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صحيفة «املسرية» تتابع معاناة مرضى الفشل الكلوي يف ظل قرصنة النفط:

جــــرحيــــًا  جــــرحيــــًا   و1111  شــــهــــيــــديــــن  إىل  الـــــــرقـــــــو  جــــــرميــــــة  ضـــــحـــــايـــــا  حــــصــــيــــلــــة  ارتـــــفـــــعـــــت  وفــــيــــمــــا  شــــهــــيــــديــــن  إىل  الـــــــرقـــــــو  جــــــرميــــــة  ضـــــحـــــايـــــا  حــــصــــيــــلــــة  ارتـــــفـــــعـــــت  فــــيــــمــــا 
حمــــــافــــــظ شــــــبــــــوة حيـــــــــذر مـــــــن مــــغــــبــــة اســــــتــــــهــــــداف وتـــــــدمـــــــري مـــــنـــــشـــــأة بـــــلـــــحـــــاف الـــــغـــــازيـــــة







طحاغت وأسغان طأرب: المرتجصئ طخرون سطى «اجابمار» الظازتغظ وطأرب سطى طحارف اظاخار ضئغر
جغح السثو الخعغعظغ غآضث تظفغث طعام سثائغئ شغ أجعاء الغمظ وغسطظ اطاقضه ذائرات 

تةسسغئ جثغثة تساسث سطى تتثغث افعثاف شغ الغمظ

«إجرائغض» تسطظ طحارضاعا شغ السثوان سطى الغمظ
جـــــــــــــراء  مـــــــــريـــــــــضـــــــــًا  جـــــــــــــراء   مـــــــــريـــــــــضـــــــــًا   736736 وفــــــــــــــــــــــاة وفــــــــــــــــــــــاة 
احلــــصــــار األمــــريــــكــــي الــــعــــام املـــاضـــياحلــــصــــار األمــــريــــكــــي الــــعــــام املـــاضـــي

يــــــــشــــــــكــــــــو املــــــــــــــرضــــــــــــــى مــــــــــــــن نـــــقـــــص يــــــــشــــــــكــــــــو املــــــــــــــرضــــــــــــــى مــــــــــــــن نـــــقـــــص 
احملـــالـــيـــل وانـــــعـــــدام بـــعـــض األدويــــــةاحملـــالـــيـــل وانـــــعـــــدام بـــعـــض األدويــــــة

الــــصــــحــــة: احــــتــــجــــاز أمــــريــــكــــا لــســفــن الــــصــــحــــة: احــــتــــجــــاز أمــــريــــكــــا لــســفــن 
الــــــفــــــتــــــرة  لــــــنــــــقــــــص  أدى  الــــــفــــــتــــــرة الـــــــنـــــــفـــــــط  لــــــنــــــقــــــص  أدى  الـــــــنـــــــفـــــــط 
مــعــانــاــم وفـــاقـــم  للغسيل  مــعــانــاــمالــزمــنــيــة  وفـــاقـــم  للغسيل  الــزمــنــيــة 
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 : طاابسات
حـّذر محافـُظ شـبوة، أحمـد الحسـن األمـري، دوَل تحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي ومرتِزقتهـم، من مغبَِّة 
اسـتهداف وتدمري منشـأة بلحاف الغازية وميناء تصدير الغاز 

املسال. 
وقـال املحافـظ األمري يف ترصيـح، أمس االثنـني: إن تعرض 
منشأة تسييل الغاز املسـال لهجوم مدفعي يكشُف عن مؤامرة 
االحتالل السـعودّي اإلماراتي الرامية إىل تدمري املنشـأة الغازية 
وميناء تصدير الغاز املسال الذي كلف اليمن ملياراِت الدوالرات، 
مبينًـا أن وجوَد قواعـد عسـكرية إماراتية وأمريكيـة يف ميناء 
بلحـاف يف مديرية رضوم بشـبوة منـذ ٣ سـنوات، يأتي ضمن 
املخّطط التآمري لـدول الغزو واالحتالل يف املحافظات الجنوبية 

الهادف إىل تعطيل املوانئ االسرتاتيجية اليمنية وتدمريها. 
ـل محافـُظ شـبوة دوَل تحالـف العـدوان وأدواتها من  وحمَّ
حزب مليشـيا اإلصالح والتنظيمات اإلرهابية املسئوليَة الكاملَة 
عن سـالمة امليناء ومرافقه املختلفة، داعياً أبناء وقبائل شـبوة 
األحرار إىل إفشـال مخّطـط تدمري امليناء وطرد قـوات االحتالل 

ومرتِزقتها. 

وكانـت منشـأة بلحاف للغاز املسـال يف محافظة شـبوة قد 
تعرضـت، فجَر أمس االثنـني، لهجوم بقذائف الهـاون من قبل 
ميليشـيا مسـلحة، وسـط تبادل االتّهامات حتـى اللحظة بني 

أطراف املرتِزقة. 
وكشفت مصادر محلية يف شبوة عن سماع دوي ٣ انفجارات 
ضخمة اسـتهدفت مينـاء بلحاف يف سـواحل مديريـة رضوم، 
الواقـع تحـت سـيطرة االحتـالل اإلماراتي منذ ٣ سـنوات، بعد 

تحويله قاعدة عسكرية وسجون رسية تابعة له. 
ولفتت املصادر إىل أن استهداف منشأة بلحاف الذي يعد ثاني 
أكـرب ميناء مخصص للغاز املسـال يف املنطقة بعـد ميناء قطر، 
وقد تم إنشـاؤه بتكلفـة تجاوزت ٦ مليـارات دوالر عام ٢٠٠٦، 
من قبل ميليشـيا مسـلحة باسـتخدام قذائف الهاون يؤّكـد أن 
هنـاك مؤامرة لتدمـري امليناء بضوٍء أخَرض مـن تحالف العدوان 
الذي تعمد إفشـال كافة الجهود التي بُذلت عىل املسـتوى املحيل 

والدويل إلعادة استئناف تصدير الغاز املسال. 
من جانبها، سارعت وسائُل اإلعالم املوالية لالحتالل اإلماراتي 
إىل اتّهام مليشـياِت اإلصالح بالوقـوف وراء الهجوم، َحيُث ربط 
ما يسـمى املجلس االنتقـايل التابع لالحتـالل اإلماراتي، ما بني 
الهجوم عىل بلحاف وما وصفه بالتحريض اإلخواني املتكّرر عىل 
املنشـأة، معتربًا الهجوَم املتزاِمَن مع تحريـك قوات الفاّر هادي 

يف أبـني صوب معاقل مرتِزقة أبو ظبي يف عدن، بمثابِة رسـائَل 
يحاوُل من خالله حـزُب اإلصالح الضغَط عىل تحالف العدوان؛ 

ِمن أجِل منِحه نفوذاً أكربَ يف شبوة. 
إىل ذلـك، أّكــد ناشـطون وإعالميـون، أمـس االثنـني، أن 
التفجـريات التـي اسـتهدفت مينـاء بلحاف يف شـبوة، يأتي يف 
إطار الرصاع بني االحتالل السـعودّي اإلماراتـي ومرتِزقتها، ال 
ما أنه تزامن مع قيام ميليشيا ما يسمى االنتقايل يف عدن  ِسـيـَّ
بمحـارصة معسـكر لقوات االحتـالل السـعودّي يف برئ أحمد؛ 
بذريعـة املطالبة بالخدمات وبرحيل هذه القوات التي اتهموها 
بتدبري مؤامـرة ضد املحافظات الجنوبية، بحسـب ترصيحات 
عدد مـن قياداته مؤّخراً، مرجحني أن تكون الهجماُت رسـالًة 

من الرياض رداً عىل تصعيد مرتِزقة أبو ظبي ضدها يف عدن. 
وعّرب الناشـطون عن مخاوفهم من أن تكون املنشـأة التي 
تشكل عصب االقتصاد اليمني هدفاً ملخّططات تحالف العدوان 
الـذي عمل عـىل مدى السـنوات املاضيـة عىل اسـتهداف ُكـّل 
قطاعـات البُنَـى التحتية حتى أوصل اليمـن إىل حافة االنهيار، 
يف محاولة منه لتجويع الشـعب اليمني وتركيعه بعد أن خرس 
ُكـّل أوراقه العسـكرية والسياسية، مشريين إىل تداعيات هذه 
الهجمـات عىل خزانات الغاز املمتلئة يف مينـاء بلحاف التي قد 

تطال محافظة شبوة بأكملها بيئيٍّا واقتصاديٍّا. 

أخبار

ـاد الةجائغئ اقجاؤظاشغئ بالتثغثة تآّغث إسثاَم املثاظني باغاغال الرئغج الحعغث الخمَّ
 : طاابسات

صة بمحافظة  عبُة الجزائية االسـتئنافية املتخصِّ أيَّدت الشُّ
الحديدة، يوم أمس، الحكَم االبتدائي بإعدام املدانني املحبوسني 
مـن أعضـاء خليـة تحالـف العـدوان السـعودّي األمريكـي 
ـاد  املتورطـني يف اغتيـال الرئيـس الشـهيد صالح عـيل الصمَّ

ومرافقيه يف مدينة الحديدة يف الـ ١٩ من أبريل ٢٠١٨م. 
ـعبة، أمس، برئاسة القايض  ويف الجلسـة التي عقدتها الشُّ
عبد الحفيـظ املحبيش وعضويـة القاضيَّني حمـود القلييص 
ومحمد الزبريي، بحضـور رئيس النيابة الجزائية املتخصصة 
اح القريش، ووكيل النيابـة الجزائية املتخصصة  القـايض وضَّ
القـايض أحمـد الشـامي، وممثيل االدِّعـاء الخـاص والدفاع 
واملحكـوم عليهم املحبوسـني احتياطيـاً، تم النطـُق بالحكم 
االسـتئنايف الصادر بشـأن الطعـون باالسـتئناف املقدمة من 

محامـي الدفاع عـن املتهمني املحبوسـني عىل ذمـة القضية 
وقضـت بقبولهـا شـكالً ورفِضهـا موضوعاً، وتأييـد الحكم 
االبتدائـي القـايض بإدانتهم بما نُِسـَب إليهم يف قـرار االتّهام 
ومعاقبتهم باإلعدام حـداً وِقصاصاً وتعزيراً ومصادرة جميع 
ممتلكاتهمـا وإلزام املحكـوم عليهم املسـتأنفني بدفع ثالثة 
ماليني ريال أتعاب التقايض ألولياء الدم يف مرحلة االستئناف. 
ـعبُة الجزائية، بُقبُـوِل الطعـوِن الُجزئية  كمـا قضـت الشُّ
ـة وأولياء دم املجني عليهم شـكالً  املقدَّمـة مـن النيابة الَعامَّ
وإلغاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم االبتدائي املطعون 
فيـه املتعلقة بعـدد من املتهمـني األجانب الفارِّيـن من وجه 
العدالـة، وكـذا تعديـل الفقرة التاسـعة من منطـوق الحكم 
االبتدائي بقبول الطلب بشأن التصّدي ملتهمني آخرين وتحريك 
الدعوى الجزائية بشأنهم والترصف فيها ِطبْقاً ألحكام الرشع 

والقانون. 

وضغض طتاشزئ التثغثة: تَتّرضات سسضرغئ طرغئئ يف 
املثاء وظتظ يف جاعجغئ سالغئ في اساثاء

 : التثغثة
كشف وكيُل محافظة الحديدة، عيل قرش، عن وجود 
تَحرُّكات مشبوهٍة لقوى العدوان األمريكي السعودّي يف 
جبهة الساحل الغربي لليمن واستمرار التحشيد من قبل 
املرتِزقة، مؤّكـداً أن أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة يف 
جاهزية ويقظة عالية ألية محاولة تستهدُف الحديدة.  
وأّكـد قرش لـ «املسـرية» أن إدَخال املشـتقات النفطية 
يعـد بنداً هامـاً من بنود اتّفاق السـويد، غـري أن قوى 

العدوان تحاول استخدامها كورقة ضغط عىل شعبنا. 

وتأتـي هذه التَحـّركات يف ظل االنتهـاكات املتواصل 
لقـوى العـدوان واملرتِزقـة التّفـاق وقف إطـالق النار 
باملحافظة وبشـكل يومي، َحيُث ارتكـب املرتِزقة، يوم 
أمـس، ١٧١ خرقـاً، بينها اسـتحداُث تحصينات قتالية 
يف الجبلية و٤ خروق بإلقاء طريان تجّسـيس قنابل عىل 

الفازة والتحيتا. 
وقـال مصدر خاص: إن من بـني الخروق تحليق ١٥ 
طائرة تجّسسـية يف أجـواء كيلو١٦ والتحيتـا والفازة 
والجبلية، و٢٧ خرًقا بقصف صاروخي ومدفعي و١٢٤ 

خرًقا باألعرية النارية املختلفة. 

ارتفاع تخغطئ ضتاغا جرغمئ السثوان بخسثة إلى حعغثغظ و11 جرغتًا

اجاحعاد اطرأة وإخابئ 5 طعاذظني بغظعط ظساء 
وأذفال يف صخش لطمرتجصئ سطى تسج

 : خاص
ارتفعت حصيلـُة ضحايا القصـف املدفعي لجيش 
العدّو السـعودّي عىل منطقة الرقـو بمديرية منبّه إىل 

شهيدين و١١ جريحاً، بينهم أطفاٌل ونساء. 
وأوضح مصـدٌر محيلٌّ لصحيفة املسـرية، أن امرأًة 
وطفلـًة استشـهدتا وأُصيـب ٩ مواطنـني إثر قصف 

سعودّي عىل منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. 
ويف سـياق الجرائم التي يرتكبها العـدواُن وأدواتُه، 
استشـهدت امرأٌة، وأُصيب مواطنـون بمحافظة تعز 

جراء قذائَف أطلقها املرتِزقُة عىل حيفان وصالة.

وأَفـاد مصدٌر محيلٌّ لصحيفة املسـرية باستشـهاِد 
امـرأٍة متأثرة بجراحهـا التي أُصيبت بهـا إثر جريمة 
لقوى العدوان يف منطقة األعمور بمديرية حيفان قبل 

أسبوعني. 
وأَشـاَر املصـدر إىل إصابـة ثالثة مواطنـني، بينهم 
طفـل إثر قصف للمرتِزقة عـىل حي الجملة يف مديرية 

صالة. 
إىل ذلـك، أُصيبـت امـرأٌة وطفٌل من عائلـة املواطن 
عبداللـه الرامي، بإصاباٍت خطـرية إثر قصف مدفعي 
لقـوى العـدوان عىل قريـة العريس بمديريـة مقبنة، 
لتصـَل حصيلـُة ضحايا املدنيـني إىل استشـهاد امرأة 

وإصابة ٥ مواطنني، بينهم طفل وامرأة. 

بسث اظفةارات اجاعثشئ المغظاء وتظاطغ خراع وضقء السثوان بالمتاشزئ

أضبر طظ 171 خرصًا لعصش إذقق الظار بالمتاشزئ

طتاشر حئعة غتّثر طظ طشئئ اجاعثاف وتثطري طظحأة بطتاف الشازغئ
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 : تصرغر
مع اتِّساِع عالقاِت التطبيع املعَلِن بني دول تحالف 
العـدوان بقيادة السـعوديّة، والكيـان الصهيوني، 
تصاعدت اعرتافاُت األخرِي بدوره العسكري املبارش 
يف الحرب عىل اليمن، كاشـفًة عن األهداِف األصليِة 
لهـذه الحـرب، والتي تتمحـوُر ُكلُّها حـول حماية 
أمـن ومصالح «إرسائيل» والواليات املتحدة، وقطع 
الطريق أمام اليمن املقاوم نحو تطوير قدراته التي 
لم تعد واشـنطن وتل أبيب تخفيـان قلَقهما الكبريَ 

منها. 
يف هذا السياق، أعلن «الجيُش اإلرسائييل»، أمس 
األول، عـن امتـالِك طائرات تجّسـس جديدة أطلق 
عليها اسـم «أورون» وقال: إنه سـيتمّكن بواسطة 
هـذه الطائـرات مـن «تحسـني قدرته عـىل جمع 
املعلومات االسـتخبارية وتحديد أهداف للهجوم يف 

اليمن والعراق وإيران». 
وبحسب صحيفة «ذا تايمز أوف إرسائيل»، فقد 
قال قائد سـالح الجو التابع للكيان الصهيوني: إن 
هذه الطائرات تعزز القدرات اإلرسائيلية عىل العمل 
يف املسـتويني الثاني والثالث، َحيُث «يشري املستوى 
الثانـي إىل الـدول التي ال تحد إرسائيـل لكنها تمثل 
تهديداً مبـارشاً لها مثل اليمن والعـراق»، مضيفة 
أنه توجد يف هذه الدول «قدرات صاروخية وطائرات 
بدون طيار يمكن اسـتخدامها ضد إرسائيل»، فيما 

يشريُ املستوى الثالث إىل إيران بشكل أََسايس. 
ليسـت هذه املرة األوىل التـي يتحدث فيها جيُش 
العدّو اإلرسائييل بشـكٍل رصيٍح عن اليمن بوصفها 
أحـَد أبـرِز «أعدائـه» يف املنطقـة، ففـي سـبتمرب 
الفائت قال املتحدث باسـم جيش االحتالل، هيداي 
زيلربمان، بوضـوح: إن «عنَي إرسائيل عىل اليمن»، 
عاً» مـن جهة اليمن؛ نظراً  وإن هنـاك خطراً «متوقَّ
ة يمنية متطورة  لوجـود صواريخ وطائرات مسـريَّ
تسـتطيُع الوصـوَل إىل األرايض املحتّلـة، بـدون أن 

تكتشَفها الرادارات. 

