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(1547)
أخبار 

بسث أصضَّ طظ 24 جاسئ سطى اجاحعاد ذفض غرسى افغظام بمأرب

أّضـثوا أن طةطسغ الظعاب والحعرى صث شعضا الصعات المسطتئ لطاساطض طع تَتّرضات افسثاء:

بفدض اجامرار طئادرة السفع السام:

خسثة: صثغفٌئ طظ طثطفات السثوان تصاُض طعاذظني وجغُح السثّو السسعدّي غعاخُض الصخَش سطى املظاذص التثودغئ
 : خاص 

تواصـُل مخلَّفـاُت العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 
االنفجارية َحْصَد أرواح األبرياء من األطفال والنسـاء والرجال، 
وذلك بمشـاركٍة أمميـة مبارشة يف هذه الجرائـم، َحيُث ما تزال 
األمـم املتحدة تتنصل عن القيام بمسـؤوليتها إزاء هذه الجرائم 
املنسـية وذلك بتواطؤهـا يف منع دخول األجهزة الكاشـفة عىل 
الرغم من تزايد أعداِد الضحايا يوماً بعد آخر، وعىل الرغم أَيْـضاً 
من تعرض بعثاتها يف الحديدة للتهديدات التي ترتكها مشـاريع 

املوت املدفونة والغادرة. 
ويف جديـد الجرائـم التـي ترتكبها قـوى العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي عن بعد، وعـرب أدوات املوت الغـادرة التي 
زرعتهـا يف مختلـف ربوع اليمـن، أفاد مصدر محـيل لصحيفة 
املسـرية، أمـس السـبت، باستشـهاد مواطنني اثنـني بانفجار 

قذيفة من مخلفات العدوان يف محافظة صعدة. 
وأوضح املصدر أن قذيفة خلفها العدوان انفجرت بمواطنني 
يف منطقـة عكوان بمديرية الصفراء ما أَدَّى الستشـهادهم عىل 

الفور. 
وتأتـي هـذه الجريمـُة بعد أقّل من 24 سـاعة عـىل جريمٍة 

مماثلة بحق طفل يف محافظة مأرب.
إىل ذلـك، تعرضـت مناطق صعـدة الحدودية، أمس السـبت، 
لقصـٍف عشـوائي بالصواريـخ واملدفعيـة، وذلـك يف اسـتمرار 

االعتداءات السعوديّة التي تخلف جرائم منسية بشكٍل يومي. 
وأَفاد مصدر عسكري لصحيفة «املسرية»، أمس السبت، بأن 
جيش العدّو السـعودّي شن قصفاً مكثّـفاً عىل مناطق متفرقة 
مـن مديريـة الظاهـر الحدوديـة، مخلِّفـاً أرضاراً يف ممتلكات 

املواطنني. 
ويأتـي هذا القصف بعد قصف مكثّـف، أمس األول الجمعة، 

عىل مناطق متفرقة يف مديريتي شدا ورازح الحدوديتني.

مـن  طويلـة  سلسـلة  سـياق  يف  االعتـداءات  هـذه  وتأتـي 
االنتهاكات السـعوديّة امُلسـتمّرة منذ ثماني سنوات، والتي راح 
ضحيتهـا آالف املواطنني واألبريـاء يف املناطـق الحدودية، فيما 
أَدَّى القصـف العشـوائي املتواصل إىل قتل املئـات من املهاجرين 
األفارقة الباحثني عن فرص عمل داخل األرايض السعوديّة، كما 
يشـار إىل أن «املسـرية» عرضت مطلع نوفمرب املايض مشـاهد 
توثـق قيام حرس الحـدود السـعودّي بارتكاب أبشـع الجرائم 
الوحشـية بحق املهاجريـن األفارقة، وذلك وسـط صمت أممي 
مطبق جعل املنظمة األممية رشيكاً أََساسياً يف ُكـّل الجرائم التي 

يمارسها النظام السعودّي املجرم.

طسآولعن لـ «املسرية»: تخسغُث سمطغات الردع وصخُش افعثاف التساجئ يف سمص دول السثوان ضفغٌض بإسادة تصعق الغمظغني
 : خاص 

َد مسـؤولون وسياسيون التأكيَد عىل أن صنعاَء  َجدَّ
سوف ترفُع مستوى الردع يف مواجهة تَحّركات العدوان 

ومخّططاته الهدامة. 
ة لـ «املسـرية» إىل أن  ونّوهـوا يف ترصيحـات َخاصَّ
األسلحَة التي بات يمتلكها اليمن كفيلة بإجبار تحالف 

العدوان عىل مراجعة حساباته. 
ويف السـياق أّكـد نائب رئيس مجلس الشورى عبده 
الجنَدي، أن ما يجـري يف الجنوب مؤامرة خطرية تهّدد 
وحدة اليمن وسـالمة أراضيه واملالحة الدولية، ُمشـرياً 
إىل التَحّركات املشبوهة لتحالف العدوان بقيادة أمريكا 

وبريطانيا. 

ويف حديثـه للمسـرية لفـت نائـب رئيـس مجلـس 
ة بلغت مديات  الشورى إىل أنه «ما دامت طائراتنا املسريَّ
بعيدة فاالحتالل يف جنوب اليمن لن يبقى»، يف إشارٍة إىل 
أن صنعاء سـتلجأ لخيارات الردع الحاسمة بعد انسداد 
أفق السـالم وإرصار واشـنطن عـىل التصعيد وتفجري 

الوضع. 
من جانبـه أّكـد  رئيس لجنة الدفاع واألمن بمجلس 
الشـورى اللواء يحيى املهدي، أن العدوان والحصار لن 

يتوقف إالَّ بالقوة الضاربة. 
ونّوه اللواء املهدي يف حديثه لـ «املسرية» إىل رضورة 
تصعيد عمليات الردع بقصف األهداف االسرتاتيجية يف 

عمق السعوديّة واإلمارات. 
إىل ذلـك، أَشـاَرت   عضـو مجلس الشـورى فاطمة 

محمد، إىل أن «مجلَيس النواب والشورى خّوال الحكومة 
والقوات املسـلحة برضب ُكـّل األهداف يف دول العدوان 

وفرض الحصار عليها ما أمكن ذلك». 
وتأتـي هـذه الترصيحـات تعقيبـاً عـىل تحذيرات 
شـديدة اللهجة أطلقتها صنعاء بعد تصعيد التَحّركات 
األمريكيـة الربيطانيـة يف الجـزر والسـواحل اليمنيـة 
وإرصار تحالـف العدوان بقيادة واشـنطن عىل تفجري 
الوضع ومصادرة حقوق اليمنيني وفرض السـالم عىل 
الطريقة األمريكية الذي معناه الواضح هو االستسالم 
للتجويع والنهـب واالنتهاكات، وهو ما لـم ولن تقبله 
صنعـاء، لتكون املـؤرشات النهائية هـي عمليات ردع 
حاسمة وقوية توقف غطرسة العدوان وتحمي حقوق 

اليمنيني.

سعدُة 10 طظ املشرر بعط إىل خش العذظ 
وطسسضراُت السثوان تعاخض الاعاوي 

بسث اظضحاف املثّططات

 : خظساء 
اسـتمراراً لتهاوي معسـكرات العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
ـف املخّططات، ونتاجاً ملا يحّقُقه اسـتمراُر مبادرة العفو العام،  بعد تكشُّ
استقبل املرَكُز الوطني للعائدين، أمس السبت، بصنعاء 10 من املغرر بهم 

عادوا إىل صف الوطن من عدد من املناطق الحدودية والساحل ومأرب. 
وخالل االسـتقبال اعترب العميد هشـام منصور ردمـان، عودة املغرر 
بهـم إىل الصف الوطني انتصاراً إضافياً ملا حّققه أبطال القوات املسـلحة 
خالل معركة الدفاع عن الوطن ضد تحالف العدوان ومرتِزقته، داعياً بقية 
املخدوعـني ممـن ال يزالون يف صفوف العدوان االسـتفادة من قرار العفو 

العام بالعودة إىل مناطقهم بأمن وسالم. 
مـن جانبهم، ثمـن العائدون إىل صف الوطن، تعامل القوات املسـلحة 
الراقـي معهم والـذي يعكس الحرص عىل عـودة من تورطـوا وانخدعوا 

بشعارات العدوان وأباطيله. 
وأّكـدوا أن مرتِزقة العدوان يعيشـون يف انهياٍر معنوي ونفيس بعد أن 

توسعت هوة الرصاع بينهم تنفيذاً ألجندة العدوان ومخّططاته. 

تعاطُئ العشاء تتادُظ طسريًة تاحثًة يف زبغث تأضغثًا سطى طعاخطئ درب الحعثاء تاى اقظاخار لادتغاتعط

التضُط بإسثام صاتض الحاب أغمظ السطفغ رطغاً بالرخاص

 : التثغثة 
ُد تهامـُة الوفـاء  ويف ذكـرى الشـهيد، تجـدِّ
التأكيـَد عـىل الوفاء لدمـاء الشـهداء العظماء 
والسـري عىل خطاهـم ومواصلـة الطريق الذي 
عمدوه بدمائهم حتى تحقيق النرص واالنتصار 
للقضية التـي ضحوا ِمن أجِلها، وبعد سلسـلة 
مـن األنشـطة والفعاليـات املختلفـة العديـدة 
إحيـاًء للذكرى السـنوية للشـهيد، نّظـم أبناء 
مديريات املربـع الجنوبي بمحافظـة الحديدة، 
أمـس السـبت، مسـرية جماهرييـة وفعاليـة 
خطابيـة ختاميـة بالذكرى السـنوية للشـهيد 

1444ه  تحت شعار «شهداؤنا عظماؤنا». 
ويف املسـرية والفعاليـة التي أقيمتـا بمدينة 
زبيد، أشـار وكيـل املحافظة املسـاعد ملديريات 
أهميّـة  إىل  الهـادي،  مطهـر  الجنوبـي  املربـع 
إحياء سـنوية الشـهيد لتعزيز ثقافة الشهادة 

واالستشهاد للدفاع عن الوطن. 
ونـّوه باالنتصـارات التـي حّققهـا أبطـال 

الجيـش يف مختلـف جبهـات العـزة والكرامة، 
مؤّكــداً امليض عـىل درب الشـهداء يف التصدي 
لقـوى العـدوان واالسـتكبار والطغيـان، الفتاً 
إىل أهميّـة رعايـة أرس وأبناء الشـهداء وتوفري 
احتياجاتهـم املعيشـية، كأقل واجـب تجاه ما 
قدموه من تضحيات يف سـبيل الله والدفاع عن 

الوطن. 
وأّكــد بيان صـادر عن املسـرية والفعالية، 
رعايـة  يف  والشـعبي  الرسـمي  الـدور  أهميّـة 
أرس الشـهداء يف الجوانـب املعيشـية والصحية 

والتعليمية. 
وأوضـح أن حريـة الشـعب اليمنـي، جـزء 
أسايسٌّ من الدين اإلسـالمي والثقافة والُهـِويَّة 
اإليَمـانية، وأن مؤامرات وحصار قوى العدوان 

لن تزيد الشعب اليمني إالَّ صموداً وثباتاً. 
وأدان البيان بأشد العبارات استقبال مملكة 
البحرين لرئيـس كيان العدّو الصهيوني، والذي 

يُعترب خيانة لله ورسوله واألمة واملقدسات. 
وحـث البيان عـىل العودة إىل ثقافـة الجهاد 

واالستشهاد.

 : خظساء 
اسـتمراراً لجهـود املنظومة العدليـة يف ضبط املجرمني 
ومجازاتهـم الجزاء الرادع لحماية حقوق املواطنني وصون 
أرواحهم وممتلكاتهم، قضت محكمة شمال األمانة، أمس 
السـبت، بإعـدام عبدالكريـم عيل عبداللـه املرانـي، لقتله 

الشاب أيمن محمد يحيى العلفي. 
وقـىض منطـوق الحكـم يف الجلسـة املنعقدة برئاسـة 
القـايض منري حسـن، وبحضـور وكيـل النيابـة القايض، 
أحمـد القيز، بإدانة املراني بجرائم القتل العمد والرشوع يف 

القتل وحيازة املفرقعات املنسـوبة إليه ومعاقبته باإلعدام 
قصاصـاً رمياً بالرصاص حتـى املوت قـوداً باملجني عليه 

العلفي. 
كمـا قىض الحكم بـاألرش بمبلغ 618 ألف ريال تسـّلم 
للمجني عليه أحمد سعد صالح العمراني ومصادرة السالح 
الناري والقنابل املضبوطة عىل ذمة القضية لخزينة الدولة 
والتـزام املحكـوم عليه بدفـع نفقات التقـايض ألولياء دم 

املجني عليه بمبلغ 400 ألف ريال. 
وكانـت هـذه الواقعة قد حـاول إعالم تحالـف العدوان 
اسـتغاللها لإلسـاءة إىل الطرف الوطني، بقصد التأثري عىل 

وحدة الصف والسكينة العامة للمجتمع. 
فيمـا يشـار إىل أن األجهـزة األمنيـة يف املناطـق الحرة 
تمّكنـت خـالل الفـرتات املاضيـة من ضبـط ُكــّل القتلة 
واملجرمني املتورطني يف جرائم قتل واغتياالت واختطافات، 
ولـم تقيد أية جريمة ضد مجهول وقد تم إصدار األحكام يف 
معظمها وإعدام املتورطني فيها، وذلك عىل عكس األوضاع 
يف املناطـق واملحافظـات املحتّلة التي تشـهد انفالتـاً أمنياً 
تنـدرج تحته جرائُم قتل يومية تُسـجل ضد مجهول، وهو 
ما يشـريُ إىل تورُّط فصائـل املرتِزقة يف ُكـّل تلـك العمليات 

اإلجرامية. 

ضطغُئ اإلسقم بةاطسئ خظساء تسُري صاشطَئ الظخر البالبئ لطمرابطني يف 
الةئعات وتآّضـث طساظثتعا لطمةاعثغظ

 : خاص 
يف تأكيـٍد عـىل رشاكة ُكــّل أحـرار املجتمـع اليمني يف 
معركة النفـس الطويل املصريية يف وجه العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي، سـري طـالب وطالبات كليـة اإلعالم 
جامعـة صنعـاء، أمـس السـبت، قافلـة النـرص الثالثـة 

للمجاهدين املرابطني يف جبهات الثغور. 
ويأتي تقديم القافلة الشـتوية مـن طالب دفعة النرص 

للعـام الثالـث عىل التـوايل يف سـياق الفعاليات واألنشـطة 
للذكرى السنوية للشهيد. 

وأّكـد الطالب املشـاركون أن هذه القافلة ما هي إالَّ أقل 
ما يمكن تقديمه لرجـال الرجال الذين يرابطون يف ميادين 

الصمود وهم وسط الربد القارس. 
بدوره أشـار عميد كلية اإلعـالم، الدكتور عمر داعر، إىل 
أهميّة استشـعار مرابطة املجاهدين وال سـيَّما هذه األيّام 
والليـايل التي تشـهد برودة شـديدة وهم عىل قمـم الجبال 
والهضـاب، مشـيداً بمسـاهمة الطـالب الكبـرية يف دعـم 

املرابطني بقافلة النرص الثالثة. 
وشّدد العميد عىل رضورة مضاعفة الجهود يف مواجهة 
ما يف أساليبه  العدوان والحذر من مسـاعي األعداء ال ِسـيـَّ
فيمـا تسـمى الحـرب الناعمة التـي تعد أفتك مـن الحرب 

العسكرية. 
الصمـود  مواصلـة  عـىل  الحـارضون  أّكــد  بدورهـم 
والنضال والسـعي يف إفشـال مخّططات األعداء، مشـريين 
إىل دور املجاهدين بمختلف الجبهات وتقديمهم التضحيات 

الجسيمة؛ ِمن أجل عزة وكرامة اليمن. 
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ئ  : طاابسئ َخاخَّ

أّكـدت عرقلـُة إدارة بايـدن ملرشوع 
يف  األمريكيـة  املشـاركة  إنهـاء  قـرار 
قـراءة  ـَة  ِصحَّ اليمـن،  عـىل  العـدوان 
القيـادة الثوريـة والسياسـية اليمنية 
ملوقـف البيت األبيـض من السـالم، إذ 
أصبـح واضًحـا أن واشـنطن حريصة 
بشـدة عىل اسـتمرار الحرب والحصار 
وتجنب أيـة فرصة للوصـول إىل حلول 
حقيقيـة، وهـو مـا يعنـي أن شـعار 
«الدبلوماسـية األمريكية» التي ترفعه 
إدارة بايدن ليس سـوى دعاية لتضليل 
الرأي العام والعالم، وأن عنوان «تجديد 
الُهــدنـة» قد تحول إىل غطاء لكسـب 

الوقت واملماطلة. 
 

الئغُئ افبغخ: إظعاُء الترب غعّثُد 
«الُعــثظئ»!!

يف محاولتهـا لتربيِر قيامهـا بعرقلة 
مجلـس  كان  الـذي  القـرار  مـرشوع 
التصويَت  يعتـزُم  األمريكـي  الشـيوخ 
عليـه إلنهـاء املشـاركة األمريكيـة يف 
العـدوان عـىل اليمـن، ووقـف الدعـم 
عـن السـعوديّة، زعمـت إدارة بايـدن 
أن مـرشوع القـرار سيشـكل خطـراً 
عـىل الُهــدنة وسـيُصبُّ يف صالح من 

أسمتهم «الحوثيني». 
ُحّجـٌة رديئة للغايـة وغري منطقية، 
كشـفت بوضـوح أن البيـت األبيض ال 
يرغـب يف التوّجــه نحـو أيـة خطوات 
إيجابـيٍّ  ٍم  تقـدُّ إحـداث  شـأنها  مـن 
حقيقيٍّ نحـو إنهاء الحرب، فالُهــدنة 
التـي تّدعـي إدارة بايـدن أنها حريصة 
عليهـا قد فشـلت أصـالً وانتهـت ولم 
يتـم تجديدها؛ بَسـبِب تعنـت الواليات 
املتحدة بشكل أََسايس ورفضها ملطالب 
الشعب اليمني واستحقاقاته اإلنسانية 

والقانونية. 
القيادُة الثورية والسياسـية اليمنية 
كانـت قـد قـرأت هـذا املوقف بشـكل 
واضـح قبل أن تقـوَم اإلدارُة األمريكية 
بعرقلة مرشوع قرار مجلس الشـيوخ، 
إذ أّكــد السـيد عبـد امللـك بـدر الدين 
الحوثـي والرئيـس مهدي املَشـاط، أن 
الواليات املتحدة هي من تسببت بفشل 
جهـود تجديـد الُهــدنة؛ ألَنَّهـا ال تريد 
سـالماً فعلياً بل تسـعى لدفـع صنعاء 

نحو االستسالم. 
مشـاركة  اسـتمراَر  َفــإنَّ  بالتـايل 
الواليات املتحدة يف العدوان، واسـتمرار 
دعمها للسعوديّة هو الخطر الذي يهّدد 
الهدوء النسـبي الذي خلقته الُهــدنة، 

وليس مـرشوع قرار مجلس الشـيوخ 
كما زعمت إدارة بايدن. 

