
قائد الدفاع الساحلي ألمريكا وإسرائيل وأدواما:

رسائل إنذار حازمة من قوات صنعاء للعدو ورعاته بشأن املرحلة القادمة
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وحتويلكم جزرنا إىل قواعدوحتويلكم جزرنا إىل قواعد
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ذمار وصاب  في  آخر  وتصيب  أطفال   3 تزهق  أمريكية  عنقوديات 

أخرى جنوبية  ومدن  عدن  إلى  «االنتقالي»  ضد  ردفان  احتجاجات  لنقل  يدعو  الحراك 

وضغض الاربغئ الظعظع شغ تعار لـ «المسغرة»:وضغض الاربغئ الظعظع شغ تعار لـ «المسغرة»:
المتسارعة والتغييرات  الحداثة  تراعي  وال   21 الـ القرن  مهارات  من  تخلو  تكاد  المناهج 
ظسمض لربط الاسطغط باصاخاد المسرشئ
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تضعطئ املرتجصئ تسائثل ذقب ضطغئ الحرذئ 
بآخرغظ طظ أبظاء املسآولني والسمقء

أرتريغا تفرج سظ 121 خغادًا غمظغاً بغظعط أذفال بسث أحعر طظ اقتاةاز والاسثغإ

 : طاابسات
تتعدد وجوه الفسـاد داخل حكومة املرتِزقة 
جيفتهـا  فاحـت  أن  بعـد  فصولهـا  وتتنـوع 
وأصبحت رائحتها تزكم األنوف، َحيُث كشـفت 
وسـائل إعالم موالية للعدوان، أمس األحد، عن 
جريمـة فسـاد جديدة بعـد أن أقـرت حكومة 
الفنادق اسـتبدال طالب الرشطة يف حرضموت 
املحتّلة بأبناء مسؤولني مرتِزقة، يف الوقت الذي 
ال تـزال ردود األفعـال الغاضبة ُمسـتمّرة حتى 
اليوم يف عدن واملحافظات املحتّلة؛ بَسبِب فساد 
املنـح الدراسـية بالخـارج واسـتبدال الطالب 
املتفوقـني وأوائـل الجمهوريـة بأبنـاء وبنات 

الوزراء واملسئولني العمالء والخونة. 
وبحسـب املصـادر اإلعالميـة، فقـد أصدر 
وزيـر داخليـة حكومـة املرتِزقة قـراراً بمنح 
أبنـاء املسـئولني املرتِزقة يف حكومـة الفنادق 
مقاعد دراسـية يف ما يسـمى كليـة الرشطة 
بمحافظـة حرضمـوت، وذلـك عىل حسـاب 
الطـالب املقبولـني يف الكليـة بعـد اجتيازهم 

جميع االمتحانات. 
أبنـاء  اسـتحواذ  أن  إىل  املصـادر  وأَشـاَرت 
املرتِزقـة والعمـالء عـىل مقاعد الدراسـة يف ما 
يسـمى كليـة الرشطـة بحرضمـوت املحتّلة، 

يعد جزًءا من سلسـلة فسـاد حكومة الفنادق، 
فيما يخص املنح الدراسية يف الداخل والخارج، 
وحرمان أبناء البسـطاء واملسـتحقني من تلك 

املنح وإقصاءهم من الدراسة. 

 : طاابسات
بإيعـاز مـن تحالـف العـدوان األمريكي 
البحريـة  تواصـل  اإلماراتـي  السـعودّي 
اإلرترييـة جرائمها بحق الصيادين اليمنيني 
باقتيـاد  تقـوم  أن  قبـل  البحـر  عـرض  يف 
العرشات منهم إىل داخل سـجونها ألشـهٍر 

طويلة ومصادرة قواربهم. 
السـمكية  املصائـد  يف  ملصـدر  ووفقـاً 
بمديريـة الخوخـة الواقعـة تحت سـيطرة 
االحتالل اإلماراتي وميليشـيا الخائن طارق 

عفاش، فقـد أفرجت السـلطات اإلريرتية، 
أمـس، عن 121 صياداً يمنيـاً بينهم أطفال 

ومسنون. 
يمنيـاً  صيـاداً   121 أن  املصـدر  وأّكــد 
وصلوا إىل مدينة الخوخة بعد خروجهم من 
السجون اإلرتريية، منهم 6 من أبناء مديرية 
املخـاء و5 من مديرية ذو باب و110 صياداً 
مـن أبنـاء مديريـة الخوخـة، موضًحـا أن 
الصياديـن املفرج عنهم تـم اختطافهم من 
قبـل البحريـة اإلرتريية منذ أكثـر من ثالثة 

أشهر وهم داخل املياه اإلقليمية اليمنية. 

وأَشـاَر املصدر إىل أن الصيادين اليمنيني 
تعرضـوا للتعذيـب الجسـدي والنفيس وتم 
إجبارهـم عـىل ممارسـة األعمال الشـاقة 
يف السـجون اإلرتريية وتم مصـادرة جميع 
ممتلكاتهـم وقواربهـم، مبينًا أنـه ما يزال 
هناك 7 صيادين مـن أبناء يختل مفقودين 
ومصريهم مجهول حتى اللحظة، منوًِّها إىل 
تجاهـل حكومة املرتِزقـة ملعاناة الصيادين 
وعدم االلتفات إىل قضاياهم ومظلوميتهم؛ 
بَسـبِب جرائـم وقرصنـة تحالـف العدوان 

والبحرية اإلرتريية. 

أعالغ سثن غحضعن طظ اظاحار املثثرات واملمظعسات 
يف املثارس والةاطسات

 : طاابسات
َدقَّ أهـايل مدينة عدن املحتّلة ناقوس الخطر 
بعد انتشـار املمنوعات واملخدرات والحشـيش 
بشـكٍل مخيـف يف أوسـاط أبنائهـم الطـالب 
داخـل املـدارس والجامعات، وذلـك تزامناً مع 
انتشـار هـذه التجـارة يف عـدن واملحافظـات 
املحتّلة واتسـاع حركة تهريب املواد املخدرة إىل 
املدينة عرب البحر عن طريق االحتالل اإلماراتي 

وأدواته ومرتِزقته. 
وأّكــد عـدد مـن أوليـاء أمـور الطلبـة يف 
مديريـة دار سـعد بمحافظـة عـدن املحتّلة، 
أمـس األحد، انتشـار ظاهرة اسـتهالك مادة 
التنبـل والحوت املخدرتني بـني أبنائهم داخل 
املدارس بشـكٍل واسع، الفتني إىل أن املقاصف 
داخـل تلك املـدارس تبيع هذه املـادة للطالب 
عىل مرأى ومسـمع اإلدارات ومكاتب الرتبية 

يف املديريات. 
إىل ذلـك قـال ناشـطون حقوقيـون، أمس 
األحـد: إن مخّطط تحالف العدوان السـعودّي 
اإلماراتـي يف إغـراق عـدن واملناطـق املحتّلـة 
باملخدرات والحشـيش واملمنوعـات والخمور 
حتـى وصلت هـذه التجارة إىل داخـل املدارس 
والجامعـات، يأتي يف سـياق تدمـري املجتمع 
ونرش االنحـالل األخالقي، موضحني أن تفّيش 
املخدرات يتم عن طريق مرتِزقة العدوان ممن 

يتخذهـم االحتالل السـعودّي اإلماراتـي أَداة 
لتنفيذ أهدافه. 

املخـدرات  تـداول  أن  الناشـطون  وبـنّي 
والحشـيش داخل املدارس يف عـدن املحتّلة يعد 
كارثـة حقيقية، الفتني إىل املخـدرات هي جزء 
من الحرب الناعمة التي يشنها تحالف العدوان؛ 
ِمن أجل نرش الفوىض األخالقية وتدمري الشباب 
وتمييعهم، محذرين من انتشار ظاهرة تعاطي 
املخدرات وترويجه داخل املدارس والجامعات، 
مشـريين إىل أن تدمـري املجتمـع يف عـدن عرب 

إغراقـه يف املخـدرات واملمنوعـات واسـتغالل 
املراهقني والشباب وإغرائهم بالتعاطي، يصب 
يف املقـام األول واألخـري يف مصلحـة االحتـالل 

السعودّي اإلماراتي. 
مـن  هـذا وكانـت سـفينة تحمـل أطنانـاً 
املخـدرات قد غرقت يف وقٍت سـابق بسـواحل 
شـقرة بأبني املحتّلة كانت يف طريقها إىل عدن، 
مـا يؤّكـد تـورط تحالف العـدوان يف نرش هذه 
املمنوعات بأوسـاط الشـباب والطـالب داخل 

املدارس والجامعات. 

وجط اّتعام اقتاقل السسعدّي اإلطاراتغ بالعصعف وراءعا طثطفاُت السثوان السظصعدغئ تعدي 
بتغاة 3 أذفال وتخغإ آخر يف 

وخاب السالغ ذطار
 : ذطار

أعلـن مصدر مسـئول يف  الربنامج الوطنـي للتعامل 
مع األلغام، استشـهاد وإصابة أربعة أطفال، أمس، 
جـراء انفجار قنبلة عنقودية مـن مخلفات العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي يف مديرية وصاب العايل 

بمحافظة ذمار. 
إىل  أَدَّت  التـي  الجريمـة  هـذه  إن  املصـدر  وقـال 
استشـهاد ثالثة أطفـال وإصابة طفـل رابع نتيجة 
انفجـار قنبلـة عنقوديـة يف وصاب العـايل، ما يرفع 
ضحايـا مخلفـات العـدوان إىل 7 مواطنني خمسـة 

منهم أطفال خالل 24 ساعة املاضية. 
وتأتـي هذه الجريمة بعد سـاعات من استشـهاد 
مواطنني اثنني بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان 
يف منطقـة عكـوان بمحافظـة صعـدة، َحيـُث وقع 
االنفجار يف إحدى الشـعاب التي يستفيد منها األهايل 

يف رعي املوايش وجلب الحطب. 
كمـا استشـهد قبل يومـني الطفل سـعيد محمد 
عبداللـه عيل أبو عشـة البالـغ من العمـر 11 عاماً، 
بانفجـار مقذوف من مخلفات العـدوان، أثناء رعيه 
لألغنـام يف منطقـة الفرع بمديريـة رحبة محافظة 

مأرب. 

التراك غثسع لظصض اتاةاجات 
ردشان ضث اقظاصالغ إىل سثن وطثن 

جظعبغئ ُأخرى
 : طاابسات

فيمـا ال تـزال التظاُهـراُت الشـعبيّة الغاضبـة يف 
ام  مديرية ردفـان بمحافظة لحج ُمسـتمّرة منذ أَيـَّ
عىل خلفيـة قيـام ميليشـيا االنتقايل بإعدام شـاب 
أعـزل، دعا الحراك الثوري، أمـس األحد، املتظاهرين 
يف ردفان إىل نقل احتجاجاتهم إىل داخل عدن املحتّلة. 
ودعا الناطق باسم الحراك الثوري الدكتور محمد 
النعمانـي يف تغريدة عىل حسـابه بتويـرت، أمس، إىل 
نقـل التظاهرات الغاضبة من ردفـان الثورة إىل قلب 
الثوار مدينة عدن تنديداً بانتهاكات ميليشيا االنتقايل 
لحقوق اإلنسـان وإعدامها شـاباً مـن ردفان خارج 

إطار القانون. 
وخاطـب النعماني املحتجني يف ردفان إىل توسـيع 
دائرة التظاهرات الغاضبة لتشـمل مدناً ومحافظات 
جنوبيـة أُخـرى، مبينًـا أن االنتقايل يدفـع بعرشات 
األطقم العسـكرية إليقاف االحتجاجات امُلسـتمّرة، 

لكنه فشل يف إيقافها. 
وبـنّي ناطق الحراك الثـوري أن هذه االحتجاجات 
التـي انطلقت مـن ردفان تأتـي للتنديـد بانتهاكات 
االنتقايل لحقوق اإلنسان وإعدام املعارضني له والزج 
باآلخريـن يف السـجون الرسيـة لالحتـالل اإلماراتي 
وممارسـات التعذيب الجسدية والنفسية ضدهم، يف 
خرٍق واضح ملواثيق األمـم املتحدة وحقوق الحريات 

والديمقراطية. 
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 : خاص
وّجهت صنعاُء رسـائَل عسكريًة جديدًة لتحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ورعاته 
بشـأن حمايـة امليـاه اإلقليمية وخطـوط املالحة 
ام مـن تأكيد وزيـر الدفاع  الدوليـة، وذلـك بعد أَيـَّ
عـىل أن املرحلـة القادمة سـتكون «بحريـة» وأن 
األولويـة سـتكون للدفاع عن األمـن البحري للبلد، 
األمر الذي يضع العدّو ورعاته أمام مسـتًوى جديٍد 
من مسـتويات الردع ستكون تداعيات التعنت فيه 

واسعة بشكل غري مسبوق. 
الرسـائل الجديدة جـاءت عىل لسـان قائد لواء 
الدفاع السـاحيل مدير الكلية البحرية، اللواء الركن 
محمد عيل القادري، الـذي أّكـد أنه «يجري الرصد 
الدقيـق لتَحّركات القـوات املعادية يف البحر األحمر 
والتـي أصبحت تشـكل خطـورة للميـاه اإلقليمية 
وحركـة التجـارة العامليـة» يف إشـارة واضحـة إىل 
جهوزية القوات البحريـة اليمنية للتعامل مع تلك 
التَحّركات العدائية فور صدور توجيهات القيادة. 

وأوضـح أن «البحـار والسـواحل تحـت املجهر 
واالسـتطالعات اليمنيـة تراِقُب عىل مدار السـاعة 
وتعـرُف ُكـلَّ التَحــرُّكات واملؤامـرات التي تحاك؛ 
ِمن أجل السـيطرة عىل باب املندب واملياه اإلقليمية 

الدولية واليمنية».
وإرسائيـل  «أمريـكا  أن  القـادري  َوأََضــاَف 
وأدواتهمـا يف الخليـج هـم مـن يهـّددون سـالمة 
املالحـة البحريـة يف باب املندب وعىل طول سـاحل 
البحر األحمر بمغامراتهم العسكرية التي صاحبت 
العـدوان عـىل اليمـن وتحويـل الجـزر اليمنية إىل 

مناطق عسكرية».
وأّكـد أن «حماية البحر األحمر والجزر ومضيق 
باب املندب مسـؤولية يمنية ولدى القوات املسلحة 
والقوات البحرية القدرة الكاملة عىل ذلك» ُمشـرياً 
إىل أن مزاعـم دول العـدوان ورعاتها حول قيامهم 
بحمايـة املمرات املائية هي ُمَجــّرد دعايات؛ «ألن 

املنطقة ليست بحاجة إىل غزاة لحمايتها». 
وأوضـح أن تحالـف العدوان ورعاتـه يحاولون 
السـيطرة عىل خطـوط املالحة البحرية ويسـعون 
«لتدويـل واقع العـدوان وتوريط قـًوى دوليٍة فيه، 
مستخدمني الدعايات واالتّهامات اإلعالمية ورشاء 
األحـداث  واختـالق  والدوليـة  اإلقليميـة  املواقـف 
واألكاذيب» يف إشـارة إىل املزاعم الكيدية التي يكّرر 
العـدّو إطالقهـا حـول «خطـر» القوات املسـلحة 

اليمنية عىل خطوط املالحة. 
وأّكــد اللواء القـادري أن «تحالف العدوان عمل 
عـىل اسـتقدام مرتِزقة محليـني وأجانـب وتوريد 
أسـلحة إىل مناطق سـاحلية محتّلـة؛ بَهدِف إقالق 
املالحة البحرية عرب عمليـات إجرامية ونرش ألغام 

الستهداف سفن تستخدم البحر األحمر».
َوأََضـاَف أن القوات املسـلحة لن تسمح لتحالف 
العـدوان بتحقيـق تلـك املخّططـات الخبيثة؛ «ألن 
اليمـن يهمها أن يكون مضيق بـاب املندب والبحر 
األحمـر بحـرية سـالم وأمن واسـتقرار»، مجـّدًدا 
التأكيد عـىل أن «التهديد الفعيل ألمن البحر األحمر 
هو من هواة الحروب واملغامرات العسكرية وأولهم 
السـعوديّة وحلفاؤها الذين اعتـدوا عىل اليمن وما 
زالـوا يشـعلون الحرائـق ويرتكبـون الجرائم عىل 

مسمع ومرأى من العالم». 
ودعـا «األمم املتحـدة ومجلس األمـن واملجتمع 
الدويل إىل الوقوف الجاد واتِّخاذ اإلجراءات الصارمة 
لحماية البحـر األحمر وسـالمة الخطوط املالحية 
والتجاريـة من قرصنة األعداء عىل املالحة البحرية 

العاملية».
وأّكـد اللواء القادري عـىل ما أعلنه وزير الدفاع 

ام حول أولوية املرحلة القادمة، وهي حماية  قبل أَيـَّ
املياه اإلقليمية واألمن البحري للجمهورية اليمنية 
وفرض السـيادة عىل كافة الجزر والسـواحل، كما 
أّكـد أَيْـضـاً انعدام رغبة تحالـف العدوان ورعاته 

وعدم استعدادهم للتوّجـه نحو السالم الفعيل. 
وعّلـق اللواُء القادري عىل األنبـاء املتداولة حول 
إرسال قوات مرصية إىل البحر األحمر ومضيق باب 
املندب قائال: «نحذر أية قوات من االنتشـار هناك، 
ونؤّكـد أن القواِت املسلحَة اتخذت كافَة اإلجراءات 
املناسـبة التي تضمُن التعاُمَل بقـوة وحزم مع أي 

تطور يمثل تهديداً للسيادة البحرية».
وذّكـر قائـُد «الدفـاع السـاحيل» باإلنـذار الذي 
ـام حـوَل اللجوء إىل  وّجهـه وزيـُر الدفاع قبـل أَيـَّ
خيـارات تأديبية بعد تعنت تحالف العدوان ورعاته 
وإرصارهم عىل عدم التعاطي مع مطالب الشـعب 
اليمنـي ومع جهـود صنعاء للتوّجـه نحو السـالم 

الفعيل. 
وكان قائـُد الثـورة السـيد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثي أّكـد يف خطابه األخـري أن الوالياِت املتحدة 
األمريكيـة تعرقـُل ُكـلَّ جهود السـالم، وترصُّ عىل 
دفـع صنعـاء نحو االستسـالم وإبقـاء البلد تحت 

الَوصاية واالسـتمرار بالعدوان والحصار، ُمشـرياً 
إىل أن صنعاء جاهزة للرد عىل أي تصعيد عسـكري 
أَو اقتصـادي بعمليـاٍت أوسـَع وأكثـَر فاعليًة مما 

شهدته املراحل املاضية. 
وحرصت القواُت املسـلحة خالل الفرتة املاضية 
عـىل توجيِه رسـائل إنـذار قوية لتحالـف العدوان 
ورعاتـه فيمـا يتعلـُق باملواجهـة البحريـة، َحيُث 
أزاحت السـتاَر عن عدٍد من املنظومات واألسـلحة 
البحرية النوعية واالسرتاتيجية، كما أعلنت القيادة 
أن القوات املسـلحة أصبحت قادرًة عىل اسـتهداف 

أية نقطة يف البحر من أية نقطة يف الرب. 
وكان قائـُد الثـورة السـيد عبـد امللـك الحوثـي 
والرئيس املشـاط قـد أّكـدا يف وقٍت سـابٍق عىل أن 
تداعياِت عودة التصعيد ستكون «إقليميًة ودوليًة»، 
وهـو مـا ينسـجُم مـع طبيعـة التحذيـرات حول 

املواجهة البحرية. 
وتؤّكــُد هذه الرسـائُل والتحذيراُت العسـكريُة 
األخريُة إغالَق بـاب املراوغة واملماطلة أمام تحالف 
العـدوان ورعاتـه واقرتاب نهاية حالـة «الال حرب 
والال سالم» التي يحاوُل العدوُّ فرَضها تحت غطاء 

«التَحّركات الدبلوماسية لتمديد الُهدنة». 

