يف بيان لها ..القوات املسلحة اليمنية :

نعلن اإللتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية
اسبوعية
سياسية  .عامة

األثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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أعلنت القوات املسلحة اليمنية
االل�ت��زام ب��ال��وق��ف ال�ش��ام��ل للعمليات
العسكرية ،بدخول الهدنة اإلنسانية
والعسكرية حيز التنفيذ.
وق ��ال ��ت ال� �ق� ��وات امل �س �ل �ح ��ة يف ب �ي��ان
ل� �ه� ��ا "ب� � ��دخ� � ��ول ال � �ه� ��دن� ��ة اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
وال �ع �س �ك ��ري ��ة ح �ي ��ز ال �ت �ن �ف �ي ��ذ ،ن�ع�ل��ن
ال�ت��زام�ن��ا ب��ال��وق��ف ال�ش��ام��ل للعمليات
العسكرية طاملا استمر الطرف اآلخر
بذلك".

www.26september.net
تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

يف املحارضة الرمضانية الثانية

يف كلمة للرئيس املشاط بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك

قائد الثورة :عندما نلتزم بالتقوى ننهض مبسؤولياتنا التي ح َّملنا الله إياها لن نألو جهد ًا من أجل كسر وإنهاء احلصار الظالم

نتوجه بالتهنئة لشعبنا اليمني واملرابطني في اجلبهات ورجال القوات املسلحة واألمن
نشيد مبا مت تنفيذه من مبادرات ملساعدة املواطنني وتخفيف األعباء املعيشية عنهم
هنأ فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل أبناء الشعب اليمني العظيم يف
الداخل والخارج ،وأبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال األمن البواسل ،وأبناء األمة العربية واإلسالمية
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأشار الرئيس املشاط يف خطاب له بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك 1443ه� ،إىل أن من أهم ما يجب االهتمام
به يف شهر رمضان هو املواساة ،والعناية بالفقراء واملساكني واملحتاجني ،والغوث للملهوفني.
وأكد أن الحصار الظالم املفروض عىل اليمن بإشراف أمرييك وبريطاين كان وما يزال هو السبب الرئييس للمعاناة
غري املسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني الذي تشتد وطأته للعام الثامن عىل التوايل.
تفاصيل ص 2

التقوى تشمل االلتزام جتاه ما أمرنا الله به ،من مسؤوليات وأعمال
الكثير من الناس قد يتجه لفعل اخلير في مجال معني مثالً ،وقد ال يكون ملتزم ًا بتقوى الله

تفاصيل ص 3

خالل زيارته التفقدية للمرابطني يف محور نجران..

وزير الدفاع :على دول العدوان استيعاب معطيات املرحلة الراهنة

هدنة
"جروندبرج"

احتياطات ومالحظات
سياسية !!
ص 04

الس ـ ــالم  ..ورم ـ ـ ــال
بني سعود املتحركة
عبدالرحم مراد

يف إطار الحفاظ عىل الجهوزية القتالية العالية ،وتفقد األوضاع يف خطوط التماس األوىل واملواقع املتقدمة التي يرابط فيها املقاتلون األبطال واملجاهدون الشجعان منتسبو
الجيش واللجان الشعبية ،واالطالع عىل أحوالهم وتلمس همومهم والحرص عىل توفري كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما من شأنه تعزيز مستوى الثبات والصمود
واليقظة العالية واالستعداد الكامل للتعامل مع أي ظرف طارئ قد يحدث إذا ما نكث العدو بالهدنة اإلنسانية والعسكرية ونقض اتفاقية وقف األعمال العسكرية ..يف هذا
اإلطار وهذا السياق جاءت زيارة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ،التفقدية للمواقع املتقدمة وخطوط التماس األوىل التي يرابط فيها املجاهدون األبطال يف
جبهة محور نجران ،وكذا االطالع عىل أحوال املقاتلني الشجعان يف محور همدان بن زيد.
تفاصيل ص 4

ص 06

شذرات
رمضانية

ص 14

محليات
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في كلمة للرئيس املشاط مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

لن نألو جهد ًا من أجل كسر وإنهاء احلصار الظالم وتأمني حصول شعبنا على كامل حقوقه

نتوجه بالتهنئة لشعبنا اليمني واملرابطني في اجلبهات ورجال القوات املسلحة واألمن

نشيد مبا مت تنفيذه من مبادرات ملساعدة املواطنني وتخفيف األعباء املعيشية عنهم

ندعو كافة مؤسسات الدولة لتوسيع خدماتها وإطالق املبادرات التي ستعزز التكافل االجتماعي لتعم أكبر قدر من احملتاجني

ي �ج��ب ات �خ ��اذ اإلج� � ��راءات
التي متنع التالعب باألسعار
ون � ��دع � ��و ال � �ق � �ط� ��اع اخل � ��اص
والتجار للقيام مبسؤولياتهم
جتاه شعبهم
هنأ فخامة املشري الركن مهدي املشاط
رئيس املجلس السيايس األعىل أبناء الشعب
اليمني العظيم يف الداخل والخارج ،وأبطال
الجيش واللجان الشعبية ورجال األمن
البواسل ،وأبناء األمة العربية واإلسالمية
بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأشار الرئيس املشاط يف خطاب له بمناسبة
حلول شهر رمضان املبارك 1443هـ ،إىل أن
من أهم ما يجب االهتمام به يف شهر رمضان
هو املواساة ،والعناية بالفقراء واملساكني
واملحتاجني ،والغوث للملهوفني.
وأكد أن الحصار الظالم املفروض عىل اليمن
بإشراف أمرييك وبريطاين كان وما يزال هو
السبب الرئييس للمعاناة غري املسبوقة التي
يعيشها الشعب اليمني الذي تشتد وطأته
للعام الثامن عىل التوايل.
فيما ييل الخطاب:

ن�ب��ارك للشعب الفلسطيني
امل�ج��اه��د وف�ص��ائ�ل��ه العمليات
ال �ب �ط��ول �ي��ة ال� �ت ��ي ه � ��زت ك �ي��ان
العدو اإلسرائيلي وأكدت إرادة
الشعب الفلسطيني

ندين جرائم العدو اإلسرائيلي في جنني وغيرها وجندد التأكيد
على موقفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني

أت ـقــدم بــأطـيــب الـتـهــاين وأح ــر الـتــريـكــات إىل كــافــة أبـنــاء
شعبنا اليمني العظيم يف الداخل والخارج ،وإىل أبطال
الجيش واللجان الشعبية ورجــال األمــن الـبــواســل ،وإىل
أب ـن ــاء أم ـت ـنــا ال ـعــرب ـيــة واإلس ــالم ـي ــة ب ـم ـنــاس ـبــة ح ـل ــول شـهــر
رمضان املبارك ،شهر الرحمة والركة والغفران ،وشهر
الصر ،وشهر القرآن ،والذي يعتر محطة سنوية للتزود
بالتقوى ،وتزكية النفس ،وارتقاء القيم اإلنسانية.
وإن من أهم ما يجب االهتمام به يف شهر رمضان املبارك
هــو املــواســاة ،والـعـنــايــة بــالـفـقــراء واملـســاكــني واملحتاجني،
والغوث للملهوفني.
شعبنا اليمني العزيز:
ك ـ ــان وم ـ ــا ي ـ ــزال ال ـح ـص ــار ال ـظ ــال ــم امل ـ ـفـ ــروض ع ــىل ب ـلــدنــا
بــإشــراف أمــريــيك وبــريـطــاين هــو السبب الرئييس للمعاناة

غــري املـسـبــوقــة الـتــي يـعـيـشـهــا شـعـبـنــا وال ــذي تـشـتــد وطــأتــه
للعام الثامن عىل التوايل.
إنه ورغــم كل املبادرات املنصفة والعادلة التي قدمناها
وال ـتــي أثـبـتــت حــرصـنــا عــىل ال ـســالم وح ـســن ال ـجــوار لكنها
لألسف قوبلت بالتعنت واملماطلة وعــدم االستجابة من
قبل دول الـعــدوان ومــن يقف وراءه ــا ،لنؤكد لكل أبناء
شـعـبـنــا أنـنــا بــاالسـتـعــانــة بــالـلــه سـنـعـمــل بـكــل جـهــد إلنـهــاء
الحصار واستعادة حقوق شعبنا املشروعة يف الحصول
عــىل ال ـغــذاء والـ ــدواء وال ــوق ــود دون أي ق ـيــود ،وسيعلم
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أيها اإلخوة واألخوات:
إن ـنــا يف ه ــذا ال ـش ـهــر الـفـضـيــل نـشـيــد ب ـمــا ت ــم تـنـفـيــذه مــن
مـبــادرات تهدف إىل مساعدة املواطنني وتخفيف األعباء
املعيشية عليهم نتيجة احتجاز سفن املشتقات النفطية
والحصار الظالم عىل الشعب اليمني للعام الثامن عىل
الـ ـت ــوايل ،ك ـم ـش ــروع م ـت ـكــاف ـلــون ،و"س ـق ـي ــا" ،و"ال ــرغ ـي ــف

الخريي" ،واإلفراج عن أكرث  1500من الغارمني.
وإننا ندعو كافة مؤسسات الدولة إىل توسيع خدماتها
كل فيما يخصها ،والعمل عىل إطالق العديد من املبادرات
التي ستعزز التكافل االجتماعي والرتابط بني أبناء شعبنا
لتعم أكر قدر ممكن من املحتاجني.
ك ـ ـمـ ــا ن ـ ــدع ـ ــو ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــار إىل الـ ـقـ ـيـ ــام
ب ـم ـســؤول ـيــات ـهــم ت ـج ــاه مـجـتـمـعـهــم واإلسـ ـه ــام يف تـخـفـيــف
مـعــانــاتـهــم ،فــالـتـجــارة مــع الـلــه هــي الـتـجــارة الــرابـحــة التي
ال تعرف الخسران.
شعبنا اليمني العزيز:
إننا نعلم أن الحصار واملـتـغــريات الــدولـيــة تمثل السبب
الرئييس يف ارتـفــاع األسـعــار ،إال أننا نوجه وزارة الصناعة
والـ ـتـ ـج ــارة وأجـ ـهـ ــزة الـ ــدولـ ــة امل ـع ـن ـيــة وال ـس ـل ـط ــات املـحـلـيــة
باليقظة والنزول امليداين الفعال ملراقبة األسعار ،واتخاذ
اإلج ــراءات الـصــارمــة والــالزمــة ملنع أي مـحــاوالت للتالعب
بــاألسـعــار بــالـشـكــل الــذي يحقق الـهــدف يف الــواقــع وليس

ملجرد االستعراض اإلعالمي.
ونـ ــدعـ ــو الـ ـغ ــرف ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة يف ال ـع ــاص ـم ــة
وامل ـحــاف ـظــات إىل الـتـنـسـيــق م ــع وزارة الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة
لتنفيذ تلك املهمة بما يحفظ للتجار حقوقهم ،وحماية
املواطنني من جشع بعض التجار.
ويف ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام :ن ـ ـب ـ ــارك ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي امل ـج ــاه ــد
وفـصــائـلــه امل ـقــاومــة الـعـمـلـيــات الـبـطــولـيــة الـتــي ه ــزت كـيــان
ال ـعــدو اإلســرائ ـيــيل ،وأك ــدت إرادة الـشـعــب الفلسطيني
الصلبة يف مواجهة املحتل بكل الوسائل املتاحة ،وندين
جرائم االحتالل اإلسرائييل التي ارتكبها يف جنني وغريها
من املدن الفلسطينية ،وبهذه املناسبة نجدد التأكيد عىل
مــوقــف ال ـج ـم ـهــوريــة الـيـمـنـيــة ال ـثــابــت إىل جــانــب الـشـعــب
الفلسطيني.
ونجدد اإلدانــة لكل أشكال التطبيع والتآمر مع العدو
الـصـهـيــوين ،ونـعـتــر ال ـل ـقــاءات الـتـطـبـيـعـيــة مـعــه مــن قبل
ب ـع ــض األن ـظ ـم ــة خ ـي ــان ــة ت ـت ـط ـلــب م ــن ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة
واإلسالمية كافة أن تتصدى لها انتصارا للقضية املركزية
فلسطني.
الرحمة للشهداء
والشفاء للجرحى
والفرج لألسرى
تحيا الجمهورية اليمنية.

الرئيس املشاط يهنئ قادة الدول
العربية واإلسالمية بحلول شهر رمضان

ـان إىل إخــوانــه قــادة الــدول
بعث فخامة املـشــري الــركــن مـهــدي املـشــاط رئـيــس املجلس الـسـيــايس األعــىل ،بــرقـيــات تـهـ ٍ
العربية واإلسالمية ،بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك.
وأعــرب الرئيس املـشــاط يف الــرقـيــات ،عــن أحــر التهاين وتمنياته الصادقة لهم بموفور الصحة ولشعوبهم اطــراد
التقدم واالزدهار.
وأشار إىل أهمية هذه املناسبة املباركة وما تجسده من مواعظ إيمانية لتحقيق الصالح يف الدنيا واآلخرة ،والعمل
عىل ترسيخ الوعي بني شعوبنا ثقافياً واجتماعياً وسياسيا بما من شأنه توحيد أمتنا يف مواجهة أعدائها ..سائال الله
عز وجل أن يسود األمة العربية واإلسالمية اإلخاء والنأي عن كل شقاق وتطرف وغلو لتكون خري أمة أخرجت للناس.
واخـتـتــم الــرئـيــس املـشــاط ،الــرقـيــات بــالـتـضــرع إىل الـلــه الـعــيل الـقــديــر أن يعيد هــذه املـنــاسـبــة الــروحــانـيــة وقــد تحقق
للشعوب العربية واإلسالمية كل ما تصبو إليه من عزة وازدهار.

العجري :بسبب تعنت قوى العدوان ودخول شهر رمضان مت التوصل إلى الهدنة املؤقتة
أوضح عضو الوفد الوطني عبدامللك العجري أن الهدنة ال تلبي الحد األدىن من متطلباتنا
وهدفنا هو الرفع الكامل للحصار وكل اإلجراءات التي تمس حياة املواطنني ..مضيفا انه
بسبب التعنت الذي واجهه الوفد الوطني من تحالف العدوان يف املسائل االقتصادية وعدم
دخول املشتقات واقرتاب شهر رمضان تم التوصل إىل هذه الهدنة املؤقتة.

وقــال الـعـجــري :تـحــالــف الـعــدوان يــركــز عــىل الـحـصــار لخنق الـشـعــب اليمني بعد
إخـفــاقــه عسكريا وسـيــاسـيــا فلجأ إىل الـحــرب االقـتـصــاديــة والـتـجــويــع” ..مــوضـحــا أن
ه ــذه الـهــدنــة ت ــأيت لـتـخـفـيــف املـعــانــاة عــن شـعـبـنــا والـتـمـهـيــد لـلــرفــع الـشــامــل لـلـحـصــار
والوصول إىل حل نهايئ”.

محافظ املهرة يحذر من مخططات قوى االحتالل في نهب ثروات احملافظة

من وعي محاضرات السيد القائد الرمضانية
احملاضرة األولى
عبدالفتاح حيدرة
ب ـ ــدأت مـ ـح ــاض ــرات ال ـس ـي ــد ال ـق ــائ ــد
الرمضانية للعام الجديد 1443هـ،
وال ـ ـت ـ ــي ب ـ ـ ــدأت بـ ـت ــذك ــري أبـ ـ ـ ــواب ال ـل ــه
سبحانه وتعاىل لإلصالح والتقوى،
وكـيـفـيــة تـهـيـئــة الـلــه اإلن ـســان لـلـتــذكــر
واالس ـت ـق ــام ــة واالرت ـ ـق ـ ــاء األخ ــالق ــي،
وه ـ ـ ــذه ال ـت ـه ـي ـئ ــة الـ ــربـ ــان ـ ـيـ ــة ،وش ـه ــر
رمضان محطة تهيئة للصفاء النفيس
و الـ ــذهـ ـنـ ــي ،وه ـ ــي فـ ــرصـ ــة ل ـل ـتــذكــري
وال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى ال ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـف ــع املـ ــؤمـ ـنـ ــني،
والـ ـغـ ــايـ ــة املـ ــرجـ ــوة مـ ــن الـ ـصـ ـي ــام هــي
التقوى وهذا له عالقة كرى بالقرآن
الـكــريــم  ،وال ـتــذكــري بــال ـقــرآن بــالـتــدبــر
وال ـت ــأم ــل وال ـت ـق ـي ـيــم ألن ـف ـس ـنــا ،ورك ــز
حديث املحاضرة األوىل حول الغاية
املــرجــوة مــن الـصـيــام وه ــي الـتـقــوى ،
وهــي الثمرة العملية والرتبوية التي
تـقــي اإلنـســان مــن األعـمــال الـسـيـئــة و
نتائجها السيئة..
إن الكثري من األزمــات واالختالالت
االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة ن ـت ـي ـج ـت ـه ــا اخـ ـت ــالل ــني،
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــالل األول ه ـ ـ ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــايص،
واالخ ـ ـت ـ ــالل الـ ـثـ ــاين هـ ــو ال ـع ـق ــوب ــات،
ومـ ـص ــدر ال ـش ــر يف هـ ــذه ال ـح ـي ــاة هــي
األعـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـسـ ـيـ ـئـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـق ـ ــوى ه ــو
ال ـســالح الــوحـيــد ال ــذي يـقــي اإلن ـســان

مـ ــن ه ـ ــذه األع ـ ـم ـ ــال ،وم ـ ــا ي ـن ـت ــج عــن
اإله ـم ــال وال ـت ـق ـصــري وال ـت ـفــريــط الـتــي
تساعد األشرار واملفسدين عىل إيذاء
الجميع ،ولذلك يجب أن نستحضر
م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــزيك الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــس واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام ـ ــة
ال ـن ـف ـس ـي ــة ،والـ ـتـ ـقـ ــوى يـ ــرتتـ ــب ع ـل ـيــه
األجر والخريات وهو الثمرة العملية،
واالهتمام بهدى الله يجعل اإلنسان
ي ـك ـت ـس ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــوى ،وال ـ ـت ـ ـقـ ــوى ه ـنــا
ت ـع ـن ــي ان ي ـق ــي اإلنـ ـسـ ــان ن ـف ـس ــه مــن
األع ـ ـم ـ ــال ال ـس ـي ـئ ــة ،وديـ ـ ــن اإلس ـ ــالم
نـعـمــة عـظـيـمــة ،واملـجـتـمــع املـسـلــم ال
ينقصه اإلقرار واملعرفة بالله والقرآن
والحالل والحرام ،لكن هناك تفريط
وتـ ـج ــاوز ع ــن ج ـه ــل ب ــأس ــس وث ــواب ــت
واض ـحــة ،ولـكــن يـعـنــي أن مــا ينقص
مجتمعنا املسلم هو التقوى..
أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــزود ب ــالـ ـتـ ـق ــوى ت ــرب ــوي ــا
وعمليا ،حتى ننجو من العقوبات،
واك ــر ث ـمــرة لـلـتـقــوى هــي الـنـجــاة من
عذاب الله سبحانه يف الدار اآلخرة،
ح ـي ــث يـ ــأيت ال ــوع ـي ــد اإلل ـه ــي القـ ــرتاف
املعايص والتفريط بمهمات وأعمال
أســاسـيــة أمــر الـلــه بـهــا ،والـلــه يــذكــرنــا
يف ال ـق ــرآن ان نـسـعــى جـمـيـعــا التـقــاء
النار بقوله تعاىل ( َيا أَ ُي َّها َّال ِذ َ
ين آمَ ُنوا

َ
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امل ـه ــم يـعـنــي ال ـس ـعــي ال ـع ـمــيل الت ـقــاء
نفسه وأســرتــه مــن الـنــار ،والـخـســارة
الـكــرى آن يـتـهــاون اإلنـســان ويـخــادع
ن ـف ـســه وي ـت ـس ــاه ــل وي ـف ــرط يف بـعــض
املـسـئــولـيــات الـتــي تــوصـلــه لـلـنــار ،وإذا
كانت عواقب التفريط وهوى النفس
هو الخلود يف نار جهنم ،ويف عاجل
الدنيا سبب ما نعانيه هو تفريطنا يف
مسئولياتنا ،وما يواجه اإلنسان من
متاعب سببه أعمال اإلنسان..
يف واق ـ ـ ــع امل ـج ـت ـم ــع املـ ـسـ ـل ــم ه ـن ــاك
الـ ـكـ ـثـ ــري م ـ ــن املـ ـ ـعـ ـ ــايص ،ول ـ ـكـ ــن ال ـل ــه
يــؤخــر الـعـقــاب ،وهــي رحـمــة واسعة
مـ ــن ال ـ ـلـ ــه ،حـ ـت ــى ي ـن ـي ــب ال ـ ـنـ ــاس إىل
الـلــه والــرجــوع إلـيــه ،طــريــق الـخــالص
وس ـب ـي ـل ــه هـ ــو الـ ــرجـ ــوع إىل الـ ـلـ ــه ،مــا
ن ـع ــان ـي ــه الـ ـي ــوم ي ــدف ـع ـن ــا إىل ال ــرج ــوع
العميل إىل الله ،الرجوع الذي نتفقد
فـيــه أنـفـسـنــا م ــا فــرطـنــا ب ــه  ،الــرجــوع
ال ـ ـ ــذي فـ ـي ــه تـ ـضـ ــرع وت ـ ــوب ـ ــة وإصـ ـ ــالح
لــواقــع الـعـمــل والـقـصــور يف الـعـمــل،
ه ـ ــذا ال ـ ــرج ـ ــوع ي ـق ـب ـل ــه ال ـ ـلـ ــه ،وثـ ـم ــرة

ولفت إىل أن سماح قوى العدوان يف هذه الهدنة بدخول السفن النفطية دليل
عــىل أنـهــم يـقـفــون خـلــف مـعــانــاة شعبنا االقـتـصــاديــة  ..مــؤكــدا أن تـحــالــف الـعــدوان
أوقف السفن النفطية تعسفا ودون أي مرر واليوم ظهر للجميع أنهم يستغلونها
للضغط السيايس.

قبائل املهرة ومكوناتها السياسية باتوا اليوم
أكثر دراية ومعرفة مبخططات دول العدوان
الـتـقــوى الـعـظـيـمــة يف الـحـيــاة األبــديــة
هـ ــي ال ـج ـن ــة ،ولـ ـل ــوص ــول إىل ال ـج ـنــة
البــد مــن الـتـقــوى ،وهــذه هــي الـثـمــرة
الـعـظـيـمــة ،وبـ ــدون ال ـت ـقــوى وال ـســري
وراء م ــزاج ال ـن ـفــس ،ف ـســوف يخسر
ه ــذه ال ـث ـم ــرة ال ـع ـظ ـي ـمــة ،ويف الــدن ـيــا
ف ــإن ال ـلــه م ــع ال ــذي ــن ات ـق ــوا يـنـصــرهــم
وي ــرع ــاه ــم ب ــرع ــاي ـت ــه ال ـش ــام ـل ــة ،مـمــا
يـعـنــي أن ــك اذا اتـقـيــت ال ـلــه لــن تـكــون
وحدك فإن الله معك..
مـ ـ ــن م ـ ـج ـ ــال ال ـ ـت ـ ـق ـ ــوى يف شـ ـ ــؤون
ح ـي ــات ـن ــا ،امل ـس ـئ ــول ـي ــة يف تـ ـق ــوى ال ـل ــه
حق تقاته يف التصدي ملــؤامــرات أهل
الـ ـكـ ـت ــاب ،وه ـ ــذا أمـ ــر إل ـه ــي م ـبــاشــر،
كــذلــك األمــر اإللـهــي يف تـقــوى الـلــه يف
إص ــالح ذات ال ـبــني ،ألن ــه يــرتتــب عىل
ذل ــك م ـف ـســدة جـمــاعـيــة ك ــرى والب ــد
مـ ــن اس ـت ـح ـض ــار الـ ـتـ ـق ــوى يف إصـ ــالح
ذات ال ـ ـب ـ ــني ،كـ ــذلـ ــك االن ـ ـض ـ ـبـ ــاط يف
امل ـعــامــالت املــال ـيــة وال ـب ـعــد عــن الــربــا،
وت ـق ــوى ال ـل ــه يف ال ـت ـع ــاون ع ــىل اإلث ــم
وال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان وخ ـ ــاص ـ ــة يف اس ـت ـم ــال ــة
ال ـب ــاط ــل وال ـع ـص ـب ـي ــات ،وي ـ ــأيت األم ــر
بــالـتـقــوى يف ع ــدم الـتـفــريــط بــالـتـقــوى
أث ـنــاء املــراب ـطــة ،وت ـقــوى أت ـبــاع الـقــرآن
الكريم..

أي حوار يجب أن يكون بني القوى الوطنية املواجهة للعدوان
ودول التحالف مباشرة بعد إيقافهم العدوان ورفع احلصار
حذر محافظ املهرة القعطبي عيل حسني
ال ـ ـف ـ ــرج ـ ــي ،م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ق ـ ـ ــوى االح ـ ـت ـ ــالل
وأدوات ـه ــا يف تـنـفـيــذ مـخـطـطــات نـهــب ثــروات
املحافظة وزعزعة األمن واالستقرار والسلم
االجتماعي.
وأوض ـ ــح امل ـح ــاف ــظ ال ـق ـع ـط ـبــي أن املـجـتـمــع
امل ـ ـ ـه ـ ـ ــري وقـ ـ ـبـ ـ ــائـ ـ ــل امل ـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــة واملـ ـ ـكـ ـ ــونـ ـ ــات
السياسية ،باتوا اليوم أكرث درايــة ومعرفة
ب ـم ـخ ـط ـط ــات دول ال ـ ـع ـ ــدوان وم ـل ـي ـش ـيــات ـهــا
املوالية يف تسهيل نهب ثروات املحافظة.
وأش ــاد بــاملــواقــف املـشــرفــة ألبـنــاء املحافظة
ورفضهم للمشاريع الدخيلة عىل املجتمع
املـهــري  ..مــؤكــداً رفــض أبـنــاء املـهــرة لــدعــوات
حـ ـ ـ ـ ــوار م ـ ـش ـ ـب ـ ــوه يف ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض بـ ـ ــني أدوات
االح ـت ــالل ،وأن ـه ــم ل ــم ي ـن ـخــدعــوا ب ـش ـعــارات
كـ ــاذبـ ــة أط ـل ـق ـه ــا مـ ــن نـ ـفـ ــذوا ال ـ ـع ـ ــدوان عــىل
وطـ ـنـ ـهـ ــم وم ـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ــوا م ـ ـسـ ــؤولـ ــني ع ـ ــن آالف
الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء بلدهم يف
مختلف املحافظات.
وأكد أن أي حوار يجب أن يكون بني القوى

الوطنية املــواجـهــة لـلـعــدوان ودول التحالف
مباشرة بعد إيقافهم العدوان ورفع الحصار
وااللـ ـتـ ــزام ب ـع ــدم ال ـتــدخــل يف شـ ــؤون الـيـمــن
واح ـ ـ ــرتام س ـي ــادت ــه  ..م ـب ـي ـن ــاً أن امل ـش ــارك ــة يف
مـشــاورات تعقد يف بلد هو أســاس العدوان
عــىل اليمن يمثل طمساً لجرائم وانتهاكات
تحالف العدوان عىل اليمن.
وأشـ ــار إىل مــا تـعــرضــت لــه مـحــافـظــة املـهــرة

واليمن بشكل عام ،من عدوان وحصار بري
وجوي وبحري منذ أكرث من سبع سنوات ،ما
تسبب يف أزمة إنسانية لم يشهد لها العالم
مثيل ،يف ظل صمت دويل وأممي معيب.
ودعـ ــا امل ـحــافــظ ال ـف ــرج ــي ،أب ـن ــاء امل ـه ــرة إىل
التنبه ملــؤامــرات ودسائس تحالف العدوان
الـ ــذي ي ـس ـعــى إلي ـج ــاد ث ـغ ــرات ،ي ـن ـقــض مــن
خاللها عىل ما تبقى من ثروات وخريات.
وعـ ـرّج مـحــافــظ امل ـهــرة عــىل م ـب ــادرة رئـيــس
املـجـلــس الـسـيــايس األعــىل  ..مـعـتــراً املـبــادرة
مــدخـ ًـال فـعـلـيــاً ألي م ـشــاورات جــديــة تحقق
تطلعات الشعب اليمني ويف املقدمة وقف
الـ ـع ــدوان ورفـ ــع ال ـح ـص ــار وإنـ ـه ــاء االح ـت ــالل
وعدم التدخل الخارجي يف الشأن املحيل.
ودع ـ ــا دول االحـ ـت ــالل إىل األخ ـ ــذ ب ـم ـبــادرة
الرئيس املشاط ،سيما وأن الشعب اليمني
ال ـيــوم يــدخــل ال ـعــام ال ـثــامــن مــن الـصـمــود،
وهو أكرث ثباتاً وقوة وصالبة ،ويمتلك قوة
ردع اسرتاتيجية يف مواجهة قوى العدوان
واالستكبار.

االثنني

ً
رياال
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نا َي َت َق َّب ُل ال َّل ُه ِمنَ مْ ُ
( ِإ َّ َ
ال َّت ِقنيَ )
في احملاضرة الرمضانية الثانية

قائد الثورة :عندما نلتزم بالتقوى ننهض مبسؤولياتنا التي ح َّملنا الله إياها
التقوى تشمل االلتزام جتاه ما أمرنا الله به ،من مسؤوليات وأعمال

الكثير من الناس قد يتجه لفعل اخلير في مجال معني مثالً ،وقد ال يكون ملتزم ًا بتقوى الله

العمل الصالح يرتبط بالتوجيهات اإللهية ،في أصله ،وفي كيفيته ،أن تعمله وفق توجيهات الله

واصل قائد الثورة يف محاضرته
الرمضانية الثانية حديثه عن اهمية التقوى
وأثرها يف حياة االنسان وتقويم سلوكه بما
يحقق الفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة وملا
للتقوى من اثر عظيم باعتبارها أساساً لقبول
االعمال الصالحة ..وقال السيد القائد" :يتجىل
من خالل التقوى قيمة التوجيهات اإللهية،
وأهميتها ،وفائدتها" ..وألهمية هذه املحاضرة
القيمة ننشر نصها فيما ييل:
ِب ْ
سـ ِـم الل ِه ال َر ّْح َـم ِـن ال َر ِّحـ ْي ِـم
ال�ح�م� ُ�د لله ر َّب ال�ع��امل��ن ،وأَش� َ�ه � ُ�د أن ال إل� َه َّإال ال�ل� ُ�ه امل�ل� ُ
�ك ال�ح� ُّ�ق
ِ
أن َ
سيدنا مُ حَ َّم��داً ُ
وأشه ُد َّ
َ
عبد ُه ور َُس�و ُْله خاتمُ النبين.
املُبن،
ص� ّ�ل ع��ىل مُ ��حَ � َّ�م� ��د وع��ىل آل مُ ��حَ � َّ�م� ��د ،وب ��ار ْ
ال� ّ�ل�ه��م َ
ك ع��ىل مُ ��حَ � َّ�م � ٍ�د
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
�ت وب ��ار َْك � َ
ص��ل � ْي� َ
آل مُ ��حَ � َّ�م � ��د ،ك�م��ا َ
آل
�ت ع��ىل إب��راه �ي��مَ وع ��ىل ِ
وع ��ىل ِ
َ
وارض ال�ل�ه��م ب��رض��اك ع��ن أص�ح��اب��ه
إب��راه �ي��مَ إن��ك ح�م�ي� ٌ�د م�ج�ي� ٌ�د،
األخيار املنتجبن ،وعن سائر عبادك الصالحن.
أ ُيّها اإلخوة واألخوات
الس َ�المُ َع َلي ُْكمْ َورَحْ مَ ُة الل ِه َو َبر ََك ُات ُه؛؛؛
َّ
اللهم اهدنا ،وتق َبّل منا ،إنك أنت السميع العليم ،وتب علينا،
إنك أنت التواب الرحيم.
ن ��واص ��ل ال �ح��دي��ث ع ��ن ال �ع �ن��وان األس� ��ايس :ال �ت �ق��وى ،ال ��ذي ه��و
ال �ه��دف ال�ع�م��يل وال �ث �م��رة ال�ع�م�ل�ي��ة م��ن وراء ص�ي��ام ش�ه��ر رم�ض��ان
كفرض عظيم ،وركن عظيم ومهم من أركان اإلسالمَ ،
{ل َع َّل ُكمْ
ٍ
َ َّ ُ ٍ
ٍ
ٍ
تتق َ
ون}[البقرة :من اآلية.]183
بعض م��ن مجاالت
�ن
�
ع
و
التقوى،
أهمية
�ن
�
ع
�س
�
م
�األ
�
ب
تحدثنا
ٍ
ال �ت �ق ��وى ،وأله �م �ي ��ة ال �ت �ق ��وى يف ال �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م ،ف �ه��ي ال �ع �ن��وان
ال��رئ �ي��ي ال ��ذي ي��يل اإلي �م ��ان ،ي��يل ع �ن��وان اإلي �م ��ان ،ب �ع��ده ع�ن��وان
التقوى ،فنجدها يف القرآن الكريم تتكرر ،وتتضمن يف كثري أيضاً
ٍ
م��ن امل��واق��ع يف ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ال�ح��دي��ث ع��ن م��واص�ف��ات امل�ت�ق��ن،
وع ��ن ث �م ��ار ون �ت ��ائ ��ج ال �ت �ق ��وى يف ع ��اج ��ل ال ��دن �ي ��ا ويف آج ��ل اآلخ� ��رة،
ٌ
ٌ
وحديث
حديث واسع،
فالحديث عن التقوى يف القرآن الكريم
ٌ
مفيد ومهمٌ ؛ ولذلك نجد َّ
أن التقوى ركيزة أساسية تتفرع عنها
املواصفات اإليمانية ،فالتقوى هي ثمرة اإليمان الواعي ونتاجه،
وتتفرع عنها املواصفات اإليمانية التي تجسد التزام اإلنسان عملياً
ٌ
حديث
يف مسرية حياته يف كل مجاالت الحياة ،فالحديث عنها
مهمٌ  ،واستيعاب ذلك أيضاً هو يشءٌ مهمٌ .
ي ��أيت يف ال �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م ال �ح ��دي ��ث ع ��ن ال �ت �ق ��وى ،ال �ح ��دي ��ث ع��ن
التعريف بها ،عن عالماتها ،عن مواصفات املتقنَّ ،
عما يرتتب
ع ��ىل ال �ت �ق��وى م ��ن ن �ت��ائ��ج ع�ظ�ي�م��ة م�ه�م��ة ل ��إن �س ��ان ،وال �ع �ن ��وان يف
أساسه بما يعنيه من وقاية اإلنسان من الشرور ،وقاية اإلنسان
من األخطار ،وقاية اإلنسان من الهالك ،وقاية اإلنسان من عذاب
الله "سبحانه وتعاىل" ،هو يدل -بحد ذاته -عىل أهميته.
م ��ن أه� ��م م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال �ت �ق ��وى :أن �ه ��ا أس � � ٌ
�اس ل �ق �ب ��ول األع �م ��ال
ال�ص��ال�ح��ة ،ل�ق�ب��ول األع �م��ال ال�ص��ال�ح��ة ،ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت�ع��اىل"
ْ
قال يف القرآن الكريم{ :إ َّنمَ ا َي َت َق َب ُّل َّ
ُ
َ
ّ
َ
الل ُه ِم َن املت ِقن}[املائدة :من
ِ
اآلية ،]27كلنا نعي وندرك أهمية األعمال الصالحة؛ ألننا ننال
من خاللها رض��وان الله "سبحانه وتعاىل" ،ألننا نحقق ألنفسنا
من خاللها الخري يف الدنيا واآلخرة ،ويقرتن بذلك ما وعد الله به
وأثر إيجابي
فضل
من األجر والثواب ،وما لألعمال الصالحة من
ٍ
يتحقق له ٍمن ٍ
وراء
مهم يف نفس اإلنسان ،يف واقع حياته ،ثم ما
ٍ
�ك ،وع� ً
�ادة ما يكون العنوان الرئيي لذلك ه��و :عنوان األجر
ذل�
وال �ث ��واب ،وم��ا ن�ح�ص��ل ع�ل�ي��ه م��ن ج��ان��ب ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت�ع��اىل"
فيما وعد به.
يرغب
ونجد يف القرآن الكريم الحديث عن الوعد اإللهي ،الذي ِّ
حد كبري يف فعل العمل ،ويف القيام بالعمل؛ ألنه
اإلنسان إىل ٍ
ي��درك م��ا سيحصل عليه م��ن خ��الل ذل��ك ال�ع�م��ل ،ف��اإلن�س��ان هو
َ
ّ
امل�س�ت�ف�ي��د م ��ن وراء م ��ا ي�ع�م��ل م ��ن األع �م ��ال ال �ص��ال �ح��ة؛ أم� ��ا ال�ل��ه
وغني عن أعمالنا ،وكما يقول
غني عنا،
ٌ
"سبحانه وتعاىل" فهو ٌ
ال �ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت �ع ��اىل" يف ال �ق ��رآن ال �ك��ري��م{ :مَ � � ْ�ن َع � ِ�م � َ�ل َ
ص��ا ِل��حً ��ا
َف ِل َن ْف ِس ِه}[فصلت :من اآلية ،]46فاإلنسان هو املستفيد{ ،وَمَ ْن
جَ َ َ
اه ُد ِل َن ْف ِس ِه}[العنكبوت :من اآلية ،]6هو املستفيد
اه َد فإِ َّنمَ ا يُجَ ِ
ه��و ،وه��و امل�ح�ت��اج إىل أن يعمل ه��ذه األع�م��ال ال�ت��ي فيها نجاته،
فيها فالحه ،فيها فوزه ،فيها ما يتحقق له ما يرغب به ويحتاج
إليه من الخري لنفسه يف الدنيا واآلخرة ،وفيها ما يسمو بنفسه،
فيها م��ا يحقق لنفسه الكمال اإلن�س��اين ،فيها م��ا يحقق لنفسه
ع��ىل املستوى امل�ع�ن��وي ،م��ا يرغب ب��ه ،م��ا يأمله ،م��ا يحتاج إليه،
وك��ذل��ك ال��رع��اي��ة اإللهية ال��واس�ع��ة ،ال�ت��ي تشمل ال�ج��وان��ب امل��ادي��ة
واملعنوية ،هذا عىل املستوى الشخيص.
�اس
ث ��م ع ��ىل امل �س �ت��وى امل �ج �ت �م �ع��ي ،ك�م�ج�ت�م� ٍ�ع ي �ت �ح��رك ع ��ىل أس � ٍ
من اإلي�م��ان ،والتقوى ،والعمل الصالح ،والسعي ملرضاة الله
"سبحانه وت�ع��اىل" ،وأن تكون ل��ه صلته بالله ،الصلة اإليمانية
التي يحظى من خاللها بمعونة الله ،برحمة الله ،بتوفيق الله،
بالنصر م��ن ال�ل��ه ،بالعون م��ن ال�ل��ه ،بالرعاية الواسعة الشاملة
م��ن ال�ل��ه "سبحانه وت�ع��اىل" ،ف��األع�م��ال الصالحة ال�ت��ي نعملها،
ً
نؤمل ما وراءها من الخري،
والتي
عادة ما نتجه إىل عملها ونحن ِّ
م��ا وع��د الله ب��ه عليها م��ن ال�ث��واب ،م��ا يرتتب عليها م��ن النتائج،
َ
ّ
قبولها م��ره� ٌ
�ون ب��ال�ت�ق��وى ،ب�ه��ذا ال�ت��أك�ي��د يف ال�ق��رآن ال�ك��ري��م{ :إِن��مَ ��ا
َي َت َق َب ُّل َّ
الل ُه ِم َن ْامل ُ َّت ِق َ
ن}.
فاإلنسان قد يعمل يف مسرية حياته ،وبالذات يف ظل االنتماء
كمجتمع مسلم ،نتجه لفعل
اإلسالمي ،يف ظل انتمائنا لإسالم
ٍ
ال�خ��ري هنا وه�ن��اك ،وال�ك�ث��ري م��ن ال�ن��اس ق��د يتجه لفعل ال�خ��ري يف
ً
م�ج��ال م�ع��ن م�ث� ً�ال ،وق��د ال ي�ك��ون م�ل�ت��زم��ا ب�ت�ق��وى ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه
وت �ع ��اىل" ،ق ��د ي �ك��ون م �م��ن ي �ص � ُّر ع ��ىل االس �ت �م ��رار يف م �ع ��ايص ،يف
ذن��وب ،البعض حتى يف ج��رائ��م معينة ،وه��و يظن أن��ه ق��د فعل
ه �ن ��اك ال �ب �ع��ض م ��ن أع �م ��ال ال �خ ��ري ،م ��ن أع �م ��ال اإلح� �س� ��ان ،م��ن
األع �م��ال ال�ص��ال�ح��ة ،وأن ��ه س�ي�ح�ظ��ى ب��األج��ر ،س�ي�ح�ظ��ى ب��ال�ث��واب،
سيحظى بالعفو اإللهي ،مع إصراره ،ومع استمراره عىل انتهاك
حرمات الله ،وتجاوز حدود الله ،وإصراره عىل ذنوب ومعايص
بثقافة
معينة ،وهذا كثرياً ما يحصل ،وبالذات أنه أحياناً يُسند
ٍ
خاطئة ،وبمفاهيم خاطئة ،تسهل للبعض أن ينحو يف مسرية
حياته هذا املنحى ،يكتفي بأن يعمل أحياناً األعمال الصالحة،
ببعض من الشعائر الدينية والشكليات
أن يتحرك يف إطار القيام
ٍ
العملية ،ويستمر يف ات�ج��ا ٍه آخ��ر يف أع�م��ال سيئة ،أو يف مواقف
سيئة ،يف مواقف يخدم بها الباطل ،يتجند من خاللها يف صف
الباطل ،يسعى من خاللها لسيطرة الباطل ،أو يحمل والءات
باطلة ،والءات ألعداء الله ،والءات ألعداء اإلسالم واملسلمن،
ارتباطات تخدمهم ضد أمته ،ضد دينه ،جوانب كثرية يمكن أن
يكون اإلنسان من خاللها بعيداً عن التقوى ،ال يلتزم بالتقوى،
ال يتقي الله "سبحانه وتعاىل" ،تحدثنا باألمس عن أن التقوى
تشمل االلتزام تجاه ما أمرنا الله به ،من مسؤوليات ،وأعمال،
وما يتصل بذلك ،وأيضاً تتعلق بالحذر مما نهى الله "سبحانه

وت �ع ��اىل" ع �ن��ه ،م ��ن امل �ن��اه��ي وامل �ح ��رم ��ات ،ي�ش�م��ل ذل ��ك ال�ج��وان��ب
ال�س�ل��وك�ي��ة ،ال�ج��وان��ب ال�ت��ي تتصل أي�ض��اً ب��امل��واق��ف ،وال ��والءات...
جانب واحد.
وغري ذلك ،ال تتجه فقط تجاه
ٍ
اإلنسان قد يتحسر كثرياً عندما يكون ممنياً لنفسه بأنه يعمل
�اف يف أن ي �ف��وز بما
ال�ب�ع��ض م��ن األع �م ��ال ال�ص��ال�ح��ة ،وأن ه ��ذا ك � ٍ
وع��د ال�ل��ه ب��ه "س�ب�ح��ان��ه وت�ع��اىل" م��ن ال�خ��ري ،وال �ث��واب ،وال�ج�ن��ة،
وال��رض��وان ،وأن��ه بذلك ق��د َّ
أم��ن مستقبله اآليت األب��دي عند الله
"س�ب�ح��ان��ه وت �ع ��اىل" ،وق ��د ض�م��ن ل�ن�ف�س��ه ال �ن �ج��اة ،ال�ب�ع��ض حتى
ً
يحمل يف نفسه حالة وكأنه من املتأكدين والقاطعن قطعا بأن
تلك األع�م��ال التي يقوم بها كافية ،يف أن يحظى بمرضات الله
"سبحانه وت�ع��اىل" ،وب�ع�ف��وه ،وبجنته ،فيتعامل ع��ىل ن�ح� ٍ�و من
االستهتار ،وال�ت�ه��اون ،وال��الم�ب��االة ،تجاه م��ا ي�ص� ُّر عليه ويستمر
ٌ
مسألة خطرية ،قد يأيت اإلنسان
فيه من األعمال السيئة ،وهذه
ٌ
رصيد من العمل الصالح ،ليس
ي��وم القيامة مفلساً ،ليس له
ل��ه أي أج��ر ،أي ث��واب ع��ىل م��ا ق��دم م��ن أع�م��ال صالحة ،مل��اذا؟ إما
ألنها لم تقبل من األساس ،لم تقبل من األساس ،من البداية،
أو أنه أحبطها؛ ألنه لم يلتزم بالتقوى ،كانت قد قبلت ،ثم أىت
منه من األعمال السيئة التي أص َّر عليها واستمر عليها ما أحبط
به عمله ذلك ،عمله ذلك من صالة ،من صيام ،وأعمال أخرى،
البعض حتى ق��د يكون م��ن ضمن أعماله أع�م��ال تصنف يف إط��ار
الجهاد يف سبيل الله ،أو اإلنفاق ،أو اإلحسان ،أو فعل الخري،
ج��وان��ب ك�ث��رية ق��د ي�ك��ون اإلن �س��ان َّ
أم ��ل أن ي�ك��ون ق��د ح�ص��ل -عىل
األقل -من خاللها هي عىل األجر والثواب.
َ
َ
والله "سبحانه وتعاىل" يقول يف القرآن الكريم{ :وَق ِدم َْنا إِىل مَ ا
َع ِم ُلوا ِم ْن َعمَ ٍل َفجَ َع ْل َنا ُه َهبَاءً مَ ْن ُثورًا}[الفرقان :اآلية ،]23هذا
أمر رهيب ًّ
جدا ،األعمال التي يعولون عليها أنه ربما يكون لهم
م��ن خاللها أج��ر وث��واب وح�س�ن��ات ،أو ت�ك��ون سبباً لنجاتهم يوم
القيامة ،لعتق رقابهم من النار ،للفوز بما وعد الله به "سبحانه
وتعاىل" عباده املؤمنن املتقن ،ولكنهم يجدون كل تلك األعمال
التي يؤملون أنها ستصنف يف عداد األعمال الصالحة ،األعمال
املرضية املقبولة ،فيجدونها ال قيمة لها ،ال أجر عليها ،ال فضل
ل�ه��م ع�ل�ي�ه��ا؛ ألن�ه��ا أح�ب�ط��ت أو ل��م ت�ق�ب��ل م��ن األس ��اس{ ،و ََق� ِ�د ْم� َ�ن��ا
إِ َىل مَ ��ا َع� ِ�م� ُ�ل��وا ِم� ْ�ن َع��مَ � ٍ�ل َف��جَ � َ�ع� ْ�ل� َ�ن��ا ُه َه� َب��اءً مَ � ْ�ن� ُ�ث��ورًا} ،ه�ب��اءً كالغبار،
كضوء الشمس الذي يدخل من النافذة وفيه ذرات من الغبار،
ً
وفعال حتى يف واقع
يعني :ال قيمة له ،ال أثر له ،ال إيجابية له،
ً
فعال ال يرتك
الحياة ال إيجابية للعمل الذي ال يقرتن مع التقوى،
أث��ره يف ن�ف��س اإلن �س��ان ،يف م�ش��اع��ر اإلن �س��ان ،وب��ال�ت��ايل يف أع�م��ال
ٌ
مهمة ج� ًّ�دا ،ه��ذا م��ن أهم
اإلن�س��ان واستقامة أع�م��ال��ه ،فاملسألة
ما يتعلق بالتقوى.
ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل" أي�ض��اً ي�ض��رب ل�ن��ا م�ث� ً
�ال م�ه�م��اً يف ال�ق��رآن
ال �ك ��ري ��م ع ��ن إح �ب ��اط ال �ع �م ��ل ،ع �ن��دم��ا ق ��ال "ج � � َّ�ل ش ��أن ��ه"{ :أَ َي � � � َو ُدّ
أَحَ � ُ�د ُك��مْ أَ ْن َت� ُ�ك� َ َ
َّ ٌ
َ
َ َ
�اب َت��جْ � ِ�ري ِم� ْ�ن َت��حْ � ِت� َ�ه��ا
�ون ل� ُ�ه ّجَ ��ن��ة ِم� ْ�ن ن� ِ�خ� َي� ٍ�ل وَأ ْع ��ن � ٍ
َْ
يها ِم� ْ�ن ُك��ل َّ
َات وَأ َ
األنْ� َ�ه��ا ُر َل� ُ�ه ِف َ
ب و ََل� ُ�ه ُذ ِّر َّي� ٌ�ة ُض َع َفاءُ
ص��ا َب� ُ�ه ْال ِك َ ُ
الثمَ ر ِ
ِ
ْ
�ك ُي� َب� ّ ُ َّ َ
�ت َك� َ�ذل� َ
�ص��ا ٌر ِف�ي� ِه َن��ا ٌر َف��احْ � َ َ
�رت َق� ْ
ص��ا َب� َ�ه��ا إِ ْع� َ
َف��أَ َ
�ات
�ن ال��ل� ُ�ه ل� ُ�ك��مُ اآل َي� ِ
ِ
ِ
َل َع َّل ُكمْ َت َت َف َّكر َ
ُون}[البقرة :اآلية ،]266هذا أيضاً يف اإلحباط؛ ألن