أمريكية،  إعـالم  وسـائل  بحسـب 
بـأن  جـادل  األبيـض  البيـت  َفــإنَّ 
مرشوع قرار إنهاء مشاركة أمريكا يف 
الحرب عىل اليمن يهّدد «الدبلوماسية 
األمريكيـة» التـي يزعم أنهـا تهدف 
للتوصل التّفاق سـالم، لكـن هذا لم 
يعد ينطيل عىل أحد، فمرشوع القرار 
جاء أصالً؛ بَسـبِب إدراك لحقيقة أن 
البيـت األبيض يكـذب وال يريد إنهاء 
الحـرب (اإلعـالن عـن وقـف الدعم 
«الهجومـي» للسـعوديّة كان تجربة 

كافية ملعرفة ذلك). 
ويف هذا السـياق نقـل موقع «صوت 
أمريـكا» اإلخباري عـن عضو مجلس 
الشـيوخ األمريكي بريني ساندرز قوله 
إنـه «ال يوجد أي تقـدم دبلومايس عىل 
األرض ويمكـن أن يندلـع العنف يف أية 

لحظة». 
وعلـق املبعـوث األممـي األسـبق إىل 
اليمـن جمـال بـن عمـر عـىل مزاعـم 
«الدبلوماسـية األمريكيـة» يف حديـث 
ملوقع «ذا انرتسـبت» قائالً إنه «لم تكن 
هنـاك عمليـة سياسـية أَو مفاوضات 
حقيقيـة أَو حتى احتمال لحدوث ذلك» 
َوأََضــاَف أن ُكـّل مـا حدث هو «هدوء 
مؤقـت» لكـن «كل األطـراف تسـتعد 

لألسوأ».
هـذه التعليقـات تؤّكــد أن البيـت 
األبيـض يحـاول أن يسـتثمَر الُهدوَء 
النسـبي الذي خلقته الُهــدنة والذي 
يرجع الفضل يف استمراره إىل تجاوب 
صنعاء مع جهود الوسـطاء، ليقدمه 
كإنجاز دبلومـايس يوهم الرأي العام 
والعالـم بـأن هناك جهـوداً تُبـذَُل يف 
مسـار السـالم، وبالتـايل التهرب من 
تداعيات اسـتمرار التورط يف العدوان 

والحصار. 

 غطاٌء دبطعطاجــغ ملعاخطــئ السثوان 

والتخار وتةظُّإ الاثاسغات
لطاملـا كانت الغايـُة الرئيسـيُة لكل 
التَحّركات األمريكية التي رفعت شعار 
«إنهاء الحرب يف اليمن» هي امتصاص 
الضغـوط والتخلـص مـن االنتقادات، 
وتوفري غطاء ملواصلة السلوك العدواني 
ضـد الشـعب اليمني، وما يحـدث اآلن 
ليـس إالَّ صفحـة أُخرى مـن صفحات 
كتـاب هـذه املراوغة األمريكيـة، ففي 
الوقـت الذي يقـوم فيه مبعـوث البيت 
األبيض تيم ليندركينغ بإفشـال جهود 
تجديد الُهــدنة وسـد أفق التفاهمات، 
تزعـم اإلدارة األمريكيـة أنهـا تواصل 
إلنهـاء  الدبلوماسـية»  «جهودهـا 
الحـرب وأنه «ال رضورة» ملرشوع قرار 
ينهي املشـاركة األمريكيـة يف العدوان 

والحصار!
ويف هذا السـياق أَيْـضـاً ينقل موقع 
«صوت أمريكا» عن تريتا باريس، نائبة 
الرئيس التنفيذي ملعهد كوينيس، قولها 
إن عرقلة مرشوع القـرار تبقي املجال 
مفتوحاً أمام إدارة بايدن لتقديم املزيد 
مـن الدعم للسـعوديّة تحت مـربّر أنه 
«دعـم دفاعـي»، أي أن البيـت األبيض 
حريص عىل مواصلة منهجه العدواني. 
ووفقاً لكل ما سـبق، يمكـن القول: 
إن أيـة فرصـة للوصـول إىل َحـّل فعيل 
أصبحـت  قـد  الُهــدنـة  طريـق  عـن 
ا؛ ألَنَّ ُكــّل مـا تبقى من  بعيـدة ِجــدٍّ
هـذه الُهــدنة هـو غطـاء دبلومايس 
تسـتخدمه اإلدارة األمريكية لهندسـة 
وضع يتيح لهـا التهرب من االنتقادات 
والضغوط واالستمرار يف قيادة العدوان 
والحصار عىل اليمـن يف آن واحد، وهذا 
املسـعى ترتجمه حالة «الال حرب والال 
سـالم» التي تسـعى الواليـات املتحدة 
لفرضهـا من خالل وضـع صنعاء بني 

خيارات «غري منصفة» بحسـب وصف 
قائد الثورة. 

وبقدر ما يبدو هذا املسعى األمريكي 
مـاً بعناية كبـرية، َفـإنَّه يبقى يف  مصمَّ
حقيقته مسًعى مرتبكاً وغري مضمون، 
كما أنه غري جديد؛ ألَنَّ الوالياِت املتحدَة 
األمريكيـة قد حاولت أكثَر من مرة عىل 
امتداد السنوات املاضية أن تقيَِّد خياراِت 
صنعاَء بحيل سياسـية ودبلوماسـية، 
وحيلة «تجديـد الُهــدنة» لن تنجح يف 
تحقيق ما عجزت عنه الحيل السابقة؛ 
ألَنَّ النجـاح يف إعاقـة مـرشوع قـرار 
مجلس الشـيوخ وتضليل الـرأي العام 
والعالم يشء، والنجاح يف خداع صنعاء 
ًدا ومنذ  يشء آخـر، فاألخرية تدرك جيـِّ
البدايـة أن «الدبلوماسـية األمريكيـة» 
ُمَجــّرد تكتيـك حربي، ورسـائل قائد 
الثورة يف خطابه األخرِي تؤّكـد بوضوح 
أن عـودة التصعيد سـتكون حتمية إذَا 
لم تعدل الواليات املتحدة سلوكها وتبدأ 
بالعمل عىل الحلول الحقيقية، وعندما 
يعود التصعيد الذي أّكـدت صنعاء عدة 
مرات أنه سيكون «غري مسبوق» َفـإنَّ 
لـ»الدبلوماسـية  املزعومـة  املكاسـب 
األمريكيـة» الدعائيـة ستسـقط كلها 
وال يهـم إن ألقـت واشـنطن اللوم عىل 
صنعاء وقتهـا؛ ألَنَّ الحقيقة سـتكون 
واضحـة عـىل األرض وهـي أن الحرب 
التـي تشـارك فيهـا الواليـات املتحدة 
ضد الشـعب اليمنـي ال زالت محتدمة، 
ومخاطرها وتداعياتها ما زالت قائمة، 
وأن إدارة بايـدن لم تكذب فحسـب، بل 
إنها أخفقـت يف محاولة تغيـري الواقع 

الذي استطاعت صنعاُء فرَضه. 
والحقيقُة أن فشـَل الواليات املتحدة 
األمريكيـة يف اليمـن قـد بـات واضًحا 
بالفعل، وبحسـب موقع «FPIF» فهو 
ليس فشـالً أخالقياً فحسـب، بل فشٌل 

اسرتاتيجيٌّ أَيْـضاً. 

تقرير

الئغئ افبغخ غثاشع سظ اجامرار السثوان والتخار!
شحُض طحروع صرار «طةطج الحغعخ» غآّضـُث دصَئ صراءة الصغادة الغمظغئ لمعصش إدارة «باغثن» 
لتزئ  أغئ  شغ  غظثلُع  صث  والسظش  تصغصغئ  جغاجغئ  سمطغٌئ  تعجُث  ق  أطرغضغئ:  إسقم  وجائُض 

طثاذُر سعدة الاخسغث تفدُح «دبطعطاجغئ واحظطظ»: 
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العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

اقتاقُل اإلطاراتغ غتِرُق طجارَع الظثغض يف ججغرة ُجصطرى
 : طاابسات 

َشـبَّ حريق ضخـم، أمس السـبت، يف 
عـدد من مـزارع النخيـل بمنطقـة قرية 
رشق ُسـقطرى، مـا سـبّب أرضاراً بالغة 

وخسائر فادحة للمواطنني. 
يف  ومزارعـون  مواطنـون  واتهـم 
اإلماراتـي  االحتـالل  دويلـة  سـقطرى، 
بالوقـوف وراء هـذا الحريق الـذي التهم 
عـدداً مـن مـزارع النخيـل يف األرخبيـل، 

يف ظـل املخّطـط الـذي تقـوده أبـو ظبي 
لتدمـري البيئة والحيـاة الربيـة والبحرية 
داخل الجزيرة وطمس معاملها وُهـِويَّتها 

اليمنية. 
وأوضـح املزارعـون أن عبـث االحتالل 
اإلماراتـي بمقـدرات سـقطرى الزراعية 
والبحريـة تتم بتواطٍؤ مبارش من حكومة 
اإلنشـاءات  أعمـال  أن  كمـا  الفنـادق 
التابعـة  العسـكرية  واالسـتحداثات 
لالحتالل تمت وسـط خضوع تام من قبل 

مرتِزقة العدوان. 

بدورهم أّكـد ناشـطون يف الجزيرة أن 
العبـث اإلماراتي يف سـقطرى لـن يطول، 
مشـريين إىل أبنـاء الجزيرة سـيواصلون 
النضـال حتى طـرد املحتّلـني وحلفائهم 

ومرتِزقتهم وأدواتهم. 
وأضافـوا يف منشـورات عـىل مواقـع 
التواصـل االجتماعي، أن اإلمـارات تعبث 
بسقطرى وبإذن الله لن يطول عبثها ولن 
واإلرسائيليني  لإلماراتيني  سـقطرى  نرتك 
ليتقاسـموها مـا دام فينـا روح وعـرق 

تنبض.

املرتجُق بظ سجغج غساصثُم تسجغجات سسضرغئ ضثمئ لاخسغث 
اقظاعاضات سطى صئائض وادي سئغثة بمأرب

تطمغٌح جسعدّي بصخش «اقظاصالغ» بسث تعثغثاته 
بتسط املسرضئ سسضرغاً يف تدرطعت

 : طاابسات 
دخل املرتِزُق صغري بن عزيز رجل االحتالل 
اإلماراتـي يف اليمـن واملعـني من قبـل تحالف 
العدوان رئيسـاً ألركان حكومـة الفنادق، عىل 
خـط املواجهـة بـني قبائـل مـأرب ومرتِزقة 

ام.  العدوان امُلستمّرة منذ ٣ أَيـَّ
وبحسـب مصـادر مطلعة، أمس السـبت، 
فقد استقدم املرتِزق صغري بن عزيز تعزيزات 
عسـكرية ضخمـة عـىل تخـوم قبائـل وادي 
عبيدة، استعداداً لالنقضاض عىل األخرية، بعد 
أن توعـد، يوم أمـس األول، باقتحـام منطقة 
«غويريـان» يف مديريـة وادي عبيـدة للقضاء 

عىل القبائل املحتشدة يف هذه املنطقة. 
التـي  التعزيـزات  بـأن  املصـادر  وأَفـادت 
اسـتقدمها املرتِزق بن عزيز إىل مأرب تتضمن 

مدرعات عسـكرية ضخمـة ودبابات وعرشات 
من األطقم وعربات الجند. 

يأتي ذلـك يف وقٍت تعيش فيـه مدينة مأرب 
املحتّلـة مواجهـات مسـلحة هـي األعنف بني 
مرتِزقـة العـدوان وبـني وقبائـل آل حريقدان، 
سـقط خاللها ما يقارب ١٩ قتيـالً، وذلك عىل 
خلفية مطالـب أبناء القبيلـة يف الحصول عىل 
حصتهـم من النفـط، يف حني تواصل مليشـيا 

حـزب «»اإلصـالح»» العميـل اعتداءاتهـا عىل 
املواطنـني وأبنـاء القبائـل يف مناطـق مـأرب 

املحتّلة. 
بدورهـا أدانـت السـلطة املحليـة الوطنية 
بمحافظـة مـأرب، الجريمـة التـي ارتكبتهـا 
مليشـيا مرتِزقة العدوان السـعودّي األمريكي 
اإلماراتـي بحـق آل حريقـدان يف وادي عبيـدة 
والتـي راح ضحيتهـا عـدد كبـري مـن القتـىل 

والجرحى. 

 وقالـت السـلطة املحليـة يف بيـاٍن، أمـس 
السـبت: إن هذه الجريمة التـي تتناىف مع ُكـّل 
األديان واملواثيق الدولية واإلنسانية، تضاف إىل 
سـجل الجرائم التي ارتكبتها مليشـيا العدوان 
بحـق املواطنـني، مبينـًة أن مليشـيا العـدوان 
اسـتهدفت بقذائف الدبابة تجمعـاً للمواطنني 
من آل حريقـدان يف منطقة غويربـان، ما أَدَّى 
إىل سـقوط قتىل وجرحى واحـرتاق مقطورتي 

وقود.

 : طاابسات 
أطلقت السعوديُّة، أمس السبت، تحذيراٍت 
جديدًة ملا يسـمى املجلـس االنتقايل بعد تهديد 
األخري بحسـم املعركة عسكريٍّا يف حرضموت 
األوىل  العسـكرية  املنطقـة  مقاتـيل  وطـرد 
الواقعـة تحت سـيطرة حـزب «»اإلصالح»»، 
بقوة السـالح، يف حـني يأتي هـذا التهديد من 
قبل الرياض التـي تعمل بتفاهم مع أبو ظبي 
عىل إطالـة أمد الرصاعـات يف املناطق املحتّلة 
دون أي حسـم مـن قبـل أي فصيـل مرتِزق، 
وذلك بغرض إبقاء الرصاعات واملعارك البينية 
كغطاٍء عىل التَحـّركات السـعوديّة اإلماراتية 
الرامية إىل بسط النفوذ والهيمنة ونهب ثروات 

ومقدرات اليمنيني. 
وجاءت التحذيرات السـعوديّة عىل لسـان 
الصحفـي السـعودّي املقرب مـن ويل العهد، 

سـلمان عسـكر، الـذي أّكــد يف مداخلـٍة مع 
قنـاة «اإلخبارية السـعوديّة»، أمس السـبت، 
أن تحالـف العـدوان لـن يقف مكتـوف األيدي 
تجـاه فـوىض االنتقايل يف حرضمـوت، يف حني 
أن التجاهـل السـعودّي ملعـارك االنتقـايل مع 
«»اإلصـالح»» يف أبـني وشـبوة قبـل شـهرين 

أن  معناهـا  الترصيحـات  هـذه  أن  يكشـف 
السـعوديّة سـتقاتل؛ ِمـن أجـل إطالـة أمـد 

الرصاعات بني فصائل املرتِزقة. 
بالحسـم  هـّدد  قـد  االنتقـايل  وكان  هـذا 
مـا  وطـرد  حرضمـوت  وادي  يف  العسـكري 
تسمى املنطقة العسـكرية األوىل منها بالقوة، 
َحيُث أوضح املتحدث الرسـمي باسم املجلس، 

املرتـِزق عـيل الكثـريي، أن مرتِزقـة االنتقـايل 
سـوف يحسـمون املعركة ويدحـرون مرتِزقة 
«»اإلصالح»»، فيما تأتي هذه الرصاعات يف ظل 
حملة ممنهجـة الجتثاث حـزب «»اإلصالح»» 
مـن املشـهد بعـد أن قـدم خدماتـه لتحالـف 
العـدوان طيلة ثمان سـنوات فكانـت املكافأة 

هي االجتثاث. 

شغما السططئ المتطغئ العذظغئ تساظضر جرائط طرتِجصئ السثوان بتص صئائض «آل ترغصثان».. 

ُط إلبصاء الخراسات ُطسامّرة دون تسط تاى غاسظى تمرغر ضاطض المثّططات: شغما الرغاُض تثطِّ

طعصٌع أطرغضغ غثسع بقده إىل إظعاء طحارضئ 
واحظطظ يف السثوان سطى الغمظ

 : طاابسات 
دعا موقٌع أمريكي، أمس السـبت، بالده إىل إنهـاء التواطؤ يف حرب اليمن 
الوحشـية امُلسـتمّرة منذ ٨ سـنوات، مبينًا أن عىل الكونغـرس إذَا كان فعالً 
يريد إنهاء الحرب فعليه أن يبدأ من خالل العمل عىل إنهاء الدعم العسـكري 
واالستخباراتي واللوجستي األمريكي لتحالف العدوان الذي تقوده السعوديّة 

يف الحرب املروعة باليمن. 
وأوضح موقع «كومون دريمز» األمريكي، أن أكثر من ٤٠٠ ألف شـخص 
قتلوا منذ بدء العدوان يف اليمن، مما يجعلها أسـوأ كارثة إنسـانية يف العالم، 
وفقاً لألمم املتحدة.. فال يمكن السـماح للوالء الحزبي بتجاوز معاناة شعب 
اليمن، مبينًا أنه كان لدى الرئيس بايدن متسع من الوقت إلنهاء هذه الحرب 

الكارثية، لكنه فشل يف القيام بذلك. 
وقال املوقع إنـه يجب أن يترصف الكونغرس، وهو عىل أرضية صلبة من 
َحيُث سلطته الدستورية.، منوًِّها إىل أنه قبل ثالثة وخمسني عاماً، دعا املغني 
العاملي الربيطاني «جون لينون» األمريكيني إىل التَحّرك الجاد إلنهاء الحرب يف 
فيتنام، والتي اسـتغرقت لألسف ست سـنوات أُخرى، ومع ذلك يمكننا اليوم 
إقنـاع الكونغرس بتمرير قرار سـلطات الحرب إلنهـاء التواطؤ األمريكي يف 

كارثة اليمن. 
َوأََضــاَف املوقـع األمريكي أن الرتكيـز يجب أن يكون عـىل إنهاء معاناة 

اليمنيني، التي يرمز إليها شعار «اليمن ال يستطيع االنتظار».