 : خاص
واصـل تحالُـُف العدوان األمريكي السـعودّي 
تشـديَد إجـراءات الحصار اإلجرامـي املفروض 
عـىل البلـد، َحيـُث أقـدم عـىل احتجاز سـفينة 
وقـود جديـدة، يف ترجمٍة واضحـة لإلرصار عىل 
مضاعفة معاناة الشعب اليمني ورفض مطالبه 

اإلنسانية والقانونية. 
وقـال املتحدث باسـم رشكة النفـط اليمنية 
عصام املتوكل: إن تحالف العدوان قام باحتجاز 
سـفينة البنزين «جي إتش أوستن» ومنعها من 
الوصول إىل ميناء الحديـدة، بالرغم من طابعها 
يف  القـرسي  للتفتيـش  وخضوعهـا  اإلنسـاني 

جيبوتي. 
وأّكـدت رشكـة النفط أن عدد سـفن الوقود 
املحتجزة لدى تحالف العـدوان ارتفع إىل خمس 

سفن. 
ـام عن قيام قوى  وكان املتـوكل أعلن قبل أَيـَّ
العـدوان باحتجاز سـفينتي بنزيـن (فيفيانا – 
إنهونا) ومنعهما من الوصول إىل ميناء الحديدة. 
ويرص تحالف العدوان ورعاته عىل اسـتخدام 
سـفن الوقـود كورقة ضغـط وابتـزاز، إلجبار 
صنعاء عىل القبول باستمرار العدوان والحصار 

وتقديم تنازالت مجحفة. 
وأّكـد متحدث رشكة النفط يف حديث للمسرية 
أن «األمم املتحدة توفر الغطاء للقرصنة البحرية 
عىل سـفن الوقـود»، داعياً إياهـا العمل كطرف 

محايد. 
وأوضـح أن الوضـع التموينـي يتأثر برسعة 
مع احتجاز سفن املشتقات النفطية؛ ألَنَّ البنية 
التحتيـة لليمن ال تكفي لتخزيـن كميات كافية 

من الوقود. 
وأّكـدت صنعاء عىل رضورة رفع الحصار عن 

ميناء الحديـدة ومطار صنعاء، إىل جانب رصف 
مرتبـات املوظفني من إيـرادات النفـط والغاز، 
كخطوات أََساسـية ال تنازل عنها لتجديد الُهدنة 
ـه نحو عملية سالم فعلية، لكن الواليات  والتوجُّ
املتحـدة األمريكية ترص عىل اسـتمرار الحصار 
ونهب الثـروات الوطنية، وتسـعى لفرض حالة 
الـال حـرب والـال سـالم لاللتفاف عـىل مطالب 

واستحقاقات الشعب اليمني. 
ام حّذر قائُد الثورة السـيد عبد امللك  وقبـل أَيـَّ
بدر الديـن الحوثي تحالَُف العـدوان ورعاتَه من 
اإلقدام عـىل أي تصعيد عسـكري أَو اقتصادي، 
مؤّكــداً أن الـردَّ سـيكون أوسـَع تأثـرياً وأكثَر 

فاعليًة مما شهدته املراحل السابقة. 
ومن شأن االسـتمراِر باحتجاز سفن الوقود 
أن يؤدَِّي إىل إنهاِء الُهدوء النسبي وعودة التصعيد 
الـذي أّكــدت القيـادُة الثورية والسياسـية أن 

تداعياِته ستكوُن «إقليميًة ودوليًة». 

ـُه رجائَض إظثار إضاشغئ لطسثو ورساته بحأن المرتطئ الصادطئ:  خظساُء تعجِّ

الماعضض: افطط الماتثة تعّشر الشطاَء لصرخظئ السفظ وق تسمض بتغادغئ 

تقرير

صائث «الثشاع الساتطغ»: ظرُخــُث ُضـضَّ الاَتّرضات السثواظغئ 
يف الئتر افتمر وجاعجون لطاساطض طسعا

تتالُش السثوان غعاخُض تحثغَث إجراءات التخار وغتاةجُ جفغظَئ وصعد خاطسئ
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الضعرباء تظّزط شسالغئ خطابغئ بالثضرى السظعغئ لطحعغث

خرباء افطط املاتثة: الصعات السسعدّغئ تصاض 430 طعاجرًا يف التثود طع الغمظ

 : خظساء 
والطاقـة  الكهربـاء  وزارة  نظمـت 
والجهـات التابعـة لها، أمـس، فعالية 

خطابية بالذكرى السنوية للشهيد. 
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا نائب 
وزير شـؤون املغرتبني زايـد الريامي، 
أّكــد وزيـر الكهرباء الدكتـور محمد 
البخيتـي، أهميّـة اسـتلهام الـدروس 
والعـرب من تضحيـات الشـهداء الذين 
قدموا أرواحهم رخيصة يف سبيل رفعة 

وعزة الشعب اليمني. 
وشـّدد عىل إيالء أرس الشـهداء ُكـّل 
الدعـم واالهتمـام عـىل مدار السـنة؛ 

ألَنَّهـم وهبـوا أنفسـهم فـداًء للوطن 
وأمنـه واسـتقراره، والذيـن بفضلهم 
ومخّططات  مؤامـرات  ُكــّل  تحطمت 

العدوان. 
واعتـرب الدكتور البخيتـي أن إحياء 
هـذه الذكرى، دليل عـىل اهتمام قيادة 
األعـىل  السـيايس  واملجلـس  الثـورة 
بالشهداء وإعطاء أرسهم ما تستحقه 
مـن الرعايـة واالهتمـام، يتوجب عىل 

الجميع تذكرها واستحضارها دوماً. 
وزارة  قيـادات  بكافـة  وأهـاب 
الكهربـاء واملؤّسسـات التابعـة لهـا، 
إعطاء أرس شـهداء الـوزارة والجهات 
التابعـة لها ُكـّل الدعم، وفتح مكاتبها 

بشـكٍل دائم أمام أرس وذوي الشهداء، 
الذيـن لوالهـم ملا تحّقـق لليمن النرص 

الكبري. 
فيما أشـار وكيل الوزارة للشـؤون 
املالية واإلدارية تقي املطاع، إىل ما بذله 
الشـهداء يف سـبيل الذود عـن الوطن، 
مهاباً،  ليعيش الشـعب اليمني عزيـزاً 
يقّرر مصريه بنفسـه دون وصاية من 

أحد. 
تخلل الفعاليـة التي حرضها وكالء 
ومدراء عموم الجهـات التابعة لوزارة 
الكهرباء عرض تلفزيوني عن الشهداء 
وقصيدة شعرية وتكريم أرس الشهداء 

بالشهادات التقديرية. 

 : تصرغر 
أّكـدت رسـائل لخرباء األمم املتحدة 
عن قيام قـوات األمن السـعوديّة بقتل 
 ٦٥٠ وإصابـة  مهاجـراً   ٤٣٠ قرابـة 
آخريـن يف قصـف وإطـالق نـار عـرب 
الحـدود بني يناير وأبريـل ٢٠٢٢م، كما 
واغتصبـت  أرسى،  مهاجريـن  عذبـت 
فتيات بعضهن ال تتعـدى أعمارهن الـ 

١٣ عاماً. 
وبحسـب الرسـائل، فقـد قصفـت 
قـوات األمـن السـعوديّة، يف ١٦ حادثة 
عـىل  مدفعيـة  قذائـف  األقـل،  عـىل 
مهاجرين كانـوا يف طريقهم يف منطقة 
الرقو وجبال الغار بمديرية منبه وثابت 
واملنطقـة  يف اليمـن  قطبـري  بمديريـة 
باململكـة  األحمـر  للـوادي  الحدوديـة 

العربية السعوديّة. 
وأّكـدت التقارير أن هناك استهدافاً 
مـن قبـل القوات  ومقصـوداً  مبـارشاً 
السـعوديّة، َحيُث يقوم األمن السعودّي 
القـوة  اسـتخدام  سياسـة  بانتهـاج 
املفرطـة لـردع املهاجريـن عـن عبور 
الحـدود إىل اململكـة، فهم يسـتخدمون 
ثالثـة أشـكال مـن العنف ضـد األفراد 
املسـافرين يف املنطقـة والتـي تشـمل 

هجمـات القناصـة عـىل املهاجرين يف 
مجموعات صغرية أَو قذائف الهاون أَو 
القصـف عىل املهاجريـن يف مجموعات 
أكـرب وإطـالق النـار عـىل املهاجريـن 

املحارصين يف األرايض السعوديّة. 
«هيومـن  منظمـة  انتقـدت  فيمـا 
رايتـس ووتـش» قيام مجلـس حقوق 
اإلنسـان التابع لألمـم املتحدة، بإيقاف 
لجنـة التحقيـق الدوليـة يف انتهـاكات 
العـدوان باليمن، وذلك إثـر ضغوطات 
رغـم  شـديدة،  وإماراتيـة  سـعوديّة 
التحذيـرات املتكّررة مـن تأثري ذلك عىل 
حقـوق اإلنسـان، َحيـُث تؤّكــد هـذه 
املزاعم األخرية رضورة أن تنشـئ األمم 
املتحـدة، إما عـرب الجمعيـة العامة أَو 
مجلـس حقوق اإلنسـان، آليـة للرصد 
والتحقيـق لجمـع األدلـة عـىل جرائم 

الحرب املحتملة يف اليمن. 
كما كشـف الخرباء املعنيون بحاالت 
وحقـوق  القضـاء  خـارج  اإلعـدام 
املهاجرين والرق والتمييز ضد النسـاء 
برسالتهم املوجهة للحكومة السعوديّة 
عن مقربة رسية عىل الحدود السعوديّة 
جثـة  آالف   ١٠ نحـو  تحـوي  اليمنيـة 
تصفيتهـم،  تمـت  أفارقـة  ملهاجريـن 
معظم املهاجرين املاّرين باليمن يأتون 

مـن إثيوبيا، ومنهـم الجئـون وطالبو 
لجوء، الفتني إىل أن املهاجرين العابرين 
يف اليمـن هـم من بـني املدنيـني األكثر 

ترضراً. 
وبينـت الرسـائل أن حـرس الحدود 
السـعودّي عملوا عىل صـف مهاجرين 
يف طوابـري وتخيريهـم يف أيـة منطقـة 
من أجسادهم سـيتم إطالق الرصاص، 
مشـريين إىل أن الجنود كانـوا يتلذذون 
بتعذيـب الضحايـا مـن خـالل تحويل 
الضحيـة إىل لعبة يجـرب فيها الجندي 
السـعودّي مـدى الطلقـة بعـد اخرتاق 

الجسد. 
ويف وقٍت سـابق، تداولـت العديد من 
الصحفية  والـوكاالت  اإلعـالم  وسـائل 
املحليـة والدوليـة معانـاة املهاجريـن 
الحـدود  حـرس  قبـل  مـن  األفارقـة 
السـعودّي، َحيُث نرشت وكالة «فرانس 
بـرس» تقريـراً صحفيـاً عـن معانـاة 
املهاجريـن األفارقـة مـن قبـل النظام 

السعودّي. 
وقالـت الباحثـة «ناديـا هاردمان» 
للوكالـة، إن املئـات إن لـم يكـن آالف 
يقبعـون يف مراكـز احتجـاز بائسـة يف 
بأنه  احتجازهـم  واصفـًة  السـعوديّة، 

تعسفي وميسء. 

وجط جرائط تسثغإ واغاخاب شاغات ق غاسثى أسمارعظ الـ 13 ساطًا.. 

الحعرى غظاصح طساعى تظفغث بطاصات طحارغع 
الرؤغئ العذظغئ

 : طاابسات 
الوطنيـة  للرؤيـة  الفنيـة  الوحـدة  ناقشـت 
بمجلس الشـورى، يف اجتماعها، أمس، برئاسـة 
نائب رئيس املجلس، محمد حسن الدرة، مستوى 
تنفيذ اللجان واألمانة العامة لبطاقات مشـاريع 

الرؤية الوطنية. 
واسـتعرض االجتمـاع، الـذي ضـم رئيـس 
الوحـدة طـالل عقـالن، وممثـل قطـاع النواب 
لطـف  املهنـدس  املجلـس  عضـو  والشـورى 
الجرموزي، ما تم إنجازه من مشـاريع من قبل 
اللجان واألمانة العامة واملشـاريع التي ما زالت 

قيد التنفيذ. 
وأّكـد االجتماع أهميّة العمل؛ ِمن أجل معالجة 
الصعوبات واملعوقات التي تواجه اللجان واألمانة 

العامة يف تنفيذ املشاريع واألنشطة. 

وشـّدد املجتمعون عـىل أهميّة التـزام اللجان 
واألمانة العامة باألنشـطة واإلجراءات املحّددة يف 
بطاقات املشاريع وفقاً للخطط املزمنة بما يسهم 

يف تنفيذ املجلس للمهام املناطة به. 
ويف االجتمـاع ثمن نائب رئيس املجلس اهتمام 
الوحـدة يف متابعة سـري تنفيذ اللجان لألنشـطة 

واملشاريع املوكلة إليها وفقاً لبطاقات الرؤية. 
وأّكـد أهميّة متابعة اللجـان املتعثرة واألمانة 
العامة يف إنجاز املشـاريع والتأكيـد عليها بتنفيذ 
املهـام املناطة بها وفقـاً للفرتة الزمنيـة املحّددة 

للمشاريع. 
بـدوره أّكــد عقـالن أن الوحـدة تعمـل عـىل 
متابعـة تنفيـذ ورفـع التقاريـر الشـهرية عـن 
مسـتوى التنفيذ، وتذليل الصعاب واملعوقات التي 
تواجه عملية التنفيذ وفقاً ملوجهات هيئة رئاسة 
املجلـس بالتنسـيق والتعـاون مع قطـاع النواب 

َوالشورى واملكتب التنفيذي للرؤية. 

تثحُني صاشطئ اإلطَثاد الثوائغ لـ 70 طرشصاً ختغاً بمأرب
 : طأرب 

دّشــن وزير الصحـة العامة والسـكان، 
الدكتور طـه املتوكل، ومحافـظ مأرب، عيل 
محمد طعيمـان، أمس األحـد، قافلة اإلمَداد 
الدوائـي للربـع الرابع من التغذيـة العالجية 
وأدوية الرعاية الصحية األولية لـ ٧٠ مرفقاً 

صحياً بمأرب. 
ويف التدشـني أّكـد وزير الصحة، املتوكل، 
عىل أهميّة اإلمَداد الربعـي للتغذية العالجية 
ألبنـاء  الصحيـة  الرعايـة  أدويـة  وتوفـري 

املحافظة والتي ستسـهم يف تعزيز الخدمات 
الصحية يف املرافق الصحية املستهدفة. 

وأَشاَر املتوكل إىل حرص الوزارة عىل دعم 
املستشـفيات واملرافـق الصحيـة باألدويـة 
واملسـتلزمات الطبية بما يسـهم يف االرتقاء 
بالوضع الصحي باملحافظة التي عانت خالل 

العقود املاضية من الحرمان. 
مـن جانبـه أشـاد محافـظ مـأرب، عيل 
الصحـة  وزارة  قيـادة  بجهـود  طعيمـان، 
تحسـني  يف  باملحافظـة  الصحـة  ومكتـب 
مختلـف  يف  للمواطنـني  املقدمـة  الخدمـات 
مديريـات املحافظة املحـّررة من خالل تلبية 

احتياجـات املرافـق الصحيـة بالتجهيـزات 
واألدوية ومنها هذه القافلة الدوائية. 

وأّكـد طعيمـان حرص قيـادة املحافظة 
عىل النهوض بالقطـاع الصحي والعمل عىل 
توفري التجهيزات واملعـدات الطبية واألدوية 
والكوادر الصحية لتخفيف معاناة املواطنني 

يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد. 
من جهته أوضح مدير عام مكتب الصحة 
باملحافظة، الدكتور عيل دعبوش، أن التدشني 
لإلمـَداد الدوائي للربع الرابع يسـتهدف دعم 
٧٠ مرفقـاً صحياً يف ١٠ مديريات باملحافظة 

بتمويل منظمة اليونيسف. 
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- بدايًة أُسـتاذ أحمد.. ما الحاجة اليوم لتطوير 
املناهـج والحديث تخصيصاً عـن أهميّة تطوير 
مـواد العلـوم، الرياضيـات، اللغـة اإلنجليزية 

والعربية؟
بدايًة.. ويف هذا املقام نتوّجـه بجزيل العرفان 
لقيـادة الـوزارة ممثلـة بالسـيد العالمة يحيى 
بدر الديـن الحوثي -وزير الرتبيـة والتعليم- ملا 
يوليه للعمليـة التعليمية من اهتمـام ومتابعة 
وإرشاف مبـارش وُمسـتمّر للخـروج بتطلعات 
منشـودة لرفعة الوطن وإعالء شـأنه؛ باعتبار 
التعليـم والتعلم بوابة مهمـة لبناء أي مجتمع، 
وبـه يقاس تقـدم األمم يف عـرص التقدم املعريف 
والتكنولوجـي، فالنجـاح الـذي تحّقـق للـدول 
املتقدمـة يرجع أََساسـه إىل التطـور يف التعليم، 
ولقد أولت وزارة الرتبية والتعليم جّل اهتمامها 
يف طـرح التحديات من خـالل الواقع، والخروج 
بـرؤى تخـدم العمليـة التعليميـة /التعلُميـة، 
وتعمـل يف ضـوء التوّجـهـات الحقيقيـة لبناء 
ــة، َحيُث تم تشـكيل  املـرشوع النهضوي لألُمَّ
فريق من الخربات الرتبوية األكاديمية واإلدارية 
لتشخيص واقع العملية التعليمية ويف مقدمتها 
تطوير املناهج الدراسية والعناية باملنهج وذلك 

لحاجتنا إىل:- 
 - بنـاء مناهـج يمنيـة وفق ثوابـت قرآنية، 
تبني مرتكزات أََسـاس املنهج القرآني، والقيادة 
الحقة، واألمـة بمفهومها الجامع، مع رضورة 
العناية باملسؤولية، واملقدسات وداللتها، وأبعاد 

ـة.  الرصاع مع األعداء الحقيقيني لألُمَّ
ــة،  - التأسـيس ملرشوع نهضوي لبنـاء األُمَّ
والعناية بأسسه ومرتكزاته، من َحيُث العنارص 
األََساسـية لبناء املنهـج العلمي وفـق عمليات 

العلم األََساسية. 
- بنـاء مـواد تعليميـة تمّكـن املتعلـم مـن 
االسـتفادة منهـا يف سـوق العمـل، مـع وعيه 
باملتغـريات، وارتباطـه القـوي بدينـه، وثوابته 

الدينية والوطنية. 
- تشـكيل مسـاحة معرفية وخرباتية قائمة 
عىل النشـاطات املعرفية والخرباتية، واملمارسة 
الفاعلـة، والتفكري الناقـد للمتغريات والظواهر 
مع القدرة عىل استيعابها، وتحليلها، وتفرسها. 
- توظيـف البحث العلمي يف مناهـج التعليم 
العام، بحيث يسـتطيع املتعلم معرفة األشـياء 

من خالل تتبعها يف ضوء موجهات علمية. 
- وضع مناهج تُعنى بالتعليم املهني والتقني 
يف ضوء تنويع مسارات التعليم الثانوي، وربطه 

بالواقع الذي يعيشه املتعلم. 
- ربط املتعلـم باملوروث التاريخي املنسـجم 
مع ُهــِويَّته اإليَمـانيـة اليمانية الجامعة بكل 

تفاصيلها، ومدلوالتها األخالقية واملعرفية. 
 

