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إصرار خمسئ طسارات لطاسطغط «الرغاضغات والسطعم، اقصاخاد واإلدارة، السطعم الختغئ والئغؤغئ، السطعم الحرسغئ والصاظعظغئ، العظثجئ وتصظغئ المسطعطات»

غادمظ السمطغات السسضرغئ الاغ ظفثتعا الصعات 
المسطتئ وأسطظ سظعا ظاذصعا الرجمغ:

 : خاص
عـّزى رئيُس الوفـد الوطنـي، الناطق 
الرسمي ألنصار الله، محمد عبدالسالم، 

أمس، يف رحيل شاعر اليمن الكبري.
بتويـرت  حسـابه  عـىل  تغريـدٍة  ويف 
قـال عبد السـالم: إنه «برحيـل الدكتور 
عبدالعزيـز املقالح خـرست اليمن قامة 

أدبية المعة». 
وتقدم بالتعازي ألهله وذويه ومحبيه 

كافة. 
ويف السياق تستعرض صحيفة املسرية 
ملفـاً كامالً عن الفقيد املقالح وسـريته 
الذاتيـة، وخـرب وفاتـه وردود الفعـل يف 
الوسـط الوطني، وذلـك يف الصفحة رقم 

(٥) من هذا العدد. 

سئثالسقم طسجغاً يف رتغض حاسر الغمظ 
املصالح: خسرت الغمُظ صاطًئ أدبغئ قطسئ

الظسمغ: ُضـّض الثول تسمض سطى تطعغر طظاعةعا وظتظ ظسسى إلى ذلك بطرق طسامثة بسغًثا سظ طتاوقت الاحعغه
اخاااُم أسمال املآتمر العذظغ افول لاطعغر املظاعب وتظعغع طسارات الاسطغط

 : خاص
اختُتمـت، أمـس االثنني، بصنعـاء أعماُل 
املؤتمر الوطني األول لتطوير املناهج وتنويع 
مسـارات التعليم، نظمته عىل مدى خمسـة 

ام وزارة الرتبية والتعليم.  أَيـَّ
ويف االختتام، أشار وزير الرتبية والتعليم، 
رئيـس املؤتمر، يحيى بـدر الدين الحوثي، يف 
كلمـٍة ألقاهـا وكيل قطـاع التعليـم عبدالله 
النهـوض  يف  املؤتمـر  أهميّـة  إىل  النعمـي، 
تطويـر  خـالل  مـن  التعليميـة  بالعمليـة 
املناهج املتقادمـة بما يواكب الثورة العلمية 

وتطورات العرص. 
وتطرق إىل جهود الوزارة لالرتقاء بالعملية 
التعليميـة منـذ أكثر مـن عـام ونصف عام 
ابتداًء من عقد ورش عمل لذوي االختصاص 
لتشـخيص الواقع التعليمي وتقويم وتحليل 
املناهـج وتكليف فرق فنية وعلمية لدراسـة 
مشـكالت املحتوى املعريف واختالالت املناهج 
الدراسـية والنظـام التعليمي ومـن ثم عقد 
املؤتمر الوطني بمشاركة خرباء وأكاديميني 

واختصاصيني. 
وأّكــدت الكلمـة حـرص وزارة الرتبية عىل 
ترجمـة مخرجـات املؤتمر وتحويلهـا إىل آليات 
عمـل بتضافـر جهـود الجميع واستشـعارهم 
للمسـؤولية يف ربـط التعليم باقتصـاد املعرفة 

لضمـان اإلعـداد املتكامـل لألجيـال املتعاقبـة 
وانتقاله من أُسـلُـوب الحفـظ والتلقني لإلبداع 
واالبتكار ومواكبة متغريات ومستجدات العلوم 

األََساسية والنفسية واالجتماعية والرتبوية. 
ويف ترصيٍح لـ «املسـرية» لفت النعمي إىل 
أن مؤتمـر تطويـر املناهج اسـتند إىل آليات 
علميـة معمـول بها ومعتمـدة، مؤّكــداً أن 

الدراسـات التـي أُنجـزت لن تكون حبيسـة 
األوراق وسنعمل عىل تفعيلها يف الواقع. 

ونّوه النعمي إىل أن مؤتمر تطوير املناهج 
أتى اسـتمراراً ألعماٍل سابقة استمرت ألكثر 
من عام، داعياً الجميع لالضطالع بواجباتهم 
للوقوف إىل جانب العملية التعليمية وتجويد 

أدائها. 

ويف ختـام ترصيحاتـه أّكـد وكيـل وزارة 
الرتبيـة والتعليـم عبدالله النعمـي أن «ُكـّل 
الـدول تعمـل عىل تطويـر مناهجهـا ونحن 
نسعى إىل ذلك بعيًدا عن محاوالت التشويه»، 
عـىل  عملـت  العـدوان  قـوى  أن  إىل  منوًِّهـا 
شـّل العمليـة التعليمية بكل الوسـائل منها 

استهداف املنشآت وقطع مرتبات املعلمني. 

يف  املشـاركون  أقـر  املؤتمـر  ختـام  ويف 
املؤتمر الوطنـي األول من خرباٍء وأكاديميني 
ومختصـني مـن مركـز البحـوث والتطوير 
الرتبـوي وكليـات الرتبيـة اليمنيـة وامليدان 
للتعليـم  مسـارات  خمسـة  الرتبـوي، 
واإلدارة،  االقتصـاد  والعلـوم،  «الرياضيـات 
العلـوم الصحيـة والبيئية، العلـوم الرشعية 
والقانونية، الهندسة وتقنية املعلومات» مع 
رضورة رفد تلك املسـارات بمساري الزراعة 

ة.  والبيئة وذوي االحتياجات الَخاصَّ
كما أقر املؤتمر تطوير مناهج الرياضيات، 
العلوم، اللغتـني العربيـة واإلنجليزية، وفقاً 
يف  املشـاركة  العلميـة  الفـرق  ملخرجـات 
املؤتمر وبما يتناسـب مع التطورات العلمية 
الحديثة وتنويع مسـتويات أهـداف املناهج 
الدراسـية ومراعاتهـا لخصائـص املتعلمني 
واحتياجاتهم وميولهم مع مراعاة التسلسل 
العلمي واملنطقي ملحتويات املناهج وربطها 

باملجتمع والبيئة واملهارات الحياتية. 
وأَشـاَر املشـاركون يف املؤتمـر إىل أهميّة 
مراعاة الخصائص البنائيـة والبنية املوحدة 
للمعرفة وتطبيقاتها الحديثة بفروع العلوم 
املختلفة وتعزيز املفاهيم الوطنية والُهــِويَّة 
اإليَمــانيـة والقيم األخالقية واإلنسـانية يف 
املناهج الدراسـية مع رضورة إبعاد الزيادة 

والحشو منها. 

 ججء باٍن طظ «املاتثث» 
لطسمغث غتغى جرغع

 : خظساء
صدر عن دائرة التوجيه املعنوي بالقوات املسلحة اليمنية، 
أمـس، الجـزُء الثاني مـن كتاب 
للقـوات  الرسـمي  املتحـدث 
املسلحة العميد يحيى رسيع. 
من  الثاني  الجـزء  ويوثـق 
الترصيحـات  كافـة  الكتـاب 
واملؤتمـرات  والبيانـات 
القـوات  ملتحـدث  الصحفيـة 
املسـلحة خالل الفـرتة من ١٨ 
أُكتوبـر ٢٠١٩م حتـى ٣٠ مايو 

٢٠٢٢م. 
وكان قـد صدر سـابًقا الجزء 
األول من كتـاب املتحـدث والذي 
يوثق نشـاطاته خـالل الفرتة من 
١٧ أُكتوبـر ٢٠١٨م إىل ١٧ أُكتوبـر 

٢٠١٩م. 

ظّعه إلى أعمّغئ تسجغج وتثة الخش العذظغ إلشحال طثّططات السثوان:

الربملاُن غةثُِّد البصَئ باإلجماع لعغؤئ رئاجاه ساطني 
طصئطني وغآّضـث أعمّغئ السمض بروح الفرغص العاتث

 : طاابسات
صـّوت مجلـُس النـواب يف جلسـته، أمـس 
االثنـني، برئاسـة رئيـس املجلـس األخ يحيـى 
عـيل الراعي، باإلجماع عـىل تجديد الثقة لهيئة 
رئاسة املجلس الحالية للفرتة القادمة واملحّددة 
بسنتني، َحيُث لم يتقدم أيٌّ من أعضاء املجلس 

لرتشيح نفسه لهيئة الرئاسة. 
ويف الجلسـة، وجـه رئيس املجلس الشـكر 
رئاسـة  هيئـة  وأعضـاء  باسـمه  والتقديـر 
املجلس، ألعضـاء املجلس عـىل منحهم الثقة 
لهيئة رئاسة املجلس لفرتة أُخرى، مؤّكـداً عىل 
أهميّـة توحيـد الجهود والعمل بـروح الفريق 
الواحد ملواجهـة التحديات التي يمر بها اليمن 
جـراء اآلثـار املرتتبـة عـىل اسـتمرار العدوان 
والحصـار ومـا تتطلبـه املرحلـة املقبلـة من 
مضاعفٍة للجهود والتعاون ملواجهة التحديات 

الراهنة. 
وأَشاَر إىل أهميّة تعزيز وحدة الصف الوطني 
وأدواتـه  العـدوان  تحالـف  رهانـات  إلفشـال 
ومخّططاته امُلستمّرة يف نهب الثروات النفطية 
والغازية وحرمان الشـعب اليمني االسـتفادة 

مـن عائداتها، فضالً عن تحميله أعباء إضافية 
تتمثـل يف التوقيع عىل عقود واتّفاقيات قروض 
مشـبوهة من شأنها اإلرضار بمصالح وثروات 

الشعب اليمني السيادية. 
وأّكـد رئيس املجلـس، عىل أهميّة بذل املزيد 
الجهود لتعزيز الصمود ملواجهة كافة املشاريع 

التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً. 

ويف الجلسة أّكـد أعضاء املجلس، مباركتهم 
لرئيـس وأعضاء هيئة الرئاسـة نيلهـم الثقة، 

متمنني لهم النجاح يف مهامهم. 
وأشـاد األعضـاء، بحكمـة رئيـس املجلس 
وأعضـاء الهيئة يف تحمـل املسـؤولية املنوطة 
بعمـل املجلس يف الظروف االسـتثنائية الراهنة 

التي يمر بها اليمن. 



3
الثالثاء

العدد

5 جمادى األوىل 1444هـ..
29 نوفمرب 2022م

(1534)
 

 : طاابسات
َردَّ عضـُو املكتـب السـيايس ألنصـار اللـه، 
عـيل القحوم، عـىل ترصيحات أدىل بها السـفريُ 
السـعودّي لـدى حكومة املرتِزقة بشـأن مزاعم 
دعم اململكة لليمن َحيُث أّكـد القحوم أن املعاناة 
التي يعيشها الشـعُب اليمني ناتجٌة عن الحرب 
اإلجرامية التي يُشنُّها النظاُم السعودّي ورعاتُه 
عـىل البلد منذ ثماني سـنوات، والحصار الظالم 

الذي يفرضونه عىل الشعب اليمني. 
وكان السفريُ السـعودّي لدى املرتِزقة محمد 
آل جابـر أدىل بترصيحـات متلفـزة، األحد، زعم 
فيهـا أن القـرَض األخـريَ الذي منحـه صندوق 
النقـد العربـي لحكومـة املرتِزقة بقيمـة مليار 
دوالر، يأتـي يف إطـار «دعم» االقتصـاد اليمني، 
يف محاولـة للتغطيـة عـىل الخطر الـذي يمثله 
هذا القرض، مـن َحيُث فوائده املضاعفة وآثاره 

السلبية عىل العملة املحلية. 
وقـال القحـوم يف تغريـدة عـىل تويـرت: إن 
عـن  عبـارة  السـعودّي  السـفري  ترصيحـات 
«أكاذيـب تثبـت النهـَج اإلجرامي امُلسـتمّر ضد 
اليمـن» مذّكراً بـأن «العدوان السـعودّي املعَلن 
من واشنطن دّمـر ُكـّل مصالح الشعب اليمني 
ومؤّسسـاته وارتكـب جرائـم ينـدى لها جبني 

اإلنسانية» 
َوأََضـاَف القحوم: «نقول آلل جابر وأسـياده 
األمريكيني: أوقفـوا عدوانكم وارفعوا حصاركم 
وأيديكـم عـن اليمـن وكفـوا رشكـم وأوقفـوا 
نهبكـم للثروات واليمن سـيكون بخري وعافية، 
فهـو غنـي بثرواتـه وشـعبه العظيـم وقيادته 

الحكيمة والعظيمة وبرجاله من أبطال الجيش 
والقوى األمنية وليس بحاجـة ألموالكم الحرام 

التكم االستعمارية».  وتدخُّ
وأبرمت السعوديّة مؤّخراً اتّفاقاً بني حكومة 
املرتِزقـة وصندوق النقد العربـي إلقراض األوىل 
مليـار دوالر بفوائـد مضاعفـة، تحـت يافطـة 
«برنامـج اإلصـالح االقتصادي»، وذلـك يف إطار 
محـاوالت البحـث عـن مصـادَر بديلـة لتمويل 
املرتِزقـة والعمليـات العدوانيـة بعـد أن أوقفت 
صنعـاء نهـب عائـدات النفـط الخـام ومنعت 

تهريبه عرب املوانئ املحتّلة. 
ويأتي هذا القرُض يف إطار خطوات تصعيدية 
ترعاها الواليـات املتحدة األمريكيـة وبريطانيا 
والنظام السـعودّي يف مسار الحرب االقتصادية 
ام بنهب  اإلجراميـة، َحيُث قام املرتِزقة قبـل أَيـَّ
ة  ٣٠٠ مليـون دوالر من حقوق السـحب الَخاصَّ

يف البنك الدويل، بمساعدة أمريكية بريطانية. 

تقارير

 : خاص
يف تصعيـٍد جديـٍد للحـرب االقتصاديـة التي يشـنها 
تحالـف العدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي ورعاته 
عىل الشعب اليمني، أقدم صندوق النقد العربي عىل منح 
حكومة املرتِزقة قرضاً َكبرياً بفوائَد مضاعفة، األمر الذي 
يشـكل عبئاً ثقيالً عىل اقتصاد البلد، ويهّدد سعَر الُعملة 

املحلية. 
وأعلنـت حكومـُة املرتِزقـة أنهـا وّقعـت اتّفاقـاً مع 
صنـدوق النقـد العربي للحصول عىل مليـار دوالر، تحت 
عنـوان «برنامج اإلصالح االقتصادي» ولم تذكر تفاصيل 

االتّفاق. 
لكن وكيـل وزارة املالية الدكتور أحمـد حجر، أوضح 
للمسـرية أن االتّفـاَق هـو عبـارة عـن قـرض لحكومة 

الخونة، الفتاً إىل أنه أكرب قرض يحصل عليه املرتِزقة. 
وأّكــد حجر أن هذا معـدل الفائدة عىل هـذا القرض 
يبلـغ أضعـاَف فوائد القروض مـن املؤّسسـات الدولية، 
ُمشـرياً إىل أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسـار استهداف 

اقتصاد البلد وإغراقه بالديون. 
وصّعد تحالُُف العدوان ومرتِزقته مؤّخراً وتريَة الحرب 
االقتصادية عىل الشـعب اليمني بشـكل ملحـوظ، َحيُث 
كانت الواليـاُت املتحـدة األمريكية وبريطانيـا قد دفعتا 
البنـَك الدويل ملنح حكومـة املرتِزقة ٣٠٠ مليون دوالر من 
ـام قليلة فقط  ة، وذلـك قبل أَيـَّ حقـوق السـحب الَخاصَّ
من قيام السـعوديّة بتسهيل حصول املرتِزقة عىل قرض 

صندوق النقد العربي. 
ويـرى مراقبـون أن هـذه الخطـواِت تأتـي يف إطـار 
محاولـة االنتقام من قرار حظر تصدير الثروات الوطنية 
الـذي اتخذته صنعـاء، والذي منع املرتِزقة من اسـتمرار 
نهـب عائدات النفـط الخام، َحيـُث كانـت دول العدوان 
تسـتخدم هذه العائدات كمصـدر لتمويل املرتِزقة وإثراء 

قياداتهم عىل حساب معاناة الشعب اليمني. 
وتطالب صنعـاء بتخصيص عائدات الثـروة الوطنية 
لـرصف مرتبـات موظفـي الدولـة وتحسـني الخدمات 
والوضـع املعيـيش للمواطنـني يف ُكـّل املحافظـات، لكن 

تحالف العدوان ورعاته يرفضون ذلك. 
ومنـذ أن دخلت معادلة حماية الثـروات حيز التنفيذ، 
سـعت الواليات املتحدة لحشـد ضغوط عىل صنعاء؛ ِمن 
أجـِل إعـادة العجلـة إىل الـوراء ومواصلة نهـب الثروات 
الوطنية، لكن صنعـاء واصلت تثبيت املعادلة عىل امليدان 
ومنعت املرتِزقة من تهريب أية شحنة نفطية عرب املوانئ 

املحتّلة. 

