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مـــــضـــــاعـــــفـــــة  عـــــــلـــــــى  تـــــــصـــــــر  «لــــــــــــنــــــــــــدن»  الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة:الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة: 
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الجمركي»  «الدوالر  رفع  حبتور:  بن 
اليمنيين كل  ضد  موجهة  خطوة 

سياسي أنصار اهللا يستنكر إحراق املصحف يف السويد:
املسلمون معنيون مبواجهة العداء ضد مقدسام 

صنعاء حتيي الذكرى التاسعة الغتيال الربوفسور الشهيد أمحد شرف الدين 
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جغاجغ أظخار اهللا طساظضرًا إتراق المختش شغ السعغث: 

املسطمعن جمغسًا طسظغعن بالرد التازم سطى اقساثاءات ضث طصثجاتعط

الحعرى: تخرغتاُت السفري الربغطاظغ تضحُش طثى تعرط 
لظثن الفسطغ يف جرائط الترب الةماسغئ بتص الغمظغني

لةظُئ اقتافاقت واملظاجئات الثغظغئ تصرُّ برظاطب 
التضعطئ إلتغاء ذضرى جمسئ رجإ ١٤٤٤عـ

طضاشتُئ الفساد تتغُض تسسئ طاعمني ببقث صداغا شساد إىل الظغابئ

 : خاص
اسـتنكر املكتب السـيايس ألنصار الله، أمس السبت، 
بأشدِّ العبارات ما حدث يف السويد من إحراق لنسخة من 

القرآن الكريم. 

ويف بيان اإلدانة الذي تلقته صحيفة «املسـرية»، اعترب 
املكتُب السـيايس ألنصار الله ما حَدَث يف السـويد خطوًة 

ِعدائيًة لإلسالم واملسلمني. 
َل تبعاِت  وقال البياُن: إن عىل حكومة السويد أن تتحمَّ
ما حصل مـن فعٍل دنيٍء وغرِي مسـؤول يف مظاهرٍة هي 

َمن سـمحت بتنظيِمها.  َوأََضـاَف سـيايس أنصار الله يف 
بيانه: «ما يشـهُده الغرُب من أعماٍل عدائية متكّررة ضد 
املقدسـات اإلسـالمية يعكس ما وصلت إليه الحكوماُت 

الغربية من إفالس أخالقي وسيايس». 
ونـوع إىل أن «فشـَل حكومات الغرب يف إدارة شـؤون 

بالدها ال يربّر لها أن تستعدَي املسلمني لرصف نظر الرأي 
العام لديها عن مشكالت بنيوية تعاني منها». 

ويف ختـام البيان أّكـدت املكتُب السـيايس ألنصار الله 
أن «املسـلمني جميعاً معنيون بالـرد الحازم عىل األعمال 

العدائية ضد مقدساتهم». 

 : خظساء
أّكــد مجلـُس الشـورى، أن ترصيحـاِت السـفرِي 
الربيطانـي بشـأن رفـع أسـعار الـدوالر الجمركي، 
كشـفت عن الوجـه القبيح والـدور اإلجرامـي التي 
تلعبُـه بريطانيا تجـاه اليمن ووقوفهـا العلني خلف 
الحرب االقتصادية وسياسـة التجويـع التي تنفذها 
عرب أدواتها ومرتِزقتها بحق أكثر من خمسة وثالثني 

مليون يمني. 
ويف بيـان صادر عنه، أمس السـبت، اعترب مجلس 
الشـورى الترصيحات الربيطانية، تأكيدات تكشـف 
مـدى تورط بريطانيـا الفعيل يف جرائـم الحرب التي 

ترتكبهـا ضـد اإلنسـانية يف اليمـن وتعطي الشـعب 
اليمنـي الحـق يف مقاضاة الحكومـة الربيطانية عرب 
املحاكـم الدولية ألعمالها وجرائمها التي لن تسـقط 

بالتقادم. 
وأّكـد الشورى أن موقَف السفري الربيطاني، يعرب 
عـن مدى إجـرام وحقد اململكة املتحـدة الدفني تجاه 
الشـعب اليمني وسـعيها الحثيث نحو عرقلة السالم 

يف اليمن وزيادة معاناة الشعب اليمني. 
وأّكــد أن سياسـة تدمري الشـعوب ليـس بغريب 
عـىل اململكـة املتحـدة والشـواهد والدالئـل عىل ذلك 
مـا يجري يف األرايض الفلسـطينية املحتّلـة منذ وعد 
بلفـور املشـؤوم وغريها من الدول التي اسـتعمرتها 

بريطانيا وتركـت عمالئها ومرتِزقتهـا يعيثون فيها 
الفسـاد واإلجـرام.  وحـذر بيـان مجلس الشـورى 
مـن مغبة املـيض يف مثل هـذه اإلجراءات التعسـفية 
الراميـة إىل زيادة معاناة الشـعب اليمنـي ومحاربته 
يف قوتـه اليومي وإطالة أمـد الحرب خدمة لألغراض 
الصهيونيـة  األمريكيـة  الربيطانيـة  االسـتعمارية 

وتقويض عملية السالم يف اليمن. 
ودعـا مجلـس الشـورى يف بيانـه األمـم املتحدة 
وأحـرار العالم إىل إدانة التدخالت السـافرة للحكومة 
الربيطانيـة املنافية لـكل املواثيق واألعـراف الدولية 
والسـاعية إىل عرقلـة جهـود السـالم وزيـادة تـأزم 

الوضع االقتصادي واملعييش للشعب اليمني. 

 : طاابسات
أقرت اللجنُة العليا لالحتفاالت واملناسبات الدينية، 
أمس السبت، برنامج حكومة اإلنقاذ الوطني إلحياء 

ذكرى جمعة رجب ١٤٤٤هـ. 
وتشمل الخطة املقرة، األنشـطة االحتفالية بهذه 
املناسـبة املهمة التي حرص الشعب اليمني عىل مدى 
قرون خلت عـىل إحيائها واالحتفاء بهـا للتعبري عن 
الشـكر للخالق سـبحانه وتعـاىل وتفضلـه عىل أهل 

اليمن ورشح صدورهم للدخول يف دين الله أفواجاً. 
وضمـت الخطة مختلـف املهـام والفعاليات التي 
ستقام لالحتفاء بهذه املناسبة عىل مستوى الجهات 
املركزيـة واملحليـة؛ باعتبارها واحدة من املناسـبات 
املهمة املتصلة بالُهــِويَّة اإليَمـانية للشـعب اليمني 
ـة اإلسـالم وبدور  الـذي يُعتز ويفخـر بانتمائه إىل أُمَّ
أجـداده املرشف يف منارصة الدين اإلسـالمي يف مهده 

وحملهم رايته فاتحني إىل أصقاع األرض. 
وأّكــدت اللجنـة أهميّـة مواكبـة كافـة الجهات 
املركزيـة واملحلية، لرؤية القيادة الثورية يف االحتفال 
بهـذه املناسـبة عـىل النحـو الـذي يليـق ومكانتها 
اإليَمـانيـة يف وجـداِن وأفئـدة أبناء الشـعب اليمني 

املسلم جيالً بعد جيل. 
وأَشـاَرت اللجنـة إىل أهميّـة جعل هذه املناسـبة، 

محطة لتعزيز الُهــِويَّة اإليَمـانية وتوطيد التمسـك 
بالقيـم واألخالق السـامية للدين الحنيـف وتعاليمه 
الربانيـة واملواجهـة عرب الفكـر املسـتنري للثقافات 
الهدامة لألخـالق العابـرة للحـدود والهادفة تغريب 
الشـعوب اإلسـالمية ال سـيَّما النشء والشـباب من 
أبنائها وسـلخهم عن دينهـم وُهــِويَّتهم وثقافتهم 

وعقيدتهم اإلسالمية. 

وشّددت اللجنة عىل أهميّة حضور الوعي املجتمعي 
العام بأهميّة املناسـبة ومكانتها واملساهمة الفاعلة 
يف بلـوغ غاياتهـا الدينيـة واالجتماعية، ال سـيَّما يف 
ظـل ما يشـهده الشـعب اليمنـي والعالم اإلسـالمي 
من محـاوالت ُمسـتمّرة لطمـس ُهــِويَّتـه الدينية 
ومـن هجوم إعالمي وثقـايف رشٍس من قبـل األعداء 

وعمالئهم عىل الدين وقيمه الرفيعة. 

 : طاابسات
أقـرت الهيئـُة الوطنيـة العليـا ملكافحـة الفسـاد، أمس السـبت، نتائَج 
إجراءات التحّري والتحقيق التي تمت بالتنسيق مع جهاز األمن واملخابرات. 
ويف اجتماعهـا، أمـس، برئاسـِة رئيـس الهيئـة القايض مجاهـد أحمد 
عبدالله، أحالت الهيئة العليا ملكافحة الفسـاد تسعة متهمني يف ثالث قضايا 
فساد تتمثل يف اإلرضار باالقتصاد الوطني وغسل األموال والتزوير، إىل نيابِة 
مكافحة الفسـاد السـتكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائيـة بحقهم وفقاً 

للقانون. 
كمـا أقرت الهيئة، اتِّخاذ إجراءات وتدابري قانون مكافحة غسـل األموال 
وقانون مكافحة الفسـاد بحـق املتهمني يف حجز األمـوال واألصول التابعة 
للمتهمـني بما يعادل حجم الرضر بأكثر من مبلـغ مليوٍن و607 آالف ريال 

سعودّي

أّضـث أن سطى التضعطئ السعغثغئ تتمض تئسات المزاعرة الاغ جمتئ بعا

إخابُئ بقبئ طعاذظني 
وطعاجر أشرغصغ بةروح 

طافاوتئ إبر اجامرار 
الصخش السسعدّي سطى 
طظاذص خسثة التثودغئ

 : خسثة
تواصلت، أمس السـبت، الجرائُم السعوديّة بحق املدنيني 
يف املناطق الحدودية بمحافظة صعدة، وذلك بسـقوط عدد 
مـن املواطنـني كضحايـا للقصـف العشـوائي الصاروخي 

واملدفعي الذي يحظى بصمٍت أممي وتواطؤ دويل. 
ويف جديـد جرائم جيش النظـام السـعودّي املجرم، أفاد 
مصدر طبي لصحيفة «املسـرية»، بأن ثالثة جرحى وصلوا 
إىل مستشـفى منبـه الريفـي بعـد إصابتهم بنـريان جيش 

العدوان السعودّي يف املناطق الحدودية. 
ويف السياق ذاته أفاد مصدر محيل، أمس السبت، بإصابة 
مهاجر أفريقي بجروٍح متفاوتة إثر تعرضه لنريان الجيش 
السعودّي املجرم يف منطقة جرعى بمديرية منبه الحدودية. 
وتأتـي هذه الجريمة بعد أقل من 24 سـاعة عىل جريمة 
مماثلـة راح ضحيتها شـهيد وأربعة جرحـى خالل قصف 
متواصل، أمس األول الجمعة، استمر منذ الخميس الفائت. 
ويف ظـل التواطؤ الدويل واألممي َفـإنَّ النظام السـعودّي 
يصعد مـن جرائمه بحق املدنيني يف املناطق الحدودية، وهو 
األمـر الذي يقوض جهود السـالم ويزيد مـن زعزعة الثقة 
يف الوسـيط األممي الذي تحـول إىل أَداة للتغطية عىل أعمال 

العدوان والحصار. 

تصعُق اإلظسان باسج غثغظ 
جرائط السثوان وأدواته بتص 

املعاذظني يف صّئغطئ لتب
 : تسج

أدان مكتُب حقوق اإلنسان بمحافظة تعز، أمس السبت، 
جرائـم وانتهـاكات تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي ومرتِزقتـه وأدواتـه بحـق املواطنـني يف مديرية 

القبّيطة بمحافظة لحج املحتّلة. 
وأَشـاَر بيـان صـادر عن مكتـب حقوق اإلنسـان بتعز، 
إىل إقـدام مرتِزقة العـدوان عىل تفجري منـزل املواطن عبده 
القاسـمي بمنطقة كرش املسـيمري وتهجـريه وأرسته من 

منزلهم، وإحراق أعالف الحيوانات. 
ولفت إىل حالة االنفالت األمني املتنفيش يف كرش املسيمري 
وضواحيها وتداعياتها الكارثية عىل الوضع اإلنساني يف تلك 
املناطـق التي أصبحت مرسحاً لجرائـم القتل واالختطافات 

والتعذيب للمدنيني. 
ودعـا البيـان كافـة املنظمـات الدولية واملحليـة املعنية 
بحقـوق اإلنسـان لتحمـل مسـؤوليتها اإلنسـانية ورصد 
وتوثيق هـذه الجرائم والعمل عىل الحد مـن تدهور الوضع 
اإلنسـاني يف تلك املناطق ومالحقـة مرتكبيها حتى تطالهم 

أيدي العدالة. 
ونـّوه مكتـب حقـوق اإلنسـان إىل تفاقـم االنتهـاكات 
والجرائم يف مناطق سـيطرة تحالف العـدوان بالتواطؤ مع 
امليليشـيا املرتِزقة، والتي وصلت َحــّد االسـتهداف املتعمد 
للمدنيـني بالقتل والتهديد، معتربًا مـا يحدث يف تلك املناطق 
جرائم حـرب وانتهـاكات سـافرة للقانون الـدويل لحقوق 
اإلنسـان والقانون الدويل اإلنساني، محمالً مرتِزقة العدوان 
املسـؤولية الجنائية والقانونية عن كافـة االنتهاكات التي 

يتعرض لها املواطنون. 
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 : خاص

واجهت بريطانيا تزايَُد السخِط ضد قرار 
رفع سـعر الدوالر الجمركي الذي يضاِعُف 
معانـاَة الشـعب اليمني بإعـالٍن وقٍح عن 
دعِمهـا للقـرار الكارثـي ولكل إجـراءات 
التجويع والحرب االقتصادية التي تنفذها 
حكومة املرتِزقـة بإيعاز من دول العدوان، 
األمـر الـذي مثـل اعرتافا واضًحـا بوقوف 
اململكـة املتحـدة وراء اسـتخدام الورقـة 
االقتصادية كسـالح حرب ضـد اليمنيني، 
كمـا مثّل دليـًال واضًحا عـىل أن بريطانيا 
تعمـل بشـكل واضح عـىل عرقلـة جهود 
السـالم الجارية إىل جانب الواليات املتحدة 

األمريكية. 
إعـالن بريطانيـا عـن دعمهـا لتجويع 
الشـعب اليمني، جاء عىل لسـان سفريها 
ريتشـارد أوبنهايـم الـذي أّكــد أن بـالده 
تقـف إىل جانـب حكومـة املرتِزقـة فيمـا 
أسـماه «اإلجـراءات االقتصاديـة» املتبعة 
لتجنـب تداعيات توقف بيـع ونهب الثروة 
الوطنية، يف إشارة إىل الخطوات التي حاول 
مـن خاللهـا املرتِزقـة تعويض مـا كانوا 
يرسقونه مـن مبيعات النفط الخام، وآخر 
تلـك القرارات رفع سـعر الدوالر الجمركي 
وفـرض جرعة سـعرية قاتلة عىل السـلع 

والبضائع املستوردة. 
أوبنهايـم أّكـد أَيْـضاً وبـكل وقاحة أنه 
يتم العمل مع سـفراء دول ورعاة العدوان 
لدعـم حكومـة املرتِزقة يف «املـيض قدما» 
نحـو فـرض املزيـد من هـذه اإلجـراءات، 
يف تحـدٍّ واضـح للغضـب الشـعبي املتزايد 
واملطالبـات املتصاعدة برفض التعامل مع 

قرار الجرعة. 
اإلنقـاذ  حكومـة  يف  الخارجيـة  وزارة   
الوطنـي ردت عـىل ترصيحـات أوبنهايـم 
ببيان إدانـة أّكــد أن «بريطانيا ترص عىل 
مفاقمـة معاناة الشـعب اليمنـي وعرقلة 
يف  يـوم  ُكــّل  وتتـورط  السـالم،  جهـود 
معاَداة اليمـن وتقف بكل وقاحة يف خندق 

الفاسدين واللصوص واإلرهابيني».
وأّكــدت الوزارة أن ترصيحات أوبنهايم 
تكشـف وقـوف بريطانيـا وراء إجـراءات 
الحـرب االقتصاديـة وسياسـات الحصار 
السـعرية  الجرعـة  وهندسـة  والتجويـع 

األخرية. 
تحـاول  «بريطانيـا  أن  وأضافـت 
السـالم  جهـود  وعرقلـة  إعاقـة  جاهـدة 
والدفع باألمـور نحو اسـتئناف العمليات 
العسـكرية» محـذرة مـن «املـيض يف هذا 
التوّجــه التصعيدي» ودعـت إىل «االمتناع 
عن اإلصغـاء لربيطانيا وأمريـكا وَمن لف 

لفهم من أعداء السالم واإلنسانية». 
وأّكــد البيـان أن ترصيحـات أوبنهايم 

ا عىل تـورط بريطانيا  تمثّـل دليًال إضافيّـٍ
يف جرائـم الحرب املرتَكبة ضـد اليمن، وأن 
الشـعب اليمني له كامـل الحق يف مالحقة 
اململكـة املتحدة ومسـؤوليها بـكل الطرق 

والوسائل املمكنة. 
 ودعـت الخارجيـة «األمـم املتحدة وكل 
األحرار يف العام إىل إدانة التدخل الربيطاني 
السـافر واملعيـق للسـالم»، كمـا دعت إىل 
«إيجـاد تقييـم منصـف وعـادل للوضـع 
االقتصـادي للحد مـن املعاناة اإلنسـانية 
التـي قد تتسـبب يف جـر املنطقـة لكارثة 

محتملة». 
مـن جانبه، عّلق رئيـُس حكومة اإلنقاذ 
الوطنـي الدكتـور عبـد العزيز بـن حبتور 
قائالً: إن» لندن تلعُب دور الحامي لحكومة 
املرتِزقة وترصيح سـفريها غري مسؤول»، 
وأَشاَر إىل أنها «لن تقدم من خالل الرباعية 
واحـدًة إلنجـاح قـرارات املرتِزقة  جنيهـاً 
فهي تعيـش أزمًة اقتصاديـة وتبحث عن 

مساعدة اآلخرين».
رئيـٌس  جـزٌء  أن «بريطانيـا  َوأََضــاَف 
مـن العـدوان عـىل اليمـن عـىل مسـتوى 
التخطيط واملمارسـة حتى هـذه اللحظة، 
وقرار حكومة املرتِزقة برفع سـعر الدوالر 
الجمركي موجه يف هذا الظرف ضد الشعب 

اليمني بأكمله».
يشـار إىل أن بريطانيا والواليات املتحدة 
األمريكيـة كانتا قد عملتا بشـكل مكثّـف 
خالل الفـرتة املاضية لاللتفـاف عىل قرار 
منـع نهـب الثـروة الوطنية الـذي اتخذته 
صنعـاء إليقـاف رسقـة عائـدات النفـط 

الخام من قبـل دول العـدوان ومرتِزقتها، 
َحيُث حاولت واشنطن ولندن الضغط عىل 
صنعـاء للرتاجـع عن هذا القـرار، وعندما 
فشـلت محاوالت الضغط لجأتـا إىل اتِّخاذ 
خطـوات عدوانيـة انتقاميـة، بـدءاً بمنح 
حكومة املرتِزقة مبالـَغ طائلًة من حقوق 
ة يف البنك الـدويل، ُوُصـوالً  السـحب الَخاصَّ

إىل فرض الجرعة السعرية القاتلة. 
ويأتي هذا التوّجـه األمريكي الربيطاني 
العدواني؛ بَهـدِف عرقلة أي َحـّل يمكن أن 
يفـَيض إىل تخصيص إيـرادات البلد لرصف 
مرتبـات املوظفني والتخفيـف من املعاناة 
املعيشية واالقتصادية، فقد سبق أن أعلنت 
الواليات املتحدة أنها تعترب رصف املرتبات 
ورفع الحصـار ومعالجة املِلف اإلنسـاني 
«مطاِلـَب مسـتحيلة»، األمر الـذي ترجم 
بوضـوح حـرص اإلدارة الدوليـة للعدوان 
عـىل مواصلة اسـتخدام التجويع كسـالح 

ضد الشعب اليمني. 
ويؤّكــد ناطق حكومـة اإلنقاذ الوطني 
وزير اإلعالم ضيف الله الشامي أن «بجاحة 
السـفري الربيطاني» يف ترصيحاته األخرية 
توضـح «الـدور الرئييس املبـارش ألمريكا 
وبريطانيا» يف العمل عىل مضاعفة معاناة 

الشعب اليمني. 
وتأتـي ترصيحـاُت السـفري الربيطاني 
يف الوقـت الذي ترتفع فيـه أصوات تطالب 
بوقف االسـترياد عرب ميناء عدن والتوّجـه 
مـن  واالسـتفادة  الحديـدة  مينـاء  نحـو 
التسـهيالت التي أعلنتها صنعـاء للتجار، 
مثـل تخفيض سـعر الـدوالر الجمركي إىل 

ب التداعيـات  250 ريـاالً؛ ِمـن أجـل تجنـُّ
الكارثية لقرار املرتِزقة. 

