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واحلصار العدوان  باستمرار  تنديدًا  الطعام  عن  يضربون  بأمريكا  وفلسطينيون  مينيون 
      


خئراء وطتططعن سسضرغعن لختغفئ «المسغرة»:

تعثغثات وزغر الثشاع خاشرة إظثار والصادم جغتمض العجع الضئغر لطسثوان

اجاثثام الظازتغظ ضثروع بحرغئ.. ظزرة طظ الظاتغئ الصاظعظغئ!اجاثثام الظازتغظ ضثروع بحرغئ.. ظزرة طظ الظاتغئ الصاظعظغئ!

جرغمئ ترب طضامطئ افرضانجرغمئ ترب طضامطئ افرضان

العدوان يقصف الصليف يف جرمية إبادة تستهدف غذاء الشعب

بعد فشل خياراا العسكرية:

العجري: احلصار الوحشي املفروض على اليمن ال نظري له يف العامل 
مراقبون: قصف صوامع الغالل إصرار أمريكي سعودي على املساومة بورقة التجويع

اإلعالم األمريكي يؤكـد تصاعد «خطر ااعة» جراء استمرار احلصار



وضغض وزارة الحئاب لصطاع المرأة 
عظاء السطعي شغ تعار لـ «المسغرة»: 

المرأة الغمظغئ جةطئ المرأة الغمظغئ جةطئ 
خمعدًا أجطعرغًا خمعدًا أجطعرغًا 
والظساء شغ والظساء شغ 
المتاشزات المتاطئ المتاشزات المتاطئ 
غاسرضظ لضض أحضال غاسرضظ لضض أحضال 
اقظاعاضاتاقظاعاضات
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طةطج الظعاب ُغسِصـُط سدعغَئ 44 برملاظغًا طظ املرتجصئ املعالني لطسثوان
 : خظساء 

َصـــوََّت مجلـُس النواب يف جلسـته، يـوم أمس، 
برئاسـة رئيس املجلس، يحيى عيل الراعي، باألغلبية، 
عـىل طلـِب إسـقاِط العضوية عـن عدد مـن أعضاء 

املجلس ممن انساقوا يف َرْكِب العدوان عىل بلدهم. 
ويأتـي اإلجـراُء، ِوْفـقاً للمـادة ١٩٤ مـن الالئحة 
ه الدسـتورية  الداخلية للمجلس، وذلك اسـتناداً ملهامِّ
والقانونيـة املناطـة يف الجانبنَي الترشيعـي والرقابي 

وواجباته الوطنية كممثل للشعب اليمني. 
وبناًء عىل رسـالِة رئيِس املجلس السـيايس األعىل، 
ـاط، وعطفاً عىل  فخامـة املشـري الركـن مهـدي املشَّ
رسـالِة السـلطِة القضائيِة بشـأن الُحكمـني الباتَّني 
صة رقم  الصادَريـن عـن املحكمـة الجزائيـة املتخصِّ
(٨١) لسـنة ١٤٤١هــ املوافـق ٨ رجـب ١٤٤١هــ 
٢٠٢٠/٣/٣م والحكـم رقـم (١٧٢) لسـنة ١٤٤٢هـ 
املوافـق ٢٧ ُجَمـاَدى الثانية ١٤٤٢هــ ٢٠٢١/٢/٩م 

بإسقاط العضوية عن املشمولني يف الحكمني وهم:
١- إبراهيم شعيب محمد الفاشق

٢- أمني عيل محمد العكيمي
٣- إنصاف عيل مايو 

٤- بكيل ناجي الصويف 
٥- جعبل محمد قايد سالم طعيمان

٦- حميد عبد الله األحمر
٧- حميد عبد الله صغري الَجَربِْتي
٨- زكريا سعيد محمد الزكري

٩- زيد عيل الشامي 
١٠- سعيد مبارك دومان 

١١- سلطان حزام شمسان العتواني 
١٢- سلطان سعيد عبد الله الربكاني 

١٣- شوقي عبد الرقيب شمسان القايض
١٤- صخر أحمد عباس أحمد الوجيه

١٥- صغري حمود عزيز السفياني 
١٦- عارف أحمد عيل الصربي
١٧- عباس أحمد النهاري

١٨- عبد الرحمن صالح مصلح مثنى معزب 
١٩- عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق مصلح الهجري 

٢٠- عبد العزيز أحمد عيل محمد ُجباري 
٢١- عبد الكريم أحمد يحيى السنيني 

٢٢- عبد الكريم محمد مشعوف األسلمي
٢٣- عبد املعز عبدالجبار غالب دبوان

ـاب محمود عيل مجاهد معوضة ٢٤- عبد الوهَّ
٢٥- عبده محمد حسني الحذيفي
٢٦- عثمان حسني فايد مجيل
٢٧- عيل أحمد محمد العمراني
٢٨- عيل حسن أحمد جيالن

ال ٢٩- عيل حسني عشَّ
٣٠- عيل محمد املعمري

٣١- غالب عبد الكايف القريش
٣٢- فتحي توفيق عبد الرحيم مطّهر

ة ٣٣- محسن عيل عمر باُرصَّ
٣٤- محمد رشاد العليمي

٣٥- محمد عيل سالم الشدادي
٣٦- محمد مقبل عيل الحمريي

٣٧- محمد ناجي عبد العزيز الشايف
٣٨- محمد نارص ملهي الحزمي اإلدرييس

٣٩- مفضل إسماعيل غالب األبارة
٤٠- منصور عيل يحيى الحنق

٤١- نجيب سعيد الدُّبَِعي
٤٢- هاشم عبد الله حسني األحمر
٤٣- هبة الله عيل صغري رشيم

٤٤- هزاع سعد مطهر يحيى املسوري
وجاء إسـقاُط الربملانيـني املرتِزقة بعـد نقاٍش 
مسـتفيٍض أجراه املجلُس، وبموجـب الالئحة، مع 
مراعـاة اسـتبعاد املتوفني من املشـمولني بالحكم 
آنِف الذكر، وهما صالح عبد الله السنباني وربيش 
عـيل وهبـان العليـي، لخلـوِّ مقعَديهمـا؛ بَسـبِب 
وفاِتهمـا بعـد صـدور الحكم البـاتِّ آنـِف الذكر، 
اسـتناداً إىل الفقـرة ٣ من املـادَّة ١٩٧ من الالئحة 

الداخلية للمجلس. 
كمـا اسـتعرض املجلـُس رسـائَل ومخاطبـاِت 
رئيس املجلس للسـلطة القضائية ورئيس املجلس 
نـت رأَي املجلس إزاَء  السـيايس األعىل والتـي تضمَّ

ذلك يف حينه. 
وبذلك يكوُن املجلُس قد رفع جلساِته لهذه الفرتة.

طآّجسئ طعاظأ الئتر افتمر: خسائُر املآّجسئ جراء السثوان والتخار 
افطرغضغ السسعدي تةاوزت ططغاَري دوقر

غالئغئ تّةار سثن غعصفعن الاساطَض بافوراق الظصثغئ الةثغثة الاغ 
ذئساعا تضعطُئ الفظادق بثون غطاء ظصثي

 : خاص 
تواِصُل مؤّسساُت وهيئاُت الدولة وأجهزتُها التنفيذيُة 
بحكومـة اإلنقـاذ الوطنـي َحـْرصَ الخسـائِر واألرضار 
الناجمـة عـن العـدوان والحصـار السـعودي األمريكي 
اإلماراتي الذي دخل عاَمه السـابع، َحيُث أعلنت مؤّسسُة 
موانئ البحر األحمر، أمس السـبت، عن إجمايل الخسائِر 
واألرضاِر املبـارشة التي تكبَّدتها جراَء العدوان والحصار 
منذ ٢٦ مارس ٢١٠٥م وحتى ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠م، والتي 

بلغت مليارين و١٦٠ مليوناً و٣١٦ ألفاً و٢١٠ دوالرات. 
وقـال القبطان محمد إسـحاق -رئيـس مجلس إدارة 
املؤّسسـة- يف ترصيح، أمس السبت: إن اللجنَة املختصَة 
بتقييـم األرضار حّددت مبلَغ مليـار و٢٤٠ مليوناً و١٢٧ 

ألفاً و٢١٠ دوالرات خسائر املؤّسسة، ومبلغ ٩٢٠ مليوناً 
و١٨٩ ألف دوالر خسائر مجتمعية، ُمشرياً إىل أن العدواَن 
اسـتهدف ميناَء الحديدة بقصف ممنهج، يف محاولٍة منه 
لتعطيله عن وظيفِته وإخراِجه عن الخدمة بشكل كامل. 
وبنّي رئيُس مؤّسسـة موانئ البحـر األحمر، أن ميناَء 
الحديـدة يسـتقبل نحـو ٧٠ ٪ مـن احتياجات الشـعب 
اليمني و٨٠ ٪ من املسـاعدات اإلنسانية ويمثُّل الرشياَن 
الحيـويَّ للماليـني من املواطنـني، معتربًا مـا يتعرَُّض له 
املينـاُء من عدوان وحصـار جريمُة حـرب وجريمٌة ضد 

اإلنسانية. 
العـدوان  اسـتمراَر  أن  إسـحاق  القبطـان  وأوضـح 
والحصار سـيعمُل عىل مضاعفة هذه األرضار واألرقام، 
ُمشرياً إىل أنه وعىل الرغم من أهميِّة ميناء الحديدة للشعب 
اليمني واملنظمات اإلنسـانية؛ كونه الرشيان األكرب الذي 

يضخ اإلمَدادات واملساعدات اإلنسانية إىل معظم املناطق 
واملحافظات الوسطى والشمالية والغربية التي ترضرت 
مـن العـدوان والحصار، إال أن الوضَع ظـل قائماً عىل ما 
هـو عليه وما يزاُل يعاني من الحصار واحتجاز وقرصنة 
بوارج العدوان للسـفن الواصلة إليه وعرقلتها ولم يحَظ 
بأي اهتمام أَو دعم حقيقي دويل أَو أممي، عىل الرغم من 
الزيارات التي شهدها ويشهدها بشكل متكّرر من بعثات 
األمـم املتحدة ومنظماتها وتأكيداتهم بأهميِّة دور امليناء 

اإلنساني والخدمي. 
َص لتطويِر مينـاء الحديدة من  َوأََضــاَف أن مـا ُخصِّ
املانحـني بمبلغ ٧ ماليني دوالر ال يسـاوي شـيئاً أمام ما 
تعرض لـه امليناُء من االسـتهداف والتدمـري، مؤّكـداً أن 
ال ذرائـَع يف العـدوان عىل اليمـن وما تتعرُض لـه املنافذُ 
البحريـة والجويـة مـن اسـتهداف وحصـار ال يجُب أن 

تنساَق ضمن أية مفاوضات تجري سياسيٍّا؛ ألَنَّ املواثيَق 
الدوليـة تجرُِّم االعتـداَء عـىل املوانئ واملطـارات؛ كونها 

تخُدُم السكاَن املدنيني. 
ولفت رئيس مؤّسسة موانئ البحر األحمر إىل أن اتّفاق 
سـتوكهولم ٢٠١٨م كان إنسـانياً بالدرجـة األََساسـية، 
مؤّكــداً أنه يجـب التعاطي مـع املنافذ عـىل أنها منافذ 
إنسـانية ويحرم انتهاكها وإغالقها، مبينًا أن املؤّسسـة 
أضحت تعـول عىل ما تنتهجه من الرؤيـة الوطنية لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة يف ظل توجيهات القيادة السياسية 
والحكومة، وما تضمنته من خطط وبرامَج ومصفوفاِت 
عمل يف إطار خطة َخْمسية يف ٢٠٢١م - ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠م 
والتي سـيتم تفعيلُها عىل مراحَل مختلفة، ُمشـرياً إىل أن 
املؤّسسـة كانت لها مشـاريُع تطويريٌة توّقف العمُل بها 

جراء العدوان عىل اليمن.

 : طاابسات 
 كشـفت مصادُر إعالميٌة، أمس السـبت، 
أن الغالبيَة العظمى من التجار يف عدن وعدٍد 
من املحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة، أوقفوا 
التعاُمَل بـاألوراق النقديـة التابعة لحكومة 
الفـاّر هـادي التـي تمـت طباعتُهـا خـالل 
األربع السـنوات املاضية بدون غطاء نقدي، 
ما سـبّب انخفـاَض القيمـة الرشائية لهذه 
األوراق النقدية، األمر الذي جعل التعاُمَل بها 
مخاطـرًة كبـريًة تهّدد ما تبقـى من القطاع 
االقتصـادي الوطني يف املحافظـات املحتّلة، 
إضافة إىل غياب االستقرار النسبي يف مناطق 

سـيطرة االحتالل وحكومة املرتِزقة، مقارنة 
باملناطق التي تسيطر عليها حكومُة صنعاء. 
ولفتـت املصادر إىل أن هـذه الخطوَة التي 
أقـدم عليهـا التجـار يف عـدن واملحافظـات 
الجنوبيـة دفعـت بالكثري مـن املواطنني إىل 
مجاراتهـا والتعامـل أَيْـضـاً باملثـل، َحيـُث 
ظاهـرة التعامل بـاألوراق  انتـرشت مؤّخراً 
النقديـة األجنبيـة، أبرزها التعامـل بالريال 
السعودي ويف التعامالت الكبرية يتم التعامل 

بالدوالر. 
وأّكـدت املصادر أن وقف التعامل بالُعملة 
املحلية واسـتبدالها بالُعمالت األجنبية، أَدَّى 
ة أسـعار  إىل ارتفـاٍع كبرٍي يف األسـعار، َخاصَّ
الخدمـات غـري االسـتهالكية، وكذا أسـعار 

السـكنية  كالشـقق  العقاريـة  اإليجـارات 
واملحـالت التجارية، باإلضافـة إىل التعاُمالت 
التجارية يف بيع ورشاء السـيارات واملركبات 
بـكل أنواعها وكـذا التجـارة املتعلقـة ببيع 
والحديـد  كاألخشـاب  البنـاء  مـواد  ورشاء 

واإلسمنت. 
وِوْفـقـاً ملصـادر محليـة بعـدن، َفــإنَّ 
الُعملـَة الورقيَة التابعة لحكومة الفاّر هادي 
تكاد تختفي يف بعـض املناطق املحتّلة، نظراً 
التّجـاه املواطنني والتجـار إىل التعامل الُكيل 
ًة الرياَل السعودي،  بالُعمالت األجنبية، َخاصَّ
ناهيـك عـن رداءِة الُعملة الورقيـة الجديدة 
التـي طبعهـا مرتِزقـُة العـدوان يف الخارج، 
تجعل منهـا قابلًة للتلف يف أرسع وقت وأنها 

بُمَجــّرد أن تتعـرَض للماء تختفـي معامُلها 
تماماً. 

مخـاوَف  إن  املحليـة:  املصـادر  وقالـت 
القطـاع التجـاري يف املحافظـات الجنوبية 
تكُمُن أَيْـضاً يف إْمَكانية تزويِر كميات كبرية 
من الُعملـة الجديدة، َحيُث تم كشـُف وجود 
ُعمـالت مزيَّفة ال يتـم تفريُقها عـن الُعملة 
الحقيقيـة، وهو مـا دفعهم لوقـف التعامل 
بهـا واقتصار التعامـل فقط إمـا بالعمالت 
األجنبيـة أَو بالُعملـة اليمنيـة القديمة التي 
تتعامل بها حكومة صنعـاء، وهو ما يجعل 
التعامل بالُعملة األجنبية يف املناطق الجنوبية 
املحتّلة معضلًة كبريًة، ُخُصوصاً للمؤّسسات 
الحكومية أَو ما تبقـى منها، والتي يفرتض 

أال تقـوم بتحصيل إيراداتها من املواطنني إال 
بالُعملة املحلية. 

وأَشـاَرت املصـادر إىل أن هـذه الخطـوة 
مـن شـأنها أن تؤثـَر بشـكل كبـري عىل ما 
يسـمى املجلس االنتقـايل التابـع لالحتالل 
اإلماراتـي الـذي شـارك مؤّخـراً يف حكومة 
الفـار هـادي، وأصبـح يديـر مجموعة من 
املؤّسسـات الحكوميـة يف عـدن، مبينـة أن 
ما يسـمى االنتقـايل أقر يف آخـر اجتماع له 
بمدينة عدن املحتّلة تشـكيل لجنة ملناقشة 
التعامل بالُعملة األجنبيـة واتِّخاذ إجراءات 
صارمة للحد مـن تفاقمها ورفض التعامل 
بالُعملـة األجنبية اآلخذة يف التفيش بشـكل 

ا.  كبري ِجـدٍّ

بسث اظثفاض صغماعا الحرائغئ وارتفاع افجسار واظعغار العضع اقصاخادي
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بخماُت «الئغئ افبغخ» سطى أجساد أذفال الغمظ الةعسى
اإلسقم افطرغضغ غآّضـث تخاسَث «خطر المةاسئ»؛ بَسئِإ اجامرار التخار و «لغظثرضغظس» غثائأ وراَء «السفظ افربع»!

 : خاص 
تـالىش الزََّخـــُم الدِّعائـيُّ األمريكي 
السعوديِّ حوَل «السـالم» يف اليمن، مع 
انكشـاِف «االبتزاز» الذي لجأت الرياُض 
وواشـنطن إىل ممارسـِته، لكـن بقيـت 
مسـؤوليتُهما عـن األزمِة اإلنسـانية يف 
رًة واجهَة املشـهد، كنتيجٍة  البلـد متصدِّ
عكسيٍة ملسعى املراوغة الذي حاولتا فيه 
التهـرَب مـن تداعيات هذه املسـؤولية، 
فيمـا واصلـت صنعـاُء الدفـَع باملزيـد 
مـن التفاصيـل إىل الواجهـة، يف إطـار 
تأكيد تمسـكها برضورة معالجة املَِلفِّ 
اإلنسـاني بشـكل كامل وعاجل وبدون 
أية رشوٍط سياسـية أَو عسكرية، األمر 
الضغـُط الحقوقي  الذي يدعُمـه أَيْـضاً 
واإلعالمي املتزايد عىل الواليات املتحدة. 

