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بينهم فريق خبراء هندسي من جنود العدّو ومرتزقته:

خالل هجوم نوعي سقط فيه عدد من المرتزقة قتلى وجرحى:

عملياٌت مدفعية دقيقة تحصد 43 عنصرًا من الجنود السعودّيني واملرتزقة السودانيني واملحليني يف الحدود

الجيش واللجان يسيطرون على موقع يف »طلعة« نجران ويحرقون 3 مخازن سالح للعدو

 : خاص
سـقط 13 علرصنً ان نلجلود نلسعوديّا ونملرتِزقة 
نلسـودننيا ونملحليـا قتـى و رحـى، أاـس نألحد، 
يف عمليـات نوعيـة دقيقـة نّفـذتها ُقـــوَّنت نلجيش 

ونللجان نلشعبيّة يف  بهات نلحدود. 
وأعلـن نللاطُق نلرسـمي للُقــوَّنت نملسـلحة، نلعميد 
يحيـى رسيـع، يف ترصيح صحفـي، أن وحـدَة نملدفعية 

نلتابعة للجيش ونللجان نّفـذت، أاس، عمليتا نوعيتا 
إحدن1ما يف احور 1مدنن قبالة نجرنن، ونألُْخــَرى قبالة 
 يزنن، حيُث تم رصُد اجموعات ان نلجلود نلسعوديّا 
ونملرتِزقة نملحليا ونلسـودننيا 1لاك، وتم نسـتهدنفهم 

بعدة قذنئف حّقـقت إصابات دقيقة وابارشة. 
وأّكـــد رسيـع أن نلعمليتـا أسـفرتا عن ارصع 
وإصابة 11  لدياً سـعوديًّا و16 علـرصنً ان نملرتِزقة 
نلسودننيا ونملحليا نلذين يقاتلون يف صفوف نلعدّو. 

وأوضح ناطُق نلُقــوَّنت نملسـلحة أن حصيلة نلقتى 
تضملت فريق خربنء يف نلهلدسة نلعسكريّة ان نلجلود 
نلسـعوديّا ونملرتِزقة نملحليا، كانـون يقواون بمها1 

1لدسية علداا نستهدفتهم نملدفعية. 
ويف عمليـة االثـة، نّفـذت وحـدة نملدفعية رضبات 
أُْخــَرى عى اجموعة ان نلجلود نلسعوديّا يف نلحماد 
بلجرنن، وأفاد َاْصَدٌر َعْســَكِريٌّ لصحيفة نملسرية بأن 
نلرضبـات حّقـقت إصاباٍت دقيقة وابارشة أسـفرت 

عن ارصع وإصابة 6 الهم عى نألقل. 
وبذلـك ترتفـُع حصيلـة رصعـى و رحـى نلجلود 
نلسـعوديّا إىل 17، وتصل نلحصيلة كاالًة اع نملرتِزقة 

نملحليا ونلسودننيا إىل 13 قتيالً و ريحاً. 
وتوضـح 1ـذه نلعمليـات تطـورنً كبـرينً يف قـدرنت 
نلجيش ونللجان نلشعبيّة ان خالل دقة ورسعة نلرصد 
واونكبة تَحــّركات نلعدّو، وتحديد نأل1دنف وإصابتها 

بشكل دقيق.

قتلى وجرحى من املرتزقة 
بكمني هندسي يف أطراف 

»دمت«
 : الضالع

تكبّـــد ارتِزقـة نلعـدونن نألاريكـي نلسـعودّي خسـائَر 
برشيـًة، أاـس نألحد،  ـرنء وقوعهـم يف كما نوعـي أعدته 

ُقــوَّنت نلجيش ونللجان نلشعبيّة يف احافظة نلضالع. 
وأوضـح َاْصَدٌر َعْســَكِريٌّ لصحيفة نملسـرية أن نملرتِزقة 
حاولون نلتسـّلل عى بعض نملونقع نلتي تسيطر عليها ُقــوَّنُت 
نلجيـش ونللجـان يف أطـرنف اديرية دات، إال أنهـم وقعون يف 
كما 1لديس، حيث ننفجرت بهم عبوة ناسفة زرعتها وحدة 

نلهلدسة نلعسكريّة. 
وأّكـــد نمَلْصـَدُر أن نالنفجاَر أسـفر عن اـرصع وإصابة 
عدد اـن نملرتِزقة، فيما الذ بقيتهم بالفـرنر، وننتهت احاولة 

تسّللهم بالفشل. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بإحباط تسّلل لهم يف تعز

 : تعز
تمّكلت ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة، أاس نألحد، ان 
إحباط احاولة تسـّلل ملرتِزقة نلعدونن نألاريكي نلسعودّي يف 

احافظة تعز، وكبّــدتهم خسائَر برشية. 
وأوضـح َاْصـَدٌر ايدنني لصحيفة نملسـرية بـأن نملرتِزقة 
حاولون نالقرتنَب ان عدة اونقَع رشق  بل صرب، إال أن وحدنِت 
نلجيش ونللجان نملرنبطة 1لاك رصدتهم، ونستهدفتهم بلرينن 
ابارشة أوقعت َعــَددنً ان نلقتى ونلجرحى يف صفوفهم، والذ 

بقيتهم بالفرنر. 

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة 
بكسر زحفني لهم يف جيزان 

وعسري
 : الحدود

ُقتل وأُصي1 نلعرشنُت ان ارتِزقة نلجيش نلسعودّي، أاس 
نألحد،  رنء كرس احاولتَي زحف لهم يف  يزنن وعسري. 

ففي  يـزنن، دفع نلعـدوُّ بمجاايـَع كبريٍة اـن نملرتِزقة، 
يف احاولـة للتقـد1 تجاه بعـض نملونقع نلتي تسـيطر عليها 

ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشعبيّة قبالة  بل قيس. 
وأوضح َاْصَدٌر َعْســَكِريٌّ لصحيفة نملسرية بأنه ُقــوَّنِت 
نلجيـش ونللجـان نسـتدر ت اجاايـَع نملرتِزقـة إىل كمـا 
نوعي، حيث ننفجرت بهم عدة عبونت ناسـفة زرعتها وحدة 
نلهلدسـة نلعسـكريّة، اا أَدَّى إىل اـرصع وإصابة نلعرشنت 

الهم. 
وننتهت نملحاولة بالفشـل بعد عدة ساعات، حيث الذ بقية 

نملرتِزقة بالفرنر، ولم يحّقـقون أي تقد1. 
ويف عسـري، حاولت اجاايع ان ارتِزقة نلجيش نلسعودّي 
نلزحـَف باتّجـاه بعـض اونقع نلجيـش ونللجان نلشـعبيّة يف 
نلربوعـة، وأفاد َاْصَدٌر ايدننـي للصحيفة بأن طرينن نلعدونن 
شارك بمختلف أنونعه إلسلاد نملرتِزقة، إال أنهم تلقون رضبات 
اسـّددة ونوعية ووقعـون يف كمائَن 1لدسـية، اا أسـفر عن 
اـرصع وإصابة نلعديـد الهم، قبل أن يلـوذَ بقيتُهم بالفرنر، 

وتلتهي نملحاولُة بالفشل وبدون تحقيق أي تقد1 أَيْضاً. 

 : نجران
حّقـقت ُقـــوَّنُت نلجيش ونللجان 
نلشـعبيّة تقداـاً ايدننياً  ديـدنً ورنء 
نلحـدود، أاس نألحـد، حيـُث تمّكلت 
ان نلسيطرة عى أحد اونقع نلعدّو يف 
نجرنن، يف عمليـة نوعية تكبّــد فيها 
نملرتِزقة خسائر برشية واادية كبرية. 
وأفاد َاْصـَدٌر َعْســَكِريٌّ لصحيفة 
نلجيـش  اـن  وحـدنٍت  بـأن  نملسـرية 
ونللجان نّفـذت 1جوااً نوعياً عى عدة 
اونقـَع يتمركز فيهـا ارتِزقة نلجيش 
نلسـعودّي يف »طلعة« نجرنن، حيث تم 
نقتحـا1 تلك نملونقع وسـط حالة إرباك 

وذعر كبرية يف أوساط نملرتِزقة.  وأّكــد 

نمَلْصـَدُر أنـه نلهجو1 ننتهى بسـيطرة 

نلجيش ونللجان عـى أحد تلك نملونقع 

بعد نلتلكيل باملرتِزقة نلذين كانون فيه، 

ونغتلا1 عتاد1م نلعسكرّي. 

نلعديـَد اـن  أن  نمَلْصـَدُر  وأوضـح 

نملرتِزقة سـقطون قتى و رحى بلرينن 
نلوحدنت نملها مة خالل نلعملية فيما 

الذ بقيتهم اذعورين. 
وتمّكن أبطاُل نلجيش ونللجان خالل 
نلعمليـة أَيْضاً ان إحـرنق االاة اخازن 
سالح كانت للمرتِزقة يف تلك نملونقع، اا 

شّكل خسائَر ااديًة كبرية لهم. 
بالتزنان اع ذلك، دّاــرت ُقــوَّنُت 
طقمـاً  نلشـعبيّة  ونللجـان  نلجيـش 
عسـكريًّا ملرتِزقة نلجيش نلسعودّي يف 
صحـرنء نلبقع قبالة نجـرنن، وأوضح 
َاْصـَدٌر ايدننـي للصحيفـة أن نلطقم 
نملرتِزقـة  اـن  َعـــَددنً  يحمـُل  كان 
سقطون رصعى و رحى  رنء تداريه. 

مصرع وإصابة العشرات من عناصر المرتزقة:

قبائل »بني نوف« يف الجوف تحبط حملة عسكرّية للعدّو بقيادة املرتزق »العكيمي« 
 : خاص

تمّكلت قبائُل بلي نوف يف احافظة نلجوف، أاس 
نألول، ان نلتصـدي لحملة عسـكريّة أطلقها نلعدّو 
نلسـعودّي بقيـادة نملحافظ نملرتِزق أاـا نلعكيمي، 
يف احاولة السـتعادة علارص ان نلجيش نلسعودّي 

أرستهم نلقبائل يف وقت سابق. 
وأوضحـت اصـادر خاصـة لصحيفـة نملسـرية 
أن نلعدّو نلسـعودّي دفـع باملحافظ نملعـّا ان قبل 
حكواـة نملرتِزقـة، أاـا نلعكيمـي، لقيـادة حملة 
عسكريّة ضد قبائل بلي نوف، يف احاولة السرت اع 
أرسى سـعوديّا، إال أن نلقبائـَل تصـدت للحملـة 
وخاضـت اون هـاٍت عليفـًة اـع علـارص نلعـدّو 

ونملرتِزقة، وأوقعت عرشنٍت اـن نلقتى ونلجرحى يف 
صفوفهم، وأ ربت بقيتهم عى نلرتن ع اهزواا. 
وكانـت قبائل بلي نوف قد تمّكلـت قبل أيّا1 ان 
أرس َعــَدٍد ان علارص نلجيش نلسعودّي ونملرتِزقة، 
يف عملية عسـكريّة نّفـذ1ا اقاتلو1ا، بعد أن رفض 
نلعـدّو نلسـعودّي نإلفـرنَج عـن اجموعة اـن أبلاء 

نلقبائل نلذين نختطفهم يف وقت سابق. 

مص��رع وإصابة العش��رات 
منهم وتدمير آلية:

هجوم نوعي من مسارين على 
مواقع املرتزقة يف »حريب نهم«

 : نهم
نّفــذت ُقــوَّنُت نلجيش ونللجان نلشـعبيّة يف 
 بهة نهم، اسـاَء أاـس نألول، عمليًة 1جواية 
نوعيـة عـى عدد اـن اونقـع ارتِزقـة نلعدونن 
نألاريكي نلسـعودّي، سقط خاللها نلعرشنت ان 

نملرتِزقة قتى و رحى. 
وأفاد َاْصَدٌر َعْســَكِريٌّ لصحيفة نملسرية بأن 
نلعمليَة نسـتهدفت اونقع يتمركز فيها نملرتِزقة 
يف الطقة حري1 نهم، وتم نلهجو1ُ ان اسـارين 
بعد رصد تَحـــّركات وحجم ُقــوَّنت نملرتِزقة يف 

تلك نملونقع بدقة. 
وأوضح نمَلْصَدُر أن نلعرشنِت ان نملرتِزقة نلذين 
كانون يف تلك نملونقع سقطون قتى و رحى بلرينن 
نلُقـــوَّنت نملها مة، وبيلهم 8 ارتِزقة سـقطون 

بعمليات قلص. 
اجاايـع  نسـتهدنف  نلعمليـة  وتـم خـالل   
وتحصيلات وتعزيزنت نملرتِزقة برضبات اسّددة 
ان ادفعية نلجيش ونللجان، اا أَدَّى إىل اضاعفة 

خسائر1م. 
وتمّكلـت ُقـــوَّنُت نلجيـش ونللجـان خـالل 
نلعمليـة اـن إعطاب آليـة عسـكريّة للمرتِزقة، 
وذلك بكما نوعي، حيـث ننفجرت باآللية عبوة 

ناسفة زرعتها وحدة نلهلدسة نلعسكريّة. 

بعد إلقاء القبض عليه من قبل األجهزة األمنية:

زعيم ما يسمى »تنظيم القاعدة« بمحافظة تعز يكشُف عن عالقة حزب 
اإلصالح وحكومة املرتزقة بالتنظيم وعملياته اإلجرامية

 : تعز
نألاليـة  نأل هـزُة  نّفـذت 
بمحافظة تعز، يو1 نلسبت عملية 
نوعيـة تمكلت خاللهـا ان إلقاء 
نلقبض عـى أحد أخطـر علارص 
نلقاعـدة«  »تلظيـم  يمـى  اـا 
بمحافظـة تعـز نملدعـو »اا ـد 
فرحان« وزعيم اا يمى »تلظيم 
نلقاعدة« بمحافظـة تعز ونلعقل 
نملدبّـر لعدد اـن  رنئـم نلتلظيم 
باملحافظة ونملسـؤول عن حركة 
نلفوىض ونالغتياالت نلتي شهدتها 
اديريـة رشع1 نلسـال1 التصف 
ونلتـي   ،11018 نمللـرص1  نلعـا1 
أخمدت ان قبـل نأل هزة نألالية 

حيلها. 
نملصورة  نالعرتنفاُت  وكشـفت 
نلحربـي  نإلعـال1  وزعهـا  نلتـي 
للمدعـو »اا ـد فرحـان« زعيم 
تلظيم نلقاعدة بمحافظة تعز عن 
عالقـة حـزب نإلصـالح وحكواة 
نلقاعـدة  بتلظيـم  نملرتِزقـة 
واـدى  نإل رنايـة  وعملياتـه 
نلتلسيق ونلرشنكة نلقائمة با اا 
يسمى »تلظيم نلقاعدة« ان  هة 
وحزب نإلصالح وحكواة نملرتِزقة 

ان  هـة اانية ونلتي قـا1 نألول 
نإل رنايـة  بعملياتـه  بمو بهـا 

بحق أبلاء احافظة تعز. 
زعيـم  نعرتنفـات  وبحسـ1 
عمليـات  ُكـــّل  فـإن  نلتلظيـم 
نالغتياالت ونلسـطو نلتـي قا1 بها 
نلتلظيُم تمت بتلسـيق واشاركة 
فعليـة لحـزب نإلصالح وعـدٍد ان 
ونملليشـيات  نملرتِزقـة  نلفصائـل 
نلتابعـة لقوى نلعدونن، حيث قال: 
»إن حـزب نالصالح رشيٌك يف ُكــّل 
نلعمليـات نإل رناية نلتـي نفذ1ا 

تلظيـُم نلقاعـدة يف احافظة تعز 
خـالل نألربعة نألعون1 نملاضية، ويف 
اقداتها  رنئم نالغتياالت وتفجري 
وعمليـات  ونألرضحـة  نملسـا د 
كعمليـة  نلبلـوك  عـى  نلسـطو 
نلسـطو عى بلك نلكريمي بمديلة 
تعـز، باإلضافـة إىل  رنئـم نلقتل 
ونلسـحل نلتـي تعرض لهـا أ1ايل 
الطقة نلرصنري«، اشـرينً إىل »أن 
عددنً ان فصائـل ارتِزقة نلعدونن 
ويف اقداتهـا حزُب نإلصالح تعمُل 
بالتلسيق اع نلتلظيم ورشيكة له 
يف ُكــّل عملياته نإل رناية، ونلتي 
ان أبرز1ا عملية نلسطو عى بلك 
نلكريمـي بمديلـة تعـز، ونلجرنئم 
نلتـي تعـرض لهـا أبلـاء وأ1ـايل 
الطقـة نلـرصنري، باإلضافـة إىل 
تفجري نملسا د ونألرضحة ونملعالم 
يتبع  نألارية ونإلْســـاَلاية ونلتي 
نلصوفية  نلطائفـة  نلبعض الهـا 

بمحافظة تعز«. 
وكشـف نملرتِزق نملجـر1 اا د 
فرحـان يف نعرتنفاتـه عـن أرسنر 
وعالقة حكواـة نملرتِزقة بتلظيم 
نلقاعـدة واصـادر نلتمويل نلتي 
يتلقا1ـا نلتلظيم وطـرق وكيفية 

حصول ذلك. 
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في اجتماع له برئاسة الرئيس مهدي المّشاط:

بعد هزيمته في أول مواجهة مسلحة مع القبائل: 

 : خاص:
أفـادت اصـادُر احليـٌة يف احافظـة نملهـرة، بأن 
نالحتـالَل نلسـعودّي نإلاارنتي نسـتقد1 اؤّخـرنً ِفَرَق 
نغتيـاالت تابعة له إىل نملحافظة يف إطار ُاَخّطط يهدف 
لتصفيـة نملعارضـا ونملقاواا لالحتـالل، وذلك بعد 
تصاعد حدة نملقاواة نلشعبيّة وننطالق نلكفاح نملسلح 

ضد نالحتالل واليشياته نألسبوع نملايض. 
وأوضحـت نملصادر أنـه وصلت إىل اديلـة نلغيظة، 
خـالل نأليـا1 نملاضية، اجموعـٌة ان فـرق نالغتياالت 
نلتابعـة لالحتـالل ونلتي سـبق لها أن عملـت يف عدن 
وكانت اسـؤولًة عن تصفية نلعديد ان أئمة نملسا د 
ونلقيادنت نلعسـكريّة ونألالية لفصائل نملرتِزقة خالل 
نلرصنعات ونلفوىض نلونسـعة نلتي تشهد1ا احافظة 

عدن واختلف نملحافظات نملحتّلة. 
وقالت نملصادر: إن نالحتـالَل خصص لعلارص 1ذه 
نلفرق اكانـاً يف نلقرص نلجمهـوري باملديلة، ان أ ل 

إقااتهم. 
وأشـارت نملصـادر إىل أن 1ذه نلخطـوَة تأتي ضمن 
ُاَخّطط  ديـد يهدُف لتصفيـة نملعارضا ونملقاواا 

لالحتـالل، يف إطار نشـاط نالحتالل نملتونصـل لتعزيز 
تون ده ونستباق أية اتغرينت عى نلونقع. 

وأوضح ناشـطون احليون أن احافَظ نملهرة نملعّا 
اـن قبـل نالحتالل، رن ـح باكريـت، قد وضـع قائمًة 
بأسـماء نلقيادنت نلوطلية نلرنفضة لالحتالل، ان أ ل 
نستهدنفهم عرب ُاَخّطط نالغتياالت نلذي يتم نإلعدند له. 
واـن ضمن نلشـخصيات نلتي وردت أسـماؤ1م يف 
نلقائمة، نلشـيخ عيل سـالم نلحريزي وكيل نملحافظة 
نلسـابق، ورئيس نملجلس نلعا1 ألبلاء نملهرة وسقطرى 
نلشـيخ َعبدنللـه بن عيـي آل عفـرنر، واديـر نألان 
نلسابق نللونء أحمد قحطان، ورئيس لجلة نعتصااات 
نملهرة نلشـيخ عاار سـعد كلشـات، ونلشـيخا عبود 
قصميـت، واحمد بـركات، وغري1م ان نلشـخصيات 

نلقيادية يف نلحرنك نلشعبي نمللا1ض لالحتالل. 
وكانت وسـائُل إعال1 أ لبيٌة قد كشـفت سابقاً أن 
ــة توّظف  نالحتـالَل نإلاارنتي نسـتأ ر رشكـًة َخاصَّ
ارتِزقـًة أ ان1َ لتلفيذ عمليـات نغتياالت يف احافظة 
عـدن، وطالت تلك نالغتيـاالُت خصو1َ نإلاـارنت وعى 

رأسهم حزب نإلصالح. 
ونقل اوقُع »باز فيـد« نألاريكي نلعا1 نملايض، عن 

بعض اجلّدي 1ـذه نلرشكة نعرتنفاِتهـم بأنهم قااون 
باغتيال عدد ان أئمة نملسا د وقيادنت حزب نإلصالح 
يف عدن، يف إطار عملهم لصالح نالحتالل نإلاارنتي. 

وتوظِّـُف 1ذه نلرشكُة اجلدين سـابقا يف نلجيش 
نألاريكـي واقاتلـا اـن  لسـيات عديـدة، وبيلهم 
صهيوني يديـُر نلعمليات، ويقبضون رونت1َ كبرية ان 

نالحتالل نالاارنتي. 
وتأتـي 1ـذه نلخطـوُة اـن قبـل نالحتـالل بعد أن 
تصاعدت وتـرية نملقاواة نلشـعبيّة نلتـي يون هها يف 
احافظـة نملهرة بشـكل كبـري، حيث شـهدت الطقُة 
»شـحن« نلحدوديـة نألسـبوَع نلفائـَت، أول اون هة 
اسـلحة با اليشـيات نالحتالل وقبائل نملهرة، عق1 
احاولة نالحتالل إدخال تعزيزنت عسـكريّة لتوسـيع 

وتثبيت تون ده 1لاك. 
وُاِليَـت اليشـياُت نالحتالل بهزيمـة كبرية عى يد 
قبائـل نملهـرة يف تلك نملون هـة، حيث سـقط عدٌد ان 
نلقتى ونلجرحى يف صفوف نملليشـيات وتم تداريُ عدة 
آليات لهـم، وتم إ باُر1م عى نالنسـحاب ان نمللاطق 

نلتي كانون قد قداون إليها. 
وتشـهُد نملحافظـُة نسـتلفارنً كبـرينً بـا نلقبائـل 

وبالـذنت بعـد نملون هـة نملسـلحة، وكان نلعديـُد ان 
زعماء نلحرنك نلشـعبي نملقاو1 لالحتالل، وعى رأسهم 
نلشـيخ عيل سـالم نلحريزي وكيل نملحافظة نلسـابق، 
قد رّصحون بأن نلقبائل سـتحمي نملحافظة بأسلحتها، 

وستون ه نالحتالل نلسعودّي بكل اا تملك. 
وأّكـــد نلحريزي يف ترصيحـات صحفية قبل أيّا1، 
أن نملحافـظ نملرتِزق، باكريت، أدنٌة ان أدونت نالحتالل، 
وأن اـن يحكـم نملحافظة فعلياً 1و نلقائد نلعسـكرّي 

للُقــوَّنت نلسعوديّة يف اطار نلغيظة. 
وتزنيـدت يف نلفـرتة نألخـرية نشـاطاُت نالحتـالل 
لتفجـري نلوضع دنخَل احافظة نملهرة، حيُث نسـتقد1 
خـالل نأليـا1 ونألسـابيع نملاضيـة اجموعـاٍت كبريًة 
ان نملليشـيات نملسـلحة ان عدة احافظات  لوبية، 
بالتعاون اع نلتلظيمات نلتكفريية، وقا1 باسـتحدنث 
نلعديد ان نملونقع نلعسـكريّة، كمـا ضاعف نعتدنءنِته 

عى نملونطلا ونلصيادين. 
ونهاية نألسبوع نلفائت، أقدات اليشيات نالحتالل 
عـى نختطـاف نالـا اـن نملونطلـا ونقتادتهمـا إىل 
قاعدتهـا نلعسـكريّة يف اطـار نلغيظـة، وقوبـل 1ذن 
نالعتدنء باستلكار شعبي ضاعف حالة نالستلفار. 

