مصرع  20جنديًا سعوديًا بعمليات قنص يف جيزان وهجمات على مواقع العدو يف عسري
استشهاد وإصابة  16مواطنًا بينهم امرأتان بغارات للعدوان األمريكي السعودي على صعدة

قوافل كربى تنطلق من إب ومأرب دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية
الصماد خالل اجتماعه برؤساء الجامعات الحكومية:

ال بديل عن العمل املؤسسي والخضوع للقوانني فما بعد ديسمرب ليس كما قبله
يمخلاو ءاعبرألا
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قادة ألوية ورؤساء عمليات يف جبهة الساحل الغريب

سنحصـــدهم
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خالل احلملة
االنتخابية أظهر
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مواص ً
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مصرع وإصابة  7قياديني بارزين بني عشرات املرتزقة وتدمري  21آلية يف الساحل الغربي
 :ضرار الطيب
مع دخ�ول س�اعات الصب�اح األوىل ليوم
ٌ
عس�كرية
أم�س الثالث�اء ،أف�ادت مص�اد ُر
ِ
قوات الجيش واللجان
لصحيفة املسيرة ،أن
الشعبية تمكنت من تدمري وإعطاب ً 20
آلية
متنوعة م�ن آليات مرتزقة العدوان ،ش�مال
منطق�ة يختل بالس�احل الغرب�ي ملحافظة
تع�ز؛ لتأتي بعد ذلك أس�ماء قي�ادات كبرية
م�ن رصعى املرتزقة ،كان�وا بني عرشات من
أفرادهم القتىل ،وس�ط محرقة كربى ساقوا
أنفس�هم إليه�ا ،من خلال محاول�ة زحف
فاش�لة له�م هن�اك ،وقب�ل أن يتعاف�وا من
تلك املحرق�ة ،قامت قوات الجي�ش واللجان
ً
ً
وبرشية َ
إضافية،
مادي�ة
بتكبيدهم خس�ائ َر
بمديرية موزع ،يف اليوم نفسه.
ِ
ق�وات
فف�ي يختُ�ل ،أف�ادت املص�اد ُر أن
طرت ملحمةً
الجي�ش واللجان الش�عبية س� ّ
ً
ً
عنيف�ة
بطولي�ة ُكبرى ،وخاض�ت مع�ار َك
مرتز ُ
ق�ة
امت�دت لس�اعات ،حي�ث ح�اول
ِ
الع�دوان تعزي� َز قواته�م الزاحف�ة أكث َر من
مرة تح�ت غطاء جوي لطيران العدوان ،إال
ِ
وح�دات الجيش واللج�ان املرابطة هناك،
أن
أوقعته�م يف مصيدة ناري�ة مُح َكمة ،وقتلت
ٌ
ِ
قيادات ،كما
العرشات منهم ،بينهم
وجرحت
تمكن�ت خالل ذل�ك من تدمير وإعطاب 20
آلية متنوعة ،معظمُها تحمل مجامي َع منهم

سقطوا جَ ميعا ً بني قتيل وجريح.
حصا ُد الخسائر البرشية ملرتزقة العدوان
يف ذل�ك االنكس�ار ،تضمَّ َ
ٍ
قي�ادات ب�ارز ًة
�ن
ُ
بعضه�ا تحم� ُل ُرتَبا ً عس�كرية عالي�ة ،وقد
س�قط أولئك القيادي�ون إىل جانب العرشات
م�ن قتاله�م وجرحاه�م بنيران الجي�ش
واللج�ان ،وحصل�ت صحيف�ة املسيرة عىل
أس�ماء رصيعَ ني وخمس�ة جرح�ى من تلك
ٌ
ميدانية بأن
القيادات ،حيث أفادت مص�اد ُر
ُكالً من القي�ادي املرتزق عبدالسلام محمد
مجيل اليافع�ي املكنى (أبو نعي�م الحديدي)
والقيادي املرتزق رامي س�لطان س�الم نجل
القيادي املرتزق الشيخ س�لطان سالم ،لقيا

قتلى وجرحى من املرتزقة
وتدمري دبابتني يف جبهة
«الضباب» بتعز

 :تعز
لق�ي عد ٌد من مرتزق�ة العدوان الس�عودي األمريك�ي مصارعَ هم ،أمس
الثالثاء ،وأ ُ ِصيْب منهم آخرون ،وتم تدمري آليتني لهم ،بالتزامن انكس�ارات
متزامن�ة ،مُنيت بها قواتُهم يف عدد م�ن مناطق املواجهات بمدينة تعز وما
حولها.
وأف�اد مص�در ميدان�ي لصحيفة املسيرة ،أن وحدات الجي�ش واللجان
الش�عبية ،تمكنت أمس ،من كسر محاولة زحف جدي�دة ملرتزقة العدوان
باتجاه التبّة السوداء يف منطقة الضباب بمديرية صرب املوادم جنوبي مدينة
تعز ،حيث سقط عدد منهم بني قتيل وجريح بنريان الجيش واللجان ،بدون
أن يتمكنوا من تحقيق أي يشء.
وتزام�ن ذل�ك م�ع تدمير دبابتني له�م ،يف املنطق�ة نفس�ها ،بعمليتني
منفصلتين ،حي�ث أفادت املص�ادر أن قصفا ً مدفعيا ً عىل موقع الكس�ارة،
أَ َ
س�فـر عن تدمير دبابة ،فيما تم تدميرُ األ ُ ْ
خ َرى بص�اروخ موجَّ ه ما بني
موقعَ ي العمدان واملحضار.
ويف مديرية جبل حبيش ،جنوبَ املدينة ،س�قط عد ٌد من مرتزقة العدوان
ُ
قوات
بين قتي�ل وجريح ،خلال محاولة زحف فاش�لة له�م ،تصدَّت له�ا
الجيش واللجان الشعبية ،يف اليوم نفسه.

مرصعَ يهما بنريان الجيش واللجان الشعبية
خالل تلك املواجهات.
َ
خمس�ة
كم�ا تضمن�ت قائم�ة الجرحى،
أس�ماء لقيادات كبيرة يف صفوفه�م ،وهم
ُك ٌّل م�ن :القي�ادي املرتزق ف�اروق الخوالني
َ
ُ
رئي�س عمليات ما
رتب�ة عقيد وهو
(يحمل
يس�مى ألوي�ة تهام�ة) ،والقي�ادي املرت�زق
محم�د أحمد وحيش (مدي�ر القوى البرشي
ملا يس�مى ألوية تهامة) ،والقي�ادي املرتزق
وائل عام (يحمل رتب�ة رائد وهو قائد كتيبة
التعزي�زات لتلك األلوي�ة) ،والقيادي املرتزق
خالد مهدي (قائد عمليات ما يسمى الكتيبة
الثاني�ة) ،وكذا القيادي املرتزقة رائد الجبهي

وقت الح�ق من اليوم نفس�ه ،بتنفيذ هجوم
نوع�ي عىل عدد م�ن مواقع املرتزقة ش�مال
ُ
الوح�دات تل�ك
معس�كر خال�د ،واقتحم�ت
املواقع بشكل مباغت ،فاجأ عنارصَ املرتزقة
الذي�ن كانوا بداخله�ا وس�قطوا جَ ميعا ً بني
قتيل وجريح.
وتزامَ َ
�ن ذل�ك ،م�ع تدمري آلية عس�كرية
للمرتزقة جنوب جبل ريشان باملديرية ذاتها،
وذلك بواس�طة عبوة ناس�فة زرعتها وحد ُة
الهندسة العسكرية التابعة للجيش واللجان
الش�عبية ،باملنطق�ة؛ لتبل�غ بذل�ك حصيلة
اآلليات املدمَّ رة للمرتزقة يف جبهات الس�احل
الغربي 21 ،آلية ،يف يوم واحد.

(يعم�ل رتبة عقيد وهو قائد ما يس�مى لواء
العمالقة).
وتُ ِ
فص�حُ ال ُّرتَبُ العس�كرية ألولئك القادة
املرتزق�ة ،ع�ن أن
القتلى والرصع�ى م�ن
ِ
الخس�ائ َر التي تكبدتها ق�وى العدوان خالل
تل�ك املواجه�ات ،كان�ت فادحة ج�داً ،فمن
َ
يكون وراء تلك القيادات مجامي ُع
البديهي أن
ٌ
هائلة م�ن أف�راد املرتزقة وتعزي�زات كبري ٌة
من العتاد العس�كري ،وقد س�قط ُك ُّل ذلك يف
مرتزق إال مَ ن
محرق�ة كربى لم ينجُ منها أيُّ
ِ
فر هارباً.
أمَّ ا يف مح�ور مديرية م�وزع ،فقد قامت
ٌ
وح�دات م�ن الجي�ش واللجان الش�عبية ،يف

قنص جنديين سعوديين في نجران

مصرع عشرات املرتزقة بانكسارات متوالية وهجوم مضاد يف عسري وتدمري آلية سعودية يف جيزان
 :ما وراء الحدود
شهدت عد ٌد من محاور املواجهات يف جبهات
ً
ٍ
عس�كرية متنوعة
عملي�ات
م�ا وراء الح�دود،
ُ
قوات الجيش واللجان الش�عبية ،أمس
نفذتها
الثالثاء ،واس�تهدفت خاللها تجمعات ومواقع
جي�ش العدو الس�عودي واملرتزقة ،كما تمكنت
من كرس ع�دة زحوف�ات لهم ،وأ َ َ
س�فـرت تلك
العملي�ات عن مرصع وإصاب�ة عرشات منهم،
كما تم إعطاب آلية لهم.
مصادر عس�كرية أفادت لصحيفة املسرية،
أن ق�وات الجيش واللج�ان تمكنت ،أمس ،من
كسر عدة مح�اوالت زحف ،دف�ع فيها جيش
العدو الس�عودي بعشرات من املرتزق�ة ،عن َد
التب�اب الس�ود ُ
وقبال�ة منف�ذ عل�ب بمنطقة
عسري.
وكبدت ق�وات الجي�ش واللج�ان ،مجاميع
ً
مادية وبرشي�ة كبرية خالل
املرتزقة ،خس�ائ َر
كرس تلك الزحوفات ،والتي استمرت من مساء
أم�س األول إىل عرص أمس ،تح�ت غطاء جوي
مكثف لطريان العدوان بشتى أنواعه ،وأسهمت
ُ
خسائرهم ،حيث
املرتزقة يف مضاعفة
تعزيزات
ِ
ِ
ُ
ُقت�ل وأ ُ ِصيْب منه�م
العرشات ،فيم�ا تم تدمريُ
عتاد عسكري متنوع لهم.
وتضمن�ت العملي�ات قصف�ا ً مكثفا ً ش�نته
مدفعية الجيش واللجان عىل تجمعات املرتزقة
وتعزيزاته�م ُقبال�ة منفذ عل�ب ،حيث حققت
ٍ
إصابات مب�ارش ًة ودقيقة
الرضب�ات املدفعي�ة
أَ َ
سفـرت عن سقوط أعداد من القتىل والجرحى

يف صفوفهم.
وعق�ب انكس�ار تل�ك الزحوف�اتّ ،
نف�ذت
وح�دات الجي�ش واللج�ان الش�عبية ُهجوم�ا ً
ُ
ً
مض�ادا الحق�ت ب�ه بقاي�ا مرتزقة الع�دوان،
َ
الزح�ف منها،
واقتحم�ت املواق�ع التي حاولوا
وأكدت املصادر أن الهجوم أ َ َ
س�فـر عن سقوط
خسائ َر برشيةٍ إضافية يف صفوف املرتزقة.
ويف منطقة جيزان ،تم تدمريُ آلية عس�كرية
تابع�ة لجيش الع�دو الس�عودي ،وذل�ك خالل
قصف مدفعي مسدد استهدف موقع العريضة،
وأ َ َ
س�فـر عن س�قوط قتىل وجرحى من جنود
الع�دو الذي�ن كان�وا يف املوق�ع إىل جانب تدمري
اآللية.
كما رضب�ت مدفعي�ة الجي�ش واللجان ،يف

ٍ
تجمع�ات للجن�ود الس�عوديني
الوق�ت ذات�ه،
ً
محققة
يف موق�ع الضبع�ة بمنطق�ة نج�ران،
ٍ
إصاب�ات مب�ارش ًة ،أوقع�ت قتلى وجرح�ى يف
صفوفهم.
وإىل جانب ذلك ،أفاد للمسرية مصد ٌر يف وحدة
القناصة التابعة للجيش واللجان الش�عبية ،أن
جنديني س�عوديني لقيا مرصعَ يهم�ا بعمليتَي
ّ
العش�ة
قن�ص اس�تهدفتهما ،يف ُك ٍّل من مثلث
وموقع الرشفة بنجران ،يف اليوم ذاته.
باملقاب�ل ،قص�ف طيرا ُن األباتشي التاب� ُع
للع�دوان وادي جارة يف منطقة جي�زان ،بأكث َر
م�ن  11صاروخ�اً ،يف محاول�ة بائس�ة من�ه
ْ
يحقق
لتخفيف األرضار ع�ن جَ يش العدو ،ولم
من ذلك القصف أيَّ يشء.

مصرع قيادي من املرتزقة يف البيضاء وقنص  3يف صرواح
 :مأرب -البيضاء
ٌ
أربعة م�ن مرتزقة العدوان الس�عودي
لق�ي
األمريكي مصارعَ هم ،وبينهم قياديٌّ بارز ،خالل
ُ
قوات الجيش واللجان
عمليات عسكرية نفذتها
الش�عبية يف محافظتَي م�أرب والبيضاء ،أمس
الثالثاء.
وأف�اد لصحيف�ة املسيرة مص�د ٌر يف وح�دة

ً
القِ ن َ َ
ثالثة
اص�ة التابع�ة للجي�ش واللج�ان ،أن
م�ن مرتزقة الع�دوان ،لق�وا مصارعَ هم ،أمس،
َ
مناطق متفرقةٍ
بعمليات قنص اس�تهدفتهم يف
من جبهة مديرية رصواح.
ويف البيضاء ،لقي القيادي يف صفوف املرتزقة،
البراء أمين فرح�ان ،مرصعَ �ه بنيران الجيش
واللج�ان الش�عبية ،يف اليوم ذاته ،خلال عمليةٍ
عسكريةٍ بإحدى مناطق املواجهات يف املحافظة.
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خالل ترؤسه اجتماع ًا موسع ًا برؤساء الجامعات الحكومية

الرئيس :يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي مثاالً لالنسجام ولن نسمح إطالقاً أن يخدم كل طرف أجندته
 :صنعاء
أ َ َّكــ� َد صالح الصمّ �اد -رئيس املجلس
ُ
َ
مؤسسة
تكون
السيايس األعىل -أهمي َّة أن
التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي أُنموذجا ً
لالنس�جام وتغليب سيادة القانون وتقديم
اص ً
الربام�ج الفعال�ةَ ،
خ َّ
ــة أن مس�تقبل
اليم�ن َل�ن يك�ون إال على أي�دي الباحثني
واملختصني من أس�اتذة مختلف الجامعات
اليمنية.
َ
وناق َ
ُ
الرئي�س الصم�اد خلال
�ش
اجتماع�ه ،أم�س ،برؤس�اء الجامع�ات
الحكومية ،بحضور مدير مكتب الرئاس�ة
أحمد حامد ،ووزي�ر التعليم العايل والبحث
العلمي حسين حازب ،أوض�ا َع الجامعات
الحكومية َ
وسْي�رْ َ العمل فيها والصعوبات
التي تواجهها والسبل الكفيلة بتجاوزها.
كم�ا أ َ َّك� َد رضور َة العمل ب�روح الفريق
الواحد ،والتقيد باللوائح واألنظمة املن ّ
ظمة
َ
ُ
والتسلس�ل
وف�ق صالحيات�ه
للعم�لُ ،ك ٌّل

الهرم�ي ،كما أن عىل الجمي�ع إدرا َك أن ما
بعد أحداث ديسمرب ليس كما قبله».
وأضاف« :قبل األحداث ُك ّل طرف يحاول
خدم�ة أجندت�ه وه�ذا ما ل�م نس�مح به،
والي�وم لدى الجميع فرص�ة أكرب لإلصالح
ومحاربة الفساد» .موجها ً
ِ
قيادات الوزارة
والجامعات الحكومي�ة بااللتزام بالهياكل
املنظم�ة للعم�ل ،واملس�ئول املب�ارش عىل

الجمي�ع الوزي�ر بغ�ض النظ�ر ع�ن مَ �ن
يكون».
وخا َ
ُ
ط�بَ
الرئي�س الصمّ �اد ،املجتمعني
قائالً« :عليكم برتسيخ العمل املؤسيس وأن
تكون تبعيتك�م هي ل�وزارة التعليم العايل
وقيادتها ،ال تبعية للدائرة الرتبوية ألنصار
الل�ه وال للدائرة الرتبوية للمؤتمر الش�عبي
نبني دولة ومس�تقبالً
الع�ام ،إذا أردتم أن
َ

لكل اليمنيني بكل تنوعهم وتعدُّدهم ،وهي
فرص�ة لن تعوض ولن يرحم التأريخ أحداً،
ولن نسمح بأي انحراف أ َ ْو تقصري يف األداء
والقيام باملهام».
وقال «أنتم تمثل�ون التعليم العايل لبناء
جيل ذي كفاءة وخِ برة ،ولتواصلوا عملية
إصلاح التعليم العايل» ..منوّه�ا ً بما قدمه
الدكتو ُر عبدالله الش�امي م�ن إنجازات يف

خالل اجتماعه برؤساء المنظمات والوكاالت الدولية

في ختام فعاليات ذكرى الشهيد:

أبناء محافظة إب يرفدون الجبهات بقافلة غذائية ومالية كربى
 :إب
سّي�رّ أبنا ُء محافظة إب ،أمس
ً
ً
غذائي�ة كبرى؛
قافل�ة
الثالث�اء،
دعما ً للجبهات ,بمناس�بة اختتام
فعاليات الذكرى السنوية للشهيد.
وتضمن�ت القافلة ع�ددا ً كبريا ً
م�ن امل�واد الغذائي�ة املتنوع�ة
واألبق�ار وامل�وايش ,باإلضافة إىل
مبلغ م�ايل تج�اوز ثمانية ماليني
ريال.
ويف وقفة قبلية مس�لحة أثناء
تجهي�ز القافل�ة ,أ َ َّك� َد محاف�ظ
إب ،عبدالواح�د صلاح ،أن أبن�اء
املحافظ�ة س�بّاقون دوم�ا ً يف
ميادين الجهاد والنضال ،مشيرا ً
إىل أن ه�ذه القافل�ة الت�ي تع�د
َ
ضم�ن حمل�ة التعبئ�ة
الرابع�ة
العام�ة والتجني�د والثاني�ة خالل
ذك�رى الش�هيد ه�ي خيرُ داللة
على عطاء أبن�اء ه�ذه املحافظة
وحرصه�م على الوف�اء والبذل يف
س�بيل الوطن ودفاعا ً عن كرامته
وعزته واستقالله.
بدورهَ ،
أش�ا َد القيادي بأنصار
الله ،صالح حاجب ،بالدور البارز

عملي�ة إصلاح التعلي�م الع�ايل« ،وعليكم
املواصلة ومحاربة الفساد».
وأردف قائلاً «وال ب�د أن تكون�وا ي� َد
ً
خطة ،وتضعوا
الوزير ،وعليك�م أن تضعوا
ّات وتكون مزمَّ ً
فيها األو َلوي ِ
نة بثالثة أشهر
وتناقش�وها م�ع الوزي�ر إلقراره�ا ،وإذا
فش�لتم فس�يتم عملية التدوير لتبدعوا يف
أماكن أ ُ ْ
خ� َرى وتحققوا فيه�ا نجاحا ً أكرب
من مواقعكم الحالية».
م�ن جانبه ،ق�ال وزي�ر التعلي�م العايل
والبحث العلمي «لقد س�معنا درس�ا ً بليغا ً
م�ن األخ الرئيس ،وعلينا االلت�زام به ،ولن
َ
نتح�دث عن ما قبل  4ديس�مرب وس�نفتحُ
ً
صفحة جديد ًة».
وأض�اف «أمامن�ا فرصة لبن�اء التعليم
الع�ايل يف اليم�ن ،وس�نواصل اجتماعاتِن�ا
لتنفي�ذ توصيات الرئي�س» ..مؤ ّكدا ً أهمي َّة
بذل مزي� ٍد م�ن الجهود وتطوير مس�توى
األداء ،بم�ا يكف�ل التغل�ب على التحديات
الراهنة.

نائب وزير الخارجية يؤكد أن العدوان خلّف تداعيات
سلبية كبرية على حياة املواطنني ومعيشتهم
 :صنعاء

ال�ذي اضطلع ب�ه أبن�ا ُء إب ليس
فق�ط يف مج�ال رف�ض الع�دوان
ومرتزقته ،وإنم�ا أَيْضا ً يف التوجه
إىل جبه�ات الع�زة والشرف يف
مختل�ف الجبه�ات ،مؤ ّك�دا ً أن
بش�ائر النصر تل�وح يف األُف�ق
عىل ه�ذه القوى املس�تكربة التي
أركعه�ا املقات ُل اليمن�ي والصمود
األسطوري ألبناء هذا الشعب.
وألقى مس�ؤو ُل جبه�ة اإلمداد

باملحافظ�ة ،العقي�د محم�د
ً
كلم�ة لف�ت خالله�ا إىل
ه�ادي،
العطاء املس�تمر ألبناء املحافظة,
مش�يدا ً بموقف أ ُ َ
س�ـرة الش�هيد
ّ
خصصت
عبدالوهاب غلاب التي
تكالي�ف ع�رس الش�هيد لشراء
قافلة غذائية لزمالئه يف الجبهات,
يف رسالة قوية إىل دول العدوان.
ويف س�ياق املناس�بة أقي�م
يف املحافظ�ة الحف� ُل الختام�ي

الرس�مي لفعالي�ات الذك�رى
السنوية للشهيد ١٤٣٩هـ.
ويف الفعالي�ة ،ألق�ى محاف�ظ
ً
كلمة أثنى
إب عبدالواح�د صلاح
خالله�ا على األدوار والتضحيات
التي قدّمتها أ ُ َ
سـ ُر الشهداء والتي
س�تعمل الس�لطة املحلي�ة ُك َّل ما
يف وس�عها م�ن أج�ل االهتم�ام
به�م ورعايته�م؛ عرفان�ا ً ووفا ًء
للشهداء.