باألمس، قالـت الخارجية األمريكية: 
إن املبعـوث األمريكـي إىل اليمـن، تيـم 
ليندركينـغ «تحدث مـع املديـر التنفيذ 
لربنامـج األغذيـة العاملـي، ديفيد بيزيل، 
حـول أثر شـحنات الوقـود األخرية عىل 
خطـوة  يف  اإلنسـانية»،  املسـاعدات 
اعتربهـا مراقبـون محاولـًة أمريكيـًة 
«السـالم  دعايـات  إلنعـاش  إضافيـًة 
ـف»، بعـد اإلخفاق األخـري لجولة  املزيـَّ
«ليندركينغ» إىل املنطقة؛ ِمن أجِل ابتزاز 
صنعاء باملِـَلـفِّ اإلنسـاني تحت يافطة 

«وقف إطالق النار». 
شـحناُت الوقـود التي يتحـدث عنها 
املبعـوُث األمريكـي هي أربع سـفن تم 
السـماُح لهـا بدخـول مينـاء الحديدة، 
علمـاً بـأن ثـالث منهـا تتبـُع القطـاَع 
الخـاص، كمـا أن الواليـات املتحـدة قد 
سـفينتني إضافيتني،  احتجـزت الحقـاً 
وهـو مـا يعنـي أن الواليـات املتحدة ال 
زالت متمسـكة بخيار استخدام املِـَلـفِّ 
اإلنسـاني كورقة ضغط، عىل الرغم من 

ثبوت فشل هذه الورقة اإلجرامية. 
يف الواقـع، لم يعـد أيُّ حديث أمريكي 
أَو سـعوديٍّ عن «املعاناة اإلنسـانية» يف 
اليمـن مقبوالً، وُخُصوصـاً اآلن، بعد أن 
وواشـنطن بمحاولة  الريـاض  جاهرت 
اسـتغالل هـذه املعانـاة للحصـول عىل 
مكاسـَب سياسية وعسـكرية، وهذا ما 
يمكن مالحظتُه اليـوَم يف معظم الردود 
عـىل تقارير وسـائل اإلعـالم األمريكية 
حـول الحصـار الخانـق املفـروض عىل 

اليمن. 
ام   آخر هذه التقاريـِر نرشته قبل أَيـَّ
صحيفـة «نيويورك تايمز» حول «عودة 
خطـر املجاعة عىل نطاق واسـع» داخل 

اليمـن بفعـل الحصـار الـذي يفرضـه 
فريـق  زار  َحيـُث  العـدوان،  تحالـف 
سـفيان،  حرف  مستشـفى  الصحيفـة 
ونقل معانـاة بعض األطفـال املصابني 
بسـوء التغذية الحـاد، وقـد تفاعل مع 
التقريـر الكثـري مـن الناشـطني حـول 
العالـم، والذين أّكـدوا بصيغ متعددة أن 
عـىل الواليـات املتحـدة وبريطانيا وقف 
دعم السـعوديّة، ورفع الحصار بشـكل 

عاجل. 
إن  «يس  شـبكة  كانـت  ذلـك،  قبـل 
إن» األمريكيـة قد أجرت تحقيقـاً أّكـد 
التابعـة  الحربيـة  السـفن  اسـتمرار 
لتحالـف العـدوان املدعوم مـن الواليات 
املتحدة يف منع سفن الوقود من الوصول 
إىل مينـاء الحديدة، يف الوقت الذي تمتلئ 
فيـه املستشـفيات باألطفـال الجوعى، 
كما أّكـدت الشـبكة الحقاً عىل أن سفن 
الوقـود األربع التي تم إطالقها ال تكفي، 

وقـد أثار ذلـك موجَة انتقادات واسـعة 
من قبل نشـطاء أمريكيـني، وصفوا ما 
تقوم به بالدهم بـ»إبادة جماعية» بحق 

اليمنيني. 
مشـاركة  حقيقـِة  انكشـاِف  ومـع 
الواليـات املتحـدة يف حصـار اليمنيـني 
كسـالِح  «التجويـع»  واسـتخدامها 
حـرب وورقـة تفـاوض، أصبـح الرأُي 
العـام حول العالم منسـجماً مع موقف 
معالجـة  بـرضورة  املتمسـك  صنعـاء 
ات  املِـَلـفِّ اإلنسـاني وفصله عن املِـَلـفَّ
العسكرية والسياسية، األمر الذي يجعل 
السـعوديّة والواليات املتحدة يف مواجهة 
ضغـوط أكـرب، وقـد كانـت إدارة بايدن 
تحـاول منـذ أشـهر الهـروب مـن هذه 
الضغـوط بالحديـث عن «وقـف الدعم 
للسعوديّة» و»العمل عىل وقف الحرب»، 
لكـن تلـك الدعايات لـم تفلـح يف تغيري 
املشـهد، كمـا لم تفلـح جولـة املبعوث 

األمريكي التي عكسـت إفالسـاً أمريكياً 
محاولـة  يف  واضًحـا  وتخبطـاً  َكبـرياً، 
الجمع بني «االبتزاز» املعَلن، وشـعارات 

«اإلنسانية»!
يف األثنـاء، تواصل صنعاُء تثبيَت هذه 
الصورة عىل الواجهـة، يف إطار توضيح 
موقفهـا الثابت من املِـَلـفِّ اإلنسـاني، 
وتواكـب إفـالس السـعوديّة والواليـات 
املتحـدة وعجزهمـا عن تربير التمسـك 
باستمرار الحصار، بالتأكيد املتجدد عىل 
أن وصول سـفن الوقود والغذاء والدواء 
وفتـح مطار صنعاء، هي اسـتحقاقات 
إنسـانية للشـعب اليمني، ليس من حق 
تحالـف العـدوان وال الواليـات املتحـدة 
األمريكية منعها، أَو استخدامها كأوراق 

تفاوض. 
يف هـذا السـياق، كتـب عضـو الوفد 
الوطنـي املفـاوض، عبُد امللـك العجري، 
عـىل حسـابه يف تويـرت: «يف اليمـن يتم 

التعامل مع الحصار خارج ُكـّل القوانني 
واألعـراف واملألـوف املعـروف يف تاريخ 
الحروب، فتشت فلم أجد نظرياً ملا يجري 
يف اليمـن إطالقـاً ال يف سـوريا وال ليبيا 
وال غزة. وحَدها اليمـُن تخضُع لحصار 
وقيـود ال تجيُزها حتى قوانـنُي النازية. 
فتشوا ما اسـتطعتم لن تجدوا، وال ذنب 

لنا سوى أنه من الصعب هزيمتنا».
وبعـد أن كان الحديـث يـدور خـالل 
الفـرتة القصرية املاضيـة حول «وصول 
سفن الوقود إىل ميناء الحديدة» و»إعادة 
فتح مطـار صنعاء» وهمـا املوضوعان 
الرئيسيان اللذان رّكزت عليهما «مبادرُة 
االبتزاز» السـعوديّة األمريكية، سـّلطت 
صنعاُء الضـوَء عىل موضوع «املرتبات» 
أيضـاً، َحيـُث قـال العجري، أمـس: إن: 
كلهـا  واملطـار،  واملينـاء،  «املرتبـات، 
مطالـب إنسـانية مرشوعـة عوائدهـا 
أََساسـاً للمواطنـني يف مناطق سـيطرة 
السـلطة الوطنيـة يف صنعـاء وحقـوق 
أََساسـية للمواطنني ال تسقط بالحرب، 
ومزاعم اسـتخدامها ألغراض عسكرية 
مزاعـم واهية يف ظل الحصار والتفتيش 
املفـروض عـىل السـلع الـواردة، وفوق 

الحصار الظالم أضافوا قيوداً ظاملة».
الحديث عـن املرتبـات يأتـي كتنبيه 
مهم عىل أن الواليات املتحدة والسعوديّة 
مـن  بالكثـري  مطالبتـني  زالتـا  مـا 
االستحقاقات اإلنسانية للشعب اليمني 
والتـي ال يجـوز ربطهـا بأية مكاسـَب 
سياسـية أَو عسـكرية، وهو ما اعتربه 
البعـُض َرْفعاً لسـقف املطالب، إال أنه يف 
الحقيقة أقـرب إىل «توضيـح الصورة» 

أكثر أمام واشنطن والرياض. 
بعبارٍة أُخرى: ال ينبغي عىل األمريكيني 
أَو السـعودينّي أن يكوَن لديهـم أيُّ أمل 
يف الحصول عىل مكاسـَب عسـكرية أَو 
سياسـيٍة من وراء املقايضـة بأي يشء 
متعلٍق باملِـَلـفِّ اإلنسـاني، وليس ميناء 
الحديـدة ومطـار صنعاء فحسـب؛ ألَنَّ 
هـذا املِـَلـفَّ كلـه عبارة عـن التزامات 
يقـع عىل عاتقهم أداؤهـا، وليس نقاط 
تفـاوض قابلـة للتقديـم كـ»عروض»، 
ناهيك عن أن يتم استخدامها يف االبتزاز. 
هـذه الرسـالة تأتـي منسـجمة مع 
بخصوِص  صنعـاء  موقـف  مرشوعيـة 
أصبحـت  والتـي  اإلنسـاني،  املِـَلــفِّ 
الضغـوط الحقوقية تشـهُد بهـا، األمر 
الـذي يعنـي أن آمـال الواليـات املتحدة 
الحصـار  اسـتغالِل  يف  والسـعوديّة 
كسـالح، غريُ قابلة للتحّقـق، ال اآلن وال 

يف املستقبل. 

السثوان غصخُش طغظاَء الخطغش يف جرغمئ جثغثة تساعثف افطَظ 
الشثائغ ولصمئ سغح الحسإ

 : التثغثة 
يواِصـُل تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي 
إرصاَره عىل اسـتخدام ورقة التجويع؛ لتضييِق 
الخنـاق عىل الشـعب اليمنـي، يف تصعيد خطري 
ينذر بنسـف مـا تبقى مـن اتّفاق سـتوكهولم 
ويبـّدد ُكــّل جهـود تحقيـق السـالم العـادل 

واملنصف للشـعب، َحيـُث عاود، أمس السـبت، 
قصَف ميناء الصليف بغارة جوية خالل أقلَّ من 
شـهر، يف جريمة حرب إبادة جديـدة تضاف إىل 

سلسلة جرائم العدوان. 
وأَفاد مصدٌر محيل لصحيفة املسـرية بأن طريان 
العـدوان شـن، أمـس السـبت، غـارًة عـىل ميناء 
ـص السـتقبال شـحنات القمـح  الصليـف املخصَّ
لألسـواق اليمنيـة، وهـو مـا يؤّكـد تعمـد تحالف 

العدوان للمساومة عىل لقمة عيش الشعب اليمني، 
إىل جانب إمعانه يف تشـديد قبضة الخناق والحصار 

عىل الشعب. 
ويف سـياق ذلك، أوضح مصـدر مطلع لصحيفة 
املسـرية أن ميناَء الصليف يحتضُن معداٍت لشـفط 
الحبـوب من البواخـر بمعدل ١٤٨ ألـف طن يوميٍّا 
والتـي بدورهـا تغـذّي املطاحـن ومصانـع الغالل 
السـتكمال تزويـد السـوق املحلية واالسـتهالكية 

بكميات القمح الالزمـة، وهو ما يجعُل من قصِفه 
جريمًة فضيعًة تهّدد االسـتقراَر التمويني للسـوق 

املحلية. 
وأّكــد املصدر أن اسـتهداف امليناء يكشـف عن 
وجـود مخّطط جديد للعدوان السـتهداف ما تبقى 
مـن مخازن الغذاء يف سـياق الحصـار الجائر التي 
تفرضـه قـوى العـدوان األمريكي السـعودّي عىل 

الشعب اليمني. 

شغ خرق شاضح قّتفاق السعغث وخطعة ظتع تدغغص الثظاق سطى الحسإ الغمظغ



4
األحد

العدد

22 شعبان 1442هـ..
4 إبريل 2021م

(1130)
 

 : خظساء 
سرّيت وزارُة االتصاالت والوحداُت التابعُة لها، 
أمس السـبت، قافلًة ماليًة ُكـربى؛ دعماً للجيِش 

واللجان الشعبيّة املرابطني يف جبهات مأرب. 
وخالل تسـيري القافلة والوقفـة االحتجاجية 
التـي نّظمتها الوزارة، أّكـد نائـُب رئيس الوزراء 
لشـئون الخدمـات والتنميـة، الدكتـور حسـني 
مقبـويل، أن اليمـن يدخـُل عاَمـه السـابَع مـن 
الصمـود بثبـات وعزيمـة وتََحـدٍّ أكـرب مـن أي 
وقـت مىض، منوًِّها إىل أن القافلـَة تؤّكـُد صموَد 
اليمنيـني والتضاُمـَن مع املرابطني مـن الجيش 
واللجان الشـعبيّة يف جبهـات العزة والرشف من 

مختلف املواقع الرسمية والشعبيّة. 
وأوضـح مقبويل أن دعـَم الجبهات يـُدلُّ عىل 
تالُحِم الشـعب مـع الجيـش واللجان الشـعبيّة 
والوقوف معهم صفاً واحداً حتى تحقيق النرص. 
مـن جهتـه، قـال وزيـر االتصـاالت وتقنيـة 

املعلومـات، املهنـدس مسـفر عبـد اللـه النمري: 
«إن القافلـة مسـاندٌة للجيش واللجان الشـعبيّة 
يف جبهـات مـأرب وهـي قليلة تجـاه تضحياتهم 

وصمودهم أمام العدوان». 
وزارة  موظفـو  أقـام  متصـل،  سـياق  ويف 
االتصـاالت ووحداتهـا وقفـة احتجاجيـة عقب 
فعاليـة تسـيري القافلة، نّددوا خاللها باسـتمرار 
الحصـار والقرصنـة األمريكيـة السـعودية عىل 

ُسُفِن النفط، ما أَدَّى إىل خروج معظم التجهيزات 
ة بقطاع االتصاالت عن الجاهزية.  الَخاصَّ

وزارة  وكالُء  حرضهـا  التـي  الوقفـة  ويف 
الـوزارة  عمـوم  مـدراء  مـن  وعـدٌد  االتصـاالت 
والجهات التابعة لها، صدر بياٌن عن الوزارة أّكـد 
وقوَف موظفي قطاع االتصاالت ووحداتها يف ُكـّل 
والسياسـية  واالقتصادية  العسـكرية  الجبهـات 
وغريهـا ملواجهـة العـدوان والحصـار األمريكي 

السعودي. 
وقال البيان: «إن صمود الشعب اليمني وثبات 
مجاهدينـا ثمرة من ثمار املرشوع العاملي بعاملية 
القرآن الكريم، وهو من أهم الشواهد عىل صوابية 

تَحّرك الشهيد القائد». 
وأَشـاَر البيـان إىل أن القافلَة أقـلُّ واجب وفاًء 
للشـهداء والجرحى واملجاهديـن يف جبهات العزة 

والكرامة. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير
محمد الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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وزارة الثشاع تضّرم ٤٠ طتّرراً طظ أبطال الةغح والطةان الحسئّغئ بثطار
 : ذطار 

نظّمـت ُشـعبُة التدريـب والتأهيـل بدائـرِة الرعايـة 
االجتماعية التابعة لوزارة الدفاع، بالتعاون مع املنطقتني 
العسـكريتني الرابعة والسابعة، أمس السبت، بمحافظة 
ذمـار، حفالً تكريمياً لـ ٤٠ محـّرراً من الجيش واللجان 

الشعبيّة املشاركني يف دورة الدعم النفيس. 
ويف الحفل، أشاد وكيل املحافظة، عباس عيل العمدي، 
بتضحيـات األرسى وصمودهـم خـالل فـرتة االحتجـاز 

يف سـجون العدوان، ُمشـرياً إىل أن النـرص مرتبط بحجم 
التضحيات والصمود. 

ولفـت خالل الحفـل الذي حـرضه قائد اللـواء ٢٠٣، 
العميـد صالـح الحاوري، ومديـر أمن املحافظـة العميد 
أحمـد الرشيف، وقيادات عسـكرية وأمنية، إىل أهميّة رفع 
الوعي بمخّططات العدوان ومواصلة الصمود والتحشيد 
للجبهات، فيما أّكـد رئيس شـعبة الخدمات واملشـاريع 
العقيد إبراهيم الوجيـه، أن االهتمام باألرسى والجرحى 
من أولويـات وزارة الدفاع من خـالل تأهيلهم وتدريبهم 

وتقديـم سـبل الرعاية لهم ملـا قدموه مـن تضحيات يف 
الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان. 

بدوره، أشار مدير مكتب قائد املنطقة الرابعة، العقيد 
عـيل الـرشيف، إىل أن األرسى قدموا درسـاً ورسـالة قوية 

للطغاة بصمودهم وصربهم يف سجون العدوان. 
مـن جانبـه، أّكــد رئيـُس ُشـعبِة الرعايـة االجتماعية 
باملحافظة، العقيد عبداللطيف لُقمان، أهميَّة رعاية األرسى 
والجرحى من منتسـبي الجيـش واللجان الشـعبيّة عرفانًا 

بتضحياتهم يف مواجهة العدوان وإفشال مخّططاته. 

يف حني، أشـار مديُر إدارة التدريـب والتأهيل، النقيب 
حمـزة لقمان، إىل أن تكريم األرسى يأتي يف إطار اهتمام 

القيادة بأرس الشهداء واألرسى والجرحى. 
ويف كلمـة الخريجـني، أوضـح أسـعد الرشـيدي، أن 
األرسى املحّررين عـادوا أكثَر وعياً وصموداً وعزيمًة عىل 

مواجهة العدوان. 
ويف ختـام الحفل، كـّرم وكيُل املحافظـة ومديُر األمن 
والقيـاداُت العسـكريُة واألمنيـُة املشـاركني يف الـدورة 

بالشهادات التقديرية. 

