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حقوق اإلنسان: ال صدى دوليًا إزاء جمزرة املهاجرين ومستعدون لتزويد إثيوبيا باملعلومات


«الـــــراقـــــون» بـــذمـــار يــــرفــــدون املـــرابـــطـــني بــقــافــلــة «مـــالبـــس شــتــويــة»

أضث وجعب تةاوز سصئات شرضاعا صعاظغظ ططشمئ طحرسظئ لطفاجثغظأضث وجعب تةاوز سصئات شرضاعا صعاظغظ ططشمئ طحرسظئ لطفاجثغظ
 الرئغج: المعظش بإخقخه ضالمرابط بةئعاه ولظ ظسمح باجاشقل المظخإ الرئغج: المعظش بإخقخه ضالمرابط بةئعاه ولظ ظسمح باجاشقل المظخإ

الصادم طشاغر وق تعاونالصادم طشاغر وق تعاون
الـــقـــحـــوم:الـــقـــحـــوم: مـــشـــاريـــع الــــغــــازي ــــدد كـــل الــبــلــد واحلـــــــوار مــفــتــوح لــكــل مــكــونــاتــه مـــشـــاريـــع الــــغــــازي ــــدد كـــل الــبــلــد واحلـــــــوار مــفــتــوح لــكــل مــكــونــاتــه
بــــــــــاراس:بــــــــــاراس: حتـــــركـــــات «الـــــبـــــومـــــة» تـــصـــعـــيـــديـــة وجـــيـــشـــنـــا بــــاملــــرصــــاد لــلــصــوص حتـــــركـــــات «الـــــبـــــومـــــة» تـــصـــعـــيـــديـــة وجـــيـــشـــنـــا بــــاملــــرصــــاد لــلــصــوص
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ئ لـ «المسغرة»: شغ تخرغتاٍت َخاخَّ

طثوَّظئ السطعك العظغفغ.. خاشرُة اقظطقصئ التصغصغئ 
لطئظاء املآّجسغ وتةعغث خثطات املعاذظ

الرئغُج املحاط: جععُد طعظفغ الثولئ وتفاُظعط سطى تماجك 
املآّجسات ق تصضُّ سظ دور املرابطني يف الةئعات

 : طاابسات
اعتـرب املشـري الركن مهدي املشـاط، 
جهود موظفـي الدولة واسـتمرارهم يف 
خدمة الوطن والشـعب اليمني والحفاظ 
عـىل تماسـك مؤّسسـات الدولـة ال تقل 
عـن دور املرابطـني يف الخنـدق األول يف 

الجبهات. 
جاء ذلك خالل لقائـه، أمس األحد، يف 
العاصمة صنعـاء برئيس املركز الوطني 
للوثائق عبدالله هاشم السياني، ملناقشة 
سـري العمـل باملركـز ومهامـه يف جمع 
الوثائـق وفرزهـا وتصنيفهـا وترميمها 
وإعـادة حفظها بطـرق علميـة حديثة 
فضـالً عـن إسـهامه يف تنظيم أرشـيف 

الجهات الحكومية. 
وتطـرق اللقـاء إىل دور املركز املهم يف 
حفـظ وثائـق الدولـة اليمنيـة، وتوثيق 
املعلومات واألرشـيف الصحفي والصور 
ة واالتّفاقيـات الدولية  والوثائـق الَخاصَّ

وغريها من الوثائق التي يحتويها. 
ويف اللقـاء حـث الرئيس املشـاط عىل 
تطوير املركز وتوفري االحتياجات الالزمة 

لذلك، وتحسني أوضاع العاملني فيه. 
بااللتـزام  املشـاط  الرئيـس  وأشـاد 
الوثائـق  مركـز  ملوظفـي  الوظيفـي 
وموظفي الدولة بشـكٍل عـام قائالً: «إن 
موظفـي الدولـة يف مختلـف القطاعات 
اسـتطاعوا عىل مـدى سـنوات العدوان 
الثمـان التغلـب عىل الصعوبـات وقاموا 

بـدوٍر كبـري يف خدمـة الناس وتسـهيل 
معامالتهم». 

من جهته ثّمن رئيـس املركز الوطني 
السـياني  هاشـم  عبداللـه  للوثائـق 
الجهود التـي يبذلها الرئيس املشـاط يف 
سـبيل متابعة أعمـال املركـز واالرتقاء 
بإْمَكانياته بحيث يقوم بالدور املناط به 
عىل أكمل وجه، ال سـيَّما يف هذه املرحلة 

الفارقة من العمل املؤّسيس. 
املركـز  كـوادر  أن  السـياني  وأّكــد 
الوطني للوثائق عىل غرار كافة موظفي 
أدوارهـم  يمارسـون  األحـرار  الدولـة 
الوظيفيـة بـكل إراَدة، ومواكبـة خطط 
البنـاء املؤّسـيس التـي تطلقهـا القيادة 

الثورية والسياسية. 

 : خاص
بعـد أن القت صـدًى واسـعاً وارتياحاً شـعبيٍّا َكبـرياً، تأتي مدونة 
السـلوك الوظيفـي لتؤطـر الخطـط والرؤى التـي أطلقتهـا القيادة 
الثورية والسياسـية يف سبيل االرتقاء املؤّسـيس وتحسني بيئة العمل 
يف املرافق الحكومية بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنني عىل أكمل 
وجه، والذي بـدوره يعزز عوامل الصمود الوطني يف مواجهة العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي والحصار الجائر والحرب االقتصادية. 

ويف السـياق جـدد مديـر مكتب رئاسـة الجمهورية أحمـد حامد، 
التأكيد عىل أن مدونة السلوك الوظيفي أتت مرافقًة للدستور، مؤّكـداً 

أن املدونة منسجمة مع الُهــِويَّة اإليَمــانية. 
وفيمـا اعتربها إنجـازاً َكبرياً عىل مسـار البناء املؤّسـيس القويم، 
أّكـد مدير مكتب رئاسة الجمهورية يف حديثه لـ «املسرية» أن مدونة 

ُس إلصالٍح مؤّسـيسٍّ راٍق وهي بداية الطريق  السـلوك الوظيفي تؤسِّ
لثورة إصالح إداري شامل سيتنامى ويرتقي. 

َوأََضـاَف حامد «كان هدف العدوان أن تكون مؤّسسـات الدولة بال 
ُهــِويَّة بال قيم أَو أخالق وضوابط». 

ويف ختـام ترصيحاته أّكـد مدير مكتب رئاسـة الجمهورية أن هذا 
العام سيكون عام التأسـيس وعام العمل واالنطالق نحو بناء الدولة 

اليمنية املنشودة. 
ولفـت إىل أن الخطَط البناءة والرؤى الحقيقية سـتتواىل تباعاً؛ كي 
يتحول مسـار التطوير املؤّسـيس إىل برنامج دائم يرتقي بمؤّسسات 
الدولـة والخدمـات املقدمة للمواطنني كلما مرت الفرتات، ُمشـرياً إىل 
أن العجلة سوف ترسي عكس طموحات وتطلعات العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي الذي هـدف منذ اللحظة األوىل وما يزال يسـعى 
لتعطيـل مؤّسسـات الدولة وحرمان املواطنني مـن أية خدمات تقدم 

لهم، كما هو الحال يف املحافظات املحتّلة. 
مـن جانبه أّكــد عضو املجلس السـيايس األعىل جابـر الوهباني، 
أن مدونة السـلوك الوظيفي انطلقت اسـتجابة للرؤية الوطنية لبناء 

الدولة اليمنية الحديثة. 
ونـّوه الوهبانـي يف ترصيحاتـه للمسـرية إىل أن مدونـة السـلوك 

الوظيفي وجدت لخدمة املواطن أوالً وبما يحفظ هيبة الدولة. 
وقـال عضو السـيايس األعىل: «إن هـذه املدونة حملـت يف طياتها 
ة اإليَمــانيـة التـي يحملهـا اليمنيـون منـذ قديـم األزل»،  الُهــِويـَّ
مكذباً املزاعم التي يطلقها تحالف العدوان وأبواقه لتشـويه مرشوع 
املدونة الرامي إىل خلق بيئة عمل وبناء مؤّسـيس حقيقي رغم شـحة 

اإلْمَكانيات ومساعي األعداء لتعطيل مؤّسسات الدولة». 
وختـم الوهباني بأنه «ال ينزعج من هذه املدونة إال من له ُهــِويَّة 

أُخرى غري ُهــِويَّة اليمنيني اإليَمــانية وله أهدافاً أُخرى». 

ُه وزغَر املالغئ بجغارة طتاشزاغ تسج والدالع  وغعجِّ
لاظفغث املحارغع الاظمعغئ شغعما

وغعّجه باظفغث اقجرتاتغةغئ 
العذظغئ لاتصغص الاظمغئ الحاططئ 

ظتع اقضافاء وخفخ اقجارياد

وخالل لقائـه، أمس، بوزيـر املالية 
رشـيد أبو لحوم وجه الرئيس املشـاط 
بزيارة محافظتي تعز والضالع لتنفيذ 

املشاريع التنموية فيهما. 
ويف اللقاء اطلع الرئيس املشاط عىل 
املبـادرات التي نفذتها وحدة التدخالت 
املركزيـة التنمويـة الطارئـة، ومـا تم 

وفـق  الجـوف  محافظـة  يف  إنجـازه 
مصفوفة املشاريع التي تم اعتمادها. 
وأشاد الرئيس املشـاط بدور وحدة 
الطارئة،  التنموية  املركزيـة  التدخالت 
ورسعة إنجازها للمشاريع الطارئة يف 

مختلف املحافظات. 
اإلطـار  املشـاط  الرئيـس  واعتمـد 

املرجعـي للرشاكة بني وحدة التدخالت 
ووزارة اإلدارة املحلية ومؤّسسة بنيان 
واملجتمع، لتنظيم املبادرات املجتمعية 
وفق األطر املؤّسسـية ليكون املجتمع 
والجمعيات التنمويـة الفاعل الرئييس 
بـني  والتنسـيق  املبـادرات  إدارة  يف 

الجهات املركزية واملجتمع. 

 : خظساء
وخـالل لقاء فخامته، أمس بمدير املؤّسسـة االقتصادية اليمنية العميد عيل 
حميـد، ووكيـل وزارة الزراعة لقطاع الخدمـات الزراعية، ضيف الله شـمالن، 
أقر الرئيس املشـاط االسـرتاتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشـاملة يف املجال 
االقتصـادي والتنمـوي، وتخفيض االسـترياد من الخارج للوصـول إىل االكتفاء 

الذاتي من املواد الغذائية والدوائية وامللبوسات ومواد البناء والتعدين وغريها. 
وشـّدد الرئيس املشـاط خالل اللقاء، عىل أهميّة البدء بتنفيذها وفق الخطط 

املعتمدة والتَحّرك الرسيع والجاد لتخفيف آثار املتغريات العاملية عىل اليمن. 
كما وجه الرئيس املشاط، الجهات ذات العالقة بالتعاون يف تنفيذ االسرتاتيجية 
الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤّكـداً عىل أهميّة التَحّرك بجدية من جميع 

الجهات ذات العالقة وفق الخطط املعدة يف االسرتاتيجية. 
وتشـمل االسرتاتيجية الوطنية الشاملة، إنشاء التعاونيات التنموية يف عموم 
املحافظـات واملديريـات والعزل، وإنشـاء رشكات وطنية تتجـه لإلنتاج املحيل 

للتقليل من االعتماد عىل االسترياد من الخارج. 

سدع السغاجغ افسطى الععئاظغ: طثوظئ السطعك العظغفغ وجثت لثثطئ المعاذظ أوًق وبما غتفر عغئئ الثولئ وُعــِعغَّئ المعاذظ
طثغر طضاإ الرئاجئ: تآجج إلخقٍح طآّجسٍغ راٍق وبثاغئ الطرغص لبعرة إخقح إداري حاطض جغاظاطى وغرتصغ



3
االثنني

العدد

20 ربيع الثاني 1444هـ..
14 نوفمرب 2022م

(1523)
 

 : خاص
أقرت وسـائل إعالم تابعة ملرتِزقـة العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي بـأن التَحّركات 
األمريكيـة األخـرية يف محافظـة حرضموت، 
جـاءت بَهدِف البحث عن طـرق بديلة لتهريب 
الثـروات الوطنيـة ونهبهـا، بعـد أن تمّكنـت 
صنعاء من منع تصدير أية شـحنة عرب املوانئ 

املحتّلة، يف إطار معادلة حماية املوارد. 
وتناولـت وسـائل إعـالم املرتِزقـة زيـارات 
السفري األمريكي والوفود العسكرية األمريكية 
إىل املحافظـة؛ باعتبَارها خطـوات إيجابية لـ 
«ضمان تدفق إمَدادات النفط»، يف تأكيٍد واضح 
عـىل أن الواليات املتحدة مرصة عىل اسـتمرار 

تصدير الثروات وبيعها ورسقة إيراداتها. 
وكان السـفري األمريكي ووفد عسكري من 
«املارينـز» قـد زار املحافظـة مؤّخـراً والتقى 
بقيـادة املرتِزقـة هنـاك تحت ذريعـة «تقديم 
الدعـم لقـوات التحالـف ومكافحـة اإلرهاب 

وحماية خطوط املالحة». 
واعتـربت صنعـاء أن هـذه الزيـارات تمثل 
دالالٍت واضحـًة عـىل وقوف الواليـات املتحدة 
األمريكية بشـكٍل مبـارش وراء نهـب الثروات 
الوطنية واستمرار الحصار وحرمان املوظفني 

وأن هـذه الزيارات  مـن رواتبهـم، ُخُصوصـاً 
جـاءت عقب تدشـني معادلة حمايـة الثروات 
بعملية تحذيرية نجحـت يف منع نهب مليوني 

برميل عرب ميناء الضبة يف املحافظة. 
ولم تخِف وسـائل إعـالم املرتِزقـة مطامع 
الواليات املتحدة األمريكية يف إحكام السـيطرة 
عـىل املحافظـة وموانئهـا وسـواحلها، َحيُث 

أّكـدت أن واشنطن مهتمة بشكٍل كبري باملوقع 
االسـرتاتيجي للمحافظـة للتحكـم يف خطوط 

املالحة البحرية املقابلة لها. 
وقامـت الواليـات املتحـدة بإنشـاء قواعـد 
حرضمـوت  محافظـة  يف  كبـرية  عسـكرية 
خالل السـنوات املاضية السـتخدامها يف إدارة 
العمليات العدوانية ضد الشعب اليمني، بما يف 

ذلك عمليات نهب الثروات الوطنية. 
وكانت صنعاء حذرت من عواقب اسـتمرار 
الواليـات املتحـدة بتَحّركاتهـا العدوانيـة ضد 
الشـعب اليمني وإرصارها عـىل الدفع باألمور 

نحو التصعيد. 
وقال عضو املكتب السيايس ألنصار الله عيل 
القحوم يف وقٍت سـابق: إن «واشنطن لم تأخذ 
التحذيرات بمحمل الجد وما زالت ُمسـتمّرة يف 
سـلوكها العدائي تجاه اليمن مع تدفق القوات 
العسـكرية وزيـارات الوفـود االسـتخباراتية 

والدبلوماسية إىل حرضموت». 
وأّكــد القحوم أن صنعاء لن تقف بال حراك 
وأن  والربيطانيـة  األمريكيـة  التَحـّركات  إزاء 

«األيّام القادمة ستكون حبىل باملفاجآت».
وكان الرئيـس املشـاط أّكــد أن الواليـات 
املتحـدة أفشـلت تفاهمـات جيـدة كان قد تم 
تحقيقها خـالل املفاوضات األخـرية مع دول 

العدوان. 
وجـاء قـرار حظر تصديـر النفـط رداً عىل 
تعنـت الواليات املتحدة إزاء اسـتحقاقات رفع 
الحصـار ودفع مرتبات املوظفـني من إيرادات 
البلـد، وهي االسـتحقاقات التي تتمسـك بها 
صنعاء كمتطلباٍت رضورية لتجديد الُهــدنة. 

 : خاص
أّكـد عضُو املكتب السـيايس ألنصار الله، عيل 
القحـوم، أن املشـاريَع التدمريية لـدول العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ورعاتهـا تهّدد 
كافة اليمنيني بال استثناء، وأن أبواَب الحوار بني 

األطراف املحلية مفتوحة ملواجهة هذا التهديد. 
يف  حسـابه  عـىل  تغريـدٍة  يف  القحـوم  وقـال 
«تويرت»: إن التهديـد والخطر عىل كافة اليمنيني 
واملؤامـرات  االسـتعمارية  املشـاريع  يف  يكمـن 

املهولة التي يحيكها العدّو الخارجي. 
ويأتـي ذلك رداً عىل محـاوالت تحالف العدوان 
لتكريـس التقسـيم املناطقـي تحت عنـوان أن 

«صنعاء تسـتهدف املحافظـات الجنوبية» الذي 
يهـدُف لتضليـل الـرأي العـام وإثـارة رصاعات 

داخلية يستغلها العدّو ورعاته ملصالحهم. 
وأّكــد القحـوم أن أبـواَب الحـوار مفتوحـة 
أمـام جميع املكونـات اليمنيـة، لتعزيز الصمود 
ومشـاريع  واملخاطـر  التحديـات  ومواجهـة 

االستعمار. 
ويسـتخدم تحالف العدوان أبواقاً مأجورة من 
املليشـيات التي تدعُمها اإلمـارات لتضليِل الرأي 
العام حول طبيعة العمليات التي تنفذها لحماية 
الثروات اليمنية ومنع نهبهـا، َحيُث تحاول هذه 
األبواق إظهار هـذه العمليات وكأنها اعتداء عىل 

املحافظات الجنوبية. 

وحظيت العملياُت التي نفذتها القوات املسلحة 
ملنـع نهب النفط الخام من مينـاَءي الضبة وقنا 
برتحيٍب شـعبي كبري يف مختلف املحافظات، بما 
يف ذلك املحافظات الجنوبيـة املحتّلة التي يعيش 
معيشـية واقتصاديـة صعبة  أبنائهـا أوضاعـاً 
للغاية منذ سـنوات بينما يقـوم تحالف العدوان 
ومرتِزقتـه بنهـب الثـروات النفطيـة والغازيـة 

واالستحواذ عىل عائداتها بشكٍل كامل. 
وكانت املحافظات الجنوبية املحتّلة قد شهدت 
العديد مـن التظاهرات واالحتجاجات الشـعبيّة 
ضـد تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه عـىل امتـداد 
السنوات املاضية؛ بَسـبِب األوضاع الصعبة التي 

تعيشها تلك املحافظات الغنية بالثروات. 

 : خاص
أّكـد رئيـس مكون الحراك الجنوبي املشـارك 
يف مؤتمـر الحـوار الوطني، اللواء خالـد باراس، 
أن التَحـّركات األمريكية يف محافظة حرضموت 
تمثل تصعيـداً لألعمال العدوانية واالسـتفزازية 
ضد الشعب اليمني، محذراً من أن هذه التَحّركات 

ستكون لها عواقب وخيمة. 
صحفـي:  ترصيـٍح  يف  بـاراس  اللـواء  وقـال 
إن الزيـارات األمريكيـة األخـرية ملناطـق الثروة 
السـيادية، وبالتحديـد يف حرضمـوت، تأتـي يف 
سـياق تَحّركات عدوانية اسـتفزازية يسعى من 
خاللهـا األمريكيـون إىل مواصلـة العبث بثروات 

البلد ونهبها. 
َوأََضـاَف أن «الشـعب اليمني لن يقَف مكتوف 
األيدي أمام هذه املمارسات واالنتهاكات» مشيداً 
باملوقـف الوطنـي املعلـن مـن جانـب املجلـس 
السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ، حول منع نهب 

الثروات السيادية. 
وأّكـد اللواء بـاراس أن العمليات التي تنفذها 
القوات املسـلحة لحماية الثروات الوطنية ومنع 
نهبها «تأتي يف إطار الواجب واملسؤولية الوطنية 
لردع ُكـّل من تسـول له نفسـه املساس والعبث 

بالثروات السيادية للشعب اليمني».
وكانـت القـوات املسـلحة قد نجحـت يف منع 
تحالـف العدوان ومرتِزقته من تهريب شـحنتني 
مـن النفـط الخـام عرب مينائـي الضبـة وقنا يف 
حرضموت وشـبوة، َحيُث قام العدّو باسـتقدام 
سـفينتني لتحميل النفط وبيعه ورسقة إيراداته 
لكـن القوات املسـلحة أجـربت السـفينتني عىل 

الرتاجع والعودة بدون حمولة. 
وأوضح باراس أن «عىل دول العدوان واالحتالل 
ًدا بأن األوضـاع لم تعد  وأدواتهـا أن يدركـوا جيـِّ
كما كانت من قبل، وأن الشـعب اليمني وجيشه 
الوطنـي لن يسـمحوا بأن يعيـش الوطن كارثة 

إنسانية بينما يتم نهب الثروات ورسقتها».

