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بعد احتضانها جهود سالم عمانية جديدة.. إنذارات صنعاء تنعش جهود الوساطة مع غياب المؤشرات اإليجابية:بعد احتضانها جهود سالم عمانية جديدة.. إنذارات صنعاء تنعش جهود الوساطة مع غياب المؤشرات اإليجابية:

الشعب بقوت  المساس  من  حذار  تحذر:  والصناعة  المخالفة  المتاجر  مئات  بضبط  األسعار  غالء  تكافح  صنعاء 
ريال»  1200 » إلى  الدوالر  تعيد  مضروبة  بمضاربات  «االقتصاد»  تدمير  يواصلون  المرتزقة 

وجاذات بصغادة طتمث سطغ التعبغ تظعغ وجاذات بصغادة طتمث سطغ التعبغ تظعغ 44 بارات  داطئ جظعات ذعغطئ وتخثت سحرات الصاطى والةرتى بارات  داطئ جظعات ذعغطئ وتخثت سحرات الصاطى والةرتى

بفدض تعجه الصغادة وتةاوب افترار..
البارات شغ «طصاض»

الرئيس: ال تراجع عن حماية الثروات وقد نلجأ لخيارات أخرى إذا لم تتم تلبية المطالبالرئيس: ال تراجع عن حماية الثروات وقد نلجأ لخيارات أخرى إذا لم تتم تلبية المطالب
حقيقي تقدم  لتحقيق  األخرى  الملفات  عن  اإلنساني  الملف  فصل  يجب  السالم:  عبد 

ننشد سالماً عادالً في وجه تصعيد متصاعد
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شغما تط ضئط 436 طثالفئ تمعغظغئ شغ أطاظئ الساخمئ:

شغ تأضغث سطى الامسك بسغاجاغ «الاةعغع والاروغع» لاضئغث المعاذظغظ أسئاء تحشطعط سظ طثططات اقتاقل:

تتثغرات طظ طتاوقت إظساش الاضفغرغغظ واإلخقح لاةثغث الخراسات بافاعط جسعدي إطاراتغ:

الخظاسئ والاةارة: ظتثر ضض طظ تسعل له ظفسه املساس 
بصعت الحسإ واجاشقل طساظاته وظروشه اقصاخادغئ

جططات املرتجصئ يف «شرع طرضجي سثن» تفاح طجاد طداربئ 
جثغث وأول إشرازاته اظعغار جثغث يف «السمطئ املتطغئ»

 : طاابسات خاخئ
بعد استقرار الوضع التمويني وتراجع األسعار ملختلف 
املـواد الغذائية، ضبط مكتب الصناعـة والتجارة يف أمانة 
العاصمـة 436 مخالفة تموينية، وأغلق ثماني منشـآت 
تجاريـة ملخالفتها القائمة السـعرية الجديـدة املقّرة من 

وزارة الصناعة.
وأوضـح مديـر مكتـب الصناعـة والتجـارة يف األمانة 
ماجـد السـادة، أن عمليـة الضبط تّمت -خـالل العرشة 
األيام املاضية- من ِقبل اللجـان الرقابية امليدانية التابعة 
للمكتب وفروعه يف املديريات، التي استهدفت ألفني و458 
منشـأة تجاريـة، مبينـاً أن املخالفات توّزعـت عىل رفع 
األسعار، وعدم إشـهار قائمة سعر، والبيع بدون فواتري، 
ونقـص الوزن، ورفض تفتيش، وأخـرى.. الفتاً إىل التزام 

943 منشـأة، وتوزيع 369 إشـعار حضور، وألف و130 
تعميماً، وسبعة إشعارات إغالق.

وأشار إىل أنه تم تحرير محارض ضبط لـ382 مخالفة 
تموينيـة، واتخـاذ إجـراءات وغرامات ماليـة بحق 148 
مخالفـة، حاثاً اللجان امليدانية عـىل تعزيز األداء الرقابي 
عىل األسـواق وتجـار التجزئـة ومنافـذ البيـع يف جميع 
املديريـات، وفق خطة عمـل املكتب للفـرتة القادمة، بما 
يكفل الحفاظ عىل االستقرار التمويني، وتخفيف معاناة 

املواطنني، وحماية املستهلك من االستغالل والغش.
وأّكد مدير الصناعة اسـتمرار النـزول امليداني للرقابة 
عىل األسواق، والتأكد من مدى االلتزام بالقائمة السعرية 
للسلع األساسـية الصادرة عن الوزارة، وضبط املخالفني 
لتوجيهـات قيادتـي وزارة الصناعة  واملتالعبـني، تنفيذاً 

واألمانة

وزارة  جـّددت  السـياق  ويف 
الصناعـة والتجـارة التأكيد عىل 
أن اللجـان امليدانية وبالتنسـيق 
مع كافة جهـات الضبط تبارش 
امليدانـي  النـزول  مـن  عملهـا 

وإجراء الضبط ألية مخالفات.
وحـذرت كل مـن تسـول له 
الشعب  بقوت  املسـاس  نفسه 
أو املساومة عىل معاناته، بأنها 
سـوف تتخذ كافـة اإلجراءات 
الصارمة بما يحمي املواطنني 
ويراعـي قدراتهـم املعيشـية  

يف ظـل اسـتمرار العـدوان والحصـار والحرب 
االقتصادية.

 : طاابسات خاخئ
تواصـل أدوات العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتـي تصعيـد ورقة الحـرب االقتصادية ضد 
الشـعب اليمني عموماً واملواطنـني يف املحافظات 
املحتلـة خصوصاً، عـرب تصعيد التجويـع واتخاذ 
فرع البنك املركزي يف عدن كوسـيلة لقتل االقتصاد 
ومفاقمـة معانـاة املواطنني، حيث كشـفت وثيقة 
رسـمية عن قيام مرتزقة االحتـالل يف فرع مركزي 
عـدن بفتـح بـاب املضاربـة للعمـالت األجنبيـة يف 
السـتنزاف  يهـدف  مخطـط  يف  املحليـة،  األسـواق 

العمـالت الصعبة وتدمـري «العملة املحليـة» التي يرتتب 
عليه خسائر كبرية يتكبدها املواطنون.

ويف الوثيقة التي تناولها نشطاء ووسائل إعالم موالية 
للعـدوان ومصـادر إعالميـة ومحليـة، فـإن فـرع البنك 
املركزي يف عدن أعلـن، أمس األول مزاداً جديداً يعد األكرب 
يف تاريـخ البنك منذ بدئه املضاربـة بالعملة، فيما يتزامن 
ذلك مع انهيار «العملة املحلية» إىل مسـتوى غري مسبوق 

ما يشري إىل تمسك املرتِزقة بخيار قتل االقتصاد.
وكشفت الوثيقة نية سلطات املرتِزقة بيع  50 مليون 
دوالر  يف املـزاد الجديد والذي يعد الثاني  يف غضون أيام، 
وذلـك بعد يومني من إعالن بيـع 15 مليون دوالر بقيمة 

وصلـت إىل 1195 رياالً للدوالر بعد أن كان سـعر الدوالر  
أقـل مـن 1140 يف تعامالت السـوق املحليـة يف املناطق 
واملحافظات املحتلة، وهو األمر الذي يؤكد مساٍع جديدة 
لرضب «العملـة املحلية» وتحميـل املواطنني يف املناطق 
املحتلـة أعبـاء ال تطـاق يف ظل فـوىض أمنيـة وانهيار 
كارثي للخدمات ورصاعات متصاعدة بني األدوات، فيما 
تكشـف هذه املعطيات اتخاذ العدوان وأدواته لسياستي 
التجويـع والرتويـع وسـيلة إلركاع الشـعب لإلمـالءات 
االسـتعمارية  والتحـركات  واملخططـات  الخارجيـة 
األمريكيـة الربيطانية السـعودية اإلماراتية ومن فوقها 

الصهيونية.

سئعة ظاجفئ تعصع 7 طظ طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ يف أبني 
وطآحرات سطى اجاظجاف طاعاخض لفخائض اقرتجاق

 : طاابسات خاخئ
تتصاعـد حـدة الرصاعـات العنيفـة بني 
فصائل مرتِزقة االحتالل السعودّي اإلماراتي 
بمحافظـة أبـني يف ظل تحذيـرات من تجدد 
اىل  اإلصـالح  مرتِزقـة  وعـودة  الرصاعـات 
الواجهة بعد اجتثاثهم يف مطلع الربع األخري 
من العـام الجاري، يف إشـارة إىل أن الرياض 
وأبوظبي تديران الرصاعات املتجددة بغرض 
اإلبقاء عـىل الفوىض يف املحافظـات املحتلة 
وجعل الرصاعات بني األدوات وسيلة لتمرير 
املخططـات واألجنـدات، كمـا هـو الحال يف 
سـوريا والعـراق وليبيا وغريها مـن البلدان 
التي تشـهد احتـالالً اجنبيـاً بتنفيـذ أدوات 

محلية.
ويف جديـد تطور الرصاعات بـني األدوات 
لقي 7 من مرتِزقة االحتالل اإلماراتي، أمس 
األول مصارعهم وأصيب آخرون منهم، جراء 
عبوة ناسفة انفجرت بهم يف محافظة أبني.

وبحسـب وسـائل إعالم مواليـة للعدوان 
فـأن ما يسـمى تنظيـم القاعـدة اإلجرامي 
الـذي يديـن بالـوالء لحـزب اإلصـالح ومن 
فوقه االحتالل السـعودّي قام بتفجري عبوة 
ناسـفة عىل مدخل مدينة مودية بمحافظة 
أبـني أدت إىل مرصع وجـرح 7 عىل األقل من 

مرتِزقـة االحتالل اإلماراتي، وذلك يف سـياق 
إنعاش األدوات التكفريية ومرتِزقة اإلصالح 
بهـدف اإلبقاء عـىل الرصاعـات املتجددة يف 

املحافظات واملناطق املحتلة.
وأوضحت مصادر أن العبوة انفجرت أثناء 
مـرور طقـم مسـلح تابـع ألدوات االحتالل 

اإلماراتي املسماة «الحزام األمني».
موالـون  ناشـطون  اعتـرب  السـياق  ويف 

للعـدوان هـذه الحادثـة مؤرشاً عـىل عودة 
الرصاعـات وتحريـك األوراق التكفريية من 
التنظيمـات اإلجراميـة ومرتِزقـة اإلصالح، 
مشريين إىل أن تفاهماً سعوديٍّا إماراتياً ينوي 
اسـتنزاف مرتِزقة «االنتقايل» عـىل غرار ما 
جرى لإلصالح، وذلك بهدف إضعاف األدوات 
وتطويعها لصالح مشـاريع االحتالل، وذلك 

عرب الرصاعات املتجددة بني األدوات.

شغ ظض تخاسث الاعترات وتعثغثات طرتجصئ اقتاقل 
اإلطاراتغ باصاتام طعاصع طرتجصئ «اإلخقح»

حئعة: سعدة «اإلخعان» بسث 
ذردعط تفاح طسارات 

جثغثة لطخراسات بني أدوات 
اقتاقل السسعدي اإلطاراتغ

 : طاابسات خاخئ
يف سـياق مخطط إدارة الرصاعات بتفاهم سـعودّي إماراتـي، يواصل مرتِزقة 
االحتالل اإلماراتي هجماته عىل مواقع مرتِزقة اإلصالح املوالية لالحتالل السعودّي، 
يف شـبوة، وذلك يف إطار الرصاعات املتجددة بـني األدوات، والتي كانت قد انتهت يف 

سبتمرب املايض، باجتثاث خونة اإلخوان من املحافظة.
ووفقـاً لوسـائل إعالم مواليـة للعدوان، فـإن االحتالل االماراتي يحـرك أدواته 
املسـلحة يف محافظة شـبوة وإضافة صبغـة قبلية عليها عـرب تحريك الجماعات 
املوالية ملنتحل صفة املحافظ املرتِزق التابع لإلمارات، فيما لفتت تلك الوسـائل إىل 
أن جماعات مسلحة يف شـبوة قامت، أمس األول بتطويق آخر معسكرات مرتِزقة 
اإلصالح يف املحافظة، بعد انتهاء مهلة كانوا قد حددوا 48 سـاعة النتهائها ملغادرة 

هذه قوات اإلخوان من املعسكر.
وفيما تشـري مصادر إعالمية إىل أن مرتِزقة اإلصالح رفضت تسـليم املعسـكر 
وخروجهـا منه حتى اللحظـة، فإن مؤرشات تنذر بتجـدد الرصاعات يف املحافظة 

بني األدوات.
وبما أن مرتِزقة اإلخوان قد عادوا مجدداً إىل املحافظة الغنية بالثروات الغازية –

بتفاهم الرياض وأبوظبي–  بعد طردهم منها بمعارك دامية يف أغسطس وسبتمرب 
الفائتني،  فإن مخطط إدارة الرصاعات من قبل دول العدوان بات مكشوفاً للعيان، 
وقد صار وسـيلة بيد السعودية واإلمارات لتمرير األجندات واملخططات الرامية إىل 
بسـط النفوذ عىل الثروات النفطيـة والغازية يف ظل انشـغال األدوات بالرصاعات 
الداخلية وكذلك انشـغال املواطنني بالفوىض األمنية وسياسـة التجويع والفوىض 

األمنية.
وأمـام هكذا معطيات يتحتم عىل املواطنـني يف املحافظات املحتلة أخذ الحيطة 

والحذر واالنخراط يف اصطفاف شعبي لطرد االحتالل وأدواته.
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 : خاص
يف مـؤرش عىل وصول رسـائل التحذيـر واإلنذار 
العـدوان  لـدول  مؤخـراً  صنعـاء  وجهتهـا  التـي 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي ورعاتها، وصل وفد 
رفيع املسـتوى من سـلطنة عمان، نهاية األسبوع 
املنـرصم إىل العاصمة صنعـاء، رفقة أعضاء الوفد 
الوطنـي املفـاوض، يف إطـار مسـاعي الوسـاطة 
املسـتمرة لتجديـد الهدنـة والحفـاظ عىل مسـار 
التهدئـة، األمـر الذي جـددت صنعـاء التأكيد عىل 
أنه مرهـون بتنفيذ مطالب الشـعب اليمني بدون 
مماطلـة، كمـا أّكـدت أن الوعـود التـي ليـس لها 
مصاديق عملية لن تعيق خيـارات حماية الثروات 
واملصالح الوطنية، وأن حالة الال حرب والال سـالم 
لن تطول، يف رسالة واضحة بأن جدية الوسطاء لن 
تكفي بدون جدية العدو يف التوجه لحلول حقيقية.

سئث السقم: وسعد تتالش السثوان ق أبر 
لعا سطى العاصع

بحسب رئيس الوفد الوطني محمد عبد السالم، 
فـإن زيـارة الوفد العمانـي «جاءت لنقـل األفكار 
واملقرتحات التي حملتها املباحثات مع السعوديني 
واألطـراف الدولية إىل القيادة» وهي خطوة لم تكن 
مفاجئة بالنظر إىل رسـائل التحذيـر املبارشة التي 
وجهتها صنعاء لدول العدوان خالل األيام املاضية، 
بشـأن االسـتعداد للتصعيد وإنهاء حالة الال حرب 
والـال سـالم، إذ يبـدو أن العدو قد ملـس جدية تلك 
الرسائل ولجأ إىل الوسطاء إلنعاش مسار التفاوض 
الذي كان قائد الثورة قد أكد أنه لم يشهد إحراز أي 

تقدم بسبب التعنت األمريكي.
وهكـذا فإن هـذه الزيـارة ال تعنـي بالرضورة 
حدوث تقدم، إذ ال زالت األمور متوقفة عىل تحقيق 
متطلبات تجديد الهدنة، حيث يؤكد عبد السـالم أن 
«التقدم يف امللف اإلنسـاني املتمثل برصف الرواتب 
وفتـح املطـارات واملوانـئ، هـو مفتـاح التقدم يف 
امللفات األخرى» مشـدداً عـىل رضورة فصل امللف 
اإلنسـاني عن امللف العسكري والسيايس، وعىل أن 
«ملف الرواتب ال بّد أن يكون مسـتقالً سواء عادت 

الحرب أو الهدنة».
عبد السـالم أضاف أيضـاً أن «تحالـف العدوان 
يطلق وعوداً ال أثر لها بشأن رصف الرواتب وإنهاء 
الحصـار وخروج القوات األجنبيـة» وهي من أبرز 
متطلبـات السـالم الفعـيل التـي حددتهـا صنعاء 
سـابقاً، وهذه إشـارة واضحة إىل أن العدو يحاول 
أن يلتـف عىل هذه املطالب ويسـعى لكسـب املزيد 
مـن الوقت من خـالل املماطلة واسـتخدام عملية 

التفاوض كغطاء للمراوغة.

الرئغج: خربظا لظ غسامر وق عثظئ 
بثون دشع املرتئات ورشع التخار

الزيارة، كمـا يؤّكد رئيس الوفد الوطني، تعكس 
مجـدداً جدية سـلطنة عمان يف البحـث عن حلول 
«لتحقيق السـالم وملعالجة امللف اإلنساني»، وهي 
حقيقة أثبتتها السـلطنة يف أكثـر من محطة، غري 
أن املشكلة لم تكن متمحورة حول جدية الوسطاء 
بقدر ما هي متعلقة بجدية دول العدوان ورعاتها، 
وهو األمـر الذي انعكس بوضـوح يف تحرك اإلدارة 
األمريكية إلفشال التفاهمات التي كانت قد أحرزت 

عقب انتهاء الهدنة. 
مـن أجل هـذا حـرص الرئيس املشـاط، عىل أن 
يوضح للوفد العماني النقاط الرئيسية التي يتوقف 
عليها الحل، حيث أّكد أنه «ال يمكن أن تكون هناك 

هدنة إذا لم تتم االسـتجابة ملطالب الشعب اليمني 
املحقـة والعادلـة واملتمثلة برصف مرتبـات كافة 
موظفي الدولة مـن إيرادات النفـط والغاز، ورفع 
الحصار عـن جميع املطارات واملوانئ» مشـرياً إىل 
أن صنعاء ترغب يف «السـالم العادل واملرشف الذي 
يحقـق االسـتقرار والرخاء ألبناء اليمـن واملنطقة 

بصورة عامة».
تأكيـدات حملـت رسـالة واضحـة مفادهـا أن 
جهود الوسـاطة مهما كانت جادة فإنها لن تحقق 
أي تقدم حقيقي إذا لم تستطع إيقاف تعنت العدو 

وإقناعه برضورة تنفيذ مطالب الشعب اليمني.
ولتعزيز هذه الرسالة أكد الرئيس للوفد العماني 
أن «صرب الشـعب اليمني لن يستمر إىل ما ال نهاية، 
وقـد يتم اتخاذ خطـوات اضطراريـة للحفاظ عىل 
مصالـح البلد» كما أّكد أنـه «ال مجال للرتاجع عن 
مسـار حماية الثروات النفطية والغازية» وهو ما 
يعني أن هدف العـدو املتمثل بالضغط عىل صنعاء 
لتغيري موقفها والتخيل عن معادالتها، لن يتحقق.