اإلن�س��ان إم��ا أن��ه م�ص� ٌّر ع��ىل امل�ع��ايص ،ع��ىل ال��ذن��وب ،ع��ىل األعمال
السيئة ،وهو يعلم أنها أعمال سيئة ويصر عليها ،فما أىت منه
خالل ذلك من األعمال الصالحة ال يقبل منه.
أو أن��ه أت�ب��ع فيما ب�ع��د ال�ع�م��ل ال�ص��ال��ح ،ق��د ك��ان يف م��رح�ل��ة من
املراحل يعمل األعمال الصالحة ،وهو ذلك اإلنسان الذي يرجع
إىل الله ،ال يصر عىل ذنوبه ،عىل خطيئاته ،يتوب منها ،يتدارك
ن�ف�س��ه م ��ن أي زل ��ة ،وي ��رج ��ع إىل ال �ل��ه "س �ب �ح��ان��ه وت �ع ��اىل" ،ل�ك�ن��ه
ً
أعماال سيئة أص َّر عليها ،وأحبط بها كل أعماله
فيما بعد عمل
تلك ،وقد تكون املسألة خطرية عندما تكون ً
مثال إحباطاً ألعمال
ً
ع�ظ�ي�م��ة ،أج��ره��ا ك�ب��ري ،ف�ض�ل�ه��ا ع�ظ�ي��م ،م �ث��ال :ال�ج�ه��اد يف سبيل
ال�ل��ه ،فعل الخري بكله م�ج��االت اإلح�س��ان ال��واس�ع��ة ،التي تقدم
ومخلصة
فيها ال�خ��دم��ة ل�ل�ن��اس م��ن ح��ول��ك ب�ن�ي� ٍ�ة ص��ادق� ٍ�ة وط�ي�ب� ٍ�ة
ٍ
لله "سبحانه وتعاىل" ،ووفق التعليمات اإللهية ،فاملسألة تكون
خطرية عىل اإلنسان.
أو م�ث� ً
�ال ب�ع��د ع�م� ٍ�ر ط��وي��ل ،ع�م� ٍ�ر ط��وي��ل م��ن األع�م��ال ال�ص��ال�ح��ة،
والتوبة ،والرجوع إىل الله ،فإذا باإلنسان يف مرحلة من املراحل
يتجه اتجاهاً آخر من أجل هوى النفس ،والبعض أيضاً من أجل
ه��وى النفس إم��ا يف رغباتها وشهواتها ،وإم��ا فيما يتعلق بحالة
الغضب لدى اإلنسان واالنفعال ،أو بحالة املخاوف التي تؤثر عىل
البعض من الناس ،فتدفعهم نحو االنحراف.
أيضاً عندما ال يأيت العمل الصالح بنفسه طبقاً لتعليمات الله
"سبحانه وتعاىل" ،العمل الصالح يرتبط بالتوجيهات اإللهية،
يف أصله ،ويف كيفيته ،أن تعمله وفق توجيهات الله "سبحانه
وت� �ع� ��اىل" ،وت �ع �ل �ي �م��ات��ه "س �ب �ح��ان��ه وت� �ع� ��اىل" ،م �ط��اب �ق��اً ألم� ��ر ال �ل��ه
ً
أصال؛ ألنه شابه من الخلل ،شابه
وتوجيهاته ،وقد ال يقبل منك
من املخالفات ما أحبطه ،فتكون يوم القيامة من املتحسرين ،من
النادمن ،عندما تجد أن تلك األعمال التي أمّلت أن تكون مقبولةً
منك أنك ستؤجر عليها ،لم تؤجر عليها ،ولم تحسب لك ،لم
ٌ
ٌ
مهمة ًّ
جدا
مسألة
تحسب لك يف عداد أعمالك الصالحة ،فهذه

تبن لنا أهمية التقوى ،كما ق��ال الله "سبحانه وت�ع��اىل"{ :إِ َّن��مَ ��ا
َي َت َق َب ُّل َّ
الل ُه ِم َن ْامل ُ َّت ِق َ
ن}.
أي �ض ��اً ي �ت �ج��ىل م ��ن خ ��الل ال �ت �ق ��وى ق �ي �م��ة ال �ت��وج �ي �ه��ات اإلل �ه �ي��ة،
وأهميتها ،وفائدتها ،توجيهات الله "سبحانه وتعاىل" وأوامره
لنا ونواهيه ،هي كلها ملصلحتنا نحن ،فوائدها لنا ،ما أمرنا الله
به؛ ففيه الخري لنا ،ويتحقق لنا من خالله نتائج مهمة ،ومصالح
ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وم��ا ن�ه��ان��ا ع�ن��ه؛ ف�ف�ي��ه ض � ٌر ع�ل�ي�ن��ا ،ش � ٌر ع�ل�ي�ن��ا ،مخاطر
علينا ،وأض ��راره ون�ت��ائ�ج��ه السيئة ه��ي ت��ؤ ِّث��ر علينا ن�ح��ن؛ َّ
أم��ا الله
بيشء من أعمالنا السيئة.
"سبحانه وتعاىل" فلن نضره
ٍ
ف �ع �ن��دم��ا ن �ل �ت��زم ب��ال �ت �ق��وى ،ف�ن�ع�م��ل م ��ا أم ��رن ��ا ال �ل ��ه ب ��ه ،ن�ن�ه��ض
ب�م�س��ؤول�ي��ات�ن��ا ال�ت��ي ح� َّ�م�ل�ن��ا ال�ل��ه إي��اه��ا ،فنحن س��رى قيمة ذل��ك،
أثره ،نتائجه يف مسرية حياتنا ،يف واقع حياتنا ،يف كل املجاالت،
ي�ع�ن��ي :ت��وج�ي�ه��ات ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل" ،ت��وج�ي�ه��ات ال�ل��ه ال�ت��ي
تتعلق بالجوانب االقتصادية يف حياتنا ،ستظهر آثارها ونتائجها
يف الواقع االقتصادي يف حياتنا ،ويف معيشتنا ،وتأتينا مع ذلك
البكات والخريات؛ ألن لها ثمرة مباشرة ،إيجابية مباشرة لكل
توجيه من توجيهات الله ،لكل أم� ٍ�ر من أوام��ر الله ،له أث��ر جيد
م�ب��اش��ر ،ول ��ه ن�ت�ي�ج��ة أي �ض��اً إض��اف�ي��ة ف�ي�م��ا ي ��أيت م��ن ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه
وت �ع��اىل" م��ن ال��بك��ات وال �خ ��ريات ،وم ��ا ي�ت�ح�ق��ق ب��ه ل��إن�س��ان عىل
املستوى الشخيص وللمجتمع الذي يتحرك وفق توجيهات الله
ك�م�ج�ت�م��ع ،وه ��ذا م��ا ن�ل�ح��ظ أه�م�ي�ت��ه ت �ج��اه ك �ث� ٍ�ري م��ن األم� ��ور ال�ت��ي
ف� َرّط فيها مجتمعنا املسلم ،فكان لتفريطه فيها اآلث��ار السيئة،
والخسائر الكبرية يف واقع مجتمعنا املسلم.
ع�ن��دم��ا ن ��أيت م �ث� ً�ال إىل م��ا أم ��ر ال �ل��ه ب��ه م��ن ت��وح��د امل�س�ل�م��ن ،من
اجتماع كلمتهم ،من الجهاد يف سبيل الله "سبحانه وتعاىل"،
من السعي إلقامة القسط ،وإقامة العدل ،من األمر باملعروف
وال�ن�ه��ي ع��ن امل�ن�ك��ر ،وه�ك��ذا امل�س��ؤول�ي��ات ال�ج�م��اع�ي��ة :م��ن ال�ت�ع��اون
عىل ال��ب والتقوى ،أن يكونوا مجتمعاً يسوده الحق ،ويسوده
ال�ع��دل ،ي�س��وده ال�خ��ري ،أن ي�ك��ون��وا أم� ً�ة ت��دع��وا إىل ال�خ��ري ،وت��أم��ر
ب��امل�ع��روف ،وتنهى ع��ن امل�ن�ك��ر ،عندما ف� َّرط��وا يف ه��ذه املسؤوليات
ال�ج�م��اع�ي��ة امل�ه�م��ة وال �ك �ب ��رية ،ف � َّرط ��وا يف ال �ج �ه��اد يف س�ب�ي��ل ال�ل��ه،
وف َرّطوا يف أن يعدوا ما يستطيعون َمن القوة ،أن يبنوا أنفسهم
كأمة قوية ،كما ق��ال الله لهم{ :وَأ ِع � ُّ�دوا َلهُ مْ مَ ��ا ْ
اس َت َطعْ ُتمْ ِم ْن
ٍ
ُق َّو ٍة}[األنفال :من اآلية ،]60كم كانت الخسائر الكبرية ملجتمعنا
امل�س�ل��م ،خ�س��ائ��ر ره�ي�ب��ة ج � ًّ�دا ،ح � َّول��ت واق ��ع ه��ذه األم ��ة إىل واق� ٍ�ع
ض�ع�ي��ف ،ي�س��وده ال�ض�ع��ف ،ت�س��وده ال�ف��رق��ة ،ي�س��وده ال�ش�ت��ات؛
وب��ال�ت��ايل يتمكن أع��داؤه��ا م��ن اإلض�ع��اف ل�ه��ا أك��ر ،م��ن السيطرة
عليها ،م��ن امل��ؤام��رة عليها ،م��ن الظلم لها ،م��ن االضطهاد لها،
من االخرتاق لها.
عندما نجد جوانب كثرية تتعلق بالسعي ألن تكون هذه األمة
ً
ً
هدى من الله،
أمة مهتدية ،مستنرية ،مستبصرة ،واعية ،عىل
م �ه �ت��دي� ً�ة ب ��آي ��ات ال �ل ��ه ،ت�م�ت�ل��ك م ��ن خ ��الل ن ��ور ال �ل��ه ال ��وع ��ي ال�ك�ب��ري
وال �ك��ايف ،تتحصن ب��ال�ه��دى ت�ج��اه ك��ل أش�ك��ال ال�ض��الل وال�ب��اط��ل،
ع�ن��دم��ا ف � َّرط��ت يف ذل ��ك؛ ك�ي��ف ك��ان��ت اآلث ��ار ال�س�ي�ئ��ة وال��ره�ي�ب��ة يف
انعدام حالة الوعي لدى الكثري من أبناء مجتمعنا املسلم ،وكان
لذلك آثار خطرية ونتائج خطرية ًّ
بشكل عام.
جدا عىل واقع أمتنا
ٍ
ولكن ألن الله "سبحانه وتعاىل" هو أرحم الراحمن ،فاملسألة
ال ت��رت�ب��ط دائ �م��اً ب��ال�ج��ان��ب ال�ج�م��اع��ي ل��ألم��ة ب�ك�ل�ه��ا ،ي�ع�ن��ي :ال��وع��د
اإلل �ه��ي ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ق��وى ،ون�ت��ائ�ج�ه��ا ،وث �م��اره��ا ال �ط� ِّ�ي �ب��ة ،ال
ي�ت��وق��ف ع��ىل أن تستجيب األم��ة ك��ل األم��ة ،م��ن ك��ل أب�ن��ائ�ه��ا ،من
كل مناطقها وبلدانها ،إذا تح َرّكت من داخل األمة ولو أمة ،بل
طيّبة ،لكن هناك
حتى عىل املستوى الشخيص ،هناك ثمار ونتائج ِ
بالتأكيد م�س��ؤول�ي��ات ج�م��اع�ي��ة ،ت��أيت النتيجة فيها ع��ىل املستوى
الجماعي ،فإذا تح َرّكت أمة ،أو مجتمع معن من داخل األمة،
فهو بالتأكيد سيحصل عىل ما وعد الله به "سبحانه وتعاىل".
م�م��ا يف ال �ق ��رآن ال �ك��ري��م م�م��ا ي�ت�ح��دث ع��ن ع�ظ�م��ة ال �ت �ق��وى ،عن
اي�ج��اب�ي��ات�ه��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ح�ق��ق ب�ه��ا ل��إن�س��ان م��ن رع��اي� ٍ�ة إل�ه�ي��ة ع�ج�ي�ب��ة،
وي�ت�ح�ق��ق ب �ه��ا ل�ل�م�ج�ت�م��ع ك�م�ج�ت�م��ع ،امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي ي�س�ت�ج�ي��ب،
يتقي الله "سبحانه وتعاىل" يف التزاماته العملية ،يف مواقفه،
يف والءات ��ه ،يف ن�ه��وض��ه ب�م�س��ؤول�ي��ات��ه ،يف استجابته ال�ك��ام�ل��ة لله
"سبحانه وت�ع��اىل" ،م��اذا يرتتب ع��ىل ذل��ك؟ يقول الله "سبحانه
وت �ع ��اىل"{ :وَمَ � � ْ�ن َي � َّ�ت � ِ�ق ال � َّ�ل � َه َي��جْ � َ�ع� ْ�ل َل � ُ�ه مَ � ْ�خ � َرجً ��ا (َ )2و َي� �ر ُْز ْق � ُ�ه ِم� ْ�ن
الله َفهُ َو حَ ْسب ُُه إ َّن َّ
ْ َ َّ
حَ ي ُ
ْث َال يَحْ َت ِس ُ
الل َه َبا ِل ُغ
ب َّوَمَ � ْ�ن ّ َي َتو ََّكل َعىل ِ
ِ
أَ ْم��ر ِه َق� ْ�د جَ َع َل ال��ل� ُ�ه ِل� ُ�ك��ل َ ْ
يش ٍء َق� ْ�درًا}[ال�ط��الق ،]3-2 :ه��ذه اآلية
ِ
ِ
امل �ب��ارك��ة م��ن أه ��م اآلي ��ات ال �ت��ي ت�ب��ن ل�ن��ا ع�ظ�م��ة ال �ت �ق��وى ،ب��ل أن�ه��ا
َّ
مغر ًّ
ّ
حد كبري ،يجذبنا نحو تقوى
وجذاب إىل
جدا،
تقدم ما هو
ٍ
ِ
ٍ
ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت�ع��اىل" ،ف�ق��د تضمنت وع ��داً م��ن ال�ل��ه "سبحانه
وتعاىل" ،وهو الذي ال يخلف وعده ،وعداً عظيماً ،وعداً مهماً:
{وَمَ � � ْ�ن َي � َّ�ت � ِ�ق ال � َّ�ل � َه} ،ه ��ذا ع��ىل امل �س �ت��وى ال�ش�خ��يص وع ��ىل امل�س�ت��وى
الجماعي{ ،وَمَ ْن َي َّتق َّ
الل َه} أي شخص ،وكذلك أي مجتمع ،أي
ِ
األساس{ :وَمَ ْن َي َّتق َّ
الل َه} ،يتق الله يف التزاماته
أمة تتجه عىل هذا
ِ
العملية ،يتق ال�ل��ه فيما يعمل ،يتق ال�ل��ه فيما ي�ق��ول ،يتق الله
يف النهوض بمسؤولياته ،يتق الله فيلتزم بأوامر الله "سبحانه
وت �ع ��اىل" ،ي�ت��ق ال�ل��ه ف�ي�ج�ت�ن��ب امل �ح��رم��ات ،ال ي�ع�ت�م��د ع��ىل م��ا نهى
الله "سبحانه وت�ع��اىل" عنه ،وي��رى أن��ه م��ن خالله سيتوصل إىل

ما يبتغيه لنفسه ،إىل ما يريده لنفسه ،فريى فيه وسيلة العمل
ال�ت��ي تحقق أه��داف��ه ،أو تحقق رغ�ب��ات��ه ،ي�ح��ذر م��ن ذل��ك ،فيتقي
الله ،ويتجه وفق أوامر الله "سبحانه وتعاىل" ،من منطلق الثقة
أن الله لن يخذله ،لن يرتكهَّ ،
باللهَّ ،
أن الله سيحقق له النتائج
التي وعد بها ،سيفي بوعده له.
{وَمَ � ْ�ن َي� َّ�ت� ِ�ق ال� َّ�ل � َه َي��جْ � َ�ع� ْ�ل َل � ُ�ه مَ � ْ�خ � َرجً ��ا} ،م�خ��رج��اً م��ن ك��ل ض�ي��ق؛
ألن��ه يف م�س��رية ال�ح�ي��اة ق��د تضيق ب��ك األم��ور ،ق��د تتصعب عليك
األم ��ور م��ن ج��وان��ب ك�ث��رية ،ت�ت�ع�ق��د األم ��ور ع��ىل امل�س�ت��وى املعييش
ً
مثال ،تعيش ظروفاً صعبة ،ولكن لتطمنئ أنها مرحلية ،أو عىل
مستوى أوسع ،مثلما هو حال تقوى الله "سبحانه وتعاىل" يف
النهوض بمسؤولية الجهاد يف سبيل الله ،والسعي للتحرر من
مؤمنة ،تتحرك
كأمة
سيطرة أع��داء الله ،والسعي لالستقالل
ٍ
ٍ
وفق توجيهات الله "سبحانه وتعاىل" ،فيتكالب عليها األع��داء
بالعدوان ،والحصار ،واملؤامرات الكثرية ،فينتج عن ذلك كثري
م��ن امل�ت��اع��ب ،وال�ظ��روف الصعبة ،وال�ت�ح��دي��ات ال�ك�ب��رية ،وتضيق
األمور عىل املستوى املعييش ،عىل املستوى االقتصادي ،وتتعقد
ع��ىل امل�س�ت��وى امل �ي��داين ،ف�ت�ج��د األم ��ة ن�ف�س�ه��ا يف وض�ع�ي� ٍ�ة ص�ع�ب��ة،
تقدم الشهداء ،تعاين ،لها جرحى ،تعاين من الحصار ،تعاين
ِّ
ً
نتيجة لذلك ،ويصل
من الضائقة يف املعيشة ،فالبعض قد يتأثر
إىل حالة اليأس ،وانعدام األمل ،وكأن املسألة تستمر عىل ذلك
النحو بال نهاية ،وكأنه ليس هناك أي إنفراجه ت��أيت ،فهذا عىل
املستوى الجماعي.
وأحياناً حتى عىل املستوى الشخيص ،البعض من الناس تجربته
العملية فيما يعانيه ،وهو يتجه اتجاه الحق ،يتجه عىل أساس
تقوى الله "سبحانه وتعاىل" يف مواقفه ،يف التزاماته ،يف أعماله،
يف تصرفاته ،حتى يف شؤون معيشته ،ويف بيعه وشرائه ،وقد
ي�ت�ص��ور َّ
أن ال�ب�ع��ض اآلخ��ر ي�ت��وص�ل��ون م��ن خ��الل ان�ف��الت�ه��م ،وع��دم
ال�ت��زام�ه��م ،وت�ل�ع�ب��ات�ه��م ،وأس��ال�ي�ب�ه��م ال�س�ي�ئ��ة ،وأس��ال�ي�ب�ه��م ال�ت��ي
هي معصية لله "سبحانه وتعاىل" ،وخ��روجٌ عن التقوى ،أنهم
ي�ت��وص�ل��ون إىل تحقيق ن�ج��اح��ات ل�ش��ؤون�ه��م امل�ع�ي�ش�ي��ة ،ول�ظ��روف
حياتهم ،فقد يضيق ،وتضيق حاله ،وتضيق نفسه ،ويستاء،
ويفقد األمل ،ثم قد يدفعه ذلك إىل َّأال يصبَّ ،أال يواصل التزامه
�اس م��ن ت�ق��وى ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت�ع��اىل" ،وه��ذا
وم�ش��واره ع��ىل أس� ٍ
ق��د يدفع ب��ه إىل أن يتجه لفعل م��ا يفعله اآلخ��رون؛ فيخسر يف
نهاية املطاف.
يف طريق الحق تحصل املعاناة ،ال نتوقع أنها ال تحصل ،ولكنها
َ
معاناة يرتافق معها يسر ،كما قال الله "سبحانه وتعاىل"{ :فإِ َّن
مَ َع الْعُ ْس ِر ي ُْسرًا ( )5إِ َّن مَ َع الْعُ ْس ِر ي ُْسرًا}[الشرح ،]6-5 :ويكون
لها يف نفس الوقت آثار إيجابية حتى عىل املستوى الرتبوي.
ط ��ري ��ق ال �ح ��ق ه ��ي ط ��ري � ٌ�ق ي �س �ل��ك ف �ي �ه��ا اإلن �س ��ان م �ش ��وار ح�ي��ات��ه
ومسرية حياته وفق تعليمات الله "سبحانه وتعاىل" ،ونحن يف
ه��ذه ال��دن�ي��ا يف دار االخ�ت�ب��ار ،يف م�ي��دان م�س��ؤول�ي��ة ،لسنا يف عالم
الجنة ،الذي هو عالمٌ كله راحة ،ليس فيه أي منغصات ،ليست
فيه أي متاعب ،ليست فيه أي معاناة ،ليست فيه أي مشاق،
ٌ
حالة يسري فيها
وال نتوقع عن الحالة اإليمانية وحالة التقوى أنها
ً
مدلال ،تكون طريقة الرعاية اإللهية له َّأال يحصل له أي
اإلنسان
معاناة ،وال أي مشاق ،وال أي متاعب ،وال يواجه أية مخاطر،
وال ...لو كانت األم��ور عىل ه��ذا النحو؛ لكان كل الناس متقن،
ومؤمنن ،وصالحن ،لو كانت املسألة مسألة دالل ،رعاية فيها
دالل ،ال يحصل لإنسان أي معاناة عىل اإلطالق ،وال يواجه أي
مخاطر ،وال يواجه أي شدائد ،بل تتحقق اآلمال والرغبات عىل
أعىل مستوى من دون أي تعب ،وال أي تضحية ،وال أي مشاق،
وال أية مخاطر؛ لكان كل الناس متقن ،لكان كل الناس متقن،
يتجهون للتقوى ،واإليمان ،والعمل الصالح.
ن�ح��ن يف ه��ذه ال�ح�ي��اة يف م �ي��دان م�س��ؤول�ي��ة ،يف م �ي��دان اخ�ت�ب��ار،
وت �ح �ص ��ل امل� �ش ��اق ،وت �ح �ص ��ل امل �ت ��اع ��ب ب �ش �ك��ل اع �ت �ي ��ادي يف ح �ي��اة
ال �ن ��اس ،ح�ت��ى يف ك ��ل م �ج ��االت ح�ي��ات�ه��م ،وع� � ً
�ادة م ��ا ي �ك��ون امل�ه��م
ل ��دى اإلن �س ��ان ه ��و م ��ا وراء ذل ��ك م ��ن ن �ت��ائ��ج ،ف �م �ث� ً�ال :ع �ن��دم��ا ن��أيت
أن ال��زراع��ةَّ ،
إىل ال�ف��الح��ن (امل��زارع��ن) ،ه��و ي��درك َّ
وأن الفالحة،
َّ
وأن العمل يف ال��زراع��ة فيه متاعب ،فيه م�ش��اق ،لكنه ينظر إىل
النتيجة ،إىل م��ا يتحقق ل��ه م��ن وراء ه��ذا امل�ج�ه��ود ،إىل م��ا تثمره
هذه املتاعب ،ما يحصل عليه من وراء ذلك ،فيستطيب متاعبه؛
ألنها متاعب مثمرة ،ويستطيب ج�ه��وده ،بل يفتخر بجهوده،
أنها جهود أنجزت ،حققت نتائج ،كان لها ثمرة مهمة ،ويرتاح
ب��ذل��ك ،ح�ت��ى وه��و ي�ع�م��ل ،ح�ت��ى وه��و ي�ت�ع��ب ،ح�ت��ى وه��و ي�ع��اين،
حتى وهو يتصدى للمشاق ،هو يتذكر ،يتذكر -من خالل أحياناً
ً
نتيجة لذلك؛ فيزداد
تجارب ماضية -ما قد تحقق له ،ما قد نتج
عزماً ،وعندما يصل إىل النتيجة املرجوة؛ يرتاح ،يشعر بالراحة،
ً
عادة ما
التاجر ...الناس يف مختلف مجاالت حياتهم وأعمالهم،
يتجهون عىل هذا األساس.
فكذلك يف مسرية العمل الصالح واإليمان والتقوى ،ما يحصل
من مشاق ،أو متاعب ،أو مخاطر معينة ،يكسب اإلنسان من
يبسطها ،ويأيت حتى معها اليسر من الله
يهوّنها ،ما ِّ
ورائها ما ِ
"س�ب�ح��ان��ه وت�ع��اىل" ك�م��ا وع��د ،اآلث ��ار اإلي�ج��اب�ي��ة ،ل�ك��ن م��ع توطن
ال�ن�ف��س ع��ىل ال �ص��ب ،م��ع ال �ع��زم ع��ىل االس �ت �م��راري��ة ،ث��م ي ��أيت من

الله "سبحانه وتعاىل" التدخل الكبري والرعاية الواسعة يف نهاية
املطاف ،فتنفرج األمور ،وانفراجات كبرية.
ف��ال�ص�ع��وب��ات م��رح�ل�ي��ة ،م��ع األع �م��ال ه��ي ص�ع��وب��ات م��رح�ل�ي��ة،
يعقبها انفراجات ،يعقبها من الله "سبحانه وتعاىل" ما يحقق
به النتائج العظيمة ،واآلث��ار الطيبة ،وإذا قارنا يف طريق الحق،
يف ط��ري��ق اإلي �م��ان وال�ت�ق��وى م��ا ف�ي�ه��ا م��ن م�ش��اق وص�ع��وب��ات ،مع
البديل اآلخر ،الذي هو اتجاه بعيداً عن التقوى ،االتجاه البعيد
عن التقوى فيه صعوبات ،فيه مخاطر ،فيه عسر ،فيه خسائر
ك� �ب ��رية ،ف �ي ��ه أس � ��وأ وأق � ��ى وأش � ��د ع� �ن ��اءً م �م ��ا يف ط ��ري ��ق اإلي �م ��ان
وال�ت�ق��وى ،وع��واق�ب��ه ال�خ�س��ران امل�ب��ن ،عاقبته يف اآلخ��رة جهنم،
عواقبه يف الدنيا الخسران.
ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل" س� َّ�م��ى ط��ري�ق��ه ب��ال�ي�س��رىَ ،
{ف� َ
�س� ُر ُه
�س� ُ�ن� َي� ِّ
ً
ُسرَى}[الليل :اآلي��ة ،]7هي اليسرى مقارنة بالطريق اآلخ��ر،
ِل ْلي ْ
ال� �ط ��ري ��ق امل� �ن� �ح ��رف ع� ��ن اإلي � �م � ��ان وال� �ت� �ق� ��وى وال� �ع� �م ��ل ال �ص ��ال ��ح،
واالس�ت�ق��ام��ة وف��ق منهج ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت�ع��اىل" ،ال�ط��ري��ق اآلخ��ر
َّ
سماه بالعسرى ،فمسألة املشاق والصعوبات واملتاعب تحصل،
وه��ي م��رح�ل��ة ،وأح�ي��ان��اً ي�ك��ون فيها أي�ض��اً أس�ب��اب لتقصري معن،
ً
أساس من اإليمان والتقوى ،ولكنه يقصر
اإلنسان مثال يتجه عىل
ٍ
يف بعض األمور ،يقصر يف مستوى األداء ،يف مستوى االهتمام،
ً
يف مستوى االلتزام ،فيكون لتقصريه ذلك أيضا آثار سلبية تؤثر
عليه نوعاً ما ،أو أحياناً حتى يف املوقف الواحد ،يقصر الناس،
يحصل بعض من الشدائد ،من املعاناة ،لكن مع التزام التقوى
واإلي�م��ان تنفرج ،ه��ذا وع� ٌ�د إل�ه� ٌ�ي عظيم{ :وَمَ � ْ�ن َي� َّ�ت� ِ�ق ال� َّ�ل� َه يَجْ َع ْل
َل � ُ�ه مَ � ْ�خ � َرجً ��ا}[ال �ط ��الق :م ��ن اآلي � ��ة ،]2م�ه�م��ا ض��اق��ت ب ��ك األم ��ور،
مهما تعقدت ،مهما اشدت الصعوبات ،فهي ستنفرج حتماً،
فلينطلق اإلنسان بثقة ،فلينطلق بثقة واطمئنان ،وليسعى إىل
أن يحقق يف واق�ع��ه ال�ت�ق��وى ع��ىل امل�س�ت��وى ال�ك��ام��ل؛ ألن القصور
أحياناً يسهم يف املزيد من الضيق.
{ َو َير ُْز ْق ُه ِم ْن حَ ي ُ
ْث َال يَحْ َت ِس ُ
ب}[الطالق :من اآلية ،]3هاجس
ال� ��رزق ي ��أيت أح �ي��ان��اً ك�ه��اج��س ك �ب��ري ،ال �ه��اج��س امل�ع�ي��يش وامل �ع��ان��اة
املعيشية ت��ؤث��ر ع��ىل ال�ن��اس ،وت�ض�غ��ط ع��ىل ال�ن��اس ،وه�م�ه��ا يقلق
الكثري من الناس فيبعده عن التقوى:
ال �ت �ق ��وى يف م ��وق ��ف :أن ي �ق��ف م ��وق ��ف ال �ح ��ق ال� ��ذي ي ��ريض ال �ل��ه
"سبحانه وتعاىل".
أو ع ��ىل م �س �ت��وى امل �ع ��ام ��الت :ال �ت �ق ��وى يف امل �ع ��ام ��الت ،ح �ت��ى يف
معامالت البيع والشراء ،واألعمال املعيشية واالقتصادية.
بشكل ع��ام :فيؤثر ع��ىل اإلن�س��ان إما
أو ع��ىل امل�س�ت��وى ال�س�ل��ويك
ٍ
مخاوفه ،وإما أطماعه ،قلقه عىل مسألة الرزق ،ضغط الحالة
املعيشية عىل نفسه ،عىل واقعه ،وأيضاً األطماع لدى البعض،
ال�ت��ي ت��دف��ع بهم إىل أن ي�ت�ج��اوزوا ،إىل أن يقفوا م��وق��ف الباطل،
إىل أن يخونوا الحق ،إىل أن يتجهوا االتجاهات الباطلة ،إىل أن
يعملوا األع�م��ال ال�س�ي�ئ��ة ،إىل أن ي�غ�ش��وا يف م�ع��ام��الت�ه��م ،إىل أن
ينهبوا الحرام ،أن يأخذوا الحرام ...إىل غري ذلك.
ف�ي��أيت ال��وع��د م��ن ال�ل��ه "سبحانه وت�ع��اىل ب��ال��رزق حتى م��ن حيث
ال يحتسب اإلن�س��ان املتقي لله ،بالتأكيد ال يعني ه��ذا أن��ه يرزقه
م ��ن ح �ي ��ث ي �ح �ت �س ��ب ،إن �م ��ا ي �ع �ن ��ي :م ��ن ح �ي ��ث ي �ح �ت �س ��ب ،وم ��ن
ح �ي ��ث ال ي �ح �ت �س��ب ،ح �ت ��ى م ��ن ح �ي ��ث ال ت �ت ��وق ��ع ،أن� ��ت ع �ل �ي��ك أن
ت��أخ��ذ ب��األس �ب��اب ،ع�ل�ي��ك أن ت��واص��ل م �ش��وار ح�ي��ات��ك ،أن تنهض
ب �م �س��ؤول �ي��ات��ك ،أن ت� ��ؤدي واج �ب ��ات ��ك ،وأن ت �ث��ق ب��ال �ل��ه "س�ب�ح��ان��ه
وتعاىل".
{ َو َي� �ر ُْز ْق� � ُ�ه م � ْ�ن حَ � ْي � ُ َ
�س� ُ
�ب}[ال �ط��الق :م��ن اآلي� ��ة]3؛ ألن
�ث ال َي��حْ � َ�ت� ِ
ِ
ً
اإلن�س��ان أح�ي��ان��ا ق��د ي�ك��ون ض�م��ن ح�س��اب��ات��ه ق��د وص��ل إىل مستوى
امل �ش �ك �ل ��ة ،إىل م �س �ت ��وى ال �ع ��ائ ��ق وال� �خ� ��ط امل � �س � ��دود ،م� ��ن ح�ي��ث
ح �س��اب��ات��ه ،وت �ق ��دي ��رات ��ه ،وأس��ال �ي �ب��ه ،ووس��ائ �ل��ه امل �ت��اح��ة ،ض��اق��ت
م��ن ه�ن��ا ،وض��اق��ت م��ن ه�ن��اك ،وت�ع�ق��دت م��ن ه�ن��ا ،وت�ع�ق��دت من
فيفرّج الله من حيث ال تتوقع ،ويأيت من حيث ال تتوقع،
هناك،
ِ
فتنفرج الهموم ،تنفرج األمور ،هذا يشجع اإلنسان عىل املستوى
َ
ّ
ال�ش�خ��يص ،وامل�ج�ت�م��ع كمجتمع أن ي�ث��ق ب��ال�ل��ه ،أال ي�ي��أس إذا م� َّر
بضائقه ،إذا م َّر بمعاناة ،مثل ما هو حال شعبنا تجاه الحصار
الذي يعانيه من تحالف العدوان ،املهم هو أن نأخذ باألسباب،
امل �ه��م ه��و أن ن�ع�م��ل يف إط ��ار ال �ت �ق��وى ،أن ن�ج��د يف إط ��ار ال�ت�ق��وى،
واالنفراجات تأيت من الله "سبحانه وتعاىل"{ :وَمَ ْن َي َتو ََّك ْل َع َىل
�س� ُب� ُ�ه}[ال�ط��الق  :م��ن اآلي ��ة ،]3م��ن يتوكل ع��ىل الله؛
ال� َّ�ل�ه َف��هُ � َو حَ � ْ
ألن ِالتوكل أيضاً
ٌ
مرتبط بالتقوى ،فهو يثق بالله ،ويعتمد الله،
وي�ث��ق ب��وع��د ال�ل��ه أن��ه سيتحقق ،وأن ال�ل��ه ل��ن ي�خ��ذل��ه ،مهما كان
حجم التحديات والصعوبات ،فهو يبقى واث�ق��اً بالله "سبحانه
ً
ومواصال لتقوى الله "سبحانه وتعاىل" ،فالله حسبه،
وتعاىل"،
َّ
َّ
صريًا}[النساء :من
كافيه ،كافيه{ ،و ََك َفى ِبالل ِه ً َو ِل ًيّا و ََك َفى ِبالل ِه َن ِ
اآلية ،]45كفى بالله معينا.
الله "سبحانه وتعاىل" الذي إذا توكلت عليه هو كافيك ،وهو
معينك ،وه� َ�و ن��اص��رك ،وه��و ال��ذي ي�ت��وىل رع��اي�ت��ك ف�ي�ف� ِ�رّج عنك،
{إ َّن َّ
الل َه َبا ِل ُغ أم ِْر ِه}[الطالق :من اآلية ،]3فما أراد الله أن يمضيه
ِ
أمضاه ،ما أراد أن ينفذه نفذه ،فهو القادر عىل تحقيق وعده،
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
وإن�ج��از م��ا وع��د{ ،ق � ْ�د جَ � َ�ع��ل ال��ل� ُ�ه ِل��ك��ل َ ْ
يش ٍء ق � ْ�درًا}[ال �ط ��الق :من
ِ
يشء م ��ن األم � ��ور ،ع ��ىل م �س �ت��وى األرزاق
اآلي� � ��ة ،]3ج �ع��ل ل �ك��ل
ٍ
واآلج��ال ،عىل مستوى النتائج لألشياء ،عىل مستوى التأثريات
يشء له قدر معن،
لألشياء ،عىل مستوى النتائج لألشياء ،كل
ٍ
يشء مضبوط بمعيار الحكمة اإلل�ه�ي��ة ،ف��األم��ور يف سيطرة
ك��ل
ٍ
تخرج عن سيطرته أبداً ،يقول أيضاً:
الله "سبحانه
وتعاىل"ُ ،ال ْ َ
َ
َ
ْ
ّ
{وَمَ � ْ�ن َي َّت ِق الل َه يَجْ َعل له ِمن أ ْم� ِ�ر ِه ي ُْسرًا}[الطالق :من اآلي��ة،]4
ي�ي�س��ر م��ا ت�ع�س��ر ،م�ث�ل�م��ا ق��ال يف آي � ٍ�ة أخ ��رىَ :
{س� َي��جْ � َ�ع� ُ�ل ال� َّ�ل� ُ�ه َب��عْ � َ�د
�س�رًا}[ال�ط��الق :م��ن اآلي��ة ،]7وي��أيت باليسر أحياناً ليرتافق
�س� ٍ�ر ُي� ْ
ُع� ْ
اغتلقت أب��واب ،كما قال
م��ع العسر ،فتنفرج آف��اق وأب��واب إذا
َ
�س �رًا} ،وكما
"ج� َّ�ل ش��أن��ه"{ :وَمَ � ْ�ن َي� َّ�ت� ِ�ق ال� َّ�ل� َه َي��جْ � َ�ع� ْ�ل َل� ُ�ه ِم� ْ�ن أ ْم � ِ�ر ِه ُي� ْ
ق��الَ :
�س�رًا}[ال�ش��رح:
�س� ِ�ر ُي� ْ
�س�رًا ( )5إِ َّن مَ � َ�ع ْال��عُ � ْ
�س� ِ�ر ُي� ْ
{ف ��إِ َّن مَ � َ�ع ْال��عُ � ْ
 ،]6-5فهنا تكون هواجس العسر ،العسر يف الحالة املعيشية،
العسر يف الظروف العملية ،ظروف عملية فيها صعوبات ،فيها
عسر ،فليطمنئ اإلنسان بتقوى الله "سبحانه تعاىل" ،وبالسعي
للكمال يف التقوى ،يعني :أحياناً قد تضيق األم��ور أك��ر إلغفال
ج��وان��ب م��ن ت�ق��وى ال�ل��ه "سبحانه وت�ع��اىل" ،ج��وان��ب عملية فيها
كثري من املعاناة ،فعندما يتجه
كثري من الشرور ،من ٍ
وقاية من ٍ
الناس لألخذ باألسباب وتكامل التقوى ،يأيت من الله "سبحانه
وتعاىل" التيسري ألمورهم ،فبعد العسر يأيت اليسر.
{وَمَ ْن َي َّتق َّ
الل َه ي َُك ِّف ْر َع ْن ُه َس ِي َّئا ِت ِه}[الطالق :من اآلية ،]5سيئات
ِ
اإلنسان
فيتوب
ما قبل ،والسيئات التي ت��أيت عىل نحو ال��زالت،
َُ َ
منها ،ويرجع منها إىل الله "سبحانه وتعاىل"َ { ،ويُعْ ِظمْ له أجْ رًا}
[ال �ط ��الق :م��ن اآلي� ��ةُ ،]5ي� َ�ع� ِّ�ظ��م ل��ه األج ��ر ال �ك �ب��ري ،ف�ي�ح�ص��ل عىل
مكاسب كبرية م��ن الله "سبحانه وت�ع��اىل" ،تتجىل يف رعايته يف
عاجل الدنيا ،وما أعده لك يف آجل اآلخرة من جنته ورضوانه.
ه�ك��ذا ن�ج��د أن ال�ت�ق��وى ه��ي ال�خ�ي��ار ال�ص�ح�ي��ح ،ل�ص��الح ح�ي��ات�ن��ا،
النفراجة همومنا ومضائقنا ومعاناتنا ،بها صالح حال اإلنسان
يف عاجل الدنيا ويف آجل اآلخرة.
نكتفي بهذا املقدار...
ن�س��أل ال�ل��ه "س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل" أن يتقبل م�ن��ا وم�ن�ك��م ال�ص�ي��ام،
والقيام ،وصالح األعمال ،وأن يرحم شهداءنا األبرار ،وأن يشفي
جرحانا ،وأن ي�ف� ِ�رّج عن أس��ران��ا ،وأن ينصرنا بنصره ،إن��ه سميع
الدعاء.
َالس َ�المُ َع َل�ي ُْكمْ َورَحْ �مَ ُة الل ِه َو َبر ََك ُاته؛
و َّ
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خالل زيارته التفقدية للمرابطني في محور جنران..

وزير الدفاع :على دول العدوان استيعاب معطيات املرحلة الراهنة
يف إطار الحفاظ عىل الجهوزية القتالية العالية ،وتفقد األوضاع يف خطوط التماس األوىل واملواقع املتقدمة
التي يرابط فيها املقاتلون األبطال واملجاهدون الشجعان منتسبو الجيش واللجان الشعبية ،واالطالع
عىل أحوالهم وتلمس همومهم والحرص عىل توفري كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما من شأنه تعزيز
مستوى الثبات والصمود واليقظة العالية واالستعداد الكامل للتعامل مع أي ظرف طارئ قد يحدث إذا
ما نكث العدو بالهدنة اإلنسانية والعسكرية ونقض اتفاقية وقف األعمال العسكرية ..يف هذا اإلطار وهذا
السياق جاءت زيارة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ،التفقدية للمواقع املتقدمة وخطوط
التماس األوىل التي يرابط فيها املجاهدون األبطال يف جبهة محور نجران ،وكذا االطالع عىل أحوال
املقاتلني الشجعان يف محور همدان بن زيد.

قراءة وتحليل مقدم /موىس محمد حسن

مآثر خالدة

وخالل الزيارات التفقدية التي قام بها وزير الدفاع إىل
م�ح��وري ن�ج��ران وه �م��دان ب��ن زي ��د ،أش ��اد خ��الل�ه��ا ب ��األدوار
الجهادية العظيمة واملآثر البطولية الخالدة ،التي اجرتحها
املقاتلون الشجعان منتسبو الجيش واللجان ،دفاعاً عن
األرض والعرض والدين ،فسطروا بتلك األدوار الشجاعة
واملآثر العظيمة ،سفر انتصار يماين عزيز وحاسم وملحمة
بأس كسرت شوكة تحالف العدوان اآلثم.
ً
قائال:
حيث خاطب ال�ل��واء العاطفي ،األب�ط��ال امليامني
"أن�ت��م م��ن صنعتم امل��آث��ر ال�خ��ال��دة واالن �ت �ص��ارات العظيمة
دفاعاً عن شعبكم ووطنكم ضد ق��وى ال�ع��دوان الغاشم
وقد ترجمتم ذلك عملياً عىل أرض الواقع ،منطلقني من
إيمانكم بالله سبحانه وتعاىل وثقتكم بنصره ،مستمدين
معنوياتكم العالية وأنتم تقاتلون يف سبيل الله من نهج
الثقافة الجهادية للمسرية القرآنية بقيادة السيد عبدامللك
ب��در الدين الحويث ال��ذي غ��رس يف نفوسنا جميعاً مبادئ
وقيم الهوية اإليمانية وسننتصر عىل أعداء الله واليمن".

خيارات حاسمة

وح�م�ل��ت ك�ل�م��ات وزي��ر ال��دف��اع يف ط�ي��ات�ه��ا رس��ائ��ل ع��دي��دة

وت� �ح ��ذي ��رات ش ��دي ��دة ون �ص ��ائ ��ح إذا اس �ت��وع �ب �ه��ا وأخ � ��ذ ب�ه��ا
العدو فإنها ستفيدهَ ،
وسيُسلم نفسه من سعري ضربات
ال � ��رد وال� � ��ردع وال� �ب ��أس ال �ي �م ��اين ال �ش ��دي ��د ،ه� ��ذه ال��رس��ائ��ل
والتحذيرات وجهت ألنظمة العدوان ،بان عليهم إدراك
واس�ت�ي�ع��اب م��ا ب ��ات ي�م�ت�ل�ك��ه ج�ي�ش�ن��ا ال�ع�ظ�ي��م م��ن ق ��درات
رد م �ت �ط ��ورة وق� � ��وة ردع م ��زل ��زل ��ة وأس �ل �ح ��ة اس ��رتات �ي �ج �ي ��ة
فتاكة وم��دم��رة ،ستسحق وت��دك م��ا تبقى م��ن قواعدهم
وم �ط��ارات �ه��م ال�ع�س�ك��ري��ة وس �ت �ح��رق ك��ذل��ك ك��ل م�ن�ش��آت�ه��م
الحيوية النفطية واالقتصادية وستهدم أيضاً قصورهم
ف��وق رؤوس �ه��م إذا م��ا ج�ن�ح��وا ل�ل�س�ل��م وأوق �ف��وا ع��دوان�ه��م
ورف� �ع ��وا ح �ص ��اره ��م ع ��ن وط �ن �ن ��ا وش �ع �ب �ن��ا ال �ي �م �ن��ي ال �ع��زي��ز
ال�ح��ر األب ��ي ..ح�ي��ث دع��ا ال�ل��واء ال�ع��اط�ف��ي ،دول ال�ع��دوان
إىل استيعاب معطيات ومستجدات املرحلة الراهنة بكل
أبعادها االسرتاتيجية وأن توقف عدوانها وترفع حصارها
وت�ج�ن��ح مل�ق�ت�ض�ي��ات ال�س�ل��م واالس �ت �ق��رار يف امل�ن�ط�ق��ة ،م��ا لم
فخيارات الشعب اليمني وقواته املسلحة متعددة وقادرة
عىل فرضها دفاعاً عن األرض والعرض والحرية والكرامة..
م��ؤك��داً أن ال�ع��ام ال�ث��ام��ن م��ن ال�ص�م��ود ،س�ي�ك��ون ان�ط��الق��ة
نحو املزيد من االنتصارات الساحقة ضد املعتدين الغزاة
ومن يساندهم.

امل��الي��ني م��ن اليمنيني األح� ��رار أي��دي�ه��م ع�ل��ى ال��زن��اد
وجاهزون لاللتحاق باملعركة
وق��ال "م��ا ك�ن��ا ن�ت�ص��ور يف ي��وم م��ن األي��ام أن ي�ك��ون هناك
اعتداء من دولة إسالمية عىل دولة إسالمية أخرى ،لكن
الكيان الصهيوين املحتل أجرب دول العدوان عىل االعتداء
عىل اليمن ،األمر الذي أجربنا ومن منطلق الدفاع املشروع
ع��ن أن�ف�س�ن��ا وأرض �ن��ا وع��رض �ن��ا ،أن ن ��رد ع��ىل ه ��ذا االع �ت��داء
الجبان ،وسنواصل القتال والكفاح والجهاد والصمود
والثبات حتى تحرير كامل األرايض اليمنية".

االلتحاق باملعركة

وع ��ن اس �ت �م ��رار االن ��دف ��اع ال �ش �ع �ب��ي ن �ح��و م �ي��ادي��ن ال �ع��زة
والكرامة والشرف والبطولة ،والبذل والعطاء ،وتنامي
ثقافة الجهاد وحب االستشهاد يف سبيل الله ودفاعاً عن
الوطن والشعب ،وتصدياً للمعتدين اآلثمني ،أكد وزير
الدفاع أن هناك املاليني من اليمنيني األحرار أيديهم عىل
الزناد وجاهزون لاللتحاق باملعركة الهجومية الشاملة،
إذا اس�ت�م��ر امل �ع �ت��دون يف ع��دوان �ه��م وح �ص ��اره ��م ..ق��ائ� ً
�ال ان
األس��ود ال تجوع أب��دا ..يف إش��ارة إىل قدرة شعبنا وجيشنا
العظيم عىل كسر الحصار.

أخالقيات احلرب

وع ��ن أخ ��الق �ي ��ات ال �ح ��رب ال �ت ��ي ي �ج �س��ده��ا وي �س ��ري ع�ل�ي�ه��ا
أب�ط��ال جيشنا ولجاننا الشعبية وال�ت��ي ه��ي مستمدة من
تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف ،خاطب اللواء العاطفي
امل� ��واط� �ن� ��ني يف ج � �ي� ��زان ون � �ج � ��ران وع� �س ��ري وم� �ن ��اط ��ق ح ��ائ ��ل
والقصيم وتبوك وعموم سكان نجد والحجاز ،قائال" إن

جيش الجمهورية اليمنية يتمتع بأخالق املجاهدين ولم
ولن يستهدف املدنيني عىل اإلطالق".

تهنئة املقاتلني

وك� � ��ان وزي� � ��ر ال � ��دف � ��اع ،ق� ��د اس �ت �ه ��ل ك �ل �م ��ات ��ه ال �ص ��ادح ��ة
بالعنفوان اليماين واملعربة عن ملحمة النصر املبني التي
صنعها األب�ط��ال ال�ص�ن��ادي��د أول��و ال�ق��وة وال�ب��أس الشديد،
ب��أن نقل إىل املقاتلني األبطال يف جبهات نجران وهمدان
بن زيد ،تهاين وتربيكات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر
ال��دي��ن ال �ح��ويث ورئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ف�خ��ام��ة
امل �ش��ري ال��رك��ن م �ه��دي امل �ش��اط ب�م�ن��اس�ب��ة ال ��ذك ��رى ال��وط�ن�ي��ة
ل �ل �ص �م��ود ،واالن �ت �ص ��ارات ال �ح��اس �م��ة ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا أب �ط��ال
ج �ي �ش �ن��ا ال �ع �ظ �ي ��م ول �ج ��ان �ن ��ا ال �ش �ع �ب �ي ��ة ،ع� ��ىل ق � ��وى ال �ش��ر
والطغيان يف كل امليادين والجبهات.

فخر واعتزاز

من جانبهم أعرب أبطال الجيش واللجان الشعبية عن
فخرهم واع�ت��زازه��م ب��زي��ارة وزي��ر ال��دف��اع لخطوط التماس
األوىل م��ع ال�ع��دو ..م�ج��ددي��ن ال�ع�ه��د وال ��والء ل�ل��ه وال��وط��ن
والقيادة باستعدادهم الدائم للتضحية دفاعاً عن األرض
والعرض والكرامة والحرية والسيادة الوطنية ..مشريين
إىل أن مشاركة قيادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك��ان
العامة وتقدمها الصفوف األمامية يف الجبهات ،يصيب
ً
عامال مهماً من عوامل النصر
العدو بالرعب ،ويعد ذلك
يف معركة اليمن املصريية.

في برقيتهما للقيادة الثورية والسياسية العليا

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان  :نستلهم من شهر رمضان القيم واملبادئ التي حتثنا على اجلهاد والرباط في سبيل الله

حصاره القاتل وردعه بإعصار يماين إيماين هي القرارات الصائبة
وه��ي رس��ال��ة واض�ح��ة لعله يتعظ منها ،مالم فعليه أن يستعد
لضربات موجعة وخاطفة يكون لها وقعها وأثرها عليه اقتصادياً
وعسكرياً بإذن الله تعاىل.

رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن
محمد عبدالكريم الغماري برقية تهنئة إىل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث ورئيس
املجلس السيايس األعىل  -القائد األعىل للقوات املسلحة املشري الركن مهدي املشاط وأعضاء املجلس
السيايس األعىل بمناسبة حلول شهر رمضان 1443ه� فيما ييل نصها :
بروحانية شهر رمضان املبارك ..شهر القرآن والجهاد الذي يحل
علينا وعىل جميع شعوب األمة العربية واإلسالمية ضيفاً كريما،
متزامناً م��ع عظمة االن�ت�ص��ارات ال�ت��ي يحققها أبنائكم وإخوانكم
يف امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وك��ل ش��رف��اء ال��وط��ن
يف ميادين ال�ع��زة وال�ك��رام��ة ،يسعدنا ويشرفنا أن نرفع ملقامكم
ال�ك��ري��م ولجميع أب�ن��اء شعبنا ال�ص��اب��ر امل�ج��اه��د ب��اس��م ق�ي��ادة وزارة
ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك��ان العامة وك��اف��ة املجاهدين املرابطني
يف م��واق��ع ال�ش��رف وال�ب�ط��ول��ة م��ن أب�ن��اء ال�ق��وات املسلحة واللجان
الشعبية أسمى وأص��دق آيات التهاين والتربيكات بهذه املناسبة
الدينية املباركة داعني املوىل العيل القدير بربكات أيام هذا الشهر
الفضيل أن يمنحنا رضاه ونصره وتأييده عىل أعداء الله والدين
وال�ح�ي��اة واإلن�س��ان�ي��ة ،وأن ي�م��ن عليكم ب ��دوام ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
بما يمكنكم من تنفيذ مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية الجسيمة
مل ��واج �ه ��ة م� ��ؤام� ��رات وك �ي ��د وم �ك ��ر األع� � ��داء وب �م ��ا ي �ح �ق��ق ال �غ��اي��ات
ال �س��ام �ي��ة ال �ت ��ي خ ��رج ش�ع�ب�ن��ا ال� ��ويف م ��ن أج �ل �ه ��ا ..وأن ي�ع�ي��د ه��ذه
املناسبة الدينية العظيمة وأمثالها عليكم وع��ىل شعبنا وجميع

شعوب أمتنا العربية واإلسالمية يف مشارق األرض ومغاربها وقد
تحقق لها النصر والعزة والكرامة والفتح املبني.
إننا ونحن نستقبل شهر القرآن الذي نستلهم منه قيم وتعاليم
ديننا االسالمي العظيمة التي تحثنا عىل الجهاد والرباط يف سبيل
ال �ل��ه وال ��دف ��اع ع ��ن ال ��دي ��ن واألرض وال �ع ��رض وال �ك ��رام ��ة وال �ح��ري��ة
وال �س �ي��ادة وال �ق ��رار ن�ح�ت�ف��ي ب�ك��ل إب ��اء وش �م��وخ وإي �م ��ان ب��ال��ذك��رى
الثامنة ليوم الصمود الوطني الذي أثبت فيه شعبنا بأنه شعب
إيمان وحكمة وأصالة وتاريخ جسد فيه أبناؤكم املجاهدين من
منتسبي القوات املسلحة واللجان الشعبية يف كل ميادين العزة
والشرف أروع صور الوفاء والفداء والتضحية مؤكدين بذلك أنهم
عند مستوى املسؤولية التي منحتموهم إياها ،متوكلني عىل الله
لتحقيق الغايات العظيمة يف االستقالل والتحرر والبناء والعطاء
نصر ُْكمُ َّ
منطلقني من قول الله تعاىل يف كتابه الحكيم( :إِن َي ُ
الل ُه
َف َ
ال َغا ِل َ
ب َل ُكمْ وَإِن َي ْخ ُذلْ ُكمْ َفمَ ن َذا َّال ِذي َي ُ
نصر ُُكم ِّم ْن بَعْ ِد ِه و ََع َىل
َّ
الل ِه َف ْلي ََتو ََّك ِل امل ُ ْؤ ِم ُن َ
ون).
ن�ع�ل��م ج�م�ي�ع��اً أن ه��ذه ال �ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة ال�ت��ي ي�ش�ن�ه��ا ت�ح��ال��ف

ال �ع��دوان ال�س�ع��ودي اإلم ��ارايت ع��ىل ب�ل��دن��ا وش�ع�ب�ن��ا وال �ت��ي دخ�ل��ت
ع��ام�ه��ا ال�ث��ام��ن ه��ي ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن ق��وى ال�ش��ر وال�ط�غ�ي��ان أم��ري�ك��ا
وإسرائيل ،وما أنظمة العمالة واالنبطاح ومنافقيهم يف الداخل
وال�خ��ارج إال أدوات للتنفيذ وأي م�ن��اورات سياسية أو اقتصادية
يسعى من خاللها تحالف العدوان السعودي اإلمارايت لتصوير
ٍ
نفسه أمام العالم بأنه من دعاة السالم يجب أن يقابلها خطوات
عملية ع��ىل األرض ،ولكنه وم��ن منطلق سلوكه اإلج��رام��ي قابل

دعوته للحوار املزعوم يف الرياض بتشديد الحصار واغالق املنافذ
وت �ن �ش �ي��ط ع �ن ��اص ��ره اإلج ��رام� �ي ��ة ،ول �ي ��س ب �غ ��ري ��ب ع �ل �ي��ه م �ث ��ل ه ��ذا
ال�ت�ص��رف ف�ه�ن��اك م �ب ��ادرات ودع� ��وات م�ح�ل�ي��ة وأم�م�ي��ة س��اب�ق��ة قد
دع��ت إىل إح�ي��اء م�ب��ادرات ال�س��الم إال أن ال�ع��دو قابلها بمزيد من
التصعيد وتشديد الحصار القاتل مما جعلنا جميعاً ندرك جيداً
أننا أمام عدو ال يؤمن إال بلغة القوة والرد باملثل ولعل القرارات
الحكيمة ال�ت��ي اتخذتموها يف م��واج�ه��ة الصلف ال�ع��دواين وكسر

مرة أخرى نهنئكم وكافة أبناء شعبنا اليمني الشرفاء بحلول
شهر رمضان املبارك  ..شهر الصوم والعبادة والرباط ..مجددين
العهد وال��والء لكم ولكل أب�ن��اء ال��وط��ن األح��رار وللشهداء األب��رار
وك ��ل ال �ج��رح��ى واألس � ��رى ال ��ذي ��ن أرووا ب��دم��ائ �ه��م ال �ط ��اه ��رة ت ��راب
ال ��وط ��ن ال� �غ ��ايل م ��ن أج � ��ل ال� �ع ��زة وال� �ك ��رام ��ة وال �ح ��ري ��ة ب ��أن �ن ��ا ع��ىل
خ�ط��اه��م ون�ه�ج�ه��م س��ائ��رون ح�ت��ى ت�ح�ق�ي��ق ال�ن�ص��ر ..ش��اك��ري��ن لكم
دع�م�ك��م ورع��اي �ت �ك��م ال��دائ �م��ة ل �ه��ذه امل��ؤس �س��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ع�م��الق��ة
لتطوير قدراتها القتالية بمختلف صنوفها وتشكيالتها ملواجهة
صلف املعتدين املجرمني الذين ولألسف الشديد لم يتعظوا ولم
ي�س�ت��وع�ب��وا ب�ع��د أن م��ا ن�س�ط��ره م��ن ان�ت�ص��ارات عظيمة يف ميادين
الجهاد هي الحقيقة التي يجب أن يفهموها ،وأن ما يتجرعونه
من هزائم نكراء وخسائر فادحة يف األرواح والعدة والعتاد هو
ما لم يستعرضوه يف احالمهم العبثية وعىل العدو أن يعلم بأن
العام الثامن من الصمود سيكون عليهم أشد من سعري الجحيم
ب��إذن ال�ل��ه ت�ع��اىل سبحانه ف�ه��و وح��ده ن�ع��م امل��وىل ون�ع��م ال�ن�ص��ري..
ألننا عاهدنا الله وأنفسنا بأنه لن ترى الدنيا عىل أرضنا وصيا.
النصر للوطن ..والرحمة للشهداء األبرار ..والشفاء للجرحى ..والفرج
لألسرى ..وعاش يمننا حراً ابياً منتصراً ..وكل عام وأنتم بخري.

هدنة "جروندبرج" احتياطات ومالحظات سياسية !!
بشكل ملفت للنظر يرتدد صدى الهدنة التي أعلن عنها هانس جروندبرج مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل اليمن الجمعة بقوله
إن الطرفني املتحاربني يف اليمن اتفقا عىل وقف إطالق النار ملدة شهرين ابتداء من السبت ،والسماح لسفن الوقود بدخول ميناء
الحديدة وتشغيل رحالت جوية محددة من مطار صنعاء.
"

اإلعالن عن الهدنة الذي جاء عىل لسان غروندبرغ من عاصمة اململكة السعودية
ال��ري��اض أث�ب�ت��ت حقيقة أن دول ال�ع��دوان امل�ت��ورط��ة ب�ص��ورة م�ب��اش��رة يف ع��دوان�ه��ا عىل
وطننا اليمني هي املتورطة أيضا بصورة مباشرة يف الحصار االقتصادي الذي تجلت
أب��رز ص��وره اإلجرامية مؤخراً ومشاكله األك��ر حدة يف أزم��ة املشتقات النفطية التي
ع��اىن منها امل��الي��ني م��ن أب�ن��اء شعبنا اليمني خ��الل اآلون��ة األخ��رية بسبب منع دخ��ول
البواخر املحملة بالوقود إىل ميناء الحديدة.
وعىل الرغم من ترحيب رئيس الوفد الوطني املفاوض محمد عبدالسالم بإعالن
املبعوث األممي لليمن عن هدنة ملدة شهرين بموجبها تتوقف العمليات العسكرية
ويفتح م�ط��ار صنعاء ال��دويل ل�ع��دد م��ن ال��رح��الت وك��ذل��ك فتح ميناء ال�ح��دي��دة أم��ام
املشتقات النفطية لعدد من السفن خالل شهري الهدنة.
ال ي� ��زال ُي �ن� َ�ظ��ر إىل م ��وض ��وع ال �ه��دن��ة امل �ع �ل �ن��ة ب �ق ��در ال ب ��أس ب ��ه م ��ن ال �ش � ّ
�ك وت �ت ��واىل
املالحظات النقدية والتساؤالت واالستفسارات املتعلقة بحقيقتها بصورة مستمرة
يف ك�ت��اب��ات وم�ن�ش��ورات وك��الم الكثري م��ن ال�خ��رباء واملحللني وال�ن��اش�ط��ني اإلعالميني
وال �س �ي��اس �ي��ني ع ��ىل م ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي وم�خ�ت�ل��ف وس ��ائ ��ل اإلع � ��الم امل��رئ�ي��ة
واملقروءة واملسموعة عىل مستوى الداخل اليمني وعىل املستويني اإلقليمي والدويل.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن لتلك املواقف التي ال يزال يعرتيها الشك املتعلق بحقيقة

الهدنة ومربراتها ..السيما إذا ما أعدنا النظر فيما شهدته السنوات املاضية من عقد
للمشاورات املتكررة بوساطات خليجية وأمريكية لعل أبرزها الجولة التي استضافتها
ال�ع��اص�م��ة ال��عُ �م��ان�ي��ة مسقط يف 2016م ب�ح�ض��ور وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم��رييك األس�ب��ق
جون كريي والتي لم ُتفض إىل نتائج ملموسة.
ث��م دخ��ول ال�ك��وي��ت ع��ىل خ�ط��ى امل �ش��اورات م��ن ش�ه��ر أب��ري��ل وح�ت��ى ي��ول�ي��و م��ن ال�ع��ام
2016م يف إطار جوالت مستمرة ومتصلة ببعضها البعض من املفاوضات بني الوفد
الوطني ووفد حكومة ما يسمى بالشرعية دون أن تخرج بنتيجة تذكر.
وك ��ذل ��ك م ��ا ج ��رى يف س �ت��وك �ه��ول��م خ ��الل ش �ه��ر دي �س �م��رب م ��ن ال �ع ��ام 2018م م��ن
م�ف��اوض��ات ج ��رت يف س�ت��وك�ه��ول��م ب��رع��اي��ة األم ��م امل�ت�ح��دة أف�ض��ت إىل ت�ف��اه��م م�ش��رتك
حول كثري من النقاط واألم��ور الخالفية غري أنه سرعان ما تم خرق تلك االتفاقات
من قبل تحالف العدوان.
وإذا كان موقف القيادة الثورية والسياسية الصامدة يف وجه العدوان ومشاريع
الهيمنة والطغيان األمرييك واشرتاطها إنهاء الحصار قبل الدخول يف أيّ مفاوضات
ورفضها للمبادرة التي أعلنت عنها مملكة العدوان السعودي يف مارس من العام
مواز ملا يحققه شعبنا
2021م ..قد أكد حقيقة نجاحها يف تحقيق انتصار سيايس
ٍ
اليمني من انتصارات عسكرية متتالية ..هذا االنتصار السيايس تمثل يف إعالن املبعوث

"– خاص

األم�م��ي ع��ن ه��دن��ة إن�س��ان�ي��ة مل��دة ش�ه��ري��ن أس��اس�ه��ا ف��ك ال�ح�ص��ار امل �ف��روض ع��ىل ميناء
الحديدة ومطار صنعاء الدويل.
يمكن القول أن أبرز الحقائق املاثلة ذات الصلة الخاصة والرئيسية بالهدنة املعلنة
ً
من قبل املبعوث األممي واألسباب الرئيسية أيضا لحدوث التغيري الحاد يف أولويات
السياسة الخارجية لدول العدوان والواليات املتحدة األمريكية تتمثل فيما ييل:
 ال�ص�م��ود ال�ي�م�ن��ي األس �ط��وري ال ��ذي ك��ان ل��ه أث ��ره ال�ك�ب��ري يف إي �ج��اد ت�غ�ي��ري ج��دي يفميزان القوى وخلق ردع وتهديد اسرتاتيجي ململكة آل سعود ومن يقف وراءها من
الصهاينة واألمريكان.
 ق��وة ال��ردع الهجومية والدفاعية التي ت��م إن�ش��اؤه��ا وصنعها ب��أي��اد يمنية ووفقاًٍ
للموقف واملبدأ الثابت وغري املتغري للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية اليمنية
املخلصة يف إيمانها ووالئها لله.
 التوقيت الزمني لعملية كسر الحصار الثالثة التي نفذتها القوات الصاروخيةاليمنية ولم تكن سوى مؤشر لحصول ما هو أبعد خالل عام الصمود الوطني الثامن
يف وجه العدوان وما يحمله معه من بشائر النصر .
 املبادرة التي أعلن عنها رئيس املجلس السيايس األع��ىل املشري مهدي املشاط يفخطابه بمناسبة اليوم الوطني للصمود.

وبالتايل فإن قبول مملكة العدوان السعودي ملبادرة رئيس املجلس السيايس بعد
سبع س�ن��وات م��ن ال�ع��دوان ه��و دل�ي��ل ع��ىل ال�ت�ح��ول الكبري ال��ذي اس�ت�ط��اع أن يصنعه
شعبنا اليمني يف موازين القوى العسكرية وموازين اللعبة السياسية ومدى نجاحه
يف ال�ت��أث��ري ع��ىل ال�ق��رار ال�س�ي��ايس داخ��ل مملكة ال �ع��دوان ال�ت��اب�ع��ة وامل�ن�ق��ادة لألمرييك
الذي أوعز إليها مرغماً قبول الشروط املقدمة من صنعاء العتبارات خاصة تتعلق
بمصالحه وما لحقها من أضرار نتيجة الحرب الروسية مع أوكرانيا.
ول�ع��ل خ��ري دل�ي��ل ع��ىل ذل��ك ه��و ت��رح�ي��ب ال��رئ�ي��س األم��ري��يك "ج��و ب��اي��دن" ،ب��ال�ه��دن��ة
التي أعلن عنها املبعوث األممي الخاص لليمن "هانز جروندبرج" واملتضمنة قبول
جميع األطراف مقرتحاً لعقد هدنة ملدة شهرين ،معربا عن امتنانه ملا أسماه "الدور
القيادي" للمملكة السعودية وسلطنة عمان يف التوصل لهذه الهدنة.
ورغم كل ذلك يبقى األمر املهم بل واألهم هو أن عىل القيادة الثورية والسياسية
اليمنية إيالء مزيد من االهتمام للمتغريات الظرفية يف مواقف دول العدوان وجعل
ذلك االهتمام عنصراً إضافياً يف اسرتاتيجية الصمود والبقاء عىل أهبة االستعداد
الدائم للرد عىل أي خرق للهدنة وردع أي عدوان خارجي محتمل.
واالح�ت�ف��اظ ب�ط��ري�ق��ة أو ب��أخ��رى ،ب�م��وق��ف ث��اب��ت وأس ��اس واض ��ح ل�ل�ن�ش��اط امل�ن��اه��ض
والرافض للهيمنة ومحاوالت فرض الوصاية عىل القرار اليمني.
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أكد أن شعبنا اليمني الصابر الصامد حترر من العبودية ونفض عنه غبار الهوان:

06

ناطق حكومة اإلنقاذ يشيد بتضامن األشقاء في العراق مع الشعب اليمني ومظلوميته

الشعب اليمني ال ينسى هذه املواقف الصادقة وهذا الدور والتضامن منقطع النظير

أشاد ناطق حكومة اإلنقاذ الوطني -وزير اإلعالم ،ضيف الله الشامي،
بتضامن األشقاء يف العراق مع الشعب اليمني ومظلوميته.
وع ي رّي� نيياطييق حيكييوميية اإلن يقيياذ ،يف كيليميية وجيهيهييا أمييس ليليميشيياركيين يف
فعاليات مهرجان العراق التضامني مع الشعب اليمني ،عن األمل
يف إقامة فعاليات مماثلة يف بلدان ودول أخييرى ،ليعرف العدو بأن
اليشيعييوب ال يمكن أن تيقيهيير ،وأن ليهييا كلمتها ،وإن حيياولييت األنظمة
واليحيكييومييات أن تيسيييطيير عييى ميجييرييياتيهييا ..مييؤكييدا أن ال يشييارع اليعييربييي
واإلسي ييالمي ييي ك يل ييه ي يق ييف ع ييى ق يل ييب رجي ييل واح ي ييد ،ض يم يين ق يض يياي ييا األم يية
الواحدة.
وقال" :السالم عليكم أيها األشقاء يف العراق ،وأنتم تقفون إىل جانب
شعبنا بضمائركم الحية ،ونفوسكم األبية ،ورؤوسكم الشامخة،
السالم عليكم من جميع أبناء شعبنا اليمني املظلوم الذين ينظرون
إليييكييم بييإعييزاز وإك يبييار واف يت يخييار ،ألنيكييم ميين اليشيعييوب ال يحييرة ،بييل ويف
مقدمتها ،التي تقف إىل جانب مظلومية الشعب اليمني ،وقضاياه،
ويعلو صوتكم مع صوته ،وتنئ جوارحكم مع جوارحه".
وأضاف" :شعبنا اليمني يكن لكم كل املحبة واالحرتام ،ويرى فيكم
ويف حييركيياتيكييم امليجيياهييدة ،ويف سعيكم امليتييواصييل لينيصييرتييه ،أمييال كبريا
ووعييييا ميتييزايييدا ،وحيجيية عييى بقية اليشيعييوب اليتييي تيقييف متفرجة عى
مظلومية الشعب اليمني".
وأك ييد وزي يير اإلع ييالم أن اليحيميليية ،اليتييي أطيليقيهييا شيبيياب ال يعييراق وال ييدور
ال ييري ييادي الي ييذي ي يقييومييون ب ييه ،ال ي يم يكيين أن ي يض ييييع ع ينييد ال يل ييه سيبيحييانييه
وتعاىل ،فهو من يمتلك الجزاء األوفر ..الفتا إىل أن الشعب اليمني
ال ينىس هذه املواقف الصادقة ،وهذا الدور والتضامن منقطع النظري.
وقال" :بفعالياتكم ونشاطكم وأنتم تسمعون العالم صوتكم بأنكم
ضييد قيتييل شيعيبينييا وتيجييوييعييه وح يص يياره ،نيقييول ليكييم ثيقييوا ب ييأن اليشيعييب
اليييمينييي ليين ييخييذليكييم ،فيقييد حيمييل عييى عيياتيقيية ميسييؤوليييية أن ييكييون يف
م يق ييدم يية ال يش يع ييوب ال يت ييي ت ين يت يصيير ل يق يض يياي ييا أم يت يه ييا ،وت يت يح ييرك يف إط ييار
مسؤوليتها ،وتنطلق نيحييو القضية اليكيي�ى واملييركييزييية لييأميية العربية
واإلسالمية قضية فلسطن".
وأشار إىل أن "الشعب اليمني ،رغم ما يتعرض له من حصار وتجويع
وع ييدوان ،إال أنييه ييينئ مييع أي مظلوم يف سييوريييا أو اليعييراق أو لبنان أو
فلسطن أو يف أي بقعة من العالم العربي واإلسالمي ،ورغم جراحه
إال أنه ال ينىس جراح اآلخرين" ..مؤكدا اعتزاز الشعب اليمني بكل من
يقف إىل جانب مظلوميته ،سواء من أفراد أو مسؤولن أو منظمات
أو أحييزاب أو حييركييات يف كييل اليعييالييم ،وعندما يييرى أخييوة لييه وشعوبا
تتحرك بكل ثقة ومصداقية ،وأن هناك ضمائر حية ونفوس أبية تأبى

أبو راس:

شعبنا وقيادته مع كل
دعوات السالم الصادقة

خ ي يياص :أك ييد ال يش ييييخ ف يهييد أب ييو راس وك يي ييل م يحيياف يظيية ال يج ييوف أن
اليتيعييامييل االي يجييابييي ميين قيبييل امليجيلييس اليسييييايس األع ييى وحيكييوميية
اإلنقاذ الوطني مع الهدنة اإلنسانية التي ترعاها األمييم املتحدة،
يؤكد أن شعبنا اليمني وقيادته مع كل دعوات السالم الصادقة
التي تحقق العزة واالستقالل والتخفيف من معاناة املواطنن يف
كل مناطق اليمن.
وأش ييار اب ييوراس يف تيصييريييح خيياص ملييوقييع "26سيبيتيميي�نييت" إىل أن
ال يبييدء بيياليجييانييب اإلن يس يياين وت يب ييادل األسي ييرى ،وف يتييح م يطييار صينيعيياء
واليسيميياح لسفن الينيفييط واليغييذاء بييالييدخييول إىل مييينيياء اليحييديييدة،
هي بنود تبنتها قيادتنا الثورية يف كل املبادرات التي أطلقتها خالل
ال يفييرتة امليياض يييية وال يتييي آخييرهييا امل يب ييادرة اليشيجيياعيية لييرئييييس امليجيلييس
السيايس األعييى ،واليتييي شكلت بييادرة حقيقية إلييقيياف اليعييدوان
والحرب وإحالل السالم واألمن يف اليمن ودول الجوار واملنطقة.
وتطرق وكيل محافظة الجوف إىل مواقف املرتزقة وردة فعلهم
الغاضبة تجاه مبادرات الهدنة ،واصفاً إياهم بأنها من ال يريدون
تحقيق السالم يف املنطقة ،ويخضعون إلمالءات خارجية هدفها
استمرار األمة يف الفنت والحروب والدمار ،خدمة ملصالح العدو
األول أمريكا وإسرائيل ومن يف ركبهم من دعاة الشر والعدوان.
وقال "كما غضب البعض وتألم البعض األخر من صلح أو هدنة
اليحييدييبيييية هينيياك ميين أغيضيبيتييه م يبييادرة اليسييييد اليعيلييم قييائييد اليثييورة
ً
ممثال بفخامة الرئيس املشري
والتي أعلنها املجلس السيايس األعى
مهدي املشاط ،وتم مبدئيا تطبيقها عى أرض الواقع ،لذلك نقول
للذين لييم يييروا فيها مييا يلبي آمالهم بأنه مييا زال هناك الكثري من
املظلومية ،بأن السالم هو الذي يدعوا إليه السيد العلم وال عجب
يف ذلك كونه يحمل مشروع قومي إسالمي عظيم".
ون ييوه أب ييو راس إىل أم ييور قييد ال تيكييون واض يحيية أم ييام اليبيعييض وهييي
امل يت يغييريات واألحي ييداث امليتيسييارعيية عييامليييياً وال يتييي تيسيتييوجييب أن ييكييون
لأمة العربية واإلسالمية موقف واضح ،ومواكبة التطورات عى
الساحة الدولية ،ألن األمر لن يكون ببقاء الوضع كما هو ،كون
الوضع يشري إىل مخاض ميالد نظام عاملي جديد.

اعالن فقدان
ي ـع ـلــن ح ـمــزة ع ـب ــداإلل ــه ع ـلــي اب ــو طــالــب
عن فقدان بطاقته الشخصية وبطاقته
الـعــائـلـيــة فـعـلــى مــن وجــدهـمــا ايصالهما
الى اقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر
والتقدير

الضيم والذل والهوان.
ولفت ناطق الحكومة إىل أن الشعب اليمني دشن العام الثامن من
الصمود يف وجه العدوان ،الذي دمر الشجر والحجر ،وقتل البشر
واألط يف ييال وال ين يسيياء ،ودم يير كييل ميقييومييات ال يح يييياة ،وحيياصيير اليشيعييب
اليمني بييرا وبيحييرا وجييوا ،ووصييل بييه إىل ميحيياصييرة حتى ال ييدواء ومنع
املرىض من السفر إىل الخارج لتلقي العالج ،والتدخل يف لقمة العيش
وكل املستويات التي يعمل فيها عى حصار اليمن.
وأضاف" :ومع ذلك بقي شعبنا اليمني صامدا وقويا وصابرا ومثابرا
تحرر من العبودية ،ونفض عنه غبار الهوان ،وانتفض ماردا ليتحرك
يف كل املسارات واألصعدة ،من التصنيع العسكري إىل التصنيع املدين
إىل االكيتيفيياء ال ييذايت إىل بينيياء امليسيتيشيفييييات ،وتعبيد اليطييرق ،وتجهيز
الجيوش إىل كل ما يمكن تحقيقه ملواجهة هييذا اليعييدوان ،ليخوض
هذا التحدي يف ممارسته العملية ليقف يف مواجهة إم�اطورية املال
الخليجي ،وإميي�اطييورييية اليسييالح األمييريييي واإلسييرائييييي واليي�ييطيياين،
وأم ي ييام مي ييؤامي ييرات األعي ي ييداء يف ك ييل املي يجي يياالت ل يي يكييون ح يجيية ع ييى بيقيييية
الشعوب".

وأك ييد أن اليشيعييوب إذا تيحييركييت واسيتيعييانييت بيياليلييه ،فييإنيهييا ق ييادرة عى
تغيري واقعها يف مواجهة الطغاة واملستك�ين ..مشرياً إىل أن الشعب
اليمني يييرى األمييل يف أبينيياء الشعب اليعييراقييي واليشيعييوب اإلسالمية،
ويتطلع ألن يكون لهم دور بناء يف قضايا األمة وصوت مسموع ،وأن
يتنامى هذا الدور لتكون هناك لحمة واحدة لتحقيق الهدف والغاية
الواحدة ،وهي تحرير األقىص من دنس الغزاة واملحتلن ،واستعادة
هويته األميية العربية واإلسييالميييية ،ألنها األميية التي وعييدهييا الله بأنها
خري أمة أخرجت للناس.
وقييال" :نييرى يف فعالياتكم وهييذا امليهييرجييان ،ونييرى هييذه اليهييامييات من
رجال الساسة والعلماء وقادة الفصائل والكتائب والحركات املجاهدة
هييذه النخبة ميين الشباب العراقين ميين الييرجييال واليشييييوخ واليقييادة،
رجيياال ونيسيياء كيبييارا وصيغييارا ،نتطلع يف وجييوهيكييم ونييرى فيها شموخ
ال يعييربييي األص يي ييل ،نيتيطيلييع إىل هييامييات يكييم وه ييي ت يط يياول ال يب ين ييييان وع ينييان
السماء ،شموخا واعتزازا ،ونرى يف نفس الوقت وأنتم تنظرون إىل
شعبنا بكل فخر واعتزاز ،ونزداد فخرا وعزة ومنة لكم ،فأنتم شعب
عظيم عرف بأنه شعب الثورات والحرية".
رّ
وع� عن التطلع يف خروج األمة العربية من محنتها ،فالنصر أصبح
ق يياب قييوسيين أو أدىن ،وق ييد ت يهيياوت ق ييوى ال يشيير وق ييوى اليظيلييم وقييوى
الطغيان يف كل العالم.
وت ي رّ
يوج ييه وزي يير اإلع ييالم ليليميشيياركيين يف امل يهييرجييان بييأسيمييى آي ييات اليتيهيياين
واليتيي�ييكييات بيمينيياسيبيية حيلييول شيهيير رم يضييان امل يب ييارك وأن ييجيعيلييه اليلييه
شهر خري وبركة ورحمة لإلسالم واملسلمن ..متمنيا للشعب العراقي
اليتيكيياتييف والييوعييي امليتينييامييي ملييواجيهيية املييؤامييرات اليتييي تيحيياك ضييده ،كما
يستهدف الشعب اليمني.
وأضاف" :عدونا واحد وقضيتنا وغايتنا واحدة ،نتحرك يف هذا اإلطار
حتى يحقق الله النصر والغلبة لشعوبنا املستضعفة والحرة".
وأك ييد امل يشيياركييون يف م يهييرجييان ال يع ييراق دع ييم ش يبيياب ال يع ييراق امليتييواصييل
للشعب اليمني حتى تحقيق النصر عى قوى العدوان.
وتتضمن فعاليات املهرجان إطالق حملة دعم ملساندة "أنصار الله"
ملدة أسبوع ،وإطالق بالونات تحمل صور قائد الثورة السيد عبد امللك
بدر الدين الحويث وصور االنتصارات ،وكذا رفع صور جرائم العدوان
األمريي  -السعودي بحق الشعب اليمني.
كيمييا تيتيضيميين اليفيعييالييييات تينيظييييم م يسييرية بيميخيتيلييف اليعيجييالت تيجييوب
شوارع بغداد ،حاملة الالفتات والصور وأعالم اليمن ،دعما لصمود
الشعب اليمني عى مدى سبع سنوات ،وكييذا إقامة مهرجان يضم
الشباب والشيوخ والوجهاء واملفكرين.

مدير عام هيئة الزكاة في محافظة ذمار لـ" 26سبتمبر":

مشروع حتديث بيانات الفقراء واملساكني
يستهدف  100ألف أسرة باحملافظة
أكد مدير عام الهيئة العامة للزكاة
يف محافظة ذمار األستاذ إبراهيم
عبدالرحمن املتوكل ،أن مشروع تحديث
بيانات املستفيدين من الفقراء واملساكن
يستهدف  ١٠٠ألف أسرة يف كافة
مديريات املحافظة.
وأشار املتوكل إىل أن هيئة الزكاة تسعى
إليجاد قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة
تضمن ايصال الزكاة إىل مستحقيها.
< ما أهمية تدشن مشروع تحديث
بيانات الفقراء واستكمال عملية الحصر
التكميي؟
<< تحديث مشروع بيانات املستفيدين
من الفقراء واملساكن لها أهمية كبرية
باعتبار املشروع أحد أهم الركائز األساسية
الذي سيسهم يف التخفيف من حدة الفقر
ومعاناة شريحة واسعة من أبناء املجتمع
جراء استمرار العدوان والحصار.
من خالل مشروع تحديث البيانات نسعى
لتأسيس قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة
تضمن إيصال الحق إىل مستحقيه،
باإلضافة إىل تحقيق الغاية والخروج من
العبث الذي اعتاد عليه الناس يف املنظمات.
< ما حيجييم امليسيتيفييييدييين ميين عيميليييية اليحيصيير
التكميي يف محافظة ذمار؟
<< مييا حيجييم امليسيتيهييدفيين يف ميحييافيظيية ذمييار
م يين ال يف يق ييراء وامل يس يياك يين يف ع يم يل يييية تيحييديييث
البيانات ما يقارب  ١٠٠ألف اسرة موزعن
عى مديريات املحافظة.
< ك يي ييف ت ين يظ ييرون اىل ت ييأك يي ييد واه يت يم ييام قييائييد
الثورة عى االرتقاء بالزكاة؟
<< حقيقة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
س ييالم ال يل ييه ع يل ييييه ،ش ييدد ع ييى ق يض يييية ال ييزك يياة
وجيعيليهييا اول ييوي يية كييأحييد أرك ييان اإلس ييالم ليتم
ترجمتها عى أرض الواقع ،ومنذ قيام ثورة
 2١سبتم� كانت الزكاة هي أحد البنود التى
راهن عليها السيد القائد لحل مشكلة الفقر
والعوز وتغطية احتياجات الفقراء يف مرحلة
الحرب ،واليزال هو املتابع عليها أوال بأول،
ألن ييه ي ييرى يف ال ييزك يياة ال ين يمييوذج ال يق ييرآين ال ييذي
سيييحيقييق م ينييه ال يغيياييية امل ييرج ييوة واألمي ييل ال ييذي
أراده اليلييه عييز وجييل بييأن تيصييرف يف مصارفها
الثمانية.
ن يع ييرف ج يي ييدا أن ال ييزك يياة اذا أخ ييرج ييت كيياميليية
وش ييام يل يية سيتيحيقييق ال يه ييدف وال ي يع ييود هينيياك
فقري وال مسكن يف املجتمع.
كيمييا يييأيت ميشييروع تيحييديييث وتصحيح بيانات
اليفيقييراء وامليسيياكيين امليسيتيحيقيين ليلييزكيياة وفيقييا
ليتييوجييييه اليسييييد اليقييائييد عييى إن يجيياز امل يشييروع،
من خالل حصر املستحقن للزكاة والتحري
يف صحة ودقة البيانات عنهم ضمانا لوصول
الزكاة إىل مصارفها الشرعية.
< عى ماذا ركزت توجيهات السيد؟
<< توجيهات السيد عبدامللك بن بدر الدين

خدمة لهذه الشريحة الهامة يف املجتمع.

تـ ـ ــأسـ ـ ـيـ ـ ــس قـ ـ ــاعـ ـ ــدة
بـيــانــات صحيحة تضمن
وصــول الزكاة ملصارفها
الثمانية
اليحييويث سييالم الله عليه ،ركييزت عييى إصييالح
االخ ي يت ي ييالالت ال يت ييي ك ييان ييت ح يياص يل يية يف ال ييزك يياة
وإع ييادتي يه ييا إىل م يف يهييوم يهييا ال ييدي ين ييي ال يص يح ييييح
باعتبار الزكاة ركناً من أركان الدين اإلسالمي
وق يي يميية عيظيييميية يف رف ييع ال يحيياجيية ع يين كيياهييل
الفقراء واملستضعفن ،واسهامها يف التنمية
امليجيتيميعيييية ،واخي ييراج ال يف يقييراء ميين االحيتيييياج
والعوز إىل االكتفاء.
< مييا مييدى ت يعيياون اليسيليطيية امليحيليييية مييع فييرع
هيئة الزكاة لتصحيح قاعدة البيانات؟
<< م ي يش ي ييروع تي يح ييدي ييث ب ي ييي يياني ييات م يس يت يح يقييي
الييزكيياة عيمييل تيكييامييي وم يشييرتك مييع اليسيليطيية
امل يح يل يييية ،ح ييييث ت ييم ت يش يك ييييل ل يج ينيية اشييراف يييية
عى مستوى املحافظة برئاسة األخ املحافظ
وعضوية املكاتب التنفيذية األخييرى ،وحتى
ال يج ييان ييب االش ي ي ييرايف ،ألن ال يع يم ييل ان يب يث ييق مينييه
ل يجييان اشييراف يييية يف امل ييدي ييري ييات ول يج ييان فييرعيييية
ع ييى م يس يتييوى ال يق ييرى وال يع ييزل ب يح ييييث ييكييون
اليتيكيياتييف وال يت يعيياون مييا بيين اليسيليطيية امليحيليييية
ومكتب الهيئة العامة للزكاة لنحقق بذلك
الغاية ونخرج هذا الحق من عاتقنا إىل عاتق
املجتمع بأن يتفقد الفقراء واملساكن ويرفع
إلينا ونكون خداما لهم وعونا لهذه الشريحة
التي اوىص الله عباده عليهم.
< ماذا عن التسهيالت التي تقدمها االحوال
املدنية للفقراء واملساكن؟
<< بييال يتييأك ييييد ه ين يياك ت يع يياون ك يبييري وميليمييوس
ميين ميكيتييب األح ييوال املييدنيييية يف امليحييافيظيية من
خالل تقديم خدمة منح البطائق الشخصية
اإلكييرتون يييية ليليفيقييراء وامليسيياكيين بيكييل سيهييوليية
وييسيير ،األم يير ال ييذي سيهييل وص ييول الييزكيياة إىل
مستحقيها بحسب اثبات الهوية الشخصية

< ما مستوى أداء للهيئة العامة للزكاة يف
محافظة ذمار؟
<< ن يع يم ييل ب ي ييوت ي ييرية ع ييالي يي يية وني يتي يج ييه وف ييق
اليخيطييط املييرسييوميية ميين اليهيييئيية ،بيمييا يرتقي
بأعمال الزكاة وتوسع برامجها يف اوساط
املجتمع.
ونسعى من خالل التوجه العام الستهداف
أك ي يي� ع ي ييدد م يين ال يف يق ييراء وامل يس يياك يين ج ييراء
اليتييدهييور االقيتيصييادي نتيجة الحصار الييذي
يفرضه التحالف ،وسياسة التجويع التي
يفرضها عى أبناء الشعب اليمني.
كما تبذل فرع هيئة الزكاة يف ذمار جهودا
ك يبييرية إلن يج يياح ميهيياميهييا م يين خ ييالل ال ينييزول
املي يي ييداين يف اوس ي يياط امل يج يت يمييع وح يث يهييم عييى
أهمية الزكاة وتحصيلها وتوريدها ليتسنى
للهيئة صرفها بحسب مصارفها الشرعية.
< م ي يياذا ع يين ت يح يق ييييق امل يق يياص ييد ال يت ييى فييرضييت
ميين أجيليهييا الييزكيياة وتييوزييعيهييا وف ييق ميصييارفيهييا
الشرعية؟
<< هينيياك اليعييديييد ميين امليقيياصييد اليتييي فرضت
ميين أجيليهييا الييزكيياة ،ونيسيعييى دائيمييا ليلييوصييول
إل ي يي ي يهي ييا وب ي ي ييدأن ي ي ييا يف امل ي يق ي يصي ييد األول ال ي يف ي يقي ييراء
وامل يسيياكيين م يشييروع  5٠٠أل ييف ييتييم اليصييرف
لي يه ييم ك ي ييل س ي يني يية ،وه ي ي ييذا ه ي ييو ال ي يع ي ييام ال يث ييال ييث
ي يت ييم الي يص ييرف ل يه ييم ،ب يياإلض يياف يية إىل م يش ييروع
الغارمن وهييو مقصد من املقاصد الشرعية
وللمحافظة جزء من ذلك.
ثم انتقلنا إىل مشروع كسوة العيد ويحقق
م يق يص ييد ال ي يف ي يقي ييراء وامل ي يسي يياكي يين وم يق يص ييد اب يين
اليسيبييييل وم يف يتييوح ميين بييداييية مييا تييم اليتييوجييييه
من قبل قائد الثورة سالم الله عليه ،ورئاسة
امل يج يل ييس ال يس يي ييايس األع ي ييى ورئي يياسي يية ال يه يي يئيية
العامة للزكاة عى أسيياس ان يكون الصرف
غ ييري م ييرك ييزي وب ييدأن ييا م يين أك يت ييوب يير 2٠2١م،
وهذا العام بدأنا بقوة وعمل منظم ومرتب
لييه وتحديدا للمقاصد الشرعية ميين ضمنها
ال يف يق ييراء وامل يس يياك يين ل يل يحيياالت املييرض يييية مينيهييا
العاجلة واملزمنة والخطرية وغريها.
كييذلييك ميقيصييد يف سيبييييل اليلييه ليليمييرابيطيين يف
ال يج يب يه ييات م يين خ ي ييالل اع ييان يت يه ييم ع ييى اك يم ييال
ن يص ييف دي ين يه ييم مي يين خ ي ييالل م يش يياري ييع الي ي ييزواج
اليجيميياعييي ،واليحيمييد ليلييه تيقييام ميشيياريييع عى
مستوى املحافظة وهناك صدى كبري وجانب
رسمي.
< ما الرسالة التي توجهها يف نهاية اللقاء ؟
<< ن ييؤك ييد أن ال يل يج ييان امل يج يت يم يع يييية الي يت ييي تييم
اخيتييييارهييا هييي ميين خييرية أبينيياء املجتمع نفسه
ب ييدءاً ميين األم يين ال يشييرعييي وخيطييييب امليسيجييد
وغريهم ،من أزىك الناس وأكرثهم احسانا،
وتيعيتيي� ث ييورة شيعيبيييية إذا اسيتيطيعينييا الييوصييول
إىل بيانات دقيقة نستطيع من خاللها تنمية
املشاريع املجتمعية.
ك ييذل ييك ن ييدع ييو امل يج يت يمييع امل يح ييي إىل ال يص يمييود
واليثيبييات يف وجييه ال يعييدوان امليتيغيطييرس ورفييد
ال يج يب يهييات ب ييال ييرج ييال وامل ي ييال وأن ن يع يمييل وفييق
التكافل املجتمعي ،حتى يوفقنا الله بالنصر
والثبات.

عبدالرحمن مراد

السالم ..ورمال
بني سعود املتحركة
النظام السعودي أضحى يشعر بالهزيمة يف كوامن
نفسه وال يستطيع مصارحة نفسه بها ,فهو عاجز عن
التأثري وعن القيادة كما كان يف سوالف أيامه سواء يف
الدول التي زعزع استقرارها أو يف غريها ,وهو أكرث عجزا يف
اليمن وخاصة يف مناطق سيطرة حكومة اإلنقاذ ,وعاجز
عن القيام بأي عملية عسكرية نوعية يف تلك املناطق.
يستطيع امل ييرء أن ي ييدرك عييالمييات ال ييذل واليهييزييميية واالنيكيسييار عى
نيظييام بينييي سيعييود ميين ردة فيعييل نيياطييق تيحيياليفيهييم تييريك املييالييي عى
عملية "كيسيير اليحيصييار اليثيياليثيية" أليتييي أصابتهم بمقتل ,حيث ذاقييوا
من ذات الكأس التي شربها اليمن يف ذات التوقيت من عام 2015م,
وكانت الرسالة واضحة وقوية وقاتلة ,حتى أن ناطق التحالف بدا
مرتبكا وتلعثم وهو يتناقض ويقول إن السعودية قد تسامح لكنها
قد تغضب وقد تدمر لكنها لن ترتك أحداً يمس أمنها الداخي هكذا
بمثل ذلك االرتباك والتناقض ,ويف علم النفس ما يفسر التناقض,
ومييا يفسر قسمات الييوجييه يف مقاطع الفيديو اليتييي تناقلتها شبكة
التواصل االجتماعي.
ليقييد هييربييت اليسيعييودييية اىل فيكييرة امل يش يياورات بيحيثييا عيين ميخييرج لها
من مأزق اليمن وفشلت يف استقطاب رموز صنعاء رغم اإلغراءات
واليحييركيية الييدءوبيية يف هييذا االت يجيياه ,حييييث حيياولييوا بيكييل اليسيبييل ضم
أي أحييد ميين الييذييين ينتمون اىل أنيصييار اليلييه ,أو ميين الييذييين يناهضون
م يشييروع احيتييالليهييا ليليييميين فيفيشيلييوا ,ولييذلييك كييانييت دع ييوة أم يين عييام
مجلس اليتيعيياون الخليجي مطية ليقيبييول فيكييرة صينيعيياء يف اليهييدنيية,
واليشييروع يف حييوار جيياد لكن بغطاء مبطن ,تريد حييوارا مييع صنعاء
غري معلن ولذلك سوف تتخذ من املشاورات مطية لتمرير اتفاقها
مييع صينيعيياء حيتييى ال تيبييدو أم ييام شيعيبيهييا وأم ييام ال ييرأي ال يعييام اليعييربييي
والعاملي منكسرة ومهزومة .
السعودية تييدرك أن اللفيف الييذي جمعته يف الرياض من سكان
الفنادق ومرتادي البارات والشاليهات واملقاهي ومن شذاذ االفاق ال
قيمة لهم  ,فال طائل من حوار طبلة املهرج مع العب الشرح الذي
ال يجيد فن الشرح وال رقصته  ,فهو حوار أجوف دون قيمة  ,لكن
ييبييدو أن ض ييرورة مييؤتيميير امل يش يياورات تينيبيثييق ميين امليحيمييول اليتييي سييوف
يحمله ميين نتائج اليحييوار الييذي سييوف ييحييدث بيياليتييزاميين مييع صنعاء
 ,لذلك أضحى من املعيب عى الذين حضروا املشاورات أن يكونوا
مطايا للسعودية يف مقابل ثمن بخس لكرامتهم دراهم معدودات .
تنتعل السعودية وجوها يمنية لتصل اىل غاياتها  ,وثمة تجارب
ل يت يلييك ال ييوج ييوه خ ييالل ال يس ينيين ال يسييال يفييات ليكينيهييا يف م يقييابييل املي ييال ال
تتعظ وربيمييا أبييدت استعدادها ملييا هييو أفظع وأنييى  ,فالذين تداعوا
اىل الرياض كما يتداعى األكلة اىل قصعتهم تعبث السعودية يف
مصائرهم كما تعبث بالجنود يف حدها الجنوبي من املرتزقة الذين
أغييراهييم الييريييال السعودي فكانوا حطبا يحرتق ويييرتمييد دون فائدة
تذكر سوى األذى الذي يصيب بعض املؤمنن ,اليوم ثمة خ� يقول
أن السعودية سوف تنقل أولئك املرتزقة اىل حدها الشمايل املتاخم
للعراق  ,فهي ال تملك جنودا يحمونها سوى أولئك الذين أج�هم
الفقر عى االرتزاق فكانوا جنودا يف صفوفها من أبناء بعض املناطق
الواقعة تحت سيطرة التحالف .
صنعاء لها مطالب ال يمكنها تجاوزها وتتمثل  :يف وقف العدوان
 ,ورف ييع ال يح يصييار ,وان يه يياء االح يت ييالل ,واالعي يت ييذار ليليييميين وت يعييوي يضييه ,
مالم فاملعركة قائمة حتى يحكم الله بيننا وبن الظاملن  ,فال قيمة
لوقف العمليات العسكرية ,والحصار ما يزال مستمرا  ,وال قيمة
لوقف العلميات  ,واالحتالل لليمن ما يزال مستمرا  ,فتلك القضايا
جوهرية ملن أراد سالما حقيقيا وصادقا  ,وما دون ذلك فهو تهريج
يشبه تهريج مشاورات الرياض  ,وال وقت لدى صنعاء حتى تهرقه
عى رمال متحركة .
حيقييائييق الييواقييع كيليهييا وميفييرداتييه وميعيطيييياتييه تيقييول :إن اليسيعييودييية
ه ييزم ييت يف ال يي يميين ,وخي يياب م يشييروع يهييا وخ يس يير ,وه ييي ال يي ييوم تيتيجييرع
ويالت الهزائم واالنكسارات بعد أن ظنت أن املال قادر عى تحقيق
االنيتيصييار ليهييا يف اليييميين  ,بييل كييانييوا ييقييولييون إن اليحييرب نييزهيية ربييييع يف
اليمن وسوف يعودون منها يف ظرف يوم أو يومن حتى طال بهم
األمد ,فوجدوا أنفسهم يف شباك ال يمكن الخالص منه إال بقبول
ش ييروط االسيتيسييالم ,وميثييل ذلييك صيعييب عييى نيفييوسيهييم اليتييي أغييراهييا
املييال فوقعت يف املييأزق حتى ال تكاد تجد لنفسها خالصا منه  ,وقد
نصحها عقالء القوم فلم تعي ما كانوا يقولونه .
ال يمكن مليشيياورات الييرييياض أن تهدي السعودية سالما وليين تجد
اليسييالم إال يف صنعاء وميين صنعاء  ,وعييى قييادة الغباء السعودية
أن ينزلوا اىل مستوى هذه الحقيقة إن أرادوا سالما حقيقيا  ,وقد
قالت صنعاء ماهي مالمح السالم  ,أما يحدث يف الرياض فال نراه
إال مهزلة ال معنى لها  ,كما أن وقف العلميات العسكرية مهزلة ال
قيمة لها طاملا واليمن تحاصر ويمنع عنها الغذاء والدواء واملشتقات
النفطية وكل مقومات الحياة املعاصرة  ,فال جزيرة عربية وال خليج
عربي بييدون اليمن  ,لن يكون هناك بلد آميين دون أن يشعر اليمن
باألمن  ,وال يمكن أن يعيش اليمن ويده مكتوفة ويستسلم للجوع
والقصف والحصار  ,وقد قالت االيام للسعودية وملن تحالف معها
أن اليمن عيص عى أشداقهم وعى بطونهم  ,وقالت لهم عمليات
كيسيير ال يح يصييار أن اليييميين بيعييد سيبييع سينيين ع يجيياف عيياشيهييا قييد شييب
عن الطوق ولن يكون لقمة سائغة تلوكها أشداق الطامعن مهما
بلغت درجة قوتهم .
فالعالم يتحرك اليوم ويعيد ترتيب نسقه وبناء ذاته خارج النظام
القديم  ,وربما بدأت املالمح تتضح للنظام العاملي الجديد من خالل
مييا يحدث الييييوم ميين كشف حقائق كييان النظام القديم يتخذ منها
ذرائع حتى يستمر يف ممارسة ثنائية الهيمنة والخضوع عى الدول
 ,كشفت املعامل البيولوجية كيف كان يتم صناعة الجائحات التي
تصيب اليبيشيير وميين كييان يييديييرهييا  ,وكييييف ييتييم تيقييويييض أميين اليبيلييدان
واسيتيقييرارهييا  ,فييأمييرييكييا تيتييداعييى أركييانيهييا ويينيهييار نيظيياميهييا  ,وهييي آيلة
للسقوط  ,وكما تركت أوكرانيا تواجه مصريا مجهوال سوف ترتك
ربائبها يف الجزيرة والحليج يواجهون مصريا مجهوال  ,وعليهم أن
يتعظوا من ذلك ..فالسالم يف اليمن يشكل اليوم بعدا اسرتاتيجيا
للجزيرة والخليج وعى السعودية أن تعي ذلك جيدا قبل أن ينهار
الجدار عى املعبد ثم ال يبقي وال يذر .
ف يكييل ال يت يف يياع ييالت ال ييدول يي يية ت يصييب يف ص ييال ييح ال يي يميين  ,فييال يت يبييدل يف
املوازين الدولية سوف يحشر التحالف ومن شايعه يف زوايا أخالقية
ومصريية بالغة الدقة  ,لذلك فالبحث عن حل للملف اليمني يج�
السعودية ومن تحالف معها عى الشروع فيه  ,ولذلك البد للقوى
الييوطينيييية أن تقتنص اليفييرص  ,وتيصينييع اليييميين اليجييديييد الييذي ناضل
اب ينيياؤه عييى م ييدى أع ييوام سيبيعيية سيليفييت ميين أج ييل كييراميتييه وسييييادتييه
وعزته وحريته واستقالله بعيدا عن مدار الوصاية التي كان عليها
الحال يف سالف االيام والعقود ٍ.
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في حفل تخريج دفعات "قادمون بجحافل جيشنا" من الكليات العسكرية..

احلوثي :شعبنا اليمني مليئ بالقيادات وال يخاف من أي شيئ

بن حبتور :التصدي للعدوان ومرتزقته مهمة اجلميع في املؤسسات العسكرية واملدنية

اح�ت�ف��ت ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل يف وزارة ال��دف��اع ب�ت�خ��رج دف ��ع "ق ��ادم ��ون ب�ج�ح��اف��ل
جيشنا" من طلب الكليات العسكرية " الحربية ،البحرية ،الطريان والدفاع الجوي"،
برعاية رئيس املجلس السيايس األع��ى القائد األع��ى للقوات املسلحة "فخامة املشري
الركن مهدي املشاط" .شملت الدفعات املتخرجة "الدفعة ال�� 54من الكلية الحربية
والدفعة ال� 29من الكلية البحرية والدفعة ال� 36من كلية الطريان والدفاع الجوي.
ويف االح �ت �ف��ال ه�ن��أ ع�ض��و امل�ج�ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ى م�ح�م��د ع��ي ال �ح ��ويث ،ال �ق �ي��ادات
العسكرية والشعب اليمني بتخرج دفع "قادمون بجحافل جيشنا".

وخاطب الخريجن "أنتم أحرارنا ونريد أيضا أن نرى ذلك مثمراً يف ميدان العمل،
كما عهدنا ذلك يف الدفعات التي سبقتكم" .وأضاف عضو السيايس األعى الحويث":
نحن نراهن عى شعب أهل بالقيادات ،شعب يتواجد يف كل مكان وال يخاف من يشء
وال يحب االرتزاق وال يمكن أن يقبل بأولئك املرتزقة".
فيما ألقى رئيس مجلس ال��وزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور كلمة ،أشاد
فيها ب��دور ال�ك�ل�ي��ات العسكرية يف ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وم��واج�ه��ة ال�ع��دوان  ..م��ؤك��داً أن
التصدي للعدو مهمة الجميع يف املؤسسات العسكرية واملدنية.

