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رفعكم احلصار وصرفكم املرتبات أساس أية تفامهات

الةرغح الجغثي رشغص الحعغث جطغماظغ لـ «المسغرة»:الةرغح الجغثي رشغص الحعغث جطغماظغ لـ «المسغرة»:
الغمظغعن صثطعا دروجًا شغ الادتغئ وتئظا لطسغث سئثالمطك التعبغ ق تثود لهالغمظغعن صثطعا دروجًا شغ الادتغئ وتئظا لطسغث سئثالمطك التعبغ ق تثود له

أبطالضط ططِعمعن لفطـئأبطالضط ططِعمعن لفطـئ
تجب اهللا: ق صئعل برئغج غدر بسغادة لئظان خثطئ فطرغضا وطتاوقتعا اجاعثاف المصاوطئ خابئ

المتعر بجظاد أصعى
عبد السالم للسعودية: خماوفكم من استقرار 

اليمن غري منطقية ومصلحتكم يف إاء العدوان

املرتزقة يضخمون فزاعات أسيادهم املرتزقة يضخمون فزاعات أسيادهم 
الستثمارها على حساب أمن ومصلحة البلدالستثمارها على حساب أمن ومصلحة البلد

وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة: ســنــحــاســب كـــــل أمــــين مـــســـيء فــلــنــثــبــت االســـتـــقـــرار مبـــواجـــهـــة الــشــائــعــات
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  الغمظ غحاذر ُسمان افشراَح شغ السغث العذظغ لطسططظئ

شغ تأضغث سطى طساٍع ظتع تفةغر افوضاع برًا وبترًا باعاذآ أطمغ:

أّضـث سطى ضرورة طعاجعئ الحائسات والاساون طع أجعجة افطظ لابئغئ اقجاصرار والسضغظئ:

الرئغج املحاط: ترغخعن سطى تسجغج السقصات ولظ ظظسى جععد السقم افخعغئ

ــُث  تتالش السثوان غعاخض الصرخظَئ بتص جفظ الظفط وغخسِّ
الثروصات يف التثغثة بمحارضئ «الطريان»

وزغر الثاخطغئ: جظعّجع الثوَر الرصابغ لةعاز املفاح السام 
ملتاجئئ ُضـّض طظ غسغء لطمآّجسئ افطظغئ طظ طظاسئغعا

 : خاص
تشـارُك اليمُن قيادًة وشعباً سلطنَة ُعمان 
لـدور  وذلـك  الوطنيـة،  أفراَحهـا  الشـقيقة 
السـلطنة البارز يف السعي نحو إحالل السالم 
واألمـن يف اليمـن ووقـف العـدوان والحصار 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، َحيـُث هنأ 
الوطنـي  الوفـد  ورئيـس  املشـاط  الرئيـس 
سـلطان عمـان بالعيـد الوطنـي العماني يف 
برقيتي تهنئة حملت الكثري من الود والعالقة 

النوعية بني اليمن والسلطنة. 
رئيـُس املجلـس السـيايس األعىل املشـري 
الركن مهدي محمد املشاط، بعث برقية تهنئة 
إىل جاللة السـلطان هيثم بن طارق آل سعيد، 
سلطان سـلطنة عمان، قال فيها: «يطيب يل 
أن أبعـث لجاللتكم أجمـل التهاني وأعطرها 
بمناسـبة احتفاالت شعبكم الشـقيق بالعيد 

الوطني الـ52 لسلطنة عمان. 

اُط عن آماله بأن تنَعَم السلطنة  َ املشَّ وعربَّ
وسـلطانَها بالصحـة والسـعادة وعىل ُعمان 

الشقيقة املجد واملزيد من الرخاء والنماء. 
وبـارك رئيس الجمهورية لُعمـان العزيزة 
عيدهـا الوطني الــ52 املجيـد يف ظل نهضة 
هيثـم  السـلطان  جاللـة  بقيـادة  متجـددة 
الحكيمـة وبفكره املسـتنري ونهجه السـديد 
لتحقيـق تطلعات الشـعب العماني الشـقيق 
العربـي  املسـتويني  عـىل  النزاعـات  وحـل 

واإلقليمي. 
الربقيـة  يف  املشـاط  الرئيـس  َوأََضــاَف 
سـلطان عمـان «إن دور جاللتكم  مخاطبـاً 
إىل  السـاعية  الصادقـة  وجهودكـم  األبـرز 
تحقيق سـالم عادل ووقف العدوان والحصار 
عـىل اليمن، سـتظل خالدة يف وجدان شـعبنا 
واألجيال القادمة، مؤّكـدين تمسكنا بالسالم 
العادل غري املنقوص لتحقيق تطلعات شعبنا 
اليمنـي، ومؤيدين لخطواتكـم لتحريك ملف 

السالم العادل والشامل. 

واختتـم الرئيس املشـاط برقيتـه بقوله: 
«ننتهـز هذه الفرصـة لنعرب لكـم عن عميق 
االمتنان لجاللتكم وقيادة وشعب السلطنة»، 
منوًِّهـا إىل حرص اليمـن قيادة وشـعباً ُكـّل 
الحرص عىل تعميق أوارص األخوة واملحبة بني 

شعبينا الشقيقني ملا فيه مصلحة البلدين. 
بدوره، قـال رئيس الوفد الوطني –الناطق 
الرسـمي ألنصـار اللـه– محمد عبدالسـالم 
يف تهنئتـه: «بمناسـبة اليوم الوطنـي الـ52 
السـلطان  لجاللـة  نبـارك  عمـان  لسـلطنة 
هيثـم بـن طـارق هـذه املناسـبة الوطنيـة، 
آملـني للشـعب العماني الشـقيق دوام األمن 

واالستقرار ومزيداً من التقدم والرخاء». 
ويف التهنئـة التـي نرشهـا عـىل حسـابه 
بموقـع التواصـل االجتماعـي تويـرت أضاف 
محمد عبدالسالم «ومع ما يتعرض له شعبنا 
اليمنـي مـن عـدوان وحصـار َفـإنَّه يشـكر 
لعمان دورها األخـوي للتخفيف من معاناته 

اإلنسانية». 

 : خاص
يواصُل تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
التمسـك بعوامل انفجـار األوضاع وتجـدد املعارك، وهو 
مـا يجـدد التأكيد للمـرة األلف بمدى تمسـك تلك القوى 
املتغطرسة بزعزعة جهود السالم؛ باعتبَار الحرب وسيلًة 
للعودة يف مرشوع آمال العودة للتسلط عىل القرار اليمني 
وثرواته وسيادته، حيث واصلت بحرية العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي، أمس األول، مسلسل القرصنة عىل 
سفن النفط، فيما شـهدت الثالثة األيّام املاضية سلسلة 

خروقات يف الحديدة. 
وقال املتحدث الرسـمي باسـم رشكة النفـط اليمنية 
عصـام املتـوكل: إن «تحالـف العـدوان يحتجز سـفينة 
الديزل «الصفـا» ويمنعها من الوصول إىل ميناء الحديدة 

رغم خضوعها للتفتيش يف جيبوتي». 
وأّكــدت رشكة النفط عىل لسـان ناطقها أن تحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي مـا يزال يمارس 
القرصنة عىل سـفن الوقود بالرشاكة مـع األمم املتحدة 

ملضاعفة معاناة اليمنيني. 
ويف املقابل يواصل تحالـف العدوان ومرتِزقته ارتكاب 
الخروقـات املختلفـة يف محافظـة الحديدة، وهـو األمر 
الـذي ينذر بمعركة واسـعة يف السـاحل الغربـي رداً عىل 
يف  املشـمولة  اإلنسـانية  امللفـات  وتعليـق  االنتهـاكات 
ستوكهولم، ال سـيَّما مع تحول األمم املتحدة من وسيط 
إىل عون وسـند لتحالف العدوان وسياسـاته وانتهاكاته 

الفاضحة. 
ورصـدت غرفة عمليـات ضباط االرتباط والتنسـيق 

لرصـد خروقـات العـدوان وأدواتـه، نحـو 
150 خرقـاً يف الحديدة خالل الـ72 سـاعة 
املاضيـة، ذلك بمشـاركة واسـعة للطريان 
املعـادي، وهـو مـا يؤّكــد إرصار تحالف 
العدوان وأدواته عىل نسـف اتّفاق السـويد 

وجر الطرف الوطني إىل معركة يف البحر. 
وأوضحـت مصـادر يف غرفـة عمليات 
رصـد الخروقـات أن أكثر مـن 18 طائرة 
تجسسية حلقت يف سماء حيس والجبلية 

ومناطق مجاورة لتنفيذ أعمال عدائية. 
الخروقـات  أن  إىل  املصـادر  وأَشـاَرت 
شـملت قصفـاً مدفعيـاً وصاروخياً عىل 

مناطق متفرقة من الحديدة. 
ويف ظل استمرار القرصنة والخروقات 
العسـكرية وسـط تجاهل األمم املتحدة 
الراعية لالتّفاق، َفـإنَّ ُكـّل املمارسـاِت 
اليومية للعدوان وسلوك مرتِزقته يؤّكـد 
كـذَب املزاعـم والجهـود الوهمية لألمم 
املتحـدة التي لم تظاهـرت بعجزها عن 
فعـل أي يشء يذكر، وهذا يعترب مؤرشاً 
البحـر،  يف  معركـة  إىل  يقـود  خطـرياً 
االسـتفزازات  تواصـل  مـع  سـيَّما  ال 
والربيطانيـة  األمريكيـة  والتَحـّركات 
يف السـواحل والجزر اليمنيـة، ليكون 
الوسـيط األممي املتواطئ هو السبب 
األكـرب يف أيـة معركة قادمـة قد ترض 

بمصالح العالم إن صح التعبري. 

 : خظساء
دعـا وزيُر الداخليـة اللـواء عبدالكريم أمري الديـن الحوثي، 
املواطنـني إىل مزيٍد مـن التعاون مـع وزارة الداخلية يف سـبيل 

تحقيق األمن واالستقرار وإحباط مؤامرات العدوان. 
ويف ترصيحـات لـه، أمـس األول قـال وزيـر الداخليـة: إن 
«العـدوان يسـعى لنـرش الجريمة ودعـم مختلـف العصابات 
اإلجراميـة السـتهداف حياة وأمـن املواطنني وتفكيـك الجبهة 

الداخلية». 
وأّكـد أن «اسـتهداف العدوان لـوزارة الداخلية كان يف إطار 

محاولة إلفشالها عن القيام بدورها». 
ونّوه اللواء عبدالكريم الحوثي إىل أن «الجهوَد قائمٌة لتطوير 
أداء منتسبي وزارة الداخلية وتصحيح االختالالت املرتاكمة منذ 

عقود». 
وقـال محذراً: «سـيتم تفعيل الدور الرقابـي لجهاز املفتش 
العام بشـكل أكرب وأوسـع ملحاسـبة ُكـّل من ييسء للمؤّسسة 

األمنية من منتسبيها». 

وأّكــد أن عـىل وسـائل اإلعـالم دوراً كبـرياً يف الحفاظ عىل 
تماسك الجبهة الداخلية وترسـيخ الُهــِويَّة اإليَمـانية للشعب 
اليمنـي وتعزيـز قيمـه ومبادئـه األصيلـة وتوعيـة املواطنني 

بمخّططات أعدائه. 
ويف ختـام ترصيحاتـه، أشـاد وزيـُر الداخلية بـدوِر اإلعالم 
األمني يف مواجهة الشـائعات ونـرش التوعية األمنية يف صفوف 
املواطنني، ملواجهة أكاذيب العدوان وشـائعاته التي يسعى من 
خاللها لتفتيت الجبهة الداخلية والتغطية عىل األوضاع املنهارة 

يف املناطق املحتّلة. 
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شغ تثغث لمظاثى «طةال»: 

ئ  :  طاابسئ َخاخَّ
ناطـق  الوطنـي،  الوفـد  رئيـُس  أّكــد 
أن  السـالم،  عبـد  محمـد  اللـه،  أنصـار 
مخـاوف السـعوديّة مـن نهـوض اليمـن 
القوي واملستقل، ليسـت منطقية وال أحد 
يسـتطيع أن يضمن للرياض التخلص من 
هـذه املخـاوف؛ ألَنَّ ذلك يعنـي بقاء اليمن 
مسـتباحاً، ُمشـرياً إىل أن املرتِزقة يعملوَن 
عىل تضخيم هذه املخاوف الستثمارها عىل 
حسـاب أمن ومصلحة البلـد، كما أّكـد أن 
املِلََّف اإلنساني ال زال هو املحطة األوىل ألية 
تفاهمـات، وأن األمـوَر مرهونـٌة بتعاطي 

النظام السعودّي مع متطلبات املرحلة. 
 

طثاوُف غُري طظطصغئ
ويف حديث نـرشه منتدى «مجال» ضمن 
ورقـة حملـت عنـوان «هـل يمثـل اليمن 
الجديد تهديدا للسعوديّة؟» قال عبد السالم 
إن: «مخـاوف السـعوديّة مـن وجود دولة 
يمنيـة قويـة مسـتقلة هي مخـاوف غري 
ه من املفرتض  واقعيـة وغري منطقية؛ ألَنـَّ
أن تكون هناك رؤية لدى الجانب السعودّي 

ألن يكون اليمن دولة قوية». 
مخـاوف  أن  نعتقـد  «نحـن  وأضـاف: 
الجانب السـعودّي؛ باعتبَار أنها أمر واقع 
تعود للموقع االسرتاتيجي لليمن والكثافة 
البرشيـة الهائلـة واملوارد الكبـرية التي ال 
زالت بكـراً، َوأَيْـضـاً العالقـات التأريخية 
التـي كانـت تصـاُب بكثـرٍي مـن التذبذب 

واإلشكاالت». 
وأَشاَر عبد السالم إىل أنه حتى يف السياق 
التاريخـي كان الجانُب السـعودّي هو من 
يعتدي عـىل اليمن وَمـن يتجـاوز الحدود 
التأريخيـة، وقد شـن الكثريَ مـن الحروب 

عىل اليمن الذي كان يف موقف املدافع. 
وأوَضـَح أن «النظـاَم السـعوديَّ يخىش 
حتى َمن دول يف مجلس التعاون الخليجي 
وغريهـا مـن الـدول يف املنطقـة أن تكون 
مستقلة وقوية فكيف باليمن الرقعة األكرب 
بعـد اململكـة يف شـبه الجزيرة، مـن َحيُث 
املسـاحة والكثافـة البرشيـة واإلْمَكانات 

واملوقع االسرتاتيجي». 
َوأََضــاَف عبـد السـالم أن وجـود دولة 
قوية مسـتقرة يف اليمن معناه االسـتغناء 
عـن َوصايـة أَو حاجـة ألية دولـة أُخرى، 
 ُ وأن اعتبـاَر هـذا األمر مصـَدُر قلـق يعربِّ
عن قـراءٍة غـرِي صحيحـٍة؛ ألَنَّ «املصلحة 
الحقيقية للسعوديّة هي أن يكون يف اليمن 
دولة مستقلة ومستقرة ومزدهرة أيضاً». 
وأّكــد عبـد السـالم أنـه «ال يوجـد أي 
َم ضماناٍت ملخاوف  طرف يستطيُع أن يقدِّ
اململكـة مـن وجود دولـة مسـتقلة وذات 
سـيادة يف اليمـن؛ ألَنَّ معنى هـذا أن يبقى 
واالسـتقالل،  السـيادة  مسـتباَح  اليمـن 
وهـذه مـن العوامل الرئيسـية النهيـار أَو 

لعدم وجـود دولة حقيقيـة؛ ألَنَّ الدولة إذَا 
لـم تكن تدار مـن الداخل وفقـاً ملصالحها 
االسـرتاتيجية والتزاماتهـا أمام شـعبها، 
فهي بذلك سـتجعل من حاجـة أَو مطالب 
الخـارج مصلحة أكرب من مصالح الداخل، 
وهذه كانت مشـكلة األنظمة األخرية التي 
كانت ترتهن للخارج؛ كونها لم تستطع أن 

تحّقق لليمن أية مصالح اسرتاتيجية». 
وأضـاف: «لذلـك مـن الصعـب تقديـم 
ضمانـات ملثـل هـذه املخـاوف التي تمس 
السـيادة واالسـتقالل، لكـن إذَا كان هناك 
مخـاوف أُخرى متعلقة بالحـدود والجوار 
واألمـن فمـن الطبيعـي أن يكـون هنـاك 
التفاتـة لنقـاش مثـل هـذه القضايا بني 
البلدين كما يحصل بني أية بلدان أُخرى». 

وتوضح هـذه القراءة اسـتحالة تحّقق 
أهداف العدوان عىل اليمن؛ ألَنَّها مبنية عىل 
هـذه املخاوف غري املنطقية التي ال سـبيل 
لتأمينهـا إال بإبقاء اليمـن تحت الَوصاية، 
وهو أمر لن يقبَل به الشـعب اليمني مهما 

كان الثمن. 
 

املرتِجصُئ غدثِّمعن املثاوَف 
السسعدّغئ قجابمارعا

يف سياق الحديث عن املخاوف السعوديّة 
أَيْـضاً، أوضح رئيس الوفد الوطني أنه «إىل 

جانـب الرؤية غـري الواضحة مـن الجانب 
السـعودّي تجاه اليمن، هنـاك دوٌر لبعض 
املرتِزقة الذين يقفون إىل جانب السـعوديّة 
يف تضخيم الكثري من املخاوف واسـتجرار 
الكثري مـن الرصاعات اإلقليمية للسـاحة 

اليمنية». 
وأوضـح أن هـذا الـدوَر الذي يقـوُم به 
املرتِزقـُة «يجعـل السـعوديّة ال تنظـر إىل 

فرص السالم». 
هذا ما تؤّكـُده بوضوح أَيْـضاً مسـاعَي 
املرتِزقة لتفجري األوضاع منذ بدء الُهــدنة 
وخطابهم املعرب بشـكل واضح عن قلقهم 

من رصف املرتبات ورفع الحصار. 
 

طسالةُئ املِطش اإلظساظغ لعا افولعغُئ 
والُضرُة يف ططسإ الرغاض 

وحـول ِملف التهدئة، أّكــد رئيس الوفد 
الوطني ملنتدى «مجال» أن انتهاَء الُهــدنة 
جـاء كنتيجـٍة لنهاية االتّفاقات السـابقة 
التي تمـت برعاية األمم املتحـدة؛ باعتبَار 
أنهـا اسـتكملت أَو اسـتنفذت خياراِتهـا، 

وأصبح رصُف املرتبات مطلباً أََساسياً. 
وأَشـاَر إىل أن الكـرة يف ملعـب النظـام 
صنعـاء  بـني  ألَنَّ «العالقـات  السـعودّي؛ 
بموقـف  األََسـاس  يف  ترتبـُط  والريـاض 
األخـرية وطريقـة تعاطيهـا، فصنعـاُء يف 

موقف الدفاع وهذا أمر واضح». 
ويحمـُل هذا الحديـُث تأكيـًدا جليٍّا عىل 
ثبـات املوقـف الوطنـي واسـتحالة تغيري 
املتمثلـة  الُهــدنـة  تجديـد  اسـتحقاقات 
بـرصف املرتبـات ورفـع الحصـار، وهي 
األمور التي تحـاول دول العدوان وُرعاتها 
الدوليون الضغط عىل صنعاء للتخيل عنها 

أَو لتجزئتها وفقا لرغباتهم. 
ولتعزيـز هـذا التأكيـد، أوضـح رئيـس 
الوفـد الوطني أن «الريـاض هي من تقود 
تحالفـاً دوليـاً كبـرياً، وهي مـن تعمل يف 
األروقـة الدوليـة السـتمرار الحصـار عىل 
الدبلومايس،  الضغـط  واسـتمرار  اليمـن، 
ومـن خلفها الواليـات املتحـدة األمريكية 

وبريطانيا». 
املتبادلة  والزيـارات  التفاهمـات  وحول 
األخـرية للوفـود، أوضـح عبد السـالم أنه 
«من الطبيعـي أن تحصل لقاءات وزيارات 
بـني األطـراف عىل املسـتوى اإلنسـاني أَو 

السيايس وما شابه ذلك». 
وأضاف: «نحن ندعم هـذه التوّجـهات، 
واألهـم أن يكون هناك اتّجاه لكل الجوانب 
األرسى  ملـف  فقـط  وليـس  اإلنسـانية 
الـذي يعترب مـن األََساسـيات، بـل أَيْـضاً 
فتـح املطارات واملوانـئ وإزالة القيود عىل 
البضائع ورفع الحصار الظالم عن اليمن» 
مؤّكــداً أن «هـذه العوامل اإلنسـانية هي 
املحطـة األوىل التي يجب أن تكـون عنواناً 
أليـة تفاهمـات أَو زيـارات أَو لقاءات مع 

الجانب السعودّي». 
 

