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي وأدواته 
يف السـواحل والجزر اليمنية وتصعيـد عبثهم بالثروات 
السـيادية، نظـم أحرار منطقـة شـوعان بمديرية بالد 
الطعـام بمحافظـة ريمة، أمـس األحد، وقفة شـعبيّة 
استنكر املشاركون خاللها ما تقدم عليه بوارج العدوان 
مـن نهب للثـروة السـمكية يف امليـاه اليمنيـة يف البحر 

األحمر وخليج عدن. 
وأّكـد املشاركون يف الوقفة عىل رضورة التصدي لكل 
مخّططـات دول العدوان والتي تهـدف إىل إتالف األحياء 
البحريـة يف املياه اليمنية والتي سـتحرم آالف الصيادين 

اليمنيني من االستفادة من ثروات بالدهم. 
كمـا اسـتنكر املشـاركون االختطافـات امُلسـتمّرة 
التـي يقـدم عليهـا مرتِزقة تحالـف العـدوان بالتعاون 
مع قراصنـة أرترييا بتوجيهات مـن االحتالل اإلماراتي 
لتصعيـد االختطـاف بحق اليمنيني يف امليـاه اليمنية من 
البحـر األحمر والتي تؤّكـد مدى واحدية املخّطط بينهم 

وبني دول تحالـف العدوان، والذي يرمـي إىل إذالل أبناء 
الشعب اليمني ومصادرة حقوقهم. 

دعـا بيان الوقفـة القوات املسـلحة إىل اتِّخـاذ كافة 
اإلجراءات املناسبة للتصدي لهذه القرصنة البحرية من 
قبل دول تحالف العدوان واحتجازها للصيادين اليمنيني 
والتعامـل مع البارجـات التي تعمل عىل نهـب الثروات 

السمكية يف املياه اليمنية وتدمريها للشعب املرجانية. 
وحذر البيان دول تحالف العدوان من مغبة االستمرار 
يف النهـب املمنهج لثـروات اليمن، مؤّكــداً عىل رضورة 
االستمرار يف دعم القوات املسـلحة باملال والرجال حتى 

تحرير كامل األرايض اليمنية. 
يف ختـام البيـان بـارك أحـرار بـالد الطعـام عملية 
الضبـة التحذيريـة التي منعـت نهب الثـروات النفطية 
للشـعب اليمني من قبل مرتِزقـة دول العدوان، الفتاً إىل 
أن مثل هذه الرضبات سـتحّقق للشـعب اليمني حريته 
واسـتقالله ونيلـه كافـة حقوقه من قبـل دول تحالف 
العدوان، داعيـاً إىل توجيه املزيد مـن الرضبات املوجعة 
التي تجرب العدّو عىل مراجعة حسـاباته بشـأن حقوق 

أبناء الشعب اليمني.

 : أخغض ظاغش تغثان:
نّظمـت وزارُة حقوق اإلنسـان وأرسة آل الورد، أمس 
األحد، فعالية خطابية بمناسـبة الذكـرى الـ٤٤ ملحرقة 
نسـاء َوأطفـال آل الورد بقريـة رشيح مديريـة النادرة 
محافظـة إب، التي ارتكبها النظام األسـبق يف ٤ نوفمرب 

١٩٧٨م. 
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا عضو املكتب السـيايس 
ألنصار اللـه عيل القحوم وعضو مجلس الشـورى نايف 
حيدان ومستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز 
الـرتب ومحافظ حرضموت لقمان بـاراس ووكيل وزارة 
اإلرشـاد صالح الخوالني وعدد من املشايخ والصحفيني 
والشـخصيات الحقوقية واإلنسـانية، أّكـدت مستشارة 
مكتب رئاسـة الجمهورية لشؤون املرأة الدكتورة نجيبة 
مطهـر، أن الجريمة التـي ارتكبها النظام األسـبق بحق 
نسـاء وأطفال آل الورد من الجرائم البشـعة التي تدخل 
ضمن الجرائم ضد اإلنسـانية َوالتي ال تسـقط بالتقادم 

أَو التغايض عنها. 
وأَشـاَرت إىل أن هذه الجريمة البشـعة تم تغييبُها من 
قبل النظام األسبق كي ال تظهر حقيقته اإلجرامية بحق 
اإلنسـانية، مؤّكــدًة بأن هذه الجريمة مـن أكرب َوأعظم 
الجرائـم التـي ارتكبت يف حـق املـرأة َوالطفـل وأكثرها 
بشـاعًة والتي راح ضحيتها الشهيدة قبول الورد وابنتها 

الحامل بالشهر التاسع وطفلها. 
مـن جانبـه، أّكــد عضـو املكتـب السـيايس ألنصار 
الله عـيل القحوم، عـىل بشـاعة الجريمة التـي تم فيها 
قتـل وإحراق نسـاء وأطفال من آل الـورد بدون أي ذنب 
ارتكبـوه يف تعـٍد واضح َورصيـح لجميـع القوانني وكذا 
العادات والتقاليد واألعـراف األصيلة التي يتعارف عليها 

أبناء الشعب اليمني. 
وقال القحوم يف كلمته: «نشارك هذه األرسة املظلومة 
ونشـاطرهم األلم َونتضامن مع هذه األرسة التي تعيش 
املأسـاة، فنحن لـن نرتك هـؤالء املجرمني وسـنقف مع 
هـذه األرسة يف إطـار القانـون ويف اسـتعادة الحقوق»، 
ُمضيفاً «أنا شخصيٍّا عندما أتخيل واألطفال يرمون للنار 
والنسـاء أَيْـضاً ال يصدقها العقل، ولكن هؤالء املجرمني 
ال بُـدَّ أن يحاسبوا ويكون لهم محاسبة علنية واضحة». 
وأَشـاَر إىل مـن يرتكب مثل هـذه الجرائـم التي يندى 

لها الجبني ال يمت لإلنسـانية بصلة، مؤّكـداً بأن النظام 
البائـد ارتكـب العديد مـن الجرائم البشـعة بحق جميع 
أبناء الشـعب اليمني سـواًء يف املحافظات الجنوبية أَو يف 
املناطق الوسـطى أَو يف املحافظات الشمالية، َحيُث كان 
يشعل الحروب والفتن ويدفع أبناء الشعب لالقتتال فيما 
بينهـم َويغذي الرصاعات؛ بَهدِف سـفك املزيد من الدماء 
إلرضاء نفسـيته اإلجراميـة ولكن أكثرهـا فظاعة هذه 

الجريمة بحق آل الورد. 
فيمـا قـال وكيـل وزارة حقوق اإلنسـان عـيل صالح 
تيسـري: إن الجريمة املرتكبة بحق آل الـورد من الجرائم 
ضد اإلنسـانية وال يمكن أن تسـقط بالتقادم، معرباً عن 
إدانتـه للجريمـة التي تعرضـت لها أرسة آل الـورد التي 
ارتكبت عىل مرأى ومسمع من الناس َواملتمثلة باملحرقة 
التـي ارتكبت بحـق نسـائهم وأطفالهم والتـي ارتكبها 
النظام األسـبق عرب منفذها «ناجـي الظليمي»، مؤّكـداً 

بـأن الوزارة سـوف تقوم بجميـع اإلجـراءات القانونية 
الالزمة لكشـف الحقيقـة َوتقديم مرتكبيهـا للمحاكمة 
لينالـوا جزاءهم العادل وسـتعترب الوزارة هـذه القضية 

قضيتها ولن تتخاذََل أَو تتهاَون إزاَءها. 
وناشـد تيسـري قائد الثورة السـيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثي، ورئيس املجلس السـيايس األعىل مهدي املشاط، 
ورئيـس حكومة اإلنقاذ، ورئيـس مجلس القضاء األعىل 
والنائـب العـام، أن يكون لهم دور فاعـل يف تحريك هذه 
وسـمعته  اليمـن  تمـس  قضيـًة  باعتبَارهـا  القضيـة؛ 
وحضارتـه وعاداته وتقاليده وتثري مشـاعر جميع أبناء 
الشـعب اليمني األصيل الـذي يدين َويسـتنكر مثل هذه 
الجرائم التي يندى لها جبني اإلنسـانية، داعياً إىل إنصاف 
الضحايـا َوتعويـض ُكــّل من ترضر مـن أرسة آل الورد 

َوتخليد أسماء الشهداء. 
من جانبه، نّوه وكيل وزارة اإلرشـاد صالح الخوالني، 

إىل أهميّـة توثيق جرائم النظام البائـد َوحفرها يف ذاكرة 
أبناء الشعب ليعرفوا حقيقته اإلجرامية.. مؤّكـداً وقوف 
الجميع مـع أرسة آل الورد يف إطار القانون حتى تحقيق 
العدالة واسـتعادة الحقوق َوينال مرتكبي هذه الجريمة 

البشعة الالإنسانية جزاءهم العادل. 
بدورهما أشـاَر اللواء صالح الورد شـقيق الشـهيدة 
قبول الورد، وياسـني الورد، إىل أهميّة هذه الفعالية التي 
يحييهـا آل الورد من مختلـف املحافظات والقبل اليمنية 
وإىل جانبهم الكثري من املشايخ والشخصيات املجتمعية 
والحقوقيني والناشـطني واإلعالميني إلحياء ذكرى أليمة 
يف عامهـا الرابـع َواألربعني ذكـرى محرقة قبـول الورد 
وأطفالها والتي تعترب من أبشـع الجرائم ضد اإلنسـانية 
التـي ارتكبـت يف عهـد عفاش َوتحـت حمايتـه يف قرية 

رشيح مديرية النادرة بمحافظة إب. 
وأّكـدا أن املمارسـات القمعية والتعسفات والحماية 
التـي حظي بهـا املدعو «ناجـي الظليمـي» وأعوانه من 
قبـل الهالك عفاش هـي من حالت بينهـم وبني األجهزة 
القضائيـة منـذ ذلـك التاريـخ.. منّوهـني إىل أنهم يف ظل 
املسـرية القرآنية لن يكلوا أَو يملوا َوسيمضون إىل كشف 
الحقيقـة للـرأي العام حتـى تحقيق العدالـة واالنتصار 
ملظلوميـة أرسة آل الورد عـرب الطرق القانونيـة املحلية 
َوالدوليـة.. داعـني كافة قيـادات الدولـة وكل املخلصني 
والرشفـاء إىل الوقـوف معهم يف تقديم العـون الحقوقي 
والقضائي واإلنساني للضحايا وأهاليهم ورسعة القبض 

عىل الجناة املجرمني حتى تحقيق العدالة. 
هـذا وقد صدر عن الفعالية بيـان ألقاه عضو مجلس 
الشـورى نايف حيدان، أّكـد أن جريمة إحراق الشـهيدة 
قبول الورد وأطفالها جريمة قتل ال تسـقط بالتقادم وال 
يمكن إغالق ملفها إال بالعدالة الناجزة وتقديم مرتكبيها 
وعـىل رأسـهم املجـرم «ناجـي عـيل القبيـيل الظليمي» 

وعصابته للمحاكمة. 
كمـا طالـب البيان بضـم هـذه الجريمـة إىل املحاكم 
الدوليـة نظـراً لضلوع النظام األسـبق من خـالل دعمه 
املبـارش لناجي عـيل الظليمـي يف جريمـة محرقة قبول 
الورد َوأطفالها وكذلـك جرائم التصفية َوالقتل واإلخفاء 
والتهجـري القـرسي وغريهـا مـن الجرائـم التـي طالت 
األحـراَر مـن آل الـورد والوطنيـني من مختلـف مناطق 

ومحافظات اليمن. 
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 : تصرغر
تسـتمرُّ الهيئـُة العامـُة للـزكاة وفروُعها 
يف املحافظـات الحـرة زرَع األفـراح واملرسات 
املعرسيـن،  العرسـان  مـن  اآلالف  قلـوب  يف 
بالتزامـن مـع حـراك مجتمعـي واسـع نحو 
تحصـني املجتمع عرب تيسـري املهـور ووضع 
ويف  األعـراس،  يف  الجانبيـة  للعـادات  َحـــّد 
جديد األفراح التي غرسـتها الـزكاة احتضنت 
محافظتي حّجـة وذمار، أمس األحد، عرسني 
جماعيني ألكثـر من ١٥٠٠ عريـس وعروس، 
وذلـك بعـد يومـني عـىل عرسـني مماثلني يف 

البيضاء والضالع. 
ويف العـرس الذي شـهدته محافظة حّجـة 
توجـت الزكاة ٨٠٠ عريس وعـروس من أبناء 
ة والفقراء  الشهداء وذوي االحتياجات الَخاصَّ
يف املحافظة، يف مهرجـاٍن عرائيس مهيب أقيم 
تحـت شـعار «معاً لتيسـري املهـور وتحصني 

الشباب ومواجهة الحرب الناعمة». 
ويف العـرس الجماعـي الثالث الـذي ترعاه 
حّجــة،  بمحافظـة  للـزكاة  العامـة  الهيئـة 
بحضور املحافظ هالل الصويف ورئيس الهيئة 
العامة للزكاة الشـيخ شمسـان أبو نشـطان 
وعدد مـن قيادات السـلطة املحليـة وقيادات 
الهيئة العامة للزكاة، جسدت فقرات املهرجان 
االحتفائي جوانب من الهوية االيمانية يف أبهى 

صورها. 
ويف الحفـل، ألقـى محافـظ حّجــة هالل 
الصـويف، كلمة بـارك فيهـا للعرسـان إكمال 
جهـود الهيئـة العامة  نصـف دينهـم، مثِّمناً 
للـزكاة يف تنظيم املشـاريع الخرييـة املتنوعة 

بحسب املصارف الثمانية. 
وجّدد املحافظ الصويف الدعوة لكل املكلفني 
بأداء فريضة الـزكاة، إىل إخراجها ملا لذلك من 
تأثـري بالـغ يف حماية املجتمع وصـون كرامة 
أبنـاءه، الفتاً إىل أن مـرشوع العرس الجماعي 
نمـوذٌج حيٌّ وشـاهد عيـان ملصـارف الزكاة، 
منوًِّها بجهود ُكـّل من أسهم وشارك وبادر يف 

تنظيم املهرجان. 
مـن جانبه أشـار رئيـس الهيئـة العامة 
للزكاة، الشـيخ شمسان أبو نشطان، إىل أن 
اليمن يتفرد بتحقيـق االنتصارات العظيمة 
يف الجبهـة االجتماعية يف الوقـت الذي نرى 
فيه أعداء الله يجاهـرون بالكفر والتطبيع 
مـع اليهـود والنصـارى يف بـالد الحرمـني 

الرشيفني. 
ولفت إىل أن شـعَب اإليمان والحكمة سعى 
يف املهرجانـات املباركة ويف العـرس الثالث إىل 
تزويج ١٠ آالف عريس وعروس بمباركة قائد 

الثورة. 
وقال: «يف حّجـة اإلباء والصمود والتضحية 
والجهـاد والربـاط أطلقـت الهيئـة مـرشوع 
العـرس الجماعـي لــ ٨٠٠ عريـس وعروس 
ة  من أبناء الشـهداء وذوي االحتياجات الَخاصَّ
والفقـراء»، فيمـا أشـار مدير مكتـب الهيئة 
العامـة للـزكاة يف املحافظـة، فايـد املالهـي، 
إىل املشـاريع التـي تنفذها الهيئـة ومن بينها 

مرشوع العرس الجماعي. 
ودعـا كبـار املكلفـني الستشـعار أهميّـة 
الفريضـة ودورهـا يف تخفيـف املعانـاة عـن 

الفقراء واملساكني. 
حمـزة  الثقـايف،  الناشـط  اعتـرب  بـدوره 
األخفـش، العـرَس الجماعـي إحـدى ثمـار 
توجيهـات قائـد الثـورة السـيد عبـد امللـك 
بدرالديـن الحوثـي، بإنشـاء هيئـة الـزكاة، 
ُمشـرياً إىل أن العرس الجماعـي مثّل انتصاراً 
للهيئة  وإنجـازاً  للجبهـة االجتماعية ورشفاً 
العامـة للزكاة بعـد أن كانت فريضـة الزكاة 

مغيبة. 
 

