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المراوحة: ترفض  حرب»  «الحصار  حشود 

األكبر التهديد  وانتقاصها  السيادة..  كامل  يمن  في  أمنكم 


باطلة معهم  صفقة  وأية  «نواب»  صفة  منتحلي  فارين  مرتزقة  تـُعامـِلوا  ال  الدولية:  للمحافل  باطلةالبرلمان  معهم  صفقة  وأية  «نواب»  صفة  منتحلي  فارين  مرتزقة  تـُعامـِلوا  ال  الدولية:  للمحافل  البرلمان 

سام سطى شئرضاعا ذرغسًئ لاثطغر طغظاء التثغثة وتشطغًئ سطى جرائط تربه وتخارهسام سطى شئرضاعا ذرغسًئ لاثطغر طغظاء التثغثة وتشطغًئ سطى جرائط تربه وتخاره
99 غظاغر غثّضر بعاتثة طظ ضئرى شدائح السثوان وظاذصه الضثاب غظاغر غثّضر بعاتثة طظ ضئرى شدائح السثوان وظاذصه الضثاب

طرآب تخظغع الخعارغت.. والادطغض طسامرطرآب تخظغع الخعارغت.. والادطغض طسامر

شــامــل لــخــراب  جـــارك  أوصــلــت  بــســيــاســة  الســتــمــرارك  مــبــرراً  أمــنــك  تــتــخــذنَّ  ال  شــامــل  لــخــراب  جـــارك  أوصــلــت  بــســيــاســة  الســتــمــرارك  مــبــرراً  أمــنــك  تــتــخــذنَّ  ال  الــعــجــري:الــعــجــري: 
الــــــــــجــــــــــد مــــــــــحــــــــــمــــــــــل  ــــــــــــى  عــــــــــــل تــــــــــــهــــــــــــديــــــــــــدنــــــــــــا  الــــــــــجــــــــــدخـــــــــــــــــــــــــــــذوا  مــــــــــحــــــــــمــــــــــل  ــــــــــــى  عــــــــــــل تــــــــــــهــــــــــــديــــــــــــدنــــــــــــا  خـــــــــــــــــــــــــــــذوا  لــــــــــــــــــــــــألعــــــــــــــــــــــــداء:  لــــــــــــــــــــــــألعــــــــــــــــــــــــداء: عـــــــــــــــاصـــــــــــــــم  عـــــــــــــــاصـــــــــــــــم 
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الثالثاء

العدد

17 جمادى اآلخرة 1444هـ..
10 يناير 2023م

(1564)
أخبار 

شغما الثسائر الئحرغئ بطشئ 273 حعغثًا و214 جرغتًا بالصخش المئاحر وجط اجامرار اخاطاف الخغادغظ:

الصطاُع السمضغ يف الئتر افتمر غاضئَُّث خسائر تةاوزت 
12.6 ططغار دوقر جراء السثوان والتخار

ظاحطعن غسغثون ظحر الفدغتئ اإلسقطغئ لظاذص تتالش السثوان بسث سام سطى طرورعا

الةغح السسعدي غعاخض اجاعثاف املثظغني وجط تخاسث الخمئ الةغح السسعدي غعاخض اجاعثاف املثظغني وجط تخاسث الخمئ 
افطمغ.. طعاذظ وطعاجر إشرغصغ ضتغاان جثغثتانافطمغ.. طعاذظ وطعاجر إشرغصغ ضتغاان جثغثتان

 : خاص
واصـل جيش العدّو السـعودّي املجـرم، أمس االثنني، 
الجرائـم الوحشـية بحـق املدنيـني، مسـتغالً اسـتمرار 
التواطـؤ األممي التي حفزت املجرمني عـىل التوغل أكثر 
يف إجرامهم ووحشيتهم ودمويتهم، َحيُث أُصيب مواطٌن 
ومهاجـر إفريقـي، أمـس االثنـني، إثـر قصـف مدفعي 
سـعودّي عىل مديرية شـدا الحدوديـة محافظة صعدة، 
وسـط اسـتمرار االعتداءات السعوديّة العشـوائية، التي 
تؤّكــد إدمـان النظام السـعودّي عـىل ارتـكاب الجرائم 
وكذا تفضح بشكٍل أكثر مدى االنخراط األممي إىل جانب 

منظومة القتل والدمار التي تطال اليمن واليمنيني. 
وأوضـح مصـدر محـيل، أن مواطنـاً أُصيـب بجروح 
متفاوتة إثر قصف سـعودّي عىل مديرية شدا الحدودية، 
فيما أُصيب مهاجر إفريقي بقصف مدفعي سعودّي عىل 

منطقة الرقو يف مديرية منبه. 
وتأتي هذه الجريمة لتكون هي الرابعة عىل التوايل منذ 
الجمعة املاضيـة، َحيُث أُصيب، أمـس األول األحد، ثالثة 
مواطنني جـراء القصف املدفعي السـعودّي عىل مديرية 
شـدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما سـبقها بأقل من 
24 ساعة مجزرة سـعوديّة راح ضحيتها السبت الفائت 
شـهيد و12 جريحاً بنـريان جيش العدّو السـعودّي عىل 

مديرية شـدا الحدودية، كما أُصيب،الجمعة املنرصمة، 9 
مواطنـني بينهم 3 من املهاجريـن األفارقة بنريان جيش 
العدّو السـعودّي عىل مديريتي شـدا ومنبه الحدوديتني، 
َحيُث جرى نقلهم إىل مستشفى الطلح ومستشفى منبه 

الريفي. 
هذا ويتسـاقط ضحايا مدنيني بشـكٍل شـبه يومي يف 
ظل تكثيف قوات العدوان السـعودّي من اعتداءاتها بحق 
املواطنـني يف املديريـات الحدودية خالل الفـرتة املاضية 
وُخُصوصاً خالل فـرتة الُهــدنة والتهدئة، فيما تتواصل 
هـذه الجرائـم لتؤّكـد للجميع أن الوسـيط األممي صّعد 
من نسبة تواطؤه مع دول العدوان التي تمارس التصعيد 

املعمـد بدمـاء اليمنيـني، منـذ الوهلـة األوىل للُهــدنـة 
املشـتعلة، وهو األمر الـذي يجعل الوسـيط األممي غري 
معـول عليه، كما يدفع الشـعب اليمني لدعـم الخيارات 
التي من شـأنها اسـتعادة حقوقه وحماية دماء وأرواح 

أبنائه. 
يشـار إىل أن وزارة الصحـة بصنعـاء أكـدت يف بيـاٍن 
لها، قبـل أسـبوعني، أن ضحايـا االعتداءات السـعوديّة 
منذ بدايـة الُهــدنة بلغت ٣٢٥٨ عـىل األقل، بينهم ٢٨٥ 
شـهيداً منهم مهاجرون أفارقة سـقطوا جـراء القصف 
املدفعي والصاروخي لجيش العدّو السعودّي عىل املناطق 

الحدودية بمحافظة صعدة. 

 : التثغثة
كشـفت تقاريـر عـن تكبـد القطـاع 
السـمكي يف البحر األحمر خسـائر مادية 
بلغت 12 مليـاراً و649 مليوناً و872 ألف 
دوالر منـذ بـدء العـدوان والحصـار عىل 

اليمن. 
وكشـف تقرير للهيئة العامة للمصائد 
السـمكية هذه الخسـائر، خـالل املؤتمر 
الصحفـي الـذي نظمتـه الهيئـة، أمـس 
االثنـني، بالتعـاون مـع جمعية سـاحل 
تهامة التعاونية السـمكية، السـتعراض 
االنتهـاكات التي يتعرض لهـا الصيادون 
العـدوان  دول  قبـل  مـن  اليمنيـون 
ومرتِزقتهـم يف عرض البحـر األحمر منذ 

ثمان سنوات من العدوان. 
وأوضـح التقرير، أن إجمايل الخسـائر 
التـي تكبدهـا القطاع السـمكي يف البنية 
التحتيـة جراء القصـف والتدمري املمنهج 
تسـعة ماليـني و451 ألفـاً و163 دوالراً، 
ويف قوارب ومعدات االصطياد ستة ماليني 

و270 ألفاً و117 دوالراً. 
وذكـر أن اسـتمرار العـدوان والحصـار 
الجائـر والقيـود املفروضـة عىل البـالد منذ 
ثمانيـة أعوام تسـببت بخسـائر عىل توقف 
اإلنتاج السـمكي بلغت ثالثة مليارات و610 
ماليـني و64 ألفـاً و744 دوالراً، فيمـا بلغت 
خسـائر توقف املشاريع االسـتثمارية مليار 

و994 مليوناً و852 ألفاً و310 دوالرات. 
وبحسـب التقريـر فقـد بلغـت خسـائر 
املخزون السـمكي نتيجة االصطياد املخالف 
مليـارات  ثالثـة  األجنبيـة  الصيـد  لسـفن 
و675 مليـون دوالر، يف حـني بلغت خسـائر 

والخدميـة  التجاريـة  واألعمـال  األنشـطة 
املرتبطة بالقطاع السمكي 27 مليوناً و788 
ألفـاً و898 دوالراً، وخمسـة ماليـني و552 
ألفـاً و48 دوالراً إجمـايل الخسـائر املتعلقة 

بالعائدات من الصادرات. 
وحسـب التقرير الـذي اسـتعرضه نائب 
محمـد  السـمكية  املصائـد  هيئـة  رئيـس 
العميـيس، تجـاوزت خسـائر تقييـم األثـر 
دوالر،  مليـون  و940  ملياريـن  البيئـي 
والعائـدات والرسـوم املسـتحقة للدولة من 
و402 ألـف  الصيـد التقليـدي 144 مليونـاً 

و590 دوالراً. 

ولفـت العمييس يف التقريـر إىل أن إجمايل 
خسـائر رشكات التصديـر السـمكي خالل 
سنوات العدوان بلغت 226 مليوناً و501 ألف 
دوالر، مبينًا أن عدد املناطق التي اسـتهدفها 

طريان العدوان 53 منطقة. 
وعـن الخسـائر البرشيـة التـي تكبدهـا 
القطـاع السـمكي يف البحـر األحمـر، فقـد 
الغـارات  أن  التقريـر  يف  العميـيس  أوضـح 
والقصـف عىل هـذه املناطق حصـدت 273 
شهيداً بجرائَم مروعة و214 جريحاً، وتدمري 
295 قارب صيد منهـا 225 يف الحديدة و70 
يف ميـدي بمحافظة حّجـة، وكذا تدمري 150 

وسيلة نقل األسماك. 
وتناول العميـيس يف التقريـر االنتهاكات 
التي طالت الصيادين أثناء ممارستهم مهنة 
الصيـد يف سـواحل البحر األحمـر، مبينًا أنه 
تـم اختطاف ألفـني و54 صيـاداً والقرصنة 
عـىل 173 قارباً خـالل اختطـاف الصيادين 

وتعذيبهم من قبل العدوان ومرتِزقته. 
العامـة  الهيئـة  رئيـس  نائـب  وتحـدث 
للمصائد السمكية، محمد العمييس، عن أبرز 
االنتهاكات بحـق الصيادين من قبل العدوان 
واملرتِزقـة وآخرها اختطـاف ثالثة صيادين 
بينهم طفـل قبل يومني واحتجازهم ملدة 11 

يومـاً تحت التعذيـب، والجهود التـي تبذلها 
الهيئة يف التخفيف من معاناتهم. 

وخالل املؤتمر الصحفـي بحضور ممثيل 
وسـائل اإلعـالم والصحـف، تطـرق وكيـل 
محافظـة الحديدة محمد سـليمان حلييص، 
إىل التداعيـات الكارثية التـي خلفها العدوان 
بحـق رشيحة الصياديـن الباحثني عن لقمة 

عيش أوالدهم. 
واعترب ما تعرض له الصيادين من جرائم 
واختطافـات  وانتهـاكات  متعـددة  قصـف 
ومصادرة قواربهم والسطو عىل ممتلكاتهم 
وحرمانهـم من حق العيـش والحصول عىل 
رزق أرسهـم جرائـم حرب مكتملـة األركان 

ووصمة عار يف جبني مرتكبيها. 
وأوضـح الوكيل حليـيص، أن آالم ودموع 
الصياديـن التي تم عرضها يف املشـاهد التي 
وثقتها عدسات اإلعالم خالل مختلف جرائم 
قصف طريان العدوان، وهم يرصخون جراء 
مـا لحق بهم مـن أرضاٍر كبرية لن ينسـاها 

اليمنيون جيالً بعد جيل. 
ونـّدد وكيـل املحافظة باسـتمرار املوقف 
املخجـل لألمـم املتحـدة واملنظمـات الدولية 
الحقوقيـة التـي تنصلـت عن مسـؤولياتها 
اإلنسـانية تجاه ما تعرض لـه الصيادون يف 
البحـر األحمـر من جرائـم وانتهـاكات نتج 
عنها سقوط مئات الضحايا وحرمان اآلالف 
مـن العاملـني يف هـذه املهنـة مـن مصادر 

أرزاقهم. 
مقدمتهـا  ويف  الـدويل  املجتمـع  وطالـب 
العالقـة  ذات  واملنظمـات  املتحـدة  األمـم 
بتوفري الحماية للصياديـن الذين يتعرضون 
واالحتجـاز  والخطـف  اليوميـة  للقرصنـة 
من قبـل مرتِزقة العـدوان، واتِّخـاذ مواقف 

مسؤولة تجاه أوضاع الصيادين. 

 : طاابسات
بعد مـرور عـام مـن التضليـل والتزييف واسـتغالل 
الشـائعات واألكاذيب لتربير استمرار العدوان والحصار، 
االجتماعـي،  التواصـل  صفحـات  عـىل  مدونـون  أعـاد 
أمـس، التذكري بواحدة من أكرب فضائـح تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي، اإلعالمية التي تبني مدى 
سـقوطه يف وحل الكذب والتلفيق والتزوير نظراً إلفالسه 

الكبري عن امتالك الحقائق والوقائع الدامغة. 
وتمثلـت تلـك الفضيحة بقيام ناطـق تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي تركي املالكي، يف التاسـع 
من يناير العام 2022م بنرش فيديو من أحد األفالم وزعم 

أنها يف ميناء الحديدة. 
ويف مؤتمـٍر صحفي روج له العـدوان آنذاك بأنه انعقد 
للكشـف عما وصفـه بأدلٍة دامغـة عىل تحويـل القوات 
لتجميـع  مـكان  إىل  الحديـدة  ملينـاء  اليمنيـة  املسـلحة 

الصواريـخ الباليسـتية، يف إطـار اختالق الذرائـع لتدمري 
امليناء وتربير فرض القيود والحصار عىل السفن النفطية 

والناقالت املحملة بالغذاء والدواء. 
وعرض املالكي مشهداً يظهر أجزاء صواريخ باليستية 
يف مكاٍن يبدو غري معروف كما قال إنه يتحفظ عىل املكان 
يف الوقـت الحـايل، لكـن التحّقق من املشـهد عـرب األدوات 
التقنية أظهر املكان الحقيقي، فبعد التحّقق واالستقصاء 
تبني أن «املشـهد مأخوذ من فيلـم SEVERE CLEAR تم 
تصويره عام 2003م يف بداية الغزو األمريكي عىل العراق». 
ويعرض الفيديو «مذكرات املالزم األول مايك سـكوتي 
ومقاطـع فيديو صورها هو وزمـالؤه من أعضاء الكتيبة 

األوىل ملشاة البحرية». 
وقد تسـببت هذه الفضيحة حينهـا –وحتى اللحظة– 
بنشـوب سـخرية كبـرية مـن تحالـف العـدوان وأدواته 
وأسـاليبهم الكاذبة، فيما بينت تلـك الفضيحة أن تحالف 
العـدوان يعمل منذ ثماني سـنوات عىل التلفيـق والتزوير 

والتضليل للتغطية عىل جرائم عدوانه وحصاره. 
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 : خاص
أّكــد عضُو الوفـد الوطنـي املفاوض، عبـد امللك 
العجـري، أن مصلحـَة دول العـدوان تكُمـُن يف قيام 
اسـتمرار  وأن  ومسـتقرة،  مسـتقلة  يمنيـة  دولـة 
السياسـات العدائية تجاه الشعب اليمني يجعل أمن 
املنطقة معرًَّضا لتهديد ُمستمّر، يف إشارة إىل رضورة 
اسـتجابة تحالف العـدوان ملطالـب اليمنيني لتجنب 

مخاطر استمرار الحرب والحصار. 
وقـال العجري: إن «قيام دولة يمنية ذات سـيادة 
كاملـة هو أكرب ضمانة ألمن دول الجوار» يف إشـارة 
إىل املخاطـر املرتتبة عىل إرصار دول العدوان وبالذات 
السعوديّة عىل موقفها املتعنت إزاء متطلبات السالم 

الفعيل. 
وكان قائـد الثـورة السـيُد عبـد امللـك بـدر الدين 
ورعاتهـا  العـدوان  دول  أن  مؤّخـراً  أّكــد  الحوثـي 
الدوليـني وعىل رأسـهم الواليات املتحـدة األمريكية، 
مرصون عىل إبقـاء اليمن تحت الَوصايـة والهيمنة 
الخارجية، ويستكثرون عىل الشعِب اليمني الحصوَل 

عىل أبسط حقوقه، الفتاً إىل أن هذه «مشكلٌة كبرية» 
يستحيل تجاوزها. 

َوأََضــاَف العجري أن «أكـرب تهديد يمكن تصوره 
يأتـي من الدولـة منتقصـة السـيادة» يف تأكيد عىل 
أن اسـتمرار مساعي السـيطرة عىل اليمن والتدخل 
يف شـؤونه لهـا تداعيـات خطـرية عابـرة للحـدود 

والجغرافيا. 
وأّكــد العجـري أن عىل دول العـدوان أن تتعاطى 
بإيجابيـة مـع التوّجـه الوطنـي لتحقيق السـيادة 
واالستقالل إذَا كانت تريد «حماية أمنها القومي كما 
تّدعي» ُمشرياً إىل أنه ال معنى لرفض هذا التوّجـه إال 
أن هـذه الدول «تتخذ أمنها مربًّرا لالسـتمرار يف ذات 

السياسة التي أوصلت اليمن للخراب الشامل».
وكانت صنعاء قد وجهت العديد من الرسائل لدول 
العدوان يف هذا السـياق عىل امتداد السنوات املاضية، 
َحيـُث أّكـدت أكثر مـن مرة أنه ال أمن وال اسـتقرار 

للمنطقة إال بأمن واستقرار اليمن. 
ويف وقت سـابق حذر قائد الثورة السـيد عبد امللك 
بـدر الدين الحوثي والرئيس املشـاط من أن اإلرصار 

عـىل مواصلـة العـدوان والحصـار وتفويـت فرص 
السالم الفعيل ستكون له «عواقب إقليمية ودولية». 
وبرهنت مجريات السـنوات املاضية بشكل عميل 
عـىل املخاطـر التـي يواجهها أمـن واسـتقرار دول 
العدوان؛ بَسـبِب استمرار سياسـاتها اإلجرامية ضد 
الشـعب اليمني، َحيُث سـببت عمليات الـرد والردع 
اليمنية هزات كربى للنظامني السعودّي واإلماراتي، 
وال زالـت االحتماالت مفتوحة عىل املزيد من املخاطر 
يف ظـل إرصار تحالف العـدوان ورعاته عىل موقفهم 

املتعنت. 
ونرشت بعض وسائل اإلعالم خالل الفرتة املاضية 
أنبـاء تفيـد بـأن النظام السـعودّي يطالـب صنعاء 
بتقديم ضمانات لعدم تهديد أمن السعوديّة، كرشط 
لتنفيـذ متطلبـات السـالم وتلبيـة مطالب الشـعب 
ملوقف  اليمنـي، ويعترب ترصيـُح العجري توضيحـاً 
صنعـاء يف هذا السـياق، إذ ال معنى ألية اشـرتاطات 
يطرحها النظام السـعودّي ما دام ُمستمرٍّا بالعدوان 
والحصار واسـتخدام حقوق الشعب اليمني كأوراق 

ضغط وابتزاز.

