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أخبار 

تَترُّضاٌت أطرغضغئ طضّبـفئ يف تدرطعت املتاّطئ لطسغطرة 
سطى تصعل غاز جثغثة

تدرطعت: التراُك البعري 
غةّثد رشَده لطاثخض افجظئغ 

وغثسع إىل طعاجعئ افذماع 
الثولغئ  : طاابسات 

الزيـارات  مالمـح  تكشـفت 
إىل  األمريكـي  للسـفري  املتكـّررة 
والقيـام  املحتّلـة  حرضمـوت 
بدور الرجـل األول فيها، لتتضح 
الصـورة جلية للعيان بأن الهدف 
من تلك الزيارات هو االسـتحواذ 
عىل حقل الغاز املكتشـف مؤّخراً 
يف املحافظـة، تزامناً مـع ارتفاع 
الطلب عامليٍّا عىل مادة الغاز جراء 
الحرب الروسية األوكرانية ووقف 
إمَدادات الطاقة من قبل موسكو. 
وذكرت وسـائل إعـالم موالية 
أسـمته  ـا  َعمَّ نقـالً  للعـدوان 
تسـمى  مـا  يف  مطلعـاً  مصـدراً 
وزارة النفـط بحكومـة املرتِزقة، 
يف  لواشـنطن  الكثيفة  التَحّركات 
اليمـن وتحديداً داخل حرضموت 

املحتّلـة، وذلـك يف إطـار تعزيـز 
نفوذهـا وبسـط يدهـا كاملـة؛ 
بَهدِف السـيطرة عـىل حقل غاز 
جديـد تـم استكشـافه مؤّخراً يف 
القطـاع (51) بحوض املسـيلة، 
ضمـن  الحـوض  يقـع  َحيـُث 
«برتومسـيلة»  رشكة  امتيَـازات 
حميـد  املرتـِزق  يديرهـا  التـي 

األحمر. 
ووفقـاً للمصـدر، فقـد وصل 
ـام إىل  املرتـِزق األحمـر قبـل أَيـَّ
الريـاض قادمـاً مـن تركيا محل 
إقامتـه، َحيـُث هدفـت الزيـارُة 
إىل عقـد صفقة مـع األمريكيني 
نفـوذ  لضمـان  والسـعودينّي 
محافظـة  يف  حـزِب «اإلصـالح» 
حرضموت املحتّلـة، مقابل منح 
رشكة أمريكية امتيَاز التنقيب يف 

حقل الغاز. 

 : طاابسات 
جـّدد املجلُس األعـىل للحراك الثـوري يف حرضمـوت املحتّلة، 
أمـس الثالثاء، رفَضه لكافة أشـكال التدخـل الخارجي يف اليمن، 
داعياً ُكـّل القوى السياسـية والعسكرية واالجتماعية املناهضني 
لالحتالل باملحافظة، إىل توحيد الصفوف والجهود والوقوف صفاً 
واحـداً ضـد األطماع اإلقليميـة والدولية التـي تنظر لحرضموت 

وكأنها غنيمة حرب. 
وقال املجلس األعىل للحراك يف بياٍن، أمس، إن التواجد األجنبي 
يف حرضمـوت يمثل انتهاكاً سـافراً للسـيادة الوطنيـة واملواثيق 
الدوليـة املتعـارف عليها، مسـتنكراً زيـارات السـفري األمريكي 

امُلستمّرة للمحافظات الرشقية والجنوبية املحتّلة. 
وعـرب الحـراك الثـوري عن رفضـه القاطـع لتواجـد القواعد 
العسـكرية األمريكيـة والفرنسـية والربيطانية، ومسـاعي دول 
الغرب يف عسـكرة الجزر اليمنية والسـيطرة عىل خطوط املالحة 

الدولية. 

الختئ: 4150 طرغداً بالفحض الضطعي طعّثدون باملعت؛ بَسئإ ظفاد افدوغئ
 : خظساء 

العامة  الصحة  وزارُة  حـّذرت 
مـن  الثالثـاء،  أمـس  بصنعـاء، 
تفاُقـِم معانـاة مـرىض الفشـل 
الكلـوي وتعرُِّض حياتهم للخطر 
جراء نقـِص اإلمـَدادات الدوائية 

الرضورية. 
التعـاون  مسـؤول  وقـال 
الـدويل يف وزارة الصحـة مرتىض 
املرتىض، يف ترصيٍح لـ «املسرية»، 
أمـس الثالثاء: إن أدوية الفشـل 
الكلوي يف مخازن الوزارة قاربت 

عـىل النفاد بنهايـة العام الحايل، 
مؤّكـداً أن 4150 مريضاً بالفشل 
الكلـوي مهّددون باملوت الحتمي 
الغسـيل  جلسـات  توقفـت  إذَا 

الكلوي بنفاد األدوية. 
وأوضـح املرتـىض أن الوزارة 
خاطبت منظمـات األمم املتحدة 
منذ أشـهر بشـأن توفـري أدوية 
للعـام 2023م  الكلـوي  الفشـل 
لكن كان التلكؤ هو سيد املوقف، 
مبينًـا أن الدولـة غري قـادرة أن 
الحصار  بَسبِب  األدوية؛  تستورد 
املفـروض عـىل مطـار صنعـاء 

وميناء الحديـدة من قبل تحالف 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
وزارة  َفــإنَّ  ولـذا  اإلماراتـي، 
الصحـة تلجـأ إىل منظمات األمم 

املتحدة. 
هـذا وكانـت قناة «املسـرية» 
قد عرضت وثائق لوزارة الصحة 
العامـة أظهـرت مطالبـات عدة 
منـذ  العامليـة  الصحـة  ملنظمـة 
أدويـة  بتوفـري  2022م  ينايـر 
الفشـل الكلـوي والتحذيـر مـن 
نفاد املخـزون، إال أنها لم تلَق أي 

تجاوب حتى اللحظة. 

وزغُر البروة السمضغئ غظّثد باظاعاضات 
السثوان وطرتجصاه بتص الخغادغظ

 : خظساء 
اسـتنكر وزيُر الثروة السـمكية يف حكومة اإلنقاذ الوطني، ممارسـات 
االحتـالل السـعودّي اإلماراتي ومرتِزقتـه بحق الصياديـن يف مدينة الكود 
بمحافظـة أبني املحتّلة، تزامناً مع االنتهاكات امُلسـتمّرة التي تتعرض لها 
رشيحة الصيادين يف مختلف املحافظات اليمنية السـاحلية املحتّلة عىل يد 

تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي والسلطات األريتريية. 
وحمـل محمد الزبريي وزير الثروة السـمكية يف ترصيٍح، أمس الثالثاء، 
األمـم املتحـدة ومنظماتهـا مسـؤولية الصمت والتخـاذل امُلسـتمّر تجاه 
ممارسـات قـوى العـدوان واملرتِزقة واألعمـال اإلرهابيـة واملنع القرسي 
للصياديـن اليمنيني ومنعهم من أنشـطتهم وأعمالهم والتضييق عليهم يف 

مصدر رزقهم وأوالدهم. 
وتأتي ترصيحات وزير السمكية يف حكومة صنعاء، بعد يوم من جريمة 
ميليشـيا االنتقايل املتمثلة يف السيطرة عىل مرىس الصيد بأحد مناطق أبني 
وطرد عـرشات الصيادين منه تحت قوة السـالح؛ بَهدِف تحويل املرىس إىل 

معسكٍر ملرتِزقة االحتالل اإلماراتي. 
وبحسـب مصادر محلية، فقد قامت ميليشـيا مسلحة عىل متن أطقم 
تابعـة ملا يسـمى الحزام األمني والدعم واإلسـناد باقتحام سـاحل املطلع 
املعـروف بـ «مرىس الصيد» يف مدينة الكـود بمديرية خنفر محافظة أبني 
املحتّلـة، قبل أن تقوم بمنعهم من الصيد، وبإزالة عشـش الصيادين فيها 

بالجرافات، تمهيداً، إلنشاء معسكر لالحتالل مكانها. 

وجط خمئ أطمغ شاضح.. طثّطفاُت السثوان والسظصعدغات افطرغضغئ 
تخغُإ طعاذظني يف طأرب والةعف

صاظعظغعن لـ «املسرية»: رخُث 9500 واصسئ إجراطغئ وتةعغج 6000 
ططش لطئثء يف طتاضمئ دول السثوان

 : خاص 
يومـاً تلـو آخـر، تتواصـُل الجرائُم املنسـيُة 
بحـق األبرياِء من األطفال والنسـاء والشـيوخ 
يف مختلـِف املناِطِق اليمنية التـي لّوثها تحالُُف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بأدوات 
املـوت الغـادرة، وزادت األمم املتحـدة من حدة 
ذلـك الخطر عـرب التواطؤ املتواصـل والفاضح 
يف إدَخال أجهزة الكشـف الالزمـة ملكافحة تلك 
املخلفـات االنفجاريـة، وهـو مـا جعـل حياة 

اليمنيني يف خطٍر دائم. 
ويف جديـد الجرائـم املنسـية التـي تنفذهـا 

دول اإلجرام «عن بعـد» عرب آالت املوت املدفون 
املتمثـل يف العنقوديـات واملخلفـات االنفجارية 
بمختلف أنواعها، أعلن املركز التنفيذي للتعامل 
مـع األلغام، أمـس الثالثـاء، إصابـة مواطنني 
اثنـني جراء انفجار ألغـام وقنابل عنقودية من 
مخلفات العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 

ومرتِزقته. 
العـدوان  مخلفـات  أن  املركـز  وأوضـح 
العنقوديـة واالنفجاريـة كادت أن تودي بحياة 
فتـاة يف مديرية حريب بمحافظـة مأرب، فيما 
أُصيب شـاب بجروٍح إثر انفجار لغم يف مديرية 

املصلوب بمحافظة الجوف. 
وجّدد املركـز التنفيذي للتعامـل مع األلغام 

التأكيد عـىل أن املحافظـات امللوثـة بمخلفات 
العدوان تشـهد سـقوط مدنيني بشـكٍل شـبه 
يومي يف ظل عدم توفر اإلْمَكانات الالزمة وعدم 

اهتمام الجهات الدولية اإلنسانية. 
ومع تزايـد الجرائـم والضحايا َفــإنَّ دور 
األمـم املتحـدة املشـبوه يف هـذا امللـف يزيـد 
انفضاحاً يوماً بعد آخر، َحيُث ما تزال املنظمة 
األمميـة تغـض الطرف عـن هـذه الجرائم يف 
وقـٍت تتباكى عىل جوانب هامشـية ال تتجاوز 
أهدافهـا جلب املزيد من األمـوال من املانحني، 
وكذا التغطية عىل الدور املشـبوه لها يف مواراة 
سـوءات العـدوان والحصار والجرائـم املرتتبة 

عليهما. 

 : خاص 
األمريكـي  العـدوان  جرائـم  اسـتمرار  مـع 
السـعودّي اإلماراتي اليومية بحـق األبرياء من 
ُد صنعاُء التأكيَد عىل  أبناء الشـعب اليمني، تجدِّ
مطالبهـا املحقـة والعادلـة يف فتـح تحقيقات 

دولية حول جرائم العدوان. 
ويف السـياق يؤّكـد قانونيون لـ «املسـرية»، 
أن الجرائـم التي ارتكبها العدوان بحق اليمنيني 
الحقوقيـة  األطـراف  ُكــّل  عـىل  تسـتوجب 
والجنائية يف العالم أن تلتفت ملحاسبة املجرمني. 
وزير الشـؤون القانونية الدكتور إسـماعيل 
املحاقـري يتحـدث لــ «املسـرية» بقولـه: إن 
ًة  «الوزارة مهتمة بملفات جرائم العدوان، َخاصَّ
فيمـا يتعلـق برفع الدعـاوى وتجهيـز امللفات 
وجمع البيانات املتعلقة بالجرائم املرتكبة بحق 

شعبنا». 
بـدوره يقـول عضـو املكتب الفنـي بمكتب 
النائـب العـام القـايض أحمـد العديـل: «لدينا 
لجـان معنية بمتابعـة ملفات جرائـم العدوان 
يف محافظـاٍت عـدة»، مؤّكـداً أن «هنـاك نزوالً 
مـن أجهزة  كبـرياً  وتعاونـاً  ُمسـتمّراً  ميدانيـاً 
وزارة الداخليـة ووزارة الصحـة العامـة فيمـا 
يتعلـق بمتابعة ملفات ضحايـا جرائم العدوان 

األمريكي السعودّي». 
وأوضـح أن مكتـب النائـب العـام وصل إىل 
9500 واقعـة إجرامية لدول العـدوان من واقع 
الرصـد والبالغـات التي بـني أيديهـم، ُمضيفاً 
بالقول «أصبح لدينا 6000 ملف مكتمل و500 

ملف يف طور املراجعة النهائية». 
إىل ذلك يؤّكـد مدير عام املنازعات الخارجية 
بـوزارة الشـؤون القانونيـة كمـال الحميدي، 

أن الـوزارة كجهـٍة قانونية قامـت منذ 2015م 
بتحريـر املذكـرات ملختلف الجهـات الحكومية 

بحرص وإثبات جرائم العدوان. 
للمسـرية،  حديثـه  يف  الحميـدي  وطالـب 
املجلـس السـيايس األعىل بتشـكيل لجنـة عليا 
ملتابعة باقي امللفات واسـتكمالها حتى يتسنى 
للقضاء الوطني البدء بإجراءات املحاكمة، فيما 
يقـول وكيـل وزارة الشـؤون القانونية لقطاع 
قضايـا الدولـة القايض عدنـان املحطوري: إنه 
«ووفقاً للقانون الدويل اإلنساني ال نقاش حول 
اختصاص القضاء اليمني يف الجرائم املرتكبة يف 

اليمن من قبل دول العدوان». 
ويف ختام حديثه للمسـرية أوضح املحطوري 
أن «رئاسـة الجمهورية وجهت بإعادة صياغة 
القرار بخصوص إنشـاء لجنة عليا إلدارة ملف 

جرائم الحرب عىل اليمن داخلياً وخارجياً». 

طع تخاسث الحااء وافزطات الروجغئ اُفوُروبغئ:
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تأضغثات المةطج السغاجغ افسطى تظعغ طساصئض المراوغئ افطرغضغئ وتسغث ضئط المحعث سطى «الاعصغئ المظاجإ» قجاؤظاف الردع

 : خاص 
عـّزز املجلـُس السـيايس األعىل رسـائَل 
اإلنـذار والتحذير التـي ُوجهت خالل األيّام 
بتأكيـدات  العـدوان،  لتحالـف  املاضيـة 
جديدة عىل اسـتحالة السـماح باسـتمرار 
حالة الال حرب والال سـالم، وهو ما يعني 
أن مراوغـات تحالـف العـدوان األمريكـي 
السـعودّي اإلماراتـي ورعاتـه وصلـت إىل 
نهاية مسـدودة، وأصبح عليهـم االختياُر 
برسعة بني تلبية مطالب الشـعب اليمني، 
أَو التوّجــه لتصعيد جديد سـيكون البحر 
أبـرز ميادينه، وهو ما يعنـي أن التحوالت 
التـي سـيصنعها هـذا التصعيد سـتكون 
واسـعة النطـاق وطويلة املدى وسـتكون 

العودة إىل ما قبلها مستحيلة أَيْـضاً. 
األعـىل  السـيايس  املجلـس  تأكيـداُت 
الجديدة نقلت املشهد إىل مساحة حساسة 
واقعة بـني نهاية مسـار التهدئة الهشـة 
وبداية مسـار التصعيد، وهي مسـاحة ال 
تسـمح لتحالف العـدوان ورعاتـه باملزيد 
مـن املراوغـات والحيـل، فتوصيـف حالة 
الـال حـرب والال سـالم بـ»الفـخ» وتأكيد 
جهوزية القوات املسـلحة «ملنع الوقوع يف 
هـذا الفخ» هي رسـالة رصيحة وواضحة 
بـأن ُكـّل األوراق التي يسـتعملها أَو يعول 
عليهـا العـدّو ورعاته إلطالة أمـد الوضع 
الراهـن، سـتكون بال فاعليـة، ولن تنجح 
يف إقناع صنعاء بتأجيل «الوقت املناسـب» 

الستئناف مسار الرد والردع. 
وبالحديث عن التوقيـت، َفـإنَّ تأكيدات 
املجلس السيايس األعىل جاءت بعد رسائل 
غري مسـبوقة وّجهتهـا القوات املسـلحة 
خـالل اليومني املاضيني، عىل لسـان وزير 
الدفاع وقائد قوات الدفاع السـاحيل، وهذه 
األُخرى جـاءت مبارشة عقب إنذارات قائد 
الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، يف 
خطابه األخري والتـي أّكـد فيها أن تحالف 
العـدوان ورعاته ال يملكون رغبة للتوّجـه 
نحو السـالم، وأن التصعيد القادم سيكون 

أشد وأوسع. 
وهذا الخـطُّ الزمني املزدِحُم بالرسـائل 
الهـدوء  مرحلـَة  أن  يؤّكــُد  التحذيريـة 
النسبي باتت عىل وشـك االنتهاء، ولم يبَق 
منهـا إالَّ ما يكفي لتحديـد طبيعة املرحلة 
القادمـة، وبالتايل َفـإنَّ عـىل دول العدوان 
ويف مقدمتهـا النظـام السـعودّي أن تبـدأ 
بتقييـم خيار التعويل عىل الواليات املتحدة 
األمريكيـة، وعـىل األخـرية أن تبـدأ بتذكر 
املحطات التي فشـلت فيها يف دفع صنعاء 
نحو خيارات ال تنسجم مع املوقف الوطني 

الثابت. 
هـذا أَيْـضاً مـا يؤّكـده تشـديد املجلس 
السـيايس األعىل عىل رضورة «فصل امللف 
والعسـكري»  السـيايس  عـن  اإلنسـاني 
وتحديده كمؤرش «للمصداقية يف إنجاح أية 
وساطات أَو اتصاالت أَو مباحثات»، َحيُث 
حملت هذه الفقرة رسالة واضحة لتحالف 

العـدوان ورعاتـه بـأن محاولـة «إحراج» 
صنعاء واسـتغالل انفتاحها عىل تَحّركات 
وجهود الوسـطاء، فقط؛ ِمن أجل إضاعة 
الوقت، لم تعد خيـاراً مطروحاً؛ ألَنَّ الفرتة 
املاضيـة كانت كافيًة إلنجـاح تلك الجهود 
والتَحـّركات إذَا كانـت هنـاك نوايـا جادة 
وحقيقية لذلك، لكن عدَم إحراز أي تقدم يف 
هذا املسار كان دليالً عىل أن املشكلَة ليست 
يف جهـود الوسـطاء أَو يف تجـاوب صنعاء 
معها، بـل يف عدم وجود أي اسـتعداد لدى 

العدّو للتوّجـه نحو أي َحـّل حقيقي. 
قائد الثورة كان قد أشار إىل هذه النقطة 
بوضـوح يف خطابـه األخـري، عندمـا أّكـد 
أن األعـداَء ويف مقدمتهـم الواليات املتحدة 
األمريكيـة مـا زالـوا يحاولـون أن يدفعوا 
ويتمسـكون  نحو «االستسـالم»  بصنعاَء 
بنفـس املوقـف العدوانـي القديـم الـذي 
ينطلق مـن إرصارهم عىل إبقاء البلد تحت 
الوصاية والهيمنة سياسيٍّا واقتصاديٍّا، مع 
استمرار االحتالل العسكري، وبالتايل َفـإنَّ 
الحديـث عن «سـالم» يف ظل هـذا الوضع 

يعترب مبالغة. 
ووفقـاً لذلـك، يمكن القـول إن تأكيداِت 
املجلـس السـيايس األعىل وما سـبقها من 
رسـائل وتحذيرات، ليست ُمَجـّرد محاولة 
«للضغط» عـىل العدّو ودفعـه نحو تعديل 
سـلوكه املتعنـت عـىل الطاولـة، ولكنهـا 
بمثابـة إعالن عـن إتمـام الحّجـة وإخالء 
املسؤولية؛ ألَنَّه بات واضًحا أن العدوَّ يرص 
عىل اعتمـاد قراءة خاطئـة ملوقف صنعاء 
وللهدوء النسـبي الحايل، وهي قراءة أثبتت 

تجارب املراحل السابقة أن دول العدوان ال 
تدرك خطأها إالَّ بعد انفجار الوضع. 