غمظغعن وشطسطغظغعن يف أطرغضا 
غعاخطعن اإلضراَب سظ الطسام تظثغثًا 
باجامرار السثوان والتخار سطى بقدظا

 : طاابسات 
قالت منسـقُة «حركة التحرير اليمنيـة»، إيمان صالح، يف حديث 
لقنـاة املياديـن، أمـس األول: إن اإلرضاب عـن الطعام الـذي ينفذه 
يمنيـون وفلسـطينيون؛ احتجاجـاً عـىل الدعـم األمريكـي لحصار 
السـعودية لليمـن «يمثل سـبيالً لنحّقـق مطالبنا لتوقـف الواليات 
املتحـدة الدعم الذي توفره للسـعودية يف حصارهـا، ما يؤدي إىل أكرب 

مجاعة عرفناها». 
وأضافـت صالح: «أكثر من 100 ألف طفـل هم يف مواجهة خطر 
ما بعـد بداية هذه الحـرب، وقد توالت  التجويـع واملجاعة، ال ِســيـَّ
الوفيات يف أوساط األطفال، عدا عن تجويع 16 مليون شخص نتيجة 

هذا الحصار». 
وأّكـدت منسقة «حركة التحرير اليمنية» أن «الناشطني املقيمني 
يف الواليـات املتحدة يهدفون إليقاف الحرب ورفـع الحصار»، متبعًة 
حديثها: «قمنـا بالتواصل مع النواب وتنظيـم التظاهرات، وواجهنا 
صعوبـًة يف إيصال صوتنا عـرب هذه القنوات العاديـة، لذلك قّررنا أن 
نعـيلَ صوتَنا عربَ اإلرضاب عن الطعام.. وال بد للعالم أن يرى الجرائَم 

التي ترتكبها الواليات املتحدة والسعودية». 
واسـتطردت: «لقد بارشنا هذا النداَء يف 26 مارس.. والسؤال هو: 
إىل متى سيسـمُح الرئيس جو بايـدن بمواصلة اإلرضاب عن الطعام 
يف أرض أمريكيـة ويواصـل دعم السـعودية والتحالف الـذي تقوده 
بالسـالح والعتـاد؟!.. إذَا مـا واظبنـا عىل هـذه األفعـال الراديكالية 
فقط؛ لكي نطالب بحياة أفضل للشعب اليمني العالق يف هذه الحرب 

فسنواصل حتى النهاية». 
وبشـأن تفاعل اإلعالم األمريكـي مع القضايـا اليمنية وإرضاب 
الناشطني عن الطعام، قالت صالح: «لسوء الحظ، أغفلت الكثري من 
وسـائل اإلعالم األمريكيـة الحرب عىل اليمن، ولـم تغطِّها بالطريقة 

املطلوبة». 
ورداً عـىل سـؤال حول مشـاركة فلسـطينيني بـاإلرضاب املعَلن، 
قالت إيمـان صالح: «نحن يف جبهٍة واحدٍة ويف نضاٍل واحٍد بمواجهة 
عدوٍّ واحـد، وهذا اإلرضاُب عن الطعام ليس حـرصاً بأي ِعرٍق أَو أية 

ُهــِويَّة أَو جنسية». 

اقتخاقت ووتثاتعا تسّري صاشطًئ طالغئ ضربى دسمًا لطمرابطني يف الةئعات

صاشطٌئ طظ أبظاء تغفان باسج لطمرابطني يف الةئعات
قّدم أبناُء مديرية حيفان بمحافظة تعز، أمس، قافلًة 
عينيـًة وماليًة؛ دعمـاً ألبطال الجيش واللجان الشـعبيّة 

املرابطني يف الجبهات، بذكرى يوم الصمود الوطني. 
وخـالل تقّديم قافلـة الصمود التي احتـوت عىل أكثر 
من 15 مليون ريال ومواد غذائية متنوعة ومواٍش، أشـاد 

وكيـُل املحافظة، إسـماعيل رشف الدين، بسـخاِء وُجود 
أبناِء حيفان. 

وأوضـح أن القافلَة ليسـت األوىل ولن تكـوَن األخريَة 
ألبطـال الجيـش واللجان الشـعبيّة الذيـن يدافعون عن 

الوطن يف مواجهة جحافل العدوان واملرتِزقة. 

فيمـا أّكـد ممثلو املجلِس املحـيل باملديرية أن القافلة 
تأتـي عرفانًا بتضحيات الجيش واللجان الشـعبيّة الذين 
يـذودون عـن ِحياِض الوطن عىل مدى السـت السـنوات 
املنرصمـة.  وأشـاروا إىل أن قافلـَة الصمـود تعـرب عـن 
مواصلة الشـعب اليمني معركته يف تحرير ُكـّل شرب من 

، ووفاًء وعرفانًا للقيادة  أرض الوطن بكل ثبات وتََحـــدٍّ
الثورية والسياسية. 

وأّكــد أبناء حيفـان أن القافلة سـتتبعها قوافُل َمَدٍد 
للمرابطـني يف جبهـات مواجهـة العدوان، بمـا يعزز من 

صمودهم وانتصاراتهم. 

الخظاسئ والاةارة تعاخُض تمطَئ الرصابئ املغثاظغئ سطى افجعاق طع صثوم حعر رطدان
 : خظساء 

حملُة  صنعاء  بمحافظة  تتواَصُل 
الرقابة امليدانية عىل األسواق؛ لتثبيت 
املخالفات،  وضبـط  األسـعار  قوائم 

تزامناً مع قدوِم شهر رمضان. 
الصناعـة  وزارة  وكيـُل  وتفّقـد 
والتجـارة لقطاع التجـارة الداخلية، 
بسـام الغربانـي، ووكيـال محافظة 
صنعاء فـارس الكهـايل وعبدالقادر 
الشـاوش، أمس السـبت، سـري أداء 
الحملـة يف سـوق حزيـز بمديريـة 

سنحان. 
وخـالل الزيـارة، اطلـع الغربانـي 
الوضـع  عـىل  املحافظـة  ووكيـال 
التموينـي ومسـتوى االلتـزام بلوائح 
مـواد  خلـو  مـن  والتأّكــد  األسـعار 
البيـع مـن الغـش وتزويـر اللواصق 

ومدى صالحيتهـا؛ حفاظاً عىل صحة 
املستهلك. 

وشـّدد وكيل الـوزارة عـىل تظاُفِر 
للرقابـة  الحملـة  إلنجـاح  الجهـود 
السـعرية  االختـالالت  تصحيـح  يف 
ومصـاَدرة املـواد املنتهيـة ومطابقة 

السـلع واملنتجات واللحوم ملواصفات 
والبائعـني  التجـار  وضبـط  الجـودة 
املخالفني لألسـعار الرسـمية املحّددة 
وزارة  وتعميمـات  للوائـح  ِوْفـقـاً 

الصناعة والتجارة. 
وأّكــد أهميّـَة تعزيـز الرقابة عىل 

والخـرضوات  اللحـوم  بيـع  أسـواق 
واملصانـع  واملخـازن  واملعامـل 
واملستودعات والتأّكـد من االشرتاطات 
الصحية وإحالـة املخالفني لإلجراءات 

التأديبية.
فيما أوضح مديُر مكتب الصناعة 
محمد  أحمد  باملحافظـة،  والتجـارة 
حسـني، أن الحملـة تشـمل تفتيش 
املحال التجاريـة واملصانع واملخازن 
واملـوالت  اللحـوم  وبيـع  واألفـران 
املحلية  اإلنتـاج  ومعامـل  التجاريـة 

ونقاط البيع املبارشة وغريها. 
وأَفـاد أن فـرق الحملـة ضبطـت 
منذ تدشـينها األسـبوع املـايض عدداً 
مـن املخالفات السـعرية والتموينية، 
مبينًا استمرار الرقابة امليدانية لتثبيت 
األسعار وتطبيق االشرتاطات الصحية 

يف اإلنتاج والبيع وفق املواصفات. 

تثرت الاةاَر طظ الاقسإ بافجسار واجاشقل ظروف المعاذظغظ
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 : طظخعر الئضالغ
رسـائُل تهديٍد رصيحٌة أطلقها وزيُر الدفاع، 
اللـواء الركن محمد نـارص العاطفي، يف حواره 
األخـري مع قنـاة املسـرية، مسـاء الجمعة، ويف 
من الدالالت واإلشـارات التي  مضامينها الكثريُ 
َفها بجديٍة؛  ينبغي عىل العدّو السـعودّي أن يتلقَّ

ألَنَّ ما بعدها لن يكوَن َهيِّناً. 
الوزيـر العاطفي قال: إن «خيـاراِت العدوان 
وأمامنـا  تتسـع،  وخياراتنـا  تضيـُق،  بـدأت 
اسـرتاتيجية «الوجـع الكبري»، ونحـن عىل أتمِّ 
االسـتعداد لتنفيذها فور صدور التعليمات من 

القيادة». 
ويُفَهـُم مـن كالم وزيـر الدفاع بـأن املرحلَة 
القادمة سـتكون عصيبـًة عىل السـعوديّة وأن 

صنعاء لم تبدأ خياراِتها الكبرية بعد. 
وللتأكيـد عـىل هـذه الفرضية، يقـول وزير 
الدفـاع العاطفي: «نملك املعلومات واإلحداثيات 
التـي تمّكنـا من هز كيـان العـدوان، ولتغضب 

الرياض وواشنطن وتل أبيب». 
وتأتي هذه التهديدات يف ظل استمرار العدوان 
والحصار األمريكي السعودّي املطِبق عىل بالدنا، 
وعدم التفات السعوديّة للتحذيرات التي تطلقها 
القيادة العسكرية من حني إىل آخر برضورة فك 
الحصـار وإيقاف العدوان قبـل أن تنتقل األمور 

إىل ما ال تُحمد عقباه. 
واملحلـل  االسـرتاتيجي  الخبـري  ويقـول 
إن  الثـور:  عابـد  الركـن  العميـد  العسـكري، 
ترصيحاِت وزيـر الدفاع األخـرية تحمُل دالالٍت 
وأبعاداً عسـكرية ترُسـُم املرحلَة املقبلة، والتي 
سـتكون وباالً عىل العدّو السـعودّي، والوصول 
به إىل مرحلة لن يسـتطيَع أن يمنَع عن نفِسـه 

خياراِتنا العسكريَة إال بعد فواِت األوان. 
ويشري العميد الثور إىل أن رسالة وزير الدفاع 
تؤّكـد أن الشـعب اليمني حريـص عىل تجنيب 
السـعوديّة املخاطر وأن تكون هي كبش الفداء 
وأن تكـون هـي عدونـا، فيما عدونـا الحقيقي 
هـي أمريـكا وإرسائيـل ومـن معها مـن دول 
االستكبار العاملي، الفتاً إىل أن أهم يشء بعد لقاء 
وزيـر الدفاع هو مـا رصح به مركز واشـنطن 
للدراسات االسرتاتيجية وهم يؤّكـدون بقولهم: 
إن السالح اليمني بات مقلقاً ويشكل خطراً عىل 
األمن القومي اإلرسائيـيل يف املنطقة، وهذه أول 

الردود عىل ما كشفه األخ وزير الدفاع». 
ويؤّكــد العميـد الثـور إىل أن العـاَم السـابَع 
سـيحمُل معه الوجـَع الكبري، غري أن مـا تمتلكه 
القـوات املسـلحة اليمنية من قـدرات وإْمَكانيات 
اسـرتاتيجية رادعة سـتكون يف جاهزية للتعامل 
مـع العدّو كيفما كانت قوتـه، منوًِّها إىل أن وزير 
الدفـاع أّكــد أننـا عـىل أُهبـة االسـتعداد لتنفيذ 
ا لم يتوقعها العدّو،  عمليات عسـكرية كبرية ِجـدٍّ
ولم يفصلنا عنها سـوى تلقـي توجيهاِت القيادة 
العليا، وهذا يؤّكـد املستوى الذي وصلت إىل القوات 

املسلحة اليمنية بفضل الله وبفضل القيادة. 

الصادُم طآلٌط لطسثوان
بـدوره، يوضح الخبـري واملحلل العسـكري، 
العقيـد أحمد الزبـريي، أن حديَث وزيـر الدفاع 
اللواء العاطفي عـن أن مرحلة الوجع الكبري لم 
تُتخـذ بعُد، وأنه يف أي وقت تأتي التوجيهاُت من 
قائـد الثورة السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي 
والقيـادة السياسـية بالدخـول يف هـذا الخيار 
َفـإنَّ القوات املسـلحة جاهزة للقيام بذلك، وأن 
املقصـود بهذا الـكالم ويف هذا التوقيـت بالذات 
أن القـوات املسـلحة اليمنية ال تـزال يف مرحلة 
الدفـاع عن النفـس، وأن العمليات اليومية التي 
تسـتهدف العمـق السـعودّي هـي للدفـاع عن 
النفس وردٌّ عىل استمرار غارات طريان العدوان 

وقصفهـم اليومي للنسـاء واألطفال؛ وبسـبب 
حصارهم، لكن إذَا اسـتمروا يف قتلنا وتجويعنا 
بهذا الشـكل َفـإنَّنا سـننتقل إىل مرحلة جديدة 

وهي مرحلة الوجع الكبري». 
ويضيـف الزبـريي بقولـه: «مرحلـة الوجع 
الكبري سـتتطور إىل عمليـة هجومية من رضب 
منشآت حساسـة ودقيقة ومهمة ومؤثرة عىل 
وضـع النظامني السـعودّي واإلماراتي بشـكل 
كامـل، مؤّكــداً أن النظـام اإلماراتـي ال يـزال 
ضمـَن بنـك أهـداف القـوات الجويـة اليمنية؛ 
بَسبِب استمراره يف التواجد عىل األرايض اليمنية 

وتمويله ملرتِزقته هنا وهناك». 
ويقول الزبريي: الوجع الكبري معناه إذَا كنتم 
ستسـتمرون يف عدوانكم وحصاركـم، فقائمة 
الخيارات تتسـع ومعها بنك األهداف والعمليات 

العسـكرية بمدياتهـا املختلفـة بريـة وبحرية 
وجوية، وأن شـعبنا اليمني مسـتمرٌّ يف معركة 
النَفِس الطويل، ولـن تنالوا من صربه وصموده 
يف مواجهتكم لعرشات السـنني، بل إن الخياراِت 

القادمة ستجربكم عىل الخضوع والهزيمة». 

صثراٌت سسضرغٌئ طاطعرة
من جانبـه، يقول الخبري العسـكري واملحلل 
االسـرتاتيجي، اللـواء الركن طيـار عبدالرحمن 
الجفري: «داللُة ما ورد يف لقاء األخ وزير الدفاع 
اللـواء الركـن محمـد العاطفـي بـأن القدرات 
العسـكرية قـد تطـورت وتقّدمـت ووصلت إىل 
ا من التحديث  مرحلة عالية ومسـتوى عاٍل ِجـدٍّ
عىل مختلف أنواع األسلحة الدفاعية والهجومية، 
التي استكملت التأسيس والبناء للقوات املسلحة 

اليمنية، لتصل إىل مواجهة أية معركة». 
ويشـري اللـواء الجفـري إىل أن حديـَث وزير 

الدفـاع عن مرحلة الوجع الكبري يف هذا التوقيت 
يعطي داللًة بأن املرحلة القادمة تتجاوز ميدان 
االشـتباك وتصل إىل الُعمق االسـرتاتيجي لقوى 
العـدّو ومواقعـه الحساسـة تطبيقـاً لقاعـدة 
ن بالسن والجراح ِقَصاص»، وما ّرصح به  «السِّ
الناطق الرسمي العميد يحيى رسيع كاَن صادقاً 
ومبنياً عىل معلومات استخباراتية دقيقة، وهذا 
دليل بأن القدرات اليمينة تجاوزت وتفوقت عىل 
تقنيات ومقـدرات العدّو وأصبح اليمن يف مركز 
متقدم واستطاع إجباَر العدّو عىل إنهاء الغارات 

الجوية للعدو وما بقي منها يشء بسيط. 
ويضيـف الجفـري أنـه لـوال هذه األسـلحة 
اليمنيـة ملـا قعـد األمريكـي معنا عـىل طاولة 
املفاوضـات يف مسـقط، وأن يمـن اليـوم ليس 
بيمن األمس، وبناًء عىل ترصيحات وزير الدفاع 
بـكل مـا ملكانتـه يف القيـادة من معنـى فنحن 
نقُف اليوَم عىل واقـع متغري ويُصبُّ يف مصلحة 
الشعب اليمني، وأن حوار أمريكا معنا دليٌل عىل 
عجز وفشـل مرتِزقتهـا وأدواتهـا الذين دفعت 
بهـم وحـرضت عندما فشـلوا نتيجـَة القدرات 
العسكرية اليمنية املتطورة عىل قدرات العدوان. 
ويلفـت الخبري الجفـري إىل أن اسـرتاتيجيَة 
العـدوان أخفقـت أمـام االسـرتاتيجية اليمنية 
ودالالت مـا جـاء يف لقـاء األخ الوزيـر أن هـذه 
األوىل  العامليتـني  الحربَـني  تجـاوزت  الحـرب 
والثانيـة، وانتقلـت إىل هـرم التقـدم عـىل دول 
العـدوان وعـىل كافـة املسـتويات العسـكرية 

والسياسية واالقتصادية والثقافية واألمنية. 
ومن أهمِّ الدالالت –بحسـب اللواء الجفري- 
أن قواِتنـا املسـلحة انتقلت من مرحلـة الدفاع 
إىل مرحلـة الهجـوم، وتمّكنـت مـن تحريـر 3 
محافظات تُقدر مسـاحتُها بأكثـَر من 60 ألف 
ر  كـم، وقدراتنـا الصاروخية والطريان امُلَســيـَّ
الذي تم الكشـُف عنه يف معرض الشـهيد القائد 
لتصَل مدياتُها إىل ُكــّل أهداف العدو يف املنطقة 
وتسـتطيع رضَب أهداف لم يكـن العدوُّ يتخيُل 

الوصوَل إليها. 
مـن ناحيته، يقول الخبري العسـكري العميد 
خالد غـراب: إن وزير الدفاع اللواء محمد نارص 
العاطفـي قـد رمـى الكـرَة إىل ملعـب العدوان 
ـه رسـالًة مفاُدها  األمريكـي السـعودّي، ووجَّ
«عليكم وقف عدوانكم عىل شعبنا وفك الحصار 

ما لم ستكوُن العواقُب وخيمًة عليكم». 

طاشرياٌت صادطٌئ يف طسار املعاجعئ سطى املغثان
ويضيـُف العميد غـراب يف ترصيح لصحيفة 
«املسـرية» قائالً: «باألمس سـمع العاَلـُم َرُجَل 
امليـدان األول، وزيـر الدفاع اليمني، وما سـمي 
مؤّخراً وزير الهجوم الذي له ارتباٌط بالصناعات 
العسـكرية والقيادة الثوريـة، وما جاء يف لقائه 
يقول للعدوان: إن مرحلة توازنات الردع القديمة 
ليسـت كما سـيأتي يف قـادم األيّام، بـل انتهت 
بانتهـاء العام السـادس مـن العـدوان، وهناك 
متغريات سيشـهُدها العاُم السـابُع يف مسارات 
املواجهـة عـىل امليـدان، وإن العام السـابع هو 
عـاُم الدخول يف خيارات الوجع الكبري من خالل 
األهداف الحيويـة واالقتصادية والعسـكرية يف 
طول وعرض الجغرافيا السـعوديّة، وسـتكون 
رضباتهـا فاصلًة يف تغيـري طبيعة املواجهة مع 
العدّو، وتعدت مرحلة النزول من الشجرة للعدو، 
وإن الوقت ليس يف صالحه برغم مسـاندته من 

املجتمع الدويل.
ويؤّكـد الخبري العسكري، العميد خالد غراب، 
أن الشـعَب اليمنـي بـات اليـوم هو مـن يحّدُد 
النتائـَج، والجيـُش اليمني يف كامـل الجهوزية 
لتنفيذ عمليات الوجع الكبري، وينتظر توجيهاِت 
قائد الثورة السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي، 
التـي لن تطوَل َكثرياً وقد نراها يف أيِة لحظة من 

هذا العام». 