 : خاص
أّكــد عضـو الوفـد الوطنـي املفـاوض، حميـد 
عاصم، أن مسـرياِت «الحصار حرب» الجماهرييَة 
التـي احتضنتهـا العاصمـُة صنعـاُء واملحافظاُت 
الحـرة، ترجمت رفض الشـعب اليمنـي لحالة الال 
حرب والال سـالم، كما عربت عـن التفاف اليمنيني 
حـول القيادة يف معركة التحّرر واالسـتقالل، داعياً 
دول العدوان إىل أخذ تهديدات وإنذارات صنعاء عىل 

محمل الجد. 
وقـال عاصـم يف حديـث للمسـرية: إن الشـعب 
اليمنـي قال كلمته يف الخـروج الجماهريي الكبري، 

األطمـاع  رفـض  يف  القيـادة  خلـف  بأنـه «يقـف 
األمريكية والسعوديّة». 

َوأََضـاَف أن املسـريات الشـعبيّة حملت رسـالة 
واضحة مفادها أن «الشعب يرفض استمرار حالة 
املراوحة واملراوغة فإما حرب وإما مفاوضات تقود 

للوصول إىل َحـلٍّ واضح». 
وجاء الخروُج الجماهريي يف مسريات «الحصار 
حـرب» بعد بـروز مـؤرشات واضحة عىل انسـداد 
أفق مفاوضات تجديد الُهــدنة؛ بَسـبِب تعنت دول 
تحالـف العـدوان ورعاتهـا الدوليني وعىل رأسـهم 
الواليـات املتحـدة التـي تـرص عىل رفـض مطالب 
الشعب اليمني املتمثلة برصف املرتبات من إيرادات 
النفط والغاز، ورفع الحصار عن املطارات واملوانئ 

اليمنية. 
وكانت صنعاء قد وجهت إنذارات شديدة اللهجة 
لتحالـف العدوان بشـأن عواقب هـذا املوقف، لكن 
بدالً عن التعاطي اإليجابي مع املطالب اإلنسـانية، 
لجـأ العـدوُّ إىل اسـتئناف املراوغـة واملماطلـِة من 
خالل االستعانة بالوساطة العمانية إلقناع صنعاء 
بالقبـول بمقرتحـات التفافية تمنـح دول العدوان 
املزيـد من الوقت لرتتيـب أوراقها يف ظـل حالة «ال 
حـرب وال سـالم» طويلـة األمـد، األمر الـذي مثل 
ا واضًحا  الخـروج الجماهريي الغاضب والكبـري ردٍّ

عليه. 
وذكر عضـُو الوفد الوطني عاصـم بأن عمليات 
كـرس الحصـار العسـكرية التـي نفذتهـا القوات 

املسـلحة العام املنرصم، كانت مسـبوقة بمسريات 
جماهريية مماثلة، مؤّكـداً أن «املسـريات الشعبيّة 
األخرية سـتكون لهـا نفس العواقب» يف إشـارة إىل 
مخاطر تجاهـل تحالف العدوان ورعاته للرسـائل 

التي حملها الخروج الجماهريي. 
وكان نائـب وزيـر الخارجيـة بحكومـة اإلنقاذ 
حسـني العـزي قـد حـذر مـن أن تجاهـل صـوت 
الجماهـري التـي خرجـت يف مسـريات «الحصـار 
الحـرب» سـيكون ترصفاً غـري حكيم مـن جانب 

تحالف العدوان سيكلفه الكثري. 
ووجهـت القيادة الوطنية خـالل الفرتة القصري 
املاضيـة العديد من رسـائل الوعيد واإلنذار لتحالف 
العدوان ورعاته بشأن عواقب اإلرصار عىل موقفهم 
العدائي أَو توّجـههم نحو التصعيد، َحيُث أّكـد قائد 
الثـورة السـيد عبد امللك بـدر الديـن الحوثي أن أي 
تصعيـد من جانب العدّو عىل املسـتوى االقتصادي 
أَو العسـكري سـيواجه بَردٍّ أكربَ وأشدَّ مما شهدته 

ُكـّل املراحل السابقة. 
وأّكـدت القواُت املسلحة أكثَر من مرة جاهزيتَها 
للتعاُمِل مع تَحـّركات العدّو ورعاته واسـتعدادها 
لتنفيِذ عملياِت اسـرتاتيجية ذات تأثري واسـع، كما 
أّكــدت أن الجبهـَة البحرية سـتكون لها أولوية يف 

املرحلة القادمة. 
وبهـذا الخصـوص دعـا عضـو الوفـد الوطني 
تحالـف العـدوان إىل «أخـذ تهديـدات صنعاء عىل 
محمل الجد» الفتاً إىل عدم وجود مساحة للمراوغة 
واملماطلـة وااللتفاف عىل مطالب واسـتحقاقات 
الشـعب اليمني «فإما سـالم حقيقـي وإما عودة 

التصعيد». 
ويجمـع املراقبون عىل أن الخـروج الجماهريي 
الكبري الذي احتضنه العاصمة صنعاء واملحافظات 
الحـرة يف مسـريات «الحصـار حرب» يمثـل تهيئة 
ملرحلـة جديدة عىل تحالف العدوان سـلماً أَو حرباً؛ 
ألَنَّ هـذه املسـريات تغلُق بـاَب املراوغـة واملماطلة 
أمام العدّو وتضُعه أماَم الخيارين الوحيدين أمامه 
وهما: تلبيُة مطالب الشعب اليمني ومعالجة املِلف 
اإلنسـاني ثم التوّجــه نحو تنفيذ بقيـة متطلبات 
السـالم العادل كإنهاء االحتالل ودفع التعويضات، 
أَو التوّجــه نحو جولة تصعيـد جديدة تعرف دول 
ًدا أنها قد تـؤدِّي إىل تداعياٍت  العـدوان ورعاتها جيـِّ

دائمٍة ال يمكُن الرتاُجُع عنها. 

ساخط: سطى دول السثوان أن تأخَث تعثغثاِت 
خظساء سطى طتمض الةث

أّضـث أن الاعثغَث جغئصى صائمًا تاى صغام دولئ غمظغئ ذات جغادة ضاططئ

طسغراُت «التخار ترب» ترجمئ رشَخ الحسإ الغمظغ قجامرار تالئ الق جطط والق ترب

السةري: اجاصرار الغمظ عع الدماظئ فطظ «الةعار» 
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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

الربملاُن غساظضُر الاَتّرضات املرغئئ ملظاتطغ خفئ «الظعاب» املرتجصئ 
يف املتاشض الربملاظغئ الثولغئ

 : طاابسات
أدانت هيئُة رئاسة مجلس النواب يف الجمهورية 
اليمنية من مقرها الرشعي والدسـتوري العاصمة 

صنعاء. 
ونّددت الهيئة بتلـك التَحّركات التي كان آخرها 
مشـاركة املدعـو سـلطان الربكانـي وعـدد ممن 
سـبق ملجلـس النـواب إسـقاط العضويـة عنهم 
لثبـوت الخيانـة العظمـى عليهم جـراء التفريط 
بسـيادة اليمن وجلب العدوان عليه، يف اجتماعات 
الجلسة العامة الـ١٣ للجمعية الربملانية اآلسيوية، 
خـالل الفرتة مـن ٨ - ١٠ يناير الجـاري يف أنطاليا 
بالجمهوريـة الرتكية، يف اسـتغالل سـافر ملعاناة 
الشـعب اليمني جراء الحصار املفروض عليه منذ 

ثمان سـنوات وعدم تمّكن أعضـاء مجلس النواب 
اليمني من الحضور. 

الربملانيـة  للجمعيـة  العـام  األمـني  وطالبـت 
اآلسـيوية بعدم التعامل مع منتحيل صفة الربملان 
اليمني، وحـذرت من التماهي مع تلـك التَحّركات 
املشـبوهة للمشـار إليهـم؛ كونهـم لـم يعـد لهم 
أيـة صفـة برملانيـة أَو قانونيـة أَو رشعية باسـم 

الجمهورية اليمنية. 
واسـتنكرت هيئة رئاسـة مجلس النواب بشدة 
تربيرات املدعو سـلطان الـربكان ومغالطاته التي 
أوردهـا يف ترصيحاته بشـأن العدوان عـىل اليمن 

وتقديم معلومات كاذبة ومضللة. 
عـات الُجرأة  وتسـاءلت: «من أيـن لهـؤالء اإلمَّ
لتربير جرائم تحالف العدوان السـعودّي اإلماراتي 

يف  يتسـكعون  وهـم  اليمنـي  للشـعب  وحصـاره 
فنـادق الريـاض وأبـو ظبـي وعـدد مـن عواصم 
العالـم، وبعيديـن ُكــّل البعد عن معاناة الشـعب 
اليمنـي وظروفـه، يف وقت تضج وسـائل التواصل 

االجتماعي واإلعالم بفضائح فسادهم». 
ودعت الهيئـة الجمعية الربملانية اآلسـيوية إىل 
عـدم التعاطي مـع منتحيل صفة الربملـان اليمني 
واتِّخاذ موقف مسـؤول تجاه تَحّركاتهم املشبوهة 
واملرضة بالشـعب اليمنـي ومصالحـه ومقدراته 
واملطالبة بدعم خيارات الشعب اليمني يف استعادة 
كامـل حقوقـه املرشوعـة، وإيقاف نهـب ثرواته 
من النفط والغاز، وتسـخريها لتحسـني الجوانب 
عمـوم  يف  املوظفـني  مرتبـات  ورصف  الخدميـة 

محافظات الجمهورية اليمنية. 

جثد الثسعَة لطئرلماظات الثولغئ بسثم الاساطض طع الفارغظ وتثر طظ سصث أغئ خفصات باذطئ طسعط

تط اإلسقن سظ تحضغض لعاء الخمعد شغ 
المثغرغئ لرشث طغادغظ السجة والئطعلئ:

صئائُض الثرغعمغ بالتثغثة تسطُظ 
الظفَري السام والاسئؤَئ لطةئعات لطرد 

سطى تخار السثوان وجرائمه

 : التثغثة
جـّدد أبناُء ووجهاء مديرية الدريهمي محافظـة الحديدة، أمس االثنني، 

إعالَن النفري العام ودعم جهود التعبئة العامة يف مواجهة العدوان. 
ويف لقاء قبيل، أعلن مدير املديرية محمد املوسـاي، تشكيل لواء الصمود 

يف الدريهمي استعداداً ألي تصعيد لقوى العدوان واملرتِزقة. 
وأَشاَر إىل جهوزية أبناء املديرية يف تنفيذ أية خيارات توّجـه بها القيادة 
الثوريـة واملجلـس السـيايس األعىل للـرد عىل تصعيـد العـدوان واملرتِزقة 

والحصار املفروض عىل اليمن. 
واعترب املوسـاي، اسـتمرار الحصار جريمة حرب هدفهـا تجويع وقتل 
الشعب اليمني بعد أن ُمني تحالف العدوان بهزائم يف مختلف جبهات العزة 

والكرامة. 
واسـتنكر خذالن املجتمـع الدويل يف إيقاف العـدوان ورفع الحصار الذي 

يفرضه تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي براً وبحراً وجواً. 
وحذر بيان صادر عن اللقاء دول العدوان من عواقب أي تصعيد عسكري 
يف أية جبهة وبأي شكل، وكذا عواقب استمرار الحصار وحجز سفن الوقود 

والبضائع والسلع. 
واعترب البيان اسـتمرار الحصار حرباً ستواجه برد فعل عسكري سيؤثر 

ويوجع تحالف العدوان بشكل غري مسبوق وال متوقع. 
وأّكـد البيان رضورة رفع الحصار املفروض عىل مطار صنعاء دون قيد 
أَو رشط أَو انتقـاص ورصف رواتب املوظفني من عائدات الثروات النفطية 
والغازيـة املنهوبـة، ُمشـرياً إىل أن حصـول املوظفني عـىل رواتبهم حقوق 

مستحقة ال تقبل االنتقاص وال املساومة. 
ولفت بيان اللقاء إىل وقوف الشـعب اليمنـي إىل جانب القيادة التِّخاذ ما 
يلـزم لردع العدوان ويف ما تراه مناسـباً من خيـارات إليقاف العدوان ورفع 

الحصار. 

السسضرغُئ الثاطسئ تثااُط دورًة تأعغطغًئ لـ55 سائثًا:
 إتثى بمار صرار السفع السام

طتطغئ بظغ تحغح تتغغ ذضرى طغقد الجعراء وتضرم شرجان 
الاظمغئ والساططني يف املسح الحاطض

 : طاابسات
أقامت قيادُة املنطقة العسـكرية الخامسـة، 
أمـس االثنني، حفـل اختتـام الـدورة التأهيلية 
الــ٣٤ لـ٥٥ مـن املغرر بهـم، العائدين إىل صف 

الوطن. 
ويف الحفل، الذي حرضه رئيس املركز الوطني 
اعتـرب  املرونـي،  عبدالغنـي  العقيـد  للعائديـن 
مسـؤول العائدين يف املنطقة الخامسـة، العقيد 

عبدالعزيـز عريج، عودة املغـرر بهم إحدى ثمار 
قرار العفـو العام، الذي أصدرته القيادة الثورية 

والسياسية العليا. 
فيما أَشـاَرت كلمة املركز الوطني السـتقبال 
العائديـن، التـي ألقاها العقيـد رشف القاعدي، 
إىل أن عـودة املغرر بهم إىل صف الوطن يعّرب عن 

مدى وعيهم بزيف وتضليل العدوان ومرتِزقته. 
بدورها، أَشـاَرت كلمة هيئة االسـتخبارات، 
التـي ألقاهـا النقيـب خالـد محمـد العصيمي، 

العـدوان  وأن  للجميـع،  يتسـع  الوطـن  أن  إىل 
ومرتِزقته سـريحلون عّما قريـب بتالحم أحرار 
الشعب اليمني إىل جانب أبطال القوات املسلحة، 
وسينترص الشعب اليمني عىل الغزاة وأدواتهم. 

يف حـني أوضحـت كلمة املشـاركني يف الدورة 
أنهـم اسـتفادوا ممـا تلقـوه فيها مـن دروس 
ومحـارضات قيّمة، عّززت مـن وعيهم الوطني 
بمخاطر قـوى العدوان واملحتّلـني وأدواتها عىل 

اليمن. 

 : طاابسات
أحيا املجلـس املحيل بمديرية بني حشـيش، 
أمـس االثنـني، اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة 
بفعالية ثقافية تحت شعار «فاطمة أم أبيها». 

ويف الفعاليـة التـي حرضهـا عضـو مجلس 
الشـورى فضل مانع، ووكيـل محافظة صنعاء 
مانع األغربي، أّكــد وكيل أول محافظة صنعاء 
حميد عاصم، عىل أهميّة التمسـك بنهج فاطمة 
ة اإليمانية لدى املرأة  الزهراء وترسـيخ الُهــِويـَّ
ملواجهة الحرب الناعمة، واألسـاليب الشيطانية 

ــة.  التي ينتهجها األعداء الستهداف األُمَّ
وشـّدد عـىل رضورة العـودة الصادقة لنهج 
رسول الله وآل بيته وااللتزام بتعاليمه املستمدة 
مـن أوامر اللـه يف ُكـّل شـؤون الحيـاة، ومنها 
وضع املـرأة يف مكانتها الصحيحـة التي خصها 
الله بها، داعياً املرأة اليمنية لالقتَداء بالزهراء يف 

الصرب والعطاء والصمود. 
من جانبه أشار مدير املديرية راجح الحنمي، 
إىل أهميّة اقتَداء املرأة اليمنية املسـلمة بالنماذج 
األرقى التي أرادها الله لها يف ُكـّل شؤون الحياة، 
والتي سـطرها الله سـبحانه وتعـاىل يف القرآن 
الكريم، مسـتعرضاً محطات من حياة السـيدة 

فاطمة الزهراء عليها السالم. 
وأّكــد أهميّـة السـري عـىل نهـج الزهـراء، 
وتحصني املرأة من أخطـار الحرب الناعمة التي 

ــة اإلسالمية.  يشنها الغرب عىل األُمَّ
وعـىل هامـش الفعاليـة التـي تزامنـت مع 
اليـوم العاملـي للتطوع، كرمت جمعيـة القطاع 
الشـمايل والرشقي واملجلس املحيل بمديرية بني 
حشـيش، فرسان التنمية من ماسحني ومدخيل 
البيانات عىل جهودهم املبذولة يف تنفيذ املبادرات 

املجتمعية واملسح امليداني الشامل باملديرية. 
وخـالل التكريم أّكــد وكيـل أول املحافظة، 

أهميّـة املسـح امليدانـي الشـامل لبلـوغ تنمية 
حقيقيـة يف مختلـف القطاعات؛ بَهـدِف خدمة 

املواطن. 
وأَشـاَر إىل أن تكريـم فرسـان التنميـة مـن 
الشـكر  إطـار  يف  يأتـي  ومدخلـني  ماسـحني 
والعرفـان للجهـود التـي قامـوا بها يف املسـح 
الشـامل والهادف إىل تحقيق تنمية مسـتدامة، 
الفتاً إىل إصدار كتيب عن االحتياجات األََساسية 
للمحافظـة كان اللبنـة األوىل يف تنظيـم أعمـال 

الجمعيات، ومنح الرتاخيص لها. 
وأوضـح بأن قيادة السـلطة املحلية تسـعى 
لرتكيـب مضخات تعمـل بالطاقات الشمسـية 
بـدالً من الديـزل، مؤّكـداً احتيـاج املحافظة إىل 

مشاريع مياه وآبار ارتوازية. 
وطالـب الوكيل عاصم، الجهـات املختصة يف 
الحكومـة إىل تبني قـرار بمنع اسـترياد الزبيب 
وغـريه مـن املـواد الزراعيـة، لتشـجيع ودعـم 
زراعتها ومزارعيها املحليـني، وكذا منع تهريب 

املبيدات وإيصالها بطرق غري قانونية إىل البلد. 