وأّكـد الدكتور حجر للمسـرية أن القرض الذي حصل 
عليـه املرتِزقـة من صنـدوق النقد العربـي يفرض فرتة 

قصرية للسداد، وهو ما يشكل عبئا َكبرياً عىل البلد. 
َوأََضــاَف أن «املشـاريع التي سـيتم تمويلها من هذا 
القرض غري معروفة، وهي بالتأكيد ستخدم دول العدوان 

وليس املجتمع اليمني».
هـذا أَيْـضاً ما تؤّكـده معلومـات تفيد بأن «الربنامج 
السعودّي إلعادة اإلعمار» بقيادة السفري محمد آل جابر 
سـيكون الجهـة املرشفـة عىل التـرصف بهـذا القرض، 
وهـو ما يؤّكــد أن القرض سيُسـتخدم لتمويل املرتِزقة 
والعمليـات العدوانيـة ضد الشـعب اليمنـي، كبديل عن 

عائدات النفط التي أوقفت صنعاء نهبها. 
ويعترب «الربنامج السـعودّي» من أبرز الواجهات التي 
يستخدُمها النظام السـعودّي لدعم املرتِزقة والجماعات 

اإلجرامية يف اليمن. 
وأّكــد وكيـل وزارة املاليـة الدكتـور أحمـد حجر أن 
«اتّفاقية املرتِزقة مع صندوق النقد العربي غريُ قانونية، 
وكافة السياسات االقتصادية التي تنتهُجها دول العدوان 

يف اليمن تخالف القوانني». 
وأوضـح حجـر أَيْـضـاً أن القرَض سـينعكس سـلباً 
عىل سـعر العملـة املحلية، وسـيؤدي إىل ارتفاع أسـعار 
رصف العمالت األجنبية، األمر الذي سـيلقي بظالله عىل 
الوضع املعييش وأسـعار السـلع، وهو مـا يعترب تصعيداً 
عدوانياً مبارشاً ملضاعفة األزمة اإلنسـانية التي يعيشها 

اليمنيون؛ بَسبِب العدوان والحصار. 
وتعتـرب الخطـواُت االقتصاديُة العدائيـة التي اتخذها 
تحالـُف العـدوان ومرتِزقتـه مؤّخـراً مـؤرشاٍت واضحًة 
عـىل إرصار دول تحالـف العدوان ورعاتهـا الدوليني عىل 
التمسك بخيار االبتزاز ورفض املطالب املرشوعة للشعب 
اليمني، وهو ما يقلل من احتماالت التوصل إىل حلول عرب 

املفاوضات الجارية. 
ام قليلة  وجاء اإلعالُن عن قرض املليـار دوالر، بعد أَيـَّ
من لقاءات عقدها السفريُ األمريكي بكل من وزير املالية 
ومحافظ البنك املركزي التابَعني لحكومة املرتِزقة يف عدن 
املحتّلة، ما يشـري إىل أن الواليـاِت املتحدة األمريكية تقف 

بشكل مبارش وراء هذه الخطوة العدوانية. 
وكثّـفـت الواليـاُت املتحدة خـالل األسـابيع املاضية 
تَحّركاتهـا العدوانيـة املبـارشة لاللتفـاف عـىل معادلة 
حمايـة الثروات التي فرضتها صنعاء والقوات املسـلحة 
ملنـع نهـب عائـدات النفـط، َحيـُث ترص واشـنطن عىل 
اسـتمرار االسـتحواذ عىل هـذه العائدات واسـتخدامها 

كأَداة نفوذ وورقة ابتزاز. 

املرتِجصئ غساعثشعن اصاخاد الئطث والسمطئ املتطغئ باصرتاض 
ططغار دوقر طظ خظثوق الظصث السربغ

الصتعم: الحسُإ الغمظغ ق غتااُج صروضاً 
طمظ غصاطعظه وغتاخروظه وغظعئعن برواته 

ئ: بسث ظعإ 300 ططغعن دوقر طظ تصعق الستإ الَثاخَّ

ردًا سطى تخرغتات طدططئ لطسفغر السسعدّي:

وضغــض وزارة المالغــئ: شعائــُث الصــرض طداسفــئ والشرُض طظــه خثطُئ طخالــح السثّو 
الســسعدّغئ ورساتعــا غئتبــعن ســظ طخادَر بثغطــئ لامعغــض الثعظئ سطى تســاب تصعق وطخالــح الغمظغغظ 

ُح بأضاذغَإ خرغتئ لطثشاع سظ ظعإ البروات العذظغئ  المرتِجُق طسغظ سئث المطك غائةَّ

تضعطُئ املرتِجصئ تساعجُئ بالرأي السام: «تاشزظا 
سطى الُسمطئ وتساططظا طع اإلغرادات بحفاشغئ»!

 : خاص
يف محاولـٍة وقحـٍة لتضليـل الـرأي 
العام والتغطية عـىل أكِرب عملية نهب 
للثـروات يف تأريخ البلد، لجأت حكومُة 
واضحـة  أكاذيـَب  نـرش  إىل  املرتِزقـة 
النفـط  إيـرادات  مصـري  بخصـوص 
الخام، وتدهور العملة املحلية، يف إطار 
مساعي االلتفاف عىل مطالب الشعب 
اليمنـي التـي يـرص تحالـف العدوان 
ورعاته عىل رفضها برغم أنها تشـّكل 

حقوقاً إنسانية وقانونية مرشوعة. 
األكاذيُب الجديدة وردت عىل لسان 

رئيـس حكومة املرتِزقة معني عبد امللك، 
خالل مؤتمٍر صحفـي تضمن افرتاءات 
واضحـة إىل َحــّد الوقاحة، عربَّ بها عن 
اسـتهتار العدّو بمعاناة الشعب اليمني 
وإرصار الخونة عىل الرتبح من معاناته. 
من تلك االفـرتاءات قوله بأن إيرادات 
حكومـة  باعتـه  الـذي  الخـام  النفـط 
املرتِزقـة طيلة األعـوام املاضيـة كانت 
تدخـل يف حسـاب البنك املركـزي بعدن 
رصيـح  كـذٌب  وهـو  شـفافية،  بـكل 
يتناقـض بشـكل فاضح مـع اعرتافات 
رصيحـة للعديد من مسـؤويل املرتِزقة، 
ومنهـم املرتِزق سـلطان العـرادة، بأن 
إيـرادات النفـط تذهـب إىل البنك األهيل 

السعودّي. 
وكانـت العديـُد مـن وسـائل اإلعالم 
عـن  نقلـت  قـد  واألجنبيـة  العربيـة 

مسـؤولني يف حكومة املرتِزقة تأكيداٍت 
متعددًة عىل أن مبيعات النفط والغاز ال 
تدخل ضمن أية موازنة رسـمية وال أحد 
يعلم أين تذهب، بل إن املحافظ السـابق 
للبنـك املركـزي يف عدن املرتـِزق حافظ 
معياد، اعرتف بشـكل واضـح يف ٢٠١٩ 
بأن إيرادات نفط وغاز مأرب ال تسلم إىل 
عدن، بل تخضع لسيطرة مرتِزقة حزب 

«اإلصالح» بشكل كامل. 
ومـن ضمـن األكاذيـب التـي حاول 
املرتِزق معني عبد امللك تسويقها بشكل 
وقح متجاهالً ُكـلَّ حقائق الواقع، قوله 
إن حكومـة املرتِزقة «قامت بإصالحات 
ماليـة كثـرية لتحافـظ عـىل اسـتقرار 
العملة وأن سـعر الرصف لم يتأثر برغم 
التحديـات» وهو مـا يعترب اسـتخفافا 
رصيحا بالـرأي العام؛ ألَنَّ قضية انهيار 
العملـة يف املحافظـات املحتّلـة وقضايا 

الفسـاد ذات الصلة بها ليسـت ُمَجـّرد 
تحليالت أَو أنباء تحتمل الصدق والكذب، 
بل واقع يلمسه املواطنون ويعانون منه 
بشكل متواصل، وقد شهدت املحافظات 
املحتّلة تظاهـرات واحتجاجات غاضبة 
متكّررة؛ بَسـبِب االنهيار غري املسـبوق 
للعملـة املحليـة هناك، والـذي نتج عن 
التـي  التدمرييـة  املاليـة  السياسـات 
مارستها حكومة املرتِزقة بشكل متعمد 

لتدمري العملة. 
أما الغرُض من تسويق هذه األكاذيب 
فقـد عّرب عنـه املرتِزق معـني عبد امللك، 
بشـكل واضـح يف ترصيحاتـه املتعلقة 
بقـرار حظر تصدير النفط الذي اتخذته 
صنعـاء، َحيُث زعم أن هـذا القراَر يهّدُد 
ُكـلَّ «اإلصالحـات» املزعومة التي تقوم 
بهـا حكومـة املرتِزقة، وأنـه يجب عىل 
املجتمـع الـدويل أن يسـاعد عـىل تأمني 
عمليـات بيـع النفـط الخام ملسـاعدة 

املرتِزقة عىل مواصلة العمل. 
محاولٌة بائسٌة لتقمص دور الضحية 
لتضليل الرأي العـام عامليٍّا ومحليٍّا؛ ِمن 
أجِل تحقيـِق هدٍف واحٍد هو اسـتعادة 
السـيطرة عـىل عائـدات النفـط والغاز 
ومواصلة نهبها، لكـن هذه املحاولة لن 
تنجـح؛ ألَنَّ قـرار حظر تصديـر النفط 
ومنـع رسقـة إيراداتـه يحظـى بتأييد 
شعبي كبري يف مختلف املحافظات، كما 
أن حقائـَق فسـاد ولصوصيـة حكومة 
املرتِزقـة قد أصبحـت أوضح من أن تتم 

التغطيُة عليها بأية ترصيحات. 
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 : طاابسات
يتأجـج غضـب القبائل اليمنيـة من يوٍم 
إىل آخر جراء الجريمة البشـعة التي ارتكبها 
النظام السـعودّي بحق الشـاب املغرتب عيل 
العليي الذي تم اعتقاله وتعذيبه وتقطيعه يف 

مملكة العدوان. 
وأعلنـت قبائـل ذو عـيل العليـي، أمـس، 
تشكيل لواء عسـكري للتوّجـه إىل الجبهات 
للدفاع عن الوطن َولألخذ بدم الشهيد املغدور 
بـه من قبـل النظام السـعودّي عـيل عاطف 

هضبان العليي وكافة شهداء الوطن. 
وتجمعـت القبائل يف لقاٍء كبري وحاشـد، 
أمـس، بصنعاء معلنٍة النفـري العام، مجددة 
إدانتها واستنكارها للجريمة الوحشية التي 
ارتكبها النظام السـعودّي بحق الشهيد عيل 

عاطف العليي. 

واعتربت هـذه الجريمة عيباً وعاراً وعوراً 
تُحّرمـه وتُجّرمـه أسـالف وأعـراف القبائل 
اليمنية والعربية ومختلف القوانني واملواثيق 
الدوليـة واإلنسـانية، كمـا نـّددت بالصمت 
املعيـب للمجتمع الدويل تجـاه هذه الجريمة 
وسـابقاتها التي ارتكبها النظام السعودّي، 
معتربًة ذلك الصمت صـك غفران للمجرمني 
يشـجعهم عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات 
بحق الشعب اليمني والتي لن تسقط بتقادم 

السنني. 
ودعا بيان صادر عـن الوقفة تاله صادق 
العليـي، كافـة هيئـات ومنظمـات حقـوق 
األخالقيـة  املسـؤولية  تحمـل  إىل  اإلنسـان، 
واإلنسـانية من خالل تشـكيل لجنة تحقيق 
مسـتقلة لفضـح ومحاكمـة مرتكبي هذه 

األعمال أمام الرأي العام العاملي. 
نجـد  قبائـل  العليـي  قبائـل  وناشـدت 
والحجـاز بداعي اإلخـاء والقربـى والقبيلة 

وتحديـد  بمسـؤولياتها  والقيـام  النهـوض 
موقفهـا تجـاه جرائـم النظـام السـعودّي 

امُلستمّرة بحق اليمنيني. 

وباركـت العمليـات النوعيـة واإلجراءات 
القـوات  تنفذهـا  التـي  الرادعـة  الوقائيـة 
املسـلحة ملنع تحالف العدوان ومرتِزقته من 

نهب الثـروة النفطية للشـعب اليمني والتي 
تعد حقاً سـيادياً لكافة أبناء اليمن يف شمال 

الوطن وجنوبه ورشقه وغربه. 
من جانبه جدد الشـيخ غـادر العليي من 
قبائـل ذي عـيل العليي بالجوف، اسـتنكاره 
للجريمة التي ارتكبها النظام السعودّي بحق 
الشـهيد عيل عاطف العليي بطريقة مخالفة 
واإلنسـانية  القبليـة  واألسـالف  لألعـراف 

والقوانني الدولية. 
ودعا قبائل اليمن إىل التالحم واالصطفاف 
للوقـوف إزاء هـذه الجريمـة وكافـة جرائم 
تحالـف العدوان بحـق الشـعب اليمني منذ 

ثماني سنوات. 
وألقيت يف الوقفة قصائد شعرية وكلمات 
أّكــدت يف مجملها عىل أهميّة تعزيز التالحم 
ملواجهة قـوى العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي والتوّجـه للجبهـات لألخذ بالثأر 

لدم الشهيد العليي وكافة شهداء الوطن.

 : طاابسات
بمحافظة  املنصوريـة  بمديريـة  دّشــن 
الحديدة، يوم أمس، موسم حصاد محاصيل 
الـذرة البيضـاء والدخـن يف أرايض الصحراء 

والكثبان الرملية. 
ويف التدشـني، أوضح مدير املديرية عامر 
عيل عامر، أن تدشني الحصاد جاء بعد زراعة 
أرايض الصحـراء وأرايض الوقـف الصالحـة 
للزراعـة من قبل الجمعيـة الزراعية بتعاون 

أبناء املديرية. 
التـي  الزراعيـة  النهضـة  أن  إىل  وأَشـاَر 
تحّققـت يف مختلـف عـزل وقـرى املديرية، 
من خالل زراعة مختلـف محاصيل الحبوب 
ستسـهم يف تحقيق االكتفـاء الذاتي وتعزيز 

األمن الغذائي وخفض فاتورة االسترياد. 
مـن جانبه أّكـد أمني عـام محيل املديرية 
عيل البحر، أن تدشـني الحصاد يأتي يف إطار 
الرتجمـة الحقيقية لتوجيهـات قائد الثورة، 

لتحقيـق نهضـة زراعية ملختلـف محاصيل 
الحبـوب بأنواعهـا، الفتاً إىل اسـتمرار كافة 
الجهود؛ ِمن أجِل الوصول إىل االكتفاء الذاتي. 
جمعيـة  رئيـس  اسـتعرض  بـدوره 

متعـددة  الزراعيـة  التعاونيـة  املنصوريـة 
األغراض يوسـف رشف، الجهود التي بذلت؛ 
ِمن أجِل زراعة مساحات واسعة من األرايض 
الصالبـة والكثبان الرمليـة وأرايض الوقف، 

ومـا حّققته من نجاح كبري بعـد أن مّن الله 
تعـاىل عليها باألمطار.  وثمـن جهود اللجنة 
الزراعيـة باملحافظة وقيـادة املديرية وكافة 
أبنائهـا ومسـاندتهم للجمعيـة يف تحقيـق 

نجاحات كبرية يف الجانب الزراعي. 
حرض التدشـني رئيـس لجنـة التخطيط 
واملاليـة بمحـيل املديريـة حسـن خـرضي، 
للشـؤون  األعـىل  املجلـس  فـرع  ومنسـق 
اإلنسـانية مختار املداني، وعـدد من مديري 

املكاتب التنفيذية واملزارعني. 
بمديريـة  سـهام  وادي  يف  دّشــن  كمـا 
املراوعـة، أمـس، موسـم حصـاد الحبـوب 

بأنواعها. 
ويف التدشني أشـاد رئيس لجنة التخطيط 
واملالية بمحـيل املديرية يحيى عتيق، بجهود 
جمعيـة اكتفـاء الزراعية يف تنمية النشـاط 
الزراعـي باملديرية وكذا جهـود لجنة تفعيل 
الجمعيـات، اللتـني أسـهمتا بشـكٍل كبري يف 

زراعة األرايض الصالبة والكثبان الرملية. 