خئراء وطتططعن سسضرغعن لختغفئ «المسغرة»:

تعثغثات وزغر الثشاع خاشرة إظثار والسام السابع جغتمض 
طسه العجع الضئري لصعى السثوان

السمغث البعر: أول الردود سطى 
تخرغتات وزغر الثشاع طا خرح 

به طرضج واحظطظ لطثراجات 
اقجاراتغةغئ بأن السقح الغمظغ بات 

غصطص افطظ الصعطغ الخعغعظغ

الطعاء الةفري: تخرغتات وزغر الثشاع 
تثل سطى أن الصثرات السسضرغئ 

الغمظغئ وخطئ إلى طرتطئ سالغئ طظ 
الاتثغث والاطعر 

السصغث الجبغري: إذا اجامر 
السثوان شغ تخار الحسإ 
الغمظغ َشـإظَّظا جظظاصض إلى 

طرتطئ العجع الضئغر

السمغث غراب: طرتطئ تعازن الردع 
الصثغمئ لغسئ ضما جغأتغ شغ 

صادم افّغام وعظاك طاشغرات صادطئ 
شغ طسار المعاجعئ سطى المغثان
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  المرأة الغمظغئ جّةطئ المعصَش 
المحرَِّف تغظما تساصئُض الحعغَث 

بالجغارغث والعرود وعغ الاغ بثلئ 
الشالَغ والظفغَج شغ جئغض الثشاع سظ 

العذظ 

  المرأة الغمظغئ بعسغعا وبصاشاعا 
وأخقصعا حضطئ تاججًا طظغساً شغ 
الاخثي لضض العجائض الصثرة لصعى 

السثوان بضض خمعد وتتثٍّ

  افطط الماتثة والثول الاغ تئغع 
افجطتئ لطظزام السسعدي حارضئ 

شغ صاض المرأة والطفض الغمظغ خقل 
السظعات السئ الماضغئ

  الظساء شغ المتاشزات الةظعبغئ 
لقتاقل غاسرضظ لقساصال والاسثغإ 

واقغاخاب بسضج طا غتثث شغ 
المتاشزات العاصسئ تتئ جغطرة 
المةطج السغاجغ افسطى بخظساء

  غاراُت السثوان افطرغضغ 
السسعدي تسئئئ شغ 

اجاحعاد 129 غمظغاً طظ 
ضعادر وطظاسئغ الترضئ 

الرغاضغئ والحئابغئ شغ بقدظا

• ونحـن نلُج العاَم السـابَع من الصمود األُسـطوري 
اليمانـي يف مواجهة العـدوان األمريكي السـعودي... 
كيـف تقيِّمـني صمـوَد الشـعب اليمنـي يف مواجهـة 

العدوان للعام السابع عىل التوايل؟
 صمـوُد الشـعِب اليمنـي عىل مـدى سـتة أعوام 
يُعتَربُ «أُسـطورياً»، وسيُخطُّه التاريُخ لكل يمني ُحرٍّ 
غيوٍر عـىل وطنه، وهو صمـوٌد أذهَل العاَلـَم العربيَّ 
واإلسـالمي، وباتـوا يتحدثـون عنه عـن طريق عرب 
مفكرِّيهم وناشـطيهم ويف وسائل إعالمهم املختلفة، 
يتحدثـون عـن الصمـود اليمنـي وشـجاعة اليمني 
وتضحياته وبسـالته ووعيه الكامـل ملخّططات دول 

العدوان ومن خلفها أمريكا وبريطانيا وإرسائيل. 
لقد بات الصموُد اليمني عىل لسان العرب والعجم، 
عـىل الرغـم أنـه ال يوجـُد أيُّ تكافـؤ يف املعركـة من 
َحيُث السـالح واملـال والقوة البرشيـة إالَّ أننا وبعون 
اللـه وصمود األحـرار وعدالة القضيـة وعدالة الحق 
املـرشوع يف الدفاع عن أرضنا وثروتنا وعرضنا تغلبنا 

عىل عدوانهم وانقلبت موازين املعركة. 

• مـا الدور الـذي لعبته املـرأة اليمنيـة لتعزيز حالة 
الصمود هذه؟

املـرأة اليمنية لعبت دوراً َكبرياً يف مواجهة العدوان 
عىل مدى سـتة أعـوام، فهي األم التـي دفعت بولدها 
واألخـت التي دفعـت بأخيهـا والزوجة التـي دفعت 
بزوجها نحو جبهات العزة والكرامة للتصدي للعدوان 
ومرتِزقته يف مختلف الجبهات، وكذلك ال ننىس املوقَف 
َف حينما تسـتقبل املرأة اليمنية قريبَها الشهيَد  املرشِّ
بالزغاريد والورود وهي التي بذلت الغايل والنفيس يف 

سبيل الذود والدفاع عن الوطن. 

• سعت وسـائُل اإلعالم املوالية للعدوان خالل سنوات 
العدوان لتشـويِه صورة املرأة اليمنية بعدة وسـائل.. 

كيف أثّر ذلك عىل توّجـهكن ملواجهة العدوان؟
أسـتطيُع القوَل إن املـرأَة اليمنيـَة، وُخُصوصاً يف 
املحافظـات الواقعة تحـت قيادة املجلس السـيايس 
مخّططـات  إفشـاَل  اسـتطاعت  بصنعـاء،  األعـىل 
العـدوان وجعلته يعجـُز عن تحقيـق أي إنجاز، وإن 
كان هنـاك محاولـة إالَّ أن املـرأة اليمنيـة بوعيهـا 
وبثقافتهـا وبفكرهـا وبأخالقهـا وبقيمها تجاوزت 
ُكـّل املستنقعات التي نصبها األعداء وشكلت حاجزاً 
منيعاً، ومن خالل نرش الوعي استطاعت املرأة اليمنية 

. التصدي لتلك الوسائل القذرة بكل صمود وتََحدٍّ

 
• مـا أبرز مـا تعانيه املـرأة اليمنية يف ظل اسـتمرار 

العدوان والحصار؟
املـرأُة تعانـي الكثـريَ مـن املصاِعـِب والتحديات، 
ومن أبرِز املعاناة اإلنسـانية املتمثلة يف غياب البنزين 
وانعكاساته عىل املعيشة؛ بَسـبِب احتجاز املشتقات 
النفطية وكذلك انقطاع الغاز املنزيل الذي شكل تحدياً 
َكبـرياً للمـرأة واتّجـاه املرأة نحـو البدائل مثـل إيقاد 
الحطب، وكذلك انقطاع الراتب بعد نقل البنك املركزي 
مثّل أَيْـضاً صعوبًة كبريًة؛ ألَنَّ أغلَب األرس وُخُصوصاً 

يف املدن تعيُش عىل الراتب. 
إنَّ اإلرهـاَب والفزَع الذي تسـتخدُمه دوُل العدوان 
يف عدوانهـا واسـتهداف املـرأة يف بيتهـا َومزرعتهـا 
َومدرستها وصالة األعراس واملناسبات كذلك َوفقدان 
األب والـزوج واالبن مثّل تحدياً أَيْـضاً للمرأة اليمنية؛ 
ألَنَّها تحملت مسـؤوليًة كبريًة، إضافًة إىل أن وضعية 
ذويهـا من األرسى لدى دول العدوان فهي ال تعلم هل 
هو حي أَو ميـت، كذلك ما يصلها من أخبار التعذيب 
حتى املوت داخل سـجون املعتدي يمثل أكيداً قلقاً 
وتحدياً، ومع ُكـّل هذه التحديات استطاعت املرأة 
اليمنية التغلـب عليها بكل صمود ومثلت النموذج 
القرآنـي واإلسـالمي الحقيقي واألصيـل بكل قوة 
وفخر وحولت ُكـّل هذه التحديات إىل بدائل وفرص 
وعزيمـة يف الدفع بذويهـا نحو جبهـات الصمود 
لكـي تكـون رشيكـة يف رسـم املسـتقبل الزاهـر 
والنهوض بالوطن ويف جميع مجاالته واسـتقالل 
قراره السيايس واالقتصادي واألمني والحفاظ عىل 

سيادته. 

• إحصائيـات مروِّعة لضحايا العدوان من املدنيني 
بمـا فيهن النسـاء.. كيف تفرسيـن الصمت الدويل 
تجاه ما يحدث للمرأة اليمنية من انتهاكات من قبل 

العدوان؟
 الصمـُت الدويل وموقـُف األمـم املتحدة هو 
موقٌف مخٍز كشف حقائقهم وفضح شعارتهم 
وعناوينهم الرنانة باسـم حقوق املرأة والطفل، 
واتضـح أن قوانينهم واملواثيـق الدولية ُمَجـّرد 
حـرب عـىل ورق، بل لـم يقتلـوا املـرأة والطفل 
اليمني بصمتهم فقط ومواقفهم الزائفة وإنما 
هناك الكثري من الدول األعضاء يف مجلس األمن 
واألمـم املتحدة شـاركوا يف القتـل والتدمري من 
خالل بيع األسلحة املختلفة واملشاركة املبارشة 

والدعـم اللوجسـتي وصـدور القـرارات واملواقف 
والبيانات السياسـية التي تشـجع دول العدوان يف 

االستمرار بعدوانها وتكون بمثابة الغطاء. 

• سمرية مارش.. ماذا تعني َلُكنَّ كناشطات يمنيات؟
سـمرية مـارش امـرأة يمنية تعرضـت الختطاٍف 
مخيٍف مخالٍف لألعراف املجتمعية، واختطافها يمثل 
وصمَة عـاٍر ملرتِزقة دول العـدوان الذين وصلت بهم 
الحقـارة إىل اختطاف النسـاء تحت عناويـن زائفة، 

وجميع النساء تدين وبقوة هذا الترصف. 
 وأقـول ملرتِزقـة العـدوان: لقـد فشـلتم أخالقيـاً 
إىل جانـب فشـِلكم السـيايس والعسـكري واألمنـي 

باستهداف النساء واألطفال. 

• كيف تقاِرُن األُسـتاذة هناُء العلـوي بني واقع املرأة 
اليمنيـة يف مناطـِق سـيطرة املجلس السـيايس األعىل 

بصنعاء واملناطق املحتّلة؟
يف  املـرأُة  تعيُشـه  الـذي  الواقـِع  بـني  مقارنتـي 
املحافظـات الواقعـة تحـَت إدارِة املحلس السـيايس 
املحافظـاِت  يف  املـرأُة  تعيُشـه  الـذي  الواقـِع  وبـني 
املحتّلـة.. هناك َفـــْرٌق كبريٌ، فنحُن -وللـه الحمُد- 
نعيُش األمَن واالسـتقراَر والحريـَة والكرامة والعزة، 
ونمارس الحياة بشـكلها الطبيعي. بينما واقُع املرأة 
يف املحافظـات املحتّلـة تعيـُش القلـَق والخـوَف عىل 
مدار اليوم والسـاعة، تعيش خوَف االختطاف لذويها 
وأطفالهـا، فهنـاك تقاريـُر وإحصائياٌت تـم نُرشها 
تتحـدَُّث عن عرشاِت االختطافات للنسـاء واألطفال، 
كذلـك اختطـاُف الشـباب وإخفاؤهـم وتعذيبُهم يف 

وبالتفجـريات  األمـن  وزعزعـة  اإلمـارات،  سـجون 
واالغتيـاالت الواقعـة لذويهـا، إىل جانـب معاناِتهـا 
املختلفِة املتمثلـِة يف الفزِع والنهِب ورسقِة املواطنني، 

وغريِها من املعاناة.. 

• برأيكـم أُسـتاذة هنـاء ويف ظل العـدوان والحصار 
املفـروض عىل بالدنا.. ما الـذي تحتاُجه املرأة اليمنية 

لتجاوز التحدياِت واملصاعب؟
مـا تحتاُجه املرأُة اليمنيُة هو تعزيُز االرتباِط بالله 
سـبحانَه وتعاىل وترسـيُخ الوعي القرآنـي الذي كان 
السـنَد والَعـوَن عـىل الصـِرب والثباِت واالسـتمراِر يف 
تقديـم التضحيات حتى يكتَُب اللُه لنا النَرص، إضافًة 
إىل تفعيِل دوِر املرأة العظيم يف تنمية البلد واملشـاركة 
الحقيقيـة يف أهـمِّ الجبهـات الجبهـة االقتصاديـة، 
إضافًة إىل ما قدَّمت من عطاٍء يف الجبهة العسكرية. 

• كيـف أثّر العـدوان والحصـار عىل وزارة الشـباب 
والرياضة؟

وزارة الشـباب والرياضـة كغريهـا مـن الوزارات 
تعرضت لخسـائَر ماديٍة وبرشية جسيمة، وبحسب 
املؤتمـر الصحفي الصادر عن الـوزارة َفـإنَّ «قصف 
العـدوان أَدَّى إىل استشـهاد ١٢٩ يمنيـاً مـن كـوادر 
ومنتسـبي الحركة الرياضيـة والشـبابية منذ بداية 

العدوان عىل اليمن». 
َوقّدرت وزارة الشباب والرياضة خسائَرها املادية 
«بنحـو مليـار دوالر، باسـتهداف طائـرات العدوان 

للمنشآت الرياضية والشبابية. 
وذكـر املؤتمـر قصف أكثـر من ١٠٨ منشـآت 
يف  والجزئـي  الـكيل  للتدمـري  تعرضـت  رياضيـة 

املحافظات اليمنية. 

• كلمة أخرية لكم؟
رسـالتي هي ألحـرار اليمـن يف جبهـات العزة 
ُل أقداَمكم يا من رفعتم رؤوَسـنا،  والكرامـة: نقبـِّ
وصنعتـم املعجـزاِت بعـون اللـه وتأييـده وفضل 
القيادة الحكيمـة املتمثلة يف قائدنـا وقدوتنا قائد 
الثورة السيد عبد امللك الحوثي حفظه الله ورعاه. 
 وإىل ُكـلِّ أم وزوجة شـهيد: أنتن سيداُت نساء 
اليمـن بل ونسـاء العاملـني يف هذا العـرص، وأنتن 

الُقدوُة الحسنُة، وأنتن النموذُج الذي يُحتذَى به. 

وضغض صطاع المرأة بعزارة الحئاب والرغاضئ عظاء السطعي شغ تعار خاص لـ «المسغرة»:

املرأة الغمظغئ جةطئ خمعداً ُأجطعرغًا َوالسثوان افطرغضغ السسعدي شحض أخقصغًا 
وجغاجغًا وسسضرغًا يف اجاعثاف الظساء يف الغمظ
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األحد

العدد

22 شعبان 1442هـ..
4 إبريل 2021م

(1130)
تقرير 

ـاب الثغض  : المتاطغ سئث الععَّ
اإلصـالح  حـزب  عصابـاِت  تمـرتُِس  اسـتمراُر 
بُمَخـيَّمـات النازحني بمـأرب وتحويلُهم إىل دروٍع 
برشيٍة عمٌل ُمداٌن، وانتهـاٌك صارٌخ للقانون الدويل 
اإلنسـاني وبروتكوالت حقوق اإلنسـان والقوانني 
الوطنية يف معظـم دول العالـم؛ باعتبَارها جريمَة 

حرب مكتملة األركان. 
رخيصـاً  كمـا يَُعـدُّ هـذا األُسـلُـوُب اسـتغالالً 
وسـقوطاً أخالقيـاً مـن قبـل عصابـات املرتِزقـة 
ملعاناة النازحني وتعريض حياتهم لخطر العمليات 
العسـكرية؛ لغـرض إيقـاف تقدم الجيـش اليمني 
واللجـان الشـعبيّة ويف مقدمتهم أحـرار محافظة 
مـأرب لتحرير املناطـق املتبقيـة يف ذات املحافظة 
مـن الغـزاة واملحتّلني لـألرايض اليمنيـة املنتهكني 

لسيادتها. 
ولم تكتـِف تلك العصاباُت بالتمـرتُِس باملدنيني، 
بل كشـفت معلوماٌت مؤّكـدٌة أنهم قد جّهزوا ِفَرَق 
تصوير داخل «مخيَّم صنعاء» للنازحني، وهذا يعني 
أنهم بصدد تنفيذ عمليـات إجرامية ضد النازحني؛ 
بغرض إلصاقها بالجيش اليمني واللجان الشعبيّة، 
وهـذا األمر يجعل األمم املتحدة يف محلِّ املسـؤولية 
القانونيـة والحقوقيـة واملهنيـة واألخالقيـة تجاه 
ُمَخـيَّمـات النازحـني بـ مأرب، وعليها أن تسـارَع 
بالنزول إىل مواقع امُلَخـيَّمـات وتوفري ممرات آمنة 
لخروجهـم، وإنقاذهم مـن املخّطـط الدامي الذي 
تخطط له قوى العدوان وأدواتها الرخيصة، فإبقاُء 
النازحـني يف مناطق املواجهات العسـكرية جريمٌة 
وهي من تتحمل مسؤوليتها يف حال تقصريها، رغم 
أننـا ندرُك حجَم تواطؤ األمـم املتحدة مع عصابات 
ـِد إبقاء  املرتِزقـة وقـوى تحالـف العـدوان، يف تعمُّ
تلـك امُلَخـيَّمـات يف مناطق املواجهات العسـكرية؛ 
لغرض ثنـي الجيش اليمني واللجان الشـعبيّة عن 
تحريـر املناطـق املحتّلـة بمأرب، مـع أن النازحني 
هناك املشمولني بحماية القانون الدويل اإلنساني يف 
ُحكـِم الرهائن بيد عصابـات املرتِزقة التي تتمرس 

بهم وهي جريمة حرب، وهو موقٌف مخٍز ومشـنٌي 
لألمم املتحدة التي سبق أن أدانت استخداَم املدنيني 
كدروع برشيـة يف النزاعات املسـلحة الدولية وغري 

الدولية. 
 وعىل سـبيل املثال، يف ما يتعّلـق بالنزاعات التي 
جـرت يف ليبرييـا وروانـدا وسـرياليون والصومال 

وطاجيكستان ويوغوسالفيا. 

