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الطاولة» «قلب  من  وتحذيرات  الوطني  الموقف  ثبات  على  حاسمة  بتأكيدات  محمالً  يغادر  الوسيط 

العدو: ملعب  في  الكرة  جديدة..  لحـِيــــَل  وقت  ال 

غارات  6 بـ  عدواني  وتصعيد  وآخرين  شقيقين  بطفلين  تنفجر  األمريكية  الموت  عناقيد 



البخيتــــي: أي تصعيــــد قــــادم ســــيكون مختلفــــاً عمــــا ســــبق

جرغتًا  و796  حعغثًا   111 العثظئ  تعصغع  طظث  اجاصئطظا  رازح:  طساحفى 
ـــات أخــــــرى  ـــحـــفـــغ ـــمـــســـا ــــرة تـــــثعـــــإ ل ــــغ ــــــــــــثاد ضــــئ وأس
طساحفى طظئه: طظث طططع السام الةاري أتخغظا 169 حعغثًا و1833 جرغتًا بغظعط أشارصئ
صخفًا سحعائغًا سحعائغًاجرائط الةغح السسعدي الغعطغئ..  صخفًا  الغعطغئ..  السسعدي  جرائط الةغح 

صـــاتـــض صـــاتـــض 
ــر  ــثب ــا ــر غ ــثب ــا غ
الاعثئئالاعثئئ
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 : طاابسات 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـُف  أمعـن 
اإلماراتـي وأدواتـه ومرتِزقته، يف اسـتهداف الجبهة 
الثقافيـة واألدبية يف اليمن، وذلـك بتدمري ُكـّل ما له 
عالقـة بتاريخ وحضارة هذا البلـد املمتد عرب اآلالف 
السنني، من خالل نهب اآلثار والتحف واملخطوطات 
القديمـة والنادرة وتهريبها للخارج؛ بَهدِف بيعها يف 
األسواق األمريكية واألُوُروبية بأثمان بخسه، ناهيك 

عن نسب بعضها إىل دول أُخرى. 
وتـداول ناشـطون يمنيون يف مواقـع التواصل 
االجتماعـي، أمـس االثنني، صورة إلحـدى القطع 
األثريـة النادرة التـي تم تهريبها مـن اليمن، قبل 
أن يتـم بيعهـا يف مـزاد علنـي بمدينـة نيويـورك 

األمريكية. 
وأوضـح الناشـطون أن هـذه القطعـَة األثريـة 
اليمنية بيعت بمبلـغ 47500 دوالر أمريكي، مبينني 
أن تلـك القطعـَة تعود للقرن األول قبـل امليالد وهي 
عبارٌة عن مستطيل الشكل، منحوت بنقش بارز مع 
 A امرأة واقفة ترتدي سـرتة طويلة عىل شكل حرف
مـع ياقة مهدبة، ويداها مشـبوكتان عند خرصها، 
مرتدية سـوارين عىل ُكـلِّ معصم، قلبها -وجه عىل 

شكل عيون كبرية منتفخة عىل شكل لوز، الحاجبني 
أخاديـد رفيعـة، الحاجب املقـوس يندمج مع جرس 
األنف الطويل املثلث، بفم صغري وذقن مستدير، من 

املحتمل أن يكون الشـعر املنتصف يف األصل منتهية 
من الجبس، مثقوبة للتثبيت فوق ُكـّل كتف بارتفاع 

41 سنتيمرت. 

أخبار

شغما التراك غتّثر طظ سمطغئ الاشغغر الثغمشراشغ لسضان الةجغرة الغمظغئ:

طثطفاُت السثوان السظصعدغئ تخغإ 4 طثظغني يف التثغثة بغظعط ذفقن حصغصان
 : التثغثة 

فيمـا يرُفُض حتـى اللحظة تحالف العدوان السـماح 
والقنابـل  باأللغـام  ـة  الَخاصَّ املسـح  أجهـزة  بدخـول 
العنقودية التي خّلفهـا العدوان يف العديد من املحافظات 

اليمنيـة، إال أن عدد الضحايا املدنيني يتزايد يوماً بعد يوم 
غالبيتهم من النساء واألطفال. 

ويف بيان جديد للمركـز التنفيذي للتعامل مع األلغام، 
أمـس االثنني، أّكـد إصابة أربعـة مواطنني بينهم طفلني 
يف محافظـة الحديدة، جراء انفجار لغم وقنبلة عنقودية 

من مخلفات تحالف العـدوان.  وأوضح املركز أن طفلني 
شـقيقني أُصيبا بانفجار لغـم من مخلفـات العدوان يف 
مديريـة التحيتا بالحديدة، فيما أُصيـب مواطنان آخران 
جـراء انفجـار قنبلـة عنقودية مـن مخلفـات الغارات 

الجوية، لريتفع عدد الضحايا املدنيني إىل أربع ضحايا. 

وأرجـع مركـز التعامل مع األلغام، اسـتمرار سـقوط 
ضحايـا القنابـل العنقودية واأللغام يف أوسـاط املواطنني 
إىل عدم توّفر األجهزة الكاشفة لدى املركز، رغم املطالبات 
امُلسـتمّرة لألمـم املتحـدة بتوفريهـا والسـماح بدخولها 
كرضورة إنسانية ُملحة، وحق من حقوق الشعب اليمني. 

افتجاُب املظاعدئ لطسثوان تحغُث 
بةععد «سمان» وتآّضـث سطى صثجغئ 

املسرضئ العذظغئ

طزاعرٌة غاضئٌئ لطخغادغظ 
يف املعرة تظثغثًا بظعإ 

البروة السمضغئ

 : خظساء 
ثّمن تحالُف األحزاب والتنظيمات السياسـية املناهضة للعدوان، 
جهوَد الوسـاطة التي يبذلها األشـقاء يف سـلطنة ُعمان يف مسعى 
إلحيـاء التواصل مـع أطـراف العـدوان للتوصل إىل إحالل السـالم 
املـّرشف والعـادل يف اليمـن واملنطقـة ككل، مؤّكـداً عـىل صوابية 

وقدسية املعركة الوطنية ضد قوى الغزو واالحتالل. 
وجّددت األحزاب املناهضة للعدوان يف بيان، أمس االثنني، التأكيد 
عـىل املوقف الوطني الثابت تجاه مقـّررات أية هدنة والتي يجب أن 
تسـتند يف األََساس عىل املطالب املرشوعة اإلنسانية للشعب اليمني، 
معربة عن الفخر واالعتزاز بجاهزية القوات املسـلحة واستعدادها 
للتعامل الحاسـم مع أية عمليات عدائية، مشيدة بالقوة املتصاعدة 
للقوات املسلحة وقدرتها عىل استهداف عمق دول العدوان املنشآت 

الحيوية والحساسة. 
ودعـا تحالف األحـزاب املناهضة للعـدوان، كافة أبناء الشـعب 
اليمنـي وكّل القـوى الوطنيـة إىل رص الصفوف ورفـع الجاهزية 
ملواجهـة أي تصعيـد قـادم مـن قبـل تحالـف العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي.

 : طاابسات 
نّظم العرشات من الصيادين يف مديرية الغيضة بمحافظة املهرة 
املحتّلـة، أمس االثنـني، مظاهرة غاضبـة للتنديد باسـتمرار نهب 
وتجريـف الثروة السـمكية من داخل البحار وامليـاه اليمنية عىل يد 

تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ويف التظاهـرة االحتجاجيـة دعـا الصيـادون إىل رضورة وضع 
َحــدٍّ لعبث تحالف العدوان بالثروة السـمكية اليمنية ونهبها، كما 
طالبوا بالتَحّرك الرسيع لوقف الصيد العشـوائي وإيقاف انتهاكات 
الـرشكات األجنبيـة التي تقـوم بنهـب وتجريف الثروة السـمكية 

بغطاء من دول العدوان. 
وأدان الصيادون يف املهرة خالل وقفتهم االحتجاجية التي تدخل 
يومها الخامـس، تواطؤ وصمت حكومة املرتِزقـة الغارقة يف وحل 
الفسـاد، إزاء ما يجـري للصياديـن اليمنيني، متعهديـن بمواصلة 

وقفاتهم االحتجاجية حتى يتم االستجابة ملطالبهم كاملة. 
وتأتـي االحتجاجـات الغاضبـة للصياديـن يف املهـرة، تزامنـاً 
مع اسـتمرار تحالف العـدوان السـعودّي يف ممارسـة االنتهاكات 
والتعسفات ضد هذه الرشيحة الكبرية يف عموم املحافظات اليمنية 
السـاحلية، بعـد تعرض املئـات منهم للخطف القرسي من وسـط 
املياه اليمنية واالعتقال والتعذيب النفيس والجسـدي داخل سجون 

رسية يف السعوديّة وإرترييا ومصادرة قواربهم. 

إغقُق طتقت تةارغئ طثالفئ لطصائمئ السسرغئ يف الساخمئ وطتاشزئ خظساء

طجاٌد سطظغ يف أطرغضا غئغُع صطسئ أبرغئ غمظغئ طظععبئ بـ 47 ألش دوقر

 : خظساء 
أغلقـت وزارُة الصناعة والتجـارة، أمس االثنني، 
عـدداً من محالت الجملة والتجزئة املخالفة للقائمة 
السـعرية املخفضـة التـي أقرتهـا الـوزارة يف وقت 

سابق. 
وقال بيان عن الصناعة والتجارة، أمس: إن فرق 
الرقابـة امليدانية التابعة للـوزارة ومكتبيها يف أمانة 
العاصمـة ومحافظة صنعاء، حّررت محارض ضبط 

مخالفات ووجهت إنذارات رسمية لعدد من املحالت 
التجاريـة املخالفة لقرار القائمة السـعرية الجديدة 

وحاالت رفع األسعار غري املربّرة. 
يأتي ذلك يف وقت تواصل وزارة الصناعة والتجارة 
حمـالت النزول امليداني للرقابة عىل مسـتوى تنفيذ 
قـرار القائمة السـعرية الجديـدة يف أمانة العاصمة 

واملحافظات. 
مـن جانبه أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة 
لقطـاع التجـارة الداخلية محمد قطـران، أن عملية 

النزول امليداني تهـدف إىل إلزام كافة املراكز واملوالت 
وتجـار الجملة والتجزئة بتطبيق القائمة السـعرية 

الجديدة. 
تعليمـات  أصـدرت  الـوزارة  أن  قطـران  وأّكــد 
إىل كافـة مكاتبهـا يف املحافظـات بتكثيـف الرقابة 
امليدانية؛ بَهدِف تطبيق القائمة السـعرية، ُمشرياً إىل 
أن املسـؤولية كبرية أمام السـلطة املحلية ومكاتب 
الوزارة ملتابعة تنفيذ قرار القائمة السعرية التي تعد 

املفتاح األََسايس ملنع التالعب باألسعار. 

صاغٌض وخمسئ جرتى يف اظفةار سظغش عج طثغظئ تسج املتاّطئ
 : طاابسات 

هّز انفجار عنيف، أمـس االثنني، مدينة تعز الواقعة تحت 
سـيطرة تحالف العدوان وميليشـيا حزب اإلصـالح، فيما لم 

يعرف أسبابه حتى لحظة كتابة الخرب. 
وبحسـب مصدر محيل، فقد قتل وجرح حوايل 6 أشخاص 
جـراء االنفجار الذي وقـع يف محل بنرش باملجمـع الصناعي 
قـرب نادي الصقر الريايض يف منطقة بري باشـا، موضًحا أن 
أسـباب االنفجـار ال يزال غامضـاً، ومن املرجـح أن تكون له 
عالقـة بالفـوىض األمنية العارمـة التي تشـهدها مدينة تعز 

املحتّلة بعد سيطرة جماعات وعصابات اإلصالح عليها. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن االنفجار الذي هز املنطقة تسـبب يف 
مقتل شـخص وجرح خمسـة آخرين حالة بعضهم خطرية، 

كما تسبب االنفجار بأرضار كبرية يف املبنى. 
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 : خاص 
بعـَد سلسـلِة لقـاءاٍت وصفتهـا صنعاُء 
بـ»املثمرة» مـن ناحية األفكار والتصورات، 
غـادر وفـُد الوسـاطة الُعمانيـة العاصمـَة 
ـالً بتأكيـدات حاسـمة عـىل  اليمنيـة محمَّ
اسـتحالة التناُزل عن استحقاقات ومطالب 
الشـعب اليمنـي اإلنسـانية والقانونية، ويف 
مقدمتهـا رصف الرواتب من إيرادات النفط 
والغـاز، إىل جانـب رسـائِل إنـذار واضحـة 
بـ»قلـب الطاولة» يف حالة التعنُّت أَو اإلقدام 
عـىل أيـة خطـوات عدوانيـة جديـدة عـىل 
املسـتوى االقتصـادي أَو العسـكري، لتعود 
الكـرة إىل ملعـب تحالـف العـدوان ورعاته 
الذين كان وال يزال قرار إنجاح جهود السالم 
بأيديهـم، لكن هذه املرة بدون أية مسـاحة 
للمراوغـة أَو إلعداد ِحيَـٍل جديدة؛ ألَنَّ الوقت 

لم يعد يكفي إالَّ لقرار حاسم ونهائي. 
ترصيحـاُت رئيـس الوفـد الوطني محمد 
عبد السـالم لـ «املسـرية» مـع انتهاء زيارة 
الوفد العماني، أعطـت انطباًعا واضًحا بأن 
صنعـاء أكملت وضع النقـاط عىل الحروف 
فيما يتعلق باملطالب واالستحقاقات وفرص 
تجديـد الُهدنـة، وبعبـارة أُخـرى: أوضحت 
للوسطاء أن هذه سـتكون الفرصة األخرية 
إلحـراز تقدم حقيقـي فيما يتعلق بمسـار 
التهدئـة؛ ألَنَّ الوضع سـيتغري تماماً يف حال 
أرص تحالف العدوان عىل موقفه املتعنت، أَو 
لجأ إىل ِحيٍَل جديدة لكسب الوقت وااللتفاف 

عىل متطلبات املرحلة. 
التـي  اللقـاءاِت  وصـف  السـالم  عبـد 
أجراها الوفـد العماني مع القيـادة الثورية 
والسياسية والعسكرية بأنها «مثمرة» فيما 
يتعلُق بطـرح وتبادل األفـكار والتصورات، 
لكـن ذلك ال يعنـي إحـراَز تقدُّم مؤثـر؛ ألَنَّ 
صنعاَء وسلطنة ُعمان يبذالن بالفعِل جهوداً 
جـادًة وصادقة منذ أشـهر لتجديـد الهدنة، 
ولكـن املشـكلة تقع عىل الجانـب اآلخر من 
الطاولـة والذي يجلس فيـه تحالف العدوان 
ورعاتـه، وهـو الجانـب الذي يسـتطيُع أن 
َل  يسمَح للقاءات املثمرة يف صنعاء بأن تتحوَّ

إىل برنامِج عمل. 
هذا أَيْـضاً ما تؤّكـده الرسـائُل الواضحة 
التي سـمعها الوفد الُعماني من قائد الثورة 
السـيد عبـد امللك بـدر الدين الحوثي بشـأن 
«قلب الطاولة» يف حالة أقدم تحالف العدوان 
عىل اتِّخاذ أية إجراءات تسـتهدف الوضع يف 
اليمن، بحسـب ترصيح محمد عبد السـالم 
الذي أّكـد أَيْـضاً أنـه «ال توجد أية التزامات 
فيما يتعلـق بوقف إطالق النـار» وحّذر من 

العودة إىل «نقطة الصفر».
هـذه الرسـائُل تؤّكــُد أن زيـارة الوفـد 
واللقـاءات اإليجابية لن تكوَن كافيًة لتجنُّب 
عـودة التصعيد إذَا لم يتخـذ تحالُف العدوان 
ورعاته قراًرا عاجًال وواضًحا بتلبية مطالب 
الشـعب اليمنـي املتمثلـة بـرصف املرتبات 
عـىل ميزانيـة النفـط والغـاز لعـام ٢٠١٤، 

ورفع الحصـار عن املوانـئ واملطارات، وقد 
عـزز وزيـر الدفـاع هـذا التأكيـد بترصيح 
واضح أنذر فيه من اسـتئناف رضب العمق 
الجغرايف لدول العدوان واسـتهداف املنشآت 

الحساسة. 
تحذيـراٌت وتأكيداٌت حاسـمة سـيحملُها 
الوفـُد الُعمانـي إىل دول العـدوان ورعاتهـا 
ليتخذوا قراَرهم الذي سـيكون نهائيٍّا بَغضِّ 
النظر عن ماهيتـه؛ ألَنَّ اللجوء إىل مراوغات 
إضافية سـيُقرأ من جانـب صنعاء كرفض 
قاطـع للمطالـب، لتنطلـق بعد ذلـك جولة 
أُخـرى اضطرارية من التصعيـد تنهي حالة 
الال حرب والال سـالم، وتثبـت للعدو كارثية 

خياراته وسوء تقديراته ملوقف صنعاء. 
وبخصوص املـؤرشات عىل موقف تحالف 
املكتـب  عضـو  أوضـح  ورعاتـه،  العـدوان 
السـيايس ألنصـار اللـه محمـد البخيتي يف 
حديث لقنـاة امليادين، أن «ما قدمه العدّو ال 
يلبي مطالب صنعـاء، وموقف دول العدوان 
غري واضح حتى اآلن بشأن رصف الرواتب»، 
ُمضيفـاً أّن «دول العـدوان تسـعى إىل إثارة 
الخالفـات الداخليـة اليمنيـة بطرحها دفَع 

