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طفالن  بينهم  جريحاً  و18  شهيداً  تحصد  مرتزقتها  ومدفعيات  أمريكا  عنقوديات 

الحقوق النتزاع  القيادة  خلف  اصطفاف  الحشود  رسائل 

التسويف تحتمل  ال  مطالبه  الشعب..  صوت  تتجاهلوا  ال  لألعداء:  العزي 
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األحد

العدد

15 جمادى اآلخرة 1444هـ..
8 يناير 2023م

(1562)
أخبار 

شغما عاجط المرتِجصئ شغ طأرب جغارة طعاذظ بخاروٍخ طعجه:

بسث أصض طظ 24 جاسئ سطى اإلشراج سظ 3 تط اخاطاشعط صئض 11 غعطًا:

 : خاص
يف ظـل اسـتمرار حالة الال سـلم والال حـرب، يواصل 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي، خالل 
اليومـني املاضيني قتل أطفال اليمـن، يف حني ورغم هذه 
الحالة «التهدئة املشتعلة» تتواصل الجرائم اليومية بحق 
األبرياء املدنيني يف ظل صمٍت أممٍي مطبق، جعل األطفال 
والنساء والشـيوخ يواجهون شـبح املوت والغدر بشكٍل 
يومـي عرب توفري املنظمة األممية لعوامل بقاء مشـاريع 
املوت املدفونة، وآالت القتل الغادرة التي لّوث بها العدوان 

وأدواته مختلف املناطق اليمنية، مخلفة مآٍس يومية. 
ويف جديد الجرائم املرتكبة أمريكياً –عن بُعد– واصلت 
مخلفات العدوان االنفجارية الغدر باألطفال واملواطنني، 
فيما تصاعـدت جرائم مرتِزقته عرب القصف العشـوائي 
عىل املناطق اآلهلة بالسـكان، أَو عـرب عصابات التقطع 

اإلجرامية. 
ويف السياق أُصيب طفل يف مديرية الجراحي بمحافظة 
الحديـدة، أمس السـبت، إثر انفجار قنبلـة عنقودية من 

مخلفات قوى العدوان. 
وأوضح املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام، أن طفالً 
يبلغ من العمر 13 عاماً أُصيب بجروح يف الوجه والعينني 
جراء انفجار قنبلة عنقودية أثناء رعيه األغنام يف منطقة 

الرشجة بالجراحي. 
وبالتزامـن مع هذه الجريمة أُصيب طفل آخر بجروٍح 

خطرية بانفجار جسـم من مخلفات العـدوان األمريكي 
السعودّي يف مديرية رصواح بمأرب. 

وأَفاد مصـدر طبي باملحافظة بإصابة الطفل سـعيد 
صالـح عيل ربيع (11 سـنة) بجروٍح عميقة تسـببت يف 
برت اليد اليرسى وإصابات بالساق والصدر نتيجة انفجار 
جسـم من مخلفات العدوان يف قرية الحشـريج بمديرية 

رصواح. 
وفيمـا يُشـار إىل أن مخلفـات العـدوان مـن األلغـام 
والقنابـل العنقوديـة تسـببت يف سـقوط العـرشات من 
الضحايـا يف صفـوف املدنيـني باملحافظـة، َفــإنَّ األمم 
املتحدة ومنظماتها تعترب رشيكاً أََساسياً يف ُكـّل الجرائم 
املرتكبـة بحق الشـعب اليمنـي، َحيُث ما يزال الوسـيط 
عـن مسـؤوليته يف إدَخـال األجهـزة  األممـي متنصـالً 
الكاشفة الالزمة ملكافحة املخلفات االنفجارية التي تقتل 
اليمنيني بشـكٍل يومي، وهو ما يؤّكــد ضلوعها يف هكذا 

نوع من الجرائم. 
وعـىل خٍط مـواٍز، واصـل مرتِزقة العـدوان جرائمهم 
بحـق اليمنيـني، َحيـُث أُصيـب مواطن جراء اسـتهداف 
مرتِزقـة العـدوان سـيارته بصـاروٍخ موجـه يف مديرية 

حريب بمحافظة مأرب. 
وأوضـح مصدر محيل باملحافظـة أن مرتِزقة العدوان 
اسـتهدفوا بصـاروٍخ موجه سـيارة مواطـن يف الطريق 
العام بمديرية حريـب بيحان، ما أَدَّى إىل إصابته بجروٍح 

خطرية واحرتاق سيارته. 

وأدان املصـدر اسـتمرار قـوى العدوان يف اسـتهداف 
املواطنني بالطرق العامة. 

إىل ذلـك أفـاد مصـدر محـيل بمحافظـة صعـدة لــ 
«صحيفة املسـرية»، أمس، بأن حصيلة الضحايا املدنيني 
جراء القصف العشـوائي للجيش السـعودّي عىل املناطق 
الحدوديـة اآلهلـة بالسـكان، ارتفـع، أمـس إىل 8، بعـد 

سلسلة من القصف امُلستمّر منذ، أمس األول الجمعة. 
وأوضح املصدر أن 8 مدنيني بينهم مهاجرون أفارقة، 
أُصيبـوا بجروٍح متفاوتة إثر تجـدد قصف الجيش العدّو 
السـعودّي عىل مديريتي منبه وشـدا يف محافظة صعدة 

منذ الجمعة، وحتى، أمس السبت. 
وبنّي املصدر أن 4 من املصابـني بينهم أفارقة، وصلوا 
إىل مستشـفى منبه الريفي بعد إصابتهم بنريان الجيش 
السـعودّي يف منطقـة الرقـو بمديريـة منبه، ُمشـرياً إىل 
وصول 4 جرحى آخرين إىل مستشفى الطلح العام لتلقي 

العالج بعد تعرضهم للقصف السعودّي العشوائي. 
ولفـت املصـدر إىل أن هـذه الجريمة البشـعة لجيش 
العدّو السـعودّي أتت بعد يوم واحد من استشهاد مواطن 
وإصابـة 7 آخريـن بقصف مدفعي سـعودّي اسـتهدف 

مديريتي منبه وشدا. 
واسـتنكر املصـدر الصمـت املخـزي لألمـم املتحـدة 
ومنظمـات حقوق اإلنسـان تجاه هذه الجرائـم اليومية 
واالنتهاكات السـافرة بحق املواطنني اليمنيني يف املناطق 

املحاذية للحدود السعوديّة. 

 : طاابسات
واصلـت قوى العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، 
أمس السبت، انتهاكاِتها بحق الصيادين اليمنيني، وسط 
صمت أممي جعل اليمنيني عرضًة لالعتداءات الخارجية 
عـىل الـرب والبحر اليمنـي، وهو األمر الـذي يضاعف من 

دوافع الردع االسرتاتيجي لحماية اليمن واليمنيني. 
ويف جديـد الجرائم اختطـف مرتِزقة العـدوان، أمس، 
ثالثـة من الصياديـن، وذلك بعد أن أفرجـوا، أمس األول، 

ام.  عىل ثالثة آخرين كانوا مختطفني منذ عدة أَيـَّ
وأدانـت الهيئـة العامـة للمصائد السـمكية يف البحر 

األحمر ما أقدم عليه مرتِزقة العدوان من عملية اختطاف 
ثالثة صيادين أثناء ممارسـتهم الصيد بمنطقة بحيص 
ومصـادرة  وتعذيبهـم  مجهـول  مـكاٍن  إىل  واقتيادهـم 

قاربهم. 
واسـتنكرت الهيئـة هذه األفعـال املشـينة واملتكّررة 
يف إرهـاب الصياديـن الباحثـني عن لقمـة عيش أرسهم 
واحتجازهم وتعذيبهم ومنعهـم يف إطار الجرائم لفرض 

التجويع املمنهج. 
وحمـل البيـان األمـم املتحـدة واملنظمـات الحقوقية 
اإلنسـانية مسـؤولية الصمـت وغض الطـرف عىل هذه 
املمارسات اإلجرامية التي تضاعف من معاناة الصيادين، 
باالضطـالع بمسـؤولياتها لحمايـة الصيادين  مطالبـاً 

واتِّخاذ موقف ملنع هذه الجرائم. 
وتأتـي هـذه الجريمة بعـد أن كانـت الهيئـة العامة 
للمصائد السمكية يف البحر األحمر ولجنة دعم الصيادين، 
قد اسـتقبلت، مسـاء أمس األول الجمعة، ثالثة صيادين 
ام.  آخرين تم اختطافهم من قبل مرتِزقة العدوان منذ أَيـَّ
وأوضح نائب رئيس هيئة املصائد السـمكية يف البحر 
األحمـر محمـد العميـيس، أن الصياديـن املفـرج عنهم 
تـم احتجازهم ملـدة 11 يوماً وممارسـة أنـواع التعذيب 
بحقهـم، مؤّكــداً حـرص اللجنة عـىل تعزيـز دورها يف 
متابعة قضايا الصيادين املختطفني واالهتمام بأرسهم. 
فيما أفاد نائب رئيس لجنة دعم الصيادين املختطفني 
مدير عام املوانئ َومركز اإلنزال السمكي عزيز العطيني، 

بأنـه تـم اسـتقبال الصياديـن املفـرج عنهـم وتقديـم 
مسـاعدات مالية لهم من قبل اللجنة لتخفيف معاناتهم 

وتسهيل عودتهم ألرسهم. 
مـن جانبهـم أوضـح الصيـادون املفـرج عنهـم، أن 
عـدداً من مرتِزقة العدوان يقلهـم زورقني بحريني قاموا 
باختطافهم أثناء ممارستهم مهنة الصيد عىل متن قارب 
قبالـة جزيرة الشـعبني الواقعـة غرب منطقـة بحيص 

التابعة ملديرية ميدي محافظة حّجـة. 
وأّكـدوا أنه تم االعتداء عليهم بالرضب والشتم وربط 
أعينهـم واقتيادهـم إىل قوارب عسـكرية واحتجازهم يف 
سجن انفرادي، وتعذيبهم ومنعهم من الطعام باستثناء 

رغيف خبز وماء ومعاملتهم بصورٍة سيئة.

 : خظساء
أّكــد رئيـُس مجلـس الـوزراء الدكتـور 
ــة  عبدالعزيـز صالـح بـن حبتـور، أن األُمَّ
العربيـة واإلسـالمية ال يمكـن أن تُقهـر أَو 
تمـوت؛ ألَنَّ األحـرار فيهـا يتوالـدون دومـاً 
فكـر  فيهـم  ويتأصـل  ويكـربون  وينمـون 

الجهاد واملقاومة. 
وخالل فعالية الذكرى السـنوية لشـهداء 
محور املقاومـة، التي أُقيمت بصنعاء، أمس 
السـبت، بحضور عدد مـن قيـادات الدولة، 
أّكــد الدكتور بن حبتـور أن محور املقاومة 
ال يمكن هزيمته أَو استئصاله من الخارطة، 
ال سيَّما بعد ما اتسع نطاقه وأصبح مصدراً 

للتكنولوجيا العسكرية. 
أن  إىل  اإلنقـاذ  حكومـة  رئيـس  ولفـت 
الفعاليـة التـي أحيـت بهـا صنعاء شـهداء 
التالحـم  معنـى  تُجسـد  املقاومـة،  محـور 
والتضامـن ملحـور املقاومـة الـذي تشـكل 
وفقاً إلراَدة شـعبيّة وإنسانية ودينية، لدعم 

األشقاء يف فلسطني املحتّلة. 
وتطـرق إىل ما تعـرض لها أبناء الشـعب 
الفلسـطيني منـذ ما يزيد عـن 70 عاماً من 
نكبـة كربى تجرع خاللها مـرارات املرشوع 
الصهيونـي الغربي االسـتعماري األمريكي، 
واحتـالل  وقتـل  وطـرد  تهجـري  صاحبهـا 
لألرايض الفلسـطينية، عالوًة عىل املشـاريع 

املتعددة الستئصالهم من وطنهم. 
واسـتدرك بالقول «لذلك جـاءت اللحظة 
التاريخية ليتشـكل هذا املحور الذي يبدأ من 
الضفة الغربية وقطاع غزة يف فلسطني ومن 
طهـران يف الـرشق ُمـروًرا بسـوريا والعراق 
ا بقية  وصنعـاء ولبنـان لينظـم إليه َحـاليّـٍ

األحـرار الثوار يف الجزيرة العربية وتحديداً يف 
أرض الحرمني الرشيفني». 

َوأََضـاَف «صنعاء تنسجم انسجاماً كامالً 
مع محور املقاومة؛ باعتباره محوراً يرفض 
الصهيوني  االسـتعماري  الغربـي  املـرشوع 
الذي يواجهه أبناء اليمن منذ ثماني سـنوات 
تجرعـوا خاللها وما يزالون ويـالت العدوان 
والحصـار مـن قبـل دول هـي صنيعـة هذا 

املرشوع االستعماري الذي كلفهم بقتل أبناء 
الشعب اليمني». 

وأّكــد أن الجميـع معنـي بتمجيـد قادة 
ـــة بما يف  املقاومـة والعظمـاء يف هذه األُمَّ
ذلك الشهداء؛ باعتبارهم األعظم واألكرم من 

ــة.  الجميع عىل مستوى األُمَّ
وأشـاد الدكتـور بن حبتور بمـا تضمنته 
الكلمات التـي أُلقيت خالل الفعالية من قبل 

دول محـور املقاومـة وتأكيدهـا عـىل مبدأ 
تطوير املقاومة التي جـاءت ِمن أجل نرصة 
فلسطني وإفشال املرشوع الصهيوني الغربي 
الرأسـمايل االسـتعماري، مـا ينبغـي تالحم 
طاقـات محور املقاومـة يف الداخل والخارج 
ملواجهتـه ووأد مشـاريعه ومخّططاته التي 

تستهدف ُكـّل شعوب املنطقة. 
ولفـت إىل أن مبـدأ املقاومة تسـقط معه 
كافـة املفاهيم القوميـة والعرقية واملذهبية 
واملناطقيـة وكّل ما يتصل بتمزيق اإلنسـان 

كإنسان. 
وأُلقيـت يف الفعاليـة كلمـات مـن عضو 
املكتـب السـيايس لحركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسـطني خالـد البطش ورئيـس املجلس 
األعىل ملجمع أهل البيت ورئيس لجنة الدفاع 
عن القضية الفلسـطينية والثورة اإلسالمية 
يف إيران الشـيخ محمد حسـن اخرتي وأمني 
عام كتائب سـيد الشـهداء العراق الحاج أبو 
آالء الوالئي وعضو لقاء املعارضة يف الجزيرة 
العربية الشـيخ جاسـم املحمد عيل، أَشاَرت 
يف مجملها إىل أن تضحيات الشـهداء، أرست 
قيـم ومبادئ النضـال ضد قوى االسـتعمار 

والهيمنة األمريكية الصهيونية الغربية. 
ونّوهوا إىل أن الشـهداَء القـادَة هم اإلرُث 
الحقيقي لهذه املسـرية، والـزاد الطيب الذي 
نتزود منـه ُكـّل يوم، وبحضورهم من خالل 
آبائهـم وعوائلهـم، يمكـن لنـا أن نخطو إىل 
األمـام، ونكـون عـىل االسـتعداد للمواجهة 
الكـربى.  وأّكــدوا أن القـادة الشـهداء هم 
ــة التي تسـعى إىل إظهار اإلسالم  رموز األُمَّ
ــة  وجعله الحاكم والقائم عىل مسـرية األُمَّ
وامليض بها نحو التحـّرر واالنعتاق من قوى 

الهيمنة والتبعية. 
ولفـت املتحدثون إىل أن القائد سـليماني 
حاضنـة  شـكلوا  القـادة  الشـهداء  وبقيـة 
إسـالمية للقضيـة الفلسـطينية بعيـًدا عن 
الطائفيـة وأيـة عناويـن أُخـرى، مؤّكـدين 
رضورة إحيـاء ثقافـة الجهاد باسـتحضار 
تضحياتهـم  وعظمـة  الشـهداء  مواقـف 
ــة والسـري  وترسـيخها يف نفوس أبناء األُمَّ
ـــة اإلسـالمية  عـىل نهجهـم لتنتـرص األُمَّ
لقضيتهـا األوىل املتمثلـة يف تحريـر املسـجد 
األقىص وإفشـال مشاريع االستكبار العاملي 

«أمريكا وإرسائيل». 