الجـاد  والعمـل  الجهـود  تضافـر  إىل  ودعـا 
واملسـؤول لتنفيذ موجهات قائد الثورة لتحقيق 
التنميـة املحليـة وتعزيـز قيـم العطـاء وغرس 

ثقافة مجتمعية، تسهم يف النهوض بالتنمية. 
مـن جهته أشـار مديـر املديريـة إىل احتياج 
املديرية للعديد من الخطط املستقبلية واملشاريع 
الخدميـة، الفتاً إىل أهميّة أعمال املسـح الدقيقة 
والشـاملة يف وضع الخطط والدراسـات لتنفيذ 

املشاريع التنموية. 
وأشـاد بـدور فرسـان التنميـة املتطوعني يف 
تفعيـل العمل التعاونـي وتحفيز جهود املجتمع 
عـىل املشـاركة يف تنفيـذ املبـادرات املجتمعيـة 
الذاتيـة، مبينًا أن املسـح سـيقدم خدمة لكافة 

رشائح املجتمع يف عزل وقرى املديرية. 
بدوره اعترب مدير العالقات واإلعالم بجمعية 
القطـاع خالـد املالحي، أن التكريـم يمثل حافزاً 
معنوياً لفرسـان التنمية لتعزيز دورهم يف دعم 
مجاالت التنمية املحلية وحشد املزيد من الجهود 

لتحقيق نهضة تنموية. 
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الازاعرات الشاضئئ تاعاخض يف تدرطعت وططالئاٌت بطرد اقتاقل وأدواته

طثغظئ سثن تشرق بـ «املةاري» وجثٌط حسئغ غحّثد التخاَر سطى شساد تضعطئ املرتجصئ

 : طاابسات
تواصلـت، أمـس االثنـني، أعمـاُل االحتجاجات 
الشـعبيّة الغاضبة يف محافظة حرضموت؛ للتنديد 
بفسـاد حكومـة املرتِزقـة يف ظل تدهـور األوضاع 
املعيشـية والخدمية وارتفاع وترية االنفالت األمني 
الـذي يرتتب عليه جرائـم يومية يرتكبهـا املرتِزقة 
ورعاتهم بحق املواطنني واألبرياء، فضالً عن حرب 

التصفيات التي تطال املواطنني. 
وبعد أن شـهدت مديريـة «القطـن» بمحافظة 
حرضموت، أمس األول األحد، احتجاجات غاضبة، 
تواصلت، أمس االثنني، التظاهرات الشـعبيّة، فيما 
طالـب املحتجون برحيل حكومة املرتِزقة ورعاتهم 
القائمـني عـىل إدارة املحافظة بسياسـتي الرتويع 

والتجويع. 
ورّدد املتظاهرون خالل املظاهرة شـعارات تنّدد 
بأزمة االنفالت األمني، مسـتنكرين تنصل حكومة 
املرتِزقـة عن القيام بمسـؤوليتهم يف ضبط الوضع 
األمني ومالحقة املجرمني والعصابات التي تصادر 

ممتلكات وأرواح املواطنني. 
إىل  خروجهـم  بمواصلـة  املتظاهـرون  وتوعـد 
شـوارع املديريـة حتـى وضـع َحـّل جـذري لهذه 

األزمة التي يدفع املواطنون البسطاء تبعاتها. 
وتأتـي هـذه التظاهرات بعـد أن وصلـت حالة 
أعـىل  إىل  األمنـي  واالنفـالت  املعيـيش  االنهيـار 

مستوياتها، وآخرها مقتل وجرح خمسة أشخاص 
إثـر هجـوم نفذته عصابة مسـلحة، أمـس األول، 
عـىل محل مجوهرات يف مديريـة القطن بمحافظة 

حرضموت. 
وتعرضـت محـالت «باحشـوان» لبيـع الذهـب 
واملجوهرات يف «سوق النساء» بـ مديرية «القطن» 
إىل هجوم مسـلح شنته عصابة مسـلحة، وقد أَدَّى 
الهجوم إىل مقتل شـخصني، واحٌد منهما من أفراد 
العصابـة، فيمـا أُصيـب ٣ مـن العاملـني يف املحل 

بجراح خطرية. 
وتعيـش محافظة حرضموت –عـىل غرار باقي 
املحافظـات واملناطـق املحتّلـة– عىل وقـع واحدة 
من أسـوأ أزمات االنفالت األمني تزامناً مع انتشار 
مخيـف للعصابـات املسـلحة، وكذا تصاعـد حالة 
االنهيار املعييش والخدمي، وهـو األمر الذي يؤّكـد 
انكشـاف مخّطـط االحتـالل السـعودّي اإلماراتي 
املحتّلـة  واملناطـق  املحافظـات  إدارة  يف  املتمثـل 
إلشـغال  وذلـك  والرتويـع،  التجويـع  بسياسـتي 
املواطنني عن األجندات واملخّططات التي تتوسع يف 

فرضها دول العدوان. 

 : طاابسات
املحتّلـة  عـدَن  مدينـُة  تعيـُش  فيمـا 
وسَط أشـباح األزمات يف املواد األََساسية 
وغالء فاحش وُمسـتمّر يف أسـعار السلع 
وانعدامهـا معظـم األحيـان، شـكا عدٌد 
من سـكان محافظة عدن، أمس االثنني، 
مـن اسـتمرار غـرق املدينـة وطرقاتهـا 
باملجـاري ومياه الـرصف الصحي يف ظلِّ 
صمـت مطبـق لسـلطات املرتِزقـة التي 
تتبادل االتّهامات وتنشغل بنهب الثروات 

وتعميق أنابيب الفساد. 
وتـداول نشـطاء عدنيون عـىل مواقع 
تظهر غرق  التواصـل االجتماعي صـوراً 
شوارع مديرية الشيخ عثمان ومديريات 
أُخرى بمياه الـرصف الصحي، مبينني أن 
تلك الحالة ُمستمّرة منذ عرص أمس األول 
األحد، وحتى كتابة هذا الخرب، فيما تناقل 

النشطاء صوراً أُخرى تظهر غرق مديرية 
«دار سـعد» بمياه املجـاري محذرين من 
تحّول الشـوارع إىل بيئـة ناقلة لألمراض 

الخطرية. 
يأتي ذلـك كله يف ظلِّ صمت سـلطات 
فصائل املرتِزقة املتناحرة املنشغلة بحرب 
التصفيات وسـباق النفوذ والبسـط عىل 
وتقديـم  ـة  والَخاصَّ العامـة  املمتلـكات 
الخدمات لالحتـالل، يف ظل تزايد األزمات 
وتنوعهـا بمرور األيّام التـي يتداول فيها 
مسؤولو املرتِزقة املناصب لجني املكاسب 
عامـة،  الشـعب  معانـاة  أنقـاض  عـىل 

ة.  واملواطنني يف املناطق املحتّلة َخاصَّ
هذا وتسـتمر أزمة الغاز املنزيل يف عدن 
املحتّلـة، َحيـُث تعيـش أزمـة خانقـة يف 
مادة الغاز املنزيل منذ حوايل شـهر تزامنًا 
مـع ارتفـاع جنونـي يف أسـعار السـلع 
والخدمـات الرضوريـة، فيمـا تتصاعـد 
األزمة بشهادات نقلها نشطاء عن وكالء 

بيع الغاز املنزيل يف املدينة املحتّلة. 
واتهم مواطنون ونشطاء منتحل صفة 
«محافظ عدن» يف حكومة الخونة املرتِزق 
أحمد مللـس، بالوقـوف وراء هذه األزمة، 
مشـريين إىل أن قرار املرتِزق مللس بشـأن 
إضافة وكالء جدد للغاز املنزيل يف شـهر ٤ 
مـن العام املنرصم ٢٠٢٢م، دون دراسـة 
اآلليـة الجديدة أَو زيادة حصة املدينة من 
قبل الرشكة، تسـبب بحالـة إرباك كبرية 
وأدَّى إىل انـدالع أزمات ُمسـتمّرة يف مادة 

الغاز املنزيل. 
مـدى  لتؤّكــد  األزمـة  هـذه  وتأتـي 
تمسـك دول العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي ومرتِزقتـه بخيارهـم يف إدارة 
املناطـق واملحافظات املحتّلة بسياسـتي 
إلخضـاع  وذلـك  والتجويـع،  الرتويـع 
املواطنني إلمالءات دول العدوان ورعاتها، 
وتمريـر مخّططاتهـم الراميـة إىل نهـب 

الثروات وإنهاك اليمن والشعب. 

بسث اظضحاف طثّطط السثوان بإدارة المتاشزات المتاّطئ بسغاجاغ الاةعغع والاروغع:

بالاجاطظ طع اجامرار افزطئ الثاظصئ شغ طادة الشاز المظجلغ:

وجط تعترات وخرسات ُطسامّرة شغ طثاطش المتاشزات والمظاذص المتاّطئ:

الترُب الخاطائ بني افدوات تسعد إىل تسج 
باغاغال صغادي طرتِجق طعاٍل لقخقح

 : طاابسات
تتواصُل حرُب النفوذ السـعودّي 
اإلماراتـي املعَمـد بدمـاء املرتِزقة، 
َحيُث عادت، أمـس االثنني، الحرب 
الصامتة بـني املرتِزقة يف محافظة 
تعـز، بالتزامن مع رصاعات شـبه 
يف  عسـكرية  وتوتـرات  ُمسـتمّرة 

املحافظات الجنوبية املحتّلة. 
وبحسـب وسـائل إعالم موالية 
قيـادي  اغتيـل  فقـد  للعـدوان، 
حـزب  قـوات  يف  رفيـع  عسـكري 
«اإلصـالح» املرتـِزق، أمس االثنني، 
يف مدينـة تعز الخاضعة لسـيطرة 

مرتِزقة وخونة اإلخوان. 
وبحسـب وسـائل إعالم موالية 
للعـدوان ونشـطاء يف مدينـة تعز 
املحتّلـة، َفـإنَّ القيادي العسـكري 

يف قـوات مـا يسـمى محـور تعـز 
السعواني،  وديع  لإلصالح،  التابعة 
اغتيل عىل يد أحد أقربائه املسلحني 

املنتمني لنفس املحور. 
فتـَح  القاتـل  أن  وأوضحـت، 
نرياَن سـالحه عىل القيادي املرتِزق 
بالقرب  مروره  لحظة  السـعواني، 

من جامع السـعيد وسـط املدينة، 
قتل عىل إثرها مبارشة. 

اللحظـة،  حتـى  يكشـف  ولـم 
أسـباب ودوافع االغتيـال، إال أنها 
تأتي يف وقت تشـهد فيه املحافظة 
حملـة تصفيات يف صفوف قيادات 
للعدوان،  املوالية  املرتِزقة  الفصائل 
النفـوذ  رصاع  يف  تتوغـل  والتـي 
وسباق السيطرة الدائر بني الرياض 
وأبوظبي، واملعمـد بدماء املرتِزقة، 
َحيُث تشـهد املناطـق واملحافظات 
املحتّلـة رصاعـات ُمسـتمّرة بـني 
سـعودّي  تفاهـم  وسـط  األدوات 
إماراتـي عـىل إدارة تلك الرصاعات 
وإطالـة أََمِدهـا، بما يسـهل لدول 
الغزو واالحتالل تمرير مخّططاتها 
عىل دمـاء املرتِزقة، وعـىل أنقاض 

معاناة الشعب اليمني. 

تصعق اإلظسان تثغظ جرائط واظاعاضاِت 
طرتجصئ السثوان افطرغضغ السسعدي باسج

 : تسج
أدان مكتـُب حقـوق اإلنسـان االنتهاكات 
التـي تمارسـها مليشـيات تحالـف العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي وفصائله بحق 
املواطنني يف املناطـِق املحتّلة بمحافظة تعز، 

وحالة االنفالت األمني التي تعيُشها. 
واستنكر مكتُب حقوق اإلنسان بمحافظة 
تعز يف بياٍن تلقت صحيفة (املسـرية) نسخًة 
منه، الجريمَة املروَّعة التـي ارتكبها مرتِزقُة 
العدوان باختطاف وقتل املواطن قاسم أحمد 
حسـن الزبيدي، قبـل أربعة أشـهر بمنطقة 
الرتبة مركز مديرية الشمايتني الواقعة تحت 

سيطرة مرتِزقة العدوان. 
وأّكــد املكتـب قلقـه الشـديد مـن حالة 
االنفـالت األمنـي وتدهـور األوضـاع بمدينة 
الكارثيـة  وانعكاسـاتها  وضواحيهـا،  تعـز 
عىل الوضع اإلنسـاني يف تلـك املناطق، والتي 
أضحـت مرسحـاً لجرائم القتـل واالختطاف 

والتعذيب للمدنيني. 
وأَشاَر إىل أن مرتِزقة العدوان أخفوا جريمة 
اختطـاف وقتـل املواطـن الزبيـدي وروجوا 

لشائعة اختطافه يف منطقة الحوبان. 
وعرب مكتب حقوق اإلنسـان عن األسـف 
لتفاقم االنتهاكات والجرائم يف نطاق سيطرة 
العـدوان واملرتِزقـة بالتواطـؤ مـع الجهات 
األمنية فيها، والتي وصلت َحــّد االستهداف 

املتعمد للمدنيني بالقتل والتهديد. 
واعترب مـا يحـدث يف تلك املناطـق جرائم 
حـرب وانتهـاكات سـافرة للقانـون الـدويل 

لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني. 
وحّمـل البيان مرتِزقة العدوان املسـؤولية 
الجنائيـة والقانونيـة عن كافـة االنتهاكات 
التـي يتعـرض لهـا املواطنون.. داعيـاً كافة 
املنظمـات الدوليـة واملحليـة املعنية بحقوق 
رصـد  يف  بمسـؤوليتها  القيـام  إىل  اإلنسـان 
وغريهـا  الجريمـة  هـذه  وإدانـة  وتوثيـق 
ومالحقـة مرتكبيهـا حتـى تطالهـم أيـدي 

العدالة. 

سئر سظ صطصه طظ تثععر افوضاع افطظغئ واجامرار تالئ اقظعغار الثثطغ والمسغحغ:
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دراسة  

 : سئاس الجغثي* 
«اللـه أكـرب، املـوت ألمريـكا، املـوت إلرسائيـل، 
اللعنـة عىل اليهود، النرص لإلسـالم»، ذلك الشـعار 
والرصخة املدوية التي أطلقها الشهيد القائد السيد 
حسـني بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه- عام 
٢٠٠٢م، وال تزال حارضة حتى هذه اللحظة، والذي 
أفهم وحـذر الجميع من مطامع الغـرب، وأمريكا 
املسـتعمرة الغازية يف اليمن، وحذر الرئيس اليمني 
أنه سـيلقى مصري شـاه إيـران، إذَا ما انسـلخ عن 
شـعبه، وبالفعل القى مصريه املحتوم، وسـيواجه 

ُكـّل متسرت بأمريكا املصري ذاته. 
اغتيل السـيد الشهيد حسـني بدر الدين الحوثي، 
حرقاً بالقنابل مـع عائلته ومجموعة من الجرحى 
يف جبـل مـران، بعد حـرب دامت أكثر مـن ثمانني 
يومـاً عام ٢٠٠٤م بعد أن سـطروا َكثرياً من مالحم 
البطولة والشجاعة التي ما زالت يف ضمائر الرشفاء 

درساً لإلباء والصمود. 
استشـهد السـيد القائـد، َوبقيت جـذوة الثورة 
ــة القـرآن، وأكمـل املسـرية  وروح الجهـاد يف أُمَّ
الظافرة السـيد القائد عبد امللك بـدر الدين الحوثي 

-أعىل الله مقامه- َوزاد الله يف انتصاراته. 
اسـتمرت اليمـن وأبنائهـا كما عهدهـا األحرار 
مقاومـة، وأصيلـة يف أحلـك الظـروف، والحصـار 
املطبق، وهـي تخوض غمار املعارك الرشسـة غري 
مكرتثـة للعدة والعديد، وأسـلحة العدوان املتطورة 

ترسم النرص والعز والكرامة بدماء أبنائها. 
 

طعصُع الغمظ
تقع اليمن بني السعوديّة وسلطنة عمان، وتطل 
عـىل مضيق باب املنـدب أحد أهم املعابـر املائية يف 
العالم، وتشـرتك مع السـعوديّة بنحو ٢٠٠٠ كيلو 
مرت من الشـمال، بينما تحد اليمن من جهة الرشق 
سلطنة عمان، وتشرتكان بحدود يبلغ طولها ٢٨٨ 

كيلو مرتاً. 
عىل مسـافة الجبهة البحرية لليمن والتي، تقدر 
بحـوايل ٢٥٠٠ كيلـو مـرت، وتطل عىل بحـر العرب 
وخليج عدن من الجنوب، والبحر األحمر من الغرب. 
ويطـل موقـع اليمن البحـري عـىل مضيق باب 
املنـدب أحـد املضائق املائيـة املهمـة، ويعترب عنق 
الزجاجة بالنسـبة للبحر األحمر، َويتحكم بالطرق 
التجارية بـني الرشق والغرب، َحيـُث يمر عرب باب 
املندب يوميٍّا ما نسـبته ثالثـة ماليني وثالثِمئة ألف 
برميل نفط بما نسـبته ٤ ٪ من الطلب العاملي عىل 
النفـط، وتمـر عربه إحـدى وعرشون ألف سـفينة 
سـنوياً، أي أن الشـحنات التجارية التـي تمر عرب 
املمـر تعادل عـرشة باملئة من الشـحنات التجارية 

العاملية. 
وهـو يحتـل املرتبـة الثالثـة عامليٍّا بعـد مضيق 
هرمـز، ومضيق ملقـا، ومما يضاعف مـن أهميّة 
موقـع اليمـن انتشـار جـزره البحريـة يف مياهـه 
اإلقليمية عىل امتداد بحر العـرب، والخليج والبحر 

األحمر. 
هذه األسـباب وغريها جعلت مـن اليمن موضع 
رصاع محـيل وإقليمي ودويل؛ كونهـا تتحكم بأهم 
املعابر املائية يف العالم، وبذلك من يسيطر عليه يعد 

العباً مهماً عىل مستوى املنطقة والعالم. 
 