الرواتب لجزٍء من املوظفني». 
ويعـزز هـذا الترصيـُح املعلومـاِت التـي 
تداولهـا البعض خالل األيّام األخرية بشـأن 
إرصاِر تحالـف العـدوان عـىل تجزئة عملية 
رصف الرواتب ومحاولة فصلها عىل إيرادات 
النفـط والغـاز، األمـر الـذي يعتـرب مؤًرشا 
واضًحـا عـىل عـدم اسـتعداد دول العدوان 
التِّخاذ القـرار املطلوب إلنجاح جهود تجديد 

الهدنة. 
هـذا أَيْـضاً ما رّجحـه نائُب مديـر دائرة 

التوجيه املعنوي بـوزارة الدفاع، العميد عبد 
الله بن عامر، الذي كتب بدوره أن «مؤرشات 
التوصـل إىل َحــّل أقـل بكثـري مـن حجـم 
التوقعات املعلنة ولعل الخيارات البديلة هي 
مـا يفّضلهـا الكثري مـن اليمنيـني الذين لم 
يثقوا يوماً باملعتدي فقد جرت التجربُة معه 
عىل لُغة القوة فوحَدها َمن أجربته عىل طلب 
الُهدنة قبل أشهر ووحَدها من ستجربه عىل 

تجديدها برؤية اليمنيني ورشوطهم». 
وبالتايل َفــإنَّ احتماالِت عـودة التصعيد 
ال تـزال مرتفعـًة بنفـس القدر الـذي كانت 
عليه قبل زيارة الوفـد العماني إىل العاصمة 
صنعـاء وذلـك؛ ألَنَّ الكـرة كانـت وال زالـت 
يف ملعـِب تحالـف العـدوان ورعاتـه الذيـن 
سـيكون إرصاُرهم عـىل املماطلـة والتعنت 
دليـًال واضًحا عـىل أن خيارات الـردع والرد 
هي الخيار الوحيد الفعال، ُخُصوصاً أن هذه 
الخيـاراِت قـد أثبتت فاعليتَهـا الكبريَة أكثر 
من مرة، آخرها عندمـا لجأ تحالُف العدوان 
إىل الُهدنة لتجنُّب تصاعـد تداعيات عمليات 

«كرس الحصار» العابرة للحدود. 
وبشـأن الجولـة القادمـة مـن التصعيد 
والتي من املتوقع أن تنطلَق إذَا رفض تحالُف 
العدوان ورعاتُه االسـتجابَة ملطالب صنعاء، 
أّكــد عضـو املكتب السـيايس ألنصـار الله 
محمـد البخيتي أنها «سـتكون مختلفة عن 
الجـوالت السـابقة؛ ألَنَّ صنعاَء قـد طّورت 
قدراتهـا الصاروخيـة والجويـة ولـن تقف 
مكتوفـَة اليدين بـدون الرد عـىل الحصار» 
ُمضيفاً أن «القواِت املسـلحة اليمنية قادرٌة 
عـىل توجيـه رضبـات دقيقة يف عمـق دول 
العدوان بعد ما حدث من تطوير للقدرات». 

ترصيٌح يضاُف إىل سلسـلة رسائَل مهمة 
وّجهتهـا صنعـاُء خـالل الفـرتة القصـرية 
واملاضيـة ورّكـزت فيها بشـكل ملفت عىل 
تأكيد جهوزية القوات املسلحة اليمنية لبدء 
خطوات تفوق يف شـدتها ونوعيتها واتساع 
تأثرياتهـا ُكــّل توقعات العـدّو، كما أّكـدت 
فيها عـىل أن الجبهة البحرية سـتكون ذات 

أولوية يف املرحلة القادمة. 
وهكـذا َفـإنَّ تحالـَف العدوان يعـوُد مرًة 
أُخـرى ملواجهـة خيارين محّدديـن ال مجال 
إليجاد خيار ثالث فيما بينهما، فإما اإلصغاء 
ملا سـينقله إليه الوفـد الُعماني من تأكيدات 
ورسـائل وتصوُّرات وأفكار للميض يف مسار 
التهدئة والتقدم نحو سالم فعيل، أَو مراجعة 
تحذيـرات وإنذارات صنعاء بشـأن التصعيد 

القادم عىل أمل «االستعداد» له. 
وعـىل أية حـال َفــإنَّ مجمل الرسـائل 
والترصيحات السياسـية والعسكرية التي 
أطلقتها صنعاء خالل األيّام املاضية يؤّكـد 
أن الوضع الراهـن يمثل نقطَة تحول نحو 
وضع جديد كليٍّا سـواء يف اتّجاه السالم أَو 
يف اتّجـاه الحـرب، كمـا تؤّكــد أن صنعاء 
جاهـزة لالتّجاهـني، وهـو مـا ال يمكـن 
قولُـه عن تحالـف العدوان ورعاتـه الذين 
يخاطـرون بمواصلـة الِحيـل واملراوغة يف 
الوقت الذي يعلمون فيه جيًِّدا عجَزهم عن 
احتواء أي انفجار للوضع، سواء من ناحية 
قدراتهـم التـي أصبحت -رغـم تطورها- 
عاجزًة عن مواجهـة القدرات والتكتيكات 
اليمنيـة، أَو مـن ناحية املتغـريات العاملية 
التي سـتضاعف أثر أيـة رضبة يتعرضون 

لها عدة مرات. 

تقرير

ضرة السقم يف ططسإ السثّو والسث الاظازلغ ُطسامّر:
العجاذُئ الُسماظغئ تسعُد طتمطًئ باأضغثات تاجمئ سطى بئات المعصش العذظغ وتتثغرات طظ «صطإ الطاولئ»

ق الاجاطات بحأن اجامرار العثوء

الئثغاــغ: أغــئ جعلــئ تخسغث صادطــئ جــاضعن طثاطفًئ سما جــئص
بــظ ساطر: طآحــرات الاعخض إلى َتـّض أصضُّ بضبغــر طظ تةط الاعصسات
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 : خاص
األمريكـي  العـدوان  تحالـُف  يواصـُل 
السـعودّي اإلماراتـي جرائَمـه اليومية بحق 
املدنيني واألبرياء يف محافظة صعدة، مخلفاً 
مئـات الجرحى والقتـىل يف صفوف اليمنيني 
منذ بـدء الهدنة، وهـو األمر الـذي يزيد من 
حدة خطـورة حالة الالسـلم والالحرب التي 
يعمل العدوان عىل فرضعهـا؛ بَهدِف إضاعة 

وتمييع الحقوق اليمنيني. 
ويف جديـد الجرائـم التـي تأتـي بعـد ٤٨ 
ساعة من مجزرتني مروعتني راح ضحيتهما 
أكثر مـن ٢٢ شـهيداً وجريحاً، أفـاد مصدر 
محـيل بمحافظة صعدة لصحيفة املسـرية، 
بإصابـة مواطـن بمحافظـة صعـدة، أمس 
االثنني، بقصـف مدفعي للجيش السـعودّي 
عىل منطقة الرقو يف مديرية منبه بمحافظة 

صعدة. 
وأوضح املصدر أن املواطن عيل صالح عىل 
أحمـد سـعيد البالغ من العمـر ٤٠ عاماً من 
مديرية عتمة بمحافظة ذمار تم إسعافه إىل 
مستشفى منبه الريفي بعد إصابته بشظايا 
هاون يف وجهه يف حدود الرقو بمديرية منبه. 

وأَشـاَر إىل أن اسـتهداف العدّو السعودّي 
للمناطـق الحدودية، يأتي يف سـياق الجرائم 
املروعة التي يرتكبها يف منطقة الرقو ذاتها. 
مستشـفى  مديـر  أوضـح  السـياق  ويف 
رازح الريفي عبدالله مرسع، أن املستشـفى 
استقبل منذ التوقيع عىل اتّفاق الهدنة مطلع 

أبريـل الفائـت ١١١ شـهيداً و٧٩٦ جريحاً، 
وهـو األمـر الـذي يكشـف حجـم اإلجـرام 
السـعودّي املتسرت بهدنة مشـتعلة وتغطية 

أممية متصاعدة. 
ـة للمسـرية أّكــد  يف ترصيحـات َخاصَّ
مدير مستشـفى رازح الريفي أن الضحايا 

بمديرية  السـعودّي  العـدوان  اسـتهدفهم 
شـدا، وأغلب الحاالت املصابـة تم تحويلها 
ملستشـفيات صعـدة أَو العاصمة صنعاء، 
يف إشـارة إىل أن هنـاك أعـداداً مهولـة من 
الجرائـم  يف  يسـقطون  الذيـن  الضحايـا 
اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان دون 

توقف. 
وأَشـاَر مدير مستشـفى رازح الريفي إىل 
أن وضع املستشفى مأساوي وهو غري قادر 
عـىل تقديم ما يلـزم تجاه الحـاالت الحرجة 

التي تصل نتيجة االعتداءات السعوديّة. 
مـن جهته بـني مديـر مستشـفى منبه 
الريفي عيل العياش، أن عدد ضحايا العدوان 
الذيـن اسـتقبلهم املستشـفى منـذ مطلـع 
العام الجاري بلغ ١٦٩ شـهيداً بينهم أفارقة 

و١٨٣٣ جريًحا. 
ة للمسرية نّوه مدير  ويف ترصيحات َخاصَّ
مستشـفى منبـه إىل أن الجيـش السـعودّي 
استخدم قذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة 
ومـارس التعذيـب بالكهربـاء وماء األسـيد 

بحق الضحايا. 
وكانت قناة املسـرية قد كشـفت يف وقت 
سـابق عن جرائـم وحشـية ارتكبها جيش 
النظـام السـعودّي املجرم بحـق املهاجرين 
األفارقـة، وفق أبشـع طـرق التعذيـب التي 

تنتهجها التنظيمات اإلجرامية. 
فيما يشـار إىل أن تحالف العدوان ارتكب، 
يوم السبت، مجزرة مروعة حصدت نحو ٢٠ 
شهيداً وجريحاً إثر قصف هستريي عشوائي 

عىل مديريتي منبه وقطابر الحدوديتني.

أخبار

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- 
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جرائط طظسغئ بشطاء الُعثظئ..
طثغر طساحفى رازح الرغفغ: اجاصئطظا طظث تعصغع الُعثظئ 111 حعغًثا و796 جرغًتا وعظاك أسثاد ضئغرة تثعإ لمساحفغات ُأخرى
طثغر طساحــفى طظئه الرغفغ: المساحــفى اجــاصئض طظث طططع السام الةاري 169 حعغًثا و1833 جرغًتا بغظعط أشارصئ

جرغمئ جثغثة لةغح الظزام السسعدّي إبر صخفه الُمسامّر سطى المظاذص التثودغئ

بسث غعم طظ إحراشه سطى تعصغع خطح أظعى 8 بارات بغظ 16 أجرة طظ أبظاء المتاشزئ:

خغارات الترب ضث إغران..

 رساغئ أطمغئ ُطسامّرة إلجرام جسعدي طاخاسث رساغئ أطمغئ ُطسامّرة إلجرام جسعدي طاخاسث

السثواُن غخّسث يف 
التثغثة بظتع 130 خرصاً 

بغظعا 6 غارات لططريان 
الاةسسغ الصاالغ

 : التثغثة
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـُف  صّعـد 
اإلماراتي، أمـس االثنني، من الخروقـاِت الفاضحة 
التّفاق الحديـدة، يف تََحدٍّ صارٍخ لكل دعوات وجهود 
السالم، وهو األمر الذي يؤّكـد إرصاَره عىل مواصلة 
السـلوك الراهـن لتمريـر أجنداتـه ومصالحه عىل 

حساب الحقوق املرشوعة للشعب اليمني. 
ضبـاط  عمليـات  غرفـة  سـجّلت  السـياق  ويف 
االرتبـاط والتنسـيق لرصـد خروقـات العـدوان يف 
محافظـة الحديـدة ١٢٨ خرقاً خالل الـ٢٤ سـاعة 

املاضية. 
وأوضـح مصدر يف غرفـة العمليـات، أن من بني 
خروقات العدوان، سـت غارات للطريان التجسـيس 
طائـرات  ثمـان  وتحليـق  وحيـس،  الجبليـة  عـىل 

تجسسية عىل الجبلية وحيس. 
بمشـاركة  الواسـعة  االنتهـاكات  هـذه  وتأتـي 
الطريان لتؤّكـد قوى العدوان أن تسـتند عىل غطاء 
أممي شـجعها عىل ارتـكاب املزيد مـن االنتهاكات 
التي من شـأنها إبقاء امللفات اإلنسانية معلقة بما 

يفاقم من معاناة اليمنيني. 
ويف ذات الخروقـات أشـار املصـدر إىل أن قـوى 
العـدوان ارتكبـت أَيْـضاً ٣٣ خرقـاً بقصف مدفعي 

و٨٠ خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 

وجاذٌئ بصغادة التعبغ تظعغ بأرًا بني صئغطئ آل املسغدغ اجامر 
12 ساطاً وتخث 8 صاطى وجرتى طظ الةاظئني

 : إب
تتواصـُل الجهـوُد الطيبـة التي يقوم 
بها عـدٌد من أحرار قبائـل اليمن ورجال 
الجبهـة الرسـمية، َحيـُث أرشف عضـو 
املجلس السيايس األعىل -رئيس املنظومة 
العدلية العليا محمد عـيل الحوثي، أمس 
االثنني، عىل صلح قبيل إلنهاء قضية قتل 
بني قبيلـة آل املعييض مـن مديرية حزم 
العديـن يف محافظـة إب وقعـت قبل ١٢ 
عامـاً راح ضحيتهـا أربعة قتـىل وأربعة 

مصابني من املديرية. 
وخـالل الصلـح القبـيل الـذي تقّدمه 
محافـظ إب عبدالواحـد صـالح وعضـو 
قاسـم  آل  محمـد  الشـورى  مجلـس 
ووكالء املحافظـة عبدالحميد الشـاهري 
الحمـريي  وجمـال  النقيـب  وراكان 
ويحيى القاسـمي وعبدالرحمن الزكري، 
أعلـن أوليـاء الدم من أرستي عيل سـالم 
املعييض وجميـل قحطان املعييض العفو 
والتنازل لبعضهما عن القضية لوجه الله 
وترشيفـاً للحارضين واسـتجابة لدعوة 
قائـد الثـورة السـيد عبدامللك بـدر الدين 

الحوثي، يف معالجة القضايا املجتمعية. 
وأشاد عضو السيايس األعىل الحوثي، 
باملوقف املـرشف آلل املعييض وقبائل إب 
السـباقني يف مواجهة العـدوان األمريكي 

السـعودّي اإلماراتي، موضًحا أن التنازل 
عن القضية، يعكس أسالف وأعراف أبناء 
الشعب اليمني.. حاثٍّا الجميع عىل العمل 
ببنود وثيقة الصلـح املتفق عليها إلغالق 
ملف القضية.  وأَشـاَر إىل أن قبائل اليمن 
يجسـدون اليوم، أروع مالحـم التصالح 
والتسامح فيما بينهم رغم ما يتعرض له 
الوطن من مؤامرات وعدوان وحصار من 

قبل تحالف العدوان. 
وحـث محمد عيل الحوثـي عىل تعزيز 
التالحـم واالصطفاف والتآلـف بني أبناء 
املجتمعيـة  القضايـا  ومعالجـة  اليمـن 
والتوّجــه نحـو العـدّو الذي يسـتهدف 

اليمن أرضاً وإنساناً. 
بحـرص  إب  محافـظ  أشـاد  بـدوره 
الجميـع عـىل َحــّل النزاعات وإشـاعة 
قيم التسـامح والتكافل بني أبناء الوطن 

والتفرغ ملواجهة العدوان. 
واعترب معالجـة قضايا القتـل والثأر 
تعكـس عظمة الشـعب اليمنـي وقبائله 
األصيلـة.. الفتـاً إىل أن جرائـم العـدوان 
وحصـاره ومؤامراته وحدت أحرار اليمن 
لالصطفاف إىل جانب الوطن ودحر الغزاة 

واملحتّلني. 
رئيـس  أن  إىل  يشـار  السـياق  ويف 
املنظومـة العدليـة محمـد عـيل الحوثي 

قد أرشف، أمـس األول األحد، عىل توقيع 
صلح قبيل إلنهـاء ثماني قضايا قتل بني 
١٦ أرسة يف مديرية القفر بمحافظة إب. 
وخـالل نكـف قبـيل موسـع، تقّدمه 
أعلـن  صـالح،  عبدالواحـد  إب  محافـظ 
أولياء دم املجني عليهم من أرس الحميدي 
والسـبل  الزايـدي  ومحمـد  والبعدانـي 
وشـعيب  الزايـدي  وأحمـد  والهشـمي 
والرصيمي العفو والتنازل عن الجناة من 
أرس قنواع ومفتاح والزايدي والسـمعويل 
وعوضة ونشـوان والجماعي والحكمي، 
يف قضايـا القتـل املتفرقـة وإنهـاء أيـة 

خالفات وثارات بينها. 
وأّكـد أوليـاء املجني عليهم، أن العفو 
عن الجنـاة يف تلـك القضايا، لوجـه الله 
وترشيفـاً للحارضين واسـتجابة لدعوة 
عضو السـيايس األعىل رئيـس املنظومة 
العدليـة قبـل أسـبوعني، لقبائـل القفر 
بإنهاء قضايا الثـارات وحلحلة القضايا 

فيما بينهم. 
فيمـا تأتي هـذه الجهـود اسـتجابة 
لدعوة الثورة وقائدها نحو ردم الخالفات 
وتوحيد اللحمة اليمنية ولم الشمل وزرع 
قيم التسـامح واالخـاء؛ بَهـدِف االلفات 
يطـال  الـذي  والقتـل  الخطـر  ملواجهـة 
ُكــّل اليمنني، مـن قبل تحالـف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
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 : سئاس الجغثي* 

ميـاه الخليج الدافئـة من مناطـق الرصاع 
الكـربى ليس فقط ما بني روسـيا والصني من 
جهـة والواليات املتحـدة األمريكيـة من جهٍة 
أُخرى، بل هي منطقة رصاع خفي وحساس ما 
بني بريطانيا وأمريكا، وهذه املنطقة ستشـهد 
رصاعـات ذات أوجـه مختلفة تبعـاً لألطراف 
املشـاركة، ويف نهاية املطاف لها أولوية تفوق 
مناطق االهتمـام األُخرى، كونهـا خزان نفط 
كبري وسـوق اسـتهالكية، ومع وجـود قواعد 

وأساطيل متعددة يف الخليج. 
وأهميّة تلك املنطقة يف السلم والحرب نتوقع 
أن تكـون الحـروب البحرية فيها عىل الشـكل 

التايل:-
أوالً: أحادية. 