املساةثاُت الثولغئ تمبُِّض شرخًئ 
إلدراك ضرورة إظعاء السثوان

وفيمـا يخـص املتغـريات عىل السـاحة 
الدولية واإلقليمية وعالقتها بامللف اليمني، 
أّكـد رئيـس الوفد الوطني أنـه «قد يكون 
ألية مستجدات دولية أَو إقليمية أَو تباينات 
معينة مع النظام السـعودّي أَو غريه تأثري 
معـني عىل امللف اليمني أَو عىل اليمن، لكن 
نحـن نعتقد أنـه ليس ذلك التأثـري الكبري؛ 
ألَنَّ الزاويـَة التـي ينطلُق منهـا األمريكي 
السـعودّي  لألسـف  وكذلـك  والربيطانـي 
عـن الرؤيـة  واإلماراتـي ال تبتعـُد َكثـرياً 
املشـرتكة بـني األطـراف والتـي تتقاطـع 
فيهـا املصالـح املختلفة، ولكن هـذا يعوُد 
إىل مسـتوى ما يمكن أن يدرك فيه الجانب 
السـعودّي أن الحرَب والعـدوان عىل اليمن 
لم يعد فيه مصلحٌة للنظام السـعودّي وال 
للعالقات القادمة بني البلدين وال ملسـتقبل 

الشعبني». 
وأضـاف: «نتمنـى أن تكـوَن مثـُل هذه 
املستجدات ُفرصًة إلعادة التقييم للوضع يف 
اليمن؛ ملا فيه السالم واالستقرار»، مؤّكـداً 
أن مصلحَة البلَدين هي التفاهم والتعايش 

والحوار وإزالة اإلشكاليات. 

سئث السقم: طثاوف السسعدغئ طظ اجاصرار الغمظ 
غري طظطصغئ وطخطتُاعا يف إظعاء السثوان

واقجاصقل السغادة  تُمجُّ  َفظَّعا  طثاوشعا؛  بحأن  لطسسعدّغئ  ضماظاٍت  غصثم  أن  غساطغُع  أتث  ق 
خــرف المرتئــــات ورشــــع التخـــــار طاططــئــات َأَجــاجــغــئ في تفاعط 
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 :  خظساء
والتعليـم،  الرتبيـة  وزارُة  أكملـت 
االسـتعدادات لعقـد املؤتمـر الوطنـي األول 
لتطويـر املناهـج وتنويع مسـارات التعليم 

والذي سينعقد يوم الثالثاء القادم. 
وشـّدد وزيـر الرتبيـة والتعليـم األُسـتاذ 
يحيـى بـدر الديـن الحوثـي، خالل تدشـني 
ـة باملؤتمـر، يوم  الخطـة اإلعالميـة الَخاصَّ
الخميـس املـايض، عـىل أهميّـة املؤتمـر يف 
االرتقاء بالعمليـة التعليمية، ودور وسـائل 
اإلعالم يف توعيـة املجتمع وتوضيح الحقائق 

واألهداف املرجوة من املؤتمر. 
وأَشـاَر وزيـر الرتبية بـأن املؤتمـر يأتي 
يف إطـار جهـود الـوزارة وسـعيها للنهوض 
تطويـر  خـالل  مـن  التعليميـة  بالعمليـة 
مناهجهـا العلميـة ومحتواها املعـريف، الفتاً 
إىل أن املؤتمـر يهدف للخروج بوثيقة تربوية 
علميـة قابلة للتنفيذ إلحـداث نقلة نوعية يف 

املواد العلمية وتنويع مسارات التعليم. 
املناهـج  مواكبـة  أهميّـة  عـىل  وأّكــد 
العلـوم  ومسـتجدات  لتطـورات  الدراسـية 
األََساسية والنفسية واالجتماعية والرتبوية، 
وبمـا يلبـي االحتياجات العمليـة للمجتمع، 

ومراعـاة ميـول وقـدرات الطـالب لضمـان 
توجيههم للتخصصات املتوافقة معها. 

ولفت وزير الرتبية إىل أن استهداف القوى 
االستعمارية للتعليم عدم مواكبته لتطورات 
ـــة؛ باعتبَار  العـرص لعرقلـة نهـوض األُمَّ
التعليم أََساس رقي األمم وازدهارها، مشّدًدا 
عـىل أهميّة ودور وسـائل اإلعـالم يف توعية 
املجتمـع، ومواكبـة األنشـطة والفعاليـات 
لضمان توضيح الحقائق واألهداف املرجوة. 
من جانبـه أّكـد وزير اإلعـالم ضيف الله 
الشـامي، أهميّـة تنسـيق الجهـود واطالع 
وسائل اإلعالم بالجهود املبذولة لضمان نقل 
الحقيقة وإلجام الوسـائل املأجورة وما يتم 
إعـداده يف مطابخ إعالم العـدوان ومرتِزقته، 

بالدالئل والرباهني القاطعة. 
وتطرق إىل الحمالت املسعورة التي تشنها 
أجهـزة اإلعـالم املضـاد تجـاه أي نجـاح أَو 
جهد مسـتغلني عدم توعية املجتمع ببيانات 
وحقائـق العمـل، األمـر الذي يحتم تنسـيق 
الجهـود لضمـان إيصـال مضامـني العمـل 

وأهدافه. 
وأَشاَر الشامي، إىل أهميّة املؤتمر الوطني 
األول لتطوير املناهج، ودور وسائل اإلعالم يف 
مواكبة هذا الحدث املهم بالتغطية اإلعالمية 

السـابقة واآلنية والالحقة من خالل استقاء 
املعلومات من مصادرها، مثمناً جهود وزارة 
الرتبية وسعيها للنهوض بالعملية التعليمية 
بالرغـم مـن شـحة اإلْمَكانـات والظـروف 

الصعبة التي يمر بها الوطن. 
مـن جهتـه أشـار وكيـل قطـاع املناهج 
والتوجيه رئيس اللجنة التحضريية للمؤتمر 
أحمد النونـو، إىل أهميّة املؤتمر الذي يأتي يف 

إطار تنفيذ الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية 
لبنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثـة 2030م يف 
مجـال التعليم واالبتـكار واإلبـداع واملعرفة 

والبحث العلمي. 
وأوضـح أن فعاليـات املؤتمر سـتتضمن 
عـرض عدد مـن الدراسـات والبحـوث التي 
نفذهـا قطاع املناهـج والتوجيه بمشـاركة 
خـرباء وأكاديميـني ومختصـني مـن مركز 

البحوث والتطويـر الرتبوي وجامعة صنعاء 
وامليدان الرتبوي. 

وبـنّي أن الفـرق بارشت عملهـا منذ عام 
ونصـف عام يف إعداد دراسـات تشـخيصية 
تحليلية ورؤى تطويرية ملناهج املواد العلمية 
(العلوم -الرياضيات –اللغة العربية - واللغة 
اإلنجليزيـة) باإلضافـة إىل فريق متخصص 
إلعداد دراسـة تنويع مسـارات التعليم وفق 
منهجية علمية تلبي االحتياجات التعليمية. 
بدوره اعترب وكيل قطـاع التعليم عبدالله 
النعمي، اسـتمرار العمليـة التعليمية يف ظل 
العدوان، انتصـاراً بكل املقاييس، الفتاً إىل أن 
العدوان سـعى إليقاف التعليـم يف اليمن من 
خـالل اسـتهدافه املمنهج واملبـارش للكادر 
الرتبـوي واملؤّسسـات التعليميـة، َحيُث بلغ 
عـدد املـدارس املتـرضرة ثالثـة آالف و676 

مدرسة. 
وأَشـاَر إىل أنه بالرغم مـن التحديات التي 
واجهتهـا وزارة الرتبيـة عـىل مدى سـنوات 
تحّقـق  أن  اسـتطاعت  أنهـا  إال  العـدوان 
نجاحـات كثرية، كمـا هو الحال مـع أتمتة 
اختبارات الشـهادة العامة والتي من خاللها 
تـم القضـاء عـىل االختـالالت التـي رافقت 

العملية االختبارية يف املايض. 

 :  طاابسات
كشـف عيل عاطـف العليي، عـن حكاية 
مؤملة لواقعة استشهاد ابنه عيل يف معتقالت 
النظام السـعودّي اإلجرامي، والتي تشبه إىل 

َحــدٍّ ما واقعة مقتل خاشقجي. 
وأّكــد العليي يف مؤتمـٍر صحفي نظمته 
منظمة إنسـان، الخميس املـايض، أن جهاز 
أمـن الدولة السـعودّي اعتقل ابنـه عيل ملدة 
4 سـنوات عانـى خاللهـا األمريـن، الفتاً إىل 
أن الشـهيد عـيل كان يعمـل مرتجمـاً للغـة 
يف  التجاريـة  املحـالت  أحـد  يف  اإلنجليزيـة 
للمضايقـات  يتعـرض  وكان  السـعوديّة، 
والتهديد بالتصفية من قبل جهاز أمن الدولة 

السعودّي. 
وقال: «إن النظام السعودّي أقدم عىل قتل 
وتصفيـة ابنـي وحرقه باألسـيد، وعمد عىل 
دفن جثته ليـالً»، وهو ما أّكـدتـه له العديد 
من املصـادر التي تواصل معهـا والد املجني 

عليه. 
وكانـت وسـائل إعالمية قـد تحدثت عن 
مقتـل وتصفيـة املغـدور بـه عـيل عاطف، 
وأن  الليـل،  يف  تمـت  والتـي  جثتـه  ودفـن 
النظام السـعودّي مارس عدداً من الضغوط 
والتهديدات بحق من شـهد الجريمة، وتوعد 

باختطافهم وإخفائهم يف حال تحدثوا عنها. 
وخالل املؤتمر الصحفي أدان وزير حقوق 
اإلنسان عيل الديلمي، جريمة تصفية النظام 
السـعودّي للمغـرتب اليمني العليـي، وكافة 
الجرائم التي يرتكبها بحق الشـعب اليمني، 
واعترب الجريمة أُنموذجـاً من جرائم الحرب 
اليوميـة التـي يرتكبهـا النظـام السـعودّي 
بحق املغرتبـني اليمنيني، منذ عقـود، ومنها 
جريمة خميس مشـيط التي تعرض خاللها 
مجموعة مـن أبناء الحديدة للحرق ولم تكن 

هناك أية إجراءات للمحاسبة واملتابعة. 
وقال إن «املنظمات الدولية تصدر تقارير 
يوميـة بمـا يحـدث مـن جرائـم ممنهجة، 
ـًة عىل الحـدود اليمنية -السـعوديّة،  وَخاصَّ

الخـاص  للمقـّرر  األخـري  التقريـر  ومنهـا 
عـن  وحديثـه  القانـون  خـارج  باإلعـدام 
جرائم السـعوديّة بحق املغرتبـني واألفارقة 

واآلسيويني ومواطنني سعودينّي». 
وحّمـل وزيـر حقـوق اإلنسـان، النظام 
السـعودّي واملجتمع الدويل، مسـؤولية كافة 
الجرائـم املرتكبة بحق اليمنيـني واملغرتبني، 
الفتـاً إىل أن املجتمـع الـدويل وهيئـات األمم 
املتحدة يتسـرتون عىل جرائم السعوديّة من 

خالل تعطيل آليات وإجراءات املحاسبة. 
وعرب عن األمـل يف صحوة الضمائر الحية 
للتَحـّرك الفاعـل إليقـاف جرائـم النظامني 
السـعودّي واألمريكـي، مؤّكــداً أن املجتمع 
الـدويل يدخـل يف صفقات عىل حسـاب دماء 

األطفـال والنسـاء والضحايـا مـن اليمنيني 
واملغرتبني يف السعوديّة وغريها من الدول. 

مـن جهته عـرب رئيـس منظمة إنسـان، 
الدكتـور أمـري الديـن جحـاف، عـن إدانتـه 
واسـتنكاره للجريمـة التي ارتكبهـا النظام 
السـعودّي بحق املغـرتب اليمني عيل عاطف 

العليي. 
وقـال: «إننا يف منظمة إنسـان نقف دون 
تمييـز إىل جانب ُكـّل إنسـان يف داخل اليمن 
وخارجه يتعرض لتجريد من حقه يف الحياة 
والعيـش الكريم، ونناضل ِمـن أجِل حصوله 
عىل هذا الحق الذي كفلته الرشائع السماوية 
واملواثيـق واالتّفاقـات الدوليـة يف ضـوء ما 
يصلنـا مـن معلومـات وشـكاوى ونتحّقق 

منها». 
ودعا الدكتور جحاف، الهيئات واملنظمات 
الدولية واإلنسانية إىل تعزيز دورها يف الدفاع 
عـن حقـوق اإلنسـان والعمـل عـىل حماية 

الحقوق والحريات. 
وطالب بيان صادر عن املؤتمر الصحفي، 
ـة للتحقيـق يف هـذه  بتشـكيل لجنـة َخاصَّ
الجريمـة ومعرفة تفاصيلها والكشـف عن 
حيثياتها وكذا كامريات املراقبة وتسـجيالت 
املكاملـات من جواالتـه ورسـائل الواتس أب 

واملاسنجر. 
ودعا البيان إىل تسليم ُكـّل أغراض املغدور 
به عيل العليي من الهواتف وجهاز الكمبيوتر 
املحمول والكشـف عن الجريمة من البيانات 
واملحادثات التـي تضمنت التهديـد للمجني 
عليـه مـن قبـل األمـن السـعودّي، مطالبـاً 
منظمات حقوق اإلنسان الدولية باالضطالع 

بواجبها إزاء هذه الجريمة النكراء. 
وجدد البيـان املطالبة بتحقيـق العدالة 
واملحاسـبة ملـن تسـبب يف هـذه الجريمة 
التي تتناىف مع القوانني اإلنسـانية وقانون 
حقوق اإلنسـان الدويل وتسليم مستحقات 
املغـدور به كاملـة واملتمثلـة يف راتب أربع 
سـنوات وكشـف حسـاباته لـدى البنـوك 

السعوديّة. 

 :  التثغثة
شـهدت العديـُد مـن مديريـات محافظـة الحديـدة 
عدداً من الوقفـات االحتجاجية املنـّددة بجرائم العدوان 
األمريكـي السـعودّي وحصاره للشـعب اليمنـي منذ ما 

يقارب الثمانية أعوام. 

ويف الوقفـات التي حملت شـعار «النظام السـعودّي 
املجرم يسفك دماء اليمنيني»، استنكر املشاركون جريمة 
القتل والتصفية التي أقدم عليها النظام السـعودّي بحق 

املغرتب اليمني عيل عاطف هضبان العليي. 
وأّكـدوا أن سفك الدماء ومصادرة الحقوق والحريات 
ليـس بغريب عىل طواغيت العالـم وأدواتهم اإلجرامية يف 

املنطقة. 

وأدان املشـاركون يف الوقفـة التـي حرضهـا وكيـل 
املحافظة أمام جامع الرضا، اسـتمرار النظام السعودّي 
يف قتل املدنيـني وآخرها إقدامه عىل قتـل املغرتب اليمني 
عيل العليي، مطالبني بكشـف تفاصيل وأسباب الجريمة 

التي ارتكبها بحقه جهاز أمن الدولة السعودّي. 
وعّربوا عن اسـتنكارهم الشديد للجرائم التي يرتكبها 
مرتِزقـة العـدوان بقيادة طـارق عفاش بحـق النازحني 

والتي كان آخرهـا إحراق مخيمـات النازحني يف مديرية 
الخوخـة، داعني أحرار اليمن الوقوف صفاً واحداً بجانب 
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل فيما تتخذه من 

قرارات تحفظ الدماء وتصون األعراض. 
وأشـاروا إىل أن جرائـم النظـام السـعودّي وتحالـف 
العدوان، لن تزيد الشعب اليمني إال صرباً وثباتاً وصموداً 

حتى تحقيق النرص املؤزر. 
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الةرغح سئاس الجغثي رشغص الحعغث صاجط جطغماظغ لـ «المسغرة»:

طعاذظ غسرض ضطغاه لطئغع شغ لتب المتاّطئ طصابض تعشغر السقج

اجاحعاد طعاذظ باظفةار طثطفات سظصعدغئ بالةعف

 :  خاص
َ الجريُح عبـاس الزيـدي -رفيُق الشـهيد  عـربَّ
الحـاج قاسـم سـليماني- عـن اعتـزازه وفخِره 
بالشـعب اليمنـي وللتضحيـات الكبـرية ألبطـال 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف مواجهـة العدوان 

األمريكي السعودّي. 
ة للصحيفـة، أّكـد  وأرسـل الزيدي رسـالًة َخاصَّ
فيهـا أنـه أَدَّى زيارًة ملقـام اإلمام الحسـني بن عيل 
-عليـه السـالم- نيابًة عن قائـد الثورة السـيد عبد 
امللـك بدر الديـن الحوثـي ونيابًة عن ُكـّل الشـهداء 
واملجاهديـن اليمنيـني، منوًِّهـا إىل أنه يحـبُّ اليمَن 

َكثـرياً، ويتابع األحداَث واملجريـات فيها، وأن أبطال 
الجيش واللجان الشعبيّة قدموا للعاَلِم أروَع الدروس 
يف التضحيـة، داعيـاً ُكـلَّ أحـرار العالـم للوقوف إىل 
جانب اليمن ومظلوميته ضد قوى االستكبار العاملي 
وعىل رأسـها أمريكا وإرسائيل والنظامني السعودّي 

واإلماراتي. 