أجئاب تتالش السثوان سطى الغمظ 
ال تجـرؤ أيـة دولـة، أَو تحالـف عىل اسـتهداف 
اليمـن ما لم يكن هناك ضوء أخـرض، أَو أوامر من 
االسـتكبار والصهيونيـة العامليـة، بل واملشـاركة 

الفعلية من قبلهم. 
بعـض األسـباب تطرقنا لهـا، واآلخـر يكمن يف 
األطماع، وعملية نهب الثروات، وكثرة الجزر الغنية 
باملـوارد الطبيعية، والبيئـة الحيويـة ومواقع تلك 
الجـزر يف الرصاع، ومدى تأثريها عىل النقل البحري 

سلباً وإيجاباً. 
ويبقـى مـن أهم األسـباب هو تغييـب حارضة 
اليمـن املقـاوم، والقضـاء عليـه، ال سـيَّما وهـو 
يتصدر املشـهد اليوم يف التصدي للعدوان َويفشـل 
أجنـدة االسـتكبار والصهيونية العامليـة والعدوان 
جـاء بأوامـر فوقيـة، بل حقيقـة العـدوان تكمن 
يف املشـاركة الفعليـة وامليدانيـة لـكل مـن أمريكا 
وبريطانيـا وفرنسـا وجميـع قـوات الناتو يضاف 
إليها مشايخ الخليج والكيان الصهيوني والسودان 

ومرص واألردن والقائمة تطول. 
ومـع فـارق اإلْمَكانيات والقـدرات حّقق أنصار 
اللـه نرصاً يفـوق التصـور والخيال، حتـى أصبح 
األعداء بموضع السخرية حول ما يسمى «بعاصفة 

الحزم» التي استمرت أكثر من ثمان سنوات. 
الحروب التي اسـتهدفت اليمـن كثرية، وكّل من 
تورط بها أعلن عـن خطئه وهزيمته أمام الصمود 
والبأس اليمني، سـواًء من األجانب أَو العرب أمثال 

مرص وغريها. 
معـادالت جديـدة فرضها أنصـار اللـه أضافت 
للمحـور رونقاً وعـزاً مثل دخول النفـط يف معادلة 
الحصار، وإيقاف نهب ثروات اليمن، وكذلك عملية 
اسـتهداف البنى التحتية، وقتل األطفال، واألعمال 
اإلجرامية والوحشـية التي تمارسها قوى العدوان 
مقابل استهداف املنشآت النفطية والحيوية لقوى 
العدوان ورفع شعار الرضبة بالرضبة -والصاروخ 

بالصاروخ. 
 

الُعــثظُئ العحئ
الظـروف واألحـداث العاملية والصـرب والصمود 
وقـوة االقتـدار اليمنـي هـي التـي أجـربت الدمى 
املتَحّركة من دول العدوان ومشغليها من االستكبار 
والصهيونية العاملية أن تذهب إىل الُهــدنة الهشـة 
التـي حاولت قوى العدوان أن تسـتثمرها يف عملية 
اسـتنزاف «ألنصار الله» وأن تدخـل اليمن يف املزيد 
مـن الفتـن والتمزق حتى يـزداد ضعفـاً ووهناً يف 
الوقت الذي تسـتمر فيـه قوى العـدوان بمصادرة 
وتنهب  ديمغرافيـاً  أرايض اليمـن وتجـري تغيـرياً 

ثرواتـه النفطيـة والطبيعية األُخرى وتقـوم ببناء 
قواعـد عسـكرية ومشـاريع اقتصادية يحرسـها 

العمالء َواملرتِزقة. 
وبالقـدر الـذي تحّقـق لقـوى العـدوان بعـض 
األهداف خـالل هذه الفـرتة أَيْـضاً اسـتثمر اليمن 
املقـاوم تلك الُهــدنة، َحيُث رفع من قدراته وعدته 
وعديده، ولعل االستعراض العسكري األخري كشف 

عن بعض القدرات التي تقلب املعادلة. 
واليـوم األخوة «أنصار الله» ومن تجحفل معهم 
وجميع أبنـاء اليمن الغيارى أمـام فرصة ربما لن 
تتكّرر تتمثـل بااللتقاطة التاريخيـة لتلك الفرصة 
وسـط األحـداث العامليـة، وأزمـة الطاقـة وأجواء 
الحـروب ومسـارح العمليات بأن يفرضـوا العديد 
من املعادالت، ويحّققون أصعب أهدافهم من خالل 
التصعيد، واستهداف منشآت الطاقة لدول العدوان، 
أَو اسـتهداف الناقـالت، أَو القواعـد األمريكية، أَو 
الصهيونيـة القريبة قبالة فك الحصار، وانسـحاب 

قوات العدوان من جميع األرايض والجزر اليمنية. 
وخـالف ذلـك َفـإنَّ البحـر األحمر وبـاب املندب 
سيبقى مغلقاً أمام ناقالت الغاز والنفط الذاهبة إىل 
أُوُروبا وشتائها القارص يف ظل أزمة غري مسبوقة، 
ال سـيَّما وأن اليمن اليوم ليست وحدها، بل تنتمي 
إىل محـور مقاوم وعمق اسـرتاتيجي كبري لديه من 

القدرات الكبرية. 
اليمن اليـوم قادر عىل إغالق بـاب املندب وقادر 
ة ميناء إيالت  عىل أن تدك صواريخه وطائراته املسريَّ
وتل أبيب كما هي تحرق أرامكو َوالقواعد األجنبية 
يف جيبوتي أَو مايل أَو البحرين وحتى الكويت وكذلك 
اسـتهدافها ملطـارات اإلمارات وتشـل حركة النقل 
مـن الرشق إىل الغرب وعموم غرب آسـيا، وتعصف 
برؤوس األموال واملنظمات املاسونية والصهيونية، 
وأوكار التجسـس والتآمر التي تتخـذ من اإلمارات 

وكراً لها. 
وبـكل ثقة أقول إن اليمن قادرة لوحدها أن تؤثر 

وبشكل كبري عىل املعادلة والنظام العاملي. 
نعم سـتكون التضحيـات كبرية، ولكـن املنافع 
واملكاسـب أكثر وأكرب، ال سـيَّما، وأن اليمن ليست 
وحدهـا، ولن ترتك وحدهـا إذَا ما قـّررت املواجهة 
الكـربى ونقض الُهــدنة الهشـة التـي تجعل من 
قـوى العدوان تنسـحب وتسـحب مرتِزقتها معها 
باملزيد مـن الضغط والعمليـات النوعية، وأن تعلن 
أنصار الله، ذلـك جهاراً ونهاراً قبالة ما يحصل من 

خروقات تقوم بها قوى العدوان. 
إن عمليـة اإلضعـاف والتضعيـف ونـرش الفتن 
والتمزيـق ونهـب الثروات جارية عـىل اليمن خالل 

تلك الُهــدنة الهشة ويبقى القرار لليمن املقاوم. 
إن دور اليمـن املقـاوم لن ولم يخـَف، وال يمكن 

ــة  تجاهلـه، فهـي حـارضة يف ُكــّل قضايـا األُمَّ
مميـزاً،  دومـاً  وحضورهـا  واملصرييـة،  املركزيـة 
ويشـار له بالبنـان رغم ما تعيشـه اليمن من قتل 
ودمار وحصار ومعارك رشف حّررت فيها األرايض، 
ودافعت عـن أهل اليمـن وعن أعراضهـم وقيمهم 
وثرواتهم، وقد اكتشف كثري من املغرر بهم من أهل 
اليمن صدق وأحقية «أنصار الله» وعدالة قضيتهم 
يف الدفاع عن اليمن، وأهلـه دون تمييز، أَو فارق يف 
منطقـة، أَو مذهب، أَو فكر، وقد قدم «أنصار الله» 
خرية الرجال ألجل اليمن وليس لهدف شـخيص، أَو 

دنيوي.
يمـن الحضـارة والتمـدن والرقـي، ال يمكن أن 
تغيـب، فهي املحببة إىل قلب رسـول الله -صىل الله 
عليه وآله وسلم- وإىل قلب أهل بيته وأصحابه الغر 

امليامني -عليهم السالم-. 
يمن صايف الصفا أحد رايـات الحق املنصورة لن 
تغيب وهي اليـوم يف وجدان وقلب وضمري ُكـّل حر 
وغيور.. يمن الفصاحة والكرم واإليَمـان والتقوى 

والشجاعة والبسالة. 
اليمـن وسـيناريوهات العـدوان يف الفرضيـات 
حارضة، وبقوة وسنتطرق إىل ذلك الدور البطويل يف 

الحلقات القادمة بإذن الله. 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس

التطصئالغمظ واملسرية الصرآظغئ
 (12) 

شرضغات لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ.. شرضغات لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ.. 

 تصغصُئ السثوان تضمظ شغ 
المحارضئ الفسطغئ والمغثاظغئ 

لُضضٍّ طظ أطرغضا وبرغطاظغا 
وشرظسا وجمغع صعات الظاتع 
غداف إلغعا طحاغت الثطغب 

والضغان الخعغعظغ والسعدان 
وطخر وافردن والصائمئ تطعل

 الغمظ الغعم صادر سطى 
إغقق باب المظثب وصادٌر سطى 

أن تثك خعارغثه وذائراته 
المسغَّرة طغظاَء إغقت وتض أبغإ 

وصادر سطى إتراق أراطضع 
َوالصعاسث افجظئغئ شغ جغئعتغ 

َأو طالغ َأو الئترغظ وتاى 
الضعغئ وضثلك اجاعثاشعا 
لمطارات اإلطارات وحض ترضئ 

الظصض طظ الحرق إلى الشرب 
وسمعم غرب آجغا
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 : طتمث خالح تاتط 
يعـد سـوُق الخميس يف منطقـة التحرير 
بالعاصمة صنعاء أحد األسـواق األسـبوعية 
التـي تعـرض فيـه العديـد مـن املنتجـات 
العاليـة،  الجـودة  ذات  املتنوعـة  املحليـة 
َحيـُث يحـوي السـوق عـىل أنـواع وأصناف 
متعـددة من العطور، والبخـور، واملنظفات، 
والعصائـر، واملخلـالت، والشـطة واملالبس، 
النسـائية،  والحقائـب  واإلكسسـوارات، 
باإلضافة للعسـل، والتمر، والسـمن البلدي 
والحلـوى،  واملعجنـات  املركـب،  والطحـني 
وكلهـا منتجـات محلية مصنوعـة من مواد 

خام محلية. 
ويعترب سـوق الخميس نافـذة للمنتجات 
املحلية، وسـاحة عرض لألرس املنتجة، التي 
صمدت، وجعلت من الظروف الصعبة جرس 

عبور نحو االكتفاء الذاتي. 
سـوق  إدارة  يف  املطـاع  يـرسى  وتقـول 
الخميـس: إن السـوق فتح مسـاحة لعرض 
ـة األرس املنتجة، مؤّكـدة  املنتج املحيل َخاصَّ
أن السـوق يعمل عىل تشـجيع األرس املنتجة 
وتحفيزهـا عىل اإلنتاج، مشـريًة إىل أن هناك 
إقبـاالً وتزايداً كبـرياً من قبـل األرس املنتجة 
لعـرض منتجاتها يف السـوق، لدرجة أن يتم 
التنـاوب والتدوير بني األرس لكل األسـبوع، 
نظـراً لعـدم وجـود أماكـن؛ بَسـبِب ضيـق 

السوق. 
وتوضـح املطاع أن إدارة السـوق تخطط 
لفتـح أسـواق يف ُكــّل مديريـات العاصمة، 
مشـريًة إىل أنهـم يقومـون بعمليـة املسـح 
ملعرفـة عـدد األرس املنتجة يف ُكــّل مديرية، 
وأن هناك مقرتحاٍت إلقامة سـوق يف حديقة 
السـبعني، وآخـر يف حديقة الثـورة، لعرض 
وبيـع املنتجـات املحليـة، عـىل أن يكـون يف 

املستقبل سوقاً دائماً لألرس املنتجة. 
مـن جانبها، تبني نـوال الرشيف صاحبة 
املنتجـات  أن  محليـة،  مالبـس  منتوجـات 
املحليـة تمتـاز بجـودٍة عاليـة، وأسـعارها 
ا، مؤّكـدًة أن سـوق الخميس  مناسـبة ِجـدٍّ
خـدم املنتج املحيل بشـكٍل كبـري، وأن إقبال 
املسـتهلك اليمني عىل رشاء املنتجات املحلية 
يف تزايٍد ُمسـتمّر، مطالبة بإيجاد سوق دائم 
للمنتجـات املحلية، وأن يكـون هناك دعاية 
وإعـالن للمنتجات املحلية أسـوًة باملنتجات 

املستوردة. 
بدورها تشـري وفاء مبارك وهي مصممة 
إكسسـوارات، إىل أن جودة منتجاتها عالية، 
وهي أفضل من املستورد كونها شغل يدوي، 
وخاماتهـا مختارة من املواد املمتازة «الخرز 
والكرسـتال»، وهو ما يجعـل اإلقبال عليها 

َكبرياً. 
وتقول مبارك إن الصعوبات التي تواجهها 
هـي عـدم توفـر املـواد الخـام ذات الجودة 

العالية، وتأمـل أن يتطور املنتج املحيل حتى 
نكتفـي ذاتياً، ويتم التصديـر للخارج، َحيُث 
توّجـه الشكر ملؤّسسـة بنيان التنموية عىل 
مـا تقوم بـه من جهود يف سـبيل دعم األرس 

املنتجة من خالل إيجاد سوق الخميس. 
 

طعاد خام طتطغئ 
هديـل ردمان من مبادرة (يٌد بيد.. تكاتف 
وبنـاء) تشـري إىل أن منتجاتهـا املكونـة من 
عصائـر ومخلـالت وشـطة وعشـار مـواد 
وهـي   ،٪  ١٠٠ وطبيعيـة  محليـة  خامهـا 
أفضـل  أنهـا  مؤّكــدًة  عاليـة،  جـودة  ذات 
مـن املسـتورد، لخلوها مـن املـواد املضافة 
والصناعيـة، موضحـًة أن املسـتهلك اليمني 
يقبـل عىل املنتجات، وأن هنـاك عدم تعاون، 
أَو مساندة من الجهات الحكومية مع املنتج 
املحيل، ولذلك َفـإنَّها تدعو إىل إيجاد تسـويق 

حقيقي للمنتجات املحلية. 
أما أمانـي املداوري من منتجـات قنوان، 
فتؤّكـد أن منتجات مؤّسسـة قنوان محلية، 
ومنها الطحني املركـب الذي يحتوي عىل ٨٠ 
٪ مـن الحبوب املحلية بأنواعهـا وأصنافها، 
وأن هنـاك إقبـاالً كبرياً عـىل رشاء منتجات 
ـة الطحـني املركب  مؤّسسـة قنـوان وَخاصَّ

والذي يتواجد لهم عدة نقاط بيع. 
وتضيف املداوري أن الوعي لدى املستهلك 
بدأ ينضج أكثـر وأكثر، وهو ما الحظناه من 

تزايد اإلقبال عىل منتجات قنوان. 
الشـيخ  يقـول  متصـل  صعيـٍد  وعـىل 
إسـماعيل محمد الشـامي أحد زوار سـوق 
الخميـس، إن املنتـج املحـيل أفضـل بكثـري 
من املنتج املسـتورد، ُمشـرياً إىل أنه يحرص 
عىل زيارة السـوق ُكـّل أسـبوع وأنه يشرتي 
الطحـني املركـب باسـتمرار كونـه يحتوي 
عـىل حبـوٍب محلية (دخـن، وذرة شـامية، 
وذرة رفيعة، وشـعري)، مؤّكــداً أنها حبوب 
سـليمة وصحية ونظيفة، وليس لها أرضار 
صحيـة بعكس الدقيق األبيض الذي يسـبب 
ارتفـاع الكوليسـرتول، والضغـط والقولون 

والسكري. 
 

تظفغث تعجغعات صائث البعرة
بنيـان  بمؤّسسـة  اإلعـالم  إدارة  مديـر 
التنموية، رشـاد الفضيل، يشري إىل أن سوق 
الخميس هـو ترجمة عمليـة ملوجهات قائد 
الثور السـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي 
-يحفظه الله- السـيد القائد يف تحويل األرس 
املسـتضعفة الكريمـة من حالة االسـتجداء 
إىل مرحلـة اإلنتـاج واالعتمـاد عـىل النفس 
والعطاء، وهو يمثـل الخطوة واملرحلة األوىل 
لـألرس املنتجة التي تلقـت التدريب والتأهيل 
للوصـول إىل اإلنتاج املريض الذي يمثل البديل 
عـن املنتـج الخارجـي، ُمضيفاً أن السـوق 
عبـارة عن نقطـة تسـويقية ملنتجات األرس 

املنتجة وتشـجيعها والرتويج ملنتجاته، كما 
أن السـوق فرصة عملية لدراسـات الجدوى 
ملشاريع األرس قبل الدخول لألسواق الدائمة، 
مؤّكــداً  والتطـور،  والتوسـع  واالسـتقالل 
وجـود قصص نجاح لبعض األرس التي بدأت 
مـن السـوق، وانتهـت بمرشوعهـا الخاص 

والناجح. 
ويشـري مديـر إعالم بنيـان إىل أن سـوق 
الخميس سـاعد عـىل نرش ثقافة اسـتهالك 
املنتـج املحـيل واإلنتـاج وتخفيـض فاتورة 
االسـترياد، ُمضيفاً أن املنتـج املحيل هو من 
األرض الطيبة التي قال الله عنها الله: (بَْلَدٌة 
َطيِّبٌَة َوَربٌّ َغُفوٌر)، مؤّكـداً عىل جودة املنتج 
املحيل العالية، والقيمـة الغذائية والصحية؛ 

ألَنَّه بدون تعديالت وراثية. 
ويواصـل الفضيـل: «ولـو عدنـا قليًال إىل 
املـايض اللتمسـنا أهميّـة املنتـح املحيل من 
خـالل طريقـة التعامل مـع ُكــّل املنتجات 
البلدي التـي عرفت بأنها عالج مثل العسـل 
والسمن والبيض ومختلف منتجات الحبوب 
وغريها، مشـريًة إىل أن بقية املنتجات تحتاج 
إىل وعـي مجتمعـي لإلقبال عىل اسـتهالكها 
جـودة  ذات  أصبحـت  كونهـا  واقتنائهـا؛ 
منافسـة ُخُصوصـاً بعـد العمل التشـاركي 
التكاميل الواسع لجميع الجهات ذات العالقة 
وجمعيـات-  ـة  وَخاصَّ وأهليـة  -حكوميـة 
املواصفـات  حسـب  والتصنيـع  باإلنتـاج 
املبيعـات  حركـة  أن  مؤّكــداً  واملقاييـس، 
للمنتج املحيل ينتج عنها تطوير وتحسني يف 

الجودة بشكٍل ُمستمّر.. 
ويقـول الفضيـل: «بفضـل اللـه أصبـح 
لدينـا منتجـات محليـة تغلبـت يف جودتهـا 
عىل املنتجات املسـتوردة مـن ناحية الجودة 
إىل أن تشـجيع  واملتانـة والتكلفـة، ُمشـرياً 
هـذه املنتجات ستتحسـن بعون اللـه باقي 
اإلنتاجات حتى تكون هي البديل األفضل عن 
املستورد، منوًِّها إىل أهميّة التكاتف والتعاون 
بـني جميـع الجهـات الحكوميـة والقطـاع 
الخاص ومنظمات املجتمع املدني يف املرحلة 
القادمـة لدعـم وتشـجيع اإلنتـاج املحـيل؛ 
بَهدِف تخفيض فاتورة االسـترياد وعكسـها 
إىل الداخـل والوثـوق بجـودة اإلنتـاج املحيل 

والتَحّرك املجتمعي الواسع نحو اإلنتاج. 
 