وأوصـل الرئيـس للوفـد العماني رسـالة أخرى 
بشـأن العوائـق التي تواجه مسـار تجديـد الهدنة 
واملتمثلـة بـ»الدور السـلبي الذي تقـوم به أمريكا 
وبريطانيـا يف الشـأن اليمنـي وتماهـي املبعـوث 
األممـي مـع حمـالت التضليل» يف إشـارة واضحة 
إىل أن املشـكلة ليسـت يف صنعاء بل يف عواصم دول 

العدوان ورعاتها. 
وتعزز هذا الرسالة تأكيد قائد الثورة السيد عبد 

امللـك بدر الديـن الحوثي، يف خطابـه األخري عىل أن 
املعني بتغيري سـلوكه هو تحالـف العدوان ورعاته 
وليس صنعاء ألن مطالبها إنسـانية ومرشوعة وال 
يفرتض أن تدخل يف أية مسـاومات أخرى، وهو ما 
يعني الدفع باملزيد من الوسـاطات أو توجيه املزيد 
مـن الضغوط يف سـبيل تغيـري موقـف صنعاء لن 

يؤدي إىل أية نتيجة، بما يف ذلك كسب الوقت.

ساخط: إطا تتصغص املطالإ أو السعدة إىل 
الترب

الوفـد  ورئيـس  املشـاط  الرئيـس  ترصيحـات 
الوطنـي تؤكد إجماالً أنه اللعب عـىل ورقة الوقت، 
كغطـاء  التفـاوض  عمليـة  اسـتخدام  ومحاولـة 
للمماطلـة، لـم يعـد خيـارا متاحـا أمـام تحالف 
العدوان ورعاته، وأن الرسائل التي وجهتها صنعاء 
خالل األيـام املاضية لم تكن لالسـتهالك اإلعالمي 
ولـم تكن مجـرد «انفعـال» يمكـن للوسـطاء أن 
يمتصـوه، لتعود األمور إىل سـابق عهدها، وبالتايل 
فـإن املطلوب مـن تحالف العدوان ليـس املزيد من 
النقاشـات السياسـية بـل اتخاذ خطـوات عملية 

عاجلة يف امللف اإلنساني. 
هـذا أيضا ما أكده عضو الوفد الوطني املفاوض 
حميـد عاصـم، يف حديـث للمسـرية جـاء فيه أن 
«رفع املعاناة عن الشـعب اليمني هي األولوية قبل 
الدخول يف أية نقاشات أخرى» وأنه «ال يمكن بقاء 
الوضـع عىل ما هـو عليه، فإمـا رصف املرتبات أو 

العودة لحالة الحرب».
وأضـاف عاصـم أن «صنعاء أوضحـت للجميع 
بأنها لن تقبل اسـتمرار حالة الال سلم والال حرب، 
فيما يموت الشـعب اليمني جوعاً واألعداء ينهبون 

ثرواته النفطية».
ويف تأّكيد واضح عىل إغالق الباب أمام محاوالت 
تحالـف العدوان ورعاته لصناعـة املزيد من الحيل 
للمماطلة من خالل تقديم مقرتحات أخرى ال تلبي 
مطالب الشـعب اليمنـي أو مقايضة تلـك املطالب 
بتنـازالت معينة، أوضـح عضو الوفـد الوطني أن 
«أيـة هدنة بدون دفع املرتبـات ورفع الحصار عن 
املوانئ واملطارات ستكون يف مصلحة دول العدوان، 
وهذه املطالـب هي املدخل أليـة مفاوضات قادمة 

ويجب تلبيتها قبل أية عناوين أخرى»
الدفـع  العـدوان  دول  محاولـة  وبخصـوص 
بأدواتهمـا املحليـة إىل الواجهـة، أوضـح عاصـم 
أن «املرتزقـة غـري قادريـن عـىل اتخاذ قـرارات يف 
مناطقهم فكيف سيتخذون قرارات تخدم االقتصاد 
عـىل مسـتوى الجمهورية» مشـرياً إىل أن «تحجج 
املرتـِزق العليمي بأن عمليات حماية الثروة أدت إىل 
وقت املرتبات يف املناطـق املحتلة كذبة واضحة ألن 

املوظفني هناك يعيشون ألشهر بدون مرتبات» 
وسلط عضو الوفد الوطني الضوء عىل استمرار 
التهديد الذي يقوض كل جهود السالم والذي يتمثل 
بالتحركات األمريكية والربيطانية والفرنسية التي 

تشكل خطراً عىل االستقرار املحيل واإلقليمي.

تقرير

 «خربظــا لــظ غطعل»

المطالإ تطئغئ  تاط  لط  إذا  أخرى  لثغارات  ظطةأ  وصث  البروات  تماغئ  سظ  تراجع  ق  الرئغج: 
تصغصغ تصثم  لاتصغص  افخرى  المطفات  سظ  اإلظساظغ  المطش  شخض  غةإ  السقم:  سئث 
جطط ـــــق  وال تــــرب  الــــق  ـــئ  تـــال بـــاجـــاـــمـــرار  الـــصـــئـــعل  ــضــظ  ــم غ ق  ســـاخـــط: 

إظثارات خظساء تظسح جععد العجاذئ طع غغاب المآحرات اإلغةابغئ:
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 : تصرغر: خالح الثرواظغ
ال يـكاد يمر يوم حتى يجنـي اليمنيون الثمرة الطيبة 
للجهود الرسـمية والشـعبية التي تبذلها القيادة الثورية 
والسياسـية بالتعـاون مع مجلـس التالحـم والتصالح 
القبيل، والوجاهـات القبلية والشـخصيات االجتماعية، 
يف حـل الخالفات والنزاعات وقضايـا الثأر، وإصالح ذات 
البـني، وبما يعـزز روابط األخـوة والتالحم بني الشـعب 
اليمني القيـم واملبادئ التي عرفت بهـا القبائل اليمينية 
األصيلة يف التصالح والتسامح وإصالح ذات البني، فضالً 
عمـا يمثله ذلك من نرص عظيـم، وترجمة لوعي اليمنني 
باملخاطـر  التـي تتهددهم، ومـدى عزمهـم وإرصارهم 
عىل مواجهـة تلك التحديـات، بتضميد الجـراج وتوحيد 
الصفـوف ملواجهة تلك املخاطر والتهديدات ويف مقدمتها 
العدوان والحصـار األمريكي السـعودّي اإلماراتي، ففي 
اليومـني املاضيـني نجحت عـدد من الوسـاطات القبلية 
بقيادة عضو املجلس السيايس األعىل محمد عيل الحوثي 
وعـدد من الشـخصيات االعتبارية والقبليـة والوجاهية 
واالجتماعية، يف إنهاء ٤ قضايا قتل يف كل من محافظات 

إب وتعز واملحويت.

صاض وبأر أودى بتغاة شردغظ وسحرات الةرتى
البدايـة من محافظة إب حيـث  أرشف عضو املجلس 
السـيايس األعىل -رئيس املنظومة العدليـة العليا محمد 
عـيل الحوثي، أمـس األول، عىل إنهاء قضيتـي قتل األوىل 
بني آل البعني وآل الجماعي بمديرية حزم العدين ، والتي 
وقعـت أحداثها قبل ١١ عامـاً، وراح ضحيتها اثنني قتىل 
من آل الجماعي وعرشات الجرحى من الطرفني، والثانية 

بني قبيلتي الوائيل والعربي بمديرية السياني.
ويف الصلح الـذي تقدمه محافظ املحافظة عبدالواحد 
صـالح ووكالء املحافظة عبدالحميد الشـاهري وجربان 
باشا وجمال الحمريي، أعلنت أرسة املجني عليهما من آل 
الجماعي العفو عن الجنـاة يف القضية، وتبادل الطرفان 
إعـالن التنازل وعبـارات العفـو والصفـح بينهما لوجه 
الله وترشيفاً للحارضين واسـتجابًة لدعـوة قائد الثورة 
السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثـي، يف معالجة القضايا 

املجتمعية.
مـن جانبه حيـا عضو السـيايس األعـىل الحوثي، آل 
الجماعـي وآل البعنـي عـىل جنوحهمـا للصلـح القبـيل 

وحرصهما عىل رأب الصدع وإنهاء قضايا الثأر بينهما.
وأًكـد أن الصلح القبـيل وطي ملـف القضية، يعكس 
روابـط األخـوة ووشـائج القربى بـني األرستـني، داعياً 
كافـة القبائل إىل حل الخالفـات وقضايا الثارات بالصلح 
العام والتوجه ملواجهة العدو الذي يسـتهدف اليمن أرضاً 

وإنساناً.
وأشـار محمد عـيل الحوثـي إىل أن إصـالح ذات البني 
وحـرص أبنـاء املجتمـع اليمنـي عـىل ثقافة التسـامح 
واإلخـاء، يسـهم يف تعزيز األمن واالسـتقرار والسـكينة 
العامة للمجتمع ويفّوت الفرصة عىل دول العدوان تنفيذ 

مخططاتها يف اليمن.
من جهته ثمن محافـظ إب، الجهود الحثيثة من قبل 
لجنة الوساطة واملحكمني برئاسة وكيل املحافظة جربان 
باشـا والتي أثمـرت يف الوصول التفاق مـرٍض للطرفني 
يف حـل القضيـة وفتح صفحـة جديدة تسـودها األخوة 

والتسامح وتوحيد الصفوف ملواجهة تحالف العدوان.
وأّكد أن حل القضايا املجتمعية والثارات من األولويات 
التي تسهم يف خدمة توجه الدولة لعملية البناء والتنمية.

وأوضح صالح، أن قبائل اليمن بهذه املبادرات، تجسد 
أروع قيم املحبة والرتفع عن املشاكل املجتمعية والتغلب 

عليها والتالحم ملواجهة العدو.
آل  بمكرمـة  الصلـح  يف  املشـاركون  أشـاد  بدورهـم 
الجماعي وآل البعنـي بالعفو والتنازل لبعضهما وإغالق 
ملـف القضية، الفتني إىل أن قبائل اليمـن يف ظل العدوان 
والتسـامح  العفـو  يف  األمثلـة  أروع  تـرضب  الغاشـم 

والحرص عىل توحيد الصفوف واللحمة الوطنية.

خطح غثاوي جراح بأر خّطش أربسئ صاطى
ويف الصلح املماثل واملنبثق عن الوسـاطة القبلية التي 
قادها محافظ املحافظة وعدد من أعضاء مجليس النواب 

والشـورى وعدد من املشـايخ والوجاهات والشخصيات 
االجتماعية، بإرشاف من عضو املجلس السـيايس األعىل 
محمد عـيل الحوثي، لحل القضية الثانيـة بني آل الوائيل 
والعربـي، والتـي راح ضحيتهـا ثالثة قتىل اثنـني من آل 
الوائـيل وواحـد مـن آل العربي، أعلـن أوليـاء دم املجني 
عليهمـا، عـيل محمـد غانم الوايـيل، ومروان عـادل عيل 
غانـم الوايـيل، العفـو عن الجناة مـن آل العربـي، الذين 
أعلنـوا بدورهم تنازلهم عـن دم أبنهم املجني عليه أحمد 
عـيل مرشـد العربي، والعفو عـن الجناة مـن آل الوائيل، 
وذلـك لوجه اللـه تعاىل، وترشيفـاً للحارضيـن، وتنفيذاً 
لتوجيهـات قائد الثورة الداعية للتصالح والتسـامح بني 

أبناء البلد وحل النزاعات والتفرغ للعدو الخارجي .
ويف الصلـح أشـاد عضـو املجلـس السـيايس األعـىل 
باحتـكام أطـراف هـذه القضيـة آل الوائـيل وآل العربي 
للصلـح وإنهاء النـزاع وفتح صفحة جديـدة من اإلخاء 
والتفاهم ونبذ الخالفات واملشاكل بينهم .. داعياً الجميع 
إىل االلتزام بهذا الصلح وما تم االتفاق عليه باعتباره من 
شيم القبيلة اليمنية األصيلة الحريصة عىل توحيد الصف 
والتحرك الفاعل واملؤثر ملواجهة املؤامرات عىل هذا البلد .

ودعـا كل أبنـاء وقبائـل املحافظـة إىل نبـذ الخالفات 
والثـارات والعمل عىل توحيد الجبهـة الداخلية والجنوح 
إىل السـلم وإشاعة قيم التسـامح واالحرتام بني الجميع 
، مؤكداً أن التسـامح والعفو والتصالح من شيم الكرماء 

ومن سمات أبناء وقبائل هذا البلد .

بـدوره ثمن محافـظ إب الجهـود التي بذلتهـا لجنة 
الوساطة وكل من ساهم وسعى من أجل تقريب وجهات 
النظـر بني طـريف القضية، وإصـالح ذات البني، مشـيداً 
بدور وحرص القيادة الثورية والسياسية واملمثلة بعضو 
املجلـس السـيايس األعىل محمـد عيل الحوثـي، بمتابعة 

القضية واإلرشاف عليها والحرص عىل إنهائها.
ودعـا صـالح كافـة وجهـاء ومشـايخ املحافظة إىل 
التحـرك بمسـؤولية وبذل قصـارى جهودهـم من أجل 
حلحلـة القضايـا بـني أبنـاء املجتمـع وإنهـاء الثارات 

واملشاكل والنزاعات .
من جانبهم عـرب أولياء الدم من آل الوائيل وآل العربي 
عـن بالغ تقديرهم وشـكرهم للجهود التـي بذلها عضو 
السـيايس األعـىل ومحافـظ إب وعـدد مـن املسـؤولني 
والشـخصيات االجتماعيـة لحـل هـذه القضيـة وحقن 

الدماء بني األرستني .

وجاذئ تظعغ اصااال 11 ساطاً راح 
ضتغاه 24 صاغًق

ويف محافظـة تعـز نجحـت وسـاطة قبليـة بأرشاف 
رئيـس املنظومـة العدليـة محمد عـيل الحوثـي وعضو 
املجلـس السـيايس األعـىل سـلطان السـامعي، يف إنهاء 
قضيـة ثأر بني قبيلتي مشـارب والشـعبة بمديرية تعز، 
وقعت أحداثها قبل عرش سنوات وراح ضحيتها نحو ٢٤ 

قتيالً من الطرفني.
وخالل الصلح القبيل املنبثق عن الوسـاطة، وبحضور 
محافظي محافظتي تعز وإب، صالح بجاش، وعبدالواحد 
صالح، ورئيس محكمة استئناف تعز القايض عبدالعزيز 
الصـويف وعدد مـن أعضاء مجلـس الشـورى والقيادات 
العسـكرية واألمنيـة، عـرب عضـو املجلـس السـيايس-

رئيس املنظومة العدليـة محمد عيل الحوثي، عن تقديره 
لجهود املحكمـني يف القضية لتغليبهـم مصلحة الوطن، 
وتجسـيدهم عن الجـراح واملآيس التـي خلفتها القضية 
تلبيـة لتوجيهات قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدر الدين 
الحوثي، لتنتهي القضية بالتنازل والرتايض من الطرفني.

مـن جانبه أشـاد عضـو السـيايس األعىل السـامعي 
بجهـود رئيس املنظومـة العدلية محمد عـيل الحوثي يف 
اإلرشاف عىل إنهـاء قضايا الثارات والنزاعات والخالفات 
عىل مستوى اليمن. وأعرب عن األمل يف استمرار الجهود 
ملعالجـة قضايا الثـارات بمحافظتي تعـز وإب .. منوهاً 
بالجهود املبذولـة إلنهاء القضية وعودة الود واإلخاء بني 

أبناء منطقة الهشمة.
بدورهـم عرب مديـر مديريـة التعزية منصـور أحمد 
صـدام ونائبه الدكتـور محمد الذيباني ومنسـق الصلح 
محمد الوشـيل، عربوا عن االمتنان للجهـود الخرية التي 
أثمـرت يف نجاح الصلح ومعالجـة وإغالق ملف القضية، 
مثمنـني حرص واهتمام عضوا السـيايس األعىل الحوثي 
والسـامعي يف حـل القضيـة التـي كانت تـؤرق مديرية 

التعزية لسنوات.

اسااق رصئئ صئض اقصاخاص
وعىل خـط مواز تمكنت وسـاطة مماثلـة بمحافظة 
املحويـت مـن إيقاف تنفيذ حكـم اإلعـدام وإعتاق رقبة 
الجانـي محمد عمر أحمد الربعي من قرية الزراعي عزلة 

جبل الطرف يف مديرية برع بمحافظة الحديدة.
وقبيـل تنفيذ حكم اإلعدام بحق الجاني محمد الربعي 
يف سـاحة السجن املركزي باملحويت بلحظات، وبحضور 
أوليـاء دم املجني عليه إبراهيم أحمد عيل سـالم الرديني 
من أبناء مديرية بني سـعد باملحويت، تقدم رئيس هيئة 
التصالح والتسـامح الشـيخ محمد محمد الزلب ووكيال 
محافظة املحويت حسـني عركاض وعبدالسالم الذماري 
وأعضاء لجنة الوسـاطة أحمد الحسـني ومدير مديرية 
بني سـعد مطهر الطويل ووكيل نيابة بني سعد منصور 
راجـح، بطلب الصفـح واالعتذار والعفو عـن الجاني يف 

هذه القضية حسب األعراف واألسالف القبلية.
مـن جانبهم ومن وسـط تلـك الحشـود القبلية أعلن 
أولياء دم املجني عليه من آل الرديني، العفو عن املحكوم 
عليـه محمـد الربعي لوجـه اللـه وترشيفـاً للحارضين 
وتنفيـذاً لتوجيهـات قائـد الثـورة السـيد عبدامللـك بدر 
الديـن الحوثي، يف إصـالح ذات البني ومعالجـة القضايا 

املجتمعية.
مـن جهته أشـاد رئيـس هيئـة التصالح والتسـامح 
الشـيخ محمـد الزلـب باسـتجابة آل الردينـي وتلبيتهم 
لطلب املحكمني وأعضاء لجنة الوساطة، بإعالنهم العفو 

عن الجاني وإنهاء القضية وإغالق ملفها.
وأّكد أن معالجة قضايا الثارات والنزاعات والخالفات 
البينية، سيسـهم يف تعزيز األمن واالسـتقرار والسكينة 
العامـة للمجتمع، منوهـاً بمكرمـة آل الرديني يف العفو 
عـن الجاني يف هذه القضيـة، ما يعكس القيـم واملبادئ 
القبليـة يف التسـامح والتآخـي وتوحيد الصـف ملواجهة 

قوى العدوان األمريكي السعودّي واملرتِزقة.
وناشـد الشـيخ الزلب التجـار ورجال املـال واألعمال 
بالتعـاون واملسـاهمة يف دفـع ما تـم االلتـزام به ألهايل 
املجني عليه من مخاسري وغرامات والتقايض يف املحاكم، 
مؤكـداً أن هـذا املوقف يؤكد سـماحة أبنـاء اليمن، وما 

يتحلون به تسامح وتصالح.
فيما حيا وكيال محافظة املحويت عركاض والذماري، 
شـهامة أرسة املجني عليه التي استجابت لداعي الصلح 

وبادرت بإعالن العفو عن الجاني لوجه الله.
وأشـادا بجهود املشايخ الذين سـاهموا يف حل قضية 
القتـل بني آل الربعي وآل الردينـي حرصاً عىل حقن الدم 

وترجمة توجيهات القيادة الثورية يف إصالح ذات البني.
بدورهـم ثمن الحارضون، موقف آل الرديني يف العفو 
عـن الجاني يف القضيـة وإغـالق ملفها تجسـيداً للقيم 

واألخالق النبيلة للقبيلة اليمنية.