متحدُث جيـش االحتالل حاول وقتَهـا أن يُظِهَر 
املوقـَف اإلرسائيـيل مـن اليمـن وكأنـه «دفاعي»، 
محاوالً االبتعاَد عن موضوع املشـاركة اإلرسائيلية 
يف العـدوان عـىل اليمـن، مـع أن هـذا املوضوع قد 
طفـا عىل السـطح، بترصيحاٍت رسـميًة، وظهرت 
تفاصيلُـه حتـى داخـل وسـائل اإلعـالم العربيـة 
التـي وصفت إرسائيـل بأنها «رشيٌك غـريُ معَلن يف 
التحالف»، إىل جانِب ما كشفته لقاءاُت وترصيحاُت 

املرتِزقة املطبِّعني يف اليمن. 
وما يقولُه سـالُح الجـو التابُع لالحتـالل اليوم، 
حوَل طائرات التجّسـس، يؤّكـد بوضـوح التواُجَد 
اإلرسائيـيل العدواني يف سـماء اليمن، بما يثبت تلك 

املشاركة مجّدًدا بشكل أكثر جالًء. 
هـذه الترصيحـاُت تَُحطُِّم ما بقي مـن الصورة 

املضللـة التـي حـاول تحالـف العـدوان والواليات 
املتحدة رسمها عن هذا العدوان، والتي تحتوي عىل 
عناويـَن مثـل «الدفاع عن الرشعيـة» أَو «مواجهة 
التدخل اإليراني»، إذ لم يعد هناك َشـكُّ يف أن حمايَة 
أمـن الكيـان الصهيونـي واملطامع االسـتعمارية 
األمريكيـة واإلرسائيلية، كانت وما زالت هي الغايَة 

الرئيسيَة لهذا العدوان. 
وهـذا ما يؤّكـُده بشـكٍل عام انكشـاُف طبيعة 
والكيـان  العـدوان  دول  بـني  الوثيقـة  العالقـة 
الصهيوني، والذي أبرز محوريَة العدوان عىل اليمن 
يف هـذه العالقـة، فـكل الترصيحـات اإلرسائيليـة 
العسـكرية وغـري العسـكرية التـي ُسـجلت خالل 
الفـرتات املاضية بخصـوص اليمن ربطت بشـكل 
واضح «مخاوَف» ومطامَع تل أبيب االسـرتاتيجية، 

بالذريعـة األبـرِز للعـدوان عـىل اليمـن، «مواجهة 
إيـران»، كمـا أن دوَل العـدوان اتـكأت عـىل هـذه 
الذريعة بشـكل واضح لتربيِر إعالن اصطفافها مع 

الكيان الصهيوني. 
ويؤّكـد تقريٌر نرشه «معهُد واشنطن لسياَسات 
الرشق األدنى» األمريكي (تناولته صحيفُة املسرية 
يف العدد السـابق) هـذه الحقيقَة أَيْـضـاً، إذ يضُع 
التقريـَر املخاِطَر املتزايدَة عـىل «أمن إرسائيل» من 
جهة اليمن، عـىل رأس قائمة التداعيات التي يدعو 
الواليات املتحدة إىل التَحّرك بشـكل عاجل الحتوائها 
عسكريٍّا وأمنيٍّا وسياسيٍّا، بعيًدا عن دور «الوسيط» 

الذي تحاوُل أن تمثَله. 
بالتـايل، ووفقـاً للمشـهد الرئييس الذي ترُسـُمه 
واألمريكيـة  اإلرسائيليـة  والتقاريـُر  الترصيحـاُت 
والكثـري مـن الحقائـق حـول األهـداف الرئيسـية 
للعـدوان، يعـرب األمريكيـون والصهاينـة اليوَم عن 
حقيقِة كونهم طرفاً يف هذه املعركة؛ لسـبب بسيط 
وهو أن «الواجهة العربية» التي حاولوا إدارة العدوان 
الظهـوَر مـن وراءها قد سـقطت، وكان مـن أَهـمِّ 
أسـباب هذا السـقوط هو تمكُُّن اليمـن من تطويِر 
قدراٍت عسـكرية مدهشـة، ولهذا يأتي الحديث عن 
هذه القدرات دائماً يف ُكـلِّ مناسـبة يتم التعبريُ فيها 

عن «القلق» مما آلت إليه األوضاُع يف اليمن. 
وبالحديِث عن ذلك، يُشـاُر إىل أن القواِت املسلحَة 
اليمنيَة كانت قد كشـفت قبل أسـابيَع عن أسلحٍة 
جديـدٍة متطـورٍة، بعُضهـا يصُل مـداه إىل األرايض 
الفلسـطينية املحتّلـة ويتجاوزهـا، وهـو أمـٌر بدا 
بوضـوٍح أن صنعـاء حرصت عىل كشـفه لتوجيِه 
رسـالٍة واضحـٍة للعـدوِّ الصهيونـي، وللتأكيد عىل 
َهه قائُد الثورة، السيد عبد  ِجدية تحذيٍر سـابٍق وجَّ
امللك بدر الدين الحوثي، حول استعداد اليمن لرضب 
أهـداٍف حساسـٍة للعـدّو اإلرسائيـيل، وقـد أوضح 
متحدُث جيش االحتالل يف مقابلة مع جريدة إيالف 
السـعوديّة أن هـذا األمَر بـات «متوقعـاً»، وهو ما 

أّكـده أَيْـضاً تقريُر معهِد واشنطن األخري. 

تقارير

أسطظ سظ اطاقك ذائرات تةّسسغئ جثغثة تساسُثه سطى تتثغث أعثاف لطعةعم شغ الغمظ 

جغح السثّو الخعغعظغ غآّضـث تظفغَث طعام سثائغئ يف أجعاء الغمظ

اإلخقح» غساشغث باإلطارات إلظصاذه يف طأرب!

 : طاابسات
عىل الرغم من الِخالفات الكبرية بني اإلمارات 
ومـا يسـمى «حـزب اإلصـالح» املسـيطر عىل 
حكومـة املرتِزقة، ال يمانُع األخريُ اللجوَء إىل أبو 
ظبي؛ إلنقاذه من خسـارة وشيكة يف محافظة 
ـَه لحسـِم  مـأرب، التي أعلنـت صنعـاء التوجُّ
ُ بوضوح عن تفاقم  معركتهـا، األمر الذي يَُعـربِّ

مأزق مرتِزقة اإلصالح يف مأرب. 
وأعلنـت حكومُة الفاّر هـادي، أمس االثنني، 
أن وزيـَر خارجيتهـا املرتِزق، أحمـد عوض بن 
مبارك، التقى بالسـفري اإلماراتي سالم الغفيل؛ 
ملناقشـة تطـورات الوضع يف مـأرب، يف خطوة 
اعتربهـا معظـُم املراقبـني محاولـَة اسـتغاثة 

باإلمارات. 

وكان مرتِزقة ما يسـمى «حزب اإلصالح» قد 
اشـتكوا عدة مرات خالل الفرتة املاضية من أن 
املليشـيات التابعة لإلمارات يف السـاحل الغربي 
بقيادة املرتـِزق طارق عفـاش، ترُفُض تحريَك 
جبهة السـاحل «لتخفيف الضغط عن مأرب»، 
فيما ردت هذه املليشيات بإعالن إرسال «قافلة 

دعم» ملقاتيل اإلصالح. 
وَخـاَض «اإلصـالح» طيلَة الفـرتات املاضية 
رصاعاً َكبرياً وواسـعاً مع اإلمـارات التي قامت 
بطرِده من محافظة عدن، وشـنت غاراٍت عىل 
قواته عندما حاول العـودة إليها، ما أوقع عدداً 
َكبـرياً من القتىل والجرحـى يف صفوفه، كما ما 
زال يخوض مواجهاٍت وصدامات مسـتمّرة مع 
املليشـيات التابعة لإلمـارات يف مختلف املناطق 

واملحافظات املحتّلة. 

ولـم تكن مـأرُب خـارج ميدان هـذا الرصاع، 
َحيُث اصطدم اإلصالُح باملرتِزق صغري بن عزيز، 
رئيس ما تسـمى هيئة أركان الفاّر هادي، وهو 
محسـوب عـىل اإلمـارات، وقـد اتهمـه مرتِزقُة 
اإلصالح بالتسبب يف خسائر ميدانية يف الجبهات. 
َج مؤّخـراً وبشـكل  وكان «اإلصـالح» قـد َروَّ
ٍل تركي ينقذُه من خسارة معركة  واسـع لتدخُّ
مـأرب، يف ظل تصاُعِد خسـائره، مع اسـتمرار 
اقرتاب قـوات الجيش واللجان مـن املدينة، من 

عدة جهات. 
وقـد حاولـت الواليـات املتحـدة وبريطانيـا 
واألمم املتحدة وعدٌد من الدول الحليفة للعدوان، 
توجيـَه ضغـوٍط عىل صنعـاء؛ إليقـاف معركة 
مـأرب؛ ِمن أجـِل إنقاذ مرتِزقـة اإلصالح، إال أن 

ذلك لم يفلح. 

وزغر الثارجغئ: الظزام 
السسعدّي غاساوُن جرغًا 

طع إجرائغض؛ بَعثِف 
السغطرة سطى الئتر 

افتمر 
 : خظساء

أّكـد وزيـُر الخارجية، هشـام رشف، أن ترصيحات 
وزيـر الخارجية السـعودّي، فيصل بن فرحان، بشـأن 
آفاق السـالم يف منطقة الجزيرة والخليج ليسـت سوى 
منـاورٍة فاشـلة وتزويـٍر للحقائق للتربيـر ألي تطبيع 

قادم مع كيان العدّو. 
وقال الوزير رشف خالل لقائه، يوم أمس، بالسـفري 
اإليراني بصنعاء حسـن إيرلو: إن الرياَض تملك تعاونًا 
عسـكريٍّا رسيٍّا مـع «تل أبيـب»، هدُفه إيجـاُد تحالف 

عسكري للسيطرة عىل البحر األحمر وبحر العرب. 
من جهته، أّكـد السـفري اإليرانـي إيرلو حرص بالده 
«عـىل تطويِر العالقـات وتقديـم الدعم لليمـن، وأنهم 
مسـتمّرّون يف بذل املسـاعي؛ ِمـن أجِل إنهـاِء العدوان 
العسكري ورفِع الحصار الشامل املفروض عىل اليمن». 
وأَشـاَر إيرلـو إىل أن إيـران تسـعى إلزالـة أيِّ توتـر 
يف املنطقـة، ومـن هذا املنطلـق أطلقت مبـادرة هرمز 

للسالم». 
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ظحطان غآّضـث سمطغئ الاختغح والاتثغث شغ إغخال الجضاة لمساتصغعا

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل 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 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : خظساء
أّكـد رئيس الهيئة العامة للزكاة، الشـيخ 
شمسـان أبو نشـطان، عىل أهميّة مرشوع 
(تحديث بيانات اللجان املجتمعية وتصحيح 
قاعدة بيانات الفقراء واملسـاكني) يف إيصال 
الزكاة ملستحقيها، والتخفيف من معاناتهم، 
التـي  الصعبـة  الظـروف  ظـل  يف  ـًة  َخاصَّ
يعيشونها جراء استمرار العدوان والحصار. 

جاء ذلك خالل تدشنِي مكتب هيئة الزكاة 
بمحافظة مأرب للمرشوع، أمس االثنني. 

وأوضـح أبو نشـطان أن عمليـَة تحديث 
وتصحيـح البيانـات مبنيـٌة عـىل عـدد من 
املعايـري والرشوط الكفيلـة بتنقيح الحاالت 
املسـتحقة للزكاة فعلياً، واسـتبعاد الحاالت 
الغري مستحقة، ُمشرياً إىل أن يشمَل تصحيُح 
وتحديُث البيانـات يف مختلف املحافظات وال 

يقترص عىل محافظة بعينها. 
ِمن َجاِنِبِه، أشـاد عضو مجلس الشورى، 

محمد عـيل طعيمان، بتوجيهات قائد الثورة 
والقيـادة السياسـية وجهـود قيـادة هيئة 
الزكاة ودورهم العظيم يف إحياء الركن الثالث 
من أركان اإلسالم الذي كان قد اختفى خالل 
األنظمة السـابقة ولم يكن له أثر عىل الواقع 

سوى اسمه. 
وقـال: «إن االهتماَم بالـزكاة ورصَفها يف 
مصارفهـا الرشعية سـيحل مشـاكل كثرية 
يف املجتمـع اليمني وسـتعود لليمـن بالخري 
والربكـة واالسـتغناء عن املنظمـات الدولية 
وغريهـا»، الفتـاً إىل أهميِّة مـرشوع تحديث 
البيانـات يف التخفيـف مـن معانـاة الفقراء 
واملسـاكني ُخُصوصـاً يف ظل الظـروف التي 

يعيشها أبناء الشعب اليمني. 
من جهته، ثّمن وكيُل أول محافظة مأرب، 
محمد علـوان، ما تقوُم به هيئـة الزكاة من 
إنجازاٍت ومشـاريَع عمالقة يلمسها املواطن 
وكل مسـتحقي الزكاة رغم حداثة نشـأتها 

والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. 

قيـادة  حـرَص  علـوان  الوكيـُل  وأّكــد 
املحافظة عىل مسـاندة جهود الهيئة العامة 
للـزكاة واللجان املجتمعيـة إلنجاح مرشوع 
تحديـث بيانـات اللجان والفقـراء ومختلف 
إىل  الـزكاة  إيصـال  أجـِل  ِمـن  املشـاريع؛ 
مسـتحقيها الفعليني ورصفها يف مصارفها 

الرشعية. 
بـدوره، أّكــد مديـر فـرع هيئة الـزكاة 
بمحافظة مأرب، صالح السقاف، العمَل بكل 
إخالٍص مع لجاِن التحّقق لتصحيح البيانات 
ة باللجان املجتمعية أَو قاعدة  سـواء الَخاصَّ
بيانات الفقراء واملساكني يف مختلف مديريات 
املحافظة وفقاً للمواصفات الرشعية، ُمشرياً 
إىل رضورة تكاتـف الجميع يف مسـاندة فرع 
هيئة الزكاة إلنجاح املرشوع؛ كونه مسؤوليَة 

الجميع أمام الله. 
تخلل التدشـنَي فالٌش وثائقيٌّ اسـتعرض 
إنجازات ومشـاريع الهيئـة العامة للزكاة يف 
املصارف الثمانية خالل عامني من إنشائها. 

الجضاة تثّحـظ طحروَع تتثغث وتختغح بغاظات الطةان 
املةامسغئ والفصراء واملساضني بمتاشزئ طأرب

خظساء تتادُظ الطصاَء 
الاحاوري لطاعسغئ باجاثثام 

املئغثات واآلشات الظئاتغئ

 : خظساء
ُعقد بصنعاَء، أمس االثنني، اللقاُء التشاوريُّ لتجار املواد الزراعية ومبيدات اآلفات النباتية، للتوعية 

باالستخدام اآلمن للمبيدات، نظمته النقابة العامة لتجار املواد الزراعية. 
ويف اللقاء الذي شـارك فيه عدد من أعضاء ومنتسبي النقابة وتجار املواد الزراعية ومبيدات اآلفات 
النباتية، أشـار املدير التنفيذي للنقابة، صدام حسن، إىل أهميّة املخصبات الزراعية لتحسني اإلنتاجية 

ومكافحة اآلفات النباتية. 
ولفـت إىل أهميِّة تعزيِز جوانِب اإلرشـاد الزراعي، مبينًا أن النقابة تسـعى لتنفيذ أنشـطة وبرامج 

لتنمية الوعي يف أوساط املزارعني برضورة االستخدام اآلمن والسليم ملبيدات اآلفات النباتية. 
ودعا املديُر التنفيذي للنقابة إىل تكاتف الجهود لتقديم التسهيالت للمزارعني بما يساعد عىل الوصول 

ة يف ظل الظروف التي يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار.  إىل تنمية زراعية شاملة، َخاصَّ
وأّكــد بياٌن صادٌر عن اللقاء التشـاوري أهميَّة دور القطـاع الزراعي يف تحقيق التنمية، ما يتطلب 

وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة. 
وأّكـد املشاركون يف اللقاء املساهمَة يف تنمية القطاع الزراعي من خالل توفري واسترياد أفضل املواد 

واملدخالت الزراعية. 
وطالبوا بتفعيل دور اإلرشاد الزراعي وتوعية املزارعني بطرق وآليات االستخدام اآلمن ملبيدات اآلفات 
النباتية، مشّددين عىل رضورة تكاتف الجهود لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق االكتفاء الذاتي، وفقاً 
للرؤيـة الوطنيـة لبناء الدولة املدنية الحديثة وتوّجـه الدولة نحو تفعيـل الجبهة الزراعية التي ال تقلُّ 

شأناً عن الجبهة العسكرية. 

طعصع أطرغضغ غاعط اقتاقَل اإلطاراتغ بمتاولئ 
ئ تفضغك الغمظ لخالح طحارغسه الَثاخَّ

الصداء غعاخُض الظزَر يف صدغئ املعاذظ افبارة 
ضث الختئ الساملغئ

 : طاابسات
أّكــد موقـٌع صحفي أمريكـي، أمـس االثنـني، أن االحتالَل 
اإلماراتـي يقـوُد مؤامـرًة خبيثًة لتفكيـك اليمن ضمـَن عدوانه 

املستمّر عىل البالد منذ ستة أعوام. 
وأوضح موقع «املونيتور» أن االحتالل السعودّي شعر مؤّخراً 
بالخيانـة من طعـن أبو ظبي يف الظهر له وهـي ترشُع يف تنفيِذ 
ة يف اليمن، مبينًا أن لـدى اإلمارات طموحاٍت  مشـاريعها الَخاصَّ
سياسـيًة وجيوسياسـيًة يف اليمن، ومن هنا جاءت مسـاعيها 

لتقسيِم البلد ودعم امليليشيا التابعة لها باملال والسالح. 
وأَشاَر املوقع األمريكي إىل دعِم االحتالل اإلماراتي مليليشيا ما 
يسـمى املجلس االنتقايل الذي يسـيطُر عىل كثرٍي من املحافظات 
الجنوبيـة، موضًحـا أن جزيرَة سـقطرى وميناء عـدن أصبحا 
تحـت سـيطرتها، كمـا نّوه بسـيطرة أبـو ظبي عىل السـاحل 
اليمني الغربي الذي يقف عمالؤها ُحرَّاسـاً لـه باب املندب، أحد 

أَهـمِّ ممرات الشـحن يف العالم، مما يمنحها منصة انطالق عرب 
القرن اإلفريقي، الفتاً إىل أن الخائَن طارق عّفاش، وكيَل االحتالل 
اإلماراتي يف الساحل الغربي، قام األسبوع املايض، بفصل مدينة 

املخاء عن محافظة تعز. 
وبنّي موقـع املونيتور أن االحتـالل اإلماراتـي يواصل إحداَث 
الفوىض يف اليمن وإقامته ُسـُجونًا رسيًة تحـَت األرض لتعذيب 
اليمنيني املناهضني له، كما أن ِفَرَق املوت املدعومة من أبو ظبي 
تقتُُل شـيوَخ العشـائر وشـخصياٍت قياديًة من حزب اإلصالح 

املحسوب عىل جماعة اإلخوان املسلمني العدّو اللدود لإلمارات. 
ام، قال معهد دويل: إن دولَة اإلمارات تعد سبباً رئيسياً  وقبل أَيـَّ
يف تفكيك اليمن والدفع بتقسيمه عرب حرب الوكالة الذي تخوضه 

يف البالد منذ سنوات. 
وذكر موقع مركـز بروكينغز للسـالم (BROOKINGS)، أنه 
وبعد ست سنوات من الحرب وآالف الصواريخ والقنابل، ومئات 
اآلالف من القتىل، وأسوأ أزمة إنسانية يف العالم، انقسم اليمُن إىل 

ح أن يعود واحداً.  درجة أنه من غري املرجَّ

 : طاابسات
عقَدت محكمُة جنوب غرب العاصمة صنعاء، أمس، جلستَها 
ة يف القضية املرفوعة من املواطن محمود األبارة،  العلنيَة الَخاصَّ
ضـد املدعى عليها منظمة الصحة العامليـة، َحيُث طالب املدعي 
املحكمَة بإلزام املدَعى عليها منظمِة الصحة العاملية تنفيِذ قرار 
لجنـة الجرس الجوي الطبي اإلنسـاني لجميـع املرىض اليمنيني 
ع مـع الصحـة العاملية  للعـالج يف الخـارج وفـق االتّفـاق املوقَّ

واملنظمة املتكلفة بالعالج وعن طريق مطار صنعاء الدويل. 
وقالت مصادر إعالمية: إن منظمَة الصحة العاملية يف صنعاء 
حاولت التنصَل من مسـئوليتها يف مرافعاتها التي تقدمت بها يف 
جلسـة املحاكمة، وذلـك تحت ذريعة أنها منظمـٌة دوليٌة تمتلُك 

حصانًة دبلوماسيًة، وال تخضُع لقوانني البالد التي تعمل فيها. 