وأك��د أن عى دول العدوان القبول بنصيحة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين
ال�ح��ويث وم �ب��ادرة رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى ق�ب��ل أن ي�ن��دم��وا ك��ون ال��وض��ع أصبح
صعبا للغاية عليهم  ..مبيناً أن املبادرة تأيت من منطلق قوة وليس من ضعف أو انكسار.
وق��د أدى الخريجون القسم العسكري وت��م تكريم األوائ��ل م��ن ال��دف�ع��ات املتخرجة
بشهادات تقديرية وهدايا رمزية.
ش ��ارك يف ال�ح�ف��ل ن��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ل �ش��ؤون األم ��ن وال��دف��اع ال�ف��ري��ق ال��رك��ن ج��لل
ال��روي�ش��ان ووزي ��ر ال��دف��اع ال�ل��واء ال��رك��ن محمد ال�ع��اط�ف��ي ورئ�ي��س هيئة األرك ��ان العامة

الدائرة املالية بوزارة الدفاع تنظم فعالية في اليوم الوطني للصمود

تغطية :أحمد طامش  -تصوير :نبيل شبيل
ن�ظ�م��ت ال ��دائ ��رة امل��ال�ي��ة ب� ��وزارة ال��دف��اع ب�ص�ن�ع��اء ف�ع��ال�ي��ة ب�م�ن��اس�ب��ة
ال�ي��وم ال��وط�ن��ي للصمود ت�ح��ت ش�ع��ار "ص�م��ود وث�ب��ات وان�ت�ص��ار رغ��م
ال�ق�ص��ف وال �ح �ص��ار" .وخ ��لل ال�ف�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي ح�ض��ره��ا م��دي��ر ال��دائ��رة
ال�ق��ان��ون�ي��ة العميد ح�ق��وق��ي محمد العظيمة وم��دي��ر دائ ��رة التقاعد
العميد عبدالله الكبودي ومدير دائرة الرعاية العميد مهند املتوكل
وعدد من القيادات العسكرية ورؤساء الشعب والضباط ومنتسبي
الدائرة املالية ،ألقى مدير الدائرة املالية العميد عي أحسن املطري
كلمة بارك يف مستهلها «عملية كسر الحصار الثالثة» التي نفذتها
ال �ق��وة ال �ص��اروخ �ي��ة وس ��لح ال �ج��و امل �س��ري يف ال �ع��دو ال �س �ع��ودي وم��ا
ح�ق�ق�ت��ه م��ن ن�ج��اح��ات يف إص��اب��ة أه��داف�ه��ا ب��دق��ة ع��ال�ي��ة  ..م�ش��ريا إىل
دالل��ة إح�ي��اء ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ي��وم��اً وط�ن�ي��اً للثبات
والصمود يف مواجهة أعتى ع��دوان بربري وتحالف شيطاين تجرع
مرارة الهزائم عى مدى سبع سنوات.
وأوضح العميد املطري أن ما يتحقق يف جبهات العزة والكرامة
من انتصارات هو بفضل الله وبثبات وصمود شعبنا وبتضحيات
شهدائنا األب��رار وشجاعة مقاتلينا األب�ط��ال ال��ذي��ن تسلحوا بثقافة

ال�ج�ه��اد وال� ��والء ل�ل��ه ول��رس��ول��ه وت�ح�ق�ق��ت ع��ى أي��دي�ه��م االن �ت �ص��ارات
املتوالية يف مختلف ساحات وميادين املواجهة وعى كافة املستويات.
ولفت إىل أن اليوم الوطني للصمود يف ال�  26من مارس من كل
عام هو مناسبة إلحياء القيم واملبادئ العظيمة والسامية املتمثلة
يف السيادة والعزة والحرية والكرامة التي جسدها ويجسدها أبناء
شعبنا األح��رار يف مواجهة تحالف الشر وال�ع��دوان وق��وى الهيمنة
واالستكبار والطغيان .وأشار العميد املطري إىل أن شعبنا اليمني يف
موقف الدفاع املشروع عن سيادته وكرامته وعن قضيته العادلة ..
معرباً عن الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلها منتسبو الدائرة
املالية خلل سبع سنوات من الثبات والصمود والذين عملوا بكل
ج��د وإخ ��لص ج�ن�ب��اً إىل ج�ن��ب وح�ق�ق��وا ن�ج��اح��ات م��واك�ب��ة وم�ك�م�ل��ة
للميدان وما يتحقق من انتصارات مؤزرة.
وج ��دد م��دي��ر ال ��دائ ��رة امل��ال�ي��ة ال�ع�ه��د وال ��وف ��اء ل�ق��ائ��د ال �ث��ورة ال�س�ي��د
عبدامللك بدرالدين الحويث وللقيادة السياسية والعسكرية العليا
ممثلة ب��األخ امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط رئ�ي��س امل�ج�ل��س السيايس
األع� ��ى ال �ق��ائ��د األع� ��ى ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ول�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ب��امل��ي
قدما عى درب االنتصار للدين وللسيادة ونيل االستقلل والحرية
الكاملة والتحرر من الوصاية والتبعية.

فيما ألقى العميد عزيز راشد كلمة أشار فيها إىل أن شعبنا وعى
مدى سبع سنوات من الصمود والثبات استطاع أن يثبت للعالم
ان الشعب القوي والعيص عى االنكسار هو الصخرة الصلبة التي
تحطمت عليها أوهام ومخططات العدوان.
وأوض��ح أن ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وس��لح ال�ج��و امل�س��ري أصبحا اليوم
ق��وة يمنية ال يستهان بها وق��ادرة عى تغيري كل معطيات املعركة
وت�ن�ف�ي��ذ م��زي��د م��ن ال�ض��رب��ات ال�ن��وع�ي��ة يف ع�م��ق ال �ع��دو إن اس�ت�م��ر يف
عدوانه وحصاره .الفتا إىل أن اليمن أصبح اليوم رقما صعبا يقلق
األع��داء وغ��دت قدراتنا العسكرية ت��ؤرق ال�ع��دو يف عقر داره .وأك��د
العميد راش��د ض��رورة استذكار عطاءات الشهداء يف ه��ذه املناسبة
واستلهام الدروس من تضحياتهم وعطاءاتهم.
كما أل�ق��ى العقيد م��اج��د ال�غ�م��اري كلمة ترحيبية أش��ار فيها إىل ما
ي�م�ث�ل��ه ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ل�ل�ص�م��ود م��ن إح�ي��اء ل�ق�ي��م ال�ث�ب��ات واالن�ت�ص��ار يف
م�ع��رك��ة امل��واج�ه��ة م��ع ال �ع��دوان خ��لل س�ب��ع س�ن��وات  ..م�ن��وه��ا بأهمية
ال�ت�م�س��ك ب��ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا أح��د ع��وام��ل ال �ق��وة وال�ن�ص��ر ..
محذرا من خطورة الحرب الناعمة واالنجرار وراء الشائعات والدعاية
التي يبثها العدوان ومرتزقته بهدف التأثري عى الجبهة الداخلية.
تخلل الفعالية قصيدة شعرية وأنشودة عن املناسبة.

الدفاعات اجلوية تسقط طائرة
جتسسية أمريكية الصنع في
مديرية الوادي مبأرب

أسقطت الدفاعات الجوية ،طائرة تجسسية
أم��ري�ك�ي��ة ال�ص�ن��ع يف م��دي��ري��ة ال� ��وادي ب�م�ح��اف�ظ��ة
مأرب.
وأوض ��ح امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة
ال �ع �م �ي ��د ي �ح �ي��ى س ��ري ��ع أن ال ��دف ��اع ��ات ال �ج��وي��ة
تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان
إي �غ��ل) أم��ري�ك�ي��ة ال�ص�ن��ع ،أث �ن��اء ق�ي��ام�ه��ا ب��أع�م��ال
عدائية يف أجواء مديرية الوادي.
وأك ��د ال�ع�م�ي��د س��ري��ع أن ��ه ت��م إس �ق��اط ال�ط��ائ��رة
بسلح مناسب.

اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية عبدالله
الحاكم ورئيس جهاز األمن واملخابرات عبدالحكيم الخيواين ونائب رئيس هيئة التدريب
والتأهيل بوزارة الدفاع العميد عبداملجيد الرمام وقائد املنطقة الخامسة اللواء يوسف
املداين ومدراء الكليات العسكرية.
تخلل ال�ح�ف��ل ع��رض ع�س�ك��ري مهيب ن�ف��ذه ال�خ��ري�ج��ون وف�ق��رات م�ت�ن��وع��ة ،يف رس��ال��ة
للعالم بامتلك اليمن لجحافل من الجيوش القادرة عى حمايته وردع قوى االحتلل
الطامعة يف ثرواته.

القوات اجلوية والدفاع اجلوي تنظم
فعالية باليوم الوطني للصمود

ن � �ظ � �م � ��ت ق� � � �ي� � � ��ادة ال � � �ق � � ��وات
ال � �ج � ��وي � ��ة ال � � ��دف � � ��اع ال� � �ج � ��وي،
ف � �ع � ��ال � �ي � ��ة خ � �ط � ��اب � �ي � ��ة ب� ��ال � �ي� ��وم
الوطني للصمود.
ويف ال �ح �ف ��ل أش � ��ار م �س��اع��د
قائد القوات الجوية والدفاع
ال� �ج� ��وي ل �ل �ت ��وج �ي ��ه امل �ع �ن ��وي،
ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن أح �م ��د ش��رف
ال � � ��دي � � ��ن إىل أن م� �خ� �ط� �ط ��ات
تحالف العدوان فشلت أمام
ث�ب��ات وص �م��ود أب �ن��اء ال�ش�ع��ب
ال�ي�م�ن��ي وب�س��ال��ة وق ��وة أب�ط��ال
القوات املسلحة.
فيما أشار املحلل العسكري

ال� � �ل � ��واء خ� ��ال� ��د غ� � � ��راب إىل أن
القوات املسلحة تدشن العام
ال � �ث� ��ام� ��ن م � ��ن ال � �ص � �م� ��ود وه ��ي
أك��ر ق��وة وت �ط��وراً يف مختلف
م � �ج � ��االت ال� �ب� �ن ��اء ال �ع �س �ك ��ري
ً
تدريباً
وتأهيل وتسليحاً.
وأوض � � ��ح أن س �ب ��ع س �ن ��وات
م � � � � � ��ن ال � � � � �ص � � � � �م� � � � ��ود يف وج � � � ��ه
ال � � �ع � � ��دوان ،م �ث �ل ��ت ان � �ت � �ص� ��اراً
كبرياً لإلرادة الوطنية وأثبتت
ق��وة وتلحم الشعب اليمني
ال � ��راف � ��ض ل� �ل� �غ ��زاة وامل �ح �ت �ل ��ن
وأدواتهم.
وأك ��د غ ��راب أن ال�ن�ج��اح��ات

ال � � � �ت � � � ��ي ح � �ق � �ق � �ت � �ه � ��ا ال � � � �ق � � � ��وات
امل � �س � �ل � �ح� ��ة أع� � � � � ��ادت ال � � �ت� � ��وازن
يف م � �ج � ��ال ال � � � � ��ردع م � ��ع ق� ��وى
العدوان وجعلت من القوات
امل�س�ل�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ق ��وة ل��دي�ه��ا
م ��ن ال� �ق ��درات وال �ك �ف ��اءات م��ا
ي�م�ك�ن�ه��ا م ��ن ح�م��اي��ة ال�س�ي��ادة
ال �ي �م �ن �ي ��ة ض� ��د ك ��اف ��ة امل �خ ��اط ��ر
والتحديات.
ت �خ �ل ��ل ال �ف �ع ��ال �ي ��ة ب �ح �ض ��ور
م � � � ��دراء امل � ��دي � ��ري � ��ات ورؤس� � � ��اء
ال �ش �ع��ب يف ال� �ق ��وات ال �ج��وي��ة
وال � ��دف � ��اع ال � �ج � ��وي ،أوب� ��ري� ��ت
وقصيدة شعرية.

فعالية خطابية للمنطقة العسكرية اخلامسة والقوات البحرية
الحديده  /عىل الشرعبى

عقيل زيد الشامي

جناح كبير لعمليات
"كسر احلصار"

اليمني يف ع��ام��ه ال�ث��ام��ن بصمود أك��رب وأش��د وأق��وى  ،بكل بسالة
وش�ج��اع��ة وع��زة وك��رام��ة يف م��واج�ه�ت��ه ل�ق��وى ال�ع��دوان واالس�ت�ك�ب��ار
العاملي.

خالل أفتتاح مبنى العيادات اخلارجية

في أسبوع ..خروقات قوى العدوان في احلديدة

مستشفى القدس العسكري يحيي يوم الصمود
األحد

ن�ظ�م��ت ق�ي��ادة امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة،
حفل اختتام ال��دورة التأهيلية ال�  27لعدد 49
من العائدين إىل الصف الوطني.
وخ� ��لل االخ �ت �ت ��ام ،أش� ��ار م �س��اع��د م��دي��ر دائ ��رة
التوجيه املعنوي العميد الركن عابد الثور ،إىل
أن ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة وه��ي ت��دش��ن ع��ام�ه��ا ال�ث��ام��ن
م ��ن ال �ص �م ��ود اس �ت �ط��اع��ت أن ت �ح �ق��ق ال �ك �ث��ري م��ن
اإلن � �ج � ��ازات وال �ن �ج ��اح ��ات ع ��ى ص �ع �ي��د ال �ت �ص��دي
واملواجهة لتحالف العدوان والتصنيع للطريان
امل �س ��ري وال� �ص ��واري ��خ وم �خ �ت �ل��ف أس �ل �ح ��ة ال �ق ��وات
الربية والبحرية.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه أش � ��ار م �م �ث��ل ه �ي �ئ��ة االس �ت �خ �ب ��ارات
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن ج �م ��ال ال �ق �ي ��ز ،إىل
أن االن � �ت � �ص� ��ارات ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ه��ا أب� �ط� ��ال ال �ج �ي��ش

وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة أع � ��ادت ال� �ت ��وازن يف م�ع��رك��ة
ال ��ردع م��ع ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وك�ب��دت��ه خ�س��ائ��ر يف
العدة والعتاد
وأك ��د ع��ى أه�م�ي��ة االس�ت�م��رار يف رف��د ال�ج�ب�ه��ات
بالرجال واملال والسلح حتى دحر الغزاة وتحرير
ك� ��ل ش� ��رب م� ��ن أرض ال� �ي� �م ��ن ..م ��وض �ح ��ا أن ق� ��رار
العفو العام مثل فرصة استفاد منها الكثري من
املخدوعن الذين عادوا إىل صف الوطن بعد أن
اتضحت لهم حقائق ال�ع��دوان وم��ا يمارسه من
تضليل إعلمي.
فيما أكدت كلمة املشاركن يف الدورة ،العهد
وال ��وف ��اء ل�ل�ق�ي��ادة ال �ث��وري��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ال�ع�ل�ي��ا،
وال�ت�ح��رك ل��لل�ت�ح��اق بجبهات ال�ش��رف والبطولة
لنيل شرف الدفاع عن الوطن.

12غارة لطيران العدوان و 62قصف ًا مدفعي ًا وصاروخي ًا

الثالثاء

اختتام الدورة التأهيلية الـ 27
للعائدين إلى الصف الوطني

االثنني

ضد املعتدين يف عقر دارهم.
وألقيت يف الفعالية كلمات
أش � � � ��ادت ب� ��امل� ��لح� ��م ال �ب �ط ��ول �ي ��ة
ال�ت��ي ي�س�ط��ره��ا اب�ط��ال الجيش
وال � �ل � �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة ب �ط��ول �ي��ة
يف م� �خ� �ت� �ل ��ف ج � �ب � �ه� ��ات ال � �ع� ��زة
والكرامة.
ويف ال�خ�ت��ام ت��م تكريم دائ��رة
ال �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة ب� ��درع ي��وم
ال � �ص � �م� ��ود ال� ��وط � �ن� ��ي ،ك� �م ��ا ت��م

تكريم مدير املستشفى والكادر
الطبي عى جهودهم يف رعاية
الجرحى واملرىض.
وع ��ى ه��ام��ش ال�ف�ع��ال�ي��ة ق��ام
م��دي��ر دائ� ��رة ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة
ون � ��ائ� � �ب � ��ه وم � � ��دي � � ��ر امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى
ب � ��اف � �ت � �ت � ��اح م � �ب � �ن� ��ى ال� � �ع� � �ي � ��ادات
الخارجية باملستشفى واملتمثل
يف ص�ي��ان��ة وت��رم�ي��م ال ��دور األول
والثاين وإنشاء الدور الثالث.

شن ط��ريان العدوان الحربي واالستطلعي  12غ��ارة فيما واصلت قوى
العدوان ومرتزقتها قصفها الصاروخي واملدفعي عى عدد من املحافظات،
بعد مبادرة الرئيس املشاط لوقف العمليات العسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن طريان العدوان األمرييك السعودي الحربي
شن غارتن عى اليتمة بمحافظة الجوف وغارتن عى العكد وشرق البلق
بمحافظة مأرب ،فيما شن طريان العدوان االستطلعي ثمان غارات عى
الحجر والفاخر بالضالع.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن��ه ت��م تسجيل  62عملية قصف مدفعي وص��اروخ��ي
لقوى العدوان.
وبن املصدر أن قصف مدفعي ملرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش
واللجان الشعبية يف مثلث عاهم وبني خمج وحرض وجنوب وغرب حرض
وشرق الفندق باإلضافة إىل إطلق صاروخي كاتيوشا عى حرض بمحافظة
حجة.
وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مواقع الجيش واللجان
يف الحمراء وشمال وجنوب الحمراء وجوار املدرس بحرض وشمال وادي
أم الخشب وجنوب وجنوب شرق الشبكة وجنوب الطينة وخط هارب يف
حريان بحجة.
ويف محافظة البيضاء أوضح املصدر أن مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف ناطع تعرضت لقصف مدفعي من قبل مرتزقة العدوان.
ك �م��ا ت �ع��رض��ت م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف رغ� ��وان وال�خ�س��ف
بمحافظة الجوف لقصف مدفعي من قبل الطرف اآلخر.
وأش ��ار امل�ص��در إىل أن ق��وى ال �ع��دوان اس�ت�ه��دف��ت ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي م��واق��ع
الجيش واللجان الشعبية يف مسرية الفليحة وجنوب العكد وقرية الزور
يف البلق بمحافظة بمأرب ..الفتا إىل أن قوى العدوان استحدثت تحصينات
قتالية يف الجوبة.
ويف محافظة الضالع تعرضت مواقع الجيش واللجان الشعبية لقصف

بقذائف الدبابة يف تبة الخزان وقصف مدفعي يف حجر.
وأك ��د امل �ص��در ال�ع�س�ك��ري أن ق�ص��ف م��دف�ع��ي ل�ل�م��رت��زق��ة اس�ت�ه��دف م��واق��ع
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ع�س��لن ورش��اح��ة ال�غ��رب��ي وأم م�ح�ج��وب��ة يف
البقع كما تعرضت مدينة باقم بمحافظة صعدة لقصف مدفعي
وبحسب املصدر فإن قوى العدوان ومرتزقته استهدفت بقصف مدفعي
م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان يف م �ج��ازة ال �ش��رق �ي��ة ،وزب �ي��د وال �ع �م��دة وال��وج��رة
ونجران.

 103خروق

األربعاء

 115خرق ًا

سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان
بمحافظة الحديدة 115 ،خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات أن م��ن ب��ن ال�خ��روق��ات غ��ارة ل�ط��ريان
تجسيس عى حيس وتحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية.
وأشار إىل أن الخروقات شملت  17خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و
 80خرقا باألعرية النارية.

الثالثاء

185خرق ًا

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان
بمحافظة الحديدة  185خرقاً.
وأوض��ح م�ص��در يف غ��رف��ة العمليات أن م��ن ب��ن خ��روق��ات ال�ع��دوان ثلث
غ��ارات لطريان حربي عى املدينة وتسلل يف حيس واستحداث تحصينات
قتالية وتحليق مكثف لطائرات حربية وتجسسية.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضا  48خرقا بقصف مدفعي
و 94باألعرية النارية املختلفة.

سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات ق��وى
العدوان يف محافظة الحديدة  103خروق.
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن الخروقات من بينها تحليق طائرات
تجسسية يف أجواء حيس والجبلية ،وأربع  4غارات لطريان تجسيس.
وأشار املصدر إىل رصد ستة خروق بقصف مدفعي و 71خرقاً باألعرية
النارية املختلفة.

 123خرق ًا

اخلميس

ن� �ظ ��م م �س �ت �ش �ف ��ى ال� �ق ��دس
العسكري ،فعالية احتفالية
وت� � �ك� � ��ري� � �م� � �ي� � ��ة ل � �ل � �ع � ��ام � �ل � ��ن يف
امل �س �ت �ش �ف ��ى ب �م �ن ��اس �ب ��ة ال� �ي ��وم
ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ص �م ��ود وت ��دش ��ن
العام الثامن من الصمود.
وخ � � � � � ��لل ال � �ف � �ع � ��ال � �ي � ��ة ال � �ت � ��ي
حضرها مدير دائرة الخدمات
ال �ط �ب �ي��ة ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن ن��اش��ر
ال� �ق� �ع ��ود ون� ��ائ� ��ب م ��دي ��ر دائ � ��رة
ال � �خ � ��دم � ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة ال �ع �م �ي ��د
عبدالرحمن الدمشقي ومدير
م �س �ت �ش �ف ��ى ال � �ق� ��دس ال �ع �م �ي��د
عبدالكريم القدمي وعدد من
القيادات العسكرية ومنتسبي
مستشفى القدس العسكري
ت �ط��رق ن��ائ��ب م��دي��ر امل�س�ت�ش�ف��ى
ال ��دك �ت ��ور م �ع��اذ ال �ش �ب �ع��اين إىل
االن � � �ت � � �ص� � ��ارات ال � �ت � ��ي ت �ح �ق �ق ��ت
خ� � � � � ��لل س � � �ب� � ��ع س � � � �ن � � � ��وات م ��ن
العدوان.
وأوضح ان العام الثامن من
الصمود سيكون عام االنتصار
وستتواصل العمليات املزلزلة

وثمن دور املؤسسة العسكرية يف املواجهة والتصدي لكل من
يعتدي عى الشعب اليمني ويسعى الحتلل أراضيه .
ب ��دوره أوض ��ح ق��ائ��د ال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة وال��دف��اع ال�س��اح��ي ال�ل��واء

سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان
بمحافظة الحديدة 123 ،خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات أن م��ن ب��ن خ��روق��ات ق��وى ال�ع��دوان
استحداث تحصينات قتالية يف مقبنة ،وغارة للطريان التجسيس عى حيس
وتحليق  11طائرة تجسسية يف أجواء حيس والجبلية ومقبنة.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضا  20خرقا بقصف مدفعي
لعدد  66قذيفة و 88خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 34خرق ًا

السبت

يف عملية "كسر الحصار الثالثة" ،والتي تعد أوسع ضربة
توجهها ق��وات صنعاء للسعودية ب��ال�ص��واري��خ الباليستية
وال �ط��ريان امل�س��ري م�ن��ذ ب��دء ع ��دوان األخ ��رية ع��ى ال�ي�م��ن قبل
س�ب��ع س �ن ��وات ،دك ��ت ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة م�ج�م��وع��ة
أه��داف تسبب أح��ده��ا ب��ان��دالع ح��ري��ق ه��ائ��ل بمنشأة نفطية
لشركة أرامكو يف مدينة ج��دة ،وتقع تلك املنشأة بمنطقة
قريبة من حلبة تستضيف سباق (فورموال ون) ،وهو سباق
عاملي يشارك فيه متسابقون من دول عدة ،منها :بريطانيا
وأسبانيا وأملانيا وكندا وأسرتاليا وإيطاليا وفرنسا والدنمارك
وفنلندا واليابان والصن وتايلند واملكسيك.
وم ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن ت�ت�س�ب��ب ت�ل��ك ال�ه�ج�م��ات ال�ي�م�ن�ي��ة عى
م��دي�ن��ة ج ��دة ال�س�ع��ودي��ة يف ظ�ه��ور م �خ��اوف ل ��دى ع ��دد كبري
من ِف��رق وسائقي سباق (فورموال ون) ،ورغبتهم يف قطع
ال�س�ب��اق ،وم �غ��ادرة ال�س�ع��ودي��ة؛ ِمل��ا خ�ل�ق�ت��ه ت�ل��ك ال�ض��رب��ات
الصاروخية العنيفة من قلق كبري لدى املشاركن يف السباق.
وبعد نقاشات موسعة قامت بها السلطات السعودية
م��ع ال �ف��رق وال�س��ائ�ق��ن امل�ش��ارك��ن يف ال�س�ب��اق ،ق��رر ّ
منظمو
ِ
ب�ط��ول��ة ال�ع��ال��م ل�س�ب��اق��ات (ف��ورم��وال ون) ،واالت �ح��اد ال��دويل
للسيارات (فيا) مواصلة السباق رغم وقوع سلسلة هجمات
جدة.
واللفت يف األم��ر هو ما َّ
أك��ده موقع رسمي ألخبار سباق
(ف ��ورم ��وال ون) ( )ESPN F1ن��اط��ق ب��ال�ل�غ��ة اإلن�ج�ل�ي��زي��ة يف
مقال بعنوان (ملاذا لم يتم إلغاء سباق "الفورموال ون" يف
السعودية؟ وهل ستعود "الفورموالون" للسعودية مرة
أخرى؟) من أن السلطات السعودية قد تمكنت من إقناع
السائقن و ِفرقهم بالبقاء عى أراضيها ومواصلة السباق
بعد أن أثبتت لرئيس االتحاد الدويل للسيارات ،والرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة (ف��ورم��وال ون) ب��األدل��ة وال��وث��ائ��ق أن ما
ي�س�م��ون�ه��م (ال �ح��وث �ي��ن) ال ��ذي ��ن ت �ب �ن��وا ع�م�ل�ي��ة ال �ه �ج��وم ع��ى
أرام� �ك ��و ،ومل � ��دة س �ب��ع س �ن ��وات م ��ن ال �ح ��رب م �ع �ه��م ،ك��ان��ت
ض��رب��ات�ه��م ت��رتك��ز بنسبة  %100ع��ى امل�ن�ش��آت العسكرية،
وال �ب �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ح �ي ��وي ��ة ،ول� ��م ي �ح ��دث أن
اس �ت �ه��دف��وا ي ��وم ��اً امل��دن �ي��ن ب�ق�ص�ف�ه��م ،أو امل �ن �ش��آت امل��دن �ي��ة،
وب ��ال �ت ��أك �ي ��د ل� ��ن ي �س �ت �ه ��دف ��وا ح �ل �ب ��ة ال � �س � �ب� ��اق ،وق � ��د أك� ��دت
ال �س �ل �ط��ات ال �س �ع��ودي��ة ذل ��ك ل�ل�م�ش��ارك��ن ب��إث �ب��ات��ات م��وث�ق��ة
ب �س �ج��لت ه �ج��وم��ات ال �ح��وث �ي��ن ال �س��اب �ق��ة ع ��ى م ��دى س�ب��ع
سنوات عى الطاقة والبنى التحتية ،وليس املدنين.
األم � � � ��ر ال � � � ��ذي ي� �ك� �ش ��ف ب � �ك� ��ل وض � � � ��وح م � � ��دى ك � � ��ذب اآلل � ��ة
اإلع ��لم� �ي ��ة ال �ض �خ �م ��ة ل �ل �م �م �ل �ك��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،وم � ��ن ي� ��دور
يف ف�ل�ك�ه��ا ،وت ��زوي ��ره ��ا ل�ل�ح�ق��ائ��ق ط�ي�ل��ة ف ��رتة ع��دوان �ه��م ع��ى
اليمن ،واتهامهم للجيش اليمني ولجانه الشعبية بأنهم
ي�س�ت�ه��دف��ون ب�ص��واري�خ�ه��م وم �س��ريات �ه��م امل��دن �ي��ن األب ��ري ��اء،
ناهيك عن (محاولتهم الفاشلة) قصف الكعبة املشرفة.
عفيف
�ف
وه�ك��ذا يتضح للعالم أج�م��ع ن��زاه��ة ط� ٍ
ٍ
�رف ش��ري� ٍ
وع� ��رض� ��ه وش ��رف ��ه ض ��د ع� � ��دوان غ ��اش ��م،
ي ��داف ��ع ع ��ن وط �ن ��ه ِ
متمسكاً يف دفاعه بكل أخلقيات الحرب التي تفرضها عليه
إنسانيته قبل دينه ،وذلك رغم تمادي خصمه يف جرائمه،
وتنصله فيما ي�ق��وم ب��ه م��ن ج��رائ��م ع��ن ك��ل القيم واألخ��لق
العرفية والدينية واإلنسانية ،وعدم تفريقه يف عدوانه بن
الحجر والشجر والبشر.
ً
ُبن لكل ذي ٍّ
مجاال للشك ،من
لب ،وبما ال يدع
وهو أم ٌر ي ِّ
صاحب الحق ،ومن هو الظالم املجرم املعتدي.

ن�ظ�م��ت ق�ي��ادة امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة وال �ق��وات ال�ب�ح��ري��ة
اليوم فعالية خطابية باليوم الوطني للصمود يف وج��ه العدوان
وتدشن الربنامج الرمضاين
ويف الفعالية اعترب محافظ الحديدة محمد عياش قحيم إحياء
ي��وم الصمود الوطني محطة امتزجت ب��االن�ت�ص��ارات ال�ت��ي حققها
أب�ط��ال ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية وال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وال�ط��ريان
املسري وألحق الهزائم بدول العدوان.
ودعا الجميع إىل استغلل الشهر الكريم إلحياء لياليه بالتقرب
إىل الله والطاعات لرتسيخ الهوية االيمانية وتجسيد الغاية من
الصيام لصلح األمة واالستمرار يف دعم حملة إعصار اليمن ،لرفد
الجبهات باملال والرجال ومواجهة التصعيد األمرييك وحصاره.
فيما أشار وكيل أول املحافظة أحمد مهدي البشري إىل أن إحياء
اليوم الوطني للصمود يعد محطة فاصلة أنطلق منها الشعب

م�ح�م��د ف�ض��ل ع�ب��د ال�ن�ب��ي أن إح�ي��اء ال�ي��وم ال��وط�ن��ي ل�ل�ص�م��ود ي��ؤك��د
م�ش��روع�ي��ة وص��واب �ي��ة خ �ي��ار امل��واج �ه��ة وال �ص �م��ود يف م��واج�ه��ة ق��وى
العدوان واملرتزقة مهما كان حجم التضحيات والتحديات.
ولفت إىل ما تحقق من انتصارات وإنجازات عسكرية وسياسية
خ��لل سنوات الصمود الوطني رغ��م ما حشده ال�ع��دوان وأذنابه
من إمكانيات حربية متطورة وتقنيات عسكرية أمريكية وغربية
حديثة.
وأك��د أن ك��اف��ة منتسبي املنطقة العسكرية الخامسة وال�ق��وات
البحرية سيظلون رهن إشارة القيادة الثورية واملجلس السيايس
األعى يف تنفيذ املهام املطلوبة يف الدفاع عن الوطن واتخاذ خطوات
منكلة بالعدو.
تخلل الفعالية بحضور وكيل املحافظة أحمد دهموس ومدير
االس�ت�خ�ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة باملنطقة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة العميد
ري��اض ب�ل��ذي وع��دد م��ن ض�ب��اط املنطقة وال�ق��وات البحرية قصيدة
شعرية وفقرات انشادية.

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق �ت��ه  34خ ��رق ��اً ل�ل�ه��دن��ة ال �ت��ي أع�ل�ن�ه��ا
تحالف العدوان..
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات قوى العدوان تمثلت يف تحليق
للطريان الحربي يف أجواء محافظات مأرب والجوف وعمران وتحليق
ل�ل�ط��ريان االس�ت�ط��لع��ي يف أج ��واء "م ��أرب ،ال �ج��وف ،ح�ج��ة ،ص�ع��دة،
عمران ،الضالع ،وما وراء الحدود".
وأك � ��د امل �ص ��در أن م �م �ت �ل �ك��ات امل ��واط �ن ��ن وم ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
الشعبية يف محافظتي حجة وصعدة تعرضت إلطلق نار كثيف من
قبل مرتزقة العدوان.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل  11عملية قصف صاروخي ومدفعي
ملرتزقة العدوان عى مواقع الجيش واللجان الشعبية.
ح�ي��ث اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ب�ث��لث��ة ص��واري��خ ك��ات�ي��وش��ا م��واق��ع
الجيش واللجان يف األجاشر بمحافظة الجوف.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ب�ع��دد م��ن ق��ذائ��ف ال��دب��اب��ة م��واق��ع
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف امل��لح �ي��ظ ب�م�ح��اف�ظ��ة ح �ج��ة ،يف ح��ن
اس �ت �ه ��دف امل ��رت ��زق ��ة ب �ق �ص��ف م ��دف �ع ��ي م �ك �ث��ف وق ��ذائ ��ف دب ��اب ��ة م ��واق ��ع
الجيش واللجان الشعبية يف الحطيمي والعمود والبتول والرماديات
يف جيزان.
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األستاذ عارف العامري املتحدث باسم حتالف األحزاب
»:
والقوى السياسية املناهضة للعدوان لـ«

صمود شعبنا اليمني على مدى سبع
سنوات صمود سيخلده التاريخ
أكد األستاذ عارف العامري املتحدث باسم تحالف األحزاب والقوى
السياسية املناهضة للعدوان أن صمود شعبنا اليمني وهو يواجه
العدوان الغاشم عىل مدى سبع سنوات ،صمود سيخلده التاريخ يف
أنصع صفحات التضحية واالستبسال من أجل الحرية والعزة والكرامة.
وأوضح العامري يف تصريح خاص ل�"صحيفة  26سبتمرب" أن
الشعب اليمني استطاع أن يحقق أكرب وأقوى االنتصارات يف مواجهة
العدوان ،بثبات مبادئه وأحقية قضيته ،األمر الذي ظهرت ثماره عىل
الصعيدين املحيل واإلقليمي والدويل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً
واجتماعياً وثقافياً.

إعداد وإشراف :عبدالحميد الحجازي

عن قرب 08

عدد من الشخصيات االجتماعية لـ«

»:

متاسكنا وتوحدنا والتكافل االجتماعي السائد فيما
بيننا هو من أصاب العدوان باخليبة والهزمية
ها هو شهر رمضان الكريم شهر الصيام والقيام والخري والربكات قد حل يف أوساطنا ووجداننا وقلوبنا ضيفاً كريماً نحيي
أيامه بالصيام والصالة والدعاء وتالوة القرآن ،رغم انعدام الكثري من املواد األساسية وارتفاع أسعارها ،وكذلك عدم
توفر املشتقات النفطية وشحة الكثري من األدوية وغذاء األطفال ..رغم الظروف املادية الصعبة لدى غالبية أبناء اليمن..
رغم قساوة املعيشة اليومية كنتاج طبيعي الستمرار العدوان السعودي الصهيو أمرييك الرببري الغاشم وحصاره املطبق
عىل بلدنا منذ سبع سنوات حتى يومنا هذا.
رغم كل هذا ظل شعبنا اليمني الحر صامداً وسيصمد بكل قوة يف وجه العدوان إىل أن يمن الله علينا بالنصر املؤزر الذي
بات قريباً ..وهذا ما يؤكده املتحدثون من خالل االستطالع التايل:

أصبح اجليش واللجان الشعبية من املؤسسات املنتجة واملصنعة محلي ًا للطيران املسير والصواريخ
استطاع الشعب اليمني بثبات مبادئه وأحقية قضيته ان
يحقق أكبر وأقوى االنتصارات في مواجهة العدوان
خيوط اللعبة

الـتـطــور الـنــوعــي العسكري
واألمـ ـن ــي اث ـب ــت جن ــاح ــه فــي
ك ـث ـيــر مـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـتــي
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت ع ـ ـمـ ــق دول
العدوان

وق��ال الناطق باسم األح��زاب املناهضة للعدوان
أن م ��ن أه � ��م ث �م ��ار ال �ص �م ��ود ال �ي �م ��اين يف امل �س ��اري ��ن
العسكري والسيايس ،أن أصبح الجيش واللجان
الشعبية من املؤسسات املنتجة واملصنعة محلياً،
وظهر ذلك التطور الكبري يف الطريان املسري والقوة
الصاروخية ..ويف املسار السيايس استطاعت سلطة
ص �ن �ع��اء أن ت�ت�ح�ك��م وت �ف �ض��ح خ �ي ��وط ال �ل �ع �ب��ة ال�ت��ي
أرادت أنظمة تحالف الشر أن تحيكها ،من فرض
سياسات إمالئية وفرضيات عىل القرار السيادي،
ك�م��ا تحكمت سلطة ص�ن�ع��اء يف ه��ذا امل�س��ار ،ال��ذي
فرضه الواقع امليداين يف أرض املعركة.

احل ـ ـصـ ــار مـ ــن ال ـس ـي ــاس ــات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة
اخلــاط ـئــة ال ـت ــي ت ـس ـعــى الــى
اف ـ ـقـ ــار وجتـ ــويـ ــع ال ـش ـع ــوب
احلرة املناهضة لالستكبار
واالستعمار

مبدأ إمياني

وأض � ��اف ال �ع ��ام ��ري :أن خ �ط��اب��ات ال �س �ي��د ال �ق��ائ��د
عبدامللك ب��ن ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث يحفظه ال�ل��ه قائد
الثورة  ،تؤكد عىل مواصلة الصمود كخيار مبديئ
إي �م ��اين إن �س ��اين ق �ي �م��ي أخ ��الق ��ي وط �ن ��ي ،إذا ي�ج��ب
علينا ونحن يف العام الثامن تعزيز هذا الصمود،
عال جداً من املسؤولية ،ورفد
وأن نكون عىل قدر ٍ
الجبهات باملال والرجال ،ودعم القوة الصاروخية
وال � �ط� ��ريان امل �س ��ري مل ��واص �ل ��ة ال �ت �ط ��ور ال �ن ��وع ��ي ال ��ذي
اث �ب ��ت ن �ج��اح��ه يف ك �ث��ري م ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
واملخابراتية التي استهدفت عمق الدول الغازية،
وآمل �ه��م ب �ق��وة واس �م��ع ال�ع��ال��م ك�ل��ه ع��وي�ل�ه��م ..الف�ت��ا
إىل حرص السيد القائد عبدامللك الحويث يحفظه
الله عىل وجوب التوجه نحو التصنيع املدين ودعم
االخ��راع��ات ،وص� ً
�وال إىل تحقيق االك�ت�ف��اء يف ع��دد
من املجاالت.

مـ ـبـ ــادرة ال ــرئ ـي ــس امل ـشــاط
شـ ـجـ ــاعـ ــة كـ ـشـ ـف ــت ذرائـ ـ ــع
وحـ ـ ـج ـ ــج دول ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان
ال ــواهـ ـي ــة فـ ــي احلـ ـ ــرب عـلــى
اليمن

اهتمام باألولويات

وع� � ��رج األس � �ت� ��اذ ع� � ��ارف ال� �ع ��ام ��ري ع� ��ىل ال �ج ��ان ��ب
االجتماعي والثقايف يف خطاب قائد الثورة بمناسبة
مرور سبعة أعوام من الصمود ،بالقول " :تحدث
ال �س �ي��د ال �ق ��ائ ��د ع ��ن ض � ��رورة االه �ت �م ��ام ب ��األول ��وي ��ات
ال � ��الزم االه �ت �م ��ام ب �ه��ا يف ال �ش �ه��ر ال �ف �ض �ي��ل ،وم�ن�ه��ا
قراءة القران الكريم وتدبر آياته ،وتزكية النفس،
وال� �ع� �م ��ل ال� �ص ��ال ��ح ال � � ��ذي ي � � ��روي ال �ظ �م ��أ ال� ��روح� ��ي
ويشعرنا بالقرب اىل ال�ل��ه ،وال�ت�ح��رك اإلي�ج��اب��ي يف
واقع الحياة ،والعطاء الربوي والتجلد والتماسك
والتحمل والصرب ،ومواجهة االغراءات الدنيوية..
وك��ذل��ك ت��وج�ي��ه أص �ح��اب رؤوس األم ��وال وال�ت�ج��ار
ل �ل �ع �م ��ل ع � ��ىل ال �ت �خ �ف �ي ��ف م � ��ن م � �ع� ��ان� ��اة امل ��واط� �ن ��ني
وتخفيض األسعار ،مع وضع هامش ربحي قليل
يف هذا الشهر الكريم،حتى ال تضيق أحوال الناس
من الحصار الذي فرضته أنظمة تحالف العدوان
وع��ىل رأسهم اإلدارة األمريكية والغرب وأذنابهم
يف املنطقة".

خ ـطــابــات قــائــد الـ ـث ــورة تــؤكــد ع ـلــى مــواص ـلــة
الصمود كخيار مبدئي إمياني إنساني ووطني

نـحــن مــع أي م ـبــادرة تــدعــو
للسالم وفق مبادئ الثوابت
والسيادة اليمنية ومــا دون
ذلك سنقف ضدها

وأش��ار إىل أهمية التصدي ألشكال العبث الذي
ي �ح �ص��ل م ��ن ال ��داخ ��ل خ �ص��وص��اً م��اي �م��س م�ع�ي�ش��ة
امل ��واط ��ن ،ك��االح�ت�ك��ار وال �ت��الع��ب ب��األس �ع��ار ،وع��دم
ض �ب ��ط امل �ت �س �ب �ب ��ني يف ت �ل ��ك امل � �ع � ��ان � ��اة ،األم � � ��ر ال � ��ذي
ي �ت �ط �ل��ب ال �ت �ع ��اون م ��ن ال �ج �م �ي��ع وق � ��رب امل �س��ؤول��ني
م��ن امل��واط�ن��ني ،وال �ن��زول وال�ت��واص��ل م��ع امل�ج�ت�م��ع،
وت ��وج� �ي ��ه اإلع� � � ��الم ل �ي �ج �ع ��ل ن �ش ��اط ��ه م �س ��اه �م ��اً يف
معالجة املعاناة وليس الستغالل املعاناة ،هذا ما
يجب أن نلمسه يف شهر املواساة.

سياسات خاطئة

وأك� ��د ال �ع ��ام ��ري ان ال �ح �ص��ار ال� �ع ��دواين ال�ش��ام��ل
ال��ذي ف��رض��ه ال �ع��دوان ع��ىل شعبنا اليمني وع��ان��ت
م �ن ��ه ك ��ل ف �ئ ��ات ال �ش �ع ��ب ،ب ��ل وت �س �ب ��ب يف وج ��ود
ح ��االت م��ن امل�ج��اع��ة يف ع��دد م��ن امل�ن��اط��ق ال�ي�م�ن�ي��ة،
ه��و م��ن ال�س�ي��اس��ات االق�ت�ص��ادي��ة ال��دول �ي��ة ال�غ��رب�ي��ة
الخاطئة التي تسعى إىل إفقار وتجويع الشعوب
الحرة املناهضة لالستكبار واالستعمار.

قضية كل اليمنيني

وفيما يخص املبادرة التي أطلقها رئيس املجلس
ال�س�ي��ايس األع ��ىل ل��وق��ف إط ��الق ال�ن��ار ب��ال�ت��زام��ن مع
ت ��دش ��ني ال� �ع ��ام ال �ث ��ام ��ن ل �ل �ص �م ��ود ..أوض � ��ح ع ��ارف
العامري انها مبادرة شجاعة كشفت عورة ذرائع
وح�ج��ج دول ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ال��واه�ي��ة يف ال�ح��رب
عىل اليمن ،ووضعها يف زاوية ضيقة ،كما أكدت
ص �ن �ع ��اء ل �ل �ع��ال��م أج �م ��ع أن �ه ��ا م ��ع ال �س ��الم وت�ن�ش��د
ال � �س � ��الم ..ح �ي ��ث وض� �ع ��ت م � �ب � ��ادرة ال � �س� ��الم ك ��اف ��ة
الخيارات املفتوحة أمام دول التحالف والكرة اآلن
يف ملعبهم للتعامل معها بايجابية وجدية عالية،
الس�ي�م��ا ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي إم��ا ن�ح��و ط��ري��ق السلم
وال�س��الم ،أو التصعيد ال��ذي بال شك سيؤثر سلباً
عىل وضع السعودية اإلقليمي والدويل السيايس
واالقتصادي والعسكري.
م ��ؤك ��داً أن ت�ح��ال��ف األح� ��زاب ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ن��اه�ض��ة
للعدوان دائماَ يدعو إىل السالم ،ومع أي مبادرة تقر
عملية السالم لليمن وفق مبادئ الثوابت والسيادة
اليمنية ،وما دون ذلك سنقف ضدها ،وندافع عن
الحرية والكرامة التي تمثل قضية كل اليمنيني دون
استثناء .وأضاف :ال تزال مبادرة املجلس السيايس
األعىل للسالم هي بصيص األمل إليقاف الحرب عىل
الشعب اليمني الذي يتطلع للحياة كبقية شعوب
العالم ،وإع��ادة أج��واء األم��ن واالستقرار لكل أبناء
ال�ي�م��ن ،ويف ح��ال��ة امل �ك��اب��رة وال�ت�ل�ك��ؤ وت�ف��وي��ت ف��رص��ة
ع��ن امل �ب ��ادرة ك�م��ا ق ��ال ق��ائ��د ال �ث ��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك
الحويث" ،سيندمون" ،وهم يدركون جيداً العواقب
السياسية والعسكرية الستمرار الحرب.

استغالل عناوين السالم

واخ�ت�ت��م ال�ن��اط��ق ب��اس��م تحالف األح ��زاب وال�ق��وى
السياسية املناهضة ل�ل�ع��دوان تصريحه بالحديث
ع� ��ن م ��ؤت �م ��ر ال � ��ري � ��اض امل� �ش� �ب ��وه ال� � ��ذي ع �ق ��د ب ��اس ��م
مشاورات السالم اليمنية ..فقال " :دول التحالف
وعىل رأسها السعودية عىل مدى السنوات املاضية
تستغل مفهوم وعناوين السالم و الحوار لتحقيق
أهدافها السياسية والعسكرية يف اليمن عن طريق
عدد من العمالء واملرتزقة الذين ال يمثلون الشعب
اليمني.

ً
قائال :يف البداية
>> تحدث العقيد صالح السياين
ق��ائ� ً
�ال :إن تماسكنا وت��وح��دن��ا وال�ت�ك��اف��ل االجتماعي
السائد فيما بيننا ،وكذلك صمودنا املستمر هو من
أص��اب ال�ع��دوان بالخيبة وال�ه��زي�م��ة ،ألن��ه ك��ان وال
يزال بعدوانه وحصاره وتجويعه لليمنيني يراهن
عىل خلق الفوىض يف البالد ..مضيفا  :أدعو جميع
أب �ن��اء ال�ي�م��ن األح� ��رار إىل االس �ت �م��رار يف ال�ص�م��ود يف
وج��ه ال �ع��دوان ورف��د ج�ب�ه��ات ال�ع��ز وال �ش��رف ب��امل��ال
وال � � ��رج � � ��ال ،وك � ��ذل � ��ك أدع � � ��و امل� �ي� �س� ��وري� ��ن وال� �ت� �ج ��ار
إىل م ��د ي ��د ال �ع ��ون خ ��اص ��ة يف ه� ��ذا ال �ش �ه��ر ال �ك��ري��م
للفقراء واملتضررين واملحتاجني وتقديم ما أمكن
تقديمه لهم من مساعدات مالية وعينية وغذائية
للتخفيف من معاناتهم.

كسرنا شوكة العدوان

>> املالزم عبده سعد عيل السدرة قال  :الهزائم
املزلزلة التي لحقت بالعدوان طيلة السبع السنوات
املاضية هي التي دفعته إىل تضييق الحصار عىل بلدنا
وذلك باحتجاز سفن املشتقات
النفطية والغذائية ومنعها من
ال ��وص ��ول إىل األس� � ��واق ،وه ��ي
أي �ض��اً ال �ت��ي دف�ع�ت��ه الس�ت�ه��داف
وض� ��رب م �ط��ار ص �ن �ع��اء وم�ي�ن��اء
ال � �ح � ��دي � ��دة ،ل �ك �ن �ن ��ا ب ��ال �ص �م ��ود
األسطوري وبالصرب الكبري عىل
املعاناة وقساوة العيش كسرنا
شوكة هذا العدوان ،وعازمون
ع � ��ىل االس � �ت � �م � ��رار يف ال �ص �م ��ود
حتى يرفع هذا العدوان الراية
م �س �ت �س �ل �م ��اً م� �ه ��زوم ��اً إن ش ��اء
الله.
وأضاف السدرة :يجب علينا
جميعا أن ن�ظ��ل متماسكني م�ح��اف�ظ��ني ع��ىل وح��دة
جبهتنا الداخلية التي يراهن العدوان عىل تفكيكها،
ومن مظاهر صمودنا أيضاً االستمرار يف تفقد ودعم
امل �ح �ت ��اج ��ني وأب� �ن ��اء ال �ش �ه ��داء ال �ع �ظ �م ��اء وال �ج ��رح ��ى
وال�ن��ازح��ني ،ك��ون ذل��ك واج�ب��اً دي�ن�ي��اً وإن�س��ان�ي��اً يجب
علينا القيام به.

شهر اخلير

>> املهندس منتصر عيل صالح الكينعي يقول
 :ه��اه��و ش�ه��ر ال�خ��ري وال��ربك��ات ق��د ح��ل علينا ضيفاً
ك ��ري �م ��اً يف ه � ��ذه ال � �ظ � ��روف ال �ق ��اس �ي ��ة ال �ن ��ات �ج ��ة ع��ن
العدوان والحصار ،وما علينا إال االستمرار يف صربنا
وصمودنا ومواصلة تقديم املساعدات الخريية لكل
املحتاجني للتخفيف ولو القليل من معاناتهم التي
تسبب بها العدوان الرببري وحصاره الهمجي.
وأض��اف :العدوان مهزوم والخالص منه أصبح
قريباً جداً والنصر حليفنا بإذن الله كوننا مظلومني
وأصحاب حق ومعتدى علينا.

املتضررون في املقدمة

الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدوان مـ ـ ـه ـ ــزوم
ومنهار وقريب ًا سنحتفل
إن شاء الله بيوم النصر
على املعتدين
رمضانفرصةملضاعفة
احل ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــات وأع ـ ـ ـمـ ـ ــال
اإلحسان وتفقد أحوال
املتضررين واحملتاجني

>> االس �ت��اذ ن��اص��ر ع�ب��دال�ل��ه ع��يل ال �ق��ديس ب ��دوره
قال  :الغالبية من الناس يف وقتنا الراهن أصبحوا
ي �ع ��ان ��ون اش � ��د امل� �ع ��ان ��اة ن �ت �ي �ج��ة ان � �ع� ��دام امل �ش �ت �ق��ات
النفطية والغاز والكثري من املواد الغذائية وارتفاع
أسعارها بشكل كبري ،لذلك البد أن يسود التكافل
االجتماعي بني اليمنيني ،وأن يقف امليسورين إىل
ج��ان��ب امل�ح�ت��اج��ني ك� ً�ال ب�ق��در م��ا ي�س�ت�ط�ي��ع يك ي�ن��ال��وا
ال� �ج ��زاء وال �خ ��ري ال �ك �ب��ري م ��ن ال �ل ��ه س �ب �ح��ان��ه وت �ع��اىل
خ��اص��ة يف ه ��ذا ال�ش�ه��ر ال �ك��ري��م ال ��ذي ت�ض��اع��ف فيه
الحسنات إىل إضعاف كثرية.