خظساُء الصثغمئ تثااُط شسالغاِت الثضرى 
السظعغئ لطحعغث

 : تسغظ الضثس 
اختتمـت مديريـة صنعـاء القديمـة بأمانـة العاصمة، أمس، أنشـطتَها 
املتنوعَة يف الذكرى السـنوية للشـهيد بفعالية ختامية حاشـدة يف قاعة باب 

السباح. 
الفعاليـُة أقامهـا املجلُس املحـيل واملكتب اإلرشايف بحضور شـعبي غفري 
وحرضها أمـنُي عام املجلس املحيل باملديرية العقيـد مجاهد الغيل واملرشف 
االجتماعـي محمـد حجـر ومدير شـؤون األحياء الشـيخ يحيى الشـقاقي 

والهيئة اإلدارية ومدراء املكاتب التنفيذية باملديرية.
وألقيـت كلمتان من قبل مدير عام املديرية العميد مهدي عرهب ومرشف 
عام املديرية رزق غرارة أشـادتا يف مجملهما بأهميّة إحياء املناسبة؛ عرفانًا 
ألولئـك الشـهداء العظمـاء الذي قدمـوا دماءهـم الزكية دفاعـاً عن األرض 

والعرض وعن سيادة واستقالل الوطن. 
وأشاد عرهب وغرارة بتفاُعِل أبناء املديرية يف إحياِء الفعاليات يف املساجد 
واألحياء والساحات واملدارس وزيارة روضات الشهداء، مؤّكـَدين امليضَّ عىل 
نهِجهـم حتى تحقيـق األهداف بالسـيادة وتحرير كل اليمن التـي بذلوا من 

أجلها ُمَهَجهم وأثمرت عزًة وحريًة ونرصاً.
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- بدايـًة أُسـتاذ محمـود مـىض ما يقـارب ٣ 
سـنوات منـذ تعيينكم نائبـاً لرئيـس الوزراء 
لشـؤون الرؤيـة الوطنيـة – رئيسـاً للمكتب 
التنفيـذي إلدارة الرؤيـة الوطنية.. ماذا قدمت 
هـذه الرؤية لبنـاء الدولة اليمنيـة الحديثة يف 
استكمال مرشوع الشـهيد الصماد (يد تحمي 

ويد تبني)؟
«املسـرية»  صحيفـة  يف  لكـم  أشـُكُر  أوالً 
اهتماَمكم ومتابعتَكم ملجمل القضايا الوطنية، 
وقبـَل الحديث عـن مرشوع الرؤيـة الوطنية، 
نَُودُّ التأكيـد ونحن نحتفل بالذكرى السـنوية 
للشـهيد عـىل أن دماَء الشـهداء األبـرار الذين 
انطلقـوا ملواجهـة العـدوان بوعـٍي وإخالص، 
هـم من صنعـوا بدمائهم الزكيـة االنتصارات 
وانترصوا لقيـم الكرامة والعزة واالسـتقالل، 
ولوال تلك التضحيـات وذلك الَعطاء الذي قدمه 
شـهداؤنا، مـا كان لنـا أن نتحـدََّث اليـوم من 
مصـدر قوة، ونرسـم خطوَط املسـتقبل بثقٍة 
واقتدار لنجسـد بالرؤية الوطنية نهَج العطاء 
والبذل الذي غرسـه فينـا الشـهداُء العظماء، 
فسـالم الله عليهم وإنَّا عـىل دربهم ومآثرهم 
سـائرون، ونعاهد اللـه ونعاهدهم بأن نمَيض 
لتحقيق األهداف التي ِمن أجِلها بذلوا أنفسهم 

ودماَءهم.
وبالنسـبة ملـرشوع الرؤيـة الوطنيـة لبناء 
الدولـة اليمنيـة الحديثـة فقـد جـاء مرتجماً 
اد «يٌد  لشعار الرئيس الشهيد صالح عيل الصمَّ
تحمي ويـد تبني» وُملبياً لتطلعـات ُكـّل أبناء 
اليمن الذين يتوقون لحياٍة كريمة، ودولٍة قوية 
قادرة عىل تحقيق التنمية يف مختلف املجاالت، 
انطالقـاً مـن املقومـات واإلْمَكانـات البرشية 
والثروات االقتصاديـة املتنوعة التي تمتاز بها 

اليمن عن غريها. 
وطنياً  وتعتـرب الرؤيـة الوطنيـة مرشوعـاً 
َكبرياً أطلقه الرئيس الشـهيد الصمـاد إيَمـاناً 
منـه بأهميّة البنـاء والتنمية بكافـة أبعادها 
االقتصادية واالجتماعية واإلدارية واملؤّسسية 
وجـه  يف  العسـكرية  االنتصـارات  ومواكبـة 
العـدوان ومرتِزقتـه، وتعـد الرؤيـة الوطنيـة 
عـن  يعـرب  فريـداً  ونموذجـاً  فارقـة  عالمـًة 

طموحات وتطلعات كافة اليمنيني وتستهدف 
تحقيق مسـتقبل أكثر نمواً وازدهـاراً وتطوراً 
يهتـم ببناء الدولـة اليمنيـة الحديثة وتحقيق 
رضا املواطنـني وتلبية احتياجاتهم وتحسـني 
كافة الخدمات املقدمة إليهم، وهي تسـتند إىل 
توجيهـات َوموجهات السـيد القائـد عبدامللك 
بـدر الديـن الحوثـي -سـالم الله عليـه- وإىل 
توجيهات األخ الرئيس مهدي املشاط -حفظه 
اللـه- الحريصة عـىل امليض يف مسـار تحقيق 
مسـتهدفات الرؤيـة الوطنيـة وفـق أولويات 
تكـوُن لها نتائج وآثار ملموسـة، وبالرغم من 
ُكـّل التحديات التي يفرضها العدوان والحصار 
إالَّ أن الرؤيـة الوطنية اسـتطاعت خالل ثالث 
سـنوات من تحريـك كافة مؤّسسـات الدولة 
َوتنفيذ عدة برامج َومشاريع ذات أولوية تلبي 
احتياجـات الواقع عىل املـدى القصري وتكون 
أََساسـاً لتنفيـذ مشـاريع تحولية يكـون لها 

نتائج وآثار عىل املدى املتوسط والطويل. 
وتضمنت الرؤية نحـو ١٢ محوراً للتعاطي 
مـع ٣٩ تحديـاً تواجـه اليمـن، و١٢٧ هدفـاً 
ثـالث  خـالل  تحقيقهـا  سـيتم  اسـرتاتيجياً 
التعـايف  مرحلـة  األوىل:  املرحلـة  مراحـل، 
والصمـود ٢٠٢٠ – ٢٠١٩م، املرحلـة الثانيـة 
 –  ٢٠٣٠ الثالثـة  املرحلـة  ٢٠٢١م،   –  ٢٠٢٥
٢٠٢٦م وكان أبرز تحدي لألطر املشكلة إلدارة 
تنفيـذ الرؤية يف ظل الوضـع الصعب والحالة 
السـيئة التـي تعانيهـا الجهـات الحكوميـة 
والضعـف الكبري يف مسـتوى األداء املؤّسـيس 
وغيـاب العملية اإلدارية بـكل عنارصها ومنذ 
اللحظـة األوىل لتكليفنـا وتحميلنا مسـؤولية 
إدارة تنفيذ الرؤية لبناء الدولة، بدأنا وبالتوكل 
عـىل اللـه ومـن نقطـة الصفـر عىل تشـكيل 
الوحـدات الفنيـة يف املكتـب التنفيـذي وفقـاً 
لآلليـة التنفيذية والبنـاء التنظيمـي واختيار 
ما وأن املتخصصـني يف  املتخصصـني ال ِســيـَّ
املهـارات التخطيطية محدوديـن، بعضهم تم 
اسـتقطابهم للعمـل خارج الوطـن وبعضهم 
يعملـون مـع املنظمـات أَو القطـاع الخاص، 
وبأجوٍر عالية، وقد وفقنا بكادٍر متميز سـواًء 
رؤسـاء وأعضـاء الوحدات أَو املسـاعدين لهم 

وبعد ذلك تم تشـكيل الوحـدات التنفيذية عىل 
املستوى املركزي واملحيل وفقاً لأللية التنفيذية 
ثم بدأنا بإعداد الخطة العامة للدولة والخطط 
التفصيليـة التنفيذية للمرحلـة األوىل ٢٠١٩ – 
٢٠٢٠م وفقـاً ملنهجية وآليـات موحدة، وكان 
عمالً شـاقاً لم تعتَـْده مؤّسسـات الدولة ولم 
يقترص العمل عىل إعداد الخطط وإنما ترسيخ 
ثقافة التخطيط َوالرصـد واملتابعة، ثم انتقلنا 
إىل عملية تحليل وتشخيص الوضع الراهن عىل 
املسـتوى املؤّسـيس والقطاعي والكيل مركزياً 
ومحليـاً وفق أفضل املنهجيات الحديثة، ودليل 
التخطيط االسـرتاتيجي القومي، وبفضل الله 
وبتضاُفـِر جهود الجميع تـم إنجاز هذا العمل 

وألول مرة يف تاريخ الدولة وعىل أََسـاس نتائج 
التحليـل تم إعـداد الخطة الخمسـية املرحلية 
منهجيـة  إطـار  يف  ٢٠٢٥م   -٢٠٢١ الثانيـة 
التشـاركي  القومي  االسـرتاتيجي  التخطيـط 
آخذين يف االعتبار موجهـات القيادة، َوانبثقت 
عنهـا الخطـط التنفيذيـة والتفصيليـة للعام 
٢٠٢١م والتـي لألسـف الشـديد لـم تمول من 
املاليـة، ممـا أَدَّى إىل تراجـع حالـة الحمـاس 
والتفاعل الذي كان قد تحّقق داخل مؤّسسات 
الدولة، رغم ذلـك تجاوزنا هذا العائق ومضينا 
يف ترحيـل املشـاريع التـي لـم تنفـذ إىل خطة 
العام ٢٠٢٢م، ومن أهم املعالجات التي تبنتها 
القيادة لتعزيز وتفعيل جميع املعنيني تشكيل 
القطاعات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للرؤية 
الوطنية برئاسـة األخ رئيس املجلس السيايس 
األعـىل، ومن ثم التحـول إىل التاريـخ الهجري 
لتصبـح خطـة العـام ١٤٤٤هــ وتـم تمويل 
األولويات امللحة عىل املسـتوى املركزي واملحيل 
وفقـاً لإلْمَكانات املتاحة للدولـة، ونحن نعترب 
أن ترسيخ ثقافة التخطيط والتنظيم واملتابعة 

والتقييم هو إنجاز ال يستهان به. 
 

- ما أبرُز األعمال التي أنجزتها الرؤية الوطنية 
خالل الفرتة املاضية؟

مـن أهم األعمـال التـي أنجزتهـا الرؤية يف 
هذه الفرتة القصرية واالسـتثنائية، هي عملية 
تحليل الوضع الراهن عىل مستوى ُكـّل وحدات 
الخدمة العامة املركزية واملحلية، تحليالً واقعياً 
عملـت من خالله كافـة الجهات عىل دراسـة 
وتحديد الصعوبات واإلشكاليات واالحتياجات 
للنهـوض والتغيـري، وحـّددت مكامـن القوة 
والضعف والفرص املتاحـة لالنطالق وتحقيق 
األهداف العامة، وبالتايل توفـرت لدينا بيانات 
حقيقيـة ُخُصوصاً يف املحليات التي شـخصت 
الوضـع عىل مسـتوى املديريـات واملحافظات 
الذي أعطانا صورة واضحة للميزة التنافسـية 
عىل مسـتوى ُكـّل مديرية، وتم تحديد املرافق 
الخدميـة والبنـى التحتيـة القائمـة ومـن ثم 
تحديد االحتيـاج كي تتمّكن الدولة مسـتقبالً 
من تغطية ذلك بشـكٍل متدرج يف إطار الخطط 

ظائُإ رئغج العزراء لحآون الرؤغئ العذظغئ طتمعد الةظغث شغ تعاٍر لختغفئ «المسغرة»:

الرؤغئ العذظغئ طحروع وذظغ ضئري أذطصه الرئغج الحعغث 
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  ظطمُح خقل السظعات 
الصادطئ إلى تطعغِر 

الاسطغط وتثفغِخ 
طسثل الفصر ووخعل 
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املرحلية واإلْمَكانات املتاحة. 
بعـد ذلـك انطلقت الجهـات عـرب الوحدات 
التنفيذيـة فيهـا إىل تحديـد األولويـات وبنـاء 
اسـتيعاب  مـع  تشـاركية  بصـورٍة  الخطـط 
الخطـط  إىل  ُوُصــوالً  القيـادة،  موجهـات 
التنفيذيـة التي حـّددت املشـاريع واإلجراءات 
والتكلفة والفرتة الزمنية عىل مسـتوى الخطة 
بشكٍل عام وعىل مسـتوى إجراءات وتفاصيل 

ُكـّل مرشوع. 
كما أن الرؤيـة الوطنية قد حّددت مجموعة 
من املستهدفات ينبغي تحقيقها خالل سنوات 
الرؤية الــ١٢، منها عىل سـبيل املثال تحقيق 
مسـتوى نوعي لليمن يف مـؤرش جودة التعليم 
األََسـايس ليصل اليمن إىل املرتبـة ٩٠ بني دول 
العالم، وتخفيض معدل األمية بني السـكان إىل 
أقل مـن ٢٠ باملِئة، وتخفيض معدل الفقر بني 

السكان إىل أقل من ٢٠ باملِئة. 
كذلك الوصول إىل مسـتوى رضا املواطن عن 
الخدمـات الحكوميـة ضمن أفضـل ٨٠ دولة، 
والوصول بمعدل انتشـار التأمني الصحي بني 
السكان إىل ما فوق ٥٠ ٪، ووصول ٥ جامعات 
بـني أفضل جامعـات العالـم العربـي، وبلوغ 
اليمـن يف مؤرش العدالـة الـدويل إىل املرتبة ٦٠ 
مـن بـني دول العالم، وتحسـني مـؤرش األداء 
البيئي إىل املرتبة ٨٠ بني دول العالم وتحسـني 
مرتبـة اليمـن يف مجال االبتـكار إىل املرتبة ٩٥ 
بني دول العالم.. وغريها من املستهدفات التي 

تضمنتها الرؤية الوطنية. 
ونحـن اآلن يف العام الثاني من تنفيذ الخطة 
املرحليـة الثانيـة املحـّددة بخمـس سـنوات، 
واملؤرشات يف مجملها تشـري إىل أن مؤّسسـات 
الدولـة تحّقـق نجاحـات محـدودة يف التنفيذ 
رغم شـحة املـوارد وظروف البلـد االقتصادية 
التي سببها الرتكة الثقيلة من االختالالت التي 
خلفهـا النظام السـابق ومـا ألحقـه العدوان 
والحصـار للعام الثامن مـن دمار عىل التوايل.. 
ومع رعاية واهتمام قائد الثورة وكذلك رئيس 
املجلـس السـيايس األعىل أَدَّى ذلـك إىل تحقيق 
تفاعل كبـري يف مؤّسسـات الدولة سـواًء عىل 
املسـتوى املركـزي أَو املحيل، لذلك أنـا متفاءٌل 
بأن نصـل مع نهايـة الفرتة الزمنيـة املحّددة 
للرؤيـة الوطنية إىل تحقيق كافة املسـتهدفات 

-إن شاء الله- عىل أرض الواقع. 
 

- ما هـي الدالالُت واألبعاُد واألهميّة يف مرشوع 
«يـد تحمـي ويد تبنـي» وهل هنـاك تحديات 
ومعوقات تحـول دون تنفيذ الرؤيـة الوطنية 
لبنـاء الدولة اليمنية الحديثة بمعنى اسـتمرار 
العـدوان والحصـار االقتصـادي سـيؤثر عىل 

تنفيذ الرؤية وماذا عن طرق التصدي؟ 
من أبـرز الـدالالت التي يجسـدها مرشوع 
الرؤية الوطنية أنها كانت فكرة وطنية خالصة 
تـم صياغتها وإعدادها ويتـم تنفيذها بأيادي 
وطنية كونها تمثل مرشوعاً لحارض ومستقبل 
الوطن، يتوج النجاحات واالنتصارات يف املسار 
التنمـوي  املجـال  يف  نجاحـات  إىل  العسـكري 

بكافة قطاعاته. 
وممـا ال شـك فيـه أن اسـتمرار الحصـار 
والعـدوان يؤثـر عىل املوازنـة العامـة للدولة، 
وانخفاض اإليـرادات املالية التـي تعد متطلباً 
أََساسـياً لتنفيذ الربامج واملشاريع وُخُصوصاً 
املشـاريع التنمويـة التحولية التـي تحتاج إىل 
تمويالٍت كبـرية، إالَّ أن هذه التحديات ال يمكن 
أن تقـف عائقـاً أمام املـيض يف تحقيق غايات 
وتوّجـهـات الرؤيـة وتنفيذ الخطـط املرحلية 
والسـنوية التـي تركز عـىل أولويـات محّددة 
تراعي الواقع وتنظر إىل املسـتقبل بروٍح عالية 
ورؤيـٍة صائبـة وحكيمـة تجعـل املواطـن يف 
صلـب االهتمامـات، باإلضافـة إىل البحث عن 
بدائٍل متعددة من خالل حشـد املوارد وإرشاك 
املجتمـع والقطـاع الخاص واالسـتفادة املثىل 
مـن املـوارد الذاتيـة املحـدودة وتوجيههـا يف 
تحقيق مخرجـات ونتائج تعزز من مسـتوى 
األداء وتحسني الخدمات َوتعزيز معدالت النمو 

االقتصادي وتعزيز التماسك املجتمعي. 

والحقيقـة أن الجميـع يعلـم الوضـع الذي 
كانـت عليـه مؤّسسـات الدولة قبـل مرشوع 
الرؤيـة الوطنيـة، أضـف إىل ذلك الحالـة التي 
كانـت تدار بها مؤّسسـات الدولة يف السـابق، 
والفسـاد املـايل واإلداري الـذي سـاد مفاصل 
الـوزارات والهيئـات واملصالح نتيجة لفسـاد 
النظام السـيايس الذي عمل عىل تعطيل برامج 
التنميـة االقتصاديـة بـكل جوانبهـا؛ إرضـاًء 
ألجنـدات إقليمية ودولية جعلـت اليمن الغني 
بالثـروات والبلـد الزراعـي يسـتورد ٩٣ ٪ من 
السـلع واملنتجات وعـىل رأس ذلك القمح، كما 
أن غيـاب التخطيط بمعناه الشـامل وتجاذب 
الصالحيـات، وحالـة العشـوائية واالرتجالية 
يف اتِّخاذ القرارات، وغياب التقييم واملسـاءلة، 
ُكـّل ذلك جعل من الوظيفة العامة واملسؤولية 

مغنماً ولو عىل حساب مصلحة الوطن. 
لإلنسـان  باسـتهدافه  العـدواُن  وجـاء 
واملقدرات، فكان من أولويـات أجندته تعطيُل 
مؤّسسـات الدولة بشـكٍل عام، فمثل هذا أكرب 
تَـَحـــدٍّ للقـوى الوطنيـة وللقـوى الثوريـة 
وبفضـل الله سـبحانه وتعـاىل وبفضل جهود 
املخلصـني مـن القيـادات اإلداريـة والعاملني 
نحافـظ  أن  اسـتطعنا  الدولـة  مؤّسسـات  يف 
عـىل مؤّسسـات الدولـة رغـم ُكــّل الظروف 
والتعقيـدات ورغـم القصـف الذي اسـتهدف 
صنعاء وكل محافظات الجمهورية ليل-نهار، 
وعىل الرغم من الحالة املعيشـية التي يعيشها 
موظفـو الدولـة عىل إثـر نقل عمليـات البنك 
املركـزي إىل عدن وانقطـاع املرتبـات، َوأَيْـضاً 
رغم الحصـار االقتصادي املتوحـش والخانق 
الـذي مـورس عىل شـعبنا، وأنتـم تعرفون أن 
موظفي الدولة هم الرشيحة األكثر ترضراً عىل 
اعتبار أنهم كانوا يعتمدون عىل املرتبات، ورغم 
ذلك اسـتمر املوظفون يعملون يف مؤّسساتهم 
ويمارسـون أنشطتهم واسـتطعنا بفضل الله 
سـبحانه وتعـاىل أن نحافـظ عىل مؤّسسـات 
الدولـة، واليـوم لـم نكتـِف بذلـك بل سـعينا 
للنهوض بالعمل املؤّسـيس وترسـيخ منهجية 
التخطيـط االسـرتاتيجي القومـي يف األجهزة 
العامة وتحسـني مستوى النضج الحكومي يف 
إدارة الخطط العامـة، ودعم صناعة القرارات 
املرتبطـة بإدارة تنفيـذ الرؤيـة الوطنية، كما 
عملنـا عـىل بنـاء القـدرات املؤّسسـية وبناء 
القدرات البرشية يف مؤّسسات الدولة وترسيخ 
ثقافـة التخطيط والتنظيم والتقييم، وهي من 
اللبنـات الهامـة لتحقيق أي نهـوض حقيقي 

عىل كافة املستويات. 
صحيح أن تداعيات العدوان والحصار أثرت 
بشـكٍل كبـري يف تنفيـذ املشـاريع االقتصادية 
املوظفـني،  مرتبـات  وتوفـري  والخدميـة، 
واملوازنات التشـغيلية للعديد من الجهات غري 
اإليرادية، إالَّ أننا لم ولن نتوقف وعملنا برعاية 
مبارشة من األخ رئيس املجلس السيايس األعىل 
عـىل إيجاد الحد األدنى من التخصيصات وفقاً 
ملـا هو متوفـر ويمكـن الحصول عليـه، علماً 
بأن هناك أنشـطة ومشـاريع نفذتها الجهات 
وبنتائـٍج جيـدة ُخُصوصـاً املشـاريع التـي ال 

تحتـاج إىل تكاليـٍف كبـرية، كإنشـاء خدمات 
الجمهـور واإلصالحات القانونية واملؤّسسـية 
ومشـاريع البناء التنظيمي وبعض املشـاريع 

النوعية وغريها. 
إىل جانـب السـعي للدفع بالقطـاع الخاص 
لتنفيـذ مجموعة من املشـاريع االسـتثمارية 
التنميـة  تحقيـق  يف  تصـب  التـي  ُخُصوصـاً 
املسـتدامة، والبحـث كذلك مـع املجلس األعىل 
للشـؤون اإلنسـانية عن كيفية الحصول عىل 

بعض التمويالت للمشاريع التنموية. 
 