في وقفة قبلية مسلحة ألبناء ووجهاء المديرية:

أبناء حريب القراميش يقدمون قافلة غذائية كربى دعماً للمرابطني يف ميادين الشرف
 :مأرب

َق� َّد َم أبنا ُء مديرية حريب القراميش بمأرب،
ً
ً
غذائي�ة كبرى؛ دعم�ا ً
قافل�ة
أم�س الثالث�اء،
وإسنادا ً للمقاتلني يف ميادين البطولة والرشف.
ُ
القافلة التي قدَّمه�ا أهايل حريب القراميش
بمناس�بة الذكرى السنوية للشهيد احتوت عىل
كميات كبري ٍة من امل�واد الغذائية املتنوعة وعددٍ
ٍ
من األبقار واألغنام.
وأثنا َء تس�يري القافل�ة ،أقام أبن�ا ُء املديرية
ً
ً
ً
مس�لحة أ ّكدوا فيها االس�تمرا َر يف
قبلية
وقفة
رف�د الجبهات بامل�ال والرجال ,كما اس�تنكروا
فيها جرائ َم العدوان الوحش�ية التي بحق أبناء
الشعب اليمني.
وأش�اد القي�اديُّ بأنص�ار الل�ه ،ص�ادق
فلح�ان بتفاعُ ِل أبناء حري�ب القراميش ,مثمنا ً

َ
ومواقفه�م املرشّ ف�ة يف
جهودَه�م الجبَّ�ار َة
مواجهة العدوان ,وبتضحياتهم الجسيمة التي
يقدمونها يف سبيل الله والوطن.

هذا وق�د حضرَ َ يف الوقفة عد ٌد من املش�ايخ
والش�خصيات االجتماعي�ة وجم� ٌع غفيرٌ من
أبناء مديرية حريب القراميش.

َ
الع�دوان األمريكي
أ َ َّكــ� َد نائ�بُ وزي�ر الخارجي�ة ،حسين الع�زي ،أن
ً
ٍ
سلبية كبري ًة عىل حياة املواطنني ومعيشتهم ،وذلك
تداعيات
السعودي خ ّلف
من خالل استهدافه املمنهج لالقتصاد الوطني والحركة التجارية والتالعب
بالعُ ملة الوطنية ،يف محاولة منه الستهداف قوت املواطنني وأرزاقهم.
جاء ذلك أثناء اجتماع موس�ع عُ قد برئاس�ة نائب وزي�ر الخارجية ض َّم
ّ
املتخصصة التابع�ة لألمم املتحدة يف
رؤس�ا َء املنظم�ات الدولية وال�وكاالت
العاصمة صنعاء.
ويف االجتماع ،أش�ار نائبُ الوزير إىل أنه بالرغم من الجُ هُ ود الكبرية التي
ُ
ُ
الدولية يف اليم�ن ،إال أنها ال تزا ُل دون مس�توى تطلعات
املنظم�ات
تبذُلُه�ا
وطم�وح الش�عب اليمني ،ال س�يما بعد مرور ثالث س�نوات م�ن العدوان
والحصار الشامل.
َ
حكوم�ة اإلنق�اذ ل�ن تأل� َو جُ ه�دا ً يف تقدي�م كافة
وج�دّد التأكي� َد ب�أن
التس�هيالت الالزم�ة ألداء ه�ذه املنظمات ملهامه�ا ،وأن ذلك يأت�ي يف إطار
توجيه�ات صارمة وواضحة من قيادة الدول�ة ،ممثلة باألخ صالح الصماد
رئيس املجلس السيايس األعىل.

انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يصيب  4أطفال في حجة:

استشهاد وإصابة  16مدنياً بينهم امرأتان بغارات
العدوان األمريكي السعودي يف صعدة وعمران
 :متابعات

استش�هد  10مواطنني ،وأ ُ ِصيْب  4آخ�رون ،بينهم امرأتان ،جراء
غارات لطيران العدوان األمريكي الس�عودي عىل محافظتي صعدة
ُ
أربعة أطفال جراء انفجار قنبلة
وعمران ،أمس الثالثاء ،فيما أ ُ ِصيْب
عُ نقودية من مخلفات العدوان بمحافظة حجة ،أمس األول.
وق�ال مصدر محيل بعم�ران ،إن  9مواطنني استش�هدوا وأ ُ ِصيْبَ
 3آخرون ،جراء غارات ش�نها طريان العدوان األمريكي الس�عودي،
مس�تهدفا ً س�يارات املواطنني عىل الطريق العام يف منطقة مجزعة
بالقفلة يف محافظة عمران.
ويف محافظ�ة صعدة ،ق�ال مصدر محلي :إن مواطنا ً استش�هد
وأ ُ ِصيْ�ب آخر ج�راء أربع غارات ش�نها طيران الع�دوان األمريكي
الس�عودي ،مستهدفا ً خيام البدو ال ُّرحَّ ل يف منطقة املهاذر بمديرية
س�حار .وأض�اف املصدر ،أن امرأتين أ ُ ِصيْبتا بغ�ارة جوية لطريان
العدوان األمريكي الس�عودي ،اس�تهدفت منطقة البقع�ة بمران يف
مديرية حيدان.
ُ
أربع�ة أطفال إث�ر انفجار قنبل�ة عنقودية
ويف الس�ياق ،أ ُ ِصيْ�ب
م�ن مخلفات العدوان بمنطقة الش�عاب يف مديرية عبس بمحافظة
حجة ،أمس األول ،نُقلوا عىل إثرها إىل املستشفى لتلقي العالج.

العدد
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محافظ عمران :تضحيات
الشهداء لن تذهب هدراً
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مؤسسة الشهداء بالعاصمة تختتم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد..

اللواء الرويشان :الشهداء ليسوا ذكرى سنوية نحتفل
بهم لكن هم من أناروا لنا الطريق نحو العزة والكرامة
 :صنعاء:

 :عمران:
أوض�ح فيصل جعمان – محاف ُ
ظ عمران ،أن إحيا َء ذكرى الش�هيد يأتي
َ
التصـدّي للغ�زاة واملعتدين،
عرفان�ا ً وتقدي�را ً للتضحيات التي قدموه�ا يف
مبينا ً أن تضحيات الشهداء لن تذهب هدرا.
ج�اء ذلك خلال مش�اركة يف اختتام فعاليات ذكرى الش�هيد الس�نوية
التي أقيمت تحت ش�عار «نح�و جبهاتنا ..وفاء لش�هدائنا» ،بحضور أمني
ع�ام املجلس املحيل للمحافظة صالح املخلوس ،وعدد من قيادات املحافظة
والشخصيات االجتماعية وأهايل الشهداء.
ويف االختتام ،أش�اد املحافظ جعمان بدور الش�هداء يف مواجهة العدوان
والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ويف الفعالي�ة ،ألقي�ت العديد م�ن الكلمات أ َ َّكدَت املواق�ف البطولية التي
اجرتحه�ا الش�هداء يف الدفاع عن الوط�ن وأهميّة وتخل�د ذكراهم العطرة،
داعية إىل رضورة االهتمام بأ ُ َ
سـر الشهداء وذويهم؛ وذلك تقديرا ً ووفا ًء ملن
ً
رخيصة يف سبيل الدفاع عن الوطن.
قدموا أرواحهم
ٌ
ع�روض مرسحية وأناش�يد وقصائد عربت عن املناس�بة
تخل�ل الحفل
وجس�دت أدوار الشهداء يف الدفاع عن الوطن ،وكذا تكريم الجهات الداعمة
ملؤسسة الشهداء.
يُذكر أن املحافظة ش�هدت عىل مدى أس�بوع فعاليات وافتتاحا ً ملعارض
صور الش�هداء وإقامة الن�دوات واملهرجان�ات وزيارات لروضات وأ ُ َ
س�ـر
سالل غذائية وهدايا أل ُ َ
سـر الشهداء.
وذوي الشهداء وتوزيع
ٍ

الذكرى السنوية للشهيد
يف ندوة ثقافية بالبيضاء
 :البيضاء:
ُ
ُ
ن ّ
املحلية بمحافظ�ة البيضاء ،أمس الثالثاء ،بالتنس�يق
الس�لطة
ظم�ت
مع الوحدة السياس�ية باملحافظة ،ندو ًة توعوية ثقافية بمناس�بة الذكرى
السنوية للشهيد.
ُ
ورقة عمل م�ن عضو القيادة القطرية لحزب
وقدم�ت خالل الندوة
البع�ث العرب�ي القومي ،الدكتور أحمد الش�يبة ،عّب�رّ ت عن تضحيات
األبطال وس�مو رشَ ف الشهادة يف س�بيل الدفاع عن الوطن ومقدراته،
ِ
البط�والت واالنتص�ارات يف مختلف الجبه�ات ،وما
كم�ا اس�تعرضت
يس�توجب م�ن املكون�ات السياس�ية واألح�زاب السير على دربهم
وتضحياتهم.
ولف�ت الدكت�ور الش�يبة ،إىل م�ا خ ّلف�ه الع�دوان م�ن دم�ار وقتل
للمواطنين ،يف ظل صمت دويل يُث ِب ُ
�ت املؤامر َة ضد اليمن واألمة العربية
ْ
واإلسلاَ مية.
م�ن جانب�ه ،أش�ار العالمة محم�د الس�قاف -عضو رابط�ة علماء
اليم�ن ،-يف ورق�ة العمل الثانية إىل واجب الش�هادة والجهاد للدفاع عن
األرض والع�رض ،وم�ا قام ب�ه العدوان من انتهاك س�افر لل�كل القيم
واألع�راف واملواثي�ق الدولية واإلن ْ َ
س�انية ،الفتا ً إىل مرتبة الش�هيد وعُ لو
منزلته يف الجنّة من خلال تضحيته الكبرية يف الذود عن حِ ياض الوطن
َ
والدور الذي يس�توجبُ
استنهاضه يف الدفاع عن الدين واألرض وحِ ماية
سيادة البلد.

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار
محالت الجوبي  -عمارة منازل السعداء-

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

أ َ َّكــ� َد اللوا ُء جالل الرويش�ان
نائ�بُ رئي�س ال�وزراء لش�ؤونالدف�اع واألم�ن ،-أن النصرَ ٍ
آت،
وأن تحال�ف الع�دوان ومرتزقت�ه
لن ينترصوا طامل�ا ورجال الرجال
كاألسود يف جبهات العزة والكرامة
يهبون أرواحهم فدا ًء للوطن.
وعاه�د الرويش�ان خلال
مش�اركته الفعالي�ة الختامي�ة
ملؤسسة الش�هداء لرعاية وتأهيل
أُ َ
س�ـر الش�هداء ،أم�س الثالث�اء
ُ
بصنع�اء ،أبنا َء وأ َ
س�ـ َر الش�هداء
بأنه ل�ن يه�دأ للجميع ب�ا ٌل حتى
ُ
يأخ�ذَ بثأرهم مهما ط�ال الزمان،
الفت�ا ً إىل التزام الحكوم�ة برعاية
أُ َ
سـر الش�هداء والجرحى وتلمُّ س
احتياجاتهم وأحوالهم املعيشية.
وَأ َ َش�ـا َر نائ�بُ رئي�س الوزراء
لش�ؤون الدف�اع واألم�ن ،إىل أن
الش�هدا َء ليس�وا ذك�رى س�نوية
نحتفل بهم ،لكن هم مَ ن أناروا لنا

َ
الطري�ق لنخط َو دربَهم نحو العزة
والكرام�ة يف الدف�اع ع�ن الوطن،
منوّها ً بدور أ ُ َ
س�ـر الشهداء الذين
ً
ِ
فل�ذات أكبادهم رخيصة يف
قدموا
سبيل الدفاع عن الوطن.
وحيّا الل�واء الرويش�ان الدو َر
البط�ويل ألبن�اء الجي�ش واللجان
الش�عبية املرابطين يف جبه�ات
العزة والكرامة ،داعيا ً املؤسس�ات
إىل تقديم الرعاية أل ُ َ
س�ـر الشهداء
والجرح�ى؛ وف�ا ًء مل�ا قدم�وه من
تضحيات.

م�ن جانبهَ ،ش� َّد َد ضي�ف الله
الش�امي  -رئي�س مجل�س إدارة
وكال�ة األنباء اليمنية س�بأ ،-عىل
أهميّة اضطلاع الجميع يف رعاية
أُ َ
سـر الشهداء؛ عرفانا ً بتضحيات
الش�هداء يف س�بيل الدف�اع ع�ن
ٌ
بي�ت
الوط�ن ،مضيف�اً :ال يوج�د
يف وطنن�ا الحبي�ب إال وق�د في�ه
ش�هيد أ َ ْو جري�ح ،مبين�ا ً أن�ه مع
هذه التضحي�ات لزا ٌم علينا تلمُّ ُ
س
أح�وال أبناء الش�هداء وأ ُ َ
س�ـرهم
وتلبية احتياجاتهم كأقل ما يمكن

عمله.
ودع�ا الش�امي ،التج�ا َر إىل
املس�اهمة يف رعاي�ة أبن�اء وذوي
الش�هداء ،الفت�ا ً إىل أن مس�ئولية
العناي�ة بالش�هداء مجتمعية وال
تقترص عىل الجهات الحكومية أ َ ْو
غريها من الجهات.
وألقي�ت يف الحفل كلمات أ َ َّكدَت
يف مجمله�ا أهمي َ
ّ�ة رعاية أ ُ َ
س�ـر
الش�هداء؛ وفا ًء وعرفان�ا ً ملا قدّمه
فل�ذات أكباده�م م�ن تضحي�ات
بأرواحه�م؛ دِ َفـاع�ا ً ع�ن الوط�ن
وعزته وكرامته.
ُ
ِ
املؤسس�ات
الكلم�ات
ودع�ت
املعنية الرس�مية واألهلية ورجال
األعم�ال إىل الوف�اء مع الش�هداء
الذي�ن ضحّ وا بأرواحهم يف س�بيل
الوطن من خالل رعاية أ ُ َ
س�ـرهم
وتلمّ �س احتياجاته�م يف مختلف
املجاالت.
وثمّ ن�ت الكلم�ات اهتم�ا َم
مؤسس�ة الش�هيد واملؤسس�ات
والجهات املعنية بم�ا قدّموا تجاه
أبناء وذوي الشهداء.

دشنت اليوم المفتوح لأليتام ونظمت زيارة إلى روضة الشهداء بشارع الخمسين..

مؤسسة الشعب االجتماعية تختتم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بأمانة العاصمة
 :صنعاء:
اختُتم�ت مؤسس�ة الش�عب
االجتماعية للتنمية ،أمس بالعاصمة
ُ
فعالي�ات الي�وم الرتفيهي
صنع�اء،
أل ُ َ
س�ـر وأبناء الش�هداء الذي تضمن
فعالي�ة ووجبة غداء وتوزيع سلال
غذائي�ة لعدد  440فردا ً بالتعاون مع
مؤسسة الشهداء.
وق�ال محم�د الجع�دي  -مدي�ر
املشاريع اإلن ْ َسانية يف املؤسسة :إن
ه�ذه اللفت�ة تأتي يف إط�ار الذكرى
الس�نوية للش�هيد؛ استش�عارا ً من
بع�ض م�ن
مؤسس�ة الش�عب لدوره�ا يف رد
ٍ
الجميل تجاه أ ُ َ
سـر وأبناء الشهداء الذين ضحوا
ً
رخيصة من أجل الدفاع عن الوطن،
بأرواحه�م
الفتا ً إىل أن املؤسس�ة س�تقدم املزيد من الدعم
أل ُ َ
سـر وأبناء الشهداء والجرحى.

م�ن جانب آخر ،نظمت مؤسس�ة الش�عب،
أمس ،بالتعاون مع مؤسسة جود الرحمن يوما ً
ترفيهيا ً لأليتام املكفولني من املؤسسة.
وأوض�ح أكرم باكر  -مدير عام املؤسس�ة ،أن
َ
ِ
تواص ُل إعطا َء األطفال األيتام املكفولني
املؤسسة
ُك َّل الرعاي�ة واالهتمام؛ تجس�يدا ً إلح�دى أهداف

املؤسس�ة يف كفالة األيت�ام وانطالقا ً
مما حث علي�ه الدين ْ
اإلسَل�اَ مي من
كفال�ة اليتي�م ،مبين�ا ً أن املؤسس�ة
ٍ
خدم�ات متكامل�ة لأليت�ام
تق�دم
املكفولين م�ن قبلها تش�مل اإليواء
والتعليم والغذاء واملصاريف واملالبس
والرتفيه.
ودع�ا باكر جمي� َع رج�ال املال
واألعم�ال إىل املس�اهمة يف دع�م
ورعاية أ ُ َ
سـر الشهداء كأقل واجب
يق�دم تج�اه تضحي�ات وعظم�ة
الشهداء األبرار الذي وهبوا حياتهم
لله والوطن.
إىل ذلك نظمت املؤسس�ة ،ي�وم أمس ،زيارة
إىل روضة الش�هداء يف ش�ارع الخمسين ،وكذا
زيارة املعرض املفتوح للشهداء من أفراد وزارة
الداخلي�ة بمَ ي�دان الس�بعني يف إط�ار الذك�رى
السنوية للشهيد.

رئيس مجلس القضاء ووزير العدل يتفقدان أسر الشهداء من منتسبي السلطة القضائية
:صنعاء:
ق�ال الق�ايض أحم�د يحي�ى
املتوكل  -رئي�س مجلس القضاء
األعلى :إن الش�هدا َء س� ّ
طروا
أس�ماءَهم يف صفح�ات التأريخ
بأح�رف م�ن ن�ور ،وإن مآث َرهم
وتضحياتِهم يف الدفاع عن العدالة
والوطن تُبقيهم مخلدين يف ذاكرة
الوط�نوضمائ�رأبنائ�ه.
ج�اء ذل�ك خلال زيارت�ه
التفقدي�ة ،أم�س الثالث�اء ،لعدد

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي

من أ ُ َ
سـر الش�هداء من منتسبي
الس�لطة القضائي�ة يف أمان�ة
العاصمة ،بحضور القايض أحمد
وزي�ر العدل،
عبدالل�ه عقب�ات –
ِ
حيث شملت الزيارة منز َل الشهيد
الق�ايض عبداإلله الكبسي وابنه
الشهيد حسني ،والشهيد القايض
عبداملل�ك املروني ،وابنه الش�هيد
يحيى ،وكان يف استقبالهما أوال ُد
الشهداء وأحفادُهم وإخوانهم.
وخالل الزي�ارة ،أوضح رئيس
القضاء األعىل ،أن جرائم العدوان

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:

َ
تتوقف إال
ومرتزقت�ه ال يمكن أن
بالنضال والتضحي�ة ومضاعفة
الجُ هُ �ود والتحَ ـ� ّرك الج�اد
واملس�ؤول يف التوعي�ة بأهميّ�ة
التحشيد ورفد الجبهات بالرجال
واملال والسالح.
من جانبه ،أ َ َّك َد الوزير عقبات،
أن الوف�ا َء للش�هداء يتجس�د يف
السير على دربه�م والتضحي�ة
بالغايل والنفيس حت�ى االنتصار
للوط�ن وط�رد الغ�زاة واملحتلني
م�ن ُك ّل شبر م�ن أرض اليم�ن،

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا

منوه�ا ً بالبط�والت والتضحيات
طرها ويس� ّ
التي س� ّ
طرها أبطال
الجي�ش واللج�ان الش�عبية يف
َ
والتصـدّي
الدف�اع ع�ن الوط�ن
للعدوان.
ج�رى خلال الزي�ارة تقدي�م
دروع؛ تعبريا ً عن الشكر والتقدير
أل ُ َ
س�ـر الش�هداء نظري م�ا قدمه
آباؤهم وأبناؤه�م وإخوانهم من
تضحيات؛ ف�دا ًء للوطن وتحقيق
َ
والتصـ�دّي للع�دوان
العدال�ة
ومرتزقته.

املقاالت املنشورة يف الصحيفة
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب
بالرضورة عن رأي الصحيفة
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بحضور نائ َبي رئيس الوزراء

مؤسسة الشهداء تختتم فعاليات الذكرى السنوية للشهيد
 :حسين الشدادي

ُ
مؤسس�ة الش�هداء لرعاي�ة
اختتم�ت
وتأهي�ل أ ُ َ
س�ـر الش�هداء ،أم�س بصنع�اء،
ِ
فعاليات الذكرى الس�نوية للشهيد ،بحضور
عدة وزراء بحكومة اإلنقاذ الوطني.
ويف حف�ل الخت�ام ،أ َ َّك� َد نائ�بُ رئي�س
الوزراء لش�ؤون الدفاع واألم�ن ،اللواء جالل
الرويش�ان ،أهمي َّة إحي�اء الذكرة الس�نوية
للش�هيد ..وق�ال «الش�هداء ليس�وا ذك�رى
س�نوية نحتفل به�م لكن هم من أن�اروا لنا
الطريق لنخط َو دربه�م نحو العزة والكرامة
يف الدفاع عن الوطن».
وأ َ َّكــ� َد الت�زا َم الحكوم�ة برعاية أ ُ َ
س�ـر
الش�هداء والجرح�ى وتلم�س احتياجاته�م
وأحوالهم املعيش�ية ..وأض�اف «نعاهد أبناء
وأ ُ َ
س�ـر الش�هداء أنه ل�ن يهدأ لن�ا باال حتى
نأخذ بثأرهم مهما طال الزمان».
وأعرب عن الش�كر والتقدير لكل من دعم
وساند أ ُ َ
سـر الش�هداء من القطاع الخاص..
منوّه�ا ً بدور أ ُ َ
س�ـر الش�هداء الذي�ن قدموا

ً
رخيصة يف س�بيل الدفاع عن
فلذات أكبادهم
الوطن.
ودعا املؤسسات إىل تقديم الرعاية بأ ُ َ
سـر
الش�هداء والجرح�ى؛ وف�ا ًء مل�ا قدم�وه من
تضحيات.