لكـن ترصيحـات أوبنهايـم تؤّكــُد أن 
اإلدارَة الدوليـَة للعـدوان لـن تكتفَي برفع 
سـعر الـدوالر الجمركـي بل قـد تتصاعد 
إىل املزيـد من اإلجـراءات التـي ربما تؤدي 
إىل تفجـري الوضـع يف حـال لـم تتخذ دول 
العـدوان ويف مقدمتهـا السـعوديّة قـراًرا 
واضًحا بشـأن االسـتجابة ملطالب الشعب 

اليمني. 
ويـرى مراقبـون أن انكشـاَف املوقـف 
لتوّجــه  املعـادي  الربيطانـي  األمريكـي 
السـالم مـن شـأنه أن يـؤدي إىل خطوات 
مقابلـة من جانـب صنعـاء، ُخُصوصاً إذَا 
واصلت دول العـدوان املماطلَة عىل طاولة 

املشاورات. 
وليسـت هذه املـرة األوىل التي ينكشـف 
فيهـا إرصار الواليـات املتحـدة وبريطانيا 
عىل مواصلة اسـتخدام التجويع كسـالح؛ 
ألَنَّ هـذا اإلرصار يمثل الُعقـدَة األبرَز التي 
يواجُههـا مسـاُر التفاوض عـىل معالجة 
امللف اإلنسـاني منذ بدء الُهــدنة، وبشكل 
أكرب منذ نهايتها، َحيُث يتَحّرك األمريكيون 
والربيطانيون بشكل معَلن وواضح إلبقاء 
الحصـار والسـيطرة عـىل مـوارد البلـد، 
حتى لو عىل حسـاب فشل التهدئة وعودة 

التصعيد. 
وكانت صنعاء قد أملحت أكثَر من مرة إىل 
أن دول العدوان معنية بمراجعة حساباتها 
بعيًدا عـن املوقف األمريكـي والربيطاني؛ 
ألَنَّها ستكون املترضرة يف حال فشل مسار 

السالم. 
ويـرى محللون أن ترصيحـات أوبنهايم 
يف هذا التوقيـت تأتي يف سـياق االنزَعـاج 
األمريكـي الربيطانـي مـن بـروز بعـض 
املـؤرشات اإليجابية املحدودة عىل املشـهد 
التفـاويض خـالل الفـرتة األخـرية، َحيُث 
كانـت صنعـاء قـد تحدثـت عـن «أفـكار 
إيجابيـة» حملها الوفـد الُعماني يف زيارته 
األخرية بخصوص معالجة املِلف اإلنساني 
ورصف الرواتـب ورفـع الحصـار وفتـح 
الطرق وتبادل األرسى، األمُر الذي يبدو أنه 

«أقلق» األمريكيني والربيطانيني. 
وقـد عـّربت الواليـاُت املتحدُة عـن هذا 
االنزَعـاج والقلق بشـكل واضح من خالل 
بيان الرئيـِس األمريكي األخـري الذي أّكـد 
فيه استمراَر تقديم الدعم العسكري لدول 
العـدوان، وحـاول فيه ابتـزاَز السـعوديّة 
واإلمارات بما أسـماه «التهديدات القادمة 
مـن اليمـن»؛ ِمـن أجـل تحريِضهمـا عىل 
رفض مطاِلِب الشـعب اليمني، األمر الذي 
ردت عليـه صنعـاُء بالتأكيد عـىل أنها لن 
ترتاجـَع عـن موقفها، كما لـن تتخىل عن 

ها يف الدفاع عن نفسها أبداً.  حقِّ

تقرير

برغطاظغا تثسط الاةعغع
اإلدارُة الثولغئ لطسثوان شغ طعمئ إجعاض جععد السقم: اإلدارُة الثولغئ لطسثوان شغ طعمئ إجعاض جععد السقم: 

الســفغر «أوبظعاغط» غآّضـث وصعف بقده وراء صرار الةرســئ وإجراءات الترب اقصاخادغئ
الثارجغــئ: الممطضــئ الماتثة تخر سطى طداسفــئ طساظاة الغمظغغظ وتثشــع ظتع اقظفةار
بظ تئاعر: رشع جــسر الثوقر الةمرضغ خطعة طعجعــئ شغ عثا الزرف ضث ُضـّض الغمظغغظ
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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

تجُب «اإلخقح» غسرُق أطعاًق ضثمئ بسمقت طتطغئ 
وأجظئغئ طظ بظعك طأرب وغظصطعا لطثارج

4 صاطى وجرتى يف اظفةار اجاعثف طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ بمثغرغئ الروضئ حئعة

طسآوٌل طرتجق غضحُش سظ تعرط تضعطئ الفظادق يف ظعإ وجرصئ اآلبار الغمظغئ

الزروُف املسغحغئ الخسئئ تثشُع جظثغًا طرتجصًا إىل 
اقظاتار يف سثن املتاّطئ

 : طاابسات
قالـت وسـائُل إعالم مواليـٌة للعـدوان، أمس: إن 
حـزب «اإلصـالح» قام بتهريـِب أمـواٍل ضخمٍة من 

مدينة مأرب املحتّلة، ونقلها إىل خارج اليمن. 
وبيّنت أن سياراٍت فارهًة محملة بأموال ضخمة 
مـن العمـالت املحليـة والصعبـة، ترافقهـا آليـات 
عسكرية شـوهدت، أمس، وهي تغادر مدينة مأرب 
باتّجاه منفـذ الوديعة الحدودي، الفتًة إىل أنها تابعة 

لقيادات رفيعة يف حزب «اإلصالح». 
ويف السـياق ذكـرت مصـادر إعالميـة تصاعـد 
عمليـات نقل األموال من مأرب وحرضموت والعديد 
من مناطق سـيطرة حزب «اإلصـالح»، وتهريبها إىل 
دول الخارج، خالل األسـابيع األخـرية، وذلك بعد أن 
استحوذ عليها جماعة اإلخوان بطرٍق غري مرشوعة، 

من خالل بيع ثروات الشعب النفطية والغازية. 
ونّوهـت املصـادر إىل تَحّركات حـزب «اإلصالح» 
املكثّـفـة خـالل األيّـام املاضيـة؛ بَهدِف نقـل بقية 

الثـروة املالية الهائلة التـي راكمتها قياداته املرتِزقة 
والعميلة خالل السـنوات السابقة من زمن العدوان، 
بعد استحواذها عىل عائدات النفط والغاز، مبينًة أن 
قيادات «اإلصالح» كشفت عن تخوفاتها من فقدان 
ما بعـد التقدمات  تلـك األمـوال الضخمـة ال ِســيـَّ
إيجابيـة األخـرية التي قادتهـا الوسـاطة العمانية 
ـِك صنعاَء  وعىل رأسـها ملف دفع املرتبات مع تمسُّ
برضورة رصف جميع مرتبـات موظفي الدولة من 

عائدات الثروات اليمنية. 

 : طاابسات
سـقط أربعـة من ميليشـيا مـا يسـمى املجلس 
االنتقـايل التابـع لالحتـالل اإلماراتي، ما بـني قتيل 
وجريح، أمس السبت، جراء انفجار عنيف استهدف 
طقماً عسـكرياً كانوا يسـتقلونه يف محافظة شبوة 

املحتّلة. 

وأَفـادت مصـادر متعـددة بـأن عبـوة ناسـفة 
انفجـرت عن بعد، أمس السـبت، أثنـاء مرور طقم 
عسكري تابع مليليشيا ما يسمى االنتقايل يف منطقة 
املجازة بمديرية الروضة محافظة شـبوة، مبينًة أن 
التفجري أَدَّى إىل مرصع جندي وإصابة 3 آخرين من 
مرتِزقة اإلمـارات حالتهم خطرية، َحيـُث تم نقلهم 
إىل مستشـفى عزان، مشرية إىل أن التفجري تسبب يف 

إعطاب وتدمري الطقم العسكري. 
هذا وتأتي هـذه العملية يف إطار عمليات االقتتال 
واالغتياالت والتصفيـة املتبادلة بني أدوات ومرتِزقة 
تحالف العدوان يف املحافظات املحتّلة، وسط تصاعد 
تلـك العمليـات يف شـبوة وأبـني التي تشـهد جرائم 
اغتيـاالت بشـكل يومـي طالـت قيادات عسـكرية 

وأمنية تابعة لالنتقايل. 

 : طاابسات
كشف مسـؤوٌل مواٍل للعدوان عن تورط حكومة 
املرتِزقـة يف نهـب اآلثـار اليمنية وتهريبهـا للخارج 

بدعم من االحتالل السعودّي اإلماراتي. 
وقال «مديُر مكتب الهيئة العامة لآلثار واملتاحف» 
يف أبني، ربيع الحسـني: إن متحـَف زنجبار تعرض، 
خـالل األعوام املاضية، للنهب والتدمري بشـكٍل كبري 

من قبل قيادات ومسؤولني يف حكومة الفنادق. 

وأّكــد الحسـني يف ترصيحـات، أمـس السـبت، 
ة بعـرض اآلثار  رسقة الكثـري من األجنحـة الَخاصَّ
القديمـة يف املتحـف، والتي تجاوز عددها سـبعِمئة 
قطعـة أثرية، إىل جانـب نهب الكثري مـن املقتنيات 
النـادرة، التـي يزيد عمرها عن ألف سـنة، وذلك من 
قبـل مسـؤولني يف حكومـة املرتِزقـة، الفتـاً إىل أن 
الرصاعـات امُلسـتمّرة بـني أدوات العدوان تسـببت 
يف نهب املـوروث التاريخـي، وأدت إىل تدمري املتحف 

التاريخي عىل الرغم من أهميّته. 

ام من  وتأتـي هـذه االعرتافات الخطرية، بعـد أَيـَّ
كشـف خلية إماراتية جديدة لتهريب اآلثار اليمنية، 
وبيعهـا يف املـزادات األُوُروبيـة واألمريكية، وسـط 
تصاعـد جرائم النهـب والتهريب التـي تتعرض لها 
اآلثـار والثـروات واملمتلـكات اليمنيـة، منـذ بدايـة 
العـدوان، َحيُث تم تسـجيل أكثر مـن مليون قطعة 
أثرية تمت رسقتها من اليمن خالل السنوات الثماني 
املاضيـة، بحسـب إحصائيـة منظمـة اليونيسـكو 

العاملية. 

 : طاابسات
يف ظـروٍف اقتصاديٍة ومعيشـيٍة صعبٍة يعيُشـها 
سـكاُن املحافظات املحتّلة، أقدم جنديٌّ يف ما يسمى 
املجلـس االنتقـايل التابـع لالحتـالل اإلماراتـي عىل 
االنتحـار، يف مدينة عدن، األمر الـذي يعكس الحالة 
النفسية السيئة للمجندين املرتِزقة املوالني لالحتالل 

اإلماراتي. 
ووفقاً ملصادر إعالميـة، أمس، فقد أقدم الجندي 
املرتـِزق «برشان أبـو وسـام»، يف العقـد الرابع من 
عمره، عـىل االنتحار بمدينة إنماء السـكنية، وذلك؛ 
بَسبِب الظروف املعيشية الناتجة عن تردي وتدهور 

الوضع االقتصادي يف املحافظات املحتّلة. 
وبينت املصـادر أن عملية االنتحـار جاءت عقب 
إقرار حكومة املرتِزقة األسـبوع املايض، رفع سـعر 
التعرفة الجمركية مـن 250 - 750 رياالً، باإلضافة 
إىل رفع سعر املشتقات النفطية والغاز، ورفع تعرفة 
الكهرباء واملياه، وسـط تحذيـرات أطلقتها حكومة 
اإلنقـاذ الوطني من انعكاس القرارات الكارثية التي 

ستضاعف معاناة الشعب اليمني. 
إىل ذلـك يـرى ناشـطون حقوقيـون أن ظاهرة 
الخاضعـة  الجنوبيـة  املحافظـات  يف  االنتحـار 
لسـيطرة تحالـف العدوان، اتسـعت خـالل اآلونة 
األخرية؛ بَسـبِب االنهيار االقتصادي غري املسـبوق 

هناك، وسط اسـتمرار تدهور سعر العملة املحلية 
أمـام العمالت األجنبيـة، وتراجعـه يف تلك املناطق 
بنسـبة 22 % منذ أبريل املايض، وفق تقرير صادر 
عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

يف اليمن. 
ولفت الحقوقيون إىل أن السياسـات االقتصادية 
الفاشـلة لحكومـة املرتِزقة انعكسـت بشـكٍل كبري 

عىل معيشـة املواطنني، يف ظل اتسـاع رقعة الفساد 
املـايل واإلداري واألخالقـي وعـدم تسـخري إيـرادات 
املوانـئ واملطارات والرضائب والجمـارك، باإلضافة 
إىل مـوارد النفـط الخام البالغـة 14 مليار دوالر منذ 
العام 2016م، للتنمية وتحسني الخدمات األََساسية 
يف أسـعار املواد الغذائية والكهربـاء واملياه والصحة 

والنقل. 

أسقم اقتاقل اإلطاراتغ تشجو 
حعارع وطراشص ججغرة جصطرى

 : طاابسات
تواصـل دويلُة االحتـالل اإلماراتـي مسـاعيَها يف طمس 
ة جزيرة ُسـقطَرى اليمينة، وتغيري ثقافة سـكانها  ُهــِويـَّ
من خـالل عمليات التجنيس أَو التهجـري القرسي لكثري من 
العائالت يف الجزيرة اليمنية االسـرتاتيجية الهامة املطلة عىل 

البحر العربي واملحيط الهندي. 
وبحسب مصادر محلية، أمس السبت، فقد تفاجأ سكان 
سـقطرى برفع َعَلم اإلمارات يف كافة الشـوارع واملدن داخل 
الجزيـرة وعىل املرافق «الحكوميـة» والخدمية، وذلك بعد أن 
قامـت بإزالـة ونزع أعـالم االنفصال التي رفعتها ميليشـيا 

االنتقايل. 
وبينت املصادر أن ما يسـمى مؤّسسـة «خليفة بن زايد» 
إحـدى أذرع املخابـرات اإلماراتية، ألزمت سـلطات املرتِزقة 
املوالية لها، بإنزال العلم التشـطريي الذي يرفعه مليشـيا ما 
يسـمى االنتقايل من كافة شـوارع حديبو مركـز األرخبيل، 
واسـتبداله بعلم دويلة اإلمارات، الفتاً إىل أن أبو ظبي رفعت 
أعالمها حتى يف النقاط العسكرية واألمنية التابعة ملرتِزقتها 

املنترشة يف سقطرى. 
وقـد لقيت هـذه الخطـوة الخطرية اسـتياًء واسـتنكاراً 
واسـعاً يف صفوف اآلالف من املواطنني والناشطني اليمنيني 
يف كافـة مواقـع التواصـل االجتماعـي، منّدديـن بالصمت 
املخزي واملذل ملا يسـمى املجلس الرئـايس وحكومة املرتِزقة 
وتواطؤهـم مع تحالف العدوان يف انتهاك السـيادة الوطنية، 
موضحني أن بسـط نفوذ االحتالل اإلماراتي والسيطرة عىل 
جزيرة سـقطرى وطمس ُهــِويَّتها اليمنية يكشـف الوجه 
الحقيقـي لتحالف العدوان عىل اليمـن وحقيقة الحرب عىل 
هذه البلـد تحت ذريعة وأكذوبة ما يسـمى «الرشعية» التي 
تقبـع اليـوم تحـت اإلقامة الجربيـة يف الريـاض، مؤّكـدين 
أن جزيـرة سـقطرى سـتظل يمنيـة وأن أبناء هذا الشـعب 
سـيكونون باملرصاد ملحاوالت تحالـف العدوان ومن خلفهم 
دول االسـتكبار أمريـكا وبريطانيـا والكيـان الصهيونـي، 

االستيالء عىل الجزيرة ونهب خرياتها وثرواتها. 

املرتجصُئ يف سثن غئغسعن 
براطغَض ظزاشئ لطاةار صثطاعا 

الخني ضـ «طساسثات»
 : طاابسات

كشـفت مصـادُر إعالميـة، أمـس السـبت، عـن تورط 
حكومـة الفنادق يف نهـب املسـاعدات الخارجيـة املقدمة 

للمحافظات الجنوبية املحتّلة، وبيعها يف األسواق. 
وأَشاَرت املصادر إىل أن إدارَة ما يسمى «صندوق النظافة 
والتحسني» التابعة لحكومة املرتِزقة، ألزمت جميع التجار 
يف عـدن املحتّلة بوضع برميل قمامـة أمام محالتهم، َحيُث 
فرضـت عليهـم رشاء براميل محّددة اتضـح فيما بعد أنها 

وصلت إىل عدن كمساعدات من الحكومة الصينية. 
وبيَّنت املصادُر أن براميل القمامة التي يبيعها «صندوق 
النظافـة» يف عدن املحتّلة، بسـعر عرشة آالف ريال للربميل 
الواحد، يظهر عليها شـعار «مسـاعدات الصـني؛ ِمن أجل 
مسـتقبل مشرتك»، موضحة أن الصندوق أجرب التجار عىل 
الرشاء، وتهديد املخالفني باتِّخاذ إجراءات تعسفية بحقهم. 
ويف ذات السـياق شـكا تجار مدينة زنجبـار بمحافظة 
أبـني، أمس السـبت، من تعسـفات وانتهاكات ما يسـمى 
«صنـدوق النظافـة والتحسـني» بعد إجبارهـم عىل رشاء 
براميل قمامة قدمتها الصني كـ «مساعدات» قبل أن يقوم 
املرتِزقـة ببيعهـا للتجار يف صـورة من صور الفسـاد املايل 
واألخالقـي لحكومة الفنـادق داخل املحافظـات الجنوبية 

املحتّلة. 

