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صحيفة املــســرية تــتــابــع مــعــانــاة أطــفــال الــيــمــن مــع الــعــنــقــوديــات األمــريــكــيــة:

والتضحية بــاجلــهــاد  حافلة  حــيــاة  بعد  زابـــن  سلطان  العميد  وفـــاة  يف  تــعــزي  الــداخــلــيــة 




طسغرة تاحثة لصطاسات الثولئ تظثغثًا باجامرار الصرخظئ افطرغضغئ لسفظ المحاصات الظفطغئ:
ذالئعا باتغغث المطفات اإلظساظغئ وأداظعا الخمئ افطمغ وشعضعا الصغادة بالرد سطى جرائط التخارذالئعا باتغغث المطفات اإلظساظغئ وأداظعا الخمئ افطمغ وشعضعا الصغادة بالرد سطى جرائط التخار

التخار افطرغضغ غداسش طساظاة الغمظغغظ
25002500 غارة عنقودية ألقيت على اليمن وخلفت ألف شهيد بينهم  غارة عنقودية ألقيت على اليمن وخلفت ألف شهيد بينهم 100100 طفل طفل

د. العمري: القنابل العنقودية حتوي خليطًا كيميائيًا يصيب الضحايا بالسرطاند. العمري: القنابل العنقودية حتوي خليطًا كيميائيًا يصيب الضحايا بالسرطان
أمريكا نشرت القنابل العنقودية على املزارع واحلقول

الـــــدميـــــقـــــراطـــــيـــــة  «هــــــــــبــــــــــات»  الـــــدميـــــقـــــراطـــــيـــــة   «هــــــــــبــــــــــات»   
األمــــريــــكــــيــــة ألطــــــفــــــال الـــيـــمـــناألمــــريــــكــــيــــة ألطــــــفــــــال الـــيـــمـــن
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ذالئئ افطَط الماتثة باظفغث دورعا وتتغغث المطفات اإلظساظغئ وتمطئ صعى السثوان المسآولغئ:

خقل لصائه ظائَإ رئغج بسبئ افطط الماتثة لثسط اّتفاق التثغثة:

طسرية تاحثة لحرضئ الظفط وصطاسات الثولئ الثثطغئ بخظساء تظثغثًا 
بصرخظئ جفظ املحاصات

 : خظساء
مع اسـتمرار الحصاِر الخانِق عىل الشعب 
اليمنـي وقرصنة سـفن املشـتقات النفطية 
من قبـل بحرية العـدوان والحصار األمريكي 
السـعودي، شـهدت العاصمـُة صنعاء، أمس 
الثالثاء، مسريًة جماهرييًة حاشدًة أمام مبنى 
األمم املتحدة ملطالبتها بالقيام بمسـؤوليتها 

أمام آلة التجويع والحصار القاتلة. 
ويف املسـرية التي شـارك فيهـا املئات من 
منتسـبي رشكـة النفـط اليمنيـة ومختلف 
قطاعات ومؤّسسات الدولة الخدمية وكافة 
االتّحادات، طالب البيان املشـرتك للمسـرية 
الحاشـدة «بإدَخال سـفن الوقود كافة دون 
مماطلة أَو تلكؤ بموجـب االتّفاقات الدولية 

وقوانني األمم املتحدة». 
وأّكـد البيان املشـرتك للمسـرية الحاشدة 
أن «عـىل األمم املتحـدة االختيار إمـا تفعيل 
عمل لجنـة التحقيق والتفتيـش يف جيبوتي 
وتفرضها عىل الجميـع أَو إلغاؤها»، مطالباً 
«بعدم إقحام الوقود يف حيز الرصاعات وعدم 
اسـتخدام ذلك لتحقيـق مآرب سياسـية أَو 

عسكرية». 
وحّمـل البيـاُن «تحالـَف العـدوان واألمم 
املتحـدة ُكــلَّ تبعات هـذا الحصـار الجائر 
عـىل اليمنيني سـيما منع سـفن الوقود من 

الدخول». 
من جهتـه، أّكـد املديـُر التنفيذي لرشكة 
النفـط اليمنيـة، املهندس عمـار األرضعي، 

أن «أمريـكا هي من تقـود القراصنة وتكبل 
الشعب اليمني ألكثر من عامني». 

وقال: إن «الغرامات تجاوزت ١٥٠ مليون 
دوالر يتكبدها أبناء الشعب اليمني». 

َوأََضـاَف األرضعي يف كلمته خالل املسرية 
الحاشـدة: إن الحصار الغاشـم عـىل اليمن 
بغطاء واضح وفاضح من قبل األمم املتحدة 

مسنوداً بأمريكا لعقاب الشعب اليمني. 

وحّمـل املديـر التنفيـذي لرشكـة النفط 
اليمنية «قوى تحالف العدوان واألمم املتحدة 
مسـؤولة ما تـؤول إليـه األوضـاع يف اليمن 

نتيجة نفاد كميات الوقود». 
املشـاركون  وّقـع  املسـرية،  خضـم  ويف 
ومئاُت املواطنني عىل عريضة فوَّضت القيادة 
الثورية والسياسية يف الرد عىل الحصار بأية 

طريقة تراها مناسبة. 

ودعا املوّقعون عىل العريضة إىل اسـتمرار 
فضح جرائـم الحصار األمريكي السـعودي 
بحـق الشـعب اليمنـي ونقـل معاناتهم إىل 

مختلف شعوب العالم. 
يشـار إىل أن هذه املسـرية الحاشدة تأتي 
تتويجاً لعامـني من املطالبات برفع الحصار 

ودخول سفن النفط. 
وكانـت العديد من مؤّسسـات وقطاعات 

الدولـة الحيوية والخدمية قـد دقت ناقوَس 
الخطر؛ بَسبِب قرب نفاد الوقود جراء إرصار 
تحالف العدوان عىل استخدام ورقة الحصار 
اليمنـي  الشـعب  عـىل  للضغـط  كوسـيلة 

وتحقيق مكاسب سياسية. 
إىل ذلـك، أّكــدت رشكـُة النفـط أن قوى 
العـدوان مـا تـزال تحتجـز عدد ١٠ سـفن 
نفطية، منها سـفينة محملة بمـادة الغاز، 
بحمولة إجمالية تبلـغ (٢٤٦٫٨٥٥) طناً من 

مادتي البنزين والديزل.
وأوضحت الرشكة أن فرتَة االحتجاز بلغت 
لبعض السـفن أكثَر من أربعة أشهر «١٢٧» 
يومـاً من القرصنة البحريـة، عىل الرغم من 
اسـتكمال ُكـلِّ تلك السـفن لكافة إجراءات 
الفحـص والتدقيق عـرب آلية بعثـة التحّقق 
والتفتيش يف جيبوتي (UNVIM) وحصولها 
عىل التصاريح األمميـة التي تؤّكـد مطابقة 
الحمولة للرشوط املنصوص عليها يف مفهوم 

عمليات آلية التحّقق والتفتيش. 
 ونّوهـت إىل أن التواطـؤ األممـي يف هـذا 
الصـدد يؤّكــُد مخالفـَة التكوينـات املعنية 
التابعة لألمم املتحدة لبنود االتّفاقية الدولية 
لحقـوق اإلنسـان وقواعـد القانـون الدويل 
اإلنسـاني وقانون الـرصاع املسـلح، وكافة 
القوانـني واألعـراف املعمول بهـا، فضال عن 
اتّفـاق  وغايـات  لجوهـر  الدائـم  تجاهلهـا 
السـويد الذي شـّدد يف مجملـه عىل رضورة 
تسـهيل وصول املواد األََساسية واملساعدات 
اإلنسـانية إىل مينـاء الحديـدة، وبمـا يلبـي 

احتياجات وتطلعات الشعب اليمني. 

حرف: ذرغص السقم ق غتااج طظاورات 
جغاجغئ يف اإلسقم واملتاشض الثولغئ بض 

العصش الفسطغ لطسثوان والتخار

 : خظساء
ناقـش وزيـُر الخارجيـة، املهنـدس هشـام رشف 
عبداللـه، أمـس الثالثـاء، مع نائـِب رئيس بعثـة األمم 
دانييـال  الحديـدة «أونمهـا»  اتّفاقيـة  لدعـم  املتحـدة 
كروسـالك، أنشـطَة بعثـة األمـم املتحـدة ومتطلبات 
تعزيـز أداء مهامها يف ظل اسـتمرار الخروقات اليومية 

والفاضحة لتحالف العدوان وأدواته.
ويف اللقاء، أشار الوزير رشف إىل استمراِر ممارسات 
تحالف العدوان األمريكي السـعودي اإلماراتي يف تعقيد 
املشهد السيايس ووضع عراقيل متعمدة إلفشاِل جهود 
العمـل عىل تحقيق تسـوية سياسـية باحتجاز سـفن 

املشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة. 
واعتـرب ذلـك تواُصـالً لسياسـة العقـاب الجماعي 
بحق الشـعب اليمني، يف رسـالة واضحة أن الهدف من 
اسـتمرار منـع السـفن النفطية من الدخول، هو شـل 
كافة أشـكال الحياة يف املحافظات الواقعة تحت سلطة 

املجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني. 
وأّكــد وزيـر الخارجيـة، أن الطريـَق نحـَو تحقيق 
السالم معروٌف وال يحتاج لإلعالنات يف اإلعالم اإلقليمي 
الدوليـة،  املحافـل  يف  السياسـية  واملنـاورات  والـدويل 
بـل يتطلـُب إجـراءاِت بناِء الثقـة بني األطـراف ومنها 
العديـد من اإلجراءات اإلنسـانية التـي ال خالف حولها 
ويف املقدمـة دخـول احتياجات اليمنيني من املشـتقات 

النفطية والغاز املنزيل واملواد الغذائية دون عوائق. 
وتطـرق إىل أن من إجـراءاِت بناء الثقـة، إعادة فتح 
مطـار صنعـاء الدويل أمـام املسـافرين ورصف رواتب 
ًدا قيادات  كافـة موظفـي الدولـة، وهو مـا تدركه جيـِّ
دول العـدوان، لكنهـا تحاول وضَع العديـد من العوائق 

واختالق املربّرات الستمرار معاناة اليمنيني. 
من جانبها، أوضحت نائُب رئيس بعثة األمم املتحدة 
لدعم اتّفـاق الحديـدة «أونمها» أن البعثـة بالرغم من 
بعض الصعاب التي تواجه عملها، إال أنها حريصٌة عىل 

استمرار عمل لجنة تنسيق إعادة االنتشار. 

خقل اخاااِطه برظاطةًا تثرغئغًا شغ المةال المتاجئغ لسثد 200 طاثرب:

جعاز الرصابئ واملتاجئئ غآّضـث أعمّغَئ الاساون بني 
طآّجسات الثولئ وافجعجة الرصابغئ لتماغئ املال السام

 : خظساء
نّظم الجهـاُز املرَكـزيُّ للرقابة واملحاسـبة، أمس، 
حفَل اختتـام الربنامج التدريبي املهنـي األول املتقدم 
ة  يف مجـال املراجعـة الشـاملة ورقابـة األداء الَخاصَّ

بخريجي الجامعات تخصص محاسبة. 
ويف االختتام، أشـار رئيُس الجهاز املركزي للرقابة 
واملحاسـبة، عـيل العمـاد، إىل أهميّة تنميـة املهارات 
وصقـل املعـارف وبناء القـدرات للعاملـني يف الجهاز 
الجهـات  وكـذا  الوظيفيـة  مسـتوياتهم  باختـالف 
الخاضعـة للرقابة واملجتمـع املدنـي؛ لتحقيق جودة 
عاليـة يف األداء املهنـي واإلداري والتقنـي واالرتقـاء 
هنـاك  أن  إىل  الفتـاً  واملحاسـبة،  املراجعـة  بمهنتـي 
احتياجـاً َكبرياً لدى مؤّسسـات الدولة جـراء ترسيب 
الكـوادر مـن املؤّسسـات ضمـن اسـتهداف العدوان 

املمنهج ملؤّسسات الدولة. 

فيمـا أَشـاَرت كلمة املتدربـني التي ألقاها أسـامة 
املحاسـبة  بمهنـة  االرتقـاء  أهميّـة  إىل  السـنباني 
واملراجعـة ملكافحـة الفسـاد وحمايـة املـال العام يف 

مختلف القطاعات. 
يشار إىل أن الربنامج الذي تخّرج منه ٢٠٠ محاسب 
ومحاسـبة مـن خريجي الجامعـات، واسـتمر عاماً، 
هدف إىل تعزيز دور الجهاز للمساهمة يف تطوير مهنة 
املحاسبة واملراجعة يف اليمن من خالل التدريب املهني 
والنظـري وامليدانـي لخريجـي الجامعـات الحكومية 
ة والحاصلني عىل درجة بكالوريوس أَو دبلوم  والَخاصَّ
تخصص محاسبة وإكسابهم مهارات مهنية متقدمة 

بهذا املجال. 
كما هدف الربنامج الذي نفذه الجهاز إىل اإلسـهام 
يف تعزيـز الرقابـة املجتمعيـة وإيجاد بيئـة مناهضة 
للفساد وتجسـيد مبدأ تكافؤ الفرص من خالل آليات 

املفاضلة ووضع معايريَ شفافة ونزيهة لالختيار. 
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وزارة الثاخطغئ: السمغث جططان زابظ ضان صائثًا 
أطظغًا طتظضًا ورتغُطه خسارٌة ضئرية لطعذظ 

 : خظساء
نعت وزارُة الداخلية والوحداُت األمنية التابعة 
لهـا العميَد سـلطان صالح زابـن -مدير البحث 
الجنائـي-، الـذي وافته املنيـة، يوم أمـس، إثَر 
مـرض عضال أملذَ به بعد حيـاة حافلة بالعطاء 

األمني والوطني. 
وأشـادت وزارُة الداخلية يف بيان لها بمناقب 
الفقيد وإسـهاماته يف العمـل األمني، حيث كان 

الفقيُد أحد قيـادات وزارة الداخلية الذين عملوا 
بُكلِّ جد وإخـالص، وكان صادقـاً صدوقاً ثابتاً 
يف ُكــّل املواقـف وامللّمـات، وأحد قـادة الجبهة 
األمنيـة الذيـن واجهـوا املخّططـات اإلجرامية 

بكافة أنواعها. 
واعتـرب البيـاُن رحيـَل الفقيـد العميـد زابن 
خسـارًة كبـريًة للوطن، حيـث كان قائـداً أمنيٍّا 
ينّفـذُ املهـامَّ املوكلـة إليـه بـكل اقتـدار، وكان 
أحَد راسـمي العمل املؤّسـيس األمني والجنائي 

بـدوره يف تحقيـق  يف وزارة الداخليـة، مشـيداً 
اإلنجـازات األمنيـة وإحباط مؤامـرات العدوان 
التـي تسـتهدُف الجبهـَة الداخليـة، وعمل عىل 
تعزيز األمن واالسـتقرار وضبط الجريمة والحد 

منها. 
ت وزارُة الداخليـة عـن أحـر التعـازي  وعـربَّ
لرفـاق الفقيد وأرسته وذويه.. سـائلًة املوىل عز 
َده بواسِع رحمِته ويسكنَه فسيَح  وجل أن يتغمَّ

جناته ويلهَم أهَله وذويه الصربَ والسلوان. 