صحيفة املسرية حرضت الفعالية وأجرت
عددا ً من اللق�اءات حول أهميّ�ة إحياء هذه
املناسبة العظيمة.
ُ
رئيس مجل�س إدارة
م�ن جانب�هَ ،ش� َّد َد
وكال�ة األنباء اليمنية س�بأ رئي�س التحرير،

فعاليات ومعارض يف مديريات ذمار بمناسبة ذكرى
الشهيد وقافلة غذائية مقدمة من أسر الشهداء
 :ذمار
ُ
ُ
النس�ائية الثقافية العامة
الهيئة
أقامت
ً
ً
ُ
ٍّ
ٍ
فعالي�ات خطابية وفني�ة يف كل من مديرية
ضوران بقطاعاتها األربعة ,ويف مدينة ذمار
وبقرية امللحاء بمديرية الحداء وبقرية أفيق
بمديرية ميفعة عنس وبقرية عمد بمديرية
عن�س؛ وذل�ك بمناس�بة ذك�رى الش�هيد
للع�ام 1439هـ تحت ش�عار “عىل ُ
خ َ
طاكم
نميض”.
وخلال الفعالي�ات ،ألقي�ت العدي� ُد من
الكلم�ات أش�ارت إىل أهميّة تخلي�د األدوار
البطولي�ة للش�هداء الذي�ن بذلوا أنفس�هم
وأرواحه�م يف س�بيل الله ويف س�بيل حماية
أوطانهم وارتق�وا إىل جوار ربهم بعد أدائهم
واجبهم يف ساحات الرشف والعزة والكرامة.
الكلمات ْ
ُ
فض َل الشهداء ومنزلتَهم
وأكدت
العظيم�ة عن�د الل�ه ومكانته�م الرفيعة يف
ً
رخيصة
املجتمع؛ كونه�م قدموا أرواحَ ه�م
يف س�بيل الدف�اع ع�ن الوط�ن ,مش�يد ًة

محافظ لحج يزور عدداً من أسر شهداء املحافظة
 :صنعاء

زار محاف� ُ
ظ محافظ�ة لحج ،الش�يخ أحمد حم�ود جري�ب ،ومعه عدد م�ن القيادات
التنفيذي�ة واالجتماعي�ة يف املحافظة ،أمس االثنين ،يف العاصمة صنعاء ,عددا ً من أ ُ َ
س�ـر
وأهايل شهداء املحافظة الذين قدّموا أرواحَ هم؛ فدا ًء لهذا.
وخالل الزيارة ،أثنى املحافظ جريب عىل الش�هداء ،وأش�اد بدورهم البطويل يف مختلف
جبهات املحافظة؛ دِ َفـاعا ً عن األرض والعِ رض ,مؤكدا ً أن قياد َة محافظ لحج تض ُع أ ُ َ
س�ـ َر
وأهايل الش�هداء يف أو َلويّات اهتمامها ،مش�يدا ً بالتضحيات الجس�يمة التي قدّمتها أ ُ َ
سـ ُر
الشهداء يف سبيل الله والوطن.
س�ـ ُر ش�هداء محافظة عن عظيم ُ
من جانبها ،عبرّ ت أ ُ َ
ش�كرها للفتة الكريمة ,مؤكد ًة
ا ُمليضَ عىل نهج الشهداء األبرار.

مديرية القناوص تختتم مهرجان ذكرى الشهيد
وتدعو أبناء املجتمع إىل تقدير أسر الشهداء
بالتضحي�ات واملالح�م البطولي�ة الت�ي
س� ّ
طرها الش�هداء يف مختل�ف الجبهات يف
مواجهة قوى العدوان والدفاع عن الوطن.
مع�ار ُ
ض لصور الش�هداء
كم�ا افتُتحت
ِ
َّ
مجس�مات تعك�س ال�روحَ
احت�وت على
الجهادية التي يتمتع أبناء املناطق.

س الش�هداء
ويف س�ياق متصل ،قدمت أ ُ رَ ُ
بمنطق�ة أحلال بمديري�ة ض�وران آنس،
ً
ً
غذائية لرجال الرجال يف ميادين العزة
قافلة
والكرامة؛ وذلك تأكيدا ً منهم عىل مواصلتهم
الب�ذ َل والعط�ا َء وا ُملضيَ على درب أبنائهم
الشهداء العظماء.

رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة يقدم ذمته
املالية لهيئة مكافحة الفساد
 :صنعاء
ُ
رئيس الجهازقدّم علي يحيى العم�اد
املر َكزي للرقابة واملحاسبة ـ ،أمس الثالثاء،
إقرا َره ا َّ
ألو َل بالذم�ة املالية وإقرارات وكالء
الجه�از ،إىل الهيئة الوطني�ة العليا ملكافحة
الفس�اد؛ وذلك إعماال ً ألح�كام القانون رقم
( )30لس�نة 2006م بش�أن اإلقرار بالذمة
املالية.
ويف اللق�اء الذي عُ قد على هامش تقديم
إق�رار الذمة املالي�ة بالهيئة ،بحضور عضو
الهيئة رئي�س قطاع الذم�ة املالية املهندس
محم�د حم�ود الجائف�ي ،وعض�و الهيئ�ة
سليم الس�ياني ،وَعضو الهيئة رئيس قطاع
الترشيع�ات وتطوير النظ�م الدكتور محمد
محمد الغش�م ،وعضو الهيئ�ة رئيس قطاع
التح� ّري والتحقي�ق الدكت�ور مأمون أحمد

ضيف الله الشامي ،أهميّة اضطالع الجميع
يف رعاية أ ُ َ
سـر الش�هداء؛ عرفانا ً بتضحيات
الشهداء يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ٌ
بي�ت يف وطنن�ا الحبيب
وق�ال «ال يوج� ُد
إال وفي�ه الي�وم ش�هيد أ َ ْو جري�ح» ..مؤ ّكدا ً

على رضورة تلمّ �س أح�وال أبناء الش�هداء
وأ ُ َ
سـرهم وتلبية احتياجاتهم كأقل ما يمكن
عمله».
ودع�ا الش�امي التج�ا َر إىل املس�اهمة يف
رعاي�ة أبن�اء وذوي الش�هداء ..الفت�ا ً إىل أن
مس�ئولية العناي�ة بالش�هداء مجتمعية وال
تقترصُ عىل الجهات الحكومية أ َ ْو غريها من
الجهات.
وزي� ُر الرتبي�ة والتعلي�م األس�تاذ يحي�ى
الحوثي ،أش�ار من جانبه إىل رضورة الوفاء
مع أ ُ َ
س�ـر الش�هداء ومبادلة وفاء الش�هداء
اص ً
س�ـرهمَ ،
خ َّ
بالوفاء مع أ ُ َ
ــة أن الشهداء
العظم�اء ضحّ �وا بأرواحه�م من أج�ل البلد
والدي�ن والش�عب وم�ن أج�ل كرام�ة البلد،
ٌ
أحداث كبرية استش�هد من أجلها
وهذه كلها
نفي مع
الش�هداء ،والي�وم م�ن واجبن�ا أن َ
أُ َ
س�ـرهم وال يقتصر العمل عىل مؤسس�ة
الش�هداء التي نُحيي عملها وما تقو ُم به من
عمل عظيم يف مجال رعاية أ ُ َ
س�ـر الش�هداء،
َ
يك�ون ملختل�ف فئات
لك�ن نري�د أَيْض�ا ً أن
املجتمع دور يف هذا الجانب.

الش�امي ،أش�اد أعض�ا ُء الهيئ�ة بح�رص
رئيس الجهاز عىل التقيُّ�د بأحكام القانون
ومسا َرعته لتقديم إقراره بالذمة املالية.
ُ
رئي�س قطاع الذمة املالية بالهيئة:
وقال
إن ه�ذه الخط�وة تمثّ�ل األُنم�وذجَ لكاف�ة
املش�مولني بإق�رارات الذمة املالية ،س�وا ًء

يف أط�راف املنظومة الوطني�ة للنزاهة أ َ ْو يف
مختلف وحدات الجهاز اإلداري للدولة.
ُ
رئيس الجه�از املركزي
م�ن جانبه ،أ َ َّك� َد
َ
للرقابة واملحاس�بة ،أهميّ�ة التقيد بأحكام
قان�ون الذم�ة املالية من قبل املش�مولني يف
مختل�ف مراف�ق ووحدات الجه�از اإلداري؛
ك�ون إقرارات الذم�ة املالية تمث� ُل أح َد أبرز
أدوات الوقاية من الفس�اد ،مشريا ً إىل أهميّة
الجهاز والهيئة وأطراف
تعزيز الرشاكة بني ِ
املنظومة الوطنية للنزاهة يف الجهود الرامية
ملكافح�ة الفس�اد واس�تئصاله وتوحي�د
الرؤى واألهداف املشتركة؛ إعم�اال ً ألحكام
اتّفاقي�ة األم�م املتح�دة ملكافح�ة الفس�اد
ومنظومة الترشيع�ات الوطنية ذات الصلة
واالستراتيجية الوطني�ة ملكافحة الفس�اد
وبم�ا من ش�أنه حماية املال الع�ام وتوفري
امل�وارد الالزم�ة للدول�ة يف ظ�ل الظ�روف
االستثنائية التي يمر بها الوطن.

 :الحديدة
اختتم أبنا ُء مديرية القناوص بمحافظة
الحديدة مهرجانا ً كرنفالي�ا ً ثقافياً؛ إحيا ًء
لذك�رى الش�هيد الس�نوية ،ال�ذي اس�تمر
أسبوعا ً كامالً.
ويف املهرج�ان ال�ذي حضره ع�د ٌد من
قيادات السلطة املحلية والعلماء واملثقفني
وقي�ادات عس�كرية وأمني�ة ,أ َ َّك� َد أبن�ا ُء
مديرية القن�اوص عىل أهميّ�ة إحياء مثل

هذه املناس�بة العظيمة التي تشد املجتمع
نحو الجهاد يف سبيل الله والدفاع عن أرضه
وعِرضه وكرامته وعدم الخضوع والخنوع
ألع�داء اإلسلام ومنافقيه�م مهم�ا كانت
التضحيات.
ُ
كلمات الحارضين عىل رضورة
وشدّدت
رف�د الجبهات بامل�ال والرج�ال واالهتمام
بأ ُ َ
س�ـر الش�هداء ومواس�اتهم وتقديم يد
الع�ون لهم ,ودعوة املجتم�ع إىل احرتامهم
والرفع م�ن مكانتهم؛ من أجل خلق ثقافة
ُ
تعشق شهداءَها األبرار العظماء.
أُمَّ ة

فعالية ثقافية بمديرية صعدة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد

 :صعدة
ُ
ً
ً
ثقافية
فعالي�ة
مدين�ة صع�دة
أقام�ت
بمناس�بة الذكرى الس�نوية للشهيد ,تحت
شعار «وفا ًء لشهدائنا ..رفدا ً لجبهاتنا».
ويف الفعالية ،ألقيت العدي ُد من الكلمات
واملش�ا َركات الش�عرية واإلنش�ادية الت�ي
عَ بَّـ� َرت ع�ن عظم�ة وفض�ل الش�هداء
ومكانته�م يف نف�وس الن�اس ,والتي دعت

إىل االهتم�ام بأ ُ َ
س�ـر الش�هداء ورعايته�م
والوف�اء له�م واالنتصار لدمائهم والسير
على ُ
خ َ
طاه�م ودربهم ومواجَ ه�ة العدوان
حت�ى ينع� َم الش�عبُ بالع�زة والكرام�ة
واالستقرار.
ُ
الفعالي�ة محافِ � ُ
ظ املحافظ�ة،
حضر
محم�د جابر عوض ،ومدي�ر املديرية لطف
العواوي وع�دد من املس�ؤولني والرتبويني
وجمع من املواطنني.
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وكاالت دولية زارت جبهة نهم وقالت إن رغبة العدوان بدخول صنعاء «أضغاث أحالم»

إجماع عاملي على فشل العدوان على اليمن
 :إبراهيم السراجي:
على بُع�د أق�ل م�ن  50يوما ً على دخول
ُ
ناطق
العدوان على اليمن عامَ ه الرابع ،فيما
الع�دوان تركي املالك�ي يف مؤتمره الصحفي
«التحال�ف يأخذ وضعا ً
َ
أم�س األول يقول َّ
إن
دفاعيا ً يف الحدود السعودية مع اليمن».
أما التعثر امليداني يف جبهات الداخل فعزاه
ُ
ناط�ق الع�دوان إىل وج�ود «ألغ�ام أرضية»،
ٌ
ٌ
مخزية لتحالف ُ
يض ُّم يف جعبته
ذريع�ة
وهي
ً
دول�ة من أغن�ى ال�دول ماليا ً
أكث�ر م�ن 13
ُ
رصاخه
وأقواه�ا عس�كرياً ،قب�ل أن يواصل
داعي�ا ً املجتم� َع ال�دويل للتدخ�ل م�ن أج�ل
إيقاف الصواريخ الباليس�تية التي تستهدف
ٌ
ناطق باس�م دولة
الس�عودية ،فب�دا وكأن�ه
فقرية تتع�رض لعدوان تحال�ف دويل وليس
العكس.
وبخالف ما تروجه وس�ائل إعالم العدوان
ع�ن انتصارات ل�م تجد لنفس�ها مكانا ً عىل
َّ
ف�إن التعتي�م اإلعالمي
الخارط�ة امليداني�ة،
تجاه م�ا يح�دث يف اليمن بدأ يعط�ي نتائجَ
ً
ِ
وكربيات
عكس�ية ،ويجعل مراك َز الدراسات
الصحف والوكاالت الغربية تس�تنتج هزيمة
الع�دوان يف اليمن بش�كل بديه�ي ،فالعدوان
الذي زعم عىل مدى ثالثة أعوام أنه يحقق ُك ّل
يوم تقدما ً يف جبه�ة نهم ما يزال عالقا ً فيها
وما تزال صنعاء بعيد ًة عن أحالمه.
ِ
وكاالت األنب�اء الدولية
ذل�ك التعث ُّ ُر د ََف� َع
لزي�ارة جبه�ة نه�م؛ للوق�وف على هزيمة
الرتس�انة العاملية أمام املقاتل اليمني ،حيث
ُ
َ
مناطق س�يطرة
وكالة «فرانس برس»
زارت
املرتزق�ة هناك ،ونرشت تقريرا ً أش�ارت فيه
إىل أن «صنع�اء الواقعة على بُعد أقل من 50
ً
صعبة ،وهو ما
كلم م�ن منطقة نهم ال تزال

يس�لط األضواء عىل تعقي�دات النزاع اليمني
املتشابك”.
وتنق�ل الوكال�ة ع�ن الخبري يف الش�ؤون
اليمني�ة يف املجل�س األوروب�ي للعالق�ات
الخارجية ،آدم بارون :إن “جبال نهم الوعرة
تجع�ل التق�دم أمرا ً صعب�اً ،حتى بالنس�بة
للجي�وش الت�ي تمل� ُك كف�اء ًة تكنولوجي�ة
عالية” مضيفا ً أن “هذا ما يجعل من حدوث
تحوالت دراماتيكية يف الوقت الحايل أمرا ً غري
مرجح».
َ
مس�ألة التضاريس ليست وحدَها
غري أن
ً
مس�تحيلة على ق�وى
م�ا يجع�ل صنع�اء
الع�دوان ،حيث تنقل وكال�ة فرانس برس يف

التقري�ر ذاته ع�ن الباحثة املهتمة بالش�أن
اليمن�ي م�ن جامع�ة أوكس�فورد اليزابيث
كين�دال قوله�ا إن م�ا يجعل صنع�اء بعيدة
املن�ال عن قوى العدوان هو أن من وصفتهم
الحوثيني «لن يستسلموا بكل بساطة بغض
النظ�ر عن تف�وق القوة النارية الس�عودية.
إنه�ا مس�ألة رشف وث�أر ،غير مرتبط�ة
بالرضورة باملنطق العسكري”.
وتشير الوكال�ة إىل أن املحللني «يحذرون
من أن حل َم التحالف بدخول صنعاء قد يكون
أضغاث أحالم».
ومطل� َع الش�هر الج�اري زارت وكال�ة
«رويترز» الدولية جبهة نه�م أيضا ً ونرشت

تقريرا ً بدأته بالقول :إن «الحملة العسكرية
الت�ي تقودها الس�عودية وتحظى بدعم من
أس�لحة ومعلوم�ات مخابراتي�ة أمريكي�ة،
ٍ
انتكاس�ات ومخاط َر
منذ ثالثة أعوام تواجه
متعدد ًة وس� َ
ط صعوبات مس�تمرة يف حسم
املعركة مع الحوثيني».
وأضاف�ت الوكال�ة أن�ه «لم يع�د واضحا ً
كي�ف يمك�ن للتحال�ف دخول صنع�اء ولم
تتحرك الجبهة الرئيس�ية للقتال يف نهم عىل
مدى نحو عامني».
أم�ا الس�فريُ الربيطان�ي ل�دى اليمن�ي
«س�يمون شيركليف» الذي انته�ت مهمتُه
بتصعي�ده ملنص�ب رفي�ع يف الخارجي�ة

الربيطانية فقال يف خطاب نهاية الخدمة إنه
من الواضح جدا ً أن الح َّل العسكري يف اليمن
َ
يتحق�ق ،مضيف�ا ً أن «الصرا َع يف اليمن
ل�ن
س�ينتهي بتس�وية سياس�ية ،وذل�ك يعن�ي
باختصار الحوار مع الحوثيني”.
ُ
صحيف�ة
يف بريطاني�ا أيض�ا ً طالب�ت
الغاردي�ان يف تقرير أمس األول من الحكومة
الربيطانية الضغط عىل الس�عودية لالعرتاف
بفش�ل الح� ِّل العس�كري ورضورة َ
القب�ول
بالح�ل الس�يايس؛ كون اس�تمرار الحرب لم
ً
يعد يحقق نتائجَ
ميدانية باستثناء مضاعفة
معاناة املدنيني املحاصرَ ين واملع َّرضني لخطر
األوبئة واملجاعة.
وإىل فرنس�ا حي�ث عنون�ت صحيف�ة
«لومون�د» الش�هري افتتاحيتَه�ا مطل�ع
األسبوع الجاري «حرب اليمن :فشل التدخل
السعودي».
وقال�ت الصحيفة إنه «من خالل حملتهم
العس�كرية يف اليمن ،أراد زعما ُء الس�عودية
أن يُث ِبت�وا ب�أن بإمكانه�م هم فق�ط قيادة
سياس�تهم َ
الخ َّ
اص�ة يف املرب�ع التاب�ع له�م
(اليمن) ،والنتيجة كانت الفشل».
وأضاف�ت الصحيفة أنه «علاو ًة عىل ذلك
ُ
ُ
بعضه�ا بعض�ا ً يف الوقت
الجبه�ات
تس�حق
ُ
حكومة هادي -الذي ال يزال يف
ال�ذي ال تمل ُك
املنفى يف الرياض -أدنى سيطرة عىل البلد».
وختم�ت الصحيف�ة افتتاحيتَه�ا بالقول
ُ
الوق�ت لتذكير اململك�ة العربي�ة
«ح�ان
الس�عودية واإلم�ارات العربي�ة املتحدة بأن
تف�ر ُ
ض عليه�م إعاد َة
الح�ربَ على اليم�ن
ِ
َ
الري�اض س�يتحت ُّم عليها
إعماره�ا ،وب�أن
تحمُّ ل العبء الثقيل لجارتها املدمرة واملاليني
من البؤس�اء عىل حدودها على مدى العقود
القادمة».