سظصعدغات أطرغضا وطثشسغات طرتجصاعا تتخث حعغثًا و18 جرغتًا بغظعط ذفقن بةراٍح خطرية

املرتجصئ غثاطفعن 3 خغادغظ وعغؤئ املخائث تتّمض افطط املاتثة ودول السثوان املسآولغئ

ــئ خظساُء تتغغ ذضرى حعثاء طتعر املصاوطئ وتدعر سربغ غآّضـث تقتط أترار املتعر ملعاجعئ أسثاء اُفطَّ
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 : خاص
وّجهت املسـرياُت الشـعبيّة الكربى التي شـهدتها 
العاصمُة صنعاُء واملحافظاُت الحرة، الجمعَة؛ للتنديد 
باسـتمرار الحصار، رسـائَل مهمًة لتحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي ورعاته، أبرزها أن عدم 
معالجة امللف اإلنساني يبقي الباب مفتوحاً أمام ُكـّل 
احتمـاالت عودة العمليات العسـكرية وخيارات الردع 
والـرد، وأن الشـعب اليمنـي يفـوض قيادتـه باتِّخاذ 
اإلجراءات التأديبية املناسـبة؛ إلنهـاء حالة الال حرب 
والال سـالم، ووضع َحــدٍّ للمماطلـة تحالف العدوان 
ورعاتـه يف التعاطي مع مطالب رصف املرتبات ورفع 

الحصار. 
وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة يف حكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي حسـني العـزي إن املسـريات الشـعبيّة التي 
شـهدتها العاصمـة واملحافظـات «خرجـت لتؤّكــد 
أن الحصـار حـرب وأن الحديث عن السـالم ال معنى 
لـه يف ظل املعانـاة» منبِّهاً إىل أن «هـذا النداء ال ينبغي 

تجاُهلُه». 
وكانـت الفرتُة املاضيُة قد شـهدت بروَز العديد من 
مؤرشات انسداد األفق فيما يتعلق بمفاوضات تجديد 
الُهــدنـة بـني صنعـاء ودول تحالف العـدوان، َحيُث 
أّكــد قائد الثورة السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي 
أن تحالـف العـدوان ورعاته ال زالوا يسـتكثرون عىل 
الشـعب اليمنـي أن يحصـل عـىل حقوقه ويسـتفيد 
من ثرواتـه الوطنية، ويرصون عىل إبقـاء البلد تحت 
الهيمنة والوصاية واالحتالل، وال يملكون أية رغبة يف 

التوّجـه نحو السالم الفعيل. 
وأملـح القائد بشـكل واضـح إىل ارتفـاع احتمالية 
عودة التصعيد، إذ أّكـد أن صنعاء جاهزة للرد عىل أية 
خطـوات عدائية اقتصادية أَو عسـكرية بتَحّرك فعال 

وواسع. 
ووجه سياسيون وعسكريون رسائل تحذير ووعيد 
واضحة أّكـدت أن سلوك تحالف العدوان يدفع باألمور 
نحـو االنفجـار، وأن اإلرصار عىل التعنت سـيؤدي إىل 

قلب الطاولة بصورة ال تخطر عىل بال العدّو. 
وأّكـد نائب وزير الخارجية العزي أنه «من الحكمة 
املسارعة لتلبية مطالب الشعب اليمني واحرتام القيم 
التي يفرتض أن تكون مشرتكة، وتقدير صرب اليمنيني 

الكبري؛ ِمن أجل السالم رغم القدرة عىل فعل الكثري».
وكانت التحذيرات والرسـائل التي وجهتها صنعاء 
خـالل الفرتة األخـرية قد دفعـت تحالف العـدوان إىل 
اللجـوء مـرة أُخـرى إىل جهود الوسـطاء، َحيـُث قام 
وفد عماني رفيع املسـتوى بزيـارة العاصمة صنعاء 
للقاء القيادة الوطنية ونقل مقرتحات جديدة لتجديد 
الُهــدنـة، لكن الزيارة لم تكن لهـا مؤرشات إيجابية 
كافيـة فيما يتعلق بتحقيـق تقـدم، والتأكيدات التي 
سـمعها الوفـد العماني من جانـب القيـادة الثورية 
أن  إىل  بوضـوح  أَشـاَرت  والعسـكرية  والسياسـية 
تحالف العدوان ال زال يحاول املماطلة وكسـب الوقت 
واسـتخدام املفاوضات كغطاء إلطالـة أمد حالة «الال 
حرب والال سالم»، وهو األمر الذي أّكـدت القيادة أنها 

لن تقبل به. 
ويرى مراقبون أن املسـريات الكـربى التي خرجت 
الجمعـة، تحت شـعار «الحصار حـرب» مثلت إعالنًا 
واضًحـا عن الدعـم الشـعبي الكامل ملوقـف القيادة 
الرافـض السـتمرار املراوغـة واملماطلـة، واملتمسـك 
بـرضورة رفـع الحصـار ورصف مرتبـات موظفـي 
الدولة من إيرادات النفط والغاز كخطوات أََساسية ال 
مجال للتنازل عنها؛ ِمن أجل تجديد الُهــدنة والتقدم 

نحو سالم فعيل. 
هذا أَيْـضاً ما أّكـده بيان املسـريات الشـعبيّة الذي 
أوضح بشـكل جـيل أن الشـعب اليمنـي يـدرك جيًِّدا 
طبيعـة املراوغـات واملنـاورات التـي يحـاول تحالف 
العـدوان ورعاتـه ممارسـتها يف ظل حالـة الال حرب 
والال سـالم، وأن هناك إجماعاً شـعبياً عـىل أن العدّو 
قد تمادى َكثرياً يف سـوء تقديره ملوقف صنعاء إىل الحد 
الـذي قتل معـه ُكـّل فرص السـالم الفعيل، وأصبحت 

خيارات القوة هي الحل الوحيد إلعادته إىل صوابه. 
ويف هـذا السـياق يؤّكــد نائـب وزيـر الخارجيـة 

أن الشـعب اليمنـي من خـالل خروجـه الكبري «جدد 
تفويضه لصنعاء يف رسـائل حـراء ضمنها مطالب ال 

تحتمل التسويف».
مـن جانبه أّكــد عضو الوفـد الوطنـي املفاوض، 
عبـد امللك العجـري، أن الخـروج الجماهـريي الكبري 
الذي شـهدته العاصمـة صنعاء واملحافظـات الحرة، 
حمل رسـائل واضحة أبرزهـا أن «الحرب قائمة طاملا 
اسـتمر الحصار ولم يتوقف القتل االقتصادي للشعب 

اليمني». 
دفـع  الحـرب  وقـف  عالمـات  أن «أول  َوأََضــاَف 
املرتبـات وعودة الخدمات والتشـغيل الكامل للموانئ 
واملطـارات، وثانيهـا إعـادة اإلعمار وخـروج القوات 

األجنبية». 
ويشـري هذا الترصيح بوضـوح إىل خارطة الطريق 
السـليمة التـي تتمسـك بهـا صنعـاء للتوّجــه نحو 
سـالم فعيل، َحيـُث تتضمن هذه الخارطـة مرحلتني: 
األوىل معالجـة امللف اإلنسـاني واالقتصادي من خالل 
إعـادة تخصيـص عائـدات الثـروة الوطنيـة لرصف 

مرتبات املوظفني وتحسني الوضع الخدمي، إىل جانب 
رفـع القيود اإلجراميـة املفروضة عىل حركة السـفر 
والنقـل ووصول البضائع؛ باعتبـار أن هذه الخطوات 
تمثـل الطريقة الوحيدة إلثبات نوايا التوّجـه السـالم 
الفعيل؛ ألَنَّ مواصلة اسـتخدام حقوق الشعب اليمني 
واحتياجاته اإلنسـانية كأوراق ضغـط وابتزاز يجعل 
ُكــّل حديث عن السـالم بـدون أي معنى، بـل يجعله 
محاولـة وقحـة لخـداع صنعـاء والشـعب اليمنـي، 
واملرحلة الثانية هي تسـوية بقية امللفات بدًءا بإنهاء 
االحتـالل الذي يجعل الوصول إىل السـالم مسـتحيًال، 
ُوُصـوالً إىل التعويض عن األرضار التي سببها العدوان 
لطـي صفحة الحرب، أما الحل السـيايس فقد أّكـدت 
صنعـاء يف عدة مناسـبات أنه يجب أن يكـون داخليٍّا 
ويجب أن يأتَي بعد إنهاء ُكـلِّ أشكال ومظاهر التدخل 

الخارجي. 
ويرى نائـُب مدير دائـرة التوجيه املعنـوي بوزارة 
الدفاع العميد عبد الله بن عامر أن الخروج الجماهريي 
الكبري الذي شهدته مسـريات «الحصار حرب»، يمثل 

رسـالًة شـعبيّة واضحـة مفاُدهـا أن «الصمـوَد هو 
الخياُر الحتمـيُّ وأن مواجهة الحـرب االقتصادية لن 

تقتَرص عىل املواقف السياسية واإلعالمية». 
ويضيف أن «التَحرَُّك الجماهريي الكبري هو مقدمٌة 
لالنتقال إىل مرحلة الفعل القادر بعون الله عىل تحقيق 
االسـتجابة العملية للمطالب الشعبيّة والتفاعل معها 

باألفعال ال األقوال». 
وإجمـاالً، يمكـن القـوُل إن الخـروَج الجماهريي 
الكبـري يف مسـريات «الحصار حـرب» مثّـل مصادقًة 
شـعبيّة واضحـًة عـىل الرسـائل والتحذيـرات التـي 
وّجهتها القيادة لتحالف العدوان ورعاته خالل الفرتة 
املاضيـة، َوأَيْـضـاً التأكيدات الحاسـمة التي واجهت 
بهـا الوفـَد الُعمانـي عند زيارتـه للعاصمـة صنعاء، 
وتلك الرسـائل والتحذيـرات والتأكيدات تمثـل إعالنًا 
واضًحـا عن ُقرب انتهاء زمن الفرصة املمنوحة للعدو 
لـ»تشجيعه» عىل مراجعة حساباته، وتجنُّب الدخول 
ُ شكَل  إىل املرحلة التالية التي يبدو بوضوٍح أنها ستغريِّ

املشهد وستجعُل العودَة إىل ما قبَلها مستحيلًة. 

طخادصئ حسئغئ سطى خغارات إظعاء «القترب والق جقم»

الحسإ  خعت  غاةاعض  أق  السثّو  وسطى  التخار  ظض  شغ  له  طسظى  ق  السقم  سظ  التثغُث  السجي: 
لطغمظغغظ  اقصـــاـــخـــادي  الــصــاــض  اجــاــمــر  ذــالــمــا  صــائــمــئ  ــــتــــرُب  ال ـــري:  ـــة ـــس ال

رجائُض الثروج الةماعغري الضئغر: 
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 : الدالع – الئغداء:
مسـرياُت  السـبت،  أمـس  تواصلـت، 
الغضب الشـعبيّة املنّددة بالحصار األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي وحربهـم االقتصادية 
الراميـة إىل قتـل اليمنيـني جوعـاً وحصـاراً 
مسـتغلني حالة الال سـلم والال حـرب، فيما 
أّكــدت الجماهـري الغفـرية التـي خرجـت، 
مصـادرة  أن  والبيضـاء  الضالـع  يف  أمـس، 
املرتبات والثروات وتشـديد معاناة املواطنني 
هـي حـرب أشـد خطـوة وتوجـب رد فعـل 
عسـكري أكثر إيالماً بـدول العدوان، معلنني 
النفـري العـام لرفـد الجبهـات حتـى النرص 
وانتزاع حقوق اليمنيني املرشوعة والعادلة. 

ويف املسـرية األوىل احتشـد أبناء محافظة 
الضالع، أمس، يف مسـريٍة جماهريية بمدينة 

دمت تحت شعار «الحصار حرب». 
ورّدد املشـاركون يف املسـرية، بمشـاركة 
عضو مجلس الشـورى نايف حيدان والقائم 
بأعمـال املحافـظ عبـد اللطيف الشـغدري 
ووكالء املحافظة وقيادات أمنية وعسـكرية 
ومـدراء  التنفيذيـة  املكاتـب  ومسـؤويل 
وأعضـاء  واألعيـان  واملشـايخ  املديريـات 
املجلس املحيل، الشـعارات املنّددة باستمرار 
الحصار واحتجاز سـفن املشتقات النفطية 
يف  واملماطلـة  والدوائيـة،  الغذائيـة  واملـواد 
رصف رواتب املوظفني، مؤّكـدين اسـتمرار 
الصمـود والثبـات يف مواجهـة دول العدوان 

بكل الوسائل املمكنة. 
ودعـا املشـاركون إىل رسعـة اإلفراج عن 
السـفن املحتجـزة، ورصف رواتب املوظفني 
من عوائد ثروات اليمن، مؤّكـدين أن السالم 
يف اليمن لـن يكون بالترصيحـات والبيانات 
والهـدن، وإنما باإليقـاف الفعـيل للعدوان، 
ورفع الحصـار، ووقف التدخالت األجنبية يف 

الشؤون الداخلية للشعب اليمني. 
أن  أبنـاء ووجهـاء الضالـع إىل  وتطـرق 
العدوان عىل اليمن فضـح أمريكا وحلفائها 
عىل مدى السنوات املاضية، مجددين التأكيد 
عـىل أن العدوان لن يُخضع الشـعب اليمني، 
بـل زاده صالبًة وبأسـاً وتماسـكاً وصموداً 

وقوًة يف مواجهة األعداء. 
رفـد  اسـتمرار  إىل  املحتشـدون  ودعـا 
الجبهـات باملـال والرجـال وقوافـل العطاء 
واملـدد وتقديم املزيد مـن التضحيات، دفاعاً 
عن األرض والعرض والسيادة الوطنية حتى 
تحقيق النرص املؤزَّر، وتطهري كافة األرايض 

اليمنية من دنس الغزاة واملحتّلني. 
حـرب»،  «الحصـار  مسـريات  واعتـربوا 
رسالًة للعالم وتفويضاً مطلقاً لقيادة الثورة 
واملجلس السـيايس األعىل بالعمل عىل اتِّخاذ 
اإلجـراءات إليقاف العـدوان وإنهاء الحصار 

وبحراً  املفـروض عىل الشـعب اليمنـي بـراً 
وجواً، مشـريين إىل اسـتعداد الشعب اليمني 
مواجهـة قوى العدوان حتـى تحقيق النرص 
عىل األعـداء وكـرس الحصار املفـروض من 

دول العدوان عىل اليمن. 
وعـىل خـٍط مـواٍز، نظـم أبنـاء ووجهاء 
محافظـة البيضاء، أمس، مسـرية حاشـدة 
مواكبـة لالحتجاجات الشـعبيّة يف العاصمة 
وكّل املحافظات الحرة تحت شعار «الحصار 

حرب». 
أبنـاء  فيهـا  احتشـد  التـي  املسـرية  ويف 
مديريات املربع األوسـط (السوادية واملالجم 
ونعمان وردمان وناطـع والطفه)، بحضور 
عضو مجلس الشـورى عبدالله صالح شيخ 
والقيادات العسـكرية واألمنية، أشـار وكيل 
محافظة البيضـاء، الدكتور أحمد الشـيبة، 
أن خروج أبناء اليمـن يف ُكـّل املناطق الحرة 
رسـالة واضحة لدول العـدوان أن اليوم غري 
األمس وأن استمرار الحصار لن يسكت عليه 

الشعب اليمني مطلقاً. 

ولفـت إىل أن عدم فتح املطـارات واملوانئ 
ورصف املرتبات ومواصلة العدوان والحصار 
زاد من حدة تفاقم الوضع اإلنساني يف أرجاء 

الوطن األمر الذي لن يقبله أحرار اليمن. 
عبدالـرب  العلمـاء،  كلمـة  ألقـى  كمـا 
امللجمي، نّدد فيها بالهدنة التي فرضت حالة 
الـال سـلم والال حرب وكّرسـت معانـاة هذا 

الشعب نتيجة الحصار الخانق. 
وألقيت قصيدة من الشـاعر عاتق السـيد 

نالت استحسان الحارضين. 
إىل ذلك أّكـد بيان املسـريتني الحاشـدتني 
يف الضالـع والبيضـاء أن الحصـار األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي عىل اليمن، جريمة ضد 
اإلنسانية يف ظل تواطؤ املجتمع الدويل واألمم 

املتحدة. 
ونّدد البيانان باسـتمرار الحصار وصمت 
األمـم املتحـدة ومنظماتهـا جـراء مواصلة 
العـدوان ومنع فتـح املطارات أمـام املرىض 
واحتجاز سـفن الوقـود والبضائـع ورفض 
رصف مرتبات املوظفني من عائدات النفط. 

وأّكــدا أهميّة اسـتمرار الشـعب اليمني 
يف مواجهـة العـدوان والحصار بـكل الطرق 
املرشوعة حتى تحقيـق النرص وتطهري ُكـّل 

ذرة من تراب الوطن من دنس الغزاة. 
وحّمال أمريكا ودول العدوان املسـؤولية 
الكاملـة إزاء الجرائـم التـي ترتكبهـا قوى 
التحالـف ضد الشـعب اليمنـي والتداعيات 
اإلنسـانية الناجمـة عن اسـتمرار العدوان 
املشـتقات  سـفن  واحتجـاز  والحصـار 

النفطية. 
وجّدد أبنـاء ووجهاء الضالـع والبيضاء، 
التأكيد عىل اسـتمرار الصمود وثبات املوقف 
والتَحـّرك ملواجهة العدوان والتمسـك بالحق 
يف الدفاع عن الوطن وسـيادته واسـتقالله، 
موجهني دعوتهم لكل أحرار العالم بالوقوف 
إىل جانـب الشـعب اليمني املحـارص، ورفع 
الصوت يف وجـه دول العدوان إليقاف حربها 
العدوانية ورفع الحصار، والسـماح بدخول 
سفن املشتقات النفطية والدوائية والغذائية 

دون قيد أَو رشط. 

ستواجه  واعتربوا استمرار الحصار حرباً 
برد فعل عسـكري سـيؤثر ويوجـع تحالف 

العدوان بشكٍل غري مسبوق وال متوّقع. 
كما حذر بيان املسـريتني تحالف العدوان 
رواتـب  رصف  رفـض  يف  االسـتمرار  مـن 
املوظفـني مـن عائـدات الثـروات النفطيـة 
األهـيل  البنـك  إىل  نهبـت  التـي  والغازيـة، 
السـعودّي، مؤّكـداً أن حصول املوظفني عىل 
رواتبهم حقوق مستحقة ال تقبل االنتقاص 

وال املساومة. 
وأعلن أبناء ووجهـاء الضالع والبيضاء 
وقوفهـم –عىل غـرار ُكـّل أحرار الشـعب 
اليمنـي– إىل جانب القيـادة التِّخاذ ما يلزم 
لـردع العـدوان وفيمـا تـراه مناسـباً من 
خيـارات لرفـع الحصـار، داعـني القـوات 
املسـلحة إىل أن تكون عىل مستوى عاٍل من 
الجهوزيـة واليقظـة، ومؤّكـديـن دعمهم 
الكامـل لـكل الخيـارات التـي من شـأنها 
انتزاع حقـوق اليمنيني وطرد دول العدوان 

وأطماعها. 