مع ذلـك َفـإنَّ املجلس السـيايس األعىل 
يجدد تذكري تحالف العدوان بوسيلة تجنب 
االنفجـار، وهي رصف مرتبـات املوظفني 
من إيرادات البلد، ورفع الحصار عن جميع 
املطارات واملوانئ، األمر الذي من املتوقع أن 
يحـاول تحالف العـدوان ورعاته االلتفاف 
عليه من خالل مقرتحات جديدة قديمة قد 
تتضمن «تخفيـف» بعض القيود، بدالً عن 
رفـع الحصار، أَو فصـل املرتبات عن ملف 
اإليرادات، لكن ليس مـن املتوقع أن تنجح 
هذه الحيل يف كسـب املزيـد من الوقت؛ ألَنَّ 
مثل هـذه املقرتحات ال ترقى إىل مسـتوى 
َحــّل حقيقي وثابـت يمكن البنـاء عليه، 
بل إنها تشـبه اتّفاق الُهدنـة الذي رفضت 
صنعـاء تجديـَده، وبالتـايل فليـس أمـام 
تحالـف العـدوان ورعاته سـوى املوافقة 
عـىل مطالب الشـعب اليمني كمـا هي، أَو 

االستعداد ملرحلة التصعيد الجديدة. 
حتـى اآلن ال زالـت احتماالُت اسـتجابة 
تحالـف العدوان ورعاته للمطالب الوطنية 
شـبَه معدومـة، ُخُصوصـاً يف ظـل إرصار 
اإلدارة األمريكيـة عـىل موقفهـا املتعنت، 
َح أن تقوَم  وبالتـايل َفـإنَّ السـيناريو املرجَّ
مقرتحـات  بإعـالِن  والريـاض  واشـنطن 
شـكلية جديدة وإبرازها كحلول حقيقية، 
وحشـد املواقف الدوليـة واألممية حولها، 
للضغـط عىل صنعاء التي سـتكون يف ذلك 
التوقيـت قـد بدأت الـرد عىل تعنـت العدّو 

بخطوات ميدانية مدروسة بعناية. 

ويف هـذا السـياق َفــإنَّ تأكيـد املجلس 
السـيايس األعـىل عـىل جهوزيـة القـوات 
املسـلحة «ملنـع وردع األطمـاع األمريكية 
والصهيونيـة يف الثـروات والجزر واملمرات 
املائية اليمنية» يعزز ما أّكـده وزير الدفاع 
ـام حـول أن «األولويـة يف املرحلة  قبـل أَيـَّ
القادمـة سـتكون لألمـن البحـري» وهو 
عنـواٌن مفتـوٌح ينطـوي عـىل الكثري من 
ذات  كلهـا  والسـيناريوهات،  االحتمـاالت 
تأثري اسـرتاتيجي كبري، كما أنها ستحُرش 
العدّو يف زاوية ضيقة؛ ألَنَّ أية محاوالٍت من 
جانبه لوقف خطوات صنعاء يف هذا املجال، 
سـواء من خالل املواجهـة يف البحر، أَو من 
خـالل اتِّخاذ إجـراءات انتقاميـة كالعودة 
إىل القصف أَو تشـديد إجـراءات الحصار، 
لـن تـؤدي إالَّ إىل توسـيع رقعـة النـريان، 
األمـر الذي تبدو صنعاء أكثَر اسـتعداداً له 
مـن دول العدوان التي بـات واضًحا أنها ال 

تستطيع كسب املعركة عسكريٍّا. 
خالصـة القـول: إن تأكيـدات املجلـس 
السـيايس األعـىل األخـرية والسـياق الذي 
جاءت فيـه تؤّكــد أن مسـاَر مفاوضات 
تجديـد الُهدنـة ال يعـول عليـه، ويف ظـل 
اسـتبعاد خيـار «الال حـرب والال سـالم» 
َفـإنَّ الخيـاَر املتبقي هو التصعيد، وتأكيد 
الطبيعة الدفاعية ملوقف صنعاء من خالل 
ربـط هـذا التصعيـد بخطـوات وتَحرُّكات 
العـدّو، هـو بمثابـة منـح دول العـدوان 
ورعاتهـا فرصًة أخـريًة لتجنـب تداعيات 
االنفجـار، بغـض النظـر عـن احتمـاالت 

استجابتهم لهذه الفرصة. 

بني ظعاغئ الاعثئئ وبثاغئ الاخسغث: 
طرتطٌئ جثغثة تصارُب والسثّو أطام شرخئ أخغرة
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 : إب 
وّجـه عضو املجلس السـيايس األعـىل محمد 
عـيل الحوثي، الهيئَة العامة لألوقاف باسـتئناف 
أعمالهـا يف ترميـم وتأهيل ما تبقـى من مرافق 
الجامـع الكبـري بمحافظـة إب، وبمـا يضَمـُن 
والطابـع  اإليَمـانيـة  ة  الُهــِويـَّ عـىل  الحفـاَظ 

اإلسالمي واألثري للجامع. 
جاء ذلك خـالل زيارته للجامـع، أمس األول، 
والتي رافقه فيها محافـظ املحافظة عبدالواحد 
صالح، ونائب مدير مكتب الهيئة العامة لألوقاف 

بمحافظة إب صدام العمييس. 
ويف الزيـارة اطلـع عضـُو املجلس السـيايس 
ومرافقـه  الجامـع  مكونـات  عـىل  ومرافقـوه 
والقبـاب واألفنية التابعـة له وآثاره اإلسـالمية 
التي تعود إىل السـنة الـ ١٣ للهجرة، واسـتمعوا 
من املختصني إىل رشح عن مراحل صيانة وترميم 
الجامـع خالل الفـرتة املاضية يف منـارة الجامع 
واألسـقف واألروقـة، ودورات امليـاه واملغاطس 

واملرافق التابعة له. 
مـن جانبـه أّكــد محافـظ إب، الحرص عىل 
االهتمام باملساجد والجوامع األثرية والتاريخية، 
ملـا تحتلـه من مكانـة ودور يف تبصـري املجتمع، 
ا مكتب هيئـة األوقاف عىل تنفيـذ ما تبقى  حاثّـٍ
من أعمال ترميم الجامـع وتلبية احتياجاته بما 
يحفـظ مكانتـه التاريخيـة وطابعه اإلسـالمي 

الفريد وبما يحّقق مقاصد الواقفني. 

بدوره أفـاد نائب مدير مكتـب هيئة األوقاف 
باملحافظـة صـدام العميـيس، بأنـه تـم تكليف 
إدارة املشـاريع باملكتب بإعداد الدراسة النهائية 
لتنفيذ بعض األعمال اإلضافية والرضورية التي 
يحتاجها املسـجد.  وأَشـاَر إىل أنه سيتم االنتهاء 
من الدراسـة خالل أسبوعني وتسليمها للمقاول 
للعمل بموجبها من بداية الشـهر املقبل، مؤّكـداً 

رصد ٤٨ مليون ريال لتنفيذ األعمال. 
إىل ذلـك زار عضـو السـيايس األعـىل محمـد 
عـيل الحوثـي ومحافـظ إب صـالح مدينـة إب 
القديمـة بمديرية املشـنة، وتعرفا عـىل الطابع 
املعماري للمدينة وأسـواقها ومرافقها املختلفة 
واحتياجاتها الرضورية يف إطار تقديم الخدمات 

للمواطنني. 

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- 

21@ .  77511179901314024

اجابظئ المثارَس العاصسئ شغ المظاذص الساتطغئ والختراوغئ:

الرتبغُئ تسطَظ إلشاء الطابعر الخئاتغ يف 
ضاشئ املثارس وتتّثد الااجسَئ خئاتاً 

طعسثًا لئثء الغعم الثراجغ
 : طاابسات 

أعلنت وزارُة الرتبية والتعليم إلغاء طابور الصباح يف كافة املدارس ما 
عدا تلك الواقعة يف املناطق السـاحلية والصحراوية، ابتداًء من، يوم أمس 

الثالثاء، وذلك بَسبِب موجة الربد القارس. 
وأوضـح وكيل وزارة الرتبية لقطـاع املناهج والتوجيه أحمد النونو يف 
ترصيٍح لوسائل اإلعالم، بأن التعميم: «إلغاء الطابور الصباحي، وتأجيل 
موعد الدراسـة من الثامنة صباحاً إىل التاسـعة صباحـاً»، يأتي يف إطار 
اإلجـراءات االحرتازية التـي تتخذها الوزارة حفاظاً عىل صحة وسـالمة 
الطالب والطالبات، واسـتجابًة لتحذيرات املركـز الوطني لألرصاد حول 

ًة أثناء ساعات الصباح.  موجة الربد القارس َخاصَّ
وأهـاب بمكاتـب الرتبيـة يف املحافظات املعنيـة إلزام كافـة املدارس 
الحكوميـة واألهلية بالتعميم، مع وضع الرتتيبات الالزمة للمدارس التي 
تعمل فرتتني بتأخري بدء الدراسة يف الفرتة املسائية لضمان االستمرار يف 

الخطة الدراسية. 

العغؤُئ الظسائغئ بافطاظئ تسّري صاشطئ 
حاعغئ وطالغئ لطمرابطني يف الةئعات

 : خظساء 
قّدمت الهيئُة النسـائية بأمانة العاصمة، أمس، قافلة شتوية ومالية 
دعمـاً وإسـناداً للمرابطـني يف الجبهـات مـن أبطـال الجيـش واللجان 

الشعبيّة. 
واحتـوت القافلـُة التـي تعـد هـي السادسـة التـي تقدمهـا الهيئة 
للمجاهديـن خـالل العام ١٤٤٤هـ، عـىل مبالَغ نقدية ومالبس شـتوية 
للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة. 
وأّكــدت املشـاركات يف تسـيري القافلـة التـي تزامنـت مـع الذكرى 
السنوية للشـهيد، يف الوقفة التي أقمنها عىل هامش تسيريهن للقافلة، 
استمرار حرائر العاصمة صنعاء يف البذل والعطاء ودعم الجبهات بالغايل 

والنفيس. 
وعـّربن عـن الوفاء لتضحيـات املرابطني يف الجبهـات وكذا تضحيات 
الشـهداء والسري عىل دربهم حتى تحقيق النرص، مشريات إىل أن القافلة 
ليست األوىل ولن تكون األخرية؛ باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقّديمه ألبطال 

الجيش املرابطني يف مختلف الجبهات. 
وأّكــد بيان صادر عـن الوقفة، التـزام حرائر اليمن باسـتمرار دعم 
جبهـات الكرامة بكل غاٍل ونفيـس يف مواجهة تحالف العدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
ودعـا البيـان أبناَء الشـعب اليمنـي إىل املزيـد من التكافـل والتعاون 

والتعاضد واإلحسان حتى تحقيق النرص املؤزر. 

التعبغ غثسع افوصاَف إىل اجاؤظاف أسمالعا يف ترطغط 
وتأعغض الةاطع الضئري بمتاشزئ إب

خظساء: حسئئ الرساغئ اقجاماسغئ تثّحـظ تعزغع السقل الشثائغئ 
سطى أجر افجرى واملفصعدغظ بمثغرغئ بظغ ططر

 : خظساء 
االجتماعيـة  الرعايـة  شـعبة  فـرع  دّشــن 
بمحافظة صنعاء، أمس الثالثاء، توزيع السـالل 
الغذائية ألرس األرسى واملفقودين يف مديرية بني 

مطر. 
وخالل التدشـني الذي حرضه وكيل محافظة 

صنعاء عبدالغني داوود، ومدير عام مديرية بني 
مطـر عبدالقادر املحضار، أشـاد الوكيـل داوود 
بجهود شـعبة الرعايـة االجتماعيـة واهتمامها 
وتلمـس  واملفقوديـن،  األرسى  وذوي  بـأرس 

احتياجاتهم. 
مـن جانبـه شـّدد مديـر مديرية بنـي مطر، 
االهتمـام  رضورة  عـىل  املحضـار،  عبدالقـادر 
وتلبيـة  ورعايتهـم  واملفقوديـن  األرسى  بـأرس 

احتياجاتهـم، بمـا يعـزز مـن الصمـود يف وجه 
العـدوان، داعياً رجـال الخري إىل االهتمـام بهذه 

الحاالت وتقديم املساعدات لهم. 
بدوره أوضح مسئول شعبة األرسى واملعاقني 
باملحافظـة، يحيـى الشـعباني، بـأن مـرشوع 
-املبادرة يستفيد منها ٦٧ حالة من أرس األرسى 
واملفقودين يف إطار تعزيز التكافل ال سيَّما يف ظل 

العدوان والحصار.

خقل زغارته الافصثغئ لطةاطع الضئغر والمثغظئ الصثغمئ:

جاطسئ 21 جئامرب تتغغ الثضرى السظعغئ لطحعغث 1444عـ وتآّضـث املدغ سطى درب الحعثاء تاى تتصغص الظخر
 : خظساء 

نظمت جامعة ٢٦ سـبتمرب للعلوم الطبية 
والتطبيقية بصنعـاء، أمس، فعالية خطابية 

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد ١٤٤٤ھ. 
ويف الفعالية أّكـد نائب وزير التعليم العايل 
والبحث العلمـي، الدكتور عـيل رشف الدين، 
عـىل أهميّة املناسـبة يف اسـتحضار بطوالت 
العظيمـة  واملكانـة  الشـهداء،  وتضحيـات 
ُؤها الشهيد، ُمثَِّمناً  واملنزلة الرفيعة التي يتبوَّ

اللـه  سـبيل  يف  وتضحياتهـم  الشـهداء  دوَر 
وإعـالء كلمته، والدفاع عن الوطن، والحفاظ 

عىل حرية وعزة وكرامة اليمنيني. 
مـن جانبه أشـار القائـم بأعمـال رئيس 
الجامعة الدكتور مطيع أبو عريج، إىل أهميّة 
تضحيـات  مـن  والعـرب  الـدروس  اسـتلهام 
الشـهداء الذيـن بذلـوا أرواحهـم رخيصة يف 

الدفاع عن الوطن. 
وأّكـد امليض عىل درب الشـهداء ومواصلة 
البـذل والعطاء حتى تحقيـق النرص وتحرير 

كافة األرايض اليمنية، ُمشرياً إىل أن تضحيات 
الشـهداء سـتظل مصدر فخٍر وعـزٍّ لألجيال 
ويف  العالـم  يف  األحـرار  ولكافـة  القادمـة 

مقدمتهم أحرار اليمن. 
الفقـرات  مـن  العديـد  الفعاليـة  تخلـل 
اإلنشـادية والقصائـد الشـعرية املعـربة عن 
بطـوالت  اسـتحضار  يف  املناسـبة،  أهميّـة 
الشـهداء، وتضحياتهم، ودورهم يف مواجهة 
قـوى البغـي والعـدوان األمريكي السـعودّي 

األمريكي. 
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 : طاابسات 
يف إطـار تنفيـذ االسـرتاتيجية الوطنيـة 
ملكافحة الفساد ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦م، واستكماالً 
ملراحل مكافحة الفسـاد والرشاوي واالبتزاز 
التي أطلقتها القيادة السياسـية عىل دفعات 
متتالية خالل السـنوات املاضية، وتزامناً مع 
اليوم العاملي ملكافحة الفساد دّشـنت الهيئة 
الوطنيـة العليـا ملكافحـة الفسـاد والهيئة 
العامـة للـزكاة والهيئـة العامـة لألوقـاف، 
أمس الثالثاء، بصنعـاء، مرشوع تعزيز قيم 
النزاهة يف الوحدات االقتصادية واملؤّسسـات 
اإليرادية تحت شعار «هيئتا الزكاة واألوقاف 