أّضـثت أظه ضان أتث راجمغ السمض المآّجسغ افطظغ والةظائغ بالعزارة 

التعبغ: طساسثون لائادل ضاطض لفجرى طع 
صثوم رطدان وظتّمض السثواَن طسآولغَئ الاأخري 

تعتر طاخاسث بني شخائض املرتجصئ يف طثغظئ املثاء

 : خاص
طالب عضو املجلس السـيايس األعـىل، محمد عيل الحوثي، دوَل العـدوان، بتباُدٍل 
الً إياها مسـؤوليَة أي تأخري يف  كامٍل لألرسى، مع قدوم شـهر رمضان املبارك، محمِّ

َحـلِّ هذا املِلف اإلنساني. 
وقـال الحوثي يف تغريدة عىل حسـابه يف تويرت: «مع قدوم شـهر رمضان املبارك، 
نطاِلُب بالتبادل الكامل لألرسى، ونحّمل دوَل العدوان األمريكي الربيطاني السعودّي 

اإلماراتي وحلفائه واألمم املتحدة مسؤوليَة أي تأخري». 
َوأََضـاَف أن «هذا ِمَلفٌّ إنساني ال يجُب أن يخضَع الختيار قوائم محّددة أَو املطالبة 

بأقارب كبار املرتِزقة عىل حساب اآلخرين، يجُب النظُر للجميع بتساٍو يف الحل».
وتعرقـل دوُل العدوان ومرتِزقتُها ُكـلَّ الجهـود ملعالجة ِمَلفِّ األرسى، كما أن ُكـلَّ 

طرف من املرتِزقة يعمُل بشكل منفصل عن اآلخر يف املفاوضات. 
مـن جهتـه، قال رئيُس اللجنة الوطنية لشـؤون األرسى: نؤّكـد اليـوم أننا ال زلنا 
جاهزيـن إلجراء عملية تبادل شـاملة وكاملة لجميـع األرسى إذَا كان الطرُف اآلخر 

جاهًزا، ُخُصوصاً مع قدوم شهر رمضان املبارك. 
وكان املرتـىض، قـد كشـف خالل األسـابيع املاضيـة عن قيـاِم تحالـف العدوان 
ومرتِزقته بعرقلة عدة صفقات تبادل لألرسى، كما رفضوا ُعُروضاً إنسـانيًة ملعالجة 

هذا املِلف.

 : خاص
قالت مصـادُر محليـٌة يف مدينة املخاء السـاحلية الواقعة 
تحـت سـيطرة قـوى االحتـالل ومرتِزقتهـا: إن توتـراً َكبرياً 
تشهُده املدينُة يف ِظلِّ استمراِر الرصاعات بني فصائل مرتِزقة 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي هناك. 
وأَفادت املصادر بأن مليشيات املرتِزقة التابعة للفاّر طارق 
عفاش، نرشت عدداً َكبرياً من األطقم واملدرعات العسكرية يف 

شوارع املدينة، بعد اعتقال أحد «املشايخ». 
وأوضحـت املصـادر أن مليشـياِت املرتـِزق الفـاّر طـارق 
عفاش، قامت باعتقال املدعو «الشيخ زيد الخرج» بعد قيامه 
بمنِعها من إقامة فعالية بمناسبة تأسيس ما يسمى «املكتب 

السيايس للمقاومة». 

وأَشـاَرت املصـادُر إىل أن العديـَد من مسـلحي ما يسـمى 
«املقاومة التهامية» وخصوم طارق عفاش، قاموا باالحتشاد 

مناَرصة لـ «الخرج»، األمر الذي ينِذُر بمواجهات. 
وتشـهُد مدينُة املخاء ومختلُف املناطق التي يسيطر عليها 
االحتالل ومرتِزقته يف السـاحل الغربي رصاعاٍت مستمّرًة بني 
فصائل املرتِزقة، َحيُث يحـاوُل املرتِزُق الفاّر «طارق عفاش» 
َفْرَض نفِسه كقائٍد عىل بقية الفصائل بدعم إماراتي، إال أنها 
ترُفُض ذلك؛ بحّجـة أنه لم يشـارك يف أية معارك وليس له أي 

دور مهم. 
وكانـت عدُة مواجهات قـد اندلعت بني مليشـيات املرتِزق 
عّفـاش وبقيـة الفصائل يف املخـاء وبقية مناطـق تواجدهم 
بالساحل الغربي، وسقط خالل املواجهات قتىل وجرحى، كما 
تشهُد تلك املناطُق العديَد من االغتياالت املتبادلة فيما بينهم. 

ذائراٌت بثون ذغار تصخُش طسسضرًا 
لصعات الفاّر عادي يف حئعة

 : خاص
أفـادت مصادُر محليٌة وإعالميٌة بأن طائراٍت بدون طيار اسـتهدفت معسـكراً 

لقوات الفاّر هادي يف محافظة شبوة. 
وأوضحـت املصـادر أن غارتني شـنتهما طائراٌت بـدون طيار مسـاء االثنني/ 
الثالثاء، عىل معسكر «ُمرَّة» الذي تتمركز فيه قواُت الفاّر هادي شمال مدينة عتق 

مركز محافظة شبوة. 
وقالت املصادُر: إن القصَف أسـفر عن تدمري أطقم عسـكرية، لكن لم ترد أنباٌء 

عن الخسائر البرشية. 
واتهم ناشـطون موالون ملا يسمى «حزب اإلصالح» اإلماراِت بالوقوف وراء هذا 
القصف الذي يأتي عقب تعرُّض القوات اإلماراتية ومليشياتها املتمركزة يف منشأة 

بلحاف الغازية، لقصٍف مدفعي. 
وقالت عدُة مصادر: إن قوات الفاّر هادي وحزب اإلصالح تقوُم بعملية تحشـيد 
كبـرية لعنارصهـا يف معسـكر «مـرة» يف إطار رصاعها مع مليشـيات ما يسـمى 

«املجلس االنتقايل» التابع لإلمارات. 
وأوضحت املصادر أن مجاميَع من عنارص ما يسمى «تنظيم القاعدة» يتواجدون 

داخل املعسكر، َحيُث قدمت هذه املجاميُع من محافظة البيضاء ومناطق أُخرى. 
وتشـهد شـبوة رصاًعا مسـتمرٍّا ومتصاعًدا بـني مرتِزقة اإلصالح ومليشـيات 
ها إىل نفوذه، بما  «االنتقايل»، َحيُث يسعى ُكـلُّ طرف للسيطرِة عىل املحافظة وَضمِّ

يف ذلك املنشآت واملناطق النفطية والغازية. 
وكان الطرفـان قـد خاضـا مواجهاٍت عنيفـًة ومتكـّررًة عىل امتداد السـنوات 
املاضيـة داخل املحافظة، كما نّفذا عملياِت اغتيال طالـت عدداً َكبرياً من القيادات 

والعنارص يف صفوفهما. 

صاطى وجرتى يف طسارك بني 
شخائض املرتجصئ يف أبني 

 : خاص
تواَصَلت املواجهاُت بني فصائِل مرتِزقة العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي يف 
محافظة أبني، وسقط منهم قتىل وجرحى، وسَط توقعاٍت بتصاعد وترية االقتتال. 
وأَفـادت مصـادُر محلية بـأن قواِت الفـاّر هـادي ومرتِزقة ما يسـمى «حزب 
اإلصالح» سـيطرت، أمـس الثالثاء، عىل مواقَع كانت تابعًة ملليشـيات ما يسـمى 
«املجلـس االنتقايل» املدعوم من اإلمارات، يف منطقة خرب املراقشـة رشق محافظة 

أبني. 
وجاء ذلك بعد مواجهات خاضها الطرفان هناك، منذ مساِء أمس األول، وأَفادت 
ة» التابعة ملرتِزقة  مصادُر إعالميٌة بأن شـقيَق قائد ما يسمى «قوات األمن الَخاصَّ

اإلصالح سقط رصيعاً، فيما أُصيب آخرون خالل تلك املواجهات. 
وأوضحـت املصادر أن حـزَب اإلصالح دَفَع بتعزيزات كبـرية إىل املحافظة عقب 

ذلك. 
وبالتـوازي، أفـادت مصادُر محليـٌة بأن مسـلحني يُعتقد أنهـم تابعون لحزب 
اإلصالح قاموا، أمس، باسـتهداِف رتٍل عسـكري تابع ملليشـيا «االنتقايل» يف مدينة 

زنجبار التي تعترب أهمَّ املعاقل الرئيسية للمليشيا. 
وقالـت وسـائُل إعـالم: إن انفجاراً عنيفاً ُسـِمَع أثنـاء مرور الرتل العسـكري، 

وأعقبه وصوُل تعزيزات عسكرية كبرية للمليشيا إىل تخوم زنجبار. 
ونقلـت مصادُر إعالميٌة عن املرتِزق عبد اللطيف السـيد -قائد قوات ما يسـمى 
«الحزام األمني» التابع للمليشيا يف أبني- قوله: إن قواته تستعدُّ لشن هجوم واسع 

عىل قوات الفاّر هادي «اإلرهابية» رشق املحافظة. 
وتشهد أبني رصاًعا مسـتمرٍّا بني مرتِزقة حزب اإلصالح ومليشيات «االنتقايل»، 
وقد دارت معارُك طاحنٌة بني الطرفني ضمن هذا الرصاع، وبالرغم من أن السعوديَّة 
كانت قد أعلنت قبل أشهر وقَف االقتتال وإعادة انتشار مرتِزقة الطرفني ضمن ما 

يسمى «اتّفاق الرياض» إال أن املواجهات استمرَّت. 
ُع مراقبون أن تشـهَد املحافظُة مواجهاٍت خـالل األيّام املقبلة عىل تخوم  ويتوقَّ
زنجبـار التي تتمرَكُز فيها مليشـياُت االنتقايل وتسـعى قـواُت مرتِزقة اإلصالح إىل 

السيطرة عليها لالقرتاب من عدن. 

ختغفئ سربغئ: تخاسث العةمات الغمظغئ سطى السسعدّغئ 
غعّتر سقصاعا بأطرغضا وغصّربعا طظ «إجرائغض»

 : طاابسات
نـرشت صحيفُة «إرسائيـل هيـوم» الصهيونية، أمس 
ُح أن تقِرتَب السعوديُّة من كيان العدّو  الثالثاء، تقريراً يرجِّ
بشـكل أكرب؛ بَسـبِب عالقاتهـا املتوتّرة مـع إدارة بايدن، 
ًة يف ظل انسداد أُُفِق العدوان عىل اليمن، مع تصاعد  وَخاصَّ

الهجمات اليمنية عىل املنشآت النفطية السعوديّة. 
وأوضح التقرير أن اعتماَد السـعوديّة «بشـكل كامل» 

عىل الواليات املتحدة لم يعد ُمْجدياً بالنسـبة للرياض التي 
تواجُه تصاعداً َكبرياً يف الهجمات بالصواريخ وبالطائرات 
ة عىل منشآتها النفطية، يف الوقت الذي تتحدَُّث فيه  املسريَّ

«واشنطن» عن إنهاِء الدعِم للحرب عىل اليمن. 
وقـال التقرير: إن العالقـاِت بني السـعوديّة والواليات 
املتحدة تشهُد توتراٍت يف ظل حديث إدارة بايدن عن العودة 
إىل االتّفـاق النووي مـع إيران، األمر الـذي «يثري مخاوَف 

عميقة لدى السعوديّة وإرسائيل». 
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 : خاص 
أّكـد السـفري اليمني يف سـوريا، عبداللـه عيل صربي، 
أن الجيش اليمني قد اسـتهدف من قبـل الواليات املتحدة 
ة بالتزامن مع ما يسمى  األمريكية منذ وقت مبكر، وَخاصَّ
بالحرب الدوليـة عىل اإلرهاب، والـزج بالجيش اليمني يف 
حـروِب صعدة العبثية، التي هدفـت إىل محاَرصة مرشوع 
الثقافـة القرآنيـة يف مهـده، خدمـة لألجنـدة األمريكية، 
وباالسـتفادة من القيادات والعنارص اإلخوانية يف الجيش 
اليمنـي، ومـا رافقها مـن خطـاب ضـاج باملصطلحات 

الطائفية والعنرصية. 
ونّظـم اتّحاُد الكتاب العـرب ندوًة حواريـًة عن ثورات 
الربيـع واسـتهداف الجيـوش العربية يف اليمن وسـورية 
وفلسطني، شارك فيها سفري الجمهورية اليمنية يف دمشق 
عبدالله عـيل صربي، بورقة تطرقـت إىل التحضري للحرب 
العدوانيـة عـىل اليمـن ومحطـات االسـتهداف األمريكي 
للجيش اليمني منذ حرب صعدة األوىل يف ٢٠٠٤م، ُوُصـوالً 

إىل العدوان السعودّي األمريكي عىل اليمن. 
النـدوة التي انعقـدت بمقر االتّحاد يف دمشـق الثالثاء، 
٦-٤-٢٠١٢، تعد الثانية يف سلسلة الندوات األسبوعية التي 
دّشــنها االتّحاد تحـت عنوان «القدس إليك.. سـائرون»، 

وشارك فيها اللواُء أبو أحمد فؤاد من فلسطني، واللواء عيل 
حسن من سورية. 

وقال السـفري صربي خالل مشـاركته بورقة يف الندوة 
أن الحديـث عـن االسـتهداف األمريكي املمنهـج للجيش 
اليمنـي ال يعـرب عـن انطبـاع أَو تحليل لهذا الشـخص أَو 

ذاك، بـل أصبـح من الحقائق التي كشـفت عنها وسـائل 
اإلعالم وآخرها وثائقي الحرب عىل السالح الذي بثته قناة 
املسرية مؤّخراً، وكشف أن األمريكان وبتواطؤ من النظام 
السـابق عملوا عىل تدمري منظومة الدفاع الجوي للجيش 
اليمني، بزعم الخوف من وصول هذه األسلحة إىل «القاعدة 

والتنظيمات اإلرهابية». 
الورقة أَشـاَرت أَيْـضاً إىل الـدور الخارجي فيما يتعلق 
بالعمل عىل إعادة هيكلة الجيش اليمني، بعيد ثورة الشباب 
وإبان املرحلة االنتقالية التي شـهدت قرارات رئاسية أَدَّت 
إىل «أخونة الجيش» وترسـيخ االنقسـام وتبديل الوالءات 
داخل املؤّسسة العسكرية، التي كانت خارج الجهوزية مع 

إعالن ما يسمى بعاصفة الحزم من واشنطن. 
وقال صربي: إن هذه الحالة التي وصل إليها الجيش 
اليمنـي، وكانت مغريـة ألن تقوَم السـعوديُّة بعدوانها 
العسـكري عىل اليمـن لم تكن مصادفـة، ولكنها نتاج 
عمـل ممنهج، وصـل ذروته بإعـالن تحالـف العدوان 
السعودّي األمريكي عن نجاحه يف تدمري البقية الباقية 
من قوة وعتاد الجيش اليمني، خالل األشـهر األوىل من 

الحرب. 
صربي لفـت إىل دور اللجان الشـعبيّة، وتلبيتها لدعوة 
النفـري العـام التـي أطلقها قائد الثـورة السـيد عبد امللك 
الحوثـي، ونجاحها يف الصمود ويف اسـتعادة زمام املبادرة 
سـنة بعـد أُخـرى، ُوُصــوالً إىل عمليـات توازن الـردع يف 
السـنوات األخرية، والتـي أّكـدت عىل تطـور قوة الجيش 
اليمني، واستعادة عافيته، حتى أصبح مهاب الجانب عىل 

عكس ما خطط له األمريكان. 