االحتالل يستقدُم فرَق اغتياالت إىل املهرة ضمن مخّطط لتصفية قيادات املقاومة الشعبّية

املجلس السياسّي األعلى يضم الحوثي والرهوي لعضويته ويقر الرؤيَة الوطنيَة لبناء الدولة 
 : صنعاء

أقـر نملجلُس نلسـيايّس نألعـى نلرؤيَة نلوطلية لبلـاء نلدولة نليمليـة نلحديثة ووّ ه 
باستكمال نإل رنءنت بشأنها، فيما ناقش الء نملقعدين نلشاغرين يف نملجلس. 

ويف ن تماعـه، أاس نألحد، برئاسـة نلرئيس اهدي نملّشـاط، أقر نملجلُس نلسـيايّس 
نألعى ضمَّ احمد عيل نلحواي وأحمد غال1 نلر1وي لعضويته. 

وأّكـــد نملجلـس أن ذلـك يأتـي ضمن تو ـه نلدولة لتوحيـد نلقرنر وتفعيـل نلبلاء 
نملؤّسي نلذي نختطه نلرئيس نلشهيد صالح نلصّماد تحت شعار »يٌد تحمي ويٌد تبلي«. 
كما أّكــد نملجلس نلسـيايّس نألعى إدننَة نلجمهورية نليملية ونسـتلكاَر1ا للجريمة 
نإلر1ابيـة نلتـي أّدت إىل نستشـهاد 50 اسـلماً يف نيوزللـدن ونلتـي نرتكبهـا إر1ابيون 
اتطرفـون أوروبيون ونلتي تدل عى حجم نلتعبئة نملعادية لإلْســـاَل1 ونملسـلما وأن 
نإلر1اب ال دين له وال وطن، دنعياً نلعرب ونملسلما إىل نتخاذ اونقَف اوحدة تجاه 1ذه 

نلجرنئم، كما دعا نلدول نلغربية إىل نلكف عن وصف نملسلما باإلر1ابيا. 
وأّكـــد تضاُالَـه نلكااَل اع نلشـع1 نلفلسـطيلي نلذي يتعرض يوايـاً العتدنءنت 

صهيونية، وأدنن صمَت وتونطَؤ بعض نألنظمة نلعربية ونملجتمع نلدويل تجاه ذلك. 

المسافرون حملوا حكومة المرتزقة مسئولية تعرضهم لإلهانة:

تعامٌل مهنٌي مع املسافر اليمني الواصل إىل مطار القاهرة الدولي 
 : هاني أحمد علي:
يف  نليمـن  أبلـاُء  يون ـُه 
نلعالـم اعاالـًة  اختلـف دول 
سـيئًة وقاسـيًة واهيلة سونٌء 
أكانون ان نلطالب نلدنرسـا أَو 
اـن نملونطلا نملـرىض تبدأ ان 
نملطار وعلد نلولوج يف إ رنءنت 
دخول تلك نلدولة، حيث تلم تلك 
نملعاالة نملهيلة عن عد1 نحرتن1 
سـلطات تلك نلبلـدنن لحكواة 
واسـئوليها  1ـادي  نلفـاّر 
نملرتِزقة،  وسـفرنء1ا  ووزرنئها 
فاقـدة  حكواـة  أنهـا  وبمـا 
للكرناة فهي عا ـزة تماااً أن 
تملـح اونطليهـا يف بالد نملهجر 
ذرًة اـن كرناـة ننطالقـاً اـن 
اقولة »فاقد نليشء ال يعطي«. 
بيلـت  خطـوة  ديـدة  ويف 
حالة نالاتهان نلـذي وصل إليه 
نلخـارج،  يف  نليملـي  نملونطـن 
أصدرت سلطات اطار نلقا1رة 
نلدويل تو يهـاٍت  ديدًة يقيض 
دنخـل  بإقااـة حجـر صحـي 
نليمليـا  للمونطلـا  نملطـار 
نلونصلـا إىل نلقا1ـرة كخطوة 
نملرصيـة  نلسـلطاُت  تدعيهـا 
بأنه إ ـرنٌء وقائي ان ننتشـار 
نألاـرنض ونألوبئـة، يف حـا لم 
تحـرت1 نليمليـا وتعمـل عـى 
نتخاذ نلطـرق نلوقائية بطريقة 

إنَْســانية غري اهيلة. 
وقـال ناشـطون يف اونقـع 
أاـس  نال تماعـي،  نلتونصـل 
اسـافرين  عـن  نقـالً  نألحـد، 
نلطائـرة  طيـار  إن  يمليـا: 
نليمليـة أعلن للـركاب نليمليا 
نلقاداـا اـن اطـار عـدن إىل 
نأل ـونء  ويف  نلقا1ـرة  اطـار 
وقبل أن تهبط نلطائرة بأن برج 
اطار نلقا1ـرة قد لفت ننتبا1ه 
حـول إ ـرنء وقائي سـيجريه 
1بـوط  قبـل  نلقا1ـرة  اطـار 
نلطائرة نليملية يف ادرج نملطار 
و1و رش اعقمـات واطهرنت 
كيميائيـة يف نلبونبة ونملمر نلذي 
سـيدخل اـن خاللـه نليمليون 

نلقاداا ان عدن. 
وعرّب نملسافرون عن أسفهم 
لحجـم نإل1انة نلتـي يتعرضون 
لهـا يف نلخارج بسـب1 حكواة 
نلفاّر 1ـادي نلقابعـة يف فلادق 

نلريـاض نلتـي فقـدت كرناتها 
وباعت نفسـها ولم يعد يهمها 
اونطليهـا،  اـن  اونطـن  أي 
يملـي  ُكـــّل  »لـو  اضيفـا: 
لبكـى  نلطائـرة  يف  كان  فيكـم 
وشـعر  وقهـرنً  وحـرسة  د1 
بحجـم نإل1انـة ونالحتقار نلذي 
يتعـرض لها نليمليـون يف ُكــّل 
اطارنت نلعالم، بـل 1لاك دولٌة 
وخصصـت  أعللـت  أوروبيـة 
اخالفـًة تُخـصُّ نليمليا فقط 
نملحافظة  دون سون1م نسـمها 
وناللتزن1 بالهلدن1 نلخار ي«. 

وحّمل نملسـافرون نليمليون 
اسـئولية  نملرتِزقـة  حكواـة 
اـا يتعرضـون لـه اـن إ1انة 
ونحتقـار وقـل اقـدنر ان قبل 

تلك نلبلدنن. 
وأضاف نملسافرون أن اعظم 
نلخطـوط  اتـن  نلـركاب عـى 
نملرىض كبار  نليملية خصوصـاً 

نلسـن حزنـون كثـرينً وشـعرون 
ونلحـرسة  ونلقهـر  باإل1انـة 
للحال نلـذي وصل إليـه نلوطن 
وحجم نإل1انة نلتي تعرضون لها 
و1م يمرون ان نلبونبة نلتي تم 
رشها باملطهرنت، ابيلا أن ان 
ضيع وطله وفتح أبونبها للغزنة 
نلوطن ظهره  ونملحتّلا وأعطى 
ال يتوقـع بأنه سـيجد نالحرتن1 
يف أوطان نآلخرين، يف إشـارة إىل 
حكواة نلفاّر 1ادي واسئوليها 

نملرتِزقة. 
أّكــد  وأاـا1 1ـذه نإل1انـة 
نملسـافرون نليمليـون يف اطار 
نلقا1ـرة نلـدويل أن َان تسـمي 
رشعيـة  حكواـة  نفسـها 
سـوى  ليسـون  واسـئوليها 
اقاولـا وتجار حـروب أ1انون 
نلوطن وأضاعـون كرناَة أبلائها 
بعـد أن فقـدون كرناتهـم تحت 

أقدن1 نلغزنة ونملحتّلا. 

رئيس اللجنة شؤون األسرى لصحيفة املسرية: السعودية أغلقت 
كل األبواب أمام تنفيذ اّتفاق تبادل األسرى

 : خاص:
كشـف عبُدنلقادر نملرتىض -عضو نلوفد 
نلوطلـي نملفاوض ورئيـس نللجلة نلوطلية 
لشـؤون نألرسى- عـن نسـتمرنر تحالـف 
نلعـدونن وارتِزقتـه يف عرقلة تلفيـذ نتّفاق 

تبادل نألرسى. 
ويف ترصيـح خـاص لصحيفـة نملسـرية 
أّكـــد نملرتـىض أن نلسـعودية أغلقـت كل 
نألبـونب أاا1 تلفيـذ نتّفاق تبـادل نألرسى، 
اضيفـاً بالقـول » نلتو يهات نلسـعودية 
عـرب  نألرسى  تبـادل  بملـع  ملرتزقتهـا 
نلوسـاطات نملحليـة  ـاءت بعـد عرقلتها 
واماطلتها إل رنء عمليـة نلتبادل بإرشنف 
أن  يؤّكـــد  نلـذي  نألاـر  نملتحـدة،  نألاـم 
نلسـعودية ال تريد عى نإلطـالق نإلفرنج عن 

نألرسى ونملختطفا«. 

وأشـار نملرتـىض إىل أن ارتزقـة نلعدونن 
ال يملكـون نلقرنر وال يجـرؤون عى نإلقدن1 
بخطوة يف أي اسـار ان اسار نملفاوضات 

دون نلر وع إىل قادة نلعدونن. 
وأضـاف نملرتىض يف ترصيحـات له »بأن 
قـوى نلعـدونن ال تزنُل تماِطـُل وتتهرب ان 
تلفيـذ نتّفـاق تبـادل نألرسى«، اوضحاً أن 
ملرتِزقتهـا  سـعوديًّة صـدرت  »تو يهـاٍت 
بملع تلفيـذ أية عملية تبـادل لألرسى عرب 

نلوساطات نملحلية«. 
ولفت رئيـُس نللجلـة نلوطلية لألرسى، 
إىل أن نلخطـوة اـن قبـل نلعـدونن تعتـرب 
دليـالً ونضحاً عى إ1مالهـم ألرسن1م وعد1 
اباالتهم بمعانـات نألرسى وعائالتهم، كما 
1ـو دليٌل عـى أن نملرتِزقة اسـلوبو نلقرنر 
ونإلرندة وال يملكـون ان نألاـر إاّل اا يمليه 
عليهم نلضباط نلسعوديّون ونإلاارنتيون. 

ميليشيا االحتالل يف أبني تقطع الطريق العام احتجاجاً على تأخر الرواتب 
 : أبين:

شـهدت اديلُة زنجبار عاصمة احافظة 

أبـا، أاـس نألحـد، نحتجا ـاٍت اسـلحًة 

غاضبـة وأعمـال شـغ1 وفـوىض نّفـذ1ـا 

ارتِزقُة نالحتـالل نإلاارنتي نملجلدون ضمن 

اا يسمى نلحزن1 نألالي يف نملحافظة. 

وقالـت اصـادُر احليـة يف زنجبـار، بـأن 

نالحتجا ـات نلغاضبة نلذي نّفـذ1ا نملئات ان 

 لود وايليشيا نالحتالل، أاس، تضملت إغالق 
نلطريق نلونصلة با زنجبار وعدن والع حركة 
نملرور، كما قا1 نلجلود نملرتِزقة بقطع نلطريق 
بالقرب ان الع1 نلوحدة وسط اديلة زنجبار.  
وأوضحت نملصادر أن سـب1َ تلك نالحتجا ات 
ونلفـوىض وأعمال نلشـغ1 يعـوُد ملماطلة أبو 
ظبي يف رصف اسـتحقات ارتِزقتها نلتابعا 
ملا يسـمى نلحزن1 نألالـي ونملتوقفة علهم الذ 
أشهر وترفض نلتجاوب اع اطالبهم نملتكررة 

بالحصول عى استحقاتهم نملالية. 
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 : خاص
نّظـم اكتـ1ُ نلرتبيـة ونلتعليم 
ونلوحدة نلرتبويـة بمديرية ذاار، 
أاس نألحد، ندوًة اقافية بملاسبة 
ارور أربعـة أعون1 ان نلصمود يف 

و ه نلعدونن. 
ويف نللدوة تلاول نألُستاذ فاضل 
نلرشقي نملحور نألول بالحديث عن 
 رنئـم نلعـدونن وارتزقتـه طيلة 
أربعة أعـون1، الو1ـاً إىل نلحصار 
نملطبـق نلـذي أسـتخداه نلعدونن 
كورقـة أخـرى لرتكيـع نليمليا، 
نألسـطوري  نلصمـود  إىل  اشـرينً 
للشع1 نليملي ونملالحم ونلبطوالت 

يف اياديـن نلكرناـة ونإلبـاء. 
تحـدث  نلثانـي  نملحـور  ويف 
نألُسـتاذ عبُدنلكريم أحمد نلحبي 
ونلتعليـم  نلرتبيـة  اكتـ1  اديـر 
باملديرية عن نملؤسسات نلتعليمية 
ونلتـي اثلـت خـط نلدفـاع نألول 
يف اون هـة نلعـدونن نلسـاعي إىل 
تجهيل نأل يـال عن طريق قصف 
نملدنر8 ونستهدنف نلطالب نآلالا 
يف ادنرسهم، وكذن نستهدنف نملعلم 
عن طريق قطـع نلرونت1 بالتآار 
اع حكواة نلفلادق بالرياض الذ 
عااـا بعد نقل نلبلك نملركزي ان 

صلعاء إىل عدن. 
ونختتـم اسـؤول أنصـار نلله 
بمديرية ذاـار عبدنلكريم  بهان 
نللـدوَة باملحـور نلثالـث بالحديث 
عن نلحصـار نلجائر ونلخانق نلذي 
عانى اله شعبلا بدء بله1 ونردنت 
نللفط ونلغاز يف نملحافظات نملحتلة 

وننتهاء بتعلـت نلتحالف وعرقلته 
أليّة تسوية سياسية للتخفيف ان 

اعاناة نليمليا. 
تونصلـت،  آخـر  اـن  انـ1 
أاس نألحـد، نلفعاليات ونلوقفات 
اديريـات  بمـدنر8  نلطالبيـة 
شـعار  تحـت  ذاـار،  احافظـة 
»أربعـة أعون1 ان نلصمود يف و ه 
نلصهيونـي  نألاريكـي  نلعـدونن 

نلسـعودّي نإلاارنتي«. 
حيـث نظمـت بمديريـة نلحدن 
َعــَددنً اـن نلوقفات نالحتجا ية 
بمـدنر8 بيلـون، وكلبـة نهرنن، 
وكواان، وسـلااة، وبلي اسلم، 
أدننت فيهـا تحالف نلعـدونن واا 
يقو1 به ان اجازَر بحق نلشـع1 
نليملـي ألربـع سـلونت ورنفضة 

للتطبيع اع نلعدو. 
نظمـت  نمللـار،  اديريـة  ويف 
باملصلعـة  نلوحـدة  بَمْجَمَعـي 
وبيـت نملجـدوب باملجـن، وقفتا 
خاللهمـا  رفعـت  نحتجا يتـا، 
ونمللا1ضـة  نمللـّددة  نلشـعارنت 
للعدونن، كما نظم طالب واعلمو 

ادرسـة لكمة، واجمـع 7 يوليو، 
ونلليـل بالجعور، ونألاـل باألحد، 
وعمـر بـن نلخطـاب بالشـعوب، 
بمديريـة  بيفاعـة  ونإلخـالص 
عتمة، وقفات نحتجا ية؛ نحتفاًء 
بأربعـة أعون1 ان نلصمود يف و ه 
نلعـدونن وتلديـدنً بالتطبيـع اـع 
كيان نلعـدو نلصهيونـي، وإعالن 
نللفـري نلعا1 يف اون هـة نلعدونن 

نلغاشم وتعزيزنً للصمود. 
اعلمـو  أقـا1  نلسـياق،  ويف 
وطـالب اجمـع نلوحـدة نلرتبوي 
ونلعربيـن،  باملـردنع،  نلثانـوي 
نألسـايس،  للتعليـم  ونلحيمـة 
وقفـًة  علـس  اغـرب  بمديريـة 
تدشـيلاً  اشـرتكة؛  نحتجا يـة 
للعـا1 نلخااـس اـن نلصمـود يف 
و ـه نلعدونن ونلحصـار، وتأكيدنً 
عى نسـتمرنر نلعمليـة نلتعليمية 

رغم اؤنارنت نلعدو. 
ويف اديرية وصاب نلعايل أقيمت 
عـدد اـن نلوقفـات نالحتجا يـة 
نملوسـطة،  نللـرص  بمـدنر8 
ونلدياديـر، ونلرباط بلي اسـعود، 

نلكلمـات  اـن  نلعديـد  تخللهـا 
بالعـدونن  نمللـّددة  ونلشـعارنت 
نلدويل  و رنئمـه وسـط نلصمـت 
نملفضـوح، فيمـا نحتفـى طـالُب 
نلجديد  نلجيـل  واعلمـو ادرسـة 
بمديريـة  هـرنن خـالل  بمعـرب 
وقفة طالبية بانتصارنت نلشـع1 
نليملي اع دخـول نلعا1 نلخااس 
ان نلصمود؛ نحتفاًء بأربعة أعون1 

ان نلصمود يف و ه نلعدونن. 
نظمـت  علـس،  اديريـة  ويف 
بمدنر8 سـااة نلسـفى، ونلقلة، 
وبلي عيى نلفاطمي، و عفر ذي 
حوالن، ونلشـهيد دوبع بشـعرية، 
ونلتالبي، ونلوحدة بيت نلضبياني، 
ونلوحدة بسية، وقفات نحتجا ية 
نـّددت باسـتمرنر  رنئـم نلعدونن 
وسـط تفرج نملجتمـع نلدويل، كما 
نُظمت بمديرية  بـل نلرشق عدٌد 
ان نلوقفات نالحتجا ية بمدنر8 
حطا بقرنن، ونلحسـا بن عيل، 
ونلحمـزة  عمـرو،  بـن  ونملقـدند 
نلثانوي، وخالد بن نلوليد، وشهدنء 
نلوحدة، تخللها عـدٌد ان نلفقرنت 
نملتلوعـة بـا نلقصائد نلشـعرية 
ونلكلمـات  ونألناشـيد  ونلخطـ1 
أكدت يف اجملها أن  رنئم نلعدونن 
نليملـي عـن  لـن تثلـي نلشـع1 
اونصلة نلصمود وافارعة نلطغاة 

ونرصة نملسـتضعفا. 
اـن  ان1 آخر، تتونصل حملة 
نلتـربع لدعم سـالح نلجّو نملسـرّي 
ونلقـوة نلصاروخيـة يف اختلـف 
اـدنر8 احافظـة ذاـار يف ظـل 
إقبال الًقطع نللظري  سد نلعطاء 

ونلبذل ونإلنفاق يف سبيل نلله. 

أخبار

 فيما مكتب التربية والوحدة التربوية بالمحافظة ينظمان ندوة ثقافية حول أربعة أعوام من العدوان وما قابله من صمود:

مدارُس محافظة ذمار تنظم العشرات من الوقفات تدشيناً للعام الخامس من الصمود يف وجه العدوان
السلطة املحلية بذمار تناقش تحضريات 
فعالية إحياء الذكرى الرابعة من الصمود 

يف وجه العدوان

 : ذمار
ناقش لقاٌء اوّسـٌع بمحافظة ذاار، أاس نألحـد، نلتجهيزنت ونلتحضرينت إلحياء 
فعاليـات نلذكرى نلسـلوية ملـرور أربعة أعون1 اـن نلصمود ونلثبـات يف و ه نلعدونن 

نلغاشم وإقااة نلفعالية نملركزية نلتي ستلظمها نملحافظة خالل نأليا1 نلقاداة. 
ويف نللقـاء نملوّسـع نلـذي حرضه اسـؤولو نملحافظة، أكد نلشـيخ احمد حسـا 
نملقديش -احافظ ذاار- أ1ميّة نملشـاركة نلفاعلة يف إحيـاء ذكرى ارور أربعة أعون1 
اـن نلصمـود يف اون هة نلعدونن؛ كونهـا احطة للتزود بالكثري ان نلدرو8 وشـحذ 
نلهمم ملون هة نلعدونن، اشـرين إىل أن أبلاء ذاار سـيظلون أوفياء لدااء نلشهدنء ان 

خالل نالستمرنر يف نلتحشيد ورفد نلجبهات بالر ال ونملال. 
بدوره أشار امثل نملكت1 نإلرشنيف بمحافظة ذاار سااي نملهدي إىل أ1ميّة نلتلسيق 
با كافة نلجهات نملعلية بالفعالية نملركزية وتوزيع اها1 نللجان نمللظمة بما يسـهم 
يف إنجاحهـا، دنعيـاً نلجميع إىل نلحشـد ونملشـاركة لحضـور نلفعاليـة نملركزية نلتي 
ستستضيفها نملحافظة، فيما أكد رئيس احكمة نالستئلاف نلقايض اسعد نلعميي، 

أ1ميّة نمللاسبة يف تعزيز عونال نلصمود ونلثبات ونالنتصار عى قوى نلعدونن. 
فيمـا تطرقت كلمُة نألحـزنب ونملكونات نلسياسـية باملحافظة نلتـي ألقا1ا ادير 
اكت1 نلشـباب ونلرياضة حسـا نلصـويف، إىل حجم نلداـار ونلجرنئم نلتـي نرتكبها 
نلعـدونن ونلتي قوبلت بصمـود وننتصارنت يف كافة نلجبهات، دنعياً نلجميع ملشـاركة 
يف إحياء 1ذه نمللاسـبة إليصال رسـالة للعالم بأن نلشـع1 نليملي صااد اهما بلغت 

نلتحديات. 

