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القحوم:
تــداعــيــات  لــلــمــراوغــة 
غــيــر  والــــقــــادم  كــبــيــرة 
بـــمـــتـــغـــيـــرات  مــــعــــهــــود 
بــــال عــــلــــى  تـــخـــطـــر  ال 

العجري:
وطــــــــنــــــــيــــــــة  مـــــــــــعـــــــــــركـــــــــــة 
رؤوس  القـــتـــالع  شــامــلــة 
ومـــرتـــزقـــتـــهـــم  األعــــــــداء 
تـــعـــنـــتـــهـــم اســـــتـــــمـــــر  إذا 

الحقوق النتزاع  الخيارات  بتفعيل  والمحافظات  العاصمة  في  شعبية  الحقوقمطالب  النتزاع  الخيارات  بتفعيل  والمحافظات  العاصمة  في  شعبية  مطالب 



العـــدو يصـــر علـــى التصعيـــد إعـــداداً وقرصنـــةً وصنعـــاء تمنحـــه فرصـــة أخيـــرة:العـــدو يصـــر علـــى التصعيـــد إعـــداداً وقرصنـــةً وصنعـــاء تمنحـــه فرصـــة أخيـــرة:

طسآولعن وباتبعن جغاجغعن لختغفئ «المسغرة»:
طآجسات الثولئ شغ وضع طجٍر وغةإ إسادة بظائعا بما غثثم الحسإ
راصئعا وتاِجئعا صئض أن تتاَجئعا
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السبت
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7 جمادى اآلخرة 1444هـ..
31 ديسمرب 2022م

(1556)
 

 : خاص 
األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  يواصـُل 
السعودّي اإلماراتي ارتكاَب املجازر الوحشية 
بحـق املواطنـني، َحيـُث اسـتأنف مسلسـَل 
اإلجـرام والقتـل بحـق املدنيـني يف املناطـق 
بجريمتـني  صعـدة،  بمحافظـة  الحدوديـة 
متتاليتـني خّلفـت نحو 15 شـهيداً وجريحاً 
بينهم مهاجرون أفارقة، يف حني أن استمرار 
هـذا النوع مـن الجرائـم بعد انتشـار صوٍر 
وفيديوهـات لإلجـرام السـعودّي، يؤّكـد أن 
األمـم املتحـدة ُمـرصٌة عـىل توفـري الغطاء 
السيايس واإلنسـاني الكفيل بتحفيز النظام 
السـعودّي املجـرم عـىل اإليغـال يف الدموية 

والوحشية. 
للجيـش  اليوميـة  الجرائـم  جديـِد  ويف 
السـعودّي املجـرم، شـهدت مناطـُق صعدة 
األول  وأمـس  الجمعـة،  أمـس  الحدوديـة، 
الخميـس جريمتـني حصـدت 14 مدنياً بني 

شهيد وجريح، بينهم مهاجرون أفارقة. 
وأوضح مصدر محيل لصحيفة املسـرية، 
أمـس الجمعة، أن 3 مواطنني أُصيبوا وُجرح 
مهاجر أفريقي إثر قصف مدفعي اسـتهدف 

منطقة الرقو يف مديرية منبه الحدودية. 
ولفـت املصـدر إىل أن القصف السـعودّي 
طـال العديـَد مـن املناطـق والقـرى اآلهلة 
بالسكان، ما خّلف أرضاراً مادية يف ممتلكات 

ومزارع املواطنني. 
وبـنّي املصـدر أن جريمـة أمـس الجمعة 
جـاءت بعد أقلَّ من 24 سـاعة عـىل مجزرة 
سـعوديّة خلفـت 10 مدنيـني بـني شـهيد 
وجريـح، مـن ضمنهـم مهاجـرون أفارقة، 
َحيـُث اسـتهدف جيـش النظـام السـعودّي 
املجـرم، أمـس األول الخميـس، عـدداً مـن 
املناطـق يف املديريـات الحدودية، مـا أَدَّى إىل 
استشـهاد مواطن وإصابـة 9 آخرين بينهم 
مهاجـرون أفارقة، يف ظل تعـرض األخريين 
ملجازر ممنهجة ووحشية ال تختلُف عن تلك 
التـي ترتكبها العنـارص التكفريية يف العراق 
وسـوريا، وهـو األمر الـذي يؤّكــد واحدية 

املجرم. 
ولفـت مصدر محـيل إىل أن جيش النظام 
السـعودّي املجرم قام، أمس األول الخميس، 
بمختلـف  الحدوديـة  املناطـق  باسـتهداف 
األسـلحة الخفيفـة والثقيلـة واملتوسـطة، 
وهـو ما يؤّكــد ارتكابه للمجزرة مع سـبق 

اإلرصار والرتصـد، فيما تأتـي هذه الجريمة 
بعد سلسلة جرائم ارتكبها الجيش السعودّي 
خـالل األيّـام املاضيـة خلفت العـرشات من 
الشهداء والجرحى من املواطنني واملهاجرين 

األفارقة. 
ويف السـياق طالـب املصدر املحـيل األمم 
املتحـدة بالخروج عن صمتها املخزي وإدانة 
هذه األعمـال اإلجرامية التـي تنتهك حقوق 

اإلنسان اليمني بدون أي مربّر. 
 

جرائُط الُعثظئ املحاسطئ بافرصام
من جانبهـا أدانـت وزارُة الصحة العامة 
العدوانيـة  األعمـال  اسـتمراَر  والسـكان 
والخروقـات املتكـّررة لحرس حـدود العدّو 
السـعودّي التـي راح ضحيتهـا مـن املدنيني 
اليمنيـني وبينهـم مهاجرون من جنسـيات 

إفريقية. 
السـعوديّة  بالجرائـم  التنديـد  بيـان  ويف 
بحـق املدنيني يف املناطـق الحدودية، الصادر 
عن الـوزارة، أمس الجمعـة، أّكـدت الصحة 
أن ضحايـا خروقات حـرس الحـدود العدّو 
السـعودّي منـذ بدايـة الهدنة املعلنـة عنها 
مطلع أبريـل 2022م حتى اليـوم 6 جمادى 
اآلخـرة 1444هـ بلغ ثالثَة آالف َو258 منهم 
285 شـهيداً وألفـني و973 جريح سـقطوا 
الحدوديـة  صعـدة  محافظـة  مديريـات  يف 
باالسـتهداف املبارش والقتـل العمد من قبل 

جيش العدّو السعودّي. 
ونّوهـت الصحـة، أمـس يف بيانهـا إىل أن 
حـرس الحـدود العدّو السـعودّي اسـتخدم 

الرشاشـة  واألسـلحة  املدفعيـة  قذائـَف 
ومـارس التعذيـب بالكهربـاء وماء األسـيد 
بحـق الضحايا، فيما اعتـربت وزارة الصحة 
تلـك الجرائم واالنتهـاكات جرائم حرب وفق 
التوصيف القانوني الدويل؛ كون املسـتهدفني 
مـن املدنيني اآلمنـني وخرقاً خطـرياً للُهدنة 
املعلنـة برعاية األمم املتحـدة واملتفق عليها 

منذ شهر أبريل 2022م. 
ويف ختـام البيـان، حملـت وزارة الصحة 
العـدوان  تحالـف  دول  والسـكان  العامـة 
املسـؤولية القانونية إزاء ُكــّل جرائم القتل 
العمدية التي ترتكبها قواتها بحق املواطنني 
املتحـدة  األمـم  بصمـت  منـّددًة  األبريـاء، 
ومبعوثهـا لليمـن عمـا يتعرض له الشـعب 
اليمني مـن انتهاكات، فيما جـددت الوزارة 
مطالبهـا بفتـح محاكـم دوليـة محايدة يف 
ُكـّل الجرائـم التي ارتكبهـا تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي بحق املدنيني 

طيلة السنوات املاضية. 
 

جرائُط طضامطئ افرضان.. أغظ التصعصغعن؟
إىل ذلـك، أصـدر مركـز عـني اإلنسـانية 
للحقـوق والحريات بيانـاً اعترب فيه الجرائم 
السـعوديّة األخرية مجازَر تُضاُف إىل سلسلة 
جرائـَم بشـعٍة ترتكبهـا املدفعيـة التابعـة 
للجيـش السـعودّي بحـق املدنيـني األبرياء 
من سـكان املديريـات الحدوديـة بمحافظة 
صعـدة، مؤّكـداً أن هذا االسـتهداف يأتي يف 
سـياق الجرائـم واالعتـداءات واالنتهـاكات 
اليوميـة التي يرتكبهـا التحالف السـعودّي 

ومرتِزقتـه بحق الشـعب اليمنـي يف مختلف 
املحافظات اليمنية ويقابله غض للطرف من 

قبل األمم املتحدة. 
وقـال يف بيان له تلقته صحيفة املسـرية: 
«نحـن يف مرَكـز عـني اإلنسـانية للحقـوق 
والتنمية، ندين ونسـتنكر وبأشـد العبارات 
هـذه الجريمـة البشـعة، والتي تعـد -وفق 
الـدويل  اإلنسـاني  القانونـي  التوصيـف 
األربـع  جنيـف  اتّفاقيـات  تضمنتـه  الـذي 
حـرب،  جرائـَم  امللحقـني-  والربوتوكولـني 
وهـذا التوصيـف ال يقبل التأويـل أَو الجدل؛ 
كون املسـتهدفني من املدنيني اآلمنني، َحيُث 
يتضمـن القانوُن اإلنسـاني الـدويل القواعَد 
واملبـادئ التـي تهـدف إىل توفـري الحمايـة 
بشـكل رئييس لألشخاص الذين ال يشاركون 
يف األعمـال العدائيـة، (أي املدنيـني بشـكل 

خـاص)، وينطبـق هـذا القانـون يف أوضاع 
فقـط،  املسـلحة  والرصاعـات  الحـروب، 
وتُعد قواعـُده ملِزمًة لجميع أطـراف النزاع 
سـواٌء أكانت دوالً أم جماعاٍت مسـلحة غري 

منضوية تحت لواء الدول». 
طالـب عني اإلنسـانية يف بيانه بتشـكيل 
لجنة تحقيـق دولية للتحقيق فيمـا ترتكبُه 
دول التحالـف وامليليشـيات التابعـة لها من 
جرائـم بحـق املدنيـني األبريـاء يف املناطـق 

املديريات الحدودية بمحافظة صعدة. 
ويف ختام بيانه أدان مرَكُز عني اإلنسـانية 
للحقـوق والتنميـة صمـَت املجتمـع الدويل 
والهيئـات واملنظمـات الدولية وعىل رأسـها 
األمـم املتحدة، التـي تقُف متفرجـًة إزاء ما 
تقرتُفـه دول تحالـف العـدوان ومرتِزقتهـم 

بحق اليمنيني. 

أخبار

جثد دسعَته لسصقء المتاشزئ ظتع اقخطفاف لمعاجعئ طثّططات افسثاء:

اجاحعاد وإخابئ 15 طعاذظًا بغظعط طعاجرون 
أشارصئ يف صخش جسعدّي سطى خسثة

جرغماان خقل أصضَّ طظ 24 جاسئ طصابض خمئ أطمغ طرغإ

الختئ تثغُظ وتضحــُش بافرصام سظ 3.258 طثظغًا جــصطعا شغ «التثود» خقل الُعثظئ
سغظ اإلظســاظغئ: صخُش المظاذص التثودغئ المثظغئ جرائُط ترب طضامطئ افرضان وتســاعجإ طتاضمئ دولغئ

طتاشُر أبني غضحُش تَتّرضات جثغثة عثُشعا إسادة اظاحار سظاخر «الصاسثة» اإلجراطغ يف املتاشزئ
 : أبغظ 

حذََّر محافُظ محافظة أبـني، اللواء صالح الجنيدي، 
مـن مخّطـط قديم جديـد لتحالـف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي يهدف إىل إعـادة إنعـاش األوراق 
التكفرييـة بشـقيها (داعـش والقاعـدة) يف املحافظة، 
وذلك يف سـياق التدوير امُلسـتمّر ألدوات العدوان للقيام 
بأدوارهـا املناطـة بها يف تمريـر مخّططـات واجندات 

أمريكا وبريطانيا وعمالئهما يف املنطقة. 
ويف ترصيحـات أدىل بهـا لوكالة سـبأ، أوضـح اللواء 
الجنيـدي أن هنـاك مخّططاً سـعوديٍّا أمريكيٍّا لتسـليم 
محافظة أبني لتنظيم القاعدة، وتعزيز نفوذ التنظيمات 
اإلجراميـة وإعـادة انتشـارها عـىل نطـاق واسـع يف 

املحافظة. 
وبـني املحافـظ الجنيـدي أن املؤامرة الجديـدة بدأت 

منذ إعالن عملية ما تسـمى «سهام الرشق» قبل أشهر، 
وتنفذهـا قـًوى مواليٌة للعـدوان يف املحافظـة بإرشاف 
سـعودّي مبـارش، وهو األمـر الـذي يؤّكــد أن تحالَف 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي اتخذ من الُهدنة 
املشـتعلة خالل األشهر املاضية فرصًة لتمرير تَحّركاته 
اإلعـداد  سـياق  يف  تأتـي  التـي  املشـبوهة  العسـكرية 

للتصعيد. 
وقال محافظ أبني: إن دول العدوان تسـتنزُف القوى 
الحيـة يف املحافظـة مـن خـالل تحويـل تلـك العمليـة 
الوهميـة إىل حرب اسـتنزاف مفتوحة تسـتهدُف أبناَء 
املحافظة املغرر بهـم واملرتِزقة من قبل العدوان لصالح 
قـوى اإلجـرام.  َوأََضـاَف «تصاعد الكمائن العسـكرية 
والهجمـات الداميـة خـالل الفـرتة األخـرية يف عدد من 
املناطـق التي زعمت بعض القوى تطهريها من عنارص 
اإلرهـاب، يأتـي يف إطـار التهيئـة لتسـليم املحافظـة 

للتنظيمات اإلجرامية». 
وأوضح أن فصائَل مرتِزقة العدوان بدأت باالنسحاب 
مـن بعض تلك املناطق يف محافظـة أبني لصالح تنظيم 
ا للتنظيم، وهو  القاعـدة، وهو ما يعد تسـليما تدريجيّـٍ
األمر الذي يؤّكـُد أن التَحّركات الجديدة لفصائل املرتِزقة 
يف ابـني وإعادة إنعـاش مقاتيل اإلصالِح يأتي يف سـياق 

تهيئة الظروف لتواجد منترش للتنظيمات اإلجرامية. 
ويف ترصيحاتـه حّمـل محافـظ ابـني اللـواء صالح 
الجنيـدي، دوَل العدوان مسـؤوليَة تحويل املحافظة إىل 
وكر لإلجرام وسـاحة رصاع مفتوحـة لتصفية املوالني 

لها ومعظمهم من أبناء أبني. 
وجـّدد الجنيـدي دعوتَـه لعقـالء املحافظـة إىل نبـذ 
الخالفـات وتوحيـِد الصفـوف إلنقـاذ املحافظـة مـن 
السقوط الكامل بيد التنظيم اإلجرامي برعاية سعوديّة 

وإيعاز أمريكي. 
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 : خاص 
َجـــدََّدت صنعـاُء تحذيراِتهـا لـدول العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي ورعاتها بشـأِن 
عواقِب اسـتمرار املماطلـة واملراَوغة ومحاوالت 
االلتفـاف عـىل مطالب واسـتحقاقات الشـعب 
اليمنـي، َحيـُث أّكــدت أن رفَض هـذه املطالب 
سـيؤدي إىل تَحّرك واسع النتزاع الحقوق يف إطار 
مرحلـة جديـدة من معركـة التحّرر سـتتضمن 

متغريات مفاجئة وصادمة للعدو. 
وأّكـد عضـو الوفد الوطني املفاوض عبد امللك 
العجـري أن صربَ الشـعب اليمني عىل األعداء بدأ 
ينتهي بعد ثماني سـنوات ُحرم فيها من حقوقه 

وثرواته الوطنية. 
وأوضـح أنـه «ال زال هناك بصيـُص أمل يف أن 

يذعـن العـدوان ملطالـب اليمنيـني» لكـن إذَا لم 
يحـدث ذلـك َفــإنَّ «كل مواطـن مدعـوٌّ ملعركة 
وطنية شاملة تقتلُع رؤوَس األعداء ومرتِزقتهم» 
يف إشـارة إىل التصعيد الواسع الذي سيرتتب عىل 

فشل املفاوضات. 
وكان قائـُد الثورة السـيد عبد امللـك بدر الدين 
الحوثـي أّكـد مؤّخراً أن صنعـاَء جاهزة للتَحّرك 
ضـد تحالـف العـدوان بخطـوات أوسـع وأكثر 

فاعلية من ُكـّل ما شهدته املراحل املاضية. 
ووّجهت صنعاُء خالَل الفرتة القصرية املاضية 
رسـائَل وعيـد وإنـذار شـديدة اللهجـة لتحالف 
العـدوان ورعاته، أّكــدت فيها أن رفض مطالب 
الشعب اليمني سيؤدي إىل تصعيد هو األكرب، وأن 
الجبهـة البحرية سـتكون جـزًءا محوريٍّا يف هذا 

التصعيد. 

يف السياق نفسه، أّكـد عضو املكتب السيايس 
ألنصار الله عيل القحوم أن سلوَك تحالف العدوان 
ورعاتـه هذا العـام اتسـم «باملراوغـة واملناورة 
املفضوحـة  واالزدواجيـة  الفارغـة  والوعـود 
والتعنـت الواضـح والرهـان عىل عامـل الوقت 

وإهدار الفرص وضيق الخيارات». 
َوأََضــاَف أنـه «ال بـد من تعديل هذا السـلوك 
ووقـف العدوان ورفع الحصـار وإنهاء االحتالل 
وتنفيـذ الحقـوق املرشوعة وتـرك اليمنيني لحل 

مشاكِلهم بدون َوصايٍة خارجية». 
وحـّذر القحوم مـن أن «العـاَم الجديـد قد ال 
يكـون مثَل أيٍّ من األعوام التي مضت، ال سـيما 
مع اسـتمرار العـدوان والحصار فمـا هو قادم 
سـيكوُن بعـون اللـه غريَ معهـوٍد وال مسـبوق 
وفيه من املفاجـآت التي ال تخطر عىل بال وال يف 

ُحسبان». 
ت معها  ت وتغـريَّ وأّكــد أن «املعـادالِت تغـريَّ
قواعُد االشـتباك وتعزَّزت عناُرص القوة وفرضت 

معادالت الرد والردع». 
وأوصلـت القيادُة الثورية والسياسـية مؤّخراً 
رسـائَل واضحـًة لـدول العـدوان وللـرأي العام 
باستحالة القبول باستمرار حالة الال حرب والال 
سـلم، ورفـض سـلوك املراوغة واملماطلـة الذي 
يمارسـه العدّو، كما أوضحت للوسـطاء أن عدم 
جدية واسـتعداد العـدّو لتلبية مطالب الشـعب 
اليمـن يجعُل الحديـَث عن السـالم والتهدئة بال 
معنى، وقـد لوَّحت القيادة العسـكرية بخيارات 
اسـرتاتيجية كربى قـد يتم اللجـوُء إليها النتزاع 
الحقـوق وفـرض السـيادة واسـتكمال معركة 

التحرير. 