بالاعازي طع طآحرات تسط ططش المرتئات وتمسك خظساء باسطغمعا طظ بروات الحسإ المظععبئ:
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 : طظخعر الئضالغ
اغتيـال  فاجعـة  عـىل  سـنوات   9 مضـت 
الربوفسـور والعالمة ورجـل القانون الدكتور 
أحمـد رشف الديـن، يف وقٍت ال يـزال اليمنيون 
يتذكـرون بـأًىس تلـك الحادثـة، عـىل الرغـم 
مـن أحداث كربى هـزت اليمن جـراء العدوان 

األمريكي السعودّي الغاشم. 
ومـع حلول هـذه الذكـرى يـدرُك اليمنيون 
فداحـَة ما خرسوه، مدركـني أن حادثة اغتيال 
رشف الدين جاءت يف وقت حساس، ومنعطف 
خطري، فصنعاء التي اكتسـت بالسـواد يف يوم 
21 ينايـر عـام 2014م، ال تـزال ترتـدي ثوب 
الحزن، واآلالم، واملحن، وهي تقف شـامخة يف 
مواجهة عدوان وحصار طيلة ثماني سـنوات 

مضت. 
وبالتـوازي مع هذه الذكـرى أحيت حكومُة 
اإلنقاذ الوطني بصنعاء هذه الذكرى يف فعاليٍة 
رسـمية، يـوم أمـس، حرضها عـدد كبري من 
قيـادات الدولـة، ومحبـي وأصدقاء الشـهيد، 
َحيُث اسـتعرض أمني عام رئاسة الجمهورية 
حسن أحمد رشف الدين املواقف الوطنية ألبيه 
الشهيد والتي سـار عليها خالل مراحل حياته 
النضالية، مؤّكـداً أن الشهيد كان حريصاً عىل 
وحـدة الصف الوطنـي ومقاومـة املخّططات 
واألفكار املنحرفة التي تسـتهدف الدين واألمة 

اإلسالمية. 
وتطرقـت كلمة أرسة الشـهيد، إىل محطاٍت 
مـن حيـاة الشـهيد الربوفيسـور رشف الدين 
التي كانـت مليئـة بالعطاء الفكـري والثقايف 
واألكاديمي والسـيايس، مجددًة العهد بالسري 

عىل نهجه ودربه. 
ويف الفعالية التي شارك فيها عضو املجلس 
النعيمـي،  صالـح  محمـد  األعـىل  السـيايس 
ورئيـس مجلس الـوزراء الدكتـور عبدالعزيز 
بـن حبتـور رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل 
القايض أحمد املتـوكل، وحرضها مدير مكتب 
رئاسـة الجمهورية أحمد حامد ونواب رئييس 

الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد 
والشـورى عبـده الجندي وضيف الله رسـام، 
أّكـد رئيـس الوزراء أن عظمـاء اليمن ومنهم 
املفكر الربوفيسور أحمد رشف الدين، هم فخر 
للشـعب اليمني كله وليس لحزب أَو ملنطقة أَو 

أرسة بعينها. 
وأشـاد حبتـور باجتهـادات الشـهيد رشف 
الدين خـالل مؤتمر الحـوار الوطني يف تطوير 
الحل السـيايس ورؤيته التي لـم تُعرب عن تيار 
سـيايس بعينـه، وإنمـا عـن الوطـن بأكمله، 
متابعاً: «رحم الله املفكر والربوفيسـور رشف 
الديـن، الذي مـأل الدنيا فكـراً وعلمـاً ونصحاً 
حينمـا عملنا معاً يف اللجنة التحضريية ملؤتمر 
الحـوار الوطنـي، َحيُث كان من الشـخصيات 
الكبرية التي يسـتحق أن تنظـم عنها فعاليات 
متعـددة لجمـع أعمالهـم القيمـة لتقديمهـا 

لجماهري شعبنا». 
ووّجه بن حبتور شكَره لقائد الثورة السيد 
عبدامللـك بدر الدين الحوثـي، الهتمامه الكبري 
بالشهداء وأرسهم وبكل ما يتصل بإرثهم، كما 
شـكر أَيْـضاً جميَع املسـؤولني ُكــّل يف مجال 
اختصاصـه، وهـم يعملون عىل إحيـاء ذكرى 
الشهيد، أَو هذا العالم، أَو ذاك املفكر دون تميز 
ويف مقدمتهم القامات الفكرية أمثال الشـهيد 
أحمد رشف الدين»، ُمشـرياً إىل أن الربوفيسور 
رشف الديـن، تـرك انطباعـاً إيجابيـاً لدى من 
عرفـه، أَو عمل معه ليس فقـط للقريبني منه 
يف املناقشـات والحـوار الوطنـي فحسـب بل 
الخصوم السياسـيني له  واآلخريـن وتحديـداً 

ولفكره». 
 وأوضـح أنه يف العـام العارش الرتقاء روحه 
يقف الوطن اليوم وأهله األحرار عىل مشـارف 
النـرص العظيـم الـذي تحّقق للشـعب اليمني 
مـن خـالل أُطروحاتـه وأُطروحـات غريه من 
الشـهداء، معتـربًا إحياَء ذكرى الشـهيد أحمد 
اآلالف  عـرشات  ألرواح  إحيـاًء  الديـن،  رشف 
من الشـهداء الذيـن تّرشبوا مـن علمه وفكره 

وثقافته. 

من جهته أّكـد مدير مكتب قائد الثورة سفر 
الصويف أهميَّة إحياء ذكرى الشهيد أحمد رشف 
الدين وكافة شـهداء اليمن الذين يسـتحقون 

ـة.  املقام العظيم لعطائهم وانتصارهم لألُمَّ
وقال الصويف: «الربوفيسور أمىض حياتَه يف 
ميادين الجهاد والعطاء ونرصة املسـتضعفني 
وعمل لخدمة الوطن ومواجهة األفكار الضالة 
التـي اسـتهدفت النيـل مـن الشـعب اليمني 

وُهــِويَّته». 
وأوضح الصويف أن الشهيد رشف الدين كان 
يعمُل ِمن أجل الجميع؛ ملا فيه مصلحة الشعب 
ة واملصالح  اليمني، متجـاوزاً مصالحه الَخاصَّ
الفئوية والحزبيـة يف وقت كانت بعض القوى 
تعمل لصالـح مكوناتها الحزبيـة ومصالحها 
الضيقة، ولم تضـع مصلحة الوطن أي اعتبار 
يف حـني كان الشـهيد مخِلصـاً ووفيـاً ملبادئه 

وقيمه الوطنية. 
ولفت إىل أن الشـهيد أحمد رشف الدين كان 
صاحـب رؤية مدنية حديثة، يحـاوُل التقريَب 
بني النـاِس وكان جزاؤه االغتيـاَل، مؤّكـداً أن 
األعـداء مهما اسـتهدفوا الكـوادر الوطنية لن 
يصلـوا إىل نتيجة وسـيتم مواجهتهـم بعد أن 

تكّشفت للعالم مخّططاتُهم. 
وعـىل صعيٍد متصل، تحدث الدكتور عبدالله 
املقالح، الرئيس األسبق لنقابة هيئة التدريس 
بجامعـة صنعـاء، يف كلمـٍة ِرثائيـة، متذكـراً 
صديَقه الشهيد أحمد رشف الدين، وجانباً من 

صفاته النرية، وسريته العطرة. 
وقـال املقالـح: «أُسـتاذي الشـهيد عندمـا 
ـة،  أخاطبك َفـإنَّي أخاطب إنسـاناً يف مقام أُمَّ
ــة وهمومهـا،  فقـد تجسـدت فيـك روح أُمَّ
يـداوي  خـالص  عـن  بحثـاً  بهـا  فانشـغلت 
جراحاتهـا ويخرجهـا إىل بـر األمـان، فـكان 
الديُن والقبيلة وشـكل النظام السيايس شغَلك 

الشاغل». 
شـكل  لقـد  الشـهيد  «أُسـتاذنا  وواصـل: 
حضـورك يف مؤتمـر الحـوار الوطنـي نقلـة 
نوعيـة لطبيعـة الحـوار ومالمسـة لقضايا 

الوطـن فأحدثـت فارقـاً يف مفهـوم الحـوار 
الوطني ومصطلحات السياسـة والتفاهمات 
والقوانني، ومرد ذلك إىل الطابع املنهجي الذي 
حظـي بتأييـد الكثري مـن الذين كانـوا معك 
وممـن كانوا مـن الفرق األُخرى»، ُمشـرياً إىل 
أهميّة اسـتلهام الدروس واملآثر التي رسخها 
الشهيد الربوفيسور أحمد رشف الدين لتكون 
منـارًة للطالب واألجيال بصـورٍة عامة، الفتاً 
إىل ما تركه الشـهيد رشف الدين من مؤلفات 
وأبحـاث علميـة قيمـة ومواقفه السياسـية 
التـي عـربت عـن املبـادئ والقيـم الوطنية، 
الشـهيد  ومآثـر  إسـهامات  ومسـتعرضاً 
الربوفيسـور يف الجانب األكاديمي والقانوني 

والسيايس والثقايف. 
ويزيـد قائـالً: «وهـا أنت يـا شـهيَد املدنية 
قاتليـك  تقهـر  والعطـاء  والفكـر  والقانـون 
املتحرسين عىل سـوء فعالهم، وهـا هم اليوم 
ينشـدون حـوار يعفيهم عـن خيانتهم ويعيد 
لهـم الكرة لعودة ما تم االتّفاق عليه يف مؤتمر 
الحـوار الوطني الـذي انقلبوا عـىل مخرجاته 
بطلقـٍة اخرتقـت جسـدك الطاهـر فارتقيت 
شهيداً، تبعها غارات وعدوان أمريكي سعودّي 
قتـل ويقتل وحـارص ويحارص أحرار شـعبك 
ومسـتضعفيه دون هـوادة، وها هـي أفكارك 
ورؤاك ال تـزال مرجعيـة للجميع، ومـالذاً آمناً 

لكل األحرار». 
ويضيـف: «فمـا قتلـوك ولكـن اللـه قتلهم 
ولعنهم وأعد لهم خزياً يف الحياة الدنيا واآلخرة، 
وإىل اللـه ترجع األمور، ونـم قريَر العني، فلقد 
نفـذ محبـوك وطالبك مـا طلبته منهـم، وها 
هم اليوم يجّرعون قاتليك وأسـياَدهم كؤوس 
املنايا يف ُكـّل الجبهات وبالصواريخ البالستية 
ه  والطريان املسـرّي، وهـا هو املخطِّـط واملوجِّ
طلبـاً  الركـوع  وسـيجدد  صنعـاء،  يف  يركـع 
للسـالم من فتيـٍة آمنوا بربهـم وزادهم هًدى، 
فنعم الفتيُة ونعم القائد ونعم الشـهداء ونعم 
املشـهودون ونعـم الشـعب املعـزاء يف ذكراك 

الحزينة».

إتغاء الثضرى السظعغئ الااجسئ قغاغال الربوشسعر 
الحعغث أتمث حرف الثغظ

بظ تئاعر: سزماُء الغمظ وطظعط الئروشســعر أتمث حــرف الثغظ عط شثر لطحسإ الغمظغ ضطه ولغج لتجب َأو أجرة بسغظعا
الخعشغ: الحــعغُث ضان خاتَإ ُرؤغئ طثظغئ تثغبئ غتاول الاصرغَإ بغظ الظاس وضان ججاؤه اقغاغال
ظةــض الحــعغث: والــثي ضان ترغخــًا سطى وتــثة الخــش وطصاوطــئ افشــضار المظترشئ
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يف كتابهمـا (ملاذا تفشـُل األمـم؟.. أصول 
السـلطة واالزدهار والفقر) َخلُصت مقاربُة 
اسـيموجلو  ني  الدوليـَّ التنميـة  خبـريَي 
املصـريَ  ُد  يحـدِّ مـا  أن  إىل  وروبنسـون، 
ٍة مـن األمم ليـس الثقافات  االقتصـادي ألُمَّ
والعقائد التي يديُن بها األجداُد، وال الجغرافيا 
واملـوارد الطبيعيـة، وال حتى جهـُل الحكام 
بالسياسات الجيدة، إنها املؤّسساُت هي من 
يصنـُع االزدهاُر أَو الفشـل، َوهي من يجعُل 
دوالً ثريًة َومزدهرًة وأُخرى فقريًة وفاشلة. 

واملؤّسسـاُت املعنية هنا هي املؤّسسـات 
وليرباليـة  السـوق  (رأسـمالية  الشـاملة 
السياسة)، فهذه املؤّسساُت هي التي جعلت 
الواليات املتحدة مزدهرة اقتصاديٍّا، َوجعلت 
املكسـيك التي ال تختلف عنها يف الخصائص 
الجغرافيـة لكنها أقـلُّ ازدهاراً وأكثـُر فقراً، 
وهي التي جعلت كوريـا الجنوبية أكثَر ثراًء 
من الشـمالية رغم اشرتاكهما قبل التقسيم 
واجتماعيـاً،  جغرافيـاً  الخصائـص  ذات  يف 
الثـورة  وراء  كانـت  السـوق  ورأسـمالية 
الصناعيـة يف إنجلـرتا ومنها إىل ُكــلِّ أُوُروبا 
والعالـم، وهـي من أنتجـت ُكـلَّ هـذا الثراء 
الهائـل واالزدهـار «وقـوى منتجـة تفـوُق 
بعددهـا وضخامتهـا مـا أوجدتـه األجيـاُل 
السابقة كلها مجتمعة»، َونقلت البرشية من 
العالم القديم إىل العالم الحديث ومن املرحلة 
الزراعية إىل املرحلة الصناعية، والسـبُب أنها 
ُر نظاماً فّعاالً للحوافز يقوم عىل تعظيم  توفِّ
املنفعة الشـخصية (املحرك لسلوك اإلنسان 
يف املذهـب الرأسـمايل)، وتحفز عـىل اإلبداع 
واالبتكار من خالل إتاحة حرية اختيار املهن 
لألفراد واألنشـطة االقتصادية التي تتناسب 
َومهاراتهـم، واالسـتمتاع بثمـار أعمالهـم 
وجهودهم، وتشـّجع عىل املبـادرات الفردية 
َواملشـاركة الفعلية من جانب القطاع األكرب 
مـن املواطنـني ومـن ثـم تشـكك يف مذاهب 
التنميـة األُخـرى كاملذهب االشـرتاكي فهو 
وإن حّقـق ازدهاراً وتنميـًة اقتصادية نظري 
مـا حّققـه االتّحـاد السـوفيتي لكنهـا غري 
مسـتدامة وتصل إىل طريق مسدود وال توفر 
نظامـاً فعاالً للحوافز يشـّجع عـىل االبتكار 
الـالزم للنمـو االقتصـادي؛ بَسـبِب غيـاب 

امللكيات الفردية. 
لكـن رأسـمالية السـوق ال تكـون قادرة 
عـىل االسـتمرار يف إنتـاج ومراكمـة الثروة 
والنمـو االقتصـادي مـا لـم تكـن مدعومة 
ومؤّسسـات  سياسـية  بليرباليـة  ومعـززة 
ال  االقتصاديـة  فالليرباليـة  ديمقراطيـة، 
تنفصل عـن الليرباليـة السياسـية، وَغياب 
الحريـات االقتصادية يعنـي غياب الحريات 
السياسـية  الحريـات  وغيـاب  السياسـية، 
مع حريـة االقتصاد يعني افتقـاد االقتصاد 
الحر للفـوىض الخالقة والقـدرة عىل البقاء 
واالسـتمرار، ولذلـك َفــإنَّ تبنـي األنظمـة 
السلطوية لنظام السـوق الحر يضع حداً ملا 

يمكن أن يفعله نظام السوق. 
مقاربـُة اسـيموجلو وروبنسـون تأتي يف 
سـياق محاولة التيـارات الليربالية أسـطرة 
نظام السوق كنموذج أبدي متجاوز للتاريخ 
وإعـادة تأكيـد صالحيتـه كمذهـب عاملـي 
للتنميـة، وما عـىل الدول الراغبـة يف التنمية 
والثـراء إالَّ اللحـاق بَرْكـب السـوق ونظـام 
التبادل الحر أَو كما يقول سمري أمني، إعادة 
إنتاج ما تم إنتاُجه يف الغرب الصناعي، َورغم 
تبنيهـا التفسـريَ املؤّسـيسَّ للتاريـخ لكنها 
ال تؤمـن بوجود قانـون حتمـي أَو منطقي 
للتحول واالنتقال االقتصادي يمكن تعميمه 
عـىل ُكــّل البلـدان إلعـادة إنتـاج االزدهار 
والتصنيـع الغربي يف البلدان األُخرى ومن ثم 

تشّكك يف عملية هندسـة االزدهار واالنتقال 
السـيايس التـي تتبناهـا بعُض املؤّسسـات 
الدوليـة والواليـات املتحـدة وتفرضهـا عىل 
الدول النامية من خالل ما يسـمى سياسات 
التكييـف التي يتباها البنك الدويل، فال يحدث 
االنتقال مُلَجـّرد تبني الليربالية االقتصادية أَو 
السياسـية، فعملية التحول عملية احتمالية 
تخضـع لكثـري مـن الظـروف والسـياقات 
املصاحبـة التي قد تسـاعد أَو تعيق االنتقال 

السيايس واالقتصادي. 
ومع أن محاولة استكشـاف كيف ظهرت 
وتطـورت املؤّسسـات الليرباليـة يف الغـرب 
الصناعـي ومـا إذَا كان هنـاك منطٌق يحكم 
ظهورها وتطورها يمكـن تعميُمه كقانوٍن 
طبيعـيٍّ لـكل التحوالت يف العالم اسـتغرقت 
معظـَم فصـول الكتـاب وَعـىل أهميتهـا يف 
اإلرشـاد لطرائق التنميـة املالئمـة إالَّ أن ما 
يهمنـا يف هـذه املقالـة هو مناقشـة كفاءة 
رأسـمالية السـوق والتبـادل الحـر ومـدى 

صالحيته لكل الظروف املكانية والزمانية. 
أوالً: يف مقابـل تأكيد مقاربة املؤلفني عىل 
أن رأسمالية السـوق هي املسؤولة عن ثراء 
وازدهار الدول الصناعية وأن غيابها السبب 
يف تخلف الـدول النامية، َفـإنَّ خصومها من 
ُكــّل التوّجـهـات يحملونهـا بنفـس القدر 
وغيـاب  والالمسـاواة  التفـاوت  مسـؤولية 
العدالـة يف التوزيع بني دول الغرب الصناعي 
ودول الجنوب، وكما كانت سـبباً يف صناعة 
االزدهـار للشـعوب الغربية كانت مسـؤولة 
عن تخلف وفشل وفقر شـعوب أُخرى، َوإذَا 
كانـت تعيـب عىل االشـرتاكية غيـاب نظام 
فعال للحوافز يعاب عىل رأسـمالية السـوق 
غياب نظام فعـال للعدالة، فهـي بطبيعتها 
تقوم عىل قاعدة «طرف يربح طرف يخرس» 

وليس عىل قاعدة الكل يربح. 
وكمـا ال تتيـح لكل األفـراد عـىل الصعيد 
الوطنـي أن يكونوا أغنياء ال تتيح لكل الدول 
أن تكون صناعية أَو مزدهرة، ومع أنها أَدَّت 
إىل مسـتويات ال يمكن تصورهـا من الثروة 
والتقـدم التكنولوجي يف السـابق، إال أنها لم 
تكن قادرة عىل استخدامها لتلبية احتياجات 
الجميـع، وكمـا أنهـا تجعل البعـض أثرياء 
وآخريـن محـدودي دخـٍل وعاملـني َفـإنَّها 
عىل املسـتوى الدويل سـتكرس هذا التفاوت 
بني األمم والـدول يف االزدهار والنمو وفرص 
دول سيكون عىل حسـاب فرص دول أُخرى 
وسـتحاول الـدول املزدهرة تعزيـز وتطوير 
فرصها عىل حسـاب الدول األضعف وإعاقة 
أيـة محاولـة للتقـدم نحـو األمـام وهنـاك 
حقيقة ظاهرة وهـي أن التباين بني البلدان 
املتطورة واملختلفة يزيد بوترية أرسع والدول 