جفري الغمظ بثطحص: اقجاعثاف افطرغضغ املمظعب لطةغح الغمظغ ق غسرب سظ 
اظطئاع أو تتطغض بض أخئح تصائَص واضتئ

تعاخض التمطئ الرصابغئ سطى 
افجعاق يف طتاشزاغ إب وذطار

 : طاابسات
عقـد مكتب الصناعـة والتجـارة بمحافظة ذمار 
اجتماعـاً موسـعاً برئاسـة وكيـل املحافظـة عباس 
العمـدي، ملناقشـة آليـة تنفيـذ حملـة الرقابـة عىل 
األسواق، بالتزامن مع تواصل حمالت الرقابة امليدانية 

عىل األسواق بمحافظة إب. 
ويف االجتمـاع أشـار الوكيل العمـدي أهميّة إعداد 
خطة شـاملة للرقابة عىل األسواق وضبط املخالفني، 
مشـّدًدا عىل أهميّة مشـاركة املجلس املحيل ومكتب 
األوقـاف واإلرشـاد وهيئـة املواصفـات واملقاييـس 
وصحة البيئة وأجهزة الضبط القضائي يف الحملة بما 

يسهم يف تحقيق الحملة ألهدافها. 
وأّكـد دعم قيادة السـلطة املحليـة لجهود مكتب 
الصناعة يف الرقابة عىل األسـواق واسـتقرار أسـعار 
السلع واملواد الغذائية وضبط املتالعبني بقوت املواطن، 
داعياً املواطنني إىل التعاون مع املكتب من خالل اإلبالغ 

عن أية مخالفات سعرية. 
مـن جانبـه، أوضح مديـر مكتـب الصناعة أحمد 
البناء، بأن الحملة التي سـتبدأ يوم غٍد كمرحلة ثانية 
لحمالت املكتب املستمرة يف الرقابة عىل األسواق وفقاً 
لتوجيهات واهتمام الوزارة والسلطة املحلية للرقابة 
عىل األسواق وتطبيق قائمة األسعار، ُمشرياً إىل أهميّة 
التعاون والتنسـيق بني الجهات ذات العالقة، إلنجاح 
الحملة بما يحّقق الحفاظ عىل استقرار األسعار ومنع 

االحتكار. 
وعقب االجتماع أطلع الوكيل العمدي ومدير مكتب 
الصناعة عىل املواد املنتهية املحرزة والتي تم ضبطها 

يف وقت سابق، وأشاد العمدي بجهود مكتب الصناعة 
يف ضبط املواد املغشوشـة واملنتهية وتحريزها لغرض 
إتالفهـا ملا تشـكله مـن خطـورة صحية عـىل حياة 

املواطن. 
ويف سياق متصل، تفقد وكيل محافظة أب لشؤون 
الصناعة والتجارة قاسـم املسـاوى، سـري أداء حملة 

الرقابة امليدانية بمديريتي الظهار واملشنة. 
وخالل الزيارة، اطلع الوكيل عىل الوضع التمويني 
ومسـتوى االلتزام بقوائم األسـعار ومـدى صالحية 

السلع املختلفة حفاظاً عىل صحة املستهلك. 
وأّكـد املساوى عىل أهميّة التعاون وتظافر الجهود 
إلنجاح عملية الرقابة عىل األسواق يف ضبط املخالفني 
ومصادرة املواد املنتهية، مشـّدًدا عىل رضورة االلتزام 
باالشـرتاطات الصحية وإحالـة املخالفني لإلجراءات 

التأديبية. 
مـن جانبـه، أشـار نائب مديـر مكتـب الصناعة 
والتجارة باملحافظة فضل الزبيدي إىل أن الحملة تأتي 
تنفيذاً لخطة الوزارة لتحقيق مسـتوى األداء الرقابي 
عىل األسـواق وحماية املسـتهلك.. الفتاً إىل أن الحملة 
تشـمل تفتيـش الـرشكات ومعامل اإلنتـاج املحلية، 
واألفـران واملـوالت واملخـازن ومحالت تجـار الجملة 

والتجزئة. 
بدوره، أوضح مدير صحـة البيئة باملحافظة وليد 
عبيد، أن فرق الحملة ضبطت منذ تدشـينها األسبوع 
املايض ١٥ مخالفة توزعت ما بني مخالفات سـعرية 
وتموينيـة واشـرتاطات صحيـة.. مؤّكـداً اسـتمرار 
الحملة لتثبيت األسعار وتطبيق االشرتاطات املطلوبة 
يف اإلنتاج والبيع وفقاً للمواصفات والرشوط الصحية. 

أبظاء ووجعاء طثغرغئ الةئني بمتاشزئ رغمئ غسّريون 
صاشطاني لطمرابطني يف الةئعات 

الجضاة تثّحـظ طحروع تتثغث وتختغح 
الئغاظات بمتاشزئ سمران

 : رغمئ
ريمـة،  محافظـة  أبنـاُء  قّدمـت 
أمـس الثالثـاء، قافلتـني منفصلتني 
للمرابطني يف الجبهات، األوىل مقدمة 
من أبناء مديرية الجبني، والثانية من 

قبائل بني الضبيبي يف ذات املديرية. 
املقدمة  القافلـة  تسـيري  وخـالل 
من أبناء مديرية الجبني، أشـاد بكرم 
وجود أبنـاء ريمـة واملواقف املرشفة 
التـي يسـطرونها يف مواجهـة قوى 

العدوان. 
وأَشاَر إىل أن مساندة ودعم الجيش 
واللجان الشعبيّة يف الجبهات، يجسد 
إفشـال  يف  اليمنـي  الشـعب  تالحـم 
مخّططات العـدوان الراميـة تمزيق 

النسيج االجتماعي. 
من جانبه، أوضح مرشف املديرية 
عبدامللـك جحاف، بأن قوافل الصمود 
تعكس صمـود الشـعب اليمني عىل 
مدى ست سنوات يف مواجهة جحافل 

العدوان ومرتِزقته. 
ووجهـاء  أبنـاء  أّكــد  بدورهـم، 

مديرية الجبني االستمرار يف مواجهة 
العـدوان ومواصلة الصمـود والثبات 
حتى تحقيـق النرص، مجددين العهد 
بامليض عىل درب الشـهداء ومواصلة 

البذل والعطاء. 
بنـي  قبائـل  أشـاد  ذلـك،  إىل 
للقافلة  تسـيريها  خـالل  الضبيبي 
املالية التـي حرضها عضو مجلس 
الشورى أحمد عبدالرحيم النهاري، 
ووكيل املحافظـة يعيش الضبيبي، 

باالنتصـارات التـي يحّققها أبطال 
الجيش واللجان الشعبيّة يف مختلف 
الجبهـات ويف مقدمتهـا العمليـات 
النوعية للقوة الصاروخية وسـالح 
الجـو املسـرّي، داعيـة إىل مواصلـة 
النفـري ودعم ورفـد الجبهات حتى 
أن  إىل  مشـريين  النـرص،  تحقيـق 
القافلـة ليسـت األوىل ولـن تكـون 
األخـرية، بـل سـتليها قوافـل دعم 

للمرابطني يف الجبهات. 

 : سمران
دّشــن مكتب الهيئة العامة للزكاة 
الثالثـاء،  أمـس  عمـران،  بمحافظـة 
اللجـان  بيانـات  تحديـث  مـرشوع 
بمديريـات  للمسـتفيدين  املجتمعيـة 
(حبور ظليمة، صوير، القفلة، شهارة 

واملدان). 
ويف التدشـني، أّكـد محافظ عمران 
فيصـل جعمـان، ووكيل هيئـة الزكاة 
لقطاع التوعيـة والتأهيل أحمد مجيل، 
عـىل دور اللجـان اإلرشافيـة الفرعية 

باملديريـات يف توعية املكلفـني بأهميّة 
أداء الزكاة، داعني الجميع إىل استشعار 
الـزكاة  فريضـة  أداء  يف  مسـؤوليتهم 
والتعاون مع العاملني عليها وبما يمكن 
الهيئـة من القيـام بواجباتها يف خدمة 
املجتمـع.  وأّكـدا عىل رضورة االهتمام 
بالجانب الزراعي والحرص عىل إخراج 
الزكاة ملا لها من دور يف تحقيق االكتفاء 
الذاتي للمواطنني، وتقليل االعتماد عىل 

املنظمات الخارجية. 
اللجـان  ومجـيل  جعمـان  ووّجـه 
تنفيـذ  يف  الدقـة  بتحـري  اإلرشافيـة 

اللجـان  بيانـات  تحديـث  مـرشوع 
املجتمعية من خالل اختيار أشـخاص 
يتحلون بالكفاءة والنزاهة عىل مستوى 
مراكـز املديريـات، لتصحيـح بيانـات 

املستفيدين من الزكاة. 
من جانبه، استعرض مدير الرشاكة 
املجتمعيـة القـايض حفـظ اللـه زايد، 
ومدير مكتب هيئة الزكاة رئيس اللجنة 
اإلرشافية محمد الشـهراني، املشاريع 
التي تنفذها الهيئة يف املحافظة ومهام 
اإلرشافيـة  اللجـان  واختصاصـات 

باملديريات. 
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 : خاص
أصـدرت لجنُة الدفاع واألمن بمجلس الشـورى تقريراً 
عـن مشـاركة (داعش) َو(القاعـدة) يف القتـال إىل جانب 

تحالف العدوان وتغلغلهما يف اليمن. 
وقال تقرير الشـورى: إن «شـخصيات أنشـأت الحقاً 
حزب اإلصالح، يف مقدمتهـم عبداملجيد الزنداني وآخرون، 
بالتعاون مع أُسـامة بـن الدن ودعم سـعودّي عملوا عىل 

تأسيس نواة تنظيم (القاعدة) يف اليمن يف الثمانينيات». 
َوأََضـاَف التقرير «اسـتطاع اإلصالح من خالل املعاهد 
إنشاء جيٍش مواٍز لجيش الدولة وجميعهم حملوا العقيدة 

التكفريية، وظهر ذلك جليٍّا يف حرب ٩٤». 
وأوضح أن «املعاهَد العلمية لإلصالح جرى اسـتبدالها 
بجامعة اإليمان التي تكشـف بعد ثورة ٢١ سبتمرب دورها 
يف رفـد تنظيم (القاعدة) بالقادة والعنارص املدربة وتوفري 

مقر قيادة يف العاصمة صنعاء». 
ونّوه إىل أن «عنارص (القاعدة) خريجو جامعة اإليمان 
شـاركوا بشـكل فاعل انطالقاً من العقيـدة التكفريية يف 

حروب صعدة الست». 
ولفـت إىل أنه «خالل األعوام من ٢٠١١م وحتى ٢٠١٤م 
فقـط نّفـذت القاعـدةُ أكثَر مـن ١٠٠٠ عمليـة إجرامية، 
واغتالت ٢٦٤ شـخصية سياسـية وعسـكرية وأكاديمية 

وإعالمية». 
وأّكـد أن «الخائن عيل محسـن كان املسـئوَل األوَل عن 
حماية التنظيمات التكفريية، وشّكل فرارُه مع عبداملجيد 
الزندانـي انكشـافاً لظهـر هـذه التنظيمات ُوُصــوالً إىل 

سقوط أوكارها الرئيسية باملناسح يف البيضاء». 

وتابع التقرير «بدأت مشـاركة (القاعـدة) َو(داعش) 
يف القتـال إىل جانـب التحالـف منـذ اليـوم األول للعدوان 
عىل اليمـن»، مؤّكـداً أنه «خالل سـنوات القتـال توزعت 
مجموعـات (القاعدة) للقتال يف عـدد من املحافظات ضد 
الجيش واللجان الشـعبيّة وتسلمت أسلحة غربية بشكل 

علني وفاضح». 
وأّكــد أن «صفقـاٍت جـرت بـني التحالـف األمريكي 
السعودّي مع تنظيمي (القاعدة) َو(داعش) يف حرضموت 

٢٠١٥م وأبـني ٢٠١٦م وشـبوة ٢٠١٨ وانتهـت جميعهـا 
بتسلم التحالف تلك املحافظات وإدماج عنارص التنظيمني 

فيما سمي بالجيش الوطني والحزام األمني». 
وقـال تقرير لجنة الدفاع واألمن بمجلس الشـورى إنه 
«خالل عملية الجيش واللجان الشـعبيّة إلسـقاط معاقل 
(القاعدة) َو(داعش) بالبيضاء يف ٢٠٢٠م شـارك الطريان 

األمريكي بكثافة يف إسناد مقاتيل التنظيمني». 
َوأََضــاَف «اإلصالح َو(القاعـدة) َو(داعش) يجتمعون 

يف مـأرب للدفاع عـن العقيدة التكفرييـة الواحدة واملعقل 
األخـري».  وأّكـد أن «انزَعـاَج أمريكا وحلفائها من تحرير 
مـأرب يؤّكـد حمايتَهـا ورعايتَها للتنظيمـات التكفريية 

ودليل عميل عىل كونها أمريكيَة النشأة والهدف». 
وأَشـاَر إىل أن «٣٢٧ عمليـًة إجراميًة نفذتها (القاعدة) 
َو(داعـش) خالل الفـرتة مـن ينايـر٢٠١٥م وحتى مايو 
٢٠٢٠م جميعها ضد الجيش واللجان الشـعبيّة والجانب 

الوطني». 
ووصـت لجنة الدفـاع واألمن بالشـورى جهـاز األمن 
واملخابـرات واألجهـزة األمنيـة بتعزيز التنسـيق والعمل 

ملتابعة أنشطة التنظيمات التكفريية. 
كمـا أوصت اللجنـُة وزارتَي الرتبية والتعليـم العايل إىل 
ة اإلسـالمية اليمنية  مراجعـة املناهـج لرتسـيخ الُهـِويـَّ
اإليمانية وإزالة األفكار التكفريية التي زرعت خالل عقود 

العمالة وسيطرة اإلصالح. 
ويف ذات السـياق، ثّمن رئيس مجلس الشـورى، محمد 
العيدروس، دور األجهزة األمنية واملخابرات يف كشـف دور 

تنظيمي (القاعدة) َو(داعش) إىل جانب تحالف العدوان. 
فيما جـّدد نائُب رئيس جهاز األمـن واملخابرات، اللواء 
عبدالقادر الشـامي، التنويَه إىل أن «التنظيمات التكفريية 
هـي أمريكية اإلدارة والنشـأة وهنالك عمـل أمني كبري يف 

مواجهتها». 
وأّكـد اللواء الشامي «استمرارنا يف مكافحة التنظيمات 
التكفريية حتى استئصالها وتطهري األرض اليمنية منها». 
ونـّوه إىل أن «األجهزة األمنية بارشت بدراسـة معمقة 
حول التنظيمـات التكفريية من َحيُث عملهـا وارتباطها 

بالخارج وستدرس يف الكليات األمنية». 

 : خظساء
كشـفت وزارةُ التعليم العايل والبحث العلمي يف مؤتمر 
صحفـي نظمتـه، أمـس، بصنعـاء عـن حجـم األرضار 
والخسائر التي تكبدها قطاع التعليم العايل إزاء االعتداءات 
املتكّررة لتحالف العدوان طيلة السـت السـنوات املاضية، 

والتي وصلت تكلفتها إىل ٢٨٠ مليار ريال. 
واسـتعرض نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
الدكتور عىل يحيـى رشف الديـن، «األرضار املبارشة التي 
تعرضت لها مؤّسسـات التعليم العايل الحكومية واألهلية 
جراء اسـتهدافها من تحالف العدوان متمثلة يف استهداف 
الجامعات بصـورة مبارشة، ممـا أَدَّى إىل تدمري جامعتي 
الحديدة وصعدة بصـورة كلية، وتعرض بعض الجامعات 
ألرضار جزئيـة تمثلت بتهدم بعـض املباني وتلف املعامل 

والتجهيزات واملعدات وشبكات االتصاالت والكهرباء». 
وبنّي الدكتور رشف الدين أن حجم األرضار التي تعرضت 
لها مؤّسسـات التعليم العـايل والبحث العلمي خالل سـت 

سـنوات من العدوان بلغت ٢٨٠ ملياراً َو٣١٤ مليوناً و٩٠٣ 
آالف ريـال، منها ٢٧ ملياراً َو٨٥٥ مليونـاً أرضاراً مبارشة، 

و٢٥٢ ملياراً و٤٦٠ مليون ريال أرضاراً غري مبارشة. 
ولفـت إىل أن إجمـايل تكلفـة االرضار املبـارشة وغـري 
ة بالـوزارة واملراكز التابعـة لها تجاوزت  املبـارشة الَخاصَّ
٥٥ مليـاراً و١٤٥ مليـون ريـال منها مليـار و٨٧٠ مليوناً 
أرضاراً مبـارشة، فيمـا بلغـت تكلفـة أرضار الجامعـات 
الحكومية ٢٠٨ مليارات و٤٤١ مليون ريال منها ٢٢ ملياراً 
و٣٧٧ مليون ريـال أرضاراً مبارشة، وبلغت تكلفة أرضار 
الجامعات األهلية ١٦ مليار ريال، منها ملياراً و٦٠٧ ماليني 

أرضاراً مبارشة. 
وقـال نائب وزير التعليم العـايل: «إن العدوان األمريكي 
السـعودّي تجـاوز بأفعاله واسـتهدافه لإلنسـان اليمني 
وحضارتـه ومؤّسسـاته التعليميـة ومـوارده وممراتـه، 
القوانني الدولية والرساالت السماوية واألعراف اإلنسانية». 
وأضـاف: «إن التعليـم العـايل كان لـه نصيـٌب كبـريٌ من 
اسـتهداف العـدوان، َحيـُث تعـرض كغريه مـن القطاعات 
للقصف والتدمري، معطالً كثرياً من الجامعات بصورة مؤقتة 

مـع أرضار ماديـة وبرشيـة يف املباني واملمتلـكات واألرواح 
وتأثري ذلك عىل األوضاع االقتصادية والنفسية واألمنية. 