نموذجاً». 
ويف االفتتاح ثمن عضو املجلس السـيايس 
األعىل جابر الوهباني، جهود هيئات مكافحة 
الفساد، والزكاة، واألوقاف، يف مجاالت تعزيز 

قيم النزاهة والشفافية. 
أن  عـىل  الحـرص  رضورة  عـىل  وشـّدد 
ترصف األموال يف مصارفها الرشعية سـواًء 
يف الـزكاة أَو األوقاف؛ باعتبـار أموال الزكاة، 
فرضهـا الله تعاىل وفرض مصارفها، وأموال 
األوقاف، وضعهـا الناس وحّملوا من بعدهم 
أمانـة تنفيذهـا، ما يوجب الحـرص عىل أن 

تسري األمور يف مسارها الصحيح. 
وقـال: «إن القوانـني حّددت أَيْـضـاً ُكـّل 
خطـوة يجب االلتزام بها، ومـا عىل الجهات 
الرقابيـة والهيئـة الوطنيـة العليـا ملكافحة 

الفساد إالَّ أن تضع ُكـّل يشء يف امليزان». 
من جانبـه أّكــد مفتـي الديـار اليمنية 
العالمة شـمس الدين رشف الدين، أهميّة أن 
يكون لدى الجميع الحرص الشـديد والسعي 
الجاد يف سبيل مكافحة الفساد والتقليل منه 

وإزالته. 
هـو  الحقيقـي  الفسـاد  أن  إىل  وأَشـاَر 
اعوجاج القلب وعدم التقـوى وعدم مخافة 
اللـه تعـاىل ولذلك تبـدأ معالجة الفسـاد من 
مرحلة التدريس وغرس مخافة الله يف قلوب 
الطـالب الصغار الذين هم يف املسـتقبل كبار 

القوم. 
وقـال مفتـي الديـار: «إذا كنـا جادين يف 
محاربة الفساد ال بد أن يكون التوّجـه العام 
يف تكريـس جهودنا يف غـرس القيم واملبادئ 
السـامية واآلداب والصدق واألمانة يف قلوب 
أبنائنا منذ الصغر واالستعانة بالله عىل نزعة 
النفـس البرشيـة األمارة بالسـوء والتوايص 
بالحق والصرب»، الفتـاً إىل أن الرقابة اإللهية 
ومخافـة اللـه يف القلوب هـي أهم عنرص يف 
مكافحة الفسـاد، ُمضيفاً «مـن ترك الحرام 
مخافـة الله، حّوله الله ملـا يكره إىل ما يحب 
ورزقـه من َحيُث ال يحتسـب مصداقاً لقوله 
ِق اللَّـَه يَجَعل َلـُه َمخَرًجا،  تعـاىل: (َوَمـن يَتـَّ

َويَرُزقُه ِمن َحيُث ال يَحتَِسُب)». 
وأّكـد أهميّة أن يستشـعر املسـؤولون يف 
توليـة الوظائـف واملناصب مسـألة الكفاءة 
الحزبيـة  عـن  بعيـًدا  والـورع  والنزاهـة 

والعنرصيـة؛  واملحسـوبية  والطائفيـة 
باعتبارها مسـؤولية أمام اللـه ومخالفتها 
خيانـة، داعياً مـن كان يف موقع املسـؤولية 
واملناصب إىل االهتمـام بأمور الناس وتوفري 
الخدمات لهم وقضاء حوائجهم بكل سالسة 
دون عقبـات أَو وسـطاء؛ باعتبارهم نصبوا 
أن اإلسـالم قـد  النـاس، موضًحـا  لخدمـة 
حـارب الفسـاد منذ وقـٍت مبكـر؛ ألَنَّه يعلم 
نزعـة النفـس البرشيـة إىل الفسـاد والظلم 
بموجب التوجيهات اإللهية يف القرآن الكريم 
وإرشادات النبي محمد -صىل الله عليه وآله 

وسلم- الذي حذر من مخاطر الفساد. 
فيما أشـار نائـب رئيس هيئـة مكافحة 
الفساد، ريدان املتوكل، إىل أن عملية مكافحة 
الفسـاد والوقايـة منـه، مسـئولية دينيـة 
ووطنية مشـرتكة وقضيـة مجتمع يجب أن 
تتضافر فيها جهود جميع مؤّسسات وفئات 

املجتمع، َحيُث أّكـدت تجارب العالم املختلفة 
يف  نجحـت  التـي  األََساسـية  الخطـوات  أن 
استئصال هذه الظاهرة واجتثاثها وتجفيف 
منابعها وتعقب املفسدين ومالحقتهم، بدأت 

بخلق منظومة النزاهة املتكاملة. 
مضامـني  تنفيـذ  يف  املـيض  واعتـرب 
االسـرتاتيجية الوطنيـة ملكافحة الفسـاد يف 
هذه املرحلـة الفارقة من تاريـخ الوطن ويف 
ظل عـدوان وحصار للعام الثامن عىل التوايل 
ا للعـدوان وأنموذجـاً  يمثـل تحديـاً حقيقيّـٍ
للصمـود واالستبسـال يف تماسـك الجبهـة 
الداخليـة لكافة مؤّسسـات الدولـة وتأكيداً 
عىل املـيض بخطـواٍت ثابتـة لبنـاء مداميك 

الدولة اليمنية الحديثة. 
مكافحـة  هيئـة  أن  املتـوكل  وأوضـح 
الفساد، تهدف من خالل هذا املرشوع ومعها 
رشكاؤها يف هيئتي الزكاة واألوقاف، إىل خلق 

بيئة وظيفية تنارص قيم النزاهة والشفافية، 
وتحض عىل املسـاءلة واملحاسبة، وتناهض 
أيـة ثقافة متسـامحة مع الفسـاد، وتعمل 
عـىل تنميـة املـوارد الزكويـة والحفاظ عىل 
أمـوال الوقف، ورفع الوعي بقيم الشـفافية 
والنزاهة واملساءلة ومخاطر الفساد وأهميّة 
مكافحته واملسؤولية العامة واملدونة العامة 

للسلوك الوظيفي لدى املوظفني. 
إىل ذلك، أشـار نائب رئيـس الهيئة العامة 
لألوقـاف عبداللـه عـالو، إىل أهميّـة إقامـة 
ة بمكافحة الفسـاد والتي  الفعاليـة الَخاصَّ
ترتبـط بمحاربة الفوىض واختـالل املوازين 
وانهيـار نظـام العـدل والحـق وهـي نتائج 
وعـدم  األرض  فسـاد  إىل  تـؤدي  طبيعيـة 

استقرار حياة الناس. 
وقال: «عندما نواجه مشـاكل أمتنا اليوم 
ومنها مشـكلة الفساد علينا أن نكون واعني 
مؤمنـني نحمـل روحيـة ونفسـية مؤمنـة 
صابـرة واثقة بنرص الله، َوإذَا تَحّركنا بوعي 
وعلـم وإخالص وإيَمــان َفـإنَّنا عىل طريق 
وسـبيل نـرصة الله الـذي سـينرصنا يف هذا 

املسار». 
وأّكــد عـالو رضورة التصـدي والعمـل 
خـالل  مـن  الفسـاد  ومحاربـة  ملواجهـة 
االسـتعانة باللـه والتزكية للنفـس والتزود 
بالدروس اإلرشادية ليدرك الجميع ما يحيط 
بهـم لتكون النتائج عظيمة وملموسـة لدى 

الناس ويف جميع املؤّسسات. 
وعقـب التدشـني، عقـدت جلسـة عمـل 
أدارها عضو هيئة مكافحة الفساد، الدكتور 
أحمد الشيخ، ناقشت ثالث أوراق عمل، األوىل 
قدمها الدكتـور محمد املوشـكي، والدكتور 
اإلسـالمي  املنظـور  حـول  الغـدراء،  أحمـد 

ملكافحة الفساد. 
فيمـا تحدثت الورقـة الثانية عن مخاطر 
قدمهـا  اإليراديـة  املؤّسسـات  يف  الفسـاد 
الدكتـور أمني الحاشـدي، وتناولـت الورقة 
الحمايـة  مـراد،  صـدام  للدكتـور  الثالثـة 

القانونية ألموال الوقف وسبل حمايتها. 

تثحغـظ طحروع تسجغج صغط الظجاعئ يف العتثات اقصاخادغئ

الفساد  طضاشتئ  جئغض  شغ  الحثغث  الترص  الةمغع  وسطى  أوًق  الروح  إخقح  غةُإ  الغمظغئ:  الثغار  طفاغ 
الععئاظغ: الصعاظغظ الثجاعرغئ والفطرغئ تّثدت ُضـّض حغء وطا سطى الةعات الرصابغئ إقَّ وضع الظاائب شغ المغجان
الماعضض: المدُغ شغ تظفغث اقجاراتغةغئ العذظغئ لمضاشتئ الفساد غمبض تتثغًا وأظمعذجًا لتماغئ تماجك الةئعئ الثاخطغئ

شغ جغاق تظفغث اقجاراتغةغئ العذظغئ لمضاشتئ الفساد:

طساحفغاُت تسج املتاّطئ تاعصَُّش سظ الثثطئ؛ بَسئِإ ظفاد العصعد

 : طاابسات 
منتحـل  الصـربي  عبدالرحمـن  حـذر 
صفة «مديـر مكتب الصحة» يف مدينة تعز 
املحتّلة، أمـس الثالثاء، مـن كارثٍة صحية 
محتملة جراء توقـف الخدمات الصحية يف 
جميع املستشـفيات واملراكـز وإغالقها يف 
وجـه املواطنني، وذلك جـراء نفاد مخزون 

الوقود. 
التواصـل  مواقـع  يف  ناشـطون  وأَشـاَر 
االجتماعـي، إىل أنـه مـن املتوقـع أن تدخل 

مدينـة تعـز املحتّلة خـالل األيّـام القادمة 
أزمـة صحية بعـد إعالن مستشـفى الثورة 
العـام وعجزه عـن تقديم خدماتـه الطبية 
مستشـفيات  إىل  باإلضافـة  للمواطنـني، 

أُخرى؛ بَسبِب نفاد مخزون الوقود. 
املستشـفيات  مـن  العديـد  وأرجعـت 
الحكوميـة يف تعـز املحتّلـة سـبب توقـف 
خدماتها، إىل قلة الدعـم املقدم من حكومة 
املرتِزقـة والـذي ال يتناسـب مـع الخدمات 
املقدمـة يف ظل عـدم وجود تيـار كهربائي 
حكومـي، ويكون االعتماد بشـكٍل كيل عىل 
املولـدات الكهربائية، التـي تعتمد عىل مادة 

الديزل. 
وأّكـد ناشطون ومواقع إخبارية موالية 
للعدوان أن هذه النتائج هي إفرازات عمليات 
النهب امُلستمّرة للمشتقات النفطية من قبل 
نافذين يف حكومة املرتِزقـة، وذلك بالتوازي 
مـع عمليات ممنهجة كانت تعمل عىل نهب 
النفـط الخام مـن املحافظـات النفطية، يف 
الوقت الذي يعاني فيه املواطنون يف املناطق 
واملحافظـات املحتّلة مـن أزمـاٍت ومعاناٍة 
كبـرية جراء نقـص الوقـود، وقـد أَدَّت تلك 
األزمـات إىل توقف الكهربـاء وتعطل معظم 

الخدمات. 

تضعطُئ الفظادق تمظُح 61 درجئ وظغفغئ 
فبظاء املسؤعلني يف «جفارة الصاعرة»

 : طاابسات 
تتواىل بشـكٍل يومي جرائم وفضائح الفساد داخل حكومة املرتِزقة يف مختلف املجاالت 
والقطاعـات، َحيُث نرش صحفـي يمني مقيم يف الخارج، فضيحة جديـدة، أمس الثالثاء، 
تتمثل يف اسـتحواذ العرشات من أبناء وأقارب املسـؤولني العمالء والخونة، عىل السـفارة 
اليمنيـة بالعاصمـة املرصيـة القاهـرة، بصفة دبلوماسـيني، إىل جانب طاقـم وموظفي 

السفارة اليمنية السابقني. 
وفيمـا تداول ناشـطون ومواقـع إخبارية موالية للعـدوان عن فضائح فسـاد جديدة 
يتورط فيهـا املرتِزقة والفارون، وقـال رئيس تحرير صحيفة «إيـالف» محمد الخامري، 
يف منشـوٍر عىل صفحته بـ «فيسـبوك»، أمـس، «هناك ٦١ مخلوقاً يمنيـاً محظوظاً (من 
الدرجة املمتازة) يقيمون يف القاهرة، يستلمون ما بني أربعة إىل خمسة آالف دوالر شهرياً 
تحت مسـمى دبلومـايس يف السـفارة اليمنية هناك، يعني اسـتنزاف أكثر مـن ٣٠٠ ألف 
دوالر شـهرياً مـن الخزينة العامة، وطبعاً الدبلوماسـيني الحقيقيني وموظفي السـفارة 

والقنصلية العاملني غري محسوبني يف هذا الرقم». 
وأَشـاَر الصحفي الخامري إىل أن غالبية املوظفني يف السـلك الدبلومايس داخل السفارة 
اليمنية بالقاهرة، بطريقة غري قانونية، هم من أبناء املسـئولني والوزراء املوالني للعدوان، 

ومن املحسوبني عىل ما يسمى املجلس الرئايس وحكومة الفنادق. 
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الظحأُة واقلاتاُق باملسرية 
نشـأ محمــد حجـر منـذُ صغره 
نشـأًة صالحًة وتربـى وترعرع عىل 
األخالق والصـالح وتقديم العون ملن 
يحتاجـه، فكان رغم طيبته وهدوئه 
يف الكثـري من املواقـف إالَّ أنه اتصف 
كلما  والخشـونة  بالجالفـة  أَيْـضـاً 
اسـتدعى ذلـك، وامتلـك شـخصية 
بحكـم  وكان  ورجوليـة،  قياديـة، 
قـرب منزلهـم مـن الكليـة الحربية 
إىل  ينظـر  مـا  دائمـاً  الروضـة  يف 
الطـالب وهم يخرجـون يف إجازتهم 
األسـبوعية وتتماهـى إىل مسـامعه 
أصواتهـم وهم يتدربـون ويهتفون 
والحماسـية  الوطنيـة  بالشـعارات 
فيتمنـى أن يصري واحداً منهم، وظل 
حلم الدخـول إىل الكلية الحربية أمالً 

يراوده منذ الصغر. 
الثانوية  دراسـته  أكمـل  وعندمـا 
بمعـدٍل عـاٍل كان أول مـا ذهـب إىل 
التنسـيق يف الكليـة الحربية غري أن 
طلبـه رفض رغـم اجتيـازه بنجاح 
فذهـب  القبـول،  اختبـارات  لـكل 
بعدهـا إىل البحرية، فالكلية الجوية، 
وانتهـى بـه األمـر بكليـة الرشطة 
لكن دون جـدوى، فنظام عفاش يف 
تلك الفرتة وسـابقتها كان قد أدخل 
ضمـن توّجـهاتـه برامج الهندسـة 
االجتماعيـة الـذي فهمهـا محمــد 

فيما بعد. 
وتبخـرت  محمــد  حلـم  تحطـم 
شـجعاه  والديـه  لكـن  طموحاتـه 
السـلك  يف  املواصلـة  عـىل  وحفـزاه 
املدني وحتى ال تضيع عليه السنوات 
دفعوه للتسـجيل بجامعـة صنعاء، 
فـدرس وتخـرج بامتيَـاز وتوظف، 
فكان شديد االنضباط والحرص عىل 
الدوام وعىل املال العام وتميز بعالقٍة 
طيبـة مـع زمالئـه يف العمـل ومـع 
مرؤوسـيه الذين كانـوا يثقون به يف 
تنفيذ املهـام الصعبة عىل مسـتوى 

العمل. 
كانـت تـراوده الكثري مـن األفكار 
حني يسـمع مـن اإلعـالم أَو الزمالِء 
عـن األحداث يف صعدة وعن التوّجـه 

القادم منها املتمثل باملسرية القرآنية 
والشهيد القائد والسيد القائد فأدرك 
حينها ماهية الهندسـة االجتماعية 
َويف  عفـاش،  نظـام  أرادهـا  التـي 
تاريـخ ٦/١٦/ ٢٠١٤م، كان يومها 
كالعـادة إىل العمـل، فالتقى  ذاهبـاً 
املجاهدين  أصدقائه  مـن  بمجموعٍة 
السـباقني من أبناء الحي، وسـألهم 
عـن وجهتهم فأخربوه أنهم ذاهبون 
إىل صعـدة للزيارة، فقـّرر هذه املرة 
أن يضـع النقاط عىل الحـروف وأن 
يذهب ليـرشب املاء مـن منبعه كما 

يقال. 
اتصـل بالبيـت وأخربهـم متعلـالً 
ام،  بأنه ذاهب يف مهمـة عمل ١٠ أَيـَّ
وذهـب معهـم يف أول زيـارة لـه إىل 
صعدة لتكون هذه الزيارة هي بداية 
التغيري الجـذري لحياة محمد محمد 

حجر أبو زين العابدين. 
قرأ أبو زين العابدين مالزَم الشهيد 
القائـد، فتأثـر تأثراً عجيباً، وسـمع 
قصـص وحكايـات املجاهديـن من 
الرعيل األول وعـن املالحم البطولية 
التـي كانـوا يصدرونهـا وهـم قلـة 
قليلـة مسـتضعفة، ومنهـا انخرط 
يف عـدة دورات ثقافيـة وعسـكرية، 
وصـار كثـري االحتـكاك باملجاهدين 
والتأثر بهم، وكان دائم االلتقاء بهم 

والحضـور معهـم يف ُكــّل املواقـف 
واملناسبات ويف ُكـّل املسريات. 