وأّكــد اسـتمرار دعـم السـلطة املحليـة 
باملديرية لتنفيذ املزيد من املشاريع الزراعية 
ُوُصـوالً لتحقيق االكتفاء الذاتي من مختلف 

املحاصيل الزراعية. 
مـن جهته أشـار رئيـس جمعيـة اكتفاء 
الزراعيـة محمد عطية، إىل أن موسـم حصاد 
الحبوب بمنطقة وادي سهام شهد خالل هذا 
املوسـم تنوعاً يف زراعة الحبـوب ومنها الذرة 
الحمـراء َوالزعـر والدخن، وغريهـا، الفتاً إىل 
أن الجمعيـة قدمت للمزارعني خالل املوسـم 
الزراعـي ٤٨٤ كيسـاً مـن البـذور املحسـنة 
كقـروٍض اسـتفاد منها ٢٨٣ مزارعـاً، يف ١١ 
عزلـة باملديرية.  وأوضح أن الجمعية أرشفت 
عـىل حراثة ٦٤٦ معاداً مـن األرايض الزراعية 
إضافة إىل التدخل يف مكافحة حرشة الجدمي 
«دودة الحشـد األفريقيـة» يف سـت عزل وتم 
رش ألفـني و٣٢٥ معاداً باملبيـد بالتعاون مع 
املؤّسسة العامة للخدمات الزراعية ومؤّسسة 

بنيان، وفرسان التنمية باملحافظة. 

 : طاابسات
يف سـياق االنهيار األمني املتواصل والرصاع البيني 
بـني فصائـل االرتـزاق نجـا، أمس، شـيٌخ قبـيلٌّ من 
محاولة اغتيال يف مدينة مأرب الواقعة تحت سيطرة 

حزب «اإلصالح». 
وأّكــدت مواقـع إخباريـة موالية للعـدوان نجاة 
الشـيخ صالـح محمـد دميش مـن محاولـة اغتيال 

طالته رشق مديرية الوادي. 
ووفقـاً للمواقـع َفـإنَّ عبوة ناسـفة اسـتهدفت 
سـيارة دميـش غـري أنـه نجـا مـن االنفجـار، كما 
اسـتهدفت عبوة ناسـفة ثانية طقماً عسكريٍّا وأدت 
إىل إعطاب الطقم، بعد أن تمت زراعتها عليه يف سوق 
الصمدة، أمس، وسـط وادي عبيـدة، وهو األمر الذي 
يؤّكـد توسـع رقعة الرصاعات الصامتة بني األدوات 
مـن الشـخصيات العسـكرية إىل ُكـّل الشـخصيات 

املحسوبة عىل أطراف الرصاع. 
وتأتـي هـذه العملية بعـد أن كانت قـوات موالية 
لحـزب «اإلصـالح» قـد خاضـت معـارك عنيفة مع 
قبائل عبيدة، الرافضة لسياسـات الحزب التعسفية، 
وعمليـات النهـب للقبائـل ومصـادرة ممتلكاتهـم، 
وأراضيهـم، التـي تسـطو عليهـا قـوات «اإلصالح» 
بال هـوادة السـتحداث مواقـع عسـكرية تضع تلك 
القبائل دروعاً برشية ملواجهة قوات الجيش واللجان 
الشـعبيّة، وهـو األمـر الذي يـرتك الشـكوك ويوجه 

أصابع االتّهام صوب مرتِزقة «اإلصالح». 
من جهـٍة ثانية تتصاعد عمليـات االغتيال بوتريٍة 
األمريكـي  العـدوان  مرتِزقـة  فصائـل  بـني  عاليـة 
السـعودّي اإلماراتي يف مدينة مأرب، التي يراد لها أن 
تسـقط بيد قوات موالية لالحتالل اإلماراتي بتفاهم 
بني الريـاض وأبو ظبي يقـيض إىل إزاحة «اإلصالح» 
مـن املشـهد بعد سـنوات مـن خدمـة دول العدوان 

ومشاريعها االستعمارية. 
وكان آخـر عمليـة اغتيـال نجحت يف قتـل القائد 
العسـكري اللـواء محمد الجـرادي، وسـط اتّهامات 
وراء  واملؤتمـر  «اإلصـالح»  قيـادات  بـني  متبادلـة 
تصفيتـه، فيمـا اتهـم القيـادي البـارز واإلعالمـي 
املقرب من املرتِزق الفاّر عيل محسـن األحمر سـيف 
ام، اتهـم قوات الخائـن طارق  الحـارضي، قبـل أَيـَّ
عفـاش بمحاولة اغتياله عدة مـرات يف مدينة مأرب 
األمر الذي يعكس حالة االحتقان الشديدة بني أعضاء 
ـة، طارق عفاش، وسـلطان  مجلـس العليمي َخاصَّ
العرادة، املحتجز يف الرياض، َحيُث تحاول السـعوديّة 
واإلمـارات فـرض الخائن طارق عفـاش عىل املدينة 
الواقعـة تحت سـلطات حـزب «اإلصـالح»، بغرض 
قصقصـة أجنحة الحزب املالية، مـن عائدات النفط 
والغـاز، وإنهاء سـيطرة حـزب «اإلصـالح» عىل أية 

مدينة يف اليمن. 
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بسث زراسئ أراضغ الختراء وأراضغ العصش الخالتئ لطجراسئ

خئاتغٌئ حسرغئ وإظحادغئ يف ذطار بثضرى جظعغئ الحعغث
 : ذطار

نّظم اتّحاد الشـعراء واملنشـدين بمحافظة ذمار 
عىل قاعة مكتبة الربدونـي العامة، أمس، صباحية 
شعرية وإنشادية، ضمن فعاليات الذكرى السنوية 

للشهيد للعام ١٤٤٤ھ. 
الشـعراء  مـن  كوكبـة  قـدم  الصباحيـة،  ويف 
واملنشـدين باملحافظـة قصائـد عربت عـن عظمة 
املناسـبة ودور وتضحيات الشـهداء يف سـبيل الله 

يف  سـطروها  التـي  البطوليـة  واملالحـم  والوطـن، 
مختلف جبهات البطولة. 

فيمـا أّكــد رئيـس اتّحاد الشـعراء واملنشـدين 
الشـاعر صالح الجويف، أهميّة دور الشـعر يف تخليد 
تضحيات الشـهداء ومكانتهم ومالحمهم البطولية 
وانتصاراتهـم مـن خـالل القصائد والزوامـل التي 
كان ومـا يزال لهـا الدور الفاعـل يف تعزيز الصمود 

والثبات. 
ولفـت إىل أهميّـة تفاعـل ومشـاركة الجميع يف 
فعاليات هذه الذكرى، بما يليق بتضحيات الشهداء 

يف الدفاع عن الوطن. 
وأُلقيت كلمات، أَشـاَرت إىل دور الشعر يف تأصيل 
ثقافـة الجهـاد واالستشـهاد.. داعيـًة إىل االهتمام 

بأرس وذوي الشهداء. 
مكتـب  مديـري  بحضـور  الصباحيـة،  تخللـت 
الثقافـة محمـد العومـري ومكتبـة الربدوني عبده 
الحودي ونائب مدير مكتب اإلرشـاد عبدالله مرشح 
ونخبـًة من األدبـاء والكتـاب والشـعراء واملثقفني 
وشخصيات اجتماعية، فقرات إنشادية لكوكبٍة من 

املنشدين. 

صئائُض السطغغ تسطُظ الظضَش َوالظفَري السام ضث الظزام السسعدّي وتسطظ تحضغض لعاء سسضري لطبـأر قبظعا الحعغث سطغ السطغغ

تثحُني طعجط تخاد الثرة بمثغرغاغ املظخعرغئ واملراوسئ يف التثغثة

طتاولُئ اغاغال تطاُل حغثاً طظ صئائض سئغثة يف جغاق الخراع بغظعط وبني تجب «اإلخقح» املرتجق
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ُع الحاسر وافدغإ وافضادغمغ  الغمظ غعدِّ
الضئري الثضاعر سئثالسجغج املصالح

الرئغــج المحــاط: ضان ُأجــااذًا فجغال طظ افدبــاء والضااب وواتثًا طظ ضئار الحــسراء الثغظ طبطعا إضاشــئ لطصخغثة السربغئ 
التعبــغ: الفصغُث خّطش ترابًا سطمغًا وأدبغًا زاخرًا أتغــح لطئاتبغظ السرب؛ لما طّبطه طظ إظااج ذي صغمئ أدبغئ وسطمغئ
وزارة البصاشــئ: رتغُض حــاسر الغمظ المصالح جــغارك شراغــًا َضئغرًا شغ الســاتئ البصاشغئ الغمظغــئ والسربغئ
اّتتــاد افدبــاء الغمظغغظ: الاةربئ اإلبثاسغئ لطحــاسر المصالح جــازض طظعًق فجغال طظ المئثسغظ شغ العذــظ السربغ والسالط
جاطســئ خظســاء: ضان أظمعذجــًا لرجــض المعاصش المئثئغــئ والخادصئ شغ زطــظ اقرتعــان والسمالئ لطثارج

- مـن مواليد عام ١٩٣٧م، قرية املقالح، محافظة 
إب

- حصل عىل الشهادة الجامعية عام ١٩٧٠م. 
- حصل عىل شـهادة املاجسـتري مـن كلية اآلداب 

بجامعة عني شمس عام ١٩٧٣م. 
- حصـل عىل شـهادة الدكتوراه مـن جامعة عني 

شمس عام ١٩٧٧م. 
- أُسـتاذ األدب والنقـد الحديـث يف كليـة اآلداب 

-جامعة صنعاء- (درجة األُستاذية عام ١٩٨٧م). 
- رئيس جامعة صنعاء من ١٩٨٢ – ٢٠٠١م. 

- رئيس مركز الدراسـات والبحوث اليمني –حتى 
وفاته. 

- عضو املجمع اللغوي –القاهرة. 
- عضو املجمع اللغوي –دمشق. 

- عضـو مجلـس أمنـاء مركـز دراسـات الوحدة 
العربية بريوت. 

- حصل عىل جائزة (اللُّوتس) عام ١٩٨٦م. 
واآلداب –عـدن  الفنـون  وسـام  عـىل  حصـل   -

١٩٨٠م. 
- حصـل عـىل وسـام الفنـون واآلداب -صنعـاء 

١٩٨٢م. 
- حصل عـىل جائزة الثقافة العربية، اليونسـكو، 

باريس ٢٠٠٢م. 

- حصـل عىل جائزة (الفـارس) من الدرجة األوىل 
يف اآلداب والفنون من الحكومة الفرنسية، ٢٠٠٣م. 

- حصل عـىل جائزة الثقافة العربيـة من املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ٢٠٠٤م

 
طظ أسماله افدبغئ الاغ خثرت تاى اآلن:

١- الدواوين الشعرية:
- ال بد من صنعاء ١٩٧١م

- مأرب يتكّلم باالشـرتاك مع السفري عبده عثمان 
١٩٧٢م

- رسالة إىل سيف بن ذي يزن ١٩٧٣م
- هوامـش يمانية عىل تغريبة ابن زريق البغدادي 

١٩٧٤م
- عودة وضاح اليمن ١٩٧٦م

- الكتابة بسيف الثائر عيل بن الفضل ١٩٧٨م
- الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة ١٩٨١م

- أوراق الجسد العائد من املوت ١٩٨٦م
- أبجدية الروح ١٩٩٨م
- كتاب صنعاء ١٩٩٩م
- كتاب القرية ٢٠٠٠م

- كتاب األصدقاء ٢٠٠٢م
- كتاب بلقيس وقصائد ملياه األحزان ٢٠٠٤م

- كتاب املدن ٢٠٠٥م

- كتاب األم ٢٠٠٨
- بالقرب من حدائق طاغور

- يوتوبيا وقصائد للشمس واملطر
 

٢- الدراسات األدبية والفكرية:
- قراءة يف أدب اليمن املعارص

- شعر العامية يف اليمن
الشـعر  لحركـة  والفنيـة  املوضوعيـة  األبعـاد   -

املعارص يف اليمن. 
- يوميات يمانية يف األدب والفن

- قراءات يف األدب. 
- الشعر بني الرؤية والتشكيل
- أصوات من الزمن الجديد

- ثرثرات يف شتاء األدب العربي. 
 

٣- رسائُل وأُطروحاٌت ُكتبت عنه:
- ثالثـة شـعراء معارصيـن مـن اليمـن (باللغة 

اإلنجليزية): بهجت رياض صليب
- عبـد العزيز املقالح، الشـاعر املعارص: د. محمد 

النهاري، الهيئة العامة للكتاب، ٢٠٠٣م
- الدكتور عبد العزيز املقالح ناقداً: د. ثابت بداري

والرسـائل  واألبحـاث  الدراسـات  مـن  وغريهـا 
واألُطروحات. 

 : خاص
تويف، أمس االثنني، يف عاصمة الصمود صنعاء، 
شاعُر اليمن الكبري الدكتور عبدالعزيز املقالح، عن 
عمر ناهز الخامسـة والثمانني سنة قىض جله يف 
الدفاع عن الثـورة والجمهورية والوحدة وتجىل يف 
معظمها من سـدنة قصيدة التفعيلة ونقاد األدب 
العربي الحديث وكتاب القضية الوطنية الصادقة. 
وبرحيل الشاعر املقالح يخرس اليمن واحداً من 
أهم شـعرائه وكبار النقاد، وواحـداً من أبر أبنائه 
وأصدق مناضليه األحرار، فيما فقد اليمن برحيله 
اسـما َكبرياً من مبدعيـه الذين كتبوا اسـم اليمن 
بحروف من نور ليمثل رحيله خسارة فادحة ليس 

لليمن وإنما للعالم والشعر اإلنساني. 
 

تغاٌة يف رتاب الصخغثة البعرغئ
وفيما نعت وزارة الثقافة شاعر اليمن وأديبها 
الكبـري الدكتـور عبدالعزيـز املقالـح، الذي قىض 
حياتـه يف رحاب القصيـدة العربية والنقد الحديث 
شـاعراً َكبـرياً وأديبـاً متميـزاً ومناضـالً وطنيـاً 
مخلصاً، فقـد تقدم الرئيس املشـاط ومحمد عيل 
الحوثي، عضو املجلس السـيايس األعىل بالتعازي 

واملواساة يف رحيل املقالح. 
وقـد أعربـت وزارة الثقافـة يف بيـان لهـا عن 
ـة اإلسالمية والعربية والعالم  تعازيها لليمن ولألُمَّ
أجمـع يف فقـدان َعَلـٍم من أعـالم اليمـن والوطن 
العربي ورمٍز من رموز الثقافة اإلنسـانية، وقالت 
يف بيـان لها: «إن فقدان األديب واملثقف والشـاعر 
الكبـري عبدالعزيز املقالح سـيرتك فراغـاً َكبرياً يف 
السـاحة الثقافية اليمنية والعربيـة»، منّوهة بما 
تميزت بـه تجربته ومـا مثلته مـن إضافة كبرية 
للشـعر العربي والنقد الحديـث عالوة عىل تجربته 
مناضالً وطنياً جسوراً، مؤّكـدًة أن «رحيل املقالح 
عـن دنيانـا الفانيـة يمثـل خسـارة كبـرية لكنه 

سيبقى مدرسة كبرية تنهل منها األجيال». 
وألن الدكتـور املقالـح مثل عىل مـدى تجربته 
مناضـالً وطنيـاً جسـوراً وشـاعراً َكبـرياً تعامل 
مـع القصيـدة عىل مدى أكثر من خمسـني سـنة 
فأعطاهـا زهـرة حياته ومنحـت ريحانتها وكان 

ناقـداً متقداً وكاتبـاً صادقاً مع اإلنسـان والوطن 
والقضيـة فكانـت حياته شـجرة وارفـة باإلبداع 
والنضـال والصـدق مـع اللـه والوطـن والثـورة 
والجمهوريـة والوحدة، كانت قيادات الدولة العليا 
يف مقدمة املعزيـن الذين أّكــدوا أن رحيل املقالح 
خسارة عىل السـاحة الوطنية التي ظل ثابتاً فيها 
رافضـاً االنخـراط يف منظومة العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي ومرتِزقته. 
 