 ق خروَج لفجرى السسعدّغغظ إق بخفصئ حاططئ وافطط الماتثة طسظغئ بالدشط سطى الرغاض

تقارير

خظساء: عظاك شرخئ أخرية لاظفغث ططالإ الغمظغني 
وطا بسثعا جغضعن طثاطفًا وخادطًا لطسثو

السةري: إَذا اجــامر الاسظُئ جاظططص طسرضئ وذظغئ حاططئ قصاقع رؤوس افسثاء والمرتِجصئ
الصتــعم: اإلخراُر سطى المراوغئ والمظاورة جــاضعن تثاسغاته ضئغــرًة والسام الصادم ططغء بالمفاجآت

املرتدى: السسعدّغُئ تاسّمُث سرصطَئ تظفغث اّتفاق 
تئادل افجرى إلذالئ أطث طساظاتعط

سئث الطعغان غطاصغ العشَث العذظغ املفاوض ملظاصحئ املساةثات يف الغمظ واملظطصئ

 : خاص 
أّكـد رئيُس اللجنة الوطنية لشؤون األرسى، عبد 
ًدا؛  القـادر املرتـىض، أن ملف األرسى ال يـزال مجمَّ
بَسبِب تعنت النظام السـعودّي وإرصاِره عىل منع 
إجراء تنفيذ اتّفاق التبادل الذي تم توقيعه يف مارس 
املـايض، مطالبـاً األمم املتحـدة بممارسـة دورها 

والضغط عىل الرياض لتنفيذ االتّفاق اإلنساني. 
وقـال املرتـىض إن «ِملـفَّ األرسى ال زال مجمداً 
منـذ مارس املـايض ولم يحصل فيـه أي تقدم رغم 
التوقيـع عىل اتّفاق ينص عىل تبادل أكثر من ٢٢٠٠ 

أسري من الطرفني برعاية أممية». 
إىل  أوعـز  السـعودّي  «النظـام  أن  وأوضـح 
مرتِزقـة العـدوان رفض وعرقلـة تنفيـذ االتّفاق» 

وأن «السـعوديَّة تتحمـل مسـؤولية هـذه العرقلة 
املتعمدة». 

ومنـذ مارس املـايض جرت العديُد مـن اللقاءات 
لتنفيـذ االتّفاق الـذي يُفرتَُض أن يكـوَن األكربَ من 
نوعه منذ بدء العدوان، لكن السـعوديَّة ظلت تراوغ 
وتعرقـل التنفيـذ، فيمـا تخلـت األمـم املتحدة عن 
دورها كراٍع لالتّفاق؛ تواطؤاً مع النظام السعودّي. 
وأّكــد املرتىض يف حديـث للمسـرية أن «النظام 
السـعودّي يضع العيص يف دواليـب صفقة التبادل، 
َحيـُث يدفـع بمرتِزقته يف مأرب لطرح اشـرتاطات 
إىل أن السـعوديّة هـي  وأسـماء جديـدة» ُمشـرياً 

املمسكة بهذا امللف بشكل كامل. 
وأضـاف: «كنا نأمـل بحلول نهايـة العام ٢٠٢٢ 
أن نغلـق ملف األرسى وننهي معانـاة أرسهم لدى 

األطراف جميعاً». 
وتبذُُل اللجنُة الوطنية لشـؤون األرسى برئاسـة 
املرتـىض جهـوداً متواصلة يف سـبيل تحريـك املياه 
الراكـدة يف هـذا امللف اإلنسـاني وإجـراء صفقات 
تبادل، وتؤّكـد باسـتمراٍر أنها عىل استعداد لتنفيذ 
تبـادل شـامل وكامـل، غـري أن تحالـف العـدوان 
يسـتخدم هذا املِلـف للمراوغة السياسـية، ويعمل 

عىل إبقائه معلقاً الستثمار معاناة األرسى. 
وأوضـح املرتـىض أن صنعـاَء عـىل تواُصـٍل مع 
الطرف السعودّي يف هذا الشأن، مؤّكـداً أن «األرسى 

السعودينّي لن يخرجوا إال بصفقة شاملة». 
وكان املرتـىض قـد كشـف يف وقـت سـابق أن 
السـعوديَّة تحـاول االلتفاَف عىل االتّفـاق الذي تم 
التوقيـع عليـه يف مارس املـايض؛ ِمن أجـل إخراج 

أرساها فقط. 
ولفت املرتـىض إىل أن هذا العاَم كان األقلَّ إنجازاً 
عىل مسـتوى تبادل األرسى؛ ألَنَّ النظام السـعودّي 
تعمـد تعطيَل العديـد من صفقات التبـادل املحلية 
التـي كانـت اللجنـة الوطنيـة تنجـح يف إبرامهـا 
بوسـاطات محلية.  وأّكـد أن «األمم املتحدة معنية 
بممارسة املزيد من الضغوط عىل الطرف السعودّي 
ومرتِزقته لتنفيذ صفقة تبادل األرسى التي تضمن 

٢٢٢٠ أسرياً من الطرفني»
ويعترب ِملف األرسى من أبرز شـواهد تعنت دول 
العـدوان ومرتِزقتها ورفضهم لتوّجـهات السـالم 
الفعـيل وتواطـؤ األمم املتحدة معهـم يف ذلك؛ كونه 
ا إنسانيٍّا خالًصا لكنهم يرصون عىل استخدامه  ِملفٍّ
كورقة سياسية ولو عىل حساب مصلحة أرساهم. 

 : خاص 
التقى وزيُر الخارجيـة اإليراني، أمري 
عبـد اللهيان، الوفـَد الوطنـي املفاوض 
برئاسـة ناطق أنصـار اللـه محمد عبد 
السـالم، يف العاصمة الُعمانية مسـقط، 
ملناقشـة  املنـرصم؛  األسـبوع  نهايـَة 
األوضاع واملتغريات عىل مسـتوى اليمن 

واملنطقة. 
وقـال رئيـس الوفـد الوطنـي إنه تم 
املسـتجدات  اسـتعراض  اللقـاء  خـالل 

السياسية محلياً وإقليمياً. 
وبارك الوفُد الوطني لوزير الخارجية 
اإليراني تجـاُوَز الجمهورية اإلسـالمية 
أحـداَث الشـغب األخرية والتـي دعمتها 

وإرسائيـل  أمريـكا  عليهـا  وراهنـت 
وذيولُهمـا يف املنطقة، مؤّكــداً أن إيران 
ووعـي  ومسـؤوليها  قيادتهـا  بحكمـة 
شـعبها تؤّكــُد أنهـا أقـوى مـن ُكــّل 

املؤامرات. 
وأّكـد عبد السـالم أن الشـعب اليمني 
اإلسـالمية  الجمهوريـة  جهـود  يثمـن 

اإليرانية يف دعمه والوقوف إىل جانبه. 
َد عبد اللهيـان التأكيَد عىل  بدوره َجـدَّ
اليمنـي  الشـعب  لصمـود  إيـران  دعـِم 

وموقفه العادل يف الدفاع عن حقوقه. 
وشـّدد عـىل وجـوِب رفـع الحصـاِر 
اإلجرامـي املفروض عىل اليمن كرضورٍة 
إنسـانيٍة ملحٍة؛ لتخفيف معاناة الشعب 

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

اجاحعاُد وإخابئ 3 طعاذظني باظفةار لشط طظ طثطفات السثوان بالتثغثة

جائصع الظصض البصغض غظّثدون باظاعاضات وتسسفات طغطغحغا اقظاصالغ داخض طغظاء سثن املتاّطئ

شساُد رئغج تضعطئ املرتِجصئ وظةطه غاخّثر سظاوغَظ الختش السربغئ والشربغئ

الختُئ الساملغئ ُتتثِّر طظ أدوغئ ططعبئ لسقج السرذان تظاحر يف افجعاق الغمظغئ

 : التثغثة
تحّولـت مخلفـاُت العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي، مـن األلغام 
والقنابل العنقودية املحرمة، إىل كابوٍس يومّي يورق حياة السـكان يف اليمن، 

وسط صمت دويل وأممي مخٍز ومعيب. 
ويف جديد تلك الجرائم، استشهد مواطن وأُصيب اثنان بجروح بليغة، أمس 
الجمعـة، إثـر انفجار لغـم أريض من مخلفـات العدوان يف مدينـة الدريهمي 

بالحديدة، التي تعد أكثر املحافظات اليمنية تلوُّثاً بتلك املخلفات. 

وكان قـد أُصيـب طفـالن شـقيقان، األحـد الفائـت، يف مديريـة التحيتا 
بمحافظـة الحديـدة جـراء انفجار لغـم من مخلفـات العدوان، كمـا أُصيب 
مواطنـان جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية للعدوان 

يف مديرية الحايل باملحافظة ذاتها. 

 : طاابسات
تواصل ميليشـيا ما يسـمى االنتقايل التابعة لالحتالل 
اإلماراتـي انتهاكاِتهـا وتعسـفاتها بحق العـرشات من 
سـائقي النقـل الثقيـل، وذلك مـن خالل فـرض إتاوات 
وجبايات غري قانونية مقابل دخولهم جمارك ميناء عدن 

لنقل البضائع. 

وبحسب سائقي النقل الثقيل، َفـإنَّ ميليشيا االنتقايل 
املكلفة بحراسـة امليناء أصبحت تمتهن البلطجة وفرض 
الجبايات عىل السـائقني وتحصيلها منهم بالقوة مقابل 

دخول الناقالت الجمارك دون أي مصوغ قانوني. 
وأوضـح أحد سـائقي النقـل الثقيل يف فيديـو تناقله 
ناشـطون عىل مواقـع التواصل االجتماعـي، أمس األول 
الخميـس، أن وقاحـة االنتقـايل يف فـرض الجبايـات لم 
يسبقهم أحٌد يف أخذ األموال بالقوة، ومنعهم من الدخول 

إالَّ بعـد دفع اآلالف عىل ُكـّل وسـيلة نقـل، مبينًا أن تلك 
امليليشـيا تمارس االنتهاكات ضد السـائقني يف الجمارك 
وامليناء بشـكل مسـتفز، مؤّكـداً أن السـائقني يموتون 
قهـراً؛ بَسـبِب ما اسـموها التعسـفات التي تمارسـها 

املليشيا يف مدخل الجمارك. 
هـذا وتصـل إيـراداُت مينـاء وجمـارك مينـاء عـدن 
لصالح ما يسـمى االنتقايل منذ العام ٢٠١٩، إىل أكثر من 
٦٠٠ مليـون ريال يمني، بما يعادل مليـون دوالر يوميٍّا، 

وإيداعهـا يف حسـابات لـدى رشكات رصافـة بأسـماء 
قيادات ونافذين موالني لالحتالل اإلماراتي، دون توريدها 

إىل مركز عدن. 
التجـار  دعـوات  أمـام  االنتهـاكاُت  هـذه  وتأتـي 
أمـام  الحديـدة  مينـاء  فتـح  رضورة  إىل  واملسـتوردين 
بضائعهم التجارية؛ بَسبِب ارتفاع تكاليف النقل وفرض 
الجبايات واإلتاوات من قبل ميليشـيا االنتقايل من ميناء 

عدن وعىل طول الطريق التي تسيطر عليها. 

وجط دسعات الاةار والمساعرغظ إلى جرسئ شاح طغظاء التثغثة أطام بدائسعط:

شغما ختغفئ طشربغئ تضحُش اطاقك «إغاد طسغظ» شظثصًا جغاتغًا سطى حاذأ طرجغطغا الفرظسغئ:

 : طاابسات
تصّدر فسـاُد رئيس حكومة املرتِزقـة، معني عبدامللك 
ونجلـه، عناويـن الصحـف الغربيـة واألجنبيـة، بعد أن 
فاحت رائحتُها النتنة وأزكمت األنوف، وتحول إىل فسـاد 
عابٍر للقارات، يف ظل وضع معييش صعب يعيشه سكان 
املحافظات الجنوبية املحتّلة وصلت َحــّد بيع أعضائهم 
البرشية ومقتنياتهم الشـخصية؛ ِمن أجل الحصول عىل 

لقمة العيش. 
ويف جريمة فساد جديدة، سلطت وسائل إعالم مغربية 
الضوَء عىل امتالك نجل رئيس حكومة املرتِزقة، مرشوعا 
سـياحيا ضخما عىل ساحل مدينة مرسـيليا الفرنسية، 
بعد أن اشـرتاه مؤّخراً من رجل األعمـال املغربي فرحان 

بن عيشة. 
وقالت صحيفة «املسـاء» املغربية: إن الفندق سـجل 
باسـم إياد معـني عبدامللك سـعيد الوحـش، نجل رئيس 
حكومة الفنادق، البالغ مـن العمر ١٩عاماً، وذلك ضمن 
صفقـة بلغت املاليني من اليـورو، مبينة أن رجل األعمال 
املقيـم يف الخارج محمد عقل الشـهاب، الذي أرشف عىل 
ة باملرتِزق  صفقة الرشاء، ويتوىل غسـيل األمـوال الَخاصَّ

معني عبدامللك. 
إىل ذلـك علـق إعالميـون وصحفيون يمنيـون عىل ما 
أوردتـه الصحيفـة املغربيـة، قائلـني: إن املرتـِزق معني 
عبدامللـك يعمـل ضمـن مصالح أقـل ما يمكـن وصفها 
بالقـذرة، مؤّكـديـن أن هنـاك لوبـي فسـاد تقف خلف 

رئيس حكومة الفنادق َوتعمل عليها مافيا بدعم وحماية 
قـوى إقليمية، مبينني أن أدوات رخيصـًة وجدت بجانب 
الخائن معني عبدامللك تنفذ ما يطلب منهم دون االلتفات 
إىل مـا سـيكون عليه الحال نتيجة اتِّخـاذ خطوات تخدم 
مـن يعمل معني عـىل خدمة بينمـا نتائجها عـىل اليمن 

واقتصادها كارثية. 
وكان تقرير فريق الخـرباء األممي املرفوع إىل مجلس 
األمن، قد اتهم املرتِزق معني عبدامللك، بالتورط يف غسـيل 

األمـوال والتالعـب الحاصل يف نصف مليـار دوالر من ما 
تسمى الوديعة السعوديّة خالل العام ٢٠٢٠م. 

واستقدم رئيس حكومة املرتِزقة حينها رجل األعمال 
محمـد شـهاب، مـن األردن إىل عـدن ملواجهـة فضيحة 
تورطه بقضايا الفسـاد املختلفة، َحيُث يحمل «شهاب» 
الجـواز الربيطانـي، وهو مولـود ألم بريطانية ويحتفظ 
بعالقات وطيدة مـع دوائر غربية عديدة، إذ يقوم بحلقة 
الوصـل بني املرتِزق معني عبدامللـك، وجهات غربية، كما 

حاول عبُدامللك فرَض «شـهاب» ليكون وزيراً لالتصاالت 
يف حكومتـه إال أن جهـاٍت محسـوبًة عـىل «»اإلصالح»» 

أفشلت ذلك الرتشيح. 
وتربـط املرتِزق معـني عبدامللك برجـل األعمال محمد 
شهاب رشاكٌة يف العديد من االستثمارات، أهمها تأسيس 
 B. Electromecha” رشكـة اتصـاالت يف إثيوبيـا باسـم
International Projects“، التي يستثمر فيها عن طريق 
ناظـم الصغري املنتمي لرشكـة الصغري للمقـاوالت التي 
يستخدمها رئيس حكومة الفسـاد، كالفتة الستثماراته 

يف عدة مجاالت. 
من جانب آخر، كشـفت وسـائل إعالم فرنسية، أمس 
األول الخميـس، عـن حجـم ثـروة نجل رئيـس حكومة 

املرتِزقة التابعة لتحالف العدوان. 
وقالت صحيفة «لوبوان» الفرنسـية، إن نجل املرتِزق 
معني عبدامللك، «إياد»، البالغ من العمر ١٩ عاماً، يعد من 
أغنـى عرشة أطفال يف العالـم، بثروة تجاوزت ٢٥ مليون 

دوالر. 
وأوضحـت الصحيفـة يف تقريـر لها، أن نجـل رئيس 
حكومـة الفنـادق يمتلك حسـابات بنكيـة يف العديد من 

الدول بينها مرص وفرنسا وبريطانيا. 
وسـبق أن تناولت الصحيفة الفرنسـية، اسـتثمارات 
نجـل رئيس حكومة املرتِزقـة يف البلـد األُوُروبي، منذ أن 

كان عمره ١٥ عاماً. 
يُذَكُر أن رئيَس حكومة املرتِزقة معني عبدامللك اشرتى 
مؤّخـراً فيال جديدًة يف مرص بقيمـة ٢٫٣ مليون دوالر إىل 
جانب قرص آخر اشرتاه بقيمة ٨ ماليني و١٤٦ ألف دوالر. 

 : طاابسات
العامليـة،  الصحـة  منظمـُة  حـّذرت 
من تـداُوِل دفعـٍة ملوثـة لدواء يسـتخدم 
لعـالج الرسطـان وأمراض املناعـة الذاتية 
يف لبنـان واليمـن، بعـد إجـراء اختبـارات 
ميكروبيولوجيـة عـىل القواريـر املختومة 

املتبقية من الدواء. 
وأصـدرت املنظمـة بيانـاً، أمـس األول، 
بشـأن عثورهـا عـىل دفعـة ملوثـة مـن 
منتـج «ميتوتريكسـات» بعيـار ٥٠ ملـغ 
نتائـج  أن  أوضحـت  حـني  يف  البلديـن،  يف 
االختبـارات كشـفت عـن وجـود بكترييـا 
 Pseudomonas) الزنجاريـة»  «الزائفـة 
aeruginosa)، وهـو مـا يـدل عـىل تلـوث 

املنتجات. 
وينـدرج دواء «ميتوتريكسـات» ضمن 

قائمة منظمة الصحـة العاملية النموذجية 
عـالج  عامـل  وهـو  األََساسـية،  لألدويـة 
كيميائـي كابـت لجهاز املناعـة، ويوصف 

لعالج الرسطان وأمراض املناعة الذاتية. 
وعدوى الزائفـة الزنجارية التي تصيب 
مجرى الـدم هي عدوى خطـرية يمكن أن 
تـؤدي إىل الوفاة، ويمكـن ألي منتج ملوث 
يحقن مبارشة يف الجسم أن يشكل مخاطر 

شديدة عىل املرىض. 
من جانب آخر، لفت البيان إىل أن رشكة 
التصنيـع أّكـدت ملنظمة الصحـة العاملية، 
أن املعلومـات املتعلقة برقم الدفعة وتاريخ 
التصنيـع وتاريخ انتهاء الصالحية املشـار 
إليها يف التنبيه، مطابقة ملا يرد يف سجالتها 
الداخلية، إال أنها لـم تحصل حتى اآلن عىل 
عينـات مـن املنتجات املشـتبه فيهـا لكي 

تجري عليها اختباراتها التأكيدية. 

فيمـا قالـت املنظمـة الدوليـة إنه ”من 
املفـرتض أن يتم بيع هـذه الدفعة حرصياً 
يف األسـواق الهنديـة، وأن الكمية املوجودة 
يف لبنـان واليمـن تم اسـتريادها من خارج 
سلسـلِة التوريد املنظمة؛ لـذا َفـإنَّ رشكة 
سـالمة  تضمـن  أن  يمكنهـا  ال  التصنيـع 

املنتج. 
وشـّددت املنظمة عىل رضورة الكشـف 
عـن املنتجات امللوثة وسـحبها من التداول 
ملنع إلحاق األذى باملـرىض، داعية إىل زيادة 
الرتّصد وتوخي الحذر عىل مستوى سالسل 
التوريـد يف البلـدان واألقاليم التـي يُحتمل 
تأثرهـا بهـذا املنتج، كما نصحـت املنظمة 
بزيـادة املراقبـة عـىل مسـتوى األسـواق 
العشـوائية، وحثت السلطات املختصة عىل 
إخطاِرها فوًرا يف حال اكتشف هذا املنتج يف 

أسواق بلدانها.
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تتالُش السثوان غآّضـُث تمسضه بالاخسغث بسث اتاةازه 4 جفظ 
طتمطئ باملحاصات الظفطغئ

 : خظساء
َد تحالُـُف العدوان األمريكي السـعودّي  َجــدَّ
ـِكه بالتصعيد وبعَده  اإلماراتي تأكيَده عىل تمسُّ
عـن ُكــلِّ مسـاع السـالم، بعـد أن وازى، أمس 
الجمعـة، ُكــلَّ الخروقـات والجرائـم بقرصنة 
جديـدة طالـت أربع سـفن محملة باملشـتقات 
النفطية، وهـو األمر الذي يؤّكــد وصول جهود 
السالم التي تحتضنها صنعاء، إىل طريق مسدود. 