تربويو الحمزات بصعدة ينّددون بجرائم العدوان 
ويؤكدون مواصلة صمودهم بوجه العدوان 

 : صعدة 
نّظـم اعلمو وطـالُب ادرسـة حمزة بـن عبدنملطلـ1 بملطقـة نلحمزنت 
بمديرية سحار بمحافظة صعدة، أاس نألحد، وقفًة نحتجا ية؛ تلديدنً بجرنئم 

نلعدونن يف إطار فعاليات أربعة أعون1 ان نلصمود يف و ه نلعدونن. 
ورفع نلطـالب نلالفتاِت نملعربَة عن نسـتمرنر نلصمـود يف اون هة نلعدونن 

ورفد ايادين نلعزة ونلكرناة باملال ونلر ال. 
وأكد نملشـاركون اونصلَة نلعملية نلتعليمية ونلصمود يف  بهة نلتعليم رغم 

نلصعوبات ونملعوقات نلتي يفرضها نلعدونن. 
ودعا نملشاركون يف نلوقفة إىل توحيد وتعزيز نلجبهة نلدنخلية ورص نلصفوف 
ونلتصدي للغزنة ودحر1م وتطهري نلوطن ان دنس نلعدو، اشيديَن باالنتصارنت 
نلعظيمـة نلتـي يحققها نلجيـش ونللجان نلشـعبية بمختلف نلجبهـات.  وأكد 
نملشـاركون أن سـكوت نلعالـم ونمللظمات نلحقوقيـة عى  رنئـم نلحرب نلتي 
يتعرض لها نليمليون سيبقى وصمة عار عى  با دول نلعدونن وارتزقتهم. 

وجهاء وأعيان ريف إب ينّددون بجرائم العدوان ويؤكدون مواصلة الصمود يف مواجهة العدوان 

قبائل الطويلة باملحويت يسرّيون قافلة مالية وغذائية دعماً للمرابطني بالجبهات 
 : المحويت 

سـرّي أبلاُء وو هاء واشـايخ اديريـة نلطويلة 
احافظـة نملحويـت، أاـس نألحـد، قافلـًة االيـة 

وغذنئية؛ دعماً للمرنبطا يف نلجبهات. 
وخـالل تسـيري نلقافلة نلتـي تضملـت تربعاٍت 
االية واونيَش واوندنً غذنئية، نّظمت قبائُل نملديرية 
وقفـة للتلديـد بجرنئـم نلعـدونن وتأكيـد اونقـف 
نلصمـود ونلثبات وذلك يف إطار فعاليات أربعة أعون1 

ان نلصمود يف و ه نلعدونن. 
وألقيت يف نلوقفة كلماٌت عكست روح نملسئولية 

لـدى أبلـاء نلطويلـة واونقفهم يف اونصلة إسـلاد 
نلجيش ونللجان نلشعبية باملال ونلر ال ونلعتاد. 

وأالى عضو رنبطة علماء نليمن، احمد نلحكمي، 
عى  هـود قبائل نملديرية يف تجهيـز قافلة نلصمود 
وتفعيل نلتحشـيد نحو نلجبهات لتطهري نلوطن ان 
دنـس نلغزنة ونملعتديـن، دنعياً قبائـَل نليمن لتعزيز 
نالصطفـاف ونللفري بقونفـل نلعطاء نحـو ايادين 
نلعزة ونلشـموخ إلسـلاد نملرنبطا يف اون هة قوى 
نلعـدونن وارتزقته.  فيما حـث ادير نملديرية حميد 
نلرضمـي عـى نسـتغالل فعاليات نلصمـود لتعزيز 
نلتالحـم ورفد نلجبهـات بكل غـال ونفيس للرصة 

نلوطن ونلدفاع عن أاله ونستقرنره. 
بدور1م أكد اشايخ نلطويلة أن نلقافلة سيتبعها 
نلعديـد ان قونفل نلعطاء ننطالقـا ان ابدأ نلون 1 
ونلشعور باملسـئولية إزنء اا يتعرض له نلوطن ان 

عدونن وحصار واؤنارنت. 
ودعا بيـان نلوقفة أبلاء نلطويلة إلی نالسـتعدند 
للمشـاركة يف نلفعاليـة نملركزيـة إليصـال رسـائل 

نلصمود ونلثبات ألحرنر نلعالم. 
حـرض نلوقفة وتسـيري نلقافلة وكيـُل نملحافظة 
حسـا عركاض ونملشـايُخ ونلُعّقال ونلشـخصيات 

نال تماعية واسئولو نلتحشيد باملحافظة. 

 : إب
نّظـم أبلـاُء وو هـاء عزلـة  بـل اعـود بمديريـة ريـف إب، وقفـًة 
نحتجا يـًة؛ للتلديد بجريمة ُكرّش حجة َوتأكيـدنً عى نلصمود ونلثبات يف 

اون هة نلعدونن اع دخول نلعا1 نلخااس. 
وخالل نلوقفة، أشـاد نملشاركون باالنتصارنت ونلبطوالت نلتي حققها 
نلجيش ونللجان نلشـعبية بملطقـة ُكرَش وإخماد1م نلفتلة نلتي سـعى 
نلعدو إلشعالها، اشـريين إىل نن نليمليا ااضون يف طريق نلتحرر ونلثأر 
اـن نلعدونن عى  رنئمـه وحصاره لهذن نلشـع1، ولن يسـتكا نو يلا 
أحرنر 1ذن نلبلد وسيكون نلعا1 نلخااس أشدَّ وقعاً عى نلعدونن ان نألعون1ِ 

نلسابقة. 
و دد نملشاركون اوقفهم نلثابت ونلرنسخ يف نالستمرنر برفد نلجبهات 
وتحريـر كاال نألرض نليملية ان دنس نملحتل نإلاارنتي نلسـعودّي خدن1 
نليهود ونألاريكان، دنعا كافة أحرنر نليمن إىل اونصلة نللفري نلعا1 ورفد 

نلجبهات باملال ونلر ال وتطهري نلبلد ان دنس نلغزنة ونملحتلا. 
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 : الحديدة
نظمـت  ااعـة نلحديـدة، أاـس نألحـد، وقفة 
نحتجا ية؛ تلديدنً باسـتمرنر  رنئـم نلعدونن بحق 

نملدنيا نألبرياء ان أبلاء نلشع1 نليملي. 
 وخـالل نلوقفة نلتي شـارك فيهـا رئيس  ااعة 
نلحديدة نلدكتور احمد نأل1دل ونائ1 رئيس نلجااعة 
للشـؤون نألكاديمية نلدكتـور عزنلدين اعاد، ونائ1 
رئيس نلجااعة لشـئون نلطـالب نلدكتور َعبدنملؤان 
نمللتـرص وعمـدنء وطـالب نلكليـات بالجااعة رفع 
نلعـدونن  بجرنئـم  نمللـّددة  نلالفتـاِت  نملشـاركون 
ونملستلكرة لصمت نملجتمع نلدويل والظمات حقوق 
نإلنَْســـان حيالهـا، احملا اجلـَس نألان ونألام 
نملتحدة ونمللظمات نلحقوقية ونإلنَْســـانية نلدولية 
نملسؤوليَة نلكاالة عن اا يتعرض له نلشع1 نليملي 
ان حرب إبادة عى ادى أربع سلونت اتونصلة. 

وأدنن نلبيان نلصـادر عن نلوقفة  ريمَة نلعدونن 
بحق نملدنيا نألبرياء ان نللساء ونألطفال يف الطقة 
طالن بمديريـة ُكرَش احافظة حجة، اشـرينً إىل أن 
1ذه نلجرنئم تعد إفالسـا حقيقيا لقوى نلعدونن وأن 
نلصمـت نلدويل ونألام نملتحـدة علها يعد وصمة عار 

بحقهم. 

وحيـا نلبيـان صمـوَد نلشـع1 نليملـي يف و ـه 
نلعـدونن ألربـع سـلونت، اؤّكـــدنً عـى نسـتمرنر 
نلصمـود واون هة نلعـدونن حتى 1زيمتـه وإنهاء 

ارشوعه نالحتاليل يف نليمن. 

كما أدنن نلبيان نلجريمة نملرّوعة نلتي نسـتهدفت 
 موع نملصلا نملسـلما يف نيوزيللـدن، اعتربنً 1ذه 
نلجريمة عمال إر1ابيا ضد نإلنَْســـانية تقف خلفه 

دول نإل رن1 ونلطغيان ورعاة نلتطرف. 

 : عمران
ناقـش ن تمـاٌع بمحافظة عمـرنن، أاس نألحد، 
 وننـ1َ نالسـتعدند ونلتحضـرينت إلحيـاء فعاليات 
نلذكـرى نلرنبعـة اـن نلصمـود يف و هـه نلعـدونن 

نألاريكي نلسعودّي. 
وتطـرق نال تمـاع نلـذي ُعقـد برئاسـة وكيـيَل 
احافظـة عمرنن نلعميـد احمد نملتـوكل ونملهلد8 
أاا فـرنص ونلـذي ضمَّ لجلـة نإلعـدند ونلتحضري 
ونملكتـ1 نالرشنيف إىل أ1ميّـة دور نملكاتـ1 نلتلفيذية 
يف إحيـاء فعاليـات نلذكـرى نلرنبعـة اـن نلصمـود 
اـن خـالل نلوقفـات نالحتجا ية وإقااـة نللدونت 
نلثقافيـة ونلتوعويـة ونملعـارض نلفليـة نلتي تربز 
اا ألحقـه نلعدونن اـن تداري بمختلـف نلقطاعات 
واا يقابله ان صمـود اجتمعي ودور بطويل ألبلاء 

نلشع1 نليملي. 
وشـّدد نال تماع عى أ1ميّة نملشـاركة نلفعالة يف 
ُكــّل نلفعاليات ونالنشـطة وكذن نلتلسـيق نملستمر 
اـع قيـادة نلسـلطة نملحليـة باملحافظـة ونلجان1 

نإلرشنيف ونال1تما1 بالتحشيد للفعالية نملركزية. 

ويف نال تماع أشـار نلـوكالء فـرنص ونملتوكل إىل 
أ1ميّـة إحياء فعاليـة نلذكرى نلرنبعة اـن نلصمود 
يف و ـه نلعـدونن باعتبار1ا رسـالة للعالم بصمود 
نليمليـا يف اون هـة قـوى نلعـدونن نملتغطـر8، 

اهيبـا بمشـاركة نملكاتـ1 نلتلفيذيـة ونملجالـس 
نملحليـة ونملشـايخ ونلو هـاء باملحافظـة للقيـا1 

بدور1م نملسؤول يف 1ذه نمللاسبة. 

 : صنعاء
سـرّي أبلاء حـي تونـس بمديرية نلثـورة بأاانة 
نلعاصمـة، أاـس نألحـد، قافلـًة غذنئيـة وااليـة 

للمرنبطا يف نلجبهات. 
وعـى 1ااش تسـيري نلقافلـة نلتي َحـوت اوندن 
غذنئيـة وابالَغ االية تقدر بثالاة االيا و100 ألف 
ريـال، نظـم أبلاء نلحي وقفـة نحتجا يـًة؛ للتلديد 

بجرنئم نلعدونن. 
وأشـار اديـر اديريـة نلثـورة احمـد نلدرونني 
يف كلمتـه خـالل نلوقفـة إىل أن نليمليـا و1ـم عى 
اشـارف نلعا1 نلخااس ان نلعدونن لن يقبلون نلذل 

ونملهانة وسيون هون نلعدونن حتى نللرص. 
وأوضح أن نلوقفة نالحتجا ية ونلقافلة نلغذنئية 
ونلتـربع لرفـد نلجبهات ليس بغري1 عـى أبلاء حي 
تونس.. دنعياً أبلاَء نملديرية للمشـاركة نإليجابية يف 

فعالية أربعة أعون1 ان نلصمود. 

وأّكـــد بيان صادر عن نلوقفة نللفري نلعا1 لدعم 
نلجبهـات ونلتَحــّرك نلشـعبي إلسـلاد نملرنبطا يف 

نلدفاع عن نلوطن واون هة نلعدونن. 
وحـذر نلبيان ُكــلَّ ان تسـول له نفُسـه نفتعاَل 
نألزاات أَو بث نلشـائعات.. اؤّكـــدنً أ1ميّة تعزيز 

وحدة نلصف ونلتالحم ملون هة نلعدونن. 
شـارك يف تسـيري نلقافلة ونلوقفـة نالحتجا ية 
عضو اجلس نلتالحم نلقبيل اعاذ نلشـايف ورئيس 
لجلـة نلتخطيـط ونلتلمية بمحـيل اديريـة نلثورة 

احمد نلحبابي وعدد ان ونلو هاء ونلعقال. 

منتسبو جامعة الحديدة ينّددون بجرائم العدوان ويؤّكــدون 
استمرار الصمود حتى دحر قوى الغزو واالحتالل

السلطة املحلية بعمران تناقش استعدادات املحافظة إلحياء 
فعاليات الذكرى الرابعة للصمود يف وجه العدوان

أبناء ووجهاء حي تونس بمديرية الثورة يسرّيون قافلة غذائية 
ومالية للمرابطني بلغت 4 ماليني ونصف املليون

قبائل الصليف بالحديدة ينّددون 
بجريمة العدوان يف كشر ويؤّكــدون 

مواصلة الصمود ورفد الجبهات 
 : الحديدة

نظم أبلاء وو هاء واشـايخ اديرية نلصليف بمحافظة 

نلحديـدة، أاـس نألول، وقفـًة نحتجا يـة اسـلحة؛ تلديدنً 

بجريمـة نلعـدونن يف الطقة طالن بمديريـة ُكرَش احافظة 

حجة. 

ورفع نملشـاركون يف نلوقفة شـعارنٍت والفتاٍت عربت عن 

إدننتهم لهذه نملجزرة نملرّوعة نلتي رنح ضحيتها نلعرشنُت ان 

نملدنيا اعظمهم ان نألطفال ونللساء. 

وصدر عـن نلوقفة بيـاٌن دعا أحـرنر نلشـع1 نليملي إىل 

اونصلة نلصمود ونلثبات ورفد نلجبهات باملال ونلر ال حتى 

تحرير نلوطن ان دنس نلغزنة ونملحتلا. 

قبائل بالد الطعام بريمة ينظمون 
وقفة احتجاجية تنديدًا بجريمة 

العدوان يف كشر 
 : ريمة

 

نظـم أبلاُء وو هاُء وأعيان بـالد نلطعا1 احافظة ريمة، 

أاـس نألحـد، وقفـًة نحتجا يًة اسـلحًة؛ للتلديـد بجريمة 

نلعدونن يف الطقة طالن بمديرية كرش احافظة حجة. 

ويف نلوقفة نلتي شـارك فيها وكيـل نملحافظة احمد ارند 

وادير نملديرية غيالن نلربنر وقيادنت احلية وأالية واشايخ، 

نستلكر نملشاركون نلصمت نلدويل إزنء اا يتعرض له نلشع1 

نليملي ان عدونن وحصار  ائر للعا1 نلرنبع عى نلتونيل. 

ودعـا بياٌن صادٌر عن نلوقفة أبلـاَء نليمن إىل نللفري نلعا1 

ورفـد نلجبهات بالر ـال ونملال حتى تحقيـق نللرص ودحر 

نلغزنة ونملحتلا. 

وأّكـــد وكيـل ريمـة احمد اـرند أ1ميّة توحيـد نلصف 

ملون هة نلعدونن نألاريكي نلسـعودّي وإفشـال ُاَخّططاته، 

اشـيدنً بصمـود وابـات أبلـاء قبائل بـالد نلطعـا1 يف و ه 

نلعدونن. 

تعز: أبناء ووجهاء صالة والتعزية 
يؤّكــدون مواصلة الصمود والنفري 
لرفد الجبهات يف مواجهة العدوان

 : تعز

نّظم أبلـاُء وو هاء واشـايخ اديريتي صالـة ونلتعزية 

بمحافظـة تعز، صبـاح أاس نألحـد، وقفة قبلية اسـلحة 

بملاسـبة اـرور أربعـة أعون1 اـن نلصمود بو ـه نلعدونن 

وتحت شعار قاداون يف نلعا1 نلخااس بعون نلله بصمود.

وخالل نلوقفة نملسـلحة نلتي حرضتها قيادنٌت عسـكريّة 

وأاليـة وشـخصيات ن تماعية، ألقيت نلعديـُد ان نلكلمات 

نلتي أّكــدت عى اونصلة نلصمود ونلصرب ورفد نلجبهات يف 

اون هة نلعدونن ونلذي يقارب دخول عااه نلخااس. 

وأشـارت نلكلمـاُت إىل اـا يرتكبُـه نللظـا1ُ نلسـعودّي 

ونإلاارنتي ان  رنئم داوية يلدى لها نلجبا بقتله لألطفال 

ونللسـاء ونسـتهدنفه لكل اقواات نلحيـاة وفرضه حصارن 

اطبقـا عى نلشـع1 نليملي يف صورة تجسـد ادى علجهية 

وصلف نللظا1 نلسعودّي وان ورنئه ان أنظمة نلرش نلعاملي 

عى رأسها أاريكا وإرسنئيل. 

وأّكـــد نملشـاركون يف نلوقفة عى اونصلـة نللفري نلعا1 

لرفد نلجبهـات باملال ونلر ـال ملون هة نلعدونن نلسـعودّي 

نألاريكـي، احملا نألام نملتحـدة ونمللظمات نإلنَْســـانية 

اسـؤولية تطبيق نلقانون نلـدويل واالحقة اجراي نلحرب 

وإيقـاف نلعـدونن ونلحصـار نملفروض عى نلشـع1 نليملي 

نلعظيم. 
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 :  حاوره| أيمن قائد
 يَُعــدُّ ارشوُع نلشـهيد نلرئيس صالح 
عيل نلصّماد نلذي أطلقه قبيل نستشـهاده 
بأيـا1 »يـٌد تبلـي ويـٌد تحمـي« اـرشوَع 
تََحــــدٍّ واون هـة، ويقو1ُ عـى اقاواة 
نلتداـري بالتعمـري، ونلحصـار نالقتصادي 
باالتّجاه نحو نالقتصـاد نملقاو1، وتوظيف 
نإلاكانيات نملتاحـة يف تحقيق نكتفاء ذنتي 
بالتـدرج ووفق خطط قابلـة للتلفيذ، كما 
يقـو1ُ عـى اقاواـة نلحـرب نالقتصادية 
نملفروضة عى شـعبلا وعـى نملالية نلعااة 
بتحسـا اونرد نلدولة واكافحة نلفسـاد 
نملايل ونإلدنري، ونالنتقـال ان نلِحفاظ عى 
اؤّسسات نلدولة إىل تعزيز دور1ا نلخداي 
نليملـي  نملونطـَن  يخـُد1ُ  بمـا  ونلتلمـوي 

ويخّفُف ان اعاناته. 
ولقـد ننطلقـْت رؤيـة نلرئيس نلشـهيد 
صالـح نلصّماد )يد تحمي ويـد تبلي( ان 
إدرنكه بـأن اقاواة نلونقـع نملفروض ان 
قبـل أنْظمة نلوصاية نلخار ية 1ي نلبدنية 
ونملدخـل للبلاء ونلتحديـث ونلتطوير وبلاء 
نلدولـة نليمليـة نلحديثـة نلتـي يلشـد1ا 
نلشـع1 نليملي بمختلـق نتّجا1اته، حيُث 
أشـار يف كثـري اـن خطاباتـه إىل أن نليمن 
غليٌّ بثرونتـه نلبرشية ونملادية غلي بقيمه 
وأَْخــاَلقـه، و1ـو اا أابته شـعبلا نليملي 
خالل أربع سـلونت ان نلعدونن ونلحصار، 
علداـا بـدأت نملؤّسسـاُت باإلنتـاج وفقـاً 

لإلاكانيات. 
نملؤّسسـُة نلعااُة إلنتاج وتلمية نلحبوب 
بدأت أوىل خطونت تحقيق نالكتفاء نلذنتي، 
عربَ دعم نملزنرعا وتشـجيعهم عى زرنعة 
نلقمح، وإطالق نملسـابقاِت نلتلافسية عى 
 ائـزة نلرئيـس نلشـهيد صالـح نلصّماد 
ألكثـر نملزنرعا إنتا ـاً للحبوب يف اختلف 
نملحافظـات نليملية، نألار نلـذي قد يجعُل 
نلحصـاَر عى نليمن فرصـًة لإلنتاج؛ للأُكَل 

اما نزرع. 
واـن الطلـق ذلـك، قااـت صحيفـة 
»نملسـرية« بإ ـرنء حـونر اـع نملهلـد8 
أحمد خالـد نلخالد -نملدير نلعـا1 نلتلفيذي 
للمؤّسسة نلعااة لتلمية وإنتاج نلحبوب-؛ 

لتسـليط نلضوء عى نملؤّسسة وأنشطتها، 
وأ1ََْدنفها نمللشودة يف ظل نلتفاعل نلشعبي 
نلكبري نحو اون هة نلحصار ونلتجويع. 

ويف نملقابلـة ناقشـت صحيفُة نملسـرية 
نلعديـَد اـن نلجوننـ1 نملتعلقة باملؤّسسـة 
ونإلنتـاج نلزرنعـي، فيما أوضـح »نلخالد« 
نلعديـَد اـن نألاـور نسـتعرضها يف نـص 

نلحونر:

- بدايًة هل لكم أن تحدثونا عن نش��أة 
املؤّسسة وأسباب إنشائها؟

بسم نلله نلرحمن نلرحيم.. لقد تم إنشاء 
نملؤّسسـة بقرنر ان نللجلـة نلثورية نلعليا 
بالقرنر رقم )11016/366( وكان إنشـاء 
نملؤّسسـة، بعـد أن تم نإلعالُن نلدسـتوري، 
وحاوللـا تصحيـح اسـار وزنرة نلزرنعـة 
بما يخد1ُ 1ـدَف زرنعة احاصيل نلحبوب، 
بعد نإلعدند وعقـد عدة ن تماعات لقيادنت 
وزنرة نلزرنعة للخروج برؤية إلنشاء لجلة 
نلطـونرئ نلزرنعيـة لزرنعـة نلحبـوب ولم 
يكت1 لها نللجاح، وتم نإلعدند لعقد ن تماع 
اوّسـع لكل قيـادنت نلوزنرة وتـم نلخروج 
برؤيـة إلعـادة تفعيـل نلربنااـج نلوطلي 

لزرنعة نلقمح ونلحبوب نألُْخــَرى. 
وأل1ميّـِة اوضـوع زرنعـة نلحبوب تم 
ــة  تقديُم اقرتح إلنشـاء اؤّسسـة َخاصَّ
بتلميـة إنتاج نلحبوب لـألخ نلقائم بأعمال 
عـيل  نملهلـد8/  سـابقاً  نلزرنعـة  وزيـر 
عبدنلكريـم نلفضيـل، ونلذي بـدوره كّلفلا 
بمتابعـة إ ـرنء نإلنشـاء ورفـع باملقرتح 
إىل وزنرة نلشـؤون نلقانونيـة وإىل نلقائـم 
بأعمال رئيس نلوزرنء ورفع للجلة نلثورية 
نلعلياء وأصدر نلقرنَر رقم )11016/366(. 