ثانياً: عىل شكل تحالفات. 
فأمـا األحاديـة منها، فهي بـني أمريكا من 
جهـة، وأحد األطراف التالية مـن جهٍة أُخرى، 
فـكل مـن روسـيا، أَو الصني، أَو إيـران وحتى 

بريطانيا عىل أمٍد بعيد. 
وأمـا التحالفـات ربمـا تكـون ثنائيـة، أَو 
ثالثيـة، أَو أكثـر مثالً بني الصني وروسـيا من 
جهـة، وأمريكا والناتو من جهـٍة أُخرى، أَو ما 
بـني األخرية يضاف لها إرسائيل ودول الخليج، 

وبني إيران ومحور املقاومة. 
ويف ُكـّل األحوال هنـاك أهداف ثابتة للحرب 

من أهمها:
١- تأمـني تدفـق الطاقة من النفـط والغاز 
وضمان أسواق تلك املنطقة يف السلم والحرب. 
اللقيـط  الصهيونـي  الكيـان  حمايـة   -٢
واندماج إرسائيل ونجاح مشـاريع االسـتكبار 

التي نخترصها باإلبراهيمية. 
٣- القضـاء عىل محـور املقاومـة وعمقها 
إيـران  جمهوريـة  يف  املتمثـل  االسـرتاتيجي 

اإلسالمية. 
٤- والهـدف األكـرب هـو اسـتمرار هيمنـة 
أمريـكا وبقائهـا عـىل رأس النظـام العاملـي 

أحادي القطبية. 
ومن هنـا أخذت منطقـة الخليـج األولوية 
واألسـبقية يف درجـة الـرصاع املحتمل للحرب 

العاملية الثالثة، أَو من غري ذلك االحتمال. 
وجبهـة الخليـج تميـزت عـن غريهـا مـن 
واألطلـيس  والهـادي  (البلطيـق  الجبهـات 
واملتوسـط واألسـود... إلـخ) بسـمة التداخل 

سواًء السيايس أَو الجغرايف. 
 

أوقً: الاثاخض الةشرايف:
القطـع  وحركـة  األسـاطيل  انتشـار  مـع 
البحرية ووجـود الكثري مـن القواعد األجنبية 
والجـزر والبحـار واملضائق فهـذا يعني أن أية 

معركة بحرية يف منطقة الخليج سوف:
١- تمتد إىل اليابسة. 

٢- حرب الخليج يعني تمدد حرب البحار يف 
ُكـّل من بحر العرب واألحمر واملتوسط. 

 
باظغاً: الاثاخض السغاجغ املامبض 

بالاتالفات وطظعا:
١- الصني وروسيا من جهة وأمريكا والناتو 

من جهٍة أُخرى. 
٢- أمريكا ودول الخليج وإرسائيل من جهة 
وبني إيـران ومحور املقاومة مـن جهٍة أُخرى 
ويعنـي هـذا اليمن والعـراق وسـوريا ولبنان 

وفلسطني. 
ويف ُكــّل األحـوال لـن تقـف الحـرب عـىل 
طـرف أَو جبهة أَو مسـتوى معني؛ ألَنَّ امللفات 
قواعـد  تفرضهـا  قضايـا  وهنـاك  متداخلـة 
االشـتباك وحسـابات النرص والهزيمة، َحيُث 
يكون للزمـان واملكان األثر البالـغ عىل نتائج 
الحـرب وفق حسـابات منظريهـا وقادتها بل 

ذلك من متطلباتها الرضورية. 
وعـىل ضوء ما تقـدم من البحث والدراسـة 
ولألسـباب املذكورة أعاله وما ذكرناه سـابًقا 
من أسـباب يرتشح لدينا أن أسـبقية العدوان 
والحرب سـتكون يف منطقة الخليـج وتحديداً 
عىل جمهوريـة إيران اإلسـالمية ودول محور 

املقاومة. 
الحـرب  تلـك  أشـكال  إىل  التطـرق  وقبـل 
وسيناريوهاتها املحتملة (محدودة أَو خاطفة 
أَو شـاملة) علينـا ذكـر بعض الحقائـق التي 
تساهم يف استرشاف نتائج تلك الحرب ومنها:-

أوالً: ما يخص محور املقاومة:
١- بعـد املعادلـة الجديدة (النظريـة) التي 
طرحها سـماحة السيد حسن نرص الله -أعىل 
اللـه توفيقاته- َفـإنَّ محـور املقاومة يتَحّرك 

وفق اسرتاتيجية الردع الشامل. 
٢- اعتماد بلدان املحور عىل سياسة دفاعية 
تسـلب العـدّو مقومات تحقيـق النرص يتمثل 
باحتـالل مكان أَو تحقيق هدف ويصعب فيها 
تدمـري قـوات املحـور ويفقـد العـدّو خاصية 

التأثري عىل الرأي العام. 
٣- إْمَكانية توجيه رضبة إىل أحد مراكز ثقل 
العـدّو املختلفة التي تؤثر عىل مسـار املعركة 

من قبل املحور وفقدان العدّو لتلك الخاصية. 
٤- إن التعامل بالصرب االسرتاتيجي من قبل 
املحور أفقد العدّو للعديـد من عنارص املعركة 
ومنها عنـرص املفاجأة، وبذلـك أصبح املحور 

هو من يحّدد قواعد االشتباك. 
تحديـد  يمكـن  ال  الحديثـة  الحـرب  يف   -٥
نتائجها ونهاياتها أَو استمراريتها وتصميمها 
وفق حسـابات النرص والهزيمة عىل مسـتوى 
التدريـب والتسـليح فقط بل يكـون لألهداف 
السـليمة ذات القيمة العليا ومنهـا العقائدية 

الدور الكبري يف عملية االستمرار أَو الحسم. 
٦- املواقع الجغرافية لبلدان محور املقاومة 
وتأثرياتها عىل واقع الرصاع والحرب سواًء عىل 

مستوى املنطقة أَو العالم. 
٧- تأثـري املقاومة يف رصاع املحاور والنظام 
العاملي بالقدر الذي يجعل منها موضع اهتمام 
املعسكرات سـواًء بالضد أَو مع ذلك الحلف أَو 
املعسـكر، بل حتى يف تحييدهـا ملا لها من ثقل 

مؤثر يف نتيجة الرصاع. 
٨- تنـوع وتعـدد فسيفسـاء أبنـاء املحور 
-ثقافات وأيديولوجيا وأديان ومذاهب وأعراق 

وقوميات يضيف أبعاداً كبرية وآثاراً إيجابية يف 
ماهية الرصاع ونتائجه. 

ثانياً: عىل مستوى إيران وصعوبة هزيمتها 
وفق األسباب التالية:-

١- عىل مستوى بلدان املنطقة ليست إليران 
أطماع عكس ما يشـاع وهي تمارس سياسـة 
االحتـواء وتدعـو إىل التعـاون وإبعـاد التدخل 
األجنبي مما يجعل بلدان وشـعوب املنطقة يف 
انقسـام حاد تجاه الجمهورية والحرب معها 
مما يؤثر بطريقٍة مبـارشة عىل نتيجة الحرب 
أَو الـرصاع، وبالتـايل ال يوجد بد مـن انصهار 
دول املنطقـة يف اسـرتاتيجية دفاعيـة واحدة 

وإبعاد شبح الحروب عنها. 
٢- الشـعب اإليرانـي قـادر عـىل امتصاص 
الصدمـة يف حال حصول عـدوان، عىل العكس 

من شعوب دول العدوان. 
٣- إيـران دولـة مرتامية األطراف فسـيحة 
األرجـاء وهـي أقـوى مـن خصومهـا داخـل 
حدودهـا، أَو خارجها، لذلـك عملية غزوها، أَو 
اجتياحها بحاجة إىل جيوش وماليني العنارص 
املقاتلـة واآلليـات.. إذن هذا الخيـار غري وارد 

البتة. 
٤- خيار الحـرب الخاطفة عىل إيران أَيْـضاً 
غـري وارد؛ ألَنَّ حجـم ردة الفعـل والخسـائر 
سيكون َكبرياً عىل تحالف العدوان وهو ال يريد 

تكرار تجاربه الخارسة سابًقا. 
٥- إيـران تحولت يف سياسـاتها وتعامالتها 
إىل املستوى االسرتاتيجي بالقدر الذي شاركت 
فيـه بقـوة يف صناعـة النظام العاملـي الجديد 
متعـدد األقطاب وحسـب ما تفرضـه موازين 
القـوى العامليـة َفـإنَّ أي طرف يريـد املغامرة 
بعـدوان عـىل إيـران ال يمكـن أن يغيـب عـن 

حساباته ذلك األمر. 
٦- موقـع إيـران وإطاللتهـا عـىل الخليـج 
وتأثرياتهـا عىل أبعد من ذلك، َحيُث بحر العرب 
واألحمر واملحيط الهندي وتحكمها بالكثري من 

العقد البحرية. 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس

التطصئأعط شرضغات ملسارك الئتار واملتغطات املصئطئ 
الباطظئ 

خغارات الترب ضث إغران..خغارات الترب ضث إغران..
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 : طتمث الضاطض
يـدرُك العـدواُن األمريكـي السـعودّي مخاطـر 
املغامـرة يف تصعيـد جديد مع اليمـن، إذ إن اختيار 
هذا القرار سـتكون له عواقب وخيمة؛ ألَنَّ صنعاء 

تستطيع قلب الطاولة عىل الجميع. 
ولتأكيـد هذه الحقيقة أّكـد رئيس الوفد الوطني 
محمد عبد السـالم، أن «قواتنا عـىل امليدان فرضت 
قواعد اشـتباك جديـدة، وعىل الطـرف اآلخر إدراك 
حقيقـة أننا دخلنـا مرحلة جديـدة»، َحيـُث تأتي 
أهميّـة هذا الترصيح يف اسـتمرار تعنت العدوان يف 
إيقاف الحرب ورفع القيود االقتصادية عىل شعبنا، 
بالتـوازي مع تَحّركات مريبة يف املحافظات املحتّلة 
لتنفيـذ املزيد من األجندة املشـبوهة، ويف مقدمتها 

التَحّركات يف البحر األحمر. 
وإذا كان العـدّو يحـاول تجريـب البحـر إليقاع 
الهزيمـة باليمنيني، َفـإنَّ صنعاء تـدرك ذلك جيًِّدا، 
وهـي عـىل اسـتعداد دائم، كما قـال وزيـر الدفاع 
اللـواء الركن محمد نـارص العاطفي يف ترصيحات 
سابقة: إن «األمن البحري للبلد ستكون له األولوية 
يف املرحلة القادمة»، فالسـيادة اليمنية عىل مضيق 
باب املنـدب وخليج عدن والبحر األحمـر واالمتداد 
اإلقليمي ألرخبيل سقطرى والجزر اليمنية ال تنازل 

عنها. 
وتأتـي هـذه الرسـائل والترصيحـات يف إطـار 
واملفاوضـات  التهدئـة  مسـار  وصـول  مـؤرشات 
إىل نهايـة مسـدودة، ويف هـذا الشـأن يؤّكــد عدد 
من الخـرباء والباحثني يف الشـؤون العسـكرية أن 
مواجهة العدّو مسـتقبالً سـتختلف تمامـاً بعد أن 
أصبحـت خرياتنا مفتوحة وقدرات القوات البحرية 
كقوة ضاربة ومعادلة مؤثرة يف موازين الردع سواء 
عىل مسـتوى الصواريـخ أَو عىل مسـتوى الزوارق 
ة أَو عىل مسـتوى األلغام البحريـة ُوُصـوالً  املسـريَّ
إىل مـا أعدتـه صنعـاء كنوع مـن املفاجـأة والتي 
تحتفظ بها القوات البحرية اليمنية بشـكل خاص 
من قدرات رادعة ضمن خيارات التصدي واملواجهة 

لتحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
 

صعٌة ضاربئ
ويف هذا الصدد يؤّكـُد الباِحُث يف الشأن العسكري 
زيـن العابدين عثمـان أن القـواِت البحرية بفضل 
اللـه تعاىل أصبحـت قوة ضاربـًة ومعادلـة مؤثرة 
يف موازيـن الـردع واملواجهـة ضد تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، وباتت تأخذ مساراً 
تصاعديـاً يف مجـال القـدرات واألسـلحة النوعيـة 
املتطـورة التـي تكفـل مواجهـة كافـة التهديدات 

والتحديات البحرية. 
ويوضـح عثمـان يف ترصيـح خـاص لصحيفة 
«املسرية» أن قواتنا البحرية ظهرت بقدرات جديدة 
واسـتثنائية سـواء القـدرات البرشيـة املقاتلة من 
وحدات الغواصني وخفر السـواحل وقوات مشـاة 
البحرية وعىل مستوى التسليح الذي أصبح يتكون 

مـن مجموعـات زوارق متطـورة وألغـام بحرية، 
ومجموعـة ضاربـة مـن الصواريخ بر-بحـر التي 
تعترب طليعة أهم عنارص القوة التي تمتلكها قواتنا 
البحرية وتعتمدها يف إطار اسرتاتيجيتها الدفاعية. 
ويشري إىل أن هناك أجياالً متقدمًة من املنظومات 
الحديثة التي كشف عنها ألول مرة منها «صواريخ 
فالق١ ومنـدب ٢ وصواريخ البحر األحمر وعاصف 
وروبيج التكتيكي التي تم تطويرها بتقنيات تحّقق 
رضب أي هـدف بحـري يتمركـز يف طـول وعرض 

البحر األحمر-العربي-باب املندب. 
صـاروخ «فالـق١  حديثـه: «ونأخـذ  ويواصـل 
وروبيـج وعاصـف» املثلـث النـاري األكثـر تطوراً 
َوتتميـز بقدرات عملياتية وتقنيـة توازي نظرياتها 
من الصواريخ البحرية التي تملكها الدول املتقدمة، 
فهي تمتلك الدقة العالية يف رضب األهداف البحرية 
املختلفـة يف امليـاه اإلقليميـة أَو الدوليـة والقـدرة 
الفائقة عىل املنـاورة ومواجهة الحرب اإللكرتونية 
والتشـويش والنظـم الدفاعية والقـدرة عىل تدمري 
مختلف القطـع العائمة كاملدّمــرات والفرقاطات 
وحاملـة الطائـرات وغريها مـن القطـع، الفتاً إىل 
أن الـرؤوس الحربيـة الكبـرية التـي تحملهـا هذه 
ما صـاروخ روبيـج وعاصف  الصواريـخ ال ِســيـَّ
تسـتطيع بعون الله وتسـديده أن توفـر قوة نارية 
كافيـة الخرتاق أسـطح وهياكل السـفن الضخمة 
ليكولـن   U. S. S حاملـة كــ  طائـرات  وحاملـة 

األمريكية. 
ويزيد بالقول: كما أنها تمتلك القدرة عىل رضب 
أي هـدف قريـب أَو بعيـد املـدى يف طـول وعرض 
البحـر فجميع القطع واألسـاطيل البحرية التابعة 
لتحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي التي 
تتمركز يف البحر األحمر وباب املندب والبحر العربي 
ُخُصوصاً مجموعات األسـطول الخامس األمريكي 

هي يف مرمى االستهداف. 
ويواصـل: بالتايل فقواتنا البحرية أصبحت اليوم 
بفضل الله تعـاىل عىل مسـتوى الجاهزية الكاملة 
ملواجهـة ُكــّل السـيناريوهات وخـوض معركـة 
بحرية بمعيار اسرتاتيجي ال تتصوره دول العدوان 
ويف املقدمـة أمريـكا وبريطانيـا، كمـا أنهـا باتت 
تتمتع بالقوة الكافية لحماية السـيادة والسواحل 
واملياه اإلقليمية وكـرس الحصار البحري املفروض 
عىل اليمن ومنع نهب الثـروات وهذه الجزئية التي 
يفرتض عىل دول العدوان فهمها وأخذها باالعتبار. 

والتنكيـل  الحصـار  مواصلـة  أن  إىل  ويشـري 
بالشـعب اليمنـي تجويعاً وحصـاراً ونهب ثرواته 
النفطية واسـتباحة سـيادته البحرية يف السواحل 
والجـزر َفـإنَّ ذلك سـيكون دافعاً أََساسـيٍّا لتفتح 
معركة بحرية واسعة الخيارات، يكون من ضمنها 
اسـتهداف ُكــّل ثكنـات دول العـدوان وقواعدها 
العسـكرية التي اسـتحدثها يف السـواحل والجزر 
التي تنترش فيهـا القوات اإلماراتيـة واإلرسائيلية 
واألمريكيـة، واسـتهداف ُكــّل مجموعـات العدّو 
البحرية سـواء سـفن أَو ناقـالت نفـط أَو بوارج 
حربية التي تتَحّرك عىل املياه اإلقليمية والسيادية، 
الفتـاً إىل أن  الحـرب القادمـة إن حصلت لن تكون 
كسـابقاتها وسـتجد دول العـدوان نفسـها أمام 
معركة بحرية تتجاوز الحسـابات والنظريات وما 
يمكـن أن تتصـوره دول العـدوان، فالبحر األحمر 
وباب املندب والبحر العربي ستكون شعلة من نار. 