وتحـاول املنظمُة العامليـة للصحة أن تتملَّـَص من تعهداتها 
والتزاماتهـا مـن الواجبـات واملسـاعدات اإلنسـانية امللتزمـة 
بتنفيذها تحت ذرائـع الحصانة وغريها من القفازات املطاطية 

للتهرب من املحاكمة. 
وقّررت املحكمُة يف ختاِم جلستها تأجيل القضية إىل ٢٥ مايو 
القادم لالسـتماع لـردود املنظمة التي الزمت بها خالل جلسـة 

املداولة الثانية التي عقدتها املحكمة. 
الجديـُر بالذكـر أن محكمـَة جنوب غـرب األمانـة بصنعاء 
اسـتدعت ممثَل منظمة الصحة العامليـة باليمن للمثول أمامها 
يوم األحـد، ٢٠٢١/٣/٢١ إثر رفع األبـارة دعوًة قضائيًة ضدها 
بعد وفاة ابنه شوقي األبارة املنتِظر للعالج يف الخارج عرب الجرس 
الجوي الطبي اإلنسـاني الذي كان قد أقرته األمُم املتحدة ممثلًة 

بمنظمة الصحة العاملية يف يونيو ٢٠١٩م. 
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 : طتمث الضاطض
العـدوان  مرتِزقـة  جرائـُم  تتعاظـُم 
األمريكي السعودّي يف مأرب، كاالختطافات 
والتعذيـب لـألرسى ونهب املسـافرين من 
مات  الطرقات، لتكون آخرها تحويل ُمَخيـَّ
النازحـني إىل ثكنـات عسـكرية واالحتماء 

بهم كدروٍع برشية. 
امَلَشـاِهُد التي بثت قناة املسـرية مؤّخراً 
ال تـزاُل عالقـًة يف أذهـان اليمنيـني، إذ أن 
اسـتخداَم املدنيني كـدروٍع برشيـة، ومن 
بينهـم النازحون، يعتـرب «جريمَة حرب»، 
ويتنـاىف مـع القوانـني واملواثيـق الدولية، 
كما يتناىف مـع األعراف والعادات والتقاليد 

اليمنية العريقة. 
 ويؤّكــد أحراُر ومشـايُخ مدينة مأرب 
العريقـة بـأن قـوى العـدوان األمريكـي 
عـىل  عمـدوا  قـد  واملرتِزقـة  السـعودّي 
السـنوات السـت املاضيـة عـىل تشـويه 
تاريخهم الحضاري، فهم رجال كرم وعزة 
وشهامة، وال يمكن أن يقبلوا بكل األعمال 
االسـتفزازية التي يتعمد ارتكابها مرتِزقة 

العدوان. 
وال يسـتغرب عضو مجلس الشـورى، 
الشـيخ صالح بن عيل املعـويض، أحد أبرز 
الشخصيات االجتماعية بمأرب، لجوَء قوى 
مات  العـدوان واملرتِزقـة إىل تحويـل ُمَخيـَّ
النازحـني إىل ثكنـات عسـكرية إىل ثكنات 
عسكرية؛ ألَنَّ العدواَن األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي –كمـا يقـول- يهـدُف إىل قتـِل 
ه ال نازحون  اليمنيني بشـكٍل عام، وال يُهمُّ
ويقتلـون  يقصفـون  فهـم  غريهـم،  وال 

مرتِزقتهم وهم يقاتلون إىل صفوفهم!. 
لصحيفـة  املعـويض  الشـيخ  ويقـول 
«املسـرية»: إن هؤالِء مجرمون ومفِلسون 
أن  منهـم  يُسـتبَعُد  وال  األرض،  ومسـوُخ 
مـات النازحـني ويلصقوا  يقصفـوا ُمَخيـَّ
التهمه بالجيش واللجان، ُمشرياً إىل أن من 
يعتـدي ويقصـف ويقتل ويحاِرصُ شـعباً 
بأكمله وملدة سـبع سـنوات ال تتوقُع منه 
إال ارتكاَب أفظع الجرائم كقصِفه للنسـاء 
واألخـرض  والصغـار  والكبـار  واألطفـال 
واليابـس، وهؤالء ال يرُقبُـون يف أحٍد إالٍّ وال 

ًة، وهم سفاحون.  ِذمَّ
ويؤّكــد الشـيخ املعـويض أن تحويـَل 
مـات النازحني إىل ثكنات عسـكرية  ُمَخيـَّ
دليٌل واضٌح وضوَح الشمس عىل هزيمتهم 
اسـتخدام  مـن  هدَفهـم  وأن  وفشـلهم، 
مات كي تكون ورقة أخرية للضغِط  امُلَخيـَّ
عىل الجيـش واللجان لتأخرِي تحرير مدينة 
ومحافظـة مـأرب مـن مرتِزقـة العدوان 
عـىل  إضـايف  دليـل  وكذلـك  وأسـيادهم، 
جرائمهـم وقذارتهم واسـتهتارهم بدماء 

املدنيني، كما هي عادتُهم وديدنُهم. 
ويسـتبرش الشـيخ املعويض باالنتصار 
القـادم قائـالً: «االنتصـارات قادمة بإذن 
الله تعـاىل، ولن ينطيلَ علينـا ُكـلُّ مكرهم 
وحيلهـم وخداعهم، ونحذرهـم ونحملهم 
مـن ارتـكاب مجـازر  املسـؤولية  كامـل 
مـات النازحـني يف محافظة مأرب  بُمَخيـَّ
أَو أيـة محافظـة أُخـرى مـن محافظات 

الجمهورية اليمنية». 
مجلـس  عضـو  يؤّكــد  جانبـه،  مـن 
الشـورى، الشـيخ عبدالله مجاهد نمران، 
االجتماعيـة  الشـخصيات  أبـرز  أحـد 
بمحافظة مأرب، أنه لم يتفاجأ بما يتعلق 
يف اسـتخدام املرتِزقـة يف محافظـة مأرب 
للنازحـني كـدروٍع برشيـة؛ ألَنَّ العـدواَن 
ومرتِزقتَـه –بنظـره- ال توجـُد لديهم قيٌم 
هم الدُم اليمني، وُكلُّ الذي  إنسانية، وال يُهمُّ
هـم هو الحصوُل عـىل املال بأية صفة  يُهمُّ
كانت، واستمرارُهم بالحرب تحَت الوصاية 
األمريكيـة اإلرسائيلية السـعوديّة دون أي 

اعتبـار لديـن أَو وطن أَو مواطـن أَو حتى 
نازح. 

لصحيفـة  حديثـه  يف  نمـران  ويشـري 
«املسرية» إىل أن هؤالِء لو كانت عندهم ذرُة 
إنسـانية ملا اسـتمرَّ القصُف الجويُّ للعام 
السـابع عىل التوايل لبيوت األبرياء وقصف 
النساء واألطفال ويف األعراس ويف مناسبات 
العزاء، الفتـاً إىل أن هذا ليس غريباً عليهم، 
َوهذا خارج عن نطاق اإلنسانية، ولو كانت 
عندهم إراَدة ويريدون الحرب لكانت وجهاً 
لوجه، متسـائالً: ملاذا تسـتخدم املواطنني 
العاديـني كدروع برشية؟ ليجـب بالتأكيد 
عـىل أن هـذا ليس سـوى دليل عىل فشـل 

املرتِزقة الذريع يف املعركة. 

سرصطُئ تترغر طأرب
وعـىل صعيد متصـل، يقـول وكيل أول 
محافظـة مـأرب، الشـيخ محمـد علوان: 
مـات النازحني ثكنات  إن اسـتخدام ُمَخيـَّ
عسكرية وكـدروع برشية هو بَهدِف إعاقة 
تقدم الجيـش والجـان الشـعبيّة لتحرير 
مأرب مـن داعش والقاعدة ومـن املرتِزقة 
وأدوات العدوان، ومن أجل أن يسـتعطفوا 
الـرأَي العام بتحويلها إىل قضية إنسـانية، 
ويتاجرون بدمـاء اليمنيني، كما يتاجرون 
بهذه القضيِة اإلنسـانية؛ ليستعطفوا بها 

املجتمع. 
ويوضـح الشـيخ علـوان يف ترصيح لـ 
«املسـرية» أن قـوى العـدوان ومرتِزقتـه 
وصـل بهـم األمـر إىل االسـتهزاء بـأرواح 
اليمنيـني والـزج بهـم إىل مناطـق النـزاع 
ومنـع النازحـني مـن النـزوح إىل مناطق 
آمنـة، بعكس القيادة السياسـية بصنعاء 
والقيـادة الثوريـة التي قدمـت الكثري من 
اإلمـَدادات للنازحني النتقالهـم إىل مناطق 
آمنة وقدمت استعدادها لتقديم املساعدات 
وايوائهم ومسـاعدتهم، لكن قوى العدوان 

ومرتِزقتـه يمنعونهـم وهو ما شـاهدناه 
عىل املسرية بمشاَهَد واضحة ودليل قاطع 
مات ثكناٍت  أنهم يتخذون من هـذه امُلَخيـَّ
عسـكريًة، كمـا ال نسـتبعُد سـعيَهم إىل 

استهداِف هؤالِء النازحني. 
العـدوان  قـوى  أن  إىل  علـوان  ويشـري 
ومرتِزقتهم يف مأرب يتشدقون باإلنسانية 
وهـم بعيـدون ُكــّل البعد عن اإلنسـانية 
وُمَجــّردون مـن ُكــّل القيم اإلنسـانية، 
ولـو كانت لديهم أية ذرة من اإلنسـانية ملا 
مات النازحني وملا منعوا  تمرتسوا يف ُمَخيـَّ
النازحـني مـن االنتقـال إىل مناطـق آمنة 
وبعيدة عن االشـتباكات، ولو كانت لديهم 
مات  إنسانية ملا اختطفوا النساء من ُمَخيـَّ
النازحـني وارتكبـوا أبشـع الجرائـم بحق 

النساء واألطفال. 
أمـا عضـو مجلس الشـورى، الشـيخ 
عبدالله منصور الرشيف، فيؤّكـد بالقول: 
يف البداية أنا لسُت مع من يتحدث َكثرياً عن 
وجوِد نازحـني مدنيني بما تعنـي الكلمة، 
فهنـاك مقاتلون تابعـون للتجمع اليمني 
لإلصالح جاءوا من مديريات مأرب املحّررة 
ومحافظات أُخرى ومعهم بعُض عوائلهم، 
َحيـُث أن هجرتَهـم إىل مركـز املحافظـة 
باختيارهـم دون إجبـار أَو مضايقـة من 

أحد. 
ويوضـح الشـيخ الرشيـف لصحيفـة 
مات  «املسـرية» أن وضـَع هـؤالء يف ُمَخيـَّ
ابتـزاُز  أولهـا  أسـباٍب،  لعـدة  كنازحـني 
املنظمات اإلنسانية واستخداُمهم كدروع؛ 
لعرقلة تقـدم الجيش واللجان الشـعبيّة، 
ومنـع تطهري وتحريـر محافظـة مأرب، 
مات كان  ُمشـرياً إىل أن وضـَع تلـك امُلَخيـَّ
مدروسـاً بشـكل يؤّكــد النيـة املسـبَقة 
للمدينـة  كحمايـة  ـم  امُلَخيـَّ السـتخدام 
وشـماعة يتعاىل منها رصاُخ دول العدوان 

أمام الرأي العام العاملي. 

نسـبًة  أن  الرشيـف  الشـيخ  ويبـنّي 
مات مـن النازحني  بسـيطًة يف تلـك امُلَخيـَّ
غري املسيَّسـني ذهبوا بعوائلهـم بعيًدا عن 
ـم منذ بداية احتـدام املعارك، وحتى  امُلَخيـَّ
عنـارص اإلصـالح ال أظـن أن يُبُْقـوا عـىل 
م التي تقرتُب منه املعارك،  عوائلهم يف امُلَخيـَّ
باسـتثناء عدد من األفراد كمادة إعالمية، 
مؤّكـداً أن املساحاِت اآلمنَة كثرية، وبالتايل 
كان األحـرى بـدول العـدوان ومرتِزقتهم 
واملنظمات اإلنسـانية ترتيُب مـكان بديل 
وآمن بعيًدا عن املواجهات لهؤالء النازحني، 
هم الجانُب اإلنسـاني واملعاناُة  إن كان يُهمُّ

التي يثريونها ويتشدَّقون بها. 
ويزيد الرشيـف بقوله: ومن ُهنا يتضُح 
مات النازحني كثكناٍت  أن اسـتخداَم ُمَخيـَّ
عسكريٍة كان أمراً متوقعاً، بل وقد يذهبون 
إىل أبعـِد مـن ذلك، فـال نسـتبعُد ارتكابَهم 
جريمـًة يف َحقِّ املدنيـني ليلصقوها بقواِت 
الجيِش واللجاِن الشعبيّة، ُمشرياً إىل أن من 
ارتَكَب مئاِت املجازر بحق النساء واألطفال 
من أبناء شـعبنا خالل ٦ أعـوام لن يتورَع 
يف ارتكاِب أية جريمة؛ لتوظيِفها سياسيٍّا، 
بالهزيمـة،  يشـُعرون  وهـم  ُخُصوصـاً 
ٍة لتُنِجيَه ويثريَ بها  كالغريِق يبحُث عن ِقشَّ

الرأَي العام املحيل والدويل. 
ويتطرق الشيخ الرشيف إىل أن املجتمَع 
أمريـكا أُوُروبا ومنظمة  الدويل وُخُصوصاً 
م  األمـم املتحـدة التـي جعلـت مـن ُمَخيـَّ
النازحني قميَص عثمان وهم املشـاركون 
يف العـدوان عىل اليمن مـن البداية العدوان 
وإن لم يعرتفوا بذلك، منوًِّها إىل أن اليمنيني 
يعرفون ُغرماَءهم بغضِّ النظر عن تفاوت 
درجات التـورط، وهدُفهم من تلك الضجة 
معروٌف هو توقيُف وعرقلُة التقدم للجيش 
واللجان من تحريـر مدينة مأرب، ولكن ال 
يجُب االنتبـاُه لرغباتهم، فهـم أوالً وأخريًا 
أعـداٌء، ومدينـة مـأرب سـوف تتحـّرر يف 

القريب العاجل بعون الله، ُمَطْمِئناً الجميع 
بأن الجيَش واللجان الشـعبيّة أحرُص عىل 
سـالمة املواطن اليمني أينما كان نازحاً أَو 

مستقراً. 

تعظغٌش رخغص
مجلـس  عضـو  يؤّكــد  جانبـه،  مـن 
الشـورى، الشـيخ محمـد بـن طعيمـان 
الجهمـي، أن اسـتخداَم النازحـني كدروٍع 
برشية عىل أسوار محافظة مأرب كوسيلة 
ضغط، وتعريضهم للخطر من قبل العدوان 
ومرتِزقتهم أُسلُـوٌب وقٌح ونازيٌّ وإرهابيٌّ 
ورخيـٌص وُمَجـرٌَّد من ُكــلِّ القيم والدين 
واألخـالق، وبعيـٌد عن ُكــّل ما يُنَسـُب إىل 

اإلنسانية بصلة. 
ويضيـُف الشـيخ طعيمـان يف حديثـه 
لصحيفة «املسـرية» بالقول: ما شاهدناه 
وشـعبُنا عربَ املشـاهد التـي ُعرضت عىل 
قناة املسـرية مـن جريمٍة مشـهودٍة بحق 
ِمهم إىل معسـكٍر  النازحـني وتحويِل ُمَخيـَّ
للجميـع  يكشـُف  قتاليـٍة  وتحصينـاٍت 
وللرأي العام التوظيَف الرخيَص لإلنسانية 
ألغـراض عسـكرية واسـتغاللهم كورقة 
ضغـط إعالمياً وحقوقياً؛ لالسـتقواء عىل 
الداخـل باملجتمـع الـدويل واألمـم املتحدة 
والرأي واإلعالم العاملي، وذلك لوقف تحريِر 
مأرب تحـَت زيف وتضليـل وهمي، ييسء 
مصداقيتهـا،  مـن  ويجردهـا  لإلنسـانية 
ويعّرض األبرياء للخطر، نتيجة أُسـلُـوب 

املرتِزقة القبيح. 
هـذا  أن  طعيمـان  الشـيخ  ويضيـُف 
األُسـلُـوَب الَفجَّ يكشف للرأي العام حجَم 
الهزيمـة التـي ُمِنيَت بها قـوى العدوان يف 
محافظة مأرب، ويرفع الحرَج عن سيطرة 
صنعـاء ويزيد من عزم قواتها نحو تحرير 
ما تبقى من مأرب بكل ما اسـتطاعوا من 

قوة. 