الغنية تصري أكثر غناً والفقرية أكثر فقراً. 
ثانيـاً: أنها برتكيزها املفـرط عىل الربحية 
عـىل أيـة اعتبـارات أخالقيـة أَو اجتماعية 
أطلقت الوحـش بداخل اإلنسـان والتنافس 
املنفلـت بـني الـدول القويـة عىل اسـتغالل 
لالسـتحواذ  والتسـابق  األُخـرى  الشـعوب 
عـىل ثرواتهـا وحاجتهـا ألسـواق واسـعة 
لترصيف منتجاتها كانت أََساس اإلمربيالية 
فحركـة  املؤلفـني-  –وباعـرتاف  الغربيـة 
االسـتعمار األُوُروبـي يف أفريقيـا لـم تضع 
التحديـَث يف اتّجـاه معاكـس وإنمـا قضت 
عىل أي احتمال باإلصالح املؤّسـس واألسـوأ 
أنهـا تركـت أفريقيا مرياثـاً مؤّسسـياً أكثَر 
تفككاً وتعقيداً، وتسـببت الضغوط العنيفة 
املنتجـة  القطاعـات  تدمـري  يف  لإلمربياليـة 
االقتصادية الزراعية والصناعية، وليس من 
قبيل املبالغة القول بـأن العوملة االقتصادية 
هـي الشـكل الجديـد لإلمربياليـة الغربيـة 
للحفاظ عـىل مركزية الثـروة والقوة بأيدي 
للرضيبـة  ونظـراً  الصناعـي،  املركـز  دول 
الباهظـة للتحديـث الليـربايل يـويص عالـم 
االجتمـاع بارينجتون مور، أن نكون حذرين 
بشأن من يعدون بالفردوس نتيجة القتصاد 

السوق والنظام الربملاني. 
ثالثـاً: الديناميكيـُة التـي تتيُحهـا حريُة 
واملشـاركة  والهبـوط  للصعـود  املنافسـة 
التـي يمتـاز بهـا االقتصاد الحـر ويفرتض 
أنها تسـمح للدول املتخلفـة بتغيري وضعها 
تنامـي  مـع  للتـاليش  تميـل  االقتصـادي 
االحتـكارات العمالقـة، َوبالتـايل تبـدد أيـة 
فرصة عادلة للتنمية والتبادل املتكافئ، ذلك 
أن الرأسـمالية االحتكاريـة والرتكيز البالغ 
لـرؤوس األمـوال سـينقلب يف النهايـة عىل 
األََساس الفلسفي لنظام السوق الحر القائم 
عىل سـيادة أوضاع الحرية عىل ُكـّل مجاالت 
النشـاط االقتصـادي حرية التملـك وحرية 
اإلنتاج وحرية حركة األسعار، فاالحتكارات 
الكربى تهمش املنافسـة وتضيق مجاالتها، 
وقدراتها الفائقـة يف التحكم بآليات العرض 
األسـعار،  يف  التحكـم  لهـا  أتـاح  والطلـب 
للقـارات  العابـرة  الـرشكات  َورأسـمالية 

تحـل محـل رأسـمالية الدولـة، وامللكيـات 
الفردية تتحـول لعائالت اقتصاديـة وراثية 
كالعائالت اإلقطاعية، وسياسات املؤّسسات 
االقتصادية العاملية التي تنظم حركة السوق 
والنشـاط االقتصـادي تحـل محـل عفوية 
قوانني السـوق التي يفرتض أنها تعمل ذاتياً 
كما تعمل قوانني الطبيعة من تلقاء نفسـها 
وتنظم ذاتها بذاتها، فما يسـمى باالقتصاد 
الحر هو فكرة خيالية ال وجود لها يف الواقع 
ومـا هو موجـود وقائم اقتصـاد عىل درجة 
عاليـة مـن التخطيـط، َحيـُث وفـرت ثورة 
العمالقة  واالحتـكارات  للرشكات  املعلومات 

قدرة فائقة يف التحكم باألسواق العاملية. 
رابعـاً: أن رشوَط التنمية تغريت عىل نحٍو 
جوهـري والظروف التـي سـاعدت التنمية 
مـن  ليـس  الغربيـة  الصناعيـة  البلـدان  يف 
السـهل تكرارها، والفرص أمام االقتصادات 
املتأخرة عقيـب الحرب العامليـة الثانية بعد 
استقرار االقتصاد الرأسمايل العاملي أصبحت 
أكثـر صعوبـة يف ظـل التبادل غـري املكافئ 
واالحتكارات الرأسمالية، وكثري من الحوافز 
والفـرص التي كانـت متاحة وسـاهمت يف 
النهضـة الغربيـة واليابانية لـم تعد متاحة 
أَو لـم تعد سـهلة املنـال يف ظل تغـري قواعد 
اللعبة الدوليـة والفرص التي تملكها البلدان 
املتقدمـة هـي تحديـات بالنسـبة للبلـدان 
املتخلفة حتى لو كانت مؤّسسـاتها ليربالية 
والفرص التي تمنحها السـوق الرأسـمالية 
باليمن تسلبها باليسار، وحرية املنافسة لها 
جانبان جانب الحق الذي ينص عليه القانون 

وجانب القدرة التي توفرها الفرص. 
إنجلـرتا بلـد القـوة الصناعيـة كيف كان 
أسـرتاليا  يف  املسـتعمرات  بـدون  مصريهـا 
َوأمريكا والهند والثروات املنهوبة من أفريقيا 
وآسـيا، والثـروات الكبرية التـي راكمتها يف 
القرن السـادس عرش من القرصنة وتجارة 
واملركـز  األمريكيـة  واملسـتعمرات  الرقيـق 
التجاري الهنـدي وغريها من الثـروات التي 
حصلـت عليها بطـرق غري مرشوعـة كانت 
متاحـة لهـا عندمـا كانت تتحكـم يف قواعد 

اللعبة السياسية واالقتصادية. 
خامساً: ال يمكُن إرجاُع فشل نظام السوق 
وال التخلف الذي تعانيه بلداٌن كثرية يف العالم 
بشكل أََسايس ألسباب داخلية من قبيل تأخر 
يف تطور القوى املنتجة، والسـمات الداخلية 
للمجتمعـات الرشقيـة وكمـا يقـول بريان 
ترينر، رشوط التطور يف األطراف الرأسمالية 
تغريت جوهرياً بعد تأسـيس املراكز العاملية 
للرأسـمالية اإلمربياليـة، فـال يمكـن رصد 
تطـور مجتمعات األطـراف الرأسـمالية أَو 
بمعزل عـن اقرتانها وتبعيتهـا لنمو التطور 

غري املتكافئ بني املراكز واألطراف. 
كانت مروحُة خيارات الرأسمالية الغربية 
والثـورة الصناعيـة يف معالجة مسـتلزمات 
وتحديـات التنميـة والتصنيـع واسـعة من 
ناحيـة الفائـض املـايل واملدخـرات املحليـة 
التـي راكمتهـا مـن التجـارة الكولويناليـة 
والسـيطرة عـىل األسـواق العامليـة ونهـب 
الفائض االقتصادي للدول املسـتعمرة، كما 
صادفت نهضتها وثورتهـا الصناعية فراًغا 
ا سـاعدها يف التحكم بوضـع القواعد  عامليّـٍ
يف  وخربتهـا  قدراتهـا  ومراكمـة  الدوليـة 
التحكم بآليات السوق َوالقواعد للمؤّسسات 
الدولية التـي تدير النشـاط االقتصاد الدويل 
يف جوانبـه املالية والنقديـة وتنظيم التمويل 
التنمـوي والتنافـس التجـاري، بينما كانت 
خيـارات  أمـام  الناميـة  الـدول  يف  التنميـة 
محدودة ومحكومة بقواعد دولية سياسـية 
واقتصاديـة وموازيـن قوى لم يكـن لها أي 
دور يف تشكيلها، ودرجة عالية لتمركز رأس 
املـال واالحتـكارات الدولية وعالقـات تبادل 

  الرأجمالغئ لط تساطع 
الاشطإ سطى الاظاصدات الظابسئ 

طظ أتحائعا المامبطئ شغ 
الاصطئات السعصغئ َوجسض 

اإلظااج غسمض لخالح الةمغع 
وتظاصخ طخالح الرابتغظ 

والثاجرغظ، وضأن الرأجمالغئ 
ق غمضظ الةمع بغظعا وبغظ 

السثالئ َأو الةمع بغظ الضفاءة 
والاعظغش والاعزغع السادل 

لطثخض

  الفرُص أطام اقصاخادات 
الماأخرة سصغإ الترب السالمغئ 

الباظغئ بسث اجاصرار اقصاخاد 
الرأجمالغ السالمغ أخئتئ 

أضبر خسعبئ شغ ظض الائادل 
غغر المضاشأ واقتاضارات 

الرأجمالغئ 
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غـري متكافئ وبشـكل عام أصبـح اقتصاد 
هذه الدول واقعاً تحـت التأثريات الخارجية 

لالقتصاد الرأسمايل. 
أنتجتهـا  التـي  اآلليـات  ُكــلُّ  سادسـاً: 
الرأسـماليُة لتجديـد نفسـها لـم تسـتطع 
التغلب عىل التناقضات النابعة من أحشـاء 
الرأسـمالية املتمثلـة يف التقلبات السـوقية 
الجميـع  لصالـح  يعمـل  اإلنتـاج  َوجعـل 
والخارسين،  الرابحـني  مصالـح  وتناقـض 
وكأن الرأسمالية ال يمكن الجمع بينها وبني 
العدالـة أَو الجمـع بني الكفـاءة والتوظيف 

والتوزيع العادل للدخل. 
ُد  أشـار مؤلـُف كتـاب «الرأسـمالية تجدِّ
نفَسـها «إىل أن قـدرة الرأسـمالية املتقدمة 
عـىل مواجهـة األزمات ال تعنـي منع اندالع 
األزمات االقتصادية املختلفة بقدر ما تعني 
إدارتها ونقـل أعبائها إىل البلدان النامية من 
خالل آليات اقتصادية محكمة، وأهم آليتني 
يعتربان مصدر أغلب مشاكل البلدان النامية 
هما آليـة التجارة الخارجية، وآلية املديونية 
األجنبيـة، ومـن خـالل ما يسـمى االعتماد 
املتبـادل َفــإنَّ الحلقـة األضعف هـي التي 

تتحمل األعباء. 
حاولـت الـدول الناميـة الحصـول عـىل 
رشوط عادلـة للتبادل من خـالل التفاوض 
مع الدول الرأسـمالية إلدَخال نظام عادل يف 
عالقات التبادل االقتصاديـة يف مؤتمر األمم 
املتحـدة للتجـارة والتنمية (انكتـاد) ١٩٦٤ 
بالرتكيز عىل التجارة املتكافئة لزيادة املوارد 
النامية، واعتبار التنمية والعمالة والعالقات 
العالقـات  بنـاء  إعـادة  محـور  املتكافئـة 
االقتصاديـة الدولية ولكـن الواليات املتحدة 
والدول الصناعية كانت تتعذر بآليات السوق 
إلجهـاض  نفوذهـا  واسـتخدمت  القاهـرة 
تطلعـات الدول النامية إىل اسـتغالل رشـيد 

ملوار الدول وتوزيع املكاسب التجارة. 
إن محاولـة إقناع الرأسـمايل بالتنازل عن 
أرباحـه لن تكـون مجدية ما لم يشـعر أنه 
معرض لخسـارة أكـرب، وكما يقول سـمري 
عندمـا  أمـني، الرأسـمالية ليرباليـة دائمـاً 
تسـتطيع ذلـك أي عندما ال تردعهـا القوى 
االجتماعية للخضـوع إىل متطلبات مختلفة 
ممـا يسـتجوب البحث عـن الـردع املبارش 

والردع األقىص. 
سـابعاً: الفرضيـة التـي تصـور النجـاح 
الذي أحرزته النمور اآلسـيوية كشـاهد عىل 
التنمية املعتمدة عىل السـوق مغالطة كربى 
والحقيقـة أن التنميـة يف هذه الـدول كانت 
بقيـادة الدولـة بصـورة مبـارشة والعقـود 
اإلداريـة والقطاع العـام أَو باالسـرتاتيجية 

التنموية التي توّجـه السوق. 
 

املثعُإ اقجاماسغُّ يف الاظمغئ 
(الطرغص البالث) 

إذا كانت الليربالية تضع ثقتها يف السـوق، 
واالشـرتاكية تضـع ثقتهـا يف الدولـة َفـإنَّ 
الطريـق الثالـث يحـاول التوسـط بينهمـا 
والجمع بني إيجابياتهما حسب أبرز دعاتها 
العالمـة جيدنز فمن جهـة ال تريد التضحية 
بمكاسب السوق َويف ذات الوقت كيف يمكن 
أن نجعـل األسـواق تعمـل لصالـح النـاس 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الوجهـات  مـن 
والثقافيـة، وبمعنـى آخـر هو كيـف يمكن 

أنسنة الرأسمالية؟. 
عملـت سياسـات الطريـق الثالـث عـىل 
إعـادة بناء دولة الرفـاه (الكنزية)، فالهدُف 
من تدخل الدولة ليس تحمل املسـؤولية عن 
حيـاة الناس كما كان يفعـل الديمقراطيون 
االشـرتاكيون القدامـى بقدر ما هـو إيقاف 
النـاس عـىل أقدامهم مـن جديد مـن خالل 
االسـتثمار يف رأس املال البـرشي والنهوض 
باملـوارد البرشيـة وتحسـني جودتهـا كلما 
كان ذلـك ممكنـاً وليـس توفـري الخدمـات 
االقتصادية بشكل مبارش وبمعنى آخر تبني 
دولـة االسـتثمار االجتماعي بـدالً من دولة 
الرفـاه ويف إطار مجتمع الرفـاه الذي ينبغي 
أن يحل محـل دولة الرفاه، َحيُث سياسـات 

الرفـاه عىل شـبكة مـن روابـط وجماعات 
القطاع الثالث (األرسة، الكنيسة، األصدقاء، 

الجماعات غري الربحية). 
وقـد تفاوتـت اآلراء حول الطريـق الثالث 
ففـي حـني يـرى جيدنـزي فيهـا محاولـة 
لتجديـد الديمقراطيـة االشـرتاكية، ال يـرى 
فيـه آخـرون إالَّ تعبرياً عن تحول اليسـار يف 
وقـت متأخر ولكن بصفة كلية نحو ليربالية 
السـوق، ويعـد أليكـس كالينيكـوس أبـرز 
ناقـدي الطريق الثالث، إذ ال يـرى فائدة من 
املعالجة السطحية للمشكالت العميقة التي 
تولدها الرأسـمالية وأن هذه الوسطية تظل 
بمحاولة شـكلية بال محتوى، َويمكن القول 
إنهـا اسـرتاتيجية اقتصاديـة -أكثـر منهـا 
نظرية-لتجاوز أزمة الرأسمالية -وكما جاء 
يف رؤية كلنتون، ال غور -اسرتاتيجية قومية 
تؤمن باملرشوع الحر وسـلطة قوى السـوق 
لكـن باسـرتاتيجية تعطي األولويـة للناس 
واالهتمام بالطبقة الوسطى، وعىل حدهما-

سياسـات جديـدة ومختلفـة ال ليربالية وال 
محافظـة ال ديمقراطيـة وال جمهورية وال 
يحصـد مكاسـبها األغنياء فقـط، ويف ُكـّل 
األحوال لم يحّقق ما يسـمى باليسار الجديد 
تقدمـا َكبرياً ألنسـنة الرأسـمالية وبدالً عن 
ذلك اتجه نحـو القضايا الحقوقية السـهلة 
مثل قضايا النوع االجتماعي واملثلية والبيئة 

ونحوها. 
 

املثعُإ الخغظغ يف الاظمغئ 
التجربـُة الرائـدُة للصـني والتـي أصبحت 
مـن  مناِفسـاً  ا  اقتصاديّـٍ نموذجـاً  ُم  تقـدِّ
خالل ما يسـمى نظام السـوق االشـرتاكي 
ذي الخصائـص الصينيـة والتـي بـدأت مع 
اإلصالحـات املتدرجـة التي دعا لهـا الزعيم 

الصينـي دينغ تشـيا وينغ، نهايـة العرشية 
السـابعة من القرن املـايض وذلك من خالل 
دولة واحدة ونظامني يجمعان بني رأسمالية 
الدولة َورأسـمالية السـوق َوتوازن بني دور 
الحكومـة والسـوق يف توزيع املـوارد ورغم 
الصعوبـات والتحديـات التي واجهـا نظام 
السوق االشرتاكي إالَّ أن تجربة الصني تميزت 
باملرونـة والديناميكية واسـتطاعت تطوير 
وإدَخال التعديالت واالسـتفادة من البيانات 
التي تقدمها السوق يف تطوير تجربتها وعىل 
َحــّد الرئيس الصيني الحايل يش جني بينغ، 
يف كتابـه حول الحكم واإلدارة أنه يف أكثر من 
عقيب املؤتمـر الوطني الرابع  عرشين عاماً 
عرش للجزب ظلت الصـني تبحث عن تحديد 
علمي وجديد للعالقة بني الحكومة والسوق 
عىل أََسـاس تطور املمارسـة وتعمق الفهم 
-وعىل حده- َفـإنَّ دور السـوق كان يتطور 
ا من لعـب دور  تدريجيّـٍ باسـتمرار تطـوراً 

أََسايس يف توزيع املوارد إىل لعب أدوار أكرب. 
مقاربـُة الخبريَين كما سـبق تشـكك عىل 
نحـو حاسـم يف التنميـة الصينيـة وتحاول 
إغفال حقيقه باديـة للعيان وهي أن الصني 
لـو قبلـت الدخول غـري املخّطـط يف اقتصاد 
السوق لكان مصريها كمصري روسيا عقيب 
تففـك االتّحاد السـوفيتي وتحولها لسـوق 
للسـلع الغربيـة وملـا اسـتطاعت رشكاتها 
الناشئة أن تنافس الرشكات الغربية يف عقر 
دارها وملا أتاح ملزود االتصال الصيني هواوي 
الفـوز بمناقصة إنشـاء شـبكة االتصاالت 
الالسلكية من الجيل الرابع يف السويد، َحيُث 
يوجـد مقـر اريسـكون أكـرب رشكـة رائدة 
لالتصاالت يف السويد كما يقول مؤلف كتاب 

الزما زال الصيني. 
 