٧٢٠ سرغساً وسروجاً بثطار.. ظتع 
تتخني املةامع 

وإىل محافظـة ذمـار كانت الهيئـة العامة 
للـزكاة عـىل املوعـد يف نـرش األفـراح يف ربوع 
الوطـن الحر، وإعانة من ال عـون لهم إال الله 
تعـاىل والرشائع السـماوية التـي فرضها عىل 
ـة واحدًة، َحيـُث احتضنت  عبـاده ليكونـوا أُمَّ
املحافظـة العـرس الجماعـي الثالـث لـ ٧٢٠ 
عريسـاً وعروسـاً من أبنـاء مديريـات ذمار، 
وذلـك برعايـة مكتـب الهيئـة العامـة للزكاة 

باملحافظة. 
وخالل املهرجان، عرب محافظ ذمار، محمد 
نـارص البخيتـي، عن شـكر قيـادة املحافظة 
للهيئـة العامـة للـزكاة إلحيائهـا هـذا الركن 

ورصف الزكاة يف مصارفها الرشعية. 
وقـال: «أصبحنـا اليـوم نلمس أثـر الزكاة 
ا،  يف الواقـع، وإحياء هذه الفريضـة مهم ِجـدٍّ
املزِّكـي،  هـو  األول  املسـتفيَد  أن  وُخُصوصـاً 
وإيتـاء الـزكاة تزكيـٌة للنفـس واملـال، وقـد 
أهملت هـذه الفريضة خالل مرحلة سـابقة، 
أمـا اليوم فقد أصبحت مشـاريع الـزكاة تعم 

أرجـاء املحافظـات الحـرة التي تنعـم باألمن 
واالستقرار». 

يف  العرسـان  أعـداد  «سـتكون  َوأََضــاَف 
السـنوات القادمة أكثر إن شـاء اللـه تعاىل يف 
ظل التفاعل الكبري مع املشـاريع التي تقدمها 
الهيئـة العامـة للـزكاة»، معرباً عـن مباركته 
للعرسـان بمناسـبة إكمال نصف دينهم بهذا 

الزفاف الجماعي. 
ويف خضـم كلمته لفت املحافظ البخيتي إىل 
أن املناطق املحتّلة تعيش انفالتاً أمنيٍّا واسـعاً 
وممنهجاً، مردفاً بالقول: «كل الذين استدعوا 
دول  عواصـم  يف  محتجزيـن  اليـوم  العـدوان 

تحالف العدوان». 
ويف ختـام كلمتـه أشـار محافـظ ذمار إىل 
أن العرس الجماعي الثالث تزامن مع بشـائر 
النـرص، منوًِّهـا إىل رضورة االهتمام بالفقراء 

واملحتاجني. 
مـن جانبـه أوضـح وكيـل الهيئـة العامة 
للزكاة، عيل أحمد السقاف، أن الشعب اليمني 
يف إحيائـه هذا الركن اسـتطاع تعزيز التكافل 

االجتماعي. 
وقال «لقد نجحت الهيئة يف رسم البسمة يف 

وجوه أكثر مـن عرشة آالف عريس وعروس»، 
مـن  اآلالف  عـرشات  تحصـني  أن  مؤّكــداً 
الشـباب يأتي بفضل الله وتضحيات الشهداء 
وثورة٢١ سـبتمرب التي رسـمت هـذه اللوحة 
الجمالية، مبينًا أن الشـعب اليمني هو الوحيد 
الـذي خرج من بني الركام يفـرح بعرس هذه 
األعـداد مـن الشـباب، فيمـا يرُسـُم مرتِزقة 
العـدوان يف املحافظات املحتّلة القتل والترشيد 
واالغتياالت.  َوأََضـاَف الوكيل السـقاف «نريد 
أن نوصـل رسـالتنا للعدوان الـذي اغتاظ من 
هـذا العرس أننـا لن نـرتك مجتمعنـا عرضة 
لالنحـراف الـذي ينترش اليـوم يف عواصم دول 
العـدوان»، معرباً عـن مباركة رئاسـة الهيئة 
للعرسـان والشـكر ملكتب هيئة الزكاة بذمار 

عىل التنظيم املميز للمهرجان. 
فيمـا بـني مديـر مكتـب الهيئـة العامـة 
للـزكاة باملحافظـة، إبراهيـم املتـوكل، إىل أن 
املحتفـى بزفافهم  وعروسـاً  الـ٧٢٠ عريسـاً 
من الفئـات التي تمثـل مصارف الـزكاة، من 
فقراء ومسـاكني وجرحى ومعاقني ومن ذوي 
ة من الصم والبكم وفاقدي  االحتياجات الَخاصَّ
البرص واملعرسين ممن تجاوزت أعمارهم ٢٥ 

عامـاً.  وأوضـح أن اختيار العرسـان تم وفق 
آلية للمسـتحقني لكـي يكملوا نصـف دينهم 
وتحصينهم من الحـرب الناعمة التي يقودها 
طواغيت العرص أمريكا وإرسائيل، مستعرضاً 
مشاريع الهيئة التي شملت مجاالت متنوعة. 

وأَشـاَر إىل أن أكثر مـن ١١٩ ألفاً و٤٨١ من 
أبناء املحافظة اسـتفادوا من مشاريع الهيئة 
بتكلفة مليارين و٤٢٨ مليون ريال، إضافة إىل 

١٥ ألف قدح من الحبوب. 
تخلـل املهرجان، بحضور عـدد من أعضاء 
مجليس النـواب والشـورى ووكالء املحافظة، 
ومـدراء املكاتب التنفيذية وقيادات عسـكرية 
وأمنية وجمع غفري مـن املواطنني، قصيدتان 
وردفـان  الحاكـم  عبداملجيـد  للشـاعرين 
الرقيمي، وأوبريت وفقراٌت إنشادية وأهازيج 

وبََرٌع شعبي. 
يشـار إىل أن الهيئـة العامة للـزكاة نظمت 
األسـبوع املايض، عرسـاً جماعياً هو األكرب يف 
العالم ألكثر مـن ١٠ آالف عريس وعروس من 
مختلـف رشائح املجتمـع التي تنطبـق عليها 
املعايـري املتََّفـُق عليها لالسـتفادة من خرياِت 

وبركاِت الزكاة. 

الحــغت أبع ظحــطان: الغمُظ غافرَُّد باتصغص اقظاخارات السزغمئ شغ الةئعئ اقجاماسغئ وعظاك المجغث بسعن اهللا
المتاشر الخعشغ: أدسع المضطَّفغظ بأداء شرغدئ الجضاة إلى اإلجــراع شغ إخراجعا؛ لما لعا طظ أعمّغئ لئظاء المةامع
المتاشــر الئثغاغ: أخئتئ طحــارغُع الــجضاة تُسطُّ أرجاء المتاشزــات الترة الاغ تظسط بافطظ واقجــاصرار

ئ والةرتى والمساصغظ: غدمان أبظاَء الحعثاء والفصراء والمسسرغظ وذوي اقتاغاجات الَثاخَّ

الجضاة تُجف 1520 سرغسًا وسروجًا يف طعرجاظني شرائتغني بتّةـئ وذطار
الظاسمــئ التــرب  سطــى  جثغــث  اظاخــار 
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 :  طتمث تاروش
للمـرة الثالثـة عـىل التوايل ترُسـُم 
الهيئـُة العامة للـزكاة البسـمة عىل 
وذوي  واملسـاكني  الفقـراء  ِشـفاه 
املعاقني  مـن  ـة  الَخاصَّ االحتياجـات 
والجرحـى، ففـي العـرس الجماعي 
األكـرب الـذي أقيـم، االثنـني الفائت، 
بالعاصمة صنعاء بلغ عدُد العرسـان 
ة (٣٠٠)  من ذوي االحتياجات الَخاصَّ
عريس وعروس من ضمن (١٠٠٤٤) 

عريساً وعروساً. 
ويف املهرجان العرائيس الكبري عمت 
البهجة والـرسور كافة أرجاء الوطن 
بوجـٍه عـام وجميع املشـاركني عىل 
وجـه الخصـوص ومن بـني الكوكبة 
املنرية من العرسان بدت فئة من ذوي 
ـة أكثـر ابتهاجاً  االحتياجـات الَخاصَّ
ورسواً بهـذا االحتفـاء العظيـم الذي 
حّقق لهم ما يتمنونه طوال حياتهم. 

 
تطُط السمر غاتّصص

ما أجمَله من شعور أن تظل طوال 
حياتـك تحلم بـيشء وفجـأة وبدون 
سـابق إنذار يتحّقق ذلك الحلم هكذا 
يصف شـعوره العريس املعاق محمد 

راشد. 
ويقـول راشـد يف ترصيـٍح خاص 
لصحيفة املسـرية: «بفضل الله تعاىل 
والسياسـية  الثورية  القيادة  وبنعمة 
اسـتطعت أنـا وزمالئي مـن املعاقني 
أن نتـزوج وأن نبني أرسنا بإذن الله، 
وهذا دليل عىل وعـي القيادة الثورية 
تحصني  عـىل  وحرصها  والسياسـية 

كافة فئات املجتمع بال استثناء». 
ويضيـف راشـد «برغـم العـدوان 
الصعبـة  والظـروف  والحصـار 
والتحديات والحرب الناعمة املستعرة 
أثبـت شـعب اإليَمـان أنه شـعٌب واٍع 
متفـرد، ونمـوذٌج راٍق لكل الشـعوب 
ـًدا  ــة، مجسِّ األُخـرى من أبنـاء األُمَّ
لقول رسـول الله -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه 
وََعــَىل آِلــــِه َوَسـلَّـَم-: «اإليَمـان 
يمان والحكمة يمانية»، َحيُث يواجه 
واإلرساف  املهـور  ارتفـاع  مشـكلة 
الجماعيـة  باألعـراس  املجتمـع  يف 
سـواٌء أكانت مبـادرات مجتمعية أم 
عـرب هيئـة الـزكاة العامـة»، مردفاً 
بالقول: «نشكر القائمني عىل العرس 
الجماعي ونقول لهم زرعتهم البسمة 
الشـكر  جزيـل  فلكـم  وجوهنـا  يف 
والعرفان، كما نشكر قيادة الصندوق 
عىل دورهم يف خدمـة املعاقني ونأمل 

منهم بذل املزيد من األعمال». 
فيما يؤّكـد العريـس املعاق يحيى 

رسيحـي: أن فرحته بالعـرس تفوُق 
أيـة فرحـة، كيـف ال وهو َسـيلتقي 
برشيكـة العمـر الذي سرتسـم معه 

مالمح املستقبل. 
مشـاريع  أن  رسيحـي  ويؤّكــد 
العـرس الجماعـي أدخلت السـعادة 
عـىل كثري ممن لم يتمّكنوا من الزواج 
نتيجـة  واملحتاجـني  الفقـراء  مـن 
تداعيـات العدوان والحصار، كما أنها 
حّققت الغاية املثىل من إقامتها لهذه 
األعراس الجماعية وهي إحداث تغيري 
كبـري يف املجتمع لإلقـالع عن العادات 
السـيئة واملبالغة يف تكاليف األعراس 
من تبذيـٍر وإرساٍف يف إقامة األعراس 
من كسـوة للزوجة وذهب ومبالغة يف 
إقامة الحفالت والوالئم التي ابتدعها 
املجتمع وأصبحـت من أكرب معوقات 

الزواج. 
ويشـكر رسيحي القيـادة الثورية 
بالفقراء  اهتمامها  عىل  والسياسـية 
االحتياجـات  وذوي  واملسـتضعفني 
ة، سـائالً الله تعـاىل أن يجعل  الَخاصَّ

أعمالهم يف ميزان حسناتهم. 
يف حني يقول العريس املعاق محمد 
هـراش: «فرحتنـا اليوم تفـوق ُكـّل 
عظيمـة  نعمـة  فالـزواج  الفرحـات 
تسـتحق الشـكر والتقديـر فحينمـا 
نرى قيـادة الدولة تهتم بنا وتقدم ما 
بوسـعها لخدمتنا وتوفري احتياجاتنا 
فنعلـم أن هذه هـي دولـة الحق وأن 
مسـتقبلها قـوي وعظيم بـإذن الله 

تعاىل». 
هكـذا  مثـل  «إقامـة  ويضيـف 
مـن  للشـباب  تحصـني  مناسـبات 
العـدّو  حـروب  ِرشاِك  يف  الوقـوع 
األمريكي الناعمة، فبعد فشله الذريع 
يف حروبـه الخشـنة لـن تكـوَن له يد 
يف حربـه الناعمـة مـا دام التحصنُي 
والوعـُي لشـبابنا اليمني حـارضاً يف 
ُكــّل املياديـن التـي تتطلَّـُب الوعـَي 
والثبـاَت، ومـا حفُل الـزكاة والعرس 

الجماعي للمستحقني لذلك إال شاهٌد 
من شواهد الوعي اليمني». 

ويتابـع «نشـكر ُكـّل من سـاهم 
يف إنجـاح العـرس الجماعـي الكبـري 
ونتمنى اسـتمرار مثل هـذه األعمال 
تحصـني  يف  تسـهم  التـي  الخرييـة 
الشباب املسلم ويف بناء دولة إسالمية 
عصية عىل املعتدين بإذن الله تعاىل». 