- عّرفنا عن املؤّسسة وَأْهَدافها املنشودة؟
 نملؤّسسـُة  ـاءت لهـدٍف نسـرتنتيجي 
احـّدٍد 1و تحقيـُق نألاـن نلغذنئي وتأاا 
نالكتفـاء نلذنتـي اـن احاصيـل نلحبوب، 
ولأل1ميّـة نلكبـرية لهـذن نلهـدف ونملطل1 
نلها1 ونألسـمى رأت قيادُة نلثورة ونلقيادة 
نلسياسـيّة أن تخّصـَص لها  هـًة احّددًة 
تعمـُل ليالً ونهارنً ان أ ـل تحقيقه؛ كونه 
وتقداـه  نليمـن  للهضـة  نلوحيـَد  نألاـَل 

وننتصـاره ضد دول نالسـتكبار ونلتسـلط 
ونلظلم ونلطغيـان وكل َان يقف اعها ان 
نلدنخل أَو نلخارج، وللمؤّسسـة نلعديُد ان 
نأل1َْـَدنف تسـعى لتحقيقها أبرز1ـا زيادة 
إنتاج نلحبوب وزيادة نسبة نالكتفاء نلذنتي 
بصـورة تدريجية، وكـذن تخفيض تكاليف 
نإلنتـاج ودعم وتشـجيع نملزنرعا وإدخال 
نلتقليات نلزرنعية نلحديثة، وتشجيع ودعم 
نلبحوث نلزرنعية نلهادفة لتطوير نإلنتاج. 

- حس��ناً.. ما الهدُف الرئيس��ي لإلنتاج 
املحلي من الحبوب؟

 نلهـدُف اـن نإلنتـاج 1ـو رفُع نسـبة 
نالكتفاء نلذنتي بصورة تدريجية وصوالً إىل 
تحقيق نالكتفاء نلذنتي ان نلحبوب بشـكل 

عا1 ونلقمح بشكل خاص. 

الت��ي تقوم��ون  األراض��ي  أي��ن ه��ي   -
بزراعتها؟

نعمـُل يف الاطـق نإلنتـاج نلرئيسـية يف 
تهااـة ونلجـوف بدر ة أساسـية وكذلك 

نملرتفعات نلشمالية ونلوسطى. 

- ه��ل أنتم تزرع��ون أم أنك��م تكلفون 
مزارع��ن وم��ن ثمَّ ي��ردون لكم عائ��دًا من 

القمح؟
حيـُث  نالتّجا1ـا،  كال  يف  نعمـُل 
ونقـو1  الاسـبٍة،  أرنٍض  نسـتئجاُر  يتـمُّ 
باسـتصالحها وزرنعتها، و1دف نملؤّسسة 
1لـا 1ـو تقديُم نمـوذج ملـزنرع نموذ ية 
باستخدن1 وسائل نملكيلة نلزرنعية نلحديثة 
تسـاعُد نملزنرَع يف تحسـا نإلنتاج وتقليل 
نلتكاليـف، واـن اـم يتـم تعميُمهـا عـى 
نملزنرعا لتطبيقها عـى ازنرعهم 1ذن ان 

 ان1. 
 واـن  انـ1ٍ آخـر، نّفذنـا َعـَددنً اـن 
يف  نإلنتـاج  تكاليـف  لخفـض  نملشـاريع 
احافظـة نلجوف عن طريق دعم نملزنرعا 
بالغطاسـات وُقملـا أَيْضـاً بتمويل ودعم 
لة وعملية نلحرناة.  نملزنرعا بالبذور نملحسَّ

تت��م  كي��ف  للمزارع��ن..  بالنس��بة   -

اآللية واملعايري بينكم؟ وكيف هو مس��توى 
تفاعلهم؟

كمـا ذكـرُت سـابقاً.. نقـو1ُ بتمويـل 
ـلة وعملية  ودعـم نملزنرعا بالبذور نملحسَّ
نلحرناـة ويف نهاية نملوسـم يتم نالسـرتدنُد 
اقابل نلتمويل نملقد1 حبـوب، حيُث نّفذنا 
ذلك يف احافظة نلجـوف: اديريات نملطمة 
ونلزن1ر ونملتـون وكذن »تهااـة »احافظة 
ونلجرنحـي،  زبيـد  اديريـات  نلحديـدة: 
نلفقيـه، با ـل، نمللـرية، نلضحـى،  بيـت 
ونلقلـاوص واحافظة حجـة: عبس، بلي 
قيس، اسـتبا، حرض، بكيـل نملري، وكذلك 
نلشـمالية احافظـات صلعاء،  نملرتفعات 
ونملرتفعـات  عمـرنن  نملحويـت،  ذاـار، 
نلوسـطى احافظات إب ونلبيضاء َوحالياً 
احافظة تعز، سـلتدخل خالل 1ـذن نلعا1 
بتلفيـذ بعـض نملشـاريع نلزرنعيـة 1لاك، 
حيـُث كان نلتجـاوُب اـن قبـل نملزنرعـا 
اشـجعاً، وتفاعـل نملزنرعـا اـع ُكـــّل 
خطوة نقـو1 بها، حيُث عمللا عى إنشـاء 
اجموعة نإلنتـاج لتلظيمهم يف اجموعات 
إلنتـاج نلحبوب ألكثَر اـن 11 ألَف ازنرع؛ 
لتحديـد نحتيا اتهـم، وتلظيـم  هود1م 
وإاكانياتهم إلنتاج نلحبوب، وكان نلتفاُعُل 
ـــًة  اـن قبـل نلجمعيـات  يـدنً، وَخاصَّ
 معيـة نالعتصـا1 نلتعاونيـة نلزرنعية يف 

احافظة نلجوف. 

- ه��ل لك��م أن تطلعونا عل��ى الخطط 
واملشاريع املستقبلية للمؤّسسة؟ 

 تو ـُد خطٌط نسـرتنتيجيٌة للمؤّسسـة 
للحبـوب  نمللتجـة  نملجتمعـات  لتلميـة 
إنتـاج؛ وذلـك  وتلظيمهـم يف اجموعـات 
للمسـا1مة يف توفـري اسـتلزاات نإلنتاج 
ونلعمـل عى زرنعـة أكرب اسـاحة امكلة 
ـــة بهـم بمحاصيل  اـن نألرنيض نلَخاصَّ
نلحبـوب، كما سـلعمُل يف نلفـرتة نلقاداة 
عى توسـيع دنئرة نلتعـاون ونلرشنكة اع 
نملؤّسسـات ونلهيئـات نلحكوايـة؛ ملا ان 
شـأنه تظافر ُكــّل نلجهود إلعادة نللشاط 
نمللاطـق  يف  نلحبـوب  نلزرنعـي ملحاصيـل 
نملسـتهدفة وفق نلرؤية نملحّددة للمؤّسسة 

ونلتـي تسـعى اـن خاللها إىل رفع نسـبة 
نالكتفاء نلذنتي لليمـن ان 1ذه نملحاصيل، 
خصوصـاً يف ظـل نلظـروف نلحاليـة نلتي 
تمر فيها بالدنا ان عدونن غاشـم وحصار 
 ائـر، نلـذي تسـتدعي تكثيـَف نلجهـود 
ونلتعاون اـن نلجميع للوصـول إىل نآلاال 

نمللشودة إن شاء نلله. 

- ماذا عن طموحكم ونظرتكم؟
إىل  للوصـول  تحقيـُق نسـبة ارتفعـة 

نالكتفاء نلذنتي ان احاصيل نلحبوب. 

- ما هي رسالُتكم التي توّجهونها لقوى 
العدوان؟

 نقوُل للعدونن بأنه اهما حاولون تركيع 
شـعبلا نليملـي نلعزيز نلصااـد ان خالل 
نلحصار نالقتصادي وتداري نلبُلية نلتحتية 
فلـن يجلـون إاّل نلُخـرسنن وكمـا 1ُزاون يف 
نمليدنن سـيُهزاون يف نملعركـة نالقتصادية 

ونلعاقبة للمتقا. 

- ما هي رسالتكم للشعب؟
 ورسالتي نألُْخــَرى للشع1 نليملي بأن 
يضعـون  هوَد1ـم إىل  ان1 نلجهـود نلتي 
تقو1ُ بها نملؤّسسـُة يف إعادة تلمية وإنتاج 
نلحبوب يف نليمن؛ للوصول إىل تحقيق نألان 
نلغذنئـي، وتحقيق نالكتفاء نلذنتي، سـونٌء 

أكانون ازنرعا أَو اونطلا. 

- كلمٌة أخرية توّجُهها للحكومة والقطاع 
الخاص؟

 نقـوُل: إن نملؤّسسـَة حديثـُة نللشـأة 
ليسـت لديهـا بليـة تحتيـة اتكاالـة ان 
اعـدنت زرنعية وازنرع، ويو ُد لدى وزنرة 
نلزرنعـة ائاُت نملعـدنت ونآلالت اتوقفة يف 
أروقـة 1ـذه نلجهـات، وال يتم نسـتغاللُها 
وال نالسـتفادة الهـا ولم تمّكن نملؤّسسـة 
الها وال ان نسـتغاللها رغـم أنلا يف أَاسِّ 
نلحا ة لها، إضافًة إىل ازنرع واسـاحات 
كبـرية تـم إ1مالُهـا ولـم تُـزَرْع إىل نآلن، 
وان أ1ّم نملعوقات عد1ُ تسـليم نملؤّسسـة 
نألرنيض نلزرنعيـة نلتابعـة للدولة يف تهااة 
اـن قبَـل نافذيـن وباسـطا عـى أرنيض 
نلدولـة، بالرغم اـن نلتو يهـات نلصادرة 

المدير العام للمؤّسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في حوار مع صحيفة »المسيرة«:

نسعى لرفع نسبة اإلنتاج من الحبوب بشــــــكل 
تـــــدريجي وصوالً إىل تحقيق االكتفاء الــــــذاتي 

نحاول من خالل المؤّسسة 
تصحيَح مسار وزارة 

الزراعة بما يخدم زراعة 
محاصيل الحبوب وعلى 

رأسها القمح 

االكتفاء الذاتي كفيٌل 
بنهضة اليمن وتقدمه 

وانتصاره ضد دول 
االستكبار والظلم 

والطغيان

توجد خطط استراتيجية 
للمؤّسسة لتنمية 

المجتمعات المنتجة 
للحبوب وتنظيمهم في 

مجموعات إنتاج

نقول للعدوان: لن تجنوا 
إال الُخسران وكما هزمتم 
في المعركة العسكرّية 
ستهزمون في المعركة 

االقتصادية 

مشاريعنا الزراعية الماضية كانت في 
الجوف وتهامة وحجة وصنعاء وذمار 

والمحويت وعمران َوإب والبيضاء 
وسندخل تعز هذا العام بالعديد من 

المشاريع الزراعية
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انتصاُر حجور.. انتصاٌر للقبيلة اليمنية 
إبرن1يـم  نألسـتاذ  اـع  كانـت  نلبدنيـُة 
نلعمدي -اسـؤول نلوحـدة نلرتبوية ألنصار 
نللـه بمحافظة ذاار- نلـذي تحدث بالقول: 
»إن اوقـَف أبلـاء وقبائـل حجـور نلرشفاء 
يف تصديهـم ودحر1ـم ملرتِزقـة نلعـدونن يف 
الاطقهم، يعترب اوقفـاً ارشفاً، واؤّكــدنً 
بما ال يدع اجاالً للشـك بأنـه يو د يف ُكــّل 
الطقـة وكل أرض اـن 1ـذن نلبلـد ر ـال 
صادقون أحرنر  ا1زون واستعدون دنئماً 
للـذود عـن أرضهـم وكرناتهـم واون هـة 
أية بـؤر تخريبية يحّركها نلعـدّو، ان خالل 
بعض نملرتِزقة ونلعمالء نلذين باعون أنفسهم 
للشـيطان وأصبحـون البوذين يف سـلوكهم 
وأعمالهـم وننتمائهـم والحرفـا ننحرنفاً 
كليـاً وونقعياً عـن ابادئ وفطـرة أبلاء 1ذن 

نلبلد نألحرنر ونلرشفاء«. 
 وأّكـــد نلعمدي »أن ننتصاَر أبلاء حجور 
نلرشفـاء بمسـاندة إخوننهـم اـن نلجيش 
ونللجـان نلشـعبيّة عـى علـارص نلتخري1 
ونالرتـزنق، يمثـل ننتصـارنً للقبيلـة نليملية 
و1ُــويَّتهـا نإليمانيـة وعادنتهـا وتقاليد1ا 

فة ونلساطعة«.  نلتأريخية نملرشِّ

 س��قوُط أدوات العدوان ُيجبرُِ العدّو على 
االعرتاف بضعفه وهزيمته

ان  هتها، أّكــدت أشونق اهدي دواان 
ن  »كاتبة وناشـطة« أن 1ذن نالنتصار يمثّل ردًّ
 ديـدنً او ـزنً ارّكـزنً عى أربـاب نملرتِزقة، 
أّاـا نملرتِزقُة فـال قيمة لهم َوال امن سـوى 
تلك نألسـلحة نلتـي أصبحت غلائـم حملها 
نملحتّلـون وسـاقو1ا لر ـال نلّلـه بأيديهم 
اقابل تحميل ارتِزقتهم اسؤولية تفعيلها، 
لكـّن ر ـال نلّله قالـون لهـم: »نحـن نلحّق 
وأ1له وأنتم نلباطـل َو1الاه، واا ننترص إاّل 
نلحّق واا ز1ق سـوى نلباطل«، وعاد أبطال 
نلجيـش ونللجـان نلشـعبيّة يطّهـرون تلك 
نمللطقة سـاّدين اغـرًة كانت آاـال نملعتدين 
اعقودة عليها بعد أربعة أعون1 ان نلهزيمة 
نللّكرنء للعدونن يقابلها ننتصارنت أسطوريّة 
للجيش ونللجان نلشعبيّة ونلقبائل، فاللرّص 

ونلـّروح  از1وقـة  ونلفتلـة  احّقـٌق  1لـا 
نملعلويّـة لر ـال نلّله أعى اا تكـون، ولعّله 
در8ٌ يقول للعـدونن: 1لا نليمن، 1لا اقربة 
نلغزنة، فعبثاً أن تحاولـون، فعودون ان حيث 
أتيتـم وإاّل كرسنـا قرونكـم وأعدناكم  ثثاً 

كجثث نلكالب. 
 وأضافـت دواان: »إن 1ـذن نالنتصار ان 
 ديـد يضع نليمـن يف خانـة نلقـّوة ويجرب 
نلعدّو أن يعرتَف بضعفـه و1زيمته أاااها، 
وقـد أصبحت ان  ديد رقمـاً صعباً يصُع1ُ 
تجاوزه«، فيما أشـار نلشـاعر صالح احمد 
نلجـويف إىل أن ننتصـار أبطـال نليمـن عـى 
بونقي أدونت نلعـدونن يعترب صفعًة قوية يف 
و ه نلعدونن نلغاشـم عى بلدنا، وسيسطره 
نلتأريـخ بحـروف اـن ذ1ـ1، فللـه نلحمد 

ونلشكر. 

القض��اُء على لصوص حج��ور درٌس لكل 
من يس��عى إلش��عال الفتنة داخ��ل القبيلة 

اليمنية
َعبدنللـه  سـعيد  نلشـيخ  أشـار  بـدوره 
نلحفيص -اسـؤول نلتالحـم نلقبيل اديرية 
اغرب علس- إىل أن »1ذن نالنتصار ونإلنجاز 
نلعظيم نلذي حققـه أبطال نلجيش ونللجان 
نلشـعبيّة وأبطـال نلقبيلة نليمليـة نلرشفاء 
يعترب أكرب وأ1م ان ننتصارنت  بهة نلحدود 
أَو أية  بهة أخرى وذلك حسـ1 نعتقادي ملا 
تمثله حجور ان اوقع  غرنيف ونسرتنتيجي 
اهم  دنً وملـا فيها ان أ1دنف يلهث ورنء1ا 
نلعـدّو وارتِزقتـه عبيـد أاريـكا وإرسنئيل، 
وخاصـة يف 1ذن نلتوقيت بالـذنت ونحن عى 
نهايـة نلعا1 نلرنبع ان نلعدونن وبدنية نلعا1 
نلخااـس، ونسـأل نللـه نللـرص ونلتمكـا 

للمجا1دين يف  ميع نلجبهات«. 
كمـا قالـت نلكاتبـة نلصحفية سـكيلة 
نمللاري: إن نلعدونن أرند إشعال فتيل نلفتلة يف 
احافظة حجة؛؛ ألَنَّه فعالً عجز عن اقاواة 
نلصمود نليملي، فلجأ إلاارة نلفتن ونللعرنت 
ونلتفرقـة با أبلاء نلقبيلـة نلونحدة، وحتى 
با أبلاء نألرسة نلونحـدة، لكن وبفضل نلله 
اـم بفضل نألبطال تم دحـر نملرتِزقة وقطاع 
نلطرق يف نلعبَّيسة وتربّع نألحرنر عى سهول 

و1ضاب احافظة حجة. 
وأضافـت: »1ـذن نالنتصـار نلـذي حققه 
أبطـاُل نلجيـش ونللجـان نلشـعبيّة وقبائُل 
قاسـية  رضبـًة  يمثـل  نلرشفـاء  حجـور 
للعدونن، ودرسـا اهمـا للمرتِزقة ولكل ان 
يحـاول أن إاـارة نلفتـن با أبلاء 1ـذن نلبلد 
أنـه اصريه سـيكون اؤملـا واو عـاً  دنً، 
كما يمثـل صفعة يف و ه نألعـدنء أنه اهما 
حاولتم خلخلَة نلجبهـة نلدنخلية وزعزعتها 
ستفشـلون وستفشـل اخططاتكـم؛؛ ألَنَّ 
1ـذن نلشـع1َ قد تحّصـن بالوعـي ونليقظة 

ونإلرندة«. 
ونختتمـت نمللـاري بالقـول: »يمثـل 1ذن 
نالنتصاُر باللسـبة للشـع1 نليملـي تتويجاً 
لجميـع نالنتصـارنت نلتـي يحققهـا أبطال 
نلجيـش ونللجـان يف  ميـع نملحـاور؛ يمثل 
نلوفاء ونإلخالص واـدى فاعلية أبلاء نليمن 
نألحـرنر نملخلصـا ضـد نملعتـدي ونلغازي، 
ويبـا نلصالبة وقوة نإليمان نلتي يتمتع بها 
ر ال نلله نلذين لـم ولن يلكرسون أَو يو1لون 
حتى يتـم تحريـر نليمن اـن ُكـــّل نلغزنة 

ونملحتلا«. 