مصرع  20جندياً سعودياً بعمليات قنص يف جيزان وهجمات على مواقع العدو السعودي يف عسري
 :يحيى الشامي:
تتضاعَ ُ
�ف خس�ائ ُر الجي�ش الس�عودي
َّ
ومرتزقته التي يتكبدُه�ا يف صحراء البُقع،
ِ
ُ
�ل محاوالته التق�دُّم يف الصحراء
مع
تواص ِ
إىل الشرق م�ن منف�ذ الخرضاء ،مس�جّ الً
ً
حصيل�ة كبير ًة م�ن الخس�ائر يف أوس�اط
قوات�ه البرشي�ة وعت�اده العس�كري ،يف
مقاب�ل ال يشء من اإلنج�ازات امليدانية عىل
األرض ،وق�د تجاوَ َز عد ُد مح�اوالت التقدم
والزحوفات عرش محاوالت خالل األس�بوع
مش�اركةٍ يف العملية
األخري ،وَوفقا ً ملصاد َر
ِ
ف�إن كافة املح�اوالت باءت بالفش�ل دون
تحقيق تقدم.
َ
رشق منف�ذ
ووقع�ت آخ� ُر الزحوف�ات
الخضراء ،وفيه�ا ش�ارك طيران العدوان
بسلس�لة غ�ارات اس�تهدفت مواقع وطرق
إمداد الجيش واللجان الش�عبية ،كما أكدت
املصاد ُر للمسيرة تدمري آليتني عس�كريتني
إحداهم�ا محمل�ة بمرتزق�ة الجي�ش
الس�عودي ،وقد أس�فر تدمريها عن مرصع
وج�رح جميع مَ �ن كانوا عىل متنه�ا ،فيما
نجح�ت وح�دة الهندس�ة وزراع�ة األلغام
يف اس�تهداف تجمّ ع�ا ً من مرتزق�ة الجيش
الس�عودي بتفجير عب�وة ناس�فة وس�ط
تجمعه�م رشق صحراء البقع ،وهو الكمني
ال�ذي أوق�ع العدي َد من القتلى والجرحى يف
صف�وف املرتزق�ة .فيم�ا اس�تهدف قصف
صاروخ�ي ومدفع�ي تجمع�ات املنافقين
يف أماك�ن متفرق�ة بصحراء البق�ع وقبالة
معس�كر البقع وقتلت القناصة منافقا ً من

مرتزق�ة الع�دوان رشق الصح�راء ،وأعلن
مصدر عسكري تدمريَ آلية عسكرية تابعة
ملرتزقة الجيش الس�عودي بعبوة ناسفة يف
صحراء البقع.
ِ
املواجه�ات والعملي�ات
على صعي� ِد

القتالية داخل املواقع العسكرية السعودية،
َ
يتواص ُل القص�ف املدفعي والصاروخي عىل
تجمعات ومراكز حرس الحدود الس�عودي،
حيث اس�تهدفت املدفعية تجمعات الجيش
الس�عودي يف الس�ديس والرشف�ة وعاودت

َ
القص�ف على املواق�ع ذاته�ا،
املدفعي�ة
ً
ٍ
إصابات داخل صفوف قوات العدو
محققة
الس�عودي ،فيم�ا قتل�ت القناص�ة جندي�ا ً
سعوديا ً يف موقع الرشفة.
ويف جيزان قتلت القناصة خمس�ة جنود

من جيش العدو السعودي يف موقع الحثرية
وجنديني آخري�ن يف قريتي املعنق وحامضة
ش�مال الخوب�ةُ ،
وقت�ل الجندي الس�عودي
الثام�ن قنص�ا ً يف قرية حامض�ة الجنوبية،
فيما ُقتل ثالثة جنود سعوديني يف قرية قوّى
َ
ليبلغ ع�د ُد جنود العدو
وموق�ع الفريض�ة؛
املقتولين يف عملي�ات قن�ص خلال الثالثة
َ
تسعة عرشَ جنديا ً سعودياً.
األيام األخرية
وتأت�ي عملي�ات القن�ص املتصاع�دة
بالتزام�ن م�ع قص�ف مدفع�ي اس�تهدف
تجمع�ات للجنود الس�عوديني يف قرية قوى
وَيف موق�ع ملحمة وقرية قم�ر وَيف الحثرية
وَقري�ة املعن�ق ويف مدرس�ة الغاوي�ة ،فيما
اس�تهدفت مدفعية الجيش واللجان جرافة
تابع�ة للجي�ش الس�عودي جن�وب جيزان،
ُ
وأعط�بَ
القص�ف املدفع�ي آلية عس�كرية
سعودية بعبوة ناسفة يف حامضة.
وكان مجاه�دو الجيش واللج�ان نفذوا
ً
ً
هجومي�ة على مواق�ع الجي�ش
عملي�ة
الس�عودي يف موقع املجازيع وقرية اللحج،
ويف العملية أحرق املقاتلون اليمنيون آليتني
عس�كريتني ،فيما س�قط قتلى وجرحى يف
صفوف القوات السعودية.
ويف عسري ،شن مجاهدو الجيش واللجان
الش�عبية عملي�ة هجومي�ة على مواق�ع
املنافقين يف تب�ة الخ�زان والقناصين ويف
العملية س�قط عدد من القتلى والجرحى،
وتكب�د جن�ود الع�دو خس�ائ َر يف األرواح
ِ
تجمعات
والعتاد ،وطاول القص�ف املدفعي
ومواق َع الجيش الس�عودي ومرتزقته ُقبالة
منفذ علب ويف رقابة الهنجر.
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خالل الحملة االنتخابية أظهر عداءًا كبيرًا للمسلمين مواصالً الحروب الصليبية

ترامب ..الوجه األمريكي ملعاداة اإلسالم
 :وائل شاري:

ع�دا ٌء كبيرٌ يحملُه الرؤس�ا ُء األمريكيون
ْ
لإلسلاَم واملسلمني ويمنّوا أنفسهم بل سعوا
إىل طمس الهُ وية ْ
اإلسلاَ مية وإبادَة املسلمني،
كثير م�ن ي�روج ويبرر أن ع�داء ترام�ب
ْ
لإلسَل�اَم دعاي�ة إعالمي�ة؛ م�ن أج�ل الفوز
بوالي�ة انتخاب�ات رئاس�ية جدي�دة أ َ ْو خالل
حملته انتخابات ليصل إىل البيت البيضاوي،
لكن�ه يف الحقيقة امتدا ٌد لع�داء تأريخي منذ
الق�دم ،وق�د رصح ب�ه الرئي�س األمريك�ي
الس�ابق جورج بوش االبن خالل غزو العراق
ُ
تخوض حربا ً صليبية مقدس�ة
بأن أمري�كا
ض�د املس�لمني عق�ب أح�داث  11س�بتمرب
التي دبرته�ا املخابرات األمريكية واملوس�اد
اإلرسائييل وبتنفيذ سعودي.
يعتبر الرئي�س األمريك�ي ترام�ب أب�رز
الرؤس�اء األمريكيين ال�ذي أظه�ر الوج� َه
األمريكي القبيح املعادي لإلسلام واملجاهر
بسعيه للقضاء عليه واستئصاله.
وخلال حملت�ه االنتخابية وجّ �ه ترامب
الكثريَ من اإلس�اءات والتهديدات للمسلمني
يف ُك ّل أنح�اء العال�م ،ليق�د َم بع�د توليه عىل
ٌ
إهان�ة ل�كل العالم اإلسلامي
خط�وة فيها
َ
الق�دس الرشيف
ولكل مس�لم ،حي�ث أعلن
ً
عاصمة إلرسائيل
وثاني الحرمين الرشيفني
َ
إعالن ترامب األول كان
املحتلة ،ولألس�ف إن
م�ن الري�اض بحض�ور عمالئه م�ن النظام
السعودي والكثري من الزعماء العرب.
الرئيس الحايل ألمري�كا دونالد ترامب من
أشد املعادين ْ
لإلسَل�اَم واملسلمني ،ويحمل يف
أضلعه حقدا ً وضغين�ة جمة ،ويعترب الحزب
الجمه�وري ال�ذي ينتم�ي إليه حزب�ا ً يمينيا ً
متطرف�اً ،ومعظ�م قادته من يه�ود أمريكا
والذين يحملون العدا َء ْ
لإلسلاَم ومن الداعمني
األساس�يني لدول�ة االحتلال الصهيون�ي،
فمن�ذ أول ظه�ور للرئيس ترام�ب يف حملته
االنتخابي�ة بتأريخ  7ديس�مرب  2015دعا يف
خط�اب متلف�ز نقلته كربى وس�ائل اإلعالم
األمريكي�ة إىل من�ع كام�ل وش�امل لدخول
املس�لمني إىل الواليات املتحدة ،مُضيفاً :ليس
لدين�ا خي�ار آخ�ر ،فاألمريكي�ون يكرهون
املسلمني مما يشكل خطراً ،داعيا ً إىل أن تظل
الحدود األمريكية مغلقة أمام املسلمني حتى
يتوصل نواب الش�عب إىل فهم واضح س�بب
الكراهية ،وهو ما فعله بعد فوزه بالرئاس�ة
إىل منع دخ�ول رعايا  7دول ْ
إسَل�اَ مية بينها
اليم�ن ،إىل الواليات املتحدة ،وهو ما يؤكد أن
األمر ليس مجرد دعاية انتخابية.
بدأ ترامب مشواره السيايس قبيل الولوج
إىل البيت األبيض بحملة عُ نرصية مقيتة ضد
املس�لمني يف أمري�كا م�ن املهاجري�ن العرب
واملس�لمني ،وحت�ى م�ن مس�لمي أمري�كا
َ
نفس�ها ،حي�ث واص�ل حملتَ�ه العُ
نرصي�ة
خلال االنتخاب�ات الرئاس�ية ضد ْ
اإلسَل�اَم،
فف�ي مناظرة تلفزيوني�ة بينه وبني هيالري
كلينتون يف  9س�بتمرب  2015قال «نعرف أن
رئيس�نا الحايل واح ٌد منهم ،ونعرف أنه ليس
أمريكيا ً حتى ،متى نتخلص منهم؟ ،يف اتهام
عنرصي ب�أن الرئيس األمريكي باراك أوباما
م�ن أص�ول مس�لمة هاج�رت م�ن أفريقيا
إىل أمري�كا ،وكذل�ك أثناء تجمّ �ع جماهريي
أم�ام منارصي�ه يف الحمل�ة االنتخابي�ة
بتأري�خ  20س�بتمرب  ،2015وأج�اب إىل عىل
س�ؤال لصحفية :هل س�تضع أحد املسلمني
األمريكيين يف إح�دى إدارات�ك أ َ ْو وزارت�ك؟
فأجاب :بالتأكيد ال.
الكثيرُ م�ن الترصيح�ات العنرصي�ة
واملعادي�ة ْ
لإلسَل�اَم أطلقه�ا ترام�ب خلال
حملت�ه االنتخابية؛ ليمي� َ
ط اللثا َم عن وجهه
املتط�رف الكاثوليك�ي ،فف�ي  30س�بتمرب
 ،2015يف مقابل�ة تلفزيونية مع قناة يس أن
أن األمريكي�ة ،أجاب عىل س�ؤال :هل تعتقد
أن املسلمني يمثلون مش�كلة؟ فقال «أعتقد

ً
ً
مش�كلة قطعاً» ،ويف
أن
رشيحة منهم تُعتبرَ ُ
 30نوفمبر  ،2015ق�ال يف اتص�ال هاتف�ي
مع قن�اة  MSNBKاألمريكي�ة« ،العديد من
املسلمني ال يحبوننا» ،ويف  25نوفمرب ،2015
قال يف خطاب ألقاه عىل منارصية يف الحملة
َ
مراقبة بعض املس�اجد»
االنتخابي�ة« ،أري�د
قاصدًا املساجد األمريكية.
واص�ل ترام�ب عنرصيته ضد املس�لمني
بش�ن أقوى ترصيح�ات معادي�ة ،ففي 20
نوفمرب  ،2015قال يف خطاب عىل منارصيه
يف الحمل�ة االنتخابية« ،عندم�ا انهار مركز
التج�ارة العامل�ي كن�ت أش�اهد م�ن مدينة
نيوج�ريس بينم�ا كان آالف األش�خاص
يهتف�ون فرحاً» قاص�دا ً املس�لمني ،ويف 24
نوفمرب  ،2015قال يف خطاب عىل منارصيه
يف الحمل�ة االنتخابي�ة :يجب حق�ا ً أن نكون
حذرين فيما يتعلق باملسلمني.
وب�دأ دونال�د ترام�ب يف الرتكي�ز على
املس�لمني املوجودي�ن يف الوالي�ات املتح�دة،
أمريكيين وغري أمريكيين ،وذل�ك بمراقبة
املس�اجد وإنش�اء قاع�دة بيانات لتس�جيل
املسلمني.
َ
وش َّ
�ن ترام�ب هجوم�ا ً على الالجئين
الس�وريني يف أوروب�ا ،وش�به توافده�م إىل
أوروب�ا ب�ـ «حص�ان ط�روادة» ،مشيرا ً إىل
أنهم متطرف�ون وإرهابي�ون ،ومن الصعب
عىل أجه�زة الهج�رة األوروبي�ة وَاألمريكية
الحص�ول عىل معلومات عن مايض الالجئني
الذين تستقبلهم الواليات املتحدة.
وكان ترام�ب قد وعد يف لق�اء جمعه مع
رئي�س وزراء االحتلال الصهيون�ي بنيامني
نتنياه�و بتأريخ  25س�بتمرب  ،2016أنه يف
ُ
حال انتخابه ّ
س�تعرتف
فإن الواليات املتحدة
بالق�دس عاصم�ة إلرسائي�ل يف إش�ارة إىل
انتق�ال كبير يف سياس�ة الوالي�ات املتحدة
إزاء ه�ذه القضية ،وخلال اجتماع دام أكثر
من س�اعة يف ب�رج ترام�ب يف نيويورك ،قال
ترامب لنتنياه�و ،إن الواليات املتحدة يف ظل
إدارته س�تعرتف بالقدس «عاصمة موحدة
إلرسائيل».
و دع�ا ترام�ب حلف�ا َء الوالي�ات املتحدة
األغني�اء مثل الس�عودية والع�راق إىل الدفع
مقاب�ل مزي�د م�ن اإلج�راءات الدفاعي�ة
األمريكي�ة ،وذل�ك يف مقابل�ة مع قن�اة «أن
ب�ي يس» بالقول« :س�وا ًء أحببن�ا ذلك أم لم
نحببه ،لدينا أش�خاص دعموا الس�عودية..
أن�ا ال أمان� ُع بذل�ك ولكنن�ا تكبدن�ا الكثير
م�ن املصاري�ف دون أن نحص�ل على يشء
باملقاب�ل ..عليه�م أن يدفع�وا لن�ا»« .وتابع
ترامب« :الس�بب الرئييس لدعمنا للسعودية
ه�و حاجتنا للنف�ط ،ولكنن�ا اآلن ال نحتاجُ
كثيرا ً إىل نفطه�م ،وبح�ال تغّي�رّ الحك�م
بأمريكا فقد ال نحت�اجُ نفطهم عىل اإلطالق
ويمكننا ترك اآلخرين يتصارعون حوله».
وق�ال ترام�ب أثن�اء مناظرت�ه الثالث�ة

وق�دّم ترام�ب وأعض�اء م�ن الح�زب
الجمه�وري  23مرشو َع قان�ون يف  18والية
أمريكي�ة خلال ع�ام  2017ملنع ممارس�ة
الرشيعة ْ
اإلسلاَ مية يف الواليات املتحدة ،ورأى
مراقبون أن هذه القوان َ
ني تعمل عىل تهميش
ونبذ الجالية املس�لمة ،وقد ت�م تمري ُر ثالثة
قانونين من القوانني التي تقدم بها معاونو
ترامب.
وَيعد ترامب عضوا ً ب�ارزا ً ومؤثرا ً وداعما ً
ْ
لإلسَل�اَم
رئيس�يا ً لحرك�ة «برث�ر» املعادية
ع�ددٍ
ري
كب
واملس�لمني ،واعتم�د ترامب عىل
ٍ
من األف�راد الذين اختارهم ليكونوا من كبار
ْ
لإلسلاَم ولديهم سجل
مستش�اريه املعادين

مثري للجدل ،ستيف بانون ،كبري اسرتاتيجيي
البيت األبيض الس�ابق ،كتب س�يناريو فيلم
حذَّ َر فيه من تحو ُِّل البالد إىل «واليات متحدة
ْ
إسلاَ مية» .وقد رأى مستشار األمن القومي،
لوق�ت وجي�ز ،ماي�كل فلين ،األيديولوجي�ا
ْ
اإلسلاَ مية «رسطانا ً خبيثا ً داخل ُك ّل املسلمني
ينبغي استئصاله».
إن ترصيح�ات ترام�ب ض�د املس�لمني ال
تح ّرك أي عِ ْرق ينبض بالحرية يف قادة الدول
ْ
واإلسَل�اَ مية املنبطحة ألمريكا ،فهو
العربية
عندم�ا يق�ول« :إنه�م جميع�ا ً يكرهوننا»،
ويك�رر دائم�ا ً يف بياناته الدعائي�ة أن هناك
ع�داو ًة أبدية بني ْ
اإلسَل�اَم والغ�رب ،نجدهم
يت�ودّدون إلي�ه لك�ي يحظ� َو بمباركت�ه
الشيطانية.
يجب أن تنتبه الشعوب العربية واملسلمة
م�ن خطاب�ات دونال�د ترام�ب املعادي�ة
ْ
لإلسَل�اَم ،فق�د أجّ ج�ت الكراهي�ة ومفهوم
ُ
مع�دالت جرائم
«اإلسلاموفوبيا» وَتزاي�دت
الكراهي�ة ض�د املس�لمني يف الغ�رب بع�د
خطاباته املعادية ضد ْ
اإلسلاَم.
ُ
الرئيس ترامب
تَبَــا ٍه غري مسبوق يعلنه
بعنرصيت�ه ويحتف�ي دائم�ا ً برشكائ�ه يف
األح�زاب اليميني�ة العنرصية داخ�ل أمريكا
أ َ ْو يف أوروب�ا ،وليس بالغري�ب أن تج َد حكا َم
ومس�ئويل العرب يهتمون برتام�ب ويولُونه
ق�درا ً عظيم�ا ً ب�ل يش�اركونه حروبَ�ه ضد
ً
ْ
نيابة
اإلسَل�اَم ويف أحيان كثيرة يخوضونها
عن�ه ،ويقدّم�ون النفق�ات الخيالي�ة الت�ي
تص� ُل إىل مئ�ات املليارات من ال�دوالرات عىل
شكل اس�تثمارات وصفقات أس�لحة وعقد
اتّفاقيات الحماية الدفاعية.