وأّكـد أن املربّرات التي روجها السفري األمريكي 
والتـي زعم فيهـا أن التَحـّركات األمريكية تأتي 
ملسـاعدة أبنـاء حرضمـوت، ال أََسـاس لها من 
الصحة، ُمشـرياً إىل أن الواليات املتحدة تستخدم 
ذريعة «مكافحة اإلرهاب» لتربير انتهاك سـيادة 

الدول ونهب ثرواتها. 
يف  تَحّركاتهـا  املتحـدة  الواليـات  وكثّـفـت 
محافظـة حرضمـوت مؤّخـراً؛ بَهـدِف اخرتاق 
قرار حظر تصدير الثـروات الذي اتخذته صنعاء 
رداً عىل تعنـت تحالف العدوان ورعاته ورفضهم 
ملطالب الشـعب اليمنـي املتمثلة برصف مرتبات 
املوظفـني مـن إيـرادات النفـط والغـاز ورفـع 

الحصار عن املطارات واملوانئ. 
وتعمـل الواليـات املتحـدة منـذ سـنوات عىل 
توسـيع نفوذهـا العسـكري واالسـتخباراتي يف 
املحافظـات املحتّلـة وعـىل رأسـها حرضمـوت 
للسـيطرة عىل الثروات والتحكم بخطوط املالحة 

البحرية. 

تقارير

الصتعم: املحارغُع اقجاسمارغئ افجظئغئ تعّثُد الغمَظ بأضمطه 
وأبعاب التعار طفاعتئ أطام املضعظات املتطغئ 

الطعاء خالث باراس: الجغاراُت افطرغضغئ لتدرطعت طسافّجة 
والحسُإ الغمظغ لظ غسمَح بسرصئ برواته

إسقُم املرتجصئ غآّضـُث إخراَر العقغات املاتثة سطى طعاخطئ ظعِإ البروات العذظغئ
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طظزمئ إظسان تثغظ جرائط ترس التثود السسعدّي وتطالإ المظزمات الثولغئ بمعصٍش إظساظٍغ طسآول:

الثغطمغ لـ «املسرية»: لط ظسمع أي خثى دولغ َأو أطمغ إزاء جرغمئ 
املعاجرغظ وظتظ طساسثون لاجوغث التضعطئ اإلبغعبغئ بضض املسطعطات

 : غتغى الحاطغ:
يف رحلـِة بحِثهـم عـن الـرزق، يالقي 
العناء..  أصنـاَف  املهاجرون  األثيوبيون 
اململكـة  حـدود  إىل  وصولهـم  ومـع 
السـعوديّة تنتهي الرحلـة غالبًا باملوت 
خـارج قواعـد القانـون الـدويل، عىل يد 
حرس الحدود السعودّي.. املسرية تفتح 
امللـف املسـكوت عنه وتعرض مشـاهد 

صادمة ملذابح األفارقة. 
أَو  مبالغـة  يكـون  كاد  الحديـث  كل 
من قبيـل املكايـدة لكن املشـاهد وهي 
توثق مصـري األفارقة عند الحدود اليمن 
والسـعوديّة تجعل من الحديـث ُمَجـّرد 
محاولة وصف لفظائـع يرتكبها يوميٍّا 
حرُس الحدود السعودّي بحق اإلنسانية. 
عـىل نحـٍو مأسـاوي تجـري القصة 
منذ بدايتها وفق ما يرسمه تجار البرش 
وتنتهي وفق توجيهات عليا «حاسـمة» 
يتلّقاها حرس الحدود السعودّي تقيض 
بمنـع املهاجريـن مـن دخـول األرايض 
السعوديّة بقوة النار ال بقواعد التوقيف 

واإلعادة. 
بلدانهـم  يف  الجـوع  مـن  الهاربـون 
يعربون اليمَن البلَد املحاَرص، ويف الحدود 
يصطـاد الحـرُس السـعودّي العـرشاِت 

منهم أسبوعياً. 
يف واحدة من املشاهد املوثقة بالقرب 
من الحـدود داخل أحد األوديـة اليمنية، 
يقيم األفارقة حفَل عزاٍء ال يُفهم منه إال 
البكاء، يقيُمونـه عىل عرشات الجثامني 
التي تعود لرفاقهـم ممن دخلوا الحدود 
دون علـم بما سـيالقونه، هـذه الجثث 
-وفق شـهادات األفارقـة- تعود ألحدث 
مجزرة ارتكبها حرس الحدود السعودّي 

بحـق املهاجريـن األفارقة وهـي فقط 
بعض ما تسنّى انتشاله من املجزرة التي 
يبلغ ضحايا زهـاء ٣٠ بينهم ٨ يمنيني، 
ويروي الناجي اإلثيوبي الوحيد تفاصيل 
مـا جرى بعد ترجمة كالمـه، يقول: «يف 
املساء جمع العسكر السـعوديّون عدداً 
مـن املهاجريـن بعـد بضـع كيلومرتات 
مـن اجتيازهـم الحدود صـوب األرايض 
داخـل  تجميعنـا  وجـرى  السـعوديّة 
غرفة صغـرية ملحقة بثكنة عسـكرية 

قـد تكـون مخصصة لـدورة امليـاه وال 
تزيـد مسـاحتها عن مرت مربع شـديدة 

الحرارة».
الصـادم يف حديث اإلثيوبـي هو قيام 
الجنود السـعوديّون باسـتخدام طريقة 
فظيعة ليس للتعذيب بل للقتل الفوري، 
َحيـُث يتحـدث عـن إفـراغ كميـة مـن 
املياه عىل قـاع الحجـرة الصغرية، وهو 
مـا ظنـّوه خطـوة عطوفة مـن الجند 
السـعودّي بغـرض تربيـد الجـو، لكـن 

املفاجـئ أن الجميـع بعد دقائـق دخلوا 
يف موٍت جماعـي يف لحظة واحدة، وعند 
سؤاله عن سـبب نجاته يقول األفريقي 
إنـه كان يف طرف الحجرة بعيًدا عن املاء 
ما جعله معزوالً عن الكهرباء الصاعقة 
عرب املاء، يضيـف مهاجر آخر من دفعة 
ثانيـة بالقـول إنـه يعرف الحجـرة وال 
يسـتبعد أن سـلك الكهرباء املسـتخدم 
يعـود لجهـاز مكيـف كهربائـي جـرى 
فصلـه َووضعـه يف املاء الـذي ُرش عىل 

الحجرة من تحت املهاجرين املتكدسـني 
يف الداخل. 

عـىل هـذا لنحـو املسـتخف بكرامـة 
اإلنسان وحياته يُنهي الحرس السعودّي 
حياة املئات من املهاجرين األفارقة ممن 
تنتهـي رحلتهم بمـوٍت ال يحظى بعزاء، 
وجثـث ال تلقـى دفنـاً يليق بهـا، يقول 
أحدهم وهو مقيم يف الجانب اليمني منذ 
أشـهر إنهم يدفنون العديد يوميٍّا.. وهو 
مـا تؤّكـده مشـاهد املقـربة الجماعية 
التي جـرى مؤّخـراً دفن العـرشات من 

الضحايا األفارقة فيها. 
ال تنتهـي فاجعة املهاجرين عند هذه 
الفظائع املسـكوت عنها، مشاهد ليلية 
أُخـرى تعـرُض لحظات ما قبـل واحدة 
مـن مجـازر حرس الحـدود السـعودّي 
بحق مجموعة مـن املهاجرين األفارقة، 
وهـي الصـور األخـرية للمهاجرين بعد 

اجتيازهم رحلة بني قارتني. 
لـم يغب عن املشـهد سـوى سـكني 
داعـش وقـد نـاب عنهـا بنـادق حرس 
الحدود السـعودّي الذين يظهر عدد من 
ضباطهم يرشفون عـىل العملية الليلية 
بعيـًدا عـن ضوابـط العـرف اإلنسـاني 
وقواعـد القوانـني الدوليـة يف معاملـة 
املهاجريـن بـل وحتـى خـارج تغطيـة 
القيـم اإلنسـانية، فاملهاجـر يقتـل وال 
باسـتخدام  يكتفـي  ال  والقاتـل  يعـاد 
الرصاص وحسـب بل وحتـى الهاونات 
وفـَق شـهاداِت األفارقـة، أمـا املغلقـة 
يف وجوههـم الحـدود فقـد فتحـت لهم 

املقابر. 
واملـوت  القتـل  أخبـار  هـي  كثـرية 
القادمة من حـدود اململكة، ونادرٌة هي 

صور َومشاهد الضحايا.

 : خاص
يتعـرَُّض النظـام السـعودّي املجـرم لحملة من 
اإلدانـات املحليـة والدولية والحقوقيـة بعد عرض 
قنـاة املسـرية، أمـس األول السـبت، ملشـاهد مـن 
الحـدود الجنوبية ململكة الـرش أظهرت جوانب من 
الجرائـم املروعـة التـي يرتكبها النظام السـعودّي 

الوحيش بحق املهاجرين األفارقة. 
وقـد أظهـرت املشـاهد الطـرق الوحشـية التي 
قام النظام السـعودّي بتنفيذها لقتـل أعداٍد كبرية 
مـن املهاجريـن األفارقة، وهـي ذات الطـرق التي 
ينتهجهـا تنظيم داعـش اإلجرامي، َحيـُث أظهرت 
املشاهد لحظات اإلعدام الجماعية التي تعرض لها 
مجموعة كبرية من األفارقة بعد تقييدهم ورصهم 

تمهيداً الرتكاب جريمة القتل بحقهم.
ويف السـياق رصح القائم بأعمـال وزير حقوق 
اإلنسـان عيل الديلمي، لـ «املسرية» بقوله: «أبلغنا 
املنظمـة الدولية لشـؤون الهجرة بمـا يتعرض له 

املهاجرون األفارقة يف الحدود اليمنية السعوديّة».
ونـّوه الديلمـي إىل أن وزارة حقوق اإلنسـان لم 
تتلـقَّ أي صدى دويل جراء الجريمة الوحشـية التي 
ارتكبها النظام السـعودّي بحق األفارقة، يف إشارة 

إىل حجـم الغطاء السـيايس واإلعالمي واإلنسـاني 
الذي توفره األطراف الدولية ومنظمة األمم املتحدة 

وهيئاتها ومنظماتها للنظام السعودّي املجرم. 
َوأََضــاَف القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسـان 
يف حديثه لـ «املسـرية» «ندعـو الحكومة اإلثيوبية 
للتَحّرك بشـكٍل عاجل إلنقـاذ املهاجرين اإلثيوبيني 

وإدانة الجرائم السعوديّة التي ترتكب بحقهم». 
ويف ختـام ترصيحاته نّوه الديلمـي إىل جاهزية 
وزارة حقـوق اإلنسـان يف صنعاء لتزويـد الجانب 
اإلثيوبـي بالوثائـق الالزمـة التـي تؤّكــد انتهـاك 
لالجئـني  الـدويل  للقانـون  السـعوديّة  السـلطات 
ـة بوضـع الالجئـني، وهو  واتّفاقيـة ١٩٥١ الَخاصَّ
األمر الذي يرمي الكرة إىل ملعب الحكومة اإلثيوبية. 
 مـن جهتهـا أدانـت منظمـة إنسـان للحقـوق 
والحريـات، الجرائـم التـي ارتكبتها قـوات حرس 
األفارقـة  املهاجريـن  بحـق  السـعودّي،  الحـدود 
واليمنيـني، معربًة عن مخاوفها بشـأن وضع آالف 
املهاجريـن يف مراكـز االحتجاز السـعوديّة سـيئة 

السمعة. 
ويف بيـاٍن صادر عنها تلقت صحيفة «املسـرية» 
نسـخًة منـه أَشـاَرت منظمـة إنسـان إىل أن عدداً 
مـن املهاجريـن األفارقـة تعرضـوا لالحتجـاز يف 

والتعذيب  صغـرية  غـرف 
الكهربائيـة  باألسـالك 
تعـرض  كمـا  وغريهـا، 
بالكهرباء  للصعق  آخرون 
بعد تبليـل أرضية الغرف، 
مـا أَدَّى إىل وفـاة العديـد 
منهـم عـىل أيـدي قـوات 
حرس الحدود السعودّي. 

إنسـان  منظمة  ودعت 
املنظمات الدولية واملحلية 
إىل إدانـة واسـتنكار هذه 
االنتهاكات التي تتناىف مع 
املواثيق الدولية اإلنسانية، 
مؤّكـدًة أهميّة العمل عىل 
حمايـة املهاجريـن الذين 
لالنتهـاكات  يتعرضـون 

والتعذيب والقتل.
منظمـة  دعـت  كمـا 

إنسـان، إىل اتِّخاذ خطوة عاجلة من املجتمع الدويل 
للضغط عىل السلطات السعوديّة لاللتزام باملواثيق 

الدولية اإلنسانية. 
يشـار إىل أن قناة «املسرية» عرضت، أمس األول 

للجرائـم  مشـاهد  السـبت، 
املروعـة التي ارتكبهـا النظام 
السـعودّي عرب حـرس الحدود 
التابع له والـذي يمارس يوميٍّا 
الجرائم الوحشية بحق املدنيني 
والقـرى  املديريـات  يف  سـواًء 
الحدوديـة يف محافظة صعدة، 
أَو بحـق املهاجريـن األفارقة، 
وذلـك يف جرائم منسـية تؤّكـد 
األخالقـي  السـقوط  مـدى 
واإلنسـاني املـدوي للمجتمـع 

الدويل واملنظمات األممية. 
أن  ونشطاء  مراقبون  ويرى 
الصمـت الـدويل واألممـي عىل 
الجرائم املروعـة التي يرتكبها 
النظام السـعودّي يعترب عامالً 
سـعود  آل  لنظـام  محفـزاً 
لالستمرار يف ارتكاب املزيد من 
الجرائـم املروعة التي ينـدى لها جبني اإلنسـانية، 
وهـو األمر الذي يجعل تلك األطراف الدولية رشيكة 
يف ُكــّل الجرائـم التـي يرتكبها النظام السـعودّي 

املجرم يف اليمن أَو عىل حدوده. 

إىل أجثاث طصربة جماسغئ تظاعغ عةرُة املؤات بني صارتني
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خقل شسالغئ اتافالغئ بالغعم السالمغ لقتخاء 

سدُع املةطج السغاجغ افسطى التعبغ غفااُح طسمَطغ 
سطعم التغاة والاحرغح بةاطسئ خسثة

بظ تئاعر غُتثُّ العزارات واملآّجسات سطى تخر افضرار 
املئاحرة وغري املئاحرة لطسثوان الشاحط سطى بقدظا

تخفغئ طةظث طرتجق يف أتث طسسضرات الرتبغُئ تثّحـظ تعزغَع تصائإ طثرجغئ يف طثغظئ تّةـئ
تتالش السثوان سطى التثود السسعدّغئ

 : خسثة
افتتح عضو املجلس السـيايس األعىل محمد 
عـيل الحوثـي ومعـه محافـظ صعـدة محمد 
جابـر عوض ورئيـس جامعة صعـدة الدكتور 
عبدالرحيم قاسـم الحمران، أمس األحد، معمل 
علـوم الحيـاة بالجامعـة، واملرحلـة األوىل من 

معمل الترشيح الطبي. 
وعـوض  الحوثـي  اسـتمع  االفتتـاح  ويف 
والحمـران، إىل رشٍح من قبـل عميد كلية الطب 
والعلـوم الصحية الدكتور يوسـف املداني، عن 
محتويـات املرحلـة األوىل من معمـل الترشيح 
الطبـي، فيما قـدم عميد كلية الرتبيـة الدكتور 
عادل وقالن ورئيس قسم علوم األحياء الدكتور 
وليـد شـعبان، رشحاً مفصـالً عـن محتويات 
معمل قسـم األحياء وأهميتـه يف تدريس علوم 

الحياة وتعزيز التفكري العلمي يف هذا الجانب. 
وخالل االفتتاح الـذي حرضه عضو مجلس 
الشـورى عبدالله القاسـمي وأمـني عام محيل 
املحافظة محمد العماد، أشـاد عضو السيايس 
األعـىل الحوثي، بجهـود قيـادة جامعة صعدة 
وصمود منتسـبيها والنقالت العلميـة النوعية 

فيها. 
وأَشـاَر إىل أهميّـة افتتاح مثل هـذه املعامل 
الطبيـة والحيويـة لربـط العمليـة التعليميـة 

النظرية بالجانب العميل. 
وأّكــد محمـد عيل الحوثـي، دعـم املجلس 

السيايس األعىل لجهود الجامعة يف االرتقاء بأداء 
التعليـم الجامعي عىل مختلف السـبل وتجاوز 
الصعوبـات التي فرضهـا العـدوان والحصار، 
فضـالً عن التدمري املمنهج الـذي أحدثه طريان 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بكليات 

الجامعة. 
بـدوره أشـار محافـظ صعـدة، إىل أهميّـة 
افتتـاح معلمـي علوم الحيـاة واملرحلـة األوىل 
مـن معمـل الترشيح الطبـي يف تعزيـز التعليم 

إىل  للوصـول  صعـدة،  بجامعـة  األكاديمـي 
مخرجات عمليـة ذات كفاءة تواكب التطورات 

العلمية والتكنولوجية. 
من جهتـه أّكــد رئيس جامعـة صعدة، أن 
افتتـاح املعملـني يتزامن مع ذكرى اسـتهداف 
قـوى العـدوان للبنـى التحتيـة للجامعـة، ما 
يؤّكــد اإلرصار عىل مواصلـة التعليم الجامعي 
واالسـتمرار يف التحدي والصمود يف جبهة العلم 

واملعرفة. 