دسط وتحةغع املظاب املتطغ 
محمـد الحرضمـي من دوعـن محافظة 
حرضموت، يشري إىل أنه يبيع العسل والسمن 
والتمـر الحرضمـي والسـقطري منـذ أربع 
سـنوات يف سـوق الخميس، مطالباً الجهات 
املعنية بتشجيع ودعم املنتج املحيل والرتويج 
له يف وسـائل اإلعالم، داعياً املستهلك اليمني 
اإلقبال عىل رشاء املنتـج املحيل؛ كونه أفضَل 

من املستورد وجودته عالية. 
أمـا إبراهيـم محمـد عبدالله -أحـد زوار 
السـوق- فقد عرب عـن ارتياحه بمـا يراه يف 

السـوق مـن منتجاتـه محلية، ُمضيفـاً أنه 
تفاجأ بما رآه؛ كونها أوَل زيارة يل إىل السوق. 
املحـيل  املنتـج  أن  إىل  إبراهيـم  ويشـري 
أفضل من املسـتورد، وهو أوىل من املنتجات 
أنه سـيحرض مع أفراد  املسـتوردة، مؤّكـداً 
الرتويـج  غيـاب  معاتبـاً  للسـوق،  أرستـه 
اإلعالمي للسـوق وللمنتج املحـيل، ومطالباً 
إلزام وسـائل اإلعالم بالرتويج للمنتج املحيل 

واإلعالن املجاني. 
أمـا عمر األكـوع بائع منتجـات صابون 
وشامبو وزيوت طبيعية، فيشري إىل أن املنتج 
املحـيل يعاني مـن عدم الرتويج لـه إعالمياً، 
ا.  رغم جودته العالية وأسعاره املناسبة ِجـدٍّ
ويدعـو األكـوع الجهـات الحكوميـة إىل 
إيجاد سـوق دائم للمنتجات املحلية، ولألرس 

املنتجة والرتويج لها عرب وسائل اإلعالم. 

جعق الثمغج بأطاظئ الساخمئ..جعق الثمغج بأطاظئ الساخمئ..
ظاشثٌة لاسعغص المظاب المتطغ ودسط افجر المظاةئ
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َعئَُّئ افظخار شغ وجه التخار 
بطصغج سطغ السططان 

صـرب األحـرار وإن طـال أمـده، ال يدل 
يـدل  وال  َواالسـتكانة  الخضـوع  عـىل 
للمعتديـن  والرضـوخ  االستسـالم  عـىل 
والرضـا بحصارهـم وطغيانهـم، وإنمـا 
هـو بمثابـة إعطـاء املعتديـن فرصـة يف 
مراجعـة حسـاباتهم وإسـقاط أقنعتهم 
التي يتخفون وراءها بأنهم دعاة للسـالم 
حقوقهـم  لليمنيـني  سـيعيدون  وبأنهـم 
املسـلوبة وأولها املرتبات ورفـع الحصار 

وإيقاف العدوان. 
جـرت العديد مـن املفاوضات التي طال 
أمدها والشعب اليمني يتطلع إىل االنفراجة 
وانقشـاع غمامـة العـدوان الطاغي، لكن 
هيهـات للذئـاب الباغية واملاكـرة أن تفي 

باملواثيق التي تم االتّفاق عليها؟ 
فحق الشعب اليمني يف استعادة رواتبه 
ورفـع الحصار عنـه يف نظرهـم حق غري 

مرشوع ومستحيل! 
أما نهب ثروات الشعب واستغالل جزره 
وأراضيـه ومقدراته فهو أمر مرشوع لهم 

وأمٌر مسّلم به. 
ثمان سنوات عاشـها الشعب اليمني يف 
ظل عـدواٍن خبيث لـم يُبق ولم يـذر، ذاق 
خالله الشـعب اليمني أبشـع أنواع الظلم 
واالضطهـاد، مـن قصـف بشـتى أنـواع 
ا وحصـار بـري  األسـلحة املحرمـة دوليّـٍ
وبحـري وجـوي خانق، وقطـع للمرتبات 
ونقص يف الدواء والغذاء، ناهيك عن الدمار 

الذي طال مؤّسساته وبناه التحتية. 
لقـد بلـغ صـرب الشـعب عـىل الحصار 
ـة بعـد توظيـف  والعـدوان مبلغـه، َخاصَّ
املعتديـن واملنافقني لحالـة الفقر والجوع 
والحاجـة التـي يعيشـها الشـعب اليمني 
بفعل العدوان والحصار يف إشعال الفتنة يف 
أوساط الشارع اليمني ولجوئه إىل زعزعة 
األمن واالسـتقرار يف املناطـق املحّررة عرب 

تشغيله ألبواقه يف الداخل لتأليب املواطنني 
باستخدام املعاناة التي أحدثها العدوان يف 
أوسـاط الشـعب اليمني، والتـي ال تقاس 
بشـدة معانـاة املواطنني يف جنـوب اليمن 
الذي يسـيطر عليـه العـدوان ويتحكم يف 
أسـعار االحتياجات الرضورية للمواطنني 

ويتالعب بها حسب هواه ومصالحه. 
 خـروج اليمانيـني يف جميع السـاحات 
العـدوان  لقـادة  ومعـربة  قويـة  رسـالة 
وأدواتهـم وأبواقهـم يف الداخـل والخارج، 
مفادهـا أن حالـة الال سـلم والال حرب يف 
ظـل حصار ظالم وقطـع للمرتبات، حالة 
غري مقبولة، وبأن خيار الحسم ال بد منه، 
فقـد دفع الشـعب ثمنه من دمـه وأبنائه 
ومالـه وثرواته، ولم يعد لديه أي يشء يعز 
عليـه أن يقدمه يف سـبيل الله ويف سـبيل 
االنتصـار عـىل الطغـاة، وتحقيـق العـزة 
والكرامـة والحرية يف جميـع ربوع اليمن 

العزيز، والعاقبة للمتقني. 

طحروُع صاظعن طظع المساطقت الربعغئ والاعخغئ افعط طحروُع صاظعن طظع المساطقت الربعغئ والاعخغئ افعط 
ططَعر غتغى حرف الثغظ

 ال يخفـى عـىل أحد مـن أبناء املجتمع اإلسـالمي 
ما يُجـرُّه نظـاُم التعامل بالربا من ويـالت وعواقب 
وآثار وأبعاد سـلبية عىل املجتمعات، األمر الذي نحن 
بحاجة إليه هو الحرص عىل اتِّخاذ أنظمة َوإجراءات 
بديلـة عن التعامـالت الربوية منسـجمة مع القرآن 
ام  الكريم والسنة النبوية، وباملناسبة تم قبل عدة أَيـَّ
انعقاد فعالية ملناقشة مرشوع قانون منع املعامالت 
الربوية بمشاركة واسعة من قيادات الدولة وحضور 
ممثلـني عـن القطـاع املـرصيف والتجـاري للخروج 
برؤيـة موحدة حيال مـرشوع القانون َوالذي تنطلق 

أََساسـياته ومبادئـه مـن ثوابت ونصـوص القـرآن الكريم وذلك 
حرصاً من القيادة السياسـية والثورية عىل االلتزام بمنهج رشع 
الله مما يعرب ذلك أَيْـضاً عن رغبٍة حقيقية يف بناء الدولة اليمنية 
الحديثة القائمة عىل نظام اقتصادي إسـالمي قوي بعيًدا َوخالياً 
من املعامالت الربوية بكافة أشـكالها َوالتي تسـبب بدورها عبئاً 

ثقيالً عىل كاهل الحكومات واملجتمعات واألفراد.
فاللـه سـبحانه ال يحـرم شـيئاً إال لحكمة ويقني بـأن العمل 
بذلك اليشء املحـرم والتعامل به إنما هـو ملصلحٍة أرادها املرشع 
ـة، ومما ال شـك فيه أن عامل االضطرابات  ومنفعًة وصالحاً لألُمَّ
يف الجانب االقتصادي يعترب من أسباب التعامل بالربا وأن الركود 
االقتصادي َوزيادة البطالة والشلل الذي يسود املجتمع يف حركته 
ونشـاطه سـبب آخر من أسـباب التعامل بالربا وأن من أسـباب 
اتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء هو التعامل بالربا َوأن تكدس 
املـال واحتـكاره واكتنازه من قبل فئٍة محدودة من الناس سـبٌب 
منه هو التعامل بالربا وأن من أسباب تعطيل رأس املال وجموده 
وحبسه دون حركٍة يف ميدان السوق هو التعامل بالربا وأن الغالء 
الفاحش يف األسـعار أَيْـضاً سـبباً من أسـباب املعامالت الربوية 
َوالتـي يكون أطرافها أصحاب رؤوس أموال كبرية من يفرتضون 
عىل التجار املدينني زيادة الفوائد عىل األموال املقرتضة منهم األمر 
الذي يضطر معه التجار إىل رفع األسعار تعويضاً عما دفعوه من 

فوائد ألرباب املال «ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َقالُوا إِنََّما اْلبَيُْع ِمثُْل الرِّبَا».
وذلك مما يسـبب اإلخالٍل بالتوازن االقتصـادي دوليٍّا ومحلياً، 
وكّل ذلـك يُعـزى إىل أن عمليـات االقرتاض بالربا أصبحت سـهلة 
ومنظمـة عـىل مسـتوًى عاٍل مـن الدقـة وعىل مسـتوى دويل يف 
جانـب املعامالت البنكية واملرصفية األمـر الذي يُخرج النقود من 
وظيفتها األصلية كأَداة للتبادل ومعيار لقيمة السـلعة إىل وظيفٍة 
أُخرى أَدَّت بها إىل أن أصبحت سـلعة تباع وتشـرتى وهذا هو عني 
الربـا، ولذلـك أصبـح صاحب رأس املال ال يكلف نفسـه مشـقة 
الكسـب أَو العناء أَو التَحّرك أَو أن يؤسس الستثمارات ومشاريع 

اقتصاديـة تنتفع بها املجتمعات بل يلجأ بديالً عن ذلك إىل تجميد 
رأس املـال مفضـالً الربح السـهل والرسيع من خـالل جعل املال 
مسـخراً للَدين فقط ومنتظراً للفائـدة أَو الربح، فال 
نشـاط وال استثمار وال حركة وال عمل وال مال يدور 

يف السوق وال عمال يعملون.
ونتيجة لتلك اآلثار االقتصاديـة الكارثية الناجمة 
األزمـات  تسـبب  َوالتـي  الربويـة  التعامـالت  عـن 
واإلخـالل  املعيشـة  مسـتويات  يف  واالضطرابـات 
بالتوازن االقتصادي جاءت الحكمة من تحريم الربا 
وقد أصبح من يتعامل به كالذي يتخبطه الشـيطان 
مـن املس وجـاءت اآليـة الكريمة رصيحـة بالحرٍب 
مـن الله ورسـوله ضد املرابـني، وجاء يف آيـٍة أُخرى 
مـا يوضح محق الربـا وعدم حلول الربكة يف املـال، وإزاء التهديد 
والوعيـد اإللهـي نالحظ جليٍّا انعـدام الوعي يف أوسـاط الكثريين 
ممـن يتعاملـون بالربا وذلك لضعـف الوازع الدينـي وعدم الثقة 
بالله والخضوع ألوامره سـبحانه، فنرى من الناس من يتسـاهل 
ويهمـل َويتغابـى عما جـاء من وعيد وجـزاء وعقـاٍب يف القرآن 
الكريـم، والكثري ممن يتعاملون بالربا يدس رأسـه يف الرتاب غري 
مباٍل بحرمة الربا واآلخر يصم أذنيه وال يلقي باالً وال يعترب لجزاٍء 
أَو حساٍب أَو حرٍب من الله سبحانه الذي أمر عباده املؤمنني برتك 
حتـى ما بقي من الربا، فلنحـذر من الوقوع فيما يغضب الله فال 
نغرت بزيادة مال أَو زيادة ربح يأتي من الربا، فتلك خسارة ال ربح، 
فال يغرّن أحد إمهال الله وصربه فالله سبحانه يقول: «َفَلّما نَُسوا 
َما ذُكـُروا ِبِه َفتْحنَا َعَليِهـْم أبواب ُكـّل ْيشٍء َحتـى إذَا َفِرحوا ِبَما 

أُوتوا أخذنَاُهْم بَْغتًة َفِإذَا ُهْم ُمبْلُسوَن».
ولذلـك َوإزاء ما تـم طرحه َفـإنَّي اسـتنكر إحـدى التوصيات 
التي خرجت بها الفعالية املشـار إليها بداية املقال َوالتي تتحدث 
عـن «أهميّة تجنب اتِّخـاذ أي قرار أَو إجراء يتعلـق بالنظام املايل 
واملـرصيف لتفـادي أي رضر أَو عواقب سـلبية ال يمكن تداركها»؛ 
ألَنَّنـا بهذه التوصية سـنظل نـدور يف حلقٍة مفرغة، وباملناسـبة 
أويص القيـادات املعنيـة واملسـؤولة برضورة األخـذ باإلجراءات 
واألنظمـة البديلـة عن التعامـالت الربوية والقضاء عـىل التبعية 
االقتصادية لكثري من الدول التي تتعامل بالربا والرسعة يف إصدار 
قانون منع املعامالت الربوية واللجوء إىل حلول وبدائل أُخرى كأن 
تخضـع رؤوس األمـوال التي يملكهـا التجار َواملودعني وتُسـخر 
للنشـاط االسـتثماري وللحركـة التجاريـة يف السـوق وأال تظل 
حبيسـًة يف البنوك تلُهفاً عىل تحقيق الفائدة ويكون ذلك بإرشاف 
وتنظيم ورقابة من الجهات املعنية َواملسؤولة حتى يطمنئ التجار 
ومن كانوا مودعني أموالهم يف البنوك، ويف ذلك منفعة كبرية ألبناء 
املجتمع يف تحريك وإحياء اليد العاملة واملسـاهمة يف القضاء عىل 
البطالة ودفع رؤوس األموال للتَحّرك يف املشاريع واالستثمارات. 

التخاُر جرغمٌئ 
ضث اإلظساظغئ

غتغى خقح الثغظ

عامليٍّا  املسـلَّم  من 
القانـون  بـأن 
اإلنسـاني  الـدويل 
حصـار  يجيـز  ال 
بأكملـه  شـعب 
عـرب  َواضطهـاده 
والدواء  الغداء  منع 
لتحقيـق  عنـه 
مكاسـب سياسية 
أُخرى  ألسـباب  أَو 
طائفيـة أَو قومية 
أَو أيـاً كان السـبب ويعتـرب ذلـك جرائـم ضد 

اإلنسانية. 
كمـا أن النظام األََسـايس ملحكمة الجنايات 
الدولية يصنف الحصار جرائم ضد اإلنسـانية 
ويعتربهـا جريمة أبشـع وأشـنع مـن جرائم 
الحـرب، وهي جريمة ال يمكن محو آثارها وال 
يمكـن نسـيانها لذلك فهي جريمة ال تسـقط 

بالتقادم. 
إذن فمـن حقنـا طبقـاً للـرشع والقوانـني 
الدولية العمُل بكل الوسـائل لفك الحصار عن 
شـعبنا حتى لو أشـعلنا الرب والبحـر وأحرقنا 

آبار نفطهم لتحقيق ذلك. 
الشـعُب فّوض قائد الثورة السـيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثي -حفظه الله ورعاه- التِّخاذ 
ُكـّل الوسـائل َوما يراه؛ ِمن أجل ردع املعتدين 

وفك الحصار الظالم عنه. 
 فـال ُهــدنـة وال سـالم مـع َمـن يحارص 
النساء واألطفال ويمنع عنهم الغذاء والدواء. 

ال سـالَم مع من قتل وارتكـب املجازر بحق 
شـعب مؤمن مسـالم عىل مدى سـنوات كيف 
ننىس تلك األشالَء املقطعة؟! كيف ننىس البيوَت 
ا ومستحيٌل  املدّمـرة؟! جرح شـعبنا بليغ ِجـدٍّ
أن يتقبََّل فتَح صفحة جديدة مع أُولئك الطغاة 

املجرمني. 
قيـام تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي 
بمنـع الـدواء والغذاء عـن الناس واسـتخدام 
ذلك وسـيلة وابتزاز؛ ِمن أجل تحقيق مكاسب 
سياسـية وفـرض الوصايـة عىل شـعب وبلد 
بأكمله يكشـف حقـارة ودناءة هـذا التحالف 

امللعون. 
الشعُب اليمنيُّ غريُ قابل لالنكسار ولن يقف 
مكتوف اليدين حتى يموت جوعاً، بل سـيجعل 

الرب والبحر نارا تحت أقدام وسفن الغزاة. 
عىل بني سـعود أن يستعد ألن يرى منشآته 

النفطيَة تحرتُق ويتوقف تصدير النفط. 
وعىل األمريكي سـحُب بوارجه وسـفنه من 
البحـر األحمر والذهاب عرب الرجاء الصالح لن 

تمر سفن األعداء من مضيق باب املندب. 
يسـتقبل  أن  الخسـيس  اإلماراتـي  وعـىل 
صواريخنـا البالسـتية وهي تمر أمـاَم أبراجه 

العاجية الزجاجية. 
سنجعلها حرباً كربى عاملية أما نحن أَو هم 
لن تتسـع األرض ملرشوعني، إنما هو مرشوع 
واحـد، مرشوع الله الذي أراد أن يسـود العالم 
نـرص املسـتضعفني ودعس وهزيمة وسـحق 

الظاملني الجبابرة املستكربين. 
غري ذلك يعترب تخديراً وضحكاً عىل الذقون، 
ال صلح وال سـالم مع هـؤالء االنجاس االراذل 
ال سـالم مع الفجار والكفـرة واملنافقني قتلة 

النساء واألطفال. 
اللـه أكرب، املـوت ألمريكا، املـوت إلرسائيل، 

اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسالم. 
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رحفاٌت طظ ظعر الضعبررحفاٌت طظ ظعر الضعبر
اتارام سفغش الُمحّرف

مـا أحوجنـا إليها ومـا أظمأنا إىل أن نرتشـف من 

عـذب كوثرهـا لرتتـوي قلوبنـا العطـىش وتسـمو 

أرواحنا، وتتزكى نفوسـنا التي لو تمسـكت وتعلقت 

بالزهراء البتـول فقد طابت تزكيتها وكمل سـموها 

ورشد طريقها. 

