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وجـــرحيـــة شـــهـــيـــدة  و297  آالف   5 ســـــنـــــوات:   8 يف  الــــعــــدو  إجــــــــرام  حــصــيــلــة 


بريطانيا يف ذكرى رحيلها

تصرحيات السفري «أوبنهامي» تكشف إصرار واشنطن ولندن إلطالة العدوان واحلصار وب الثروات:تصرحيات السفري «أوبنهامي» تكشف إصرار واشنطن ولندن إلطالة العدوان واحلصار وب الثروات:
ال انـــفـــتـــاح عــلــى حـــــل خيــفــف مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــني وميــنــحــهــم حــقــوقــهــم املــشــروعــةال انـــفـــتـــاح عــلــى حـــــل خيــفــف مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــني وميــنــحــهــم حــقــوقــهــم املــشــروعــة
حتـــكـــم كـــلـــي مبــــوقــــف حتــــالــــف اإلجـــــــــــرام وتــــوجــــيــــه مـــبـــاشـــر لـــســـلـــطـــة املـــرتـــزقـــةحتـــكـــم كـــلـــي مبــــوقــــف حتــــالــــف اإلجـــــــــــرام وتــــوجــــيــــه مـــبـــاشـــر لـــســـلـــطـــة املـــرتـــزقـــة
تــقــدمي املــرتــبــات كـــ «خـــالف ســيــاســي» الــتــفــافــًا عــلــى اســتــحــقــاق إنــســاين وقــانــوينتــقــدمي املــرتــبــات كـــ «خـــالف ســيــاســي» الــتــفــافــًا عــلــى اســتــحــقــاق إنــســاين وقــانــوين
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4 جمادى األوىل 1444هـ..
28 نوفمرب 2022م

(1533)
أخبار 

 : خظساء
كشـفت إحصائيـٌة جديدٌة عـن ضحايـا العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، من النسـاء يف اليمن، 
والتي بلغت حوايل خمسـة آالف و٢٩٧ امرأة سقطن 

بني شهيدة وجريحة عىل مدى ٨ سنوات. 
وبحسب اإلحصائية الحديثة الصادرة عن منظمة 
انتصاف لحقـوق املرأة والطفل، أمـس األحد، تزامناً 
مـع اليوم الـدويل ملناهضة العنـف ضد املـرأة، َفـِإنَّ 
عدد الشـهيدات من النسـاء باليمن بلغ ألفني و٤٣٥ 

شهيدة، والجرحى ألفني و٨٦٢ جريحة. 
الكارثيـة  األوضـاع  إىل  «انتصـاف»  وأَشـاَرت 
واملأساوية التي تعيشها املرأة اليمنية، جراء العدوان 
والحصـار، َحيُث بلغ عدد االنتهـاكات التي ارتكبتها 
قـوى العـدوان يف السـاحل الغربـي ٦٩٥ منهـا ١٣٢ 
جريمـة اغتصاب و٥٦ جريمـة اختطاف، فيما بلغت 
جريمـة   ٤٤٣ الجنوبيـة،  باملحافظـات  االنتهـاكات 

اغتصاب، بحسب البالغات. 
وأّكــدت املنظمـة أن العدوان والحصار تسـببا يف 
حرمـان املرأة من حقهـا يف الحصول عـىل الخدمات 
الصحية من خالل اسـتهداف املستشـفيات واملراكز 
ونـرش األمـراض واألوبئـة وارتفـاع معـدالت سـوء 
ًة بني الحوامل واملرضعات، باإلضافة إىل  التغذية َخاصَّ

زيادة نسبة اإلجهاض وتشوه األجنة نتيجة استخدام 
األسلحة املحرمة دوليٍّا. 

وبينت أن أكثر مـن ١٫٥ مليون امرأة من الحوامل 
واملرضعات يعانني من سـوء التغذية منهن ٦٥٠ ألفاً 
و٤٩٥ امرأة مصابات بسوء التغذية املتوسط، يف حني 
أن امرأة وسـتة مواليد يموتون ُكـّل ساعتني؛ بَسبِب 
املضاعفات أثنـاء فرتة الحمل أَو أثناء الوالدة، ويقدر 
عدد النسـاء الالتي يمكـن أن يفقـدن حياتهن أثناء 

الحمل أَو الوالدة بـ ١٧ ألف امرأة تقريبًا. 

ووفقاً للمنظمة الحقوقيـة َفـِإنَّ ما يقارب ٧٠ ٪ 
مـن أدوية الوالدة ال تتوفر يف اليمن؛ بَسـبِب الحصار 
ومنـع تحالف العـدوان إدَخالهـا إىل اليمن، مشـريًة 
إىل أن حـوايل نصـف عدد النازحـني البالغ ٤٫٣ ماليني 
شـخص، منهـن ٢٧ ٪ نسـاء دون الثامنة عرشة من 
العمر، وهو ما يزيد احتماالت تعرضهن للعنف، الفتًة 
إىل معاناة النسـاء والفتيات النازحات جراء االفتقار 
إىل الخصوصيـة، والتهديـد لسـالمتهن، وقلة فرص 
الحصول عىل الخدمات األََساسـية، وهو ما يجعلهن 

أكثر ضعًفا وعرضًة للعنف واإلساءة. 
وقالـت «انتصاف»: إن واحدة مـن ُكـّل ثالث أرس 
نازحة تعولها نساء وتقل أعمار الفتيات الالتي يقمن 
بإعالـة ٢١ ٪ من هذه األرس عن ١٨ عاماً، وبحسـب 
تقريـر أممـي َفـِإنَّ ٦٠ ألـف امرأة فقـدن أزواجهن، 
وبلغ عدد األرس التي تعيلها نساء عىل مستوى اليمن 

٤١٧ ألف أرسة. 
وفيمـا يتعلق بالتعليم، فقـد حرمت املرأة من هذا 
الحق نتيجة اسـتهداف العدوان للمنشـآت التعليمية 
والحصـار االقتصـادي وعـدم رصف الرواتـب، مما 
أَدَّى إىل عدم قدرة بعـض األرس عىل توفري احتياجات 
التعليم األََساسـية كوجبة اإلفطـار، وأصبحت ٣١ ٪ 

من فتيات اليمن خارج نطاق التعليم. 
وحملـت منظمـة «انتصـاف» تحالـف العـدوان 
بقيادة أمريكا والسـعوديّة واإلمارات املسـؤولية عن 
ًة النساء  ُكـّل الجرائم واالنتهاكات بحق املدنيني َخاصَّ
واألطفال، مطالبًة املجتمع الدويل واملنظمات األممية 
والهيئـات الحقوقية واإلنسـانية بتحّمل املسـؤولية 
القانونيـة واإلنسـانية تجـاه االنتهـاكات، واملجازر 
البشعة التي تحدث بحق املدنيني، داعيًة أحرار العالم 
إىل التَحّرك الفّعال واإليجابي إليقاف العدوان وحماية 
املدنيـني، وتشـكيل لجنة دوليـة مسـتقلة للتحقيق 
يف كافـة الجرائـم املرتكبـة بحـق الشـعب اليمنـي، 

ومحاسبة ُكـّل من يثبت توّرطه فيها. 

أَحاَرت إلى افوضاع الضاربغئ والمأجاوغئ الاغ تسغحعا المرأة الغمظغئ جراء السثوان والتخار.. 

اظاخاف: جصعط خمسئ آقف و297 اطرأة طا بني حعغثة وجرغتئ يف الغمظ خقل 8 جظعات

وشٌث طظ ترضئ تماس غجوُر ذطار واملتاشُر الئثغاغ غآّضـث 
اجامراَر الجخط الغمظغ ملظاخرة شطسطني

أزطُئ طغاه غري طسئعصئ يف سثن املتاّطئ وجسر العاغئ غاسثى الـ 40 ألش رغال

 : ذطار
أّكــد محافُظ ذمار، محمد نـارص البخيتي، 
اسـتمراَر دعم القضية الفلسـطينية ومقاومة 
االحتالل حتى يناَل الشعُب الفلسطيني حقوقه 

واستعادة أراضيه املحتّلة. 
لقائـه،  خـالل  البخيتـي  املحافـظ  وأَشـاَر 
أمـس األحـد، بذمـار، القائـم بأعمـال ممثـل 
حركـة املقاومة اإلسـالمية، حمـاس معاذ أبو 
شـمالة، ومدير مكتـب الحركـة يف اليمن، عمر 
السـبايض، إىل أن ذلك ما أّكــد عليه قائد الثورة 
السـيد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي، واملجلس 
السـيايس األعـىل؛ باعتبَار ذلك موقف الشـعب 
اليمنـي الثابـت تجـاه القضيـة الفلسـطينية، 
ة  الفتـاً إىل أهميّة الرتتيب إلقامة مناسـبة َخاصَّ
بفلسـطني بمحافظة ذمار يشارك فيها ممثلو 
كافة الفصائل الفلسـطينية باليمن للتأكيد عىل 
محورية القضية الفلسطينية وأنها ليست عبئاً 
كما تعتقُد بعُض األنظمـة التي ذهبت للتطبيع 

مع العدّو الصهيوني. 
وأّكـد عـىل أهميِّة الوحدة اإلسـالمية، مبينًا 
أن الشـعوب العربيـة واإلسـالمية ما تـزال مع 
الشـعب الفلسـطيني وحقـه يف إقامـة دولتـه 
املسـتقلة وعاصمتها القدس الرشيف، موضًحا 
أن األنظمـة والجماعـات واألفـراد والشـعوب 
التـي تتضامـن مع القضيـة الفلسـطينية يتم 
محاربتها وتكون عرضة للعقوبات لكن الثبات 
عىل هـذا املوقف رغم التحديـات يحّرر األوطان 
وقد تحّررت إيران ولبنان عندما دعمت القضية 
الفلسـطينية كمـا تحّررت صنعـاء من وصاية 

السفري األمريكي. 
ودعا محافـظ ذمار الجميـع إىل التَحّرك من 

ـــة التـي يجمعها مصري  منطلـق قضايـا األُمَّ
واحد. 

ويف اللقـاء عـرب القائم بأعمـال ممثل حركة 
املقاومـة اإلسـالمية حماس معاذ أبو شـمالة، 
عـن تقديره ملا ملسـه من دعـم من قبـل قيادة 
السـلطة املحلية بذمار، مبينًا أن أبناء الشـعب 

الفلسطيني يف اليمن هم بني أهلهم وذويهم. 
وأشاد بمواقف الشعب اليمني تجاه القضية 
الفلسـطينية ومـا يتميـز بـه من نخـوة وعدم 
الرضوخ، ما مكنه الثبات خالل املرحلة الراهنة، 
ُمشـرياً إىل أنـه بالرغم مما يتعرض له الشـعب 
الفلسطيني من مظلومية ومؤامرة دولية وتآمر 
الغرب عىل فلسطني، إال أن روح املقاومة كفيلة 
باسـرتداد حقوق الشعب الفلسـطيني، وإعادة 

البوصلة بعكس ما يريده االحتالل. 
وتطـرق إىل رمزية املسـجد األقـىص يف مواصلة 

قلـوب  يف  الفلسـطيني  الشـعب  نضـال  ورسـوخ 
الشعوب العربية واإلسالمية ببعدها الديني، مؤّكـداً 
أن القضيـة الفلسـطينية عادلـة وواضحة ورافعة 

لكل من رفعها ومذلة لكل من سعى لبيعها. 
واسـتعرض جوانـب مـن مراحـل النضـال 
وإفشـال  االحتـالل  مواجهـة  يف  الفلسـطيني 
والصهيونـي  األمريكـي  العـدّو  مخّططـات 
وصمود املقاومة يف غزة واألرايض الفلسـطينية 
رغـم الحصار الخانـق واملعانـاة والجرائم التي 
يرتكبهـا العـدّو الصهيوني بحق أبناء الشـعب 

الفلسطيني. 
ويف ختـام اللقاء قـّدم القائـم بأعمال ممثل 
حركـة حمـاس يف اليمـن أبـو شـمالة ومديـر 
مكتب الحركة السـبايض، درع الحركة ملحافظ 
ذمـار البخيتـي نظـراً لـدوره يف دعـم القضية 

الفلسطينية. 

 : طاابسات
رضب الجفاُف غالبيَة مناطق عدن املحتّلة 
بعد أن شـهدت املدينة أزمـَة مياه خانقًة غري 
مسـبوقة يف ظـل تجاهـل حكومـة املرتِزقـة 
وما يسـمى املجلس االنتقـايل التابع لالحتالل 

اإلماراتي. 
وشـكا اآلالُف من أهايل عدن املحتّلة، أمس 
األحـد، من انقطاع املياه عن منازلهم بشـكٍل 
كيل ما سـبب أزمـة خانقـة يف الحصول عىل 
أهم متطلب مـن متطلبات الحياة، موضحني 
أن سـعر وايت املياه متوسط الحجم وصل إىل 

أكثر من ٤٠ ألف ريال. 
وأشـاروا إىل تصاعـد أزمـة امليـاه خـالل 
اليومني املاضيني وارتفاع سـعر وايت املاء إىل 
مستوى كارثي وخيايل يف مناطق عدة بمدينة 
عـدن، مبينـني أن أزمـة امليـاه طالـت كثـرياً 
مـن املسـاجد ودور العبادة ما دفـع املصلني 
إىل العـزوف عنهـا؛ بَسـبِب عدم وجـود مياه 

للوضوء. 
وأوضـح األهايل أن ما تسـمى «مؤّسسـة 
املياه» يف عدن املحتّلة تتجاهل معاناة املواطنني 
رغم املناشـدات املتكّررة واالستغاثات التي لم 

تلق أية استجابة حتى اللحظة.

الترغجي غعاجُط السسعدّغئ واإلطارات 
بحأن «العدغسئ الجائفئ» وغثسععما 

إىل الرتغض طظ الغمظ

 : طاابسات
هاجم الشـيُخ القبَيل البارُز عيل سـالم الحريزي، رئيـس لجنة االعتصام 
السـلمي يف محافظة املهرة املحتّلة، االحتالَل السعودّي اإلماراتي، عىل خلفية 
إعالنهما تقديَم وديعة مالية زائفة لحكومة املرتِزقة، يف الوقت الذي يواصالن 

جرائمهما وانتهاكاتهما بحق الشعب اليمني. 
وخاطـب الشـيخ الحريـزي يف تغريدٍة نرشهـا عىل صفحته الشـخصية 
بتويـرت، أمس األحد، االحتـالل السـعودّي اإلماراتي قائالً: «الشـعب اليمني 
ال يريـُد صدقاِتكـم وال ودائَعكم وال أمواَلكم وال معرفتكـم وال معروفكم وال 
مخوتكم وال نخوتكم وال فزعاتكم وال عروبتكم وال إنسـانيتكم الالإنسـانية 
وال أخالقكـم الالأخالقيـة، فقط ارحلوا مـن أرايض الجمهوريـة اليمنية إىل 
أراضيكم واتركوا اليمنيني وشأنهم واكفونا رشكم ورش جريتكم ومعرفتكم». 

ظاحطعن غمظغعن غتّثرون طظ طثّطط غربغ 
«خطغةغ» غساعثُف املتاشزات الةظعبغئ وجضاظعا

 : طاابسات
حّذر ناشـطون يمنيون يف مواقـع التواصل االجتماعـي، أمس األحد، من 
مخّطـط تآمري جديد يجري اإلعـداُد له من قبل تحالف العدوان، يسـتهدُف 

املناطق واملحافظات الجنوبية املحتّلة وسكانها. 
وأوضـح الناشـطون أن املخّطـَط الجديَد الـذي يعده االحتالل السـعودّي 
اإلماراتي يهدُف إىل نرش الفوىض واالنقسـامات وتغذيتها بشـكٍل أوسع بني 
سـكان املحافظـات الجنوبية املحتّلة، تنفيذاً ألجنـدات ومخّططات خارجية 
ترعاهـا دول االسـتكبار واالسـتعماُر األمريكي الصهيوني، مشـريين إىل أن 
إفشال هذه املخّططات التآمرية ال يأتي إال عن طريِق صحوة شعبيّة ووقفة 

جادة يف مواجهة هذا املرشوع الخطري والخبيث. 
ولفتـوا إىل أن مـا يجـري يف املحافظـات املحتّلة هـو عملية إلهـاء ألبناء 
هذه املناطق ليسـتمر اسـتغاللهم ونهب ثرواتهم، وما يحـدث اليوم يف عدن 
وحرضموت وشـبوة من تواجد أجنبي بشـكٍل علني، َلهو خريُ دليل عىل ذلك، 
مشيدين باملواقف الوطنية املسؤولة للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية 

يف حماية ثروات اليمن من النهب ومنع سفن أجنبية من االقرتاب منها. 
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 : خاص
الهدنـة،  تجديـد  أُُفـِق  انسـداِد  ِظـلِّ  يف 
يتزايُد نشـاُط وظهوُر السفريَين األمريكي 
والربيطانـي بشـكل يجـدد التأكيد عىل أن 
وبريطانيـا  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
تتحّكمان بموقف تحالف العدوان بشـكل 
كامل ومبـارش، وأن السـعوديّة واإلمارات 
ال تمتلـكان صالحيـة اتِّخـاذ أية قـرارات 
فيما يتعلق بالهدنـة؛ ألَنَّ اإلدارة الدولية ال 
زالـت ُمرصًة عـىل أن تكريس مسـار «الال 
حرب والال سـالم»؛ لضمـان بقاء الحصار 
والتحكـم بموارد ومقـدرات البلد، وبالتايل 
االلتفـاف عىل معادلـة صنعاء الرئيسـية 

للحرب والسالم. 
ـام من جولة  يف هذا السـياق، وبعـَد أَيـَّ
اسـتفزازية قام بها السفري األمريكي لدى 
حكومـة املرتِزقة يف املناطق املحتّلة أّكـدت 
اسـتمرار  عـىل  املتحـدة  الواليـات  إرصاَر 
الحصـار ونهـب الثـروات الوطنيـة، ظهر 
السـفريُ الربيطاني عىل املشهد مرة أُخرى 
بترصيحات جديدة أّكـد فيها دعم بريطانيا 
ملواصلِة نهب الثروات الوطنية، وإرصارها 
عىل استخدام استحقاقات الشعب اليمني 
تفـاوض  كأوراق  والقانونيـة  اإلنسـانية 
للحصول عىل تنـازالت تنطوي عىل القبوِل 
باسـتمرار العـدوان والحصـار والَوصاية 

األجنبية عىل البلد. 
أوبنهايم أشـار يف ترصيحـات لصحيفة 
«الـرشق األوسـط» السـعوديّة، أن بالَده 
تعاِرُض اإلجـراءات التـي تتخذها صنعاء 
والقوات املسلحة لحماية الثروات الوطنية 
ومنع نهب عائدات النفـط الخام، مؤّكـداً 
أن بريطانيـا تعترب هذه اإلجـراءات أعماالً 
«إرهابية»، وهو ما يعني بوضوح اإلرصار 
عـىل اسـتمرار نهب الثـروات واسـتخدام 
عائـدات مبيعـات النفط اليمنـي كمصدر 
لتمويل املرتِزقـة وإثراء قياداتهم يف الوقت 
الـذي يعانـي يف اليمنيـني من أسـوأ أزمة 