- وماذا عن الخطط والربامج التي سـوف تنفذ 
يف املرحلـة القادمـة، وما هي طريقـه املتابعة 
والتقييـم عىل تنفيذ الخطط مـن قبلكم.. كون 
الرؤية الوطنية أََساسـها التطويـر والبناء ويف 
مضمونها هـو التخطيط والتنظيـم والتوجيه 

واملتابعة والتقييم؟
تضمنـت الخطة املرحليـة الثانية والخطط 
السنوية عدداً من التوّجـهات االسرتاتيجية يف 

كافة املجاالت منها:
 � التغطيـة الشـاملة مـن الخدمـات عـىل 
مستوى األرياف يف الخطط السنوية القادمة يف 
إطار تخطيط تشاركي تتكامل فيه القطاعات 
لتكون التغطية الشاملة بالخدمات األََساسية 
املسـتوى  عـىل  املتكاملـة  التنميـة  لتحقيـق 

االقتصادي واالجتماعي والثقايف. 
التـي  الخدمـات  مسـتوى  يف  الوصـول   �
يقدمها القطاع الحكومي إىل درجة التنافسية 
يف الجـودة والنوعيـة مع نظرياتهـا يف القطاع 
الخـاص وتقديمهـا للمواطـن بشـكٍل ميرس 

وأسعاٍر مقبولة للمواطن. 
- إعداد دراسات تفصيلية وشاملة ملشاريع 
اسـرتاتيجية تنفذها الجهات يف إطار خططها 

إلعادة اإلعمار. 
- تطوير الحماية االجتماعية لرتسـيخ قيم 
العدالة االجتماعية والتكافل واإلحسان لتوفري 
حيـاة كريمة للمواطن وعـىل وجه الخصوص 
االحتياجـات  وذوي  ضعفـاً  األكثـر  الفئـات 

ة وأرس الشهداء.  الَخاصَّ
يف  املحليـة  املجتمعـات  مسـاهمة  رفـع   -
التنميـة وتشـجيع العمـل التعاونـي لتعزيـز 

الصمود وتماسك املجتمع. 
- التدخل الرسيع للحد من الفقر عرب برامج 
التمكني االقتصادي لألرس والفئات األشد فقراً. 
- دراسـة تأمني مصادر الطاقة الكهربائية 
يلبـي  بمـا  البديلـة  الطاقـة  نحـو  والتحـول 

احتياجات املجتمع والتنمية.
- تطويـر النظـام الصحـي لتقديـم كافـة 
خدمـات الرعايـة الصحيـة وخدمـات الطـب 
والتأهيلية  والعالجيـة  التشـخيصية  العالجي 
مـن  الذاتـي  االكتفـاء  تحقيـق  إىل  ُوُصــوالً 
الخدمـات الطبيـة النوعيـة وتوفـري األدويـة 

وضمان الوصول والحصول عليها. 
 

- قائـد الثورة يف خطاباتـه يتطرق للعمل عىل 
اإلصالح املؤّسيس واحتواء الكفاءات والتطوير 
واالسـتثمار يف جميـع املجـاالت.. صـف لنـا 

مـاذا قدمـت الرؤيـة الوطنيـة عىل املسـتوى 
االقتصادي واالجتماعـي والخدمي والتنموي؟ 
تعد توجيهات وموجهات السـيد القائد أََساساً 
لتحديـد األولويـات والتـي يتـم ترجمتها إىل 
برامج ومشـاريع ضمـن الخطـط ومتابعتها 
وقياس مسـتوى التقـدم يف تحقيقها، يف إطاٍر 
تكامـيل بـني كافـة أطـراف منظومـة العمل 
والجميع يعمل ِمن أجل التكامل ووحدة املسار 

ُوُصـوالً إىل تحقيق املستهدفات. 
وقدمت مشـاريع الرؤية إنجازات سـيكون 
أثرهـا أكثر وضوحاً يف السـنوات القادمة كون 
الـرؤى ال يمكن قيـاس نتائجهـا وآثارها عىل 
املستوى القصري بشكٍل كامل وستكون آثارها 
عىل املدى املتوسط والطويل، وتحّققت بالفعل 
بعض النتائج، وأولها املحافظة عىل اسـتقرار 
العملـة الوطنية والبدء بتحقيـق معدالت نمو 
اقتصـادي موجبة بعد تراجـع وانكماش حاد 
منـذ بدايـة العـدوان نتيجة عـودة القطاعات 
اإلنتاجيـة والخدميـة للعمـل وزيـادة اإلنتاج 
اإلنتـاج  وزيـادة  النمـو  تواصـل  أن  ويتوقـع 
خـالل السـنوات القادمة األمر الذي سيسـهم 
يف تخفيـض معـدالت البطالة والفقـر وزيادة 
وتحسـني  واألرس  لألفـراد  الدخـل  معـدالت 
الخدمـات مـن بنيـة تحتيـة وتعليـم وصحة 
وكهربـاء وميـاه وتطويـر العمل املؤّسـيس يف 

كافة مؤّسسات الدولة. 
القيـادة  توليـه  الـذي  والدعـم  واالهتمـام 
الثوريـة ممثلة بقائـد الثورة السـيد عبدامللك 
بدر الديـن الحوثي، وكذلـك اإلرشاف واملتابعة 
اط  امُلستمّرة من قبل الرئيس املشري مهدي املشَّ
-رئيس املجلس السـيايس األعىل رئيس اللجنة 
العليـا للرؤية الوطنية، لعمليـة إعداد الخطط 
الوطنية ومتابعة مسـتوى تنفيذها من خالل 
ة بمتابعة  التقاريـر الربعية والسـنوية الَخاصَّ
وتقييم ُكـّل الجهـات، ُكـّل ذلك أعطى قيادات 
وموظفي الجهـات الحكومية دافعاً قوياً نحو 
تحقيق املزيـد من مؤرشات اإلنجـاز وتحقيق 
تقدم ملموس يف مستهدفات الرؤية الوطنية. 

وترجمـًة لتوجيهـات القيـادة الثورية فيما 
يخص اإلصالح املؤّسـيس واحتـواء الكفاءات 
والتطوير، فقد رّكزت عملية التطوير املؤّسيس 
عـىل البعد الداخيل والذي يهتم بتطوير وتعزيز 
للدولـة  اإلداري  الداخليـة للجهـاز  املقومـات 

ويقسم إىل أربع فئات:- 
الفئـة األوىل: تتضمـن تطويـر إطـار البنية 
(القوانـني  وتشـمل  والسياسـات  القانونيـة 
واللوائح والقرارات التي تحكم الجهاز اإلداري 

للدولة).
الفئة الثانية: تتعلـق بتطوير األتمتة ونظم 
املعلومـات بما تتضمنـه التكنولوجيا الحديثة 
التـي تسـهل عمليات حـرص وجمـع وتداول 
املعلومات داخل وخارج الجهاز اإلداري للدولة.

الفئـة الثالثـة: تختـص بتطويـر العنـرص 
البـرشي من خالل بناء قدراتـه ورفع كفاءته 
وتشـجيعه عـىل االبتـكار واالنتمـاء للوحـدة 

اإلدارية التي يعمل بها.
الفئـة الرابعة: تتنـاول ثقافـة العمل داخل 
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قيـم  واملتضمنـة  للدولـة  اإلداري  الجهـاز 
والسـلوك  الوظيفـي  واالنضبـاط  املسـئولية 
وأخالقيـات الوظيفة العامـة وإىل جانب نرش 
ثقافـة التعـاون وروح الفريـق بـني موظفي 

الجهاز اإلداري للدولة. 
ويختـص البعـد الثانـي: بالخدمـات التـي 
تقـدم للمواطنني ودرجـة إتاحتهـا وجودتها 
وتكلفتها وبتمكني املواطنني من الحصول عىل 
احتياجاتهم من خـالل منظومة خدمية تقوم 
عىل استخدام األساليب الحديثة ويف وقٍت مالئم 

وباألُسلُـوب الذي يتناسب مع دخل املواطن.
ويختـص البعـد الثالث: يف حوكمـة الجهاز 
اإلداري للدولـة بمـا يضمـن تعزيز املشـاركة 
املجتمعيـة وترسـيخ مبـادئ الشـفافية مـع 
تطويـر برامج مكافحة الفسـاد مما يزيد من 
ثقـة املواطن مـن ناحيـة ويضمن اسـتدامة 
جهود اإلصـالح اإلداري واملؤّسـيس من ناحيٍة 

أُخرى. 
إىل  نتجـه  أن  بمـكان  األهميّـة  مـن  وكان 
االهتمام ببناء القدرات؛ باعتبار الكادر البرشي 
هـو حجر الزاويـة يف عملية اإلصـالح وإحداث 
التغيري املنشـود، وقد تمّكنا يف املكتب التنفيذي 
مـن تدريـب مـا يقـارب مـن (١٦٠٠) متدرب 
اسـتهدفت أعضاء الوحدات التنفيذية املركزية 
برامـج  منهـا  واملحليـة،  والفرعيـة  الرئيسـة 
يف التخطيـط االسـرتاتيجي القومـي، وتحليـل 
الوضع الراهن، التخطيط التشاركي، التخطيط 

التنفيذي، وبرنامج إدارة املشاريع الحكومية. 
 

- تعـد الرؤيـة الوطنيـة لبناء الدولـة اليمنية 
الحديثـة مـن إنجـازات ثـوره ٢١ سـبتمرب، 
والعوامـل  االسـرتاتيجية  هـي  مـا  برأيكـم.. 
الرئيسة لبناء الدولة اليمنية الحديثة كمرشوٍع 
أطلقه الرئيس الشهيد الصماد كرضورٍة للبناء 

وتحقيق تطلعات الشعب اليمني؟
تعد ثورة ٢١ سبتمرب املجيدة مكسباً عظيماً 
للحرية واالسـتقالل  لشـعبنا اليمني، وعنواناً 
وبنـاء الدولـة اليمنيـة القويـة، بـل إن قيـام 
ثورة ٢١ سـبتمرب مثـل رضورة حتمية إلنقاذ 
شعبنا اليمني من تداعيات األوضاع السياسية 
واالقتصاديـة واألمنيـة التي كانـت قد وصلت 
إليهـا البالد، وكذلك للخـروج باليمن من حالة 
التبعية واالرتهان يف القرار السيايس والسيادي 
الـذي أوصلته إليه القوى السياسـية الحاكمة 

عىل مدى عقوٍد من الزمن. 
ومـرشوع الرؤيـة الوطنيـة لبنـاء الدولـة 
اليمنيـة الحديثـة بشـعاره «يـد تحمـي ويـد 
تبني» يعد من أهم إنجازات ثورة ٢١ سبتمرب، 
بوصفهـا اسـرتاتيجية وطنيـة شـملت ُكــّل 
املجاالت عىل املستوى السيايس وعىل املستوى 
االقتصـادي واالجتماعـي، فالخطـط املنبثقة 
عـن الرؤية الوطنية ركزت بشـكٍل مبارش عىل 
اإلصالح املؤّسـيس واملحافظة عىل مؤّسسـات 
الدولـة والنهوض بقدراتهـا، من خالل إصالح 
القوانـني واللوائـح والهيـاكل، َوأَيْـضاً إصالح 
املوارد البرشية التي كانت مختلة تماماً، وكذلك 
معالجـة موضـوع البنيـة املادية ملؤّسسـات 
وأتمتـة  املتاحـة،  لإلْمَكانـات  وفقـاً  الدولـة 
األعمـال لتحسـني ورفع مسـتوى األداء عىل 
ُكـّل املسـتويات، وتحسني وتطوير الخدمات 
التـي تقدمها مؤّسسـات الدولـة للمواطنني 
يف الجوانـب التعليميـة والصحيـة وخدمـات 

االتصال والطرق والنظافة. 
مشـكلة  الوطنيـة  الرؤيـة  عالجـت  كمـا 
التشـتت يف أداء مؤّسسـات الدولة، وعالجت 
التكامل الذي كان مفقوداً بني ُكـّل القطاعات 
والجهـات، كما عززت الرؤيـة الوطنية حالة 
التعـاون والتنسـيق بـني مختلـف الجهـات 
الحكومية، بحيث تسـتطيع ُكـّل الجهات من 
خـالل خطط الرؤية الوطنية تحقيق أهدافها 
املؤّسسية وتحقيق أهداف البلد االسرتاتيجية 
يف نفس الوقت، وما تحّقق هو اليشء اليسري. 

 
- وماذا عن التوّجـهات وسبل إنعاش القطاع 
الصناعـي َوالزراعـي واالستكشـايف وطـرق 

االسـتثمار.. وكيـف تسـاهم الرؤيـة الوطنية 
يف تشـجيع وتسـهيل التعاون مع املستثمرين 

ورجال األعمال يف االستثمار يف اليمن؟
حظـي القطـاع الخـاص باهتمـاٍم كبري يف 
الرؤيـة التي اعتربت تعزيز الرشاكة الحكومية 
مع القطاع الخاص هدفاً اسـرتاتيجياً، ونأمل 
من الجهـات املعنيـة العمل بإيجابيـة لتعزيز 
والخـاص  العـام  القطاعـني  بـني  الرشاكـة 
وتعزيـز الثقة بالدولة وإعـادة النظر يف بعض 
املمارسات الشخصية املخالفة لتوّجـه القيادة 
واالبتعـاد عن املمارسـات التعسـفية الطاردة 

للقطاع الخاص. 
ويف املرحلـة املاضيـة كانـت هنـاك مراكـز 
نفوذ تتحكم بالقرار السـيايس يف البلد وكانت 
تخضـع القطاع الخـاص للرشاكـة معها من 
موقـع نفوذهـا ومسـؤوليتها، لكننـا اليـوم 
نفكـر بطريقة جديدة لتجاوز هذا األُسـلُـوب 
الذي ال يليق بالدولة ومسـؤويل الدولة، لنؤّكـد 
أن الدولـة هـي التـي يجـب أن تدعـم القطاع 
الخاص وتوفر وتهيئ له الفرص االسـتثمارية 
وليس أشخاص الدولة، إيَمـاناً منا أن القطاع 
الخـاص محـور ارتـكاز التنميـة واالقتصاد، 
وكلما اتسـع نشـاط القطاع الخاص التجاري 
والصناعي واالستثماري كلما اتسعت التنمية 

بمفهومها الشامل. 
ومن خـالل توّجــه الدولـة لدعـم القطاع 
الخـاص بشـكٍل موضوعي ومؤّسـيس، ال بُـدَّ 
أن تسـعى الدولة لتوجيه هـذا القطاع للتحول 
من االسـترياد إىل اإلنتاج، فهنـاك فرص كثرية 
تمتلكهـا اليمـن واألولويـة يف هـذه الفـرص 
سـتكون للقطاع الخاص ورأس املال الوطني، 
وهنا أشـيد بالكثري من التجار الوطنيني الذين 
أثبتوا حرصهم عىل الوطن من خالل االستمرار 
والعمـل يف هـذه املرحلـة الصعبة التـي مرت 
وتمـر بها اليمن، ونرفع لهم الشـكر والتقدير 
عـىل ثباتهـم وصمودهم وعىل مشـاركتهم يف 
تلمس أحوال املواطنني ومشاركتهم يف تحقيق 
التكافل االجتماعي، وندعوهم إىل التحول نحو 
املشاريع اإلنتاجية التي يمكن االستفادة منها 
وسـيحّققون الربح ويحّققون الفائدة العامة 

للوطن. 
وإذا حّققنا نمواً وتطوراً عىل مستوى اليمن 
فبال شـك سيشـمل هذا النمو القطاع الخاص 

ويشمل املجتمع. 
ونحن نـدرك أن قطار التنمية يبـدأ أوالً من 
تعزيز دور مؤّسسـات الدولـة وتفعيل عملها 
وكذلـك تفعيل دور القطـاع الخاص والرشاكة 
معـه، باإلضافـة إىل الـدور املجتمعـي الفاعل 
من خالل املبـادرات املجتمعية التي ستسـهم 
يف إيجـاد تنمية خدميـة وزراعية يف العديد من 

املناطق واملحافظات. 
 

- هل من رؤية لرتتيب وإعادة البناء واإلصالح 
التقـدم  يواكـب  بمـا  والتنظيمـي  املؤّسـيس 
التكنلوجي املعلوماتي.. وهل يوجد لديكم ربط 
شبكي وتنسيق بينكم وبني الجهات الحكومية 
وكل وحداتها يف التدريب والتأهيل والعمل عىل 

نظام األتمتة؟ 

معظـم املشـاريع التـي تضمنتهـا الخطط 
السابقة والحالية ركزت عىل إصالح االختالالت 
األولويـات  أن  كمـا  واملؤّسسـية  التنظيميـة 
املتعلقـة باألتمتـة والتقنية والربط الشـبكي 

شملت معظم مؤّسسات الدولة. 
 

- مـن خالل مـا تضمنته الرؤيـة الوطنية من 
مراحل وخطط وتحول نوعي يف القطاع اإلداري 
ثنا عن ذلـك وما هي الخطط التي  للدولة.. حدِّ
قمتـم بها ويف أية مرحلة وهـل الخطط املنفذة 
مزمنـة.. ما خططكـم وترتيباتكم املسـتقبلية 

لفرتة ما بعد العدوان؟ 
كل ما تحدثنا عنه سـابًقا يجيب عىل الشق 
األول من هذا السؤال، أما ما يتعلق بالرتتيبات 
املستقبلية َفـإنَّه ومن خالل توّجـهات القيادة 
الثوريـة واضحـة املعالم ومـا تضمنته الرؤية 
مـن أهـداٍف اسـرتاتيجية، يفـرض عـىل ُكـّل 
مؤّسسات الدولة وقياداتها العمل الجاد وبكل 
الوسـائل واآلليـات والتوّجـهـات املتناسـقة 
واملتكاملـة التي مـن خاللها تسـتطيع الدولة 
تحديـد وتحقيـق املصالـح الوطنيـة ومن ثم 
اإلعـداد للقـوه الشـاملة وتعزيز قـدرة الدولة 
عـىل رسـم املسـتقبل والتطلعـات والطموح 
الـذي ترغب الدولة يف تحقيقهـا بإراَدة وطنية 
مسنودة بتوّجـٍه اسـرتاتيجي يستنُد إىل ِقيَِمنا 
يف  املتجـذرة  اإليَمـانيـة  وُهـِويَّتنـا  األصيلـة 

تاريخنا الديني والحضاري. 
 