صغاداُت الثولئ يف طصثطئ املسجغظ
رفعهـا  التـي  الربقيـة  ويف  املشـاط،  الرئيـس 
العربيـة  ـــة  األُمَّ أحـرار  وكّل  الفقيـد  أرسة  إىل 
واإلسالمية، أّكـد أن اليمن واألمة العربية قد خرسا 
برحيـل الشـاعر املقالح واحـداً من كبار شـعراء 

اليمن وأهم رموزه. 
وأَشـاَر إىل املواقـف الوطنيـة للفقيـد الدكتور 
املقالح يف الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، 
والـذي اختار االنحياز لوطنـه يف مواجهة العدوان 
األمريكي السـعودّي وقدم مثاالً صادقـاً يف التزام 
القضيـة الوطنية، منوًِّهـا بتجربته كاتبـاً وناقداً 
التـزم موقفـاً صادقـاً يف عالقته بالكتابـة والنقد 
وعـّرب عـن تجربـة مختلفـة ومتميـزة يف عالقته 
بكتابـة القصيدة والنقد واملقال، وكان يف ُكـّل ذلك 

علماً َكبرياً. 
وقال الرئيس املشـاط: «لقد كان شـاعر اليمن 
الكبري الدكتـور عبدالعزيز املقالح أُسـتاذاً ألجيال 
مـن األدبـاء والكتاب، وواحـداً من كبار الشـعراء 
الذيـن مثلـوا إضافة للقصيدة العربيـة وبرز علماً 
مـن أعالمهـا، وبالتايل فتجربته سـتظل مدرسـة 

مرشعة األبواب لألجيال القادمة». 
املشـاط  الرئيـس  أعـرب  الربقيـة  ختـام  ويف 
عن خالـص العزاء وأصـدق املواسـاة ألرسته وآل 
املقالـح كافة يف محافظة إب بهـذا املصاب األليم، 
فيما أشـاد عضو املجلس السـيايس األعىل محمد 
عيل الحوثي بمناقـب الفقيد وإسـهاماته األدبية 

والثقافية. 
وقال الحوثي يف برقيته «كان الفقيد يف مقدمة 
شـعراء اليمـن املعارصيـن، ومـن كبـار أسـاتذة 
الجامعة، ورأس جامعة صنعاء لسنوات عديدة». 

وأَشاَر إىل أن شاعر اليمن املقالح، يعد من أبرز 
شـعراء الوطـن العربي يف العـرص الحديث، والذي 
ذاع صيتـه وحصـد العديـد مـن الجوائـز العربية 
والدوليـة يف مجـايل األدب والثقافـة، كمـا أثـرى 
السـاحة العلمية بالعديد من املؤلفات والدراسات 
فخّلـف تراثـاً علمياً وأدبيـاً زاخراً أتيـح للباحثني 
العرب، ملا مثّله من إنتاج ذي قيمة أدبية وعلمية. 

وأّكــد محمد عـيل الحوثي، أن رحيل الشـاعر 
واألديب الدكتور عبدالعزيز املقالح يشكل خسارة 
كبـرية لليمن من الصعـب تعويضها، ملا يمثله من 

قيمة أدبية وعلمية عالية. 
 

تةربئ غظغئ بالظدال الفضري 
إىل ذلك نعت رئاسة جامعة صنعاء، الشخصية 
الوطنية واألكاديمية وشـاعر وأديب اليمن الكبري 

الدكتور عبدالعزيز املقالح رئيس الجامعة األسبق، 
مشـيدة بإسـهامات الفقيـد ومناقبـه وإخالصه 
لوطنه، َحيُث كان مناضالً مخلصاً وأكاديمياً كفؤاً 
ومثقفاً َكبرياً أثرى املشـهد الثقايف املحيل والعربي 
بإسـهاماته املهمة التي ستظل محفورة يف ذاكرة 

األجيال. 
ويف بيـان تعزيـة أّكــدت جامعة صنعـاء، أن 
اليمن خرس برحيل هـذه القامة الوطنية واألدبية 
البـارزة، أحـد رجالـه املخلصني الذين أسـهموا يف 
صنـع مالمح املسـتقبل وتطوير التعليـم العايل يف 
اليمن، مشـرية إىل أن الفقيد املقالح كان أنموذجاً 
لرجل املواقف املبدئيـة والصادقة يف زمن االرتهان 
عـىل  اليمنيـني  أن  إىل  الفتـة  للخـارج،  والعمالـة 
امتداد الوطن ويف املقدمة األكاديميون ومنتسـبو 
الطـالب  وآالف  اليمنيـة  الجامعـات  وخريجـو 
املبتعثـني يف الخارج سـيظلون يتذكرون عطاءات 
الفقيد وإسـهاماته األكاديمية وإنجازاته العلمية 

والثقافية. 
فيما أّكــد اتّحاد األدباء والكتـاب اليمنيني أن 
اليمـن واألمـة العربيـة والعالم قد خـرسوا بوفاة 
شاعر اليمن الكبري املقالح واحداً من أهم األسماء 
الشـعرية التـي مثلـت إضافـًة ورصيـداً مختلفاً 
لقصيـدة التفعيلة والنقد العربـي الحديث، عالوة 
عـىل التعليم األكاديمي الـذي كان املقالح من أبرز 

أعالمه. 
ونّوه اتّحاد األدباء والكتاب اليمنيني إىل تجربة 
الفقيـد النضاليـة يف خدمـة الثـورة والجمهورية 
والوحدة والدفاع عنها من خالل التزام موقف نزيه 

يف سياق عالقته الوثيقة بالقضية الوطنية. 
ويف بيانه أشـار اتّحـاد األدبـاء اليمنيني إىل ما 
تمتعـت بـه قصيدتـه الحديثـة ومقالـه الرصني 
من سـمات عززت من مكانته وكرسـت حضوره 
اإلبداعي واإلنسـاني اسماً َكبرياً وعلماً عظيماً من 

أعالم القصيدة العربية. 
وأشـاد البيان بما مثلتـه تجربة الراحل ألجيال 
مـن األدباء نهلـوا من مدرسـته وشـكلوا إضافة 

للتجربة األدبية اليمنية والعربية. 
ولفـت إىل أن التجربة اإلبداعية للشـاعر الكبري 
عبدالعزيـز املقالـح سـتظل منهـالً ألجيـال مـن 

املبدعني يف الوطن العربي والعالم. 

تغاة الفصغث المصالح شغ جطعر
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تترضات طرغئئ طظ تدرطعت إلى سثن

 : سئاس الصاسثي 

كثّـف السفريُ األمريكي إىل بالدنا من 
تَحرُّكاته خالل األيّام املاضية، يف مشهٍد 
يؤّكـد حقيقة التدخل األمريكي السافر 

يف الشأن اليمني. 
ام مـن الحديث عن ترتيبات  وبعد أَيـَّ
أمريكيـة بريطانيـة فرنسـية لحماية 
املوانـئ الجنوبية املحتّلـة من رضبات 
السـفري  وصـل  املسـلحة،  القـوات 
األمريكي ستيفن فاجن إىل مدينة عدن، 
يف زيـارٍة اعتربهـا اقتصاديون محاولًة 
منه لرشعنـة بقاء القوات األمريكية يف 

حرضموت ومنحها رشعية البقاء. 
ويأتـي هـذا كذلـك يف ظـل الحديـث 
املتزايد بشـأن حمايٍة أمريكية محتملة 
مليناء الضبة، جراء قرار صنعاء بإيقاف 

تهريب النفط، والعمليات امُلستمّرة. 
األمريكـي  السـفري  زيـارة  وجـاءت 
تابعـة  إعالميـة  وسـائل  -بحسـب 
للمرتِزقة- بطلب من حكومة املرتِزقة، 
إلجراء ترتيبات أمريكية يف ميناء الضبة 
ليتم خاللها إبرام اتّفـاق يمنح القوات 
األمريكيـة يف الريان رشقـي املكال حق 
حماية ميناء الضبة، وهو ما سـبق أن 

حذر منه ناشطون جنوبيون. 
وكثـر مؤّخـراً التواجـد األمريكـي يف 
املناطـق اليمنيـة الجنوبيـة والرشقية 

املحتّلـة، يف مؤٍرش واضح عـىل التدخل 
األمريكـي السـافر يف الشـأن اليمنـي 
بخضوع مذل من قبل مرتِزقة العدوان. 
سـليم  االقتصـادي  الخبـري  ويقـول 
الجعدبـي: إن زيارة السـفري األمريكي 
أخـرية  كمحاولـة  جـاءت  عـدن  إىل 
بتزويـد  قامـوا  أن  بعـد  ومسـتميته، 
مـن  دوالر  مليـون   ٣٠٠ بــ  املرتِزقـة 
ـة، النتشـال  وحـدات السـحب الَخاصَّ
حكومة املرتِزقة وتأمينها من السقوط 

وتامني احتياجاتهم. 
ويضيف يف ترصيـٍح خاص لصحيفة 
«املسـرية» أن الزيارة أَيْـضاً جاءت بعد 
لقـاء املرتِزق رشـاد العليمي بسـفراء 
الـدول العـرش؛ كونه أطلـق قبلها نداء 
استغاثة بأن حكومة املرتِزقة لم تستِطع 
الصمود وأنها عىل وشـك اإلفالس جراء 
قرار صنعاء وقف عمليات نهب النفط، 
وأنه يجب مساعدتهم، األمر الذي جعل 
بتزويِد  أمريـكا وبريطانيا تتخذ قـراراً 
حكومـة املرتِزقة بــ٣٠٠ مليون دوالر 
ـة، َوهذه  من وحـدات السـحب الَخاصَّ
الوحـدات هـي عبارة عن قـروض عىل 

الشعب اليمني وبفائدة أسبوعية. 
ويواصـل قائالً: «ما يثري االسـتغراَب 
أن مرتِزقـة العالـم يبيعـون أوطانَهـم 
كمرتِزقـة أوكرانيا، أمـا مرتِزقة  نقـداً 
اليمن الرخاص فهـم يبيعون أوطانهم 

بالقروض. 

 ظعٌب إجراطغ
املكتـب  عضـو  يقـول  جهتـه،  مـن 
السيايس عيل القحوم: إِنَّ زيارة السفري 
األمريكي إىل عدن تثبت النهج اإلجرامي 
تجـاه اليمـن والتناقضـات املفضوحة 

تجاه السالم. 
ترسـخ  الزيـارة  هـذه  أن  ويضيـف 
حقيقة التوّجـهات األمريكية الخطرية 

والسلوك العدواني امُلستمّر يف ظل تدفق 
القـوات والبارجـات الحربيـة إىل بـاب 
املندب والسواحل اليمنية وبناء القواعد 
العسـكرية يف حرضمـوت وسـقطرى 

وميون واملهرة. 
ويشـري القحـوم إىل أن هـذه الزيارة 
تأتـي كذلـك كمحاولـٍة منـه لتطمـني 
تنهـب  التـي  العالـم  ودول  الناهبـني 
الثروات النفطية بـأن أمريكا متواجدة 
وأنـه ال يوجـد قلـق حتـى ولـو تواجد 
الطـريان املسـرّي اليمني وسـوف نقوم 

بردع هذه الطائرات. 
ويتفـق القحوم يف هـذه الجزئية مع 
طـرح سـليم الجعدبي الـذي يقول: إن 
السـفري األمريكي ظهـر يف حرضموت 
قبل الرضبـة الثانيـة يف مينـاء الضبة 
بأيام، ليعطي التطميناِت لدول العدوان 
مغـادرة  بُمَجــّرد  لكنـه  ومرتِزقتهـا، 
حرضموت دخلـت السـفينة إىل امليناء 
ولكـن صدهـا الطريان املسـريَّ للجيش 
واللجـان الشـعبيّة وبالتايل لـم يتحّقق 

مرادهم. 
ويؤّكـد الجعدبـي أن العملية الثانية 
جـاءت يف نفس اليوم الـذي تواجد فيه 
السـفري األمريكي يف عـدن املحتّلة، ويف 
نفس اليـوم الذي دخلت فيه السـفينة 
مليناء الضبة، وهذه تعد املحاولة األخرية 
ألمريـكا إلعطـاء التطمينـات لعمليـة 

النهب الفاشلة.

ذمأظُئ السثوان والمرتِجصئ تئعُء بالفحض

السفري افطرغضغ يف طعمئ إظساش ظعإ البروة..

   طساسغ تسطغط طغظاء 
الدئئ لطصعات افطرغضغئ 

طظ صئض تضعطئ 
ُج لئصاء  المرتِجصئ غآجِّ

اقتاقل شغ جعاتض 
المتاشزئ، وغسث تفرغطًا 

بالسغادة العذظغئ 
وتعذغظًا لقتاقل شغ 

طتاشزئ تدرطعت وعع 
طا غرشده ُضـّض أترار 

المتاشزئ

السفري اقطرغضغ يف تدرطعت
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عمليـة  َفــإنَّ  الجعدبـي  وبحسـب 
النهـب هـذه املـرة عبـارة عـن عملية 
قرصنة بأوسـع مفهومها وهي دخول 
سـفينة نهـب تجاريـة برفقتها سـت 
سفن حربية عليها عتاد حربي وبالتايل 
تواجـد  إفشـال  هـو  مخّططهـم  كان 
الطريان املسـريَّ والذي بفضل الله تعاىل 
نفـذ العمليـة ومنـع محاولـة عمليـة 
النهـب الثانيـة، موضًحا أن السـفينة 
التـي حاولت دخول املينـاء وتم منعها 
األمريكية»،  رشكـة «شـيفرون  تتبـع 
واسـتأجرتاها رشكة «اوكـس دينتال» 
النفطيـة، التـي تعمل يف قطـاع عرشة 

وهي رشكة أمريكية. 
ووفـق السـكرتري اإلعالمـي للجنـة 
الرساجي،  إبراهيم  العليـا،  االقتصادية 
إن حكومة املرتِزقة حاولت تهريب ٢٫١ 
مليـون برميل من النفـط الخام بقيمة 
تقديرية ١٧٤ مليـون دوالر، عرب ميناء 
تهريب  بـرشكات  باالسـتعانة  الضبـة 
دوليـة تمثلت باسـتقدام ناقلـة النفط 
(براتيكا-PRATIKA) وعدد ٢ لنشـات 
و٦ قطـع حربيـة مجهولـة الُهــِويَّة، 
مبالـغ  مقابـل  تهريـب  رشكات  عـرب 
باهظة حصلت عىل عموالت ورشاوى. 

