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 : خاص
أقـرت حكومـُة اإلنقاذ الوطنـي بصنعاء، أمس، 
ُجملـًة من التدابـرِي االقتصاديـة ملواجهة الحمالت 
العدائية األخرية التي تبنتها الحكوماُت السـويدية 
والدنماركيـة والهولندية، وذلك يف مسـار املقاطعة 
االقتصاديـة كخيـاٍر أويل يليه جملًة مـن الخيارات 

الرادعة. 
وبمـا أن صنعـاء ال تحتضن سـفراء سـويديني 
ودنماركيني وهولنديني التِّخاذ اإلجراءات الصارمة 
الرشيـف  للمصحـف  اإلسـاَءات  حيـال  تجاههـم 
واملقدسات اإلسـالمية، فقد بارشت بأوىل الخيارات 
املتاحـة بـني أيديهـا، وهـو األمـر الـذي يؤّكـد أن 
ــة،  صنعاء ما تـزال العاصمة النابضة بصوت األُمَّ
يف ظل تماهي عدٍد من األنظمة العملية مع املوجات 
العدائية لإلسالم ومقدساته يف مختلف بقاع األرض. 
مجلس الوزراء ويف جلسـته االسـتثنائية، أمس، 
برئاسـة الدكتـور عبدالعزيز من حبتـور وحضور 
قيـادات الدولـة، اتخذ عـدداً من القـرارات املتصلة 
األمريكيـة  للبضائـع  االقتصاديـة  باملقاطعـة 
َوالدنماركية،  والهولندية  والسـويدية  واإلرسائيلية 

كرٍد عىل انتهاكاتها للمقدسات اإلسالمية. 
وعىل ضـوء موجهات قائد الثورة التي وضعها 
يف خطابـه األخـري بمناسـبة عيد جمعـة رجب، 
ودعوته للمقاطعة االقتصادية كخياٍر بيد الطرف 
الوطني الذي كان سـيتخذ إجراءات قاسية بحق 
السـفراء والسـفارات التابعـة للـدول األُوُروبية 
املسـيئة للمصحـف، لجـأت الحكومـة إىل وضع 
خطة عملية للمقاطعة الشـاملة للسلع القادمة 
من السـويد والدنمارك وهولنـدا، تبدأ من رفض 
البضائـع وتفعيـل النشـاط التوعـوي اإلعالمي 
املقاطعـة  سـالح  بأهميّـة  الثقـايف  اإلرشـادي 
والتَحّرك الرسمي والشعبي الواضح املعرب وبقوة 
عن تمسـكنا وتعظيمنـا ملقدسـاتنا ويف املقدمة 

القرآن الكريم. 
وبحسـب التوجيهـات األوليـة من قائـد الثورة 
السـيد عبدامللك بدرالديـن الحوثي، فقد أقر مجلس 
الـوزراء مقاطعة البضائـع األمريكية واإلرسائيلية 
والسـويدية والهولنديـة والدنماركيـة، وأيـة دولة 
تنتهـج نفـس التوّجــه وتنتهـك بـأي شـكٍل من 
األشـكال املقدسـات اإلسـالمية، َووفقاً العتبارات 
واضحة أهمها توّجـه الدول نحو محاربة اإلسـالم 
والعداء الواضح والرصيح لرموزه ومقدساته، وكذا 

اإلقدام عىل تلك املمارسـات اإلجرامية تحت حماية 
السـلطات الرسمية يف تلك الدول، يف حني تأتي هذه 
الخطوة يف ظل خضـوع تام لبعض األنظمة مقابل 

ما يمارسه األعداء من انتهاكات. 
وبما أن املقاطعة تأتي كخطٍة أولية طارئة، فقد 
ناقـش الوزراء عدداً مـن الدراسـات واألوراق التي 
تأتـي يف مراحـٍل مقبلة لتفعيل وتصعيـد املقاطعة 
الشـاملة للـدول املسـيئة، يف تأكيـٍد عـىل أن قـرار 
املقاطعـة االقتصادية ليس خياراً عابـراً أَو لحظياً 
وإنما مرشوع عميل يتسـم بمراحل تغطي املديات 
القريبة والبعيدة واملتوسـطة، َحيُث ناقش املجلس 
الورقة املقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء لشئون 
الرؤيـة الوطنية، محمـود الجنيد، حـول مقاطعة 
اسـترياد السـلع مـن الـرشكات والـدول املسـيئة 
واملعادية لإلسالم واملسـلمني، ومذكرة نائب رئيس 
الوزراء لشـئون الدفاع واألمن، الفريق الركن جالل 
الرويشان، بشأن أبرز ما ورد يف خطاب قائد الثورة 
بمناسبة ذكرى جمعة رجب 1444هـ حول إحراق 
املصحـف الرشيـف مـن قبـل املتطرف السـويدي، 
إىل جانـب املذكـرة املقدمة من قبـل وزير الصناعة 
َوالتجـارة محمـد املطهر، بشـأن مـرشوع القرار، 
وباملثـل مذكـرة وزير اإلعالم، ضيف الله الشـامي، 
التوعويـة  للحملـة  اإلعالميـة  الخطـة  املتضمنـة 
الواسـعة ملقاطعة منتجات الدول املسـيئة للقرآن 
الكريم، إضافًة إىل جانب ورقة وزير الزراعة والري، 
املهندس عبدامللـك الثور، املتضمنة كشـف بقائمة 

املستوردين املحليني واسم الرشكة وبلد املنشأ. 

اجرتاتغةغات إلذالئ املصاذسئ 
وحرصـاً عـىل ضمـان رسيـان قـرار املقاطعة 
االقتصاديـة ألطـول فـرتة ممكنة، وضـع مجلس 
وضـع  عـرب  لذلـك،  الالزمـة  التدابـري  الـوزراء 
اسرتاتيجية لسـد الفجوة السلعية التي قد تحدثها 
املقاطعـة للبضائع املسـتوردة من الدول املسـيئة 
لإلسـالم واملقدسـات، َحيُث اعتمد مجلس الوزراء 
اسـرتاتيجية للتحول نحو السـلع املحليـة بدالً عن 
املسـتوردة، فيمـا أّكـد رضورة العمـل عىل تطوير 
السياسـات االقتصادية لتنويـع القاعدة اإلنتاجية 

الوطنية واالعتماد عىل مدخالت اإلنتاج املحلية. 
ويف ذات الصعيد، فتح مجلس الوزراء الباب أمام 
العمل عـىل تطوير البنيـة التحتية الالزمـة لزيادة 
اإلنتـاج الصناعي والزراعي وغريهـا من الخطوات 
املتصلـة بهـذا الجانـب، ويف مقدمتها التسـهيالت 
الالزمـة الكفيلة بإنعاش خطـوط اإلنتاج املحيل يف 
كافة املجاالت، وبما يضمن تغطية أكرب قدر ممكن 

من السلع االستهالكية املتنوعة. 
إىل ذلك اعتمد املجلـس التوصيات التي تضمنتها 
ورقة رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية، 
بشـأن املقاطعـة، والتـي تضمنـت إجـراءات آنية 
ومتوسـطة وبعيـدة املدى، منها العمـل عىل تعزيز 
العالقـات مـع الـدول املناهضة للحمالت املسـيئة 

لإلسالم واملسلمني. 
ويف السـياق ذاتـه شـّكل املجلُس لجنًة برئاسـة 
رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء 
وكافة الوزارات املعنية إضافة إىل أمني عام مجلس 

الوزراء ورئيـس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، 
وعىل أن تتوىل اللجنة وضـع آلية ملقاطعة البضائع 
األمريكيـة واإلرسائيليـة والسـويدية والهولنديـة 
والدنماركيـة وأية دولـة تنتهج نفـس التوّجـه يف 
انتهاك املقدسات اإلسالمية، فيما وافق املجلس عىل 
الخطة اإلعالمية الشـاملة، وأّكـد عىل وزير اإلعالم 
تنفيذها بالتنسيق مع منظومة اإلعالم الوطني وملا 
فيـه تحقيق أهدافهـا التوعوية والتنويرية بشـأن 
املقاطعـة وأهميتهـا الكبـرية كسـالٍح يف مواجهة 

ــة.  األعمال العدوانية ضد مقدسات األُمَّ
فيمـا أّكـد عىل وزير اإلرشـاد والحـج والعمرة، 
نجيـب العجـي، التوعيـة املجتمعية عـرب مختلف 
املنابـر الدينيـة واملسـاهمة يف نـرش الوعـي بأثـر 
املقاطعـة ودورهـا اإليجابي يف ردع تلـك الدول عن 
اإلقدام عىل تلك الجرائم بحق اإلسـالم ومقدسـاته 
ورمـوزه وتعريـة ترصفاتها أمـام املجتمع والرأي 
العـام عـالوة عـىل الكشـف عـن آثـار السـكوت 
والتفريـط يف املواقـف وما تخلفه مـن نتائج خزٍي 

وعاٍر عىل األمم املفِرطة. 
وعىل ضوء ُكـّل هذه املعطيات، يتأّكـُد للجميع أن 
اليمَن ويف ظل القيادة الثورية الحكيمة، والسياسية 
النبيلـة، بات مؤهالً لتبني ُكــّل الخطوات التي من 
الـالزم القيام بها من قبل ُكــّل أبناء العالم العربي 
واإلسـالمي، يف حني أن النموذج الراقي الذي يقدمه 
اليمن واليمنيون يتصدر ساحة ردود الفعل العربية 
واإلسـالمية إزاء ما يتعرض له اإلسالم ومقدساته 
من حمالٍت عدائية «صليبية» من قبل الغرب، وذلك 

بقيادة اللوبي الصهيوأمريكي. 

 : خاص
تواصلت، أمـس األحد، الجرائـُم اليوميُة التي 
يرتكبُهـا تحالُـُف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي –عن بُعد– بواسـطة مخلفـاِت املوت 
املدفونـة التي تفتـك باملدنيني واألطفال بشـكٍل 
الحديـدة  يف  مواطـٌن  استشـهد  َحيـُث  يومـي، 
بانفجـار أحـد أدوات املوت التـي زرعتها أمريكا 

وأدواتها. 
وأَفـاد املركز التنفيـذي للتعامل مـع األلغام، 
أمـس، باستشـهاد مواطـٍن بانفجـار لغـم من 
مخلفـات العـدوان يف منطقـة املنظـر بمديرية 

الحوك يف الحديدة. 
وعىل أعقـاب الجرائـم اليومية التـي تحدثها 

مخلفات العـدوان، التقى، أمس، الفريق الوطني 
ملراقبـة وقف إطـالق النـار وإعادة االنتشـار يف 
الحديـدة رئيـس وأعضـاء فريق األمـم املتحدة، 
وذلك يف سياق موافاة فريق البعثة األممية بشكٍل 
ُمسـتمّر بما يحصل من جرائم جراء اسـتهداف 

العدوان لألعيان املدنية. 
وخـالل اللقاء أّكــد اللواء عيل املوشـكي، أن 
الطـرف الوطني «ال يلمس أيـة جدية أممية إزاء 
جرائـم العـدوان واملأسـاة اإلنسـانية»، مطالباً 
«بتوفـري أجهزة نـزع األلغام للحد مـن الجرائم 

التي تطال املدنيني». 
وخاطـب املوشـكي رئيـس وأعضـاء البعثة 
األممية بقوله «نكـّرر التأكيد بأن معظم األحياء 
الجنوبية ملدينة الحديـدة مناطق ملوثة باأللغام 

ومخلفات العدوان ومرتِزقته». 

َوأََضــاَف اللـواء املوشـكي مخاطبـاً رئيـس 
البعثـة األمميـة «إذا كان لديكم رغبـة حقيقية 
لوقـف نزيـف دم األبريـاء قومـوا مـن جانبكم 
ة بكشـف ونزع األلغام»،  بتوفري األجهزة الَخاصَّ
وهنـا مطلب يرمي الكرة يف امللعـب األممي الذي 

لطاملا أخطأ الترصف. 
وخالل اللقاء اسـتعرض اللواء املوشـكي مع 
البعثة األممية تواجد عنارص من القاعدة وداعش 
يف املناطق املحتّلة ودعم اإلمارات لها، ما يشـكل 

خطراً عىل املالحة الدولية واألمن واالستقرار. 
ويف السـياق ما تزال الوعود األممية تتسـاقط 
واحدًة تلو األُخـرى، يف ظل تعرض اليمنيني ملزيٍد 
مـن القتـل والتنكيـل، وهو مـا يجعل الوسـيط 
األممـي غري معوَّل عليه يف حفـظ حقوق ودماء 

وأرواح اليمنيني. 

أخبار

تظفغثًا لاعجغعات صائث البعرة شغ الئثء بالثغارات الرادسئ لطثول المسغؤئ لقجقم وطصثجاته

الطعاء المعحضغ غثسع الئسبئ افطمغئ إلبئات جثغاعا شغ إدَخال أجعجة ظجع افلشام

تضعطئ «اإلظصاذ» تصر تفسغَض طصاذسئ طظاةات الثول املسغؤئ لضااب اهللا

اجاحعاد طعاذظ يف اظفةار طثطفات لطسثوان بالتثغثة

إصرار الثطئ اإلسقطغئ والاعسغئ المةامسغئ الحاططئ لاخسغث طصاذسئ طظاةات الثول المسغؤئ لطمصثجات 
صرار المصاذسئ غحمض أغئ دولئ تسغء لقجقم وغسجز السقصات طع الثول المظاعدئ لطتمقت المسغؤئ

إسثاد اجاراتغةغئ لطاتعل ظتع السطع المتطغئ وتطعغر السغاجات اقصاخادغئ لاظعغع الصاسثة اإلظااجغئ العذظغئ
تطعغر الئظغئ الاتاغئ القزطئ لجغادة اإلظااج الخظاسغ والجراسغ وغغرعا طظ الثطعات الماخطئ بعثا الةاظإ

ارحغش
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 : طاابسات
أّكــد مستشـاٌر رئـايس بـارٌز 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، 
أن بـالَده تعتـرب رشيكاً رئيسـياً 
وأََساسـياً يف العدوان الذي تشـنه 
 8 منـذ  اليمـن  عـىل  السـعوديّة 

سنوات متواصلة. 
بروكينغـز»  معهـد»  ونقـل 
األمريكـي عن السـيايس «بروس 
ريدل» املستشـار السـابق ألربعة 
إن  قولـه:  أمريكيـني،  رؤسـاء 
واشـنطن ال تـزال تقـدم الدعـم 
الذي  والحصـار  الحـرب  لتحالف 
تفرضـه الرياض عـىل اليمن منذ 
بداية الحـرب يف الـ26 من مارس 

2015م. 
األمريكي  املستشـاُر  وأوضـح 
تواصـُل  األمريكيـَة  البحريـَة  أن 
اعرتاَض السفن يف البحر األحمر، 
والتـي عـادًة مـا تكـون مراكب 
رشاعيـة صغـرية، وتّدعـي أنهـا 
إىل  إيـران  مـن  األسـلحة  تهـّرب 
صنعاء، مبينًـا أن الواقَع يثبُت أن 

الوالياِت املتحدة رشيٌك يف الحصار 
السـعودّي عىل اليمـن، والتغطية 
عليـه عـرب الدعايات التـي تروج 
ألسلحة إيرانية تدخل اليمن وهي 

دعايات عارية عن الصحة. 
وأَشاَر إىل أن مأسـاة العالقات 
األمريكيـة مـع اليمـن كارثيـة، 
َحيـُث دعـم رئيسـان أمريكيـان 
بدرجـاٍت متفاوتة مـن الحماس 

حربـاً مميتـة بقيادة السـعوديّة 
ضد الشـعب اليمنـي، والتي ُقتل 
فيها عـرشات اآلالف من املدنيني 
األبريـاء، كما تسـبب الحصار يف 
مـوت اآلالف مـن األطفـال بمن 
فيهـم أُولئـك الذين يعانـون من 

سوء التغذية. 
َوأََضــاَف املستشـار الرئـايس 
أن  ريـدل»  «بـروس  األمريكـي 

الحـرب امُلسـتمّرة منذ مـا يقرب 
عقد من الزمان يف اليمن، ُمشـرياً 
إىل أن صنعاء ملتزمة بوقف إطالق 
النار الـذي بدأ يف أبريـل 2022م، 
لكـن إذَا انهارت الُهدنـة ولم يتم 
التوصل إىل اتّفـاق يمكن أن تعيد 
اليمن والسـعوديّة إىل الحرب من 
جديد يف عام 2023م، موضًحا أن 
الوقت قد حان إلنهاء هذه املأساة 
اإلنسـانية؛ ألَنَّه يمكـن أن تنهار 
الهدنـة بسـهولة، وبالتايل يمكن 
للقوات املسلحة اليمنية استئناف 
الهجمـات عىل أهداف سـعوديّة، 
بما يف ذلك الرياض، بصواريخهم 

وطائراتهم بدون طيار. 
وأَفـاد بأن تحالـف العدوان لم 
يحرز أي نجاح يذكر يف حربه عىل 
اليمـن، ولم يشـهد السـعوديّون 
أي إنجـاز عسـكري عـىل الرغم 
مـن النفقـات الهائلـة، الفتـاً إىل 
أنه وعندما بـدأت الهدنة يف أبريل 
املايض، تخلـت الرياض عن الفاّر 
هـادي الذي هـو اآلن قيد اإلقامة 

الجربية يف أراضيها. 

 : طاابسات
حـّذر الخبريُ االقتصادي الدكتور عيل املسـبحي، 
مـن تداعياِت قرار حكومة املرتِزقـة الكارثي برفع 
سعر الدوالر الجمركي بنسبة 50 % عىل املشتقات 
النفطية يف املحافظات الجنوبية والرشقية املحتّلة. 
وقال املسبحي: إن رفَع الدوالر الجمركي يف عدن 
املحتّلـة وبقية املحافظات املحتّلة من 500 ريال إىل 
750 رياالً، سـينعكس سلباً عىل أسـعار املشتقات 

النفطية التي تعتمد عىل أربعة عوامَل رئيسـة هي 
ارتفاع األسـعار العامليـة وارتفاع أسـعار الرصف 
وارتفـاع الرسـوم الجمركية والرضيبيـة وارتفاع 

العموالت والجبايات. 
وأَشـاَر املسـبحي إىل أن القوات املسلحة اليمنية 
ونجاحهـا يف توقـف تصديـر النفـط املنهـوب من 
املحافظـات املحتّلـة إىل الخـارج، أَدَّى إىل انخفاض 
اإليـرادات التي تنهبهـا حكومة املرتِزقـة ورعاتها 
وجعلهم يبحثون عن حلـوٍل رسيعة للحصول عىل 

سـيولة نقدية لتغطيـة نفقاتها ولو عىل حسـاب 
معيشـة املواطـن البسـيط، متجهـة إىل مضاَعفة 
اإليرادات الجمركية والرضيبية، وهو ما سيضاعف 
من األعباء املعيشـية.  وبنّي الخبـري االقتصادي أن 
رفع سعر الدوالر الجمركي من قبل حكومة الفنادق 
يعد قـراراً خاطئـاً وغري مـدروس وكارثيـاً، َحيُث 
من شـأنه أن يـؤدي إىل مفاقمة معانـاة املواطنني 
املعيشـية مـن خـالل ارتفاع كافة أسـعار السـلع 
األََساسـية والكمالية وأسعار املشـتقات النفطية، 

كما سيؤدي إىل ارتفاع أجرة النقل واملواصالت. 
وتوقـع الخبـري االقتصـادي املسـبحي تراجـع 
اإليرادات الجمركية يف املحافظات املحتّلة عىل عكس 
ما تتصـور حكومة الفنادق بأن القرار سـريفعها؛ 
كون عدد املسـتوردين للسـلع واملشتقات النفطية 
سـيتجهون نحو مينـاء الحديدة؛ باعتبـاره امليناء 
الوحيد الذي يرفـض التعامل مع قرار املرتِزقة وقد 
أعلن مؤّخراً عن تقديم تسهيالت وامتيَازات للتجار 

املستوردين عرب ذات امليناء. 