وبـنّي أن األرضار غري املبـارشة تمثلت يف توقف املوازنة 
العامـة يف الوزارة وجميع مؤّسسـات التعليم العايل ونقل 
البنك املركزي الذي تسـبب يف توقف مرتبات أعضاء هيئة 
التدريـس، وآثـار ومنع اسـترياد املـواد الخـام واألجهزة 
ومسـتلزمات املعامل، ُوُصـوالً يف معظم الحاالت إىل توقف 
كثري من الطالب عن الدراسة؛ بَسبِب الظروف االقتصادية 
الصعبة، مؤّكـداً أن األرضار التي لحقت بالتعليم العايل لم 
تقف عند اآلثار املبارشة لقصف املباني واملمتلكات، ولكن 
وصـل األمر إىل هجرة معظم العقـول َوالكوادر اليمنية إىل 
الخارج وترسب كثري من الطالب؛ بَسبِب ظروف املعيشة، 
وتوقـف منـح التبـادل الثقـايف والتعليمـي مع الـدول ما 
حـرم البالد كثري مـن منح االبتعاث الخارجـي، إضافة إىل 
استشهاد أكثر من ٢٠٠ طالب من منتسبي التعليم العايل. 
وأوضـح الدكتور رشف الدين أن الوزارة ومؤّسسـاتها 
استطاعت مع أول صاروخ الصمود َوالبقاء واالستمرارية 
يف العمليـة التعليميـة بفضـل الله وعـزة وثبـات الرجال 

األبطـال واملجاهدين مـن أبناء الجيش واللجان الشـعبيّة 
ورشفاء الوطن. 

وتطرق النائب إىل اإلنجازات التي حّققتها الوزارة يف ظل 
ة معالجة املؤّسسـات التعليمية  اسـتمرار العدوان، َخاصَّ
ِمن أجِل ضمان استمرار العملية التعليمية وإيجاد الحلول 
واملعالجـات لطالب جامعتَي الحديـدة وصعدة، ومعالجة 
انقطـاع البعثات واسـتحداث فكرة املقاعـد املجانية منذ 
٢٠١٦م كبديـل عن املنح الدراسـية، وتخصيصها للفئات 
املترضرة واملواجهة للعدوان، وتدشني بوابة التنسيق املوحد 
للجامعات الحكومية واألهلية لتسهيل التنسيق والتسجيل 

لكافة أبناء الشعب اليمني من جميع املحافظات. 
وذكـر أن الـوزارة أنجزت أتمتة بعـض اإلدارات العامة 
بالـوزارة واختبـارات املفاضلة والقبـول بجامعة صنعاء 
واختبارات الكفـاءة عىل املقاعد املجانية وافتتاح عدد من 
الجامعات الحكومية واألهلية والتوسع يف الربامج النوعية 
بمسـاقي البكالوريـوس واملاجسـتري يف تلـك الجامعات 
وتوصيف الربامج األكاديمية َواملقّررات الدراسـية ملواكبة 

التطورات وتلبية احتياجات سوق العمل. 

تقارير

الظحأة وافعثاف وجئض طضاشتئ الاضفغرغغظ

 تةعغض الحسإ ضمعمئ جسعدّغئ أطرغضغئ

خفصات جرت بغظ الاتالش افطرغضغ السسعدّي طع تظزغمغ «الصاسثة» و «داسح» شغ تدرطعت وأبغظ وحئعة 
327 سمطغئ إجراطغئ ضث الةغح والطةان ظفثعا اإلجراطغعن خقل الفارة طظ غظاغر 2015م وتاى طاغع 2020م 

«داسح» و «الصاسثة» يف الغمظ..

الاسطغط يف طرطى اجاعثاف السثوان..

لةظئ الثشاع وافطظ بمةطج الحعرى تخثر تصرغرًا سظ طحارضئ الاظزغمات اإلجراطغئ شغ السثوان سطى الغمظ:

وزارة الاسطغط السالغ تضحُش سظ خسائرعا جراء السثوان والتخار:

  الطعاء الحاطغ: طسامّرون شغ طضاشتئ الاظزغمات الاضفغرغئ تاى اجاؤخالعا وتطعغر افرض الغمظغئ طظعا

اجاحعاد أضبر طظ 200 ذالإ وتثطغر آقف المظحآت وخسائر تةاوزت ضطفاعا 280 ططغار رغال 
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 : طظخعر الئضالغ 

العـدواَن  أن  القاطعـُة  األدلـُة  تُثِبـُت 
األمريكـيَّ السـعوديَّ قـد أطلـق ذخائَر 
عنقوديًة محظورًة يف قصفه عىل اليمن 
خالل السـنوات السـت املاضيـة، وأن 
اآلالَف من هذه الذخائر ال تزال تشـكل 
خطـراً َكبرياً عىل السـكان يف عدد من 
املحافظات اليمنية، وقد ُقتل وأُصيب 
املئـات جراء تعرضهـم النفجار هذه 

الذخائر وغالبيتهم من األطفال. 
العفـو  منظمـة  وتقـول 

تقاريـر  يف  الدوليـة 
تحالـف  إن  متعـددة: 

األمريكـي  العـدوان 
بالدنـا  عـىل  السـعودّي 

يحاول عبثاً تربير استعماله 
للذخائر العنقودية، باالدِّعاء 

أن ذلـك يتوافق مـع القانون 
الـدويل، لكـن املنظمـة تؤّكـد 

بقولها: «إن الذخائر العنقودية 
أسـلحة غـري تمييزيـة، بحكـم 

طبيعتهـا، وتلحـق أذًى ال يمكن 
رُُه بحياة املدنيني. واستعمال  تصوُّ

مثل هذه األسلحة محظور بموجب 
القانون اإلنساني الدويل العريف تحت 

ُكـّل الظروف». 
وتشري املنظمة إىل أنها قامت بتحليل 

صـور فوتوغرافيـة وأرشطـة فيديـو 
آلثار القصف قدمها «املركـز اليمني التنفيذي 
للتعامـل مـع األلغام» لعـدد من املواقـع التي 
اسـتهدفت بهـذه الذخائر العنقوديـة من قبل 
العدوان األمريكي السعودّي يف بعض مديريات 
محافظة صعدة، مؤّكـدة أنها قنابل عنقودية. 
وكانـت منظمـة العفـو الدولية قـد أعلنت 
رسميٍّا توثيق أول استخدام معروف لهذه األنواع 
مـن الذخائر العنقودية عام ٢٠١٦ حني أّكـدت 
عثورها عىل مزيد من األدلة من استخدام قوى 
العـدوان لذخائـر عنقودية يف قـرى بمحافظة 
حّجـة شمال غربي البالد عىل بُعد ٣٠ كيلو مرتاً 

عن الحدود اليمنية مع السعوديّة. 
لعبة املوت األمريكية

وخالل السـنوات الست املاضية، تم تسجيُل 
الكثري من الِقَصِص املأسـاوية ألطفال يف ُعمر 
الزهـور فاقـوا حياتهم جـراء انفجـار ذخائر 
عنقودية يف قرى ومناطق متعددة باليمن، ومن 
ضمن هؤالء الضحايا الطفل عيل محمد منجي. 
يـدرُُس الطفـُل منجـي يف مدرسـة النجاح 
بمحافظة صعـدة والتي تبعد عن منزله ٥ كم، 

واعتاد 
ب  هـا لذ ا
يـوم  ُكــّل  صبـاح  إليهـا 
للحضـور بني زمالئـه ومعلميـه، غري أن 
هـذا الواقع رسعان ما تغري يف عام ٢٠١٩، حني 
كانت طائـرات العـدوان األمريكي السـعودّي 
التجسسية وأقماره الصناعية تبحث عن هدف 
يلبـي لهـا طلب الخـرباء العسـكريني يف غرف 
العمليات لرتصَد الطريَق التي يُمرُّ منها الطفل 
عيل وأخوه عمار وأخته البتول صباح ُكـلِّ يوم 

وتجد يف طفولتهم الربيئة مقصَدها. 
أعادت قوى العدوان إرسـال الصور الفورية 
كأهداف اسرتاتيجية، ومن بعدها صدرت أوامر 
القيـادة العليـا إىل القاعدة الجويـة يف الرياض 
برسعة تصويب الهدف املحّدد بقنبلة عنقودية، 
فحلقت الطائرة الحربية عىل املنطقة وقصفت 
منازل ومـزارع عدد من املواطنـني بالرضبات 

الصاروخية املدّمـرة واملميتة. 
ما حـدث يف ذلك اليـوم كان مروعـاً للغاية، 
فاملدنيـون األبرياء كانـوا صيداً لهـذه الغارات 
املتوحشة، لكن األمر لم يتوقف عن هذا الحد، بل 
عاود الطريان التحليق بعد منتصف تلك الليلة، 
ليلقـي رضبة أُخرى عىل املسـعفني، ورضبات 
عىل املزارع والطرقـات، َوفيما كان الطفل عيل 
يُغطُّ يف نومه العميق استيقظ فزعاً من تلك 

األصوات التي ألفها منذ ٣ سنوات. 
يف الصباح الباكر كان عيل يتهيأ للذهاب إىل 
املدرسة، وقد حزم أمتعته وحقيبته وتوّجـه 
إىل مدرسـة النجـاح مع إخوتـه، وحني رأى 
القنبلـة العنقودية ظن أنها لعبة، فسـارع 
ألخذهـا لكن رسعـان ما انفجـرت وحولت 

جسَمه الضعيَف إىل أشالء. 
ويقـوُل والـُد عيل لــ «املسـرية» وعيناه 
تذرفان الدمع: ابني عيل الصغري سارع نحو 
القنبلة معتقداً أنها لعبة وعند مالمسته ألول 
قنبلة منها انفجـرت يف وجهه وفارق معها 

الحياة 
الفور  عىل 
رتقـى  وا

إىل الله شهيداً، فيما أُصيب 
أخوه عمار وأخته البتول بشـظايا شـوهت 
وجوههـم، وانتزعت منهـم األمل يف الحياة، 
قبـل أن تحرمهـم من حضور عـام درايس، 

الفتـاً إىل أنه اسـتمر ألكثر من عـام يف تقديم 
الرعاية الصحية لهم. 

نزحـت األرسة بعد هذا الحادث املأسـاوي 
من صعدة إىل صنعاء، 

ويقول أبو عيل: «لم نعد قادرين عىل العودة 
إىل منطقتنا؛ ألَنَّها مملوءة بالقنابل العنقودية 

واأللغام». 
ويعتـرب الطفـل الشـهيد عـيل واحـداً من 
آالف أطفـال اليمن الذين تخطفـت أرواحهم 
وشـوهت جمال وجوههم وقطعت أطرافهم 

قنابل العدوان األمريكي السـعودّي العنقودية 
يف الطرقات وجوار املنازل ويف املزارع والحدائق 

دون أية رحمة أَو إنسانية. 

طصابُر جماسغئ 
املرَكـُز اليمنـي للتعامـل مع األلغـام يؤّكـد 
بالقـول: «حاولنا النـزول إىل املناطق الحدودية 
لنـزع األلغـام والقنابـل العنقوديـة مـن تلك 
إىل  لجـأ  العـدوان  طـريان  أن  غـري  املناطـق، 
استهدافنا بالغارات»، ما أسفر عن سقوط عدد 

من الشهداء والجرحى من زمالئنا. 
ويؤّكـد مـرشف رسية نزع األلغـام باملركز 
اليمنـي لأللغـام، العقيـد أحمـد السـاملي، أن 
طـريان العـدوان أعاق عملهـم يف إنقـاذ حياة 
آالف املواطنـني واملزارعني والرعاة، ُمشـرياً إىل 
أن هذه القنابل ال تـزال تحُصُد أرواَح املواطنني 
وتقطـُع أطراَفهـم وتقتـل وتمزق مواشـيَهم 
وتنكُل بمزارعهم ومحاصيلهم وتلوُِّث مياههم 

وآبارهم دون أن يتمّكَن أحٌد من إنقاذهم. 
ويضيُف العقيد الساملي لصحيفة «املسرية»: 

«أطفـال تلـك املناطـق يذهبون إىل مدارسـهم 
املقصوفة واملدّمـرة فتخدعهم لعبة املوت وهي 
ملقـاة عـىل قارعـة الطريق وتجـذب رغبتهم 
بألوانهـا وأشـكالها القريبة مـن األلعاب التي 
حرمـوا منها منذ ٦ أعوام من العدوان عليهم»، 
مواصـالً حديثه بالقـول: «من عاد مـن أُولئك 
األطفال سـاملاً عـادت معه قصص ومشـاهد 
املوت التي فتكت بزمالئه أَو أحد إخوانه ورفاقه، 
ليقصهـا عىل من بقي من أهله عىل قيد الحياة 
متحدياً للجراح واملعاناة وصعوبة املعيشة التي 
فّضلها عـىل مهانة النزوح والترشد والتسـول 

عىل أبواب املنظمات». 
ويتابع الساملي بالقول: «أما من خرج لرعي 
املـوايش واألغنام واألبقار واملاعـز واألبل لتأكل 
من حشـائش خالقهـا يف هـذه األرض اليمنية 

َفـإنَّ تلك القنابل واأللغام لها باملرصاد». 
مـن جهتـه، يقـول الخبـري االسـرتاتيجي 
واملحلل العسكري، العميد عابد الثور: إن الكثري 
من القنابـل العنقوديـة التي يلقيهـا العدوان 
األمريكي السـعودّي عـىل مناطقنـا وقرانا يف 
اليمـن لم تنفجر لدى اصطدامهـا باألرض، بل 

  2500 غارة سظصعدغئ 
ألصغئ سطى الغمظ وخطفئ 
3709 طادررًا طظعط ألش 
حعغث بغظعط 100 ذفض

  الطفض سطغ طظ 
طتاشزئ خسثة رأى 

صظئطًئ سظصعدغًئ وظظ 
أظعا ُلسئٌئ وتغظ لمسعا 

اظفةرت به شارتصى 
حعغثًا

  السصغث السالمغ: 
ذغران السثوان اجاعثف 

شرغصظا الثي تاول ظجع 
الثخائر السظصعدغئ شغ 

خسثة وُصاض وُأخغإ سثد 
طظ الجطقء

الصظابض السظصعدغئ افطرغضغئ بالغمظ..

السغح يف ظقل املعت!السغح يف ظقل املعت!
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تظـل يف حالـة الجهوزيـة، مثلها مثـل األلغام 
إىل أن يلمسـها جسـد، وهذا يؤدي إىل استمرار 
معاناة املواطنني من أبناء الشـعب اليمني من 
بقاياها، فيتواصل سـقوط الضحايا، وتستمر 
أمريكا والسعوديّة يف عدوانها لعقود قادمة عىل 

الشعب اليمني. 
ويشـريُ الخبريُ العميد الثور لـ «املسرية» إىل 
أن العدوان اسـتخدم هذا السـالح بكثافة أكرب 
ويواصل استخدامها يف خطوط االشتباك وزرع 

األلغام يف مختلف الجبهات. 

خطغٌط ضغمغائغ طسرذظ
وال يقـُف خطـُر القنابـل العنقوديـة التـي 
يلقيها طريان العدوان عىل القرن واملدن اليمنية 
عند َحـــدِّ االنفجار، وإنما لهـا أرضاٌر أُخرى، 

بحسب األطباء. 
ويؤّكـد بعـض األطباء الذين شـّخصوا آثاَر 
االنفجارات عىل العديد من الجرحى والشـهداء 
يف مستشـفيات صنعـاء وصعـدة والحديـدة؛ 
بَسـبِب القنابـل العنقوديـة أن هـذه القنابـل 
األمريكية يوجـُد يف تركيبتها خليـٌط كيميائي 
يسـمى «التنغسـتون» ويتسـبب مبـارشًة يف 
ظهور أعراض رسطانية يف األنسجة والجروح، 
كمـا بينت دراسـات أُخـرى أن «التنغسـتون» 
النقي أَو ثالثي أكسـيد التنغسـتون يعد عامالً 

مرسطناً. 
ويقـول الدكتـور كمـال العمـري، طب عام 
باملستشفى األُوُروبي الحديث: إن زيادَة تفيشِّ 
مرض الرسطـان والتشـوُّهات الخلقية خالل 
فرتة العدوان األمريكي السـعودّي عىل الشعب 
اليمنـي سـببُه اسـتخداُم العـدوان ألسـلحة 
محرَّمة دوليٍّا قصف بها عىل األحياء السـكنية 
وقرى ومنازل املواطنـني، واملدارس والطرقات 
واألسـواق، ُمشـرياً إىل أن القنابـَل العنقوديـَة 
حاملٌة للمـوت واإلعاقة واملركبـات الكيمائية 
املرسطنة وتلوث املياه البيئة والهواء عىل َحــدٍّ 
سواء، وأن تأثرياتها السمية تصل إىل الحيوانات 

والثمار لتنقل بذلك األمراض وإىل البرش. 
ويحمل الدكتور العمـري العدوان األمريكي 
السـعودّي واملجتمـع الـدويل َواألمـم املتحـدة 
مسـؤولية اسـتخدام هذه األسـلحة املحرمة 
يف قتـل األطفـال باليمـن وانتشـار األمراض 

الخطرية املتسببة بها. 