ـئ يف الادتغئ وتئُّظا  الغمظغعن صّثطعا دروجًا لُفطَّ
لطسغث سئث املطك التعبغ ق تثوَد له

جثط واجع يف سثن بسث اخاطاف شااة 
وصاطعا وتصطغسعا يف الاعاعغ

ا يف الغمظ  الختئ: وشاة 80 طعلعدًا غعطغًّ
بسئإ أجطتئ السثوان املترطئ

 :  طاابسات
تعيُش املحافظاُت الجنوبيُة اليمنية 
جـراء االنفالت  سـيئاً  املحتّلـة واقعـاً 
واتسـاع  الخدمـات،  وتـردي  األمنـي 

ظاهرة الجريمة من حني إىل آخر. 
ويف جديد األحداث ساد سخٌط عارٌم 
يف مدينة عدن املحتّلة بعد حادثة مقتل 
فتاة بطريقة وحشـية وغري إنسـانية 
مواليـة  إعالميـة  مصـادر  بحسـب 

للمرتِزقة. 
تعرضت  فقـد  املصـادر،  وبحسـب 
إحدى الفتيات يف حي الشـولة بمديرية 
التواهـي تُْدَعى «مهـا» تبلغ من العمر 
األول  أمـس  لالختطـاف،  عامـاً   14
الخميـس، عىل يد أحـد جريانها، َحيُث 
ظلـت األرسة تبحث عن الفتـاة طوال 
اليوم قبل أن يشك الجريان بأحد سكان 
الحـي، األمـر الـذي دفعهـم إىل دخول 
منزلـه لتفتيشـه ليتفاجـؤوا بوجـود 
الفتـاة املختطفة داخل املنـزل، بعد أن 

قام بقتلها وتقطيعها. 
وبينت املصـادُر أن الجريمَة املرعبة 
التـي طالت إحـدى الفتيـات الربيئات 
يف أوساط  وفزعاً  باملدينة سـببت رعباً 
األهايل لشدة بشاعتها، داعني إىل رسعة 
تنفيـذ القصـاص بحق القاتـل املجرم 

وجعله عربه لآلخرين. 
إىل ذلـك دفعـت األوضاع املعيشـية 
واالقتصاديـة الصعبـة التي تعيشـها 
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  املحافظـات 

وحكومة  اإلماراتي  السعودّي  االحتالل 
املرتِزقـة، أحـد املواطنـني يف محافظة 
لحـج إىل عـرض إحـدى كليتيـه للبيع 
مقابـل توفـري قيمـة العـالج لزوجته 
املريضـة، يف صـورة حقيقيـة تعكس 
واملؤلـم  املأسـاوي  الوضـع  حقيقـة 
املحتّلة،  الجنوبية  املحافظات  لسـكان 
تحالـف  وعـود  مـن  سـنوات   8 بعـد 
العدوان بتحويلها إىل نسـخ أُخرى من 

دبي والرياض وأبو ظبي. 
مواقـع  يف  ناشـطون  وتـداول 
الجمعة،  أمـس  االجتماعي،  التواصـل 
قصـة الشـاب عبداملعـني محمـد عبد 
اللـه قطـاب 38 عاماً من سـكان حي 
«قيـىص» بمدينـة الحوطـة محافظة 
لحج املحتّلة، الذي لم يتمّكن من توفري 

قيمة عـالج زوجتـه املصابـة بمرض 
الرسطـان، فقـّرر عرض كليتـه للبيع 

مقابل الحصول عىل املال. 
ونقل الناشـطون عن الشاب معني 
قولـه: «إن تردي األوضـاع االقتصادية 
واملعيشية يف مناطقهم وارتفاع أسعار 
العالجـات أرهقتـه بشـكل ال يطيقـه 
عاقـل، وهـو مـا انعكـس سـلباً عىل 

حياتيه». 
هذا وتشـهد العديد من املحافظات 
ا  اقتصاديّـٍ وضعـاً  املحتّلـة  واملناطـق 
صعباً لم يشـهد له السـكان مثيالً من 
قبل، ما دفع املئات منهم يف مدينة عدن 
ومناطق أُخـرى إىل بيع أدوات منازلهم 
ومقتنياتهم الشخصية يف سبيل توفري 

لقمة العيش لهم وألرستهم. 

 :  خظساء
أوضحت وزارة الصحة أن 39 % من 
نسـبة األطفال حديثي الوالدة يف اليمن 
ُكـّل عام، يولدون خـدج، َحيُث يولد يف 
العام مليون و120 ألف مولود، مشرية 
ا  إىل أن هـذه اإلحصائية مرتفعـة ِجـدٍّ
مقارنـة بما كانت عليـه خالل مرحلة 
ما قبـل العدوان عىل اليمـن، ما يؤّكـد 
أن األسـلحة املحرمة دوليٍّا املستخدمة 
يف الحـرب من قبل تحالف العدوان هي 
السـبب األول يف الواقع الصحي، ومنه 
وضع األطفال حديثي الوالدة والخدج. 
من جانبه أفاد وكيل الصحة لقطاع 
السكان، الدكتور نجيب القباطي، بأن 
أكثـر من 80 مولوداً من حديثي الوالدة 
يتوفـون يوميٍّا يف اليمن، ُمشـرياً إىل أن 
األطفـال الخـدج يجـب النظـر إليهـم 

بمزيـد من الرعايـة األََساسـية، مبينًا 
أن الـوزارة تعمـل عىل تحسـني البنية 
ة باألطفال يف املديريات  التحتية الَخاصَّ
واملحافظات بشـكل عام، َحيُث وفرت 
أربـع حضانات يف ُكــّل مديرية وثمان 
يف ُكـّل مستشفى محوري و30-50 يف 
ُكـّل هيئة مستشـفى.  ولفت الدكتور 
القباطي خالل مشـاركته، أمس األول 
الخميـس يف الفعاليـة التـي نظمتهـا 
الجمعية اليمنية لطـب حديثي الوالدة 
بالتعـاون مع هيئة مستشـفى الثورة 
العام، بمناسـبة اليوم العاملي لألطفال 
الهيئـات  يف  االحتيـاج  أن  إىل  الخـدج، 
حاضنة  يتطلب 2000  واملستشـفيات 
عىل املستوى الوطني، منوًِّها إىل أنه قد 

تم توفريُ 632 حاضنًة حتى اليوم. 
إىل ذلك أَدَّى انفجار لغم من مخلفات 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، 

أمس الجمعة، إىل استشهاد مواطن من 
أبنـاء مديريـة برط العنـان بمحافظة 

الجوف شمال رشقي البالد. 
ويأتـي ذلـك يف ظـل مخـاوف مـن 
جـراء  آخريـن  مواطنـني  استشـهاد 
انتشـار القنابل العنقودية التي ألقاها 
عـىل  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 

املحافظة خالل السنوات املاضية. 
فقـد  مطلعـة،  مصـادر  وبحسـب 
استشـهد خالل الشهر الجاري مواطن 
وأُصيـب اثنـان آخـران يف محافظتـي 
استشـهد  َحيـُث  والحديـدة،  الجـوف 
وأُصيب مواطن يف مديرية التحيتا جراء 
انفجـار لغـم مـن مخلفات العـدوان، 
فيمـا أُصيبـت امـرأٌة بالجـوف جـراء 
انفجـار قنبلة عنقودية مـن مخلفات 
الغارات الجوية لتحالف العدوان طيلة 

8 سنوات. 

اقتاقل اإلطاراتغ غطسُإ دورًا َضئغرًا شغ ظعإ اآلبار الغمظغئ
طرَضُج دراجات أجظئغ غضحش سظ تعرغإ السثوان 
افطرغضغ السسعدي 4265 صطسئ أبرغئ غمظغئ

حرضئ الشاز تدئط 4 آقف أجطعاظئ غري 
ططابصئ لطمعاخفات

 :  طاابسات
نرش ناشطون يف مواقع التواصل االجتماعي، 
أمـس الجمعة، قطعة أثرية نـادرة تم نهبها من 
اليمـن وهـي َحـاليٍّا موجدة يف الواليـات املتحدة 
األمريكية، وهي عبارة عن أسـطرالب من عرص 
الدولـة الرسـولية، عـام 1291 ميالديـة وهـي 

محتجزة يف متحف املرتوبوليتان للفنون. 
واألسـطرالب هو عبارة عن آلة فلكية قديمة، 
وأطلـق عليه العـرب ذات الصفائح، وهو نموذج 
ثنائـي البعد للقبة السـماوية، هـو يظهر كيف 
تبدو السـماء يف مـكان محّدد عند وقـت محّدد، 
وقد رسـمت السماء عىل وجه األسطرالب بحيث 
يسـهل إيجـاد املواضع السـماوية عليـه، َحيُث 
وبعـض األسـطرالبات صغـرية الحجم وسـهلة 
الحمـل، وبعضهـا ضخم يصل قطـر بعضها إىل 

عدة أمتار. 
ويف ذات السياق أعلن مركز الُهدهد للدراسات 
األثرية، توثيـق 4265 قطعة أثرية يمنية مهربة 
عرضـت يف املزادات اإللكرتونيـة يف 6 دول بـ 16 
مـزاداً، موزعـة بني أمـريكا وبريطانيا وفرنسـا 

وإرسائيل وهولندا وأملانيا. 
وقـال املركـز يف مؤتمر صحفـي، أمس األول 
الخميـس، إن عـدد القطع األثريـة التي عرضت 
للبيـع منـذ بداية العـدوان عىل اليمـن يف مارس 
2015 وحتـى العـام الحـايل بلـغ 2610 قطعة، 
موزعـًة ما بـني أمريكا بــ 2167 قطعـة تليها 
هولنـدا بـ 972 قطعـة وإرسائيل بـ 501 قطعة 
وبريطانيـا بــ 421 قطعـة ثم فرنسـا بـ 135 

قطعة وأملانيا بـ 69 قطعة. 
َوأََضــاَف أن عـدد القطع األثريـة التي جرى 
بيعهـا بلغ 2523 قطعة بحوايل 12 مليوناً و200 
ألـف دوالر أي ما يعادل حـواىل 6 مليارات و800 

مليون ريال يمني. 
بدوره أوضح رئيس املركز فهمي األغربي، أن 
االحتالَل اإلماراتي يلعُب دوراً َكبرياً يف نهب اآلثار 
اليمنيـة، قبـل أن تعرضها عىل أنهـا قطع أثرية 
إماراتيـة، الفتـاً إىل أنهـا تلعب أَيْـضـاً دور املمر 
لتهريب اآلثار اليمنيـة املرسوقة إليصالها لكيان 

االحتالل الصهيوني. 
هذا وسـبق أن رسبت وثيقة من هيئة الرقابة 
ومكافحة الفسـاد السـعوديّة تكشف عن تورط 
املرتِزق معمـر اإلرياني وزير اإلعـالم يف حكومة 
الفنـادق، يف تهريب قطع أثرية نـادرة من اليمن 
إىل أُوُروبـا، َحيـُث أثبتت التحقيقـات أن املرتِزق 
اإلرياني يدير شبكة تهريب القطَع األثرية النادرة 
من اليمن إىل أُوُروبا عرب السعوديّة وتبيعها هناك 

يف السوق السوداء بأسعار منخفضة للغاية. 

 :  خظساء
أعلنـت الرشكة اليمنية للغاز ضبط ما يقارب 
٤ آالف أسـطوانة غاز غري مطابقة للمواصفات 
واملقاييـس، إضافـة إىل مـا يقـارب ٦٠٠ صمام 
مهـرب ردئ الصنع وغري مطابـق للمواصفات، 
وذلك بالتعاون مع األجهزة األمنية ممثلة بوحدة 
مكافحـة التهريـب واألمـن واملخابـرات وقوات 

النجدة يف املنافذ. 
وأّكــد الناطـق الرسـمي لرشكة الغـاز عىل 
معصـار، أن الكميـات املضبوطـة دخلـت البالد 
بطريقـة التهريـب وهـي أسـطوانات بعضهـا 
غـري مطابقة للمواصفـات واملقاييس وتشـكل 
خطـراً عـىل حيـاة املواطنـني كونهـا معرضـة 
لالنفجـار يف أيـة لحظـة، مبينًـا أنه تـم تحريز 
الكميـات املضبوطة ومخاطبة الجهـات املعنية 
للقيام بفحصها وإتـالف الكميات غري املطابقة 
للمواصفات واملقاييـس والتخلص منها حفاظاً 

عىل سالمة املواطنني. 
ودعـا ناطق الرشكة إىل تكاتف جهود الجميع 
للحـد من انتشـار ظاهرة بيع أسـطوانات الغاز 
املهربـة يف األسـواق املحلية والعمل عىل تشـديد 
إجراءات الضبط والرقابة عىل دخول أسطوانات 

الغاز غري املطابقة للمواصفات. 
من جانبه قال مديـر دائرة التموين بالرشكة 
اليمنية للغاز إسـالم الخوالنـي: إن الرشكة تبذل 
قصـارى جهودهـا عـىل مـدار السـاعة لتوفري 
احتياجـات املواطنـني مـن الغـاز وتحرص عىل 
سـالمة املواطنني وحمايتهم من مخاطر تهريب 
أسـطوانات الغـاز غـري املطابقـة للمواصفات، 
مشّدًدا عىل أهميّة تكاتف جهود الجميع وتشديد 
اإلجـراءات الرقابية يف املنافـذ لضبط أية كميات 
مخالفـة، معتـربًا التهـاون والسـماح بدخـول 
أسطوانات الغاز إىل األسواق واملدن يشكل خطراً 

عىل سالمة وحياة املواطنني. 
وحـذر الخوالنـي من كارثـة حقيقيـة تهّدد 
حيـاة وسـالمة املواطنـني إذَا لـم تكـن هنـاك 
إجراءات صارمة ملنع ظاهرة تهريب أسـطوانات 
الغـاز والصمامـات غـري املطابقـة للمواصفات 
واملقاييـس، موضًحـا أن انتشـاَر بيـع مثل هذه 
قنبلـة  يمثـل  املحليـة  يف السـوق  األسـطوانات 
موقوتـة معرضة لالنفجار يف أية لحظة، ُمشـرياً 
املطابقـة  غـري  الغـاز  أسـطوانات  تهريـب  إىل 
ومخّططـات  أسـاليب  أحـد  تعـد  للمواصفـات 
العدوان إلغراق السوق املحيل بمثل هذه الكميات 

واستهداف أمن املواطنني والسكينة. 
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رئغُج العغؤئ الساطئ لاظمغئ المحارغع الخشغرة وافخشر أتمث الضئسغ شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

- بدايًة هّال حدثتمونا عن نشأة الهيئة 
الصغـرية  املشـاريع  لتنميـة  العامـة 

واألصغر؟
تـم إنشـاُء الهيئـة العامـة لتنمية 
املشاريع الصغرية واألصغر يف مارس 
من العـام ٢٠٢١م، َحيُث صدر القراُر 
بإنشـاء الهيئة والهـدُف الرئيُس من 
إنشـائها هو تنظيُم قطاع املشـاريع 
الصغـرية واألصغـر يف اليمـن ودعمه 
عىل  ورفع إنتاجيته لينعكـس إيجاباً 

االقتصاد الوطني. 
وهنـاك عـدُة مهـامٍّ تنـدرُج تحت 
الخطـط  وضـع  منهـا  الهيئـة 
واالسـرتاتيجيات عىل مستوى الدولة 
َوأَيْـضاً  واألصغر  الصغرية  للمشاريع 
وضع املعايري للتمويل بالتنسـيق مع 

الجهات ذات العالقة.
التسـويقية  الخطـط  ووضـع 
والتدريب والعمـل عىل خدمة القطاع 
بشـكل كامل، والحقيقـة أن القطاع 
ا، ونظـراً النعدام املعلومات  كبري ِجـدٍّ
حـول هـذا القطاع وتشـتته بني عدة 
جهـات دفـع الدولـة إلنشـاء الهيئة 
وتوحيـد  التنسـيق  بغـرض  وذلـك 
الجهود لتنظيم القطاع ودعم رشيحة 

املشاريع الصغرية واألصغر يف اليمن. 
 

- منذ نشـأة الهيئـة العامة لتنمية 
املشـاريع الصغرية واألصغر إىل اليوم 

ما الذي حّققته الهيئة؟
العمـل  تـم  القـرار  إصـدار  منـذ 
عـىل مسـارين، املسـار األول البنـاء 
جديـدًة،  هيئـًة  كونهـا  املؤّسـيس؛ 
وال توجـد فيهـا أيـة لوائـح وأنظمة 
وخطط، واملسـار اآلخر املشاريع، أي 
أن هناك مواكبًة وبناًء بالنسبة للبناء 
املؤّسيس تم إنشاء خطة اسرتاتيجية 
لتنمية املشـاريع الصغـرية واألصغر 
لخمـس سـنوات وتم وضـع الالئحة 
التنظيميـة وتـم إقرارهـا مـن قبـل 
مجلـس إدارة الهيئة واآلن نعكف عىل 
ة  إنجاز بقية اللوائح واألنظمة الَخاصَّ
بالهيئة، وبالنسـبة للمشـاريع نفذنا 
عدة مشـاريع بالتنسـيق مع اللجنة 
الزراعية والسـمكية العليا ومؤّسسة 
بنيـان وهنـاك مشـاريع تتكفـل بها 

الهيئة ذاتياً. 
 

- َمــا ِهـي اآلليـة التي تسـريُ عليها 
الهيئة يف تمويل املشاريع؟

الهيئـُة حينمـا تـم إنشـاؤها كان 
مـن ضمـن القـرار أنهـا تقبـل املِنََح 
والهباِت إالَّ أنـه يف الوزارة املالية كان 
النظـام املحاسـبي الحكومي ال يقبل 
الهبات واملنح واآلن بحمد لله تم َحـّل 
اإلشـكالية ونحن يف إجـراءات تنفيذ 
هذا القرار، نحن يف الهيئة كنا نتجنب 
من بعـض النفقات التشـغيلية وذلك 
للدخول يف عدة مشاريع أَو عن طريق 
املجهود الشـخيص لكادر الهيئة الذي 
ال يتجـاوز خمسـة أشـخاص ولكن 

الحمد لله نحن نعترب ذلك نصيبَنا من 
الجهاد، فالكادر مؤمنون بهذا اليشء 
واسـتطعنا أن ننجز بعض املشـاريع 
الصغـرية ولكن لها األثر الجيد، ولكن 
إن شـاء اللـه سـيكون خـالل الربع 
الثانـي مـن العـام ١٤٤٤هــ تنفيذ 
مشـاريع كبرية؛ كونه تـم اعتمادها 

من الرؤية الوطنية. 
 

- ذكرتـم أن هنـاك مشـاريَع نّفذتها 
الهيئة فهال أطلعتمونا عليها؟

تم تنفيذُ عدِة مشـاريَع مع رشكاء 
اللجنـة الزراعيـة والسـمكية العليـا 
والسـمكية  الزراعية  اللجنة  ورشكاء 
التعاونيـة  الجمعيـات  هـم  العليـا 
وبعض  بنيـان  ومؤّسسـة  الزراعيـة 
يف  املتخصصة  الحكوميـة  القطاعات 
تمويل املشـاريع الصغـرية واألصغر، 
تـم تدريب عدد من أعضـاء اللجنة يف 
جانب تمويل املشـاريع الصغرية وتم 
إعداد نظام تمويل خاص بالهيئة وتم 
تركيبة لرشكاء اللجنة الزراعية العليا 
باملجـان وتدريبهم عليـه.. نحن قمنا 
بتدريـب مـا يقارب ١٥ شـخصاً عىل 
القـروض يف الهيئـة عىل نظـام إدارة 
القـروض َوأَيْـضاً ٤٧ متدرباً يف مجال 
الريفي  والتمويـل  األصغـر  التمويـل 
املتدربـني  وهـؤالء  املخاطـر  وإدارة 
هـم رشكاء اللجنـة الزراعيـة العليـا 
وهم مقسـمني عىل عـدة محافظات 
كالحديدة والبيضاء وإب وتعز وذمار 
وأمانـة العاصمة، ونحن نسـعى من 
خالل هذا املرشوع إىل بناء مسار مواز 

ملؤّسسات التمويل املوجودة. 
املؤّسسـة املوجـودة َحـاليٍّا دعمها 
من جهات خارجية ولألسـف ال تلتزم 

بسياسات الدولة املرسومة ومن أجل 
ذلـك فكرنا ببناء مسـار مـواز يلتزم 

بسياسات الدولة وينفذها عمليٍّا. 
 