العدوان مهزوم

>> ال� ��دك � �ت� ��ور ع �ب ��دال �ل ��ه اح� �م� ��د ال� �ن� �م ��ريي ق � ��ال :
ص�م��ودن��ا يف وج��ه ال �ع��دوان سيستمر ووق��وف�ن��ا إىل
جانب املحتاجني لن يتوقف بحسب اإلمكانيات،
سنقدم ما يمكن تقديمه من مساعدات وعالجات
و ت �خ �ف �ي �ض��ات إلخ ��وان �ن ��ا امل � ��رىض ،وس �ي �س �ت �م��ر ه��ذا
ال �ن �ه ��ج اإلن� �س ��اين س � ��واءً يف ش �ه ��ر رم �ض ��ان أو ب�ق�ي��ة
ال�ش�ه��ور الن وض��ع ال�ن��اس حقيقة أص�ب��ح م��أس��اوي��اً
جراء استمرار العدوان والحصار وارتفاع األسعار
يف ك ��ل ال �س �ل��ع األس ��اس �ي ��ة وال� �ض ��روري ��ة ..م �ض �ي �ف��اً:

ب��ال�ت��أك�ي��د وم ��ن خ ��الل ق ��راءة ال ��واق ��ع ف ��إن ال �ع��دوان
مهزوم ومنهار وقريباً سنحتفل إن شاء الله بيوم
النصر عىل املعتدين الجبناء.

التكافل االجتماعي

>> أك ��د ال ��دك �ت ��ور ص ��ال ��ح ع �ب ��دال �ق ��وي ع ��ام ��ر  :أن
ال �ت �ك ��اف ��ل االج �ت �م ��اع ��ي م �ه ��م ج � ��داً ،وع� ��ىل امل�ج�ت�م��ع
ال �ي �م �ن��ي ال �ح �ف ��اظ ع �ل �ي��ه وت ��وس �ي ��ع ن �ط��اق��ه يك ت ��زول
معاناة كل املتضررين واملحتاجني وليك يعم الخري
كل أرجاء اليمن ..وقال :إن امليسورين والخرييني يف
بلدنا لن يقصروا يف االلتفات للمحتاجني وتقديم
م��ات�ج��ود ب��ه أن�ف�س�ه��م م��ن م �س��اع��دات ل�ك��ل معسر
ومحتاج.
وأض ��اف :س�ن�س�ت�م��ر يف ت�ق��دي��م م��ا ن�ق��در ع�ل�ي��ه من
أعمال خريية للمرىض املتضررين ولن نبخل بجهدنا
وما نستطيع تقديمه من أدوية لهم.
>>ال� ��دك � �ت� ��ور ل �ط ��ف ع� ��يل اح� �م ��د ال ��زم ��ال ��ة ق � ��ال :
حقيقة ال��وض��ع املعييش ل��دى الغالبية م��ن الناس
أص�ب��ح يف اآلون ��ة األخ ��رية ص�ع�ب��اَ
ل�ل�غ��اي��ة ح�ي��ث ل��م ي�ع��د ب�م�ق��دور
الكثري منهم تغطية احتياجاته
من املواد األساسية والضرورية
ج� � � � ��راء ان � �خ � �ف � ��اض أو ان� � �ع � ��دام
ال ��دخ ��ل وارت � �ف � ��اع األس � �ع� ��ار غ��ري
امل � �س � �ب � ��وق ،خ � �ص � ��وص � ��اً أس � �ع� ��ار
ال � � �ب� � ��رول وال � �ب � �ن� ��زي� ��ن وال � ��دي � ��زل
وال�غ��از والدقيق وال��رب واألدوي��ة
ال � �ط � �ب � �ي � ��ة وأغ � � � ��ذي � � � ��ة األط � � �ف � � ��ال
وال� � � � ��زي� � � � ��وت وال � � �س � � �م � � ��ون وغ � ��ري
ذال��ك ،وم��ع ه��ذا نجد اليمنيني
ص� � ��اب� � ��ري� � ��ن ص� � ��ام� � ��دي� � ��ن ص � �م� ��ود
ال�ج�ب��ال ل��م ي�ث�ن�ه��م ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار امل�ط�ب��ق عن
مواصلة الصرب والصمود والتحمل ،وهذا ماجعل
العدوان يعيش يف حرية من أمره عاجزا ً عن تحقيق
أهدافه ..مضيفاً  :لن نراجع عن مواصلة الصمود
يف وجه كل التحديات وسنستمر يف تقديم املعاينة
امل�ج��ان�ي��ة وامل �س��اع��دات ال�ع��الج�ي��ة وك ��ل ال�ت�س�ه�ي��الت
التي نستطيع تقديمها لكل متضرر .ودعا الزمالة
رجال الخري والتجار وامليسورين إىل األخذ بيد كل
م�ح�ت��اج وم �ت �ض��رر وذل ��ك ب�ت�ق��دي��م امل �س ��اع ��دات ل�ه��م
للتقليل من معاناتهم ال سيما يف هذا الشهر املبارك
شهر الرحمة.

انتصارات كبيرة

>> ال��دك �ت��ور ف�ي�ص��ل م�ح�م��د ص��ال��ح ق ��ال  :نهنئ
ً
أوال قائد الثورة ورئيس وأعضاء املجلس السيايس
األع � � � ��ىل ،وأب� � �ط � ��ال ال� �ج� �ي ��ش وال � �ل � �ج � ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة
وك ��ل أح ��رار ال�ي�م��ن ب�ح�ل��ول ش�ه��ر رم �ض��ان ال�ك��ري��م،
واالن� �ت� �ص ��ارات ال �ك �ب ��رية ع ��ىل ال � �ع� ��دوان ،ك �م��ا ن��ؤك��د
بأننا نقف بكل إمكاناتنا إىل ج��ان��ب امل�ت�ض��رري��ن من
املرىض يف رمضان وبقية أيام السنة وذلك لتقديم
ما يقدرنا الله عليه من عون طبي وعالجي.

في التقرير السابع للجمهورية اليمنية

أكثر من  45ألف ًا و 400شهيد وجريح استهدفهم العدوان خالل السبع سنوات املاضية
وفــاة  676ألـفـ ًا و197مــدنـيـ ًا نتيجة ســوء التغذية وتفشي
األمراض احلديثة والسموم الناجتة عن املواد الكيماوية
عقدت وزارة حقوق اإلنسان مؤتمراً صحفياً إلطالق التقرير الرسمي السابع للجمهورية اليمنية
حول انتهاكات وجرائم العدوان األمرييك -السعودي -اإلمارايت بحق الشعب اليمني.
واستعرض التقرير جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق اليمن واليمنيني عىل مدى سبع
سنوات ،واستهدافه املتعمد لتدمري البنية التحتية واملنشآت الصحية والخدمية واألعيان
املدنية ،وانعكاساتها وآثارها عىل املدنيني.
وتطرق إىل اآلثار الكارثية الستمرار الحصار وانتهاكات وجرائم العدوان ،التي أدت إىل زيادة
ً
ً
معاناة املواطن اليمني وأنهكت كاهله ،الذي يعد عقابا جماعيا عىل الشعب اليمني من قبل
مخز.
تحالف العدوان ،وبتواطؤ وصمت دويل
ٍ

وأكد املؤتمر أن تحالف العدوان استهدف أبناء الشعب اليمني،
ول��م يستنث ام ��رأة أو ط�ف� ً
�ال أو ش�ي�خ��اً أو ش��اب��اً ،ك�م��ا ان��ه تعمد تدمري
كافة املصالح واملنشآت واملؤسسات الخدمية واملدنية بهدف زيادة
معاناة الشعب اليمني يف محاولة يائسة لركيعه ..م�ش��ريا إىل أن
الشعب اليمني واجه كل ذلك التعنت واالستهداف والحصار بكل
تحد وعزيمة ال تلني ،وصرب وصمود ،وثبات منقطع النظري.
ٍ
وتناول التقرير السابع ملخصا إلحصائية جرائم وانتهاكات دول
تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية واإلمارات عىل اليمن،
م �ن ��ذ 26م � � ��ارس 2015م وح �ت ��ى  26م � ��ارس 2022م ،واآلث � ��ار
واالن �ع �ك��اس��ات ل�ت�ل��ك ال �ج��رائ��م واالن �ت �ه��اك��ات امل�خ��ال�ف��ة ل�ك��ل ال�ش��رائ��ع
واألعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
وأش ��ار ال�ت�ق��ري��ر إىل أن ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان األم ��ري ��يك  -ال �س �ع��ودي -
اإلمارايت تعمد ،منذ اليوم األول ،تجويع املدنيني من خالل فرض
حصار شامل وقيود تعسفية ،منها منع دخول املشتقات النفطية
وال �غ ��از وامل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وال ��دوائ �ي ��ة ،وع��رق �ل��ة وإع ��اق ��ة امل �س��اع��دات
اإلن�س��ان�ي��ة ،وإغ ��الق م�ط��ار ص�ن�ع��اء ال ��دويل ،م��ا أوج ��د 16,2م�ل�ي��ون
شخص يعانون م��ن ان�ع��دام األم��ن ال�غ��ذايئ ال�ح��اد ،وت��دين مستوى
الدخل ،وضعف القدرة الشرائية ،وارتفاع معدالت سوء التغذية
وانتشار األوبئة واألم��راض القاتلة ،وارتفاع نسبة تشوهات األجنة
واملواليد حديثي الوالدة ،وارتفاع نسبة اإلجهاض.
ول�ف��ت إىل أن ن�ق��ل وظ��ائ��ف ال�ب�ن��ك امل��رك��زي م��ن ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء
إىل ع ��دن أدى إىل ح ��رم ��ان م �ل �ي��ون و 25أل ��ف م��وظ��ف م ��ن م��وظ�ف��ي
الخدمة املدنية من مرتباتهم ،وبذلك ارتفعت نسبة الفقر إىل 95
ب��امل��ائ��ة ،وارت �ف��اع م�ع��دل ال�ب�ط��ال��ة إىل أك��ر م��ن  65ب��امل��ائ��ة ،وت��ده��ور
العملة الوطنية ،وارتفاع مطرد ومستمر يف سعر الصرف ،خاصة
يف امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة ،إض��اف��ة إىل ارت �ف��اع أس�ع��ار امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
والدوائية ،وصلت يف بعض املواد إىل  40ضعف سعرها السابق.
وت �ط ��رق ال �ت �ق ��ري ��ر إىل امل �م ��ارس ��ات واألع � �م� ��ال ال �ع ��دائ �ي ��ة وه �ج �م��ات
ال� � �ع � ��دوان ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،ال� �ت ��ي اس� �ت� �ه ��دف م� ��ن خ ��الل �ه ��ا امل ��ؤس �س ��ات
وال �ق �ط��اع��ات ،ال �ت��ي ال ي�م�ك��ن االس �ت �غ �ن��اء ع�ن�ه��ا إلب �ق ��اء ال �س �ك��ان ع��ىل
ق �ي ��د ال �ح �ي ��اة ،ك ��امل �ص ��ان ��ع واألس � � ��واق وامل� �ح� ��الت ال �ت �ج ��اري ��ة وم �خ ��ازن

 3883طـ ـفـ ـ ًال شـ ـهـ ـي ــد ًا و 4335ج ــريـ ـحـ ـ ًا فـيـمــا
استشهدت  2394من النساء

اآلث ــار الـكــارثـيــة السـتـمــرار احل ـصــار تـعــد عقاب ًا
جماعي ًا بتواطؤ وصمت دولي

الديلمي :جرائم حتالف العدوان
تــرقــى لـتـصـنــف بــأنـهــا جــرائــم ضد
اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية
نــدعــو إل ــى تـشـكـيــل جل ـنــة دول ـيــة
محايدة للتحقيق في اجلرائم التي
ارتكبها العدوان بحق املدنيني

16,2مليون ميني يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد إلى جانب ارتفاع معدالت سوء التغذية وانتشار األوبئة واألمراض القاتلة
حرمان 1,25مليون موظف من مرتباتهم وارتفاع نسبة الفقر إلى  %95ومعدل البطالة إلى %65
أسلحة فتاكة وقنابل محرمة دولي ًا استخدمها العدوان وأدت إلى انبعاث إشعاعات وتلويث للبيئة وظهور حاالت تشوه األجنة
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وامل� ��زارع وامل�ح��اص�ي��ل ال��زراع �ي��ة ،وامل ��وايش وامل�ن�ت�ج��ات
الحيوانية ،ومصادر مياه الشرب والروة السمكية.
وأك��د أن ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ت�ع�م��د ،م�ن��ذ ب��دء ع��دوان��ه ع��ىل اليمن،
اس �ت �ه��داف وق�ت��ل امل��دن �ي��ني ،ح�ي��ث ش��ن ه�ج�م��ات ع�س�ك��ري��ة ج ��واً وب ��راً
مبان سكنية ملدنيني ومشمولني بالحماية الدولية ..مشريا
وبحرا ً عىل
ٍ
إىل أن إجمايل الشهداء والجرحى من املدنيني ،منذ مارس 2015م
وحتى مارس 2022م ،بلغ  45ألفاً و 402مدين ،منهم  17ألفاً
و 581شهيداً و 27ألفاً و 821جريحاَ.

وبحسب اإلح�ص��ائ�ي��ة ،ف��إن ع��دد ال�ش�ه��داء م��ن األط�ف��ال بلغ ثالثة
آالف و 883ش�ه�ي��دا ،وال�ج��رح��ى أرب�ع��ة آالف و 335ج��ري�ح��ا ،فيما
استشهد ألفان و 394امرأة ،وأصيب ألفان و 862امرأة.
كما تناول التقرير السابع املنشآت واملؤسسات الخدمية والصحية
واألع �ي ��ان امل��دن �ي��ة ،ال �ت��ي أس�ت�ه��دف�ه��ا ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ،م ��ا أدى إىل
ت��دم��ريه��ا ك �ل �ي��اً أو ج��زئ �ي��اً ك��امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وامل ��راك ��ز وامل �ن �ش ��آت ال�ط�ب�ي��ة
وال�ص�ح�ي��ة وامل �س��اج��د وامل� ��دارس وامل �ع��اه��د وال�ج��ام�ع��ات واالت �ص��االت
وال �ك �ه ��رب ��اء وال �ن �ق��ل وامل � ��وائن وخ ��زان ��ات ال ��وق ��ود وامل �ص ��ان ��ع وص ��وام ��ع

الغالل ،واملعالم التاريخية واملنشآت السياحية واألسواق وصاالت
األعراس ومجالس العزاء ،واألحياء السكنية والسجون ومخيمات
الالجئني ،إضافة إىل منع واحتجاز سفن املشتقات النفطية ،وفرض
الجبايات عىل قاطرات النفط والغاز.
وأكد التقرير أن تحالف العدوان استخدم أسلحة فتاكة وقنابل
م�ح��رم��ة دول�ي��اً أدت إىل ان�ب�ع��اث إش�ع��اع��ات ق��وي��ة ،وت�ل��وي��ث للبيئة،
وظهور حاالت تشوه ألجنة وحديثي الوالدة ،وإذابة الجلد ،وحرق
العظام لعدد من الضحايا املدنيني.

وت �ط��رق إىل ال �ك��ارث��ة اإلن�س��ان�ي��ة ل�ل�ض�ح��اي��ا امل��دن �ي��ني ،ج ��راء ال�ح�ص��ار
وال �ع �م �ل �ي ��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة غ� ��ري امل � �ب� ��اش� ��رة ،ح �ي ��ث ت � ��ويف  676أل �ف ��اً
و197مدنياً بطريقة غري مباشرة كسوء التغذية وتفيش األمراض

ال �ح��دي �ث��ة وال �س �م ��وم ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن امل � ��واد ال �ك �ي �م��اوي��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إىل
املتوفني من األطفال واألمهات بسبب الوالدة ،حيث ارتفع معدل
وفيات األمهات عند ال��والدة أثناء العدوان بنسبة 160باملائة عما
ك��ان عليه قبل ال�ع��دوان ،وك��ذا  60م��ول��وداً يموتون م��ن أص��ل ألف
والدة ح�ي��ة ،وي�م��وت  65ط�ف� ً
�ال دون س��ن ال�خ��ام�س��ة م��ن أص��ل أل��ف
طفل.
ويف املؤتمر الصحفي ،وإطالق التقرير السابع ،أكد القائم بأعمال
وزي ��ر ح �ق��وق اإلن �س ��ان ،ع ��يل ال��دي �ل �م��ي ،أن ال�ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ،ال ��ذي
يتزامن إطالقه مع مرور سبعة أعوام من الصمود يف وجه العدوان
والحصار األمرييك -السعودي -اإلمارايت ،يلخص انتهاكات وجرائم
تحالف العدوان التي ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية،
وكشفها للرأي العام العاملي.
وع � رّ�رب ع��ن االس �ت �ي��اء ل �ع��دم ق �ي��ام م�ن�ظ�م��ة األم ��م امل �ت �ح��دة وه�ي�ئ��ات�ه��ا
ب��دوره��ا اإلن�س��اين يف اليمن ،وع��دم تحمرّ ل مسؤوليتها يف ردع دول
تحالف العدوان جراء ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية
ب�ح��ق امل��دن �ي��ني ،واس�ت�ه��داف�ه��ا ل�ل�م�ن�ش��آت واألع �ي ��ان امل��دن�ي��ة امل�ش�م��ول��ة
ب��ال �ح �م��اي��ة ال ��دول �ي ��ة .وأش � ��ار إىل أن األم� ��م امل �ت �ح ��دة وم �ج �ل��س األم ��ن
ومجلس حقوق اإلنسان واملجتمع ال��دويل لم يضطلعوا بدورهم،
ولم يقوموا بأي إجراءات أو اتخاذ أي سياسات لحماية املدنيني يف
اليمن ،وهو ما يعترب انحيازاَ واضحاً إىل صف العدوان ،ما شجعه
عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات والجرائم.
وأك� � ��د ال ��دي �ل �م ��ي أن األم� � ��م امل �ت �ح ��دة ل� ��م ت �ت �خ ��ذ أي اح �ت �ي ��اط ��ات أو
إج ��راءات ،ول��م تفعل آلياتها لبحث سبل إلن�ق��اذ امل��دن�ي��ني ،كما انه
لم يتم التفاعل مع ضحايا العدوان والحصار ،ولم تتخذ أي إجراء
م��ن اإلج ��راءات ال�ت��ي م��ن امل�ف��رض ات�خ��اذه��ا ،ب��ل يتم تكريس جميع
اآلليات بما يخدم دول العدوان.
وأض� ��اف أن م ��واق ��ف األم ��م امل �ت �ح��دة وامل �ن �ظ �م��ات ال ��دول �ي ��ة ،إزاء م��ا
يحدث يف اليمن ،كشف عن تواطؤ دويل تجاه الجرائم التي ترتكب
بحق اليمنيني.
وأوضح أن األرقام ،التي شملها التقرير السابع ،ليست نهائية،
لكنها بحسب ما توصلت إليه الوزارة من معلومات ،وهناك بحث
عن األرقام التي لم يتم التوصل إليها ،وسيتم إضافتها حني توفرها.
وطالب القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان األمم املتحدة ومجلس
األم��ن واملجتمع ال��دويل القيام بدورهم والعمل عىل إنهاء الحصار
وصوال إىل إنهاء العدوان عىل اليمن  ..داعياً
ً
بشكل عاجل ونهايئ،
األمم املتحدة إىل االنحياز إىل جانب املدنيني ،وتشكيل لجنة دولية
م�ح��اي��دة ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق يف ج�م�ي��ع ال �ج��رائ��م ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ال �ع ��دوان بحق
املدنيني.
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اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)119( ..
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

الوجزي يف قضية
الزميل العزيز (محمد
عبدالعزيز)
م ��ن امل �ض �ح ��ك امل �ب ��ي أن ال �ن �ظ ��ام ال � ��ذي ح�ك��م
ال�ي�م��ن ألك��ر م��ن  3ع�ق��ود م�ت�ت��ال�ي��ة وال ��ذي بلغت
ب ��رم ��وزه ال�س�ي��اس�ي��ة أح��الم�ه��ا ال �ه��واوي��ة ال��وص��ول
باليمن إىل مصاف البلدان النووية لم يؤثر عنه
ً
الجهة الوحيد
يف عرض اليمن وطوله -باعتباره
املسئولة -حتى بناء مدينة سكنية واح��دة يؤمن
م ��ن خ��الل �ه��ا -اس �ت �ق��رار ح �ت��ى ع ��دد م �ح ��دود منذوي ال ��دخ ��ل امل �ح ��دود ويف م�ق��دم�ت�ه��م م��وظ�ف��ي
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وال�ع�م��ال امل�ك��دس��ني -بسبب
ت �ف��يش ال �ب �ط��ال��ة وش �ح��ة ف ��رص األع �م ��ال -يف كل
حراج وجولة وسائر الشرائح املجتمعية املعتمدة
يف تأمني سكنها عىل االستئجار املثقلة كواهلها
عىل الدوام بتصاعد أسعار اإليجار.
وبحسب ما نشر لم تفتأ سلطات ذلك النظام
ح� �ي� ��ال ت �ض �ج ��ر امل �س �ت ��أج ��ر ب �ش �ك ��ل م �س �ت �م��ر م��نً
قانونا
تعسفات املؤجر -أن تصدر -عام 2006م-
تم تفصيله عىل مقاسات املؤجر ومصلحته ً
أوال
وأخريًا ،ألن غالبية أعضاء مجلس النواب كانوا
وما زالوا إىل هذا الحني -من النواب كبار املالكواملؤجرين ،ويف ضوء نصوص ذلك القانون التي
اضطلعت بحماية مصالح املشرعني بقي معظم
امل�س�ت��أج��ري��ن ال�ي�م�ن�ي��ني -ألك ��ر م ��ن ع�ش��ر س�ن��ني-
مرتعً ا خصبًا لعتاة املؤجرين.
أم��ا بعد تعرض يمن الحكمة واإلي�م��ان أواخ��ر
م � ��ارس  2015ل �ح ��رب وح� �ص ��ار أض � ��را ب��ال�ش�ع��ب
اليمني من عدة جوانب منها انعدام فرص العمل
وان �ق �ط��اع ال ��روات ��ب وال �ن ��زوح ال �س �ك��اين امل�ت��واص��ل
وغ ��ري امل�ح�ت�م��ل ال ��ذي ي�ق��در -ب�ح�س��ب إح�ص��ائ�ي��ات
األم � ��م امل �ت �ح ��دة إىل م ��ا ق �ب ��ل ع ��ام ��ني -ب� �ح ��وايل 5
م ��الي ��ني وال � ��ذي ش �ج��ع امل ��ؤج ��ري ��ن ع ��ىل م�ض��اع�ف��ة
اإلي �ج��ارات وال�ل�ج��وء إىل ك��ل ال��ذرائ��ع واألس��ال�ي��ب
ال�ت��ي تمكنهم م��ن إخ ��راج امل�س�ت��أج��ري��ن يف سبيل
إح� � ��راز ال �ك �ث ��ري م ��ن امل �ك ��اس ��ب ،ف �ق ��د أص � ��در وزي ��ر
ال�ع��دل يف ال�ع��ام  2017تعميمً ا ب�م��راع��اة ظ��روف
املستأجرين لم يُعمل بمقتضاه ،بل تم التحايل
عليه وتفريغه م��ن م�ح�ت��واه ،ألن مصالح الذين
ُي �ف��رتض ب�ه��م م��ن م�ن�ط�ل��ق م�س�ئ��ول�ي��ات�ه��م تفعيله
اقتضت وم��ا ت��زال تقتيض العمل ع��ىل تعطيله،
وع��ىل ال��رغ��م م��ن ت�ت��ايل ال�ت��وص�ي��ات وال�ت��وج�ي�ه��ات
والتحذيرات ال�ص��ادرة عن الجهات املختصة بما
فيها املجلس السيايس التي تجرم إجراءات رفع
اإلي�ج��ار وت�ع�س�ف��ات وإخ ��راج امل�س�ت��أج��ري��ن يف ظل
وقوع البالد تحت وطأيت الحرب والحصار ،فقد
بلغت حاالت املغاالة يف إيجار املساكن وعمليات
ال �ت �ع �س �ف ��ات ال � �ه� ��ادف� ��ة إىل ط� � ��رد امل �س �ت ��أج ��ري ��ن
املعسرين أرقا ًما قياسية.
وم��ا ت��زال وس��ائ��ل اإلض ��رار واإلي ��ذاء ال�ت��ي تطال
املستأجرين صباح مساء يف تنام له مبتدأ وليس
ل ��ه م�ن�ت�ه��ى ،وه ��ا ه ��م ي �ط ��ردون -يف ه ��ذه األث �ن��اء
باالستناد إىل أحكام صادرة عن محاكم القضاء.
ول �ع ��ل أش �ه ��ر وآخ� ��ر ح ��ال ��ة ي�س�ت�ش�ه��د ب �ه��ا ع��ىل
التعامل م��ع املستأجر ب��أس�ل��وب ج��ائ��ر الصحفي
القدير الذي ندين له يف االرتقاء بمستوى أدائنا
بالكثري أخونا العزيز األس�ت��اذ محمد عبدالعزيز
ال ��ذي اض�ط�ل��ع -ع ��ىل م ��دى ث��الث��ة ع �ق��ود أو أك��ر-
برسالة صحفية ومتميزة يف الغ َرّاء "26سبتمرب"
مسهمً ا إس�ه��ا ًم��ا ن��وع� ًّي��ا وف��اع� ً
�ال -م��ن خ��الل تبوئه
ال�ع��دي��د م��ن امل�ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة ال�ت��ي ك ��ان آخ��ره��ا
م�ن�ص��ب ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ت�ح��ري��ر -يف م��ا ت�ح�ق��ق لها
من تحديث وتطوير.
وب �ع��د ه ��ذا ال �ت��أري��خ امل �ه �ن��ي ال�ص�ح�ف��ي ال�ح��اف��ل
بالجهد والبذل والعطاء والتفاين يف األداء الذي
اس�ت�ح��وذ ع��ىل اهتمامه إىل درج��ة ل��م يعد معها
ل ��دي ��ه م �ت �س��عٌ ل�ل�ت�ف�ك��ري يف ك�ي�ف�ي��ة ال �ح �ص��ول ع��ىل
مسكن يؤويه ويؤمن االستقرار املستقبيل ألهله
وذويه.
وح ��ني ان�ق�ط��ع رات �ب��ه -ش��أن��ه ش ��أن ك��ل موظفي
ال ��دول ��ة -ب�ع��د دخ ��ول ال �ح��رب ع��ىل ال�ي�م��ن عامها
ال �ث��ال��ث ل ��م ي �ت � َ
�وان أس �ت ��اذن ��ا يف أداء واج �ب ��ه ول��م
ي�ق�ص��ر يف ع�م�ل��ه ويف ت�ن�ف�ي��ذ امل �ه��ام امل�س�ن��دة إل�ي��ه،
وب �س �ب ��ب ان �ه �م ��اك ��ه ال� ��دائ� ��م يف ت �ط ��وي ��ر م�ض��ام��ني
ال ��رس ��ال ��ة ال �ص �ح �ف �ي��ة ب �م ��ا ي �ت �ن��اس��ب واس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
امل��رح�ل��ة واس�ت�ش��راف امل��رح�ل��ة املقبلة ل��م يفكر -يف
ظ��ل تصاعد إي�ج��ار املساكن وإي�ج��ارات العقارات
بصفة عامة -أن املؤجر يرتبص به الدوائر ،وأنه
س�ي�س�ت�ص��در ض ��ده ح�ك��مً ��ا م��ن امل�ح�ك�م��ة ب��اإلخ��الء
ول ��و إىل ال �ع ��راء وب �ت �س��دي��د اإلي� �ج� ��ارات امل��رتاك �م��ة
بفعل تضاعف اإلي�ج��ار ال�ش�ه��ري للعني امل��ؤج��رة
له بصورة دائمة.
واآلن ونحن بصدد صدور الحكم الجائر يجدر
ب �ن��ا وب �ك ��اف ��ة امل �ن �ت �م��ني إىل م �ه �ن��ة امل �ت ��اع ��ب "امل �ه �ن��ة
الصحفية" أن نتوجه إىل ال�ق��ايض -ع��رب مختلف
املنصات واملنابر -بالتساؤالت التالية:
 ه��ل أخ � َ�ذت  -ف�ض�ي�ل� َ�ة ال �ق��ايض -يف الحسبان
وأنت تصدر حكمك ضد هذا املوظف مدة خدمته
وم� ��دى ان �ض �ب��اط��ه يف وظ �ي �ف �ت��ه وش� ��دة ت �ف��ان �ي��ه يف
خدمة وطنه وأمته؟
 ه��ل راع �ي� َ�ت  -ف�ض�ي�ل� َ�ة ال �ق��ايض -وأن ��ت ت�ص��در
حكمك ضد موظف إعالم حديدي االلتزام جانب
مواظبة املحكوم عىل الدوام عدة أعوام بال راتب؟
 ه ��ل ف �ك � َ�رت -ف �ض �ي �ل� َ�ة ال �ق ��ايض -أث �ن ��اء إص ��دار
ح �ك �م��ك ض ��د امل �س �ت��أج��ر امل �ع �س��ر ب ��اإلخ ��الء -ق�ب��ل
عثوره عىل مسكن بديل يلم شمل أسرته املغلوبة
واملقهورة -بمآل عدد من األطفال والنساء؟
 ه ��ل اس �ت �ح �ض � َ�رت -ف �ض �ي �ل� َ�ة ال� �ق ��ايض -وأن ��ت
ب�ص��دد تسطري ن�ص��وص حكمك ال�ج��ائ��رة مجمل
ال �ت �ع �م �ي �م��ات ال � �ص� ��ادرة ع ��ن امل �ج �ل ��س ال �س �ي��ايس
األع � ��ىل وع� ��ن وزي � ��ر ال �ع ��دل ال � ��ذي ي �ع �ت��رب ال ��رج ��ل
األول يف سلك القضاء وعن السلطات التنفيذية
وسلطات ال��دول��ة األخ��رى عىل أك��ر من مستوى
امل ��ؤك ��دة ج�م�ي�ع�ه��ا ع ��ىل ض � ��رورة م ��راع ��اة ظ ��روف
املستأجرين عىل سبيل التفاعل اإليجابي َّ
والبناء
مع ما تتعرض له البالد من اعتداء؟

وألن ��ك أي �ه��ا ال�ي�م�ن��ي أس �م��ى م�ع�ن��ى وق � ��دراً وإع �ت �ب��ارا,
واألع ��رق م��اض�ي��اً وت��اري�خ��ا ,واألش ��رف م��وق�ف��اً واألص��دق
ك ��الم ��ا ,واألل � ��ني ف� � ��ؤادا ,واألع � ��ىل ش ��أن ��اً وم �ق ��ام ��اً ,ي�ص��ر
أع � ��دائ � ��ك وخ� �ص ��وم ��ك م �م ��ن ت �ح ��رك �ه ��م ُع� �ق ��د ال �ن �ق��ص
والشعور بالدونية عىل مُ ناصبتك العداء ,وإستهدافك
ُ
والضر والتآمر ,ويحسدونك عىل ماخصك الله
بالشر
به من خري وشرف وعلو وسمو ,وال يكفون عن إيذائك
ماضياً وحاضراً ومستقبال .
ل �ك �ن ��ك أي �ه ��ا ال �ي �م ��اين ال �ش ��ام ��خ األب � ��ي ال �ك ��ري ��م ال �ح��ر
ك �ن��ت وس �ت �ظ��ل أق� ��وى وأش � ��رف م ��ن ك ��ل أول �ئ ��ك ال��ذي��ن
ي �س �ت �ن �ق �ص��ون��ك وي �ت �ع �ه ��دون ��ك ب� � � ��اإلزدراء وال ��دس ��ائ ��س
وامل ��ؤام ��رات واألخ �ط ��ار وال �ت ��دخ ��الت يف ش ��ؤون ��ك ,ول��ن
ينالوا منك يف كل األحوال حتى ولو يؤملك ما يفعلون
وي �ص �ن �ع��ون ,ول �س ��ان ح��ال��ك ي �ص��دع وي� ��ردد م ��اش ��دا ب��ه
ً
قائال :
الربدوين بكل أنفة وكربياء وطهارة يد ولسان
ْ
مصرف.
فال وراءك ملهى وال أمامك
ْ
تأسف.
فال من البعد تأىس وال عىل القرب
ْ
ألن همك أعىل ألن قصدك أشرف.
ْ
أنظف.
ألن صدرك أمىل ألن جيبك
قد يكسرونك ،لكن تقوم أقوى وأعنف .
ْ
أعصف.
قد يقتلونك ،تأيت من آخر القتل
وي ��واص ��ل ش��اع��رن��ا ال�ك�ب��ري ع�ب��دال�ل��ه ال � � ُّ
�ربدوين ت��وج�ي��ه
خ �ط ��اب ��ه ل �ل �ي �م��اين ال �ح ��ر امل ُ�س �ت �ه ��دف م ��ن األع � � ��داء ب�ك��ل
صنوف الشرور واألخطار يف قصيدته البليغة الرائعة
ُ
يطمئنه
التي تحمل عنوان (مصطفى) وبإسلوب بديع
فيه ويحثه فيه عىل الصمود والثبات يف وجه أعدائه

ً
قائال

صالح املقداد

فليقصفوا ،لست مقصف وليعنفوا ،أنت أعنف.
وليحشدوا ،أنت تدري إن املخيفني أخوف .
أغنى ،ولكن أشقى ,أوهى ،ولكن أجلف .
أبدى ولكن أخفى أخزى ولكن أصلف.
لهم حديد ونار وهم من القش أضعف.
موت وأنت للموت أألف.
يخشون إمكان
ٍ
وبالخطورات أغرى وبالقرارات أشغف.
ألنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف.
ً
جيوشا من الخواء املزخرف.
لذا تالقي
ُيجزئون املجزا ,يصنفون املُصنف.
يكثفون عليهم حراسة ،أنت أكثف.

ويصف ال��ربدوين ه��ذا الشعب األب��ي الصامد بقوله
يف ذات القصيدة :
كفجأة الغيب تهمي وكالرباكني تزحف
ً
مشتى ومصيف.
تنثال عيداً ،ربيعا تمتد
ٍ
ً
ً
نبضا إىل كل معزف.
نسغا إىل كل جذر
ما قال عنك انتظار :هذا انثنى ،أو تحرف
ما قال نجم :تراخى ،ما قال فجر :تخلف.
تسابق الوقت ،يعيا وأنت ال تتوقف.
ً
ذيال وتلبس الليل معطف.
فتسحب الشمس
أحرجت من قال :غاىل ومن يقول :تطرف.
إن التوسط موت أقىس  ،وسموه :ألطف.
ألنهم بالتلهي أرىض وللزيف أوصف.
وعندك الجنب جنب ما فيه أجفى وأظرف.
ً
وجها ،إذا الح أطرف.
وعندك العار أزرى
وع� ��ىل ذات ال ��رم ��زي ��ة واإلس � �ل� ��وب ال � � ��ربدوين ال �ف��ري��د
ي��واص��ل مُ بصر اليمن وال�ع��رب مخاطبته لليمنيني يف
شخص أسماه مصطفى بقوله :
يا (مصطفى) :أي سر تحت القميص املنتف؟.
هل أنت أرهف ً
ملحا ألن عودك أنحف؟.
ً
قلبا ألن بيتك أعجف؟.
أأنت أخصب
ً
حلما ألن محياك أشظف؟.
هل أنت أرغد
لم أنت بالكل أحفى من كل أذىك وأثقف؟.
من كل نبض تغني يبكون «من سب أهيف«
إىل املدى أنت أهدى وبالسراديب أعرف.
وبالخيارات أدرى وللغرابات أكشف.
وباملهمات أمىض وللملمات أحصف.

وي ��ؤك ��د ال� � ��ربدوين يف رائ �ع �ت ��ه ال �ش �ع��ري��ة ه� ��ذه أن

اليمني ك��ان وسيظل ه��و األش��رف واألن��زه واألطهر
ً
واصفا إياه بقوله :
واألسمى بكل مايعنيه
فال وراءك ملهى وال أمامك مصرف.

فال من البعد تأىس وال عىل القرب تأسف.

ألن همك أعىل ألن قصدك أشرف.
ألن صدرك أمىل ألن جيبك أنظف.

قد يكسرونك ،لكن تقوم أقوى وأرهف.
ً
جنيا إال لرتمى وتقطف.
وهل صعدت

قد يقتلونك ،تأيت من آخر القتل أعصف.
ألن جذرك أنمى ألن مجراك أريف.

ألن موتك أحيا من عمر مليون مرتف.
ً
جميعا فأنت وحدك أقذف.
فليقذفوك

سيتلفون ،ويزكو فيك الذي ليس يتلف.
ألنك الكل فرداً ,كيفية ،ال تكيف..

ً
كتابا من كل قلب تألف.
يا (مصطفى) ،يا
ً
زمانا سيأيت يمحو الزمان املزيف.
ويا
 ..ِ....يتبع .......

حرية االعالم يف الغرب والديمقراطية الزائفة
بما اننا نقرأ كثريا ع��ن األح��داث وال�ت�ط��ورات التي
تحصل يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ويف اورب ��ا وغ��ريه��ا من
دول العالم املتحضر املزعوم وننظر بعني البصرية
اىل م�ج�م��ل ال �س �ي��اس��ات امل�ن�ت�ه�ج��ة م ��ن ق�ب�ل�ه��م ن�ح��و
ب�ل��دان ال�ع��ال��م ال�ث��ال��ث ف�ق��د ك�ن��ا وم��ازل�ن��ا مستيقنني
بزيف وكذب كل ادعاءات تلك األنظمة التي يقال
عنها متحضرة يف انها تحرتم الحريات وتدافع عنها
وتشجب وتدين كل من يقمع الحريات والتي عىل
رأسها حرية التعبري عرب مختلف الوسائل اإلعالمية
وك��ان��ت أص��اب��ع االت�ه��ام دائ�م��ا موجهة نحو شعوب
وأن �ظ �م ��ة ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وال �ع ��ال ��م ال �ث ��ال ��ث ك�م��ا
يقولون.
ال �ي ��وم ون �ح ��ن ن �ع �ي��ش أح � ��داث ال �ح ��رب ال��روس �ي��ة
األوك � ��ران � �ي � ��ة ب� �غ ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع � ��ن امل �ت �س �ب ��ب ف �ي �ه ��ا او
امل�ح��ق م��ن امل�ب�ط��ل وب�ع�ي��دا ع��ن ال�ت�ش�ف��ي او م�ن��اص��رة
ه � ��ذا ال� �ط� ��رف او ذاك ف ��ال� �ح ��رب ه� ��ي ال� �ح� ��رب ق�ت��ل
ودم��ار وتهجري ،إال ان للحرب ه��ذه محامد ولعل
ابرزها انها كشفت الستار وأسقطت األقنعة عن

ت �ل ��ك امل� �ب� ��ادئ امل ��زع ��وم ��ة ل �ل �غ ��رب يف أن �ه ��م أص �ح ��اب
ديمقراطية وأنهم حماة الحرية ،وبسبب أحداثها
أصبح الجميع وخاصة يف منطقتنا العربية ينظرون
اىل الوجه الحقيقي ألمريكا ودول أوربا ،فقد رأوا
وس �م �ع��وا ك �ي��ف ت �ص��رف��ت ه ��ذه ال � ��دول ض ��د روس �ي��ا
املعتدية من وجهة نظرهم عىل أوكرانيا ،وأن��ا هنا
ال أتطرق إىل جهودهم يف تزويد أوكرانيا بالسالح
الفتاك وال��دع��م امل��ايل وغ��ريه وان�م��ا اقصد تصرفات
الغرب وأمريكا يف منع وإغالق كل وسيلة إعالمية
ت �ن ��اص ��ر اوت� �س ��ان ��د ال � � ��روس ب� ��ل ب �ل ��غ ب �ه ��م األم� � ��ر اىل
ح� ��ذف ال �ق �ن ��وات ال ��روس �ي ��ة وم �ن ��ع وص � ��ول ب �ث �ه��ا إىل
ال �ع��ال��م وح �ج��ب امل �ن �ش��ورات ع��رب وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي واألده ��ى م��ن ذل��ك م�ق��اط�ع��ة روس�ي��ا يف
مختلف ال�ف�ع��ال�ي��ات ب�م��ا فيها ال�ث�ق��اف�ي��ة وال��ري��اض�ي��ة
وح �ت��ى ك�م��ا س�م�ع��ت م��ن ال �ق �ن��وات م�ق��اط�ع��ة ش��راء
ال �ق �ط ��ط ال� ��روس� �ي� ��ة ..ه� ��ذا ك �ل ��ه ش �ك ��ل ص ��دم ��ة ل ��دى
اول �ئ ��ك امل �ت �ب �ج �ح��ني م ��ن أوس ��اط �ن ��ا اق �ص ��د يف ب ��الدن ��ا
وب� �ل� ��دان ال� �ش ��رق األوس� � ��ط ب� ��ال� ��ذات ،ف �ق ��د ال �ج �م��ت
أفواههم بعد ان قامت عليهم الحجة املتمثلة يف

ان ح �ض ��ارة ال �غ ��رب ح �ض ��ارة زائ �ف��ة
دولية كما يزعمون ،فميزانهم
ودي�م�ق��راط�ي�ت�ه��م ك��اذب��ة ،ف��وس��ائ��ل
اع� � � ��رج وال� � ��وث� � ��وق ب� �ه ��م ح �م ��اق ��ة
اإلع � � � � � � � ��الم ان ل � � � ��م ت � � �ت � � �م� � ��اىش م ��ع
وغ � � �ب � � ��اء وادع � � ��ائ � � �ه � � ��م ال �ت �ح �ض ��ر
س �ي ��اس ��ات �ه ��م وت �س ��اع ��د ع ��ىل ف ��رض
زائ� � � ��ف ورداء ث �ق ��اف �ت �ه ��م ال � ��ذي
ه�ي�م�ن�ت�ه��م يف امل �ن �ط �ق��ة ويف ال�ع��ال��م
ي�ف�خ��رون ب��ال�ت��دث��ر ب��ه س��رع��ان ما
فهي وسائل إرهابية محرضة عىل
ي ��رم ��ون ب ��ه ت �ح��ت االق� � ��دام ح��ني
ال�ع�ن��ف ،وإذا م��ا ت�ص��رف��ت دول��ة يف
ت �ت �ض ��رر م �ص ��ال �ح �ه ��م وت �ت �ع��رق��ل
إي �ق ��اف ق �ن��اة أو إذاع � ��ة أو ص�ح�ي�ف��ة
مشاريعهم التسلطية ..فنأمل
أو ح � �ت� ��ى ات� � �ه � ��ام ص� �ح� �ف ��ي ب �ت �ه �م��ة
ان ال ن �ج��د م �م��ن م ��اي ��زال ي��ؤم��ن
ال �ت �خ ��ري ��ب او ال �ت �ح ��ري ��ض وإش ��اع ��ة
ب�ح�ض��ارة ال�غ��رب ودي�م�ق��راط�ي�ت��ه
ال� �ف ��وىض وض �ب �ط ��ه ال �ن �ظ ��ام ق��ام��ت
وح� ��ري� ��ة ال �ت �ع �ب ��ري ال� �ت ��ي ي� �ت ��وارى
ال �ق �ي ��ام ��ة ول� ��م ت �ق �ع��د ل� ��دى ال �غ ��رب
خلفها من اجل تحقيق أهداف
وأم ��ري �ك ��ا وأدوات� �ه� ��م وي� �ب ��دأون ع��رب
وخطط تصب يف صالحهم.
عبد الحكيم عبيد
وسائلهم املختلفة بكيل االتهامات
وعلينا ان نعزز الوعي وننظر
بقمع الحريات وتكميم األفواه.
اىل األم� ��ور وف �ق��ا مل ��ا اخ ��ربن ��ا ب ��ه ق��رآن �ن��ا ال �ك��ري��م ال ��ذي
ه ��ذه ه��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ف ��دول ال �ح �ض��ارة ال��زائ �ف��ة لها حذرنا الله فيه من خدع وكذب اليهود والنصارى
أه ��داف وم�ص��ال��ح وع��ىل ض��وءه��ا ت�ك��ون سياساتهم ف �ه��و األص � ��دق واألع� �ل ��م واالوث � � ��ق ،وال �ل ��ه م ��ن وراء
وتصرفاتهم ،ال وجود ملبادئ وال قوانني وال أعراف القصد وهو املستعان.

والقذايف زعيم ياقرن الشيطان
يف م��وس��م ث ��ورات م��اس�م��ي ب��ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي اس�ت�ع��ان ال�ع��دو
االمريي االكرب بمملكة قرن الشيطان لتأجيج املسار الفوضوي
يف ص�ف��وف ال �ث��وار ال�ع��رب لتنفيذ ع��دة ب�ن��ود واه ��داف ك��ان من
أب��رزه��ا ت��دم��ري ال�ج�ي��وش العربية وال ��دول املهيمنة منها وايضا
ك ��ان ل �ل �ع��دوان ال �س �ع��ودي ج�م�ل��ة اه ��داف ح�ي��ث ي�ع��د ت�ن�ف�ي��ذه��ا
م��د ن�ف��وذ ال�ه�ي�م�ن��ة ع��ىل ال�ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة وب�ق�ي��ة ال ��دول وب�ه��ذا
الشأن فان الجميع كان يعرف مدى التوتر القائم آن��ذاك بني
ليبيا وال�ع��دوان ال�س�ع��ودي فكانت ث��ورات ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي هي
ال�ف��رص��ة ال�ت��ي ل��م ت�ك��ن ال ام��ري�ك��ا وال ال�س�ع��ودي��ة تحلم ب�ه��ا غري
ان بصماتهما التدمريية كانت واضحة املالمح وال تحتاج اىل
تلك املعاينات املاكروسكوبية السياسية فقد اصبحت امريكا
اليوم تعرتف بجرائم كانت بالفعل مخفية اما عن خطتها يف
تدمري نسيج الكيان العربي فهذا لم يكن خافيا
ف�ق��د ب��ات��ت ام��ري�ك��ا ال�ي��وم ت�ك�ش��ف ع��ن ج��رائ��م ارت�ك�ب�ت�ه��ا ك��ان��ت
م�خ�ف�ي��ة ت�م��ام��ا ف�م��ا ب ��ال ح ��ال م��اه��و واض ��ح ح�ي��ث ك ��ان غ��زوه��ا
وتدمريها للعراق هي البداية ومثلما كانت السعودية وغريها

م ��ن ال � ��دول ق ��د اس �ت �ف ��ادت م ��ن ه� ��ذا ال �ت ��دم ��ري ف ��إن �ه ��ا اي �ض ��ا ق��د
استفادة من االقدام االمريي عىل قتل الرئيس معمر القذايف.
ج �م �ي �ع �ن ��ا ي� �ع� ��رف ب � ��أن ال � �ق � ��ذايف ك � ��ان م� ��ن ت ��الم �ي ��ذ امل� ��درس� ��ة
االشرتاكية السوفياتية وهذا بمعنى نديته ألمريكا وعىل هذه
ال�خ�ل�ف�ي��ة ف��ان ال �ق��ذايف ك��ان اح��د اط ��راف ال �ص��راع ال�ي�م�ن��ي ال��ذي
نشب يف سبعينيات القرن امل��ايض بني شمال وجنوب الوطن
وق��د ق��دم ال �ق��ذايف ال�ك�ث��ري م��ن امل�س��اع��دات ألب�ن��اء ال�ج�ن��وب ضد
اخوانهم يف الشمال لكن الوحدة اليمنية جبت ماقبلها ولم
يبق اث��ر حقد يف ق�ل��وب اليمنيني ت�ج��اه الرئيس معمر ال�ق��ذايف
كما هو الحال لدى سود القلوب والوجوه ال سعود.
ع�ن��دم��ا شكلت ام��ري�ك��ا ح�ل��ف االط�ل��يس مستغلة ال�ص��راع��ات
العربية ب��ني الشعوب وحكوماتها فيما ع��رف ب�ث��ورات الربيع
العربي وساعدت عن طريق اذيالها السعوديني يف صب الزيت
عىل نريان الشعوب العربية كان دور السعودية حينها شراء
والءات وذم ��م ال �ق �ي��ادات امل�ن��اه�ض��ة ل�ل�ح�ك��وم��ات ك�م��اح��دث يف
اليمن وايضا يف ليبيا

تاريخ اليمن الحديث..
يف  19ي �ن ��اي ��ر  1839ت �ع ��رض ��ت م ��دي �ن ��ة ع � ��دن ال �س��اح �ل �ي��ة
ال��واق�ع��ة يف ج�ن��وب ال�ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة لقصف س�ف��ن تابعة
ل�ل�ب�ح��ري��ة ال �ه �ن��دي��ة واح �ت �ل��ت م ��ن ق �ب��ل ج �ن��ود ش��رك��ة ال�ه�ن��د
الشرقية كان أول استحواذ استعماري بريطاين يف العصر
ال �ف �ي �ك �ت ��وري ق �ب��ل ع ��ام واح� ��د ف �ق ��ط ال �ت �ق��ى ال �ك ��اب ��ن ه�ي�ن��ز
ال��رج��ل ال��ذي ق��اد ال�ه�ج��وم ع��ىل ع��دن فيما ب�ع��د بالسلطان
م�ح�س��ن ب��ن ف�ض��ل ال�ع�ب��ديل م��ن ل �ح��ج ال ��ذي اس �ت��وىل عىل
امل�ي�ن��اء ك�ج��زء م��ن أراض �ي��ه يف ذل��ك ال��وق��ت ن��اق��ش ال��رج��الن
إمكانية تأجري البلدة لتخزين الفحم للبحرية امللكية بعد
م ��داوالت م�ط��ول��ة أع ��رب ال�س�ل�ط��ان ع��ن رغ�ب�ت��ه يف ال�ت��وص��ل
إىل ات�ف��اق ك�ت��ب ه�ي�ن��ز الح�ق��ا س��ردا ل��الج�ت�م��اع يف رس��ال��ة إىل
امل�ش��رف ع��ىل ال�ب�ح��ري��ة ال�ه�ن��دي��ة وص��ف ف�ي�ه��ا امل�ح��ادث��ات مع
ال�س�ل�ط��ان م�ح�س��ن ويف ال�ن�ه��اي��ة أع�ل��ن أن ��ه ي�ف�ض��ل االن�ج�ل�ي��ز
عىل العثمانيني وانهم سيستقبلونه كحليف للربيطانيني
ويحمون بالده من االعتداءات الخارجية وان يكون االتفاق
بنفس الشروط التي ابرمت مع السلطان البنغايل نابوب
سورات وإن اإلشارة إىل هذا املوضوع مثري لالهتمام يف عدد
من النقاط ،من ناحية أخرى يُظهر مدى إدراك سلطان
من مجتمع زراع��ي صغري يف داخ��ل شبه الجزيرة العربية

عندما كانت امريكا تقصف ليبيا وتطارد معمر القذايف الذي
كان موقفه بالفعل شجاع النه وكما نعرف قائد ثورة.فقد كان
يطلق عبارات شتم وتحدي ألمريكا ولكن حينها كان الجميع
يدرك بأنه لقمة صايغة يف فم االمريكان.
ال �ي��وم ال��رئ�ي��س ال ��رويس ف��الدي�م��ري ب��وت��ن ي�ط�ل��ق اش ��د االع ��رية
ال�ن��اري��ة يف خ�ط��اب��ات��ه ت�ج��اه ال �ع��دوان االم��ري��ي ال��ذي ل��م يحرك
ساكنا وكان االمريكان يقولوا هذا ليس القذايف وانا اقول بان
القذايف يامملكة قرن الشيطان ايضا كان زعيما وان الخالفات
التي كانت ناشبة بينكم وبينه كان يفرتض ان تصفوها بأيديكم
وليس باالستعانة باآلخرين.
اليوم العدوان السعودي الذي كان له اليد الطوىل يف تدمري
معظم الدول العربية يتنحى جانبا من الحرب الروسية التي
قد تتعدى اوكرانيا كاعرتاف بان التحالف مع االمريكان بات
ام��ام القوة الروسية شبهة ستعود عليها بالضرر الكبري لكن
ال�س�ع��ودي��ة ق��د اص�ب�ح��ت ج��زء الي�ت�ج��زأ م��ن ال �ع��دوان االم��ري��ي
واالسرائييل ولهذا القبول لها يف محور املقاومة القوة القادمة..