واألخيرة م�ع منافس�ته ع�ن الح�زب
الديمقراط�ي هيلاري كلينت�ون« :نح�ن يف
طريقن�ا لالنفصال عن الجمي�ع يف العالم...
أمامه�م صفق�ة القرن» ،.يف إش�ارة منه إىل
الصفق�ة التي عُ قدت بعد توليه الرئاس�ة يف
أمريكا بني السعودية ومرص وإرسائيل.
ألق�ى ترام�ب أو َل خط�اب له بع�د توليه
الرئاس�ة األمريكية بتأريخ  20يناير 2017؛
ليب�دأ بصفت�ه الجدي�دة كرئيس ،مش�واره
ْ
لإلسَل�اَم واملس�لمني
العنصري واملع�ادي
ومواصل�ة الح�رب الصليبي�ة الت�ي ذكره�ا
رئيس أمريكا الس�ابق جورج بوش االبن ،إذ
يعتربا من نفس الحزب الجمهوري املتطرف
ْ
لإلسَل�اَم
واملع�ادي
واملسلمني ،وقال إنه
س�يوّحد العالم ضد
ما وصف�ه «التطرف
ْ
اإلسلاَ مي» الذي قال
إن�ه س�يقيض عليه
ويُخل�ص العال�م
تعلن الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم ( 2018 )1بشأن
من�هَ ،وإن أمري�كا
تنفيذ خدمة أعمال نظافة مبنى الهيئة وملحقاته والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي  ،% 100وعلى
ل�ن تس�عى لف�رض
الراغبني باملشاركة يف هذه املناقصة التقدمُ بطلباتهم الخطية أثناء أوقات الدوام الرسمي إىل العناوين
أس�لوبها يف الحي�اة
التالية:
عىل ال�دول األ ُ ْ
خ َرى،
«الهيئة العامة للربيد والتوفري الربيدي – اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية – سكرتارية لجنة املناقصات /
وإنم�ا س�تحاول
الجراف  /شارع املطار» ،وذلك لشراء وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره ( )5000خمسة آالف ريال ال ترد.
أن تك�ون «مث�االً»
يُحتذى به.
 آخر موعد لبيع الوثائق هو تأريخ 2018/2/28م.وأض��������اف:
 يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحددة ومكتوب عليه اسمهنا
«اجتمعنا
الجهة واملشروع ورقم عملية الشراء واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
اليوم بصدد إصدار
 -1تقديم ضمان بنكي بنفس صيغة النموذج املحددة يف وثائق املناقصة أو شيك مقبول الدفع بمبلغ
م��رس��وم جديد
مقطوع ( )407.000أربعمائة وسبعة آالف ريال ،صالح ملدة مائة وعشرين يوماً من تأريخ فتح املظاريف
سيُسمع يف ُك�� ّل
مدينة ،ويف ُك�� ّل
صادر عن بنك داخل الجمهورية اليمنية ومعزّز من بنك مصرَّح له من قبل البنك املركزي اليمني غري
ٍ
عاصمة أجنبية ويف
مشروط وغري قابل لإللغاء.
ُك ّل قاعة سلطة ،من
 -2أن تكون فرتة سريان العطاء تسعني يوماً من تأريخ فتح املظاريف.
هذا اليوم فصاعداً،
 -3صورة من البطاقة الضريبية سارية املفعول.
أرضنا
ستحكم
 -4صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول.
رؤي��ة جديدة ،من
هذا اليوم فصاعدا ً
 -5صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول.
سيتمحور ُك ّل يشء
 -6صورة من شهادة التسجيل ألغراض الضريبة العامة على املبيعات.
حول ’أمريكا أوالً!
 -7صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.
أمريكا أوالً».
 -8صورة من شهادة السجل التجاري ساري املفعول.
وتابع« :سيُذكر
تُستثنَى الشركاتُ األجنبية من تقديم الشهادات والبطائق املشار إليها آنفاً ويُكتفى بتقديم الوثائق
يوم  20يناير عام
القانونية املؤهلة والصادرة عن البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.
 ،2017بأنه اليوم
صبَح الشعبُ
الذي أ َ ْ
آخر موعد لتقديم واستالم العطاءات الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم االثنني املوافق 2018/3/5م،
ّ
(األمريكي) حُ كا َم
َ
تُقبَل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد ،وستتم إعادتها بحالتها املسلّمة إىل أصحابها.
ولن
ه���ذه األم���ة من
سيتم فتحُ املظاريف يف نفس اليوم الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم االثنني املوافق 2018/3/5م
ج��دي��د» ،وتوجه
بتفويض
بمقر الهيئة املوضح أعاله بمكتب مدير عام الهيئة بحضور أصحاب العطاءات أو مَن يمثلهم
ٍ
للشعب
برسالة
رسمي موقّع ومختوم.
قائالً:
األمريكي،
يمكن للراغبني باملشاركة يف هذه املناقصة االطالعُ على وثائق املناقصة قبل شرائها وكذا زيارة املوقع
«ه��ذا يومكم .هذا
احتفالكم ،والواليات
خالل أوقات الدوام للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة  25يوماً من تأريخ نشر أول إعالن.
املتحدة األمريكية
واهلل ولي التوفيق..
هذه بلدكم».
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هل من عدوان
جديد ضد غزة؟
د .فايز أبو شمالة
ُ
ُ
العسكرية
املناورات
أثارت
اإلرسائيلي�ة األمريكي�ة غيرُ
املس�بوقة على ح�دود قطاع
َ
حفيظ�ة الن�اس ،وبات
غزة
الس�ؤا ُل ال�دارجُ يف ُك ّل زاوية
من زوايا املجتمع :هل هنالك
عدوا ٌن جدي ٌد ضد غزة؟.
مل�اذا تج�ري إرسائي�ل
مناوراتها العس�كرية بكافة
األس�لحة الربي�ة والجوي�ة
واملدرع�ات
والبحري�ة
واملدفعي�ة والتكنولوجي�ة يف
ُ
وبالقرب من حدود غزة؟ وهل صارت
هذه الفترة بالتحديد،
غزة من القوى العظمى ،لتحشد ضدها الجيوش اإلرسائيلية
واألمريكية؟.
حت�ى اآلن ال ترصي�ح من قريب أ َ ْو بعي�د ،وال تلميح حتى
ّ
القس�ام ،وال
اللحظ�ة من قادة حرك�ة حماس ،ومن كتائب
تهدي�د وال وَعي�د من ق�ادة املقاومة للجي�ش اإلرسائييل كما
ج�رت الع�ادة يف فترات س�ابقة ،وكأن ُك ّل ما يج�ري خلف
الح�دود م�ن تجهي�زات واس�تعدادات ومن�اورات وحش�ود
إرسائيلي�ة وأمريكي�ة ال يعن�ي املقاومة من قري�ب أ َ ْو بعيد،
باس�تثناء تجربة إطلاق ع�دة صواريخ من غ�زة إىل البحر،
تحدثت عنها األجهزة األمنية اإلرسائيلية.
عد ُم التح�دّث عن العدوان من قبل املقاومة الفلس�طينية
ال يعني المباالة املقاوم�ة ،وعدم اهتمامها ،وال يعني الرتهل
أ َ ْو الته�اون أ َ ْو إغم�اض العني أ َ ْو الجهل بم�ا يجري ،بمقدار
ما يعني ضبط النفس ،وتقدير املوقف بش�كل دقيق ،واتخاذ
القرار املناسب يف اللحظة املناسبة.
وحت�ى اآلن ،ف�إن ُك ّل ما صدر م�ن ترصيحات عن الحرب
ض�د غزة ،وعن اش�تعال الجبه�ة الجنوبية ه�ي ترصيحات
إرسائيلي�ة ،لم تبدأ بترصيح نتانياهو الذي حذر املقاومة من
أي مغام�رة ،وأكد على عدم نية الحكوم�ة اإلرسائيلية يف أي
مواجهة مع املقاوم�ة ،وهذا ما تطرق له جلعاد إردان ،وزير
األم�ن الداخيل الذي ح ّذر من نية املقاوم�ة يف اخرتاق الحدود
اإلرسائيلي�ة برا ً وبحرا ً وج�وا ً يف املرحلة القادمة ،وأن الجيش
اإلرسائييل عىل أهبة االستعداد.
ضم�ن الترصيح�ات اإلرسائيلي�ة التي تشير إىل خطورة
األوض�اع يف قطاع غزة ،واقرتابها م�ن حافة االنفجار جاءت
ترصيح�ات وزير االتص�االت يهودا كاتس ،ال�ذي اتهم وزير
الح�رب بإعاق�ة تحسين أح�وال الن�اس يف غزة ،مم�ا يهدد
باالنفج�ار ،وس�بق ذلك رئي�س لجن�ة الخارجي�ة واألمن يف
الكنيست آيف ديخرت ،الذي هدد بحرب غري مسبوقة عىل غزة،
عىل خالف ترصيح رئيس جهاز الش�اباك السابق آيف ديسكن
ال�ذي اته�م الحكوم�ة بالضع�ف ،وع�دم القدرة على اتخاذ
القرارات الحاسمة.
وس� َ
ط ه�ذه اللوح�ة الرسيالي�ة املعق�دة من التح� ّركات
امليداني�ة والترصيح�ات اإلرسائيلية ،إال أن ش�بحَ الحرب َلمَّ ا
يَ َزل بعيداً ،ف ُك ُّل الدالئل تشري إىل عدم وجود نية جدية للقيادة
السياس�ية اإلرسائيلية بالتورط يف حرب غري معلومة النتائج
ضد غزة ،إذ تأتي األولوية يف هذه املرحلة للجبهة الش�مالية،
كما أش�ار إىل ذلك رئيس األركان جابي ايزنكوت ،حني أ َ َّكــ َد
أن الع�دو األخطر على إرسائيل هو حزب الله ،ث�م إيران ،ثم
حركة حماس ،ولكن�ه أضاف :إن الجبهة األقرب لالش�تعال
رسيع�ا ً ه�ي جبهة غزة ،وهذا م�ا ال يرغب به ق�ادة الجيش
اإلرسائيلي أنفس�هم ،الذين اختربوا ق�درات املقاومة يف ثالث
حروب س�ابقة ،وهو ما تجم�ع عليه الحكوم�ة اإلرسائيلية
املتطرف�ة الت�ي ت�درك بحك�م الواق�ع أن ال فائدة سياس�ية
س�يجنيها الصهاينة من حرب جديدة ضد غزة ،وال قدرة لهم
على تغيري الواقع ،وقد يكون حال غزة املحارصة والش�اكية
م�ن العقوبات والعذاب هو األنس�ب ألعدائه�ا من محاربتها
بش�كل مبارش ،كما رصح بذلك وزير الح�رب ليربمان ،حني
قال :سنرتك غزة تتعذب من الحصار ومن عقوبات السلطة؛
حتى يخرج الناس يف غزة بأنفسهم ضد حركة حماس!.
فهل س�يخرج الن�اس يف غزة ض�د املقاومة ،أم س�يخرج
الناس وحماس مع�ا ً إىل الحدود مع دولة الصهاينة ،يف زحف
جماهريي عاصف ،يطالب بحق العودة إىل فلسطني ،ويطالب
املجتم�ع الدويل بتطبيق قرار 181؟ األي�ام القادمة تحمل لنا
الجواب.
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جنون أمريكا!!
محمد لواتي
ّ
جنّ�دت أميركا ُك َّل قوّاته�ا العس�كريَّة
ملواجه�ة األطلال يف بلاد األفغ�ان وبلاد
العراق ودول أ ُ ْ
خ َرى ،وتبعه�ا أراذ ُل القوم من
األعراب ،س�قطت يف الوحل وطلبت من إيران
مس�اعدتها للخ�روج من�ه ،يف الع�راق ،فهل
أمريكا به�ذا الفع�ل دولة عظم�ى؟ ..أم أنها
به�ذا الفعل مج� ّرد عني هاربة من األش�باح
إىل بلدان منتجة لألش�باح املؤمنة ،كما يقول
عنها التأريخ؟.
واض�حٌ أَلاَّ مجا َل للمقارنة بين مَ ن يمتلك
القوّة ويس�تعملها يف الظلم والظالم وبني مَ ن
يمتلك الروح والعقيدة ،ويس�لك ُ
سبُل التأريخ
يف ثنائي�ة موحّ دة ،الحري�ة أ َ ْو املقاومة ،وفق
مس�ار الش�هادة ..االعتق�اد األمريك�ي ومَ ن
تحال�ف معه من األوروبيني واألعراب ،اعتقاد
يق�و ُم عىل ازدواجية يف الخطاب والفهم وعىل
تناقض بني األمل واأللم ..أن البرشية – ربما-
وألول م�رة يف تأريخه�ا تواج�ه م�ن الداخ�ل
ب�أدوات ه�ي يف األس�اس صنع�ت للرفاهية،
واختزال املسافات ،هذه الظاهرة نتاج تطوّر
يف الزمن ،مث�ل ذلك التط�وّر الحاصل يف اآللة
ّ
س�خرة لخدم�ة اإلن ْ َس�ان ،ومَ �ن ي�دري قد
ا ُمل
تك�ون وس�يلة أ ُ ْ
خ َرى هي الس�بب يف االنهزام
الحضاري ألمّ �ة جعلت من نفس�ها فوق ُك ّل
االحتم�االت ،بما يف ذلك احتم�ال البقاء كقوّة
ضاربة وإىل األبد ،ناتج هذا اإليمان املبني عىل
الخيال املطلق والبُعد عن الواقعية السياسية
ا ُملطلقة هو نتاج أقوام قال عنهم القرآن أنهم
كانوا مفس�دين يف األرض ،وأنه�م تعالوا علوّ ا ً
كبيرا ً عن الفهم واألخذ بس�نن الحياة وظنّوا
أنه�م خالدون ،فأخذتهم الصيح�ة فأ َ ْ
صبَحوا
نادمين ،إن األوهام هي جزء م�ن التأريخ ال
محالة ولكنها جزء س�لبي ال يؤمّ ن للفرد أّي
غط�اء وال يُعطيه أيّ فعل يمكن االت ّكاء عليه
ساعة املواجهة.
بديه�ي أن الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
َ
وخ َّ
اصـ�ة م�ع دونال�د ترام�ب ق�د تجاوزت
ّ
وتوهمت مع هذا التجاوز أنها
ظلال التأريخ
ق�ادرة عىل توجي�ه القارات الخم�س باتجاه

الجن�ون ال�ذي تؤمن ب�ه ،إن مَ ن سياس�تها
الداخلي�ة املبنية على اللربالية املتوحّ ش�ة أ َ ْو
م�ن سياس�تها الخارجية القائم�ة عىل مبدأ
االستعباد للسياس�ات ا ُملناهِ ضة لعدوانيّتها،
ّ
ّ
التوه�م لطبيع�ة
توهم�ت ُك ّل ه�ذا
ربم�ا
التأري�خ األمريك�ي ،ال�ذي ّ
أس�س على مبدأ
اإلبادة الجماعية للش�عوب ،بداية من ش�عب
الهن�ود الحمر ،أ َ ْو ربم�ا ّ
توهمنا منها أن اآللة
العسكرية التي تمتلكها بإمكانها إسقاط ُكلّ
حس�ابات البرش من واقع التأريخ وجغرافية
ً
التوهمْ ،
ّ
حقيقة،
وإن بدا
األحداث ،غري أن هذا
ال يمكن�ه اإلفالت م�ن واقع الح�ال الحاصل
فيه.
إن الواق�ع يق�ول :إن أميركا بم�ا ح�دث
له�ا مؤخرا ً يف س�وريا عىل وج�ه الخصوص،
والرشق األوس�ط عىل وج�ه العموم هي مثل
بقي�ه دول العالم ،وأن االدّع�اء با ُملطلق يف ُك ّل
يشء ادّعاء ال معنى له ،بالنظر إىل قوّة الصني
وروسيا اآلن.
إذن اتجاهها باتج�اه بالد األفغان والعراق
وسوريا والتدمري الذي تقوم به اتجاه يعكس
األخطاء التأريخية األمريكية أكثر مما يعكس
أخط�اء اآلخري�ن يف فه�م عقلي�ة اإلره�اب
األمريكي ،لقد اتجهت أمريكا نحو فيتنام ذات
مرة بحثا ً ع�ن الضوء وعن املس�تقبل ،لكنها
حص�دت املل�ح يف نهاي�ة املط�اف ،وهي اآلن
تحص�ده من جدي�د بفعل الكراهي�ة ا ُملطلقة
واللا مح�دودة لها وعلى مس�توى القارات
الخمس ،ما هو أسوأ من امللح ،وتصنع بالتايل
الالأمن والال استقرار لها وللعالم أجمع ،فهل
يعني هذا أن نهاية أمريكا حضاريا ً عىل وشك
الحض�ور كم�ا يؤ ّك�د املف ّكر األمريك�ي نعوم
تش�و مسكي..؟ ،أم يعني أن العالم عىل وشك
التح�وّل باتج�اه الرصاع الدائ�م والال محدود
بين الثابت وا ُملتغيرّ  ،بين املجهول واملعلوم يف
عهد الرئيس ترامب؟.
االثنان واردان واالثن�ان تحكمهما طبيعة
واح�دة وباتج�اه واح�د ،طامل�ا أن األيام دول
بني الناس ،وأن الظلم ال اس�تقرار لها ،يقول
روبرت م�ايل نائب رئيس مجموع�ة األزمات
الدولية غري الحكومية للسياس�ات ”يف الوقت

ال�ذي يك�ون لدي�ك في�ه الكثري م�ن مصادر
التوتّ�ر والكثري م�ن التش�ابكات والكثري من
الكوارث اإلن ْ َس�انية ،يكون لدي�ك أيضا ً القليل
من الدبلوماسية» ،وما كان لرتامب املقاول ال
الس�يايس إال أن يقلبَ ُك ّل املفاهيم السياسية
ويصن�ع م�ن تغريدات�ه ُك ّل غاب�ات الخي�ال
الهولي�وودي ليس�كن فيها وكأنه�ا العظمة
الت�ي ال تم�وت ،وكان ق�راره بض� ّم الق�دس
عاصمة إلرسائيل بمثاب�ة الحفرة التي تدفن
فيها ُك ّل النفايات السياسية ،وأ َ ْ
صبَح الداخل
والخ�ارج يتس�اءل ع�ن أهداف�ه وم�ا يريده
بالتحديد ألمريكا وللعالم“.
ُ
ُ
الغربية تشيرُ إىل ّ
أن قرا َر ترامب
الصح�ف
يمك�ن أن يش� ّكل نهاي�ة الجه�ود األمريكية
لص�وغ اتف�اق سلام بين اإلرسائيليين
والفلسطينيني ،وتؤ ّكد ّ
أن قرار ترامب سيعزل
ُ
مجلة
الوالي�ات املتح�دة .وهو ما تؤ ّك�د عليه
فوري�ن بوليسي بقوله�ا «بمعزل عن ش�به
اإلجم�اع ال�دويل على معارض�ة ترام�ب من
قِ بَ�ل الزعم�اء الع�رب واألوروبيين وغريهم
من زعم�اء العالم الذين ح� ّذروا من العواقب
الوخيم�ة له�ذه الخطوة ،جاء ق�راره لينقلب
عىل  70عاما ً من السياسة األمريكية ،مقوّضا ً
املعايري الدولية األساسية التي حكمت عملية
السالم لعقود».
وتق�ول الواش�نطن بوس�ت« :إن خط�وة
ترامب بش�أن الق�دس تنطوي على مخاطر
كبيرة حي�ث إنه�ا ق�د تق�وّض السياس�ة
األمريكي�ة يف الرشق األوس�ط فضالً عن آمال
األمريكيني بلعب دور الوس�يط يف أية تس�وية
إض َ
إرسائيلي�ة فلس�طينيةَ ،
اف�ة إىل إثارته�ا
حالة من الس�خرية» ،فيما تذه�ب نيويورك
تايمز إىل القول «ترامب يبدو بمثابة «س�انتا
كل�وز» لليهود بع�د هذا الق�رار ،أما صحيفة
«لومون�د» فرتى «عزل�ة أمريكية يف ضوء هذا
القرار» ،واألكيد أن�ه حني تتآكل القناعة لدى
أي ش�خص تبرز االنتهازي�ة كمص�در مهم
للق�رار الفاحِ ش وتصير ُك ّل أوراق الحقيقة
كبرئ مع ّ
طلة والقوّة كنف�وذ وامتياز!! ..ومن
س�يئات التأريخ أال يصنع صان�ع القرار من
نفسه رجل التأريخ.

األطماع اإلماراتية في اليمن
محمد صالح حاتم
ُ
الدويلة ُ
ُ
ذات املس�احة الصغرية،
اإلم�ارات
ُ
والدويل�ة الت�ي ب�دون هوية وطني�ة ،وليس
ُ
فتأريخه�ا الذي ال
له�ا تأري�خ وال حض�ارة،
يتع�دى  40عَ اما ً منذ أن أنش�أها االس�تعمار
الربيطان�ي وأعل�ن عن ميلاد ه�ذا الكيان يف
جس�د الجزيرة العربي�ة ،فه�ذه الدويلة التي
لي�س لها موق�ع مهم أ َ ْو لديها ث�روات كبرية،
ومجتمعها الس�كاني يتكون م�ن أقليات من
عدة جنس�يات هنود وإيرانيني وإندونيس�يني
وبنغال ،باإلضافة للع�رب الذين ال يتجاوزون
صبَحت العبا ً
ما نس�بته  8%-7من السكان ،أ َ ْ
سياس�يا ً مهم�ا ً يف وطنن�ا العرب�ي واملنطقة،
خاصة بع�د أحداث عام 2011م أ َ ْو ما س�مي
(بالربيع العربي) وكذَل�ك أ َ ْ
صبَحت لها أطما ٌع
يف املنطقة.
فدويل�ة اإلم�ارات لها أطم�اع يف اليمن من
قب�ل العدوان عىل اليمن يف  26مارس 2015م،
فعينُه�ا على ع�دن ومينائه�ا؛ مل�ا يتمتع به
املين�اء من مكانة وأهميّة بني املوانئ العاملية،
فميناء ع�دن يعترب املين�اء الثان�ي عامليا ً من
حيث األهميّة نظرا ً ملوقعه االسرتاتيجي ،فهو
حلقة وصل بني قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا،
وقربه من مضيق باب املندب جعل منه ميناء
عاملي�اً ،فاإلم�ارات كم�ا نعلم تعتم�د اعتمادا ً
كليا ً عىل ميناء دب�ي والذي تملكه رشكة دبي
العاملي�ة ،وه�ذه الرشكة هي من تول�ت إدَا َرة
ميناء ع�دن يف عام 2008م بموج�ب اتفاقية

مع الحكومات السابقة ،وهي بهذه االتفاقية
عمل�ت على تعطيل عم�ل امليناء ،ول�م تعمل
على تحديثه وتطويره ،بحي�ث يفقد مكانته،
ويصبح توجه السفن والبواخر إىل ميناء دبي،
فلو اشتغل ميناء عدن لعطل ميناء دبي ،وهو
بهذا س�يحرم اإلمارات من دخل سنوي يقرب
من  300مليار دوالر.
فاإلمارات منذ بداية الع�دوان تعترب الدولة
الثاني�ة من حيث حجم املش�اركة يف التحالف
بع�د الس�عودية ،وما لم يك�ن يتوقعه أحد أن
اإلمارات ،ترس�ل بجنوده�ا إىل اليمن والتي ال
يتعدى عدد جيش�ها ،ع�دد أرسة يمنية ،فهذا
االنتح�ار اإلماراتي؛ بس�بب تحقي�ق أهدافها
وأطماعه�ا يف اليم�ن وه�و الس�يطرة على
الس�واحل اليمنية ومضيق باب املندب وميناء
عدن ،وه�ذا هو ما حدث من�ذ بداية العدوان،
فه�ا هي اإلم�ارات اليوم تس�يطر على عدن
والس�واحل اليمني�ة يف ب�اب املن�دب واملخ�اء
وجزي�رة س�قطرى وجزي�رة مي�ون وتقي�م
قواعد عس�كرية إماراتي�ة ظاهريا وهي تتبع
أس�يادهم ،فاملهمة التي أوكل�ت لإلمارات من
قب�ل من خ ّ
ط�ط ورشع للع�دوان والحروب يف
املنطقة هي الس�يطرة عىل السواحل واملوانئ
يف املنطق�ة ،يف جيبوت�ي وإرتريي�ا والصومال
والس�ودان واليمن وحتى السويس ،وذَلك عرب
إقامة قواعد عس�كرية أ َ ْو عرب التأجري لرشكة
دبي العاملية والتي تدي�ر معظم موانئ العالم
وَيف عدة قارات.
اإلم�ارات الي�وم تكرش ع�ن أنيابه�ا وتعلن

ع�ن أطماعها يف اليمن ،وتتبنى انفصال اليمن
عرب دعمها للمجلس االنتقايل الجنوبي بقيادة
الزبيدي ،وكذَلك إنشائها ودعمها لقوات النُخب
يف حرضم�وت وش�بوة وأبني ولح�ج والحزام
االمني يف عدن ،فهذه تشكيالت انفصالية وهو
نفس ما عملت�ه بريطانيا عندما احتلت اليمن
الجنوب�ي س�ابقا ،فهي لم تتمكن م�ن البقاء
تلك امل�دة الطويلة إلاّ عرب تقس�يم الجنوب إىل
سلطنات ومش�يخات وهو ما سهل لها البقاء
واإلمارات تنهج نفس النهج.
اإلمارات ل�ن تحقق أهدافه�ا وأطماعها يف
اليم�ن إلاّ باس�تهداف الوح�دة اليمنية ،وهي
أكبر خطر عىل النس�يج االجتماع�ي اليمني،
وعلى وحدتنا اليمنية ،وعلى تراثنا التأريخي
والحضاري من خالل تدمريه ونهبه يف جزيرة
سقطرى اليمنية ،وذَلك من خالل احتالل هذه
الجزي�رة ومحاولة تش�ويه والعب�ث بالتنوع
الحي�وي لهذه الجزيرة الن�ادرة ،والحديث عن
ض�م الجزي�رة لدويلة اإلمارات عرب اس�تفتاء
ألبنائه�ا ،وكذَل�ك إقام�ة قاع�دة عس�كرية
إماراتي�ة أمريكية ،وإنش�اء رشك�ة اتصاالت
تتب�ع اإلمارات يف ه�ذه الجزيرة وه�ذا تجاوز
وتَعَ ٍّد عىل السيادة اليمنية.
فعلين�ا العم�ل على َل� ِّم الص�ف والتكاتف
وتوحيد الجهود والحفاظ عىل الوحدة اليمنية
وتماس�ك الجبه�ة الداخلي�ة وا ُملضي قدم�ا ً
لتحري�ر املناط�ق املحتلة من قبل الس�عودية
واإلم�ارات ،حتى ن ُ ِ
فش� َل كام�ل مخططاتهم
وأطماعهم يف اليمن.

العدد
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صبيان بني أمية
ُ
يلعبن بنا
َّ
ال
محمد ناجي أحمد
م�ا يح�د ُ
ُث يف عدن لي�س رصاعا ً بين مكونات
ٌ
التحالف ،وإنما مرحلة من مراحل
استراتيجية الكي�ان الس�عودي
ودويالت محطات البنزين.
من�ذُ مفاوض�ات الجلاء يف
ُ
والس�عودية تري ُد
نوفمرب 1967م
َ
الجن�وبَ اليمن�ي َ
ط�وْ َع بَنانِه�ا
والش�مال مل َك يمينها؛ لهذا كانت
متواجدة أثناء مفاوضات الجبهة
القومية م�ع االنجلي�ز يف جنيف،
ومس�اندة النقالب  5نوفمرب 67م
يف الشمال.
 22ماي�و 1990م كان عاصفة
أحن�ت ل�ه غيظها ،واس�تمرت جاه�د ًة يف تفكيك
عُ � َراه ،وها هي تحي�ل اليمن إىل يمن�ات ،وحراب
اليمنيني يف نحور بعضهم بعضاً.
ُ
موقف الس�عودية واإلمارات م�ن وحدة اليمن
ً
كان واضح�ا يف ح�رب 1994م ،وه�و م�ا يذكره
املستش�ار حسين علي الحبيشي يف مذكرات�ه،
وري�اض نجيب الريس يف كتاب�ه (رياح الجنوب)،
وقته�ا َ
أقس� َم ب� ُن زايد أنه س�يعمَ ُل عىل تقس�يم

تتمات من الصفحة األخيرة ..