 : خظساء
شـّدد رئيـُس الـوزراء الدكتور 
عبـد العزيز بن حبتور، عىل جميع 
الـوزارات واملؤّسسـات يف مختلف 
أنشـطتها اإلحصائيـة َوالتوثيقية 
املتعلقة بحـرص األرضار املبارشة 
وغـري املبـارشة التـي تسـبب بها 
العدوان َوالحصار، والتنسـيق مع 
الجهـاز املركـزي العتمادها، لكي 
يُعتَدُّ بها  تصبح بيانـات وأرقامـاً 

محلياً َودوليٍّا. 
وقـال بن حبتور خـالل فعالية 
احتفاليـة، يـوم أمس، بمناسـبة 
اليـوم العاملـي لإلحصـاء: إن هذا 
الجهـاز حمـل مسـئولية توثيـق 
مختلـف جوانـب الدمار الشـامل 
الجمهوريـة  لـه  تعرضـت  الـذي 
الصعوبـات  برغـم  اليمنيـة 
والتحديات التـي تواجهه، مؤّكـداً 
أن الجهـاز هـو العصـب الرئييس 

ملعالجـة َوتنظيـم املعلومات وفق 
هـو  كمـا  صحيحـة،  منهجيـة 
املسـئول عن تقديمها للعالم لكي 

يتم اعتمادها. 
سـعداء  «نحـن  َوأََضــاَف 
بنشـاط هذا الجهاز، الذي تجاوز 
َوالسياسـة،  الجغرافيـا  حواجـز 

واسـتطاع أن يقـدم لنـا نموذجاً 
للعمل الوطني الوحدوي الشـامل، 
منوًِّهـا إىل أن هـذه «مناسـبة من 
نذّكـر  التـي  الهامـة  املناسـبات 
فيهـا العالـم أننـا يف اليمـن بـدل 
اقتصاديـة  مـؤرشات  نسـجل  أن 
تنمويـة صاعـدة يف ُكــّل الحقول 

مؤرشات  نسجل  َفـإنَّنا  اإلنتاجية، 
سـلبية يف خطط العمل واملؤرشات 
االجتماعيـة نتيجة العـدوان الذي 
الحياة  مقومـات  مختلـف  دّمــر 
اليومية للشـعب اليمني عىل مدى 
قرابـة ثمـان سـنوات».  وذكر أن 
مجلس الوزراء منذ خمس سنوات 
قد اتخذ القرار بأن تناط مسئولية 
الخاص  الوطنـي  التقريـر  إعـداد 
بـاألرضار بهـذا الجهـاز الحيوي.  
وأّكـد أن الحكومة تقف باستمرار 
مع هذا الجهاز لكي يقوم بمهامه 
َووضـع  اإلحصائيـة  َوواجباتـه 
املـؤرشات بكل شـفافية لكي يتم 

إعالنها للعالم أجمع. 
تـم  التـي  املعلومـات  واعتـرب 
عرضهـا يف هـذه الفعاليـة، بأنها 
للتعاون  نموذجـاً  وتقـدم  مهمـة 
تعرضـت  التـي  األجهـزة  مـع 
للعدوان  املاضيـة  السـنوات  طيلة 

واالستهداف املبارش. 

 : تةئ
دّشــن وكيـل وزارة الرتبيـة لقطـاع 
التعليـم عبـد اللـه النعمي، أمـس األول، 
مدينـة  يف  املدرسـية  الحقائـب  توزيـع 
حّجــة، بدعٍم من مؤّسسـة بناء للتنمية 
بالتنسـيق مع فرع املجلـس األعىل إلدارة 

وتنسيق الشئون اإلنسانية. 
يسـتهدف  الـذي  التوزيـع  وخـالل 
مدرستي النرص والنهضة، بحضور رئيس 
املكتب الفني بالـوزارة زياد الرفيق، ثمن 
النعمي جهود فرع املجلـس األعىل إلدارة 
وتنسـيق الشـئون اإلنسـانية ومؤّسسة 
بنـاء، ملشـاريع التعليم، يف دعـم العملية 
التعليميـة بمـا يسـهم يف التخفيـف من 
األعباء عـىل أرس وأهايل الطـالب، والدفع 

بهم نحو إكمال العملية التعليمية. 
التدخـالت  توسـيع  أهميّـة  وأّكــد 
واملشاريع واسـتكمال التجهيزات وتوفري 
املسـتلزمات التي تسـهم يف رفـع كفاءة 

األداء وتحسني العملية التعليمية. 
الـوزارة  بـني  الرشاكـة  إىل  ولفـت 
العمليـة  دعـم  يف  املحليـة  واملؤّسسـات 
التعليميـة وخلـق األثر املسـتدام ملختلف 

املشاريع خالل الفرتة القادمة. 

بـدوره أّكـد مدير فـرع املجلس األعىل 
إلدارة وتنسـيق الشئون اإلنسـانية عالن 
فضائـل، الحـرص عـىل تعزيز التنسـيق 
مع رشكاء العمل اإلنسـاني واملؤّسسـات 

املحلية لدعم القطاع الرتبوي. 

 : طاابسات
تعـرََّض جنـدي مـن أبنـاء تعـز للتصفيـة 
الجسـدية داخل أحد سجون القوات السعوديّة 
بالقـرب مـن منطقـة الوديعـة الحدودية مع 

اململكة. 
أسـامة  الجنـدي  بـأن  مصـادر،  وأَفـادت 
محمد عبده سـعيد الرشعبي، تعرض للتعذيب 
الجسـدي داخـل معتقل ”اللـواء الرابـع مهام 
العسـكرية  لـ“املنطقـة  التابـع  ـة“،  َخاصَّ

الخامسة“، بدوافع مناطقية. 
جـاءت  االعتقـال  عمليـة  أن  وأّكــدت 
بتوجيهاٍت من القيادي، عيل قمالن، قائد اللواء، 
إثـر اختـالف الرشعبـي مـع جنـود «الرشطة 
العسـكرية» التابعـة للـواء ليتعـرض للرضب 
والتعذيـب والزج بـه يف زنزانة اللـواء، والعثور 

عليه مشنوقاً يف اليوم الثاني. 
واتهمـت املصادر قائد اللواء التابع للتحالف 
قمـالن وآخرين بالوقوف خلـف جريمة تعذيب 

وتصفيـة الجندي الرشعبي، بعـد قدوم األخري 
مـن تعـز والتحاقـه باملنطقة الخامسـة بحثاً 
عـن لقمة العيش.  وبيّنـت املصادر أن الضباط 
تعـز  محافظـة  عـىل  املحسـوبني  والجنـود 
يتعرضـون للتهميـش واإلقصـاء واملعامـالت 
يف  وعنرصيـة  مناطقيـة  بدوافـٍع  السـيئة 

معسكرات التحالف بمأرب.

الختئ تاطُش 3 أذظان طظ افدوغئ 
املظاعغئ واملعربئ يف سمران

 : سمران:
حرصـاً عىل حمايـة املـرىض املحارصين وتفـادي أية جرائـم قادمة 
بحقهـم جراء التهريب والحصار عىل األدويـة والعقاقري الطبية الالزمة، 
أتلفـت وزارة الصحـة العامة والسـكان، أمـس األول، ثالثـة أطنان من 
األدويـة املهربـة ومنتهيـة الصالحيـة يف محافظة عمـران بالتعاون مع 

رشطة املحافظة. 
وأَفاد مصدر يف الوزارة لصحيفة «املسرية» بأن الكمية التي تم إتالفها 
من قبل مكتـب الصحة بمحافظة عمران، اشـتملت عىل ٩٢٦ صنفاً من 

األدوية املنتهية واملهربة. 
وخـالل عملية اإلتـالف التي حرضهـا أركان حرب فرع قـوات األمن 
املركـزي، العقيد محمد العزي، ومدير مكتب مدير أمن املحافظة، العقيد 
عـيل النجار، وعمليـات فرع قوات النجدة، املقدم مـازن اللجامي، ومدير 
إدارة اإلعـالم األمني والعالقات، النقيب حسـني الضياني، ومندوب األمن 
واملخابرات، حميد الشيربي، أوضح نائب مدير مكتب الصحة باملحافظة، 
الدكتـور يحيـى الحايطـي، بـأن الكمية املتلفـة احتوت عـىل العديد من 
األدويـة املنتهيـة واملهربـة، والتي تم سـحبها ومصادرتها مـن عدٍد من 
الصيدليـات ومخـازن األدويـة باملحافظـة، ُمشـرياً إىل أن عملية اإلتالف 
جـاءت بعد اسـتكمال كافة اإلجـراءات القانونية، واملتمثلـة يف إجراءات 

الضبط والتحريز وغريها. 
من جانبه أشـاد رئيس قسـم الرقابـة الدوائية بمكتـب الصحة العامة 
باملحافظة، الدكتور هالل القديمي، بتعاون الجهات ذات العالقة وحرصها 
عـىل ضبط وتحريـز األدويـة املنتهيـة والتوجيـه برسعة التخلـص منها 
وإتالفها بالطرق السليمة ملا تمثله من رضر عىل صحة املستهلك والبيئة.

 : خظساء
دّشــنت الهيئـة الوطنية العليا ملكافحة الفسـاد، أمـس األحد، العمل 

بمدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل يف وحدات الخدمة العامة. 
ويف التدشـني أشـار رئيـس الهيئـة، القايض مجاهـد أحمـد عبدالله، إىل 
أهميّة مدونة السـلوك للوقاية من الفسـاد وتعزيز نزاهـة الوظيفة العامة 
كون املدونة اشـتملت عىل مجموعة من املبادئ والقيم والقواعد السـلوكية 
واألخالقية واملهنية املنبثقة من ُهــِويَّتنا اإليَمــانية، مؤّكـداً وجوب االلتزام 
بها لضبط أداء املسؤولية يف وحدات الخدمة العامة؛ باعتبَار الوظيفة العامة 
خدمة للناس.  وأوضح أن املدونة تركز يف مجمل مبادئها وقيمها عىل عالقة 

املوظف برؤسائه ومرؤوسيه واملتلقني للخدمة وهم املواطنني. 
وشّدد رئيُس الهيئة عىل أهميّة اّطالع موظفي الهيئة وكافة منتسبيها 
عىل املدونة واستيعابها والتوقيع عىل االلتزام بها امتثاالً ملا ورد فيها من 
أحكام يفرتض أن تكون متجسـدة يف شـخصية وسـلوك املوظف؛ كونها 

نابعة من قيم ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف والُهــِويَّة اإليَمــانية. 
من جانبهم أشـار عدد مـن موظفي الهيئة إىل أهميّـة العمل باملدونة 
لالرتقـاء بالوظيفـة العامـة وتعزيـز الثقـة املتبادلـة بـني املوظفـني 
َومرؤوسـيهم وبـني املوظفـني واملواطنـني، والتزامات وحـدات الخدمة 

العامة تجاه املواطنني واملجتمع. 

عغؤُئ طضاشتئ الفساد ُتثّحـُظ 
السمَض بمثوظئ السطعك العظغفغ
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 :  طتمث الضاطض 
والرشقيـة  الجنوبيـة  اليمنيـُة  املحافظـاُت  تحّولـت 
الواقعـُة تحت سـيطرة االحتالل اإلماراتي السـعودّي إىل 
مرسٍح للتواجد العسـكري األمريكـي الربيطاني، يف ظل 
تَحّركاٍت مكشـوفة تخدم أجندة العـدوان الحقيقية عىل 

اليمن. 
وخـالل الفـرتة املاضيـة كان الفتـاً وصـول القـوات 
األمريكية إىل حرضموت وزيارة السفري األمريكي برفقة 
جنراالت عسـكريني وخرباء اسـتخبارات يتبعون يس آي 
أيه، َحيُث يؤّكـد عدٌد من الباحثني والخرباء السياسـيني 
ملحافظـة  األمريكـي  السـفري  زيـارة  أن  والعسـكريني 
حرضمـوت لها الكثري من الدالالت، َحيُث تسـعى أمريكا 
إىل عسـكرة هـذه املحافظـة ذات املوقـع االسـرتاتيجي 
من جهـة وضمـن املحافظات الثـالث املعروفـة (املثلث 
األسـود شبوة حرضموت مأرب) ضمن الجغرافيا الغنية 
بالنفط والغاز، وتوسـيع التواجد يف السـواحل الجنوبية 
للجمهورية اليمنية والسـيطرة عليها والتحكم بها وفق 
أجندة محّددة تصـب جميعها لخدمة املصالح األمريكية 

والغربية. 
 

طتطئ أوىل
ويوضح الباحُث يف الشـؤون العسكرية زين العابدين 
عثمـان، أنـه ومـن خـالل تقييـم التوّجــه األمريكي يف 
هـذه الظروف تجـاه املناطق الجنوبية التـي يحتلها عرب 
أدواتـه السـعوديّة واإلمـارات وجحافل املرتِزقـة ومنها 
محافظة شبوة وحرضموت وعدن واملهرة َوأَيْـضاً الجزر 
والسـواحل الجنوبية الرشقية كجزيرة سقطرى وميون، 
تظهر مخّططات ومشاريع عدوانية جديدة يجري العمل 
عليهـا أمريكيـاً بمسـتوى عايل مـن االهتمـام والرتكيز 

وضمن مسار ميداني متصاعد. 
ويضيف عثمان يف ترصيٍح خاص لصحيفة «املسرية» 
أن عمليات إعادة نرش قوات املارينز يف شبوة وحرضموت 
واملهرة والزيارات املكثّـفة التي تبعتها للوفود األمريكية 
العسكرية (جنراالت وخرباء حرب) كانت معطيات أولية 

للمخّطط املرسوم. 
شـبوة  محافظـة  مثـالً  «ونأخـذ  حديثـه:  ويتابـع 
وحرضمـوت التـي تحولـت بصـورٍة مبـارشة إىل قواعد 
مفتوحة الستقبال قوات املارينز وعمليات اإلنزال الجوي 
والبحـري املنظـم التـي تديـره اإلدارة األمريكيـة لنقـل 
مجموعات من قوات مشـاة البحرية واملعدات العسكرية 
ة بالتجسس  (قوات مدرعة ومجموعة من املعدات الَخاصَّ
واملخابرات) وإعادة تموضعها بصورٍة ُمسـتمّرة يف أكثر 
من نقطة تمركز وموقع عسـكري سواًء بالقواعد الربية 

املستحدثة واملوانئ واملطارات وغريها». 
ويؤّكــد أن محافظة حرضموت قـد ظهرت كمحطة 
أوىل يتـم تكثيـف التَحـّركات امليدانية فيها وعسـكرتها 
أمريكياً بزخٍم كبري ومتصاعد آخرها كان وصول دفعات 
من القوات ووفـد أمريكي مكون من السـفري األمريكي 
ومعه جنراالت عسكريني وخرباء استخبارات يتبعون يس 
أي إيـه، موضًحا أن ما تخطط له أمريكا وتحاول فرضه 
يف الجنـوب وهـذه املحافظات ُخُصوصاً هـو مرتكز عىل 
عدة أهداف جوهرية واملرتبطة بشـكٍل رئيس بأجنداتها 
االسـتعمارية والعدوانيـة ونحرص منها: السـيطرة عىل 
هذه املحافظات وعسكرتها أمريكياً والتحكم بها بصورٍة 
مبارشة؛ كونها تشكل أهميّة وعمقا اسرتاتيجيا وكونها 
ضمـن الجغرافيا الغنيـة بالنفط والغاز (املثلث األسـود 
شـبوة حرضموت مـأرب) نظراً الحتوائهـا عىل عرشات 
الحقول النفطية والغازية، وكذلك إحكام القبضة األمنية 
عىل الثروات النفطية بشـكٍل عام وتأمني عمليات النهب 
املنظم لها عرب الـرشكات األجنبية العاملة فيها، ُمضيفاً 
أن توسـيع دائـرة التواجد العسـكري إلحكام السـيطرة 
الكاملة عىل السـواحل الجنوبية الرشقية لكلٍّ من املهرة 
وحرضموت وشبوة ُوُصـوالً إىل عدن وباب املندب وتثبيت 
السـيطرة األمنية عىل خطوط التجـارة الدولية واملالحة 
البحريـة املمتدة من البحر العربي جنوبـاً إىل باب املندب 
والبحـر األحمر غربـاً والذي يعترب ضمن أهـم األولويات 

واألهداف االسرتاتيجية ألمريكا. 
ويزيد بالقـول لذلك فما تحاول أمريـكا تمريره اليوم 
يف الجنـوب ُعُمـوًما أَو شـبوة وحرضمـوت هو مخّطط 
عدواني وتصعيد ال يتوقف عند التقديرات التي يفرتضها 
البعـض، فأمريـكا التـي تقود العـدوان عـىل اليمن منذ 
٢٠١٥م ملقيًة بأفتك أسلحتها للسيطرة عىل اليمن ونهب 
ثرواتهـا ما زالـت تتَحّرك وتخطط اليـوم لنفس األهداف 
ولكـن هذه املرة بطريقـٍة مبارشة أكثر اسـتفزازاً وأكثر 

وقاحًة وجرأة. 
 

صطٌص أطرغضغ
مـن جانبـه يؤّكــد الخبـري العسـكري العميـد نبيل 
القـديس، أن السياسـة األمريكيـة تعيـش حالـَة ضعف 
وتخبط وفشـل عىل مستوى الصعيد العاملي وهي مؤرش 
إلخفاقـات كبرية نتيجة الغطرسـة املفضوحة باألطماع 

األمريكية يف االستحواذ عىل مقدرات الشعوب الحرة. 
ويوضح القديس يف ترصيٍح خاص لصحيفة «املسرية» 
أن الداخَل األمريكي يُمرُّ باحتقاٍن سـياٍيس متزايد وركوٍد 
ًة  اقتصـادٍي مؤثـر عىل قـوة االقتصاد األمريكـي وَخاصَّ
بعـد ارتفاع أسـعار الطاقة وتذمـر الشـعوب األُوُروبية 
مـن الحـرب األوكرانية الروسـية التـي تغـريت بفعلها 
اقتصاديـات الـدول األُوُروبيـة وبدأ يكتوي بها الشـارع 
األُوُروبي وكل ذلك نتيجة السياسـة األمريكية، ُمشرياً إىل 
أن ترصيحات السـفري األمريكي يف حرضموت هي فقط 
لتجميـل الوجه القبيح لـإلدارة األمريكية وبنفس الوقت 
هي لرغبة واشـنطن يف طمأنـة مرتِزقتها يف املنطقة من 

مهلكة آل سعود واإلمارات وكذلك مرتِزقتها يف اليمن. 
ويضيف: «فبعد تشـظي مرتِزقـة أمريكا داخل اليمن 
وظهـور ذلـك باالقتتـال الداخـيل واالغتيـاالت املتبادلة 
واحتدام الرصاع بني فصائل مرتِزقة السعوديّة واإلمارات 
والسـقوط املـدوي لقوة تحالـف العدوان واالنتكاسـات 
العسكرية الكبرية لقوى العدوان وهشاشة حماية العمق 
السـعودّي واإلماراتـي أمـام الرضبـات القويـة للجيش 
واللجان الشعبيّة وتساقط ُكـّل أوراق العدوان وانفضاح 
األطمـاع السـعوديّة اإلماراتية إىل العلـن أتت ترصيحات 
السـفري األمريكي لتوضح قلق أمريكا املتزايد من فشـل 
مخّططاتهـا بعـد أن أصبحـت قـوة الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة هي صاحبة القرار وهي من يمتلك اليد الطوىل 
للحفاظ عىل سيادة اليمن ومصالحه وثرواته النفطية». 