استطالع

طأرب سطى طحارف اظاخار ضئري وتتعغض طثغَّـمات الظازتني لبضظات 
سسضرغئ دلغُض ضسش وشحض لصعى السثوان واملرتجصئ

سثد طظ طحاغت وأسغان طتاشزئ طأرب لختغفئ «المسغرة»:
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يخضع الطفل محمد حسن املقبيل البالغ 
(١٢) عاماً للغسـيل الكلوي يف مستشـفى 
الجمهوري منذ ثالثة أعوام، ويقول ومالمح 
التعـب ظاهـرة عـىل وجهـه إن تداعيـات 
العدوان املتواصل عىل اليمن للعام السـابع 
عىل التوايل أرهقته َكثرياً، ُمشرياً إىل أنه وعىل 
مدى ٣ أعوام والسـموم تمأل أحشاءه، آمالً 
أن يأتي اليوم الذي يتمّكُن فيه من الخضوِع 
لجلسات غسيل كاملة كغريه من األمراض 

يف مختلف دول العالم. 
ويشـري الطفـل املقبـيل إىل أن العـدوان 
الجائـر  السـعودي  األمريكـي  والحصـار 
ضاعـف معاناة مـرىض الفشـل الكلوي يف 

اليمن، َحيُث يعانون من ارتفاع أسـعار 
املواصـالت ونقـص املحاليـل واألدوية؛ 
ولهذا َفـإنَّه يناشد األمم املتحدة ومنظمة 
بمسـؤولياتهم  للقيام  العامليـة  الصحة 
وتحييـد الجانب اإلنسـاني عـن الرصاع 

العسكري والسيايس القائم. 
املعاناة ال تقتـرص عىل الطفل املقبيل، 
وإنما تشمل ُكـّل مرىض الفشل الكلوي 
يف اليمن، الذين يحلمون برصخة تصل إىل 
أرجاء العالـم، لعل الضمري الدويل يلتفت 

إىل معاناتهم البائسة. 
إسـماعيل  محمـد  املواطـن  ويقـول 
املرونـي، أحـد مـرىض الفشـل الكلوي 
بمستشـفى الجمهـوري، إنـه وزمالءه 
املـرىض يعانـون مـن نقـص األدويـة 
واملحاليـل واملعـدات الالزمة للغسـيل 

الكلوي وإن احتجاز املشـتقات النفطية 
فاقم من معاناة املرىض، وذلك من ناحية 
األجهـزة املسـتخدمة للغسـيل الكلـوي 
وكذلك املواصالت، ُمشرياً إىل أن املنظمات 
الدولية كمنظمة الصحة العاملية ال تقوم 
بكامل واجبها تجاه املرىض وأنها ال تقدم 

سوى اليشء اليسري للمرىض. 
وينظر املواطن املروني مثل بقية مرىض 
الفشـل الكلـوي إىل املنظمـات الدوليـة؛ 
باعتبَـار أنهـا ال تنظـر إليهـم «كبرش»، 
مطالبـاً تلـك املنظمـات بالتعامل معهم 
من منظور إنسـاني وليس عدائي؛ ألَنَّهم 
يموتون وال أحد يشعر بهم، ويعانون من 
املرض، مؤّكــداً بقولـه: «الحصار فاقم 

من معاناتنا وهـو يقيض عىل ما تبقى من 
أعمارنا». 

ويواصل املروني حديثه قائالً: «عىل الرغم 
من معاناتنا وجراحنا إال أننا ال نزال صامدين 
لـني يف الله تعاىل ورجـال الرجال بأن  ومؤمِّ
يحّققـوا لنا النَرص، أما بالنسـبة لنا فنحن 
عىل فراش املرض صابرون وصامدون حتى 

يُمنَّ اللُه تعاىل علينا بالنرص املبني». 

طعٌت بطغء
الوضع يف املستشـفيات هـو اآلخر معقد 
ومـزٍر، فالكادر الصحي يواجـه الكثري من 
الصعوبـات واملشـاكل يف تقديـم الرعايـة 

والعناية الصحية ملرىض الفشل الكلوي. 
وتقول رئيسة قسم مركز الغسيل الكلوي 

بمستشفى الجمهوري بصنعاء، الدكتورة 
هدى الحربي إنها وكافـة الكادر الصحي 
يعملـون مـا بوسـعهم لخدمـة مـرىض 
الفشـل الكلـوي وإنهم يعتـربون املرىض 
كأرسهم، موضحة أن ما يقوم به العدوان 
مـن احتجاز لسـفن املشـتقات النفطية 
يعد كارثة إنسـانية عىل القطاع الصحي، 
وباألخـص عـىل مراكز الغسـيل الكلوي، 
موضحـة أن احتجـاز سـفن املشـتقات 
النفطيـة أَدَّى إىل ارتفـاع املواصـالت عىل 
مرىض الغسـيل الكلوي، األمر الذي يجعل 
بعض املرتّددين عىل مراكز الغسيل الكلوي 
يتأخـرون عـن الغسـيل أَو يتغيبون عن 
املركز، وبالتـايل يتضاعف حجـم املعاناة 

عليهم. 
وتشري الحربي إىل أن انقطاع املشتقات 
النفطيـة عن مراكز الغسـيل الكلـوي أَدَّى 
إىل العمل املرتّدد واملتقطع ألجهزة الغسـيل 
الكلـوي، األمر الذي يـؤدي إىل نتيجة رديئة 
ملرىض الغسيل الكلوي، وذلك بَسبِب انقطاع 
املتكـّرر لألجهـزة، الفتـة إىل أنه وبحسـب 
ا َفـإنَّ مرىض  املتعـارف عليه علميٍّا وعامليّـٍ
الغسـيل الكلـوي ال بد من أن يأخـذوا ثالَث 
غسـالت يف األسـبوع، لكن َونظراً للحصار 
والعدوان القائم عىل البلد حّددوا غسلتني يف 
األسبوع لكل مريض وأن املرىض ال يحظون 
خالل غسيلهم بالوقت الكايف نظراً الزدحام 

عدد املرىض. 
وتناشـد الحـربي األمـم املتحـدة القياَم 
بمسؤوليتها والضغط عىل تحالف العدوان 

المرضى غحضعن طظ ظصص المتالغض واظسثام بسخ افدوغئ وظصص الفارة الجطظغئ لطشسغض شغ افجئعع

التخار افطرغضغ السسعدي غفاك بمرضى الفحض الضطعي!

  طسآول صسط الشسغض 
الضطعي بعزارة الختئ: 
سثم تعشر صطع الشغار 
وطظع السثوان إدَخالعا 

إلى الغمظ َأدَّى إلى خروج 
أضبر طظ 120 جعاز 

غسغض شحض ضطعي سظ 
الثثطئ

  الثضاعر التئحغ: 
السثوان والتخار تسئئا 
شغ تعصش بسخ طراضج 

الشسغض الضطعي شغ 
بسخ المتاشزات، طا 
َأدَّى إلى تجاغث اإلصئال 

واقزدتام سطى طراضج 
الشسغض بخظساء

صعى السثوان اجاعثشئ بسخ طراضج الشسغض الضطعي شغ طتاشزاغ تّةـئ وتسج واتاةجت طساطجطات الشسغض شغ طغظاء التثغثة
خقل السام الماضغ تعشغ 736 طرغدًا غساظعن طظ الفحض الضطعي شغ سثة طتاشزات غمظغئ جراء التخار
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والسـماح  اإلنسـاني  الجانـب  لتحييـد 
للمشـتقات النفطيـة وكذا توفـري مختلف 
املحاليل واملستلزمات الطبية الالزمة ملراكز 

الغسيل الكلوي. 

طساظاٌة ظفسغئ طاجاغثة
ويف زيارة ميدانية ملركز الغسـيل الكلوي 
صحيفـة  التقـت  الثـورة،  بمستشـفى 
«املسـرية» برشـاد التويتـي، أحـد مصابي 
الفشـل الكلـوي، والـذي أّكــد أنـه يعاني 
مـن رداءة أجهـزة الغسـيل الكلـوي، وكذا 
انعدام إبر الـدم واإلبر الحديدية وكذا نقص 

الفلرتات. 
ويحكـي أنه وزمـالءه يعانون من نقص 
الفرتة الزمنية للغسـيل، َحيُث أن سـاعتني 
مبينًـا  تكفـي،  ال  األسـبوع  يف  ويومـني 
معاناتهم جـراء انقطاع املرتبـات وارتفاع 

أسـعار املواصالت والتي سـببها العدوان 
والحصار عىل البلد. 

ويناشد التويتي األمم املتحدة ومجلس 
األمن الـدويل بالضغط عـىل دول العدوان 
لرفـع الحصار عـىل املشـتقات النفطية 
وكذا إلزام منظمة الصحة العاملية للقيام 
بمسؤوليتها أمام مرىض الفشل الكلوي، 
بحكومـة  الصحـة  وزارة  يناشـد  كمـا 
ببـذل املزيد من الجهـود وتوفري ما أمكن 
لخدمة مرىض الفشـل الكلوي وتخفيف 

معاناتهم. 
قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة 

العام بصنعاء هو اآلخر يشكو من مشاكل 
جمـة جـراء اسـتمرار العـدوان والحصار 
األمريكي السعودي عىل بالدنا، والذي تسبب 

لهم بالكثري من املشاكل. 
ويقـول الدكتـور صقـر الحبـيش، أحـد 
مسؤويل قسـم الغسيل الكلوي بمستشفى 
الثورة: إن العدوان والحصار أثر عىل أقسام 
الغسـيل الكلـوي وإن حصار العـدوان أثّر 
نفسـياً ومادياً عىل مرىض الفشل الكلوي، 
ُمضيفاً أن العدوان والحصار تسببا يف نقص 
األدوية واملستلزمات الطبية الالزمة ملرىض 
الفشـل الكلـوي وأنـه أَدَّى إىل توقف بعض 
املراكز الغسـيل بمختلف املحافظات، األمر 
الذي دفع بالكثري من مرىض الفشل الكلوي 
إىل تكبُّد معاناة السـفر إىل العاصمة لتلقي 
الغسـيل، وأدى ذلـك إىل تزاحـم وتزايد عدد 
املرىض بمركز الغسـيل، كمـا أَدَّى إىل تقليل 

الفرتة الزمنية والوقت املحّدد للغسل. 
ويؤّكــد الدكتـور الحبـيش أن الحصـار 
األمريكـي أَدَّى إىل نقـص املحاليـل وبعض 
األدويـة، األمر الذي زاد مـن معاناة املرىض 

وجعل البعَض منهم يدخل يف حالة حرجة، 
منوًِّها إىل أن هناك عدداً من املرىض توفوا يف 
منازلهم؛ ألَنَّهم عجزوا عن توفري مواصالت 
الالزمة النتقالهم إىل مركز الغسـيل الكلوي 
وإجـراء الغسـيل، مشـري إىل أن عـدم قيام 
املنظمات الصحية الدولية بمسؤوليتها أَدَّى 
لتحمل القسـم أعباء العالجات عىل مرىض 

الفشل الكلوي.
 

وشغاٌت باملؤات 
وإزاء هـذا الحصـار املتزايد عىل الشـعب 
اليمنـي من قبـل األمريكيني والسـعوديني 
َفـإنَّ معدل الوفيات ملرىض الفشـل الكلوي 

يف تزايد، كما أن املعاناة كذلك تتزايد. 
ويؤّكـد مسؤول الغسـيل الكلوي بوزارة 
أن  األبيـض،  محمـد  الدكتـور  الصحـة، 
االستهداف املمنهج للقطاع الصحي من قبل 
تحالف الرش لم تسـلم منه مراكز الغسـيل 
الكلـوي ومـرىض الغسـيل، ُمشـرياً إىل أن 
العدوان أقدم عىل اسـتهداف وتدمري مراكز 
الغسـيل الكلـوي يف حـرض َوكذلـك مركز 
اليمـن الـدويل بتعـز، وأن الحصـار الخانق 

عـىل املشـتقات النفطيـة أَدَّى إىل زيـاده 
العبء عىل مراكز الغسيل وأن ُكـّل مراكز 
الغسيل الكلوي مهّددة بالتوقف عن أداء 

الخدمات. 
ويشـري الدكتور األبيض إىل أن العدواَن 
عمل عىل احتجاِز مسـتلزماِت الغسـيل 
الكلوي يف ميناء الحديدة ألكثَر من سبعة 
أشـهر والتي كانـت يف طريِقها إىل مراكز 
الغسيل بصعدَة وغريها من املحافظات، 
األمر الذي زاد من معاناة مرىض الفشـل 

الكلوي. 
ويقـول األبيـض يف ترصيحـه لصحيفة 
ألجهـزة  الصيانـة  انعـدام  إن  «املسـرية»: 
الغسـيل الكلوي وَعـدم توفر قطـع الغيار 
داخـل الوطن ورضورة طلبهـا من الخارج 
أَدَّى إىل خـروج أكثـر مـن ١٢٠ جهـازاً عن 
الخدمة، معتربًا استمراَر الحصار األمريكي 
كارثٌة إنسانيٌة؛ وذلك كون الحصار يسهم يف 
إيقاف مراكز الغسـيل يف الوقت الذي ترتفع 

فيه الحاالت املرضية. 
الحصـار  أن  األبيـض  الدكتـور  ويـرى 
األمريكـي أَدَّى إىل ُشـحٍة يف توفـري األدوية 
الفشـل  ملـرىض  واألََساسـية  الرضوريـة 
الكلـوي، مثـل الهيباريـن واالريثروبيوتني 
التي تعترب أََساسـية للمرىض بشكل يومي، 
موضًحـا أن قلـَة مراكـز الغسـيل الكلوي 
وكثرة الحاالت املرضية أَدَّى إىل تدني الغسلة 
املعياريـة للمـرىض، بمعنـى أن املفـرتض 
بأن املريض يغسـل ثالث إىل أربع جلسـات 
يف األسـبوع وكل جلسـة ال تقـل عـن أربع 

ساعات. 

ويشري الدكتور األبيض إىل أن توافد األعداد 
الكبرية مـن مرىض الفشـل الكلـوي وقلة 
الطاقة االسـتيعابية جعلت اإلدارَة تخّفض 
من عدد جلسات الغسيل وكذا فرتة الغسيل، 
َحيُث يخضع املريض لجلسـتني يف األسبوع 
وكل جلسة ساعتني، منوًِّها إىل أنه وبحسب 
إحصائيات وزارة الصحة خالل العام املايض 
٢٠٢٠م َفــإنَّ عـدَد وفيات مرىض الفشـل 
الكلوي بلـغ يف أمانة العاصمـة ١٧١ حالة 
وفـاة، فيمـا بلغـت وفيات مرىض الفشـل 
الكلوي بمحافظة الحديدة ١٥٢ حالة وفاة، 
فيما بلغ عدُد الوفيـات بمحافظتي عمران 

وصعدة بلغ ٦٦ حالة وفاة. 
ويضيـف األبيـض أنـه ويف محافظة إب 
بلغ عدد وفيات مرىض الفشل الكلوي ١٧٣ 
حالة وفـاة، وأن عدد الوفيات يف محافظتي 
البيضـاء واملحويـت بلـغ ٦٧ حالـة وفاة، 
مؤّكــداً أن عدد الوفيـات بمحافظتَي ذمار 
وحّجـة بلغ ١٠٧ حـاالت وفاة، وأن إجمايل 
عدد الوفيات بمختلف املحافظات بلغ ٧٣٦ 

حالة وفاة. 
وكانـت وزارةُ الصحة قـد حذّرت يف وقت 
ة  سابق من أن املستشفيات العامة والَخاصَّ
يف ُكــّل أنحاء البالد مهـّددةٌ باإلغالق خالل 
األيّام القليلة املقبلة؛ بَسبِب أزمة املشتقات 

النفطية. 

جرغمئ ترب
ويعترب الحصار املطبـق عىل اليمن وعىل 
القطـاع الصحـي جريمـة حـرب، فاألمـر 
املشـتقات  إدَخـال  يف  املسـارعة  يتطلـب 
النفطيـة واملحاليل واملسـتلزمات واألدوية 
ـة بمرىض الفشـل الكلـوي حتى ال  الَخاصَّ

تتضاعف املعاناة ويتزايد عدد الوفيات. 
ويؤّكــد الناطـق باسـم وزارة الصحـة، 
الدكتور نجيب القباطي، أن العدوان ال يزال 
يسعى إىل تدمري القطاع الصحي ويمنُع من 
تقديم الخدمات الطبيـة العاجلة، ما يعترب 

«جريمة حرب». 
وخـالل وقفـة احتجاجية سـابقة، قال 
الغسـيل  إن «مراكـز  القباطـي:  الدكتـور 
الكلوي الــ ١٥ عىل مسـتوى اليمن، والتي 
 ٥٢٠٠ ودائـم  كبـري  بشـكل  إليهـا  يـرتّدد 
مريض يعانون من الفشـل الكلوي مهّددة 
باإلغالق»، ُمضيفاً أن استمرار منع وصول 
املشتقات النفطية يعني إنهاء حياة مرىض 
الفشل الكلوي، محذراً «تحالف العدوان من 

كارثة إنسانية وشيكة». 
ويدعو القباطي املجتمع الدويل للضغط؛ 
ِمـن أجـِل اإلفـراج عـن سـفن املشـتقات 
املحتجـزة، ُمشـرياً إىل أن صمـت املنظمات 
اإلنسـانية أمـام احتجاز السـفن سـكوت 
عن جريمة حرب وتشـجيع للمعتدين عىل 

مواصلة جرائمهم بحق الشعب اليمني. 
وبحسـب القباطي، َفــإنَّ وزارة الصحة 
ومراكز الغسيل الكلوي تدق ناقوَس الخطر 
الذي يهّدُد أكثَر من ١٥٠٠ مستشفى ومركز 
صحي عام وخاص منها ١٥ مركَز غسـيل 

كلوي و٤٠٠ بنك دم ومخترب. 

  الثضاعرة التئري: 
السثوان غرتضإ ضاربًئ 

إظساظغًئ بمظع دخعل 
المحاصات الظفطغئ 
والمتالغض الثوائغئ

  ظاذص وزارة الختئ: 
اجامرار طظع وخعل 

المحاصات الظفطغئ غسظغ 
إظعاء تغاة طرضى الفحض 

الضطعي
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طسارُك اجرتاتغةغٌئ طصابض أذماع اجرتاتغةغئ  طأرب.. خثوُر 
الظازتني طاارُس 

لقرعابغني!
طتمث سئثاهللا الطساظغ  

هناك حقيقٌة عسـكريٌة ثابتة تقـول: (أي احتالل 

«عدوان» حتماً له أطماع مبارشة أَو غري مبارشة). 

بغض النظر عـن الذرائع وامُلسـببات الظاملة التي 

تختلقها الدول املعتدية واملحتّلة. 

حيث تتعدد صور االحتالل املبارش وغري املبارش. 