 : طاابسات
واصلـت مديريـُة الجوبـة بمحافظـة مـأرب، أمـس 
السـبت، احتضانَهـا للحـراك القبيل والشـعبي املتواصل 
تنديـداً بالحصـار األمريكي وسياسـة تجويـع اليمنيني 
ومصـادرة حقوقهـم ومرتباتهـم، وذلـك بعـد يـوم من 

احتضانها مسرية حاشدة، أمس األول الجمعة. 
ويف جديِد الحراك القبيل والشعبي يف جوبة مأرب، نظََّم 
أبناُء منطقة واسـط يف الجوبة، أمس، وقفة احتجاجية؛ 
للتنديـد بممارسـات دول العدوان وحصاره تحت شـعار 

«الحصار حرب». 
وأّكـد املشـاركون يف الوقفة، وقوَفهم إىل جانب أبطال 
الجيـش ورجـال األمن ودعـم معركة التحريـر الوطني، 
منّوهـني إىل أن اسـتهداف مواقـع مصالـح دول العدوان 
هو الخيار الوحيد إليقـاف ما يتعرض له أبناء اليمن من 

عدوان وحصار. 
وأَشـاَر بيان صادر عن الوقفة إىل أهميّة تعزيز الوعي 
للحفاظ عىل وحدة الجبهـة الداخلية والتصدي ملحاوالت 

استهداف العدّو للنسيج املجتمعي بعد انكشاف مرشوعه 
التدمريي وأطماعه يف نهب ثروات وخريات البالد. 

وحّمـل البيـان األمـم املتحـدة واملنظمـات الحقوقية 
الدولية، املسؤولية جراء استمرار صمتها والعمل بسياسة 
الكيـل بمكيالني تجـاه ما يعمـد إليه التحالـف األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي مـن ممارسـات لتمريـر مشـاريع 
االحتالل وتجويع ماليني اليمنيني والقرصنة البحرية عىل 

سفن الوقود. 
وأّكـد بيان املسـرية أهميّة التعبئة الشاملة واالستنفار 
للجبهات وإسـنادها بالرجال واملال، حتى تحقيق النرص، 
مجـّدًدا التأكيد عـىل الصمـود والثبات يف التصـّدي لقوى 
العـدوان واملرتِزقـة، وتقديـم املزيد مـن التضحيات حتى 
رفع الحصار وطرد الغزاة واملحتّلني من ُكـّل شٍرب يف أرض 

اليمن. 
وحـّذر البيـان قـوى العـدوان مـن مغبـة وعواقب أي 
تصعيـد عسـكري يف الجبهـات، واسـتمرار الحصار عىل 
اليمن، واحتجاز سـفن الوقود والبضائع والسلع، مؤّكـداً 
أن استمرار الحصار سيواجه برٍد عسكري سيؤثر ويوجع 

تحالف العدوان بشكٍل غري مسبوق. 
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 : سئاس الجغثي* 

احتلـت أمريكا العـراَق بعيًدا عـن الرشعية 
الدوليـة تحـت كذبة أسـلحة الدمار الشـامل، 
واألهداُف ال تتعلـُق يف العراق، وأهميّة موقعه، 
ونهـب ثرواته، بل يتعدى األمر إىل أهداف كربى 

تتعلق باملنطقة، والعالم عرب العراق. 
وهـو  مدنيـاً  حاكمـاً  واشـنطن  فرضـت 
«بريمر» وبعد تدخل املرجعية الرشـيدة وسيل 
مليوني من املظاهرات تم التأسـيس إىل عملية 
سياسـية وكتابـة الدسـتور والذهـاب نحـو 
االنتخابـات، والتداول السـلمي للسـلطة عرب 
اآلليـات الديمقراطية، وهـو الحبل املتني الذي 
التف عىل عنق أمريـكا يف العراق، َحيُث صعود 
األغلبية من املكون الشـيعي الرافض لالحتالل 
والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكل سياسات 
الهيمنة، لذلك لجأت واشـنطن إىل زرع العملية 
السياسية بالعديد من األلغام منها املحاصصة 

والتوافقية والكثري من فقرات الدستور. 
وشـهدت تلك الفرتُة باكـورَة أعمال فصائل 
املقاومة البطولية ضد االحتالل األمريكي، مما 
جعلها تفكر يف عمليات الضغط وااللهاء، َحيُث 
جعلت حدود العراق مفتوحة عىل مرصاعيها، 
وأرشفت بنفسـها عىل دخول عنارص القاعدة 
واإلرهاب إىل العـراق، ودعمتهـا لغرض اذكاء 
الفتن الطائفية ونرش الفوىض ساعدها يف ذلك 
األنظمة الخليجية، وكثري من أجهزة املخابرات 
العاملية، وشـهد العراق أحداثاً دامية جراء تلك 

العمليات. 
التصـدي  يف  املقاومـة  عمليـات  اسـتمرت 
للقاعـدة ولالحتـالل، وأثمـرت تلـك العمليات 
بهـروب وطرد االحتالل من العراق عام ٢٠١١، 
ورسعـان ما عـاودت الكـرة بإدَخـال عنارص 
داعش من الحدود الغربية التي سـيطرت عىل 
أكثر مـن محافظة، وهـّددت العاصمة بغداد، 
والتـي من خاللها تسـللت قـوات االحتالل إىل 

العراق تحت هذا الظرف وتلك الذريعة. 
أطلقـت املرجعيـة الرشـيدة فتـوى الجهاد 
الكفائـي املباركـة، فتالحـم أبناء العـراق مع 
تلك الفتـوى، فولد الحشـد الشـعبي املقدس، 
َوسـطر أروع مالحم البطولة، وحـّرر األرض، 
وطرد داعش وسـحقها؛ مما أغاظ ُكـلَّ جبهة 
االسـتكبار والصهيونيـة العامليـة، فبـدالً من 
اضعاف املقاومـة ازدادت األخـرية َمنََعًة وِعزٍّا 
وُسُموٍّا وقوًة بالعدة والعدد واتسعت حواضنها 
وسارت العملية السياسية رغم ُكـّل املعوقات 
والفسـاد الذي اسـترشى وانعـدام الخدمات؛ 
بَسـبِب سياسـة االحتـالل التي شـجعت عىل 
الفسـاد َوالتمـرد والتهريـب وغسـيل األموال 
والجريمة املنظمة واالنحالل األخالقي وغريها. 
 وبعد انتخاِب السيد عادل عبد املهدي رئيساً 
للوزراء، وانفتاحه عىل الصني ومرشوع الحزام 
والطريق، ممـا أثار غضب أمريـكا وعمالئها، 
فحركت جيوشـها اإللكرتونيـة وعمالئها عىل 
األرض من خالل املظاهرات عىل غرار ما فعلت 
سـابًقا يف عملية املخابرات األمريكية املعروفة 
باسـم (أجاكس التي أسقطت ثورة مصدق يف 

إيران، وأعادت حكم الشاه البهلوي). 
جاء الكاظمي ليعبث باألرض فساداً ويحرق 
الحرث والنسـل وينفتح باملبـارش يف صفقات 
مـع الكيـان الصهيونـي عن طريـق مرشوع 
الشـام وخالل هذه الفرتة استطاعت املقاومة 
العراقيـة أن تحصـل عـىل تصويـت الربملـان 

العراقي بإخراج قوات االحتالل. 
ومنذ بداية االحتـالل عام ٢٠٠٣ وحتى هذه 
اللحظة دفعت فصائـل املقاومة وأبناء العراق 
مئـات اآلالف من الشـهداء ضحايـا لالحتالل 
األمريكـي، َوأَيْـضـاً نفـذت فصائـل املقاومة 

عـرشات العمليـات الثأرية التـي طالت قواعد 
االحتالل املنترشة يف العراق، أَو مقرات املوساد 
الصهيونـي يف إقليم كردسـتان، ولـم تقترص 
عملياتهـا الثأريـة عـىل امللـف العراقـي، بـل 
كانت لهـا اليد الطوىل يف املشـاركة للدفاع عن 
املقدسـات يف سـوريا، وكذلك عمليات ساندت 
يف حـرب تموز ٢٠٠٦ يف لبنان، وتوفري الدعم يف 
عمليات سـيف القدس يف غزة، وكذلك يف اليمن 
دعماً لألخوة «أنصار الله» وغريها من املواقف 

يف عموم محور املقاومة. 
حاولت قـواُت االحتالل األمريكي اسـتثمار 
تحـت  العـراق  ووضـَع  الكاظمـي،  عميلهـا 
مشـاريع متعـددة منهـا التقسـيم، أَو نـرش 
الفـوىض والفتن للقتال الشـيعي - الشـيعي، 
وبذلـت جهـداً غري مسـبوق يف دعـم التحالف 
والصـدر)  والحلبـويس  (لألكـراد  الثالثـي 
لغرض تجديـد والية ثانيـة لعميلها مصطفى 
الكاظمي، وشجعت األخري عىل القيام بانقالب 
عىل العملية السياسـية واآلليات الديمقراطية 
مـن خالل حركة مسـلحة شـهدتها العاصمة 
بغداد والقصور الرئاسية يف املنطقة الخرضاء 
تصدى لها الحشـد الشـعبي وأفشـلها، وأعلن 
بكل وضوح البديل عن اآلليـات الديمقراطية، 
عـىل العمليـة السياسـية والتداول  محاِفظـاً 

السلمي للسلطة. 
وباملقابـل وقفـت قـوى اإلطار التنسـيقي 
حائـالً بوجِه ذلك املرشوع، وأفشـلت املؤامرة، 
ودفعت بالسـيد محمد شياع السوداني رئيساً 

للوزراء. 
هـذا الرتاُجُع األمريكـي يف العراِق جاء تحت 
ضغط الظروف َوما يشـهده العالم من أحداث 

وأزمات وبوادر حرب كونية ثالثة. 
حكومة السـيد السـوداني جـاءت برشوط 
أمريكيـة تتجـاوز فيهـا واشـنطن ارهاصات 
الوقـت الراهن، وتحـاول فيهـا تخفيف عيار 
الضغـط عليها، وتوفري مناخـات تجعلها عىل 
أقـل تقدير بعيدة عن رضبات فصائل املقاومة 
العراقية مـن خالل ارشاك بعـض الفصائل يف 
وزارات بعيـدة عن امللف األمنـي، لكي تضمن 

تحييدها مؤقتاً. 

كذلـك من رشوط االحتالل إجـراء انتخابات 
مقبلة تحت سقف زمني. 

عمليـُة تشـكيل حكومـة السـوداني جـاء 
متزامنـاً تحـت نفس الظـروف التـي أرغمت 
اليمـن،  يف  الُهدنـة  عـىل  العـدوان  تحالـف 
َومفاوضات حقول الغاز يف لبنان، وغريها من 

امللفات. 
ما زالت تدخالت االحتالل واضحة ومنتهكة 
للسـيادة العراقيـة، وتدخالت سـفرية أمريكا 
متواصلـة هي وراعيـة الفـوىض ممثلة األمم 
املتحـدة، بالسـخارت، ولم تنقطـع زياراتهما 
للحكومة ومؤّسسـاتها، وتحاوالن التأكيد عىل 

ماييل:-
باملصالـح  االرضار  أَو  التقـرب  عـدم   -١  

الصهيوأمريكية.
٢- التزام حكومة السـوداني بإبعاد فصائل 
املقاومـة عن األجهـزة األمنيـة، أَو الولوج إىل 

امللفات الحساسة. 
٣- مسـاهمة العراق يف تخطي أزمة الطاقة 
التـي تعيشـها أُوُروبـا، وهـذا املوضـوع يثري 
حساسية الجانب الرويس الذي عىل اثره هاتف 
الرئيس بوتني السـيد السـوداني، مؤّكـداً عىل 
املحافظة عىل سياسة «األوبك» وسقف أسعار 

الغاز والنفط. 
٤- عـدم التعـرض إىل أصدقـاء أمريـكا يف 

العراق، أَو يف الجوار. 
٥- عـدم التعـرض لكثـري مـن الخطـوات 
واملشاريع، أَو االتّفاقيات التي أبرمها عميلهم 

الكاظمي. 
وتسـعى أمريكا إىل تحقيق أهداف مركزة يف 

العراق كاآلتي:- 
أوالً: نهـب موارده وجعل العـراق مرتعاً لها 

وملشاريعها وبناء قواعد عسكرية ثابتة. 
ثانيـاً: انخـراط العراق بالكامـل مع الكيان 
الصهيوني واستقبال ُكـّل الثقافات املنحرفة، 
بما فيها الديانـة اإلبراهيمية بعد القضاء عىل 
اإلسـالم وأن تجعل من بعـض مناطق العراق 

ملجأ لألخوة الفلسطينيني بعد تهجريهم. 
وأرض  منطلقـاً  العـراق  يكـون  أن  ثالثـاً: 
لتصديـر العدوان األمريكي رشقـاً وغرباً يف أي 

وقت تشـاء.. ومـا زالت هـذه املشـاريع حيز 
التنفيذ. 

والسؤال: ما هي السـيناريوهات األمريكية 
للعراق سـواء تجـاه حكومة السـوداني أَو ما 

بعدها؟
هناك عدة سـيناريوهات فيما لـو لم تلتزم 
حكومة السيد السوداني بالرشوط األمريكية. 

 

السغظارغع افول
ونـرش  املظاهـرات  مسلسـل  إعـادة   -١

الفوىض.
٢- تشـجيع القوى االنفصالية ونرش الفتن 

الطائفية.
٣- دعـم اإلرهـاب وتسـهيل مهـام داعش 

اإلجرامية.
٤- تشـجيع االنقسـام املجتمعي والتقاطع 

السيايس.
٥- الدفـع نحـو حكومة وطبقة سياسـية 

عميلة تحّقق لها أهدافها.
 

 السغظارغع الباظغ 
تزويـر  إىل  سـتلجأ  االنتخابـات  حالـة  يف 
االنتخابـات بالقدر الذي يجعـل من األغلبية - 
أقلية برملانيـة وتقوم بدعـم عمالئها لتحقيق 

أغلبية برملانية. 
 

السغظارغع البالث - 
إعادة انتشار قواتها وبمشاركة قوات الناتو 
بعد نـرش الفتـن والحـروب األهليـة، وانهيار 
العملية السياسية، َوهذا األمر تعمل عليه حال 
قرب ساعة الصفر من العدوان عىل جمهورية 
إيـران، أَو عـىل محـور املقاومة بأجمعـه، أَو 
عنـد انطالق رشارة الحـرب العاملية مع القوى 

الكربى. 
ويف ُكـّل األحوال هنـاك دوٌر للقوى الوطنية 
العراقيـة لفصائل املقاومة سـنتعرف عليه يف 

سيناريوهات املواجهة الحقاً 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس

التطصئ السغظارغععات املرجعطئ لطسراق
 (11) 

شرضغاٌت لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ.. شرضغاٌت لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ.. 
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- بدايـة.. ما هي إدارة التمكني االقتصادي.. 
وما الذي تسعى إىل تحقيقه؟ 

بفضل اللـه َوعونـه تعاىل تنطلـق الهيئة 
العامة للزكاة من خصوصيتهـــا، من َحيُث 
طبيعـة عملهـا ومعايريها ومـن مصارفها 
واملسـتفيدين من خدماتها، ولتعزيز وإبراز 
حجم وعظم هذا الدور، لزم العمل عىل خلق 
توّجـه جديد متمثل باإلدارة العامة للتمكني 
االقتصـادي يف الهيئة العامـة للزكاة؛ بَهدِف 
العمل عـىل دعم تلـك الخصوصيـة، وإبراز 
واضح لدور الزكاة وأثرها يف تنمية املجتمع 
والرتكيـز عـىل الفئات املرتبطـة بمصارفها 
وبمـا يحّقـق أهـداف الـزكاة يف مصارفها، 
ويعمل كذلك عـىل تنمية وتعزيز مواردهــا 
الزكـــوية، وبشـكـــل يسـهم يف تحقيق 
لعنارصهـا،  والتكافـل  االسـتـــدامــة 
َويسـهم يف تحقيق الرفاه االجتماعي بشكل 
عام، وبما يسـاهم عىل تحسني سبل العيش 
بشكـــل مستدام والحد من معدالت الفقر 
والبطالــــة عـرب العمـل عىل تحسـيــن 
الفقـرية  لـألرس  االقتصـادي  الوضـــع 
يف املناطـق والقـرى والعـزل األشـد فقـراً 

ومناطــق جيوب الفقر املختلفة يف البالد. 
هـذا التوّجــه يف الهيئـة العامـة للـزكاة 

وتدخلهـا التنموي يف مختلـف املجاالت التي 
ستشـكل بعـون اللـه وبتعـاون وبتفعيـل 
كافة األدوار من الجميع سـيكون لها الدور 
املؤثر الذي يسـهم يف اسـتقرار الوطن أرضاً 

وإنساناً. 
أن  بُــدَّ  ال  بلدنـا  بخـريات  ننعـم  ولكـي 
نقـوم باالسـتغالل األمثـل للمـوارد املتاحة 
واإلْمَكانات املتوفرة ويتم توظيفها يف البناء 
والتنميـة الشـاملة ليكـون بلـداً حـراً قوياً 
مسـتقالً يف اتِّخـاذ قراره بنفسـه، سـيادياً 
رؤيتنـا  تعيـق  خارجيـة  والءات  أيـة  دون 
املقبلة تحت شـعار تحقيـق االكتفاء الذاتي 
وخلق تنميـة برشية واقتصادية، وشـعوراً 
مـن قيـادة الهيئـة  باملسـؤولية، وحرصـاً 
العامة للـزكاة لتفعيل هذا الـدور الحيوي، 
وتلبيـة لتوّجـهـات القيـادة الحكيمة بهذا 
الشـأن، وتنفيـذاً للرؤية الوطنية يف سـبيل 

تحقيق االكتفاء الذاتي.. 
ولذلـك َفــإنَّ إدارة التمكـني االقتصادي 
بـإرشاف مبـارش من رئيس الهيئة الشـيخ 
شمسـان أبو نشـطان، تعمل عىل تأسيس 
ودراسـة وتنفيـذ املشـاريع التـي تحّقـق 
َوتساهم يف تفعيل الطاقة البرشية َوتحويلها 
إىل طاقـة منتجة يف مختلـف املجاالت، ومن 
خالل املراحل والخطوات املدروسة بعناية، 

َفـإنَّنا نسعى لالنتشار عىل أوسع نطاق. 
 