حئٌح صاتض
ويؤّكــد مديُر املرَكز التنفيـذي للتعامل مع 
األلغـام، العميد عيل صفـرة، أن املعاناَة كبريٌة 
والكارثُة اإلنسانية ال تُوصُف عىل مستوى مدن 
ومـزارع وآبار ميـاه وطرقات وأحياء سـكنية 

ملوثة بمخلفات العدوان. 
وقـال صفرة خالل فعاليـة أقامتها اللجنة 
الوطنية واملركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 
بمناسـبة اليـوم العاملـي للتوعيـة بمخاطر 
ـام: إن  األلغـام والقنابـل العنقوديـة قبل أَيـَّ
الغـارات التـي أسـقطت يف مناطـَق متفرقة 
باليمـن مثلت معاناة دائمـة وما تزال تحصد 
أطراف اليمنيني وتعترب موتاً يرتبص بعرشات 

األطفال والنساء. 
وأوضح أن إجمايل عدد املترضرين من القنابل 
العنقودية ٣٧٠٩ منهم ٩٦٢ شهيداً وقرابة ١٠٠ 
طفـل، فيما بلغ عدد الجرحـى ٣٧٠٠، الفتاً إىل 
أن مديريَة القرشـية لوحدها ومن بداية العام 

٢٠٢١ تسجل حوايل ٩٠ ضحية ونفوق ٥٠ رأساً 
من املوايش. 

وأَشـاَر صفـرة إىل أنـه بحسـِب إحصائيات 
مركـز األطـراف التابع لـوزارة الصحـة َفـإنَّ 
عدَد الضحايا من املسـجلني باملركز بلغ ٦ آالف 
من الضحايا حتـى منتصف ٢٠١٩، ناهيك عن 

اآلالف ممن لم يسّجلوا باملركز.
َوأََضـاَف: نشـعر بحجم الكارثة اإلنسـانية 
التي تشـهدها اليمـن؛ ألَنَّنـا يف امليـدان امللوث 
هنـاك  أن  إىل  ُمشـرياً  العـدوان،  بمخلفـات 
حرماناً للمجتمعـات املتأثرة باأللغام والقنابل 
العنقوديـة يف عـدم قدرتهـم عـىل العـودة إىل 

مناطقهم رغم أنها أصبحت آمنة. 
وتابع: عندما نتحـدث عن كارثة فليس ذلك 
وهماً ولدينا إحصائيات بـ ٢٥٠٠ غارة بقنابل 
عنقودية دون األسـلحة التكتيكيـة، منوًِّها إىل 
أن هنـاك ١٥ نوعاً من القنابـل العنقودية التي 
استهدفت بها اليمن والتي لم يتم التعرُف عليها 

وعىل الدول املصنعة لها. 
وأوضـح مدير املركز التنفيـذي للتعامل مع 
األلغام أن يف املسـح امليداني لعـدد ٣ مديريات 
بمحافظـة الجوف تم تسـجيل ٥٠ ألف مزرعة 
متـرضرة مـن مخلفـات العـدوان والقنابـل 

العنقودية. 

وبـنّي صفرة أن املسـاحة املتأثـرة بالذخائر 
التـي ألقاها العدوان يف مديريـة املتون بلغت ٥ 
آالف هكتـار زراعي وكانت مصدرا ملعيشـة ٤ 

آالف أرسة باملديرية. 
ونّوه إىل أن مركز التعامل مع األلغام يواجه 
صعوبـاٍت يف الحصول عىل األجهزة الكاشـفة 
واملستلزمات امليدانية؛ كون التنمية والقطاعات 
األُخرى ال يمكنها العمل ما لم يتم رفُع وتطهري 

املناطق من املخلفات والقنابل العنقودية. 
وناشـد صفرة املنسـَق للشـئون اإلنسانية، 
ديفيـد جرسـيل، واملنظمـات الدوليـة بتوفري 
احتياجاتنـا ليتمّكـن مركزُنا من إنقـاذ أرواح 
اليمنيـني؛ كـون دول تحالـف العـدوان تمنـع 

دخولها. 
واختطفت القنابل العنقودية واأللغام أحالم 
األطفـال وتطلعاتهـم وحرمتهـم من أبسـط 
الحقـوق كحق التعليـم واللعـب، كغريهم من 
أطفـال العالم الذيـن يذهبون ُكــّل صباح إىل 
مدارسـهم، ويعـودون إىل أرسهـم ومنازلهـم 
ساملني ويعيشـون بأمان حاملني لسالح العلم 
واملعرفة، ال مشاهد الرعب والخوف واملوت التي 
ألفوها منذ بدء العدوان األمريكي السعودّي عىل 

اليمن. 
ولم يقف حرمان القنابل العنقودية األمريكية 
ألطفال اليمن عند هذه الحدود فقط، بل تعداها 
إىل حرمانهـم من حقهم يف الحصـول عىل املاء 
النقي والسـكن اآلمـن، والعيـش الكريم، كما 
حرمهم طريان العدوان األمريكي السعودّي من 
آبائهم وأُمهاتهم وإخوانهم ومن يعولهم، ومن 
معلميهم ومدارسهم ومستشفياتهم املدّمـرة. 

ويتسـاءل أطفـال اليمـن: متـى سـيتوقف 
العـدوان األمريكي السـعودّي عن قتل األطفال 
والنساء والرجال، يف اليمن بأسلحتهم املحرمة 
ومرضـاً  ا وبحصارهـم الخانـق جوعـاً  دوليّـٍ

وحرماناً من السفر. 
وتؤّكــد منظمـة انتصـاف لحقـوق املـرأة 
والطفل أن نسبة التشـوهات الخلقية ارتفعت 
خالل سـنوات العدوان ٨ ٪؛ بَسـبِب اسـتخدام 
األسـلحة املحرمـة دوليٍّا، فيما قفـزت معدالت 
سوء التغذية خالل الفرتة عينها إىل ٢٠٠ ٪، َوبلغ 
سـوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة 
٢٫٦ مليـون من أصل ٥٫٥ مليون أي ما نسـبته 

٤٧ ٪ وذلك نتيجة العدوان والحصار. 

  السمغث البعر: السثوان 
افطرغضغ غساثثم عثه 

افجطتئ بضباشئ شغ 
خطعط اقحائاك وغجرسعا 

شغ طثاطش الةئعات

  الثضاعر السمري: 
الصظابض السظصعدغئ 

افطرغضغئ غعجث شغ 
ترضغئاعا خطغط ضغمغائغ 

غاسئإ شغ ظععر أسراض 
جرذاظغئ لطمخابغظ
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الزالُط بافخري عع املزطعم 

صظاة خثق الضطمئ 

أذماٌع خارجغئ وجحٌع داخطغ 

الغمُظ غظاخر 
ا! ا وجغاجغًّ زغاد السالمغ  سسضرغًّ

نعيـُش عـىل أمـوٍر مفهومـٍة بشـكل خاطـئ، 
والسـبُب سـطحيُة القصـد واإلدراك.. تحتاُج منا 
ا مسـتَمدَّة من قصة  دائمـاً مراجعـًة واعيًة ِجــدٍّ

موىس وعبد الله حول فهم األمور.. 
وجـود  يقتـيض  الظلـَم  أن  يعتقـد  مـن  مثـالً 
شـخصني: شـخص الظالـم وشـخص املظلوم.. 
حسـبما هـو الدارج واملـدرك سـطحياً.. بينما لو 
دققنا يف الحقيقة سندرك أن املظلوَم ذلك عند الله 
هـو الفائز األبـدي، بينما الخـارس األبدي هو ذلك 

الظالم، وبالتايل َفـإنَّه لم يظلم غريَ نفسه. 
وقواُم هذه الفكرة وأََساسـها قول هابيـل لقابيل يف اآليتني 
(-30 31) من سـورة املائدة (إِنِّي أُِريُد أَن تَبُـوَء ِبِإثِْمي َوإِثِْمَك 

اِر، َوذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِمـنَي َفَطوََّعْت َلُه  َفتَُكـوَن ِمْن أصحاب النـَّ
يَن).  نَْفُسُه َقتَْل أَِخيِه َفَقتََلُه َفأصبح ِمَن اْلَخاِرسِ

ومعنـاه العميُق والحقيقـي أن الظالَم لم يظلم 
.. وبالتايل فهو مظلوٌم  غريَ نفسه بل ينفُع َمن أرضَّ
يف الحيـاة الحقيقية وهي اآلخرة.. هذا املعنى غري 
املألوف حينما يرتسُخ يف وعي املجتمع َفـإنَّ الذي 
يتباهى بالقـوة عىل غريه حينما يـدرُك أن بفعله 
ه قد ربح سـيحاول  ذلك قد خرس بينما الذي أرضَّ
إن لم يخرس خصمه هو أن ال يكون سـبباً لربحه 
فيعدل عن ظلم نفسه بأذية اآلخر، وحينما يصبح 
مثُل ذلك الفهم متـداوالً لدى املجتمع ويغدو وعياً 
سيُكفُّ الناُس عن فعِل الخطأ، ويحرصون عىل أال 
يكونـوا مظلومني بظلمهم ألنفسـهم من خـالل أذية بعضهم 

البعض. 

طرتدى الةرطعزي   

قناُة املسرية قناُة صدق الكلمة واملوقف والرؤى، 
قناُة ُكـّل األحرار من شعبنا اليمني وأُمتنا العربية 
واإلسـالمية ومحور املقاومة املناهض لالستكبار 

والعربدة والثقافة املعوّجة والتمييع األخالقي. 
لتبقى املسـرية هي القنـاَة الرائـدَة واملحافظة 
والسبّاقة بقوة ملواجهة التطرف واالنحالل الثقايف 
واألخالقـي التي تنغمس فيه الكثـري من القنوات 
املحسـوبة عىل العروبة والدين عىل حساب ثقافة 

وقيم الدين اإلسالمي الحنيف. 
تسعة أعوام هي العمر الذهبي واملديد بعون الله 

لقناة املسـرية التي تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لتأسيسها 
وانطالقتهـا بصدق الكلمـة وواحدية املوقف املّوحد لشـعوب 
محور املقاومة لتشكل بذلك باكورة أمل وشمس ترشق بالعزة 
ا وإن رغمت أُنـوف وتكالب منحطـي الثقافة  والحريـة يوميّـٍ
والقيم لتشـويه املسرية كأُمة والتشـويش عىل املسرية كقناة 
فضـح الله بها ُكـّل أدعياء اإلنسـانية والحقوق وحّرية الرأي 

التي تكفله قوانني السماء واألرض. 
ولـو تحدثنا عن الحـرب العدوان والحصار عـىل اليمن فقد 
كانت املسـرية حـارضًة برجالها بكوادرهـا وبطاقمها الفني 
واإلعالمي املجاهد لتوثَِّق ُكـّل صغرية وكبرية بال كلل وبال ملل 
وبتوفيق من اللـه لقد كانت يف املوعد واملكان ومع ُكـّل عملية 
عدائية سـعوديّة أمريكية أَو دفاعية يمنية مجاهدة لها الحق 

يف الدفاع وكبح جماح العدوان ورفع الحصار. 
لقد حـرضت املسـرية كقناة ناشـئة وقفت بحـزم وجهاد 
كشفت الزيف والتضليل واإلفساد وعالجت املفاهيم املغلوطة 

وتغّلبت عىل املنظومة اإلعالمية العاملية، وكان لها الفضل بعد 
الله يف الثبـات والصمود واالنتصار اليمني أمام صلف العدوان 
السـعودّي األمريكي لسـتة أعوام مضت وسـابع 
عـام أطل علينـا بأمل التوفيق مـن الله بمواصلة 
العطاء والفدى والصمود حتـى تحقيق االنتصار 

ونيل الحرية والسيادة الوطنية والدينية. 
تسـعة أعوام منذ اإلطاللة األوىل لقناة املسـرية 
قناة الثورة والشـعب التي كانـت يف طليعة الثوار 
تصدراً للمشهد الثوري والتصعيد الذي توّج ثورته 
باالنتصـار والتقدم نحـو األُفق الجميـل وتكللت 

الثـورة بالنجـاح عـىل مختلـف األصعـدة. 
ومـع الـرشارة األوىل للعدوان عـىل اليمن كانت 
املسـرية حارضة من اللحظات األوىل كاشفة للحقائق الدامغة 
بتبعيـة دول العدوان للكيان اإلرسائيـيل التبعية املبارشة، وما 
ُشـّن العدوان إالّ خدمة للمرشوع الصهيوني والذي بحول الله 

وقوته سيفشل ويُهزم. 
وبالرغم من نشـأتها إالّ أنها كانت األبرز وتفوقت عىل كثرٍي 
مـن القنـوات واملاكينـات اإلعالمية ومـا كان سـيتحّقق هذا 
اإلبداع إالّ بفضل الله ثم بجهود كوكبة إعالمية كانت وما تزال 
تعمل كخيلة نحل للرقي باإلعالم واملحافظة عىل تعاليم الدين 
والقيـم العربية اليمنيـة بعيًدا عن الحضـارة الغربية الدخيلة 

عىل ديننا ومجتمعنا العربي واملسلم. 
لقنـاة املسـرية إدارة وعاملني وموظفني، شـكراً لجهودكم 
الطيبة واملخلصة شـكراً لعطائكم املسـتمر جهـاداً صادقاً يف 

اإلعالم العربي الحر واملقاومة، 
نتمنى لكم التوفيق والسداد. 

أرضان شآاد  

يعيـُش املجتمـُع اليمنـي يف مرحلـٍة 
النفطية  للمشـتقات  ارتفـاع  عصيبـٍة، 
وحصـار يغتالُه من جميـع االتّجاهات، 

أطماع خارجية وجشع داخيل. 
ما يحُدُث منذ سـت سـنوات رصاع ما 
بـني الحـق والباطـل فاسـتعان الباطُل 
بـدول عظمـى حاولـت تدمـريَ اليمـن 
وزرعت بـذوراً برشية مسـممًة لتخرب 
أرض طيبة وبالد شـهد لها رسـول الله 
صـىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم باإليمان 
والحكمـة، الهدف من ُكــّل هذا أن نظلَّ 

مجتمعـاً ناميـاً يكافُح عىل قـوت يوِمه 
ال نحلُـُم ِسـوى بالعيـش ونبقـى تحت 
وصايتهـم.. لكـن تحطمـت ُكــّل هذه 
األحـالم الخارجية وظهـرت فئة نرصت 
دول  مؤامـرة  وفضحـت  املسـتضعفني 

كأمريكا وإرسائيل.. 
أنصـار الله رجـال صدقوا مـا عهدوا 
الله عليه لهـم دور كبري يف التصدي لكل 
املؤامـرات الخارجية عسـكريٍّا وثقافيٍّا، 
لكـن هناك نقطـة يجـب أن تعالج قبل 
دخول شـهر رمضـان، وأدرك جيًِّدا بأن 
حكومتنا املوقرة يف صنعاء تصحح ُكـّل 

املسارات لصالح املواطنني. 