- إضاءتُكم حول العمل النقابي يف اليمن.. وهل 
ـٌه وخطـط لديكم يف إعادة وتطوير  هناك توجُّ
العمـل النقابي، كما أن النقابات أََسـاس لبناء 
دولـة عظمـى كـون النقابـات سـوف تحّقق 
املزيد من التقدم واإلصالح املؤّسـيس والعدالة 

واملساواة بني كافة أبناء الشعب؟
العمُل املجتمعي املنظم هو ما تسعى الدولة 
لبنائه بالشـكل الصحيح ملا من شـأنه خدمة 

الصالح العام.
 

- هل من تعاوٍن إيجابي من الوزارات والجهات 
الحكومية يف العمل عـىل تنفيذ الرؤية الوطنية 
لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. وبرأيكم ماذا عن 
مدونة السـلوك الوظيفي.. هل ستكون بمثابة 
دليـل تقييم مؤّسـيس يلبـي آمـال وتطلعات 

الشعب اليمني؟
كما ذكرنا لكم سـابًقا أن مؤّسسات الدولة 
تفاعلت بشكٍل كبري، وعىل هذا األََساس عملت 
مؤّسسات الدولة وتشـاركت يف إعداد الخطط 
الخطـط  وإعـداد  الراهـن  الوضـع  وتحليـل 

التنفيذية ُوُصـوالً إىل عملية التنفيذ. 
ومدونـة السـلوك الوظيفـي هـي مـن أهم 
إنجـازات الرؤيـة الوطنيـة ضمـن مشـاريع 
وزارة الخدمـة املدنيـة َوالتي تعتـرب جزءاً من 
اإلصالحـات اإلدارية إلعـادة االعتبـار ملفهوم 
الوظيفـة العامة، وضبط املهام واملسـؤوليات 
بأخالقيـات وقيم وسـلوكيات تحّقق أوالً رضا 
اللـه تعـاىل، وتحّقق أعىل مسـتوى مـن رضا 
املواطنني الذين وجدت الدولة ومؤّسسـاتها يف 

األََساس لخدمتهم. 
وال شـك أنه حني يتحىل جميع املوظفني من 
أعـىل الهرم املؤّسـيس وحتى أسـفله باألخالق 
واستشـعار األمانـة واملسـؤولية عنـد أدائهم 
للمهـام واألعمـال املناطـة بهـم، َفــإنَّ ذلك 
سـيعزز من أداء الجهات ويسهل عىل املواطن 
الحصول عـىل الخدمات وإنجـاز املعامالت يف 
وقـٍت أرسع وجهـٍد أقل، ناهيكم عـن االلتزام 
باملبـادئ القرآنيـة والنبويـة والتي تشـكل يف 
َحــّد ذاتها رقابة إلهية يستشعر فيه الجميع 
الثـواب والعقـاب الربانـي، وبالتـايل تتشـّكل 
الرقابـُة الذاتيـة التي تعـد األََسـاَس للحد من 

الفساد بكل أشكاله وصوره. 
 

- دعوٌة ورسالة توّجـهونها للمستثمرين؟
مـن خـالل الفرص الواعـدة والكثـرية التي 
تمتلكهـا بالدنـا يف العديد من املجـاالت، ندعو 
املسـتثمرين ُخُصوصاً رؤوَس األموال الوطنية 
لالتّجـاه نحو املشـاريع االقتصادية اإلنتاجية 
الكبرية التي تحّقق لهم الربح وللوطن التنمية، 
وعدم االكتفاء، ُخُصوصاً إذَا ما قارن املستثمُر 
حجـَم العائـدات واألربـاح والتسـهيالت التي 
سـتمنُح له يف املشـاريع الزراعيـة واإلنتاجية 
ومشـاريع توليد الطاقـة النظيفـة والتعدين 

وغريها من املشاريع الواعدة. 
 

- يف آخـر هذا الحـوار ما الكلمـة التي تودون 
قولها عرب صحيفة «املسرية»؟

رسالتنا إىل مؤّسسات الدولة وكافة العاملني 
فيهـا أن يكونـوا عند مسـتوى املسـؤولية يف 
الوفـاء لهذا الشـعب الـذي قـدم أروع مالحم 
الصمود والتماسك والثبات والذي عانى الكثري 

والكثري. 
ونتوّجــه بالشـكر والتقدير لقائـد الثورة 
الـذي أدار ويدير هذه املعركـة بحنكة وحكمة 
عالية وقدرة فائقة عىل اعتبار أن هذا العدوان 
عدوان عاملي ال يقترص عىل العدوان العسكري، 
بل هناك مسـارات كثـرية للعدوان يسـتهدف 
ويسـتهدف  االجتماعـي  والنسـيج  املجتمـع 
الحالة األمنية للشعب اليمني ويستهدف لقمة 
عيشـه وهـذه اإلدارة هـي معجـزة التاريخ يف 

العرص الحارض. 
ونتوّجـه بالشكر والتقدير ملنتسبي جيشنا 
اليمنـي الذين يقدمـون أعظـم التضحيات يف 
مواجهة هذا العدوان واسـتطاعوا كرسه، كما 
نتوّجـه كذلك بالشكر والتقدير للقوى األمنية 
التي تسـهر عىل أمننـا حتى ننعم بالسـكينة 
العامـة، ونشـكر ُكــّل املخلصـني مـن أبنـاء 
الشعب اليمني الذين صمدوا وكان لصمودهم 
الفضـل بعد اللـه لتحقيـق هـذه االنتصارات 
وأخـرياً نؤّكـد بـأن يمـن اإليَمــان والحكمة 
سـينترص وسيسـتمر يحمي أرَضـه وِعرَضه 
وِقيََمه ومبادئه وحريته واسـتقالله بشجاعٍة 
وإباء، وسيواصل مسـريته يف البناء والنهوض 
وبصـريٍة  وبوعـٍي  ُصلبـة  بـإراَدٍة  والتنميـة 

وبالتوكل عىل الله.

حوار
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عض ظشطُص ِطَطشَّ اقعامام 
بأجر الحعثاء باخااام 

الثضرى؟!
سثظان سطغ الضئسغ

فعاليـات وندوات وأمسـيات 
أُقيمت يف ربـوع اليمن املتحّررة 
السـنوية  الذكـرى  بمناسـبة 
للشـهيد، صور الشهداء تعلقت 
يف الشـوارع والطرقات، زيارات 
صور  ملعارض  ورسمية  شعبيّة 
الشهداء،  ولروضات  الشـهداء، 
لزيـارة  كبـري  ميدانـي  نـزول 
ُمقـر  الجميـع  الشـهداء،  أرس 
باالهتمام الكبري بأرس الشهداء 
ورعايتهم وتفقدهم، والجميع يعي مسؤوليته أمام أرس 

الشهداء يف ُكـّل مناسبة. 
ولكن هل باختتام الذكرى السنوية للشهيد نغلق ملف 
االهتمام بأرس الشهداء؟!، هل نتفقد أرس الشهداء فقط 
يف ُكـّل مناسـبة للذكرى السـنوية للشـهيد؟!، هل فقط 
أسـبوع واحد يف العام نهتم بأرس الشهداء ونتفقدهم؟!، 
هـل تم تشـكيل لجان لزيـارة أرس الشـهداء فقط وقت 

املناسبة؟!
يف الحقيقـة زيـارة أرس الشـهداء ليسـت يف مناسـبة 
ذكـرى الشـهيد للتوثيـق واإلعـالم، وليـس تكريم أرس 
الشـهداء لحظياً ووقتياً، وليس االهتمام بأرس الشـهداء 
للتقاريـر، ولكـن يجـب االسـتمرار يف االهتمـام بـأرس 

الشهداء ورعايتهم وتفقد أحوالهم يف ُكـّل لحظة. 
الذكرى السـنوية للشـهيد محطـة البدايـة لاللتفاتة 
الصادقـة إىل أرس الشـهداء، الوقـوف بجانبهـم لتذليـل 
الصعاب لهم، حلحلة مشاكلهم وقضاياهم، رعاية أبناء 
الشـهداء ماديـاً ومعنوياً، تفقـد أحوالهـم وأوضاعهم، 
متابعة شؤونهم يف ُكـّل الجوانب، أن نكون لهم كما كان 

الشهداء لهم. 
 تكريم أرس الشـهداء يف الجلوس معهـم، وزيارتهم يف 
القرب منهـم، فالبعض منا يف املناسـبة تكريم وزيارات 
واهتمـام كبـري بأرس الشـهداء، وما أن تنتهي مناسـبة 
الذكرى السـنوية للشهيد إالَّ وينىس أرس الشهداء، ينىس 
تضحيات الشهداء، ينىس الوفاء لدماء الشهداء، ينىس ما 

تحتاجه أرس الشهداء. 
أرس الشـهداء ليسـت بحاجـة إىل زيارة سـنوية، هي 
بحاجة أن تبقى قريباً منها، تلتقي بك متى أرادت لتلقي 
إليـك مـا تريد، أرس الشـهداء ليسـت بحاجـة إىل تكريم 
املكاتـب التي ينتمي شـهداؤها إليها هـي بحاجة إىل أن 
تبقى املكاتب هذه مفتوحة أمامها يف ُكـّل وقت، ليسـت 
بحاجـة إىل توثيـق الزيـارات هـي بحاجـة إىل أن تتوثق 

االهتمام بها يف ُكـّل حني. 
 فعىل الجانب الرسـمي والشـعبي جميعـاً أن ال يغلق 
ملف االهتمام بأرس الشـهداء، بل يفتح الجميع قلوبهم 
ومشـاعرهم ألرس الشـهداء، أن يقـدم ُكــّل واحـد منا 
ما اسـتطاع ألرس الشـهداء، أن يبذل قصـارى جهده يف 
خدمـة األرس املضحية، أن يقدم ُكــّل واحد من الجانب 
الرسـمي والشـعبي حتى ولو الكلمة الطيبة ملن لم يجد 
إالَّ الكلمـة الطيبـة، إن اسـتطعت أن تقـدم أي يشء لها 
فـال تبخـل أكرمها يكرمك اللـه، أعنهـا يف موقفها، قدم 
لها خدمـة تنفعها، وإن عجزت أن تقدم ألرس الشـهداء 
شـيئاً فالكلمـة الطيبـة ونختم القـول بما قاله السـيد 
املوىل عبدامللك بدرالديـن الحوثي -حفظه الله-: (إخوتي 
األعزاء: رجائي وأميل فيكم كمؤمنني واعني متفهمني، أن 
يكون لديكم يف هذه الذكرى اهتمام كبري بأُرس الشهداء، 
بأبناء الشـهداء، براعم اإليَمـان، أُولئك األشـبال األعزاء 
أكرموهم، أكرموهم يكرمكم الله، احرتموهم، أعزوهم، 
قّدروهـم، احسـنوا إليهـم، إنَّ الله يحب املحسـنني، هم 
أمانـة يف أعناقنـا جميعـاً، ال ينتظـر اإلنسـان أنه فقط 
مؤّسسة الشـهداء تهتم بهذا، ُكـّل واحد يحرص عىل أن 
يُقـدم شـيئاً، ولو الكلمـة الطيبة ملن ال يملـك إالَّ الكلمة 

الطيبة، اإلحسان بأي مستوى يقدر اإلنسان عليه). 

كتابات

ظاشثٌة سطى ترب َطـرَّانظاشثٌة سطى ترب َطـرَّان

تقحغ العسعد افطمغئ أطام تقُذِط افطعاج تقحغ العسعد افطمغئ أطام تقُذِط افطعاج 
افطرغضغئ شغ السعاتض الغمظغئافطرغضغئ شغ السعاتض الغمظغئ

رشغص زرسان 

حرُب مران، الحرُب التي لم تغطِّها 
وسـائُل اإلعـالم، ولـم تتوسـط فيها 
األمُم املتحـدة، لم تثر قلـَق أحد، ولم 
يهتم بهـا أحد إالَّ القليـل من األحرار 
والرشفـاء، وكأنها حدثـت يف كوكٍب 

آخر. 
شنتها السلطة الظاملة عىل منطقة 
مران التي ال تتجاوز مسـاحتها أكثر 
مـن ٥ كيلـو مـرتات، والتـي تقع يف 
مديرية حيدان أقىص شمال محافظة 
٢٠٠٤م،   / ٦  / ١٨ بتاريـخ  صعـدة 
اسـتخدمت فيها ُكـّل أنواع األسلحة 
وجميـع  املحرمـة،  وغـري  املحرمـة 
أسـاليب الحـرب الـال أخالقيـة غري 

املألوفة، الحصـار والدمار.. التجويع 
والترشيـد.. القتـل والسـحل.. الظلم 
والطغيـان.. وكل هـذه األسـاليب لم 

تكن مألوفة لدى اإلنسان 
اليمنـي العربـي، بـل ال 
يستسـيغها أي نوع من 

أنواع الجنس البرشي. 
هـو  األمريكـي  كان 
يف  األول  واملوجـه  املدبـر 
تلـك الحـرب، بالرغم أن 
يمنية،  املنفـذة  األيـادي 
منهـا  الهـدف  وكان 
القضـاء عـىل املـرشوع 
القرآنـي يف مهـده وقبل 

أن يرى النـور، َوأَيْـضـاً القضاء عىل 
ُكـّل أشـكال الحياة واملعيشة، ولكن 

لـم تتحّقق تلك األهداف، فـإراَدة الله 
ومشيئته قضت أمراً آخراً، فالحياة لم 
تتوقف، واملسـرية ما زالت ُمستمّرة، 
ونور الله ما زال ساطعاً. 
بالرغـم أن التضحيات 
كانـت كبـرية، واملعانـاة 
أكرب، بقيت مران شامخة 
السـماء،  نجـوم  تعانـق 
يمثلون  أبناؤهـا  وأصبح 
مضاجع  يقض  كابوسـاً 
نومها،  ويـؤرق  أمريـكا 
والتي ظلـت عاجزة أمام 
إيجـاد َحـّل يخلصها من 
ذلـك الكابـوس، فيما لم 
تجِن منها إالَّ الـذل والهزيمة، وكذلك 

الخيبة والخرسان. 

شعث حاضر أبع رأس

الورقـة  اسـتخداَم  إن 
ِقبـل  مـن  االقتصاديـة 
تحالف العـدوان الرباعي 
اليمـن  عـىل  الحـرب  يف 
هي خطـوة اعتدنا عليها 
بـل  بالجديـدة،  وليسـت 
لم تعـد خفية عـىل أحد، 
كونهـا  عـن  تعـدو  وال 
واحدة  محاولـة  ُمَجــّرَد 
املختلفة  محاوالتـه  مـن 
والكثرية يف سبيل تحقيق 

أهدافـه التآمريـة والشـيطانية يف 
اليمن، وتحسـني رشوط التفاوض 
لديـه، إزاء ُكــّل ما ُطـرح ويُطرح 
الطاولـة  عـىل  ورؤى  أفـكار  مـن 

السياسية. 
ما أكثَر الحقائَق والشـواهَد التي 
تتجىل من خاللهـا للعالم، حقيقة 
الدور األمريكي والغربي يف العدوان 
عـىل اليمن، وتبـني كـم أن أمريكا 
ومعهـا األمـم املتحـدة تمعنان يف 
تعميـق األزمة اإلنسـانية اليمنية، 
واسـتمرار  الحصـار،  بإجـراءات 
أعمال القرصنة البحرية، وممارسة 

سياسـة االبتـزاز واملراوغـة يف أي 
مسار سـيايس أَو اقتصادي يكون 
من شـأنه إيجاد الحلـول الصادقة 
والتـي  والعادلـة، 
لجميـع  تضمـن 
الحلـول  األطـراف 
امللفات  لكل  الجذرية 
اليمنية الكربى، وعىل 
رأسـها ملـف اعتماد 
املوظفـني  مرتبـات 
بلدهم  عائـدات  مـن 
النفطيـة وغريها من 
املنهوبـة  العائـدات 

واملرسوقة. 
اليوم ونحن عىل مشارف الشهر 
الثالـث مـن انتهـاء عمـر الهدنـة 
األمميـة يف اليمن، وال جديد تحمله 
األمـم املتحـدة ألحداث اخـرتاق يف 
جدار أزمة اليمن اإلنسـانية األشد 
ا، والعمـل عىل تفكيـك ُعقد  عامليّـٍ

ملفه السيايس الشائك. 
ُكــّل  وتالشـت  انحـرست  لقـد 
وعـود األمم املتحدة، عـرب ممثلها، 
ُكــّل  مرتبـات  دفـع  بخصـوص 
موظفـي الدولـة يف اليمـن، وفتح 
للرحـالت  أكثـر  سـفر  وجهـات 
التجاريـة مـن وإىل مطـار صنعاء 

الـدويل، وضمانـة انسـيابية تدفق 
والوقـود  والـدواء  الغـذاء  سـفن 
إىل مينـاء الحديـدة، أمـام األمواج 
األمريكيـة والغربيـة املتالطمـة يف 
السـواحل اليمنية يف البحر األحمر 

وخليج عدن. 
وعـىل أن مسـاعي واشـنطن يف 
اليمن يف هـذه املرحلة هي ألحداث 
يكـون  جديـدة  تصعيـد  عاصفـة 
من شـأنها إعـادة ضبـط عالقات 
وكالئها املحليني يف اليمن وربطهم 
بمشغليهم يف اإلقليم لضمانة فرض 
هيمنتها عىل منابع النفط والثروة 
عائداتهـا  وتخصيـص  اليمنيـة 
لصالـح مخّططاتهـا الشـيطانية 
ومشـاريعها التآمرية يف اليمن ويف 
القـوات  أن  إالَّ  العربيـة،  املنطقـة 
املسـلحة اليمنية اليوم قد أوصدت 
األبواب يف وجه ُكـّل السفن القادمة 
بتثبيتهـا  اليمـن،  ثـروات  لنهـب 
معادلة الحماية باألقوال واألفعال، 
واشـنطن  مواقـف  عـن  وبعيـًدا 
العدائيـة، وعن ُكــّل ذلك الضجيج 
والـرصاخ يف دول الغرب، وأدواتهم 
يف الخليج، فالثروة اليمنية هي حق 
ار  من حقوق الشعب اليمني، ال تُجَّ

الحروب وسمارستها. 

وتثُة طسغرة الحعثاء وجغرتعط
أبع زغث العقلغ

ليس الحديث عن الشهداء ينحُرص 
يف الحديث عن شهداء رقعٍة جغرافيٍة 
معينة فال الزمان يحّد وال املكان يعد. 
فكل شهيٌد يسقط اليوم هو شهيُد 
ــة فاملعركة واحدة  ــة ُكـّل األُمَّ األُمَّ
والعـدّو واحـد ومحـور املقاومـة له 
واحـد، فشـهداء اليمـن هم شـهداء 
املحـور وال فـرق يف الشـهادة يُذكـر 
إالَّ أن الرتـب فيها ليسـت دنيوية وال 
ألقـاب معنوية بل إنها اسـتحقاقات 
سـماوية فإن كنت تريد أن تسـتحق 

أكثـر فأخلص أكثـر، وتفانـى أكثر، 
واستبسل أكثر وهذا ما ناله العظماء 

حمـزة  الشـهداء  كسـيد 
ومثله اليوم كثري يف اليمن 

ويف املحور ُكـّل املحور. 
وألن اإليَمــان بوحـدة 
هـو  الشـهداء  مسـرية 
إيَمــان بالقضية العادلة 
الشـهيد  ضحـى  التـي 
ألجلهـا فال فـرق بني من 
وبـني  أحـد  يف  استشـهد 
يف  اليـوم  استشـهد  مـن 
الدريهمي كلهم يف سـبيل 

الله ومن أجل أن تكون كلمة الله هي 

العليا والغاية هـي نفس الغاية رضا 
الله. 