س��قوُط مؤامرة العدّو يف العبَّيسة دليُل 
تماس��ك الجبهة الداخلية واملوقف األصيل 

للقبيلة
ويف سـياق نملوضـوع لفـت عضـو 1يئة 
سـا1  نألسـتاذ  ذاـار  بجااعـة  نلتدريـس 
نلهمدنني إىل أن 1ذن نالنتصاَر يعكُس تماسَك 
نلجبهـة نلدنخليـة أاـا1 ُكـــّل اؤناـرة قد 
يخلُقها نلعدونُن يف أي اكان، كما أنه يرب1ُن 
عى و ود نلقبيلة نليملية نألصيلة نلتي تعترب 
سلدنً للجيش ونللجان نلشعبيّة، وبالتايل فإن 
ُكـــّل َان تسـَول له نفُسـه زعزعـَة نألان 
نلدنخيل سـيلقى اصريَه نملحتو1 نملشـؤو1، 
واهمـا تعددت أسـالي1 نلعـدّو وخططه يف 
دعـم عصابـات نلتخري1 وقطـاع نلطرق إال 
أنها فاشلة كفشل تحالفهم نلشيطاني نلذي 
لم يستطع أن يلجَز يف أربع سلونت أيَّ نجاح 
سـوى قتـل نألبرياء اـن نللسـاء ونألطفال 
ونلشـيوخ، و1ـا نحـن نـودُّع نلعـا1َ نلرنبع 
باالنتصار وسيكوُن نلعا1ُ نلخااس بإذن نلله 

1و عا1 نللرص ونلفتح نملبا. 
فيما أوضح نلكاتـ1 نجي1 نلعلي أن اا 
قا1 بـه ر ـاُل قبائل حجور بشـكل خاص 
وحجة بشـكل عا1 -ان دور اساند للدولة، 
ووقوفهـا بتلـك نلرصناـة نملذ1لـة يف و ـه 
نلخار ـا عـن نلـرشع ونلقانـون وأعرنف 
نلقبيلة- إنما 1و اوقف يلسجم اع نلتأريخ 

نملقد8 للقبيلة نليملية. 
 وأضاف نلعلي: وقوف اشـايخ ور ال 
قبائـل حجـة بسـالحهم إىل  ـونر ر ـال 
نألاـن ونلجيـش ونللجـان واشـاركتهم يف 
دحـر نلخار ـا عـن نلقانـون، إنمـا كان، 
أوالً: ملعرفتهـم -و1م أبلـاء نمللطقة- بأصل 
وتفاصيل نلجريمـة نلتي نرتكبها وتمادى يف 
نرتكبها أفرند نلعصابـة نملعروفا لدى أبلاء 

قبائل حجور بأسـمائهم وتأريخهم كقطاع 
طـرق ولصوص، لطاملا عانـى ان  رنئمهم 
نملونطلـون، قبل اـورة نلـ11 ان سـبتمرب، 
علداـا كان قطـع نلطريـق سـلوكاً يحظى 
بدعـم ورعايـة نلسـلطة، واانياً: نسـتغالل 
نلعـدونن وارتِزقـه لهـؤالء، وإسـلاده لهم 
واحاوالتـه إلنقاذ1ـم،  عل للقضيـة بُعدنً 
آخر كان ان شـأنه أن يله1َ حما8 ونخوة 
قبائل حجور ويضاعف عزَاهم عى نلتصدي 
لهذه نلعصابة، وملن يتبلى  رنئمها. فكانت 
اـع  نلقبائـل  ر ـال  تقاسـَم  أن  نللتيجـة 
إخوننهم يف نلجيش ونألاـن 1ذن نللرَص، كما 
يتقاسمون يف نلجبهات ُكلَّ نرص يحرزونه يف 
اون هة اليشيات وارتِزقة تحالف نلعدونن 

نألاريكي نلسعودي. 
أّكـــد نلكاتـ1 ونللاشـط  اـن  هتـه، 
ننتصـاَر  أن  نلديـن  رشف  يحيـى  اطهـر 
نلجيش ونللجان نلشـعبيّة 1و ننتصاٌر للمبدأ 
وللقضية نلتي ننطلق ان أ لها ر ال نلر ال 
نلذيـن ننطلقون اجا1دين يف ايادين نلبطولة 
ونلـرشف ان أ ل عزة وكرناـة نليمن أرضاً 
وإنَْساناً، فانطلقون ليمثلون حقاً ال باطل فيه، 
وذلـك يف اون هة أعدنء نلديـن وأعدنء نلقيم 
نإلنَْسـانية، ننطلقـون و1م ال يعتـربون لقوة 
نستكبارية أَو ترسـانة عسكرية أَو سياسة 

دولية تمثل احورنً للرش ونلطغيان. 
وأردف رشف نلديـن: نليـو1 وبعـد أربـع 
سـلونت ان نلعدونن نلكوني عى نليمن اثّل 
ننتصار نألحرنر ان نلجيش ونللجان نلشعبيّة 
ننتصارنً للسـيادة وننتصارنً للقـرنر نلوطلي 
نملستقل نلذي يون ه ان أ له نلشع1 نليملي 
بثباتهم وصمود1م وعزيمتهم عى أن نكون 
أحرنرنً نأبى نلـذل ونلهونن ونرفض نلوصاية 
لأل لبي ونلتبعية لدول ارتهلة طاملا أضحت 
بدور1ـا أدونت بيـد نلدول نلكفـر ونلطغيان 
وتحالف نلعدونن نلصهيوأاريكي عى نليمن. 
بدوره، تحدث اديُر عا1 شؤون نملغرتبا 
بذاـار يحيـى حسـا نلكبي قائـالً: يمثل 
ننتصـاُر نلجيـش ونللجـان نلشـعبيّة واـن 
ورنئهـم ُكــّل نلقبائل نليمليـة نألصيلة عى 
نملرتِزقـة وقّطـاع نلطرق يف نلعبَّيسـة نقطًة 
اهمـًة وحاسـمة يف ايـزنن نلقـوى لصالح 
نلشـع1 نليملـي نلذي أابت بأسـه وشـّدته 
يف اون هـة أعتـى  يـوش نلعالـم نلثمانية 
عـرشة نلتـي تحالفت لكـرس 1يبـة وبأ8 
1ذن نلشـع1 نلعظيم نملذكور يف ُكــّل نلكت1 
نلسـماوية نلذي نختاره نللـُه تعاىل لتخليص 
نملستضعفا يف نلعالم ان أعتى تحالف دويل 
قذر بسـط يـَده عى ُكــّل اقـدرنت نلعالم؛ 
بغـرض تركيع نلشـعوب خداـًة للمرشوع 
نلصهيو أاريكي نلقذر نلذي تصدعت أركانُه 
وبانت آااُر سـقوطه نملـدوي بأيدي نلجيش 
ونللجان نلشـعبيّة نليملية خالل أربعة أعون1 
ان نلحرب بر1ن فيها أبلاء نلشـع1 نليملي 
أنهـم حقـاً نلشـع1ُ نلحديـدي أولـو نلبأ8 

نلشديد. 

المدير العام للمؤّسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في حوار مع صحيفة »المسيرة«:

نسعى لرفع نسبة اإلنتاج من الحبوب بشــــــكل 
تـــــدريجي وصوالً إىل تحقيق االكتفاء الــــــذاتي 

في استطالع صحفي قامت به صحيفُة المسيرة حول سقوط مؤامرات العدوان في العّبيسة:

قبليــون ومثقفــون وناشــطون: انتصــار حجــور صفعــٌة لتحالف 
العدوان وأدواته ودرٌس لكل من يســعى إلشعار الصراعات الداخلية

 بعَد تأمني منطقة العبَّيسة بمديرية ُكـَشـر يف محافظة حجة وتطهريها من 
العصابات اإلجرامية التي أشعلت الفتنَة فيها بتوجيه ودعم من تحالف العدوان 

السعودي األمريكي، عادت الحياُة الطبيعيُة إىل املنطقة وعاد املواطنون إىل 
ممارسة أعمالهم بشكل اعتيادي، وارتياح مجتمعي كبري لإلنجاز الذي حّققته 

األجهزُة األمنية بمساندة الجيش واللجان الشعبيّة والقبائل الرشفاء بدحر 
العصابات اإلجرامية. 

ويف هذا الصدد، أجرت صحيفة املسرية استطالعاً صحفياً، والتقت سياسيني 
ومثقفني وناشطني ومشايخ؛ للوقوف عند سقوط أدوات العدوان يف حجور وما 
الذي يمثله انتصار الجيش واللجان الشعبيّة وقبائل حجور عىل املرتِزقة وُقّطاع 
الطرق يف العبَّيسة، خصوصاً وهذه الصفعة للعدوان تأتي والشعب اليمني عىل 

أهبة االستعداد لدخول العام الخامس من الصمود يف وجه العدوان. 

عـن رئيـس نملجلس نلسـيايّس نألعى، 
نلقاضية بتمكا نملؤّسسـة ان زرنعة 
نألرنيض ونملحـّددة ان قبَل نملؤّسسـة، 
اـن  نآلن  إىل  نملؤّسسـُة  تتمّكـِن  ولـم 
نسـتال1 نألرنيض نلبالغة 11 ألَف اعاد، 
زرنعيـة  أرنٍض  نسـتئجار  إىل  ولجأنـا 
تابعة للمزنرعـا لزرنعتها بمحاصيل 

نلحبوب. 
ورسـالتي إىل نلقطـاع نلخـاص أن 
يستشـعَر نملسـؤوليَة نلوطليـة خالل 
1ـذه نلفـرتة نلحر ـة نلتـي يمـر بها 
نلوطـن، فلديلـا اسـاحاٌت شاسـعة 
نلدخـوُل اـع نملؤّسسـة  وبإاكاِنهـم 
يف رشنكـة لالسـتثمار فيهـا، ونحـن 
وعمـل  نألرض  لتجهيـز  اسـتعدون 
ببعـض  نلدعـم  وحتـى  نلدرنسـات 
نإلاكانيات فيمـا إذَن توفر للا دعم ان 
بعـض نلـدول نملانحـة.. بعض رؤو8 
نألاونل يف بالدنا لديهـا رأ8ُ اال كبري 
وبدالً عـن أن يضعْو1ـا يف نلبدرواات 
عليهـم أن يسـتغلو1ا يف عمـل نهضة 
تلموية زرنعية وصلاعية يف نليمن. 

نلقطـاع  يف  نالسـتثمار  فجـدوى 
نلزرنعي كبـرية وامتازة، خصوصاً أن 
نليمـن بـدأت تتحّرر ان تبعيـة نلقرنر 
نلسيايّس، صحيٌح أن 1لاك ضغوطاٍت 
سياسـيًّة كانـت تُماَر8ُ يف نلسـلونت 
نملاضية عى نلقرنر نلسيايّس نليملي يف 
فرتة نلزعااات نلسـابقة وتحدث وزير 
نلزرنعـة وبعُض نملختصـا يف نلوزنرة 
بـأن لديلا نتّفاقيات دولية بعد1 زرنعة 
نلحبـوب، نآلن نلقرنُر نلسـيايّس تحّرر 
وأصبح بيد نلشـع1 نليملـي ليس بيد 
بمقـدور  ونآلن  ونلسـعوديّة،  أاريـكا 
نلقطـاع نلخـاص أن يعمل ويسـتثمَر 

بكل حرية. 
و1لاك اـن أصحاِب رؤو8 نألاونل 
وطلهـم  عـى  حريصـون  1ـم  َاـن 
يف  بذلـك  وعدونـا  كمـا  وسـيبادرون 
نلدخـول يف 1ـذه نلرشنكة لالسـتثمار 
اعلـا يف نلقطـاع نلزرنعي.. 1ـم كانون 
يف نلسـابق يبحثون عن نلربح نلرسيع 
ونلسـهل؛ ألَنَّ نلعدونن وضـع نلعرنقيَل 
َر نالقتصـاَد نلوطلي،  ويحـاول أن يداِّ
وترتـ1 عـى نلقطـاع نلخـاص دفـُع 
ابالغ واخاطر ان نالستريند للحبوب 
وغري1ـا ويو هـون عونئَق اـن توفر 
نلسـيولة ونرتفاع أ ور نلتأاا وكلفة 

نللقل... إلخ. 
نلدنخـل  نآلن أصبـح نالسـتثماُر يف 
1و نملجدي، خصوصاً أن نالسـتثمار يف 
نلقطاع نلزرنعي ال يحتاُج سوى ُقــوَّة 
إرندة وابـادرة فقـط ونلبـدء بالعمل، 
نألرض او ودة ونإلاكانياُت او ودة 
ونلقـرنر  ونإلرندة  او ـودة  ونمليـاه 
ُع، إذَنً اا عليهم  نلسـيايّس يدعُم ويشجِّ
سـوى نلبدء باالستثمار يف 1ذن نلقطاع 

نلونعد. 
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عى اشـارِف ننتهـاِء أربعة أعـون1 ان نلصمود 
ونلتصدي ونلدفاع ونلتضحية، أاا1 أعتى طونغيت 
نلـرش ونإل رن1 ونالسـتكبار نلعاملـي، أاا1 تحالف 
نلعدونن نألاريكي نإلرسنئييل نلسـعودّي نإلاارنتي 

نلذي ال يرُق1ُ يف اؤان إالًّ وال ذاة.. 
وألن نليمـَن شـّكل عائقـاً كبـرينً أفشـل وأربك 
أاريـكا  نلصهايلـة  وسياسـات  ُاَخّططـات 

وإرسنئيل.. 
شـن نلتحالُف حرباً كونية عى نليمن؛ ليطمَس 
1ُـويََّة نإلنَْسان نليملي ويقيَض عى نملبادئ ونلقيم 
ونألَْخـــاَلق ويعيـَد أياديَه وارتِزقتَـه وأدونِته ان 
 ديد؛ لكي يستحكَم قبضته عى اقّدرنت وخرينت 

نليمن. 
وألن نملجا1ديـن نليمليا نملسـتعيلا بالله ر ـال نلصمود 
ونلتصـدي ونلدفاع ونلتضحية.. ننطلقـون ان الطلق نإليَْمــان 
نلونعـي نلعميق بالله نلفرد نلصمد.. لم يسـكتون، أَو يخلعون، أَو 
يستسلمون، كما 1و حاُل شعوب نلعالم!، بل إنهم )حطمون تلك 

نألصلا1 نلبرشية نلتي قهرت شعوَب نلعالم نملضطهد(. 
ونستبسـالهم  نلشـديد  ببأسـهم  يسـّطرون  أن  نسـتطاعون 
نلعظيـم وصرب1م صمود1م واباتهم، أعظـَم االحم نلبطوالت 

ونلتضحية ونلفدنء نلتي ليس لها يف نلتأريخ اثيٌل. 
نهـض نليمليون ان بـا ُكــّل ُركا1 نسـتهدنف قوى نلرش 
ونإل رن1 ونلطغيان ونلبطش ونلجربوت نلشيطاني نلالاتلا1ي.. 
ونفضون ان عى أكتافهم ُغبـاُر صونريخ وقلابل طائرنتهم، 
و علون ان َدَااِر أسـلحتهم ُسـلَّماً تحت أقدناهـم للصعود إىل 
أعـى نلهمم، وننطلقون بفاعلية إيَْمــانهم نلعميق بالله كلهي1 
نلشـه1 ونلِحَمـم ونلقذنئـف نملشـتعلة، اتحديـن واون ها 

تحالَُف نلعدونن نألاريكي نإلرسنئييل. 
 نستطاع نملجا1دون نليمليون أن يجعلون ان نملستحيل امكلاً، 
حيُث صلعون احليـاً بأيٍد إيَْمــانية دنئرة نلتصليع نلعسـكرّي 
)صونريخ اتعددة واتلوعة دقيقة نإلصابة - طائرنت اسـرية 
اتعددة واتلوعة - قلاصـات اتلوعة واتطورة دقيقة نلهدف 
- اقذوفـات وذخائر اتعـددة واتلوعة - الظواـات دفاعية 
 ديدة - سـيارنت عسـكريّة - َو... َو... إىل اـا ال نهاية( ونلتي 
بفضل نلله وعلايته وقوته، باغتت ونستهدفت ُقــوَّة ر ال نلله 
»ارنكز وغرف عمليات، وقصور، والشآت، وساحات نلتحشيد 
نلعسـكرّي، وأااكن تجمعات نلجلود ونملرتِزقة، ونملتار8، وكل 

أوكار1م وأيلما كانون(.
نسـتطاعون نملجا1دون بعون نلله أن يستعيدون رنيات نللرص 
ورفعـون عالياً اـن  ديد أ1دى نلرنيات »رنيـة ولونء نإلاا1 عيل 
عليـه نلسـال1 وأعالاه أعال1 نلحـق ونلغَلبـة«، ليصلعون نللرَص 

ويعـد اجـد تأريخ نلكـرن1 أبلـاء نلكـرن1؛ ألَنَّها 1كذن نملسـرية 
نلُقــْرآنيـة نلجهادية بـدأت وتَحـّركت وننطلقـت ان »نقطة 
نلصفـر« لتـزرَع بـذرنِت نلحريـة ونلعـزة ونلكرناـة وتلشـئ 
نإليَْمـــاَن نلونعَي يف نفـو8 نلر ال نملجا1دين 
نلعظماء َوتصلَع الهم قـادَة نلعالم، و1ذن نلذي 
لم تسـتطع أية دولة يف نلعالم تحقيَقه وإنجاَزه 
علداـا تخّلت عن نلثقلا كتـاب نلله وعرتة أ1ل 

نلبيت أعال1 نلهدى. 
قهـر نليمليـون نألَْحـــَرنُر نمللفـردون ُكــّل 
 حافل نلرش ونإل رن1 ونلبطش نلعاملي، واّرغون 
أنَف نملسـتكربين ودنسون بأقدناهم نلحافيِة عى 
رقـاب نملجراا وحّطمـون ُكـلَّ أصلـا1 آلهتهم 
نلبرشية ونمور1م نلورقية نلتي أنهكت شـعوَب 

نلعالم ذاُلًّ وخلوعاً وقهرنً ونستسالااً. 
ـن نملجا1ـُد نليملـيُّ يف  بهـات نلعـزة ونلكرناـة نلغزنة   لقَّ
نملعتديـن »أقوى نلرضبـات نلحيدرية« ان أوىل نلبأ8 نلشـديد 
نمللكِّلة ونلساحقة نلتي ال تُبِقي وال تَذَُر، لونحًة للغزنة ونملحتّلا، 
حتـى لحق بجحافلهـم وُقــوَّنتهم وارتِزقتهـم نلخزي ونلعار 
ونلهزيمـة اع ُكـّل اا يمتلكون ان وسـائل نلُقــوَّة بما تعلية 
نلكلمـة اـن ُقــوَّة حتـى نضمحلـون وولون 1اربـا اذعورين 

كالجرذنن. 
 أعـاد نملجا1ـُد نليملي ان  ديـد نلقيمَة ونالعتبـار ونملكانة 

ونلسيادة لليمن أرضاً وإنَْساناً.
 قد1َ نملجا1دون بجهاد1م وتضحياتهم رسـائَل )عزرنئيلية 
تهديدية( ملن تسول له نفُسه نملسا8َ بأان وسالاة ونستقرنر 
نليمن »بكلمة ونحدة ال تعاد وال تكرر« افاُد1ا: »أن نليمن خطٌّ 
أحمُر ان تجاوزه سـوف يلقى اصريَه نملحتو1َ وسـيعرُف بأن 

نليمَن اقربة نلغزنة«. 
 َعرَّى نإلنَْسـاُن نليملي نملجا1د بصموده بجهاده باستبساله 
وبحكمتـه، »عـرَّى نملرسحيَة نملخزيـَة لعاَلم نلصمـت نملأ ور 

نملدعي لحقوق نإلنَْسان )نلال إنَْسانية(.. 
كل تلـك نلتوليفـة ونلـركا1 نلكبري نملكون اـن أَُاـم اتحدة، 
وان الظمات ونملؤّسسـات تدعي نإلنَْسـانية وتحس1 نفسها 

حمااة للسال1!؟
وان دول ورؤسـاء وحكا1 وزعماء غرب وعـرب وُعَمــاَلء 

وخونه والافقا َو...!
ويف نلحقيقـة َ ميعـاً 1م أصالً ليسـون إال )اـرت8 أاااي( 
يعملـون ويتَحـّركـون حـول فلـك ونحـد، وتحقيـق ارشوع 
ونحد، لتلفيذ اؤنارة ونحدة، 1ي اؤنارة نلصهايلة نملاسـونية 
وارشوعهـم نلعاملـي إلقااـة كيانهـم نلعاملي نلجديد ورسـم 
خارطة عالـم وحدود1م دولة إرسنئيـل نلكربى تحت ارشوع 

باسم »ُاَخّطط نلقرن«. 
 1كـذن أفشـل نإلنَْسـاُن نليملـي نلُحـــرُّ نلونعـي ُاَخّطـَط 

وارشوع نلقرن نلخبيث، ورفض ُكـّل نليمليا نألَْحــَرنر  ملًة 
وتفصيالً نلتطبيَع اع إرسنئيل. 

 1كـذن نزع نملجا1ـُد نليملي نلقلـاَع نملزيََّف عـن ُكـّل نلو ه 
نملخادعـة نلتي تتسـرتُ خلف سـتار نألَُاـم نملتحـدة ونمللظمات 
ونلحقـوق ونلحريـات وغري1ا تتَحــّرك تحت علاويـن كاذبة 
وغطاء اخادع، كي يلّفــذون ارشوَعهم نلتآاري عى نإلنَْسانية 

ان خلف نلستارة وان تحت نلطاولة. 
ونألغبيـاء ونلعمي يصدقونهم ويصفقون لهم عى نملزيد ان 
سـفكهم للدااء نلزكيـة تحت علاوين تحريضيـة، ونلبعض ال 
يفهم وال يكتشفون حجم 1ذن نلتآار نلكبري ونلتهديد نلو ودي 
وحـرب نإلبـادنت إال و1و يف نلراـق نألخري، حيلمـا يأتي نلدور 
عليه و1و أعزل نلفكـر ونلُهـويَّة ُاَجــّرد ان ُكـّل يشء، حيُث 
يقـو1 تحالف نلعدونن كما 1و اعتاد برضب وتصفيه ُكـّل تلك 

نمللاطق ونلعزل َو...! 
 قد1 نملجا1د نليملـي للعالم دور8َ نلحرية ونلعزة ونلكرناة 
ونإلنَْسـانية، نلتي ال يمكُن أن تبـاَع وال يمكن أن تهان أَو تدن8 

بأقدن1 نلغزنة نملحتّلا. 
 1كذن نسـتطاَع نليمليون أن يقلبـون نلطاولة وارسَح ايدنن 
نملعركة ويغريون اونزين وقونعد نلحروب نلتقليدية، يف اشـا1د 
خارقة للعادة أذ1لت نلعالم لتدر8 يف نألكاديميات نلعسكريّة. 
 و1كذن شـا1د شـعوُب نلعالم نملضطهد.. نألنموذج نلونقعي 
نلصحيح، لثمرة فاعلية نملجا1د نليملي نلباسل نلصااد، وأخذون 
الـه نلقدوة ونالقتدنء يف نلخروج عن نلظلم ونلظاملا واقاواة 

نملستكربين يف أصقاع اعمورة نألرض. 
 و1لاك نليو1 تَحـّرٌك كبري للشعوب ضد حكا1 نلظلم ونلجور 
ونملهيملة، يتَحـّركون ويخر ون يف أعمال اائرين عى حكااها، 
كارسين ُكـلَّ قيود نلظلم ونالضطهاد، ولكن 1لاك تكتم شـديد 
إلعال1 تلك نلـدول، واهما حاولون نمللَع، فسـوف تخرج نلحرية 
ان با نلسطور، وسوف تتكرس ُكـّل نلقيود وستشتعل نألرض 
عليهـم برنكا ونرينناً ان تحت قصور نملسـتكربين نملتجربين؛ 
ألن نلظلـم ال يبقى وال يدو1، طاملا ووقدو1ا نلثـونُر نألَْحــَرنُر، 
فهي اورُة َحـّق واسريُة أَْحــَرنر لن تهدأ أَو تستكا، سلونصل 
درب نلحرية ونلعزة ونلكرناة درب نلتضحية ونلفدنء ونلعطاء. 
 ونليو1 ونحن عى اشارف بدنية دخوللا نلعا1 نلخااس عى 
حـرب تحالف نلعدونن عى نليمن، وشـع1 نإليَْمــان ونلحكمة 
يزدنُد ُقــوًَّة وصالبًة وَالََعًة، ليونِصَل اسـريَة نلجهاد ونلصمود 
ونلتصدي ونلدفاع ونلتضحية إىل يو1 نلقيااة  يالً بعد  يل. 

 ونقول للسيد نلقائد عبدنمللك نلحواي أيّده نلله:
أنرت يا سـيدي للـا دروَب نلعزة ونلحرية ونألاجـاد، فهليئا 

لشع1 وأاة وعالم.. 
)نورنً أنت أتيت ان اشكاة نور نلُقــْرآن(
)رشٌف وفخٌر لكل  لدي يكون اعك قويا
 فااِض بلا سيدي  لودنً ال نخاُف عتيا(..