- مـا هي الخطط واإلجراءات التي تعتمدها 
اإلدارة يف تحقيق التمكني االقتصادي؟

هنـاك العديد من اإلجراءات التي تتخذها 
املعايـري  تحديـد  أوالً  يبـدأ  َحيـُث  اإلدارة، 
الرئيسـة الختيـار املسـتفيدين مـن برامج 
بحسـب  االقتصـادي  التمكـني  ومشـاريع 
نـوع املجـال واملنطقـة املسـتهدفة والتـي 
تتمثل بمعايري االسـتحقاق ملصارف الزكاة 
الرشعية ومعايري الرغبة والقدرة عىل العمل 

وغريها بما يتناسب مع نوع التخصص. 
وبعد تحديد املعايري يأتي التعاقد واالتّفاق 
مـع األخوة يف وزارة التعليم الفني والتدريب 
املهنـي ومكاتبهـا يف األمانـة واملحافظـات 
ومعاهدهـا ومؤّسسـاتها التدريبيـة والذي 

برنامـج  ضمـن  الفاعـل  الـدور  لهـم  كان 
التمكني املهني يف مرحلته التدريبية. 

ثم يتم تحديـد الربامج املتطلبة يف سـوق 
العمل وتجهيز املناهـج املطلوبة من الواقع 
وغريها مـن اإلجـراءات التحضريية وتوفري 
املتطلبات واملستلزمات الالزمة للبدء وكذلك 
توفـري احتياجات ومتطلبات ومسـتلزمات 

املستفيدين خالل فرتة الربنامج التدريبي. 
ويتم بعد ذلـك البدء باإلجراءات التنفيذية 
ومشـاريع  لربامـج  العـام  املخّطـط  وفـق 
محـاور  يف  تتمثـل  االقتصـادي  التمكـني 

رئيسية، وهي كالتايل:

 الاثرغإ والاأعغض:
تتمثـل هذه املرحلـة بالتدريـب والتأهيل 
والعمـل عىل رفع وبنـاء مسـتوى املهارات 
والسـلوكية  واملهنيـة  الفنيـة  والقـدرات 
املرتبطة باإلنتاج وسـوق العمـل والتي يتم 
ربطها بمعايري الجودة واملنافسـة املطلوبة 
التوعيـة  بربنامـج  املرحلـة  هـذه  وتغذيـة 
التمكـني  ومفاهيـم  القرآنيـة  والثقافـة 

االقتصادي والتنمية عىل هدى الله. 
 ريـادة األعمـال َوإدارة املرشوعـات:

إكسـاب  يتـم  التدريبـي  املسـار  هـذا  يف 
املسـتفيدين أياً كان مسـتواهم التعليمي أَو 
املهني أَو مستوى مشاريعهم وذلك لرضورة 
واملتضمنـة  اإلداريـة  الجوانـب  معرفتهـم 
املهارات الحياتية وإعداد دراسـات الجدوى 
املخاطـر  وإدارة  املبسـطة  االقتصاديـة 

واستمرارية املرشوعات. 
ذلـك؛ بَهـدِف تنميـة املـرشوع بمنهجية 
سـليمة وعلميـة وفق خطة قابلة للتوسـع 
والقرآنيـة  األخالقيـة  بالقيـم  ومرتبطـة 
بهـا  التحـيل  ورضورة  باملهنـة  وربطهـا 
ولتقليص املخاطر املتوقعة وتعثر املرشوع. 
يتـم الخـروج من هـذه املراحـل إىل إعداد 
دراسـة الجـدوى االقتصاديـة للمشـاريع، 
َحيُث تـم ربط هذه الخطوة بربامج التدريب 

بشقيه املهني والريادي. 
يف هـذه املراحـل يتـم العمـل مـن واقـع 
تخصـيص مـن قبـل استشـاريني ومدربني 
رياديـني متخصصـني تم اسـتقطابهم من 
القطاع األكاديمـي وتم دمجهم مع املدربني 
دراسـة  وإعـداد  تخصـص  لـكل  املهنيـني 
الجـدوى االقتصادية لكل مجـال من الواقع 

كنموذج ملرشوع فردي أَو جماعي.

 طرتطئ الامعغض: 
بعد اسـتكمال املراحل السـابقة التي من 
خاللهـا يكـون ُكـّل مسـتفيد قد اسـتكمل 
ملـف التمويل الخاص بمرشوعـه واملتمثلة 
الريادية،  والجهوزيـة  املهنيـة  بالجهوزيـة 

طثغر إدارة الامضغظ بالعغؤئ الساطئ لطجضاة سادل سئث الةئار شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

لثغظا 40 دراجئ جثوى اصاخادغئ َوطحارغسظا ّجاتّصص الرشاه 
املةامسغ لطمسثطني

  ظأطض طظ الةمغع 
الافاسض شغ إخراج 

الجضاة الاغ غاتّصص 
طظ خقلعا الاعازن 

اقصاخادي والاضاشض 
اقجاماسغ شغ أوجاط 

المةامع
  إدارة الامضغظ اقصاخادي 

وبإحراف طئاحر طظ رئغج العغؤئ 
الحغت حمسان أبع ظحطان تسمض 

سطى تأجغج ودراجئ وتظفغث 
المحارغع الاغ تتّصص َوتساعط 

شغ تفسغض الطاصئ الئحرغئ 
َوتتعغطعا إلى ذاصئ طظاةئ شغ 

طثاطش المةاقت
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ودراسـة الجـدوى االقتصاديـة للمـرشوع 
وطلب التمويل والضمانة املطلوبة (ضمانة 
مجتمعيـة) يتـم توزيـع الحقيبـة املهنيـة 
(بحسـب نوع الربنامج واملرشوع) كمنحة 
مـن الهيئـة العامة للـزكاة والتـي تمثل ما 
ال يقـل عـن ٢٠ ٪ إىل ٣٠ ٪ مـن احتياجـات 
املرشوع األََساسية الالزمة لكل مجال تمّكن 
املستفيد من تطبيق وممارسة مهنته ذاتياً، 
بعـد ذلك يتم بـدء إجـراءات رصف التمويل 
بحسب استكمال ملفات التمويل للمرشوع 
سواء كانت للمشاريع الفردية أَو الجماعية. 
ومـن خـالل هـذه املرحلـة نعمـل وفـق 
منهجيـة تمويليـة عـرب القـروض البيضاء 
القرض الحسـن كمنطلـق َومبدأ للعمل عىل 
مكافحـة التعامـالت الربويـة َولدينا خطة 
لتعميم التجربة عىل القطاعات َواملؤّسسات 
التمويليـة العاملـة عـرب النافذة الرسـمية 
املتمثلـة بالهيئـة العامـة لتنمية املشـاريع 
الصغـرية َواألصغـر التي نميض بالتنسـيق 
معهـا عنـد تنفيـذ أيـاً مـن هـذه الربامج، 
وتتضمـن هـذه املرحلـة إجـراءات املتابعة 

والتقييم وقياس األثر لكل مرشوع. 

 طرتطئ الاسعغص:
يتـم العمل عىل إنشـاء منصة تسـويقية 
يتم مـن خاللها عرض وتسـويق مخرجات 
مشـاريع التمكني االقتصـادي املختلفة من 
ضمنها دعم وتسويق منتجات األرس املنتجة 
عرب مشاريع الرصف الدورية التي تقوم بها 
الهيئة العامة للزكاة لصالح املستفيدين من 

مصارفها. 
كمـا يجـري العمـل عـىل إنشـاء منصة 
تسـويقية إلكرتونيـة وبرامـج وتطبيقـات 
تتضمـن ربـط املسـتفيدين مـن مشـاريع 
تسـويقية  بشـبكة  االقتصـادي  التمكـني 
متنوعة املنافع والرتويج لها لدى القطاعني 

العام والخاص. 
 

االقتصـادي  التمكـني  دور  ينتهـي  هـل   -
يف الهيئـة العامـة للـزكاة بُمَجــّرد تمويل 
املـرشوع وتوزيـع الحقائـب املهنيـة أم أن 

هناك آلية لتقييم العمل؟
من األهداف الرئيسـية لربامج ومشاريع 
التمكـني االقتصادي يف الهيئة العامة للزكاة 
انتشال األرس املستحقة للزكاة وتحويلها إىل 
أرس منتجة وعاملة وتحسـني سـبل العيش 
وتحقيق مصدر دخل يكفيها مؤونة الحياة. 
ومن هذا املنطلق تتضمـن مرحلة ما بعد 
التمويل يف كافة املجاالت والربامج إجراءات 
مدروسـة  آليـة  وفـق  والتقييـم  املتابعـة 
وبصـورة دورية ومجدولة يتـم من خاللها 
واللجـان  الرقابيـة  اإلدارات  أدوار  تفعيـل 
املجتمعيـة للهيئـة العامـة للزكاة بحسـب 
ة باملتابعة والتقييم وقياس  النمـاذج الَخاصَّ
األثر؛ بَهدِف اإلسناد والدعم الفني واملتابعة 
الالزمـة أوالً بأول حرصاً مـن الهيئة العامة 
للزكاة عىل عدم تعثر هذه املشـاريع واألرس 

املستفيدة منها. 
 

- قيـادات الهيئة أّكـدت أن هناك مسـارات 
وبرامج عديدة يف مجال التمكني االقتصادي.. 
َهالَّ أوضحتم ما هي تلك املسارات والربامج؟

برامـج ومشـاريع التمكـني االقتصـادي 
للهيئـة العامـة للزكاة تأسسـت عـىل مبدأ 
التنوع وذلك بما يتناسـب مـع طبيعة ُكـّل 
نطـاق جغـرايف مسـتهدف وكّل فئـة ممن 
التدخـل  وتحديـد  املناطـق  تلـك  يقطنـون 

املناسب. 
التمكـني  َومشـاريع  برامـج  أن  كمـا 
االقتصادي متنوعة بتنوع الفرص املتاحة يف 
مختلف مناطق البالد منها برنامج التمكني 
املهني الذي يستهدف مراكز املدن يف الربامج 
َواملشـاريع املهنيـة املتطلبـة لسـوق العمل 
َوالتـي تنتهي بمشـاريع يتـم تمويلها عرب 
القـروض البيضـاء َوهناك برامـج التمكني 
الزراعي َوالحيواني الذي يسـتهدف األرياف 

َوالقرى َوالعزل التي تتناسـب مع مشـاريع 
االستصالح الزراعي َوتربية الثروة الحيوانية 
َوتربية النحل َوإنتاج العسـل َوكذلك برنامج 
املشـاريع السـمكية التي تسـتهدف نطاق 
إىل املحافظات  املناطق السـاحلية ُوُصــوالً 
َواملديريات األُخرى ضمن سلسـلة التسويق 
برامـج  أَيْـضـاً  املجـال،  بهـذا  املرتبطـة 
َومشـاريع األرس املنتجة متعددة املجاالت يف 

جميع هذه النطاقات. 
وهنـاك مراحـل تنفيذيـة لـكل مـن هذه 

املجـاالت والربامـج كان قـد أوضحهـا األخ 
رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان 
أبو نشطان، والتي نعتربها نماذج مدروسة 
بعنايـة ودقـة وسـيتم عكسـها عـىل كافة 
لنجاح املخرجات  املناطق بالتدريج ضمانـاً 

والجودة واألهداف. 
وأود التنويـه بشـكل موجـز عـن أبرز تم 
إنجازه يف إدارة التمكني االقتصادي، َحيُث تم 
إعـداد أكثر من ٤٠ دراسـة جدوى اقتصادية 
ملشـاريع فردية وجماعية وفـق منهجية تم 
إعدادها من الواقع لتكون لنا منطلق وأََساس 
نموذجـي لتقديـم مشـاريع تسـتفيد منها 

األرس املستحقة للزكاة يف مجاالت متنوعة. 
وبفضـل الله تعاىل تم تدشـني بدء مرحلة 
تمويل املشـاريع وتوزيع الحقائـب املهنية 
لعـدد ٥٠٠ مسـتفيد يف الربامـج املهنيـة يف 
أمانـة العاصمـة وتتبعها إن شـاء الله بدء 
مراحـل برنامـج الريـادة وإعداد دراسـات 
الجدوى االقتصاديـة والتمويل لعدد ٤٥٠ يف 

محافظة الحديدة. 
يف  وشـابة  شـاباً   ٣٫٣٥٠ تسـجيل  وتـم 
والبـدء  وتعـز  وذمـار  ريمـة  محافظـات 
بإجراءات الدفعـة الثانية يف أمانة العاصمة 
الحديـدة  محافظـة  يف  الثانيـة  والدفعـة 

والتحضري لبقية املحافظات. 
 

- رسالة تحب توجيهها؟
رضورة عمـل القطاعني العـام والخاص 
بحسـب االختصـاص مـع الهيئـة العامـة 
للزكاة ضمـن منهجياتها التنفيذية يف كافة 
املجاالت.  ورضورة العمل املشرتك عىل إيجاد 
بيئة محفزة لإلنتاج وخلق فرص عمل تحّرر 
الفئات الفقرية من العوز والحاجة عرب رؤية 
شاملة آلليات معالجة الفقر والتخفيف من 

آثاره والحد من انتشاره. 
والعمل املشـرتك عىل تمكني األفراد مهنياً 
املجـاالت؛  كافـة  يف  ا  واقتصاديّـٍ ومعرفيـاً 
للتنميـة  األََسـايس  الرافـد  باعتبارهـا 

املستدامة.. 
وطموحنا يف الهيئة العامة للزكاة التحول 
إىل تحقيق هذه الغاية وما نأمله من الجميع 
التفاعـل يف إخـراج الزكاة التـي جعلها الله 
الرافد القـوي األمني الذي تحّقق من خاللها 
التوازن االقتصـادي والتكافل االجتماعي يف 

أوساط املجتمع. 
نشـكر صحيفة املسـرية عـىل اهتمامها 
وتفاعلهـا امُلسـتمّر، وصىل الله وسـلم عىل 

سيدنا محمد وعىل آله الطاهرين. 

  براطب َوطحارغع الامضغظ 
اقصاخادي طاظعسئ باظعع الفرص 

المااتئ شغ طثاطش طظاذص 
الئقد طظعا برظاطب الامضغظ 

المعظغ وبراطب الامضغظ 
الجراسغ َوالتغعاظغ َوضثلك 
برظاطب المحارغع السمضغئ 
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لـن نقُف عىل حـدوٍد زمنية مضت، ولكن مـن فلٍك آخر 

نستقرئ الصورة. 

هي ثمان من سـنواٍت عجاف، أرادتها قوى االسـتكبار 

لبلدنا ضمن كوة من املخّطط الغربي لرضب األوسط الذي 

يحلمون، وصنع رشق أوسـط جديد فيـه انحدار البوصلة 

إليهم. 

ال يخفى عـىل ذي لب يوم أعلن السـفري الحقري الجبري 

ذلك اإلعالن املشـؤوم من وسط عاصمة االستكبار العاملي 

«عاصفة املوت» عىل الشـعب اليمنـي، برز خاللها النظام 

املتهالك املتسـعود يف أبهى ملكه وجأش غطرسـته، وقمة 

سـلطانه، كانت تلك اللحظات ِشقٌّ فارق بني مالمح جديدة، تصنع عىل 

مستوى الشقني الغربي املتحالف، واليمني املظلوم، ِشٌق برز فيه فراعنة 

عرصهم، وطرٌف تجلَّت عليه العزة والتمسك بالله، والعودة إليه. 

ل الـ٢٦ من مارس لعام ٢٠١٥م، تاريخاً اسـتثنائياً غري املفاهيم،  مثـَّ

وكشـف الزيف، وتسـاقطت فيه أقنعة الوالء للشيطان األكرب األمريكي 

وربيبتـه اإلرسائيـيل، عـىل مسـتوى أنظمـة وحكومات تدعـى عربية، 

وعىل مسـتوى شـعوب منها، ويف الجانب اآلخر جاء الفرز الداخيل لعدة 

تشـكالت مجتمعية ونظامية وحزبية داخل شـعبنا اليمني، فشاء الله 

أن تحصـل عملية التقييم والفرز اإللهـي، وهذا ما حصل بالفعل، خرج 

الغث، لريفـع عالمات التأييد والرضا والقبول بهذا العدوان، وأن تقصف 

العاصمة اليمنية املقدسة صنعاء. 

خرجـوا يتهافتـون كالذباب عـىل قصعتها، ُكـلٌّ يخلـع أقنعة وأزياء 

الوطنية، الحرية، الديمقراطية، االنتماء لألرض واإلنسان، فحرشوا عىل 

أبواب عاصمة السـوء الريـاض، هنالك حدثت غربلـة جماعية أحزاب، 

ومكونات، منهم اللحى الدينية، والِبزَّات العسـكرية والسياسية ومنهم 

النساء والكثري.. هلُمَّ ُجرٍّا. 

ثبت الصادقون وبقي الشعب، وجرت معركة الصرب والبصرية، شعب 

ة، وخرج الشـعب بعد ثمان من عدوان أهلك الحرث والنسـل،  وقائد وأمَّ

خرج شامخاً منترصاً، انترصت اإلراَدة، وانترصت وحدة الكلمة، انترص 

التسـليم، وانترص التصديق بآيـات الله، وخرجت عجـول العدوان تجرُّ 
أذيال الهزيمة َوخيبة الذل، خرجوا كما جاءوا صاغرين. 