 : طاابسات
شهدت عدُن، أمس األحد، انتشاراً واسعاً 
لقوات االحتالل السـعودّي يف عموم أحياء 
وشوارع املدينة الرئيسية، وذلك تزامناً مع 
وصـول رئيس ما يسـمى املجلس الرئايس 
املرتـِزق رشـاد العليمـي إىل عدن، وسـط 
تهديدات مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي يف ما 
يسمى املجلس االنتقايل، ونرش ميليشياته 
ومدرعاته ودباباته يف الشوارع، األمر الذي 
ينذر بمواجهات عنيفة قد تشهدها املدينة 

بني القوات السعوديّة ومرتِزقة اإلمارات. 
وبحسـب مصادر إعالميـة، أمس، فقد 
نـرش االحتالُل السـعودّي قواِته ومدرعاِته 
يف محيـط مطـار عـدن الـدويل بمديريـة 
خور مكـرس وعدد من األحياء الرئيسـية، 
موضحًة أن الرياَض تسعى إىل طي صفحة 
«االنتقـايل» يف عـدن بعد أن دفعـت بألوية 

جديدة محسوبة عىل الخائن طارق عفاش 
لتويل مهام االنتقايل يف املدينة، وذلك بتفاهٍم 
إماراتي سـعودّي يف مسـار تدوير املرتِزقة 
والتخـيل عن األدوات القديمـة التي قدمت 
خدمات لالحتالل السـعودّي اإلماراتي عىل 

مدى الثمان السنوات املاضية. 
يسـمى  مـا  ميليشـيا  نفـذت  ذلـك  إىل 
االنتقـايل، أمـس األحـد، انتشـاراً َكبرياً يف 
شـوارع عـدن، بعـد سـاعات مـن عـودة 
املرتـِزق رشـاد العليمي رئيس ما يسـمى 
املجلـس الرئايس، ومعه املرتـِزق أبو زرعة 
املحرمي، إىل املدينة تحت حراسـة مشّددة 

من قوات االحتالل السعودّي. 
وأَفـادت مصادر مطلعة بأن ما يسـمى 
لـواء العاصفـة الذي يرشف عليـه املرتِزق 
عيدروس الزبيدي، نرش أسلحة ثقيلة بينها 
دبابـات ومدرعـات عىل مداخـل املديريات 
والشـوارع الرئيسـية، األمر الـذي وصفه 
كثري مـن املراقبني السياسـيني بأنه إعالن 

تمـرد جديد من مرتِزقة االحتالل اإلماراتي 
ضد السـعوديّة واملجلس الرئايس املشـكل 
مـن قبلها، وهو ما يقود إىل تفجري الوضع 
عسكريٍّا يف عدن واملحافظات املحتّلة، فيما 
يرى املراقبون أن ترصفـات االنتقايل تأتي 
يف ظل مسـاندة إماراتية، حيُث إن تفاهماً 
سـعوديّاً وإماراتياً يقود إىل إبقاء األوضاع 
السياسـية يف املناطق واملحافظات املحتّلة 
جامدة ويسودها الرصاعات؛ وذلك بغرض 
والرصاعـات  الحـروب  اسـتمرار  ضمـاِن 
السياسية والعسكرية بني فصائل االرتزاق؛ 
كي يتسـنى لـدول االحتـالل التغطية عىل 
واالحتالليـة  االسـتعمارية  تَحّركاتهـا 
عـرب رصاعـات األدوات واالنفـالت األمني 
وسياسـة التجويـع، وهذه االسـرتاتيجية 
التـي اتخذتها أمريـكا وأدواتهـا يف العراق 
وليبيا وأفغانستان بحيث يتسنى لها بسط 
النفـوذ ونهب ما تريـد رسقته وتحقيق ما 

خططت؛ ِمن أجِله الحرب. 

 : خظساء
كّذبـت رشطُة املـرور يف العاصمة صنعـاء األخبار واألنباء 
املتداولة يف مختلف مواقع التواصل االجتماعي وبعض املواقع 
اإلخباريـة التابعة لتحالف العدوان، بشـأن صـدور تعليمات 
تتعلق بعدم السماح بدخول أية سيارة تقودها امرأة إىل ورش 

الصيانة إال بوجود محرم. 
وقالت رشطة املـرور يف بياٍن، أمس، إن هـذه املعلومات ال 
أََسـاَس لها مـن الصحة، وتأتي ضمن حملة الشـائعات التي 
تصدرهـا مطابخ العـدّو؛ بَهـدِف النيل من نعمـة الله تبارك 
وتعـاىل علينـا باألمن واألمان التي تعيشـها أمانـة العاصمة 
صنعـاء واملحافظـات الحـرة الواقعة تحت سـلطة حكومة 

اإلنقاذ الوطني. 
ودعـت رشطة املرور يف بيانها، جميـع املواطنني إىل توّخي 
الحيطـة والحـذر مـن التعاطـي مـع تلـك األخبـار املفربكة 
والصفحات املزورة عىل مواقـع التواصل االجتماعي الهادفة 

لتضليل الرأي العام ونرش االفرتاءات خدمًة لألعداء. 

تقارير

خئري اصاخادي: رشع الثوقر الةمرضغ جغضعن ضاربغًا سطى 
املعاذظني يف املتاشزات املتاّطئ

اقتاقل السسعدي غساظفر صعاته بسث ظحر طرتجصئ اإلطارات 
دباباتعط وطثرساتعط يف سثن املتاّطئ

حرذئ املرور: خثور تسطغمات 
بمظع دخعل جغارات الظساء 
إىل ورش الخغاظئ ق َأَجاس 

له طظ الختئ

بالاعازي طع سعدة المرتِجق السطغمغ إلى المثغظئ وجط تراجئ طحّثدة طظ تتالش السثوان

دسئ المعاذظغظ إلى تعخغ التثر وسثم 
الاساذغ طع افخئار المفئرضئ

طساحار الرئاجئ افطرغضغئ «بروس رغثل»:

السثوان سطى الغمظ لط غترز أي ظةاح غثضر والسسعدّغئ خسرت 
ا رغط الظفصات العائطئ سسضرغًّ
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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السقطئ الثضاعر تمعد افعظعطغ لختغفئ «المسغرة»:

اتافاقت الحسإ الغمظغ بسغث جمسئ رجإ عع 
تسئري سظ اقظاماء افخغض لطُعــِعغَّئ اإلغماظغئ

 : طظخعر الئضالغ:
لكل مناسـبة دينيـة أَو ثقافيـة أَو وطنية معاٍن 
ودالالٌت تعكـُس مدى أهميتها وأثرها يف واقع حياة 
الشـعوب والجماعـات وتتفـاوت من مناسـبٍة إىل 
أخـرى، بقدر بصمتها يف وجدان ووعـي، وُهــِويَّة 
املعربين عنهـا، َحيُث تمر هذه املناسـبات بمراحل 
قـوة وضعـف بحسـب املنـاخ السـيايس والفكري 

املحيط بها. 
وعـن دالالت ومعاني إحياء شـعبنا اليمني لعيد 
جمعـة رجب مـن ُكـّل عـام يقول الدكتـور حمود 
عبداللـه األهنومـي: «الـدالالت كثـرية ومنهـا أن 
احتفـال شـعبنا اليمني بهـذه املناسـبة هو تعبري 
عن حالة االنتماء األصيل لشـعبنا إىل هذه الُهــِويَّة 
اإليمانية، وما من شـعب يف هذه الدنيا يحتفل بعيد 
ا  إسالمه غري الشعب اليمن، وهذه نعمة كبرية ِجـدٍّ
تـدل عىل أن اليمنيني أقرب ما يكونوا إىل ُهــِويَّتهم 
اإليَمـانية التاريخية التي أعطاهم إياها وسـلمهم 
إياها رسـول الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه 

َوَسلَّـَم-، والقرآن الكريم». 
ويسـتدل الدكتور األهنومـي يف ترصيٍح خاص 
لصحيفـة «املسـرية» بقـول رسـول اللـه محمد 
-َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلــــِه- عندما قال 
عن اليمن: اإليمان يمـان والحكمة يمانية، وقوله 
تعاىل: (َفَسـْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهـْم َويُِحبُّونَُه 
أَِذلَّـٍة َعَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعـَىل اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن 
ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َوَال يََخاُفـوَن َلْوَمَة َالِئـٍم)، مؤّكـداً 
أن هـذه هي محّددات الُهــِويَّة اإليمانية لشـعبنا 
اليمنـي العظيم كمـا وردت، وبالتأكيٍد لها دالالت 
ا، ُمشـرياً إىل أنه يف الفرتة األخرية يف ظل  كثرية ِجـدٍّ
ثـورة الحادي والعرشين من سـبتمرب هناك تأكيد 
ة اإليمانية وعىل ترسـيخها،  عىل قضيـة الُهــِويـَّ
وهـذا جزء مـن مسـرية حضارية شـاملة تعالج 
مختلـف الجوانـب، ونحـن ال يمكن لنـا أن ننجز 
حدثـاً حضارياً يف الحضارة اإليمانية التي نسـعى 
للوصول إليها إال من خالل أن نعرف من نحن ومن 
اآلخريـن بالنسـبة لنـا، موضًحا أنه خـدع العرب 
واملسـلمون طويـالً عندمـا اخرتقـت ُهــِويَّتهم، 

وعندما ضاعت بُوصلتهم. 
ة  ة إطـار والُهــِويـَّ ويواصـل قائـالً: «الُهــِويـَّ
بوصلة، والُهــِويَّة انتماء، والُهــِويَّة فكر وثقافة، 
وهي تجسـيد يف الواقع العميل لهذه القيم واملبادئ 
ة اإليمانية، مؤّكـداً أن احتفال  التي عليها الُهــِويـَّ
شعبنا اليمني بهذه املناسبة هو تعبري يف َحــّد ذاته 

النتمائه األصيل للُهــِويَّة اإليمانية». 
وعـن مراحـل القـوة والضعـف التي مـرت بها 
الُهــِويَّة اإليمانية يقـول األهنومي: «تاريخ اليمن 
تاريٌخ إيماني ومن هنا نشـتق ُهــِويَّتنا اإليمانية، 
مـن تاريخنا اإليماني، وما مـن مرحلٍة تاريخية إال 
وشـمس اإليمان مرشقة عىل هذا الشعب، وبالتايل 
أتصـور أنه لـم يغب اإليمان عن اليمـن يف فرتة من 
الفرتات بل اسـتمر اإليماُن بشكٍل ُمستمّر يف اليمن؛ 
ألَنَّ اإليمان يمان، يحتم االستمرارية يف اليمن، وهذه 
داللُة مكانٍة نسـتقيها من تأكيد رسول الله بقوله: 
«اإليمـان يمان» حتـى يف ظل الفتـن والرصاعات، 
ولهـذا ورد: «إذَا هاجت الفتـن فعليكم باليمن» أي 
أرقبـوا اليمن وانظروا يف موقـف يكون فقفوا معه 

فهو املوقف الحق». 
ة اإليمانيـة  ويشـري األهنومـي إىل أن «الُهــِويـَّ
مرت بمراحل «مد وجزر» تضعف خاللها الُهــِويَّة 
اإليمانية عـىل نطاٍق معني يف اليمـن ولكن لم تغب 

تمامـاً، فعندمـا يكون هنـاك أعالم هـدى وتكون 
هنـاك دولـة إيمانيـة تتَحّرك عـىل أََسـاس القرآن 
الكريـم، نجد أن اليمنيني أكثر قوًة وتمسـكاً بهدى 
الله وأكثر إنجازاً حضارياً، وأكثر تعبرياً، النتمائهم 
ولُهــِويَّتهـم اإليمانية اليمانية، وعندما تتوىل أمور 
البالد وتتقلد الشـأن العام أنظمة ومكونات ليست 
الُهــِويَّة اإليمانية من أولوياتها، وال يهمها اإليمان 
ـــة، وال دينها وال  باللـه عز وجـل وال مصالح األُمَّ
مقدسـاتها، وال فكرهـا وثقافتهـا، يف هذه املرحلة 
تضعف الُهــِويَّة اإليمانية ويضعف االهتمام بهذه 
املناسـبات الدينية والثقافية والفكرية، كمناسـبة 

جمعة رجب». 
ويشـري األهنومـي إىل عوامل القـوة والضعف يف 
ة اإليمانيـة، مؤّكــداً أن «القـرآن الكريم  الُهــِويـَّ
وعالقتنا به؛ باعتبار أنه املصدر األََسـاس الكتساب 
ا هو اإليمان وما هي  ة اإليمانية واملعرب َعمَّ الُهــِويـَّ
مظاهره وما هي تجليات هذا اإليمان واملجسـدات 
لـه يف الواقـع العمـيل، فبقدر مـا نرتبـط بالقرآن 
الكريم نرتبـط بالُهــِويَّة اإليمانيـة ونتَحّرك فيها 
ونجسـدها يف واقعنا ويكون لذلـك أثر مردود علينا 
وعـىل عزتنا وفالحنـا ونهضتنا وقوتنـا، وبقدر ما 

نبتعـد عن القرآن الكريم بقدر ما تضعف الُهــِويَّة 
اإليمانيـة ويضعـف انتمائنـا لهـا ويضعـف معها 

مكانتنا وقوتنا وأثرنا وعزتنا بني األمم». 
ويـرى أننا «اليـوم َوبفضـل الله نحيـي القرآن 
الكريـم يف واقعنـا ومعه نقـوي الُهــِويَّة اإليمانية 
ونجسـد حبنا لله ويف الشـعور بمعية الله وتوفيق 
اللـه وتأييده، وكـذا االحتفاء بالرسـول -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- والحب له واالقتَداء 
بـه والتمسـك بـه والتعظيـم لـه من خـالل إحياء 
املحطـات اإليمانية املذكرة به، وكذا املحبة آلل بيت 
رسـول الله -عليهم السالم- لإلمام عيل ولكل أعالم 
الهـدى والصالحني واألولياء مـن خالل التأيس بهم 
ومظاهر الحـب لهم، وإحياء قيـم الرحمة واملودة 
والتكافل والتعـاون والجهاد يف سـبيل الله، واألمر 
باملعـروف والنهـي عن املنكـر، ومن خـالل الوعي 
الصحيـح وكل القيم واملبـادئ والتمظُهرات املعربة 
ة اإليمانيـة التـي لهـا دور يف تغيـري  عـن الُهــِويـَّ
ـــة إىل األفضل، وهي مـن العوامل التي  واقـع األُمَّ
عندما نتمسـك بها من منطلـق الُهــِويَّة اإليمانية 
واملعـادالت  املوازيـن  وتتغـري  املتغـريات  تحصـل 
لصالحنا ولصالح عزتنا وملا يحيي أمتنا وشـعوبها 

ويـذود عنهـا ويحميها من االسـتهداف ومؤامرات 
ومخّططات األعداء». 

 
ضغفغئ ترجغثعا

وعن كيفية ترسيخ الُهــِويَّة اإليمانية وتقويتها 
يف وعـي شـعبنا واألجيـال القادمة يقـول الدكتور 
األهنومـي: «مـن خـالل العديـد مـن الفعاليـات 
واألنشطة الثقافية والتوعوية واملناسبات والربامج 
ا يف  التـي يجـب مراعاتها، كما هـو من املهـم ِجـدٍّ
ة اإليمانية أن تكـون حارضة يف  مضمـار الُهــِويـَّ
مناهجنا الرتبوية والجامعية ويف خطابنا التعليمي 
واإلعالمي ويف خطابنا الديني والسيايس ويف منابرنا 
ويف كتبنا ومناهجنا ويف وسـائل إعالمنا بشكٍل عام 

حتى ترتسَخ هذه الُهــِويَّة». 
ويعترب األهنومي أن «ترسـيخ الُهــِويَّة تحصني 
ـة مـن اخـرتاق األعـداء؛ ألَنَّ الُهــِويَّة تعرفنا  لألُمَّ
بمن نحن ومن هو اآلخر بالنسـبة لنا، فال نخرتق، 
ا الرتكيز عـىل إيجـاد الكثري من  ومـن املهـم ِجــدٍّ
الربامج العملية التعليمية والتثقيفية التي ترسـخ 
هذه الُهــِويَّة يف وعي شـعبنا ويف أجيالنا القادمة، 
ونبـني لهم مـن خاللها كيف مصري الشـعوب التي 
ال تتمسـك بُهــِويَّتهـا ومـا مصري الشـعوب التي 
تمسكت بُهــِويَّتها حتى ولو كانت تلك الُهــِويَّات 
ُهــِويَّات منحرفة أَو ُهــِويَّة غري صحيحة، أَو غري 

دقيقة بل ربما يكون يف جزٍء منها خرافة». 
ويكـّرر األهنومـي التأكيـد عـىل أنـه «متـى ما 
عرف شـعبنا أهميّة هـذه الُهــِويَّة وأنها تكسـبنا 
العزة وتكسـبنا القـوة واملجد وتحقيـق اإلنجازات 
الحضاريـة، وتكسـبنا الوحـدة يف ما بيننـا، وأن ال 
نتمزق ونكـون مطية يف أيادي أعدائنـا، كما تفتح 
ة اإليمانية اليمانية أبـواب االلتقاء مع  لنـا ُهــِويـَّ
املؤمنني يف جميع أنحاء األرض عندما نعرف أن لها 
دوراً يف ُكـّل هذا، َفـإنَّنا نتمسك بها ونقدم لآلخرين 
من أبنـاء أمتنا النمـوذج الراقي واألنسـب للتعبري 

عنها فيسعون إىل األخذ بها». 
ويشـّدد الدكتـور الباحث األهنومي عـىل أهميّة 
ة  املناهـج التعليميـة ودورهـا يف تعزيـز الُهــِويـَّ
اإليمانيـة وكـذا دور الربامـج اإلعالميـة الهادفـة 
ودور التثقيف امُلسـتمّر والواسع، وأهميّة استغالل 
ة  الُهــِويـَّ ترسـيخ  يف  واسـتثمارها  املناسـبات 
اإليمانية، وكذا تشجيع الكتابات األكاديمية حولها 
ورضورة التأصيـل لهـا وتتبـع مـؤرشات االنتماء 
ة، ويف نفـس الوقـت تقييم واقع الشـعب  للُهــِويـَّ
اليمني عندما يكون متمسـكاً بُهــِويَّته اإليمانية، 
وكيـف يكـون أداءه وكيـف يكون إنجـازه، وكيف 
يكـون حاله عندما ال يتمسـك بالُهــِويَّة اإليمانية 
أَو يقرص فيها، وهذا يعرفنا إيجابيات التمسـك بها 
لنكون أكثَر تشبثاً وتمسـكاً بُهــِويَّتنا وأكثر حذراً 
من االبتعـاد عنهـا أَو اإلهمال لها وتركهـا ُعرضًة 

لالستهداف من قبل األعداء. 

صــال إظه طــا طظ حــسإ شغ الثظغــا غتافض بسغث إجــقطه جــعى الحــسإ الغمظغ
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 :  طتمث تاروش - طتمث الضاطض:
يواصُل امللحـدون الصهاينة يف الـدول األُوُروبية 
االسـتهزاَء باملقدسات اإلسـالمية، وذلك من خالل 
املصحـف  إحـراق  يف  املتمثلـة  املشـينة  األعمـال 
الرشيف أمام الكامريات ووسـائل اإلعالم يف رسالٍة 

استفزازية ملشاعر املسلمني يف أنحاء العالم. 
وتعـد هذه الجريمة بمثابة امتحان إلهي لجميع 
ارتباطهـم  مـدى  ومعرفـة  اإلسـالمية  الشـعوب 
باملقدسـات اإلسـالمية العظيمة، ومـن خالل هذه 
الجريمـة يسـعى األعـداء إىل فصـل املسـلمني عن 
قرآنهم العظيم؛ كونهم عىل يقنٍي بأن القرآن الكريم 
يشـكل خطورًة عـىل دول االسـتكبار العاملي وعىل 
رأسـهم الصهاينة، كما تكشف هذه الجريمة زيف 
ادِّعاء الدول األُوُروبية املعنية بحرية الرأي وحقوق 
اإلنسـان، إذ إن إحراَق املصحـف أمٌر عدواني ييسء 

إىل ماليني املسلمني. 
الـدوَل  الحـارضي،  يوسـف  الدكتـور  ويدعـو 
العربية واإلسالمية التي تمتلك ثروات النفط والغاز 
للتصـدي ألعداء الله، وأن يوقفوا تصديرها لكل من 

ييسء لكتاب الله، ولنبيه، ولدينه. 
ويؤّكـد الحارضي أن الشعوب واعية مهما حاول 
الحكام إغراقهم يف مشـاكلهم املادية والحياتية، أَو 
إغراقهـم يف ملذات الحياة، معتـربًا إحراق املصحف 
الرشيـف «جريمة نكـراء»، واختباراً وبـالًء لهؤالء 
الحـكام وللشـعوب ليعلم الله مـن ينرصه وينرص 
مقدسـاته يف الحياة ومن يتخـاذل، مؤّكـداً أن الله 
سـبحانه وتعاىل قادٌر أن ينسَف األرَض ومن عليها 
وليـس فقط مملكة السـويد، أَو األشـخاص الذين 
أحرقوا املصحف، وسـاعدوهم يف ذلك، ُمشرياً إىل أن 
عىل جميع الدول اإلسالمية شعوباً وحكاماً التَحرَُّك 
الجـادَّ وفق مـا يمتلكون مـن قـدرات وإْمَكانيات 
ملواجهـة الـدول امللحـدة واملسـتهزئة باملقدسـات 
غروَرهـم  تكـرس  تأديبيـة  دروسـاً  إلعطائهـا 

ورشورهم؛ كي ال يكّرروها مستقبالً. 
من جهته يؤّكـد الناشـط السـيايس عبد العزيز 
أبـو طالـب، أن جريمة إحـراق املصحـف الرشيف 
تدل عىل إرصار األُوُروبيني لالسـتهزاء باملقدسـات 
اإلسالمية، وهو ما يجسد العداوة الظاهرة والحسد 
بقوله  الشديد للمسـلمني بنعمة الهداية، مسـتدالً 
تعـاىل: (َودُّوا َلـْو تَْكُفـُروَن َكَمـا َكَفـُروا َفتَُكونُوَن 

َسَواًء). 
ويؤّكــد أبو طالـب أن جريمة إحـراق املصحف 
الرشيف تكشـف جليٍّا زيف ادِّعـاء األُوُروبيني فيما 
يسـمونه حريـة التعبري، وذلـك كون القيـام بتلك 
األعمـال التـي تنـدرج تحـت االسـتفزاز واالزدراء 
واإلسـاءة للمقدسـات، منوًِّهـا إىل أنـه تقـدم أحد 
الشـباب يف السـويد من أصول عربية إىل السلطات 
بترصيـح لحرق التوراة، ولكن السـفري الصهيوني 
طلب مـن السـلطات السـويدية منع ذلـك، وفعالً 
رفضت السـلطات منح الترصيح وهو ما يكشـف 

زيف دعواهم وادِّعاءهم بالحرية. 
ويبني أبـو طالب أن مواجهة مثـل هذه الجرائم 
بحق املقدسـات تستلزم الغضَب لله تعاىل ولرسوله 
الكريم وكتابه الرشيف بالتَحّرك الرسمي والشعبي 
بمقاطعة منتجات أية دولة تسمح أَو تتساهل مع 
هـذه الجرائم، الفتـاً أن التعويل عىل الشـعوب هو 
األجـدى؛ ألَنَّ الحكومات غري جـادة يف مواجهة تلك 
السـلطات األُوُروبية إالَّ إذَا كان ذلك يمس زعيماً أَو 

ملكاً أَو مصلحة الدولة. 
ويواصـل قائالً: «املسـلمون اليوم أمـام اختبار 
مهم وابتالء وتمحيص لصدق إيَمـانهم يف مواجهة 
اإلسـاَءات املتكـّررة ملقدسـاتهم والتـرصف بوعي 
وحكمـة وفاعلية تمنـع تكرارها وتـؤدب ُكـّل من 

يتطاول عىل مقدسات اإلسالم واملسلمني». 
 