حـول  إحصائيـاٌت  لديكـم  هـل   -
املؤّسسات التمويلية العاملة يف اليمن؟

حـول  كاملـٌة  إحصائيـاٌت  لدينـا 
مختلـف املؤّسسـات التمويليـة وتم 
معهـم؛  واالجتمـاع  إليهـم  النـزول 
كونهم مـن البيئة املحيطـة ووضعنا 
ذلك من الخطة االسـرتاتيجية.. نزلنا 
إىل املؤّسسات التمويلية وكذا أصحاب 
املشـاريع واألرس املنتجـة وعىل ضوء 
ذلك تم تجهيز الخطة االسرتاتيجية. 

  
- يف مجال التمكني االقتصادي وتنمية 
املشـاريع الصغرية واألصغر.. ما الذي 

ُب عىل الدولة القيام به؟ يتوجَّ
يف  إشـكاليٌة  هنـاك  الحقيقيـة  يف 
العـام  القطـاع  بـني  الثقـة  انعـدام 
وأصحاب املشاريع الصغرية ويتوجب 
عىل الدولة حلها وهو ما ملسـناه أثناء 
نزولنا إىل أصحاب املشاريع الصغرية، 
َحيـُث وجدناهم متخوفـني وفاكرين 
أننـا جهـاٌت جبايـٌة ولـم نـأِت لحل 
ونسعى  بهم  والنهوض  إشـكالياتهم 
اآلن إىل بنـاء الثقة بـني القطاع العام 

وأصحاب املشاريع. 
دور الدولـة يأتي يف مجال الخدمات 
يف  املاليـة،  غـري  والخدمـات  املاليـة 
مجـال الخدمـات املاليـة يفرتض أن 
يكون هناك دعم مايل مخصص لدعم 
سياسات الدولة فيما يخص التمكني 
االقتصادي فإذا استمرينا يف االعتماد 
عىل الخارج يف دعم املشاريع الصغرية 
واألصغر لن تتحّقق سياسـات الدولة 

لثغظا خطئ اجرتاتغةغئ لثمج جظعات جاسعط 
يف الظععض باملحارغع الخشرية وافخشر
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 : طتمث ظاخر تاروش

  عغؤاا الجضاة وافوصاف 
ٌل سطغعما الظععُض  طسعَّ

باقصاخاد العذظغ طظ 
خقل طحارغع الامضغظ 
لطفصراء والمساضغظ



7
السبت

العدد

25 ربيع الثاني 1444هـ..
19 نوفمرب 2022م

(1526)
حوار 

املتمثلـة يف بنـاء االقتصـاد الوطنـي 
وتحقيـق االكتفـاء الذاتـي وبالتـايل 
هناك رضورة لوضع سياسية تمويل 
ذاتية مـن الدولة من مصـادر تمويل 
الصغرية  املشـاريع  أصحـاب  توّجـه 
واألصغـر لتحقيـق األهـداف الكبرية 
التي وضعتهـا الدولة، أمـا الخدمات 
غـري املالية فتكمـن يف إقامة الدورات 
التدريبية يف إدارة املشاريع وتسويقها 
وتحتاج إىل تحقيق ذلك بتنسـيق بني 
مختلـف الجهـات.. ال يخفـى عليكم 
أن قطـاع تمويل املشـاريع الصغرية 
واألصغـر مشـتت بـني عـدة جهات 
ولألسـف ال يوجد التكامـل والتواصل 
بني هـذه الجهات بما يحّقق مصلحة 
املشـاريع الصغرية واألصغـر، ونحن 
قادمـون بعون الله عىل مرشوع كبري 
وهو مرشوع االسـرتاتيجية الوطنية 
للمشـاريع الصغرية واألصغر وسوف 
نقـوم بجمـع هـذه الجهـات ونضع 
اسـرتاتيجية ملدة خمس سـنوات كي 
تعمل بشـكل متكامل ومتناسـق بني 
مختلف هـذه الجهـات وبمـا يحّقق 

الفائدة للقطاع. 
 

- هنـاك مـن يقول: إن الهيئـة العامة 
لتنميـة املشـاريع الصغـرية واألصغر 
املؤّسسـات  محـل  لتكـون  أنشـئت 
الحكوميـة  والصناديـق  التمويليـة 

ة.. ما ردكم عىل ذلك؟ والَخاصَّ
بالعكس الهيئة أنشئت بِغرٍض أكربَ 
مـن أن تكـون بديالً ملؤّسسـة معنية 
أَو صنـدوق أو جمعيـة معينة وإنما 
أنشئت لرسم سياسات وضبط إيقاع 
التمويل الخاص بالرشيحة الواسـعة 
ا من الجمهور املستهدف، ونحن  ِجـدٍّ
يف الهيئـة العامـة ال نقـوم بالتمويل 
املبارش وإنما نقوم برسم السياسات 
عىل مسـتوى الدولة، فنحن ليس من 
مهامنـا التمويـل املبـارش يف الفـرتة 
الراهنة وهذا الكالم غري صحيح والذي 
يثبت صحة كالمـي أننا قمنا بالنزول 
امليداني لجميع املؤّسسـات التمويلية 
ومناقشـة إشـكالياتهم ليتم رسمها 
يف الخطة االسـرتاتيجية وعكسـها يف 
مهام وأنشطة ملعالجة هذه اإلشكالية 
فنحن نقوم بمعالجة اإلشـكاليات يف 
قطـاع املشـاريع الصغـرية واألصغر 
مـن خالل رسـم السياسـات وضبط 
اإليقاع يف قطاع التمويل َوبشكل عام 
نسعى لتحقيق التكامل والتنظيم بني 
لتحقيق  التمويـل  قطاعـات  مختلف 

أهداف الدولة. 
 

- هناك توّجـهات من القيادة الثورية 
والسياسـية يف تحقيق االكتفاء الذاتي 
وتخفيـض فاتـورة االسـترياد.. كيف 
يمكـن تحقيـق تلـك التوّجـهات عىل 

الواقع العميل؟
 القيـادة الثورية والسياسـية تويل 
باملشـاريع  ا  ِجــدٍّ بالغـاً  اهتمامـاً 
القطـاع  ولكـن  واألصغـر  الصغـرية 
املوضـوع  مـع  يتعامـل  الحكومـي 
دون مبـاالة وال نعلـم هـل التعامـل 
ناتٌج عـن قصور وعي أم أنه بشـكل 
واضح عدم إدارة لدعـم هذا القطاع، 

وبالتـايل نحـن بحاجـة إلقامة ورش 
توعيـة للقطـاع الحكومـي بأهميّـة 
دعـم املشـاريع الصغـرية واألصغـر 
ودورهـا يف تشـغيل األيـادي العاملة 
ورفـع االقتصاد الوطنـي؛ وذلك كون 
املشـاريع الصغـرية واألصغـر تضـم 
نسـبة ٦٠ ٪ من رشيحـة املجتمع أي 
أكثر مـن مـا تسـتوعبه الحكومة يف 
القطـاع العام فنأتي نسـأل أنفسـنا 
هل أخـذ هذ القطاع حقـه من الدعم 
واالهتمام مقارنة بما يمثله ٧٠ ٪ من 
اإلنتـاج املحيل؟ اإلَجابَة ال، طيب كيف 
يمكن أن ندعم هـذا القطاع وتحويل 
توّجـهات القيادة الثورية والسياسية 
إىل برامـج عملية تنفيذيـة تخدم هذا 
القطـاع اآلن نحن نعمـل يف إطار هذا 
قريبـة  خطـوات  وهنـاك  املوضـوع 
املدى تتمثل يف طور التنسـيق بني هذا 
القطاع، وهناك قواعـد ولوائح تنظم 
القطاع ولكن ال يتم تطبيقها بشـكل 
موضوعي وعدم التنسـيق ال يجعلها 
عـىل  قادمـون  ونحـن  أهميّـة،  ذات 
وضع دليل إجراءات تنفيذ املشـاريع 
الصغـرية واألصغـر وسـيضم جميع 
التفاصيل املتعلقـة بمنح التصاريح، 
فمن ضمن الخطـوات العملية توقيع 
مذكـرة تفاهـم بـني الهيئـة العامة 
لتنمية املشـاريع الصغـرية واألصغر، 
وتضمنـت املذكـرة التدريـب املجاني 

ألصحاب املشاريع الصغرية. 
فيما يخص الجانب الفني تقوم به 
الهيئة العامة للمواصفات بالتنسـيق 
مـع الهيئـة العامة لتنمية املشـاريع 
منـح  َوأَيْـضـاً  واألصغـر  الصغـرية 
التصاريح املجانية من خالل االختبار 
املجاني للسـلع التـي تنتجه أصحاب 
املشاريع الصغرية أَو املعامل رشيطة 
استيفائها وهنا نشـكر قيادة الهيئة 
واملقاييـس  للمواصفـات  اليمنيـة 
والصناعـة  التجـارة  وزيـر  ونشـكر 
تـم  أن  إىل  شـخصيٍّا  تابعونـا  الذيـن 
توقيـُع املذكـرة، ونحـن ندعـو بقيَة 
الجهـات للتفاعل مـع الهيئة والعمل 
عـىل تنمية وإنعاش قطاع املشـاريع 
ما الجهات  الصغرية واألصغر ال ِسـيـَّ

التي صدر قانـون باإلعفاء الرضيبي 
ألصحاب املشاريع الصغرية واألصغر، 
َحيـُث صدر قانون باإلعفاء الرضيبي 
ألصحـاب املشـاريع التـي ال تتجاوز 
رأس التمويـل عرشين مليونـاً، وهذا 
القانون مع األسف لم يطبق بالشكل 
الكامـل، وندعـو مصلحـة الرضائب 
للتعاون معنا يف إنفاذ القانون الخاص 
باإلعفـاء الرضيبي الخاص بأصحاب 
املشـاريع الصغرية ونحن مستعدون 
والبيانات  املعلومـات  كافـة  لتقديـم 

ة بأصحاب املشاريع.  الَخاصَّ
 

- هنـاك هيئاٌت جديدة كالهيئة العامة 
للـزكاة والهيئة العامـة لألوقاف ومن 
مهامها التمكـني االقتصادي.. ما مدى 

التنسيق بينكم وبني تلك الهيئات؟
الهيئـة  بـني  كبـريٌ  تعـاُوٌن  هنـاك 
العامة للـزكاة والهيئة العامة لتنمية 
املشـاريع الصغـرية واألصغر واألرس 
املنتجة، كما أن لدينا يف الهيئة العامة 
لتنمية املشـاريع الصغـرية واألصغر 
عضو مجلس إدارة من الهيئة العامة 
للزكاة، واآلن ننسق الجهود بحيث يتم 
تفعيل املشاريع أَو موائمة مشاريعنا 
املشـاريع  تنميـة  يف  ومشـاريعهم 
وبما يخـدم األرس املنتجة، وقد نفذنا 
مـرشوَع قيـادة األعمـال واآلن نحن 
بصـدد تنفيـذ دراسـة تحليلية لألرس 
التـي شـاركت يف مـرشوع معـرض 
الكسوة العيدية وسوف تخرج دراسة 
تحـّدد نقـاط الضعف والقـوة لألرس 
املنتجـة وبالتـايل تدريب هـذه األرس 
كي تكون منافسـة يف السـوق، َحيُث 
يسـتهدف املرشوع ٥١٧ أرسة منتجة 
مـن ١٠٠٠ أرسة؛ نظراً لعـدم تفاعل 

بعض األرس مع املرشوع التدريبي. 
 

- يحلم املواطن اليمني بالحصول عىل 
مؤّسسات تمويل غري خاضعة لألرباح 
أي تمنـح قروضاً بيضـاء.. برأيكم ما 

مدى إْمَكانية تحقيق ذلك؟
بدأنـا يف هـذا املوضـوع بالتنسـيق 
مع اللجنة الزراعية العليا ومؤّسسـة 
بُنيـان وأول جهـة تفاعـالت معنا يف 

موضوع القرض الحسن هي صندوق 
املعاقـني، َحيـُث يسـتهدف القـرض 
الحسـن رشيحة املعاقني يف املشاريع 
الزراعيـة، َحيُث تم تدشـني املرشوع 
خالل الفرتة املاضيـة وبمقدار مليار 
و٥٠٠ مليـون، َحيـُث قـدم التمويـل 
صنـدوق املعاقـني وسـينفذ املرشوع 
مؤّسسة بنيان والجمعيات التعاونية 
ونحـن سـنقوم بتقييم األثـر وندعو 
بقيـة الصناديـق والجهـات التي لها 
ة لدعم فئة معينة  إيرادات مالية َخاصَّ
أن تفتح مـرشوع لتمويل املشـاريع 
الصغـرية ونحن مسـتعدون لتجهيز 
اللوائح واألنظمة اإللكرتونية باملجان 
ونأمل من صندوق النشء والشـباب 
يحـذو  أن  االجتماعـي  والصنـدوق 
حـذو الجهات الفاعلة يف مجال تنمية 

املشاريع. 
 

ة  - هـل هناك مصـادُر تمويـل َخاصَّ
بالهيئة يمكن من خاللها دعم املشاريع 

وتمويلها؟
صـدر قرار بإنشـاء الهيئـة العامة 
لتنمية املشـاريع وحـّدد يف القرار بما 
تمنحـه الحكومة من تمويـل للهيئة 
ا وحـّدد أن  وهـو جانـب ضئيـل ِجـدٍّ
تسـتقبل الهبات واملسـاعدات ونحن 
نسعى إىل حشد التمويل االّ أننا نواجُه 
صعوباٍت؛ كـون الهيئة جديدة وتتبع 
الحكومـة ونحـن نأمـل يف ركيزتـني 
أََساسـيتني هما الهيئة العامة للزكاة 
يف  وذلـك  لألوقـاف  العامـة  والهيئـة 
الصغـرية  املشـاريع  قطـاع  إنعـاش 
أهدافهـم  يحّقـق  وبمـا  واألصغـر 

ومصارفهم الرشعية. 
 

- كلمة أخرية لكم؟
 نتمنى من الجميـع التفاعل ودعم 
ا كما ندعو  ا جدٍّ هذا القطاع الهام ِجـدٍّ
أصحاَب املشـاريع الصغرية واألصغر 
التفاعـل مـع الهيئة لنقـل همومهم 
وحل إشكالياتهم كوننا وجدنا لوضع 
الحلول ملشـكالهم ولسنا جهة جباية 

عليهم. 
وبالنسبة للقطاع الحكومي نتمنى 
التعـاون بمـا يخـدم هـذه الرشيحة 
العريضة والنظر إليها بنظرة ما تمثله 
مـن وزن يف االقتصـاد الوطني كونها 
تمثـل أكثر مـن ٧٠ ٪ وليـس بنظرة 
الجبايـة فقـط، ونتمنى مـن القيادة 
السياسية تعيني مصادر تمويل ذاتية 
تحّقـق أهداف وسياسـات الدولة وال 
تعتمد عىل مصادر التمويل الخارجي 

الذي ال يلبِّي طموحات الدولة. 

  خظثوُق المساصغظ 
ظمعذٌج لطمآّجسات 

الماظتئ لطصرض التسظ 
وظثسع جمغَع المآّجسات 

أن تتثَو ظتع ذلك



8
السبت

العدد

25 ربيع الثاني 1444هـ..
19 نوفمرب 2022م

(1526)
 

وتـحـغـُئ ظـزــام 
آل جـسـعد 

 رتـاب الـصـتـط
 

ال تقُف جرائُم النظام السـعودّي عند َحــّد معني، 
وال يوفر وسيلة الرتكاب أبشع الجرائم، وال يُفرق بني 
الضحايا أطفاالً أَو نساء أَو مدنيني ُعّزل، جريمة تتلو 
أُخـرى يرتكبها نظام القتل السـعودّي بحق الشـعب 
اليمني من خالل مشـاهدة صادمـة لجريمة النظام 

السعودّي. 
ما يعيشـه اليمنيون عىل مدة ثماني سـنوات، وما 
يجـري يف الحدود بحق اليمنيني، واملهاجرين األفارقة 
ليس إال حلقة من املسلسل الدموي للرياض ويتمادى 
النظام، ويمعن يف ارتكاب أبشع املجازر واملذابح بحق 
اليمنيـني، واملهاجريـن األفارقـة الذيـن يبحثون عن 

لقمة العيش فيجدون املوت منتظراً لهم. 
مع الصمت األممي والتواطؤ الدويل يشجع مملكة 
املنشـار عىل التنكيل بضحاياها، ولم يلتفت للجريمة 

أحد... 
ال، إعالم املرتِزقة وال منظمات الدفع املسبق!!؟

وألن القاتـل نظـام يقتـل ُكـّل َمـا هـو يمني من 
زمان وليست الجريمة األوىل بحق املغرتب اليمني. 

ومـا تعـرض لـه املغـرتب العليـي جريمة بشـعة 
ومروعـة جرت بعد اختطافه من قرب عمله وتعذيبه 
بالـرضب ثـم الخنق، شـهوة القتـل لدى آل سـعود 
تُضاهـي ما عليـه اليهـود، كالهما ينافـس اآلخر يف 
اإلجـرام والتوحش، وقـد حلت اليمن ببلـوة عظيمة 
بمجـاورة نظـام جائـر ال يعـرف عن حقـوق الجار 
أي يشء، بـل يرى نفسـه متعالية ال يرقـى عليها إال 
أن تكـون صهيونياً مارقاً عىل البرشيـة فحينها أنت 
صديق آلل سـعود، أمـا أنك يمني أَو مـن بلد أفريقي 
والحاجـة املاسـة ألجأتـك لالغـرتاب فأنـت حينئـذ 
مسـتباح الدم ال يغفـر لك يشء أمام وحشـية نظام 

استهوته الشياطني. 
تظهر الرياض تبعية لـوالء واشنطن ووالء لليهود، 
مـع تباشـري يزفهـا نتنياهو الـذي فـاز بالحكومة 
الجديدة عن توسيع دائرة التطبيع بما يشمل عواصم 

جديدة قد تكون الرياض من بينها. 
للجرائـم  واسـعة  تحقيقـات  إجـراء  إىل  ندعـو 
السـعوديّة بحق املغرتبني ووضع َحــّد لها ومعاقبة 

مرتكبيها وفقاً للقوانني واملواثيق الدولية. 