 

أسماُله الةعادغئ
عندمـا دخـل املجاهـدون صنعاء 
اشـتغل محمد ضمن مربـع مديرية 
بنـي الحارث ملـدة ٨ أشـهر، منفرداً 
يقـوم بالتحشـيد والتعبئـة الثورية 
جانـب  إىل  األمنيـة  النقـاط  وعمـل 
التوعيـة بأهـداف املسـرية القرآنية 
الشـعبيّة  األوسـاط  يف  والتَحـّرك 
لحلحلـت املشـاكل والنزاعات داخل 
املجتمـع يف نطـاق جغرافيته، حتى 
بدمج  واألوامـر  التوجيهات  جـاءت 
مجاميـع أبـو زيـن العابديـن حجر 
ضمـن قـوام قـوات النجـدة ليكون 
بعدهـا قائـداً لــ٢٨ نقطـة أمنيـة 
توزعـت عـىل طـول مديريـة بنـي 
الحارث، وارتبط بالناس واملجتمع يف 
عالقة حميميـة ال يمكن وصفها ملا 
كان تمثله من أخالق وسلوكيات وما 
يقدمه من إحسان ملن يعرفه ومن ال 

يعرفه. 
العابديـن  زيـن  ألبـو  كان  وملـا 
ومسـاهمات  بطوليٍة  مواقـَف  مـن 
جاءت  ميدانيـة،  أمنيـة  وإنجـازات 
األوامـر بتعزيـز األجهـزة األمنية يف 
محافظـة إب؛ كونهـا يف تلـك الفرتة 

الحعغث أبع زغظ السابثغظ تةر..
ارتئط بالظاس والمةامع بضض أخقق وطتئئ وصثم اإلتساَن لمظ غسرشه وطظ ق غسرشه ارتئط بالظاس والمةامع بضض أخقق وطتئئ وصثم اإلتساَن لمظ غسرشه وطظ ق غسرشه 

 لطحعغث بخماٌت أطظغئ شغ 
اظاجاع السئعات الظاجفئ الاابسئ 

لطسظاخر الاضفغرغئ وجاعط 
بحضٍض ضئغر شغ الصئخ سطى 
طططعبغظ طظ صغادات تظزغط 

الصاسثة اإلجراطغ

ــرغــئ ــاــضــفــغ ال الـــةـــمـــاســـات  صــــاخــــُط  ــرغــئ  ــاــضــفــغ  صــــاخــــُط الـــةـــمـــاســـات ال
مع ُكـّل قصة شـــهيد حكاية ُأسطورية خالدة، نعرج من خاللها في سماوات 
الكرامـــة في أجواء الدهشـــة والتأكيد علـــى المضي علـــى ذات الطريق التي 
ســـلكها ُأولئـــك الشـــهداء العظمـــاء، والذيـــن عبـــدوا الطريـــق نحـــو الحريـــة 
واالســـتقالل واختـــاروا مســـار التضحية والفـــداء بدًال عن الذلة واالســـتكانة، 
ووجـــدوا أن ما عند الله هو الخير الكثير لهم، فقد أصبحوا في ســـعادة أبدية 

مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم. 
وهنا قصة تاريخية لحياة بطٍل من أبطال اليمن الذين ســـاهموا في القضاء 
علـــى أوكار المجرمين، وقدمـــوا النموذج الراقي للتضحيـــة والفداء بعد حياة 
ممتلئة بمواقف استبســـاليه وشـــجاعة منقطعة النظير، وجّسدوا اإلحساَن 
بين الناس وإن من أرقى مراتب اإلحســـان هو الجهاد وبذل الروح في ســـبيل 
الله؛ ِمن أجل أن ينعم اآلخرون في أمٍن واستقرار، وهذا الشهيد هو المجاهد 
محمد بن محمد بن محمد حجر، من أبناء مديرية بني الحارث محافظة صنعاء، 
واســـمه الجهـــادي أبو زين العابديـــن وهو من مواليـــد ١٩٨٥م، متزوج ولديه 

اثنان أوالد، ومستواه العلمي جامعي تخصص محاسبة. 

 : أغمظ صائث- سئث الصعي السئاسغ
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تعانـي ليس القليل من االسـتهداف 
التكفرييـة  العنـارص  مـن  املبـارش 
التابعـة للعـدوان، فانتقـل أبو زين 
العابدين ليشـغل منصب قائد فريق 
التدخـل الرسيع يف أحد فروع أجهزة 
أمن املحافظة والذي كان بمثابة رافد 
مهم لألجهـزة األمنية هنـاك، فكان 
دائم التنقل بـني مديرياتها املختلفة 
مثـل بعدان، العدين، السـربة، ميتم، 
يف عمـٍل ُمسـتمّر ومتواصـل، فـاذا 
قام بضبط أحـد العنارص التكفريية 
يف منطقـٍة ما لـم يهدأ لـه بال حتى 
يقـوم باملتابعـة والتحـري وجمـع 
االسـتدالالت إىل أن يتمّكن من ضبط 
كامـل الخلية التي ينحـدر منها هذا 

العنرص أَو ذاك. 
ووثقـت قنـاة املسـرية العديد من 
اإلنجـازات األمنيـة يف إب والتي كان 
ألبو زين العابدين الدور األبرز فيها، 
وقـد ظهر يف أكثر من مشـهد ضمن 
مقاطـع توثـق انتزاعـه ألكثـر من 
٨٠ عبوة ناسـفة يف أوقـاٍت متفرقة 
كانت قد زرعتها العنارص التكفريية 
يف مناطـٍق مختلفـة مـن املحافظة، 
إىل جانـب إسـهامه بالقبـض عـىل 
مطلوبني أمنيني منـذ العام ٢٠٠٧م 
يف  األمنيـة  األجهـزة  تسـتطع  ولـم 
الحكومات السابقة ضبطها أَو حتى 
االقرتاب من مناطق تواجدها وكانوا 
عبارة عن قيادات يف تنظيم القاعدة. 

 

طحعث اجائسالغ 
وذات يـوم وبنـاًء عـىل املعلومات 
األمنية التي تفيـد بوصول أحد قادة 
عنارص القاعدة اإلجرامي من مريس 
يف محافظة الضالع إىل ريف محافظة 
إب، تم إبالغ أبو زين العابدين للتَحّرك 
وإلقـاء القبـض عليـه والـذي كان 
بحسـب التقارير االسـتخباراتية يف 
منزٍل منفرد بإحدى القرى املتاخمة 

ما بني الضالع وإب. 
تَحـّرك أبو زيـن العابديـن ومعه 
بطقـم  واملعـزز  االقتحـام  فريـق 
من قـوات املكافحـة التابعة لألمن 
املركـزي يف إب، وحينهـا لـم تكـن 
األجهزة األمنية خالية من االخرتاق 
١٠٠ ٪، فقد تـم إبالغ ذلك اإلرهابي 
بعزم األجهزة األمنيـة عىل اعتقاله 
عرب فريـق التدخل املؤهـل واملكلف 

باملهمة. 
وقبـل وصول أبـو زيـن العابدين 
إىل منطقة الهدف تـم التوقف ألداء 
صالة الفجر ورشح خطة االقتحام 
وبارش بإسـناد الواجبـات وتوزيع 

املهام. 
 ١٧) شـمس  رشوق  وقبـل 
/٢٠١٨/٧م) وصـل املجاهدون إىل 
منطقة الهـدف الذي كان هو اآلخر 
قد أعـد كميناً محكمـاً محصوراً يف 
طريـٍق بني تبتـني، وفاجأهم العدّو 
بإغـالق الطريق بالحجـارة الكبرية 
وجـذوع األشـجار، وقبـل أن يهـم 
السـائق للنزول إلزالـة األحجار بدأ 
العدّو بالهجوم من الجوانب واألمام، 

وانهالت الرصاص من ُكـّل الجهات، 
فرتجل الجميع عىل صيحات أبو زين 
الـذي يأمرهم بأخذ مواقعهم للقتال 

واالشتباك. 
ويف جـٍو صاخب بأزيـز الرصاص 
ينطلق أبو زين محفزاً أفراده بادخار 
الذخـرية وعدم الـرد إالَّ عىل مصادر 

النريان. 
وبينما هو يميض زاحفاً نحو التبة 
عىل يمينـه والقريبة منه والتي كان 
يتمركـز فيهـا عنرص إرهابـي كان 
أخـوه األكرب عمار يغطيه برشـقات 
مـن بندقيته، حتـى وصل أبـو زين 
إىل مسـافة صفر مع العدّو يف التبة، 
وبالفعـل تمّكـن من إرسـال طلقة 
اخرتقت رأس العنرص، مرسـلًة إياه 

إىل الجحيم. 
معـدل  العابديـن  زيـن  أبـو  أخـذ 
الشيكي الذي كان بحوزة العدّو، وبدأ 
يمشـط مصادر النريان؛ كي يخفف 
الضغـط عىل طقـم األمـن املركزي 
كي يتقـدم األفراد نحو التبة األُخرى 
يف عملية التفـاف، وبُمَجـّرد خروج 

الطقـم عن الطريق األسـفلتي حتى 
أَو عبوًة ناسـفة  أرضياً  أعطبه لغماً 
كانت قد زرعتها الخلية اإلرهابية يف 
وقٍت سـابق، وتفرق األفراد، فمنهم 
من صعـد إىل جوار أبو زين العابدين 
ومنهم من ظل متسـرتاً خلف الطقم 

املعطوب. 
واسـع  العابديـن  زيـن  أبـو  كان 
العالقات ودائم االتصال باملجاهدين 
يف مختلـف القـرى واملناطـق التـي 
تشـكل تهديـداً لألمـن واالسـتقرار 
والسـكينة العامـة، وهنـا يف األثناء 
يف  املجاهديـن  بعـض  مـع  تواصـل 

معلماً  إلسـنادهم  القريبـة  القريـة 
عىل  إياهم باملوقف، وانطلق ُمشـرياً 
الهيايش  منصـور  حسـني  صديقـه 
القريب من التبـة اليرسى كي يلتف 
حولهـا، انطلـق املجاهد حسـني يف 
عمليـة التفاف، وقبـل أن يغيب عن 
نـارضي صديقه العزيـز محمد أبو 
زيـن بارشتـه طلقة قنـاص متخفٍّ 
داخـل  يف  عمـيل  بشـكٍل  ـن  ومحصَّ
العبـارة القريبـة، إذ كان العـدّو قد 
جهز نفسـه لـكل االحتماالت، صاح 
أبو زين لصديقه الذي ارتقى شهيداً 
عىل إثرهـا، فتقدم أبو كتاف العقبي 
محـاوالً انتشـال جثـة رفيقـة غري 
أن طلقـة ثانيـة صادرة عـن نفس 
القنـاص أصابته يف الـرأس فارتقى 
شـهيداً، وبعدهـا تقـدم أبـو زيـن 
العابديـن بعـد أن نـزل مهـروالً من 
التبـة األُخـرى مع رفيقـه أبو حرب 
العيانـي باتّجـاه الجثتـني كان أبـو 
زين قد وجه أبو حرب بأنه سيزحف 
النتشال الشهيدين بينما هو يتعامل 
مبـارشًة مـع القناص أثنـاء إخراج 

رأسه ومحاولة اإلطالق عليه. 
وبالفعـل تقـدم أبو زيـن كطعٍم، 
فخرج القناص الذي فاجأه أبو حرب 
بطلقـٍة يف الرأس أرداه قتيالً، لكن ما 
زال هنـاك قنـاص آخر بني أشـجار 
القـات نالت رصاصته مـن قلب أبو 
زين العابدين، الذي ارتقى عىل إثرها 
شـهيداً، وصـاح أبو حـرب العياني 
بالجميع: «أبو زين استشهد، وحاول 
سحب جثث الشهداء الثالثة غري أنه 
أُصيـب بطلقٍة رابعة ارتقى جوارهم 

شهيداً». 
فيما اندفـع ثالثة مـن املجاهدين 
صوب الجثث املكشـوفة عىل مزرعٍة 
للقات واملنزل املقصـود، قام األفراد 
البقيـة بالتغطيـة عىل عمـار حجر 
الـذي اسـتطاع بُصعوبـة بالغة من 
انتشـال الجثث األربع إىل فوق طقم 
أبـو زيـن العابديـن، وقـّرر الجميع 
االنسـحاب بعـد استشـهاد قائدهم 
ومـع وصول املجاهدين مـن القرية 
فـرت العنـارص التكفرييـة تاركـني 

قتالهم وراءهم. 
وقبـل ظهـر ذلـك اليـوم خرجـت 
للعدوان  التابعة  الفضائيـة  القنوات 
نبـأ  يف  واستبشـارها  بإعالنهـا 
استشـهاد أبو زيـن العابدين حجر، 
والذي وصفه اإلعالم املعادي بالقول 
عىل قناة الحدث السـعوديّة واملذيعة 
منتشـية: «مـرصع القيـادي البارز 
يف جماعـة الحوثـي أبو زيـن حجر، 
وبذلـك طويـت صفحتـه إىل األبد»، 
وإن كانت وسائل اإلعالم املعادية قد 
زعمت بطي صفحة أبو زين ورفاقه 
دٌة بأبنائها العظماء  إالَّ أن اليمـن والَّ
وشـهدائها األبرار سـيظلون شاهداً 
حياً عىل ُكـّل البطـوالت واملآثر التي 
اجرتحوهـا عن إيَمــاٍن وصدق تولٍّ 
وحب لليمن األرض واإلنسان، فسالٌم 
من الله عىل هذا الشهيد البطل وعىل 

سائر الشهداء. 

تقرير
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التثث بمصاطه وصالئ إن خفتاه 
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طظغر الحاطغ 

ممـا ال شـك فيـه أن الحـرب الناعمة 
املوجهة السـتهداف مجتمعاتنـا العربية 
واإلسـالمية وديننا وقيمنا ليسـت وليدة 
اللحظة بـل كانت وما تزال امتداداً لحرب 
ال أخالقية رشسـة منذ بعثة النبي األكرم 
سـيدنا محمد -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل 
آِلـــِه َوَسلَّـَم- استهدف اليهود بها ديننا 
وسـنة نبينـا بـدس عـرشات اآلالف من 
أقوال موضوعة ونسـبوها زوراً إىل رسول 
اللـه -صلوات الله عليه وعىل آله- تخالف 
نصوص كتـاب الله نصـاً وروحاً وتمزق 
وطوائـَف  ِشـيٍَع  إىل  وتفرقهـا  ـــة  األُمَّ
وكانـت تلك أول رضبـة ينالـون بها من 
أمتنا وديننا، تىل ذلك غزو فكري وحمالت 
تنصـري وتهويد لـم تتوقف طـوال قرون 
خلت وتطورت بتطور األجيال املتعاقبة يف 
وسـائلها وأدواتها حتى وصلت إىل ما هي 
عليـه اليـوم وتوسـعت وزادت رضاوتها 
واشـتدت وتريتهـا ُخُصوصاً مـع التقدم 
الرسيع وغري املسبوق الذي شهده العالم 
يف تكنلوجيـا املعلومـات واالتصال والذي 
مكنهـم مـن الوصـول بمخّططاتهـم إىل 
ُكــّل غرفة يف ُكـّل بيت مـن بيوت العرب 
واملسـلمني وبأسـلحة ذات حديـن وذات 
ــة مورد  مورديـن عظيمـني ألعـداء األُمَّ
اقتصـادي يحّقـق لرشكاتهـم مليـارات 
الـدوالرات ُكـّل سـاعة ومـورد هجومي 
خطري يسـتهدف ُكـّل أفراد املجتمع عرب 
الهواتـف الذكيـة التي أصبحـت لصيقة 

بالفرد املسـلم ذكراً وأنثى َكبرياً وصغرياً، 
وبمـا مكنهـم مـن تحقيـق نجـاح غري 
يفـوق  اقتصـادي  وبمـردود  مسـبوق 

بعدة  العاملـي  النفـط  مـوارد 
أضعـاف يزيدهم قـوة ويزيد 
اجتماعياً  ضعفـاً  مجتمعاتنا 
ويزيدهـم ثـروة ويزيـد أمتنا 
اقتصاديٍّا عىل مستوى  إنهاكاً 
واملجتمـع  واألرسة  الفـرد 

واألمة بأرسها.
حربهـم  أصبحـت  لقـد 
ــة  الناعمـة اليـوم ضـد األُمَّ
الرابـح  كرتهـم  اإلسـالمية 

ورهانهم األكثر جـدوى واألرسع نجاحاً 
واألشـد فتكاً واألفظع نتائَج وهذه بعٌض 

من طرقها وأساليبها املفضوحة:
- استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
بمختلـف أنواعهـا لنرش الخالعـة وأفالم 
والتفسـخ  املثليـة  وترويـج  الدعـارة 
واالنحالل؛ بَهدِف إفسـاد الشباب املسلم 
ذكـوراً وإناثاً وتشـجيعهم لإلقبال عليها 
وفتـح مئات آالف الحسـابات التي تروج 
هـذه املقاطـع مـن خـالل برمجـة هذه 
املواقـع إلنزالها يف صفحة ُكـّل شـخص 
لشـد  مقرتحـات  ونـرش  يسـتخدمها 
املسـتخدم وجذبه نحو هـذه املواد حتى 
يسـقط يف مسـتنقعها القـذر ويقـيض 
سـاعات طويلة ُكـّل يوم يف استعراضها 
يف شـباكها مكبـالً  ومشـاهدتها أسـرياً 

بحبالها.
- استخدام القنوات الفضائية إىل جانب 

وسـائل التواصـل االجتماعـي من خالل 
وسـائل متعـددة وبرامـج متنوعـة ذات 
تأثري خطري الستهداف ثقافة املجتمعات 
وُهــِويَّتهـم  ومبادئهـم 
ودفعهـم نحـو التخـيل عنها 
واسـتبدالها بُهــِويَّة الشذوذ 
عناويـن  تحـت  واالنحطـاط 
خادعـة  وشـعارات  براقـة 
كاملسلسالت واألفالم والربامج 
وعرب قنوات خصصت لإلعالن 
اإلثـارة  ملنتجـات  والرتويـج 
خاللها  من  والدعوة  الجنسية 
لزيـارة مواقع إباحيـة يف تلك 