 

طآحراٌت خطريٌة يف ُأوُروبا
ومن خالل التَحّركات األخرية فقد ظهر 
األمريكي جليٍّا وبصورٍة واضحة؛ ألَنَّهم 
يحاولون باستماتة تأمني احتياجاتهم 
مـن النفـط والغـاز، ُخُصوصـاً أنهـم 
مقدمـون عىل فصل الشـتاء التي بدأت 
فيه ظهور مـؤرشات خطرية يف أُوُروبا، 
َحيُث شـاهدنا الرئيس الفرنيس يُصَفُع 
مـن قبل امـرأة، وشـاهدنا الطوابري يف 
أنحاء فرنسا وكذلك املظاهرات يف أنحاء 
أُوُروبا؛ ولهـذا َفـإنَّ أمريكا مجربة عىل 
تأمـني مرتِزقتها مـن احتياجاتهم من 
النفـط والغاز ُخُصوصـاً مرتِزقتها من 
زعمـاء أُوُروبـا ملـن خضعـوا للهيمنة 
األمريكية واآلن أصبح موقفهم مخزياً 
أمام شـعوبهم؛ وخوفـاً عىل مصالحها 
أصبحت أمريكا تبحث عن َحـلٍّ ملشكلة 
النفـط حتى يكـون الزعمـاء يف مأمن 
مـن املظاهرات والثـورات التي ربما قد 
تحدثت خالل فصل الشتاء وربما نشهد 
انقالب أنظمة سياسية وتغري أُخرى يف 

أُوُروبا، بحسب الجعدبي. 
وحـول األبعاد السياسـية مـن قرار 
صنعاء بإيقـاف عملية النهـب، يؤّكـد 
الخبري االقتصادي سـليم الجعدبي أنه 
كان لـه األثر الرئيس لـكل املجريات يف 
أُوُروبـا وكل دول العـدوان؛ ولهذا َفـإنَّ 
فاتـورة الحـرب أصبحـت كبـرية ولن 
وال  أمريـكا  وال  السـعوديّة  تسـتطيع 
مرتِزقـة العدوان القيام بتمويل فاتورة 
الحـرب كون إيـرادات النفـط املنهوب 
كانت تذهب إىل البنك األهيل السعودّي يف 
الريـاض، واليوم توقفت، وبالتايل َفـإنَّ 
املبالغ التي نهبت إىل نهاية شهر أُكتوبر 
فقط ٢٢ مليار دوالر وهذه كانت كافية 
بدفع مرتبات الشعب اليمني ألكثر من 
١٥ عامـاً وبالتايل اآلن أصبـح إلزاماً أن 
يعـرف الشـعب اليمني من هـو عدوه 

ومن هو الذي يمنع مرتباته. 
ويف الوقت الذي يطالب فيه ٢٥ مليون 
يمنـي بمرتباتهم، يقـول الجعدبي: «ال 
تهتـم دول العـدوان ومرتِزقتهـا عـىل 
اإلطالق بالشعب اليمني، وإنما يقومون 

بإطـالق ٣٠٠ مليـون دوالر للمرتِزقـة 
النتشـالهم كونهم كانوا سيسـقطون 
سقوطاً مدوياً؛ بَسـبِب قرار منع نهب 
النفط، ولهـذا يجب أن يعرف الشـعب 
اليمنـي من هو عدوه، ُخُصوصاً بعد أن 
ظهر السفري األمريكي وقال إن املطالبة 
بالرواتـب يعتـرب تطرفاً بينمـا ثرواتنا 

تنهب وال ينبس ببنت شفه. 
لكن بإذن الله تعاىل لن تسـمح قواتنا 
املسـلحة بنهـب حتـى برميـل واحـد 
مـن النفـط، ولن تسـمح بنهـب حتى 
بقيـة الثروات أبرزها الثروة السـمكية 
واملعدنيـة التـي أصبحـت تنهـب مـن 
مناجـم حرضمـوت ونهـب كثـري من 
الذهب وتشحن عرب قاطرات وشاحنات 
وسفن إىل دبي التي أصبحت اليوم ترتبع 

عىل عروش الدول املنتجة للذهب. 
 

تَترُّضاٌت اجاثئاراتغئ
االقتصـادي  الخبـري  يقـول  بـدوره، 
رشـيد الحـداد: إن تَحـّركات السـفري 
األمريكي تجـري تحت الفتة اقتصادية 
رغم أن هـذه التَحّركات اسـتخباراتية 
ألَنَّ  الدبلومـايس؛  للعـرف  ومخالفـة 
السـفري يقـّدم نفَسـه كطـرف رئييس 
مـن أطراف الرصاع ويتدخل يف شـؤون 
داخلية ليست من مهامه الدبلوماسية. 
ويؤّكـد الحـداد يف ترصيٍح لصحيفة 
«املسـرية» أن حديث السفري األمريكي 
عـن تداعيـات قـرار حمايـة الثـروات 
عجـز  إىل  تـؤدي  ومزاعمـه،  الوطنيـة 
حكومـة املرتِزقـة عـن رصف رواتـب 
موظفيها، ويف املقابل وقوف واشـنطن 
الهدنـة  تمديـد  مسـاعي  إعاقـة  وراء 
واعرتاضها، عـىل موافقة الطرف اآلخر 
عـىل املطالب اإلنسـانية التـي قدمتها 
صنعـاء كـرضورة ويف نفـس الوقـت 
كـرشٍط للقبـول بتمديد الهدنـة، وهذا 
يؤّكــد أن الواليات املتحدة العب رئيس 
ًة  يف الحـرب االقتصادية يف اليمن، َخاصَّ
وأن سـتيفن فاجـن تـوىل هـو وتيـم 
ليندركينج مهمة إقنـاع صندوق النقد 
الـدويل بـرصف ٣٠٠ مليـون دوالر من 
ة باليمن  وحدات حقوق السحب الَخاصَّ
لحكومـة املرتِزقـة بعـد أكثـر من عام 

عىل تجميدهـا بطلب من صنعاء، وهذا 
يأتي يف إطار الدعم األمريكي الالزم بما 
يضمن استمرار وبقاء حكومة املرتِزقة 
التي تواجه تهديداً بالسقوط بعد إيقاف 

عمليات نهب النفط من قبل صنعاء. 
يف هذا اإلطار يقول الحداد: إن السفري 
األمريكـي لعـب أكثـر مـن دور خالل 
األسابيع املاضية يف محاولٍة منه رشعنة 
بقاء القـوات األمريكيـة يف حرضموت 
ومنحهـا رشعيـة البقاء، يف ظـل قرار 
صنعاء بإيقاف تهريب النفط، املتزامن 
مع تصاعـد وتـرية اسـتهداف القوات 
املسـلحة السـفن النفطية ومنعها من 

الوصول إىل امليناء لنهب النفط الخام. 
األمريكـي  السـفري  زيـارة  وكـون 
سـتيفن فاجـن ملدينـة عدن تشـري إىل 
ترتيبات جديدة لحماية املوانئ وتعزيز 
الوجـود األمريكي يف السـاحل الرشقي 
جـراء قرار صنعاء، فقـد حذر محافظ 
حرضمـوت املعـني مـن قبـل حكومة 
صنعاء لقمان باراس، من مغبة إقحام 
املوانئ الرشقية يف الرصاع وتحويلها إىل 
قواعد عسكرية لقوى الغزو واالحتالل. 
ويؤّكــد بـاراس أن دعواِت عسـكرة 
وراءهـا  يقـف  التـي  الضبـة  مينـاء 
تهديداً  تشكل  والفرنسـيني،  األمريكان 
للبنى التحتية يف املحافظة، وقد تحولها 

مـن مينـاء نفطـي إىل هدف عسـكري 
مرشوع يف حال تم تسليم امليناء للغزاة 

األمريكيني وأعوانهم الفرنسيني. 
ويدعو بـاراس كافة عقالء املحافظة 
إىل وقـف العبث بمقـدرات حرضموت، 
مؤّكــداً أن أبنـاء املحافظـة يف الوادي 
والصحـراء والسـاحل أول مـن طالبوا 
بإيقاف نهب وتصديـر الثروة النفطية 
مـن منشـأة املسـيلة النفطيـة التـي 
تعرضـت ألبشـع اسـتنزاف عـىل مدى 
السنوات املاضية دون أن يستفيد منها 
أبناء املحافظة الذين يعيشـون ظروفاً 
اقتصادية وإنسـانية صعبة، ُمشرياً إىل 
أن قرار حماية الثروات السـيادية جاء 
مكمالً وملبياً ملطالب أحرار حرضموت 
الذيـن تعرضـوا للرتهيـب باسـتخدام 
القوة من قبل القوات الغازية املحتّلة يف 

امليناء. 
وحيـا املحافـظ بـاراس تأييـد أبناء 
حرضموت وتعاونهم الكبري مع القوات 
املسـلحة يف اإلبالغ عـن كافة املحاوالت 
الراميـة لنهب ثـروات املحافظـة التي 
حرمـت من أدنـى الخدمـات عىل مدى 
السنوات املاضية ولم يلمس أبناؤها أية 
آثار إيجابية لتصدير مليوني برميل من 

خام املسيلة. 
وجـّدد التأييـد للرضبـة الثانية التي 
أحبطـت ثانـي محاولة لنهـب مليوني 
محمـالً  الخـام،  النفـط  مـن  برميـل 
سلطات االحتالل يف املحافظة مسؤولية 
أية مخاطر يتعرض لها امليناء النفطي. 
مرافقـه  بكافـة  املينـاء  أن  وأّكــد 
أليـة  يتعـرض  لـم  العامـل  والطاقـم 
أرضار خـالل العمليتـني التي أفشـلت 
محـاوالت آثمة لتهريـب النفط الخام، 
داعياً سـلطات امليناء إىل االمتثال لقرار 
صنعاء القـايض بوقف تهريـب النفط 
الخام وعدم اسـتقبال أية سفن ناهبة 
حتى تتجنب أية مخاطر، ُمشـرياً إىل أن 
مسـاعي تسـليم ميناء الضبة للقوات 
األمريكيـة من قبـل حكومـة املرتِزقة 
سـواحل  يف  االحتـالل  لبقـاء  يؤسـس 
بالسـيادة  تفريطـاً  املحافظـة، ويعـد 
لالحتالل يف محافظة  الوطنية وتوطيناً 
حرضمـوت وهو ما يرُفُضه ُكـلُّ أحرار 

املحافظة. 

   دسعاُت سسضرة 
ُض  طغظاء الدئئ تحضِّ

تعثغثًا لطئظى الاتاغئ 
شغ المتاشزئ وصث 

تتعلعا طظ طغظاء 
ظفطغ إلى عثف 

سسضري طحروع شغ 
تال تط تسطغُط المغظاء 

لطشجاة افطرغضغغظ 
وأسعاظعط الفرظسغغظ

السفري اقطرغضغ يف سثن
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الّخـراع واصع واجامرارغُاه 
تصغصٌئ تامغـٌئ

الحيـاة  يف  قائـم  كواقـٍع  اع  الـرصِّ
البرشيـة التي منـذ أن وجـد بني آدم 
وهو ُمسـتمّر لم يتوّقـف عند مرحلٍة 
ــة مـن األمـم، فالخري  معينـة أَو أُمَّ
والـّرش، الحـقُّ والباطـل، طريقان ال 
نهاية لهما ولذلك كانت الّدنيا هي داُر 
للوصول  والعمـل  واالمتحان  االبتـالء 
وهـو  النهائـي  واملسـتقر  املقـام  إىل 
الدار اآلخرة التي سـيقّرر فيها مصري 
اإلنسان إما إىل الجنّة أَو النّار -والعياذُ 
بالله-، َحيُث ال رصاع بعدها وال مجال 
ألي تصحيـح للمواقـف؛ باعتبَارهـا 
موضٌع للحساب واملسـاءلة والجزاء، 
ووجـود اإلنسـان يف هـذه األرض لـم 
يكـن عبثًا بل كخليفة للـه أنيطت به 
الكثـري مـن املسـؤوليات والواجبات 
التـي وجهه الله بهـا يف كتابه الكريم 
الذي جعله دستوًرا له يف الحياة، يسري 

عليه ويلتزم بكل ما جاء فيه. 
 

جئغُض اهللا وجئغُض الحغطان 
ذرغصان ق بالث لعما

قائًمـا،  رصاًعـا  هنـاك  أن  وبمـا 
فبالتأكيـد أن لهـذا الرصاع أسـبابه، 
َوإذَا ما عدنا إىل بداية الوجود البرشي 
لنسـتذكر ما حدث بني هابيل وقابيل 
لعلمنا أن سبب رصاعهما كان الحسد، 
ويف الوقـت الحايل نجد أن ألرباب الرش 
أسبابهم يف خلق الرصاعات والحروب، 
مقدمتهـا:  ويف  األسـباب  تلـك  مـن 
االستكبار، السعي للسيطرة، اإلفساد 
يف األرض واإلضـالل، يف املقابـل: ألهل 
وأسـباٍب  يحملونهـا،  قضيـٍة  الحـق 
ِمـن أجِلهـا يتَحّركـون يف دفـع الرش 
وصـد تَحّركات األعـداء، يف مقدمتها: 
االستجابة لله -جّل شأنه- الذي أمرنا 
بالكثري مـن اآليات البينـات بالجهاد 
ومقارعـة الظاملـني ﴿انِْفـُروا ِخَفاًفا 
َوِثَقاًال َوَجاِهُدوا ِبأموالُكْم َوأنفسـُكْم 
ِيف َسـِبيِل اللِه ذَِلُكْم َخـرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم 
تَْعَلـُمـوَن﴾ من سـورة التوبـة- آية 

 .(41)
يتبنـى  عنـواٌن  الطرفـني  ولـكال 
حركتـه، فالعنـوان الـذي وضعه الله 
سـبحانه وتعاىل لعباده املؤمنني هو: 
«سـبيل الله» ﴿َوَقاِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللِه 
َواْعَلـُمـوا أَنَّ اللَه َسـِميٌع َعِليٌم﴾ من 
سـورة البقرة- آية (244)، ﴿َوَقاِتلُوا 
ِيف َسـِبيِل اللـِه الَِّذيـَن يَُقاِتلُونَُكـْم َوَال 
تَْعتَـُدوا إِنَّ اللَه َال يُِحـبُّ اْلـُمْعتَِديَن﴾ 

من سورة البقرة- آية (190). 
عنـواٌن وطريـٌق واحـد ال ثاني له، 
نّظم لسالكيه تَحّركهم وضبطه بقيم 
ومبـادئ إيَمــانيـة ُمثـىل، وأوضـح 
نتائجه وثماره العاجلة واآلجلة بقوله 
تعـاىل: ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم 
َعَىل ِتَجـاَرٍة تُنِْجيُكْم ِمْن َعـذَاٍب أَِليم، 
تُْؤِمنُوَن ِباللِه َوَرُسـولِِه َوتَُجاِهُدوَن ِيف 
َسـِبيِل اللِه ِبأموالُكْم َوأنفسـُكْم ذَِلُكْم 
َخرْيٌ َلُكـْم إِْن ُكنْتُـْم تَْعَلـُمـوَن، يَْغِفْر 
َلُكـْم ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكـْم َجنَّاٍت تَْجِري 
ِمْن تَْحِتَهـا اْألَنَْهـاُر َوَمَسـاِكَن َطيِّبًَة 
اِت َعـْدٍن ذَِلـَك اْلَفـْوُز اْلَعِظيُم،  ِيف َجنـَّ
َوأُخرى تُِحبُّونََها نَـْرصٌ ِمَن اللِه َوَفتٌْح 

ِ اْلـُمْؤِمِننَي﴾ «من سورة  َقِريٌب َوبَرشِّ
الصف». 

أّما عن طريق أرباب الباطل والّرش 
هو «الشـيطان» لقوله تعاىل: ﴿الَِّذيَن 
آََمنُـوا يَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل اللـِه َوالَِّذيَن 
َكَفـُروا يَُقاِتلُـوَن ِيف َسـِبيِل الطَّاُغوِت 
َكيْـَد  إِنَّ  ـيَْطاِن  الشَّ أوليـاء  َفَقاِتلُـوا 
ـيَْطاِن َكاَن َضِعيًفا﴾ من سـورة  الشَّ

النساء- آية (76).
الشـيطان بـكل مـا يحملـه مـن 
مشاعر الحقد والغضب والعداء لبني 
آدم، وبـكل ما أوتي مـن جهد عىل أن 
يبقـى عىل وعـده بإضالل عبـاد الله، 
يتَحـّرك أوليـاؤه تحـت ظّلـه املظلـم 

وأهدافه الجهنمية. 
 