إشساٌد يف افرض
بـدوره يصف الدكتور حمـود األهنومي، جريمة 
إحـراق املصحـف الرشيـف بالبشـعة والخطـرية 

واملاسة للمقدسات اإلسالمية. 
ويعترب األهنومي منفذي تلك الجريمة مفسدين 
يف األرض، وأنهم يريدون بتلك الحادثة هز املسلمني 
بكتاب الله العظيم وإبعادهم عن كتابهم املقدس. 

الصهاينـة  املفسـدين  أن  األهنومـي  ويؤّكــد 

يريدون إحراَق املقدسـات؛ كي يتسنى لهم التَحّرك 
يف إفسـاد الناس وتنفيذ األعمال اإلجرامية دون أية 

مقاومة. 
ويقـول: القـرآن كتـاب اللـه الجليل فيـه الحل 
ملشـاكل البرشية جمعاء، واألعـداء يرون يف القرآن 
الكريـم خطـراً ولهـذا اللوبي الصهيونـي اليهودي 
يعمد ملثل هـذه الحركات التي يريد منها اسـتفزاز 
مشـاعر املسـلمني، وهـز املسـلمني بهـذا الكتاب 
العظيم وإسـقاط قدسيته كي يتسـنى لهم تنفيذ 
مشاريعهم اإلفسـادية والتي وصفهم الله تعاىل يف 

محكم كتابه: (َويَْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا). 
مرتكبـي  عـىل  الـرد  أن  إىل  األهنومـي  ويلفـت 
جريمة إحراق املصحف الرشيف يكمن يف املقاطعة 
السياسية واالقتصادية، موضًحا أنه يف حال نفذت 
الحكومـات اإلسـالمية نظـام املقاطعة َفــإنَّ تلك 
الـدول لـن تجرؤ مجـّدًدا عـىل ممارسـة مثل هذه 
سياسـات والجرائم التي تعترب اعتـداًء عىل حقوق 
اآلخرين بحسـب مصطلحاتهم ومفاهيمهم والتي 

تندرُج ضمن حقوق اإلنسان. 
ويسـتغرب األهنومـي من تجاهـل دول الخليج 
وغريهـا من الـدول اإلسـالمية والتـي تعاملت مع 
الجريمـة بـربودٍة كاملـة، َحيـُث اكتفـت بإصدار 
بيانـات خجولـة ال تغري مـن الواقع شـيئاً يف حني 
أن بمقدورهـم تفعيـل املقاطعـة االقتصاديـة، إذ 
تتوافـد مـن الـدول األُوُروبيـة ماليـني البضائع إىل 
دول الخليـج، بـل إنهم لـم يقاطعوا سياسـيٍّا كما 
فعلـوا مع وزير اإلعـالم اللبناني جـورج قرداحي، 
والذي وصف الحرب بأنها عبثية يف حني أن جريمة 
إحـراق املصحف الرشيف لم تجرأ أي من تلك الدول 
اسـتدعاء سفري السويد أَو سـفري هوالندا ملعاتبته 

عىل تلك الجريمة البشعة. 
 

جرغمٌئ أوجسئ املسطمني
ويف السـياق ذاتـه تعترب الدكتـورة تقية فضائل 
أُسـتاذة اللسـانيات بجامعـة صنعـاء، أن حـرق 
املصحف جريمًة بحق اإلنسـانية عامة َواملسـلمني 
ة َوجريمة بحـق حرية الدين واملعتقد وحرية  َخاصَّ
اإلنسـان وحرمـة املقدسـات اإلسـالمية، وصفعة 

مؤملة لكل مسلم غيور عىل دينه ومقدساته. 
وتوضح فضائل أن حرَق املصحف يكشف هوان 
ــة اإلسـالمية وأنظمتهـا الكرتونية الخاضعة  األُمَّ

الخانعـة لـدول االسـتكبار العاملـي ويفضح قمع 
الشـعوب اإلسـالمية املغلوبـة عىل أمرها وتسـلط 

أعدائهم عليهم وإمعانهم يف إذاللهم. 
وتقول: «هل يعلم املسلمون أن اليهود والنصارى 
يسـتخدمون حـرق املصحـف وإهانـة مقدسـات 
املسلمني مثل السخرية من رسـول الله برسوماٍت 
مسيئة وأفالٍم ساخرة مؤذية له -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه 
وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم- يستخدمونها أَيْـضاً دعايات 
انتخابيـة لنيـل األصـوات؛ ألَنَّ هـذا يضمـن لهـم 
الحصول عىل أكرب عدد مـن األصوات مثل ماكرون 
رئيس فرنسـا يف حملته االنتخابية ورئيس السويد 
الحـايل، فقـد خاضـا انتخاباتهمـا بإهانـة أقدس 
مقدسات املسلمني القرآن والرسول الحبيب محمد 

-َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم-».
وتضيف «وهذا يدل عىل زيف الحضارة األُوُروبية 
القائمـة عـىل العنرصيـة واحتقـار األمـم األُخرى 
والتقليل من شأنها واستهداف مقدساتها وأديانها 

وحقوقها يف حرية املعتقد». 
وتختم فضائل حديثها بالقول: «أستطيع القول 
إن جريمة إحراق املصحف الرشيف تخلق يف نفوس 
املسـلمني الغيوريـن أملـاً ووجعـاً ونقمـًة وغضباً 
لن يطفئه سـوى هبة إسـالمية تجـرب العنرصيني 
ومقدسـاته  اإلسـالم  احـرتام  عـىل  واملسـتكربين 

وشعوبه». 
وعىل صعيـٍد متصل يؤّكـد وكيل وزارة اإلرشـاد 
صالـح الخوالنـي، أن املقدسـات اإلسـالمية خـط 
أحمـر، وأن مـن ييسء إليها سـواًء القـرآن الكريم 
أَو إىل األنبيـاء أَو إىل املقدسـات األُخرى لن يرى من 
الشـعوب الحرة العربية اإلسـالمية، ومن الشعوب 

وليس من األنظمة إال املوت، إال الزوال، إال النكال. 
ويقـول يف ترصيٍح خاص لصحيفة «املسـرية»: 
إننا نعي جيًِّدا مدى أهميّة الحفاظ عىل املقدسـات 
فهي حفـاظ عىل كرامتنـا والدفاع عن املقدسـات 
هـو دفاع عـن حريتنا وعـن حرية ُكــّل األحرار يف 
هذا العالم»، منوًِّها إىل أن هذه الجريمة التي وقعت 
يف السـويد وهولندا من بعض املجرمني ال شـك أنه 
حـدث يهودي بامتيَـاز وراءه اليهود، والسـويد إذَا 
لـم تِع، َوإذَا لم تعقـل، َوإذَا لم تعتذر، َوإذَا لم تؤدب 
من قام بهذا اإلجرام، َفـإنَّها قد فتحت عىل نفسها 
جهنَم وفتحت عىل نفسـها سـخط هذه الشعوب، 

وقلقا لن يهدأ بعد اليوم بإذن الله عز وجل. 

ويؤّكـد أن الشعوب ال زالت حية، َوال زالت حرة، 
وتحرتم املقدسات وتدافع عن املقدسات. 

مـن جهته يقول مدير مكتـب الرتبية بمحافظة 
صنعاء هـادي عمار: إن خروج الجماهري من أبناء 
شـعبنا اليمني يف مسريات ومظاهرات غضب تجاه 
ما حصل بحق القرآن الكريم ومقدساتنا اإلسالمية 
من قبـل اللوبي الصهيونـي الذي يتحكـم اليوم يف 
صنـع القرار األُوُروبي هو بداية فقط ورفض لهذه 
املمارسـات والوقوف يف وجه أعـداء الله الصهاينة 

واملجرمني. 
ويـرى أن اللوبـي الصهيونـي قـد اسـتحكمت 
قبضتـه عـىل القـرار يف أُوُروبـا، حتـى أصبح هو 
املتحكـم يف القرار السـيايس واملتحكـم يف مثل هذه 
األمور التي تعد انتهاكاً ملقدسات املسلمني وإزعاجاً 
ألبناء اإلسـالم واملسلمني، وشـيئاً محرماً ال يمكن 
السكوت عليه، وشيئاً كما شاهدنا يف معظم الدول 
اإلسـالمية، ومنها اليمـن التي خرجـت بماليينها؛ 

تنديداً واستنكاراً ورفضاً وغضباً لهذا اإلجرام. 
ويؤّكــد أن هذه االنتهـاكات الخطرية، وأن عدم 
احرتام مشـاعر املسـلمني وعدم احرتام مقدسـات 
املسـلمني فيه تجرؤ كبـري عىل حرمـات الله وعىل 
كتـاب الله وعىل كلمات الله، وهـو أمر ال يمكن أن 
يقبل به املسـلمون، ُمشـرياً إىل أن اإلجرام يمكن أن 
يوحدنا ويجمعنا كمسـلمني ضد أمريكا وإرسائيل 
ـة اإلسـالمية أن  ولوبيها الصهيوني الذي يريد لألُمَّ

تكون ضعيفة هزيلة ومجزأة. 
بدوره يقول الركن اليماني السوداني، أحد أفراد 
الجالية السـودانية يف اليمن: إن األعـداء قد وَصلوا 
اليـوم للحد األقـىص يف إهانتنا وإذاللنا، مسـتنكراً 
صمـت العـرب، وعـدم تَحّركهـم لنرصة ديـن الله 

وكتابه. 
ويؤّكــد أن هـذا ديـٌن علينـا بـأن نحرقهـم 
قبل مـا يحرقهم اللـه، ولن نقول لهـم كما قال 
أصحـاب قريـش عندمـا هاجـم أبرهـة الكعبة 
ويريـد هدمها وقالوا «للكعبـة رٌب يحميها»، بل 
سـنقول لهـم: «للمصحـف يمني يحميـه، ولنا 
سـيد وموىل سـيحميهم، ونحن معه متَحّركون، 
وعندمـا يأمرنا إىل أي مـكان، يأمرنا به، متى ما 
أراد، لـن نقول له اذهب أنـت وربك فقاتال إنا ها 
هنا قاعدون، بل سـنقول له: «اذهب ونحن معك 

مقاتلون». 

طعاذظعن وتربعغعن وسطماُء وأضادغمغعن لختغفئ «المسغرة»:

جرغمئ إتراق «املختش» تساعجُإ الشدَإ هللا 
ولطرجعل والاَتّرك ملصاذسئ الثول املسغؤئ
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إسثاد: سئث التمغث الشرباظغ 
يتوقـف تحقيـق النمـو االقتصادي املسـتدام بنمو 
اإلنتاجيـة املحليـة وبـدون هـذا النـوع مـن القـوة 
ة تظل البُلـدان تابعة  الديناميكيـة للمبـادرات الَخاصَّ
وغـري مسـتقرة اقتصاديٍّا، تـأكل مما يـزرع اآلخرون 
وتلبـس مما يصنعون، والكارثة ال تقف عند ذلك الحد، 
إذ تصـل ذروتها مـع تحولها إىل ورقـة ضغط لتذويب 
مواقـف الـدول والسـيطرة عـىل قراراتها َوهكـذا لن 
يبيعك األجنبي السـلع ويجني أموالك ودخلك فقط بل 
سـيحولك إىل ُمَجـّرد ذيل وهذا واقـع الكثري من الدول 
يف العالم، ويف حال انتفضت الشـعوب وأنجزت التغيري 
بإسـقاط املنافقـني (الُعمالء) رسيعاً مـا ينتقل أعداء 
الشعوب الثائرة واملستقلة إىل مبارشة خنقها بالورقة 
ذاتها، تتحول التهديدات والضغوط الناعمة إىل حصار 
متعدد األشـكال وهو ما تعيش اليمن تفاصيله يف هذه 
املرحلـة، وعليه كيـف يمكن أن نواجه هـذه الضغوط 
-التـي ورثناهـا يف األصل وإن كانت تأخذ طابعاً أشـد 

قسوة-؟ 
ال شـك أن رفـع الحصـار األمريكـي املفـوض عىل 
اليمـن حـق طبيعـي للشـعب اليمنـي وأن مواصلـة 
الضغـط لكـرسه وتصفيته نهائيٍّا ورفع سـطوته عن 
رقاب الشـعب اليمني، أمر يف غايـة الرضورة وهو ما 
تقـوم به القيادة بزخم متواصل ودون كلل، لكن يجب 
أن ال يفهـم أن القدر يحتم علينا إدامة االسـترياد لكل 
يشء، ولنقل يف البدء أن الواردات الغذائية ليسـت قدراً 
وبالتايل يجب التحول من االسترياد إىل التنمية الزراعية 
واإلنتـاج املحـيل هـذا البحث -إن جـازت التسـمية- 
يتنـاول إْمَكانات وفـرص ومجاالت التنميـة الزراعية 
ودور القطـاع الخـاص والعام يف إحداث هـذا التحول 
االسـرتاتيجي وتقـف عىل املهـام املشـرتكة والعوامل 

املساعدة الزدهار التنمية الزراعية. 
 

خعرٌة طظ العضع الراعظ 
عىل امتـداد تاريخ البالد ازدهرت الزراعة يف الوديان 
العديـدة املرتفعـة واملنخفضـة منها وكذلك السـهول 
املنبسـطة بني الجبـال والقيعـان، ال بل أقـام املزارع 
اليمني املدرجات الزراعية من أعىل الجبال حتى أسفلها 
وزرعهـا بمحاصيل الحبـوب والبقوليات وهو ما يزال 
ماثـالً يف غري محافظة يمنيـة قبيل أن ترتاجع الزراعة 
إىل قاع األجندات الرسمية منذ مطلع ثمانينيات القرن 
املـايض بفعـل عوامـل كثرية -يقـف خلفهـا األجنبي 
بالدرجـة األوىل- أسـفرت عن بُنى ضعيفـة أدمن ُكـّل 
من توالوا عىل إدارتها الحديث بشكل فاضح عن التزام 
سياسـة تأمني ازدهار اإلنتـاج الزراعي والحماية لكل 
دخل يف إشارة إىل شبح االسترياد للغذاء واملواد الغذائية 
املزدهر عىل حسـاب اإلنتاج املحيل فيما كان باإلْمَكان 

ومنذ وقت مبكر أن تكون مؤّسسـات القطاع الخاص 
املسـتورد للغذاء ظهـرياً للنشـاط اإلنتاجـي ورشيكاً 
فاعالً يف استمرار األنشطة الزراعية غزيرة اإلنتاج دون 

أن تتغول عىل حسابها. 
ا أن هـذا القطـاع الحيوي لم  إن مـن املؤسـف ِجـدٍّ
يشـهد منذ عقود توطني اسـتثمارات القطاع الخاص 
يف األنشـطة اإلنتاجيـة الزراعية املختلفـة والعمليات 

املرتبطة بها.
إن القطـاع الخاص يف الواقع نما عىل حسـاب نمو 
البلـد وقطاعاتـه املختلفة وعـىل رأسـها الزراعي لقد 
جرى فتح ُكــّل األبواب أمام إغـراق البالد باملحاصيل 
املستوردة لدرجة خنقت املزارعني يف ُكـّل حقل وُمدرج 
وقـاع وواٍد وسـهل، وعـىل امتـداد أربعـة عقـود ظل 
املزارعون ومـا يزالون يتحملون أعباء اإلنتاج الزراعي 
بعد أن تُركوا فريسـة للواردات املنافسة ملحاصيلهم يف 
معركة غري متكافئة، ال بل وصل استهداف هذا القطاع 
إىل منح التسهيالت أمام الواردات التجارية من الحبوب 
واملـواد الغذائيـة األُخرى بـدالً من تقديم التسـهيالت 
والحوافز الالزمة لتشـجيع وجذب استثمارات القطاع 
الخاص يف أنشـطة اإلنتاج والتصنيع والتسـويق، ويف 
ظل سـيادة هذه السياسـة من التنمية املعكوسـة بل 
واملدّمـرة كان من الطبيعي أن تتحول أرض السـعيدة 
وسـلة غذاء شـبه الجزيرة العربية إىل مسـتورد شبه 
صـاف للغذاء، تغطي الـواردات الغذائيـة أكثر من 90 
% من احتياجات االسـتهالك املحيل السـنوية وتشكل 
الغذائيـة  العنـارص  واألرز  والدقيـق  القمـح  واردات 
الرئيسـية ويؤمنهـا القطاع الخاص، فيمـا ال تتجاوز 
املسـاحة املزروعة من األرايض اليمنية نسبة 2 % من 
املساحة الكلية للبالد املقدرة بـ 55 مليون هكتار، مع 
ُكـّل ما سبق وعىل الرغم من سوداوية الواقع الزراعي 
مـا تزال البلد تحوز قاعدة انطالق ثابتة لتنمية زراعية 
شـاملة، المتالكها محّددات اإلنتاج الرئيسية للتوسع 
يف الزراعـة مـن أرايض خصبـة ومصـادر ري متعددة 
وموقـع جغـرايف متميـز وتنـوع مناخي فريـد، تتيح 
وبشكل واسـع تنفيذ االسـتثمارات األفقية والرأسية 
وتفجري الطاقات الكامنة لرأس املال الوطني يف القطاع 
الخاص أَو التجاري سـمه ما شـئت، من خالل إطالق 
اسـرتاتيجية وطنيـة شـاملة وبالرشاكة مـع القطاع 
العام وبينهما رشكاء الفعل اإلنتاجي املزارعون ومالك 
األرايض الزراعيـة، وبهـدف رئييس هو زيـادة اإلنتاج 
الزراعـي وإحـالل املنتجـات املحلية محل املسـتوردة 

تدريجيٍّا وبشكل منظم ومدروس. 
 

املةاقُت املااتئ أطام الصطاع الثاص 
لقجابمار: 

إذا كان القطاع الزراعـي مصدر األغذية مبارشة أَو 
بعد تصنيعها وكانت األغذية تسـتحوذ عىل 60 % من 

متوسـط إنفاق الفرد الشـهري يف اليمن فهذا يعني أن 
معظـم دخل الفـرد يذهب لتأمني الغـذاء وهو يعكس 
أهميّـة الطلب عىل منتجات القطاع الزراعي وإْمَكانية 
االسـتثمار إلشباع هذا الطلب، يعزز ذلك أَيْـضاً حتمية 
إعطاء األولوية للقطاع الزراعي؛ ِمن أجل تحقيق األمن 
الغذائـي وخفض االعتمـاد عىل االسـترياد وهذا يعني 
رضورة تكويـن رأس املال يف القطـاع الزراعي بغرض 
تنميتـه؛ باعتبـاره مصدر األغذية بشـكل مبـارش أَو 
بعد تصنيعهـا، ومن هنا يتبني أن مجاالت االسـتثمار 
واسـعة أمام القطاع الخاص وهي ذاتها املجاالت التي 
تمرتس فيها منذ أمد بوصفه مسـتورداً وتاجراً، وهذا 

تفصيل ملجاالت استثمار القطاع الخاص وفرصه:
 

أوق: طةاقُت الاظمغئ الجراسغئ يف 
املتاخغض التصطغئ.. 