- يقال: إن املناهج لم يتم تحديث بعضها منذ 
عقدين مـن الزمن أي منذ حوايل عرشين عاماً.. 

هل هذا صحيح؟
هذه هـي الحقيقـة والتي ال يمكـن تغافلها 
مناهجنـا الدراسـية مـر عىل بعضهـا أكثر من 
عقدين وعىل سبيل املثال منهج اللغة اإلنجليزية 

من بعد العام ١٩٦٢م إىل نهاية السـبعينيات تم 
 English for Use تدريـس السلسـلة املرصيـة
تدريسـها  واسـتمر  لالسـتخدام)،  (اإلنجليزية 
حتى مطلـع الثمانينيـات، ثم ظهرت سلسـلة 
(اإلنجليزيـة   English for Yemen جديـدة 
لليمـن)، واسـتمر تدريسـها، وبعـد الوحدة يف 
عام ١٩٩٠م، تـم تدريس مناهـج موحدة ملادة 
 Crescent اللغة اإلنجليزية (مناهج الكريسنت
الربيطاني) يف الجمهوريـة اليمنية، وكانت تلك 
املناهج قد تم استخدامها يف بعض الدول العربية 
املجاورة، ولكن تلك الدول طورت مناهج جديدة 
ملناهـج اللغـة اإلنجليزيـة، وبالتايل تـم ترحيل 
واسـتخدام مناهـج الكريسـنت الربيطانيـة يف 
مـدارس الجمهورية اليمنية بعـد إدَخال بعض 
التعديالت الطفيفة من قبل املؤلفني الربيطانيني 
وقد اسـتمر تدريس هذه السلسلة من بعد قيام 
الوحدة حتى اآلن، أي ما يقارب من ثالثة عقود. 

 
- مـع إسـناد املهـام املتصلـة بإعـداد املناهج 
وتقويمهـا  وتطويرهـا  وتجريبهـا  الدراسـية 
إلدارة تطوير املناهج ومركز البحوث والتطوير 
الرتبـوي.. ما املهام التي قامت بها هذه الجهات 

لتطوير املناهج؟
هذه املهام مسـندة لإلدارة العامـة للمناهج 
كونهـا اإلدارة املختصـة بالرشاكـة مـع مركز 
العامـة  واإلدارة  الرتبـوي  والتطويـر  البحـوث 

للتوجيه تحت إرشاف اللجنة العليا للمناهج. 
مـن منتصـف العـام ٢٠١٥م أوكلـت قيـادة 
الـوزارة مهمـة تطوير مناهـج التعليم العام يف 
الجمهورية اليمنية إىل (اإلدارة العامة للمناهج) 
بالقـرار الـوزاري رقم (٢٩٣) لسـنة (٢٠١٥م) 
والصادر بتاريخ ٦/٢٢/ ٢٠١٥م بتشكيل لجان 
للمراجعـة والتصويبات للمـواد إلزالة األخطاء 
اللغوية، والخالفات املذهبية التي كانت يف الكتب 
الدراسية، ومحاولة ترميمها، واستمر العمل يف 
املراجعة والتصويب حتى مطلع عام (٢٠١٧م)، 
وخرجـت كتب تلـك املرحلة إىل امليـدان الرتبوي 
والتعليمي، ثـم انتقل العمـل يف تطوير املناهج 
إىل التطوير الشـامل بحيث يتم مراجعة الوثائق 
لكل مـادة من قبل االختصاصيـني، َوالبناء عىل 

تلك املتغريات. 
 

- مركز البحوث وتطوير املناهج.. هل يفتقُر 
كادُره إىل التأهيـل امُلسـتمّر والعـايل مع حديث 

بأن إهماال لعقود لحق باملركز؟
يعترب كادر مركـز البحوث والتطوير الرتبوي 
لة علمياً ومهنياً، َحيُث ال يمكن  من الكوادر املؤهَّ
تجاهلهـا ويعـد املركـز الرافد الرئيـيس لوزارة 
الرتبية والتعليم يف مجـال بناء وتطوير املناهج 
وإعداد الدراسـات والبحـوث التطويرية، َحيُث 
تعمل وزارة الرتبية والتعليم بمختلف قطاعاتها 
يف منظومة شـبكية متكاملـة بتكامل جوانبها 

العملية التعليمية. 
 

العلـوم  مناهـج  تطويـر  يرتبـط  أال   -
والرياضيات واللغة اإلنجليزية بتطوير الوسائل 

التعليمية وتأهيل الـكادر التعليمي...، وهذا ما 
يعني الحاجة مليزانية تعليمية «كبرية» لتطبيق 

الجديد بكل تفاصيله؟
أركان العملية التعليمية املتجسدة يف: املتعلم، 
واملعلم، واملنهج املدريس واألنشـطة والوسـائل 
وتمويـل  املدرسـية،  واإلدارة  لـه،  املصاحبـة 
واالختبـارات،  الدراسـية،  والخطـط  التعليـم، 
والبحـوث العلميـة املتعلقـة بالتعليـم وآلياته 
تحتـاج من القائمني عليه إىل إعـادة النظر مليٍّا 
يف (الواقع التعليمي)، وما تصاحبه من تحديات 
وهـذا مـا يسـتدعي البحث عن حلـول، ووضع 
معالجات لتلك اإلشـكاالت، ولهـذا َفـإنَّ الوزارة 
تعمل برؤية مستقبلية تنطلق من مفهوم ربط 
التعليم باقتصاد املعرفة إلعداد األجيال املتعاقبة 
متكامـالً، وتأهيلهم لتحمل املسـؤولية،  إعداداً 
وقيـادة املجتمع واألمة عىل طريق الحق والخري 

والعدل واملسـاواة. 
 

- مناهجنـا ال زالت تعتمد عـىل الحفظ والتلقني 
بعيـًدا عن اإلبداع واالبتكار مـع أن هذا ال يعني 
تجاهـل جوانب الحفظ والتلقني الهامة يف شـٍق 
من املعرفة.. ولتاليف هذا الخلل كيف يمكن األخذ 

بهذه العنارص عند تطوير املناهج؟
قصور مناهـج التعليم العـام يف الجمهورية 
اليمنيـة عـن متطلبـات العـرص، واحتياجـات 
اهتمـت  فقـد  وبقـوة،  حـارض  الغـد  متعلـم 
املناهـج التعليمية باملعرفة، ولم تسـهم يف بناء 
املهـارات املتعلقـة بالتفكـري واإلبـداع والتميز، 
كمـا أنها لم تجعـل املتعلم قادًرا عـىل مواجهة 
التحديات وأخطارها، وطغيان الثقافة اللفظية 
والسبورية عىل املمارسات التدريبية فأغلب تلك 
املناهج إما أنها بنيت وفـق تطلعات، واعتمدت 
عـىل املانح جملًة وتفصيـالً، فظهرت صعوبات 
متعـددة تواجه العمليـة التعليمية يف مدخالتها 
وعملياتها ومخرجاتهـا، بعضها إرث املايض يف 
مدخـالت التعليم، ومـن ذلك: التـرسب، وإعداد 
وتمهـني املعلـم، واالختبـارات وآليـات القياس 
والتقويم... إلخ، ومنها مـا يتعلق بالعمليات يف 
استخدام اسرتاتيجيات تدريس تقليدية، أَو بيئة 
غري جاذبة أصـالً، ومنها ما يتعلـق بمخرجات 

التعليم وعالقتها بسوق العمل. 
بينمـا يعـد الكتـاب املـدريس وثيقـة تربوية 
وتعليمية، يتـم إعدادها بطريقة علمية وعملية 
منظمـة، لرتجمـة األهـداف يف إطـار املفاهيم 
واملبـادئ والحقائـق والنظريـات... إلـخ، ومن 
خـالل األنشـطة واألسـاليب املوجهـة، وهو يف 
ذاته ترجمة إجرائية منظمة عىل صورة وحدات 
تعليمية ودروس، ويكون بلغة ميرسة ومبسطة 
ومفهومة تتناسب وخصائص املتعلم ومستوى 
خربته، وطبيعة تلك الخربة التعليمية والتعلمية. 
ولذلـك، نسـعى إىل تحقيـق وظائـف الكتاب 

املدريس، والتي منها:
- تحقيق أهداف الصف الدرايس املعد له. 

- تقديم املحتوى التعليمي بصورٍة مناسبة. 
واملصاحبـة  املتعـددة  املهـارات  تنميـة   -

للمحتوى، وتوظيفها. 

الذاتـي،  التعلـم  نحـو  باملتعلـم  الدفـع   -
ومساعدته عىل التفكري السليم، وتنظيم التعليم 

املتدرج... إلخ.
 

- تدنـي مسـتوى القـراءة والكتابـة يف لغتنـا 
العربيـة –اللغة األم– يف املسـتويات الدراسـية 
العليا يظهر ضعف املحتوى واملنهج عامة.. هل 
يمكن تخطي هـذا بتكثيف املحتوى أم ماذا، إذَا 
ما أخذنا باالعتبـار أن «الُكتَّاب» ودور وحلقات 

العلم كانت تصنع علماء كباراً؟ 
التعليـم نظام يتطور باسـتمرار؛ ألَنَّه نسـق 
متكامـل يتأثر باألبعاد العاملية واملجتمع املحيل، 
فهـو بحاجـة إىل مواكبـة التطـورات يف مجال 
الرتبيـة وعلـم النفس، مـع املتغـريات واألبعاد 
املحركـة للعملية التعليميـة ذاتها، وقد حرصت 
دول العالـم عـىل العنايـة بالعمليـة التعليمية 
وقضاياهـا، ووضـع آليـات لضمـان مناخات 
تعليميـة لألفراد بما يحّقـق تكافؤ الفرص بني 
مكونات املجتمع املختلفة، لبنائه يف ذاته كفرد، 

وتلبية متطلبات املجتمع واألمة. 
وتوضـح املؤرشات الدولية إىل تدني مسـتوى 
التعليـم بصفٍة عامـة يف الوطن العربـي، إالَّ ما 
كان يف بعض الدول، وقد ترجع أسـبابه إىل أمور 
أُخرى، أَو إنها ال تمثل أبعاًدا حقيقية يف التعليم، 
والتدني يف مسـتوى التعليم يـدق جرس اإلنذار 
ملسـتويات التنميـة األُخرى ألي بلـد، بل وينذر 
بخطر الجهل واألمية يف عرص العوملة املتسارع، 
ويعمـل عىل إعاقـة اإلنتاج الوطنـي، وقد أولت 
اليمن -منذ وقـٍت بعيد- التعليـم أهميّة كربى، 
فقد كان يتم بصورٍة غري نظامية، إالَّ يف مدارس 
محـدودة، َحيـُث كان موجًها توجيًهـا محدوًدا 
ملتطلبات مقصودة (قبل ١٩٦٢م)، ثم تحول إىل 
الصفـة النظامية بصورة عامة، ملسـايرة عالم 
اليوم مـن حيث: النظـام التعليمـي، املقّررات، 

االختبارات.
ومع ما تشري إليه التقارير الدولية واإلقليمية 
من تَـَدٍن ملسـتويات التعليم يف اليمـن: التقرير 
وتقريـر  (٢٠١٤م)،   OOSCI لــ  القطـري 
اليونسـكو املساءلة يف مجال التعليم (٢٠١٧م)، 
والتقويم الوطنـي (٢٠١٨م)...، ويتضح حجم 
التحديـات املوجودة يف الواقـع التعليمي، والتي 
يكاد أن يتماهى الجميع يف النتائج، وقد يتشارك 
–الجميـع- يف أغلـب اآلراء واالقرتاحـات التـي 
تعمل عىل تحسني جودة التعليم، وكل هذا يعزى 
التسـاع الفجوة بني عنارص العمليـة التعليمية 
وأبعادها، وكذلك وجـود االختالالت يف املنظومة 
التعليميـة بصفـٍة عامـة إما من خـالل األبعاد 
التحليلية لنتائج أدوات القياس املسـتخدمة، أَو 
من خـالل امُلخَرج التعليمي، أَو املحّكات العاملية 

التي شملتها الدراسات املسحية الدولية. 
 

- أشـار املؤتمـر العلمـي األخـري إىل وجـود 
مشكالت يف املحتوى املعريف للعلوم والرياضيات 
وفقاً لنتائج االختبارات الدولية ومنها اختبارات 
TIMSS ما فحوى هذا الدراسة؟ ما الذي خرجت 

به؟ وكيف تمت اختبارات TIMSS؟

وضغض وزارة الاربغئ والاسطغط لصطاع المظاعب والاعجغه أتمث الظعظع شغ تعاٍر لـ «المسغرة»:

العزارة تسمض برؤغئ طساصئطغئ تظططص طظ 
طفععم ربط الاسطغط باصاخاد املسرشئ

المتاعى التالغ لطمظاعب الثراجغئ غضاد غثطع طظ طعارات الصرن 
العاتث والسحرغظ وق غراسغ التثابئ والاشغغرات الماسارسئ

 : تاوره إبراعغط السظسغ 



6
االثنني

العدد

25 جمادى األوىل 1444هـ..
19 ديسمرب 2022م

(1548)
حوار 

يعد ظهور التقييمات الدولية واملحلية للوضع 
التعليمي، والتي أظهرت تدنياً ملحوظاً يف الدول 
ـة، فقـد أظهرت  العربيـة غالبًـا، وبلدنـا َخاصَّ
نتائج االختبارات الدولية TIMSS يف الرياضيات 
والعلـوم يف الفـرتة (٢٠٠٥ - ٢٠٠٨م) تدنيًا غري 
َمـْرِيضّ عنه، وكانـت اليمن قد شـاركت يف تلك 
االختبـارات الدولية منذ عـام (٢٠٠٣م) وحتى 

(٢٠٠٦م)، وأظهرت مشكالت، منها:
- وجود مشـكالت يف املحتـوى املعريف للعلوم 
والرياضيات (املواد التي يجري فيها االختبار). 

- وجـود تدٍن يف مسـتوى القـراءة والكتابة، 
أّن   TIMSS اختبـار  نتائـج  أظهـرت  َحيـُث 
األسـئلة القرائية -ملـن طبق عليهـم االختبار– 
ا، وظاهـرة ضعف القراءة بصورٍة  ضعيفة ِجـدٍّ
عامـة منترشة حتـى يف املسـتويات العليا، كما 
أظهرت بعض الدراسـات وجود ثغـرات قرائية 
وكتابيـة تمتـد إىل الجامعة والدراسـات العليا، 
وهذه اإلشـكالية يفـرتض أن يتـم تجاوزها يف 
الصفـوف األربعة األوىل، فمدارسـنا لم تنجح يف 
إجادة املهارات األََساسـية: القـراءة، والكتابة، 

والحساب. 
كما أظهـرت اختبـارات التحصيـل الوطنية 
-الصـادرة عـام (٢٠١٢م)- تدنيًـا ملحوًظـا يف 
تحصيـل الطلبة تجاوزت َحــّد الوصف (خارج 

التقييم). 
وأظهرت نتائج التقييم الوطني لتالمذة نهاية 
الحلقـة الدراسـية الثانيـة (٤- ٦) مـن التعليم 
األََسـايس يف املـواد (اللغة العربيـة – رياضيات 
–العلـوم) سـنة (٢٠١٧م) الصـادر مـن مركز 
البحـوث والتطويـر الرتبـوي تدنيًـا ملحوًظا يف 

املواد السالفة الذكر. 
 

- تم تكليف فرق علميـة وأكاديمية متخصصة 
يف تطويـر املناهج مـن جامعة صنعـاء ومركز 
البحـوث والتطوير الرتبوي لتنفيـذ هذه املهمة 
الوطنيـة... مـا املـدة التـي أنجزت فيهـا مهام 

التطوير املكلفة بها؟ 
الفرق شـكلت بتوجيهات معايل وزير الرتبية 
والتعليم والتي نفذت خالل الفرتة املاضية وملدة 
تسـعة شـهور من الفرتة فرباير ٢٠٢٢م وحتى 
نوفمرب ٢٠٢٢م وكانت مخرجات هذه الفرق إىل 
جانب (١١) دراسـة وبحثاً يف إطار املشـاركات 
العلميـة التـي قدمـت مـن الباحثـني والخرباء 
الرتبويني سواء من الجامعات أَو املجال الرتبوي 
والتعليمـي كانـت هي مدخـالت عقـد املؤتمر 
الوطني األول لتطوير املناهج وتنويع مسـارات 

التعليم. 
 

- مـا الذي سـتضيفه هـذه الفرق عـىل املناهج 
الدراسية؟ 

إننـا هنـا نتحدث عـن إضافات وإسـهامات 
الدراسات التي نفذتها هذه الفرق والتي نتطلع 

من خاللها إىل:
-اإلسـهام يف تحقيق أهـداف الرؤية الوطنية 
لبنـاء الدولـة اليمنية الحديثة يف مجـال التعليم 

واالبتكار واإلبداع واملعرفة والبحث العلمي.
املناهـج  تطـور  مسـتوى  عـىل  -الوقـوف 
الدراسـية يف ضـوء األسـس العلميـة والثوابت 

الدينية والوطنية والُهــِويَّة اإليَمـانية. 
لتنويـع  عامـة  رؤيـة  تقديـم  إىل  -السـعي 

مسارات التعليم العام يف الجمهورية اليمنية. 
-االهتمـام بتجسـري العالقـة بـني مكونات 
النظام التعليمي (العام، الفني والتقني، العايل). 
-إيجـاد رؤى تطويريـة ذات منهجية علمية 
من خـالل ما سـيقدم مـن دراسـات علمية يف 
فعاليـات املؤتمـر الوطنـي األول لبنـاء مناهج 
دراسـية واقعية مبسـطة لصالـح املتعلم وبما 

يحّقق مصلحة الطالب. 
-االهتمـام بالعلوم التطبيقيـة وأحداث ثورة 
علميـة يف جميـع املـواد العلمية، وكذلـك اللغة 
العربيـة والوصـول إىل منهج يسـتطيع الطالب 

من خالله تحقيق ذاته وتطلعات وطنه. 
 

- أنتم يف قطاع املناهج والتوجيه هل اطلعتم عىل 
دراسات وتجارب عربية وعاملية يف مجال تطوير 

املناهج.. بحيث نبدأ من حيُث انتهى اآلخرون؟
كانت توجيهات معـايل وزير الرتبية والتعليم 
واضحة يف هذا املجال ملنطلق الرؤى التطويرية يف 
أهميّة االطالع عىل الدراسات والتجارب العاملية 
يف مجـال تطويـر املناهج وذلك مـا عملت عليه 
كافة الفرق يف إعداد الدراسات املقدمة باالطالع 
ة الدول  عىل تجارب مختلـف دول العالم -َخاصَّ
األكثـر تقدمـاً- إىل تطوير املناهج بشـكل عام، 
واسـتعراض أهم املبادرات والتجارب العاملية يف 
ُكـلٍّ من: (سنغافورة، وفنلندا، واليابان، وكوريا 

الجنوبية- إضافًة إىل الجزائر واملغرب). 
 