طسطغاٌت صاظعظغٌئ بحأن ُطَثـغَّمات الظازتني 
واجاثثام املثظغني ضثروع بحرغئ 

ا والقانون الدويل اإلنسـاني:  • النازحـون داخليّـٍ
يتألَُّف القانوُن الدويل اإلنسـاني من مجموعة قواعد 
تهـدف -ألسـباب إنسـانية- إىل حماية األشـخاص 
الذيـن ال يشـاركون أَو كفوا عن املشـاركة بشـكل 
مبـارش يف األعمال العدائية يف أوقات النزاع املسـلح، 
وإىل تقييد وسائل الحرب وأساليبها. ومن ثمَّ، يُرِيس 
هذا القانون الحد األدنى من معايري السلوك اإلنساني 
التـي يجب االمتثال لها يف أية حالة من حاالت النزاع 
املسـلح. وتهدف هذه املعايري، ضمن أمور أُخرى، إىل 

حماية السكان املدنيني وُسبُل بقائهم. 
وتعد انتهـاكاُت القانون الدويل اإلنسـاني -مثل 
الهجمات املبارشة عىل املدنيني وكل أشـكال إساءة 
معاملتهـم، وتدمـري املمتلـكات يف مـا ال تتطلبـه 
رضورة عسـكريٌة قهرية، واالغتصـاب وغريه من 
أشـكال العنف الجنيس، وفرض قيـود غري قانونية 
عىل إْمَكانية الحصول عىل الرعاية الصحية وغريها 
من الخدمات األََساسـية- بعَض األسباب الرئيسية 

املؤدية إىل النزوح يف النزاعات املسلحة اليوم. 
 وغالبًـا مـا يكافـح املدنيـون؛ بَسـبِب النزوح؛ 
ِمـن أجـِل تلبيـة احتياجاتهـم األََساسـية يف ِظـلِّ 
تفاقم املصاعـب، وقد يتعرضون ملخاطَر شـديدٍة، 
مثـل التوتـرات بينهم وبـني املجتمعـات املضيفة، 
والتوطـني يف أماكَن غـري آمنة أَو غـري صالحة، أَو 
اإلعـادة القرسيـة إىل مناطـق غـري آمنـة. كما أن 
االفتقـار إىل إْمَكانيـة الحصول عىل وثائق رسـمية 
يف  ضاعـت  أَو  وراءهـم  غالبًـا  النازحـون  تركهـا 

أثنـاء فرارهـم هو أحـد بواعـث القلق الرئيسـية 
التـي تُؤثِّر عىل النازحني داخليًـا، وقد يحول بينهم 
وبـني الحصول عىل خدمات أََساسـية مثل الرعاية 

الصحية والتعليم. 
• ويحتوي القانوُن الدويل اإلنسـاني عىل أحكاٍم 
مهمـٍة للحيلولة دون نزوح املدنيـني ومنع املعاناة 
الناتجـة عن وقوعـه ابتداًء. وهو يهـدف أَيْـضاً إىل 
ضمـان أنه عند حـدوث النـزوح يلقـي النازحون 
داخليٍّا الحماية، وتقدم لهم املساعدة يف ُكـّل مراحل 
نزوحهـم. وبـدون االحرتام الكامـل للقانون الدويل 
اإلنسـاني، وبـذل جهود دؤوبـة لحمايِة السـكان 
املدنيني يف أثناء النزاعات املسـلحة، ستستمر أرقام 

النزوح العاملية يف االرتفاع.
• وبمقتىض النظام األََسايس للمحكمة الجنائية 
الدوليـة، يشـّكل «اسـتغالل وجود شـخص مدني 
أَو أشـخاص آخريـن متمتعـني بحمايـة إلضفـاء 
الحصانـة من العمليات العسـكرية عـىل نقاط أَو 
مناطق أَو وحدات عسـكرية معيّنة» جريمَة حرب 

يف النزاعات املسلحة الدولية.
• وبمقتـىض ترشيعات كثرٍي من الدول، يشـّكل 
اسـتخداُم الـدروع البرشية ُجرماً جنائياّ. وتشـمل 
ة بدول ليست، أَو لم تكن  هذه املمارسة تلك الَخاصَّ
يف حينـه، أطرافاً يف الربوتوكـول اإلضايف األول أَو يف 

النظام األََسايس للمحكمة الجنائية الدولية. 
 ويف ١٩٩٠ و١٩٩١، جـرت إدانـٌة واسـعٌة مـن 
الـدول السـتخدام العـراق ألرسى حـرب ومدنيني 
كدروع برشيـة، وأعلنـت الواليات املتحـدة أّن هذا 
االسـتخدام يرقـى إىل درجـة جريمة حـرب. وكان 
اسـتخدام أرسى حـرب كـدروع برشيـة يف الحرب 
العامليـة الثانية موضوع محاكمـات جرائم الحرب 
يف املحكمـة العسـكرية التابعة للملكـة املتحدة يف 
لونـربغ، يف قضية الطالـب، واملحكمة العسـكرية 
التابعة للواليات املتحدة يف نورمربغ، يف قضية فون 

ليب (محاكمة القيادة العليا)، يف ١٩٤٨. 
ويف قضيـة كارادزيتـش ومالديتـش، يف ١٩٩٥، 
ليوغوسـالفيا  الدوليـة  الجنائيـة  املحكمـة  أمـام 

السـابقة، ُوجهت إىل املتهمني تهمة ارتكاب جرائم 
حرب السـتخدامهما أفراداً من قوات األمم املتحدة 
لحفظ السالم كدروع برشية. ويف مراجعتها للوائح 

االتّهام، أّكـدت املحكمة هذه التهمة. 
• ويف ما يتعلق بالنزاعات املسـلحة غري الدولية، 
ال يشـري الربوتوكول اإلضايف الثاني بشـكل واضح، 
إىل استخدام الدروع البرشية، غري أّن هذه املمارسة 
يحُظُرهـا الواجـُب يف أن «يتمتع السـكاُن املدنيون 
واألشـخاص املدنيـون بحماية عامة مـن األخطار 

الناجمة عن العمليات العسكرية». 
 ومن املهمِّ، عالوًة عىل ذلك، أّن اسـتخداَم الدروع 
البرشيـة يُعتـَربُ يف أغلـب األحيـان مسـاوياً ألخـذ 
الرهائن، الـذي يحظُره الربوتوكول اإلضايف الثاني، 
والقانـون الدويل الُعـريف وباإلضافة إىل ذلـك، َفـإنَّ 
تعّمد استخدام املدنيني لسـرت العمليات العسكرية 
يخالـف مبـدأ التمييـز وينتهـك الواجـب يف اتِّخاذ 
االحتياطات املستطاعة لفصل املدنيني عن األهداف 

العسكرية. 
• وتحظـر عـدُة كتيّبـات من الدليل العسـكري، 
والتـي تطبّـق يف النزاعـات املسـلحة لفصـل غـري 
وتُجـّرم  البرشيـة.  الـدروع  اسـتخدام  الدوليـة، 
ترشيعـات عدة دول اسـتخدام الـدروع البرشية يف 

النزاعات املسلحة غري الدولية. 
 وقـد أدانـت الـدوُل واألمـُم املتحـدة اسـتخداَم 
الدروع البرشية يف النزاعات املسـلحة غري الدولية، 
وعـىل سـبيل املثـال، يف ما يتعّلـق بالنزاعـات التي 
جـرت يف ليبرييـا وروانـدا وسـرياليون والصومال 
وطاجيكسـتان ويوغوسالفيا السـابقة. ولم يُعثر 

أية ممارسة رسمية مناقضة. 
وعىل الرغم من أن النازحنَي داخل بلدانهم ليسوا 
ٍة بهم مثلما هو الحال مع  موضوعاً التّفاقيٍة َخاصَّ
الالجئني، إال أنهم يتمتعون بالحمايِة بموجب عديد 
ـًة القوانـني الوطنية وقانون  مـن القوانني، وَخاصَّ
حقوق اإلنسـان، كمـا يتمتعون بحمايـِة القانون 
الدويل اإلنسـاني، يف حالة مـا إذَا كانوا يف بلٍد يجري 

به نزاٌع مسلح. 

جرغمُئ ترب طضامطئ افرضان

اجاثثام الظازتني ضثروع بحرغئاجاثثام الظازتني ضثروع بحرغئ
 ظزرة طظ الظاتغئ الصاظعظغئ!
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جظئ جابسئ خمعد.. صراءٌة يف ظاائب السثوان سطى الغمظ

جئض السقم يف الغمظ 

دروٌع بحرغئ 
اظاعاٌك بتص 

الئحرغئ..!
سطغ الثرواظغ  

ت الكثريُ من األمور التي  خالَل ِسـتِّ سـنواٍت تغريَّ
كانـت عبـارًة عـن خطـوٍط حمـراَء بنظـر الرياض 
وواشـنطن، ال يمكـُن تجاُوُزهـا والقبول بهـا يف بلد 
ظل تحت الهيمنة والضعف والفقر املصَطنع والعوز 
املفـروض عليهـا طـول العقـود األخرية مـن القرن 

املايض وبداية القرن الحايل. 
لـم تتحمـل الريـاُض وواشـنطُن حالـَة التحـّرر 
واالنفالت من قبضتها يف يمن وضع قدَمه عىل طريق 
العودة مللء موقِعه الـذي يفرُضه التاريُخ والحضارُة 
والجغرافيـا والديموغرافيـا والـدور املفـرتض ألول 

العواصم دخوال يف اإلسالم العظيم. 
كانت السعوديُة قد طّوعت معظَم الحكام املتعاقبني يف صنعاء، 
جل قادة األحزاب السياسـية وأكثر املشايخ والشخصيات القبَلية 
ورجـال الدين؛ بفعـل األموال الطائلة التـي تجنيها من صادراتها 
النفطيـة، ورشاء الوالءات، تحت عناويـَن مختلفة، وعرب ما ُعِرَف 
ـت يف قوائمها آالَف الشـخصيات،  ـة، التـي َضمَّ باللجنـة الَخاصَّ
وقيـادات الدولـة واملجتمع، بحيـث أصبح اليمن حديقـًة خلفيًة 

للسعودية بكل ما تعنيه الكلمُة من معنى. 
وبـإزاء ذلـك أضحت واشـنطن مسـيطرًة عىل مفاصـل القرار 
العسـكري واألمنـي، وفاعـالً يف املـرسح السـيايس واالجتماعي 
والثقـايف، كمـا لـو كانـت اليمن واحـدًة مـن والياتها، والسـفري 
األمريكـي هو الحاكُم املطلـق، وبقيُة مسـؤويل الحكم يف صنعاء 
ُمَجــّرد موظفـني تابعـني له، ومـا كشـفته الوثائـُق يف مختلف 
األصعـدة تثبت هذه الحقائَق امُلرََّة، وما وجوُد املارينز األمريكي يف 
صنعاء، وتحليُق الطائرات بدون طيار يف األجواء اليمنية عىل مدار 
السـاعة، إالَّ أدلة عىل مسـتويات الهيمنة املتقدمة لواشنطن عىل 

ُكـّل يشء يف اليمن. 
مـا فقدته واشـنطن والرياض إثـر ثورة 21 سـبتمرب ال يمكن 
تقييُمه إالَّ بكلمة مختَرصة من السـفري األمريكي السـابق ماثيو 
تولر عندما حزم أمتعته وهو يغادر صنعاء، قائالً: لم يعد لدينا ما 
نفعله.. حينها قّررت واشنطن والرياض خوَض الحرب العدوانية، 
لة والتجديـف بمرَكِب  عىل أمـِل العودة ملمارسـة هوايتهـا املفضَّ

اليمن إىل شواطئها العفنة. 
تم تجييُش الجيوش وإعداد الُعدة للغزو، إلعادِة األغالل إىل ُعنق 
اليمنيني، واسـتخدمت ُكـّل أنواع األسلحة وأشدها فتكاً وتدمرياً، 
بالتزامن مع حصار خانق بحراً وبراً وجواً، عىل مدى ست سنوات، 
أهلكت الحرث والنسل، وأحرقت األخرض واليابس، وجعلت اليمن 
عىل رأس قائمة الحاالت اإلنسـانية األشد مأسـاوية يف العالم، إالَّ 
أنها فشـلت يف كـِرس ِكربياء اليمنيـني ولم تُفـت يف عزيمتهم، بل 
جعلتهـم أكثـَر إرصاراً عىل الصمـود والتحدِّي واملواجهـة، والتي 

تحوَّلت يف األخري من مرحلة الصمود إىل مرحلة االنتصار. 

ال يبدو أن النتائَج بعد سـت سـنوات عدوان مختلفٌة عن نتائج 
ما سبقها من سنوات يف ظل املبادرة الخليجية والحروب املتزاِمنة 
معهـا عىل صعـدة وأبنـاء حّجـة وعمـران والجوف 
وما رافقها يف مؤتمر الحوار الوطني من مشـاورات 
سياسـية والبحـث عـن ضمانـات ألمن واسـتقرار 
األيمـن، كانوا حينها يرصفون الـكالم والترصيحاِت 
والتعايـش  السياسـية  الرشاكـة  عـن  املعسـولة، 
السلمي، ونبذ الحروب وحقن الدماء، بينما يمكرون 
ويضعـون الخطـَط السـتئصال القـوى املناهضـة 
للهيمنة السـعودية واألمريكيـة، وكان مكُرهم يبوُء 
بالهزيمـة والفشـل، كمـا هو حـاُل مكرهـم اليوم، 
بينما كانت قوى التحّرر واالستقالل تتوسُع يف قلوب 
ـع يف الجغرافيا الوطنية، وتتهشم  الجماهري قبل التوسُّ
صورُة العمالء والخونة وتظهُر عىل حقيقتها سوداَء قاتمًة ال يُرى 
فيها إالَّ الخسـة والضعة والخنوع أمام املحتّلني والغزاة وأصحاب 

مشاريع السيطرة عىل البالد والعباد. 
اليوم بعد سـنوات الظلم والتوحُّش السعودي األمريكي، لم يعد 
خطاُب االسـتئصال موجوداً، وال لغة االسـتقواء بالسالح، لكن ال 
يعني هذا أنهم فعالً قد جنحوا للسـلم، وإن كان ذلك هو خياَرهم 
الوحيـَد بعـد تفكك جبهتهـم، وتمـزق ِحلِفهم، وضعـف قوتهم، 
واستنفاد خياراتهم، وانفالِت األمور من أيديهم، والخسائر املادية 
واملعنوية التي لحقتهم، واملعنويات املنهارة التي سيطرت عليهم، 
ة التي دكـت قواعدهم  والصواريـخ البالسـتية والطائرات املسـريَّ
ومنشـآِتهم، وهـّددت باضمحـالل اقتصادهـم وتدمـري نفطهم 

ورضعهم. 
لم يعد لديهم أيُة أوراق ضد شعب اإليمان والحكمة، إالَّ الضغط 
بالحصـار والتجويـع، يرفعونها؛ ِمـن أجِل املسـاومة واملقايضة 
لتحقيق مكاسـَب عسكرية وسياسـية، ما كان لهم أن يستمروا 
يف اسـتخدامها لـوال التواطؤ الـدويل واألممي، وتجـاوز القرارات 
واملبادئ اإلنسـانية والدوليـة املزعومة، إالَّ أن الشـعب اليمني لن 
يستسـلم، ولن يخضع ولن يركع، وقد راكـم أوراَق القوة معتمداً 
عىل الله تعاىل، أمام جربوت وغطرسـة لم يشهد لها التاريخ مثيالً 

يف الوحشية والتعنت والكرب. 
من خـالِل ما يجري يف مسـقط، تراجعت واشـنطن والرياُض 
عن خطاب االسـتئصال والقضاء عىل القـوى الوطنية املناهضة 
لها ممثلـًة بأنصار الله تحديداً، وأظهـرت ُقبُوَلها بأن تكوَن هذه 
القـوى جزءاً مـن اليمن، ورشيكاً يف صناعـة قرارها الداخيل، مع 
محاولـِة تحجيـم هـذه القـوى، وااللتفاف عـىل اإلنجـاز وإنهاُء 
مفاعيل االنتصار الذي تحّقق إىل اليوم، باملقابل ال تزاُل ترُفُض أن 
يكوَن اليمُن جزءاً أََساسـياً وفاعالً يف املنطقة وفق منطق التاريخ 
والجغرافيـا، وتريُده ُمَجـّرد بلد خاِضـٍع للوصاية الخارجية، من 
السـعودية وأمريكا، وهذا يعني أن الحرَب ال تزال مستمرًة، حتى 
ه  يتخـىل املعتدون عـن أطماعهم ويرتكوا اليمَن وشـأنَه، لحاِرضِ

ومستقبله. 

طتمث خالح تاتط

بعَد سـتة أعوام من الحرب والعدوان والقتل 

والدمـار والجوع واملرض والحصار الذي تلقاه 

أبناُء الشـعب اليمني طيلة األعوام السـته من 

قبل طـريان وصواريخ تحالـف العدوان ال زلنا 

نسمع عن مسـاٍع ومبادراٍت إلحالل السالم يف 

اليمن، وكلهـا تجانب الطريـق الصحيح الذي 

يؤدي إىل ذَلك! 

فبعد هذه املدة الطويلة من الحرب والعدوان 

والحصـار ومـا رافقها من مـآٍس وآالم، وبعد 

األمريكـي  التحالـف  لقـوى  الذريـع  الفشـل 

السعودي اإلماراتي يف تحقيق أهداف تحالفهم 

املبـادرات  وبعـد  عسـكري،  نـرص  وإحـراز 

األمريكية والسـعودية والتي لألسف ال تحّقق 

السالم يف اليمن؛ ألَنَّها تأتي ممن يقود التحالف 

العسكري، وليست من طرٍف محايد ووسيط، 

وال تحمـل ضمن بنودها مصلحة 

الشـعب اليمني بقدر ما تحرص 

عـىل تحقيـق رشوط وإمـالءات 

رأسـها  وعـىل  التحالـف  قـوى 

السـعودية التـي تريـد أن تكوَن 

راعية للسـالم يف اليمن وأن تبقى 

متحكمة يف قرار اليمن وسـيادته 

وهي من ترسـم مستقبل اليمن. 

كل املبـادرات تحمل اشـرتاطات دول التحالف 

والتـي رفضتهـا صنعاء منـذ بدايـة العدوان، 

وكذا َفـإنَّ املبادرات التي قدمتها السعودية أَو 

أمريكا تقـوم عىل مقايضة الوضع اإلنسـاني 

بالجانـب العسـكري والسـيايس مـن خـالل 

السـماح بدخول املشـتقات النفطية إىل ميناء 

الحديـدة والفتـح الجزئـي واملـرشوط ملطـار 

صنعـاء ولوجهـات محـّددة فقـط، وكل هذا 

ليسـت مبادرات للسالم وكلها لن 

تـؤدي إىل بناء يمـن جديد موحد 

َوآمن ومستقر. 