جشـع التجار ورفـع املـواد الغذائية 
بشـكل غـري متوقـع إحسـاس التجـار 
بقرب شـهر الربكة فظنـوا أن تجارتَهم 
رابحٌة وأنهم سيستغلون انشغاَل أنصار 
اللـه بالدفـاع والقتـال يف الجبهات التي 
اشتعلت مؤّخراً، ناسـني ما قال الشهيد 

اد: «يٌد تبني ويٌد تحمي».  الصمَّ
ما أرجوه هو أن تصل رسالتي ضمن 
مناشدات املواطنني إىل املجلس السيايس 
األعىل ويضعون َحـــداً لكل هذا الغالء 
الـذي سـينهك مـا تبقـى مـن املواطن 
املغلوب عىل أمره والعزيز الشامخ الذي 

لم يخضع لقوى الرش واالرتهان. 

أبع عادي سئثاهللا السئثلغ 

عـىل صعيـد الصمـود 

يف وجـه العـدوان ونحن 

عىل أعتاب العام السابع 

األمريكي  العـدوان  مـن 

السـعودي الـذي توّهـم 

واسـتباحة  احتـالل 

أرضـاً  اليمنـي  الشـعب 

وإنسـاناً، وخـالل سـت 

العـدوان  مـن  سـنوات 

شـنوا حرباً عسكرية وسياسية عىل اليمن ولكنها 

بات بالفشـل أمـام ثبـات وصالبة أبناء الشـعب 

اليمني الذين داسوا عىل حثاالت االرتزاق والعمالة 

من ممالـك الرمـال وملـوك الصحـراء وزعامات 

االنبطـاح والتطبيع واالرتهان وعبيـد الصهيونية 

واالستكبار العاملي..!

ست سـنوات وشارف العام السابع من العدوان 

األمريكـي السـعودي اإلماراتـي لـم تتمّكـن دول 

العـدوان مـن تحقيـق أيـة انتصـار عـىل األرض 

والواقـع إالَّ يف ارتـكاب املجـازر الوحشـية بحـق 

املدنيني وانتهاكات حقوق اإلنسـان، بينما يسطر 

أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة ملحمًة تاريخيًة 

يف دحـر الغـزاة َواملحتّلني واليوم لم يتبـَق لتحرير 

مأرب سـوى بضع كيلومـرتات، وهناك العديد من 

االنتصـارات املدوية التـي حّققها أبطال جيشـنا 

واللجـان الشـعبيّة وذلـك نتيجـة التفافـه املعريف 

والواعي بحكمـة قيادته القرآنية وقضيته العادلة 

املحقة. 

فيما تعزز قيادتنا الحكيمة حضورها العسكري 

والسـيايس يومـاً بعد يـوم ُخُصوصـاً حينما لجأ 

الغـزاُة َواملحتّلون بعد فشـلهم الذريـع إىل الحرب 

السياسـية بما تتضمن من وضع الشـعب اليمني 

الصامد تحت مـرارة الظلم والحصار واسـتخدام 

ذلـك كورقة ضغط سياسـية، فدوُل العـدوان لها 

سياسـة خبيثة نابعة من البيت األبيض وتل أبيب، 

بما تشـجب لنا األحداث حقيقة هؤالء الصهاينة، 

وحينمـا تلقت مملكـة العدوان رضبـاٍت موجعًة 

وضعـت معيـار املفاوضـات والتداعيـات بوقـف 

العـدوان عىل اليمن بما فيه فصل امللف اإلنسـاني 

عىل بقية املِلفات..!

هذا املعيار وعرب سـنوات من العـدوان فضحت 

ادِّعاءاِت أمريـكا وإرسائيل وحلفائها السـعودية 

واإلمـارات برغبتهـم بإحـالل السـالم يف اليمـن، 

فاليـوم يثبـت املعيـار اليمنـي بـأن ال حـوار وال 

مفاوضـات مـع هـذا العـدوان إال بحـوار صفـر 

البنادق وعمليات الردع، بما تشـري إليه التطوراُت 

والصناعاُت العسكرية اليمنية بأن املرحلَة املقبلَة 

مرحلُة الوجـع األكرب للعدوان الذي ارتكب أبشـع 

الجرائم الوحشية بحق أبناء الشعب اليمني يف ظل 

صمت أممي، والذي منح املظلومني نرصاً عسكريٍّا 

َوسياسيٍّا..!
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أظج الصاضغ  
التحالُُف اإليراني الصيني اسرتاتيجيٌّ 
تاريخـي ُصلٍب يف أسسـه الواقعية ناتٌج 
عن احتياجات داخليـة وطنية للبلدين، 
احتياجـات ثنائية ُكـّل دولـة هي املثىل 
يف تلبيـة احتياجـات األُخـرى، فإيـران 
تريـد دولًة مـن خارج املعسـكر الغربي 
ولها حضور يف املنظمات الدولية كاألمم 
املتحـدة ومجلـس األمـن، وذات اقتدار 
مايل قـادرة عىل تَحّرك االقتصاد اإليراني 
وتجاوز العقوبـات األمريكية وتداعيات 
الحصـار، كمـا تحتـاج إيـران إىل دولة 
وقادرة عىل  وعلمياً  متطورة تكنولوجياً 
تشـييد مـدن صناعية وتطويـر املوانئ 
وسكك الحديد وغريها من البُنَى التحتية 
وتطويـر  اإليرانـي  لنهـوِض االقتصـاد 

العلوم واملعارف. 
لديهـا  الصـني  َفــإنَّ  املقابـل،  يف 
إيراُن  اقتصاديـٌة  وتحدياٌت  احتياجـاٌت 
ًة يف مجاِل  هي القادرُة عىل َحلِّها، وَخاصَّ
أمن الطاقة وتدفـق املوارد فالنفط التي 
تحتاُجه الصـني يتدفُق إليها من ممرات 
بحرية خاضعة للهيمنـة األمريكية من 
باب املندب وخليج عمان والبحر العربي 
واملحيط الهندي وبحر الصني الجنوبي، 
وكذلـك املـواد الخام تسـتوردها الصني 
مـن إفريقيا والعالم العربي اإلسـالمي، 
ويصلهـا عرب نفـس املمـرات الَخاِضعة 
للهيمنـة األمريكية ويُعاد تصديره منها 

أَيْـضاً. 
فإيراُن التي تمتلُك احتياطاٍت برتوليًة 
وغازية هائلة قادرة عىل إشـباِع حاجِة 
املصانـع الصينية وإيصال هـذا الوقود 
براً مـن إيران عـرب دول االتّحاد الرويس 
ُوُصـوالً إىل الصني، أي عرب الحزام الربي 
يف إطـار مـرشوع «الحـزام والطريـق» 

(الطريق البحري والحزام الربي). 
عرب إيران تكون الصني قد استطاعت 
ربَط تجارتها مع سـوريا والعراق وبالد 
الشـام والبحـر األطليس، كمـا أن إيران 
منفـذٌ إىل الخليج والبحـري العربي وهو 
منفـذٌ محتمـٌل يف حالـة تعرقـل الخط 
الربي عرب الهند وباكسـتان الذي ينتهي 
يف الخليـج، ولهـذا َفـإنَّ إيران بلـٌد بالُغ 

األهميّة لهذا املرشوع. 
نجـاُح االتّفاقيـة يعنـي بـأن إيـراَن 
سوف تتحّرُر بشكٍل كامٍل من العقوبات 
األمريكيـة لتزدهـر اقتصاديٍّا، وسـوف 
تصبـح ذات قـدرة أكرب عـىل الدفاع عن 
نفسـها عسـكريٍّا يف أية حـرب عدوانية 
محتملة، كما أن الحضوَر اإليرانيَّ سوف 
يكوُن عىل حسـاب النفـوذ األمريكي يف 
املنطقة، فإرسائيـل أكرب املترضرين من 

هذه االتّفاقية. 
بناًء عىل هذا االتّفاق ونتائجه سـوف 
كنمـوذج  املنطقـة  يف  طهـران  تظهـر 
جـذاب يثبـت إْمَكانية التطـور والتقدم 
باملحافظة عىل االستقالليني االقتصادي 
الوطني  باملوقِف  والتمسـك  والسـيايس 
واألممـي يف مواجهـة الواليـات املتحدة 

األمريكية والكيان الصهيوني. 
يف  جـرأة  أكثـر  سـتصبح  الصـني   
مواجهـة أمريـكا عـىل مسـتوى بحـر 
الصـني الجنوبي وتايـوان واليابان، بعد 
أن تضمـن بـأن تدفق الطاقـة ووصول 
مـن  وتتخلـص  املنطقـة،  إىل  سـلعها 
التهديـدات األمريكيـة الـذي كان قائما 
عـىل إْمَكانيـة قطـع أمريكا إلمـَدادات 
الطاقـة عن الصني وإصابـة اقتصادها 

الصناعي بالشلل. 
 فيلم «عمليـة البحر األحمر2018م» 
-العدوانـي-، يُشـري أَيْـضاً إىل مسـاعي 
الصـني للحضـور العسـكري يف البحـر 
األحمر منافساً ألمريكا ومشاركاً لها يف 

ذرائعها. 

مثل هـذا االتّفاق سـيدفع أمريكا إىل 
التهدئة مـن إيران إلبعادهـا عن الصني 
وسـيدفع أمريـكا إىل تخفيف نشـاطها 
العدوانـي املبـارش يف املنطقـة؛ ِمن أجِل 
يف  ـًة  وَخاصَّ للصـني،  الكامـل  التفـرغ 
منطقة بحر الجنوبي الذي يشهد توتراً. 
يف هـذا السـياق، تُفهـم التوّجـهـات 
األمريكيـة لبناء «ناتو عربـي» و»كيان 
الدول املشـاطئة للبحر األحمر»، وكذلك 
حملـة التطبيع مع الكيـان الصهيوني، 
فـكل هذه التَحّركات تأتي يف إطار إعادة 
توزيع أمريكا لثقلها يف الساحة الدولية 
ووضـع ثقـل أكرب للصـني، وهـو األمر 
الذي شـّدد عليه أوباما قبل نهاية فرتته 
الرئاسـية، وهي سياسـة يسـتمر فيها 

جو بايدن. 
وضـع االتّفاقية ملدة 25 عاماً يُشـري 
إىل رغبـة يف رشاكـة اقتصاديـة متينـة 
مسـتقبلية تنسـجم مع تاريخ التعاون 
وتتجـاوز  البلديـن،  بـني  والصداقـة 
الحكومتـني الحاليتـني يف ُكـلٍّ من بكني 
وطهـران، ويشـري إىل ضخامـة املبلـغ 
امُلسـتثمر وإىل عمليـة تنميـة وتطويـر 
تراكمية تمتـد ربع قرن سـتتوثق فيها 

العالقات عاماً بعد عام. 
هـذه االتّفاقيـة مهمة بالنسـبة لُكلٍّ 
من الصني وإيران وروسـيا أَيْـضاً؛ ألَنَّها 
مبـادرة «الحـزام  لنجـاح  نمـوذج  أول 
والطريق»، وأول سعي جدي نحو فرض 
نظـام االقاليـم االقتصاديـة والتعددية 

القطبية. 
دولـة  يف  السـابعة «التعـاون  املـادة 
ثالثـة»، هذه املـادة تتيـح أن يُبنى عىل 
هذه االتّفاقية الثنائيـة تحالٌُف إقليمي، 
ومـن النمـاذج املحتملـة لذلـك دخـول 

سوريا والعراق يف مجاالت التعاون. 
يف  املشـرتكة  املصالـح  إىل  بالنظـر 
يشـجع  والطريـق،  الحـزام  مبـادرة 
الطرفـان، التعـاون الثنائـي، واملتعـدد 
األطراف، من خالل الربنامج املشـرتك يف 

الدول املجاورة أَو يف الدول األُخرى. 

تارغُت السقصات الخغظغئ اإلغراظغئ
تتمتُع إيراُن والصنُي بعالقات صداقة 
قديمـة تعـود إىل مـا يقـارب 200 قبل 
امليـالد، ظلـت العالقة املعـززة بالتجارة 
والتداخـل الثقـايف الحضاري مسـتمّرة 
يف ُكــّل العهـود ومـع اختـالف الحكام 
االمرباطوريات  بـني  املتعاقبة  واألنظمة 
القديمة والـدول الوطنية الحديثة، ومن 
بعد قيـام الثورة اإلسـالمية اإليرانية يف 
1979م حافظت ُكـّل من بكني وطهران 
عـىل هـذه العالقـة ُوُصــوالً إىل العهـد 
الحـايل، الـذي يشـهد تطـوراً يف العالقة 
مع تحوالت النظـام العاملي،  منسـجماً 

َحيُث مصلحـة ُكـّل من الصـني وإيران 
متعـدد  عالـم  يف  املسـتقل  التطـور  يف 
القطبية ال تهيمن عليه الواليات املتحدة 

األمريكية. 
الصينية  اإليرانية  التوّجـهات  تتالقى 
تتوسـط  التـي  األوراسـية  املنطقـة  يف 
البلدين، وهو اهتمام اسـتوعبته مبادرة 
الطريق والحـزام وإيران حجـر الزاوية 
فيـه رشقـاً. وتتجـه عالقـة الصداقـة 
والتعاون لترتسـخ كعالقة اسرتاتيجية، 
ومثلـت زيارة الزعيم الصيني إىل طهران 
عام 2016م بدايـة لتطوير العالقة عىل 
نحو اسرتاتيجي، بل أن هذه الزيارة هي 

بذرة االتّفاقية املعلن عنها راهناً. 
 وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد 
ظريـف، كان قـد أّكــد أن إيـران تقيم 
أكثـر العالقات الدولية اسـرتاتيجية مع 
الصـني، ُمشـرياً إىل أن االتّفاقيـات التي 
جرت يف العام 2016م تفتح عهداً جديًدا 
من العالقات االسـرتاتيجية بني البلدين 
الجديـدة  االسـرتاتيجية  الرؤيـة  ومـن 
إليـران تجاه الصني. وبـدوره أّكـد وزير 
الخارجية الصيني، وانغ يي، عىل أهميّة 
العالقات بني البلديـن، ُمضيفاً أن زيارة 
الرئيـس الصينـي، يش جـني بينـغ، إىل 
إيران عـززت العالقات بـني البلدين عىل 

نحو اسرتاتيجي. 
عىل عكـس الكثري مـن الـدول َفـإنَّ 
الصني هي األقدر عـىل تحمل العقوبات 
العالقـات  اسـتمرار  جـراء  األمريكيـة 
واقتدارهـا  إيـران  مـع  االقتصاديـة 
العقوبـات  مـن  يجعـل  االقتصـادي 
بالفوائـد  مقارنـة  قليـة  األمريكيـة 
وإيـران  الصـني  مـن  لـُكلٍّ  املشـرتكة 
السـتمرار العالقـة كما هي محـّددة يف 

الترصيحات الرسمية للبلدين.
 

ذئغسُئ اقّتفاصغئ 
اإلعالُن عن االتّفاقية واإلشـارة إليها 
من قبل البلدين قبل عام جاء مع انتهاء 
املشـاورات حولها التي اسـتمرت ملدة 4 

أعوام. 
الترصيحات  مختلـف  يُسـتنتج مـن 
الرسـمية بان االتّفاقية الراهنة تطوير 
2016م  العـام  اتّفاقيـات  عـىل  وبنـاء 
وإعـالن عنهـا، فاالتّفاقيـات الجزئيـة 
وقدمـت  جمعـت  آنـذاك  وقعـت  التـي 
وأعلنـت  ُكليـة،  واحـدة  كاتّفاقيـة 
كاتّفاقيـة اسـرتاتيجية، بـدوره وزيـر 
الخارجية اإليرانيـة محمد جواد ظريف 
أقر يف جلسـة أمام الربملـان اإليراني بأن 
الحكومـَة تناقـُش اتّفاقـاً اسـرتاتيجياً 
مـع الصني يسـتمر ملدة 25 عامـاً. كما 
أّكــد ظريـف أن اتّفاقيـة الرشاكة التي 
اقرتحها الزعيم الصيني، يش جني بينغ، 

خالل زيارته إليران عام 2016م وافقت 
عليها حكومة الرئيس روحاني يف يونيو 
املايض، مـا يُفيد بـأن االتّفاقيـة املعلن 
عنها مؤّخراً كاتّفاقية اسـرتاتيجية انما 

هي ذاتها اتّفاقية العام 2016م. 
العـام  يف  روحانـي  الرئيـس  بـدوره 
املايض متحدثاً عن االتّفاقية الراهنة قال 
بأنها رشاكة اسـرتاتيجية عىل املستوى 
اإلقليمية عىل أََسـاس قاعدة الكل رابح. 
وكان روحانـي قد وجه رئاسـة الوزراء 
اإليرانيـة بإجـراء املفاوضـات النهائية 

لالتّفاقية. 
الطبيعـة األََساسـية لهـذه االتّفاقية 
تحّددهـا الرغبـة النابعـة مـن مصالح 
الصاعـدة  الصـني  ففيمـا  الطرفـني، 
ا يف حاجـة إىل الطاقـة، َفـإنَّ  اقتصاديّـٍ
إيـران املحارصة واملعتمدة عىل نفسـها 
يف حاجة إىل تطوير القطاعات اإلنتاجية 
املختلفـة وتجاوز العقوبات االقتصادية 
األمريكيـة، هـذه الطبيعـة االقتصادية 
الجوهريـة لالتّفاقيـة أّكـدهـا رئيـس 
الغرفة التجارية اإليرانية، رضا حريري، 
الذي وصفها بتبادل متكافئ، «فالصنُي 
من جانبها تبحث عن الطاقة التي يمكن 
أن تؤمنهـا إيـران وإيـران مـن جانبها 

ستستفيد من التقنية الصينية». 