وأوضـح الناطـق الرسـمي للرشكـة عصـام 
املتـوكل، أمـس الجمعـة، يف بيـان مقتضـب أن 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي ويف تجاهل 
واضـح للمعانـاة اإلنسـانية للشـعب اليمنـي، 
احتجز أربع سـفن وقود رغم تفتيشها القرسي 

يف جيبوتي. 
وأَشاَر إىل أن السـفن املحتجزة تشمل سفينة 
البنزيـن «يس أدور» وسـفينة املـازوت «جولف 
ايتوز» وسـفينتي الديـزل «برنسـيس خديجة، 

وسوبرانو سريين». 
وحمل الناطق الرسمي للرشكة تحالف 
العدوان واألمم املتحدة املسؤولية الكاملة 

عن األرضار املرتتبة عىل الحصار. 
ومجلـس  الـدويل  املجتمـع  وطالـب 
األمن واملنظمات الحقوقية واإلنسـانية 
بالضغـط عىل تحالـف العـدوان واألمم 
املتحدة لإلفراج عن سفن الوقود ومنع 

القرصنة عليها. 

شغ وصفات اتاةاجغئ أّضـثت سطى أعمّغئ تماغئ الةئعئ الثاخطغئ طظ اقخاراق:

ططالُإ حسئّغئ يف خظساء واملتاشزات بافسغض الثغارات القزطئ قجاسادة التصعق والرد سطى الاخسغث السثواظغ

إظعاُء بقبئ بارات يف إب وتأضغثاٌت سطى أعمّغئ وتثة الخش يف طعاجعئ السثوان

 : طتاشزات
بعـد تصاُعـِد الجرائـم والخروقات 
يقوُدهـا  التـي  التصعيـد  ومسـاعي 
تحالُـُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، خرج أحراُر العاصمة وعدٍد 
مـن املحافظـات، أمـس الجمعـة، يف 
وقفـات احتجاجية، فوَّضـت القيادُة 
الثورية والسياسـية باتِّخاذ الخيارات 
املناسـبة السـتعادة حقوق اليمنيني، 
وحمايـة الجبهـة الداخليـة مـن أي 

اخرتاق. 
ومـن صنعـاء، نُظمـت يف مديريـات 
أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أمس 
الجمعة، وقفات احتجاجية عقب صالة 
الجمعة، للتنديـد بمماطلة دول تحالف 
العدوان يف دفع مرتبات املوظفني وإنهاء 

الحصار عىل الشعب اليمني. 
الوقفـات،  يف  املشـاركون  واسـتنكر 
اسـتمرار قـوى العـدوان يف محاوالتها 
وعرقلـة  السـيادية  الثـروات  لنهـب 
صفقات تبـادل األرسى، مؤّكـدين عىل 
أهميّـة االسـتمرار يف التصـدي للعدوان 

وإفشال مخّططاته. 
وأشاروا إىل أن الشعَب اليمنيَّ املتسلَح 
مخّططـات  كافـة  سيفشـل  بالوعـي 
العـدوان األمريكي السـعودّي وحمالته 
التضليلية التي تهدف إىل تمزيق النسيج 

االجتماعي والتغطية عىل جرائمه. 

وأّكــد أبنـاُء العاصمة االسـتمراَر يف 
النفـري العـام لرفـد الجبهـات بالرجال 

واملال، ودعم الصناعات العسكرية. 
ودعت بياناٌت صـادرة عن الوقفات، 
مرتبـات  رصف  لرسعـة  العـدوان  دوَل 
موظفي الدولة وإيقاف العدوان وإنهاء 
الحصـار، مؤّكـدة وقـوف الجميع ضد 
ُكـّل من تسـول له نفسه املساس بأمن 

الوطن واستقراره. 
والسـاحل  التهامـي  السـهل  وإىل 
الغربي الذي يشـهد تَحـّركات أمريكية 
مشـبوهة، نُظِّمت يف مديريات الحديدة، 
أمس وقفات احتجاجيـة أّكـدت أهميّة 
تعزيز الوعي للحفاظ عىل وحدة الجبهة 
اسـتهداف  ملحاوالت  والتصدي  الداخلية 
انكشـاف  بعـد  املجتمعـي  النسـيج 
مرشوعـه التدمـريي وأطماعـه يف نهب 

ثروات وخريات البالد. 
وأوضـح املشـاركون يف الوقفـات أن 
معركـَة الشـعب اليمنـي مع العـدواِن 
معركـُة انتزاع سـيادة البـالد وخروجه 
مـن الَوصاية والتبعية من خالل حشـد 
الجهـود ملواجهته وكرس ما يُراهن عليه 
مـن أهـداف الخـرتاق نسـيج املجتمع 

اليمني وخلخلة الصف الداخيل. 
إىل  الوقفـات،  كلمـاُت  وأَشـاَرت 
إليـه  لجـأ  التـي  العـدوان  مخّططـات 
بعد فشـله عسـكريٍّا عىل مـدى ثمانية 
أعوام، ما يضع الجميع أمام مسـؤولية 
العـدوان  تحالـف  مؤامـرات  مواجهـة 

وخـوض املعركة املصرييـة لدحر الغزاة 
واملحتّلني. 

ونبـه أبنـاء محافظة الحديـدة، من 
الشـائعات  وراء  االنجـرار  خطـورة 
ودورهـا يف خدمة أهداف العـدّو وأثرها 
حساسـة  مرحلـة  يف  املجتمـع  عـىل 
تسـتدعي من الجميـع تعزيـَز اليقظة 
والوعـي العـام تجـاه ما تحيكـه قوى 

العدوان من مؤامرات. 
وأعلنـت الوقفـات يف بيـان، تأييَدها 
الوطنـي  الوفـد  رئيـس  لترصيحـاِت 
املفـاوض برفـض الُهدنـة والُجهوزيـة 
واالسـتعداد التـام للرد عـىل مخّططات 
دول تحالف العدوان ومماطلتها يف دفع 
املرتبات وإيقـاف عدوانها العبثي ورفع 
الحصار، الفتًة إىل أن الشعَب اليمني بات 
اليـوم أكثر وعيـاً وإدراكاً تجـاه أطماِع 

العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، 
ونهبه نفط وثروات البالد وإنشاء قواعد 
عسـكرية يف املحافظـات املحتّلة فضالً 

عن مخّططات التجويع واإلذالل. 
َد أبنـاُء الحديـدة التأكيـَد عـىل  وَجـدَّ
وقوفهم إىل جانب أبطال الجيش ورجال 

األمن ودعم معركة االنتصار للوطن. 
وأّكـدوا يف بيان الوقفات أن استهداَف 
مواقـع مصالح دول العدوان هو الخيار 
الوحيد إليقاف ما يتعرض له أبناء اليمن 

من عدوان وحصار. 
واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  وحّمـل 
الحقوقيـة الدوليـة، املسـؤولية جـراء 
استمرار صمتها والعمل بسياسة الكيل 
بمكيالني تجـاه ما يعمد إليـه التحالف 
مـن  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
ممارسـات لتمريـر مشـاريع االحتالل 

وتجويـع ماليـني اليمنيـني والقرصنـة 
البحريـة عىل سـفن الوقـود، فيما دعا 
بيان الوقفات، أبناء الشـعب اليمني، إىل 
مواجهة الشـائعات بوعـي وبصرية من 
منطلـق الشـواهد واملعطيـات امليدانية 
واالنتصـار للقضيـة وتفويـت الفرصة 
عـىل أوهـام العـدّو يف اختـالق معـارَك 
للتأثري عـىل العنفوان الشـعبي املتأصل 

لليمنيني. 
وعىل خط مـواٍز، نُظِّمت يف محافظة 
حّجـة وقفاٌت شّددت عىل أهميّة تعزيز 
للعدوان  للتصدي  والتالحـم  االصطفاف 
ومسـاعيه لنهب ثـروات البالد وحرمان 

الشعب اليمني من االستفادة منها. 
باملمارسـات  املشـاركوَن  ونـّدد 
اإلجرامية لدول العـدوان لزيادة معاناة 
الشـعب اليمنـي من خـالل منع رصف 
مرتبـات املوظفـني وتشـديد الحصـار 

االقتصادي. 
وحذرت بيانـات صادرٌة عن الوقفات 
من مغبة االنجرار وراء الشـائعات التي 
تبُثُّهـا دوُل العـدوان لتمزيـق النسـيج 

االجتماعي. 
وجددت البيانات التأكيَد عىل استمرار 
وقوف أبنـاء وقبائل محافظة حّجـة إىل 
جانب أبطال الجيـش دفاعاً عن الوطن 

وأمنه واستقراره. 
وأّكـدت االسـتمرار يف رفـد الجبهات 
بالرجال والعتاد حتى تحرير ُكـّل شـرب 

من أرض اليمن من الغزاة واملحتّلني. 

 : ’إب
تتواَصـُل الُجُهـوُد العظيمـة التـي يبذُلُها رئيُس 
املنظومـة العدليـة العليا، عضو املجلس السـيايس 
األعىل، محمد عيل الحوثي، وقيادُة السـلطة املحلية 
بمحافظة إب، يف توحيد الصف اليمني ولم الشـمل 
ونبـذ الخالفـات والقضـاء عـىل الثـارات والفتـن 
وقضايـا االقتتـال والتناحر، َحيُث توجـت الجهود 
املبذولة طيلة األسبوعني املاضيني والتي أنهت أكثر 
ام، تمّكنت وسـاطٌة  مـن ١٥ ثأراً خالل فرتة ١٠ أَيـَّ
قادهـا الحوثي ومحافظ صالح وعدد من املشـايخ 
األول  أمـس  الوسـطى،  واملناطـق  اب  بمحافظـة 
الخميـس من إنهاء قضيتي قتل يف مديرية حبيش، 

وأُخرى يف املخادر. 
ومـن حبيـش، شـملت القضيـة األوىل، التي تم 
حلهـا، آل الهتار وآل الشـهاب، التـي راح ضحيتها 
أربعة قتىل من القبيلتني، والثانية بني أبناء العمومة 
من بني السـمعويل، باإلضافة إىل ُصلح قبيل آخر يف 
قضية قتـل بمديرية املخادر بـني بني صالح وبني 

الهتار. 
ويف الصلحني يف حبيش اللذين تقّدمهما محافظ 
إب، عبدالواحـد صـالح، أعلـن أوليـاُء دم املجنـي 
عليهمـا، يحيـى محمـد عبدالله الشـهاب ومحمد 
فيصـل محمـد الطاهر الشـهاب، التنـاُزَل والعفَو 
عن الجناة من آل الهتـار، وباملقابل أعلن أولياء دم 
املجني عليهما، محمد عبدالله عيىس الهتار ورشاد 

عبداللـه محمد عيـىس الهتار، التنـازل والعفو عن 
الجنـاة من آل الهتـار، كما أعلن أوليـاء دم املجني 
عليه، محمد حمود يحيى عبده السـمعويل، التنازل 
والعفَو عن الجاني، عبدالله محمد أحمد السمعويل. 
ويف الصلح القبيل باملخادر، أعلن أولياُء دم املجني 
عليـه، شمسـان عيل صالـح، التنـازل والعفو عن 
الجانـي، محمد عيىس الهتـار؛ ترشيفاً للحارضين 
وللساعني يف هاذين الصلحني، ويف مقدمتهم عضو 
السـيايس األعىل ومحافـظ إب، وامتثاالً لتوجيهات 
قائد الثورة بالتصالح والتسامح بني أبناء املجتمع، 
وحل القضايا، وتوحيد الصف الداخيل ضد العدوان 

ا عضـو املجلـس السـيايس األعىل  وأذنابـه.  وحيـَّ
فة ألبناء مديريتَي حبيش واملخادر يف  املواقـَف املرشِّ
مواجهة العدوان الظالـم.. داعياً إىل أن يتجَه أحراُر 
هذا البلد إىل التوحد وتعزيز اللحمة الوطنية، وإنهاء 
بقيـة القضايـا والثـارات، وفتـح صفحـة جديدة 
عنوانها املحبة والتكامل والتفاهم والعيش الكريم. 
وقال عضو املجلس السـيايس األعـىل: «نريد أن 
يكـوَن مجتمُعنـا خالياً مـن الثـارات واالختالفات 
والرصاعات، ويتوّحد الجميع ضد املؤامرات والعدّو 
الخارجي الذي طغى وتجّرب واستبد بشعبنا ودّمـر 

مقدراِتنا ونهب ثرواِتنا واحتل أجزاًء من بلدنا». 

وأَشاَر إىل أنه «لوال وقوُف أحرار هذا البلد بقلوب 
صافيـة وعزائـم ال تلـني وإيَمــان راسـخ وثبات 
منقطع النظري ملواجهة هذا العدّو لكان اليوم بلُدنا 
وشـعبنا مرتعاً للفـوىض واالقتتـال والنهب املنظَّم 

للمقدرات والثروات». 
املؤامـراِت  مـن  الحوثـي  عـيل  محمـد  وحـّذر 
واملخّططـات الخبيثة التي يسـعى العـدّو منذ مدة 
إىل تنفيذهـا السـتهداف الجبهـة الداخلية والصف 
الوطني، وسـعيه الحثيـث إلثارة الفتـن والنعرات 
املختلفـة وبـث الشـائعات وتأجيـِج األوضاع عرب 
اسـتغالل القضايا والثارات املجتمعية.. مؤّكـداً أن 
مسـاعي العدّو ومؤامراته فشلت وسقطت بفضل 
وعـي وثبـات أحرار هـذا البلد، الذيـن حرصوا عىل 

التالحم ووحدة الصف الداخيل. 
من جانبه، أشـاد محافُظ إب بالـروح واملبادرة 
الطيبة من ِقبل أبنـاء وقبائل هذه املحافظة إلنهاء 
القضايا والثـارات فيما بينهم، وحرصهم الشـديد 
عىل اإلخـاء واملحبـة والتعايـش والسـالم.. مثمناً 
ُكــلَّ الجهـود التـي سـاهمت يف َحــّل الكثري من 
قضايا القتل، التي كانت شـائكًة يف هذه املحافظة، 
ويف املقّدمـة تلك الجهود الكبرية التـي بذلها عضو 

املجلس السيايس األعىل، رئيس املنظومة العدلية. 
ودعـا املحافـُظ صـالح ُكــلَّ مشـايخ ووجهاء 
املحافظة إىل القياِم بمسؤولياتهم الدينية والوطنية 
واألخالقية، واإلسهاِم أكثَر يف َحـلِّ القضايا وإنهاء 

الرصاعات والثارات وتعزيز اللُّحمة الوطنية. 



6
السبت

العدد

7 جمادى اآلخرة 1444هـ..
31 ديسمرب 2022م

(1556)
تقرير 

 : سئاس الصاسثي

مهما تحدثنا عن الشـهداء فلـن نفيَهم 
هـم، فال الكلمـات تنفـع وال العبارات  حقَّ
تكفـي إلنصافهم، فهـم النجـوم املضيئة 
التي زينت طريق الحق، وهم املشاعل التي 
أوقـدت مالمح النرص، وهم الذين رسـموا 
لوحة الصمود األُسـطوري للعـام الثامن، 
وجـه  يف  املتتاليـة  االنتصـارات  وحّققـوا 
العـدوان ولوالهم ملـا تحّقق هـذا التمكني 
ويجب أن يبادلهم املجتمع الوفاء والتقدير 
تجـاه أرسهـم وذويهم، وهم من سـطروا 
أروع مالحـم البطولة والوفـاء والتضحية 
بأغىل ما يملكون، وباعوا أنفسهم رخيصًة 
يف سبيل الله ويف سبيل عزة وكرامة وحرية 
الوطـن، وال بد أن يبادلهـم الجميُع الوفاَء 
لهم  بالوفاء والتضحية بالتضحية، فهنيئاً 
هذا الدرب، وطوبى لهم جناَن السماوات. 

ويف هـذا الصدد ومن بني أبـرز الخالدين 
الذيـن بذلـوا أرواَحهـم رخيصًة يف سـبيل 
الدفـاع عـن الوطـن وكرامتـه تأتي قصة 
الشـهيد عبداللـه عـيل إسـماعيل طامـي 
املؤيد، واسمه الجهادي أبو يارس من أبناء 
مديرية وشـحه محافظة حّجــة متزوج 
ولديه سته أوالد، ومستواه العلمي أكاديمي 
«طبيب»، والتي امتألت بالذكريات والعمل 
الـدؤوب يف سـبيل الله وانبثقـت صفحات 
مرشقـة وخالـدة، َحيُث كان الشـهيد عىل 
درجٍة عالية من الخوف من الله سـبحانه 
وتعاىل لدرجة أنه لم يعد يخىش أحداً سوى 
الله عـز وجل، ولم يكن يبايل أبداً بسـطوة 
وال  واملسـتكربين  والجائريـن  الظاملـني 
بجربوتهم وال بطغيانهم، منذ أن انطلق يف 

املسرية القرآنية. 
 

وأسمالــه  املســرية  إىل  اظدماُطــه 
الةعادغئ 

انضم الشـهيد الدكتور إىل هذه املسـرية 
القرآنية يف العام ٢٠٠٣ عرب أخيه الشـهيد 
أبـو طالـب املؤيـد، الـذي كان يف حركـة 
الشـباب املؤمـن، وبعـد أن تأثـر الشـهيد 
بأخيه انطلـق ولم يرتّدد رغـم الصعوبات 
والتحديـات التي كانت تواجهـه يف حياته 
ولكنه لم يباِل بهـا، وتَحّرك وانطلق وُكلف 
يف تلك الفرتة بنقل األرشطة والسـيديهات 
من مـالزم ومحارضات الشـهيد القائد إىل 

محافظات عده. 
بعدهـا أقـدم النظام السـابق عىل شـن 
الحـرب الرابعـة والتي كانت مـن ضمنها 
حرب شعلل مسقط رأس الشهيد خوفاً من 
انتشار وتوسع املسـرية يف مديرية وشحة 
بمحافظة حجـه وكان للشـهيد دور بارز 
يف تلـك الفرتة، َحيُث ُكلف بـرشاء وتهريب 

الغذاء والسالح إىل القرية املحارصة وكذلك 
تهريب الجرحـى ومعالجتهم وبعد عامني 
من العناء الحصار والحرب عىل أهله فرج 
اللـه بنـرص للمؤمنـني الصادقـني بعد أن 
استشـهد ٣٨ شهيداً وشـهيدة من أقربائه 
منهم ٣ من إخوانه ولكن ذلك لم يوهن من 
عزمه بـل كان وقوداً له يف إتمام مسـريته 

الجهادية. 
بعدهـا ُكلـف بتوزيـع املـادة الثقافيـة 
ونرشهـا يف مديريات طـوق صنعاء، إىل أن 
بدأ العـدوان األمريكي عـىل اليمن وحينها 
يف  الرابـع  أخيـه  استشـهاد  خـرب  تلقـى 
السـاحل الغربـي، وهذا لم يكـن آخر خرب 
يتلقاه الشـهيد، بل تلقى بعدها بأسـابيع 
قليله نبأ استشهاد أخته وزوجها وابنتهما 
بغـارات لطـريان العدوان عـىل منزلهما يف 
الجـراف وُجرح عـىل إثرها ٣ مـن أبنائها 

وكان ذلـك الخرب محزناً لـه ولكن لم يفِنه 
ويرده عن مواصلة الـدرب الذي عاهد الله 

عىل أن يُِتَمه. 
 