 

زغاراٌت اجاثئاراتغئ
بـدوره يؤّكــُد الباحـث واملحلـل السـيايس الدكتـور 

أنيـس األصبحي، أن زيارات السـفري األمريكـي املتكّررة 
ملحافظة حرضمـوت والتي تتجاوُز املهامَّ الدبلوماسـية 
إىل االسـتخباراتية والعسـكرية أكرب املحافظاِت اليمنيِة 
وزيـاراِت  لنشـاِط  واملتتبـُع  ثـروًة،  وأغناهـا  مسـاحًة 
املسـؤولنَي األمريكيـني بأبعاِدهـا األمنيـِة واالقتصاديِة 
تأكيـد وإثبـات مسـاعي واشـنطن الحثيثِة لوضـعِ اليِد 
عـىل منابعِ النفِط والثروِة بعد سـنواٍت مـن دعِم تحالِف 
العدوان إلخضاع البلِد وتجريد الشعب اليمنيِّ من حقوِقه 
يف أرِضه ومقدراِته، ُوُصـوالً إىل تجريِم الدفاِع عن النفس 

أمام آالِت القتِل والتدمرِي والتجويِع. 
لصحيفـة  خـاص  ترصيـٍح  يف  األصبحـي  ويشـري 
«املسـرية» إىل أن األطمـاع األمريكية جعلـت محافظة 
حرضمـوت تحتـل واجهـة اهتمـام اإلدارة األمريكية 
املتعاقبة، والتي أظهرت اهتماماً اسـتثنائيٍّا بمحافظة 
حرضمـوت ليس منذ بـدء العدوان عـىل اليمن يف العام 
٢٠١٥م بـل منـذ العـام ٢٠١١م وهـو ما بـدا جليٍّا من 
خالل الزيارات املتكّررة للسـفري األمريكي لحرضموت 
وتدخالتـه يف أمورها، موضًحا أن هذه الزيـارة امتداداً 
للزيارات السـابقة التـي قامت بها القـوات األمريكية 
عندما تم كشف االنتشـار العسكري للقوات األمريكية 
بوليسـية  كالب  ترافقهـم  أمريكيـني  جنـود  وظهـور 
ومدرعاٌت يف شـوارع غيل باوزير بمحافظة حرضموت 

املحتّلة يف ٢٠٢١م. 
األمريكيـني  الجنـود  مـن  كبـرياً  عـدداً  أن  ويؤّكــد 
يتمركـزون وينترشون يف حرضموت مع قوات كبرية من 
املدرعات واألسـلحة واملعدات العسـكرية واالستخبارية، 
منوًِّهـا إىل أن املعلومـات تكشـف عـن وجـود طائـرات 
متعـددة، وتسـجل املصادر رحـالت عسـكرية أمريكية 
شـبه يومية من مطار الريان ذهاباً وإياباً، بعدما حولته 

القوات األمريكية إىل قاعدة عسكرية محتّلة. 
ويوضح بقوله انترشت قـوات من البحرية األمريكية 
يف مدينـة غيـل باوزيـر مدججـة بالـكالب واملدرعـات 
واألسـلحة والكاتمـات، ونصبـت يـوم ١٣ أُكتوبر نقاط 
تفتيـش وحواجز مسـلحة يف شـوارع وطرقـات املدينة 

وقامت بتفتيش السيارات واملارة من املواطنني. 
ويضيف وترجمًة لتوّجـهات واشنطن وسيناريوهاتها 
التوسـعية، تحولـت مدينة املـكال خالل األعـوام الثالثة 
ووجهـٍة  لألمريكيـني،  رئيسـية  محطـة  إىل  املاضيـة 
لتَحّركاتهم املكثّـفة واملتالحقة قام بها أمريكيون خالل 
الفـرتات املاضيـة إىل حرضموت التـي اسـتقبلت وفوداً 
أمنية وعسكرية أمريكية، أظهر األمريكيون خاللها أنهم 
ليسوا يف حاجة ألخذ اإلذن أَو حتى إبالغ حكومة املرتِزقة. 

محافظـة  يف  األمريكيـة  األطمـاع  أن  ويؤّكــد 
حرضموت ليسـت وليدة اليوم، بـل ظهرت منذ أواخر 
خمسـينيات القرن املايض، والتي بـدأت ترجمتها من 
خالل إرسال رشكات للتنقيب عن النفط بالتعاون مع 
املسـتعمر الربيطاني يف جنوب اليمن، ويف مقدمة تلك 
الـرشكات رشكة ”بان أمريكان“ والتي أعلنت يف العام 
١٩٦١م وجـود كميـات كبـرية من النفـط يف صحراء 
ثمود، موضًحا أن إعالن الرشكة النفطية أثار األطماع 
األمريكيـة، فوجهـت السـعوديّة، التابع األكثـر والًء 
لهـا، للعمل عىل ضـم وإلحاق منطقة ثمـود النفطية 
بأراضيها، وهو األمر الذي عزز رغبة السعوديّة يف ضم 
املديريـة إليها ودفعها الختالق خالفـات بني أبناء تلك 

املناطق اليمنية. 
ويتابع األصبحي حديثه ووفقـاً للمصادر التاريخية، 
الحاملـني  حرضمـوت  لتجـار  الريـاض  أوعـزت  فقـد 
للجنسية السعوديّة، القيام بعملية رشاء أراٍض واسعة يف 
ثمود، وبعـد ذلك حاولت الرياض فصل منطقة ثمود عن 
حرضمـوت وضمها إليها، إال أن تلك املحاوالت أفشـلتها 

الجبهة القومية عام ١٩٦٧م. 
ويضيـف «العقـود املاضيـة وقفـت السـعوديّة عرب 
أياديهـا املختلفة أمام عدم اسـتخراج الثروة النفطية يف 
ثمود، كما سبق لها وأن أوقفت كافة أعمال التنقيب عن 
النفط يف الرشيط الحدودي بني رشوره وحرضموت طيلة 
العقود املاضية، وها هـي اليوم تعود إىل املحافظة وتعيد 

معها أمريكا وأطماعهما يف السيطرة عىل حرضموت». 
ويشـري إىل أن حالَة الال سـلم والال حرب، واملراوحات 
الجارية يف مفاوضات الحل السيايس ما هي إال محاوالت 
لرصف األنظار عن قطف الواليات املتحدة لثمار الُعـْدَوان 
السعودّي األمريكي، بالرشوع يف تنفيذ مخّططات انتشار 
قـوات االحتـالل األمريكـي يف املحافظـات الَجنُـْوبيـة، 
َوتحقيق الهيمنة العسكرية عليها، من خالل إنشاء غرف 
عمليـات مركزية تابعة للجيـش األمريكي يف محافظتي 
حرضمـوت ولحـج، تمّهـد الطريـَق ملـرشوع القاعـدة 

العسكرية األمريكية يف محافظة أرخبيل سقطرى. 
ويؤّكــد أن سـلطات االحتـالل يف املحافظـة تتحمـل 
الوطنيـة  للسـيادة  األمريكيـة  االنتهـاكات  مسـؤولية 
والتواطـؤ مـع تلـك املمارسـات االنتهازيـة والتدخالت 
األمريكية يف شـأن املحافظة والتي تتناقض مع األعراف 
والقوانـني الدوليـة، ُمضيفـاً وندعـو إىل إدراك املخاطـر 
ومواجهة املؤامرات األمريكية والربيطانية والسـعوديّة، 
ونؤّكــد وقـوف الجميع مع أحرار حرضموت إلسـقاط 

األجندة االستعمارية.

زغارة السفري افطرغضغ إىل تدرطعت اجاثئاراتغٌئ 
سسضرغئ بسث شحض طثّططات السثوان سطى الغمظ

باتبعن وخئراء جغاجغعن وسسضرغعن لختغفئ «المسغرة»:

افخئتغ: طساسغ واحظطظ تبغبئ لعضع الغث سطى طظابع البروة وإخداع الئطث وتةرغث الحسإ الغمظغ طظ تصعصه شغ أرضه وطصثراته
الصثجغ: زغارة وتخرغتات السفغر افطرغضغ تعضح صطص أطرغضا الماجاغث طظ شحض طثّططاتعا بسث أن أخئتئ صعة الةغح والطةان الحسئّغئ عغ خاتئئ الصرار
سبمان: تعجغُع دائرة العجعد السسضري إلتضام السغطرة الضاططئ سطى السعاتض الةظعبغئ الحرصغئ لضضٍّ طظ المعرة وتدرطعت وحئعة ُوُخـعًق إلى سثن وباب المظثب
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 : خاص 
بعثـت صنعاُء خالل األيّام املاضية رسـائَل سياسـية 
وأمنية وعسـكرية لقوى العـدوان األمريكي السـعودّي 
تحـذُِّر مـن مغبة االسـتمرار يف اسـتهداف اليمـن ونهب 
ثرواته النفطية والغازية، والدفع امُلسـتمّر للعدوان عليه 
مـن خالل أدواتهـا يف املنطقة، َحيـُث كان الفتـاً التَحّرك 
األمريكـي األخـري يف حرضمـوت واملحافظـات اليمنيـة 
املحتّلـة، بالتـوازي مـع وضـع العراقيـل أمـام أي َحـلٍّ 

إليقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. 
آخـُر هذه الترصيحات جاءت عىل لسـان رئيس هيئة 
االسـتخبارات العسـكرية اللـواء الركـن عـيل الحاكـم، 
خـالل اختتام الـدورة الثالثـة «اسـتخباراتية وثقافية» 
يـوم الخميـس ١٠ نوفمـرب ٢٠٢٢م والتي أّكــد فيها أن 
املواجهـة البحرية أشـد من أية مواجهـة أُخرى، وهو ما 
يتطّلب العمل لها بشـكٍل دقيـق وجيّد وبجهوٍد أكرب، وأن 
البحـر ميلء بـدول العدوان ووسـائله العسـكرية، وهي 
تناور وليسـت صادقة عىل إنهاء الحرب، رغم أن القيادة 

الثورية أبدت استعدادها للسالم املّرشف. 
وتعكف صنعاء َحـاليٍّا لإلعداد ملؤتمر «األمن البحري» 
الذي من املتوقع أن يقدم صورة واضحة عن اسرتاتيجية 
القـوات املسـلحة اليمنية لوضـع َحـــّد للمخاطر التي 
تهّددهـا جـراء الوجـود العسـكري األجنبـي وال سـيَّما 
األمريكي والربيطاني والفرنـيس يف البحر والتهديد الذي 

يطال مبارشة مضيق باب املندب. 
وإزاء مؤرشات التصعيـد املرتقب للعدوان أّكـد عضو 
املكتب السـيايس ألنصـار الله عيل القحـوم، أن الواليات 
املتحدة األمريكية وبريطانيـا يرتبون لتصعيٍد جديد ضد 
اليمن من خالل تَحّركاتهم يف املحافظات والجزر املحتّلة، 
ُمشـرياً إىل املشاريع االسـتيطانية يف جزيرة ميون والذي 
أّكـد أنها لن تدوم طويالً وأن صنعاء لديها القوة الكافية 
لفـرض السـيادة الكاملة عـىل املياه اإلقليميـة وحماية 

خطوط املالحة الدولية يف املنطقة. 
وأوضح القحوم أن مسـاعي العـدّو إلبقاء البلد تحت 
الوصاية تتوازى مع مسـاعيه املتسـارعة للسيطرة عىل 

املمـرات املائيـة التـي يطـل عليهـا اليمن، وعىل رأسـها 
مضيـق باب املندب الـذي يحاول تحالف العـدوان تثبيت 

وتوسيع نفوذه فيه من خالل احتالل جزيرة ميون. 
وأّكــد أن تَحـّركات األعـداء يف جزيرة ميـون تأتي يف 
سـياق محاولة املعسـكر الغربي بقيادة الواليات املتحدة 
السـتباق املتغـريات العامليـة، َحيـُث تسـعى دول الغرب 
لالسـتحواذ عىل مضيق باب املندب الستخدامه كمنطقة 
نفـوذ يف الرصاع الـدويل، َوأَيْـضاً لتأمـني مصالح الكيان 

الصهيوني. 
وأوضح أن الهدف الرئييس لتواجـد القوات األمريكية 
والربيطانيـة والفرنسـية يف البحـر هو تأمني السـيطرة 
عىل بـاب املندب، وأن «حمايـة املالحة الدوليـة» ُمَجـّرد 
دعايـة لتربير هذا التواجد الذي يشـكل خطراً عىل اليمن 

واملنطقة. 
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن جالل 
الرويشـان، قـد أّكـد يف وقٍت سـابق أن خيـارات صنعاء 
مفتوحـة يف سـياق فـرض السـيادة الكاملة عـىل املياه 

اإلقليمية والجزر اليمنية وحماية خطوط املالحة. 
 

اإلسثاُد لصعة بترغئ
وتدرك القيادة العسكرية خطورة التَحّركات األمريكية 
الصهيونيـة يف البحر األحمر ويف امليـاه اإلقليمية اليمنية، 
والنهـب املتعمد لثروات وخريات اليمن، لكنها تؤّكـد أنها 

لن تظل مكتوفة األيدي وأنها ترصد ُكـّل ما يحدث. 
ويف هذا يؤّكـد وزيـر الدفاع اللواء الركن محمد نارص 
العاطفـي، يف كلمٍة له خالل تدشـني كليـة الطب للقوات 
املسلحة يف ١٤ سبتمرب ٢٠٢٢م أن القوات املسلحة اليمني 
لديهـا معلومات كاملة عـن حجم النهـب املنظم للنفط 
اليمني، والذي يعد قرصنة ورسقة ونهباً للموارد اليمنية، 
منوًِّها يف سـياق كالمه أن القوات املسلحة اليمنية قادرة 
عـىل حماية ثروات الشـعب اليمني وهـي جاهزة للرد يف 

الوقت املناسب الذي يحّدده قائد الثورة. 
وأوصل وزيـر الدفاع تأكيداته بـأن القيادة يف صنعاء 
تعـي جيًِّدا بأنهـا تحتكـم إىل جغرافية بحريـة تمتد من 

املهـرة رشقاً وحتى جيـزان غرباً، ويف هـذا الصدد يقول 
اللـواء العاطفي: «سـنحول مفهوم لعنـة الجغرافية إىل 
نعمـة الجغرافية فبـدالً مـن أن نظل ندفع ثمـن املوقع 
الجغرايف لليمن كما تم عىل مر الزمن سنجعل من يعتدي 
عىل اليمن واليمنيني هو من يدفع الثمن وهو من يتحمل 
لعنة عدوانه وغطرسـته وتجربه وتكـربه وتطبيعه؛ ألَنَّنا 
وبناًء عىل موجهات قائد الثورة متجهون لبناء وإنشـاء 
قوة بحرية تتوىل املسئولية الوطنية واملسئولية اإلقليمية 
واالستحقاقات الدولية، ونعد الجميع ويف املقدمة قيادتنا 
الحكيمة وشعبنا أننا لن نسـمح أليٍّ كان بالتطاول عىل 
سـيادتنا الوطنية وسيادتنا البحرية وليفهم هذا القايص 

والداني». 
وللتدليـل عـىل أن كالم وزيـر الدفـاع ليـس مُلَجــّرد 
االسـتعراض الكالمـي، فقـد أعقبـه عروض عسـكرية 
متعـددة للقـوات املسـلحة اليمنيـة كان أبرزهـا عرض 
«وعد اآلخرة» الذي أقيم مطلع سـبتمرب املايض يف مدينة 
الحديدة الساحلية وعىل مقربة من البحر األحمر ومضيق 

باب املندب. 
وجـاء اختيـار املكان واملسـمى ليؤّكـد للعـدوان بأن 
اليمـن الجديـد ليـس كمـا كان يف السـابق، وأن قيادته 
الحاليـة لديها مـن الجدية والشـجاعة والحكمة لتأمني 
سـيادة اليمـن وحمايـة ثرواته وعـدم السـماح للقوى 

الكربى بالعبث به مهما كان حجمها وعتادها وقوتها. 
وتنطلـق اسـرتاتيجية الجيـش اليمنـي مـن كونه ال 
يشـكل خطراً عىل املالحة الدوليـة يف البحر األحمر، وهي 
عقيدتـه كانت واضحة منذ بدء العدوان عىل اليمن يف ٢٦ 
مـارس ٢٠١٥م عىل الرغم من قسـوة العدوان والحصار 
الذي فرض عىل بالدنا، واخرتاق السـيادة الربية والجوية 

والبحرية. 
لكن هذه االسـرتاتيجية لـن تدوم طويـالً، فبناًء عىل 
الخطابات للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية، َفـإنَّ 
األمر ربمـا يتجه إىل البحر األحمر لحماية سـيادة اليمن 
البحرية وإيقـاف عبث العدوان والغزاة يف املياه اإلقليمية 
اليمنيـة والجزر واملوانئ، ولهذا تتـواىل التحذيرات لقوات 
العـدوان تباعاً من يوٍم إىل آخر، مع التأكيدات بأن القوات 

املسلحة اليمنية تمتلك من األسلحة ما يجعلها قادرة عىل 
رضب أيـة نقطة يف البحر األحمر مـن أي مكاٍن يف اليمن 

وليس من السواحل فقط. 
وكانـت قد كشـفت قـوات صنعـاء، عـن مواصفات 
األسـلحة الجديـدة واملتطورة، التي أزاحت عنها السـتار 
ألول مـّرة يف عرضهـا العسـكري الذي أقامتـه يف ميدان 

السبعني بالعاصمة صنعاء. 
وتمتلـك صنعـاء العديد من األسـلحة االسـرتاتيجية 
التي يمكـن اسـتخدامها يف أية معركة بحريـة مرتقبة، 
منهـا صاروخ البحـر األحمـر (أرض بحر) الذي أسـدل 
السـتار عنه للمرة األوىل يف سبتمرب املايض خالل العرض 
العسـكري الذي أقيم يف العيد الثامن لثورة ٢١ سـبتمرب، 
وهو صاروٌخ باليسـتي متوسـط املدى يعمـل بنظامني 
ا، إضافة إىل صاروخ  حراري وراداري ورسعته عالية ِجـدٍّ
عاصـف البحـري، الذي أسـدل السـتار عنـه يف العرض 
العسـكري للعيـد الثامن لثورة سـبتمرب، وهـو صاروخ 
باليسـتي أرض بحر، يبلغ طوله ١٠ أمتـار، وقطره ٠٫٧ 
مـرت، ومداه ٤٠٠ كـم، ووزن الرأس الحربـي ٥٥٠ كجم، 

يعمل بنظام التوجيه والتحكم الذكي. 
 كمـا يمتلـك اليمـن صـاروخ محيط وهـو صاروخ 
باليستي أرض بحر، متوسـط املدى ومخصص لألهداف 
البحريـة، ويعمل بالوقود الصلب والسـائل، كما يعمل يف 

ُكـّل الظروف الجوية. 
ويف أيـة معركة بحرية قادمة لـن تكون قوى العدوان 
يف منأى عن االستهداف، وسـتدفع الثمن الباهض خالل 
هـذه املواجهة التي لن تكون سـهلة عـىل اإلطالق لقوى 

العدوان. 
ومـن املفيد التنويه إىل خطاب قائد الثورة السـيد عبد 
امللـك بدر الديـن الحوثـي، يف العام الثامن مـن الصمود، 
َحيُث قال: «قادمون بإنتاجنا الحربي وأسلحتنا البحرية 
التي تغـرق األعداء، والتـوكل عىل الله بجحافل جيشـنا 
ة بعيدة  املتفاني وصواريخنا الباليستية وطائراتنا املسريَّ
املـدى املنكلة باألعداء، وإنتاجنـا الحربي املتميز وأنظمة 
الدفـاع الجـوي واألسـلحة البحريـة التي تغـرق األعداء 

وتوصلهم إىل قعر البحر». 

تقرير

طسرضئ بترغئ طرتصئئ..
خغاراُت خظساء طفاعتٌئ سطى ُضـّض اقتاماقت لمعاجعئ السثوان افطرغضغ السسعدّي 

 افسثاُء جغشرصعن شغ صسر الئتر!
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طسادلٌئ 
جثغثة

 غازي طظغر
 

ذُهـا  بسـبب الرضبـات التحذيريـة التـي تنفِّ
بغيـَة  اليمنيـة  للجمهوريـة  املسـلحة  القـوات 
منع نهـب ثروات الشـعب اليمنـي أُصيبت دول 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بالجنون 
ووضعتهم يف معادلة جديدة لم تكن يف حسبانهم 

يوماً ما.
ومـا كان للقوات املسـلحة اليمنيـة أن تمتلك 
أسـلحة ردع حديثة ومتطورة كالتي شاهدناها 
يف العـرض العسـكري الكبـري يف يـوم الذكـرى 
الثامنـة لثـورة الـ 21 مـن سـبتمرب املجيدة إال 
بفضـل الله وفضل هذه الثورة املذكورة وقائدها 
العلـم الحكيـم الشـجاع وثوارهـا األبطـال أي 
أنتـم يا شـعَب اإليَمــان والحكمـة وصمودكم 
وأموالكـم  أرواحكـم  وبذلكـم  واستبسـالكم 
رخيصة يف سـبيل الله والدفاع عن املستضعفني 
وعن حرية وسـيادة واسـتقالل بلدكـم الحبيب 
الـذي كانـت تتصـوره دول العـدوان أنـه لقمة 
سائغة بعد هيكلتها لجيشه وتدمريها ألسلحته. 
ولكن بالله وبجنوده قطعت أياديهم وأحبطت 
مؤامراتهم وتهاوت جيوشـهم عىل مدى ثمانية 
أعـوام ارتكبوا فيها أبشـع الجرائم، قتل وتدمري 
وحصـار وتجويع ولكنهـم ارتطمـوا بمقاتلني 
زالـت التبـاب والرمـال مـن شـدة صواريخهم 

واملقاتلني ثبتوا وهم أحرار ورشفاء هذا البلد 
دول  يئسـت  الثامـن  للعـام  وصلنـا  أن  وإىل 
ـة بعد أن منيت بخسـائر فادحة  العـدوان َخاصَّ
طالت منشآتها الحيوية، وركعت ملطالب الشعب 
الـذي كانت تحلـم بإركاعه وأجـربت عىل وقف 
غاراتهـا وأفرجت عن سـفن الوقـود التي كانت 
تحتجزها ولكنهـا اآلن تلعب لعبة قذرة وتتوهم 
أنهـا ستسـتطيع خـداع الشـعب الـذي عجزت 
أمامه عسـكريٍّا بالُهــدنة املنتهية التي خاللها 
اسـتمرت دول العدوان يف نهب ثروات الشعب يف 

حني ترفض رصف مرتبات موظفيه. 
ولكن اليـوم رغم ُكــّل الظـروف والتحديات 
ورغم إدانـات مجلس األمن الـدويل وأمم النفاق 
املتحـدة ودول العـرب املتصهينـة وكّل العالـم 
املنافق الذي أصبح بني نار الحرب التي سـتطال 
مصـايف النفط التي تغذيه ونـار عدم قدرته عىل 
نهـب ثروات اليمـن والتحكم فيـه إال أن القوات 
املسـلحة اليمنية منعتهم من رسقة النفط ولن 
تسـمح لهم بهذا إال إذَا كانـت قيمة ما يأخذونه 
تـورد إىل البنك وتودع يف حسـاب موظفي الدولة 
مـا  وهـذا   2014 كشـوفات  بحسـب  اليمنيـة 
سـتحّققه القـوات املسـلحة اليمنية بـإذن الله 
وبحكمـة القيـادة ووعي وصرب الشـعب ودماء 
األرسى  ومعانـاة  الجرحـى  وأنـني  الشـهداء 
وثبـات املجاهدين املرابطني أعانهـم الله، الذين 
سـيعملون يف املرحلة القادمة عىل إنهاء معاناة 
إخوانهم األرسى كرشط أََسايس إلنهاء الحرب. 