وجاذات بصغادة طتمث سطغ التعبغ تظعغ 4 صداغا صاض بـ3 طتاشزات طظعا داطئ فضبر طظ 14 ساطًا وخّطفئ سحرات الصاطى

 الفاظ والبارات يف طصاض العجاذات
تعجه الصغادة وتةاوب أترار الحسإ غصعدان الغمظغغظ لطاسالغ سطى «الةراح»..



5
السبت

العدد

1 جمادى اآلخرة 1444هـ..
24 ديسمرب 2022م

(1551)
تقارير 

طعاذظعن: جظتعل بظغ الدئغئغ ورغمئ بأضمطعا إلى «جظئ»

ضحفئ سظ ططاطع الشرب الصثغمئ شغ بطث لط غضظ طظ السعض غجوه:

طساعمات طةامسغئ لئظاء التعاجج والسثود ولطخعرة تضاغئ.. أغادي افترار جسعر ظتع اقضافاء

ختغفئ شرظسغئ: الغمظ ضاظئ الحشض الحاغض طظث شرتة ذعغطئ بالظسئئ لطفرظسغني والربغطاظغني

 : غتغى الربغسغ
حكايـة الصـورة بـدأت بجلـوس عضـو 
املجلـس السـيايس األعـىل محمـد النعيمي، 
ومعه املدير التنفيذي ملؤسسة بنيان التنموية 
املهندس محمد املداني، إىل مواطنني من أبناء 
بني الضبيبي عىل صخرة بالقرب من مبادرة 
حاجز مائـي، ريثما يلحق بهما وزير اإلعالم 
أ. ضيف الله الشـامي ووكيل محافظة ريمة 
فهـد الحاريس، وذلك أثناء مشـاركتهم أبناء 
عزلة بني الضبيبي مديرية الجبني محافظة 
ريمة حفل تدشـني أعمال تقطيـع األحجار 
اسـتعدادا لبناء ٩ سـدود وحواجـز مائية يف 

املنطقة بمبادرات مجتمعية خالصة.
الصدفـة جلبـت إليهمـا املهاجـر الصغري 
«عيىس»، يف سن الـ١٥ عاماً، ترك املدرسة بعد 
الصف السادس، وذهب يعمل يف صعدة عامالً 
باليوميـة يف املحميـات الزراعيـة يهاجر ٦-٧ 

أشهر، ويعود للعيش بني أهله شهراً بالكثري.
أخذ الثنائي يدردشـان مـع «عيىس» عن 
الهجرة واملهاجرين، فكانت الحصيلة أن من 
أبنـاء املنطقة أكثر من ١٥٠٠ مهاجر ما بني 
داخيل يف عواصم املحافظات اليمنية، وخارج 
البـالد يف بلدان الخليج وأخـرى، الحديث عن 
الهجرة ومعاناتها حديث يطول وذو شجون، 
الخالصـة: ليس من مربر لهجـرة الكثري من 
أبناء منطقـة بني الضبيبي سـوى الجفاف 

ونضوب مصادر املياه من عيون وآبار.
تطـور مسـار الدردشـة إىل الحديـث عن 
فضيلة املبـادرة، والعمـل التعاوني من أجل 
إعـادة منابـع امليـاه إىل مجاريها كـي تعود 
األرض إىل عطائهـا، وتحتضـن أبنائهـا، وأن 

ذلك لن يكون إال بتضافر جهود أبناء املنطقة، 
الحديث أيقظ يف نفس «عيىس» غرية اليمني 
نحو أرضه ومسـقط رأسه، «عيىس» استعد 
للمسـاهمة يف بناء السـد يف قريته بـ ٥ آالف 
ريال شـهرياً، ومثلـه أعلن املهاجر الشـاب 

الثالثيني مساهمته بالضعف.
كذلـك كان اسـتعداد كل مهاجر من أبناء 
بنـي الضبيبـي، ومـن ال يـزال متواجـداً يف 
املنطقة وتتوفـر له فرصة عمـل يف املنطقة 
بادر مساهماً بجهده يف قطع األحجار وبناء 
السـد، وشـق الطرق...إلخ، وهكـذا توزعت 
أدوار مواطنـي بني الضبيبـي الذين أطلقوا 
٩ مبـادرات يف مسـار بنـاء سـدود وحواجز 
حصـاد مياه األمطـار، ناهيك عـن مبادرات 
شـق ورص الطرقات وبناء وتأهيل املدارس 

واملراكز الصحية.
النعيمـي واملدانـي اسـتمعا إىل رشح عن 

حالـة الجفاف وشـحة مصـادر امليـاه التي 
تعانـي منهـا املنطقة بسـبب قلـة األمطار 
وسـنوات القحـط، ممـا جعل غالبيـة أبناء 
املنطقة يلجؤون إىل الهجـرة بحثاً عن لقمة 
العيش، مع بقـاء االرتباط باألرض شـعوراً 
باالنتمـاء لـرتاب األرض حيث وطـأت رأس 
املواطـن الضبيبي، وترعـرع عليها، كيف ال، 
وهو يعترب نفسـه يتيماً يف املهجر، ويسـعى 
جاهداً ألن يكون له يف أرضه مصدر رزق وإن 
قل، إنها مصدر عزته وكرامته.. شعور اليزال 
يشـحذ همم أولئك املهاجرين إلعادة إنعاش 
الحياة يف منطقتهم من خالل مبادرات شـق 
الطرق، وبناء سـدود وحواجز امليـاه، وبناء 

املدارس واملراكز الصحية.
يف  مهاجـر  عبداللـه)-  حسـن  (فتحـي 
العصيمـات يتحـدث بقولـه: «كان املرشقي 
يغرتب يف ريمـة، وعندما جفت مصادر املياه 

يف ريمـة، وقلت فرص العيـش فيها، وخلف 
الله عىل بـالد املرشق بالتآخـي فيما بينهم، 
ثم اتجهوا إىل بناء الحواجز والسـدود وحفر 
اآلبار، فتحولت العشـة، عىل سـبيل املثال ال 

الحرص، إىل منطقة زراعية».
ويضيـف فتحي حسـن عبداللـه «الثروة 
الحيوانيـة موجـودة، وبنـي الضبيبي جبال 
باملراعـي،  غنيـة  منطقـة  ووادي  وسـهل 
للحيـوان والنحل، إنما ليسـت هنـاك رعاية 
التدريـب  مـن  النحـل  أو  الحيـوان  بمربـي 
والتأهيـل عـىل أسـاليب العنايـة السـليمة 
والكفيلـة بتنمية القـدرة اإلنتاجية، وإيجاد 
آلية تسـويق تنظم عملية اإلنتاج وتسويقه 
بأسعار مجزية تسـاعد عىل تحسني اإلنتاج 
وجودته وجعله منافسـاً للمنتـج الخارجي 

كالعسل مثالً».
تسـأل النعيمـي واملدانـي مـا إذا كان ما 

يجري من بناء للسـدود والحواجز هو نتاج 
طبيعي لحالة االنبهار بتجربة العشة؟ ليؤكد 
املواطن فتحي بـ «نعم».. ونحن، بعون الله، 
سـنحول بني الضبيبـي وريمـة بأكملها إىل 
جنة، بجهودنا ومساندة املخلصني يف الدولة 
باملتـاح واملمكـن من وسـائل الدعـم الفني 
وتنظيـم  والتخطيـط  والتأهيـل  والتدريـب 

مسار املبادرات واالستشارات.
وهنـا يلتحـق الوزيـر الشـامي بحلقـة 
النقـاش ويقـرتح بقوله «املهاجـر الصغري، 
أعلن عن مسـاهمته بـ ٥ آالف، أجرة عامل، 
والشـاب سـاهم بأجـرة عاملـني، واملهاجر 
خمسـة  بأجـرة  التجـاري  املحـل  صاحـب 
عمال، ورجل األعمال سـاهم باملواد واآلالت 
الثقيلـة»، كالغيث يأتي قطرة قطرة، وكذلك 
هـي رحمـة الله يف سـنن التعـاون وتضافر 
األيـدي وتجميـع وتنسـيق االمكانيـات بني 
كل األطـراف املعنية بصناعـة التنمية، واليد 
الواحدة ما تنجـز يشء، بينما تضافر األيدي 
مسار يصنع املعجزات، بل وتصفي النفوس 

وتذوب الفروق.
كيـف الشـعور عندمـا يـرد إىل مسـامع 
النـاس أن هـذا البطـل «عيـىس» يهاجر إىل 
صعـدة، ويعمل مع املحميـات، فوق عربية، 
يبيـع ويشـرتي، ويكد، ويجمع قرشـني، ثم 
يعود إىل قريته ويسـاهم من هذا العرق بـ ٥ 
آالف ريـال.. ألن يبعث هـذا املوقف يف نفوس 
القاعديـن عن املسـاهمة الحماس والغرية؟ 
إال، بالتأكيد.. وهنا، سـتحل الربكة وسينزل 
العون والتأييـد اإللهي لهـذه القرية فيتغري 
وضع اإلنسـان فيها من حال القاعد املنتظر 
صانـع  إىل  وإحسـانهم،  اآلخريـن  لعطـاء 

للتنمية ومغري لوجه التاريخ.

 : طاابسات
سـلطت صحيفة فرنسـية الضوء الثالثـاء املايض، عىل 
األهمية االسـرتاتيجية التي تحتلها اليمـن، وهو ما جعلها 

عرضة لألطماع الدولية قديماً وحديثاً.
ونقلـت صحيفـة «تيمواناج» الفرنسـية، عـن الكاتب 
واألديـب الفرنيس «فيكتـور هوجو» قولـه: إن اليمن كان 
الشـغل الشـاغل منـذ فـرتة طويلة بالنسـبة للفرنسـيني 
والربيطانيني، موضحاً أن الحديدة التي كانت تلقب «عروس 
البحر األحمـر» كانت ممراً إجبارياً عـىل الطريق املؤدي إىل 
الهند، وكانت فرنسـا تتنازع عىل السيادة الربيطانية، وقد 
تـم تنصيب نائب قنصلية فرنسـية يف محافظة الحديدة يف 
يوليو ١٨٠١ بتحريض من العديد من التجار الذين أنشـأوا 

عىل الساحل الغربي لليمن.
وأضاف الكاتـب واألديب الفرنيس أن املـكان كان مهماً 
ألنـه من هنـاك غـادرت جميـع ما يسـمى بقهـوة موكا 
«املخاء»  إىل مدينة سـان مالـو، والتي ال تزال تحافظ حتى 
اليوم عىل شـارع موكا ومدرسة تحمل االسم نفسه، مبيناً 

أن األرشـيف الدبلومـايس الفرنـيس يقدم شـهادة ال تقدر 
بثمـن عن تاريـخ اليمـن، الذي بـدأ ينفتح عـىل التأثريات 

األجنبية حتى القرنني الثامن عرش والتاسع عرش.
وأضـاف: دعونا نعود إىل األوقـات الرائدة عندما لم يكن 
الفرنسـيون كثرييـن يف اليمـن.. لقد جذبتهـم هذه األرض 
املجهولـة واملليئـة بالوعود واألحالم، كمـا يتضح من ملف 
كامـل مـن االستفسـارات التجاريـة، موضحـاً أن بعض 
رشكات األشغال العامة، مثل بناء خط سكة حديد الحديدة 
-صنعاء منذ عام ١٩١١، تشهد عىل حيوية بعض مواطنينا 
يف بلـد لم يكـن من السـهل غـزوه، باإلضافـة إىل كل هذه 
الجوانب، تظهر رائحة الحنني الغريبة من أرشيف الحديدة، 
ربما ألننا، عندما ننظر إليهم، نشعر أنه تم إضاعة فرصة، 
وأن فرنسـا كان لديها ورقة للعب يف اليمن، دون أن نعرف 
حقـاً مـا إذا كانت تفضـل وضع بيادقها يف مـكان آخر، يف 

جيبوتي، أو ما إذا كانت قد ضاعت فرصتها.
وأردف قائالً: بالنسـبة الندالع الحـرب العاملية، وضعت 
حداً لوجود نائب القنصلية الفرنسـية مليناء البحر األحمر، 

والتي لم يعاد افتتاحه بعد عام ١٩١٥.

تصرغر: الغمظ واتثة طظ أضبر افوضاع اإلظساظغئ إلتاًتا يف السالط
 : تصرغر

أكـد تقرير إعالمـي دويل أن اليمن ال تزال واحدة 
من أكثر األوضاع اإلنسانية إلحاًحا يف العالم، حيث 
يحتاج أكثر من ٢٣٫٤ مليون شخص، أو ثالثة أرباع 
السكان، إىل املسـاعدة والحماية، أكثر من نصفهم 
مـن األطفـال، فيما قـدرت منظمة «اليونيسـف» 
أن ٢٫٢ مليـون شـاب يعانـون مـن سـوء التغذية 
الحـاد، بما يف ذلك حوايل ٥٤٠٫٠٠٠ طفل دون سـن 

الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وأشـار التقرير الصـادر عن موقـع «الخنادق» 
أمس الثالثـاء، إىل إحصائية منظمـة األمم املتحدة 
للطفولة «اليونيسـيف» الصادرة منتصف ديسمرب 
الجاري، بشـأن عدد األطفال اليمنيـني الذين قتلوا 
منـذ بداية العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
يف مـارس عام ٢٠١٥ والذي بلغ أكثـر من ١١ ألفاً، 
بمعدل ٤ يف اليوم، مرجحة أن يكون العدد أعىل من 
ذلـك بكثري، كمـا يؤكد التقرير أن هنـاك ما ال يقل 
عن ٧٤ طفالً من بني ١٦٤ شـخًصا قتلوا أو أصيبوا 
بسـبب األلغام األرضية والذخائر غري املنفجرة بني 

شهري يوليو وسبتمرب فقط.
وأوضـح التقريـر أن هـذه االحصائيـات تأتـي 
يف الوقـت الـذي تراهن فيه السـعودية عـىل قبول 
صنعـاء بظـروف الحصـار، وترشيعه عـرب اتفاق 
متبادل كرشط أسـايس لتمديـد الهدنة، التي كانت 
قـد أعلنت بدايـة إبريل املـايض، وهذا مـا ترفضه 
األخـرية ملا يرتتـب عىل ذلك من انتهاكات إنسـانية 
وتداعيات اقتصادية وسياسـية تبقي البالد ضمن 

مربع األزمات.
بدورها أطلقت رئيسة املنظمة «كاثرين راسل»، 
التـي أنهـت زيـارة للبالد، نـداء اليونيسـف للعمل 
اإلنسـاني لألطفال لتوفري خدمـات املياه والرصف 
الصحـي والتغذيـة والتعليـم والصحـة والحماية 
لألطفـال يف جميـع أنحـاء العالـم املترضرين من 
النزاعـات والكوارث، مشـرية إىل أنه خـالل الهدنة 
فقـد قتل أو جـرح ٦٢ طفالً آخـر يف الفرتة منذ أن 

انتهت الهدنة يف أوائل أكتوبر و٣٠ نوفمرب.
ووفقـاً للتقريـر، فـان أكثـر مـن ١٧٫٨ مليون 
يمنـي يفتقرون إىل الوصول لخدمات املياه املأمونة 
والـرصف الصحـي والنظافـة، يف حـني أن النظام 
الصحي يف البالد كان هًشـا للغاية لسنوات، يف حني 

أن نصف املرافق الصحية فقط تعمل، مما يرتك ما 
يقـارب ٢٢ مليون شـخص -بما يف ذلـك حوايل ١٠ 

ماليني طفل- دون الحصول عىل الرعاية الكافية.
أكثـر  مـن  يعتـرب  التعليـم  قطـاع  أن  وبينـت 
القطاعات التي تسـببت الحـرب يف تدمريه تقريباً، 
وأثـرت مبارشة يف ركـود تغطيـة التحصني، حيث 
فقد ٢٨٪ من األطفال الذين تقل أعمارهم عن عام 
التطعيمـات الروتينيـة، حيث وقد كانـت املدارس 
هدفـاً دائماً لدى تحالف العدوان، وأبرزها مدرسـة 
الراعي، رشق العاصمة صنعـاء، التي ارتكب فيها 
مجـزرة راح ضحيتهـا ١٣ طالبة وأصيب العرشات 
مـن األطفـال، كمـا أن الوضـع إىل جانـب عـدم 
الحصـول عىل امليـاه الصالحـة للـرشب، يعني أن 
األطفال معرضون بشـدة لخطر اإلصابة بأمراض 

مثل الكولريا والحصبة والدفترييا.
وحذرت اليونيسـف مـن أن اليمـن يواجه أيضاً 
أزمـة تعليميـة حـادة، لهـا عواقـب وخيمـة عىل 
األطفال عىل املدى الطويل، حيث يوجد هناك مليونا 
فتى وفتاة خارج املدرسـة حاليًا، مما قد يرتفع إىل 
ستة ماليني حيث تعرضت مدرسة واحدة عىل األقل 

من بني كل أربع مدارس للدمار أو ألرضار جزئية.
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- بدايًة نرحب بكم يف صحيفة «املسرية» أُستاذ عبد 
السالم.. ما سبُب تحويل مؤّسسة الشهداء إىل هيئة 
وما الذي سـيضيفه مسـمى الهيئة يف جانب خدمة 

أرس الشهداء؟
حيّاكـم الله ونحن سـعداء بالحضـور معكم يف 
هذا املنـرب اإلعالمي الرائد صحيفة املسـرية (صدق 
الكلمة)، وعن سـؤالكم عن سـبب تحول مؤّسسة 
الشـهداء إىل هيئـة يبدو أن الصـورة لم تتضح لكم 

بعد!
فمؤّسسُة الشـهداء تعد الركيزة األََساسية التي 
احتضنـت العمل مـن بدايته فكانـت وما زالت هي 
املنطلـق منـذ أن تم اإلعالن عـن إنشـائها بتوجيٍه 
مبـارش من قائد الثورة السـيد عبد امللـك بدرالدين 
الحوثي -يحفظه الله ويرعاه- بعد الحروب السـت 
الظاملة عىل محافظة صعدة وأجزاء من محافظات 
العـام  يف  وبالتحديـد  وحّجــة  وصنعـاء  عمـران 
١٤٣٢هــ، وعـىل الرغم مما تخلل ذلـك من حروب 
وظـروف إالَّ أنها حّققت بفضل الله عز وجل تقدماً 
ملحوظاً ونجاحاً مبهـراً تجىل بفضل الله عز وجل 

لدى كافة أبناء املجتمع. 
وعـن التحـول الذي طـرأ حديثـاً فهو نتـج بعد 
إصـدار القانـون الرئـايس رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢م 
والـذي قـىض بالدمج والضـم بني (الهيئـة العامة 
لرعايـة أرس الشـهداء ومناضـيل الثـورة اليمنية) 
والتي كنت رئيسـاً لها وبني (الهيئة العامة لرعاية 
أرس شـهداء الواجب املقدس) والتـي كان قد صدر 
قرار بإنشـائها من الرئيس الشهيد صالح الصماد 
-رحمـة الله عليه- برئاسـة األخ الزميل طه جران 
تقريبًا يف أواخـر العام ٢٠١٧م، َحيُث تم الدمج بني 
هاتني الجهتني يف سـبتمرب املايض لسـنة ٢٠٢٢م، 
وأصبحـت كلتـا الهيئتـني تشـكالن كيانـاً واحـداً 
بكوادرها وأصولها وفروعها عنوانه (الهيئة العامة 
لرعاية أرس الشـهداء) ُكــّل الشـهداء األحرار من 

أبناء الوطن. 
 