تشـري البيانات الرسمية وغري الرسـمية إىل تراجع 
معدالت اإلنتاج من الحبوب (الذرة الرفيعة، الشـامية، 
الدخن، القمح، الشعري) بدرجة متفاوتة من محصول 
آلخـر، عـىل أن ما يلفـت االنتبـاه أكثر هـو انخفاض 
مسـتوى إنتـاج القمح عـىل الرغـم من كونه سـلعة 
اسـرتاتيجية يف غايـة األهميّـة لألمن الغذائـي وتزداد 
أهميتـه أكثـر يف بالدنـا؛ باعتبـاره مكوناً أََساسـياً يف 
الوجبـات الغذائية للمسـتهلكني بمختلـف رشائحهم 
ومناطقهم، وتحتل وارداته املرتبة األوىل بني أهم ثالثني 
سلعة مسـتوردة وتناهز فاتورة استرياده مليار دوالر 
سـنوياً ودائمـاً ما تـؤرق االقتصاد والعملـة الوطنية 
وبالتـايل فالربامـج ذات األولويـة يف التنميـة الزراعية 
القائمة عىل مشـاركة القطاع الخاص بدرجة رئيسية 
تبدأ مـع إطالق برنامـج وطني لزراعـة القمح ليأخذ 
نصيبـاً وافراً من االسـتثمار لرفع مسـتويات اإلنتاج 
منه عىل املستوى الوطني، وبالطبع يلزم هذا الربنامج 
توجيه وتخصيص نسـبة من رأس املال لالسـتثمار يف 
إنتاج القمح محلياً ويف ظل محدودية األرايض اململوكة 
للدولـة القابلة لزراعـة القمح والتي يمكـن أن تمنح 
ملسـتوردي وتجار القمح لزراعتهـا ومبارشة مختلف 
األنشـطة املرتبطـة بعمليـة اإلنتـاج َفــإنَّ الزراعـة 
التعاقديـة هي الحـل والطريـق لالسـتثمار يف زراعة 
القمح، والزراعـة التعاقدية هي أحد أشـكال التكامل 
الرأيس، َحيـُث يلتزم املزارعون بصورة تعاقدية بإنتاج 
كمية ونوع معني ملؤّسسة ما من مؤّسسات االسترياد 
أَو التسـويق بأسعار ُمشـجعة تحّدد مسـبًقا وتكفل 
هذه الجهـات تغطية تكاليف مدخـالت اإلنتاج وحتى 
الحصـاد (تخصم تكلفة املدخالت مـن إيرادات املزارع 
بُمَجـّرد بيع املنتج للمؤّسسة أَو الرشكة املمولة) وعىل 
أن يكون ُكـّل ما سـبق تحت رعايـة الدولة وإرشافها 
وتتـوىل تنظيم ذلـك وهي الضامنـة أمـام املمولني أَو 
قل املسـتثمرين (رشكات ومؤّسسـات استرياد القمح 

والدقيـق وكبار تجـار الجملة لهذا املنتـج) ويمكن أن 
يشـمل آخرين يف القطاع الخـاص، لكنه حتمي وملزم 
بالنسـبة للمسـتوردين واملسـوقني للقمح، لقد أثبت 
نظام الزراعـة التعاقدية النجـاح يف الكثري من الدول، 
والكثري من املختصني والباحثني عىل املستوى الوطني 
يؤّكــدون أن التوّجــه محلياً لهذا النـوع من التعاقد 
سـيحل مختلف التحديات أمام املزارعني وسيعمل عىل 
تحفيزهم للعودة لألرايض وزراعة القمح والتوسـع يف 
إنتاجه بعد تأمينها امليكنة الزراعية املناسـبة ومعدات 
الـري الحديثة وهـي يف املحصلة سـتوّجـه رأس املال 
الوطني نحو نشاط إنتاجي، وبشكل عام هناك الكثري 
مما يجب عىل القطاع الخاص القيام به يف مجال تعزيز 
وتطوير مجـال إنتاجية املحاصيـل الحقلية ومن ذلك 
تحسـني إنتاجيتها وإدَخال املحاصيل الزيتية وتطوير 
الزراعة املطرية بما يساعد يف التوسع يف إنتاج الحبوب 
باالعتماد عـىل األمطـار وتطوير مجال إكثـار البذور 
وتوفري البـذور املحسـنة ورفع كفاءة نقل وتسـويق 
منتجـات األعـالف وإنتـاج العالئق املركـزة واألعالف 
الحيوانية باالعتماد عىل مشـتقات فول الصويا والذرة 
الشـامية املحلية وليس املستوردة كما هو الحاصل يف 
الوضـع الراهن وضمن هذه املجاالت ثمة أَيْـضاً مجال 
صناعـات املـواد الغذائية وهـي كثرية (البسـكويت.. 
املعجنـات.. والشـعريية واملكرونـة و... إلـخ) ولرفع 
مستوى تقليص الواردات من القمح يويص مختصون 
إىل أهميّة تغيري النمط الغذائي للسكان بما يخفف من 
اسـتهالك القمح والدقيق وذلك من خالل إعداد الدقيق 
املركب املكون من نسـبة معينة مـن الذرة وأُخرى من 
الدخن باإلضافة للقمح، سـتتيح هذه الوصفة أَيْـضاً 
ملحاصيـل الـذرة والدخـن أن تتنفس أكثر يف السـوق، 
ويضيف آخرون إىل ما سـبق أن تعدد مواسـم الزراعة 
ملحاصيـل الحبـوب ومنهـا القمح (شـتوي -صيفي) 
يضمن رفع مسـتويات إنتـاج الحبـوب بالتكامل مع 
نة ومع  اعتماد أساليب اإلنتاج الناجحة والبذور املحسَّ
ُكـّل هذه الفرص وتعدد مجاالت االسـتثمارات نشـهد 
غيابـاً للتخصيص االسـتثماري من قبل املسـتوردين 
للغـذاء َوأَيْـضـاً للمـواد الغذائيـة، هذا وضـع كارثي، 
كيف يمكن أن تجد أكثر من عرشين مسـتورداً للقمح 
من أمريكا وأسـرتاليا وكندا وروسيا وال تجد أياً منهم 
يوجه جزءاً ُمعيناً من رأس ماله لتوسـيع رقعة زراعة 

الحبوب وتالياً لتصنيع املواد الغذائية. 
 

طةاقُت املتاخغض الئسااظغئ طظ 
الثدروات والفعاضه 

يوفـر منـاخ اليمن إْمَكانيـة فريدة إلنتـاج وزراعة 
أنواع متعددة من الخرضوات والفواكه وبجودة عالية، 
من أنـواع املوالـح والحمضيـات املختلفـة إىل املانجو 
واملوز والتمـور وإىل مجموعات أُخرى ويف ظل ذلك ويف 

طةاقت الاظمغئ الجراسغئ:طةاقت الاظمغئ الجراسغئ:
دور الثولئ وطسآولغُئ الصطاع الثاص
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ظل تمتع اليمن بميزات موسمية نادرة يف إنتاج بعض 
أنـواع الخرضوات والفواكه وهذه امليـزات واإلْمَكانات 
املتاحة لتنمية املحاصيل البسـتانية لم يجر حتى اآلن 
اإلفادة منها بالشكل األمثل ولم يصل بعد اإلنتاج منها 
ذروتـه املتوخـاة ويعـزو املختصـون هذا األمـر إىل أن 
املدخالت الالزمة لتحسـني اإلنتاجية يف مجال الفواكه 
والخرضوات ليسـت متوفرة بصورة كافية ولتحسني 
إنتاجيـة الخـرضوات والفواكـه يف بالدنا َفــإنَّ األمر 
يتطلـب توفري البـذور املحسـنة واألسـمدة واملبيدات 
املناسـبة، وتحسـني العمليـات الزراعيـة؛ باعتبارها 
رشوطاً أََساسـية لزيادة اإلنتاجية الزراعية املنخفضة 
مقارنـة بمسـتويات اإلنتـاج يف بلدان مماثلـة لليمن 
ه من الرضوري تطوير إنتاج وتسـويق  وبالتـايل َفـإنـَّ
البذور املحسـنة يف مختلف املناطـق اليمنية باإلضافة 
إىل تحسـني البحوث الزراعية وتقنيات زراعة األنسجة 
بما من شأنه تحسني وتطوير اإلنتاجية الزراعية، لكن 
كيف يمكـن االنتقال لذلك واالسـتثمار فيـه والقطاع 
الخاص لم يستثمر بعد يف املوارد املتاحة ورغم الجودة 
العالية للكثري من هذه للمحاصيل البستانية، غري أنها 
تباع بأسـعار زهيدة وبأُسلُـوب اسـتغاليل وال يحصل 
املزارعون والفالحون وسـائر املنتجني املبارشين لهذه 
املحاصيل عىل عوائد وأسعار مجدية، حتى يف ظل حالة 
التصدير للحاصالت البسـتانية، نجد أن النسبة األكرب 
مـن العائد املايل يذهب لحسـابات الوسـطاء والوكالء 
َوأَيْـضـاً تجـار الجملـة والتجزئـة، عىل أن أسـوأ من 
ذلك كله هو حالة الكسـاد التي تصيـب عدداً من هذه 
املحاصيل ومـن مجموعة الخضـار َوأَيْـضاً مجموعة 
الفواكـه، وملعالجـة ُكــّل ما سـبق يلزم تدفـق وازن 
ة للنهـوض بقطاع التصنيع  من االسـتثمارات الَخاصَّ
الغذائـي السـتيعاب فائـض اإلنتـاج من جهـة ودعم 
املزارعني من جهة ثانية ومن جهة ثالثة إلحالل املنتج 
اليمني محل املسـتورد فال يمكن بحال من األحوال أن 
تتعرض منتجـات اليمن ملجازر الكسـاد املروعة فيما 
يسـتورد البعض مادة املانجو املركزة من الخارج فيما 
منشـأتهم التجارية ُمحاطة بمزارع املانجو ويشـكو 
أصحـاب هـذه املـزارع نفسـها من ضعف اسـتيعاب 

السوق ملنتجاتهم.
إن القـدرة اإلنتاجيـة العاليـة مـن الفواكـه تفتح 
البـاب عـىل مرصاعيـه إلنتـاج العصائر املركـزة بدالً 
من اسـتمرار اسـتريادها مـن خارج البـالد، لقد حان 
الوقت إللزام الـرشكات املنتجة للعصائر باالسـتثمار 
يف مجال إنتـاج العصائـر املركزة لتوفـري احتياجاتها 
مـن هذه الخامـات ووقف اسـترياد العصائـر املركزة 
ا َووفـق آلية منظمة من قبل الجهات الرسـمية  نهائيّـٍ
املختصة والحال كذلك مـع معجون الطماطم ويف هذا 
املجـال أَيْـضاً نلحظ أن صناعة مواد التعبئة والتغليف 
ال تلبـي االحتيـاج املحيل فلماذا ال يتم التوسـع يف ذلك 
بـدالً مـن اسـترياد مـواد التعبئـة والتغليـف وفرص 
التصنيـع الزراعـي كثـرية ومنهـا الزيـوت النباتيـة 
وتصنيع وتجارة التمور ومشاريع الصناعات الغذائية 
الصغـرية (كاملخلالت والعسـل) التي تعانـي من عدم 
توفر العبوات املناسـبة يف السوق املحلية مما يحد من 
قدراتهـا عىل النمـو وتوفري منتجات جاهـزة للبيع يف 
األسـواق املحلية والخارجية، وهذا مجال مفتوح أمام 
اسـتثمارات املسـتوردين للمخلالت والعسـل لتوجيه 
نشـاطهم التجـاري لتغطيتـه وتنمية اإلنتـاج املحيل 
وبشكل عام املجال مفتوح والبيئة مهيأة ليمننة أغلب 
الصناعات الغذائية، محاصيل اليمن تطلب ذلك بشكل 
عاجـل والحصار فرصـة لتوجيه األنشـطة الصناعية 
املرتبطـة بالقطاع الزراعـي إىل املنتجـات الوطنية، يف 
هذا السـياق يمكن الدفع بكبار مسـتوردي األقمشـة 
إىل تنمية إنتاج القطن لفتح الباب واسعاً أمام صناعة 
الغزل والنسـيج ويفرتض بالقطاع الخاص االستثمار 
يف تطويـر التسـويق الزراعـي بحلقاته كافـة بدايات 
بوسـائل النقل املربد واملجمد لنقل املحاصيل الزراعية، 
وإنشـاء املخازن املربدة واملجمـدة واالهتمام بالتعبئة 
والتدريج والتخزين والتسـويق والتصنيـع وباإلْمَكان 
أَيْـضاً توجيه االسـتثمار يف الحلقات السـاندة لنشاط 
القطـاع الزراعـي (مدخـالت اإلنتـاج) مثـل صناعـة 
األسـمدة واملبيدات واملكننة ومنظومـات الري بالرش 

والتنقيط والنايلون الزراعي والبيوت البالستيكية. 
 

طةاقت اقجابمار يف البروة التغعاظغئ: 
تعتـرب الثـروة الحيوانيـة جـزءاً هامـاً مـن قطاع 
الزراعـة يف اليمن ومورداً هامـاً لديه القدرة عىل النمو 
والتطـور وإْمَكاناتـه يف حـال تم اسـتغاللها بشـكل 
أفضل يمكن أن تنقل اإلنتـاج التجاري إىل رفع القيمة 
الكليـة للثـروة الحيوانيـة إىل ضعف قيمتهـا الحالية، 
إن تدفق االسـتثمارات فيما يتعلـق باإلنتاج الحيواني 
من مسـؤولية مسـتوردي اللحوم والثـروة الحيوانية 
واأللبـان والدواجن أما مجاالت اسـتثماراتهم فأهمها 
التسمني وتربية الحيوانات والدواجن، وإنتاج األلبان، 
وإنتـاج األعالف والعالئـق املركزة والعالئـق املتكاملة 
بحسـب  والتوسـع  للنمـو  القابلـة  املجـاالت  وهـي 
املختصـني، إن مشـاريع وبرامج التسـمني يمكنها أن 
توفر أسـواق إضافية للحيوانات الصغرية وتقليل عدد 

الحيوانات الصغرية التي يتم ذبحها بأعمار مبكرة.
يف مجال األلبان عىل القطاع الخاص إنشـاء مرافق 
إنتـاج وتصنيـع األلبـان، بمـا يف ذلـك مـزارع األلبان 
ومراكـز تجميـع وتخزيـن وتصنيع الحليـب ومراكز 
التوزيع والبيع وتقديم الدعم النوعي لصغار املزارعني 
واملنتجـني للحصول عىل منتجـات ذات قيمة مضافة، 

وعـىل وزارة الزراعـة والـري العمل عىل تنظيم سـائر 
املنتجـني لأللبـان يف جمعيـات صغـرية عىل مسـتوى 
القـرى والعـزل ويف اتّحـادات لهـذه الجمعيـات عـىل 
مسـتوى املديريات واملحافظات، ومن املجاالت املتاحة 
أَيْـضاً تطوير تجارة الجلود وتجهيز وتحضري املنتجات 
الجلديـة والصوف منهـا، إن عملية اإلقـالع باملجاالت 
آنفـة الذكر ال يمكن أن يحّقـق نتائج متقدمة دون أن 
يصاحبها ويسـري معهـا برامج تعزز النمـو وتدعمه 
(يتشـارك القطاع العام والخاص تنفيذها) وفيما ييل 

رسد ألهم هذه الربامج: 
ـــ تحسـني السـالالت: مـن خالل إجـراء البحوث 
يف مجـال التحسـني الوراثـي والتـزاوج املختلـط بني 
سـالالت معينة من املوايش لتحسني السالالت املحلية، 
والذي سـيعمل عىل زيادة اإلنتاج من األلبان واللحوم، 

باإلضافة إىل إدَخال تقنيات التلقيح االصطناعي.. 
ــــ صناعـة األعالف املركـزة: يمكـن تحقيق ذلك 
من خالل التوسـع يف أنشطة زراعة األعالف من املوارد 
املحليـة املتاحـة َوأَيْـضـاً بالعمـل عىل تمويـل بحوث 
تطويـر زراعـة النباتـات العلفيـة املقاومـة للجفاف 
وامللوحـة ويف ظـل إدَخـال تقنيـات صناعـة العالئـق 
الحيوانيـة املتكاملـة يمكن صناعة األغذيـة والعالئق 

املركزة من املوارد املحلية.. 
ــــ جودة مدخالت الثروة الحيوانية: يجب تطبيق 
ة  نظام رقابة صارم يف مجـال فحص املدخالت الَخاصَّ
بالثروة الحيوانية (األغذية والعالئق املركزة واللقاحات 

واألدوية البيطرية). 
ـــ التوسع يف تقديم الخدمات البيطرية ومكافحة 
الخدمـات  مسـتويات  رفـع  إن  الحيوانيـة:  األوبئـة 
ـة يف  البيطريـة وضمـان وصولهـا للمزارعـني َخاصَّ
املناطـق النائيـة واملناطـق ذات الكثافـة الحيوانيـة 
سـيضمن صحة جيدة للثروة الحيوانية وباملثل تماماً 
سـيقود تعزيز جهـود الرتصـد الوبائـي واملخربي إىل 
اتباع جملة من التدابري الصحية للسـيطرة عىل األوبئة 

املستوطنة وحماية البلد من الوافدة... 
ـــ توسـيع خدمات اإلرشـاد والتواصل البيطري: 
مسـتويات  ورفـع  الحيوانيـة  الثـروة  تنميـة  يلـزم 
االسـتثمار فيهـا تنفيذ برامـج إرشـادية وتوعوية يف 
مجال اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان وحث املزارعني 
الصغار عىل اسـتخدام تقنيات العالئق املتوازنة ويجب 
العمل عىل إنشـاء مراكز ومشاريع إيضاحية يف مجال 
تربية ورعاية الحيوانات ويف مجال السـالالت املحسنة 
والتقنيـات املختلفـة ذات العالقـة، بمـا يف ذلك برامج 
تنمية اإلنتـاج الحيوانـي املتعلقة باملقننـات الغذائية 
وتحسـني اإلنتاجية وإدَخال األعالف املقاومة للجفاف 
َوأَيْـضـاً من املهم أن يحرص املسـتثمرون عىل إدَخال 
تقنيات تسـاعد عىل تقليل الفاقـد من األعالف واملياه، 
ويف املجمل تشـري خطط زراعية سـابقة إىل أن تسهيل 
برامج التغذية والرعاية والتدريب واإلرشـاد الحيواني 
يف  املشـورة  وتقديـم  الجيـدة  البيطريـة  والخدمـات 
مجـاالت الرتبية واإلنتـاج الحيواني لصغـار املزارعني 
سـيعزز نمو هذه الثروة وسيعزز أهميتها االجتماعية 
ذلك أن صغار املنتجني يف القرى مسـؤولون عن غالبية 
اإلنتـاج الحيواني باسـتثناء قطاع الدواجـن، إن هذه 
اآلفـاق الواسـعة يف مجال اإلنتـاج الحيوانـي ال تغلق 
البـاب تماماً أمام عمليات االسـترياد التي تصل إىل 50 
% من طلب السـوق من اللحـوم ومنتجاتها والدجاج 
املجمـد والحيوانات الحية (مصدرهـا الربازيل ورشق 
إفريقيـا)، ال بـل تتيـح أمـام اليمـن يف حـال نهوضه 
كمـا ينبغـي التصدير لهـا بدالً عـن عمليـات تهريب 
هذه الثـروة وإهدارها ليس كلحـوم فقط بل كأصول 
وراثيـة، يف املحصلـة مجـاالت االسـتثمار يف التنميـة 
الزراعية متعددة ومتكاملة وتشـمل التسويق َواإلنتاج 
َوالخدمـات الزراعية َواملتاجـرة يف املدخالت واملنتجات 
داخليـاً َوخارجيـاً والتصنيـع الزراعي وغـري ذلك من 
املجـاالت، كمـا أن أية تنميـة زراعية أَو غريهـا ال بُـدَّ 
أن تراعى بجانب املناحـي االقتصادية واملالية والفنية 
األبعـاد االجتماعية؛ باعتبـار املواطن محـور التنمية 

وغايتها وهكذا يمكن للقطاع الخاص أن يحتل مكانه 
الرائد يف تحريك عجلة التنمية الزراعية بشقيها النباتي 
والحيوانـي َوأَيْـضـاً يف القطاعات املسـاعدة لعمليات 

اإلنتاج الزراعي. 
 

الاسعغقت املططعبئ قزدعار الاظمغئ 
الجراسغئ: 

يتطلـب حضـور القطـاع الخـاص أَو التجـاري يف 
البـالد يف التنمية الزراعية وتوجيـه رأس املال الوطني 
إىل أنشـطة زراعيـة إنتاجيـة مجموعـة مـن العوامل 
وينـرصف  االسـتثمار،  بمنـاخ  املرتبطـة  األََساسـية 
تعريف مناخ االسـتثمار بحسـب «املؤّسسـة العربية 
لضمـان االسـتثمار» إىل مجمـل األوضـاع والظـروف 
املكونـة للمحيط الذي تتـم فيه العملية االسـتثمارية 
وتأثـري تلـك األوضـاع والظـروف سـلباً أَو إيجاباً عىل 
فـرص نجـاح املرشوعـات االسـتثمارية وبالتايل عىل 
حركة واتّجاهات االسـتثمارات وهي تشـمل األوضاع 
واالجتماعيـة  واالقتصاديـة  السياسـية  والظـروف 
واألمنيـة كما تشـمل األوضاع القانونيـة والتنظيمات 
اإلداريـة، ويستشـف من هـذا التعريف أهميّـة البنية 
التحتية املهيئة لالسـتثمار والداعمة له وهو ما تعوزه 
اليمن بشـكل كبري ذلك أن سـنوات الوصاية األمريكية 
عـىل اليمن قد تركـت تأثرياتها السـالبة يف ُكـّل مجال 
وصعيد ومـن ذلك حرمان الشـعب اليمنـي للخدمات 
العامة األهم واالسـرتاتيجية لدرجة افتقار الكثري من 
املحافظـات الواعدة زراعيـاً للبنى األََساسـية وتعاني 
أُخـرى من هشاشـتها ويف الحالني يـربز ضعف البنية 
التحتيـة للبالد كتحـد كبري أمـام مجهـودات التنمية 
ـة أن معظـم األنشـطة االسـتثمارية  الزراعيـة َخاصَّ
سـرتتبط بدرجة أوىل باملناطق الريفية يُضعف َضعف 
البُنيات األََساسية املتمثلة يف الطرق املسفلتة ومصادر 
الطاقة ووسائل النقل واملواصالت والخدمات املساندة، 
وفرة املـوارد الطبيعية ومجاالت االسـتثمار، شـديدة 
االحتياج للبنية التحتية املسـاندة وحتـى ال يكون لها 
تأثري كبري عىل ترسيع حركـة عجلة التنمية الزراعية، 
يجب تذليل هذه الصعوبات من خالل اتّجاه مؤّسسات 
الدولـة املعنيـة ويف حـدود املمكـن واملتاح عـىل توفري 
شـبكة كافية من الطرق الجيدة تغطي املناطق املزمع 

إقامة املرشوعات االستثمارية بها.
إن تأهيل وتطوير البنى التحتية سيسهم يف خفض 
كلـف اإلنتاج وسـيمكن السـلع الزراعيـة املحلية من 
املنافسـة يف السـوق وسـيتيح ارتفاع الفرص املربحة 
لالسـتثمار أمـام القطـاع الخـاص وبالنسـبة لبقية 
الخدمات يمكن أن تشارك الجهات الرسمية من خالل 
التسـهيالت املرتبطة بها بشـكل مبـارش َوأَيْـضاً عرب 
املسـاعدة يف تنظيمها بما يُخفف من ُكلف االستثمار، 
كمـا أن تحريـك عجلـة اسـتثمارات القطـاع الخاص 
تحتـاُج ملجموعة من التسـهيالت األُخرى نقترص عىل 

أهمها: 
ـــــ اإلعفـاءات مـن الرضائـب: من املعـروف أن 
الرضائـب عـىل الدخـل تفرض أََساسـاً عـىل أصحاب 
الدخـول املرتفعـة وهـؤالء هـم يف الغالـب املرتبطني 
باألنشـطة التجارية يف مستواها األعىل وهم يف القطاع 
التجـاري املرتبـط بـواردات الغـذاء واملـواد الغذائيـة 
املكلفني بتنميـة اإلنتاج املحيل ونعتقـد أن عىل الدولة 
اإلعفـاءات  منحهـم  اسـتثماراتهم  جـذب  سـياق  يف 
املناسـبة من رضائـب الدخـل َوأَيْـضـاً الرضائب عىل 
أربـاح املرشوعات املؤثرة عىل معدل العائد املتوقع عىل 

االستثمار إىل نفقته.. 
ـــ توفري النقد األجنبي: قد تقتيض بعض األنشطة 
النباتـي  بشـقيه  الزراعـي  القطـاع  يف  االسـتثمارية 
والحيواني اسـترياد سلع رأسـمالية لتغطية العمليات 
املختلفة لهذه األنشـطة وبالتايل يحتاج تمويل خطط 
القطاع الخاص املختصة باألنشطة الزراعية اإلنتاجية 
إىل تغطية لعمليات اسـترياد السلع الرأسمالية (اآلالت 
واملعدات واملصانـع والتقنيات) وإلـخ بالنقد األجنبي 

وهذا مسـؤولية البنك املركزي بالتأكيد وإن كان األمر 
يف غايـة الصعوبـة؛ باعتبـار أن مصـادر تمويل النقد 
األجنبي التي تحتاج له البالد واقعة كلها تحت الحصار 
بدايـة باحتياطيـات البنـك املركـزي اليمنـي َوأَيْـضاً 

إيرادات النفط والغاز وحتى تحويالت املغرتبني. 
 