نسائم الشموخ يف مقامات الصمود
أربعة أعون1 وشـمُس نلصمـود نليماني بازغٌة 
يف سـماء نلشـموخ يتألـق نوُر1ا ويلبعـُث الها 
شـعاُع نلحريـة وقـد اـألت أرَض نليمن بأُسـود 
نلوغـى وفونر8 نمليـدنن و ياد نلر1ـان وحرنئر 
نلبـذل ونلعطـاء ونلذين نحتـون يف و ـه نلتأريخ 
أصـدَق صـورة فدنئية يف ح1 نألوطان، وسـّجلون 
عى صفحـات نلبطوالت أقوى نملالحـم نلدفاعية 
وأصابتهـم  نألعـدنء  ُاَخّططـات  أفشـلت  نلتـي 
بهسـترييا نلتخبط ونالرتباك و1م يرون أن ُكــّل 
اـا يمتلكونه اـن أفتك أنـونع نألسـلحة وأحدث 
نلتقليـات نلحربيـة ونلعسـكريّة لـم تصلع لهم 

نرصنً.. 
أَوليـس اـن حقلـا نليـو1؟ ونحـن أكثـُر قوًة 
وتماسـكاً واباتاً ووعياً ان نملـايض وقد تطّورت 
بالُدنا عسكريًّا وتلاات خربنُت أبطاللا نلقتالية.. 
أن نقـوَل ألعدنئلا: خبتم وخابـت آاالُكم وباءت 
بالُخرسنن نملبا، لن تبيدونا اا دنات اقتُلا بربلا 
نبَض قلوبلا وصموُدنا 1و خياَرنا نلوحيد يف و ه 
إ رناكـم، ولتلتظرون حكمَة نلله نلتي نقتضت أن 
نكوَن نحن ُصلّاَع نملعجزة نلعظمى يف 1ذن نلعرص، 
ونآليـة نلكربى لقهره للطونغيت، ونلقوة نلخارقة 
نلتـي أودعهـا نللـُه يف نألرض لسـحق أاثالكـم 
وتقويـض عروش نلظاملا، لتظـلَّ كلمُة نلله 1ي 
نلعليـا وكلمتُكم 1ي نلسـفى ونللـُه ال يهدي كيَد 

نلخائلا.

جنوُبنا الحبيب.. إلى أين؟!
أمل المطهر

كم نتألُم ونحن هنا نعيُش يف ظل قياداتنا 
الحكيمة وننعم باألمان واالستقرار وتنشق 
نسـائم الحريـة والكرامة فيمـا إخواننا يف 
الجنوب يعيشـون يف أتون جحيم مسـتعر 
أوقـده عليهـم محتـلٌّ بغيض أتـى خدمة 
وتحقيقا ألطماع املحتّل القديم الذي فّضل 
االختباء بعيداً عن األضواء، مقدماً خادمته 
املطيعـة وصنيعته املقيتـة دويلة اإلمارات 

املجهولة التأريخ. 
وكم أشـعر بالُغّصة واأللم وأنا أسمع ما 
يجـري إلخواننا يف الجنوب مـن انتهاكات 
لحريتهم بشـكل  وامتهان  إلنَْســـانيتهم 

كبري. 
 ونـرى بعـد ُكــّل هـذا اإلجـرام الذي 
يماَرس ضدهم ثلٌة قليلة من نساء الجنوب 
يخرجن ليرصخـن يف وجه هذا املحتّل تبح 
أصواتهن وهـن يطالبن بإخـراج أبنائهن 
وازواجهـن من معتقالت وسـجون املحتّل 

اإلماراتي. 
واقـٌع مخٍز جداً فرضه هـذا املحتّل لكن 
لم يُفرض هذا الواقع إاّل بمساعدة من أهل 
الجنـوب أنفسـهم فسـكوتهم ورضوخهم 

السـبب الرئيس لكل ما يجـري عليهم من 
ظلم. 

فحينمـا رأيت صوَر املعتقـل الذي ُعذَِّب 
بطريقة وحشية وُرقعت عيناه وفمه عرفت 
أن حالـة االستسـالم للمحتـّل َوالرضـوخ 
لسـطوته بلغـت منتهاهـا فتلـك الطريقة 
يقصد بها املحتّل إيصال رسالة للجنوبيني 

مفادها. 
هكـذا نريدكم ال تبـرصون وال تتكلمون 

مهما كان حجم املكر وكرب وجعكم! 
فـأيُّ إنَْســـان يقبـل عـىل نفسـه هذا 
الجور؟ أي إنَْســـان سـويٍّ الفطرة نقي 
العقـل سـيقبل بهـذا تحت أية مسـميات 

واهية َوأعذار تافهة؟! 
لن يقبل أن يمـارس املحتّل ضده وضد 
إخوتـه هـذا اإلجـرام إال إنَْســـان قد باع 
نفسـه للشـيطان فهل وصل أبناء الجنوب 

إىل هذه الحالة؟!! 
ام أن سـكوتهم هو السكون الذي يسبق 

العاصفة؟!! 
يف السـابق كنت أحـاول أن ألتمس لهم 
األعذاَر بأنهم ُخدعوا حينما استقبلوا املحتّل 
اإلماراتـي ورفعوا علمـه بأيديهم مرحبني 
به؛ ألَنَّهم كان يعتقدون أنه سيصدق معهم 

ويحّقـق وعوده لهم. 
التمسـت لهم العـذر؛ ألَنَّهـم ال يملكون 
الوعـي الكايفَ لتتكشـف الحقائـق أمامهم 

قبل أن تقع الفأس يف الرأس. 
لكـن اآلن وبعد سـقوط قنـاع التحرير 
وظهـور قناع االحتالل بوضـوح، بعد بناء 
السجون واملعتقالت، بعد اعتقال املئات من 
أبناء الجنـوب وتعذيبهم وإهانتهم، عوضاً 
عن توظيفهم وترقيتهم وتحسـني احوالهم 

املادية.. 
بعـد الزج بـاآلالف من شـباب الجنوب 
يف معركـة السـاحل ورميهـم يف محارقها 
وجحيمها، عوضاً عـن توفري األمن واألمان 

والحياة الكريمة لهم. 
بعـد ُكــّل هذه الحقائق التي تكشـفت 
إلخواننا يف الجنوب، ماذا بعد؟!! لم أعد أجد 
لهم عذراً التمسه لسكوتهم وخضوعهم؟!! 
ذلـك السـكوت هو ما يزيـد من توحش 
جالدهم ويزيد من ُقــوَّة رضبات سياطه.. 
فهل سياتي اليوم الذي ستمسك الضحية 

بيد جالدها وترمي بالسوط بعيدا؟!! 
اإلجابُة الشافية لتساؤيل ستكوُن من عند 
ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى  الله عز وجل: )إِنَّ الّلَه الَ يَُغريِّ

ُواْ َما ِبأَنُْفِسِهْم(.  يَُغريِّ
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ماذا تفعُل قواُت المارينز األمريكي في تونس؟
عبدالسالم هرشي*

بعـد 11 يلاير َكثَُر نلحديـُث يف تونس عى 
طموحات لونشلطن برتكيز قاعدة عسكرية 
يف بلـزرت اـم ننتقـل نلحديـث وقتَهـا اـن 
طموحات إىل و ود فعيل لقاعدة يف نلجلوب، 
لكـن أياً اـن 1ذه نألخبار لم يكـن ابلياً عى 

حقائق. 
لكن الذ سلتا ننتقل نلحديُث ان شكوك 
حول و ود قاعدة عسـكرية إىل شكوك حول 
تون د قونت ان نملاريلز يف تونس تشـارك يف 
عمليات عسكرية، نزدندت 1ذه نلشكوك بعد 
اـا قاله رئيُس نلجمهورية نلسـابق نمللصف 
نملرزوقي يف شـهادته عى نلعرص، حول العه 
نإلدنرَة نألاريكية ان إرسـال قـونت للماريلز 
إىل نألرنيض نلتونسية، ورد وزير نلدفاع يف ذلك 
نلوقت اؤّكدنً أن قـونت نملاريلز دخلت تونس 
فعالً َوبإذن ان نلرئيس نلسـابق، لكن نلوزير 
أعطـى تعليمـاٍت بتجريد1ـم ان سـالحهم 
وتغيـري صفتهـم إىل »أعونن تابعـا لحماية 
نلسفارة نألاريكية« بعد نلهجو1 عى نلسفارة 
نألاريكية يف سـلة 1011، لكن تقارير كثرية 
تؤّكد اشـاركة نملاريلز يف عمليات عسـكرية 

عى نلحدود نلغربية لتونس. 
عى اـدى نلثماني سـلونت نلتـي أعقبت 
نلثورة نلتونسية لم تُخِف نلسلطاُت نلتونسية 
تعاونَهـا نألالـي ونلعسـكري اـع نلواليات 
نملتحـدة نألاريكيـة، ولطاملا حـرصت تونس 
نلدعـم  نلتعـاون يف تقديـم ونشـلطن  1ـذن 
نللو يتـي ونلتدري1 لقونتها. لكن شـكوكاً 
حول تفاصيل واسـتوى 1ذن نلتعاون كانت 
تُثـار يف ُكّل ارة تترّسب فيهـا أخبار تتحّدث 
عـن اشـاركة ايدننيـة لجلـود أاريكيا يف 

عمليات عسكرية. 
بـدأت 1ـذه نلشـكوُك بعـد نـرش اجلـة 
ناشيونال أنرتسـت نألاريكية تقرير نلثالااء، 
18 سـبتمرب 1018 بعلونن »نلواليات نملتحدة 
توّسـع حربها يف تونس« تحـّدث عن نلو ود 
نلعسـكري نألاريكي يف تونـس وبالخصوص 
عمليـة  يف  نملاريلـز  قـونت  اشـاركة  عـن 
1017 يف  بـل سـمااة يف  عسـكرية عـا1 
نلقرصيـن، كما أّكـد اتحّدث باسـم نلقيادة 

نألاريكيـة يف إفريقيـا يف تقريـر يف  ريـدة 
تاسـك بريبورز أن »نالا ان قـونت نملاريلز 
قد تم توسـيمهما بعد اشاركتهما يف اعركة 
ضد اقاتـيل تلظيـم نلقاعدة يف بلد بشـمال 
إفريقيـا«، ُقتل يف نلعملية نإلر1ابيان 1شـا1 
نملسعدية أصيل والية باتلة نلجزنئرية وعمار 
بن حمادي أصيل احافظة نلكاف نلتونسية، 
ونـرشت صفحات تتبع كتيبة عقبة بن نافع 

صـوَر نإلر1ابيـا نعرتنفـاً بمقتلهمـا. 
وتقـوُل نملعلوااُت: إن نلقـونت نألاريكية 
بمعيّة نلقونت نلتونسية نشتبكت اع علارص 
تابعـة لتلظيـم نلقاعدة يف بـالد نملغرب و1ي 
كتيبـة عقبة بن نافـع ونلتي كانـت اصدرنً 
نلغربيـة  نلحـدود  يف  نلهجمـات  اـن  لعـدد 
لتونـس، ونسـتلزات نلعمليـة طلبـاً للدعم 
نلجـوي ملون هـة نإلر1ابيـا نلذيـن حاولون 
تطويق نلقّوة نألاريكية-نلتونسـية نملشرتكة 
اـن نلخلف، و1و اا أ ـرب قونت نملاريلز عى 

إطالق نللار.. 
اـن  هـة أُْخــَرى نـرشت وكالـة ايلا 
سرتيم لألبحاث ونملخاطر صَورنً عى حسابها 
عى اوقع نلتونصـل نال تماعي تويرت تقول 
إنها لقونت ان نملاريلز يف قاعدة سيدي أحمد 
نلعسـكرية يف احافظة بلـزرت، كما نرشت 
نلوكالة صَورنً ملعّدنت كبرية نلحجم تقول إنها 
تابعة لهذه نلقونت. تُعلـى نلوكالة باملخاطر 
ونلتحديـات نألالية نلتي تون ه دول شـمال 

إفريقيا والطقة نلساحل. 
كما نرش اركز درنسات يُعلى بالطائرنت 
اـن دون طيّـار واقـّره ونشـلطن صـَورنً 
فضائية للقاعدة نلعسـكرية سيدي أحمد يف 
بلـزرت، نلتقطـت يف 7 أكتوبـر 1016 يقول 
إنها دليل عى و ـود طائرنت ان دون طيّار 
تتبـع نلجيـش نألاريكـي يف تونـس. تأكيـدنً 
لهذن نرشت  ريدة ونشـلطن بوسـت تقريرنً 
 1016 أكتوبـر  نألول/  16 ترشيـن  بتأريـخ 
يقـول إن نلواليات نملتحدة سـمحت بطريقة 
رّسيـة لشـبكة نلطائـرنت اـن دون طيّـار 
بمسـاعدة تونس يف نلقيا1 بعمليات تجّسس 
عـى نلحدود اـع ليبيا لحمايـة حدود1ا ان 

1جمات نإلر1ابيا. 
يُضـاف إىل ذلـك تقريـر نرشتـه اؤخرنً 

 ريـدة نيويورك تايمـز بتأريـخ 03 آذنر/ 
اـار8 بعلونن »تونـس ونلواليـات نملتحدة 
تكافحـان نإلر1ـاب سـوياً ولكن ال تسـأل 
عن نألاـر«، نلتقريـر أااط نللثـا1 عن دور 
طائـرنت نالسـتطالع نألاريكيـة يف نملالحقة 
ونلكشـف عن فلول نإلر1ابيـا عى نلحدود 
نلليبيـة. وحسـ1 نلتقريـر طلبـت نلواليات 
نملتحدة ان تونس نلقيا1 بطلعات  وية ان 
نلقونعـد نلجلوبية، إال أن نلتونسـيا أّكدون 
عى أ1ميّة رّسية نلتعاون، وتقول نلصحيفة 
إن نلقـونت نألاريكيـة وّسـعت حضور1ـا 
وبهدوء يف نألرنيض نلتونسية خالل نلسلونت 
نملاضيـة، حيـُث يقـو1 نحـو 150 أاريكياً 
بلصح وتدري1 نلضباط نلتونسـيا يف أكرب 
عملية اكافحة إر1اب عى نلقارة نألفريقية 
حسـ1 اسـؤولا أاريكيـا. اـن  هـة 
أُْخــَرى ويف شـهادته أاـا1 نلكونغر8 قال 
قائد نلقيـادة نملركزية يف أفريقيا )أفريكو1( 
تواـا8  ي ونلد1ـونرس: إن تونـس تُبدي 
نسـتعدندنً كبـرينً يف نلتعاون وإنهـا ان با 
أفضل نلـرشكاء يف اكافحـة نإلر1اب. لكن 
نملسـؤولا نلتونسـيا ورغم نلتقارير نلتي 
تتونرد با فـرتة وأُْخــَرى لـم يؤكدون 1ذه 
نملعلواـات، وقال كمال نلعكروت اسـؤول 
نألاـن نلقواـي »لديلـا تعـاون اكثّف اع 
نلواليات نملتحـدة وكذن اع نلدول نألُْخــَرى« 
لكله لم يؤّكد ولم يلِف أية اعلواة وردت يف 
نلتقرير. دعمت ونشلطن تونس سلة 1017 
بأَْكثَـــر اـن م11 اليـون دوالر، إضافـًة 
إىل سـرتنت ونقيـة والاظري ليليـة واعّدنت 
لكشف نملتفّجرنت، لكن نملتابع مللف نلتعاون 
نلعسـكري بـا تونس وونشـلطن يُدرك أن 
اثـل 1ـذه نلعمليـات احـل نرتيـاب وقلق 
ــة باللسبة للجزنئر نلتي اا  شديدين َخاصَّ
فتئ نلرئيس نلتوني نلبا ي قايد نلسـبي 
يُطمئلهـا، غـري أن تطميلات نلسـبي بعد 
نلتقارير نملتتالية تفقد وزنها شـيئاً فشيئاً، 
فكثـرينً اا تذّرعت نلواليـات نملتحدة بحربها 
عى نإلر1اب لولـوج الاطق عّدة ان نلعالم 

وإقااة قونعد عسكرية دنئمة. 

* كاتب وصحافي تونسي 

حكمُة النبي األكرم في محاربة اليهود
رفعت سيد أحمد*

سـوف يُلِطـُق للا نلحجـُر، ونلشـجُر، وكلُّ 
نملخلوقات غري نللاطقة لتصيَح يف تلك نللحظة 
نلتأريخيـة، »خلفـي يهـودي فاقتلـه« امـا 
يؤّكــد أيضاً أن نلحرَب نلقاداة سـوف تكون 

حرباً شـاالًة، ضارية، لـن تبقي، 
ويلبغي لها أال تبقي صهيونياً فوق 

نألرض نلفلسطيلية ونلعربية. 
نلعربـي  نلـرصنع  أ ـونء  يف 
نلصهيونـي، وتطورنتـه نملتالحقة، 
اـيض-وال  فيمـا  دنئمـاً  كلـت 
زلـُت- ان سـلي نلـرصنع، أتوقُف 
أاا1 حديـث نبوي رشيـف، بتأال 
وخشـوع، و1و قـول نللبي )ص( 
يقاتـَل  نلسـاعة حتـى  »ال تقـو1 
فيقتلهـم  نليهـوَد،  نملسـلمون 
نملسـلمون حتـى يختبـئَ نليهوديُّ 
اـن ورنء نلحجر ونلشـجر فيقول 

نلحجـر أَو نلشـجر يـا اسـلم يـا َعبدنلله 1ذن 
يهودي خلفي فتعال فاقتله«. 

1ذه نللبوءُة نلتأريخيُة لللبي احمد )ص(، 
اـن و هـة نظرنـا، أضحـت نليـو1 )م101( 
حقيقـًة عـى نألرض نلفلسـطيلية ونلعربية، 
رغم 1و ِة نلتطبيـع نلخليجي نلجديدة، و1ي 
تؤّكــُد باملعلـى نلتحلييل أنه لن تقو1َ نلقيااُة 
حتـى تعلـَن تلـك نلصيحة، بـل لعللـا نزيُد يف 
نلتفسـري إىل نلحـد نلـذي نقـوُل فيـه إن يـو1 
نلقيااـة ارتهـٌن حدوااً ونكتمـاالً بوقوع تلك 
نلصيحة »خلفي يهودي فافتله« إنها نلرصخة 
نلتي تكتس1ُ أَْكثَـَر ان اعلى يف ونقعلا نلعربي 
ونإلْساَلاي نملعارص وتقد1 أَْكثَـر ان نبوءة. 

أوالً: لـم يقـل نلحديـث نلرشيـف )أاااـي 
يهـودي( أَو بيلـي يهـودي، بـل قـال )خلفي 
يهودي( بمـا يعليه ذلك ان اعـاٍن وإيحاءنٍت 
تعكـُس طبيعَة نلحرب وطبيعـة نلخصم نلذي 
سـلقاتله فهي حـرٌب اع عدو غـادر لن يأتَي 
أبـدنً ان »أااالا«، ولن يجـرؤ أبدنً عى نلعيش 
يف »وسـطلا« رغـم ُكــّل احـاوالت نلحـكا1 
نلعرب للهرولة ان أ ـل نلتطبيع اعه، ولكله 
دنئمـاً سـوف يأتـي ان خلفلـا، اـن نلظهر، 
ليطعللـا دون أن نـدري، إال أن نللَه نلعالم بكل 
يشء، سـوف يُلِطُق للا نلحجر، ونلشـجر، وكل 
نملخلوقات غري نللاطقة لتصيح يف تلك نللحظة 
نلتأريخيـة، »خلفـي يهـوديٌّ فاقتْلــه« امـا 
يؤّكــُد أيضاً أن نلحرَب نلقاداة سـوف تكوُن 
حرباً شـاالة، ضارية، لن تبقـي، ويلبغي لها 
أال تبقـي صهيونياً فوق نألرض نلفلسـطيلية 

ونلعربية. 
اانياً: إن اا نعيشه نليو1 عى ناتدند ساحة 
نلعاملا نإلْساَلاي ونلعربي الذ زيارة نلسادنت 
للقد8 عـا1 77م1 ام توقيعه التّفاقية كاا1 
ديفيـد 78م1 وحتى نليـو1 م101، ان أحدنث 
و1زنئـَم، ووقائع طاحلـة، يؤّكـــُد بوضوح 
أنـه يقف خلفهـا، دنئمـاً » نليهـود نلصهايلة 
» دنخـل فلسـطا أَو خار هـا وال فرق علدنا 
با صهايلـة نلدنخل وصهايلة نلخارج فكلهم 
ة سـونء،  سونسـية، وكلهم يف نلعدنء لهذه نألُاَّ
واـا نألار إال توزيع لـألدونر با صهايلة غالة 
يف دنخـل نلوطن نملحتّل، وصهايلة سـيكونون 
غالة خارج نلوطن نملحتّل بل وحلفاء غري يهود 
أشـد غلون وعدنء، اثل نإلَدنَرة نألاريكية يف عهد 

ترنا1 عيل سبيل نملثال. 
بل إن تفاصيل قصة » نلتطبيع » نلسـيايّس 
ونلثقـايف ونالقتصادي ونلعسـكرّي با نلكيان 
نلصهيوني وبا ننظمة نلحكم يف ارص وبعض 
اشـيخات نلخليج نلعربي حتى نليو1، ليكفي 
وحده ليقم كدليل حي عى أن ال فرق يذكر با 
يهـود نلدنخل ويهـود نلخـارج وأن نألار فقط 
ُاَجـــّرد »توزيـع أدونر«، ويؤّكــُد1ـا أَْكثَـر 
دور اـن يمكـن تسـميتهم )نملتهوديـن( ان 
نَُخ1ٍ عربيـة يف اجاالت نلتطبيع نملختلفة بدءنً 
بالثقافـة وننتهاء باالقتصاد ارورنً بالساسـة 

وغري1ا. 
االثـاً: إن نملقولـَة نللبويَة »خلفـي يهوديٌّ 
نلهيملـة  يف  نلرغبـة  بـأن  تلبئلـا  فاقتْلــه« 
ونلسيطرة نلسياسـيّة ونلثقافية ونال تماعية 
ونلتـي تعـد يف تصورنا نملعلـى نألدق يف نلتعبري 
عـن كلمة )نلتطبيع( –، حيُث نألخرية تعلي أن 
امة عالقـاٍت كانت او ودًة َسـَلفاً فقطعت، 
ام عـادت لتكـون طبيعية و1و اا لـم يحُدْث 
أصالً با ارص وبعـض دول نمللطقة ونلكيان 

نلهيملـة،  يف  نلرغبـة  إن 1ـذه   – نلصهيونـي 
سـوف تمتـدُّ إىل كافـة نللونحي، اـن نقتصاد 
وزرنعـة، وتجارة، واقافة، وفـن وآاار... إلخ، 
وُاَجـــّرد نطق نلحجـر بتلك نلصيحـة، َفإنَّه 
نبوءة نبويـة كريمة، بأنهم سـوف يتغلغلون 
دنخللـا يف ُكـّل يشء وسـوف يحاولون نخرتنق 
ُكــّل نلحـدود ونلحون ز وسـوف يمسـحون 
نملجتمع، ويلّفــذون إىل 
نلحجارة  أحشائه، حتى 
سـوف يحاولون نلتسّلل 
خلفها،  ونلتمركز  إليها، 
بـل ونسـبتها إليهم، ألم 
يقـل بيجـا – رئيـس 
وزرنء نلعـدّو نلصهيوني 
يـو1:  ذنت   – نألسـبق 
)نأل1رناـات  1ـذه  إن 
نملرصيـة نلثالاـة( اـن 
نليهـود  أ ـدنده  صلـع 
)!(، وكان ذلـك يف أونخر 
عهـد نلرئيـس نألسـبق 
أنور نلسـادنت نلذي نبتسـم سـاعتها بطريقة 