 - هناك برامُج أََساسـية عملت مؤّسسـة الشـهداء 
عـىل تحقيقيها منذ التأسـيس وبعد أن تم تحويلها 
إىل هيئة عامة.. ما الذي سيتحّقق من تلك الربامج؟ 
وهل سنشـهد نقلـة نوعيـة يف مسـتوى الخدمات 

املقدمة ألرس الشـهداء ُخُصوصاً بعد أن أصبح لهم 
صندوق حكومي خاص بهم؟

مؤّسسة الشـهداء رغم ما رافق عملية إنشائها 
من شـحة إْمَكانات؛ باعتبـار أن وجوَدها جاء بعد 
الخـروج من سـت حروب ظاملـة ألحقـت بالناس 
الكثـري مـن الخسـائر املاديـة والبرشيـة، إال أنها 
أحـرزت تقدمـاً ال بـأس بـه وأوجدت بنيـة تحتية 
وقاعـدة بيانات وتواجـدت بفروعهـا وكوادرها يف 
كافـة املحافظات فوجدت معها العديد من الربامج 
واألنشطة التي أسهمت يف االهتمام بالشهداء وأرس 
الشـهداء رغم أنها مؤّسسـة مجتمع مدني تعتمد 

عىل ما يقدم لها من الخريين من أبناء املجتمع. 
والكيـان الجديد املعلن عنـه اليوم ويف ظل وجود 
صندوق يتبعـه يتلقى إيراداته مـن جهات حّددها 
قانون والئحة اإلنشـاء َفـإنَّ ذلك حقيقة سيسهم 
يف تحقيق نقلة نوعية تكفل تقديم خدمات متميزة 
ومتعـددة مجاالتهـا تعـود جميعهـا بالنفع ألرس 

الشهداء العظماء -بإذن الله-. 
ومن هذا املقام أناشـد القيادة السياسـة ممثلة 
بشـخصية األخ رئيـس املجلـس السـيايس األعـىل 
الرئيـس مهـدي املشـاط، يف التأكيـد والشـد عـىل 
املعنيـني بحث الجهات املعنية بالوفـاء بالتزاماتها 
وتوريـد َمـا هو محّدد عليها من النسـب لصندوق 

رعاية أرس الشهداء.
 

- ما هي أبـرز التحديات التي واجهتكم سـابًقا يف 
املؤّسسـة وما الصعاب التي اعرتضت طريق إنشاء 
الهيئـة العامـة ألرس الشـهداء واعتمـاد صنـدوق 
حكومـي لهم وهـل تقدم الهيئـة معالجات عجزت 

املؤّسسة عن تقديمها؟
ال وجـود لصعوبات إذَا وجـدت العزيمة واإلراَدة 
رشيطـة أن تكون مقرونة باالعتمـاد والتوكل عىل 
الله واملال ليس إالَّ وسيلة إذَا وجدت الغاية ووجدت 
العزائم الصادقـة لتحقيقها وما قد تجىل يف امليدان 
من أعمال عىل صعيد الشـهداء وأرس الشهداء ليس 
بالهني وهنـاك طموحات نأمل من اللـه أن يوفقنا 

للوصول إليها والتوفيق والعون لتنفيذها. 
 

- يتسـاءل الجميع حول راتب أرس الشهداء وما إذَا 
كان إنشـاء الهيئة سـيحدث تحوالً ملموسـاً يف هذا 
املسار أم أن تلك اإلشكالية ستستمر ويستمر توقف 

الرواتب معظم أشهر السنة؟ 
ا الحديث عن هكذا إشـكالية ما كان  يؤملنـا ِجـدٍّ
لها أن تكون فأرس الشـهداء يسـتحقون ُكـّل غاٍل 
ونفيـس ناهيك عن مرتب أَو نصف راتب ال يكاد أن 
يغطي احتياجات األرسة ألسبوع واحد، لذلك عىس 
وكلنا رجاء يف أن يسـهم وجـود الصندوق يف توفري 
إعاشـة شهرية ُمسـتمّرة ومسـتقرة وتسهم هذه 
اإلعاشـة يف توفري أبرز االحتياجات األََساسـية ويف 
حال فاقت اإلعاشة قدرة الصندوق فنطالب القيادة 
ما من  السياسية بإعادة النظر يف هذا األمر، ال ِسـيـَّ

هم من هذه األرس ممن فقدوا من كان يعولهم. 
 

- البعـض يقـول إن هنـاك تبايُنـاً يف خدمـة أرس 
الشـهداء فمثالً بعضها تحصل عـىل كامل الرعاية 
بمختلف جوانبها والبعـض ال يصل إليها إالَّ اليشء 

اليسري.. ما تعليقكم عىل ذلك؟
ال وجود لهـذه الظاهرة فالتعامـل مع ُكـّل أرس 
الشـهداء يتـم بعـني السـواء وهـذا مبـدأ إيَمـاني 
وجهادي ووطني يجب أن يرتسخ يف أذهان ُكـّل من 
يعملـون يف ميدان هيئة رعاية أرس الشـهداء أينما 

كان تواجدهم يف مراكز العمل.
وال أخفيك أن هناك جهات حكومية تمتلك موارد 
وفقدت شهداء من موظفيها فبذلك قد يحتم عليها 
مبـدأ الوفـاء تقديـم إكراميات ألرسة هذا الشـهيد 
العزيز أَو ذاك فينتج عن ذلك فهم خاطئ لدى بقية 
األرس فتعـود الالئمـة عـىل القائمني عـىل العمل يف 

املؤّسسة أَو الهيئة وهذا عىل سبيل املثال. 
 

- برأيكم يف حالة تم التوصل لحٍل سلمي.. ما اآللية 
التي سـتميض عليهـا الهيئة العامة للشـهداء؟ هل 
سـتقبل بقتىل الطرف اآلخر وضمهم ضمن كشوف 

الهيئة أم ماذا؟
ميـدان العمل يف هذه الهيئة هو االهتمام برعاية 
وتأهيـل أرس الشـهداء َوإذَا كان مـن متغـريات يف 
املسـتقبل فلـكل حـادٍث حديث ونحن جهـة مثلنا 
مثـل أية جهة حكومية تكون ملزمة بالتعاطي مع 
ما يرسـم لها من سياسـات تخدم مصلحة الوطن 

وأبنائه األحرار.
 

- الهيئـة العامـة للشـهداء بحلتهـا الجديـدة هل 
سـتميض عىل الخطط واألهداف التـي كانت عليها 
املؤّسسـة أم أن هنـاك تغـريات جوهرية سـتحدث 

خالل األيّام القادمة؟
كل إنسـان من موقع عمله هـو يطمح للتطوير 
والبناء واالرتقاء بالعمل وهذا السؤال ذكرني بدعاء 
اإلمام زين العابدين عيل بن الحسني بن عيل -عليهم 
السـالم- يف دعاء مـكارم األخالق (َوانْتَـِه ِبِنيَّتي إِىل 

أْحَسِن النِّيّاِت، َوِبَعَميل إِىل أْحَسِن األْعمال). 
وإن شـاء الله تعـاىل أن األيّام القادمة ستشـهد 
تطـورات تسـهم يف تقديم عمـٍل راٍق يليـق بمقام 
وتضحيـات الشـهداء ويخـدم أرسهـم وذويهم يف 
ما ما هم بحاجـة إليه يف الربامج  املقدمـة ال ِســيـَّ
الرتبوية والثقافية وتحقيق االكتفاء الذاتي وابتكار 
مشـاريع متنوعة يف التمكني واملهارات واإلبداعات 
بـإذن اللـه ليكونـوا هـم النـواة التي تدير شـئون 

املجتمع وذلك هو ما نطمح إليه.
- مـاذا عن مصري املفقودين ما هـي اآللية التي 

ستتخذها الهيئة إزاء أرسهم؟ 
امللف يختص باملفقودين ممن ما زالت جثمانيهم 
لـدى العدّو وهنـاك معلومات دقيقـة عنهم وحول 
هذا املوضوع سبق أن تم تشكيل لجنة لدراسة هذا 

امللف وإحالته.
كمـا أن هنـاك ترتيبـات لتنفيذ مرشوع املسـح 
امليدانـي للشـهداء مـن الضحايـا املدنيـني الذيـن 

طالتهم غارات العدوان األمريكي السعودّي. 
 

- ما هي الرسالة التي تودون إيصالها عرب صحيفة 
املسرية وملن؟

نبارك لعموم أرس الشهداء فرحتهم وحضورهم 
املبارك يف هذه املناسبة ونقول لهم كتب الله أجركم 
عـىل صربكم وتضحياتكم كما هي لشـعبنا العزيز 
عىل حضوره الالفت واملذهل لألعداء يف احتفائه الال 
مسـبوق بذكرى الشـهداء وتكريم أرسهم وإقامة 
الزيـارات املنظمـة لـألرس وللروضـات واملعارض، 
ونقول للجميع كتب الله لكم األجر وسـدد الله عىل 
طريق الخري خطاكم، كما هي موصولة لكل وسائل 
اإلعـالم التـي كان لها حضورها البـارز والالفت يف 
التغطية والتوثيق لكافة الربامج واألنشـطة املنفذة 
يف السـاحة عىل أرجاء أغلب مناطق اليمن الحبيب 
واملجاهـد والصامد بصمود أبنائـه األحرار يف وجه 

الغزاة واملرتِزقة والعمالء. 
 

- كلمة أخرية لكم.!
«الشهادة وسام الله ذا فخر عايل
 منحة الله ألحبابه وعزة وجاه
 عشقنا للشهادة صري املر حايل

 ما بقي يشء نخافه يف يدين الغزاة 
با نخوض املعارك سهلها والجبايل

 وإن دعتنا البوارج با نخوض املياه». 
لذلك يجـب أن تفهـم أمريكا وإرسائيـل ويفهم 
ُكـّل األعداء بأن اليمن عصية عىل ُكـّل األعداء وأنها 
مقـربة الغزاة، وسـيعلم الذيـن ظلمـوا أي منقلٍب 

ينقلبون.

وضغض صطاع اإلسقم بالعغؤئ الساطئ لرساغئ أجر الحعثاء سئث السقم الطالئغ شغ تعاٍر لختغفئ «المسغرة»:

افغام الصادطئ جاحعث تطعرًا وسمًق راصغًا غطغُص 
بمصام وتدتغات الحعثاء 

  أجر الحعثاء غساتصعن 
ُضـّض غاٍل وظفغج وضطظا 
رجاء أن غسعَط وجعد 

الخظثوق شغ تعشغر إساحئ 
حعرغئ ُطسامّرة وطساصرة 

تسعط بالفائثة لعط 

  غةإ أن تفعَط أطرغضا 
و «إجرائغض» وغفعط ُضـضُّ 

افسثاء أن الغمَظ سخغٌئ 
سطغعط َوطصئرة الشجاة

 رغط الخساب الاغ 
واجعئ المآّجسئ إقَّ أظعا 
تّصصئ ظةاتًا طئعرًا تةطى 
لثى ضاشئ أبظاء المةامع
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 : سئاس الجغثي* 
1- الصعة الئترغئ لطفرغث طاعان 

عاش ماهان يف فرتة كانـت فيها بريطانيا تملك 
أسـطوالً بحريـاً تجاريـاً وحربياً قوياً اسـتطاعت 
عنهـا  تغـرب  ال  إمرباطوريـة  تكويـن  بواسـطته 
الشمس، فرضت سـيادتها عىل البحار واملحيطات 
وقد سـاعدها موقعها البحري والثـورة الصناعية 
وتحديـداً توظيـف الحديـد وقـوة البخـار يف بنـاء 
أسـاطيلها التي بواسـطتها سـيطرت عـىل أجزاء 
كبـرية من العالـم، لذلك كان يعتقـد الفريد ماهان 
بأنـه يصعب أن تكون هناك قـوة تنافس بريطانيا 
حـول زعامتها عـىل العالم، أضف إىل ذلـك أنه كان 
صحفيـاً وتاجراً وبحـاراً ومهتمـاً بالجغرافيا لذلك 
كانـت نظرتـه إىل البحار تختلف عـن غريه، كما أن 
تمتـع الواليات املتحـدة بمميزات قريبـة لتلك التي 
تتمتع بها بريطانيا منها ظهري قاري واسـع يضم 
ثـروات كبرية مما يجعله جاذباً نحو اليابس، وَعدد 

من السواحل الطويلة. 
وبريطانيـا  املتحـدة  الواليـات  أن  يـرى  وكان 
يمكنهما السـيطرة عىل العالم عـن طريق القواعد 
األرضيـة املنتـرشة عـىل هوامـش أوراسـيا، نظراً 
لسـهولة الحركـة البحرية باملقارنـة بالحركة عىل 
اليابـس، كمـا توقـع أن أي تحالـف بـني الواليات 
املتحدة وأملانيـا واليابان وبريطانيا يمكن أن يكون 

رادعاً يف املستقبل للصني وروسيا. 
كذلك يرى أن روسـيا تتمتع بالسيادة القارية يف 
قلب آسـيا، وبالتايل يصعب اقتحامها بخالف الدول 
السـاحلية ويف نفس الوقت أن قوة بحرية يعتد بها 
تجعل من الصعب وصول روسيا إىل ما يسمى باملياه 
الدافئة لرتتبط بالبحر، وقد أمكنها فعالً الوصول إىل 
البحر األسـود الذى ربطها بالبحر األبيض املتوسط 
جنوبـاً، ثم الوصـول إىل بحر البلطيـق الذى ربطها 

ببحر الشمال وباملحيط األطلنطي غرباً. 
وممـا يؤّكـد وجهة نظر ماهـان يف أهميّة القوة 
البحرية مـا قامت به إسـبانيا والربتغـال من قبل 
عند سـيطرتهما عىل بحار العالم بفضل األسطول 
البحـرى، وكذلـك دور بريطانيا يف الحـرب العاملية 
األوىل، فقـد أمكـن عـن طريـق سـيطرة بريطانيا 
عـىل البحـار حصار قـوى املحور، كمـا أمكن نقل 
اإلمـَدادات والرجـال مـن املناطق البعيـدة لتنزل يف 
فرنسـا وبريطانيـا والبلقان ملواجهة قـوات أملانيا 
الربيـة، وكانت القـوة البحرية يف هـذا الرصاع هي 

العامل الحاسم يف االنتصار. 
كمـا قضـت القـوة البحريـة الربيطانيـة عـىل 
طموحـات فرنسـا بعـد أن احتـل نابليـون مرص 
يف نهايـة القـرن الثامـن عـرش عندمـا هاجمـت 
بريطانيـا القـوات الفرنسـية بأسـطولها البحري 
يف اإلسـكندرية، كمـا قطعت عنها اإلمـَدادات التي 
تأتيها من فرنسـا عرب البحر املتوسـط، وبذلك كان 
األسـطول البحري هو العامل األََسايس يف االنتصار 
عىل فرنسـا وإرغامها عىل مغادرة مرص تحت هذه 

الضغوط. 
ولتلك األسـباب كانت اهتمامـات نظرية ماهان 
تنصـب عـىل القوة البحريـة التي تأثـرت بها قوى 
أُخـرى مثـل أملانيـا النازيـة التـي رشعـت ببنـاء 

غواصاتها وسفنها البحرية. 
وطرح ماهان ستة رشوط إلنشاء قوة بحرية:-

١-ميزة التموضع الجغرايف. 
٢-شـواطئ مناسـبة للموانـئ ومـوارد كبـرية 

ومناخ مناسب. 
٣- مساحة كبرية من األرض. 

٤- كتلة سكانية تسمح بالدفاع. 
٥- مجتمع مولع بالبحر والتجارة. 

٦- حكومة راغبة بالهيمنة عىل البحار. 
وقد وجد ماهان من يشـجعه يف الواليات املتحدة 
أمثال ((وليم سـيوارد)) الذى كان يشـغل منصب 

وزير الخارجية يف عهد الرئيس لنكولن. 
نظريـة ماهـان كانـت موضوعاً للنقـد من قبل 
العلمـاء مثـل ماكنـدر الـذى رأى أن موقـع الجزر 
الربيطانيـة القريب من القـارة األُوُروبية هو الذى 
أعطى األسـطول الربيطاني تلك القوة التي يسيطر 
بها عىل السياسة العاملية، كما أن فوست اإلنجليزي 
انتقـد نظرية ماهـان يف تناقص مسـاحة املنطقة 

التي تسـيطر عليها القوات البحرية مقابل اتسـاع 
املناطـق الخاضعـة للقـوات الربيـة، وكان يرى أن 
تسيطر القوة الربية عىل املمرات واملضايق البحرية 
ذات األهميّة االسـرتاتيجية كذلك السيايس هارولد 
سـربوت تعـرض إىل الفرضيـات الجيوبوليتيكيـة 
املتأثرة بالتطورات التكنولوجية الحديثة، فقد أشار 
إىل أن ماهـان لـم يـراع يف وقته التغـريات الرسيعة 
وامُلسـتمّرة يف مجال الصناعـة والنقل خالل القرن 
التاسع عرش، وال سـيَّما تطور وسائل النقل الربية 
واستخدام الطائرات، ولذلك حكم عىل األحداث التي 
وقعـت يف نهاية القرن التاسـع عرش بعقلية القرن 
السـابع عرش، فهو لم يدخل يف تقديره تزايد القوة 
الجويـة يف فرض الحصـار والهجوم عـىل األقطار 
الجزرية، وأن النقل الربى سينافس النقل البحري، 
وبذلـك ترجح الكفـة لغري صالـح القـوة البحرية 

املتمثلة يف بريطانيا وقتها. 
أيضـا انتقـد ولرت ملـز نظريـة القـوة البحرية 
ملاهان من خالل تجـارب الحرب الكورية ومظاهر 
التسـابق يف التسـلح بـني الدول بأنـه أعطى للقوة 
البحريـة درجة أكثـر فاعلية يف أحـداث التأثريات، 
فقـد أعطاها-صفـة االسـتقالل يف إحـراز النرص، 
بينما يرى ملز تعـادل القدرة املؤثرة لكل من القوة 
البحريـة والقوة الربية يف الهجـوم والحصار، فكما 
تستطيع القوة البحرية ممارسة قوتها يف الحصار 
والتدمري وإغالق الطرق املائيـة، َفـإنَّ القوة الربية 

يمكنها عمل ُكـّل هذه املهام أَيْـضاً. 
«القـوة  ملصطلـح  ماهـان  اسـتخدم  واعتـرب 
البحريـة» غـري واقعـى؛ ألَنَّ البحـار واملحيطـات 
تكتسـب أهميتها من خالل ارتباطها بالقوة الربية 
وأن هدف الحرب هو احتالل األرض والسيطرة عىل 

مواردها وسكانها. 
كذلك انتقد ملز ادِّعاء ماهان بإْمَكانية السيطرة 
عـىل البحر بصورة كاملـة بفضل القـوة البحرية؛ 
ألَنَّ من الصعب السـيطرة عـىل البحار كما يصعب 
السيطرة عىل الجو بكامله أَيْـضاً، فقد ثبت صعوبة 
إصابة األهداف يف كثري من الحاالت من قبل القوات 
الجوية أَو البحرية نظراً لزيادة القدرة عىل املقاومة 

يف السنوات األخرية. 
 