والطريـق الصحيـح لتحقيـق 

إىل  يحتـاج  ال  اليمـن  يف  السـالم 

مبـادرات كمثل التي سـمعناها، 

بقـدر ما يحتاج إىل صـدق النوايا 

ممن بادر بشـّن الحرب والعدوان 

وهـي أمريـكا فعليهـا أن تقوم بإعـالن وقف 

الحـرب والعدوان عـىل اليمن ورفـع الحصار 

املشـتقات  بدخـول  والسـماح  االقتصـادي 

النفطيـة واملواد الغذائية وفتـح مطار صنعاء 

الدويل، وبعدها يتم الجلوس عىل طاولة الحوار 

والتفاوض بني صنعاء والرياض، عىل أََسـاس 

احـرتام حـق الجـوار املتبـادل وعـدم التدخل 

يف الشـؤون الداخليـة وضمـان عـدم االعتداء 

مـن الطرفني وكل هـذا برعاية أمميـة، وترك 

اليمنيني يرسـمون مسـتقبلهم بأنفسهم عىل 

أن تتكفل دول التحالف وعىل رأسها السعودية 

واإلمارات وبقيـة دول الخليج واملجتمع الدويل 

بإعادة اإلعمار يف اليمن. 

وهذا هو السـبيل الوحيد والطريق األسـهل 

واألقرص لتحقيق السالم يف اليمن. 

مـا لم َفــإنَّ عـىل السـعودية وتحالفها أن 

تتحمل عواقب ونتائج عنادهـم وغبائهم؛ ألَنَّ 

العام السـابع سـيكون عليهم وبـاالً ودماراً، 

فاليمـن اليـوم ليس يمـن األمس، ولـن يعوَد 

حديقـًة خلفيًة لهم، ولن يكون سـاحَة رصاع 

دويل وتصفية حسابات، بل أصبح رقماً صعباً 

يف املنطقة وقوة عسكرية عظمى. 

أبع عادي سئثاهللا السئثلغ  

انهيـار  مـع  يتزامـن 
مرتِزقة العدوان عسـكريٍّا 
انهيـار يف القيـم واملبادئ 
مـدى  ليصـل  واألخـالق 
األنظمـة  تلـك  ترصفـات 
اسـتخدام  إىل  ومرتِزقتهم 
النازحني كـدروع برشية، 
جميـع  شـاهدنا  وقـد 
بثهـا  التـي  الفيديوهـات 

اإلعـالم الحربـي فوجدنـا يف مشـهد جنـود االحتالل 
السـعودّي مـن أوسـاط مخيمـات النازحـني وذلـك 

انتهاكا بحق البرشية بأرسها..!
يحـاول مرتِزقة العدوان مع اقرتاب سـاعة الصفر 
من استكمال تحرير مأرب إىل االحتماء بالنازحني ثم 
يضعون مؤرشات التداعيات املنظمات الحقوقية بأن 
تشجب وتعرب عن قلقه بشأن النازحني ولكن أثبتت 
الفيديوهـات الحربية حقيقة مرتِزقة العدوان وعرت 
اإلخونج يف حقيقتهم املعتادين عليها، لذا فقد سـقط 
املرتِزقة سـقوطاً ذريعاً عسـكريٍّا ويف القيم واألخالق 

والسلوك..!
لـم يعد تهويـل املنظمات الحقوقيـة باليشء املهم 
فما يحصل بحق الشعب اليمني من حصار برا وبحرا 
وجـوا مع ارتـكاب أبشـع الجرائـم الوحشـية بحق 
األطفال والشـيوخ واألبرياء وقصف املنازل واملدارس 
واألسـواق الشعبيّة، فعىل سـياق املنظمات والعدوان 
فكالهما وجهان لعملة واحدة، خدمة لقرن الشيطان 
أمريـكا وإرسائيـل وحلفائهـم السـعودّي واإلمارات 
حقوقـه  ونهـب  اليمـن  تدمـري  إىل  يسـعون  الذيـن 
وذل أبنائـه الرشفـاء الذيـن يرفضون الـذل والهوان 

والعبودية عىل مر التاريخ..!
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طصاغداٌت ق طفاوضات!ذه املثاظغ

بسث أزطئ جفغظئ 
صظاة السعغج 

زغاد السالمغ 

ــِه أََراِنـــي ــيْ ــِك ــُت أُبْ ــْس ــٍل َل ــيْ ــَرِح ِل
ــي ــاِن َوَرَم ِظـــيلِّ  ــُم  ــيْ ــِغ ال ـــلَّ  أََق إْن 

يـَـذِكــي  ـــنْيَ  ِح ــأنِّــي  ــتَ ال ِيف  ــى  ــنَّ ــَع أَتَ
ــاٌل وأغــانــي  ــي ــــِق َخ ـــــذَْوَة األُْف َج

َكَطريقي  عيٍش  ــلَّ  ُك احِتَضاري  يَا   
التَهاِني  ــِه  ــيْ ــاِه ــَم تَ مــن  بنشيٍد   

تََعدَّى  ــْد  َق أَْم  الــنـَـَدى  ــاَق  َف إِذاً  ــْل  َه
َقاني  ـــرْيُ  َغ ــِه  ــيْ ــِل َع ــيٍّ  ــجِّ لُ ــُل  ــثْ ِم

ــْرُه  أَِع ــْم  َل انِتبَاِهي  الــوْقــُت  َحـــاَوَل 
باألماني  كــانْــِشــَغــاِيل  بــاٍل  ـــْرَف  َط

تََسنَّي  ــا  َم ــو  ــْرنُ يَ الــنَّــْهــَر  ــــُت  وَرأَيْ
ِبــثـَـوانــي  ــــَوارى  تَ أَو  نَــــْوٍء  ــَد  ــيْ َق

عندليٌب  ِدي  ِبــــــُرشُ َلــْحــٌن  ـــمَّ  ثَ
التفاني  مــثــل  ـــدٌم  ن ــه  ــبْ ــِص ي ــم  ل

ُمَعاقاً  أو  ــذَاراً  ــتَ اع ـــَس  األْم َل  َحـــوَّ
ثاني  ــَر  ــْج َف قليالً  الــلــيــَل  روَّض 

ــاٌد.. زي يَــا  َعِليْها  ــْعــِدي  بَ َمــن  ــاَل:  ق
الحصاِن ــُو  َكــبْ َخــانَــه  َعــزٌم  ُقــلــُت: 

َحَماماً  َصـــاَرْت  الَّتي  َكالَفَراَشاِت 
ِعنَاني  الَحـــْت  التي  ــَســافــاِت  ــامَل َك

تَْغُفْو  الَحْمَراَء  النَّْجَمَة  َرأَيْــَت  َهــْل 
االقحواني  سبيِل  ِيف  ــا  ــالَه ُع َعــْن 

َشْمساً  األضـــواَء  ــاُؤنــا  ــيَ أَْف ـــْت  َوَرَم
ــَعــاِن  ــاِء امُلــْســتَ ــيَ ــِض َواكــتَــِفــيْــنــا ِب

ــٍب ذَنْ ُدْوَن  ـــالِدي  ِب ــَك  ِفــيْ ــــاَدَرْت  َغ
ــي  ــداً َحــتَــى أَران ــاِه ــي َش ــراِن ــْل تَ َه

ــالدي  ــِب َك ــــَؤادي  ُف ـــكَّ  َح إذاً  ـــْن  َم
امَلَداِني َطــَه  ــَوى  ِس َمــْن  َوقِصيدي.. 

إضرام المتاصري  

ما يحدث اليوم يف مسقط قد يكون شبيه بمرسحية جنيف، مفاوضات 
ِمن أجِل أخذ نَفس وتحشيد ما تبقى من مرتِزقة العالم ملعركة اقرتبت من 
الحسـم، فهناك مقايضات مبارشة للرتاجع يف محافظـة مأرب والتوقف 
عـن التقدم حتى خطوة واحدة لكي تبقى مأرب كما هي خانعة للمحتّل، 
وكل ذلـك بـإرشاف املبعوثـني األممـي واألمريكـي!! لكن ماذا عـن امللف 

اإلنساني والذي هو األهم؟!
لم تكن توّجـهات األمم املتحدة تهدف لحل مشـكلة امللف اإلنسـاني يف 
اليمن، ورفع الحصار بشـكل عام عـن املوانئ واملطارات اليمنية، كما هو 
الحـال لدى املبعوث األمريكي والذي لو رجع األمر إليه لسـلم اليمن للعدو 
الصهيونـي عىل طبق مـن فضة، لكن محافظة مأرب الركيزة األََساسـية 
لقوى العدوان يف شـمال اليمن هي من جعلتهم يفتحون ملف املفاوضات 

من جديد. 
سـتة أعوام وأمريكا تقود املعركة من واشـنطن بذرائع لم تعد مقبولة 
للجميـع، وهي ذات األعوام التي لم تقرص األمم املتحدة خاللها من التآمر 
الواضح عىل اليمنيني ولنفس الغاية األمريكية، فالسعودية واألمم املتحدة 
وأطـراف أُخرى جميعهم أدوات للوبي الصهيوني؛ ِمن أجِل السـيطرة عىل 

الجزيرة العربية بشكل كامل. 
الخطوات الجديدة هي ذاتها القديمة، ولن تحّقق املفاوضات أية نتيجة 
تذكر، َحيُث وقد تالشت اتّفاقية السويد دون أن تحّقق منها األمم املتحدة 
أي بند يخص امللف اإلنساني، فما يهمهم هو النفط، وليمت الشعب جوعاً 
وكمداً، وليبقى ضحيًة لألوبئة واألمراض املسـتعصية، فقد جعلوا من هذا 
املِلف ملًفا للضغط عىل األطراف الوطنية خوًفا من الحسم العسكري الذي 

بات وشيكاً. 
لـم نعد نعـول عىل أيـة مفاوضات تقعد خلـف طاولتها وجـوه عميلة 
محسـوبة عـىل العدوان، فــ الـ6 أعوام قـد حملت يف طياتهـا الكثري من 
الـدروس والعرب والتي تعلم منها الشـعب اليمني الصمـود إىل آخر نفس، 
والحسـم العسكري هو الذي سـيحل امللف اإلنسـاني، وهو الذي سريفع 
الحصـار ويفتـح املطارات ويفتـح باب للحيـاة والحرية أمـام اليمنيني، 

والعاقبة للمتقني. 

سئثالثالص الصاجمغ  

بعد أزمة السفينة العالقة يف قناة السويس، 
وبطبيعـة الحال بعد ُكـّل أزمة يخرج املحللون 
بوثائق كان يراد لها الرسية، وتسـعى وسـائل 
اإلعـالم للحصول عـىل الجديد، فمثـالً يف عمل 
إعالمـي آلر تـي الروسـية، أوضـح مضمـون 
وثيقـة رسية يعـود تاريخها لعـام 1963،عن 
مـرشوع أمريكـي لشـق قنـاة عـرب إرسائيل 
عىل الجانـب اآلخر من قناة السـويس ليكون 
البديل األنسـب الذي يحّقق لهم األرباح، وذلك 
باستخدام 520 قنبلة نووية ارتفع عنها الرس 
يف عام 1996، وتقـدم بالخطة مخترب لورانس 
ليفرومـور، املدعوم من قبل وزارة الطاقـة األمريكية، وتتضمن حفريات 
نوويـة بطول 257كم عـرب صحراء النقب، لريبط البحر املتوسـط بخليج 
العقبـة، ويفتتح منافذ عـىل البحر األحمر واملحيط الهندي.. واسـتخدام 
القنابـل النووية بدال من الَشـق التقليدي بحسـب املختـرب لتقليل الكلفة 
الباهظة واملـدة الزمنية الطويلة، إضافة إىل تواجـد املناطق القاحلة التي 
تصلح لالسـتخدام النووي، وتردف آر تي بأن تخوف املخّططون كان من 
معارضـة الدول املحيطة بإرسائيـل، لتأتيهم املعارضة مـن قبل «أليكس 
ويلرشتاين» مؤرخ العلوم يف معهد ستيفنز للتكنولوجيا املختص بدراسة 
األسـلحة النووية ومخرتع الخرائط النووية، واصفـا الفكرة باملتواضعة 

إلصالح قناة السويس، والتي تفتقر إىل الجدوائية السياسية. 
فأين مـرص والدول املحيطة بإرسائيـل من ُكـّل املخّططـات التي تدار 
دون دراية من أحد.. وإىل متى سيسـتمر التدخل األمريكي يف شـؤون دول 

العالم؟
هكذا يتساءل املواطن البسيط. 
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 : خاص:

يف الجزء الثاني من محارضة السـيد حسني 
الحوثـي بعنـوان «أقـم الصالة لذكـري» والتي 
تحدث فيها عن أََهميّة سورة الفاتحة، موضحاً 
ما تحتويه من املعاني العظيمة ما جعلها تعترب 
خالصـة القـرآن الكريم، كمـا أشـار إَىل أن ُكّل 
توجيهـات الله وأوامر تأتي مـن منطلق رحمة 

الله بعباده.
وحرصـاً منـا عـىل الفائـدة تنـرش «صدى 

املسرية» هذه املحارضة عىل أجزاء كما هي:
ثـم يبدأُ اإلنَْســاُن يقرأ: سـورة [الفاتحة]. 
سـورة الفاتحـة، أليسـت ال بد مـن قراءتها يف 
الصالة، هذه السـورة بالـذات ال بد من قراءتها 
يف الصالة، هذه السـورة أََساساً هي أول سورة 
نزلت من القرآن الكريـم، ومن يقول لكم بأنها 
سـورة [اقرأ] ليس صحيحاً، وكثري من األئمة، 
ومن العلماء، اإلمام القاسـم بـن إبراهيم، وأبو 
الفتح الديلمـي، وغريهما، يقولون: إن سـورة 
[الفاتحـة] هـي أول سـورة نزلت مـن القرآن 

الكريم.
هـذه السـورة فيهـا خالصـة القـرآن، ولُبُّ 
القرآن يف هذه السـورة؛ ولهذا قال اللـه: {َوَلَقْد 
ـَن اْلَمثَاِنـي َواْلُقـْرآَن اْلَعِظيَم}  آتَيْنَاَك َسـبْعاً مِّ
(الحجر 87). هذه السـورة ال بد مـن قراءتها، 

مهمة جداً.
أنـت تبـدأ يف أولهـا: {ِبْسـِم اللـِه الرَّْحمـِن 
الرَِّحيـِم} (الفاتحة 1) وهي اآليـة التي تبدأ بها 
أول سورة يف القرآن. ُكّل السور يف القرآن الكريم 
ما عدا سـورة واحدة - كما يقولون - بـ {ِبْسِم 

اللِه الرَّْحمِن الرَِّحيِم}.
ال  هـم  يقرؤونهـا!  وال  يصلـون  اآلخـرون 
الرَّْحمـِن  اللـِه  يعنـي {ِبْسـِم  مـاذا  يفهمـون 
الرَِّحيِم}، إن ترشيع الله لعباده قائم عىل أََساس 
أنه رحيم بهم، أنه رحمن رحيم، تدبريه لشؤون 
خلقه مـن منطلق أنه رحمـن رحيم، ترشيعه، 
هدايتـه، تدبـريه لشـؤون مخلوقاتـه كلها من 

منطلق أنه رحمن رحيم.
َن  ألـم يقل عـن القـرآن الكريـم: {تَنِزيـٌل مِّ
الرَّْحَمـِن الرَِّحيـِم} (فصلـت2)؟ ألـم يقـل عن 
الرسـول (صلوات اللـه عليه وعىل آلـه): {َوَما 
أَْرَسـْلنَاَك إال َرْحَمـًة لِّْلَعاَلِمـنَي} (األنبياء 107) 
فرسوله، كتابه، هدايته، تدبريه لشؤون خلقه، 
لشـؤون ملكـه كلها، مـن منطلق أنـه رحمن 

رحيم.
فنحن نقول: {ِبْسـِم اللِه الرَّْحمـِن الرَِّحيِم}؛ 
ألننا باسمه سنقرأ كتابه، باسمه سنثني عليه، 
نقول: {ِبْسـِم اللِه الرَّْحمِن الرَِّحيِم} {اْلَحْمُد لّلِه 
َربِّ اْلَعاَلِمنَي} (الفاتحة 2) الحمد هو: الثناء لله 
سـبحانه وتعاىل، هو الثناء لله، الثناء عىل الله، 
من يسـتحق الثناء الكامل هو الله وحده، وهو 

رب العاملني.
يأتي من جديد: {الرَّْحمِن الرَِّحيِم} (الفاتحة 
3)؛ ألن ربوبيتـه من منطلق رحمته، وهو يربّي 

عباده، وهـو يربـي ُكّل مخلوقاته، هـو ربهم، 

أي: يربيهـم. أليـس رزقنـا من عنده؟ أليسـت 

حياتنـا من عنده؟ أليس الوجود كله من عنده؟ 

ُكّل يشء مـن عنده، هو الذي يسـبغ النعم، هو 

الـذي يعطي ُكّل يشء خلقه، هو الذي يهدي ُكّل 

يشء، هو الـذي ُكّل خري من عنده، وكل الوجود 

مصـدره من عنـده، وكل يشء هـو من منطلق 

رحمته.

فمهم جداً، هذه قاعدة مهمة جداً: أن يفهم 

اإلنَْســان، أن هذه قاعدة إلهية: أن ُكّل ترشيعه 

هو ينطلق من أنه رحيم؛ فلهذا يف مقام الجهاد، 

ألم يقل الله لعباده: جاهدوا؟ إنه رحيم بنا وهو 

يأمرنـا بـأن نجاهد، هـل نفهم هـذه؟ نتصور 

بـأن هذه األشـياء أَْعــَمــال شـاقة، قد يأتي 

شـخص يخوفك عن أن تستجيَب ألن تجاهد يف 

سـبيل الله، أَْو تقف موقفاً، يخّوفك من منطلق 

أنه رحيم بك، سواء أمك، أَْو أبوك، أَْو أَي شخص 

قريـب لك، قد يخوفك، ويطلب منك أن ترتك هذا 

األمـر، وتتخىل عن هذه القضيـة، ويقول: اترك 

هؤالء؛ ألنه رحيم بك، ويخاف عليك.