 

جاعجغٌئ وصثرات سالغئ
بـدوره، يؤّكـد الخبري العسـكري العقيد مجيب 
شمسـان، أنه اليـوم ومما بات واضًحا سـواء مما 
أظهـرت صنعـاء يف عروضها العسـكرية املختلفة 
والتي تجلـت بتلك القدرات البحرية تحديداً سـواء 
عىل مسـتوى الصواريخ، أَو عىل مسـتوى الزوارق 
ة، أَو عىل مسـتوى األلغام البحرية، أَو مما  املسـريَّ
تحتفظ بـه صنعاء كنـوع من املفاجـآت لتحالف 
العـدوان، َفـإنَّها ال شـك لديها القـدرة عىل أحداث 

معادالت يف املعركة البحرية. 
ويضيـف يف ترصيح خاص لصحيفة «املسـرية» 
كمـا أنهـا كانت قادرة عىل إرسـاء تلـك املعادلة يف 
املعركـة الربيـة ويف املعركة االسـرتاتيجية بشـكل 
عـام، وبالتايل اليـوم تحالف العدوان الـذي ال يزال 
يراهـن عىل هذا الهدف االسـرتاتيجي الذي رسـمه 
منذ البداية للسيطرة عىل السواحل والجزر اليمنية 
ما مضيق باب املندب وجزيرة ميون، عليه  ال ِســيـَّ
اإلدراك أن اليمنيـني اليـوم يف وضـع مختلف تماماً 
سـواء من َحيـُث تراكم عنـارص القوة التـي باتت 
تمّكنهم من حماية الشـواطئ والسواحل اليمنية؛ 
باعتبار أن اليمن ينبغي أن يفهم لدى الجميع بأنها 

دولة بحرية. 
ويؤّكــد أنـه وعىل هـذا األََسـاس بنـت القيادة 
اهتمامهـا بتطويـر هـذه القـدرات مـن الصفـر 

ووصلـت إىل املسـتوى الـذي باتت فيه قـادرة عىل 
أحـداث معادالت ردع إىل أبعد نقطة بحرية يف أقىص 
السواحل الرشقية من سواحل املهرة إىل أبعد نقطة 
يف السواحل الشمالية الغربية يف ميدي، وبالتايل عىل 
تحالف العـدوان أن يدرك هذه املعطيات وأال يراهن 
عـىل أحداث أي اخرتاق يف املعركة البحرية، ال فتاً إىل 
أننا إذَا أخذنـا يف االعتبار كما كان يراهن يف املعركة 

الربية وقد فشل، َفـإنَّ خسارته ستكون أعظم. 
ويشري إىل أن حدود املعركة لن تقف عند مستوى 
املعركة التي يراهن عليها يف السـواحل اليمنية، بل 
تتعداها إىل ما هو أبعد إقليمياً ودوليٍّا؛ نظراً ألهميّة 
املوقـع االسـرتاتيجي الـذي تحتله اليمـن ومضيق 
باب املندب وما يشـكله من أهميّة للتجارة العاملية، 

واملالحة الدولية، وإمَدادات النفط، والطاقة. 

  حمسان: السثوان ق 
غجال غسغطُر سطى السعاتض 

والةجر الغمظغئ ق ِجـغَّـما 
طدغص باب المظثب وججغرة 
طغعن لضظ الغمظ بات الغعم 

شغ وضع طثاطش

  سبمان: طعاخطئ التخار 
والاظضغض بالحسإ الغمظغ 

وظعإ برواته الظفطغئ 
جغضعن داشًسا َأَجاجغًّا 

لفاح طسرضئ بترغئ 
واجسئ الثغارات

تطعغٌر ُطسامرٌّ لطصثرات الئترغئ وجاعجغئ لطعخعل إلى أبسث ظصطئ

 خغارات الردع أصعى
طرتطئ جثغثة وواصع جثغث..



7
الثالثاء

العدد

3 جمادى اآلخرة 1444هـ..
27 ديسمرب 2022م

(1554)
استطالع 

المسغرة -  طتمث تاروش 
تقـوُم الهيئـُة العامـة للـزكاة بجهـود 
ملموسـة ممثلـة بإدارتها العامـة للتمكني 
االقتصادي عرب برامجهـا التنموية الهادفة 
لدعـم الفئـات املرتبطـة بمصـارف الزكاة 
تحقيـق  يف  كبـري  بشـكل  ومسـاهمتها 
والعمل  لعنارصهـا،  والتكافـل  االسـتدامة 
بشـكل  االجتماعـي  الرفـاه  تحقيـق  عـىل 
عام، وبما يعمل عىل تحسـني سـبل العيش 
بشكـــل مستدام والحد من معدالت الفقر 
والبطالــــة عـرب العمـل عىل تحسـيــن 
الفقـرية  لـألرس  االقتصـادي  الوضـــع 
يف املناطـق والقـرى والعـزل األشـد فقـراً 
ومناطـــق جيوب الفقـر املختلفة يف البالد 
وانعكاس أثرها يف تنمية املجتمع يف النهاية. 
االسـتغالل  إىل  املـرشوع  هـذه  ويهـدف 
األمثل للموارد املتاحـة واإلْمَكانات املتوفرة 
َوتوظيفها يف البناء والتنمية الشاملة ليكون 
بلداً حراً قوياً مستقالً يف اتِّخاذ قراره بنفسه 
دون أيـة والءات خارجيـة تعيـق  سـيادياً 
الرؤية املقبلة تحت شـعار تحقيق االكتفاء 

الذاتي وخلق تنمية برشية واقتصادية. 
 

طحارغع تصدغ سطى الفصر
ويقول الشـاب وليد أحمد محمد جعرة، 
أحد املستفيدين من مرشوع التمكني املهني 
واملتخصـص يف مجـال تمكني وبنـاء لحام 
وتشـكيل املعادن: «تخصصـت يف البناء من 
بدايتـه بعد علمـي؛ ملـا للحديد مـن فوائَد، 
وأحببـت هذه املهنة التـي فيها تطور للبالد 

من خالل الصناعة واالبتكار واإلبداع». 
ويدعـو يف حديثـه لصحيفة «املسـرية» 
ُكـّل الشـباب من هم بدون عمـل أَو أكملوا 
دراستهم يف البيوت بأن يتوّجـهوا ويتعلموا 
املهـن، فهي أصـل اقتصاد البلد، وسـتكون 

عنرصاً نافعاً يف بالدنا وأهالينا. 
برنامـج  خـالل  مـروا  أنهـم  ويضيـف 
التمكـني االقتصادي بعـدة مراحل تعليمية 
َوتطبيقية، َحيُث اسـتفادوا وتعلموا يف أربع 
إىل  سـنوات بالتعليم الرسيع املكثّـف، الفتاً 
أن الهيئـة العامـة للـزكاة وفخامـة رئيس 
الجمهوريـة املشـري الركن مهدي املشـاط، 
شـملونا برعايتهـم الكريمـة وبتوجيه من 
قائـد الثـورة السـيد عبدامللـك بـدر الديـن 

الحوثي. 

ويعد جعرة من الطالب األوائل يف دفعته، 
ويقـول: «نعد بأن نغـري حارضنا كي يتغري 

مستقبلنا». 
ويتابـع حديثـه بالقول: «نطـرح الرؤى 
ونقسـم األهـداف وكّل هدف هـو مرشوع 
تنمـوي حديث يدفـع بعجلـه االقتصاد إىل 
تطويـر البالد وإصالح مـا دّمـرته الحروب 
والتحديث.. نحن شـباب ومجتمع نحلم أن 

نعيش ونكون مثل اآلخرين». 
ويكمل حديثه «أوجه رسالتي إىل الشباب 
الذيـن يجلسـون أمـام شاشـات الهواتف 
والتلفـاز بـأن يدركـوا بأن الوطـن والناس 
ينتظرون هـذا الجيل ماذا سـيصنع.. نحن 
جيـل هـذا العـرص َوإذَا لـم نغـري حارضنا 
لـن يتغـري مسـتقبلنا»، الفتـاً إىل أن لديهم 
مرشوع تحسني أوضاع السـجناء، وبعض 
الخدمات التي نقـوم بها كمبادرة وصناعة 
أرسة لهم دوريـن مع الدواليـب، لدينا عدة 
مشاريع تنموية سنعلن عنها عند التجهيز 
لهـذا، مـا نحلم بـه اسـتغالل ُكــّل الطرق 
لخدمة اإلنسـان ونحن أكرب مـوارد برشية 

اقتصادية. 
مـن جانبه يقـول املهندس شـادي قائد 
األصبحـي، املتخصـص يف مجال الهندسـة 
املدنيـة إنشـاء وأبنيـة: «سـنة تخرجي يف 
٢٠٠٨ م، ودرسـت يف محافظة تعز يف معهد 
الحصب وَحـاليٍّا درسـت مساحة وطرقات 
وأجهزة مسـاحية عىل يـد املهندس فارس 
مغلس، وكانت الدراسـة قبل سـنة من اآلن 
وتكرمت علينا الهيئة العامة للزكاة بإضافة 
١٥ يوماً لدراسـة ريادة أعمال وكان املدرب 
األُسـتاذ القدير وهب الباقري حفظهم الله 

ورعاهم». 
ويضيف: «تخصصت يف هذا املجال ألعول 
أهيل، َحيُث وأني مقبل عىل الزواج وأسـاعد 
واسـتفدت  الحيـاة،  متطلبـات  يف  أرستـي 
الكثـري والكثري من أهمها أنـي تعرفت عىل 
مهندسـني متدربـني لهـم الشـكر الجزيل 
مـن أعماق قلبي وتعرفت كيفية اسـتخدام 
الجهـاز «التوتل إستشـني» وكيفية مسـح 
األرايض والطرقـات وكيفيـة إنزالهـا عـىل 
الحاسـوب وتصميمها وإخراجهـا إخراجاً 
نهائياً وتسمى عملية اإلخراج «بالكروكي». 
ويعتـرب شـادي برنامج التأهيـل املهني 
برنامجـاً عظيماً قائـالً: «فأهميته عظمى 
عبـدت  وال  األرايض  تقسـمت  ملـا  فلـواله 

الطرقات وال تنظمت املدن». 

ويوجـه شـادي رسـالته بالقـول: «أما 
الرسـالة األخرية يف هـذه املقابلة الصحفية 
القصـرية التـي يعـود الفضل والشـكر لله 
وحده عز وجل ثـم لقائدنا وموجهنا القائد 
العلـم السـيد عبد امللـك بدر الديـن الحوثي 
-حفظـه الله ورعـاه بعينه التـي ال تنام-، 
ومن ثم لهيئة الزكاة، وأحب أن أنّوه يف هذه 
املقابلـة الصحفيـة إىل أن يعجلـوا يف رصف 
الحواسـيب الحديثـة، ويف قصـة التمويـل 
والقـروض البيضاء، فال يجـوز للهيئة بعد 
التدريـب والتأهيل هذا بكله أن يذهب أدراج 
الريـاح، فالحمل أصبح ثقيالً علينا بُمَجـّرد 

أن اقرتحوا علينا حكاية الضامن. 
مـراد،  يوسـف  األُسـتاذ  يقـول  بـدوه 
املتخصـص يف مجـال التمديـدات املنزليـة 
مـرشوع  إن  مشـاريع:  وإدارة  وريـادة 
التمكـني املهنـي يعد مـن أنجح املشـاريع 
العمالقـة، واألكثر أهميّـة وفائدة من خالل 
استهداف الشـباب القادرين عىل العمل من 
أبنـاء الفقـراء وتأهيلهـم مهنيـاً ودعمهم 
وتمكينهـم مـن مشـاريع تدر املـال عليهم 

وتقيض عىل حالة الفقر والفاقة. 
مـرشوع  «بتدشـني  حديثـه:  ويواصـل 
التمكـني املهنـي يف مرحلتـه األوىل، ضمـن 

مسـار وطرق متصاعدة تهـدف إىل إنعاش 
فئـة الفقـراء واملسـاكني، لتتجـاوز واقـع 
املعاناة التي نتجت عن سـببني: السياسات 
الخاطئـة واالنبطاحيـة يف الحقبة املاضية، 

والعدوان والحصار. 
ويوجه رسالة شـكر لقائد الثورة السيد 
عبدامللـك بدر الديـن الحوثـي، صاحب هذا 
املرشوع العظيم الذي يسعى لتحويل األرس 
الفقـرية واملسـتضعفة إىل أرس منتجـة لها 
مشـاريعها التـي تحولهـا إىل أيـاد مزكيـة 
ومعطية بفضل الله، مشيداً بالهيئة العامة 
للـزكاة التي باتت مشـاريعها تصل إىل ُكـّل 

الجوانب والنواحي للفقراء واملساكني. 
 

طحارغع طاظعسئ
ويؤّكــد مدير عام التمكـني االقتصادي 
بالهيئـة العامة للـزكاة عادل عبـد الجبار، 
أن هذا التوّجـه يف الهيئة سـيكون له الدور 
املؤثـر الـذي سيسـهم يف اسـتقرار الوطن 
أرضاً وإنسـاناً، ُمشـرياً إىل أن الهيئة، وعرب 
اإلدارة العامـة للتمكني االقتصـادي، تعمل 
عىل تأسـيس ودراسة وتنفيذ املشاريع التي 
تحّقق وتسـاهم يف تفعيـل الطاقة البرشية 

مختلـف  يف  منتجـة  طاقـة  إىل  وتحويلهـا 
املجاالت تبـدأ بمراحل وخطوات مدروسـة 
بعنايـة يتحّقق من خاللها انتشـار أوسـع 

نطاقاً يف مختلف املناطق. 
ويضيـف يف حديثه لصحيفة «املسـرية» 
أنه ومن منطلق املسؤولية امللقاة عىل عاتق 
الجميع ال بُـدَّ من تظافر الجهود لكي تكون 
النتائـج فوق مـا نتوق ونطمـح إليه بعون 

وتوفيق من الله سبحانه وتعاىل. 
ويوضـح أن الربامج ومشـاريع التمكني 
االقتصـادي للهيئة العامة للزكاة تأسسـت 
عىل مبدأ التنوع، َحيـُث أنها متنوعة بتنوع 
الفـرص املتاحـة وذلـك بمـا يتناسـب مع 
طبيعـة ُكـّل نطاق جغرايف مسـتهدف وكّل 
فئـة ممـن يقطنون تلـك املناطـق وتحديد 
التدخل املناسـب يف مختلـف مناطق البالد، 
َومنهـا برنامـج التمكـني املهنـي، َوبرامج 
التمكني الزراعي والحيواني، وبرامج األرس 
املنتجة يف مجاالت متعـددة، الفتاً إىل أن من 
األهداف الرئيسة لربامج ومشاريع التمكني 
االقتصادي يف الهيئة العامة للزكاة انتشـال 
األرس املسـتحقة للـزكاة وتحويلها إىل أرس 
منتجـة وعاملـة وتحسـني سـبل العيـش 
وتحقيق مصدر دخل يكفيها مؤونة الحياة. 