وما أجمل أن يكون يوم املرأة املسـلمة العاملي هو 

يوم مولد بضعة الرسـول فاطمة املعاني عليها وعىل 

أبيها وزوجها وبنيها أفضل الصالة وأتم التسليم. 

فيوم مولدها هو يوم انعتاق للمرأة، هو يوم بزوغ 

النور املحمدي يف شخص ابنته فاطمة البتول -عليها 

السـالم- وعندما يعتمد يوم مولـد الزهراء يوم عاملي 

للمرأة املسـلمة فبذَلك يظـل يومها باقي ما بقي ذكر 

الزهراء -عليها السـالم- وذكر الزهـراء باٍق ما بقي 

كتـاب الله فهو مـن وصفها وأثنى عليهـا وأمر نبيَّه 

باالحتفاء بمولدها، فِذكُرهـا باٍق ما بقي كتاب الله، 

وذكُر شانئها وشانئ أبيها فاٍن مبتوٌر كما وعد الله. 

ومـا علينا وعىل من له عقل يفقه إال أن يختار أين 

يكـون ومع من يكون، ونحن النسـاء بشـكٍل خاص 

علينا أن نتعرف عليها ونتمسـك بهـا ونلوذ بجنابها 

لنتمّكـن من النجاة مـن املؤامرات التـي تُحاك علينا 

بشـكٍل خـاص وموجه ومدروس ومتعمـد ومعد من 

قبـل املاسـونية العاملية التي تريد هدم البيت املسـلم 

بهدم أََساسـه الداخيل وهي املـرأة التي إن تم هدمها 

أخالقياً وجعل ارتباطها بالدين ُمَجـّرد وراثة ال تعرف 

عنه شيئا وال عن رموزه النسائية التي هي خري رموز 

الدنيـا واآلخرة فسـيكون هدم السـياج الحامي لهذا 

البيت والذي هو الرجل سيكون هدمه سهالً هيناً وقد 

هدم أََساسـه الداخيل، َفـإنَّ أكثر مـا يقلق العدّو هو 

بندقيـة مجاهد يف مقدمة الصفـوف، وعفة وطهارة 

مجاهـدة يف مؤخرة الصفوف، األول يدافع عن الثاني 

ويحميـه ويصونه ويضحي ِمن أجِلـه، والثاني يثبت 

لألول أن الوفاء الحقيقي بالتمسـك بما ضحى األول؛ 

ِمن أجِله. 

عليـِك يـا فتـاة اإلسـالم أن ال تربحـي مـن عتبة 

املدرسـة الفاطميّـة مـا حييـِت، فبها فقـط ومنها 

فقط تسـتطيعني مواجهة الحرب الناعمة التي تُشن 

عليـِك لتسـقطِك إىل درك الهالك والعيـاذ بالله، عليك 

مواجهتهم وأنِت متسلحة بمنهج وسرية سيدة نساء 

العاملني، عليِك أن تتمسـِكي بشـمس الزهراء التي قد 

بلغت آفـاق عاملها لكـي تتمّكني مـن مقارعة فلول 

الظالم املوجهة نحوِك من شياطني الغرب. 

فلن تستطيِعي مواجهتهم بمفردك ولن تستطيعي 

كشـف مؤامراتهم الخفية املحاكة بدقة يف دس السم 

بالعسل.

إن لـم تكونـي بقدٍر كبـرٍي من الوعـي واملعرفة ملا 

يـدور حولِك ولـن يكتمل وعيـِك ومعرفتـِك وإدراكِك 

لحقائـق األمور إال إذَا كان لِك ُقدوة ورمز تتمسـكني 

بـه وتحذين حـذَوه وتقتفني أثره، وما أسـمى وأكرب 

وأجـل أن تواجهي ُكـّل هذا وقد جعلتي ُكـّل من يراِك 

يعرف ُهــِويَّتـِك قبل كالمِك، وأنـِك الفتاة الفاطمية 

التي تسـري عىل نهـج قدوتها فاطمـة البتول -عليها 

السالم- فما أرشفه وأزكاه من تعريف تُعرفني به. 

يا فتيات اإلسـالم ال تتأخرن يف شحذ همتكن لتُكن 

يف ركاب سيدة نساء العاملني، وفقنا الله وإياكن وأنار 

قلوبنا بنور البتول. 

أطعال السسعدّغئ ُتظفص شغ صاض أذفال الغمظ 
وتمعغض الرصص والمةعن

التخاُر تربالتخاُر ترب

خروُج الغمظغغظ لطساتات تفعغٌخ ُطططص لطصغادة البعرغئ بتص الثشاع سظ افرض واإلظسان خروُج الغمظغغظ لطساتات تفعغٌخ ُطططص لطصغادة البعرغئ بتص الثشاع سظ افرض واإلظسان 

طتمعد المشربغ

 رصخـة ورسـالة أطلقهـا وأرسـلها املاليـني من 
أبناء الشـعب اليمنـي يف مختلف السـاحات اليمنية 
هي للداخل دعم وتفويض مطلق للقيادة السياسـية 
لتميض بـه نحو الخروج من هـذا الوضع املزري إما 

حياة بعزة وكرامة أَو موت برشف. 
وهي للخارج رسالة شديدة اللهجة لقد نفد الصرب 
وتم منح وقـت أكثر من كاٍف وتمـت إقامة الحّجـة 
أمـام الله وطـرق كافة األبواب حتـى نفد الصرب من 
الصرب نفسه أمام أكاذيب وأالعيب ومؤامرات تحالف 
العـدوان الطائشـة ومغامرات غري محسـوبة بأمن 

ليـس كيانات تحالف العـدوان فقط بل بأمن واسـتقرار املنطقة 
والعالم فما بعد الهدنة ليس كما قبلها. 

فهل يفهم النظام السـعودّي ومن يقف خلفه رسـالة الشعب 
اليمنـي والقيادة السياسـية ويتجنب ويتفادى املزيد من سـفك 
الدماء وخسائر مادية واقتصادية قد تكون األسوأ واألكرب لدرجة 

قد تطيح بأنظمة خليجية. 

أما أن حكمة الله قد سبقت عىل الطغاة ومحال الفرار من عدالة 
السـماء وقد حان الوقت إلزاحة هـؤالء الطغاة املجرمني وتحرير 
املقدسات اإلسالمية التي يتم تدنيسها ُكـّل يوم عرب 
هيئة الرتفيه وجلب شـواذ العالـم إىل أرض الحرمني 
الرشيفـني بعد أن كانت محرمة عليهم ألكثر من 14 
قرنـاً من الزمان وبعد أن قالها الله سـبحانه وتعاىل 
ُكوَن  يف كتابه الكريم: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلُمْرشِ
ذَا،  نََجٌس َفَال يَْقَربُوا اْلَمْسـِجَد اْلَحَراَم بَْعـَد َعاِمِهْم َهٰ
َوإِْن ِخْفتُْم َعيَْلًة َفَسـْوَف يُْغِنيُكُم اللَّـُه ِمن َفْضِلِه إِن 

َشاَء  إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم).
مـا أنا مؤمن بـه أن النظـام السـعودّي لن يفهم 
الرسـالة ولـن يسـتفيد مـن الفرصـة ولـن يكتـب 
اللـه لها الخـروج بماء الوجه وأن سـفك دمـاء أبناء 
الشـعب اليمني وتحريف وتشـويه لدين الله ملـا يقارب قرن من 
الزمان وتدنيس املقدسـات اإلسالمية هي جرائم يستحيل النجاة 
منهـا وأن الوقت قد حان للعقاب عىل أيادي أنصار الله ورسـوله 
-صىل الله عليه وآله وسـلم- يف املايض والحارض وعلينا أن نكون 
جاهزين ومسـتعدين لنكون يد الله التي سـوف يرضب ويعاقب 

بها الطغاة واملرسفني واملفسدين يف األرض. 

غتغى خالح الَتماطغ
 

الخروج امُلرشف ألبناء الشـعب اليمني إىل الساحات يف جميع 
املحافظـات هـو من بـاب مطالبة تحالـف العـدوان بالحقوق 
اإلنسانية ورفع الحصار عىل الُسُفن التي تحمل الطابع اإلنساني 
ورصف املرتبات ويُعترب خروج الشـعب اليمني تفويضاً ُمطلقاً 
للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية بحق الدفاع عن اليمن يف 

سبيل انتزاع الحقوق وتحرير األرض وحماية حقوق اإلنسان. 
تحالـف العـدوان يعيـش يف حريٍة مـن أمره وهـذا من باب 
العمالـة للغـرب والتي تُضـاف إىل رصيد الكـرب والغرور الذي 
ينتاب النظام السـعودّي من قديم الزمن عىل اليمن َحيُث ال يزال 
يحمل العداوة والبغضاء الدائمة عىل أبناء اليمن وال يزال يسعى 
بالفسـاد يف األرايض اليمنية لذلـك تحالف العدوان ليس له عهد 

وال ميثـاق لم يلتزم يف مبـادرة الُهــدنة التي طالب بهـا ولم يحمل املصداقية 
يف جميـع املفاوضات ولم يُبادر حتى بإنصاف أبناء اليمن بالحقوق اإلنسـانية 
لكي يظهر بُحسـن النوايا والجديُة للسـالم ابتداًء من حلحلة اإلشكالية بامللف 
اإلنسـاني ليتحسـن حال أبناء اليمن من األوضاع املعيشـة التي فرضها عىل ما 
يُقارب 30 مليون إنسـان ولكي يوفر الجو املناسب للتفاوض والحل السيايس، 
لذلـك العدوان لم يسـتثِن أحداً مـن أبناء اليمـن باملعاناة ال يف الشـمال وال يف 

الجنوب. 
تحالـف العدوان ال يـزال يواجه مخططات الحربـاء بريطانيا ومكائد الرش 
والشـيطان أمريكا، َحيُث لم يتجرأ عىل َحـّل املشـكلة االقتصادية يف اليمن ولم 
يسـتطع رصف املرتبات؛ بَسـبِب مخاوف تلك الدولتني لذلك يتم إذالل تحالف 
العـدوان إذَا تـم رصف املرتبات لليمنيني هو اعرتاف بقيادة صنعاء لذلك إذَا لم 
يسـتطع تحالف العدوان عىل فرض قرار الوصاية يف اليمن بالقرار العسـكري 
لم يسـتطع إركاع صنعـاء باملراوغة واملماطالت فماذا ينتظـر تحالف العدوان 

من ردة الفعل من قيادة صنعاء التودد لهم وأن يتم رصف الحقوق اإلنسـانية 
للشـعب اليمني من باب االستعطاف والرحمة ال وألف ال، لذلك سياسة تحالف 

العدوان مخاطرة يف القرار األمريكي والربيطاني. 
قيـادة صنعاء لم تطالب العدوان بالُهــدنة ولم تسـتعطف 
التحالف بوقف الحرب وإنما جنحوا للسلم من باب التوجيهات 
اإللهيـة للنبـي محمـد واملؤمنـني اللهم صـل عىل محمـد وآله 

وأصحابه املنتجبني األخيار. 
التوجيهـات من ربنا الواردة يف القـرآن الكريم واضحة لذلك 
سـبب موافقـة صنعاء أتـت من باب ُجنـوح العـدو ومطالبته 
للسـالم وتنفيذاً لتوجيهات ربنا قال الله تعاىل يف كتابه الكريم: 
ـِميُع  َُّه ُهَو السَّ ـلِم َفاجنح َلَها َوتَوكَّل َعّىل اللِه إِن (َوإِن َجنَُحوا ِللسَّ

الَعِليُم (61) األنفال).
القيـادة الثورية والسياسـية والعسـكرية هم عـىل ثقٍة بأن 
تحالف العـدوان لم يلتزم بوقف العـدوان ورفع الحصار ولكن 
الخطـوات السياسـية للقيادة الثورية من منطلق اإليمان بالله ورسـوله ويُقيم 
الحّجــة عىل تحالـف العدوان لذلك قـرار القيادة الثورية هـو تحرير األرض 
وُحريـة وكرامة اإلنسـان اليمني، قـرار القيادة قـرار ثابت ال تراجـع فيه وال 
يحق لتحالف العدوان أن يُسـاوم أبناء اليمن بالحقوق اإلنسـانية لذلك تحالف 
العدوان ال يزال يف البغي والغي والتكُرب ويسـعى يف أرض اليمن بالفساد ولكن 
حكمة الله فيه وأظن بأن الدوائر تدور عىل الباغي والعاقبة ملن اتقى ودافع عن 
األرض واإلنسـان والنرص من عند الله ليس من الغرب وال يستطيع اإلنسان أن 

يُحّقق له النرص وأن بلغت قدراته يف املال والقوة. 
عـودة الحـرب يف اليمـن مصيبة ولن تكـون املواجهة كمـا يف املايض، عودة 
الحرب سـتكون مؤملـة للعدوان سـتكون املعركة يف اتّجاهات واسـعة وميدان 
املعركـة مفتوح يف الرب والبحـر والجو لذلك صنعاء امتلكـت قرار النرص بقوة 
الله سـواًء بالتفـاوض أَو بالحرب لذلك حكمُة اللـه يف تأييده بالنرص للمؤمنني 

والعاقبة ملن اتقى. 

راضان الئثغاغ 

 قامـت مملكة آل سـعود برشاء العب كـرة القدم 

الربتغـايل كرسـتيانو رونالـدو، بماليـني الـدوالرات 

ناهيـك عن األمـوال الطائلة التي تـُرصف يف محافل 

الرقص واملجون وهيئـة الرتفيه والهالوين، ويف أثناء 

اسـتقباله، يف مدينة الرياض ُعلقـت صور الالعب يف 

الشـوارع، حتى أصبحت الشـوارع مليئة بصور ذَلك 

الالعب. 

وقـد وصل إىل الريـاض وكان معه عائلته املدججة 

بالثقافـة الغربيـة الفاضحـة، وقـد قوبلـت العائلـة برتحيـب 
واحتفاليـة كبـرية حتـى كادوا أن يـرّددوا طلع البـدر علينا لوال 

خوفهم من الرأي العام.
بينمـا يف الجانـب اآلخر مـن رصف األمـوال نجد 
أنهـا تُرصف يف قتـل أطفـال اليمن وتدمـري ُكـّل ما 
فيهـا بما يف ذَلك املدارس واملالعـب وصاالت التدريب 

والجامعات. 
وهـذا إن دل عـىل يشء َفـإنَّما يدل عـىل أن الحقد 
عـىل اليمن مـا زال يف قلوبهم الذي طـال عليها األمد 
فقسـت وأصبحت تريد الحياة لهـا ولليهود، واملوت 

لليمنيني وأطفال اليمن. 

كتابات
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ثقافة 

 : خاص 

يَُعدُّ الدرُس الذي نحن بصدده يف هذه 
القـراءة البسـيطة من أعظـم دروس 
ـِهيِْد الَقاِئِد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- ملا  الشَّ
تضمنـه من دقائـق فلسـفية يف قالب 
بسـيط وقريب للناس، حيـث قّدم فيه 
تحليـالً ملوضوعـات غاية يف اإلشـكال 
عنـد كثـري مـن النـاس، بينمـا كانت 
زاويـة املعالجة التي انطلق من خاللها 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه-  الشَّ
متميزًة بأصالتهـا ومحاكاتها الفطرة 
السـليمة، كما أنه أضفى عىل التسبيح 
معانَي أخرجته مـن إطاره التعبُّدي إىل 

ميدان العمل املثمر واملؤثر. 

طفععُم الاسئغح:
التسبيُح تنـزيٌه الله سبحانه وتعاىل 
ترشيعاتـه،  ويف  أفعالـه،  ويف  ذاتـه  يف 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللِه  ويـرى الشَّ
َعَليِْه- أن التسبيَح يمثِّل قاعدًة مهمة، 
ـا جـًدا؛ لذلـك كان من  ومقياًسـا مهمٍّ
املهـم أن يتكّرر يف الصـالة التي تتكّرر 
هـي يف اليـوم خمـس مـرات، وهو ما 
مثّل محطًة لفحص سـالمة اإليَْمـان، 
وحصانـة لسـالمة الظن باللـه مهما 
بلغـت املصاعـب والظروف، ال سـيما 
من التفاصيل يف  واإلنَْساُن يجهُل َكثرياً 
وجوه الحكمة يف هذه امللكوت الواسـع 

العظيم. 
ومن أشهر التسابيح املأثورة قولنا: 
(سـبحان الله، والحمد للـه، وال إله إال 
اللـه، واللـه أَْكَرب، وال حـول وال قوة إال 
باللـه العيل العظيم)، فقـد روى اإلمام 
زيد (عليه السـالم) عن أمـري املؤمنني 
عيل بن أبـي طالب (صلوات الله عليه) 
أنـه قال: (إن من سـبّحها مائة مرة يف 
اليـوم دفـع الله عنه سـبعني نوًعا من 
البالء أدناها أَْو أهونها القتل: سـبحان 
اللـه، والحمد لله، وال إلـه إال الله والله 
أَْكـَرب، وال حول وال قـوة إال بالله العيل 

العظيم). 
ولـوال أهميّـة التسـبيح ملـا تتكـّرر 

يف الصـالة أَْكثَـر من غريه، بـل إنه أمٌر 
مشـرتك بني ُكـــّل الخالئـق، ناطقها 
يف  تنطلـق  َجميعـاً  فهـي  وصامتهـا، 
تسبيح الله تعاىل بلسان املقال، ولسان 
الحـال يقـول اللـه تعـاىل: {تَُسـبُِّح َلُه 
ـبُْع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ  َماَواُت السَّ السَّ
ٍء إِالَّ يَُسـبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن  َوإِْن ِمْن َيشْ
ُه َكاَن َحِليًما  َال تَْفَقُهوَن تَْسـِبيَحُهْم إِنـَّ

َغُفوًرا}. 