ويمكن إيجازها باختصار شـديد عىل واقع بالدنا 

اليمـن منـذ عقـود بعيـًدا عـن كواليس االسـتعمار 

السيايس واالقتصادي والعسـكري ومصادرة القرار 

املحـيل واإلقليمي والدويل لواقعنا منذ عقود ُوُصـوالً إىل آلية العمل 

الديموقراطـي واألحـزاب السياسـية وكيف تناغمـت فيما بينها 

لتُنتج مظهراً وسـلوكاً لحياة الُحكم الذي يتماهى بشكٍل أَو بآخر 

بتوجيهـات ودعم سـفارات ما يسـمى بالدول العظمـى أمريكا 

وبريطانيا ُوُصـوالً إىل سفارات السعودية واإلمارات. 

وتتلخـص أبرز األطمـاع االسـرتاتيجية لدول تحالـف العدوان 

اإلقليمية كأَداة تسـعى لخدمة وتنفيذ أجندات االحتالل األمريكي 

والربيطاني والصهيوني: 

- تقسـيم اليمن إىل كانتونات أَو مقاطعات مناطقية وطائفية 

تتـالءم وتتكامل مع االسـرتاتيجية الصهيوأمريكيـة إليجاد بيئة 

مالئمـه تمّكنها من اسـتمرارية تغذية ودعم النزاعات مسـتقبالً 

بحسب املصالح الجيواسرتاتيجية لدول االحتالل ُعُمـوًما وأهمها 

الكيان الصهيوني. 

- التوسـع يف بنـاء قواعـد عسـكرية أجنبيـة لـدول العـدوان 

وسقطرى خري دليل وما يحدث يف العراق وسوريا جليٍّا للعيان. 

- السيطرة والتحكم عىل املناطق املطلة عىل مضيق باب املندب 

كأحد أهم املمرات املائية لنقل البضائع يف العالم. 

- السيطرة والتحكم عىل السواحل الغربية والجنوبية والرشقية 

ُوُصـوالً إىل سـواحل أرخبيل سقطرى التي تمتاز بمواقع وثروات 

اسـرتاتيجية بالغـة األهميّة مـن البحر األحمر حتـى خليج عدن 

والبحر العربي ُوُصـوالً إىل املحيط الهندي، ُكـّل هذا بَهدِف تحقيق 

األهداف التوسعية األمريكية والصهيونية. 

- السـيطرة والتحكـم عىل املناطـق الغنية بالثـروات النفطية 

واملعدنية. 

- تسـخري جغرافيـا البلد والفتـات من ثـروات الوطن لتجميع 

وتفريـخ الجماعات واملنظمات اإلرهابية كوقـود ونقطة انطالق 

تَحّركها دول العدوان محلياً وإقليمياً ودوليٍّا باسم اليمن. 

- السـيطرة والتحكـم يف األجواء اليمنية وتسـخريها لتسـهيل 

وتمكـني حركة الطـريان كإحدى محطات عبـور الطريان للكيان 

الصهيوني. 

ويف املقابـل، هنـاك معـارك اسـرتاتيجية أُسـطورية يخوُضها 

الجيُش واللجاُن الشـعبيُّة ضد قوى االحتـالل والعدوان براً وبحراً 

وجـواً ومعركة تحريـر محافظة مأرب هي معركة اسـرتاتيجية 

كونها نقطـة انطالق عمليات إجرامية تسـتخدمها 

قوى االحتـالل ومرتِزقتـه تجاه أبناء الشـعب وهنا 

نستذكر ترصيحاً لناطق تحالف العدوان السعودي يف 

العام 2018م عندمـا قال: (إن محافظة مأرب تمثل 

محافظة اسـرتاتيجية لهم) وبالتأكيـد تم اختيارها 

بعناية لسببني رئيسيني: 

األول باختصار شديد موقعها الجغرايف كمحافظة 

ذات طبيعـة صحراوية معتقديـن أن رمال الصحراء 

مانعـة لحصونهم باإلضافة إىل توسـطها للعديـد من محافظات 

الجمهوريـة وقربهـا النسـبي مـن الحـدود السـعودية، ويحمل 

البُعـد الجغرايف الكثري من األسـباب التي تـم صناعتها منذ عقود 

كاملعسـكرات البعيدة عـن نظر الدولـة (التنظيمـات اإلرهابية) 

ورشاء الوالءات القبلية عرب السعودية َو... إلخ. 

والسـبب الثانـي اقتصـادي، َحيُث تعترب مـورداً وممـراً مهماً 

للمشـتقات النفطيـة لبقية املحافظـات وُخُصوصـاً املحافظات 

الشـمالية التي يسـعى العـدوان إىل خنقها ومن خـالل محافظة 

مأرب يتم التحكم ونهـب موارد الدولة من النفط والغاز (صافر) 

ُوُصـوالً إىل الكهرباء (محطة توليد الكهرباء الغازية)، ناهيك عن 

املوارد النفطية األُخرى يف املحافظات املحتّلة األُخرى. 

وتعتمـد االسـرتاتيجية األمريكيـة يف مخّططاتها عـىل تمركز 

واحتـالل املناطق التـي تتوفر بها اإليـرادات، كالنفـط والثروات 

املعدنية وليسـت العراق أَو سـوريا ببعيدة عن هكذا اسرتاتيجية، 

وكيف تسـعى لحماية املناطـق النفطية بل وتتواجد بها بشـكل 

مبـارش وغـري مبـارش، والتي مـن خاللها تقـوم بنهـب الثروات 

وتسـهل وتدعم املنظمـات اإلرهابيـة والحـركات املعارضة التي 

تتوافق مع سياستها لتنفيذ مخّططاتها. 

فتَحّرُك الجيش واللجان الشـعبيّة كان حتمياً لتحرير محافظه 

مـأرب؛ نظـراً ألهميتهـا االسـرتاتيجية، فتحريرهـا يُمثل رضبة 

قاصمًة ألهداف ومخّططات تحالف العدوان االسـتعمارية، وهذا 

ال يعنـي أن تحريـر بقيـة املناطـق ليس اسـرتاتيجياً بـل واجٌب 

دينـيٌّ ووطني وأخالقي، فمن خالل قـراءة لخطابات قائد الثورة 

والتـي تعترب خطاباته محّددات ثورية اسـرتاتيجية ملا تحمله من 

مصداقية وشفافية والتي دائماً ما يكّرر حتمية التحّرر والسيادة 

لكل البالد. 

وهنا أسـتذكر بالخصوص ما قاله قائد الثورة يف أحد خطاباته 

بالقول: (سـيتحّرر ُكـّل شـرب يف هذا الوطن)، وهكـذا قول يُمثل 

محّدداً اسـرتاتيجياً للثورة اليمنية يدرك أبعادها تحالف العدوان، 

وبالتايل َفـإنَّ تحرير ُكـّل شـرب يف الوطن حتمي بقوة الله وتأييده 

وعدالة القضية ومظلومية ُكـّل الشعب. 

إضرام المتاصري 

كانت الوقاحة ومـا زالت عنواناً لتَحّركات املرتِزقة 

ما تلك التنظيمات  بجميع أنواعهم واشكالهم، ال ِسـيـَّ

اإلرهابية التي قدمت نفَسها نُبذًة عن الدين األمريكي 

الحنيـف، والـذي يطال ُكــّل جميل؛ ِمن أجـِل تمرير 

املخّططـات الصهيونيـة يف املنطقة، ومن باكسـتان 

إىل مـأرب!!، َحيـُث تحولت املحافظـُة إىل وكر رئييس 

للتنظيمات اإلرهابية والتي حركتها قوى العدوان كـ 

ورقة أخرية بعد ورقة «فتنة عفاش». 

لـم تكن تلـك الوثائق التي وثّقت محتواها عدسـُة 

اإلعـالم الحربـي بعيـدًة عمـا احتوتـه أوراق وثقتها 

عدسـة اإلعالم األمني إبان فتنة عفاش، فالجميع قد 

حركتهم أمريـكا لتنال مرادهـا يف املنطقة، ولتحّقق 

هدفـاً لتحالف العـدوان القزم، وعىل سـياق االرتزاق 

فقـد تمثلت الورقـة األخـرية يف تحريـك التنظيمات 

اإلرهابية ليس يف املحافظات الشـمالية فحسـب، بل 

يف املحافظات الجنوبية والتي أصبحت بؤرة للفسـاد 

وللجريمة دون أي رادع لها. 

ومـن اسـتهداف املدنيـني وذبحهـم وسـحلهم إىل 

التمرتس خلف صدورهم، فتحالـف العدوان قد حاك 

خيوط اللعبة جيًِّدا، فهم يسـتهدفون اإلنسـان أينما 

صادفـوه تحت غطاء أممي، لكـن جميع تلك األوراق 

تعترب نقطة ضعف ليس بالنسبة للعدوان ومن دار يف 

فلك «الريال والدوالر»، بـل لتلك التنظيمات اإلرهابية 

التي تغنت بالسيطرة يف ُكـّل منطقة تجثو فيها. 

لكـن هـذه الحركـة الهزيلة لـن تكن مؤثـرة عىل 

مسـار الحسـم العسـكري بالنسـبة لقوات صنعاء 

والتي تمّكنت مؤّخراً من السـيطرة عىل أكثر املناطق 

واملواقـع يف محافظـة مأرب، وتبقى ورقـُة النازحني 

الورقَة األخرية بالنسبة للعدو، ومن يتحمل تبعات ما 

سيحدث هم األمم املتحدة ال غريهم. 

والذيـن لم يتحملوا مسـؤولية حياة إنسـان يمني 

واحد منذ نشوب نريان الحرب الظاملة، واألكيد هو أن 

ة وهـم يغالطون الواقع  لهـم يداً قذرة يف ذلـك، َخاصَّ

ويخلطـون األوراق ويوّجهون إْصبََع االتّهام للضحية 

بكل بجاحة، فكيف سيكون املخرج لهم حال حسمت 

الحـرب لصالـح القـوات الوطنيـة، وإىل أيـة وجهة 

سيتجهون؛ ِمن أجِل الكسب الحرام؟!

ليس بعيـًدا عىل القاعـدة وداعـش، أن ينالهم من 

التنكيل والهزيمة املدويـة ما نالهم منها يف محافظة 

البيضاء وغريهـا، فقوات صنعاء لم تحرص نفسـها 

يف يوم من األيّام يف زاويـة الخيار الواحد، فمن يمتلك 

القناصـة واملسـريات ودقـة التصويب واالسـتهداف 

ال يسـتعجل االقتحـام، بـل يتقدم عىل مهـل حال تم 

التنظيف بنجاح، وللنازحني سالمتهم. 

ال تقدموا أنفَسهم َخطٍّا أحمَر وأنتم تختبئون خلف 

النسـاء، فحالكم هو حال الجيش السعودي الذي يتم 

تحفيزه برصف الحفاظات!!، فمن دار يف فلك تحقيق 

أهداف اللوبـي الصهيوني ال يمتلـك يف قلبه غري الذل 

والهوان، والواقع يشهد عىل ذلك، َحيُث ال مغالطات.. 

والعاقبة للمتقني. 

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة
أتثاث سطى ذطئ طأرب 

وتوتراٌت سـاخنة بني السودان وأثيوبيا عىل 

الحدود فيمـا بينهما!! وانقسـاماٌت داخلية يف 

الصومال، وجَدٌل واسـٌع حول الربنامج النووي 

يف إيـران وتـارًة فـرض عقوبـات وتـارة رفع 

العقوبـات، واعتقـاالت للمقرَّبني مـن الرئيس 

األردني وإثارة وضجة للجدل يف وسائل اإلعالم، 

مع إعالن غالبية الـدول املوالية إلجراءات امللك 

األردني مع مباركة أمريكية، وجدل عما يجري 

بشـأن القوات األجنبية يف ليبيـا، واعتصامات 

تأخـرت يف وقتهـا تقاُم بـني الفينـة واألُخرى 

للمتظاهريـن يف أغلـب محافظـات الجنـوب، 

وتتويـٌه متعمـٌد كأنَّ لسـاَن حالـه يقـول: إن 

الغرَض من وراء ُكـّل هذه األحداث املتسـارعة 

وباألصـح املفربكة هو حرف املسـار اإلعالمي 

عن املعركة الفاصلة يف مأرب. 

مـأرب التي َكثَُر املتباكون عليها؛ تخوفاً عىل 

مصالحهـم، ولعلمهم بمـا يختزنه باطنها من 

خريات ومعادن ولله الحمد. 

مأرب املحافظة اليمنية املعروفة بحضارتها 

التاريخية وثروتها النفطيـة التي أرادوا لها أن 

تظل مصدراً لالسرتزاق والنهب لثرواتها. 

نعم لقد انشغلوا بها جميعاً لكن بكاَءهم لن 

يجديَهم نفعاً!

ال ليشء سـوى ألَنَّها يمنية الجنسية واملنشأ 

وملـا هي عليـه من السـطو واالحتـالل كان ال 

بُـدَّ لهـا أن تنعم باألمن وتنضم إىل أخواتها من 

املحافظـات املفعمـة باألمن واالسـتقرار الذي 

ال يـكاد أن يسـتغنَي عنـه حتـى أرس املرتِزقة 

املتواجـدة يف املحافظات الواقعة تحت سـلطة 

حكومة اإلنقاذ. 

نعـم مـأرب هـي شـغلُهم الشـاغُل يف هـذا 

الظرف ويؤسـفهم َكثرياً سـقوُطها حتى وإن 

تماهوا يف حديِثهم عنها عرب وسـائل إعالمهم، 

وانشـغلوا بأحداٍث بديلة غـري مؤرقة لهم، وال 

حول وال قوة إال بالله العيل العظيم. 
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بشرٌة دجاعرغٌئ وصاظعظغٌئ لخالح الغمظ يف 
طدمار املفاوضات طع السثوان

سئثالسجغج أبع ذالإ  

هـذه الثغرُة عبـارٌة عن تناُقٌض منطقـي يُصبُّ يف صالح 
اليمن بشـدٍة أثناَء املفاوضات مع أطـراف العدوان، فيما إذَا 
تعـرض الوفُد الوطنـي للضغط؛ ِمن أجـِل القبوِل بالجلوس 
مع ما يسمى الرشعية، سيتضمن هذا املقال حواراً افرتاضياً 

بني الوفد الوطني واملجتمع الدويل. 
تتمثل هذه الثغرة يف توفر هذه الحيثيات:

ه يجعُل َمن يسـمي نفسـه بالرشعية يتالىش   (1) - ألَنـَّ
أوتوماتيكياً وبشـكل تلقائي من ذات نفسه عند ُكـّل لحظة 

يتمسك فيها بمصطلح (الرشعية). 
 (2) - جميُع دول التحالف املتورطة يف الحرب عىل اليمن 
ومعها أمريكا والغرب واألمم املتحدة، يضُعهم هذا التناُقُض 

املنطقـي يف ورطٍة كـربى ال تقبل الحـل، حينما يرصون عىل 
االعرتاف بتلك الرشعية املتناهية واملتالشية.

 وكيف ذلك؟
لـرشح هذا التناقـض املنطقي لوضع املرتِزقة أمام الدسـتور والقانون 
ون عىل التمسـك بأنهـم الرشعية، ورشح وفهـم ذلك، ينبغي  عندمـا يرصُّ

الرتكيز عىل ما ييل خطوة بخطوة:-
* لنفـِرْض أن مـا يسـمى باملجتمـع الدويل واألمـم املتحدة وكل شـلة 
الضاغطني ضغطوا علينا بشـدٍة للجلوس والتفـاوض أمام هذه الرشعية 

املزعومة، ومن ثَمَّ الرشاكة معها. 
* نحن من جانبنا سنُردُّ وبكل أريحية وثقٍة ونقول: 

إن هذا مستحيٌل اليوم وغري ممكن، وألسباب بيِد املرتِزقة أنفسهم الذين 
تسمونهم رشعيًة وتعرتفون بهم كمجتمع دويل.. نتيجة ِعلٍة وخلل تسببوا 

بها ألنفسهم وتستعيص عىل الحل. 
املجتمع الدويل: ملاذا مستحيل؟

وما هي هذه العلة والخلل؟ وملاذا تستعيص عىل الحل؟
الجانـب الوطنـي: ألن ما تدعوننـا إليه اليوم بعد 6 سـنوات من الحرب 
وويالتهـا التـي ال تعد وال تحـىص، كان هو موقفنـا يوم توقيـع اتّفاقية 
(السـلم- والرشاكة) ومن قبل الحرب، ودون أية ويالت وخسـائر، أما بعَد 
ُكـّل هذه السنوات من الحرب والخسائر والويالت، فقد ألغى الطرُف اآلخُر 
نفَسـه تماماً وفق النصوص الدسـتورية وتورط يف جرائَم جسيمٍة، وأنتم 

كذلك تورطتم معه أجمعني. 
املجتمع الدويل: كيف، يرجى املزيد من التوضيح؟ 

الجانـب الوطني: دعونا نفـرض أننا وافقنا تحـت ضغوطاتكم، وقبلنا 
الجلوس مع من تسـمونهم الرشعيـة، عندئذ ويف الوهلـة األوىل والثانية.. 
األوىل لجلوسـنا معهـم َفــإنَّ رشعيتَهـم املزعومـَة تسـُقُط أوتوماتيكياً 
وبشـكل آيل، وهي نفس اللحظة التي تفرض علينا مسؤولية إلقاء القبض 
عليهم أجمعني لتورطهم يف جرائَم جسيمة ضد الدستور الوطني والقوانني 
والترشيعات النافذة، وتسـليمهم للمحكمة الدسـتورية العليا إليقاع أشد 

العقوبات الجسيمة بهم. 
يواصـل الوفـد الوطنـي: َحيُث أن السـبب الجوهري لكل ذلـك يتمثل يف 
تبنيهـم عدواناً خارجيـاً أجنبياً ضد بلدهم، ومنِحـه املوافقَة بأثر رجعي.. 
نظراً العرتاف رأس ورئيِس هؤالء املرتِزقة الذين تصفونهم بالرشعية أنهم 
لم يكونـوا عىل ِعلٍم بالحرب، ولم يوقعوا أيَّ تخويـل أَو موافقٍة ألي طرف 
بشـن الحرب عىل بلدهم وقتل مواطنني من جميع محافظات الجمهورية 

اليمنية. 
وبالتايل، فسـتكوُن لحظُة جلوسنا معهم هي نفِس لحظة وجوب إلقاء 
القبض عليهم من قبلنا نحن وتحميلنا املسـؤولية الدسـتورية والقانونية 

يف حال لم نقم بذلك. 
وإذا لم نفعل ذلك ونقبض عليهم ونحيلهم للمحكمة الدسـتورية العليا 
فئـة جرائم جسـيمة، عندها سـنكوُن نحن املدانـني نيابًة عنهـم يف ُكـّل 
الجرائم التي اقرتفوها.. وهذا مسـتحيل، وال يمكن إطالقاً أن نتورَط نحن 

يف ذلك. 
املجتمع الدويل: ولكنهـم يقولون إنهم طلبوا التدخَل من التحالف الدويل 
الذي شـن عاصفة الحزم، والسعوديّة واإلمارات يقولون أَيْـضاً إنهم تلقوا 

طلباً من الحكومة اليمنية بالتدخل؟
الجانـب الوطنـي: وهنا يأتي دوُركـم يف التورط واإلدانـة وثبوت الجرم 
عليكـم أَيْـضـاً؛ وذلك نظراً ملا ييل مـن الحقائق الدامغة قضائيـاً وقانونياً 

كحجٍج ال تقبل الرد أَو الرفض، فمثالً ال حرصاً:
- إنكم تعلمون بأن الواقَع نفَسـه يكّذب ادِّعاءات املرتِزقة ودول تحالف 
العدوان اإلجرامي وأنتم بعُد معهم ومن ورائهم، وأن ذلك لم يحصل مطلقاً 
وال يوجـد عليـه أي دليل مـادي أَو منطقـي أَو وثيقة أَو تسلسـل قرار أَو 

مذكرة أَو طلب رسمي حتى لو كان اتُّخذ رسياً.
- إنكـم تعلمون بترصيح املجرِم عبدربه منصـور بعدِم علِمه بأي يشء 
عـن الحرب، وهذه يف ُعرِف القضاء والعدالة تسـمى قرينـًة دامغًة ال تقبَُل 
النقَض، وتسـقُطكم جميعاً يف أتون ورطٍة كـربى محلية أمام الترشيعات 
النافـذة والدسـتور اليمني، وأمـام املواثيق الدوليـة واملحاكـم الدولية أَو 
القطرية ألي بلد نسوُقكم للتحاكم فيه بعد إنهاء محاكمتكم أمام القضاء 
الوطنـي، إن تطّلـب األمر من وجهـة نظرنا نحن فقط أن نضيـَف اللجوَء 
إىل قضاء آخر غري القضاء الوطني، بحسـب ما تقتضيه املصلحة الوطنية 

للجمهورية اليمنية.. 