الاظمغُئ الجراسغئ وحراضُئ الصطاع السام 
والثاص: 

إن جذَب رؤوس األموال وتوظيفها إلقامة مشاريع 
زراعيـة اسـتثمارية رائـدة ُمهمـة مؤّسسـات الدولة 
املختلفـة ودفـع القطـاع الخـاص لتحويل جـزء من 
رؤوس أمواله املدخرة أَو الناشـطة يف مجال االسترياد 
يبدأ -كما سـبق وأرشنا- بتهيئـة املناخ لفرص أفضل 
للنشـاط االسـتثماري للقيـام بمسـؤوليته الوطنيـة 
يف هـذا القطاع بشـقيه النباتي والحيوانـي وتطويره 
ورفع كفـاءة األداء واإلنتاجية، ومن هنا فمسـؤولية 
الدولـة بمؤّسسـاتها املختلفـة ويف مقدمتهـا التابعة 
لوزارة الزراعـة والري هي تذليـل التحديات التي تحد 
مـن دور القطـاع الخاص يف النشـاط الزراعـي بداية 
بإعداد اسـرتاتيجية طويلة املـدى تغطي كافة جوانب 
األنشـطة الزراعية وتتبنى آليـة واضحة تنظم العالقة 
بـني املزارعـني واملسـتثمرين ومـا يلـزم كال الطرفني 
من حقوق وواجبات وتشـكل خارطة لالسـتثمار مع 
تحديد األبعـاد الزمانيـة واملكانية للفـرص املتاحة يف 
هذا القطـاع الواعد والحيوي بطبيعتـه َوأَيْـضاً العمل 
عىل تصنيفها جغرافياً ُوُصـوالً إىل اسـتقطاب وتنظيم 
األيـدي العاملـة ذات الخلفية الزراعيـة وإعدادها من 
جديـد لالنخـراط يف األنشـطة االسـتثمارية للقطـاع 

الخاص يف القطاع الزراعي. 
ال بدَّ من إيجـاد رشاكات حقيقية بني القطاع العام 
والخـاص وذلك؛ بَهدِف توليد االسـتثمارات يف املجاالت 
االسرتاتيجية وأنواع االستثمارات املذكورة أعاله أَو قل 
املطلوبة إلحداث تنمية زراعية وتحول اسـرتاتيجي يف 
هذا القطاع وال بدَّ من تشـكيل غرفة رشاكة تعمل عىل 
توفـري مجموعـة متنوعة من الخدمات للمسـتثمرين 
بما يف ذلك تقديم التسـهيالت والتوجيه للمسـتثمرين 
ومسـاعدة مؤّسسـات القطـاع الخـاص العاملـة يف 
القطاع الزراعي يف التأسيس ووضع الخطط والربامج 
املختلفة العتبارات التمويـل التنمية الزراعية بني دور 
الدولـة والقطاع الخـاص يلزمها اسـرتاتيجية طويلة 
املـدى تغطي كافـة جوانب األنشـطة الزراعية وال بُـدَّ 
يف كافـة املراحل من تحقيق رشاكة متينة بني أصحاب 
املصلحة الحقيقية من مسـتهدفني بالتنمية ومنفذين 
لها وبما يضمن التأسـيس التّفاقات بني كافة أطراف 

معادلة التنمية الزراعية.. 
اليمن يف مرحلـة مفصلية يكون بعدها أَو ال يكون، 
وال بـدَّ مـن العمـل فيمـا ينفع هـذا الشـعب العظيم 
ومسؤولية الجهات الرسمية مراجعة كافة السياسات 
بخصـوص التنمية الزراعيـة وأن تلتزم بدقـة باملهام 
َواملسـؤوليات وبنزاهـة وشـفافية، ال يمكـن لذلك أن 
يرى النور إال أن تلفظ أنفاسـها سياسات البنك الدويل 
الجاثمـة عـىل أهم مؤّسسـات البالد املعنيـة بالتنمية 
الزراعيـة وهي كثـرية وأهمهـا وزارة الزراعـة والري 
َووزارة الصناعـة والتجـارة وباملثـل عىل مؤّسسـات 
القطـاع الخاص أن تعلم أن تحـول رأس املال الوطني 
ا وبشـكل منظم ومـدروس من مسـتورد إىل  تدريجيّـٍ
منتـج أَو قـل مشـارك يف اإلنتـاج لن يسـلب منه دور 
التاجر فهم ملوك السـوق أكان املنتج محلياً أَو أجنبياً، 
فلمـاذا يتأخـر هذا القطـاع النامي من عرق الشـعب 
ودمـه عن يمننـة املنتجات والفرص سـانحة واملوارد 
كافيـة مع مراعاة التدرج يف ذلك أي أن ُكـّل نسـبة ما 
مـن محصـول أَو منتج مـا يتحّقق نسـبة معينة من 
إنتاجهـا محلياً من املحاصيـل أَو من مدخالت اإلنتاج، 
سـيجري فقط خفض ما يوازيها من فاتورة الواردات 
ووفـق آلية منظمة -يف بعض الـدول تعرف هذه اآللية 
بـإجازة االسـترياد- وتلزم ُكـّل املسـتوردين وعىل أن 
تصـاغ رسـميٍّا برشاكـة كاملة مـع القطـاع الخاص 
وذلك لحمايـة نمو اإلنتاج املحـيل واملنتجني املختلفني 
ويمكن عـرب التطور يف عمليـات التنميـة الزراعية أن 
يبني اليمـن حضارة زراعية مزدهـرة وذلك لن يحدث 
أبداً يف حال ظل القطاع الخاص أسـري االسـترياد، عىل 
هـذا القطاع أن يخـوض معركة تحريـره وهي مهمة 
تأخـر عنهـا َكثـرياً -االسـترياد صنـع بالرشاكـة مع 
سياسـات النظام البائد كارثة تحويل اليمن إىل سـوق 
مسـتهلكة ملنتجـات خصومها وأعدائها- وال شـك أن 
املبادرة راهناً ستحصن هذا القطاع من خسائر قادمة 
ال محالة وإن تأخرت، االنتصار قادم واالستقرار قادم 
وبناء البلـد وتحقيق ذاته يف ُكـّل مجال هو املسـتقبل 
رغم سـوداوية الواقع وقتامة الصورة وحني تستطيع 
الدولة تمويل خطط االسـتثمار يف هذا القطاع بشـكل 
أَو بآخر لن يكون ذلك بمعزل عن اسـرتاتيجية حماية 
املنتج املحيل من األجنبي والدفاع عنه برشاسة ليزدهر 
بـأي ثمن كان وبالتـايل عىل القطاع الخـاص أن يدرك 
أن بقـاَءه رهـن نمو القطـاع الزراعي وبالتـايل عليه 
بـدء خطواته من هذه الفـرتة، وكل ما تأخر هو فقط 
يضيـع فرصاً لن تكـون متوفرة يف قـادم األيّام، نحن 
واثقون أن املستقبل قادم ال محالة وسياسته ستكون 
متشـّددة لحسـاب الثورة الزراعية.. فلمـاذا ال يلتقط 
رايتها ومشعلها املستوردون يف القطاع الخاص والذي 
يسـتنفدون بحسب اإلحصائيات ثلثي دخل السكان يف 

اليمن؟ 
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رجُإ حعر الُعــِعغَّئ الغماظغئ
طظغر الحاطغ 

شـهر رجب الحرام هو أحد األشـهر الًحرم 
األربعة التي حّددها الله سبحانه وتعاىل بقوله 
(منهـا أربعة ُحـُرم) وهـو ثانيهـا يف الرتتيب 
السنوي بعد شهر محرم، فهو شهر عظيم عند 
الله وهو شـهر معظم عنـد العرب عامة وعند 
اليمنيـني بشـكٍل خاص فالعـرب كانت تعظم 
هـذا الشـهر من قبل اإلسـالم، وبعـد أن ظهر 
اإلسـالم وبعث رسـول الله -صلوات الله عليه 
وعىل آله وسـلم- رسـله لدعوة العرب للدخول 
باإلسالم سجل اليمنيون موقفاً تاريخياً خالداً 
يف هذا الشـهر املبارك وبه اكتسبوا ُهــِويَّتهم 
اإليَمـانية ونالوا الوسـام اإللهي والنبوي لهذه 
ة، يف لحظـة تاريخيـة اجتمعت فيها  الُهــِويـَّ

أركان الُهــِويَّة اليمانية الستة وهي:
١ـ أرشف رسـالة من رسـول الله -صلوات 

الله عليه وعىل آله- إىل اليمنيني.
٢ـ أعظم سفري وأكرم موفد من رسول الله 
إىل اليمنيني ذلك هو أمري املؤمنني اإلمام عيل بن 

أبي طالب -عليه السالم-. 
دعـوة  الرشيفـة:  الرسـالة  محتـوى  ٣ـ 

اليمنيني إىل دين اإلسالم.
٤ـ املدعوون: أهل اليمن.

٥ـ الزمـان: أول جمعـة مـن شـهر رجـب 
الحرام.

٦ـ املـكان: أطهـر سـاحة بمدينـة صنعاء 
القديمة. 

ويف الزمـان واملكان املحّددين اجتمع الداعي 
مـع املدعوين وتـىل عليهم الرسـالة الرشيفة 
فسـمعوها وهم لها خاشـعون وما إن انتهى 
لم يمهلوه فرصة ليسـألهم عن الرد فأسمعوه 
ردهم قبل سـؤاله وشـهدوا بالله رباً وبمحمد 
فابتسـم وتهللت أسـاريره كما  ورسـوالً  نبياً 

وتهللـت  ابتسـموا 
أساريرهم فحمد الله 
شاكراً  وذكره  ساجداً 
وقـال لهـم: هـا هنا 
فأين  مسـجدكم  هو 
واملنقورة  املسـمورة 
معاملـه  لكـم  أحـّدد 
وأُبني لكـم قبلته كما 
علمنـي رسـول اللـه 
-َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه 

وََعــَىل آِلــــِه َوَسـلَّـَم- وأسـس يف سـاحة 
اللقـاء أول جامع يف اليمن وهو الجامع الكبري 
بصنعاء، ومن قداسـة الزمـان وطهارة املكان 
وعظمـة الدعـوة ومنزلة الداعـي ورقة قلوب 
املدعوين ودخولهم يف دين الله أفواجاً تشكلت 
ة اليمانية الفريدة وخصـوا بها دون  الُهــِويـَّ
غريهـم فجعلـت منهم أنصـاراً لله ولرسـوله 
وحملـة لدينـه ودعـاة إليه مـن تلـك اللحظة 

وحتى قيام الساعة جيالً بعد جيل.
ها هـو العالـم كله يـرى حشـود اليمنيني 
رجاالً ونسـاًء هذا العام ويف أول يوم من شهر 
رجب شهر ُهــِويَّتهم وعيد أعيادهم يف موقف 

النرصة لله ولدينه وموقف الغضب والسـخط 
عىل أعدائه مرتكبـي الجريمة النكراء -إحراق 
نسـخ من املصحـف الرشيف- والتـي ارتكبها 
متطرفون سـويديون من أعداء الله وبحماية 
وتدبـري وترتيـب مـن حكومتهـم السـويدية 
واللوبـي  املاسـونية  مـن  وبإيعـاز  املجرمـة 
الصهيوني، مسارعاً سـباقاً دون ُكـّل شعوب 
املسـلمني لنـرصة ديـن اللـه ومبـادراً يف ظل 

تخاذٍل مخٍز من ُكـّل العرب أنظمة وشعوباً.
وال غرابـة يف ذلـك فهـو يحمـل ُهــِويَّتـه 
اإليَمـانيـة وحكمتـه اليمانية التـي يفتقرون 
ُدها فكراً وسلوكاً يف شهره املعظم  إليها ويجسِّ

وشهر الله الحرام. 

سئثالرتمظ طراد 
 

يسعى النظام الرأسمايل العاملي إىل السيطرة عىل مقاليد 
األمـور يف البلدان النامية، لذلك نجـده يضع العراقيل أمام 
أية حركة نمو يف تلك املجتمعات، أَو يفرض عليها رشوطه 
وبما يتسـق مع ثنائية السـيطرة والخضوع، فالسياسـة 
القائمـة اليـوم لذلـك النظـام هي فـرض السـيطرة عىل 
مصـادر الطاقة؛ ِمن أجل إخضاع الحكومات، والسـيطرة 
عىل املوانئ؛ ِمن أجل الهيمنة عىل الشعوب، فالجوع سالح 
يتهّدد به العالم، ولذلك اتخذوه سالحاً مشهراً يف وجه أهل 
اليمن فبعد أن عجـز النظام الدويل يف فرض رشوطه بقوة 
السـالح لجـأ إىل الجوانب اإلنسـانية التي يجـرم القانون 
الدويل املسـاس بها أثناء الرصاعـات والحروب، فحارصوا 

أهل اليمن براً وبحراً وجواً، فال يكاد يصل إليهم يشء إال إذَا سـمحوا به 
هم، وقد يفتعلون األزمات حتى تدرك الشـعوب أن مصريها بيد النظام 

الدويل، وال سبيل لها إال الخضوع لرشوط الهيمنة التي يقرضها. 
حاولوا بما وسعهم الجهد عىل زيادة املعاناة من خالل أزمات الطاقة، 
وقطع املرتبات، وزيادة األسـعار، وصعوبة العيش الكريم، لكن الشعب 
اليمني ظل صابراً محتسـباً، اليوم حاولوا زيادة الجرعة من خالل رفع 
سـعر التكلفة الجمركية للسلع واملواد االستهالكية، وقد سارعت بعض 
الـدول إىل مباركة تلك الخطـوات حتى تضاعف من الضغوط النفسـية 
عىل الشـعب اليمني، فيضيق ذرعاً بالحـال، أمالً منهم يف االنتصار الذي 
عجزوا عن تحقيقه بالرتسـانة العسكرية، وهم بذلك يحاولون الضغط 
عىل صنعاء حتى ترفـع قيودها التي فرضتها عىل مصادر الطاقة حتى 
ال تكون فريسة سهلة لالستغالل والغبن الذي يمارسه النظام الرأسمايل 
ضد اليمن، لكن مثل ذلك سـيكون بعيد املنـال، فالغرب الذي يمر بأزمة 
طاقة بعد أن اشـتعلت الحرب بينه وبني روسيا حاول أن يكون له بدائل 
لكن من خالل اسـتغالل ظروف البلدان األُخرى، فهو يف اليمن يحاول أن 
يفرض هيمنته عىل مصادر الطاقة ويقوم بنهبها تحت غطاءات شتى، 
بيد أنه وجد سـداً منيعاً لم يسـتطع أن يتجاوزه وهو الخيار العسكري 

الذي فرضته صنعاء فحد من الطموحات الغربية يف هذا االتّجاه. 
لذلـك ظل يماطل يف الحوار، ويرفض االسـتجابة للمعاناة اإلنسـانية 
التي أوجدها يف اليمن من خالل الحصار وقطع املرتبات وتردي الخدمات 
وانعـدام األدويـة حتى كادت املعاناة تشـكل كارثة إنسـانية كربى غري 

مسـبوقة، وبمثل ذلك تحاول الدول الكـربى أن تفرض رشوط هيمنتها 
عىل اليمن لكن اليمن الذي بذل الكثري من الدم يف سـبيل االنتصار لعزته 
وكرامته يرفض الخضوع وسوف يرفضه، فهو ال يطالب 
بأكثـر من حقوقـه التي كلفتها النظـم والقوانني الدولية 
والعهـود ومواثيـق حقـوق اإلنسـان التي توافـق عليها 
املجتمـع اإلنسـاني كلـه، فأصبحت ملزمة لـكل األنظمة 
التي تمارس طغياناً وعدوانـاً عىل البلدان يف الوقوف أمام 
محّدداتهـا القانونية وأحكامها، لكن مـا يحدث يف اليمن 
أصبـح عكس ُكــّل القيـم ينـادون بها، وعكـس مبادئ 
حقـوق اإلنسـان التـي تنص عـىل الحصول عىل ابسـط 

مقومات العيش الكريم. 
املباركة التي سـارعت بها بعض الحكومات كربيطانيا 
مثـالً للخطـوات اإلجرائية التي قام بهـا املرتِزقة يف زيادة 
قيمـة الـرصف الجمركي، كانـت انتهـاكاً صارخاً لحقوق اإلنسـان يف 
اليمن، الذي يعاني من الفقر والجوع ومن تردي الخدمات وفقدان األمن 
النفيس واالجتماعي، وفقدان مقومات العيش الكريم؛ بَسـبِب الحصار؛ 
وبسبب العدوان، وبسبب تدمري ُكـّل مقومات الحياة يف اليمن عىل مدى 
مـا يقرب من عقد من الزمـان من العدوان، فرضوا فيـه هيمنتهم عىل 
مقدرات اليمن إىل درجة وضعه تحت أحكام الفصل السـابع، ومارسـوا 
ضـده ُكـّل أنواع االسـتغالل، والغبن، وصـادروا خياراتـه يف البناء، ويف 
تنميـة القـدرات الثقافيـة واالقتصاديـة، وكادوا أن يجعلـوه يصـل إىل 
مراتب الدولة الفاشـلة وقد وصل؛ بَسبِب التدمري والخراب الذي باركوه 

وساندوه ودعموه حتى أهلك الحرث والنسل ومقدرات الحياة. 
مـا حدث مـن تجويع ومن عـدوان كان هدفه الهيمنـة عىل مقدرات 
اليمـن، وحني باركوا خطوات التجويـع الجديدة كان هدفهم أن يخضع 
الشـعب اليمني لرشوطهم لكن مثل ذلـك هدف بعيد مناله، طاملا ودماء 
أهل اليمن ما تزال تجري يف عروقهم، فطبيعتهم التي جبلوا عليها تأبي 
الضيـم والخضـوع، وقد قـال تاريخهم إنهم مـا خضعوا لغـاٍز أبداً، بل 
قاوموه أشـد ما تكون املقاومة، حتى قاومـوا املتجانس معهم عقائدياً 
وثقافيٍّا، وهم األتراك فانتزعوا حريتهم من بني حديد األتراك ونريانهم. 

املطالب اإلنسانية التي كلفها القانون الدويل وحقوق ومواثيق حقوق 
اإلنسـان حق مـرشوع، وسـنظل نقاوم حتـى ننتزع حقوقنـا بالقوة، 
ونقبل حوار الند للند دون رشوط أَو ضغوط، فاليمن لم تقاوم املرشوع 
األمريكي والصهيوني إال لتفـرض رشوط حريتها عىل ترابها وحقها يف 

السيادة عىل كامل األرض اليمنية. 

الُعــِعغَُّئ اإلغماظغئ 
والةمسُئ الرجئغئ 

أم التسظ أبعذالإ 
 

محطة سـنوية تتجـدد علينـا ُكـّل عـام يف أول 

جمعـة مـن شـهر رجـب الحـرام، محطـة دينية 

عظيمـة تذكرنـا بعظيم فضـل الله علينـا، وجزيل 

عطائـه أن مـنَّ علينـا وأكرمنـا بالدخـول يف دينه 

أفواجاً، فاسـتجبنا لرسـول رسـول الله اإلمام عيل 

-كرم الله تعاىل وجهه- الذي بعثه الرسـول األعظم 

إلينا ليدعونا إىل اإلسالم فاستجابت له قبائل اليمن 

قاطبة وأسلمت وسلمت تسليماً. 

جمعـة رجب ارتبطـت منذ ذلك الحـني بُهــِويَّة 

اليمنيـني اإليمانيـة، حيـُث إنها كانـت أول مرحلة 

عليـه  مـىض  الـذي  العظيـم  الجهـادي  للمشـوار 

اليمانيـون يف ذاك الزمـان وحتى يومنـا هذا خدمًة 

لديـن الله ودفاعـاً عنه ونـرش هذا الديـن الحنيف 

يف أرجـاء املعمـورة، والعمل عىل نـرصة أولياء الله 

وأعالم الهدى وبذل الغايل والنفيس يف سبيل الله. 