إنسانية عىل مستوى العالم. 
اإلرصاُر األمريكي والربيطاني املعَلن عىل 
هذه النقطة يمثُِّل عائقاً رئيسـياً يستحيُل 
أن تتجاوَزه مفاوضاُت تجديد الهدنة التي 
يدَّعي السفري الربيطاني أن بالده تدعمها؛ 
ألَنَّ صنعـاء قـد أّكـدت بشـكل رصيح أنه 
ال يمكـن إحراز أي تقدم يف مسـار التهدئة 
بـدون تخصيـص عائـدات النفـط والغاز 
لرصف مرتبات املوظفني وتحسني الوضع 
ُكــّل  يف  للمواطنـني  والخدمـي  املعيـيش 
املحافظـات، وذلـك طبعـاً إىل جانـب رفع 
الحصـار اإلجرامي املفروض عـىل املوانئ 

واملطارات. 
السـفري  يقولـه  مـا  َفــِإنَّ  وبالتـايل، 
الربيطانـي بوضـوح هـو إن بـالده غـري 
منفتحـة عـىل أي َحــّل حقيقـي يخفف 
معاناة الشعب اليمني ويمكن اليمنيني من 

حقوقهم املرشوعة. 
ترصيحـات  تؤّكــده  مـا  أَيْـضـاً  هـذا 

أوبنهايهـم التي تحدث فيهـا عن املرتبات 
بمعزل عن اإليرادات، َحيُث حاول السـفريُ 
َم مسألَة املرتبات وكأنها  الربيطاني أن يقدِّ
مسـألة «خـالف سـيايس» يجـب أن تحل 
بمناقشـات بـني صنعـاء واملرتِزقة، وهي 
محاولٌة مكشـوفة لاللتفاف عـىل طبيعة 
هذا املطلب كاسـتحقاق إنساني وقانوني، 
واسـتدراج صنعاء إىل مربع املساومة عليه 
مـع أدوات ال تمتلـك صالحيـات اتِّخاذ أي 

قرار بشأنه. 
الحقيقـة أن محاولـَة تحالـف العدوان 
للدفـع باملرتِزقة إىل واجهة املشـهد لِخداِع 
صنعاء، والحديث عن الرواتب مع اإلرصار 
عـىل نهـب اإليـرادات، قـد أثبتت فشـلها 
املتحـدة  الواليـات  واسـتمرار  مسـبًقا، 
وبريطانيا بتكرار هذه املحاوالت وتقديمها 
كأُُسـٍس تفاوضيـة، ال يعرب عـن إْمَكانية 
نجاح هـذه املحاوالت بل عن إرصاِر اإلدارة 
الدوليـة للعدوان عـىل وضع عوائـَق أمام 
إْمَكانية نجاح أيـة جهود حقيقية لتجديد 

الهدنة والدفع نحو سالم فعيل. 
هذا اإلرصاُر يعّرب عـن محاولة أمريكية 
بريطانية لـ اسـتثمار ُكـلٍّ من حاجة دول 
العدوان للتهدئة، وتعاطي صنعاء اإليجابي 
مع هـذه الحاجة؛ ِمن أجـِل تكريس حالة 
«ال حرب وال سـالم» تقيّد خيارات صنعاء 
العسـكرية مقابل تخفيف جانب بسـيط 
من قيـود الحصار اإلجرامي املفروض عىل 

البلد. 
بعبارة أُخرى: يمكـن القول إن الوالياِت 
املتحدة وبريطانيا تحاوالن إلغاَء التغيريات 
الكبـرية التي اسـتطاعت صنعـاء فرَضها 
مسـار  فـرَض  وتحـاوالن  امليـدان،  عـىل 
يجعـل تعاظم قـدرات صنعاء العسـكرية 

ونجاحاتها امليدانية بال أية قيمة. 
هذا املسـعى يعنـي أن احتمـاالِت إحراز 

تقـدم عـرب مفاوضـات تجديـد الهدنـة، 
ضعيفٌة للغاية، حتى وإن كانت السعوديّة 
واإلمارات قد أظهرتا اسـتعداداً إلحراز ذلك 
التقـدم؛ ألَنَّ املعطيـاِت تؤّكــد أن الرياض 
وأبو ظبي ال تحاوالن فعَل أي يشء إلنجاح 
املفاوضـات، بـل إنهمـا تعمالن يف سـياق 
لتكريس  الربيطانـي  األمريكـي  املخّطـط 

حالة الال حرب والال سالم. 
مـا يؤّكـده تـويلِّ الواليات  وهـذا أَيْـضاً 
املتحـدة وبريطانيـا مهمَة توجيـه وإدارة 
سلطة املرتِزقة بشكل مبارش خالل الفرتة 
األخرية، َحيُث يبدو أن رعاَة تحالف العدوان 
يعملـون عـىل تقديم صـورة مغلوطة عن 
الوضـع تعترب أن املرتِزقـَة طرٌف رئييس يف 
املعادلـة، وأن ِملف املرتبات هو ِملفٌّ عالٌق 
بـني صنعـاء واملرتِزقـة فقـط، وبطبيعة 
الحال َفـِإنَّ السعوديّة واإلمارات تأمالن أن 
تبقيَهما هذه الصـورة املغلوطة بعيًدا عن 

التداعيات. 
إجمـاالً، يبدو أن جميَع أطـراف العدوان 
تعمُل بشـكل منظم وبتنسـيق واضح عىل 
املماطلـة وتكريـس حالة الال حـرب والال 
سـالم، وهو ما يعني أن فرصَة إحراز تقدم 
حقيقي عىل طاولة التفاوض تعتمد بشكل 
أََسـايس عـىل املتغـريات امليدانيـة الجديدة 
التي تسـتطيُع صنعاء أن تدفَع بها تحالَُف 
العدوان ورعاته ومرتِزقته نحو مأزق جديد 
يثبت لهم خطأَ جميع حسـاباتهم، وهو ما 

تتوعد به صنعاء منذ مدة بشكل رصيح. 
 

ترٌص سطى اجامرار الَعخاغئ 
يف حديثـه عـن الـرصاع بـني املرتِزقـة 
املحافظـات  مسـتقبل  وعـن  أنفسـهم 
الجنوبية، كان للسفري الربيطاني ترصيٌح 
مستفزٌّ يكشـُف بوضوح عن رغبة اإلدارة 

الدولية للعدوان وبريطانيا بشكل خاص يف 
بمصالحها ورغباتها،  إبقاء البلد مرهونـاً 
َحيـُث قـال أوبنهايـم إنـه ال يجـُب عـىل 
اليمنيني أن يفّكروا بمصـري وحدة البلد أَو 
«عدد البلدان التي ستكون لديهم» بحسب 
تعبـريه، بل يجب أن يهتمـوا باالحتياجات 
اليومية مـن الطعـام والـرشاب والرعاية 

الصحية. 
هـذا الترصيـُح يعّرب بشـكل وقـٍح عن 
إرصار تحالف العدوان ورعاته عىل التحكم 
بشـكل حرصي بالقضايا الرئيسـية التي 
يمكـن بمعالجتها إنهاء األزمة اإلنسـانية 
واالقتصاديـة بشـكل كامـل، كمـا يعـرب 
بشـكل رصيح عن تمسـكهم باسـتخدام 
االسـتحقاقات اإلنسـانية كأوراق لرصف 
انتبـاه الـرأي العـام وابتـزازه ليتخىل عن 

حقوقه الكربى كالسيادة واالستقالل. 
بـني  بالخالفـات  يتعلـق  فيمـا  وحتـى 
أعضاء ما يسـمى باملجلس الرئايس التابع 
اً  للمرتِزقة، كان َردُّ السفري الربيطاني معربِّ
عـن رغبة بـالده يف إبقـاء هـذه الخالفات 
والتحكـم بها وتوجيههـا ملصلحتها، َحيُث 
اعتربهـا أمـوراً طبيعيـة بـل تـكاد تكون 

جيدة!
ترصيحاُت السـفري الربيطاني لصحيفة 
«الـرشق األوسـط» السـعوديّة، تضمنـت 
أَيْـضـاً جزئياٍت توضـُح أن اإلدارَة الدولية 
للعدوان تتوىل بشكل مبارش دعَم الدعايات 
اإلعالميـة التـي تسـتهدف صنعـاء ويتم 
اسـتغاللُها للتأثري عىل الـرأي العام املحيل 
والـدويل للضغط عىل صنعـاء، َحيُث حاول 
أوبنهايم إعادَة إثارة مزاعم تقييد السلطة 
الوطنيـة لحرية املـرأة كما هاجـم إصداَر 
واعتربهـا  الوظيفـي،  السـلوك  مدوَّنـة 
انتهاكاٍت تستدعي اتِّخاذَ إجراءات عقابية، 

بحسب الصحيفة السعوديّة. 

َضعا باجامرار التخار  برغطاظغا تآّضـُث تمسُّ
اإلجراطغ وظعإ البروات العذظغئ 

السفغر «أوبظعاغط» غسّئُر سظ إخرار بقده سطى شرض تالئ «الق ترب والق جقم»
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طةطُج الحآون اإلظساظغئ: سثد الظازتني غفعق خمسئ طقغني وتصطغُص املساسثات غداسُش طساظاتعط
 : طاابسات

أّكـد املجلُس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
والتعاون الدويل ارتفاع أعداد النازحني إىل خمسـة ماليني 

و١٥٩ ألفاً و٥٦٠ نازحاً حتى نهاية أغسُطس ٢٠٢٢م. 
وأوضـح تقرير صـادر، أمـس، عن مركـز املعلومات 
بمجلس الشـؤون اإلنسانية، أن عدد األرس النازحة بلغت 

٧٤٠ ألفـاً و١٢٢ أرسة، فيما وصل عـدد األفراد النازحني 
إىل خمسة ماليني و١٥٩ ألفاً و٥٦٠ فرداً يف ١٥ محافظة. 
ولفـت التقريـر إىل أن مليونـاً و١٦٨ ألفـاً و٦٦٤ فرداً 
نازحـاً ال يحصلون عىل مسـاعدات حتـى اللحظة، رغم 
بدورهـا  باالضطـالع  للمنظمـات  امُلسـتمّرة  املطالبـة 

ومسؤولياتها تجاه النازحني. 
وبـنّي أن عـدد النازحـني يف أمانة العاصمـة ٦٩٤ ألفاً 
و١٢٧ نازحاً، كما بلغ عدد النازحني يف محافظة الحديدة 

٩٤٤ ألفـاً و٩١٦ فرداً، يف حـني وصل عددهم يف محافظة 
حّجــة إىل ٧٩١ ألفـاً و١٤٧ نازحـاً ويف محافظة صعدة 

٥١٢ ألفاً و٥٢٦ شخصاً من النازحني. 
ووفقـاً للتقرير، بلـغ عدد النازحـني يف محافظة تعز 
٥١١ ألفـاً و٢٣١ نازحـاً، ويف محافظة عمـران ٢٩٤ ألفاً 
و٤٥٥ فـرداً، ومحافظة ذمـار ٢٧٥ ألفاً و١٩١ شـخصاً 
نازحـاً، كما وصل عدد النازحـني يف محافظة إب إىل ٢٢٦ 

ألفاً ١٧٧ نازحاً. 

ويف محافظـة صنعاء وصل عدد النازحني إىل ٢١١ ألفاً 
و٢٥٣ نازحاً ويف محافظـة الجوف بلغ عددهم ٢١٩ ألفاً 

و٢١٩ فرداً، والبيضاء ١٢٤ ألفاً و٤٣٢ حالة نازحة. 
وذكـر تقريـر مجلـس الشـؤون اإلنسـانية، أن عدد 
النازحـني يف محافظـة مأرب بلـغ ١٥٥ ألفـاً و٢٢ نازحاً 
ووصـل عددهـم يف محافظـة ريمـة إىل ٦٢ ألفـاً و٦٠٨ 
نازحـني ويف محافظـة املحويـت ٥٤ ألفـاً و٩١٥ نازحاً، 

والضالع ٨٢ ألفاً و٣٤١ نازحاً. 

تربغُئ تسج تسّري صاشطًئ حاعغًئ 
لطمرابطني يف الةئعات

 : تسج
سـرّي مكتُب الرتبية والتعليـم بمحافظة تعز، أمس األول، قافلًة شـتويًة للمرابطني يف 

جبهات الدفاع عن الوطن. 
وخالل تسـيري القافلة أشـاد وكيل املحافظة إسـماعيل رشف الديـن، بجهود القطاع 
الرتبوي، وعطائه السـخي يف تسـيري قوافل الدعـم للمرابطني يف الجبهـات، رغم انقطاع 

املرتبات. 
من جانبه أشـار مدير مكتب الرتبية والتعليم باملحافظة عبد الجليل السـامعي، إىل أن 
تسـيري القطـاع للقافلة وهي القافلـة الثانية من نوعها، يأتـي بالتزامن مع حلول فصل 
الشـتاء، ما يعكس حرص القطاع ومسـتوى الوعي لدى منتسـبيه، مؤّكــداً عىل أهميّة 
االسـتمرار يف مواجهة العدوان، ومواصلة دعم ورفـد الجبهات، ودورها يف تعزيز الصمود 

والثبات، والتصدي ملشاريع ومؤامرات األعداء وإفشالها. 

صعى السثوان ترتضُإ 33 خرصاً قّتفاق 
الاعثئئ خقل الـ24 جاسئ املاضغئ

 : طاابسات
ارتكبت قوى العدوان ومرتِزقتها أكثر من ٣٣ خرقاً التّفاق التهدئة يف جبهات السـاحل 

الغربي خالل الـ٢٤ ساعة املاضية. 
وأوضـح مصـدر يف غرفـة عمليات ضبـاط االرتباط والتنسـيق لرصـد خروقات قوى 
العـدوان يف محافظة الحديـدة أن الخروقـات تضمنت تحليق طائرتي تجسـس يف أجواء 
الجبلية، ُمشـرياً إىل تسـجيل ٥ خروق بقصف مدفعي لعدد ١٧ قذيفة َو٢٦ خرقاً باألعرية 

النارية املختلفة. 

سمطغاُت تةظغث واجسئ وجرغئ يف طظاذص لتب 
املتاّطئ تبُري طثاوَف طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ

تضعطُئ املرتجصئ تاطصى إعاظًئ جثغثًة بسث تراجع 
السسعدّغئ سظ ودغسِاعا الجائفئ

 : طاابسات
عرب ما يسـمى املجلس االنتقـايل التابع 
عـن  األحـد،  أمـس  اإلماراتـي،  لالحتـالل 
مخاوفـه الكبـرية مـن اسـتمرار عمليـات 
التجنيد الواسـعة التي تهدف إىل استقطاب 
مئات الشـباب مـن أبناء الصبيحـة بلحج 
القريبـة  الجنوبيـة  املحافظـات  وبعـض 
مـن عـدن املحتّلـة، لصالح الخائـن طارق 
عفاش، بعد إعالنه مؤّخراً عن تشـكيل ٢٠ 
لـواًء عسـكرياً بدعم وتمويل مـن االحتالل 
اإلماراتـي، وذلـك يف سـياق إعـادة تدويـر 
األدوات والنفايات التي عفت عنها سـنوات 

طويلة من خدمة االحتالل الخارجي. 
لالحتـالل  موالـون  ناشـطون  وقـال 
اإلماراتي، أمس: إن عملية التجنيد الواسعة 
التـي يقودهـا الخائـن طـارق عفـاش يف 
املحافظات الجنوبية، تأتي يف إطار مخّطط 
تحالف العدوان بخلق تشـكيالت عسـكرية 
جديـدة مـن املرتِزقـة بديلـة عما يسـمى 
«االنتقـايل» يف عـدن ولحـج والضالـع، من 
ضمنهـا ألويـة مـا يسـمى «درع الوطـن، 
وألويـة املغاويـر، وألوية اليمن السـعيد»، 
قطعـت  واإلمـارات  السـعوديّة  إىل  الفتـني 

املرتبـات والتغذية والسـالح بشـكٍل نهائي 
عن ميليشيا ما يسمى االنتقايل منذ أشهر. 
وكانـت مـا يسـمى الهيئـة التنفيذيـة 
لالنتقايل يف لحج املحتّلـة قد اعرتفت، أمس 
األحـد، بوجـود عمليات تجنيـد مجهولة يف 

عدد من املديريات باملحافظة. 
عمليـات  مـن  لحـج  انتقـايل  وحـذر 
اسـتقطاب الشـباب لصالح الخائن طارق 

عفـاش تحـت أيـة مسـميات، معـرباً عن 
رفضـه لهـذه الخطوة التي تهـدف إىل خلق 
البلبلـة داخـل املحافظـات املحتّلـة والزج 

بالشباب نحو املجهول، َحــّد قوله. 
ودعـا االنتقـايل يف بيـاٍن، أمـس، جميع 
املواطنني يف لحج املحتّلـة إىل اإلبالغ عن أية 
عمليات تسجيل رسية للشباب بأي منطقة 

من مناطق املحافظة. 