تليفزيونية كعادته، وكأن نألار ال يعليه. 
إذن نلرغبـُة يف نلهيملة نليهوديـة عى ُكـّل 
اقدرتلـا وأحشـاء اجتمعلـا، سـوف تكـوُن 
شـاالًة وعى نفس نلدر ة ان نلرغبة، يُحثُّلا 
نلرسـوُل نلكريم –صى نلله عليه وآله وسـلم– 
أن تكـوَن نلرغبُة يف نلقتال ونملقاواة، ونلجهاد 
أَكبَـر وأشـد، فسـاعتها سـوف تتكاتف اعلا 
ُكـّل اخلوقات نلله، وسـتقاتل إىل  انبلا حتى 
نلحجر سيقاتل اعلا ان خالل إخبارنا بمونقع 
نلخصـم ونقـاط و ـوده وتسـّلله، إن نلوطَن 
نإلْساَلاي كله سيقاتُل ساعتها، ُكـلٌّ بأسلوبه 

وطريقته. 
ولكن، سـوف يو ـد يف ذلك نليـو1 –ونلذي 
قـد يكون يوالا 1ـذن– َان سـيكوُن أحطَّ ان 
نلحجر، وَان سـيخون، وَان سـيكون يهودياً 
أَْكثَــَر اـن نليهـود أنفِسـهم، نعـم سـيكوُن 
1ـؤالء بيللا، بل 1م بالفعـل او ودون، ولعل 
خـري نمـوذج يحـّدد اونقعهم ويعـري أااكن 
تون د1ـم يف زان دنعش ونلكيـان نلصهيوني 
1ذن 1م نملقاواون بالسـالح ان فلسـطا إىل 
لبلان وسـوريا، ونملقاواـون بالكلمة ونملوقف 
ضـد نلتطبيـع ور اله. أاا ان نلتحـق بالعدّو 
أَو تحالـف اعه، تحت أسـماء زنئفة ان قبيل 
نلسـال1 ونلتلسـيق نألالي ونلسـيايّس، 1ؤالء 
سـاعتَها سـوف يكونـون أحـطَّ اـن نلحجر، 
وأدنـى ارتبـة، و1و أاـٌر طبيعـي، والطقي 
يف سـياق نلتأريـخ ونألحدنث وال بـد ان و ود 
الافقـا، وآّفاكـا، وارتِزقـة ليتزيّـَن بهـم 
ُكـلُّ عرص وربما عى سـبيل نلعـربة ونلعظة. 
و1ذه نللوعيُة كما بـات اعلوااً عربياً أضحت 
او ـودًة بكثرة يف أروقة نخبة ودعاة نلتطبيع 
نلصحفـي ونلثقايف ونلسـيايّس ونالقتصادي يف 

بالدنا. 
ُر1ا نلحديُث  رنبعـاً: إذن نلقضيُة نلتـي يفجِّ
نللبوي )خلفي يهودي فاقتله( 1ي 1ذن نلو وُد 
نليهـودي، وتلـك نلرغبـُة يف نلهيملة نلشـاالة 
)سياسيّاً ونقتصادياً واقافياً وعسكريّاً(، و1ي 
1ـذن نلتغلغـُل يف ُكــّل يشء، واحاولُة تصديره 
خـارج نلوطـن، بـل احاولـُة تصديـر نلوطن 
ذنتـه خارج نفسـه، إىل ونشـلطن، أَو تل أبي1، 
ونلقضية إذن، نلتـي يلبغي إعادُة نال1تما1 بها 
يف أ ـونء نإلر1ـاب نلدنعـيش نلذي 1ـو نلو ُه 
نآلخُر لإلر1اب نلصهيونـي 1ِي »1ذن نلتطبيع« 
–اـع نلتحفـظ نلكااـل عـى نللفـظ وادلوله 
واحاذير نسـتخدناه– نلذي  رى خالل قرنبة 
بعـض  بـا  )م7م1-م101(  عقـود  نألربعـة 
أنظمة نلحكم نلعربية، وال يزنل اسـتمّرنً، وبا 
نلكيان نلصهيوني، 1ِي قضيٌة شائكٌة واعقدٌة، 
واتدنخلة نلحلقات ونألحـدنث ونلوقائع، و1ي 
قضيٌة تحتـاُج إىل  هـاد بالكلمة وبالسـلوك، 
تحتاُج إىل اونقَف حقيقية رنفضة، تليُق بدااء 
نلشـهدنء وتضحيـات نألرسى، وبـدون 1ـذه 
ة نلحازاة ان نلتسوية نملزعواة  نملونقف نلجادَّ
ونلقائمة عى اا أسـماه ترنا1 بصفقة نلقرن 
واـن نلتطبيع ور الـه وسياسـاته وكونراه، 
ُش،  سـوف يسـتمرُّ نلزاُن نلصهيونـي ويتوحَّ
ة بثقافتها  اهّددنً يف طريقه اسـتقبَل 1ِذه نألُاَّ
وأالها وبوصايـا قرآنها ونبوءنت نبيها نلكريم 

)ص(. ونللُه أعلم. 

* كاتب ومفكر مصري - الميادين
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برنامج رجال اهلل ملزمة: )املواالة واملعاداة( اجلزء الثالث:

اليهود يتحركون لإلفساد يف األرض واملعصية التي تخدم أمريكا وإسرائيل يصبح جرُمها كبريًا جدًا
  - بشرى المحطوري:
ونَصَل نلشهيُد نلقائُد حديثَه يف الزاة 
)نملـونالة ونملعـادنة( عـن سـعي نليهود 
للـرش نلفسـاد يف نألرض، و1و اا حكى 
نلله علهـم يف نلُقـــْرآن: }َويَْسـَعْوَن يِف 
نألَْرِض َفَسـادنً{، ليشـدَد عـى خطـورة 
سعيهم إلفسـاد نللا8؛ ألَنَّ نملعصية لم 
تعد احدودة يف إطارك فقط بل أصبحت 
تخد1ُ أاريكا وإرسنئيل، تخد1 نملجراا 
ان 1ـؤالء، نليهود ونللصـارى. واعلى 
1ذن بأنه تصبـح نلجريمة كبرية، تصبح 

نلجريمة كبرية. 
وذكـر نلشـهيُد نلقائد بعـَض نألاثلة 
للطرق نلتي تستخداها إرسنئيل إلفساد 
نألرس نملسـلمة يف أنحـاء نلعالـم فقـال: 
]نلدشـات[ كانـت قبـل فـرتة تصـل إىل 
صلعـاء وقيمتهـا حونيل اائـة واالاون 

ألـف، نلصحن اـع نلجهاز يكلـف اائة 
واالاـا ألف، بعد1ا نزلـت قليال وَصَلت 
بثمانـا ألـف، اـم ُدعمـت اـن  ان1 
إرسنئيل، دعمت بدعـم رئيي لتخفض 
أسـعار1ا  ـدنً لللـا8؛ لتلتـرش يف كل 
بيـت، فأصبـح أسـعار1ا نآلن إىل حدود 
خمسـة عرش ألفـاً، عرشين ألفـاً نلذي 
كان بمائـة وعرشيـن ألف! ونلسـب1 أن 
نلرشكات نإلرسنئيلية تسدد نسبة 70% 
اـن نلقيمـة لتباع يف نألسـونق بالسـعر 

نلفالني. 
ويتسـاءُل نلشهيُد نلقائد: ملاذن تتحمل 
نلـرشكاُت نإلرسنئيلية 1ذه نللسـبة ان 
نلقيمـة؟ ليجيـ1 يف ذنت نلوقت )ألن أي 
شـخص يفسـد يف نلعالم أصبـح يخد1 
قضيتهم، أصبح يخد1 1يملتهم، وإال ملا 

بذلون االيا نلدوالرنت(. 
وتطـرق نلشـهيُد نلقائـد إىل خطورة 

وأزالـة  اعيلـة  أوقـات  يف  نملعصيـة 
اعيلـة قائالً: )للفهم بأن نلفسـاد، بأن 
أوقـات  أزالـة اعيلـة، يف  نملعصيـة يف 
اعيلة، العتبـارنت اعيلـة تكون كبرية 
نملعصيـة  )أن  إىل:  ليشـري   ـدنً  ـدنً(، 
تتضاعـف العتبـارنت أخـرى، اسـتدالً 
بقوله ُسـبَْحـانَـُه وتعاىل حتى باللسبة 
للسـاء نللبي }يَا ِنَسـاء نللَِّبيِّ َاـن يَأِْت 
بَيِّلَـٍة يَُضاَعـْف َلَها  ِالُكـنَّ ِبَفاِحَشـٍة اُّ
{)نألحـزنب30(، أي أن  نْلَعـذَنُب ِضْعَفْاِ
نفس نملعصيـة نلتي لو حصلت ان 1ذه 
نملـرأة أَو ان 1ذه نملرأة تعترب ونحدة لكن 
تضاعف 1لا العتبارنت أخرى، فِمْن 1ذه 
نملرأة تعطى  زنء1ا نلطبيعي، لكن 1ذه 
نملـرأة يضاعـف لهـا نلعـذنب العتبارنت 

أخرى. 
 ويسـتدل -ِرْضــَونُن نللِه َعَليِْه- عى 
حديثه بما روي عن رسول )صلونت نلله 

عليه وعى آله( يف قاتل نإلاا1 عيل علداا 
ــة؛ ألَنَّه 1ذن نلر ل  قال بأنه أشقى نألُاَّ
نلعظيم يف ارحلة خطرية، يف وضعية 1ي 
ــة يف أاـس نلحا ة إىل اثل  تعتـرب نألُاَّ
1ـذن نلر ل نلعظيم، تعترب  ريمة كبرية 
 دنً  ـدنً  ـدنً، لدر ـة أن أار1ا يجل1 
ــة، فسمي أشقى 1ذه  نلشقاء عى نألُاَّ
ـــة، كمـا سـمي عاقر ناقـة امود  نألُاَّ
ــة؛ ألَنَّه  ل1 نلشـقاء  أشـقى تلك نألُاَّ
عـى أاته كلهـا، وكذلـك يف قاتل احمد 
بن عبـد نلله نللفس نلزكيـة، يو د خرب 
بأن عليه الـث عذنب أ1ل نللـار؛ للفس 
نلسـب1 وللفس نالعتبار؛ ألَنَّه قتله و1و 
شـخص عظيـم، يف ارحلة خطـرية، يف 
ــة يف أحوج  العطف تأريخي كانت نألُاَّ
اا تكون إىل اثل 1ذن نلشـخص يصحح، 
علداا ننتهت نلدولة نألاوية باإلاكان أن 
ــة حياة أخرى  ديدة عى  تستأنف نألُاَّ

يد 1ذن نلشخص وان سيخلفه ان أئمة 
أ1ل نلبيـت، لكن قتل فتمكلت دولة بلي 
نلعبـا8 فأصبحت كدولة بلـي أاية بل 

أسوأ الها يف أشياء كثرية. 
ويعوُد -ِرْضــَونُن نللـِه َعَليِْه- ليحذَر 
ان خطورة نليهود وسـعيهم إلفسـادنا 
فيقول: )نليهود يحسـبون ألف حسـاب 
ألية أرسة ال تزنل صالحة، ألي شخص ال 
يزنل صالحاً؛ ألَنَّ 1ذن نلشخص نلصالح، 
أَو 1ذه نألرسة نلصالحة يمكن أن يرسي 
صالحـه إىل اـا حوله ويتسـع، ونلقرية 
نلونحـدة نلصالحـة يعتربونها اـا تزنل 
قضية تحز يف نفوسـهم، فاملسـألة نآلن 
أن نللا8 إذَن اا فهمون سونء فيما يتعلق 
بفساد نألبلاء، يف اا يتعلق بفساد نألرس، 
أّي فسـاد، سـونء يف أوسـاط نلكبـار أَو 
نلصغار، ان نلر ال ونللساء، أنه يف 1ذن 
نلزاان ربما يصبح اعصيًة اضاعفة. 

  - خاص:
رشح نلشـهيُد نلقائُد -ِرْضــَونُن نللِه 
َعَليْـِه- يف ]نلـدر8 نلثااـن اـن درو8 
راضان ـ سـورة نلبقرة[ قولـه: ]َوِلُكلٍّ 
ِوْ َهـٌة 1ُـَو ُاَولِّيَها َفاْسـتَِبُقون نْلَخرْيَنِت 
أَيَْن َاـا تَُكونُون يَأِْت ِبُكُم نللَّـُه َ ِميًعا إِنَّ 
ٍء َقِديـٌر)118( َوِاـْن  نللَّـَه َعـَى ُكلِّ يَشْ
َحيُْث َخَرْ َت َفَولِّ َوْ َهَك َشْطَر نْلَمْسِجِد 
ُه َلْلَحقُّ ِاـْن َربَِّك َوَاـا نللَُّه  نْلَحـَرن1ِ َوإِنَـّ
ـا تَْعَملُـوَن)م11( َوِاْن َحيُْث  ِبَغاِفٍل َعمَّ
َخَرْ ـَت َفـَولِّ َوْ َهَك َشـْطَر نْلَمْسـِجِد 
نْلَحَرن1ِ َوَحيُْث َاا ُكلتُـْم َفَولُّون ُوُ و1َُكْم 
ٌة  ا8ِ َعَليُْكْم ُحجَّ َشـْطَرُه ِلئاَلَّ يَُكوَن ِلللَـّ
إاِلَّ نلَِّذيـَن َظَلُمـون ِالُْهـْم َفالَ تَْخَشـْو1ُْم 
َونْخَشـْوِني َوأِلُِتمَّ ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم 

تَْهتَُدوَن[.. 
نبتدأ حديثَـه -ِرْضــَونُن نللـِه َعَليِْه- 
بتوضيـح بعض نألسـباب لتغيري نلقبلة 
إىل نملسـجد نلحـرن1 أن نلكعبـة 1ـي يف 
نألسـا8 نلقبلة لللا8  ميعا، وأن أ1ل 
نلكتـاب 1م ان خالفون، حيث قال: ]ان 
1و نلذي بلـى نلكعبة ورفـع قونعد1ا؟ 
1و إبرن1يم وإسـماعيل وأن نلله  علها 
اـن ذلك نلزاـن قبلة لللـا8 يتو هون 
إليهـا، فأ1ل نلكتـاب 1م نلذين شـذون، 
دونفع اعيلة 1م نلذين شـذون وتو هون 
و هـة أخرى، أصبح لليهود قبلة اعيلة 
وأصبح لللصارى قبلة اعيلة أخرى[. 

إضافـًة إىل حرصـه أال يشـكك أ1ـل 
اختلطـا  كانـون  نلذيـن  ـــ  نلكتـاب 
باملجتمـع نملسـلم يف نملديلة ـــ حتى ال 
يشـّككون نملسـلما يف ديلهم، وقد أشار 
-ِرْضـــَونُن نللـِه َعَليْـِه- إىل ذلك برشح 
قولـه تعاىل: ])ِلئاَلَّ يَُكـوَن ِلللَّا8ِ َعَليُْكْم 
ـٌة{؛ ألَنَّه قد يكـون يف نفس نلوقت،  ُحجَّ
اع و ـود أ1ل نلكتاب و1ـم اختلطا 
والداجا يف نملجتمع، قد يكون نلبعض 
فيما لـو بقيت نلقبلة 1ـي نفس نلقبلة 
نلتي تو ـه إليها يف نلبدنيـة نلقد8، قد 
يقولـون بأنـه رأيتم أنلا عى حـق، أنتم 
1ـؤالء نحتجتـم أن تتو هـون إىل نلقبلة 
نلتي نحن نتو ه إليها، لو أنلا عى باطل 
ملا أارتم أن تتو هون إىل نلقبلة نلتي نحن 

نتو ه إليها!![. 
وأشـار -ِرْضـــَونُن نللـِه َعَليْـِه- إىل 

أن نملجتمـع نملسـلم نلـذي كان اختلطاً 
بأ1ـل نلكتـاب يف نملديلة و هـه نلله إىل 
عد1 نالسـتماع إىل إر ـاف نليهود حول 
نإلسـال1، وأال يخشـو1م أبدنً، ونلخشية 
ال تكـون إال اـن نلله وحـده، حيث قال: 
]أالـاء تلــزل نلُقـــْرآن نلكريـم كانون 
ال يزنلـون خليطاً يف نملجتمـع فقد يأتي 
اـن دنخلهم اقوالت اتعـددة، يج1 أن 
ال تخشـو1م عـى نإلطـالق، ونلتسـليم 
للـه ُسـبَْحـانَـُه وتعاىل، 1ـذن 1و نليشء 
نألسـايس 1ذه 1ي قاعدتـه، ال يمكن أن 
تكـون اسـلِّما لله وتبقى اسـتقيماً يف 

تسـليمك لله واسـتقيماً عى 1دي نلله 
والتزاـاً إال إذَن كلت عى 1ـذن نللحو: ال 

تخىش إال نلله[. 

ل��ن تت��م النعم��ة علين��ا.. إال إَذا كانت 
خشيتنا من اهلل أكب:��

أّكــد -ِرْضــَونُن نللِه َعَليِْه- يف سياق 
رشح قوله تعاىل: ]َوأِلُِتـمَّ ِنْعَمِتي َعَليُْكْم 
َوَلَعلَُّكْم تَْهتَـُدوَن[ بأن تما1 نللعمة عى 
نملسلما لن يكون إال إذَن كانت خشيتهم 
اـن نلله أكـرب بكثري ان خشـيتهم ان 
نلبـرش، حيث قـال: ]وال تتـم نعمة نلله 

عـى نإلنَْســـان أن يكـون 1ـو فعالً يف 
سلوكه بالشـكل نلذي توفرت له نللعمة 
وتمـت عليه نللعمـة إال إذَن كان عى 1ذن 
نللحو: ال يخـىش إال نلله وال يهتدي فعالً 
إال إذَن كان عـى 1ـذن نللحو: ال يخىش إال 
نللـه؛ ألَنَّ ان يخشـون غري نللـه، تقد1 
نعمـة ان نلتـي تعلي نعـم 1دنية تقد1 
آيات فيها 1دى تو يهات، فيها 1دى لن 
يقبلها، ليس ايدنناً لهـا؛ ألَنَّها تصطد1 
بخشـيته اـن غري نللـه، 1ـذه نلقضية 

ونضحة يف نللا8[. 
البهاً لللا8 واحـذرن لهم أال يخافون 

إال ان نلله؛ ألَنَّ ذلك يؤدي إىل ظهور عقبة 
كبرية تحول بيلهم وبا أن يهتدون، حيث 
قال: ]يج1 أن نفهم خطورة نملسألة: أن 
نللا8 ال يهتدون وأنهـم يضعون عقبة 
كبرية  دنً أاا1 ن1تدنئهم علداا يكونون 
تَْخَشـْو1ُْم  }َفـال  نللـه  غـري  يخشـون 
َونْخَشـْوِني َوأِلُِتمَّ ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم 
تَْهتَُدوَن{)نلبقرة: ان نآلية150( ال تظن 
بأنك علداا تتوقف يف اوقف اعا؛ ألَنَّك 
تخىش طرفـاً آخر أنك ربحـت أنك أالت 
 انبه، يج1 أن تفهم بأنك خارس، وان 
خسارتك نلكبرية 1و أنك وضعت نفسك 
يف اشكلة كبرية أنك وضعت عائقا كبرينً 
 ـدنً أاا1 أن تهتدي، ام ننظر أين تلتهي 
بـك 1دنيـة نللـه ُسـبَْحـانَـُه وتعـاىل يف 
نلدنيـا ويف نآلخرة كيف نهايتها، يف نلدنيا 
عزة وسـعادة ورفعة وقـوة وطمأنيلة، 
ويف نآلخـرة نألان يـو1 نلقيااـة ونلجلة 

ورضونن ان نلله أكرب.

م��ن يخش��ى غ��ري اهلل.. جاه��ٌل بالي��وم 
اآلخر:��

وأضاف -ِرْضــَونُن نللِه َعَليِْه- إضافة 
اهمـة  دن للموضـوع بقولـه: ]علداا 
يكون نإلنَْســـان يخىش غـري نلله، 1ي 
حالـة تبـا بأنـك  ا1ـل للـه و ا1ل 
باليـو1 نآلخر، اـن نلذي لديـه اا يمكن 
أن تخافه اثل  هلم؟ 1ل أحد لديه اثل 
 هلم اـن نلبرش تخاف الـه؟ أبدنً، 1ل 
أحد لديه اثـل نلجلة فرتغ1 فيما لديه؟ 
تعدل عن نلله ُسبَْحـانَـُه وتعاىل فتصبح 
تخىش غري نلله وترغ1 يف غري نلله، كلها 
يكـون الشـؤ1ا نلجهـل، نلجهـل بالله 
نلجهل بديله، نلجهل باليو1 نآلخر نلجهل 

بالسلة نإللهية يف اوضوع نلحق[. 
وقـال -ِرْضـــَونُن نللـِه َعَليْـِه- و1و 
يرشُح اعلى: أن تخىش غري نلله: ]يج1 
عـى نإلنَْســـان أن يسـتحي فعـالً أن 
يسـتحي ان أن يكون يخـىش غري نلله؛ 
ألَنَّ اعلـاه: أنـك تجعل غري نللـه وكأنه 
أكرب ان نللـه، وكأن اا لديه اما تخافه 
اله أعظـم وأشـد عليك اما لـدى نلله؛ 
لهذن نلله ُسبَْحـانَـُه وتعاىل  عل نألشياء 
لديه عى أرقى استوى  هلم أشد، أشد 
عـذنب ونلجلـة أعـى، أعى نعيـم اادي 
ورضوننـه أكرب اـن ذلك نللعيـم نملادي 

نلتي 1ي نلجلة[. 

رَُّر نألُسبوعا نلقادَاا 
اق

ان /1/ إىل /11/ ر 1 

وعيده - نلدر8 نلتاسع 
اة اعرفة نلله -وعده و

)الز
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العراق: القبض على ثمانية 
إجراميني يف بغداد ودياىل

 : متابعات 
ألقت قونُت نألان نلعرنقية، أاس نألحد، نلقبَض عى 
امانية إ رنايا خالل عمليات لها يف نلعاصمة بغدند 
واحافظـة دياىل. ونقلت وكالة أنبـاء نإلعال1 نلعرنقي 
“ونع” عـن بيان لقيـادة نلرشطة نلعرنقيـة قوله بأن 
افارز1ـا تمّكلـت ان نلقبـض عـى 7 اتهما وفق 
نملـادة 1 ان قانون اكافحـة نإلر1اب كانون اطلوبا 
بمو 1 اذكرنت قضائية يف الاطق عدة ان بغدند.