العيـد الرجبـي الـذي اتخـذه اليمانيـون يف أول 

جمعة من شـهر رجـب الحرام يدل عـىل اعتزازهم 

وافتخارهـم بانتمائهـم للدين اإلسـالمي، وتجديد 

االحتفـاء بهـذه املناسـبة املهمـة ُكــّل عـام هـو 

تجديد لالرتباط والوالء لهذا الدين وتأكيد التمسـك 

بالُهــِويَّة اإليمانية مهما تتابعت السنني وتعاقبت 

األزمنـة وهـي أَيْـضـاً حلقة وصل مهمـة لألجيال 

املتعاقبة يتناقلون فيهـا العهد عىل البقاء عىل ذات 

النهـج الرسـايل العظيـم وتقديـم الغـايل والنفيس 

للحفاظ عىل دينهم وُهــِويَّتهم. 

حني أدرك األعداء أن التمسك بالُهــِويَّة اإليمانية 

مخّططاتهـم  ضـد  اليمنـي  للمجتمـع  حصانـة 

لهـدم املجتمـع اإلسـالمي بشـكٍل عـام واملجتمع 

سـعوا جاهديـن لتمزيق  اليمني املسـلم ُخُصوصاً 

ة وتشـويه مالمحها وطمسـها عرب  هـذه الُهــِويـَّ

اسرتاتيجيات مدروسة ومخّططات وأساليب خفية 

ظاهرهـا فيه الرحمة والحداثـة والتقدم والتطور، 

وهدفهـا هو االنحطاط واالنسـالخ مـن ُهــِويَّتنا 

اإليمانية وإبعادنا عنها دون أن نشعر. 

كل مسـاعي األعداء باءت بالفشـل رغم تأثريها 

البسـيط يف واقـع مجتمعاتنـا وإدَخالهـا لبعـض 

الثقافات واألفكار والثقافات امللوثة، إال أن الشـكل 

العام ملجتمعنا اليمني ما زال يحمل الطابع اإليماني 

بشـكٍل يمكنك مـن تمييزه عـن بقيـة املجتمعات 

العربية واإلسـالمية، والتعرف عىل هيئته من خالل 

املظاهر العامة والشكل الخارجي. 

ة اليمنيـة اإليمانية  ويبقـى التمسـك بالُهــِويـَّ

والسـري وفـق املنهج اإلسـالمي القويم هو سـبيل 

النجاة مـن الحروب الناعمـة ورشورها، وتحصني 

املجتمـع وأبنائـه مـن براثـن االنسـالخ األخالقي 

واالنفتـاح عـىل ثقافة الغـرب املسـمومة الهادمة 

لألخالق والقيم واملثل العليا التي تمثل جوهر املسلم 

ومقامه اإلنساني وفطرته البرشية السليمة والتي 

لن تحفظ إال بحفظه لدينه وُهــِويَّته اإليمانية. 

 السثوان.. وجغاجُئ الاةعغع 
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جمسُئ رجإ
غعظج سئثالرزاق 

 

يحتفـُل أبناُء الشـعب اليمنـي بعيد جمعة 

رجب ذكرى دخول اليمنيني يف دين الله أفواجاً 

وإيمانهم بالرسـالة املحمديـة عرب مبعوثه إىل 

اليمن اإلمام عيل بن أبي طالب -عليه السالم-. 

واعتاد اليمنيون عىل إحياء «جمعة رجب»؛ 

كونها الحدث األبرز لتجديد والئهم وارتباطهم 

باإلسـالم وتعزيز القيم واملبادئ واسـتحضار 

ة  الفضائل التي سـاروا عليها منذ القدم، َخاصَّ

ما يتصـل بزيـارة األهـل واألقـارب والفقراء 

واملعتازين. 

ويتفرد أهل اليمن يف االحتفال بهذه املناسبة 

الدينية الجليلة؛ باعتبارهـا جزءاً من مورثهم 

الثقـايف وُهــِويَّتهـم اإليمانيـة التـي تؤّكــد 

ارتباطهـم بالرسـالة املحمدية منـذ دخولهم 

اإلسـالم، فضـالً عن األجـواء الروحانيـة التي 

تحيط بهذه الذكرى يف بيوت الله. 

وال شك بأن اهتمام الرسول -صىل الله عليه 

وعىل وآله وسلم- بل اليمنيني واإلشادة بهم يف 

أكثـر من حديـث ويف أكثر من موطـن لم يكن 

من باب توزيع األوسمة وليس ُمَجـّرد فضيلة 

كرم بها اليمنيني وإنما لدورهم البارز يف نرصة 

اإلسـالم ويف مواجهة الجاهلية األوىل، وملعرفة 

الرسـول -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه 

َوَسـلَّـَم- عـن الله سـبحانه وتعـاىل بدورهم 

املسـتقبيل يف مواجهة الجاهليـة األُخرى التي 

سـتكون أرش مـن األوىل والتاريـخ والحـارض 
تجسيد بني مصاديق واضحة ملا ورد من أخبار 
عن الرسـول -َصىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه 

َوَسلَّـَم- الذي ال ينطق عن الهوى. 
يقـول النبي -صـىل الله عليه وآله وسـلم-

: (اإليمـان يمـان والحكمـة يمانيـة)، ويقول 
رسـول اللـه -صلـوات اللـه عليه وعـىل آله- 
مخاطباً أمته وموجهـاً لها: (إذا هاجت الفتن 

فعليكم باليمن).
ورد يف البخـاري يف كتـاب الفتـن أن النبـي 
-َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- قال 
مرتني: (اللهم بـارك لنا يف يمننا اللهم بارك لنا 
يف شـامنا، قالوا: ويف نجدنا؟ قال هناك الزالزل 

والفتن وبها يطلع قرن الشيطان).
ويف البخاري ومسـلم أَيْـضاً أن النبي -َصىلَّ 
اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم- قال: (رأس 

الكفر نحو املرشق).
جمعة رجب هـي عيد املسـلمني واليمنيني 
ة، وهي التحـول األكرب يف تاريخ  بصورٍة َخاصَّ
اإلسـالم  إىل  الجاهليـة  براثـن  مـن  اليمنيـني 
لليمنيـني  تحـول  أكـرب  هـي  بـل  واإليمـان، 
بدخولهـم يف الدين أفواجـاً وهي فرحة بفضل 
الله ورحمته وبنعمتـه عىل الهداية، كما تمثل 
هذه الذكـرى العظيمة أهميّـة بالغة يف تعزيز 
االرتبـاط بالُهــِويَّة اإليمانية ويسـلط الضوء 
ألهـل  املشـهودة  األدوار  تلكـم  عـىل  خاللهـا 
اليمـن يف إعالء راية اإلسـالم ونرشها يف أرجاء 

املعمورة.

ويشري السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي (يف 
خطابه الذي القاه بمناسـبة الذكرى السنوية 
لجمعـة رجـب 1442هــ) إىل أن إحياء جمعة 
رجب: «هذه الذكرى العظيمة املهمة اخرتناها 
ألن تكون مناسـبًة مهمًة وأََساسـية لرتسيخ 
ة اإليمانيـة لهـذا الشـعب العظيـم،  الُهــِويـَّ
ة اإليمانيـة التي هـي أرشف ُهــِويَّة  الُهــِويـَّ
تنتسـب إليها الشـعوب واألمـم، وتتحىل بها، 
وتلتـزم بهـا، لتبنـي عليهـا مسـرية حياتها، 
والتـي هي الُهــِويَّة الجامعـة، التي يمكن أن 
يجتمـع يف إطارهـا ُكــّل البرش عـىل اختالف 
شـعوبهم، وأعراقهم، واتّجاهاتهم، وعاداتهم، 
ع بلدانهم، عىل  وتقاليدهم، ومناطقهم، وتنـوُّ
ة الجامعة التي يمكن  ُكـّل حـال هي الُهــِويـَّ
إطارهـا،  يف  يجتمـع  أن  البـرشي  للمجتمـع 
ة عظيمـة ومقدَّسـة ورشيفـة، هي  وُهــِويـَّ
خـري ُهــِويَّة يمكـن أن يعتز بها شـعب، وأن 
ـة، فنحن  يفتخر بها بلد، وأن تنتسـب إليها أُمَّ
نبارك لشـعبنا العزيز، ونسعى -إن شاء الله- 
ين، مـع ُكــّل الصالحني، مع  مـع ُكــّل الخريِّ
ُكـّل املسـتنريين بهدى الله -سبحانه وتعاىل- 
لرتسـيخ هذه الُهــِويَّة يف شعبنا اليمني، الذي 
يمتـاز بأصالتـه يف انتمائـه لهـذه الُهــِويَّة، 
وبمسرية حياته عىل أََساس من هذه الُهــِويَّة 
فيمـا كان عليه األخيـار والصالحون من أبناء 
هـذا البلد جيالً بعد جيل، وها هي مسـؤوليتنا 
يف هـذا الجيل لنرسـخ هـذه الُهــِويَّة لألجيال 

الالحقة». 

كتابات

جمسُئ رجإ بعا 
اقتافاُل صث وجإ 

بطصغج سطغ السططان

رجب األصب الذي يصب الله فيه الخري والربكات 

صبـاً، ولعـل أهـل اليمن قـد نالهم فيه مـن الخري 

والربكات ما نالهم وصبـت عليهم النعم صباً صباً، 

وأية نعمة هي أعظم من نعمة الهداية، النعمة التي 

بموجبها يستطيع اإلنسان أن ينال العزة والكرامة 

والنرص والتأييد اإللهي. 

جمعـة رجب هي العنـوان البارز لعراقة شـعب 

مسـتجيب للحـق والهدى منـذ القدم واسـألوا عن 

ملكتهـم التـي تحملـت عناء السـفر من سـبأ إىل 

القـدس لتقـف ماثلـة بني يـدي نبـي اللـه وتعلن 

إسـالمها بكل تسليم وثبات، واسـألوا عن أصحاب 

األخدود الذين فضلوا أن تحرق أجسـادهم يف الدنيا 

وهـم محافظون عىل دينهـم وُهــِويَّتهم اإليمانية 

عىل أن تحـرق يف اآلخرة وهم عىل ملـة الكفر، فقد 

جـاءه البشـري بالبرشى أن أهل اليمـن قد دخلوا يف 

دين الله أفواجاً فسـبح لله وحمده واستغفره عىل 

هذا الفتح والنرص املبني. 

باسـتجابة  اإلسـالم  ديـن  يف  اليمانيـون  دخـل 

منقطعة النضري وذهبوا لرسوله مبايعني حتى قال 

فيهـم: (أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وألني أفئدة، 

اإليمان يمان والحكمة يمانية) وسـام خالد حظي 

بـه اليمانيون بأن أصبح اإليمان عنوانهم والحكمة 

سـمة من سـماتهم، فجعلوا مـن هذا اليـوم عيداً 

يحتفلـون به ومحطـة إيمانية يحمـدون الله فيها 

ويسـبحونه عىل منحتـه العظيمـة بالهداية للدين 

الحـق والتوفيق يف اتّباع الرسـول األعظـم وآل بيته 

األطهار. 

يف ظل عالم يسوده الضالل والتيه، وأمة إسالمية 

يسـودها قصور الوعي واالنشـداد للغرب والخنوع 

لهـم، يقـف اليمانيـون بـكل شـموخ متمسـكني 

بُهــِويَّتهـم اإليمانيـة العظيمـة، التي اسـتطاعوا 

بهـا أن يخوضـوا غمار أمواج الطغـاة العاتية التي 

جعلت من أولويات أهدافها ومخّططاتها استهداف 

ة اإليمانية للشـعب اليمنـي ورضب القيم  الُهــِويـَّ

الراسـخة واألخالق العريقة التي يتحىل بها الشعب 

اليمنـي العظيـم، َحيُث حـاول الطغـاة طمس هذا 

االحتفـال وإبدالـه بأعيـاد مـا أنـزل اللـه بها من 

سـلطان، لرصف الشـعب اليمني واألمة اإلسالمية 

جمعـاء عن محطاته اإليمانية التي ترسـخ املبادئ 

والقيم الدينية السـامية فيـه، وتجعله يميض قدماً 

للحفـاظ عنهـا ونبـذ أية عـادات وقيم تنـايف دينه 

الحنيف. 

االحتفـال بجمعة رجب ليس تقليـداً ورثناه عن 

األجـداد فقط، بـل هي محطـة هامة يتـزود فيها 

الشـعب اليمني باملبـادئ اإليمانية والقيـم الدينية 

العظيمة، فبها اسـتطاع مقارعـة العدوان الطاغي 

عـىل مـدى ثمانـي سـنوات مضـت، وبها سـيقف 

شـامخاً يف وجه األعاصري الطاغية التي تسـتهدف 

ُهــِويَّتـه اإليمانية، ولهذا وجـب االحتفال بجمعة 

رجـب، ليعلـم العالـم أن الشـعب اليمنـي سـيظل 

متمسـكاً بُهــِويَّتـه اإليمانيـة وبقيمه الراسـخة 

ومبادئه العظيمة حتـى يتحّقق النرص املبني ويعم 

األمن واإليمان عىل العاملني والعاقبة للمتقني.

جمسُئ رجإ.. ظسمُئ إجقم وُعــِعغَّئ
دغظا الرطغمئ 

عىل مدى ألف وأربعِمئة سـنة وقبل أن تهب 
نسـائم شهر رجب األصب يبدأ اليمنيون ودوناً 
ــة باستقبال الجمعة األوىل  عن بقية أبناء األُمَّ
منه كاسـتقبالهم ألحد األعياد الدينية فرحني 
مستبرشين لالحتفال بها ويتفردون بإحيائها 
كمـا تفـردت هـي بهـم دون غريهـم وفيهـا 
يحتفلـون بنعمة الهداية التي مـّن الله عليهم 
بها َوفيها دخلوا يف دين الله أفواجاً بعد أن وصل 
اإلمام «عيل» -عليه السالم- إليهم حامالً معه 
رسـالة من «النبـي الكريم» يدعوهـم فيها إىل 
دين اإلسـالم وما إن انتهى -عليه السالم- من 
قراءتها حتى أعلن اليمنيون إسـالمهم ودخلوا 
يف دين الله أفواجاً وجماعات، وبإسالمهم هذا 
الذي جاء رغبًة ال رهبًة طواعية ال بحد السيف 
فرح اإلمام -عليه السالم- وقال فيهم قصيدة 

كان نهايتها: 
«فلو كنت بواباً عىل باب جنة   

لقلت لهمدان ادخلوا بسالم!!».
ومن فوره أرسـل رسـالته إىل النبي الكريم 
يبرشه بإسـالم أهـل اليمن ففـرح النبي بذلك 
َكثرياً وتهللت أسـاريره وسجد شكراً لله وقال 
مقولتـه العظيمة: (أتاكم أهـل اليمن هم أرق 
قلوبـاً وألني أفئـدة، اإليمـان يمـان والحكمة 

يمانية).
وهي بمثابة تتويج لليمنيني بأعظم وسـام 
وأقـدس  أعظـم  اإليمانيـة،  ة  الُهــِويـَّ وهـي 
ة ال تضاهيهـا أيـة ُهــِويَّة يف  وأرشف ُهــِويـَّ
الدنيـا، فيها أَيْـضاً نسـب النبي نفسـه لليمن 

بقوله: «وأنا رجٌل يماني».
وقد اسـتحق اليمنيون هـذا التكريم كونهم 
كانـوا من أوائل من دخلوا يف اإلسـالم منذ كان 
النبـي الكريـم بمكة ويف مراحـل الدعوة األوىل 
فكان مـن أوائل مـن دخلوا باإلسـالم هم من 

أصـول يمانيـة مثل عمـار بن يـارس ووالديه 
واملقداد بن األسـود الكندي فكانوا من عظماء 
وأخيـار صحابـة رسـول اللـه وجمعـوا بـني 
الهجـرة والجهـاد واإليَمـان وكانـوا يتميزون 
بالوعي والبصرية واملنزلة الرفيعة، ثم بعد ذلك 
كان األوس والخـزرج وهمـا قبيلتان يمنيتان، 
هم من احتضنوا الدعوة اإلسالمية ونبيها بعد 
أن حاربها كفار قريش وحاولوا القضاء عليها 

وعىل نبيها.
تبـع ذلك إسـالم الكثري من أهـل اليمن عىل 
مسـتوى أفـراد وقبائل إىل أن دخـل أهل اليمن 
كافـة يف الدين اإلسـالمي يف جمعة رجب األمر 
الـذي رس له النبـي َكثرياً َوأََضــاَف قوة كبرية 
للدين اإلسـالمي كون انتمائهم اإليَمـاني كان 

صادقاً وعن رغبٍة كبرية ورسيعة.
كان معـه أَيْـضـاً تجسـيد كبـري لقيم هذا 
الديـن ومبادئـه وأخالقياتـه نـرصًة وجهـاداً 
وعطـاًء وتضحيـًة واتضـح ذلـك مـن خـالل 
احتضان قبائل األوس والخزرج للنبي ودعوته، 
َحيـُث آووه وأصحابه مـن للمهاجرين وكانوا 
خري إخوة تقاسـموا معهم املال والديار ومثلوا 
معنـى متكامـل لألخـوة اإلسـالمية والرتاحم 
اَر َواْإلِيَماَن  والتكافل فكانوا (َوالَِّذيَن تَبَوَُّءوا الدَّ
ِمن َقبِْلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجـَر إَِليِْهْم...)، وكان 
لهـم دور َكبـري يف تأسـيس الدولة اإلسـالمية 

فاستحقوا تسمية ربهم (أنصار الله)!!
وظـل اليمنيون عـىل عهدهم للنبـي بالوالء 
الصادق آلل بيته حباً ودفاعاً ونرصًة عىل مدى 
مراحـل التاريخ، وقد جسـد اليمنيـون املعنى 
الكامل للُهــِويَّة اإليمانية ورسخوها كموروٍث 
ديني جسـده اليمنيون قوالً وفعالً بتمسـكهم 
بقيـم هذا الديـن التـي جعلتهم ينبـذون ُكـّل 
رياح الحضارة الغربية الزائفة الهادفة إىل هدم 
قيم اإلسـالم وجعل أبنائـه ُمَجـّرد تابعني لكل 

أهوائهم وضاللهم فيكونون سواًء يف الكفر. 

ة التـي بها تمسـكنا بمبدأ  كانـت الُهــِويـَّ
الـوالء لعـرتة آل البيـت واألوليـاء والصالحني 
وتربأنا من ُكـّل أعداء ديننا، هي الُهــِويَّة التي 
بها ازددنا بأسـاً وقوًة يف وجه ُكـّل من يحاول 
املسـاس بديننـا وكرامة أرضنا، هـي ُهــِويَّة 
رجـال الله الذين اعتمدوا عـىل قوة الله التي ال 
تُغلب وبأقدامهـم الحافية هزموا أعتى عدوان 
عـىل أرضهم وجعلهم يأتون صاغرين يطلبون 
سـالمة أرضهم برغم ما يملكونه من ترسانٍة 
عسكرية وأسـلحة الرشق والغرب التي خارت 

وتهاوت تحت أقدام اليمنيني.
ة التـي بهـا كنـا أكثر  أيضـاً هـي الُهــِويـَّ
وعياً وبصريًة تجاه الحـرب الناعمة التي وقع 
ــة يف فخاخها، وكما هي  الكثـري من أبناء األُمَّ
ة التـي جعلتنا الشـعب األكثـر غريًة  الُهــِويـَّ
وحميًة عىل ديننا ونبينا وقرآننا الذي يرى فيه 
أعـداء الدين خطـراً َكبرياً عليهـم وفيه نهضة 
وعز املسـلمني، ولذا فهـم توّجـهـوا ملحاربته 
وإعالن العداء له واالسـتخفاف فيه كما حدث 
ام من إحراق نسـخة منه يف السـويد!!  قبل أَيـَّ
وكما هي الُهــِويَّة التي جعلتنا الشعب األكثر 
دفاعـاً عـن مقدسـاتنا التـي ألجلهـا نجاهد 
ولـن يتوقف جهادنـا إال بتحريرهـا من دنس 
الغاصبـني وأعداء الدين، َوهـي الُهــِويَّة التي 
ـــة للوحدة تحت سـياق الُهــِويَّة  تدعـو األُمَّ
اإليمانية الجامعة التي يحسب لها األعداء ألف 

حساب.
وأخرياً هـي الُهــِويَّة التي هزمت اإلسـالم 
ـابي املحارب لسـنن نبينا واملجرم واملبدع  الوهَّ
ملـن يحيي املناسـبات الدينية ومنها مناسـبة 
ـابيون طمسـها  جمعة رجب التي حاول الوهَّ
للقضاء عىل ُهــِويَّتنا اإليَمـانية ولكنها كانت 
أقـوى من ُكـّل خططهم وكلمـا حاولوا وأدها 
عـادت بزخـٍم أكرب بفضل أعـالم الهدى من آل 

البيت واليمنيون األكثر وعياً وبصرية.
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 : غتغى المتطعري
يُعتـَربُ التقييـُم من املبـادئ واألُُسـِس الهامة التي 
رّكز عليها الشـهيد القائد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- يف 
مرشوعـه، وذلك لرتبية الناس عـىل التعامل الصحيح 

مع واقعهم ومع مجتمعهم املحيط بهم. 
وكذلـك لرتبيتهـم عىل االسـتعداد للتقييـم اإللهي 
الدائم وامُلسـتمّر لهم يف ُكـّل املراحل، انطالقاً من قول 

الله تعاىل:
َعَىس َربُُّكْم أَن يُْهِلَك َعُدوَُّكْم َويَْستَْخِلَفُكْم ِيف األرض 

َفيَنُظَر َكيَْف تَْعَملُوَن.
واستشـعاراً للرقابة اإللهية، واسـتعداداً للحساب 

األُْخَروي الذي يأتي بغتة يف أية لحظة. 
 