 
طحروٌع غساعثُف تتخَني الحئاب

أبـو  شمسـان  الشـيخ  ويؤّكــد 
نشـطان، أن مـرشوع العفـاف منـذ 
رشيحـة  بلـغ  اليـوم  وإىل  تأسيسـه 
املسـتفيدين فيـه ما يقـارب ٢٦ ألفاً 

و٦٠٠ عريس وعروس. 
ويقـول أبـو نشـطان: إن مرشوع 
العفاف يسهم بشكٍل كبرٍي يف تحصني 

الشباب. 
مـن جانبـه يقـول الدكتـور عـيل 
نارص مغـيل املدير التنفيذي لصندوق 
املعاقـني: «إن ٣٠٠ عريـس وعروس 
مـن األشـخاص ذوي اإلعاقة احتفوا 
وابتهجـوا بزفافهم مع سـائر فئات 
مـن  أن  مبينًـا  اليمنـي»،  املجتمـع 
فئـٍة  اإلعاقـة  ذوي  العرسـان  بـني 
مـن الجرحـى العظمـاء وفئـٍة مـن 
والبرصيـة  الحركيـة  اإلعاقـة  ذوي 

والسمعية. 
ويبنّي أن من اآلليات التي تم العمُل 
بها يف تنفيذ العرس الجماعي تقسيم 
الفئات إىل رشائَح متنوعة كالجاليات 
واملسـاكني  والفقـراء  األفريقيـة 
وفئة  املحّرريـن  واألرسى  والجرحـى 
وذوي  العظمـاء  الشـهداء  أوالد 
املعاقني  مـن  ـة  الَخاصَّ االحتياجـات 

وغريهم. 
ويضيـف «من اآلليـات التي عملنا 
عليهـا تحديـد سـن محـّدد لجميـع 
املـرشوع  ضمـن  الداخلـة  الفئـات 
فئـة  باسـتثناء  الجماعـي  العـرس 
الشـهداء العظمـاء، َحيـُث تغاضينا 

عن السـن املحّدد للزواج؛ كون آبائهم 
ضّحوا بالغايل والنفيس يف سـبيل الله 
والذود عن الوطن وأنه تم تسليم ٨٥٠ 

ألفاً لكل عريس». 
ويلفـت إىل أن الهيئة العامة للزكاة 
قامت قبل تدشـني العـرس الجماعي 
بعقد اجتماعات ولقاءات مع العلماء 
مرشوع  ملناقشة  والوجهاء  واملشايخ 
العفـاف وأثـره يف مواجهـة الحـرب 
الناعمـة وذلـك عـن طريـق تخفيف 

املهور وتسـهيلها. 
ويشـيد مغـيل يف ترصيـٍح خـاص 
لصحيفـة «املسـرية» بجهـود الهيئة 
العامـة للزكاة عـىل إقامـة األعراس 
املشـاريع  مـن  وغريهـا  الجماعيـة 
وإرشاك  والتنمويـة  الخدميـة 
كافـة  يف  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص 
مشـاريعها املختلفـة، مثمنـاً جهود 
جمعيـات ومراكـز األشـخاص ذوي 
اإلعاقـة يف أمانـة العاصمـة وبقيـة 
املحافظات يف سـبيل إنجـاح العرس 
الجماعـي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة 
ورسـم الفرحة الغامرة عىل العرسان 
ومشـاركتهم  املعاقـني  أبنائنـا  مـن 
فرحتهم بزفافهم امليمون اليوم الذي 

انتظروه طويالً. 
ويقول: «يحق لنا أن نفرح ونبتهج 

ونسعد َكثرياً بهذه املناسبة السعيدة، 
إنهـا فرحة تمتد ليشـاركنا بها أبناء 
الوطـن العربـي كافة، ُمضيفـاً بهذا 
نوجـه صفعـة لهـذا املعتـدي ولـكل 
مخّططاته الرامية إلسـقاط الشباب 
اليمني يف أتـون حربه الناعمة ونغلق 
عليه ُكــّل منفذ يمكـن أن ينفذ منه 
وتمثل  الجهنميـة  مخّططاته  لينفـذ 
عامـَل ردع يكفي لريمَي بهم بغرفهم 
السـوداء الفاشـلة ملخّططاتهم التي 

أُحبطت بعون الله وتوفيقه». 
ويضيـف: «إنهـا فرحة يحـق لها 
أن تُرَسـَم عـىل الوجـوه عـىل امتداد 
جغرافيـة الصمـود اليمنـي الخالـد، 
مبـارٌك لليمـن العظيم هـذا االحتفاء 
جميعـاً  للعرسـان  مبـارٌك  املبـارك، 
وبالرفـاه والبنـني، مبـارٌك لكم وإن 
شـاء الله حياة سـعيدة نتمناها لكم 

من صميم قلوبنا». 
الصندوق  حـرص  مغـيل  ويؤّكــد 
عىل توسـيع رشيحة املستفيدين من 
ة  األشخاص ذوي االحتياجات الَخاصَّ
مـن مشـاريع الـزكاة؛ كونهـم مـن 
الفئات األشـد ضعفـاً ويحتاجون إىل 
الدعم واملسـاندة ليتمّكنوا من الزواج 
وكذلك دعمهـم وتمويلهم يف مجاالت 

التمكني االقتصادي. 

الجضاة ترجط الئسمَئ لـالجضاة ترجط الئسمَئ لـ300300  
سرغج وسروس طظ املساصني سرغج وسروس طظ املساصني 
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- أعلنتـم عـن إعـادة تشـغيل مصنـع املحاليل 
الوريديـة بعـد توقـف دام أكثر من عقـد.. ملاذا 
توقف هـذا الخط مـن قبل وألكثر مـن عقد من 

الزمن؟
يف البـدء وبفضـل الله عـز وجل، فقـد وفقنا 
إلعـادة تشـغيل مصنـع املحاليـل الوريدية بعد 
توقـف طويل ولحوايل ١٢ عاماً من توقف اإلنتاج 
بهـذا الخط الحيوي الهام، َحيـُث إن هذا املصنع 
هـو الوحيـد يف اليمن والهـام يف صناعة املحاليل 
الوريديـة ملا يمثله مـن أهميّة أمـن دوائي للبلد 
ُخُصوصـاً يف ظـل العـدوان والحصـار األمريكي 

السعودّي الجائر والظالم عىل بلدنا. 
هـذا املصنع يعترب من أحدث املصانع يف شـبه 
الجزيرة العربية ال تمتلك آالته سوى دولة عربية 
إىل جانب اليمن.. أي أننا نتحدث عن خٍط إنتاجي 
متطـور ومتقـدم ودقيـق مـن رشكـة بلومات 

األملانية. 
 

- كانت بداية هـذا املصنع قبل ما يقارب عقدين 
من الزمن؟

كانـت بدايـة العمـل فيه منـذ عـام ٢٠٠٣م، 
لتغطيـة  القصـوى  بطاقتـه  العمـل  واسـتمر 
احتيـاج البلـد من ُكــّل املحاليـل الوريدية حتى 
عام ٢٠١١م، ثم اسـتغلته مليشيات اإلصالح من 
قبل املدعو عيل محسـن قائد الفرقة األوىل مدرع 
آنذاك بالسـيطرة عليه عرب مليشياته من عسكر 
الفرقـة فنهبوا قطعـاً هامة يف خطـوط اإلنتاج 
وبالخصـوص قطـع تشـغيل مصنـع املحاليـل 
وتعطيل نظام التشـغيل للمصنع لتدمري الرشكة 
ة اسـتغالالً  والتآمر مـع بعض الجهـات الَخاصَّ
للوضـع والفـرتة التي كانـت تمر بهـا البالد من 

انفالٍت أمني واقتصادي. 
 

- يف ما يتعلق بالعدوان الغاشم عىل بالدنا كان له 
تأثري كبري عىل القطاع الصناعي.. ما التأثري الذي 

لحق بالرشكة جراء العدوان؟
العـدواُن الظالـُم شـارك بطريقـة مبارشة يف 
إيقاف الرشكة من اإلنتاج عرب القصف والعدوان 
املبـارش حول مناطق قريبة مـن املصانع وكذلك 
عـرب منع دخـول أي مواد خـام أَو قطـع هامة 
تتعلـق بصيانة الخطـوط وإعادة التشـغيل من 

جديد خالل الثمان السنوات السابقة. 
لقد منع العدوان دخول الكثري من املواد الخام 
ـة بالرشكة، بل وتمـت مصادرتها وألكثر  الَخاصَّ
من شـحنة مـواد خـام ظلمـاً وعدوانـاً وتكرباً 

وتجرباً. 
 

- جرى الحديث عن فشل خمس إدارات متعاقبة 
للرشكـة يف تشـغيل هذا الخط اإلنتاجي؛ بَسـبِب 
قطع نظام التشـغيل ونظـام التحكم يف اآللة من 
قبـل الرشكة األملانيـة املصنعة «بلومـات».. ملاذا 
برأيكـم لم تجد اإلدارات السـابقة آنـذاك البديل 

للتشغيل؟
جهـوداً  وبذلـت  السـابقة  اإلداراُت  حاولـت 
كبـرية ال ينكرها أحٌد وُخُصوصـاً اإلدارَة األخريَة 

ويُشـكرون عىل ُكـّل ما بذلوه من جهود وأعتقد 
حينها لم يكن هناك تجاوب من الرشكة األملانية 

يف توفري القطع الالزمة والهامة يف التشغيل. 
ومـن جانبنا فقد تم اإللحاح عليهم والتواصل 
والبحـث معهـم بجديـة؛ ِمن أجـِل إعـادة الثقة 
بيننا للعمل املشـرتك والحمد للـه وجدنا تجاوباً 
واسـتطعنا توفـري القطـع الهامـة التي  َكبـرياً 
كانت السـبب يف التوقف وبفضـل كادر الصيانة 
واملهندسني املدربني تم إعادة تشغيل املصنع من 

جديد بنفس القدرة عىل التشغيل.. 
لقـد ظـل متوقفاً حـواىل ١٢ عامـاً وقد كانت 
اآلمـال معقودة ومنتظرة بشـكٍل كبري لكل إدارة 
تأتـي تقوم بإعادة تشـغيله حتى أنـه تحول إىل 
حلـٍم لكل يمنـي بإعـادة تشـغيل املصنع وخط 

إنتاج املحاليل. 
 

- ما حجـم القوة العاملة اليوم التي تشـغل هذا 
الخط اإلنتاجي؟

لدينا من فنيني وإداريني وعاملني بما يصل إىل 
أكثر من ٦٠ عامالً وعاملـة وهؤالء يعملون عىل 

خط إنتاج املحاليل. 
 

- مـاذا عن خطـة العمل القادمة لخـط املحاليل 
للوصول إىل االكتفاء؟

الخطة القادمة أننا نسـتطيع إنتاج ما يقارب 
خمسـة ماليني وخمسـِمئة ألف قربـة كمرحلٍة 
أوىل ونسعى عرب خطتنا الخمسية القادمة إىل أن 

نصل لالكتفاء الذاتي بشكٍل كامل ١٠٠ ٪.
 

- مـاذا عـن مـواد املحاليـل هـل تسـتورد من 
الخارج؟

نعم.. فيما يتعلق باملـواد الخام ومواد التعبئة 
والتغليف نستوردها بشكٍل كامل من الخارج. 

 

- وما تأثري ذلك عىل عملية التصنيع واالكتفاء؟
بكل تأكيد ووفقاً للرؤية الوطنية الشاملة للبلد 
نحو االكتفـاء الذاتي من الـدواء والغذاء، ونحن 
اآلن كمصانـَع محلية وعددهـا عرشة مصانع ال 
تغطي إالَّ ما نسـبته ٢٣ ٪ من االحتياج ونسـعى 
خالل الثالث السـنوات املقبلـة أن نصل إىل ٥٠ ٪ 
-إن شـاء الله تعاىل- يليهـا املرحلة الثانية والتي 
سوف نغطي فيها -بحوِل الله- نسبة ٩٠ ٪ وهذا 
بالطبع إذَا تضافرت ُكـّل الجهود وحضينا بدعٍم 

وامتيَازات وتسهيالت من الجهات املختصة.. 
 

- بالحديث عن الخطة القادمة هذا يعني أنكم لم 
تبدأوا اإلنتاج بعد؟

نحن ننتُج أصنافـاً عديدة وَحـاليٍّا يوجد لدينا 
أكثُر من ٥٠ منتجاً دوائياً وخالل األشـهر املقبلة 
لدينـا اتّفاقيـة تعاقديـة لتصنيـع أكثـر من ٦٠ 
صنفـاً دوائياً جديًدا، وألول مرة يف تاريخ الرشكة 
ذات أهميّـة حيويـة كأصنـاف القلـب والضغط 

والسكري والجلطات والحساسية. 
 

- مـا هـي أبـرُز العقبـات أَو العراقيـل التـي 
تواجهكم؟

إن شـاء اللـه تعـاىل، لـن نواجـَه ممانعـًة يف 
إنتاج املحاليل الوريدية بشـكٍل خاص ملا لها من 
أهميّـة قصـوى يف تحقيق األمـن الدوائـي للبلد 
فهذه توجيهات السـيد القائـد الَعَلم عبدامللك بن 

بدرالدين الحوثي -سالم الله عليه-. 
 

- تقولون: إن املصنع سينتج ٥ ماليني وخمسِمئة 
ألف قربـة َحـاليٍّا مـن إجمـايل ٤٠ مليون قربة 
تحتاجهـا اليمن سـنوياً.. هل سـتنتج ُكـّل عام 

هذه النسبة؟
نحـن قـادرون بعـون اللـه تعـاىل عـىل إنتاج 
كميات تصل إىل خمسـة ماليني وخمسـِمئة ألف 

قربـة من إجمـايل احتياج سـنوي أربعني مليون 
قربة ونسعى لالكتفاء الذاتي. 

 
- مـا حجم العملة الصعبة التي سـيوفرها إنتاج 

بهذا القدر؟
إن شاء الله تعاىل، سيوفر إنتاجنا من املحاليل 
عملة صعبة بأكثر مـن عرشة ماليني دوالر للبلد 

مع تشغيل عمالة يمنية وتحقيق اكتفاء. 
 

- هل كان إنتاج املحاليل يف السـابق وفق معايري 
ومواصفات املحاليل العاملية؟

بالتأكيـد.. نحـن عىل التـزاٍم كامـل بصناعة 
املحاليل الوريدية بمواصفاٍت عاملية وكما أرشت 
فلنا تجربة سـابقة لتسـعة أعوام قبـل التوقف 
وكانـت ضمـن أحـدث املواصفات العامليـة التي 
لم تصل ملسـتواها كثـري من الـرشكات العربية 

والهندية والصينية. 
 

- هـل يعني هذا أن صناعَة الدواء الوطني تطبُِّق 
معايـريَ تفـوق املعايـريَ املتَّبعة بـرشكات عربية 

وأجنبية؟ 
األمثلُة لدينـا كثريٌة ُخُصوصاً وملفات أصناف 
الرشكـة وموادهـا الخام من مصـادر الرشكات 
العاملية كرشكة باير وروش لهذا السـبب ننافس 

اعتماداً عىل مصادرنا وملفات التصنيع.. 
أيضاً املحاليل الوريديـة الرشكة الوحيدة التي 
تصنع بمادة البـويل بروبيلني صديق البيئة وهى 
أعـىل وأجود نوع للـروالت وال يتوفـر يف صناعة 

الرشكات العربية وال الهندية أَو الصينية. 
 