2- الظزرغئ الربغئ -الصطإ -طاضظغثر
الـذي كتـب ورقـة بعنـوان «املحـور الجغـرايف 
للتاريـخ». َواقرتح فيها أن السـيطرة عـىل أُوُروبا 
الرشقيـة أمـر حيوي للسـيطرة عىل العالـم والتي 
عرفـت فيما بعد باسـم نظرية هارتالنـد أَو القلب 

والتي افرتض فيها ماكنيدر ما ييل: 
١- مـن يحكـم أُوُروبـا الرشقيـة يسـيطر عىل 

هارتالند.
٢- من يحكم هارتالند يأمر جزيرة العالم.

٣- من يحكم جزيرة العالم يأمر العالم.
 القلـب -إشـارة إىل املنطقـة املحوريـة كجـزء 
أََسـايس من أوراسـيا، واعتـرب ُكـّل أُوُروبا وآسـيا 

باسم جزيرة العالم. 
ماكندر أحد مؤّسيس (الجيوبوليتك)، وهو العلم 
الـذي يفرس العالقـات الدولية عىل أََسـاس املواقع 
الجغرافيـة ملختلف البلـدان والتي يمكـن إيجازها 

بالتايل:-
أن البحار تغطي حوايل ثالثة أرباع الكرة األرضية 
يف حني أن اليابسة ال تزيد عن ربعها، ويف هذا الجزء 
من اليابسـة تقع منطقة عمرانية يشـغلها حوايل 
سدسها من السـكان وهي آسيا وأُوُروبا وأفريقيا، 
وتتميز هذه املناطق الثالث من اليابسة بخصائص 

رئيسية هي:
١- أنهـا تمثـل أكـرب منطقة مسـتوية يف العالم 

ممتدة من سهل آسيا إىل باريس. 
٢- يتخلل هذه اليابسة مجموعة من األنهار.

٣- تعمـر اليابسـة أرايض زراعيـة وهـي تيرس 
انتقال الشعوب فيها. 

٤- القـارة األمريكية فموقعها بالنسـبة إىل هذه 
املنطقة أشـبه بموقـع إنكلـرتا بالنسـبة ألُوُروبا، 
وتوازن صاحب النظرية بني اليابسة واملياه فيقول: 
(إن اليابسـة قابلة للتمليـك أما البحار فال تدخل يف 
ملكية أحد، والدول الواقعة عىل البحار تغلب عليها 
الـروح التجارية بينما القائمة عىل اليابسـة تغلب 

عليها روح تملك العقار واستغالله. 
ويؤّكــد أنه لو نشـبت حـرب بني دولـة بحرية 
وأُخـرى ليسـت بحرية َفــإنَّ االنتصـار يكون من 
نصيـب الدولة البحرية إذَا اسـتطاعت أن تسـيطر 

عىل املوانئ ومداخل البالد. 
ومـن األفـكار التـي نـادى بهـا أصحـاب هذه 
النظرية أن الذي يسيطر عىل أُوُروبا الرشقية تسهل 
عليه السـيطرة عىل املنطقة الرئيسية ومن يسيطر 
عـىل املنطقة الرئيسـية يمكنه أن يحكـم العالم أَو 
الجزيـرة العامليـة، وقد تأثـرت الحركـة النازية يف 
أملانيا بهذه النظريـة وكان يراد من وصول الجيش 
األملانـي إىل قلب هـذه املنطقة السـيطرة عىل بقية 

جهات العالم. 
وتعترب نظرية ماكندر ليست مهمة َحـاليٍّا نظراً 
لالخرتاعات العلمية التي مكنت الدول املتقدمة من 
السيطرة عىل بقية دول العالم اقتصاديٍّا وسياسياً.

كذلـك أثـرت عىل التفكـري االسـرتاتيجي للقوى 
الغربية خالل الحرب الباردة بني االتّحاد السوفييتي 
والواليـات املتحدة، َحيـُث كان االتّحاد السـوفيتي 

يسيطر عىل دول الكتلة الرشقية السابقة. 
كذلـك تعرضت تلـك النظريـة للكثري مـن النقد 

والتصويب. 
 

3- ظزرغئ الصعة الةعغئ (لطضسظثر 
جفرجضغ) 

وتستمد نظرية القوة الجوية صياغتها الفكرية 
من افـرتاض مفاده أن السـيطرة عـىل الجو تتيح 

إْمَكانية عالية للسيطرة عىل األرض. 
ورغـم بسـاطة النظريـة فقـد غـريت الكثـري 
مـن مفاهيـم السـوق العسـكري ومحـاور القوة 
أن  ذلـك  والجيواسـرتاتيجية  الجيوبوليتيكيـة 
الخصائـص االسـرتاتيجية للمجال الجـوي تعالج 
يف الواقـع مضمونه الجيواسـرتاتيجي معتربة إياه 
مجاالً ينطـوي عىل أهميّة فائقـة تتجاوز املجالني 

البحري والربي. 
 واعتـرب القوة الجوية مفتاح البقاء والسـيطرة 
عـىل العالـم مـن خاللها، َحيُث رسـم سفرسـكي 
خريطـة ذات مسـقط قطبـي «القطب الشـمايل» 
ووضع فيهـا األمريكيني جنوب القطب وأوراسـيا 
وإفريقيا يف شـمال القطب، (العالم القديم والعالم 
، السـيادة الجوية  الجديـد) وعـىل ضوء ذلك َفــإنَّ
األمريكيـة تشـتمل عـىل ُكــّل األمريكيتـني بينما 
منطقة السـيادة الجوية السـوفيتية تغطي جنوب 
وجنـوب رشق آسـيا وإفريقيـا جنـوب الصحـراء 

الكربى. 
لكن منطقتي النفوذ الجوي تتالقى وتتصادم يف 
مناطق أُخرى هي أُوُروبا الغربية وشـمال إفريقيا 
والرشق فضالً عن أن نفوذ القوة الجوية الروسـية 
يغطـي أمريـكا الشـمالية، وباملثـل تغطـي القوة 
الجوية األمريكية الهرتالند األوراسياوي، ومنطقة 
تداخل السـيادتني الجويتني الربية والبحرية والذي 
سماها سفرسكي -بمنطقة املصري- فهي منطقة 
الحسـم يف أية معركة بني القوتني كما أنها املناطق 
الجيواسـرتاتيجية األهم يف العالم وقد عرب عن ذلك 

بمبدئه القائل:
ومن يسـيطر عىل مناطق تداخـل النفوذ الجوي 

يصبح بيده مصري العالم. 
إجماالً هذه أهم النظريات التي شهدتها الحروب 
العاملية األوىل والثانية وحتى يف حقبة الحرب الباردة 
ويبقى للتفـوق العلمي والتكنولوجي الحاصل األثر 
الكبري يف حسم نتائج الحروب ُخُصوصاً بعد التطور 
الحاصل يف الربامجيات وتقنيات املعلومات واألقمار 
الصناعيـة وتطـور األسـلحة الحراريـة والليزريـة 
والنوويـة والتقدم يف جميع املجـاالت العلمية كذلك 
هنـاك تأثـري ال يقـل أهميّـة عـن درجة التسـليح 
الفلسـفي  التطـور  يف  يكمـن  األُخـرى  والجاهـزة 
واملذاهب الجديدة ومدى معرفة َوتأثري الجيوبولتيك 
التوّجــه  حسـب  املعركـة  وتسـخريه  الـرصاع  يف 

االسرتاتيجي والجيوسيايس يف تحقيق األهداف. 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس

التطصئشرضغات ملسارك الئتار واملتغطات املصئطئ 
الباطظئ 

الترب والظزرغات الئترغئ والئرغئ والةعغئالترب والظزرغات الئترغئ والئرغئ والةعغئ
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رجالئ إلى العشث 
الُسماظغ الحصغص.. 

سئث الصعي السئاسغ

تأسـيس  يف  تفـاؤالً 
للسـالم  صلبة  أرضيـة 
يف  واملـرشف  العـادل 
اليمـن, والدفـع قدمـاً 
طمـوح  عمـٍل  بـكل 
يسـعى إىل تحقق األمن 
واالسـتقرار  واألمـان 
أبنـاء  لـكل  والرخـاء 
حل  عمومـاً,  املنطقـة 
ُعمـان  سـلطنة  وفـد 
عزيزاً  ضيفاً  الشـقيقة 

عـىل صنعـاء التاريـخ والحضـارة؛ قيـادة  مكرمـاً 
وحكومة وشعباً. 

وأقـول جازمـاً, أن مواقـف األخـوة يف السـلطنة 
أمام ما يمـر به اليمن (األرض واالنسـان), ال يمكن 
نكرانهـا, وأن جهودهـم املبذولة ودورهـم اإليجابي 
ومشاعرهم النبيلة نحو البلد خالل السنوات املاضية 
من عمر العدوان, كان وما يزال وسـيظل محل تقدير 

وامتنان كافة أبناء الشعب اليمني.
السياسـيون  يطرحـُه  عّمـا  وبعيـداً  لكنـي 
والعسـكريون واملتحاورون, أوجه لهـذا الوفد الزائر 
رسـالة باسـم املواطن اليمني البسيط, الذي ال يهمُه 
ما يمكـن تداولُه يف أروقـة االجتماعـات, وال بنتائج 
اللقاءات حول املوائد املسـتديرة, بقدر ما يهمُه فعالً 
صدق النوايا والتوجه نحو صناعة الحلول وترسيخها 

وفرضها واقعاً ملموساً.
ألن املواطن اليمني البسـيط بات فاقداً للثقة بكل 
مـن يحوم حول الحلول دون أن يشـخص املشـكلة, 
لذلك, أدعوكـم إىل تقّمص شـخصية املواطن اليمني 
البسـيط, وانظـروا إىل مشـكلته, ومـن ثـم بـارشوا 
بإعطـاء الحلـول واملعالجات التي غابـت عن الكثري 

خالل الفرتات السابقة. 
أدعو كل فـرٍد منكم أن يتخيل أن هذا الوضع الذي 
يعيشـه هـذا اليمني هو وضعك أنت يف السـلطنة (ال 
سـمح اللـه), تخيل أن بعض الساسـة والعسـكر يف 
ُعمان لم يعودوا معجبني بالنظام القائم يف السلطنة, 
ألنه سـلبهم االمتيازات والحقوق التي كانت بأيديهم 
سـابقاً, وبـرصف النظـر عن صحـة وصوابيـة هذا 
املوقف من عدمه, ذهبـوا إىل الخارج وجمعوا وأعدوا 
عدتهم, وأرادوا أن يأتوا إىل «مسـقط» لالسـتالء عىل 
الحكم, وقاموا بمساعدة أعداء ُعمان باحتالل أجزاء 
منهـا ودمروا كل ما هو جميل فيها وقتلوا األالف من 
أبنائه وهدوا املسـاكن يف النسـاء واألطفال, وهجروا 
ورشدوا األالف وحـارصوا وجوعـوا املاليني عىل مدى 

ثمان سنوات.
تخيـل حجـم املعانـاة, وضخامة املـآيس, ومرارة 
اآلالم التـي يمكن أن تواجهها أنـت وأرستك وكل من 
تعرفهـم يف محيطـك جراء ذلك, تخيـل عمق املؤامرة 
التي تسـتهدف وطنك وشعبك يف سيادته, ويف ثرواته, 
نسـيجه  وتماسـك  وحدتـه  ويف  وأمانـه,  أمنـه  ويف 
االجتماعي, ويف طعامه ورشابـه, ويف دوائه وتعليمه 

ومستلزمات حياته.
تخيل أنك ويف خضم هذا الواقع املتشـابك واملعقد, 
مطالـب بـأن تحكم بعد أن شـخصت املشـكلة, من 
عليه أن يسـتجيب ملطالب شـعبك املحقة والعادلة؟, 
هـل رصف مرتبات كافة موظفـي الدولة من ثروات 
البلد النفطية والغازية وفتح جميع املطارات واملوانئ 
مطلب تعجيزي إىل هذه الدرجة؟، هل سعيك يف الدفاع 
عن أرضك وكرامتك وحماية ثرواتك تعد جريمة بنظر 

القانون والضمري األممي؟.. تخيّل وتخيّل..!
باألخـري أقـدم خالـص اعتـذاري ألعضـاء الوفـد 
الُعماني األشـقاء, إنما هي محاولة مني لرسم واقع 
ال أتمنى أن يأتي يوماً ما عىل أية دولة عربية شقيقة 
يتعامل فيها باعت وخونة األوطان عىل أنهم رشعية, 
بينمـا يتعامل أبنـاؤه الحقيقيون عـىل أنهم ال يشء 
وفق معايري قوى الهيمنة واالستكبار العاملية.. والله 

من وراء القصد.

كتابات

الغمظ والئتر افتمر الماشغر والبابئ
د.  طعغعب التسام 

عالقـة اليمـن والشـعب اليمنـي بالبحـر األحمر 
وبوابتـه الجنوبيـة «بـاب املنـدب» اليمنيـة ثابتـة 
وراسخة رسوخ األرض وتاريخها والحضارة اليمنية 
وتاريخهـا ليس منذ خمسـة آالف سـنة بـل منذ أن 
خلـق اللـه األرض ومـن عليها ومنـذ األزل كانت وال 
تزال أطماع القوى العظمى واإلمرباطوريات يف اليمن 
وجزرهـا ومياهها ويأتـي محتلون وغـزاة ويذهب 
معظمهـم، ممن جاءوا إىل اليمن ومياهه وسـواحله 
وأراضيـه ومن لم يدفن يف أرضها يعود إىل بالده ليس 
كمـا جـاء عمودياً وإنمـا أفقياً وهكذا عـرب التاريخ 

ومـن لم يأخـذ من التاريـخ عربة فسـيكون هو عربة 
للتاريخ مجدداً. 

وسـيبقى اليمن وشـعبه وارتباطـه بأرضه بـره وبحره جزره 
ومياهـه ومنافـذه هـو الثابت والقـوى وأطماعهـا يف اليمن هو 
املتغري بكل أشـكالها وألوانها وتغري وجوهها واختالف مطامعها 

وتذهب أدراج الذلة والعار والهزائم.
مثـل من سـبقها بل وأشـد من كل من سـبق وما لم يسـتطع 
تحقيقه العـدوان األنجلوصهيوأمريكي األصيل وأدواته التنفيذية 
السـعوإماراتية متبنية عدوانه ورأس حربته عىل الشعب اليمني 
العظيم ومعه تحالفه الـدويل والعاملي املعلن وغري املعلن ونظامه 
الـدويل ومنظمته وسـالحه وسـيفه منذ ثمان سـنوات ومصريه 

املهزوم لن يغريه تهويل وال تدويل وال سواهما.
ومثلمـا أن إضافة واحد سـييس أو حتى عـرشة للبحر األحمر 
لـن يغري يف البحر شـيئاً كما أن تهويله لم ولـن يغري بعون الله يف 
املصري املحتوم لهذا العدوان عىل الشعب اليمني العظيم وهزيمته 

شـيئاً والحمد لله عىل نرصه وتأييده لهذا الشـعب ونعمة القيادة 
التي تبني يف وعي الشـعب وقوته اإليمانيـة كما بنت وتبني ومن 
نقطة الصفـر بفضل الله الرباط وعتـاد الرد والردع 
لكـرس هدا العدوان اإلجرامي وقصم ظهره وهزيمته 
النهائيـة الناجزة بعون الله وما عىل الشـعب اليمني 
سـوى املزيد من ترسـيخ إيمانه باللـه وثقته بوعده 
بالنرص بالتفافه حول قيادته الربانية االستثنائية يف 

هذا الزمن االستثنائي «زمن النرص».
إن عـىل كل يمني حر رشيـف أن يحمد الله ويثني 
عليـه وعىل تأييده ونرصه بأن وصلنا لنرى ونشـاهد 
هذا العـدوان وبعد ثمان سـنوات مـن عدوانه وبدالً 
تجزئة وتمزيق هذا الشـعب أصبح يجزئ نفسـه إىل 
تحالف رباعيات وخماسـيات وغريها مع تنامي وعي 
الشـعب اليمني وإدراكه أكثر فأكثـر بما يحاك له ولجوء العدوان 
إىل هـذه األفـكار العقيمة ينبئ بعون الله بتمريـغ أنفه يف الوحل 
أكثـر وببدء هزيمتـه النهائيـة الناجزة وعىل رشكـة موانئ دبي 
الرشقية اإلنجليزية أن تعلم بأنها لن تكون أحسـن حاالً من حال 
رشكة الهند الرشقية اإلنجليزية عندما حاولت احتالل باب املندب 

بداية القرن التاسع عرش. 
وعـىل العالـم كلـه إدراك أن حماية ممـرات املالحـة والتجارة 
العامليـة عـرب أرايض اليمـن وجزره ومياهـه اإلقليميـة يف البحر 
األحمر وبوابته الجنوبيـة اليمنية «باب املندب» وخليج عدن  هو 
مسـؤولية اليمن والشعب اليمني فقط وأن من يشكل خطراً عىل 
البحـر األحمر وأمنه واسـتقراره واملمرات التجاريـة هو العدوان 
األنجلوصهيوأمريكي الذي يقتل الشعب اليمني مبارشة بأسلحته 
الفتاكـة وبالحصـار والتجويـع واحتـالل أراضيه للعـام الثامن 

ويعمل اآلن عىل عسكرة البحر األحمر 

الاظمغُئ الجراسغئ والصراُر التر المساصضالاظمغُئ الجراسغئ والصراُر التر المساصض
عقل الةحاري 

المتـالك اإلراَدة السياسـية والقـرار الحـر ال بـد من 
بنـاء تنمية زراعية توفر االكتفـاء الذاتي وتحّقق األمن 
الغذائي وتشـكل أََساسـاً لنمـو اقتصـادي واجتماعي 
شـامل ويف املقابـل ال يمكـن االنطـالق نحـو التنميـة 
الزراعيـة بـدون توفر اإلراَدة السياسـية والقـرار الحر 
ـــة مرتهنة يف أمنها الغذائـي عىل الخارج  وتبقـى األُمَّ
مع ما يشـكله ذلـك مـن إْمَكانية لفقدان القـرار الحر 
املسـتقل، َوإذَا أرادت أي بلـد أن تبقى عىل إرادتها قوية 
متكاملة وقرارها حر مسـتقل َفـإنَّها ترفض أن تبقي 
لقمـة خبزهـا تحت رحمـة اآلخرين ولهذا نجـد الدول 
والحكومات والشعوب التي تتمتع بالحكمة واملسئولية 

والقوة تسـعى إىل تطوير الزراعة وتشـبيكها مـع الصناعة الوطنية 
املحليـة بمختلف قطاعتها لكي تكتفي ذاتيـاً، فالزراعة هي القطاع 
األول الـذي تصب الـدول اهتمامها عليه وفيه لكـي ال تبقى بطونها 