كتابات

المثّوظُئ السطعضغئ
سئث الرتمظ طراد

يدوُر َجَدٌل واسـٌع هـذه األيّام حول املدوَّنة السـلوكية، 
البعـُض يطـَرُح فكـرَة البُعد الطائفـي مسـتنداً إىل فكرة 
الـوالء، وفكـرُة الوالء للـه والرسـول واملؤمنـني قضية ال 
خـالف عليهـا، هناك خالف حـول التفسـري والتأويل وقد 
اتخذت السياسُة فكرَة الوالية والوالء والرباء مطيًة لتربير 

الوصول إىل السلطة.
ولذلـك كانـت الفكـرة جدليـة يف القديم؛ بَسـبِب املربّر 
الغائي لها، لكنها يف املدونة عكس التاريخ تماماً، فاملدونة 
حزمـة مبـادئ وقيـم ومحّددات سـلوكية تسـري يف ثالثة 
اتّجاهـات، اتّجاه يخـص الفرد بخالقة، وهـذا أمر يخص 
الفـرد، واتّجاه يخص الفرد بمحيطـة يف العمل، وهذا أمر 

يخص السـلطة؛ ألَنَّها معنية بـه وكل ما يصدر عن الفرد/ 
املوظف يمثلها، واتّجاه يخص الفرد بمجتمعه وهذا يخص النظام العام 
والطبيعي؛ ألَنَّ انهيار النظام العام والطبيعي يف الحياة مفسـدة وضياع 

وتيه ودوران يف الفراغ. 
الفكرة األخالقية من خصائص اإلسـالم الكربى، فقد ركزت الرسالة 
املحمدية عـىل الفكرة األخالقية بل جاء النـص ليؤّكـد هذه الخصيصة 
الكـربى، فالقضيـة األخالقيـة قضيـة مهمـة يف انتظـام حيـاة البرش 
واملجتمعـات، وال تنهـار املجتمعات إال إذَا انهارت فكـرة القيم واملبادئ 
وانهـار نظامهـا العام والطبيعـي، فالحياة تتحـول إىل جحيم ال يطاق، 
لذلك فالغضب من الفكرة األخالقية يف املدونة السـلوكية يف غالب اليقني 
غـري مربّر حتى لو حمل فكرَة الطائفية وفكرة الرصاع يف الوالية والوالء 
والـرباء -وهـي فكرة كما سـلف معنـا اتخذت منهـا السياسـُة مطيًة 
للوصول للسـلطة يف تاريخنا اإلسـالمي-، فالنص الذي تم تفسريه وفق 
الرغبات والنوايا السياسـية نصٌّ قرآنيٌّ واضح الداللة، وهو يحّدد فكرة 
االنتمـاء، ولعل الجدل حـول الفكرة أصبح واضًحا، فهو جدل سـيايس 
عقيـم يريد فسـاد النظـم العامـة والطبيعية، وفسـاد املجتمع حتى ال 
تسـتعيد املجتمعـات قدرتهـا وطاقتهـا يف البعـث والتغيـري والصناعة 

واالبتكار. 
ربما حدث خطأ يف التعريف باملدونة السـلوكية من قبل الكثري، وربما 
رأى الكثـري ممـن يحملون الحقـد الدفني والتاريخي عـىل صنعاء ومن 
يحكمهـا، أن البعـد القيمـي واألخالقـي رضر يهّدد مسـتقبل أجيالهم 
ومسـتقبل مصالحهـم، ولذلك تصـدوا للمدونة كأنهـا كارثة حلت عىل 

األرض واإلنسان. 
لقـد قلنا: إن اتّجـاه الفرد مع خالقه يخص الفـرد وال عالقة ألحد يف 
ذلـك، أمـا من ال يريـد والء املؤمنني ويريد والء غريهـم من غري املؤمنني 
ـة إذَا كان يف مواقـع قيادية كربى فهنا تصبـح القضية ذات أبعاد  َخاصَّ
متعددة، بُعٍد يُخصُّ املجتمع املسـلم، وبُعٍد يُخصَّ الدولة املسـلمة، وبُعٍد 
ــة اإلسالمية برمتها، فالدولة املسلمة ال يمكنها أن تسري يف  يُخصُّ األُمَّ
مسـارات تتعارض ومصالح عموم املسلمني وخاصتهم، فالكيان العام 

ـة كيان واحد موحد وينبغي ملفردات الشـتات أن تذوَب يف تفاصيله  لألُمَّ
ـة املسـلمة أن تبنـَي كيانَها عىل قاعـدة املصالح  العامـة وينبغـي لألُمَّ
املشرتكة بني الشعوب املسـلمة أوالً وبينها وبني الشعوب 
األُخرى بمـا يحفـظ ُهــِويَّتَها وثقافتهـا وبنيانها العام 

والخاص.
أمـا نمـوذج الدولة التي تـوايل غريَ املسـلمني فقد رأينا 
يف تأريخنا املعارص - منذ نشـأة الدولـة الوطنية يف القرن 
ـــة وضياَعها  العرشين إىل يومنا املشـهود - شـتاَت األُمَّ
وتمزقهـا واسـتالب إرادتهـا وضيـاع حقوقهـا وثرواتها 
َرها عـن الركب الحضاري املعـارص، وعجَزها  ورأينـا تأخُّ
الكامـَل عـن صناعـة واقعهـا التقنـي والحضـاري بما 
يتسـق مع ُهــِويَّتها الثقافية؛ وبسبب فكرة الوالية لغري 
املؤمنني لـدى الدولة الوطنية املعارصة أصبح املسـلمون 
قطعَة شطرنج يحركها الالعُب الدويل كيف شاء وللغرض 
الذي يشـاء، فمال املسلمني يف السعوديّة مثالً بدالً عن أن يتحول ملنفعة 
املسلمني يف عموم الجغرافيا املسلمة ها هو يقتُل املسلمني يف اليمن، ويف 
العراق، ويف سوريا، ويف ليبيا، ويف الكثري من األوطان، يحدث؛ ذلك بَسبِب 

فكرة االنحراف يف مسار الوالء وفق منهج الله ال وفق منهج البرش.
الـوالُء للغرب جعل أمواَل املسـلمني تقتُُل املسـلمني لتحقيق أغراض 
لغري املسلمني، وبسبب هذا االنحراف يف الطريق القويم تحول املسلمون 
إىل قطع شـطرنج يحرُِّكهـا الالعُب الدويل ويديُر اقتصاَدها وسياسـتها 
ويضعف من قيمتها ومن مكانتها، بل كاد أن يقول للرأي العام العاملي: 
ـٌة متوحشٌة بدون قيم وال مبادئ تهّدد الحضارة  إن العرب واملسلمني أُمَّ
ــه حّركوا الخاليـا العنقودية  اإلنسـانية املعارصة؛ وبسـبب هذا التوجُّ
يف وسـائل التواصـل االجتماعي كي ينالـوا من ُكـّل عمـل يعيد تهذيب 

النفوس وبناء القيم والسلوكيات يف نفوس الناس. 
يف دول العالـم املتقـدم يغرسـون القيـَم يف صغارهـم ويربّونهم عىل 
أخالقيـات بعينهـا بل تصبح املـادة األخالقية جزءاً مـن منهج تربيتهم 
ويف دولة كالسـويد مثالً - التي تفتح أبوابها لإلنسـان من أية أرض كان 
ة باملجتمع  - تأُخـذُ ناشـئَة املهاجرين وتخضُعهـم ملنظومة قيـم َخاصَّ
السـويدي ويف عاملنا العربي واإلسـالمي ال تكاد تجد مـادَة األخالق ذات 
قيمة، بل قام أحد الفالسـفة املعارصين بحرص الكتب التي تتحدث عن 
النظرية األخالقيـة العربية فوجد أنها ال تتجاوز أصابَع اليد الواحدة، يف 
حـني وجد املئاِت من الكتـب يف باب الطهارة والنجاسـة والنكاح، وهذا 
خلٌل كبريٌ يف البناء العام لرسالة اإلسالم الذي جاء متمما ملكارم األخالق. 
فاملدونـة السـلوكية -التي كال الكثـريَ التهم لها وقالـوا: إنها جاءت 
ـَل فكرة الوالية والطائفية وما شـابه ذلك مـن التناوالت- لم تكن  لتؤصِّ
إال مسـاراٍت يرى الكثريُ ممن اجتهد عليها أنها سـوف تساهُم يف نهضة 
ــة من كبوتها، وهي كذلك، فاألمم ال تنهض وال تقوم لها قائمة إذَا  األُمَّ

فسدت أخالُقها. 
وال أدري ملاذا ينقمون من املدونة السلوكية إذَا كانت تهذيباً ومساراٍت 

وقيماً أخالقية؟!

طع اصاراب الثضرى السظعغئ لطحعغث.. بغظ غثي شثاطئ رئغج الةمععرغئ والتضعطئ طع اصاراب الثضرى السظعغئ لطحعغث.. بغظ غثي شثاطئ رئغج الةمععرغئ والتضعطئ 
تسظ طتمث ذه*

أيـام قليلة وتحـل علينا الذكرى السـنوية للشـهيد 
وتأتي مناسـبة هذا العام بعد أن تم اعتماُد هيئة رعاية 
أرس الشـهداء بدالً عن (مؤّسسة الشـهداء) والتي بذلت 
وتبـذل جهوًدا جبارة عىل مدار العـام يف تقديم الرعاية 
ألرس وأبنـاء الشـهداء من مختلـف الجوانـب (الرعاية 
الصحيـة والتعليـم العـام والجامعـي ورصف الكفالة 

وعدد من املشاريع املوسمية... إلخ).
ولكـن والعتبـارات عديدة يظـل هذا العمـل الجبار 
ة  محدوًدا وتلك الجهود غـري كافية رغم أهميتها وَخاصَّ
وأنها منجزات تتحّقق يف ظل ظروف استثنائية فرضها 

ويفرضها العدوان. 
وبما أننا نؤمن بأن تضحيات الشهداء األبرار -سالم 
الله عىل أرواحهـم الطاهرة- وبذل وعطاء ومثابرة ُكـّل 
املجاهدين أثمرت بفضل الله -سبحانه وتعاىل- ما نحن 
عليـه جميعاً من عزة وكرامة وصونـاً لألعراض ونعمة 
األمن واألمان واالستقرار فكانت وستظل تلك التضحيات 
ثمناً لكل املنجزات واالنتصـارات التي تحّققت والتي ال 
تـزال تتحّقق ُكـّل يوم بفضـل الله حتى تتحّرر األرض 

ويتحّقق االستقالل التام ليمن اإليَمـان والحكمة. 
فال بدَّ ومن هذا املقام ونحن نستشعر املسؤولية أمام 
الله أوالً ثم أمام تلك التضحيات العظيمة والسخية ال بدَّ 
أن نسعى بكل جهد ونكران للذات إىل تأمني حياة كريمة 
ألرس الشهداء بشـكل دائم ونتجاوز وضع شحة املوارد 
وانعدامها ونتَحّرك بمسـؤولية عىل املسـتوى الرسـمي 
كحكومة وعىل مستوى القطاع الخاص واملجتمع بشكل 

عام. 
وذلـك مـن خـالل اتِّخـاذ سلسـلة مـن اإلجـراءات 

والخطـوات التي نـرى بأنهـا رضورية 
القانونيـة  التعقيـدات  كانـت  فمهمـا 
والترشيعيـة فال بـدَّ عـىل الحكومة من 
تقديم الدعـم (الذكي) لهيئة رعاية أرس 
الشـهداء حتى تصبـح كياناً مؤّسسـياً 
كبرياً وقـادراً عىل تأمـني متطلبات أرس 
الشـهداء عـىل مـدار العـام مـن خالل 
املجلـس  رئيـس  فخامـة  توجيهـات 
باتِّخـاذ  للحكومـة  األعـىل  السـيايس 
إجراءات من واقع دراسة الوضع الراهن 
للهيئات واملؤّسسات واملصالح الحكومية 
بمختلف قطاعاتهـا تضمن تنمية موارد 

الهيئة العامـة لرعاية أرس الشـهداء لتتمّكن من القيام 
بواجباتها نحو أرس وأبناء الشـهداء والوفاء بااللتزامات 

القانونية واإلنسانية نحوهم من خالل اآلتي:
1. إحالـة بعض القطاعات يف الوزارات والهيئات إىل 
هيئة رعاية أرس الشـهداء للبدء يف تشغيلها واستثمارها 
بمختلف األنشـطة االقتصادية سـواًء بنقل ملكيتها أَو 

إدارتها وتحصيل مواردها. 
2. يتـم نقـل بعـض األصـول العقاريـة واألرايض 
الـوزارات  لبعـض  التابعـة  والزراعيـة  االسـتثمارية 
والهيئات واملصالح للهيئة العامة لرعاية أرس الشـهداء 
لتقوم باسـتثمارها بحسـب وضعيتها سـواًء من َحيُث 
النوع واملوقع أَو الجدوى خالل هذه املرحلة وعىل املدى 

البعيد. 
3. تخصيـص أرايض زراعية وسـكنية من عقارات 

الدولة وتمليكها للهيئة لتعمل عىل اسـتثمارها يف املجال 
الزراعي والعقاري ومنها ما يخصص ألبناء الشـهداء يف 

مختلف املحافظات. 
4. توجيـه الهيئة العامـة للتأمينات 
واملعاشـات وهيئة الزكاة وهيئة األوقاف 
بتقديـم قروض بيضاء لهيئة رعاية أرس 
الشـهداء بعد أن تقوم بتجهيز دراسـة 
جدوى لتشـغيل ُكـّل قطاع ممن ذكرت 

سلفاً. 
هـذا  لطـرح  بحكمـة  التَحـّرك   .5
الواجـب عـىل طاولـة القطـاع الخاص 
الوطنـي للقيـام بواجبـه ودوره يف مثل 
هكـذا مرحلة من خالل تخصيص مبلغاً 
محّدداً من سعر كرتون املنتجات املحلية 
وعىل الكماليات املسـتوردة كمسـاهمة القطاع الخاص 

لصالح صندوق الهيئة. 
وأخريًا لزم علينا تقديم النصح لإلخوة قيادات الدولة 
بمختلف مسـتوياتهم بأن نعمل عـىل تغيري نمط إحياء 
هذه املناسـبة العظيمة وأن ال يقترص تفاعلنا عىل تنفيذ 
وحضـور الفعاليـات وافتتـاح املعـارض وتكريم أرس 
الشهداء عىل مستوى أمانة العاصمة واملحافظات (رغم 

أهميتها). 
بل يجب علينا تنفيذ زيارات للقرى البعيدة والوديان 
والجبـال التي لم تألف زيارة كبار املسـؤولني؛ من أجل 
التفقـد ألحـوال أرس الشـهداء فيهـا وتلمـس همومهم 
عـن قرب والعمل عىل َحـّل مشـاكلهم وزيـارة أبنائهم 

للمدارس واملعاهد. 
ألن تلـك األرس التـي تسـكن يف الريـف ال تجـد من 

يزورها إال تلك الوجوه التـي اعتادت عليها طوال العام 
((املسـؤولون يف إطار املديرية أَو العزلة ومن أدنى من 
هذا املسـتوى) ونحـن ندرك أن غالبيتَهـم ليس لديه ما 
يقدمـه لألرسة سـواًء دعم مـادي أَو معنـوي أَو حلول 

للمشاكل وال يستطيعون تنفيذ زيارات لجميع األرس. 
ولذلـك نـرى أن نعمـل جميعـاً ((مختلـف قيادات 
الدولـة)) من اآلن وحتى تدشـني املناسـبة عـىل إعداد 
برنامج نـزول عميل وواقعي ملختلف الـوزراء وقيادات 
هيئات ومؤّسسـات ومختلـف أجهزة الدولـة؛ ِمن أجِل 
أن تثمـر الزيارات بهـذا الزخم األثـر والنتيجة املرجوة 
ونستشعر أهميّة املناسبة لينعكس ذلك األثر الطيب عىل 
نفوس تلك األرس العظيمة ويشـعر أبنائها بأنهم ليسوا 
أيتاماً وسـتتحّقق نتائج كثرية تريض الله وتخدم عوامل 

الصمود وإفشال مخّططات العدوان. 
وأيضاً نجسـد عمليٍّا لتلك العهود التي قطعناها عىل 
أنفسنا أمام قنوات اإلعالم وشهد علينا ماليني املشاهدين 
داخل الوطن وخارجه بالوفاء للشهيد والشهداء مع ُكـّل 
تشـييع.. وكذلك نسـتذكر موجهات قائد الثورة السيد 
عبدامللك الحوثـي -يحفظه اللـه- وتوصياته باالهتمام 
بأرس الشـهداء ونتصف جميعـاً بمن أثنـى عليهم الله 
حينما قالوا ((َوَقالُوا َسـِمْعنَا َوأََطْعنَـا))، ونحمل جزءاً 
من روحية أُولئك الشـهداء واملجاهديـن العظماء الذين 
تَحّركوا بمسـؤولية وتضحية يف سبيل الله؛ ِمن أجِل أن 
نحيا عىل تراب الوطن الطاهر من دنس االحتالل ونحن 

وكل أبناء الوطن أعزاء كرماء. 
 * عضو مجلس الشورى 
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تتَئ سظعان 
«افطض» تاسرَّى 

أعثاُف السثوان 
إبراعغط طةاعث خقح

عـىل  العـدواُن  أتـى 
معـه جباال  بلدنـا حامالً 
والكراهيـة  الحقـد  مـن 
لـيشء  حرمـًة  يـراِع  لـم 
يف  يشء  ُكــّل  اسـتهدف 
انسـلخ  الحبيـب  بلـدي 
اإلسـالمية  املبـادئ  عـن 
لـم  بمبـادئ  واسـتبدلها 
يجـد لها اإلنسـاُن اسـماً 
لـم نجدها لدى اليهود وال 
نطلق  دعونـا  النصـارى، 
عليها السقوط األخالقي، 
بقتل  العـدوان  يكتـِف  لـم 
الطفل والشـيخ وال بتدمري املسـاكن عىل رؤوس ساكنيها 
ولم يكتِف بتدمري مقدرات بلدي العزيز اسـتخدم ُكـّل يشء 

طوال ثماني سنوات.
فشـل فشـالً ذريعـاً يف حربـه العدوانية التـي ليس لها 
مـربّر رغـم الدعم والضـوء االخرض الذي لـم يحصل يف أية 
حـرب ورغم العتـاد العسـكري الذي عمـدت دول العدوان 
عـىل اقتنائه طـوال 100 عام والـذي بفضل اللـه التهمتُه 
الصحاري والجبال واألودية َولم يخرج من اليمن منه سوى 
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أتى العـدوان عىل اليمـن وهو يفكر بـأن طائرة واحده 
تكفـي ملسـاندة مرتِزقتـه كي سـيطروا عىل صنعـاء وأن 
أسـبوعا واحدا يكفي لبسـط يـده عىل ُكـّل اليمن السـعيد 
ولكـن ُكرست يده وُقلعت عينـه وأصبح بفضل الله وفضل 
األبطـال من الجيش واللجان الشـعبيّة يسـتجدي ويطلب 
الُهــدنـَة تلـو األُخـرى وأصبـح القـراُر هو قـرار صنعاء 

ويخرج من بني ركام القرص الجمهوري.
بعـد فشـلهم العسـكري والسـيايس واالقتصـادي أتى 
العـدوان عرب أحقـر املرتِزقة املدعو طـارق عفاش صاحب 
الرذيـالت املدمـن عىل املراقـص والبارات أرخـص املرتِزقة 
واوضعهم بمنظمات تحمل اسـماً ُمحببـاً لدى ُكـّل الناس 
ولكـن يحمل يف جوفـه مرشوعاً يفـوُق االنحطاط بماليني 
الدرجـات، مرشوعـاً يخجُل اإلنسـان من ذكـره، مرشوعاً 
يحمـل اسـم األمل وهـو عبارة عن مـرشوع هـدام للقيم 

اإلنسانية واألخالق واآلداب.
ال نعلـم يف أي مسـتنقع وضع طارق وجهـه وهو الذي 
يتغنـى بشـعارات الحريـة والكرامـة واالسـتقالل ويوزع 
أدوات ال تعرفهـا اليمنيات العفيفـات أرشف عىل إيصالها 
هو بنفسـه لتصل إىل ُكـّل منزل من منازل البسـطاء الذين 
يظنـون أن منظمـة (أمل) هي إنسـانية ولم يعلمـوا أنها 
إجراميـة وقـذرة تفوق مـا فعله العـدوان طـوال الثماني 

السنوات.
سـالٌم عىل الشـهداء، سـالٌم عـىل الجرحى، سـالٌم عىل 
األرسى، سـالٌم عـىل املرابطني مـن أبناء الجيـش واللجان 
الشـعبيّة الذي أوقفوا وتصدوا لهؤالء املرتِزقة املطعونني يف 

رجولتهم الذين ال يحملون ذرة من الرجولة.
السـالم عـىل القيادة يف صنعـاء التي عملـت عىل ضبط 

املنظمات وإدارتها حفاظاً عىل أبناء شعبهم. 