مسـرية  أن  حـني  ويف 
فسريتهم  واحدة  الشهداء 
حتماً ستكون واحده فهم 
يتأمل  ومـن  املحسـنون، 
يف سرية الشـهداء يف ُكـّل 
أن  يظـن  األرض  بقـاع 
هؤالء الشـهداء مجموعة 
تتلمـذت عـىل يـد أُسـتاٍذ 
لذلـك؛  عجـب  وال  واحـد 
ألَنَّ السـبب هـو أن وحدة 
املسرية واملنهج حق تنتج 

وحدة السرية والرسيرة. 
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وقليـل ما هم أُولئـك الذين تحيـا بحياتهم 
األمم وتموت بغيابهم األجيال.. كيف ال، وهم 
رسـموا للحيـاة وللنـاس منهاج االسـتقامة 
والحيـاة وال تكاد تنظـر يميناً أَو شـماالً، إالَّ 
وترى صـورة من صور العز واالنتصار.. إنهم 

الشهداء.. 
وهنا ومـع رجٍل عظيٍم مـن العظماء نأتي 
لنتحـدث عـن بعـٍض مـن حياتـه وإيَمـانه 
وعطائه ووفائه والذي بحق استطاع أن يصنع 
من حياته أرشيفاً مليئاً بالتفاني والتضحيات 
إنه الشهيد السيد محمد عيل حسني ضيف الله 
مصلح سند من أبناء منطقة مران - صعدة. 

حيث سـنعرج عىل بعٍض من حياته ولنبدأ 
مـن عنـد عالقته بالله سـبحانه، َحيـُث كان 
نموذجاً راقياً ورجالً مؤمناً ورعاً وتقياً طاهر 
البدن والرسيرة، َحيـُث كان له برنامج يومي 
منه أن خصص سـاعات محّددة لخلوته بالله 
سـبحانه وتعاىل.. وكان حريصاً ُكـّل الحرص 
عىل الطهارة الحقيقية سواًء يف بدنه ووضوئه 
وكـذا ملبسـه ومأكلـه ومرشبـه، وكان كثري 
الورع ال يحب أن يتجاوز يف حق أحد حتى من 

أقرب الناس إليه. 
أمـا يف علمه فقـد كان ربيبـاً مالزماً لخاله 
الشـهيد السـيد عبداللـه عيل مصلـح وأخيه 

السيد الشـهيد زيد عيل مصلح، َحيُث استفاد 
من السـيد عبدالله َكثرياً يف املسـائل الفقهية 
وأخـذ من زيـد الكثـري مـن العلـوم القرآنية 
والدينية والجهادية، له العديد من املشاركات 
يف املراكـز الصيفية آنذاك، َحيُث أرسـله خاله 
الشـهيد زيـد إىل منطقـة ذويب ليعمـل فيها 
مدرسـاً ومربيـاً ألبنـاء تلـك املنطقـة وهكذا 
استمر ذلك الرجل العظيم يف مسار العطاء إىل 
أن تفجـرت رشارة الظلـم والعدوان يف الحرب 
األوىل، َحيُث لم يكن غائباً عن املشهد بل حرض 
وبكل شـجاعة واستبسـال فتنقـل يف أماكٍن 
عدة للمواجهة مقدمـاً أروع البطوالت، ولعل 
من أبرزهـا جبهة الخربان، َحيُث موقع خاله 
الشـهيد زيد عـيل مصلح، َحيُث جـرح يف تلك 
املعركة وبعدها أرسته السلطة الظاملة آنذاك. 
وهكـذا تعـرض يف سـجون السـلطة آنذاك 
للعديـد مـن املعانـاة منها املرض الـذي أنهك 
جسـمه مع املعاملة السيئة من النظام داخل 
السـجن لكنه ظل صابـراً وصامداً كالطود لم 
يقدم أي تنازل حتى أنهم صفدوا يديه بالقيود 
داخل املستشـفى خوفاً من تلك الرصخة التي 
كان يطلقهـا وهـو مثخـن باملـرض والدماء 

تنزف من فمه الطاهر. 
وهكذا ويسـتمر الوفاء ليخرج من السجن 
عزيزاً فيكمل مشواره الجهادي يف خوض ُكـّل 
تلـك الحـروب إىل أن جاءت الحرب السادسـة 
وقبـل أن تبـدأ الحرب السادسـة كان قد رأى 

خالـه زيداً يف املنـام ثم بعد 
تلـك الرؤيـا أخربنـي قائالً 
لقـد رأيـت خـايل يف املنـام 
وإني والله أطلـب من الله 
أن تكون إصابتي للشهادة 
يف رأيس كمـا حـدث لخايل 
ومضت الحرب السادسـة 
سطر  املقاس  منطقة  ويف 
املالحم  تلك  ُكـّل  الشـهيد 
مـىض  زيـد  وببصمـات 
مدافعاً متفانياً يف سـبيل 
اللـه حتـى اسـتطاع أن 
يصنـع نـرصه ويلتحـق 
الشـهيد  خالـه  بركـب 
زيـد فأُصيـب يف رأسـه 
كإصابـة خالـه ليلتحق 
وركـب  قائـده  بركـب 
رفاقه ممن مىض تاركاً 
لنـا إرثـاً ومسـريًة من 
الوفـاء والعطاء واإلباء 
فسـالم الله عليك يا أبا 
بـدر حـني عشـت لله 
ويوم انطلقت مجاهداً 
يف سـبيل اللـه وحـني 
والسالم  استشهادك.. 
الشـهداء  ُكــّل  عـىل 

األطهار. 

طتمث الدعراظغ

قدموهـا  مواقـف  للشـهداء 
يف سـبيل اللـه ويف حمايـة هـذا 
الكبرية  األخطـار  مـن  الشـعب 
التي تحاك ضد أبناء هذا الشعب 
من قبـل مجموعـة مـن الدول 
تدعـي أنهـا إسـالمية وأنها مع 
قضايا اإلسالم وأنها ضد اليهود 
وضد أمريكا وسياستها القذرة. 
ا أن تلـك الـدول  اتضـح جليّـٍ
السـعوديّة  باململكـة  ممثلـة 
ألمريـكا  املوالـني  وحكامهـا 
ـــة  األُمَّ أعـداء  وإرسائيـل 

وأعـداء الحـق، هؤالء الحـكام الذيـن باعوا 
دينهم َواسـتخدمتهم أمريكا وإرسائيل بكل 
مقدراتها من أمواٍل وثروات لصالح املرشوع 
االسـتعماري الصهيونـي يف املنطقة، هؤالء 
الذيـن تَحّركـوا وفـق توجيهـات أمريكيـة 
ملواجهة املـرشوع القرآني التحّرري يف اليمن 
َوالرافـض للهيمنـة األمريكيـة الصهيونيـة 

عـىل أرض فلسـطني وغريهـا مـن البلـدان 
اإلسـالمية، تَحّركـت السـعوديّة واإلمـارات 
وغريها من الـدول لحرب اليمن 
واالعتـداء عليـه وعـىل الشـعب 
حـرك  العـدوان  هـذا  اليمنـي، 
األحرار من أبناء الشـعب اليمني 
الذيـن تثقفـوا بثقافـة القرآن، 
القـرآن الـذي يمنح مـن يتَحّرك 
من خالله العزة والكرامة والقوة 
واالستبسال والشموخ وال يمكن 
ألية قوة أن تهزم شـعب ثقافته 

القرآن ال يمكن ذلك. 
مقدمـة  يف  الشـهداء  تَحـّرك 
الصفـوف رغـم عـدم امتالكهم 
اإلْمَكانيات واألسـلحة والتقنيات العسكرية 
املتطـورة التـي يمتلكها هذا العـدوان، رغم 
فـارق اإلْمَكانيات لم يؤثر ذلـك فيهم أَو يهز 
من عزائمهم ويؤثر عىل نفسـياتهم أَو يغري 
من ثقافتهم هم تسـلحوا بالسالح الذي وعد 
الله من امتلك هذا السالح بالنرص وهو سالح 

اإليَمـان والفوز العظيم يف الدنيا واآلخرة. 

هؤالء الشهداء ومواقفهم التي تقشعر لها 
األبدان مواقف بطولية وإيَمـان قوي وثبات 
ال يمكن أن يتزعزع أَو يتغري أَو يتبدل ال يمكن 
ذلك، هؤالء الشهداء من رفعوا رؤوسنا عالية 
ومن لقنوا العدّو الدروس القاسـية وعرفوه 
ماذا يعني شـعب اإليَمــان والحكمة، هؤالء 

الشهداء ومواقفهم سوف يخلدها التاريخ.
بدمائهـم الزكية والطاهرة هـزم العدوان 
وسـوف يهزم، بدمائهم الزكية التي حفظت 
ـــة وقدمت الديـن كما يريد  ماء وجـه األُمَّ
الله عز وجل، ديـن قوي ضد أعداء الله قوي 
بمنهجيـة قويـة بمن يسـريون مـن خالله 
وتتجسـد فيهـم آيـات اللـه وتأييد اللـه، إن 
الشـهداء هم الذين سـوف يحفظـون الدين 
وسـوف يطهـرون اليمـن مـن ُكـّل فاسـد، 
مـن ُكــّل ظالم، مـن ُكـّل منحـرف وضال، 
بربكـة دمـاء الشـهداء تحّققت العـزة لهذا 
الشـعب حموا هذا الشعب من خطط األعداء 
ومكائدهم ومخّططاتهم القذرة أفشـلوا تلك 
املشـاريع وكشـفوها للجميع وتعـرت لكل 
ـــة، إنهم عبارة عن أدوات يسـتخدمها  األُمَّ

ــة من الداخل يف إضالل  األعداء يف رضب األُمَّ
ـــة عن دينها وعن سـالمتها الحقيقية  األُمَّ
ـــة من مصري  عنـد الله، سـالمة هـذه األُمَّ
توعد الله بأن ينال من سار مع هؤالء األعداء 
ويف صفهم بـأن ينال ذلك املصـري مع هؤالء 

األعداء يف الدرك األسفل من النار. 
إن مواقفكـم التي يخجـل أمامها الجميع 
حجـم التضحيـات الكبرية التـي قدمتموها 
للـه ويف سـبيل اللـه ويف نرصة هذا الشـعب 
وحمايتـه، تجعلنـا نـزداد إرصاراً أن نكـون 
أوفيـاء ملـا أوفيتـم به، أوفيـاء للـه وأوفياء 
لقيمنـا ومبادئنا أوفيـاء بواجباتنـا الدينية 
ــة، أوفياء يف أن نكرس العدوان  أمام هذه األُمَّ
وكل متكرب ومتسـلط وكل عميـل، أوفياء يف 
حماية هذا الشـعب من الحرب الناعمة ومن 
املخّططات ضد أبناء هذا الشـعب، أوفياء يف 
مكافحة الفاسـدين واملفسـدين واملنافقني، 
لكـم منا العهد بالوفاء يا من جاهدتم يف الله 
حق الجهاد وقهرتم جمـوع الكفر والنفاق، 
سـالم اللـه عليكـم وعـىل مواقفكم يـا أهل 

الوفاء، الشهداء العظماء. 

أم ضغان العحطغ

وأرضُهـم  ومبادئُهـم  قيمُهـم،  باعـوا 
وِعرضُهـم، يف سـبيِل الشـيطان، ارتمـوا يف 
أحضان الوصاية، فوجدوا أنفسُهم يف ُحضِن 
أفعـى تعِرصُهم جميعـاً تُخِرج مـا يف قلبها 
ِمن ِغـل وتُفرِّغ ما تبّقـى يف ُقلوبُهم من قيم 

ومبادئ. 
تسـتمر  الجنـوب  يف  مؤلِـم  مشـهٍد  يف 
االغتياالت وتتواىل اآلالم، وتتكّرر امُلعاناة عىل 
املواطنني الجنوبيني، ويُبِدُع الجالد يف اإلجرام 
والعمالـة واالرتـزاق ويتفنـن يف الرصاع عىل 

جهنم. 
ضـد  االنتقـايل  حرضمـوت  وادي  ففـي 
اإلصـالح مع تحشـيد الطرفـني للحرب عىل 
املناِصـب امُلدارة ِمن ِقبل أمريكا، مع كشـف 
البخيتي عن مساٍع لتفكيك االنتقايل وإحالل 
طـارق عفاش لنهب النفـط اليمني، وإقالق 
املواطنـني ونرش الفسـاد بطريقٍة عفاشـية 
وليـس إصالحيـة أَو انتقاليـة، فهـذه هـي 
سياسة أمريكا تُِذل الخائن وتستبدل العميل 

وتقتُل الكلب الويف وتميش يف جنازته. 
مع ُكـّل هذِه األحداث يف الجنوب، الشـمال 
يُحيي الذكرى السنوية للشهيد، لتأكيد امُليض 

عـىل نهِج الُعظمـاء الذين بذلـوا أرواحُهم يف 
سـبيل عزة وكرامـة وطنُهـم وأُمتُهـم، مع 
ُجهود ُمجتمعية، وحكومية عظيمة، لرعاية 
وتأهيل وتكريم أُرس الُشهداء عىل مدار العام 

وليس يف الذكرى السنوية فقط. 
مـع تهديـد مـن ُسـلطة صنعـاء، والقوة 
الصاروخيـة، والطـريان امُلسـريَّ للـرشكات 
التابعـة لقـوى العـدوان التي تنهـب النفط 
بإنُه سيتم قطع يدها، وذلك إن دل عىل يشء 
َفـإنَّمـا يُدل عىل دولٍة قوية تُحاِرب؛ ِمن أجل 
الدفاع عن ُمسـتحقات الشـعب التي ينهبها 
الغـازي عـرب ُعمالئهـم، ليظل هذا الشـعب 

بدون ُمرتبات ُمحارصاً يتألم وأرُضُه مملوءة 
بالخريات. 

لكـن ال قلق عـىل مصري هذا الشـعب مع 
وجـود القيـادة الحكيمـة، فاألمـن واألمان 

موجود والنرص بإذن الله قريب.
أما املواطن الجنوبـي الذي يُنادي يا ليتني 
ُكنُت شـمالياً، فنقوُل له الجنوب تسـتطيع 
أن تتحّرر من الغازي كما تحّررت يف السـابق 
ُكـّل مـا يحتاجُه املواِطنـون الجنوبيون هو 
التوُحـد والشـجاعة والرجـوع إىل كتاب الله 
وتوجيهاتـه للعباد بكيفية الجهاد يف سـبيل 

الله والتوكل عىل الله.
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جاطصى اهللا بظفسغاك الاغ سحَئ يف الثظغا بعا والعثاغئ اإللعغئ تضرغط لطظاس 
 : خاص 

ظفسغٌئ خطريٌة ظتمُطعا يف طعروبظا:
ومـن منطلق الخضوع لله، يسـتمرُّ 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
يف تسـليط الضـوء عـىل قضيـة مهمة 
ترتبـط بنفسـية العربي القديـم التي 
ال تـزاُل متجـذرًة اليـوم فينا، نفسـية 
خطـرية نحملهـا يف موروثنـا، ترتكـز 
عـىل آفة النسـيان، والالمبـاالة، بحيث 
يكـون مـن أوىل الكـوارث التـي تلحق 
بنـا كنتيجـة مبـارشة لهـا أن نتفاجأ 
بالرضبـات القاضية التـي كان يمكن 
أن نتحاشـاها، ولكن يكـون األوان قد 
فات عىل ذلك، وتتكر املسألة دائماً دون 
االستفادة من املعطيات الواضحة التي 
تشـري إىل هذه النتائج السـيئة واملصري 
املحتـوم، وينطلـق الشـهيُد القائُد من 
نَا َوَسـِمْعنَا  قولـه تعـاىل: {ربنـا أَبَْرصْ
ا ُموِقنُوَن}  َفاْرِجْعنَـا نَْعَمـْل َصاِلًحا إِنـَّ
َعَليْـِه-:  اللـِه  -ِرْضــــَواُن  ليقـول 
«أليسـت هذه العبارة عبارة الخاضع؟ 
عبارة الخاشـع؟ عبارة املتأدب؟ عبارة 
مـن عرف أن الله ربه؟»، ولكن اإلبصار 
والسـمع بعد وقوع الرضبـة القاضية 
غـري مفيد، وال قيمة لـه وال أثر، ولذلك 
تأتـي آيـات سـورة السـجدة لتوضح 
أهمية الخضوع لله يف الوقت املناسـب، 

أما يف اآلخرة فكأنه لم يكن.
واليـوم ال يـزاُل العـرُب واملسـلمون 
يعيشـون هذه النفسـية التي تجعلهم 
عاصمًة  القـدس  بإعـالن  يتفاجـؤون 
للعـدو اإلرسائيـيل، هـذا إْن تفاجـؤوا 
أصـالً، وإال فاملفاجئـة لـن تكـون إال 
حني يـرون األمريكـي واإلرسائييل هو 
مـن يحكمهـم مبـارشة، كمـا حصـل 
يف العـراق، واليـوم يف سـوريا تعسـكر 
القـواُت األمريكية يف صـورة تتناىف مع 
القانـون الـدويل املنظم هـذه الحاالت، 
وكل ذلـك يبدو يف إطـار املقبول، وليس 
ألحـد أي اهتمام باحتـالل دولة عربية 
مستقلة، ولكن حني تصل هذه القوات 
لتكون هـي املهيمن عىل املشـهد يف أي 
بلد تحت أي مسمى سيكون املنتبهون 
خارج سياق التأثري، وسيكون ُكــّل ما 

يصدر عنهم بال قيمة.
املتجـذرة  العربيـة  النفسـية  هـذه 
فينا مـن الخطورة بمـكان، حتى أنها 
هـي التـي سـتمثل السـبب يف هالكنا 
يـوم القيامة، حني نقـدم بها عىل الله، 
نَا َوَسِمْعنَا  فنتفاجأ ونقول: {ربنا أَبَْرصْ
ا ُموِقنُوَن}،  َفاْرِجْعنَـا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنـَّ
يقول الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليْـِه-: «النفسـية التـي روضتها هنا 
يف الدنيـا أال تؤمـن بخطـورة يشء إال 
إذا أحسـت بالرضبـة القاضيـة حينئذ 
سـيرصخ، إنها النفسية التي تقدم بها 
عـىل الله، إنها النسـيان سـتأتي اآلية: 
{َفذُوُقوا ِبَما نَِسيتُْم ِلَقاَء يَْوِمُكْم َهذَا}».