اسـتند الشـعب إىل ربـه وقائـده، واسـتظل بنـور الله 
والثقافـة املباركة التـي صنعت رجاالً ال يخشـون يف الله 
لومـة الئم، مع بقـاء األصبع عىل الزُّناد، دخل الشـعب يف 
مرحلٍة من الوعود األممية، بعد سـنوات من خوض حرب 
رضوس، وحني وجد العدّو منشآته تتحرق وتغرق، سارع 

إىل إعالن الُهــدن والتي لم تنتج للشعب سوى االنتظار. 
وحـني لم يفض النقاش إىل َحــّل وبقيت التواءات تهز 
ملفـات الحـوار الـذي لم يـرد لها العـدّو أن تسـتقر عىل 
أرضيـٍة من التوافـق الذي مثلته قيادتنـا ورشعت مرحبة 
بأية دعوى للحل دون املساس بالثوابت الوطنية السيادية 
واالقتصادية، وبما يحفظ للمواطن اليمني كرامته وعيشه 
الكريم يف ظل التعنت الدويل والسعودّي يف رصف مرتبات موظفي الدولة 
بما فيها الجنوب املحتّل، لتتعاىل أصوات األمم املتحدة ومبعوثها وسفراء 
غربيـون إىل أن مطالـب الشـعب بحقه هو تطرف زائد عـىل االعتبار، يف 
حني وأمام مرأى العالم تذهب الثروة اليمنية من الغاز والثروة السيادية 

إىل البنك األهيل السعودّي. 
يف هـذه املرحلـة التي ركـن فيها العدّو أنه ال سـلم محّقـق للمواطن 
اليمنـي، وال كرامة ُمصانة وال رضبات يخاف عىل منشـآته منها، بدأ يف 
توجيه سـخط الوضع إىل الداخل اليمني عرب كلمات إعالمية مسـعورة، 
همهم تقبيل أحذية مرتِزقة العدوان، يف خطوط التماس كان عىل األحرار 
العودة للقيام، القيام الذي انتظره الشـعب من جديد فبثورٍة ُمسـتمّرة، 
عاد الجندي للزناد والشـاعر للقافية، والكاتب لقلمه وامُلسـريَّ ملهماته، 
والصواريخ الباليستية لرضباتها العاتية وسط املطارات ورشيان العدّو 

النفطي. 
َهـا هو الشعب يكرس الحصار، والحصار حرب يف مفهومها ودالالتها، 
حرب يمس ُكـّل يمني، عىل مستوى ُكـّل فرد وأرسة إن خروج العاصمة 
صنعاء واملحافظات يف املسريات هو داللة عىل الصحوة العاتية التي من 
خاللها سـيكرس الحصار وتدفع امُلرتبات، إن الوعي لدى املواطن اليمني 
اليوم كفيل أن يحرق رهانات العدّو يف رضب الجبهة الداخلية عرب ذباب 

الطابور الخامس الذين غرهم يف أمرهم ما كانوا يفرتون. 

تحعٌد غاضئٌئ شغ خظساء تخرخ: أغظ الراتإ؟تحعٌد غاضئٌئ شغ خظساء تخرخ: أغظ الراتإ؟
غازي طظغر 

خرجت سـيوٌل برشيـة يف العاصمة صنعاء 

بعنـوان  حاشـدة  مسـريٍة  يف  واملحافظـات 

«الحصـار حـرب»، بـروٍح قويـة ومعنويـاٍت 

تعانق عنان السـماء وشـوق ولهفـة ملواجهة 

املتعديـن بعزيمـٍة وإرصار وإراَدة تذكر بروح 

ومعنويـات بداية الثـورة املجيدة قبـل ثمانية 

أعوام بل وأكرب من ذي قبل بكثري.

وزأََرت الحشـود بأصوات ورصخات مدوية 

تطالـب فيهـا برفع الحصـار املفـروض عىل 

الشـعب اليمنـي منـذ ثمانيـة أعوام مـن قبل 

تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، 

وفوضت الحشـود قائد الثورة السـيد عبدامللك 

بدرالدين الحوثي والقيادة السياسية والجيش 

اليمنـي بـأن يتخـذوا القـرارات الالزمـة التي 

سـرتفع املعاناة عن الشـعب اليمني املحارص 

الصامـد الصابـر، وتنهـي حالة الجـوع التي 

يعيشها بفعل حصار تحالف اإلجرام.

وأيضـاً هتفت الحشـود بشـعارات مطالبة 

بعدم تجديد الُهــدنة ومعربة عن اسـتعدادها 

الكامل لرفـد الجبهات باملـال والرجال إلركاع 

تحالـف العـدوان وكرس شـوكته وغطرسـته 

الذي تسـول له أمريكا الشـيطان األكرب أن ما 

يقوم به من ممارسات عدوانية وقتل وحصار 

للشـعب اليمني أنه سـريكع الشعب ويعود إىل 

تحت الوصاية األمريكية والسـعوديّة كما كان 

قبـل قيام ثـورة الــ21 من سـبتمرب املجيدة، 

ولكن الحشود أّكـدت بأن زمن الوصاية والذل 

والخنـوع قـد وىل يف الثلـث األخـري مـن العام 

امليالدي 2014م.

وأن اليمـن بات حراً كريمـاً عزيزاً بعزة الله 

ورسـوله وقيادتـه الربانية وأصبح ذا سـيادة 

واستقالل وأن شعبه لن يهدأ له بال حتى يرغم 

تحالف العـدوان عىل رفع حصارهم وسـحب 

قواتهم املحتّلة ألجزاء من البلد.

وهنا أود أن أوصل رسـالة إىل بعض السـذج 

مـن املنافقني واملرجفـني الذين يتـم قيادتهم 

وتوجيههم من قبل جهات أجنبيه، ويحاولون 

توجيه السـخط نحو الداخل بنرش الشـائعات 

والدعايـات الكاذبـة التـي ال أََسـاس لهـا من 

الصحة، أقـول لهم بأن يأخذوا الدروس والعرب 

مـن هذه الحشـود فلو كان فيهـم ذرة وطنية 

وحـب للوطـن والشـعب َفـإنَّهـم كانـوا أول 

املتواجدين مع الحشود.

ومـن العـار أن توّجـه سـخطك نحو طرف 

يبذل قصارى جهده ويقاتل ويحاور ويضغط؛ 

ِمـن أجل الدفـاع عنك ومن أجـل حقوقك التي 

أخذها طرف آخر، حكومة املرتِزقة يف الرياض 

نقلـت إيـرادات البنـك املركـزي نهايـة العـام 

2016م وتعهـدت أمام األمـم املتحدة أن تقوم 

بدفع رواتب املوظفني يف الجنوب والشمال كما 

كان البنـك املركـزي يف صنعاء قبـل أن تقطع 

اإليـرادات مـن الوصول إليـه يعمـل بحيادية 

تامـة ويقوم برصف رواتب جميع املوظفني يف 

الشـمال والجنوب العسـكريني واملدنيني حتى 

رواتب املرتِزقة الذين يقاتلون يف صف األجنبي 

املحتّل.

وال شـك أن املحتّلني ومرتِزقتهم يسيطرون 

عـىل جميع الثـروات النفطية وجميـع املوانئ 

واملطـارات مـا عـدا مينـاء الحديـدة ومطـار 

صنعاء الـدويل املحـارصان أي أكثر من 70 % 

من إيرادات اليمن يرسقها العدوان ومرتِزقته، 

فبـأي حـق تطالـب حكومـة صنعـاء بدفـع 

املرتبات وهي من تقاتل الذين أخذوا مرتبك؟!

حكومة صنعـاء والقيادة الثورية مطالبهم 

يف املفاوضـات هي مطالـب محقة ومرشوعة 

وهي تمثل أََساسـيات حقوق الشعب اليمني، 

مطالبهـم هـي إنهـاء العـدوان بشـكٍل كيل، 

ورفـع الحصـار، وسـحب القـوات األجنبية، 

هذه املطالـب هي مطالب ُكــّل مواطن يمني 

وهي حق من حقوقه ليست تعجيزية وليست 

سـتُعطى فضـالً وتكرماً من تحالـف العدوان 

وإنمـا هـي حق مـرشوع ال بُــدَّ منها سـواًء 

باملفاوضات أَو بالحرب.

فالشـعب اليمنـي بفضـٍل وعوٍن مـن الله 

وبحكمـة قيادتـه ووعيـه وإيمانـه وصـربه 

وجهاده بات يمتلك قوة ضاربة وأسـلحة ردع 

حديثـة ومتطـورة بأشـكاٍل عديـدة ومتنوعة 

وعىل رأسـها القوة الصاروخية وسـالح الجو 

، والعدّو يدرك هذا جيًِّدا وسبق له أن ذاق  املسريَّ

رضبات ردع موجعة طالت قواعده العسكرية 

ومنشـآته الحيوية يف عمق أراضيه وعواصمه، 

ولكن عليه أن يدرك أنه إذَا لم يسـتجب ملطالب 

الشـعب اليمني املرشوعة ويكف عـن عدوانه 

وحصاره ونهبه لثرواتنا َفـإنَّ املعركة القادمة 

سـتكون أعظم وأشـد أملاً عن سـابقاتها التي 

سبق له وأن ذاق مرارتها. 

التخاُر ترب سطى 
الحسإ الغمظغ

 

طتمث الدعراظغ

إن الحصار عىل الشـعب اليمني واستمراره 

يعتـرب إعـالَن حـرب، هـذا العـدوان الهمجي 

الغاشم عىل اليمن ومنذ أكثر من ثمان سنوات 

اسـتخدم من خالله ُكـّل أنواع األسلحة وحشد 

ضـد أبناء الشـعب اليمنـي ُكــّل املرتِزقة من 

الداخـل والخـارج، هـذا العـدوان الظالم الذي 

قتـل أبناء الشـعب اليمني يف ُكــّل املحافظات 

وبدون تمييز ودّمـر بيوت املواطنني واملنشآت 

ة إلخضاع الشـعب اليمني  الحكوميـة والَخاصَّ

وإذالل هذا الشعب، تَحّرك الشعب اليمني رغم 

ُكـّل الصعوبـات والتحديات والحـرب الكبرية 

التي شـنت عليه، تَحّرك ُكـّل الرشفاء واألحرار 

من ُكـّل القبائـل اليمنية ولقنوا هـذا العدوان 

الدروس القاسية وفشل ذلك العدوان عسكريٍّا 

ولكن العدوان رغم الفشـل العسكري ُمستمّر 

يف حصاره ألبناء الشـعب اليمني ونهب ثرواته 

ورواتب هذا الشعب وإْمَكانيات هذا الشعب يف 

املناطق املحتّلة، رغم قبول األحرار والرشفاء يف 

حكومة صنعاء بالُهــدنة ورغم أن العدوان لم 

ينفذ الُهــدنة بكل بنودها واسـتمر يف التالعب 

والهدف من ذلك اسـتمرار معاناة الشـعب بل 

وزيادة هذه املعاناة لكل أبناء الشعب اليمني. 

خـرج الشـعب اليمنـي يف مسـرياٍت كبـرية 

يف ُكــّل املحافظـات الحـرة لرفـض الحصـار 

واسـتمرار الحصـار وتوجيه رسـائل للعدوان 

أن الشـعب اليمني بكل أبناء هذا الشـعب مع 

قيادتنا الثورية والسياسـية والجيش واللجان 

وتفويـض الجيـش اليمنـي باتِّخاذ مـا يرونه 

مناسـباً لفك الحصار وإنهاء العدوان، الشعب 

اليمنـي مـع الجيش واللجـان صفـاً واحداً يف 

مواجهة هـذا العدوان ولن يسـتمر حصارهم 

عىل أبناء هذا الشعب وعدوانهم القذر. 

املسـريات اليـوم توجيه السـخط الشـعبي 

نحـو العـدّو الحقيقي لهذا الشـعب ورسـائل 

واضحة لتحالف العدوان وأدواتهم أن اليمنيني 

يحملون الوعي والحكمة والبصرية يف مواجهة 

التحديـات وأنكـم لن تسـتطيعوا كـرس إراَدة 

هذا الشـعب وعزيمة هذا الشـعب وإيمان هذا 

الشعب وهذا خيار لن يرتاجع عنه هذا الشعب 

وسـوف تخرسون كما خرستم سابًقا والقادم 

أعظم وأعظم.

إن خيـار الشـعب اليمنـي خيـار واحـد إما 

سـالم الرشفـاء أَو املواجهـة للعـدوان وكرس 

ذلك العـدوان وفك الحصار ومنع نهب الثروات 

للشعب اليمني وال خيار غري ذلك الخيار. 
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الغعم طسغرات الغعم طسغرات 
وغثًا ُطَسغَّراتوغثًا ُطَسغَّرات

شعث حاضر أبع راس
 

الخيارات  انعدمت 
وانسـد  العسـكرية، 
أمام  السيايس  األفق 
العـدوان،  تحالـف 
بعـد مشـاهدته تلك 
الغفـرية،  الحشـود 
بهـا  أفتتـح  التـي 
عامه  اليمني  شعبنا 
بمسـرياٍت  الجديـد، 
يف  واسـعة  وطنيـة 
العاصمـة صنعاء واملحافظات، تدشـيناً ملرحلٍة 
جديـدة من املواجهة، أرادها العدّو أن تكون عىل 
شـاكلة حصار بعيـد املدى، يعـوض من خالله 

عجزه العسكري يف امليدان.
ولكي ال يكون للعدو ما يريد، فقد أعلن شعبنا 
اليمني مـن خالل املسـريات الوطنية الواسـعة 
رفضه التام السـتمرار الوضـع القائم كما هو، 
ورفضـه أية تصعيـد اقتصادي من ِقبـل العدّو، 
وليـس هذا فحسـب بل وحذر العـدّو أَيْـضاً من 
مغبة عواقب سياسـة املماطلة، الذي هو معتاد 
عليهـا، وأبلغه أن بقاء اليمن تحـت الحصار إىل 
أجـٍل غري ُمسـّمى تمنيـات وتوهمـات ال يمكن 
لهـا أن تصمَد أمام سـخونة املواجهـة وحرارِة 
الرصاع، وما لم يفرضـه تحالف العدوان بالقوة 
العسـكرية فعليـه أال يمنّي نفسـه ألن يفرضه 
بالحصار االقتصادي، وسوف يكوُن التعاطي يف 
املراحل القادمة مع الحصار عىل أنه حرب أشـد 
رضاوة من الحرب العسكريِة وأخبُث منها، ولن 
يتـاح للعدو أبداً أن يميض يف إطالة الحصار دون 
دفع الثمن، وحرب التجويع لن تكون محصورة 
باليمن وحسب، بل هي حرب مصريها أن يتفجر 

حمماً صاروخية سترضب العدّو يف عقر داره. 
فالشـعب قـال كلمتَه األخـرية، وأعلن رفضه 
اسـتمرار الحـرب يف صورِة حصار، يف مسـرياٍت 
عارمة شـهدتها العاصمة صنعـاء واملحافظات 
يوم الجمعة، نهاية األسـبوع املـايض، بعث من 
خاللهـا شـعبنا اليمني رسـائل صارمـة لدول 
تحالـف العـدوان وأمريكا أّال تخطـئَ يف رهانها 
بالوهـن  اليمنـي  الشـعب  يصـاب  أن  لناحيـة 
واالستكانة، بل إن طول الرصاع سيصقل الشعب 

اليمني ال محالة عىل القوة ال عىل الضعف.

طا بسث المسغرات جعى الُمسّغرات

طا بسث المسغرات إق ُطسغَّراتطا بسث المسغرات إق ُطسغَّرات

الحسإ الغمظغ غفحض طثّططات السثوان بضحش أصظسئ الثقغا الظائمئالحسإ الغمظغ غفحض طثّططات السثوان بضحش أصظسئ الثقغا الظائمئ

أم صاخش

يف ظـل الحصـار الخانـق الـذي طـال 

كّل فـرٍد مـن أفراد هـذا الشـعب، ويف ظل 

التهـاون الواضـح والتهـرب الفاضح من 

دفـع املرتبات وفـك الحصار، أعلـن اليوم 

الشـعب الـذي ال يُقهـر صوتـُه الـذي ال 

تُسـكته أصوات املهادنـة واملجاملة لريفع 

شـعار العزة صادحاً فوق أنوف املتالعبني 

بقوتـه ومعيشـته، ليقـول والعالم يعرف 

ماذا يقول.

ويعي جيًِّدا أن قوله لن يتأخر عنه فعله 

وأنه سـيهّز عـروش الطغاة، وسيسـحق 

مـن يرتاقصون عـىل ُمعاناتـه وحرمانه، 

ويّدسـون سـمومهم عرب أدواتهم لتفكيك 

الشـعب واشـتعاله مـن الداخـل، لكنهـم 
واهمـون، فقد وصلـوا متأخريـن وموج 
الثقافـة القرآنيـة سـيغمرهم عّما قريب 

ليستيقظوا من غبائهم وُسباتهم.
إّن مسـريات «الحصار حرب» تُعرب عن 
وعـي وإيمان وقوة وعظمة هذا الشـعب، 
طويـالً  الُهــدنـة  خدعـة  تسـتمر  ولـن 
فالحرب هي اللغة الوحيـدة التي يفهمها 
الضمـري  وأمـوات  اإلنسـانية  معدومـي 
الغبـي الجاهل  البرشي، وسيسـمع غـداً 
من هـم اليمنيـون، وقد سـمعوا سـابًقا 
لكـنَّ زيغهم الفكري والثقايف قد أنسـاهم 
الرضبات املوجعة، وال بُـدَّ من االستيقاظ 
مـن جديد، ولـن تكـون يقظتهـم مؤقتة 
فالكيـل طفح والصـرب نفد ولن يشـعروا 

باألمان طيلة حياتهم.

ستسـبقهم جحيـم الدنيا قبـل اآلخرة 

والويـل لهـم وألمثالهم إن تُركـوا يف الدنيا 

صيحات  بهذا الطغيان، ستسمعون قريباً 

جهنـم  وسـرتون  جيوشـهم،  يف  العويـل 

تشـتعل من مصايف خزانات نفطهم حتى 

وإن قالـوا يـا يمـن (ليقـض علينـا ربك) 

سنقول لهم: (إنكم ماكثون) حتى يتذوق 

ُكــّل فرٍد منكم ما تذوقه الشـعب اليمني 

خالل ثمان سنوات. 

إننا اليوم نخرج مسـريات غاضبة وغداً 

ُمسـرّيات ملتهبـة تطوف عىل عروشـكم 

كالطري األبابيل وتجعلكم كعصٍف مأكول، 

فاحذروا «صولـة الكريم إذَا جاع، والحليم 

إذَا غضب».

والله غالٌب عىل أمره وله عاقبة األمور. 

سئثاهللا تجام طتمث ظاخر

بعد ثمانية أعوام من العدوان والحصار عىل الشـعب اليمني 

والذي اسـتخدم فيها ُكــّل قدراتهم العسـكرية وجلب وجمع 

ـابية الداعشـية  ُكـّل جيوشـهم من الجماعات اإلجرامية الوهَّ

التكفرييـة وغريهـا مـن تلـك الجماعـات املتشـّددة؛ ِمن أجل 

التخلـص من الشـعب اليمني والسـيطرة عىل ثروات الشـعب 

اليمني ومن أجل التحكم عىل امليـاه اإلقليمية اليمنية واحتالل 

عىل املوانئ البحرية اليمنية. 