- مـا أبـرز مـا اطلعتـم عليـه.. وكيـف يمكن 
االستفادة منه؟

التجـارب الدوليـة متعددة وهنـاك نجاحات 
كبرية ولعل ما تتميز به التجربة السنغافورية يف 
الرتكيز عىل العلـوم والرياضيات واملواد التقنية 
وتنويع مسارات التعليم وإقامة املدارس املهنية 
والتقنيـة والتجاريـة لتوفـري أيٍد عاملـة قوية 

لخدمة التصنيع واحتياجات سوق العمل. 
كل هـذا لم يـأِت مصادفة أَو مـن فراغ وإنما 
كحصيلـٍة لجهود مضنيـة، ومناهـج متكاملة 
ومتطـورة، وهيئـات تدريـس عاليـة الكفاءة، 
وسياسـات تربويـة حكيمـة، األمر الـذي جعل 
ومهتمـني  مشـدودين  العالـم  حـول  النـاس 
ة  بمعرفـة أرسار تفـوق السـنغافوريني وَخاصَّ

يف الرياضيـات، وحينما أدركـوا أن بعض الرس 
هـو يف املنهج تحديًدا، ذاعت شـهرة هذا املنهج 
وصار يعرف باسم «الرياضيات السنغافورية»، 
وهذا أَدَّى بدوره إىل نشوء رغبة يف معرفة أرسار 
املناهـج التعليميـة األُخـرى يف تلـك البالد عىل 
افـرتاض أنهـا هي األُخـرى متقدمـة ومتميزة 
-وهـي كذلـك- وهكـذا ظهـرت مصطلحـات، 
مثـل: الفيزيـاء وفـق الطريقة السـنغافورية، 
السـنغافورية،  الطريقـة  وفـق  واإلنجليزيـة 
ويكمن الرس يف نجاح التعليم يف سـنغافورة إىل 

عدة عوامل: 
العامل األول: وجود فهم مشرتك بني عنارص 
مجتمع التعليم املهني –وزارة التعليم، واملدرسة 
واملعلمـني والباحثـني- عـىل أن تغيـري التعليم 
عملية تطويريـة تحتاج إىل التكيـف والتعديل، 
ولضمـان نجاح مثل هـذه التغيريات كان هناك 
تحالف اسـرتاتيجي ورشاكة وتآزر واسـتجابة 
لالحتيـاج وحـوارات متبادلـة وُمسـتمّرة بني 
عنـارص التغيري الرئيسـة وأصحـاب املصلحة، 
فالعالقـة بني الثالثـي: وزارة التعليم، املدارس، 
الجامعات هي حجر األََسـاس يف نجاح التحول 

يف التعليم السنغافوري. 
العامـل الثانـي: طبيعة العالقة بـني البحث 
واملمارسـة، والقـرارات، وهي عالقـة متبادلة 
وُمستمّرة فالبحث يغذي القرارات واملمارسات، 
والقرارات تتحول إىل ممارسـة، واملمارسة تؤثر 
وتقـود إىل قـرارات كمـا تغذي البحـث، وتقوم 
املؤّسسـة الوطنيـة للتعليـم بـدور محوري يف 
تسـهيل عالقـة الجهـات الثـالث مـع بعضها 

البعض. 
العامل الثالث: عمل املسؤولون يف سنغافورة 
عىل هدٍف أََسايس أسـهم يف إرساء قواعد جيدة 
للتعليـم إىل أن أصبـح مـن أفضل نُُظـم التعليم 
عامليٍّا، هذا الهدف يتمحور يف اكتشـاف مواهب 
ُكــّل طالب عىل حـدة، ثم يتم اختيـار برنامج 
تعليمي له يهدف إىل تنمية هذه املوهبة للوصول 
إىل ذروتهـا، وخلـق حلقـة من الشـغف والحب 
تظـل مالزمـة للطالب طـوال حياتهـم لتطوير 

مواهبهم. 
العامل الرابع: التطوير امُلستمّر يف السياسات 
ة بصياغـة املناهج وتطبيقها  واألبحاث الَخاصَّ
الصـارم  وااللتـزام  التعليميـة،  البيئـة  وإدارة 
لعـرشات اآلالف من املدرسـني املدربـني تدريباً 
عاليـاً واملقبلـني عـىل عشـق مهنتهـم كواجٍب 
وطنـي وليس كُمَجــّرد وظيفة مـدرة للدخل، 
وقد اخترص وزير الرتبية السنغافوري ذات مرة 
أهـداف وزارته يف: التواصل مع العالم، والرتكيز 
عـىل مادتي الرياضيات والعلوم، وخلق املعرفة، 

وتأسيس بيئة تعليمية تشجع عىل اإلبداع. 
الرياضيـات  منهـج  الخامـس:  العامـل 
السـنغافوري ليـس مـن إعـداد مجموعـة من 

البريوقراطيـني يف وزارة الرتبيـة، وإنمـا نتـاج 
مسابقات ومساهمات تشرتك فيها املؤّسسات 
ة، والتي ستحتضن  العلمية واالقتصادية الَخاصَّ
يومـاً مـا خريجـي املـدارس والكليـات وتوفر 
لهـم الوظائـف القيادية، وهـذه بطبيعة الحال 
مـا تجعلنـا معنيـني بتقـدم تصـورات ملناهج 
تستوعب األحدث ابتكاراً واألكثر قدرًة عىل سرب 
أغوار العقول وتنشـيطها؛ ِمن أجل خلق كوادر 

علمية تنافس بها اآلخرين. 
 

- مـا أبرز مكامـن الخلل يف املناهـج العلمية 
وكيـف تم وضـع رؤية تطويـر املناهج يف ضوء 
املنطلقات التـي حّددتها الرؤيـة الوطنية لبناء 

الدولة اليمنية الحديثة؟
لقـد كانـت (الرؤيـة الوطنيـة لبنـاء الدولة 
اليمنية الحديثة ٢٠١٩م) هي القاعدة األََسـاس 
للتطلعات، ويعد القانون العام للرتبية والتعليم 
للقـراءة  األََسـاس  هـو  ١٩٩٢م  لسـنة   (٤٥)
عـن واقع التعليـم يف اليمن؛ ألَنَّه ما زال سـاريَّ 
املفعـول، ومـا بـني الرؤيـة والقانـون يتضـح 
الواقـع، فـكأن (التعليـم يف اليمـن بـني الواقع 
والتطلعـات.. التحديات واملعالجـات املقرتحة) 
حلقة شبكية ترتابط فيما بني جزئياتها، لتشكل 
واقـع التعليـم بأبعـاده املتعددة، وقـد تضمنت 

  اذطسظا سطى تةارب 
طثاطش دول السالط 

ئ الثول افضبر  –َخاخَّ
تصثطًا- شغ تطعغر 

المظاعب بحضٍض سام 
وأعط المئادرات 

والاةارب السالمغئ شغ 
ُضـّض طظ (جظشاشعرة 

وشظطظثا والغابان 
وضعرغا الةظعبغئ) 
إضاشًئ إلى الةجائر 

والمشرب 

  الاصارغر الثولغئ 
واإلصطغمغئ تحغر 

إلى َتثظغ طساعغات 
الاسطغط شغ الغمظ 

َواقخائارات الثولغئ طظث 
سام (2003م) وتاى 

(2006م) أظعرت 
طحضقت طظعا وجعد 

طحضقت شغ المتاعى 
المسرشغ لطسطعم 

والرغاضغات (المعاد 
الاغ غةري شغعا 

اقخائار). 
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الرؤية محاور مختلفة تشـمل قطاعات الدولة، 
وقـد جـاء التعليم يف املحور الثامـن (٥٧- ٥٩)، 
َحيُث تضمـن الغاية، واألهداف االسـرتاتيجية، 
واملـؤرشات، وأهـم املبادرات، وقـد وضعت (٩) 
أهداف اسرتاتيجية يمكن أن تشتق منها أهداف 
كثـرية تعمل عـىل النهوض بالقطـاع التعليمي 
يف مسـتوياته كافـة؛ ألَنَّه شـمل أبعـاد التعليم 
وعنـارصه املتعددة، وآلية االرتقاء به يف النهضة 

التعليمية. 
 

- مـا جوانـب القصـور التـي أظهرتهـا نتائج 
دراسة تقويم املناهج؟

(العلـوم  مناهـج  تقويـم  دراسـات  ركـزت 
-الرياضيـات –العربـي –اللغـة االنجليزية) يف 
الجمهوريـة اليمنيـة، للتعرف عىل مـدى توافر 
مجـاالت ومـؤرشات قائمـة تحليـل املحتـوى 
للصفوف مـن (١ – ١٢)، واعتمدت الدراسـات 
عـىل املنهـج الوصفـي التحلييل، واسـتخدمت 
قائمـة تحليل املحتوى للتحليـل، وتكونت عينة 
الدراسـة من: جميـع كتب املـواد للصفوف من 
(١ - ١٢) طبعـة ٢٠٢١/٢٠٢٠م، وبمشـاركة 
(٣٧٢) مشـاركاً يمثلون: أكاديميني من جامعة 
صنعـاء والجامعات األهليـة، باحثني من مركز 
البحـوث والتطوير الرتبـوي، موجهني، معلمني 
ومعلمـات، ممثلني عـن الطـالب والطالبات يف 

أمانة العاصمة.
وتتلخص نتائج الدراسات بآالتي:

الحـادي  القـرن  مهـارات  توافـر  -ضعـف 
التطبيقـات  تضمـني  وتدنـي  والعرشيـن 
التغـريات  ومواكبـة  الحديثـة  التكنولوجيـة 

املتسارعة.
-توافـر مهـارات التفكـري بأنواعهـا ملراحل 
التعليـم العـام بدرجـة قليلة، وتركيـز التقويم 
يف املحتـوى عـىل املجال املعـريف وإهمـال بقية 
املجاالت، مع ضعف تضمني املحتوى لخالصات 

علمية توضيحية للطالب وأولياء األمور. 
-ندرة توفـر األدوات واملواد واألجهزة العلمية 
لتنفيـذ األنشـطة والتجارب العمليـة املحتوى، 
َحيُث ال يلبي احتياجات املجتمع وسوق العمل. 
-ضعف جودة اإلخراج الفني للكتب الدراسية 
وضعف جودة الصور واألشكال التوضيحية من 

حيث: دقة األلوان والحجم. 
-كثافة األنشـطة يف املحتوى بما ال يتناسـب 
مع الزمن املخصص لتنفيـذه، مع وجود بعض 

األخطاء العلمية والطباعية. 
 

- كيـف أن املناهـج الحاليـة ال تلبـي متطلبات 
الواقـع والتجارب والنمـاذج العاملية والتحوالت 
التي يشهدها العالم يف املجاالت املختلفة، من أي 

الزوايا يظهر القصور؟
بسـبب تدني توافر مجـاالت املحتوى العلمي 
واألنشـطة، تظهر النتائج تدنـي توافر مهارات 
التفكـري العلمـي الناقـد واملهـارات الحياتيـة، 
ومهـارات اإلبداع واالبتـكار، ومهـارات البحث 

والقدرة عىل االخـرتاع، وأن املحتوى الحايل يكاد 
يخلو من مهـارات القرن الواحد والعرشين، وال 
يراعـي الحداثـة والتغيريات املتسـارعة، كما ال 
يحّقق التنمية املهنية للمتعلم، وال يلبي حاجات 
سـوق العمـل، وال يسـاعد املتعلـم عـىل َحــّل 
املشـكالت، ويُعزى ُكــّل ذلك إىل تقـادم املنهج 

الذي لم يحَظ بعملية التحديث والتطوير. 
 

- جـرى الحديث أنـه منذ ما يقـارب عقدين 
مـن الزمن تعانـي املناهـج الحالية قصـوراً يف 
تنمية القيم الدينية والوطنية واملجتمعية بما ال 
يتوافق مع املجتمع اليمني وثقافته.. كيف ذلك 

أُستاذ أحمد؟
إننـا بحاجٍة ماسـة إلعادة النظـر يف جوانب 
العمليـة التعليميـة، بحيـث تشـمل مسـارات 
املنظومة التعليمية، وتواكب االتّجاهات العاملية 
املعارصة يف مجال التعليم والتعلم بما ال يخالف 
ـــة وُهــِويَّتها، َويلبي التحّرر  ثوابت وقيم األُمَّ
مـن الوصايـة والتبعيـة لألعـداء، وبمـا يضع 
الخطـوات الصحيحـة التي تـؤدي إىل النهوض 
ــة وازدهارها، بخطـى ثابتة تحّقق  بهـذه األُمَّ
للمجتمـع التمكني والعزة، ومـع ظهور جوائح 
عامليـة قد تربك املشـهد يف املجتمع املحيل، ومن 
ذلـك جائحـة (كوفيـد - ١٩) ومـا جـاء عنـه، 
فعـىل املؤّسسـة التعليميـة (الـوزارة واملكاتب 
التعليمية) السـري بحذر وبصرية تجاه ُكـّل تلك 
الظروف، مع ما يمر به البلد من وضٍع مأساوي 

(العدوان والحصار). 
إن إعادة النظر يف تلك املشـاريع التي تمت يف 
الفرتات السـابقة أصبح رضورة ملحة يف إطار 
شـعار املرحلـة «يد تبنـي ويد تحمـي» ورغبة 
البلـد يف النهـوض، والتطلعات امُلسـتمّرة لتبني 
مرشوع نهضوي يف املجـاالت كافة، فهذا كفيل 
بأن يحاول القائمون عىل التعليم –مهما أمكن- 
أن يضعوا ُكـّل تلـك التصورات يف حدود القدرة، 
واإلْمَكانـات املتاحـة، وبجهـوٍد ذاتيـة، وآليات 

متابعة بصدٍق وشفافية. 
إن التشـخيص الواقعـي وقـراءة املعطيـات 
الكمية والنوعية للعمليـة التعليمية يحتاج من 
القائمني واملسـؤولني عىل الـوزارة العمل وبذل 
الجهـد يف إيجـاد الخطـوات الحقيقيـة لتعليم 
وأن  للطموحـات،  ومحّققـني  نافعـني  وتعلـم 
يتيقنـوا أن العمليـة التعليمية شـبكية املعمار، 

متداخلة يف ذاتها، لتتوحد مع سـائر مؤّسسات 
الدولـة يف النهضة والبنـاء والتنمية، وأن تكون 
ا، متَحّرك  الغايـة إيجـاد جيل متسـلح إيَمـانيّـٍ

عمليٍّا، يرتقي بوطنه وأمته. 
 

- عىل أية مرجعيات ستتم عملية تطوير املناهج 
الدراسية؟ وما حاجتكم يف قطاع املناهج للمزيد 
مـن الدراسـات واألبحـاث واإلْمَكانـات ملواكبة 

التطورات املتالحقة؟
القانـون العـام للرتبيـة رقـم (٤٥) لسـنة 
١٩٩٢م املـادة ٤٩ يؤّكــد عىل التـايل: «تخضع 
املناهـج التعليمية والكتب املدرسـية للمراجعة 
الدورية بالتنقيح أَو التحديث لتواكب التطورات 
العلمية والتكنولوجية وتتبـع الجديد يف نظرية 
الرتبية وعلم النفس»، َحيُث إن تقادم مناهجنا 
الدراسـية وعـدم مواكبتها للتطـورات العلمية 
والتكنولوجيـة.. ال زالـت بعيدة عـن متطلبات 
العرص، واحتياجـات متعلم الغـد، فقد اهتمت 
املناهـج التعليمية باملعرفة، ولم تسـهم يف بناء 
املهـارات املتعلقة بالتفكري واإلبداع والتميز كما 
تسـتند عىل املرجعيات التاليـة (الرؤية الوطنية 
لبناء الدولـة اليمنية الحديثة -فلسـفة الرتبية 
والتعليم يف الجمهورية اليمنية -الوثائق والكتب 
الدراسـية ملـواد اللغـة العربيـة، الرياضيـات، 
العلوم، اللغة اإلنجليزية -الرؤى التطويرية التي 
خرج بهـا املؤتمر الوطني األول لتطوير املناهج 
وتنويـع مسـارات التعليـم -التجـارب الدولية 

الناجحة يف املجال التعليمي). 
 

- مـاذا عن تطوير مسـارات التعليـم، ما الذي 
يمكـن أن يتطور يف هـذا االتّجـاه يف ظل غياب 
للطلبـة  ومهنـي  مدرســي  وتوجيـه  إرشـاد 
لتوجيههم إىل التخصـصـات املناسبة لقدراتهم 
وميولهم ولحاجات السـوق؟ وما الذي تسعون 
التعليـم  مسـارات  يف  تطويـره  أَو  تغيـريه  إىل 

األََسايس والثانوي؟
إن أحد أهم أسـباب ضعف مخرجات التعليم 
ومنهـا  العربيـة  األقطـار  معظـم  يف  الثانـوي 
الجمهوريـة اليمنية يعـود إىل حالـة االنفصام 
القائمة بني مؤّسسات التعليم وقطاعات سوق 
العمـل اإلنتاجيـة والخدماتيـة، كمـا أن برامج 
ومناهـج التعليـم الثانـوي العربيـة تركز عىل 
توجيه الطلبة نحو التكوين الجامعي األكاديمي 
عىل حساب التعليم التقني واملهني، مما أَدَّى إىل 
عدم مواءمة هـذا النوع من التعليم الحتياجات 
سـوق العمل املتغري واملتجدد، وحتى تسـتطيع 
هـذه الدول تجـاوز مثل هذه املشـكالت وتحّدد 
معالم اسـرتاتيجية تنميتها، يجب أن تجعل من 
أولويـات عملها يف املجـال الرتبـوي والتعليمي 
تحقيـق الهدف املعلن وهو ربط التعليم الثانوي 
باحتياجات التنمية وسوق العمل؛ لذا ال بُـدَّ من 
الرتكيز عـىل النوعية والتعليـم املتكامل الكفيل 
بإيجاد شخصية قادرة عىل التكيف مع متطلبات 
التغيري امُلسـتمّر يف املهن املختلفة، وتُعد مرحلة 

التعليـم الثانـوي مـن أكثـر املراحـل التعليمية 
التـي تتنازعها االتّجاهـات الرتبوية املتصارعة 
يف تحديـد أهدافها وأنماطهـا ومناهجها، وتأثر 
التجديـد يف التعليم الثانـوي إىل َحــدٍّ كبري بهذه 
الرصاعات، واتجه إىل إحـداث التكامل والتوازن 
بـني النشـاطات الرتبوية واألكاديميـة واملهنية 
واالجتماعية، وهذا ما سيحّقق فاعلية التوجيه 
واإلرشـاد املدريس املهني ليؤدي دوره يف تحقيق 
التكامـل بـني العلـم والعمـل وسـد احتياجات 
الدولـة ومرشوعاتهـا التنمويـة، واإلسـهام يف 

تقدم املجتمع.
ومـن أجـل التعمـق أكثـر يف مجـال تطويـر 
التعليم الثانوي وتنويع مساراته، (تشعيباته)، 
مـن خـالل االطِّالع عـىل مجموعة مـن تجارب 
بعـض الدول وهـي: (األردن، ماليزيـا، اليابان، 
أملانيـا، فنلنـدا، سـنغافورة، الصـني، املغـرب، 
الجزائـر، كوريـا الجنوبيـة)، اقـرتاح عـدد من 
مسـارات التعليم الثانوي سـتعمل الوزارة عىل 
باملحافظـات  املحوريـة  املـدارس  يف  تطبيقهـا 
الطلبـة  لتهيئـة  أوىل  كمرحلـٍة  واملديريـات 
وأوليـاء أمورهم والهيئـات التعليمية واإلدارية 
باملسـارات التخصصية، سـيتم يف هذه املرحلة 
جمع املعلومات عن املـدارس ومدى جاهزيتها، 
ومعلومـات عن املنطقة املحيطـة بها وتحليلها 
وتلخيصهـا، وتطبيـق ضوابـط فتح املسـارات 
يف املـدارس املحورية، وتهيئة املـدارس املحّققة 
ة السـتقبال املسارات  للضوابط العامة والَخاصَّ
الجديـدة، وتطبيـق املرحلـة األوىل والثانية عند 
الرتشـيح لفتح مسـار معني يف املدرسـة، بينما 
املرحلـة الثالثـة تطبـق سـنويًا لتقييم املسـار 
املفتوح للحكم عىل مدى اسـتمراريته أَو إغالقه 
أَو ضمـه، وبذلـك تكون دورة سـري العمل وفق 
ضوابط ومعايري تضمن االستمرارية والفاعلية 

لهذه املسارات. 
 