أبرز طعاصش الحعغث 
كان للشهيد مواقف عظيمة من ضمنها 
أنـه تحمل وصـرب يف وقت لـم نكن لنصرب 
نحن فيه عندما يستشهد األخ تلو األخ، بل 
إنه كلما كان ينبأ باستشهاد أحدهم يحمد 
الله ويشكرُه ويزداُد تَحرُّكاً يف امليدان وهنا 

تتجىل عظمة اإليَمـان والرتبية القرآنية. 
كان الشـهيد رجـالً شـهماً غيـوراً عىل 
أُمته وعىل كرامتها، انطلق منذ وقت مبكر 
كرجـٍل من رجـال اللـه وشـارك يف العديد 
مـن املعارك والحـروب برفقـه املجاهدين 
العظمـاء، َحيـُث كان ُشـجاعاً ومقدامـاً، 
ولديـه مواقف كثـرية أبرزهـا موقفه من 

املحاوالت الكثـرية التي تمت فيها محاولة 
اغتياله حتى وهو نائم يف منزله والتي نجا 
من ٣ محاوالت اغتيـال ولم يكن يخاف أَو 
يبايل من ُكـّل تلك املحاوالت، بل كان يتَحّرك 
ويقوم برفع الشـعار يف عدة مساجد دون 

أي خوف. 
ومع هـذا كان الشـهيد عبد اللـه املؤيد 
نموذجاً يف التسليم والثبات، شجاعاً وحراً، 
عـرف قيمة هـذا املـرشوع العظيم وعرف 
ما عليه من مسـؤولية، متمسـكاً بمبادئه 
التـي تعلمهـا من هـذه املدرسـة القرآنية 
من أخالقها وقيمهـا، ال يخىش إالَّ من الله 
ُسـبحانَه، مصدِّقـاً بوعـود اللـه التي وعد 
بها عبـاَده املؤمنـني يف كتابه، فـَكاَن من 
املجاهدين الصادقـني املخلصني العمليني، 
فسـالٌم من الله عليه وعىل سـائر الشهداء 

العظماء. 
 

حعادة أعطه ورشاق دربه 
يقـول أهـل الشـهيد ورفـاق دربـه: إن 
مـن  كان  يـارس  أبـو  الدكتـور  الشـهيد 
املجاهدين الذي يرضب بهم املثل ونموذجاً 
يف الصرب والعطاء والعمل بإخالص وتحمل 
املسـتضعفني،  نـرصة  سـبيل  يف  األعبـاء 
وكريمـاً يحب املسـاكني ويعطـف عليهم، 
كثـري املـرح مـع النـاس جميعـاً كبريهم 
التباهـي  يحـب  ال  وكان  وصغريهـم، 
والظهور لقمة إخالصه وتفانيه يف العمل، 
َحيُث تميز الشهيد بحسم األمور واملواقف 
وتنفيـذ ُكـّل املهمات املوكل بها، وكان من 
السـباقني يف االلتحاق باملسـرية القرآنية، 

فسالم الله عليه. 
 

صخئ اجاحعاده 
بعـد أن أكمـل دوره يف إحـدى املناطـق 
بصنعـاء وأثنـاء الرتتيـب لالنتقـال منها 
بحسـب التوجيهـات نالتـه أيـادي الغدر 
والخيانة ليفوز بفضل الشهادة بعد أسبوع 
فقط مـن جريمة العـدوان بحـق أرسته، 
ليلتقـي بـكل مـن سـبقوه مـن العظماء 
واألطهار، َحيُث صعدت روحه إىل السـماء 
وهـي مليئة بالطهـر والنقـاء، والتوق إىل 
الله، بعد حيـاة طويلة من الكفاح والعناء 
يف سبيل الله ومقارعة املجرمني والظاملني. 

 

وخغاه 
«أويص أبنائـي ومـن تبقى مـن أرستي 
ومـن عرفني بأن ينطلقوا يف هذه املسـرية 
مسـرية الله يف أرضه وأن يبقوا مجاهدين 
محتسـبني أجرهم عند الله وأن يتقوا الله 
بعـد التمكـني مـن أن يُظلم أي أحـد: (ِللَِّه 
اْألَْمـُر ِمْن َقبْـُل َوِمْن بَْعـُد، َويَْوَمِئـٍذ يَْفَرُح 

اْلُمْؤِمنُوَن) صدق الله العيل العظيم. 

استشهد 4 من إخوانه واستشهدت أخته في قصف لطيران العدوان األمريكي السعودي بصنعاء

روح تسحص الحعادة!
الحعغث المظاضض سئث اهللا سطغ المآغث.. 
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المسغرة -  طتمث الضاطض 
يكشـف خطاب قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر 
الدين الحوثـي -يحفظه الله- فيما يتعلق بمسـار 
أداء الحكومة عن رصد دقيق للعمل الرسمي، وعدم 
تجاهـل ملا يحـدث من وضـع غري سـليم، وجهود 

كبرية لتصحيح االختالالت. 
ووصـف قائـد الثـورة يف خطـاب له بمناسـبة 
الذكرى السـنوية للشـهيد الوضع الرسمي ألجهزة 
ومؤّسسـات الدولـة باملزري، مشـّدًدا عىل رضورة 
العمل الجاد يف تحسني وتفعيل الدور الرقابي ورفع 

أداء املؤّسسات الرسمية. 
ويأتي خطاب السيد يف مرحلة مهمة من مواجهة 
بعض التحديات واملشـاكل التي يعاني منها البلد يف 
ظل اسـتمرار العـدوان األمريكي السـعودّي للعام 
الثامـن عـىل التوايل وتأثرياته الجسـيمة عـىل ُكـّل 

أشكال الحياة يف اليمن. 
ويرى عدد من الباحثني واملستشارين أن خطاب 
السيد يحمل داللة عميقة مفادها أن دماء الشهداء 
لـن تذهب هـدراً يف ظل عـدم املباالة والتسـيب يف 
أجهـزة الدولة، موضحـني أن هناك أسـباباً ذاتية 
وموضوعية أَدَّت إىل ذلك، متعلقة بمسـار تاريخي 
من تدهور الدولة اليمنية، وهي سـابقة النتفاضة 
٢٠١١م، ومـن بعد هـذا العام بدأ مسـار التدهور 
يمـيض برسعة أكـرب، وتـأزم الوضع مـع الرصاع 
االجتماعي السـيايس امُلسـتمّر مـن ٢٠١١م حتى 
٢٠١٤م، لتدخـل البلـد يف وضع جديـد أكثر كارثة، 
أثـر عـىل الدولة بصـورة مبارشة من بعـد التدخل 
العسـكري والحرب العدوانية األمريكية السعوديّة 
عىل بالدنا والتي بدأت يف العام ٢٠١٥م، فما نلمسه 
اليـوم من كارثية يف وضع مؤّسسـات الدولة وأداء 
الحكومة ال يُمكن فصله عن هذا املسار التاريخي، 
دون أن يعنـي ذلـك تربيـر األداء الحكومي البائس 

لحكومة اإلنقاذ الوطني. 
 

دطاُء الحعثاء لظ تثعَإ عثرًا 
املجلـس  مستشـار  يؤّكــد  الجانـب  هـذا  ويف 
السـيايس األعـىل عبداإلله حجـر، أن حديـث قائد 
الثورة السـيد عبد امللك الحوثي -يحفظه الله- عن 
الوضع الرسمي ومؤّسسات الدولة له داللة عميقة 
مفادهـا أن دماء الشـهداء لن تذهب هـدراً يف ظل 
عدم املباالة والتسـيب يف أجهزة الدولة، موضًحا أن 
وصفه لها «بالوضع املزري» أي األكثر سوًءا ينبه إىل 
أن هناك رصداً دقيقـاً وكامالً وتقييماً ألداء أجهزه 
ة بعد ما قدمه السيد -يحفظه الله-  الدولة، وَخاصَّ
من دروس ومواعظ يف شهر رمضان املبارك، وكذلك 
املحارضات املخصصة لعهد اإلمام عيل عليه السالم 
إىل مالك األشـرت، وما تبعها من لقاءات مع قيادات 

الدولة ومسؤويل ووجهاء املحافظات. 
ويضيـف حجـر يف ترصيـح خـاص لصحيفـة 
«املسـرية»: «ويف الحقيقة أن رفع أداء املؤّسسـات 
يتطلب إجراءات عديدة منها: تقليص عدد الوزارات 
الطبيعـة  ذات  الـوزارات  بدمـج  األدنـى  الحـد  إىل 
املتقاربة ودراسـة ضـم ُكـّل الهيئات واملؤّسسـات 
املستقلة إىل الوزارات املعنية، والتزام مكتب رئاسة 
الجمهوريـة ورئاسـة الوزراء بمهامهـا اإلرشافية 
واملسـاندة واملسـاعدة لرئيس الجمهورية ورئيس 
الـوزراء، وكذلك العمل عىل إلغاء االزدواج الوظيفي 
يف ُكــّل أجهـزة الدولـة التنفيذيـة، والعسـكرية، 

واألمنية، والقضائية». 
ويزيـد بالقول: «إعـداد قاعدة بيانـات لقيادات 
الدولة وإيالء االهتمام الالزم لحسن اختيار القيادات 
بحيـث يجمعون بـني الـوالء والنزاهـة والكفاءة، 
واالستعانة بالكوادر الوطنية ذات الخربة واملشهود 
لها بالقدرة وحسـن السـرية، باإلضافـة إىل العمل 
عىل رصف الرواتب شهريًا لكل املوظفني الذين عىل 
رأس العمل (املتواجدين والعاملني بالفعل)، إضافة 
إىل تشـكيل هيئات استشـارية يف ُكــّل مصلحة أَو 
وزارة ومؤّسسـة مـن قدامـى املوظفـني العاملني 
وكذلـك املتقاعدين إلعانة القيـادات العليا للجهات 

التِّخاذ القرارات السليمة وإدالء املشورة السديدة. 
ومـن ضمن اإلجراءات التصحيحية التي يذكرها 
حجـر، التقيـد بأنظمة وقوانـني ولوائـح األجهزة 
واملؤّسسـات وقانـون الخدمـة املدنيـة، وإخضاع 
شغل الوظيفة العامة لإلعالن واملسابقة واالختبار، 
إىل جانب إيقاف الرتقيات إىل الدرجات العليا (وكيل، 
نائـب، وزير) إىل حني توقف العدوان، وكذلك تفعيل 

إدارات الرقابة واملراجعة يف جميع املؤّسسات. 
ويكمـل قائالً: «االكتفـاء بجهة رقابيـة واحدة 
متخصصـة ألجهـزة الدولة وهي الجهـاز املركزي 
وااللتـزام  دوره  وتفعيـل  واملحاسـبة،  للرقابـة 
بتقاريره وإحالة القضايا املتعلقة بالفساد للنيابة 
العامة، تفعيـل وزارة التخطيـط والجهاز املركزي 

لإلحصاء ألداء دورها املهني والفني كامًال». 
ويتحـدث حجـر عـن أن هنـاك بعض املشـاكل 
واملعوقـات التـي تحـول دون رفع أداء مؤّسسـات 
الدولة، مـن أهمها الحصار القائـم وانعدام املوارد 
ـة بعائـدات تصديـر النفـط والغاز  املاليـة الَخاصَّ
واالسـتمرار يف اتبـاع سياسـة التقاسـم يف أجهزة 
وسـلطات الدولـة، وكذلك نقص الخـربة والكفاءة 
لـدى بعض القيادات الشـابة والتـي يمكن صقلها 

بالتأهيل والتدريب واالستعانة بالخربات. 
 

غةُإ طاابسُئ تطئغص الصرارات
بـدوره يـرى الباحـث والكاتـب السـيايس أنس 
القـايض، أن الوضع بالفعل مـزٍر، بل وكارثي، وأن 
هناك أسـباباً ذاتيـة وموضوعيـة أَدَّت إىل ذلك، أما 
األسـباب املوضوعية فهي متعلقة بمسار تاريخي 
من تدهور الدولة اليمنية، وهي سـابقة النتفاضة 
٢٠١١م، ومـن بعـد هذا العـام بدأ مسـار التدهور 
يمـيض برسعة أكـرب، وتـأزم الوضع مـع الرصاع 
االجتماعـي السـيايس امُلسـتمّر مـن ٢٠١١م حتى 
٢٠١٤م، لتدخـل البلـد يف وضع جديـد أكثر كارثة، 
أثر عـىل الدولة بصـورة مبارشة من بعـد العدوان 

األمريكي السعودّي عىل بالدنا سنة ٢٠١٥. 

ويشري القايض يف حديثه لصحيفة «املسرية» إىل 
أن ما نلمسـه اليوم من كارثية يف وضع مؤّسسات 
الدولـة وأداء الحكومـة ال يُمكـن فصلـه عـن هذا 
املسـار التاريخـي، دون أن يعني ذلـك تربير األداء 

الحكومي البائس لحكومة اإلنقاذ الوطني. 
ويضيف أن املسـألة األُخـرى متعلقة بالتناقض 
مـا بني األشـكال التنظيميـة والقوانـني والنُظم يف 
الدولـة اليمنية التي تنتهج الرأسـمالية اللربالية يف 
االقتصاد واإلدارة، وما بني املهام امللقاة عىل عاتقها 
املتمثلـة يف خدمة الشـعب، فجهاز الدولـة اليمنية 
وأنظمتها مضادة ملصالح الشـعب وال تستطيع أن 
تكون خادمة للشعب بدون تغيري طبيعتها الحالية 
فهي حتى اليوم جهاز لخدمة الطبقات االجتماعية 
الرأسـمالية والفئات الثرية واملرتفة، وهناك حاجة 
إىل إعادة بناء الدولة عىل أسس شعبيّة، وبما يخدم 

مصالح الشعب، وهذه مهمة الثورة الشعبيّة. 
العوامـل  هـذه  جانـب  «إىل  بالقـول:  ويزيـد 
املوضوعيـة، املتعلقـة بمسـار التدهـور التاريخي 
والعـدوان، وطبيعـة الدولـة اليمنيـة كدولـة غري 
شـعبيّة، إىل جانـب ذلـك فهناك، تقصـري وأخطاء، 
وقعـت وتقع بها حكومة اإلنقـاذ الراهنة والقيادة 

السياسية عموماً». 
ويؤّكـد أن هناك هوة بني قرارات الحكومة وبني 
االحتياجـات الواقعية للشـعب، فالدولة بعيدة عن 
الواقـع امللموس وعن احتياجات الشـعب، ويكذب 
مـن يزعـم غري ذلـك، فكل جهـود الدولـة موجهة 
َحـاليٍّا نحو القضايا النظرية، مثل الرؤية الوطنية 
لبنـاء الدولـة، مدونـة السـلوك الوظيفـي، الربط 
الشـبكي، الخارطة الرقمية، وغريهـا من القضايا 
التي هي مهمة، لكنها ليسـت ملحـة اليوم، فامللح 
اليوم هو متابعة القضايا املرتبطة بصورة مبارشة 

بحياة الشعب. 
ويواصـل حديثـه: «هـذا مـن جهة ومـن جهة 
أُخرى، وحني توجد قرارات وتوّجـهات موضوعية، 
تهدف إىل خدمة الشـعب ويؤّكـد عليها قائد الثورة 

بشـكل دائـم، فال يتـم تطبيق هـذه القـرارات وال 
متابعتهـا، ومنها عىل سـبيل املثـال متابعة وضع 
ـة والحكوميـة، ومتابعة  خدمـة الكهربـاء الَخاصَّ
األسـعار، ومتابعـة أوضـاع العالقـة بـني املؤجـر 
واملسـتأجر، صندوق دعم املعلمني، وعدم اسـترياد 
بعـض املنتجات الزراعية، وغريهـا من التوّجـهات 
والقرارات املهمة، موضًحا بقوله نجد أنها حرب عىل 
ورق، فهنـاك تقصـري يف املتابعـة والتنفيذ، وهناك 
مصالـح طفيليـة غـري مرشوعـة تحول بـني هذه 

القرارات وبني تنفيذها. 
ويشري إىل أن حكومة اإلنقاذ عليها أن تدير الدولة 
بحكمـة، وترشـد اإلنفاق، وتوّجـه مـا يف يدها من 
املـوارد نحو االحتياجات الواقعية، وتتابع القرارات 
التـي تصدرهـا، وتخفـف مـن فـرض الرضائـب 
والجبايات الكبرية التي تنعكس يف أسـعار السـلع 
والخدمات، الفتاً إىل أن عىل الحكومة أن تراعي فعالً 
الوضـع التاريخـي فالبلـد يف حالة حـرب وعدوان، 
وهو ما يتطلب أداء حكومياً ثورياً، ومعايريَ علمية 

يف التعيينات. 
ويسـتطرد حديثه: «وهناك مسـألة مهمة وهي 
رضورة تجسـيد الرشاكة الوطنية، وعدم اتِّخاذ أية 
إجراءات ذات طابع ثقايف وسيايس وتعديل املناهج 
والتدخل يف الحريات العامـة، فاإلجراءات األحادية 
التـي تشـعر املواطنـني بـأن الدولة تخـص مكوناً 
ا،  ومذهبـاً ومنطقـة بعينها مسـألة خطـرية ِجـدٍّ
موضًحا أن املوظف الحكومي حني يشعر أن الدولة 
باتـت تمثـل مكوناً بعينـه ال دولة ُكـّل الشـعب ال 
ريب أن دافعه لرفع اإلنتاج وتطوير العمل سيكون 
أقل، بل وسـيتعامل مع الدولة كجهـاز غريب عنه 
سيهمل ويقرص وإن وجد فرصًة سيخرب وينهب. 
ويضيـف كما أن مسـألة العمل الجـاد يف توفري 
مـا أمكن مـن رواتـب للموظفـني أَو مسـاعدات، 
هذه املسـألة أَيْـضاً مهمة؛ ألَنَّه واقعياً من ال يملك 
ال يعطـي، واملوظـف الذي يذهـب ويعـود إىل املقر 

الحكومي وال يجد إيجار الطريق لن يقدم الكثري. 

استطالع

طآجسات التضعطئ يف وضع ضاربغ وغةإ 
إسادة بظاء الثولئ بما غثثم طخالح الحسإ

طسآولعن وباتبعن جغاجغعن لختغفئ «المسغرة»:
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غربطٌئ 
إلعغئ
غتغى المتطعري

والفتـن  لألحـداث 

يف  األََسـايس  دوُرهـا 

الصادقـني  معرفـة 

والكاذبني.. 

أَْن  النَّاُس  أََحِسـَب 

يُْرتَُكوا أَْن يَُقولُوا آَمنَّا 

َوُهْم َال يُْفتَنُوَن.

الَِّذيَن  ا  َفتَنـَّ َوَلَقـْد 

ِمـْن َقبِْلِهْم، َفَليَْعَلَمنَّ 

اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َوَليَْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي.. 

ولالبتـالءات دورها الكبري يف فـرز املجاهدين 

الصابرين من غريهم.. 