الثقخُئ 
والناميـة  العربيـة  الـدول  تسـتطيع  ال 
تجـاوز مـأزق التنمية إالَّ بتجاوز االسـتالب 
االقتصـادوي عـىل َحــدِّ فكرة سـمري أمني 
ومغادرة مقاربات التنمية التي تندرج تحت 
عنـوان اللِّحـاق بالَركب، صحيـٌح أن الغرب 
هو الذي شـكل العالم الحديث ولديه تجارب 
تاريخيـة راسـخة ونموذج حـارض بفرض 
نفسـه عىل ُكـّل أنماط التفكري العاملي لكن 
كمـا سـبق ال يوجد منطـق كيل واحد يحكم 
ُكــّل التحـوالت االجتماعيـة واالقتصاديـة 
(واملشـكلة مـع الغرب أنه ال يريـد أن تكون 
تجاربـه مصدر إلهـام للشـعوب النامية بل 
يريـد فـرض مذهبـه يف التنميـة؛ باعتبـاره 
قانوناً كلياً كونياً يتجاوز سـياقاته الزمانية 
َواملكانيـة ومحاولـة تعمميهـا بطـرق غري 
رشعية عىل ُكـّل العالـم) وكل عملية تحول 

هي عمليـة تاريخية مميـزة أَو فردية وكما 
راينـا مـع الطريـق الثالـث ليـس أكثر من 
اسرتاتيجية لتجاوز أزمة الرأسمالية الغربية 
ال عالقة لها بأزمة التنمية يف لدول املتخلفة، 
والخيار هو باستلهام نموذج اقتصادي يالئم 
ظروفهـا واالسـتفادة من تجـارب اآلخرين 
(ال سـيَّما الصـني ودول رشق آسـيا األقرب 
إىل ظروفنـا) بقـدر ما تمليـه وليس رشوط 
املانحني أَو املؤّسسـات االقتصادية الدولية، 
ويف ُكـّل األحوال َفـإنَّ وجود سلطة مركزية 
مسـتقرة ومؤّسسـات قانونية قـادرة عىل 
حمايـة الحقـوق وامللكيـات رشوط بديهية 
للتنميـة، وثانيـاً أن ظـروَف الـدول النامية 
ال تسـمح بـأن تعهـد للسـوق وحـده إدارة 
االقتصاد والحياة االجتماعية َواالستغناء عن 
دور الدولة يف التخطيط وتوجيه السوق قبل 
أن تسـتكمَل رشوَط التنمية وتوحيد سوقها 
القومية وإعادة تأهيلها حتى تكون جاهزة 
للمنافسة واملفاوضة الفعالة مع املؤّسسات 
الدوليـة وتأهيـل الرأسـمالية الوطنية حتى 
ل أعبائهـا يف تطوير  تكـون قادرة عـىل تحمُّ
االقتصـاد الوطنـي حتـى ال تكـون ُمَجـّرد 
وكيل محيل لالحتكارات العاملية، وعىل مؤلف 
كتاب «التنمية يف عالم متغري» أسـواق الدول 
الناميـة غري مؤهلـة ومجزئة والرأسـمالية 
املحليـة تفتقـر إىل تصـور تنمـوي شـامل 
وتتحـاىش املخاطـرة وتميل للربـح الرسيع 
وتفضل أن تسري يف ركاب الرأسمالية العاملية 
وَكثـرياً ما تقنع بالعمل وكيـالً لها ويتمركز 
نشـاطها عـىل املضاربـات املاليـة العقارية 
واالسـترياد واهتمامها باإلنتاج والصناعات 

ينحرص يف التجميع والرتكيب. 

  اإلطئرغالغئ بارضغجعا 
المفرط سطى الربتغئ سطى أغئ 
اسائارات أخقصغئ َأو اجاماسغئ 
أذطصئ العتح بثاخض اإلظسان 
والاظاشج المظفطئ بغظ الثول 

الصعغئ سطى اجاشقل الحسعب 
اُفخرى والاسابص لقجاتعاذ 

سطى برواتعا وتاجاعا 
فجعاق واجسئ لاخرغش 

طظاةاتعا ضاظئ َأَجاس 
اإلطئرغالغئ الشربغئ

  رأجمالغئ السعق تةسض 
الئسخ أبرغاء وآخرغظ طتثودي 

دخٍض وساططغظ وجاضرس 
الافاوت بغظ افطط والثول 

شغ اقزدعار والظمع وشرص 
دول جغضعن سطى تساب شرص 

دول ُأخرى وجاتاول الثول 
المجدعرة تسجغج وتطعغر 

شرخعا سطى تساب الثول 
افضسش



8
األحد

العدد

29 جمادى اآلخرة 1444هـ..
22 يناير 2023م

(1572)
كتابات 

أطرغضا وبرغطاظغا.. ورتطُئ الحااء والخغش 
طتمث غتغى الدطسغ 

ُر، قد تغيُب موسـماً  ، قد تتأخَّ تطـوُل الرحلُة أَو تقـُرصُ
، فمن فاته موسـُم الشـتاء،  واحداً، لكنها ال بُـدَّ أن تحُرضَ
فاملوعـُد يف الصيـف، ورحلـُة الحـق التي تحمـُل القضايا 
العادلة سـتصُل اليوم أَو غـداً أَو بعَد غد، املهمُّ أن ميعاَدها 

الوصوُل واالنتصار مهما حاول قراصنة الحياة إيقافها. 
نحـن النصُف مـن هذا يا أيها العالـم يف ما مىض ونحن 
النصـف الحارض فيما بقى، أال يعي العاَلُم أن موقَع اليمن 
االسرتاتيجي رحلٌة من رحالت قوت واقتصاد العالم وخط 
حيـاة وبقاء لهـذا العالم املنافق الذي لـم يتمّكن من قول 
كلمة حق يجب أن تقال؟!، لكن يف مقابل ما قيل إما نعيش 
بكرامـة أَو نمـوت شـهادة وبالكرامـة نفسـها، فلم نكن 

طالبي املسـتحيل سـوى حقنا وحقوقنا فقط ولم نكن أصحاب سـطو 
لقطع األرزاق، لنا تعاليم إسالمية وقيم قبلية جعلتنا من خرية القوم. 

نحن لم نستغرب إحاطَة الوسطاء ملجلس األمن وال من إدانات األعداء 
لنا يف الجلسـة نفسـها، نحن نفهم ملحتوى الغرب أكثر من غرينا، حتى 
العربـان التابعون يمضون يف القطيع وليسـت لهم دراية كاملة بأخالق 
الراعي وال بأساليبه، فباملعتاد دائماً يكون جمهور القطيع من التابعني 

ولو تم املبالغة يف وصفهم. 
إدانـات أمريكيـة بريطانية وبـكل وقاحة ملنع تصديـر النفط والغاز 
للسوق العاملية ونسيان متعمد ملعاناة شعب محارص منذ ثمانية أعوام، 
وأن املرتِزقة ليسـوا إال شـماعة للتنطـط عىل رشعيتهـا املزيفة لتنفيذ 

أجندة ال أقل وال أكثر. 

إن الكيَل بمكيالني سياسـة عهدها العالـم وعهدناها نحن كيمنيني، 
حيـُث إن العالـم يف تناولـه للقضايا واألحـداث دائماً مـا يقيس األمور 
مـن منظـور مصالحه، دون أيـة مراعاة لبقية الشـعوب 
املترضرة، وبهـذا النحو تعاملوا مع اليمـن، فكل ما يؤثر 
عىل مصالحهم ولو كان بسيطاً يجعلوا منه جريمة كربى، 
بينما ال ضري أن يموت شـعبنا ُكـّل يوم وتدّمـر مصالحه 

وتباد الحياة فيه طاملا ال يمس مصالحهم. 
ونجـد اليـوم أمريـكا وبريطانيـا وغريهمـا تدين منع 
تصدير النفـط من اليمن، بعد أن منعـه الرجال، لكنها يف 
املقابل لم تَحّرك سـاكناً عندما اشتد الحصار ومنع الدواء 
والغذاء عىل هذا الشعب، وكيف تدين نفسها ما دامت هي 

املعتدي واملدبر األول لكل هذا العبث يف اليمن. 
ولذلـك وبعـد ُكــّل ما حـدث، غـاب الجميـع وحرض 
اليمنيون، هزم العالم وانترصت اليمن، فإن غبنا يف الشـتاء، فحضورنا 
مؤّكــداً يف الصيـف، فلم يطل الغيـاب ولن تميض رحلة اليمن السـعيد 
إال بقيـادة الرجـال األحرار، الذين لـم يكونوا يوماً ما رهن إشـارة أحد، 
بل انطلقوا من مبدأ السـيادة الوطنية والكرامـة وعدالة القضايا، وكما 
أوقفنـا الحـرب برغبتنـا سـتأتون إىل صنعاء كمـا أخربناكم مسـبًقا، 
سـتأتون تتوسـلون واأليّام بيننا إن لم تكن األيّام السابقة كشفت ُكـّل 

يشء. 
بإْمَكانكم أن تدينوا وتنّددوا وتشجبوا وتستنكروا فنحن ال يهمنا تغري 
املصطلحات، وسنميض يف أهدافنا رغماً عنكم كما انترصنا رغماً عنكم، 
والخارس األكرب يف ُكـّل ذلك هم املرتِزقة وحلفاؤهم من األعراب، أما نحن 
فقد حافظنا عىل وطننا وكرامتنا وبالنهاية انترصنا وأنتم بال يشء مما 

سبق. 

برشسعر حرف الثغظ: أظئ سظث اهللا حعغث برشسعر حرف الثغظ: أظئ سظث اهللا حعغث 
وعط سظث أجغادعط سئغثوعط سظث أجغادعط سئغث

طظخعر الئضالغ
 

ـَة الفكـر والدولة املَدنية: لفظت أرُض  يا أُمَّ

الطهـر والعفـاف قاتلـوك دون رجعـة، إنهم 

لـم يعلموا بأن دمـاءك الزكية بـركان اجتثهم 

من فـوق وطن ال يقبل الخيانـة، أنت عند الله 

شهيٌد وهم عند أسيادهم عبيٌد، أنت فينا ومعنا 

وبيننا نرتوي من عذب فكرك وخالصة ما كتبه 

قلمك وصدره عقلك وأورثته نظرياتك ورؤاك. 

العربيـة  ـــة  األُمَّ ومفكـر  برفسـور  يـا 

ذكـراك  يف  الديـن،  رشف  أحمـد  واإلسـالمية، 

يحزن القانون وتقفل دسـاتري املدنية والحوار 

البنـاء والنقاش املحكم أبوابها يف وجوه رفاقك 

وطالبك، فليسـت اليمن من تحزن عليَك اليوم 

ال وربي لقد حزنك أعـداؤك وقاتلوك وتمنوا لو 

كنت فينا لتشفع لهم من بأس شعبك املحزون 

كمداً لفراقك. 

يـا شـمس النـور يف ولـج الظـالم حاولـوا 

إطفـاء فكـرك املسـتنري مليالد فجـٍر جديٍد من 

ـة السـالم يف مؤتمر الحوار الوطني،  تأريخ أُمَّ

فكانوا حفافيَش ظالم ودعاة ضالل تتقاذفهم 

أمواج التبعية والَوصايـة يف محيطات العمالة 

والخيانة لشـعبك، دونمـا كرامة لهم، فها أنت 

حي فينـا وعند رب السـموات تراهـم يجنون 

ثمن ما أقدموا عليه حني أزهقوا روحك خشية 

مـن صدق مـا تصدح به وسـالمة مـا تقدمه 

لكل أطياف الشـعب، وها هم اليوم يف سجون 

أسـيادهم يتمنـون لو أنهم لـم يقدموا عىل ما 

ارتكبوه مـن ظلم بحقك وبحق زميلك الدكتور 

عبدالكريـم  واألُسـتاذ  جدبـان،  عبدالكريـم 

الخيوانـي ومـن لحق بك من شـهداء هذا البلد 

طيلـة 8 اعوم مـن القتل والقصـف والحصار 

األمريكـي السـعودّي الـذي طـال ُكــّل أبناء 

الشـعب بمختلف مكوناته التـي كانت تنصت 

يوماً وبكل إصغاء وشـغف ملا تقدمه من عمق 

الفكـر وبُعـد الروية والطرح السـليم من عىل 

منصة الحوار الوطني. 

ويف ذكراك التاسـعة يحزنك شـعبك َوطالبك 

وزمـالؤك الذيـن شـاركوا يف الحضـور، أمس 

السـبت، يف قاعة رئاسـة الـوزراء يف العاصمة 

صنعاء تخليـداً لفكرك ومحاولـة اقتباس من 

وهجـك الوضـاء، لعلهـم يهتدون لبنـاء دولة 

مدنيـة تحفـظ الحقـوق وتصـون الكرامات 

وتحـرتم وجهـات النظـر املختلفـة، وتقّدس 

السـالم وتنبذ العنف والسالح بني أبناء الشعب 

الواحد. 

ها هو الشـعب وقيادتـه يودعونك ويرثون 

أنفسهم لفراقك، معاهدين الله واملستضعفني 

أن تتحـوَل رؤاك وأفـكارك وخططـك إىل واقع 

ينعم به الشعب. 

مـا قالـه فيـه السـيد القائـد يف أربعينيتك 

لـم يكن غـري ُقبلـة يف جبينك ونـزراً لجهودك، 

ومـا تعرب عنه أقالم املفكريـن والُكتَّاب العرب 

واملسـلمني حولك ليـس إال جزء يسـري يف حق 

ها وموطـن وضعته يف  ــة كنـت تحمـل َهمَّ أُمَّ

حدقـات عيونك إىل آخر لحظة من حياتك دمت 

عليه محافظاً. 

رئاسـة  عـام  أمـني  ابنـك  صـوت  نـربات 

الجمهورية حسـن أحمـد رشف الدين يف كلمة 

أرسة الشـهيد، يا أبا الحسـن وهـو يقدمك يف 

ذكـراك التاسـعة عّمقـت األحـزان وجسـدت 

األوصـاف فبعثـك فينا حيـاً بعباراته ورخامة 

صوته وتواضعه ومالمحه التي هي جزء منك، 

فأنـت فينا اليوم وبعد اليوم إىل أن ترفع األقالم 

وتجـف الصحـف، وها هـم أبنـاؤك وأحفادك 

وصيتـك  ينفـذون  شـعبك  وأبنـاء  وطالبـك 

ويلتحقون باملسـرية التـي نصحتهم يوماً بأن 

يلتحقوا بها. 

وها أنت يا شـهيد املدنيـة والقانون والفكر 

والعطـاء تقهـر قاتليك املتحرسين عىل سـوء 

ِفعالهم، وها هم اليوم ينشدون حواراً يعفيهم 

عـن خيانتهم ويعيد لهـم الكرة لعـودة ما تم 

االتّفـاق عليه يف مؤتمر الحـوار الوطني الذين 

انقلبوا عىل مخرجاته بطلقة اخرتقت جسـدك 

الطاهر فارتقيَت شهيداً، تبعها غاراٌت وعدوان 

أمريكي سعودّي قتل ويقتل وحارص ويحارص 

هـوادة،  دون  ومسـتضعفيه  شـعبك  أحـرار 

وها هـي أفكارك ورؤاك ال تـزال مرجعيًة لكل 

األحرار. 

فما قتلـوك ولكن الله قتلهـم ولعنهم وأعد 

لهـم خزيـاً يف الحياة الدنيـا ويف اآلخـرة، وإىل 

اللـه تُرجـع األمور، نـم قريَر العـني فلقد نفذ 

محبـوك وطالبـك مـا طلبتـه منهم وهـا هم 

اليـوم يجّرعـون قاتليـك وأسـيادهم كـؤوس 

املنايا يف ُكـّل الجبهات وبالصواريخ البالستية 

ه  ، وهـا هو املخطِّـُط واملوجِّ والطريان املسـريَّ

يركـُع يف صنعاء طلباً للسـالم مـن فتية آمنوا 

بربهـم وزادهم هدى، فنعم الفتية ونعم القائد 

ونعم الشـهداء ونعم املشهودون ونعم الشعب 

املعزى يف ذكراك الحزينة. 

بشغر التسط 
السغاجغ أو 

السسضري لظ ترى 
الغمظ الظعر

 

ظاغش تغثان*

وال  ِســْلــَم  ال 

ــذه  ـــــرَب.. ه ح

معروفٌة  سياسٌة 

ــٌة  ــوف ــش ــك وم

ينتهُجها العدوُّ بعد 

لطريٍق  وصل  أن 

حسم  يف  مسدود 

عسكريٍّا،  املعركة 

هذه  يف  يرى  فهو 

ليظل  اليمن  إزاء  لسياسته  نجاحاً  الوسيلة 

الوقوف  يستطيع  وال  ماً  ومقسَّ مفككاً  اليمن 

عىل رجَليه.

اليمـن بالوضـع الحـايل (يمنـات) دولـة يف 

الجنـوب ودولـة بالشـمال ودولـة بالسـاحل 

ودولـة بمـأرب ومهـّددة بمزيٍد من التقسـيم 

والتـرشذم مصاحب لهذا وقف املواجهات؛ كي 

ال يحسمها أي طرف ويسيطر عىل الكل.

العدّو نجح بالوصول باليمن لهذا الحال وال 

ننكر هذا وال نغالط أنفسنا!

فانتصـار الطـرف الوطني بالسـيطرة عىل 

ُكــّل اليمن هـو االنتصار الحقيقـي والنجاح 

املنشـود واملؤمل به مـن ُكـّل الشـعب اليمني 

للحفـاظ عىل وحـدة الرتبة الوطنيـة والوحدة 

االجتماعية.

فإذا افرتضنا افرتاضاً انتصار القوة املرتهنة 

للسـعوديّة واإلمـارات فمعنـى ذلـك مزيٌد من 

سـلب القرار واالرتهان والعيش بذل وتظل اليد 

ممدودًة لُفتاِت أمـراء وملوك الخليج، ويصبح 

اليمُن بال كرامة أَو سيادة أَو حرية.

لهـذا ال بُــدَّ مـن انتصـار الطـرف الوطني 

بالتعـاون مـع ُكــّل الوطنيـني والرشفـاء يف 

لتحقيـق  لنصـل  اليمـن؛  مناطـق  مختلـف 

طموحات الشعب اليمني يف التحّرر واالستقالل 

والعيش بحرية باالعتماد عىل الذات ومنع ُكـّل 

التدخالت الخارجية.

فوضـُع الال سـلم والال حرب هـو بحد ذاته 

الخنجُر املسموُم الذي سيفتُك بالجسد اليمني 

ويمّزُقه أكثَر مما هو ممزَّق اليوم.

العـدوُّ بهذا الحال وبهـذا الوضع يراهُن عىل 

خلـق الفـوىض يف املناطـق الحرة واملسـتقلة 

ويراهُن ويحلُُم بانقسام داخل الصف الوطني 

وغضب شعبي يخلُُق االضطراباِت التي تحّقُق 

غايتَـه ليكـون هـو صاحـَب الحـل وصاحَب 

مرشوع اإلنقاذ للوطن. 