 : طاابسات
وّجه تحالُُف العدوان السعودّي اإلماراتي 
صفعـًة جديـدًة يف وجـه حكومـة املرتِزقة 
بعد تعرضهـا لإلهانة واإلذالل، أمس األحد، 
جراء تراجع الرياض وأبو طبي عن تسـليم 
الوديعـة املعلنـة من قبلهما عقب تشـكيل 
ما يسـمى املجلس الرئـايس منتصف أبريل 

املنرصم. 
ويف محاولـة التفـاف واضحـة، أعلنـت 
السـعوديّة، أمس، توقيع اتّفاقية مشرتكة 
بني ما يسـمى صندوق النقـد العربي وبني 
حكومـة املرتِزقة، َحيُث تتضمـن االتّفاقية 
تسـليم الوديعة لصندوق النقد العربي بدالً 
عـن البنـك املركزي يف عـدن املحتّلـة، وذلك 
ما أسـمته اإلصالحـات االقتصاديـة داخل 

حكومة الفنادق. 
بـدوره أوضـح رئيـس صنـدوق النقـد 
العربـي عبدالرحمـن الحميـدي، أن املبلـغ 
املقـّرر سـيتم االحتفاظ به لـدى الصندوق 
الـذي سـيتوىل عمليـة إدارة املبالـغ املالية 
املسـماة بـ»الوديعـة» خالل ثالثـة األعوام 
القادمـة، يف إشـارة أَيْـضاً إىل حجم سـلب 

قرار حكومة املرتِزقة. 
إىل ذلـك قـال خـرباء ناشـطون وخرباء 
أمس  يمنيـون،  واقتصاديـون  سياسـيون 
األحـد: إن عدم تسـليم املبلـغ إىل بنك عدن 
السـعودّي  االلتفـاف  يكشـف  املركـزي، 
«الرئـايس»  يسـمى  مـا  عـىل  اإلماراتـي 

ما بعد فشـل  وحكومـة املرتِزقة، ال ِســيـَّ
الجانـب  يف  تقـدم  أي  إحـراز  يف  األخـرية 
االقتصـادي داخـل املحافظـات الجنوبيـة 
والرشقية املحتّلة، سـوى الفسـاد واإلثراء 
الفاحش غري املرشوع للوزراء واملسـئولني 

املرتِزقة. 
وأّكـد الخرباء أن االتّفاق لم يرش أبداً ألية 
منحة من خالل الحديث عن «مليار دوالر»، 
وهو ما قد يتم تقييد املبلغ املذكور كقرٍض 

عـىل حكومة الفنـادق، ُخُصوصاً مع وضع 
السـعوديّة رشط يتضمـن إجراء إصالحات 
لم تسميها، موضحني أن هذه الخطوة تأتي 
ام قليلـة من إعالن صنـدوق النقد  بعـد أَيـَّ
الـدويل منح حكومـة املرتِزقـة ٣٠٠ مليون 
ة  دوالر، كقرٍض من حقوق السحب الَخاصَّ
بالجمهوريـة اليمنيـة، يف إطـار مخّطـط 
واضـح السـتنزاف خزينـة البنـك اليمنـي 

لصالح أجندات دول العدوان. 
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 : عقل طتمث الةحاري:
اسـتخدام  يف  األصـَل  أن  الجميـُع  يـرى 
إبـادة  هـو  الزراعيـة  الكيماويـة  املبيـدات 
اآلفـات الزراعية ولكن عىل أرض الواقع يرى 
صـون أنها تبيُد اإلنسـاَن املسـتهِلَك  متخصِّ
لهذه املنتجات وصارت هي نفسـها املشكلة 
واملـزارع  الزراعـة  عـىل  خطـورة  وتشـكل 
واملسـتهلك أكثر بكثري من اآلفات واألمراض 
النباتية، َحيُث إن سـوء االسـتخدام وسـوء 
االختيـار واإلفراط باملبيدات واسـتخداماتها 
وعدم مراعـات فرتات األمـان والحماية من 
هـذا املبيـدات واسـتخدام مبيـدات واسـعة 
الطيف أَدَّت إىل انتشار اآلفات الزراعية بشكٍل 
عام؛ ألَنَّ اللَه -سـبحانه وتعـاىل- خلق اتِّزاناً 
بيئيـاً، وهـذا االتِّزان البيئي كائنات تسـيطر 

عىل كائنات.
فبسـبب اسـتخدام مبيدات بشكٍل واسع 
ذات الطيف املتعدد قتلت هذه األعداء الحيوية 
فصـار انفالت بهـذه اآلفـات الزراعية فأدى 
باملزارعـني إىل اسـتمرار اسـتخدام املبيدات 
بشـكٍل أكرب وأوسـع مما يؤدي إىل مضاعفة 
املشاكل والكوارث الصحية والبيئية، وتفاقم 
املشـكلة باليمـن َحيـُث أثبتت دراسـات أن 
نسـبة ٨٥  ٪   مـن املبيـدات الكيماويـة التي 
يتم استريادها تُسـتخدُم عىل شجرة القات، 
وللعلم يتم استرياد مبيدات إىل اليمن أكثر من 

٦ ماليني لرت.
 

املئغثات الضغماوغئ طحضطئ وأضبر 
خطعرة طظ افطراض الظئاتغئ

خـالل لقائنا بعـدد من املزارعـني وجدنا 
أغلبهـم يتحدثـون عـن عـدم جـدوى رش 
محاصيلهـم باملبيدات فالحرشات واألمراض 
آخريـن  مزارعـني  أن  َوكمـا  أكثـر  تتوسـع 
الكيماويـة  الزراعيـة  املبيـدات  يشـبهون 
باألدويـة واملهدئـات التـي يشـرتونها مـن 
الصيدليات ومفعولها مؤقت يف حني تأثريها 
خطري عىل صحة وسـالمة اإلنسـان ومثلها 
املبيـدات الزراعيـة كمن يرش املاء ويغسـل 
النبـات ال أكثـر وغريهـم تحدثـوا عن رضر 
حصـل جـراء اسـتخدامهم تراكيـب غريبة 
مـن املبيـدات وغريهـم تحدثوا عن انتشـار 
األمـراض بشـكٍل كبـري يف الحقـول التي تم 
رشـها باملبيدات باملوسم السـابق وغري ذلك 
مـن اللقـاءات التـي رصدناها خـالل نزول 
للتحّقـق متكّرر... وكلها تؤّكـد أنها املبيدات 
الكيماويـة صـارت هـي نفسـها املشـكلة 
واملـزارع  الزراعـة  عـىل  خطـورة  وتشـكل 
واملسـتهلك أكثر بكثري من اآلفات واألمراض 

النباتية. 
 

اجارياٌد طظ حرضات دولغئ 
طسَرتف بعا

صٌة خالل  أّكــدت جهاٌت رسـميٌة متخصِّ
العـام ٢٠٢٠م إيقـاَف أكثَر مـن ٣٠٠ مكتب 
اسـترياد يف الخارج كان يتم استرياد املبيدات 
منهـا إىل اليمن يف مخالفـٍة واضحة للقانون 
الذي يشـرتط االسـترياد مـن رشكات دولية 

معرتف بها ولها شـهادة بلد منشـأ، وكذلك 
التعديالت امُلستمّرة يف قائمة املبيدات املقيدة 
واملحظورة وتكييفها حسب مصلحة التجار 
النافذيـن دون أيـة دراسـات وتجـارب عىل 
البيئـة اليمنيـة إضافـًة إىل دخول شـحنات 
مبيـدات ملـواد غـري مطابقـة للمواصفات، 
َحيُث تم اسـتبدال الفحص املخربي بتجارب 
حقليـة، كذلك الكميات الكبـرية من املبيدات 
التي يتـم ضبطها من مواد مهربة وممنوعة 
ومجهولة وكذلك مبيدات ذات سـمية عالية 
منها مسـجلة بقائمـة املبيـدات ومنها غري 
مسـجلة، وغـري ذلـك باإلضافـة إىل تـداول 
املبيـدات يف أغلب املحالت بشـكٍل عشـوائي 
وبدون مهندسـني مرشفني ومنهم من يقوم 
بتجزئـة املبيـدات وخلطهـا وبيعهـا، وكما 
وجدت مبيدات يف عبواٍت بالسـتيكية سـعة 
٢٠ لرتاً مجهولـة وال يوجد عليها أية بيانات 
وثبت أنها منتهية ومخلوطة وتباع وتقسـم 
يف عبوات صغرية مختلفة وغري ذلك كثري من 
املخالفـات، َحيُث تكمن خطـورة ذلك بعدم 
وثوقية املواد الفعالة املسـتخدمة واحتوائها 
عىل تراكيب سـامة وتراكيز عالية لم تخضع 
للفحص املخربي وغري مجربة علمياً من قبل 

أخصائيني وألكثر من دورة زراعية.
 

آباٌر وخغمئ لرش املئغثات
عىل الرغم من أن اسـتهالَك الدول النامية 
من مبيدات اآلفات التي منها اليمن ال يتجاوز 
ربـع اإلنتـاج العاملـي منهـا، إال أن الـرضر 
األكـرب يقـع عليهـا كمـا ذكـرت العديد من 
التقارير والدراسـات، يف الوقـت الذي يرتبط 
اسـتخدام املبيـدات بعدد من األمـراض مثل 
الرسطان، والزهايمر، ومرض باركينسـون، 
واالضطرابات الهرمونية، واضطرابات النمو 
والُعقـم، كما يقـول التقرير، هـذا إىل جانب 
العديد مـن اآلثار عىل الجهـاز العصبي مثل 
فقدان الذاكرة، وفقدان التنسيق، وانخفاض 
القـدرة عىل اإلبصار، بخالف األنواع املختلفة 
مـن الحساسـية كالربـو وغريه، َوكمـا أنها 
تعـرض املزارع للرضر عنـد التماس املبارش 
معها سـواًء باألمراض التنفسية والهضمية 
والعينيـة والجلديـة عـىل املـدى القريـب أَو 
الرسطانات وضعف املناعة والفشـل الكلوي 
وضعف اإلنجاب عىل املدى البعيد السـتخدام 

هذه املواد.
هـذا األثر تـم تحديـده من خـالل العديد 
من الدراسـات؛ بَهدِف إجراء تقييم ملسببات 

مجـال  يف  بالعاملـني  املحيطـة  الرسطـان 
الفالحة وأرسهم، وخلق بيئة عمل آمنة لهم، 
ومـن خالل جمع بيانـات آالف من املزارعني 
الحظ الفريـق العلمي أنـه بالرغم من تمتع 
سـكان املناطق الريفية حـول العالم بصحٍة 
جيـدة، إال أن معـدالت اإلصابة بأمراض مثل 
رسطـان الـدم والغـدد الليمفاويـة، والورم 
النخاعي املتعدد، ورسطانات الجلد والشـفة 
واملعدة والدماغ والربوسـتاتا ارتفعت بشكٍل 
ملحـوظ بني العاملـني يف الزراعـة، وهذا ما 
جعل االتّجاهـاِت الحديثَة يف إنتاج املحاصيل 
تدعم فكرة استخدام غذاٍء خاٍل من األسمدة 
واملبيـدات ومعتمد عىل نظـم زراعة صديقة 
للبيئة، من خالل عمل رشاكة مع الحكومات 
ومجتمـع املزارعـني واملؤّسسـات البحثيـة 
والجمعيـات التعاونيـة؛ بَهدِف رفـع الوعي 
حـول أهميّة الحـد مـن اسـتخدام املبيدات 
السـامة يف الزراعة أَو منعها ووضع ضوابط 
الستخدام املبيدات والتي يف كثرٍي من األحيان 

ال تكون هناك رضورة الستخدامها. 
 

السعدُة أم الق سعدة
العضويـة  الزراعـة  إىل  التـام  بالتحـول 
ـة يف ظل  ا صعوبـات َخاصَّ سـنواجُه َحـاليّـٍ
تزايُد احتياج اإلنسـان للغـذاء كما أنه خالل 
العشـوائي  واالسـتخدام  املاضيـة  الفـرتة 
للمبيدات الكيماوية قد سبب يف موت األعداء 

الحيوية لآلفات.
ويف املقابـل هناك أعـداٌد كبرية من اآلفات 
الزراعية من الصعـب االعتماد عىل املقاومة 
اليدوية واتباع العمليات الزراعية الصحيحة 
بعـض  يف  ُخُصوصـاً  املتكاملـة  واملكافحـة 
املحاصيل فمن خالل العودة لسجالت اآلفات 
الزراعيـة يف بالدنـا نالحـظ أنه منـذُ إدَخال 
اسـتخدام املبيـدات الكيماويـة هنـاك آفات 
وسـعت عوائلها وأُخـرى ظهرت ألول مرة يف 
البالد وهناك آفـات زراعية تحولت من آفاٍت 

ثانوية إىل آفاٍت رئيسية تهّدد زراعة كثري من 
املحاصيل يف البالد.

وبعد البحث والدراسة عن األسباب اتضح 
أن ذلك بَسبِب املبيدات الكيماوية الذي عملت 
عـىل قتل األعـداء الحيوية فأحدثـت خلالً يف 
التـوازن البيئـي وهـذا بـدوره سـبب تحول 
اآلفات الثانوية إىل آفاٍت رئيسية باإلضافة إىل 
االستخدام العشوائي للمبيدات وكذلك تكرار 
اسـتخدام املبيد أكثر من الالزم من األسباب 
ظاهـرة «مقاومـة  تطـور  إىل  تـؤدي  التـي 
املبيـدات»، وبالتـايل ظهور أجيـال مقاومة 
من اآلفات ومن هذا املنطلق سـميت املبيدات 
«مخـدرات إيكولوجيـة»؛ بَسـبِب تأثريها يف 

قمع املشكالت مؤقتًا. 
 

الدعابُط والصعاظني
ا عمـُل تعديل أَو إلغـاء قانون  مهمٌّ ِجــدٍّ
املبيـدات وعمـل قوانني وترشيعـات صارمة 
وضوابـط تنظم تدريجيٍّا وتحد من اسـترياد 
املبيدات الكيماوية ويتم الرتكيز عىل املبيدات 
الحيويـة، العضويـة صديقـة البيئة وحرص 
وحظر اسـتخدام املبيدات الكيماوية واسعة 
النطـاق ذات السـمية العاليـة التـي تمتلئ 
األسـواق اليمنيـة منهـا، كما أنه مـن املهم 
إعادة تشكيل لجنة تسـجيل مبيدات وطنية 
محايـدة تعـني بقـرار مـن رئيـس مجلس 
الـوزراء أَو رئيـس الجمهوريـة، كمـا أنـه 
يجب األخـذ بمفهوم «األمـان» ويعني أمان 
املبيـد عىل صحة اإلنسـان والبيئة وسـالمة 

املحاصيل واملنتجات الزراعية.
 

طصرتتاٌت وتطعل 
وهنـا يتطلـب الحد من اسـترياد املبيدات 
الكيماويـة ومنع تداولها ويف املقابل إنشـاء 
التصنيـع  وتشـجيع  الوطنيـة  الـرشكات 
املحـيل فبيئتنـا اليمنيـة حباها اللـه بتنوع 
بيئـي ومناخـي وبهـا ماليني من األشـجار 
والشجريات واألعشاب التي يمكن االستفادة 
منها وتصنيع وإنتـاج مبيدات حيوية والتي 
سـتعطي مفعوَل املبيدات الكيماوية نفسها 
يف حـني أن ليـس لهـا تأثـري عـىل الصحـة 
والبيئـة وهنـاك تجـارب ومبيـدات حيويـة 
محلية تـم إنتاجهـا ولكنها بشـكٍل محدود 
وتواجـه بمحاربٍة كبرية من تجار السـموم 
واملبيـدات الـذي همهـم االسـترياد والربـح 
الرسيـع، والذيـن أصبحـوا ُعمـالَء لرشكات 
خارجيـة تصدر لليمن نفاياتها وسـمومها، 

كمـا أنه ضمن الحلـول أهميّة تفعيل البحث 
العلمـي وإجراء تعاون بـني الباحثني للعمل 
عىل تطويـر مبيدات أقلَّ ُسـميًة ورضًرا عىل 
صحة اإلنسـان والبيئة العامة وهناك اتّجاه 
عاملي للبحث عـن بدائل للمبيدات الكيماوية 
ومنها املبيدات البيولوجية التي هي أََسـاس 
الزراعة املسـتدامة وهي عبـارة عن كائنات 
حية دقيقة ممرضـة للحرشات فقط وليس 

لها أي تأثري عىل اإلنسان.
كمـا أن هنـاك أَيْـضـاً نوعاً مـن املبيدات 
يتم اسـتخراجه مـن نواتج تلـك امليكروبات 
الدقيقـة وهي عبارة عن مـواد أيضية تنتج 
مـن تكاثر تلـك الكائنات ويتم اسـتخدامها 
كمبيداٍت قاتلة لآلفات، كذلك من أهم الحلول 
للحد من اسـتخدام املبيـدات الكيماوية هو 
العـودة إىل الوسـائل التقليديـة التـي اتبعها 
املـزارع اليمني قديماً يف مكافحة اآلفات قبل 
ظهـور املبيـدات، َحيُث يعتـرب اليمنيون من 
أوائل األمم التي اسـتخدمت األعداء الحيوية 
والطبيعيـة يف مكافحة اآلفات الزراعية، كما 
أن أكثر الطرق شـيوعاً يف املكافحة التقليدية 
هـو السـيطرة النباتية إما كمصائـد أَو قتل 
اآلفات باسـتخدام مدى واسـع من النباتات 
السـامة أو الطـاردة ومـن هـذه النباتـات 
اللبـخ، البصل، الثوم، نبـات الخردل، هندال، 
سباستان، الرسو، الشعري، الرتمس، مريتل، 
الدفلة، الرجلة، نبات الخروع، الزعرت الربي، 
الخربـاق، الصمـغ العربي، السـمر، الفلفل 
الحـار، التبـغ، البابايا، البقدونـس، الرمان، 
أفريكانـا، الحلبة، امللفوف، خزام، سـوماق، 
الشذاب، الزيوت والدخاخني، اإلزالة اليدوية، 
واألهم من ُكـّل ذلك تفعيل اإلرشـاد الزراعي 
واإلرشـاد الوقائي واتبـاع عمليـات زراعية 
صحيحـة تبدأ مـن انتخاب واختيـار البذور 
السـليمة الخالية مـن األمـراض واألصناف 
املناسبة والحراثة الجيدة املتعامدة وااللتزام 
باملسـافات املناسـبة وتنظيم الـري وتجنب 
الكثافة الزراعية لتوفري أجواء غري مناسـبة 
لتطـور ونمو اآلفات واتباع الـدورة الزراعية 
وإزالة الحشـائش واألعشـاب الضـارة أوالً 

بأول.
وجميع هذه الوسائل التي اتبعها أجدادنا 
سـابًقا تمثـل بمـا يسـمى َحـاليٍّا بـاإلدارة 
املتكاملـة لآلفـات الزراعيـة، والتي نسـعى 
ا، َحيُث ال يمكن لنا  نحن إىل تطبيقها َحـاليّـٍ
أن نضع برامج املكافحة املتكاملة لآلفات يف 
اليمن دون العودة إىل تلك الطرق واألسـاليب 
التي كانت تمـارس من قبل املـزارع اليمني 
وإحياء ما اسـتطعنا منها خاصًة وأن هناك 
طرقاً تقليديًة ما زالت تسـتخدم حتى اليوم 
وهنـاك طـرق أُخـرى اندثرت وحـل محلها 

لألسف استخدام املبيدات الكيماوية.
ُكــّل هـذا وغـريه يؤّكــد لنـا أن مقولة 

املبيدات الزراعية ال غنى عنها.. خرافة. 