- مـاذا عن إلزامية املقّررات الدراسـية، َحيُث ال 
توجـد مــواد اختيارية وذلك مـا يظهر وجود 
العديـد من الفجـوات املتمثلة يف بـروز الثنائية 
القائمة عـىل تقسـيم املرحلة الثانويـة، وغياب 
قنـوات التجسـري بينمـا ال يتـم مراعـاة امليول 
والقدرات واالتّجاهات للطلبة يف التعليم الثانوي 
يف الوقـت الذي تتناقص فيـه أعداد امللتحقني يف 

القسـم األدبي؟ 
مـن خالل نظام الدراسـة والخطة واملقّررات 
الدراسـية املقرتحـة لكل مسـاٍر من املسـارات 
الطبيعيـة  العلـوم  (مسـار  سـواًء  املقرتحـة 
والرياضيـات -مسـار العلوم الصحيـة والبيئة 
-مسـار الهندسـة وتقنيـة املعلومات -مسـار 
االقتصـاد والعلـوم اإلداريـة –املسـار الزراعي 
-مسـار العلـوم اإلنسـانية والرشعيـة)، بإذن 
الله تعاىل سـنتجاوز ُكـّل تلك الفجوات املتمثلة 
يف بـروز الثنائيـة القائمة عىل تقسـيم املرحلة 
الثانوية، وغياب قنوات التجسـري وعدم مراعاة 
امليول والقدرات واالتّجاهـات للطلبة يف التعليم 
الثانـوي وتدني أعداد امللتحقني بالِقسـم األدبي 
واالهتمـام بتعليم الحاسـوب واللغة االنجليزية 

والتعلم الذاتي. 

حوار

  أظعرت بسخ 
الثراجات وجعد 

بشرات صرائغئ وضاابغئ 
تماث إلى الةاطسئ 
والثراجات السطغا

  أغطإ المظاعب 
ُبظغئ وشص تططسات 

اسامثت سطى الماظح 
جمطًئ وتفخغًق 

شزعرت خسعبات 
طاسثدة تعاجه 

السمطغئ الاسطغمغئ شغ 
طثخقتعا وسمطغاتعا 

وطثرجاتعا
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 ترضُئ الرطال شغ المتاشزات المتاّطئ  ترضُئ الرطال شغ المتاشزات المتاّطئ 

أحـئـاٌح بـحـرغـئأحـئـاٌح بـحـرغـئ

بغظ المسآولغئ والسآال   «2»
سئث التمغث الشرباظغ

يف الِفكِر السيايسِّ «الثورُة هدٌم 
لبنـاء ما هـو أصحُّ وأجمـُل؛ ألَنَّ 
الثورَة إنهاٌء لُكلِّ َسيٍِّئ وبناُء ُكـّل 
عظيم عىل أََسـاس عظيم»، َوهذا 
َق الثورُة  يعنـي رضورَة أن تتحقَّ
بقدٍر كاٍف كما التحديات أمامها 
تتحّقُق  حـني  تمامـاً،  قـٌة  متحقِّ
الثورُة نستطيُع مواَجهَة معضلِة 
اإلْمَكانـات، ولن نصـَل ذلك حتى 
تسـيطَر َعَمالنيـُة مـرشوِع بناء 
الدولة يف ُكـلِّ مجال وأن نرى من 

يوالون أنشـطًة عبقريًة ُملهمًة تنجز املطلوب 
للمجتمع وبه تباعاً، َوهذا يعني أهميَّة معرفِة 
ما نريده مـن إصالحات يف الكهربـاء والطاقة 
والتجارة والصناعة والنقـل والزراعة واإلدارة 
املحليـة واملياه َوالصحة، وآليـات تحقيق ذلك، 
ال أن يواصُل الروتنُي سـيطرتَه يف ُكـّل الجهات 
وأن يتكـّرر أمامنا َمن يتعلـل باإلْمَكانات وأثر 
العدوان والحصار كقناٍع يُخِفي وراءه املصالَح 
الشخصية والعجَز واالستغالل َوالتالعب، هذه 
الطفيلياُت تحـوُل دون اسـتثماٍر أفضَل ملتاح 
اإلْمَكانات، وتمكََّن الوصوليون الفاسدون من 

خدمة مصالحهم. 

تنظيـُم املـوارد املتاحـة وُحسـن تحصيلها 
وبيّنـة  واضحـة  خطـط  وفـق  وترصيفهـا 
وتنفيذية كفيلٌة بتحسني األوضاع 
مرحـيل  َوبشـكل  جزئيـاً،  ولـو 
اسـتغالل  حسـن  مـع  يتصاعـد 
اإلْمَكانـات املتاحة عىل مسـتوى 
األصـول املادية والبرشية، فالبالد 
ال تفتقـر بشـكل كيل لـألوىل كما 

يصور البعض.
ويف معلومات صاحب السطور 
تعـزو  ومؤّسسـات  جهـات  أن 
وضَعها املـزرَي لغياب التمويل يف 
ْم خطًطا  ما هـي يف الواقع لم تقدِّ
تسـتوعُب  وعمالنيـة  مدروسـًة 
أَيََّة مشـاريع وأنشـطة إصالحيـة تصحيحية 
يف ظل أولوية مغايرة بالنسـبة ملن يشـغلونها 
مـن القيادات يف الصـف األول ترتبط بتحصيل 
النفقات التشـغيلية والحوافـز َوالنثريات من 
جهة، ومن أُخرى يف ظل هدر بأكثَر من شـكٍل 
لعائداتهـا، وهـذا يعني أن هـؤالء ال يعرتفون 
باملسؤولية كعبء وال يلتزمونها كواجب ديني 
وطنـي، واملؤرشات سـالفة الذكـر التي وقفنا 
عليها –بشـكل مبارش وبشـكل غـري مبارش- 
تعنـي يف أقل تقديـر أن ما تطلبُـه املرحلُة من 
مهمـات ليسـت مسـتحيلة، إنمـا تسـتدعي 
والوسـائل  املواَجهـة  عـىل  األقـدَر  اإلنسـاَن 

املفرتضة، ال الكارهني للتغيري أَو املخرتَقني من 
قبلهم ومن استسلموا للعجز والفساد املقنع. 

ذت ِمئـاُت املبادرات  يف الشـهور املاضيـة نُفِّ
يف  منهـا،  أصغـر  وآالف  الكـربى  املجتمعيـة 
أو  الحيـاة  رشايـني  أهمهـا  عـدة  مجـاالت 
الطرقـات، سـبق ذلـك أن رأينـا ومنـذ ما قبل 
َل الشـعُب ثورتَه وتَحرَُّكه، ثم  العدوان كيف موَّ
كيف رفد وما يزال معركة التحّرر الوطني، لقد 
أثبت الشعب عظمته وأنه صاحُب املوقف دائماً 
يمكنُه أن يحّقَق أكـربَ املنجزات ويتجاوب مع 
ُكـّل مـن يحّقق مصالَحه العليا، ومن البديهي 
أن تالقيَه املؤّسسـاُت املعنية منتصَف الطريق 
وأن تسـتثمَر طاقتَه وأن تعمـل عىل توجيهها 
وتنظيمهـا، كمـا هي مسـؤولة عـن الخطط 
الجاذبة لرأس املال الوطني امُلخزَّن لدى الكثري 
تحت ُجبِْن أصحابه من اإلقدام يف ظل هشاشة 

محفزات االستثمار وحاكمية مناخ طارد له.
أتدرك الحكومُة وظيفتَها وما املطلوُب منها 
يف هذا السياق؟ املسؤوليُة اليوَم أكثُر ضخامًة، 

َوهي تفرض أسئلة متنوعة: 
ماذا حّققنـا ومن أين وإىل أين؟ أين وصلنا؟ 
وكيـف طوينا هـذا العام وبما نسـتقبل العام 
الجديـد؟ وأين تقف من شـعار «يٌد تحمي ويٌد 
تبني»؟ وما مشـاريُع الحماية الناشـطة عىل 
صعيد األمن الغذائـي؟ وهل يمكن إنجاُز يشء 
يف ظل غياب حساب املسؤول عما أنجز؟ وملاذا 

لـم ينجز؟ وهل يرجع تعطُّـُل ذلك إىل خيانة أَو 
استغالل أَو إىل أَْمن من السؤال؟ أَو الكتفاء من 
يُفرتَُض بهم املساءلة واملحاسبة عن املسؤولني 

بمربّرات تأليه املشاكل وتحديات الواقع؟ 
اإلجابـاُت سـهلٌة واضحـٌة، وأوضـُح منها 
لدينـا أن املسـؤوَل يف أي موقـع كان حني يبدأ 
تأليـه مشـكلة َوتعقيدهـا، فهـو يف الحقيقة 
يعدم املحاوالت أمامها ويوفر غطاَء اتسـاعها 
وامتدادها، مع أنها ليست من ُصنع َقَدٍر أبدي، 
إنما صنع ظـروف متحولـة أَو قابلة للتحول، 
ُة السـيطرة  َوبالتـايل معرفُة ِســـرِّها هو ُعدَّ

عليها.
َكثـرياً مـا ُحولـت التهديـداُت لفـرص بناء 
ونهضـة وتغيـري يف ظل تصـدِّي القادرين عىل 
االسـتجابة الحتياجـات ذلـك َوليـس غريهم، 
أَو  الفـراغ  يسـتمرُّ  األخرييـن  هـؤالء  ظـل  يف 
ُع التهديـدات أَو التحديات أَو املشـاكل أَو  تربـُّ
األزمـات عىل عرشـها وستسـتمر وتسـتمر! 
أما ملـاذا؟ فيمكن نقُل إَجابَِة َمن سـبقنا لذلك 
وبـيشء مـن التفصيل: ألَنَّ الذيـن يعطون هم 
الذيـن ال يملكون؛ وألن الفوقياِت أكثُر إفالسـاً 
من التحتيـات؛ ونتيجَة الفواصـل الهائلة بني 
الحلم والواقع والسـؤال والجـواب، بني الفوق 
والتحت، بني املأمول واألمل، مع هذا فاالنتظاُر 

بال حدوٍد واملمكُن أقلُّ من محدود.

سئثالرتمظ طراد

منذ أن وطأ املحتلُّ أرَض اليمن يف املحافظات 
الجنوبيـة -بمسـاعدة بعـض العمـالء الذين 
داستهم بياداُت العسـاكر متعددي الجنسيات 
الذيـن جلبهـم التحالـف الـدويل عـىل اليمـن 
بقيـادة السـعوديّة واإلمارات- وهـو يمارس 
غوايـة اإلذالل، ويبالـغ يف إهانة مـن يقتاتون 
عىل موائـده، من الذيـن هانوا عىل أنفسـهم، 
فباعوا كرامتهم الوطنية والسياسـية بدراهم 
معـدودات، فنقصـت قيمتهم يف نظـر املحتّل، 
فـكان حقاً عليـه أن يمارس سياسـة اإلهانة 
واإلذالل بهـم وعليهم، وقـد كان ذلك له، ففي 
سنوات العدوان األوىل كنا نسمع عن انتهاكات 
الكرامة لإلنسـان يف عدن ويف بقية املحافظات 
املحتّلـة، وقـد تحدث عنها الكثـري ممن وقعوا 
يف حبائلهـا، وبثـت بعـض الفضائيـات أفالماً 
وثائقيـة توثـق لتلك االنتهـاكات، والتي كانت 
أخالقيـة بالدرجة األوىل تمس كرامة اإلنسـان 
وعرضـه ورشفـه، نظري ما كان يقـوم به ذلك 
املخـدوع مـن هتاف وتأييـد للمحتـّل يف حالة 
عمه وانسياب كامل وراء بعض القيادات التي 
باعت اليمن وكرامته وسـيادته، فأمست كالباً 
تنبح ُكـّل وطني، وتقاد من قبل املحتّل بصورة 

مهينة وذليلة. 
بعد أن فرغ املحتـّل من االنتقاص من قيمة 

اإلنسان يف املحافظات املحتّلة بمساعدة بعض 
أحذيتـه، رشع يف االنتفاص مـن قيمة العمالء 

الذين تم تنصيبهـم كقادة، فنال 
هادي نصيبه من تلـك اإلهانات، 
وتبعـه ُكـّل طاقمـه الذين التفوا 
حول مائـدة الهـوان، وكل عميل 
مرتِزق نال نصيبـه من اإلهانات 
ويف  واإلذالل،  االنتقـاص  ومـن 
اليمن يقال: «من هان أترخص»، 
فهـادي تحـول إىل قطعـة أثـاث 
مهملـة يف أحد شـوارع الرياض، 
والعليمـي يتعاملون معه كخادٍم 
أمني يجيـد طباخة خبز «الخمري 
عبدامللـك  ومعـني  والطـاوة»، 

يتعاملـون معـه كخبـاٍز ماهر يجيـد صناعة 
خبز «امللوح»، وكانوا يـرون يف الزبيدي كقواٍد 
ماهر يجيد النخاسـة وجلب الجواري الحسان 
للجنـود اإلماراتيـني، ويرون يف طـارق حاجباً 
عىل باب الخليفة، ولذلك خضعوا دون استثناء 
أحد التّفاٍق عسـكري ينص عـىل حق اإلمارات 
يف التدخل العسـكري واألمني يف اليمن، يف حال 
تعرضـت مصالحهـا للخطـر، وهـذا االتّفاق 
يخـول اإلمـارات رضب اليمـن إذَا رأت تفعيل 
منطقة التجـارة الحرة يف عدن مثـالً؛ ألَنَّ ذلك 
يشـكل خطراً عىل اقتصادها ومصالحها، كما 
أنـه يشـكل غطـاًء قانونيـاً لإلمـارات يف حال 

لجـأت اليمن للمحاكـم الدولية بشـأن الكثري 
مـن القضايا واالنتهـاكات التي حدثت لألرض 
واإلنسان طوال سنوات العدوان. 

خـالل  العـدوان  دول  حاولـت 
السـنني السـوالف رضب بعـض 
نالهـم  حتـى  ببعضهـا  القـوى 
مـن الضعف مـا نالهـم، رضبت 
اإلخـوان باالنتقـايل، وحاولت أن 
تضعف االنتقـايل من خالل قبائل 
شـبوة وحرضموت، وأن تضعف 
السلفيني باملواجهات يف الجبهات 
الشـعبيّة  واللجان  الجيـش  مـع 
يف مختلـف الجبهـات، حتـى إذَا 
حدث التـوازن يف موازين القوى، 
وكانـت الغلبة لفصيٍل واحـد فقط، هو فصيل 
ما يسـمى باملقاومة الوطنيـة الذي توفرت له 
ُكــّل اإلْمَكانات العسـكرية وغري العسـكرية، 
مالـوا إىل حركة التصفيـات يف صفوف العمالء 
من القيادات، ومن وافق عىل الصمت والتواري 
نجـا مثل هـادي وابن بريك وتبعهـم الزبيدي، 
ومن تمـرد وعىص تنالـه األيـادي اآلثمة بأية 
وسيلة من وسائل االغتيال، وحركة االغتياالت 
تنشـط َكثرياً يف املحافظات املحتّلة وعىل وجه 

الخصوص يف السنة األخرية. 
اليـوم تـربز حركـة التمـرد عىل القـرارات 
مـع اسـتمرار الصالحيات للسـلف، أي يصدر 

قرار تعيـني فريفض القديم التسـليم للجديد، 
ويستمر يف ممارسة الصالحيات دون أن تقوم 
الجهـات املاليـة بوقـف التعامل مع السـلف، 
وهي ظاهرة لها أشـهر ويقود اإلخوان حركة 
التمرد عىل القرارات يف الجوف ويف تعز ومأرب، 
ويف املعسـكرات التي تحت سـيطرتهم، ويبدو 
أن تصفيـة اإلخوان تتم بطرٍق سلسـلة اليوم، 
إذ املعهـود هو رضب قـوة بأُخرى وثمة تطور 

حدث ويحدث اليوم يف املسارات كلها. 
زعزعة التماسك بني القوى املوالية للعدوان 
ًدا وليس  مصـري محتـوم يعرفـه التاريخ جيـِّ
غريباً، لكن الذين اعتادوا الهوان والذل ودرجوا 
عـىل التفاعـل مـع أكل السـحت ال يمكنهـم 
االتعاظ من عرب التاريخ ومواعظه، ولعل هذه 
السياسـة تهدف اليوم إىل اسـتمرار السيطرة 
وفـرض ثنائية الهيمنة والخضـوع، فكل قوة 
مـن القـوى املوالية للعـدوان تشـعر بالنقص 
وال تتكامـل إالَّ مـع رغبـة اآلخـر ومصالحه، 
وهي اليوم عىل أهبة االسـتعداد النتهاز فرص 
االنتقام والثـأر ولعل ذلك من سياسـة املحتّل 
يف فـرض التـوازن بـني القـوى حتـى ال يفقد 

السيطرة عىل مقاليد األمور يف حركة الواقع. 
مصـري اليمن عىل رماٍل متَحّركة وقد أصاب 
العمالء العمـه فأصبحوا يف طغيانهم يعمهون 
وال سبيل لنا سوى املقاومة حتى ننترص والله 

غالب عىل أمره. 