 وكما عشـنا بهذه النفسية سنلقى 
اللـه بها، والذي ال يبرص وال يسـمع يف 
الدنيـا هو «كما قال الله عنه: {َقاَل َربِّ 
تَِني أَْعَمى َوَقـْد ُكنُْت بَِصريًا}؟  ِلَم َحَرشْ
كنت بصريا بشـؤوني الخاصـة. {َقاَل 
َكذَِلـَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها}». وتتجىل 
حقيقـة أنهـا حيـاة واحـدة، يف الدنيا 
واآلخرة، {َوَمْن َكاَن ِيف َهِذِه أَْعَمى َفُهَو 

ِيف اْآلِخـَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسـِبيًال}، ولذلك 
تتعاظـم خطـورة املزاعم التـي يعيش 
عليها بعضنا، حـني يقبل بواقع الظلم 
واإلذالل، وهو يظنُّ بأن اللَه سـيعوضه 
الُقــْرآن  سـياقات  بينمـا  اآلخـرة،  يف 
الكريـم تختلـف يف مضامينها عن هذه 
املزاعـم، وتذهُب بنـا إىل أن هذه الحياة 
الدينـا مقدمة لحياتنـا الخالدة، وعلينا 
أن ننتبه من اليوم، وأن نسـمع ونبرص 
اآلن، والتأجيـل له مخاطـره العظيمة 
التي سـتذهب بكل يشء، حتى ما نظن 
أنـه أعمـال صالحـة نقدمهـا، يقـول 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-

: «اليشء الذي يغيـب عن أذهاننا كثرياً 
ونحن نرشد الناس، ونحن نعلم الناس 
ونحـن نحمـل اسـم عالـم، أو نحمـل 
اسـم عابد أو نحـن نقرأ الُقــْرآن عىل 
اآلخريـن، أو نعلم الُقــْرآن لآلخرين، ال 
نفهم هذا الربط املهم، اآلن نحن نحاول 
كمسـلمني أن نبـرص ونسـمع.. أليس 
كذلك؟ لنرى واقعنا نرى ما نحن عليه، 
نرى مـا يجب أن نعمله، نرى ما ينبغي 
أن ننطلق فيه.. هكذا نشعر بالندم هنا 
يف الدنيـا.. أليـس هـؤالء ندمـوا عندما 
قالـوا: {َفاْرِجْعنَـا نَْعَمـْل َصاِلحا} عىل 
ماذا ندموا؟ عرفوا أن األعمال الصالحة 
هـي التـي ضاعـت فضيعوا أنفسـهم 
األعمـال  تلـك  أن  عرفـوا  بضياعهـا، 
الكثـرية التي كانوا يجهدون أنفسـهم 
فيهـا وهـي أعمـال باطلة لـم يعد لها 
قيمة.. هي سـبب الندامة.. أليسوا هنا 

تمنوا أعماالً صالحة؟»

ذرغصُئ الاصغغط لطسمض 
القائـُد  الشـهيُد  يفتـح  ذلـك  بعـد 
-ِرْضــــَواُن اللـِه َعَليْـِه- البـاَب عىل 
مرصاعيـه يف اسـتقرائه للواقـع وهو 
فقـد  فيـه،  التناقضـات  بعـَض  يـرى 
جرت العادة عـىل أن املنافقني يؤثرون 
يف النـاس أكثر ممـا يؤثـر املصلحون، 
بمجـرد  الباطـل  يف  النـاس  وينطلـق 
وسوسـة بسيطة من الشـيطان بينما 
يتثاقلـون يف التوجه إىل الحق مع تكرار 
اإلنـذار والهدايـة الواضحـة مـن الله، 
يقـول متسـائالً: «أليـس أهـل الباطل 
يتَحّركون ويسـهرون ويتعبون؟ أليس 
أهـل الباطـل ينفقون األمـوال الكثرية 
أكثر مما ينفق أهل الحق؟ هناك إنفاق 
هناك ألـم {إِْن تَُكونُـوا تَأَْلُمـوَن َفِإنَُّهْم 

يَأَْلُموَن َكَما تَأَْلُموَن}».
هذا الواقع اليسء نعيشه اليوم حني 
نـرى القدرة التـي يتَحّرك بهـا العمالُء 
يف اسـتقطاب املرتزقة من كافة إنحاء 
اليمـن، ويف املقابـل تـرى القصـور يف 
التحشـيد من قبل أهل الحـق والداعني 
األرض  وحفـظ  املحتـل  مواجهـة  إىل 
والعرض، هذا الواقع ليس جديدا بل هو 
امتداد لواقع كان يعيشـه الناس حتى 
يف زمـن الشـهيد القائـد -ِرْضــــَواُن 
اللـِه َعَليْـِه- وفيمـا قبله أيضـا، حتى 
عىل املسـتوى الفردي نرى من أنفسنا 
تثاقـال يف التَحـّرك فيما للـه فيه رىض، 
ومسـارعة يف املالهـي والغفلـة، ولذلك 
كان التشـبيه للربناج اليـوم للمؤمنني 
بنهر طالوت، فاالسـتغفار يف األسحار 
عىل هونه وعدم تكليفه لنا شـيئا إال أن 
من يهتم بـه قليل من النـاس يف ُكــّل 

زمان، وعىل هذا فقس يف ُكــّل شؤوننا 
كأفراد ومجتمعات.

ويف خالصـة هـذه القضيـة املهمـة 
يقدم الشـهيُد القائـُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليِْه- تلخيصا مهما يف طياته معالجة 
مسـتمدة من الُقــْرآن الكريم، فيقول 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-: «ألننا نحن لم 
نتهيب من األعمال الباطلة، ولم نروض 
أنفسنا عىل الرغبة يف األعمال الصالحة، 
وعـىل االنطالق فيها من خالل معرفتنا 
آلثار هذه، وآثار تلك فننطلق يف األعمال 
الباطلـة ونتثاقل يف األعمـال الصالحة، 
ثم يوم القيامة ستكتشـف املسألة أننا 

سنذوق وبال أعمالنا».
إذن فاملعالجة الوحيـدة لهذا الواقع 
أنـه ال بد مـن نـرش ثقافة الُقــْرآن يف 
هـذا الصـدد، ال سـيما التحذيـر مـن 
قضية اإلهمال والال مباالة، والنفسـية 
الخطـرية التي تغلغلـت يف وجدان هذه 
األمة، التي تحجـب عنهم إدراك الواقع 
ومخاطـره يف الوقت املناسـب، ليكون 
هـذا اإلدراك منطلقـاً صحيحاً لألعمال 
ستسـتمد  التـي  األعمـال  الصالحـة، 
صالحهـا مـن خالل هـذ املنطلـق وما 
سـيحمله من النتائـج، وهو ما وصفه 
الله تعاىل بالتقوى يف حديثه عن الهدي 
يف الحج، حني قـال تعاىل: {َلْن يَنَاَل اللََّه 
لُُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يَنَالُُه التَّْقَوى 
ِمنُْكـْم}، فالتقـوى هنا اسـتحقت هذا 
التوصيـف ألن العمـل كان من منطلق 
سـليم، فكانـت نتيجتـه يف مصلحتـك 
يقـول  كاملـة،  األمـة  مصلحـة  ويف 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-

: «األعمال شـكليتها واحدة لكن هناك 
أعمال صالحة غاياتها، منطلقاتها هي 
التـي تجعلها صالحـة فيمـا إذا كانت 

تسري عىل هدي الله». 
هـذه األعمـال الصالحـة هـي التي 
سـتحفظ يف يوم القيامـة بهذه الصفة 
مـن الصالح، ولن تنقلـب فجأة لتكون 
غـري ذلك، حيث إن الُقـْرآن الكريم حني 
لها ستتجسـد حقيقة  يكون منطلقـاً 
صالحهـا يف الواقـع، فالُقــْرآن الكريم 
يصنع اليقني كما يقول الشـهيُد القائُد 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-، وهنا يستذكر 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
مقولـة اإلمام عيل عليه السـالم «والله 
لو كشـف يل الغطـاء مـا ازدت يقينا»، 
كشخصية اسـتمدت هدايتها يف الحياة 
مـن الُقـْرآن الكريم، حتـى وصفه الله 
يف بأنه الشـاهد الذي يأتي بعد النبي يف 
قوله تعـاىل: {أََفَمْن َكاَن َعـَىل بَيِّنٍَة ِمْن 

َربِِّه َويَتْلُوُه َشاِهٌد ِمنُْه}.

العثاغئ اإللعغئ عثاغئ تضرغط
وقف الشهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليِْه- أمام قضيـة الهداية اإللهية من 
زاوية اآللية التي تقدم بها لبني البرش، 
حيث تشتبه األمور عىل كثري من الناس 
حـني يـرى كثرياً مـن النـاس يدخلون 
يـوم القيامة إىل جهنـم مع أن الله كان 
قـادراً عـىل حمايتهـم من هـذا املصري 
بأن يمنعهم من سـلوك دروب املعايص 
وتتبعها، يف خلط بـني مفهوم الحكمة 

والرحمة اإللهية.
الهدايـُة اإللهية هداية تكريم، مبنية 
عىل االختيـار الواعي، املبني عىل البيان 

الواضـح التام، ويصحـب ذلك االختيار 
الكثري من املعونات اإللهية املسـاعدة، 
كمكافئـة عاجلـة يف الدنيا عىل حسـن 
االختيـار يف بدايـة األمـر، بينمـا هناك 
نـوع آخر مـن الهدايـة اإللهيـة مبنية 
عىل القرس، وهي تلك الهداية الواضحة 
واألرض  السـماوات  شـؤون  تدبـري  يف 
وسـائر  والنمـل  والنحـل  والجبـال، 
الخلوقـات التي لم تحـض بكرامة من 
اللـه كتلـك التي حظـي بها اإلنسـان، 
قـال الله تعـاىل: {َوَلَقْد َكرَّْمنَـا بَِني آَدَم 
َوَحَمْلنَاُهـْم ِيف اْلـَربِّ َواْلبَْحـِر َوَرَزْقنَاُهْم 
ْن  ْلنَاُهْم َعَىل َكِثرٍي ِممَّ ِمَن الطَّيِّبَاِت َوَفضَّ

َخَلْقنَا تَْفِضيًال}.
ويف هذا السـياق جاء طرح الشـهيُد 
القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- يف تعليقه 
عىل قوله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-: {َوَلْو ِشئْنَا 
َآلتَيْنَا ُكلَّ نَْفٍس ُهَداَها} حيث قال: «ماذا 
كان ينتظر أولئك الناس؟ ما هو الهدى 
الذي كانوا ينتظرونه؟ أن يساقوا سوقاً 
رغمـاً عنهـم وقـًرسا إىل ُكـــّل قضية 
فيها أجـر كبري لهم، إىل ُكــّل عمل فيه 
مصلحة لهـم، إىل ُكــّل عمـل فيه درء 
للعذاب عن أنفسهم.. أن يساقوا سوًقا 
بالعصا، يمسك اإلنسان بمقدمة رأسه 
فيساق غصبا عنه إىل الصالة، ثم يساق 
غصبا عنه إىل ميادين الجهاد، ثم ترفع 
يـده غصبا عنـه ويرضب غصبـا عنه، 
يرضب بهـا اآلخرين غصبـا عنه.. هل 
كنـت تنتظر حركة من هذا النوع؟ هذا 
ما ال يمكن.. هذا ما ال يمكن» استخدم 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
هـذا األسـلوب السـاخر ليوضـح أبلغ 
توضيـح الفرق بني الهدايـة اإللهية لنا 
وبني ما يتصور بعـض املغرورين بأنه 
هكـذا كان يفرتض أن تكـون الهداية، 
فهذه الصورة من الهداية التي سـاقها 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
ال يكون املرء إنسـاناً معها؛ ألنها تتناىف 
مـع كرامة اإلنسـان التي منحـه الله، 
الكرامة التي تتجىل حتى يف طريقة أكله 
ومشيه، ومن يعيش بعيدا عن هدى الله 
يعيش يف واقع أسـوأ من واقع األنعام، 
إذ إنها تعيش يف مستوى من مستويات 
الهداية اإللهيـة التي تناسـبها، ولذلك 
وصف الله تعاىل من يتهرب من التكريم 
حتى يف وسيلة الهداية بقوله تعاىل: {إِْن 

.{ ُهْم إِالَّ َكاْألَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ
مـن أجمـل ملحـات الشـهيُد القائُد 
-ِرْضــــَواُن اللـِه َعَليْـِه- يف تعليقاته 
عىل اآليات الُقـْرآنية واستقرائه للواقع 
مـن خاللهـا قولـه: « إذا كنـت تنتظر 
هداية مـن ذلك النوع القـرس واإللجاء 
َوِلَرُسـولِِه  اْلِعـزَُّة  {َوِللَّـِه  يقـول:  هـو 
هـل  للمؤمنـني..  العـزة  َوِلْلُمْؤِمِنـنَي} 
سـتكون العزة ألولياء الله أن يسـاقوا 
كمـا يسـاق الحمري عن طريـق ملكني 
أو ثالثـة بعـد ُكـــّل شـخص منهم.. 
ليسـت هذه عزة». ومن هنـا يمكن أن 
نـدرك الفارق بني أسـلوب الله الرحمن 
الرحيم الحكيم العـدل يف تعامله معنا، 
وبني أسـلوب أولئك الطغـاة والظاملني 
من أولياء الشيطان الذين نذلل أنفسنا 
لهـم، ونطوعهـا لهم.. «أليـس الفارق 
كبـريًا؟» كمـا يقـول الشـهيُد القائـُد 

-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-.

السثالئ اإللعغئ غعم الثغظ: 
مـن أبرز شـواهد الرحمـة والعدالة 
اإللهيـة ما أخرب به -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- 
مـن وقائـع يـوم الدين، حـني تنقطع 
األعذار أمـام ُكــّل أولئـك الذين وقفوا 
أنفسهم  سـريون  لرؤوسهم،  منكسني 
عندما يساقون إىل جهنم دون أن يكون 
لهـم عـذر إطالقاً، بل سيشـهدون عىل 
أنفسـهم بأنهم جديرون بأن يسـاقوا 
إىل جهنـم، {أََليَْس َهـذَا ِباْلَحقِّ َقالُوا بََىل 

َوَربِّنَا َقاَل َفذُوُقوا اْلَعذَاَب}.
إال أنه ثمة إشـكاليًة أخـرى قد تربز 
يف عدالة الله استشـفها الشهيُد القائُد 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- من آيات سورة 
السـجدة التـي نقـف معها هنـا، ففي 
قوله تعاىل: {َوَلْو ِشـئْنَا َآلتَيْنَا ُكلَّ نَْفٍس 
ي َألَْمَألَنَّ  ُهَداَهـا َوَلِكْن َحـقَّ اْلَقْوُل ِمنـِّ
اِس أَْجَمِعنَي }،  ِة َوالنـَّ َم ِمَن اْلِجنـَّ َجَهنـَّ
وهنا ينبه الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن 
اللـِه َعَليِْه- أن اآلية ال تعنـي بأن املانَع 
مـن هدايـة ُكـــّل نفـس هو أنـه قد 
سـبقت كلمة من الله بـأن يمأل جهنم 
من النـاس، بل كما سـبق توضيحه يف 
الفقـرة السـابقة حول طبيعـة الهدى 
اإللهية املقدم لنبي اإلنسان بما يناسب 
تكريميهم، ولكـن معنى اآلية أنه تعاىل 
قد حق القول منه بأنه سـيمأل الجحيم 
مـن ُكــّل من أعرض عـن هداه، أولئك 
الذيـن رفضوا الخضـوع لـه يف الدنيا، 
الذين حاولوا أن يستقلوا بأنفسهم بدالً 
عنا لتسليم لله، فوجدوا أنفسهم عبيدا 
حني  وتفاجـؤوا  وأوليائـه،  للشـيطان 
أبرصوا وسـمعوا وتيقنوا يوم القيامة، 
ولكـن بعـد فـوات األوان، وذلـك يقول 
الله الله لهم: {َفذُوُقوا ِبَما نَِسـيتُْم ِلَقاَء 
يَْوِمُكْم َهذَا إِنَّا نَِسـينَاُكْم َوذُوُقوا َعذَاَب 
اْلُخْلـِد ِبَمـا ُكنْتُْم تَْعَملُـوَن}، فهو جزاء 
عـادل بما كنتـم تعملون مـن األعمال 
يف ظـل نسـيانكم ملـا سـبق أن جاءكم 
حولـه البيان الواضح، حتى الشـيطان 
لن يأتـَي يوم القيامة بعـذر مقنع، بل 
سـيلزم الصمت، وجل ما سـيفعله هو 
أن يتـربأ ممـا ينسـبه إليـه أتباعه من 
ا  يَْطاُن َلمَّ تسـببه بإغوائهم، {َوَقاَل الشَّ
ُقِيضَ اْألَْمـُر إِنَّ اللََّه وََعَدُكـْم وَْعَد اْلَحقِّ 
َووََعْدتُُكْم َفأَْخَلْفتُُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَليُْكْم 
ِمْن ُسـْلَطاٍن إِالَّ أَْن َدَعْوتُُكْم َفاْستََجبْتُْم 
ِيل َفـَال تَلُوُمونِي َولُوُموا أَنُْفَسـُكْم َما أَنَا 
ِخيَّ إِنِّي  ِخُكـْم َوَمـا أَنْتُـْم ِبُمْرصِ ِبُمْرصِ
ْكتُُمـوِن ِمـْن َقبْـُل إِنَّ  َكَفـْرُت ِبَمـا أَْرشَ

الظَّاِلِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم}.
العدالـة اإللهيـة تتجسـد وتتحّقـق 
يف يـوم القيامـة فقـط، أمـا يف الدينـا 
فهي مسـؤوليتنا نحن، وعلينا السعي 
لتحقيقهـا يف الحيـاة، ولكن اإلنسـان 
ذلـك،  بخـالف  الدنيـا  يف  يتَحـّرك  كان 
يقول الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليْـِه-: «اللـه ال يظلـم أحـًدا. ال يظلم 
النـاس مثقـال ذرة ال يف الدنيـا وال يف 
اآلخـرة، فهـذا العـذاب هـو بأعمالكم 
أنتـم، وأعمالكـم التي كنتـم تنطلقون 
فيها بكل جراءة»، وبهذا انتهى الدرس 
ليفيض بنا إىل أن الخضوع والتسليم لله 
هو طريق النجـاة واإلصالح يف الحياة، 
والبحـث عـن طريق آخر سـيفيض بنا 
إىل بئـس املصـري، حيـث ال مجـال لنـا 

لتصحيح املسار حينها. 
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نرشت صحيفـُة األخبار اللبنانية، السـبت، 
اقتباسـاً ألمـني عـام حزب الله السـيد حسـن 
نرص اللـه، ضمن لقاء طويل مـع فريق العمل 
ام،  الحكومـي يف حـزب اللـه، قبـَل بضعـة أَيـَّ
َحيُث كان السـيد واضًحا وجازماً يف ثالث نقاط 

رئيسية:
وجغرافيتـه  الحـايلّ  بشـكله  «لبنـان  أوالً: 
وتعّدديته هو الوطن النهائي لجميع أبنائه، وال 
نريد فيـه أن نكون الحزب القائـد وال الطائفة 
القائدة، وإنما رشيك كامل متكامل يف الحقوق 

والواجبات، ال أكثر وال أقل». 
ثانيـاً: «لـن نخرج مـن التفاهم مـع التيار 

الوطني الحر إالَّ إذَا أراد التيار ذلك». 
ثالثاً: «ال صحة لكل ما شـاع عن أن الجلسة 

األخرية ملجلس الوزراء كانت رسـالة سياسـية 
أَو صفعـة أَو غريهـا مما وصفت بـه، موقفي 
أقولـه أمام الله، ُوضعنا من أقرب املقّربني إلينا 
يف القطـاع االستشـفائي بخطورة مـا تواجهه 
الرسطـان  ومـرىض  ُعُمـوًمـا  املستشـفيات 
ُخُصوصاً، كما قطاع االتصاالت ُعُمـوًما وهيئة 
أوجـريو وخدمة اإلنرتنـت ُخُصوصاً، يف حال لم 

تنعقد الجلسة». 
السـيد  لسـان  عـىل  الصحيفـة،  وأضافـت 
نرصاللـه، القول: «أجرينا اتصـاالت مع النائب 
جربان باسـيل الذي كان حاسماً برفض انعقاد 
الجلسـة بناًء عـىل موقفه؛ باعتبـار الحكومة 
مسـتقيلة. فيما رئيس الحكومة يف املقابل كان 
مّرصاً عىل أن تيسـري هذه األمـور ال يتحّقق إالَّ 

بعقد جلسة». 
وقال: «عملنـا عىل تصغري جـدول األعمال، 

وبـني رفـض الوزيـر باسـيل وإرصار الرئيس 
نجيـب ميقاتـي، اخرتنـا أن نقوم بما يسـّهل 
تلبية حاجات الناس، مع تفهم عدم املشـاركة 
العونيـة، مـن دون أن تكـون لذلـك أي أهداف 
سياسـية أَو رسـائل أَو غريهـا، وُخُصوصاً أن 

التواصل كان قائماً بهذا الشأن مع باسيل». 
وتابـع السـيد: «فجر يـوم الجلسـة، كانت 
املعلومـات تشـري إىل نجـاح باسـيل يف تعطيل 
الجلسة عرب مقاطعة ثلث الوزراء، ومن جهتنا 
لم نستنفر أَو نجر أي اتصاالت لعقد الجلسة». 
الوضـع  «رغـم  نرصاللـه:  السـيد  وختـم 
الطـارئ، كنا نعتقـد بأن إلغاء الجلسـة يمكن 
أن يفتـح البـاب أمـام خيـارات أُخـرى، لكننا 
فوجئنا الحقاً بحضور عضو تكتل لبنان القوي 
وزير الصناعـة (جورج بوشـكيان) الذي أّمن 

النصاب». 