الخظاسُئ ودوُرعا شغ تسجغج اقضافاء الثاتغ
سطغ المعحضغ 

 
يف تعزيـز عوامـل  وفاعـالً  هامـاً  إن للصناعـات دوراً 
االكتفاء بشـتى مجاالته (الزراعي والتجـاري َوالغذائي... 
إلخ) من املجـاالت الهامة التي تعززهـا الصناعات ونحن 
أمـام تجربـة نجاح كبـرية ورائـدة عىل مسـتوى الوطن 
العربـي، َحيـُث تميـزت اليمن ممثلـة بدائـرة الصناعات 
العسـكرية بالصناعات املتطورة والتـي ابتدأتها من َحيُث 
ة، وتشـمل الصناعات  انتهـى العالم من الطائرات املسـريَّ
العسكرية من املسدس إىل الصواريخ والطائرات، وأحرزت 
هذه الصناعات نجاحات عظيمة ومهمة وقوية يف ميادين 
الـرشف والبطولـة ولّقنـت أعداء اللـه دروسـاً عرفوا من 
خاللهـا قيمـة اليمـن وكرامة وعـزة الشـعب اليمني، ما 

أظهرته العروض العسـكرية يف سـاحات الحديـدة وصنعاء وإب وذمار 
وعمران من نماذج بسيطة، وما خفي وطور التجهيز سيكون أعظم. 

مـا تقوم بـه الصناعات العسـكرية من ابتـكار وتطويـر وإنجازات 
أظهرت بأس الله وتأييده كانت وال زالت هي اليد التي ستطول أعداء الله 
وسـرتيهم النجوم يف عز النهار أن الله مع الصادقني املؤمنني الطاهرين 
املسـبحني، املسـتغفرين، الذين وعدهم بالتمكـني والغلبة وتتحّقق عىل 
أيديهـم معجزات عظيمـة وتأييده قويـة تعجز الكلمات عـن وصفها، 

وطرح ما يدور يف الواقع من إنجازات وتأييدات. 
يجـب أن يكون هـذا العام هو عام الصناعات املدنيـة، هذا ما تحدث 
السيد القائد (يحفظه الله)، يف الذكري السنوية لليوم الوطني للصمود، 

وَهـا هو العام سيودعنا.

إننـا أمام مفاجأة كربى ستدّشــن مـن خاللها الصناعـات املدنية، 
االبتـكارات واملبتكريـن كثـر يف مجاالت مدنيـة كثرية ولكنهـم بحاجة 
إىل احتـواء ودعـم واهتمـام، كمـا حصـل يف الصناعـات 
العسـكرية، ال نريد أن يودعنا هذا العام ونحن أمام خيبة 
أمل وطول انتظار لتدشـني الصناعـات املدنية، نحن نعلم 
علم اليقني بأن حكومة اإلنقاذ ذات كفاءة وقدرات وطنية 
تعمـل ليالً ونهـاراً دون تهاون ولكـن ننصحهم بالتعامل 
مـع توجيهات السـيد القائد (يحفظه اللـه) بكل اهتمام 
وبكل جدية حتى يواكبوا املرحلة والله هو املسدد واملعني، 
ة  ليعرفوا أنهـا معركة مهمة وذات أهميّـة كبرية، وَخاصَّ
ونحن مقبلون عىل خطوات الحد االسـترياد واسرتاتيجية 
االكتفاء الذاتـي التي تتطلب من الجميع املزيد من تظافر 
الجهـود يف لتَحـّرك الصـادق والواعي واإلحسـاس العايل 
بخطورة املرحلة وأهميّة التَحّرك وسـباق الوقت واسـتغالل واالستفادة 
من القدرات والكفاءات واملهارات يف صناعات حسـب ُكـّل جانب وعمل 
ــة بشكٍل عام من خالل رشكات املساهمة  مشـاريع وطنية تخدم األُمَّ
التي تسـاعد عىل النهوض من خالل التعاون والتكاتف وتوحيد الجهود 
لتعزيـز الصناعات الوطنية واالكتفاء الذاتي ومواكبة املرحلة والحد من 

االسترياد من الخارج. 
تتحّقـُق الغلبُة ويسـتجيب اللـُه للمؤمنني الصادقني معـه ويتحّقق 
عىل أياديهم املعجزات، وذلك ألَنَّهم توكلوا عليه وبذلوا الجهود يف سـبيله 
ــة، واستشـعروا خطورة العـدّو ومؤامراته يف الثغرات  وحملوا هم األُمَّ
التـي ال يكـون فيها عمل فتَحّركوا يف سـد الثغـرات وتطوير الصناعات 

وكان الله هو املؤيد واملعني. 

كتابات

أظةُح الصرارات أظةُح الصرارات 

ظتَع الجراسئ تضعطئ وحسئًاظتَع الجراسئ تضعطئ وحسئًا

طتمعد المشربغ
من أهـم وأنجح القرارات التي تـم اتِّخاذها قرار العفو 
العـام الذي ال يزال حتى اللحظة سـاري املفعول، ونتمنى 
أن يسـتفيد املرتِزقة والضالون واملغرر بهم من هذا القرار 

والفرصة التي ربما لن تكون متاحة بشكل دائم. 
باإلضافة إىل اإلجراءات املتخذة والسـهلة لتسهيل عودة 

من يرغب يف العودة من املغرر بهم.
إن التوجيهات تعكس حرص القيادة عىل تسهيل عودة 
ُكــّل مـن يرغب يف العـودة ممن كان يف صفـوف العدوان 
ا تعبئة اسـتمارة عودة  صادقة، واإلجراءات بسـيطة ِجـدٍّ
تقدم إىل مرشف املنطقة والذي بدوره يقوم بتبليغ الجهات 
املختصـة واألجهـزة األمنيـة، وبذلـك يضمـن العائد عدم 

التوقيف واملساءلة وينتهى ُكـّل يشء ال عقاب وال حبس وال محاكمة بل 
يعود إىل أهله وإىل حياته الطبيعية كمواطن وربما يجد الفرص واألبواب 
مفتوحة له أكثر من املجاهدين أنفسـهم وهذا بفضل سـماحة وحرص 
القيادة السياسـية عـىل دماء وتوحيد ُكــّل أبناء اليمـن وعلينا جميعاً 
السـعي والعمل عىل إعادة إخواننا وأصدقائنا من املغرر بهم وتشـجيع 
وتطمني ُكـّل من هم يف صفوف العدوان وحقن الدماء اليمنية وإفشـال 

مخّططات العدّو يف رضب أبناء الوطن ببعضهم. 
واعتقد أن السلطة املحلية يف محافظة تعز بقيادة اللواء صالح بجاش 

تويل هذا األمر اهتماما كبريا وتعمل عىل تسـهيل عودة كافة املغرر بهم 
مـن أبناء تعـز والذين كانت لهـم تجربة سـيئة ومريرة يف 
صفـوف العدّو، َحيـُث تم بيُع بعضهم مثـل الخرفان وتم 
الزج بهم يف معارك لم يكونوا مسـتعدين لها ودون تدريب 
ليكـوَن وقـوداً ملعركـة لم يكن لهـم فيها ناقـة وال جعل 
وحتى الــ 800 ريال سـعودّي التـي باعوا أنفسـهم بها 
الكثري منهم لـم يعيش السـتالم أوَل 800 ريال، والبعض 
منهـم دفعوا بهـم إىل الحدود السـعوديّة للدفاع عنها وقد 
تم التعامل معهم بطريقة بشـعة للغاية من قبل الضباط 
والجنود السعودينّي والكثري منهم قتل بطريقة أَو بأُخرى 
وتـم ترك جثثهـم للكالب ولـم يحصلوا حتـى عىل حفرة 
صغرية لدفن جثثهم وأحالُمهم وأمنيات لم تتحّقق َولصق 

بهم عار االرتزاق والخيانة.
ونتمنـى ممـن عاش منهم أن يسـتغل فرصة العودة وأن ال يسـتمع 
لتلـك األكاذيب والشـائعات عن اعتقـال الحوثيني ملن يعـود، وواللِه إن 
األبواَب والقلـوَب مفتوحة لهم وإن القيادة حريصـة ُكـّل الحرص عىل 
سـالمتهم وعودتهم، كما أن تحالف العدوان أصبح بخيالً للغاية وحاقداً 
عـىل املرتِزقة الذين لـم يحّققوا له أي انتصار ولم يضحوا بأنفسـهم يف 

سبيل مصالحه.
واألهـم من ذلـك أن عملية نهب النفط اليمنـي التي كان يرصف عىل 

املرتِزقة منه لم تعد متاحة، يعني ماذا تبّقى لكم للبقاء كمرتِزقة؟!

طتمث الدعراظغ
 

الزراعُة مـن أهم املجاالت التي مـن خاللها يمكن 
تحقيـق الكثري من األهـداف االسـرتاتيجية املهمة يف 
تحقيـق النهضة االقتصاديـة والتنمويـة للبالد رغم 
الحصـار والعـدوان، نحن يف ُكـّل مرحلـة من مراحل 
الـرصاع مع أعـداء الله الذين يعملون ليـل نهار لكي 
يسـتمر مرشوعهـم االسـتعماري وباألخـص لـكل 
الشـعوب التي تسـعى لنيل الحرية واالستقالل، هذه 
الدول عندما تفشـل يف جانب من الجوانب وباألخص 
الجانـب العسـكري يتَحّركـون نحو حصـار األحرار 

ونجد ذلك جليٍّا يف العدوان عىل الشعب اليمني. 
عندما ندخل يف مرحلـة جديدة من مراحل الرصاع 
القائـم بني الحق والباطل نجـد أن الزراعة واالكتفاء 
الذاتـي أصبح مـن األمـور املحورية يف هـذا الرصاع، 
نحن يف هذا الشـعب اليمني حكومة وشعباً ال بُـدَّ أن 
نهتم بتعزيز عوامل القوة الداخلية يف مواجهة مكائد 

األعـداء ومخّططاتهـم ولكـي نتمّكن مـن كرس ذلك 
العـدّو وإفشـاله ال بُـدَّ من أن يرتافق مع االسـتعداد 

العسـكري اسـتعداد شـعبي وحشـد 
شـعبي مـن ُكــّل قطاعـات وفئـات 
الشـعب اليمنـي، ال يمكـن أن نحّقق 
أي انتصار ما لـم نمتلك الغذاء ونمنع 
العـدوان من حصارنـا ونوقف فاتورة 
االسترياد التي أرضت بالشعب اليمني، 
بـل زادت من معانـاة هذا الشـعب يف 
ُكــّل النواحي االقتصاديـة والصحية 
وغريها، مـع الخطوات التـي تَحّركت 
بهـا الجهـات املعنيـة يف هـذا الجانب 
يتوجب علينا يف ُكـّل مؤّسسات الدولة 

الحكوميـة واألمنيـة والعسـكرية مـع 
الشـعب اليمنـي أن نتَحـّرك نحو االهتمـام بالزراعة 
بشقيها الحيواني والنباتي، هذا الجانب االسرتاتيجي 
القومي يحتاج منا لجدية وتحمل للمسـؤولية امللقاة 
عىل عاتق الجميع بدون اسـتثناء، عندما نكتفي من 

املحاصيـل الزراعيـة املحليـة وبالتدريـج وبخطوات 
متسارعة مسـتعينني بالله واثقني بالله أننا قادرون 
عىل تحقيق أمننـا الغذائي كما حّققنا 

أمننا العسكري واألمني.
الـكل يتَحـّرك بخطواٍت متسـارعة 
والقدرات  اإلْمَكانـات  ُكـّل  واسـتغالل 
الشعبيّة من الشباب اليمني وباألخص 
إلنشـاء  هـذا الجانـب  يف  املتخصـص 
مشـاريع زراعيـة يف ُكــّل املحافظات 

اليمنية. 
إن اسـتغالل ُكـّل شـرب من األرض 
ووطنياً  دينيـاً  اليمنيـة أصبح واجبـاً 
ومصري شعب بكله، نحن قادرون كما 
غرينا يف الشـعوب األُخـرى عىل تحقيق 
األمن الغذائي ألنفسـهم وشـعبهم، قيادتنـا الثورية 
والسياسـية تحـث الجميـع عـىل العمـل يف الزراعة 
وباألخـص مـع التغـريات العامليـة املتسـارعة التي 
أصبحت جـرس إنـذار، ال بُـدَّ أن نتَحـّرك يف مواجهة 

الخطر قبل حدوثه.
اليمـن منذ العديد من األزمنـة املتعاقبة تعترب بالد 
الخري والزراعة ولم تعان اليمن من أزمات يف الحروب 
العامليـة الهتمام الشـعب بالزراعة ولـم يكن يحتاج 
اليمنيون للمنتجات الخارجيـة وكان يمتلك املخزون 
الغذائي الصحي الذي امتلك من خالله الشعب اليمني 

أمنه الغذائي والصحي. 
نجد اليوم ونتيجة لحجم فاتورة االسترياد الكبرية 
والتي يخـرج من خاللهـا العمالت الصعبـة للخارج 
مـا يؤثر عـىل االقتصاد الوطنـي، كذلك نجـد أن تلك 
املنتجـات غـري الصحيـة أثرت عـىل الصحـة العامة 
للمواطـن اليمني واإلصابـة باألمراض التـي أنهكت 
الكثري وأهلكت الحرث والنسـل، نتيجة لتلك األخطار 
ال بُـدَّ من التَحّرك الجاد والفاعل يف الزراعة والتحشيد 
من ُكـّل الجهات حكومية منها وشعبيّة نحو الزراعة 
بشـقيها النباتي والحيواني، مع الزراعة نحّقق أمننا 
الغذائي والصحي ونواجه العدوان ونفشل مخّططاته 

ومشاريعه االستعمارية.
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سطى ضعء الرؤغئ الصرآظغئ الاغ وّضتعا الحعغث الصائث شغ دروس «دساء طضارم اَفْخــَقق»:

تتصغص اقضافاء الثاتغ لفطئ أعّط خطعات السري ظتع «ضمال اإلْغَمـان»

برظاطب رجال اهللا: طظ ططجطئ دساء طضارم اَفْخــَقق الثرس الباظغ

السمقء أرادوا أن غصثطعا حاعثًا لطغععد والظخارى بأن اإلْجَقَم غصئض 
العجغمئ، شفغ أششاظساان ُعجطعا جرغساً 

 : خاص:
أعـاد الشـهيُد القائُد السـيد حسـني 
بدر الدين الحوثـي تقديَم دعاء «مكارم 
العابديـن  زيـن  لإلمـام  األَْخـــَالق» 
عليه السـالم، بصورة جديـدة وفريدة، 
نقلت الدعاء بشـكل عميـق وواقعي من 
الفردية،  الروحانية»  مسـتوى «املناجاة 
إىل مسـتوًى يصبـح فيـه منهـَج عمـل 

واسرتاتيجية لبناء األمة كلها.
والحقيقة أن هـذه هي الطريقة امُلثىل 
للتعامل مع النصوص الدينية بشكل عام 
سـواء من كالم الله يف الُقــْرآن الكريم، 
أَْو من كالم أعالم الدين اإلْسـَالمي كأئمة 
أهل البيـت عليهـم السـالم؛ باعتباِرهم 
قرنـاء الُقـــْرآن، وقـد كان هـذا أحـد 
املرتكـزات الهامة يف جميـع محارضات 
الشـهيد القائد: أن يتـم تلقي النصوص 
الدينيـة العليا كتوجيهـات دقيقة ُملزمة 

وليس مجرد مواعَظ زائدة. 
ويف الـدروس التي ألقاها تحت عنوان 
األَْخـــَالق»  مـكارم  دعـاء  ظـالل  «يف 
استطاع الشهيد القائد مجّدداًً  أن يوضح 
مدى اتسـاع أفق رؤية اإلْسـَالم ملشاكل 
األمـة وطرق حلها، ولـو من خالل نص 
صغري جاء يف بدايـة الدعاء، حيُث يقول 

اإلمام السجاد «اللهم بّلغ بإيَْمـاني أكمل 
اإليَْمــان»، إذ اعتـرب الشـهيد القائد أن 
هذه العبـارة القصرية هـي عنوان كبري 
يحوي توجيهات لألمة كلها للسعي نحو 
إكمـال اإليَْمـان يف مختلف جوانبه، وعىل 
رأس تلك الجوانب وأهمها سـيادة األمة 
واستقاللها وعزة وكرامة شعوبها؛ ألنَّها 
أمة مسـلمة تسـتقي منهجها من الدين، 
أَْو هكذا كان يفـرتض بها أن تكون لوال 

االستهداف الذي تتعرض له. 
يرّكُز الشـهيُد القائُد يف هذه الدروس 
بشكل أَْكَرب عىل مسألة «االكتفاء الذاتي»؛ 
باعتباِره أحد أهّم مظاهر كمال اإليَْمـان.. 
اإليَْمــان الـذي قّدمه الُقـــْرآن الكريم 
كمنهـج عـزة واسـتقالل لألمـة، وليس 
اإليَْمــان الذي قّدمه األعـداُء كترصفات 
فردية ومناسك بسـيطة ال تدفع الرضر 
عـن صاحبها يف وجه األعـداء. واالكتفاء 
الذاتـي طبعا هو أحد أهـّم األركان التي 
يقوم عليها اسـتقالل الدول وسياساتها 
وقوتها ومـدى تطورها وتخلفها، أي أنه 
مسـألة أساسـية يف تشـكيل هوية األمم 
بشـكل كيل، و»هويتنا» اإلْسَالمية توجب 
علينـا تحقيـق ذلـك االكتفـاء أكثر من 
غرينا، بحسب نصوص الُقــْرآن الكريم 
التي تخربنا عن أعداء يرتبصون بنا ولن 

يتوقفوا عن ذلك أبداً. 
وهنا يسـتعرض القائد رضـوان الله 
عليـه مسـألة «الزراعـة» كونهـا ركيزة 
بلـد،  ألي  الحقيقـي  الذاتـي  االكتفـاء 
والثـروة التـي يمكن ألية أمـة أن تعتمد 
عليها بشـكل رئيس يف تحقيق استقالل 
ويف مواجهـة أي تهديـد أجنبي، التهديد 
الذي تخربنا به آيـات الُقــْرآن املتحدثة 
عن عـداء اليهود والنصـارى لنا، والذي 
يتجىل اآلن يف الواقع من خالل السياسات 
األمريكيـة الصهيونيـة املعاديـة لالمـة 

اإلْسَالمية. 
الشـهيُد القائد كان لديـه بُْعــُد نظر 
فيمـا يخـصُّ التهديـَد الـذي تتعـرض 
رشحـه  وضمـن  بالـذات،  اليمـن  لـه 
لدعـاء مـكارم األَْخـــَالق كشـف عـن 
حتميـة تعـرض بالدنـا لـ»رضبة» من 
قبـل أمريـكا، وهو مـا نتعـرض اليوم، 
والتسـاؤل الذي طرحه الشـهيد يومها: 
«ما الـذي فعلته الدولة لنـا حتى نكون 
قادريـن عىل تلك الرضبة؟» هو تسـاؤل 
يجيـب عليـه الواقع اآلن بكل مـرارة: ال 
يشء.. لقـد تعرضنا للرضبـة وكان أول 
ما تأثـر منا هـو «قوتنـا» اليومي الذي 
كان باإلمكان ضمانة لو أن الدولة (التي 
عارصت الشهيد القائد) تحركت آنذاك يف 

سـبيل تحقيق االكتفاء الذاتي، لكن تلك 
الدولة استسـلمت لالستهداف األمريكي 
الذي حول الشـعب إىل مجرد مسـتهلك، 