ظعال سئثاهللا

غمامة سـوداء منذ بضعة أعوام تحلق يف سـمائنا متشـكلة 
بغربـان جائعة عىل هيئة برش، كالٌب شـاردة عـىل هيئة برش، 
ذئـاٌب منتـرشة بهيئة برش كلها عىل أرض مـن؟ أرض العروبة 

واملبادئ، والقيم نعم ومن غريها هي أمي اليمن. 
مشـاهد مفزعة، بٌرش مخيفـة مغطاة وجوههـم بقناعاٍت 
مختلٍف أشكالها تخفي قبح وجوههم الحقيقية لتُظهر للعالم 
أنهـم يمتلكون براءة من الطراز الخام، وهم أشـد خبثاً ولؤماً، 
اجتمـع الكثـري والكثري من الخارج ومن الداخـل لتدمري أرضنا 
الخرضاء، بل إن شـغلهم الشـغال سـلب حقوقنا فجندوا ُكـّل 

طاقاتهم املادية لتحقيق أطماعهم الدنيئة. 
يف الليل الدامس دقت أجـراس الخيانة للحضور ملعبد الوالء 
فرصخـت البقرة امُلدللة، وعىل رأسـها شـال وعقـال فظهرت 
بمظهٍر هزيل تصدر أصواتاً تطلب الرحمة والشفقة من الحية 
املسـمومة، بأن تؤجـل عقابها لحنٍي آخر فقد باَءت بالفشـل 
مخّططاتهم املرسـومة عـىل صفحات الخيـال املكتوبة بحرب 
الخيبـات، رضبت الويالت ثم الحرسة بعـدم تحقيق أحالمهم 
غري املرشوعة قائلًة: لم نستطع نهب السفن املحملة بكمياٍت 
كبرية مـن النفط كيف أسـدد لكم دفعات مـن املال، رصخت 
الحيـة رصخـات مفزعـة ولسـانها املسـموم يفرز سـموًما 
مختلفة، هرب جميع الحارضين لتأدية طقوس الوالء قبل أن 
ينالوا العقوبات الوخيمة لتقصريهم يف إظهار الطاعة العلنية 

مـن تركع وخضوع، بينمـا التفت الحية املاكـرة حول البقرة 
تلدغها بعنف ورشاسـة قائلة: ثمان سنوات ألم تتعلمي أيتها 
البقرة الغبية من أخطائك السـابقة ُكـّل مرة أعيد الدرس من 
جديد، ادفعي مستحقاتنا بدون إنذار أَو تماطل َوإال ستندمني 

أيما ندم. 
بقرٌة بمئة روح، وحية غليظة ماكرة كلتاهما يخطط للسلب 
والنهـب فعاثـوا يف األرض فسـاًدا فأباحـت الدمـاء ورخصت 
األرواح مقابـل مـاذا؟ إلرضاء وحشـيتهم الدموية، لسـد بؤرة 

األطماع املتفشية. 
وبعـد معركـة تصفيـة الحسـابات غـادر جميـع الخونـة 
والشياطني البرشية قبل أن تشع نور الشمس الساطعة تقافز 

الجميع هاربني وهم متخفني برداء األشباح. 
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كتابات

أسثاُء اقضافاء
طتمث خالح تاتط

يوجـُد الكثريُ ممن يقفـون يف طريق النجاح، 
ويسـعون إىل عرقلة طريقك، وال 
يحبـون لك أن تقَف عـىل قدميك 
وتعتمَد عىل نفسـك، بل يعملون 
لهم وممدودًة  عىل بقائك مرتهناً 
ال  ليعطـوك،  اآلخريـن  إىل  يـداك 
يعجبهم أن تكون حـراً ومكتفياً 
ذاتياً، يسـتخدمون ُكـّل الوسائل 
لتكوَن تحت العبودية والَوصاية. 
هذا هو الحال يف الدول العربية 
التـي تحلُـُم شـعوبُها بالحريـة 
والعيـش بعزة وكرامـة َوالتحّرر 

من االستعمار الغذائي. 
اليمـن بعد أن بـدأت تفكَِّر يف اتِّخـاذ خطوات 
لتوفـري لقمـة العيـش للمواطـن، وأال يظل هذا 
املواطُن مرتِهنـاً ومنتِظراً للقمة العيش أن تأتيَه 
من أمريكا وروسيا وفرنسـا وغريها من الدول، 
هذه الخطوة أَو التفكري يف تحقيق االكتفاء الذاتي 
واسـتغالل املقومات التـي تمتلكها والتي تعد يف 
َحـــدِّ ذاتها إنجازاً كبرياً بعد أن ُوِجَد قيادٌة بدأت 
ا يُرَسـُم لها مـن الخارج، فما بالك  بالخروج َعمَّ

أن تكـوَن هذه القيادة تسـعى لتحقيق االكتفاء 
الذاتي، بـل وتتحدث عنه يف ُكــّل خطاباتها ويف 
ـُه  ُكـّل محارضاتها، وليس هذا وحسب، بل توجِّ
املعنيـة  واملؤّسسـات  الحكومـة 
بإعـداد االسـرتاتيجيات والخطـط 
تحقيُقها  يمكـن  التـي  الحقيقيـة 
وتنفيذهـا عـىل أرض الواقع، فهذا 
يعـد مـن املسـتحيالت أَو نسـميه 
اخـرتاَق املحظور واملرسـوم لك من 

قبل األعداء. 
االكتفـاُء الذاتـي الـذي تسـعى 
اليمـُن إىل تحقيقـه يواَجـُه حربـاً 
كبرية مـن الخـارج، ومـن الداخل 
املسـتوردين  التجـار  يف  واملتمثـل 
وبعض املسـؤولني الذين يفّضلون 
مصالَحهم الشخصية عىل املصلحة 
العامـة، وهم ُكثٌْر ونسـمُعهم دائمـاً عرب مواقع 
التواصل االجتماعي وعرب خالياهم يشنون حرباً 

ضد هذه الجهة أَو تلك، ويشكِّكون يف النجاح. 
امليضُّ نحَو تحقيق االكتفاء الذاتي يعد مرهوناً 
بالكثري من املخاطر نعم، لكنه ليس مسـتحيالً، 
بل ممكٌن إذَا ُوجدت القيادة واإلراَدة، والتخطيط 
الحقيقي دون عشوائية أَو «هوشلية» إعالمية. 

خالل سـنوات الحرب والعدوان استطاعت 
اليمـُن تحقيـَق الكثـري يف الجانـب التنمـوي، 
ُه نحـو زراعة القمـح والحبوب  ومنهـا التوجُّ
ـع فيـه والتَحّرك عىل ُكـّل املسـتويات  والتوسُّ
الرسـمية والشـعبيّة، وبـدأ املـزارُع واملواطن 
ًة القمح والحبوب،  يدرُك أهميَّة الزراعة وَخاصَّ
وهذا إنجاز كبري ال يسـتهان به أن يوجد وعٌي 
مجتمعـي بأهميّـة الحبوب والقمـح، وكذلك 
هنـاك خطـواٌت وإنجـازات حّققتهـا بعـُض 
املؤّسسـات ومنها ما حّققتـه الرشكة العامة 
إلنتـاج بـذور البطاطـس، التـي اسـتطاعت 
تحقيـَق االكتفاء الذاتي مـن بذور البطاطس، 
وبمختلـف الرتب وهذا إنجاٌز كبريٌ بَحدٍّ ذاته ال 
يسـتهاُن به، إىل جانب ما سـتوفره من أموال 
عىل رشاء البذور من الخارج، ستحمي األرَض 
مـن األمراض واآلفـات التي كانـت تدُخُل مع 
البذور املستوردة، باإلضافة إىل رفع اإلنتاجية 
من وحدة املسـاحة، وزيادة حصـة الفرد من 

بطاطس املائدة. 
ولذلـك شـاهدنا وسـمعنا الحملـَة اإلعالميَة 
التي تُشـن عىل الرشكة وما حّققتـه من إنجاز، 
وهـذه الحملُة من قبل أعـداء االكتفاء وأصحاب 

املصالحة الشخصية. 

طرتدى الةرطعزي 
ُخبُْث السياسة والعقيدة األمريكية اإلرسائيلية 
قائٌم عىل االسـتكبار والطغيان والرذيلة والشواذ 
واملثلية يف ُكـّل أنحاء العالم وبمختلف الثقافات. 
حيُث مـا من معضلـة وال مصيبـة يف األرض 
والبحـار إالَّ وهـم يقفـون خلفها مشـاركني أَو 
داعمني ألنظمة مستبدة أَو لجماعات وتنظيمات 
املضـارع  وبفعـل  يسـعون  إجراميـة  إرهابيـة 
امُلستمّر إلفسـاد األرض واإلنسـان ويريدون أن 

نضل السبيل يف مختلف املجاالت. 
قاذورات برشية جندتها أمريكا لقتال وتدمري 

وتمييع الشعوب العربية واإلسالمية. 
تعمـل جاهـدة عـىل نـرش الرذيلـة ومسـخ 
الُهــِويَّة ورشعنت املثلية بتوقيع بايدن لقانون 
حمايـة املثليني يف بـالده ومسـاواتهم باآلخرين 

ولهم حرية التعبري كغريهم. 
وحـروٌب عبثيـة وظاملـة واسـتبداد فضيـع 
ًة تلك الرافضة  تنتهجه أمريكا ضد الشعوب َخاصَّ
للسياسـة والخبث األمريكي والتي تسـعى لنيل 

السيادة والحرية وتقرير املصري. 
شـعوب  جماعـات  نتَحـّرك  أن  يجـب  لهـذا 
وأفراد ملواجهتهم وإفشـال مسـاعيهم الخبيثة 
ــة من التبعية والضياع  والشيطانية، لنُخِرَج األُمَّ

قبـل أن تسـقط يف الفـخ واملعتقـد الصهيونـي 
األمريكي الدخيل عىل اإلنسانية جمعاء. 

وهـي فرصة أخـرية لننجَو من هـذه املصيبة 
ديننا  وتسـتهدف  تستهدفنا  التي 
إنسانيتنا  وحتى  وقيمنا وأخالقنا 
وقوميتنا العربيـة وكذا ُهــِويَّتنا 
الحـرب  خـالل  مـن  اإليَمـانيـة 
الناعمـة والنرش والتشـجيع عىل 
املثليـة والدفاع عن الشـواذ وهي 
من الحدود الذي حذرنا الله وتوّعد 
بالعذاب املهني ملن يقرتف أَو ينجر 

ملثل هذه النتانة. 
سـقوط كهذا ليس بعده رفعة 
أَو حتـى محاولـة النهـوض فقد 
وموجعة  ُمنكيـة  رضبـة  تكـون 
تقصم الظهر ولن تقوم لنا قائمة 

وسـنكون لقمة سـائغة وُطعماً يُسـهل ابتالعه 
دون إبداء أيّة مقاومة. 

سـنتعّرض للذل واإلذالل وسنُرضب عىل أياِد 
الخبث واملكـر الصهيوني األمريكـي ولن ننجَو 
من سـخط اللـه وعذابـه يف الدنيـا واآلخرة وما 
ــة والتَحّرك  توّعد به املتخاذلني عن نـرصة األُمَّ
ملـا فيـه رفعتهـا وكرامتهـا بـني األمـم لتكون 
ــة أُخرجت للنـاس، جهاٌد  كمـا يريدها خري أُمَّ
يف سـبيله ونـرصة دينـه وعباده املسـتضعفني 

وأمر بمعـروف ونهي عن منكـر وتحرير الفكر 
واملعتقد املؤمـن من األفكار الضالـة واملنحرفة 
واملحرفة لتعاليم ديننا اإلسالمي الصادع بالحق 
يف مواجهـة تلـك األفـكار املضللة 

والزائغة. 
عـن  الحديـث  إىل  وبالعـودة 
الخبـث األمريكـي اإلرسائييل فهو 
ذلـك املـرشوع الـذي تسـري عليه 
اإلدارات املتعاقبة فكل إدارة تعمل 
ملواصلة املـرشوع والذي قد توقف 
مثالً لتنجز ما سـعت إليـه اإلدارة 
السـابقة وهكذا تكون السياسـة 
قائمـة عىل هـذا األََسـاس الهّدام 
وتسـعى  الفاضلة  واألخالق  للقيم 
وبـكل جـربوت إىل نـرش املفاسـد 
واختالق املشاكل وصناعة املربّرات 
واألعـذار للهجوم عىل أي بلـد أَو إلذكاء النعرات 
وإحيـاء الفتـن واملشـاكل التـي قد عفـا عليها 

الدهر. 
واملصيبـة يف املوضـع هـو انصيـاع أنظمـة 
وزعامات عربية وإسـالمية للقرارات األمريكية 
ومـا يجـري يف أمريـكا لن يكـون مسـتغرباً إذَا 
رأيناه يف تلك الدول التي جعلت من البيت األبيض 
وإداراتـه قبلـة لصالتهـم ومحـراب تهجدهـم 

والتسبيح فيهم ليالً ونهاًرا بال فتور. 

خثغةئ الظسمغ
يف اليمـن ُقدمت الكثري والكثـري من التنازالت 
للعـدوان وأدواته، رغبًة يف إحالل السـالم العادل 
وتوقيـف العـدوان ورفع الحصـار والتوقف عن 
نهب الثروات اليمنية واإلقرار بالحقوق والسيادة 
اليمنيـة، ُقدمـت التنازالت التـي تحفظ له يشء 
مـن ماء وجهـه، لكنه ما زال يماطـل وربما أنه 
يسـتغل النفس الطويل للقيـادة اليمنية، ولكن 
يبـدو أن الكيـل قد طفـح من ذلـك، ترصيحات 
الوزير العاطفي خالل ذكرى الشـهيد التي أشار 
بهـا ملرحلـٍة قادمة سـيكون التعامل بهـا بذلك 
األُسـلُـوب الجديـد القديم مع العـدوان وأدواته 
عّلهم يُعيدون ترتيب حسـاباتهم وإعادة بوصلة 
ف، فيما  العدوان باتّجاه السـالم الحقيقي امُلرشَّ
حالة الال سلم والال حرب لن يكن لها أن تستمر، 
ولـن تُفرض عىل اليمنيني مهمـا كانت الظروف 

التي يتعرضون لها. 
وسـفراء الدول املعتدية عىل اليمن لن تُقدم أَو 
تُؤخر شيئاً، فالسيد القائد يف خطابه األخري أّكـد 
املؤّكــد فيما يخص املرحلـة القادمة، والعدوان 

الـذي يحاول أن يضـع اليمنيني بني خيارات غري 
عادلـة أَو منصفة لن يكن لهم ذلـك، فالتفريط 
بدمـاء الشـهداء أَو املبادئ القرآنيـة الثابتة غري 
وارد، ودمـاء الشـهداء تفرض علينـا التَحّرك يف 
سـبيل اللـه يف كافة املجـاالت املمكنـة، وما زال 
اليمنيـون بذاِت الزخم الذي كانـوا عليه يف بداية 
العدوان، وإن عادِت املواجهة مجّدًدا فله أن يُعود 
بالذاكرة قليـًال لبداية العدوان وسـنوات الجهاد 
املقـدس واملعارك التـي خاضهـا اليمنيون معه 
فما زالـت عمليتا البنيان املرصـوص ونٌرص من 
الله والعمليات األُخرى بالذاكرة حارضة وبقوة، 
ربما ذلك سيسـاعده ليدرك املصري الذي ينتظره، 
واليمـن بـات يمتلك قـوة تضاعفت خـالل هذه 

السنوات التي خلت. 
الوزير العاطفي أرىس معادلة جديدة للمرحلة 
القادمـة وللعـدوان أن يفهـم برسـالة كهـذه، 
أَو سـيفهم بالطريقـة األُخـرى، فاليمـن بـكل 
ثرواته وبكل شـرب فيه سـيادة ال يمكن ألحد أن 
يتجاوزهـا أَو يعتدي عليها، تلك رسـالة وجرس 
إنـذار، ربما لن يلقي لهـا العدوان باالً لكن القوة 
هـي من سـتجعله يفيـق مـن غفلته وسـباته 

العميق، ربما قادم األيّام سيخرب عن املصري الذي 
سيودي بالعدوان إىل مزبلة التاريخ الذي ال يرحم 
فيما إذَا اسـتمروا بالعنجهيـة املعهودة، وجرس 
اإلنذار الذي أرسل لهم بعده لن تشفع لهم أمريكا 
أَو غريهـا وقادم األيّام سـيخرب عما يعد لهم من 

بأس رجال الله أولو القوة والبأس الشديد. 
فعدة اليمنيـني باتت قوة ترشئبُّ لها األعناق، 
وترتاح لها النفوس، وما تلك العروض العسكرية 
إالَّ غيـض من فيـض وأعدو، وتلبية لقـول الله: 
{َوأَِعـدُّوا َلُهْم َما اْسـتََطْعتُْم ِمْن ُقـوٍَّة َوِمْن ِربَاِط 
اْلَخيْـِل تُْرِهبُوَن ِبِه َعـُدوَّ اللـِه وََعُدوَُّكْم َوآخرين 
ِمـْن ُدونِِهـْم َال تَْعَلـُمونَُهـُم اللـُه يَْعَلـُمُهـْم َوَما 
ٍء ِيف َسـِبيِل اللِه يُـَوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُْم  تُنِْفُقوا ِمْن َيشْ

َال تُْظَلـُموَن}.
نَّ  ولنا وعـٌد بالنرص غـري منكـوث: {َوَليَنُْرصَ
ُه إِنَّ اللـَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز} صدق الله  اللـُه َمْن يَنُْرصُ

العظيم.
واليمنيـون أولـو قـوة وأولـو بـأٍس شـديد 
ًدا، وعليـه أن ينظر يف  والعـدوان يعـرف ذلك جيـِّ
أمـره قبل فـوات األوان وقبل أن يقـع الفأس يف 

الرأس، وعندها لن يُفيد الندم. 

عآقِء عط 
شَمظ ظتظ؟!

أطض المطعر 
هم من سلكوا طريق العزة بقلوب ملئت 

حباً وشوقاً لله عز وجل. 
هم من ترشبـوا هدى الله وتيقنوا بوعده 
وخافـوا من وعيـده وابتغوا رضـاه والفوز 

العظيم. 
هـم مـن سـعوا ليـزدادوا إيَمـانـاً مـع 
إيَمـانهـم واسـتجابوا للـه كمـا أمـروا ثم 

استقاموا. 
هم من ترفعـوا عن الضغائـن وانطلقوا 

نحو القمة بعقول واعية مستبرصة. 
هم من كانت نظراتهـم وتَحّركاتهم من 
منطلق عني القرآن وعني عىل األحداث ومن 
خالل: (يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا ُكونُـوا أَنَْصاَر 
اللَِّه)،هـم من قدموا أرقى النماذج ملا يمكن 
أن يكون عليه رجال صدقوا ما عاهدوا الله 

عليه. 
هم مـن ضخـت رشايينهم دمـاء الغرية 
والحمية عـىل دينهم وأعراضهـم وأرضهم 
فوتدوا يف األرض أقدامهم ورموا بأبصارهم 

أقىص القوم وأعاروا الله جماجمهم. 
هؤالء هـم من نتحـدث يف هـذه الذكرى 
عنهم وعن منهجيتهـم وكل منا يديل بدلوه 
عـن بطوالتهـم ووصاياهـم وشـجاعتهم 

وإخالصهم وصربهم. 
نتحدث َكثرياً عنهم ونتأثر ونبكي أحياناً 
حينمـا يـرد ذكرهـم أَو نلمـح صورهم يف 
بيوتنا وشـوارعنا لكن هل هذا هو املطلوب 

منا تجاههم فقط؟!
هـل تذكرهـم يف هـذه الذكـرى والكتابة 
عنهـم أَو زيـارة أقاربهم هـو ُكـّل ما يجب 
علينـا ومـا أوكل علينا كأمـة ارتقى خرية 

شبابها شهداء؟!
ماذا لو طرحنا عىل أنفسنا هذه األسئلة؟

هـؤالء  أمـام  نكـون  ومـن  نحـن  مـن 
العظماء؟! هل نحن مسؤولون أمام الله عن 
الجسـيمة؟  وتضحياتهم  الطاهرة  دمائهم 

هل علينا إمساك الراية من بعدهم؟
ليحـاول ُكــّل فرد منـا اإلَجابَة عىل هذه 
األسـئلة بينـه وبني نفسـه، حينهـا فقط 
سـيعرف من هو وأين هو موقعه وسـريى 
ا، سـريى  كيف أصبح متقزماً وصغرياً ِجـدٍّ
أنه أصبح مسؤوالً عن ُكـّل تلك التضحيات 
التـي قدمت بُمَجـّرد أنـه عرف من هم وما 
هي منهجيتهم، سريى أن حسابه أمام الله 
تعاىل سيكون أشد وأعظم ممن لم يعرفوهم 

ولم يتَحّركوا معهم يف نفس الطريق. 
جميعنـا نعـرف من هـم ومـاذا صنعوا 
وما هي النتائج التي جنيناها؛ بَسـبِب تلك 

التضحيات وتلك الدماء الطاهرة. 
لكن هل رسنا عـىل ذات املنهجية بنفس 

الروحية التي حملها أُولئك العظماء؟!
هـل امتـألت قلوبنـا باللـه كمـا ملئـت 

قلوبهم!! 
هل استجبنا لله واستقمنا كما أُمرنا!!

هل ارتقينا يف وعينا وتَحّركنا باستشعار 
كبـري ملا ُحملنـا عىل عاتقنا من مسـؤولية 
وكان رضـاء اللـه هو غايتنـا والخوف من 

التقصري هو هاجسنا!!
هل أصبحنا ممن يحبهم الله ويحبونه؟!