الله سـبحانه وتعاىل هو أرحم الراحمني بك، 

وألنه يعلم أن من منطلق رحمته هو أن نعمل يف 

مواجهة أعدائه؛ ألنه حينئذ سـيكون ُكّل شقاء 

علينا من قبل أعدائـه، إذا لم نقاومهم، وعندما 

يقـول لنـا: قاوموهـم، جاهدوهـم، قاتلوهم، 

يقول: أنا سأقف معكم، سأؤيدكم، سأنرصكم، 

سأكف أيديهم عنكم، سـأمأل قلوبهم رعباً. ألم 

يذكر يف القرآن الكريم أشياء كثرية من هذا؟.

فألنه رحيم بعباده، هو يعلم أنه إذا ما تمكن 

هؤالء الذين يقول لك: جاهدهم، وقاتلهم، إذا ما 

تمكنوا هم من سـيجعلون حياتك كلها شقاًء، 

وذالٍّ، وخزيـاً، فمـن منطلق رحمتـه بك يقول: 

ادفع هـؤالء عنك، وأنا سأسـاعدك عىل دفعهم 

عنك، سيحولون حياتك كلها إَىل شقاء.

ألم يقل عن الجهاد: {ذَِلُكْم َخرْيٌ لَُّكْم إِن ُكنتُْم 

تَْعَلُموَن} بل سـماها تجـارة: {َهـْل أَُدلُُّكْم َعَىل 

ْن َعـذَاٍب أَِليٍم تُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه  ِتَجـاَرٍة تُنِجيُكم مِّ

َوَرُسـولِِه َوتَُجاِهـُدوَن ِيف َسـِبيِل اللَّـِه ِبأَْمَواِلُكْم 

َوأَنُفِسـُكْم ذَِلُكـْم َخرْيٌ لَُّكـْم إِن ُكنتُـْم تَْعَلُموَن} 

(الصف10 - 11) ألم يقل هكذا؟ سـماه تجارة، 

أي: أَْعــَمـــال رابحـة، هـو ربح، أنـك عندما 

تجاهد، عندما ينطلق الناس ليصدوا هذه الفئة 

التي هـي رشٌّ كلها، مـاذا ربحنـا؟ ربحنا عزة، 

واسـتقامة، وسعادة، وربحنا أن رصف عنا ُكّل 

رش من جانب هؤالء. أليس هذا ربحاً؟.

قد يأتي شـخص يقـول لك: [بطِّـل أنابوك، 

مالـك حاجـه، أَْو َخّلهم وبطِّل، ومـا لك حاجة، 

ي اإلسـالم، و... و...]  وما انـت الـذي سـتصفِّ

وواحـد آخـر مثلـه، وواحـد قالت لـه زوجته، 

وواحد قال له أبوه، وواحد صديقه.

مثلمـا عملـوا باإلمام زيـد (عليه السـالم) 

أليس هذا الذي يحصل؟ عندما خرج اإلمام زيد 

خرج معـه كثري من الناس، قالـوا: كانت املرأة 

تلحق ابنهـا وتقول: ارجع، ما بـالّ أنت وحدك، 

كم يـا ناس كثري، ليسـوا بحاجة إليـك، ارجع. 

ويف األخـري رأى أنه لـم يعد معه إال عـدد قليل، 

عملوا هذه مع الحسني، وعملوها مع مسلم بن 

عقيل، عندما أرسـله اإلمام الحسني إَىل الكوفة، 

ـع معـه كثري، ثـم راحوا عىل واحـد واحد.  تجمَّ

وعملوها مع اإلمام زيد.

مـا الـذي حصـل ألهـل العـراق عندمـا لم 

يقفـوا، ويقاتلـوا مـع اإلمـام زيـد فيقهـرون 

عدوهـم، فتكـون الغلبة لهـم، وتكـون الدولة 

لهـم، ويكونون هم أعـزاء، أقوياء، ال يُظلمون، 

وال يُضطهـدون أبداً، فما الذي حصل؟ ُكّل واحد 

نصحته أمه، أَْو جّدتـه، أَْو أَي واحد من أقاربه، 

أَْو عنـده هو [هذه مشـاكل ما نريد مشـاكل] 

وذهـب! اسـتحكمت دولـة بني أميـة، وُظلموا 

جيـالً بعد جيل، ُقتلوا، وُعذبـوا، وأُهينوا، وحياة 

كلها، كلها، املوت عدة مرات أرشف منها.

فمن يقـول لك مـن منطلق أنـه يرحمك: ال 

تقف هذا املوقف، ال تدخل يف هذا، سـتجلب عىل 

نفسـك املشـاكل، وسـتخرس حقك، وبا.. وبا.. 

تذكَّر {ِبْسـِم اللِه الرَّْحمِن الرَِّحيِم}، تذكر أن ربَّ 

العاملني هو الرحمـن الرحيم، وأنه عندما يقول 

يل: أعمـل كـذا، هو ما يزال رحيمـاً بي، وأن من 

رحمته بي أن وّجهني إَىل أن أعمل هكذا.

لـو أننـا نتذكر دائماً ملا اسـتجبنا ألحـد أبداً 

ممن يظهر نفسـه أنه ناصح لنـا فيثبطنا عن 

أَي موقـف من مواقف فيها عزتنا، فيها رشفنا، 

فيهـا الخـري كمـا قـال اللـه سـبحانه وتعاىل: 

{ذَِلُكْم َخـرْيٌ لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن}؛ وألن اليشء 

املعروف هو أن الشـخص عندمـا يأتي إليك هو 

مـاذا؟، يقـدم نفسـه وهـو يحـاول أن يجّرك، 

ويسـحبك عن هذا امليدان، يقدم نفسـه رحيماً 

بـك، وناصحاً لك، أليس هـذا هو ما يحصل؟ إذا 

لم تكن أنت متذكراً أن الله هو الرحمن الرحيم.

ألم تتكرر {ِبْسـِم اللـِه الرَّْحمـِن الرَِّحيِم} يف 

القـرآن كله؟ هذه اآلية التي غيّبها الوهابيون ال 

يقرؤونها يف صالتهم، ال يفهمون هداية الله، ال 

يفهمون ترشيع الله، ال يفهمون الله، وال دينه، 

وال نبيـه، وال يشء؛ ألنها مهمة جداً {ِبْسـِم اللِه 

الرَّْحمِن الرَِّحيِم} وتكرر الرحمن، وتكرر الرحيم 

يف القرآن كثرياً، كثرياً جداً؛ من أجل أن أفهم أنا، 

وتفهـم أنت، أن ُكّل ترشيـع، أن ُكّل أمر، أن ُكّل 

نهي يوجه إيل وإليـك، ويطلب مني أن أقوم به، 

ويطلب منك أن تقوم به، ال تتصور أنه أمر جاء 

مـن جبار، مثل أَي رئيس من رؤسـاء الدنيا، أَْو 

أنه أمـر جاء من قهـار، ال يبايل، هـو همه أنك 

ذ. ذ أوامر، نفِّ تنفِّ

اللـه ليس هكذا، الله يتعامـل مع عباده من 

ــة مع أوليائه،  منطلـق الرحمة بهـم، وَخـاصَّ

من منطلـق الرحمة بهـم، فهو عندمـا يأمرك 

تذكَّـر أنه أمر من رحمن رحيم. هل نحن نتذكر 

هذا عندما يأتي أمـر من رئيس الجمهورية، أَْو 

محافظ، أَْو مدير؟ ال يمكن أن تقول إنه أمر من 

رحيم أبداً، هذه عقلية عسكرية، عقلية إنَْسـان 

بـرش قـارص، عنـده روح اسـتعالء، وجربوت، 

ذ، ال رحمـن، وال رحيم، وال يشء من  أوامـر، نفِّ

هذا.

أمـا اللـه سـبحانه وتعـاىل، مـع أنـه ملـك 

الجبـار،  املهيمـن،  وهـو  واألرض،  السـماوات 

القهـار، هو املهيمن عىل ُكّل يشء، لكن ترصفه 

معـي أنـا الـذي ال أفهـم، ومعك أنـت، ترصف 

رحمـن رحيم، فكل أمر يوجهـه إيل وإليك يجب 

أن تفهـم أنه مصبوغ بكامـل الرحمة، حتى ما 

يبـدو أمامي وأمامك أنه أقىس عمل، هو تنفيذه 

رحمـة، واالنطالقـة فيه رحمة، وأمن وسـالم؛ 

لهذا ترى {ِبْسـِم اللِه الرَّْحمـِن الرَِّحيِم} متكررة 

كثرياً، كثرياً.

اآلخـرون يسـرتونها؛ ألنهـا آية مـا تصلح 

أن تتكلـم بهـا!! عندما يبدأ يقـول: [الله أكرب]، 

وبرسعـة {اْلَحْمـُد لّلـِه َربِّ اْلَعاَلِمـنَي} وال يقرأ 

{ِبْسـِم اللِه الرَّْحمِن الرَِّحيِم}! ما يقرأها! بحجة 

أنـه روي عن فالن عن فالن أن رسـول الله كان 

يصيل ويبدأ بالحمد لله رب العاملني.

{ِبْسـِم اللِه الرَّْحمِن الرَِّحيـِم} هي آية مهمة 

جـداً جداً، روي عـن ابن عباس أنـه كان يقول 

عن من يرتكون هذه اآلية: إن الشيطان اختلس 

منهـم مائة وثالث عرشة آية، أن الشـيطان هو 

الذي اختلـس منهم هذه اآليـات. معنى حديث 

ابـن عبـاس: أن الشـيطان اختلس مـن هؤالء 

الذين تركوا البسملة هذه اآليات.

آية مباركة، آيـة لها أثرها يف وعينا؛ ولنفهم 

بأن األشـياء كلها التي الله يتعبدنـا بها، كلها، 

كلهـا ترتكز عىل خلق وعـي، وبصرية يف نفيس، 

ونفسـك، ونفس أَي واحد. إذا لـم نكن ال نعي، 

وال نفهم فسـنكون مثل من يمرون، ويسريون 

يف جبل مـن الذهب، يطأ الذهـب، ويجلس عىل 

ذهـب، ويميش إَىل هنـاك، وهو يريـد أن يميش 

يرسح عامل بخمس مائـة ريال، وهو يمر عىل 

جبل من الذهب.

 [أدعـوك يا ألله، وأنت من لـك الثناء واملجد، 

أنـت] رب العاملـني، وأنـا بحاجـة يف حياتـي، 

بحاجـة، وأنا مقر، ومؤمن بأن هناك يوم جزاء 

عـىل األَْعــَمــال، وأن للجزاء الحسـن طريقة 

واحدة محـددة، هدى الله إليها، أنـا بحاجة إَىل 

الله سبحانه وتعاىل أن يهديني.

أن يأتـي بعـد هـذا، أن يدعو اإلنَْســان الله 

اَط  َ الـرصِّ {اهِدنَـا  فيقـول:  وتعـاىل  سـبحانه 

الـرصاط  اهدنـا   (6 (الفاتحـة  امُلسـتَِقيَم} 

املسـتقيم، اهدنـا أنـت يا اللـه، من لـك الثناء، 

{اْلَحْمـُد لّلِه}، من أنـت {َربِّ اْلَعاَلِمنَي}، من أنت 

يِن}،  {الرَّْحمِن الرَِّحيِم}، مـن أنت {َماِلِك يَْوِم الدِّ

نريد منك أن تهدينا إَىل رصاطك املستقيم.

يأتـي بلفـظ دعـاء للتعبري عن أنهـا قضية 

تهمنا، قضية أن نهتدي، وأننا نبحث عن الهدى، 

ونريد الهدى، فنحـن نطلب، فأنت عندما تدعو 

يأتي اليشء بتعبـري الدعاء، ولفظ الدعاء؛ ألنها 

قضيـة هامة لديك، أنت تنشـُدها. أليس الدعاء 

طلباً؟، أنا أنشد الهداية، هل نحن ننشد الهداية؟ 

تجـد أننا متى ما جاء أََحــــد يهدينا [فيا الله 

نسـمع له، يا الله نجامله] ليست قضية مهمة 

لدينا قضية الهداية، مع أن الله سبحانه وتعاىل 

جعلها أفضل نعمة عىل اإلنَْسـان.

ِنَعَمـه عظيمة جداً علينا، لكـن أعظم نعمة 

له عىل اإلنَْســان هـو الهداية، نعمـة الهداية، 

الهداية بدينـه، الهداية بكتابـه، الهداية بنبيه، 

هذا الديـن الذي هو هدى، فنحـن نقول: اهدنا 

أنـت يا الله، اهدنا إَىل رصاطك املسـتقيم. الدنيا 

مليئـة بالطـرق، وأنـت لك يـوم جـزاء، وجزاء 

محدود، وجزاء حاسم، ونحن نثق بأننا بحاجة 

يف حياتنا إَىل هدايتك، هناك طرق قد نسري عليها 

فنضـل يف حياتنا، ونشـقى كما ضـل أبونا من 

قبل، كما شقي.

نحـن نريد أن تهدينا إَىل رصاطك املسـتقيم، 

ونحن بحاجـة إليك أنت مهما كثر املرشـدون، 

مهما كثـر الدعاة، مهما كثـر املوعظون، نحن 

بحاجـة إليـك أنـت أن تهدينا. أليس هـذا دعاء 

يقولـه املسـلمون جميعـاً؟ حتـى رسـول الله 

(صلـوات اللـه عليـه وعىل آلـه)، وهـو يدعو: 

اهدنا الـرصاط املسـتقيم. وألن الدنيا هنا يمر 

اإلنَْسـان فيها بأحداث كثرية، ومتغريات كثرية، 

ومواقف كثرية، متعددة، وليس هناك موقف، أَْو 

قضيـة، أَْو حدث هو خارج عـن إطار أن يكون 

حـق، أَْو باطل، أن يكون فيه لله رضا، أَْو يكون 

مما يؤدي باإلنَْســان إَىل سـخط الله سـبحانه 

وتعـاىل. فنحـن بحاجة منـك يا اللـه أن تهدينا 

يف ُكّل شـئون حياتنـا، يف ُكّل مواقفنا، أن تكون 

أنـت ترعانا، نحـن نريد أن تهدينـا إَىل رصاطك 

املستقيم، ال نضل، ال نشقى.

من الذي يكـون لديه هذا الـيشء مهم؟ هو 

من هو مؤمٌن بيوم الجزاء، ومن هو مؤمٌن بأنه 

بحاجـة إَىل الهـدى يف الدنيا، أنـه إذا ما انحرف 

عن هدي اللـه، وانحرف الناس عـن هدي الله، 

وسـيكون  ويعانـون،  ويشـقون،  سـيضلون، 

الشقاء ليس فقط من جانب أعداء الله.

الحظوا نحن عندما نقرص، ال نسـتجيب لله 

سـبحانه وتعاىل، مـا الذي يحصل؟ املفسـدون 

يف األرض يعملـون عملهـم يف الشـقاء، واللـه 

سـبحانه وتعاىل من جانبه يمنع خرياته، يمنع 

بركاتـه، ويحـول دون أشـياء كثـرية؛ ألنه رآنا 

غري مسـتحقني، عقوبة لنا، فيكون اإلنَْســان 

بإعراضـه عـن هـدي اللـه جلـب عىل نفسـه 

الشقاء، سواء ما كان من جانب أعداء الله، وما 

كان من جانـب الله عقوبة له عىل إعراضه عن 

هدي الله.

الهـدى،  أََهميّـة  يفهـم  الـذي  فاإلنَْســان 

واآلية نفسـها عندما نرددهـا دائماً هي تذكرنا 

أَيْضـاً بـأن قضية الهدايـة قضية مهمـة، ملاذا 

اللـه يأمرنا بـأن نقرأ هذه السـورة، واملوضوع 

الرئيـيس فيهـا موضـوع الهدايـة. ألـم يأخـذ 

الكالم عن الهداية نحو ثلثي الفاتحة، موضوع 

الهدايـة هو أكرب موضوع داخـل الفاتحة؛ ألنه 

أكـرب موضوع داخل القـرآن؛ ألنه هو املوضوع 

الرئييس، الهداية.

يف مسـرية العمل، عندما يكـون املوقف مع الله 
موقفا ثابتًا.. تنـزيهـه، نزاهته ال يمكن أن يخلف 
وعده أبًدا. فمتى ما مـر الناس بصعوبة ما رجعوا 
إىل أنفسهم، وإىل واقع الحياة: ربما خطأ حصل من 
عندنا ونحن نرتب املسـألة عىل هـذا النحو، وربما 
خطـأ حصـل من عندنـا أنه ضعفـت ثقتنـا بالله 
عندما رأينا أنفسنا كثريًا.. كما حصل يف يوم حنني 
{َويَـْوَم ُحننَْيٍ إِذْ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكـْم َفَلْم تُْغِن َعنُْكْم 
َشـيْئًا َوَضاَقْت َعَليُْكُم اْألَْرُض ِبَمـا َرُحبَْت ثُمَّ َولَّيْتُْم 
ُمْدِبِريَن} (التوبة: من اآلية25)؛ ألنهم رأوا أنفَسهم 
كثريًا وكانوا ما يزالون بعد نشـوة النرص بعد فتح 
مكة فاتجهوا لقتال هوازن، وبعض الُقبُل األخرى، 
فقال البعض: [لن نهزم اليوم من قلة] رأى جموًعا 
كثـرية، لن نهزم اليوم من قلـة. وعندما يكون هذا 

الشـعور داخـل الكثـري، بـدل أن تكـون النفـوس 
ممتلئـة باللجـوء إىل اللـه، واسـتمداد النرص منه، 
والتأييد منه، الذي تعرب عنه اآلية: {َربَّنَا أَْفِرْغ َعَليْنَا 
نَا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن}  ْت أَْقَداَمنَا َوانُْرصْ َصْربًا َوثَبـِّ
(البقرة: مـن اآلية 250) لن نهـزم اليوم من قلة.. 