تحقيق

املئغثات الضغماوغئ الجراسغئ 
«ق غظى سظعا».. ُخراشئ

خارت طحضطًئ وتحضض خطعرًة سطى الجراسئ والمجارع والمساعطك أضبَر بضبغر طظ اآلشات وافطراض الظئاتغئ 

   غمضظ اقجافادُة 
طظ الئغؤئ باخظغع وإظااج 
طئغثات تغعغئ جاسطغ 

طفسعَل المئغثات 
الضغماوغئ ظفسعا شغ 

تغظ لغج لعا تأبغٌر سطى 
الختئ والئغؤئ الساطئ

   ضمظ التطعل تفسغُض 
الئتث السطمغ وتطعغر 

طئغثات أصضَّ ُجمغًئ 
وضرًرا سطى ختئ اإلظسان 

والئغؤئ 

   غرتئط اجاثثاُم 
المئغثات بأطراض 

ضالسرذان والجعاغمر 
وبارضغظسعن واقضطرابات 

العرطعظغئ واضطرابات 
الظمع والُسصط ولعا آباٌر 

سطى الةعاز السخئغ 
ضفصثان الثاضرة وشصثان 
الاظسغص واظثفاض الصثرة 

سطى اإلبخار
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 برواُت الغمظ شغ طأطظ

 : إبراعغط السظسغ

بوابـٌة مـن بوابـات الفسـاد الدويل 
املنظـم تجـري يف بلـداٍن عربيـة غري 
وليبيـا  وسـوريا  العـراق  يف  واحـدة 
واليمن َحيُث تتم رسقة ونهب ثروات 

الشعوب باسم تحرير البالد. 
اليـوم يف اليمـن نَكَص العـدّو عىل 
عقبيه خائباً، فـكل محاوالته لم تعد 
ُمجديـًة لنهب ورسقـة النفط والغاز 
وإن بقيـت أيـادي اللصـوص تعبـث 
بثروات البالد من الذهب بحرضموت 

عىل سبيل املثال. 
يقرأ أُسـتاذ علم االجتماع السيايس 
دكتـور عبدامللـك عيىس، املشـهَد مع 
تراجع حظوظ املحتّل إىل حدوٍد بعيدة 
فيما قطع الشطرنج تشري إىل تحقيق 
حقيقية..  ومكاسـب  نقـاط  صنعاء 
هذه املكاسـب شكلت رضبة قاصمة 
ملافيـا عامليـة تحتـال عـىل شـعوب 
وبلدان العالم حيثما سنحت الفرصة 

لذلك. 
وبحسـب الدكتـور عيـىس «فدول 
العـدوان األمريكـي السـعودّي عـىل 
الشعب اليمني اسـتطاعت السيطرة 

عـىل نفط وغـاز اليمن طـوال الفرتة 
املاضيـة، أي منـذ مـا قبـل الحـرب 
العدوانية وحتى شهر من اآلن، َحيُث 
كان النفـط اليمني وسـيلة من أكرب 
وسـائل «الفساد املايل» العاملي يتاجر 
فيه «كبار ضبـاط الجيش األمريكي 
حمايتـه  بذريعـة  والربيطانـي»؛ 
الفسـاد  مـن  هائـٌل  حجـٌم  فهنـاك 
املغطـى أمريكيـاً عـرب بيـع النفـط 
البنـك  إىل  عائداتـه  وتوريـد  اليمنـي 
األهيل السـعودّي فيحصـل األمريكي 
والربيطانـي واإلرسائيـيل واإلماراتي 
والسـعودّي، ُكلٌّ عـىل حصتـه بعيًدا 
عـن البنـك املركزي اليمنـي الذي هو 
األََسـاس يف توريـد أي مبالـغ مالية 

ملصلحة الدولة اليمنية». 
بتأمـني  تتعلـق  أكثـَر  وألهـداٍف 
شـبكات النهب املتعـددة األقطاب تم 
تنحيـة دور البنـك املركـزي اليمنـي 
بعـدن وكمـا يقـول الدكتـور عيىس 
ه «ورغـم نقـل البنـك املركزي  َفـِإنـَّ
اليمنـي إىل مدينة عـدن وبقائه تحت 
أمريـكا  عمـالء  املرتِزقـة  سـيطرة 
والسعوديّة إال أنه لم يتم توريد املبالغ 
الكبـرية من رسقة النفط اليمني إليه 

بل إىل البنك األهيل السـعودّي والهدف 
والسـعودّي  لألمريكـي  يتسـنى  أن 
السيطرة املالية الكاملة عىل املرتِزقة 
َوأَيْـضاً الحصول عىل امتيَازات مالية 
ة بعيًدا عن أعني املرتِزقة وحتى  َخاصَّ
ال يتم ترسيب مسـألة الفساد الكبري 
الـذي يتـم بأمـوال الشـعب اليمني، 
وهـذا ما تنبهت لـه صنعاء فوضعت 
نصب عينيهـا قضية حماية الحقوق 
اليمنيـة املنهوبـة من النفـط والغاز 
فأطلقت ثالث عمليـات عرب الطريان 
املسريَّ كرسـائٍل تحذيرية ملنع النهب 
املنظم الذي يديره السـفري األمريكي 

والسفري السعودّي يف اليمن». 
إن دخوَل صنعاء عىل خط املواجهة 
األخـرية رغم تهدئـة ما بعـد الهدنة 
فيه داللة عىل حنكة سياسـية وقدرة 
عىل اللعب بأوراق املشهد ضمن لعبة 
إقليميـة دوليـة تظهر فيهـا صنعاء 
كالعٍب حقيقي ضمن مشهد الرصاع، 
َحيُث تتكشـف هشاشة دور املرتِزقة 
ال  الحـرب  إدارة  أدوات  مـن  كأدواٍت 

أكثر. 
َويقـول الدكتور عبدامللك عيىس: إن 
صنعاء اليوم دخلت كقوة ردع إقليمية 

أمام النهب املنظم الذي تقوده أمريكا 
عرب سفريها وأن دخول املرتِزقة عىل 
خط تصدير النفط ليـس إالَّ محاولة 
من محـاوالت التخفـي للضحك عىل 
العالـم بـأن هنـاك يمنيـني يقومون 
بتصديـر النفـط وما هـي إال أكذوبة 
أمام الـرأي العام العاملـي واألمريكي 
فمـا نفذ يف اليمن هو ذاتـه ما تنفذه 
سياسـة واشـنطن يف ليبيا وسـوريا 
والعراق عـرب السـيطرة املطلقة عىل 
واالسـتفادة  منابـع النفـط والغـاز 
منه عـرب الفسـاد املايل الكبـري الذي 
يدخل فيه قادة عسـكريون وأمنيون 
وسياسـيون أمريكيون وبريطانيون 
وسـعوديّون وإماراتيـون وغريهـم، 
وهـذا مـا يسـهل مهـام األمريـكان 
والغرب فقوات أمريكيـة محدودة ال 
تتجاوز مئات العنارص تسـيطر عىل 
نفط الوطن العربي مـن ليبيا وحتى 

العراق بما فيها اليمن وسوريا. 
ويضيـف عيىس: «كل هذا إىل جانب 
الفساد املايل الكبري يتم أَيْـضاً الرصف 
عـىل تكاليـف العـدوان عـىل اليمـن 
بأمـوال الشـعب اليمنـي عـرب نهب 
ثروات هذا الشعب الصابر والصامد». 

صعات خظساء ظةتئ شغ إغصاف سةطئ الظعإ

السثوان يف دائرة السةج..
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 املسادلُئ الثولغئ 
وتبـدو معطياُت السياسـة الدولية 
وواقُع الـرصاع الدويل الظاهر الخفي 
حول العالم مسـاِعداً يف تجاوز اليمن 
لحـرق  ُوُصــوالً  الصعبـة  املرحلـة 
املراحل التي ستفيض بنتائج إيجابية، 
إذ أن صنعـاء كمـا يتابع أُسـتاذ علم 
االجتماع السـيايس «فرضت نفسـها 
عىل املسـتوى اإلقليمـي كقوة ردع ال 
يمكن تجاوزها فال أمريكا تسـتطيع 
شـن عـدوان كبري وال السـعوديّة وال 
غريهـا فقد اسـتهلكت ُكــّل قواتها 
طـوال ثمانيـة أعـوام مـن العـدوان 
ـًة بَسـبِب الظروف العسـكرية  َخاصَّ
الدولية من الحرب األوكرانية الروسية 
والتوتر مع إيران والصني وبالتايل هي 
َحـاليٍّا تريد تربيد الجبهات والسيطرة 
عليها وتحول دون اشـتعال أية حرب 
جديدة مع صنعـاء وتحاول املراوحة 
يف املفاوضات دون تمكني صنعاء من 
أي يشء واللعب عىل عامل الوقت فال 
تحسـم مفاوضات وال سـالم وال أية 

أمور أُخرى سوى املراوحة». 
ولكـن صنعاء -كمـا يقول عيىس- 
تـدرك حقيقة هذا األمر ولن تسـمح 
باملراوحة فلديها زمن محّدد وعندها 
ستأخذ زمام املبادرة وتضع األمريكي 
والربيطانـي واإلرسائيـيل واإلماراتي 
وتحّقـق  الزاويـة  يف  والسـعودّي 
تطلعات الشـعب اليمنـي يف الخالص 
واالنعتـاق، َحيـُث إن هـذا مـا يعلن 
عنه السـيد القائـد عبدامللك بدرالدين 
الحوثي، بشكٍل ُمسـتمّر وما يتحدث 
عنه الرئيس مهدي املشـاط وغريهم 

من السياسيني يف صنعاء. 
ولعـل ما أرشنا إليه من مسـاعي 
املحتّل «املراوحة» واللعب عىل عامل 
«الوقت» لن يكون ُمجدياً وهذا أحد 
أهم األسـباب لعدم تجديـد الهدنة 
مرًة أُخـرى حتى يكون القرار ملكاً 
للشـعب اليمني عند اتِّخاذه يف قادم 
األيّام والذي ربما بات قريباً بحسب 
الدكتـور عيـىس، فالشـعب اليمني 
يثق يف قيادة السـيد القائد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثـي، ثقـًة مطلقـة 
وينتظـر التوجيهات للتَحّرك ليقلب 
ولصـوص  املحتـّل  عـىل  الطاولـة 

العالم. 
ويف جانـٍب اقتصادي تظهر صنعاء 
القـدرة عـىل بعثـرة أوراق العـدوان 
وأدواته فقـد مثلت عمليـات صنعاء 
الثالث ملنع نهب النفط اليمني الرضبة 
القاصمـة لـدول العدوان السـعودّي 
األمريكان  خلفهـم  ومـن  اإلماراتـي 
األُوُروبيـني،  وكذلـك  والربيطانيـني 
فبعد وقف هـذا النهب للنفط اليمني 
بحسـب املحلـل االقتصـادي البـارز 
سليم الجعدبي، أصبحت دول العدوان 
عاجـزة عـن تمويل فاتـورة العدوان 
عىل اليمن بحيث أصبح الخيار لديها 
أن تمول هذه الفاتـورة من خزينتها 
ًة أن مملكة  التـي تكبدت الكثري َخاصَّ
السـوء «السـعوديّة» أصبحت تجابه 
الكثـري من املشـاكل االقتصادية بعد 
أرصـدة  مـن  الكثـري  اسـتنفدت  أن 

االحتياطـي السـيادي السـعودّي إىل 
حدود ٥٠ ٪ من ذلك االحتياط النقدي 
الكبري والـذي كان قبل العدوان يصل 

إىل ١٠٠٠ مليار. 
 

أطرغضا وأتئاُسعا يف الشرب
ويتشـتت الذهـن األمريكي ما بني 
عمالئـه العـرب وأتباعـه يف الغـرب، 
َحيُث تسـيطر حالة الرصاع املتنامي 
مـع الصـني وروسـيا وإيـران عـىل 
اهتماماتـه ما يجـرب األمريكان عىل 
إعطـاء الغـرب املـوايل له شـيئاً من 
االهتمام َولهذا كما يقول املحلل سليم 
الجعدبـي، فأمريـكا بحاجـٍة ملحة 
لتأمـني احتياجـات مرتِزقتهـا مـن 
قادة االتّحاد األُوُروبي الذين أصبحوا 
يواجهـون األمريـن مـن شـعوبهم، 
األُوُروبيـني  املواطنـني  إن  َحيـُث 
يرصخون يف وجوه مسؤويل وزعماء 
أُوُروبـا ويقولون: ما ذنبنـا للدخول 
يف حـرب مع روسـيا!؟ بل ملـا نجني 
آثار هـذه الحرب؟ وبالتـايل أصبحوا 
بحاجة لتأمني احتياجهم من النفط 
والغـاز وليـس أمامهم مـن مصادر 
إال أن يقومـوا بنهـب ثـروات اليمـن 
والشـعوب العربية يف سوريا والعراق 
وليبيـا كما كان املخّطـط لنهب غاز 
لبنـان الذي كانت املقاومـة اللبنانية 

لهم باملرصاد. 
ويؤّكــد الباحث واملحلـل الجعدبي 
أن مـا تـم نهبه مـن ثـروات نفطية 
مـن حقـول اليمن حتى اليـوم كفيل 
بتغطيـة فاتورة مرتبـات الدولة ملدة 
تتجاوز ما جرى الحديث عنه إعالمياً 

بكثري. 
ويقـول الجعدبي: إن إجمايل املبالغ 
التـي نهبت خالل فـرتة العـدوان إىل 
نهاية أُكتوبـر ٢٠٢٢م تصل إىل حوايل 
٢٢ مليـار دوالر وهي ما تكفي لدفع 
مرتبات موظفي الدولة ألكثر من ١٥ 

عاماً. 

ويضيف الجعدبـي ويف الوقت الذي 
يطالب فيها الشعب اليمني بمرتباته 
يظهر السـفري األمريكـي ويقول إن 
هـذا تطرفاً وهو بهذا السـلوك يظهر 
تعنتـاً َكبـرياً هدفه نهب ثـروة اليمن 
وعليه يجب أن يعرف الشعب اليمني 
من ينهب ثرواته ويمنع دفع مرتباته. 
النقطة األُخـرى أنه كان يتم توريد 
ُكــّل تلـك اإليـرادات إىل البنـك األهيل 
السـعودّي وعـربه يتـم تمويـل كبار 
املرتِزقـة لتمويـل مرتِزقتهـم ودفـع 

فاتورة الحرب. 
وحني ظهرت السـعوديّة لتمن عىل 
الشـعب اليمني بأنها دفعت ملياَرين 
كوديعـة ذات يوم فهـي تكذب، َحيُث 
ال يعلم الشعب وقتها حقيقة من أين 
دفعـت الوديعـة التـي أكلها لصوص 

موائد املحتّل لسنوات. 
االقتصـاد  محلـل  يشـري  وكمـا 
مـن  وغريهـا  فالوديعـة  الجعدبـي 
األموال املقدمـة لليمن هي من أموال 
الشعب اليمني ومن إجمايل ٢٢ ملياراً 
عائدات النفط اليمني املذكورة بالبنك 

االهيل السعودّي. 
ومـع قلـب صنعـاء الطاولـة عىل 
ناهبي ثروات اليمن أصبح وضع دول 
ا،  العـدوان ومرتِزقتهـم محـرج ِجـدٍّ
وأصبحـوا ال يجدون األموال التي هي 
باألََسـاس مخصصـة لتدمـري البالد 
لذلـك ظهـر املرتـِزق رشـاد العليمي 
وأطلـق نداء اسـتغاثة ألسـياده بأن 
حكومـة املرتِزقـة غـري قـادرة عـىل 
الوفـاء بالتزاماتها وشـهدنا كيف تم 
اللقـاء به من قبل السـفري األمريكي 
وسفراء الدول العرش ثم الحديث عن 
منحه ٣٠٠ مليـون دوالر من وحدات 
ـة، وللعلم أن  حقوق السـحب الَخاصَّ
هذا السـحب هو بمثابة قروض عىل 
أسـبوعية  وبفوائد  اليمنـي  الشـعب 

بحسب املحلل الجعدبي. 
ويؤّكــد الجعدبـي االرتباط الوثيق 

بني األمريكان وما جرت من محاوالت 
أخرية لرسقة النفط فيقول: «حرص 
أن  وبريطانيـا  وأمريـكا  العـدوان 
املعتـادة  النهـب  بعمليـات  يقومـوا 
وقد الحظنا بشـكٍل جـيل كيف ظهر 
السفري األمريكي بعد رضب السفينة 
التـي حاولت نهب كميـة النفط عرب 
مينـاء قنا بشـبوة.. وظهـوره قبلها 
مغادرتـه  وبُمَجــّرد  حرضمـوت  يف 
حرضمـوت دخلـت السـفينة بعد أن 
تواجـد  كمـا  التطمينـاِت  أعطاهـم 
بنفس اليوم الذي دخلت فيه السفينة 
األخرية بريتيـكا إىل حرضموت لنهب 

مليونَي برميل من النفط. 
ويقدم الجعدبـي مالحظات تتعلق 
بتجاوز لصوص أمريكا للمواثيق فلم 
يكتفـوا بالنهب املتخفـي بل وصول 
األمـر إىل تحريكهـم لقطـع حربيـة 
تؤّكـد مدى الغطرسة األمريكية وهذا 
ما رءاه الجعدبي يسـتدعي املالحظة 
ا، َحيُث إن  كمالحظـٍة خطـرية ِجــدٍّ
السـفن التجارية التي حاولت النهب 
بـدأت تدخل مع سـفن حربية وهذه 
محاولة وقرصنة خارقة لكل العهود 
واملواثيق بني الـدول وأبرزها مواثيق 
األمم املتحدة.. غري أن القوات اليمنية 
كانت لهم باملرصاد إذَا قلبت الطاولة 

عليهم رأساً عىل عقب. 
ويف الوقـت الذي يظهر الغرب فيه 
بحاجـة إىل النفط والغاز ولهذا رأينا 
كيـف أن السـفري الفرنـيس يصفع 
أنحـاء  بجميـع  املظاهـرات  فيمـا 
أُوُروبـا ولهـذا هـم حريصـون عىل 
تهريـب النفط اليمني أمـا املرتِزقة 
بحسـب املفهوم االقتصادي يظلون 
«قطـط املوائد» ليس لهم إالَّ الفتات 
واملبالغ اليسـرية فيما الجزء األكرب 
يذهـب إىل البنـك األهيل السـعودّي 
لتمويـل فاتورة حربهـم عىل اليمن 
والشـعب اليمني.. والسـتمرار هذا 
النهـب حـاول العـدوان البحث عن 
موانـئ بديلـة بعد أن سـدت املنافذ 
والربيطانيـني  األمريـكان  عـىل 
لنهـب النفـط عـرب موانـئ شـبوة 
وحرضموت املعروفة حاولوا اللجوَء 
لبديٍل كميناء قنا التاريخي يف شبوة 
إال أنهم فوجئوا باالستطالع الدقيق 
والرصد لتَحّركاتهم اللئيمة، وكانت 
هذه رضبة قاصمة للعدوان بعثرت 
أوراق اللعبة التي كانت بني أيديهم. 
بالقول:  االقتصادي  املحلل  ويختتم 
«يف النهاية العدوان مضطرٌّ للرضوخ 
وإال  اليمنـي  الشـعب  قـرار  أمـام 
سـيندمون، كما قـال قائـُد الثورة.. 
وكمـا تـم تحذيرهـم فلن تسـتهدف 
املنشـآت أَو السـفن النفطيـة التـي 
تنهـب النفط اليمني بل ستسـتهدف 
يف  العـدوان  بـدول  النفـط  منشـآت 
فيهـا  بمـا  واإلمـارات  السـعوديّة 
الرشكات النفطيـة َواملالحية العاملة 
هناك وبالتايل إن لم يستجيبوا لتحذير 
صنعاء فسيدخلون يف منحنى خطري 
وسـتتأثُر جميُع إمـَدادات الطاقة يف 
ة مع فصل الشـتاء الذي  العالم َخاصَّ
عـىل األُوُروبيني  قـد يصبـح كارثيـاً 

واملرتِزقة ودول العدوان. 