هـل مثلنـا النموذج العمـيل الذي يعكس 
منهجيـة الثقافـة القرآنيـة بـكل جوانبها 
ومجاالتهـا، وأصبحنـا ُقـدوة لـكل فرد يف 
مجتمعاتنا ولكل مسؤول يف أية جهة كان؟! 
واقعنا يحكي لنا عكس ُكـّل ذلك، ويصور 
لنـا حجـم التفريـط والتقصـري والهبـوط 
النفيس والخواء الروحـي الذي وصلنا إليه؛ 
بَسـبِب عدم فهمنا ملن هـم وكيف يجب أن 

نكون بعدهم. 
بسـبب عـدم الوعـي بعظمـة مـا قدمه 
شـهداؤنا وعدم التمسـك بمنهجيـة الفوز 

العظيم التي لن ننهض بدونها أبداً.
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السرُب بني حرف املسآولغئ وخطعرة الافرغط
 : غتغى المتطعري 

ليست املثليُة أوَل جريمة فساد أخالقي 
ينرشهـا األمريكيـون وليسـت األخرية، 
ــُه اليهـودي السـاعي يف األرض  فالتوجُّ

. فساًدا لن يتوقف عند َحدٍّ
لكننـا حـني نقـرأ أن أمريـكا فرضت 
قوانـنَي املثلية وضغطت عىل أنظمِة أكثَر 
مـن سـبعني دولـًة لتبنيها، رغـم رفض 
لتنافيها  الشـعوب لفكرة الشـذوذ أصالً 
مـع فطرة اللـه التي فطر النـاَس عليها 
ولتجريمها يف ُكـّل األديان السماوية عرب 

تاريخ البرشية. 
(عندمـا نقرأ ُكـلَّ ذلك، ثـم ال نغَضُب، 
ثم ال نعمل أن يكون لنا موقٌف أمام ُكـّل 
هذا الباطل القبيح، فلسنا بعيدين عن أن 
نكون ُرشكاَء يف املسـؤولية عن انتشـار 

هذا الفساد.
ـُل مسـؤوليَة أن  إذن فمـن الـذي يتحمَّ
يوقـَف اليهوُد عند حدودهم حتى ال يملؤوا 

األرض بالفساد؟ 
هم املسـلمون هم العرب، العرب بالذات 
هـم الذيـن كان يُراد منهم أن ال يفسـحوا 
املجاَل أمام اليهود ليفسدوا البرشية كلها، 
أن يسبقوا هم بنور اإلسالم إىل بقاع الدنيا 
قبل أن يسـبق اليهوُد بفسـادهم يف الدنيا 

كلها.
إذن فـُكلُّ فسـاد جاء مـن ِقبَـل اليهود 
يف الدنيـا كلهـا العـرب رشكاُء معهم فيه؛ 
ألَنَّهم قـرصوا، وهـم َمن أفسـحوا املجال 
بتفريطهم يف مسؤوليتهم بالنهوض بدين 
اللـه حتى تمّكـَن اليهوُد من أن يسـيطروا 
يف العالم ويُفِسـدوا العالم، ثم يهيمنوا عىل 
املسلمني، ثم يستذلوا املسلمني ثم يستذلوا 

العرب. 
وهكذا وجدنا أنفسنا تحت أقدام اليهود 

والنصارى. 
الكثـري الذين ال يعرفـون وضعيتَنا هذه، 
وال يعرفون أين موقُعنا أمام الله سـبحانه 

وتعاىل. 
إنه موقٌع تحت موقع اليهود والنصارى، 
إن كنتـم تفهمـون هـذه، تحـت اليهـود 
والنصـارى؛ ألَنَّنا أضعنـا، والزيدية بالذات 
تقع املسـؤولية الكـربى عليهـم أكثر من 
غريهـم، هـؤالء الذيـن نتحـدث معهم ثم 
يسـتغربون ُكـلَّ ما نقـول، الذين نتحدث 
معهم ثم يروننا نتحدث عن يشء ال أََساس 
له؛ ألننـا أصبحنا اآلن نعيـش يف حالة من 

التّيه كما عاش بنو إرسائيل.
بنـو إرسائيـل عاشـوا بعد أن قـال لهم 
نبيهـم مـوىس: {اْدُخلُوا األرض اْلُمَقدََّسـَة 
الَِّتي َكتََب اللَّـُه َلُكْم َوال تَْرتَدُّوا َعَىل أَْدبَاِرُكْم 
يَن} (املائدة:21) فرفضوا.  َفتَنَْقِلبُوا َخاِرسِ

قالوا يف األخري: {َفاذَْهْب أنت َوَربَُّك َفَقاِتال 
إِنَّا َهاُهنَا َقاِعُدوَن} (املائدة: من اآلية24) 

{َقاَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَليِْهْم أربعنَي َسـنًَة 
يَِتيُهوَن ِيف األرض} (املائدة:26). 

ـل ما  عندمـا تـرى نفَسـك أنـك ال تتعقَّ
يقـال لك، أنـك ال تهتم بما يُطـرح أمامك، 
أنه ال تثريك األشـياُء هذه التي تشـاهدها 

يف السـاحة العاملية فاعلم بأنـك تائٌه، أنت 
واحـٌد من التائهني، أنت واحد ممن رضبت 

عليهم الذلة واملسكنة. 
نحن عندما فرَّطنا يف مسؤوليتنا كعرب، 
ونحن عندما فّرطنا يف مسـؤوليتنا كزيوٍد 
أصبحت جريمتُنا أكـربَ من جريمة اليهود 
والنصـارى). مـن ملزمة ال عـذر للجميع 

أمام الله.
ويف ملزمة خطـورة املرحلة: (أليس هذا 
رشفـاً عظيمـاً للعـرب؟ ألم يُمنـح العرب 

أكثر، وأعظم مما ُمنح بنو إرسائيل؟ 
منحهـم يف لحظة واحـدة أكثَر مما َمنح 

بني إرسائيل. 
كتابـاً هو مهيمٌن عـىل الكتب كلها، بني 

أيديهم، وبلغتهم، يحملون رسالته. 
ونبي هو سيد الرسل، وخاتم الرسل. 

ودينه أعظـم الديانات، للدنيـا إىل نهاية 
أيامها، وإىل آخر أيامها.

أليس هذا أعظم مما آتى بني إرسائيل؟. 
إنـه رشٌف عظيٌم، رشٌف عظيـٌم للعرب، 
رشٌف عظيـٌم ملحمـد (صلـوات اللـه عليه 

وعىل آله) رشف عظيم آلل محمد، 
ألم يقل اللُه ُسبحانَه وتعاىل: {َوإِنَُّه َلِذْكٌر 
لََّك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن} (الزخرف44) 
بكتابـه،  اإلسـالُم  كان  أن  عظيـٌم  رشٌف 
ونبيـه نزل بلغتنا، وبعث بني أظهرنا، ومن 

أنفسنا.
ألم يقل الله سبحانه وتعاىل: {ُكنتُْم َخرْيَ 

ـة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس} (آل عمران110)  أُمَّ
كنتـم أيهـا العـرب -وإن كان البعـض 
عندمـا  للمهاجريـن،  بالنسـبة  يفرسهـا 

انطلقـوا إىل املدينـة- هـي جـاءت بعـد 
الحديث عن آيات حول بني إرسائيل وهو 
يتحـدَُّث عـن تأهيل املؤمنـني ليكونوا يف 
مستوى املواجهة، يذكِّرهم بمسؤوليتهم 
ـة  أنها مسـؤولية عاملية: {ُكنتُـْم َخرْيَ أُمَّ
أُْخِرَجْت ِللنَّاِس} أخرجت للناس جميعاً. 

فنحـن عندمـا فّرطنـا كعـرب يف هذا 
الرشف العظيم، عندمـا فّرطنا كعرب يف 
هذا الرسـالة العظيمة التي كان املراد أن 
نكـون نحن من نحمـل رشف حملها إىل 

اآلخرين يف مختلف بقاع الدنيا. 
وعندما فرطنا نحن من نسمي أنفسنا 

ــة، الزيدية.  صفوة هذه األُمَّ
 وعندما فرطنا نحن من نسمي أنفسنا 
نحن عرتة رسول الله (صلوات الله عليه 

وعىل آله). 
كبـرية،  مسـؤولية  يف  فرطنـا  نحـن 
أتاحت الفرصة لليهـود أن يتَحّركوا هم، 
وبمختلـف الفئـات الضالـة واملضلـة يف 
هـذه الدنيا، أن تتَحّرك هي فتمتلئ الدنيا 
فسـاداً، وظلماً، ويكون الباطُل هو الذي 
يسـود، ويكون الفسـاد هو الـذي يحكم، 
وهو الذي ينتـرش، وهو الذي يمتلك القوة، 

ويمتلك الهيمنة. 
 أنـا أعتقد أنه لـوال أن هناك مسـؤوليًة 
ا علينا أَدَّى التفريط فيها إىل  جسـيمًة ِجـدٍّ
أن يصبـح التفريُط ذلك جريمًة أعظَم مما 
عليه اآلخرون ملا استحقينا أن نكوَن تحت 
أقدام من قد رضبت عليهم الذلة واملسكنة. 

أليس العرب اآلن أذلَّ من اليهود؟ 
أليس العرب اآلن أذلَّ من النصارى؟ 

أولسـنا نحن الزيدية، ونحـن أهل البيت 
أذل العرب؟ 
حقيقة. 

عندمـا نتأمـل نجـد أنفسـنا يف وضعية 
سـيئة ومخزيـة ملـاذا؟؛ ألَنَّنـا فرطنـا يف 
مسـؤولية كبرية، فرطنـا يف رشف عظيم، 

أعرضنا، أهملنا).
ويف سياق الحديث عن طبيعة الرصاع يف 
مواجهة أهل الكتـاب يف الدرس الرابع من 
دروس آل عمـران: (كالم مهـم أيضاً يدفع 
ـــة إىل أن تنطلق فعـالً يف ميدان  هذه األُمَّ
العمل، وفق ما هداها الله ُسـبحانَه وتعاىل 
إليـه، يف مجاهدة أهل الكتـاب، من اليهود 
والنصـارى، مـن يشـكلون أعظـم خطـر 
عـىل البرشيـة؛ ألَنَّهم كما قـال الله عنهم: 
{َويَْسَعْوَن ِيف األرض َفَسـاداً} (املائدة: من 

اآلية64). 
فنـرى كيـف اجتمعـت عمليـُة الدفـع 
بالنـاس، الدفع باملسـلمني، بالعرب، بأهل 

البيت. 

وتجـد املسـؤولية أَيْـضـاً عـىل درجات 
ــة.  األولوية داخل هذه األُمَّ

العرب يتحملون مسـؤولية كبرية أعظم 
من غريهم. 

أهل البيت وشيعتهم يتحملون مسؤولية 
كبرية أعظم من غريهم. 

أهل البيـت بالذات يتحملون مسـؤولية 
كبرية أعظم من غريهم. 

حينما نتأمل نجـد من خالل هذه اآليات 
ثالثـة عوامل مهمـة للدفع بالنـاس إىل أن 

ينطلقوا، إىل أن يهتموا بالقضية.
القضيـة،  بخطـورة  ذكَّـر  البدايـة:  يف 
الخطـورة البالغـة، التي تصـل بالناس إىل 
درجة أن يكفروا، أن يكفروا بالله وبرسوله 

من َحيُث ال يشعرون. 
الـيشء الثانـي: خطـورة إذَا لـم يعملوا 
عـىل تأهيـل أنفسـهم، ليكونوا بمسـتوى 
بالعـذاب  البالغـة،  الخطـورة  املواجهـة، 
العظيـم، عندمـا قـال تعـاىل: {َوال تَُكونُوا 
َكالَِّذيـَن تََفرَُّقـوا َواْختََلُفـوا ِمـْن بَْعـِد َمـا 
َجاَءُهُم اْلبَيِّنَـاُت َوأُولئك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم} 

(آل عمران:105). 
الدافـع الثالـث: تذكري الله لنـا بأنه هو 
سـيهيئ األجـواء التـي يمكـن أن تفتـح 
انفراجـات كبرية أمام العاملني يف سـبيله، 
يف هذا امليـدان، كما يقول: {َوَمـا اللَُّه يُِريُد 
ـَماَواِت َوَما  ُظْلمـاً ِلْلَعاَلِمنَي َوِللَِّه َما ِيف السَّ
(آل  اْألُُمـوُر}  تُْرَجـُع  اللَّـِه  َوإَِىل  األرض  ِيف 

عمران:-108 109). 
بالنعمـة  التذكـري  الرابـع:  العامـل 
ــة  واملسـؤولية الكـربى: {ُكنْتُـْم َخـرْيَ أُمَّ
أُْخِرَجْت ِللنَّاِس} (آل عمران: من اآلية110) 

أليس هذا وسام رشف عظيم جداً؟ 
أنتم من أنيط بكم حمل هذه الرسالة. 

ُر األرُض  أن تتَحّركـوا فعىل أيديكـم تُطهَّ
من فسـاد َمن يسـعون يف األرض فسـاداً، 
وعـىل أيديكـم يتم إعـالء كلمة اللـه، عىل 

أيديكم يكون إصالح عباد الله. 
فضيلة السبق فضيلة عظيمة. 

ـة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس}  {ُكنْتُْم َخرْيَ أُمَّ
مقارنـة باألمم األُخـرى، يف ذلك العرص، 

ويف هذا العرص. 
مسؤوليتكم تتمثل يف هذا. 

االصطفاء ال يأتي مُلَجـّرد االصطفاء إنما 
يناط به مسؤولية كربى. 

االختيـار ال يكون مُلَجــّرد االختيار، إنما 
يناط بـه مسـؤولية كربى، مسـؤوليتكم 
هـي: {تَأُْمـُروَن ِباْلَمْعـُروِف َوتَنَْهـْوَن َعِن 

اْلُمنَْكِر} (آل عمران: من اآلية110) 
واألمـر باملعروف والنهي عـن املنكر هو 
إطار واسع، يشـمل العمل يف ُكـّل مجاالت 
الحياة، يف سـبيل إعالء كلمة الله، وتطهري 

األرض من الفساد واملفسدين). 

  لعق أن عظاك 
ا  طسآولغًئ جسغمًئ ِجـثًّ

سطغظا أخئح الافرغط 
شغعا جرغمًئ أسزَط 

طما سطغه اآلخرون لما 
اجاتصغظا أن ظضعَن تتئ 

أصثام طظ صث ُضربئ 
سطغعط الثلئ والمسضظئ 

  ُضضُّ شساد طظ الغععد 
شغ الثظغا ضطعا السرب 

حرضاُء طسعط شغه؛ 
فَظَّعط صخروا وأشستعا 
المةال بافرغطعط شغ 
طسآولغاعط بالظععض 

بثغظ اهللا تاى تمّضَظ 
الغععُد طظ أن غسغطروا 

شغ السالط وُغفِسثوه 
بط غعغمظعا وغساثلعا 

المسطمغظ والسرب

  سظثطا شرَّذظا شغ 
طسآولغاظا ضسرب 

أخئتئ جرغمُاظا أضئَر طظ 
جرغمئ الغععد والظخارى 
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ث طظ صئض طساعذظ بظابطج شطسطني: حعغثان يف تادث دعج طاسمَّ
 : طاابسات 

محمـد  الفلسـطيني  الشـابُّ  استشـهد 
نتيجـَة  مهنـد،  وشـقيقه  مطـري  يوسـف 
دهسـهما مـن قبل مسـتوطن قـرب حاجز 
زعـرتة يف محافظة نابلـس بالضفة الغربية 

املحتّلة. 
وأّكـد إعالم محافظة القدس، استشـهاد 
املقدسـيني محمد يوسـف مطري، وشـقيقه 
«مهنـد» نتيجة حادث دهس متعمد من قبل 

مستوطن الذ بالفرار. 
وبحسـب مصادر محلية، َفـإنَّ الشـابني 
محمد ومهند مطري، وهما شقيقان، تعرَّضا 
للدهس خـالل تواجدهما خـارج مركبتهما 

إلصالح عطل لحق بها. 
وأَفـادت املصادر، بـأّن الطواقـم الطبية 
قدمـت العـالج األويل لثالثـة مصابـني، بيـد 
أنه استشـهد اثنـان منهم الحًقـا، متأثرين 

بجراحهما الخطرية. 
فلسـطينية  فصائـل  نعـت  السـياق،  يف 
الشـهيدين املقدسـيني محمد ومهند مطري، 
مؤّكــدة أّن «مـا جـرى هـو قتـل متعمـد 
للشـهيدين، وأن مستوطني وجنود االحتالل 

يأخـذون الضـوء األخـرض مـن حكومتهـم 
املتطرفـة الرتـكاب املزيد مـن الجرائم بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني». 
وقـال الناطـق باسـم حركـة «حماس» 
حـازم قاسـم: «إّن املسـتوطنني يصعـدون 
مـن عدوانهـم عـىل شـعبنا، وواضـح أنهم 
أخـذوا جرعة جديدة إلجرامهم مع تشـكيل 

الحكومة اليمينية الجديدة». 
البشـعة  الدهـس  «عمليـة  أّن  واعتـرب 
واملتعمدة متوقعة مع صعود اليمني املتطرف 
الذي يصعد من انتهاكاته بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني». 
َوأََضــاَف أّن «هذه الجريمة حلقة جديدة 
من مسلسـل اإلرهـاب «اإلرسائييل» بحماية 
مـن الرشطة والجيـش، ويجـب أن يتم الرد 
بالضفـة  املقـاوم  الفعـل  بتصعيـد  عليهـا 

الغربية». 
تصعيـد  هـو  املطلـوب  أّن  عـىل  وشـّدد 
حالـة الثورة والعمـل املقاوم ضـد االحتالل 
تبنـي  لـرضورة  داعيـاً  ومسـتوطنيه، 
األقـىص  عـن  للدفـاع  كاملـة  اسـرتاتيجية 
ومواجهة مخّططـات االحتالل، وأن ينخرط 
ُكــّل مكونـات الشـعب يف حالـة اسـتنفار 

حقيقية ملواجهة اإلرهاب املتصاعد. 

من جانبه، قال القيادي يف حركة «الجهاد 
اإلسالمي» خرض عدنان يف ترصيح صحفي: 
مـن  الضـوء  يأخـذ  املجـرم  االحتـالل  «إّن 
حكومتـه اليمينية املتطرفة الرتـكاب املزيد 

من الجرائم بحق شعبنا». 
وشـّدد عىل أّن مـا جرى هو قتـل متعمد 
من قبل املسـتوطنني للشهيدين مطري، فيما 

االحتـالل يتذّرع بـأّن ما جرى حادث سـري، 
ولكن القتل متعمد. 

ونـّوه عدنـان إىل أّن ما جرى يسـتوجب 
الـرد عـىل االحتـالل وجرائمه بحق الشـعب 
دهـس  مشـهد  «إن  قائـالً  الفلسـطيني، 

الشهيدين مطري مروع». 
للجـان  اإلعالمـي  املكتـب  قـال  بـدوره، 

املقاومـة يف فلسـطني: «إن جريمـة دهـس 
الشـابني مطـري، نكراء ينـدى لهـا الجبني، 
وتكشـف مدى بشـاعة وإجرام هـذا املحتّل 

الغاصب بكل مكوناته». 
وأضافـت اللجان: «واثقـون بأن مقاومة 
شـعبنا وشـبابه الثائر لن يصمتوا إزاء هذه 
وأبطالهـا  املقاومـة  وسـتبقى  الجريمـة، 
وقطعـان  االحتـالل  لجيـش  باملرصـاد 
مسـتوطنيه الفاشـيني، وخيـار الجهاد هو 

الخيار الوحيد للرد عىل إرهابهم». 
مـن جانبهـا، قالـت حركـة املجاهديـن 
الفلسـطينية: إّن «دهـس مسـتوطن حاقد 
للشابني املقدسيني بشكٍل متعّمد هو جريمة 
واضحـة املعالم واألركان تفضح مدى الحقد 
واإلجرام «اإلرسائييل» املمارس تجاه الشعب 

الفلسطيني». 
وشـّددت القـول: «إن الضفـة بشـبابها 
وأبطالهـا كانت وما زالـت أيقونة للمقاومة 

ومخزون للثورة والجهاد». 
األرض  إلشـعال  الضفـة  أبنـاء  ودعـت 
الفلسـطينية املحتّلة ناًرا تحت أقدام الجنود 
واملسـتوطنني، ثـأًرا وانتقامـا ملـا يمارسـه 

املحتّل من إجرام متواصل. 