الاأعغض املعظغ لطحئاب..
المحارغع تعثف إلى تتعغض افجر المساتصئ لطمساسثة إلى أجر طظاةئ وساططئ

 خطعة ظتع الظععض اقصاخادي بالئطث
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رتطُئ حعغـث
ضـعبر السجي

ُصـُورت بُـطوالتهــم بكــامـريات الفخــر 
سـُجـلت  اإلبــاء،  ذواكــر  يف  وُحِفـظـت 
اقتحاماتهــم بـأقـالم التضحيـات، فـحفظت 
يف دفاتـر الصمـود، عـزفـوا أَلــحـان الجـهاد 

فكـانت آالء مـعزوفاتهـم العـروج للسماء. 
كـانوا يف الجبهـات أسوداً ليوثاً، وكـانوا قادًة 
أخيـاراً، كـانـوا هـم العظمـاء األحرار، رفضوا 
الخضـوع لـمن سـموا أنفسـهم، بـأبنـاء الله، 
وخدامـهم مــن العرب األنـذال، فـكـّل منـهم 
سـطـر مـالحـم جـعلت جند الشـيطان يولون 

األدبار. 
هـم مـن ســاروا بـطريق الحـق والجـهاد، 
ســالحهـم  قبـل  اإليَمــان  سـالح  حمـلــوا 
الشخيص، يبدؤون يومـهم بالتسبيح والتـهليل، 

ْد مـرامينـا.  ويبدأ االقتحام، بـيارب َسدِّ
وحـني يدنــو الليـل تـجـد كــالً مـنهـم يف 
مـحـراب الرجــاء، والدمـوع تطهــر الذنوب، 
اليدان ممدودتـان لـمن خـلقهمـا طالبة الرضا 
والتوفيق، أعينـهم آمـلة بالنظر للـنبي والويص 
والعظمــاء، شـفاه تدعـو اللـه بكــل لهف أن 

ألحقني بعدهم مـن الصالحني يا الله. 
وكــأن بـاب السـمـاء يف تـــلـك اللحظات 
الجبهــات  مـحـراب  ُدعـاء  أن  أَو  مفتـوح، 
يسـتجـاب، فيقول الله ملالك املــوت خذ روحه 

شهيداً، واجـعل له مقاماً عظيمـاً. 
فـتبدأ الشمس بالظهـور وما زال ذلك يدعـو 
الله، فبعد هذا يحمـل سالحـه مـتوّجـها للقاء 
العـدّو، توضـأ وضـوء الشـهادة، وودع رفاقـه 
وكـأنـهــا آخـر اللـحظات، وبعدهــا يتوّجـه 

للـقاء ويبـدأ بقول يا رب توكـلت عليك. 
 بعـد هـذا تقـرع طبـول املعركـة، وينهمـر 
الرصـاص كـاألمطـار غزيرة تـلـك مضت مـن 
جنبـه وتـلك لـم يكـن لـه الحظ يف رفع روحـه 
للسـمـاء، فـتأتـي تـلـك مـخالفـة لـجميـع 
مــن  أخواتهــا  تخـرب  وكـأنهــا  الرصـاص، 
الرصـاص وتقول لـهن اعذرونـي فـلـم أُقـاوم 
لهفتـه للشـهادة، ولــم أقـدر عــىل مقاومـة 

رائِحـة الريحـان واألريـج. 
فينــزل عزرائيل مبرشاً لــه، ويريه مقامـه 
يف الجـنان، فيلتقط أنفاسـه األخـرية، وكـانت 

البسمة بصمـة للجـهـاد. 
ترتفـع الـروح للمـلـكوت ويدفــن الجسـد 
بجـوار الُشــهداء، تـرحب مـالئكة السـمـاء، 
وتسـتبرش،  تفــرح  األرض،  سـكـان  ويبكـي 

ونـحن هنـا نتوق ونتشوق. 
فنرسل سفـن الشوق عـىل بحـار االشتيـاق 
فـال نجـد ذلك املـرفأ الذي يشـفينـا مـن لهيب 
الفقدان، ويروي العطش مــن لقاء العظمـاء، 
فنبحــر بعيًدا ال توجد لدينـا خـارطة وال دليل، 
تهب ريــاح عاتية وتَحّرك سفننا التواقة للقاء، 
َحيُث تشـاء، فـال يكـون لنـا حـظ يف اللقاء، إالَّ 

لحظة الوداع
نعـود بسـفننـا إىل مرافئ واقعنــا، ونذهب 
لـرؤيـة الرضيح املخرض، فنمعن النظر لصورة 
ذلك الرضيــح ونهمس قائلني هــل تدلني أين 

ألقى مـرفأك يـا شهيد. 
لقد أتعبتنـا األشـواق، وغدر بنــا الكتمـان، 
فلوعـة الفـراق تفـوق الخيـال، لـم نبـك عـىل 
فراقكــم أي واللـه إنمــا نبكـي حـرسة عـىل 
أنفسـنـا هـل سيكمـل عدد املسافرين يف قطار 
الُشـهداء، ويغـلق بـاب االسـتقبال لنبقى هـا 

هنـا نندب حظنـا.
اللقاء عـند مـن خلقنــا إن كـان لنـا الحظ 

يف اللقاء. 

كتابات

الاخثِّي لططابعر الثاطج طسآولغٌئ طحارضٌئ بغظ 
وسغ المةامع وإجراءات الثولئ 

غعجش التاضري 
 

ال يجتمُع الَحقُّ والباطل يف أمر واحد عىل اإلطالق، 
ولكـن قد يلبـس أحدهم الحـق بالباطل ليغـرَِّر عىل 
املغفلني فيسـقطون يف باطلهم أي يقدموا قضيتهم 
الباطلـة مزينة بثياب حق؛ لذا ال يمكن أن نطلق عىل 
أي شـخص يقـوم بعمل ما أَو يكتب شـيئاً أَو يتكلم 
بيشء نتيجة هذا األمر استفادة العدوان منه ال يمكن 
أن نطلـق عليه مجاهداً أَو وطنيـاً أَو صادقاً حتى لو 
كانت قضيته حقيقية، بل إنه يصل إىل أبعد من ذلك، 
َحيـُث يمكـن أن نصَفه أنه مرتـِزٌق باملجان! بل أبعد 
مـن ذلك (مرتـِزق بمعاناتـه)، َحيُث يقـدم معاناِته 

مثالً كوجبٍة دسـمٍة يستفيُد منها العدوُّ الذي يعجنُها 
ويخبُزها بطريقٍة تفيُد أهداَفه (وهذا ما نراه يف إعالمهم)، فيبقى 
املرتـِزق غارقـاً يف معاناته ويسـتفيد العدّو من ُكــّل ذلك؛ لذا لو 
كانت هناك فعالً نفسـيٌة وطنية جهادية حقيقية فكان عليه أن 
يصيغ شـكواه بطريقـة ال يمكن للعدو أن يسـتفيد منها إطالقاً 
(عىل الرغم أن التشـهري اإلعالمي بطريقة بعضهم غري مناسـبة 

وغري مقبولة دينيا وال وطنيا). 
الجانب الثاني هم أُولئك املغفلون الذين قلوبهم جوفاء وعقولهم 
هشـة رسيعـو التأثـر بالباطـل ال يمتلكـون من قـوة الحصانة 
والوعـي مـا يجعلهم محصنني أمـام هؤالء الخبثـاء فنراهم أوالً 
يتأثرون سـلبياً ورسيعاً بهؤالء فيجّملون قضيتهم عىل ظهورهم 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً، وثانياً يتبنونها كقضية ويساهمون 
يف ربط ما سـيقدمه إعالم تحالف العدوان مـن تأجيج وضع بما 
سـيقدمونه هم من تعاٍط سـلبي خاطئ يف وقـت أنه كان عليهم 
أن يكونـوا ُحصـَن الوطـن الحصـني يف املجتمع ضد ُكــّل هؤالء 

املرجفـني واملنافقني واملرتِزقة والطابـور الخامس حتى لو كانت 
أحـداُث تـدوُر يف املجتمع مؤملة لهـم فال يجعلوا هذا األلم يرُشـُد 
ـة أنَّ هناك قضية كربى  توّجـهاِتهم وآراَءهم، َخاصَّ
عظمى يعيشها الشـعب اليمني يف مناهضة العدوان 
وأهدافه فيغرقون يف تفاهات االمور واألشخاص عىل 

حساب سموها ورقيها. 
الدولـة والقيادة هي مسـؤولة بدرجة رئيسـية يف 
املساهمة يف دفن مثل هذه األصوات وهذه اإلرجافات 
وذلك من خالل إغالق ُكـّل أبواب الفساد التي تحصل 
الكارثيـة  والتعيينـات  اإلقصـاءات  إجـراءات  وكل 
وهذه كلهـا أبواب ونوافذ يهيئونهـا لهؤالء املرجفني 
ليتكلموا بما يمس املواطن مبارشة فيسقط املواطن 
يف فـخ هـؤالء، أَيْـضاً القيـادة يجب عليهـا أن تقوم 
بعمـل ثورة حقيقية يف بعض الـوزارات والتي يجمع الجميع عىل 
ة  فشلها وفسادها حتى عىل األقل يف إطار التدوير الوظيفي َخاصَّ
وبعض الوزراء تجاوزت مدتهم خمسة وست وسبع سنوات فقد 
قرأنا يف عهد اإلمام عيل ملالك األشرت أنه وضح له أننا نعرف نجاح 
وفشـل املسؤول بما يجري الله به عىل ألسن الناس، أي أن الناس 
هـم من يقيمون التقييم السـليم والشـامل والحقيقي من خالل 
ما يلمسـونه من خدمات، فكارثة أن تتمسـك الدولة بأشـخاص 

بقائهم أصبح عار وكارثة ومؤلم. 
أما أُولئك املنحطـون التافهون الذين يظنون أن األرض تدور يف 
مدارهم وأفكارهم ومنشوراتهم أَو يوتيوبرهم فاملشكلة ال تكمن 
فيهـم؛ ألَنَّهم (بيرتزقوا)، املشـكلة عند من يتابعهـم ويتأثر بهم 
يف وقـت أنهم أقل وأدنى من أن يسـمع اليهـم؛ ألَنَّهم مهرجون أَو 
اعون للكذب وهم من  اعون للتهريج وَسـمَّ كاذبون، وهؤالء َسـمَّ

يعطون هؤالِء شعبيًّة كبريًة وقيمًة وقدراً. 

ُع والمئادرُة شغ الِثطاِب الصرآظغ «11» »  ُع والمئادرُة شغ الِثطاِب الصرآظغ «الاطعُّ الاطعُّ

طشــــــاغرُة الطـــــرح طشــــــاغرُة الطـــــرح 
إبراعغط طتمث العمثاظغ 

 
ع بصورة أعمال الخري،  طاملا ارتبط مفهوُم التطـوُّ
ذات املعانـي واملجاالت املتعددة، سـواء عىل العبادات 
الدينيـة، أَو السـلوكيات واملعامالت بـني الناس، كما 
ارتسـمت صـورة املتطوع يف الذهـن الجمعي، يف ذلك 
الشـخص الـذي يكثر مـن أعمـال الخري واإلحسـان 
إىل من حولـه، دون انتظار مقابل منهـم، كما ارتبط 
فعـل التطوع يف التصور الجمعـي، بالكثري من أعمال 
الطاعـات، وصـور التقـرب إىل اللـه تعـاىل، بنوافـل 
الصلوات والصيام والصدقات، عالوة عىل أداء الواجب 
بتمامه، سـواء أكان ذلـك يف مناسـبات مخصوصة، 
مثـل شـهر رمضان املبـارك، وأيـام الحج، واألشـهر 

الحـرم وغريهـا، ملا لهـا من عظيم الفضـل، وما فيهـا من عظيم 
ام العام، كما هو شـأن  األجـر والثـواب، أَو كان ذلـك يف سـائر أَيـَّ
قرنـاء القرآن، وأئمـة الحق وأعالم الهدى، الذين طوعوا أنفسـهم 
لله تعـاىل، وألزموها بصلـوات وأذكار وصيام وصدقـات، وأعمال 
خري وبر وإحسـان، قامـوا بها وواظبوا عليهـا، متجاوزين نطاق 
الواجب واملفروض منها، إىل اجرتاح فعل الزيادة واإلحسان، وبذلك 
يصبح جزاؤهم هو املنصوص عليه يف قوله تعاىل: «ِللَِّذيَن أَْحَسـنُوا 
اْلُحْسـنَى َوِزيَـاَدٌة»، ورغم اجتهاد الكثري مـن املفرسين، يف تحديد 
معنى الحسـنى، ومقاربتهم لها من خـالل القرائن النصية الدالة 
عليها، إالَّ أن الزيادَة تظل لغزاً مبهماً، وباباً مفتوحاً عىل احتماالت 
ال نهائيـة، يعجز عندها الخيال، عـن بلوغ معرفة حقيقة وعظيم 

ذلك األجر، والفضل اإللهي العظيم. 
يمكن القول إن التطوع هو:- فعل الزيادة فوق محّددات الواجب، 
وأكثـر من منصوصـات املفـروض واملكتوب، حباً للـه، وطمعاً يف 
جزيل أجره وعظيم ثوابه، وقد اقرتان فعل التطوع بمفهوم الخري، 
َع َخرْيًا َفُهَو َخرْيٌ  يف معناه الشامل، ومدلوالته الواسعة: «َفَمن تََطوَّ
لَّـُه»، إذ يعود عليه ذلـك الخري باالختصاص وامللكيـة «له»، «َوَمْن 
َع َخرْيًا َفِإنَّ اللََّه َشـاِكٌر َعِليٌم»، َحيُث يكافئـه الله جل وعال،  تََطـوَّ
بشـكر صنيعه وإعالن مدحه، والثناء عىل عمله، وهذا أَيْـضاً باب 
مفتـوح من املعاني الالنهائية، لعظيـم فضل الله وكرمه، وبما أن 
التطـوع يف ذاته هو خري، أي زيادة من الخري، وكذلك نتيجته تؤدي 

إىل خري وزيادة يف األجر والثواب، َفـإنَّه يسـتلزم املبادرة واملسارعة 
إىل فعل الخريات، كما يفعل أُولئك الذين امتدحهم الله تعاىل بقوله: 
ٌة َقآِئَمٌة يَتْلُوَن آيَاِت الّلِه  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ «يُْسواْ َسَواًء مِّ
آنَاء اللَّيِْل َوُهْم يَْسـُجُدوَن، يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َواْليَْوِم اْآلِخِر 
َويَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويَُساِرُعوَن 
اِلِحنَي» آل عمران، ويف قوله  ِيف اْلَخرْيَاِت َوأُوَلِٰئَك ِمَن الصَّ
ُه َربِّ ال تَذَْرِني َفْرًدا َوأَنَْت  ا إِذْ نَاَدى َربـَّ تعاىل:-»َوَزَكِريـَّ
َخرْيُ اْلَواِرِثنَي، َفاْستََجبْنَا َلُه َوَوَهبْنَا َلُه يَْحيَى َوأَْصَلْحنَا 
َلُه َزْوَجُه إِنَُّهْم َكانُوا يَُسـاِرُعوَن ِيف اْلَخرْيَاِت َويَْدُعونَنَا 
َرَغبًـا َوَرَهبًا، َوَكانُوا َلنَا َخاِشـِعنَي» األنبياء، ويف قوله 
جل ثناؤه: «َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَْوا َوُقلُوبُُهْم َوِجَلٌة أَنَُّهْم 
إَِىل َربِِّهـْم َراِجُعوَن، أُوَلِٰئَك يَُسـاِرُعوَن ِيف اْلَخرْيَاِت َوُهْم 

َلَها َساِبُقوَن» املؤمنون. 
بذلـك تتجـىل داللـة الربـط يف الخطـاب القرآني، بـني مفهوم 
التطـوع، وما ينطـوي عليه من أعمـال الخري/الخـريات، يف حال 
املسـارعة واملبـادرة يف أدائها والقيام بهـا، ليصبح التطوع صورة 
من صور تسـخري النفس برغبة ذاتية، يف فعـل الخري وأعمال الرب 
واإلحسـان، يف صورها املتعددة، واملبادرة واملسـارعة إىل تنفيذها، 
ابتغـاء وجه الله تعـاىل، وتحقيقاً ملا فيه املصلحة العامة، حسـب 
مقتـىض اإلحسـان، وكل تطـوع –مهمـا كان ضئيـالً– هو كبري 
بمعنـاه وأثـره، وال ينبغي االسـتخفاف أَو االسـتهانة بالقليل من 
الجهد أَو املـال أَو كليهما، املبذول طوعاً من الذات أَو من اآلخرين، 
كما ال ينبغي اإلحجام عن التطوع، باملتوفر واملتاح؛ بَسبِب ضآلته 
وقلته، بل يجب املسارعة إىل بذل ذلك القليل، ألَنَّ قيمته يف قصديته 
ومقاصده، الرابطة بني العبد وربه جل وعال، يف حال املسـارعة إىل 
الخري ابتغاء وجهـه، وما دام األمر كذلك، فال يجوز احتقار القليل 
املبـذول طوعـاً –من الخري– يف سـبيل اللـه، ملا لذلك مـن خطورة 
عـىل املجتمع املسـلم، َحيُث يرتاجـع الكثري منهم عـن املبادرة إىل 
فعـل الخـري، ويحجمون عن بـذل القليل من الجهـد واملال، خجالً 
واسـتنكافاً مـن الظهور بذلـك القليل، إىل جانب أصحـاب الدثور، 
ذوي اإلنفاق الكبري، ويف هذا السـياق يحذر الله جل وعال من مغبة 
ذلـك الفعل، ويذم أُولئـك «الَِّذيَن يَْلِمُزوَن امُلطَّوِِّعـنَي ِمَن امُلْؤِمِننَي يف 
َدقاِت والَِّذيَن ال يَِجُدوَن إّال ُجْهَدهم َفيَْسَخُروَن ِمنُْهْم َسِخَر اللَُّه  الصَّ

ِمنُْهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم» (79) التوبة. 
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الفرُق بغظ ُدساة 
السقم وُرساة الحر 
والترب شغ الغمظ

 غتغى خالح الَتماطغ

سلطنة ُعمان واململكة 
العربية السعوديّة دولتان 
عربيتـان جارتـان لليمن 
مـع  ُمشـرتكة  حدودهـا 
اليمنيـة  الجمهوريـة 
والجـو  والبحـر  الـرب  يف 
لكنهمـا مختلفتان تماماً 
يف السياسـة مـع اليمـن 
لذلك نجـد الفرق الواضح 
بـني هاتـني الدولتني من 
بَُحّسـن  التعاُمـل  خـالل 
الجوار الفرق كبري والرؤيا 
واضحة، الفرق بني العمانيني وآل سـعود ما بني السـماء 
واألرض، سـلطنة ُعمـان تدعو إىل السـالم يف اليمن ونجد 
اململكة العربية السعوديّة تسعى بالرش والحرب والخراب 
والدمـار والفقر ألبنـاء اليمن ماضياً وحـارضاً وهي من 
أقدمت يف املايض عىل احتالل أرايض واسـعة من اليمن وال 
تـزال تحت يدها ونجدها من تسـعى لتلغيـم طريق أبناء 
اليمن عىل مدى الزمن دون سـبب وإنما عمالة آل سـعود 
لربيطانيـا والغرب بكاملـه فهي ال تـزال يف الغي والبغي 
عـىل اليمن واليمنيني واألكثـر أهميه من تدمري وإضعاف 
قرار واقتصـاد اليمن هي خدمة لحمايـة أطماع العجوز 
الشـمطاء بريطانيا يف اليمن وهذا ما تُريدُه بريطانيا من 
ُعمالئهـا لكـي تُعيد بسـط نفوذها يف اليمن بعد فشـلها 