اإلعالنات.
- الرتويـج للمخـدرات بـكل أنواعهـا 
ميدانيٍّا عرب مروجيها امليدانيني وخالياها 
عرب  العميلـة يف املجتمعـات وإلكرتونيـاً 
مواقـع التواصـل االجتماعـي ووسـائل 

إعالمهم.
- اسـتخدام خاليا تابعة لهم ولألنظمة 
ودعمهـا  أقدامهـم  تحـت  الخاضعـة 
وتمويلهـا يف ُكـّل مجتمـع لتوزيع ذواكر 
مجانيـة رساً مخزن فيهـا مئات املقاطع 
الال أخالقية وبمـواد فكرية أُعدت بعناية 
ووفق دراسات متخصصة يف علم النفس 
السـتهداف رشائح وفئـات معينة يف ُكـّل 
مجتمع وُخُصوصـاً الفئات األكثر صالبًة 
بقيم املجتمع وموروثه الفكري  وتمسكاً 

األصيل يف املجتمع.
- تخصيص مراكز متخصصة وبرامج 
مواقـع  يف  مدمجـة  نوعيـة  إحصائيـة 

التواصل االجتماعي ملتابعة مستوى تأثر 
ُكــّل مجتمـع بهذه املؤامـرات من خالل 
إحصائيـات دقيقة تبني عدد املشـاهدات 
لكل مقطـع خليع وعدد مـرات التحميل 
ومن ثم تحديد املقاطع التي ينجذب إليها 
ُكـّل مجتمع والقيام بالتغذية العكسـية 

لكل مجتمع حسب تأثره.
هـذا من جهة ومن جهـٍة أُخرى قياس 
نسـبة املنجذبني يف ُكـّل مجتمع ومتى ما 
تبني لهم وصولهم إىل نسـبٍة معينة بدأوا 
بتوجيههم لرفض واقعهم املعاش وشحن 
والسخط  ملجتمعهم  بالعدائية  نفوسـهم 
عىل واقعهـم وتحريكهم للخروج العنيف 
عن قيمهـم النبيلـة ومبادئهـم القويمة 
ودفعهـم حينما تحـني الفرصة لالنقالب 
عـىل مجتمعهـم تحـت عناويـن التحّرر 
واملطالبة بتوسـيع الحريات الشـخصية 
ورفع القيـود عنها ووصفهـا باملتخلفة 
وأكرب شـاهد عىل ذلك ما حصـل يف إيران 

خالل الشهور املاضية.
اسـتخدام األنظمـة الحاكمـة الخانعة 
لهـم يف دعـم مؤامراتهم ونـرش ثقافتهم 
عـىل  وفرضهـا  والشـاذة  املنحطـة 
مجتمعاتنـا والضغط عليـه لقبولها بكل 
الوسـائل ترغيبـاً وترهيباً ومـا يحدث يف 
السعوديّة والبحرين واإلمارات خري دليل.

إن ُكــّل الشـواهد تؤّكــد أن الحـرب 
ــة الكربى هي  الناعمة هي معركـة األُمَّ
معركـة مصريية تدار عىل أعىل مسـتوى 
ــة أن تعلم أنها تخوُض أخطر  وعـىل األُمَّ
حرٍب يف تاريخها فإما تكون أو ال تكون. 

أبع زغث العقلغ

ْل واقَع املسـلمني يجْده سـيئاً  من يتأمَّ
وسـببُه عقائٌد باطلـة وثقافات مغلوطة، 
هـذا يشء، واليشء اآلخر هـو أزمة [الثقة 
بالله] وقلـة املعرفة به الذي لـو وثقنا به 
كمـا ينبغـي النطلقنـا كالصواريـخ لكن 
الثقافة املغلوطة جعلتنا نسبح الله وندين 
بعقائـد تجـرح بنزاهتـه فلم نـِع [معنى 
التسـبيح] حتـى أصبحنا نسـمع [وعده 
ووعيـده] ونخـىش غـريه كان ال بُــدَّ من 
أن ترتسـخ [عظمة الله] يف أنفسـنا حتى 
يصغـر ما دونـه يف أعيننـا وكان ال بُـدَّ أن 
نسـتوحي ونستعني بالصالة التي غاياتها 
[وأقـم الصـالة لذكـري] وأول الذكـر هو 
التكبـري للـه حتى يصغـر ُكــّل طواغيت 
األرض يف مـا لـو وعيناهـا وحتمـاً الوعي 
بكل ذلك سيجعلك تدرك [خطورة املرحلة] 
وما يجري وسـتعرف أَيْـضاً [خطر دخول 
أمريكا اليمن] وزيف ادعائهم تحت عنوان 
[اإلرهاب والسالم] فهم ليسوا أهالً للسالم 

ولم يكونوا يوماً مكافحًة لإلرهاب.
فاإلرهاب هم والسالم يُنشد من السالم 
ربِّ األنـام، واإلرهـاب عرفـه اللـه يف قول 
الله تعـاىل كمبدٍئ يف دينـه: {َوأَِعـدُّوا َلُهْم 
َما اْسـتََطْعتُْم ِمـْن ُقوٍَّة َوِمْن ِربَـاِط اْلَخيِْل 
تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللِه وََعُدوَُّكْم َوآخرين ِمْن 

ُدونِِهـْم َال تَْعَلـُمونَُهُم اللـُه يَْعَلـُمُهْم} هذا 
هو اإلرهاب الذي يسـعى اليهود ملكافحته 

فال خري فيهم ومن أين سيأتي 
الخـري مـن وجـوه الصهاينة 

املحتّلني ألرض فلسطني.
فأقل مـا يفرضـه الدين هو 
املستكربين]  وجه  يف  [الرصخة 
ليـس ُمَجــّرد شـعارات ترفع 
بل نُصّعد حتى يكون [الشـعار 
سالح وموقف] هذا أقل موقف 
يقفـه الحـر الصـادق واملؤمن 
الواثـق فاإليَمـان الـذي ال يبدأ 

باللـه وينتهـي باملواجهـة ألعدائـه فليس 
ة  ا هكـذا هـي [الُهــِويـَّ حقيقيّـٍ إيَمـانـاً 
اإليَمـانية] الذي سـار عليها ُكــّل األنبياء 
والرسـل ولن نختار؛ ألنفسنا إالَّ ما اختاره 
الرسـول لنفسـه حتـى يكـون [محيـاي 
ومماتـي للـه] فأكـون بذلك ممـن يرىض 
الله عنه مع االسـتقامة الدائمة عىل نهجه 
ففـي طريق اإليَمـان قـد تحصل اهتزازات 
فاملطلـوب أن تكـون من [الذيـن قالوا ربنا 
كثـرية  واالبتـالءات  اسـتقاموا]  ثـم  اللـه 
واملرحلة خطرية فقد نسقط أمام أي ابتالء 
ونمـوت دون أن نـدرك قولـه: [وانفقوا يف 
سـبيل الله] واملال محك َلكنه مهم يف سبيل 
املواجهة ألعداء الله الذين يبذلون يف سـبيل 
إفسـادنا ُكــّل مـا يملكـون فالواجـب أن 

نعـرف ونُعرف أبناءنـا [من نحن ومن هم] 
لنحذرهم ونُحذر أبنائنا منهم فهم [اشرتوا 
قليـالً] فكيف  بآيات اللـه ثمناً 
سـريقبون فينا ويف أبنائنا إالَّ أَو 
ذمة وقد أخرب الله عنهم وأثبت 
لنا موقفهم منا [لن ترىض عنك 
اليهود وال النصارى] حتى تتبع 
ملتهـم يريـدون أن نضـل كما 
ضلوا وأن يصلـوا بنا كما أخرب 
الرسـول -صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم- يف قوله: [لتحذن حذو 
بنـي إرسائيـل] فالحـذر ُكــّل 
الحذر منهم أَو السري يف حذوهم فذلك يعترب 
والًء لهـم وقضية [املـواالة واملعـاَداة] هي 
املحـك وقد رسـم الله والرسـول يف [حديث 
الواليـة] ملن يكـون [أمر الواليـة]، فإما أن 
تكـون ممن يتوىل الله ورسـوله وأوليائه أَو 
حتماً سـتتوىل اليهود وهذا هو املفرتق الذي 
ــة يف كلمة واحدة إذَا سـلموا  سـيوحد األُمَّ
له وعادوا إليـه فلن تكون الوحدة يف ما بني 
املسلمني إالَّ حني ندرك [الوحدة اإليَمـانية] 
وذلـك مـا عرفنـاه مـن أهميّـة الوحدة يف 
مواجهة اليهود من خالل ما نصت وأخربت 
يفـرح  فالعـدّو  القرآنيـة]  [الثقافـة  بـه 
بالخـالف ويـرشع للتفـرق والنـزاع ويأمر 
بطاعة من ال يطاع حتى تسـتحكم قبضته 
ــة فـ  وتقوى شكوته ليسـتهدف هذه األُمَّ

[ال عـذر للجميع أمام اللـه] فالناس كلهم 
ملزمون علماء ومتعلمون فمن عرف الحق 
ــة  وكتمه رضبه الله وتحمل وزر هذه األُمَّ
فال تجمدوا [وسارعوا إىل مغفرٍة من ربكم] 
وعـىل طـالب العلـم أن يدركوا [مسـؤولية 
طالب العلوم الدينية] وأن التبليغ لرسـاالت 
اللـه هـو الغاية مـن العلم وطالبـه وعامله 
والتفريط يف هذه املرحلة هو تمكني لليهود 
وما أسوأ أن يتمّكن اليهود من رقابنا يكفينا 
أن نعتـرب مـن [دروس وحـي عاشـوراء] 
ــة ويفشـلها حتى  فالتفريـط ينكـب األُمَّ
لـو كانت تحت قيادة رسـول اللـه وهذا ما 
عرفنـاه يف [دروس غزوة أحد] حني علمهم 
الرسـول التسـليم واالتبـاع لـم يعلمهم يف 
ذلك اليوم الرسـول عىل االجتهاد أَو التنازع 
واالختـالف ال بل زرع فيهم وفينا [اإلسـالم 
وثقافة االتباع] فهل سنتبع اليوم وندرك أن 
الرسـول بوحي الله ترك فينا ما إن تمسكنا 
به فلن نضل من بعده كتاب الله وعرتة أهل 
بيت رسـول الله وهل قد أدركنا [مسؤولية 
أهل الببـت] وأنه لن يغلب اليهود إالَّ عىل يد 
قيـادة من أهل بيت رسـول الله ويف عرصنا 
شـهد عىل ذلك حزب الله وصـدع به اإلمام 
الخميني والسـيد الحسـني بن بدر الحوثي 
يف مـا صدعوا بـه يف [يوم القـدس العاملي] 
فهل نحن مدركون وخلف هذا ملتفون وبه 

متمسكون أم سنرىض بما نحن عليه. 
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العضالُئ الغععدغئ افطرغضغئ 
لاظمغئ الفساد

أتمث الماعضض

اليهـود ُهـم الذيـن 
أمريكا  يف  يتحكمـون 
وبريطانيـا وفرنسـا، 
لـكل  عنـوان  وهـم 
وفتنـة  وفسـاد  رش 
وإرهاب وشـذوذ، وال 
يوجد بلداً يف العالم إالَّ 
التدخالت  من  ويعاني 
األمريكيـة  اليهوديـة 
غـري املرشوعـة وغري 
تدخـالت  القانونيـة، 
وإعالميـة  وثقافيـة  واقتصاديـة  سياسـية 
وعسـكرية واسـتخباراتية، وكما قال الله عنهم 
بأنهـم: {يَْسـَعْوَن ِيف األرض َفَسـاًدا}، يسـعون 
بشـكٍل ُمسـتمّر لإلفسـاد يف ُكـّل أنحـاء العالم 

وليس يف منطقٍة دون أُخرى. 
بـدأت ما تُسـمى بالوكالة األمريكيـة للتنمية 
«USAID» عملها الخبيث يف اليمن عام 1959م، 
وُمنذ ذلك الحني دخل البلد يف أزمات وفساد وفتن 

ونزاعات وحروب لم تنتِه حتى يومنا هذا. 
تتواجد الوكالة األمريكية للتنمية يف عدة دول، 
ـة العربيـة منهـا والتـي ألمريـكا مصالٍح  َخاصَّ
فيهـا، وتتسـرت بشـماعات األعمـال اإلنسـانية 
والتعليـم والتدريب واألمـن الغذائـي والتمكني، 
ولكن أعمالها يف الواقع تختلف كليٍّا عن ُكـّل تلك 

الشعارات الزائفة التي تتغنى بها. 
حقيقًة عمل الوكالة هو اسـتخباري إفسادي 
عسـكري سـيايس ثقايف مشـابه لعمل السفارة 
األمريكية مع اختالف العناوين ووحدة األهداف، 
وتعمـل عىل اسـتقطاب عمـالء لهـم وتدريبهم 
وأجندتهـم  مشـاريعهم  لخدمـة  وتجنيدهـم 
توجيـه  عـىل  وتعمـل  التخريبيـة،  الشـيطانية 
العمليـة التعليميـة وفـق سياسـتها ورؤيتهـا، 
والتـي تـؤدي لـرضب عقـول التالميـذ ومسـخ 
ُهــِويَّتهم اإليَمـانية واألخالقية تحت شـعارات 
الحريـة واالنفتـاح والشـذوذ، وميـدان تَحـّرك 
هـذه الوكالـة اليهوديـة األمريكية هـو املدارس 
واملعاهـد اإلنجليزيـة واملنظمـات التابعة لألمم 
املتحـدة، واملرتِزقة والتكفرييـني الذين يُعتربون 
أدوات الصهيونية، باإلضافة إىل العمل والتنسيق 
مع املسـؤولني الحكوميني تحت ُمسـمى تعزيز 
قدراتهـم، ليكونـوا عمالء لهـم وجنـوداً مجندًة 
امة، وليس  يخدمونهم يف تنفيذ مشـاريعهم الهدَّ
لهـم حق االعرتاض مهما تسـبب ذلك ِمن أرضار 
عـىل البلد واملجتمـع، كما حدث يف عـام 2003م 

وعام 2009م. 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قامت بدعم 
مرتِزقة العدوان والتكفرييني من تنظيم القاعدة 
وداعـش بكمياٍت كبـرية من األسـلحة املتنوعة، 
والتـي وثقهـا اإلعـالم الحربـي التابـع للقوات 
املسلحة اليمنية عام 2021م، وذلك خالل عملية 
تحريـر ماهليـة ورحبـة يف مـأرب، وتـم العثور 
عىل شـعار الوكالة كذلك عىل األسـلحة يف جبهة 
البيضاء والعديد من الجبهات، واليوم تم الكشف 
عن سعيها السـتهداف أكثر من 256 ألف طالبة 
من طالبات املدارس لتعليمهن الشذوذ واالنحراف 
بـدالً من القرآن واألخالق والعفاف؛ بَهدِف رضب 
املجتمـع مـن الداخل وتفكيكـه وإفسـاده؛ ألَنَّ 
املسـرية القرآنية أعادت املسـرية التعليمية -بعد 
أن أفسـدتها أمريكا- إىل مسارها الصحيح الذي 
يكفل للطالب الحفاظ عىل ُهــِويَّتهم اإليَمـانية، 
وعىل عزتهم وكرامتهم وعفتهم وزكاء أنفسهم. 
الشـعب اليمنـي اليـوم أكثـر وعيـاً، والرهان 
األعظـم -بعـد الله سـبحانه وتعـاىل- عىل وعيه 
ويقظتـه وتحصـني جبهتـه الداخليـة مـن أية 

اخرتاقات تحت أي مسمى من املسميات. 