أبُر الاسئغح يف العاصع:
قد يسـتبعُد بعُض النـاس أن يكوَن 
للتسبيح أثٌر مبارش يف الحياة الواقعية، 
ويغيـب عنه ما يمكـن أن يؤثـر عليه 
واقعـه  مـن  التسـبيح  غيـاب  سـلباً 
بمفهومـه املادي املتمثل يف الذكر، أَْو يف 
معاني الذكر ومستلزماته التي تسقط 
عـىل واقـع الحيـاة كمقيـاس يوضح 
الخلـل يف كثري مـن النواحـي، بينما يف 
حقيقة األمر ثمة دور أصيل للتسـبيح 
يف حياتنا، ال يتأتـى له أن يحّقَق ثماره 
تحـدث  وقـد  الوعـي،  بالتسـبيح  إال 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه-  الشَّ
عن ذلك، مشـّدداً عـىل «أهميّة أن تمأل 
نفوسنا مشـاعر التنـزيه لله سبحانه 
وتعاىل، وأن من يغفل عن هذه القاعدة 
عقائـده،  تفسـد  الضـالل،  يف  سـيقع 
الواعي  فالتسـبيُح  بالباطـل»،  يؤمـن 
الـذي يحمـل صاحبُه معنى التسـبيح 
يف قلبه حقـاً، فيعتقد أن الله منزه عن 
ُكـــّل نقص أيـاً كان، حتى لو توهمنا 
خـالف ذلك، فعقُل اإلنَْسـان قاٌرص عن 
اإلحاطـة بأبعـاد الحكمـة اإللهيـة يف 
ـِهيُْد الَقاِئُد  ُكـــّل نواحيهـا، يقول الشَّ
-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه-: «هنـاك عقائد 
كثـرية منتـرشة عنـد أغلب املسـلمني 
تتنـاىف منافاة رصيحة مـع جالل الله، 
وقدسيته، وحكمته، وعظمته! فأولئك 
يسـبحون الله بأفواههـم، ويرون كم 
عـرض الُقـْرآن الكريم مـن آيات تؤكُد 
أهميّة التسـبيح، ولكنهـم قد انعقدت 
قلوبهم عىل عقائد معينة اسـتوحوها 
مـن أحاديث، فلـم يعـودوا إىل الُقـْرآن 

بالشـكل املطلوب، ومن عـاد إىل كتاب 
الله سبحانه وتعاىل فلن تفسد عقيدته 

ولن يضل». 
ومن هـذه النقطـة نعـرُف األهميَّة 
البالغة للتسـبيح يف مواجهـة الضالل 
يف كافـة املسـتويات، ومـا تسـتلزمه 
هذه املواجهة مـن الثبات، والصمود يف 
املوقف، والتوفيق يف اتّخاذ القرار، حيث 
تتصاغر األمور الكبرية أمام من يحمل 
يف نفسه حقيقة «الله أَْكَرب»، وتتساقط 
العوائق الجمـة أمام من يحمل روحية 

التعظيم لله. 

جعُء الزظ باهللا تساىل سظث الحثائث: 
مـن أَْكَرب األمـور التي يتعـرُض لها 
النـاُس عنـد الشـدائد فقدانُهـم للثقة 
بالله، وينقلُب ُحْسُن الظن بالله سوءاً، 
وقـد ال يتخلـف عن ذلـك إال القليل من 
كان  لـو  حتـى  العارفـني،  املخلصـني 
أوسـاطهم،  بـني  يعيشـون  األنبيـاء 
واملعجزات تقع عىل مـرأى منهم، فقد 
قال أصحاب موىس: {إِنَّا َلُمْدَرُكوَن َقاَل 
َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي َسـيَْهِديِن}. وقال اللُه 
عن أصحاب النبي محمد صىل الله عليه 
وآله وسـلم: { إِذْ َجاُءوُكْم ِمـْن َفْوِقُكْم 
َوِمْن أَْسـَفَل ِمنُْكْم َوإِذْ َزاَغـِت اْألَبَْصاُر 
َوبََلَغِت اْلُقلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن ِباللَِّه 
اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا  الظُّنُونَا ُهنَاِلَك ابْتُِيلَ 
ِزْلـَزاًال َشـِديًدا َوإِذْ يَُقـوُل اْلُمنَاِفُقـوَن 
َوالَِّذيـَن ِيف ُقلُوِبِهـْم َمـَرٌض َمـا وََعَدنَا 
اللَّـُه َوَرُسـولُُه إِالَّ ُغـُروًرا}. ُكــّل هذه 
االنتكاسـات اإليَْمـانيـة لـم تـأِت من 
ـِهيُْد الَقاِئُد  فـراغ، وإنما كما يقول الشَّ
-ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-: «إذا كان اإلنَْسان 
ضعيف اإليَْمـان، ضعيـف الثقة بالله، 
ضعيف يف إدراكه لتنـزيه الله سبحانه 
وتعـاىل قـد يهتـز عنـد الشـدائد»، وال 
تظهـر هـذه الفـوارق بـني أصحـاب 
اإليَْمــان القوي واإليَْمـان الضعيف إال 
بالشـدائد، ولذلك قيـل قديما، الصديق 
وقـت الضيق، والذهب السـليم ال يبني 

من الشوائب إال بالنار الحامية. 
ليسـت الشـدائد هي ما يخلق سوء 

الظـن بالله، ولكنها تخـرج املكنون يف 
الصـدور، فاملؤمـن الحـق يـزداد ثباتا 
وإيَْمـانـا، واملنافـق ينطلق يف اإلرجاف 
والتهويـل والتخذيل واإلحبـاط، يقول 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-:  الشَّ
«كذلـك املؤمن يـزداد إيَْمـانًا من ُكــّل 
األحداث يف الحياة، يزداد بصرية، كم هو 
الفـارق بني من يسـيئون الظن عندما 
تحصـل أحـداث، وبـني من يـزدادون 
إيَْمـانًـا؟ وهي يف نفس األحداث، أليس 

الفارق كبريًا جًدا؟».
ومن أَْكثَر األمور إشـكاالً عىل الناس 
مـا يحصـل يف الواقـع من انكسـارات 
عسـكريّة ألهل الحـق، أَْو غلبة مادية 
وسيطرة ألهل الباطل، فيحدو باملتابع 
املـرتدد يف تنزيـه الله بالشـك يف حكمة 
الله وعدله، ويسـري به بخطى متدرجة 
إىل مهـاوي الضـالل، مـا لـم يتـدارك 
نفسـه.  حني ينتـرص العـدّو عىل أهل 
الحق ال يعنـي ذلك أن الله تخىل عنهم، 
فقـد قتـل عـدد كبري مـن أنبيـاء بني 
إرسائيـل، فضـال عن تكذيبهـم، وكان 
يحيـى بـن زكريا نبـي الله الـذي آتاه 
اللـه الحكم صبيـا أحد هـؤالء األنبياء 
املقتولـني ظلمـا، ولكن قتلهـم كان يف 
سـبيل الله، ومـن أجل إعـالء القضية 

التي جاءوا من أجلها. 
حصـوُل مثـل هـذه األحـداث يهـز 
إيَْمــان الضعفـاء، ويف نفـس الوقـت 
يزيـد املؤمنني قـوة يف إيَْمـانهم، يقول 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-:  الشَّ
«حادثـة كربالء ألم تكـن حادثة مؤملة 
جـًدا؟ كانـت كلمـات اإلمام الحسـني 
فيهـا تـدل عـىل قـوة إيَْمـانـه، كمال 
وعيه، كمال يقينه، بصريته، كان همه 
مـن وراء ُكــّل ذلك أن يكـون لله فيه 
رىض، مـا دام وفيه رضا لك فال يهمني 
ما حصـل. وهذه هي نفسـية املؤمن، 
نفسـية املؤمن هو أن ينطلق يف أعماله 

يريد من ورائها كلها رضا الله». 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن  وهنا طرح الشَّ
اللِه َعَليِْه- الفرق بني النرص الشخيص 
الحسـني  فشـهاد  القضيـة،  ونـرص 

كانـت نـرصا لقضيته التي نـادى بها، 
ولـو كان ثمن ذلـك هو بذله لنفسـه، 
فالنـرص الحقيقي هو نـرص القضية، 
والـذي قـد يصاحبه انتصار شـخيص 
أَْو قـد يغيـب هـذا االنتصار املـادي يف 
لحظـة معينة، لكـن االنتصار للقضية 
ال يمكـن أن يغيـب، واملؤمـن ال ينظر 
شـخصياً  إىل القضيـة بصفتها مطلباً 
ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  أبداً، يقول الشَّ
َعَليِْه-: «النرص الذي ينشـده هو نرص 
القضيـة التي يتَحــّرك من أجلها، هي 
تلك القضية التـي تتطلب منه أن يبذل 
نفسـه وماله، فـإذا كان مطلوب منك 
أن تبذل نفسـك ومالـك فهل ذلك يعني 
بالنسبة لك نًرصا ماديٍّا شخصيٍّا؟ الذي 
يبذل ماله ونفسه فيقتل يف سبيل الله، 
هل حصـل نرص مـادي له شـخيص؟ 
هـو انتـرص للقضية، هـو حصل عىل 
الغايـة التي ينشـدها، حتـى وإن كان 
رصيًعـا فـوق الرمضـاء، ألـم يصبح 
شـهيًدا؟ حظي بتلك الكرامة العظيمة 
التي وعـد الله بها الشـهداء، دمه ودم 
أمثالـه، روحـه وروح أمثاله، أليسـت 
هـي الوسـيلة املهمة لتحقيـق النرص 

للقضية؟».
ومـن هنـا يوّطـُن املؤمُن نفَسـه يف 
ساحة املواجهة عىل بذل ُكــّل يشء يف 
سـبيل القضية التـي ذاب فيها، وصار 
بقاؤها بقاء له، ولو كان يف سـبيل ذلك 
أن يضحي بحياته، أَْو أن يبذل ماله، أَْو 
أن يتجشم املشـاق واملتاعب، فيعرض 
ومهمـا  والعـذاب،  للحبـس  نفسـه 
اختلفت مستويات املشاق التي يحتمل 
أن يواجههـا فهو سيسـتهني بها، أما 
املؤمـن الضعيف اإليَْمــان فهو ينتظر 
أن يأتيه املدد الغيبي فينترص، أن تتنزل 
املالئكـة فتقاتـل وهو يراقـب عظمة 
القـدرة اإللهية، أن ينتـرص بمجرد أن 
يسـبح الله ويبتهل بالدعـاء، وهو أمر 
لـم يحصـل ملحمد صلـوات اللـه عليه 
وعىل آلـه وهو خري الخلـق وأحبهم إىل 

ربه تعاىل. 
وللدرس بقية.. 

صراءة شغ درس طسظى الاسئغح لطحعغث الصائث: (1 - 3)
لطاسئغح أعمّغٌئ بالشئ يف البئات والخمعد يف املعاصش الخسئئ

يف رتاب الحعثاءيف رتاب الحعثاء
  

سئُثاهللا طتسظ الغعجفغ

تطـلُّ علينا ذكرى الشـهيد ونحن عىل 
أعتاب انتهـى العام الرابع مـن العدوان 
الهمجي الغاشـم ونحن ال زلنا وسنكوُن 
أَْكثَـَر إرصاراً يف مواصلـة تعزيز خيارنا 
خيـار الصمـود والثبـات والتصـدي ما 
دام هنـاك عدوان مسـتمّر، وسنسـتلهم 
من هـذه الذكرى مـا يعّزز ُكـــّل هذه 
املعانـي يف مواصلـة الصمـود والثبـات 
والبـذل والعطاء فـإذا كان العدّو يراهن 
أنه سيتالىش عزمنا وصمودنا أَْو أننا مع 
أمد الحرب سنسـأم ونمل فهذا الخيار ال 
يراهن العـدّو عليه فنحـن خلقنا أحراراً 
وسنعيش أحراراً ونلقى الله أحراراً مهما 
كان حجم التضحية التحديات واألخطار.

 وكذلك باسـتمرار تضحيتنا يف سبيل 
اللـه ويف سـبيل املسـتضعفني ومن أجل 

كرامتنـا وعزنـا سـنجعل مـن قضيتنا 
معراجاً للشهادة أَْو ُسلَّماً للنرص ال يراهن 
عىل أنه سينتهي باستمرار ارتكاب أبشع 
الجرائم وأن الشـعب اليمني سيسأم من 

طول أمد الحرب ويرتاجع؟!.
 كال ولـم ولـن يرتاجع فقد استسـاغ 
هذه الحياة فهم يواجهون التحديات بكل 
رباطة جأشـهم منذ األزل واللُه وصفهم 
بأنهـم أولـو قـوة وأولـو بـأس شـديد 
وتأريخهم كان وال زال حافالً بالتضحية 
والكفـاح يأبى الـذل والخنوع مهما كان 
حجم التضحية، هـذا الدرب ربّى ويربي 
أجيـاالً مفعمـة بـروح البـارود وحمـل 

السالح منذ أول وهلة.
رهاناتكـم خارسة هذا هو املسـتحيل 
الذي لن يكون ولن يكون واللِه لو نتحول 
إال ذرات تبعثـر يف الهـواء أرشف إلينـا 
وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسـلم 

ألولئك األنذال.
إن خياَرنا نابٌع من ُكــّل املسـتويات 
والوطني  والدينـي  والفطري  اإلنَْسـاني 
وما يزيدنا طغيانهم إال عزما وإرصارا يف 
مواصلة الصمود والثبات والبذل والعطاء 
من الرجـال واألموال فاألحداث كشـفت 
الجهاديـة،  اإليَْمـانيـة  الروحيـة  هـذه 
والواقع يشهد بذلك ومن خالل ما يرصح 
به ُكــّل املجتمـع اليمني حينما تعرض 
عىل شاشة التلفاز تلك املشاهد املأساوية 
واألليمـة لشـهداء املظلوميـة ِيف املناطق 
والقـرى من األطفـال والنسـاء يقولون 
بأنهـم لـم يقفوا مكتـويف األيـدي وأنهم 
سـيتَحـّركون إىل الجبهـات ويضحـون 
حتـى آخـر قطـرة مـن دمائهـم.. هذه 
مشـاعر وأحاسيس إنَْسـانية ومسؤولية 
يشـعرون بها تجـاه اآلخريـن ومن هذا 
املنطلـق نحن عندما نسـتذكر شـهداَءنا 

نسـتذكر منهم الدروس والعرب نستذكر 
منهم اإلباء والصمود.

التضحيـة والعطاء واإلثـار والصمود 
والثبـات.. ُكــّل معانـي القيم والبطولة 
اختزلها الشـهيُد وتَحــّرك وهو يحملها 
وعرب عنهـا بمواقفه وثباته وصموده ويف 
النهايـة شـهادته عـرب بذلك عـن القيم، 
وجّسـدها يف أرض الواقـع موقفاً وعمالً 
وتضحيـًة وعطاء ونحن نريُد أن نرسـخ 
ُكـــّل هذه املعانـي من خـالل إحيائنا 

ذكراهم.
أن تتصـدى لهذا  مسـؤوليتنا َجميعاً 
العدوان وأن نسـعى لزيارة مجهودنا يف 
ُكـــّل املجـاالت والواقع العمـيل يحتاج 
إىل مزيـد من العمـل والتَحـّرك وهذا هو 
ما يجب أن يدركه الجميع أنه مسـؤولية 
أمام اللـه أن نكون أَْكثَـر تصميماً ونثق 
بالله مـع التصميم واإلَراَدة واالسـتعانة 

بالله والصرب.
وكذلـك مـع قـدوم ذكـرى الشـهيد 
سنسـعى لالسـتفادة منها إىل ترسـيخ 
ثقافة الجهاد واالستشهاد مع أنها تعترب 
تضحيـات هـذا الشـعب مدرسـة تقدم 
ُكــّل يـوم دروس يف مواجهة التحديات 
وتقديم القوافل من الشـهداء ُكــّل يوم، 
فشـعٌب يحمل هـذه الروحية سـيواصل 
الصمود ويقدم العطاء ولو عرب األجيال.

فمن الوفاء للشـهداء الـذي يمكن أن 
يرتجم إىل أرض الواقع عمالً هو التَحـّرك 
الفعيل وأن نتعاطى مع أرسهم مثل أرسنا 
أن ال يجوعـوا ونشـبع، هذه مسـؤوليتنا 
وقيمنا قيم الكـرم والعطاء قيم التعاون 
واإلحسـان وكذلك الرعايـة والعناية بهم 
ومعنوياً (واللـُه يُِحبُّ  كمسـؤولية مالياً 

امُلحِسنني).
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السغُث الثاطظؤغ: طثطَّطاُت السثّو تسامُث 
سطى الادطغض.. وسقُجعا بائغني التصائص

شطسطني: طصاوطعن غاخثَّون قصاتاطات 
اقتاقل يف الدفئ الشربغئ والصثس

الخعطال: طصاُض الخعطال: طصاُض 6161 طسطتاً طظ ترضئ الحئاب  طسطتاً طظ ترضئ الحئاب 

 : وضاقت
أشار قائُد الثورة اإلسالمية يف إيران، سماحة 
السـيد عيل الخامنئي، إىل أنّه خالل فرتة الحرب 
املفروضة عىل الجمهورية اإلسـالمية تظافرت 
ُكــلُّ القـوى العامليـة لتقسـيم إيـران لكنهـا 
فشـلت، مؤّكـداً أنه عندما يكون «لدينا شباب 
مثل شـباب فرتة الدفاع املقدس َفـإنَّ النتيجة 

هي االنتصار». 
موقف السيد الخامنئي جاء خالل استقباله، 
صبـاح االثنـني، حشـًدا مـن أهـايل مدينة قم 
املقدسة يف حسـينية اإلمام الخميني (رض) يف 
العاصمة طهران تزامنًـا مع ذكرى االنتفاضة 
التاريخيـة للمدينـة يف 9 كانـون الثاني/ يناير 

عام 1978م. 
سماحته لفت إىل أن مشاركة الشباب بفرتة 
الدفـاع املقـدس «كانـت نتيجتهـا أن مجنونًا 
كالرئيـس العراقـي البائـد صـدام حسـني لم 
يتمّكن مـن ارتكاب أيـة حماقة رغـم ُكـّل ما 
ُقّدم له من دعم عاملي»، مشـّدًدا عىل أن «إيران 
انترصت يف حـرب األحزاب هذه عندما تكاتفت 

ُكـّل القوى لتقسيمها وفشلت». 
كما رأى سـماحته أن «البعـض داخل إيران 

ومعهـم األجانـب أرادوا اإليحـاء بـأن أعمـال 
الشـغب األخـرية يف البـالد كانـت ضـد ضعف 
االقتصاد واإلدارة لكـن القضية عىل العكس»، 
مضيًفا: «نعم لدينا مشكلة اقتصادية وال شك 
لدينا مشـكلة معيشـية للناس، ولكن السؤال 
هـو: هـل يمكـن َحــّل املشـكلة االقتصادية 
بحرق سـالل القمامة؟.. أَو بالنزول والشـغب 

يف الشارع؟». 
وتابـع السـيد قائـًال: «قلـُت مـراًرا وأكـّرر 

أّن العـدّو يعتمـُد عـىل التضليـل والدعايـة يف 
مخّططاته، وعالُجها يكمُن يف تبيني الحقائق»، 
مؤّكــداً أن «معالجة الهجمـة اإلعالمية للعدو 
تتـم عـرب تبيـني الحقيقـة وليس باسـتخدام 

العيص والهراوات». 
وأَشـاَر إىل أنّه يف أعمال الشغب «أرادوا تدمريَ 
نقاط قوة البالد وهذه خيانة، واألجهزة املعنية 
تتعامـل بجديـة وعدالـة مـع الخيانـة ويجب 

عليهم ذلك». 