مكشوفة أمام سطوة ورحمة اآلخرين.
فعىل قدر إنتاجها وتأمني غذائها ذاتياً يكون التقليل من مسـتوى 
التبعية السياسـية واالقتصادية للدول األُخرى وبالتايل تحقيق درجة 
أعىل من االسـتقاللية يف قراراته ومواقفـه الدولية والداخلية وهو ال 
يعنـي بأي حال من األحوال وقف أَو قطع التبادل التجاري مع الدول 
األُخرى وإنما إعداد وتأمـني رشوط وظروف داخلية وطنية لتحقيق 
ربحيـة أعـىل للتبـادل االقتصادي وذلك رغبـة منه يف تنميـة اإلنتاج 
املحيل كمياً ونوعياً وبالتايل تحقيق مستوى إشباع نوعي وكمية أعىل 
الحتياجات املواطنني االسـتهالكية واالسـتثمارية، مـن جهٍة أُخرى 
يـؤدي هذا الوضع الجديـد إىل ارتفاع مسـتوى الرفاهية االقتصادية 
واالجتماعية بشـكٍل عـام، وكل هذه التحوالت ال تحـدث تلقائياً وال 
بُـدَّ من بذل الجهود املكثّـفة والحثيثة عىل مسـتوى جميع الوحدات 
االقتصادية أفراداً ومؤّسسـات باإلضافة إىل تفعيل املجتمع وحسـن 
إدارة توجيـه القطـاع الخاص وعـىل كافة املسـتويات ضمن أجواء 
تسودها الشفافية االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وهو إحدى 
السياسـات االقتصادية التي بمقتضاها تحاول أية دولة أن تستغني 
كلما وسـعها الجهد عن الواردات من الدول األُخرى، وذلك باعتمادها 
عىل منتجاتها املحلية بدالً من املنتجات األجنبية وإشباع احتياجاتها 

االستهالكية من مختلف السلع والخدمات. 
ولتحقيق ذلـك يتطلب التَحّرك الجاد والعميل بداية بإعادة صياغة 
الزراعـة َوالتنمية يف اليمن عىل أسـٍس جديدة بحيـث تكون أهدافها 
الرئيسـية تعزيز الصمود وتحقيق االكتفاء الذاتي واستثمار وإحياء 

األرض وتعزيز ورفع الوعي املجتمعي وإعادة االعتبار لفكرة االقتصاد 
املقـاوم الـذي يقوم عىل توفـري االحتياجـات الرضورية األََساسـية 
للمواطنني وتعزيز مفاهيـم االعتماد عىل الذات وثقافة 
االدخـار واملبـادرة والتعـاون واملشـاركة عـرب برامج 
عملية بعيًدا عن التنظري والشعارات باإلضافة إىل إعادة 
ترتيب األولويات الوطنية بحيـث يكون للعمل الزراعي 
والتنميـة الريفيـة دوراً رئيسـياً ويف املقابل تخصيص 
املوازنات الكافية السـتنهاض القطـاع الزراعي ووضع 
االكتفـاء الذاتـي الغذائي كإحـدى األوليات األََساسـية 
للشـعب اليمني، كما يتطلب بناء اسـرتاتيجية تنموية 
زراعية مسـتدامة عرب تعزيز مفاهيم وثقافة االعتماد 
عـىل الذات وتعبئة املوارد املحلية املتاحة واملمكنة بأعىل 
درجة من الكفاءة واستخدامها عىل نحٍو رشيد وفعال؛ 
باعتبارها األََسـاس لبناء التنميـة واعتبار التنميـة الزراعية أولوية 
وطنية تخصص لها املوارد الكافية وتفعيل الربامج الرتبوية الثقافية 
التـي تعزز الدين والقيم الوطنية وقيم التحّرر والكرامة عىل حسـاب 
قيمـة االسـتهالك والـرتف والتسـول وأن تأخـذ هذه االسـرتاتيجية 
املشكالت الذاتية وتجاوز ُكـّل العقبات بما يحّقق الحفاظ عىل األرض 
واسـتثمارها وتشـغيل األيدي العاملة وتحقيق األمن الغذائي، كذلك 
عـىل الحكومـة القيام بدور حيـوي ومركزي يف التخطيط واإلرشـاد 
والبحـث العلمـي واالسـتصالح الزراعـي وربط القطاعـني الزراعي 
والصناعـي وتوفري الحماية للمنتجات املحلية وحل مشـاكل القطاع 
الزراعـي الذاتية وتوفري مدخالت اإلنتـاج الزراعي محلياً وتخصيص 
املوازنات الكافية واملالئمة لذلك، واالهتمام باملشـاريع الزراعية التي 
تسـاهم بتوفري األمـن الغذائي وليس الزراعات التصديرية والسـعي 
الحثيـث لتحقيق مشـاريع الحصـاد املائـي وتكرير امليـاه العادمة 
وتدوير النفايات لتصنيع السماد العضوي واألعالف ويف املقابل إلزام 
املسـتثمرين عىل تخصيص جزٍء مـن اسـتثماراتهم لصالح القطاع 
الزراعـي األقل ربحاً مـن القطاعات الخدمية واعتبـار ذلك جزءاً من 
العمـل الوطني وتخفيض وإلغاء الرضائب والرسـوم الجمركية عىل 
املنتجـات املحليـة، وإلزام البنـوك بتقديـم التسـهيالت يف القروض 
البنكية لصالح املزارعني عن طريق إنشاء بنك زراعي يقدم القروض 
لالستصالح الزراعي واملشاريع املرتبطة بالزراعة بدون فوائد ويكون 
مدعوماً من الحكومة، كما هو مهم سـن الترشيعات والقوانني التي 
تكفل حماية السوق املحيل من اإلغراق باملنتجات الزراعية الخارجية 
وتعزيز األنماط االستهالكية املناسبة لواقع شعب يسعى للتحّرر من 
التبعيـة والوصاية الخارجية ُوُصـوالً إىل تحقيـق االكتفاء الذاتي إن 

شاء الله تعاىل.
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طحارغُع خظساء 
المساثاطئ أم 
طحارغُع ظعإ 

المظاذص المتاّطئ؟!
 أغعب أتمث عادي

تحالف  يتيه  بينما 
العدوان مع مرتِزقته 
يف دهليـز السـيطرة 
املناطـق  عـىل 
يف  االسـرتاتيجية 
عن  والبحـث  اليمـن 
طـرق أُخـرى للنهب 
والسطو عىل الثروات 
والبحرية،  النفطيـة 
بعـد أن وجهـت لهم 
القيـادة السياسـية املمثلـة بحكومـة اإلنقـاذ 
الوطنـي بصنعاء عدة رسـائل تحذيرية وأُخرى 
تهديـد ووعيـد، يلحظ الشـعب اليمنـي يف ُكـّل 
يوم تدشـني مرشوع خدمي جديد ضمن سلسة 
املشـاريع الخدميـة الجاري تدشـينها يف عموم 
املحافظـات املحـّررة، األمر الـذي أصاب تحالف 
العدوان السعوأمريكي بحالٍة من التيه يف التفكري 
املفرط إلعاقة حكومـة صنعاء عن أداء مهامها 
بعـد أن مـارس مختلف األسـاليب التـي انتهت 
بالفشـل حتى فقد مرتِزقتـه يف املناطق املحتّلة 
املتمثلة يف ما يسـمى بمجلس القيـادة الرئايس 
األمل يف قدرات التحالف العسكرية ُخُصوصاً بعد 

ما رأوا ما يوعد من حكومة صنعاء.
أصبـح الخيـار الوحيد أمام مرتِزقـة العدوان 
هـو تقاسـم ما تبقى مـن العائـدات املالية عرب 
ممارسـات ُكـّل أشـكال الفسـاد متغافلني عن 
مسـؤولياتهم الرسـمية املعدومة ولـم يكن من 
املواطنـني يف تلك املناطق املحتّلـة إالَّ أن يواجهوا 
مختلـف األزمـات االقتصاديـة وارتفاع أسـعار 
السلع الغذائية بشكٍل شبه يومي وأصبح البحث 
عـن الخدمـات كالبحث عـن إبـرة يف كومة من 

القش.
ويف املقابـل يالحـظ العالـم تَحـّرك حكومـة 
صنعاء يف تدشـني مختلف املشـاريع الخدمة يف 
عموم املحافظات املحّررة وإحكام السيطرة عىل 
الوضـع االقتصادي يف تَحّركات جادة ملموسـة 
آثارهـا إيَمـاناً منهـا بمسـؤولياتها امللقاة عىل 
عاتقها للتخفيف من معاناة املواطنني فحكومة 
صنعاء تحمل هّم الشـعب فسـعيها بكل إرصار 
عىل تنمية املشاريع والقطاعات الهامة يف الدولة 
خري دليل عىل ذلك، وإن دل هذا األمر َفـإنَّما يدل 
عىل بركة املرشوع القرآني الذي تنتهجه حكومة 
صنعـاء وبركـة قادتهـا العظمـاء مـن آل بيت 
رسول الله -صلوات الله عليه وعىل آله- املتمثلة 

يف السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي.
اختـارت حكومة صنعـاء أن يكـون املجتمع 
هو الرشيـك املنفذ معها لتلك املشـاريع فعملت 
عىل تنميـة وتعزيز قدرات املجتمـع مع الجانب 
الرسـمي مـن خـالل دورات تدريبية مشـرتكة 
تلـك  لتكـون  التعاونـي  العمـل  روح  وإحيـاء 

املشاريع مستدامة حتى ينتفع بها الجميع.
ومن خالل تلـك التَحّركات يتجىل الفرق املبني 
بني من يتـوىل أمريكا وإرسائيـل وبني من يتوىل 
الله ويتوىل رسوله، يبقى أمامنا كشعٍب يمني أن 
نقف إىل جانب قيادتنا الحكيمة لتطهري األرايض 
املحتّلة من دنـس األنجاس والعمـالء واملحتّلني 
حتى يتسـنى للقيادة العمل عىل تحقيق التنمية 

املستدامة.

طثن الفاتحئ

الترُب الظاسمئ وتأبغراُتعا سطى الحئابالترُب الظاسمئ وتأبغراُتعا سطى الحئاب
طتمث الدعراظغ 

واملدّمــر  الكبـري  وأثرهـا  الناعمـة  الحـرب  إنَّ 

ــة  عىل الشـباب والشـابات وباألخـص شـباب األُمَّ

اإلسـالمية الـذي يسـتهدف يف دينـه ويف عقيدته ويف 

ثقافتـه اإليَمـانيـة التـي تحصنـه مـن الوقـوع يف 

حبائلهم ومكائدهم ومؤامراتهم. 

اليهود بمكرهم وذكائهم الذي استخدموه يف سبيل 

الشـيطان ويف طريـق الضالل وقد ذكـر الله مكرهم 

وخداعهـم وقتلهـم لألنبياء وفسـادهم وإفسـادهم 

يف األرض حذرنـا اللـه منهم ومن توليهم والسـري يف 

خطهم، عندما يقول بعض الشـباب غري الواعي يا أخي شغلتونا 

باليهـود وأمريـكا أيـن هـم ? ويسـتهزئون من املؤمنـني عندما 

ينطلقون بالعداء لهم ويتعجبون من ذلك!!! 

نقـول لهؤالء الشـباب الـذي تأثر به ولـم يعد يهتـم وانحرف 

بـكل اهتماماته ألمور سـاهم يف صنعها اليهود لكـي يتيه هؤالء 

الشـباب ويضيـع وال يسـتطيع أن يميز مـا بني الحـق والباطل 

ــة أن  وطريق االسـتقامة من طريق الضالل، استطاع أعداء األُمَّ

يرضبوها مـن الداخل وأن يقسـموها من الداخـل وأبعدوها عن 

الهـدى والنور الذي منبعـه القرآن الكريم الذي هـو كتاب هداية 

ــة وباألخص الشـباب فيها  ونور واسـتقامة، اليوم تعانـي األُمَّ

من تمّكن أعـداء الله منهم وعرب الحـرب الناعمة التي تعترب هي 

مـن أخطر الحروب بل أخطـر من الحرب العسـكرية، إنها تعترب 

سـيطرة كاملة عىل ُكـّل العقول وسـيطرة ثقافية وفكرية تجعل 

من يسـري من خاللها يف حالة من الضياع ويصبح أَداة يسـتطيع 

األعداء وبدون تعب وبدون تضحية وبدون خسارة السيطرة عليه 

بحيث يكون تابعاً لهم. 

إن خطـورة الحرب الناعمـة وتأثرياتها الكارثية عىل الشـباب 

املسـلم أصبحـت واضحة لـدى الجميع، نجد أن اهتمام الشـباب 

أصبح نحو أمور سـيطرت عليهم وعىل اهتماماتهم اليومية، نجد 

ذلـك يف مواقع التواصـل االجتماعية واضح لـدى الجميع، ضياع 

أخالقي وفساد أخالقي يف الكثري من الدول اإلسالمية 

وانحالل واضح وكبري لدى الشباب والشابات وأصبح 

ذلك هو االهتمام اليومي لهؤالء الشـباب بل وأصبح 

مشـكلة تعانـي منهـا ُكــّل األرس بضيـاع أبنائهم 

وفسـادهم وعدم قدرتهم عىل تغيري تلك االهتمامات 

اليوميـة لديهم، كذلك اهتمامهم بكرة القدم وغريها 

من أمـور وأصبحت هي جـل اهتماماتهم بعيداً عن 

األمـور التـي أمرنا اللـه أن نهتـم بها وأن تسـيطر 

ــة ال يهتم  عىل ُكــّل اهتماماتنا، أصبح شـباب األُمَّ

بقضايـاه األََساسـية ولم يعد يعرف من هو عـدوه، والله قد حّدد 

لنا العدّو الذي ال بُـدَّ أن نحذر منه وأن ال نسري يف خطه ويف سبيله 

وطريقه. 

عندما يتثقف هؤالء الشـباب بثقافـة مغلوطة ويتَحّرك وهو ال 

يعـي وال يفهم ما هو دوره يف هذه الحياة وما هي أوامر الله التي 

أمرنا الله أن نسـري من خاللها يف أن نعمر هذه الحياة وفق مسار 

صحيـح ويف إصالح هذه الحيـاة، انحرف هؤالء الشـباب وأصبح 

ــة  دورهـم دوراً يخـدم أعدائهـم وبدون مقابـل دوراً يفقـد األُمَّ

مرشوعها الحقيقي الذي أمرها الله به. 

لذلك علينا مسـؤوليات وواجبات كبرية أمام الله وأمام األمانة 

التي حملنا إياها أن نسـري وفق مسار اإليَمـان وأن نواجه الحرب 

ة اإليَمـانية ونعزز ذلك يف نفوسـنا  الناعمـة مـن خـالل الُهــِويـَّ

ونفـوس أبنائنـا وبناتنـا وأن نحصـن أجيالنا من مكائـد األعداء 

وخططهـم ونقف يف طريـق الحق ونحن واثقـني بالله ومتوكلني 

عليه وال نسمح أن يتمّكن منا هؤالء اليهود وأعوانهم من املنافقني 

َونسقط مخّططاتهم بكل قوة واهتمام أخالقي وإيَمـاني وثقايف، 

الله قد وعدنا أن يسقط مخّططاتهم ومؤامراتهم إذَا رسنا وفق ما 

يريد الله ويف طريق االستقامة الحقيقية من خالل القرآن الكريم 

تمعد أتمث طبظى 
َسـُدوم وعمورة هـي مجموعـة من القـرى التي 
خسـفها اللـه؛ بَسـبِب مـا كان يقرتفـه أهلهـا من 
مفاسـد وفق ما جـاء يف النصوص الدينيـة، القصة 
مذكورة لدى اليهود واملسـيحيني واملسلمني، ويقول 
علمـاء التاريـخ َوالدين أن هذه القـرى كانت تقع يف 
منطقـة البحر امليـت وغور األردن، بحسـب املصادر 
العربيـة َفــإنَّ هـذه القـرى هـي: سـدوم، عمورة، 
أدومـة، صبييـم.، َحيُث يُعتقـد أن الله قد خسـفها 
بأهلها، حسـبما جـاء يف النصوص الدينية؛ بَسـبِب 
سوء ُخلقهم وإتيانهم الذكور من دون النساء وكانت 
مملكتا سـدوم وعمورة متحدتني مـع مدينة أدومة، 

صبييـم، وزوار.. وقعت هذه املدن الخمس عىل سـهل نهر األردن 
يف املنطقة الجنوبية من كنعان، قورن السـهل بجنات عدن لكونه 
خصباً، مليئاً بالحشـائش، ومناسـباً لرعي املاشية، بمعني أنهم 
كانوا يعيشـون يف ترف وبذخ يف العيش أصبحت سـدوم وعمورة 
َب بها املثل يف االنتقـام اإللهي عىل ما َحـّل  مثـاالً عىل اإلثم، وُرضِ
بهما من دمـار، يذكر اإلنجيل (أن هذه املـدن دّمـرت بفعل آثام، 

واعتداء، وأنانية سكانها، َوأَيْـضاً االغتصاب املتعمد). 
اسـتخدمت سـدوم وعمورة عـرب التاريخ ويف الوقـت الحديث 
كاسـتعارة عن املثلية الجنسـية (اللواط أَو الشـذوذ). يرجع ذلك 
إىل تفسري النص اإلنجييل للعقاب اإللهي لسدوم وعمورة كنتيجة 
ملمارستهم املثلية الجنسـية وتقر املجتمعات اإلسالمية عقوبات 
صارمة بمن يمارس هذه الفاحشـة حداً وزجـراً لخطورتها عيل 
الطبيعـة والفطـرة البرشية وباعتبارهـا من جرائم اإلفسـاد يف 

األرض وقد َحـّل حكم الله عليهم، 
قال تعايل: (َلَعْمُرَك إِنَُّهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم يَْعَمُهوَن (72) َفأََخذَتُْهُم 
ِقنَي (73) َفَجَعْلنَا َعاِليََها َسـاِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليِْهْم  يَْحـُة ُمْرشِ الصَّ
ـِمنَي (75)  يٍل (74) إِنَّ ِيف ذَِلَك َآلَيَـاٍت ِلْلـُمتََوسِّ ِحَجـاَرًة ِمـْن ِسـجِّ

الحجرات. 
املدينة الثانية مومباي الرومانية يف سنة 70ق. م ويطلق عليها 
يف بعض النصوص التاريخية مدينة الفاحشة وكانت 
مدينـة مرتفـة وبذخـة انحـرف سـكانها وجاهروا 
بالفاحشـة ومنها اللـواط فدّمـرها بـركان فيزوف 
وكان سكانها يف نفس اللحظة التي فاجأهم الربكان 
يمارسون الفاحشة، وعيل الوضعية التي كانوا عليها 
كما يدل عيل ذلك آثارهم املتحجرة كشاهد ودليل عىل 
الخسف، تم إهمال الحديث عن هذه املدينة املنحرفة 
يف مدونـات الكثـري من املؤرخي، لوال ما تم الكشـف 

عنة من متحجرات لسكان املدينة. 
ومن خالل ذلك نستنج تشابه الظروف االقتصادية 

والثقافية لحادثتي قوم لوط ومومباي الرومانية
فكل واحدة منها كانت تتمتع وتعيش يف:

-1 مستوي اقتصادي مرتف وبذخ املعيشة. 
-2 املجاهرة بالسوء وأصبح عادة مقبولة من قيادتهم وعموم 

الشعب. 
-3 محاربة ُكـّل قيم العفة والطهارة والفضيلة. 