- هـل من خطـوط إنتاج دوائي أُخرى تسـعون 
لتشغيلها ضمن تشجيع الصناعة الدوائية؟

بفضـل الله -سـبحانه وتعاىل- وتعـاون ُكـّل 
كادر الرشكة املؤهلـني واملخلصني تم إعادة ُكـّل 
خطـوط اإلنتاج وعددها ١١ خطاً إنتاجي وقريباً 
إن شـاء الله تعاىل مع بداية العام القادم سـتتم 
إضافـة خط جديـد للرشكة وألول مـرة يف اليمن 
وهـو خـط إنتـاج األعشـاب الطبيـة والعطرية 
ونحـن نعمل بإعـداده اآلن وسـيتم االفتتاح مع 

بداية العام يناير ٢٠٢٣م. 
 

- كيف سـيتم إنتاج أعشـاب طبية وعطرية.. ما 
فكرة اإلنتاج هذه؟

قريبـاً إن شـاء الله.. نحن بصدد تدشـني أول 
خـط إنتاجي يف اليمن لتصنيع األعشـاب الطبية 
والعطريـة من مواد خـام يمنية، َحيـُث ويوجد 
لدينا ثروة طبيعية نباتية هائلة ذات األثر الطبي 
ولدينـا مشـاريع السـتخالصات جاهـزة ليتـم 

تصنيعها وفقاً للدراسات والدساتري العاملية. 
 

- كلمة أخرية لكم؟
أملُنـا كبـريٌ مـن القيـادة السياسـية العليـا 
لاللتفـات نحو الرشكـة اليمنية يدكـو ودعمها 
ماليـاً ولوجسـتياً؛ ألَنَّنـا نعاني من أزمـة مالية 
والتزامات مالية سـابقة، ملا تمثلـه الرشكة من 

صمام أمان للدواء يف اليمن. 

أسثظا تحشغض طخظع املتالغض العرغثغئ بسث تعصش دام 12 ساطا والسثوان 
الزالط غمظع دخعل الضبري طظ املعاد الثام الثاخئ بالحرضئ
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خفاغا وأجراُر 
اقباجاز اإللضاروظغ 

 أتمث الماعضض
 

العـدوان  ِظـل  يف 
الـذي  والحصـار 
تحالـف  يفرضـه 
اليمن  عـىل  العـدوان 
ِبـه  تسـبب  ومـا 
لألوضـاع  تـرٍد  مـن 
وارتفاع  االقتصاديـة 
نسـبة البطالة أصبح 
العثـور عـىل عمل يف 
أية رشكة أَو مؤّسسة 
من املستحيالت، لذلك 
يجد العدّو فرصته الذهبية السـتدراجهم للعمل معه 

تحت مسميات وشعارات مختلفة. 
املنظمات هـي إحدى أدوات العـدّو التي تتخذ من 
الشـعارات اإلنسـانية شـماعة للتخفي عن أهدافها 
الشـيطانية ومآربهـا السياسـية، وبهـا يتـم رضب 
املجتمعـات مـن الداخـل، بُغيـة تفكيكـه وتمزيـق 
الروابـط األرسية فيـه، وتكون البدايـة عندما تفتح 
هذه املنظمـات أبوابهـا للتوظيف وبرواتب شـهرية 
بالـدوالر األمريكي، لكي يقع الشـباب العاطلني عن 
العمل فريسٍة سهلة يف أيديهم، ويتم تشجيع الفتيات 
ة؛ ألَنَّهن الفئة األكثر اسـتهدافاً  للتقديـم إليها ِبشـدَّ

وبإفسادهن يفسد املجتمع. 
يقـوم العـدّو بإيقاع الشـباب والفتيات يف ِشـباك 
االنحرافـات األخالقية عن طريـق املنظمات واملعاهد 
ـة معاهد تعليـم اللغة  التـي تتسـرت بالتعليـم َخاصَّ
اإلنجليزيـة، وتبدأ خططهـم الشـيطانية عن طريق 
ـة باملعهـد  إرسـال روابـط ملواقـع إلكرتونيـة َخاصَّ
أَو باملنظمـة، وعنـد الضغـط عليها تنفتـح صفحة 
املوقع بشـكٍل طبيعـي وتظهر للعني واجهـة املعهد 
أَو املنظمـة، ولكـن مـا يتـم يف الخلفية هـو اخرتاق 
للجهـاز اإللكرتوني الذي تم فتـح املوقع من خالله، 
وبعد ذلك يقوم الهاكر -امُلخرتق للجهاز- بنسخ ُكـّل 
صور ومعلومات الضحية املسـتهدفة دون أن تشعر 
أَو تلحـظ اختـالف أي يشء، بَهـدِف تجنيدها للقيام 
بأعمال غري أخالقية تخدم تحالف العدوان، ومن تلك 
األعمال التي يتم تكليفهم بها: استدراج ضحايا جدد 
لإليقاع بهم وجمع معلومات عن الوطنيني وإرسـال 
اإلحداثيات وتعاطي ونرش املخدرات والخمور، ونرش 
التربج والزنـا واملثلية، َوإذَا رفضـت الضحية القبول 

ة.  بذلك يتم تهديدها بنرش صورها الَخاصَّ
لذلـك عند ظهـور أية قضيـة ابتزاز للعلـن لـ س 
أَو ص مـن النـاس، يجـب أن نوجـه أصابـع االتّهام 
للمنظمات التـي ترعاها األمم املتحدة والقائمني عىل 
املعاهد امُلنفلتة ولليهود الذين يديرونهم من الخلف. 

الغمُظ.. آخُر طتطاِت جصعِط العغمظئ (2)
إبراعغط طتمث العمثاظغ

 
ال يختلـُف مـايض القـوى االسـتعمارية، يف تموضعها 
الفردي (الربتغال، إسـبانيا، إيطاليا، فرنسـا،... إلخ)، عن 
حارضهـا يف تموضعها الجمعي (األمـم املتحدة -مجلس 
األمن –االتّحاد األُوُروبـي -مجموعة الربيكس)، وخالصة 
التحول السـيايس الحديث، هو أنها أنشـأت لنفسها كيانًا 
ا، تحـت مسـميات (عصبـة/ منظمـة/ مجلس/  جمعيّـٍ
اتّحاد/ مجموعة)، وكلها تسـعى لفـرض رشعية هيمنة 
املجموع/ الكل االسـتعماري، عىل جميع شـعوب العالم، 
بوصفهـا رغبـة تلـك الشـعوب الذاتيـة، التـي ال تملـك 
إال التسـليم املطلـق والتبعيـة الكاملـة، لتلـك الكيانـات 
االسـتعمارية، يف مسـمياتها الجديدة املهذبة، التي وحدت 

فيهـا جهودهـا وبرامجهـا وأولوياتهـا، ونظمت من خاللها ممارسـة 
أطماعهـا االسـتعمارية، وطريقـة تقاسـم الثـروات، ومناطـق النفوذ 
والهيمنـة، وبذلك اسـتطاعت ممارسـة نشـاطها اإلمربيايل التوسـعي 
اللصويص، تحت أوهام النظام والحضارة املزيفة، املليئة بمشاريع القتل 
والحـروب والدمار، التي تنفذها تلـك القوى بصورة غري مبارشة، لتصل 
مـن خاللها إىل فرض حـق التدخل والوصاية والهيمنة والتسـلط، تحت 
مربّرات ومزاعم الحفاظ عىل األمن العاملي والسـلم املجتمعي، باإلضافة 
إىل مكرمة االسـتعمار الجديد، عىل الشعوب املستضعفة، بهبات الحرية 
والديمقراطيـة والعدالة واملسـاواة، ومنحه إياها صكـوك حق الحريات 
والسـيادة واالسـتقالل، وغريهـا من الشـعارات الرنانـة الفارغة، التي 
أخضعت الشـعوب ملسـتعمريها بإرادتها، طمعاً يف عـدل الظالم، ووفاء 
الخائن ونزاهة اللص املسـتبد، لتبقى تلك الشـعارات وهماً استعمارياً، 
ال يتجاوز أحالم املخدوعني وآمال البسـطاء، وأما واقعهم فقد عاشوه يف 

ظل (مجلس الوصاية)، التابع ملنظمة األمم املتحدة. 
ترى.. أية حرية تبرش بها منظمة األمم املتحدة، الشعوب املستضعفة 
املسـتعمرة، يف ظل (مجلس الوصاية)، وما هي اإلنجازات اإلنسـانية أَو 
الحضاريـة أَو األمنيـة أَو التنموية، التي يمكن اإلشـارة إليهـا بالبنان، 
عنـد الحديث عـن الـدور الفعيل لألمـم املتحدة، ومـا الذي قـد نجده يف 
رصيدها (اإلمربيايل)، غري مشـاريع اإلفقـار والتجويع والقتل، وتفكيك 
املجتمعـات، وهـدم القيم واملبادئ واألخـالق، وتدمري كيان املـرأة، وكّل 
الروابط والصالت األرسية، ونرش االنحالل القيمي والديني واألخالقي؟! 
ألـم يكـن يف مواقفها من الشـعوب الناميـة، التي مزقتهـا املجاعات 
والحروب، ما يكفي لتوضيح صورتها الحقيقية، يف أبشع وأقذر مظاهر 
اإلجرام والتوحش، وهي تقدم للشعوب املستنجدة بها من شبح املجاعة، 
مسـاعدات إنسـانية مدججة بجرعات املوت الكبرية، يف املـواد الغذائية 
الفاسـدة، املنتهية الصالحية، التي تحولت إىل سموم فتاكة، ويف األدوية 
واملسـتلزمات األُخـرى، املحقونة بأخطـر أنواع الفريوسـات واألمراض 
واألوبئة، التي أعدت يف مخترباتها البيولوجية خصيصاً لهذا الغرض، ويف 
تاريخ تلك القوى االسـتعمارية، ما يغني السـائل ويكفي املستزيد، وأما 
مـا تزعمه تلك القوى مـن حرصها عىل تحقيق األمن والسـالم العاملي، 
وتجنيـب شـعوب العالم حربـاً عاملية ثالثـة، فليس هناك مـا هو أدعى 
للضحـك، من هذا الشـعار الفارغ، الذي يعكـس إىل أي مدى بلغ الصلف 
والقبح االسـتعماري، حني يعلن مخاوفه عىل الشعوب املستضعفة، من 
نشـوب حرب عاملية، هـو مصدر رشها ورشرها، وبيده إشـعال فتيلها، 
كما يملك أدوات تنفيذهـا وتحّققها عىل أرض الواقع، أليس يف إبداء تلك 
املخـاوف املزعومـة، دليل إدانـة كاف، يؤّكـد نزعة اإلجـرام لدى القوى 
الكربى، وعزمها عىل ارتكاب حروب عاملية مستقبلية، كما هي عادتها، 

وإال فما معنى تنطعها من وقت آلخر بحرصها عىل األمن والسالم العاملي، 
وسعيها تجنيب شعوب العالم مزيداً من الحروب، ترى من يملك مصانع 
األسلحة الفتاكة، والرتسـانات النووية والبيولوجية، وكم 
يبلـغ إنتاج تلك املصانع، وأين يتم تسـويقه؟!، ومن الذي 
حوَّل شـعوب العالم الثالث، إىل سوق استهالكية مفتوحة 
مطلقاً ملنتجات املوت البينية، ومنتجات اإلفقار والتجويع 
االقتصاديـة، ومنتجـات االسـتالب والتبعية السياسـية، 

ومنتجات االنحالل الديني والقيمي والثقايف؟ 
تـرى.. كم عـدد النزاعات والحـروب والرصاعات، التي 
عمـل مجلس األمـن عىل إيقافها والحد مـن تداعياتها، يف 
سـبيل تحقيق األمن والسـالم بني شـعوب العالم، أليست 
قضيـة ونكبـة فلسـطني، صناعـة مجلس األمـن واألمم 
املتحدة االسـتعمارية، دون سواها؟، َوإذَا كانت لفلسطني 
خصوصيـة اإلرث العدائـي الدينـي -الـذي تحـرص األمم 
ة، فما سـبب تواطؤ األمم املتحدة،  املتحـدة عىل تنشـيطه- كحالة َخاصَّ
وتخاذلها عن القيام بدورها ومسئوليتها، تجاه الشعب اليمني املظلوم، 
والحفاظ عىل أمنه واستقراره، الذي ينعكس عىل أمن واستقرار املنطقة 
والعالـم، أليس يف موقفها ذاك ما يؤّكـد نزعتها االسـتعمارية، ورغبتها 
األكيدة يف اشـتعال الحـروب واسـتمرارها خدمة للمـرشوع اإلمربيايل، 
ة بعد سـقوط زعيـم األمم املتحـدة (األمريكي)، يف فـخ التعصب  َخاصَّ
الظاهـر، واالنحيـاز الواضـح املعلن إىل صـف املعتدي الغاصـب املحتّل 
الصهيونـي دون أدنى حرج، أَو مراعاة ملا يفرضه عليه موقعه (األبوي) 
املزعوم، أَو ملا تقتضيه األعراف السياسـية والدبلوماسـية، أَو ما تلزمه 
طبيعة عالقته مع العرب واملسلمني من قبيل احرتام املشاعر عىل األقل. 
إن السـؤال عـن الـدور اإلنمائي والحضـاري والثقـايف والتكنولوجي 
الـذي يفرتض باألمم املتحـدة القيام به تجاه الشـعوب لالرتقاء بها من 
حضيـض التخلـف إىل مسـتويات متقدمة مـن التطـور واالزدهار، هو 
تسـاؤل جوهـري وهام يمكننـا من خاللـه تقديم قـراءة تحليلية أكثر 
وضوحاً لحقيقة حارضنا وما يجب أن يكون عليه مستقبلنا، غري أن تلك 
التساؤالت قد أصبحت مصدراً لأللم أكثر من كونها بلسماً معرفياً، إذ لم 
يعد الجهل بالواقع، وعدم معرفة صانعي أحداثه ومتغرياته هو السـبب 
الرئيس الستالب وضياع وضعف الشعوب، كما أن العدّو اإلمربيايل لم يعد 
متخفياً خلف أقنعة املسميات والشعارات التي لجأ إليها ردحاً من الزمن، 
ولم تعد هناك من لغة مفهمة وال منطق رصيح أوضح من مواقف األمم 
ة  املتحدة بزعامة أمريكا تجاه ُكـّل قضايا الشعوب املستضعفة، وَخاصَّ
فلسـطني واليمـن ولبنـان، وغريها من دول وشـعوب محـور املقاومة 
واملمانعة، َحيُث سعت الواليات املتحدة األمريكية يف صياغة موقف أممي 
-باسم األمم املتحدة- يعكس حقيقة التوّجـه اإلمربيايل، وصورة النزعة 

االستعمارية والهيمنة يف أجىل مظاهرها وتشكالتها. 
لذلك وغريه كان لليمن قيادة وشـعباً، موقف متفرد وسـباق يف وضع 
األمم املتحدة االستعمارية يف سياقها الطبيعي يف صيغة العداء الرصيح، 
والتعامل مع تلك القوى االسـتعمارية، من منطلق الرفض ملمارسـاتها 
التسـلطية، ومشـاريعها الهدامة، وإجرامها املتعايل، حسب ما تقتضيه 
تعاليم الدين اإلسـالمي الحنيـف، وتحّدده العـادات والتقاليد واألعراف، 
وبمقـدار النزعـة التحّرريـة، التي حازهـا اليمنيـون يف تصديهم ألعتى 
تحالف إجرامي، شـكلته تلك القوى االسـتعمارية وأدواتها، كان جنون 
وتخبط وسقوط تلك القوى وأدواتها مدوياً عىل املستوى املحيل واإلقليمي 
لتكون مهمة اليمن -قيادة وشـعباً- انطالقاً من موقع تضحياته ودوره 
الريادي، إعادة رسم الخارطة السياسية إقليمياً وفق أبعاد وتداعيات ما 
بعد ذلك السـقوط اإلمربيايل (األممي) املهني، الـذي كان اليمن وما يزال 

عامالً حاسماً وفاعالً رئيساً فيه. 