فهزموا هزيمة منكرة.
اإليمـان عىل هذا النحـو هو الذي يدفـُع الناَس 
إىل أن يرجعـوا إىل أنفسـهم فيصححـوا أخطاءهم 
ـنوا من أوضاعهم،  ويكتشـفوا أخطاءهم، ويَُحسِّ
ترصفاتهـم،  ويُْحسـنوا  خططهـم،  ويُْحسـنوا 
ويظلـون دائًما، دائًما مرتبطـني بالله مهما بلغت 
قوتهـم، مهما بلـغ عددهم، يظـل ارتباطهم بالله 
قويًـا، ارتباطهم بالله وهم مائـة ألف كارتباطهم 
باللـه يوم كانوا ثالث مائة شـخص، أو أقل.. متى 

ما انفصل الناس عن الله، ورأوا أنفسـهم وكأنهم 
يف حالـة ال يحتاجـون معهـا إىل تأييـد مـن اللـه 
سيرضبون، سيرضبون.. [لن نهزم اليوم من قلة] 

هي التي رضبت املسلمني يف حنني.
ويف يـوم أحـد ما الـذي رضبهم؟ هـو العصيان 
للرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)، عندما عىص 
البعض وسـكت الباقون فـكأن معصيته هي تعرب 
أو أنها تحظـى برضاء اآلخرين، أي لم يسـتنكروا 
مـا حدث من أولئك عندما تخلفوا عن الحفاظ عىل 
املوقع الذي أكد عليهم الرسـول (صلوات الله عليه 
وعـىل آلـه) أن يظلوا فيه وال يربحـوا منه، فحصل 
أن ُرضبوا رضبة شـديدة، وهزموا هزيمة منكرة، 
بعـد أن كانوا يف بداية املعركـة كما قال الله عنهم: 
ـونَُهْم} يعني قتل هكذا، وكأنه قتل بسهولة  {تَُحسُّ

ـونَُهْم  ورسيـع {َوَلَقْد َصَدَقُكـُم اللَُّه وَْعَدُه إِذْ تَُحسُّ
ِبِإذِْنِه َحتَّى إِذَا َفِشـْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم ِيف اْألَْمِر وََعَصيْتُْم} 
(آل عمـران: مـن اآليـة152) حصـل مـا حصـل 
فحصلت هزيمة، وحصل قتىل، وقتل نحو سـبعني 

شخًصا.
اإليمـان.. اإليمـان بالله سـبحانه وتعـاىل الذي 
يعنـي يف ما يمثل من التجـاء بالله يف كل الظروف، 
ثم إيمان بأهمية االسـتمرارية عىل أسـباب النرص 
هـي جزء من اإليمان بالله.. وأنت إذا لم تلتزم فقد 
يحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله املسـؤولية، ثم 
تيسء ظنك بالله، وتكون أنت يف الواقع الذي جنيت 
ـا أََصابَتُْكـْم ُمِصيبٌَة  عىل نفسـك من البداية {أََوَلمَّ
َقـْد أََصبْتُـْم ِمثَْليَْها ُقْلتُـْم أَنَّى َهذَا ُقْل ُهـَو ِمْن ِعنِْد 

أَنُْفِسُكْم} (آل عمران: من اآلية 165).

غأطرظا: صاوطععط، جاعثوعط، صاتطععط، وغصعل: أظا جأصش طسضط، أؤغثضط، أظخرضط، 
جأضش أغثغعط سظضط، جأطف صطعبعط رسئاً.. ألط غثضر اهللا ضض ذلك يف الصرآن؟

برظاطب رجال اهللا: طسظى الاسئغحبرظاطب رجال اهللا: طسظى الاسئغح

ظعا طظ أوضاسعط ظعا طظ أوضاسعطاإلغمان عع الثي غثشع الظاس إىل أن غرجسعا إىل أظفسعط شغختتعا أخطاءعط وُغَتسِّ اإلغمان عع الثي غثشع الظاس إىل أن غرجسعا إىل أظفسعط شغختتعا أخطاءعط وُغَتسِّ
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تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

الظثالئ غثسع لمصاوطئ اقتاقل بثل الاثاشع سطى السططئ:

الةعاد اإلجقطغ: املصاوطئ جئغُض العتثة وجئغُض الثقص طظ 
اقتاقل الخعغعظغ

الماتثث باجط لةظئ افطظ الصعطغ اإلغراظغ لـ «المسغرة»:

السعدُة الاثرغةّغئ إىل اقّتفاق والثطعة بثطعة 
طرشعضٌئ طظ صئطظا

 : طاابسات 

قـال األمنُي العام لحركة الجهاد اإلسـالمي، 
زياد النخالة، أمس السـبت: نرُفُض املشـاركَة 
يف مرسحيـة االنتخابات املضللة ومسـؤوليتنا 

مقاومة املحتّل. 
وقـال النخالة خالل مؤتمـر الُقدس النقابي 
األول املنعقد يف سـوريا تحت عنوان «نقابيون 
ِمن أجِل القدس»: توقفوا عن اعتبار االنتخابات 
إنجـاز وطني، مضيفـاً: إن «االنتخابات تجديد 
لرشعية أوسـلو ومسـؤوليتنا مقاومـة املحتّل 

وليس التصارع عىل صناديق االقرتاع». 
وأّكـد األمني العام لحركة الجهاد يف فلسطني 
اإلسالمي، «أن شـعبنا يُحيي هذه األيّام ذكرى 
شـهداء يـوم األرض وشـهداء معركـة جنـني 
البطولية، بالتزامن مع ما يجري التسـويق له 
ملا تسـمى بحكاية االنتخابات الفلسـطينية يف 
الضفـة وقطاع غـزة، والتي تسـتقطب الرأي 

العام الفلسطيني والعربي». 
وأضاف: إن «حركة الجهاد اإلسالمي وحتى 
ال تضيع البوصلـة كان لزاماً عليها توضيح ما 
يجـري، وما هو موقفنا من هـذه االنتخابات؟ 
ولقـد أخذنا عىل عاتقنا نحـن يف حركة الجهاد 
أن نوضح لشـعبنا أن األولوية بوجود االحتالل 
هو مقاومة االحتـالل، وليس االنتخابات تحت 

االحتالل». 
وطالـب النخالـة «قـوى شـعبنا بالوحدة، 
وواجـب مقاومة هذا االحتالل، وليس التنافس 

والتدافع عىل السـلطة تحـت االحتالل، مؤّكـداً 
أن االنتخابات ضمـن برنامج يضمن االعرتاف 
باالحتـالل ورشعيته عىل أرض فلسـطني، هو 
تحـول خطري، ويعطي رشعيـة لالحتالل بضم 

الضفة الغربية والقدس». 
مـن جهته، أّكــد القيادي يف حركـة الجهاد 
اإلسـالمي، داوود ِشـهاب، أن معركـَة جنـني 
البطولية تجربٌة سـاطعٌة عىل الوحدة الوطنية 
التـي شـكلت نموذجاً يدلـل عـىل أن املقاومة 
سـبيل الوحدة وسـبيل الَخالص مـن االحتالل 

الصهيوني. 
وقـال القيـادي شـهاب يف تغريـدة لـه عىل 
تويـرت: «تمرُّ هـذه األيّام ذكـرى معركة جنني 

البطولية وهي من ذكريات العز والبطولة التي 
ستبقى محفورة يف الذاكرة الوطنية». 

وأضاف: «يف ذكرى جنني البطولة نرتحم عىل 
طوالبـة وأبي جندل ورفاقهما من الـشــهداء 
األكرمني، ونوجه التحية لـألرسى الـصامدين 

ولكل مصاب وجريح». 
يُشار إىل أن معركة جنني البطولية استمرت 
11 يومـاً بدأت يف 1 إبريـل وانتهت يف 11 إبريل 
عام 2002م، وِوْفـقاً لإلحصائيات الفلسطينية 
َفـإنَّ 58 فلسـطينياً استشـهدوا خالل معركة 
جنـني فيما اعرتف العدّو الصهيوني بمقتل 26 
مـن جنوده منهـم 14 جندياً قتـل يف يوم واحد 

و12 آخرين قتلوا يف كمائن للمقاومة. 

 : خاص 

بعَد استنفاِد اسرتاتيجية الضغوط األمريكية 
القصـوى، التـي قابلتها إيـراُن باسـرتاتيجية 
املقاومة القصوى، سيشـهُد األسـبوُع القادُم 
اجتماعـاً يف فيينا بني إيـران و٤+١ وهي الدول 

الضامنة إلحياء االتّفاق النووي. 
أمريكا قالت: «سنحرض إىل فيينا لالجتماع»، 
فجـاء الـرد اإليرانـي: «لـن تجلسـوا معنـا»، 
فعـاودت أمريكا االسـتجداء: «نريد أن نعرض 
عليكـم مقرتحاتنـا»، إيران: «فقـط عرب ٤+١ 

وليس مبارشة»، أمريكا: «ال بأس». 
يف السياق ويف ترصيٍح خاص للمسرية، حّمل 
املتحدُث باسـم لجنة األمن القومي والسياسة 
الخارجيـة يف مجلـس الشـورى اإلسـالمي يف 
إيران «أبو الفضل عمويـي»، اإلدارَة األمريكية 
مسؤوليَة نقضها قراَر مجلس األمن وإشعالها 
لألزمـة الراهنة، فقـال: إن «الواليـات املتحدة 
األمريكيـة تتحّمـل مسـؤولية األزمـة الراهنة 
يف تنفيـذ التعهدات الـواردة يف االتّفاق النووي؛ 
باعتبَارهـا هي من خرجت منـه عام 2018م، 

ونقضت قرار مجلس األمن 2231». 
وأّكــد متحدُث لجنة األمن القومي اإليراني، 
أن «الواليـات املتحـدة قامـت أَيْـضـاً بعرقلـة 
قيام بقية الـدول بتنفيذ تعهداتها، لدرجة أنّها 
أفرغت االتّفاق النـووي من جدواه االقتصادية 

بالنسبة إليران». 
قامـت  «إيـران  أن  الفضـل  أبـو  وأوضـح 
بتقليـص تعهداتهـا يف االتّفاق النووي بشـكٍل 
قانوني اسـتناداً إىل البنَديـن 26 و36 الوارَدين 
يف االتّفـاق النووي»، وتابع منّوهاً: عىل أن ُكـّل 
«الخطوات اإليرانية بتقليص التعهدات قانونية 

وتأتي ضمن إطار االتّفاق النووي؛ ألَنَّ الطرف 
األمريكي هو من خرج منه». 

َوأََضــاَف أبـو الفضـل: أن «خطـوة عودة 
الواليـات املتحـدة إىل االتّفـاق النـووي يكـون 
برتاجعها عن قرارها الخاطئ باالنسـحاب من 
االتّفاق»، ُمشرياً يف الوقت نفسه إىل أن «سياسة 
املفروضـة  االقتصاديـة  القصـوى  الضغـوط 
عـىل إيران بـاءت بالفشـل بحسـب اعرتافهم 
ويجب إلغـاء العقوبات كامـالً وتعويضنا عن 

الخسائر». 
وشـّدد أبو الفضـل بالقول: «عـىل الواليات 
املتحدة االمتثـال لتعهداتها املنصوص عليها يف 
االتّفاق يف املرحلة األوىل ورفع العقوبات بشكٍل 
ملمـوس»، يف إشـارة إىل أن «االتّفـاق النـووي 
ينص عـىل أكثر من 800 قيد إللغاء العقوبات، 

كما تم وضع ما يقـارب 800 قيد يف عهد إدارة 
ترامب ولهذا يجب إلغاء جميع قيود العقوبات 

التي يصل عددها إىل حوايل 1600 قيد». 
ونتائجهـا  املباحثـات  مسـتجدات  وحـول 
العمليـة، أّكــد أبـو الفضـل: أن مـن «املهم يف 
إلغاء العقوبات أن يكون رفعها بشكل عمالني 
وملموس، وليس عرب الترصيحـات والبيانات، 
أي أْن نتمّكـن مـن الوصـول ألرصدتنـا املالية 
املجّمدة يف البنوك ونبيع نفطنا بشكٍل حر وبعد 

التحّقق من ذلك سنمتثل لتعهداتنا». 
واختتم متحدث لجنة األمن القومي اإليراني 
االتّفـاق  إىل  التدريجيّـة  «العـودة  إن  القـول: 
والخطوة بخطوة مرفوض من قبلنا، فالطرف 
املقابـل هو مـن أخطأ وهـو من ينبغـي عليه 

تصحيح الخطأ». 

الشجُو الفضري أحثُّ خطرًا طظ الشجو السسضري 
وتنهيك وقد تجرُحك وتتعاىف وتذهُب آثاُرها بعد سنوات، 
ُر  ولكـن الغـزَو الفكـريَّ والثقـايف يقتُـُل فيك عقَلـك، يخدِّ
مروءتَـك، ويميـُت ضمـريَك اإلنسـاني، ويمسـُخ ِفطرتَك 
وُهــِويَّتك، ويغرّي قناعاِتك وتوّجـهاِتك وإيمانَك، ويجعلك 
تتقبُل ُكـلَّ ما يأتي به األعداُء املسـتبدون والغزاة املحتّلون 
والطغاة الظاملون، ويحوِّلُك إىل ُدميٍة تخُدُم الباطَل والظاِلَم 
وتنـُرشُ الثقافاِت الخاطئَة واملغلوطـَة بني الناس وتؤثر يف 

أغلب من حولك. 
وأثـُر الغـزو الفكري والثقـايف وأثـُر األفـكاِر املغلوطة 
الخاطئـة يبقى عـىل ُكـّل األجيال القادمـة حتى لو انتهى 
رمـوُز الباطـل، تظل األفـكاُر املغلوطـُة راسـخًة يف قلوِب 
الذين تأثـروا بها، ولنا عـربٌة يف بني إرسائيـل الذين عبدوا 
العجل وأضلهم السامري بعجله وباطله وثقافته الخاطئة 
بُوا ِيف ُقلُوِبِهـُم اْلِعْجَل  قـال الله يف التعبـري القرآنـي: (َوأُْرشِ
ِبُكْفِرِهـْم)، تعني اآلية يف معناها األجل أنها لم تنتِه حكاية 
من تأثروا بالثقافة املغلوطة وانحرفوا عن الحق مع العجل 
بإلقائـه يف البحر ولم يقتنعوا بعـد أن تبني أن ما عبدوه ال 
يسـتطيع أن يفعـل لهم شـيئاً وال يسـتطيع حتى حماية 
نفسـه، ولم ينتهوا عن عبادته يف الحقيقة أبدا، فكأنما قد 
ترسـخ يف عقولهم وانطبع يف قلوبهـم ويف أول موقف لهم 
مع نبـي الله موىس قالوا: «سـمعنا وعصينا» ثم بعد ُكـّل 
تلـك اآليات الربانية واملعجزات العظيمـة: «َفَقالُوا أَِرنَا اللََّه 

َجْهَرًة». 
هكـذا سـيكوُن مصريُ العقـول التي تأثـرت بالثقافات 
املغلوطـة وُدجنـت بالغزو الفكري.. تنحـرُف عن الحق إىل 
مزالق الباطـل وتتحول عن اإليمـان بالحقيقة إىل تصديق 
الكذبة والخديعة؛ فيطبـع الله عىل القلوب فال تنفُع معها 
فصاحـُة أهـل الحق وتجـيل حقائقهم وال شـدُة بأسـهم 
ومصداقيـة قضيتهـم وعدالتها ولـن تؤثر فيهـا آيات وال 
معجزات؛ ألَنَّهـا قد آمنت بما جاء به الفاسـدون بغزوهم 
الفكري، عكس الحرب العسكرية الصلبة التي ينترص فيها 
العنـرص الحر وتكون العاقبة فيهـا ألصحاب األرض وأهل 
الحق عكس ذلـك تماماً؛ لذلك يحتمُّ علينـا الواجُب الديني 
والوطني واإلنساني حماية أنفسنا َوأجيالنا من الوقوع يف 
فخ غسل األدمغة، َوذلك بنرش الثقافة القرآنية وترسيخها 
يف املناهـج التعليميـة وإعداد األفـالم الوثائقية والحلقات 
والربامـج الثقافيـة عـرب الوسـائل اإلعالميـة وتوضيـح 
ك  خطورة تلك الثقافات وأهميّة محاربتها ورضورة التمسُّ
ة اإليمانيـة لعامة الناس وهي السـبيل إلنعاش  بالُهــِويـَّ
األفكار من الكسـاد، صناعة الوعي الالزم رضورة حتمية 

للبقاء والبناء واالرتقاء. 

طصاض 4 أحثاص يف تادبغ إذقق ظار 
طظفخطني بعقغئ طارغقظث افطرغضغئ

 : وضاقت 
أعلـن البيُت األبيـُض يف بيان، أمس السـبت، أن الرئيس 
األمريكي جو بايدن قال إنه «حزين؛ بَسـبِب مقتل ضابط 
رشطة يف حـادث عنيف عند نقطة تفتيـش أمنية بالقرب 

من مبنى الكابيتول». 
البيـان أضـاف أن «الرئيـس بايـدن يتلقـى إحاطـات 
مستمّرة بشأن الحادث، وسيتلقى املزيد من املعلومات مع 

استمرار التحقيق». 
وقال بايدن يف بيان: «شـعرت أنا وجيل (السـيدة األوىل) 
بحزن شـديد عندمـا علمنـا بالهجوم العنيـف عند نقطة 
تفتيـش أمنية أمام مبنـى الكابيتـول األمريكي»، وأعطى 

أوامره لتنكيس األعالم يف البيت األبيض. 
هـذا وأعلنت رشطة مبنى الكونغرس األمريكي، مسـاء 
أمس األول، أن سائقاً اندفع بسيارته صوب أفرادها، األمر 
الذي تسـبب بمقتل رشطي وإصابة آخر، كما أَدَّى إىل رفع 
درجة التأهـب يف محيط مجمع يضـم الكابيتول وبنايات 
تابعـة للكونغرس.  إىل ذلك، لقي 4 أشـخاص مرصعهم يف 
حادثـي إطالق نار منفصلـني بوالية ماريالنـد األمريكية، 

وفق ما نقلته الرشطة، أمس السبت. 
وُقتلت امرأة بعد أن تلقت رصاصة أثناء جلوسـها داخل 
سـيارة يف منطقة روجرز هايتس، وقد عثرت الرشطة عىل 

الضحية وأعلنت وفاتها يف مكان الحادث. 
وبعد هذا الحادث، ُقتل ثالثة آخرون إثر تلقيهم طلقات 
ناريـة داخل سـيارة منفصلة تبعد سـتة أميـال فقط عن 

مكان الحادث األول. 
ا لتحديِد ما إذَا كان حادثا  ويعمُل رجاُل الرشطة َحـاليّـٍ
إطالق النار مرتبَطني أم ال، فيما لم يتم الكشف عن أسماء 

وأعمار الضحايا. 
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الشجُو الفضري أحثُّ خطرًا 
طظ الشجو السسضري

ظئغض بظ جئض
 

الثقايف  الفكـري  الغـزُو 
«الحـرِب  بــ  املعـروُف 
الناعمـة» أشـدُّ خطراً من 
إنَّ  العسـكري..  الغـزو 
بالقنابـِل  النـاس  رضَب 
والصواريِخ أسهُل من غزِو 
وتبديِل  وتغيـري  أفكاِرهـم 
وقناعاتهـم  ثقافاتهـم 
والوطنيـة،  الدينيـة 

الصاروخ أَو القنبلة قد تقتلُك 
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