العسكري يف جنوب اليمن. 
بريطانيـا تحـاول لليمـن من ُكــّل النواحـي وال يزال 
سـيالن لُعابهـا لـن يجف فهـي تبحـث عىل مـن يُحّقق 
مآربهـا فهي إخطبوط من خالل تبنـي وحماية إرسائيل 
لتخضـع العرب، بريطانيـا كالحية امُلختفيـة بني الرمال 
فهي مـن تُريد توسـيع النفوذ والسـيطرة إلرسائيل عىل 
الرشق األوسـط لكي توسـع بريطانيا املجال لها يف إعادة 
قرار السطو والنهب لثروات الشعوب العربية واإلسالمية 
َوسياسـُة الحرباء معروفه بـُكلَّ همجية وهي من أجندة 
مملكـة آل سـعود، وتبنتهـا من قديـم الزمن كمـا تبنت 
إرسائيل وهي ومن جعلت هذه األُرسة عميله بعد فشـلها 
عسـكريٍّا يف اليمـن وعدم الُقدرة بالسـيطرة عـىل الُجُزر 
واملمـر البحـري بـاب املندب لذلـك ضمان بقـاء ُحُكم آل 
سـعود زعزعة السـتقرار أمن الشـعوب العربيـة واليمن 

بالذات. 
آل سـعود مـن تحيق باملكـر الدائم يف اليمـن من قديم 
الزمـن وهي مـن جعلت اليمـن يف رصاع وهي من جعلت 
اليمن غارقة يف فوىض الحروب، اللهم اكفنا رش آل سعود 

وآل زايد بما شئت وكيف ما تشاء. 
عبدالعزيز آل سـعود تربع العـرش بالعمالة مما جعل 
القرار وعائدات الشـعب من النفط الخام تُصب يف صالح 
الغرب ومـن رشوط بقاء الحكم ألُرسة آل سـعود حماية 
مصالح بريطانيا ومن معها يف جزيرة العرب لذلك أطماع 
الـرشق والغرب يف اليمن كثرية لذلك فرضت الغرب عىل آل 

سعود تأمني مصالح الدول الغربية. 
عداوة آل سـعود لليمن موىص بها من امُلؤسس العميل 
عبـد العزيز ونجد العـداوة والبغضاء ُمتجـذرة وُمتوارثة 
يف هـذه األُرسة الشـيطانية عـىل اليمـن واليمنيني والذي 
أوصاهـا ألوالده عن اليمنيني (عزكم يف فقرهم وعزهم يف 
فقركم) الوصايـة تؤّكـد عىل العمالة وهـذا املثال يُؤّكـد 
ديُمومـة رش آل سـعود لليمن هـذه األُرسة بمثابة النكبة 
املتجددة لألمتني، هذه األُُرسة عاشـقة للُملك عىل حساب 
الدين اإلسـالمي واإلطاحـُة باألُمتني العربية واإلسـالمية 

أمام سياسة قوى االستكبار العاملية. 
دولة سـلطنة عمان هي دوله عربيـة جارة لليمن من 
جهـة الرشق حملـت الرُقي يف أخالقها فهـي مثال وفخر 
الـدول العربيـة اإلسـالمية يف جزيـرة العـرب ومن خالل 
ة  الُرقـي يف التعامل مع أبنـاء الجمهوريـة اليمنية َخاصَّ
ومـع بقية الـدول العربية األُخرى فهي مثـال للعرب من 
تعاملها مع قيادة الشـعوب العربية واإلسـالمية، حملت 
القومية العربية لـم تُفرط ولم تتخل عن نخوتها العربية 
ولـم تُفرط يف قيم ومبادئ أخالق اإلسـالم بني امُلسـلمني 
ونجد تعاملها بحق ُحسن الجوار، هذه سياستها وهذا ما 
تسعى إليه ومن أولوياتها السالم يف بالد العرب ويف اليمن 

ة لم تختلف ولم تتغري سياستها.  َخاصَّ

إظِّغ لضط َلـِمظ الظاختغظ

السقُم المحرُِّف ولغج اقجاسقمالسقُم المحرُِّف ولغج اقجاسقم
طتمث الدعراظغ 

ُف هـو أََسـاُس النجـاح ألي حوار  السـالُم املـرشِّ
حقيقي وليس االستسالم لدول العدوان َومخّططاتهم 
ومشـاريعهم التي يرفضها ُكـّل أبناء الشعب اليمني 

الحر. 
إنَّ العدواَن السعودّي األمريكي ومن تحالف معهم 
عىل اليمن فشل فشالً ذريعاً يف تحقيق ما كان يطمح 
إليـه وما كان يخطط له ونـال الرضبات القوية التي 
كرست هيبته وحّققت معادلـة الردع ضد تلك الدول 
من قبـل القوات اليمنية، بالرغـم أن هذا العدوان قد 

هـزم إالَّ أنه ما زال يبحث عن طوق نجاة له من حالة 
الفشـل والهزيمة املعنوية والعسـكرية، هذا العدوان يلجأ إلطالة 
عدوانـه وحصاره ويسـتخدم الحيل السياسـية لكـي يحّقق أي 

انتصار عىل األحرار من أبناء الشعب اليمني الحر. 
هـذا العدوان يعمل جاهداً عىل اسـتمرار حالـة الال حرب والال 
سـلم الهدف من ذلك هـو إطالة معانـاة هذا الشـعب ومنع هذا 
الشـعب من أبسـط الحقـوق التي ينهبهـا هـؤالء املعتدين وهي 
ثروات الشعب اليمني ويمنعه من أبسط حقوقه وهي املرتبات. 

إنَّ هدف العدوان لن يسـتمر ولن يقبل به هذا الشـعب اليمني 
الذي يحمل الوعي واإليَمــان والبصرية من خالل كتاب الله وهو 

القرآن الكريم. 
إنَّ قيادتَنـا الثورية والسياسـية والعسـكرية تعلـم بأن هؤالء 

املعتدين ال يحملون أية مصداقية للوصول للسـالم املرشف وليس 
االستسالم.

إنَّ قيادتنـا تعلم بنواياهم القذرة ولن تقبل أبداً أن 
يصـل هؤالء ملا يطمحون إليه مـن خالل املفاوضات 
أَو غريهـا ما لم يصلـوا إليه بالحرب لـن يصلوا إليه 
بالسلم وهذه القاعدة ال بُـدَّ أن يعيها هؤالء املعتدون 
الظاملون املتكربون من املسـتحيالت والتي لن تكون 

ولن يكون لها وجود. 
إنَّ تضحيات هذا الشـعب اليمني سوف تثمر عزة 
وكرامة ورشفاً واستقالالً هذا هو الحل إذَا أراد هؤالء 
املعتـدون أن يكـون هنـاك َحــّل ملا تورطـوا به من 

عدوان عىل هذا الشعب املظلوم.
ليعلـم هؤالء أن الصرب سـوف ينفـد والقادم هو أعظم وأشـد 
قوة عليهم ورضبات اليمنيني سـوف ترغم هؤالء عىل أن يحّققوا 
السـالم املـرشف لهذا الشـعب، ال يمكن أن يقبل الشـعب اليمني 
باالستسالم وهذا هو قرار أبناء الشعب اليمني منذ بداية العدوان.

ليتذكـر العـدواُن الهزائـَم التـي عانـوا منها والرضبـات التي 
أرعبتهم وفقـدوا من خاللها األمن واالسـتقرار ونالوا األلم منها 

وليعلم هؤالء أن قادم األيّام سوف يكون أعظم َوأعظم وأعظم. 
ليبحثـوا عـن السـالم إذَا أرادوا السـالم َوليفهمـوا أن اليمـن 
برجالها وأحرارها هم رجال السـالم الحقيقي وهم لهم باملرصاد 
ومشـتاقون للمواجهة ولكرس قرن الشـيطان وتلقـني املعتدين 
الـدروس تلـو الـدروس والرضبات التـي لن يتحمل شـدتها دول 

العدوان وأذنابهم. 

الحغت سئثالمظان السظئطغ 
أنَصـُح النظاَم السـعودّي أَالَّ يَُفوِّت عىل نفسـه أَو 

يضيع من بني يديه فرص صناعة وتحقيق السالم. 
أنصُحه أن يُكفَّ عن مراوغاته ومماطالته الدائمة 
وامُلسـتمّرة وأن يتعاطـى ولـو ملرة واحـدة مع هذه 

الفرص بكل جدية وصدق. 
أنصُحـه أن ال يغلَُب عليه طبُعـه وترَكبَه حماقاته 
ككل مرة ويسـتمرَّ يف إهـدار هذه الفرص وتضييعها 

أَو حتى االستهتار واالستخفاف بها. 
فكم من إمرباطورياٍت وممالك ودول أسـقطتها يف 

غمضة عني حماقة وغطرسة حكامها! 
أنصُحه اليوم أن يرمَي بكل ثقله وإْمَكاناته باتّجاه 

الدفـع بعجلة السـالم نحو األمـام ليس؛ ِمن أجل اليمن فحسـب 
ولكن؛ ِمن أجل السعوديّة أَيْـضاً. 

فقد تكون هذه الفرصة هي األخرية، 
من يدري؟

االستمراُر يف اسـتعداء (الحوثي) أَو شيطنته أَو محاولة تأليب 
أَو تحريض الرأي العام العاملي عليه لن يصنع له سالماً أَو يحّقق 

له أمنا. 
عليه أن يدرك هذا جيًِّدا. 

ليـس يف صالحـه االسـتمرار يف محاوالتـه البائسـة للنيل من 
الحوثي أَو السعي عبثاً إىل اجتثاثه أَو عىل األقل العمل عىل إقصائه 

أَو إخراجه من املشهد. 
ليـس يف صالحـه أَيْـضـاً االسـتمرار باالسـتخفاف بالحوثـي 
أَو االسـتهتار به أَو التقليل من شـأنه وشـأن قوتـه وقدرته عىل 

املواجهة. 
فقوة الحوثي ليسـت بالدرجة األََسـاس يف طائراته املسـرية أَو 
صواريخه البالسـتية أَو أي يشء من هـذا القبيل حتى يعتقد ذلك 
األحمـق أن بمقدوره وبمـا يمتلكه من إْمَكانيـاٍت ودعم أمريكي 
وبريطاني وعاملي غري مسبوق السيطرة عىل الوضع يف أي لحظة 

وتحجيم الحوثي أَو حرشه يف أية زاويٍة ضيقٍة يريدها. 
قـوة (الحوثـي) الحقيقيـة يا أغبياء هي ببسـاطٍة شـديدٍة يف 

املرشوع الذي يحمله!
املرشوع الذي استكثرتم عىل أنفسكم ُمَجـّرد النظر إليه ناهيك 

عن محاولة استيعابه وفهمه. 
املـرشوع الذي لم تتقبلوا ولو للحظة واحدة فكرة القبول به أَو 

حتى وجوده أصالً! 
املـرشوع الـذي حكمتم عليـه مقدمـاً باإلعدام ومـن دون أن 

تحاكموه أَو حتى تمنحوه فرصة الدفاع عن نفسه! 
املرشوع الذي ظننتم أنكم قادرون عليه وعىل اجتثاثه وسحقه 
بُمَجــّرد أن تخلعوا عليه زوراً وبهتاناً بعض صفات 
كاملجوسـية  والضالـة  املارقـة  الفئـات  وأوصـاف 

والرافضية وغريها! 
استهدفتموه، 

فلم يزده اسـتهدافكم له ومحاوالت القضاء عليه 
إالَّ (منعًة) َو(متانًة) َو(قوًة)!

طعنتـم وشـككتم فيـه، فلـم تفلـح معـه ُكــّل 
محاوالت طعنكم أَو تشـكيكم أَو تشهريكم به شيئاً 

عىل امتداد أكثر من عقٍد ونصف العقد من الزمان. 
افتعلتـم يف طريقـة ُكـّل أنواع العوائـق والحواجز 

والعقبات لعلكم تحارصونه وتطوقونه، 
فلم يزده ذلك إالَّ توسـعاً وانتشارا ومقدرًة عىل اخرتاق وتجاوز 

ُكـّل الحدود! 
ألصقتـم بـه تُهـم االنغـالق واالنكفـاء عـىل املذهـب الواحـد 
واأليديولوجية الواحدة واملنطقة الواحدة والساللة والعرق الواحد، 
فخرج عليكم يثبت لكم وللعالم أجمع أنه أكثر احتواء وانفتاحاً 

عىل ُكـّل ألوان الطيف الديني والسيايس واالجتماعي والثقايف!
هذا ببسـاطة هو مرشوع الحوثي وسـالحه الـذي عجزتم عن 

مواجهته وفشلتم يف سحقه ووأده كما كنتم تحلمون! 
املرشوع الذي استطاع اليوم -ورغم ما انفقتم- تجيش معظم 
الشـعب اليمنـي ضدكم.. وهـو القادر كذلـك غداً عـىل الوصول 
والتغلغل يف أوساط شعبكم السعودّي وغريه من الشعوب العربية 

واإلسالمية وتجييشهم جميعاً ضدكم أَيْـضاً. 
فهل علمتم أين يكمن رس قوة الحوثي؟!

لذلـك أنصحكـم أن تعيـدوا حسـاباتكم وتغريوا مـن نظرتكم 
املزدرية واملعادية لهذا املرشوع الصاعد والقادم بقوة.. اآلن وقبل 

فوات األوان. 
أنصحكم أن تسـاملوه وتتصالحوا معه كـي ال يأتي عليكم يوم 
وقـد تسـلل من َحيـُث ال تدرون ووصـل إىل قصوركـم وتغلغل يف 

أوساط شعبكم!
عندها فقط لن يجديكم نفعاً البكاء كالنساء عىل ضياع ملٍك لم 

تحافظوا عليه كالرجال. 
أنصحكـم وللمـرة األخـرية التوقـف والكـف عـن االسـتمرار 
باملجازفـة بحياة هـذه الجرة التـي بأيديكم، فليـس يف ُكـّل مرة 

تسلم الجرة أَو كما يقولون. 
أنصحكم.. وإني لكم ملن الناصحني. 

كتابات
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صراءٌة شغ درس طسرشئ اهللا الثرس الباظغ سحر (1 - 3)
الحعغُث الصائُث غتّثُر طظ السقصئ الظفسغئ طع اهللا وغظّئه إىل آبارعا 

ُمها  يقدِّ التـي  األُطروحاُت  تتواَصـُل 
ـِهـيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-  الشَّ
يف دروس معرفـة اللـه، وتواصـالً مـع 
الحديـث عـن وعد اللـه ووعيـده الذي 
كانت البدايـة يف الحديث عنه يف الدرس 
السـابق لهذا الدرس، يأتي هذا الدرس 
يف ذات السـياق، ويتضمـن عـدداً مـن 
املتصلـة  املهمـة،  اإليمانيـة  القضايـا 
ـِهـيُْد الَقاِئُد  بواقعنا، حيـث يبتدئ الشَّ
-ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- بتناول موضوع 
الحكمـة مـن إنـزال الُقــْرآن الكريم، 
ليخلُـَص من خالل هـذا املدخل إىل عدد 
من التأمـالت واملناقشـات التي تدرس 
عالقـة اإلنسـان بخالقـه -ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل-، حيث يستفيُض يف هذا الجانب 
كما سـنرى يف هذه القراءة، ومن خالل 
ما سـيطرُحه سيضُع أمامنا تفسريات 
واضحـة لكثري مـن األمور التـي باتت 
ظواهـر مألوفـة يف حياتنـا مـع أنهـا 

مظاهر تجسد الفساد يف الحياة. 

دققُت جعرة السةثة
ـِهـيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  كان الشَّ
َعَليْـِه- قـد انطلـق يف الـدرس املـايض 
(الـدرس الحـادي عـرش) مـن سـورة 
الزمـر، ويف هـذا الـدرس لـم يواصل يف 
السـورة نفسـها، بل توجه نحو سورة 
السـجدة، وهـي السـورة التـي ركزت 
يف عمومهـا عىل قضية الخضـوع لله، 
ابتـداًء من الحديث عن تنزيـل الُقـْرآن 
الكريـم، ومـروراً بالحديث عـن الخلق 
والبعـث ويوم الدين والجـزاء فيه، مع 

تفاصيل أُْخــَرى. 
السـجدة  سـورة  بنـاء  هـو  وكمـا 
ِهـيُْد الَقاِئُد  وتسلسل طرحها مىض الشَّ
-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه-، وطـرح قضية 
إنزال الُقــْرآن الكريم بالحق، وأّكد عىل 
حكمـة إنـزال الُقــْرآن بقولـه: «فهو 
كتاب إلنذار النـاس، إنذارهم ليهتدوا»، 
وربـط الُقــْرآن الكريـم سـبب اإلنذار 
بالهدايـة هو ما يتسـق مع سـياقات 
الُقــْرآن التي بنـت التوجيهات اإللهية 

عىل أساس الرحمة. 