طثاعماٌت بالدفئ وطصاوطعن 
غساعثشعن جظعَد اقتاقل بظابطج

 : طاابسات 
أطلق مقاومون فلسطينيون، فجَر السبت، الناَر صوَب جنود االحتالل 
يف محافظة نابلس، يف حني شـنت قوت االحتالل حملة مداهمات واسعة 

بمناطق متفرقة بالضفة املحتّلة. 
واسـتهدف املقاومون جنـود االحتالل املتمركزين عنـد حاجز حوارة 
جنوب نابلس، بوابل كثيف من الرصاص، يف إطار تواصل أعمال املقاومة 

بالضفة املحتّلة. 
يف غضـون ذلك، أُصيب مواطـن وابنه عقب اعتداء املسـتوطنني عىل 

منازل الفلسطينيني يف قرية بروين جنوب نابلس. 
واقتحم جنود االحتالل حي النمسـاوي غرب نابلس، قبل أن يسـلبوا 
مركبـة وتسـجيالت مراقبة، عقـب مداهمـات يف املدينة، طالـت بناية 

سكنية عىل أطراف قرية بورين. 
كما أُصيب عدٌد من املواطنني باالختناق منهم أطفال داخل منازلهم، 
جـراء إطـالق جيش االحتـالل قنابل الغـاز بكثافة يف بلـدة عزون رشق 

قلقيلية. 
ويف جنـني، اعتقلت قوات االحتالل خمسـة شـبان مـن قرية فقوع، 
وهـم: عمـور خضور، ورعد أمـني فريحـات، وزيد محمود أبـو اللوف، 
ويوسـف وليد أبو سـالمة، وسـلطان جلغوم، وذلك بعد مداهمة ورشة 

عمل كانوا داخلها قرب جدار الفصل العنرصي. 
إىل ذلك، تسـببت قنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها جيش االحتالل من 
إشـعال النريان داخل أحد املنازل يف املنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، 
الليلـة املاضية.  وقد اشـتعلت النـريان بينما كانت أفـراد عائلة املواطن 

باجس أبو حمدية غيث تتناول وجبة العشاء. 
وتمّكنـت طواقـم إطفائية بلدية الخليل من السـيطرة عـىل النريان، 

وتمنع امتدادها إىل باقي أجزاء املنزل واملنازل املجاورة. 

أطرغضا: طصاُض وإخابُئ 4 شاغئ 
بإذقق ظار صرب طثرجئ يف 

وقغئ حغضاغع 
 : وضاقت 

يف ظـل تنامـي العنف وتزايـد وترية االنفـالت األمني داخـل الواليات 
املتحـدة، ُقتـل، أمس األول، فتى وأُصيب ٣ آخـرون يف إطالق نار بالقرب 

من مدرسة يف مدينة شيكاغو األمريكية. 
ووفـق قناة «يس بي إس» نيـوز املحلية قالت السـلطات املحلية: إن 
«فتى ُقتل وأُصيب ٣ آخرين جراء إطالق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية 
يف شيكاغو»، مشرية إىل أن الفتى الذي ُقتل ١٦ عاماً، واملصابني يف نفس 

عمره، حالة أحدهم حرجة. 
وُقتـل نحـو ٤٩ ألف شـخص يف حوادث إطـالق نار عـام ٢٠٢١م، يف 
مقابل ٤٥ ألفاً يف ٢٠٢٠م، يف ظل انتشار ثقافة العنف يف أوساط املجتمع 
األمريكـي وعجـز الحكومات األمريكية املتعاقبة عـن إيجاد حلول لهذه 

الظاهرة. 

تماس تثسع لعتثِة الحسإ الفطسطغظغ والامسك باملصاوطئ

رئغُج طةطج الحعرى اإلجقطغ بإغران: جئعُئ املصاوطئ لظ 
تسمَح فطرغضا باجاسراض صعتعا يف املظطصئ

ظائُإ افطني السام لتجب 
اهللا: ظاظغاعع أذسظ لطرتجغط 
الئتري بسث سظرتغاته الفارغئ

 : طاابسات 
جّددت حركُة املقاومة اإلسـالمية «حماس»، 
الدعوَة إىل وحدة الشـعب الفلسـطيني والتمسك 
باملقاومـة سـبيالً للتحريـر والعـودة، وذلـك يف 
الذكـرى الـ ٣٠ لعملية اإلبعاد الشـهرية إىل مرج 

الزهور. 
ونّفذ االحتـالل الصهيوني أكـرب عملية إبعاد 
جماعـي اسـتهدفت ٤١٥ من خرية أبنـاء وقادة 
الشـعب الفلسـطيني من الضفة املحتّلة وقطاع 
غـزَّة، إىل مـرج الزهـور يف الجنـوب اللبنانـي يف 
مثل هذا اليوم، السـابع عـرش من كانون األول/ 

ديسمرب من عام ١٩٩٢م. 
وأّكــدت الحركـة يف بيـان لها، أنَّ «سياسـة 
االحتالل الصهيوني يف القتـل واإلبعاد والتهجري، 
لن تُرهب شـعبنا ولـن تكرس إرادتـه وصموده، 
وسـيواصل مقاومته الشـاملة يف ُكـّل سـاحات 
الوطـن؛ دفاعاً عن أرضه وقدسـه وأقصاه حتى 

انتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتقرير مصريه». 
وكان إبعـاد تلـك الثلـة مـن أبنـاء الشـعب 
الفلسـطيني وقادتـه إىل مـرج الزهـور محطة 
من محطـات االنتصار عـىل العـدّو الصهيوني، 
ونموذجاً مـن نماذج الوحدة الوطنية يف مرشوع 

«الشـعب  أن  الحركـة  وأضافـت  املقاومـة.  
الفلسـطيني رسـم بـكل إرصار معالـم انتـزاع 
الحريـة والعودة، َحيـُث التّفـت الجماهري حول 
االنتفاضـة واملقاومـة، واسـتطاع مبعـدو مرج 
األوضـاع  رغـم  وصمودهـم  بثباتهـم  الزهـور 
القاسـية، تعزيـز حضور القضية الفلسـطينية 

أمام الرَّأي العام العربي واإلسالمي والدويل». 

أحبطـوا  املبعديـن  أن  إىل  حمـاس  وأَشـاَرت 
الشـعب  ثـورة  إلخمـاد  االحتـالل  محـاوالت 
الفلسـطيني املتجّددة، واملتأصلـة جذوتها حتى 

تحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة. 
واسـتحرضت الحركـة، بـكل فخـر واعتزاز 
بطولة وصمود قادة ورموز الشعب الفلسطيني، 
ومن قضوا نحبهم يف مسرية املقاومة والنضال. 

 : وضاقت 
أّكــد رئيُس مجلس الشـورى يف الجمهورية 
اإلسالمية محمد باقر قاليباف أن جبهة املقاومة 
لن تسمح ألمريكا باستعراض قوتها يف املنطقة. 
ويف كلمـٍة له خالل اسـتقبال أعضاء املجلس 
اإلسـالمية،  الثـورة  شـبان  ملجمـع  املركـزي 
قـال قاليبـاف: إن «الثـورة اإلسـالمية وجبهة 
املقاومة لن تسـمحا ألمريكا باستعراض قوتها 
يف املنطقـة»، معتـربًا اياهما بالقـوة التي باتت 
اآلن تنافـس القـوة األمريكية املتعنتـة بدءاً من 
شـبه القارة الهندية إىل سـواحل البحر األبيض 
التـي  املشـاكل  أن «كل  َوأََضــاَف،  املتوسـط.  

نواجههـا يف الوقت الحارض هي؛ بَسـبِب اقتدار 
إيـران ونظامها اإلسـالمي الذي بـات يزداد قوة 
يومـاً بعد آخـر».  وتابع، أن «ما نشـاهده اليوم 
مـن مشـاكل انما تعـود إىل اقتدار إيـران، حيُث 
إن الكيـان الصهيوني وأمريـكا وأُوُروبا وبالتايل 
الغـرب برمتـه ال يطيقـون رؤيـة إيـران قـوة 

مستقلة وتقف أمامهم بكل قوة واقتدار». 
وأعـرب قاليبـاف عـن اعتقـاده بـأن العقد 
األول مـن انتصـار الثـورة اإلسـالمية كان عقد 
املقاومة للنظام اإلسـالمي، ُمشـرياً إىل الحوادث 
التي شـهدتها إيـران يف تلـك املرحلـة العصيبة 
واجتيازهـا تلك القضايا بـكل قوة وحزم وإراَدة 

لن تلني.

 : طاابسات 
أّكـد نائُب األمني العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، 
؛ بَسبِب املنهزمني، وها هي  أن «إرسائيل» الغاصبة لم تتفرعن إالَّ
اليوم تحسب ألف حساب للمقاومة التي هزمتها يف معارك عدة. 
وشّدد قاسم، عىل أّن «رأس متطرفيهم رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو أذعن للرتسيم البحري بعد عنرتياته الفارغة، والعربة ملن 

يعترب». 
يُذكـر أنـه وقع الرئيـس اللبناني ميشـال عون قيل شـهرين 
رسـميٍّا عىل رسـالة تصادق عىل اتّفاق تاريخي لرتسـيم الحدود 

البحرية لبالده مع االحتالل الصهيوني. 

جعرغا: طصاُض 10 أذفال يف 
املظاذص الثاضسئ لسغطرة 

«صسث» 
 : وضاقت 

فاَرَق حوايل ١٠ أطفال سـوريني الحياة يف املناطق الخاضعة لسيطرة 
ميلشـيا «قسـد» يف ريف ديـر الزور الشـمايل الغربـي، ومدينتـي الرقة 

والطبقة. 
وجـاءت الوفيات؛ بَسـبِب تفيش نوع خطري من األمراض التنفسـية، 
وسـط تكتمت املؤّسسـات الطبية التابعة لـ «قسـد» وتقاعس عن أداء 
واجباتهـا. ويأتي تنفيش األمراض التنفسـية يف مناطق «قسـد» يف وقت 
اسـتأنفت فيه قوات أمريكية بشكل كامل عملياتها ضد تنظيم «داعش» 

اإلجرامي يف سوريا مع ميلشيا «قسد». 
وقـال املتحدث باسـم البنتاغون بات رايدر، إن «العمليات اسـتؤنفت 

األسبوع املايض، يف يوم ٩ ديسمرب الجاري». 
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الساَلـُط غاشغَّـُر طظ تعلظا
ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

 

يف  املنتـِرصُة  الـدوُل  ثبَّتَـت 

الحـرب العامليـة الثانيـة أنظمًة 

وقواعـَد تنظِّـُم العالقـات بـني 

املنهزمة  والدول  املنتِرصة  الدول 

وكذلك بني الدول القوية والدول 

الضعيفـة، وحـّددت دوراً معيَّناً 

لـكل دولـة يف ظـل نظـام دويل 

رأسـمايل  ُقطبَـني  مـن  مكـون 

املتحدة  األمم  برعاية  وشـيوعي 

التي تم إنشـاؤها لهـذا الغرض 

من قبل الدول املنترصة.

ومـن ضمن الـدول التي تم تحديـد دورها أملانيـا واليابان؛ 

باعتبارهمـا زعيمتَـي الـدول املنهزمـة، َحيُث تـم تجريُدهما 

من السـالح االسـرتاتيجي وُفرضت عليهما عقيدٌة عسـكريٌة 

دفاعية، ورغم التغريُّ الذي طرأ عىل النظام الدويل بعد سـقوط 

االتّحـاد السـوفيتي إالَّ أن األنظمة والقواعد التـي تم االتّفاُق 

عليها بعد الحرب استمرت. 

ومع بروِز عامـٍل جديٍد وهو فرُض أمريكا نفَسـها زعيمًة 

للعالـم وراعية للنظـام العاملي ومع مـرور الزمن بدأت بعض 

الدول ترفُع صوتَها يف مواجهة أمريكا وسياسة الُقطب الواحد، 

من خـالل املطالبة بعالم متعدد االقطاب ومطالبة دول أُخرى 

بزيادة عـدد األعضاء الدائمني يف مجلس األمن، ويف هذا اإلطار 

برزت الصني كمنافس اقتصادي وعسكري مستقبيل، وروسيا 

طرحت نفَسها كقوة دولية يف مواجهة املرشوع األمريكي من 

خالل حربها يف أوكرانيا، وهذا التَحّرك أقلق أمريكا ومن ورائها 

دول أُوُروبـا والنظام العاملي القائم عىل منع الحروب يف أُوُروبا 

وسمح بقياِمها يف الدول األُخرى.

وقد دفعت روسيا الغرَب إىل تغيري قواعد املواَجهة من خالل 

دعم أوكرانيا بمختلف أنواع األسـلحة، ويف نفس الوقت دفعت 

الدول التي كان عليها قيوٌد أَو كانت تتبنى سياسَة الِحياد مثل 

أملانيا واليابان والسويد وفنلندا إىل ترك الحياد وإعادة النظر يف 

سياسـاتها العسكرية وتغيري عقيدتها العسكرية من العقيدة 

الدفاعية إىل العقيدة الهجومية تحت مربّر درء الخطر الرويس 

والصينـي، وُكلُّ ذلك بتخطيط من أمريكا؛ بَهدِف الِحفاِظ عىل 

مكانتها ومصالحهـا يف مختلف أنحاء العالم ِبَغضِّ النظر عن 

الثمن الذي سوف تدفُعه الدوُل املعنية. 

ونحن نرى العاَلَم يتغرّي نجد العاَلَم العربيَّ واإلسالمي ثابتاً 

عـىل سياسـة اإليَمـان املطَلق بقـوة أمريـكا، وكأن املتغرياِت 

الجاريـَة يف العالـم ال تعنيـه مـع أن ما يحـُدُث يُعتـَربُ ُفرصًة 

للعالم العربي واإلسـالمي إلعـادة حسـاباته وتقييم عالقاته 

مـع اآلخرين، واالسـتفادة من ذلـك يف تكوين أُُطٍر سياسـيٍة 

واقتصاديـٍة تسـتطيُع أن تقَف يف وجه التغـول األمريكي عىل 

ــة. األُمَّ

ومن املستغَرِب وقوُف معظم الدول العربية واإلسالمية ضد 

اليمـن عندما وقفت ضد املرشوِع األمريكي التي كانت أمريكا 

تريُد فرَضه عليها. 

جظعغُئ الحعثاء.. طتطٌئ لطاصغغطجظعغُئ الحعثاء.. طتطٌئ لطاصغغط
جظث الخغادي

َة  بعَد ثمانيـِة أعواٍم من التضحيـات، ثَمَّ
منهـٌج وتَحرٌُّك يثِمـُر معجـزاٍت، َويتجاَوُز 
التنظريَ إىل الواقع ونراه بأُمِّ األعني، ومسألة 
الحفاظ عليه َوتعزيزه تستند عىل بقاء هذا 
املوقـف كعقيدٍة َوسـلوك، ال ُمَجـّرد رضِب 
أمثلة عـىل قارعة املنجـزات التي تحّققت، 
فالقائـد العلـم كان وال يـزال يسـتحث يف 
رجـال دولته هذا الهم الثقيل، َويعلو صوت 
نصائحه عىل صوت ثنائه َوإشادته، املسألة 
مهمة إذن، والتحديات جسيمة َواملعرتك ال 

يـزال يف منتصف الطريـق، والتعثر قد يكـون موجعاً 
وأليمـاً إن مضينـا بعمـى يف دروب التفريـط ننُشـُد 
املكاسـب َونتبع األهواء، حتـى ونحن نتلو مجازاً عىل 

قبور األنقياء بأننا عىل دربهم ماضون. 
فاملـيض عىل دربهم ليس مناسـبة ترفع أَو عبارات 
تتـىل وقصائـد تتغنى وحسـب، أنه تقمـص وجداني 
وسـلوكي كفيل إن اتبعنـاه دون رياء أَو تَــذَاٍك، بأن 

نستمرَّ يف حصاد املكاسب َواجرتاح االنتصارات. 
والتاريـخ لـن يقيم رصوحـاً لخطاباتنـا وأقوالنا.. 
وَح النرص بعقولنـا َوقلوبنا..  إن لـم نقيـْم فعـالً ُرصُ

َوبسواعدنا. 
ومهمـا كانـت كلفـة التضحيـات يف سـبيل اللـه 
والقضيـة الحقة واملـرشوع الذي تنفسـنا من عبقه 
مـؤرشات العـزة والكرامـة، َوملسـنا يف دوافعه قيمة 

الحماية والذود عن األرض والعرض والسـيادة، َفـإنَّ 
هذه الُكلفَة لن تكوَن أكثَر حجماً أَو كلفًة أَو مآَيس من 
كلفة التهاون والتفريـط َوالقبول بالغازي 

واملحتّل وأدواته ومشاريعه. 
مقولـٌة جـاءت بعبارات عدة عىل لسـان 
الشـهيد حسـني بدر الدين الحوثـي، َوكّرر 
التأكيـد عليهـا يف أكثـر من موقف السـيد 
القائـد عبدامللك بدر الديـن الحوثي، وفيها 
من الحقائق ما تربهنها املواقف والشواهد، 
فالدمـاء تنـزف يف كلتـا الحـاالت، سـواًء 
يف جبهـات العـزة َوالكرامـة أَو يف متـارس 
الخيانة والعمالـة، واألعداد تقارب بعضها 
مع فارق يف املواقف َواملخرجات، َويكفي أن نسـتذكَر 
أن لنـا إخـوًة يف املحافظات املحتّلة يقتلـون ُكـلَّ يوم 
غـدراً َوظلماً، َومن لم تطْلـه رصاصُة الغزاة وأدواتهم 
فقد طالته كوارث سيطرتهم عىل كافة مناحي الحياة 

املعيشية. 
لنجعـل هذه الذكـرى محطـة لتقييم أنفسـنا عىل 
مسـتوى األداء َولنقيـس يف أنفسـنا مدى انسـجامه 
مـع خـط الشـهداء؛ باعتبارهـم املعيـاَر الـذي نثُق 
يف مقاييسـه، وهـم كمال الكـرم والعطـاء والصدق 
َوالسـلوك، وهم أيقونـة الوفاء التي توجـب علينا أن 
نستشـعر قيمة أَو خطورة ُكـّل فعل أَو تَحّرك قبل أن 
نقدم عليه من واقع مسؤولياتنا التي وصلنا إليها عرب 
دمائهـم َوتضحياتهم، لنتذكر هذه األرواح التي تركت 

األهل والولد وَعافت الدنيا بمـا فيهـا مـن مغريـات.