وبالتايل فريسة لالبتزاز االقتصادي. 
وعـىل غـرار مـا تحـدث بـه رضوان 
اللـه عليـه يف ملزمة «لتحـذن حذو بني 
إرسائيل» حول االنتخابات، أعاد الشهيد 
القائد هنا طرق الباب نفسـه من منطلق 
توضيح عـدم جدوى الحلـول اللحظية 
التي يقدمها السياسيون والزعماء إلغراء 
املواطنـني والحصـول عـىل أصواتهـم، 
فيؤّكـد الشـهيد القائـد مجـّدداً عىل أن 
الربامـج  تتضمنهـا  التـي  «املشـاريع» 
االنتخابية للمرشـحني، ليست هي الحل 
الحقيقـي لضمـان مصلحـة الشـعب؛ 
ألنَّ املشـكلة ليسـت محصـورة بشـحة 
تلك املشـاريع، املشـكلة هي مشكلة بناء 
متكامل، وهذا البنـاء املتكامل يفتقر إىل 
أساس هو «الرتبية اإليَْمـانية».. وبالتايل 
فـإن وضع تلـك الحلول املؤقتـة التي ال 
تسـلم هي نفسـها من االبتزاز والفساد، 

يشبه البناء عىل غري أساس. 
وللتأكيد عـىل أن الكثريَ من الزعامات 
السياسـية كانـت تتوجه بشـكل متعمد 
لتثبيط الشـعب عـن مجـرد التفكري يف 
اسـتعرض  الزراعي،  االكتفـاء  تحقيـق 

الشـهيُد القائـُد نموذجـاً مـن أسـاليب 
املغالطـة التي كانـت تسـتهدُف الوعَي 
املجتمعـي بأفـكار عـىل شـاكلة «أنتـم 
زرعتم القات توقفوا عـن زراعة القات» 
والتـي أّكـد الشـهيُد القائـُد عـىل أنهـا 
محـاوالت مكشـوفة للتضليـل؛ كونهـا 
تسـتهدف املزارعني يف املناطـق الجبلية 
الذيـن يمتلكـون قطعـا صغـرية مـن 
األرايض الزراعية، فيما املناطق الواسعة 
التـي يمكن أن تعـود بمدخول كبري عىل 
املجتمـع، تبقى فارغة وال أحد يتسـاءل 

ملاذا ال تتم زراعتها؟!
«الرتبية اإليَْمـانيـة» التي يؤّكد عليها 
الشـهيد القائـد، هـي األسـاس الوحيد 
الـذي يمكـن أن يوجه املجتمـع والدولة 
عىل َحـّد سـواء نحـو تحقيـق االكتفاء 
الذاتـي الحقيقي، وبالتايل سـتكون أي 
مشـاريع وحلـول ضمن إطـار متكامل 
ومنظومـة عمل مرتبة ولها هدف سـام 
وشامل وليس مجرد ترقيعات موضعية 
ومؤقتـة..؛ ألنَّ هـذه الرتبيـة تنبـع من 
توجيهـات عليـا ملزمة بتحقيـق كمال 
اإليَْمـان الذي يتضمن تحقيق االستقالل 
والُقـــوَّة االقتصـادي والعسـكرية إىل 

 . أقىص َحـدٍّ

الرتبيـة  تـرضب  التـي  هـي  هـذه 
اإليَْمـانيـة: أن يقـاَل لـك بأن الرسـوَل 
(صلـوات الله عليه وعىل آله) سيشـفُع 
ألهـل الكبائـر، والفرار مـن الزحف هو 
مـن الكبائـر، إذًا فالجندي الـذي ربيته، 
وأطلـق دقنـه طويالً سـتكون خطواته 
قصـرية يف ميدان الجهـاد؛ ألنَّه وإن رأى 
أن الفرار من الزحـف كبرية.. الكبرية ال 
تشـكل لديه أي يشء يزعجـه.. الكبرية 
زائـد كبرية أخرى، زائـد كبرية يعني: أن 
تحظى بشـفاعة محمـد فتدخل الجنة، 
إذًا سـيهرُب مـن الزحـف، سـينهزُم يف 
مواجهـة اليهـود، سـينهزم يف مواجهة 

الكافرين. 
أن يقول لهم املرشد الفالني: ال يجوز 
الفرار مـن الزحف، يجب املواجهة حتى 
آخـر قطـرة وإال فالفـرار مـن الزحف 
كبـرية، هو من كان يحدثهم يف املسـجد 
قبـل أيـام: أن الرسـول سيشـفع ألهل 
الكبائـر، فكيف بإمكانه أن يوجد جنودا 
يندفعون ويخافـون أن يقعوا يف كبرية؟ 
أليس هذا تناقض؟ هل يمكنك أنت وأنت 
تنطلق إلرشاد الناس يف ميادين املواجهة 
فتقـول لهـم مـا قـال اللـه يف الُقــْرآن 
الكريـم: أن الفـرار مـن الزحـف يبـوء 
اإلنَْســان فيه بغضب من الله، وأنه من 
الكبائر، وأنت من كنت تقول لهم سابقا: 
أن الرسول سيشفع ألهل الكبائر، وأنت 
من كتبت فوق روضة الرسول (صلوات 
اللـه عليـه وعـىل آله) عـىل أحـد أبواب 
روضته املطهرة [شفاعتي ألهل الكبائر 

من أمتي]. 

هـذا الحديث وحـده، وهـذه العقيدة 
وحدها هي مما يحول دون تربية جيش 
إْسـَالمي يصمد يف وجه أعداء الله مهما 

كانت قوتهم. 
نقـول ألولئك الدعـاة الذيـن يمألون 
محاريب املسـاجد بأجسـامهم الدسمة 
والضخمـة: نحـن اآلن يف مواجهـة مع 
مـع  مواجهـة  يف  والنصـارى،  اليهـود 
وكمـا  اآلن  وأنتـم  وإرسائيـل،  أمريـكا 
نراكـم، وكما تـرون أنفسـكم يف قائمة 
املطاردين من جانـب أمريكا وإرسائيل، 
راجعوا أنفسـكم، وانظروا من جديد إىل 
ما كنتـم تقدمونـه للناس مـن عقائد، 
وإال  صححوهـا،  عقائدكـم،  راجعـوا 
فإنكـم إنمـا تبنـون أمة منهزمـة، وإال 
فإنكم إنما تصدرون الشـواهد، الشاهد 
يقبـل  اإلْسـَالم  أن  عـىل  الشـاهد  تلـو 
الهزيمـة، وأنـه ال يسـتطيع أن يصمـد 
فإنكـم  وإال  الكافريـن،  مواجهـة  يف 
سـتكونون بأعمالكم هـذه وبهزيمتكم 
النكـراء مـن أول صيحـة يف مواجهتكم 
أنتـم مـن سـتزرعون اليـأس يف نفوس 
منطقـة..  أي  يف  اإلْسـَالمية  الحـركات 
وربما أراد األمريكيون، وأراد كباركم من 
انكماشـكم الرسيع أن يزرعوا اليأس يف 
نفوس الحركات اإلْسَالمية هنا أَْو هناك. 
يـرى الناس أنفسـهم بأنهم لو وصل 
بهم األمر بتهيئة من الظروف أن تصبح 
هـذه الحركـة أَْو تلك حركـة كبرية فإن 
غاية مـا يمكن أن تصل إليه أن تصل إىل 
ما وصـل إليه طالبان. أليـس كذلك؟ ثم 
رأينـا طالبان انكمشـت برسعة، وذابت 

يف  األمريكيـني،  مواجهـة  يف  برسعـة 
مواجهة اليهود والنصارى. 

سـنقول: هذه الحركة إًذا ال تستطيع 
أن تعمل شـيئًا، نحـن غاية ما يمكن أن 
نصل إليه أن نكـون كطالبان، وطالبان 
هكـذا حصل لها، إذًا فنحن ال نسـتطيع 
أن تعمل شيئًا. فأنتم قدمتم الشاهد عىل 
أن اإلْسَالم يقبل الهزيمة، وأن اإلْسَالم ال 
يسـتطيع أن يقف يف وجـه الذين رضب 

الله عليهم الذلة واملسكنة. 
لكننـا نقول: إْسـَالمكم أنتـم فقط.. 
اإلمام الخميني كان يقول: ((إن اإلْسَالم 
ال يقبـل الهزيمة.. إن عىل دول العالم أن 

تفهم أن اإلْسَالم ال يقبل الهزيمة)). 
وأراد أولئك العمالء أن يقدموا شاهداً 
لليهـود والنصـارى: أن اإلْسـَالم يقبـل 
الهزيمة، ففي أفغانستان هزموا رسيعا، 
ويف اليمـن انطلقـوا ليحلقـوا ذقونهـم، 
انطلقـوا وذابـوا وتالشـوا يف اليمن أمام 
كلمـة وليـس أمام قنبلـة أَْو صـاروخ، 
فتالشوا فرأيناهم كيف أصبحوا ضعاًفا 
بينما هم كانوا أقوياء عىل الشـيعة! ألم 
يكونـوا أقويـاء علينا يف مسـاجدنا، ويف 
مدارسـنا؟ أقوياء عىل علمائنـا، أقوياء 
عىل أئمتنا، أقوياء عىل تراثنا: هذا بدعة، 
وهـذا ضـالل، وهذا كفـر.. يكفـر هذا، 
يضلل هذا، يبدع هذا، وهذا كتاب ضالل، 

وهذا كتاب بدعة.. إىل آخره. 
إذًا أنتـم قد أصبحتـم يف مواجهة مع 
الكفر الرصيـح، مع الكفر البواح يا من 
كنتـم تقولون [إال أن تـروا كفرا بواحاً] 
ألسـتم اآلن يقال عنكم: إنكم إرهابيون، 

وأن أمريكا تطاردكـم، وأن أمريكا تريد 
أن ترضبكـم، ملاذا لـم تثبتوا ولـو يوما 
مواجهتكـم  تسـتمر  لـم  واحدا؟!ملـاذا 
مسـاجدكم  يف  كالميـة  مواجهـة  ولـو 
عـىل املنابـر، يف املـدارس، يف الجامعـة؟ 
أيـن جامعـة اإليَْمــان؟ أيـن تبخر هذا 
اإليَْمــان؟ جامعـة مملـوءة باإليَْمـان 
بطوابقها كلهـا! تبخر كله، وهم ُقــوَّة 

ال يستهان بها فعالً. 
السـلطة  مـن  خوفـاً  ذلـك  أن  هـل 
لـم  االنتخابـات  يف  رأيناهـم  نفسـها؟ 
يكونوا يخافون من الرئيس، ولم يكونوا 
يخافون مـن املؤتمر، دخلوا بمنافسـة 
شـديدة، وحصـل رصاع، وحصـل قتال 
يف مراكـز كثـرية، وفعال أتعبـوا املؤتمر 
بشـكل ملحوظ، أرهقوه يف االنتخابات، 
وكانـوا يتكلمـون، وكانـوا رصيحني يف 

كالمهم يف االنتخابات. 
أمـام رصخـة يهودية واحـدة تتبخر 
ومسـاجدهم،  ومعاهدهـم  جامعتهـم 
ومشـايخهم! ثم تتـالىش ذقونهم أيًضا! 
ما هذا؟! أليس هذا دليال عىل أن أولئك لم 
تكن تربيتهم إيَْمـانية، وأنهم يفتقدون 
وأن  لإليَْمــان،  الصحيحـة  األسـس  إىل 
وأن  إيَْمـانيـة،  تكـن  لـم  جامعتهـم 
معاهدهم لم تكن إيَْمـانية، وأن ذقونهم 
لـم تكن إيَْمـانيـة، وأن شـدتهم تلك لم 

تكن إيَْمـانية؟ 
لـو كانوا مؤمنـني لكانـوا كما حكى 
الله عـن املؤمنني الذين هم مؤهلون ألن 
يقفـوا يف مواجهـة اليهـود والنصارى: 
{أِذلٍَّة َعَىل اْلُمْؤِمِنـنَي أَِعزٍَّة َعَىل اْلَكاِفِريَن 

يَُجاِهـُدوَن ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َوال يََخاُفـوَن 
َلْوَمَة الِئٍم} (املائدة: من اآلية54). 

مـن  جـدا،  كثـرية  شـواهد  وجدنـا 
حكومات، ودعـاة، وجامعات، ومعاهد، 
ومراكـز، وكل العناويـن املختلفة، كلها 
لـم تتجـه لرتبية األمـة تربيـة إيَْمـانية 

حقيقية. 
لكـن الحـظ هنـاك تربيـة إيَْمـانيـة 
حقيقيـة يف: [إيـران] ويف [حـزب الله] 
ألـم يتجه حزب الله لرضب معسـكرات 
إرسائيل بعـد التهديد؟ وهـو مصنف يف 
قائمـة اإلرهـاب من زمان، مـن قبل أن 
يقال عـن الدعاة هؤالء أنهم إرهابيون.. 
مـاذا عمل؟ حـزب يف نفسـه عزيز عىل 

الكافرين، وأذلة عىل املؤمنني حقيقة. 
نقـول ألولئك الدعاة: أنتـم بعقائدكم 
من رضبتم أنفسـكم، أما نحن فلم تكن 
رضبتكـم رضبـة لنا بـل كانت شـاهدا 
أعطانـا ُقـــوَّة يف إيَْمـاننـا، وبصرية يف 
عقائدنـا، وإال لـو كنـا ننظـر نظرتكم 
الهتزت ثقتنا بالُقــْرآن وباإلْسَالم كله؛ 
ألنَّكـم كنتـم تـربزون أمامنـا كتال من 
اإليَْمــان، كتـال من االلتـزام حتى فيما 
يتعلق بالثوب والسـواك، يحرك السـواك 
وهـو يف الصف للصالة التزاًما بالسـنة، 
احتمال أن يكون املراد بأن السـواك قبل 
الطهور، أَْو أن يكـون أَيْضاً مقصوداً به 
قبـل التكبري للصـالة، وأنـت يف الصف، 
فيخـرج السـواك من جيبه ويتمسـوك، 

ويقرص الثوب! 
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املحعُث الفطسطغظغ يف أجئعع.. 
عثٌم وتةرغٌش وطخاَدرٌة واجاغطان

تحغغُع جباطني حعثاء ترغص طثغط جئالغا الـ «21» والصعى 
العذظغئ تسطظ التثاد السام

 : طاابسات:
استشهدت فتاٌة وطفلٌة فلسطينية، وأُصيب 
30 آخـرون، من بينهم طفل، فضالً عن إصابة 
العرشات بحاالت اختنـاق، يف اعتداءات لقوات 

االحتالل يف الضفة الغربية. 
قتلـت   ،2022/11/14 يف  التفاصيـل:  ويف 
قوات االحتالل الصهيوني الطفلة فلة رسـمي 
عبد العزيز مساملة، 16 عاماً، واصابت املواطن 
أنس سليمان حسونة، 26 عاماً، بعيار ناري يف 

كتفه األيرس، واعتقلته. 
وتم ذلك بعـد إطالق النار مـن قبل قوة من 
جيش االحتالل باتّجاه سـيارة هونداي تحمل 
لوحة تسـجيل صفـراء، كان يقودها املواطن 
املذكـور، وبجانبـه الطفلـة يف منطقـة حـي 
املدارس، وسـط بلدة بيتونيـا، غرب مدينة رام 
الله، َحيُث كانت قـوات االحتالل تقوم بأعمال 

الدورية يف تلك املنطقة. 
ويف وقـت الحق من يـوم االثنـني، 11/14، 
أعلنت وزارة الصحة الفلسـطينية، استشـهاد 
الشـابة سـناء الطـل (19عامـاً) مـن بلـدة 

الظاهرية جنوب الخليل. 
وادعت قوات االحتالل أن السـيارة املذكورة 
كانـت تحـاول دهـس الجنـود، ولـم تنصـع 
ألوامرهم بالتوقف، فأطلقـوا النار باتّجاهها، 
فأُصيبت الفتـاة بعيار ناري دخـل من الظهر 

واستقر يف الصدر. 
 

الةرتى واملخابعن
أمـا الجرحى فقـد أُصيبوا جراء اسـتخدام 
مفـرط للقـوة خـالل عمليـات اقتحـام املدن 
والبلـدات، أَو قمـع تظاهرات سـلمية نظمها 

مدنيون فلسطينيون عىل النحو اآلتي:
مواطنـني   3 أُصيـب  2022/11/12م،  يف 
فلسطينيني، ومتضامن أجنبي بأعرية معدنية 
مغلفـة باملطاط، خـالل قمع قـوات االحتالل 
مسـرية كفر قدوم األسبوعية السلمية، شمال 

مدينة قلقيلية. 
يف نفـس اليـوم، أُصيب عـرشات املواطنني 
باالختنـاق بالغـاز املسـيل للدموع، وشـظايا 
القنابـل الصوتية، خالل مواجهـات مع قوات 
االحتـالل، بالقـرب مـن منطقة بـاب الزاوية 

بمحافظة الخليل. 
يف 2022/11/14م، أُصيب 3 مواطنني، من 
بينهم طفلني بكسـور ورضوض، أثناء اعتداء 
قـوات االحتـالل عـىل أرض زراعيـة، بمنطقة 
دورا بالخليـل، وكان مالكهـا وأبناؤه يقومون 
بقطـف ثمـار الزيتـون. واسـتخدمت قـوات 
االحتالل قنابل الغاز والصوت اتّجاه املواطنني، 
بعد أن نزعوا شتالت زيتون، قام بزراعتها أحد 

املستوطنني يف أرضهم. 
يف 2022/11/15م، أُصيب طفل فلسطيني، 

14 عامـاً، بعيار نـاري يف سـاقه األيمن، أثناء 
مواجهـات مـع جنـود االحتالل الذيـن نصبوا 
حاجزاً عسـكريٍّا مؤقتـاً عىل املدخل الشـمايل 

لبلدة تقوع، رشق مدينة بيت لحم. 
مواطنـني  إصابـة 4  ويف 2022/11/18م، 
بالرصاص املعدني املغلف باملطاط يف األطراف، 
قـوات  قمـع  خـالل  باالختنـاق،  والعـرشات 

االحتالل مسرية كفر قدوم رشقي قلقيلية. 
ويف اليـوم نفسـه أعلن الهـالل األحمر: عن 
«إصابة طفل 7 سـنوات بقنبلة غاز يف البطن، 
و23 إصابـة اختناق بالغاز خالل مواجهات يف 

بلدة بيت دجن رشقي نابلس». 
كمـا أطلقت قـوات االحتالل النـار 3 مرات 
تجـاه األرايض الزراعية رشق قطـاع غزة، و5 
مـرات تجاه قوارب الصياديـن يف عرض البحر 

(غربًا) غالبيتها شمال القطاع. 
وسـلمت قـوات االحتـالل جثمان الشـهيد 
هيثـم مبـارك بعد شـهرين مـن ارتقائه قرب 

مدخل بيتني رشقي رام الله. 
ومنـذ بداية العام، أسـفرت اعتداءات قوات 
االحتالل عـن مقتل 165مواطنـاً، بينهم 111 
مدنياً، منهـم 34 طفالً و8 نسـاء، ومواطنان 
قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون، منهم 
17 قضـوا يف عمليات اغتيال، فضال عن إصابة 
املئات منهم نسـاء وأطفـال يف الضفة الغربية 
وقطـاع غـزة. وتـويف خمسـة مواطنـني، من 

بينهم امرأة يف سجون االحتالل. 
 