جئغض اهللا «حعادة وتغاة»، 
َوجئغض الحغطان «صاض 

طعت»
منـاص  ال  -وكحقيقـٍة  وألنـه 
منهـا- أن الرصاع بنوعه العسـكري 
ينتـج عنه مواجهة مبـارشة وبالتايل 
سـقوط قتـىل، فمـن منطلـق رحمة 
املسـتجيبني  بعبـاده  الواسـعة  اللـه 
لـه، العاملني بتوجيهاتـه، ويف طريق 
الجهـاد يف سـبيله فتـح لهـم مجاًال 
السـتثمار موتهم وأوجد فارًقا بينهم 
وبـني القتىل الذيـن يسـقطون وهم 
يقاتلون يف سـبيل الشيطان وأوليائه، 

هادُة يف سبيِل الله».  وهو «الشَّ
 

طفععُم الحَّعـادة يف جئغِض 
اهللا

ـهادُة يف سـبيِل اللـه  وتعـّرف الشَّ
باملفهوم القرآني بأنها: أسـمى أنواع 
التضحيـة التي ترسـخ ُكــّل معاني 
الحق والعدل وقيمهما، وهي الرتجمة 
الحقيقية ملبدأ الصـدق مع الله بعيًدا 
عن زخرف القول باللسان، بل اقرتان 
القول بالفعل وقفًزا إىل الواقع العميل، 
لقولـه تعاىل: ﴿ِمـَن اْلـُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل 
َصَدُقوا َمـا َعاَهُدوا اللَه َعَليْـِه َفِمنُْهْم 
َمْن َقَىض نَْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر َوَما 
لُوا تَبِْديًال﴾ من سورة األحزاب- آية  بَدَّ

 .(23)
 

بصاشئ الحعادة يف جئغض اهللا
الشـهيُد حينمـا انطلق مسـتجيبًا 
لله -جّل شـأنه- لـم ينطلق بحثًا عن 
الشـهادة يف سبيِل الله ليظفر بالنّرص 
انطالقتـه  إّن  بـل  فقـط،  الّشـخيص 
كانت مبنيًة عىل إيَمــان واٍع بأهميّة 
تَحّركـه ونتيجتـه وإدراكـه لخطورة 
ما يف مرحلة  القعود والتخاذل ال ِسـيـَّ
ـــة بشـكٍل عـام،  تشـهد فيهـا األُمَّ
وشـعبنا اليمني بشكٍل خاص عدوان 
إىل  تهـدف  ا  ِجــدٍّ كبـرية  ومؤامـرات 

تركيع الشعوب وسلبها حريتها. 
فثقافـة الشـهادة يف سـبيِل اللـه 
هـي الحل األمثـل للتحـّرر من جميع 
املخاوف التـي تقيد الشـعوب واألمم 
عـن الجهـاد ومواجهة العـدّو، وأوىل 
تلك املخاوف: «املوت»، فالشهادة هي 
البوابـة الوحيدة للحصول عىل الحياة 
األبديـة ملن يخافـون املـوت؛ باعتبَار 
ا ما بني  ِجــدٍّ قصـرياً  املـوت فاصـالً 
الحياتـني، أشـبه ما يكـون بالفاصل 
اإلعالني، وأّكـد سـبحانه وتعاىل هذه 
كتابـه  محكـم  يف  الثابتـة  الحقيقـة 
الكريـم بقولـه: ﴿َوَال تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن 
ُقِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللـِه أَْمَواتًا بَـْل أَْحيَاٌء 
ِعنْـَد َربِِّهـْم يُْرَزُقوَن﴾ من سـورة آل 
عمـران- آيـة (169)، أي ال يجـب أن 
نفكـر ُمَجــّرد تفكري يف أن الشـهادة 

تعني املوت أبًدا. 
الشـهيد  يقـول  السـياق  ذات  يف 
القائـد -رضـوان اللـه عليـه-: «من 
يهربون مـن املوت يف الدنيـا، هم من 
يموتـون حقيقة، هم من يضيعون يف 
الرتبـة حقيقة، أما الشـهداء َفـإنَّهم 
ال يموتـون، أََوليس كذلـك؟، فكل من 
يخـاف مـن املوت هـو الخـارس، هو 
الذي يريد أن يموت، هو من سـيكون 
موتـه ال قيمة له، إذَا كنت تكرُه املوَت 
فحـاول أن تجاِهَد يف سـبيل الله، وأن 
تقتل شـهيداً يف سبيله» معرفة الله - 

الخامس عرش.
مـن ثمار هـذه الثقافة أنهـا تأتي 
بمثابة حصانة منيعة تشـكل حاجًزا 
ـــة وعدوها، فهي ملن  صلبًـا بني األُمَّ
تحملها عزة وكرامـة ورفعة، وتزرع 
يف قلـب عدوها الذعـر والخوف والذل 

وتجعلـه عاجـزاً عـن املواجهـة؛ ألَنَّه 
ـًة مسـتعدًة للتضحية،  رأى أمامه أُمَّ
ثابتة املوقف، رشسة يف أرض املعركة، 
ال تلني وال تسـتكني أمام أية وسـيلة 

ترهيب أَو تستميل لرتغيب. 
 

الحَّعـادة يف جئغِض اهللا 
اخطفاء واخاغار إلعغ 
ولغسئ تزاً خاذفًا

ما يجب أن يدركـه جميع املؤمنني 
أن طريق الجهاد يف سـبيل الله طريًقا 
مقّدًسـا بقداسـة التوجيـه ومصدره 
-جّل شـأنه- وأن الحصول عىل رشف 
ووسام الشهادة ليس ُمَجـّرد تواجدك 
يف امليـدان جسـديٍّا، ولو عدنـا لتقييم 
واسـتذكار حيـاة الشـهداء لوجدنـا 
يف جميعهـم منظومـة متكاملـة من 
اإليَمـــان والوعي ومـكارم األخالق، 
ولـو عرضنـا صورهم عـىل مخيلتنا 
ارتسـمت  مالمحهـم  يف  أن  لوجدنـا 
البشـارة والـرسور بمـا هـم عليه يف 
واقع تَحّركه يف امليدان؛ ألَنَّهم استحلوا 
واسـتلذوا مرارة وصعوبـات ومعاناة 
الجهـاد كواقٍع ال بد منه فأذاقهم الله 
حـالوة الشـهادة واختارهـم ليكونوا 
يف ذلـك املقام، وما يؤّكــد حقيقة أن 
الشـهادة اختيار إلهي دقيـق ال ينالُه 
إّال ذو حـٍظ عظيم، قوله تعـاىل: ﴿إِْن 
يَْمَسْسـُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح 
ِمثْلُُه َوِتْلـَك األيّام نَُداِولَُهـا بنَْيَ النَّاِس 
َوِليَْعَلـَم اللُه الَِّذيَن آََمنُوا َويَتَِّخذَ ِمنُْكْم 
ُشَهَداَء َواللُه َال يُِحبُّ الظَّاِلـِمنَي﴾ من 
سـورة آل عمران- آيـة (140)، قوله 
تعـاىل هنـا:﴿ يتخذ ﴾ بمعنـى يختار 
من هـؤالء املؤمنني بما يعلمه هو من 

صدق إيَمــانهم. 
أن  يجـب  ال  الشـهادة  أن  بمعنـى 
تكـون حلًمـا تريـد أن تنالـُه وأنـت 
مـا زلـت يف نفسـك وواقعـك ممتلئ 
بالقصـور والتقصـري والتباطـؤ َو... 
إلخ، فمقامها يسـتحق منك أن تتعب 

لتصل إليها. 
 

الضراطُئ اإللعغئ لطحَّعغـث
اللـه  وتكريـم  كرامـة  تتلخـص 
للشـهيد بعد فوزه بالجائـزة الّربانية 

ـهـادة يف سـبيِل اللـه» يف اآليات  «الشَّ
الكريمات:

ِيف  ُقِتلُـوا  الَِّذيـَن  تَْحَسـبَنَّ  ﴿َوَال   
َسـِبيِل اللِه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعنَْد َربِِّهْم 
يُْرَزُقـوَن، َفِرِحنَي ِبَما آَتَاُهـُم اللُه ِمْن 
َلــْم  ِبالَِّذيـَن  وَن  َويَْسـتَبِْرشُ َفْضِلـِه 
يَْلَحُقـوا ِبِهـْم ِمـْن َخْلِفِهـْم أَالَّ َخْوٌف 
وَن  َعَليِْهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُوَن، يَْسـتَبِْرشُ
ِبِنْعَمـٍة ِمـَن اللـِه َوَفْضـٍل َوأَنَّ اللَه َال 
يُِضيُع أَْجَر اْلـُمْؤِمِننَي﴾ من سورة آل 

عمران. 
فالشـهيد ينتقل بعد استشهاده إىل 
حيـاٍة أُخـرى ال تقارن بالحيـاة التي 
كان يعيشـها، حيـاٍة اسـتحقت منه 
أن يضحـي لنيلها، فهـو هناك ﴿عند 
ربهم﴾: حيٌّ يُرزق، فرٌح مستبرش، ال 

خوٌف عليه وال َحزن. 
 

الحعـادة شعزٌ سزغـط وربٌح ق 
خسارة شغه

يؤّكـد الشهيد القائد -رضوان الله 
عليـه- بأن دين اللـه ال يوجد فيه أية 
خسـارة وكّله ربح، ومـن تلك األرباح 
من يحظون بالشـهادة يف سبيل الله: 
«إن الحماقـة هـي هـذه، وهـذه هي 
الخسـارة: أن يتهـرب اإلنسـان عـن 
الربـح العظيـم يف الدنيـا ويف اآلخرة، 
يتهـرب عـن الحيـاة، أليس الشـهيد 
حيـاً؟ أنت تتهـرب عن الحيـاة خوفاً 
مـن املوت، وهـذا من أغرب األشـياء، 
أنا أخاف من املوت فال يدري اإلنسـان 
َوإذَا بـه قـد وقع يف املـوت الحقيقي، 
الغيبوبـة املطلقـة إىل يـوم الدين، أما 
الشـهيد فهي لحظة، قد تكون لحظة 
ربمـا قد ال تكـون إال دقائق معدودة، 
وقد ال يكون فعـالً هناك فاصل، فهو 
حـي، وحياة يراها أفضـل من الحياة 
التي كان فيهـا، حينئذ إذَا تأملنا ُكـّل 
يشء وعـىل أََسـاس أن ديـن الله كله 
ربـح، هو ليـس فيـه خسـارة يف أي 
مجـاٍل من املجـاالت». معرفـة الله - 

الخامس عرش. 
 

رجالٌئ لطمـرأة سطى لسان 
الحعغث الصائث يف ذضـرى 

السزماء 
«املرأة تقع عليها مسـئولية كربى 
ا، وهي زوجـة، وهـي أم، وهي  ِجــدٍّ
قريبـة من هـذا الطفل تربيـه، وهي 
قريبـة من هـذا الرجل تؤيـده وتدفع 
بلـغ  لقـد  عه،  وتشـجِّ ه  َوتصـربِّ بـه 
األمر بالنسـاء اإليرانيـات أن أصبحن 
بأنهـا  إحداهـن  تفتخـر  يفتخـرن، 
أصبحـت أم أربعـة شـهداء، وأُخـرى 
تفتخر بأنها أصبحت أم ثالثة شهداء، 
بأنهـن  يتفاخـرن  أصبحـن  وهكـذا 
أُمهات شهداء، وزوجات شهداء، مثل 
هـذه الزوجـة وهي يف بيتهـا هي من 
سـيكون لها ذلـك املوقـع العظيم إذَا 
ما لحقت زوجهـا بإيَمــان وصالح، 
وتقـوى، أن تحظـى بالقـرب منه يف 
درجته كشـهيٍد مجاهـد، وهي درجة 
اْلُمَجاِهِديـَن  اللَّـُه  ـَل  {َوَفضَّ عاليـة: 
َدَرَجاٍت  َعِظيمـاً  َعَىل اْلَقاِعِديـَن أَْجراً 
ِمنْـُه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة} (النسـاء: من 
اآليـة٩٦) فهي يف بيتهـا تحظى بهذه 
املكانـة» آيـات مـن سـورة املائدة - 

الدرس الرابع.
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ظُئ السطعك  طثوَّ
والتدارُة 
المساخرة
 أطئ المطك صعارة

ما نريده هو مجتمٌع خاٍل من الفساد ومؤّسسات 

حقيقية ترضخ لضوابط العدالة وتُشـجع عىل البناء 

ولعلنـا قـد ذُقنا األمرين عـىل امتداد فرتاٍت سـابقة، 

حني طغت املحسـوبيات والوساطات والضوابط غري 

القانونية عىل معظم املعامالت يف خيوط تنسـج عىل 

أنهـا قانونية، وحني أتت منظومة السـلوك نتمنى أن 

تتجـذر يف واقعنـا وتعامالتنـا وأن تكون هي املسـار 

لبناء دولة ذات منهجية إسالمية وُهــِويَّة إيَمــانية 

عالية املسـتوى، وإنما حصلت من تغـريات وأحداث 

رسـت فيهـا عقيدتُنا لتمثـل هي املحتـوى ولتنطبَق 

يف واقعنـا وجميـع معامالتنا، ُكـّل تلـك الخطى التي 

اتجهت إليها القيادة أشـعرتنا باألمان، وحني تتجذر 

تلك السـلوكيات وتصبح حقيقـة مطبقة فعلياً فمن 

املؤّكــد أن دولتنا سـتكون مؤهلـة ألن تصبح دولة 

قويـة عىل مسـتوى العالم، وال أبالغ فـإذا ما ُوجدت 

العقيدة الصادقة وأمانة التعامل وتجسيد املسؤولية 

لة ألن  فسـتزدهر الحيـاة وتصبح ُكـلُّ العوامـل مؤهِّ

تجـارَي دولتُنا الـدوَل العظمى يف قوتهـا وحضارتها 

البيضاء!

إن مـا تمتلكه بالدنا من ثروة لن يسـتغلها إال من 

يملك ثروة العقيدة، ولن يسـتخرجها إال شعب عرف 

معنى االستخالف القائم عىل منهجية العدالة والبناء 

والتعامـل املقيد بالضوابِط الرشعيـة، وحني اتجهت 

معظـم الـدول العربيـة واإلسـالمية لتتبنـى قوانني 

وضعها البرش وتنىس القوانني اإللهية ولتحاكي بذلك 

دول استعظمت نفسـها بجربوتها وطغيانها وإثارة 

الفتـن يف األرض وسـلب حقوق الشـعوب واألوطان 

بينمـا تظهـر عـىل أنها تمـيش وفق قوانـني وهي ال 

تمت لها بصلة، ُكـّل ذلـك تحت مربّرات االتّجاه نحو 

الحضارة والتطور إال أنها حضارة ال تضمن للشخص 

إال القليل من حقوقـه والكثري من الظلم الواقع عليه 

وسـلب حريته يف الكثري من املواقـف واألحداث وهي 

بذلك تجعله يعيش يف دائرة األكل والرشب والنوم دون 

إتاحـة الفرصة ألن يكـن له أي تأثـري يُذكر، ويف ظل 

جماعات تمسـك بزمام األمور يف نطاق الدول وتتجه 

نحو رغباتها.. 

لقد كشـفت لنـا الحضـارة املعارصة «السـوداء» 

مـدى ضعـف قوانينها وانحطـاط قيمها وبسـاطة 

إنسانيتها، وعمق الفجوة الحاصلة يف مبادئها عامة، 

ومـا أدركه الشـعب اليمنـي وما عاناه مـن املجتمع 

الدويل خالل سـنوات الحرب وحتـى اللحظة، واملنهج 

الذي تبناه يف الدفاع عن نفسـه كشـف له النقاب عن 

ماهيـة القوانني الحقيقية التي يجب أن يتجسـدها، 

والوِجهة التي يجب أن يسري إليها كما أن تلك األحداث 

قد أعادته بقوة إىل ُعمق ُهــِويَّته التي تضمن له حق 

البناء الصحيح والرفعة والكرامة والعدالة واملسـاواة 

القائمة بني أفراده، وإننا يف هذه الفرتة نبني دولة قل 

نظريها إذَا تـم االلتزام بكل ما توّجـهنا إليه القيادة، 

ومن منطلق مدونة السلوك َفـإنَّ وضع القوانني التي 

ا. تحمي لها كامل التنفيذ مهم ِجـدٍّ

واألهـم مـن ذلـك بقائها واسـتمرارها والتوسـع 

يف وضـع السـلوكيات الشـاملة ضمن إطـار املدونة 

والتفـرع إىل جميـع التفاصيـل التي تشـمل مختلف 

املعامالت، وال شك يف أن املدونة أحد أهم التغريات التي 

حصلت والتي تدفع نحو نهضة سـلوكية وحضارية 

نابعة من عمق الُهــِويَّة اإلسالمية فما مدى التطور 

والنّجاح الذي سـيتحّقق بعد أن يتـم االلتزام الكامل 

بمدونة السلوك الوظيفي؟!