ى نَْعَلـَم اْلُمَجاِهِديـَن ِمنُْكـْم  َوَلنَبْلَُونَُّكـْم َحتـَّ

اِبِريَن َونَبْلَُو أَْخبَاَرُكْم..  َوالصَّ

وتمييـز الخبيـث من الطيب سـنة من سـنن 

اللـه.. حتـى يتجىل يف واقع الحيـاة من يجب أن 

يعتمد عليه الناس.. 

وينكشف لهم أَيْـضاً املراوغون واملراؤون من 

املتسلقني واالنتهازيني فيكونوا عىل حذر منهم.. 

َمـا َكاَن اللَُّه ِليَذََر اْلُمْؤِمِننَي َعـَىل َما أَنْتُْم َعَليِْه 

ى يَِميـَز اْلَخِبيَث ِمـَن الطَّيِِّب، َوَمـا َكاَن اللَُّه  َحتـَّ

ِليُْطِلَعُكْم َعَىل اْلَغيِْب َوَلِٰكنَّ اللََّه يَْجتَِبي ِمْن ُرُسِلِه 

َمْن يََشـاُء، َفآِمنُـوا ِباللَّـِه َوُرُسـِلِه، َوإِْن تُْؤِمنُوا 

َوتَتَُّقوا َفَلُكْم أَْجٌر َعِظيٌم.. 

كتابات

السغُث الصائث.. غغُث جسادة لفطئ
الحغت طعجى المساشى 

 
لسـُت أباِلُغ يا -سادتي القراء- حني أقول عنه إنه 
بسـتاٌن جمـيٌل تـفوُح من أزهـاره رائحة التفـاؤل 

وعبري األمل ونسمات الخري.. 
بل هـو غيُث سـعادة ألمة لـم تعرف قبله سـوى 

ظلمات التعاسة مذ أمد بعيد.. 
وهو هبَّاُت نسـيم محبـة َوأُلفة وتكافـل وتراحم 

ولباس تقوى بعد زمن عري فكري َوروحي مديد.. 
َوهـو رائع َوذو موهبة إلهية فريدة رسـم وال يزال 
وسـيظل يرُسُم بموجهاته وكلماته النريات عىل وجه 
نهار يمن اإليَمـان والحكمة ابتسـامة فرح ألبستها 

ثوب مهابة ساحر الجمال والجالل جديد. 
إنـه القائد الشـاب الـذي جاء -بـإذن الله- ليكحـل عيون هذا 
الوطن بأنامل من نور القرآن..  ويرمم رصوَح أويل البأس والقوة 
الشديد بهدي جده النبي العدنان..  ويرفع قواعَد عهد رباني نبوي 

شامخ البنيان.. 
 فهـو عهٌد مبـارٌك مـرشق يحمُل لشـعب الحكمـة واإليَمـان 
سـنابَل اآلمـال َواألماني..  َوهو بداياٌت جميلـٌة ورائعٌة يعجُز عن 
اإلحاطـة بها - وصفاً - قلمي وبياني..  وهو عهُد انفراجات لهذا 
الوطـن من ُكـّل َهمٍّ وضيق، وكيف ال يكـون كذلك وهو عهُد هذا 
املرشوع العظيم الرباني..  إنه السـيد القائد الشـاب عبدامللك بدر 

الدين الحوثي -رضوان الله وسالمه عليه-. 
يف ُكــّل مـرة أسـمعه تقتحُم آيـات ربي عيل خلوتـي، وتقطع 
حبَل انسـجامي مع خطابه النوراني َوتشـل صولتي.. وتوقف يف 
ا لدفء  سـماوات خطابه جولتي..  لتعطينـي توصيفاً دقيقاً ِجـدٍّ

كلماته.. ورس سحر نبضات جمل خطابه ومفرداته.. 
يقـول يل جلـت عظمتُه يف اآليـة 128 من سـورة التوبـة (َلَقْد 
ْم َحِريٌص َعَليُْكْم  َجاَءُكْم َرُسـوٌل ِمْن أنفسـُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َما َعِنتـُّ

ِباْلـُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم).
لقد كان هذا حال جده صلوات ربي وسالمه عليه وعىل آله.. 

وهذا ال شـك سـيكون حـال أعالم الهـدى من بعـده عليه وآله 
أفضل الصالة والسالم.. 

يحرتق قلب السيد القائد كلما رأى تقصرياً من املسؤولني.. 
ويعز عىل قلبه النقي أن يُقابََل هدى الله بتعنُّت الغافلني.. 

وتـذرف الدمـَع عينـا بصريتِه ُحزنـاً عىل خرسان 
املفرطني.. 

وهكذا هو حال العظماء يف ُكـّل زمان َومكان.. 
حبيـُب النجار عليه السـالم.. يأتـي قومه ناصحاً 

مخلصاً يرجو لهم األمن واألمان.. 
يقـول لهم: يا قوم اتبعوا املرسـلني.. اتبعوا من ال 

يسألكم أجراً وهم مهتدون.. 
ولقوله هذا ال يلتفتون.. وبدفء مشاعره تجاههم 
ال يهتمـون.. َوعليـه بأبشـع الرضب يعتـدون.. بل 

ولنفسه املطمئنة جوراً َوظلماً يزهقون.. 
َوما أن أسـلم الروح لباريها (قيـل ادخل الجنة...) 
وحـني رأى ما أعده اللُه ألوليائه الصالحني من نعيم مقيم.. ينىس 

ُكـّل ذلك الصلف الذي من أياديهم تجرعه وقاساه.. 
ويـرّدد متمنيـاً: (يـا ليت قومـي يعلمـون.. بما غفـر يل ربي 

وجعلني من املكرمني) 
يقول ذلـك لعلهم عن الغـي ينتهون.. َوألنفسـهم قبل الفوات 
يتداركون.. وإىل ربهم ينيبون.. وملا ناله من الفوز العظيم ينالون.. 
ومـع ُكـّل ما يعانيه أبو جربيل مـن قومه يظل يحبُّهم ويذوب 
شوقاً لليوم الذي فيه يفقهون.. َوملواطن التفريط يرتكون.. وعن 
ربـا الغفـالت يرحلـون.. وإىل ربهم يرجعـون.. َولثقافـة قرآنهم 
بحياتهم يجسـدون.. َوبدينهـم العظيم يعتـزون.. وللناس ورب 

الناس من أنفسهم ينصفون.. 
وكما خاطب الله من هم حول سـيدنا محمد صلوات الله عليه 
وآله.. سـيخاطب خادمكم وتلميذكـم البليد موىس املعاىف من هم 
حول السـيد القائد فيقول مـرّددا قول الكريـم (إال تنرصوه فقد 

نرصه الله).
أرّدد مـا قالـه ربكـم يف اآلية 39 من سـورة التوبـة (إِالَّ تَنِْفُروا 
وُه شيئاً َواللُه  يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَِليًما َويَْسـتَبِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم َوَال تَُرضُّ

ٍء َقِديٌر)  َعَىل ُكـّل َيشْ
أرّدد مـا قاله الكريـم يف بقية اآلية 38 من سـورة محمد (َوإن 

تتولوا يستبدل قوماً غريَكم ثم ال يكونوا أمثالكم). 

طعارُد الثولئ (صغث الاترغر) طعارُد الثولئ (صغث الاترغر) 
تعشغص التمغري 

 
أََساسـياُت علـم اإلدارة تقول إنه بموجب 
توفر املوارد املالية يمكُن لإلدارة املالية تنفيذُ 
مهامها وتستطيع دراسة ونقاش ميزانيات 
وأعبـاء ُكـّل االدارات األُخـرى ويف مقدمتها 

إدارة املوارد البرشية. 
يعني بكل بسـاطة أن أي اختالٍل يف توفري 
املـوارد املاليـة ينتـج عنه اختـالٌل يف اإلدارة 
املاليـة، مما يعني أن االختالالت سـتنعكس 
عىل أداء املهام وعىل دراسات وموازنات ُكـّل 
ة  االدارات األُخـرى واألعبـاء العامة والَخاصَّ
بها كذلك ويف مقدمتها إَداَرة املوارد البرشية. 
وباختصـار يعترب غيـاُب واختـالُل توفر 
موارد الدولة األََساسية من أخطر التحديات 
التـي يف رأس قائمة ترتيـب تحديات معركة 
الحرية واالسـتقالل ضد العـدوان والحصار 
لحيـُث إنـه كانت مـوارد الدولة األََساسـية 
تمثـل (83 % مـن مـوارد الدولـة صادرات 
النفط والغاز) فهذا هو السـبب الرئيس ألي 
اختـالل يف اإلدارة املالية ملؤّسسـات الدولة، 
وبما يعني انعكاس ذلـك االختالل عىل ُكـّل 
االدارات األُخـرى ويف مقدمتهـا إدارة املوارد 

البرشية. 
يا رجال اليمـن علينا عدم إنكار الحقيقة 
وهـي أن حرمـاَن مؤّسسـات الدولـة مـن 
مواردها املالية الرئيسـية هو السبب األكرب 
ملـا وصلـت إليه مـن وضـع مـزٍر ومختل، 

وإصالحهـا ال بُـدَّ أن يبدأ باسـتعادة الدولة 
ومؤّسساتها ملواردها املالية األََساسية، وهذا 

ما يتصـدر اهتمامـات القيادة 
الثورية؛ باعتباره من األولويات 
واالسـتحقاقات املعلنة والتي ال 
مجال للتفـاوض عليها، وليس 
كما يروج السطحيون وناقصو 
الوعي اإلداري بأن الخلل سـببه 
فالن أَو أن املشـكلة حلها إزاحة 
املسؤول س وتعيني ص وتغيري 
بمجموعـة  وزراء  مجموعـة 

آخرين. 
الدولُة ومؤّسسـاتها بال موارد أََساسـية، 
وبالتايل ال يوجد عمل إداري منتظم ومكتمل 
العنارص أصالً، وقبـل أن نتحدََّث عن وجود 
الفسـاد املـايل ال توجـد إدارة مالية مكتملة 
اإلطـار والتي بموجب غيابها لن تلتزم بقية 

ادارات الدولة بمهامها كاملة. 
وهنا يجب اسـتيعاُب املعركة التي أعلنت 
مـن  والعرشيـن  الحـادي  يف  القيـادة  مـن 
سـبتمرب 2022م وانتقلت إىل واقع املواجهة 
وحيّـز التنفيذ بعد شـهر من اإلعـالن عنها 
ومـن خـالل عملية مينـاء الضبـة النفطي 
بحرضمـوت يف 21 أُكتوبـر الفائـت والتـي 
نفذتها قواتنا املسـلحة وعـىل إثرها أُجربت 
عىل املغادرة سـفينة تعمـل لصالح تحالف 
العدوان وكانت قادمة لنهب الثروة النفطية 
ومنـذ ذلك اليـوم أصبحت ثرواتنـا النفطية 
والغازيـة (مـوارد الدولـة األََساسـية) غري 

قابلة للنهب وأصبح قراُر السماح للرشكات 
اإلنتاجية النفطية العاملة يف اليمن محكوماً 
مـن صنعاء بعد اتِّخـاذ قرار أن 
مـن  بُــدَّ  ال  مبيعاتهـا  واردات 
يف  الدولـة  لخزينـة  تسـليمها 
يعاد  ومنهـا  صنعاء  العاصمـة 
رصف مرتبـات جميع موظفي 
الدولـة كأهـم اسـتحقاق مايل 

شعبي قائم. 
ولذلـك يجب عىل ُكــّل رجال 
الثـواُر  طليعتهـم  ويف  الشـعب 
الوقـوُف بثبـات ووعـي خلـف 
القيـادة النتـزاع املعطـى الثانـي لنجاح بل 

لقيام مؤّسسات أية دولة يف العالم. 
مـع العلم والتذكري بـأن املعطى األوَل هو 
اسـتقالُل القرار الحاكم ملؤّسسـات الدولة، 
وهذا الحمُد لله تم استعادته أَو انتزاعه بعد 
أن كان مرتهنـاً لسـفارات دول أجنبية هي 
من تقوُد العـدوان والحصار حتى اليوم منذ 
8 أعوام محاولًة إعادة قرار الدولة لالرتهان 

الخارجي من جديد. 
أعزائـي: بعـد تحريـر واسـتقالل القرار 
وبوجود قيـادة متمّكنـة من اتِّخـاذ القرار 
امللبي والراعي ملصالح الشعب تصبح خطط 
الدولة والرؤى والسياسـات مستقلة وقابلًة 

للتحّرر تباعاً.. 
القائـد اتخذ القراَر وقالها بكل شـجاعة: 
إن ثـروات اليمن هـي ملك الشـعب اليمني 
وحقـه الـذي ال يمكـن أن نقبـل تعريضـه 

للنهب واالنتقاص أَو التحكم الخارجي به. 
وها نحن نخوض معركـَة تحرير املعطى 
الثانـي املتمثـل بمـوارد الدولـة الـذي بهـا 
وبتواجده نسـتطيع تحريـر باقي مدخالت 
العمليـة اإلدارية لكل مؤّسسـات الدولة بما 
فيهـا تحريـر القـدرات والكـوادر البرشية 
املؤّسسـات  تشـتغل  لكـي  واسـتيعابها 
بعنارصهـا املاليـة واإلداريـة املكتملـة كي 
نصـل إىل حالـة االنتظـام واإلنتاجيـة ومن 
ثـم ننتقـل إىل التقييـم الشـامل والصحيح 
ومعالجـة أية اختالالت تظهر سـواٌء أكانت 

مالية أَو إدارية. 
ال يقبـل املنطُق اإلداري البحُت الخوَض يف 
تفاصيل إصـالح اختالل مؤّسسـات الدولة 
بشـكل جـذري واالنتقال إىل الحديـث العام 
عن وجود فساد مايل وإداري يف أية مؤّسسة 
حكوميـة ومواردها املالية معدومة أصالً أَو 
غري مكتملة عىل أقل تعبـري؛ ألَنَّ نقل موارد 
الدولة إىل خزينة البنك األهيل السـعودّي بدالً 
عـن خزينة البنك املركـزي اليمني بصنعاء، 
هـذا هـو الفسـاد املـزري بعينه وشـحمه 

ولحمه. 
ولوائح-  وموظفني  فالدولة -مؤّسسـات 
بحاجٍة إىل مواردهـا الكاملة أوالً؛ كي تقوم 
بكامـل مهامهـا ومن ثَـمَّ يمكُن محاسـبُة 
ومعالجـة الفسـاد أينمـا وجد وبشـفافية 

كاملة. 



9
السبت

العدد

7 جمادى اآلخرة 1444هـ..
31 ديسمرب 2022م

(1556)
 

الغمُظ السسغث شغ 
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 بطصغج سطغ السططان

ها نحن عىل أعتاِب طي صفحة جديدة لسـنة 
ميالدية تنقيض، كتبت عليها الكثري والكثري من 
األحداث واملواقف، وحملـت الكثريَ من العناوين 
البـارزة، منهـا الُهدنـة التي اختـار املعتدون أن 
تكـون عنوانـاً لتنكرهم وتملصهـم من حقوق 
الشـعب وإعـالن هزائمهـم تحت مـربّر الهدنة 

والحوار السلمي! 
كمـا أن نهب النفط الخام من املناطق املحتّلة 
كان عنوانـاً آخَر ألحداث هامة يف العام املنرصم، 
أبـت الطائرات املسـرية إال أن تشـارك يف أحداثه 
ليكـون عنوانـه األبـرز أن ال مسـاَس بمقدرات 
الشـعب وثرواته، كمـا أن العروض العسـكرية 
املبهـرة احتلت صدارة العناوين للسـنة املاضية 
بصور لن تمحوهـا الذاكرة لجيش متالحم قوي 
كالبنيـان املرصـوص، يعلـن جهوزيتَـه العالية 
ملواجهـة األحـداث القادمة كما واجـه األحداث 
السـابقة بكل شـموخ وثبات وانتصارات تعجز 

الكلمات عن وصفها وتحليلها. 
كما أن الجبهة الزراعية كانت حارضًة لتحمل 
عنـوان السـري نحو االكتفـاء الذاتي، ولتسـطر 
نهضـة ملموسـًة بُخًطـى حثيثـة عـىل صعيـد 
التنمية الزراعية واستغالل املساحات الشاسعة 
الصالحـة للزراعـة وإعـادة تفعيـل املدرجـات 
الزراعيـة والقيعـان التـي كانت تمثـل املخزون 
الرئيـيس للحبـوب املختلفـة، وتدخـل التنميـة 
الزراعيـة يف عامهـا الجديـد بطموحات وخطط 
تنمويـة قوية وأهداف تسـعى لالكتفـاء الذاتي 

لشعب حورص يف غذائه وقوته الرضوري. 
سـّطرت  والتـي  اإلعالميـة  الجبهـة  أمـا 
عنـواَن الوعي والصمـود، وبالرغم مـن املعاناة 
واالستهداف للمؤّسسات اإلعالمية واإلهمال من 
الداخل، إال أن وسـائل اإلعالم الوطنية تقف بكل 
شـموخ بالرغم من جـراح كوادرها ومعاناتهم، 
إال واجبهـم الجهـادي واإلعالمـي حتـم عليهم 
الصمـود والثبـات يف وجه العواصـف والظروف 
املؤملة، ليقـف اإلعالم اليمنـي الوطني إىل جانب 
شـعبه وأمتـه حامالً رسـائل الوعـي والتوايص 
التحشـيد  يف  البـارز  دوُره  لـه  وكان  بالصـرب، 
للجبهات ورفدها بالقوافل، كما أنه كان الصوَت 
والخضـوع،  واإلذالل  العبوديـة  زمـن  يف  الحـر 
فأوصل صـوت املجاهدين من خضم املعارك مع 
أزيـز الرصاص وأصوات املدافع، كما كان صوت 
الجريح وصوت األسـري، وصوت أرس الشـهداء، 
َوأَيْـضـاً كان لـه الـدور يف التكاتـف املجتمعـي 
والتكافل ملن مسه الرض من أبناء املجتمع وممن 
أحدث فيهم العدوان رشخ الحاجة واملرض، فنقل 
الصورة املرشفة للشـعب الصامد والثابت، ونقل 
أصوات العزة والشموخ، وسطر كتابات الحرية 
واالستقالل والسمو.  يدخل اليمن السعيد عامه 
الجديـد بعنوانه األوحـد لكل السـنوات املاضية 
والحارضة بأنه سـيظل اليمن السـعيد، السعيد 
بمجاهديه وثباتهم واستبسـالهم وتضحياتهم، 
السـعيد بقائده العلم الذي يقوده نحو الشموخ 
والعزة والحرية واالسـتقالل والوعي والبصرية، 
التـي  واملسـرية  الصاروخيـة  بقوتـه  السـعيد 
أدخلت السـعادة يف القلوب التي سـعى العدوان 
إلدَخـال الحزن واأللـم فيها، بردعهـا للمعتدين 

وإخضاعهم وإذاللهم. 
اليمن السعيد بشعب صامد ثابت قوي تحدى 
الصعـاب ووقف فوق جمـرات الحرب والحصار 
لثمـان سـنوات شـداد مـن الغـارات وانقطـاع 
املرتبـات وإغالق ُكـّل منافـذ الحياة، إال أنهم لم 
يستطيعوا إغالق نافذة الصرب والصمود والتوكل 
عىل الله والثقة بأنه نارص املسـتضعفني ومهلك 

املتجربين والعاقبة للمتقني. 