د. سغسى: خظساُء 
الغعم دخطئ ضصعِة 
ردع إصطغمغئ أطام 

الظعإ المظزط الثي 
تصعُده أطرغضا سئر 

جفغرعا 

الةسثبغ: طا تط ظعئه طظ 
برواٍت ظفطغئ طظ تصعل 
الغمظ تاى الغعم ضفغٌض 
باشطغئ شاتعرة طرتئات 

الثولئ لمثة تاةاوز طا جرى 
التثغث سظه إسقطغًا بضبغر 
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الغمظ طصئرة لطشجاة.. 
شعض اجاعسئئ 

صعى السثوان عثه 
السئارة؟ 

 سئثاهللا تجام طتمث ظاخر
كمـا  الحـارض  يف 
اليمنيون  جعل  املايض 
الكلمـات  تلـك  مـن 
الجميلة واملعربة لقوى 
تحالف العدوان درسـاً 
الذي  للمعتربين  وعربًة 
ضعف  وفضح  كشـف 
وجيوشـهم  قدراتهـم 
إقليميـاً  العسـكرية 
خسارة  وكانت  ودوليٍّا 
قـوى العـدوان فادحة 
يف اْلعتـاد وبالتنكيـل بهم ودفنهم تحـت تراب أرض 
اليمـن وهـذا هي قوة رجـال الرجال مـن املجاهدين 
اليمنيـني وإن ما حـدث لتحالف قـوى العدوان يشء 
لـم يُكن يف حسـبانهم أَو يف توقعات العدّو بأن يحدث 
ومـا حدث من اليمنيـني املجاهدين األبطـال عن تلك 
العبارات والقاعدة املشـهورة واملنترشة بني أوسـاط 
املجتمع اليمني بأننا َسـنجعل من أرض اليمن مقربة 
للغـزاة، وهاتـان الكلمتان عرف عنهـا بوضوح عند 
ُكـّل شـعوب العالم بأن اليمنيني سـوف يجعلون من 
أرضهم مقـربة للغزاة، وهذا حقيقة تم تَطبيقها عىل 
أرض الواقع وأن أية محاولة يف احتالل الشعب اليمني 
أَو أن يحلـم يف السـيطرة عىل ثروات الشـعب اليمني 
يكون مصريه مثل أولئك الغزاة السابقني، وكانت تلك 
العبارات املشـهورة من الكلمتني اليمنيتني مخترصة 
ا «اليمن مقربة للغزاة» فهل فهم  يف عنوان صغري ِجـدٍّ
تحالف قوى العدوان السـعودّي األمريكي واإلماراتي 
الصهيوني واسـتوعب تلك العبـارات املخترصة أم أن 
قوى تحالف العدوان يتجاهل هذه العبارات السابقة 

!
ولكـن نقول لهم ماذا حّققتـم خالل ثمانية أعوام 
من عدوانكم عىل الشـعب اليمني غري القتل والتدمري 
والتنكيـل والخسـارة والدفن بكم يف ُكــّل الصحاري 
والجبـال والوديـان اليمنيـة ويجـب عليكـم النظـر 
والعـربة عمـا حـدث لتلـك الجيـوش وتلـك القدرات 
والتقنيـات العسـكرية املدفونـة تحـت تـراب اليمن 
الصابر والصامت وهـذا كان بفضل القيادة الربانية 
وبفضـل سـواعد أبطالنـا املجاهديـن اليمنيـني من 
الجيش واللجان الشـعبيّة ورميهـم يف ُكـّل صحراء، 
وجبـال اليمن إنها قوة اليمنيـني الذين جعلوها عربًة 

للمعتربين. 
انظـروا إىل قواتكـم وقدراتكـم العسـكرية فهـل 
نفعتكـم تلك القـوة وتلك القـدرات العسـكرية التي 
دفنوهـا وأحرقوهـا أبطالنـا املجاهديـن اليمنيني يف 
ُكـّل جبهـات العـزة والكرامة والحرية واالسـتقالل 
العـدوان  مـن  السـابقة  األعـوام  الثمانيـة  خـالل 
السـعودّي األمريكي واإلماراتي الصهيوني لقد جعل 
اليمنيـني األحـرار مدرعاتكم والدبابـات وغريها من 
قدراتكم العسـكرية محرقة وذرات مبعثرة يف الهواء 
وجعلوهـا عربة لكل مـن يحاول أن يحلـم يف احتالل 
اليمـن وللمعتربين من الصهاينـة واألمريكيني الذين 
يحاولون ويبحثون عن السـيطرة عىل ثروات الشعب 

اليمني عرب مرتِزقتهم يف الداخل والخارج. 
نحـن نكتب مـن دماء الشـهداء ودمـاء الجرحى 
ومـن دمـاء املجاهديـن املرابطـني يف جبهـات العزة 
والكرامة والحرية واالستقالل عهداً بأن ال تراجع عن 
هذه املعركـة، معركة الكرامة والحرية واالسـتقالل 
حتـى ولو تحولنـا إىل رماد وأدخنة يف الهواء وسـوف 
نجعل أرض أبي َوجدي مقربة للغزاة، فهل هذا العدّو 
استوعب رسـائل اليمنيني السابقة أم ينتظر ويبحث 
عـن املزيد من الرسـائل حتى زوالهـم وتدمري جميع 
منشـآتهم الحيوية النفطيـة واالقتصاديـة وعليهم 
مراجعة الدرس السـابق عما حـدث يف رضبات جدة 
بأرامكو وتنورة وغريها من الرضبات السـابقة وأن 

رسائل اليمنيني واضحة مثل وضوح عني الشمس.

كتابات

الحعثاُء لعط سعاذش ضما ظتظ ولضظعط ذابعا شغ اهللا
سثظان سطغ الضئسغ

الشـهداء لم يكونوا مالئكًة اصطفاهم اللُه كمالئكة 
ولكن كانوا من خرية البرش، ليسوا يف واقعهم معصومني 
من األخطاء ولكنهم اعتصموا بالله وحصنوا أنفسـهم 
مـن الخطـأ، حملوا ثقافـة القرآن فتطهرت نفوسـهم 

حتى صارت أعمالهم مستقيمة. 
الشـهداء لهم مشـاعر وعواطف كما نحـن ولكنهم 
ذابـوا يف الله، لهم آباء وإخـوة وأوالد وزوجات أحبوهم 
باملسـتوى الذي يليق بكل محبوب ولكن حبهم لله كان 
أكرب من ُكـّل يشء، رغبوا إىل الله، متطلعون للخري الذي 
وعـد الله به عبـاده املؤمنني املجاهديـن الجنة، رضوان 

الله الذي هو أكرب فوز، وأعظم مغنم، وأجل مكسب. 
الشـهداء تَحّركـوا بنفسـية عاليـة وروحية سـامية مـن أرضية 
اإليَمـــان ونور الهدى، تَحّركوا من منطلـق القرآن الكريم، فحملوه 
ثقافـة وعقيدة ومنهجاً وسـلوكاً، باعوا أنفسـهم مـن الله، هم من 
انطلقوا يف موقفهم وجهادهم وتضحياتهم عىل أََسـاس االسـتجابة 
لله سبحانه وتعاىل يف طريق الله، يف نهج الله، لهم دافعهم اإليَمــاني 
العظيـم، ولهم هدفهم املقدس، ولهم موقفهم وقضيتهم العادلة، لم 
يخرجـوا باغـني وال ظاملني وال متجربيـن وال متكربيـن، ينتمون إىل 

مرشوٍع عظيم، وهو القرآن الكريم واإلسالم العظيم. 
الشـهداء كان هدفهم السـامي أن يصل نور اللـه إىل كافة عباده، 
تَحّركـوا باملـرشوع القرآنـي وحملوه وجسـدوه يف واقعهـم العميل، 
صدقـوا مع الله تَحّركوا يف ميدان الجهاد مصدقني بوعد الله، واثقني 
ُكـّل الثقة بما وعد الله به عباَده املتقني أنه حقيقة، فلم يتغريوا ولم 

يتبدلوا ولم يرتاجعوا. 
الشـهداء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأحيوا فينا مشـاعر 
اإلباء والعزة، ورسـخوا فينا حب الله ورسوله والجهاد يف سبيل الله، 

تركوا وراءهم رجـاالً عىل الحق ثابتني، ولهدى الله حاملني، يرفعون 
شعار الرباءة من أعداء الله وهم بمنهجية القرآن عاملون. 

الشـهداُء رحلـوا إىل ضيافة الله مسـتبرشين برجال 
خلفهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه منتظرين وسالكني 
طريقهـم، لم يتأثروا بمطامع التمكني، ولم يتسـابقوا 
العتـىل املناصـب، ولم يـروا أنفسـهم أنهـم الجديرون 
بالرتب، وإن ُحّملوا مسـؤولية نهضـوا بها وبادروا من 
خاللهـا إىل إقامـة القسـط وتحقيق العـدل، ويف نفس 
الوقـت كلمـا َكـُربَت مسـؤولياتهم ازدادت نفوسـهم 
تعظيمـاً لله وامتثـاالً لتوجيهـات الله وتواضعـاً أمام 

الناس. 
رجـاٌل حملـوا روحيـة وعطاء وسـخاء وبـذل وجد 
واهتمـام الشـهداء، يسـعون بكل الوسـائل إلقامة دين اللـه، وبناء 
ــة مرشوعها  النفوس واالرتقاء باألمة، همهم وهدفهم أن تحيي األُمَّ

القرآني العظيم، يقدمون من واقعهم نماذج قرآنية عملية. 
فشـهداؤنا هم النموذج األرقى والشـاهد العظيم لعظمة املرشوع 
القرآنـي، وال زال يف املسـرية رجاٌل كثـريون يقدمون أرقـى النماذج 
وأنصع الشـواهد عىل عظمـة املرشوع القرآني العظيـم الذي ننتمي 

إليه. 
فمهمـا ُزرعـت العوائـق ومهمـا توسـعت املصاعب َفــِإنَّ رجال 
الله ُمسـتمّرون بكل جد واهتمام إلزهاق الباطـل من نفوس الناس 
لينزهق من واقع الحياة، رجاٌل قطعوا عهداً مع الله ومع الشهداء أن 
يحّققوا الهدف السامي للشهداء وهو نرصة املستضعفني ومواجهة 

املفسدين وتطهري األرض من الظلم واإلجرام. 
فسـالم الله عىل شـهدائنا العظماء، وسـالم الله عـىل املجاهدين 
العظمـاء والذين ال زالوا يف طريق الشـهداء، ولـن نكون إال يف طريق 
الشهداء، نحمل املرشوع القرآني ونتَحّرك به يف واقع الناس، ومن شذ 
وانحرف عن املرشوع القرآني سـتهوي به املسـرية القرآنية يف مكان 

سحيق. 

أطرغضا وتماغُئ خظساء لبروة الحسإ الغمظغ أطرغضا وتماغُئ خظساء لبروة الحسإ الغمظغ 
غتغى خالح الَتماطغ

أمريكا ترفع قضية عىل قيـادة صنعاء يف مجلس 
األمن الدويل عـن االعرتاض عليها ومنعها من النهب 
لثـروات اليمـن مـن النفـط الخـام حقيقة ليسـت 
ُمبالـغ بها ونتصور أن مجلس األمن الدويل سـيقف 
إىل جانبهـا ويصدر مـن القـرارات والعقوبات التي 
تسـاعد الجالد عـىل تربيـك الضحية ولكـن للتأكيد 
نقـول ملجلس األمن القـرارات منكم سـتبقى تحت 
أقـدام جيشـنا واللجان الشـعبيّة والقـوات الجوية 
كفيلة بحماية خريات اليمن ولن نصمت عىل جرائم 
النهـب والتطـاول األمريكي عىل مقـدرات وخريات 

الجمهورية اليمنية. 
أبناء اليمن يتضورون جوعاً وأمريكا ليس لها الحق أن تستمر 
يف النهـب ألكرب ركيـزة يف اقتصاد اليمن من النفـط الخام والغاز 

امُلّسال والذي يشكل 80 % من اقتصاد اليمن. 
أمريكا هي الرش وهي من سعت لقطع املرتبات عىل أبناء اليمن 
وهـل تصمت صنعاء عىل عنجهية النظـام املعتوه األمريكي ومن 
يـدور يف فلكه وهل يمتلـك الجرأة أم له الُحرية عـىل نهب ثروات 
اليمـن من النفط والغـاز ال وألف ال ونقول العمليـات التحذيرية 
البسـيطة لن تدوم بل سـتكون عمليـات تدمريية بـُكّل ما تعني 
الكلمـة من الرضبات املؤثرة وسـوف تحرق وتغرق ُكـّل سـفينة 

تتجرأ عىل نهب الثروة اليمنية من النفط والغاز. 
أمريـكا مهووسـة وُكّل الهيئات واملنظمـات الدولية عبارة عن 

ُحراس جرائمها وقراراتها غري املسؤولة. 
أمريـكا ال تمثل السـالم وال األمـن وال العدل الـدويل، ُكـّل هذه 
الهيئـات يف خدمتها للسـيطرة عـىل العالم ُكـّل هـذه الهيئات لم 
تضمن حقوق إنسـان منذ نشـأتها ولم تُمثل القوانني وال السالم 
ولـم تضمن حتـى حقوق أَو حيـاة طفل عربـي يف جزيرة العرب 

والرشق األوسط بكامله. 
من خالل ما يفرضه مجلس األمن الدويل من عقوبات فالحقيقة 
للعقوبات غـري عادلة فهي ملن يخرج عن طاعـة أمريكا أَو يقف 

ضدهـا أَو ملن يعرتض ويرفض همجيتها وملـن يطالب الُحرية يف 
بلده وهذا ما ُعرف به مجلس األمن الدويل. 

منظمـة األمم املتحـدة أنشـئت لحمايـة الحقوق 
والحريات وما الحظنـاه من خالل العدوان والحصار 
عىل اليمن ومن الظلم من خالل إغالق ميناء الُحديدة 
أمام احتياجات أََساسـية يف الحياة وحقوق إنسانية 
للشـعب اليمني، َحيُث يمنعون دخول ُسـفن الوقود 
والغذاء والـدواء ومفتـوح للمسـاعدات املقدمة من 
األمم املتحدة والتي كانت تسـرتزق مـن وراء معاناة 
أبناء اليمن تجمع األموال الطائلة وتساعد أبناء اليمن 
مما تبقى من فتات أسـواق العالـم وتمدنا من املواد 
الغذائية والدوائيـة والتي ال تحمل مواصفات الجودة 
العامليـة من الـدواء والقمح غري الصالح لالسـتهالك 
اآلدمـي ويف إحدى املرات وما قامت به األمم امُلتحدة عندما قدمت 
مسـاعدة سفينة تحمل الوقود بحمولة خمسة ألف طن عىل متن 
السـفينة «مليحة» بينما ُسـفن الوقود امُلحملة بالوقود الحتياج 
ـُفن بعد  الشـعب اليمني ُمحتجـزة يف عرض البحر، االحتجاز للسُّ
تفتيشـها وحصولهـا عىل تصاريـح أمميـة بالدخـول إىل ميناء 
ـفن امُلحتجزة  الُحديـدة السـفينة األممية 5 آالف طـن وعدد السُّ
للشعب اليمني 9 ُسفن بحمولة ما يقارب ثالث مئة ألف طن، أين 
اإلنسانية يف منظمة األمم امُلتحدة وأين حياد مبعوث األمم املتحدة 
وأين بُعدها عن السياَسة األمريكية زيف حقائق وتسويق قرارات 
أُوُروبية سياسـية عدائية عرب مجموعة من األنظمة الغربية التي 

تبنتها دبلوماسية املوساد والتي تقودها اللصوص األُوُروبية. 
من خالل سياسة قوى االستكبار العاملي ولو نتصور أن أمريكا 
وبريطانيـا وفرنسـا وإرسائيل تلتزم بالقوانـني الدولية املتعارف 
بهـا لـن تسـتطيع أن تظل هـذه األنظمـة أن تقف عـىل أقدامها 
ولـن تسـتطيع أن تُحافظ عـىل مكونها االقتصادي والعسـكري 
والسـيايس حتى ملدة عـام؛ ألَنَّ هذه األنظمة عبـارة عن لصوص 
لنهب ثروات وخريات أرايض الجزيرة العربية بالواضح، لذلك هذه 

السياسة راسخة يف قيادة األنظمة األُوُروبية.
حفظ اللُه اليمَن ِديناً وشعباً وأرضاً وقيادًة. 

وال نامت أعني الجبناء. 
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ُسزماُء رتطعا 
بثطاٍء تسغظغئ 

 أم زغظ السابثغظ
غريـب أم مغـرتب؟! طـاَل االنتظـار شـوقاً لِظله 
املفقود، وتوَقف الزمُن حني أتوا ِبَخِربه املشـؤوم، لم 
تتَحّرك أوراق الشـجر حينها، ظلت واقفة بني برودة 
الحياة القاسية، وكأنها لوحة ُرسمت يف فصل الشتاء 
بتفاصيلها، فلقد هبّت رياح الحزن طريقها املعكوس 
وظّلت الطيور يف أعشاشـها خائفة ترتقب اآلتي إليها 
ليسـتِظل، عىس أن يتذكر شـيئاً مؤملـاً فيرضب عىل 
جـذوع الشـجر بحرقة، فتطـري هاربـه ُمجربة دون 

استئذان. 
«غريٌب ذاك الرأس بني أياٍد ساقطة تمألها الُجبن، 
غريـٌب كغربِة مكـروٍب ضاِئع، لقد أعمـى أبصاَرهم 
نوُر وجهه فطرقت الهزيمة بابهم الهش حتى هاجت 
نفوَسـهُم الذليلة لذبحه بُغضاً، لتحتضن الرماُل َدمُه 
باكية وهي تقـول: «فزت وخرس هنالـك املبطلون»، 
دقات سـاعة تُعَزف أوشـكت عقاِربُها الوقوَف ِببُطء 
وبصيص من النور الواهم تسـلل خلسـًة لنوافذ عىل 
هـا الظـالم، تجمـَد اليـأُس قليًال يف  املحـك أن يَكِرسُ
األذهان عـىل أمِل العودة أَو الرحيـل، فتعاقبَت األيّام 
حتى أصبح مغرتباً يف قلوب محبيه، يُرسلوَن سالَمهم 
إليه مع هدهٍد ُحلُمهم ِبعودته، كالذي يرمي ِبشبَاِكه 

البحر ليصطاَد وينتظر!. 
يَصمتون عـىس أن تالمـَس البُرشى َمشـاِعُرهْم، 

وينقطع خيط االنتظار فتتوُه بحثاً عنه ولم تجده!
يعـود خائبـاً منكـرساً وال يعلم أن السـالم كله قد 
حمـل روحـه الطاهـرة ورحـل إىل أعايل الجنـان! لم 
يكونـوا عابري سـبيل يف هذه الحياة! بـل هم حكاية 
عشـق أبدية اسـتوحت جمالهـا من جناح فراشـة، 
جرحتها رياُح الخريف اآلتية بشدة فطارت بجناحها 
اآلخـر وعانقت الزهـر وهي ذابلـة، فارتوت وأزهرت 

من ثقتها. 
ُفصولُهـم كلُهـا َربيع فصنعوا مـن الحياة الفصل 
الخامس الـذي تَحـىل بهاماتهم عـىل أرض املعركة، 
فلقـد نبت الـورد من فوهـات بنادقهم، وفـاَح أريُج 
الشـهادة حني امتـألت أكتاُفهـم بغبـاِر املعركة ولم 
قصصهـم  أن  لتعلمـوا  بالحـروف  تَعمقـوا  يُبالـوا، 
اجتاحهـا الخيال فاشـتدت واشـتدت حتـى ارتقت، 

فأصبحوا من روايات السماء السابعة. 