العثُم والاةرغش واملخادرة 
واقجاغطان

هدمـت قـوات االحتـالل منزلـني زراعيني، 
وأجـربت مواطن عـىل هدم منزلـه، وصادرت 
معـدات زراعيـة ومولـد كهربائـي يف الضفـة 

الغربية املحتّلة. 
يف 2022/11/13م، هدمـت قوات االحتالل 
مسـكنني زراعيـني مـن الصفيـح والحديـد، 
وألـواح الطاقـة الشمسـية، ورشدت عائلتني 
عدد أفرادهما تسـعة، من بينهـم امرأتان و5 

أطفال، بحّجـة البناء دون ترخيص. 
اإلدارة  موظفـو  صـادر  اليـوم،  نفـس  يف 
والتنظيـم بحمايـة من قوات االحتـالل، ألواح 
من الصفيح وأعمدة حديدية ومولد كهربائي، 
ملواطـن كان ينـوى بناء بركس مـن الصفيح 
إليـواء أغنامـه يف مدينـة يطـا، يف محافظـة 

الخليل. 
ومنـذ بداية العـام، رشدت قـوات االحتالل 
131 عائلـة، قوامهـا 767 فـرداً، منهـم 151 
امـرأة، و343 طفالً، جراء تدمـري 147 منزالً، 
والعديـد من الخيـم السـكنية والزراعية. كما 
دّمــرت 93 منشـأة اقتصادية مدنيـة أُخرى، 
األرايض،  مـن  واسـعة  مسـاحات  وجرفـت 
وسلمت مئات االشعارات بالهدم ووقف البناء 

واإلخالء. 
 

الاعغُُّض واقساصاقت
نّفـذت قـواُت االحتـالل الصهيونـي (35) 
عملية توغل يف الضفة الغربية املحتّلة، داهمت 
خاللهـا منازل سـكنية ومنشـآت وفتشـتها، 
وأقامـت حواجـز، أسـفرت تلك األعمـال عن 

اعتقال (62) مواطنًا. 
ومنـذ بدايـة العـام، نفذت قـوات االحتالل 
7748 عمليـة اقتحام، يف الضفـة الغربية بما 
فيهـا القدس الرشقية املحتّلة، اعتقلت خاللها 
4393 مواطنا، بينهم 421 أطفال، و43 امرأة، 
ونفـذت تلك القـوات 33 عملية توغل محدودة 
رشق قطاع غـزة، واعتقلت 95 مواطنًا، منهم 

58 صياًدا، و32 متسلًال، و5 مسافرين. 

 : طاابسات:

انطلـق، قبل ظهـر الجمعة، موكُب تشـيع 
جثامني شـهداء حريـق مخيم جباليا شـمال 
القطاع والذي أَدَّى الستشـهاد 21 شخصاً من 

عائلة أبو ريا. 
وأَفـادت مصـادر محليـة، بأنـه «انطلقت 
جنـازة تشـييع شـهداء حريق مخيـم جباليا 
وسـط حالة من الحزن الشـديد، َحيُث شـارك 
اآلالف من املواطنني يف تشـييع شـهداء عائلة 

أبو ريا الذي قضوا يف حريق منزلهم». 
وأوضحـت أنـه، «حـرض موكـب التشـييع 

لفيـف من ممثـيل الفصائل والقـوى الوطنية 
واإلسالمية يف شـمال القطاع، باإلضافة آلالف 

من املواطنني، تضامناً مع العائلة املكلومة». 
يف  واإلسـالمية  الوطنيـة  القـوى  وأعلنـت 
قطاع غزة يف بيان نعيها، حالة الحداد الشامل 
واالرضاب عىل أرواح شهداء الحريق من عائلة 

أبو ريا يف مخيم جباليا شمال قطاع غزة. 
الوطنيـة  للقـوى  املتابعـة  لجنـة  ودعـت 
واإلسـالمية، املواطنـني يف القطاع للمشـاركة 
يف تشـييع جنازات الشـهداء التي انطلقت بعد 

صالة الجمعة،. 
وتويف 21 فلسـطينياً، الخميـس، إثر اندالع 
حريق كبري يف عمارة سـكنية بمعسكر جباليا 

شـمايل قطاع غزة، وقال الدفاع املدني بغزة، يف 
بيان: إنه «تم انتشال 21 جثة من داخل البناية 
السـكنية التي اندلـع فيها الحريق بمعسـكر 
جباليـا، وتم نقلهم إىل املستشـفى اإلندونييس 

شمايل القطاع». 
من جانبه، نعى األمني العام لحركة الجهاد 
اإلسـالمي يف فلسـطني القائـد زيـاد النخالة، 

شهداء حريق مخيم جباليا. 
وقـدم القائـد النخالـة، يف بيـان صحفـي، 
خالـص التعازي واملواسـاة من عائلـة أبو ريا 
وكافـة العوائـل التي فقـدت أبناءهـا وبناتها 

جراء الحريق املفجع واملصاب الجلل. 

تجُب اهللا: ق ظعاشُص سطى رئغٍج 
غُدرُّ بسغادة لئظان خثطًئ فطرغضا

 : طاابسات:
أّكــد نائـُب األمني العـام لحزب الله الشـيخ نعيم 
قاسم أن املشكلة املركزية يف لبنان اقتصادية، «وهذا 
هو الهمُّ املركـزي لرئيس الجمهورية»، مشـّدًدا عىل 
«أننـا ال نوافـق عىل رئيس يحوِّل األنظار إىل مشـكلة 
مفتعلة ترض بسيادة لبنان واستقالله وتحرير أرضه 

وحمايتها خدمًة ألمريكا و»إرسائيل». 
ويف تغريـدٍة لـه عرب حسـابه عىل «تويـرت»، اعترب 
الشـيخ قاسـم أن «اهتمـام الرئيس يجـب أن يكون 
إنقاذ لبنـان ماليًـا واقتصاديٍّا واجتماعيًـا ومحاربة 
الفسـاد، ثم العمل عىل معالجة نقـاط االختالف بني 

املكونات اللبنانية بالحوار والتفاهم». 

الحغت دسمعش: املتاوقُت 
افطرغضغئ قجاعثاف 

املصاوطئ خابئ
 : وضاقت:

أّكــد نائُب رئيـس املجلس التنفيـذي يف حزب الله 
الشيخ عيل دعموش أن «كل املحاوالت األمريكية التي 
جـرت حتى اآلن السـتهداف املقاومة والقضاء عليها 
وإبعاد جيل الشـباب عـن ثقافتهـا وخيارها خابت 

وتالشت ولم تُحّقق أهدافها». 
ويف خطبة الجمعة، اعترب سـماحته أن «سياسـة 
الضغـوط القصوى والحصار والعقوبـات والتجويع 
ورضب األوضاع املعيشية واملالية للناس التي افرتضوا 
أنها قد تؤدي إىل إنهاء املقاومة وإبعاد اللبنانيني عنها 

فشلت ولم تؤِد إىل النتيجة التي يريدونها». 
وأَشـاَر، إىل «أنهم اليوم وبعدما فشلوا يف سيناريو 
الحصار بدأوا يُخّططون لسيناريو الفوىض واالنهيار 
والدمار ورضب االسـتقرار وهـم يتصورون بأن هذا 
السـيناريو قـد يؤدي إىل إسـقاط املقاومـة يف لبنان، 
ولكنّهـم واهمـون وخائبون، فأجيـال املقاومة التي 
هزمتهـم يف ُكـّل املراحل واملواقع وأفشـلت خططهم 
لـن تمّكنهم من تدمري بلدنـا والنيل من عنارص قّوته 

أَو رضب استقراره ووحدته». 
ورأى الشـيخ دعمـوش أنّـه «طاملا أن هـذا الجيل 
واألجيال القادمـة تملك اإليَمــان والوعي والبصرية 
وإراَدة املقاومـة وثقافتها وعزمهـا وتتحىل بروحية 
الشـهداء وترفـع رايتهـم لـن يسـتطيعوا تحقيـق 

أهداِفهم الخبيثة ورضب اللبنانيني ببعضهم». 
وشـّدد عـىل أن «أحـد عنـارص إفشـال املـرشوع 
األمريكي الجديد لرضب االستقرار يف البلد هو اختيار 
رئيس للجمهورية أولويته توحيد اللبنانيني والحفاظ 
عىل السـلم األهيل وحمايـة البلد والتمسـك بعنارص 
القـوة التـي يملكها وتقديـم املصلحـة الوطنية عىل 

املصالح األُخرى». 

اجاعثاٌف خاروخغ لصاسثة اقتاقل 
افطرغضغ بتصض السمر الظفطغ

 : طاابسات:
أعلن مصادُر تابعٌة لالحتالل األمريكي يف سـوريا، 
عـن هجـوم صاروخـي طـاول القرية الخـرضاء يف 
القاعـدة العسـكرية بحقـل العمر النفطـي، يف ريف 

محافظة دير الزور الرشقي، رشقي سورية. 
وأوضحت قـوات املصادر أن الهجـوَم الصاروخي 
لم يؤد إىل وقوع إصابات أَو خسـائَر مادية، وأضافت 

القوات أنها بدأت تحقيقاً يف الحادث. 
ويف أبريل املايض، أعلـن التحالُف عن إصابة أربعة 
جنود مـن قواته، إثر اسـتهداف ناري طـاول قاعدة 

القرية الخرضاء شمال رشق سورية. 
ة  وقالـت فرقة العمل املشـرتكة للعمليـات الَخاصَّ
(عمليـة العزم الصلـب) التابعة للتحالـف األمريكي، 
يف بيـاٍن نرشته عـىل «تويرت»: إن «قـوات التحالف يف 
القرية الخرضاء يف رشق سـورية، تعرضت لهجمتني 

بنريان غري مبارشة استهدفت مبنيني للدعم». 
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سئثالشظغ تةغ  
 

نعيـُش يف هـدوء حـذر، واليد 

عـىل الزنـاد، واملعركـة القادمة 

حبىل باملفاجآت.. صنعاء تؤّكـد 

هذا، وال يعني التهديد فقط!! 

هـذا وعٌد باالنتصـار للقضية 

الحقـوق  وحفـظ  والشـعب 

وصـون املمتلكات، ووعـُد الحر 

ديـٌن عليه، مـع أن ال ديـَن عىل 

صنعـاء وكل وعـد يقابله واقع 

عميل وقد شهدنا هذا يف ميناءي الضبة وقنا. 

ألننا يف ظل سـالٍم مخادع كهذا نرى أن الحرَب املعَلنة أفضُل 

ونتائُجهـا كيف مـا كانت ُمتقبّلـة، وقد تعودناهـا وألفناها؛ 

ألَنَّ السـالَم هو أكثُر مـن ُمَجـّرد غياب للعنـف، والفرتة التي 

َف القتال، يجب أن تكـوَن مطبوعًة بالعودة إىل الحياة  تـيل توقُّ

ٌب به، والحيـاة الطبيعية لكي تكوَن  الطبيعيـة وهذا أمٌر مرحَّ

طبيعيـًة تحتاُج إىل تحـرٍُّر كامٍل من قيـود الحرب دون رشط 

يذُكر. 

أما السـالم األمريكي بشـكله الحايل والذي نالُم عىل رفضه 

ونداُن لعدِم تقبله، يُبدي حقيقَة أن الحرَب لن تنتهي، وأسباب 

النـزاع لن تتمَّ معالجتُها وقد تطفو إىل السـطح مجّدًدا بوترية 

أشـد وأقىس مـن سـابقاتها، وكأن األمريكي يقـول: (تقديراً 

لظـروف اإلدارة األمريكية واألحداث التـي تمر بها ومعطيات 

امليدان، سـيتم اسـتئناف العمليـة العسـكرية يف اليمن). هذا 

مـا فهمنـاه مـن اإلرصار األمريكي عىل توقـف القتال ال غري، 

وتسـعى األمم املتحدة لتعميمه ووصفه بـ «السالم اإليجابي» 

الذي يفيض لسالم شامل. 

وهكذا تَُغيَُّب العوامل التي تسـاهم يف إرساء السالم، والتي 

قد يؤدي غيابُها إىل النزاع من جديد. 

السـعوديُّة ال تريـُد بقـاَء الحـرب، َواسـتئناف القتال لكن 

األمريكـي والربيطاني يرغمهـا عىل هـذا، ال مصلحة للنظام 

السـعودّي تُذكر غـري فرض الَوصايـة وقد أصبـح لديه يقنٌي 

راسـخ بـأن الَوصاية مـاٍض بغيٌض لـن يتكّرَر، وعليـه تقبُُّل 

هـذه الحقيقـة وإن بمرارة، وهـي مدركٌة أن السـالَم يحتاُج 

نيـًة صادقة من األمريكي؛ ألَنَّ خيارتـه متاحة للتنفيذ وبأقل 

التكاليـف وأسـهل الطـرق، ولتثبيتـه يتـم تنفيـذ الـرشوط 

اإلنسانية التي تطالب بها صنعاء التي منطلقها اإلنسانية، ال 

األنانية واالبتزاز إن أراَدت السالم. 

وخيـاراُت الحـرب متاحـة ومعادالتُهـا قائمة والقـادُم ال 

هم.  يُرسُّ

ُئ اإلغَمـاظغُئ طظعٌب صرآظغٌّ وظئعيٌّ خالص ُئ اإلغَمـاظغُئ طظعٌب صرآظغٌّ وظئعيٌّ خالصالُعــِعغَّ الُعــِعغَّ
الحغت سئثالمظان السظئطغ  

 
 (الُهــِويَّة اإليَمـانية) ليست يف الحقيقة صناعًة (حوثيًة) محفوًرا 

عـىل جدارها اسـم (الحوثـي) حتى نرى البعـَض ينفرون مـن دعوته 

امُلستمّرة للتمسك بها ورضورة الحفاظ عليها. 

هي ليسـت كذلك (اخرتاعاً) (حوثياً) جديًدا سهر السيد الحوثي عىل 

إنجازه وتطويـره طويالً حتى نرى البعض يسـتصغرونه ويقللون من 

شأنه وأهميته! 

كمـا أنهـا أَيْـضاً ليسـت منتجاً (حوثياً) يسـعى السـيد الحوثي إىل 

تسـويقه وترويجه حتى نرى البعض يقاطعونه ويرفضون التعامل أَو 

التعاطي معه!

هـي ليسـت كذلـك.. الُهــِويَّة اإليَمـانيـة، يف الحقيقة، هـي ثقافٌة 

) خالٌص وخاصٌّ بنا نحن املسلمني جميعاً.  ) َو(نبويٌّ ومنهٌج (قرآنيٌّ

هي منظومُة القيم واألخالق واملبادئ التي تميِّزنا نحن املسلمني عن 

غرينا من األمم. 

هي مسـؤوليٌة مشـرتكٌة ملقاٌة عىل عاتق ُكـّل مسلم أن يقوَم بها ويسهُم يف تعزيزها 

والحفاِظ عليها وليست فقط مسؤولية السيد الحوثي وحَده. 

فلماذا إذن ينكُر البعُض عىل السيد الحوثي اليوَم دعوتَه إلحيائها وإشاعتها ورضورة 

الحفاظ عليها؟

ملـاذا يحاولـون إبراَز دعوتِـه هذه وإظهارها بمظهـر األمر الذي ال يسـايُر العَرص أَو 

يواكُب التطورات والذي يُراُد فرُضه عىل الناس قرساً وإلزامهم به؟

أخربونـي.. من الذي يريُد لنفسـه أَو ألحٍد من أهله أَو أقاربه أن يكون شـاّذاً أَو ِمثليّاً 

مثالً؟

من يريد البنه أَو أخيه أن يكوَن خليعاً أَو متسكعاً يف الشوارع واملالهي واألسواق؟

مـن يريـد ألمه أَو أختـه أَو ابنتـه أن تكوَن سـافرًة أَو متربجـًة أَو ِعرضـًة للتحرش 

واملضايقات؟

من يريُد ملجتمعه أن يكوَن متفسخاً ومنحالً ومتجرداً من األخالق والقيم؟

مـن يريـُد أن يرى املالهـي والبارات واملراقـص الليلية تنتُرش يف محيطـه وبيئته التي 

يعيش فيها؟ 

مـن يريـد أن يـرى النـاَس مـن حوله يتشـبهون يف كثـرٍي مـن األحوال بالسـاقطني 

والساقطات األجنبيات وغري املسلمات؟

ال أحد طبعاً إال ُكـلُّ من تجرَّد من ُكـّل قيم الرجولة والفحولة واإلنسانية؟

فلمـاذا إذن يعيـُب هـؤالء عىل السـيد الحوثي أن دعـا إىل تحصني املجتمـع من خطر 

الوقوع يف ُكـّل أَو أَيٍّ من هذه املوبقات؟

أليس الحفاظ عىل الُهــِويَّة اإليَمـانية وإشاعتها كثقافة مجتمعية 

هي الحصن الحصني للمجتمع من مثل هذه املمارسات واملوبقات؟ 

وماذا فعل السيد الحوثي أصالً حتى تواَجَه دعواتُُه بهذه السيول من 

االنتقادات والسخرية حيناً واالستنكار حيناً آخر؟

ماذا فعل إذَا كان قد جاء وهذه الُهــِويَّة اإليَمـانية توشك أن ترتنَح؛ 

بفعـل مؤثراٍت وعوامـَل (أجنبية) دخيلٍة كثريٍة طـرأت عىل مجتمعاتنا 

سـوى أنه حمل عىل عاتِقه مسؤوليَة مواجهِة وإزالِة ُكـلِّ هذه املؤثرات 

والعوامـل إنقـاذاً لهذه الُهــِويَّة اإليَمـانية الشـبه املرتنحة وإنعاشـها 

وإعادة اعتبارها؟ 

فهل هو بهذا أخطأ؟

وهـل يف هذا دعوٌة إىل تبنـي أيديولوجيا معينٍة مثالً أَو فكٍر أَو مذهٍب 

أَو فئٍة أَو حزب أَو تياٍر أَو جماعة؟

أم هي دعوة جامعة وعامة للعودة بالناس إىل الطريق القويم واملنهج السليم؟

أجيبوني يا من ال تريدون ألنفسكم وأهليكم ومجتمعكم ومحيطكم وبيئتكم التفسخ 

واالنحالل والوقوع يف الرذيلة! 

نعم.. 

أعـرتف أنه قد يصاحُب القياَم بهـذه املهمة وهذه املسـؤولية اإليَمـانية امللحة وجوُد 

بعـِض اختـالالت أَو تجـاوزات إجرائيـة هنـا أَو هنـاك والتي هـي ناتجة فقـط إما عن 

اجتهـاداٍت فرديـٍة خاطئة أَو سـوء تقديـر للوضع األمر الذي سـيجد مـن خالله بعض 

املوتورين واملأزومني فرصًة سـانحًة لهم أَو مساحًة مفتوحة لالستغالل السيايس السيئ 

والتوظيف الفكري السـلبي، لكن هـذا، يف املحصلة، لن يؤثر أَو يقلـل من أهميّة وعظمة 

هذه املهمة العظيمة. 

لذلـك، ومن هـذا املنطلق، أدعو الجميَع إىل التعاطي الكامـل بإيجابية، ليس مع دعوة 

السـيد الحوثي فحسـب، وإنما مـع ُكـلِّ دعوٍة قد تخـرج هنا أَو هنـاك مناديٍة برضورة 

ـِك والحفاظ عىل الُهــِويَّة اإليَمـانية السـليمة ال ليشء طبعاً سوى انتصاٍر لديننا  التمسُّ

وقيمنا وأخالقنا ومبادئنا العربية واإلسالمية الصحيحة واألصيلة.

نَّا مجتمعاتنا وشـعوبنا من أيِّ  عندهـا فقط سـنكوُن قد حافظنا عىل أنفسـنا وحصَّ

اخرتاق قد يستهدُف ُهــِويَّتَنا اإليَمـانيَة وقيَمنا وثقافتَنا العربية اإلسالمية. 