فالحسـُم بالخيار العسـكري أَو بالسيايس 

ُن اليمَن ويمنُع ُكـلَّ مخّططات  هو الذي سيؤمِّ

العدّو. 
* عضو مجلس الشورى
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اإلغماُن غماٍن والتضمُئ غماظغئ.. صغمًا وطئادَئ 
وأخقصًا وجطعضغات

سطغ سئث الرتمظ المعحضغ 

لليمـن واليمنيـني مكانٌة ومنزلـٌة عظيمـٌة ورفيعٌة عند 
رسـول اللـه محمد (صلوات اللـه عليه وعىل آلـه)، كيف ال 
وهم أهـل الحكمة ورصيدهم اإليمانـي ال يحتويه الوصف 
سـوى مـا قاله رسـول الله (صلـوات الله عليـه وعىل آله) 
”أتاكـم أهـل اليمن األرق قلوبـاً وألني أفئـدة، اإليمان يمان 
والحكمـة يمانيـة“ فكان يُِحـبُّ اليمنيني ويثنـي عىل أهل 
اليمـن، ويعطيهم منزلًة عظيمـًة ورفيعة، َحيُث اختار لهم 
املبعـوَث األجـدَر واألكفاَء، الذي وصل إليهم يف شـهر رجب 
من العام السادس الهجري ونحن مقبلون عىل جمعة رجب 
للعـام 1444هــ والذي يحتفُل أهُل اليمـن يف الجمعة األوىل 
من شـهر رجب، بذكرى دخولهم اإلسـالم، وذلك اسـتجابًة 

لدعوة الرسول -صىل الله عليه وآله وسلم-، التي حملها مبعوث الرسول 
األعظـم اإلمام عيل بن أبي طالب ”عليه السـالم“، يف داللة واضحة عىل 
املكانـة التي يحتلها أهل اليمن عند رسـول الله صلـوات الله عليه وعىل 

آله، والتي دخلوا عىل إثرها يف دين الله أفواجاً. 
لقد تجاوب أهُل اليمن مع الدعوة اإلسـالمية املحمدية ِسـْلماً وبدون 
حـرب، وطوعـاً بدون نفاق، فقد أعلـن أهُل اليمن االسـتجابَة الطوعيَة 
لهـذه الدعوة املحمدية، وأعلنوا دخولهم يف دين الله أفواج، َحيُث أرسـل 
اإلماُم عيلٌّ -عليه السالم- للرسول صىل الله عليه وآله وسلم خطاباً يزف 
إليه فيه بشـارة إسـالم أهل اليمن، وهذ غرس يف وجدان الرسـول صىل 
الله عليه وآله وسلم ُحبَّ اليمنيني، فتلقى الرسوُل األعظُم -صلوات ربي 

وسالمه عليه وآله- الخربَ بفرحة غامرة. 
يقوُل السـيد القائد (يحفظه الله) يف خطاِبـه للعام 1443هـ «إقبال 
أهل اليمن إىل اإلسالم كان منذ املرحلة األوىل يف الدعوة اإلسالمية، ورسول 
اللـه ”صلوات الله عليه وعىل آله“ يف مكة، َحيُث كان هناك القلة القليلة 
ممـن آمنـوا به يف مكـة، وكان من أبرزهم مـن هم من أصـوٍل يمانية، 
مثـل: عمار بن يارس ووالده، ومثل: املقداد، املعروف باملقداد بن األسـود 
الكندي، وعمـار واملقداد من عظماء وأخيار صحابة رسـول الله ”َصىلَّ 
اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه“، الذين آمنوا، وجاهـدوا، وصربوا، وجمعوا 
بـني الهجرة والجهـاد واإليمان، وكانوا عىل مسـتوًى عظيم من الوعي، 

والبصرية، واملنزلة الرفيعة يف إيمانهم، وسابقتهم، وفضلهم. 
فوا بهذا الرشف  ثـم كان إيمان األوس والخزرج (األنصار)، الذين ترشَّ
الكبـري: اإليواء لرسـول اللـه، ونرصته، والدخـول يف اإلسـالم، واألوس 

والخزرج من أصوٍل يمانية. 
ثـم تبع ذلـك أَيْـضاً إيمان البعض عىل مسـتوى أفراد، عىل مسـتوى 
جماعات، عىل مسـتوى قبائل، لكن التحول الواسع، التحول الكبري كان 
يف جمعة رجب، وما تال ذلك، وما تال ذلك من انتشـار اإلسـالم عىل نحٍو 

واسع». 
وهي مناسـبة عظيمة ومهمة يقدسها ُكـّل أبناء اليمن يحيونها عىل 
مر التاريخ ويف هذا، يقول السـيد القائد (يف خطابه الذي ألقاه بمناسبة 
جمعة رجـب 1441هـ): “نبـارك لشـعبنا اليمني املسـلم العزيز بهذه 
املناسبة العزيزة والذكرى املجيدة: جمعة رجب، التي هي مناسبة دينية 
عظيمة ومقدَّسـة، تحمل ذكـرى لدخول أهل اليمن يف اإلسـالم، عندما 
وصـل اإلمـام عيلٌّ -عليه السـالم- إىل صنعاء، وقرأ رسـالة رسـول الله 
-صلـوات اللـه عليه وعىل آله- التـي يدعو فيها أهل اليمن إىل اإلسـالم، 
فكانت االستجابة رسيعًة، وبادر الناس للدخول يف دين الله أفواجا، تلك 
كانـت محطة من محطات انتشـار اإلسـالم يف اليمـن، ومحطٌة مهمة، 
وعندمـا وصـل مكتوب اإلمام عيل -عليه السـالم- ووصلت رسـالته إىل 
رسـول الله -صلـوات الله عليه وعـىل آله- يخربه فيها باسـتجابة أهل 
اليمن وبدخولهم يف اإلسـالم، وبانتشـار اإلسالم بشـكٍل رسمٍي وشامٍل 
وعام يف ربوع اليمن، ُرسَّ رسـول الله -صلوات الله عليه وعىل آله- لذلك 

رسوراً عظيماً“. 
وبـدأت وفـود القبائـل اليمنيـة تتقاطر عـىل املدينة املنـورة ملبايعة 
الرسـول األعظم، وهو ما أثلج صدره صلوات ربي وسالمه عليه فقال يف 
هذه املناسـبة: ”أتاكم أهل اليمن األرق قلوبـاً وألني أفئدة، اإليمان يمان 
والحكمة يمانية“، ليبدأ أهل اليمن مسـرية النرصة لرسـول الله واعالء 

دين الله، وتحولوا إىل قادة عظماء أعز الله بهم دينه ونرص بهم نبيه. 
لقد خص الرسـوُل صىل الله عليه وآله وسـلم أهل اليمن باإلمام عيل 
بن أبي طالب ”عليه السـالم“، وكّرمهم بهذه الشـخصية العظيمة التي 
عرفوا قربها وعالقتها برسول الله، وأدركوا أن اختيار اإلمام عيل -عليه 
السـالم- لهذه املهمة تمثل تقديـراً لليمنيني الذين لبـوا الدعوة بُمَجـّرد 
ــة صوات الله عليه وآله وسـلم، فدخلوا اإلسـالم  رسـالة من نبـي األُمَّ

وشهدوا أن ال إله إال الله وأن محمد رسول الله. 
ويشري السـيد القائد يف خطابه الذي القاه بمناسبة الذكرى السنوية 
لجمعـة رجب 1442هــ إىل أن الرسـول األعظم قد اختـار لهذه املهمة 
النبيلة والعظيمة واملقدسة شخصيًة عظيمًة استثنائية، ورجالً عظيماً 
من رجال اإلسـالم، مبينًا هذه املنزلة التي أشـار إليهـا يف حديثه النبوي 

الرشيـف، فكان مبعوثاً خاصـاً إىل أهل اليمن، بكل مـا لذلك من دالالت 
ة ومفيـدة، َحيُث يقـول: ”يف مثل هذا اليـوم وصل اإلمام  مهمـة ومعربِّ
عيلٌّ عليه السـالم إىل صنعاء- وكان قـد وصل يعني قبل 
ذلك- لكنه اجتمع بالناس يف صنعاء، وقرأ عليهم رسـالة 
رسول الله صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله التي يدعو 
فيهـا أهل اليمـن إىل اإلسـالم، فبادر الكثري إىل اإلسـالم، 
وأعلنوا استجابتهم بدون ترّدد، واستجابوا لهذه الرسالة 
املباركـة، ودخلـوا يف ديـن اللـه أفواجا، وكانـت تلك من 
املحطات البارزة يف إسـالم أهل اليمـن، وكان املبعوث يف 
هذه املهمة، هو: اإلمام عيلٌّ عليه السـالم، الذي قال عنه 
الرسـول صلوات اللـه عليه وعىل آله: (أنـت مني بمنزلة 
هـارون مـن مـوىس إالَّ أنه ال نبـي بعـدي)، بمعنى: أنه 
اختار لهذه املهمة النبيلة والعظيمة واملقدسـة شخصيًة 
عظيمًة اسـتثنائية، ورجـالً عظيماً من رجال اإلسـالم، هـو منه بهذه 
املنزلة التي أشار إليها يف حديثه النبوي الرشيف، فكان مبعوثاً خاصاً إىل 

ة ومفيدة.  أهل اليمن، بكل ما لذلك من دالالت مهمة ومعربِّ
الرسـول صلوات الله عليه وعىل آله عندما وصلت إليه رسـالة اإلمام 
نت تقريراً مختـرصاً رشح فيه إقباَل أهل  عيل عليه السـالم، التـي تضمَّ
اليمن إىل اإلسالم، ودخوَل قبائلهم- ويف مقدِّمتها: قبيلة همدان الكربى- 
يف اإلسـالم، سـجد الرسـول صلوات الله عليه وعىل آله لله شكراً، وفرح 

بذلك، وُرسَّ رسوراً عظيماً“. 
ينفـرد أهـل اليمن بخصوصيـة االحتفـال بجمعة رجـب التي تمثل 
بالنسـبة لهم عيداً يضاف إىل عيدي الفطر واألضحى، فهم يرون أن هذه 
املناسـبة لها موقعهـا ومكانتها العريقـة يف ُهــِويَّتهـم اإليمانية التي 
تربطهم بالرسـول األعظم ورسـالته املحمدية األصليـة، وتمثل محطة 
هامة لهـا حضورها املتميز يف تاريخهم عند دخولهم يف اإلسـالم يف أول 
جمعة من العام السادس الهجري، والتي تعد نقطة تحول يف تاريخ أهل 

اليمن. 
كانـت هذه الذكرى ألهـل اليمن بمثابة العيد ودرجـت العادة يف كثري 
مـن املحافظات واملدن اليمنية عـىل االحتفال بهذا العيـد الخاص بأهل 
اليمـن للتعبـري عن فرحهم بالدخول يف دين الله وشـكرهم لله عىل هذه 
النعمة مـن خالل القيام بالعديـد من املظاهر االحتفاليـة، َحيُث يلبس 
األطفال املالبس الجديدة ويتبـادل اليمنيون الزيارات ويصلون األرحام، 
كما تشهد املساجد إقامة العديد من الندوات والفعاليات الدينية واملدائح 

النبوية. 
ويشري السيد القائد (يف خطابه الذي القاه بمناسبة الذكرى السنوية 
لجمعـة رجب 1442هــ) إىل أن إحياء جمعة رجب هـو: “هذه الذكرى 
العظيمة املهمة اخرتناها ألن تكون مناسـبًة مهمًة وأََساسـية لرتسيخ 
ة اإليمانية التي هي  ة اإليمانية لهذا الشـعب العظيم، الُهــِويـَّ الُهــِويـَّ
أرشف ُهــِويَّة تنتسـب إليها الشـعوب واألمم، وتتحىل بها، وتلتزم بها، 
لتبني عليها مسـرية حياتها، والتي هـي الُهــِويَّة الجامعة، التي يمكن 
أن يجتمـع يف إطارهـا ُكــّل البرش عىل اختـالف شـعوبهم، وأعراقهم، 
ع بلدانهم، عىل  واتّجاهاتهـم، وعاداتهم، وتقاليدهم، ومناطقهـم، وتنوُّ
ُكـّل حال هي الُهــِويَّة الجامعة التي يمكن للمجتمع البرشي أن يجتمع 
ة عظيمـة ومقدَّسـة ورشيفة، هي خـري ُهــِويَّة  يف إطارهـا، وُهــِويـَّ
ـة،  يمكن أن يعتز بها شـعب، وأن يفتخر بها بلد، وأن تنتسـب إليها أُمَّ
ين،  فنحن نبارك لشـعبنا العزيز، ونسعى -إن شـاء الله- مع ُكـّل الخريِّ
مـع ُكـّل الصالحني، مع ُكـّل املسـتنريين بهدى الله ”سـبحانه وتعاىل“ 
لرتسـيخ هذه الُهــِويَّة يف شعبنا اليمني، الذي يمتاز بأصالته يف انتمائه 
لهذه الُهــِويَّة، وبمسرية حياته عىل أََساس من هذه الُهــِويَّة فيما كان 
عليـه األخيار والصالحون مـن أبناء هذا البلد جيالً بعـد جيل، وها هي 

مسؤوليتنا يف هذا الجيل لنرسخ هذه الُهــِويَّة لألجيال الالحقة“. 
مـن القيم اإليمانيـة العظيمة التي تنجـذب إليها النفوس السـليمة 
والفطرة اإلنسـانية التي ال يشـوبها أي نفاق أَو فسق أَو كفر، وهذا ما 

انجذب إليه أهُل اليمن. 
يقول السـيُد القائُد (يحفُظه اللـه) يف خطابه للعام 1443هـ «أعظم 
النعم التي أنعم الله بها عىل عباده، هي: نعمة الهداية، الهداية لإليمان، 
الهداية بتوجيهات الله وتعليماته لإلنسان يف مسرية حياته، هذه الحياة 
هي ميدان اختبار، وميدان مسـؤولية للمجتمعات البرشية كافة، والله 
”سـبحانه وتعاىل“ قال يف القرآن الكريم: {يَا أَيَُّها اْإلنسـان إِنََّك َكاِدٌح إىل 
َك َكْدًحا َفُمَالِقيِه}[االنشـقاق: اآلية6]، مسـرية الحياة هي مسـرية  َربـِّ
اختبار، اإلنسـان يواجه فيها الكثري من الصعوبات والتحديات، ويعيش 
فيهـا االختبار، أمـام التوجيهات اإللهية، أمام مـا يواجهه من تحديات 
وصعوبـات وظـروف، كيف سـيتعامل معها، واإليمان عندمـا يمنُّ الله 
ــة، أَو عىل مجتمـٍع باإليمان،  عىل شـعٍب، أَو عىل شـخٍص، أَو عـىل أُمَّ
يعترب توفيقاً عظيماً؛ ألَنَّ اإلنسـان مسريته تتجه به نحو الله ”سبحانه 
وتعاىل“، سـواٌء أكان كافراً أَو مؤمناً، مطيعاً أَو عاصياً، مرجعه إىل الله، 
مصـريه إىل اللـه، للحسـاب وللجزاء عىل مـا قدم، عىل مـا عمل يف هذه 
الحياة، عىل ترصفاته يف هذه الحياة، وهو مصريٌ محتوٌم ال مفر منه، ال 
يمكن لإلنسان أن يمتنع عنه، وال أن يفر منه، ال مفرَّ من الله إالَّ إليه». 

كتابات

أُعــثظٌئ عغ أم 
شرض تخار؟! 

ضعبر السجي 

عـىل التيـاِر املعاكس تسـعى الُهــدنة نحو 

طريق مسـدود تشـد الخطـى، وإىل ملئ قرار 

تخبـط العـدوان تحـت تهديـد صنعـاء وقرار 

قرن الشـيطان يف دائرة الال ُهــدنة والال سلم 

مكَث ابن سـلمان يعد بدأ زوال العرش وانتهاء 

الحكـم، أمـا كفـاه يف ُكـّل بلـدٍة تـرك بصمة 

تطبيـع وأذاق أهلها ويالت الُحـروب! يف اليمن 

عبَث بـأرواح املواطنـني وزاد الخنق بالحصار 

يف ظل تعثر البنود األََساسـية التي ُفرست بالال 

يشء ممـا ذكـر سـابًقا، مـا كان مـن صنعاء 

سـوى الثبات يف القـول واإلرصار عىل األهداف 

واملطالبة بالُحرية. 

حيُث وشهد تاريخ الحصار وتجربُّ الـعدوان 

وتطبيـل العالم بالسـكوت هذه األيّام سـيوًال 

برشية محمدية املبدأ وعلوية الفكر وحسينية 

الجهـاد، ترأسـتها عاصمـة العواصـم ومـن 

مختلـف املحافظـات اليمنيـة، أثبتـوا صـدق 

مطالبـني  يعرتيهـم،  خـوف  وبـال  انتمائهـم 

حقوقهم املعيشـية وتسليم رواتبهم املرسوقة 

مـن ِقبـل الرشعيـة املزعومـة، فـك الحصـار 

مطلـب، واحتجـاز السـفن مرفوض، السـفر 

للعـالج ال بُـدَّ منه وإعـادة املـغرتبني جزء من 

الحقـوق، واإلفـراج عن األرسى مـن أولويات 

السـالم، احتشـد األنصـار تحت رايـة الحرب 

حصـار، رافضنَي ُكــّل الرفض تلـك الُهــدنة 

املدعومـة بالكذب وزيـادة املـعانـاة عـن أية 

ُهــدنـة تفاخـر بها العدوان؟! وعـن أي وجٍه 

قابلـوا العالم عندما قالـوا إن حكومة صنعاء 

رفضت رفًضا قاطعاً الُهــدنة ومد يد السالم!؟

لشعبنا الحرية يف العيش تحت سيادة يمنية 

وواليـة محمدية، يحق له نفض غبار الوصاية 

األمريكية وفك القيود اليهودية، يحق لشـعبي 

العيش يف رغـد ثرواته والتمتـع فيها، يحق له 

بـرت يد من تتطاول لخرياتـه، وقطع رقاب من 

أراد الغـزو ودفنهم يف وحـل اليمن، له الحق يف 

رفض التطبيع ورفض املسـاومة بمقدسـاته، 

له الحـق يف مقارعة الباطـل وتطهري األرايض 

املقدسة من الدنس اليهودي الغاصب. 

حـٌق وواجـٌب عليـه أن يجاهـد يف الله حق 

الجهـاد، وأن يـرصخ يف وجهكم وبأعىل صوت 

أن املوت ألمريكـا، ثم ماذا بعد ُكـّل هذا الدمار 

الـذي صنعتمـوه؟! أمـا آن لقـرن الشـيطان 

ومهلكته أن تفيق من سبات التنويم األمريكي، 

ا، وأن القائـد األكرب  بـات األمـر واضًحـا ِجــدٍّ

لهذه املعركة هي واشـنطن من البيت األبيض، 

والداعم األكرب لهم األمم املتحدة ومجلس األمن 

بتغطية شاملة. 

ُهنا السـؤال يطرح نفسه: أُهــدنٌة هـي أم 

فرض ِحصار؟

ال ُهــدنـة إال بفـك حصار مطـار صنعاء، 

ال سـالم إال بدفـع مرتبات األعـوام املاضية، ال 

سـلم إال ملن يريد السلم ولن يتحّقق ذلك ما دام 

الحصار قائًما، فهذه الُهــدنُة ما زادت إال من 

معانـاة الشـعب وتجويعه، لذلك ُفـرض علينا 

ة، فالسن بالسن والبادئ  الرد بطائراتنا املسـريَّ

أظلم. 
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 [ملزمـة ـ محيـاي ومماتـي للـه] 
مـن أهمِّ الـدروس التـي ألقاها  تُعتَربُ 
اللـِه  -ِرْضـــَواُن  القائـُد  ـِهيْــُد  الشَّ
َعَليِْه- والتي ترّكز عىل تعريف اإلنَْسان 
بدوره الرئييس يف الحياة، وكيف يسّخر 
حياتَه ومماتَه لله رب العاملني، وأنه لن 
تتحّقق لإلنَْسـان هـذه الغاية إذا عرف 

الله أوالً وعبََّد نفَسه لله ثانياً. 

دسعُته لقعامام باجــاشقل الثورة 
الخغفغئ جغثًا 

ـِهيْــُد القائـُد سـالُم الله  ابتـدأ الشَّ
عليـه حديثَـه لطلبة الـدورة الصيفية 
معـرباً عـن مـدى أسـفه وحزنـه ألن 
الديـن (ديـن اللـه) ال يتم تدريُسـه إال 
يف شـهَري الـدورة الصيفيـة، وبقيـة 
السنة تذهُب يف أشياَء أُْخـــَرى، ودعا 
الطـالَب إىل االهتمـام بهـذه الفرصـة 
ولو كانـت قليلة، حيث قـال: [نحن يف 

هـذه األيـام يف العطلـة الصيفية، فرتة 
تعليـم.. ويف الواقع نحن نسـتحي من 
الله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل أن ال نعطي لتعلم 
دينه إال هامشاً من حياتنا هي: العطلة 
الصيفيـة، وبقيـة السـنة نقضيها يف 
مجـاالت أُْخــــَرى بينمـا كان الـذي 
يجـب أن يكون محـط اهتمامنا طول 
حياتنـا وعـىل طـول أوقاتنـا هـو: أن 
نتعلم ديـَن الله، نتعلم كيـف نعبد الله 
نتعلـم أوالً كيف نعرف الله ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل. ولكن لسـوء الحظ، ولشقائنا: 
أن ال نعطي لديننا إال فرتة بسـيطة من 
وقتنـا يف العام كله هي هامش السـنة 
بكلهـا، ولكن مهمـا يكن تكـون هذه 
ظروفا أو يكون هـذا واقعاً فرض عىل 
الناس، ومهما تكن فرتة قصرية فإنها 
ستكون جديرة بأن تعطي فائدة كبرية 
إذا مـا اهتمينـا، إذا ما أخلصنـا، إذا ما 
شـعرنا أوالً بالحياء من الله ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَىل. أنه: إذاً معنا ستون يوماً أو أقل 
فـأن نهمل فيها، أن نقرص، أن نتثاقل، 

أن ال نعطيهـا من االهتمـام ولو بعضاً 
ممـا يحصل مـن اهتمامنـا كطالب يف 
املـدارس الرتبويـة، نسـتحي مـن الله 

ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل فنهتم]. 