القدس ستبقى والكيان الغاصب زائل ال محالة
قبل مئ�ة عام ،وه�و إعطا ُء مَ �ن ال يملك َملن ال
يستحق.
التحَ ـ� ُّر ُ
كات املس�تمر ُة من قبل كي�ان االحتالل
لتهويد الق�دس ،رافقها حربٌ إعالمية وغزو ثقايف
وفكري من قبَل مؤسس�ات إعالمية عربية عميلة
ُ
تهميش
الهجمة اإلعالمية إىل
وخائنة ،هدفت هذه
ِ
ً
قضية
القضية الفلس�طينية وإبعادِ ه�ا عن كونها
اف ً
إض َ
ً
ً
مر َك ً
ثانوي�ةَ ،
ـة إىل
قضية
اعتباره�ا
زي�ة إىل
ِ
مسح ثقافة الرصاع العربي اإلرسائييل من الثقافة
ْ
واإلسلاَ مي
العربية ومحاولة تهيئة الشارع العربي
إىل القب�ول باألم�ر الواق�ع ،واالعتراف باالحتالل
كدولة لها وجودُها يف املنطقة.
الوعي لدى الش�عوب
يف اآلون�ةِ األخرية تنام�ى
ُ
ْ
واإلسلاَ مية الرافضة لالحتالل الصهيوني،
العربية
ً
فاهمة اللعبة وما هو املس�تنق ُع ال�ذي يرا ُد لها أن
تق َع في�ه ،فتواجُ � ُد االحتالل يف خارصتها يش� ّك ُل
خطرا ً أيما خطر ،فه�و كالجرثومة الرسطانية إذَا
ما تم استئصالُها فإنها ستُعدي الجس َد بكامله..
ُّ
الس�ن ُن اإللهية والكونية وقصص التأريخ تؤ ِّك ُد
َ
الكي�ان الصهيوني
وبم�ا ال يد ُع للش�ك مج�اال ً أن
سيرحَ ُل مذلوال ً مهزوم�اً ،وأن النرص دائم�ا ً وأبدا ً
للش�عوب الحُ ّرة التي ال تس�تكني ،واملسألة يف دحر
ُ
مس�ألة وق�ت ال أكث�ر وال أقل،
الكي�ان الغاص�ب
ُ
الرشيف س�يظ ُّل ثاني القبلتني وثالثَ
ُ
القدس
فيما
الحرمني الرشيفني ،شاء الكيان أم أبى.

الدراجات النارية شر يجب تنظيمه
لك�ن األم�ر يتطل�بُ وض� َع حل�ول ومعالجات
لإلش�كاليات املختلفة التي تس�بّبها ،سواء األمنية
أَوْ املرورية أَوْ غريها وفق دراس�ة واقعية متكاملة
وتنظي�م اس�تخدامها من خلال ترقيمه�ا وعدم
السماح ألية دراجة تعمَ ُل بدون لوحات.
كم�ا يج�بُ إل�زا ُم س�ائقي الدراج�ات بلوائ�ح
وأنظم�ة امل�رور واملتابعة الدقيقة ألي�ة مخالفات
يرتكبونه�ا ومعاملته�م ليس كمُش�اة ،ولكن مث َل
معامل�ة الس�يارات واملركب�ات املختلف�ة وغريها
س�ه َم يف معالجة هذه
م�ن الحلول التي يمك ُن أن تُ ِ
الظاه�رة التي نعرف أنها ِش�ــ ٌّر ال بد منه ،ولكن
يجبُ تنظيمُه.

اليمن إىل خمس دويالت ،وأما بالنس�بة للسعودية
فهي ضد وجو ِد دولة يف اليمن.
ليس غريبا ً وال مغايرا ً لسياس�ة هذه الكيانات
الوظيفية يف الخليج العربي أن تسعى
إلنش�اء دويلات عىل أ ُ ُ
س�س مذهبية
ومناطقي�ة وجهوي�ة ,وأن تعم َل عىل
جع�ل عدن إم�ارة س�لفية ،فتلك هي
وظيفتُها ِو ْفق�ا ً لألهداف األمريكية يف
املنطقة.
الس�لفيون كأش�خاص ورق�ة
تُستخ َدمُ ،وعند انتهاء دورهم ستقو ُل
السعودية :هؤالء ال يعنوننا ،كما قال
األمريُ نايف بن عَ بدالعزيز عن أس�امة
ب�ن الدن ”ال يعنينا أس�امة بن الدن.
الذي يعنينا املواط ُن الس�عودي ،وهو
ليس سعوديا ً (الرشق األوسط.)1999/10/25 ،
وكذل�ك ترصي�حُ األمير س�لطان يف صحيف�ة
الحي�اة 1999/11/3م ،حني قال ب�أن ”بن الدن
ليس سعودياً ،وقد س�حبت منه الجنسية نهائياً،
ويعترب خائن�ا ً لدينه ووطنه .وإذا س� ّلمته حركة
طالب�ان إىل أي�ة دولة إلقام�ة الع�دل ومحاكمته
س�واء يف الواليات املتح�دة أَوْ يف غربها من الدول،
َ
العدالة س�تأخذ مجراها ..ومن
فنح� ُن نعتق� ُد أن

وجه�ة نظري أن بقا َء ب�ن الدن لدى طالبان ليس
من مصلحة أفغانستان”.
وهو ذات املصري الذي س�يلقاه عَ بدربه منصور
هادي و(رشعيته).
الدولت�ان العربيتان الوحيدت�ان اللتان اعرتفتا
بطالب�ان كانت�ا الس�عودية واإلم�ارات ،وأقامت�ا
ً
ٍ
دبلوماس�ية معه�ا .ول�م تقط�ع ه�ذه
عالق�ات
العالقات إال بعد اتهام أس�امة بن الدن بتفجريات
كينيا وتانزانيا.
كلتاهما تسيران ِو ْفقا ً للمشيئة األمريكية ،وال
تحيدان عنها قي َد أنملة.
ِ
َ
َّ
تخليق السلفية الجهادية يف اليمن عامة ،ويف
إن
تعز وعدن بشكل خاص ،وجعلها القوة املسيطرة
عس�كريا ً هي سياسة أمريكية تنفذها السعودية
واإلمارات ،تماما ً كم�ا كان لهما الدور الرئييس يف
تأسيس ودعم نظام طالبان يف أفغانستان ،بل إن
طالبان حني طالبتها أمريكا بتس�ليم أس�امة بن
الدن اقرتحت تشكيل لجنة من علماء أفغانستان
والسعودية للبحث يف هذا الطلب!
ُ
تناغ� ٌم واضحٌ وجلي ٌّ بني وص�ول إدَا َرة
هن�اك
أمريكية بقيادة ترامب ،مهووس�ة بالحرب واملال
والس�يطرة على مق�درات العالم ،وبين صبيان
الحكم يف السعودية واإلمارات ،جميعُ هم تُعبيرَ ُ عن

ً
مطرقة
أطماع االمربيالية املتوحش�ة ،التي تحم ُل
كبير ًة تهوي بها عىل رأس اليوتوبيات اإلن ْ َس�انية
الكبرى ،محاول�ة أن تس�قط القي�م اإلن ْ َس�انية،
بتكامل األدوار الوظيفية.
تتمي�ز أمري�كا باختي�ار النم�اذج الش�خصية
املناسبة.
اخت�ارت كن�دي يف لحظ�ة ث�م تخلص�ت من�ه
عندم�ا أ َ ْ
صبَح موته جزءا ً م�ن متطلبات الصناعة
السياسية.
واخت�ارت رونال�د ريغ�ان ال�ذي كان دعم�ه
إلرسائي�ل أكث�ر مم�ن س�بقوه ،م�ن منطل�ق أن
إرسائيل هي الراع�ي األول – للمصالح األمريكية
يف املنطقة العربية والرشق األوسط عامة.
كان ريغ�ان ال َ
يفق� ُه يف السياس�ة وممثالً من
الدرجة الثانية.
ً
بالهة يف السياسة
وكان جورج دبليو بوش أكث َر
من ريغان ،لكنها متطلبات ُ
ك ّل مرحلة.
ُ
فالرئي�س األمريك�ي ترام�ب ه�و نم�ط
له�ذا
الرئيس الذي صنع ِو ْفقا ً ملتطلبات وغايات املرحلة
التي نعيشها.
الحماقة ليس�ت صدفة يف الصناعة السياس�ية
ٌ
واس�تجابة
األمريكي�ة ،إنه�ا عن�وان املرحل�ة،
لتحدياتها!

أح ُّن لمالمح أخي
ِ
د .أسماء الشهاري
كا َن ه�و وأصدقاؤه يتس� ّلقون الجب� َل ،لكنه
أنهكه التعبُ وأخذ منه مأخذَه !.حيث وأنهم عىل
هذه الحال منذ فرتة طويلة..
وأثناء ذلك وجد جرفا ً فدخل إليه لريتاحَ لفرتة
قصيرة فقط ،لكن النوم أخذَه دون أن يش�عُ َر..
وعندما استيق َ
ظ لم يعد هناك أح ٌد من أصدقائه..
َ
ناج�ى الل� ُه بقلبه أن يهديَ�ه وجهته ثم ق� َّر َر أن
يستم َّر يف ا ُمليض ُقدُماً..
رم�ى بحقيبته وحذائه إىل الجه�ة املقابلة من
الجب�ل ،والت�ي كانت تحته�ا ُهوة كبيرة ..حتى
يتمك َن م�ن القفز إىل الجهة األ ُ ْ
خ� َرى ،كان يقفز
م�كان آلخ�ر ت�ار ًة ..ويمشي على أطراف
م�ن
ٍ
أصابع�ه تار ًة أ ُ ْ
خ َرى ..وفج�أ ًة ..انزلق عىل ظهره
وكاد يص ُل إىل الحاف�ة التي تحتها ُه َّو ٌة أ َ ْو هاوية
إىل األس�فل لوال لطف الله ب�ه ..كان ينادي كثريا ً
عَ َّل أحدا ً يس�معُ ه ويعل ُم بمكانه ليساعده ،لكن..
دون جدوى ،فصدى صوتِه هو الوحي ُد الذي كان
ي ُر ُّد عليه..
وعلى الرغم من الوضع الصعب الذي كان فيه
إال أن قلبَ�ه املؤمن كان واثقا ً من أن الله س�يتوىل
أم َره برحمته ويف ِّرجُ كربه ِ
بمنَّتِه..
ها هو أخريا ً يستمع إىل صوت حركة يف األعىل،
تمالك قوتَه وأمس�ك ببندقيته وقام بإطالق النار
يف الهواء ليهتدوا إليه..
وبحم� ِد الل�ه ..أخيرا ً تم ّكنوا م�ن االهتداء إىل
ُ
حيث
مكانه ..ث�م قام أحدُهم بالن�زول بحذر إىل
هو ،و َم َّد ي َد املساعدة له ،إذْ أنه لم يكن من املمكن
أن يتس َع املجا َل ألكثر من شخص واحد..
آه ..لق�د نجا أخرياً ،صحي�حٌ أنه تقلعت بعض
أظافر قدم�ه وأصيب ببعض الج�روح األ ُ ْ
خ َرى..
لكن الحمد لله أن أصدقاءَه استطاعوا أن يعثروا
عليه..
ٌ
قصة من
ُربَّمَا قد يتبا ِد ُر إىل أذهان البعض أنها
بن�ات أفكاري أ َ ْو أنها كانت مغامر ًة ملجموعة من
الشباب يف نزهة ما!.
لك�ن يف الحقيقة أنها قص�ة واقعية ملجموعة
من املجاهدين العظماء والذين ال تخلوا صوالتُهم
وجوالتُه�م من الكثري م�ن املغام�رات ،والتي قد
َ
أنفس�هم
تك�ون ه�ذه إحداه�ا ..؛ ألن ه�م بذلوا
وأرواحَ ه�م لل�ه ويف س�بيله وألج�ل ع�زة الوطن
واملس�تضعفني؛ لذل�ك فه�م ال يبال�ون ب�كل ما
يتع ّرضون له وهم يخطون ُ
خ َ
طاهم الواثقة نحو

العلياء ..ونحو السماء..
إن بطل قصتنا هذه هو الش�هيد رش�اد خالد
عبدالله الحوثي (أبو هاشم)..
تأريخ االستشهاد 2015_12_16م_ مأرب..
ُ
القصة ه�ي الوحيد َة التي تحكي
ل�م تكن هذه
عن بطوالت رشاد أ َ ْو عن ما تعرض له يف مسريته
املقدس�ة نحو حلم حياته ،أال وهي الش�هادة ،أ َ ْو
ع�ن الجراح التي تعرض لها امل�رة تلو املرة والتي
ل�م تكن تزي�ده إال عزم�ا ً وإرصارا ً على مواصلة
املسري يف طريق األولياء واألصفياء ..ومَن اختاروا
ألرواحهم أن تح ِّل َق حُ َّر ًة سعيد ًة يف أركان السماء..
ٍ
بإصاب�ات مختلف�ةٍ يف أكثر من
أُصيب رش�اد
مواجه�ة ..لكنه لم يس�مح أليٍّ منه�ا يف أية مرة
َ
تعيق�ه أ َ ْو أن تأخ َره ع�ن تأدية
مهم�ا بلغ�ت أن
واجب�ه الجهادي ،والذي لم يكن يرى لنفس�ه أيَّ
ً
ٍ
بالغة وخطري ًة يف
إصاب�ات
عذر حت�ى ولو كانت
أن يتأخ� َر عن تأديتها ،بينما ق�د يقعُ ُد الكثريون
من املخلفين يف بيوتهم دون أي ع�ذر ومهمتُهم
الوحيد ُة هي َكيْ ُل التهم واالفرتاءات ملن يتسامَون
ً
رخيصة يف
على جراحاتهم ويبذل�ون أرواحَ ه�م
الدف�اع عنهم وع�ن أعراضهم وكرامته�م أمثال
الشهيد البطل رشاد..
ُ
يعرف الحق َد
كان رش�اد طيِّبَ القلب ِجدًّا ،وال
أ َ ْو ال ُك�ر َه طريق�ا ً إىل نفس�ه ..رسي� َع الرض�ا..
متس�امحاً ..يب�ذل ُك ّل م�ا بوس�عه لإلصالح بني
املختلفني ،س�وا ٌء أكانوا من أقارب�ه أم اآلخرين..
كري�م ج�داً ..كم�ا كان ذكي�ا ً يف دراس�ته ،ومن
هوايت�ه هندس�ة وإصالح األش�ياء ..وق�د كانت
والدته تتوقع أن يصري مهندسا ً يف املستقبل..
ُربَّما لنا أن نتسا َء َل :كم هي املرات التي أُصيب
فيها شهيدنا العرشيني والذي لم يتجاوز الثانية
والعرشي�ن م�ن عم�ره؛ لك�ي نقرتب من�ه أكثر
ونتعرف عىل حقيقة تضحياته وبذله..
ذات ليلة يف إحدى الجبهات عندما كان رش�اد
ورفاق�ه املجاهدون ف�وق الطقم وأثن�اء إطالق
الن�ار عليه�م تس�بب ذل�ك يف انفج�ار البندقي�ة
وتطايرت منها ش�ظايا ،وأصيب رش�اد يف رأسه
ورجله..
وق�د أصي�ب يف إح�دى املواجه�ات بش�ظايا
يف أُذُنِ�ه ،كم�ا أن س�معه كان قد تأث�ر من كثرة
الهاون�ات والصواريخ التي كانت تس�قط قريبا
منه أثناء املواجهات يف الجبهات..
والعدي ُد م�ن اإلصابات والجراحات تعرض لها
بط�ل قصتنا لع�ل أبرزها يف جبهة م�أرب عندما

دخلت شظية حارقة من بطنه واخرتقت األمعا َء
الغليظة والكبد والذي اس�تأصلوا جُ زءا ً منه فيما
بع�دُ ،وأدى ذل�ك إىل أن َ
نزف أرب َع لترات من الدم
واستمر النزيف ملدة أربع ساعات ،لكنه كان قويا ً
ِجدًّا ،وظل محافظا ً عىل هدوئه وتركيزه ولس�انه
ُ
إسعافه إىل
ال يفرت عن التس�بيح والذكر حتى تم
صنعاء ،وعندما وصل إىل املشفى أخربهم باسمه
ُ
الرهبة
وق�د أصابت الطبي�ب الدهش�ة ومألت�ه
معجبا ً ومتعجبا ً من ثباته وصالبته!.
ُ
ُ
رفاقه إلصابته ،وقال�وا :لقد أصيب مَن
ح�زن
كان يسعفنا ،فمن سيسعفنا؟
وعلى الرغم م�ن جراحه العميق�ة وإصاباته
البليغة إال أن رش�اد لم يتحمل بق�اءَه بعيدا ً عن
س�احات البطول�ة والت�ي اعت�ادت نفس�ه عىل
استنشاق هوائها التي تفوح منها عبق الحرية..
ً
زاكية بش�موخ
وروحه عىل التحليق بني جنباتها
يف صوالت العزة والكرامة..
ْ
يتوقف ع�ن األعمال
�رحَ ل�م
حت�ى بع�د أن جُ ِ
الجهادي�ة يف صنعاء ومنه�ا توزيع األغذية ألرس
الشهداء..
ِ
توصيات األطباء
وبعد ش�هر ،وعىل الرغم من
ل�ه أن يل�ز َم الف�راش؛ نظ�را ً لحالت�ه الصحي�ة
الحرج�ة بع�د اإلصابة الت�ي تعرض له�ا ،إال أن
املجاه�د البطل ع�اد إىل الجبهة ..لك�ن أصدقاءه
املجاهدي�ن منعوه لِما يعلم�وا من إصابته ،فلبث
قليلاً حتى عاد للعمل يف إيصال املدد للمجاهدين
يف الجبهات..
لطاملا تحدث الشهيد عن حياة الجهاد وأ َّن لها
لذ ًة ال يفوقه�ا يش ٌء يف هذه الحياة ،وعن األوارص
األخويّ�ة التي بني املجاهدي�ن ..وكم جمعته بهم
من روحانيات واقتحامات وبطوالت ..ولكم كان
يعتصرُه األل ُم عندما يُصابُ أح� ُد رفاق دربه أ َ ْو
ُ
َ
املؤمنة كانت
يسبقه إىل النعيم املقيم ،لكن والدتَه
ُ
َ
ً
َ
تواس�يه دائما وتخبرِ ُه أن الله لم يختـــ ْرك بعدُ؛
ألنه ال زالت هناك أعما ٌل يريد منك أن تُؤ ِّديَها..

العدد
()357
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األسباب الحقيقية لألعذار والقعود عن الجهاد كما أوردها القرآن الكريم

كثريا ً ما سمعنا هذه العبارة يف مظاهرات كثرية قبل سنوات
عديدة حني كان العدو الصهيوني يعتدي عىل فلسطني وعىل غزة
عىل وجه الخصوص حيث كان الناس يخرجون إىل الساحات
ويتظاهرون ويحملون عىل أكتافهم مجسمات صواريخ يدوية
الصن�ع ويقولون :افتحوا باب الجهاد ثم نعود يف آخر النهار وق�د
طابت نفوسنا وقلنا قد قمنا بما نستطيع وال نستطيع الوصول
إىل فلسطني وهذا تكليفنا.
ثم مكثنا سنوات وغزا األمريكيون العراق فخرجنا يف
مظاهرات عارمة وقلنا :افتحوا باب الجهاد يف العراق لنجاهد
األمريكي املحتل الذي قتل واغتصب وانتهك وفعل األفاعيل،
وعدنا إىل بيوتنا آخر النهار وقلنا :ال نستطيع الوصول إىل العراق.
افتحوا باب الجهاد
الي�وم ويف ظ�ل الع�دوان الس�عودي
الصهيوني األمريكي على اليمن ،والذي
رضب حتى تلك الس�احات التي خرجنا
لنتظاه�ر فيه�ا م�اذا نح�ن فاعل�ون؟
أي�ن الصادق�ون؟ ألي�س ب�اب الجه�اد
مفتوحاً؟ ألم نقم الحجة عىل أنفس�نا يف
تلك املظاهرات؟ فها ه�و ذلك األمريكي
واإلرسائييل الصهيوني وعمالؤهم الذين
قلن�ا :افتح�وا ب�اب الجه�اد لنقاتله�م
ونجاهدهم قد أتوا إىل بالدنا اليمن وعاثوا
فيه�ا الفس�اد وأجرم�وا وهن�اك من لم
يتحرك بعد يف مواجهتهم ،ألم نكن ننتقد
الفلس�طينيني والعراقيين القاعدي�ن!
ونقول :يج�ب أن يجاهدوا ويدافعوا عن
أنفس�هم وأعراضهم وبالده�م؟ ،ونحن
ماذا نقول ألنفسنا وقد وصل ذلك العدو
ونف�س الع�دو إلين�ا وإىل بالدن�ا واحتل
أجزاء م�ن يمننا الحبيب؟ ،أم أن الجها َد
واجب يف فلس�طني والعراق أما يف اليمن
فغري واجب عىل الرغم أن ما تتعرض له
اليمن أفضع والحرب أش�د مما تعرضت
له فلس�طني والع�راق؛ ألن بعض العرب
واألعراب واملتأسلمني والخونة والعمالء
م�ن اليمنيين يقاتل�ون م�ع األمريكي
واإلرسائيلي ويف خندق واحد ،أم أننا كنا
نق�ول :افتحوا باب الجهاد يف فلس�طني
والع�راق ألنهم�ا بعيدت�ان عن�ا؟ ونحن
نعل�م أنن�ا ل�ن نص�ل؟ وإذا علمن�ا أننا
س�نصل س�نرتاجع؟ وم�ن تراج�ع عن
الدفاع عن بل�ده لن يدافع ال عن القدس
وال عن غريها.
َ
الحج�ة عىل أنفس�نا
ومثلم�ا نقي� ُم
ونتع�ظ بعاقب�ة القاعدي�ن م�ن
الفلسطينيني والعراقيني وغريهم بسبب
قعوده�م ،ف�إن املجاهدي�ن واملتحركني
منهم حجة علين�ا ألنهم يجاهدون رغم
الع�دوان عليه�م قبل عقود م�ن الزمن،
وخصوص�ا ً فلس�طني حيث إن الش�اب
الفلس�طيني املجاه�د يجاه�د والع�دو
الصهيوني احتل فلس�طني ربما يف عهد
جده أو ج�د أبيه ومع ذلك لم يستس�لم
ول�م يضع�ف وم�ا زال يقين�ه بالنصر
كبريا ً وبتأيي�د الله عظيم�اً ،وهذا حجة
علينا وخصوصا ً أولئك الذين رسعان ما
ييأس�ون عن مواجهة العدو إذا ما دخل
العدو هنا وهناك وكأن املعركة ش�ارفت
على االنته�اء ،وكأن الجه�اد فق�ط أن
نداف�ع عن ما تبقى من البالد أما بقيتها
املحتلة فكأن موضوعها انتهى.
لألس�ف أن القعود ع�ن الجهاد يتخذ
أش�كاال ً متنوعة فحني يرج�ف العدو يف
إعالم�ه ويهول املرجفون معه يف الداخل
ويبثون الشائعات يقول البعض :لم يعد
باس�تطاعتنا أن نفعل ش�يئا ً فيثبطون

ويقع�دون بحجة ذل�ك ،والعجيب أيضا ً
أنه حين تحص�ل انتصارات على أيدي
املجاهدي�ن ويرتاج�ع الع�دو يقول�ون
الحمد لله املجاهدون يتقدمون وليس�وا
بحاج�ة إلينا وفيه�م الكفاية .وهذا من
أخط�ر أن�واع التربي�رات واألع�ذار عن
القي�ام باملس�ؤولية؛ لأِ َ ّن الجهاد واجب
ومب�دأ وفريض�ة س�واء تقدمن�ا حتى
وصلن�ا إىل فلس�طني أو دخ�ل الع�دو
حتى (ب�اب اليمن) فالجهاد هو الجهاد
والواج�ب هو الواجب بل كلما زاد خطر
العدو واحتمال دخوله كلما زاد الواجب
وتضاعفت املسؤولية.