إغــران تفِطــُئ طــظ املخــري الضــعري 
والضعبغ 

هـذه االتّفاقيـة تعيدنـا إىل الـرصاع 
القديم بني املعسكرين الرشقي والغربي 
والـذي انتهـى بفـوز املعسـكر الغربي 
الرتاجـع  بعـد  االشـرتاكي،  والتقهقـر 
االشـرتاكي صمـدت ُكــّل مـن كوريـا 
اضطـرَّت  وإيـران،  وكوبـا  الشـمالية 
لالنغـالق عىل نفسـها والتطـور الذاتي 

املستقل، وفقاً لظروف الحصار. 
احتكاُر الغـرب للتقنية الحديثة أعاق 
نُُضوَج هـذه التجارب، فحافـظ الغرُب 
عـىل تطـوره، فيمـا ظلـت الـدول التي 
تتخـذ نموذجـاً اقتصادياً وطنيـاً بعيًدا 
عـن الهيمنة متخلفـًة مقارنـة بالدول 
الغربية، هذه االتّفاقية التي بادرت إليها 
الصني سـوف تحّطم القيـد الذي فرضه 
القطـب االمربيايل الغربي عـىل النماذج 

االقتصادية الوطنية. 
كوريـا  مـن  ُكــلٌّ  تـزال  ال  ففيمـا 
الشـمالية وكوبـا تعانـي مـن التخلف 
التقني، مقارنة بتسـارع تطور التقنية 
الغربيـة، فهـذه االتّفاقيـُة تنقـذ إيراَن 
من هـذا املصـري، َحيُث سـتضع الصنُي 
الجديـدة  ـدة  املعقَّ العلميـَة  معارَفهـا 
وتقنياتهـا املتطـورة أمـام إيـران التي 
سـوف تقـوم بتطويـر بنيتهـا التحتية 
ومختلـف قطاعـات اإلنتاج كــ: البُنية 

التحتية، طرق السيارات، سكك الحديد، 
واملالحـة،  االتصـاالت،  وتكنولوجيـا 
واملوانئ  التجـاري  األسـطول  وتطويـر 
البحرية والربية، فتزداد صالبة ونضوجاً 

يف مواجهة الواليات املتحدة األمريكية. 

إغران الةثغثة 
الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانية منذ 
انتصارهـا وهي تبـذُُل جهـوداً مضنيًة 
وتلبيـة  اسـتقاللها  عـىل  للمحافظـة 
االجتماعي  وتقدمهـا  املحليـة  سـوقها 
االسـتعمارية  التدخـالت  ومواجهـة 
االقتصادية،  والعقوبـات  والصهيونيـة 
ُكــلُّ هـذه الظـروف أنهكتهـا وأعاقت 
تطوَرهـا الذاتي ورغم أنهـا أكثر تقدماً 
مـن دول الخليـج املجـاورة يف ظل هذه 
الظروف، َفــإنَّ هذه االتّفاقيَة سـتغرّي 
مـن شـكلها كليٍّا وسـرتفع مـن وتائر 
التطوِر بشـكل غري مسـبوق، وستتيح 
لهـا تطوير القطاع العسـكري بشـكل 

أكرب. 
هـذه االتّفاقيـُة سـتنقذُ إيـراَن مـن 
مأزق التخلف التقني، وسـتثبت النظام 
السـيايس بمـا سـتوفره من اسـتقرار 
اجتماعي اقتصادي ونماء، كما ستمثل 
مخرجاً إليران من العقوبات االقتصادية 
تظهـر  وسـوف  الغربيـة،  األمريكيـة 
طهـران يف املنطقة كنموذج جذاب يثبت 
إْمَكانية التطور والتقدم باملحافظة عىل 
والسـيايس  االقتصـادي  االسـتقالليني 
والتمسـك باملوقـف الوطنـي واألممـي 
من الواليات املتحـدة األمريكية والكيان 

الصهيوني. 

بثاغــُئ اقظاصــال إىل ظزــاِم افصالغط 
اقصاخادغئ 

إذا نجحـت التجربُة سـتمثل نموذجاً 
جذابـاً لكثري من الدول التـي تعاني من 
سياسات صناديق االقراض اإلمربيالية، 
فالصـني صاحبـُة االقتـدار االقتصادي 
املايل الكبري تسـتطيع أن تقدَم مبادراٍت 
اقتصاديـًة كهـذه أليـة دولـة ترغب يف 
ـهها من الغـرب نحو الصني،  نقـل توجُّ
ومبادرة الطريق والحزام تشـري إىل هذه 

املسألة. 
االتّفاقيُة التي أُبرمت يف العام 2016م 
عت  وجرى اإلعالُن عنها العام املايض وُوقِّ
اسـرتاتيجي  بشـكل  وضعـت  مؤّخـراً 
يسـتجيُب للتغريات الجاريـة يف النظام 
الـدويل، هـذه االتّفاقيُة مهمٌة بالنسـبة 
لُكلٍّ من الصني وإيران وروسـيا أَيْـضاً؛ 
ألَنَّهـا أوُل نموذج لنجاح مبادرة الطريق 
والحـزام الصينيـة، وأوُل سـعي جـديٍّ 
نحَو فـرض نظام األقاليـم االقتصادية 
والتعددية القطبية، فالتغريات الحاصلة 
يف أحشـاء النظـام العاملـي بحاجـة إىل 
خطـوات شـجاعة تثبـت الجديـد عـىل 
الصعيـد العاملـي، والصني وإيـران هما 
لتنفيـذ  اسـتعداداً  العالـم  دول  أكثـُر 
مثل هـذا األمـر، وتدفعهما بحـزٍم أكربَ 
الشـجاعة  الخطـوات  هـذه  تنفيـذ  إىل 
ـه ضـد ُكـلٍّ  التصعيـد األمريكـي املوجَّ
من إيـران والصني، ففي ظـروف كهذه 
فمـن الطبيعـي أن يكـوَن أول خـروج 
عىل نظام القطبيـة الواحدة هو خروج 
الصـني وإيـران والذي تؤيده روسـيا إال 
أنهـا عجـزت عـن تنفيذ خطـوة كهذه؛ 
بَسـبِب أزماتها االقتصادية فيما قاتلت 
دون هـوادة عىل سـوريا وجزيرة القرم 
املنـاورُة  وكانـت  البسـفور،  ومضيـف 
البحريـة الثالثيـة يف الخليج بمشـاركة 
ُكـلٍّ من روسـيا والصني وإيـران تأكيداً 
عىل وجود روسيا كداعم لهذه االتّفاقية، 
ـة أنها تجـري برياً عـىل حدودها  َخاصَّ

وحدود الدول املجاورة لها يف أورسيا.

كتابات

اقّتفاصغُئ اإلغراظغئ الخغظغئ وآشاُق السقصات اقجرتاتغةغئ
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ملاذا لـم تبادر أمريـكا إىل أن تتهـَم حزَب 
اللـه وترضب حزب اللـه، ونحن نعلم بأن من 
هـو رأس قائمـة اإلرهاب - كما تقـول - هو 
إيـران وحزب اللـه؟! ألن أمريكا هـي اليهود، 
اليهـود هم الذين يحركونها، هـم يريدون أن 
يرضبـوا يف الوقت الذي يكون فيـه، ما حدث 
أو عـىل ضوء ما حـدث يف نيويورك، قد أحدث 
رعبًا يف نفـوس الناس فبـدت أمريكا تتحرك 
بقطعهـا ثم سـارع إليها اآلخـرون فأيدوها، 
ثـم انطلقوا هـم ليكمموا أفواه املسـلمني عن 
أن ينطقـوا، أن تنطلق مـن حناجرهم رصخة 
ضد أمريكا وضد إرسائيل. حينئٍذ رأت األجواء 
املناسـبة ألن ترضب هنا وهناك، وتحت مربر 
أصبح لدينـا مقبوًال هو أن أولئـك إرهابيون، 
وطبًعـا اإلرهابيون قد أجمع العالم كله عليهم 

فليُرضبوا.
قد نسـينا أننا مسـلمون، نسـينا أنه ليس 
فقط املسـتهدف هو حزب اللـه أو إيران إنما 
األمـة كلهـا، ألم نفـرح نحن عندمـا رأيناهم 
يمسـكون الوهابيني يف اليمن؟ وقلنا: [نعمة، 

وهـذا من بداية الفرج أن يمسـك هؤالء؛ ألنهم 
ُوِصموا بأنهم إرهابيون]. 

أنتـم جميًعا، أبناْء الشـعب هذا كله ممكن 
أن يكونوا إرهابيني يف نظر أمريكا، وسـتكون 
أنت إرهابي داخل بيتـك؛ ألنه ال يزال يف بيتك 
كتـاب إرهابي هو القـرآن الكريـم، ال زال يف 
بيتـك - أنـت أيهـا الزيدي - كتـب هي - من 
وجهـة نظر أمريكا - يف بدايـة ويف أول قائمة 
الكتب اإلرهابية، كتب أهـل البيت، ليس فقط 
الوهابيون هم الضحية، ليسوا هم املستهدفني 
فعـًال، زعماؤهم لن يتعرضوا لسـوء - هذا ما 

اعتقد - وكلها تمثيليات.
اإلرهابيـون الحقيقيـون هـم الوهابيـون 
يوم كانـوا يفرقـون كلمة الناس، يـوم كانوا 
ينطلقـون داخـل هذا املسـجد وتلـك القرية، 
وهذه املدرسـة وذلك املعهد؛ ليثريوا يف أوساط 
الناس العداوة والبغضاء ضد بعضهم بعًضا؛ 
ويثقفوا أبناء املسـلمني بالعقائد الباطلة التي 
جعلت األمة ضحية طـول تاريخها وأصبحت 
اليوم بسـببها تحت أقدام اليهود والنصارى، 

هم إرهابيون فعًال عندمـا كانوا يعملون هذه 
األعمال ضدنا نحن أبناء اإلسالم. 

ولكـن عىل الرغم من هذا كله هل تعتقدون 
بأننـا نؤيـد أن يُمسـكوا؟ نحـن ال نؤيـد أن 
يمسـك يمني واحد تحت أي اسـم كان، سواء 
كان وهابيًا شـافعيًا حنبليًا زيديًا كيفما كان، 
نحن نرفض، نحن ندين ونسـتنكر أن يُمسك 
تحت عنـوان أنه إرهابي ضـد أمريكا، وحتى 
[الزندانـي] نفسـه وهو من نكرهـه، نحن ال 
نؤيد أن يمسـك تحت عنـوان أنه إرهابي ضد 

أمريكا.
هذا مـا يجب أن نتفـاداه جميًعا، ما يجب 
أن نتفـاداه جميًعا، حتى وإن ارتحنا يف داخل 
أنفسـنا من واقـع أن هؤالء هـم رضبونا، هم 
رضبونـا فعًال، هم أثـروا فعًال، لكـن أنت إذا 
أيدت فإنك أول من تحكم عىل نفسـك متى ما 
قالوا أنك إرهابي أن تُسـلَّم ثم ال أحد يدين وال 

يستنكر وال يرصخ.
لهم مسـئولية ما  فعًال نحن نكرههم، ونحمِّ
أحدثوه من فرقة داخل الزيدية من البسـطاء 

املسـاكني الذيـن أصبحـوا ضحيـة لدجلهـم 
وتضليلهم، ونقـول لهم: أنتم إرهابيون فعًال، 
ولكننا فيما إذا تعرضتم ملسـك تحت مسـمى 
اإلرهـاب فإننـا نسـتنكر أن يمسـك أبغـض 

شخص منكم عندنا.
ألن هذا لـم يكن حتى عند العرب البدائيني 
ممـا يمكـن أن يقبـل، نحـن كعـرب، نحـن 
كمسلمني - وإن كنا طوائف متعددة - نرفض 
أن يكون إلرسائيل أو أمريكا، أن يكون لليهود 
تسـلط عىل واحٍد منا كائنًا من كان، ونحن يف 
داخلنا فلنتصارع، ونحن يف داخلنا فلنصحح 
وضعيتنـا، وهكذا يعمل مـن ال زالوا قبائل يف 
بعض مناطق اليمن، متـى ما كانوا مختلفني 
فيمـا بينهم يتحدون صًفـا واحًدا ضد طرف 

آخر هو عدٌو للجميع. 
نعود من جديد أمـام هذه األحداث لنقول: 
هل نحن مستعدون أال نعمل شيئًا؟ ثم إذا قلنا 
نحن مستعدون أن نعمل شيئًا فما هو الجواب 

عىل من يقول: [ماذا نعمل؟].
أقـول لكـم أيها اإلخـوة ارصخوا، ألسـتم 

تملكون رصخة أن تنادوا: 
املـوت   / ألمريـكا  املـوت  أكـرب/  [اللـه 
النـرص  اليهـود /  عـىل  اللعنـة  إلرسائيـل/ 

لإلسالم]
أليسـت هذه رصخة يمكن ألي واحد منكم 
أن يطلقها؟ بـل رشف عظيم لو نطلقها نحن 
اآلن يف هـذه القاعـة فتكـون هـذه املدرسـة، 
وتكونـون أنتـم أول من رصخ هـذه الرصخة 
التـي بالتأكيد - بإذن الله - سـتكون رصخة 
ليـس يف هـذا املـكان وحـده، بـل ويف أماكن 
أخرى، وستجدون من يرصخ معكم - إن شاء 

الله - يف مناطق أخرى: 
املـوت   / ألمريـكا  املـوت  أكـرب/  [اللـه 
النـرص  اليهـود /  عـىل  اللعنـة  إلرسائيـل/ 

لإلسالم]
هـذه الرصخـة أليسـت سـهلة، كل واحد 

بإمكانه أن يعملها وأن يقولها؟ 
إنها مـن وجهة نظر األمريكيـني - اليهود 

والنصارى - تشكل خطورة بالغة عليهم.

ألقى الشهيُد القائُد سالم الله عليه 
ْفنَا إَِليَْك نََفًرا  محارضة ــ ملزمة ـ [َوإِذْ َرصَ

] متناوالً فيها موقَف الجن من  ِمَن اْلِجنِّ
القرآن الكريم ومن الرسالة املحمدية، وتناول 

فيها أَيْضاً موضوع القعود عن الجهاد، 
أثاره وتبعاته، مستدالً باآليات القاطعة عىل 
الجريمة الكبرية التي يرتكبها ُكّل من تخلف 

عن الجهاد؛ ألن القعود والسكوت يُهيء 
الساحة لألعداء فيعيثون يف األرض فساداً، 

قتالً ودماراً، وأهم من ذلك كله، السعي 
الحثيث لهم للقضاء عىل اإلسالم، وأيضاً 

القعود أو السكوت هو من أهم األسباب التي 
تجعل األمة تُرضب من ِقبل الله سبحانه.