- إنكـم تعلمون بعدم وجود اتّفاقيـة ولم يتم لحد اآلن إبراز أية اتّفاقية 
بذلـك، حتـى لو تـم إبـراُز اتّفاقية موقعـة من املدعـو عبدربـه والجانب 
السـعودّي، فبأي تاريخ سـيتم توقيُعها؟ هـل قبل اعرتافه 
بعـدم معرفته بالحرب بتاريخ أثر رجعي يسـبق يوم شـن 

العدوان عىل بلدنا؟
 (وهـذا مسـتحيل) ويزيـد توريَطكم أجمعـني كجهاٍت 
مارقـٍة وتـزور الحقائق، وهذه بحـد ذاتها ُجنحـة جريمة 

جسيمة.
عًة عن عبدربه والجانب   إذن.. هل سـتربزون وثيقًة موقَّ
السـعودّي بأثـر تقدمـي بعـَد فـرار عبدربـه ووصولـه إىل 

السعوديّة؟
عندها سـتكون هذه الوثيقة لصالحنا نحن، بل نحن من 
سـيطالبُكم أجمعـني بتسـليمنا أصَل هذه الوثيقـة؛ كونها 

تضُع حبَل بل حبال املشنقة عىل رقبة ُكـّل من:
• السفري السعودّي الذي أعلن الحرب. 

• إدارة أوباما بكامل أعضائها واإلدارات التالية لها. 
• كل املسؤولني األمميني منذ بان كي مون وحتى يومنا هذا. 

•  جميع الدول التي شـاركت يف تحالف العدوان علينا؛ ألَنَّنا سـنطالبُهم 
بإبراز موافقات برملاناتهم يف تخويل جيوشـهم باملشاركة يف الحرب علينا، 
وبأي تاريخ حصلت موافقة برملان هذا البلد أَو ذاك، بل سـنطالب بمذكرة 
الجيـش لكل بلد عضـو يف التحالف الدويل ضد اليمن والتـي قدمها لإلقرار 

واملوافقة يف برملان بلد ذلك الجيش، وبأي تاريخ تم رفع تلك املذكرة؟. 
- ولعلكـم تدركـون اآلن ملاذا أّكـدنـا تورَطكم أجمعني وبشـكل خطري 

وجسيم.. 
وبالتـايل، فمـن أي بـاب أَو مدخل يـرص أي طرف عىل فـرض املرتِزقة 

كرشعية، سيسقط ويتورط فوًرا. 
والنتيجـة أننا لـن نعرتَف بهم إال وفـق موقفهم أمام الدسـتور اليمني 
والقوانني والترشيعات الوطنية للجمهورية اليمنية سواٌء أكانوا مسؤولني 

رسميني أَو كانوا ُمَجـّرد مواطنني حاميل جوازات أَو بطائق شخصية.. 
ناهيك عن مطالباتنا بتوقيعاتهم الالحقة عىل ُكلِّ ما أوهمهم السعودّي 
واإلماراتـي بتوقيعه كسـلطة وهميـة مُلَجــّرد مرتِزقة؛ بَهـدِف ومحاولة 

التسرت خلفهم من قبل السعوديّة واإلمارات. 
املجتمع الدويل: فمع من تريدون التفاُوَض؟

الجانـب الوطنـي: مع خصومنـا الحقيقيني، وهم بحسـب التسلسـل 
الهرمي:

- الواليات املتحدة األمريكية اإلرهابية املتورطة يف ِملف الحرب بعرشات 
ومئـات الجرائم والورطات منذ قبولها بإعـالن الحرب عىل اليمن (إضافة 
إىل الجانب العسكري والتسليح واملشـاركة امليدانية واللوجستية واألقمار 
الصناعية والخرباء والطـريان بال طيار والتعبئة للوقود يف الجو للمقاتالت 

السعوديّة لضمان االستمرار أكرب زمن يف الجو ملعاودة القصف... إلخ). 
ومدرائهـا  مفوضيهـا  وجميـع  مشـتقاتها  وكافـة  املتحـدة  األمـم   -
ومبعوثيهـا؛ نظراً ملوقفهـا املناقض ملواثيقهـا أمام ُكـّل نقطـة ذكرناها 
أعـاله ضد بلد هو من أول املؤّسسـني لألمم املتحـدة والعضو رقم 55 وهو 
الجمهوريـة اليمنيـة؛ وألجل ذلك فتـورط األمم املتحـدة ال يمكن وصفه، 
وُخُصوصاً إرصاَر العديد من الدول عىل بيع السـالح لتغذية طرف واحد يف 
حرب مستمرة وترصيح مسؤويل تلك الدول علناً جهاراً نهاراً دون أن تتخذ 

األمم املتحدة أي موقف.. 
وكذلك موقف األمم املتحدة إزاء جميع الجرائم الوحشية التي جرت بحق 
ة التي توعدت األمم  الشـعب اليمني، وبالذات تلك الجرائم الوحشية الَخاصَّ
املتحدة أنها سـتقوم بإيقاع (أشـد العقوبات) ضد من تثبـت التحقيقات 

تورطه بتلك الجريمة. 
- دول االتّحـاد األُوُروبي وكندا وبقية دول العالم التي باعت باسـتمرار 
ا يف تغذية الحرب املسـتمرة بما  األسـلحة ومنها األسـلحة املحرمـة دوليّـٍ

يخالف القانون الدويل الذي يمنع بيع السالح يف غري زمن السلم... إلخ.
تـورط جميع األطـراف الواردة أعاله يف جميع ِملفـات الحرب والعدوان 
والخسـائر  واألرسى  والجرحـى  اإلعمـار  وإعـادة  والدمـار  كالحصـار 
االقتصاديـة واالجتماعية ومعانـاة موظفي الدولة والتعدي السـافر عىل 
السـيادة الوطنيـة للجمهوريـة اليمنية من أكثَر من جهة خـرق وانتهاك، 

وبالتايل: 
هذه هي األطراُف التي سـنتفاوُض معها كخصـوٍم متورطني يف جميع 

ما ذكرناه وغريه الكثري. 
عندهـا سـتكون األمُم املتحـدُة واملجتمُع الـدويل يف حرٍج كبـرٍي يجعلها 

ترتاجُع عن ضغطها عىل اليمن يف الجلوس مع املرتِزقة الخونة. 
تتبقى أهم نقطتني يجب التنبيه عليهما وعدُم إغفالهما هما: 

• َمن أعلن الحرب؟ ومتى؟ ومن أين؟
وكيـف تمـت باملقارنـة مـع مواثيـق األمـم املتحـدة والربوتوكـوالت 
الديبلوماسية؟ وماذا يعني صمت البلد الذي قبل دون اعرتاض بأن يتجاوَز 
سـفريٌ معتمـٌد لديها ألصول الديبلوماسـية ويعلَن الحـرَب من منصة تلك 

الدولة؟.. 
• اعـرتاف املرتـِزق عبدربه بعـدم معرفته، وبالتايل عـدم وجود موافقة 
مسـبقة بشـن حرب عىل بلده، وحتى لو ُوجد فهي جريمٌة دسـتوريٌة من 
صنف جرائم جسـيمة (وَحنٌْث بنص القَسم واليمني الدستورية التي أداها 

يف الربملان).. 
وسيبقى اليمن سيُد العالم بدون منازع.

جئع سةاف أضطاعظ 
جئُع خمعد باباات 

أحةان الةرطعزي 

بعـد الثانية عرشة من منتصف الليل، حدثت هّزات 
مفزعـة، وانفجارات ُمرعبة، وسـماء تبدد سـوادها 
وتوشحت بالُحمرة امللتهبة، وغيم عليها دخان قاتم، 
بات األمر وكأنها قيامة صغرى تمهد ليوم الحساب، 
لكـن رسعـان مـا اتضـح األمـر، وظهـرت الحقائق 
وتخّضبـت أرض اإليمان بالدمـاء، لتعلن بدء تحالف 
أرواح رشيـرة ظاهرهـا السـالم وباطنهـا الخـراب 
والدمار، أتت إلبادة الكرامـة؛ لنزع الحمية والرشف، 
سـعت ألن تُخِضـَع عبـاداً ال يحتمـون إال باللـه وال 

يلجأون إال إليه، ويتحصنون بثقافة القرآن. 
أتـى ذلـك التحالف املزعـوم بأمان كبـرية، وأحالم 
ورديـة فاقت خيال االسـتعمار، لكن فجـُر الحقِّ بّدد 
أحالَمهم املنسـية وأيقَظهم مـن غفلتهم، وظهر لهم 
أنهـم لـم يهجموا عىل قطيـع ِخرفـان كأمثالهم، بل 
كانوا جحافَل أسـوٍد ال يهابون املوت ويتسابقون مع 
املنايـا؛ ألَنَّ وطنَهـم وكرامتهم ورشفهم وسـيادتهم 
وعّزتهـم وحضارتهـم أغـىل مـا لديهم، فكانـوا هم 
الغالبـني  اللـه  جنـوَد  وكانـوا  واألبطـال،  األنصـاَر 
واملقاومني واملدافعني واملنترصين، لم ترضهم املكائُد 
والدسـائس، ولم يثنهم ُشـحُة العتاد والقدرات، ولم 

يمنعهم الخوف بأن يكونوا سادَة امليدان وفرسانه. 
لم يبالوا بحرارة الشمس أَو برد الشتاء، لم يعرتهم 
اليـأس، ولم يوهنهم الجوع والعطش، فقد أحبوا الله 
وتولـوه وتوكلوا عليه؛ فـكان اللُه هو املؤيـَد واملعنَي 

والرامي واملسدد والنارص والنصري. 
ومـرت األعـواُم، وتسـاقطت الرهانـاُت العميلـُة 
الواحـُد تلـو اآلخر، ولـم تسـتطع أفخـُر الصناعات 
وأعتاها وأصلب الرتسـانات وأقواها أن تجابه رجاَل 
الله امليامني يف أرض الحكمة واإليمان، حتى استطاع 
الشـُعب الذي ُوِصـَف بالفقـري والنامـي والضعيف، 
والـذي ال حـول له وال قـوة، والـذي أرادوا إبادته عن 
بكـرة أبيه أن ينافَس أكرب الـدول يف التصنيع الحربي 
والعسـكري، أن يصنع عزَة ونـَرص هذا الوطن بأيِدي 
قـوم مؤمنني، واسـتطاع بفضـل اللـه أن يرفع راية 
وطنـه عاليًا، فهـو صاحب الحـق، وصاحب األرض، 

وما دونه غزاة تلتهم أرُض الكرامة أجساَدهم.. 
َهــا هو اليـوم الشـعب اليمني أحيا ذكرى سـتة 
أعوام مـن الصمود يف وجـه أعتى طواغيـت األرض، 
ودخل عام صموده السابع بقوة وعزيمة ال مثيل لها 
وإرصار لتطهـري ُكـّل شـرب مـن أرض اليمن الحبيب 
مـن رجس ودنس الغزاة واملحتّلني وأذنابهم وأذيالهم 
مـن املرتِزقة والعمالء، واسـتطاع اليمـن بفضل الله 
وحكمـة قيادتـه وسـواعد أبطـال جيشـه ولجانـه 
تحويَل سـري املعارك اسـرتاتيجياً يف التصنيع الحربي 
والعسـكري والدفـاع الجـوي وأن يكون الـرد باملثل، 

فمن اعتدى علينا سنعتدي عليه.. 
عامنـا السـابع كان اسـتقباله بالسـعري والوعيد 
وتحصينـه بالرجـوم والراصـد وضيـاؤه بالشـهاب 
ـاد، ووزان موازيـن  والنـكال، وأرهـب العـدوَّ بالصمَّ
الحـرب بالـرصاط، وهكـذا هـم اليمانيـون نحتـوا 
النَرص بأكفهم، وترشبوا العزة والسيادة بصمودهم، 
تلقفـوا إفَك ما يدِّعي به العـدوان، صاروا خصوماً ال 
يسـتهان بهم، وأصبح العـدّو مرتقباً مذعـوراً يبادر 
بالبحـِث عـن َحـلٍّ َعلَّـــــه يُجِدي نَفعـاً أَو أن تهدأ 
ات والبالسـتيات امللتهبـة عـىل أرضه،  نـرياُن املسـريَّ
فقد دارت رحى الحرب الـرضوس لتطحَن َمن قاموا 
بإشـعالها، وللشـعب العظيم وقيادتـه تنحني وتخر 
ِجباُه املستكربين بعد أن صاروا يعضون أصابَع الندم 
عىل أن سـمحوا ألنفسـهم بغزِو مقـربة الغزاة، الذي 
البأس ِمن عىل سواعدهم أنشـد الحريَة وارتدى ثوَب 

العزة واإلباء. 
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هذا يشء مؤكد، أنه بعد أن سـّلم الجميع 
ألمريـكا، أن تكـون هي من يقـود التحالف 
العاملي - والذي مـن ضمنه الدول العربية - 

ملكافحة اإلرهاب.
واإلرهاب ما هو مـن وجهة نظر أمريكا 
مـا هو اإلرهاب؟ يف رأس قائمة اإلرهاب هو 
ذلك الجهاد الذي تكررت آياته عىل صفحات 
القرآن الكريم، هـذا هو اإلرهاب رقم واحد، 
مـن وجهة نظرهم، وهذا هـو ما وّقع عليه 
زعماء العرب، ما وقع زعماء املسـلمني عىل 

طمسه!
إذًا ربمـا شـاهدتم مـا يُدبـر ضـد حزب 
اللـه، وفعـًال هذا هدف رئييس مـن وراء كل 
ذلك التمثيـل، قصة أسـامة، التمثيلية التي 
كان بطلها أسـامة وطالبان، فال أسامة وال 
طالبـان هم املسـتهَدفون، وال ذلـك الحدث 
الـذي حصـل يف نيويـورك هـو الـذي حرك 
أمريـكا، من يدري، من يـدري أن املخابرات 

األمريكيـة قـد تكـون هـي من دبـرت ذلك 
الحـدث؛ لتصنع املـربرات، وتهيـئ األجواء 
لتـرضب مـن يشـكلون خطـورة حقيقية 

عليها، وهم الشيعة، هم الشيعة.
اليهود يعرفون بأن السـنِّية لن يشـكلوا 
أي خطـر عليهـم، ونحـن رأينا فعـًال، رأينا 
فعـًال ما يشـَهُد بأنهـم فعًال ينظـرون هذه 
النظرة. أليس زعماء العالم اإلسـالمي اليوم 
سـنيّة؟ أليسـوا سـنيّة؟ كلهـم ربمـا واحد 
منهـم (خاتمـي) شـيعي. هؤالء هـم ماذا 
عملـوا يف هذا العالم؟ أليسـوا هم من وافق، 
من سارع إىل التصديق عىل أن تكون أمريكا 
هي من يقود التحالف العاملي ضد ما يسمى 
باإلرهـاب؟ ومـن هو الـذي يقـود التحالف 
العاملي؟ أمريكا، أمريكا هم اليهود، وأمريكا 
هـي إرسائيـل، اليهـود هم الذيـن يحركون 
ويحركـون  إرسائيـل،  ويحركـون  أمريـكا 
بريطانيا، ومعظم الدول الكربى، اليهود هم 

الذين يحركونها.
لقـد تجّلت حقيقة خطـرية جًدا، خطرية 
جـًدا جديـرة بـأن نلعـن كل صـوت رفع يف 
تأريخ اإلسـالم أو ُخطَّ بأقالم علماء السوء، 
أو مؤرخي السـوء الذين عملـوا عىل تَْدِجنْيِ 
ــة لكل حـكام الجور عىل طـول تأريخ  األُمَّ
اإلسـالم، نقـول لهـم: انظـروا مـاذا جنت 
أيديكـم يف هـذا العـرص، انظـروا مـا تركت 
أقالمكـم، انظـروا ما تركـت أصواتكم، يوم 
ال  الظالـم،  طاعـة  يجـب  تقولـون:  كنتـم 
يجوز الخروج عـىل الظالم، يجب طاعته ال 
يجوز الخروج عليه، سـيحصل شـق لعىص 
املسـلمني، وعبـارات مـن هذه. أنتـم يا من 
نْتُم األمة اإلسالمية للحكام، انظروا كيف  َدجَّ
نَها الحكام لليهود، انظروا كيف أصبحوا  َدجَّ

يتحركون كجنود ألمريكا وإرسائيل. 
ونحـن نعـرف - مـن نتعلم ومـن نحمل 
علًمـا - مـا أخطر مـا أخطر مـا تجني عىل 