الاعجُّـُه الخعغعظغ شغ إذفاء ظعر اهللا 
وطست افخقق الئحرغئ

ُع والمئاَدرُة شغ الثطاب الصرآظغ «22» »  ُع والمئاَدرُة شغ الثطاب الصرآظغ «الاطعُّ الاطعُّ
طظعةغُئ ذي الصرظغظ.. رغادٌة وإظةازطظعةغُئ ذي الصرظغظ.. رغادٌة وإظةاز

إبراعغط طتمث العمثاظغ 
 

«َقالُـوا يَـا ذَا اْلَقْرننَْيِ إنَّ يَأُْجوَج وَمأُْجوَج ُمْفِسـُدوَن يف 
األْرِض َفَهـْل نَْجَعـُل َلَك َخْرًجا َعىل أْن تَْجَعـَل بَيْنَنا وبَيْنَهم 
ا، َقاَل َما َمكَّنِّي ِفيـِه َربِّي َخرْيٌ َفأَِعينُونِـي ِبُقوٍَّة أَْجَعْل  َسـدٍّ
بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم َرْدًما، آتُونِي ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى إِذَا َسـاَوى بنَْيَ 
َدَفـنْيِ َقاَل انُفُخوا َحتَّى إِذَا َجَعَلـُه نَاًرا َقاَل آتُونِي أُْفِرْغ  الصَّ
َعَليِْه ِقْطًرا، َفَما اْسـَطاُعوا أَْن يَْظَهُروُه َوَما اْسـتََطاُعوا َلُه 

نَْقبًا». 
ُم الِخطـاُب القرآنـي –من خـالل البنيـة الرسدية  يقـدِّ
الثاقبـة  والرؤيـة  الرائـدة،  املنهجيـة  أسـس  السـابقة– 
ة بكيفية تفعيل القوة الجمعية،  والبصرية النافذة، الَخاصَّ
وتوحيد وتكثيف الجهود والطاقات الفردية، يف إطار العمل 

الجمعي، ويمكن القول إن ذا القرنني –بما مكَّنه الله من قوة وألهمه من 
حكمة– قد وضع املرتكزات الرئيسـة، ألول مبادرة مجتمعية يف التاريخ 
البرشي، َحيـُث ارتبط فعل التمكني وحكمة التوجيه، بالعامل املسـاعد 
واملسـاند واملعـني، ممثالً يف القـوة الجمعيـة، يف تكامل مذهـل وناجح 
بامتيَـاز، بني معطيات التخطيط وآليات التنفيذ، لرتتسـم أمام املتلقي، 

مبادرة مجتمعية تكاملية، ناجحة ومتميزة عىل كافة املستويات. 
بالرغـم من التمكني اإللهي لـذي القرنني، وتهيئة أسـباب ُكـّل يشء 
لـه، إالَّ أنَّ بذل السـبب البـرشي كان رضورياً والزماً وال بـد منه، ولذلك 
اتبع ذو القرنني سبباً ووسيلة، لتحقيق مقتىض التمكني الكامل؛ وألنَّ ذا 
القرنني قد بلغ من التمكني والقدرة واالسـتطاعة، ما لم يبلغه غريه ولم 
لني يف  يتوفر لسـواه، لجأ إليه قوم بني السدين –بمجموعهم الكيل –مؤمِّ

إْمَكاناتـه –وهو فرد –القدرة عىل دفع الرضر عنهم، وتحقيق خالصهم 
من عواقب فسـاد يأجوج ومأجوج، ومقابل ذلك سيدفعون له «خرجاً» 
مـن أموالهم، كمقابل وأجر لتلـك املنفعة واملصلحة، التي 
سـيحّققها لهـم، لكنه أعرض عن ذلك األجـر املادي قائالً 
«مـا مكَّني فيه ربي خـري» من أموالكم، التـي وإن كانت 
وسـيلة من وسـائل الحياة، وُجـزًءا من التمكـني اإللهي 
للبـرش، إالَّ أنَّ ذا القرنـني علَّمهم أنَّ املـال ليس ُكـّل يشء، 
وهنـاك تمكـني إلهي أكرب وأهـم، وهو اإللهـام والحكمة 
واستعمال العقل، فأرشدهم ذو القرنني إىل أهميّة وعظمة 
العمل الجمعي، وأن قوة الجماعة يجب أن يرافقها العقل 
والحكمـة، َحيُث قال لهم: «َفأَِعينُونِي ِبُقـوٍَّة أَْجَعْل بَيْنَُكْم 
َوبَيْنَُهـْم َرْدًمـا»، ومـن خالل اسـتغالله لقـوة املجتمع –

بوصفهم الثروة البرشية– استطاع تحقيق حلمهم، وكف 
لوا ذلك الـرش واألذى  أذى ورش يأجـوج ومأجـوج عنهـم، بعـد أن تحمَّ
فـرتة من الزمن، ليكتشـفوا بعد ذلـك أنَّهم قد بنوا ذلـك الحاجز الهائل، 
بسـواعدهم وجهودهـم الذاتية، ولم يكـن من ذي القرنني إالَّ أن رسـَم 
الخطـة، ووزع األدوار، ثـم وجههم لتنفيذها، وبهـذا يمكن القول إن ذا 
ـد ومثَّل معهم، حقيقـة التمكني املجتمعـي بمفهومه  القرنـني قد جسَّ
املعـارص، مؤّكــداً أنَّ املجتمعات قوة ال تقهر وال تعرف املسـتحيل، وأن 
الثروة البرشية هي الثروة الحقيقية، التي يعوَّل عليها يف تحقيق التنمية 
الحقيقية، وإنجاز املشـاريع التنمويـة، ومواكبة عجلة التطور والتقدم 
واالزدهار، من خالل اسـتغالل الثروة البرشية والقوة الجمعية، وتظافر 
الجهود وتكاتفها، وتوجيهها التوجيه السـليم، مـن قبل إدارة حكيمة، 

ذات معرفة وخربة يف هذا املجال. 

سطغ المعحضغ 
 

عندمـا نأتـي نسـتقرئُ اليهـوَد والنصـارى من خالل 
ا التي تعدد أساليب املكر  القرآن الكريم، اآليات الكثرية ِجـدٍّ
والخداع والفسـاد األخالقـي والقيمي وقدراتهـم الفائقة 
ا عىل أن يفسـدوا الشـعوَب ويخربـوا األوطان، وذلك  ِجـدٍّ
نابـٌع من ثقافاتهم ومعتقداتهم التي يدينون بها، فالفكُر 
اليهـودي يزرُع يف قلوب ذويهم منذ الصغر العداَء الشـديَد 
للبرشية ولإلنسـانية، هم يقدسون أنفسهم ويعتربون أن 
الله خلق بقيَة النـاس يف خدمتهم وبقية البرش عبيد لهم، 
ولديهم يف معتقداتهم إشـكالية وخالٌف مع الله سـبحانه 
وتعاىل ليس فقط مع البرشية فحسب، لكن انحاللهم عن 
دين الله وتحريفهم لكتب الله وقتلهم األنبياء جعلهم أكثَر 

عدائيـة وأكثر كفراً بالله، دعونا نسـتذكْر مـا ورد يف القرآن الكريم عن 
تقولهم عىل الله. 

قال الله تعاىل يف محكم آياته البينات مبينًا عقائدهم وكفرهم وسـوء 
اعتقادهـم يف الله عزو جل: ﴿َوَقاَلِت اْليَُهوُد يَـُد اللَِّه َمْغلُوَلٌة ُغلَّْت أَيِْديِهْم 
َولُِعنُـوا ِبَما َقالُوا﴾ وقال تعاىل ﴿َلَقْد َسـِمَع اللَُّه َقـْوَل الَِّذيَن َقالُوا إِنَّ اللََّه 
َفِقريٌ َونَْحُن أَْغِنيَاُء َسـنَْكتُُب َمـا َقالُوا َوَقتَْلُهُم اْألنبياء ِبَغـرْيِ َحقٍّ َونَُقوُل 
ذُوُقوا َعـذَاَب اْلَحِريِق﴾ وقال تعاىل ﴿َوَقاَلِت اْليَُهوُد ُعَزيٌْر ابُْن اللَِّه﴾ وقال 
تعاىل ﴿َوَقاَلِت اْليَُهوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أبناء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه ُقْل َفِلَم يَُعذِّبُُكْم 
ْن َخَلَق يَْغِفُر ِلَمْن يََشـاُء َويَُعذُِّب َمْن يََشاُء َوِللَِّه  ِبذُنُوِبُكْم بَْل أَنْتُْم بََرشٌ ِممَّ
ـَماَواِت َواألرض َوَما بَيْنَُهَما َوإَِليِْه اْلَمِصـريُ﴾ وقال تعاىل ﴿َوَما  ُمْلـُك السَّ
ٍء ُقْل َمْن أَنَْزَل  َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه، إذ َقالُوا َما أَنَْزَل اللَُّه َعَىل بََرشٍ ِمْن َيشْ
اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء ِبِه ُموَىس نُوًرا َوُهًدى ِللنَّاِس تَْجَعلُونَُه َقَراِطيَس تُبُْدونََها 
َوتُْخُفـوَن َكثرياً وَُعلِّْمتُْم َما َلْم تَْعَلُموا أَنْتُْم َوَال آبَاُؤُكْم ُقِل اللَُّه ثُمَّ ذَْرُهْم ِيف 
َخْوِضِهـْم يَْلَعبُوَن﴾، ُكـّل هذه اآليات البيانـات توضح مدى التقول عىل 
اللـه والجحود والكفر البواح بالله سـبحانه وتعاىل، ملاذا اللُه عرض هذا 
يف القـرآن الكريـم، وذلك لكي يوضـح لنا مدى كفرهـم وانحرافهم عن 

منهجية الله التي ال تستقيم الحياة إال بهذا الدين القويم. 
هم سـعوا بالكثري من األساليب الشيطانية وذلك لالنحراف من خالل 
تحريفهـم لكتب الله، قـال تعاىل: ﴿أََفتَْطَمُعوَن أَْن يُْؤِمنُـوا َلُكْم َوَقْد َكاَن 
َفِريـٌق ِمنُْهْم يَْسـَمُعوَن َكَالَم اللَِّه ثُـمَّ يَُحرُِّفونَُه ِمْن بَْعِد َمـا َعَقلُوُه َوُهْم 
يَْعَلُموَن﴾، ومع كفرهم بالله ورسـله وكتبـه، فهم أَيْـضاً كفروا باليوم 
اآلخـر، وقد بـني الله انحراف اعتقادهم ذلك يف قوله تعـاىل: ﴿ذَِلَك ِبأَنَُّهْم 
اُر إِالَّ أَيَّاًما َمْعـُدوَداٍت وََغرَُّهـْم ِيف ِديِنِهـْم َما َكانُوا  ـنَا النـَّ َقالُـوا َلْن تََمسَّ
يَْفـَرتُوَن﴾، وقد تحداهم الله تعاىل يف اعتقادهم يف اليوم اآلخر، وأنهم لن 
اُر اآلخرة ِعنَْد اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن  يَُعذَّبـوا فقال تعاىل: ﴿ُقْل إِْن َكانَْت َلُكُم الدَّ
ُدوِن النَّاِس َفتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي﴾، وسـبُب اعتقادهم بأنهم 

لـن يُعذبوا يف اآلخرة، قولهم: ﴿َوَقاَلِت اْليَُهـوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أبناء اللِه 
ْن َخَلَق يَْغِفُر ِلـَمْن  اُؤُه ُقْل َفِلـَم يَُعذِّبُُكـْم ِبذُنُوِبُكْم بَْل أَنْتُْم بََرشٌ ِممَّ َوأَِحبـَّ
َماَواِت َواألرض َوَما  يََشـاُء َويَُعذُِّب َمْن يََشـاُء َوللِه ُمْلُك السَّ
بَيْنَُهَما َوإَِليِْه اْلـَمِصريُ﴾، َحيُث رد الله عىل الشـبهات التي 

يعتقدونها يف اآلية الكريمة من سورة املائدة. 
ويمتاز اليهود بالكثري من الصفات النفسـية السـيئة، 
والتي منها الحقد والحسد وكذلك حب التملك والسيطرة، 
نقـض العهـود واملواثيـق، الغـش وأكل الربـا وأكل أموال 
الناس بالباطل َوقسـوة القلب، وحبهم للكذب وسـماعة 
والنفـاق والجدال واملـراءة وكتمان الحـق واالحتيال عىل 
حـدود اللـه ومخالفـة القـول والعمـل والكذب عـىل الله 
والجبـن والتخاذل والسـحر والبخل والشـح وحب الدنيا 
وكراهيـة املوت َواالختالف والتناحر بينهم وحب للفسـاد 

ونرشة، وردة هذه الصفات يف القرآن الكريم. 
اللـه -سـبحانه- فضحهـم يف كتابه الكريـم حتى نعرفهـم ونتيقَن 
عداوتهم وسـوء مصـري من يتولهم يكون مثلهـم ويحمل صفاتهم وما 
عـداوة األنظمـة املطبِّعة للسـالم مـع الكيـان الصهيونـي إالَّ انعكاس 
لنفسيات تأثروا بها من خالل عالقتهم ودخولهم يف سياق الكفر، فكان 
ُكـّل هذا العداء نتاجاً لذلك االنحراف الذي تذوب معه اإلنسانية واألخالق 

والقيم واملبادئ القرآنية العظيمة. 
يسـعى الكيـان الصهيونـي اليوم بـكل هـذه املعتقدات وبـكل هذه 
النفسـيات الخبيثة والحقرية إىل التوغل يف جسـد اإلسـالم وتدمري القيم 
واملبـادئ ونـرش الفسـاد األخالقي يف الـدول العربية، كيـف ال والجنس 

الثالث ما يُعرف بالـ(مثاليني) هم من ُصنِْع اليهود يف ُكـّل دول العالم.
إن الصهيونيـة العاملية تسـعى وبـكل جد إىل نرش الضـالل وانحراف 
اإلنسـان عن إنسانية حتى يكون قذرا وشـاذا وديوثا، بعد أن كرمه الله 
وَمّن عليه بنعمة االستخالف يف األرض ليكون خليفًة يف األرض وعلمه ما 
لم يعلم وخلقه يف أحسـن تقويم وجعل منا الذكر واألنثى، هذا اإلنسـان 
الـذي خلقه اللـه وأبدع يف خلقه مـا زال معجزًة خالدة إىل يـوم القيامة 
وهـذا التطـور الذي حصـل عىل يديه هو مـن عظمة خلق الله وشـاهٌد 
عـىل عظمة خلق الله، يكون معه أكثر تعبداً لله أكثر تقديسـاً لله، لكن 
الشيطان يجر معه اإلنسـان إىل وحل الكفر ويسخر فيه ويجعله يتنكُر 
ملن خلقه ويسـعى إىل الفسـاد يف األرض، الله خلقنـا وكّرمنا وحملنا يف 
الرب والبحر، وجعل املالئكة تسـجد ألدم عىل عظيم هذا املخلوق العجيب 
الصنع سـبحانه من خالـق، ومع هذا ننحرف ونضل ونفسـد وهذا هو 

تنكر لنعم الله لنا. 
لنعلم أن الكياَن الصهيوني هو شيطاُن العرص ويجرُّ بعده ويف سياقه 
الكثـري من الدول التي تصبح عبيداً للشـيطان، وهـذا هو من االنحراف 
عن منهج الله وهدي الله، فاتّباُع الصهاينة ليس وراءه إالَّ االنحراف عن 

هدي الله املستقيم. 

كتابات
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طعاجعئ الترب الظفسغئ يف شضر السغث تسني بثر الثغظ
طتمث الحمغري 

إنَّ أيَّ مرشوٍع تصحيحي يتبنَّى إْصَالح 
ـة ويسـعى ملا فيه عزتهـا وكرامتها،  األُمَّ
يواجهه العدوُّ بالعديد من أساليب املحاربة 
العسـكرية  املواجهة  ليسـت  واملواجهـة، 
يف امليدان فحسـب، فالحرب النفسـية لها 
أثرهـا، ويرّكـز عليها العدو بشـكل كبري، 
ومن ذلـك الرتغيـب والرتهيـب، التطميع 
والتخويف واإلرجاف، ماذا يفعله العدو يف 
هذا املجال، ومـن يخدمهم، وملاذا، وما أثر 
ذلك، وما الوقاية منه؟، هذا ما نتتبعه لدى 
السـيد حسـني بدر الدين الحوثي رضوان 
الله عليه، حيث يرى السيد حسني رضوان 
اللـه عليه أن أي مـرشوع تصحيحي لهذه 
ــة مهما كانـت بحاجة إليـه ال بد أن  األُمَّ
يواجهـه العـدو بالتثبيـط، حيـث يقول: 
«هكذا تسـمع يف ُكّل زمان أمـام ُكّل عمل 
ـة يف أمـسِّ الحاجة إليه  مهمـا كانـت األُمَّ
يف أية مرحلـة من مراحـل تأريخها، ومن 
أيـة جهة يكون مهما كانـت عظيمة ال بد 
أن يأتـي من هنـا وهناك مـن يتكلم، من 
يثبط، من يشـوه، من يحـارب، هذا يشء 
ذكره الُقْرآن الكريم» سورة املائدة الدرس 

الثاني.
ويرى السيد حسني أن استيعاب حركة 
العدو يف التثبيط يعد عامًال مهًما يف ميدان 
املواجهـة: «ألن معرفـة هذا نفسـه يمثل 
جانبًا مهًما من وعي القضية وفهمها، أن 
تعرف أنك قد تسـمع كالًما عىل هذا النحو 
ومن جهات أخـرى، فليكن لديـك، ولتكن 
عىل مسـتوى تجعـل ذلك الـكالم ال أثر له 

عندك» سورة املائدة الدرس الثاني.
ويقسـم السـيد رضوان الله عليه كالَم 
العـدو إىل قسـَمني: إمـا أن يكـون نصًحا 
وتطميًعا، وإما أن يكون تخويًفا وإرجاًفا: 
«الكالم ال يخلو عن: إما أن يكون تخويًفا, 
أَْو يُقدم بأسـلوب نصح مـن جانب الذين 
يواجهـون أي عمـل مهمـا كان عظيًمـا» 

سورة املائدة الدرس الثاني.
ويف الوقـت الـذي يرى السـيد حسـني 
رضـوان اللـه عليـه أن املنافقـني هم من 
يقومـون بدور التخويف واإلرجاف، إال أنه 
يجعـل تحـرك املنافقني مـؤًرشا لصوابية 
عملـك: «سـينطلق املنافقون هنـا وهناك 
ليخوفوكـم،  وهنـاك  هنـا  واملرجفـون 

يتساءلون: ماذا؟. ما هذا؟. 
أتعرفـون؟ املنافقـون املرجفـون هـم 
املـرآة التي تعكـس لك فاعليـة عملك ضد 
هـم  املنافقـني  ألن  والنصـارى؛  اليهـود 
إخوان اليهود والنصارى: {أََلْم تََر إَِىل الَِّذيَن 
نَاَفُقـوا يَُقولُوَن ِإلِْخَواِنِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن 
أَْهـِل اْلِكتَاِب َلِنئْ أُْخِرْجتُـْم َلنَْخُرَجنَّ َمَعُكْم 
َوال نُِطيـُع ِفيُكـْم أََحـًدا أَبَـًدا َوإِْن ُقوتِْلتُـْم 
نَُّكـْم} (الحرش: من اآلية11) فحتى  َلنَنُْرصَ
تعرفوا أنتم، وتسـمعوا أنتم أثر رصختكم 
ستسـمعون املنافقني هنا وهنـاك عندما 
تغضبهم هذه الرصخة، يتسـاءلون ملاذا؟ 
أَْو ينطلقـون ليخوفوكم من أن ترددوها». 