دطعُع الاماجغح
طتمعد المشربغ

نعلـم جميعاً صغاراً وكبـاراً أن الجمهورية اإلسـالمية 

اإليرانيـة تتعـرض ملؤامـرة خارجيـة عظيمـة وقـد عمل 

أعداء إيران لعقود عىل إيجاد ثغرة بسـيطة يف بنية النظام 

اإليرانـي يمكـن الدخول منهـا ورضب إيران مـن الداخل 

بعـد أن عجزت أمريـكا وبريطانيا والكيانـات الصهيوني 

والسـعودّي واإلماراتـي وطابـور طويـل مـن الـدول من 

االقرتاب ومواجهة إيـران بطريقة مبارشة وإيقاف عجلة 

التنمية وتحول إيران إىل دولة عظمى. 

وقد كان ألعداء الجمهورية اإلسالمية محاوالت سابقة 

وكثـرية للتسـلل إىل الداخـل اإليراني وخلق أزمـات مماثلة 

لكن تم إحباط تلك املحاوالت بوعي وإدراك شـعبي بحجم املؤامرات عىل 

بالدهم. 

فالشـعب اإليرانـي بل األغلبية الكبـرية من الشـعب اإليراني يعلمون 

األهـداف الحقيقية لتلك الـدول ويعلمون أن أمريكا التـي تذبح وتنهب 

ثـروات الشـعوب واألمـم ال تهتـم أَو تكـرتث لحريات وحقوق الشـعب 
اإليراني بل تسـتخدم تلك الشـعارات لتحقيق أهداف وأغراض قذرة مثل 
مسـمار جحا وأن آخر يشء قد تهتم له أمريكا وتلك الدول 
التـي تـذرف دموع التماسـيح عىل وفاة فتـاة إيرانية هو 
حيـاة وحريات الناس يف إيران بل الغرض إسـقاط النظام 
يف إيـران الذي يرفض الخضوع والركـوع للهيمنة الغربية 
ويشكل تهديدا ألمن الكيان الصهيوني ومصالح أمريكا يف 
املنطقة وتكرار السـيناريو الليبي والعراقي والسـوري بل 
أسـوأ بكثري إحراق الجمهورية اإلسالمية بما يف ذلك أُولئك 
املحتجـون حتى ال يبقى يشء أَو قوة يف املنطقة قادرة عىل 

الوقوف يف وجه الهيمنة واملخّططات الصهيونية. 
وعلينـا أن ندرك أن األعداء لن يتوقفـوا عن محاوالتهم 
إغراق مجتمعنا بالرذيلة واالنحالل والفوىض وإشعال الفتن 
واألزمات وأن بناء الجدران والحواجز القديمة لم تعد مجدية ولن تصمد 
وعلينا ابتكار وسائل جديدة قائمة عىل تعزيز الوعي والقناعات الفردية 
والجماعية وخلق مجتمع قادر عىل مواجهة الغزو الثقايف دون أن يغرق 

أَو يتأثر بتلك الثقافة الشاذة عن الفطرة السليمة والعقل واملنطق. 

تاى تارغُت الغمظ لط غسَطْط طظ اقجاعثافتاى تارغُت الغمظ لط غسَطْط طظ اقجاعثاف

صطر طظ الجاوغئ اإلصاخادغئ لثفاغا سائث خسائر المعظثغالصطر طظ الجاوغئ اإلصاخادغئ لثفاغا سائث خسائر المعظثغال

شعث حاضر أبع رأس

لم يأِت العدواُن عىل اليمن؛ ِمن أجِل نهب ثرواته املعدنية 

والنفطية أَو السـمكية، وال ِمن أجِل احتالل جزره ورسقة 

حارضه ومستقبله فقط، إنما جاء أَيْـضاً ليرسق ماضيه 

وتاريخه وهذا هو األهم بالنسبة لتحالف العدوان. 

عدوان همجي يسـتهدف ُكـّل يشء يف اليمن، اسـتهدف 

األرض واإلنسـان، وحتى الحيوان، وحتـى القطع األثرية 

يف اليمن لم تسـلم من السطو والرسقة، من ِقبل عصابات 

تابعة لدول العدوان، ليتم بيعها يف املزادات األجنبية. 

إن هـذا الهجـوم العدوانـي الرشس عىل مـايض اليمن 

وتاريخه لهو نابٌع من شـعور دول العدوان بالنقص والتقزم أمام اليمن 

عمالق الحضارة والتاريخ؛ وكونها ال تعد عن أنها ُمَجـّرد كيانات طارئة 

ال تاريـخ لهـا وال حضارة تعاني من أزمة ثقافيـة وفكرية، فهي جاءت 

تعالـج أزمتها الثقافية والفكرية باالسـتيالء عىل تـراث اليمن، فإما أن 

تقيض عىل تراث اليمن وتدّمـره بشكل كامل، أَو تدعيه لنفسها، أَو تقوم 

ببيعه يف املزادات األجنبية. 

املهم لـدى دول العدوان هو أن اليمـن ال يظل محتفظاً 

بالكنـوز األثرية لديـه والتاريخية، رامية بذلك إىل تنشـئة 

ة وال تاريـخ، وإىل إفقاد  أجيـال جوفاء ليس لهـا ُهــِويـَّ

اليمن ميزته الحضارية، وثقله التاريخي. 

لكـن الحقيقـة هـي أن هـذه الكيانـات سـوف تدفـع 

الثمـن باهظاً ال محالة، جراء عدوانهـا عىل حارض اليمن 

وماضيـه، ومهمـا فعلت يف سـبيل تضخيم نفسـها، فلن 

تكون بأكثر من ُمَجـّرد كيانات صغرية وطارئة وسـتظل 

كذلك، أما الشعوب الكبرية وصاحبة الرصيد التاريخي، وإن جار الزمان 

عليها إال أنها باقية عىل موعد حتمي مع مستقبل واعد بالعزة والكرامة، 

ونهضة متجددة، بإذن الله تعاىل. 

غعظج السعجعة
بدايـة يجـب ان نفصـل بـني هواية 
وعشـق لعبـة الكرة كهوايـة ولعبة لها 
وبني  وعاملهـا،  وجمهورهـا  شـعبيتها 
موضوع اقتصادي ملرشوع اسـتثماري 
تم تشييده ألكثر من عرشة اعوام بمبلغ 
تجـاوز ال (٢٢٠ مليـار دوالر ) ٧ مليار 
و٢١٣  املالعـب  لتجهيـزات  خصصـت 

مليار خصصت للبنية التحتية !! .
اذاً نحـن امام مبلغ مـايل مهول جدا 
تم اإلسـتثمار به بعائد متوقع عىل اكثر 
تقديـر بحسـب التوقعـات الرسـمية ، 
لن يتجـاوز العائد ١٧ مليـار دوالر، اي 
بخسـارة مالية تقدر باكثـر من ٩٥ % 
مـن قيمة اجمايل املبلغ املسـتثمر  ٢٠٣ 
مليـار خسـارة اكيدة سـتتكبدها قطر 
حسـب التوقعات الرسـمية ، فهل هذا 
اإلنفاق وهذه الخسـارة غري محسـوبة 
حتـى يتـم اهدارها ونحـن نتحدث عن 
مئـات املليارات مـن الـدوالرات ، ام ان 

خلف هذه األكمة رس !!؟ 
الـدول  تتسـابق  معلـوم  هـو  كمـا 
عـىل االسـتضافة للمونديـال وتنفق يف 
تجهيـزات الفعاليـة ولكـن كل الـدول 
التي اسـتضافت الفعاليـة كان اجمايل 
انفاقهـا اليتجاوز ال ٥% ممـا انفقته 
قطـر ، ومحسـوب ذلك االنفـاق بقصد 

االسـتثمار السـياحي من خالل عملية 
جذب و تعريف جماهري العالم املشجع 
واملتابـع واالعـالم املصاحـب للفعالية 
بالقيام بتعريف وجـذب تلك الجماهري 
تعريـف  خـالل  مـن  فيهـا  للسـياحة 
مصاحب لالعالم والحضور الجماهريي 
املشـجع واملتابع مـع مزايـا البلد التي 
تتمتع بها من عوامل ومقومات واماكن 
جـذب سـياحية تراهن بها يف اسـرتداد 
عائـد ذلـك االنفـاق وتحسـني دخلهـا 
واقتصادياتها ، مـن إجل نمو متصاعد 
للعائـد اإلسـتثماري املتوقـع عىل املدى 

القصري واملتوسط لقطاع السياحة .

 وبالتـايل مالـذي تمتلكـه  قطر من 
عوامـل جذب سـياحية تؤهلهـا لضخ 
كل هذا األنفاق املهول يف البنية التحتية 
لقطاع السـياحة !!! وهـي ذلك البلد ذو 
املناخ الحـار والجاف حيث ال تمتلك اي 
عوامل او مقومـات او مناظر او اجواء 
مناخية بيئة وطبيعية سـياحية خالبة 
وجذابة ، فما هي استثمارات السياحة 
املتوقعـة لـكل تلـك االنشـاءات للبنية 
التحتيـة التـي تمـت بالتـالزم لفعالية 
املونديال ، والذي تراهن عليها قطر بهذا 
االنفاق املهول ، وماهي عنارص الجذب 
املتوقعة التي تراهـن عليها قطر خالل 

و بعـد فعاليـة املونديـال وقـد صارات 
كل تلـك املالعب مهجـورة وخاوية عىل 

عروشها .
اذاً الشـيئ املؤكـد لكل ذلك التشـييد 
الذي تم ويتم يف قطـر ، هو يف الحقيقة 
نسـخة مكررة لسـيناريو انشاء مدينة 
دبـي األماراتية ، يف ذات الهـدف والبعد 

اإلسرتاتيجي واإلقتصادي .
  اي ان مايتـم مـن انشـاء وتشـييد  
اإلسـتثمار  بقصـد  هـو  اسـتثماري 
السـياحي الرتانزيت يف الدعارة وغسيل 

األموال نفس دبي تماما . 
واملقاولـون  واملسـتثمرون 

التحتيـة  البنيـة  لتلـك  واملسـتأجرون 
ومقاهـي  ومطاعـم  الفنـادق  مـن 
وبـارات وحانـات وغريهـا هـم اليهود 
هـذه  عـىل  املسـيطرون  اإلرسائيلـني 
التجارة واملستحكمون عىل هذا القطاع 
األستثماري الوسخ يف العالم وإن تواروا 

عن انظار الشعب القطري. 
كل  وسـخرت  وهبـت  قطـر  ان  اي 
مقدمـة  خدمـة  يف  وانفقتـه  ثروتهـا 
باملجان لرأسـمالية الصهيـو امربيالية 

العاملية لالستثمار فيها.
وسـتالحظون كيـف سـتتم عمليـة 
الرتويج لقطر كقلعة اقتصادية وموقع 
اسرتاتيجي ومقومات سياحية وانفتاح 
وتنوع ثقايف وحريات ووووو..الخ  لشد 
وجـذب انظـار العالـم اليهـا وصناعة 
صورة ذهنية يف ذات السـياق ،  وترويج 
اعالمـي مكثف من خـالل عملية ابهار 
بتلـك التجهيـزات و البنيـة اإلنشـائية 

الحديثة . 
حوكمـة  سـيتم  كيـف  وسـتجدون 
وثقفنة وقوننة وشـعبنة دويلة قطر يف 
ذات الهدف ، و بمراحل متسلسله تسري 
عليها بذات األلية والوسـائل والسياسة 
التـي سـارت عليها دبـي ، ولكن بفرتة 
زمنية قصرية ، يف ضل التسابق والتناس 
الخليجي املهرول لذات الهدف بني قطر 

والسعودية  واأليام بيننا .

كتابات
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الصسعُد والاثاذُل سظ طعاَجعئ افسثاء لغج طظ (التضمئ) 
يف حغء.. ولظ غظسط بالسقم طظ عضثا ظعةه

 : بحرى المتطعري:
ألقـى الشـهيُد القائـُد سـالُم اللـه عليه 
ْفنَا إَِليَْك نََفًرا  محـارضًة ــ ملزمة ـ [َوإِذْ َرصَ
] متنـاوالً فيها موقـَف الجن من  ِمـَن اْلِجـنِّ
القرآن الكريم وِمن الرسـالة املحمدية، حيث 
كان موقـُف الجن أحسـَن وأفضَل بكثرٍي من 
موقف اآلالف من البرش الذين يُْدَعون إىل دين 
الله، وكتاب الله، فيصموا آذانَهم عن الهدى، 
بل ويجمعون كيَدهم ملحاربة اإلسالم، ونبي 
اإلسـالم، وَوَرثَـة الكتاب أعـالم الهدى، فقد 
حكـى عنهم أنهم وصلوا إىل عند رسـول الله 
صىل الله عليه وآله وسـلم واستمعوا للقرآن 
بإنصات شـديد، جزء من القـرآن، وفهموه، 
وانطلقـوا إىل قومهـم منذرين لهـم، وداعني 
لهم إىل اإلسـالم، لذا فقد سطر الله يف القرآن 
الكريم سورة كاملة باسمهم [سورة الجن]، 
وذكر موقفهم أَيْضاً يف سـورة األحقاف، َعّل 
البرش يأخذون العربة منهم، يف عدم الكتمان 

للهدى، وتبليغه بطريقة موفقة.

املبئطعن.. غرتضعن الغصغظغات، 
وغمغطعن إىل اقتاماقت!!

أشـار الشـهيُد القائُد سـالُم الله عليه إىل 
مواقـف املرجفني واملثبطـني يف األمة، وكيف 
أن ُكّل جرائم اليهود أمسـت واضحة وضوح 
الشـمس أمامهـم، وأنهـا سـتصل إليهم ال 
محالـة، ولكنهم يحاولون أن يتناسـوا ذلك، 
أال يبـرصوا الواقـع، ويرفضـوا أن يرصخوا 
بكلمـات املـوت لهـم، بالرغم مـن أن أولئك 
يعملون عـىل إماتتنا فعالً، حيـث قال: [من 
املتوقـع أن تسـمع مـن بعض النـاس هنا، 
وهنـاك: يسـخر من هذا الشـعار، أو يتهرب 
من املشـاركة فيـه، أو يخـّوف اآلخرين من 
أن يرفعـوه، فيتوقـع أنـه قد يحصـل كذا أو 
قـد يحصل كـذا، أو ربمـا، أو احتمـاالت...، 
وهـذا هـو مـن ضعـف اإليمـان؛ ألننـا نجُد 
هـذا الشـخَص هو مـن ينطلق عىل أسـاس 
االحتمـاالت، ويرتك اليقينيـات، اليقني الذي 
يأمر بالعمل يف القرآن الكريم، الخطر املتيقن 
العمل املتيقن جدوائيته، يرتك اليقني، ويميل 
إىل االحتماالت: [ربما يكون هذا الشعار يثري 
الدولـة فيحصل يشء، ربمـا هذا يثري أمريكا 

فيحصل يشء!].

اقجاثقُل بأتثاث التادي سحر 
طظ جئامرب2001م:

واسـتدل الشـهيُد القائُد سـالُم الله عليه 
عـىل أن اليَُهْوَد والنصارى أكثر اهتماماً بأمر 
أمتهم منا، وذلك برّدة فعلهم تجاه املسـلمني 
بشـكل عام، بعد أحداث 11/ من سبتمرب يف 
نيويورك، حيث قـال: [حادث واحد حصل يف 
نيويـورك حـادث واحد تحرك لـه املواطنون 
من اليهود والنصارى يف مختلف بلدان أوروبا 
ورضبوا املسـلمني يف الشـوارع وهاجموهم 
إىل مسـاجدهم وإىل مراكزهـم وُقتـل كثـري 
منهم وسجن كثري وأوذي كثريٌ من املسلمني 

هناك، انطلقوا هم عىل أسـاس حادث واحد 
عىل مبنـى واحد، أما نحن فمئـات الحوادث 
عىل أمـم بأكملهـا عىل عـرشات املباني عىل 
عرشات املسـاجد عىل عرشات املستشـفيات 
عـىل عـرشات املـدارس يف مختلـف املناطق 
اإلسـالمية وال نتحرك، أليس هـذا يعني بأن 
أولئك أكثُر اهتماماً بأمر أمتهم أكثر منا؟ هم 
من انطلقوا حتى يف اسرتاليا، - وأين اسرتاليا 
من أمريـكا؟ - ويف بريطانيا ويف فرنسـا ويف 
أملانيـا ويف مختلـف املناطق، انطلقـوا إليذاء 
املسـلمني ورضبهم بعد ذلك الحادث، حادث 
عـىل مبنى واحد وليس من املحتمل أن يكوَن 
ذلـك بتخطيط أيَّة جهة ال دولة إسـالمية وال 
دولة عربيـة وال منظمة من املنظمات داخل 
هذه البلـدان، وإنما هو من عمل الصهيونية 
نفسـها، فأنت عندما تشـاهد أنهم يميتون 
أمتـك ويميتـون دينك فعـالً - بالفعل وليس 
بالقول فقط - ثم تجبن أن تقول قوال: املوت 
ألمريكا - املـوت إلرسائيل، أليـس هذا يعني 
بأنك لم تصبح شـيئاً ولم تعد شيئاً؟ وأنك يف 

الواقع أصبحت صفراً يف هذه الحياة].