 : طاابسات
اندلعـت اشـتباكاٌت عنيفـٌة بـني مقاومني 
وقوات االحتـالل الصهيوني يف عدد من مناطق 

الضفة الغربية والقدس املحتّلة. 
ففي العيسـاوية اعتقلت قـوات االحتالل 3 
شـبّان بعد اقتحامها البلـدة يف القدس املحتّلة، 
وتصّدى أهايل البلدة لقـوات االحتالل، ويف اإلثر 
تّم استدعاُء مركبة املياه العادمة، قبل أْن يطلق 
املسـتعربون النّار عىل شـاّب فلسطيني، َحيُث 

جرى اعتقاله بطريقة وحشيّة. 
شـابان  أُصيـب  الغربيـة،  الضفـة  ويف 
فلسـطينيان بالرصاص خالل املواجهات التي 
اندلعت مع قوات االحتالل يف بلدة عقابا شمال 

طوباس. 
مصادر طبية فلسـطينية أفادت بأن شـاباً 
أُصيب بجـراح متوسـطة يف منطقتـي الكتف 
والفخذ، ونقل عىل إثرها إىل املستشـفى لتلقي 

العالج. 
آخر  بينمـا احتجزت قـوات االحتالل شـاباً 
لعـدة سـاعات يف حاجـز الجلمـة العسـكري، 
قبـل أن ينقله الهـالل األحمر الفلسـطيني إىل 

املستشفى. 
ويف سـياق االعتقـاالت الصهيونيـة، ذكرت 
مصـادر محليـة أن قـوات االحتـالل اعتقلـت 
الشاب صديق أبو الشحم، بعد اقتحام منزله يف 

ضاحية شويكة شمال طولكرم. 
كما اعتقلت قـوات االحتالل األسـري املحّرر 
مهند طبنجة، واألسري املحّرر زيد الخراز، عقب 

اقتحام منزليهما يف خلة العامود يف نابلس. 
ويف سـياق مـواٍز، أطلـق مقاومـون النّـار 
باتّجاه مسـتوطنة «كرمي تسور» املقامة عىل 

أرايض بيت أمر شمال الخليل. 
ويف جنـني، وقعت اشـتباكات مسـلحة بني 
مقاومني وقوات االحتـالل يف بلدة الزبابدة من 

دون وقوع إصابات. 
وشـهدت الضفة الغربية املحتّلة يوم، أمس 
األول، 16 عمـالً مقاومـاً، منهـا عملية إطالق 
نار، وتفجري عبوة ناسـفة، وإلقـاء زجاجتني 
حارقتـني، إىل جانـب التصـدي لــ5 اعتداءات 
للمستوطنني وتحطيم مركبتني للمستوطنني، 
ووقـوع 5 نقاط مواجهة مع االحتالل يف أنحاء 

متفرقة بمناطق الضفة الغربية. 
وتصّدى فلسطينيون العتداءاِت املستوطنني 
يف بلـدة عـزون بمحافظـة قلقيلـة، ورشـقوا 

مركباتهـم بالحجـارة، بينما اسـتُهدف جنود 
االحتـالل عند حاجز الجلمة العسـكري بجنني 

بعبوة ناسفة. 
وألقى الشـبان الثائـر الزجاجـات الحارقة 
صوب قـوات االحتـالل يف عينابـوس بنابلس، 
إضافـة إىل التصـدي العتـداءات املسـتوطنني 

املتكّررة باملنطقة. 
وأطلـق مقاومـون النار صوب مسـتوطنة 
«كرمـي تسـور» بالخليـل، تزامناً مـع اندالع 
مواجهـات عنيفة مـع قوات االحتـالل يف بلدة 

بيت أمر، تخللها عمليات إلقاء حجارة. 
ويف الخليل، ألقى شـباُن ال ثائرون زجاجات 
حارقة صوب مسـتوطنة «غـوش عتصيون»، 
إىل جانـب التصـدي العتداءات املسـتوطنني يف 
املنطقـة وقريـة الكعابنـة، مـا أَدَّى إىل انـدالع 

مواجهات تخللها إلقاء حجارة. 

 : وضاقت

أعلـن الجيُش الصومـايل، االثنـني، مقتَل 
61 مسلحاً من حركة «الشباب» املتطرفة يف 
غارة جوية بمحافظة شبيىل الوسطى وسط 

البالد. 
جـاء ذلـك، وفـق مـا أعلنـه نائـب وزير 

اإلعالم عبد الرحمن يوسف العدالة يف مؤتمر 
صحفي بالعاصمة مقديشـو، بحسب وكالة 

األنباء الصومالية الرسمية (صونا). 
وقال املسـؤول الصومايل: «إن 61 عنرصاً 
من مليشيات الشباب ُقتلوا، وأُصيب آخرون 
يف عملية مخّططة نفذتها قوات أجهزة األمن 
واملخابـرات الوطنية بالتعـاون مع الرشكاء 
العسـكرية  للقيـادة  إشـارة  (يف  الدوليـني 

األمريكية يف إفريقيا «أفريكوم»)». 
عـاً  وأوضـح أن العمليـَة اسـتهدفت تجمُّ
لنحـو 150 عنـرصاً مـن حركة «الشـباب» 
كانـوا يخططون لشـن هجـوم إرهابي عىل 
الجيـش الوطني يف بسـاتني منطقة حواديل 

بمحافظة شبيىل الوسطى. 
وأَشـاَر نائُب وزير اإلعالم الصومايل إىل أن 
العمليَة أسـفرت أَيْـضاً عن تدمري سـيارتني 

مفخختني. 
والسـبت املايض، قال نائب وزيـر الدفاع 
الصومـايل عبد الفتاح قاسـم: إن «الحكومَة 
تلقـت إشـعاراً من حركـة «الشـباب» تعلن 
فيـه اسـتعداَدها للدخـول يف مفاوضـات»، 
مسـتدركاً يف مؤتمر صحفي بمقديشـو، أن 
«الحكومـة الصومالية عازمـة عىل تصفية 
البـالد مـن اإلرهابيـني، باعتقـادي ال يشء 

نتفاوض عليه معهم». 

ويشـهد الصومـال رصاعـاً دمويـاً منـذ 

سـنوات بـني القـوات الحكومية ومسـلحي 

حركة «الشـباب» املتطرفة املرتبطة بتنظيم 

القاعدة (اإلرهابي املحظور يف روسيا والعديد 

من الدول)، التي تسعى للسيطرة عىل الدولة 

الواقعة يف منطقة القرن األفريقي. 

أطٌر بإظجال افسقم 
الفطسطغظغئ طظ ُضـّض طضان 

سام يف ضغان السثو
 : طاابسات

يف سـياق الرعـب الصهيونـي حتـى مـن العلـم 
الفلسـطيني، أصدر َمن يسمى وزير «األمن القومي» 
«اإلرسائييل» ايتمار بن غفـري أوامَر ملفوض الرشطة 
األعـالم  وإنـزال  بإزالـة  تقـيض  شـبتاي  يعقـوب 
الفلسـطينية كلما ُعّلقت أَو رفعت يف ُكـّل مكان عام 
داخـل الكيان الغاصـب، ووقف ُكـّل حـدث -وصفه 

القرار بأنه «تحرييض»- ضد «إرسائيل». 
وبحسب البيان، قام ابن غفري بتحويل تعليمات إىل 
مكتب مفوض الرشطة تنص عىل أن «كل رشطي -يف 
أية درجة كان- سـيكون مخوًال خالل ورديته بإزالة 
األعالم الفلسـطينية»، وذكر البيان أن «تعليمات ابن 
غفـري ملفّوض الرشطـة جاءت اسـتناًدا إىل اعتبار أن 
رفـع الَعَلِم الفلسـطيني هـو دعٌم ملنظمـة إرهابية» 

وفق زعمه. 
يشـار إىل أن تعليمـاِت الوزيـر الصهيوني ملفّوض 
الرشطة -كما نقـل موقع «إرسائيل نيوز 24»- تأتي 
عـىل خلفيـة رفع عدد مـن املتظاهرين ليل السـبت، 
املايض للعلم الفلسـطيني وسط تل أبيب وذلك خالل 
مشاركتهم باملظاهرة الحاشدة التي نظمت احتجاجا 
عـىل اإلصالحات الجديـدة التي تنـوي حكومة العدّو 
إجراءهـا يف وزارة «القضـاء»، وعـىل خلفيـة الصور 
واالحتفـاالت يف قريـة «عـارة» نهاية األسـبوع بعد 
اإلفراج عن عميد األرسى الفلسـطينيني كريم يونس 
إثر قضائه محكومية بالسجن 40 عاماً، كما أجريت 
االثنني، محادثـة بني الوزير ومفوض الرشطة، َحيُث 
طلـب خاللها بن غفري الحصـول عىل توضيحات عن 

عدم نجاح الرشطة بمنع هذه االحتفاالت. 

ختفغٌئ أجظئغئ تضحُش 
العجَه التصغصغ لترغئ 
الاسئري يف السسعدّغئ

 : وضاقت
نرش الناِشـُط السـعوديُّ عبدالله السـاملي مقطَع 
فيديـو من صحفيـة أجنبية تتحدث عـن تجربتها يف 
السعوديّة، َحيُث وّظف النظام السعودّي مراقبني من 
جهاز املخابرات يرافقونهـا أثناء تغطيتها ولقاءاتها 

مع الناس ويصّورون ُكـّل من يتحدث اليها. 
وأَشـاَر «عبدالله الساملي» أن «الصحفية تقول: إن 
هناك خطراً حقيقياً يهّدُد ُكـلَّ َمن يحاول التعبري عن 

رأيه أَو ينتقد سياسة بن سلمان..!». 
وترشح الصحفية تجربتها قائلة: «بعد ستة أشهٍر 
طويلـة من محاولـة الحصول عىل تأشـرية صحفي 
تمّكنـت أخـرياً مـن الصـول إىل السـعوديّة لتغطيـة 
اإلصالح.. رافقنا مرشفون حكوميون كانوا يراقبون 
عن كثب ُكـّل ما نقوله ونفعله. الرسالة التي وصلتنا 
إن هـذه اإلصالحـات تخضـع لرقابـة مشـّددة. من 

الواضح أن هذه اإلصالحات ما زالت تتأرجح». 
وتشـّدد الصحفية: «هناك مشكلة واضحة ال يريد 
الناس التحدث عنها عندما تكوُن أسـئلٌة حول حرية 
التعبـري.. لكـن فقـط اتضـح أن مراقبَنـا الحكومي 
ظهر.. هـذا فقط يوضح املجازفة الحقيقية والخطر 
الحقيقي للتحدث علنا هنا يف السعوديّة وأن يكون لك 
رأي وأن تنتقد أي يشء له عالقة بنظام بن سلمان». 
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غا صائَثظا شّعضظاك 
طظغر الحاطغ 

 

اليمنـي  الشـعُب  سـّطر 
عـرص  الحاشـد  بخروجـه 
موقفـاً  املاضيـة،  الجمعـة 
رصيـد  إىل  يضـاف  تاريخيـاً 
والنضايل  الجهـادي  تاريخـه 
األُسطوري  بالصمود  الحافل 
واملقاومة الخالدة ضد تحالف 
ويف  األرض  يف  املسـتكربين 
لعدوانهم  البطولية  مواجهته 
الغاشـم وحربهـم الضاريـة 

طوال 8 أعوام خلت. 
ملبيـاً لدعـوة قيادتـه خرج ليعـرب عن إرادتـه الحرة 
ويعلـن عن قـراره الصـادق فاختـرص املشـهَد الصعَب 
ولخص وضَعه ومأسـاة أحالمه وتطلعات إرادته وقراره 

بعبارة «يا قائدنا فوضناك».
هي عبارٌة قصريٌة مـن َحيُث كلماتها لكنها عميقٌة يف 
معانيها واسـعة يف مدلوالتها قوية يف رسـائلها واضحة 
يف مطالبها، فمن َحيـُث معانيها فهي تعني التالحَم بني 
الشـعب وقيادته َوالثقة املتبادلة القوية بينهما، وتعني 
التوافق يف الرؤية والقرار وتعني تسـليم الشـعب املطلق 
للقائـد، وأما مـن َحيـُث مدلوالتها فهي تدل عـىل أموٍر 
كثرية، منها تأكيد والء الشعب لقائده وعىل تجديد بيعته 
له بالسـمع والطاعة وعىل اسـتعداد الشـعب للتشـمري 
والنفـري والبـذل والعطـاء والتضحيـة والفـداء يف ُكـّل 
األحوال وتدل أَيْـضاً عىل جهوزية الشـعب للميض خلَف 
قائده بمسؤوليٍة كاملة وبصموٍد وثبات الراسيات الشم 
وبعهـوٍد ال تتبـدل وال تتحول، ومن َحيُث رسـائِلها فقد 
لّخصت الحشوُد بُهتافها رسالتني للداخل وللخارج األوىل 
ت أسـماعنا  مفادهـا هذا قائدنا ولـه أمُرنا ووالؤنا ُصمَّ
إال عـن صوته وتوقفت ُخطانـا إال يف دربه ولتنفيذ أمره 
سـنميض، َحيُث شـاء منه األمر ومنـا التنفيذ، واألُخرى 
مفادها نحن أبناء الشـعب اليمنـي اليوم عىل قلب رجل 
واحـد جمعنا مـرشوٌع قرآنـي َوحدنا خلـف رجل واحد 
مّلكناه أمرنـا وفّوضناه يف ُكـّل شـؤوننا، قراُره قرارنا، 

وإرادته إرادتنا، وحديثه بألسنتنا.
ومـن َحيُث املطالب فقد بينت هذه العبارة وأّكـدت أن 
مطالب الشـعب اليمني ال تزيد وال تنقـص عن املطالب 
التي أعلـن عنها َوطالـب بها قائُده يف املـايض ويطالُب 
بها يف الحارض وسـيطالب بها يف املسـتقبل، فهو قائده 
الرشعي ومفوَّضه الحرصي للتعبري عن إرادته ومخاطبة 
اآلخرين باسـمه، وهو املعني بتحقيق أحالمه وتطلعاته 

وبالدفاع عنه وعن مصالحه.
تلـك هي حقيقـٌة ال مجاٌز، هـي الحكمـة اليمانية يف 
أبهى صورة واإليَمـان اليماني يف أصدق مشـهد، فهنيئاً 

لشعٍب أبو جربيل قائُده، وهنيئاً لقائٍد هذا شعبُه. 

الفساد.. ضطمُئ تص غراُد به باذضالفساد.. ضطمُئ تص غراُد به باذض
ـاب الحاطغ  د. شآاد سئث الععَّ

اسـتخدم العـدوُّ ُكــلَّ إْمَكانياتـه لصنـع أحداث 

قـد تؤثـر من وجهـة نظره عـىل الواقـع يف املناطق 

املحّررة، ومن ذلك اسـتخدامه لقضية الفسـاد التي 

ُمها ويربُزها؛ بَهدِف التأثري عىل املواطنني  كان يضخِّ

ودفعهـم للتَحّرك ضـد حكومة اإلنقـاذ، ولكنه كان 

يفشل يف ُكـّل تَحّرك يقوم به.

يف الواقـع ال يسـتطيع أحـد إنـكار وجود فسـاد 

متعمد أَو غري متعمد ولكنه محدود لو تمت مقارنته 

بمـا كان يحدث يف األنظمة السـابقة أَو يف ظـل حكومة االرتزاق 

يف الوقـت الحايل والجميـع يعرف ذلك، فعندمـا نعلم أن حكومة 

اإلنقاذ تعمل بما يقـارب 20 % من ميزانية 2014م مع اختالف 

أسعار الرصف، فأي فساد يمكن أن نتحدث عنه يف هذا اإلطار؟، 

فالـوزارات واملؤّسسـات الحكوميـة تعمـل بالقدر اليسـري من 

امليزانية التشـغيلية، واملوظف الذي يمكن اعتباره مجاهداً يعمُل 

بحافز قد يصل يف أحسـن الظروف إىل 30 % من راتبه الذي كان 

يسـتلمه يف عـام 2014م، ومع ذلـك نجد أن هـذا املوظف يعمل 

بـكل طاقته إلنجاز األعمال املوكلة إليه، والوزارات واملؤّسسـات 

الحكوميـة تحرص عىل تقديـم الخدمات للمواطـن مهما كانت 

الظروف. 

معظُم الفسـاد القائـم اآلن يكمن يف القوانـني ويف اإلجراءات، 

فالكثـري من القوانـني كانت تقر؛ بَهدِف ابتـزاز املواطن، فعندما 

كان هـذا املواطـن يرغب يف إنجـاز معامله كان يتم 

تخويفـه بالقانـون؛ باعتبـاره عائقـاً أمـام إنهاء 

معاملتـه فيضطر إىل دفع رشـوة للمعنيني للتحايل 

عـىل القانون، ولكـن القيادَة السياسـيَة لم تصُمْت 

أمـام ذلك فقد أصـدرت قراراً بتشـكيل لجنة إلعادة 

النظر يف القوانني واللوائـح املتعلقة بحياة املواطن، 

كما تم إصدار مدونة لتبسـيط إجـراءات التعامل يف 

كثـري من الجهـات الحكوميـة مثل األحـوال املدنية 

(الحصول عىل بطاقة شـخصية، بطاقة عائلية، جواز سـفر) أَو 

إجراءات تسجيل املنازل واألرايض يف هيئة األرايض.

وبالنسـبة للفسـاد املتعلق باملوظف فقد تم إصدار الكثري من 

التعليمـات والتوجيهـات ملنعـه، والقيادة السياسـية تتابع ذلك 

بشـكل دائـم، َوإَذا رأت تقصرياً أَو فشـالً يف أية جهـة تعمُل عىل 

معالجته أَو تقوم بتغيري املسؤولني عنه. 

وهذا يؤّكـُد أن القيادَة السياسـيَة تعمُل عىل مواكبة ما يجري 

وتعمـل عـىل تشـجيعه إذَا كان إيجابياً، أَو تعديلـه إذَا ظهر خلٌل 

فيـه، أَو تغيريه إذَا دعـت الرضورة، وتلك الجهـوُد تجعُل املوطن 

يطمنئ؛ ألَنَّ اإلصالحاِت متواصلٌة من القيادة السياسية واملتابعة 

جاريٌة من القيادة الثورية، والفشُل من نصيب العدّو. 