ـئالظزاُم السسعدّي واجاعثاُشه لُفطَّـئ الظزاُم السسعدّي واجاعثاُشه لُفطَّ
طتمث الدعراظغ

لألحـرار  واسـتهدافه  السـعودّي  النظـام  إن   

ــة  والرشفـاء من أبناء نجـد والحجار وأبنـاء األُمَّ

اإلسـالمية لدليٍل واضـح وقاطع عـىل حجم الظلم 

وللشـعوب  السـعودّي  للشـعب  واإلذالل  والقمـع 

األُخرى.

نجـد أن النظـام السـعودّي ممثـل بـآل سـعود 

هـؤالء الذين يعتربون الغـدة الرسطانية يف خارصة 

ــة اإلسـالمية، تأسس النظام  ويف جسـم هذه األُمَّ

السـعودّي وبتعاون من الربيطانيني يف ذلك الوقت، 

هذا النظام الصهيونـي الهواء األمريكي الربيطاني 

يف القرار والتوّجـه، نظام يتَحّرك من بداية تأسيسه 

لتكميم األفواه وملنـع أي توّجـه صحيح مبني عىل 

مبادئ إيَمـانية قرآنية صحيحة.

هذا النظام الذي يتَحّرك من بدايته 

عىل سياسة القمع وارتكاب الجرائم 

الال إنسانية يف حق األحرار والرشفاء 

وضد مـن يطالبـون باإلصالحات أَو 

ــة  األُمَّ قضايـا  بحمايـة  يطالبـون 

الفلسـطينية  بالقضيـة  ممثلـة 

واألقـىص، يتَحّرك النظام السـعودّي 

املجـرم مـن خالل مسـارين مسـار 

ـابية والفتـاوى التي تصدر من  ثقـايف يتمثل بالوهَّ

علماء السلطان وامللوك يف قتل واستهداف الحركات 

املناهضة للمرشوع األمريكي يف املنطقة، من خالل 

ــة نحو  هـؤالء يتم إضـالل الكثري مـن أبنـاء األُمَّ

طاعة ويل األمر وإن كان مجرماً وإن 

كان يرتكب أبشـع الجرائم من الدين 

ومـن الطاعـة للـه أن نطيـع هؤالء 

الحكام ونسكت عن أعمالهم القذرة 

يف حق الشـعوب الحرة من أبناء هذه 

ــة ُكـّل ذلك يقدم باسـم الدين،  األُمَّ

والديـن من هـذه األعمال بـراء ومن 

تلـك األقوال التي تناقـض كتاب الله 

وتناقض توجيهـات الله وتوجيهات 

الرسول -صلوات الله عليه وعىل آله-. 

إن النظام السعودّي ويف ُكـّل مرحلة يزداد فساداً 

وضالالً إىل فسـاده وضالله وانحرافـه، ذلك النظام 

الـذي يتَحّرك بسياسـة أمريكيـة صهيونية لرضب 

الشـعوب اإلسـالمية وتغيـري املفاهيـم والثقافات 

بحسـب ما تريد أمريكا والصهيونيـة العاملية، هذا 

النظـام الـذي فقـد ُكـّل القيـم واألخـالق واملبادئ 

ويومـاً بعد يـوم يـزداد انحطاطاً ويزداد سـقوطاً 

وينكشف هذا النظام لكل الشعوب اإلسالمية.

إن مواجهتنـا أصبحت رضورية للحفاظ عىل ما 

ــة، والحفاظ عىل ما تبقى  تبقى من ماء وجه األُمَّ

من قيم وأخالق ال بُـدَّ أن نحافظ عليها وأن نرفض 

ُكـّل املخّططـات الصهيونيـة األمريكية واملنافقني 

من آل سعود وآل نهيان ومن تعاون معهم وسار يف 

خطهم ومرشوعهم القذر. 
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طصاذسُئ اقجاغراِد طظ دوِل 
السثوان طططٌإ حسئغ 

 عقل الةحاري
 

توّجـٌه كبريٌ للقيادة 
نحو الزراعة واالكتفاء 
الذاتـي وهنـاك جهود 
مباركـة بـدأ الجميـع 
يشء  وهـذا  يلمسـها، 
نكون  حتى  ولكن  جيد 
هـذا  يف  أكثـر  جاديـن 
يخص  وفيما  التوّجـه 
الـواردات الزراعية كم 
لـو  مجديـاً  سـيكون 
تمّكنـا من دعـم ورشاء 
املنتج املحيل بدالً عن الواردات السعوديّة أَو اإلماراتية، 
وليس هذا فحسب بل املفروض نقاطع ُكـّل منتجات 
دول العـدوان الغاشـم ومـن تحالف معهم، لتشـعر 
شـعوب البلـدان املعتدية عـىل بالدنا بأنهـم خرسوا 
ليس فقط عسـكريٍّا بل اقتصاديٍّا بخسـارتهم سوًقا 
مهماً ملنتجاتهم، بل خرسوا شعباً عظيماً مثل اليمن، 
ولتشـعر شـعوب تلك البلدان أننا شعب عظيم يعتمد 
عىل الله وعىل نفسـه وإْمَكانياته وخريات أرضه ولن 
يخضعنـا حصارهـم ومؤامراتهم، كمـا أن األهم من 
ُكـّل هـذا هو دعم املنتج املحيل واملـزارع اليمني فما 
نلحظـه هذه األيّـام وغريها عند الحصـاد ويف نهاية 
ُكــّل موسـٍم زراعي نجـد انخفاضـاً كبرياً ألسـعار 
املنتجات الزراعية وُخُصوصـاً املحاصيل االقتصادية 
لزيـادة  والبقوليـات  الحبـوب  ومحاصيـل  الهامـة 
العـرض عىل الطلـب واحتكار بعـض التجار ضعاف 
النفـوس ولعبهم بالسـوق املحـيل وكذلك منافسـة 
املنتجات املحليـة من قبل الواردات الكبرية التي تأتي 
مـن الخـارج، باإلضافـة إىل ضعف تدخـل الحكومة 
فيمـا يخـص ضعـف البحـث الزراعـي واإلرشـادي 
وتدهـور كثـري من األصنـاف وعـدم إنتـاج أصناف 
جديدة وتحسـني وإنتاج األصناف املحلية وأغلبها بدأ 
ينقرض وكذلك ضعف وعدم تحديث املكينة الزراعية 
ومواكبـة العالـم بإدَخال آالت بـذار وحراثة وحصاد 
حديثة، باإلضافة إىل عدم عمل حلول ملشـاكل ما بعد 
الحصـاد من حفظ وتخزين وتسـويق وغري ذلك مما 
يسـبب زيادة يف تكاليف اإلنتاج وخسارة املزارعني يف 

كثري من املواسم الزراعية. 
هذا وغريه ونحن مشـغولون وكل همنا االسـترياد 
مـن الخـارج، فما ذكر وغـريه يجعلنا نـدرك جميعاً 
أن مقاطعتنا ملنتجاتهم سـيعطي الرسـالة السـالف 
ذكرها وسيكون اسـتخدامنا للمنتجات املحلية أكثر 
ا وتنمويًا  جـدوى وأكثر نفعاً لنـا كيمنيني اقتصاديّـٍ
يف ُكـّل املجـاالت حتى وإن كانـت املنتجات محدودة 
ولم تشـمل ُكــّل األنواع أَو أن مـذاق بعض املنتجات 
أقـل استسـاغًة ُخُصوصـاً عنـد البعـض الذين نمت 
أجسـامهم وكربت كروشـهم وتعودوا عـىل االرتزاق 
والتبعيـة واالرتهـان للخـارج واالعتمـاد الـكيل عىل 
االسـترياد، ففي املقابل عامة الشـعب يدرك خطورة 
االسـترياد واالعتماد عىل الخارج وعنده قناعة كاملة 
بأهميّـة منتجاتنـا املحلية، فـإىل فوائدهـا الصحية 
وجودتهـا الغذائية هي بال شـك ألـذ بكثري من أصغر 
شـظية من شـظايا صواريخ وقنابـل املعتدين الذي 
طوال ثماني سنوات وال زالت تستهدفنا، ونحن ال زلنا 
يف تيهنا فنجمع املليارات من الصغري والكبري والفقري 
والغني واملزارع اليمني وندعـم بها املزارع األمريكي 
واألسـرتايل والربيطاني والسـعودّي َو... إلخ، وندعم 
اقتصادهـم ليزدادوا قـوة ونحن نـزداد ضعًفا كأننا 
نقول لهم: اسـتمروا يف عدوانكـم وحصاركم وقتلكم 
وال يهمكم نحن سـندعمكم برشاء منتجاتكم، وهذه 
مفارقـة عجيبة لألسـف، فإذا لم نصـَح اآلن ونعمل 
حسب توجيهات واستشعار القيادة ونعي حساسية 
وأهميّـة املرحلة يف ضل ما يجري من عدوان وحصار 
علينا وما يجري من حولنـا من تغريات عاملية فمتى 

نصحى؟!
والحليم تكفيه اإلشارة.

كتابات

الجضاُة.. بغَظ الماضغ والتاضر
دغظا الرطغمئ

 
سـنوات طويلـة مـرت مـن عمـر اليمنيني 
دون أن يـروا للزكاة أثراً وال يعلمون شـيئاً عن 
مصارفها ومنها حرم فقرائهم ومسـتحقيها، 
عـىل الرغم من أن اليمـن كانت تعيش نوعاً ما 

استقراراً اقتصادياً وأمنياً. 
ومـع أن الزكاة َمـا ِهـي إال حق فرضه الله 
للفقـراء واملحتاجني عىل األغنياء وميسـوري 
ـــة ومعالجة الكثري  الحال كحـٍل ألزمات األُمَّ
مـن إشـكالياتها وذكرها الله َكثـرياً يف القرآن 
الكريـم وقرنهـا واتبعهـا بعـد إقامـة الصالة 
كفـرٍض يريض الله عـن مؤديهـا ويرفعه بها 

مقاماً علياً. 
إال أنه وبشكٍل ممنهج عملوا عىل إماتة هذه 
الفريضة وحرف مسارها حتى يعيش املجتمع 
املسـلم يف حاجة وفاقة ومن ثم يلقون الالئمة 
عىل اإلسـالم الذي يحاولون تشويهه ويرمونه 
بوجـه  الوقـوف  يف  سـبباً  ويرونـه  بالتخلـف 

الحضارة وحاشاه أن يكون كذلك!! 
ا ومـع ما تمر بـه اليمـن من حرب  َحـاليّـٍ
وحصار وشـاء الله أن يتوىل أمـر الزكاة أُناس 
يتقون الله يف أنفسـهم وشـعبهم حـق تقاته 

ويعلمون معنى قوله تعاىل: (َوَمْن يَْغلُْل يَأِْت ِبَما 
َغلَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة) فنأوا بأنفسهم عن استغالل 
أموالها ولها أنشـأوا هيئة تُعنَـى بأخذ الزكاة 
من أربابهـا ورصفها يف مواردهـا الصحيحة، 
وبدأت الزكاة ترى النـور وتؤتي أكلها وتذهب 
إىل مستحقيها من الفقراء والغارمني واملرىض 

ولصالح مشاريع تعود بالفائدة عليهم! 
وبحسـب مـا أورده الشـيخ شمسـان أبـو 
نشـطان، أن سـبعَة عَرش مرشوعاً تم إطالقه 
يف ذكرى املولد النبـوي من عائدات الزكاة، من 
ضمنهـا مرشوع العفاف الـذي أطلقته الهيئة 
العامة قبل ثالث سنوات تبنت فيه تزويج ستة 
وعرشين ألف شـاب وشـابة من الفقراء وأُرس 
الشـهداء واملجاهديـن وبعـض مـن الجاليات 
العربية واألفريقية املقيمني يف اليمن، يف عرٍس 
جماعـٍي يشـارك فيـه الجميـع عىل رأسـهم 
مسـؤويل الدولـة وقاداتها كان آخـره العرس 
ـام لعدد 10044  الجماعـي الـذي أُقيم قبل أَيـَّ
عريسـاً وعروسـاً بمعنى أنه عرشة آالف بيت 
دخلته الفرحة ومعهـم دخلت الفرحة إىل ُكـّل 
قلب يمني بهذا العرس الجماعي ويعود الفضل 
بذلك للقيادة الحكيمـة وهيئة الزكاة والفضل 
أَيْـضاً ملن لم يتقاعسوا عن أداء فريضة الزكاة 

تزكية ألنفسهم وأموالهم. 

وبهـذا العرس الجماعي الـذي لم يكن األول 
ولـن يكـون األخري فقـد جفت دمـوع الحزن 
والفقد من قلوب اليمنيني الذين لثمان سنوات 
تكويهـم نـار الحـرب والحصـار وعملت دول 
العدوان عىل غرس ُكـّل معاني الحزن يف محيا 
أيامهم لكن وبفضل الله تجـاوزوا ُكـّل محنة 
وألـم وها هـي اليوم تلـك املآقي التـي أذبلتها 
دموع الحزن تمطر دموع الفرح احتفاالً بهذا 
العرس املبارك الذي يحصـن املجتمع من ُكـّل 
الرذائـل والحـرب الناعمة التي يحـاول العدّو 
اسـتهداف شـبابنا فيهـا وفيه أَيْـضـاً صنعنا 
متارس قوية ضد غزوهم الفكري واالجتماعي 

الذي يحاولون استهداف مجتمعنا به.. 
ومبـارك  وعـروس  عريـٍس  لـكل  مبـارك 
علينـا هـذا الوعي والنـرص وهذا الفـرح الذي 
سـيغيظ العدّو وقـد رأينا إعالمهم كيف شـن 
حملـة عدائية عليه واسـتهجنوه وصبوا عليه 

أقاويلهم وأراجيفهم!! 
ولكنـا ماضـون يف دحـر جميـع مكائدهم 

وجميع أحقادهم. 
وباألخـري هنيئـاً لنـا أن أنعـم اللـه علينـا 
بالقيـادة الحكيمـة، ودعواتنـا لهـم بالنـرص 

والتمكني ودوام الصحة وطول العمر. 