بول دريش جامعة أكسفورد
ل� �ك ��ن األف� � � � ��راد وال � ��رس � ��ائ � ��ل ال ي� ��زال� ��ون
ي� �ج� ��دون أن � ��ه م� ��ن األس� � ��رع ال �س �ف ��ر إىل
م�ص��ر ب��راً ث��م إك�م��ال ال��رح�ل��ة م��ن البحر
األح�م��ر ل�ك��ن س�ل�ط��ان امل�ه��رة رف��ض بيع
ال �ج��زي��رة وف�ش�ل��ت ال �ق��وات ال��ربي�ط��ان�ي��ة
يف االستيالء عليها أقنع هينز حكومة
بومباي بأن عدن ستكون م � � � �ي � � � �ن� � � ��اء
أف � �ض � ��ل
اس � ��رتات � �ي � �ج � � ًي � ��ا
م�ي�ن��اء
م� � � � ��ن

ل �ل �ع��الق��ة ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ط ��وي �ل ��ة ب��ني
ال�ي�م��ن وال�ه�ن��د واه�م�ي�ت�ه��ا للبلدين
وال�ت��ي ت��رت�ب��ط ب�ت�ج��ارة ال��ن وم��وائن
امل �خ ��ا وس � ��ورات م ��ن ن��اح �ي��ة أخ ��رى
تم اقرتاح مفهوم الهند كمشروع
س �ي��ايس وث �ق ��ايف ام �ت��د إىل م ��ا وراء
جنوب آسيا الجغرافية ،يف هذه
الحالة كانت تجربة عدن مختلفة
ت�م��ام��ا ع��ن ت�ج��رب��ة ال�ه�ن��د م��ن حيث
أن امل ��وج ��ودي ��ن ف �ي �ه ��ا ه �ن ��اك ت�ب�ن��و
امل�م��ارس��ات ال�ب��ريوق��راط�ي��ة املغولية
وال �ف ��ارس �ي ��ة ك �ل �غ��ة إداري� � ��ة ل��ذل��ك
ك��ان م��ن املعتاد توظيف مايسمى
الهند ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
املنيش وهو كاتب اداري من
ي� �ك� ��ون م � �س � ��ؤوال ع � ��ن امل� �م� ��ارس� ��ات
سقطرى ورب�م��ا تصبح
اإلدارية وامور املحكمة.
يف ع ��ام  1833ص� ��درت ت�ع�ل�ي�م��ات ل �ل �ك��اب��ن ه �ي�ن��ز ب�م�س��ح م � ��رك � � ً�زا ت � �ج� ��ار ًي� ��ا م �ف �ي � ً�دا
جزيرة سقطرى كمحطة فحم محتملة للبواخر التي بدأ ويف ع��ام  1837أق�ن��ع هينز
استخدامها عىل نطاق واسع كان هذا قبل قناة السويس سلطان لحج ببيع عدن عىل

قراءات ميدانية
خالد الصرابي
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الرغم من معارضة نجله الذي حاول خطف هينز إلفشال
ال�ب�ي��ع ع ��اد ه�ي�ن��ز إىل ال �ه �ن��د ول �ك��ن ب�س�ب��ب ال �خ ��وف م ��ن أن
محمد عيل باشا حاكم مصر قد يستويل عىل عدن عاد
هينز م��ع  700ج�ن��دي بنجاح القتحام املدينة ويف  19يناير
ً
وكيال سياسيًا وأدار ع��دن من عام
 1839تم تعيني هينز
 1839حتى عام  1854وقد تمت ترقيته إىل نقيب ويف عام
 1841كانت مهامه األوىل إقامة التحصينات والتآمر ملنع
العرب من االتحاد لطرد الدخيل واستخدام اليهود إلنشاء
شبكة استخبارات عالية الكفاءة.
ب�ع��د أن ه��زم ث��الث ه�ج�م��ات الس�ت�ع��ادة ع��دن ك��ان هينز
قادرًا عىل الرتكيز عىل خططه لتحويل بلدة متداعية حيث
يعيش  600شخص نصفهم تقريبًا من اليهود يف حالة
مزرية إىل املركز التجاري الرئييس للجزيرة العربية وشرق
إفريقيا ت��م رف��ض محاولة جلب إم��ام اليمن إىل التحالف
من قبل الهند لكنه لعب السياسة القبلية بمهارة بارعة
وحافظ عىل السالم بثمن بخس برشاوى يف وضع جيد
يف الوقت نفسه قدم إيجارات منخفضة ألولئك الذين
ي��واف�ق��ون ع��ىل ال�ب�ن��اء ب��ال�ح�ج��ر وأق ��ام م��دي�ن��ة أص�ب��ح ع��دد
سكانها بعد سبع سنوات  25000يخدمها ميناء مجاين.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1967م1990-م وأرسار تنرش ألول مرة
يف ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ال�ث��ة :م��ن ال�ل�ق��اء ال�ث�ن��ايئ ال�س��ري
ال��ذي عقد يف تعز أواخ��ر ع��ام 1980م ب��ني رئييس
الشطرين :عيل عبدالله صالح وعيل ناصر محمد
رفض األخ��ري قبول كشف ما أسماه األول كشف
املطلوبني أمنياً من أبناء الجنوب كما رفض عيل
ن��اص��ر ب�ش�ك��ل ب ��ات أن ي�س�ل��م أي م �ع��ارض ش�م��ايل
لسلطة الشطر الشمايل من الوطن.
وق ��د اس �ت �ع ��رض ال �ك �ش �ف��ني ل �ن �ظ��ريه ع ��يل ص��ال��ح
بعد إفادته باملعلومات الالزمة للكشفني من قبل
وزارة أمن الدولة ووزارة الداخلية يف عدن وذلك
عىل النحو التايل:
• الكشف األول للمعارضني الجنوبيني ملخص
معلوماته:
• يتكون من 1960م اسم بينهم " "526شخص
من يمني الجبهة القومية الذين نزحوا إىل شمال
الوطن بعد إسقاط الرئيس قحطان الشعبي يف
22يونيو عام  1969أبرزهم العقيد حسني عثمان
ع�ش��ال ""2وك��ذل��ك ال��ذي��ن ش ��ردوا إىل ال�ش�م��ال يف
أوائ��ل عام 1972م أبرزهم :محمد عيل هيثم ""3
ويقال مبعدين.
• 1265شخص من أعضاء جبهة التحرير الذين
نزحوا من جنوب الوطن إىل شماله قبل أيام قليلة
من إعالن استقالل الجنوب عام 1967م وعدد ال
بأس به منهم نزحوا يف أواخر الستينات أو أوائل
السبعينات ومن أبرزهم :عبدالقوي مكاوي.
• *--4عبدالله عبداملجيد االصنج.

• *--5محمد سالم باسندوه.--6
• أم��ا بقية األس�م��اء وه ��م" "169شخصاً منهم
م ��واط �ن ��ني ج �ن��وب �ي��ني ع ��ادي ��ني ل �ي �س��ت ل �ه��م ع��الق��ة
ال ب��ال �ح��زب �ي��ة وال ب��ال �س �ي��اس��ة ان �ت �ق �ل��وا أو ب��األص��ح
ه ��رب ��وا م ��ن ع� ��دة م �ن��اط��ق م ��ن ج �ن ��وب ال ��وط ��ن إىل
شمال ال��وط��ن وب��ال��ذات تعز أو صنعاء والغرض
األس��ايس لكل واح��د منهم هو املعاملة عىل فيزة
بغية السفر إىل أحدى دول الخليج للعمل هناك.
• ان�ت�ه��ى – وج��ز ال �ق��ول ه��ذا ال�ك�ش��ف ل��م نطلبه
وال نحتاجه.
• أما الكشف الثاين الذي يشمل قيادات الصف
األول وال �ث ��اين وال �ث��ال��ث م��ن امل �ع��ارض��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ل�ك��م امل�ت�م�ث�ل��ة يف ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
وال��ذي يضم 379شخصاً فإنني أك��رر ذل��ك القول
ب��أن�ن��ي أرف ��ض رف �ض��اً ب��ات��اً ت�س�ل�ي��م أي م�ن�ه��م إل�ي�ك��م
ف��أخ��الق �ي��ات �ن��ا ال �ث ��وري ��ة ال ت�س�م��ح ل �ن��ا ب�م�ق��اي�ض��ة أو
مبادلة املناضلني الثوريني إىل الغري ،قاطعه عيل
ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح :م��ن ح�ق��ك ك��رئ�ي��س أن ت�ع�ف��ي أو
تعاقب معارضيك وأنا من حقي أن أطلب منكم
تسليم املخربني الذين يقلقوا أمننا واستقرارنا،
ق��اط�ع��ه ع��يل ن��اص��ر :أم�ن�ك��م واس�ت�ق��رارك��م "م��ا بني
أبسره" قالها ابن ناصر الحسني بتهكم وبنفس
لهجة محدثه.
ثم أخ��ذ الكشف الثاين وضعه أم��ام نظريه عيل
صالح ق��ائ� ً
�ال م��رف��وض م�ج��دداً ق��ال ص��ال��ح :هيامه
ق��ذا ش�ط�ب�ن��ا أك��ر م��ن ث��الث�م��ائ��ة اس ��م :ط�ي��ب وأزي��د
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ب �ع ��ض األس � �م� ��اء أه � ��ه وذي � ��ه اس � ��م ي �ح �ي ��ى م�ح�م��د
الشامي وأحمد عيل السالمي --8عشان خاطرك
يا عيل أهه وذيه اسم حميد جربان الحيدري--9
اشطبه عشان خاطرك يا عيل وما تبقى من أسماء
بهذه الورقة اشطبها  ..ضحك الرئيس عيل ناصر
بسخرية ثم قام يتوضاء استعداداً لصالة الظهر
ب�ع��د ن �ف��اذ وق ��ت ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ال�ث��ة دون أن ت�ت�ق��دم
خطوة واحدة بأي اتفاق.
يتبع عدد األربعاء القادم
الهوامش:
• ق � �ح � �ط� ��ان م� �ح� �م� ��د ال � �ش � �ع � �ب� ��ي :أول رئ� �ي ��س
ل�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م��ن ال�ج�ن��وب�ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة اس�ت�م��ر يف
الحكم م��ن 30ن��وف�م��رب ع��ام 1967م إىل يونيو عام
1969م.
• العقيد /حسني عثمان قائد الجيش يف عهد
الرئيس قحطان الشعبي وهو محسوب من يمني
التنظيم السيايس الجبهة القومية.
• محمد عيل هيثم :وزير داخلية ورئيس الوزراء
يف جنوب الوطن إىل أوائل 1972م.
• ع �ب��دال �ق��وي م �ك ��اوي :ال �ق �ي ��ادي األول ل�ج�ب�ه��ة
التحرير.
• ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��دامل�ج�ي��د األص �ن��ج :ال�ق�ي��ادي ال�ث��اين
لجبهة ال�ت�ح��ري��ر ووزي ��ر خ��ارج�ي��ة س��اب��ق يف الشطر
الشمايل من الوطن.
• محمد سالم باسندوه :القيادي الثالث لجبهة

كلك نظر

احمد القردعي

التحرير -تسلم عدة مناصب وزارية أخرها رئيس
الوزراء من عام 2012م إىل 2014/9/20م.
• ي �ح �ي��ى م �ح �م��د ال �ش ��ام ��ي :م �ن ��اض ��ل ب � ��ارز وم ��ن
م ��ؤس ��س م �ن �ظ �م��ة امل �ق ��اوم ��ني ال �ث ��وري ��ني ال�ي�م�ن�ي��ني
ع��ام 1969م والجبهة الوطنية الديمقراطية عام
1978م.
• أح �م��د ع��يل ال �س��ام��ي م�ن��اض��ل ب� ��ارز -ع�ض��و يف
اللجنة املركزية للحزب االشرتايك اليمني.
• ح �ي ��د ج� � ��ران ال � �ح � �ي� ��دري :م �ن ��اض ��ل ب� � ��ارز م��ن
مؤسيس منظمة املقاومني الثوريني.

احمد الفقيه

بشائر رمضان

ه�ك��ذا يهل علينا شهر رم�ض��ان شهر العفو
والتسامح واملواساة والغفران ..أكرم الله فيه
ال�ص��ائ�م��ني ب�م��زاي��ا ل��م ت�ك��ن ل�غ��ريه��م م��ن األم��م
ال�س��اب�ق��ة م�ن�ه��ا خ�ل��وف ال�ص��ائ�م��ني أط�ي��ب عند
الله من ريح املسلك ألنه أثر العبادة والطاعة
سبيل الرضوان والوصول اىل درجات املتقني
وت�س�ت�غ�ف��ر امل��الئ �ك��ة ل�ل�ص��ائ�م��ني ح �ت��ى ي�ف�ط��روا
ول�ل�ص��ائ�م��ني ب��اب يف ال�ج�ن��ة ي�ق��ال ل��ه ال��ري��ان ال
يدخله اال الصائمون تكريماً وتشريفاً وجزاءً
من رب غفور رحيم..
كما ج��اء يف قوله ع��ز وج��ل( :ك�ل��وا واش��رب��وا
هنيئا بما أسلفتم يف األي��ام الخالية) الحاقة
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وكل يوم يمر هو من أعمارنا وكم رحل فيه
ح�ب�ي��ب ..وك��م ذل ف�ي��ه ع��زي��ز ف��اع�ت��ربوا ي��ا أوىل
األبصار..
األيام والليايل محطات نقطعها من أعمارنا
دون أن نشعر وك��ل ي��وم ي��رح��ل ل��ن ي�ع��ود بل
يبعدنا عن الدنيا ويقربنا اىل اآلخرة..
والله يقلب الليل والنهار للدروس والعرب..
ط��وب��ى مل��ن س ��ارع اىل م��رض��اة ورض� ��وان ال�ل��ه
وص � �ي� ��ام رم � �ض� ��ان م� �ص ��داق ��اً ل �ق ��ول ��ه ع� ��ز وج ��ل
(وسارعوا اىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها
السموات واألرض أعدت للمتقني) آل عمران
".."133
وه �ن �ي �ئ ��ا مل � ��ن ص� � ��ام وق � � ��ام أي � ��ام � ��ه ول� �ي ��ال� �ي ��ه..
فالفرحة الكربى عند لقاء امللك الديان ،جاء
يف الحديث النبوي الشريف "للصائم فرحتان
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه"
رم � �ض � ��ان أي � � ��ام م � � �ع� � ��دودات وف � �ي� ��ه ن �ف �ح ��ات
روحانية ال تعوض فيه أنزل القرآن وفيه كل
ي��وم عتقاء م��ن ال�ن��ار ..وفيه يتجىل رب العزة
اىل السماء الدنيا قائال هل من مستغفر أغفر
له ..هل من تائب أتوب عليه..
لذا علينا يف هذا الشهر املبارك شهر املواساة
أن ال ننىس إدخال السرور والفرح عىل قلوب
الفقراء واملساكني واأليتام واألرامل فإنها من
أع�ظ��م ال�ف�ض��ائ��ل وأس�م��ى ال�خ�ص��ال ال�ت��ي حث
ع�ل�ي�ه��ا دي �ن �ن��ا اإلس ��الم ��ي ون �ب �ي �ن��ا م �ح �م��د خ��ات��م
األنبياء واملرسلني..
ح � � � �ي� � � ��ث ق� � � ��ال
ع� �ل� �ي� ��ه ال � �ص � ��الة الصيام نــور يبدد
وال � � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � � �
�الم الـــنـــفـــوس ويــذهــب
وآل� � � ��ه ال �ط �ي �ب ��ني
ال� � � � �ط � � � ��اه � � � ��ري � � � ��ن أمــــــــراض الـــقـــلـــوب
(م� � � � � � � ��ن أدخ � � � � � ��ل
ع� ��ىل أه � ��ل ب�ي��ت ويطهر الصائمني من
م� � ��ن املً �س �ل �م ��ني رجس الشيطان
سرورا لم يرض
ل� � ��ه ال � �ل � ��ه ث � ��واب � ��اً
مــن فضل وفوائد
دون الجنة)
ف � � � � � �ه � � � � � ��ي م � � ��ن الصيام وأجل مقاصده
أح � ��ب األع� �م �
�ال الــتــقــوى الـــي يه من
وال � � � � � �ق � � � � � ��رب � � � � � ��ات
واإلح � � � � � � � �س � � � � � � � ��ان أعــــظــــم الــفــضــائــل
إىل ال �ل ��ه س �
�رور وأحــبــهــا اىل اهلل عز
ت� � � ��دخ � � � �ل� � � ��ه ع� ��ىل
�م
�
�
ل
�
�
ق � � �ل � � ��ب م� �س وجل
م � �ح � �ت � ��اج ت ��زي ��ل
ع � � � �ن � � � ��ه ك� � ��رب � � �ت� � ��ه
أو ت �ق��يض ع ��ن دي �ن��ه أو ت �ف��رج ه �م ��ه ..ف�ت�ف��ري��ج
كربة أخيك املسلم أفضل وأحب اىل الله من
اعتكاف يف مسجد..
ف � �م� ��ن أع � �ظ � ��م األس � � �ب � � ��اب امل � ��وص � �ل � ��ة ل� ��راح� ��ة
ال �ن �ف��س وال �ق �ل ��ب ،وس �ع ��ادة امل �س �ل��م ،ق�ض��اء
حوائج الناس ..فهو دي��دن الصالحني الذين
يسارعون يف الخريات ،ويتنافسون يف أعمال
الرب واإلحسان..
ل��ذا فلنغتنم ف��رص ل�ي��ايل رم�ض��ان بالعبادة
وكرة تالوة القرآن ،والتسبيح ،وكرة الصالة
والسالم عىل رسولنا األعظم صىل الله عليه
وآله وسلم ..فالعبادة يف هذا الشهر املبارك..
ش� �ه ��ر ال� � �ق � ��رآن أج � ��ره � ��ا م� �ض ��اع ��ف ع� �ن ��دال� �ل ��ه..
جاهدوا أنفسكم ،وشمروا عن سواعدكم،
حتى تنالوا رضا ربكم ورضوانه..
ف��امل �ت �ق��ون دائ �م ��اً ي�ع�ي�ش��ون يف ال��دن �ي��ا غ��رب��اء
يف خ� �ل ��وات ال� ��زه� ��د ،ول �ك �ن �ه ��م يف اآلخ� � ��رة م��ن
ال�ش�ف�ع��اء امل�ق��رب��ني ..أل��زم��وا أن�ف�س�ه��م ال�ط��اع��ة
والعبادة والتمسك بالقرآن والسنة النبوية
ال �ش ��ري �ف ��ة ،ف �ج �ع �ل �ه��م ال� �ل ��ه م� ��ن أه � ��ل ال �ف ��وز
�ات تجري
والسعادة وال��رض��ا وال��رض��وان وج�ن� ٍ
م��ن ت�ح�ت�ه��ا األن �ه��ار ،ف�ع��اش��وا يف ال��دن�ي��ا س��ادة
وق��ادة ،وص��دق امل��وىل القدير القائل( :أولئك
لهم عقبى ال��دار جنات ع��دن يدخلونها ومن
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واملالئكة
يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم بما
صربتم فنعم عقبى الدار) الرعد.."24-22" :
صفوة القول:
لي تكون سعيداً ،هادئ النفس ،مستقر
ال�ح��ال ،يجب أن تتيقن أن ك��ل يشء يف هذا
الكون الواسع الشاسع يسري وفق إرادة الله
عزوجل ..مصداقاً لقوله عزوجل( :وكل يشء
خلقناه بقدر) ..إذا أراد شيئاً أ ،يقول له كن
ف �ي �ك��ون ..ول �ه ��ذا ال ت��ره��ق ن�ف�س��ك ب��أش �ي��اء ل��م
يقدرها الله لك ..وأعلم أن الخري فيما اختاره
الله لك ،مصداقاً لقوله تبارك وتعاىل( :وربك
ي�خ�ل��ق م ��ا ي �ش��اء وي �خ �ت��ار م ��ا ك ��ان ل�ه��م ال�خ��رية
س �ب �ح��ان ال �ل��ه وت �ع ��اىل ع �م��ا ي �ش ��رك ��ون) ..ف�ك��ن
ع��ىل ال�ي�ق��ني أن ال�ل��ه ل�ي��س ب�غ��اف� ٍ�ل ع�م��ا يعمل
أمر
الظاملون ..قد تشعر بالحزن الشديد عىل ٍ
م ��ا ..وي�ب��دل��ه ال �ل��ه ف��رج��اً م��ن ال�س�م��اء وأن ��ت ال
تدري ..لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً..
ف ��اإلم ��ام ع ��يل ع �ل �ي��ه ال� �س ��الم ك� ��ان زاه � � ��داً يف
ال ��دن �ي ��ا ،م �ط �ل �ق��اً ل �ه ��ا ،ك ��ان ي �ش �ت��د خ ��وف ��ه م��ن
اث �ن �ت ��ني :ط � ��ول األم � � ��ل ،وإت � �ب� ��اع ال � �ه � ��وى ..ألن
طول األمل ينيس اآلخرة ،ويورث حب الدنيا،
وإتباع الهوى يصد عن الحق ويورث الباطل..
فالتزموا نهج الصالحني ،وتمسكوا بالقرآن،
واس ��رع ��وا ال�خ�ط��ى ن�ح��و األع �م ��ال ال�ص��ال�ح��ات
ق �ب ��ل أن ت �ق ��ول ن �ف ��س ي ��ا ل �ي �ت �ن��ي ات� �خ ��ذت م��ع
ال ��رس ��ول س �ب �ي � ً
�ال ..ي ��ا ل�ي�ت�ن��ي ق ��دم ��ت ل �ح �ي��ايت..
وجاء يف املأثور" :استكروا الزاد ،فإن السفر
ط ��وي ��ل ،وأخ �ل �ص ��وا األع� �م� ��ال ب ��ال �ن �ي ��ات ،ف ��إن
الناقد ب�ص��ري" ..وأع�ل��م أن العمل إذا ل��م يكن
خ��ال�ص��اً ل��وج��ه ال�ل��ه ع��زوج��ل وام �ت��زج ب��ري��اء أو
حظوظ النفس ،لم ولن يقبل عند الله ،إنما
يتقبل الله العمل الصالح الخالص والخايل
من الرياء ..وصدق عزوجل القائل( :والذين
اهتدوا زادهم ُهدى وآثارهم تقواهم) محمد-
.17
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استطالع

بمناسبة يوم الصمود الوطين ..سياسيون يف محافظة ذمار:

لن نقف مكتويف األيدي وسنواصل الصمود والعطاء للجبهات
طالب عدد من أعضاء السلطة املحلية بمحافظة
ذمار باملشاركة الفاعلة واالستمرار يف حملة
اعصار اليمن مع تدشني العام الثامن من
الصمود الوطني.
وأكدوا أن مواجهة تحالف العدوان والتحشيد
للجبهات باملقاتلني ،هو من سيصنع النصر،
الفتني إىل أن مالم تستطع قوى العدوان تحقيقه
باملواجهات خالل السنوات املاضية ،لن يتحقق
بدعوة تحت مسمى املشاورات يف الرياض.
واعتربوا استمرار الحصار ومنع دخول سفن
املشتقات النفطية واألدوية واملواد الغذائية
سقوطاً أخالقياً يضاف إىل رصيد التحالف ولعنة
يف جبني األمم املتحدة املشاركة يف قتل وتجويع
اليمنيني.
استطالع :فهد عبدالعزيز
يلقللول وكليللل ملحللافلظللة ذم للار ل ورئ ليللس اللتللالحللم اللقلبللي
بللامللحللافلظللة ،ع لبللاس اللعلمللدي ":إن امل لشللاركللة يف حملة
إعصار اليمن ورفللد الجبهات بالرجال واملللال والسالح،
أولوية يف توجيه الضربات املتالحقة للتحالف ومرتزقته
يف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود" ،مؤكدا أن دعوة
ملجللللس اللخللليللج إىل مللا يلسلمللى "م لش للاورات ال للري للاض"،
لللم تنطل عللى أحللد اللتللي تهافت اليها املللرتللزقللة لتحصيل
األمللوال التي رصدتها السعودية ،رغم معرفتها بأنهم
لن يغريوا بالخارطة العسكرية والسياسية شيئا".

وبني العمدي أن تحالف العدوان سيظل يحمل الروح
االنهزامية ،أمام األحرار من أبناء اليمن الذين يحملون
قضية الدفاع عن وطنهم وترابهم املقدس ،يقاتلون من
أجل السيادة والحرية واالستقالل للقرار السيايس ،ولن
يتحقق السالم إال بحقق هذا لليمن ارضا وإنسانا وعدم
التدخل بشؤوننا الداخلية.
وبال عىل العالم

ونصح الوكيل العمدي تحالف العدوان وكل من يقف
إىل جانبهم من قليللادات املرتزقة التفكري مليا بعد سبع
سنوات من الفشل يف ابتالع احرار اليمن ،التوقف عن
القتل والتدمري لألعيان املدنية والحصار وفرض سياسة
التجويع التي ستكون وبللاال ليس عى دول الخليج بل
والعالم اذا اقتىض األمر ذلك.

ط لي لل للة ال ل لس ل لنل للوات املل للاض ل ليل للة م ل للن ال ل لص ل لمل للود ل ل للم ن لس لمللع
س للوى س لخللافللة ال للذرائ للع واالدع ل ل للاءات يف ق لتللل الليلملنليللني
وحصارهم ،بمحاربة الوجود اإليراين واملجوس وغريها
م للن امل لص لط لل لحللات ال لت للي ت للزي للف وع للي امل للرت للزق للة م للن الللذيللن
يلعلمللللون ب للاألج للر ال ليللومللي يف ملخلتللللف ال لج لب لهللات ،بليلنلمللا
ايران قريبة منهم جدا لم يسموها بيشء ،بل يسارعون
لتوطيد عالقتهم مع طهران والتودد اليها.
مشاورات مدفوعة األجر

وحللذر وكيل محافظة ذمللار مللن تآمر الللريللاض الجديد
الذي يهدف إىل تمزيق اليمن وتصويره ،معتربا ما يسمى
"ملشللاورات الللريللاض" وصللايللة جللديللدة تللريللد دول تحالف
ال لعللدوان وأدوات امل لشللروع اللصلهليللوأمللريللي تلمللريللره عرب
أولئك ممن يبحثون عن 100ألف ريال سعودي.
ودع ل للا ال لع لم للدي أبل لن للاء ال للوط للن ال لح لب ليللب ال للذي للن اث لب لتللوا
طيلة سبعة أعوام انهم قادرون عى العطاء وأن وقت
اللعلطللاء اللكلبللري قللد حللان واق للرب اللنلصللر للنلعللي اللهللامللات
ونرفع الجباه عاليا والعصر الذي نعيشه هو عصر البقاء
لألقوى واألمة ذات القيادة واملنهج املوحد .

ترجمة حقيقية للقوة واإلرادة اليمنية التي ال تنكسر.

مواصلة الصمود

من جانبه شدد وكيل محافظة ذمار محمد عبدالرزاق
عى استمرار أبناء محافظة ذمار يف مواجهة دول تحالف
اللعللدوان ورفللد الجبهات بللالللرجللال واملللال واللسللالح حتى
تلحلقليللق اللعللزة واللكللرامللة لللليلمللن ،وللللقليللم وامل لبللادئ اللتللي
ن للاض للل وق للات للل م للن أج لل لهللا اآلب ل للاء واالج ل ل للداد األوائل ل للل عللرب
مللراحللل ال لتللاريللخ ،مللؤكللدا أن اللشلعللب الليلملنللي لللن يللركللع
ل لل له لي لم لنللة األم للري لك لي للة أو ي لس لت لس للللم م له لمللا ب لل لغللت حلجللم
التضحيات

وأوضح عبدالرزاق أن تعزيز جبهات الصمود هو الخيار
املبديئ والثابت دفاعا عن الوطن طاملا استمر العدوان
والحصار ،مبينا أن دماء الشعب اليمني لن تذهب هدرا ً
ولن تسقط بالتقادم.

م لش للريا إىل أن س لب للع سل لن للوات م للن ال لص لم للود أك لس لبللت
الليلملنليللني ق للوة م للن ب لعللد ض لعللف وأن اس لت لمللرار ال لع للدوان
وت لص لع لي للده س لي لقللاب لللله ت لص لع ليللد أك ل للرب ،م لش لي للدا ب لضللربللات
القوة الصاروخية والطريان املسري يف العمق السعودي
واإلم للارايت ،واالنلتلصللارات التي يسطرها أبلطللال الجيش
وال لل لج للان يف كللافللة ال لج لب لهللات ،وع للى امل لج لت لمللع مللواصللللة
الصمود والجهوزية حتى تحرير اليمن .

أحفاد بالل

العمدي :تحالف العدوان يحمل الروح االنهزامية وحملة إعصار اليمن يه االنتصار
عبدالرزاق :الشعب اليمين لن يركع أو يخضع مهما بلغت التضحيات
املعلمي :الشعب اليمين أعلن خروجه عن الوصاية األجنبية ولن يعود اليها
جبهان :حملة إعصار اليمن يه القاصمة لتحالف العدوان على اليمن

يوم تاريخي

من جهته أشار مدير عام الهيئة العامة للموارد املائية
امل له لنللدس ع لبللدالللرح لمللن امل لع لل لمللي ،إىل أن ي للوم ال لص لمللود
الللوطلنللي تللاريلخللي وع لنللوان لللللدفللاع عللن اللعللزة واللكللرامللة،
رغ للم اللهلجلمللات الللوحلشليللة وال لتللدمللرييللة للللبلنليللة اللتلحلتليللة
ل لل لي لم للن وارتل ل لك ل للاب ال ل لجل للرائل للم واملل ل لج ل للازر ال للوح لش لي للة ب لحللق
األط لف للال وال لن لسللاء طليللللة ال لس لنللوات املللاض ليللة مللن اللحللرب
عى اليمن.

وذكل للر امل لع لمللي أن ت لحللالللف الل لع للدوان ك للان ي للراه للن ملنللذ
انلطللالق اللحللرب يف 26م للارس 2015م ،عللى مرتزقته
الللذيللن ال هللم للهللم س للوى ال لف لتللات مللن األم ل للوال ،وفللرض
حلصللاره ال للربي واللبلحللري وال لجللوي عللى اللشلعللب اليمني
ال للذي كلسللر كللل ذل للك ب لص لمللوده واع لت لمللاده عللى نلفلسلله،
ونلقللل امللعللركللة إىل قلب امللنلشللآت النفطية اللسلعللوديللة يف
علمللليللة كلسللر اللحلصللار مللن ال لقللوة اللصللاروخليللة وال لطللريان
املسري.
وأرجل ل للع امل لع لل لم للي ذل ل للك إىل وج ل للود الل لقل لي للادة ال لح لك لي لمللة
يف إدارة امل لعللركللة اللحلقليلقليللة بللأنلله مللع ال لك ليللان اللصلهليللوين
واألم ل للري ل للي وم ل للا اق ل ل للزام ال لخ لل لي للج إال أدوات رخ لي لص للة ال
يمتلكون أي مشروع سوى تنفيذ االجندات الصهيونية
القذرة يف قلب األمة العربية واإلسالمية.

وأشار إىل أن الشعب اليمني أعلن خروجه عن الوصاية
األجنبية يف ثورة 21سبتمرب املباركة التي حاول العدوان
اغتيالها منذ والدتها ،إلعادة اليمن إىل حظرية الوصاية
واالستعباد القديم ليبقى اليمن وابلنللاؤه خاضعا ذليال
يف قراره وسيادته منقادا للخارج.
مفارقات عجيبة

أم للا األخ ع لبللدال لكللريللم ج لب لهللان ف لقللد ق للال  ":ه للذا ال لعللام
ك لغ للريه م للن االع ل ل للوام امل للاض لي للة ي لش لهللد ال لي لم للن ال لك لث للري مللن
الصلف األمريي السعو إمارايت وأكرث من ذلك الحصار
الخانق عى شعبنا املظلوم الحر األبي ،لكنه يف املقابل
حني يراهن األعداء عى انكساره يزداد شموخاً وإباء ولن
ينكسر بحصارهم او ممارستهم ألبشع الجرائم بحقه
وحق أبنائه األحرار".

وأضاف أمام هذا العالم املنافق الذي يرى بازدواجية
املعايري اىل الشعوب ،نرى املفارقات العجيبة من خالل
االح ل للداث امل لت لسللارعللة يف امل لل للف األوكل ل للراين ال ل للرويس حليللث
استنفر العالم وعى رأسه الشيطان األكرب أمريكا و من
هم يف فلكها ،لنجدة االوكرانيني ليس حبا فيهم و انما
ً
مثيال منذ
نكاية بللروسليللا ،وتلنللديللدا لللم يشهد للله اللعللالللم

عمران :الشعب اليمين يخوض معركة مصريية والعام الثامن سيكون سعريا على التحالف
املأمون :اليمن اصبحت قوة تحمل تغيري املعادالت يف املنطقة والقادم أشد وأنكى
عياش  :أحفاد بالل يشاركون يف الدفاع عن اليمن والقادم اسوأ على العدو
اليوم االول وتباعا عى مدى أيام قالئل وإدعاء لإلنسانية
و يف ملقللدملتلهللم دول ال لع للدوان عللى بللللدنللا ،ك للان آخللرهللا
املللوقللف اللسلعللودي حللني مللدد إقللامللة املقيمني والالجئني
االوكرانيني يف السعودية و بدون مقابل.

واس لت لغللرب جلبلهللان  ":لللم نللر ون لشللاهللد ه للذه اإلنلسللانليللة
منهم تجاه الشعب اليمني طيلة سبعة أعوام من القتل
املمنهج وتدمري البنية التحتية بل انهم لم يركوا شربا
يف هذا الوطن كان بإمكانهم ان يطالوه إال واستهدفوه
وقصفوه".
ضربة قاصمة للعدو

وأكد جبهان أن اليمن اليوم و مع دعوة القيادة الثورية
والسياسية اىل الهبة الشعبية تحت عنوان حملة إعصار
ال لي لمللن ،ال للذي ال يلملكللن أن ن لعللول ع للى امللجلتلمللع ال للدويل
ومواقفه املتخاذلة واملتواطئة مع دول تحالف العدوان،
كذلك ال يتم التعويل عى األمم املتحدة ومجلس األمن
فهم الللذي يقدمون لللدول التحالف و اللعللدوان الغطاء
ملمارسة عنجهيتهم وقتلهم ألبناء الشعب اليمني.

وأش للار إىل أنلله ال خللالص مللن تلحللالللف ال لعللدوان وانلهللاء
الحصار إال بالتوكل عى الله و التفاعل الجاد مع هذه
ال لح لم للللة ال لت للي ن للراه للن ع للى ال لل لله بللأن لهللا س لت لكللون ال لضللربللة
القاصمة للعدو املحتل الذي يلفظ أنفاسه األخرية.

ودعا أبناء الشعب اليمني الحر املقاوم بالتفاعل الجاد
م للع ه للذه اللحلمللللة بللاللتلجلنليللد وال للدف للع بللال لش لبللاب و جلمللع
اللقللوافللل املللالليللة و تلسليللريهللا اىل اللجلبلهللات دعلمللا وإسلنللادا
لرجال الرجال يف الجبهات ،باإلضافة إىل ضرورة دعم
ال لق للوة ال لصللاروخ ليللة وال لط للريان امل لسللري ألن لهللا ال ليللد ال لطللوىل
لشعبنا ضد الغازي املحتل والله املعني.

اعالميات لـ"

معركة مصريية

أح للد ال لش لخ لص ليللات االج لت لمللاع ليللة وال لق لب لل ليللة يف ملحللافلظللة
ذمللار ،الشيخ إبراهيم محمد أحمد عتيق علمللران ،شدد
عى مواصلة دعم حملة إعصار اليمن ملا تمثله من أهمية
كبرية لنصرة أبناء الشعب اليمني ،ومواجهة التصعيد
بالتصعيد.

وبللني أن امللعللركللة اللتللي يخوضها أبلطللال اللجليللش اللجان
الشعبية وبتعاون الشرفاء من أبناء الشعب اليمني هي
معركة مصريية من أجل الحرية واالنعتاق من الوصاية
السعودية واستقالل القرار السيادي اليمني.

وأوضح أن الحملة تأيت يف إطار تعزيز الصمود وحسم
امللعللركللة وتحقيق االنلتلصللار العظيم واملللزيللد مللن اللثلبللات يف
مللواج لهللة تلحللالللف ال لع للدوان ،وتلجلهليللز ال لقللوافللل وارسللال لهللا
للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة كأقل القليل بحقهم
وه للم ي لخللوضللون مللواج لهللات شللرسللة ويلحلمللللون رؤوس لهللم
عى اكفهم وفللاء واخالصا ألمن واستقرار اليمن ،هم ال
سواهم رفعوا اسم اليمن عاليا ،واثبتوا بما ال يدع مجاال
للشك بأن املقاتل اليمني استطاع كسر هيبة أعظم الدول
املتقدمة بتسليحها وبسالحه التقليدي البدايئ.
وقللال الشيخ علمللران ":إن التحالف وبلتللواطللؤ مللن األمللم
امل لت لحللدة فللاقللم ال للوض للع اإلن لس للاين واالق لت لص للادي م للن خللالل
استمرار الحصار والتجويع ،ولكن نؤكد أن صرب الشعب
اليمني سينفد وسيكون سعريا للنظام السعودي خالل
املرحلة القادمة.
ول لف للت إىل أن إح لي للاء ذكل للرى ي للوم ال لص لمللود ه للو احلتلفللاء
ب للال لص للرب وال لت لض لح لي للات ال لت للي ق للدم له للا ال لش له للداء ال لع لظ لمللاء
والجرحى واملرابطون يف الجبهات ،معتربا سبع سنوات

وبني نائب رئيس منظمة احفاد بالل يف اليمن ،الشيخ
حلسللن راش للد ع ليللاش كللليللب ،ال لعللام ال لثللامللن مللن اللصلمللود
سيكون وباال عى مرتزقة التحالف يف كافة الجبهات الذي
يلشللارك أحلفللاد بللالل يف الللدفللاع عللن الليلمللن بللاعلتلبللارهللم من
أبناء الوطن ،مقدمني العشرات من الشهداء والجرحى
وال يزال يرابط املئات منهم يف الجبهات الداخلية وما وراء
الحدود.

ب لع للد  7س لن للوات م للن ال لح للرب وال لح لص للار اس لت لط للاع أب لن للاء
اللشلعللب الليلملنللي تلغللريت املللوازنللة اللعلسلكللريللة اللتللي انتقلت
الل لح للرب وبل لق للوة إىل ال لع لم للق ال لس لع للودي ب لع لم لل ليللات كلسللر
ال لح لصللار ،ون للؤك للد أن ال لق للادم اسل للوأ وأنل للى ع للى ال لع للدو يف
حملة إعصار اليمن.

وأوض للح عليللاش أن اح لفللاد بللالل حلظللوا بللاهلتلمللام امللسللرية
القرآنية بقيادة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث ،حظوا
باهتمام كبري من العدل واملساواة بموجب أخالق املسرية،
وتصعيد تحالف العدوان عى اليمن وتوسيع الحصار،
سيقابله التحشيد األكرب واألوسع ألحفاد بالل من خالل
الحملة الشعبية إعصار اليمن لتعزيز الجيش واللجان
الشعبية يف كافة الجبهات.

م لشللريا إىل أن إم لع للان تلحللالللف ال لع للدوان ف للرض اللحلصللار
وت لجللويللع ال لش لعللب ال لي لم لنللي ،ل للن يللزيللدهللم إال إص ل للرارا عللى
امل للواج له للة ،ول للن تلعليللش ال لش لعللوب األخل للرى ون لحللن نلمللوت
جللوعللا ،سلنلنلقللل امللعللركللة واللحلصللار لليلكللون اللعللالللم بنفس
معاناتنا خصوصا مع إعالن السيد القائد عن تطور القوة
البحرية.
مشاركة واسعة

من جهته أكد الشيخ وضاح عرفان أحمد ربيع ل مشرف
أح لفللاد ب للالل يف مللديللريللة ج له للران ،وق للوف أح لفللاد ب للالل إىل
جانب أمن واستقرار اليمن ،ومواجهة تحالف العدوان
بلكللل ق للوة ،ملبليلنللا أن اح ليللاء ال ليللوم الللوطلنللي للللصلمللود وقللد
انكشفت االقنعة لكل من يعي ويدرك أهداف التحالف..
وأفاد أن سبع سنوات من الصمود شارك أحفاد بالل إىل
جانب اخوانهم من الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة
تلحللالللف ال لعللدوان ومللرتللزقلتلله بلكللافللة اللجلبلهللات ،وللهللم دور
كلبللري يف تلحلقليللق االن لت لص للارات واف لش للال ملخلطلطللات اللعللدو
الرامية إىل احتالل اليمن.
قرار سيادي

وقللال الشيخ عللي أحلمللد املللأمللون أحللد مشايخ محافظة
ذمللار ":تللدشللني حملة اعلصللار الليلمللن جللاءت بللاللتللزامللن مع
يوم الصمود الوطني وتدشني العام الثامن من الصمود
الذي سيكون أشد وانى من األعوام السابقة ،بفضل الله
أقوى وبعزته أعز وأمىض نمتلك قرارنا السيادي فقد وىل
زمللان االرتلهللان والوصاية وأصبح يمننا حللرا ابيا مستقال،
وأصلبلحللت الليلمللن ال ليللوم ق للوة تلغليللري امل لع للادالت يف امللنلطلقللة
والعالم ،لتعود اليها مكانتها بعد تغييبها خالل العقود
املاضية.

وش ل للدد ال لش لي للخ املل للأمل للون ع للى املل لش للارك للة والل للدعل للم ب للامل للال
والرجال يف حملة إعصار اليمن والتي تجسد معاين العزة
والكرامة والتضحية يف مواجهة أعتى عدوان عرفه التاريخ
البشري ،الفتا إىل أن سبعة أعوام من الصمود ترجم فيها
الشعب اليمني إرادتلله الحرة النابعة من ايمانه بقضيته
العادلة واملحقة وصحة املوقف وحقيقة املظلومية والتأييد
اإللهي لشعب اليمني.

وط للال للب ال لش ليللخ امل للأم للون أن يلضلطللللع اللجلمليللع بللدورهللم
يف ه للذه ال لح لم للللة ال لحللاس لمللة م للن ت للاري للخ ال لي لمللن م للن خللالل
اللتلحلشليللد وال لتللدريللب واالل لت لحللاق بللاللجلبلهللات واسلتلنلهللاض
املجتمع ملواجهة العدوان عى بالدنا ،داعيا إىل مواصلة
ال لص لمللود وال لث لب للات ورفل للد ال لج لب لهللات ب للال للرج للال واملل للال حلتللى
تحقيق النصر بإذن الله.