األولويُة املطلقُة يف تقييم األحداث:
ويف أهميّة التقييم يقول الشهيد القائد -ِرْضــَواُن 

اللِه َعَليْـِه-: 
التقييم من أهم األعمال بالنسـبة للناس بالنسـبة 
ملن يعملون يف السـاحة، تقييم الواقـع تقييم الوضع 
ا. ليعرفـوا كيـف يتعاملـون مع  قضيـة هامـة ِجــدٍّ

املجتمع هذا. 
وقد أعطى الشـهيد القائد للقـرآن الكريم األولوية 

املطلقة يف تقييمه لألحداث باالعتماد عليه. 
وقد أّكـد عىل ذلك يف كثري من الدروس واملحارضات، 
ومما قالـه يف محارضة الثقافة القرآنية عن موضوع 

التقييم:
يجـب أن نرجـع إىل القـرآن الكريم فنسـتفيد منه 

كيف نكون حكماء يف رؤيتنا.. 
يف تقييمنا ألنفسنا أوالً.. 

يف تقييمنا لآلخرين من حولنا.. 
ويف معرفتنـا ملا يدبره أعداؤنـا، ويف معرفتنا ملا هو 

الحل يف مواجهة أعدائنا. 
وقال: نحن يجب أن نفهم أنه يجب أن يكون عنواناً 
داخل يف أعماق نفوسـنا عنواناً أمامنا، أينما رسنا هو 
أن نتثقـف بثقافة القـرآن، أن نتعلم القـرآن، نتدبره، 

نثق به، نتفهم آياته، ونتَحّرك يف الناس عىل أََساسه. 
نقيم األحداث كلها من خالله.. 
نقيم اآلخرين كلهم من خالله.. 

نقيم أنفسنا من خالله.. 
نقيم أنفسنا عىل أََساس مقاييسه.. 

وهكذا.. ما لم فلو تعلمت سـتني عاماً سـتخرج يف 
األخري أضعف بكثري من أولياء الشـيطان، ترى أولياء 
الشـيطان فتخافهم أكثر مما تخاف الله، تغالط الله، 

ما هذا حاصل؟. 
 

طصاغغج صرآظغئ لفعط املعاصش 
الختغتئ: 

وقال أيضاً:
 نحن يجـب أن يكون همنا أن نتعلم القرآن الكريم 
ثقافتنـا تكوُن ثقافـًة قرآنية، عنـوان حركتنا ونحن 
نتعلـم ونعلـم ونحـن نرشـد ونحـن يف أي مجال من 

مجاالت الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم. 
فمن خالل االهتمـام بالقرآن الكريم حفظاً وتالوًة 
وتعلمـاً وروحية نمنح مقاييس قرآنية نسـتطيع من 
خاللهـا أن نفهم ما هي املواقف الصحيحة ومن الذي 
تعترب مواقفه الصحيحة وحركتـه قرآنية، ومن الذي 

هو بعيد عن القرآن الكريم.. 
ويف سـياق الحديـث عـن رضورة تقييـم الثقافـة 
والرؤية واملنهجية عىل أََساس القرآن الكريم، ملراجعة 
الـرتاث اإلسـالمي وتنقيته من األخطـاء التي أوصلت 

ــة إىل واقعها اليسء واملرير..  األُمَّ
يقول: أحياناً تأتي قائمة من األشياء يرتبها بعض 
الناس ويف األخري يقول لك: ال، نحن سائرون عىل هذه 

الطريقة، 
يف مواجهـة أن تقول له: نعـود إىل كتاب الله ونقيِّم 

أنفسنا ونقيِّم ما لدينا عىل أََساس كتاب الله.. 

يقول: أبداً نحن متمسكون بالسلف الصالح ونحن 
عىل ما عليه السلف الصالح.. 

وأُولئك قالـوا: نحن عىل ما عليه أهـل البيت، وهذا 
هو تراث أهل البيت، وعلوم أهل البيت، وهكذا.. 

عندمـا تقول: يجب أن نرجع إىل كتاب الله ونعطيه 
أولوية مطلقة ونهتدي به، ونقيِّم ما لدينا عىل أََساسه 
ونسـتفيد من هـذه األحـداث التـي نحـن نعارصها 
ونسـتفيد مـن التاريـخ أَيْـضـاً، نعـرف كيـف كانت 
النتائج السيئة؛ بَسـبِب أن هذه بعيدة عن كتاب الله، 

هذه األشياء التي نحن نتشبث بها. 
وقد نبه عىل أن نقد وتقييم الرتاث والسابقني يأتي 
ــة بشـكل عام، ملعرفة  يف سـياق تقييـم وضعية األُمَّ
الخلل ال رغبة يف االنتقاص من أحد وال تعمداً لإلساءة 
إىل أي طـرف، ولكن مـن رضورة الواقع املعارص الذي 
يحتـاج إىل إصالح ومراجعة فكريـة وتاريخية عاجلة 
ومهمة، بعيًدا عن تقديس األشخاص أَو االنتماءات أَو 

التعصب لفئة أَو طائفة.. 
حيـث قـال: فعندما يقول البعض: بأنـه ملاذا نذكر 

املاضني؟ 
قلنا: نحن نذكر املاضني، ونحاول أن ننقد الوضعية 

بشكل عام، بشكل تقييم؛ ألَنَّ هذا واجبنا، 
ويجب علينا جميعاً بـأن نقيم وضعيتنا فننظر ما 
الـذي أَدَّى باألمـة هذه إىل أن تصل إىل مـا وصلت إليه، 

سواًء من داخل أهل البيت، أَو من غريهم.. 
 وفعالً تناولنا هذا، ألم نتناوله من داخل أهل البيت، 
مـن الزيديـة، واالثنا عرشيـة، وغريهم، ومـن داخل 
ا أوصلنا إىل هذه  السـنية، أنه قدم ضـالل رهيب ِجــدٍّ

الحالة. 
 

تصغغط العاصع برؤغئ صرآظغئ:
يجـب أن يعطى القرآن أولوية مطلقة.. وقد تحدث 
الشـهيد القائـد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليْــِه- عىل أهميّة 

التقييم اإلداري، يف أكثر من مقام.. 
مؤّكـداً عـىل رضورة تقييم الواقـع برؤية قرآنية، 

بعيًدا عن النظرة السطحية.. 
وذلـك ملعرفـة مواطـن الفشـل والنجاح ودراسـة 
ومعرفـه األسـباب والخلفيـات لألحداث لالسـتفادة 
ــة ومراجعة الوضع العميل  منها يف تقييم واقـع األُمَّ
وإصـالح األخطـاء وتقويـم الخلل، ولالسـتفادة من 

الفرص بالشكل الصحيح. 
ويقول مشـّدًدا عىل أهميّة التقييم ودراسـة األداء 

العميل:
ا يف غربلة النفوس، أعني مهمة  األحداث مهمة ِجـدٍّ
حتى بالنسـبة لك أنت شـخصيٍّا، بالنسـبة ألي واحد 

منا؛ 
من خالل األحداث قد يتلمس هو ما لديه من نقاط 
ضعـف، ما لديـه من رؤى قـد تكون غـري صحيحة، 

فيصلح نفسيته هو ويحاول أن يصحح وضعيته. 
إضافة إىل تقييم الناس لبعضهم بعض.. 

تقييم املجتمع وغربلته من خالل األحداث. 
ــة تسـتفيد من  ـــة- أي أُمَّ ؛ ألَنَّ -مسـتقبل األُمَّ
األحـداث عىل هـذا النحو، تكـون خطًطـا قائمة عىل 
معرفـة، خططاً واعية قائـمـة عىل معرفة، تعرف أن 
هذا اإلنسـان كذا وهذا كذا وهذا كذا، وتلك القبيلة كذا 

وسكان تلك القرية كذا.. 
وهكذا تستطيع أن تعرف فتكون خططك بالشكل 

الذي ال يكون فيها أخطاء متكّررة.. 
وقـد حرص َكثـرياً عـىل التعريف بأهميّـة التقييم 
اإليمانيـة يف تحقيـق مصداقيـة االنتمـاء لإلسـالم، 
وكسـب القرب مـن اللـه كعامـل رئيـيس للنجاح يف 

مواجهة التحديات واألخطار.. 
وسعياً إىل االرتقاء باألداء العميل إىل مستوى العمل 
الصالـح املقبول عند الله املتجـرد من الغرور واآلفات 

الخطرية، 
لواقع الربانيني يف  للتقصري وتجسـيداً  واستشعاراً 
التقرب إىل الله والوصول إىل حالة التميز املنسـجم مع 

االنتماء للمرشوع القرآني قال تعاىل:

َّ أَن َقالُواْ ربَّنَا اْغِفـْر َلنَا ذُنُوبَنَا  َوَمـا َكاَن َقْوَلُهـْم إِال
نَا َعَىل اْلَقْوِم  َوإرسافنَـا ِيف أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَـا وانُرصْ

اْلَكاِفِريَن. 
وقـد ركـز -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه-.. عـىل تربية 
ــة عىل إصالح األخطاء واالسـتفادة منها، َحيُث  األُمَّ

يقول: 
«مـن يعملون، ويتجهون يف سـبيل اللـه بأعمالهم 
هـم حتى ولـو افرتض األمـر أنهم أخطـأوا يف موقف 

معني، أَو يف يوم معني، أَو يف حركة معينة.. 
َفـإنَّهم أَيْـضاً من سيستفيدون من أخطائهم، لكن 
أُولئك املقرصين هم عادة ال يستفيدون من أخطائهم؛ 
ألَنَّ املقـرص هـو مـن يضيـع الفـرص، ((وإضاعـة 
الفرصة غصة)) كما قال اإلمام عيل (عليه السـالم)، 

((والفرصة تمر مر السحاب)) كما قال هو أَيْـضاً. 
املهملون، املتخاذلون، املقرصون هم عادة يفوتهم 

أن يتداركوا تقصريهم يف كثري من الحاالت.. 
لكـن من هـم ينطلقـون يف األعمال سيكتشـفون 
أنهم أصابوا فيفرحوا، وقد يكتشفون أنهم أخطأوا يف 

موقف معني، أَو يف قرار معني.. 
هـم أَيْـضاً من سيسـتفيدون من خطأهم، ما هي 

أسبابه؟ منشأوه؟ نتائجه؟ 
فيصححون وضعيتهم من جديد، يسـتفيدون من 
أخطائهـم.. وهكذا املؤمنون يسـتفيدون حتى أَيْـضاً 

من أعدائهم». 
 

اقظطقق طظ اإلغمان باظجغه اهللا 
وتسئغته وتصثغسه:

ويف مقام آخـر، يتحدث عـن رضورة االنطالق من 
اإليمـان بتنزيه الله وتسـبيحه وتقديسـه يف تقييمنا 

لواقعنا العميل، َحيُث يقول: 
«ففي مسـرية العمل، عندما يكون املوقف مع الله 
موقفـاً ثابتـاً... تنزيهـه، نزاهته ال يمكـن أن يخلف 
وعـده أبـًدا، فمتى ما مـر الناس بصعوبـة ما رجعوا 
إىل أنفسـهم، وإىل واقع الحيـاة: ربما خطأ حصل من 

عندنا ونحن نرتب املسألة عىل هذا النحو، 
وربما خطأ حصل من عندنا أنه ضعفت ثقتنا بالله 

عندما رأينا أنفسنا َكثرياً. كما حصل يف يوم حنني 
، إذ أَْعَجبَتُْكـْم َكثَْرتُُكْم َفَلْم تُْغِن َعنُْكْم  {َويَـْوَم ُحننَْيٍ
شـيئاً َوَضاَقـْت َعَليُْكـُم األرض ِبَمـا َرُحبَْت ثُـمَّ َولَّيْتُْم 

ُمْدِبِريَن}؛ 
ألنهـم رأوا أنفسـهم َكثـرياً وكانوا مـا يزالون بعد 
نشـوة النرص بعد فتـح مكة فاتجهـوا لقتال هوازن، 
وبعض الُقبُل األُخـرى، فقال البعض: [لن نهزم اليوم 
مـن قلة] رأى جموعاً كثرية، لن نهـزم اليوم من قلة، 
وعندما يكون هذا الشعور داخل الكثري، بدل أن تكون 
النفوس ممتلئـة باللـجوء إىل الله، واسـتمداد النرص 

منه، والتأييد منه، الذي تعرب عنه اآلية: 
نَا َعَىل  {َربَّنَا أَْفِرْغ َعَليْنَا َصـْرباً َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوانُْرصْ

اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن}
 لن نهزم اليوم من قلة. 
 فهزموا هزيمة منكرة. 

اإليمـان عىل هذا النحو هو الذي يدفع الناس إىل أن 
يرجعوا إىل أنفسهم فيصححوا أخطاءهم

ويكتشفوا أخطاءهم.. 
نوا من أوضاعهم..  ويَُحسِّ

ويُْحسنوا خططهم.. 
ويُْحسنوا ترصفاتهم.. 

ويظلون دائمـاً، دائماً مرتبطـني بالله مهما بلغت 
قوتهم».. 

ويف إطار تقييمه لواقـع أمتنا الحايل، بالرتكيز عىل 
معرفة جوانب النجاح والفشـل، فقد نبه -ِرْضــَواُن 

اللِه َعَليْـِه- عىل قضايا هامة:
«ألف وأربعِمئة سـنة واملسلمون لم يجلسوا جلسة 

واحدة ليناقشوا ملاذا؟ ما هو الخلل؟ 
ما الذي حصل حتى أصبحنا عىل هذا النحو؟ 

 (َمنـزل َمنـزل َمنزل) بعـد ُكـّل ِمئة سـنة هبوط 

هبوط.. 
ـــة، رضبها  وكم قد جـاء من رضبـات لهذه األُمَّ
الصليبيـون رضبات شـديدة، رضبها التتـار واملغول 
رضبات شديدة، الصليبيون من بحني، والصليبيون يف 
فرتات االسـتعمار املتأخـرة؛ وهكذا رضبة بعد رضبة 

حتى أصبحوا اآلن تحت أقدام اليهود؛ 
ولم يجلسـوا ليناقشوا املسألة من جديد، ويرجعوا 

إىل القرآن الكريم لينظروا هل فيه حل؟ 
هل هو وضع حالً؟ 

هل عالج هذه املشكلة؟ 
هل تحدث عن أسباب املشكلة هذه؟ أبًدا».. 

مؤّكـداً عـىل رضورة معرفة األسـباب والخلفيات 
لألحداث:

«طيب مع الزمن، مع تعاقب األجيال، القضية هي 
مقدمة بالشـكل الذي يمكن أن يكون ُكـلُّ جيل أوعى 

ممن قبله. 
 فلماذا رأينا القضية بالعكس؟

 أليست القضية حصلت بالعكس؟ 
ومحـذراً من خطورة عدم مراجعة الواقع السـلبي 

ومعالجته:
ثم تمر السنون، ونحن ال نضع حداً لهذه الحالة. 

نقول: نحن تفرقنا خالل الثالثني سـنة املاضية إذَا 
فلنتوحد، 

نحن كلنا مرصون عىل أن نسـري عـىل هذا الروتني 
اململ يف هذه الحياة.. 

نسـري عىل هذه املسـرية، لم نلتفت إىل أنفسنا لفتة 
جادة أن نتوحد فيما بيننا.. 

ثم ال نلتفت إىل أنفسـنا ونحن نرى أنفسنا يف أحط 
مستوى مقارنة بما عليه بنو إرسائيل.. 

ال نلتفـت إىل مـا بـني أيدينـا ربمـا هنـاك خلل يف 
ثقافتنا، ربما هناك خلل يف نظرتنا للحياة.. 

ا، بعد أن صبغنا  لذا نرى أنفسنا يف حالة غريبة ِجـدٍّ
الحيـاة بضعفنا، وانطلق ُكــّل يشء منا يعكس حالة 
الضعف يف أنفسـنا ال نلتفت ولو مرة التفاتة واعية إىل 

القرآن الكريم.. 
 

الصرآُن الضرغط له وجعُئ ظزر ُأخرى:
هل فعالً هذا هو حصيلة القرآن الكريم؟ 

أم أن القـرآن الكريـم لـه وجهة نظر أُخـرى، وله 
أسـاليب يف الرتبيـة أُخـرى، ولـه غايات أُخـرى، وله 

نموذج خاص يف صياغته لإلنسان. 
لذا نرى أنفسـنا بنـاًء عىل هذه الغلطـة التي نحن 

فيها أن ُكـّل يشء من حولنا ال نكاد نفهمه. 
بينمـا القرآن الكريم ليس فقـط يوجهك أَو ينذرك 

بأن هناك خطورة.. 
بـل يضع برنامجاً كامالً يرشح لك الخطورة يف هذا 
الـيشء، منبع الخطـورة فيه، ثم يؤهلـك كيف تكون 
بمسـتوى مواجهته، ثم يقول لك كيف ستكون الغاية 
أَو النتيجـة السـيئة للطـرف اآلخـر يف واقعـه عندما 

تواجهه، 
ثـم يقول لك: إن الله سـيكون معك، بـل إن الحياة 
واألمـور كلهـا سـتتغري بالشـكل الذي يكون بشـكل 
تجنيـد ملا هـو جند لله سـبحانه وتعاىل يف السـموات 
واألرض يف االتّجـاه الـذي تسـري إليـه إىل جانبـك يف 
مواجهة ذلـك الخطر، الخطر عـىل البرشية، والخطر 

عىل الدين. 
ويمكـن القـول: إن تركيـَزه الكبـريَ عـىل التقييم 
للتأكيد عـىل أهميته وأثره يف اتِّخاذ القرارات الحكيمة 
القضـاء  ويف  واملوقـف،  والرؤيـة  والسـلوك  األداء  يف 
عىل العشـوائية والفوىض واإلهمال واملـزاج، وتفادياً 
للمؤاخذة اإللهية، وتجنبـاً لتحمل أثقال اإلرص الناتج 
عـن االنحرافـات الثقافيـة والعملية، التـي تؤدي إىل 

تراكم األخطاء واستمرارها وتكرارها. 
قال تعاىل: َربَّنَا الَ تَُؤاِخذْنَا إِن نَِّسـينَا أَو أَْخَطأْنَا َربَّنَا 
َوالَ تَْحِمـْل َعَليْنَا إِْرصاً َكَما َحَمْلتَُه َعَىل الَِّذيَن ِمن َقبِْلنَا 
ْلنَـا َما الَ َطاَقَة َلنَا ِبِه َواْعـُف َعنَّا َواْغِفْر  َربَّنَـا َوالَ تَُحمِّ
نَا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن.  َلنَا َواْرَحْمنَا أنت َمْوالَنَا َفانُرصْ

الصرآن الضرغط له أجالغإ شغ الاربغئ وغاغات وله ظمعذج خاص شغ خغاغاه لقظسان 

أعمّغُئ الاصغغطأعمّغُئ الاصغغط

ضرورة تصغغط البصاشئ والرؤغئ والمظعةغئ سطى أجاس الصرآن الضرغط، لمراجسئ الاراث 
ــئ إلى واصسعا السغء  اإلجقطغ وتظصغاه طظ افخطاء الاغ أوخطئ اُفطَّ

الاصغغط له أعمغاه شغ اتِّثاذ الصرارات التضغمئ وأبره شغ افداء والسطعك والرؤغئ والمعصش الاصغغط له أعمغاه شغ اتِّثاذ الصرارات التضغمئ وأبره شغ افداء والسطعك والرؤغئ والمعصش 
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 : طاابسات
استشهد شابان فلسطينيان األول برصاص 
أحـد عنـارص األمـن يف مسـتوطنة «كدوميم» 
رشق قلقيلية، مسـاء السـبت، واألخـر متأثراً 
بجراٍح أُصيب بهـا أثناء اقتحام قوات االحتالل 

جنني الخميس الفائت. 
وأَفادت مصادر فلسطينية بأن منفذ عملية 
«كدوميـم» رشق قلقيليـة، هـو الشـاب كرم 
عيل أحمد سـلمان (18 عاماً) من سكان قرية 

قوصني يف محافظة نابلس بالضفة الغربية. 
وزعمت وسـائل إعالم العدّو أن الشهيد كان 
بحوزته مسـدس وقد جرى إطـالق النار عليه 
بعد محاولته تنفيذ عملية يف املنطقة الشمالية 

للمستوطنة. 
مسـتوطنة  يف  اإلنـذار  صفـارات  ودّوت 
«كدوميـم» يف ما اعتـربوه اشـتباها بمحاولة 
تنفيـذ عملية، وُطلـب من املسـتوطنني التزام 

منازلهم وعدم الخروج منها. 
يذكـر أن قـوات االحتـالل زادت مـن وترية 
تأهبها وخشـيتها مـن وقوع عمليـات إطالق 
نار، وبات الفلسـطينيون مهّددون أمام فوهة 
أسـلحتها بُمَجـّرد اشـتباهها بهم، يف حني يتم 
توفري الحماية لعربدة املستوطنني واعتداءاتهم 
ومنازلهـم  الفلسـطينيني  عـىل  املتكـّررة 

وممتلكاتهم. 
وجاء تصاعد وترية تأهب وخشـية االحتالل 
عقـب عملية إطالق النار يف مسـتوطنة «نافيه 
يعكـوف» بالقـدس املحتّلة، التي أسـفرت عن 
استشهاد املنفذ خريي علقم ومقتل 7 صهاينة 

وإصابة عدد آخر بجروح. 
وعنـد حاجـز زعرتة جنـوب نابلـس، أطلق 
جندي النار عىل شـاحنة انحرفت عن مسارها 
مُلَجـّرد اشـتباهه بنية سـائقها تنفيـذ عملية 
دهس، ويف وقت الحـق نفى جيش االحتالل أن 

يكون الحديث حول عملية دهس. 
«الشـاحنة  أن  االحتـالل  جيـش  وزعـم 
انحرفت عن مسـارها يف شـارع شـهد تجمعا 
للمسـتوطنني، وقـد أطلـق الجندي النـار بعد 

شعوره بالخطر». 
كمـا أعلنـت وزارة الصحـة الفلسـطينية، 
األحـد، استشـهاد الشـاب عمـر طـارق عـيل 
السـعدي (24 عامـاً)، أحـد مؤّسـيس كتيبـة 
جنـني التابعة لرسايا القـدس، متأثراً بإصابته 

برصـاص االحتالل، الخميـس املايض يف مخيم 
جنني. 