ويجـب االنتباه لتغري املصطلحات مثل (املثلية)؛ ألَنَّ هذا تالعب 
بالعقـول لكـي يتم تقبـل الجريمـة مرحلياً من قبـل املجتمعات 
البرشيـة الرافضة لها مطلقاً، ويجب اسـتمرار الوصف الشـائع 
واملتعـارف عليه رشعياً مثـل اللوطيني أَو ما يطلق عليه شـعبيٍّا 
(مخانيـث) هـي الصفة الرشعيـة والعرفية بدالً عن الشـذوذ أَو 

املثلية. 
واملدهش أن الغرب بداء عرب مراحل للوصول إىل إغواء الشعوب 
الغربيـة بدءاً بالحرية الشـخصية، ثـم الدعوة إىل قبول الشـواذ، 
ثـم حمايتهم، ثم توليهم مناصب قياديـة، ثم وضع قوانني تجيز 
الشـذوذ، وأخري الرتويج للشذوذ، عرب ُكـّل وسائل اإلعالم ويف ُكـّل 
املناسـبات ربما قريباً سيشـهد العالم ما حدث لسادوم يف الرشق 

ومومباي يف الغرب. 

كتابات
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ثقافة 

الحعغث الصائث شغ ططجطئ «طظ ظتظ وطظ عط»:

الصــرآن الضرغــط بّني لظا طظ عــط أسثاؤظا وعثه صدغئ طعمــئ غةإ أن ظسرشعا
 عض طظ المظطص أن طظ غتمض التصث والتسث والسثاء والضراعغئ لظا أن غترص سطى بظائظا؟

اهللا عع الثي غخظع املاشريات وعع 
طظ غةسض أولغاَءه أصعغاء 

الله عندما يرشـدنا أن نسـري عىل هذه الطريق، عندما يهدينا إىل هذا النّهج هو 

يقول لنا: بأنه سـيكون معنا أنه سـيقف معنا، وعندما يحصل لدينا إيَْمـان بأنه 

سـيقف معنا فلنعلم من هو الذي سـيقف معنا، هو من له ما يف السـماوات وما 

يف األرض وإليـه ترجـع األمور. هو مـن يمكن أن يهيئ، هو مـن يمكن أن يخلق 

املتغـريات، هـو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يمكـن أن يَُعبَِّد الطريق، هو 

مـن يهيئ يف واقع الحياة املتغريات التي تجعلكم قادرين عىل أن تصبحوا - وأنتم 

تسريون يف هذا الطريق - أن تصبحوا أمة قادرة عىل مواجهة أعدائكم، عىل رضب 

َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوإَِىل  أعدائكم، عىل قهرهم؛ ولهذا جاء بعدها: {َوِللَِّه َما ِيف السَّ

اللَِّه تُْرَجُع اْألُُموُر} (آل عمران:109) أي ثقوا بأني عندما أهديكم أن تسـريوا عىل 

هـذا الطريق أني بيدي ما يف السـماوات وما يف األرض، سأسـتطيع أن أجعل من 

يؤيدكـم من خلقي، ألم يجعل اللـه املالئكة تؤيد املسـلمني يف بداية تحركهم مع 

الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)؟.

ـَماَواِت َواْألَْرِض} (الفتـح: مـن اآليـة7) هو مـن كل من يف  {َوِللَّـِه ُجنُـوُد السَّ

السماوات واألرض خاضع له يستطيع أن يهيئ يستطيع أن يفتح الُفَرج، أن يفتح 

الثغـرات يف ذلك الجدار الذي تـراه أمامك جداراً أصماً، تراه جـداراً من الصلب، 

هو من يسـتطيع أن يفتح يف هذا الجـدار أمامك فرتى كيف يمكن أن يرضب هذا 

الجـدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار، الذي ترى نفسـك مهزوماً أمامه، ترى 

نفسك ضعيفاً أمامه، تراه من املستحيل أن تتجاوزه، من املستحيل أن تعلوه، من 

املستحيل أن تهدمه، {َوإَِىل اللَِّه تُْرَجُع اْألُُموُر}.

نحـن قلنـا أكثر من مـرة كيف بإمكان اإلنسـان - إذا تأمل يف واقـع الحياة - 

أن يـرى ما يهيئ اللـه أمام عباده، أمامهم يهيئ الكثري مـن الفرص؛ لرتى وتثق 

بأنـه ليس هناك من يمكـن أن يغلق األجواء أمامك كاملـة، ليس هناك من يمكن 

أن يحيطك بسـور من الحديد بسـور فيقفل ويحرصك يف موقعك، ترى كل يشء 

مسـتحيالً أمامك، إن الله يهيئ، إن الله يسـخر، إن الله يخلـق املتغريات، األمور 

بيده، له ما يف السـماوات وما يف األرض. أليس هـذا مما يعزز الثقة يف نفوس من 

يسريون عىل هديه؟.

وإنـه ال يعطي تلك التهيئة وال يهيئ ذلك إال ملـن هم جديرون بها، وملن تكون 

حجة عليهم تلك التهيئة تلك االنفراجات تلك الفرص إذا ما قّرصوا وفرّطوا وتوانوا 

يف استغاللها والتحرك الستغاللها. 

السيد حسني بدر الدين الحوثي.

سورة آل عمران الدرس الثالث صـ15. 

بالسمض واملسآولغئ 
والخرب غاط تةاوز 
السعائص واملطئات

املسـؤولية هي أن تعمل عىل إعالء كلمة الله، وتجاهد يف 
سـبيل الله، ولو كان هناك مطبات مـن هذه، أوالً أنّه يأتي 
تأييد من جهة الله، تجعل الكثري من هذه املطبات ال يكون 
لها أثرها الكبري، ولو ترتك عىل ما هي عليه، ألثرها الواقعي، 
لكانت مرهقة، لكن يأتي تأييد من الله، يأتي عون من الله، 
وإن كان مـا يزال يبقى لها آثار، لكن الحظ أنه يف حالة أن 
تتعود عىل الصرب، ويف حالة أن تعرف قيمة الصرب، وتعرف 
قيمـة العمـل الذي أنـت فيه، تكـون معنوياتـك مرتفعة، 
وتعترب نفسـك يف نعمـة توجد عندك حالة مـن التحمل ملا 
يأتـي، فليكن ما كان، أتركه ينتهي إىل قتل يف سـبيل الله. 
أليس سـيعتربها فضيلة، البأسـاء، والرضاء، كلها أليست 

دون القتل؟ أليست دون القتل عىل األقل؟.
إذا أنـت توطـن نفسـك وتفهم بأنـه حتـى أن تقتل يف 
سـبيل الله هو نعمة كبرية، ورشف عظيم، وفضل كبري لك، 

ودرجة رفيعة.
إذاً فالبأسـاء، والرضاء، فلتكن كيفما كانت سنتحملها. 
إذا كان النـاس عـىل هـذا النحـو، معنـاه: يكـون عندهم 
قابلية، وتوطني لنفوسـهم عىل أن يتحملوا بأساء، ورضاء. 
والبأسـاء، والرضاء، فيما قد يمس اإلنسان باعتبار أمواله، 
وباعتبـار بدنه، أحياناً قـد تصل املسـألة إىل هذه الدرجة 
ى يَُقوَل الرَُّسـوُل} (البقـرة: من اآليـة214) زلزلة،  {َحتـَّ
أحـداث، وغربلة، وبلبلة، وأشـياء حتى وهم منطلقون عىل 
أسـاس هم مؤمنون برسـول الله، لكن يتسـاءلون تساءل 
{َمتَى نَـْرصُ اللَِّه}؟ (البقرة: من اآلية214) ظروف حرجة. 
{أَال إِنَّ نَْرصَ اللَِّه َقِريٌب} (البقرة: من اآلية214). كأن معنى 
العبارة {أَال إِنَّ نَْرصَ اللَِّه َقِريٌب} (البقرة: من اآلية214) أنه 

يأتي الفرج اإللهي، يأتي النرص اإللهي.

السيد حسني بدر الدين الحوثي
الدرس التاسع من دروس رمضان صـ28.

اربط ظفَسك باهللا رأجاً 
وعع طظ جغةسطك صعغًا

اربط نفسـك بالله رأسـاً، تجاوز كل هـذه األصنام 
يف هـذه الدنيا، وارتبط بالله رأسـاً، وثـق به، وهو من 
سـيجعلك قوياً أقوى مما يملكه هؤالء من وسائل القوة 

يف هذه الدنيا. 
ُ} فأنت عندما  اُر اْلُمتََكـربِّ هو أيضـاً {اْلَعِزيـُز اْلَجبـَّ
تلتجـئ إليه تقـل: فعال: [اللـه هو طيب، لكن نفسـه 
سمحة وأعداءنا والله ما هو محاول يحرك ساكن معهم 
ـح أكتافهم  واحنا عارفني له، وإنما يريد أن نسـري نمسِّ
ونحـاول نحسـن أخالقنـا معهم ألنه مسـكني سـالك 
لطريقـه ال يريـد أن يتدخل يف يشء]. هـل الله هكذا؟. 
يمكن إذا قلنا: [يا خي فالن ممكن يعاونا؟ تقول: والله 
فعالً هو رّجال جيْد لكن ما ِمنَّه يشء سيمكنها ضحكة 
يف األخـري.. نحـن اآلن معنا مشـكلة مـع ذوالك ونريد 
ال يسـتطيع أنه ينفع]  ـال يكون وجه بـادي ورجَّ رجَّ

أليس الناس يقولون هكذا؟.
اللـه يف الوقت الذي يقـول لنا: {ُهَو اللَّـُه الَِّذي ال إَِلَه 
ـالُم اْلُمْؤِمُن} أليسـت عبارات  إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّ
تبـدو رقيقة؟ يقول لـك: هو أيضاً يف نفـس الوقت إذا 
مـا وثقـت به وأنـت يف ميـدان املواجهة والـرصاع مع 
أعدائك وأعدائه من يريدون ظلمك وقهرك واسـتذاللك 
 ( ار، ُمتََكربِّ هـو {َعِزيز} يمكنـك أن تمتنع به، هو (َجبـَّ
سـيقهرهم، وسـيجعلك أنت مـن تقهرهـم {َقاِتلُوُهْم 
ُكْم َعَليِْهْم َويَْشِف  يَُعذِّبُْهُم اللَُّه ِبأَيِْديُكْم َويُْخِزِهْم َويَنُْرصْ
ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِننَي}(التوبـة:14) ألم يقل هكذا؟. هو 
يقول: سـأجعلكم جبارين عىل أعدائكم، ومتكربين عىل 
أعدائكم، فأنت عندما تثق بالله، سـتثق بمن هو سـالم 
لك وأْمٌن لك يف مقامات السـالم معه، عزيز جبار متكرب 
سـيمنحك من عزتـه وجربوتـه وكربيائه مـا تقهر به 
أعداءك وأعداءه، ليس هناك نقص إطالقاً يف جانب الله 

عندما تثق به وتلتجئ إليه.

السيد حسني بدر الدين الحوثي
معرفة الله عظمة الله الدرس السابع صـ8 ـ9. 

 : خاص

حرص الشـهيُد القائُد يف محارضته 
«من نحن ومن هم» عىل ترسيخ معرفة 
ـة اإلسالمية بأعدائهم وطبيعة  أبناء األُمَّ
الـرصاع معهـم، معتـرباً كالم اللـه يف 
ـًة  القرآن الكريم عن أهل الكتاب وَخاصَّ
اليهود بأنهم أعداء أنهم حّساد لنا، أنهم 
يحقدون علينا، أنهم يكرهوننا {َهاأَنتُْم 

أُْوالء تُِحبُّونَُهْم َوالَ يُِحبُّونَُكْم}. 
 وتسـاءل الشـهيُد القائُد: «فهل من 
يحمـل روح الحقـد والحسـد والعداء 
والكراهية سيعمل ملن يكرهه ويحسده 
ويبغضه ويحقد عليـه أعماًال صالحة؟ 
ليجيـب يف ذات اللحظـة بـأن «القرآن 
الكريـم بني لنا مـن هـم أعداؤنا وهي 
قضيـة مهمة يجـب أن نعرفها قبل أن 

نصغي لنداءاتهم. 
وأشار السيد حسـني الحوثي إىل أن 

اليهـوَد هم مـن يقومون عـىل تثقيفنا، 
من يقومون عـىل تعليمنا، من يقومون 
عـىل صناعـة مناهجنا الرتبويـة، ولوال 
أنهـم واثقون بأن التعليـم الذي تتقبله 
املـرأة بالشـكل الذي يجعل املـرأة كما 
يريـدون هم ملا انطلقوا فيـه، وملا بذلوا 
أموالهـم، وملـا ألحوا علينـا أن نعلمها؛ 
ـة ضائعة،  ألَنَّهـم يريدون أن نكـون أُمَّ
ـة مدّجنة لهم، أن تكون املرأة نفسها  أُمَّ
وهـي تتعلم، وتتعلـم مـن التلفزيون، 
ومـن املنهج، ومـن النـدوات الثقافية، 
من مختلف الوسـائل، من املجالت، من 
الصحف، تتعلـم كيف تصبح يف األخري 
امرأة بعيدة عن أن تنجب عربيًا مسلًما، 
بعيـدة عـن أن تنجـب وتربـي أبطاًال 
مسـلمني، بل سـرتبي جنوًدا صهاينة، 
وتنجـب مجتمًعا وأجيـاًال يتحولون إىل 

خدام لهم. 
ـة  ويف ذات السياق يؤّكد أن أعداء األُمَّ

اليهـود والنصارى «ينـادون بالتعليم: 
تعليم املرأة، يريـدون للمرأة أن تصبح 
وسيلة إلفساد الرجل، إَضاَفة إىل كونها 
وسيلة إلفساد أبنائها، امرأة تظهر وهي 
تلهـث وراء أن تقلد ُكــّل مظهر مهما 
كان منحًطا؛ ألَنَّها ستتعلم بالشكل الذي 
تصبح فيه تعظم أولئـك، وتنبهر بهم، 
وليسـت املسألة فقط هي قضية مناهج 
علمية، املرأة تتلقى التعليم من مختلف 
الجهات، من وسائل اإلعالم، عن طريق 
املسلسالت، يرتسخ يف ذهنيتها اإلعجاب 
بمظهر معني، متى مـا أرادت أن ترفع 
نفسها أَْو أنها أصبحت متحرضة، يعني 
أن تكون عىل هذا النحو الذي شـاهدت 
عليه املمثلة الفالنية، أَْو املغنية الفالنية، 
حتـى أصبحت النسـاء يتسـابقن عىل 

تسمية البنات بأسماء املمثالت؟ 
ويصل بنا الشـهيد القائد إىل تحديد 
مـن أين يجـب أن نتعلـم؟ أال وهو عن 

وإذا  وتعـاىل،  سـبحانه  اللـه  طريـق 
انرصفنـا إىل التعلـم من غريه سـنفقد 
إىل  وسـنصل  وحضارتنـا،  هويتنـا 
ــة تنتج وتصنِّع  مسـتوى أن نكون أُمَّ
وتزرع وتعلم ُكـّل يشء، والواقع يشهد 

بهذا. 
ويعـود الشـهيد القائـد لريكـز عىل 
رضورة ترسيخ قاعدة معرفة من نحن 
ومـن هـم يف أذهان أجيالنا، مشـرياً إىل 
سلبية أن «نرسل طالبًا إىل الخارج، قبل 
أن نعرِّفهم من نحـن ومن أولئك الذين 
سـيذهبون إليهـم، فيعـودون بنظـرة 
عكسـية، حتى ولو أصبح لديه خربة لم 
ـة؛ ألَنَّه  يعد يطمح إىل أن يخدم هذه األُمَّ
أصبح معتـًزا بأولئك، منبهـًرا بأولئك، 
ـة،  يعظِّـم أولئـك، ويحتقـر هـذه األُمَّ

ويمتهنها. 
ويحشـد الشـهيُد القائُد العديَد من 
الشـواهد عىل كالمه كاسـتقدام خرباء 

وهـم يعرفون مـن هم ويعرفـون أننا 
ــة لـو نهضت لـو يخلصـون معنا  أُمَّ
فبـني أيدينا كتـاب عظيم، بـني أيدينا 
ديـن عظيم قـد نشـكل خطـورة عىل 
إىل أنهم «حريصون  حضارتهم، مشرياً 
عىل أال نعلم شـيئًا إال فضالت معرفتهم 
التـي فقـط تؤهلنـا ألن نكـون سـوًقا 
اسـتهالكية ملنتجاتهـم، كيـف تشـغل 
منتجاتهم فقط ال كيف تصنع مثلها، أَْو 
كيف تنافسهم يف التصنيع عىل نحوها». 
ويرّكـُز الشـهيُد القائُد عـىل أهميّة 
الطـالب  بتعريـف  الدولـة  تهتـم  أن 
املبتعثـني إىل الخـارج بمنح دراسـية 
باملجتمع الذي سـيصلون إليه، محذراً 
من عـدم الرعاية بالطـالب، واختالس 
مسـاعداتهم املاليـة، وتأخريهـا كونها 
تجعلهم يعيشـون أزمـات مالية كبرية 
ويعودوا وقد أصبحوا كتلًة من االزدراء 

لهذا املجتمع وهذه الدولة. 
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المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع..

3 حعثاء وسحرات الةرتى يف (171) سمطغئ تعغض وتشّعل يف الدفئ املتاطئ

الةعاد اإلجقطغ: جرائط اقتاقل لظ تظال طظ خمعد حسئظا 
سطى عثه افرض

السغث الثاطظؤغ غخطغ سطى جبمان الفصغث سئاس حغئاظغ

 : طاابسئ خاخئ
واصلـت قـوات االحتـالل الصهيونـي مسلسـل 
جرائمهـا وانتهاكاتها بحق الشـعب الفلسـطيني, 
حيـث شـهد األسـبوع الفائـت, استشـهاد ثالثـة 
فلسـطينيني, منهـم معتقـل يف سـجون االحتالل 
جراء سياسـة اإلهمال الطبي، وأصيب 60 مواطناً 
آخرون، بينهم طفـالن، فضالً عن إصابة العرشات 
بحـاالت اختنـاق، يف اعتـداءات لقـوات االحتالل يف 

الضفة الغربية املحتلة. 
2022/12/20م،  يف  استشـهد  التفاصيـل:  يف 
املعتقل يف سجون االحتالل األسري نارص أبو حميد، 
(50عامـاً)، من مخيم األمعـري، يف رام الله، داخل 
مستشـفى «أسـاف هروفيـه», إثـر معاناتـه من 
مـرض رسطان الرئة منذ أكثر من عام، بعد تدهور 
حالتـه الصحيـة جـّراء سياسـة اإلهمـال الطبي 
املنهجيـة التي تتبعها إدارة سـجون االحتالل بحق 

املعتقلني املرىض.
الشـاب  استشـهد  2022/12/22م,  ويف 
الفلسـطيني أحمد عاطف مصطفـى دراغمة (23 
عاًمـا) وأصيـب 30 آخـرون خـالل اقتحـام قوات 
االحتالل الصهيوني مدينة نابلس بالضفة املحتلة, 
ويُذكر أّن الشـهيد دراغمة من مدينة طوباس وهو 

العب كرة قدم يف فريق ثقايف طولكرم.
نعيـم  الشـاب  استشـهد  ويف 2022/12/23م, 
محمود بدير البالغ مـن العمر (20 عاًما) من كفر 
قاسـم، بعد تنفيذه عملية دهس بطولية أسـفرت 

عن إصابة 3 عنارص من رشطة االحتالل.