الظاس املساملعن الُسّجل.. عط أول 
طظ ُغدربعا:

وحـذَّر سـالم اللـه عليـه مـن املواقـف 
الخطـرية التـي يتخذها بعض النـاس تجاه 
القعـود  إىل  الدعـوة  يف  واملتمثلـة  أعدائهـم، 
والسـكوت، ويرون أن ذلك (حكمـة) وأنهم 
بذلك سيعيشـون يف أمان، حيـث قال: [الذي 
ينطلـق ليثبـط وإن كان قد فهـم فعالً لكنه 
ـه يشء، ال يهمه إسـالمه،  إنسـان ال يُهــمُّ
ال تهمه أمته، يسـكت ألنه يرى أن سـالمتَه 
يف أن يسـكت، ويـرى أنـه عندمـا يتجـه إىل 
السـكوت أنه الشـخص الحكيـم الذي عرف 
كيف يحافظ عىل أمنه وسـالمته. نقول: أنت 
غالط عىل نفسـك، أنت تجني عىل نفسك من 
حيث ال تشـعر، أنت تهيئ نفسـك ألن يكون 
لـك عدّوان مقابـل عدو واحد، أنـت ال تتأمل 
األحـداث جيداً حتـى تعرف أن أولئـك الذين 
وقفوا موقفك هم عـادة الضحية األوىل أمام 
ُكّل حـدث يحصل، عندما نشـاهد التلفزيون 
سـواء عـن أفغانسـتان أو عن فلسـطني أو 
غريها، ألستم تسـمعون ونسمع جميعاً أنه 
كثري من أولئك رضبوا وقتلوا ودمرت بيوتهم 
وهـم كمـا يقولون عـزَّل، العزل هـم هؤالء 
الذين هم كــ [األثوار]يعتزلون وهم من قد 
قـرروا بأنـه ال دخل لهم وأنهم َسيسـلمون، 
هم شاهدهم هم يكونون هم الضحية وأول 
من يُرضب، إنهم ال يسـَلمون أبداً، ُرضبوا يف 

أفغانستان وُرضبوا يف فلسطني]. 
ويف نفـس السـياق قـال أيضـاً: [ونقول 
التفكـري:  هـذا  يفكـرون  مـن  أَيْضـاً  لهـم 
تابعـوا التلفزيون وسـرتون.. هـل إن أولئك 
املجاهـدون وحدهـم يُرضبـون املجاهدون 
يف الشيشـان ويف البوسـنة ويف فلسطني ويف 
لبنـان ويف أفغانسـتان ويف أي منطقـة؟ أم 
أن الـرضب األكثـر والنقص األكـرب يأتي يف 

َمـْن؟ يف أولئـك الذين قرروا القعـود، هم من 
تسـمع عنهم يقال عنهم (مدنيـني وُعّزل)، 
ثم انظر أولئك املدنيني والعزل هل هم نسـاء 
َوأطفـال؟. أم أنـك تـرى فيهـم الكثـري من 
الشـباب، ترى فيهم الكثري من الرجال الذين 
كان باسـتطاعتهم وبإمكانهـم أن ينطلقوا 
يف عمل فذلوا وُدِمرت بيوتهم عىل رؤوسـهم، 
ودمـرت مزارعهم ثـم أصبحـوا يبكون كما 
تبكي النساء، ثم يف لله وال يف سبيله. ال يرون 
ألنفسـهم عزاً وال مجداً أمام ما يشـاهدونه 
من دمار، لكنك أنت عندما تنطلق يف مواجهة 
عدوك فإنك سـتُكون أقل أملاً يف داخل نفسـك 
أمام ما تشـاهد من رضباتهـم يف بيتك أو يف 
أوالدك. السـيد حسـن نرص اللـه عندما قتل 
ابنـه هل بكى كما يبكـي أولئك؟ بكل ارتياح 
بـل قال عـن ابنه أنه هـو من هاجـم أولئك 
وغزاهم هم، لم ينتظر يف بيته حتى يأتوا هم 

فيرضبوه، هكذا كالم الرجال].

املعاصُش التضغمُئ الاغ غةُإ 
اتثاُذعا ضث الغععد:

َد الشـهيُد القائـُد سـالُم اللـه عليـه  وفنـَّ
أقـواَل البعض بأن الحكمـَة تقتيض املهادنة 
والسـكوت، وعدم تأجيج اليهـود والنصارى 
ضدنـا، أو تأجيج الحكومة ضدنـا، وأن هذا 
سيؤدي إىل السـالمة والعيش بأمان!! فقال: 
[إن مـن يَْسـَلم حقيقـة ومن هـو أبعد عن 
الخطر حقيقة ومن ترىض نفسـه حتى ولو 
أصابـه يشء هم املجاهـدون {أَنَْجيْنَـا الَِّذيَن 
ـوِء}، وقال سبحانه وتعاىل يف  يَنَْهْوَن َعِن السُّ
آية أخرى: {َكذَِلَك َحّقاً َعَليْنَا نُنِْج اْلُمْؤِمِننَي}. 
املؤمنـون هم من يأمرون باملعروف وينهون 
عن املنكـر، هم من يجاهدون يف سـبيل الله 
بكل مـا يسـتطيعون، هؤالء هـم من يصح 
أن يقـال لهـم - بمعنـى الكلمـة مسـلمون 
- واإلسـالم هـو ديـن السـالم ملـن؟ ملن هم 
مسـلمون حقيقة؛ ألنهم من يبنون أنفسهم 
ليكونوا أعزاء أقوياء، هم من يبنون أنفسهم 
ليسـتطيعوا أن يدفعـوا عن أنفسـهم الرش، 
ليدفعـوا عـن أنفسـهم الظلـم، ليدفعوا عن 
بلدهم الفسـاد، ليدفعوا عـن دينهم الحرب، 
فهـم أقـرب إىل األمـن والسـالم يف الدنيا ويف 

اآلخرة]. 

(بصغئ السغش، أبصى ولثا، وأضبر 
سثدًا)

واستشـهد سـالُم الله عليه بكالم لإلمام 
عـيل عليـه السـالم يحـث فيه عـىل وجوب 
العمـل عـىل أن يكـوَن املجتمُع قويـاً، معه 
أسـلحة قوية، مؤثرة عىل العدو، لكي يرهب 
جانبنا، ويعمل لنا ألف حسـاب، واستشـهد 
أَيْضـاً بمقارنة بسـيطة بني قـوة اإليرانيني 
والفلسـطينيني، حيـث قال: [نحـن نعلم أن 
الغـرب أن أمريكا وإرسائيل تحمل من العداء 
إليـران أكثـر ممـا يحملونه للفلسـطينيني، 
شـيئاً  يعملـوا  أن  اسـتطاعوا  هـل  ولكـن 
باإليرانيـني؟ وهـم مـن يمتلكـون صواريَخ 

نوويـة،  قنابـل  ويمتلكـون  املـدى،  بعيـدة 
ويمتلكون ُكّل يشء؛ ألنهم يعرفون أن أولئك 
ليس من السـهل أن يدخلـوا معهم يف حرب، 
سـتكون حرباً منهكـة جداً لهـم يف مختلف 
املجاالت، كما قال اإلمام عىل (عليه السـالم) 
((بقية السـيف أبقى ولداً وأكثر عدداً)) إنما 
يأتـي النقـص يف من يجعلون أنفسـهم كما 
نقـول [مدافخ] أولئـك العزل.. ألـم يقتل يف 
أفغانسـتان الكثري من أولئك؟ قرى بأكملها 
ُدمـرت. هنـاك الحـرسة أن تدمـر بيتك وأن 
تقتـل أرستـك، وأنت ال تـرى أنك قـد عملت 
بالعدو شـيئاً، سـتندم عىل أنك اتخذت قراراً 
كان قراراً خاطئاً بالنسبة لك وكانت نتيجته 
عكسـية عكس ما كنت قد رسـمته لنفسك، 
إنهم ال يسـلمون أبـداً أولئك الذيـن يقولون 
ألنفسهم: [أما نحن ما لنا حاجة]. ويقولون 
كما يقـول املنافقون عندما يـرون املؤمنني 
ينطلقـون يف مواقف - مهما كانت بسـيطة 
- عندما يرون املؤمنني ينطلقـون يف مواقف 
ضــد دولة كـربى {َغرَّ َهـُؤالِء ِدينُُهـْم}، ألم 
يقل املنافقون يف ذلك العرص أيام رسول الله 
(صلـوات الله عليه وعىل آلـه) عندما انطلق 
املسـلمون ملواجهة دولة الروم، ودولة الروم 
كمـا تواجه أمريكا اآلن: {َغرَّ َهـُؤالِء ِدينُُهْم} 
مسـاكني مغفلـني يذبحون أنفسـهم، كيف 
باسـتطاعتهم أن يؤثروا عىل دولة عظمى؟! 
ال، إن املغروريـن هم أولئك، هـم الذين غّروا 
أنفسـهم. وجاء القرآن الكريـم ليؤكد أَيْضاً 
أن مـن يتخذون قـرارات كهـذه - ليقعدوا - 
إنهم لن يسـلموا وهم من ستنالهم العقوبة 
بأضعاف أضعـاف مـن اآلالم والنقص أكثر 

مما يعاني منه املجاهدون].

تبئغُط املظاشصني لطمسطمني يف 
غجوة تئعك:

ولفت سـالُم الله عليه إىل موقف املنافقني 
يف املدينـة املنـورة، عندما قـرََّر رسـوُل الله 
صـىل الله عليه وآلـه وسـلم أن يذَهَب لغزو 
الروم، وأنهم عملـوا جاهدين عىل أن يثبطوا 
املسـلمني، وقد سـطر الله ذلك قرآنا يتىل إىل 
يـوم القيامة، وذكـر هذا األمر فيه إسـقاط 
عـىل الواقع الذي نعيشـه، حيث أن املرجفني 
كثـريون يف زمننـا، حيـث قـال: [ويقولـون 
كما يقـوُل املنافقون عندما يـرون املؤمنني 
ينطلقـون يف مواقف - مهما كانت بسـيطة 
- عندما يرون املؤمنني ينطلقـون يف مواقف 
ضـد دولـة كربى {َغرَّ َهُؤالِء ِدينُُهْم} ألم يقل 
املنافقـون يف ذلـك العـرص أيام رسـول الله 
(صلـوات الله عليه وعىل آلـه) عندما انطلق 
املسـلمون ملواجهة دولة الروم، ودولة الروم 
كمـا تواجه أمريكا اآلن: {َغرَّ َهـُؤالِء ِدينُُهْم} 
مسـاكني مغفلـني يذبحون أنفسـهم، كيف 
باسـتطاعتهم أن يؤثروا عىل دولة عظمى؟! 
ال، إن املغروريـن هم أولئك، هـم الذين غّروا 

أنفسهم].
مضيفـاً أن َمـن يفر من املواجهـة خوفاً 
من املوت فإن املوت سـيأتيه ال محالة، حيث 

قال: [وجاء القرآن الكريم ليؤكد أَيْضاً أن من 
يتخـذون قرارات كهـذه - ليقعدوا - إنهم لن 
يسلموا وهم من ستنالهم العقوبة بأضعاف 
أضعاف مـن اآلالم والنقص أكثر مما يعاني 
منه املجاهـدون. إن الله حكيـم وبيده أمور 
النـاس جميعـاً، فأنـت ال تفكُر أنـك عندما 
تخطط يف داخل نفسـك فرتّجح أن تقعد وأن 
قعودك هو السـالمة، إن هنـاك َمن هو عليم 
بذات الصدور، هو يعلم ما يف أعماق نفسـك 
وهو لن يغفل عنك؛ ألنك واحد من املسلمني، 
إنـك واحد ممـن هو يف واقعه قـد أعطى الله 
ميثاقاً؛ عندما تقول بأنك مسلم وأنك مؤمن، 
إنـك حينئٍذ ممـن يقر عىل نفسـه بأنه ممن 
قالـوا سـمعنا وأطعنا، وهذا هـو ميثاق بني 
اللـه وبني اإلنسـان، الله الـذي يعلم بأعماق 
رسائـرك، برسائرك يف أعماق نفسـك هو من 
سـيجعل ما تفكر فيه بعيداً َومستحيالً {أََلْم 
تََر إَِىل الَِّذيـَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِرِهـْم َوُهْم أُلُوٌف 
َحـذََر اْلَمـْوِت َفَقاَل َلُهُم اللَّـُه ُموتُوا} ألم يقل 

الله هكذا، موتوا؟].

أرادوا الصسعَد لضغ َغْسَطُمعا.. إذن لظ 
َغْسَطُمعا: ــ

واسـتنكر سـالُم الله عليه أولئك املثبطني 
املنطلقني يف الناس يشـريون عليهم بالقعود 
َوالسـكوت وعـدم منـارصة الحـق؛ ألن ذلك 
هو (الحكمـة) والذكاء والدهاء والسياسـة 
تقتـيض هـذا، فقـال: [وأنت تلمـس أنت يف 
زمانـك وأمام مـا تقوم به مـن عمل، تلمس 
أولئـك الذين قـرروا ألنفسـهم أن يسـكتوا، 
وأن ينطلقـوا ليثبطـوا عنـك، تراهم فرحني 
بما هم عليه، أنهم يرون أنفسـهم الحكماء 
واألذكيـاء، والذيـن فهمـوا كيـف يبعـدون 
أنفسـهم عـن الخطـورة، هنا قـال الله عن 
أمثالهم: {َفِرَح اْلُمَخلَُّفـوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخالَف 
َرُسـوِل اللَِّه َوَكِرُهـوا أَْن يَُجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلِهْم 
َوأَنُْفِسـِهْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه} كرهـوا، ضعف يف 
إيمانهـم، ضعـف حتـى يف رجولتهـم، ليس 
لديهم إباء كما لدى الرجال، وقالوا لآلخرين: 
{ال تَنِْفُروا ِيف اْلَحرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشـدُّ َحّراً َلْو 

َكانُوا يَْفَقُهوَن.
عـدم  كان  إن  بأنهـم  أولئـك  يهـدد  ألـم 
خروجهـم تحـت عنـوان: أن الوقـت حار ال 
نسـتطيع أن نخـرج يف الحـر هـو يف الواقع 
ليـس عذراً حقيقياً، وليس عـذراً ُمربراً، أنتم 
قعدتم دون مربر، وأنتم تشـاهدون رسـول 
الله (صلوات الله عليه وعىل آله) وهو إنسان 
كمثلكـم يؤملـه الحر والربد، فهـل أنتم أرحم 
بأنفسـكم وتؤثرون أنفسكم عىل رسول الله 
(صلوات الله عليه وعـىل آله)! لو كان هناك 
يف القضيـة مربر لقعد هو، لكـن ليس هناك 
مـربر، وليس هـو ممن يبحث عـن املربرات 
للقعود {ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشـدُّ َحّراً} ماذا يعني 
هذا؟ أليس يعني هـذا بأن قعوَدكم عصيان، 
وأن قعوَدكـم مـن منطلق أنكـم تريدون أن 
تَسـلموا، إذاً فلن تسـلموا، وراءكـم النار إن 

كنتم تفقهون].

لـو صب األمريكيون ُكّل ما لديهم من قوة عليك وحدك أنت ملا سـاَوى ذلك 
كله يوماً واحداً يف نار جهنم؛ ألنك ُهنا بأول رضبة، بأول شـظية سـتموت، ثم 
ال تحس بأي يشء بعد ذلك، ولو صبوا عليك ُكّل أسـلحتهم، ولو افرتضنا أَيْضاً 
أنك سـتبقى حيـاً وصواريخهم توجه إليـك، وقنابلهم توجه إليـك أَيْضاً حتى 
آخر قطعة يمتلكونها لكان ذلك أَيْضاً ال يسـاوي سـاعة واحدة يف قعر جهنم. 
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بل لو نعقل ونفهم، أن ُكّل ما يتوعدنا به اآلخرون يف هذه الدنيا، ال يسـاوي 

الحرسات والندم الذي قد يتعرض له اإلنسان يوم القيامة إذا قدم عىل الله وهو 
ممن عصاه، وصدف عن رضاه.. تلك الحرسات، وذلك الندم الشـديد يقول الله 
- وهو ينقل لنا صورة من مشـاهد ذلك الندم الذي سيحصل للعاصني - يقول 
تعـاىل: {َويَْوَم يََعضُّ الظَّاِلـُم َعَىل يََديِْه} يعض أنامله مـن األلم، من الندم، من 
الحرسة: {يَُقوُل يَا َليْتَِني اتََّخذُْت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً يَا َويَْلتَا َليْتَني لْم أَتَِخذْ ُفالنًا 
َخِليْـالً َلَقـْد أََضلَِّني َعِن الذِّْكِر بَْعَد إِذْ َجاَءِني} أليسـت هذه كلها عبارات حرسة 
ونـدم؟ نـدم يقطع القلوب، يعض املجرم، يعض الظالـم عىل يديه يعضها من 

شدة األسف، واأللم، من الحرسة والندم. [معرفة الله ــ الدرس 15]

بـل قـد يحدث لك هنا يف الدنيا وأنت تملك الكثري، الكثري من وسـائل الرتف 
والراحـة، فيعرض لك أمـراض تحول بينك وبني أن تتمتع بما بني يديك، فرتى 
اآلخرين من حولك يتمتعون بكل ما لديك وأنت ال تسـتطيع أن تذوق من هذا، 
وال أن تقرب هذا، من شتى األصناف التي تمتلكها، تلك األصناف التي بعت بها 
دينك، تلك األصناف التي أحبطت بها ذمتك، وأهلكت بها نفسك. إذاً فليس يشء 
هنا يف الدنيا من النعيم، وال من وسـائل الرتغيب ما يمكن أن تقارن بينه وبني 

موضع سوط يف الجنة. [معرفة الله ــ الدرس 15]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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عربية ودولية 

ا : طاابسات 
شنّت قواُت االحتالل اإلرسائييل، أمس األحد، 
حملَة اعتقاالت واقتحامات واسـعة يف الضفة 
الغربية املحتّلة، بالتزامـن مع اقتحام عرشات 

املستوطنني باحات املسجد األقىص املبارك. 
وقالـت مصادر محلية: إّن «قـواِت االحتالل 
اعتقلت املواطن أنس مجـدي غزال (20 عاماً) 
مـن مكان عمله يف مخبز بمنطقة وادي الهرية 
جنوبي الخليل، وأحمد شيحة من بلدة عناتا يف 
القدس املحتّلة، وعيل كاظم عبد السالم وأحمد 
نعمـان أبـو نعيم من قريـة املغـري يف رام الله، 
ومجاهـد نعيم أبو رسحان من بلدة العبيدية يف 

بيت لحم». 
ويف جنـني، اعتقلـت قوات االحتالل الشـاب 
ال مـن قرية عرابـة جنوبي  محمـد أحمـد رحَّ
املحافظـة يف أثنـاء تواجـده يف قريـة برطعـة 

جنوب غربي املدينة. 
ويف نابلـس، اعتقلت قوات االحتالل الشـاب 
مراد كعبي عقب اقتحام منزله يف مخيم بالطة 
رشق املدينة، أمـا يف القدس املحتّلة فقد اعتقل 
االحتـالل طفلـني من بـاب العمـود يف القدس 

املحتّلة بعد االعتداء عليهما بالرضب املربح. 
واسـتهدف مقاومون، الليلة املاضية وفجر 
اإلرسائيـيل  االحتـالل  لقـوات  مواقـع  األحـد، 
بالرصاص والعبوات املتفجرة يف نابلس وجنني. 
وأعلـن مقاومون تنفيذَ عمليـات إطالق نار 
منفصلة ضد نقطة عسـكرية لقوات االحتالل 
عىل جبل عيبال شـمايل نابلـس، وأُخرى صوب 

حاجز الجلمة شمايل جنني. 
عـرشات  اقتحـم  املحتّلـة،  القـدس  ويف 
املسـتوطنني باحات املسجد األقىص املبارك من 
تلمودية  باب املغاربـة، األحـد، وأدوا طقوسـاً 
بحماية مشّددة من قوات االحتالل الصهيوني. 
وأَفادت دائرة األوقاف اإلسـالمية يف القدس 
املحتّلة بأّن مجموعات متتالية من املستوطنني 
اقتحموا منذ سـاعات الصباح املسجد األقىص، 
طقوسـاً  وأدوا  اسـتفزازية،  جـوالت  ونفـذوا 

تلمودية يف باحاته. 
وأَشـاَرت مصادر إعالميـة، إىل أّن جماعات 
«الهيـكل املزعـوم» رشعـت بحشـد أنصارها 
لتنفيـذ اقتحامات واسـعة للمسـجد األقىص، 

يف عيـد «الحانوكاة» اليهـودي، الذي يبدأ يف 18 
كانـون األول/ديسـمرب املقبل، ويسـتمر مدة 

ام.  ثمانية أَيـَّ
ورداً عىل دعوات منظمـات الهيكل املزعوم، 
الحشـد  لتكثيـف  مقدسـية  دعـوات  أطلقـت 
والرباط يف املسجد األقىص، للتصدي القتحامات 

املستوطنني ومخّططات االحتالل. 
الجمعـة  عـدا  ا،  يوميّـٍ األقـىص  ويتعـرَُّض 
والسبت، لسلسـلة اقتحامات من املستوطنني، 
وعـىل فرتتني صباحية ومسـائية، وتزداد حدة 
ة  هذه االقتحامات يف األعياد واملناسبات الَخاصَّ
باالحتـالل، ضمن محاوالته لتقسـيم املسـجد 

زمانياً ومكانياً. 