تصغصُئ الثور افطرغضغ شغ السثوان سطى الغمظتصغصُئ الثور افطرغضغ شغ السثوان سطى الغمظ

ظخٌر طتاعم وطسادلٌئ راجثئ! ظخٌر طتاعم وطسادلٌئ راجثئ! 

شعث حاضر أبع رأس
 

لم يغب الدوُر األمريكي عن املشـهد اليمني ولو للحظٍة 
واحـدة منـذُ بداية العـدوان عـىل بلدنا، وال عـن تفاصيل 
األنشـطة املشـبوهة وامُلسـتمّرة لدول العدوان عىل اليمن 
وسعيها الحثيث يف تكريس النفوذ األمريكي فيها، والعمل 
عىل توطيد دعائم السـيطرة األمريكية عـىل منابع الثروة 
النفطيـة اليمنية، وجزرهـا االسـرتاتيجية الواقعة داخل 
دائـرة السـيادة اليمنية الجغرافيـة، ومن أبرز األنشـطة 
املشـبوهة لقـوى العـدوان يف اليمـن هو النشـاط األخري 
يف محافظـة حرضمـوت، والتـي جعلت منها تلـك القوى 
أرضـاً خصبة لبذر نواة االحتـالل، ومرتعاً مفتوحاً للوفود 
العسكرية األمريكية، وبؤرة ألعمالها القذرة والشيطانية، 
يف ذروة االنقسام التام يف صفوف الوكالء املحليني، ورصاع 
األجندة اإلقليمية والدولية ومشاريعها التخريبية يف اليمن. 

ذلك النشاط املشبوه الذي تمارسه قوى العدوان يف اليمن وُخُصوصاً يف 
محافظـة حرضموت ال يمكن أبداً فصله عن املخّطط التآمري األمريكي 
لتقسـيم اليمن؛ ِمن أجِل السيطرة عليه ونهب ثرواته والعبث بمقدراته، 
ومـا مزاعم واشـنطن من أنها حريصـة عىل إحالل السـالم يف اليمن إال 
مزاعم متناقضة مع الواقـع، وأقوال بعيدة ُكـّل البُعد عن األفعال، وهي 
التي ال تنفك أبداً عن دعمها امُلسـتمّر ملسـار الحرب والحصار عىل اليمن 

وتسعى يف احتالل أراضيه، مع تركيز كبري عىل منابع الثروة فيه، والجزر 
االسـرتاتيجية لديـه، ومنها جزيرة ميون التي تسـعى اإلمارات وأدواتها 
الستحداث قواعد عسكرية فيها؛ خدمًة لألجندة األمريكية 
واإلرسائيليـة يف املنطقـة العربيـة، باإلضافـة إىل تعاظـم 
هول املخاطر يف البحر األحمر باسـتمرار أعمال القرصنة 
البحرية عىل سـفن الغـذاء والدواء والوقود، وممارسـات 
االعتـداءات امُلسـتمّرة التـي تطـال الصياديـن اليمنيني، 

وتبطش بكل مظاهر الحياة يف مياه اليمن اإلقليمية. 
إن من نافـل القول هو أن اليمَن يتمتـُع بأهميّة بارزة 
لـدى واشـنطن ملـا لديه مـن موقٍع بحـرٍي هـام، وجزر 
وموانئ مهمة، ومضيق اسـرتاتيجي يعد من أهم املمرات 
املائية يف العالم واملهم لواشـنطن بشكٍل خاص وهي التي 
تسـعى جاهـدة لفرض سـيطرتها عـىل مـوارد الطاقة، 
والتحكم بخطوط املالحة والتجارة العاملية، عرب التَحّركات 
العسـكرية املبارشة أَو من خالل التهيئة لتحالفات مشبوهة تضم كيان 

العدّو الصهيوني، وبعض األنظمة العربية العميلة والخائنة. 
ويف زحمـة املواقف الدولية الغربية منهـا أَو العربية العميلة، الداعمة 
للمخّططـات األمريكية واإلرسائيليـة، يعيد اليمن ويؤّكــد للعالم وعىل 
رأسـه األمم املتحـدة بأن أمنـه واسـتقراره مرتبط باألمن واالسـتقرار 
اإلقليمي، وبالتعاون والرشاكة يسـهُل تأمني املمرات بعيًدا عن املزايدات، 

وبما ال يتعارض مع سالمة وسيادة الجمهورية اليمنية. 

طرام سئثالشظغ
 

ثماني سـنواٍت من العدوان الصهيوسعودّي 

أمريكـي واليمن تتقـدُم عىل عجلـة التطوراِت 

واإلنجازات رسيًعـا، وتنتقل من مرحلِة األمس 

الحافلة باملعجـزات اإللهية والتأييدات الربانية 

واالنتصارات إىل «مرحلة اليوم»، املرحلة األكرب 

واألعظـم مـن ُكـّل املراحـل السـابقة، املرحلة 

القاضيـة والفاصلـة بني الحـق والباطل وبني 

امُلنترص وامُلنهزم. 

رَسـمِت اليمـُن العظيمة بقائدها وشـعبها 

خـالِل ثمـاِن سـنواٍت مـن العـدوان الغاشـم 

الظالم عىل شـعبنا، لوحًة فنية مفعمًة بالعزة 

والقوة، لوحًة ُعبدت بدماء الشـهداء املمزوجة 

بألـوان الحرية والكرامة، لوحـًة تزيَّنت بجميل 

االنتصارات وعظيـم اإلنجـازات، لوحًة أعادت 

لليمـن قدره وهيبته، وجعلت منـه رقًما صعبًا 

صـَدم األعـداء وأذهـل األصدقـاء، بـل جعلت 

منـه امُلتصـِدر األول عـىل درجـاِت املواجهة يف 

ُكـّل املسـتويات وُمختلـِف املجاالت عـىل ُكـّل 

الساحات. 

مـا من َشـكٍّ كمـا ال يوجـد عاقـل ينفي أن 

اليمن وما تشـكله من حالِة وجـوِد قوٍة رادعٍة 

منعِت العدوان من مـد أياديه نحو أرض اليمن 

وثرواتها وشـعبها، ومنعت مؤّخـراً من رسقِة 

نفطه وغازه، وال شـك أنَّ ما جـرى ويجري له 

أهميتـُه الكبرية التي تتجـىل يف أنَّ اليمن تحوَّل 

ا وكرس الهيمنـة الخارجية من  تحـوًال تاريخيّـٍ

جديـد، ووجـه رضبتـه ورسـالته القوية نحو 

العدّو األََسـايس، وسـجل معادلة ردٍع أََساسها 

قدرة اليمن عىل حماية أرضه وثرواته. 

اليـوم أصبحـِت اليمن تُشـكل حالـة خطٍر 

ُمحـدق عىل أمريكا والكيان اإلرسائييل نفسـه، 

ناهيك عـن أنظمة العمالة والنفاق السـعوديّة 

واإلمـارات، فاليمـُن اليـوم قـد أصبحـت بيده 

مفاتيح زمام املراحـل املقبلة، وعىل العدّو فهم 

هذه السطور جيًِّدا، اليمن اليوم جاهز لسلٍم أَو 

حرب، فكالهمـا أهٌل له وكالمها باب انتصاره، 

فأية مرحلـٍة أقبل عليها الشـعُب اليمني تحت 

أي ظرف مـن الظروف هـو ُمسـتعد، ورجاله 

عىل أُهبَِة االسـتعداد، وأيديه جاهزة عىل الزناد 

ونُرص اليمن محتوٌم ومعادلٌة راسخة. 
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ثقافة 

لدرس مـكارم األَْخــَالق  اسـتكماالً 

قدَّم لنا الشهيد القائد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- 

دليـالً قاطعـاً يؤّكـــد لنـا أننـا ال زلنا 

بعيدين عن (كمال اإليَْمــان)، َحيْــُث 

قـال: [إذا كنـا ال نـزال نحتـاج إىل مـن 

يوجهنا، من يدفعنا إىل أن تكون نفوسنا 

فيهـا ذرة من روح الجهاد الذي هو من 

أعظم ما تناولـه الُقـــْرآن الكريم من 

أعمـال املؤمنني فنحتـاج إىل من يدفعنا 

ويشـجعنا ويوعينا ويفهمنـا، ونحتاج 

إىل بعضنـا البعض. أليس هـذا يُدلُّ عىل 

أننا مـا نزال هابطني كثـرياً؟. أين نحن 

من درجة أن تكون هذه مسألة مفروغ 

منهـا عندنـا؟ فنحـن الذيـن ننطلق إىل 

اآلخريـن، ننطلـق إليهـم لنجعلهم هم 

مـن يحملـون الروحية التـي نحملها؟ 

ألسـنا ال نـزال بعيديـن عن هـذه؟. ما 

أَْكثَــر املتوجسـني فينـا ممن لم يصل 

إىل درجـة أن يقطـع عىل نفسـه إلزاماً 

بأن يثقف نفسـه بثقافة الُقــْرآن بما 

فيها أن يحمل روحية الجهاد التي يريد 

الُقــْرآن منه أن يحملها! ما أستطيع - 

أنا واحد منكـم - أن نقطع بأننا وصلنا 

إىل هذه الحالة]. 

جعــاد اإلطــام (زغظ السابثغــظ) سطغه 
السقم:ــ

وأشـار -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- إىل الزمن 

الذي عـاش فيه اإلمـام زيـن العابدين 

عليـه السـالم وكيـف أنـه اتّخـذ مـن 

(الدعـاء) والرتبيـة، طريقـا للجهاد يف 

سـبيل الله، َحيْــُث قـال: [إذا كان زين 

العابديـن يمكـن فعالً أن تصـدق عليه 

تلـك الصفات التي ذكرها الله للمؤمنني 

بما فيها الجهاد يف سبيل الله، وإن كان 

الواقـع الذي عـاش فيه واقعـاً مظلماً، 

أمة ُهِزمت وُقِهـرت، وأُذلِّت تحت أقدام 

يزيد، وأشـباه يزيد، لكنـه هو من عمل 

الكثـري الكثـري وهو يوجه، وهـو يعلِّم، 

وهـو يربي، أليس اإلمـام زيد هو ابنه؟ 

مـن أيـن تخـرج اإلمـام زيـد؟ إال مـن 

مدرسـة أبيه زين العابديـن. إن الحالة 

التي كان فيها حالة فعالً شديدة، بالغة 

الشـدة النفـوس مقهـورة ومهزومـة 

واألفـواه مكّممـة، لكن زيـن العابدين 

مـن أولئك الذين يفهمـون بأن املجاالت 

دائمـاً ال تغلق أمـام دين اللـه فانطلق 

هو ليعلـم ويربي، ويصنع الرجال؛ ألنَّه 

يعلم أنـه إن كان زمانه غري مهيأ لعمل 

ما فـإن الزمان يتغري فسـيصنع رجاالً 

للمسـتقبل. وصنع فعـالً وخرج اإلمام 

زيـد (عليه السـالم) شـاهراً سـيفه يف 

سبيل الله، وترك أمة ما تزال تسري عىل 

نهجه من ذلك اليوم إىل اآلن]. 

العابديـن  [زيـن  أيضاً:ـــ  وقـال 

(عليه السـالم) صاغ صحيفته بشـكل 

دعـاء،  هـي  الـذي  الوقـت  يف  دروس، 

دروس وتوجيهـات، دروس وتوجيهات 

وحقائق، صاغها بشكل دعاء]. 

سظثطا غضــعن الصائث (طآطظاً.. ورساً.. 
تصغــاً) عع طــظ غســاتص أن تصش إىل 

جاظئه:ــ
ولفـت -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- إىل نقطة 

مـن  الكثـري  عصيـان  إىل  أدت  هامـة 

أصحـاب اإلمام عـيل (ع)؛ بسـبب قلة 

وعيهـم اإليَْمــاني، أََال وهي أنهم كانوا 

يأمنـون جانبه، َحيْــُث قال: [ما عمله 

يف اإلسـالم ضعف اإليَْمـــان، ما عمله 

اإليَْمــان الناقص من آثار سـيئة، عدم 

وعي إىل درجـة رهيبة أن يكـون أولئك 

النـاس الـذي بينهم عيل بـن أبي طالب 

أمـري املؤمنـني، لكنهـم كانـوا عندمـا 

يرون أنفسـهم ال يخافون عليا يأمنون 

جانبه، كان يكثر شـقاقهم، ونفاقهم، 

وكالمهـم، ومخالفاتهـم، وتحليالتهـم 

وتمردهم، وأذيتهم.. هكذا يعمل الناس 

الذيـن وعيهـم قليـل، مـن ال يعرفـون 

الرجال، من ال يقـدرون القادة املهمني؛ 

ي أنـا آمن جانـب عيل ال أخـاف أن  ألنـَّ

يقتلنـي عىل التهمـة أَْو الِظنة كما كان 

يعمـل معاويـة، ال أخـاف أن يدبـر يل 

اغتياالً، ال أخاف أن يصنع يل مشاكل، ال 

أخاف أن يوجد يل خصوماً يصنعهم من 

هنا أَْو من هنا فكانوا يأمنون جانبه]. 

وقال أيضاً: [وفعالً من الذي سيخاف 

من اإلمام عـيل أن يمكر به، أَْو يخدعه، 

أَْو يـرضه، أَْو يؤلـب عليـه خصوماً من 

هنـا وهنـاك، كمـا يعمـل الكثـري من 

[املشـايخ]؟ أليس الكثري من املشـايخ 

يعملـون هكـذا؟ إذا لم تـرس يف طريقه 

يحاول أن يمسـك عليك بعـض وثائقك 

[بعـض البصائـر] ويحـاول أن يوجـد 

لـك غريما مـن هناك وغريمـا من هنا؛ 

لرتجع إليـه راغماً، الناس الذين وعيهم 

قـارص، إيَْمــانهـم ضعيف هـم الذين 

يعيشون حالة كهذه، كالم كثري وتحدي 

وتحليالت وتثاقـل وتثبيط، وهم يف ظل 

شـخص عظيـم كعيل بـن أبـي طالب 

(عليـه السـالم)؛ ألنَّهـم يأمنونه. انظر 

إىل شـخص ذلك القائد العظيم، سـرتى 

نفسـك آمنا يف ظلـه، إذاً هو الشـخص 

الـذي يجب أن أكون وفياً معه، إن حالة 

الشـعور نحوه بأنني آمـن جانبه يعني 

أنـه رجل عـدل، رجـل إيَْمـــان، رجل 

حكمة، فهـذا هو الذي يجب أن أيف معه 

أن أقـف بجانبه وأن أضحي تحت رايته 

بنفيس ومايل، هي الحالة التي ال يحصل 

عليها أتبـاع الطواغيت حتـى أبناؤهم، 

حتـى أرسهـم، حتـى أقـرب املقربـني 

إليهـم ال يحصلـون عـىل هـذه الحالة؛ 

ألنَّه يعرف ربما ابنـه يخدعه، يمكر به 

ويأخذ السلطة، ربما قائده ذلك العظيم 

يخدعـه ويمكـر بـه ويأخذ السـلطة، 

فهـو يخطط له يف الوقت الذي هو ينفذ 

مهامـه، القائـد يخـاف، وهـو يخاف، 

املستشـار خائف منـه، وهو خائف من 

مستشـاره، هكـذا، ومن يعـرف الدول 

هكذا يكون حالهم]. 