الشاغــئ افوىل لطالــإ السطط:ــــ أن 
غتزى اإلْظَسان برضا اهللا 

وأّكد -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- أن لطالب 
العلـم غايتـني، الغايـة األوىل كما قال: 
[ونحن كطالب علم يجُب أن نفهَم ملاذا 
نطلب العلم؟ الغايـة املهمة التي يجب 
أن ينشدها اإلنَْسان من ُكّل عمل صالح 
هـي: أن يحظـى برضا الله ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل، أن يحصـل عـىل رضـوان من 
الله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل.. هذه هي الغاية 
املهمـة وهذا هـو املطلب الكبـري الذي 
يجب أن ينشـده ُكّل مسـلم؛ ألن تحت 
هـذا الخري كله يف الدنيا ويف اآلخرة، ويف 
أن يحصـل عىل رضـوان اللـه يف الدنيا 
يرعاه اللـه ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل، يحوطه 
بعنايتـه يوفقـه يدافـع عنـه يرشـده 

يسـريِّ الخـري للنـاس عىل يديـه. ومن 
يحظى برضوان الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل 
يموت سـعيداً، ويبعث سعيداً آمناً يوم 
يسـرياً،  القيامـة، ويحاسـب حسـاباً 
ويأمـن يف الوقت الذي يخاف فيه خوفا 
شـديداً معظـم البـرش، عندمـا يكون 
مـن أوليـاء اللـه، وأولياء اللـه هم من 
قـال عنهم: {أَال إِنَّ أَْوِليَـاَء اللَِّه ال َخْوٌف 

َعَليِْهْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن}]. 

السطــط:  لطالــإ  الباظغــئ  الشاغــئ 
التخــعل سطى املصــام الرشغع سظث اهللا 

ولغج سظث الظاس 
القائُد -َسـَالُم  ـِهيْــُد  الشَّ وتحـدث 
اللـِه َعَليْـِه- عن الغايـة الثانية التي ال 
بـد أن تكون نصَب عينـي طالب العلم 
باللـه  االهتمـاُم  وهـي  أال  الرشيـف، 
فقـط، وبرضائـه فقط، وتـرك اللهث 
وراء املناصـب، حيـث قـال: [القضية 
الثانية: ال يجوز أن يكون َهمُّ اإلنَْسـان 
مـن وراء التعلم هو أن يكون له مكانة 

رفيعـة عنـد هـذا أو عنـد ذاك أو عنـد 
هـؤالء النـاس أو عند أولئـك، هذه من 
الحماقة أيضاً.. أهم ما يجب أن تطلبه 
وأهم رفعة يجب أن تطلبها وتنشـدها 
وأعظـم علـّو يجب أن تنشـده وتطلبه 
وتعمل عىل أن ترتقي بنفسك إليه هو: 
أن تحظى بالقرب من الله. أرفع الناس 
أعىل الناس أعظم الناس هو أقربهم إىل 

الله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل]. 
وأضـاف أيضـاً: [ومـن االسـتهتار 
باللـه وبعظمته أن ال يكون يف نفسـك 
شـعور بأن عظمتـه، بأن القـرب منه 
بـأن الرفعة يف القـرب منه بـأن العلو 
والسـمو يف القرب منه هو أعظم وأهم 
مـن الرفعـة عند النـاس، ومـن العلو 
عنـد الناس، ومن املكانـة عند الناس.. 
اسـتهتار باللـه أن تنُشـَد الرفعَة عند 
الناس، وال يكون همك أن تكون مقرَّباً 
عند الله؛ ألنـك حينئذ قد جعلت للناس 
يف نفسـك مكانة أعظم من مكانة الله، 

وجعلت الناس أعظم عندك من الله]. 

برظاطب رجال اهللا [ططجطئ ـ طتغاي وطماتغ هللا]
غةإ أن تضعَن الشاغُئ طظ ُضّض أسمالظا عغ رضعان اهللا
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ـَة رسٌّ عجيـب، يَنِبعـث مـن الشـهيد عنـد  ثمَّ
شـهادته يف سـبيل اللـه، يُعطي القضيـة العادلة 
اًء، وحضوًرا كثيفا  التي ُقِتل يف سبيلها خلوًدا َمضَّ
اً، ِرسٌّ ال يدرُكـه َمـن غلبـت عـىل قلوبهم  وُمِشـعَّ
وأرواحهـم وعقولهـم حُجـُب املاديـة الكثيفـة، 
وسواِتُر البُعد الغليظ عن الله، بل من صفت مرايا 
قلوبهـم، فأرشقـت بنور اللـه، بأشـعة البصرية 

النافذة، وأنوار الرؤية السديدة. 
يف 2004م عـاد الرئيُس السـابق عـيل عبدالله 
ا  صالح من قمة العرشين يف واشنطن، متأبطاً رشٍّ
أمريكيٍّا خطرياً، وبدأ مساراً مدمراً للشعب ولألمة، 
فأْعَلـَن الحرب عىل صعدة اليمنية، يف توقيٍت أفَهَم 
أن ألمريـكا يًدا يف إشـعاِل فتيل تلـك الحرب، وإن 
لم يشـأ أحٌد حينهـا أن يَُصدِّق هـذا االفرتاَض إال 
بعد مروِر نظائَر وأشـباٍه من الحـوادِث واألحداِث 

الالحقة. 
وتغطيـًة لحقيقـة األسـباب والعوامـل، وإثَر 
ُصـُدوِر قـراِر الحـرب، تحّركت مطابـخ التوجيه 
املعنوي، وُغَرف اإلعـالم املضلل، إلذاعة جملة من 
التناقضات، والسـخافات، التي تشهد عىل ُسْخِف 
صناعهـا، منهـا أن القرار جاء لـوأِد نبوة (نبي يف 
مـران)، ثـم يُْعَلـن الحقاً أنـه (املهـدي املنتظر)، 
ثـم قيل عنـه (اإلمـام) الذي يَُسـلِّم أتباُعـه عليه 
يف صالِتهـم، ويقولون: (السـالُم عليك يا سـيدي 
َّهات واالفرتاءات التي  حسني)، إىل غري ذلك من الرتُّ
م بها طباخوها الحقاً، واختنقـوا بدخانها  تسـمَّ

الغليظ والبليد. 
انجلـت تلـك الجولـة مـن الحـرب الظاملة عن 
استشـهاد ذلـك املزعـوم نبيـا، وَمهديـا ُمنتَظرا، 
وإماًمـا، وُدِفـن يف قـٍرب مؤّقـت، مـع سـيول من 
الشـائعات، والتضليـل حولـه، وحـول قضيتـه، 
يف ظـروٍف كانـت كفيلـة، بدفن الرجـل وحركته 
وقضيتـه إىل األبـد، لكن رسَّ الشـهادة َرسعان ما 
حلَّق ُروًحـا ينعش األجسـام الهامـدة، وُمنَطلقا 
مليـالد حركة ثوريـة جهاديـة، بات العالـم اليوم 
ُب أخماَس بداياتها يف أسداس النهايات التي  يَْرضِ

وصلت إليها. 

طا افطر إذن؟ 
إنـه ِمْصبَاُح املـرشوع الصادق.. حني يشـتعل 

بزيت الشهادة الخالد، وَوقود التضحية املتأبِّد.. 
ما هي الشـهادة؟ ومن هو الشهيد الذي وهبه 
ة له، والحضور  الله شـيئا مما لديه، وهو الِعنِْديـَّ
الحقيقـي، والُقرب منه تعـاىل، والخلوُد لقضيته، 
والربكة يف تحركه وجهـاده؟ وهل معناه الحارض 
للَمْشـهد أو املؤدِّي للشـهادة؟ وهل ذلـك يف الدنيا 
أم يف اآلخـرة؟ وهل تُفتَح للشـهيد قنواُت التعرُّف 
والحضـور مـن مقامـه الكريـم إىل واقعـه الذي 
استُْشـِهَد فيـه؟ ومـا مصاديـق ذلك مـن قضايا 
التاريخ؟ وأيُّ مقام خالد تسنَّم ذروته هذا الرباني 
الكريـم؟! وما هي الدروس والعـرب التي حريٌّ بنا 

أن نستلهمها؟

الحعادة يف الطشئ والصرآن الضرغط
وردت مفـردة (شـهد) يف اللغـة العربيـة ويف 

القرآن الكريم عىل معنيني: 
املعنى األول: الحضور، ومنه قوله تعاىل: (َفَمن 
ـْهَر َفْليَُصْمـُه) [البقـرة:185]،  َشـِهَد ِمنُكـُم الشَّ
ـَن  وقولـه تعـاىل: (َوْليَْشـَهْد َعذَابَُهَمـا َطاِئَفـٌة مِّ
اْلُمْؤِمِنـنَي) [النـور:2]، وقولـه تعـاىل: (إِنَّ ُقْرآَن 
اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوداً) [اإلرساء:78]، وقوله تعاىل: 

(َوبَِننَي ُشُهوداً) [املدثر:13]. 
واملعنى الثاني: إدالٌء بشهادٍة ُمنِبئة عن حضوٍر 
مادي أو حضـوٍر معنويٍّ ببـٍرص أو ببصرية، قال 
َّ ُهـَو َواْلَمالَِئَكُة  تعاىل: (َشـِهَد الّلـُه أَنَُّه الَ إَِلــَه إِال
َّ ُهَو اْلَعِزيُز  َوأُْولُـواْ اْلِعْلِم َقآِئَماً ِباْلِقْسـِط الَ إَِلـَه إِال
اْلَحِكيـُم) [آل عمران: 18]،، وقوله تعـاىل: (َوالّلُه 
يَْشـَهُد إِنَُّهْم َلَكاِذبُوَن) [التوبـة:107]، وهي هنا 
يف حـق أويل العلم مثالً: إدالٌء بشـهادٍة عن حضور 
معنوي يف سـاحة البصرية، أما قولـه تعاىل: (َقاَل 
ْن أَْهِلَها  ِهـَي َراَوَدتِْني َعن نَّْفِيس َوَشـِهَد َشـاِهٌد مِّ
إِن َكاَن َقِميُصـُه ُقـدَّ ِمـن ُقبٍُل َفَصَدَقـْت َوُهَو ِمَن 
الَكاِذِبنَي) [يوسف:26]، فهي إدالء بشهادة منبئة 
عن حضـور مـادي بالبرص الحـيس، ومثله قوله 

تعاىل: (ِليَْشَهُدوا َمنَاِفَع َلُهْم) [الحج:28]. 
ا، وبعبارة  ويتبنيَّ أن بني املعنيـني ارتباًطا هامٍّ
أدق، يتبني أن املعنى الثاني يرتكب من املعنى األول 
ل الشـهادة،  وزيادة، أي مـن الحضور، وهو تحمُّ
ومـن القـول بهـا، وهو أداؤهـا، وهـذا يرّجح أن 

الحضـور؛  تعنـي  األصـيل  َجذِْرهـا  يف  الشـهادة 
ا يف الشـهادة بمعنى اإلدالء  باعتباره أساًسـا هامٍّ
ـاهد، فالكثـريُ فرٌع عن  أو اإلخبـار بما عِلَمه الشَّ

القليل. 
فإذا انتقلنا إىل الُعرف الرشعي لكلمة (شهادة)، 
وجدنـا أنهـا تُطَلـُق عىل ما يـديل به الشـاهد من 
لها عن  معلوماٍت قاطعة رآها أو سـمعها، أو تحمَّ
حضـوٍر قطعي للمشـهود فيه، كمـا وجدنا أيضاً 
ـا عىل القتيل  أنهـا باتت تُْطَلُق ُعْرفاً إسـالمياً عامٍّ
يف سـبيل الله؛ حيث أُطلقت منذ أول اإلسـالم وإىل 
يومنا هذا عىل (القتل يف سبيل الله)، وأطلق وصُف 
(شـهيد) الذي يُْجَمُع عىل (شهداء) عىل (القتيل يف 
سـبيل الله)، وصار هذا مفهوًما ُمْجَمعاً عليه بني 
املسلمني جميعاً، منذ صدر اإلسالم وإىل يومنا هذا. 

سقصئ اإلذقق الحرسغ بالطشعي
ح أن اإلطالَق الرشعي لكلمة شـهيد عىل  ويرتجَّ
القتيـل يف سـبيل الله جاء منسـجماً مـع الوضع 
واإلطـالق اللغوي؛ فالقتيل يف سـبيل الله هو ذلك 
، وشـِهد به وفيه شهادًة  الذي حَرضَ املوقَف الحقَّ
قوليـة، وشـهادة عمليًة، وهـي الشـهادة بماله 
ودمـه وروحه، وهي أقوى من الشـهادة القولية، 
وبالتايل فإنه يصُدُق عليه أنه شـاِهٌد، سـواء قلنا: 
إن كلمة (شـهيد) عىل وزن (فعيـل) إحدى صيغ 
اسـم الفاعل، من ِصيَِغ املبالغـة، أو قلنا: إنه عىل 
وزن فعيل، اسـم املفعول، مثـل قتيل، أي مقتول، 
وشهيٌد هنا أي مْستَْشـَهد، مطلوب منه الحضور 
والشـهادة، أو حرضتـه العناية اإللهيـة؛ ويف كال 
الوجهني يصُدق عىل موقفه أنه شهادة، وأنه لقوة 
ذلك املوقـف، ولتكرُّره، ولفضلـه، ولخصوصيته، 

اختص باشتقاق (شهيد) عىل وزن (فعيل). 
وإذا كان اللـُه قـد نهى عن اإلرضار بالشـهيد 
بسـبب شـهادته واعتـربه فسـوقاً، حيـث قـال: 
(َوأَْشـِهُدْواْ إِذَا تَبَايَْعتُْم َوالَ يَُضآرَّ َكاِتٌب َوالَ َشـِهيٌد 
َوإِن تَْفَعلُـواْ َفِإنَُّه ُفُسـوٌق ِبُكـْم) (البقرة: 282)، 
فإن هذا الشهيد قّدَم شهادته العملية عىل موقفه 
الحق، وقضيته العادلـة، بأعىل درجات الحضور، 
ويف أعىل درجات االسـتعداد لتبعات ذلك الحضور، 

وتبعات تلك الشهادة. 
لقد قّدَم روحه التي هي آخُر ما يُمِكُن أن يطاله 
إرضار الغـري؛ تعبرياً عن حضوره الواعي واألكثف 

يف ذلك املوقف الحق. 
ولعلَّ اللـه الكريم جازى الشـهيد بأضعاِف ما 
قدَّم، فإذا كان الشـهيد قـدَّم روَحه بأن تنازل عن 
حضـوره الزائف واملؤقت يف الدنيا من أجل الله ويف 
سـبيله، فإن الله أكسـبه الحضوَر القويَّ والخالد 
والثابَت يف اآلخرة، وهيَّأ له مقام الشهادة العظيم. 
ارتبطت الشهادة إذن بعملية املوت قتالً؛ ولهذا 
ال تُْطَلق الشـهادة عىل َمْن حرض املوقَف الحق إال 
إذا قِتـل فيه، فـال تُطَلُق عـىل املجاهد الذي حرض 
املعركة وقاتل فيها ولو أبىل بالًء حسـناً؛ ذلك ألنه 
لم يلِْج باَب الخلود، ولم يستكمْل عملية الحضور 
الحقيقـي يف الدنيـا وال يف اآلخـرة؛ ألن حضـوَره 
املجـازي يف الدنيـا، وهـو البقـاُء يف الدنيـا، منَع 
عليه الحضوَر الحقيقـي والكامَل يف اآلخرة؛ وألنَّ 
الشـهادة هي أيضـا الحضوُر القـوي والفاعل يف 
عالـم الحقيقة وهو العاَلُم األُخروي، وال تكوُن إال 
ملن اختاره الله شـهيداً، وطاله القتُل يف سبيل الله 

ومن أجل إعالء كلمة الله. 

وبعثا غائني:
- أن مصطلَح الشـهادة - كما يبدو - مصطلٌح 
ُمبتََكر يف اإلسـالم، ولم يكن معروفا يف الجاهلية، 
وهـو الـذي يسـمى عنـد البالغيـني بـ(الحقيقة 
ا يف صدر اإلسـالم  الدينيـة)، وملـا صار ُعْرفـاً عامٍّ
صار أيضا ما يعرف بـ(الحقيقة الُعرفية العامة). 
- وأن هنـاك عالقـة معنوية واضحـة بني هذا 
املصطلح الديني، والعريف العام، وبني أصله اللغوي 
(شـهد)، أي الحقيقـة اللغوية لكلمة الشـهادة، 
وهـي عالقة من األهميّـة بمكان االنطـالق منها 
لبحِث نوِع الحضور واإلدالِء بالشـهادة، ومظاهر 
ذلك الحضور واإلدالء بالشـهادة، يف واقع الشهيد 
الجهادي، ويف نتائج ذلك الواقع، وتبعاته، يف الدنيا 

واآلخرة. 
- وأن عىل الطغاة واملجرمني واملعتدين أن يعلموا 
أنهـم بطغيانهـم وظلمهـم وَقتْلهـم للمصلحني 
وأعالِم الهدى والشـهداِء األبرار، إنما يساهمون - 
من حيثية الذمِّ لهـم وتقبيِح صنيعهم - يف تثبيت 
حالة الحضور واالستمراِر والرفعة والعلو للشهيد 
ولقضيته العادلة الذي يأتي يف سـياق الثناء عليه 

واإلكرام والتبجيل واإلعظام. 
... وللموضوع بقية. 
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شطسطني: اجاحعاُد افجري املتّرر «ذارق 
سعدة» وشخائض املصاوطئ تاعسث بالرد

 : طاابسات

أعلنـت وزارُة الصحـة، صبـاَح 
السبت، استشـهاد املواطن طارق 
عودة يوسـف معـايل 42 عاماً بعد 
إطالق مسـتوطن صهيونـي النار 
عليه عـىل جبل الريسـان بالقرب 
مـن كفر نعمة شـمال غـرب رام 

الله. 
أّكــد  العـربي  اإلعـالُم  وكان 
استشهاَد شـاب بعد إطالق قوات 
االحتـالل صوبـه قـرب رام اللـه، 

بزعم تنفيذه عملية طعن. 
وزعـم اإلعـالم العـربي أنه تم 
إطـالق النار صوب الشـاب خالل 
محاولتـه طعن مسـتوطن بمفك 
براغي قرب بيت إيل قرب رام الله. 
وباستشهاد الشاب معايل يرفع 
عـدد الشـهداء يف الضفـة لــ18 
شـهيداً بينهم 9 مـن مخيم جنني 

و4 أطفال. 
بدورهـا، زفـت حركـُة الجهاد 
اإلسالمي شـهيدها األسري املحّرر 
طـارق عـودة معـايل (42 عاماً)، 
الـذي ارتقى برصاص مسـتوطن 
حاقد أطلق النـار عليه قرب قرية 
كفر نعمة شـمال غرب مدينة رام 

الله املحتّلة. 
وأّكــدت الحركـة خـالل بيان 
القتـل  جرائـم  «تصاعـد  أن  لهـا 

العمد بنريان العدّو ومسـتوطنيه، 
واستهداف أبناء الجهاد وكوادرها 
وجماهـري شـعبنا لـن يثنينا عن 
الدينـي  واجبنـا  يف  قدمـاً  املـيض 
شـعبنا  عـن  دفاعـاً  والوطنـي؛ 

وأرضنا ومقدساتنا». 
الصابـر  «شـعبنا  وتابعـت: 
الوطـن  امتـداد  عـىل  املرابـط 
السليب، سيواصل معركته قابضاً 
عىل جمـر الصمـود والثبات نحو 
«ولينتظـر  والخـالص،  الحريـة 
االحتالل ما يسـوء وجهه ويقض 
املقاومـني  بسـواعد  مضاجعـه 
الذين عاهـدوا الله عىل اسـتمرار 

مسرية املقاومة». 