ولكن بصمود الشعب اليمني وثبات رجال الرجال من القوات 

املسـلحة اليمنيـة من الجيش واللجان الشـعبيّة التي أفشـلت 

أحالم العدوان وهزمت مخّططات العدوان السعودّي األمريكي 

واإلماراتـي الصهيونـي خالل ثمانيـة األعوام السـابقة، وهذا 

بفضل الله سـبحانه وتعاىل وبفضـل القيادة الربانية الحكيمة 

وبفضـل ثبـات القوات املسـلحة اليمنية من الجيـش واللجان 
الشـعبيّة وفضل وعي وصمود الشعب اليمني يف مواجهة ُكـّل 
التحديات وإفشال ُكـّل مخّططات العدوان السعودّي األمريكي 
واإلماراتـي الصهيوني، وهذا مما جعـل قوى العدوان أن يتجه 
ويلجأ إىل فتح ملف املفاوضات والسـعي إىل ما تسمى بالهدنة 
األممية الفاشـلة؛ ِمن أجل املحافظة عىل خسـارته العسكرية 

والتسرت عىل تغطية الهزيمة العسكرية.
لقد فشـلت قوى العدوان عسكريٍّا وسياسـيٍّا وإعالمياً وهو 
يف لحظـة أنفاسـهم األخرية ويسـتخدم أوراقـه األخرية يدعو 
للخروج ضد الثورة التي انترص فيها الشـعب اليمني عسكريٍّا 
وسياسـيٍّا وإعالميـاً لقد عمل هذا العدوان عىل كشـف األقنعة 
عـن خالياهـم النائمـة وكشـفها أمـام املجتمـع اليمني بكل 
وضوح وتساقطت أوراقه األخرية التي كان يحلم بها عىل مدى 
السـنوات املاضية يف حال أن فشل عسـكريٍّا وسياسيٍّا هو الله 
الذي فضح وكشـف إعالمهم العربي عـرب أبواقهم اإللكرتونية 

وهذا نرص عظيم يحّققه الشـعب اليمنـي املحارص ولكن هذا 

الشعب صامت وصابر رغم الحصار والعدوان ألكثر من سبعة 

وأعوام وخرج هذا الشعب منترصاً شامخاً بشموخ جبل عيبان 

وثبات جبل عطان ونقم.

فاملجتمـع اليمني اليوم كشـف مخّططـات العدوان وفضح 

خالياهم النائمة التي تحرض بني أوسـاط املجتمع ليالً ونهاراً 

والشـعب يحمـل الوعـي والبصـرية ومـن هـذا الوعي أفشـل 

ُكــّل مخّططات العـدوان وفشـل أكاذيب إعالمهـم وقنواتهم 

اإللكرتونيـة املزيفة التي أظهرت ضعفهم وانهياراتهم املتتالية 

يومـاً بعد يـوم أمام صمود وثبات الشـعب اليمنـي وأن العدّو 

اليـوم منهار انهيـاراً كلياً بعد اسـتخدامه الورقة األخرية التي 

كان يحلم بها يف تحقيق أهدافه بالسـيطرة عىل احتالل ونهب 

ثـروات الشـعب اليمنـي وأن عالمـات النـرص اليمانـي تظهر 

وتتجىل يوماً بعد يوم. 

طتمث أتمث الئثغاغ 

 أحداث تسلسـلت بدايتها وصـول الوفد املفاوض 
والوفد العماني لصنعاء واللقاء بالقيادتني السياسية 
الثوريـة أّكـدت خالله القيادتني بتمسـكها بمطالب 

الشعب اليمني املحقة املتمثلة يف:
- خروج القوات املحتّلة.

- إنهاء األزمة اإلنسانية يف اليمن.
- فصل الجانب اإلنسـاني عن الجانب العسـكري 

والسيايس. 
- رصف مرتبـات املوظفـني مـن عائـدات النفط 

والغاز.
- فتح املطارات واملوانئ والطرق إضافًة لإلفراج عن 

ُكـّل األرسى ومعالجة امللف اإلنساني بشكٍل كامل.
ومغـادرة الوفـد العماني الذي لـم يمِض عىل مغادرته سـوى 
ام قليلة حتى أتت زيارة رئيس املجلس السـيايس األعىل مهدي  أَيـَّ
املشـاط، للجبهات والخروج الشعبي الواسـع بمسريات حاشدة 

تحت عنوان (الحصار حرب).
مسريات عمت العديد من املحافظات كتسلسٍل ألحداث مفادها 
انسـجام كامل بني التوّجـه الثوري والرسـمي واإلراَدة الشـعبيّة 
وكرسـائٍل واضحة يمكن اسـتنتاجها كتأكيد أن ما بعد املسريات 

ليس كما قبلها.
فمنـذ نهايـة الُهــدنـة واملفاوضات السياسـية لم تشـهد أي 
تقدم إيجابي نتيجة سياسـة الغرور واالستعالء والعنجهية التي 

يمارسـها أطفـال السياسـة وجهلة التاريـخ الِغرَّيـن محمد بن 
سلمان ومحمد بن زايد الذين يرون أن األموال التي يمتلكونها، مع 
خراف الذل والخيانة التي يتمسـكون بها، املستعدة 
لتقديـم التنازالت، عن املوانئ والجزر وحقول النفط 
مقابـل الفتات، مما نهبته السـعوديّة واإلمارات من 
عائدات النفط والغـاز وجميع الثروات، طيلة مايض 
األيّام واألشـهر َوالسـنوات من الحـرب الكونية عىل 
اليمن كرشعيـة لرشعنة صفقات بيع ميناء قشـن 
وجزيرتي سـقطرى وميون غري مدركني بأن الشعب 
عـىل يقظٍة تامة وجاهز ومسـتعٌد لجميع الخيارات 
وراصد لجميـع التَحـّركات وما خروجه بمسـريات 
(الحصـار حـرب) إالَّ لتحذير الـرشكات واملنظمات 
وكّل من يسـعى إلبرام االتّفاقيـات أَو عقد الصفقات 
مع مجلس فنادق الرياض القيادي؛ كونه ال يمثل الشعب اليمني، 
وليعلـن أن أيـة اتّفاقيات أَو صفقات بيع مـع أعضائه ال رشعية 
لها؛ كونها بيع ممن ال يملك ملن ال يستحق وليؤّكـد رفض صنعاء 
السـتمرار الحصار واالستهتار بمعاناة اليمنيني وتجاهل مطالب 
اليمنيني املحقة ما لم فاليد عىل الزناد والصرب اليمني أوشـك عىل 
النفاد فمن خالل تسلسـل األحداث واسـتمرار تعثـر املفاوضات 
وزيارة املشـاط للجبهات فما بعد مسـريات التفويض الشـعبي 
للقيادتـني الثوريـة والسياسـية التِّخاذ الخطوات االسـرتاتيجية 
الالزمـة واملطالبة برفـع الحصار واملحذرة مـن العبث وصفقات 
البيـع واالتجـار بمقـدرات الشـعب اليمنـي سـوى الصواريـخ 
وامُلسـرّيات فاملفاوضات لم تجِن أُُكَلهـا ودول التحالف لم تتنازل 

عن عنجهيتها. 

كتابات
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إّن غفلـَة اإلنسـان عـن [مبدئية التأمـل]؛ هي يف 
حـّد ذاتها مشـكلة، تضعـه يف خانة الجهل والشـك، 
وتعّرضه للكثري من املنزلقـات، وتجعله يعيش حياة 
التيـه، وحيـاة الال موقـف، والـال رؤيـة.. لذلك نجد 
أّن القـرآن الكريم دعا اإلنسـاَن إىل الـتأمـل والتدبر، 

ونَـبَــَذ الجموَد الفكري، واعتربه مطيًة للجهل.
وسـنعرُض للقارئ الكريم بعـَض اآليات الكريمة 
التي حثَّت اإلنسـاَن عىل التأمل، والتفكر يف صفحات 
هـذا الكون، والسـري يف هـذه األرض؛ لغـرض تعزيز 

الثقة بالله وأخذ العربة والدروس:
ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن  • يقـول الله تعاىل: {أََفالَ يَتََدبـَّ

ِمْن ِعنِد َغرْيِ اللَِّه َلَوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالًَفا َكِثريًا}.
• {أََفال يَتََدبَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَىل ُقلُوٍب أَْقَفالَُها}.

• {ُقْل ِسـريُواْ ِيف األَْرِض ثُمَّ انُظُرواْ َكيَْف َكاَن َعاِقبَُة 
اْلُمَكذِِّبنَي}.

• {أََفَلـْم يَِسـريُوا ِيف األَْرِض َفتَُكـوَن َلُهـْم ُقلُـوٌب 
يَْعِقلُـوَن ِبَهـا أَْو آذَاٌن يَْسـَمُعوَن ِبَها َفِإنََّهـا ال تَْعَمى 

ُدوِر}. األَبَْصاُر َوَلِكن تَْعَمى اْلُقلُوُب الَِّتي ِيف الصُّ
• {ُقْل ِسـريُوا ِيف األَْرِض َفانُظُروا َكيَْف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمَّ 
ٍء َقِديٌر}. اللَُّه يُنِشئُ النَّْشأََة اآلِخَرَة إِنَّ اللََّه َعَىل ُكلِّ َيشْ
بَُها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن}. • {َوِتْلَك األَْمثَاُل نَْرضِ

ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَتََفكَُّروَن}. • {َكذَِلَك نَُفصِّ
بَُها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتََفكَُّروَن}. • {َوِتْلَك األَْمثَاُل نَْرضِ

ُل اآليَاِت ِلَقْوٍم يَْعِقلُوَن}. • {َكذَِلَك نَُفصِّ
اٌب  نُْه َرشَ ـَماء َماء لَُّكم مِّ • {ُهـَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السَّ
َوِمنُْه َشـَجٌر ِفيِه تُِسـيُموَن (*) يُنِبُت َلُكـم ِبِه الزَّْرَع 
يْتُـوَن َوالنَِّخيَل َواألَْعنَاَب َوِمـن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ ِيف  َوالزَّ

ذَِلَك آليًَة لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن}.
• {َوُهَو الَِّذي َمدَّ األَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِيسَ َوأَنَْهاًرا 
َوِمـن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ اثْننَْيِ يُْغِيش اللَّيَْل 

النََّهاَر إِنَّ ِيف ذَِلَك آليَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن}.
وغريُهـا الكثريُ مـن اآليات التي دعـت وحثَّت عىل 
التفكـر. ولذلك نجد أن القرآن أكَّـَد عىل أهمية التأمل 
والتفكر يف النعم التي أوَدعها اللُه يف هذا اإلنسان، ويف 
هذا الكون من حوله، فضالً عن الدعوة للتدبر يف آيات 
القـرآن الكريم، والدعـوة للتفكر يف مجـاالٍت أخرى، 

كاالعتبار مما حصل لألقوام املكذبة، وغري ذلك..
ومن هذا املنطلـق، اعتربَ الشـهيُد القائد (رضوان 
اللـه عليـه) أّن: ((موضـوع املعرفة أن تكـون كثريَ 
التأمل ملا حولك؛ ألّن األشـياء كلهـا من حولك تعطي 
معرفـة)). أمـا يف موضوع نعـم الله، فيقول السـيد 
(رضوان الله عليـه) يف الدرس الثالث من دروس نعم 
اللـه: ((تذكر أّن ما بني يديك من نعمة الله يسـاعدك 
عـىل تكرير التأمل فيها لكونها ذات قيمة لديك، قيمة 
يف واقـع الحياة باعتبارها مما تمـس الحاجة إليه يف 
مختلف شـؤون الحياة بالنسـبة للناس جميعاً، مما 
ال تسـتقيم الحياة إال بها فتزداد ثقتك بالله سبحانه 
تعـاىل وتعظم ثقتك به، ومتى مـا عظمت ثقتك بالله 
انطلقـت يف ُكّل ما وّجهك إليـه؛ ألنك واثٌق بأنه رحيم، 

أنه يرعى، أنه حكيم، أنه قدير، فكيف ال أثق به؟)).

الضبُري ق غثِرُك سزمَئ ظسمئ العثاغئ وق غسرتف 
إق بالظسط املادغئ:

ولـو جئنا لنتأمـل يف واقعنـا، سـنجد أن [النظرة 
املاديـة] هـي التي تغلـب عـىل تفكرينـا، ووجداننا، 
وتجعلنـا نـرى كلَّ يشء مـن حولنـا بمنظـاٍر ماديٍّ 
بحـت..! وهذه النظرة لألسـف انعكسـت عىل الكثري 
مـن مبادئ ديننا، وجعلتنا نعيش الدين يف شـكلياته، 
ونغفل عـن جوهره. حتى تلـك النعم املاديـة، والتي 
يُفرتض أن نشـكر الله عليها شـكًرا عمليًا؛ لم تحَظ 

بالشكر املطلوب، وال بالتعاطي املحمود..
ومن القضايا املهمة التـي يغفل الناُس عنها، هي 
(نعمة الهداية)، التي تعترب من أجّل نعم الله عىل هذا 
اإلنسـان، والتي ال تُـلقي لها األمُة باالً، مما جعلها ال 
تُـدرك عظمة هذا الدين، وال عظمـة مبادئه، وبالتايل 
أصبحت أذلَّ األمم، وأكثرها استضعاًفا وقهًرا.. ومما 

قاله الشهيُد القائد يف ذلك: 
((نعمـة الهداية التي هي تتلخص يف كلمة: إخراج 

من الظلمات إىل النور، بكل ما تعنيه الظلمة يف الجانب 
األخالقـي، يف الجانب املادي، يف الجانب املعنوي، وبما 
تعنيـه كلمة النـور، النور يف النفس، النـور يف القلب، 
النور يف الحياة، النور يف القيم، لكننا نحن البسطاء قد 
يكون الكثري منا ال يدرك أهمية وعظمة هذه النعمة، 
نعمة الهداية، ال نكاد نعرتف بأن النعمة الحقيقية إال 
هذه النعم التي نلمسـها: أمـوال, ماديات الحياة هي 
هـذه، ولكن حتى هـذه التي نحن نتقلـب فيها طيلة 
أعمارنـا، ُكّل مـا تتحرك فيه خـالل األربع والعرشين 
سـاعة من النعم العظيمة هي من اللـه، ولكن حتى 
هذا عىل الرغم من أننا نلمسها وندرك حاجتنا املاسة 
إليهـا ال نكاد نتذكرها بأنها نعمة مـن الله، وال نكاد 
نتذكر أنه يجب علينا أن نشكره عليها، وأن نستشعر 
عظـم إحسـانه إلينا بهـا، فنحبه ونتواله، ونشـكره 

ونعبِّد أنفسنا له، إن اإلنسان لظلوم كفار)).

الظاُس بتاجٍئ إىل ظصطئ تاى غساحسروا ظسمئ 
العثاغئ:

واعتربَ الشـهيُد القائد أننا ال نزال بحاجة إىل [نقلة 
نوعيـة] حتى نستشـعر ونـدرك نعمة الهدايـة، وأّن 
القـرآن الكريـم عندما ذكَّـَر بنعمة الهدايـة، ونعمة 
إرسـال الرسـل، وإنزال الكتب، كانت دعـوًة موجهًة 
إىل أصحابهـا؛ كونهـم يدركـون قيمتهـا العظيمـة، 

ويستشعرون أن ما بني أيديهم هو من الله.. 
ولـو تأملنا يف واقـع أمتنا اليـوم ألدركنـا أّن هذه 
النقلـة ويف هذه املرحلة الخطرية التـي تمّر بها األمة 
اإلسـالمية، هـي أحوج ما تكـون إليها أكثـر من أّي 
وقـٍت مىض؛ ألّن حـلَّ جميـع املعضـالت والتحديات 
التـي تواجههـا أمتنـا عـىل كافـة الصعـد الثقافية، 
والسياسـية،  واألمنية،  واالقتصادية،  واالجتماعيـة، 
تكمن يف املنهجيـة التي أودعها اللُه يف كتابه الكريم.. 

ومما قاله يف ذلك (رضوان الله عليه):
((لهـذا تجد الحديـث يف القرآن الكريـم عن النعم 
املادية واسع جداً، والحديث عن النعم املعنوية، نعمة 
الهداية، نعمـة إنزال الكتاب، نعمة الرسـول، تجدها 
قليـالً، لكنها تتوجه إىل أصحابها كمـا يقول ألنبيائه 
ـاِكِريَن} {َفُخذْ َما  هنـا: {بَِل اللََّه َفاْعبُـْد َوُكْن ِمَن الشَّ
ـاِكِريَن}(األعراف: من اآلية144)  آتَيْتُـَك َوُكْن ِمَن الشَّ
يقـول ملحمـد (صلوات اللـه عليه وعىل آلـه) ويقول 
ملوىس؛ ألننا نحن البسطاء ال نزال نحتاج إىل نقلة، أن 
نستشـعر أن ما بني أيدينا هو من الله، ونعرتف بأنه 
نعمة، ثـم يتوفر لنا ما يعطيه هذا التذكر من املعاني 
العظيمـة، ولو بعض منها فيكون من حصل منا عىل 
هذا اليشء يعترب أنه قد حصل عىل مكسـب كبري، أنه 
قد تذكر نعم الله عليه أو جانباً منها وعرف بعضاً من 

الفوائد املعنوية التي ترتكها يف نفسه.
فمتى يصل اإلنسـان؟ متى يصل اإلنسان؟؟ وبأية 
وسـيلة يمكن أن يصل إىل أن يفهـم القيمة العظيمة 

لنعمة الهداية؟)).