بدور1ا أوضحـت اديرية نالسـتخبارنت نلعااة 
ونألاـن يف احافظـة ديـاىل، أن افارز1ـا نعتقلـت 
إ رناياً ان تلظيـم “دنعش” كان اطلوباً بمو 1 
اذكـرة قبض بعد قيااه بالعديد ان نلعمليات نلتي 

نستهدفت نملونطلا نألبرياء ونلقونت نألالية”.
وتونصـل نلقـونت نألاليـة نلعرنقيـة االحقَة اا 
تبقى ان فلول إ رنايي تلظيم “دنعش” يف الاطق 

اتفرقة يف نملحافظات نلعرنقية.

أملانيا: تسجيل نحو ألفي اعتداء 
بحق الجئني خالل 2018

 : متابعات 

أعللـت وزنرُة نلدنخلية نألملانيـة، أاس نألحد، أن 
نحو ألفـي نعتدنء ُسـّجلت بحق نلال ئـا يف أملانيا 

خالل عا1 1018.
ونقلـت وكالة نألنباء نألملانية عـن نلوزنرة قولها 
يف رد عـى طل1 إحاطة ان نلكتلـة نلربملانية لحزب 
نليسـار: إن سـلطات نألان نألملانية حققت يف نحو 
ألفـي  ريمة ونعتـدنء نرتكبت بحق ال ئـا ونُُزل 
إيـونء يف نلبـالد نلعـا1 نملـايض، اشـريًة إىل أن 1ذه 

نلجرنئم أسفرت عن إصابة 315 شخصاً.
بدور1ا، قالت خبرية نلشـؤون نلدنخلية يف حزب 
نليسـار أوال يلبكـه: إن  رنئـم نلعلـف ونلتهديـد 
بالسـالح أو نملـوند نملتفجـرة تحـدث يوايـاً وفقـاً 
لإلحصائيـات واسـؤولية 1ـذن نلعلـف تتحملهـا 
اجموعـات يميليـة تلرش نلتحريـض نلعلرصي يف 
كل اكان. وتشـهد أملانيـا نرتفاعاً يف عـدد نلجرنئم 
ونلهجمات نلتي تستهدف نلال ئا وأااكن إيونئهم 
ونلتـي تر ع بمعظمها نىل دونفـع يميلية واعادية 
نلتـي  نلتحريـض  لسياسـات  نتيجـة  لأل انـ1؛ 

تمارسها أحزنب وحكواات غربية ضد1م.

مقتُل وجرح 7 صهاينة بعملية لفلسطيني يف الضفة ومستوطنون يقتحمون قرى فلسطينية 
 :  فلسطين المحتلة 

ُقتـل وأُصيـ1 7 صهايلـة، أاـس نألحـد،  رنء 
عملية إطالق نار قا1 بها شـاب يف نلضفة نلغربية، 
فيمات  ددت قـونت نالحتـالل نلصهيوني نقتحا1َ 
نملسجد نألقىص ونلقرى نلفلسطيلية يف نلضفة، كما 

نعتقلت عرشة فلسطيليا يف الاطق اختلفة.
وذكـرت وكالة اعـا نلفلسـطيلية لألنبـاء، أن 
نلشـابَّ نلفلسـطيلي وصل إىل اسـتوطلة اقااة 
عى أرنيض نلفلسـطيليا شـمال اديلة سـلفيت 
وطعـن  لديـاً لالحتـالل، اا أسـفر عـن اقتله، 
ابيلة أن نلشـاب أخذ سـالَح نلجلدي وأطلق نللار 
عى اجموعة اـن قونت نالحتالل ونملسـتوطلا، 
اـا أدى إىل اقتل  لدي آخر واسـتوطن وإصابة 

أربعة استوطلا.
وكانـت لجلـٌة تابعـٌة لألاـم نملتحـدة أكـدت يف 
تقرير لها نهاية نلشـهر نملـايض أن قونت نالحتالل 
نرتكبـت  رنئم حرب و رنئم ضد نإلنسـانية بحق 
نلفلسـطيليا، الفتـة إىل أنهـا سـتقد1 نملعلواات 
نملتونفرة لديها إىل نملفوضية نلسـااية لألام نملتحدة 
لحقوق نإلنسـان كي تحيلهـا إىل نملحكمة نلجلائية 

نلدولية.
إىل ذلـك، نقتحم عرشنُت نملسـتوطلا نلصهايلة، 
أاـس، قرية نلتونني  لوب نلخليل بالضفة نلغربية 

تحت حماية قونت نالحتالل نلصهيوني.

ونقلت وكالة وفا نلفلسطيلية لألنباء عن السق 
نللجـان نلشـعبية ونلوطليـة  لوب نلخليـل رنت1 
نلجبـور قوله: إن عـرشنت نملسـتوطلا نلصهايلة 
نقتحمـون بحمايـة قـونت نالحتـالل قريـة نلتونني 
ونّفذون  والت نسـتفزنزية يف أر ائها ونعتدون عى 

الازل نلفلسطيليا”.
فيمـا نعتقلت قونُت نالحتـالل نلصهيوني عرشة 

فلسطيليا يف الاطَق اتفرقة بالضفة نلغربية.
وذكـرت وكالة اعاً، أن قـونِت نالحتالل نقتحمت 
اديلـة نلقد8 نملحتلـة وبلدنت نلخـرض ببيت لحم 
وعزون يف قلقيلية وعمورية ونللبن نلرشقية  لوب 
نابلس ونعتقلت عرشة فلسطيليا بيلهم أاا رس 

حركة فتح بالقد8 شادي نملطور.
وتونصل قـونت نالحتـالل سياسـاتها نلقمعية 

بحـق نلفلسـطيليا ان خـالل نلتضييـق عليهم 
وادن1مة نملدن ونلقرى نلفلسطيلية وشن حمالت 
نالعتقال نليواية؛ بهدف تهجري1م ونالستيالء عى 

أرنضيهم.
ويف نلسياق،  دد عرشنت نملستوطلا نلصهايلة 

نقتحا1 نملسجد نألقىص بحماية قونت نالحتالل.
وذكـرت وكالة وفـا، أن 67 اسـتوطلا نقتحمون 
نألقـىص ان  هـة بـاب نملغاربـة ونفـذون  والت 
نسـتفزنزية يف باحاته بحرنسـة اشـددة ان قونت 

نالحتالل.
يوايـاً  نإلرسنئيليـون  نملسـتوطلون  ويلفـذ 
نقتحااـات نسـتفزنزية للمسـجد نألقـىص نملبارك 
بحماية قونت نالحتالل يف احاولة لفرض أار ونقع 
بخصوص تهويد نلحر1 نلقديس ونلسيطرة عليه.

ويف قطـاع غزة نملحارص،  ـّددت قونُت نالحتالل 
نسـتهدنفها للمزنرعا نلفلسـطيليا  لوب قطاع 

غزة نملحارَص.
وذكرت وكالة اعاً نلفلسطيلية لألنباء، أن قونت 
نالحتـالل أطلقت نلرصاص نلحـي باتجاه نملزنرعا 
نلفلسطيليا رشق رفح  لوب نلقطاع دون نإلبالغ 

عن وقوع إصابات.
أرنيض  عـى  يوايـا  نالحتـالل  قـونُت  وتعتـدي 
نملحـارص  أطـرنف قطـاع غـزة  يف  نلفلسـطيليا 
لحراانهـم ان زرنعتها يف ظل نلحصار نلجائر نلذي 

تفرضه عليهم الذ سلونت.

استشهاد 10 مدنيني بينهم أطفال جراء استهداف طائرات التحالف األمريكي مخيم الباغوز
 : سوريا 

نستشـهد 10 ادنيا سـوريا، أاس نألحد، 
 ـرنء غارنت لطـرينن نلتحالـف نألاريكي عى 
اخيم نلباغـوز، فيما ونصل نلجيش نلسـوري 
نستهدنف اونقع نلتلظيمات نإل رناية بقذنئف 

نملدفعية.
ونقلـت كالة نألنباء نلسـورية سـانا، أاس 
نألحد، عن اصادر أ1لية قولهم: إن 10 ادنيا 
بيلهـم أطفـال نستشـهدون  ـرنء نسـتهدنف 
طائـرنت نلتحالـف نألاريكـي اخيـم نلباغوز 

بريف دير نلزور نلجلوبي نلرشقي.
إىل ذلـك، و هت وحـدنت نلجيش نلسـوري 
نلعاالة يف ريف حماة نلشـمايل رضبات اكثفة 
عى تحـركات وتجمعات نملجموعات نإل رناية 
ردن عـى خروقاتهـا نملتكـررة التفـاق الطقة 

خفض نلتصعيد.
وأفـادت وكالة نألنباء نلسـورية سـانا، بأن 
وحدة ان نلجيش نفـذت رضبات ادفعية عى 
اونقـع وتحصيلـات لتلظيـم  بهـة نللرصة 
ونملجموعـات نإل رناية نملرتبطـة به يف أطرنف 

بلـدة قلعة نملضيق بريف نلسـقيلبية نلشـمايل، 
اشـرية إىل أن نلرضبـات نملركزة أسـفرت عن 
تكبيـد نإل رنايـا خسـائر باألفـرند ونلعتـاد 

وتداري عدة أوكار وأسلحة وذخائر لهم.
وكانـت وحـدنت ان نلجيـش نلسـوري قد 
تصـدت، أاـس نألول، لخروقـات نملجموعـات 

نإل رناية التفاق الطقة خفض نلتصعيد نلتي 
حاولت نلتسـلل ان قريتي نلرشيعـة ونلتويلة 
لالعتـدنء عـى نمللاطق نآلالـة نملجـاورة، كما 
دارت عددنً ان ادنفع نلهاون والصات إطالق 
نلصونريخ لإل رنايا يف أطرنف بلدة نلجماسة 
وغرب بلدة كفرنبودة يف ريف حماة نلشمايل.

مقتل ثالثة أشخاص وإصابة 
ستة جراء تفجري إجرامي غرب 

باكستان
 : متابعات 

ُقِتَل االاُة أشـخاص وأصي1 سـتة آخـرون، أاس نألحد، 
إاَر تفجري إ رناي بُعبْوة ناسـفة نستهدفت قطار ركاب يف 

إقليم بلوشستان  لوب غرب باكستان.
ونقلـت وكالـُة نألنبـاء نلصيلية شـيلخون عـن نلرشطة 
نلباكسـتانية قولها: إن اسـلحا زرعون عبوة ناسـفة عى 
سـّكة حديدية وفجرو1ا لدى اـرور قطار ركاب يف الطقة 
ديرن ارند  مايل، اا أسفر عن اقتل االاة أشخاص وإصابة 

ستة آخرين.
وأدَّى نلتفجـريُ نإل رناي إىل داار  زء ان سـكة نلحديد 
وننحـرنف خمس عربات ان نلقطـار فيما طوقت نلرشطة 
نلباكسـتانية اكان نلهجـو1 وبدأت نلتحقيقـات وعمليات 

نلبحث عن نملها ما.

الرئيس اإليراني يشدد على ضرورة املكافحة 
الشاملة لإلرهاب والتطرف يف العالم

 : متابعات 

أدنن نلرئيُس نإليرنني حسن روحاني، 
يف  نإل رناـي  نالعتـدنَء  نألحـد،  أاـس 
نيوزيللـدن نلـذي رنح ضحيتـه أكثُر ان 
100 شـخص با قتيل و ريـح، دنعياً 
إىل رضورة نملكافحـة نلشـاالة لإلر1اب 

ونلتطرف.
وقال نلرئيـس روحاني يف كلمة خالل 
نلتطويريـة  نملرنحـل  تدشـا اـرشوع 
نألربع يف حقل بار8 نلغازي يف بوشـهر 
أحـد أضخم اشـاريع نلطاقـة يف إيرنن: 
نملسـجدين  عـى  نالعتـدنء  إن  ريمـة 
نملكافحـة  تؤكـُد رضورة  نيوزيللـدن  يف 

نلشـاالة لإلر1اب ونلعلف ونلتطرف يف نلعالم أ مع اشـرين نىل رضورة اعاقبة 
الفذي 1ذن نالعتدنء.

وكان 50 شخصاً ُقتلون وأصي1 نلعرشنت بجروح خطرية  رنء 1جو1 إر1ابي 
نفذه أسـرتنيل يميلي اتطرف بأسلحة رشاشة نسـتهدف نملصلا يف اسجَدين 

بمديلة كرنيس تشريتش يف نيوزيللدن، يو1 نلجمعة.
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الهوية األساسية لشعبنا العزيز هويته اإلميانية تَبْــِنــيه على األصالة على التحرر 
على االســـتقالل على الكرامـــة، وهذا ما ال يريده اآلخرون أبـــداً، ال يريدون له أن 

يكون كذلك.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

علي الزهري
 

بني مجزرتَي نيوزيلندا 
بمحافظ�ة  وُكَش����ر 
كان  اليمني�ة،  حّج�ة 
العال�ُم أمام اختبار جديد 
فبع�د  لإلنَْس���انية، 
بح�ق  املرّوع�ة  املذبح�ة 
ارتكبه�ا  الت�ي  املصل�ني 
صاحبُه�ا بدم ب�ارد وهو 
املوس�يقى  إىل  يس�تمُع 
فظاعاته  تفاصي�ل  وبث 
مواق�ع  ع�ر  مب�ارشًة 
التواص�ل االجتماعي، تس�ارعت ردوُد األفع�ال املنّددة 
واملس�تنكرة واملعزية واملواسية للدولة وذوي الضحايا، 
وم�ن ُجمل�ة املس�تنكرين الرئي�ُس األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب، فق�د غ�ّرد عىل توي�ر بالق�ول: »أبع�ُث بأحّر 
التعازي وأطيب التمنيات لش�عب نيوزيلندا بعد املذبحة 
املرّوع�ة يف املس�جدين، م�ات 49 بريئ�اً ب�ا أي معنى 
وأصيب كثريون آخرون بج�راح خطرية«، ومثلُه أّك��د 
امللُك الس�عودّي بأن املجزرة الش�نيعة التي اس�تهدفت 
املصلني اآلمنني بمس�جدين يف نيوزيلن�دا عمٌل إرهابي، 
مش�ّدداً ع�ىل مس�ؤولية املجتم�ع ال�دويل يف مواجه�ة 
خطاب�ات الكراهية واإلرهاب، التي ال تقرُّها األدياُن وال 
قيَُم التعايش بني الشعوب، واإلمارات واألزهر ومجلس 
التع�اون الخليجي، والرملان العرب�ي، وكل العالم بعث 
س�ياً من املواقف، وهذا يف الظاه�ر يشٌء جميٌل وطيٌب 
ويوحي بأن العالم يحرُم حقَّ الجميع يف الحياة والبقاء 

والَعيش الكريم، ويرُفُض العنَف والكراهية.
تمني�ُت أن تك�وَن ه�ذه املش�اعر واملواق�ُف صادقًة 
ونابع�ة من ضمري ح�ي، وإنَْس���انية حقيقية، ولكن 
األمني�ات َسعاَن م�ا بّددتها مجزرٌة قريب�ٌة يف الزمان، 
وش�بيهٌة بالهيئ�ة، جريمٌة ت�م تصويُره�ا بالطائرات 
والتباهي بها وعرُض تفاصيلها الوحشية عىل شاشات 
التلف�زة كما صّور مج�رُم نيوزيلندا جريمتَ�ه، مجزرُة 
إبادة بحق ثاث أُس يف منطقة طان ب�ُكَش بمحافظة 
حجة اليمنية والتي ارتكبتها مع سبق اإلرصار والرصد 
طائراُت بعض الدول التي أدانت مجزرُة نيوزيلندا وراح 
ضحيتها أكثُر من أربعني ش�هيًدا وجريًحا من النس�اء 
واألطف�ال، وبل�غ التوح�ُش ذروتّه حني تم اس�تهداُف 
س�يارة اإلس�عاف التي حرضت لتقلَّ الجرحى، فسكت 
العال�م، وت�وارت منظماُت حق�وق اإلنَْس���ان واملرأة 

والطفل والشجرة والحيوان.
وهنا نس�أُل ويرافُق التس�اؤالت الكث�ريُ من عامات 
التعجب!!!!! أين إداناتكم؟ أين إنَْس���انيتكم؟ وما هي 
معايريكم؟ وم�ا الفرق بني هذه وتلك؟ مل�اذا ُك��ّل هذا 
الك�م من النف�اق واملش�اعر الزائفة، والج�واُب معلوٌم 
والرد معروف، سكت الجميع؛ ألَنَّ القاتل سيُّدهم املجِرُم 
ترامب، واملنفذ بقرتهم الحلوب اإلرهابي سلمان، وهنا 
يمكننا القول وبدون أدنى ش�ك: إن اإلنَْس��انيَة املزيّفة 
متفش�يٌة كالوباء عند الكثريي�ن إال من رحم ربي، وإن 
املعايريَ يف هذا العالم الرأسمايل املتوّحش يف التعاطي مع 
األحداث املتش�ابهة خاضعٌة للمصلحة والبيع والشاء 
حت�ى وإن باعوا ضمائره�م، والربح والخس�ارة حتى 
وإن خرسوا إنَْس���انيتهم، وإن البق�اَء لألقوى، ونحن 

بقوة الله وعونه كذلك وسرَون. 

اإلنس��انية املزّيفة

التتمة ص 8

جمال عامر
الس�طحيُة الت�ي تتح�دُث بها 
ع�ن  الربيطاني�ة  الدبلوماس�يُة 
ال�راع يف اليم�ن تهب�ُط بها إىل 
مس�توى ضحالة تفك�ر قرقاش 
وزي�ر  أوالً  وخلف�ان،  والجاب�ر 
الخارجي�ة ال�ذي أص�در توجيَهه 
من عدن بخروج قوات صنعاء من 

الحديدة.. 
وانتهاًء بالس�فر الذي يفرتُض 
وج�وده يف أية محافظة تس�يطر 
عليها الرشعي�ة املزعومة وليس يف 

الرياض.
 وه�ذا تحدث بذهني�ة موظف 
صغر يف الديوان األمري ال كممثل 

لدولة تقول إنها وسيطة سالم.
ح�ن أعل�ن يف لق�اء صحف�ي 
لصحيف�ة الرياض عن تبني بالده 
للموق�ف الس�عودّي وح�ن هّدد 
بإجبار الحوثين عىل تنفيذ اتّفاق 
الحديدة وكأن 4 أعوام انقضت يف 
تبادل رس�ائل السالم عرب الحمام 
الزاج�ل ولي�س يف حرب ل�م يعد 
التحالف يملُك ما يمكُن استخداُمه 
من سالح أكثر فتكاً مما قتل ودّمر 

بواسطته.
سياس�ة  منط�ق  يب�دو  فه�ل 
جاه�الً  أم  أحم�َق  بريطاني�ا 
بمجريات أربعة أعوام عدوان عىل 
اليم�ن تش�ارك في�ه دول عظمى 
بدواف�َع وخدمات مختلف�ة، ومع 
ْل ول�و موقفاً واحداً  ذلك لم يس�جِّ
أج�ربت في�ه قيادته ع�ىل فعل ما 
يمكن أن يمثل انتقاصاً من سيادة 

البلد وكرامته. 
وهو ما كان يفرتُض االستفادُة 
واالبتعاُد عن استخدام كلمات مثل 
اإلجب�ار وأخواته�ا عديم�ة النفع 
واملعن�ى واملثرة للس�خرية حتى 
�ب أَو  وإْن كان�ت لدواع�ي التكسُّ
املجامل�ة، إذ ل�و كان هن�اك قدرٌة 
ع�ىل الس�يطرة ع�ىل الحدي�دة ملا 
انتظر التحال�ُف ملفاوضات يعتقُد 
أنه س�يفرُض عربها بالسياسة ما 

ال يمكُن فرُضه بالحرب.

هل تجهل 
بريطانيا تجربَة 4 
أعوام من العدوان 

على اليمن؟

نسائم الشموخ يف مقامات الصمود
سعاد الشامي

زخرف�ت أمري�كا أف�كاَر األع�راب وزينّ�ت له�م 
أن  له�م  وأمل�ت  اإليَْم��ان  يم�ن  ع�ىل  أحقاَده�م 
اقصفوهم.. فما هي إال أس�ابيع معدودة َوعادوا إىل 
وصايتنا وه�م أذلة صاغرون، مطأطئو رؤوس�هم 

وخاضعون لنا!!
ركنت أمري�كا بقرار عدوانه�ا إىل الوضع املتدني 
الذي كان قد وصل إليه حاُل اليمن حينها فا جيش 
وطن�ي موح�د وق�وي وال نظام س�يايس مس�تقر 
ومس�تقل وال وض�ع اقتص�ادي متماس�ك يضم�ُن 
االستقراَر املعييش واألمن الغذائي، ومثُل هذا الوطن 
به�ذه املواصف�ات الركيكة ال ش�ك س�يكون هدفاً 
يس�رياً بالنس�بة ألقوى نظام إمريايل واستعماري 

عىل وجه الكرة األرضية. 
إن أمري�كا من�ذ أول يوم للعدوان ب�ادرت َوتولت 
والتموي�ن  واإلدارِة  التخطي�ط  يف  الرئي�ي  ال�دوَر 
العس�كرّي وتحديد األهداف االسراتيجيِة، وما كان 
ُص دور  ع�ىل النظام الس�عودي امل�وايل له�ا إال تقمُّ

املجرم األعمى والظهوُر املبارش عىل س�احة اإلجرام 
مقابل تضخيم االقتصاِد األمريكي وتمويل الخزينة 

األمريكية بمليارات البرودوالر!!
تهيّأ س�لماُن الرجيُم لتلبية نداء الشيطان األكر، 
فتقوى بقوته واطمأن لنرُصته، وجدَّ واجتهد وفتن 
الناَس باملال ورصفهم ع�ن حقيقة العدوان وجمع 
األوغاَد من س�ائر البلدان وجعلهم تحت لواء أسماه 
التحال�ف العربي، ليتحالفوا عىل س�فك الدم اليمني 
ويتمادوا يف غيهم وإجرامهم وينزلوا بأبناء الش�عب 
اليمني صنوَف الظلم وألواَن األذى عر اس�تهدافهم 
املمنه�ج والوحيش ليدخلوا التأري�خ من أقذر أبوابه 

كقتَلة لألطفال والنساء!!
وكما ينبُت الورُد من ثنايا الش�وك ويدرج الفجر 
م�ن مه�د الظ�ام، ُوِل�َد من رح�م ه�ذه املظلومية 
الجائ�رة أقوى جيل يمني ربط الل�ُه باإليَْم�ان قلبَه 
ووثق بالعون والتوفيق ُك��ّل تَح�ّركاته يف مواجهة 

التحديات العظام والخطوب الجسام.