":

قدمت املرأة اليمنية دورا كبريا يف تعزيز ملحمة الثبات والصمود
بشجاعة ورباطة جأش ودعت األم واألخت
والزوجة أقاربها اىل جبهات القتال وهي تدعو
الله لهم بالنصر والتأييد وتسديد الخطى يف
مهامهم الوطنية املقدسة يف الذود عن حياض
الوطن ..لم تتزلزل املرأة اليمنية إزاء كل املخاطر
والتحديات التي رافقت سري سبع سنوات من
الصمود ..ظلت صامدة وبالزغاريد تستقبل
الشهداء إيمانا منها بأن الشهادة منحة إلهية
ملن وهبوا دماءهم يف سبيل الله والوطن ..دور
كبري اظهرته املرأة اليمنية خالل سبع سنوات
من الصمود فبادرت بتحريك قوافل الدعم
واالسناد للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة
وقدمن املال والذهب وكل ما يملكن من اجل
الدفاع عن الوطن ضد تحالف الشر والعدوان..
"26سبتمرب" التقت بعدد من االعالميات
واملثقفات واجرت معهن اللقاءات التالية
حول دور املرأة اليمنية خالل سبع سنوات من
الصمود ..اىل التفاصيل:
اجرى اللقاءات  /عفاف الشريف
* الكاتبة منار الشامي ..استهلت حديثها قائلة :وراء
ّ
ٌ
ٌ
ومثل تناقلتها
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ِ
ِ
تاركة نفسها مع ِ
ِ
واالشتياق!
ُ
نتجه األفالم الدرامية والبطوالت
دور بطويل ال ُت
ويف ٍ
ٍ
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القلب
د
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ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
الناظ َر لها
مشدوها
زينب الل ُلكللربى يف كللربللالء ،ويل ِلقللف
ِ
تقول "كلوه" ،وت َ
التي تدعو ّٰ
لك ّ
ُ
الله أن يتقبّل ُ
وت ِل ُ
حق
ِ
ُ
ّ
الوعود
حدقات العيون يف حضر ِة
وتتوسع
من تبقى،
ِ
واالنتظار َ
دون استباق!
بالسري واللحاق
والعهو ِد
ِ
ِ
ً
ً
ويقينا
وإيمانا
فمن ُتللراهللا تللوازي املللرأة اليمنية صلربًا
النهج ُ
سيني
الح
واتباع
النصر
بصدق املوعود وأحقي ِّة
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
األصيل؟
ً
ُ
ُ
ً
ً
بالتقديم
نافسها قوّ ة وصمودا وجهادا
ومن تراها ت
ُ
ِ
ّوح امل لع لن للو ّي للة
وال ل ل لبل ل ل ِ
لذل واإلن ل ل لف ل ل ل ِ
لاق ال ل للالم ل لح ل للدود ب ل ل للال ل ل لر ِ
والدفعات املاديّة؟
َ
ً
ُ
القارئ إجالال إن حاول اإلجابة!
ينحني
* من جانبها تطرقت الكاتبة غيداء الخاشب عن دور
املللرأة اليمنية وعظمتها بللاللقللول :املللرأة اليمنية دورهللا
ك لبللري وع لظ ليللم ك لمللا أش ل للاد ب لهللا ال لس ليللد ال لق للائ للد -حلفلظلله
خطابه األخري لليوم الوطني للصمود ،ومن
الله -يف
ِ
لوري ال للذي نلحل ُ
إح للدى ملظللاهللر اللصلمللود األس لط ل َّ
لن عليه
وجودها ومساندتها للرجل بقوة وثبات ،امرأة فيها
سلمللو اللكللرامللة واللشلجللاعللة مللا يجعل اللعللدو َ
مللن ُ
ذاتل ُله
خللاسلرًا أمللاملهللا ،هللي ام للرأة رأت أن قللدوتلهللا يف الثبات
والجالد والصرب ويف املقابل قدوتها يف الحشمة فاطمة
َّ
عليهن السالم.
الزهراء وزينب الحوراء-
م لن للذ ب للداي للة ال ل لعل للدوان ع للى ش لع للب اإليل لم للان وهل للا هللو
يدخل اللعللام الثامن واملللرأة اليمنية ُتحقق أثللراً فعاالً
السخي وعزمها
ملواجهته بجهادها املستمر وعطائها
َّ
ال ل لف ل للوالذي ،اخل لت للارت طللري لق لهللا وح لم لل للت م لسللؤول لي لت لهللا

لم تتزلزل املرأة اليمنية
إزاء كل املخاطر والتحديات
اليت رافقت سري سبع سنوات
من الصمود

وات لج لهللت بلبللوصلللتلهللا نلحللو ال لج لهللاد بللأبللوابل ِله امللخلتلللفللة،
هلنللاك مللن تلسللانللد الللرجللال يف سللاحل ِلة امللعللركللة بللالللدعللم
امل للادي لتعطي مللا تلمللللك للهللم مللن الل ُ
لحللي وامل للال ألنهم
أرض هي من ُ
ص ِلبها ،وكذلك لها دعم
يدافعون عن ٍ
م للن ال لجللانللب امل لع لنللوي ف لهللي ُت للرس للل رسللائ لل لهللا لللألبلطللال
امللجللاهللديللن وت لقللوم بلعلمللل ال للزاد وأنل للواع اللكلعللك وغللري
ذل للك ثللم ُتللرسلللهللا للهللم بللرسللائللل ملنللاطلهللا "داف لع للوا عن
ُ
ً
جميعا خلفكم".
نحن
أرضنا أثبتوا واصربوا ها
هناك ً
أيضا من دفعت أبناءها ورجالها للنفري العام
للذود عن األرض والعرض ،تحفزهم
نحو الجبهات
ِ
للجهاد ُتخربهم بأن ال يعودوا إال بإحدى ُ
الحسنيني
إما النصر أو الشهادة ،وتقف بكل صرب لربية األبناء
تللربليللة قللرآنليللة ج لهللاديللة ،كلمللا ن للرى يف شللاشللات اللتلللفللاز
ُ
عندما تظهر األم اليمنية وتقول بعزم  :سأقدم أبنايئ
األول يتلوه اآلخر يف سبيل الله.
وتضيف قائلة:
أما عن استقبال املرأة اليمنية العظيمة لشهدائها يف
قمّ ة العظمة ودليل عى صدق إيمانها ،هي تستقبل
وشكر لله أن جعل منهم
حمد
بكل فخر واعتزاز ،يف
ٍ
ٍ
شلهللداء يف سبيل اللللله وللسللان حالها ُيللردد(:اللللهللم إن
كان هذا يرضيك فخذ حتى ترىض).
الصمود
تلك هي املرأة اليمنية وتلك هي بصمتها يف
ِ
لث ع لن لهللا وال لك لل لم للات
وال ل لع ل للزم ،املل لج للال واس ل للع ل لل لح للدي ل ِ
مُ تزاحمة ،النصر قاب قوسني أو أدىن بإذن الله واملرأة
والرجل ُ
صناعة هذا النصر.
شركاء يف
ِ
* الكاتبة /ام الصادق الشريف تحدثت بالقول :لقد
كللان للللمللرأة الليلملنليللة دور كلبللري وعلظليللم جللدا يف تعزيز

ملللحلمللة ال لث لبللات وال لص لمللود األس لط للوري الليلملنللي ال للذي
اذهللل العالم وذلللك مللن خللالل مشاركتها املباشرة يف
دعللم املللرابلطللني بلمللا تملكه مللن املللال واللحللي والتعبئة
واإلعالم والوعي والتوعية والبصرية والصرب والثبات ,
رغم كل الصعاب ،وشاركت املرأة اليمنية يف اطمئنان
املللرابللط بتحملها أعباء مسؤولية إدارة األسللرة يف ظل
وضع الحصار واألزمات الخانقة فكانت املرأة اليمنية
سواء كانت اما او اختا او زوجة صابرة ثابته يف بيتها
وم للع اوالدهل ل للا ويف م لج للال ع لم لل لهللا يف امل للدرس للة وامل للرك للز
وال لجللام لعللة والل ل للدورات ال لث لقللاف ليللة وال لص لح ليللة ..فلكللانللت
شللريلكللة أخليلهللا الللرجللل يف صلنللاعللة اللنلصللر بلصللرب وثلبللات
وعمل وجهد وجهاد وبذل وعطاء ثماين سنوات حتى
تحول اليمن املحاصر اىل مهاجم للعدو اىل قعر داره
ولم يبق متفرجا يستنجد جالديه ،بل بثقته بوعد الله
بالنصر صنع نصرا ال يشبه إال املعجزات التي حصلت
يف زمللن األنلبليللاء ،كليللف ال والليلمللن شلعللب ملحللاصللر بللرا
وب لحللرا وج للوا قلصلفللت وتلقلصللف فليلله املللدرسللة وامللصلنللع
وال لط للري للق وامل لش لف للى واملل للزرعل للة وال ل ل ل للوزارات وال لك له للرب للاء
وامللعب وحتى قاطرات الغاز املنزيل ..بل اشتد الحصار
حلتللى ال يلجللد املللواطللن اج للرة اللبللاص ال للذي ارت لفللع عليه
سعر البرول والغاز حتى اضطر صاحب الباص سيارة
األجرة يأخذوا من املواطن اجرة خيالية بسبب الحصار
الخانق ،ومع هذا املرأة اليمنية تخرج الفعاليات وتبيع
حليها لدعم القوة الصاروخية والطريان املسري ألنها
وصلت من الوعي إىل أن كسر الحصار لن يكون إال عرب
ملفللاوضللات املجنح وامللسللريات اللتللي تللذيللق مللن حاصرنا
أل للم أزمل للات امل لش لت لقللات اللنلفلطليللة وي لخ للاف م للن خلللفلهللم
عى جفاف الضرع عندها يفهمون لغة التفاوض مع
اليمن العظيم بعظمة قيادته وشعبه رجاله ونسائه
بلغة احرام ندية ،وهذا ما نرى بارقه يلوح يف سماء
اليمن بعون الله تعاىل وقوته وما النصر اال من عند
الله والعاقبة للمتقني..
* ف لي لمللا اس لت لع للرض للت الل ل للدور الل له للام ل لل لم للرأة ال لي لم لن ليللة
يف ال لص لم للود ودع ل للم ج لب له للات الل لقل لت للال ال لك للات لب للة كللوثللر
محمد بقولها :كما عرفت املللرأة بأنها شقيقة الرجل
وشللريلكللة اللنلصللر بلكللل ملكللان كللانللت أيلضللاً امل للرأة اليمنية
تلصللدر أب للرز املللواقللف اللعلظليلمللة ط للوال سلبلعللة أع للوام يف

الصمود فقد شكلت ثبات الجبهة الداخلية وركيزة
أساسية للجبهات الحدودية وها هي تجني ما قدمته
نلصللرا وع للزة وف لخللرا كللل ي للوم حليلكللت ضللدهللا مللؤامللرات
وحروب ناعمة وبثت السموم لتغيري هويتها ومحاولة
إفلسللادهللا ،ولكنها كانت كالصخرة التي تتكسر فيها
ك للل م لخ لط لطللات األعل ل ل للداء ،ت لح للللت ب للال للوع للي واه لت لمللت
بللأخللذ ال ل للدروس اللثلقللافليللة وتلملسلكللت بللاللنلهللج ال لقللرآين
العظيم
كان دور املرأة يف تعزيز الجبهات والتصدي للعدوان
دورا جللوهللريللا حليللث أنلهللا شللاركللت بلكللل امل لقللدرات اللتللي
تللوفللرت للهللا مللن أم للوال وح للي أو تلقللديللم اللقللوافللل من
األغذية واملالبس وغريها أو من تقديم املساعدة بأي
شكل كان ،حيث أنها ساهمت يف تقديم صورة رائعة
عن صمود املرأة اليمنية ووقوفها كجبهة قوية تعطي
وت لجللود وكلللهللا أم للل يف تلقلبللل اللللله للعلطللائلهللا اللضلعليللف
حيث أنها ال تنتظر هللذا العطاء فقط بل تقوم بدفع
رجللاللهللا نلحللو الجبهة وتلقللوم بشحذ هممهم وتللداوي
جريحهم وتفتخر بشهيدها وهي تدعوا الله أن يتقبل
ع لطللاءهللا ،للطللاملللا ك للان أه للل الليلمللن أه للل حلكلملله وللطللاملللا
كانت نساؤههنرمزا ًللحكمةوالصربعرب االزمان .
ويف االخري تحدث الكاتبة صفية جعفر عضو اتحاد
كاتبات اليمني بالقول :
ل لل لم للرأة ال لي لم لن ليللة دور م له للم ج ل للداً م للن ح لي للث ال للدع للم
ال لن لف للي واملل لعل لن للوي وامل ل ل للادي ل لل لم للراب لط للني وال لت لش لج ليللع
املستمر لبذل النفس واملال فبالصرب استطاعت املرأة
ان تزف ابنها شهيدا ً مودعاً الحياة إىل دار الخلد جوار
االنلبليللاء واللصللديلقللني ،انلفلقللت مللاللهللا ،وذهلبلهللا لتكون
لباب الخري يف هذا املجال ،ليثمر النصر ،وتعتز املرأة
بكونها هي املسبب الرئيي لتحقيق النصر ،فبوعيها
نلصللل إىل مللرحللللة ال لق للوة ،مللن م لفللرق ال لط للرق ،حليللث
وانها هي من تدفع باملجاهد ليستمر او تقوم بتثبيطه،
هللي مللن تلنلفللق مللاللهللا وتلنلصللح بللاإلن لفللاق ،هللي امللثلقلفللة،
وامل للرب لي للة ،واالم ،واألخ ل للت ،وال للزوج للة ،ه للي امللجلتلمللع
بللأكلملللله ،فكما نللالحللظ ان ملكللانللة امل للرأة اليمنية اصبح
مللن اهللم االم للور اللتللي تلهلتللم بلهللا اللنللاحليللة اللثلقللافليللة من
خالل التوعية الشاملة ،والتي قد تزيد من تعزيز روح
الجهادواالستمراريفمواجهةالعدوانبكلثبات.
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مدير مكتب الزراعة والري بالجوف لـ «

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع
»:
خدمات األعمال لـ «

»:

نسعى لزراعة  50الف هكتار بالقمح إلنتاج  200الف طن
أكد مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة الجوف المهندس يحيى داوود
أن المساحة القابلة للزراعة في الجوف تبلغ أكثر من  75%بمساحة تعادل
حوالى  3ماليين هكتار بإنتاج متوسط ما بين  5-6طن للهكتار الواحد..
موضحا بأن هناك خطة تهدف لزراعة  50الف هكتار والتي ستنتج حوالى
200الف طن  ,داعيا المستثمرين الى التوجه لالستثمار في زارعة القمح كون
البيئة مهيأة لالستثمار في هذا القطاع الواعد بالخير والنماء خاصة ومحافظة
الجوف تمتلك مقومات صالحة للزراعة بشكل كبير  ..تفاصيل هامة تم التطرق
لها في الحوار التالي نصه :
حاوره  :محمد صالح حاتم

بدأنا التحول للعمل
بالنظام الرقمي

مدير مكتب الزراعة والري بالجوف لـ  26سبتمرب  :نسعى لزراعة  50الف هكتار بالقمح إلنتاج  200الف طن
 ماهي املقومات الزراعية التي تمتلكهامحافظة الجوف؟
 -محافظة الجوف تمتلك مقومات تجعلهاسلة غذائية لليمن من هذه
املقومات خصوبة تربتها ومساحتها الزراعية
الواسعة بمعنى امتالكها مساحات زراعية
شاسعة خصبة وامتالكها العديد من الوديان
كوادي مذاب ووادي الخارد وادي مذاب
الذي يصب من جبال نجران وصعدة وصوال
اىل منطقة الساعد بالحزم ،حيث ان وادي
الخارد ووادي مذاب ووادي الجوف العظيم
الذي يجمع وديان الجوف والعديد من الوديان
األخرى الرئيسية والفرعية جميع تلك الوديان
جعلت من الجوف يحوي اكرب الخزانات املائية
عىل مستوى اليمن ،نعم ،االمطار تكون قليلة
يف بعض املواسم صحيح ان االمطار لكن بفضل
الوديان الكبرية التي تكون مصباتها من نجران
وصعدة وصنعاء وارحب هذه جعلت منها
خزان مايئ ومناخ مناسب موسمي تتنوع فيه
الزراعة  ،كما أن الجوف يمتلك عنصر بشري
وهو املزارع االنسان الذي الزال يمتلك العادات
والتقاليد والعراقة واالسالف واألعراف ومحتفظ
باملوروث الزراعي الذي خلفه اآلباء واألجداد ،
كل هذه املقومات إضافة اىل مقومات أخرى
نفطية ذهب  ,معادن  ,موقع وغري ذلك
،جعلت من الجوف تمثل أهمية خاصة لذلك
سميت الجوف فلها من اسمها نصيب بمعنى أن
جوفها او ما تحويه يعترب ثروات وما عليها ثروات
"باطنها وظاهرها ثروات" يف غري الجانب الزراعي
معروف الجوف وهذا جعل للجوف أهمية كبرية
خاصة يف الزراعة .
 كما تحدثت ان الجوف تمتلك مقوماتزراعية كبريه ومنها ما يخص زراعة القمح
والحبوب ممكن تحدثونا عن هذا الجانب ؟
 نعم الجوف تناسب جميع املحاصيلالزراعية من الحبوب والخضار والفواكه
واملحاصيل النقدية النخيل وغري ذلك ولكن
االهتمام األول تجاه الحبوب بما يف ذلك القمح
والحبوب األخرى كون موسم القمح شتوي
ويتعاقب معه محصول حبوب آخر صيفي
الذرة الشامية الذرة الرفيعة وغريها من بقوليات
وسمسم ،فللجوف خصوصية يف زراعة الحبوب
كونها األساس يف االكتفاء الذايت خاصة القمح
تتناسب مع زراعته وهناك مساحات شاسعة تم
زراعتها بالقمح وهناك مزارع نموذجية بدأت
االن تقدر بالهكتارات  ,بالكيلو مرتات مزارع
كبريه ذات نقاوة وتنظيم عايل وتم إدخال طرق
الري الحديث مرشات محورية ونقاطات و...
ذلك الذي شجع املزارعني وكذلك املستثمرين
للتوسع يف استثمار املساحات املرتوكة يف الجوف
إىل جانب كل ما ذكر فاملياه متوفرة وهذا ما

أكــر مــن  % 75من الــجــوف سلة غذائية
ارايض الــجــوف قابلة ونسعى اىل تحقيق االكتفاء
للزراعة
الذاتي من محصول القمح
جعل من الجوف سلة غذائية وجعل الوصول
إىل االكتفاء الذايت هدف حتمي
تحقيقه وكان ذلك بفضل توجيهات القيادة
الثورية و السياسية ممثلة بقائد
الثورة السيد عبد امللك بن بدر الدين الحويث
واهتمامه يف هذا املجال
وخاصه يف الجوف وكذلك جهود اللجنة
الزراعية والسمكية العليا واتجاههم نحو
الزراعة بشكل كبري وكذا وزارة الزراعة والري
وجهودهم املبذولة نحو زراعة الحبوب وخاصة
القمح هي نقلة نوعية عما كانت عليه سابقا
فلم يكن هناك أي اهتمام بالزراعة سواء حبوب
او غريها كان يقال ان الجوف صحراء غري صالحه
للزراعة العكس صحيح فالنسبة القابلة للزراعة
اكرب من 75٪اي ما يقارب  3ماليني هكتار وكان
يقال إن إنتاج الهكتار ضعيف جداً كل تلك
الدعايات واهية الهكتار ينتج كمتوسط بني 5-6
اطنان وكان يقال بأن أهل الجوف عباره عن بدو
قطاعني طرق ال يفقهون شيئاً كل هذا كان يروج
له سابقا وينشر يف أبحاث ودراسات ويف اوساط
املجتمع  ,ونحن اليوم نؤكد أن ال صحة لتلك
الدعايات فأرض الجوف أرض زراعية بشكل كبري
وصالحه لزراعة القمح ومعول عليها بتحقيق
االكتفاء الذايت والوصول إىل األمن الغذايئ
عن طريق خفض فاتورة االسترياد اىل الصفر
وبإذن الله تعاىل سوف نصدر ونحن وبالتعاون
مع اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة متجهون يف
هذا الصدد وإن شاء الله ان تكون هناك نتائج
ونجاحات يف الجبهة الزراعية " االقتصادية" كما
هو الحال يف الجبهة العسكرية.
توجد يف محافظة الجوف وديان خصبة
ومنها واديا مذاب والخارد ممكن نتعرف من
خاللكم عنهما ؟
بالنسبة للوديان ذكرنا سابقا أن هناك وديان
كثرية جدا وهي التي منحت الجوف خصوصية
يف خزن املياه وخصوبة تربتها وغري ذلك معنا
مثال وادي الخارد وادي كبري جدا وهناك نهر
الخارد
اذا عدنا إىل التاريخ قليال سنجد أن تاريخ
الخارد عريق وان مجراه كان يمر بحضرموت
متجهاً إىل البحر العربي تقابلنا مع بعض
املزارعني القدماء يف املنطقة من اين كنتم تروون
ارضكم وعن طريق ماذا ؟ حدثونا بانه كان عن
طريق نهر الخارد  ،ما حدث االن من سياسات

ممنهجة يف هذا الجانب من وقف املياه وتخريب
قطاع الري الذي هو أهم قطاع يعتمد عليه اذا
نظم فهذا سيحدث نقلة نوعية للزراعة اآلن يف
صدد إقامة سد الخارد واذا وجد سيفيد الجوف
وما جاورها ،وإقامة قنوات الدولة نحن االن يف
صدد إقامة ,هذه القنوات وسيبدأ التنفيذ قريبا
وكذلك وادي مذاب وإقامة سد تحوييل وقنوات
يف تنظيم الري الن الري يف الجوف حاليا غري
منظم مثال الوادي يصل عرضه اىل  800مرت
تقريبا /كيلو وهذا نتيجة االهماالت السابقة
جعلت انجراف األرايض بسبب الوديان  ,ونحن
االن نقوم بمعالجة هذه اإلشكاالت والوديان
األخرى وكذلك لدينا خطط يف انشاء حواجز
وقنوات وكرفانات وغريها .
 املشاركة املجتمعية لها دوركبري يفالنهوض بالقطاع الزراعي  ..ماذا عنها يف
محافظة الجوف؟
بالنسبة للمبادرات املجتمعية أوال نشكر
مؤسسة بنيان التنموية عىل ما
قامت به من األدوار املتميزة وهي من حركت
الجهود املجتمعية كانت
هناك مبادرات كثرية قام بها أبناء املجتمع
حيث كان سابقا يتم االعتماد
عىل املنظمات ولكن حاليا هناك مبادرات من
املجتمع نفسه باإلصالح
والتوعية بالعالقات بالحلقات االرشادية
كذلك الجمعيات املجتمعية لها دور كبري
ايضا  ,ونحن حاليا يف صدد استكمال وانشاء
الجمعيات يف عدد من املديريات فهذه
الجمعيات جمعيات منظمة حيث انها حلقة
وصل
للمزارع وتنظيم التسويق وكذلك اإلقراض
والحراثة املجتمعية  ,فمثال يتم
جمع الحراثات املجتمعية كم يوجد من
الحراثات وتوحيد الجهود ،يعني
كان من قبل أن جبت له حراثة حرث وإذا لم
تجيب له تقاعس حالياً بدأ
تفعيل املبادرات قامت مبادرة السدود
الطرقات وغري ذلك بالنسبة ملوضوع الجمعيات
وربطها باألسواق ومتابعتها هذا موضوع إن شاء
الله سيتم قريبا وسيساعد املزارعني بشكل كبري
جدا من معرفة التسويق ومراحل التسويق
فالتاجر أحيانا ممكن يتعرض للخسائر ولكن
االن يتجه املزارعون للجمعيات لضمان بيع

املنتج ليك ال يخسر املزارع شيئاً ويزرع أرضه
 ,وهو مطمنئ بدل ما يضيع يف التفكري بعملية
التسويق أيضا الجمعية تنظم املدخالت عن
طريق قروض أو غريها  ,وهذا األمر مهم جدا
واملزارعون البد ان يتجهوا للجمعيات من اجل
توحيد الجهود وتنظيمها .
 ماهي خططكم املستقبلية للنهوضبالقطاع الزراعي؟
الخطة املستقبلية من خالل الرؤية للقيادة
الحكيمة يف الزراعة وكذلك خطط متكاملة
من اللجنة الزراعية العليا ووزارة الزراعة
وكذلك مكتب الزراعة يف املحافظة وجميع
الجهود املشاركة يف املوضوع وهناك أولويات يف
تنمية محاصيل الحبوب و كذلك تنمية الرثوة
الحيوانية والبناء املجتمعي والبناء املؤسيس يف
الجوف فالخطط حاليا نحن متجهون لتفعيل
املكاتب واملؤسسات والدراسات ومشروع
املسح الزراعي وكذلك تفعيل املعاهد الزراعية
يف محافظة الجوف املعهد الزراعي مؤسس
سابقا  ,ولكن لم يتم تفعيله فاتجاهنا االن
تفعيل دوره ورفد القطاع الزراعي من أبناء
املحافظة حتى نغني هذه املحافظة بأبنائها
ويكونوا مختصني ومؤهلني وتأهيل طالب من
الكليات لالنطالق يف تفعيل الزراعة يف املدارس
يف مبادرات مجتمعية وكذلك الحراثة والتسويق
وهناك أسواق مركزيه والعمل عىل ربطها
باملديريات واملحافظات وانشاء قنوات والهدف
زراعة  50الف هكتار حسب توجيهات القيادة
والتي ستنتج  200الف طن نسبة كبرية جدا
ستقلل من فاتورة االسترياد بشكل كبري وهذا
يحتاج اىل جهود وتكاتف الجميع وفتح املجال
للمستثمرين وبيئة االستثمار مهيأة كذلك
مشاركة التجار والخدمات الزراعية ومؤسسة
الحبوب وغريها والجميع يقوم بدوره يف
امليدان فسبحان الله قال تعاىل " :بلدة طيبة
ورب غفور" فما علينا إال توحيد الجهود لنصل
لالكتفاء الذايت.
 كلمة أخرية تودون قولها لم نتطرق لهايف اللقاء ؟
نشكر قيادتنا الثورية والسياسية والجهات
املعنية التي جعلت الزراعة من أولوياتها و
نقول للمستثمرين ان املوارد متواجدة واننا
مستعدون للعمل يف كل متاح وكذلك نقول
للمزارعني من أبناء الجوف بأن ال يرتكوا شرب من
أراضيهم دون زراعة وبإذن الله ستصلكم كافة
الخدمات التي تمكنكم من الزراعة حتى نتمكن
من تحقيق االكتفاء الذايت ونتمنى أن تتوحد
الجهود لنصل اىل النهضة الزراعية والتنمية
االقتصادية املنشودة.

 82ألف معاملة استقبلتها الوزارة
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اكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات األعمال محمد
يحيى عبدالكريم أن الوزارة استكملت تنفيذ النافذة اإللكرتونية يف إطار
مشروع أتمتة جميع املعامالت  ,وذلك بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات
الحصول عىل خدمات الوزارة بكل سهولة ويسر لجمهور املتعاملني مع
الوزارة من الشركات ورجال االعمال والتجار ورواد األعمال واملواطنني .
وقال وكيل وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم  ,أن لدى الوزارة
خطة طموحة للتحول نحو العمل بالنظام الرقمي  ,بالتوازي مع
إجراءات إلقرار قانون التجارة االلكرتونية وتشجيع االستثمار ورواد
األعمال يف هذا املجال ملواكبة التطورات يف هذا الجانب  ,للتحول نحو
العمل بالنظام االلكرتوين والربط الشبيك وتحديث البنية التحتية الفنية
والتقنية.
وأضاف أن الوزارة عملت عىل تأهيل وتطوير البنية التحتية الخاصة
بالوزارة للتحول نحو النظام الرقمي وانجزت الكثري من الخطوات لتطوير
وتحديث آليات العمل واالستفادة من التطورات التكنولوجية يف تحسني
بيئة خدمات األعمال  ,يف إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
الحديثة لتحسني بيئة االعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .
وأوضح وكيل وزارة الصناعة ان مشروع النافذة االلكرتونية الواحدة تم
تصميه وفق اعىل املعايري الدولية وتم مراعاة تسهيل عملية االستخدام
والحصول عىل خدمات الوزارة وإنجاز املعامالت بكل سهولة ويسر  ,من
خالل االستفادة من التجارب املختلفة يف هذا الجانب .
وتطرق الوكيل محمد يحيى عبدالكريم إىل ما تقدمه النافذة من
خدمات يف تسهيل معامالت املواطنني وتبسيط اإلجراءات يف مجاالت
السجالت واألسماء والعالمات التجارية والوكاالت والشركات وخدمات
امللكية الفكرية  ،وكذا مهام خدمة الجمهور وآلية استقبال وانجاز
املعامالت عرب نوافذ متعددة تتبع كل نافذة اإلدارة املختصة.
وأوضح ان الوزارة قطعت خطوات كبرية يف مجال أتمتة العمل داخل
الوزارة عن طريق النافذة االلكرتونية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم ان الوزارة تعمل
وبشكل حثيث عىل تهيئة العوامل الالزمة لدعم قطاع األعمال بما ينمي
أنشطته ويوسع انتشارها وتنوعها .
وأوضح ان قطاع خدمات االعمال انجز  28ألف  698معاملة خالل
العام املايض 2021م  ,كما استقبلت الوزارة عرب نافذة خدمة الجمهور81
ألف و 757معاملة خالل العام املايض .
وبني ان القطاع انجز نظام السجل العام ( أفراد )  ,والواجهة االلكرتونية
نظام النافذة الواحدة  ,ونظام الحماية الفكرية والذي يشمل العالمات
وبراءات االخرتاع و التصاميم الصناعية  ,كما انجز نظام حماية امللكية
الفكرية ( اإليداع االلكرتوين )  ,ونظام املحاسبني القانونيني و نظام
الشركات التجارية املحدودة و نظام الوكاالت التجارية .

تحت شعار (وآتوا حقه يوم حصاده )

فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية سنحان يدشن
توزيع زكاة الحبوب ألكرث من  ١٧00مستفيد

دشن فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية سنحان بمحافظة
صنعاء توزيع زكاة الحبوب العينية للفقراء واملساكني االشد
فقرا يف جميع قرى وعزل املديرية ..وخالل فعالية التدشني
التي حضرها الشيخ يحيى أبو نشطان مدير إدارة املصارف
والشيخ محمد عبدالكريم قاسم نائب مدير عام فرع الهيئة
باملحافظة واألستاذ محمد الساميك مدير إدارة املوارد..
القى الشيخ حميد الغويل ..مدير عام الهيئة العامة للزكاة
بمحافظة صنعاء ..كلمة اوضح فيها اهمية الزكاة وضرورة
تأديتها كواجب ديني وايماين بإعتبارها الركن الثالث من
اركان االسالم والذي ال يستقيم ويكتمل إسالم الفرد إال
بتأديته.
مشرياً اىل حجم العبث الذي طال هذه الفريضة من حرف
مسارها وصرفها يف غري مصارفه املستحقة وتوزيعها بحسب
املحاباة والنفوذ بل وضياع مفهومها االسالمي ومعانيه
الدينية.يف ظل استهداف ممنهج لإلسالم واملسلمني بغرض
عزلهم عن شعائرهم الدينية االصيلة خدمة العداء الدين.
منوهآ اىل فضل املسرية القرآنية ورجالها يف إعادة املجتمع
اليمني اىل هويته واحياء روح التكافل والرتابط بني ابنائه عن
طريق هذا الركن الهام املتمثل يف الزكاة.
من جانبه القى االستاذ احمد محمد منيف مدير فرع الهيئة

العامة للزكاة بمديرية سنحان..كلمة اشاد فيها بالجهود
الكبرية واملضنية التي بذلت يف ايصال الزكاة ملستحقيها وقطع
دابر العابثني  ..من خالل تصحيح البيانات واملعلومات عرب
اللجان املجتمعية التي تم تشكيلها مؤخرا عىل مستوى قرى
وعزل املديرية..وانتهاء بتسليمها ملستحقيها.
مشريا اىل ان اجمايل املستفيدين يف عموم قرى وعزل
مديرية سنحان يلغ ( )1700الف وسبعمائة مستفيد .
واختتم منيف كلمته..بالتأكيد عىل عظمة التكافل والرتاحم
وتأدية فريضة الزكاة وايصالها ملستحقيها االمر الذي يسهم
يف تعزيز روابط االخاء ويندحر الفقر والفاقة..من خالل
تضافر كافة الجهود وعىل مختلف االصعدة..
فيما القى كلمة املشايخ واالعيان والشخصيات االجتماعية
من أبناء مديرية سنحان الشيخ /عبدامللك الشاطبي..مستشار
املديرية..دعا فيها جميع ابناء الشعب اليمني اىل التكاتف
والتالحم والتعاضد واإليثار فيما بينهم كون ذلك يعد سالحاً
فعاالً يف مواجهة االعداء وافشال كل مخططاتهم.
كما اكد عىل وجوب البذل والعطاء سيما يف ظل ماتمر
به اليمن من عدوان وحصار دون الركون اىل املنظمات التي
تتشدق باالنسانية وتقدم الغذاء الفاسد بإسم مساعدات
للشعب اليمني.

مركز الحزم
الجمركي يضبط
 500كيلو من
الحشيش املخدر

ضبط مركز الحزم الجمريك بمحافظة الجوف مؤخراً
كمية كبرية من الحشيش املخدر كانت عىل منت قاطرة
محملة باالسمنت.
وأشارت مصلحة الجمارك اىل أن الكمية املضبوطة تقدر
بخمسمائة كيلو كانت محشوة يف أكياس .
ونوه البيان بيقظة موظفي الضابطة الجمركية يف اكتشاف
الكمية التي كانت مخفية بطريقة محكمة تحت البودي
يف مؤخرة املقطورة فوق املحاور الخلفية..وأن محاوالت
تهريب املمنوعات بمختلف أنواعها تضاعفت يف ظل استمرار
العدوان ،مؤكدة أن أبناء الوطن األحرار املتواجدين يف
مختلف املكاتب واملراكز الجمركية يقفون لهم باملرصاد.

رمضانية
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ةةةةة ةةةةةةة
ن�ف�ح��ات يف ه��ذا ال�ش�ه��ر امل �ب��ارك وش�ع��ائ��ر خ��ص ب�ه��ا شهر
رم�ض��ان امل�ب��ارك ع��ن س��ائ��ر بقية ال�ش�ه��ور ,فشهر رمضان
ان ��زل ف�ي��ه ال �ق ��رآن وف �ي��ه ك��ل ي ��وم ع�ت�ق��اء م��ن ال �ن��ار وف�ي��ه
ي �ت �ج��ى رب ال �ع ��زة اىل ال �س �م ��اء ال ��دن �ي ��ا ق ��ائ � ً�ا" :ه ��ل م��ن
مستغفر اغفر له هل من تائب اتوب عليه فيه يتنافس
ال �ص ��ال �ح ��ون ب��أع �م��ال �ه��م ال �خ ��رة ال �ص��ال �ح��ة وامل �ح �س �ن��ون
ب��إح�س��ان�ه��م وال��ذاك��رون وال��ذاك��رات ب�ت��اوة ق��رآن��ه وت��دب��ر
آي��ات��ه ق ��ال ال�ح�س��ن ال�ب�ص��ري – رح �م��ه ال �ل��ه – ":إن ال�ل��ه
جعل للمؤمن أج� ً
�ا دون امل��وت ثم ق��رأ قوله عز وج��ل :
"وأعبد ربك حتى يأتيك اليقني" ..وقيل لبعض العارفني
 :إن قوماً يتعبدون ويجتهدون يف رمضان ,فقال :بئس
القوم ال يعرفون لله حقاً إال يف رمضان ..فرب رمضان
هو رب شعبان ورب كل الشهور فتذكر نعم الله عليك
وال ت�ك��ن م��ن ال�ج��اح��دي��ن ..ل��ذا ال داع ��ي ل�ل�ف��زع وال�خ��وف
طاملا هناك رب حكيم خبر يقسم األرزاق واآلج��ال بني
ال �ع �ب ��اد دون ع �ل��م اح� ��د ,وص� ��دق امل� ��وىل ال �ق ��دي ��ر " :اه ��م
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم يف
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ
بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خر مما يجمعون"
الزخرف – (..)32
فشهر رم�ض��ان ش�ه��ر امل��واس��اة واإلح�س��ان وف�ي��ه األع�م��ال
تتضاعف اج��وره��ا ..ق��ال ص��ى ال�ل��ه عليه وآل��ه وس�ل��م" :
من ادخ��ل عى اهل بيت من املسلمني س��روراً لم يرض
له الله ثواباً دون الجنة"..
فإدخال السرور عى قلوب الناس هي من احب األعمال
والقربات إىل الله س��رور تدخله عى قلب مسلم تزيل
ع �ن��ه ك��رب �ت��ه او ت �ق��ي دي �ن��ه او ت �ط��رد ع �ن��ه ش �ب��ح ال �ج��وع
فتفريج ك��رب��ة اخ�ي��ك امل�س�ل��م اف�ض��ل وأح��ب اىل ال�ل��ه من
عبادة اعتكاف يف مسجد يف ظل األوضاع الراهنة ..قال
الحسن البصري – رحمه الله " : -ي��ا اب��ن آدم إنما انت
ايام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك" ..لذا عى املسلم أن ال
يغرت بماله او سلطانه او جاهه كل من عى األرض زائل
وراح��ل ..وص��دق الله عز وج��ل القائل " :كل من عليها
فان ويبقى وجه ربك ذو الجال واإلكرام"..
وع�ل�ي�ن��ا ان ن ��درك ان ك��ل ي ��وم ي��رح��ل ي�ب�ع��دن��ا ع��ن ال��دن�ي��ا
ويقربنا اىل اآلخرة فالله يقلب الليل اوالنهار كيفما يشاء
ل�ل��دروس وال�ع��ر ,وص��دق امل��وىل ال�ق��دي��ر ال�ق��ائ��ل" :يقلب
الله الليل والنهار إن يف ذلك لعرة ألويل األبصار" النور..
(..)44
لذا علينا ان نستقبل شهر رمضان بالتسامح والصفح
والعفو وطوبى ملن يسارع اىل مرضاة الله ومغفرة من
ربكم وجنة عرضها السموات واألرض اعدت للمتقني"
آل عمران (..)133
ومن فضائل هذا الشهر املبارك يسبغ الله عز وجل عى

شهر الطاعات والقربات ..شهر يزيد فيه اخلير والبركات والنفحات
الربانية وفيه تتجلى رحمة الله فاعتبروا يا أولى األبصار..

ال�ص��ائ�م��ني م��ن عظيم رح�م�ت��ه ورض��وان��ه وي�غ��دق عليهم
من فضائل نعمائه وخ��رات��ه وبركاته وإك��رام��ه تعظيماً
وت �ك��ري �م��اً ل �ه��ذا ال�ش�ه��ر امل �ب ��ارك ..وك �م��ا ج ��اء يف ال�ح��دي��ث

النبوي الشريف " :صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة
ودع� ��اؤه م�س�ت�ج��اب وذن �ب��ه م�غ�ف��ور وع�م�ل��ه م�ض��اع��ف"..
فلنغتنم فرض هذا الشهر ولياليه بالعباده واإلكثار من
ت��اوة القرآن والتسبيح والذكر وك��رة الصاة والسام
عى نبينا عليه وآله الصاة والسام ..فالعبادة يف هذا
الشهر مضاعفة واألجر عليها عظيم عند الله..
جاهدوا انفسكم يف نيل رضاه ومحبته وصدق الله عز
وجل القائل" :اولئك هم املؤمنون حقاً لهم درجات عند
رب�ه��م وم�غ�ف��رة وزق ك��ري��م" األن �ف��ال – ( ..)74ف��ال�ث�م��رة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة م� ��ن ال �ص �ي ��ام ال �ت �ق ��وى ال� �ت ��ي ه� ��ي م� ��ن اح ��ب
ال�ف�ض��ائ��ل واك�م��ل ال�ص�ف��ات وم��ن اج�م��ل واح��ب اىل الله

م� ��ن أع� �ظ ��م األس� �ب ��اب
امل ��وص �ل ��ة ل ��راح ��ة ال �ق �ل��ب
وس� �ع ��ادة امل �س �ل��م ال�ع�م��ل
ال� �ص ��ال ��ح وق� �ض� ��اء ح ��وائ ��ج
الناس
إدخ��ال السرور والفرح
ع�ل��ى ق �ل��وب امل�س�ل�م��ن من
أع �ظ��م ال�ف�ض��ائ��ل ف��ي ه��ذا
ال�ش�ه��ر امل �ب��ارك وه��ي من
أخ � ��اق وس� �م ��ات األن �ب �ي��اء
والصاحلن

الشاعر نور الدين املقاتلي ل�"26سبتمبر":

احلرف مبثابة الرصاصة
والفكر مبثابة البندقية
الشاعر الشاب نور الدين املقاتيل من
الشعراء الشباب الذين لهم بصمة واضحة
يف مواجهه العدوان بالكلمة والقصيدة
والتي كان لها اثر كبر يف رفع معنويات
الجيش واللجان الشعبية يف ميادين
الجهاد والقتال ضد اعداء الوطن من
العماء واملرتزقة يف كل جبهات القتال..
حول هذا املوضوع التقت "26سبتمر"
بالشاعر نور الدين املقاتيل واجرت معه هذا
اللقاء القصر:
من هو الشاعر نور الدين املقاتيل؟
من مواليد 2000م من محافظة صنعاء مديرية
م�ن��اخ��ة ح��راز وح��اص��ل ع��ى ع�ض��وي��ة ن�ق��اب��ة ش�ع��راء
اليمن
وامل � ��دي � ��ر ال �ث �ق ��ايف مل �ن �ط �ق��ة ح� � ��راز م ��دي ��ري �ت ��ي م �ن��اخ��ة
وصعفان
ح��اص��ل ع��ى ش �ه��ادة م �ش��ارك��ة يف ش��اع��ر ال�ص�م��ود
املوسم الثاين
وحزت عى عدة اعمال وزوامل وشيات ال سيماء
يف مواجهة العدوان السعوصهيو امرييك
ومن ابرز االعمال يل زامل (ساعة الصفر دقت)
ال ��ذي ت��م تلحينه وان �ش��اده ب�ص��وت م�ن�ش��د ال��وط��ن

عبدالخالق النبهان
وعدة اعمال اخرى
ميتييى بييدأ اليتيحيياقييك بيميسييرة الشعر
والشعراء؟
ال �ت �ح �ق��ت م �س��رة ال �ش �ع��ر وال �ش �ع ��راء ..م ��ن ب��داي��ة
ال �ع ��دوان ع ��ى ال �ي �م��ن وال �ت ��ي وم ��ن خ ��ال س �ن��وات
ال � � �ع � � ��دوان ق� ��دم� ��ت ع � � ��دة ق� �ص ��ائ ��د ك� ��ان� ��ت ب �م �ث ��اب ��ة
الرصاص يف خاصرة العدوان واملرتزقة
م ييا اه ييم االح ي ييداث ال يتييي مييريييت ب يهييا وال
زالت عالقة يف ذهنك؟
االحداث التي مريت بها كثرة جدا غر محصورة
خاصة يف ظل العدوان عى اليمن احداث تقشعر
منها االبدان ويشيب من هولها الطفل..
ام ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل��أح��داث ال��راس�خ��ة يف ذه�ن��ي ل�ل�ي��وم
ف �ه��ي اي �ض ��ا م ��ا ي �ح��دث��ه رج� ��ال ال ��رج ��ال يف ج�ب�ه��ات
ال �ع��زة وال �ك��رام��ة وم ��ا ت�ق��وم ب��ه ال �ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة
واخرها عملية كسر الحصار الثالثة..
اليشيعيير اص يبييح جيبيهيية بيحييد ذات يهييا كييييف
ترى ذلك!! وهل أثر الشعر والقصيدة
يف مي ي يعي ي ين ي ييوي ي ييات الي ي يجي ي يي ي ييش والي ي يلي ي يج ي ييان
الشعبية؟
نعم للشعر والقصيدة دور هام يف رفع معنويات
الجيش واللجان الشعبية
ب� ��ا ش ��ك ,ألن ال �ح ��رف ب �م �ث��اب��ة ال ��رص ��اص ��ة وال �ف �ك��ر
بمثابة البندقية.
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تبارك وتعاىل ألنها اشرف وأكرم وأعظم نسب للمؤمن..
وص� ��دق امل� ��وىل ال �ق ��دي ��ر ال �ق ��ائ ��ل" :إن اك ��رم �ك ��م ع �ن��د ال�ل��ه
اتقاكم" فهي شعار اولياء الله الصالحني يف كل زمان..
فاملثقفون دائ�م��اً يعيشون يف الدنيا غ��رب��اء ..ولكنهم يف
اآلخرة من الشفعاء ألنهم الزموا انفسهم طاعة ربهم
والتمسك بما ج��اء يف ال�ق��رآن وس�ن��ة ن�ب�ي��ه ..اك�ل��وا ح� ً
�اال
وت�ج�ن�ب��وا ال�ح��رام وال�ش�ب�ه��ات ف�ع��اش��وا يف ال��دن�ي��ا س�ع��داء
يقتدي ال�ن��اس بفعالهم وآث��اره��م ويتأسون بهم يف كل
ما يأتون ويذرون وصدق املوىل عز وجل القائل" :اولئك
لهم عقبى ال��دار جنات ع��دن يدخلونها وم��ن صلح من
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واملائكة يدخلون عليهم من
ك��ل ب��اب س��ام عليكم بما صرتهم فنعم عقبى ال��دار"
ال ��رع ��د – ( ,)24 -22وك �م ��ا ج ��اء يف ال �ح ��دي ��ث ال �ن �ب��وي
الشريف من فضائل هذا الشهر املبارك" :اعطيت امتي
يف شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبيل:
اما األوىل :فإذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله
اىل عباده الصائمني ومن نظر الله اليه لم يعذبه ابداً.
ام��ا ال�ث��ان�ي��ة :ف��إن خ�ل��وف اف ��واه ال�ص��ائ�م��ني ح��ني يمسون
اطيب عند الله من ريح املسك.
اما الثالثة :فإن املائكة تستغفر لهم يف كل يوم وليلة.
ام ��ا ال ��راب �ع ��ة :ف ��إن ال �ل ��ه ت �ع ��اىل ي ��أم ��ر ج �ن �ت��ه ف �ي �ق��ول ل�ه��ا:
اس �ت �ع��دي وت��زي �ن��ي ل �ع �ب��ادي اوش �ك ��وا ان ي �س��رتي �ح��وا م��ن
نصب وعناء الدنيا اىل دار كرامتي
اما الخامسة :ف��إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر لهم
جميعاً.
فقال رجل :يا رسول الله اهي ليلة القدر..؟!
ف�ق��ال " :ال أل��م ت��ر أن ال�ع�م��ال ي�ع�م�ل��ون ف��إذا ف��رغ��وا من
اعمالهم وفوا اجورهم".
وصفوة القول:
علينا ان ندرك ان عون الله لعباده عى قدر نياتهم كلما
كانت النية صالحة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ثم عون
الله لهم يف السراء والضراء وحني البأس ,ألن الله عز
وج��ل ال ي�ق�ب��ل م��ن ال�ع�م��ل إال م��ا ك��ان خ��ال�ص��اً ن�ق�ي��اً ل�ل��ه..
وصدق املوىل القدير القائل":والذين اهتدوا زادهم هدى
وآث ��اره ��م ت �ق��واه��م" م�ح�م��د – ( ..)17وم�ت��ى اك ��ر ال�ع�ب��د
من فعل الطاعات والر واإلحسان والبعد عن املعايص
واآلثام اوجب ذلك له حب الله وقربه منه فيصر العبد
ال يرى إال بنور الله..
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عبدامللك الوزان

شهر الرحمة
ان الصيام يف شهر رمضان املبارك هو تشريف
ألمة اإلسام ونعمة من البارئ سبحانه وتعاىل
أنعم بها عى أمة محمد بن عبد الله بن عبد
املطلب بن هاشم صلوات الله وسامه عليه
وعى آله الطيبني الطاهرين قال الله سبحانه
وتبارك وتعاىل( :يا أيها الذين آمنوا ُكتب عليكم
الصيام كما ُكتب عى الذين من قبلكم) .نسأل
الله الرحمن الرحيم أن يبارك لنا يف شهرنا ،فهو
ضيافة وإحسان وكرم من املوىل عز وجل ،عى
األمّ ة اإلسامية قاطبة وخاصة شعبنا اليمنى
املؤمن الصابر العزيز املجاهد وكما تحدثت
اآلية الشريفة عن الصوم ،والذي فرضة علينا
وعى االمم السابقة فهو شهر الله وفيه وقبول
األعمال والطاعات وذكر الله والصاة والتعبد لله
الواحد الديان فنحن بحاجة إىل مثل هذه األعمال
والفرائض تشريفاً ونعمة تفضل بها الكريم علينا
وفرصة ثمينة وغالية ملن ّ
يوفقون للصوم ،وهو ال
يخلو من املصاعب بل إن جميع األعمال املباركة
واملفيدة ال تخلو من املصاعب؛ واإلنسان بدون
تحمل املصاعب ال يصل إىل الغاية املنشودة .ألننا
نتقرب إىل الله فى شهر الصوم والخر والركة
بالقليل فيجازينا الكريم بالكثر
ف��االم�ت�ن��اع ع��ن ال �ط �ع��ام وال �ش ��راب وس��ائ��ر امل �ح � ّرم��ات.
فيها منافع ك�ث��رة؛ ّ
ألن��ه بمثابة تعليم ل�ن��ا ..وروي��ا عن
اإلم � ��ام ال� �ص ��ادق ع �ل �ي��ه ال� �س ��ام) وي ��ذك ��ر ف �ي �ه��ا ال �ص��وم
ب �ق ��ول ��ه( :ل �ي �س �ت��وي ب ��ه ال �غ �ن��ي وال �ف �ق ��ر) الن ال �ف �ق��ر ال
ي �س �ت �ط �ي��ع ال �ح �ص ��ول ع ��ى ك ��ل م ��ا ت �ش �ت �ه �ي��ه ن �ف �س��ه م��ن
األطعمة واألشربة طوال اليوم ،بينما الغني يستطيع
الحصول عى كل مايريد
ف��أن الغني ال ي��درك حالة الفقر وف�ق��ره وع��دم قدرته
عى توفر كل ما تشتهيه نفسه .أمّ ا عند الصوم فيصبح
والجميع سواء ويُحرم كاهما من املشتهيات النفسية
باختيارهما .ووردت عن اإلمام الرضا عليه السام ( ليك
ّ
فيستدلوا عى فقر اآلخرة)
يعرفوا ألم الجوع والعطش
اإلن �س ��ان يف ي ��وم ال �ق �ي��ام��ة ف �ك��ر م ��ا ي��واج �ه��ه ه ��و ال �ج��وع
وال �ع �ط��ش .ف �ع��ى امل ��ؤم ��ن م �ك��اب��دة ج��وع��ه وع �ط �ش��ه ف��ى
شهر رمضان ليعرف حاله يوم القيامة وننتبه أجمعني
إىل صعوبة ذلك املوقف الرهيب
أن الصوم يمنح املسلم ال�ق��درة عى الصر و تحمل
الجوع والعطش .فاألشخاص الذين يرتبون عى الرتف
ال يذوقون الجوع والعطش ال قدرة لهم عى الصر
والتحمل أمّ ��ا اإلنسان املؤمن ال��ذي ذاق طعم الجوع
وال�ع�ط��ش ل��ه ال�ع��ون وال �ق��درة م��ن امل��وىل ع��ز وج��ل عى
تحمل الشدائد  .وشهر رمضان يمنح املؤمنني الصر
وهذه القدرة عى التحمّ ل.
وع ��ى ه� ��ذا ،ن �ف �ه��م م ��ن األح ��ادي ��ث اآلن� ��ف ذك ��ره ��ا أن
ه� ��ذه امل ��رت �ب ��ة م ��ن ال �ص �ي ��ام ،ه ��ي م ��رت �ب ��ة ت �ح �م��ل ال �ج ��وع
والعطش ،وهي تشعر جميع املسلمني باملساواة بني
الفقر والغنى.
أن خل ّو البطن من الطعام واجتناب األعمال املباحة يف
سائر األيام يزوّد املؤمن بنورانية وصفاء ونقاء؛ يجب
عى املسلمني اغتنامها  .إن الورع عن املحارم فى شهر
الصوم يحفظ الجوارح عن اقرتاف املآثم .فقد روي عن
أم��ر امل��ؤم�ن��ني ع�ل�ي��ه ال �س��ام أن��ه ق ��ال( :ال�ص�ي��ام اج�ت�ن��اب
املحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب)
ش �ه ��ر رم � �ض� ��ان ف ��رص ��ة ث �م �ي �ن ��ة ي �ج ��ب ع� ��ى امل �س �ل �م��ني
اغتنامها و ترك املآثم .وعن سيدة نساء العاملني فاطمة
ال��زه��راء س��ام ال�ل��ه عليها وه��ي أن�ه��ا ق��ال��ت( :م��ا َي َ
صنع
ال�ص��ائ��م ب�ص�ي��ام��ه إذا ل��م ي� ُ
�ص��ن ل�س��ان��ه وس�م�ع��ه وب�ص��ره
وجوارحه)..
إن الصوم ليس عن الطعام والشرابّ ،
وإنما جعل
الله ذلك حجاباً عن سواهما من الفواحش من الفعل
وال �ق��ول أي أن ال�ل��ه س�ب�ح��ان��ه ت�ع��اىل أراد م��ن اإلن�س��ان
اجتناب الذنوب واملعايص واآلثام..
وم��ن ج�م�ل��ة اآلث ��ام ه��ي ال�ت��ي ي�ق��رتف�ه��ا ال�ل�س��ان وإه��ان��ة
اآلخ ��ري ��ن واإلس � � ��اءة إل �ي �ه ��م .و ش �ح ��ن ال �ق �ل ��ب ب��ال�ح�ق��د
والكراهية لآلخرين وعى املسلمني أن يروضوا أنفسهم
ع ��ى اج �ت �ن��اب ال ��ذن ��وب وامل �ع ��ايص واالج �ت �ه ��اد يف ع�م��ل
الطاعات ويروى عن رسول الله األعظم ّ
صى الله عليه
وآل ��ه وس�ل��م (ي��ا رب ،وم��ا م ��راث ال�ص��وم ق ��ال :ال�ص��وم
ي� ��ورث ال �ح �ك �م��ة ،وال �ح �ك �م��ة ت� ��ورث امل �ع ��رف ��ة ،وامل �ع��رف��ة
تورث اليقني؛ فإذا استيقن العبد ال يبايل كيف أصبح
بعسر أم بيسر)
واليقني هو ما طلبه النبي إبراهيم عليه السام من
ربه وكذا أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسامه عليهم
أجمعني وعندما يكون اإلن�س��ان امل��ؤم��ن ع��ى يقني من
رب��ه سبحانه وت�ع��اىل ت�ه��ون عليه ك��ل مصاعب الحياة
وم�ص��ائ�ب�ه��ا ،ون�ن�ت�ب��ه م��ن س�ن��ة ال�غ�ف�ل��ة وك ��ل م��ا ي��ؤدي
ب��امل��ؤم��ن إىل الغفلة ع��ن ذك��ر ال�ل��ه وب��امل�ج��اه��ده وال�ص��ر
ع ��ى ال �ط ��اع ��ات وت ��روي ��ض أن�ف�س�ن��ا ع ��ى ف �ع��ل ال �خ��رات
وترك املنكرات واألمر باملعروف والنهي عن املنكر..
فهنيئاً ملن يستطيعون بلوغ هذه املرتبة العظيمة شهر
رم�ض��ان امل�ب��ارك وال�ك��ري��م ف��ى األخ��ر  .اللهم ّإن��ا نسألك
ب�ح��رم��ة س�ي��دن��ا م�ح�م��د وآل ��ه األط �ه ��ار أن ت�ج�ع�ل�ن��ا م�م��ن
أخ �ل��ص ل��ك ال �ص �ي��امّ ،
ووف �ق �ن��ا ل�ب�ل��وغ ال ��درج ��ات ال�ع�ل�ي��ا
َّ
ومن علينا بجميع الركات وراحمنا برحمتك
للصيام،
الواسعة وتفضل علينا بالقبول واحفظ اللهم جيشنا
وال �ل �ج��ان واح ��رس ال�ي�م��ن وج�م�ي��ع امل�س�ل�م��ني واح��رس�ن��ا
بحرستك وبعني عنايتك واجعلنا ف��ى كنفك وس��رتك
يا ارحم الراحمني.
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مجتمع

الرائدة «حورية املؤيد» توزع مساعدات نقدية لـ  100أسرة بصنعاء

كتب :عيل محمد مبارك

ضمن مشاريعها الخرية وبمناسبة حلول شهر رمضان
املبارك دشنت مؤسسة الرائدة «حورية عباس املؤيد» توزيع
مساعدات نقدية ألكر من  100أسرة بصنعاء ،ووفقا ملا صرحت
ً
مؤكدة أن ذلك
به االستاذة /بشرى السماوي -رئيسة املؤسسة،
يأيت يف إطار الجهود اإلنسانية التي ُتبذل لتعزيز قيم الراحم
والتكافل املجتمعي والتخفيف من األعباء عىل الفقراء واألسر

التي فقدت مصدر دخلها جراء تداعيات األزمة االقتصادية
املمنهجة التي يفرضها تحالف العدوان عىل اليمن منذ مايقارب
الثمان سنوات.
وأشارت رئيسة املؤسسة ،إىل أن تلك املساعدات النقدية قد
صرفت عر مصرف محي ،وقد تراوحت املبالغ ما بن (15.000
إىل  )50.000ألف ريال ،وفقا ملسح ميداين أجرته املؤسسة لكل
أسرة ،كما أثنت السماوي عىل دعم فاعل الخر الذي ساهم
يف دعم هذا املشروع الخري.