ونعت القوى الوطنية واإلسـالمية الشـهيد 
عمـر السـعدي، الذي سـيتم تشـييع جثمانه 

عرصاً من أمام مستشفى جنني الحكومي. 
مـن جهتها، نعـت حركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسطني، الشـهيد عمر طارق السعدي (24 
عاماً)، وقالت يف بيانها إن «الشـهيد شهدت له 
ميادين االشـتباك البطولية يف وجه االحتالل»، 
مضيفـًة أن «هـذه الدمـاء الطاهرة سـتزيدنا 
عزيمة وصموداً، وتصعد من انتفاضة شـعبنا 
التي تـرضب جنـود االحتالل ومسـتوطنيه يف 

ُكـّل مكان». 
املقاومـة  للجـان  اإلعالمـي  املكتـب  ودعـا 
يف فلسـطني، الشـعب الفلسـطيني مواصلـة 
«كل  إن  قائـالً  واملقاومـة،  الجهـاد  طريـق 
الجرائـم واملجـازر التـي يرتكبهـا االحتالل لن 
تكـرس عزيمته عن مواجهة آلـة القتل والدمار 

الصهيوني التي تستهدف شعبنا وأرضنا». 
إىل ذلك، قال مسؤول ملف االستيطان شمال 
الضفة الغربية غسان دغلس: إن «مستوطنني 
ارتكبـوا الليلـة املاضيـة، 144 اعتـداء جنوب 

نابلس». 
وأوضـح دغلـس، أن املسـتوطنني حطمـوا 
120 مركبـة من خالل رشـقها بالحجارة عىل 
الطرقـات جنـوب نابلـس، كمـا أحرقوا سـت 
مركبات بشكل كامل يف بلدة مجدل بني فاضل، 

واعتدوا عىل 22 محال تجاريا يف حوارة. 
وأَشـاَر إىل أن االعتـداءات تركـزت يف بلـدات 
وقـرصة،  مادمـا،  وبوابـة  حـوارة،  وقـرى: 

وجوريش، ومجدل بني فاضل. 
اعتـداءات  تصاعـد  مـن  دغلـس  وحـذر 
املسـتوطنني ضد املواطنني يف أنحاء متفرقة يف 
الضفة، منوًِّها إىل أن هناك مؤرشات عىل ازدياد 
وترية الهجمات، والقيـام بأعمال إرهابية ضد 

املواطنني الفلسطينيني وممتلكاتهم. 
وأحرق مسـتوطنون، الليلـة املاضية، منزال 
ومركبـة، يف بلدة ترمسـعيا، شـمال رشق رام 

الله. 
كمـا أغلـق عـدد مـن املسـتوطنني بحماية 
قوات االحتالل شارع السـهل يف البلدة، وقاموا 
بحـرق مركبة، وامتـد الحريق منهـا إىل املنزل 
املجـاور الـذي يعـود للمواطن عودة شـحادة 
جبـارة، إضافة إىل تحطيم مركبـة أُخرى تعود 
ألحـد املواطنني من قرية دومـا جنوب نابلس، 
وتكسري منزل آخر يعود للمواطن سمري جمعة 

حزمة. 
كذلك، اقتلع مستوطنون، األحد، 200 غرسة 
زيتـون، يف أرايض قريـة عقربـا ومجـدل بني 

فاضل، جنوب نابلس. 
وأَفـاد رئيـس بلدية عقربا صـالح جابر، أن 
املسـتوطنني بعدما أحرقوا ست مركبات الليلة 
املاضية يف مجدل بني فاضل، أقدموا عىل اقتالع 

200 غرسة زيتون تعود ملواطنة من القرية. 

عظغئ: املظطصُئ ذاعئٌئ إىل تخسغث غري طسئعق

الساطري: ظآّضـُث لقتاقل أن طسادلَئ الخراع صث اخاّطئ بسث السمطغات الفطسطغظغئ

حعغثان شطسطغظغان وتخاُسُث وترية اساثاءات املساعذظني

 : طاابسات
لحركـة  السـيايس  املكتـب  رئيـس  أّكــد 
«حمـاس» إسـماعيل هنيـة، أمـس األول، أّن 
مسـبوق،  غـري  تصعيـد  إىل  ذاهبـة  املنطقـة 
فاملواجهة مـع االحتالل «اإلرسائييل» لن تبقى 
داخل السجون، وشـعبنا الفلسطيني لن يرتك 

أبناءه األرسى وحيدين يف املواجهة. 
أّن  صحفـي،  ترصيـح  يف  هنيـة  وأوضـح 
مصلحة السجون الصهيونية تشّن بتوجيهات 
مـن اإلرهابـي وزير األمـن الداخـيل بن غفري 

حملـة قمـع متواصلـة منـذ يـوم، أمس ضد 
األرسى يف عدد من السجون «اإلرسائيلية». 

وشـّدد هنيـة، عـىل أّن عملية القمـع التي 
يتعـّرض لهـا األرسى يف هـذه اللحظات تدخل 
ضمـن خطة إرهابية منّظمة تندرج يف سـياق 
نتنياهـو  حكومـة  يف  عليهـا  ُمتفـق  أجنـدة 
ويقودهـا وزيـر «األمـن الداخـيل» يف حكومة 
االحتالل بـن غفري، والتي عـّرب عنها بمواقفه 
خالل األيّـام املاضيـة بتكريمه الجنـدي قاتل 
الطفـل الشـهيد «محمـد عـيل» يف شـعفاط، 
وإشـادته بقتل أبناء شـعبنا يف جنني، وقمعه 

لجماهـري شـعبنا التـي اسـتقبلت األسـريين 

البطلني كريم وماهـر يونس بعد تحّررهم من 

األرس وقضائهم 40 عاماً يف سجون االحتالل. 

وأّكـد هنيـة، أّن املنطقة ذاهبـة إىل تصعيد 

غـري مسـبوق، فاملواجهـة لـن تبقـى داخـل 

السـجون، وشعبنا الفلسطيني لن يرتك أبناءه 

األرسى وحيدين يف املواجهة. 

ودعـا، ُكــّل قـادة العالم والشـعوب الحرة 

التدخل لوقف جرائم بن غفري وحكومة اليمني 

الفايش، فالعالم أمام اختبار حقيقي. 

 : وضاقت
أدان رئيـُس تحالـف الفتـح، هـادي 
التـي  العدوانيـة  «األعمـال  العامـري 
دأبت سـلطات االحتالل الصهيوني عىل 
ارتكابهـا بحـق الشـعب الفلسـطيني 

الشقيق». 
وحّمـل العامري، يف بيـان له، الكيان 
الصهيونـي والداعمـني لـه مسـؤولية 

التطورات األخرية. 

بـه  يقـوم  «مـا  أن  البيـان  وأّكــد 
أعمال  مـن  الشـجعان  الفلسـطينيون 
مقاومـة، هو حـق طبيعـي ومرشوع 
وانتهَكـت  أرضـه  اسـتبيَحت  لشـعب 
حقوقـه من كيان غاصب متماٍد يف غيه 

وعدوانه واستهتاره». 
وأَشـاَر إىل «التطـور النوعـي الكبري 
الذي طرأ عـىل الفعل املقاوم من ناحية 
ذلك رسـالة  األُسـلُـوب واملكان»، معداً 
بالغة للمحتّل عليـه أن يدركها، وتعني 
أن معادلـة الـرصاع قـد اختلـت يف غري 

مصلحته. 
وتوالت اإلدانـات العراقية منذ، أمس 
اإلرسائيليـة  االعتـداءات  جـّراء  األول، 
عـىل الفلسـطينيني يف جنـني والقدس، 
َحيُث دعا رئيس هيئة الحشـد الشعبي 
العراقي، فالح الفياض، املجتمع الدويل 
جرائـم  تجـاه  مسـؤولياته  تحمـل  إىل 
الشـعب  بحـق  اإلرسائيـيل  االحتـالل 

الفلسطيني. 
وأدان رئيس هيئة الحشـد الشـعبي 
«بأشـد العبـارات هـذه الجرائـم، التي 

الشـعب  بحـق  الصهاينـة  يرتكبهـا 
الفلسطيني الشقيق». 

لحركـة  العـام  األمـني  دعـا  كذلـك 
العراقيـة  الحـق»  أهـل  «عصائـب 
«املقاومـني  الخزعـيل  قيـس  الشـيخ 
األحـرار يف العالم إىل مسـاندة املقاومة 

الفلسطينية». 
وأدانـت وزارة الخارجيـة العراقيـة، 
اإلرسائيـيل  االحتـالل  اقتحـام  أمـس، 
املحتّلـة،  فلسـطني  يف  جنـني  مخيـم 
مجـددًة موقفها الثابـت واملبدئّي تجاه 

بـارك  فيمـا  الفلسـطينية،  القضيّـة 
حزب الله - العراق للمقاومة والشـعب 
الفلسـطينيَّني العمليات الفدائيّة «التي 
أرعبت جنود االحتـالل، وزلزلت األرض 

من تحت أقدامهم». 
بعـد  جـاءت  العراقيـة  اإلدانـات 
عىل  املتكـّررة  اإلرسائيليـة  االعتـداءات 
الفلسـطينيني آخرها استشـهاد شاب 
فلسـطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية 
يف مسـتوطنة «كدوميم» رشق قلقيلية 

اليوم. 

ُإ بالاظثغث  تاخام غرتِّ
السسعدّي بسمطغئ الصثس

 : وضاقت
 

رّحـب الحاخـاُم يوسـيف ازرزار، حاخام حـي «نافيه 
يعقـوف» يف القـدس الرشقيـة، بتنديـد وزارة الخارجيـة 
السـعوديّة، بالهجـوم الـذي تعـرض له كنيـس «عطريت 

اڤراهام» يف الحي، ونفذه الشهيد املقديس خريي علقم. 
وقـال الحاخـام يف مقابلة متلفزة: إنه «سـعيد بالتنديد 
ا ويبعـث برسـالة إيجابيـة  السـعودّي، هـو مهـم ِجــدٍّ
للجميع»، وأضاف: «من الجيد أنهم أصدروا بيان الشـجب 

واالستنكار». 
ونقلـت القناة عـن ازرزار (52 عاماً) زعمـه: أنه «نهى 
املتظاهريـن اإلرسائيليـني الذيـن تجمعوا قبالـة الكنيس 
بعد انتهاء عطلة السـبت، املقدس لـدى اليهود، عن ترديد 
شـعارات عنرصيـة تطالب باالنتقـام»، واعتـرب أن مقتل 
7 أشـخاص يف العمليـة «مقـًدرا مـن الـرب، الـذي يريـد 
أن يمتحننـا، لنعـود إىل الطريـق الصحيـح»، طالبـا مـن 

املتظاهرين إخالء التظاهرة والعودة إىل البيوت. 
ورغم عدم وجود عالقات دبلوماسية رسمية كاملة بني 
«إرسائيل» والسـعوديّة، إال أن الرياض اسـتنكرت العملية 

بدعوى أنها ُوّجهت إىل مكان عبادة. 
ووضع رئيس الحكومة «اإلرسائيلية» بنيامني نتنياهو، 
التطبيـع مـع السـعوديّة، هدفا رئيسـيا له يف السياسـية 

الخارجية. 
وشـهدت السـنوات األخرية تقاربا بني الطرفني، إال أنه 
يبقـى رسيًا بعيـًدا عن األضـواء، وأبرمـت اململكة صفقة 
مـع الكيان ومـرص برعايـة أمريكية، سـمحت بموجبها 
للخطـوط الجويـة «اإلرسائيليـة»، بتسـيري رحالتهـا من 
اجوائها، مقابـل موافقة «إرسائيلية» عـىل تعديل الرقابة 

األممية عىل جزيرتي تريان وصنافري يف البحر األحمر. 

الثشاُع اإلغراظغئ: إشحاُل 
عةعم سطى طةمع لطخظاسات 

الثشاسغئ يف أخفعان
 : وضاقت

أعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات املسلحة اإليرانية عن 
تعرُِّض أحـد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة 
يف أصفهان، مساء السـبت، لهجوٍم فاشٍل بأجسام طائرة 
صغرية أُصيب أحدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع، فيما 

انفجر االثنان اآلخران بعد وقوعهما يف فخاخ دفاعية. 
مجمعـات  أحـد  يف  وقـع  الـذي  االنفجـار  أعقـاب  ويف 
الصناعـات الدفاعيـة يف أصفهـان، قالت الـوزارة يف بيان 
«هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت، نحو الساعة 
23:30 بالتوقيت املحيل (نحـو 20:00 بتوقيت غرينتش)، 
َحيـُث تم بنجـاح يف ضوء التمهيـدات والتدابـري الدفاعية، 

إحباط هذا الهجوم الذي شن بأجسام طائرة صغرية». 
َوأََضــاَف البيان: «هذا الهجوم الفاشـل لم يسـفر عن 
وقـوع ضحايـا ولحقـت أرضار طفيفة بسـقف املصنع، 
والتـي بفضـل الله لم تتسـبب يف إحـداث خلـل يف معدات 

ومهمات املجمع». 
وأّكـد البيان أن «وزارة الدفاع وإسـناد القوات املسلحة 
تطمنئ الشـعب اإليرانـي األبي أن أنشـطة مراكزنا إلنتاج 
القدرات واألمن ستسـتمر برسعـة وجدية، ولن يكون ملثل 
هـذه اإلجراءات العمياء تأثري عىل اسـتمرار مسـرية تقدم 

البالد». 
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ضطمئ أخغرة

الطشُئ العتغثُة الاغ 
غفعُمعا السثّو

طتمعد المشربغ
 

النظـاَم  أن  الجميـُع  يعلـُم 

السـعوديَّ ليس سـوى أَداة بيد 

مطامـُع  لديهـا  التـي  أمريـكا 

كبرية يف اليمن واملنطقة يصُعُب 

التخـيل عنهـا، وقـد عملت عىل 

يف  السـعوديّة  املطامـع  تغذيـة 

اليمن منذ عقـود حتى أصبحت 

املطامـُع واملصالـح األمريكيـة 

السعوديّة واحدة. 

ومـن الصعـب بل املسـتحيل 

إقنـاُع أمريـكا والسـعوديّة بالتخيل عن تلـك املطامع أَو حتى 

جعلهـا مصالح مرشوعـة باملفاوضات السياسـية والقوانني 

الدولية التي ال تعرتف إال بحق من يمتلك القوة، وهذا ما تدركه 

القيادة السياسية وما كان يدركه السيد القائد الشهيد حسني 

بدر الدين الحوثي -سـالم الله عليه- وقد تم السعُي إىل امتالك 

الوسـيلة الوحيدة القادرة عىل جعل أمريكا والسعوديّة تتخىل 

عن تلك املطامع غري املرشوعة يف اليمن وهي القوة العسكرية 

التي تستطيع أن تجعَل من ال يفهم يفهم. 

وقـد بـدأ الشـهيد القائـد بوضـع املـرشوع واللبنـة األوىل 

واألََساسـية المتـالك تلـك القـوة وتأهيـل األيـادي الصادقة 

واملؤمنة والقوية القادرة عىل بناء واإلمساك بتلك القوة ليأتي 

السـيد القائـد عبدامللك بـدر الدين الحوثي -سـالم الله عليه- 

للبنـاء فوق تلك اللبنة ويرفع البناء فوق أََسـاس متني وقوي، 

وقد بارش العمَل عىل ذلك من اللحظة األوىل المتالك اإلْمَكانيات 

التي كانت بسـيطة للغاية ويف ظل ظـروف صعبة للغاية كان 

أحـد أصعب تلك الظروف العدوان والحصار الكوني عىل بالدنا 

الذي استشعر الرغبة الصادقة لدى قيادة األنصار يف بناء يمن 

جديد مستقل وقادر عىل انتزاع السيادة الوطنية والقضاء عىل 

الَوصاية والهيمنة واألطماع األمريكية السعوديّة يف اليمن. 

وقد كان التَحّرك األمريكي السـعودّي بشكٍل رسيع وعاجل 

إليقاف ذلـك الحلم اليمني العظيم، لكـن التَحّرك األمريكي لم 

يكن برسعـة وطموح ورغبـة القيادة السياسـية التي كانت 

تسـبق العدوَّ بخطوٍة، معتمدًة عىل اللـه وعدالة القضية ونُبل 

الهدف الذي تسعى إليه. 

وبمسـاعدِة القليِل من املجاهدين الصادقـني أصبح الحلُم 

حقيقـًة، وها نحن اليوم نشـاهُد ثماَر تلـك الُجُهود العظيمة 

واملتمثلـة يف إجبار العـدّو ليأتَي باحثاً عن ُهدنـٍة وعن طاولٍة 

للجلـوس عليها للمفاوضات وهو مجَربٌ؛ بفعل تلك القوة التي 

تتضاعف وتتطور ُكـّل يوم لتصبح قوَة ردع وعقاب ووسـيلًة 

ًدا ويعلم أن ال مجـاَل للتالعب  وحيـدًة يفهـُم لُغتَها العدوُّ جيـِّ

واملراوغة. 

ـاب الحاطغ  د. شآاد سئثالععَّ

تنّوعت األحداُث يف فلسطني املحتّلة خالل العام املايض 

2022م بـني عمليـات فلسـطينية محـدودة واعتداءات 

صهيونية واسـعة كان آخرها عملية النبي يعقوب مساء 

الجمعـة املاضيـة الـذي افتتحت به هـذا العـام رداً عىل 

االعتداء الصهيوني الغاشـم عىل جنـني ونابلس يف األيّام 

املاضية والذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيني، 

فبالرغـم مـن الصلـف الصهيونـي واسـتخدامه ملختلف 

الوسـائل غـري املرشوعـة إىل جانـب اسـتخدامه للقـوة 

املفرطة يف مواجهة الشعب الفلسـطيني االعزل منذ عام 1948م حتى 

اليـوم، إالَّ أن هذا الشـعب لم يستسـلم واسـتمر يف مقاومته لالحتالل 

الصهيوني الغاشم بكل الوسائل املتاحة. 

ففي مسـاء الجمعة املاضية نفذ أحد األبطال الفلسـطينيني عملية 

بطولية يف حي النبي يعقوب يف القدس املحتّلة أسفرت عن مقتل سبعة 

صهاينـة وجرح آخرين، وقد كشـفت هـذه العملية القنـاع عن الوجه 

الحقيقـي للدول التـي تدَّعي حرصها عـىل حماية املدنيـني كما فعلت 

يف إيـران مؤّخـراً وعىل رأس هـذه الدول أمريـكا ومن يـدور يف فلكها، 

فقـد كانت هذه الدول تسـارع للدعوة إىل ضبط النفـس عندما يرتكب 

العدّو الصهيوني جريمة يف حق الفلسـطينيني مثلما حدث خالل العام 

املايض يف نابلس وجنيني، وعندما ينفذ فلسـطيني عملية ولو بسـيطة 

رداً عـىل االعتـداءات الصهيونية تنهال اإلدانات مـن ُكـّل حدب وصوب 

كما حـدث يف عمليـة النبي يعقـوب، ففي هـذه العملية 

سارعت الكثري من دول العالم «الحر» كما تسمي نفسها 

إىل إدانـة العمليـة وإعـالن تفهمها لدفـاع الصهاينة عن 

أنفسـهم، َحيُث أصدرت أمريكا بياناً يوضح موقَفها من 

العملية احتوى عىل اإلدانة والتفهم وااللتزام بأمن الكيان 

الصهيونـي، ولم تكتـِف بذلك بل خـرج بايدن يف ترصيح 

متلفز أضاف فيه أن هذه العملية تعترب اعتداًء عىل العالم 

الحـر، وتبعه يف هذا املوقف االتّحاد األُوُروبي ودول عديدة 

منها السـعوديّة التي أدانـت قتل «املدنيني» واإلمـارات التي أدانت هذه 

العملية واعتربتها «عملية إرهابية». 

لـم تتعـرَِّض املواقـُف املذكـورة للظلـم الـذي يتعـرض له الشـعب 

الفلسـطيني عىل مدى نصف قرن ابتداًء من احتالل أرضهم وتعرضهم 

للقتل والتنكيل، ُمروًرا بمنعهم من العيش الطبيعي من خالل سـجنهم 

وحصارهـم داخـل األرايض املحتّلـة، ُوُصـوالً إىل مصـادرة ممتلكاتهم 

وتهديـم بيوتهـم ومنعهم مـن التعبري عـن قضيتهم العادلـة، ويف هذا 

اإلطـار وصل الشـعُب الفلسـطيني إىل قناعة أن السـالَم أُكذوبٌة كربى 

لـن تُعيَد لهم حقوَقهـم، وأن الذي يجعُل العالَم ينصـُت لهم هو طريُق 

املقاومة والجهاد الذي حث عليه اللُه سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم. 

ارتثاداُت سمطغئ الظئغ غسصعب الئطعلغئارتثاداُت سمطغئ الظئغ غسصعب الئطعلغئ