الرصخة يف وجه املستكربين.
املنافقـني  أن  حسـني،  السـيد  ويـرى 
ينطلقون يف تخويـف املؤمنني من منطلق 
الخـوف عليهم، وإبعادهـم عن الخطورة، 
والحـرص عـىل نجاتهـم، ويسـتعرض يف 
هـذه القضيـة رد إبراهيـم عـىل قومـه: 
«الحظـوا نبـي اللـه إبراهيـم كيـف كان 
إنَْسـانًا واعيًا عىل درجة عالية من الوعي، 
انطلق مـن مقاييس املقارنـة، من قواعد 
ثابتـة لديـه، يخوفونـه بهـذا ويخوفونه 
بهـذا، وكل تخويـف يبـدو تخويًفا بيشء 
ال يشـكل خطـورة مع املقارنـة بما يجب 
أن نخافـه مـن ِقبَـل الله سـبحانه وتعاىل 
{َفأَيُّ اْلَفِريَقـنْيِ أََحقُّ ِباْألَْمـِن}؟ أنت تريد 

أن تخوفني من أجل أن تدفع بي إىل جانب 
األمن، أليس كذلك؟. وأنا أخوفك بالله أريد 
أن أدفعك إىل جانب األمـن {َفأَيُّ اْلَفِريَقنْيِ 
أََحـقُّ ِباْألَْمـِن}؟ أي الفريقـني يصـح أن 
يقال: هو اآلمـن؟ من يكون يف واقعه آمنًا 
من عذاب الله وسـخطه أَْو من يحاول أن 
يأمن من عذاب الناس وسخطهم، ويوقع 
نفسـه يف عـذاب اللـه وسـخطه، هل هو 
أَِمـَن؟ لم يأمن، أمـن من يشء يف الواقع ال 
يقارن بينه وبـني ما يمكن أن يحصل من 
قبل الله؛ ولهذا جاءت اآلية بالسخرية من 
التخويف بيشء من دون الله {َويَُخوُِّفونََك 
ِبالَِّذيَن ِمـْن ُدونِِه} (الزمـر: من اآلية 36) 
يخوفنـك بأنه سـيحصل عليك كـذا وكذا، 
تهديـد من قبلهـم أَْو سـيحصل عليك من 
األصنـام ما يـرضك، ال، أي تخويف بيشء 
من دون الله ال يشـكل خطورة». سـورة 

املائدة الدرس الثاني. 
ويسـتنكر السيد حسـني انزالق الناس 
نحـو جهنـَم؛ نتيجة تخوفهم من سـجن 
أَْو تعذيـب أَْو فقـدان مصلحـة: «ما الذي 
يقعـد بالكثري من الناس قعـوًدا قد يؤدي 
بهـم إىل جهنـم إال خوفهـم مـن مـاذا؟ 
خوفهـم من الوعيد العاجـل, وأي مقارنة 
بـني الوعيد العاجل الذي تخافه من جانب 
هـذه الدولة، أَْو من جانب ذلك الشـخص، 
سـجن، أَْو أن تفقد مصلحة معينة تخاف 
عـىل مصلحتك، تخاف من سـجن، تخاف 
من تعذيب يف سـجن؛ فتتوقف وال تحسب 
حسـاب جهنم.. أليس هذا هو ما يحصل 
عند الكثري من الناس؟». معرفة الله وعده 

ووعيده الدرس 14.
ويسـتنكُر سـالُم الله عليه السياسـَة 
واإلرجـاف  التخويـف  أمـاَم  العربيـَة 
اآلن  العربيـة  «السياسـة  والشـائعات: 
لألسـف متى ما قال أحد هنـاك يف الغرب 
[اإلسـالم هذا إنما هو ديـن فرض بالقوة 
العنـف  يولـد  هـذا  اإلسـالم  وبالسـيف، 
واإلرهاب] جاءوا هنـا ليقولوا: [اتركوا يا 
جماعـة اتركـوا كلمة جهـاد وال تتحدثوا 
بها سيقولون هنا كذا.. كذا شوهنا ديننا] 

هذه تعترب حالة غباء. 
(البقـرة:  ِلِجْربِيـَل}  َعـُدوٍّا  َكاَن  {َمـْن 
مـن اآلية97) هـل قال الله: [إذًا سـنكلف 
ميكائيـل أَْو إرسافيـل بدل جربيـل!]؟ قل 
لهـم جربيـل هو هـو الـذي تعادونه، هو 
الـذي نزله عـىل قلبك ال تتأقلـم معهم، ال 
تتأقلم معهم، تتجاوب معهم عىل أسـاس 

ربما، ربما إذا تركنا هذه يمكن ينسـجموا 
هنـاك معنـا، ال. هذه حاصلـة عند العرب 
لألسـف، هذه حاصلة!.» الدرس الخامس 

من دروس رمضان. 
ويشـري إىل أن مـن أسـاليب التثبيـط، 
التخويـف بقوة وعـدة العـدو: «الكل هنا 
يف الدنيا يخضع ألمريـكا، ويخضع للدول 
الكـربى يف بلـدان أوروبـا، والـكل هنـا يف 
املنطقة العربية خضعـوا إلرسائيل؛ خوًفا 
مـن أن تلـك الـدول تمتلك [قنابـل ذرية]، 
وتمتلـك [صواريـخ بعيـدة املـدى تحمـل 
رؤوسـا نووية]، ُكّل ما لديهم ال يسـاوي 

يوًما واحًدا يف جهنم. 
لـو صـب األمريكيـون ُكّل مـا لديهـم 
مـن قوة عليـك وحدك أنت ملا سـاوى ذلك 
كلـه يوًمـا واحًدا يف نـار جهنـم؛ ألنك هنا 
بأول رضبـة, بأول شـظية سـتموت، ثم 
ال تحـس بـأي يشء بعـد ذلك، ولـو صبوا 
عليـك ُكّل أسـلحتهم، ولو افرتضنـا أَيْضاً 
أنك سـتبقى حيًا وصواريخهم توجه إليك, 
وقنابلهم توجه إليك أَيْضاً حتى آخر قطعة 
يمتلكونهـا لـكان ذلـك أَيْضـاً ال يسـاوي 

ساعة واحدة يف قعر جهنم. 
التخويف بنار جهنـَم يف الُقْرآن الكريم, 
التخويف بنـار جهنم الذي تكـرر كثريًا يف 
آيات الله يف الُقـْرآن الكريم، هو جدير بأن 
نتأمله جيـًدا كلنا، وأن نتدبـر تلك اآليات. 
حينئذ سـيجد ُكّل من تأملها, ومن تدبرها 
بـأن ُكّل يشء يف هـذه الدنيا من مصائبها, 
من شـدائدها، وكل يشء ممـا يتوعدك به 
اآلخرون، وكل ما تراه عندما يستعرضون 
أسـلحتهم يف األيام الوطنية.. سـرتاه كله 
ليس بيشء، ليس شيئًا بمعنى الكلمة فعالً 
أمام هذه النار التي تغلظ الله بها عىل من 
عصـاه، وتوعد بها من صـدف عن رضاه. 
حينئٍذ تجد نفسـك أنه ليس هناك ما يجب 
أن يخيفـك، ليس يف هذه الدنيـا ما ينبغي 
أن تخاف منه أبًدا، فال املوت، وال [قنابل]، 
وال [صواريـخ]، مهما كانت فتاكة، مهما 
كانـت عظيمة الدمـار». معرفة الله وعده 

ووعيده الدرس 15.
ويؤكـد عـىل ضعـف إمكانيـات العدو 
أمـام قوة اللـه والثقـة بنرصه بأسـلوب 
استفهامي: «أي جهاز مخابرات يستطيع 
أن يؤكـد لك بأنك إذا دخلـت يف معركة مع 
هذا العدو فإنه سـيوليك دبره، أنه سـيفر 
من أمامك؟ هل هنـاك أحد يف الدنيا يمتلك 
مخابرات تؤكد له هذا؟ ال أمريكا نفسـها 

تقاريـر  كلهـا  غريهـا،  وال  روسـيا  وال 
احتمـاالت, كلها احتماالت، يحتمل أننا إذا 
مـا اتخذنا ضدهم كذا ربما تكون النتيجة 
كـذا، وهكـذا احتماالت، أمـا الله فهو من 
وُكْم إِالَّ أَذًى َوإِْن  أكد بعبارة (لن) {َلْن يَُرضُّ
وَن}  يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكـُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ ال يُنَْرصُ
عـن  كذلـك  ويقـول   (111 عمـران:  (آل 
الكافريـن: {َوَلْو َقاتََلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا 
اْألَْدبَـاَر} (الفتـح: من اآليـة 22)». خطر 

دخول أمريكا اليمن. 
ويتطـرَُّق إىل نقاط ضعف العدو بقوله: 
ُر ألف َسنٍَة} (البقرة:  «{يََودُّ أََحُدُهْم َلْو يَُعمَّ
مـن اآليـة96). إذًا هذه هي تمثـل نقطة 
ضعـف بالنسـبة لهـم، كبرية جـًدا. فمن 
نعم الله تعاىل عىل الناس أنه عندما يكون 
أعداؤهم يسـميهم: كافرين، وضالني، وال 
يفقهـون، وطبع عـىل قلوبهـم، ولعنهم، 
ذلـة،  عليهـم  ورضب  عليهـم،  وغضـب 
ومسـكنة، ويخرب عنهم بأنهم حريصون 
جـًدا جًدا عـىل الحيـاة. ماذا يعنـي هذا؟ 
نقـاط ضعـف لديهـم؛ ألن هـذه كلهـا يف 
األخري تقـوم عليها ترصفاتهـم، قريبون 
جـًدا إىل االنهيار يف معنوياتهـم، خوَّافون 

جًدا، جبناء جًدا. 
نحن ال نقيُّمهم عىل أسـاِس هذا اليشء 
الـذي عرض الُقْرآن الكريـم! هو كالٌم من 
عنـد الله سـبحانه وتعاىل، وهو بالشـكل 
الذي فعًال يبني لك نقاط ضعف، ورغم هذا 
ما يزال املسلمون يرونهم أقوياء، ويرونهم 
كباًر، ويرونهـم كتًال من الصلب». الدرس 

الخامس من دروس رمضان. 
ويؤكـد عـىل أن نقـاط الضعـف هـذه 
تلمسـها وتجدهـا ماثلة يف واقـع الرصاع 
معهـم: «{َوَلتَِجَدنَُّهْم أَْحـَرَص النَّاِس َعَىل 
ُكوا يَـَودُّ أََحُدُهْم َلْو  َحيَـاٍة َوِمـَن الَِّذيَن أَْرشَ
ـُر ألف َسـنٍَة} (البقرة: مـن اآلية96)  يَُعمَّ
كلمـة: تجدنهـم، تظهر من سـلوكياتهم 
وليس فقط قضية غيبية سرتى، وستجد 
أنـت أثنـاء الـرصاع معهـم وتعاملهـم يف 
الحياة هذه ما يبني لك أنهم أحرص الناس، 
ُكّل الناس حتى من املرشكني، أحرص من 
ُر  املرشكني عىل حياة {يَـَودُّ أََحُدُهْم َلْو يَُعمَّ
ألف َسـنٍَة} (البقرة: مـن اآلية96). معنى 
هـذا: أنها ليسـت قضيـة فقط نفسـية، 
بـل تظهر يف واقعهـم، تظهر يف رصاعهم، 
ظهر لنـا يف موضوع العـراق عندما ظهر 
قتل يوميًا كيف انهارت معنوياتهم، كيف 
بدت أمريكا هناك منزعجة جًدا، يطالبون 

بإعادة الجنود، والجنـود صاروا يتهربون 
عىل تركيا، وعىل سوريا». الدرس الخامس 

من دروس رمضان. 
ويرد عىل تخويف العدو باملوت فيقول: 
«واملـوت نحن نجده هنـا يف الُقْرآن الكريم 
وبمناسـبة ذكـره هنا ليس من الوسـائل 
التي يأتي التخويُف بهـا للناس، ليس من 
وسـائل التخويـف إطالًقـا داخـل الُقْرآن 
الكريـم، ولهـذا ال تجد الحديـَث عن املوت 
إال خاطًفـا وبُرسعة ينتقل إىل اليوم اآلخر؛ 
ألنـه اليوم الشـديد األهوال، هـو ما يجب 
أن تخافـه، هو ما يكـون الحديث عنه هو 
الـذي يصنع الخـوف يف النفوس، هو الذي 
يمأل القلوب خوًفا ورعبًا، أما املوت نفسه 
إنما هو الخطوة األوىل، وهو قضية عادية، 
قضية عاديـة، هو بداية الرجوع إىل الله». 

معرفة الله وعده ووعيده الدرس 12.
ويشريُ إىل أن املوَت أمٌر ال يُخيُف: «ليس 
هو يف حد ذاته ما يجب أن يخيف باعتباره 
حدثًا، ليكن خوفك هو من الرجوع إىل الله 
إىل اليوم اآلخر، يف اليوم اآلخر يوم القيامة. 
ألم يأت الـكالم عن اليوم اآلخـر يف الُقْرآن 
مكرر جداً؟ بعض السـور تكون من أولها 
إىل آخرها عـن التخويف باليوم اآلخر، هل 
ورد تخويف باملوت داخل الُقْرآن الكريم؟. 
لـم يرد». معرفة الله وعده ووعيده الدرس 

.12
ويؤكـد عىل أن مـا ينبغـي الخوف منه 
هو ما بعد املوت: «يقول الله تعاىل:{َوإِنََّما 
ْوَن أُُجوَرُكْم يَـْوَم الِقيَاَمِة َفَمن ُزْحِزَح  تَُوفَّ
َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل الَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما الَحيَاُة 
َّ َمتَـاُع الُغُروِر} (آل عمران: 185)  نْيَا إِال الدُّ
ال يخـوف من مسـألة املـوت نهائيًا يذكر 
بأنه عبـارة عن قضية اإلنَْسـان سـيصل 
إليها لكن املسألة الخطرية جًدا هي قضية 
اآلخـرة، تجدها يف أكثر ما ورد ما أذكر أنه 
قد جاء بكلمة مـوت لوحدها عىل طريقة 
التخويـف أبًدا بنفس املـوت وإنما بما بعد 
َلُك امَلـْوِت الَِّذي َوكَِّل  اُكم مَّ املوت {ُقـْل يَتََوفَّ
ِبُكْم} (السجدة: من اآلية (11) جاءت بعد 
َلُك  اُكـم مَّ الكالم عـن الكافرين {ُقـْل يَتََوفَّ
امَلْوِت الَِّذي َوكَِّل ِبُكْم ثُمَّ إَِىل َربُِّكْم تُْرَجُعوَن} 
(السـجدة: اآلية (11) هـذا االنتقال تجده 
برسعـة تقريبًا يف ُكّل اآليات التي يرد فيها 

حديث عن املوت. 
هنـا يبني بالنسـبة للناس بشـكل عام 
بعد الحديث عن الجهاد وعن قتىل يف سبيل 
اللـه وعن جرحى وأشـياء من هـذه، بأن 
يفهَم ُكّل إنَْسان بأنه سيموت، لتعرف بعد 
بأنه نعمة عظيمة كبرية عليك أن يفتح لك 
بـاب جهاد يف سـبيل الله فتسـتغل موتك، 
تستثمر موتك فتحظى بالشهادة، وإال ُكّل 
واحد سـيموت وإذا أنت سـتموت ال شك، 
فأين أفضل لك تموت هكذا، أَْو يكون موتك 
له فائدة بالنسبة لك، أليس أفضل لإلنَْسان 
أن يكـون موته يكـون فيه فضـل عظيم 
ودرجة رفيعة له؟ بل يقهر املوت نفسـه؛ 
ألن الشـهيد عندما يقول الله: {َوالَ تَُقولُوا 
ِلْمن يُْقتَُل ِيف َسـِبيِل اللَِّه أَْمـَواٌت} (البقرة: 
من اآلية 154) ال تسموهم أمواتًا، وليسوا 
بأموات إنما هي نقلة برسعة، أليس هؤالء 
اسـتطاعوا أن يقهروا املوت وأن ال يكونوا 

أمواتًا؟». دروس رمضان الدرس 16.
الجهـاد  موضـوع  يف  ويسـتعرُض 
أسـلوبًا مـن أسـاليب العدو يف تشـويهه 
بغرض التثبيـط: «عندما تجـد كتابة عن 
أحد اليهود هناك يعمل لتشـويه اإلسـالم 
رجعوا هـم وقالوا لنا: [أتركوا شـوهتم ال 
تتحدث عن الجهاد، سيقولون متشددين، 
اإلسـالم  أن  عـىل  وتربهنـوا  وإرهابيـني، 
فعًال عـىل ما يقولـون دين فرض نفسـه 
بالسـيف وبالقوة]. وينسـون، ينسون أن 

يواجهوهم أن يقولون: ال.
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افراضغ الفطسطغظغئ المتاّطئ خقل السام افراضغ الفطسطغظغئ المتاّطئ خقل السام 20222022م.. م.. 

224 حعغثًا وتثطُري أضبر طظ ألش طئظى يف 
(8812) سمطغَئ تشّعل وتعغُّض لصعات اقتاقل

ئ  : طاابسئ َخاخَّ
والقمـع  اإلجـرام  ترسـانُة  واصلـت 
جرائمهـا  مسلسـَل  الصهيونيـة 
وانتهاكاتها اليومية بحق أبناء الشـعب 
الفلسـطيني خالل العـام 2022م, عىل 
مرأى ومسـمع مـن العالـم ومنظماته 
األمميـة التـي تغـض الطرف عـن ُكـّل 
مـا يحدث مـن جرائم وانتهـاكات بحق 
الشعوب املسـتضعفة كما هي عادتها, 

وفيما ييل التفاصيل:
 

إجمالغ سثد الحعثاء 
الفطسطغظغني.. 

بلغ عدُد الشهداء خالل عام 2022م, 
حتى تاريخ 26 كانون األول/ ديسـمرب، 
224 شـهيداً (53 شـهيداً يف قطاع غزة 
و171 شـهيًدا يف الضفـة الغربية) وفق 
عـدد  وبلـغ  الصحـة،  وزارة  سـجالت 
األرسى القابعـني يف سـجون االحتـالل 
4,700 أسـري وذلـك حتّـى نهاية شـهر 
ترشيـن الثاني/ نوفمـرب 2022م، وفق 
بيانات هيئة شؤون األرسى واملحّررين، 
 150 ونحـو  أسـرية،   34 بينهـم  مـن 
قاًرصا، و835 معتقالً إداريا بينهم ثالث 

أسريات، وأربعة أطفال. 
 

العثُم والاةرغُش واملخاَدرة 
واقجاغطان

منذ بداية العام 2022م، رشدت قوات 
االحتـالل 140 عائلة، قوامها 823 فرداً، 
منهـم 162 امـرأة، و373 طفـالً، جراء 
تدمـري 164 منزالً، والعرشات من الخيم 
السـكنية والزراعية. كمـا دّمـرت 123 
منشأة مدنية أُخرى، وجرفت مساحات 
واسـعة مـن األرايض، وسـلمت مئـات 
أوامـر اإلخطـار بالهـدم ووقـف البناء 

واإلخالء واملصادرة. 
 