الترُب الظاسمئ افحثُّ ُخطعرة

ُع سطى الطرغصئ افطرغضغئ اإلطئرغالغئ  ُع سطى الطرغصئ افطرغضغئ اإلطئرغالغئ الاطعُّ الاطعُّ
إبراعغط طتمث العمثاظغ 

لـم تقترص مفـردات التطور والرتف 
يف  اإلمربيـايل،  الحضـاري 
جانب إنسـانيته املزعومة، 
عىل قصـة القطة الحزينة، 
أَو  املدمـن،  الكلـب  أَو 
بـل  التائهـة،  الدجاجـة 
شعورية  مراحل  إىل  وصلت 
محذرة  متقدمة،  ونفسـية 
من تداعيـات تلك الحاالت، 
وهـو مـا جعل الناشـطني 
الناعقـني يف هـذا املجـال، 
الحلول،  إليجـاد  يتطوعون 

نفـس  علمـاء  ويطالبـون 
الحيوان، بدراسـة تلك الحاالت دراسـة 
مستفيضة، وتقديم املعالجات الالزمة، 
لتداعيات املوقف  يف أرسع وقت؛ تفادياً 
املحـرج، ويف الوقت ذاته يـروج اإلعالم 
اإلمربيـايل، لصـورة أُخـرى مـن الرتف 
الحضاري، َحيُث الكلبة الهولندية التي 
وتزوج  اإلسـكندنايف،  حبيبهـا  هجرها 
أُخـرى بولنديـة، وحني أخربهـا الكلب 
األمريكـي القـادم من إيطاليـا، حزنت 
َكثرياً بينما كانـت ترضع جراءها، وقد 
حـذر خـرباء متطوعـون، مـن عواقب 
انتقال الحزن إىل الجراء، وتأثريه عليها 
مسـتقبال، بما من شـأنه تعزيز نزعة 

االنتقـام لديهـا، وقـد تتحـول إىل عالم 
اإلجـرام، وال يتوقـف تضليـل املاكينة 
اإلعالمية اإلمربيالية، عند قضية تعرض 
املثليني يف دول العالم الثالث 
األمر  والقمـع،  لالضطهاد 
متطوعـني  جعـل  الـذي 
وأمريكيـني،  أُوُروبيـني 
يتطوعـون لتنفيـذ حملـة 
املثليني،  حقـوق  منـارصة 
يف إطـار أعمال ومشـاريع 
وبنـاء  البرشيـة،  التنميـة 

اإلنسان ورعاية حقوقه. 
واألشـد من ذلك واألنكى 
اإلمربياليـة  القـوى  أن 
مـن  الكثـري  صـدرت  قـد 
مشـاريعها التطوعيـة الحضاريـة، إىل 
عـدد مـن الشـعوب العربيـة املرتهلة، 
ذات األنظمة الحاكمة العميلة املتآكلة، 
وبذلـك انترشت الكثـري من املبـادرات 
ـة برعاية  واألعمـال الطوعيـة، الَخاصَّ
القطط والـكالب، وأنجـزت الكثري من 
القتنائها،  املنظمـة  والقوانني  اللوائـح 
والتعريـف بحقوقهـا، ومعاقبـة مـن 
يخالف ذلـك، وربما كانت أقرب مبادرة 
إىل روح تلك املجتمعـات املتهالكة، هي 
تعريفهـا كيفية غسـل اليدين، حفاظا 
عـىل صحـة الكلـب السـلوقي والهرة 
املنغولية، وبهذه األساليب األكثر قذارة 

االسـتعمارية  القوى  عملـت  وتضليال، 
ا،  نهائيّـٍ العربـي  العقـل  تغييـب  عـىل 
وتوصيف مـن يقف ضد تلك التفاهات، 
فكريـة  تنمويـة  مشـاريع  يتبنـى  أَو 
أَو اقتصاديـة حقيقيـة، بأنـه متخلف 
ورجعـي، وال يسـتحق مكرمـة الرتف 

الحضاري القادم من الغرب. 
جميـع  كانـت  اآلخـر،  الجانـب  يف 
املشـاريع التنمويـة، ومشـاريع البنية 
التحتية، واملشـاريع النهضوية الجادة، 
كلهـا يف حالة غيبوبة ومـوت رسيري، 
عىل يد األنظمـة العربية الحاكمة، التي 
اسـتجابت ألوامـر القـوى اإلمربيالية، 
لألنظمـة  بدورهـا  تعهـدت  َحيـُث 
العميلة، بتوفري ُكـّل مقومات املرشوع 
الحضـاري النهضوي، إىل ُكــّل البلدان 
العربية واإلسـالمية مجانـا، وبتصدير 
الـرتف الحضـاري والرفاهيـة، إىل ُكـّل 
الشـعوب النامية، والوصـول بها - بني 
الـدول  مصـاف  إىل   - وضحاهـا  ليلـة 
املتقدمـة الصناعيـة الكـربى، فأتقنت 
األنظمـة الحاكمـة فلسـفة االنتظـار 
وتعطيـل  العقـول  وقمـع  املصطنـع، 
القوة الجمعيـة، وجعل املجتمع رهينة 
حكوميـة  تنمويـة  مشـاريع  فتـات 
فاشـلة متعثرة، وأسري وعود املنظمات 

ومشاريعها الهدامة. 

خـثغةـئ الـمـّري

يقـول قائـد الثـورة السـيد/ عبدامللـك 
الحوثـي -يحفظه الله- ُمحذراً عن الحرب 
الناعمـة التـي أصبحـت أشـدَّ ُخطـورة: 
(لقـد أصبحنا يف زمن الغـزو الفكري فيه، 
والحرب الناعمة فيـه، والهجمة الثقافية 
فيه، والتأثـريات امُلتنوعة فيـه، واملؤثرات 
والعوامل السلبية فيه، يف أكثر من أي زمٍن 

مىض).
فالعـدّو اليـوم يسـعى جاهًدا بـكل ما 
يمتلـك مـن إْمَكانيـات، إىل غـزو شـبابنا 
وشـاباتنا، ويجرهم إىل ُمسـتنقع الرذيلة 
ِبذلك ُخطوات أولية وهي  والفساد، ُمتخذاً 
مـن خطـوات الشـيطان التي تبـدأ قليًال، 
كما قـال تعاىل ُمحذراً عبـاده املؤمنني من 
اتباع خطوات الشـيطان: {يَـا أَيَُّها النَّاُس 
ا ِيف األرض َحـَالًال َطيِّبًا َوَال تَتَِّبُعوا  ُكلُـوا ِممَّ

يَْطاِن أنه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي}.  ُخُطَواِت الشَّ
فمن خالل مواقـع التواصل االجتماعي 
نُالحـظ هـذه الخطـوات التي تبـدأ قليًال، 
ومن خـالل القنوات الفضائيـة التي تُوثر 
عىل شـعبنا وأمتنا اإلسـالمية، وتؤثر عىل 
ُكــّل منهـم بعيديـن عـن تعاليـم الديـن 
اإلسالمي، عّرب امُلسلسـالت التي أوصلوها 
إىل ُكــّل بيت، وأكثـر ما يلتفتون لفسـاد 
شـعبنا العظيم الذي ما زال ُمتمسكاً ِبدين 
اإلسـالم، وُمتحصن بثقافة القـرآن، الذي 
وصفه الرسـول -صلوات الله عليه وآله- 
وقـال فيـه: (اإليَمــان يمـان، والحكمة 

يمانية). 
تتعـّدد الحـروب وتختلف َكثـرياً يف ُكـّل 
مجاالتها، فُهناك حرٌب عسكرية قد ُشنت 
عـىل شـعبنا وتكالبـت عليه أقـوى الُدول 
ِبكافة أسـلحتها امُلحرمة دوليٍّا، مّما زادت 
يف ُمعاناته، وزادته يف ِحصاره، ولكن العدّو 
فشـل يف هذه «الحرب العسكرية» ومن ثم 

اتجه بعد ذلك إىل الحرب الباردة، والهجمة 
الشيطانية، الشبكة العنكبوتية، التي هي 
ُمسـتمّرة طوال العام، وهي األكثر تأثرياً، 
واألفتـك حربـاً، والتي تُسـمى بـ»الحرب 
النُفـوس،  زكاء  تُذهـب  التـي  الناعمـة» 
وتجلب املهالك والرشور، وتُدّمـر األخالق، 
وتقـيض عىل مبـادئ وقيم الديـن، وتُركز 
عـىل اسـتهداف املـرأة التـي تُعتـرب اللبنة 
األََساسـية يف املجتمـع، فهـي إّن صلحت 
صلح امُلجتمع ِبأكمِله، وإن أفسـدت فسد 
املجتمع بأكمله، فأكثـر تركيز العدّو نراُه 
ما التي قد تكون  عـىل هذه املرأة، ال ِســيـَّ
قليلة الوعـي، ضعيفة اإليَمـان، وِبشـكل 

ُمكثّـف يف مواقع التواصل االجتماعي. 
نحُن شـعب ما زلنا ُمتمسكني ِبُهــِويَّة 
بثقافة القرآن، أكثر  اإليَمـان، وُمتحصنـاً 
حياًء وطهـارًة، لذلك توّجــه إلينا األعداء 
ِبغزوهم وأدواتهم وحربهم الفاسدة، لكي 
نُصبـح لقمـًة سـائغة يف أيديهم فيسـهل 
السـيطرة علينا، كما تحدث السـيد بأنهم 
حريصون ويؤثرون علينا حتى عىل الزي، 
وعـىل مسـتوى املالبـس، وقصة الشـعر، 
حتـى إىل أبسـط التفاصيـل وقـال ِبأنهم 
يُريـدون أن يُؤثروا عىل اإلنسـان من قرنه 

إىل قدمه. 
فبأية وسـيلة يسعون لفسـاد الشباب 
والشـابات، والله من أخربنا بذلك يف كتابه 
الحكيم وهـو أعلـم ِبخبثّهم وفسـادهم، 
وهـو الخبري البصريُ (ويَْسـَعْوَن ِيف األرض 
ا عىل أن  َفَسـاًدا) فاليهود حريصـون ِجـدٍّ
يُفسدونا بشـتّى الوسائل، فكان حرصهم 
األكثـر عىل هـذه «الحرب الناعمـة» التي 
ُمعظم الناس ولألسـف الشديد قد غرق يف 
املحرمات، وتاه يف الظلمات، وانحرفوا عن 
إيَمـانهـم، مـن خالل القنـوات الفضائية 
التـي تبـث سـمومها، باملسلسـالت التي 
أصبح الكثري ينجر ملشـاهدة بعض األفالم 

الخليعـة، وبرامـج لألطفـال يبثُّونها؛ ِمن 
أجـل مسـخ فطـرة أجيالنـا، كمـا هنالك 
التلفونـات؟!!  مـا  أدرك  ومـا  التلفونـات 
والتـي فيها الفتن ما ظهر منها وما بطن، 
عرب الُصور وامُلراسـالت، ومن املؤسـف أن 
يحدث هذا وعىل أيدي من يدعون اإلسالم؛ 
بسـبب اليهود والنصـارى الذين يرضبون 

ويدّمـرون األوطان واملجتمعات. 
فنرى الكثريون غارقـني يف تلك املواقع، 
فرتى ذاك يُراسـل وذا يسـتقبل..! ويقيض 
ُمعظم وقتـه بال فائدة، ويبتعـد عن أهله 
وأُرستـه، وهـو غـارق يف اللهـو وهـوى 
النفس، ويخرس دنيـاه وآخرته، ثم تكون 

عاقبته جهنم وسوء املصري. 
فاللـه الله يف الوعي والبصـرية، مثل ما 
قال اإلمـام األعظـم زيد بن عـيل -عليهم 
السـالم-: (البصريَة البصريَة، ثم الجهاد) 
واليوم ِبفضل الله تعـاىل، وحكمة قيادتنا 
الحكيمـة، قد أصبحـت الثقافـة القرآنية 
ـُحصن األجيال  الحصـن الحصني، التـي ت
وامُلجتمعات، وتُحميهـم من هذه الهجمة 
الشـيطانية، ولنعود إىل ُهـدى الله وآياته، 
وسـالح اإليَمـان الذي هو السـالح الذي ال 
يمتلكونـه، هو السـالح الفّعـال الذي من 
امتلكـه فقد امتلك الُقـوة التي تُحطم كيد 

األعداء، وتدفع عنا ُكـّل الرشور واملكائد. 
فالحذر الحذر جميعاً من ُكـّل ما ينرشه 
األعداء، من ُمؤامرات فاشـلة، وبث ُسموم 
فكرية واهية، َفبالعودة الصادقة إىل منهج 
كتاب الله، والسـري يف الطريـق الصحيح، 
واالتبـاع بما حـث عليه القـرآن، وااللتزام 
ِبتوجيهـات القائـد -سـالم اللـه عليـه- 
واالستشـعار للرقابـة اإللهية، نسـتطيع 
أن نُواجـه وندفع رش األعـداء عنا، ونُربي 
ــة  أجيالنـا تربيـة إيَمـانيـة، ونكـون أُمَّ
ُموحدة، تهـزم حلف الشـيطان وجنُوده، 

ويسود العدل واإلخاء يف العالم ِبأكمله. 

كتابات
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سظثطا تاتثث سظ اإلظفاق غةُإ أن تضعَن تضغماً..
وأن تضعن املحارغُع الاغ تصثطعا تضغمًئ

الثي غتث الظاس سطى 
اإلظفاق.. غةإ أن غئثأ بظفسه:ـ

ـِهيُْد الَقاِئــُد َسـَالُم اللِه َعَليْه  تحدث الشَّ
يف محـارضة ــ ملزمـة ــ الـدرس الحادي 
عـرش مـن دروس رمضـان عـن اإلنفاق يف 
ٍع  سـبيل الله، وهو يرشح اآليات بشكل موسَّ
وعميق وواضـح، حيث جاءت اآليـات تباعاً 
عن اإلنفاق والتشـجيع عليه يف سورة البقرة 

من اآلية (261).. 
ولفت َسـَالُم اللـِه َعَليْه بأن َمـن يتحدث 
إىل النـاس عن رضورة اإلنفاق يف سـبيل الله 
يجب أن يكـون حكيًما، حيث قـال: [{يُْؤِتي 
اْلِحْكَمَة َمْن يََشـاُء} موضـوع املال موضوع 
يجـب أن يكـون فيـه ترصفـات حكيمـة يف 
توجيـه النـاس، يف تقديم املشـاريع العملية 
للنـاس، بأن تكـون أعمالـك بالشـكل الذي 
تبعد أية حساسية من النفوس، ولهذا نقول 
أكثـر من مـرة: العمـل الذي نحـن فيه، فيه 
مجاالت اشـتغل أنت بمالك حتى ال يأتي بعد 
أيـام وتقول: ال ندري أين ذهبـت أموالنا؟ أَْو 
هم فقط سـيأكلونها، أَْو يكـون هناك منفذ 
آلخريـن مخربـني مـن الذين هـم منافقون 
يثبطون النـاس عن اإلنفاق، ال تعط شـيئاً، 
أنت اشتغل بحقك أنت، أمامك مالزم معينة، 
أمامك شـعارات معينة اشتغل أنت بفلوسك 
يف هـذا املوضـوع، أمامك أشـخاص معينني 
مـن الذيـن هـم مرشـدون ومعلمـون مّول 
شخصاً أنت لينتقل إىل منطقة يف سيارتك، أَْو 

بفلوسك، اشتغل أنت]. 

طبال تعضغتغ ملا جئص:ـ
ورضب َسـَالُم اللـِه َعَليْه مثـالً يوضح به 
ما ذهب إليه بترصفات الرسول صلوات الله 
عليه وعىل آله، حيث قال: [قضيٌة ملموسـٌة 
بالنسـبة للنبي (صلوات الله عليه وعىل آله) 
يبـدو أنه فعالً يف قضية جمع األموال لتمويل 
رسيـة معينـة، أَْو غـزوة معينـة كان يكون 
خـارج هناك يجمعهـا ال يكـون يف بيته ألن 
هذا منفـذ لآلخريـن يقولـون: [الحظوا كم 
قـد أدخلـوا إىل بيته، الحظوا كم قـد أدخلوا] 
وعندمـا يخرج لو أخرج الـذي عنده ونصف 
مـن حقه زيادة سـيقولون أولئك [هذا فقط 
قـد ال يكـون إال النصـف مما قـد أدخلوا إىل 
بيتـه، ومـا زال الباقـي مراكـم هنـاك] هذا 
ألنـه كان حكيماً ولذا قـال: {يُْؤِتي اْلِحْكَمَة} 
يتحـدث يف اآليـة هذه عن موضـوع الحكمة 
يف وسـط الحديث عـن الجانب املـايل لنعرف 
بأنـه موضوع يجب أن يكون الترصفات فيه 
حكيمـة، ومـع النـاس حكيمة، واملشـاريع 
تكون عـىل أسـاس معرفتك بالجانـب املايل 

أيضاً حكيمة].

الحثص التضغط.. تخرشاته ضطعا طبمرة:ــ
وأشار َسَالُم اللِه َعَليْه إىل اإليجابيات التي 
تتحقق عىل يد األشـخاص الذيـن آتاهم الله 
الحكمـة، حيـث قـال: [{يُْؤِتي اْلِحْكَمـَة َمْن 
يََشـاُء َوَمْن يُـْؤَت اْلِحْكَمـَة َفَقْد أُوتِـَي َخرْياً 
َكِثرياً}(البقرة: من اآليـة269). وألنه عىل يد 
من يؤتـى الحكمـة يكون هناك خـري كثري، 
أعمـال تكـون مثمرة، حركة تكـون مثمرة. 
وإذا ما هناك حكمة يف األخري ال تدري إال وقد 

هم يصيحون منه، من أسـاليبه يكون فيها 
منفـذاً أعني: أنـه يجب أن تفهـم بأنه ليس 
فقـط القضيـة أنني أتحدث مـع الناس عن 
موضوع مايل، يكون عنـدك نظرة عامة بما 
فيها الطرف اآلخر الذي يكون هناك يرتبص 
ألي منفذ يعمل دعاية مضادة، دعاية تثبط، 
تراعـي ُكّل االعتبـارات هـذه هـي الحكمة، 
وإال قـد تكـون مخلصـاً وأميناً فعـالً، لكن 
تنىس جوانب من الحكمـة تكون فيها ثغرة 
للطـرف اآلخـر يعمـل دعايات: [هـذا فقط 
يجمع لنفسـه وليس إال كذا وليس إال...] إىل 

آخره].. 

أطبطئ تعضغتغئ:ــ
وقال َسـَالُم اللِه َعَليْـه: [وألن املال جانب 
حسـاس يُكون التشـكيك تقريباً يؤثر فعالً، 
يؤثر يف الناس التشـكيك أحيانـاً إذَا ما هناك 
ترصفـات حكيمة قـد يكون هنـاك مطالب 
مالية بالشكل الذي يصد الناس عن الحضور 
مثالً يف مجالس معينة، أَْو مناسبات معينة، 
مثـالً إذَا تعـود النـاس عـىل أنـه يف مجلس 
يُقدمون لهم تعاون يف سـبيل الله أَْو أشـياء 
من هـذه. معنى هذا ماذا؟ يكون الشـخص 
الـذي لـو لـم يكـن إال أن مـا لديـه فلـوس 
يستحي أن يسري، أَْو أناس ما قد بلغوا درجة 
مناسـبة يكون مسـتعداً أن يقدم ولو شيئاً 
بسـيطاً، فيكون بالشـكل الذي ينرصفون، 
فـال يحـرضون يف مناسـبات عامـة. ولهذا 
ليـس مناسـباً أن تطـرح قضايـا ماليـة يف 
مجالس عامة، أَْو يف مناسبات عامة، تحدث 
يف املناسـبات العامـة فيمـا يتعلـق بأهمية 
اإلنفـاق، وتقـدم للنـاس املشـاريع العملية 
التـي ينفقون فيها، وال تحـاول أن تطلب يف 
نفس الوقت من الناس شـيئاً. هذه القضية 

ثابتـة ألنه أحياناً قد تحـرج كثرياً من الناس 
الجيدين، يسـتحي أن يذهب عندما ال يكون 
معه فلوس، يسـتحي أن يأتي، [ربما يدعون 
لـيشء وليس عنـدي فلـوس فأبـدوا وكأني 
إنسـان ال يريـد أن ينفـق] يتألـم فعـالً ألنه 
غري متمكن يعطي، ويسـتحي أن يبدو أمام 
الناس وكأنه إنسـان ال يريد أن يقدم شـيئاً 
يف األخـري يجلـس يف بيتـه، وال يحـرض. فال 
يكون موضوع اإلنفـاق، أَْو موضوع دعوات 
املال بالشـكل الذي يعيق النـاس عن الهدى، 
وهو يقدم هذا املوضوع لتمويل الهدى، وألن 

يهتدي الناس ويقيمون دين الله]. 