املاتثِّبعن باجط الثغظ لط غصثطعه طاضاطًق:
ولذلك نجد أّن الغفلة عن [نعمة الهداية] هي إحدى 
الكبـوات التي خلَّفها املتحدثون باسـم الدين، عندما 
حـرصوا الديَن يف عبادات أربـع، وكان ُجلُّ اهتمامهم 
وإبداعهـم هـو يف هذا الجانب فقـط..! وهذا من أحد 
العوامـل التـي جعلـت األمـة تعيـش خـارج الرسب 
الحياتي، بل حتى أّن ُعـزلتها عن العالم لم تغفر لها؛ 
حتى جاءتها أسـاطيُل أئمة الكفـر واإلرهاب العاملي 
[أمريـكا وإرسائيل وأوروبـا] لتغزوها يف عقر دارها، 
ولتسـتعبدها، وتسـتهدفها يف هويتهـا، ووجودهـا، 
وتمنعهـا من الحـّد األدنى من مقومـات الحياة عىل 

ظهر هذه البسيطة..
لذلك نجد أّن الشـهيد القائد يوجـه اللوَم بالدرجة 
األساسـية إىل أولئك املتحدثني باسـم الدين؛ ألنه كان 
عليهم أن يتأملوا، ويتدبروا يف القرآن، حتى يعلموا أّن 
الدين ليس شكلياٍت أربع، بل الدين هو القرآن بكل ما 
تضمنـه من قضايا، ومجاالت.. وممـا قاله (رضوان 

الله عليه):

((فعالً أنا ال ألوم الناس، عوام الناس املساكني؛ ألن 
الديـن لم يقدم لنا ديناً متكامـالً عىل أيدي الكثري من 
املتحدثني باسـمه، يعّرفوننا جوانب معينة ويرتكون 
الكثـري ممـا نحن بحاجـة إىل معرفتـه؛ ألن ثقافتهم 
تركزت عىل مـا يتعلق بأحكام رشعيـة. إذاً فالعامي 
هذا قـد نعرِّفه مـا يتعلق بكيـف يتوضأ، ويغتسـل، 
ويصيل، ويزكي، ونوع من العبادات واملعامالت هذه، 

وهذا هو الدين!.
لـم نعرف كم أعطى الدين مـن اهتمام كبري بنا يف 
ُكّل مجاالت حياتنا، لم نعرف عظم هذا الدين باعتبار 
مـا فيه، مـا يتمثل فيه من رعاية إلهيـة عظيمة بنا، 
فنراه هنا لجانب من شـؤون الحياة، والتي هي أكثر 
ما يشـغلنا وتشغل أكثر مساحة من ذهنيتنا هناك يف 

جانب آخر)).

لط غاترضعا فظعط لط غثرضعا سزمئ الثغظ: 
إّن الحالـة الخطرية التي تصنعها الغفلُة عن تذكر 
واستشـعار أهمية نعمة الهدايـة، هي: عدم التفاعل 
مع قضايا الديـن الكربى، وعىل رأسـها [إعالء كلمة 
اللـه] ومواجهة أمريكا وإرسائيـل.. وهذا هو الواقع 
الـذي نجده ماثـالً أمامنا اليوم؛ حيـث نجد أّن الكثري 
مـن الناس لم يتفاعـل التفاعل املطلـوب يف مواجهة 
[العدوان الصهيو أمريكي السـعودي]..! وذلك ألنهم 
لـم يدركـوا عظمة هـذا الدين، ولـم يدركـوا الفضل 
الكبري فيما لو تحرك ُكلٌّ من موقعه، وسـّخَر قدراته، 
ونعـَم الله عليه يف مواجهة هذا العدوان، لتكون كلمُة 
اللـه هي العليا.. ومما قاله السـيد حسـني بدر الدين 

الحوثي يف ذلك:
((لهـذا تجـد الناس عندمـا تذكرهم بأن اإلسـالم 
نعمـة عظيمـة يجب علينا أن نشـكرها، سـيجامل، 
يقول: [الحمد لله فعالً نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، 
اإلسـالم نعمة عظيمة]، ولكن تعال تعاون يف سـبيل 
اإلسالم، يقول: [والله ما معي إال قليل فلوس محتاج 
كذا وأعمل كذا.. الخ]، هو ال يتعاون يف يشء وإن كان 
لديه أموال كثرية, اإلسالم هذا هو بحاجتك أن تتحرك 
يف سـبيله فتدافع عنـه وأن تعمل عىل إعـالء كلمته، 
ال يتفاعـل كثـرياً، ملـاذا؟؛ ألننا لم نعـرف بعد عظمة 

اإلسالم)).

طــظ غســرف سزمئ عثا الثغظ جــغئثل ظفســه 
وطاله:

 ويؤكد الشـهيُد القائد عـىل أّن من يعرف الله حق 
معرفته، ومن يعرف الرسـول محمًدا (صىل الله عليه 
وعىل آله)، ومن يعرف القرآن الكريم، سـريى أّن بذل 
مالـه وروحه قليٌل جـداً تجاه تلك املعانـي العظيمة، 
التـي ضحى من أجلها.. بمعنى أّن إدراك واستشـعار 
نعمـة الهداية هو مما يصنع هذه الروحية العظيمة، 
التـي تحقـق املجد والسـؤدد لهـذه األمة عـىل كافة 

املستويات.. ومما قاله (رضوان الله عليه):
((هـذا فيمـا أعتقـد هـو عامل مـن عوامـل قلة 
تفاعلنا مع اإلسـالم، مع القرآن الكريم، مع الرسول 
(صلـوات الله عليه وعىل آله)، حتى أصبحت القضية 
بلغـت درجة أنه قد ال يكون إال يف النادر، يف النادر من 
يغضب فينا لله إذا ُعيص، من يحب يف الله، من يبغض 
يف اللـه، من يـوايل يف الله، من يعـادي يف الله، وهكـذا 
الحــظ كلمة بعيدة: {إِنَّ اللََّه اْشـَرتَى ِمـَن اْلُمْؤِمِننَي 
أَنُْفَسـُهْم َوأَْمَواَلُهـْم ِبـأَنَّ َلُهـُم اْلَجنََّة}(التوبـة: مـن 
اآلية111) من منا الذي سـيبيع نفسه وماله؟، نحن 
نراها بعيدة هناك، من هو هذا املجنون الذي سـيبيع 

نفسه وماله!.
لكن ال، من يعرف الله سـبحانه وتعاىل، من يعرف 
الرسـول (صلـوات الله عليـه وعىل آلـه), من يعرف 
القـرآن الكريـم، مـن يعرف هـذا الديـن، عظمة هذا 
الدين، سـريى بأنـه قليل أن يقدم يف سـبيله أن يبذل 
نفسـه ومالـه، ومن ال يعـرف إال مجـرد عناوين، ال 
يقـدم حتى وال القليـل من ماله، وال الجهد البسـيط 

من أعماله، ال يبذل شيئاً من هذا)).

الظاُس بتاجٍئ إلى ظصطئ تاى غساحسروا ظسمَئ العثاغئالظاُس بتاجٍئ إلى ظصطئ تاى غساحسروا ظسمَئ العثاغئ
الضبري ق غاترك يف جئغض اإلجقم فظه لط الضبري ق غاترك يف جئغض اإلجقم فظه لط 

غسرف سزمئ الثغظغسرف سزمئ الثغظ

برظاطب رجال اهللا.. برظاطب رجال اهللا.. 
طسرشئ اهللا - طسرشئ اهللا - 

الثرس الرابع سحرالثرس الرابع سحر
هذه قضية يجب أن نتنبه لها: أن الناس متى 

ما كانوا مقرصين، فليفهموا أن العقوبة املكتوبة 

جـزاًء لذلك التقصـري تأتي رسيعـا {َفِبُظْلٍم ِمَن 

الَِّذيَن َهـاُدوا َحرَّْمنَا َعَليِْهْم َطيِّبَـاٍت أُِحلَّْت َلُهْم}

(النساء: من اآلية160) وقد تكون العقوبة أيضا 

بشـكل ترشيعات شاقة {َفِبُظْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا 

ِهْم َعْن  َحرَّْمنَـا َعَليِْهْم َطيِّبَاٍت أُِحلَّْت َلُهـْم َوِبَصدِّ

َسـِبيِل اللَِّه َكِثـرياً َوأَْخِذِهُم الرِّبا َوَقـْد نُُهوا َعنُْه}

(النسـاء: من اآلية161) وهكـذا فقال إنه عندما 

رشع حرم عليهم طيبـات أحلت لهم، أليس هذا 

فيه عذاب؟ نـوع من العذاب ولـم يعدهم برفع 

هـذا التحريـم عنهـم إال إذا آمنوا برسـول الله 

محمـد (صلـوات الله عليه وعىل آلـه)، كما قال: 

{َويُِحـلُّ َلُهُم الطَّيِّبَـاِت َويَُحرُِّم َعَليِْهـُم اْلَخبَاِئَث 

ُهْم َواْألَْغالَل الَِّتي َكانَْت َعَليِْهْم} َويََضُع َعنُْهْم إِْرصَ

(األعراف: من اآلية157) كان هناك إرص: أثقال 

جاءت بشـكل ترشيعات ألنهم كانـوا يتمردون، 

فيستحقون عقوبات.

وقد تأتي العقوبات بشـكل دائم تأتي بشكل 

أن يحرم عليهم شـيئاً من الطيبات فيكون شاقا 

عليهـم، ألـم يحرم عليهـم كل الشـحوم؟ حرم 

عليهم الشحوم إال شيئاً معينا من الشحوم الذي 

لم يحرمه، الحوايا أو ما اختلط بعظم. وقد تأتي 

العقوبـة بشـكل يشء معنوي يتجـه إىل القلوب 

كما قال الله سـبحانه وتعـاىل عن بني إرسائيل، 

وبنـو إرسائيـل يف تاريخهم الطويـل داخله عرب 

لنا ولم يحـك عن أولئك! يقول ما يحصل ألولئك 

سـيحصل لنا نحن، القرآن ليـس كتابا تاريخيا 

يتحدث عن قصـص للتسـلية، وألن تاريخ بني 

إرسائيل هـو رصيد مهم حافل بالعرب والدروس 

قدمه لنا {َفِبَما نَْقِضِهْم ِميثَاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا 

ُقلُوبَُهـْم َقاِسـيًَة يَُحرُِّفـوَن اْلَكِلَم َعـْن َمَواِضِعِه 

ا ذُكُِّروا ِبِه}(املائدة: من اآلية13). َونَُسوا َحّظاً ِممَّ

هكـذا اإلنسـان قـد يقـرتف معـايص، أو قد 

يعـرض عن هدى، أو قد يقرص يف عمل مما عليه 

أن يعملـه فتكـون النتيجة هو أن يقسـو قلبه، 

وقسـوة القلب ليسـت قضية هينة، قسوة القلب 

ماذا وراءها؟ وراءها كل الشقاء يف الدنيا، وراءها 

جهنم، بـل عندما يقسـو قلبك بسـبب معصية 

واحدة معينة ستنطلق أنت إىل املعايص؛ ألنك قد 

خذلت من جانب الله ولـم تعد تحظى برعايته، 

سـتنطلق أنت يف معايص كبرية، ومعايص كثرية 

تضل وتزداد ضالالً، وتتحول إىل إنسـان يحمل 

نفسا خبيثة يرتاكم الخبث داخلها.

قسـيت قلوبهـم فانطلقـوا يحرفـون الكلـم 

عن مواضعه، وحصل أن نسـوا حظـاً كثرياً مما 

ذكروا به، ثم كما قال اللـه: {َوال تََزاُل تَطَِّلُع َعَىل 

َخاِئنٍَة ِمنُْهْم إِالَّ َقِليالً ِمنُْهْم}(املائدة: من اآلية13) 

خيانـة، خداع، مكـر، إذا ما قـىس القلب انطلق 

اإلنسـان رشا يف هـذه الحيـاة، انطلـق إىل عمل 

املعايص بكل جرأة، بلغ بهم الحال إىل أن يحرفوا 

الكلم عن مواضعه فيفرتون عىل الله الكذب؛ ألن 

قلوبهم قد قسـت.. ملـاذا؟ وبماذا قسـت؟{َفِبَما 

نَْقِضِهـْم ِميثَاَقُهْم}؛ ألنهم لـم يفوا بامليثاق الذي 

بينهـم وبني الله، ألنهـم لم يفـوا باملواثيق التي 

بينهـم وبني اآلخريـن، فنقض امليثـاق معصية 

تأتي بعده هذه العقوبة: أن يقسو القلب. 
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شطسطني: طصاوطعن غخّثون صعاِت اقتاقل 
خقل اصاتاطعا طثغط جظني

الطعاُء جقطغ: السصعباُت اقصاخادغئ ُخطَُّئ 
السثّو لظحر الفصر يف إغران

 : طاابسات
مقاومـون  اسـتهدف 
قـواِت  السـبت،  فلسـطينيون، 
االحتالل خـالل اقتحامهـا مدينَة 
جنني، َحيُث شنت حملة مداهمات 

ولم تتمّكن من اعتقال أحد. 
وكان املقاومون قد اسـتهَدُفوا، 
فجر السـبت، قواِت االحتالل عند 
حاجز الجلمة شـمال رشق جنني، 
وذلك قبل أن ينسحبوا من املوقع. 
مـن  عـدٌد  أُصيـب  كمـا 
االحتالل  باعتداءات  الفلسطينيني 
بعـد قمعـه مسـريات مناهضـة 
لالسـتيطان يف نابلـس وقلقيلية، 
األسـبوعية يف  وخالل مسـرياتهم 
نابلـس ضد إقامة بـؤرة «أفيتار» 
االسـتيطانية عند «جبل صبيح»، 
بلـدة  يف  الفلسـطينيون  تصـّدى 
«بيتا» والقرى املجاورة العتداءات 
أطلقـوا  الذيـن  االحتـالل  جنـود 
الرصاص املغلف باملطاط، وقنابل 
الغاز السـام، فيما أشـعل الشبان 
الفلسطينيون اإلطارات املطاطية، 
وأطلقـوا الحجـارة صـوب جنود 

االحتالل. 
الفلسـطينيون  تصـّدى  كذلـك 
يف قريـة «بيـت دجن» رشقـاً ويف 
قلقيليـة  رشق  قـدوم»  «كفـر 
العتـداءات االحتـالل. ويف منطقة 
األغوار رشقيَّ نابلس أُصيب ثالثة 
فلسـطينيني مـن عائلـة واحـدة 
مسـتوطنون  نفذه  هجـوم  خالل 

شمال الضفة الغربية. 
أن  محليـة  مصـادر  وأَفـادت 
املسـتوطنني  مـن  «مجموعـة 
هاجموا عائلة املواطن نبيل محمد 
أشـتية البالغ من العمـر 65 عاماً 
بالقـرب  أرضهـم  حراثـة  خـالل 
رشقـيَّ  شـبيل  عـني  قريـة  مـن 
نابلـس، واعتدوا عليهـم بالعيصِّ 

والحجارة». 

وأُصيب املواطن أشتية وزوجته 
برضوٍض وجـروح جراء االعتداء، 
يف حني أُصيب نجله محمد بجروٍح 

يف رأسه. 
يشار إىل أن املستوطنني أقاموا 
بـؤرة اسـتيطانية قريبة،  مؤّخراً 
لالنطـالق  نقطـة  إىل  وحولوهـا 
األهايل  عـىل  ا  يوميّـٍ باعتداءاتهـم 

ومزارعهم. 
ويف أريحا أُصيـب فتى بجروٍح 
خطـرية بالرصـاص الحـيِّ الذي 
أطلقتـه قوات االحتـالل يف مخيم 
«عقبة جرب» جنوب غرب املدينة. 

بـأن  الصحـة  وزارة  وأَفـادت 
«إصابة حرجة برصاص االحتالل 
الحيِّ يف الرأس وصلت مستشـفى 
أريحا الحكومـي من مخيم عقبة 

جرب». 
الفلسـطينيون  تصـّدى  كمـا 
العتـداءات قـوات االحتالل يف حي 
«بـرئ أيوب» داخل بلدة «سـلوان» 

جنوب املسجد األقىص. 
بالتزامن مع تصعيد اعتداءاتها 

إجـراءات  أبيـب»  «تـل  فرضـت 
عقابية ضد السـلطة الفلسطينية 
رداً عـىل قرار لجوئهـا إىل محكمة 
عـىل  للحصـول  الدوليـة  العـدل 
رأي استشـاري يتعلـق باالحتالل 

لألرايض الفلسطينية. 
وأَفـادت وسـائل إعـالم عربية 
بأن «من بني اإلجـراءات العقابية 
هذه اقتطاع نحو 93 مليون دوالر 
الفلسـطينية  السـلطة  أموال  من 
مـن  القتـىل  عائـالت  ملصلحـة 
قـرار  وأغضـب  املسـتوطنني». 
العـدل الدوليـة بشـأن االحتـالل 
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو، 

ووصف القرار بأنه «حقري». 
الخارجيـة  رأت  جهتهـا،  مـن 
القـرار  أن  الفلسـطينية 
هو «انتهاك  بحقهـا  «اإلرسائييل» 
صـارخ اللتزامات تـل أبيب كقوة 
احتـالل وإمعـان يف التمـرد عـىل 
واالتّفاقيـات  الـدويل  القانـون 

املوقعة». 
ويف بيان إدانة، أّكـدت الخارجية 

لـن  اإلجـراءات  أن  الفلسـطينية 
تثني الشعب الفلسطيني وقيادته 
عـن مواصلة نضالهما السـيايس 
لوضع  والقانونـي  والدبلومـايس 
َحــّد إلفالت «إرسائيل» امُلسـتمّر 

من املساءلة. 
الخارجيـة  وطالبـت 
األمريكيـة  اإلدارة  الفلسـطينية، 
بتدخـل جـدّي وحقيقـي لوقـف 
نتنياهو  حكومـة  برامـج  تنفيـذ 

املعادية للسالم. 
يف املقابـل، قـال وزيـر األمـن 
بن  إيتمار  الداخـيل «اإلرسائيـيل» 
غفري: إّن «العقوبـات اإلرسائيلية 
ليست  الفلسـطينية  السلطة  عىل 

سوى البداية». 
َوأََضــاَف بن غفـري يف تغريدة 
عرب «تويـرت»: أن «حكومة اليمني 
خطوات  باتِّخـاذ  اتّجاهها  تحـّدد 
فورية ضد السـلطة الفلسطينية 
أنـه  مؤّكــداً  ومسـؤوليها»، 
مـن  املزيـد  اتِّخـاذ  «سـيجري 

اإلجراءات». 