الةرتى واملخابعن
أمـا الجرحـى فقد أصيـب أكثر مـن 60 مواطناً 
فلسـطينياً جراء اسـتخدام مفرط للقـوة وإطالق 
نار خـالل عمليات اقتحام املـدن والبلدات، أو قمع 
تظاهـرات سـلمية نظمهـا مدنيون فلسـطينيون 
وذلك خالل أيام األاسبوع الفائت عىل النحو اآلتي:

يف 2022/12/18م، أصيـب مواطن بعيار ناري 
يف قدمه، خـالل مواجهات مع قـوات االحتالل بعد 

اقتحامهـا مخيم عسـكر القديـم، يف نابلس، وقبل 
انسحابها، اعتقلت تلك القوات مواطنًا ونجله.

يف 2022/12/20م، أصيب مواطن بعيار معدني 
مغلف باملطاط خالل مواجهات مع قوات االحتالل 

بعد اقتحامها بلدة أبو ديس، يف القدس الرشقية.
يف 2022/12/21م، أصيـب طفـل بعيـار ناري 
يف قدمـه خـالل مواجهات مع قـوات االحتالل عىل 
مدخل شـارع الشـهداء يف الخليـل، يف نفس اليوم، 
أصيـب مواطن بعيار ناري يف فخـذه األيمن، خالل 

مواجهات مع قوات االحالل يف بيت أمر يف الخليل.
األحمـر  الهـالل  أفـاد  2022/12/22م,  يف 
الفلسطيني بأن 4 شـبان أصيبوا بالرصاص الحي 
ثالثـة منهم وصفت جراحهم بالخطرية استشـهد 
أحدهـم بعـد نقله ملستشـفى رفيديـا، فيما نقلت 

إصابة بالعني إىل مستشفى النجاح. 
كمـا أصيب 19 مواطنًا باالختنـاق بالغاز بينهم 
اثنان نقال للمستشـفى, واقتحمت عرشات اآلليات 
ترافقها جرافة عسـكرية املنطقة الرشقية بنابلس 

بعد احتشادها عند حاجز بيت فوريك.
األحمـر  الهـالل  أفـاد  2022/12/23م,  يف 
الفلسـطيني: عن «33 إصابة بقنابل غاز أطلقتها 

قـوات االحتالل عـىل الفلسـطينيني يف جبل صبيح 
وبيت دجن وأورصيـن يف نابلس», وأضاف, بوجود 
«6 إصابات بالرصاص املعدني خالل قمع االحتالل 

مسرية كفر قدوم رشقي مدينة قلقيلية».
ومنـذ بدايـة العـام، أسـفرت اعتـداءات قـوات 
االحتـالل إىل 224 شـهيداً بينهـم 53 يف قطاع غزة, 
وبينهـم 123 مدنيـاً، ومنهـم 37 طفالً و8 نسـاء، 
ومواطنان قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون، 
منهـم 20 قضـوا يف عمليـات اغتيـال، فضـالً عن 
إصابة املئات منهم نساء وأطفال يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة, وتويف سـتة مواطنني، من بينهم امرأة 

يف سجون االحتالل.

العثم والاةرغش واملخادرة 
واقجاغطان

هدمـت قوات االحتالل 4 منـازل، أحدها مأهول 
بالسـكان، مـا أدى إىل ترشيـد عائلـة مـن فردين، 
ودمـرت منشـأتني مدنيتـني، وصـادرت 7 خيـام 
زراعية، وسـلمت إخطـارات وقف بنـاء يف الضفة 
الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الرشقيـة، فيمـا ييل 

التفاصيل:

االحتـالل  قـوات  أجـربت  2022/12/17م،  يف 
مواطنـاً عىل هدم منزلـه، ومسـاحته 110 م2، يف 
جبـل املكرب، يف القدس الرشقية، مـا أدى إىل ترشيد 
عائلـة من فرديـن، تنفيذاً لقـرار بلديـة االحتالل، 

بحجة البناء دون ترخيص.
االحتـالل  قـوات  هدمـت  2022/12/19م،  يف 
منزلني قيد اإلنشـاء، أحدهما من طابقني مساحته 
220 م2، والثانـي مـن طابق واحد مسـاحته 140 
م2، يف منطقـة املطار رشقي أريحـا، بحجة البناء 

.Cغري القانوني يف املنطقة
االحتـالل  قـوات  صـادرت  يف 2022/12/20م، 
خمس خيام زراعية يف منطقة واد جحيش، جنوبي 

يطا، جنوبي الخليل.
ومنـذ بداية العـام، رشدت قـوات االحتالل 140 
عائلـة، قوامها 823 فراداً، منهم 162 امرأة، و373 
طفالً، جراء تدمري 163 منزالً، والعرشات من الخيم 
السـكنية والزراعية، كما دمرت 118 منشأة مدنية 
أخـرى، وجرفت مسـاحات واسـعة مـن األرايض، 
وسـلمت مئـات اإلخطـارات بالهدم ووقـف البناء 

واإلخالء.

الاعغض واقساصاقت
نفذت قوات االحتـالل الصهيوني (171) عملية 
توغل يف الضفة الغربية، بما فيها القدس الرشقية، 
داهمت خاللها منازل سـكنية ومنشآت وفتشتها، 
وأقامت حواجز، أسـفرت تلك األعمـال عن اعتقال 
(83) مواطنًا، بينهم 14 طفالً، و3 نساء، ويف قطاع 
غزة، نفذت تلك القوات عملية توغل محدودة، رشق 

مدينة رفح.
ومنذ بدايـة العام، نفذت قـوات االحتالل 8609 
عمليـات اقتحـام، يف الضفـة الغربيـة، بمـا فيها 
القدس الرشقيـة، اعتقلت خاللهـا 4781 مواطناً، 

بينهم 480 طفالً، و52 امرأة.
ونفـذت تلك القوات خالل األسـبوع الفائت, 35 
عملية توغـل محدودة رشق قطاع غـزة، واعتقلت 
105 مواطنني، منهم 64 صياًدا، و32 متسـلًال، و9 

مسافرين عىل حاجز بيت حانون.

 : طاابسات
زفـت حركـة الجهـاد اإلسـالمي يف 
فلسطني، صباح الجمعة، الشهيد نعيم 
محمـود بدير، الذي ارتقى إثر مالحقته 
واستهدافه برصاص رشطة االحتالل يف 

مدينة كفر قاسم املحتلة.
وقالـت الحركة يف بيان لهـا: «إننا يف 
حركة الجهاد اإلسـالمي إذ ننعى شهيد 
فلسطني، لنؤكد أن جرائم االحتالل التي 
تسـتهدف أبناء شـعبنا كافة يف القدس 
والضفـة وغـزة والداخـل املحتـل، لـن 
تنال من مسـرية الصمـود والثبات عىل 
هـذه األرض املباركة حتـى نيل حريتنا 

وكرامتنا».
وأشـادت «بصمـود أهلنـا الكرام يف 
الداخـل املحتـل، الذيـن مـا زالـوا عىل 

عهدهم بالتمسك بهوية شعبنا والدفاع 
عن قضيته رغـم كل محاوالت األرسلة 
والتهويـد، وندعو إىل مزيد من االلتحام 
والجماهـريي  الشـعبي  وااللتفـاف 

الستهداف املحتل ومنع استقراره».
التعزية  بخالـص  الحركة  وتقدمـت 

واملواسـاة إىل عائلـة الشـهيد يف كفـر 
قاسـم وفلسـطني املحتلة، سائلني الله 
عز وجل أن تكون «هذه الدماء الطاهرة 
لعنة عىل املحتل املجرم، وذخراً لشـعبنا 
يف كل السـاحات عـىل طريـق الحريـة 

والخالص».

 : طاابسات
أدى قائد الثورة اإلسـالمية يف إيران السـيد عيل الخامنئي, ظهر 
الجمعة، صالة الجنازة عىل جثمان الفقيد عباس شيباني بحضور 

ذوي الفقيد وجمع غفري من املسؤولني.

وذكـرت مصـادر محلية أن الفقيد عباس شـيباني الـذي وافاُه 
األجل الليلة املاضية, عن عمر تجاوز التسعني عاماً.

ونوهـت أن «الفقيـد عبـاس شـيباني هـو أحـد رجـال الثورة 
اإلسـالمية ومن املعارضني لنظام الشـاه، وتوىل بعد انتصار الثورة 
اإلسالمية عدة مناصب من بينها العضوية يف مجلس الثورة ونائب 

يف مجلس خرباء كتابة الدستور».
كما تـوىل الفقيد شـيباني حقيبـة الزراعة، إضافـة إىل نائب يف 
مجلـس الشـورى اإلسـالمي عن أهـايل طهـران لخمـس دورات، 
ورئاسـة جامعة طهران كما رشح لرئاسة الجمهورية يف الدورتني 

الثانية والخامسة.

خطغإ افصخى: البئات تعل افصخى 
والرباط شغه طظ افولعغات املخريغئ

 : طاابسات
أدى عرشات آالف الفلسـطينيني صالة 
الجمعـة يف املسـجد األقىص املبـارك، رغم 
تشـديدات االحتالل عىل الحواجز املنترشة 

يف القدس ومحيطها.
وقالـت مصـادر مقدسـية: إن «أكثـر 
مـن 65 ألـف مصـل مـن أهـايل القـدس 
والداخـل املحتل ومن تمكـن من الوصول 
للمسجد من الضفة أدوا الصالة يف باحاته 

ومصلياته املسقوفة».
وأشـارت مصـادر محليـة إىل أن قوات 
االحتـالل عرقلت وصول مئـات املواطنني 
مـن سـكان الضفـة الغربيـة إىل مدينـة 
القـدس، ألداء صـالة الجمعة يف املسـجد 

األقىص.
وخـالل خطبـة الجمعـة أكـد خطيب 
املسـجد األقىص الشيخ محمد رسندح، أن 

«السـكنى والثبات حول املسـجد األقىص 
املبارك من األولويات املصريية للمسلمني».

وأضاف: أن «قضية األرسى من النوازل 
واألولويات يف هذا الزمان، وعىل املسـلمني 

إدراك ذلك ووضع األولويات يف مكانها».
وشّدد رسندح عىل «عظيم ثواب الرباط 
يف املسـجد األقـىص، داعيًـا لعـدم الغفلة 
عن اقتحام األقىص وتدنيس املسـتوطنني 

لطهارته».
وأوضح أن «وجود أكثر من 30 مسجداً 
حـول األقـىص، وبنـاء التكايا السـتقبال 
املرابطـني يؤكد أنـه من أولويـات خلفاء 

املسلمني عىل مر الزمان».
وعقب الصالة علق شبان الفتة لحركة 
حماس كتب عليها «آتون بطوفان هادر» 
يف املسـجد األقىص املبارك، تضمنت شعار 
انطالقة الحركة وكتائب القسـام، وصوراً 

للشهداء القادة.
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ضطمئ أخغرة

شعات الفرخئ غخئ
شعث حاضر أبع راس 

 

من حالـة الحـرب املفتوحة؛ 

إىل الهدنـة املؤقتة، ثـم إىل حالة 

الـال حرب والـال سـلم، ذلك هو 

مطمع العدو ومرامه، وأحسـن 

االحتماالت لديه يف أن ينسـل من 

جريمـة مـا اقرتفه مـن عدوان 

وحصـار دون عقـاب، وإن كان 

هنـاك ثمة نوايـا تصعيد جديدة 

للعدو يف املرحلـة القادمة، فذلك 

لـن يكون عليه باألمر الهني، ففي كلتـا الحالتني، الهروب من 

العقـاب، أو العودة إىل التصعيد، سـوف يدفع العـدو الثمن ال 

محالـه، وهو يعي ويعلـم جيداً أن كلفة الهـروب من العقاب 

كبرية جداً، وكلفة التصعيد أكرب منها وأشـد رضراً عليه، فإما 

أن يقر بما ارتكبه من جريمة عدوان غاشـم، وجريرة حصار 

ظالم، وإال جاءه من القوة والردع ما يرضخه للحق.

فحالة الال حرب والال سلم، هي حالة مرفوضة تماماً، ولن 

تـدوم طويـالً، وأي إجراء من ِقبل العدو، سـيكون من شـأنه 

مضاعفـة معاناة الشـعب اليمنـي ليس فقط عىل املسـتوى 

العسكري، وإنما عىل كل املسـتويات السيايس، واالقتصادي، 

وحتى اإلنسـاني، فسـوف يكـون الرد عليه عسـكرياً عاقبته 

أكثر من وخيمة وأكثر من مؤملة، فقد ضبط الجميع ساعاتهم 

بتوقيـت صنعـاء، واتجهـت أنظارهم نحو العاصمـة، ناظرة 

اللحظـة املناسـبة والحاسـمة، بعد أن أسـمعت صنعاء قوى 

العدوان القول الفصل وليس بالهزل، بأن ال قبول بأية نقاشات 

أو اتصاالت صفرية، وكلما استمر العدو يف املراوغة السياسية 

راميـاً بذلك إليجاد مسـاحة زمنيـة كافية لتمديد النقاشـات 

السياسـية غري املجدية، واالتصاالت الصفرية، لكسـب بعض 

الوقت، إنما هو يقرب سـاعة الصفر، فالتوقيت أصبح دقيقاً 

جـداً، وأصبحـت املرحلة أكثر حساسـية مـن أي وقت مىض، 

فالعـني باتت عـىل الجزر واملوانـئ واملمرات اليمنيـة، وليعلم 

األمريكي أيضاً وهو أسـاس كل املشـاكل والعقد، أال إمالءات 

خارجية، وال تمريرات، فزمن اإلمالءات وىل واندثر، وما عليهم 

مـن األن وصاعداً إال أن يتحسسـوا رؤوسـهم، فالقادم أقوى 

وأشـد وأنكى عليهم بقوة اللـه وتأييده، وإىل أن يحني التوقيت 

املناسـب، فـال تزال األبـواب مفتوحة أمام متطلبات السـالم، 

بتجسـيد ذلك يف الواقـع العميل، بداية مـن رصف مرتبات كل 

موظفي الدولـة، إىل فتح املطارات واملوانـئ اليمنية جميعها، 

ورفع القيود عن الواردات، وعىل رأسـها املشـتقات النفطية، 

واملـواد الغذائيـة والدواء، عـرب جميع املوانئ واملطـارات، ويف 

مقدمهـا ميناء الحديـدة ومطار صنعاء الـدويل، وفصل امللف 

اإلنسـاني تماماً عن ما سواه من امللفات، فتلك فرصة أخرية، 

وفوات الفرصة غصة.

الغمظ ق ولظ غصئض الصسمئ إق سطى العاتثالغمظ ق ولظ غصئض الصسمئ إق سطى العاتث
طظغر الحاطغ

خـالل ثمـان سـنوات مضت ومنـذ تلك اللحظـة التي 

افشلت القوى الوطنية الرشيفة واملخلصة ملؤامرة األقلمة 

وأعـداء اليمـن بزعامـة أمريكية لم ينفكـوا يف تفكريهم 

عن صياغـة وتأليف سـيناريوهاتهم لتقسـيم اليمن إىل 

كنتونات صغرية ومخططاتهم لتقزيمه إىل قطع متعددة 

غـري أن  تلك القوى الوطنية املخلصة وبقيادتها الحكيمة 

ممثلـة بقائد الثورة السـيد العلم عبدامللك بـن بدر الدين 

الحوثـي -يحفظه املوىل ويرعاه- أفشـل كل مخططاتهم 

وخلط كل أوراقهم حتى جعلهم يدورون كجمل املعرصة 

يف حلقـة مفرغـة بـال وجهة وبـال هـدف متخبطني بني 

خياراتهـم وعاجزين عـن اختيار واحـداً منها لالعتماد عليـه يف تنفيذ 

أجنداتهم فكلها تصل بهم إىل طريق مسدود. 

وهـو االمر الذي جعلهم متذبذبني من مخطـط إىل آخر ومن مؤامرة 

إىل أخـرى لينتهـي بهـم التخبط أن يقروا تنفيذ  مخطط سـبق فشـله 

ومؤامرة سـبق سـقوطها تمثلت بإعادة محافظاتنا الجنوبية إىل عهد 

السـلطنات التي كانت عليها قبل ثـورة 14 اكتوبر بدًءا من حرضموت 

بدفع مرتزقته يوم الثالثاء املايض إىل اقامة فعالية تحت مسـمى اليوم 

الوطنـي لحرضموت عربوا مـن خالله عن تطلعات السـفري االمريكي 

مـن وراء زياراتـه املتكررة ملحافظة حرضموت خالل الشـهور القليلة 

املاضية من خالل مشـهد مثري للسخرية واالشمئزاز عن ذلك االحتفال 

ليكشف بكل وضوح سبب زيارات السفري األمريكي املتكررة للمحافظة 

التـي كانت وال تزال موضع أطماع أدواته القذرة السـعودية واإلمارات 

والسبب يف توسع الخالف بينهما.

وعـىل الرغـم مـن أن االمريكي اسـتخدمهما مطايـا لتوفري موضع 

قـدم له يف اليمن وهما يدركان ذلك ويدركان أن ال مصلحة لهما إال بعد 

مصلحة األمريكي والربيطاني واإلرسائييل وهم ال يُبقون بعدهم سوى 

الرساب الذي  يتنازع السعودي واإلماراتي عليه وحيث أن 

هـدف األمريكي والربيطاني واإلرسائييل هو إقامة سـت 

قواعد عسكرية مبدئياً يف اليمن اثنتني منهما يف سقطرى 

وبـاب املندب وعىل افـرتاض نجاحهم يف ذلك فما املصالح 

التي  ستبقي لهما هذه القواعد العسكرية. 

وسـؤال الحال الذي يفرض نفسـه يف هذه اللحظة هو 

هل تعتقد قوى الرش هذه أنها ستنجح يف هذه املؤامرة ?

ا  إن كانـوا يعتقـدون ذلك فهم بـكل تأكيد أغبيـاء جدٍّ

ألنهـم يعلمون جيداً أنهم حاولوا بكل امكانياتهم تحقيق 

ذلـك يف حرضموت بدايـة عدوانهم وفشـلوا وكان اليمن 

يف أضعف مرحلة من تاريخه فهل باسـتطاعتهم تقسـيم 

محافظاتنـا الجنوبية وإعادتها إىل سـلطنات كما كانـت أيام االحتالل 

الربيطاني? بكل تأكيد لن يسـتطيعوا ألسـباب هـم يعلمونها أولها هو 

قيادتنا الحكيمة ورؤيتها للوحدة اليمنية كأهم ثابت من ثوابتها وخط 

أحمر لن تسمح املساس به. 

أمـا ثانيهما فهو أن يمـن اليوم غري يمن األمس قوة وبأسـاً تمكيناً 

والشـعب اليمني اليوم غري شعب األمس وعياً ووالء ووطنية يف الشمال 

والجنوب ولذلك فاعتمادهم عىل حثالة من الخونة واملرتزقة لن يبلغهم 

غاية يف شعب ال يخضع. 

أمـا ثالثهما فيمكـن لهم أن يأخذوهـا من التاريخ الذي يشـهد بأن 

صنعـاء هي اليمن بكل محافظاته هي الشـعب بـكل أطيافه وكياناته 

هي قوته وضعفه وبأسه وخنوعه وهي قراره ومصريه وهي وحدته و 

دولته إن ضعفت ضعف اليمن وإن قويت قوي اليمن. 

فصنعاء ال تقبل القسـمة إال عىل واحد واليمن أيضاً ال يقبل القسمة 

إال عىل الواحد والشعب اليمني ال يركع إال للواحد.