روِّْض ظفَسك سطى طسألئ أن (اإلغمان أخٌث 
وسطاء):ــ

ونبّه َسـَالُم اللِه َعَليْه إىل نقطة مهمة جداً 
يجـب أن ينتبـه لهـا ُكّل مؤمن، حيـث قال: 
[هنـاك يف موضـوع اإلنفاق أعنـي: إفرتض 
نـاس قدموا تربعـات، أَْو غنائـم حصلت ثم 
يأتـي إنفـاق لطرف معـني، يكـون هناك يف 
بعض األوقـات أولويـات معينة لديـه، فإذا 
الناس من البداية اإلنسـان املؤمن يرسـخ يف 
نفسـيته: بأن اإليمان هو عطـاء. لهذا يأتي 
الحديـث كثـرياً يف مسـألة بأنـه {ِبأَْمَواِلِهـْم 
َوأَنُْفِسـِهْم}. ترتسـخ هـذه النفسـية عندك 
فرتوض نفسـك عىل مسـألة: أن اإليمان هو 
أخذ وعطاء، ويهمك هـو ماذا؟ أخذ أجر من 
الله وما سيأتي من يشء يخلفه الله سبحانه 
وتعـاىل عليـك عندمـا يأتـي إنفاق أمـوال ال 

تكون حساسة عندك]. 

تضمئ رجعل اهللا يف طعضع املال وخرشه:ــ
وتطـرق َسـَالُم اللِه َعَليْـه إىل الحديث عن 
ترصفات الرسـول صلـوات اللـه عليه وعىل 

آلـه يف موضوع املـال، حيث قـال: [يف بعض 
املواقف يف أيام رسول الله (صلوات الله عليه 
وعىل آله) عىل الرغم مما كان يعمل، ويوجه 
النـاس، والقـرآن يتنزل عليـه، أحياناً؛ وألنه 
كانـوا آلفني مسـألة جمع أمـوال، ويغزون 
بعضهـم بعـض وأشـياء مـن هـذه، أحياناً 
يصـري عندهم حساسـية عندمـا يعطي من 
الغنائم أطرافـاً معينني. يف موضوع الحكمة 
الحظ فيما يتعلـق بالتأليف - ربما تأتي بعد 
اآلية - ونتحدث قليـالً حول حديث الحكمة، 
وارتباطها بالجانب املايل ما يسـمى: تأليف. 
يعتقـد البعـض أن التأليف معنـاه: من أجل 
ذلك يرتسخ اإليمان يف نفسه، ويؤمن بفلوس 
ليسـت بالشـكل هذا، أبـداً. التأليـف عندما 
تنظـر إىل املرحلة التي كان فيها رسـول الله 
(صلوات الله عليه وعىل آله) فبدأ يتألف متى 
حصلـت؟ بعد الفتـح تقريباً بعـد الفتح بدأ 
يتألف، هنا الرسـول (صلوات الله عليه وعىل 
آله)، الفتح يمثل انتصاراً كبرياً، ويعترب قهراً 
لطرف، أليس هو يعتـرب قهراً لطرف؟ يعترب 
يف نفس الوقت حكيـم يف هذا املوضوع أعني 
نظرته واسـعة هو رأى الفتح يمثل انتصاراً 
كبريا ًويعترب قهراً لطـرف، أليس يعترب قهراً 
لطـرف؟ يعتـرب يف نفس الوقت ممـا قد يثري 
أطرافاً أخرى، فيكون العدو الخارجي يتوقع 
كيف ستكون الجزيرة هذه بعد الفتح؟ كيف 
سيكون زعماء عشـائر وأطراف أخرى، وقد 
رأى سـلطان محمد قد صار كبرياً وقد صار 
يشـكل خطورة مثالً؟ قضية هامـة جداً أن 
تهـدأ الجزيرة فتبدو السـاحة أمـام الطرف 

اآلخر ساحة هادئة. 
فعندمـا أعطـى أشـخاصاً معينـني مـن 
الغنائـم حصلـت أعتقـد يف [حنـني] غنائـم 
أخـرى للتأليف ليـس من أجل أنـه: يؤمنون 

بفلوس، أبداً. هنا لتسـتقر وضعية يف ظرف 
معـني، ورؤيـة لديه، رؤيـة بعيـدة، ونفس 
املرحلـة ما كانت هي مرحلـة متأخرة؟ هي 
مرحلـة أنـه يعطـي مـؤرشات، ويتجـه إىل 
أطـراف أخرى خارجية، الوضعيـة الداخلية 
مهمة فزعماء عشائر معينني يمكن يسكتّه 
مبلغ يسكت فال يبدو مشاققاً، ال يبدو كذا.. 
قد يمثل مثـالً موطئ قدم للعـدو الخارجي 
الـذي قـد رأى بأن محمـداً كـرب يف الجزيرة، 
يشكل خطورة. العدو الخارجي يمكن يبحث 
عن موطئ قدم له، سكت أولئك، يعطي هذا، 
ويعطي هذا، ويعطي هذا.. واملؤمنون الذين 
هم مجاهدون لم يعطهم شـيئاً، أَْو أعطاهم 

أشياء بسيطة جداً. 
فهنـا هـي مبنيـة عـىل رؤيتـه العامـة 
أشـخاصاً  لتألـف  فقـط  وليـس  للخـارج، 
ليؤمنـوا، ليس هناك إيمـان بفلوس، يف دين 
الله ليس هناك أنـه يقدم يعطيك فلوس من 
أجل أن تؤمن! موقف حكيم يف نفس الوقت، 
أن ال يظهـر بأنـه مـن أجـل هـذا، يف نفس 
الوقـت أن ال يبـدو وكأنـه من أجـل أنهم ال 
يكون عندهم شـقاق فيستغلهم طرف آخر، 
والطـرف اآلخـر ينهـزم نفسـياً عندما يرى 
وضعيته اسـتقامت يف الجزيرة، وهدأت من 
بعـد الفتـح، ال يمكن يقـول: [نريد من أجل 
ال. وال.] أَْو حتى يوحي، قد يكون ماذا؟ قدم 
ففهمت املسألة بأنه معناها: يتألف قلوبهم 
أَْو بمعنى: يستقرون يف إيمانهم، ويسكتون، 
ويجلسـون مؤمنني هكذا.. فهنا تعرف فيما 
يتعلـق باملـال، يف مجـال أخـذه، أَْو يف مجال 
إنفاقـه يجـب أن يكـون هناك حكمـة، وأن 

تعرف أنه مؤثر تأثرياً كبرياً]. 

يف مراحـل الـرصاع مع أعداء الله يحصل حالة خوف، أليسـت طبيعية يف الرصاع عند البرش كبرش 
يحصل خوف ونقص من األموال واألنفس والثمرات أليست هذه تحصل؟ لكن املؤمنني أنفسهم عندما 
يمرون بأشياء من هذه تعطيهم تجلداً تعطيهم صرباً، وعندما تكون هي من جهة الله سبحانه وتعاىل 
تكون إيجابية أيضاً يف نفس الوقت إيجابية، فيجب هنا أن تصرب، تصرب لتنجح يف هذا االبتالء اإللهي 

الذي يعطيك يف نفس الوقت تجلداً. [سورة البقرة الدرس الثامن ص:10]

أحيانـاً تأتـي بعض الصعوبات تكون هي تعترب من أهم األشـياء لإليجابيات التي بعدها، ويكون 

لبعض األعمال التي تبدو صعبة، أَْو بعض املشاكل التي تعرتض الناس أحيانا يكون لها أثر كبري جداً 
يف نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقوا فيه. [آيات من سورة الكهف ص:17]

قد يكون اإلنسان بطبيعته يعجبه يرى كثرياً كثريأً.. ال، لتكن مركزاً عىل الطيب وأنت تحول الكثري 
هذا إىل طيب، وتكون توجيهاتك أن تحول الناس إىل طيبني بما تعنيه الكلمة، لكن ال تعتقد أن املسألة 
مرتوكة - عندما يقول: ال يسـتوي الخبيث والطيب - سـيميز الخبيث من الطيب، هذه سـنة إلهية، 
وتأتـي بعضها من داخل االبتالءات، هذا خرج من هنا، وهذا خرج من هنا. [سـورة املائدة الدرس 

الثالث والعرشون ص:27] 

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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 : وضاقت
أّكــد قائُد الثـورة اإلسـالمية يف إيران السـيد 
عيل الخامنئي أن األمريكيـني كاذبون ومنافقون 
يرفعون راية حقوق اإلنسـان، ويف الوقت نفسـه 
يخلقـون مجموعات إجراميـة خطرية، معتربًا أن 
جريمة مرقد شاهجراغ اإلجرامية فضحت النفاَق 

األمريكي. 
كالم السـيد الخامنئـي جـاء يف كلمـة ألقاها 
خالل اسـتقباله الثالثاء، عائالت الشـهداء الذين 
سـقطوا يف الجريمـة اإلجراميـة التـي ارتكبهـا 
السـيد  مرقـد  يف  اإلجرامـي  «داعـش»  تنظيـم 
أحمـد ابـن اإلمام مـوىس الكاظـم (ع) املعروف 
بـ»شاهجراغ» يف مدينة شرياز يف ترشين األول/ 

أُكتوبر املايض. 
وقـال السـيد الخامنئـي: «إن هـذه الحادثـة 
فضحـت األمريكيـني وحقدهم؛ ألَنَّهـم هم الذين 
أسسـوا «داعش»»، ُمضيفـاً «باإلضافة إىل القتلة 
ومؤّسـيس «داعـش»  داعمـي  َفــإنَّ  والخونـة، 
أَيْـضاً متورطون يف هـذه الجريمة. إنهم كاذبون 
ومنافقـون لدرجـة أنهـم يرفعـون رايـة حقوق 
اإلنسـان بالكلمـات، لكنهـم يف الواقـع يخلقون 

مجموعات إرهابية خطرية». 
ولفـت السـيد الخامنئـي إىل أن جريمـة مرقد 
شاهجراغ اإلجرامية «تختلف تماماً عن الحوادث 
اإلجرامية األُخرى؛ ألَنَّها شكلت فضيحة مزدوجة 

للعدو».  وإذ نبّه السيد القائد إىل أهميّة وخطورة 
سـماحته  أوىص  وتداعياتهـا،  الجريمـة  هـذه 
املؤّسسـات الثقافيـة واإلعالميـة املعنيـة بعمل 
اإلنتـاج الفنـي عـن هـذه الحادثـة وغريهـا من 

القضايا التاريخية لنقلها إىل األجيال القادمة. 
وقال السـيد الخامنئي: لقد «قرصت الوسائل 
اإلعالمية والدعائية يف ما يخص القضايا املتعّلقة 

بأحداث وتاريخ الثورة اإلسـالمية وجرائم األعداء 
إىل درجـة أن جيلنـا الشـاب ال يملـك الكثـري من 
املعلومـات حـول األحـداث املاضيـة، بمـا يف ذلك 

جرائم زمرة «خلق» اإلجرامية». 
وأّكـد سماحة السيد، أن «رشح هذه الحقائق 
هو من واجبات ناشطي الدوائر الفنية والدعائية 

واألدبية وكافة املؤّسسات الثقافية». 

عربي ودولي

«سرغُظ افجعد» تائّظى تظفغَث 3 
سمطغات إذقق ظار

 : طاابسات
تبنَّت، ظهر الثالثاء، مجموعُة «عرين األسود» ثالث عمليات إطالق 
نـار اتّجاه قوات االحتـالل الصهيوني يف محيط مدينة نابلس شـمايل 

الضفة الغربية املحتّلة. 
وقالـت املجموعـة يف بيـان مقتضـب: «نّفذَ ُجنْـُد العريـن يف تمام 
السـاعة 01:00 وحتى السـاعة 02:00 من يوم الثالثاء، ثالث عمليات 
إطالق نار تجاه حاجز حوارة االحتاليل وحاجز بيت فوريك واستهداف 

تجمعات الجنود عىل نقطة جرزيم االحتاللية». 
وأضافت: «وانسحب ُجنُْد العرين بسالم». 

السغُث الثاطظؤغ: افطرغضغعن غرشسعن راغَئ تصعق اإلظسان وغثطصعن طةمعساٍت إجراطغئ

الصائث افجري ظاخر أبع تمغث.. طظ الةعاد إىل الحعادة

ئ  : طاابسئ َخاخَّ
القـت جريمُة إعدام األسـري الفلسـطيني نـارص أبو 
حميد التي ارتكبتها سـلطاُت االحتـالل الصهيوني -عرب 
اإلهمـال الطبـي املتعّمد التـي تتبعهـا يف تعذيب األرسى 
الفلسطينيني حتى املوت- تنديًدا واسًعا من قبل الفصائل 
واملؤّسسـات والشـخصيات الفلسـطينية التـي طالبت 
بمالحقة املسـؤولني الصهاينة عن جرائم اإلهمال الطبي 
املتعمد، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية ملعاقبتهم. 

 

السططُئ الفطسطغظغئ تتّمُض اقتاقل املسآولغئ 
وقد نعى رئيُس السـلطة الفلسطينية محمود عباس 
الشـهيد األسـري أبـو حميـد، وحّمـل سـلطات االحتالل 
مسـؤولية استشـهاده، جّراء سياسـة اإلهمـال الطبي 
املتعمد التي تتبعها إدارة سجون االحتالل بحق االرسى. 

كذلك نعـى رئيـُس الوزراء يف السـلطة الفلسـطينية 
محمد اشتية الشـهيد أبو حميد وحّمل سلطات االحتالل 
املسـؤولية، وطالـب اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر 
واملؤّسسـات الحقوقيـة الدوليـة بالعمـل والضغط عىل 
االحتـالل؛ ِمن أجـل اإلفراج عـن األرسى املـرىض وكبار 

السن واألسريات واألطفال. 
األسـري  الشـهيد  واملحّرريـن  األرسى  وزارة  ونعـت 
أبـو حميـد، معتربة أنـه «ارتقى داخل سـجون االحتالل 
شـهيًدا وشـاهًدا عىل ظلٍم وقهٍر لم تعهـده البرشية من 
قبـل، ومؤديًا رسـالته السـامية يف حق شـعبنا بالحرية 

والتحرير». 
 

ترضُئ تماس تظَسى الحعغَث أبع تمغث
مـن جهتها، زفت حركُة «حماس» الشـهيد أبو حميد 
إىل الشعب الفلسطيني، وقال الناطق باسم الحركة حازم 
قاسـم: «إن الشـهيد نـارص أبو حميد قاتـل حتى الرمق 

األخري، ومثّل الشعب الفلسطيني». 
بـدوره حّمـل القيـادي يف حركـة حماس إسـماعيل 
رضـوان االحتـالل الصهيونـي املسـؤولية الكاملـة عن 

استشهاد األسري أبو حميد. 
وقال: إن «إرصار االحتالل عىل إعدام األسري نارص أبو 
حميـد بفعل اإلهمال الطبي يدلـل عىل العقلية اإلجرامية 
الفلسـطينية  السـلطة  مطالبًـا  الصهيونـي»،  للعـدو 
بـ»التَحـّرك العاجـل ملالحقـة قادة االحتـالل يف محكمة 

الجنايات الدولية». 
واملنظمـات  الـدويل  املجتمـَع  رضـواُن  طالـب  كمـا 
الكيـل  سياسـة  عـن  بالتخـيل  واإلنسـانية  الحقوقيـة 
بمكيالني والقيام بواجبهم إزاء اسـتمرار جرائم االحتالل 

بحق األرسى الفلسطينيني. 
 

ترضئ الةعاد: جرغمٌئ جثغثٌة ق ُبـثَّ أن 
غتاَضَط سطغعا اقتاقل

بدورهـا، نعت حركُة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني، 
أمس الثالثاء، إىل جماهري شـعبنا وأمتنا الشـهيد القائد 
املناضل األسـري نـارص أبو حميد مـن رام اللـه املحتّلة، 

الذي ارتقى شـهيداً نتيجة اإلهمال الطبي املتعمد والقتل 
البطيء يف سجون االحتالل. 

وأّكــدت الحركـة يف بيان صحفـي، أن «العدّو املجرم 
يتحمل املسـؤولية الكاملـة عن اغتيالـه وتداعيات هذه 
الجريمة البشـعة يف ظـل تصاعد عدوانـه وإرهابه بحق 

أرسانا وأبناء شعبنا». 
وقالـت الحركـة: «إن شـعبنا العظيـم الـذي يقـدم 
الشـهداء واألرسى عىل مذبح الحرية، سوف يستمر عىل 
طريقه نحـو حريته، وأن مقاومينا الذين ينتفضون عىل 
امتداد الساحات لن يغفروا للمحتّل جريمته، أَو يسمحوا 

باستمرار قتلنا واستباحة أرضنا ومقدساتنا». 
وطالبت «املؤّسسـات الحقوقية واإلنسانية بالوقوف 
إىل جانـب أرسانا وتحمـل مسـؤولياتهم األخالقية تجاه 
هذه الجريمة الكبرية، والعمل الجاد والحقيقي عىل لجم 
عدوان مصلحة السجون وحماية األرسى واألسريات من 

القتل املتعمد بحقهم». 
من جانبه، أّكـد خالد البطش عضو املكتب السـيايس 
يف حركة الجهاد اإلسالمي، أن استشهاد األسري نارص أبو 

حميد جريمة جديدة ال بُـدَّ أن يحاكم عليها االحتالل. 
وقـال البطـش: إن «الشـهيد أبو حميـد دفع رضيبة 
االسـتقالل والبحث عن الكرامة ومن خلفه أبطال كتيبة 
جنـني ونابلـس وعريـن األسـود، يف معركـة مفتوحة يف 
بعـض صفحاتها غطرسـة «إرسائيليـة «وجربوت كيان 

مارق رفض أن يعطي أسري حقه يف العالج». 
 