الترُب الظاِسمُئ وُعــِعغَُّاظا اإلغَمــاظغئ
وجام الضئسغ

أشـد أنواع الحـروب خطـورًة وأقلهـا تكلفـًة فآثارها 
كارثية عىل مجتمعاتنا العربية واإلسـالمية بالذات كونها 
تسـتهدف ُهــِويَّته اإليَمــانية والقومية وتفكك نسيجه 
االجتماعي تسـمى الحرب الناعمة التي لفت االنتباَه إليها 
-غري مرة- قائُد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالدين الحوثي 
-يحفظـه اللـه تعـاىل- مطلقـاً عليهـا مصطلـح الحرب 
الشيطانية وهذه التسمية تنطبق عىل هذه الحرب بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى. 
فهذه الحرب ال تحتاج إىل ترسانة عسكرية وال طائرات 
وبارجات حربية وصواريخ طويلة املدى بل إن هذه الحرب 

أشـد علينا مـن ُكـّل أنواع األسـلحة حتى البيولوجيـة؛ ألَنَّ ميدانها هي 
نفوس الناس لتهدمها وتفرغها من محتواها ومن فطرتها التي فطرها 

الله عليها. 
وللقـوة الناعمـة أسـاليب متعـددة وفـق خطـوات مدروسـة تبـدأ 
باالستدراج كما الشـيطان تماماً وقد تفنن فيه األمريكان؛ كونه البديل 
املجدي لها بعد اإلخفاقات والتكاليف املالية والبرشية واملعنوية الباهظة 
يف حروبها الصلبة وجعلتها رديفة للحرب الصلبة؛ كون أساليبها متعددة 
وجذابة إعالميا وثقافيا وفكريا، ووسـائل التواصل االجتماعي بأنواعها 
تحمـل عناوين براقة كالحرية وما يسـمى باالنفتاح والتطور والحداثة 
مهمتهـا مسـخ القيـم واملبـادئ واألخـالق املتجـذرة يف عقـول وقلوب 
الناس واسـتبدالها بمصطلحات خبيثة ورشيرة ليصنعوا من الشـخص 

املستهدف عنرصاً شيطانياً خطرياً عىل نفسه ومجتمعه وأمته. 
 

طخادُر الصعة الظاسمئ وطعاردعا
ومـن مصـادر القـوة الناعمة مصانـع هوليـود واملدن السـينمائية 
واإلعالميـة األمريكيـة وفروعها من قنـوات فضائية حـول العالم التي 
تسـوق للثقافة األمريكيـة، ومراكز البحوث والطـالب األجانب الوفدين 
للدراسـة يف الجامعـات واملؤّسسـات والتعليميـة، فهم جيوشـها الذين 
سـينقلون املفاهيم والثقافة األمريكية حني العودة إىل أوطانهم، وكذلك 

قطاع املال واألعمال وغريها.
أما مواردها األكثر تأثرياً فهي شـبكات التواصل االجتماعي املنترشة 
يف الفضـاء اإللكرتوني، وبرامج التبادل الثقـايف واملؤتمرات الدولية التي 
ترعاهما أمريـكا، ومنظمـات حقوقية، وجمعيات خرييـة، والرشكات 
االقتصاديـة ويف مجمـل الحديث َفـإنَّ القـوة الناعمة ترتكـز عىل ُكـّل 
املؤثـرات اإلعالمية والثقافيـة والتجارية والعالقـات العامة، وكل مورد 
ال يدخل ضمن القدرات العسـكرية املصنفة ضمـن القوى الصلبة ومن 
هذا كله تسـعى أمريكا لهدم نفوسـنا والتحكم حتى بعقولنا من خالل 
تعاطينا لثقافتهم ومن ثم السيطرة وإخضاعنا لهيمنتها بغرض إحداث 
التفكك والوهن واالرتباك وجعلنا فريسـة سـهلة فما لـم تأخذه بالقوة 

الصلبة ستحصل عليه بشيطنتها الناعمة. 
وقوى الرش الشـيطانية تركز من خالل الحرب الناعمة عىل اتّجاهني 

ــة. ــة اإلسالمية، فكل اتّجاه له رشيحة واسعة يف األُمَّ يف استهداف األُمَّ
األول: اإلفسـاد من خالل الربامج اإلباحية واألفـالم الخليعة واملاجنة 
َوشـبكات التواصل االجتماعي، واملستهدف يف هذا االتّجاه 
هـم أصحاب الرغبـات وامليول واألهـواء، والهدف من هذا 
االتّجاه هـو رضب النفوس وتدمري األخالق والسـقوط يف 
مستنقع الرذيلة وإغراق املجتمع يف وحل الشهوات حينها 
يصبـح املجتمـع مهيأً لـإلذالل والقهـر ومن هـذه البيئة 
ممن سـقطوا يف الرذائل بعد توثيقهم يوظف استخباراتياً 

لصالحه، وينفذ أجندته من خاللهم. 
واالتّجـاه الثاني: هـو التضليل من خـالل برامج دينية 
وثقافـات مغلوطـة وأعمال خرييـة، واملسـتهدف يف هذا 
االتّجاه من لديهم عاطفة دينية وتوّجـه إيَمــاني فيقدم 
الضالل باسـم الدين، ويرسـخ فيـه عقائد باطلـة وأفكار 
تدمرييـه مقترصاً عـىل ما يقدم له من الجهـة املنحرفة، والهدف رضب 
القرآن يف نفوس الناس، ويستخدمه العدّو مستغالً التعصب األعمى ومن 
ـابية صنيعة االسـتخبارات  هـذا االتّجاه يولد اإلرهاب وبشـاعته والوهَّ
الربيطانية لتوظف يف التفجريات واالغتياالت وإثارة الرصاعات الطائفية 

والعنرصية والساللية وتهيئة الساحة لهم. 
وكل من يقـود ويوجه هذين االتّجاهني هي أمريكا الشـيطان األكرب 

ــة اإلسالمية من الداخل وهذا هو الحاصل بعينه.  لرضب األُمَّ
والسؤال األهم عن كيف نحافظ عىل ُهــِويَّتنا اإليَمــانية؟؟

يقول السـيد عبدامللك بدرالدين -يحفظه الله- يف رسـالته بمناسـبة 
مولد الزهراء -عليها السالم-:

إّن الحفـاظ عىل األخالق اإلسـالمية والضوابط الرشعيـة، ومراعاتَها 
يف النهضة اإلسـالمية وحركـة الحياة العاّمة، والحرَص عىل االسـتقالل 
الحقيقـي، والحـذَر من التبعيـة العميـاء والتقليد الغبي لألعـداء تمثّل 
الضمانة لفشـل مسـاعي األعـداء يف أخطر حرب يشـنونها عـىل عاملنا 
اإلسـالمي والتي ُعِرَفت بالحرب الناعمة، والتي تُرّكز عىل الغزِو الفكري 
والثقايف، واالسـتهداف للمجتمع يف مبادئه وأخالقـه وقيمه، والتي ال بّد 
من التَحّرك الجاد لتحصني مجتمعنا اإلسـالمي ويف طليعته فئة الشباب 
والناشـئة ذكوراً وإناثاً تجاهها، وباعتبارها أخطر بكثري وأشـد رضاوًة 
من الحروب العسـكرية، فتلك تدّمـر روح املجتمع وعقيدته وإيَمــانه، 
ــة عىل مبادئها  أّما العسكرية فهي أقل خطورًة منها َوإذَا حافظت األُمَّ

وأخالقها وقيمها وعملت عىل ترسيخها وتفعيلها.
لقد انترصت بال شـك يف معركتها العسكرية ويف معركتها الحضارية 

أَيْـضاً. 
وال يفوتنا أن نُِشـيَد بمجتمعنا اليمني يف حفاظـِه إىل َحــدٍّ كبري عىل 
أصالتـه وقيمه، واملؤّمل من العلمـاء واملثّقفني وحملة الوعي أن يقوموا 
بواجبهم وينهضوا بمسـؤوليتهم يف العناية باملجتمـع، والعمل الدؤوب 
ـة تجـاه مكائـد األعداء للحـذر منها  عىل نـرش الوعـي والتبصـري لألُمَّ
ولتنمية القيم واألخالق اإلسـالمية وتربية النـشء عليها وتفنيد مزاعم 
األعداء الزائفة الراميـة لهدم القيم ولتعزيز االلتزام بالضوابط الرشعية 
اإللهية الكفيلة بصون املجتمع املسـلم والحفاظ عىل كرامته وسـالمته 

األخالقية. 

اقخائاراُت المرضجغئ.. بغظ العاصع والطمعح اقخائاراُت المرضجغئ.. بغظ العاصع والطمعح 
عثى الحاطغ

قـال تعاىل: (َوتََعاَونُوا َعَىل اْلـِربِّ َوالتَّْقَوى َوَال 

تََعاَونُوا َعَىل اْإلِثِْم َواْلُعْدَواِن).

منـذ صدور قـرار االختبـارات املركزية لُكلٍّ 

مـن الصـف السـادس والسـابع والثامـن يف 

جميع مدارس أمانة العاصمة لوحظ انقسـام 

املجتمع ما بني مؤيد ومعارض لهذا القرار! 

قـراٌر أصـدر بقيـادة حكيمـة موجهة من 

معـايل وزيـر الرتبيـة والتعليم، وفعـالً تم أخذ 

عينة بسـيطة أَال وهي أمانة العاصمة، لو كان 

قراراً عبثياً لتم تعميمه عىل جميع املحافظات 

ولكنه قـرار يحمل يف فحواه الكثري والكثري وال 

يعلم بأهميته إالَّ أصحاب العقول النرية، وفعالً 

تم إعالن أن االختبارات سـتكون مركزية َوإذَا 

بها تأتي ونسـائم الخري معهـا، فكان من أول 

األشـياء التي أتت ثمارها وبالـذات يف املدارس 

ة أن أكمل املنهج كامالً عىل أكمل وجه،  الَخاصَّ

َوأَيْـضـاً لوحظ اهتمـام كبري من قبـل أولياء 

األمور قبل الطالب أنفسهم، فئة قليلة تحدثت 

أن االختبـارات ستفشـل ولـن تكـون منظمة 

ومرتبة َو... إلخ.

ولـم يعلموا أنـه منذ صـدور القـرار كانت 

اللجنـة العليـا لالختبارات قد قامـت بما يلزم 

عىل قدٍم وسـاق إىل أن أتى يـوم االختبار األول 

وكمـا يقـول املثـل يـوم االمتحان يكـرم املرء 

أَو يهـان، لوحـظ االنسـياب يف وصـول أوراق 

االختبـارات بطباعـٍة رائعـة واختبـار أقل ما 

يقال عنه مثايل لطالبنا األحباء يف ظل الظروف 

التي يعيشـها مجتمعنا العظيم من عدم وفرة 

الكتـاب املدريس يف املـدارس الحكومية وجهاد 

املدرسـني ليصلـوا إىل الطالب لتأديـة واجبهم 

بما يريض الله ورسـوله، َوأَيْـضـاً أزيدكم من 

الشـعر بيتاً، تم إرسـال مرشفـني مقيمني من 

قبـل الـوزارة إىل جميـع املدارس ملتابعة سـري 

االختبارات والوقـوف عىل أهم املالحظات التي 

أبداها املدرسـون أَو الطالب أنفسـهم، أكملت 

االختبـارات وتنفس الطـالب الصعداء ومعهم 

أولياء األمور وكذَلك الـوزارة التي اتخذت هذه 

الخطوة الجريئة لتحسني التعليم.

وبـدأت مرحلـة التصحيـح وكان رائعـاً أن 

تـم جمع املدرسـني يف مـدارس معروفـه ليتم 

التصحيـُح بشـكٍل جماعي، وكانـت املفاجأة 

أن اللجـان التي كانت تصّحـح األوراق مكونة 

ة  من عده أسـاتذة من مختلف املدارس الَخاصَّ

هة وبروٍح  ـه أَو موجِّ والحكومية وعليهم موجِّ

أخويـة منقطعـة النظـري قام ُكــّل فريق من 

فرق املـواد بتصحيح االختبـارات وكأنهم عىل 

قلـب رجـل واحد وصـدق فينـا قول رسـولنا 

الكريـم: (اإليَمـــان يمان والحكمـة يمانية) 

وأثبتنـا للمغرضني واملنافقـني أن هذه الجبهة 

هـي إحدى الجبهات التي نقهـر بها أعداء الله 

وأعداءنا. 

كتابات
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ثقافية 

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. 

[معرفة الله ــ الدرس 15]

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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ا : طاابسات 
شـنت قـواُت االحتـالل الصهيونـي، فجـَر 
االثنـني، حملَة اعتقاالت يف مناطَق متفرقة من 
الضفـة الغربية املحتّلة، طالت 11 فلسـطينياً، 
والعبـث  وتفتيشـها  مداهمـة منازلهـم  بعـد 

بمحتوياتها. 
وذكرت مصادُر محلية أن االعتقاالت تركزت 
يف محافظـات بيـت لحـم (جنـوب الضفـة)، 
وطوباس وقلقيلية (شمال)، والقدس املحتّلة. 
وعادًة مـا ينفذ جيـش االحتـالل اعتقاالته 
بمداهمات ليلية ملنازل الفلسطينيني، وينقلهم 
إىل مراكز توقيف يف األرايض املحتّلة، قبل نقلهم 

إىل أقبية التحقيق أَو السجون. 
وبلغ عدُد األرسى واملعتقلني الفلسـطينيني 

يف سجون االحتالل، حتى نهاية ترشين األول/
أُكتوبـر املايض، نحو أربعة آالف و760 أسـريًا، 
مـن بينهـم 33 أسـرية، وقرابة 160 قـاًرصا، 

و820 معتقـًال إداريـا، بينهـم ثـالث أسـريات 
وأربعة أطفال، وفق مؤّسسـات معنية بشؤون 

األرسى. 

ا : وضاقت 
أّكــد قائُد الثورة اإلسـالمية يف 
إيران السـيد عـيل الخامنئي، عىل 
القتاليـة  القـوة  تعزيـز  رضورة 
للبحريـة،  الدفاعيـة  واملعـدات 
ومواصلة اإلبحار يف أعايل البحار. 

وخالل اسـتقبال عدٍد من قادة 
سـالح البحرية، أشـار سـماحته 
الفـرص  اسـتثمار  رضورة  إىل 
والطاقـات الهائلـة للبحر وجعله 
ثقافـة عامـة يف البالد، قائـالً: إن 
«تعزيـز عالقـة القوات املسـلحة 
األُخـرى  والقـوى  بالحكومـة 
األمـور  فهـم  عـىل  سيسـاعد 
وإحـراز  بينهـا  فيمـا  والتعـاون 

التقدم يف البالد». 
وأَشاَر قائد الثورة اإلسالمية إىل 
لإليرانيني  البحريـة  املالحة  تاريخ 
يف املـايض، والـذي انتقلـت عربها 
اإلسـالمية  والحضـارة  الثقافـة 

مضيفـاً:  العالـم،  إىل  واإليرانيـة 
«رغم هذا السجل وطول السواحل 
ـة يف  البحريـة يف الشـمال وَخاصَّ
جنـوب إيران، تـم إهمـال ثقافة 
اسـتثمار فـرص البحـر يف البالد 
ويجـب أن تصبـح ثقافـة عامـة 

للشعب». 
واعترب أنـه من الرضوري خلق 

ثقافة يف هذا املجال وخلق فهم عام 
للبحر كبنية تحتية أََساسية، الفتاً 
إىل أنه يف السنوات القليلة املاضية، 
شـواطئ  تطوير  مناقشـة  تمـت 
مكران ورحبـت الحكومات بذلك، 
ولكن التقدم الجاد يف هذه املسألة 

يتطلب عملية تثقيفية. 
ووصف سماحته اإلنتاج الفني، 

بمـا يف ذلـك الرسـوم املتَحّركـة، 
بأنها فاعلـة يف التعريف بالفرص 
املتنوعة للبحـر، وقال: «من خالل 
اسـتخدام اإلنتاج الفني والتعريف 
البحريـة  التنميـة  بإْمَكانيـات 
العسـكري  القطاعـني  يف  للبـالد، 
أكثر  املواطنون  سيشجع  واملدني، 

الستخدام هذه الفرص». 

ا : وضاقت 
قال املتحدث باسـم الخارجيـة اإليرانية، نارص 
کنعاني: إن «اليوم يصادف ذكرى استشهاد العالم 
التعبوي والخبري النووي والدفاعي البارز يف بالدنا، 
الشهيد محسـن فخري زادة»، مؤّكـداً أن الشهيد 
استشـهد نتيجة اإلرهاب املمنهـج لنظام الفصل 

العنرصي الصهيوني. 
وأّكــد املتحـدث باسـم الخارجيـة يف مؤتمره 
الصحفي االثنني، رداً عىل سؤال حول الهجوم عىل 
ناقلـة النفط الصهيونية قـال: «توجيه االتّهامات 
الكاذبـة ضـد إيـران هـدف يسـعى إليـه الكيان 
الصهيوني وحلفاؤه َوإذَا فعلت إيران شـيئاً، فهي 

شجاعة بما يكفي لتحمل املسؤولية عنه». 
ورصح كنعاني: «شكلت الجمهورية اإلسالمية 
لجنة وطنيـة بحضور خرباء ومحامـني وممثلني 
رسـميني وغـري رسـميني يف إطـار مسـؤولياتها 
الوطنية، بمعنى أنه يؤمن بمسـؤوليته الوطنية»، 
هـذا  يف  الشـامل  بالتحقيـق  «نقـوم  ُمضيفـاً، 

املوضوع». 
وأوضح أن الحكومة ترصفت بمسؤولية يف هذا 
املجال حتى اليوم وستواصل مسؤوليتها من خالل 
تشكيل لجنة وطنية وستقدم معلومات واضحة. 