نفسـك وعىل األمة باسـم عالم وباسم علم. 
عندما رفعـوا أصواتًا مثل تلك أيام أبي بكر، 
أيـام عمر، أيـام عثمان، أيـام معاوية، أيام 
يزيد، أصـوات كانت تُرفع، وهكذا عىل طول 
تأريـخ األمة اإلسـالمية إىل اليوم نقول لهم: 
نْتُمونـا ألولئك فدجنونا  انظـروا، انظروا َدجَّ
لليهـود، وكما كنتم تقولون لنا أن نسـكت، 
أسـكتوا ال ترفعوا كلمة ضد هذا الخليفة أو 
هـذا الرئيس، أو ذلك امللك أو هذا الزعيم. هم 
اليـوم يقولـون لنا: اسـكتوا ال تتحدثوا ضد 

أمريكا وضد إرسائيل! 
فما الذي حصل؟ ألم يقدم علماء السـوء 
القـرآن الكريـم واإلسـالم كوسـيلة لخدمة 

اليهود والنصارى يف األخري؟ 
هذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل. 
وال تُْقبـل املربرات عند الله سـبحانه وتعاىل 
تحت اسـم (ال نريد شـق عىص املسـلمني)، 
هذا هو شق عىص املسـلمني، هذا هو كرس 

األمة، هـذا هو كرس نفوس املسـلمني، هذا 
هـو كرس القـرآن، وكرس اإلسـالم بكله، أن 
تصبـح وسـائل اإلعـالم، أن تصبـح الدول 
اإلسـالمية يف معظمهـا هكـذا تعمـل عـىل 
تَْدِجني الشعوب املسلمة، أبناء اإلسالم، أبناء 
نُهم لليهود والنصارى، أي خزي  القرآن تَُدجِّ

هذا؟! وأي عار هذا؟!
ثم بعـد هذا مـن يَْجبُـن أن يرفـع كلمة 
يرصخ بهـا يف وجه أمريـكا وإرسائيل فإنه 
أسـوء من أولئك جميًعا، إنه هو من توجهت 
إليه أقالم وأصوات علماء السوء من العلماء 
واملؤرخـني عىل امتـداد تأريخ اإلسـالم وإىل 
اليوم، وهو من تتجه إليه خطابات الزعماء 
بـأن يسـكت، فإذا ما سـكتَّ كنـت أنت من 
تعطـي الفاعليـة لكل ذلك الـذي حصل عىل 
أيدي علماء السـوء وسـالطني الجور. فهل 
تقبل أنت؟ هل تقبل أنت أن تكون من يعطي 

لكل ذلك الكالم فاعلية من اليوم فما بعد؟ 

ُكّل  يف  الحوثـي  حسـني  السـيُد  رّكـز 
محارضاتـه عىل توعية املجتمـع من حوله، 
وإيصـال هذا الوعي إىل أكرب دائرة من الناس 
يمكـن أن يصـل إليهـا، وقد بـدأ محارضته 
بعنـوان (وإذ رصفنـا إليـك نفر مـن الجن) 
بالحديـث حول مـا ينبغي أن يكـون الناس 
عليه يف عقيدتهم، يف سـلوكهم، يف مواقفهم، 
اهتمامهـم  يف  الديـن،  بأمـر  اهتمامهـم  يف 

بأنفسهم إلصالحها.
من  ورضب السـيد حسـني الحوثي مثالً 
القرآن الكريم للمجتمع املسـلم لالسـتفادة 
منه، حيث ذكر قصة الجن التي وردت سورة 
األحقاف قائـالً: ال ينبغي أن نكون أقل وعياً 
من الجن، الجن الذين نحن إذا ما غضب أحد 
منا عىل ابنه، أو عىل أي شخص دعا بالجن.

كان قـوُل الله تعاىل متحدثاً عن الجن هو 
الشـاهد الذي وضعه السـيد حسني الحوثي 
لنا لنجعَله منهجاً يف تََحرُّكنا فذكر قول الله: 
َن اْلِجنِّ يَْسـتَِمُعوَن  ْفنَـا إَِليَْك نََفراً مِّ {َوإِذْ َرصَ
ا ُقِيضَ  وُه َقالُوا أَنِصتُوا َفَلمَّ ا َحَرضُ اْلُقْرآَن َفَلمَّ
نِذِريَن َقالُوا يَـا َقْوَمنَا إِنَّا  َولَّـْوا إَِىل َقْوِمِهـم مُّ
َسِمْعنَا ِكتَاباً أُنِزَل ِمن بَْعِد ُموَىس ُمَصدِّقاً لَِّما 
ْستَِقيٍم  بنَْيَ يََديِْه يَْهِدي إَِىل اْلَحقِّ َوإَِىل َطِريٍق مُّ
يَـا َقْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعَي اللَِّه} (األحقاف: 29 - 
31)، مشـرياً إىل أن موقَف الجن كان موقفاً 
جميالً، موقفاً متكامالً من بدايته إىل نهايته 
عىل مسـتوًى عاٍل مـن األداء، مـا جعل ذلك 
املوقـَف جديـراً بأن يسـّطره اللـُه يف القرآن 

الكريم، وأن يجعله عربًة لإلنس.
وأشـار السـيُِّد حسـني الحوثي إىل العديِد 
َل فيها  مـن النقاط التـي ينبغي علينـا التأمُّ
وجعلهـا منهجـاً لتََحرُّكنـا، منهـا اإلنصات 
والفهـم والوعي، ومـن ثم التََحـّرك والعمل، 
حيـث حكـى القـرآن الكريـم عنهـم كيف: 
(أنهـم ملا حـرضوه {َقالُوا أَنِْصتُوا} اسـتماع 
} ذلـك الجزء  ـا ُقـِيضَ بإقبـال بتََوجـه {َفَلمَّ
من القـرآن الكريم الذي اسـتمعوه، فهموا، 
ووعوا، وانطلقوا إىل قومهم عائدين، منذرين 

لقومهم.
معتـرباً أننا جلسـنا مـع القـرآن الكريم 
العديد من الجلسات لكننا لم ندع هذا القرآن 
العظيم أن يرتك أثره يف نفوسـنا، مشـرياً إىل 
أن (جلسة واحدة اكتفى بها أولئك النفر من 
الجن؛ ألنهم ملـا حرضوا أنصتوا واسـتمعوا 

بكل مشاعرهم، كانوا كلهم آذاناً سامعة.
وأضـاف: أن الجن فهمـوا أن القرآن هذا 
ليـس مجرد كالم يعجب به من يسـمعه، ثم 
يعود إىل بيته، متسائالً: هل عادوا إىل بيوتهم 
وقالـوا: [سـبحان الله ما أجمـل ذلك الكالم 

وكل واحـد عاد إىل شـغله وعمله]؟، ويجيب 
عىل تساؤله قائالً: عادوا إىل قومهم منذرين، 

عىل أرقى أسلوب.
ُد حسـني الحوثي إىل إحدى  َه السـيـِّ ونبـَّ
األسـاليب التي وصفها بالجميلـة يف كيفية 
إيصـال املعلومة أو نقلهـا إىل املجتمع وهي 
أن النفر مـن الجن عندما عـادوا إىل قومهم 
قالوا: {َقالُوا يَا َقْوَمنَا إِنَّا َسِمْعناَ} (األحقاف: 
مـن اآليَة 30)، يف هذه اآليَة لم يتحدثوا الجن 
عن أنفسـهم، ولكن نقلوا أنهم سـمعوا كذا 
وكذا أي أنهم اعتمدوا يف أسـلوبهم أن جعلوا 

أنفسهم ناقلني للخرب.
وأشـار إىل أن: بعـض الناس قـد يعود إىل 
أصحابه، وبعض الشـباب من طـالب العلم 
إذا مـا سـمع شـيئاً عـاَد إىل بلـده، وانطلق 
هو ليحكي باسـمه، باسم نفسـه، ثم يأتي 
بعـد ليقـول: [يا أخي الناس مـا عاد رضيوا 
يسـتمعوا، الناس ما عاد بريضوا يقبلوا]..!! 
بالطبـع هـم لن يتقبلـوا منك، أنـت ما تزال 
صغـرياً يف أعينهـم، لكـن ملـاذا ال تسـتخدم 
أسـلوَب الجـن؟ أن تقـول: [يـا جماعـة أنا 
سـمعُت كذا وكـذا.. أنا سـمعت فالنـاً] ويف 
نفس الوقـت تعتمد عىل القـرآن الكريم، أن 
تقدمه لآلخرين؛ يف هذه الحالة ستؤثر؛ ألنهم 
سـيقبلونك كناقٍل، وحينئٍذ مـا تنقله إليهم 
أنـت قد تنقله عمن له مكانتُه عندهم أعظم 
مـن مكانتـك، وكالُمه هو أرفـُع من كالمك، 
وكالم اآلخريـن؛ ألنه هو كالم الله سـبحانه 
وتعاىل. هذا هو األسلوب الصحيح، وإن كان 
بعـض الشـباب قد يكون لديـه رغبة هو أن 

ينطلق باسم نفسه، ويجرب نفسه.
ويرى السـيد حسـني الحوثي أن اإلنسان 
يكون همه هـو: أن يؤثر يف الناس، فإذا رأى 
أنه يف قريته، يف بلده ليست له املكانة باعتبار 
صغر سنه، ليسـت له املكانة التي يمكن أن 
يؤثـَر بها عـىل اآلخرين، فعليه أن يسـتخدم 
هذا األسلوب: يحكي كتاَب الله، يحكي كالَم 
اآلخرين ممن قد يكونون مقبولني أكثَر منه، 
هذا هـو األسـلوُب الصحيـح، إذا كنت تريد 
أن تؤثر يف اآلخريـن، ليس أن يكون همك أن 
تبني شـخصيتك - كما يقوُل البعُض - فأنا 
أريد أن أحدِّثَهم أنـا، ألؤثَِّر فيهم أنا، ليعرفوا 

من أنا، ال حاجة لهذا.
واعترب السـيد حسـني أن املنهج يف تبليغ 
هدى الله هو إتباع األسلوب القرآني، ونصح 
الحارضيـن قائـالً: لكـن ليكـن همـك هـو 
النصـح، هـو أن تنصح، وإذا كان األسـلوب 
ن  الصحيـح ألن تنصح هـو: أن تحكـي عمَّ
الناُس سـيقبلونه فاحكه، وليـس عيباً فيك 

أن تقوَل: سـمعت؛ ألنك ال ترغـب أن تقوَل: 
قلت، ليكون التأثري هو لك شخصياً؛ ليعرفوا 
مقامك، أو ليعتربوك شـخصاً عظيماً أو ألي 

يشٍء آخر.
هـذه هـي ممـا يحـول دون التأثـري، قد 
يكـون مما يفقـد كالمك بركتـه - وإن كان 
كالمـاً إيجابياً - ألنه لـم ينطلق خالصاً، فيه 
يشء، تحـاول أن تبدو كبـرياً، وتبدو عظيماً 

عند اآلخرين.
ويف ذات السـياق قـال: ملـا كان أسـلوب 
الجن أسـلوباً جميالً سـطره اللـه يف القرآن 
الكريـم، اسـتطاعوا يف موقـف واحد - وهم 
َمـن هم دون اإلنسـان يف كمالـه - يف موقف 
واحـد أن يفهموا القـرآَن الكريم أنه من عند 
الله، وأن يتأثروا به يف أنفسـهم، وأن يعرفوا 
ماذا يريـد القرآن منهـم، فانطلقوا عاملني، 
لـم ينطلقـوا إىل بيوتهم عائدين وسـاكتني، 
ثم عندما تََحّركوا للعمل عرفوا أن األسـلوَب 
الصحيـح هو: أننا عندما نعـود إىل اآلخرين، 
ونحن لم نفارَقهم إال منذُ ساعة، أو ساعتني 
ماذا سيكون لكالمنا من أثر عندهم؟ فلنقل: 
{إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَاباً أُنِْزَل ِمْن بَْعِد ُموَىس ُمَصدِّقاً 
} (األحقاف: من  ِلَما بنَْيَ يََديِْه يَْهِدي إَِىل اْلَحقِّ
اآليَـة 30) لـم يقولوا مجـرد ثنـاء عىل ذلك 
الكتـاب، كتاب هداية، فهمـوا أن القرآَن هو 
كتاُب عمـل وكتاب هداية، يهـدي إىل الحق، 
هو يرشـد، وهم - فعـالً - فهموا أن قومهم 

بحاجة إىل أن يهتدوا.
وأوضح السـيد حسـني الحوثي أن: كثرياً 
مما يف داخل هذه اآليَـة مما فهمه الجن هو 
ما يغيب عن أكثرنا فهمه، فهموا أن قومهم 
يف أمس الحاجة إىل أن يهتدوا فقالوا لقومهم: 
هناك مصـدر للهداية هو هذا الكتاب، يهدي 
إىل الحق، وهذه قضية مهمة، أن يعثروا عىل 
يشء يهـدي إىل الحق؛ ألن الحقَّ مطَلٌب مهمٌّ، 
هو نفُسـه اليشء الذي ال نكـرتَث أمامه، أن 
نعرَف أن هناك شـيئاً يهدي إىل الحق فتكوَن 
أنـت من تبحث عنه، وأنت من يشـغل ذهنك 
أن تعثـر عليـه، {يَْهِدي إَِىل اْلَحـقِّ َوإَِىل َطِريٍق 
ُمْسـتَِقيٍم} (األحقـاف: مـن اآليَـة 30) ألن 
املسرية هي مسـرية عمل، والحياة هي كلها 
مسـرية إىل اللـه سـبحانه وتعـاىل، يهدي إىل 
الحـق فتفهمه، إىل الحـق فتنطلق تعَمُل من 
أجله، وتدافع عنه، ولتسري عىل الطريق التي 
رسـمها الحق، وإىل طريق مستقيم، طريقة 
مسـتقيمة يف هذه الحياة، وطريق مستقيم 
يهـدي، أو يوصل من يسـري عليه إىل رضوان 

الله سبحانه وتعاىل وجنته.
ويعوُد السـيد حسـني الحوثي إىل أسلوب 

القرآن الكريم قوله تعـاىل: {يَا َقْوَمنَا أَِجيبُوا 
َداِعَي اللَّه} (األحقاف: مـن اآليَة 31)، داعياً 
الجميـع إىل التأمـل فقـال: الحظـوا كيـف 
األسلوب تكرر أَيْضاً {َداِعَي اللَّه}؟ لم يقولوا: 
يـا قومنا: أعملوا كذا وكـذا... هكذا بدون أن 
يلحظوا َمن هو الذي دعا إىل هذا اليشء الذي 
يريـدون من أصحابهم، أو قومهم أن يعملوا 
بـه {يَا َقْوَمنَا أَِجيبُـوا َداِعَي اللَّـِه َوآِمنُوا ِبِه} 

(األحقـاف: مـن اآليَـة 31).
ويحـدث الحارضيـن قائـالً: نحـن ُهنـا 
تكرَّرت جلسـات كثرية مع َمـن؟ مع القرآن 
الكريم، ومع ما ننقله من أهل البيت (عليهم 
السـالم) فال ينبغـي أن نكوَن أقـل وعياً من 
الجـن، يف أن نفهـَم أهميَة ما سـمعناه عىل 
ضـوء كتـاب الله، ومـن نصوص آيـات الله 
يف القـرآن الكريم، من خالِل ما سـمعنا هو: 
أن الديـن ديـُن عمل، أن هدى اللـه يهدي إىل 
العمـل، أن القـرآن الكريم كتـاب عمل، هي 
القضيـة التـي ترسـخ لدينـا، ويف مجتمعنا 
ضدها: الجمود، السـكوت، اإلعـراض، هذه 
الحالة إذا لم ننتقل بأنفسنا إليها فيكون ما 
يمأل مشـاعرنا هو: أن الدين هو عمل يف ُكّل 

مجاالته، يف ُكّل جوانبه.
مشـرياً إىل أنه حتى ُكّل ما نسميه إيماناً، 
أو اعتقـاداً هـو أَيْضـاً عمـل، ليـس هنـاك 
يف اإلسـالم اعتقـاداٌت ملجـرَّد االعتقـاد، وال 
إيمـان ملجرد اإليمـان، ُكّل إيمـان يبعث عىل 
عمـل وكل اعتقـاد يبعث عىل عمـل، فهمنا 
أَيْضاً أن هذا الظـرف الذي نعيش فيه والذي 
تعيـش فيه هـذه األمة بصـورة عامة وضع 
مأسـاوي، وضع مخٍز، هجمة شـديدة عىل 
الدين، عىل اإلسـالم، وعىل املسـلمني، أصبح 
الكبري والصغري يرى، ويلمس مشـاهدها يف 
ُكّل مـكان، ويف الحقيقة أنه مـن الغريب أن 
نحتـاج، ونحن كمسـلمني، مؤمنني بالقرآن 
الكريم أن ننتظر إىل أن نرى املشـاهد السيئة 
ضـد ديننـا، وضـد أمتنـا وحينئـٍذ عىس أن 

نتََحّرك عىل أقل وأدنى مستوى.