ا : طاابسات 
شـهد الرئيـُس اإليراني السـيد 
إبراهيـم رئييس، عـرَض الوحدات 
والغواصة  السـطحية  النموذجية 
والطائرة التابعـة لبحرية الجيش 
يف  الثانيـة  البحريـة  املنطقـة  يف 
وذلـك  إيـران،  جنـوب  جاسـك 
البحريـة  القـوة  يـوم  بمناسـبة 
للجيش، بعـد وصوله إىل محافظة 

هرمزغان صباح األحد. 
محافظـة  إىل  زيارتـه  وخـالل 
هرمـزكان، قال رئييس يف إشـارة 
يف  مكـران  سـواحل  أهميّـة  إىل 
التجارة البحرية: أن «هذه املنطقة 
وبإْمَكانهـا  للبـالد،  اسـرتاتيجية 
اقتصـادي  مركـز  إىل  تتحـول  أن 

وتجاري كبري للبالد». 

كلمـة  يف  رئيـيس  َوأََضــاَف 
ألقاها بجمع أهايل ميناء جاسـك، 
اسـرتاتيجية  املنطقـة  «هـذه  أن 
هائلـة  طاقـات  وهنـاك  للبـالد، 
بإْمَكانهـا  مكـران  سـواحل  يف 
اقتصـادي  مركـز  إىل  تتحـول  أن 
وتجاري وسـياحي وإنتاجي كبري 

ومصدراً للدخل للبالد وليس فقط 
وسيسـتان  هرمزغان  ملحافظتي 

وبلوجستان». 
ويف اتصال عرب دائـرة الفيديو، 
اإليرانـي  الرئيـس  اسـتعرض 
األساطيل البحرية للجيش اإليراني 
الهـادي  املحيـط  يف  املتمركـزة 

والبحر األحمـر، وهي املجموعات 
للجيـش  َو87  َو86   85 البحريـة 
اإليرانـي أجرى رئيـيس محادثات 
مع قـادة هذه املجموعـات وقادة 
َوسـفينة  «باينـدر»  املدّمــرة 
«بنـدر عبـاس» للدعـم القتايل يف 
ميـاه البحر األحمـر، وكذلك قادة 
فرقاطة «مكران» واملدّمـرة «دنا» 
يف ميـاه املحيط الهـادئ، َحيُث تم 
إطالعـه عـىل آخر وضعيـة مهام 

هذه األساطيل. 
وتقع سـواحل مكران يف مدينة 
محافظـة  يف  السـاحلية  سـرييك 
وتمتـد  وبلوجسـتان،  سيسـتان 
وغـرب  إيـران  رشق  جنـوب  إىل 
الوجهات  مـن  وتعترب  باكسـتان، 
برمالهـا  الرائعـة  السـياحية 

الفضية. 

ا : وضاقت 

أّكــد عضـو املجلـس املركزي يف حـزب الله، 
الشـيخ نبيل قـاووق، أن املقاومَة هـي العقبُة 
العـدّو  مـع  التطبيـع  مشـاريع  أمـام  األكـربُ 

«اإلرسائييل». 
وشـّدد قـاووق عـىل أن «عجـز العـدّو عـن 
مواجهة حزب الله دفع أعداء لبنان للرهان عىل 
الفـوىض يف البلد وعـىل انهياره، وعـىل خيارات 

رئيس يخدم املطالـب اإلرسائيلية»، مضيًفا: أن 
«البلد يف حـال انهيار واملطلـوب انتخاب رئيس 
للجمهورية تكون أولويته إنقاذ البلد من األسوأ 
ومن االنهيار الشـامل.. نريد رئيساً للجمهورية 

ينقذ لبنان من أزماته وال يغرقه أكثر فأكثر». 
وتابع قائـالً: «إن الفريق الذي يحمل شـعار 
التحـدي واملواجهـة يدخل يف مواجهـة مع أكثر 
من نصف الشـعب اللبناني، هم يريدون رئيسا 
يتحدى املقاومة ويواجـه املقاومة وليس أعداء 
لبنـان وأزماته، ونحن يف لبنـان نمتلك معادالت 

داخلية حساسـة وهناك إنجازات صنعت بدماء 
الشـهداء ومعـادالت وطنية ال تسـمح لوصول 
من يراهن عليه العدّو، إنما نريد رئيسـاً يخفف 
مـن معانـاة اللبنانيني وتكـون أولويتـه إعادة 
الثقـة بـني اللبنانيـني وليـس اسـتعادة الثقة 
مع خصـوم وأعـداء لبنـان، وأصحـاب منطق 
التحدي واملواجهة أعلنوا عن شـعارات أكرب من 
أحجامهم تجـاوزوا فيها مرحلة طعن املقاومة 
يف الظهر ليعلنوا أنهم يريدون مواجهة املقاومة 
وجهـا لوجه وهـم بذلك يريـدون أخـذ البلد إىل 

الفتنة». 

وختـم الشـيخ قـاووق بالقـول: «جّربـوا يف 

املجلس النيابي سـبع مـرات أن ينتخبوا رئيَس 

مواجهة وتحدٍّ وفشلوا، وقد آن االوان أن يقتنعوا 

بأنهم غريُ قادرين عىل انتخاب رئيس مواجهة؛ 

ألَنَّ هـذا املنطق وصل إىل طريق مسـدود فكفى 

عناداً، وعليهم أن يتقبلوا حقيقة أن البلد يحتاج 

إىل حـوار وتوافـق وطني وهو الطريق االنسـب 

النتخاب رئيس للجمهورية». 

اساصاقٌت واجسٌئ وسمطغات إذقق ظار طظفخطئ بالدفئ 
املتاّطئ.. وطساعذظعن غصاتمعن افصخى املئارك

الرئغُج اإلغراظغ غحعُث سرضاً سسضرغًّا لطعتثات السطتغئ 
والشّعاخئ والطائرة يف غعم الصعة الئترغئ لطةغح

سدع طرضجي تجب اهللا الحغت صاووق: املصاوطُئ عغ السصئُئ افضُرب أطام طحارغع الاطئغع

صائُث صعات ترس البعرة 
اإلغراظغ: جظتعُِّل الفاظَئ 
افخريَة إىل طصربة لفسثاء

ا : وضاقت 
أّكــد القائُد العام لقوات حـرس الثورة اإليراني، 
اللواء حسني سـالمي، األحد، أّن «الكياَن اإلرسائييل 
سـينهار»، وأّن إيران «سـتحّول الفتنـة األخرية إىل 

مقربة لألمريكيني واإلرسائيليني». 
وأّكـد اللواء سالمي، يف كلمة خالل تجمع اآلالف 
من التعبئة الشـعبيّة يف سيسـتان وبلوشستان، أّن 
البالد «تواجه اليوم حرباً عاملية كبرية، َحيُث دخلت 
ُكـّل قوى الكفر والرشك من جميع أنحاء العالم مع 
مرتِزقتهـا وفروعها الداخلية ملحاربة الثورة واألمن 

والوحدة الوطنية». 
وشـّدد عىل رضورة عدم السماح «بتحقيق آمال 
األعـداء، والوقوف خلـف قائد الثـورة ملنع تحقيق 
مخّططاتهم»، ُمشـرياً إىل أّن «املرشد اإليراني السيد 
عيل خامنئي يقّدر شـعب سيسـتان وبلوشسـتان 

ويقول إّن األرواح له الفداء». 
َوأََضـاَف أّن «أمريكا وبريطانيا وإرسائيل وأملانيا 
وفرنسـا وآل سـعود يحاولون إثـارة التوتر يف هذه 
األرض بوسـائل إعالمهم املثرية لالنقسام، لكن هذا 

الشعب واعي تماماً». 
وتابـع سـالمي: «للعـدو أضغاث أحـالم كثرية، 
يعيـش يف وهم، العدّو هو أول من يهزم من إعالمه، 

ال يعلم العدّو أّن هذه األرض والثورة قويتان». 
كذلك، أشار اللواء سالمي إىل أّن «الجذور الصلبة 
للثورة قويـة لدرجة أنّه إذَا أراد جميع األعداء قطع 
أحد فروع هذه الشجرة، لن يتمّكنوا من ذلك أبداً». 
وجـزم بالقول: «كونـوا عىل ثقة مـن أّن الكيان 
الصهيوني سـينهار، وهذه الثورة لن تصاب بأذى. 
لن تفلح أوهام العدّو. هذا النظام قوي. لقد ألحقت 
التعبئة الشـعبيّة بقيـادة اإلمـام الخامنئي هزائم 

كبرية باألعداء». 
ولفـت إىل أّن «العـدّو اليوم نزل إىل السـاحة بكل 
قوته، لكننا بالتأكيد سـنحول سـاحة هـذه الفتنة 
الكبـرية وهذه الحـرب العامليـة إىل مقـربة لألعداء 

األمريكيني واإلرسائيليني وحلفائهم». 
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ضطمئ أخغرة

الترُب الظاسمئ 
وضغفغُئ طعاجعاعا

البائرة أم طتمث  
 

الحـرُب الناعمـة حرٌب حقيقيـة يف عاملنا امُلعـارص رغم أن 

بعَض األشـخاص ربما ال يرونهـا، وأن أهمَّ مخّططات األعداء 

تقـوُم عـىل قلب حقائـق البالد، والحـرب الناعمـة عبارة عن 

تضليِل الشـعب بشـعارات ظاهُرها َحقٌّ ولكن محتواها باطل 

وفاسـد وإثـارة الغبـار يف الجـو السـيايس للبـالد، وأن هدف 

الحرب الناعمة تحويُل نقـاط القوة والفرص إىل نقاط ضعف 

وتهديدات. 

يجـُب أن نجمـَع قوانـا يف مختلـف املجاالت ونسـتفيَد من 

ُكــّل الطاقات، إذَن ال يمكن أن تكـون املواجهة مقترصًة عىل 

جماعة مـن دون أُخرى، فكلنـا بحاجة إىل بعِضنـا البعَض يف 

مواجهة الحـرب الناعمة وهذا يتطلـب أن تتكاتَف جهودنا يف 

ُكـّل املراحل ملواجهة ُكـّل التحديات. 

عـىل الجميع املشـاركة وتحقيق اإلنجازات يف هذا السـبيل 

ومحاربة الحرب الناعمة فنحمَي سـاحتنا ومجتمعنا بالدفاع 

عنهـا واالبتعـاد بمجتمعنا مـن حربهـا وغزو فكـرة األعداء 

والفتنـة فيما بيننا، وينبغي التَحـرُُّك والتوعيُة وتثقيُف الناس 

وكشف هذه الحرب أمامهم وكيفية بدايتها وَمـا هو هدفها. 

ويجـُب العمـُل بصورة عكسـية ألهـداف العـدوان، وتجُب 

مراعاة املواقف والتَحرُّكات والتدابري التي تعلُِّق اإلنسان أحياناً 

يف إطـار املصالح الضيقة فيُهِمُل األعمـاَل الصالحة ويدخُل يف 

الحـرب الناعمة ويتحرك بـني طرفني يواصـُل بينهم بالكذب 

والبهتان والكالم الزور ينقل كالم دعايات حتى أن الكالم الذي 

ينقلـه بني الشـخصني لم يخرج مـن فم أحدهـم إال أنُه زّوره 

وأخرجه من لسانه ليس من لسان أحد هؤالء األشخاص، يريد 

أن يكـون فتنة، بينهـم وهذه من األعمال الشـيطانية والعياذ 

بالله. 

فعىل الجميع االنتباه كي ال تكون ترصيحاتُهم وإجراءاتُهم 

تكملًة لتخطيط وأهداف األعداء. 

ينبغـي عـىل ُكـّل ُمنتـٍم لهـذه املسـرية العظيمـة االنتماَء 

الصحيـَح االبتعاَد عن الخالفات الهامشـية غـرِي املبدئية؛ ألَنَّ 

األولويـة يف البالد مواجهـُة «الحرب الناعمة» التي تسـتهدُف 

أبنـاَء هذا الشـعب العظيم ومن أهم سـبل هـذا الهجوم هو: 

(حفظ وتقوية البصرية والـروح املعنوية والتعبوية واألمل يف 

املستقبل)، وهذا ال يعني إنكاَر وجود املشاكل واألزمات.

من الرضورة عىل الجميع القياُم بواجب اإلصالح واملعالجة 

وعـىل ُكــّل الجهات والنخـب أن ينتبهـوا كثـرياً؛ ألَنَّ صمتَهم 

وانسـحابَهم يف بعـض األوقات يسـاعُد يف انتشـار الفتنة ويف 

خدمـة العدّو فالسـاكت عن الحق شـيطان أخـرس، والحرب 

الناعمـة حـرب مفتوحـة وسـنواجهها بالرؤيـة الواضحـة 

والتعبئة امُلسـتمّرة عىل الرتبية اإليَمــانية والصالحة والجهاد 

والعمل يف سبيل الله. 

املثوَّظئ السطعضغئ.. بني جظثان الراتإ وططرصئ املثعئغئاملثوَّظئ السطعضغئ.. بني جظثان الراتإ وططرصئ املثعئغئ
أغعب أتمث عادي  

كمـا هو ظاهٌر وواضٌح للجميـع أن هناك عمالً َكبرياً، 

العـدوان  تحالـف  وأدوات  ألبـواق  ومخّططـاً  ممنهجـاً 

وطابـوره الخامـس بالداخـل، يعمـُل عـىل إثـارة َوزرع 

السـخط واالحتقان الشـعبي يف املناطق الحرة، من خالل 

تشـويه َوشـيطنة واتّهـام أنصـار اللـه واسـتهداف أية 

أعمال أَو معالجـات أَو خطوات تصحيحيـة أَو تنظيمية 

أَو تطويرية ملؤّسسـات الدولة تقـوم بها حكومة صنعاء 

ومسؤولوها، واألداء الخدماتي َواملؤّسساتي واملجتمعي؛ 

بقصد الوصول لعمل احتقان شـعبي والتمّكن من رضب لُحمة الصف 

الداخـيل، وإضعافـه وتفكيكـه، ُوُصــوالً إىل افتعال القالقـل وتحريك 

الشارع ورضب األمن واالستقرار والفوىض الخالبة... إلخ. 

ِة فعلهم الهجومية املنظمة التي تالِحُق  وتالحظـون ذلك من خالل َردَّ

ُص بأي عمل أَو خطوة تتخذُها حكومـُة صنعاء، ُخُصوصاً فيما  وترتبـَّ

يتعلَُّق بمجال التصحيح والبناء املؤّسسـاتي والخدمي والتنموي، ومن 

ذلك عىل سـبيل املثـال، املدونة السـلوكية، رغم أنها عبـارٌة عن مدونة 

سـلوكية أخالقية، تحتوي مجموعـة عنارص من املبـادئ والقيم التي 

تتفق عليها وتقر بها ُكـلُّ أنظمة وشـعوب ومنظمات العالم، تسـتلزُم 

رضورَة تحـيلِّ موظفـي القطاعـات املؤّسسـاتية بها أثناء ممارسـة 

عملهم َوأدائهم الوظيفي يف خدمة املجتمع. 

إال أنه تم شيطنة وتشـويه وتحريف وحرف مسار املدونة األخالقية 

ومـا تحتويه من املبادئ والقيم إىل مسـار عنـرصي وطائفي ومذهبي 

ُم أيـَة نقطة أَو عنرص يف املدونة  كاذب ومخـادع، َوأتحدى أي واحد يقدِّ

يخالـُف أيَّ مبدأ من مبـادئ الدين الحنيف أَو الثوابـت املجمع عليها يف 

كافـة املذاهب اإلسـالمية، أَو حتـى تخالُف القيَم واملبـادئ التي أقرتها 

وأجمعـت عليها ُكــّل املدونات السـلوكية يف كافة أنحاء 

العالم.

ا، قاموا  وبعـد حرف مسـار املدونـة عنرصياً ومذهبيّـٍ

بحرفها سياسـيٍّا وإدَخال مشـكلة الراتب وتوقُّف الراتب 

وربطهـا باملدونة، بمعنى مفـاده أن ال بناَء إنسـانياً وال 

ارتقـاَء أخالقياً وقيمياً وسـلوكياً للموظـف بدون راتب، 

ليجعلوا من السـموِّ النفيس واألخالقي والروحي ارتباًطا 

ا، وهذا خـداع وتضليل وتزييف وتدجـني للحقيقة،  ماديّـٍ

فكـم يـا ذات ونفس املشـكلة تعانيها بلـداُن ودوٌل عربية 

وغربية للعديد من السـلبيات والقصور واالختالالت يف األداء السـلوكي 

الوظيفي املؤّسساتي وكم يا مسلسـالت وأفالم تابعناها كانت تتطرق 

لتلـك املشـكالت والسـلبيات القائمـة يف مؤّسسـاتهم الخدميـة، وهم 

يسـتلمون كامَل حقوقهـم املالية، ورغم ذلك لم تعالـج تلك االختالالت 

وال السلبيات السلوكية وال حتى ساعدت بأي ارتقاء ألي أداء وظيفي.

وحتـى عندنـا يف بالدنا قبـل توقف الراتـب، وأثناء مـا كان املوظف 

يسـتلم كامل مسـتحقاته املالية، هل كان األداء الوظيفي للمؤّسسات 

الخدماتية عىل أرقى مسـتوى أم هو ذلك السلوك والسلبيات واملشكالت 

ذاتها براتب أَو بدون راتب!؟ لنُكن منصفني. 

القصـُد أن الوعَي والبصريَة يف هذه املرحلـة رضورٌة حتميٌة لالرتقاء 

باملجتمـع وتجنُِّب االنزالق خلَف مخّططات العدّو الذي يسـتخدُم كافَة 

أنواع حروبه ضدنا من حرب ناعمة إىل حرب دعائية وإعالمية ونفسية 

وثقافية وفكرية وسياسية. 