وعـن دور الحكومـات الغربيـة املتحالفـة مع 
الواليـات املتحدة األمريكية يف أعمال الشـغب، قال 
كنعاني: «تم تقديم معلومات تفصيلية عن تورط 

دول غربية لرؤسـاء تمثيالتهـا يف طهران ومكتب 
رعايـة املصالـح األمريكيـة وأوضح أن عـدداً من 
مواطني الدول املختلفة شـاركوا يف أعمال الشغب 
وهنـاك الكثري مـن األدلة يف هـذا الصـدد التي تم 

تقديمها إىل حكوماتهم». 
وبشـأن عدد مـن االعتـداءات عىل السـفارات 
اإليرانيـة يف الخـارج قال كنعاني: «تم شـن حوايل 
50 اعتـداًء عـىل وكاالتنـا الدبلوماسـية يف بعض 
ة بريطانيا، التي لها سـجل أسـود يف  الدول وَخاصَّ

مهاجمة سفارتنا». 
واضـاف: إن «الـدول ملتزمـة بدعـم املقـرات 
الدبلوماسـية والسياسية لكن هذه الدول سمحت 
للمعارضني السياسـيني اللجوء إىل العنف َوتسـلق 

جدران السفارات اإليرانية ولم تتخذ أي إجراء ضد 

هذه االعتداءات». 

وعن آخر التطـورات املتعلقة بمفاوضات فيينا 

قـال: إن «أُوُروبـا ال تلتزم باملفاوضـات وال تملتك 

ـة تجـاه خطة العمل املشـرتك  االسـتقاللية َخاصَّ

الشـاملة واتخـذت قراراتها تماشـياً مـع اإلدارة 

األمريكيـة ومن هـذا املنطلق ال يمكننـا القول إن 

أُوُروبا تلعب دورا مستقًال». 

وعـن موضوع منطقة کردسـتان العـراق قال 

كنعانـي: إن اإلقليـم جـزء مـن األرايض العراقية 

والحكومـة العراقيـة مسـؤولة عـن ضمـان أمن 

الحدود املشرتكة بني البلدين».

تمطُئ اساصاقت يف طظاذَص طافرصئ طظ الدفئ الشربغئ املتاّطئ

السغُث الثاطظؤغ غآّضـُث ضرورَة تسجغج الصعة الصاالغئ واملسثَّات الثشاسغئ لطئترغئ

طاتثث خارجغئ ذعران: إَذا شسطئ إغران حغؤاً شعغ حةاسٌئ بما غضفغ لاتمض املسآولغئ سظه

الةعاُد اإلجقطغ: تخرغتاُت 
بظ غفري اإلجراطغئ تبئُئ 

تةَط اإلرعاب الةابط سطى 
خثر حسئظا

ا : طاابسات 
أّكــد املتحـدُث اإلعالمـي باسـم حركـة الجهاد 
اإلسالمي عن الضفة طارق عز الدين أن ترصيحات 
عضـو الكنيسـت «اإلرسائيـيل» إيتمـار بـن غفري 
اإلجراميـة والوقحـة تثبت عقلية وحجـم اإلرهاب 

العظيم الجاثم عىل صدر الشعب الفلسطيني. 
وشّدد عىل أن «تعيني األرعن بن غفري وزيًرا ألمن 
داخلية االحتالل سـيرسع يف زواله إن شاء الله؛ ألَنَّ 
ُكـّل التطـرف واإلجرام الصهيونـي املتصاعد بحق 
شـعبنا يثبت أن االحتالل ال يفهم سوى لغة القوة، 

ولن يرحل عن أرضنا إال باملقاومة». 
واعتـرب أن «مصري بـن غفري سـيصبح كمصري 
وزير سـياحة االحتالل الهالك رحبعام زئيفي الذي 
كان صاحب فكرة الرتانسفري (ترحيل ُكـّل من هو 
عربي عن أرض فلسـطني) فكان رحيله عن الحياة 

بأيدي الفلسطينيني هو األرسع».

تماس: التخاُر الخعغعظغ 
لشجََّة وخمُئ سار سطى جئني 

السالط
ا : طاابسات 

قالـت حركـُة املقاومة اإلسـالمية حمـاس: إن 
«الحصار اإلرسائييل املفروض عىل قطاع غزة، يمثل 
جريمة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ووصمة 
عار عـىل جبني العالـم الذي يتعامـل بازدواجية يف 

القضايا الدولية». 
وأّكــد الناطـق باسـم الحركـة، عبـد اللطيـف 
القانـوع، خـالل مؤتمـر صحفـي حـول الحصار 
االثنني، أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار 
الحصار»، معتربًا أن اسـتمراره شـكل من أشـكال 
العدوان عىل الفلسـطينيني، وتهديـد لحياة مليوني 

ونصف املليون فلسطيني. 
والعـدوان  الحصـار  نتائـج  االحتـالل  وحّمـل 
املتواصل عىل الشعب الفلسطيني، داعياً إىل «أوسع 
حالـة تضامـن عاملي مـن مختلف املسـتويات مع 

الفلسطينيني وإنصافهم يف تحقيق مصريهم». 
ودعا القانوع، املجتمـع الدويل وكل أحرار العالم 
بمسـؤولياتهم  والقيـام  جهدهـم  مضاعفـة  إىل 
وواجباتهـم للضغـط عىل االحتالل ورفـع الحصار 

عن قطاع غزة. 
ويعاني قطاع غزة، َحيُث يعيش أكثر من مليوني 
فلسـطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشـية مرتدية 
للغايـة، جـراء حصـار إرسائييل متواصـل منذ 16 

عاماً. 

تجُب اهللا: طصاوطُئ الحئاب السربغ لطاطئغع عغ تسئٌري سظ الرشِخ الئظغعي لعجعد ضغان السثو
ا : طاابسات

رأى نائـُب األمـني العام لحزب الله، الشـيخ 
نعيم قاسم، أن تلك املشاهد املوثقة للمواطنني 
العرب يف مونديال قطر وهم يرفضون املقابالت 
مع املراسـلني «اإلرسائيليني»، «هو مؤٌرش عىل 

رفض الشعوب لتطبيع األنظمة مع العدو». 
وقال الشيخ قاسم يف تغريدة له عىل حسابه 
عـىل «تويـرت»: إن «مقاومة الشـباب للتطبيع 
هـي تعبريٌ عن الرفض البنيـوي لوجود الكيان 
اإلرسائيـيل يف منطقتنا»، مضيًفـا: أن «تضافر 
جهود املقاومة العسكرية والثقافية واإلعالمية 
والشـبابية تحّقق النرص والتحرير لفلسـطني 

الحبيبة». 
التواصـل  منصـات  يف  ناشـطون  وتـداول 
غضـب  تظهـر  فيديـو  مقاطـع  االجتماعـي 
الجماهـري العربيـة مـن وجـود «إرسائيليني» 
سـواًء يف مدرجـات الجمهـور أَو يف التغطيـة 
اإلخباريـة، َحيـُث تهجـم بعُض الشـباب عىل 

الصحفي بعد معرفتهم أنه «إرسائييل». 
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الةئعُئ اإلدارغئ
ـاب الحاطغ   د. شآاد سئثالععَّ

 
اإلداريـُة  الجبهـُة  تِقـلُّ  ال 
الجبهـات  باقـي  عـن  أهميّـًة 
األُخـرى؛ ألَنَّهـا أقـرُب الجبهات 
إىل املواطن وتؤثر بشـكٍل مباٍرش 
عـىل الحيـاة اليوميـة، ويجـب 
يف  االنتصـاراُت  تنعكـَس  أن 
والسياسية  العسكرية  الجبهات 
عـىل  إيجابيـاً  واالقتصاديـة 
يلمس  حتـى  اإلداريـة  الجبهـة 

املواطن ثمرَة تلك االنتصارات.
ولذلـك فاملعركـة عىل هـذه الجبهـة تحتاج إىل جهـٍد كبري 
من قبل مسـؤويل الدولة ابتـداًء من املجلس السـيايس ُمروًرا 
بمجلس الوزراء ومجلـس النواب ُوُصـوالً إىل أصغر موظف يف 
الدولـة؛ ألَنَّ الرتكة التي ورثناها من األنظمة السـابقة ثقيلة 
ا والفسـاد وصل إىل درجة كبرية من االنتشـار يف مختلف  ِجـدٍّ

مفاصل الدولة.
ولكـن إذَا حاولنا إجراَء مقارنة بني األداء اإلداري يف املناطق 
املحّررة واألداء اإلداري يف املناطق املحتّلة فسوف نجد أن الكفة 
تميل لصالح املناطق املحّررة بشـهادة املنظمات الدولية التي 
تحـرص عىل إبقـاء مكاتبها الرئيسـية يف العاصمـة صنعاء، 
ومـن خالل الجهود املبذولة من قبـل القيادة الثورية والقيادة 
السياسية تم تفعيل مؤّسسات الدولة وقد ملس املواطن بعض 
التغيريات اإليجابية يف مجال تقديم الخدمات العامة وما زالت 

بعض الجوانب تحتاُج إىل جهٍد أكرب. 
إن النظرَة السلبيَة بشـكٍل كامل إىل الجانب اإلداري تجانُب 
الصواب، فالدولة تبذُُل ُكـلَّ جهدها إلنجاز اإلصالحات اإلدارية 
املطلوبـة ومتابعة األخطـاء والتقصري من قبـل املعنيني بهذا 
الجانـب، ويف هذا اإلطار لن نسـتطيع أن نجمـل ُكـّل الجهود 
املبذولة يف مختلف الجوانب اإلدارية لتقديم األحسـن واألفضل 
للمجتمع وللمواطن وتذليـل الصعوبات ومعالجة االختالالت، 
ولكن يمكن أن نشري إىل أهم هذه الجهود مثل الرؤية الوطنية 
التي جاءت انعكاساً للشعار الذي رفعه الشهيد الرئيس صالح 
الصمـاد، ومن خالل هـذه الرؤيـة يتم التخطيط للمسـتقبل 
بطريقـٍة علميـة، إضافـة إىل تحقيقهـا نجاحـاٍت كبـريًة يف 
مجال تفعيل مؤّسسـات الدولة باملتاح من اإلْمَكانيات املادية 

والبرشية.
وكذلك قّدم السـيد عبدامللك الحوثي دروساً إدارية من خالل 
عهـد اإلمام عيل بن أبي طالب ملالك األشـرت عندمـا عيّنه والياً 
عـىل مرص، وقد سـاهمت هـذه الدروُس بلفت نظر مسـؤويل 
الدولة واملوظفني بشكٍل عام إىل أهميّة تقديم النموذج اإلداري 
الناجـح مـن خالل ما جـاء يف هذا العهـد، وأخريًا تم تدشـني 
مدونة السـلوك الوظيفي وأخالقيات العمل يف وحدات الخدمة 
اإلداريـة حتـى تكوَن دليـالً للموظف يف تعامله مـع الوظيفة 

العامة ومع املواطن. 
يعـرُف الجميـُع الصعوباِت التـي تواِجُه العمـَل يف الجبهة 
اإلدارية، ومع ذلـك نحث العاملني يف هذا املجال عىل بذل املزيد 

من الجهد؛ ألَنَّ هذه الجبهة ال زالت يف حاجة إىل جهٍد أكرب. 

الغمظغعن افتراُر يف ذضرى ظعشمرب: جُظسغُثعا جريَتعا افوىلالغمظغعن افتراُر يف ذضرى ظعشمرب: جُظسغُثعا جريَتعا افوىل
سئث الصعي السئاسغ  

هـا هو جيـُل الثورة اليمنيـة اليوم، يسـريُ عىل ُخَطى 

الرعيـل األول مـن الثـوار واألحـرار، تحدوهـم العزيمـُة 

واإلرصار، محافظني عىل العهد والقَسم، بأنهم لن يخونوا 

دماَء الشـهداء األبرار التي بُذلت عىل مذابِح التحّرر؛ فداًء 

وتضحيًة لتحرير الوطن من براثن االسـتعمار الربيطاني 

البغيض، كما أنهم ال ولن يقبلوا بأّي مستعمٍر باٍغ جديد، 

وهـي مناسـبٌة لكي يدرك فيهـا الطامعـون ببالدنا، بأن 

فيها رجاالً عىل اسـتعداد بـأن يُعيدوا لذكـرى الـ30 من 

نوفمرب ِسريتَها األوىل. 

ومـا احتفاؤنـا اليوم يف صنعـاء وكّل املناطق اليمنيـة الحرة بذكرى 

جالء آخر جندي بريطاني، إّال إشـعاٌر طارئٌ يبعُث رسالًة قوية للمحتّل 

األرعـن الجديد، بأنُه ليس باسـتطاعته أن يمُكَث يف عدن والجنوب ولن 

يحّقَق فيها مآربَه، فكل الشواهد والوقائع تقوُل: إنُه ويف مثل هذا اليوم 

قبل 55 عاماً خرجت من جنوب اليمن بريطانيا العظمى، اإلمرباطورية 

التـي كانت ال تغيب عنها الشـمس، فكيف بَمن ال تعرف الشـمس لهم 

طريقاً، وليس لهم تحت ظلها من تاريخ، غريَ فرتٍة ال تتجاوز عمر ُعش 

عصفوٍر يف إحدى أشجارها املعمرة. 

ولـن يطيَل بقـاَء هـذا املحتـّل الجديـد، تعـاُوُن وانبطـاُح وحقارة 

وتقاُعـُس املرتِزقة واألذناب املحليني، وصمتُهـم عن ُكـّل ما يحاك ضد 

اليمن األرض واإلنسـان، ومهما اسـتمرت عمالتُهم وخيانتُهم للوطن، 

ومهما تسرتوا خلَف الشـعارات الربَّاقة واالدِّعاءات الرنانة، فمصريُهم 

إىل زوال، وإىل مزبلة التاريخ. 

وهـم اليوَم بتقاُعِسـهم حتى عـن االحتفاِء بهذه املناسـبة الوطنية 

وتجسـيِد روحيتهـا؛ خوفـاً مـن إسـقاطاٍت قـد تُزِعُج 

أسـياَدهم يف الريـاض وأبوظبـي ومن ورائها واشـنطن 

ولندن، كما كان تجاُهلُهم وتقاعسـهم عن هذه املناسبة 

وغريها من املناسـبات الوطنية طيلة السـنوات املاضية، 

ـهاتهم القديمة  األمر الذي فضـح أهداَفهم وتعـّرى توجُّ

والحديثة، وبات معروفاً أن ال قضية لهم وال مرشوع. 

وملا تكتسـبُُه هذه املناسـبة العظيمة من أهميّة يف ظل 

األوضـاع امُلعقدة التي تُمـرُّ بها املحافظـات الجنوبية يف 

الوقـت الراهن، تجعلُنا نقاِرُن بني أوضاع الجنوب اليمني 

يف ظل االحتالل الربيطاني البغيض آنذاك، وبني ما يقاسيه اليوم، يف ظل 

سيطرة تحالف الرش والعدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي الصهيوني 

وأدواته، والتي انعكسـت يف املايض برفٍض شـعبي عارٍم لالحتالل األول 

إىل أن تم طرده. 

هنـاك أَيْـضاً مـؤرشاٌت إيجابيـة ألن تنعكَس عـىل الجنوبيني اليوم، 

برفـٍض عارٍم لالحتـالل الجديـد، وُكلِّ أدواتـه وأذنابه غـري املرشوعة، 

والتـي ال تحمُل أيـَة قيمٍة حضاريـة وال ُهــِويًَّة وطنية، بل سـاهمت 

وتسـاهُم مع املحتّل يف اسـتغالل ونهب الثروات اليمنيـة، يف ظل وضٍع 

، واعتمدت سياسـَة نرش العنف والفوىض وثقافة  معييش منهار ومرتَدٍّ

الحقد والكراهية والتطرف واإلرهاب؛ لكي يتسـنى لها االستمراُر الذي 

سينقطُع عاجالً غري آجل، وسيُعيُد األحرار للثالثني من نوفمرب سريتَها 

األوىل، وإن غداً لناظِره قريب. 