اساثاءاُت املساعذظني
نّفـذ  2022م,  العـام  بدايـِة  منـذ 
املسـتوطنون 259 اعتـداًء عـىل األقـل، 
تسـبب اثنان منهم بقتـل مواطننَي, أما 
االعتـداءات مـن قبل االحتـالل ما زالت 
متواصلة عىل السـكان الفلسطينيني يف 
كافـة تجمعات سـكنهم من االسـتيالء 
عـىل األرايض وهـدم املنـازل واالعتـداء 

عـىل الفلسـطينيني، َحيـُث قام 
بهـدم  االحتـالل 
 1,058 وتدمـري 
فلسـطني  يف  مبنـى 
مبنى سـكنيًا   353)
منشـآت)،  و705 
عمليـة   93 شـملت 
يقـع  ذاتـي  هـدم 
معظمهـا يف محافظة 
 88 بواقـع  القـدس 
ذاتـي،  هـدم  عمليـة 
محافظـة  وتصـدرت 
القـدس مجمل عمليات 
 ،%  29 بنسـبة  الهـدم 
مبنى  هدم 128  شـملت 
منشـأة،  و176  سـكنيًا 
يف الوقـت الذي يقـوم به 
كيان االحتالل ببناء مئات 
االسـتيطانية،  الوحـدات 
َحيـُث يعيش فيها أكثر من 

700 ألف مستعمر يف 151 
عـىل  مقامـة  مسـتعمرة 
يف  الفلسـطينية  األرايض 
الضفـة الغربية املحتّلة يف 

نهاية عام 2021م. 
 

الاعغُُّض 
واقساصاقُت 

واصاتاُم املسةث 
افصخى

العـام  بدايـة  منـذ 
قـوات  نفـذت  2022م، 
عمليـة   8812 االحتـالل 
الضفـة  يف  اقتحـام، 
القدس  فيها  بما  الغربية، 
خاللها  اعتقلت  الرشقية، 
بينهـم  مواطنـاً،   4872
490 طفـالً، و52 امـرأة, 
ونفـذت تلـك القـوات 35 
محـدودة  توغـل  عمليـة 

رشق قطاع غزة، واعتقلت 
106 مواطنـني، منهـم 64 صياًدا، و32 
متسلًال، و10 مسافرين عىل حاجز بيت 

حانون. 
حيث تعترب مناطق (نابلس والقدس 
تعرضـاً  األكثـر  اللـه)،  ورام  والخليـل 
لالنتهاكات الصهيونيـة بواقع (7159، 
عـىل  انتهـاكاً   (3868  ،3951  ،4954

التوايل. 
وبلغ عدد املستوطنني الذين اقتحموا 
املسـجد األقىص املبارك, خالل العام بلغ 

(48604) مستوطناً. 
 

التخاُر والصغعُد سطى الترضئ
ومنـذ بدايـة العـام 2022م، نصبت 
قـوات االحتـالل 4594 حاجـزاً فجائياً 
عىل األقـل، اعتقلت عليها 202 مواطن, 
كما بلغ عدد الحواجز الثابتة واملؤقتة يف 
مناطق مختلفة من الضفة الغربية بما 

فيها القدس املحتّلة (3222) حواجز. 
 

سثُد جضان دولئ شطسطني
إىل ذلك, أفادت إحصائية فلسـطينية 
رسـمية بأن عـدَد الفلسـطينيني املقدَّر 
فــي نهايـة عـام 2022م, بلـغ حوايل 
 5.4 منهـم  فلسـطيني،  مليـون   14.3

نسـمة  مليـون 

يف دولـة فلسـطني عىل حـدود 1967م، 
بنسـبة زيادة سـنوية بلغت 2.4 % مع 

نهاية العام الجاري. 
وأضافت اإلحصائيـة أنه ما زال نحو 
7 ماليني فلسطيني يعيشون يف الشتات، 
يحلمون بالعـودة إىل وطنهم منهم 6.4 
مليون يف الـدول العربية ونحو 761 ألفا 
يف الدول األجنبيـة، ويعزل أكثر من 2.2 
مليون فلسـطيني يف قطاع غزة، وحوايل 
يف  يعيشـون  فلسـطيني  مليـون   1.7

أرايض 1948م. 
 

املةامع الفطسطغظغ شاغ 
وأضبر طظ بطث جضاظه دون 

15 ساطًا
وأوضحت اإلحصائية أن نسبة األفراد 
يف الفئة العمريــة 0-14 عاماً يف نهاية 
عـام 2022 تقـدر بحـوايل 38 % مـن 
مجمل السـكان فـي فلسطني، بـواقع 
يف   % و41  الغربيـة  الضفـة  يف   %  36
قطـاع غـزة، ويالحظ انخفاض نسـبة 
األفـراد الذين تبلـغ أعمارهـم 65 عاماً 
فأكثـر، َحيُث قـدرت نسـبتهم يف نهاية 

عام 2022 بحوايل 3 % يف فلسطني، 
بواقع 4 % يف الضفة الغربية و3 % 

يف قطاع غزة. 
 

اظثفاٌض يف طسثقت 
الثخعبئ

َل الخصوبة  ولفتت إىل أن معدَّ
الكليـة خالل الفـرتة (2017-
2019م) انخفـض إىل نحـو 4 
مواليد، مقارنـة مع 5 مواليد 
يف  مواليـد   4 1999م،  عـام 
الضفة الغربية و4 مواليد يف 

قطاع غزة. 
 

طسثَّقُت العشغات 
افذفال والرضع 

تاةه ظتع 
اقظثفاض

يذكـر أن معـدل 
األطفـال  وفيـات 
سـن  دون 
دولة  يف  الخامسة 

فلسـطني بلـغ 14 طفـالً 
لكل ألـف والدة حية خالل 
2015-2019م،  الفـرتة 
الغربيـة  الضفـة  يف   15
و14 يف قطاع غزة، وبلغت 
معـدالت وفيـات الرضـع 
12 طفـالً لـكل ألف والدة 
حية لنفـس الفرتة، 12 يف 
الضفة الغربية و13 طفالً 
وتشـري  غـزة،  قطـاع  يف 
البيانـات إىل انخفـاض يف 
األطفـال  وفيـات  معـدل 
سـنوات  العـرش  خـالل 
السابقة، إذ بلغ 15 طفالً 

لكل ألف والدة حيّة. 
 

اظثفاٌض يف 
طاعجط تةط 

افجرة
انخفض متوسط حجم 
عـام  أفـراد   5 إىل  األرسة 
2021م, مقارنة بـ6 أفراد عام 2010م، 
بواقـع 5 أفـراد يف الضفـة الغربيـة و6 

افراد يف قطاع غزة. 
 

ارتفاٌع ضئٌري يف ظسإ الاثخني 
وشةعة ضئرية بني الدفئ 

الشربغئ وصطاع غجة
التدخـني  مسـح  نتائـُج  أَشـاَرت 
واسـتهالك التبـغ عـام 2021م, إىل أن 
هناك ارتفاعاً يف نسـبة األفراد 18 عاماً 
فأكثـر الذين يدخنـون منتًجـا أَو أكثر 
مـن منتجات التبـغ املدخن (السـجائر 
املصنعـة، والسـجائر امللفوفـة يدويًـا، 
والسـيجار، والنرجيلة) يف فلسـطني إىل 
نحـو 31 % من إجمـايل األفراد، يف حني 
كانت هذه النسـبة لعام 2010 نحو 23 

 .%
وعىل مسـتوى املنطقة فقد أَشـاَرت 
بـني  كبـرية  فجـوة  إىل  املسـح  نتائـج 
الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة وارتفاع 
واضـح يف نسـبة انتشـار التدخـني بني 
الضفـة  يف  فأكثـر  عامـاً   18 األفـراد 
لعـام  بلغـت  إذ  الغربيـة، 

2021م, يف الضفـة الغربيـة نحو 40 % 
مقابل 17 % يف قطاع غزة. 

 

الئطالُئ طا زالئ أبرز 
الاتثغات

أداء  يف  التدريجـي  التعـايف  ورغـم 
النصف  خـالل  الفلسـطيني  االقتصـاد 
األول مـن عـام 2022م، واالرتفاع الذي 
سجل يف عدد العاملني يف معظم األنشطة 
ال  البطالـة  معـدل  أن  إال  االقتصاديـة، 
يـزال مرتفًعا، ويعـود االرتفاع يف معدل 
البطالـة إىل االرتفـاع الكبـري يف معدالت 
البطالـة يف قطاع غزة، َحيـُث ما يقارب 
من نصف املشـاركني يف القـوى العاملة 
45 % هـم عاطلون عـن العمل مقارنة 
مـع حوايل 14 % يف الضفة الغربية، وما 
زال التفـاوت َكبرياً يف معدل البطالة بني 
الذكور واالناث، ٪21 بني الذكور و39 % 

بني االناث. 
الخريجـني  بـني  البطالـة  أن  يذكـر 
حملـة  مـن  عامـاً)   29-20) الشـباب 
شهادة الدبلوم املتوسط فأعىل بلغت 48 
% بواقـع 28 % يف الضفة الغربية و73 

% يف قطاع غزة. 
 

العاصُع الاسطغمغ يف الدفئ 
الشربغئ املتاّطئ وصطاع غجة

وورد يف اإلحصائيـة أن عدد الطلبة يف 
املدارس للعـام الدرايس 2022/2021م, 
طـالب   1,358,410 بلـغ  فلسـطني  يف 
و685,843  ذكـًرا،   672,567 (منهـم 
أنثـى)، بواقـع 760,688 طالبًا وطالبة 
يف الضفة الغربية (منهم373,519 ذكًرا 
طالبًـا  و597,722  أنثـى)  و387,169 
وطالبة يف قطـاع غزة (منهم 299,048 

ذكًرا و298,674 أنثى). 
يف  امللتحقـني  الطلبـة  عـدد  وبلـغ 
للعـام  العـايل  التعليـم  مؤّسسـات 
فلسـطني  يف  2022/2021م,  الـدرايس 
بلـغ 225,975 طالبًـا وطالبـة (منهـم 
86,992 ذكًرا و138,983 أنثى)، بواقع 
الضفـة  يف  وطالبـة  طالبًـا   138,754
الغربية (منهم 49,069 ذكًرا و89,685 
أنثـى) و87,221 طالبًا وطالبة يف قطاع 
غـزة (منهـم 37,923 ذكـًرا و49,298 

أنثى). 
عـدد  وبلـغ 
يجـني  لخر ا

مـن 
ت  ّسسـا مؤ
العايل  التعليـم 
الدرايس  للعـام 
2021/2020م, 
فلسـطني  يف 
46,225 خريًجـا 
(منهم  وخريجـة 
ذكـًرا   16,931
إنـاث)،  و29,294 
 32,277 بواقـع 
وخريجـة  خريجـا 
الغربيـة  الضفـة  يف 
 10,763 (منهـم 
ذكـرا و21,514 أنثى) 
خريًجـا  و13,948 
وخريجـة يف قطاع غزة 
ذكـرا   6,168 (منهـم 

و7,780 أنثى). 

ل  االنتهاك   2021عام  2022عام  التفص

 5286 5841 اعتقال  اعتقاالت 

 449 339 احتجاز 

 اقتحامات ومداهمات 
 4078 5359 اقتحام مناطق 

 1654 1649 مداهمة منازل 

 4210 3222 حواجز 

س مقدسات   288 247 قالمسجد األ تدن

 95 345 براه المسجد اإل 

ات  ل  هدم منازل  هدم ومصادرة ممتل  317 229 م

ات   224 334 مصادرة ممتل

د  شهداء وجر   94 148 شه

ــــح  11092 7898 ج

ات ات أخرى  انتها  6230 6132 أخرى  انتها

 34017 31743 إجما 
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السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1556)

السبت 
7 جمادى اآلخرة 1444هـ  
  31 ديسمرب 2022م

ضطمئ أخغرة

الـ30 طظ دغسمرب: تةّطغ 
غئاء اقرتجاق وجعء الظفاق

عظادي طتمث 
 

• الـ30 من ديسـمرب، باألمس يا سادة، هو اليوم الذي 
توّعَد العدوُّ بالتنسـيق مع خالياه يف الداخل بأن يُسِقطوا 
العاصمـة صنعـاء ويزعزعـوا أمنَها واسـتقرارها تحت 
مسّمى (ثورة)، فهل ما زالت عاصمة الصمود صامدة؟!

ربما تجدونه تسـاؤًال سـخيًفا، ولكن هـذا ما نحاوُل 
إفهاَمـه للسـخفاء الذين يـرسي الغبـاُء بدمائهم ومن 
رأسـهم حتى أخمص قدميهم، يعيشون يف ُكـّل يوم هذا 
الحلَم الذي يراودهم يف منامهم، وما إن يستيقظوا يجدوا 
أنفسـهم يف واقٍع مغايـر وأن ما يصبون إليـه حلٌم بعيد 

املنال..!
ولو نأتي لقياس حملتهم اإلعالمية يف شبكات التواصل 
التـي صّمـوا آذاننـا بهـا وأجهـدوا أنفسـهم يف الكتابة 
والرتويج والدعوة إليها يف سـبيل إحداث فوىض، سندرك 
أن مكانَهم الحقيقي هـو يف أرقوقة الروابط اإللكرتونية 
والحسـابات الوهمية محاولني ُصنَع بطوالٍت افرتاضيٍة؛ 
لتحسني ُسمعتهم وصورتهم املشوهة، وما حيلُة الجبان 

يف ميدان ميلء برجاِل الرجال!
8 أعـوام وهـم يتوعدون بإسـقاط العاصمـة صنعاء 
وتحريرهـا -بحسـب قولهـم- لكننا نرى أنهـم هم من 
يتـم نفيُهم مـن أجنحة الفنادق التي يمكثـون فيها، بل 
يتـم طردهـم أَو جعلُهم تحت اإلقامـة الجربية كعبيد ال 
يعصـون ألسـيادهم أمًرا، حتـى أن مصـريَ أغلبهم بات 
مجهـوًال، وهنا تكمن املفارقة الواضحة، ال يحملون ذرًة 
من حياء أن ينادوا بإشـعال ثـورة وهم يف أقفاص األرس 

والذل!
من جديد ينتُرص الوعي اليماني أمام مكر العدّو ليثبت 
للعالـم أجمع أن ال سـبيَل لالنتصار عىل الشـعب اليمني 
سـوى إعادة حقوقه املسلوبة، وأن الطاولَة ستُقَلُب عىل 
رؤوسهم مهما حاولوا اتِّخاذَ أساليَب شيطانيٍة تستهدُف 
الوضَع الداخـيل وتثريُ الفتَن؛ ألَنَّ طـالَء التلميع قد نفد، 
والحـقُّ بات واضًحا أبلَج كضوء النهـار، يبزغ نوُره من 

وسط الظالم الحالك.
َت العـدّو فيما  الجديـُر ذكـره يف هـذا املقـام: أن تعنـُّ
يُخصُّ املَِلفَّ اإلنساني بالنسبة لألرسى ورصف املرتبات، 
ومحاولة استغالله حالة الال سلم والال حرب يف التأجيج 
ال بـد أن تكـوَن لها نتائـُج وخيمـٌة عليه، نحـن بدورنا 
كشـعٍب وقيـادٍة نواجُه املسـتجداِت لكننـا ال نغفُل عن 
َردِّ الدَّيـن ولو متأخًرا حتى يكـوَن لالنتظار مذاٌق مميٌز، 
ويمكـرون ويمكـر اللـه والله خـري املاكريـن، والعاقبة 

للمتقني. 

أظا طاساِذٌش طع سمقء السثوانأظا طاساِذٌش طع سمقء السثوان
د. طعغعب التسام

أعلُم أنه قد يستفزُّك إن قلت إني متعاِطٌف مع العنارص 

العميلـة للعدوان، وقـد ال يشـاركني ألول وهلة كثريٌ من 

األحرار الرشفاء من أبناء الشعب اليمني العظيم أَو يتفق 

مع ما سأقوله ولكن املعركة معركة وعي يف النهاية فنعم 

كلنا نرفض ما تقوم به هذه العنارص التي تخدم العدوان 

يف الداخل من نرش الشـائعات واألضاليل واألكاذيب ونريد 

مـن الجهات الرسـمية إنزاَل أقـىس العقوبـات بحقهم، 

وهذه غرية دينية ووطنيـة محمودة، وقد أخالف البعض 

رأيَه للحـل، َحيُث أجدني متعاطفاً مع هـذه األوراق التي 

يحركها العدوان بني الفينة واألُخرى وألسباب أجُدها منطقيًة وواقعيًة 

منها: 

أوالً: نحـن نعلـم مـا تعـرَِّض لـه بعُض هـؤالء مـن قبل العـدوان، 

وُخُصوصـاً تلك العناَرص التي عملت معه وعاشـت فـرتًة من الزمن يف 

كنفه وأحضانه وندرك ما تعرضوا له أثناَء تجنيدهم من أسـاليب قذرة 

وما يماَرُس عليهم من ضغوط نفسية من قبل العدوان ومشغيلهم من 

قيـادات املرتِزقة للقيام بهذا العمل املرفـوض جملة وتفصيالً ولكن إذَا 

مـا أدركنا بأن العدوان قد انتزع منهم أهم ما يمتلكون من حياٍء وعفة 

وعزة وكرامة رغما وهذه طبيعة وسلوك ُكـّل مستعمر غاز ومحتّل. 

ثانياً: أْن ال أعفيهم من مسؤولية ما يقومون به، ولكني قد ال أحملهم 

ُكـّل املسـؤولية؛ باعتبارهم يف النهاية ضحايـا للعدوان ودعوني أحّمل 

سلطاتنا الوطنية يف صنعاء بعض املسؤولية وهي التي أطلقت وال تزال 

مشـكورًة العفَو العامَّ لكل من يعود من هؤالء لوطنه وهي تسـتقبلهم 

بكل حفاوة وتكريم مشكورة ولكنها لم تضع وهي تستقبلهم حالتهم 

يف االعتبـار ُخُصوصـاً وهي تعلم جيًِّدا ما يحل بمـن تجندهم مخابرات 

الغزاة واملحتّلني املستعمرين من فلسطني والعراق... إلخ 

وليس بخاٍف عنها وعنا ما يحصل ألبناء الشعب اليمني يف 

املناطق املحتّلة يف سجون العدوان الرسية أصيله وأدواته 

التنفيذية السعوإماراتية وهو ما يجب وضعه يف االعتبار. 

ثالثاً: إن الحلَّ لهذه املعضلة من قبل سلطاتنا الوطنية 

ا وال يحتاج لعناء، َحيُث  يف صنعاء هي عمليٌة سـهلة ِجـدٍّ

يجُب عىل الجهات الرسمية وهي تستقبُل أُولئك العائدين 

مـن العمـل مـع العـدوان أن تسـتعني بخـرباء وطنيني 

ومتخصصـني بالطـب النفـيس وخـرباء يف لُغة الجسـد 

ملالحظـة من تبدو عليه مالمح مثل هـؤالء ومن ثَم العمل عىل إعدادهم 

وإعـادة تأهيلهـم نفسـيا وروحيـا قبل عودتهـم ألرسهـم وأطفالهم 

ُخُصوصاً أن هذه مسـؤولية الدولة تجاه هؤالء مع اآلخذ بعني االعتبار 

ما ييل:

ل الجهات الرسـمية املسـؤولة يف إعـالِن عودِة هؤالء إال  1) عدم تعجُّ

بعـد القيام بما يجـب عليها تجاَههـم، وهي مسـؤولية وواجب تجاه 

رعاية هؤالء وإعادة تأهليهم وحماية أرسهم ومجتمعاتهم. 

2) وهـذا العمـل يتطلُب الرسيـَة والحفاَظ عـىل خصوصيات هؤالء 

ليعودوا ألهلهم أشخاصاً طبيعيني.

3) رعايـة وإعادة تأهيل مـن عمل نظام الَوصايـة عىل حرفهم عن 

املسار الوطني واألخالقي والقيمي مَلن هم يف الداخل وبنفس الطريقة. 

أخـرياً قد ال يعلم هؤالء بـأن األنصاَر يتواجـدون يف الوظيفة العامة 

بنسـبة 2 % ويحـرضون بنسـبة 90 % عىل خطوط النـار؛ دفاعاً عن 

بلدهم وشعبهم، والله املستعان. 