 : وضاقت
أّكــد القائـد العـام لقـوات حـرس الثورة 
اإلسـالمية يف إيران اللواء حسـني سـالمي، أن 
العقوبـات االقتصادية خطة العدّو لنرش الفقر 
يف إيران.  وقال اللواء سـالمي: إن «الهدف الذي 
يتطلـع إليـه الحـرس الثـوري هو بنـاء إيران 
قويـة، رصينة، عامرة ومتطـورة»، مؤّكـداً أن 
«منتسبي هذه القوات يعملون ليل نهار لتوفري 

الراحة واألمن للمواطنني». 
وأَشـاَر خـالل مراسـم افتتـاح 3 آالف َو50 
مرشوعـاً إلزالـة الحرمـان يف املناطـق النائية 
يف عمـوم إيـران، إىل استشـهاد الحـاج قاسـم 
سـليماني ورفاقـه وكذلـك الذكرى السـنوية 
الستشهاد الحاج أحمد كاظمي وسائر شهداء 

عرفة وقدم تعازيه بهذه املناسبة االليمة. 
وتابـع سـالمي قائـالً: إن «اإلراَدة الجـادة 
والعزم إلزالـة الفقر والحرمان هما من أهداف 
الثـورة اإلسـالمية، َحيُث نشـاهد وجـود هذا 
الهـدف لـدى الجميع بدءا من كبار املسـؤولني 
يف النظـام والحكومـة واألجهـزة الترشيعيـة 
والقضائيـة إىل جميع افـراد املجتمع الجتثاث 

جـذور الفقر والحرمان من مجتمعنا بكل قوة 
وحزم». 

وخلص سـالمي بالقول: إن «جميع مشاكل 
الشـعب اإليرانـي تم حلها من خـالل الحضور 

امليدانـي لألخوة يف قوات تعبئة املسـتضعفني، 
التـي حولت ُكـّل بعد من أبعاد حرب العدّو من 
خـالل حضورها الفاعل إىل سـاحة يسـودها 

األمن واالستقرار لهؤالء االعزاء». 

الةعاُد اإلجقطغ: جظئصى سطى 
سعث العشاء لطحعثاء تاى دتر 

اقتاقل 
 : طاابسات

أّكـدت حركُة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني، السبت، أّن كوكبَة 
الشـهداء التـي تتواصل عىل امتداد سـاحات املواجهة، سـتبقى 

حارضة يف وجدان الشعب واالمة. 
وقالـت الحركـة يف بيـان صحفي صـدر عنها يف يوم الشـهيد 
الفلسـطيني: إّن «سياسـة احتجاز مئات الشهداء ضمن «مقابر 
األرقام»، جريمة بشـعة ومركبة تكشـف مدى الحقـد واإلجرام 
الصهيوني بحق الشـهداء وعوائلهم الكريمة، ومطالبة برضورة 

العمل الجاد السرتدادها وتكريمها بما يليق بها». 
وذكر بيان الجهاد، أّن «الشـعب الفلسطيني الصابر سيواجه 
عـدوان االحتـالل وجرائمـه املتواصلـة بمزيـد مـن االنتفاضة، 
وأن محـاوالت العدّو اليائسـة عرب القتل واإلرهـاب لوقف جذوة 
املقاومة لن تفلح يف كرس إراَدة وصمود أهلنا وعزيمة مقاومينا». 
ودعت الحركُة «شـعوب أمتنـا والعالم الحـر، إىل الوقوف مع 
شـعبنا وقضيته العادلة وتضحياته التي تتمثل يف دماء الشهداء، 
ورفـض منهـج السـقوط والتطبيـع يف وحـل االحتـالل، ومنع 

استقراره عىل أرضنا؛ ألَنَّه يشكل تهديداً حقيقيٍّا للمنطقة». 
وترحمت الحركة، «عىل أرواح الشـهداء الطاهرة التي تقدمت 
قرابـني فداء عىل مذبـح الحرية والكرامة لشـعبنا، منذ املواجهة 
األوىل وبدء االحتالل عىل أرضنا وتهجري شعبنا، والتي لم تزل تنري 

الدرب للسائرين عىل خطاهم». 

تماُس يف غعم الحعغث 
الفطسطغظغ: السعُث بمعاخطئ 
املصاوطئ تاى زوال اقتاقل

 : طاابسات
شـّددت حركـُة حماس عـىل أن قوافل الشـهداء التـي ترتقي 
ُكـّل يوم ستظّل مشـاعل نور تيضء درب الشعب الفلسطيني يف 
مرشوعه نحو التحرير والعودة، مؤّكـدة بقاءها «عىل عهد الوفاء 
لدمائهم وتضحياتهم يف السـري عىل نهجهم باملقاومة الشـاملة، 

حتى دحر االحتالل عن أرضنا وقدسنا». 
ويف ترصيح صحفي بذكرى يوم الشـهيد الفلسطيني، أّكـدت 
الحركة: أن «جرائم االحتالل الصهيوني ضّد أبناء شعبنا، وإرهاب 
املسـتوطنني املتطّرفني، عرب القتل املتعّمد بـدم بارد، واإلمعان يف 
الحصار واألرس واإلبعاد والتهجري، لن تفلح يف كرس إراَدة الصمود 
والتحّدي لدى شعبنا ومواصلة املقاومة والثورة حتى نيل الحرية 

وتقرير املصري». 
واعتـربت حماس أن «اسـتمرار االحتـالل يف احتجاز جثامني 
أكثر من 373 شهيداً، هو جريمة وانتهاك لكل األعراف والرشائع 
واملواثيـق الدولية، ومـا يعرف بـ « مقابر األرقام» يكشـف مدى 
ُعنرصيته وسـاديته بحق شـهداء شـعبنا وأرسهم، وندعو ُكـّل 
املؤّسسـات الحقوقيـة والدولية إىل التَحـّرك الفاعل للضغط عىل 
االحتالل السرتدادها ودفنهم وتشييعهم وتكريمهم بمواكب تليق 

بمقامهم». 
كما دعت حماس: «أمتنا العربية واإلسـالمية، وأحرار العالم، 
إىل مزيد من التضامن مع شـعبنا الفلسـطيني، انتصـاراً لعدالة 
قضيتنـا، ووفـاًء لدماء الشـهداء الذين ارتقوا دفاعـاً عن حقهم 
يف الحريـة والكرامـة، ورفضـاً لالحتالل الصهيوني الذي يشـّكل 
استمراره خطراً عىل اسـتقرار املنطقة ومصالح شعوبها ويهّدد 

السلم واألمن الدوليني». 

السراق: التحُث الحسئغ غدُئُط 
أجطتًئ طاظعسئ غربغ افظئار

 : وضاقت
أفاد مصـدر امني، بان قوة من الحشـد الشـعبي تمّكنت من 
ضبـط أسـلحة متنوعة إلرهابي داعـش اثنـاء مداهمتها مواقع 

ارتكاز لعنارص التنظيم اإلجرامي يف مناطق غربي األنبار. 
وقال املصدر يف ترصيح له: إن «قوة أمنية من الحشد الشعبي 
نفـذت حملة أمنية اسـتهدفت مواقع ارتـكاز لعنارص عصابات 
داعـش اإلجراميـة يف مناطق صحراء قضـاء راوه باتّجاه اقضية 
صحـراء مناطـق غربـي االنبـار، عـىل خلفيـة ورود معلومـات 
استخباراتية افادت بوجود أسلحة متنوعة يف املناطق املستهدفة 
مـن مخلفات التنظيـم اإلجرامي ابان سـيطرته عىل مسـاحات 

واسعة من مدن املحافظة». 
َوأََضـاَف املصدُر أن «القوة ضبط أسـلحة متنوعة ومتفجرات 
اثنـاء مداهمتها للمواقع املسـتهدفة»، مبينًـا أن «قوة من فرقة 
معالجة املتفجرات ابطلت مفعول األسلحة املضبوطة دون وقوع 
أية إصابات برشية أَو مادية يف صفوف القوات األمنية»، موضًحا 
أن «الحملـة تأتي ضمن خطـة القيادات األمنيـة تجفيف منابع 
اإلجـرام يف مناطق صحـراء االنبار الغربية وتتبـع مواقع إخفاء 
أسـلحتهم للحيلولـة دون اسـتخدامها مـن قبل بقايـا التنظيم 

اإلجرامي». 
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ضطمئ أخغرة

الحسُإ صال ضطمَاه 
وأسطظ صراَره

طظغر الحاطغ 
 

تحالف العدوان يمارس املراوغة 
طوال 8 سـنوات ليس عىل الشعب 
اليمنـي فحسـب بـل عـىل العالم 
وحتى عىل نفسـها فاسـتخدمت 
املكَر والتضليل يف حربها البشـعة 
ومجازرها  اإلجراميـة  وعملياتها 
الخـداع  وأسـاليب  الوحشـية 
والدجل يف تصاريح قادتها الطغاة 
لرتويـج  األفاكـني  وناطقيهـا 
أهداف عدوانهـم الكاذبة لتحقيق 
املنشـودة،  الحقيقيـة  غاياتهـم 
اسـتخدموا تلـك األسـاليب أَيْـضاً 
يف مفاوضاتهـم الهزليـة وُهــدنهم الزائفـة، راوغوا يف رشوطها 
وتنصلـوا عـن تنفيذ بنودها حتى أصبحت أسـاليبهم مكشـوفة 
وأالعيبهم مفضوحة وترصيحاتهم مفهومًة لجميع أفراد الشعب 
دون اسـتثناء ولوال ثقتُهم بالقيادة الحكيمة ممثلًة بقائد الثورة 
السـيد عبدامللـك الحوثـي -يحفظه اللـه ويرعاه- والتـي تجلت 
صوابيتهـا ودقتُهـا يف ُكـلِّ األحـداث التي جـرت ويف ُكـّل املواقف 
الشـجاعة التي وقفتهـا وظهرت ثماُرها من قبـل قيام ثورة ٢١ 
سـبتمرب املباركة وحتى اليوم وتسـليمهم لهذه القيـادة املباركة 

لرفضوا تلك الُهــدن من يومها األول. 
الشـعب اليمنـي اليوم -بفضـل قيادته الصادقـة واملخلصة- 
يمتلـك وعيـاً َكبرياً حّصنـه ضد ُكـّل أسـاليب العـدوان وخداعه 
وحيله التي تساقطت تباعاً تحت أقدام الوعي الشعبي دون عناء.

إن خروجه الحاشد وزخمه الجماهريي الذي شهدته العاصمة 
واملحافظـات عرص الجمعة، تحت شـعار «الحصار حرب» إن دل 
عـىل يشء َفـإنَّمـا يدل عىل مسـتوى الوعي الوطنـي الذي أصبح 
عليه وما إعالنه عن موقفه الواضح من استمرار الحصار وتحت 
ذلك العنـوان إال تأكيٌد لرفضه القاطع السـتمرار حالة الال حرب 
والال سـلم التي دخلت شـهرها الرابع، وهو بهـذا القرار الصائب 
واملتوافق مع قرار قيادته الحكيمة حّدد مطلبَه أمام العالم برفضه 
لكل سياسات العدوان وأساليبه وتأكيد ملطلبه الرشعي بالخروج 
الفوري من هذا الوضع غري املنطقي، إما بُهــدنة حقيقية تلتزم 
دوُل العدوان بتنفيذ ُكـّل بنودها وتوقف ُكـّل األعمال العسـكرية 
العدائية واالسـتفزازية وأولها اسـتحداث القواعد العسـكرية يف 
الجزر والسـواحل واملحافظـات اليمنيـة دون رشط أَو قيد وإما 

حرٌب ضارية ترتفع ألسنة نريانها حتى السحاب.
رسـالٌة وجهها من خروجه املرشف أبلغها لقيادته من موقف 
الثبـات والصمـود ومن سـاحات الجهاد يف سـبيل اللـه وأبلغها 
للعالم ليرشح لدول العـدوان مضمونها إن صعب عليهم فهُمها؛ 
وألن قيادتنـا الحكيمة تؤمن قطعاً أن مطالَب الشـعب الرشعية 
حقٌّ عليها وأن مسـؤوليتها األوىل تحقيق مطالبـه وتنفيذ إرادته 
فسوف تتَحّرك رسيعاً لتنفيذ قرار الشعب وهو ما يجب أن تدركه 
دول العـدوان قبل فوات األوان فالوقـت أمامها أقُرص مما تعتقد 

وقد أعذر من أنذر.
ورسالة ثانية يف تأكيده عىل جهوزيته الكاملة ملواصلة صموده 
بعـزٍم أقوى وثباته بإرصاٍر مضاَعف وأنه سـيتحمل مسـؤوليته 
الدينيـة والوطنيـة يف البذل والعطاء حتى تحقيـق النرص املوعود 

بإذن الله تعاىل.

طسرياُت «التخار ترب».. تثضري وتتثغرطسرياُت «التخار ترب».. تثضري وتتثغر
سطغ الثرواظغ 

انتهـت الُهــدنـُة التـي أعلنتهـا األمُم املتحـدة قبل 9 

أشـهر، ولم تقبل صنعاء تمديدها منذ 3 أشـهر، مطالبة 

بتطبيق التزامات العدوان ببنود الُهــدنة، وباستحقاقات 

توسيعها، لتشمل رفعاً كامالً للحصار، ورصفاً للمرتبات 

املنقطعـة منذ نقل البنك املركزي من العاصمة صنعاء إىل 

مدينة عدن املحتّلة، وألكثر من 6 سنوات متوالية. 

يـرص العدوان ومن خلفه أمريـكا عىل أن تلك الرشوط 

املتعلقة بـرصف رواتب املوظفني، تعجيزيـة، َومتطرفة، 

رغم أنها ال تزال يف أدنى املطالب املرشوعة للشعب اليمني، 

واملتعلقة بالحريات والحقوق املكفولة وفقاً لكل القوانني 

والرشائع، حق العيش، وحق التنقل، وما يقوم به تحالف العدوان بمنع 

تلـك الحقوق، ما هو إالَّ جريمة حرب موصوفة، فالحصاُر واسـتخداُم 

لقمـة العيش لفـرض التنـازالت، ُمجـرٌَّم يف القانون الدويل اإلنسـاني، 

وسقوٌط ُمَدوٍّ لألمم املتحدة واملجتمع الدويل، بقبولها وصمتها عن هذه 

الجريمة. 

سياَسـُة الَكيل بمكيالـني التي ينتهجها الغـرب املتوحش بني اليمن 

وأوكرانيـا، واضحة للغاية، رشوط الغرب للبـدء بمفاوضات والوصول 

إىل تسـويات، هو خروج القوات الروسـية من األرايض التي ضمتها إىل 

سـيادتها، يف القرم وإقليم الدونباس، ونسـمع حديثاً عن التعويضات، 

وإصالح األرضار وتحميل موسكو إعادة إعمار البنية التحتية،... إلخ. 

بينما يف اليمن يسـريون عكَس طريق السـالم، ويضعون العربَة قبل 

الحصان، ويشـرتطون أن يذهَب اليمنيـون إىل طاولة املفاوضاِت تحت 

ضغـط الحصار، ومـع بقاء قوات الغـزو واالحتالل تسـيطر عىل جزٍء 

كبري من الوطن يف املحافظات الجنوبية والرشقية، ويرفضون مناقشة 

التعويضات وإعادة األعمار، وال يريدون أن تتحمل السعوديّة وتحالفها 
مسـؤولية ما حصل بالبنية التحتية اليمنية؛ ركوناً عىل اإلمساك بورقة 
الحصـار واسـتخدام القضايا اإلنسـانية لفرض رشوط 

االستسالم عىل الشعب اليمني وقيادته. 
يخطـئ تحالف العـدوان عندمـا يعتقد أنـه يمكن أن 
يحصـل بالضغـط والحـرب االقتصادية التي لـم تتوقف 
يومـاً عـىل الشـعب اليمني، وكانـت ورقة أََساسـية منذ 
أول غـارة يف 26 مـارس 2015م، وفـرض الحصار الربي 
والبحري والجوي، ما لم يحصل عليه بالحرب العسكرية، 

والقصف والغارات والقتل والتدمري. 
عـىل العـدو أن يعيد النظر يف األيّام التي سـبقت إعالن 
الُهــدنـة، والعمليـات الدقيقـة التـي نفذتهـا القـوات 
املسـلحة اليمنية، يف عمليـات إعصار اليمن، وعمليـات كرس الحصار، 
ة، بأنها كانت  فاإلمارات حسب ما نُقل عن مسؤوليها، يف مجالس َخاصَّ
11 سـبتمرب إماراتية؛ نظراً لدقتها وحساسـية األهداف التي قصفتها، 
والنتائـج التي ألحقتها، وإن كانت أبو ظبي قـد حاولت التقليَل حينها 
مـن فاعلية الرضبات، ويف عمليـات كرس الحصار، ال تزال أعمدة اللهب 
والدخان التي خيمت عىل منشـآت أرامكو يف جـدة، حينها نقلت وكالة 
األنباء السعوديّة «واس» عن مصدر مسؤول يف وزارة الطاقة السعوديّة 

قوله: لن نتحمل مسؤولية نقص إمَدادات النفط يف األسواق العاملية. 
مسـرياُت الحصـار حـرب، وبيانُهـا الختامـي، والتحذيـُر بعمليات 
عسـكرية لفـرض رفع الحصار، تعيـُد التذكريَ بأن إعـالَن الُهــدنة لم 
يكـن إالَّ لتجنُّب املزيد من العمليات، َوإذَا تناسـت الريـاُض وأبو ظبي، 
فعليهـا أن تسـتعدَّ لعمليات قادمـة ال محالة، فصوُت الشـعب اليمني 
مرتِفـع، وعباراُت البيان واضحة، وتحذيراُت القيادة ال تقبَُل التأويالت، 
فالحصـاُر حرب، والردُّ عىل الحرب بالحـرب، والناُر تُردُّ النار، وقد أعذر 

من أنذر. 