الحروب هكذا كان أصحاب هذه األعذار
يتحركون بكل نش�اط ورغبة يف معركة
باطل مع باطل أو مع الباطل ضد الحق.
 وال ع�ذر لإلنس�ان أن�ه ق�د جاه�دمسبقاً؛ ألن الجهاد حالة مستمرة دائمة
يف ب�ذل الجهد يف س�بيل الل�ه والجهاد ال
ينتهي إال بنرص أو شهادة ،وإذا كان هذا
لي�س عذرا ً ملن قد جاهد مس�بقا ً فكيف
بحال من لم يجاهد مطلقاً.
 وال عذر لإلنس�ان أنه قدم شهيدا ً أوأكثر وأنه لم يعد عليه يشء،؛ لأِ َ ّن الجهاد
فرض عين يف حالة الع�دوان عىل البالد
وإذا كان كذل�ك فكي�ف بم�ن ل�م يقدم
شيئاً؟.
 وال ع�ذر لإلنس�ان أن لدي�ه أخا ً أوابن�ا ً أو قريب�ا ً يف الجبه�ة أو مجموع�ة
م�ن قريت�ه أو حارت�ه بحج�ة أن فيهم
الكفاية؛ لأِ َ ّن الله تعاىل يقول{:مَ ْن جَ َ
اه َد
َف ِإنَّمَ ا يُجَ اهِ ُد ِلن َ ْف ِس�هِ إ َِّن ال َّل� َه َل َغن ٌِّي عَ ِن
ا ْلعَ ا َل ِم َ
ني}
 وال عذر لإلنس�ان ب�أن لديه أولويةأهم م�ن الجهاد كطلب العل�م أو غريه؛
ألن الجه�اد مق�دم يف حالة الع�دوان بل
الواجب على العالِم وطال�ب العلم أكثر
م�ن غريه ملا يعلم من أم�ر الله أكثر من
غيره ،وألن رس�ول الله صلى الله عليه
وآله وسلم قال( :العلماء ورثة األنبياء)
وكان األنبياء مجاهدين وسقطوا منهم
ومعه�م ش�هداء وقاتل�وا يف س�بيل الله
تعاىل.

 وال عذر لإلنس�ان عن الجهاد بعذرعدم رضا والديه وسماحهم له بالذهاب
للقت�ال إال إذا كانا عاجزين وهو الوحيد
ال�ذي يق�وم برعايتهم�ا ؛ ألن الجه�اد
عب�ادة وتكلي�ف مث�ل الصلاة الت�ي ال
يحتاج اإلنس�ان أن يأذن ل�ه والداه لكي
يصليه�ا؛ ألن طاع�ة الل�ه مقدم�ة عىل
طاعة من سواه يقول تعاىلُ :
{ق ْل إ ِْن َك َ
ان
آَبَا ُؤ ُك ْم وَأَبْنَا ُؤ ُك� ْم َوإ ِْخوَان ُ ُك ْم وَأ َ ْزوَاجُ ُك ْم
وَعَ ِشريَتُ ُك ْم وَأَمْ وَا ٌل اقْترَ َْفتُم َ
ُوها َوتِجَ ا َر ٌة
َها وَمَ َس�ا ِك ُن تَ ْر َ
تَ ْخ َش�و َ
ْن َك َساد َ
ض ْونَهَ ا
َّ
ُ
َ
هِ
هِ
ِ
ُ
َ
ْ
أَحَ �بَّ إ ِ َليْ
و
ل
�و
س
ر
و
ل
ال
ن
م
م
ك
َجهَ ادٍ فيِ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
ِ�ي ال َّل ُه ِبأمْ ِرهِ
س� ِبيل ِهِ فَترَ َب ُ
َ
َّصوا حَ تَّى يَأت َ
اسقِ َ
وَال َّل ُه لاَ يَهْ دِي ا ْل َق ْو َم ا ْل َف ِ
ني}
 وال عذر لإلنس�ان بأن العا َلم ضدناوتحال�ف علينا ونحن قلة؛ لأِ َ ّن الله تعاىل
يق�ولَ { :ك� ْم ِم ْن فِ ئَ�ةٍ َقلِي َلةٍ َغ َلب ْ
َ�ت فِ ئَ ًة
الصا ِب ِر َ
َك ِثريَ ًة ِب ِإذْ ِن ال َّلهِ وَال َّل ُه مَ َع َّ
ين}
 وال عذر لإلنس�ان بأن�ه ليس لديناأس�لحة حديث�ة ومتط�ورة كالت�ي بيد
أعدائن�ا وال نمتلك أمواال ً كما يمتلكونها
ولي�س لدينا دفاع جوي ض�د الطائرات
الت�ي تقصفن�ا يومي�اً؛ ألن الل�ه تع�اىل
اس�تَ َ
يق�ول{ :وَأَعِ �دُّوا َلهُ ْم مَ ا ْ
طعْ تُ ْم ِم ْن
ْ�ل تُ ْرهِ ب َ
ُق َّو ٍة و َِم ْن ِرب ِ
ُون ِبهِ عَ ُد َّو
َاط ا ْل َخي ِ
ال َّل�هِ وَعَ ُد َّو ُك� ْم وَآ َ َ
�ن دُون ِِه ْم لاَ
ي�ن ِم ْ
خ ِر َ
تَعْ َلمُونَهُ ُم ال َّل ُه يَعْ َلمُهُ � ْم وَمَ ا تُنْفِ ُقوا ِم ْن
يل ال َّل�هِ يُ�و َّ
شيَ ْ ٍء فيِ َ
َف إ ِ َليْ ُك� ْم وَأَنْتُ ْم
س� ِب ِ
لاَ تُ ْ
ظ َلم َ
ُ�ون} ،أم�ا النرص فه�و بيد الله
تعاىل ومن عنده ولي�س بكثرة الجيوش
وال بقوة األس�لحة وال
بكث�رة األم�وال يقول
تعاىل{ :وَمَ �ا النَّصرْ ُ إِلاَّ
ِم ْ
يز
�ن عِ نْ� ِد ال َّل�هِ ا ْلعَ ِز ِ
ا ْلحَ كِي ِم}0

أعذار مشبوهة
ق�د تأت�ي األع�ذار يف
بع�ض األحيان بش�بهات
أسباب األعذار عن النفري للجهاد
بحيث يظن املرء أنه فعالً
كما يف القرآن الكريم
مع�ذور وأن�ه لدي�ه عذر
بينه وبني الله عىل الرغم
َ -1
{قالُوا اَل َ
ط َاق َة لَنَا الْيَ ْو َم ِبجَ الُ َ
وت وَجُ نُودِهِ }.
أن الل�ه تعاىل ق�د بني من
ُ
َ
{ -2يَقولُو َن ن َ ْخ ىَش أ ْن تُ ِصيبَنَا دَا ِئ َر ٌة}.
ه�و املع�ذور كما س�بق
{ -3ي َُقولُ�و َن َّ
ََ
ٌ
بيانه ،ولذلك فكل األعذار
إِن بُيُوتنا عَ ْو َرة وَمَ ا هِ َي ِبعَ ْو َر ٍة إ ِ ْن ي ُِريدُو َن إ اَِّل فِ َرا ًرا
املش�بوهة ه�ي أع�ذار }.
َ { -4و َ
طائ َِف ٌ
�ة َق� ْد أ َ َهمَّ تْهُ ْم أَن ْ ُف ُس�هُ ْم يَ ُ
واهية وغري حقيقية وقد
ْي� الْحَ ِّق َ
ظنُّو َن ِباللَّ ِه َغ رْ َ
ظ َّن
تأتي من الش�يطان عىل الْجَ اهِ ِلي َِّة ي ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َق
ْ
و
ل
أْ
و
ن
يَ
َ
ه
ل
ل
ن
ِ
ا
م
ن
ْ
ٍ
مْ
ال
ِ
ر
م
ن
ْ
شء}.
ِ
{ -5لَ� ْو َكا َن عَ َر ً
شكل وس�اوس بل يظن
ض�ا َق ِريبًا و ََس َ
�ف ًرا َق ِ
اصدًا اَلتَّبَعُ �و َك َولَ ِك ْن بَعُ دَتْ
َ
ُّ
َّ
ُ
البعض من أصحابها أن
عَ
ُ
ل
ي
ُ
ْه
م
الش
ق
ة
َّ
و
َ
ِ
َس
َ
َ
�
استَ َ
يَحْ لِفون ِبالل ِه ل ِو ْ
طعْ نَا لَ َخ َرجْ نَا مَ عَ ُك ْم يُهْ ِل ُكو َن
َ
ُ
قعوده يريض الله تعاىل.
ْ
َّ
أ
ن
ف
َ
َ
س
�هُ
َّ َ
ْم وَالل� ُه يَعْ
ل� ُم إِنهُ ْم ل َكاذِ بُ�و َن * عَ َفا اللَّ ُه عَ ن ْ َك لِ� َم أَذِ ن ْ َت لَهُ ْم
البعض:
فقد يق�ول
َّ
َ
حَ ت�ى يَتبَينَّ َ لَ� َك الَّذِي َن َ
صد َُقوا َوتَعْ لَ َم الْ َكاذِ ِب َ
نح�ن محاي�دون؛ لأِ َ
ني * اَل ي َْس�تَأْذِ ن ُ َك الَّذِي َن
ّ
ن
ْ
�ه وَالْيَ ْو ِم آْالَخِ ِ َ
يُؤ ِمنُ�و َن ِباللَّ ِ
َ
َ
�ه ْم وَاللَّ ُه
�ر أ ْن يُجَ اهِ دُوا ِبأمْ وَال ِِه ْم وَأن ْ ُف ِس ِ
ما يج�ري فتنة ورصاع
ْ
َّ
عَ لِي ٌم ِبالْ ُمتَّقِ َ
َ
ني * إ
ُ َّ
عىل الس�لطة والكريس
َ ِنمَ ا ي َْس�تأذِ ن َك ال ِذي� َن اَل يُ ْؤ ِمنُو َن ِباللَّ ِه وَالْيَ ْو ِم آْالَخِ ِر
َ
وَا ْرتَاب َْت ُقلُوبُهُ ْم فهُ ْم يِف َريْ ِب ِه ْم ي رَ َ
واملصال�ح ،وأنها حرب
َت َّددُو َن * َولَ ْو أ َرادُوا الْ ُخ ُروجَ أَلَعَ دُّوا
لَ ُه عُ َّد ًة َولَ ِك ْن َك ِر َه اللَّ ُه ان ْ ِبعَ اثَهُ ْم َ
َ
َ
ْ
ف
َّ
ث
ب
هُ
ط
َ
ْ
َ
م
َقِ
بني الس�عودية وإيران
و
ْ
ي
ل
عُ
اق
د
ُوا
مَ
َ
ع
َ
ا
ل
اعِ
ق
دِين}.
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ِ
ف
ُ
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�ول اللَّ ِ
َ
ِ
يُجَ اهِ دُوا ِبأَمْ وَال ِِه ْم وَأ َ
ُ
ْ
س�نة وش�يعة ومسلم
ن
ِ
ف
س
َ
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�ه
ْ
م
ف
ُ
َ
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ِ
َ
ِ
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ْ
ِ ِ الله وَقالوا ل تنفِ ُروا يِف الْحَ ِّر
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ق
ل
ن
ا
ر
يقت�ل مس�لما ً أو أنه�ا
جَ
َ
هَ
ن
َ
م
ْ
ُ
أ
َ
ُ
ُّ
ش
د
َ
حَ
ر
ا
َ
ل
ْ
و
ك
ا
ن
ْ
ًّ
وا يَفقهُ و َن * فلي َْضحَ ُكوا َق ِليلاً َولْيَبْ ُكوا
ح�رب أهلي�ة واقتتال
َك ِثريًا جَ َزا ًء ِبمَ ا َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن}
داخلي ،وه�ذه األعذار
ُ
َ
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ُ
َ
ْ
َ
ُ
اب َش َ
{س�يَقول ل َك المُخلَّفو َن ِم� َن أْالَعْ َر ِ
�غلَتْنَا أَمْ وَالُنَا وَأ َ ْهلُونَا
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
كله�ا ه�روب م�ن ف ْ
اس�تغفِ ر لنَا يَق ُ َ ْ َ
ْ َّ َ ولون ِب َأل ِس�نت ِِه ْم مَ ا لَي َْس يِف ُقلُو ِب ِه ْم ُق� ْل َفمَ ْن يَمْ ِل ُك
الحقيق�ة أن الع�دوان لَ ُك� ْم ِم َن الل ِه ش�يْئًا إ ِ ْن أ َرا َد ِب ُك ْم رَ ًّ َ َ
ضا أ ْو أ َرا َد ِب ُك� ْم ن َ ْفعً ا بَ ْل َكا َن اللَّ ُه
أمريك�ي صهيون�ي يف
ْ ََُْ َ
ِبمَ ا تَعْ مَ لُو َن َخبريًا
املق�ام األول وإال ملاذا
ِ * بَل ظننت ْم أ ْن لَ ْن يَن ْ َقلِبَ ال َّر ُس�و ُل وَالْ ُم ْؤ ِمنُو َن إ ىَِل
أ َ ْهل ِ
ِيه ْم أَبَدًا َو ُزيِّ َن ذَ ِل َك يِف ُقلُو ِب ُك ْم َو َ
ظنَنْتُ ْم َ
ظ َّن َّ
جاء اليهود والنصارى
الس ْو ِء َو ُكنْتُ ْم َقوْمً ا بُو ًرا
َ
* وَمَ ْن لَ ْم ُ ْ ْ َّ
(رشك�ة بلاك ووت�ر
ي ُؤ ِمن ِبالل ِه َو َر ُسو ِل ِه َف ِإنَّا أعْ تَ ْدنَا ِللْ َكافِ ِري َن َسعِ ريًا}.
َ { -8وإِذَا أن ْ ِزلَ ْت ُسو َر ٌة أ َ ْن آ َ
ُ
َّ
ِ
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لقاعِ دِين*وَجَ ا َء الْمُعَ ذِّ ُرو َن
َ
ِم� َن أْالَعْ �راب ِل ُ ْ َ َ َ
األع�ذار املش�بوهة
َ َ ِ يؤذن لهُ ْم َوَقعَ َد الَّذِي َن َكذَبُوا اللَّ َه َو َر ُس�ولَ ُه َس�ي ُِصيبُ
َّ
َ
فه�و لألس�ف عدي�م
َ
ْ
ا
ل
ذ
َ
ِي
ن
ك
ف
ر
ِ
وا
م
هُ
ن
ْ
م
ُ
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ذابٌ ألِيمٌ}.
الوعي وأعمى البرص
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{ق
َ
ال
اً
ُ�وا ل ْو نعْ َ ل ُم قِ ت�ال اَلتَّبَعْ نَا ُك ْم ُه ْم ِللْ ُك ْف ِ
�ر يَوْمَ ِئ ٍذ أ َ ْق َربُ ِمنْهُ ْم
إْ
ُ
�ان يَقولو َن ْ
َ
ُ
والبصيرة ،وه�ذا ل ِِليمَ ِ
ِبأفواهِ ِه ْم مَ ا لي َْس يِف قلُو ِب ِه ْم وَاللَّ ُه أَعْ لَ ُم ِبمَ ا يَ ْكتُمُو َن
مشكلته إيمانية قبل
* الَّذِي َن َقالُ�وا إِ ِل ْخوَان ِِه ْم و ََقعَ دُوا لَ ْو أ َ َ
طاعُ ونَا مَ ا ُق ِتلُوا ُق ْل َفا ْد َرءُوا عَ ْن
أن تك�ون جهادي�ة،
َ
أن ْ ُف ِس ُك ُم الْمَ و َ
صادِ قِ َ
ْت إ ِ ْن ُكنْتُ ْم َ
ني}.
والعجي�ب يف األم�ر
أن�ه حين كان�ت

أعذار سياسية
البع�ض يأت�ي
باألع�ذار السياس�ية
حت�ى يربر قع�وده كأن
يق�ول ال يوج�د قي�ادة
نقات�ل خلفه�ا حيث إن
البالد تمر بفراغ سيايس
وال يوج�د حكوم�ة وال
قيادة جيش معرتف بها.
هذا العذر يف الحقيقة
كما يق�ال عذر أقبح من
ذنب؛ ألن الفراغ السيايس
هو أحد أش�كال العدوان
علين�ا وباس�م الرئي�س
والحكومة ُ
ش ّ
�ن العدوان
علينا وهن�اك يف الحقيقة
والواق�ع قي�ادة كف�ؤة
مؤهل�ة مجرب�ة مؤمن�ة
ق�ادت الش�عب يف ثورت�ه
حت�ى انتصر ،وه�ا هي
تق�ود معرك�ة الدفاع عن
البالد ب�كل اقتدار وحكمة
وش�جاعة وم�ن ال يعرتف
به�ذه القي�ادة ،فالجه�اد
ف�رض عين ولو م�ن غري
قي�ادة ،وه�ذا بإجم�اع
األم�ة أن الدفاع ع�ن البالد
اإلسلامية يف حال محاولة
األع�داء احتالله�ا ول�و
بمعاون�ة العملاء ،فجهاد
الدف�ع واجب ول�و من غري
قيادة وال والية أمر كما هو
معلوم.
 وق�د يأت�ي م�ن يقولمن أبن�اء القوات املس�لحة

م�ن الجي�ش واألمن أنه ل�ن يتحرك ضد
العدوان إال تحت قيادة معسكره متغافالً
أن كثريا ً من زمالئه يف الس�لك العسكري
قد انطلقوا يف ميادين الرشف والبطولة،
وس�قط منهم ش�هداء دفاعا ً عن البالد
وذودا ً عن كرامتها وجهادا ً يف س�بيل الله
واملستضعفني ،حيث عرفوا أن املسؤولية
عليه�م أكثر من غريهم م�ن بقية أبناء
الش�عب ألنه�م أوفي�اء له�ذا الش�عب
املعط�اء ،ويف ه�ذا حجة كبيرة ودامغة
عىل بقية أبناء املؤسس�تني العس�كرية
واألمني�ة الذي�ن أكلوا من خري الش�عب
والوط�ن أكثر من غريهم ولحم أكتافهم
من ثروات الشعب وبركة الوطن ،والذين
تدربوا وتقاضوا املرتبات طيلة السنوات
وأقس�موا َ
الق َس�م العس�كري بالحفاظ
عىل الوطن وحمايته والذود عنه ،والذين
رددوا كثريا ً النش�يد الوطني والذي آخره
ل�ن ترى الدنيا على أريض وصياً ،وكثريا ً
م�ا هتفوا بالروح بال�دم نفديك يا يمن،
وكثريا ً ما كان�وا يقولون إنهم وطنيون،
ومع ذلك يقعدون تح�ت مربرات واهية
ول�م يلتفت�وا إىل أن أغل�ب املجاهدي�ن
والش�هداء م�ن أبن�اء الش�عب الذين لم
يتقاض�وا مرتب�ا ً واحدا ً م�ن الدولة ولم
يستلموا رياال ً واحدا ً من الجيش واألمن،
ومنهم من لم يدخل معسكرا ً بل هو من
تق�اىض أبناء الجيش واألم�ن مرتباتهم
م�ن ثروات�ه كأحد أبن�اء الش�عب ومن
الرضائ�ب والجمارك الت�ي كان يدفعها
للدولة طيلة سنوات عديدة.
 وق�د يأت�ي من يق�ول إنه مس�تعدللجه�اد لكن�ه يري�د أوال ً أن يُصرف له
سلاح على الرغ�م أن أح�دا ً ال يدخ�ل
الجبه�ة القتالية إال ولديه سلاح يقاتل
به ،ولكن يريد سلاح كمكس�ب ومغنم
وكأن�ه حاذق وذك�ي لك�ي يحصل عىل
سالح ثم يعود به إىل بيته ،وهناك نظرية
خاطئة بني الن�اس وهي أن من يريد أن
يجاهد البد أوال ً من رصف سالح له حتى
ول�و كان يمتل�ك سلاحا ً يف بيته س�واء
كان يف الجي�ش واألم�ن ويمتل�ك قطعة
سلاح أو يمتل�ك سلاحا ً يف بيته ،ونحن
نعرف أن الش�عب اليمني ش�عب مسلح
ويف كل بيت تقريبا ً قطعة سالح وتخرج
هذه األس�لحة لالس�تعراض يف األعراس
والتباه�ي والتفاخ�ر بإطلاق األعيرة
الناري�ة فيه�ا ،كم�ا وتحرض األس�لحة
يف املش�اكل بين الناس س�واء يف العرف
القبيل الع�دال والثق�ال والتحكيم وو...
الخ ،فالسالح موجود والله أمر بالجهاد
بامل�ال والنفس والسلاح هو م�ن املال
حتى أن بعض الناس ال يورثون النس�اء
من األس�لحة من الرتك�ة وال يعطونهن
مقابله�ا  -وهذا غري جائ�ز  -ويقولون
ماذا تفعل املرأة بالسالح هل ستقاتل؟
فهذا ليس عذرا ً القول نريد سالحا ً لن
نتحرك إال بسالح .وكم هرب وعاد أناس
بالسلاح وكم أبدى الكثري اس�تعدادهم
للجه�اد حت�ى إذا حصل�وا عىل السلاح
عادوا إىل بيوتهم {وَمَ ْن ي َْغلُ ْل يَأ ْ ِت ِبمَ ا َغ َّل
يَ ْو َم ا ْلقِ يَامَ ةِ }.
يف ظ�ل هذا الع�دوان ال مبرر للقعود
وال أعذار مقبولة وال يحتاج اإلنس�ان إىل
فتوى للجهاد؛ ألن القرآن رصيح يف آياته
ولم يرتك ألحد عذرا ً ولم يرتك النبي صىل
الله عليه وآله وسلم ألحد أيضا ً عذرا ً وال
أه�ل البيت عليهم السلام وال الصحابة
ريض الل�ه عنهم وال َ
القبْيَ َلة وال الوطنية
وال الدس�تور وال املواثي�ق والقوانين
الدولية وال الفطرة اإلنسانية.