الةعاُد وتماس تآّضـثان سطى تخسغث املصاوطئ وتسجغج الاساون املحرتك ملعاجعئ اإلجرام الخعغعظغ

إخاباٌت يف احائاضات طع اقتاقل يف طثغط سسضر و «سرغظ افجعد» تثسع لطظفري

الحغت صاووق: تجُب اهللا غثسع لطاعاشص الثاخطغ؛ فَظَّه التضُّ افضمُظ وافجرع

 : طاابسات 
اسـتقبل أمني عـام حركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسـطني زياد النّخالـة، نائب رئيـس املكتب 
السـيايس لحركـة املقاومـة اإلسـالمية حماس 
صالح العاروري، بحضور وفدين من الحركتني، 

يف بريوت، أمس األول. 

التطـورات  آخـر  الوفـدان بالبحـث  وتنـاول 
املتعلقة بالقضية الفلسـطينية، والتحّديات التي 
تواجه شـعبنا، وأّكــدا عىل التعاون املشـرتك يف 
تعزيز مقاومة شعبنا وتفعيلها يف ُكـّل فلسطني 
بوجـه االحتالل واإلجـرام الصهيوني وُخُصوصاً 
للمخّططـات  والتصـدي  الغربيـة،  الضفـة  يف 
الصهيونيـة التـي تسـعى إىل تقويـض املقاومة 

والتهديـدات  الفلسـطينية،  القضيـة  وتصفيـة 
العدوانية التي تسـتهدف القـدس، واالقتحامات 

املتكّررة للمسجد األقىص املبارك. 
كما أّكــد الطرفان عىل أهميّة رّص الصفوف 
وتمتني اللحمة الوطنية وااللتفاف حول املقاومة 
بكل أشـكالها، سـبيالً لدحـر االحتـالل وانتزاع 
حقوق شعبنا وحماية األرض والقدس واألقىص. 

 : طاابسات 
أُصيب عدٌد من الفلسطينيني، صباح األحد، بجروح 
بالرصـاص وبحـاالت اختنـاق بالغاز السـام املسـيل 
للدموع، خالل اقتحام قوات االحتالل الصهيوني مخيم 
عسـكر القديـم رشق نابلس، شـمايل الضفـة الغربية 

املحتّلة. 
ـًة  َخاصَّ قـواٍت  أن  محليـٌة،  مصـادُر  وأّكــدت 
«إرسائيلية» اقتحمت مخيم عسـكر القديم، وحارصت 
منـزالً لعائلة النقيب، ثم سـاندتها دوريـات االحتالل، 
وانتـرش قناصـة االحتالل عىل أسـطح املنازل، وسـط 

اندالع مواجهات أُصيب فيها عدة فلسطينيني. 
اعتقلـت  االحتـالل  «قـوات  أن  املصـادر  وتابعـت 
الفلسـطيني نارص النقيب وابنه محمد، ثم انسـحبت 
مقاومـون  أطلـق  انسـحابها،  وخـالل  املخيـم،  مـن 

الرصاص باتّجاهها». 
وأّكــد الهـالل األحمـر الفلسـطيني يف نابلـس أن 
حصيلـة اقتحـام مخيـم عسـكر القديم هـي إصابة 
بالرصـاص الحـي يف القـدم، نقلت بسـيارة إسـعاف 
اإلغاثـة الطبيـة الفلسـطينية، وإصابـة بالرصـاص 
املعدنـي املغلـف باملطاط نقلـت إىل مستشـفى رفيديا 
الحكومي بمدينة نابلس، و15 إصابة باالختناق بالغاز 
السـام املسـيل للدمـوع، منها امـرأة حامـل، عولجت 

محليا. 
عىل صعيد آخر، هاجم مسـتوطنون، مسـاء أمس 
األول، مركبات الفلسـطينيني بالحجارة يف بلدة حوارة 
جنـوب نابلـس، مـا أَدَّى إىل تـرضر عـدد منهـا، وفق 
ترصيحات ملسـؤول ملف االسـتيطان يف شمال الضفة 

الغربية غسان دغلس. 
إىل ذلك، اعتقلت قوات االحتالل األحد، الشـاب أحمد 
أبـو طبيخ مـن مدينة جنني شـمايل الضفـة الغربية، 
وفق ما أّكـده مدير نادي األسـري الفلسـطيني يف جنني 

منترص سمور يف حديثه مع «العربي الجديد». 
قـوات  أن  محليـة  مصـادر  أّكــدت  السـياق،  ويف 
االحتـالل اقتحمـت مدينـة جنـني ونـرشت قناصتها 

عـىل أسـطح املنـازل القريبـة من منـزل الشـاب أبو 
طبيـخ، قرب املنطقة الصناعية باملدينة، وسـط اندالع 
مواجهات بينها وبني الشبان، من دون وقوع إصابات. 
مـن جانب آخـر، أّكــدت «كتيبـة جنـني» التابعة 
لـ»رسايـا القدس»، الذراع العسـكرية لحركة «الجهاد 
اإلسـالمي»، أن مقاتليهـا اسـتهدفوا حاجـز الجلمـة 
العسكري املقام شمال رشق جنني بصليات كثيفة من 

الرصاص. 
إىل ذلك، أّكـدت مصادر محلية اندالع مواجهات بني 
الشبان وقوات االحتالل يف مخيم العروب شمال الخليل، 

جنوبي الضفة الغربية، من دون وقوع إصابات. 
كمـا دعـت مجموعـة «عريـن األسـود» إىل النفري 
ليـوم األحد، ليكون يومـاً للقدس، رداً عـىل اقتحامات 

املستوطنني املسجد األقىص. 
وقالـت العريـن يف بيـان صحـايف: «إذا للقـدس لم 
نغضب، متى نغضب. إن بن غفري وعصابته اإلجرامية 
قـّررا أن يقتحما مسـجدنا وقبلتنـا األوىل اليوم، وملدة 
ـام، فلنجعلهـا جميعـاً، أياماً مـن نار عىل  ثمانيـة أَيـَّ

االحتـالل ومسـتوطنيه، ندعو أهلنـا بالداخـل املحتّل 
والقدس الرشيف، وكل من يسـتطيع أن يصل اليوم إىل 
القـدس أن تكون قبلته ووجهته. وندعو أهلنا بالضفة 
الغربية والقطاع إىل صّب جام غضبهم عىل االحتالل». 
وتابعـت: «نقول للمسـتوطنني إن جيشـكم يكذب 
عليكـم، ال تخرجوا مـن بيوتكم فنحن نتجـول يف ُكـّل 
شارع بحثاً عنكم. جيشكم يكذب عليكم، فقد قال لكم 
أن العريـن انتهى، وها نحن اليـوم نوجه لكم الرضبة 
تلو األُخرى. جيشـكم يكذب عليكـم، فهناك املئات من 

املقاومني وغريهم ينتظر». 
وأردفت العرين: «كيف لحر أن ينام ودماء شهدائنا 
لـم تجف، كيف لحـر أن ينام وأسـرياتنا وأرسانا خلف 
قضبان األرس، كيف لحر أن ينام الليلة واليوم يسـتباح 
أقصانا ويُنتهك، كيف لبندقية أن تشـعر بالرشف إن لم 

توّجـه لالحتالل». 
ودعت العرين «أبناء الشـعب الفلسطيني يف نابلس 
جبل النار، إىل اليقظة التامة والحذر»، وقالت: «سنرى 

يا بن غفري من يحارص من». 

 : وضاقت 
أّكــد عضـو املجلـس املركـزي يف 
حـزب اللـه الشـيخ نبيل قـاووق أن 
حزب اللـه ال يراهن عىل الوسـاطات 
للتوافـق  يدعـو  وهـو  الخارجيـة، 
الداخيل؛ ألَنَّ التوافق هو الحل األضمن 

واألقرص واألرسع. 
وأّكــد عضـو املجلـس املركزي يف 
حـزب اللـه أنـه كلمـا مر عـىل لبنان 
يـوم وليس فيـه رئيـس للجمهورية، 

وتضيـع  اللبنانيـني،  معانـاة  تـزداد 
الفرص التي يدفع ثمنها اللبنانيون يف 

اقتصادهم واستقرارهم. 
وأَشاَر الشيخ قاووق إىل أن جماعة 
منطق التحدي واملواجهة، أدخلوا البلد 
يف نفق مظلم، وال سبيل للخروج منه 
إالَّ بالتوافـق، وأمـا الذيـن ينتظـرون 
ينتظرون  فهـم  الخـارج،  وسـاطات 
ما وأن هـذه  الحـل األبعـد، ال ِســيـَّ
الوسـاطات خجولة وال تـزال قارصة 
عـن إنتاج َحـّل ألزمـة انتخاب رئيس 

للجمهورية. 
وأوضـح أن بني حـزب الله وقوات 
تعـاون  عالقـة  الدوليـة  الطـوارئ 
وتنسـيق، وهـذه العالقـة مسـتقرة 
يحـرتم  اللـه  حـزب  ألَنَّ  وُمسـتمّرة؛ 

القرار 1701. 
وختم الشـيخ قـاووق بالقول: إن 
«أكثر ما يخشـاه رئيـس وزراء العدّو 
بنيامـني نتنياهـو هـو املواجهة مع 
حزب الله، وهذا هو سبب تراجعه عن 

تهديداته برفض اتّفاق الرتسيم». 

السغُث ظخر اهللا غساصئُض السفري 
السعري بطئظان يف لصاء وداسغ

السغث التضغط غثسع إىل الدرب بغث طظ تثغث 
سطى رؤوس اإلرعاب وشطعل خقغاه الظائمئ

 : طاابسات 
استقبل األمنُي العام لحزب الله سماحة السيد حسن نرص الله سفري 
الجمهوريـة العربية السـورية يف بـريوت، عيل عبد الكريـم عيل، يف لقاء 

وداعي بعد انتهاء فرتة مهامه كسفرٍي لبالده. 
وقد شـكر السـيد نرص الله لسـعادة السـفري جهوده الكريمة خالل 
إقامتـه املديـدة يف لبنان ُخُصوصاً لجهة املسـاهمة يف تحسـني وترتيب 

العالقات بني البلدين رغم الضغوط الخارجية والداخلية. 
السـيد نـرص الله أشـاد بحضـوره الدائـم والفاعـل إىل جانـب ُكـّل 
املقاومـني والوطنيـني اللبنانيـني يف هذه السـنوات الصعبـة والظروف 
املعقدة التي عاشـها اللبنانيون، وكذلك برعايته الجادة لكل السـوريني 

املتواجدين يف لبنان. 
وسـأل سـماحته املوىل عز وجل أن يوفق البلدين والشـعبني اللبناني 
والسوري للوصول إىل أفضل العالقات األخوية واملميزة عىل ُكـّل صعيد.

 : وضاقت 
دعا رئيُس تحالف قوى الدولة 
الوطنيـة السـيد الحكيـم، األحد، 
القوات األمنية إىل الرضب بيد من 
حديد عـىل رؤوس اإلرهاب وفلول 

خالياه النائمة. 
وقال السـيد الحكيـم، يف بيان: 
«آملنـا نبأ استشـهاد وإصابة عدد 
مـن منتسـبي وضبـاط الرشطة 
الحويجـة  قضـاء  يف  االتّحاديـة 
بمحافظـة كركـوك أثـر انفجـار 
عبـوة ناسـفة اسـتهدفت دورية 
لهم أثنـاء تنفيذهم واجب ورشف 

الخدمة». 
َوأََضــاَف السـيد الحكيم «وإذ 
نبتهـل إىل العيل القديـر أن يتغمد 
الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم 
فسيح جنانه ويلهم ذويهم الصرب 
والسـوان ويمـن عـىل الجرحـى 
بالشـفاء العاجـل، َفـإنَّنـا نحث 
الجهات األمنية املختصة عىل تتبع 
خيوط الجريمة وإنزال القصاص 
العـادل بمرتكبيهـا والرضب بيد 

مـن حديـد عـىل رؤوس اإلرهاب 
وفلول خالياه النائمة.. حمى الله 
محافظـة اإلخـاء وجميـع ربوع 

وطننا الحبيب». 
جـاء ذلك عىل اثر انفجار عبوة 
ناسـفة، قتـل وأُصيـب فيها عدد 
من عنـارص الرشطـة االتّحادية، 
وذكرت مصـادر أمنية ان: «عبوة 
ناسـفة اسـتهدفت رتالً للرشطة 
الحويجـة  قضـاء  يف  االتّحاديـة 
أسـفرت  كركـوك  غـرب  جنـوب 
عن استشـهاد مـا ال يقـل عن 8 
من عنارصها وجـرح آخرين» يف 

حصيلة أولية. 
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ضطمئ أخغرة

ظتُظ الثغظ بتاجٍئ إىل أجئعِع 
الحعغث ولغج عط 

طتمعد المشربغ 
 

مـن الجميـل أن نعظِّـَم 

بهم  نحتفَل  وأن  شـهداَءنا 

وأن نجعـَل لهم مـن وقتنا 

وأن نقيَم  أَو شهراً  أسبوعاً 

لهم معـاِرَض صور ونذكر 

تضحياتهم  بعظمة  الناَس 

وأن نجعـل مـن قبورهـم 

للزائريـن،  وقبلـًة  رياضـاً 

وهـذا قليٌل يف حقهم مع أن 

شـهداءنا األطهار -سـالم الله عىل أرواحهم- ربما 

ال يكرتثـون وال هـم بحاجة ذلك، فقـد كان هدفهم 

أعظم وأسمى من ذلك، وقد وجدوا عند ربهم ما هو 

خريٌ من الدنيا وما فيها.

نحن الذين نحتاُج إىل أسبوع الشهيد وإىل معارض 

صورهم وإىل زيارة مقامات الشهداء لنذكِّر أنفسنا 

بعظمة ما قدموا وحتى نتعلََّم منهم معانَي العطاء 

والتضحيـة والشـجاعة واإليَمـان ومعنـى الوطن 

والوطنيـة، وربمـا قـد يتحـّرس البعـُض منـا عىل 

أنفسهم؛ كونهم لم يكونوا يف ِركاب الشهداء وممن 

اصطفاهم اللـه وملاذا لم يوفقهم اللـه لهذه املنحة 

الربانية التي ال ينالها إالَّ السعداء من البرش؟ 

وأعتقـُد أن مـا قـد يرغـب ويطمح به الشـهداء 

منـا يشٌء آخُر، ليس لهم، بل ملـن تركوا خلَفهم من 

أطفال ونسـاء وآباء وأُمهات، هم بحاجة ملن يسأل 

عنهـم ويجرب بخاطِرهـم ويبذُُل لهـم العطاَء ليس 

ًة أَو صدقًة، بل هو حق ما قدم آباؤهم وأبناؤهم  ِمنـَّ

الشـهداء مـن دمـاٍء وتضحيـاٍت؛ دفاعـاً عنا وعن 

الوطن. 

ُد وزيارُة أطفال وأرس الشهداء  يجُب أن يكوَن تفقُّ

دائمـاً وال يقتـرص عىل أسـبوع أَو شـهر يف السـنة 

وبـدون تصوير وأن نرزَقهم من خريات الوطن الذي 

هم أحق الناس به وأن يكوَن لهم حقُّ التعليم املجاني 

والعالج وامُلنَِح الدراسية والوظائف واملناصب. 

أما الشهداُء فهم ليسوا بحاجة إلينا وال يطمحون 

بمـا يف أيدينا وهم مـن تخلوا عن الدنيـا واملناصب 

وباعوا لله بأن لهم الجنة يقاتلون ويُقتلون يف سبيل 

الله والوطن، وقد ربح من كانت تجارتُه مع الله. 

الاخسغُث والصرخظُئ لظ تأتَغ لطسثوان إقَّ بالعغضالاخسغُث والصرخظُئ لظ تأتَغ لطسثوان إقَّ بالعغض
د. حسفض سطغ سمغر

قال تعاىل: (أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلـُموا وأن 

ِهْم َلَقِدير)، لوحظ يف اآلونة األخرية أن  الله َعَىل نَْرصِ

دوَل العـدوان بقيـادة أمريكا وإرسائيـل تنجرُّ نحَو 

مزيد من التصعيد بإيعاز من اإلدارة األمريكية سواء 

التصعيد العسـكري املتمثـل يف القصف الصاروخي 

السـعودّي عىل املناطق الحدودية أَو قرصنة السفن 

التي تعيُق وصوَل استحقاقات ومستحقات الشعب 

اليمني إىل ميناء الحديدة.

وما شـّجعهم عىل هذا التطـاول غري مجلس األمن 

الذي اعترب أن مطاِلَب الشعب اليمني الذي كفلها دستوُر السماء 

ودسـاتري األرض مطاَلـُب غـريُ محقة بـل ومتطرفة، يف إشـارة 

إىل أن العـدوان عـىل اليمن أممـي بامتيَـاز وأن اإلدارة األمريكية 

أصبحت تعلـُن بكل وضوح أنها املعنيُة بالحرب واملرشوع املقدَّم 

من مجلـس الشـيوخ األمريكي بإنهـاء املشـاركة األمريكية يف 

الحرب عىل اليمن أكربُ دليل عىل التورط األمريكي يف قتل األبرياء 

واستمرار الحصار عىل الشعب اليمني.

ومن املعروف أن طرَح مثل هذا القرار ثم إعالَن تأجيله من قبل 

مجلس الشـيوخ األمريكي ال يعدو كونه مرشوعاً البتزاز أدواتهم 

ٍق أكثَر من األموال  يف املنطقة (السـعوديّة واإلمارات)؛ لزيادِة تدفُّ

ورشاء كميات أكرب من األسـلحة، وهذا مـا نالحظه عندما تأتي 

مثل هذه القرارات. 

لن تبقى مصالُح دول العدوان يف أمان طاملا وشـعبنا لم يسلم 

يف  األمريكيـة  اإلدارة  وقـوَف  وإن  رشورهـم،  مـن 

وجـه أية محاولة لوقف وإنهـاء العدوان عىل اليمن 

يعد اسـرتاتيجيًة تنتهُجهـا اإلدارات األمريكية؛ ذلك 

ملـا يرتتب عـىل اسـتمرار الحرب والرصاعـات ليس 

يف اليمـن فحسـب بـل يف العالـم كلـه مـن مصالَح 

اقتصادية ضخمة تجنيها هذه الدولة.

لكـن لتعَلِم اإلدارُة األمريكية بأن املعادلَة أصبحت 

ليـس يف صالحها َفـإنَّ مصالحها يف املنطقة لن تعد 

آمنـًة يف حالة التصعيد، ولن تنعَم أيُة دولة تشـرتُك يف العدوان أَو 

الحصار عىل الشـعب اليمني بالسـالم إذَا أرصت عىل االشرتاك يف 

العدوان.

كانـت قيادُة الثورة والقيادُة السياسـية قد أبدت اسـتعداَدها 

للتعامل اإليجابي مع أية مبادراٍت تُفِيض إىل إنهاء معاناة الشعب 

اليمني يف ظل استعداد قواتنا املسلحة للرد عىل أي اعتداء يُمـسُّ 

سيادًة وحقوقاً مرشوعًة للشعب اليمني.

ليعِرْف ُكـلُّ الغزاة أن عدوانَهم سيقابَُل ِبـَردٍّ يُلِحُق رضراً كبرياً 

ومؤملاً بهـم، معتمدين عىل الله واثقني به آخذين من قوله تعاىل: 

(إِنَّ الله يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آََمنُوا إِنَّ الله َال يُِحبُّ ُكـّل َخوَّاٍن َكُفوٍر)، 

منهاجاً نسـريُ يف ِركاِبه، وصدق الشهيد القائد حني قال: «السالُم 

ال يتحّقُق لك إالَّ إذَا كنَت يف موقِف عزة وقوة ومكانة».