كتابات

طعاجرو افشارصئ إلى المعت بغث اإلجرام السسعدي
سثظان سطغ الضئسغ

يتـرضم  بلـده  مـن  األفريقـي  املهاجـر  خـرج 
الجـوع، متوّجـهـاً إىل مملكة الرش، والذي حسـبها 
ويحسـبها الكثري أنها بلدة آمنة، ظناً منهم أن أهلها 
سيتقاسـمون معهم لقمة العيش ممـا منحهم الله 
من نعمه الوفرية، فيتلقاهم نظـام الظلم والطغيان 
باملوت قتالً بالرصاص أَو بقذائف الهاون، أَو يجمعهم 

يف غرفة فيها ماء ليصعقهم بالكهرباء حتى املوت. 
مقابـر جماعية لعـرشات الضحايـا األفارقة قام 
بقتلهـم حرس الحدود السـعودّي، وآخريـن يُقتلون 
بشكٍل يومي بيد نظام ظالم ومستبد، نظام تعود عىل 

البغي واإلجرام. 
غابت عن مهاجري األفارقة منظمات حقوق اإلنسان، وتعامت 
عنهم وسائل اإلعالم، وأخرست عنهم ألسن دعاة الحرية، وصمت 
أمـام مثل هـذه الجرائم علماء متشـدقون باسـم الدين، وجفت 
األقـالم عن كتابة الحدث، وتناسـت وسـائل التواصل االجتماعي 

مظلومية مهاجري األفارقة. 
ألن الـذي قتـل وأجرم هـو النظام السـعودّي فلن تسـمع عن 
جريمة قتـل األفارقة األبرياء، وال حديث يف وسـائل 
اإلعـالم املرئية واملقروءة واملسـموعة يـذاع عن خرب 

مقتل األفارقة بصعقات الكهرباء. 
األمـم املتحـدة سـتبقى صامتـة، فال تسـمع لها 
همسـاً، ولن يعـرب مندوبها حتى عـن قلقه كما هو 
معتاد عىل القلق، مجلـس األمن أمان للطواغيت فال 
خـوف عىل النظام السـعودّي من مجلـس األمن وال 

يحزن طاملا حكام آل سعود يف طغيانهم يعمهون. 
مهاجـرو األفارقة ُكـّل يـوم إىل املوت ذاهبون، وال 
حرمـة لدمائهـم عند آل سـعود، يأبى ملـوك وأمراء 
آل سـعود إال القتـل اليومي، حرس الحـدود يقتلون، 
وقضاتهم وعلماؤهم يحكمون عىل شعوبهم باإلعدامات، وهكذا 

يتفننون بالقتل واستباحة الدماء. 
وال تحسبن الله غافالً عما يعمل آل سعود من قتل املستضعفني 
من الشـعوب اإلسـالمية، وبما غرقوا يف املالهي الليلية يرقصون 
عىل دماء األبرياء ((َوَسيَْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا أّي ُمنَقَلٍب يَنَقِلبُوَن)). 

المحعُث الثاخطغ «اإلجرائغطغ».. طظ اقجاسخاء إلى اقجاصطابالمحعُث الثاخطغ «اإلجرائغطغ».. طظ اقجاسخاء إلى اقجاصطاب
وجام أبع حمالئ*

املشـهد السـيايس الداخيل يف مجتمع العدّو 
ال يعكس نهاية أزمته السياسـية االجتماعية، 
رغـم تمّكن كتلـة اليمني بزعامـة نتنياهو من 
حسم املعركة االنتخابية ملصلحته، وقدرته عىل 

تأليف حكومة يمينية ضيقة بزعامته. 
عـىل الرغم مـن تمّكن كتلة اليمـني بزعامة 
بيبـي نتنياهـو من حسـم املعركـة االنتخابية 
ملصلحتـه، وقدرته عىل تأليـف حكومة يمينية 
ضيقة بزعامته، يسعى لتكون أكثر الحكومات 
استقراراً منذ أربع سـنوات، لتنهي االنتخابات 
الخامسـة يف غضون ثالث سنوات ونصف حال 
االسـتعصاء والفـراغ السـيايس اإلرسائييل، إال 
أن املشـهد السـيايس الداخيل يف مجتمع العدّو، 
ال يعكس نهاية أزمته السياسـية االجتماعية، 
بـل ربمـا العكـس هـو الصحيـح، إذ إن حـال 
االسـتقطاب الداخـيل أكـرب وأعمـق، فهي لن 
تنتهـي بُمَجـّرد فوز كتلة اليمني الذي سـيزيد 
الرشخ الداخيل، ما يشـكل تحديـاً داخلياً، بات 

يؤرق أغلب القيادات والنخب اإلرسائيلية. 
تتشـكل مكونات كتلة نتنياهـو من تحالف 
حـزب الليكـود مع األحـزاب الدينية املتشـّددة 
والصهيونيـة الدينيـة، وغابـت عـن التحالـف 
ومـن  وسـط)،  (يمـني  مصنفـة  شـخصيات 
املفارقـات أن يصنّـف نتنياهـو إىل جانب آريه 
درعـي رئيس حزب شـاس، يف يسـار االئتالف 

الذي سيشكل حكومة العدّو املرتقبة!
ستشهد عملية تأليف حكومة العدّو رصاعاً 
عىل الوزارات املهمة، سواء داخل حزب الليكود، 
أَو بـني األخري وباقي أحـزاب االئتالف اليميني، 
الحقائـب  إسـناد  عـىل  نتنياهـو  وسـيحرص 
الوزارية السـيادية كالدفاع والخارجية واملالية 
إىل شـخصيات من حزبه «الليكود»، وسيتغلب 
عىل مطلب بتسـلئيل سـموتريتش تـويل وزارة 
سـيقلص  إليـه  أسـندت  حـال  ويف  الدفـاع، 
صالحياتهـا، كما سيسـند وزارة األمن الداخيل 
إىل بن غفري بصالحيات محّددة كذلك، وسيبذل 
نتنياهـو قصارى جهـده لتأليـف الحكومة يف 
أرسع وقت ممكن، حتى يجري تنصيبها يف يوم 
أداء كنيسيت العدّو القسم يف 15 ترشين األول/

نوفمـرب الجـاري، ولكـن يبـدو أن املفاوضات 
االئتالفية سـتؤخر إعالن تأليف الحكومة إىل ما 

بعد يوم التنصيب. 
يف املقابـل، تفتقر كتلة أحـزاب املعارضة إىل 
االنسـجام، بعـد حال الحنق داخلهـا عىل يائري 
لبيد رئيس مجلس وزراء العدّو الحايل؛ بَسـبِب 
فشـله يف توحيـد صفوفهـا قبـل االنتخابـات، 

ونظـراً إىل التنافر األيديولوجي والسـيايس بني 
مكوناتها. 

إّن عمـق األزمـة السياسـية واالجتماعيـة 
داخـل مجتمع العدّو سـيتجىل عـىل نحو أكثر 
وضوحـاً بعد فـوز االئتـالف اليمينـي بزعامة 
نتنياهو، فالسياسـات املتوقعة التي ستتبناها 
حكومتـه املقبلـة، سـتفيض إىل تفاقم مظاهر 
االسـتقطاب السـيايس واالجتماعي، ومن بني 
تلك السياسـات، اعتزام سـن قانون سيقوض 
صالحيـات املحكمـة العليـا، ويعـرف بقانون 
التغلـب عىل املحكمة العليـا، وتغيري آلية تعيني 
القضـاة يف تلـك املحاكـم، وإقالـة املستشـارة 
القضائيـة للحكومـة الحاليـة، التـي يتهمهـا 
أقطاب اليمـني بأنها ذات توّجـهات يسـارية، 

وجرى تعيينها من قبل حكومة لبيد. 
يعتزم االئتالف اليميني تغيري شـكل السـلك 
القضائـي وإحـالل قضاة أصحـاب توّجـهات 
يمينية خالصة، وترشيع قوانني سـتلغي لوائح 
االتّهـام ضـد نتنياهو، مـا يؤّكــد أن االئتالف 
اليميني سيسـعى لحملة منهجية للقضاء عىل 
نفوذ اليسار يف املؤّسسة القضائية، ما يؤدي إىل 
زيادة حدة االسـتقطاب والتنافر داخل مجتمع 
العدّو حول منظومة القضاء والقانون، وهو ما 
يـؤدي إىل تراجـع حاد يف ثقة مجتمـع العدّو يف 

مؤّسساته. 
إن إقـدام حكومة نتنياهو عىل سـن قوانني 
لتقليـص صالحيـات السـلطة القضائيـة، قد 
يفيض إىل اسـتقاالت عدد مـن القضاة وخروج 
احتجاجـات شـعبيّة حاشـدة، مـا يزيـد مـن 
مخاطـر تحـول االحتجاجـات إىل تصادمات يف 
الشـارع الصهيونـي بـني املؤيدين لسياسـات 

حكومة اليمني واملعارضني لها. 
أثـارت عـودة اليمـني إىل الحكـم مخـاوف 
جمهور اليسـار ويسار الوسـط داخل مجتمع 
العدّو، وقد أشار استطالع معهد البحوث التابع 
لكنيسـت العدّو أجري يف شـهر ترشين األول/

أُكتوبر املنرصم، أن نسـبة التفاؤل بمسـتقبل 
الديمقراطيـة داخـل الكيـان، تنخفض لتصل 
إىل 18 % مـن جمهـور اليسـار، و36 % لـدى 
معسـكر الوسـط، ويف املجمل أعرب ما يقارب 
73 % مـن مجمـوع املسـتطلعني عـن ضعف 
ثقتهـم بمسـتقبل الديمقراطية، ما يشـري أن 
النتائج ستتعزز أكثر بعد فوز االئتالف اليميني. 
ومن الالفت، أنه بعـد إعالن نتائج انتخابات 
البحـث  محـرك  معطيـات  وبحسـب  العـدّو، 
عـن  البحـث  خيـارات  تصـدرت   GOOGLE
اسـتصدار تأشـريات اإلقامة والهجـرة إىل دول 
أُوُروبـا وكندا، واحتلت املرتبـة األوىل يف الكيان، 
وهـو مـا يدلل عىل إقبـال رشيحة واسـعة من 

اليهـود عـىل الهجـرة العكسـية؛ بَسـبِب تويل 
اليمني الحكم. 

وتجدر اإلشـارة كذلك، إىل أن غالبية الرشائح 
التـي تفكـر يف الهجـرة مـن داخـل مجتمـع 
العـدّو، هي أكثـر الرشائح إنتاجيـة يف الكيان، 
عن الطبقات املتعلمـة وأرباب االقتصاد  فضالً 

والتكنولوجيا. 
من معالم حال االسـتقطاب الداخيل ملجتمع 
العـدّو، تغليـب األهـواء واملصالح الشـخصية 
األيديولوجيـة  األبعـاد  حسـاب  عـىل  لقادتـه 
ما بعد أن تجلت شخصية  و»القومية» ال ِســيـَّ
بنيامني نتنياهو كعنوان وبوصلة تحّدد مسـار 
األحـزاب والتحالفات الداخلية، فقد انقسـمت 
الخريطة السياسـية للعدو يف السنوات األخرية 
بـني معسـكري نتنياهـو وخصومـه، الذيـن 
تجمعوا فقط كتيار مناوئ لشـخص نتنياهو، 
املتهـم األول يف نظرهـم، بالسـعي لتقويـض 

أسس الكيان؛ ِمن أجِل مآربه الشخصية. 
إضافـة إىل األزمـات السياسـية والحزبيـة 
واأليديولوجية واالجتماعية والشـخصية، التي 
سـتتفاقم مع تويل االئتـالف اليمينـي الحكم، 
الجهـاز  يف  مرتاكمـة  أزمـات  العـدّو  يعانـي 
يف األسعار وغالًء  التعليمي والصحي، وارتفاعاً 
يف املعيشـة، ُخُصوصـاً ارتفـاع أجور السـكن 
وأسـعار الشـقق، وهو ما دفع وسيدفع مزيداً 
من فئة الشباب إىل الهجرة، علماً أنهم يشكلون 
العمود الفقـري للنشـاطات االقتصادية، كما 

تشكل
زيادة نسبة املتدينني «الحريديم» التي تصل 
ا، فهم يحصلون عىل  إىل 13 %، عبئـاً اقتصاديّـٍ
مخصصات مـن الحكومة، وسـتعمد حكومة 
نتنياهـو إىل زيـادة مخصصاتهـم، وكل ذلـك 
األمـن  بفقـدان  الشـعور  يف  وزيـادة  يرتافـق 
الشـخيص يف ظـل ارتفـاع معـدالت الجريمة، 
وضعف جهـاز الرشطة، وغريها مـن األزمات 
املرشحة للتفاقم؛ بَسبِب حال االستقطاب التي 
شـملت ُكـّل مكونات مجتمع العدّو، وقد أشار 
اسـتطالع للـرأي العـام نرش بعد إعـالن نتائج 
االنتخابـات أن مـا يقارب نصـف اليهود داخل 

الكيان يرغب يف الهجرة منه. 
تؤّكـد أغلب املؤرشات أن بيئة العدّو الداخلية 
مرشـحة ملزيـد مـن االحتقـان، وأن التهديـد 
الداخـيل الـذي حّذر منه عـدد من قـادة العدّو 
ورمـوزه ومفكريه، بات مرئياً وواقعاً، وهو لم 
تنشـئه حال الفراغ السيايس يف السنوات األربع 

األخرية، بل كشفته وأزاحت الغطاء عنه. 

* كاتب ومحلل سيايس فلسطيني
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سالمغُئ اإلجقم
اتارام الُمحّرف

اإلسـالُم وكتاُب اإلسـالم الذي هو القرآن الكريم هما دستور 
حياة للعالم أجمع ولكل اإلنسـانية وموافق لكل العصور ومالئم 
لـكل التغـريات ومعالج لـكل األُطروحات واآليـات القرآنية خري 
دليل وبرهان عىل عاملية اإلسالم، فقد نادى اإلنسانية بقوله: «يَا 
أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها 
َزْوَجَها َوبَثَّ ِمنُْهَما ِرَجاًال َكثرياً َوِنَساًء َواتَُّقوا اللَه الَِّذي تََساَءلُوَن 
ِبـِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ اللَه َكاَن َعَليُْكْم َرِقيبًا» من سـورة النسـاء- آية 
(1). ونـادى بني آدم عىل اختالف ألوانهـم وجهاتهم ودياناتهم 
ـيَْطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََويُْكْم ِمَن  بقوله: «يَا بَِني آََدَم َال يَْفِتنَنَُّكُم الشَّ

اْلَجنَِّة» من سورة األعراف- آية (27).
وأرشـد الجميـع أن دينهـم واحد فقـال: «إِنَّ الدِّيـَن ِعنَْد اللِه 

اْإلسالم» من سورة آل عمران- آية (19).
ونبـه عىل أن ال دين غريه وقال: «َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اْإلسـالم ِدينًا 
يَن» من سـورة آل  َفَلـْن يُْقبَـَل ِمنُْه َوُهـَو ِيف اآلخرة ِمـَن اْلَخاِرسِ

عمران- آية (85).
وأن نبـي اإلسـالم محمـد هو رسـول البرشية أجمـع وقال: 
«َوَمـا أرسـلنَاَك إِالَّ َرْحَمـًة ِلْلَعاَلـِمـنَي» من سـورة األنبياء- آية 
َّ أَنََّما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَهْل أَنْتُْم  (107)، وقـال: «ُقْل إِنََّما يُوَحى إَِيل

ُمْسِلـُمون» من سورة األنبياء- آية (108). 
هذه نماج وهنـاك غريها الكثري من اآليات التي تؤّكـد عاملية 
اإلسالم وشموليته لكل بني البرش، والذي َحــّد من هذه العاملية 
هـو ما يسـمى بنظام العوملـة والذي جعل العالـم قرية صغرية 
تسـتطيع فيها قوة النفـوذ املتحكمة فرض ما تريـد وإلغاء ما 
ال تريد وكانت محاربة عاملية اإلسـالم هي توّجـههم األََسـايس 
وسـاعد عىل ذلك عامـالن اثنـان: األول أعداء اإلسـالم األبديون 
وهـم اليهود املعروفني باملكر والخديعة واملؤامرات طويلة املدى، 
ومؤامرتهـم ضد عاملية اإلسـالم معـدة منذ قـروٍن طويلة وأمٍد 
بعيـد وبدأوا بمحاربة اإلسـالم منذ أن أصبحوا هم من يسـيطر 
عـىل القـرارات يف مراكز القوة العاملية وهم مـن يوجه القرارات 
للكثـري من القائمـني عىل رأس الدول اإلسـالمية، والذين لم يعد 
يربطهم باإلسـالم إال ما يسـجل يف ُهــِويَّاتهم يف خانة َمـا ِهي 
الديانة، وأصبحوا عمالء رسميني عىل اإلسالم من أعداء اإلسالم. 
العامل الثاني وهو األشـد خطًرا؛ ألَنَّه العدّو الذي يرتدي ثياب 
الصديـق، إنه عدو اإلسـالم والـذي هو يف نظر املسـلمني القائم 
بأمر اإلسالم أنهم من يتسمون بالعلماء، والعلم منهم براء إنهم 
علماء البالط الذيـن يوجهون عامة الناس وفق ما تريده القوى 
املحاربة لعاملية اإلسالم، إنهم من جعلوا من اإلسالم دين التشّدد 
والعصبية والقتل والذبح ورفض اآلخر وعدم التعايش مع الغري، 
إنهم من يلصقون اسـم اإلرهاب باإلسالم والذي هو دين السالم 