الرساغُئ اإللعغئ تتغط باإلظسان
ـِهـيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  يبـدأُ الشَّ
َعَليِْه- يف توضيـح الرعاية اإللهية التي 

تحيـط بنـا، حيث يمـيض مـع اآليات 
الُقـْرآنية يف سورة السجدة حني تنتقل 
مـن موضـوع إنـزال الُقــْرآن الكريم 
يقـول  الخلـق،  موضـوع  إىل  بالحـق 
-ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه-: «فـإذا كان خلق 
تدبـري  يسـتتبعه  واألرض  السـماوات 
ممـن خلقه، كذلـك أنت أيها اإلنسـان 
الذي خلقك وبدأ خلقك من طني ال بد أن 
ـِهـيُْد  يدبر شـؤونك»، وهنا يحاول الشَّ
الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- أن يربط 
بني تتابع اآليات الُقـْرآنية، ويستخلص 
منه بعـض الفوائد، فهـذا الرتتيب كما 
يقـول: «ليـس هكـذا: آية جنـب آية ال 
عالقة لهذه بهذه، هو يريد أن يقول لنا 
-حسب ما نفهم وهو أعلم -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل--: أنه كيف تنتظر أيها اإلنسان 
أن يكـون الواقع هكـذا: أن الذي خلقك 
يهملـك.. هـل يمكـن أن يهملـك؟ هو 
خلقـك والذي خلقك هو حكيم، هو رب 
العاملـني، وأنـت كبقيـة مخلوقاته، أال 
تـرى تدبـريه ملختلف مخلوقاتـه ماثًال 

أمامك». 
ومـن هنا تبدأ األطروحة األساسـية 
التـي تناقـش عالقـة اإلنسـان بربـه، 
فـإذا كانـت مـن جهـة الخالـق مبنية 
عـىل الرحمة كمـا أسـلفنا فكيف هي 
من الطرف اآلخر؟ ال سـيما واإلنسـان 
ينظر إىل نفسه عىل أساس أنه املخلوق 
الرئييس يف هذا الكـون، والعنرص املهم 
يف هذا العالم، ومن هذه النقطة ينطلق 
ـِهـيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-  الشَّ
ليقول لهذا اإلنسان: «أتستنكر من الله 
أن يدبر شأنك؟! أتستغرب أن ينزل كتبًا 
إليك وأن يبعث رسـًال إليك؟». ومن هنا 
ينبغـي عىل اإلنسـان أن يستشـعر أنه 
أكثـر املخلوقـات حاجـة إىل رعاية الله 
وتدبريه، وباملقابل فـإن الله الذي يدبر 
شؤون النملة الضعيفة ذات املسؤولية 
املحـدودة ال شـك أنـه لن يهمـل تدبري 

املخلوق الرئييس يف هذه األرض. 

سقصُئ اإلظسان بثالصه
ـِهـيُْد  ومـن هذه النقطـة يدُخُل الشَّ
الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- إىل املوضوع 
األسـايس هنا وهو عالقُة اإلنسان بربه 
وخالقـه، واقعهـا، ومـا يفـرتض بها، 
وآثـار ذلك يف واقعنا اليـوم، حيث انتقد 

بنـاء اإلنسـان عالقته مـع خالقه عىل 
أساس الجانب الخدمي والنفعي فقط، 
فاإلنسـاُن يلجـأُ إىل اللـه ويدعـو اللـه 
ويرجو الله فيما يرتبط بتلبية رغباته، 
وتلبيـة حاجاته، وتأمينه من املخاوف، 
وإبعاده من املخاطر املحدقة به، ولكنه 
حني يتوجه إىل واقـع الحياة يحاول أن 
يسـتقل بنفسـه، فيتهرب من االلتزام 
يسـتقل  أن  ويحـاول  اللـه،  برشائـع 
بنفسـه يف تنظيم حياته، ضاربا عرض 
الحائـط بكل اإلرشـادات التـي امتألت 
بهـا كتب اللـه وبيناته؛ ظنـاً منه بأنه 
بهـذه الطريقة يحّقق مصالحه، ويلبي 
حاجاتـه، وكأنه يتهم الله دون أن يعي 
ذلـك أحيانـا بأنـه ال يحسـن التدبـري؛ 
ولذلك سـوف يلجأ إىل ما مكنه الله من 
نعمة العقـل واالختيار ليحث بنفسـه 
عمـا يحّقـق مصالحه يف هـذه الحياة، 
وهو ما تسـبب ظهور الفسـاد يف هذه 

الحياة الدنيا. 

اآلباُر السغؤُئ لطسقصئ الظفسغئ باهللا
للوهلـة  القـارئ  يظـن  قـد  طبعـاً 
األوىل بـأن هـذا الحديـث مبالـٌغ فيـه، 
ولكنـه يتجـىل يف الواقع بوضـوح، وله 
انعكاسـات عديـدة، وليسـت األنظمة 
وجـوه  مـن  وجـٌه  إال  الديموقراطيـة 
تجليـات اسـتقاللية اإلنسـان بـإدارة 
شـؤونه بمعزل عن الهداية السماوية، 
مـع أنهـا ال تتعارض يف سـياقها العام 
عمـا تريد الدولة املدنيـة الوصول إليه، 
ولكـن الشـيطان يكمـن يف التفاصيل 
كمـا يقـال، حيـث باتت دعـوى إقامة 
دولـة مدنيـة أَْو علمانيـة أَْو تحـت أي 
مسـمى وجهاً من وجوه تغييب جانب 
الترشيع الديني الذي لديه وحده القدرة 
الحقيقـة الكاملة عىل تحقيـق العدالة 
واملسـاواة، وتمكني كافة أبناء املجتمع 
من املشاركة الفاعلة يف الحياة العامة، 
ضمن فرص متكافئة، ودون تمييز عىل 

أي أُُسس فاسدة. 
ومن هذا املنطلق نفهُم سبَب تحذير 
ـِهـيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-  الشَّ
مـن قضيـة التسـميات البديلـة عـن 
رشع اللـه وديـن الله كأسـس لتنظيم 
الحياة، فباتت القوانني والدسـاتري هي 
املصطلحـات الرائجة، حيث أنه يرى أن 

ثمة إيحاًء يستشفه من هذه التسميات 
بأن لإلنسان منهجية أُْخــَرى وتنظيم 
آخر لشـؤون حياته من غري الرشيعة، 
حتى وإن قيل بـأن القوانني هي تقنني 
ألحـكام الرشيعة، فمن حيث املصطلح 
ال بـد من اختيـار مصطلحـات توحي 
بأن ثمة ارتباطاً بني هذه األنظمة وبني 
رشيعة الله، بدال من ترديد املصطلحات 
التي ال تشـري إىل هـذه األبعـاد املهمة، 
ـِهـيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن  وهو ما يعده الشَّ
اللِه َعَليْـِه- مما يمهد إلبعاد الناس عن 
الُقــْرآن، وعن اإلسـالم، وعـن رشيعة 
اللـه، ومـن ثـم ترويـض هـذه األمـة 
بالتدريـج، حتـى تصل إىل واقـع البعد 

التام عن الله تعاىل. 
ـِهـيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  وَصَف الشَّ
َعَليِْه- املوقَف الذي اتخذناه تجاه تدبري 
الله لحياتنا باملوقـف الغريب، حيث أن 
فساد اإلنسان يف هذا الجانب كان سبباً 
لفسـاد الحياة كلها، ولـم يقترص هذا 
الفساد عىل حياته فحسب، بل عم حتى 
املظاهر الطبيعية، والبيئة املحيطة، وال 
يمكـن أن تسـتقيم الحياة إال بتسـليم 
اإلنسـان للـه تسـليما مطلقـا مبنيـا 
عـىل ثقة بحكمة تدبري اللـه وأفضليته 
املطلقـة، فمـن يدبـر أمر السـماوات 
واألرض وهمـا أكـرب مـن اإلنسـان لن 

يعجز عن تدبري هذا املخلوق أبدا. 
الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن  ـِهـيُْد  الشَّ وحـذر 
اللـِه َعَليْـِه- مـن آثـار هـذه العالقـة 
النفعيـة مـع الله من خـالل تنبيهه إىل 
آثارهـا، التي باتت واحـة متوحدة مع 
اليهـود والنصـارى، والوثنيـني، وليس 
من املسـلمني فحسـب، فهـذه النظرة 
النفعيـة باتـت متجـذرة يف املجتمعات 
اآلثـار  هـذه  ومـن  قاطبـة،  البرشيـة 
السـيئة أنك ترى أن الكثري من املقدرات 
باتت تسـتخدم  املاديـة كالنفط مثـالً 
يف غـري مـا يخـدم النـاس، ويف سـياق 
إفسـاد الحياة بدالً عن إصالحها، فبات 
نفسـية  يعيشـون  الثـروات  أصحـاب 
قارون املغرور بمـا يف يديه من الثروة، 
وليس األمر مقصورا عىل ذلك فسحب، 
بل حتى يف شـؤون بني اإلنسـان األقل 
بسـطة يف القدرات املاديـة، وقد رضب 
ـِهـيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-  الشَّ
املثل باملزارع الـذي يترضع إىل الله كي 

يحفـظ له زرعـه، حتـى إذا ما تحصل 

عىل ثمار ما زرع تهـرب من الزكاة، أَْو 

تـرصف فيما كسـبه مـن محصوله يف 

غري مرضاة الله تعاىل. 

التُض العتغُث إلظصاذ السالط
إن واقَع البرشية جميعها يشـهد أن 

اإلنسان ال يستغني عن نظام يعيش به 

يف هـذه الحياة، ولذلك اندفـع ُكـّل بني 

البـرش ليضعـوا ألنفسـهم الترشيعات 

واألنظمـة التـي تمكنهـم مـن العيش 

املشـرتك يف مجتمعـات متنوعة، وعىل 

ِهـيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  هذا يقول الشَّ

َعَليِْه-: «فلمـاذا ال نرجع إىل الله، أليس 

اللـه هو أعلم بنا وأعلم بهذا الكون كله 

من رجال القانون، من القانونيني، من 

االقتصاديني، من فالسفة القانون، من 

فالسـفة االقتصاد، من فالسفة النظم 

السياسية؟»

ومن هذه الحقيقة نجد أن الخضوع 

لله هو املخرج من الواقع الفاسـد الذي 

بـات فيه الظلم هو السـائد، والتظاهر 

عـىل اإلثـم والعـدوان أمـرا مرشوعـا 

حتى عىل مسـتوى الـدول والحكومات 

الرسمية، وليس العصابات واللصوص 

فحسـب، يف واقـع صـارت العدالة فيه 

مسـاحيق  ُمَجــّرد  والنظـام  غائبـة، 

تجميلية لوجه السـلطات القبيح التي 

واسـتعبدت  املسـتضعفني،  سـحقت 

البسـطاء، واسـتغلت حاجـة النـاس، 

املخرج من ُكـّل هذه التفاصيل املؤملة ال 

ـِهـيُْد الَقاِئُد  يتأتى إال بما نادى إليه الشَّ

-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- من العـودة إىل 

تصحيح هذه العالقة الفاسدة مع الله، 

بحيث تصري عالقة تسـليم تام، يستمد 

منها اإلنسـان الهداية يف ُكـّل تفاصيل 

حياتـه، وليـس ُمَجـّرد عالقـة نفعية 

مؤقتة، تحصل مع الحاجة وتنعدم مع 

إشـباع تلـك الحاجة، وهو ما يتجسـد 

بالرجـوع إىل تطبيـق رشائـع الله دون 

اسـتثناء يف واقعنـا العمـيل، كمحاربة 

الربا يف الجانب االقتصادي مثالً، إىل غري 

ذلك يف ُكـّل تفاصيل الحياة اليومية. 

وللدرس بقية. 

لو كنا نفَهُم الوعَد والوعيد يبدأ من ُهنا من الدنيا ملا اختلطت 

األوراق علينـا، فأصبحنا نتعبَُّد اللَه بالبقاء عىل حالة الذلة التي 

نحن عليها، كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا يف الدنيا ال نحس 

بها، العقوبات اإللهية، ألـم يقل عن بني إرسائيل عندما رضب 

عليهم الذلة واملسـكنة بأنـه بما َعَصوا وكانـوا يعتدون؟!، أي 

هكذا سـيعمل بالعصاة وسـيعمل باملعتدين. هذه األشياء التي 

نؤكد عـىل رضورة اعتماد الُقْرآن الكريم فيها بالذات: أن نفهم 

الوعـد والوعيـد اإللهي بمعنـاه الكامل، الذي يبـدأ من هنا من 

الدنيا وينتهـي يف اآلخرة. وأن ُكّل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ 

من الدنيا وينتهي يف اآلخرة، عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، 

كلـه ليدفعنا إىل االسـتقامة عىل هديه، والثبات عىل ما أرشـدنا 

إليه. [ملزمة ــ معرفة الله ـ وعده ووعيده ـ الدرس 9] 

ُهنا يف الدنيا اكتشف، هنا يف الدنيا إبحث، هنا يف الدنيا إعرف 

مناِبـَع الضالل، إلعن املضلِّني هنـا يف الدنيا، إبتعد عنهم ُهنا يف 

الدنيا, إكشـف حقائَقهم هنا يف الدنيـا، ال تنطلق لتدافَع عنهم، 

تتأوَّل لهم، تغطي عىل جرائمهم, عىل سـوء آثار ما عملوا، تجد 

نفسك يف األخري وأنت بديت هنا يف الدنيا مقدساً لهم، وبديت يف 

الدنيـا مجالً لهم، أنت يف اآلخرة سـتطلب زيادة إن أمكن هناك 

زيادة يف العذاب لهم, أصبحت تكرههم كراهًة شديدة، تمقتهم 

مقتاً شديداً، تلعنهم لكن ذلك لن ينفعك!.. [ملزمة ــ معرفة 

الله ـ وعده ووعيده ـ الدرس 9]

 

إن هـذا الُقْرآَن هو نور، ينري لنا الطريق، هو هدى يهدينا إىل 

كيـف أن نقـف املواقف الصحيحة، ال تظن أنها قضية سـهلة، 

مـن أول خطوة تقـف فيها مع قرين لك, مـع صديق لك انظر 

ربما قـد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول: {يَا 

َقنْيِ َفِبئْـَس اْلَقِريُن}. أنظر يف من  َليْـَت بَيِْني َوبَيْنَـَك بُْعَد اْلَمْرشِ

تصاحب، من تطع، من تتوىل، من تؤيد، وإال فستكون أنت ممن 

يندم يوم القيامة، نعوذ بالله أن نكون ممن يندم، نعوذ بالله أن 

نكون من النادمني.. [ملزمة ــ معرفة الله ـ وعده ووعيده 

ـ الدرس 9]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ



11
الثالثاء

العدد

3 جمادى اآلخرة 1444هـ
27 ديسمرب 2022م

(1554)
عربي ودولي 

سرغُظ افجعد تائّظى سمطغَئ إذقق ظار جظعب ظابطج

تمطُئ اساصاقت وطثاعمات واجسئ يف سّثة طظاذص بالدفئ املتاّطئ

طساعذظعن غصاتمعن افصخى بتماغئ طظ حرذئ اقتاقل

 : طاابسات
أعلنـت مجموعاُت عرين األسـود عن تبنيها 
عمليـة إطالق نار صوب مركبة للمسـتوطنني 

جنوب نابلس. 
ذَ  وقالـت املجموعـات يف بيان صحفـي: «نَفَّ
ُجنـد العريـن بحمِد اللـه تعاىل األحد، السـاعة 
لسـيارة  واسـتهداف  مباغتـة  عمليـة   ٢٢:٤٧
مسـتوطنني عىل طريق مغتصبة يتسهار، وقد 
حّققنا إصابات دقيقة لن يفصح عنها االحتالل 

املهزوم، وانسحب ُجند العرين بسالم». 
وأضافت:» أعيدوا جثامني شـهدائنا وإال لن 
يعـود املسـتوطنني إىل بيوتهم آمنـني»، وختم 
العرين بيانه بالقول: «سـنرى من سـيحارص 

من يا أبناء صهيون». 
إىل ذلـك، أّكــدت «رسايـا القـدس- كتيبـة 

جنـني»، صباح االثنـني، أن مجاهديهـا نفذوا 
عمليتي إطالق نار اسـتهدفت قـوات االحتالل 

خـالل اقتحـام محافظة جنني شـمال الضفة 
املحتّلة. 

 : طاابسات
شنَّت قواُت االحتالل، فجَر االثنني وصباَحه، 
حملـَة اعتقـاالٍت ومداهمـاٍت واسـعة يف عّدة 

مناطق بالضفة املحتّلة. 
واعتقلت قوات االحتالل، فجر االثنني، ثالثة 
شـبان خالل اقتحامها مخيـم الجلزون وقرية 
كوبر بمحافظة رام الله وسط الضفة املحتّلة. 
وأَفادت مصـادر محلية بأنَّ «قوة كبرية من 
جنود االحتالل اقتحمت مخيم الجلزون شـمال 
رام اللـه، واعتقلـت الشـاب هيثـم جمـال أبو 
رشيفة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب 
محتوياتـه»، واعتقـل االحتالل الفتـى محمد 
محمود حمزة، بعد مداهمة منزل أرسته، ونُقل 

إىل جهة مجهولة. 
وداهمـت قوات االحتالل قرية كوبر شـمال 
غـرب رام الله، واعتقلت املواطـن محمود عيل 

زيبار، وألحقت أرضاراً بمنزله. 
ويف القدس املحتّلـة، اعتقلت قوات االحتالل 
عصـام عمـاد عطون، ومـوىس زيـاد عطون، 

ومحمد عيل عطون. 
وذكرت املصـادر أّن «قوات االحتالل اعتقلت 

مواطنني من جنني، َحيُث اعتقلت األسري املحّرر 
يزن كمال لحلوح مـن منزله يف الحي الرشقي 
مـن مدينة جنني، وعبد الحليـم أحمد الخالدي 

امليثلوني من قرية عرانة رشق املدينة». 
وشـنَّ املسـتوطنون، الليلـة املاضية وفجر 
االثنني، سلسـلة هجمـات واعتـداءات يف عدة 
مناطـق جنوب مدينـة نابلس شـمال الضفة 

املحتّلة. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأنَّ مجموعات 
من املسـتوطنني هاجمت أطراف بلدة بورين، 

واعتدت عـىل منـزل املواطن سـلطان الهندي 
بالحجـارة، وأحرقـت حافلـة صغـرية بجوار 

املنزل. 
بلـدة  أطـراف  مسـتوطنون  هاجـم  كمـا 
عوريـف، وأحرقـوا مركبـة للمواطن محفوظ 
محمود شحادة يف املنطقة الشمالية الرشقية، 

واعتدوا بالحجارة عىل منزل نجله. 
وهاجم مسـتوطنون مركبة املواطن طاهر 
سماعنة بالحجارة قرب دوار سلمان الفاريس 

يف بلدة حوارة، وحطموا زجاجها. 