حركـة  زّفـت  جانبهـا،  مـن 
عـودة  طـارق  الشـهيد  حمـاس 
بالتعزية  وتقدمت  معايل،  يوسـف 
لذوي الشـهيد ومحبيـه، مؤّكـدة 
«أّن شـعبنا ومقاومتنـا الباسـلة 
سيواصلون نضالهم ضد االحتالل، 
وسـيواجهون جرائمـه املتواصلة 
بمزيـد من العمليات النوعية حتى 

زواله عن أرضنا ومقدساتنا». 
الجبهـُة  نعـت  جهتهـا،  مـن 
فلسـطني،  لتحريـر  الشـعبيّة 
يوسـف  عـودة  طـارق  الشـهيَد 
معايل، وأّكـدت الجبهة أن سياسة 
«اإلعدامات امليدانيّة» التي ينفذها 
الشـعب  أبنـاء  بحـق  االحتـالل 

الفلسـطيني لن تتوّقـف إّال بالرد 
عىل  الحازم  والكفاحي  السـيايس 

هذه السياسة. 
الشـعبيّة،  الجبهـة  واعتـربت 
أّن الصمـت الدويل عـىل انتهاكات 
محاسـبته  وعـدم  االحتـالل 
بحـق  امُلسـتمّرة  جرائمـه  عـىل 
يشـّجعه  الفلسـطيني  الشـعب 
عـىل االسـتمرار باسـتباحة الدم 

الفلسطيني. 
الـدويل  املجتمـع  دعـت  كمـا 
واملنظمات اإلنسـانيّة والحقوقيّة 
يف العالـم إىل التَحـّرك؛ ِمـن أجـل 
اتِّخاذ إجـراءات جديّة لوقف هذه 

االنتهاكات. 

إغران: طةطُج الحعرى اإلجقطغ طساسثٌّ 
لطرد بتجم سطى الربملان افُوُروبغ

 : وضاقت

أّكــد رئيـُس مجلس الشـورى 
اإلسـالمي «محمد باقر قاليباف» 
أن الربملـان األُوُروبي إذَا أراد إغالق 
نافـذة العقالنية والسـري يف اتّجاه 
وإلحـاق  اإلرهـاب  عـن  الدفـاع 
الرضر بحرس الثورة اإلسـالمية، 
َفـإنَّ مجلس الشـورى اإلسـالمي 
مسـتعد للتعامل بحزم مع أيٍّ من 

إجراءاته. 
وزار قاليبـاف، صباح السـبت، 
مقر قيادة حرس الثورة اإلسالمية 
والتقى القائد العام لحرس الثورة 
للتأكيـد  سـالمي  حسـني  اللـواء 
عـىل الدعـم والتضامن مـع هذه 
املؤّسسة الشعبيّة والثورية، وذلك 
يف اعقـاب بيان الربملـان األُوُروبي 

ضد الحرس الثوري. 
وقال خالل اللقـاء: «إن األعداء 
ليـس لديهـم معرفـة دقيقة عن 
الشـعب والحـرس الثـوري، فهم 
يظنـون أن الحـرس الثـوري هو 
قوة عسـكرية بحتة، وال يعلمون 
أن الحرس الثـوري والتعبئة جزء 
مـن الشـعب اإليرانـي»، موضًحا 
أن «عـدة ماليـني من شـعبنا هم 
أعضاء يف قوات التعبئة (الباسيج) 
والحـرس الثـوري، وهمـا قوتان 
تجسـدان اإلراَدة الوطنية للشعب 
اإليرانـي يف مجـال الدفاع وضمان 

األمن َوإزالة الحرمان». 
وأضـاف: «الشـهيد سـليماني 
يعتـرب اليـوم الشـخصية األكثـر 
شـعبيًّة بني أبناء الشعب اإليراني 
وهو كان عضواً يف الحرس الثوري 
اإلسـالمي، وهذا الخطـأ التحلييل 
مـن قبـل األُوُروبيني فيمـا يتعلق 
يجب  اإلسـالمي  الثوري  بالحرس 

تصحيحه». 
الربملـان  قائـالً: «عـىل  وشـّدد 
االقـرتاح  أن  يعلـم  أن  األُوُروبـي 
يغـري  أن  يمكـن  ال  قدمـه  الـذي 
الحقائق» وتابـع: «تنظيم داعش 

اإلرهابي كان مدعـوم ومزود من 
والنظـام  الغربيـة  الجبهـة  قبـل 
اإلرهاب  حارب  ومن  االستكباري، 
وأنهـى وجـود داعـش يف املنطقة 
هـو الحـرس الثـوري اإلسـالمي 
وال يمكـن ألُوُروبـا أن تقلـب هذه 
الحقيقة رأساً عىل عقب؛ ألَنَّ ُكـّل 
واألشـخاص  الدوليـة  املنظمـات 

العادلني يعرتفون بها». 
وأّكـد: «اليوم يدعم األُوُروبيون 
الربملـان  يدعـم  كمـا  اإلرهـاب 
األُوُروبـي زمـرة املنافقـني الذين 
اغتالـوا أكثر من 17 ألف شـخص 

من أبناء إيران األعزاء، من النساء 
واألطفال إىل الكبار والصغار». 

وقـال: «إذا اتخـذت أُوُروبا هذا 
اإلجـراء، بالتأكيد سـتكون ضمن 
يف  معهـا  ونتـرصف  اإلرهابيـني 

املنطقة عىل هذا األََساس». 
واضـاف: «ليعلموا أننـا نتمتع 
اليوم قـوة الردع، َحيُث ال تشـكل 
التهديـدات املحتملة أَو التهديدات 
وكمـا  لنـا  تهديـد  أي  الفعليـة 
يعلمون، سـنرد عليهم َوإذَا فعلوا 
شـيئاً مـا، فسـيواجهون رد فعل 

قويًا». 

250 سمًق طصاوطاً يف الدفئ 
والصثس خقل أجئعع

 : طاابسات
سّجلت املقاومُة الفلسطينيُة يف الضفة الغربية والقدس 
املحتّلتـني، 250 عمـًال مقاوًمـا خـالل األسـبوع الفائت، 
يف الفـرتة الواقعـة ما بـني 13 و19 كانون الثانـي/ يناير 

2023م. 
ووفق مرَكز معلومات فلسطني «معطى»، فقد استشهد 
8 فلسـطينيني برصاص االحتالل، وجرح 3 صهاينة، فيما 

سجلت 28 عملية إطالق نار. 
كما وثق املركز عملية طعن و11 عملية تحطيم مركبات 
ومعدات عسـكرية لالحتالل، و21 عمليات تََصدٍّ العتداءات 

املستوطنني، و5 عمليات إلقاء زجاجات حارقة. 
يف السـياق، أفادت مصـادر عربية بإصابة مسـتوطنة 
بالرصاص يف مسـتوطنة بيسـجات زئيف شـمال القدس 

املحتّلة، ويشتبه أن مصدر النريان هو مخيم شعفاط. 
وتخلل األسـبوع تفجري 16 عبوة ناسفة، و5 مظاهرات 
وانـدالع 96 نقطـة مواجهـة، وحـرق منشـأة عسـكرية 

«إرسائيلية». 

ظائُإ افطني السام: تجُب اهللا 
غسمُض لغَض ظعاَر لاسعغض اظاثاب 

الرئغج
 : طاابسات

أّكـد نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن 
«حزب اللـه متحمٌس ويعمُل ليَل نهاَر لتسـهيِل الخطواِت 

العمليِة؛ ِمن أجل انتخاب رئيس الجمهورية». 
ويف كلمٍة له خالَل حفٍل تأبيني يف مجمع سـيِد االوصياء 
يف الضاحيـة الجنوبية لبريوت، شـّدد الشـيخ قاسـم عىل 

«رضورة أن يكون الرئيس املقبل منفتح عىل الجميع». 

الطعاء جقطغ: لعق الترُس 
البعري لثّطـر اإلجرام أطظ ُأوُروبا

 : وضاقت
 

أّكـد القائُد العام للحرس الثوري، اللواء حسني سالمي، 
أنه لوال الحرس الثوري لكانت نريان اإلرهاب التي أشـعلها 

األمريكيون قد وصلت إىل األُوُروبيني ودّمـرت أمنهم. 
وحّذر القائد العام للحرس الثوري اللواء سـالمي، الدول 
األُوُروبيـة من تبعات قرار الربملان األُوُروبي األخري، ونصح 
األُوُروبيـني بعدم تكرار أخطاء املـايض َوإذَا أخطأوا عليهم 
أن يتحملوا العواقب، مؤّكـداً: «لوال الحرس الثوري لكانت 
نـريان اإلرهـاب التـي أشـعلها األمريكيون قـد وصلت إىل 

األُوُروبيني ودّمـرت أمنهم». 
املنافقـني  زمـرة  يدعـم  مـن  تـرى  وأضـاف: «اليـوم 
اإلرهابية.. استشهد أكثر من 17 ألف شخص عىل يد هؤالء 
اإلرهابيـني املنافقني، إمـا يدعمون االنفصاليـني أَو أُولئك 
الذين يدّمـرون املمتلكات العامـة، أَو أُولئك الذين ينفذون 

هجمات مسلحة ضد األبرياء». 
وأَشـاَر سـالمي إىل أنُه «كما قال ترامب بـأن أوباما هو 
مـن خلق وصنع اإلرهـاب َوأوجد هذه الظاهـرة ألول مرة 
يف البلـدان اإلسـالمية، لكن هذه النـريان كانت عىل أطراف 
أُوُروبـا، ولو لم يتـم احتواؤها، لكانت قـد انترشت يف ُكـّل 
أُوُروبـا، لكن عـادة األُوُروبيني واألمريكيـني أنهم يغريون 

دائماً مكان الجالد والشهيد والظالم واملظلوم». 
وتابع: «كمـا يعتربون الدفـاع املرشوع للفلسـطينيني 
إرهابـا والغزو الصهيوني دفاًعا مرشوًعا! ويعتربون دفاع 
الشـعب اليمني عن وحدة أراضيه وسيادته إرهاباً، ويعترب 
غزو آل سـعود وحلفائه دفاًعا مرشوًعا، وبنفس الطريقة 
يعتربون دفاع الشعب اإليراني والحرس الثوري عن قيمهم 
إرهابـا، وبينما يتبجحون بمحاربـة اإلرهاب، فهم يؤوون 

اإلرهاب». 
وَخلَُص اللواء سـالمي بالقول: «أُوُروبا وضعت نفَسـها 
يف حـرب عاملية مرتـني واليوم تشـكلت أُوُروبا جديدة عىل 
أنقـاض حـروب املـايض نفسـها، أُوُروبـا لـم تتعلـم من 
أخطائهـا املاضية وتعتقـد أنها بهذه البيانـات يمكنها أن 
تهز هذا الجيش العظيم امليلء بقوة اإليمان والثقة والقدرة 

واإلراَدة». 
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ضطمئ أخغرة

رساُة الاةعغع.. 
عط ق غريعط

ظعح جقس

قبـَل أكثـَر مـن عـام أّكـد 

يف  املشـاط  مهـدي  الرئيـُس 

مقابلٍة له عىل قناة املسـرية، 

والحـرَب  الراتـب  ِملـفَّ  أن 

عليـه  تـرشف  االقتصاديـة 

أمريـكا وبريطانيـا مبارشًة، 

تلعبان  ولندن  واشـنطن  وأن 

الـدوَر األََسـاَس يف مصـاَدرة 

املرتبات وتضييق الخناق املعييش عىل الشـعب اليمني.. 

عندها توالت السـخرياُت وعباراُت التكذيب واالستهتار 

بما قاله املشاط. 

ولكـن اليوم وبعـد أن أحرزت النقاشـاُت بني صنعاء 

والوفـد الُعماني تقدمـاٍت كبريًة يف ِملـف املرتبات وحل 

ا..  املعانـاة اإلنسـانية وتبقـت فقط ملسـاٌت قليلـة ِجـدٍّ

خرجـت أمريكا من خلف السـتار ببيانـات وترصيحات 

تدعو لتجديد املعارك وتوسيع عمليات العدوان والحصار 

وبمساعدة األمم املتحدة أَيْـضاً التي جاءت لتلغم جهود 

السالم بواسـطة إحاطٍة مغلوطٍة ملبعوثها تهدف لخلط 

األوراق والعودة لنقطة ما قبل الصفر. 

وعـىل الجهة املقابلة أصدر املرتِزقة قراراً برفع الدوالر 

الجمركـي إىل 750 رياالً بعد أقل من عام عىل مضاعفته 

مـن 250 إىل 500 ريـال.. وبعـد أن أدرك الجميع أن هذا 

القرار يهدف لخنق الشـعب وتحميله أسـعاراً باهظة يف 

السـلع األََساسـية.. خرجت بريطانيا من خلف السـتار 

بترصيحـات وبيانـات تتبنـى قـراَر رفع سـعر الدوالر 

الجمركـي، وتؤّكــد أنهـا ترغـب يف مضاعفـة معانـاة 

أبناء الشـعب اليمني وأن املرتِزقـة ُمَجـّرد أدوات لتنفيذ 

اإلمـالءات الخارجيـة عـىل مسـار قتل الشـعب حصاراً 

وتجويعاً. 

وبهذه الترصيحات والبيانات (األمريكية والربيطانية) 

يتأّكـد للجميع أن واشـنطن ولندن هما من يديران ِمَلفَّ 

التجويع والحصار ومصـاَدرة الحقوق واملرتبات.. فأين 

الساخرون من كالم الرئيس يف مقابلته مع «املسرية»؟!.

َفـإنَّهـا ال تعمى األبصار ولكن تعمـى القلوب التي يف 

الصدور.. انتهى.. وللنفاق واملنافقني بقية ال تنتهي. 

دوُر افطرغضغ الربغطاظغ غري افخقصغ دوطًادوُر افطرغضغ الربغطاظغ غري افخقصغ دوطًا
طتمث الدعراظغ 

ما زال الدوُر األمريكي والربيطاني ومنذ بداية العدوان 

وهو يقُف ضد أبناء الشـعب اليمني منحازاً للعدوان عىل 

الشـعب اليمني الحـر، بل تعمـل تلك الدول عىل إفشـال 

أيـة حلول تعالج ولو اليشء البسـيط ممـا ارتُكب يف حق 

الشـعب اليمني من عدوان وحصار ُمسـتمّر وخالل أكثر 

من ثماِني سنوات. 

الـدوُر الربيطانـي ظهـر يف املرحلـة األخرية وبلسـان 

السـفري الربيطانـي عـن دعـم بـالده لحكومـة املرتِزقة 

والعمـالء نحو رفع الدوالر الجمركي إىل 750 رياالً للدوالر 

الواحد ومسـاندة بـالده املرتِزقة والخونة، ويف طيات ما قاله سـفريها 

يظهـُر العـداء لهذا الشـعب الحـر والكريم الـذي يطمح لنيـل الحرية 

واالسـتقالل لدليٌل واضـٌح وجيل لكل أبناء الشـعب اليمنـي أن أمريكا 

وبريطانيـا وغريهمـا من الـدول الغربية ال تعمل وفـق مبادئ األخالق 

واإلنسانية كما يرّددونها يف عباراتهم وكلماتهم أمام الشعوب ويكذبون 

عىل تلك الشعوب بتلك العبارات. 

إن تاريـَخ تلك الدول أسـود يف احتالل الشـعوب ويف تدمري الكثري من 

الدول ويف إهانة وإذالل ونهب ثروات الشعوب التي تم احتاللها ولفرتات 

طويلـة ولنـا يف االحتـالل الربيطاني للجنـوب يف اليمن أكـرب دليل عن 

املرشوع الربيطاني القذر والذي يعادي ُكـّل الشعوب بدون استثناء. 

تأييـد رصيٌح وواضٌح يف ترصيحات السـفري الربيطاني لرفع الدوالر 

الجمركي وبالتايل زيادة معاناة هذا الشعب من خالل رفع أسعار السلع 

الغذائية وباألخص التي يتم اسـتريادها من الخارج، هذه الزيادة سوف 

ترفُع األسـعار وعىل حسـاب املواطـن اليمني الذي يعانـي من انقطاع 

للمرتبات ومنذ ثماني سنوات نتيجة للعدوان ونقل البنك املركزي ونهب 

ثـروات الشـعب اليمني وعدم امتالك الشـعب اليمني القـدرة الرشائية 

للسـلع َوالركود الحاصـل نتيجة للعدوان واسـتمراره يف 

حصار هذا الشعب. 

إن األمريكـي والربيطانـي مسـتمران يف تدخالتهمـا 

السـافرة يف الشـؤون الداخليـة ألبنـاء الشـعب اليمني، 

يسـتمر التدخل لتلك الدول غري األخالقية وغري اإلنسانية 

يف إفشـال أية مساٍع للحلول ومعالجة ولو اليشء البسيط 

مـن نتائج عدوانهم عىل هذا الشـعب أرضاً وإنسـاناً، إن 

الـدور األمريكي والربيطاني مشـهوٌد لـه ويف الكثري من 

ــة اإلسـالمية ومنها القضية الفلسـطينية  قضايـا األُمَّ

انحيـازه للكيـان اإلرسائيـيل املحتـّل يف احتـالل األرايض الفلسـطينية 

وارتـكاب الجرائـم يف حـق الشـعب الفلسـطيني َوبغطـاٍء أمريكـي 

وبريطانـي، مـا يحدث اليوم مـن تَحّرك بريطاني أمريكـي الهدف منه 

اسـتمرار معاناة الشـعب اليمني إلخضاع هذا الشـعب ولـو بالحصار 

االقتصادي بعد فشلهم الذريع يف الجانب العسكري واألمني. 

الـدور الربيطانـي واألمريكـي ال بُــدَّ أن يتـم رفُضه من ُكــّل أبناء 

ــة اإلسـالمية وكشـف هذا الدور  الشـعب اليمني ومـن ُكـّل أبناء األُمَّ

القذر يف دعـم أدواتهم من الحكام وامللوك العمـالء للمرشوع األمريكي 

الربيطاني الداعم للكيان الصهيوني واستمراره يف املنطقة. 

الشـعُب اليمني يحمـُل الوعَي والبصـريَة واإليماَن وفـق منهج الله 

وهو القرآن الكريم، من خالل الوعي نواجه األعداء ونفشل مشاريعهم 

التدمريية ومشاريعهم يف احتالل الشعوب الحرة. 

َة يف أن التآمُر الربيطاني واألمريكي سـوف يسـُقُط بوعي  ال ُمشـاحَّ

وتَحّرك ومواجهة أبناء هذا الشـعب وتوحد الجميع مع القيادة الثورية 

والسياسية يف مواجهة هذا املرشوع. 