والسماحة والرأفة والرحمة. 
قـد وجـدت الجماعة املعاديـة لعامليـة اإلسـالم يف التناقض 
املذهبـي والتعصـب الطائفي بغيتها لقوقعة اإلسـالم من خالل 
تصـارع املسـلمني فيما بينهم، فـإذا لم ينتبه أصحـاب املذاهب 
اإلسالمية بكل مسـمياتها لهذه األالعيب َفـإنَّهم سيكونون هم 
حجـر عثرة يف طريق اإلسـالم، وعندما يقول قائلهـم إن الله لم 
يأمرنـا أن نتعبده عىل ما يقـول الحنفية أَو الزيديـة أَو املالكية 
أَو الشـافعية أَو الحنبليـة وإنمـا نتعبـده بكتابـه وسـنة نبيه، 
وهـذه دعوة باطلة مـن أََساسـها؛ ألَنَّ ُكـّل الفقه اإلسـالمي يف 
العالم اإلسـالمي كله قائم عىل هذه املذاهب اإلسـالمية املألوفة، 
واالجتهـاد ال يكـون صحيًحـا إال إذَا التـزم بضوابطـه يف خدمة 
اإلسـالم وإضافاتـه التجديديـة إىل االجتهادات السـابقة وليس 

بنسف ما سبق والتنمر عىل أئمة العلم السابقني. 
يقول الحبيب أبو بكر املشـهور وهو يتحدث عن ضيق األفق 
عنـد بعض من أهـل الطوائف والذين هم مسـموعي الكلمة: إن 
ضيق األفق الذي صنعته عقليات الخرباء املعادين لعاملية اإلسالم 
ـنة مـن عامليته الكربى إىل سـالح قومي  قد حـول الكتاب والسُّ
وفئوي وسيايس وحزبي يستفرغ به الفرد حقده وكيده وتعصبه 
املقيـت ضد ُكــّل مخالف له ونـيس أَو تناىس أن هناك قواسـَم 
مشـرتكًة له مع اآلخر، وزاد يف القواسم املشرتكة وضوًحا، َحيُث 
يقـول: واألصل هو االلتقاء عىل القواسـم املشـرتكة واالعرتاف 
باآلخـر ومرشوعية وجـوده يف الحياة والديانـة واألهداف حتى 
تضيق مسـاحة االختالف وما يرتتب عليه من انفعاالت، وتعترب 
القواسـم املشـرتكة املنطلق األََسـايس والقاعـدة الثابتة لعاملية 
اإلسالم وهو الشـمولية ملفهوم السالم والرحمة واملحبة، انتهى 

كالم الحبيب املشهور. 
ومـن هنا نـدرك أن التطرف بكل أشـكاله وأنواعـه يحد من 
عاملية اإلسـالم بل ويجعل من اآلخر ينفر وهو يرى أبناء اإلسالم 
يتناحـرون فيما بينهم ويترشذمون إىل فرٍق وطوائف، وكان من 
املفـرتض أن يكون اختالفهم فيه إثراء ملعاني اإلسـالم وسـعته 
وأنهم ومع اختالفهم ما زالوا جميعاً مجتمعون يف دائرة اإلسالم 
هدفهم إيصاله إىل ُكـّل أرض لم ترشق عليها شـمس اإلسالم، ال 
أن يكونوا أعداء فيما بينهم ينقلون إىل غري املسـلمني صورة غري 

حسنة عن اإلسالم.
فاإلسـالم أََساسـه ومنهجـه الفقهـي أن ال نصـارع أحداً يف 
مفاهيمـه وال نطالب صاحب رؤية أن يرجع عن رؤيته بل علينا 
تبسـيط ما عندنا لنقرب مسـافة البعد املذهبي املسيس، أما ما 
يحدث فهو صورة ليسـت غري حسنة فقط بل هي صورة سيئة 
تجعل مـن أراد االقرتاب يبتعـد أكثر وأكثر، ومن هـّم باالعتناق 
يفضل االفرتاق قبل االعتنـاق، (َربَّنَا َال تُِزْغ ُقلُوبَنَا بَْعَد إذ َهَديْتَنَا 
ـاب) من سـورة آل  َوَهـْب َلنَـا ِمْن َلُدنْـَك َرْحَمـًة إِنََّك أنـت اْلوهَّ

عمران- آية (8). 

أغظ المفر.. أغعا القعبعن خطش المظاخإ؟! 
طتمث خالح تاتط 

 
كمـا  ليسـت  الحكوميـة  واملناصـب  املسـؤولية 
يتصورها الكثري هنجمة ومكانة، ورصف سـيارات، 
ومرافقني، ورواتب وعالوات وحوافز، ومدراء مكاتب 
وسكرتارية، وإغالق املكاتب أمام املوظفني وأصحاب 
الحقـوق، بـل إنها أمانة يتحملها املسـؤولني سـواًء 
الرئيس أو الوزراء والوكالء واملدراء َو...، هذه األمانة 
ا، تربأت منها السـموات واألرض والجبال،  كبرية ِجـدٍّ
وقبلها هؤالء الالهثـون والباحثون والفارحون بهذه 

املناصب والوظائف.
واملفـرط واملتسـاهل بهـذه األمانة التـي تحملها 
سـينال العقـاب الكبـري من اللـه، سيسـأله الله عن 

حقـوق املوظفني، وحقوق املواطنني، وعن خدمات املواطنني ماذا 
حّقق منها، وسيحاسبه عن ُكـّل ريال استلمه مقابل القيام بأداء 
األمانة، سيحاسـبه عن ُكـّل ريال رصفه يف السفريات وإيجارات 
الفنادق، وقيمة التخزينـة واألكل يف املطاعم الفارهة التي أخذها 
من املال العام، تحت مسـمى نفقات السـفر، ومصاريف الرحلة، 
أَو تحت أي بند من البنود التي من خاللها يحللون ألنفسـهم لهم 

ما يشاؤون. 

املناصـب والكـرايس واألرصـدة لـن تنفعهـم يـوم الحسـاب، 
واملرافقني لن يحموهم من العذاب، والوسـاطات لن تشـفع لهم 
يـوم يالقون الله سـبحانه وتعاىل، فمـن يظن أنه يف 
مأمن وملجأ من الحسـاب والعقـاب فهو واهم ويف 
غفلـة، حتى وإن نجا من حسـاب الدنيا، واسـتطاع 
بمنصبه ومكانه وقربه من هذا املسـؤول أَو من ذاك 
أَو تمّكن من رشـوة فالن أَو عالن، أَو صدر له إعفاء 
بقرار رئـايس، أَو يتمتع بالحصانة الدبلوماسـية أَو 
سياسية، ولم يشمله قانون مكافحة الفساد، َفـإنَّ 
قانـون رب السـموات واألرض ورشائعه ال وسـاطة 
فيهـا، وال حصانة ألحد، وال اسـتثناء ألي شـخص، 
الـكل محاسـب، والـكل مسـاَءٌل، وبقـدر تفريطك 

وإجرامك سيكون عقابك. 
فأيـن املفر أيها الـوزراء والـوكالء واملدراء واملسـؤولون الذين 
تنهبـون وترسقـون باسـم الوطـن، وباسـم االنتماء السـيايس، 
وتفرطون يف واجباتكم وتهملون أعمالكم، تعيشـون عىل معاناة 
الشـعب، وتبنـون البيـوت من لقمة عيـش املواطن املسـتضعف 
املحـروم، وتسـافرون وتمرحـون وترسحون عىل حسـاب جوع 

ومرض وحرمان أبناء الشعب. 
 فأين املفر يوم ال ينفع ماٌل وال بنون؟

كتابات

«الحغطاُن السغاجغ» شغ اجاداشئ صطر لضأس السالط«الحغطاُن السغاجغ» شغ اجاداشئ صطر لضأس السالط
سئاس الةمري*

أصبحـت الرياضُة سـالحاً ناعماً يف يد الـدول، وُخُصوصاً ذات الطابع 
الـدويل، إذ تعـد مصنعـاً للرتويـج والسـمعة، وجاذبـاً لإلعـالم، ومنمياً 

لالقتصاد وتسويق العالمة التجارية، ولو لم تكن ذات صيت. 
مورسـت ضغـوط كثـرية عـىل قطـر عنوانهـا كأس العالـم، بعض 
تفاصيلهـا مـا قيـل إنه تمييز ضـد بعض الفئـات، يف إشـارة إىل موقف 
الدوحـة من املثليني، لكن هل وراء األكمة اإلعالمية أذرع سياسـية تتخذ 
من هذه الذرائع وشاحاً تغطيها، ويف الوقت نفسه تضغط عىل أهم حدث 
عامليٍّا يف هذا الوقت، وهو كأس العالم، الذي يؤثر بطبيعة الحال اقتصاديٍّا 
وتنمويـاً يف البلـد املضيـف، ويضعه يف تموضـع مهم من َحيـُث املكانة 

واملقبولية، سواء عىل مستوى السياحة أَو االستثمار أَو السياسة؟
صحيح أنَّ لوبيات املثلية يف الغرب مارسـت -وال تزال- ضغطاً إلحراز 
هـدف ملموس ضد قطر، مثـل التأثري يف الفـرق الهولنديـة واإلنكليزية 
والويلزيـة ودفعهـا إىل التعبري عـن معارضتها لاللتزامـات التي أعلنتها 
الدوحة يف مراعاة التقاليد، وإعالن عزمها عىل ارتداء شـارات تؤيد املثلية 
خالل مشـاركتها يف البطولة. ُكـّل ذلك صحيح بال شك، لكن ثمة أسباب 

مضمرة ال تفوح رائحتها يف واجهة الحملة اإلعالمية. 
 

الحااُء والشازُ الصطري
هنـاك رأي يقـول: ال يمكـن اقتطاع حاجـة أُوُروبا إىل الغـاز عن هذا 
املشـهد، وُخُصوصاً أنَّ الحملة ضد قطر غري مسـبوقة، كما أن الشـتاء 
يقـرع أبـواب القارة العجـوز تزامناً مـع نقص حاد يف الطاقـة وارتفاع 
قيايس يف التضخم، وأُوُروبا التي طلبت من الدوحة رشاء -يف وقت سابق- 
حصة رشكات آسـيوية من الطاقة (أغلبها صينية) قوبلت بالرفض؛ ألَنَّ 

طبيعة عقود الغاز طويلة األجل وال يمكن كرسها. 
 كمـا أنَّ حصة الغاز املخصصة للعقود الفورية ال تسـّد حاجة أُوُروبا 
هذا الشتاء. يعضد هذا الرأي تماسكه بالقول: تزداد األزمة األُوُروبية بعد 
توقف الصني عن تسيري الغاز املسال إىل أُوُروبا لحاجة الصناعة الصينية 

إىل ذلك الغاز، فهل هذا الرأي سليم كلياً؟
 

الظعدئ والامعضع الثولغ
قـد تضيِف أزمة الطاقة العاملية ضغوطاً أكثر عىل قطر بال شـك، لكن 
من املؤّكـد أنها ليسـت السبب الجذري يف مسلسل الضغوطات الحاصلة 
منذ ترّشح الدوحة لنيل هذه االستضافة عام 2010، أي قبل 11 عاماً من 
اآلن، ما يؤّكـد أن األزمة ليست وليدة املستجدات الحالية التي نشبت مع 

ة الروسية يف أوكرانيا.  العملية العسكرية الَخاصَّ
الدول التي تتسـابق عـىل الظفر بإجراء الفعاليـات الرياضية الدولية 
تنظـر إىل ما تنتجه صناعة الرياضة من منتجات اقتصادية وتسـويقية 
ومالية، كمـا أن الصناعة الرياضية اليوم تدفع الدول املضيفة إىل حيثية 
اإلنجاز والتموضع الكبري يف سـياقات عديدة، مثلما حصل حني تنافست 
قطر يف 2009 مـع دول كربى، كالواليات املتحدة األمريكية، وأُخرى ذات 

اقتصاد ونفوذ كبريين، كاليابان وكوريا الجنوبية وأسرتاليا. 
وقـد نـرش مدير معهـد العالقـات الدوليـة واالسـرتاتيجية يف باريس 
باسـكال بونيفـاس دراسـة يف ترشيـن األول/أُكتوبـر 2013 بعنـوان 

«الدبلوماسـية الرياضيـة لدولـة قطـر والقـوة الناعمـة»، قـال فيها: 
«اعتمدت قطر الرياضة بعداً أََساسـياً السرتاتيجية بناء الصورة الذهنية 
التي تتبناها كواحدة من اسرتاتيجيات سياستها الخارجية للتعريف بها 
وتعزيـز مكانتها يف املحافل الدولية، فكانت القيادة السياسـية يف الدولة 
املسرّي الرئيس إلدارة الرياضة، وهي التي تحّدد توّجـهاتها العريضة، وال 

سيما ما يتعلق بالرتشح إىل املنافسات الرياضية الدولية». 
أصبحـت الرياضة سـالحاً ناعماً يف يد الـدول، وُخُصوصاً ذات الطابع 
الـدويل، إذ تعـد مصنعـاً للرتويـج والسـمعة، وجاذبـاً لإلعـالم، ومنمياً 
لالقتصـاد وتسـويق العالمة التجاريـة، ولو لم تكـن ذات صيت. كمثال 
 «SPONIXTECH» عىل ذلك، يرجح اقتصاديون أن ترتفع أسـهم رشكة
القطرية؛ ألَنَّها سـترشف عىل بعض تقنيـات املونديال، كإعادة اللقطات 
بما يعرف باسـم «تقنية الواقع املعزز»، كما أنَّها سترشف عىل اإلعالنات 

االفرتاضية، ما يغري تموضعها ويعوملها بشكل رسيع. 
لذلك، اسـتثمرت قطـر 220 مليار دوالر إلنشـاء بنية تحتية شـاملة 
ومتينـة وذات درجـة اسـتيعابية عالية السـتيعاب العـدد املتوقع أثناء 
املونديـال، وهـو مليون ونصـف مليون زائـر يف الفرتة الواقعـة بني 20 

ترشين الثاني/نوفمرب الجاري لغاية 18 كانون األول/ديسمرب املقبل. 
 

أوُل دولئ سربغئ وحرق أوجطغئ
مـن خالل ما تقـدم، نفهم جزءاً من الحملة الشـعواء عىل دولة قطر، 
التي تُرجمت يف حزمة من املقاالت والتقارير التلفزيونية، تركز معظمها 
يف الصحافـة الربيطانيـة. وقـد نـرشت الصحيفـة الفرنسـية «لوكانار 
أنشـينيه» يف عددها الخـاص بكأس العالـم رسـماً كاريكاتورياً يصّور 
العبـي فريـق قطر بأنّهـم إرهابيون، مـا يخرج الرياضة عن شـكالنية 
الحياديـة التي افتقدتها فعلياً مع روسـيا حني عوقـب القطاع الريايض 

الرويس. 
ورغـم أنَّ قطر حليف مهم للـدول الغربية، َفـإنَّ األخرية لم تسـتطع 
أن تخفـي عنرصيتهـا تجـاه أول دولـة عربيـة ورشق أوسـطية تفـوز 
باستضافة أهم فعالية رياضية عىل مستوى العالم، وُخُصوصاً أن بعض 
التقاريـر تتحدث عن بنيـة تحتية تتفوق عىل مثيالتهـا يف بعض البلدان 

التي استضافت كأس العالم مسبًقا. 
كمـا أن املوضـوع أبعد من حدود الفرتة التي يقع فيهـا املونديال؛ ألَنَّ 
ثقة املسـتثمرين بالدولـة املضيفة لهذا الحدث الكبري سـتتضاعف لعدة 
أسباب: ستكون الدعاية واإلعالم مرتكزين فيها، وستنتقل رؤوس أموال 
ضخمـة إىل البنـوك القطرية لغـرض السـياحة واالسـتثمار وغري ذلك، 

وستنشأ استثمارات جديدة بعيد املونديال لوجود بيئة مناسبة لذلك. 
وبذلك، قد يفاخر العربي بأن دولة عربية تسـتضيف هذا الحدث املهم 
عامليٍّا، لوال أن الدوحة فتحت املجال الجوي لكيان االحتالل، وسهلت تنقل 
املستوطنني بأريحية إىل الدولة الخليجية، ما يعيد مفهوم العربي بما هو 

عربي ويحمل مبادئ ذات أََساس متني إىل الواجهة. 
وبذلك كمن الشـيطان العنرصي يف تفاصيل حمالت الغرب عىل قطر، 
كمـا كمن الشـيطان امُلطبّع يف حاجـة قطر لفتح األجـواء لإلرسائيليني 

لتخفيف الضغوط عليها. 

* كاتب وباحث بحريني
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الةعاد يف تصغصاه خري ولغج حرًا وصث غثخض الةعاد يف تصغصاه خري ولغج حرًا وصث غثخض 
اساصاد أظه حر يف باب الاضثغإ بآغات اهللاساصاد أظه حر يف باب الاضثغإ بآغات اهللا

- مخافـة القتل (نيل الشـهادة) هو أكثر 
ما يُقِعُد اإلنسـان ضعيف اإليمان عن القيام 
بواجبـه الجهادي واللـه تعاىل قـال: {ُقْل َلْو 
ُكنْتُْم ِيف بُيُوتُِكْم َلَربََز الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل 

إَِىل َمَضاِجِعِهْم}

طةاقت الةعاد
الجهـاد يف سـبيل اللـه مجاالته واسـعة 
وعديـدة وأرشفـه القتـال يف ظـل العـدوان؛ 
ِألَّن الجهـاد شـامل وال يُغفـل أيَّ جانب من 
الجوانب، وطاملا املؤمن قد باع نفسـه وماله 
من اللـه تعاىل والله اشـرتى فعليه تسـخري 
هـذه النفس فيما يـريض اللـه دون مقابل، 
وأن يتعبهـا يف سـبيل اللـه يف شـتى األعمال 
الجهاديـة كالقتـال يف الجبهـات وكالعمـل 
الجهادي اإلعالمي أو التمويني أو اللوجستي 
أو األمنـي أو التوعـوي والتعبوي والتثقيفي 
االجتماعـي،  أو  السـيايس  أو  الطبـي  أو 
وكل الجوانـب رشط أن يكـون ذلك حسـب 
توجيهـات القيادة؛ ألن الجهاد ليس حسـب 
املزاج وال إيثاراً للسالمة وال هروباً من ساحة 

الحرب وميدان املعركة.
كما أن الجهاد باملال واسع أيضاً وتربوي، 
حيـث إن من يقّدم ماله سـيقّدم نفسـه إن 
اقتـىض األمـر والحاجة والظـرف واملعركة، 
وفيه وقاية من حب الدنيا واالسـرتزاق حيث 
يخرج من ماله يف سـبيل اللـه فكيف ينتظر 
مقابل أو كيف يشرتيه األعداء وهو من يبذل 
ماله ابتغاء مرضات اللـه، وقد جاء الحديث 
عـن الجهـاد باملال قبـل الجهـاد بالنفس يف 
أغلـب اآليات التـي تحدثت عـن الجهاد قال 
تعـاىل: {َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكـْم َوأَنُْفِسـُكْم ِيف 
َسـِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم تَْعَلُموَن) 
ويقول سـبحانه: {َوَجاَهـُدوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه 

ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسِهْم} 
وكـم أمر اللـه تعـاىل باإلنفاق يف سـبيله 
كقولـه تعاىل:{َفَمـِن اْعتََدى َعَليُْكـْم َفاْعتَُدوا 
َعَليْـِه ِبِمثْـِل َما اْعتَـَدى َعَليُْكـْم َواتَُّقـوا اللََّه 
َواْعَلُمـوا أَنَّ اللََّه َمـَع اْلُمتَِّقـنَي * َوأَنِْفُقوا ِيف 
َسـِبيِل اللَّـِه َوَال تُْلُقـوا ِبأَيِْديُكـْم إَِىل التَّْهلَُكِة 
َوأَْحِسـنُوا إِنَّ اللََّه يُِحبُّ اْلُمْحِسـِننَي} ويقول 
سـبحانه: {َوأَِعـدُّوا َلُهْم َمـا اْسـتََطْعتُْم ِمْن 
ُقـوٍَّة َوِمْن ِربَاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُـوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه 
وََعُدوَُّكْم َوآََخِريَن ِمْن ُدونِِهْم َال تَْعَلُمونَُهُم اللَُّه 
ٍء ِيف َسـِبيِل اللَِّه  يَْعَلُمُهْم َوَمـا تُنِْفُقوا ِمْن َيشْ
يُـَوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُـْم َال تُْظَلُموَن} وعىل العموم 
فـكل عمل يف سـبيل الله ولصـد العدوان هو 
عمل جهادي حتـى الخروج يف مظاهرة ضد 
العـدوان، وهو أمر متيرس وسـهل وبسـيط 
عىل اإلنسان لكنه صعب ومؤثر عىل نفسيات 
األعداء بشـكل كبري جـداً ويكفي قـول الله 
تعاىل: {َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن 
اْألَْعَراِب أَْن يَتََخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َوَال يَْرَغبُوا 
ِبأَنُْفِسـِهْم َعْن نَْفِسـِه ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َال يُِصيبُُهْم 
َظَمأٌ َوَال نََصٌب َوَال َمْخَمَصٌة ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَال 
اَر َوَال يَنَالُوَن ِمْن  يََطئُوَن َمْوِطئًا يَِغيـُظ اْلُكفَّ
َعـُدوٍّ نَيًْال إِالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ اللََّه 
َال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِننَي * َوَال يُنِْفُقوَن نََفَقًة 
َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة َوَال يَْقَطُعوَن َواِديًا إِالَّ ُكِتَب 
َلُهْم ِليَْجِزيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن}.