العدد
()357
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القسام» بعد مطاردة طويلة من قوات االحتالل
استشهاد أحد أبطال «كتائب ّ
 :فلسطين المحتلة

ُ
قوات االحتالل الصهيوني ،أمس
اغتالت
الثالث�اء ،الفلس�طيني املق�ا َ
وم أحمد نرص
ج�رار ،أح َد أف�راد كتائب القس�ام ،الجناح
العس�كري لحرك�ة حماس ،وذل�ك بعد أن
قض�ت ق�وات االحتلال أكث َر من ش�هر يف
مطاردت�ه ،على خلفية تهم�ة وجهتها له
س�لطات الكيان بتنفيذ عملية بطولية قتل
فيها حاخام صهيوني.
ِ
ق�وات
وأف�ادت مص�اد ُر فلس�طينية ،أن
االحتالل اغتالت «جرار» صباح أمس ،خالل
ّ
معقدة
اش�تباك مس�لح وعملية عس�كرية
يف بل�دة اليامون غ�رب مدينة جنني ش�مال
ُ
حيث رفض جرار تس�لي َم
الضف�ة الغربي�ة،
ِ
قوات االحتالل حتى استشهد.
نفسه وواجه
ونقلت مواقع عربية ،عن جهاز الشاباك
اإلرسائيلي أنه يف س�اعات الصب�اح الباكر
قول�ه :وصلت معلوم�ات بوج�ود جرار يف
مبنى قرب مدينة جنني حيث ،تم استدعاء
قوة من الوحدة َ
الخ َّ
اصـ�ة «يمام» املكلفة
بعمليات االغتيال وقامت بتطويق املبنى.
وأضاف�ت املواق�ع أن الق�وة َ
الخ َّ
اصـ�ة
الحظت حرك�ة ألحمد نرص جرار يف املبنى،
ُ
حي�ث كان مس�لحا ً وعىل جس�مه حقيبة
كبرية ،ويف تلك اللحظة ص�درت التعليمات
للوحدة بإطلاق النار؛ خوفا ً م�ن أن يبادر
جرار بإطالق النار.

ووفقا ً لرواية االحتلال فقد عثر بداخل
الحقيب�ة الت�ي كان�ت بحوزته على كمية
كبيرة من الرص�اص ومن املتفج�رات ،ما
يشير إىل أنه كان يس�تعد لعملية اش�تباك
كبرية مع قوات االحتالل.
وكانت س�لطات الكي�ان الصهيوني قد
اتهم�ت جرار بقي�ادة خلية عس�كرية من
كتائ�ب القس�ام ،نف�ذت عملي�ة بطولي�ة
بالق�رب من مس�توطنة «حف�ات جلعاد»
قت�ل فيها حاخ�ام إرسائيلي وأصيب آخر،
قبل نحو شهر.
ومنذ ذل�ك الحني ،تقوم ق�وات االحتالل
بمط�اردة ج�رار ،وحاول�ت أكث�ر من مرة
اعتقال�ه واغتياله ،وفش�لت ،فيما كان هو

يواجه ُك ّل ذلك وحيداً.
ُ
عائل�ة جرار بيان�اً ،نعت فيه
وأص�درت
ش�هيدَها أحمد وجاء يف البيان« :بكل فخر
واعتزاز وشموخ وكربياء ّ
تزف لكم عشرية
آل جرار يف فلس�طني واملهجر ابنَها الشهيد
البطل (أحم�د نرص جرار) الذي أستش�هد
بعد اش�تباك مس�لح م�ع ق�وات االحتالل
الصهيون�ي يف بل�دة اليامون غ�رب مدينة
جنني وإنن�ا عىل دربك يا أحمد لس�ائرون،
الخزي والعار للعمالء واملتخاذلني».
كم�ا نع�ت حرك�ة املقاومة ْ
اإلسَل�اَ مية
«حم�اس» يف محافظ�ة جنين ،الش�هي َد
جرار ،والذي كان أحد أفراد كتائب القسام،
الجناح العسكري للحركة.

وقال�ت «حم�اس» يف بيانه�ا :إن ج�رار
هو شهيد وابن ش�هيد ،مؤكدة أن «مسرية
الش�هداء لن تتوقف وتضحياتهم س�تبقى
دليالً على أن روح املقاومة لن تنطفئ وأن
كتائب القسام ستبقى وفية لشعبها»
وأشادت «حماس» بالبسالة التي أبداها
أبناؤه�ا يف معرك�ة واد برقين« ،رافضين
تسليم أنفس�هم ومعلنني الشهادة مقبلني
ال مدبرين».
وأك�دت «حم�اس» على أن الوص�ول
ُثني من عزيمة الحركة
للش�هيد جرار لن ي َ
ومسيرتها املقاوم�ة ،مؤك�د ًة أن ملحم�ة
جنني الليلة التي التح�م فيها أبناء حماس
بسلاحهم أعادت لألذهان مالمح البطولة

انهيار غري مسبوق يف بورصة «وول سرتيت» ينذر بأزمة اقتصادية عاملية

التي س ّ
طرها أبناؤها عىل ذات األرض.
وكان�ت ق�وات االحتلال ق�د أطلق�ت
عملية عس�كرية واس�عة وعنيفة يف بلدتي
الس�يلة الحارثي�ة واليام�ون غ�رب مدينة
جنين ش�مال الضف�ة الغربي�ة ،ملط�اردة
ج�رار ،وقال�ت مص�ادر فلس�طينية :إن
جن�ود االحتالل هدم�وا غرفة وس�ورا ً بعد
أن داهم�ت عشرات اآللي�ات مدعوم�ة
بالجرافات العس�كرية منطقة الخمايس�ة
التحت�ا والتي تع�رف بمنطق�ة (الغفر) يف
بلدة اليامون غربي املدينة.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن اله�دم ج�اء
اس�تكماال ً لليلة س�اخنة وعنيفة شهدتها
املنطق�ة خلال مط�اردة الش�هيد ،حي�ث
طالبت�ه ق�وات االحتلال عبر مكبرات
الص�وت يف بلدة الس�يلة الحارثية املجاورة
بتسليم نفسه ثم انترشت عىل وقع أصوات
انفجارات وإطالق نار يف حي الغفر القريب
من الس�يلة الحارثي�ة يف اليامون ورشعت
بعملية الهدم.
وكان�ت بل�دة الس�يلة الحارثية مرسح
العملية العس�كرية الرئييس حيث ت ّم إغالق
البل�دة وس�ط اس�تدعاء لثلاث جراف�ات
عسكرية وأعداد ضخمة من اآلليات.
واقتحم�ت ق�وات االحتلال ع�ددا ً م�ن
املن�ازل ،خالل العملية ،وخربت محتوياتها
واس�تجوبت املواطنني ميدانيا ً يف عدد منها
واعتقلت خمسة فلسطينيني.

مقتل جنديني تركيني وإصابة
 5آخرين يف «عفرين»

 :وكاالت
 :متابعات
ُ
انهيار
بورصة «وول ستريت» أكرب
شهدت
ٍ
لألسهم األمريكية ،منذ عام  ،2011وذلك خالل
جلس�ة تداوالت مساء أمس األول ،هبطت فيها
ُ
بعض املؤرشات األمريكية ،والعاملية بشكل غري
مسبوق.
وبحسب مصادر اقتصادية ،فقد أنهى مؤرشُ
َ
جلس�ة الت�داول ببورصة
«داو جون» الصناعي
ً
وول سرتيت ،مساء االثنني ،منخفضا 1175.21
نقطة ،أ َ ْو  ،4.6%يف حني هبط املؤرش «ستاندرد
آند بورز»  500األوسع نطاقا ً  113.19نقطة ،أ َ ْو

 4.10%نقطة ،وأغلق املؤرش «ناس�داك» املجمع
منخفضا  273.42نقطة ،أ َ ْو .3.78%
وأش�ارت املصادر إىل أن مؤرشا «داو جونز»
و»س�تاندرد آند بورز» س�جال أكرب هبوط ليوم
واحد منذ أغسطس .2011
كما هوت بورصة هونغ كونغ بنسبة تقرتب
من الـ 4%عند افتتاح التداوالت ،أمس الثالثاء،
ويف الدقائق األوىل للتداوالت خرس مؤرش «هانغ
سنغ» الرئييس  3.77%من قيمته.
ويف الصني القارية خرس مؤرش «شانغهاي»
املجمّ ع  ،1.99%يف حني خرس مؤرش «ش�نزن»
املجمّ ع .1.95%

ونف�س الشيء حدث م�ع بورص�ة طوكيو
والتي هبطت بأكثر من  4%عند افتتاح جلس�ة
التداوالت أمس.
يف الدقائ�ق األوىل لت�داوالت س�وق امل�ال يف
طوكي�و هوى م�ؤرش «ني�كاي» الرئيس ألبرز
 225رشك�ة مدرج�ة بنس�بة  ،4.10%واعترب
مسبوق.
خرباء اقتصاديون ذلك حدثا غري
ٍ
وساد هلع واس�ع جراء ذلك االنهيار؛ كونها
تبرش باحتمالي�ة وقوع أزمة اقتصادية عاملية،
وتس�بب ذلك بزيادة مبيعات األس�هم وارتفاع
أسعار الذهب؛ نتيجة لتخوف الناس من هبوط
األسهم وبحثهم عن مالذات اقتصادية آمنة.

ُقتل جنديان تركيان ،وأصيب خمسة آخرون ،خالل اليومني الفائتني ،يف
ُ
َ
الجيش الرتكي يف مدينة
ضمن العملية العس�كرية التي ينفذه�ا
مواجهات
عفرين شمايل سوريا.
ُ
الجيش الرتكي ،أن أحد الجن�ود ُقتل خالل معارك دارت بناحية
وأوض�ح
منطقة بلبلة شمال عفرين ،فيما ُقتل اآلخر عندما استهدفه األكرا ُد وهو يف
مدينة كيليس الحدودية مع سوريا.
وارتف�ع بذلك عد ُد الجن�ود األتراك الذي�ن ُقتلوا منذ بدء ع�دوان الجيش
الرتكي ضد األكراد يف عفرين شمايل سوريا إىل  16عسكرياً.
َ
العسكرية العدوانية عىل مدينة عفرين السورية
وتواصل تركيا حملتَها
ذات األغلبي�ة الكردي�ة ،تحت مس�مى «غص�ن الزيتون» ،وتق�وم وحداتٌ
ٌ
عس�كرية من األكراد بمواجهة الق�وات الرتكية والجماع�ات املرتبطة بها
قص َ
ميداني�اً ،فيما يواصل سلاحُ الج�و الرتكي ْ
�ف منازل املدنيين والبُنَى
التحتية والخدمية واملواقع األثرية يف املنطقة.

الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية عسكرية واسعة لتطهري محيط كركوك من التكفرييني
 :وكاالت
ُ
قوات الحشد الشعبي العراقي ،أمس
أعلنت
الثالث�اء ،عن ُق�رب انطالق عملية عس�كرية
واسعة النطاق ملالحقة ما يسمى بـ «جماعة
الراي�ات البي�ض» التكفريي�ة وبقاي�ا تنظيم
داع�ش؛ إلنه�اء وجوده�ا يف محي�ط كركوك
وقضاء الطوز.

وق�ال املتح�د ُ
ِّث باس�م ق�وات «الحش�د
الش�عبي» يف محور الش�مال ،عيل الحس�يني،
َّ
إن «ق�وات من تش�كيالت الرشط�ة االتحادية
والجيش والحش�د الشعبي أكملت تحضرياتها
الالزم�ة للب�دء بالعملي�ة يف القري�ب العاج�ل
الت�ي ته�دف إىل مالحق�ة الخالي�ا النائم�ة
م�ن بقاي�ا «داع�ش» املهزومة وما يس�مى «
أصحاب الرايات البي�ض» بعد توفر معلومات

اس�تخبارات ع�ن أماكن تواجده�م يف مناطق
بأطراف كركوك».
وأضاف الحس�يني ،أن العمليات ستش�مل
محي َ
ط محافظة كركوك ،ابتدا ًء من مناطق يف
غربها ورشقها م�رورا ً بمحيط قضاء الطوز،
وص�وال ً إىل مناط�ق رشق محافظ�ة صلاح
الدين وتش�مل الطرق الرابطة الرتابية وأماكن
التنقالت لتلك التجمعات التكفريية.

منصة الحرف
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العدد ()357
يمخلاو ءاعبرألا

إن األم����ة املؤمن����ة احلاض����رة دائم����اً واملس����تعدة على
ال����دوام لتق����دمي الش����هداء ،وهم حاضرون عل����ى الدوام
لتقدمي أنفس����هم في س����بيل الله وابتغاء مرضاته ،دائماً
ما تكون أمة قوية ،أمة يحسب لها العدو ألف حساب.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي
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كلمة أخيرة

حقائق جلية
يحيى المحطوري

ِ
األطراف
املرتزقة من
عد ُد قتىل
ِ
الداخلية والس�عودية واإلماراتية
ُ
ِ
أضعاف
أضع�اف
والس�ودانية..
ع�دد ش�هدائنا ..وكذل�ك ع�د ُد
شهداء الشعب اليمني يف مواجهة
الع�دوان وص�د االحتلال ..ال
يساوي  %٣من ضحايا االحتالل
األمريك�ي للع�راق ..ل�و تم ّكنت
أمري�كا من احتالل م�ا تبقى من
البل�د ..ألثخن�ت الش�عبَ اليمني
ٍ
تفجيرات وَقتلاً ..كم�ا تفعَ � ُل
باملناطق املحتلة حالياً ..ولن تسمحَ
ُ
وستنفخ
مرتزقتها بالتغ ُّلب الكيل عىل الطرف اآلخر..
لطرف من
ِ
َ
تحرقهم جميعاً..
جَ ذو َة األحقاد والرصاع فيما بينهم حتى
الكثير مم�ن قاتلون�ا أدرك�وا وس�يدركون أنه�م ضحَّ وا يف
الطري�ق الخاطئ ..لكن ق�د ال يتمكنون من االس�تدار ِة للخلف
َ
طريقهم نحو الهاوية ..وقد يكو ُن يف ذلك عقابٌ
وس�يواصلون
إلهي عليهم؛ بسبب ما ارتكبوه من جرائم يف السنوات املاضية..
ٌّ
ل�ن يتحق�ق م�ن طموحاته�م يشء ..وسيس�حقون برحى
املؤام�رات األمريكية املتجددة ..وس�يكون مصير املهفوف بن
سلمان كذلك ..واأليام بيننا..

الدراجات النارية شر يجب تنظيمه
حسن الوريث
ثلاث محاوالت رسق�ة هاتفي
الس�يار ب�اءت بالفش�ل ،لكن ما
يجمعها كلها ه�و أنها كانت عربَ
د ّراجات نارية.
وأوق�حُ ه�ذه املح�اوالت ه�ي
ُ
املحاول�ة الثالث�ة ،حي�ث تَمَّ �ت يف
ع ِّز الظهر ويف م�كان تكا ُد ال تهدأ ُ
حركتُ�هَ ،
خ َّ
اصـة يف ه�ذا الوقت؛
وألن ه�ؤالء ل�م يع�د لديهم خوف
م�ن أح�د ،فق�د ح�اول رسقت�ي
ُ
كن�ت أن�ا والزمي�ل العزيز
بينم�ا
خروجنا من الدوام يف وكالة
محم�د الغيثي أثناء
ِ
األنباء اليمنية سبأ ،ولله الحمد فقد فشلت هذه
املحاولة رغم إصابتي بجُ ٍر ٍح بسيط يف يدي جراء
مقاومتي له ،ولم يكد يبعُ ُد عنا قليالً حتى التفت
إلينا ولس�ان حال�ه يقول« :حش�وها كلكم بما
فيك�م أجهزة األمن واملرور التي بالتأكيد تتحمل
جزءا ً من مسئولية هذا االنفالت والفوىض.
تحدثنا كثريا ً عن مش�اكل الدراج�ات النارية
وحوادثه�ا وكوارثها ،لكن يب�دو أنه ال حيا َة ملن
س�ب ٍ
تنادي ،وأن األجهزة املعنية واملختصة يف ُ
َات
عمي�ق رغم ُك ّل اإلش�كاليات املروري�ة واألمنية
ٍ
التي تُس�بِّبُها على كافة املس�تويات واألصعدة،
ب�ل إن هناك فتورا ً ش�ديدا ً يقابَ ُل ذل�ك ،من قبل
الحكومة وأجهزتها املختلفة.
ويف اعتق�ادي أن ه�ذه األجه�زة ل�ن تتح� ّرك
لكبح جماح ه�ذه الظاهرة التي ص�ارت تزعجُ
الجميعَ ،حتى الحكومة تعاني كثريا ً منها ،سواء
من خلال تصاع�د الجرائم الجنائي�ة وعمليات
الرسق�ات الت�ي ترتك�ب باس�تخدام الدراجات
الناري�ة أ َ ْو تزاي�د الح�وادث ا ُملروري�ة عىل نحو
ال يمك�ن أن تجدَه يف أي�ة دولة أ ُ ْ
خ� َرى أ َ ْو عودة

االغتياالت بواسطة الدراجات النارية وما تسببه
من ازدحام ومشاكل يف الشوارع املختلفة نتيجة
ع�دم الت�زام س�ائقيها باألنظمة
والقواع�د املرورية ،ولكن ُك ّل ذلك
ربم�ا ل�ن يش�كل ل�دى الحكومة
والدول�ة أيَّ داف�ع ملعالج�ة هذه
الظاه�رة بش�كل ج�ذري ،وليس
كما كان يحصل من معالجات لم
تنج�ح؛ ألنها لم تكن عىل أ ُ ُ
�س
س ٍ
علمية وإدارية.
ُ
بع�ض محاوالت
كان�ت هناك
سابقة لوضع معالجات لظاهرة
انتش�ار الدراجات النارية ،لكنها
كان�ت عبارة ع�ن ردود أفع�ال؛ نتيج�ة قضايا
معينةَ ،
وخ َّ
اصـة يف تل�ك الفرتة التي زادت فيها
ُ
عملي�ات االغتيال للضباط والقادة العس�كريني
ُ
اللجن�ة األمنية العليا
واألمنيين ،فقررت حينها
حَ ْ
ظ� َر الدراج�ات الناري�ة؛ وألن الق�رار لم يكن
مدروس�ا ً بم�ا في�ه الكفاية فقد فش�ل ولم يتم
ُ
تطبيق�ه ،أ َ ْو باألصح لم تتمك�ن األجهزة املعنية
من تطبيقه ،وهذه هي مشكلتنا ،أي أن قراراتِنا
الت�ي نتخذها تكو ُن عبار ًة عن ردود أفعال فقط
وليس�ت ناتجة عن دراس�ة كاملة للظاهرة من
جميع جوانبها حتى يكون الحل شامالً وتنجح
املعالجات.
بالطب�ع عندم�ا نتح�د ُ
َّث عن ه�ذا املوضوع
سنج ُد من يدافع عن أصحاب الدراجات النارية،
وأنهم يسعَ ون يف طلب الرزق لهم وألرسهم ،وأن
أغلبيتَهم ليس�وا من املجرمني الذين يس�تغ ُّلون
الدراج�ات الناري�ة يف ارتكاب مختل�ف الجرائم
الجنائي�ة واإلرهابية ،وه�ذا كال ٌم صحيحٌ  ،لكننا
حين نطالب بمعالجة املش�كلة فإنن�ا ال نطلبُ
قط َع أرزاقهم أ َ ْو منع الدراجات النارية نهائياً.
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إكراما ملن أكرموا االنسانية بدمائهم الزكية ومسامه ًة يف صناعة النرص ،ومقابلة
اإلحسان باإلحسان ،ساهم يف رعاية أرس الشهداء و دعم مشاريع مؤسسة
الشهداء الرعائية التربع عرب :حساب كاك بنك رقم 1004550354 :
أو حساب البنك الدويل رقم  0002-317820 :أو حساب الربيد اليمني رقم
 999999 :أو التواصل باألرقام التالية- 714614392 - 771188479 :
772926889
أو ساهم بـ  100ريال فقط  ،عرب االتصال للرقم  2505او ارسال رسالة اىل الرقم
 2505من مجيع شبكات االتصال.
لال�ستف�سار والتوا�صل عرب االمييلinfo@alshuhada.org :

القدس ستبقى والكيان
الغاصب زائل ال محالة
مازن الصوفي
تحَ ـ ُّر ٌ
كات مس�تم ّر ُة يقو ُم بها
االحتلا ُل اإلرسائيلي؛ لطم�س
ُهوية الق�دس ،بمبرّرات كاذبة
ُ
هدفه�ا ح� ْر ُ
ف مس�ار الحقيقة
ً
والتش�ويش عليها ،تارة بدعوى
البح�ث ع�ن الهي�كل املزع�وم،
وتار ًة أخ�رى بادّعائه�م الكاذب
ُ
أن فلسط َ
األرض املوعود ُة
ني هي
بالنس�بة له�م ،وه�و أس�لوبُهم
املاك ُر من�ذ وجودهم عام ثمانية
وأربعين ،عندم�ا تس�لقوا على
أرض ليست ملكهم وإىل اآلن.
ٍ
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
والت�ي يعتربه�ا متابع�ون ،األ ُ َّم
ّ
مؤخرا ً
َ
الحن�ون إلرسائيل أقدمت
ً
عىل إعالن القدس عاصمة البنها
املدلل ممثلاً بالكيان الصهيوني
الغاصب عىل يد ترامب رئيس�ها
األحم�ق ،ال�ذي س�يجلِبُ لدولته
ِ
الح�روبَ
غنى
واألزمات ،وهي يف ً
عنه�ا ،واعتُرب هذا االعالُن إعطا ًء
جديدا ً سبقه وع ُد بلفور
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