ترضئ «شاح» تسطظ التثاد واإلضراب الحاطض 
وأعلنت حركـة «فتح» يف محافظـات رام الله والبرية 
وبيـت لحم والخليـل ونابلس الحداد واإلرضاب الشـامل 
وسـط دعـوات ملواجهة االحتـالل رًدا عـىل الجرائم التي 

ترتكب بحق األرسى الفلسطينيني. 
ونعت كتائب شهداء األقىص الجناح العسكري لحركة 
«فتح الشـهيد أبو حميد الفتة إىل أنه أحد قادة الكتائب يف 
رام الله، وأنه ارتقى جراء سياسة اإلهمال الطبي املتعمد 
بسـجون االحتـالل، مؤّكـدة أنها سـتميض قدًما يف نهج 

املقاومة حتى تحرير كامل فلسطني املحتّلة. 
 

لةاُن املصاوطئ يف شطسطني: لسظٌئ 
تطاِرُد ضمائَر اإلظساظغئ

مـن جهتها، نعت لجان املقاومة يف فلسـطني األسـري 
الشهيد أبو حميد الذي ارتقى يف سجون العدّو الصهيوني؛ 

بَسبِب جريمة اإلهمال الطبي املتعمد. 
وأّكـد املكتب اإلعالمي للجان املقاومة يف فلسـطني يف 
بيان أّن «آالم األسري نارص أبو حميد ستبقى شاهدة عىل 
جرائـم العدّو الصهيوني وفاشـيته ولعنة تطارد ضمائر 

اإلنسانية». 
وشـّدد عـىل أّن استشـهاد األسـري أبو حميد؛ بَسـبِب 
اإلهمـال الطبـي جريمـة بشـعة تعكـس وجـه العـدّو 
الصهيونـي الوحـيش وسـلوكه اإلجرامي تجـاه األرسى 
األبطال، وهو ما يتطلب التَحّرك رسيًعا ملحكمة الجنايات 

الدولية ملحاكمة قادته املجرمني. 
دافًعـا  تُشـكَِّل  أن  «يجـُب  الجريمـَة  هـذه  أن  ورأى 

للجميع؛ ِمن أجل تصعيد املقاومة وإشـعال األرض ثورة 
وبراكـني غضب تحت أقـدام املحتّلني الصهاينـة»، داعياً 
إىل «هبٍَّة شـعبيّة وثورية؛ ِمن أجل إسـناد ودعم األرسى 
والتصـدي لسياسـات اإلعـدام البطـيء التي يمارسـها 
العدّو الصهيوني ومصلحة سجونه النازية بحق عرشات 

األرسى املرىض». 
 

ظادي افجري: الصاُض الئطغُء حّضض جئًئا 
َأَجاجغًّا يف اجاحعاد السثغث طظ افجرى

وحّمل نادي األسـري االحتـالل الصهيوني املسـؤولية 
الكاملـة عن قتل األسـري نـارص أبو حميـد، وعن مصري 
كافـة األرسى ومنهـم األرسى املـرىض الذيـن يواجهون 
جملة من الّسياسـات والجرائم املمنهجة، ومنها جريمة 
اإلهمال الطبي (القتل البطيء) التي شـّكلت يف الّسنوات 
القليلة املاضية السـبب األََسايس يف استشهاد العديد من 

األرسى. 
وأّكــد نـادي األسـري «أّن االحتـالَل قتـل نـارص عرب 
مسـار طويل مـن املماطلـة املتعمـدة يف متابعته صحيًا 
كما العرشات من شـهداء الحركة األسرية الذين واجهوا 
جريمـة اإلهمال الطبـّي وكان أبرز ما تعـّرض له نارص 

التشخيص املتأخر بالّرسطان». 
 

طضاُإ إسقم افجرى: اجاظفاٌر وتعتٌر 
وتثاٌد يف السةعن الخعغعظغئ

وأعلن مكتُب إعالم األرسى أّن اسـتنفاراً َكبرياً وتوتًرا 
يسود جميع سـجون االحتالل بعد اإلعالن عن استشهاد 

األسري املريض بالرسطان نارص أبو حميد. 
وأّكــد املكتب يف بيـان أن أصواِت التكبـريات والطرق 
عىل األبواب تهز جدران السجون يف هذه األثناء احتجاجاً 
عـىل جريمـة اغتيال األسـري الشـهيد نارص أبـو حميد، 

ام مع إرجاع  موضًحـا أن األرسى أعلنوا الحداد ثالثـة أَيـَّ
وجبات الطعام. 

 

طآّجسُئ طعةئ الحعثاء وافجرى: ملقتصئ 
املسآولني الخعاغظئ وطتاضماعط

بدوره، حّمل الناطق اإلعالمي ملؤّسسة مهجة الشهداء 
واألرسى والجرحـى محمد الشـقاقي العـدّو الصهيوني 
املسـؤولية الكاملـة عن استشـهاد األسـري القائد نارص 
أبـو حميد، وطالب هيئـة األمم املتحـدة واللجنة الدولية 
للصليب األحمر ومنظمة الصحة العاملية التدخل الفوري 
والجاد للوقـوف عىل حالة األرسى املـرىض والتحقيق يف 
طبيعـة الرعاية الطبية املقدمة لهم وظروف اعتقالهم يف 

سجون االحتالل الصهيوني. 
ة الصليب  وطالب الشقاقي املؤّسسات الدولية وَخاصَّ
األحمر بتنظيـم فحص دوري طبي لألرسى واألسـريات 
داخـل السـجون واملعتقـالت، لتوفـري العنايـة والرعاية 
الصحية واإلنسـانية لهم وتقديم العـالج الالزم للمرىض 

منهم طبًقا التّفاقيات «جنيف». 
 

الحعغث أبع تمغث يف جطعر 
ُولد األسـري القائد الشهيد نارص أبو حميد يف الخامس 
من ترشين األول عام 1972م، يف مخيم النصريات يف غزة، 
وهو فدائي فلسـطيني من قرية السـوافري املهّجرة عام 

١٩٤٨م، قرب مدينة أسدود شمال قطاع غزة. 
ُعرف الشـهيد بأنّه قائٌد ميداني يف االنتفاضتني، وأبرز 
قيـادات الحركة األسـرية، َحيُث أمىض مـا مجموعه ٣٣ 

عاماً داخل األرس. 
نشـأ وترعـرع يف مخيَّم األمعـري يف مدينـة رام الله، 
وبدأت مسـريته النضالية منذ الطفولة، َحيُث اعتقل أول 

مرة وكان يبلغ من العمر ١٢ عاماً. 
تعـّرض لعدة إصابـات بالرصاص ومحـاوالت اغتيال 
وأُصيـب بإصابـات بليغـة، إىل أن تـم اعتقالـه األخري يف 
عـام ٢٠٠٢م، وحكـم عليه بالّسـجن املؤبّد سـبع مرات 

وخمسني عاماً. 
تعـّرض لجريمٍة طبيـٍة عـام ٢٠٢١م، وتمثلت برتكه 

فريسة لرسطان الرئة. 
تـرك خلفه أربعة أشـقاء داخل السـجون الصهيونية 
وجميعهـم  وإسـالم)  رشيـف،  محمـد،  (نـرص،  وهـم 

محكومون باملؤبد، مدى الحياة. 
تعرض كافُة أشقائه لالعتقال وأمضوا سنواٍت طويلًة 
داخل األرس، كما قدمت أرسته شـهيًدا وهو شقيقه عبد 

املنعم أبو حميد، وهدم منزلهم خمس مرات. 
َوأعلنـت هيئـة شـؤون األرسى واملحّرريـن، الثالثاء، 
استشهاد األسـري القائد أبو حميد (50 عاماً) من مخيم 
األمعري قضاء رام الله يف مستشـفى «أسـاف هروفيه» 
وذلـك بعد نقله ظهر االثنني، وبشـكٍل عاجل من سـجن 
«الرملة» إىل مستشـفى «أسـاف هروفيـه»، بعد تدهور 

ا طرأ عىل حالته الصحية.  خطري ِجـدٍّ
وباستشهاد القائد نارص أبو حميد يرتفع عدد شهداء 
الحركة األسرية إىل ٢٣٣ شهيداً، منهم 78 شهيداً؛ بَسبِب 

سياسة اإلهمال الطبي املمنهجة. 

تظثغٌث واجٌع بةرغمئ السثّو الخعغعظغ بتص افجغر الفطسطغظغ أبع تمغث تظثغٌث واجٌع بةرغمئ السثّو الخعغعظغ بتص افجغر الفطسطغظغ أبع تمغث 
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ضطمئ أخغرة

أجؤطٌئ ظأطُض طظ طرتِجصئ السثوان اإلَجاَبئ سطغعا
طتمعد المشربغ 

 

سـؤاٌل طاملـا راَوَد الكثـريُ 
منا ويُطَرُح اليوَم عىل لسـان 
السـيايس  املجلـس  عضـو 
األعـىل محمـد الحوثـي، هل 
تعـز  مرتِزقـة  ذهـاُب  كان 
أحضـاِن  إىل  خـاصٍّ  بوجـٍه 
من جاء لتدمـري اليمن وقتل 
أبنائها والقتـال يف َصفِّ ذلك 
العدّو القديم الجديد كان ِمن 

أجل الوطن؟ 
وهـل مـن يذهُب ِمـن أجل الوطـن يكـوُن بحاجة إىل 
أخـذ الثمن مـن العدّو الخارجي وهل يمكن أن يكتسـَب 
الشـخُص الوطنيَة أَو أن تأتَي الوطنية من الخارج وعىل 

ظهر دبابة سعوديّة؟
ودعـا السـيد الحوثي مرتِزقـَة تعـز إىل النظر للطرف 
اآلخر مجاهدي وشـهداء الجيش واللجان الشـعبيّة َمن 
انطلقـوا بصـدق؛ ِمن أجل الوطن مـن داخل مدن وقرى 
وجبـال وصحـاري الوطن وما هـي املكاسـُب الدنيوية 
التي عادوا بها ال أرصدة بنكية وال استثمارات أجنبية يف 
القاهرة واسطنبول وغريها وال حتى مناصب قيادية بل 

قدموا التضحيات والدماء يف سبيل الله والوطن. 
وما هي النتائُج واألثماُن التي حصدها من ذهب خلف 
االرتزاق واملكاسب واملصالح الشخصية لم يحصد سوى 
الذل واملهانـة والغربة خارج الوطن والفوىض واالنفالت 
األمنـي والقتـل والخـوف واإلذالل عـىل يـد السـعودّي 

واإلماراتي داخل الوطن. 
ـا مـن ذهب ِمن أجـل الوطن عاد بالعـزة والكرامة  أَمَّ
واألمـن  الوطنيـة  والسـيادة  واالسـتقالل  والرفعـة 

واالستقرار. 
وللمرة الثانية يضع محمد عيل الحوثي سؤاالً يدور يف 
َخَلِد ُكـّل أبناء اليمن ونأمل أن نجد له جواباً لدى مرتِزقة 

تعز. 
وهـو إذَن كان هدف تحالف العـدوان ومن معهم من 
مرتِزقة اسـتعادة الدولة وتحرير صنعـاء وصعدة وتعز 
َفلماذا ذهبوا نحو حرضموت واملهرة وسـقطرى مع أن 
األنصـار لم يصلوا إىل تلك املناطق وليس لهم وجود فيها 

وتركوا صنعاء وصعدة وتعز؟
وطالب أبنـاُء تعز بعدم تعليق األمل واملراهنة عىل من 
رفضوا دعـوات السـالم وتجنيب محافظـة تعز الحرب 
والدمـار من اليوم األول وذهبوا خلف الدعوات املناطقية 
واملذهبيـة وإىل تسـعري نـار الحـرب والفتنـة وشـكروا 
سلمان الذي جاء يقتل أبناَءهم ويدّمر وطنهم أن يعملوا 
أَو يقبلـوا بفتح طريق إىل داخل مدينة تعز للتخفيف عن 
معاناة أبناء تعز الذي هم السـبب يف دمار وقتل ومعاناة 

أبنائها. 

دولٌئ طظ الخفر دولٌئ طظ الخفر 
طظخعر الئضالغ 

مـن معايـرِي الدولة وجـوُد اسـرتاتيجيات وطنية 
ملختلـِف الهيئـات واملؤّسسـات خدميـًة أكانـت أَو 
إيراديـة، وهذا ما تفتقر إليه الكثريُ من مؤّسسـاتنا 

العامة. 
إىل  يعـوُد  االسـرتاتيجيات  هـذه  غيـاب  أسـباُب 
ـد األنظمـة الحاكمة السـابقة لتغييـِب العمل  تعمُّ
االسـرتاتيجي املنظَّـم؛ خشـيَة تعارضهـا ومصالح 
القائمـني عليهـا وأهواءهـم، وألسـباب ذات عالقة 
بتدخالت دول الهيمنـة والَوصاية والتبعية التي من 
مصلحتها إفشـال وإضعاف الشـعوب والحكومات 

خشية من نهضتها. 
صحيـٌح أن ثـورة الــ21 مـن سـبتمرب الفتية انتـرصت عىل 
خصومها سياسـيٍّا وعسكريٍّا، واسـتطاعت هزيمتَهم وكشفهم 
أمـام الشـعب اليمنـي، لكنها ال تـزال تعاني مـن تَِرَكِتهم داخل 
مؤّسسـات الدولة وطرقهم وأساليبهم الفادحة يف إدارتها، وهذا 
ُل عىل الرؤيـة الوطنية يف بناء الدولـة اليمنية  املعيـاُر الذي يُعـوَّ

الحديثة إيجاُده. 
بطُء حركة تنفيذ الرؤية الوطنية ومدّونة السلوك الوظيفي يف 
هذا املضمار هو أَيْـضاً يحتاُج إىل إعادة تقييم ومراجعة رسيعة، 
قبل فواِت األون، ملعرفة األسباب والعوائق ومن يقُف أمام عجلتها 
ويحاوُل إيقاَفها يف حدود ال تتعدى مصالح لوبيات القائمني عىل 
تلك املؤّسسـات، وصلتهم بمخّططات األعداء وإن بشـكل رسي، 

ولو لم نشُعْر به حني تغيُب األدلة، أَو تضُعُف الِخربة. 
نجاُح قيادة الثورة واملجلس السـيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ 
ووضعهـا  والعسـكرية  األمنيـة  املؤّسسـتني  إدارة  يف  الوطنـي 
السرتاتيجيات وطنية أثبت امليدان تميزها وفاعليتها قّدم نموذجاً 
فريداً يعزُِّز من تعويل الشعب عليها يف تحقيق النجاح والتقدم يف 

مختلف املؤّسسات التي ال يزال العدوُّ وأدواته يستثمرون َضعَفها 
وتردي أدائها لتشويه الحكومة والثورة وزرع اإلحباط واليأس يف 
نفـوس املواطنني بل والدفع بهـم باتّجاه خلِق حالٍة 
من سخِط الشارع يستطيع العدوُّ توجيَهه وقيادتَه 
لخلـط األوراق والضغـط مـن خاللـه عـىل القيادة 

السياسية كما يجري يف الشارع اإليراني. 
ذات  املؤّسسـات  بعـض  أداِء  يف  تأملنـا  مـا  إذا 
الصلـة بالقطاعات الصحيـة الزراعية واالقتصادية 
والقضائـي والكثـري مـن الجوانب الخدميـة وذات 
العالقة املبارشة بالحياة اليومية للمواطن فسـنجد 
إلدارة  الوطنيـة  االسـرتاتيجيات  وجـود  عـدَم  أن 
أنشـطتها سـبب رئييس يف الواقع التي ال تزال عليه، 
وبهـذا الحـال نحن نقدم هديـًة مجانيـًة وفرصاً ال 
تعوَُّض للعدو يمكنه االشـتغاُل عليها لتنفيذ أجندته التي ال يقل 

خطُرها عن حربه العسكرية وأسلحته املدّمـرة والفتاكة. 
كمـا هـو االسـتمراُر يف التفـرج عـىل الحالـة الصحيـة لهذه 
املؤّسسـات وطرق إدارتها بذات النهج العشوائي، أَو تكراره عرب 
ع الـذي أثبت الواقع  القوانـني املوجـودة وامللّغمة من قبـل املرشِّ
ُقصـوَره عىل مختلف األصعدة، دون تَحـرٍُّك جدي وفاعل لتقديم 
املعالجات املناسـبة، فهذا يضُع مؤّسساتنا يف حالة موت رسيري 

ويعّجل بنعوشها. 
وخالل هـذه املرحلة التي حـّول العدواُن األمريكيُّ السـعوديُّ 
وأدواتُهم حربَهم من عسـكرية فشـلوا فيها إىل حرٍب اقتصاديٍة 
وسياسـية ونفسـية وثقافيـة وفكريـة وناعمـة، يتطلـب منا 
َظ العـايلَ والتَحرَُّك الجديَّ لالهتمـام بإعداد وتجهيز خطط  التيقُّ
اسـرتاتيجية إلدارتهـا، وإحـداث ثـورة مؤّسسـية يف مختلـف 
القطاعات، تقوم عىل العلم واملعرفة والخطط االسرتاتيجية لبناء 

دولة حديثة من الصفر. 