ق ســثر لطةمغــع ســظ الاتــرك ملعاجعئ 
السثوان

َوَال  َعَفـاِء  الضُّ َعـَىل  تعـاىل: {َليْـَس  قـال 
َعـَىل اْلَمـْرَىض َوَال َعـَىل الَِّذيَن َال يَِجـُدوَن َما 
يُنِْفُقـوَن َحـَرٌج إِذَا نََصُحوا ِللَِّه َوَرُسـولِِه َما 
َعَىل اْلُمْحِسـِننَي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 
* َوَال َعـَىل الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِمَلُهْم ُقْلَت َال 
أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعَليْـِه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض 
ْمـِع َحَزنًـا أَالَّ يَِجـُدوا َمـا يُنِْفُقوَن *  ِمـَن الدَّ
ـِبيُل َعـَىل الَِّذيـَن يَْسـتَأِْذنُونََك َوُهْم  إِنََّما السَّ
أَْغِنيَـاُء َرُضوا ِبأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع 
اللَُّه َعـَىل ُقلُوِبِهـْم َفُهـْم َال يَْعَلُموَن} يحرص 
الله سـبحانه وتعاىل يف هـذه اآليات الكريمة 

املعذوريـن عـن القتال يف سـبيل اللـه الذين 
ليس عليهم قتال وهم: 

َعَفاِء} سـواء من كرب  1- {َليْـَس َعَىل الضُّ
السـن أو ضعـف شـديد يف البـدن بحيـث ال 
يقوى عـىل القتال، ويدخـل يف الضعفاء من 
ذكرهم الله يف قوله: {َليَْس َعَىل اْألَْعَمى َحَرٌج 

َوَال َعَىل اْألَْعَرِج َحَرٌج}.
2- {َوَال َعَىل اْلَمْرَىض} وهم الذي يمنعهم 
املـرض من القتال وهو عـذر إذا ذهب وجب 

القتال.
3- {َوَال َعَىل الَِّذيَن َال يَِجُدوَن َما يُنِْفُقوَن} 
وهـم الفقـراء الذين ال يسـتطيعون تجهيز 
أنفسهم وإذا ُوجد من يجهزهم وجب عليهم 

القتال وسقط عذرهم.
وهـذه األصنـاف الثالثـة املعـذورة عـن 
القتـال يف سـبيل الله يجـب عليهـا النصح 
والعمـل الجهـادي - غـري القتايل - حسـب 
القـدرة واالسـتطاعة واإلمـكان فقد رشط 
اللـه تعاىل عليهم ذلك بقوله: {إِذَا نََصُحوا ِللَِّه 
َوَرُسولِِه َما َعَىل اْلُمْحِسـِننَي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه 

َغُفوٌر َرِحيٌم}
4-{َوَال َعَىل الَِّذيـَن إِذَا َما أَتَـْوَك ِلتَْحِمَلُهْم 
ُقْلـَت َال أَِجُد َما أَْحِملُُكـْم َعَليِْه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم 
ْمِع َحَزنًا أَالَّ يَِجُدوا َما يُنِْفُقوَن}  تَِفيُض ِمَن الدَّ
وهم الذين ال يمتلكون أو ال يجدون الوسيلة 
للذهاب إىل الجبهة (أرض املعركة) ولم يوفر 
أحـد لهم ذلـك، وتتملكهم الرغبـة الجامحة 
والنية الصادقة والجادة واالسـتعداد الكامل 
للقتـال فيعودون إىل بيوتهم وهم يبكون من 
الحـزن؛ ألنهم ال يجدون مـا ينفقون وال ما 

يوصلهم إىل ساحة املعركة.
وغـري هذه األصناف األربعـة ال عذر ألحد 
عن الجهـاد يف سـبيل الله بمفهومـه العام 
ومجاالتـه الواسـعة وعىل وجـه الخصوص 
والثغـور؛  الجبهـات  يف  واملواجهـة  القتـال 
والذي هو غري واجب فقط عىل النسـاء التي 
تتخلـف يف البيوت وأصحـاب العذر الرشعي 
الذي وضحه القرآن، أما غري ذلك فقد سـّمى 
اللـه تعاىل من يتخلـف عن القتـال بأنه مع 
ـِبيُل َعَىل الَِّذيَن  الخوالف قال تعاىل: {إِنََّما السَّ
يَْسـتَأِْذنُونََك َوُهـْم أَْغِنيَاُء َرُضوا ِبـأَْن يَُكونُوا 
َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبَـَع اللَُّه َعَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم َال 

يَْعَلُموَن}وهنا اسأل نفسك هذه األسئلة: 
1- هل أنت من الضعفاء؟.

2- هـل أنت من املـرىض الذيـن أقعدهم 
املرض عن القتال؟.

3- هل أنت من الذين ال يجدون ما ينفقون 
مـن الفقـراء الذيـن ال يسـتطيعون تجهيـز 

أنفسهم ولم يُوجد من يجهزهم للقتال؟.

4- هـل أنت مـن الذين ال يمتلكـون أو ال 
يجدون الوسـيلة للذهـاب إىل الجبهة (أرض 
املعركـة) ولم يوفـر أحد لهم ذلـك وتتملكك 
الرغبـة الصادقة والنية الجادة واالسـتعداد 
الكامـل للقتال فعـدت إىل بيتك باكيـاً حزيناً 
ألنـك لـم تجـد مـا تنفـق وال مـا يوصلك إىل 

الجبهة وساحة املعركة؟.
يف  تجاهـد  هـل  أولئـك  أحـد  كنـت  وإذا 
املجـاالت األخرى غـري القتاليـة وتنصح لله 
ورسوله وللمؤمنني املجاهدين وتقف يف وجه 

املرجفني واملثبطني وتواجه الشائعات؟.
5- هـل أنـت مكلـف بعمل جهـادي من 
القيـادة كالعمـل اإلعالمـي أو التموينـي أو 
اللوجسـتي أو األمنـي أو التوعوي والتعبوي 
أو  االجتماعـي  أو  السـيايس  أو  الطبـي  أو 
التنظيمي أو أّي عمـل ُكلفت به يف أي جانب 

جهادي؟
وإذا لـم تكـن اإلجابـة عـن أي مـن هذه 
األسـئلة الخمسـة بــ (نعـم) فاعلـم أنـك 
ممـن قـال الله فيهـم: {َرُضـوا ِبـأَْن يَُكونُوا 
َمـَع اْلَخَواِلِف َوَطبَـَع اللَُّه َعـَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم 
َال يَْعَلُمـوَن} فرضيـت لنفسـك أن تكون مع 
النسـاء الخوالف فتخلفت مثلهّن عن القتال 
عىل الرغم أن كثرياً من النسـاء من يجاهدن 
بأموالهـن ويقمـن بأعمـال جهاديـة كبرية 

ومتعددة. 

تفظغث افسثار 
عندمـا دعـا الله سـبحانه وتعـاىل عباده 
املؤمنـني للنفري العام والجهاد بالنفس واملال 
يف كثري مـن آيات القرآن الكريم كقوله تعاىل: 
{انِْفـُروا ِخَفاًفا َوِثَقـاًال َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكْم 
َوأَنُْفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه ذَِلُكْم َخـرْيٌ َلُكْم إِْن 
ُكنْتُـْم تَْعَلُمـوَن} فإنـه مـن منطلـق رحمته 
وحكمته وألطافه بعبـاده املؤمنني ومن باب 
قوله تعاىل: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه 
َوِللرَُّسـوِل إِذَا َدَعاُكـْم ِلَمـا يُْحِييُكْم} حيث إن 
األمر اإللهي بالنفري العـام والجهاد بالنفس 
واملال يحافظ عىل عزة الناس وكرامتهم وعىل 
سـيادة األوطان واستقاللها، ويخطئ الكثري 
الفهـم والترصف حني يعتقـدون أن العكس 
هو الصحيح، وأن القعـود يف البيوت يحافظ 
عليهـا واملكـوث بـني األهـل واألوالد كفيـل 
باملحافظـة عليهـم واالجتماع معهـم وعدم 
فراقهم، وهذا غري صحيح عىل اإلطالق فالله 
تعاىل أمر بالنفري والجهاد لكي تسـلم البيوت 
واألوالد والعـزة والكرامـة والوطـن والديـن 
والحريـة، ويف نفـس الوقـت مـن يستشـهد 
فهـو حي ومـن يبقى فهو منتـرص وحر ويف 

هـذه الوضعيـة اللـه تعـاىل هو مـن يتكفل 
بالنـرص والتأييد ويرىض عن الناس النافرين 
واملجاهدين يف الدنيا ويف اآلخرة وينعم الناس 
واملجتمـع باألمن واألمان والحيـاة الكريمة، 
أما الفهـم الخاطئ والقارص وغـري الواقعي 
بـأن القعود هو الحل فإن املشـهد سـينقلب 
رأسـاً عـىل عقب وسـيحدث مـا كان يحذره 
النـاس وقعدوا بسـببه فسـيدخل العدو ألنه 
لـن يجـد مـن يقـف أمامـه وإذا كان هناك 
مجاهدين قلة فسـيقاتلون حتى يستشهدوا 
عندهـا سـيدخل العـدو وسـيخرج الناس - 
من سـلم منهم من القتل واألرس-، والنسـاء 
- من سـلمت َمـن االغتصـاب وهتك العرض 
- سـيخرجون من بيوتهم الجئـني ونازحني 
فـإذا  الواحـدة  والعائلـة  األرسة  وسـتتفرق 
بالزوجة نازحة أو الجئة يف بالد والبنت يف بالد 
واألخ يف بـالد واألب يف بـالد وهكذا، ويف نفس 
الوقـت الله تعاىل سـاخط عليهم وخاذل لهم 
بسبب معصية القعود عن الجهاد واإلعراض 
عـن التوجيه اإللهي بالنفري العام، واملفرتض 
أن ينفـر النـاس للجهـاد ال أن ينفـروا منـه 
ويتعذرون ويأتون بمـربرات القعود الخطري 
عليهـم؛ ألنه ليس هناك عذر أصالً باسـتثناء 

ما بيّنه القرآن كما ذكرنا سابقاً.
- فال عذر للناس - وكل واحد منّا هو أحد 
الناس وهو مقصود ويتحمل مسـؤولية - ال 
عذر لهم عن القعود عن الدفاع عن أنفسـهم 
األمريكـي  السـعودي  العـدوان  ومواجهـة 
عليهـم، وإذا كان الفرار يـوم الزحف كبرية 
من الكبائر يف حق من نفر إىل الجهاد يف أرض 
املعركة فكيف بمن لم ينفر أصالً ولم يجاهد 

ولم يتحرك يف صد العدوان.
- ال عـذر عن الجهـاد والتحـرك ملواجهة 
ووتـر  وبـالك  اآلفـاق  شـذاذ  ألن  العـدوان؛ 
واملرتزقـة مـن القـارات الخمس قـد أتوا إىل 
بالدنـا وتركـوا بيوتهـم وأهلهـم وأوالدهـم 
وبلدانهـم، ونحـن البـالد بالدنـا والعـدوان 
علينـا وقد جاءوا ليقاتلونا والله تعاىل يقول: 
{َوَقاِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه الَِّذيـَن يَُقاِتلُونَُكْم َوَال 

تَْعتَُدوا إِنَّ اللََّه َال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن}.
- ال عـذر عن الجهاد يف سـبيل الله بحجة 
ومـربر بعـض األخطـاء مـن املجاهدين أو 
املرشفـني أو مـن غريهـم، هـذه األخطـاء 
الصغرية مقابـل الخطأ الكبري والفادح خطأ 
القعود عـن الجهاد وخطأ عصيـان أمر الله 
تعاىل بالجهاد الذي هو فرض عني وكما قال 
تعـاىل: {َوَمْن َجاَهَد َفِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِسـِه إِنَّ 
اللَّـَه َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمـنَي) ويقول تعاىل: {َوَال 
تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِالَّ َعَليَْها َوَال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر 

أُْخَرى ثُـمَّ إَِىل َربُِّكـْم َمْرِجُعُكـْم َفيُنَبِّئُُكْم ِبَما 

ُكنْتُـْم ِفيِه تَْختَِلُفوَن} فإذا أذنب شـخص ما 

أو أسـاء الترصف فهل مـن العقل والدين أن 

نكون مثله مذنبني وسيئي الترصف كما هو 

يسء؟ الجواب : ال ؛ ألن الله يقول {ُكلُّ نَْفٍس 

ِبَما َكَسبَْت َرِهينٌَة}.

- ال عذر بطول مـدة العدوان والقول لقد 

طالت مدة العدوان، والحقيقة أنه طال ألننا 

قعدنـا والـكالم الصحيح هـو أن نقول: لقد 

طالت مدة قعودنا طيلـة العدوان ولم نعمل 

شـيئاً ولم نسـجل موقفاً ولم نحرك سـاكناً 

ولم نواجه عـدواً ولم ننفق رياالً، واملفروض 

أن نتـدارك األمـر ونقـوم بواجبنـا ونتحمل 

مسؤوليتنا ونستجيب لربنا سبحانه.

لـو فكر املجاهـدون يف الجبهـات ويف كل 

املجاالت مثـل تفكري القاعدين لـكان العدو 

قد احتل البالد بالطول والعرض، وإذا حصل 

اخـرتاق للعدو يف هـذ الجبهـة أو تلك أو من 

هـذه املنطقة أو تلك أو التـف من هنا أو من 

هناك أو تسلل من هذا املوقع أو ذاك فإنه لم 

يسـتطع أن يفعل ذلك إال من خـالل املواقع 

الفارغـة مـن املجاهديـن واملفـرتض أنهـا 

مواقع القاعدين؛ ِألَّن املجاهدين يف مواقعهم 

حتـى  ويقاتلـون  بواجبهـم  ويقومـون 

استشـهادهم ويرتكـون مواقعهـم فارغـة 

أيضاً فأين موقعك أيها القاعد؟.

هـل دورك أن تتابـع األخبـار ومجريـات 

األحداث ومسار املعركة وتسأل ماذا حصل؟ 

مـاذا يحـدث؟ وكأن ليس لك عالقـة بالبالد 

وليـس عليـك واجـب وكأنـك تتابـع أخبار 

أحداث بعيدة عنـك وال عالقة لك بها وصدق 

الله القائل: {يَْحَسـبُوَن اْألَْحَزاَب َلـْم يَذَْهبُوا 

َوإِْن يَـأِْت اْألَْحَزاُب يَـَودُّوا َلْو أَنَُّهـْم بَاُدوَن ِيف 

اْألَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَنْبَاِئُكْم َوَلْو َكانُوا ِفيُكْم 

َما َقاتَلُوا إِالَّ َقِليًال}.

ومن يقول: إنه سـيقاتل حني يصل العدو 

إىل قريتـه أو إىل بيتـه فهـو كاذب؛ ألن من ال 

يتحرك وهو يف سعة من أمره لن يتحرك وقد 

ضاق الخنـاق عليـه، بل سـريحب بالغازي 

واملحتل وسـيقبل يده وقدمه وسيسـتجديه 

الرحمـة والعفـو، وسـيحلف لـه باأليمـان 

املغلظـة أنه لـم يقاتل ولن يقاتـل وأنه معه 

ويف صفه، ومن صدق أنه سيقاتل فلن يدري 

ماذا يفعل؟ أيحمي الزوجة والبنات أم البيت 

واألموال أم نفسـه؟ ويف األخري سـيكون بني 

خيارين إما االستسالم أو الهرب إن استطاع 

إىل ذلك سبيال.
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صعاُت اقتاقل الخعغعظغ تساصُض سثدًا طظ الفطسطغظغني 
وطساعذظعن غصاتمعن افصخى

العشاُء لطمصاوطئ: طاسّظاعن غرغثون أن غئصى لئظان يف حشعر

ذعراُن تثغُظ الظعَب اقظاصائغ واملظاوئ لتصعق اإلظسان الثي غائسه بسُخ الصادة افُوُروبغني

 : طاابسات:
اعتقلـت قـواُت االحتـالل الصهيوني، أمس 
األحـد، 7 فلسـطينيني يف مناطـق متفرقـة يف 
الضفة الغربية املحتّلة، بزعم أنهم «مطلوبون 

أمنياً». 
وأَفادت مصادُر محلية بـأّن قوات االحتالل 
اعتقلـت محمد طـارق حمامـرة (17 عاماً)، 
وأحمـد رائد زكي زعول (18 عاماً)، وعز الدين 
محمد زعـول (19 عامـاً) من قرية حوسـان 

غرب بيت لحم. 
ويف الخليل، اعتقلت قوات االحتالل الشابني 
«كنعـان جمال الطل، وعاصف عيل سـويلم»، 
خالل اقتحامها لبلدة الظاهرية جنوب املدينة. 
كمـا طاولـت االعتقـاالت، «الشـاب محمد 
يـارس دعنا من القدس، واألسـري املحـّرر بكر 
أبـو عبيد»، مـن جنني وهو أحد كـوادر حركة 
الجهاد اإلسالمي من بلدة عرابة قضاء جنني. 

بلـدة  االحتـالل  قـوات  اقتحمـت  كذلـك، 
العيسـوية، ونّفـذت حملة اعتقاالت واسـعة 

بحق عدٍد من الشبان الفلسطينيني فيها. 
يُشـار إىل أنّه وخـالل شـهر أُكتوبر املايض، 
اعتقلـت قوات االحتـالل 690 فلسـطينياً من 
الضفـة والقـدس املحتّلـة، بينهـم 119 طفالً 

و30 امرأة. 
يُذكـر أّن القـرى وامُلـُدَن يف الضفة والقدس 
املحتّلتني تشـهد مواجهاٍت عنيفـًة بني األهايل 

االحتـالل  يقمـع  بحيـث  االحتـالل،  وقـوات 
املواطنني بقوة السـالح، األمر الذي يسفر عن 
ارتقاء شـهداء ووقوع جرحى واعتقال مئات 

الفلسطينيني. 
إىل ذلـك، اقتحم مسـتوطنون، صباَح األحد، 
املسـجَد األقـىص املبـارك، مـن بـاب املغاربة، 
بحماية مشّددة من قوات االحتالل الصهيوني، 

التي رافقت االقتحام. 
وقالـت دائرُة األوقاف اإلسـالمية يف القدس 
املحتّلـة: إّن «عـرشاِت املسـتوطنني اقتحمـوا 

منذ الصباح، املسـجد األقـىص، ونفذوا جوالٍت 
استفزازيًة يف باحاته». 

وأَشـاَرت إىل أّن «املسـتوطنني أدوا طقوساً 
تلموديـة يف املنطقـة الرشقيـة مـن املسـجد، 

وسط حراسة مشّددة من رشطة االحتالل». 
يُذَْكـُر أن رشطـَة االحتـالل تواصـُل فرَض 
قيودهـا عـىل دخـول املصلـني الوافديـن من 
القـدس والداخل املحتـّل إىل األقىص، وتدقق يف 
ُهــِويَّاتهم، وتحتجـز بعضهم لفرتات طويلة 

عند بواباته. 