تاُل الثولئ الطاغعتغئ:ــ
وأضـاف -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- موضحاً 

حـال الدولـة الطاغوتيـة يف تعاملها مع 

شـعبها، َحيْــُث قال: [الدول الطاغوتية 

هكذا يكـون حـال الناس فيهـا، وهكذا 

يخـاف الناس حتـى وهم يعملـون لله. 

أليـس هـذا هـو مـا يحصـل؟ يف البـالد 

اإلسـالمية عىل طولها وعرضها، من هو 

ذلك املؤمـن الذي يقول كلمة حق وهو ال 

يخـاف، يخاف أولئك الذيـن هم من كان 

يجـب أن يصدعوا بالحق، وأن يعلوا رأس 

هذه األمة، وأن يرفعوا رايتها؟! لكن هكذا 

يصنـع ضعف اإليَْمـــان. فمتى ما جاء 

ألهل العـراق كصدام كالحجـاج انقادوا 

وخضعـوا وتجاوبـوا وخرجـوا بنصـف 

كلمة، نصـف كلمة يصدرها فيتجاوبون 

رسيعاً!. لكن اإلمـام عليا (عليه السالم) 

كان يقول: ((قاتلكـم الله يا أهل العراق 

لقد مألتم صدري قيحاً)) وكان يوبخهم 

((يا أشباه الرجال وال رجال)) يوبخهم، 

بعـد  إال  يتَحـّركـون،  وال  يخرجـون  ال 

الجزلـة،  والكلمـات  البليغـة،  الخطـب 

املوبخة،  والكلمـات  املعاتبة،  والكلمـات 

والكلمات املتوعدة بسخط الله، واملتوعدة 

بسـوء العاقبـة يف الدنيا حتـى يخرجوا، 

فـإذا ما خرجوا خرجـوا متثاقلني؛ ألنَّهم 

كانوا يأمنون جانبه. هل هذا هو السلوك 

الصحيـح ألمة يقودها مثـل عيل؟ ثم إذا 

ما قادها مثل الحجـاج ومثل يزيد ومثل 

صـدام تنقاد ويكفيها نصـف كلمة!. ما 

هذا إال ضعف اإليَْمـــان، ضعف الوعي، 

عدم البصرية]. 

وأضاف -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [وهل أن 

اإلمام علياً (عليه السالم) لم يكن يعمل 

عىل أن يصنع لـدى اآلخرين بصرية، بل 

كانت خطبه خطـب مهمة جدا، خطب 

مهمة جدا قـادرة عىل أن تحول الرجال 

إىل كتل من الحديـد، لكنهم أولئك الذين 

كانـوا ال يفتحـون آذانهـم. هـذه هـي 

مشـكلة الناس، مشـكلة الناس يف ُكـّل 

زمان، يف أيام رسـول الله (صلوات الله 

عليه وعىل آله)، يف أيام اإلمام عيل (عليه 

السالم)، يف ُكـّل زمان، الذين ال يفتحون 

آذانهـم ال يمكن أن يؤثر فيهم أي يشء، 

هم الذين يعجزون الُقــْرآن، ويعجزون 

محمداً، ويعجزون عليا، ويعجزون ُكـّل 

أولياء الله، يجعلونهم عاجزين أمامهم، 

الذين ال يفتحـون آذانهم، أَْو يفتحونها 

فرتة ثم يضعون ألنفسـهم خطا معينا 

ويرون بأنهـم قد اكتفوا، هؤالء هم من 

تكثر جنايتهـم عىل األمـة، وعىل الدين 

جيال ًبعد جيل]. 

ضسش العسغ وصطئ اإلغمان عع السئإ الرئغسغ شغ عجغمئ افطئ

سطغظا أن ظسسى لتمض روتغئ الةعاد الاغ غرغثعا الُصْرآن

حاول أن تغري من نفسـك حتى تصبح إنَْســـاناً فاعالً قادراً عىل تغيري 
نفسية املجتمع بأكمله نحو األفضل، نحو األصلح، نحو العزة، نحو الرشف، 
نحـو االهتداء بهـدي الله، نحو طريـق الجنة طريق رضوان الله سـبحانه 

وتعاىل. [سورة آل عمران الدرس الثالث ص:6]
كل عمـل تـرى أن فيه رضا الله وإن كان لـدى اآلخرين ال يشء، أَْو كنت 

تـراه أنت قليال فيما يجب عليك أن تؤديه، قدره حق قدره، ثم حاول، حاول 
أن يدفعك اهتمامك إىل أن تنال األمور الكبرية التي فيها لله رضا. [اشـرتوا 

بآيات الله ثمناً قليال ص:5] 
الُقـــْرآن الكريم عندما يحدثنا كيف نكون أنصـاراً لدينه هو يؤهلنا يف 
نفس الوقت، بدأ من توليه هو؛ ألنَّها ثالثة أشـياء نميش فيها بشـكل واع يف 

تولينا، تولينا لله، تولينا لرسـوله (صلوات الله عليه وعىل آله)، تولينا لإلمام 
عيل (عليه السالم). [معرفة الله الثقة بالله الدرس األول ص:16] 

ونحـن يف زمـٍن التضليل فيه بلغ ذروته يف أسـاليبه املاكرة، يف وسـائله 
الخبيثة، يف خداعه الشـديد، فإن املواجهة تتطلب جنداً يكونون عىل مستوى 

عال من الوعي. [يف ِظالل دعاء مكارم األَْخــَالق الدرس األول ص:5]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ
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عربية ودولية 

اجاحعاُد حاب شطسطغظغ وإخابُئ آخر برخاص 
اقتاقل حمال رام اهللا

صالغئاف: السثوُّ غتاوُل تتعغَض اقتاةاجات إىل أسمال حشإ 
وجرائط وخطص داسح جثغثة

الحغت صاووق: لظ ظسمَح فغئ دولئ أن تماِرَس َوخاغًئ سطى 
لئظان َأو أن تتّثَد طعاخفاِت الرئغج

إخاباٌت باقخاظاق خقَل طعاجعات طع اقتاقل جظعب ظابطج

 : طاابسات:
شـابٌّ  األول،  أمـس  مسـاَء  استشـهد، 
حرجـة  بجـروح  آخـُر  وأُصيـب  فلسـطيني 
برصاص قـوات االحتالل الصهيوني ُقرب بلدة 
سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية املحتّلة. 
وأعلنـت وزارُة الصحـة الفلسـطينية عـن 
استشهاِد الشـاب مصعب محمد محمود نفل 
(18 عامـاً)، مسـاَء السـبت، متأثـراً بجروح 
بالغـة أُصيب بهـا جراء إطالق االحتـالل النار 
عليه قرب قرية سنجل شمال رام الله بالضفة 

الغربية املحتّلة. 
وزعمت قناة «كان» العربيـُة التابعة لهيئة 
البث الرسـمية الصهيونيـة، أّن قوة من جيش 
االحتالل كانت يف كمني عىل شـارع 60 بالقرب 
من قرية سنجل، أطلقت النار عىل فلسطينيني 
اثنني، تم رصدهما بينما كانا يرشقان سيارات 

«إرسائيلية» بالحجارة. 
الفلسـطينية  إىل ذلـك، شـيّعت الجماهـريُ 
ُجثمـاَن الشـهيد مصعب نفل، أثنـاء نقله من 

مستشـفى رام الله إىل مجمع فلسطني الطبي 
يف املدينـة بعـد إعـالن استشـهاده، هاتفـني 
بشـعارات تؤّكـد اسـتمرار مقاومـة االحتالل 

والثأر لجرائمه ضّد الفلسطينيني. 
وكانـت وزارة الصحة الفلسـطينية أعلنت، 

يوم الخميس املايض، استشهاد 4 فلسطينيني 
وإصابـة آخريـن، برصـاص قـوات االحتالل 
الصهيوني، يف جنني ومخيمها، وبني الشـهداء 
القيـادي يف رسايا القـدس يف الضفـة الغربية 
والقيادي يف كتيبة جنني فاروق جميل سالمة. 

 : وضاقت:

أّكــد رئيُس مجلس الشـورى اإلسـالمي يف 
إيـران، محمد باقر قاليبـاف، أن العدوَّ يحاوُل 
تحويَل االحتجاجات إىل أعمال شـغب وجرائم 

وخلق داعش جديدة. 
وأَشـاَر قاليبـاف يف بدايـة الجلسـة العلنية 
ملجلـس الشـورى اإلسـالمي، اليـوم األحد، إىل 
استشـهاد عدد من القوات األمنية يف محافظة 
الربز غـرب العاصمة طهران وقال: إن عنارص 

داعش الجديدة، مثل داعش يف سوريا والعراق، 
تعـذب وتقتل األبرياء دون أي سـبب، ومثلهم 

تفتخر بنرش الفيديو عن جرائمها. 
وأضـاف: إن «أعـداء إيران لـم يتمّكنوا من 
التسـلل إىل بالدنا عرب الحدود؛ بَسـبِب حراسة 
الحـدود من قبـل املدافعني عن الحـرم بقيادة 
الشـهيد الحاج قاسم سـليماني، لكنهم اليوم 
أعادوا إنتاج داعش من الداخل، ومن املؤسـف 
والفنيـة  الثقافـة  الشـخصيات  بعـض  أن 
والرياضية أَو السياسية تدعم داعش الجديد». 
وتابـع قاليباف: إن «القوات األمنية مجهزة 

الشـغب  ملكافحـة  ـة  َخاصَّ بأسـلحة  فقـط 
ويضحون بأرواحهـم ملواجهة هؤالء املجرمني 
لكنهم ال يسـتخدمون األسلحة النارية حتى ال 

يصاب الناس يف هذه األثناء». 
وأعرب رئيس مجلس الشـورى اإلسـالمي، 
عـن أمله بأن يسـتتب األمن يف البـالد يف اقرب 
فرصـة ممكنة لتمهيـد الطريق أمـام التحول 
عـىل مختلف األصعدة السياسـة واالقتصادية 
السـيايس  النظـام  إطـار  يف  واالجتماعيـة 

للجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 

 : وضاقت:
أّكـد عضـُو املجلس املركـزي يف حزب الله، 
الشـيخ نبيل قاووق، أن «لبناَن اليوَم هو أكثُر 
الـدول يف املنطقـة َمنََعـًة أمـام أكثـر حكومة 
إرسائيلية عدوانيـة وعنرصية وتطرفية، وهذا 
دليٌل عىل جدوائية املقاومة التي حّصنت لبناَن 
وجعلتـه الحلقـَة األقـوى يف الـرصاع العربي 
«اإلرسائيـيل»، ولذلـك، نحن ال نخـىش من أية 
مواقـف مـن نتنياهو تطـال اتّفاق الرتسـيم 

للمنطقة االقتصادية الخالصة يف لبنان». 
وشـّدد الشـيخ قـاووق عـىل أن «الضمانَة 
الحقيقيـة التّفـاق الرتسـيم ليـس الوسـيط 

األمريكي وليست حكومة «البيد»، وإنما قدرة 
وقوة املقاومة، ولـن يضيع حق للبنان بوجود 
املقاومة، ولن يضيع نفط وال غاز للبنان وراءه 

مقاومة قوية وأبية». 
ورأى أن الذيـن أرصوا عـىل رئيـِس تََحـــدٍّ 
ومواجهـة، أدخلـوا لبنـاَن يف متاهـة ال نعرف 
متى الخروج منهـا، ونحن أرصرنا عىل رئيس 
يكـون رمزاً لوحـدة وإنقاذ البلـد، وليس رمزاً 
لالنقسامات وتصفية الحسابات وجر البلد إىل 

الفتنة والفوىض. 
وأَشـاَر الشـيخ قاووق إىل أن هناك تدخالٍت 
مسمومًة علنيًة من السعوديّة تريد أن تحّرض 
اللبنانيـني بعضهـم عىل بعـض، وتمنعهم من 

الحـوار، متسـائالً، هـل يحـق للسـعوديّة أن 
تتدّخَل يف الشؤون اللبنانية. 

كمـا أّكـد أنه لم يطرح أي أحد من األطراف 
الرئيسـية املعنية يف البلد تغيري الطائف، ونرى 
أن اسـتخدام هذه القضية، هـو للتغطية عىل 
التدخـالت الخارجيـة التـي تمنع الحـوار بني 
اللبنانيـني، وتمنـع انتخـاب رئيـس توافقي، 
ونحن لن نسمَح ألية دولة خارجية أن تمارس 
وصايـة عـىل لبنـان، أَو أن تحـّدد مواصفات 
الرئيس، الذي من املفـروض أن يكون توافقياً 
ووطنياً بمواصفـات وطنية مئة باملئة، فهكذا 
نخـرج مـن األزمات، وغـري ذلـك، َفـإنَّنا نزيد 

األزمات تعقيداً. 

 : طاابسات:
مـن  عـدٌد  األحـد،  أمـس  صبـاَح  أُصيـب، 
املواطنـني بحاالت اختناق خالل مواجهات مع 
قوات االحتالل يف بلدة السـاوية، جنوب مدينة 
نابلـس.  وذكـرت مصـادُر محليـة، أن عـدداً 
مـن املواطنني أُصيبـوا بحاالت اختنـاق جراء 

قنابـل الغاز املسـيل للدموع، عقـب تصديهم 
ملحاولة االحتالل اسـتكمال العمل بشق طريق 

استيطاني رشق البلدة. 
وأَفادت املصادر، بأن االحتالَل يحاوُل فرَض 
أمر واقع بشـق طريق مـن أرايض البلدة تصل 
إىل مسـتوطنة «عيليه»، واستخدامها كطريق 
لدخول العمـال إليها، وهو األمـر الذي رفضه 

األهايل ومنعوا العمال املرور منها. 
وبيّنت، أن االحتالَل رشع بشق الطريق قبل 
عـدة شـهور، ودّمـر خالل عمليـات التجريف 

أنابيب املياه الواصلة للنبع املغذي للقرية. 
وعرقل عرشاُت املسـتوطنني تحـَت حماية 
جنود االحتالل الصهيوني، صباح األحد، حركَة 

املواطنني، قرب بلدة الساوية جنوب نابلس. 

طصاوطعن غحّطعن صعاِت اقتاقل بالدفئ املتاّطئ
 : طاابسات:

اسـتهدف مقاومون يف ساعات مبكرة من صباح األحد، 
حواجَز ومواقَع لجيش االحتالل يف الضفة املحتّلة. 