من جانبها أوضحت األخت /جمانة السراجي -املدير التنفيذي
للمؤسسة بأن هذه املبادرة تأيت ضمن سلسلة من املشاريع
والرامج التي تنفذها املؤسسة لدعم الفئات الفقرة واألشد
فقراً ولفاقدي مصدر الدخل وغرهم من الشرائح املجتمعية
املحتاجة بأمانة العاصمة صنعاء ،وناشدت فاعي الخر ورجال
األعمال بأن ال يتوانوا يف هذه املرحلة الحرجة بتقديم املساهمة
يف هذه املشاريع اإلنسانية ومد يد العون لأسر املتضررة جراء
العدوان الجائر عىل اليمن.

جمعية املنشدين اليمنيني تقيم املهرجان اخلتامي اإلنشادي الختتام الدورات التدريبية

دشنت جمعية املنشدين اليمنين مهرجانها
اإلنشادي والتكريمي يف مقر الجمعية بصنعاء
بتكريم املتدربن يف الهندسة الصوتية.
حيث اختتمت جمعية املنشدين اليمنين
مشروع الحفاظ عىل الراث اإلنشادي اليمني
بتكريم املتدربن يف مجال الهندسة الصوتية
ومنحهم شهائد املشاركة إضافة إىل نسخة من
كتاب روائع شعر النشيد الصنعاين.
وتأيت هذه الدورات بدعم وتمويل من منظمة
اليونيسكو واالتحاد االوروبي ووكالة تنمية
املنشآت الصغرة واالصغر ،وهي الدورة الثالثة
ضمن مشروع الحفاظ عىل الراث اإلنشادي
اليمني.
ويف افتتاح املهرجان ألقيت كلمة لأستاذ
عي محسن األكوع رئيس جمعية املنشدين
اليمنين ،والذي رحب فيها بالحاضرين
واملتخرجن من الدورة ،عىل ما ابدوه من
تفان يف ثاثة أسابيع ،راجيا بأن يكون كل ما
تعلموه يف هذه الدورة ،أن يسهم إسهاما كبرا
يف الحفاظ عىل املوروث الحضاري اإلنساين
اليمني ،عىل اعتبار أنه هدف رئييس للجمعية،
وتسعى دائماً لتحقيقه من خال التدريب
عىل الهندسة الصوتية بهدف توثيق الراث
اإلنشادي اليمني بأفضل وسائل التسجيل
الحديثة ،وحضر اختتام الدورة اعضاء الهيئة
اإلدارية للجمعية ،وخال اختتام الفعالية تم
توزيع شهادات املشاركة عىل املتدربن وتكريم
الحاضرين.
فيما أقيم اليوم الثاين للمهرجان اإلنشادي
الختامي التكريمي ،الختتام الدورات التدريبية
التي أقامتها جمعية املنشدين اليمنين،
يف اإلنشاد واملقامات الصوتية ،والهندسة
املوسيقية.
وخال فعاليات املهرجان وفقراته الذي

قدمته اإلعامية املتألقة عبر الزوقري ،ألقيت
كلمة لنائب وزير الثقافة محمد حيدره أوضح
فيها أنه يف هذا اليوم الجميل ،العظيم املفعم
بروح االنتصار ومشاعر الوطنية التي تجمع كل
من حضر هذه الفعالية ،ال يسعني أن اعر
لأستاذ القدير استاذنا جميعا عي محسن
األكوع ،بالشكر.
واضاف أن جمعية املنشدين لوال وجودها
اعتقد أن الراث اليمني قد اندثر ،لذلك نحرص
عىل أن يكون للجمعية أنشطة بشكل مستمر
وأكد عىل أهمية إقامة مثل هذه الدورات ملا
لها من أهمية يف صقل مهارات املنشدين.
ويف املهرجان الذي حضره عبدالرحمن مراد
رئيس الهيئة العامة للكتاب ،وعي املؤيد
وكيل وزارة الثقافة ،وإبراهيم شرف وكيل
وزارة الربية ،قال األستاذ عي األكوع رئيس
جمعية املنشدين اليمنين أننا نحتفل اليوم
ويف املهرجان الختامي يف اليوم الثاين الختتام
الدورات التدريبية ،التي شارك وتخرج منها

انطالق املرحلة األولى من مسابقة "
شاعر الصمود" في موسمها الرابع

انطلقت مساء أمس املراحل األوىل من املسابقة الشعرية "شاعر الصمود" يف موسمها
الرابع ،التي ينظمها اتحاد الشعراء واملنشدين وتبث عىل قناة املسرة ..يتنافس يف املجموعة
األوىل الشعراء ردفان الرقيمي ،وإلياس املقديش ،وإبراهيم حميد ،وضحى الهمداين وخالد
البصري ،جميل جعفر ،يتأهل أربعة منهم.
وأكد رئيس اتحاد الشعراء واملنشدين ضيف الله سلمان ،عىل أهمية املسابقة التي تعكس
صمود اليمنين يف وجه العدوان وتسليط الضوء عىل املوروث الثقايف لليمن واكتشاف املواهب
يف الشعر الشعبي.
وكانت لجنة التحكيم للمسابقة ،قسمت الشعراء املتأهلن ال� 48شاعراً وشاعرة ،إىل ثماين
مجموعات ،كل مجموعة تضم ستة شعراء.

مناقشة تنفيذ البرنامج الرمضاني في حريب
القراميش مبأرب
ناقش لقاء بمديرية حريب القراميش
يف محافظة مأرب خطة تنفيذ الرنامج
الرمضاين للعام 1443هجرية.
ويف اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى
ذياب أحمد ذياب وقيادات السلطة املحلية
ومشايخ ووجهاء ،أُلقيت كلمات أكدت
أهمية االستفادة من شهر رمضان يف التقرب
إىل الله بالطاعات والعبادات ،وإقامة
مجالس الذكر وحلقات القرآن الكريم
والدروس اإليمانية.

وأكدت الكلمات أهمية تهيئة النفوس
خال شهر رمضان واستغاله يف تعزيز
أواصر اإلخاء واملحبة وتوحيد الصفوف
واإلسهام الفاعل يف إنجاح حملة "إعصار
اليمن" ..وأكد اللقاء الحرص عىل إقامة
الرنامج الرمضاين عىل مستوى القرى
والعزل واملكاتب التنفيذية لاستفادة من
الدروس اإليمانية التي ت ّزيك النفوس وتقربها
إىل الله تعاىل وكذا إحياء روح التكافل بن
أبناء املجتمع.

مبروك التخرج
نتقدم بأجمل التهاين
والتريكات نهديها

للدكتور

عبد القادر نور
الدين وهاس
وذلك بمناسبة
تخرجه من

الجامعة اإلماراتية
كلية طب عام
بتقدير امتياز ..

متمنن له النجاح والتقدم
يف حياته العملية..
فالف مروك..

املهنئون:
والدكم/
نور الدين وهاس
عبد الحميد الحجازي
عيل محمد مبارك
محمد القريي

أربعون منشداً أو متدرباً يف مقر جمعية
املنشدين اليمنين ،مضيا يف هذا الرنامج
التدريبي الذي يعتر األول من نوعه يف مجال
اإلنشاد واملقامات املوسيقية والهندسة
الصوتية ،ضمن مشروع الحفاظ عىل الراث
اإلنشادي اليمني الذي نفذته الجمعية ،عىل
مدى أربعة اشهر ،من 18ديسمر  2021إىل
28مارس 2022م.
وأضاف األكوع لقد أىت هذا الرنامج التدريبي
واملنشدون اليمنيون املبدعون يف أمس الحاجة،
ملثل هذه الدورات التي يتطلب استمرارها من
اجل صقل مهارات املنشدين ،وتنمية قدراتهم
اإلبداعية يف هذا املجال ،وتحويل تلك املهارات
والقدرات لخدمة الراث اليمني األصيل،
موضحا أن هذا الرنامج استهدف أربعن
منشدا من املبدعن من مختلف املحافظات
اليمنية ،من الفئة العمرية ما بن  18سنة
إىل .35
وشكر املنظمات الدولية ،الداعمة للرنامج

التدريبي األول من نوعه ،عىل مستوى اليمن،
وشكرنا لكافة من ساهموا إلنجاح هذا املشروع(
مثل منظمة األمم املتحدة للربية والعلوم
والثقافة ،ووكالة تنمية املشاريع الصغرة
واالصغر ،واالتحاد األوروبي) ،والشكر
موصول ألعضاء الجمعية الذين ساهموا يف
إنجاح هذه الدورات ،وبإذن الله سنسعى
جاهدين ،لتنفيذ املزيد من هذه الدورات،
وبتعاون املخلصن املهتمن بالثقافة والراث
اليمني األصيل.
كما قال رئيس األتاف الوطني ملنظمات
املجتمع املدين واملستشار الثقايف لجمعية
املنشدين اليمنين ،األستاذ مطهر تقي أنه
يف صباح هذا اليوم أُرغم العدوان عىل وقف
عدوانه ،يف السادسة صباحا ،وغدا سرغمه
الله ،ال زلة الحصار ،فتحية إىل كل صامد،
ضد العدوان ،يف هذه الزمن الذي جعل منه
الشعب اليمني رمزاً للتحدي.
وشكر األستاذ تقي عي محسن األكوع رئيس
الجمعية الذي وصفه بأنه شعلة من النشاط
للمحافظة عىل الراث ومعه كل محب لليمن
وتراثه..
وكانت قدمت فقرتن انشاديتن قدمهما
فرقة من أعضاء جمعية املنشدين اليمنين،
واستمع الحاضرون ألناشيد مختلفة تعكس
ألوان املقامات ،قدمها مدرب املقامات الصوتية
عامر عبدالله.
وقدمت يف املهرجان ،ثاثة أناشيد قدمتها
املنشدة مادلن العبيس ،وتم يف الفعالية
تكريم اإلعامية مايا العبيس واملنشدة مادلن
العبيس.
ويف االختتام تم التكريم للمشاركن يف
إنجاح الرنامج التدريبي عىل مدى أربعة أشهر
بالشهادات التقديرية.

استئصال ورم يزن  5كيلو من أحشاء
سيدة مبستشفى ضالع

مارش الحسام

نجح أطباء بمستشفى  22مايو
التعليمي بضاع همدان , ,يف
استئصال ورم كبر يزن  5كيلو
جرامات من أحشاء سيدة ،وذلك
تحت إشراف الدكتور جميل
الخالدي رئيس قسم الجراحة
العامة باملستشفى.
حيث استقبل املستشفى سيدة
تبلغ من العمر  68سنة وهى تعاىن
من آالم والتضخم فى البطن ،فتم
عىل الفور عمل الفحوصات الطبية
الازمة للمريضة ،وتم تجهيزها قبل
العملية ،وبالفعل تم استخراج ورم
كبر عىل املبيض يزن  5كيلو جرامات
وإبعاده حواىل ،33cm x 24cm
وأنهت معاناة السيدة حيث كان
يمثل الورم عبئاً عىل أحشاء املريضة.
وعن العملية أشار الدكتور
الخالدي إىل أن الجراحة تمت بنجاح
تام ولله الحمد ,وان السيدة حالياً
تتلقى الفحوصات الازمة عقب
العملية داخل املستشفى.

تنمية مستدامة هي عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر
بدون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاتها.
ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخيل عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك
امل �س��اواة وال �ع��دل االج�ت�م��اع��ي ..وال ي�م�ك��ن ال�ن�ه��وض ب��امل�ج�ت�م��ع إال ب��ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة ال�ت��ي ت�ح�ق��ق االس�ت�ق��رار وال�ت�ط��ور بشكل
تصاعدي يف جميع املجاالت املهنية بتأهيل املوارد البشرية واستغالل القدرات يف جميع التخصصات العلمية واملهنية والتقنية.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

التنمية المستدامة ودورها في النهوض بالمجتمعات ()6
األعمال املعتادة
ق�ب��ل ادخ ��ال ال�ك��ري��ت م��داخ��ن ال�غ��از،
ك ��ان ��ت االن �ب �ع ��اث ��ات امل �ل ��وث ��ة ب ��ال �ه ��واء م��ن
محطه الطاقة يف نيو مكسيكو تحتوي
ع � ��ي ك� �م� �ي ��ات زائ � � � ��ده م � ��ن ث� � ��اين أك �س �ي ��د
ال �ك ��ري��ت .وإذا ك ��ان ل �ت��ده��ور راس امل ��ال
الطبيعي واالجتماعي مثل هذه النتيجة
ال �ه ��ام ��ة ،ي �ث ��ور ال �س ��ؤال ع ��ن ال �س �ب��ب يف
ع � ��دم ات � �خ� ��اذ إج� � � � ��راءات أك � ��ر م �ن �ه �ج �ي��ه
للتخفيف من حدته[ .كوهن] و [وين]
أشرت إىل أربعه أنواع من سوق إخفاق
ب�م��ا ان ي�م�ك��ن ش ��روح :أوال ،يف ح��ن ان
ف��وائ��د اس�ت�ن�ف��اد راس امل ��ال ال�ط�ب�ي�ع��ي أو
االج �ت �م��اع��ي ي�م�ك��ن خ�ص�خ�ص�ت�ه��ا ع ��اده،
ف ��ان ال�ت�ك��ال�ي��ف غ��ال�ب��ا م��ا ت �ك��ون خ��ارج�ي��ه
(اي ان �ه ��ا ال ي�ت�ح�م�ل�ه��ا ال �ط ��رف امل �س ��ؤول
بل مجتمع بشكل عام) .ثانيا ،غالبا ما
يقدر املجتمع قيمه راس املال الطبيعي
ألن�ن��ا ال ن ��درك ت�م��ام��ا ال�ت�ك�ل�ف��ة الحقيقية
الس �ت �ن �ف��اد راس امل� ��ال ال �ط �ب �ي �ع��ي .وي�ع��د
عدم تناسق املعلومات سببا ثالثا-فغالبا
ما تحجب الصلة بن السبب والنتيجة،
م�م��ا ي�ج�ع��ل م��ن ال�ص�ع��ب ع��ي ال�ج�ه��ات
ال �ف ��اع �ل ��ة ان ت �ت �خ��ذ خ � �ي� ��ارات م �س �ت �ن��رة.
[ك��وه��ن] و [وي��ن] يغلق م��ع اإلدراك ان
عكس إىل نظرية اقتصاديه كثر شركات
ليسوا محسنات مثاليه .وهي تعتر ان
الشركات غالبا م��ا ال تحسن تخصيص
امل � ��وارد ألن �ه��ا واق �ع ��ه يف ع�ق�ل�ي��ه "ال�ع�م��ل
املعتاد".
التعليم
الب ��د م ��ن ال �ن �ظ��ر إىل ال�ت�ع�ل�ي��م يف ض��وء
ال � ��رؤي � ��ة امل � �ت � �ج � ��ددة ل �ل �ت �ن �م �ي ��ة ال �ب �ش ��ري ��ة
واالج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة امل � �س � �ت � ��دام � ��ة امل �ن �ص �ف ��ة
وال �ق ��اب �ل ��ة ل ��اس �ت �م ��رار ع� ��ي ح� ��د س � ��واء.
وي�ج��ب إن ت��اخ��ذ ه��ذه ال��رؤي��ة املستدامة
يف اإلعتبار االبعاد االجتماعية والبيئية
واالقتصادية للتنمية البشرية والطرق
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ال � �ت � ��ي ت� �ت� �ص ��ل ب � �ه� ��ا ال� ��رب � �ي� ��ة:
"ال �ت �ع �ل �ي ��م ال �ت �م �ك �ي �ن ��ي ه � ��و ال � � ��ذي ي �ب �ن��ي
املوارد البشرية التي نحتاج إىل ان تكون
منتجه ومواصله التعلم ،وحل املشاكل
واإلب � ��داع وال �ع �ي��ش م�ع��ا وم ��ع ال�ط�ب�ي�ع��ة
يف س ��ام ووئ� ��ام .وع�ن��دم��ا ت�ض�م��ن األم��م
ان ي �ك��ون ه ��ذا ال�ت�ع�ل�ي��م م�ت��اح��ا للجميع
ط��وال حياتهم إن ال�ث��ورة ال�ه��ادئ��ة ب��دات
يف ال �ح ��رك ��ة :ف��ال �ت �ع �ل �ي��م ي �ص �ب��ح م�ح��رك��ا
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت ��دام ��ة وم �ف �ت ��اح ��ا ل �ع��ال��م
أفضل ".
التمديد غري جوهري للمصطلح
وق� ��د ق �ي ��ل إن� ��ه م �ن ��ذ ال �س �ت �ي �ن ��ات ،ت�غ��ر
م �ف �ه��وم ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة م ��ن "إدارة
ال �ح �ف ��ظ" إىل "ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة"،
حيث تم توسيع املعنى األصي للمفهوم
إىل ح ��د م ��ا يف ال �س �ت �ي �ن ��ات ،وق� ��د أدرك
املجتمع ال��دويل أن ال�ع��دي��د م��ن البلدان
األف ��ري� �ق� �ي ��ة ت� �ح� �ت ��اج إىل خ� �ط ��ط وط �ن �ي ��ة
لحماية موائل الحياة الرية ،وأن عىل
املناطق الريفية أن تواجه الحدود التي
ت �ف ��رض �ه ��ا ت ��واف ��ر ال ��رب ��ة وامل � �ن� ��اخ وامل� �ي ��اه.
وكانت هذه اسراتيجية إلدارة الحفظ.
بيد أن الركيز تحول يف السبعينات إىل
املسائل االوس��ع نطاقا املتمثلة يف توفر
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات اإلن� �س ��ان� �ي ��ة االس� ��اس� �ي� ��ة،
وم� � � �ش � � ��ارك � � ��ة امل � �ج � �ت � �م � �ع � ��ات امل � �ح � �ل � �ي � ��ة،
واس� �ت� �خ ��دام ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا امل �ن ��اس �ب ��ة يف
جميع البلدان النامية )وليس يف أفريقيا
فقط( .وكانت هذه اسراتيجية للتنمية

برنامج تدريبي إلعداد دراسة حول املرأة اليمنية

بدأ أمس األحد برنامج أعمال التدريب
التشاريك الخاص بإعداد دراسة حول املرأة
اليمنية ،الذي تنظمه وزارة حقوق اإلنسان،
بالتعاون مع املفوضية السامية لحقوق
اإلنسان ..ويهدف الرنامج ،بمشاركة مجموعة
من الجهات الحكومية ذات االتصال املباشر
بحقوق املرأة وقضاياها املختلفة ،ويستمر
لثاثة أيام ،إىل التدريب عىل منهجية إعداد
التقارير املتعلقة باملرأة ..ويف افتتاح الرنامج
أكد وكيل وزارة حقوق اإلنسان ،عي صالح
تيسر ،عىل أهمية هذه الدراسة التي ستشكل
وثيقة أساسية للتعريف بوضع املرأة املتأثر
بحالة العدوان ..وأشار إىل أن الدراسة ،التي
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يتم التحضر لها ،ستشكل مدخا ً مهماً ملعرفة
التحديات التي تواجه املرأة وإقرار املعالجات
املثىل للنهوض بها ،وتحسن أوضاعها بما
يتواءم مع الثوابت الدينية والدستور والقوانن
النافذة .
من جانبه ،أوضح منسق الرامج واملشاريع
يف املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،رمزي
العشاري أن هذا التدريب تم اإلعداد له يف
إطار مشاورات مكثفة مع وزارة حقوق اإلنسان
ممثلة باإلدارة العامة لتنمية املرأة ،بهدف
التمهيد إلعداد دراسة نوعية متخصصة تشمل
جميع االحتياجات ،وتناقش مجمل القضايا
ذات الصلة باملرأة قانونياً وتنموياً وحقوقياً.

يف االستزادة من القرآن الكريم وعلومه خال
أيام وليايل الشهر الكريم.
ويف التوزيع بحضور أمن عام جامعة البيضاء
محمد العنيس ،أوضح مدير فرع الهيئة العامة
لأوقاف بمديرية رداع عبدالواسع البابي ،إىل
أنه سيتم توزيع ألف مصحف عىل  ٦٠جامعاً
ومسجداً يف املديرية.

تعديل اسم تجاري

ت� �ع� �ل ��ن ان� � �ط � ��اق م� �ح� �م ��د ع � �ب� ��د امل� �ل ��ك
امل �ت��وك��ل ع ��ن ت �ع��دي��ل اس �م �ه��ا ال �ت �ج��اري
م � ��ن (ورد ك� ��اف� �ي� ��ه) اىل م �ط �ع ��م (ورد
ل � �ل � �س � �ي� ��دات) وت � �ع� ��دي� ��ل ال � �ع � �ن � ��وان م��ن

مديرية السبعن اىل مديرية الوحدة.
فمن له حق االعراض عىل التعديل
عليه التقدم اىل وزارة الصناعة خال
اسبوع من تاريخ النشر.

فقدانات

>يعلن ورثة ثابت محمد عقان النجايش عن فقدان عقود
إيجار يف موضع أحوال مقرة مزارع قرية املجيدي الجندية
العليا مديرية التعزية تابع للوقف الجندي محافظة تعز..
فعىل من يجدها إيصالها ألقرب قسم شرطة.

دور ت �ق �ن �ي ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات يف ت �ح �ق �ي��ق
التنمية املستدامة
يف ه � � � ��ذا ال � �ع � �ص � ��ر ال� � � � ��ذي ت� � �ح � ��دد ف �ي ��ه
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات ال� �ق ��درات ال�ت�ن��اف�س�ي��ة،
ت �س �ت �ط �ي��ع ت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل ��وم ��ات أن ت�ل�ع��ب
دوراً م �ه �م��اً يف ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت ��دام ��ة ،إذ
ي�م�ك��ن ت�س�خ��ر اإلم �ك ��ان ��ات ال ��ا م�ت�ن��اه�ي��ة
التي توفرها تقنية املعلومات من أجل
إح � � ��ال ت �ن �م �ي ��ة م� �س� �ت ��دام ��ة اق �ت �ص ��ادي ��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة وب �ي �ئ �ي��ة ،وذل� ��ك م ��ن خ��ال
ت �ع��زي��ز ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا م ��ن أج ��ل ال�ت�ن�م�ي��ة
املستدامة كما يي:
ت �ع ��زي ��ز أن �ش �ط ��ة ال �ب �ح ��ث وال �ت �ط ��وي ��ر
ل �ت �ع ��زي ��ز ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا امل � � � ��واد ال� �ج ��دي ��دة
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات واالت� �ص ��االت،
وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ات ال �ح �ي ��وي ��ة ،واع �ت �م ��اد
اآلليات القابلة لاستدامة.
ت �ح �س��ن أداء امل ��ؤس �س ��ات ال �خ��اص��ة
م ��ن خ� ��ال م ��دخ ��ات م �ع �ي �ن��ة م�س�ت�ن��دة
ً
فضا عن
إىل التكنولوجيات الحديثة،
اس� �ت� �ح ��داث أن� �م� ��اط م ��ؤس �س �ي ��ة ج ��دي ��دة
تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
ت �ع ��زي ��ز ب� �ن ��اء ال� � �ق � ��درات يف ال �ع �ل ��وم
والتكنولوجيا واالبتكار ،بهدف تحقيق
أه��داف التنمية امل�س�ت��دام��ة يف االق�ت�ص��اد
ال �ق��ائ��م ع��ىل امل �ع��رف��ة ،والس � ّي �م��ا أن ب�ن��اء
ال�ق��درات ه��و الوسيلة ال��وح�ي��دة لتعزيز
ال �ت �ن��اف �س �ي��ة وزي� � ��ادة ال �ن �م��و االق �ت �ص ��ادي
وت ��ول �ي ��د ف� ��رص ع �م��ل ج ��دي ��دة وت�ق�ل�ي��ص
الفقر.
وض� � � ��ع ال � �خ � �ط � ��ط وال� � � ��رام� � � ��ج ال� �ت ��ي
ت�ه��دف إىل ت�ح��وي��ل املجتمع إىل مجتمع
م� � � �ع� � � �ل � � ��وم � � ��ايت ..ب � �ح � �ي � ��ث ي � � �ت� � ��م إدم � � � � ��اج
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ات ال � �ج � ��دي � ��دة يف خ �ط��ط
واس ��رات �ي �ج �ي ��ات ال �ت �ن �م �ي ��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة ،م��ع ال�ع�م��ل ع��ىل تحقيق
أه � � � ��داف ع� ��امل� �ي� ��ة ك � � ��األه � � ��داف اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة
لألفية.
إع � � ��داد س �ي ��اس ��ات وط �ن �ي ��ة ل��اب �ت �ك��ار
واس ��رات �ي �ج �ي ��ات ج ��دي ��دة ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
م��ع ال��رك�ي��ز ع��ىل ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
واالتصاالت.
دور االت� �ص ��االت يف ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة
املستدامة
امل� � �ع � ��ارف وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ت� �ع ��د ب ��ال �ط �ب ��ع
ً
ع� � �ن� � �ص� � ��راً أس � � ��اس � � �ي � � ��ا ل � �ن � �ج � ��اح ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
امل � � � �س � � � �ت� � � ��دام� � � ��ة ،ح � � �ي � � ��ث ت � � �س � � ��اع � � ��د ع ��ىل
ال �ت �غ �ي ��رات االج �ت �م ��اع �ي ��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،وت�س��اع��د ع��ىل تحسن
اإلن� �ت ��اج� �ي ��ة ال� ��زراع � �ي� ��ة واألم � � ��ن ال� �غ ��ذايئ
وس �ب ��ل امل �ع �ي �ش��ة يف ال ��ري ��ف ..غ ��ر أن ��ه ال
ب ��د م ��ن ن �ق��ل ه ��ذه امل �ع ��ارف وامل �ع �ل��وم��ات
ب� �ص ��ورة ف �ع ��ال ��ة إىل ال� �ن ��اس ل ��ي ت�ح�ق��ق
ال �ف��ائ��دة م�ن�ه��ا ،وي �ك��ون ذل ��ك م��ن خ��ال
االت � �ص � ��االت ،ح �ي ��ث ت �ش �م��ل االت� �ص ��االت
م��ن أج ��ل ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ك�ث��ر م��ن ال��وس��ائ��ط
م�ث��ل اإلذاع� ��ة ال��ري�ف�ي��ة امل��وج�ه��ة للتنمية
املجتمعية ،والطرق املتعددة الوسائط
لتدريب املزارعن وشبكة اإلنرنت للربط
بن الباحثن ورجال التعليم واملرشدين
ومجموعات املنتجن ببعضها البعض
وبمصادر املعلومات العاملية.

تهانينا

يف جو فرائحي بهيج ووسط فرحة األهل واألصدقاء..

توزيع مصاحف على عدد من اجلوامع مبديرية رداع

وُزع بمدينة رداع محافظة البيضاء ألف
مصحف لكتاب لله عز وجل لعدد من الجوامع
بدعم فاعل الخر عبدالله محمد يحيى أبو
الرجال ،بمناسبة شهر رمضان املبارك.
وأشاد وكيل وزارة اإلرشاد وشؤون الحج
والعمرة لقطاع القرآن الكريم محمد مانع
بمبادرة توزيع مصاحف ملساجد رداع بما يسهم

االقتصادية واالسراتيجية بدرجه أكر
ع �ن��دم��ا ان �ت �ق �ل��ت ال �ق �ض��اي��ا م ��ن ال�ص�ع�ي��د
اإلق�ل�ي�م��ي إىل ال ��دويل م��ن ح�ي��ث نطاقها
وتطبيقها ..يف ال��واق��ع ،كانت مزدحمة
ال � ��دع � ��اة ح� �ف ��ظ واس� �ت� �ب ��دال� �ه ��ا م � ��ن ق �ب��ل
امل �ط��وري��ن ..ول�ك��ن ت�ح��ول ت��رك�ي��ز ال�ت�ن�م�ي��ة
امل�س�ت��دام��ة م��ن ال�ح�ف��ظ إىل التنمية ك��ان
ل��ه اث��ر غ��ر م�ح�س��وس ه��و ت�م��دي��د ال�ف��رة
االص� �ل� �ي� ��ه ألداره ال � �غ� ��اب� ��ات م � ��ن ال �غ �ل ��ة
املستدامة من استخدام املوارد املتجددة
ف�ق��ط (م �ث��ل ال �ح��راج��ة)  ،إىل اآلن أي�ض��ا
ح�س��اب اس�ت�خ��دام امل ��وارد غ��ر امل�ت�ج��ددة
(م �ث ��ل امل� �ع� ��ادن) " ..وق� ��د ت ��م ال�ت�ش�ك�ي��ك
يف ه� ��ذا ال �ت �م��دي��د ل �ل �م �ص �ط �ل��ح .وه �ك ��ذا،
ج� ��ادل االق �ت �ص ��ادي ال �ب �ي �ئ��ي ك ��ري ت��رن��ر
ان� ��ه ح ��رف �ي ��ا ،ال ي �م �ك��ن ان ي �ك ��ون ه �ن��اك
يشء م��ن ه��ذا ال�ق�ب�ي��ل ع�م��وم��ا "ال�ت�ن�م�ي��ة
امل � �س � �ت � ��دام � ��ة " يف االق� � �ت� � �ص � ��اد ال� �ع� ��امل� ��ي
ال�ص�ن��اع��ي ال ��ذي ال ي ��زال ي�ع�ت�م��د ب�ش�ك��ل
ك �ب��ر ع ��ي اس �ت �خ ��راج امل� �خ ��زون امل �ح ��دود
ل��أرض م��ن لاستنفاد امل��وارد املعدنية:
"ال م �ع �ن ��ي ل �ل �ح ��دي ��ث ع� ��ن االس� �ت� �خ ��دام
امل �س �ت��دام ل �ل �م��وارد غ��ر امل �ت �ج��ددة (ح�ت��ى
م ��ع ال �ج �ه ��ود ال �ك �ب ��رة ألع � � ��اده ال �ت ��دوي ��ر
وخفض معدالت االستخدام) .سيؤدي
اي معدل إيجابي لاستغال يف نهاية
املطاف إىل استنفاد املخزون املحدود" .
ق �ي��ل يف ال ��واق ��ع ان ال� �ث ��ورة ال�ص�ن��اع�ي��ة
ككل ال يمكن تحملها.
وق ��د ج ��ادل أح ��د ال �ن��اق��دي��ن ب ��ان ل�ج�ن��ه
بروندتاند لم تروج ليشء سوي العمل
كاسراتيجية معتاده للتنمية العاملية،
م ��ع امل �ف �ه ��وم امل �ب �ه��م وغ ��ر ال �ج ��وه ��ري ل
"ال �ت �ن �م �ي ��ة امل� �س� �ت ��دام ��ة" امل� ��رف� ��ق ك �ش �ع��ار
للعاقات العامة:
التقرير بشان مستقبلنا امل�ش��رك كان
إىل ح ��د ك �ب��ر ن�ت�ي�ج��ة ل�ع�م�ل�ي��ه م�س��اوم��ه
س�ي��اس�ي��ه ش�م�ل��ت ال�ع��دي��د م��ن ج�م��اع��ات
امل�ص��ال��ح ال�خ��اص��ة ،وك�ل�ه��ا وض�ع��ت معا
ل�خ�ل��ق ن ��داء م �ش��رك ل�ل�ق�ب��ول ال�س�ي��ايس
ع � ��ر ال � � �ح � � ��دود .ب� �ع ��د ال � �ح � ��رب ال �ع ��امل �ي ��ة
ال�ث��ان�ي��ة ،ت��م ت��اس�ي��س م�ف�ه��وم "ال�ت�ن�م�ي��ة
" يف ال � � �غ� � ��رب ل� �ي � �ن� �ط� ��وي ع� � ��ي إس � �ق� ��اط
النموذج األم��ري��ي للمجتمع ع��ي بقية
ال�ع��ال��م .ويف السبعينات والثمانينات،
ات�س�ع��ت ه��ذه ال�ف�ك��رة إىل ح��د م��ا لتعني
أي �ض ��ا ح �ق ��وق اإلن� �س ��ان ،واالح �ت �ي ��اج ��ات
االن �س��ان �ي��ه االس ��اس �ي ��ه ،وأخ � ��را امل�س��ائ��ل
االي � �ك� ��ول� ��وج � �ي� ��ه .وك � � ��ان ت ��رك� �ي ��ز ال �ت �ق ��ري ��ر
ع � � ��ي م � �س � ��اع � ��ده األم� � � � ��م ال � �ف � �ق � ��رة ع ��ي
ال�خ��روج م��ن ال�ف�ق��ر وتلبيه االح�ت�ي��اج��ات
االساسيه لسكانها املتزايدين-كاملعتاد.
وت�ت�ط�ل��ب ه��ذه امل�س��ال��ة م��زي��دا م��ن النمو
االقتصادي ،وكذلك يف البلدان الغنية،
ال� �ت ��ي س �ت �س �ت ��ورد ب �ع ��د ذل � ��ك امل ��زي� ��د م��ن
ال�س�ل��ع م��ن ال�ب�ل��دان ال�ف�ق��رة مل�س��اع��دت�ه��ا
عي الخروج-كاملعتاد .وعندما تحولت
امل �ن��اق �ش��ة إىل ح� ��دود اي �ك��ول��وج �ي��ه ع��امل�ي��ه
ل�ل�ن�م��و ،ت��رك��ت امل�ع�ض�ل��ة ال�ب��دي�ه�ي��ة جانبا
بالدعوة إىل النمو االقتصادي بتحسن
ك �ف��اءه امل � ��وارد ،أو م��ا س�م��ي "ت �غ �ي��را يف
نوعيه ال�ن�م��و" .وم��ع ذل��ك ،ف��ان معظم
ال� �ب� �ل ��دان يف ال� �غ ��رب ش �ه ��دت م �ث ��ل ه ��ذا
التحسن يف كفاءه استخدام املوارد منذ
أوائ� ��ل ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن ال�ف�ع��ل امل�ع�ت��اد
؛ ف �ق ��ط ،ف ��ان ه ��ذا ال �ت �ح �س��ن ق ��د ق��وب��ل
ب��امل��زي��د م��ن ال�ت��وس��ع ال�ص�ن��اع��ي املستمر،
الن االس�ت�ه��اك ال�ع��امل��ي ل�ل�م��وارد أص�ب��ح
اآلن اع ��ي م ��ن اي وق ��ت م ��ي-وق ��د ت��م
ت �ج��اه��ل ه ��ذي ��ن االت �ج ��اه ��ن ال �ت��اري �خ �ي��ن

تماما يف التقرير .وم�ع��ا ،ظلت سياسة
النمو االقتصادي الدائم لكوكب األرض
ب��أك �م �ل �ه��ا س �ل �ي �م��ه ب ��ال �ف �ع ��ل .وم �ن ��ذ ن�ش��ر
ال �ت �ق��ري��ر ،س ��ار ال �ش �ع��ار ال �غ��ام��ض وغ��ر
الجوهري "التنمية املستدامة" يف جميع
انحاء العالم.

> ي �ع �ل ��ن األخ ع �م ��ار إب ��راه� �ي ��م م �ح �م ��د أب� ��و دن �ي ��ا وزوج �ت ��ه
أسماء احمد عامر مجيديع امل��رادي عن فقدان بطاقتيهما
الش � � � ��خصية ..فعىل من وجدهما إيصالهما اىل أقرب قسم
ش � � ��رطة .

احتفل الزميل املالزم أول /أصيل منصور
بخطوبته يوم الثاثاء املايض
وبهذه املناسبة السعيدة
نتقدم بخالص التهاين والتريكات
وعقبال الفرحة الكرى
املهنئون:
العقيد /عبدالله املثايل -ركن القوى البشرية
املالزم أول /حسني محمد الشعور
مدير إدارة االستحقاق
وكافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي
وصحيفتي "26سبتمرب واليمن".

ألف مبروك

باقة ورد مزينة بعقد من الفل ،ومعطرة بأريج الياسمن
نهديها للدكتور /عقيل زيد الشامي
والدكتورة /فادية حسني الديلمي
بمناسبة عقد قرانهما.
جعل الله يف ذلك الخر ،وبارك لهما وعليهما ،وبالرفاء
والبنن والسعادة الدائمة.
املهنئون :محمد عبد الله الحوري -محمد شرف
املرتىض  -محمد شويع الشيخ  -محمد الهندي
وجميع األهل واألصدقاء

ش�ه��ر رم�ض��ان ه��و م��ن ال�ف��رص ال�ت��ي أت��اح�ه��ا الله
“س �ب �ح ��ان ��ه وت � �ع � ��اىل” وم � ��ا أك� ��ره� ��ا ال� �ت ��ي ي �ه �ي��ئ
ال �ل ��ه ل ��إن �س ��ان ف �ي �ه��ا ال� �ظ ��روف امل ��ائ �م ��ة ل�ل��رب�ي��ة
اإليمانية ،لتزكية النفس ،لاهتداء بهدى الله
«سبحانه وتعاىل»

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األحد

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

 3رمضان 1443هـ |  4ابريل 2022م | العدد  16 | 2254صفحة

هل يكون شهر رمضان
محطة لراحة األنفس؟

شركة النفط:

التحالف يفرج عن سفينة مازوت
ويواصل احتجاز  3سفن وقود

أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط ال ـي ـم ـن ـي ــة ،يـ ــوم امـ ــس  ،أن س ـف ـي ـنــة امل ـ ــازوت
"سيباندر سافري" وصلت إىل غاطس ميناء الحديدة بعد احتجازها
ملدة قاربت ثاثة أشهر ،فيما التزال  3سفن بنزين إسعافيه محتجزة
يف منطقة احتجاز العدوان.
وقال املتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى املتوكل،
يف منشور عىل تويرت :وصلت إىل غاطس ميناء الحديدة سفينة املازوت
"سيباندر سافري"بعد احتجازها ملدة 88يوماً.
وأوض ــح املـتــوكــل أن تـحــالــف ال ـعــدوان الي ــزال يـحـتـجــز  3سـفــن بنزين
اسعافية يف منطقة احتجاز التحالف قبالة جيزان ،معربا عن أمله من
املبعوث األممي ،هانس غروندبرغ ،بــاإلســراع يف تنفيذ اتفاق الهدنة
املعلنة وتحريك باقي السفن إىل ميناء الـحــديــدة للتخفيف مــن ِحــدة
أزمة الوقود.

مباحثات إيرانية عمانية تؤكد على ضرورة
الرف ــع الكامل للحص ـ ــار ع ــن اليمـ ــن
أج ــرى وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــراين حـســني أمــري عبد
ال ـل ـه ـي ــان ،م ـبــاح ـثــات هــات ـف ـيــة ،م ــع وزيـ ــر خــارج ـيــة
سـلـطـنــة ع ـمــان ب ــدر بــن حـمــد الـبــوسـعـيــدي ،حــول
بعض القضايا الثنائية واإلقليمية والــدولـيــة ذات
االهـتـمــام املـشــرتك ،بما يف ذلــك اقــرار وقــف إطــاق
النار يف اليمن ومفاوضات فيينا.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة ت ـس ـن ـي ــم الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ــأنـ ـبـ ــاء عــن
ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان ،ق ــول ــه" :امل ـه ــم اآلن ال ــرف ــع ال ـكــامــل
للحصار اإلنساين بالتوازي مع استمرار وقف إطاق
ال ـن ــار ،كــذلــك مــن امل ـهــم لـلـغــايــة يف الــوقــت الــراهــن
إرسال مساعدات إنسانية إىل الشعب اليمني".

وهنأ عبد اللهيان ،نظريه العماين وسلطنة عمان
حكومة وشعباً بحلول شهر رمضان املبارك ..معربا
عــن أمـلــه يف اس ـت ـمــرار وق ــف إط ــاق ال ـنــار يف الـيـمــن
بشكل دائم ،وأعرب عن تقديره لدور عمان البناء
يف هذا الصدد.
وبـشــأن مـفــاوضــات فيينا ،انتقد وزيــر الخارجية
اإلي ــراين إع ــادة ف ــرض أمــريـكــا عـقــوبــات عــىل بعض
األف ــراد والـشــركــات اإليــرانـيــة ،وأش ــار إىل أن بــاده
مـسـتـعــدة الت ـف ــاق جـيــد وم ـس ـت ــدام ،لـكــن الـجــانــب
ً
مسؤوال
األمرييك ،من خال بعض االطماع ،كان
بشكل مباشر عن إطالة أمد املفاوضات حتى اآلن.

بدوره هنأ وزير خارجية عمان يف هذه املباحثات
ال ـه ــات ـف ـي ــة ،إي ـ ــران ح ـك ــوم ــة وش ـع ـب ــا ب ـح ـل ــول شـهــر
رمـ ـض ــان امل ـ ـبـ ــارك ،ورح ـ ــب ب ــوق ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار يف
اليمن ،وشكر إيــران عىل دورهــا وجهودها يف هذا
الصدد.
وأعرب عن أمله يف أن يؤدي هذا األمر اىل توفري
االرض ـي ــة ال ــازم ــة لـلـمـحــادثــات بــني كــافــة األط ــراف
اليمنية وإعادة فتح حدود هذا البلد.
واتـ ـف ــق وزيـ ـ ــرا خ ــارج ـي ــة ال ـب ـل ــدي ــن ع ــىل م ــواص ـل ــة
امل ـش ــاورات ال ـجــاريــة ح ــول الـقـضــايــا امل ـطــروحــة عىل
جدول أعمال البلدين.

وكيل أول محافظة مارب يزور
املرابطني في جبهة صرواح

زار وكـيــل أول مـحــافـظــة مــأرب مـحـمــد مـحـســن عـلــوان  ،املــرابـطــني من
أبطال الجيش واللجان الشعبية يف ذنة والروضة والبلق بجبهة صرواح.
ونـقــل الــوكـيــل عـلــوان إىل املــرابـطــني تـهــاين وتــربيـكــات قـيــادة املحافظة
باليوم الوطني للصمود وحلول شهر رمضان  ..مثمنا صمود املرابطني
يف مواقع العزة والكرامة بجبهات املحافظة وماحققوه من إنتصارات
ضد قوى العدوان واملرتزقة.
ولفت إىل أن الزيارة تأيت ملشاركة األبطال أجواء رمضان يف ميادين
وســاحــات الــوغــى  ..مـشــريا إىل أن ربــاطـهــم يف الجبهات ،خــال الشهر
الكريم من أفضل أعمال الجهاد.
بدورهم ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية زيارة وكيل املحافظة ..
مجددين العهد والوالء لله والوطن والقيادة باستعدادهم للتضحية
دفاعاً عن األرض والعرض والحرية والسيادة الوطنية.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

ون ـح ــن ن ـع ـيــش ال ـن ـف ـحــات ال ــروح ــان ـي ــة واإلي ـم ــان ـي ــة ل ـش ـهــر رم ـضــان
املبارك الذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار يجب
علينا كيمنيني مسلمني أن نستشعر عظمة هذا الشهر الكريم من
خــال اسـتـشـعــارنــا لعظمة الـخــالــق سـبـحــانــه وتـعــاىل والـخــوف منه
وإنه لفضل ورحمة أن بلغنا شهر رمضان الفضيل الذي جاء حاما
معه الفرج وبشارات تحقيق السام وإنهاء العدوان الظالم عىل
اليمن بــإذن الـلــه تـعــاىل وتقوية الــروابــط األخــويــة والـتـقــرب اىل الله
بالطاعات وفعل الخريات سائلني الله أن يعيننا عىل صيامه وقيامه
بالوجه األكمل الذي يرضيه وأن يغفر لنا ويعفو عن زالتنا وتقصرينا
ويرفع عنا الباء والغاء والوباء و يوفقنا إىل ما يحبه ويرضاه وأن
نستشعر كذلك يف هذا الشهر املبارك خطورة ما يقوم به البعض
مــن أع ـمــال لــم تـقـتـصــر عــىل خـلــق ع ــداوات فـيـمــا بــني أب ـنــاء الـشـعــب
الواحد وإيغال الصدور بالحقد والغل ضد من نختلف معه فكراً
وسياسة ومذهباً وإنما وصلت درجة العداوة التي نكنها لبعضنا
حد قتل األنفس الربيئة وإراقــة الــدم الحرام وسفكه يف كل مكان
يوميا وكــأن من يقومون بهذا العمل الشنيع يتقربون به إىل الله
ليمنحهم مقابله الحسنات ويدخلهم الجنة وقد ربما يعتقد من
ً
يقوم بمثل هذا الفعل املحرم شرعا واملُجرم قانوناً ُ
فعا
وعرفاً أنه
يعبد الله بدماء األبرياء نتيجة للتعبئة الخاطئة التي يتلقاها من
أطــراف محسوبني عــىل الــديــن كعلماء هدفهم العمل عــىل تفرقة
األمة وزعزعة أمنها واستقرارها بفتاواهم التي يكيّفون لها النصوص
الدينية بحسب أهوائهم لتكون ّ
معربة عن توجهاتهم الخاطئة وهي
أطــراف تجرد فكرها مــن كــل القيم
ال ــدي ـن ـي ــة واألخـ ــاقـ ـيـ ــة واإلن ـس ــان ـي ــة
ولـ ــم ت ـك ـت ــف ب ــذل ــك ف ـح ـس ــب وإن ـم ــا
وقـ ـ ـفـ ـ ــت إىل جـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان
ال ـ ـظ ـ ــال ـ ــم عـ ـ ــىل ال ـ ـي ـ ـم ـ ــن وشـ ـعـ ـب ــه
وش ــرع ـن ـت ــه ف ـق ـه ـيــا م ـج ـي ــزة بــذلــك
قـتــل الـشـيــوخ والـنـســاء واألطـفــال
وتــدمــري الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة بـمــا فـيـهــا
املساجد واملدارس واملصانع واآلثار
والجسور والطرقات .
وع ـل ـي ــه ن ـق ــول  :ل ـي ـكــن م ـع ـلــومــاً
لـ ـ ــدى ه ـ ـ ــؤالء ول ـ ـ ــدى ك ـ ــل الـ ـق ــوى
احمد الشريف
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت راي ــة
الـعــدوان ســواءً كــانــت يف الــداخــل
أو الـخــارج بمختلف اتجاهاتها الفكرية واملذهبية أنــه من الصعب
عىل أي طرف إلغاء الطرف اآلخر مهما كان مختلفاً معه ومهما كان
هذا الطرف السيايس أو ذاك مستنداً عىل نفوذ سلطوي أو شعبي
 ،وأن الجميع يجب أن يتعايشوا مع بعضهم البعض ويعرتف كل
منهم باآلخر وتكون املنافسة بينهم فقط عىل كسب ثقة الشعب
اليمني وخدمة قضاياه الوطنية وأن نجعل من شهر رمضان املبارك
مـحـطــة ملــراجـعــة أنـفـسـنــا وتـغـيــري مــا بــداخـلـهــا مــن أح ـقــاد وع ــداوات
وبغضاء بل وتطهريها مما علق فيها من أدران لتحل محلها روح
املـحـبــة والـتـســامــح والـصـفــح والــوئــام ألن مـســاحــة الـيـمــن أكــرب بكثري
من مساحة الخافات التي تكاد تعصف باألخضر واليابس والتي
جعلنا منها وكأنها هي كل الوطن وكل الشعب.
وحتى ال يظل كل طرف متمرتساً ملحاربة الطرف اآلخر العتقاده
أنــه منافس لــه أو أنــه سيؤثر عــىل شعبيته ونـفــوذه فإننا نحذر من
استمرار هذا النهج غري السوي وما سيرتتب عليه من عواقب وخيمة
لــن تصيب فـئــة معينة مــن الـنــاس وإنـمــا ستعم الجميع ولــن تزيد
ال ـطــرف املـسـتـهــدف أو املـغـضــوب عـلـيــه إال شـعـبـيــة وال ـت ـفــاف الـنــاس
حــولــه انـطــاقــاً مــن نـظــرتـهــم إلـيــه بــأنــه مـظـلــوم والـشــواهــد عــىل ذلــك
كثرية نعيشها اليوم واقعاً عىل األرض ونعتقد جازمني أن الطرف
الـسـيــايس ال ــذي ال يـعــرتف بــاآلخــر ويـعـمــل عــىل مـحــاربـتــه وافـتـعــال
املـشــاكــل لــه بـهــدف إزاح ـتــه عــن طــريـقــه وتــوجـيــه االتـهــامــات الباطلة
ً
وصوال إىل
إليه هو الطرف الفاشل والعاجز وغري الواثق من نفسه
كـســب ثـقــة الـشـعــب إليـصــالــه إىل الـحـكــم حـيـنـمــا يـحـصـحــص الـحــق
وتـجــرى االنـتـخــابــات الــربملــانـيــة والــرئــاسـيــة واملـجــالــس املـحـلـيــة وذلــك
لسبب بسيط وهو أنه ال يمتلك رؤية وال برنامجاً سياسياً يعرضه
عىل الشعب وينافس من خاله عىل ثقته  ،وأيضاً فإن هذا الطرف
الذي يلجأ إىل مثل هذا األسلوب أو النهج إللغاء اآلخر لم يؤمن بعد
بالديمقراطية وال بحرية تقبل اآلخر مهما كان متعارضاً مع توجهه.
صـحـيــح قــد يـعــود هــذا الـتـصــرف إىل أن هــذه األط ــراف تـعــودت يف
املايض عىل الهيمنة والسيطرة خدمة ملصالحها الخاصة عىل حساب
مـصــالــح الـشـعــب والــوطــن ولــذلــك فــإنـهــا تـنــزعــج مـمــن تــراه الـيــوم يف
الــوضــع الجديد قــد أصـبــح منافساً لها ويـقــف حــائـ ً
ـا دون فــرض ما
تريده بالقوة وعليه فليس أمام هذه القوى السياسية إال استيعاب
طـبـيـعــة واق ــع ال ـحــال ال ــذي أفــرزتــه املــرحـلــة الـحــالـيــة بـهــدف الـتـغـيــري
وقطع الطريق تماماً أمام عودة االستبداد والهيمنة من قبل طرف
واحد وأن تؤمن وتدرك جيداً أنه ال مجال أبداً إللغاء اآلخر وعدم
القبول به وأن التعايش السلمي بني كل القوى السياسية املختلفة
أصبح ضرورة حتمية وحقيقة مسلماً بها ومن يحاول فرض رأيه
الفردي سيكون ملفوظاً من قبل الشعب اليمني الذي شب أبناؤه
عن الطوق وأصبحوا يتمتعون بوعي وإدراك يميزون من خالهما
بني ما هو حق ومــا هو باطل وبــني من يعمل عىل خدمة املصلحة
الــوطـنـيــة الـعـلـيــا وم ــن يـسـخــرهــا وي ـجــريهــا لـصــالـحــه  ،وال ـح ـكــم هــو
صندوق االقرتاع الذي من خاله سيحصل الطرف السيايس املوثوق
به شعبياً عىل ثقة أبناء الشعب اليمني إليصاله إىل الحكم وحينها
سيكون الشعب هو املرجعية والوطن هو اإلطار الذي يتحرك داخله
هذا الطرف الذي با شك سيخضع للمحاسبة خال فرتة الحكم
املـحــددة لــه واملـنـصــوص عليها يف الــدسـتــور وعــىل أســاس مــا يقدمه
مــن خــدمــات للشعب والــوطــن سيتم التقييم لتجديد الثقة بــه أو
سحبها منه شعبياً  ،ويبقى التأكيد هنا بأنه مطلوب من الجميع
أن يــداف ـعــوا عــن س ـيــادة الــوطــن الـيـمـنــي واسـتـقــالــه وتـحــريــر ق ــراره
السيايس مــن الــوصــايــة الخارجية وأن يعملوا بــإخــاص بعيداً عن
املناكفات واملشاحنات واملصالح الضيقة األفق .
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