 : طاابسات
املتطرفـني،  املسـتوطنني  عـرشاُت  اقتحـم 
صباَح االثنني، املسجَد األقىص املبارك، من باب 
املغاربة، بحماية مشـّددة من رشطة االحتالل 

اإلرسائييل، رغم األجواء املاطرة. 
وذكـرت دائرُة األوقاف اإلسـالمية يف القدس 
املحتّلة أنَّ عرشاِت املستوطنني اقتحموا املسجد 
األقىص، ونفذوا جوالت اسـتفزازية يف باحاته، 
وأدوا طقوًسا تلمودية يف الجهة الرشقية منه. 

وواصلت قوات االحتالل التضييق عىل دخول 
املصلـني الفلسـطينيني لألقـىص، واحتجـزت 
ُهــِويَّاتهم الشـخصية عند بواباته الخارجية، 

ُرغم األجواء الباردة واملاطرة. 
الجمعـة  عـدا  ا،  يوميّـٍ األقـىص  ويتعـرض 
والسبت، لسلسـلة اقتحامات من املستوطنني، 
ضمـن محـاوالت االحتـالل لتقسـيمه زمانيٍّا 

ومكانيٍّا. 
وتواصلت الدعوات الفلسـطينية إىل رضورة 
الحشـد والربـاط الواسـع يف املسـجد األقىص، 
إلفشال ُكـّل مخّططات االحتالل ومستوطنيه. 
يف السـياق، أقامـت جمعية األقـىص لرعاية 
األوقاف واملقدسات، أمسية مقدسية يف مدينة 
الطيبـة داخـل األرايض املحتّلـة عـام 1948م، 
بحضور رئيـس الهيئة اإلسـالمية العليا، أمام 
وخطيب املسجد األقىص املبارك الشيخ عكرمة 

صربي. 
وتحدَّث الشـيخ صربي خالل األمسـية، عن 

األهميّة الدينية للمسجد األقىص لدى املسلمني، 
بعـده أوىل القبلتـني وثانـي املسـجدين وثالث 

املساجد التي تشد إليها الرحال. 
وأّكـد أهميّة شد الرحال إىل املسجد األقىص، 
قائـًال: «هـذا خطـاب لجميع املسـلمني وعيل 
عـىل  القادريـن  فلسـطني  ألهـل  الخصـوص 
الوصول ملدينة القدس، يف ظل األخطار املحدقة 

به». 
وثمـن صـربي، جهـود جمعيـة األقـىص يف 
الحفـاظ والدفـاع عـن األقىص، وكذلـك الذين 
يُسـريون الحافالت إىل األقىص إلعماره، ُمشرياً 

إىل أن هذا هو الرباط بعينه. 
ودعـا الشـيخ صـربي إىل التعاضـد وتوحيد 
املواقف والوحدة بني أبناء الشـعب الفلسطيني 
للمسـجد  الرحـال  شـد  وإىل  الدمـاء،  وحقـن 

األقىص. 
من جهته، أشـار رئيس الحركة اإلسـالمية 
يف الداخـل الشـيخ جابـر جابـر، إىل أن جمعية 
األقىص أنشئت؛ ِمن أجل رعاية شؤون األقىص 
من خالل تسيري القوافل والحافالت إليه يوميٍّا 
من شتى البالد، داعياً إىل إعمار املسجد بالصالة 

واالعتكاف والعبادة. 
واستعرضت جمعية األقىص خالل األمسية، 
مشـاريعها كافة وعىل رأسـها مرشوع قوافل 

األقىص، عرب عرض مرئي أمام الحارضين. 
مـرشوع  ضمـن  األمسـية  هـذه  وتأتـي 
األمسـيات املقدسـية التـي تنفذهـا جمعيـة 
األقـىص باسـتمرار؛ بَهدِف نقل واقـع القدس 
واألقـىص إىل الناس يف مختلـف القرى والبلدات 

باملجتمع العربي بالداخل. 

تجُب اهللا: طا تخض طع «الغعظغفغض» تجُب اهللا: طا تخض طع «الغعظغفغض» 
تادبٌئ طعضسغٌئ ق تئسغَئ جغاجغًئ لعاتادبٌئ طعضسغٌئ ق تئسغَئ جغاجغًئ لعا

 : طاابسات
أّكـد نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم 
أن ما حصل مع قـوات «اليونيفيل» يف جنوب لبنان هو 
حادثة موضعية ال تبعية سياسية لها وال هدف سيايس 

منها. 
وقـال الشـيخ قاسـم االثنـني، يف حديث اذاعـي: إن 
«حـزب الله يبذل أقىص ما يسـتطيع؛ ِمن أجل بلسـمة 
الجـراح للمواطنـني يف مختلف امليادين وسنسـتمر أن 

شاء الله». 
وأّكــد: «أّن األربعـون ربيًعا لحزب اللـه كانت مليئة 
باألعمال واإلنجازات والتطور، لكن األهم أن هذا الحزب 
أوجـد بصمـة مميـزة يف تاريـخ لبنـان ويف املنطقـة»، 
وأضاف: عشـنا أربعني عاماً من التطور والنمو وتثبيت 
الفكر اإلسـالمي األصيـل والعمل املقـاوم، والرمز كان 

دائماً فلسطني. 
أشـار الشيخ قاسم إىل «أننا سـنراقب األمور يف ملف 
اسـتخراج النفط وسـنواكب التطـورات، ونحن اآلن يف 
مسـار االسـتخراج والرشكة املعنية بدأت يف الخطوات 
املطلوبـة»، مؤّكــداً أن «ال عالقة لهذا امللـف بانتخاب 

رئيس للجمهورية يف لبنان». 
ولفـت إىل أن «هنـاك من راهـن أن ترتاجع شـعبيّة 
حزب اللـه يف االنتخابات األخرية وأن يصاب بخسـائر، 
لكن النتيجة كانت صادمة؛ ألَنَّ عدد النواب الذين حصل 
عليهـم الحـزب بلـغ 15 نائبًا بزيـادة نائبـني يف بعلبك 
وجبيـل، فيما تجاوزت نسـبة األصوات مـا كانت عليه 

عام 2018م». 

تماس: حسُئظا أطام تضعطئ شاحغئ تماس: حسُئظا أطام تضعطئ شاحغئ 
تسطُظ الترَب سطغه طا غاططَُّإ أن تسطُظ الترَب سطغه طا غاططَُّإ أن 

غصاَبَض باخسغث املصاوطئغصاَبَض باخسغث املصاوطئ
 : طاابسات

اعتـرب الناطُق باسـم حركـة حماس، عبـد اللطيف 
القانوع، أن «اسـتمرار اقتحام املسـتوطنني للمسـجد 
األقـىص وإقدامهم عىل حرق سـيارات وبيـوت لعوائل 
فلسـطينية ببلدة بورين قضاء نابلس يشـكل تصاعداً 
َكبـرياً يف جرائمهـم وإرهابهم يتحمل االحتـالل تبعاته 

وسيدفع ثمنه». 
وقال: إن «شـعبنا أمام حكومة فاشية تعلن الحرب 
عىل شـعبنا وهو ما يتطلـب أن يقابل بتصعيد املقاومة 
ضد االحتالل وتوسيع حالة االشتباك معه يف ُكـّل أرجاء 
الضفـة الغربية ملواجهـة اإلرهاب املتزايد بحق شـعبنا 

ومقدساته». 
كمـا رأى أن «تصاعد جرائم املسـتوطنني وإرهابهم 
بحق شعبنا ومقدسـاته يأتي قبيل اإلعالن عن حكومة 
االحتـالل الفاشـية التـي منحتهـم الغطـاء ملضاعفة 

إرهابهم وعدوانهم». 

ضظساظغ: الاطئغُع طع الضغان الخعغعظغ ضظساظغ: الاطئغُع طع الضغان الخعغعظغ 
لظ غساسَث يف أطظ واجاصرار املظطصئ لظ غساسَث يف أطظ واجاصرار املظطصئ 

والصدغئ الفطسطغظغئوالصدغئ الفطسطغظغئ
 : وضاقت

أّكـد املتحدُِّث باسم الخارجية اإليرانية نارص كنعاني 
أن موقَف إيران من الكان الصهيوني واضح وشـفاف، 
وتطبيع بعض الدول العربية واإلسالمية مع هذا الكيان 

لن يساعد يف ارساء االستقرار واألمن باملنطقة. 
ورداً عـىل سـؤال، بأن الوقَت قد حـان إلعالن تطبيع 
العالقـات السـعوديّة مـع الكيـان «اإلرسائيـيل»، وعن 
موقـف الجمهوريـة اإلسـالمية يف هـذا الصـدد قـال 
كنعاني: «إن موقفنا مـن الكيان الصهيوني وُهــِويَّته 
غري الرشعية وغـري القانونية واضح ونعتقد أن تطوير 
العالقـات وتطبيع بعـض الـدول العربية واإلسـالمية 
مع هذا الكيان ال يسـهم يف اسـتقرار وأمن املنطقة وال 

يساعد يف استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني». 
وأضاف: إن «الشـعب الفلسـطيني يتوقع من الدول 
العربية واإلسـالمية اتِّخاذ إجراءات السـتيفاء حقوقه 

ولن يرحب الشعب الفلسطيني بعملية التطبيع». 
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ضطمئ أخغرة

لثطص وسغ طصاِوم 
لطسثوان واقتاقل 

طتمعد المشربغ 
 

يسـتفيُد العدوُّ مـن حالة الال 
سـلم والال حـرب التـي فرضها 
علينـا ومـن الطابـور الخامس 
وأدواتـه التي تعمُل ليَل نهاَر عىل 
اخـرتاق الجبهـة الداخليـة وبث 
روح االنقسـامات والرصاعـات 
املجاهديـن  عـىل  والتشـويش 
والناس ونخر مؤّسسـات الدولة 
واألحـداث  القصـص  واخـرتاع 
الوضـع الذي  املفربكة مسـتغالً 
أوجـده العـدّو بنفسـه من خالل 
العدوان والحصار وبعض األخطاء التي نحن مسؤولني عنها. 

وكّل يـوم يميض ونحن يف هذا الوضع يشـكل انتصاراً كبرياً 
للعدو وفرصة لخلق مزيد من االنقسـام والتفرقة واسـتغالل 
ُكـّل يشء حتى الجرائم الجنائية والقرارات الصائبة والخاطئة 
وتفسـريها عـىل نحـو يـريض ويتوافق مـع رغبـات ضعاف 
النفوس وأصحاب املصالح الشخصية الضيقة وقارصي الوعي 
وتحويـل األمـور إىل تصفية حسـابات ومالسـنة بني أصحاب 

الوالءات األرسية واملناطقية والشللية ومن فرقتهم املصالح. 
بينمـا لـم نسـتفد نحـن عـىل األقـل بشـكل ظاهـري من 
الهدنـة وما بعد الُهدنـة يف إبراز حجم ما تحّقـق من إنجازات 
وانتصـارات طـوال السـنوات املاضية ولم نسـتفد من الوضع 
املـزري وحالـة الفـوىض واالنفـالت األمنـي والفقر والفشـل 
والفسـاد واألخطـاء والجرائم التي يرتكبهـا املرتِزقة وتحالف 
العدوان يف املناطق املحتّلة وتغري الرتكيبة السـكانية يف جزيرة 
سقطرى واملهرة ونهب األرايض والثروات اليمنية ولم نستطع 
اسـتغالل ذلك لخلق وعي ومقاومة للعدوان واالحتالل وثورات 
تطيح باملرتِزقة عىل الرغم من وضوح الصورة وكشف حقيقة 
وأهداف تحالف العدوان وكان يفرتض بعد ثماني سـنوات من 
العـدوان واالحتالل أن نكون قادرين عىل جعل األرض تشـتعل 

تحت أقدام العدّو. 
ولم نستغل أهم ما كان لدينا من أسلحة فتاكة يف هذا املجال 
الناشـطني واملثقفني والكتاب والصحفيني الذين أثبتوا نجاحاً 
منقطـع النظـري يف تعرية وكشـف أكاذيـب وجرائـم العدّو يف 
السنوات األوىل للعدوان وكان لدينا منهم مخزون هائل وكوادر 

ال مثيل لهم. 
بل ذهبنا إىل إقصائهم وشـن حروب التخوين والكفر عليهم 
وتجويع الرشفاء منهم وكان باإلْمَكان أن يشـكلوا اليوم فارقاً 
كبـرياً يف مواجهـة الحرب الناعمـة والطابـور الخامس وخلق 
وعيـاً ومقاومة للعدوان واالحتالل يف املناطق املحتّلة كما كانوا 
يفعلون يف السـنوات األوىل للعدوان لكننا ومع األسـف الشديد 
جعلنا الكثري منهم أعداء واألغلبية فقراء ال يستطيعون إشباع 
بطـون أطفالهم حتى أصبحت السـاحة خالية منهم ومتاحة 
للعـدو واألصـوات الشـاذة ومـن يبحث عـن فرصـة للظهور 
والشـهرة مهما كان الثمـن وذهبنا نحو الفاشـلني واملطبلني 

منهم نغدق عليهم باألموال واملناصب. 

جغاجُئ اإلرجاف وظصُض الفحضجغاجُئ اإلرجاف وظصُض الفحض
د. حسفض سطغ سمغر

عندمـا يفشـل العدّو وتتضـح أهدافـه الحقيقة 

من خـالل ممارسـاته التي أثبتت عكـس ما يدعيه 

وعندنا يفشـل يف املواجهـة َفـإنَّه يلجأ إىل أسـاليب 

أُخرى يحاول أن يجعل من فشـله ظاهرة ال تقترص 

عـىل محيطه فقـط، بل إنها أصبحت عىل املسـتوى 

الـكيل يلجـأ لهـذا األُسـلُـوب من خالل خلـق حالة 

من الفوىض يف مناطق خارج سـيطرته مشابهة ملا 

هو حاصـل يف تلك املناطق التـي يحتلها وهنا يجب 

أن نعـرف منهجيـة العـدّو التي ينتهجهـا لتحقيق 

سياسته القذرة. 

فهناك مسـاران يشـتغلُّ عليهما قوى العدوان يف نقل فشـلها 

وفسـادها إىل املحافظات املحّررة، املسار األول إعالمي من خالل 

اإلعالم املرئي واسـتخدام وسائل التواصل االجتماعي فقد جندوا 

ُكـّل محطاتهم وقنواتهم لنفث سمومهم واإليحاء بأن حالة من 

الفـوىض والغضب الشـعبي تجتـاح املناطق الحـرة التي أبت أن 

تكون تحت سـيطرتهم مع نقل أخبار وافرتاءات مفضوحة لدى 

عامة الشـعب تتزامن هذه الحمـالت الدعائية يف محاولة لتلميع 

واقعهم يف املناطق التي يسيطروا عليها. 

ثم يأتي املسار اآلخر وهو مسار استخباراتي يعتمد عىل خالياه 

التي تعمل إما داخل املؤّسسـات أَو عىل مسـتوى الشـارع لنقل 

الشـائعات واألراجيف واألخبار الكاذبة عن الوضع يف املحافظات 

املحـّررة وتتجاوز مهامهم، يتعمدون فيها تشـويه شـخصيات 

ونخـب من حكومـة صنعاء يختلقون قصصاً مـن الثراء لبعض 

األفراد املحسـوبني عىل أنصار الله والفساد والظلم الذي يدعونه 

ال يتجاوز حناجرهـم ومخيالتهم ليوهمـوا العامة 

من الشـعب بـأن سـبب معاناتهم هو هذا الفسـاد 

والظلم املختلق الذي يريدون أن يرسـخوه يف أذهان 

الناس وليس العدوان والحصار ونهب ثروات الشعب 

اليمني ومن أسـاليبهم املعروفة بأنهم ينقلون زوراً 

حالـة الفسـاد والظلم مسـتخدمني أسـماء توحي 

بأنهـم ينتمون إىل أنصار الله ذلـك، ألَنَّهم أكثر تأثري 

ومصداقية من أن ينقل هـذه األراجيف واالفرتاءات 

وينرشها شـخصية ال تنتمي إىل أنصـار الله أَو أحد 

املكونـات الحـرة يف صنعـاء وهنا تكمـن الخطورة ويسـتوجب 

االنتباه والحذر من الغفلة. 

واملالحظ أنه عندما تثري قنوات إعالم العدوان موضوعاً يتزامن 

معها يف وسـائل التواصل االجتماعي ويتناغم يف محتوى رسائل 

العدوان اإلعالميـة الكثري من املغردين بقصد أَو بغري قصد وتثار 

هذه األفكار والرسائل بأُسلُـوب وبوقت واحد وهنا يجب االنتباه 

كمـا يجب علينـا أن ال نجعَل مـن أقالمنا وأفواهنـا مطايا ينقل 

العدوان من خاللها رسائله ويبث سمومه يف مجتمعنا، فكل كلمة 

نحن مسئولني عنها أمام الله وأمام شعبنا اليمني العظيم وأخريا 

َفـإنَّ مجتمعنا اليمني املؤمن يعرف بما يخطط له العدوان ويقرأ 

قوله تعاىل: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسـٌق ِبنَبَأٍ َفتَبَيَّنُوا أَْن 

تُِصيبُوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفتُْصِبُحوا َعَىل َما َفَعْلتُْم نَاِدِمنَي) صدق الله 

العظيم.