وأطلـق املقاومون النـاَر بكثافـة نحو قـوات االحتالل 
املتمركـزة عىل حاجز سـالم وقرب مسـتوطنة «شـاكيد» 

جنوب غرب جنني، وفقاً ملصادر عربية. 
وأَفـادت مصـادر محليـة، بـأن مقاومني أطلقـوا النار 
والعبـوات محليـة الصنـع تجـاه بـرج عسـكري لجيش 

االحتالل، قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. 
ويف سـياق متصـل، أطلق مقاومون النـاَر نحو قوة من 
جيش االحتالل قرب دير رشف شمال غرب نابلس، قبل أن 

ينسحبوا بسالم. 

الةعاُد اإلجقطغ: دطاُء الحعثاء جاجغُث طظ 
تخاُسِث لعغإ اقظافاضئ سطى اطاثاد الدفئ

 : طاابسات:
أّكــدت حركـُة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني أن دماَء 
الشـهداء سـتزيُد من تصاعد لهيـب االنتفاضة عىل امتداد 

الضفة املحتّلة. 
وتقدمـت حركة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني، األحد، 
بالنعـي إىل «جماهري الشـعب الفلسـطيني واألمة العربية 
الشـهيد: مصعـب محمد نفـل (18 عاًمـا)، الـذي ارتقى 
برصـاص قوات االحتـالل يف بلدة سـنجل قضـاء رام الله 

بالضفة الغربية املحتّلة». 
وأّكــدت حركة الجهاد، يف بيان لهـا، أن جريمَة إعدامه 
بـدم بارد، هي اسـتمراٌر لسياسـة االحتـالل «اإلجرامية» 
يف اسـتهداف املدنيني العزل، وهي محاولة فاشـلة لرتميم 

صورته التي حطمتها سواعد املقاومني. 
وأوضحـت الجهاد، أن هـذه الدماَء الطاهرة سـتتحول 
إىل وقود للثورة، وسـتزيد من تصاعد لهيب االنتفاضة عىل 
امتداد الضفة الباسلة، ودعت جماهري الشعب الفلسطيني 
البطـل بـرضورة حماية ظهـر املقاومة من خـالل تقوية 

الحاضنة الشعبيّة لردع جنود العدّو يف ُكـّل الساحات. 
وتقدمت الحركُة، بخالص التعزية واملواسـاة من عائلة 
الشـهيد الكـرام ومـن أهـايل يف املزرعة الرشقية مسـقط 
رأس الشـهيد، سـائلني الله أن يجعل دمه لعنة عىل القتلة 
املجرمني، وقالت: «نعاهد الشـهيد عـىل الوفاء لدمه حتى 

تحرير األرض وتطهري املقدسات». 

إغران: اقجاثئاراُت تفضُِّك خطغًئ 
إتراطغئ يف خعزجاان وتساصُض 3 خقغا 

طرتئطئ بُجطرة املظاشصني
 : وضاقت:

اعتقل جهـاُز اسـتخبارات حرس الثورة اإلسـالمية، 3 
خاليـا مرتبطة بزمـرة املنافقـني اإلجرامية خـالل أعمال 

الشغب األخرية. 
وتـم القبُض عىل هـذه الخاليا الثالث التـي كانت تعتزم 
تنفيـذ أعمال تخريبيـة يف محافظات خوزسـتان وفارس 

وأصفهان. 
الثـورة  حـرس  اسـتخبارات  جهـاز  إعـالم  وبحسـب 
اإلسـالمية، َفـإنَّ «الفرق اإلرهابية املذكورَة كانت تخطط 
إىل جانـب التجنيـد وإنشـاء شـبكات يف أوسـاط مثـريي 
الشـغب، مهاجمـة املراكـز الحكوميـة واألمنيـة، وتدمري 
املمتلـكات العامـة ومحاولة قتل املواطنـني، ولكن إرشاف 
اسـتخبارات حـرس الثورة اإلسـالمية وإقدامهم يف الوقت 

املناسب أفشل خططهم». 
وأبلغ قادُة هذه الزمرة يف األسابيع القليلة املاضية، عدة 
محـاور لعنارصهـم العملياتيـة، وهذه العنـاُرص التي تم 

اعتقالُها هي جزٌء من هذه املحاور. 
إىل ذلـك، أعلن مصدٌر أمنيٌّ مطلٌع أن جهاَز اسـتخبارات 
الحرس الثوري فّكك خلية إرهابية تخريبية يف خوزسـتان 
مدعومـة وموجهـة من دولـة أُوُروبيـة قبـل قيامها بأية 

عملية. 
َوأََضـاَف املصدر، كان املعتقلون يخطِّطون الغتيال عدد 
من املواطنني والشخصيات العربية وتكرار سيناريو القتل 
وإثارة الشـغب يف خوزسـتان عىل غرار ما حدث يف زاهدان 

وأردبيل. 
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السصعُل السغؤئ ق 
تساعسُإ الظغَئ التسظئ

سئثالشظغ تةغ  
 

غياُب النية لـُدْن األمريكي 

وأتباعـه بإحـالل السـالم يف 

اليمن هو العائُق الوحيُد الذي 

يطيـُل أََمـَد النـار والحصـار 

آراَء  ويضيـُع  واالحتـالل، 

الصفـوة الصادقـة يف زحمة 

ني  واملتغنـِّ املثرثريـن  ُرصاِخ 

ومراوغًة وهم  بالسـالم كذباً 

أبعُد عن أن نكـوَن يف قلوبهم 

نيٌة حسـنٌة نحو إرسـائه، واألحداث السـالفة والقريبة 

زمناً شاهدٌة عىل ذلك، خصوصاً إبّان الهدنة وما بعدها. 

عقولُهم سـيئة، ولن تسـتوعب نيَة صنعاء الحسـنة 

للسـالم وهذا يعوُد النعـدام ضمريهـم أوالً، وافتقارهم 

اإلنسـانية ثانيـاً؛ وألن ال َهــمَّ لهم بوطـن، وال طموح 

باسـتقالل، وال نية بالتحّرر، وال رغبة يف السالم، تجدهم 

يحجبون ُطُرَقه، ويهدمون أيَّ بناء إلحالله. 

َخبُثَت نفوُسهم، واستُعمرت عقولهم، وأعمى أعينهم 

الحقـد، وأصحبت ال ترى سـوى باطلهـم، وتصوره لهم 

عىل أنه صواب. 

يف املقابـل تجد قلوبـاً صافية تجاه الشـعب وقضيته 

العادلة، وال يمكن أن يعكر صفوتها حقد العالم ونواياه 

السـيئة تجاه الشـعب، يعملون فوق طاقاتهم لتخفيف 

آثـار العـدوان والحصـار، ويقدمـون فلـذات أكبادهـم 

لحمايته، وصـون ممتلكاته، ويجعلون من أجسـادهم 

جسوراً يعُربُ الشعب عليها للخالص. 

وللسـالم قدمـوا التنـازالت الكبرية والكثـرية، وغلبوا 

مصلحة الشـعب عىل ما دونها، يسعون سعيهم الحثيث 

إلحاللـه، ويقدمون الـرؤى امُلرضيَة للجميـع لكن دون 

جدوى، ُكـلُّ هذا ليفهَم الجميُع أننا نواجُه عدوٍّا ال يفهُم 

الكالم، وال يسـتوعُب األحداث، وال يستفيُد من الدروس، 

ْدها  وال يتعـُظ منها، اْصَفْعـه اليوم، وُدْس أحالَمـه، وبدِّ

وِذرهـا يف الرتاب، فينـام ويصحى بأحـالٍم جديدة وكأن 

شـيئاً لم يحصل، يستغبي بغباء، ويتقبل الهزائُم بذكاء، 

ويظهُرهـا للرأي العـام ببكاء، هكذا يلجـؤون إىل العالم 

لنجدتهـم واسـتنكار ما حل بهم كالنسـاء، هذا حالهم، 

وظاهر أمرهم، وما نراه ونشـهده، واأليّام ستكشف لنا 

ما خفي.

املارُّون بَني الضطمات السابرةاملارُّون بَني الضطمات السابرة
سئث الضرغط العحطغ  

يف الزخِم الِجهادي الواِعِد املتعاِظِم للفعل املقاِوم 

لـرش أعتـى طغـاة العـرص الصهاينـة وحاضِنهم 

االستكباري اإلجرامي الُعنرصي الغربي األمريكي.. 

تـربز مالمـُح قويٌة الفتـة، لواقـِع رصاِع شـعوب 

أمتنـا املرير مع هـؤالء القتلة املاكريـن املخادعني 

وعمالئهـم وذيولهـم النابتـني كالفطر السـام من 

ـة وُهــِويَّة وثقافة  داخل نسـيجنا الوجـودي كأمَّ

وحضارة مستهدفة. 

تلـك املالمح تتضـُح أكثَر يف ضـوء الوعي األكثر 

نضجـاً الذي بـات يف متناول أمتنـا؛ بفعل الدروس 

املسـتخلصة مـن تجربة الـرصاع الطويلـة املريرة 

مع األعداء، والضـوِء املتدفق من ثنايا حركة أحرار 

ــة وُرشفائها (محور املقاومة) يف قلب معادلة  األُمَّ

الرصاع. 

ولعل من أهم ثمار التحول املرموق هنا، ما يفيد 

يف تصويـب البُوصلـة التعريفيـة بالعـدّو، وتعرية 

ها ظـالٌم تضلييل مدروٌس  خبايا حقائِقـه التي يلُفُّ

متعمد ومبتَكر بعناية!

وهنا نلُج من بوابٍة شعريٍة عتبَة القصد:

«أَيُّها املارُّون بني الكلمات العابرة

احملوا أسماَءكم وانرصفوا

واسحبوا ساعاِتكم من وقتنا، وانرصفوا

وخذوا ما شئتم من ُزرقِة البحر، ورمِل الذاكرة

وخذوا ما شئتم من صوٍر؛ كي تعرفوا

أنكم لن تعرفوا

كيف يبني حجٌر من أرضنا

سقَف السماء».

ما أروع تعريف محمود درويش لألعداء املحتّلني 

الغزاة الطغاة، وَمن عىل شاكلتهم..!
فهم وفَق هذا التعريف الشعري العميق (املارون 
بني الكلمات العابرة).. هم الذين يُمرُّون بإجرامهم 
وقتلهـم وتدمريهـم وكّل فواحشـهم واقرتافاتهم 
بحقِّ الشـعوب املظلومة املقهورة املسـحوقة تحَت 
رحى إجرامهـم وعدوانهـم.. عربَ الكـذب والِخداع 
ة  املسـتخفَّ واللغـة  والتضليـل،  واملكـر  والدجـل 
الخائنـة  اللغـة  والوقائـع..  والحقائـق  بالعقـول 
ملعانيهـا ومدلوالتهـا الحقيقيـة.. لغـة (الكلمات 
العابرة)، التي تسمي األشياَء بغري أسمائها، والتي 
ِديُن وديدُن أصحاِبها املعتدين أنهم «يحرِّفون الكلم 

عن مواضعه» كما وصفهم الله يف كتابه الكريم. 
رة املضلِّلـة الفاجرة هذه  ولغتُهـم املزيِّفة املـزوِّ
هي لغـُة (الكلمات العابرة)، التـي هي كالعالقات 
العابـرة.. فجوهُرهمـا هـو الخيانـُة والتعدِّي عىل 
العدوانيـة  األنانيـة  للـذات  والعبوديـُة  الحقـوق، 
ومصالحهـا ورغائبهـا النافيـة لحقـوق اآلخرين 
ومصالحهـم ومقدراتهـم. وهـذا من أبشـع صور 
الظلـم والجـور التـي ترتبـُط بالصـور األُخـرى: 
االحتـالل، والقتـل والتدمـري، والعدوان، والسـطو 
عـىل األرض والثـروات واملـوارد.. وُكلُّهـا يف صميِم 
ممارساِت املجرمني (املارين بني الكلمات العابرة)، 
الغربي واألمريكي املستكرب والصهيوني.. وأتباعهم 

وأدواتهم وعمالئهم. 
هـؤالء هـم الذيـن سـّلطوا الخـراَب والفسـاَد 
والحروَب والفتَن والجوَع، وزرعوا رسطاناِت الفكر 
ر الذبَّاح املنحرف عىل شعوب أمتنا وأقحموها  املفجِّ

يف شتى األوضاع املأساوية املميتة. 
لقـد َعـمَّ وبـاُء عدوانهـم الكونـي وإجرامهـم 
املتمادي ليس-فحسـب- أرجاء هـذه املعمورة، بل 
أطبَق يف تفشـيه الَوَرمي القاتل عـىل ُكـلِّ مجاالت 

حياة وفكر ووعي اإلنسـان فيها، منِتجاً أجياالً من 
األوبئة الفرعية املتناسـلة املرعبة، والتي لم تسـلْم 
مـن بعِضها حتـى اللغة! حيـث بات عامُلنـا يعاني 
من «خـرف لُغـوي» مريع تتسـُع رقعتُه باتسـاع 
جغرافيا عدوان وجرائم مبتكري فريوسه البغيض، 
وهـم ذاتُهم (املـارون بني الكلمـات العابرة) الذين 
يسـمون جرائَمهم وعدوانَهـم واحتالَلهم.. تحريراً 
اً.. ويْدعـون املقاومـَة املرشوعة  نـاً وتحـرضُّ وتمدُّ
هم «إرهابـاً»! بينما يخطفون املصطلَح  لهم ولرشِّ
ذاتَـه «املقاومة» من بيته وُقـْدِس معناه الطبيعي، 
ليضعوه قرساً وتعسـفاً يف خدمِة أقـذر من ابتليت 
بهم األوطـان وهم الخونة وممتهنـو االرتزاق لدى 
الغـازي األجنبي ضـد أوطانهم فيصبحـون بقدرة 
قادر «مقاومني»!.. وعىل ذلك يقاُس الكثريُ والكثريُ 
من الشـواهد عىل أن أُولئك الشياطني املعتدين هم، 
بحـق، (املـارون بني الكلمـات العابـرة)، الذين لن 
يكـوَن مآلُهـم النهائـي خارجاً عن حتم املسـنوِن 
ا ِمـَن  اإللهـي املقـّرر يف قـول اللـه سـبحانه: «إِنـَّ

اْلُمْجِرِمنَي ُمنْتَِقُموَن».. 
وهـذا مـا يؤّكــده شـاعرنا بقولـه يف رائعتـه 
الشعرية ذاتها: «أيها املارون ببن الكلمات العابرة.

آن أن تنرصفوا.. 
ولتموتوا أينما شئتم، ولكن

ال تموتوا بيننا
فلنا يف أرضنا ما نعمُل

ولنا املايض هنا
ولنا صوُت الحياة األول
ولنا الحاُرض واملستقبُل

ولنا الدنيا هنا واآلخرة».. 
فرحمُة الله عىل شاعرنا العربي شاعر فلسطني 

ة.. محمود درويش.  واألمَّ