 : وضاقت:
أّكــد رئيُس كتلة الوفـاء للمقاومة، النائب 
محمد رعد، أن هناك متعنّتني يريدون أن يبقى 

لبنان يف شغور. 
وأوضـح رعـد: «أننـا يف موضـع الحكومة، 
حاولنـا جهدنـا حتى كدنـا نبذل مـاء وجهنا؛ 
ِمن أجِل أن تتشـكل حكومة تدير شؤون البالد 
قبـل انتهـاء واليـة الرئيـس، ولكن لـم تفلح 
ُكـّل الجهود التي بذلناهـا؛ ألَنَّ هناك متعنّتني 

يريـدون أن تبقى البـالد يف شـغور، خوفاً من 
أن ال يعـود أحـد يفّكـر بمـلء مقعد رئاسـة 

الجمهورية». 
وأَشاَر إىل أن البعض يف لبنان يتعنّتون اليوم 
بنفس التعنّت الذي واجهناه لتعطيل تشـكيل 
الحكومـة؛ ألَنَّهـم يريـدون رئيسـاً يأتـي بـه 
اآلخرون من خارج البالد ليصبح رئيساً للبالد، 
وهذا لن يكون بكل بساطة مهما طال الزمن. 
النائـب رعد تابـع قائالً: «مـن أراد أن يقّرر 
مصريه بنفسه، عليه أن يتحّمل أعباء ُكـّل هذا 

الهـدف، الذي يكُمن يف إنقـاذ املجتمع والوطن 
واملنطقـة، وعليـه، فال يمكـن أن تبنـى دولة 
سيدة حرة مستقلة إذَا كانت تعّرب عن مصالح 

الخارج بعيًدا عن مصالح أبناء الوطن». 
وختـم النائب رعد مؤّكــداً: «أننا نريد دولة 
تعكـس مصالـح أبنـاء الوطـن، وتنفتح عىل 
الخارج، وتتعامل مع الخارج عىل قاعدة حفظ 
املصالح املشرتكة بني اللبنانيني وغريهم، علماً 
أننـا لسـنا دعاة ُعزلـة عن اآلخريـن، بل دعاة 
انفتاح عىل قاعدة التزامنا بقيمنا ومرشوعنا». 

 : وضاقت:
أدان املتحـدُث باسـم وزارة الخارجيـة اإليرانيـة، 
نارص كنعانـي، لقاَء الرئيـس الفرنـيس إيَمــانويل 
ماكـرون بعدٍد من الشـخصيات املعاديـة إليران عىل 

هامش منتدى باريس للسالم. 
وقـال كنعانـي: «من املثـري لالسـتغراب أن يقوم 
رئيـس جمهوريـة بلـد يتشـدق بالحريـة، بخفـض 
مسـتواه لدرجة أن يلتقي بشـخصية منبوذة جعلت 
نفسـها ألعوبـة بيد اآلخرين وسـعت خالل الشـهور 
األخـرية وراء نـرش الكراهية والتحريـض عىل أعمال 
العنف وممارسـة األعمال اإلرهابية داخل إيران وضد 
يف  اإليرانيـة  الدبلوماسـية  واملقـرات  الدبلوماسـيني 
الخـارج».  ووصف كنعاني ترصيحات ماكرون حول 
دعمه ملا يسـمى بالثورة املزعومـة التي تقودها مثل 
هذه الشـخصيات، بأنها مؤسفة ومخزية، معرباً عن 

احتجاجه الشديد من هذه الترصيحات. 
وأضـاف، أن «لقـاء ماكـرون بهـذه الشـخصية 
املعاديـة إليـران يعتـرب انتهاكاً ملسـؤوليات فرنسـا 
الدولية يف مكافحة اإلرهـاب وأعمال العنف وترويجاً 

لهذه الظواهر املشؤومة». 
كمـا أّكـد أن مثـل هذه األعمـال املعاديـة إليران، 
«سـتطبع دون شك يف ذاكرة الشعب اإليراني العظيم، 
الذي هو عىل معرفة جيدة بالنهج االنتقائي واملناوئ 
لحقوق اإلنسان الذي يتبعه بعض القادة األُوُروبيني». 

ويف سـياق متصـل، وصف كنعانـي املوقف األخري 
للمستشـار األملاني أوالف شـولتز تجـاه الجمهورية 
اإلسالمية بأنه «تدخيل واستفزازي وغري دبلومايس». 
ورداً عىل مواقف املستشـار األملاني األخرية بشأن 
إيران، قال كنعاني: «لألسـف ينىس بعض املتشدقني 
بحقوق اإلنسان سجلهم السيئ تجاه الشعب اإليراني 
النبيل والصامد وينسون دعمهم األعمى والالإنساني 
لنظـام صـدام البائد (خالل شـن الحـرب املفروضة 

عىل إيران (1980-1988)، ومواكبة إجراءات الحظر 
الجائرة املفروضة من قبل الواليات املتحدة األمريكية 
عـىل إيـران بعـد انسـحابها مـن االتّفـاق النـووي، 
والتزامهـم الصمت تجـاه األعمـال اإلرهابية لتنظيم 
داعش اإلرهابي، وآخرها الهجوم اإلرهابي عىل مرقد 
السـيد أحمـد بن موىس بـن جعفر (عليهم السـالم) 
يف مدينـة شـرياز جنوب إيـران، ويسـتغلون حقوق 

اإلنسان كأَداة لتسيسها». 

املبـادئ  يف  إيـران  «إراَدة  أن  كنعانـي،  َوأََضــاَف 
األََساسـية لحقوق اإلنسـان، بما فيهـا الحفاظ عىل 
كرامة اإلنسـان، والتصدي السـتبداد والظلم والدفاع 
عن املظلومـني، لطاملا اعتمدت عىل مبدأ املسـؤولية، 
بينمـا تتنصل املانيـا مـن مسـؤوليتها الدولية فيما 
يتعلق باحرتام سيادة الدول وذلك عرب إيواء الجماعات 
اإلرهابية واالنفصالية املناهضة إليران واحتضانهم، 
وتتبنـى نهًجـا انتقائيًـا ومزدوًجا ضـد الجرائم التي 
ترتكبهـا الكيـان الصهيوني قاتل األطفـال يف جميع 
انحاء العالم ومنها فلسطني، وتقدم نفسها كمدافعة 

عن حقوق اإلنسان». 
كنعانـي أّكــد أن تقويـض العالقـات التاريخيـة 
سـيرتك تداعيـات بعيدة املـدى عليها، قائـالً: «هناك 
قائمة طويلة من مطالب حقوق اإلنسان للجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانيـة مـن السـلطات األملانيـة، ممـا 
تسـتدعي أن تتبني املسـؤولية وتقدم رشحا واضًحا 

بهذا الخصوص». 
إىل  العقالنيـة  إلعـادة  األملانيـة  السـلطات  ودعـا 
العالقـات الثنائية ومنـع املزيد من التشـويش فيها، 
همـا  املشـرتكة  واملصالـح  «االحـرتام  أن  مشـّدًدا 

الرصيدان مهمان للتعاون املستدام بني البلدين». 
يُذَكـُر أن املستشـاَر األملانـي أوالف شـولتز أعلـن 
السـبت، يف تغريـدة له عرب موقع تويرت، أنه سـيدعم 
األسبوع املقبل، «فرض الجولة الجديدة من العقوبات 

عىل إيران من قبل االتّحاد األُوُروبي». 

تجب اهللا: املصاوطُئ الغعم أصعى 
وأحثُّ سجطاً طظ أي زطظ طدى

 : طاابسات:

أّكــد نائـُب رئيـس املجلـس التنفيـذي يف حزب 
الله، الشـيخ عيل دعموش، أن املقاومَة اليوم أقوى 
وأصلـب وأقدر وأشـد تصميماً وعزمـاً من أي زمن 

مىض. 
وقـال نائـب الشـيخ دعمـوش خـالل احتفـال 
تكريمـي أقامه حزب الله لشـهداء بلدة برعشـيت 
بمناسـبة يوم الشـهيد: إن «املقاومـة اليوم أقوى 
وأصلـب وأقدر وأشـد تصميماً وعزمـاً من أي زمن 
مىض، وأنه بفضل املقاومة ومعادالتها وبركة دماء 
الشهداء واستعداد وجهوزية مجاهدينا، بات لبنان 

يحّقق اإلنجازات». 
وأضـاف، أن «النتيجـة التي حصـل عليها لبنان 
يف ملـف الرتسـيم البحري هـي إنجاز كبـري وكبري 
ا، ومـا كانت لتحصل لوال التكامـل بني الدولة  ِجـدٍّ

واملقاومة والشعب». 
ورأى الشيخ دعموش، «أننا وأمام التحدي الجديد 
الذي تحاول اإلدارة األمريكية أن تفرضه عىل لبنان 
للقضاء عـىل قوته، من حقنـا الطبيعي أن نرفض 
االتيـان برئيـس للجمهورية يخاف مـن األمريكي 
ويعمل وفق إرادته»، مشـّدًدا عىل «أننا نريد رئيسـاً 
شـجاًعا ووطنيًا ال يخاف وال يباع ويشرتى، ويقدم 

املصلحة الوطنية عىل املصالح األُخرى». 
وقـال الشـيخ دعموش: «مـن حقنـا كمقاومة 
وبيئة مقاومة وجمهور مقاومة تسـتهدفه اإلدارة 
األمريكية وتريد سـحقه وإنهاءه وإسـقاط قوته، 
أن نطالـب برئيس للجمهوريـة مطمنئ للمقاومة، 
وليس برئيـس تحٍد يريد أن يواجه جـزءاً َكبرياً من 
الشـعب اللبناني، ويتآمر عىل املقاومة ويطعنها يف 

ظهرها». 
وختـم الشـيخ دعمـوش مشـّدًدا عـىل أن مـن 
«مسـؤولية الجميـع البحـث عـن رئيـس يجمـع 
ويوحـد اللبنانيـني ويسـاعد عـىل إخراجهـم مـن 
أزماتهم ومشـكالتهم ويحافظ عىل عنارص قوتهم 
ويحمي البلد، وليس رئيسـاً يعّمـق األزمات ويزيد 
االنقسـامات، مؤّكـداً أن الخيـار املوصل إىل رئيس 
مـن هذا النوع يف ظل عدم وجـود أغلبية يف املجلس 
النيابـي، هو الحوار والتوافـق، وهذا ما نعمل عليه 
وندعو ُكـّل املخلصني للعمل عليه حتى نصل ببلدنا 

إىل بر األمان». 
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ضطمئ أخغرة

املثّوظُئ السطعضغئ تمعغٌث 
إلخقح إداري غئثأ طظ اإلظسان 

سئثاهللا عاحط السغاظغ  
 

لم أَُكْن قرأُت املدّونَة السلوكيَة 

أثنـاَء إعدادهـا ولكنـي قرأتُهـا 

بعـد تدشـينها وإقراِرها ورافق 

اإلعالمية  الهجمـة  لهـا  قراءتي 

والسياسـية املنظمة واملمنهجة 

واملخّطـط لها والتـي أرادت تلك 

الهجمُة أن تفشـَل هذه الخطوة 

نظري؛  يف  االسرتاتيجية  اإلدارية 

كـون هـذه الخطـوة قد مسـت 

ُل عليها ُكـلُّ األعداء  الجانَب اإلداري ملؤّسسات الدولة التي يعوِّ

يف الداخل والخارج كثغرة يف مسـرية ثورة 21 سبتمرب بقيادة 

أنصـار اللـه؛ كونهم وغريهـم يعتقدون أن ثورَة 21 سـبتمرب 

فشـلت يف الجانب اإلداري َولم تقدم النموذَج الجاِذَب والناجَح 

كما هو الحال يف الجانب العسكري واألمني، واعتربوا الُقُصوَر 

يف إدارة الدولـة بغض النظر عن األسـباب هي نقطة الضعف 

التي سيدخلون من خاللها ألي مخّطط قادم. 

لكن تدشنَي املدونة السلوكية وإنجازها وتبنيها من القطاع 

اإلداري وبحضـور رئيـس الجمهورية قد أشـعر أعـداَء ثورة 

ـُهاً لعمليـة إصالح إداري تبدأ من  21 سـبتمرب بأن هناك توّج

ـة، وأن  اإلنسـان الذي هو أََساُس أية تنمية أَو نهوض يف أية أُمَّ

هذه املدونة هي تمهيٌد لعمليـة اإلصالح اإلداري وهي البداية، 

ومن هنا جاء رد الفعل املجنون من ُكـّل الدوائر املعادية لثورة 

21 سـبتمرب وقيادتها الحكيمـة يف الداخل والخارج، والجميُع 

داخلهم الخـوُف من هذه الخطوة؛ كونها ستسـد الثغرة التي 

يشـتغلون عليها ويؤملون االسـتناد إليها يف ُكــّل مؤامراتهم 

القادمة. 

هذا الَفهُم الذي شـعرُت به وأنا أتابُع الهجمة الرشسة عىل 

ـٍن ووجدتها تصلـح ألن تكون  املدونـة وبعـد أن قرأتهـا بتمعُّ

خارطـة طريق لبناء الدولـة اعتماداً وانطالقـاً من نصوصها 

وفصولها إذَا ما تم توظيفها عىل أكمل وجه. 

ولهـذا رأينا واحديَة الهجمة اإلعالمية عـىل املدّونة من قبل 

املرتِزقـة يف الخـارج، وإعـالم العدوان، وتمـاىش معهم بعُض 

النخب والناشـطني يف الداخـل باختـالف انتماءاتهم، وجميع 

هؤالء يرون معركتَهم مع يمن 21 سبتمرب تنطلق من توظيف 

القصور والتفريط يف الجانب اإلداري، وبتدشني املدونة شعروا 

بأننا قطعنا عليهـم الطريق يف معركتهم القادمة مع يمن 21 

سبتمرب، ورأيناهم بكل فجوٍر يهاجمون املدونة وهم يف الواقع 

يدافعـون عن آخِر معاقلهم التي يعتمـدون عليها وينطلقون 

منها. 

طثّوظُئ السطعك العظغفغ.. بَني التص والئاذضطثّوظُئ السطعك العظغفغ.. بَني التص والئاذض
أتمث غتغى الثغطمغ  

ثنائياٌت متناِقضٌة يف حياِة الناس يف هذه األرض، فهناك 
، وهناك باطٌل، وال توجُد مساحٌة بينهما أبداً، وبالتايل  َحقٌّ

فهناك أهُل الحق، وهناك أهُل الباطل.
وعنـد مطاَلعـة مدّونـة السـلوك الوظيفي نجـُد أنها 
مجموعـٌة مـن املبـادئ، والقيـم، والقواعـد السـلوكية، 
واألخالقيـة، واملهنية، املنبثقة مـن ُهــِويَّتنا اإليَمــانية 
الواجـب االلتزام بهـا لضبـط أداء املسـؤولية يف وحدات 
ن  الخدمـة العامـة، والتي يجب أن يتحىل ويلتـزم بها ِممَّ
تولَّوا مسـؤولية خدمـة املجتمع من مسـؤويل وموظفي 

وحدات الخدمة العامة. 
ومن أبرز أهدافها: تصحيـُح مفهوم الوظيفة العامة؛ 

باعتبَارها خدمًة للناس، وإحساناً إليهم، ومسؤوليًة تُجسد من خاللها 
العبوديـة لله عز وجل، سـعيًا لنيل رضـا الله عز وجل الـذي هو غاية 
الغايـات، كمـا هدفـت إىل حفـظ الكرامة اإلنسـانية للموظـف العام، 
واملواطن، واملسـتفيدين من خدمات وحدات الخدمـة العامة املختلفة، 
من خـالل تعزيز املبادئ والقيـم األخالقية املهنية، لـدى املوظف العام 

وااللتزام بها. 
والقرآن الكريم من املرتكزات األََساسـية يف إعداد املدونة، كما ورد أن 
دستور الجمهورية اليمنية من أبرز مراجع إعداد املدونة، الذي ينص يف 
املادة (2) بأن: اإلسـالم دين الدولة، وينص يف املادة (3) بأن: الرشيعـة 
اإلسـالميـة مصـدر جميـع الترشيعـات، كما بينت املدونة أنها تعتمد 
عىل األُسـلُـوب الرتبوي يف املقام األول، وبذل الجهود لتهذيب السـلوك، 
وزرع القيم، وتحسـني مستوى العالقات، وهذا يشء جيد ورائع للغاية 
طاملـا وأن املدونـة لم تعتمد عىل األُسـلُـوب التسـلطي والعقابي تجاه 

املوظفني من أول وهلة. 
وتضمنـت مدونـة السـلوك الوظيفي عدداً مـن القيـم القرآنية ولم 
تخرج عنهـا، ومنها: (الرحمة، اإلخالص، الـورع والصدق، وفقاً لقول 

ِدِقـنَي ِبِصْدِقِهْم}، وكذلك األمانة  الله سـبحانه وتعاىل: {ِليَْجِزَى اللَُّه الصَّٰ
وفقاً لقول الله سـبحانه وتعاىل يف محكم كتابه: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال 
تَُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوتَُخونُوا أماناِتُكْم َوأَنْتُْم تَْعَلُموَن}). 
ِل يف تلك القيم التـي تضمنتها املدونة نجد أنها  وبالتأمُّ
ـُد الَحـقَّ الواضح الذي ال لبس فيه،  قيٌم قرآنية ُمثىل تجسِّ
ولذلك فمن أمن بتلك القيم والتزم بها قوالً وفعالً فهو من 
أهـِل الحق املؤمنني وامللتزمـني بكتاب الله عزَّ وجل، ومن 

خالفها فهو بال شك من أهل الباطل. 
َل جيًِّدا ونتسـاءَل: ماذا  ولتوضيـح ذلك، علينـا أن نتأمَّ
لـو يتم اسـتبداُل ُكـّل قيمة من القيـم املذكورة يف مدونة 
السـلوك الوظيفـي بنقيضها؟ فعىل سـبيل املثـال َفـإنَّ 
نقيض األمانة هي الخيانة، ونقيض الصدق هو الكذب... 
وهنـا مربـُط الفـرس الـذي يكشـُف حقيقـَة الحمـالت 
املسعورة تجاه إشهار مدونة السلوك الوظيفي التي اعتمدت عىل الكذب، 
فالكـذب هو صفة مالزمة ألولئك املنافقـني الذين يقتاتون عىل الكذب، 
وال يسـتطيعون العيش بغري الكذب والدجل واالفرتاء، ويمارسون لبس 

الحق بالباطل عىل غرار أسيادهم من اليهود والنصارى. 
ثـم بعد ذلك، َفـإنَّه يجـُب علينا أن نقاِرَن بني تلـك القيم املذكورة يف 
املدونة، والتي هـي ملصلحة املوظفني واملواطنـني، وبني نقائضها التي 
هـي الخطر بحـد ذاته عـىل املوظفـني واملواطنني، وهـل املوظف الذي 
يلتزم بها هو من أهل الحق؟، ولنتساءل مرة أُخرى: هل يجب أن يكون 
املوظـف صادقاً يف قوله وتعامله، أم يكون كاذباً، وهل ينبغي أن يتحىل 
املوظـف باألمانة، أم يتحـىل بالخيانة؟! فالحـقُّ أبلـُج والباطل لجلجٌ ، 

والحق ال بدَّ أن يعلو ويظهر للعلن. 
ُد القـوَل: إن الحّجـَة واضحة، وإن هنـاك حقاً، وهناك  ولهـذا.. نجدِّ
باطـالً، فكن أخـي املوظف واملواطن مـن أهل الحـق، وال تكن من أهل 
الباطـل الذين يلبسـون الحق بالباطـل، قال الله سـبحانه وتعاىل: {َوَال 
تَْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعَلُموَن} صدق الله العظيم. 