الصرآن الضرغــط ُغطِجُم املســطمني بإغخال 
اإلجقم إىل ُضضِّ السالط

ويف املقاِبِل يتحدَُّث السـيُد حسني الحوثي 
عـن الواقِع الذي يفِرُضه القـرآن الكريم: أن 
املسـلمني حتـى وإن لـم يُغـزوا إىل بالدهم، 
وإن لـم يصـل فسـاد اآلخريـن إىل بالدهـم 
هـم مكلفـون، هم ملزمـون من جهـة الله 
سبحانه وتعاىل أن يهتموا عىل أعىل مستوى 
من االهتمام أن يكونوا هم من يتََحّركون إىل 
اآلخرين، هم من ينطلقون ليصلوا بإسالمهم 

إىل أعمـاق أوروبـا، ليصلـوا بإسـالمهم إىل 
أمريـكا، ليُهـدُّوا ُكّل بنـاء للطواغيـت يف أي 
مكان من هذه الدنيا. هذا ما يفرضه القرآن 
ـلَّ القـرآن الكريم هذه  الكريـم، وهـذا ما أَهَّ

األمة ألن تنهض به.
مـن  العديـَد  حسـني  السـيد  ويضـع 
األمـر  بنـا  وصـل  نحـن  ملـاذا  التسـاؤالت: 
كمسـلمني إىل هذه الدرجة؟ وصـل بنا األمر 
نحـن كزيود وشـيعة ألهـل البيـت (عليهم 
السـالم) إىل هـذه الدرجة، أن نـرى ما يبَعُث 
عىل الخزي أن نرى ما هو مؤسـف حقا من 
عمل ضد اإلسالم، واملسلمني يف ُكّل منطقة؟، 
ثـم بعد نحـن لم نتجـه اتجاهاً جـاداً؟، ولم 

يخطر عـىل بـال الكثـري بعـد أن يتََحـرّك؟.
تلـك  ُكّل  عـىل  يجيـُب  الوقـت  ذات  ويف 
التسـاؤالت: هذا يُدلُّ عـىل انحطاط إىل أحط 
مستوى يف فهمنا لديننا، ويف ثقتنا بربنا، ويف 
اعتزازنا بهـذا الدين، وافتخارنـا بهذا الدين 
العظيـم، أن ال نتََحّرك حتى عـىل الرغم مما 
نشاهده، مما نعلمه حرباً شديدة ضد ديننا، 
وضـد أمتنا، وضد ُكّل فرد فينا، وكل أرسة يف 

مجتمعنا.
ويف ذات السـياق يؤكد أن: القرآن الكريم 
جعلـه الله نـوراً للمؤمنني، نوراً للمسـلمني 
يهتـدون به قبـل أن تهجم عليهـم الظُّْلمة، 
يتََحّركـون هـم عىل أساسـه قبـل أن يهجم 
عليهم العدو إىل ُعقِر ديارهم، سواء بفساده، 
أو أن يصـل بقدمـه وبنفسـه، ألـم يتََحـّرك 
الرسـول (صلـوات الله عليه وعـىل آله) هو 
يف غـزوة [تبوك] ليهاجم هو، وعىل مسـافة 
طويلـة جداً مـن املدينة نحـو (750 كم) إىل 
تبـوك ليواجَه دولًة عظمى يف ذلك الزمن هي 

دولة الرومان.
فيمـا يعني أن النبيَّ صـىل الله عليه وآله 
وسـلم أراد أن يقوَل ألمته: إن من ينتظرون، 
ويصمتـون هم مـن سـيكونون أذالء إذا ما 
هجـم عليهـم العـدو، هـم من سـيكونون 
وألن  دينهـم،  عـن  يُفتنـوا  ألن  معّرِضـني؛ 
يتنازلـوا ببسـاطة عـن دينهـم إذا ما هجم 
عليهـم العـدو إىل داخـل ديارهم، الرسـول 
(صلوات الله عليه وعىل آله) ربّى املسـلمني 
عـىل االهتمام، ربّى املسـلمني عـىل املبادرة، 
ربى املسـلمني عـىل استشـعار املسـئولية، 
عـىل أن تكون لديهـم روح وثّابـة داخل ُكّل 
شـخص منهم، روح جهادية روح تستشعر 
املسـئولية فتنطلـق، ال تنتظر األعـداء وإن 
كانـوا كبـاراً، وإن كانوا يمتلكـون مختلف 
وسـائل القوة، ال ينتظرونهـم حتى يهجموا 

عليهم.

طظ غخماعن وغظازرون عط طظ جغضعظعن أذقء إذا طا عةط سطغعط السثو، الرجعل طظ غخماعن وغظازرون عط طظ جغضعظعن أذقء إذا طا عةط سطغعط السثو، الرجعل 
خطعات اهللا سطغه رّبى املسطمني سطى املئادرة واقعامام واجاحسار املسآولغئخطعات اهللا سطغه رّبى املسطمني سطى املئادرة واقعامام واجاحسار املسآولغئ

برظاطب رجال اهللا: الخرخئ شغ وجه المساضئرغظبرظاطب رجال اهللا: الخرخئ شغ وجه المساضئرغظ

غصثم سطماُء السعء الصرآَن الضرغط واإلجقَم ضعجغطئ لثثطئ الغععد والظخارى غصثم سطماُء السعء الصرآَن الضرغط واإلجقَم ضعجغطئ لثثطئ الغععد والظخارى 
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عربي ودولي 

شغ «غعم الطفض الفطسطغظغ» اقتاقل غعاخض اظاعاَك تصعق افذفال سئر أجرعط بمعاظئ:

بسث 35 ساطاً.. افجري الفطسطغظغ رحثي أبع طت: 
«ُولِــثُت طظ جثغث»

ذعران: اقّتفاق الظعوي سطى صغث التغاة

طعجضع: جغاجئ واحظطظ تحّضُك يف طقءطئ اجاثثام 
الثوقر ضُسمطئ أجاجغئ

 : طاابسات 

أعلنـت هيئـُة شـؤون األرسى واملحّررين يف 
بيان أصدرته، أمس االثنني، أنه ويف يوم الطفل 
الفلسطيني والذي كان من «املفرتض أن يكون 
يومـاً خاصاً لالحتفال ونرش الفرح والسـعادة 
للطفولـة الفلسـطينية، ال زال االحتالل يتعمد 
وسـلب  الفلسـطينيني  األطفـال  اسـتهداف 
بظـروف  وزجهـم  ومالحقتهـم،  حريتهـم 

مأساوية داخل سجونه». 
ويف هذا السياق، وثَّقت هيئة األرسى إفاداٍت 
جديدًة لفتية وأرسى قارصين تعّرضوا للتعذيب 
والتنكيل خـالل عمليات االعتقال واالحتجاز يف 

سجون االحتالل. 
ومـن اإلفادات التي سـجلها تقريـر الهيئة، 
إفـادة الفتـى مجاهـد نعسـان (17 عامـاً)، 
األشـبال  األرسى  بقسـم  ا  َحـاليّـٍ والقابـع 
معتقـل «مجـدو»، َحيـُث جـرى اعتقالـه بعد 
اقتحام جيش االحتالل ملنزلـه فجراً، واالعتداء 
عليه بالرضب بشـكل تعسـفي هو وشـقيقه 
واعتقالهمـا، وبعدها قام الجنود بنقل القارص 
مجاهـد إىل مركز تحقيق «املسـكوبية» وخالل 
االسـتجواب لم يسـلم من الرضب عـىل بطنه 
ووجهـه واإلهانة عـىل يد املحّققـني، بقي 22 
بزنازين املسـكوبية حّقق معـه خاللها  يومـاً 
15 مـرة، كما تم إجباره عىل التوقيع عىل إفادة 

باللغة العربية بدون أن يفهم فحواها. 
يف حـني اعتدى جنود االحتـالل عىل القارص 
فارس ورنـي (17 عاماً)، عقـب مداهمة بيته 
يف بلـدة العيزرية، وتـم التنكيل بـه وهو مقيد 
اليدين ومعصوب العينـني، ومن ثم جرى نقله 
إىل معسـكر جيش قريـب من بلـدة أبو ديس، 
وهناك اسـتمر الجنود بإهانته ورضبه بشكل 

مربح وبعدها نُقل إىل مركز توقيف «عتصيون» 
السـتجوابه، بقي هناك 15 يوماً عانى خاللها 
من أوضـاع اعتقالية قاسـية، فالغـرف داخل 
املعتقـل مكتظـة وقـذرة، ووجبـات الطعـام 
املقدمة سيئة النوع والكمية، باإلضافة إىل ذلك 
كانـت إدارة املعتقل تحرمهم من االسـتحمام 
ومـن الخروج إىل الفورة، ليتم نقله بعد ذلك إىل 

قسم األرسى األشبال يف «مجدو». 
أما عن األسـريين القارصيـن أحمد زكارنة 
(17 عامـاً)، ومحمـد أبـو الـرب (16 عامـاً)، 
فقـد تعرضـا لتحقيق قـاٍس يف مركـز توقيف 

«الجلمة». 
ويحتجز االحتالل َحـاليٍّا داخل معتقالته ما 
يقارب 140 طفالً قارصاً، موزعني بني سجني 
«عوفر» و»مجدو»، إضافة إىل مراكز التحقيق 

والتوقيف. 
إىل ذلك، أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني، 
أمس، عن األسـري الفلسـطينّي رشدي أبو مخ 

(58 عاماً)، بعد 35 عاماً من االعتقال. 

األسـري املحّرر أبو مخ يُعّد من أرسى الدفعة 
الرابعـة الـذي كان مـن املفـرتض أن تُفـرج 
«إرسائيل» عنهم وفق اتّفاقيّات أوسـلو، لكنّها 

لم تلتزم بذلك. 
«الجبهة الشـعبيّة لتحرير فلسطني» قالت: 
إن أبو مخ «خاض تجربة اعتقال مميّزة، عانى 
خاللها من شـتّى أنواع التنكيل والقمع والعزل 
واإلهمال الطبـّي، ورغم ذلك ظّل صامداً وثابتاً 
مواظباً عىل املشـاركة يف املعارك النضاليّة من 

داخل األرس». 
وقـال األسـري أبـو مـخ الـذي تـويف والداه 
وشـقيُقه وُحرم من وداعهـم وهو يف األرس، يف 
أوىل لحظـات حريته: «شـعوري ال يُوَصُف، أنا 

إنسان ُولد من جديد». 
ويف السـياق، قال مكتب إعـالم األرسى: إن 
«االحتالل اعتقل األرسى املحّررين عبداللطيف 
غيث، راسـم عبيدات ونارص أبـو خضري، عىل 
مدخل باقـة الغربية وهـم يف طريقهم لتهنئة 

األسري املحّرر رشدي أبو مخ بالحّرية». 

 : وضاقت 

قال املتحدُث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، 
سعيد خطيب زادة، أمس، يف مؤتمره الصحفي 
األسبوعي: إن اجتماع اللجنة املشرتكة لالتّفاق 
النـووي يف فيينـا سـيكون اليـوم الثالثـاء، ال 

يختلف عن االجتماعات السابقة. 
اللجنـة  اجتمـاع  «برنامـَج  أن  َوأََضــاَف 
املشـرتكة لالتّفـاق النـووي يف فيينا سـيكون 
حـول كيفية رفع أمريكا للعقوبـات عن إيران 
والتـزام األطـراف األُخـرى بتعهداتهـا تجـاه 
االتّفاق»، ُمشرياً إىل أن الثالثاء سيتوضح إذَا ما 
كان بإْمـَكان 4+1 تلبيـة مطالبات إيران حيال 

االتّفاق النووي. 
كمـا أوضـح أن «إيـران لـم توِل مـؤرشاِت 
وإشـارات وصـول بايـدن للسـلطة السـلبية 
واإليجابيـة منها أيـة أهميّة ومـا يهمها فقط 

لإلجراءات األمريكية». 
كذلـك قـال: إن «االتّفـاق النووي عـىل قيد 
الحيـاة؛ ألَنَّ إيـران ترصفت بصرب ومسـؤولية 
شـديدة، وتكبّدت تكاليف باهظة للحفاظ عىل 

االتّفاق حتى اليوم». 
وحول ترصيحات وزير الخارجية الفرنسية 
حـول اخـرتاق إيـران لتعهداتها النـووي، قال 
«نتوقـع من فرنسـا اتِّخـاذ إجـراءات بنّاءة يف 
مسري عودتها إىل التزامها يف االتّفاق النووي». 

َوأََضـاَف «نويص األطراف األُوُروبية أن تتخذ 

طريق أسهل والرد اإليراني سيكون واضح عىل 
إجراءاتهم». 

أما عـن اتّفاقية التعاون االسـرتاتيجي بني 
الصـني وإيـران، فقـال: إن «اتّفاقيـة التعاون 
االسـرتاتيجي بني الصني وإيران ترسم خطوط 
أرقامـاً  تتضمـن  وال  البلديـن  بـني  التعـاون 
وامتيَـازات، كمـا يحـاول البعـض إشـاعته»، 
ُمضيفـاً أن «إيـران كانـت ومـا زالت تسـعى 
لتوقيـع اتّفاقيات تعاون اسـرتاتيجية مع عدة 

دول». 
التعـاون  اتّفاقيـة  «بالطبـع  وأوضـح 
االسـرتاتيجي بني الصني وإيران اتّفاقية مهمة 

وخريطة ملسرية التعاون بني البلدين». 

 : وضاقت 

وزيـر  -نائـب  بانكـني»  «ألكسـندر  قـال 
الخارجيـة الـرويس-: إن انخفـاَض إْمَكانيـة 
تحـت  يضـع  األمريكيـة  بالسياسـة  التنبـؤ 
الشـك موثوقيـة ومالءمة اسـتخدام الدوالر يف 

التعامالت التجارية املتبادلة. 
ورأى املسـؤول الرويس يف مقابلة مع وكالة 
«نوفوسـتي» أن «تقليَص اسـتخدام الدوالر يف 

التسـويات املتبادلة يف العمليات التجارية كان 
رد فعـل موضوعي عـىل الواقع الجيوسـيايس 

الحايل». 
كما أشـار بانكـني إىل أن الرتاجع يف إْمَكانية 
األمريكيـة،  االقتصاديـة  بالسياسـة  التنبـؤ 
والفـرض غـري املنضبط للعقوبات «يشـكك يف 
موثوقية ومالءمة اسـتخدام الُعملة األمريكية 

كُعملة ذات أولوية يف العقود». 
ويف هـذا الصـدد، قال نائب وزيـر الخارجية 

الـرويس: «مـن املنطقـي أن تضطـر البلـدان 
والرشكات يف مثل هذه الظروف، إىل اتِّخاذ تدابري 
تهدف إىل تقليل الخسائر واملخاطر االقتصادية 
أثنـاء املعامالت، وتهتـم بتطوير آليـات بديلة 
فـإن  ذلـك،  ضـوء  ويف  املتبادلـة،  للتسـويات 
التوسع يف اسـتخدام العمالت النقدية الوطنية 
يف العمليـات التجارية مع الدول األُخرى أصبح 
يحظـى بأهميّة متزايـدة، وأصبح مجاالً مهماً 
يف جدول األعمال االقتصادي الخارجي الحايل». 

يف بالث عةعم خقل جاسات.. 
اظفةاٌر غساعثُف رتًق لقتاقل 

افطرغضغ ُصرب بشثاد
 : وضاقت 

أفاد مصدٌر أمنيٌّ عراقي بانفجار عبوة ناسـفة عىل رتل 
لالحتالل األمريكي، أمس االثنني، قرب العاصمة بغداد. 

وقـال املصـدر: إن «عبوة ناسـفة، زرعهـا مجهولون، 
انفجرت أثناء مرور رتل تابع «للتحالف الدويل» عىل طريق 
اليوسفية الرسيع جنوب بغداد»، َوأََضـاَف أن «االنفجار لم 

يخلف إصابات أَو خسائر». 
وهـذا ثالث هجـوم مـن نوعه، أمـس، إذ أفـادت خلية 
اإلعـالم األمنـي يف بياٍن لهـا، أن «عبوة ناسـفة، انفجرت، 
صباح أمـس، عىل إحدى عجالت رتل يف محافظة الديوانية 
بعد جـرس عفك، ضمن قاطـع مديرية رشطـة الديوانية، 
دون أرضار مادية أَو برشية، َحيُث اسـتمر الرتل بالحركة 

نحو جهته املقصودة». 
وأضافت أن «عبوة ناسـفة أُخرى انفجرت ظهر، أمس، 
عـىل إحـدى عجالت رتـل يف محافظـة بابل ضمـن قاطع 
مديرية رشطة بابل، َوأَيْـضاً لم تخلف أية أرضار مادية أَو 

برشية، واستمر الرتل بالحركة». 
وتتكـّرر الهجماُت ضـد أرتال قوات االحتـالل األمريكي 
إىل جانـب السـفارة األمريكية يف بغداد منـذ العام املايض، 
وتتهم واشـنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف 

وراءها. 

إغران: اساصاُل جاجعس 
«إجرائغطغ» يف طتاشزئ 

أذرباغةان الحرصغئ
 : وضاقت 

أعلن املديُر العامُّ لألمن يف محافظة أذربايجان الرشقية، 
أمـس االثنني، عـن اعتقال جاسـوس «إرسائيـيل» يف هذه 

املحافظة. 
ويف ترصيح صحفي، أعلن املدير العام لألمن يف محافظة 
أذربايجـان الرشقيـة، عن اعتقـال جاسـوس «إرسائييل» 
الجنسية، وعدة جواسيَس عىل صلة باألجهزة األمنية لدول 

مختلفة يف هذه املحافظة. 
أضاف: «كما تم اعتقال 19 عنرصاً رئيسـياً من عصابة 

احتيال منظم وإصدار شيكات مرصفية وتزوير وثائق». 
وأوضـح أن «املتهمـني كانوا يقومـون بعمليات احتيال 
وتزوير مسـتندات وإصدار ورشاء وبيع شيكات مرصفية 
دون رصيد»، مضيفاً: « لقد ُكشـف أكثر من 50 ألف شـيك 
بقيمـة 18 ألـف مليار ريال إيراني، مـن الِعصابة املذكورة 

حتى اللحظة». 

صاطى وجرتى بإذقق ظار يف 
وقغئ شريجغظغا افطرغضغئ

 : وضاقت 
أفادت وسـائل إعالم أمريكية، يوم أمـس األول، بمقتل 
شـخص وإصابـة اثنني آخريـن، جراء إطالق نـار يف والية 

فريجينيا. 
وذكـرت رشطـة فريجينيـا، يف ترصيحـات صحفية أن 
«شـخصاً عىل األقل لقي مرصعه فيما أُصيب اثنان آخران 

جراء إطالق نار وقع يف الوالية». 
ـام، قتل أربعة أشـخاص فيمـا أُصيب  وقبـل ثالثـة أَيـَّ
آخـران بجروح أحدهما مطلق النـار، إثر إطالق نار حصل 
داخل مبنـى للمكاتب اإلدارية يف مقاطعـة أورانج جنوبي 

والية كاليفورنيا األمريكية. 
مراقبون يعزون تفيش مظاهـر اإلجرام وحوادث القتل 
يف مختلف الواليـات األمريكية إىل هشاشـة النظام األمني 
القائـم عـىل أََسـاس االنتقائيـة يف تنفيذ معايـري الضبط، 
والتمييز العنرصي بني املواطنني األمريكيني أنفسـهم من 
جهة وبـني الواليات املختلفة من َحيُث توفري أدنى متطلب 

لألمن وتوفري السكينة العامة من جهٍة أُخرى. 
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ضطمئ أخغرة

أتثاث سطى ذطئ طأرب 
سئثالسقم سئثاهللا الطالئغ*

 
األحـداِث  خـالِل  مـن 
الغريبـة التي تطـَرأُ يوميٍّا 
يف السـاحة العربية وتهتمُّ 
الحديث  وكثـرة  بتغطيتها 
عنها أغلُب وسـائل اإلعالم 
ـُل نوعـاً ما، ما  يجـُد املتأمِّ
يوحي بغرابٍة يف ما يحصل. 
حـوادُث  مـرص  ففـي 
سـفن  واعرتاُض  قطارات 
لحركـة التجارة وكالم كثري 

عن سد النهضة و... إلخ!!

* رئغج العغؤئ الساطئ لرساغئ أجر الحعثاء وطظاضطغ البعرة
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