جرغمُئ الصسعد.. اآلبار وافبساد:
أكـد الشـهيُد القائُد سـالُم الله عليه عـىل أن جريمة 
القعـود هي جريمـة كبـرية، عقابُها جهنُم ـــ والعياذ 
باللـه ـــ وأال عذر أمام املسـلمني يُقعدهم عـن الجهاد 
لنرش دين الله وإعالء كلمته، السـيما يف هذا الزمن، الذي 
أصبح املسـلمون فيـه تحت أقـدام اليهـود والنصارى، 
مسـتدال عىل ذلك بما سـطره القرآن الكريـم حاكيا عن 
القاعدين يف غزوة تبوك، وعذرهم بأن ذلك بسـبب الحر، 
حيـث قال: [ألم يهدد أولئك بأنهم إن كان عدم خروجهم 
تحت عنوان: أن الوقت حار ال نستطيع أن نخرج يف الحر 
هـو يف الواقع ليس عذراً حقيقياً، وليس عذراً ُمربراً، أنتم 
قعدتم دون مربر، وأنتم تشـاهدون رسول الله (صلوات 
اللـه عليـه وعىل آلـه) وهو إنسـان كمثلكـم يؤمله الحر 
والربد، فهل أنتم أرحم بأنفسـكم وتؤثرون أنفسكم عىل 
رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله)! لو كان هناك يف 
القضية مربر لقعد هو، لكن ليس هناك مربر، وليس هو 
ممن يبحث عن املربرات للقعود. {ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحّراً} 
مـاذا يعني هذا؟ أليس يعني هذا بـأن قعودكم عصيان، 
وأن قعودكم من منطلق أنكم تريدون أن تَسلموا، إذاً فلن 

تسلموا؛ وراءكم النار إن كنتم تفقهون].

أعط اآلبار لطصسعد سظ الةعاد:
وأشـار سـالم الله عليه إىل أثرين مهمني جدا للقعود 
همـا كمـا قـال: [إذاً فنقول ملـن يقعـدون: ال تفكرون 
أبداً بأنكم ستسـلمون، إنكم عندما تقعدون سـتهيئون 
أنفسـكم ألعدائكـم، ويف نفـس الوقـت سـتهيئون الله 

سبحانه أن يرضبكم].
وهـو فعالً مـا يحصـل لألمة اليـوم، حيـث أن البُعد 
عـن القـرآن الكريم وتعاليمـه من ِقبل األمـة، ومن أهم 
تعاليمـه االنطـالق يف سـبيل الله بكل ما نسـتطيع، من 
واقع الشـعور باملسؤولية، أدى باألمة إىل أن تعيش حالة 
الـذل واملهانة، وسـيطرة أعدائها عليها، هـذا من جهة، 
ومـن جهة أخـرى، الله سـبحانه وتعاىل هـدد يف القرآن 

الكريـم عباده بأنه إن لـم ينطلقوا وينفـذوا تعاليمه يف 
القرآن الكريـم، فإن العقوبة من الخزي والعار سـتحل 
بهـم، باإلضافة إىل ضنك العيـش يف ُكّل يشء، قال تعاىل: 
ُه  (َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َونَْحُرشُ
تَِنـي أَْعَمى َوَقْد  يَـْوَم اْلِقيَاَمـِة أَْعَمـى، َقاَل َربِّ ِلـَم َحَرشْ
ُكنُت بَِصريًا، َقاَل َكذَِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم 
تُنَىس)، باإلضافة إىل أنه تعاىل سيستبدل بهم غريهم، ثم 

ال يكونوا أمثالهم. 

الثُري ُضّض الثري.. يف الةعاد يف جئغض اهللا
ونّوه سـالُم لله عليه إىل تفسـري قوله تعـاىل: [ذَِلُكْم 
َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعَلُموَن] يف سورة التوبة عندما تحدث 
سبحانه عن الجهاد يف سبيل الله يف قوله: [انِفُروا ِخَفاًفا 
َوِثَقاالً َوَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسـُكْم ِيف َسِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم 
َخـرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنتُـْم تَْعَلُموَن]، إىل أن الخري الكبري والنرص 
والعـز هو يف الجهـاد، حيث قال: [أنـت عندما تنطلق يف 
العمـل أنت يف املوقـف اآلمن حقيقة؛ ألنك من سـتواجه 
عـدوك، وعـدوك قد نبأك اللـه عنه بأنه ضعيـف أمامك، 
وأنـك حينئٍذ من سـتحظى بوقوف اللـه معك، أليس هذا 
هو املوقف الصحيح؟ وأقرب املواقف إىل السـالمة وأقرب 
املواقـف إىل األمن؟ وهو موقف العـزة والرشف والقوة؟.

لكنك عندما تقعد عدوك سيتسـلط عليك، والله سبحانه 
وتعـاىل سـيكون لـه سـلطان عليـك فيرضبـك، وأشـد 
الرضبـات هـي الرضبات التـي تأتي من قبـل الله؛ ألنه 
حينئٍذ سيكون اإلنسـان كما قال عن أولئك: {َوَطبََع اللَُّه 
َعـَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم ال يَْعَلُموَن} ألنك متى يمكن أن تحظى 
بتوفيق من الله، بهداية مـن الله، برعاية من الله، وأنت 
من قعدت عـن نرصة دينه، وأنت مـن قعدت عن نرصة 
املسـتضعفني من عباده، وأنت من قعـدت عن مواجهة 
أعدائـه حتى ولو بكلمة، وأنت من انطلقت لتثبط الناس 
عن نرص دين الله وعن الوقوف يف وجوه أعداء الله، كيف 
يمكـن أن تحظى بتوفيق من عنده، بل إنه سـيطبع عىل 
قلبـك، وإذا مـا طبع الله عـىل قلبك فسـتكون أعمى يف 

الدنيا وستكون أعمى يف اآلخرة].

املرجفــعن املبئطــعن.. لــظ غظالعا افطــَظ ق يف 
الثظغا وق يف اآلخرة:

يف ذات السـياق أكد سـالم اللـه عليه إىل أن الشـعور 
باألمن هو مع املنطلقني يف سـبيل الله، لنرصة دين الله، 
حيث قال: [{َفـأَيُّ اْلَفِريَقنْيِ أََحقُّ ِباْألَْمِن}؟ كما قال نبي 
اللـه إبراهيم: {الَِّذيـَن آَمنُوا َوَلْم يَْلِبُسـوا إِيَمانَُهـْم ِبُظْلٍم 
أُوَلِئـَك َلُهُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهتَـُدوَن} هذا من الظلم للنفس، 
ومـن الظلم لألمـة، ومن الظلم للدين، ومـن الكفر بنعم 
الله سـبحـانه أن تقعد ثـم أَيْضاً تثبّط اآلخرين، وتظهر 
نفسـك أنك الحـكيم وأولئـك هم املغـرورون {َغرَّ َهُؤالِء 
ِدينُُهْم}. إن هذا هو الظلم الشـديد، فأنت لسـت من أهل 
األمـن ال يف الدنيا وال يف اآلخرة. {الَِّذيَن آَمنُوا َوَلْم يَْلِبُسـوا 
إِيَمانَُهْم ِبُظْلٍم} لم يحصل من جانبهم تقصري، وليسـت 
ك]، الظلم عبارة  القضية كما يقال فقط [بظلم أي: ِبِرشْ
واسـعة، ُكّل موقف تقف فيه عصيان لله سبحانه تعاىل 

هو ظلم، ظلم لنفسـك وظلم لألمة من حولك، ملاذا؟ ألن 
الباطل متشابك وال تتصور أن الباطل يسود بجهود أهل 
الباطـل وحدهـم، وإنما أَيْضـاً اآلخرون - من يسـمون 
أنفسـهم مؤمنـني - هـم من لهم القسـط األوفـر يف أن 
يسـود الباطل.. قعد هذا وتحرك هذا، من الذي سـينجح 
يف السـاحة؟ الذي يتحرك، إذاً فالذي قعد هو من أسـهم 

بنصيب كبري يف انتشار الباطل].

الئاذُض طاحابٌك.. حئضئ واتثة
قال الشهيُد القائُد سالم الله عليه هذه الجملة الرائعة 
الجامعة [الباطل متشابك، شـبكة واحدة] وهو يتناول 
يف محارضتـه التوضيح بأنه ال توجُد (معصية مفردة أو 
شـخصية)؛ ألنه كما قال: [حقيقـة ال تظن أن املعصية 
التـي تنطلق منـك هي معصيـة يف حدودك الشـخصية 
وحتى املعايص الشـخصية تنتهـي يف األخري إىل أن تكون 
ظلماً لألمة، ملـاذا؟ ألنه إنما ينطلق من منطلق االهتمام 
بأمر األمة والدفاع عن املسـتضعفني َمْن نفسـه زاكية، 
وأنـت إذا ما دنسـت نفسـك باملعايص كنت أقـرب إىل أن 
تقعد، كانت نفسـك منحطة، وإذا ما قعـدت كنت أَيْضاً 
من ظلمـت اآلخرين بقعودك؛ ألن قعودك كان مسـاعداً 
عىل انتشـار باطل اآلخريـن وظلمهم. الباطل متشـابك 

شبكة واحدة].
وأضاف أيضـاً: [ال تتصور أن هنـاك معصية ال تمتد 
آثارها إىل الناس، حتى املعصية التي تعملها أنت بمفردك، 
وهي معصية يف حدود شـخصيتك - كما أسـلفت - إنها 
تؤثر عىل نفسيتك، ونفسـيتك تؤثر عىل ترصفاتك، فإما 
ترصفات خاطئة يف واقع الحياة، أو قعود عن نرص حق، 
أو انطـالق يف نـرص باطل، أليس هذا كلـه يف األخري ظلم 

لألمة؟].

عض ظتظ طسآولعن سظ سثم اظاحار اإلجقم يف 
السالط أجمع؟!

واعتقد سـالم اللـه عليه عىل ضوء دراسـته وتفّهمه 
آليـات القـرآن الكريم ــ وهـو االعتقاد املنصـف ــ أن 
العرَب املسـلمني َجميعاً دون اسـتثناء مسـؤولون أمام 
اللـه عن عـدم وصـول اإلسـالم إىل ُكّل النـاس يف الكرة 
األرضية، حيـث قال: [الباطل متشـابك شـبكة واحدة، 
ُكّل باطل يسـاعد عىل الوقوع يف باطـل آخر، وكل باطل 
لـه أثره يف واقـع الحياة عىل عبـاد الله؛ لهـذا أعتقد أنا، 
أعتقـد أن أولئك املاليني املاليني يف مختلـف أنحاء العالم، 
العرب مسـؤولون عنهم أمام الله، العرب أنفسهم الذين 
أنزل اللـه هذا الدين إىل نبي منهم وبلغتهم، وجعلهم هم 
األمة التـي أَّهلها ألن تنطلق لنرش دينـه وإصالح عباده 
وإخراجهـم مـن الظلمـات إىل النـور يف مختلـف أقطار 
الدنيا، هم من قعدوا فحل محلهم َمْن؟ اليهود؛ ليفسدوا 
يف األرض، لـم يكن الفسـاد من جانب اليهـود لوحدهم 
بل أسـهم العـرب معهم بقعودهم، وأسـهم أولئك الذين 
حرَّفوا الدين عن مساره الصحيح من قبل (1400 سنة) 
هم أَيْضاً من أسـهموا، هكذا يجني اإلنسان عىل نفسه. 

فكر يف آثار عملك].

عض السضعُت والصسعُد تضمئ؟
وأوضـح سـالم اللـه عليـه بـأن القعـود ال يمكن أن 
يكـون فيه حكمة أبدا، وتسـاءل عن ذلـك قائال: [هؤالء 
الذين يسـكتون، وينطلقون يثبطون الناس عن الكالم، 
ويثبطـون الناس عـن العمل، نقول لهـم: هل تعتقدون 
أن السـكوت حكمـة؟ أي أنـه هـو العمـل الحقيقي يف 
مواجهـة أعداء الله، فأوضحوا لنا هـذه الخطة، فإذا ما 
رأيناهـا إيجابية وعملية فعالً وبنـاءة يف مواجهة العدو 
وسـترضب العـدو، فنحن إنمـا نبحث عـن العمل الذي 
يكـون له أثره عىل العـدو. َمن الذي يسـتطيع أن يجعل 
سكوته سكوتاً عملياً يف مواجهة هذه األحداث؟ إنما هو 

مخدوع يخدع نفسه].
وأضـاف قائالً: [وأنت من ال ترىض لنفسـك أن يكون 
حديثـك مـع أوالدك هكـذا إذا مـا كان هنـاك طرف من 
أصحابك من أهل قريتك اعتدى عىل يشء من ممتلكاتك، 
أليـس هو من سـينطلق يشـجع أوالده؟ أليـس هو من 
سيشرتي لهم أسـلحة؟ أليس هو من سيعبئ روحيتهم 
قتـاالً ومقاومة؟ يقول لهم: أنتم رجال، يقول له ابنه: يا 
أبـي نحن نريد أن نحاول إذا اصطلحنا. فيقول: أبداً، أنت 
تريـد أن تسـكت حتى يأخذوا حقك. أليـس هذا ما يقال 
فعـالً؟ لكن هنا يجعل السـكوت - حتى يدوسـه األعداء 
بأقدامهم - هو الحكمة، ويدعو اآلخرين إىل أن يسـكتوا، 

وإىل أن يقعدوا].

الساضئ.. غصَئُض أن غظثِثَع بسععلئ:
وتطـرق سـالم اللـه عليـه لنقطـة مهمـة، وهي أن 
اإلنسـان إذا مـا قعـد، وسـكت، يقبـل بالخديعـة، بـل 
وسـيعمل عىل أن يقنع اآلخرين بذلك الخداع الذي انطىل 
عليـه وصدقـه، حيث قال: [واإلنسـان الـذي يكون عىل 
هـذه الحالة هو أَيْضاً من سـيكون قابـالً ألن يُخدع من 
قبـل أعدائه عندما يقول األمريكيون: نحن إنما نريد من 
دخولنـا اليمـن أن نُِعـنْيَ الدولة عىل مكافحـة اإلرهاب، 
وأن نحـارب اإلرهابيـني. فهو من سـيقتنع رسيعاً بهذا 
الـكالم؛ ألن املبـدأ عنده هو السـكوت والقعود، فهو من 
سيتشبث بأي كالم دون أن يتحقق ويتأكد من واقعيته، 
يميـل بالناس إىل القعـود فيقول: (يا أخي مـا دخلوا إال 
وهـم يريدوا يعينـوا دولتنا، بل الله يـرىض عليهم، وعاد 
لهم الجودة، يسـِلمونا رش ذوال اإلرهابيني الذين يؤذوننا 
سـيكلَّفون علينا). يقبل برسعة أن ينخـدع، والعرب ما 
رضبهـم مع إرسائيـل إال خداع اليهـود والنصارى، كان 
كلما تأهبوا ملواجهه إرسائيل ودخلوا معها يف حرب جاء 
من ينـادي بالصلح وهدنة، فرتتاح إرسائيل فرتة وتعبّئ 
نفسـها، وتُِعّد نفسها أكثر، ثم تنطلق من جديد، وهؤالء 
واثقـون بأنها هدنة - وإن شـاء الله سـتتلطف األجواء 
ومن بعد سنصل إىل سالم، وينتهي ويغلق ملف الحرب!. 
أولئـك أعداء قال الله عنهم: {َوال يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى 
يَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم إِِن اْسـتََطاُعوا} وسيستطيعون فعالً 
إذا لم يقف املؤمنون يف مواجهتهم، سيسـتطيعون فعالً 

أن يردوا الناس عن دينهم.

أغعا الصاسثون سظ الةعاد أظاط ُتعغؤعن الساتئ لفسثاء.. ق تاخعر أن (الئاذض) غسعد 
بةععد أعض الئاذض وتثعط.. بض (الصاسثون) لعط دور ضئري يف ذلك

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

الحسإ ضطه طمضظ أن غضعظعا إرعابغني يف ظزر أطرغضا، وجاضعن إرعابغاً داخض الحسإ ضطه طمضظ أن غضعظعا إرعابغني يف ظزر أطرغضا، وجاضعن إرعابغاً داخض 
بغاك؛ فظه ق غجال يف بغاك ضااب «إرعابغ» عع الصرآن الضرغط بغاك؛ فظه ق غجال يف بغاك ضااب «إرعابغ» عع الصرآن الضرغط 
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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

افطُظ واقجاصرار
غتغى المتطعري

 
ُكلُّ الدول العربية بال استثناء 
ا وأمنيٍّا.. حتى  تعاني اقتصاديّـٍ
وإن صـوَّرت األنظمـُة وآالتُهـا 

اإلعالميُة خالَف ذلك.. 
حـني  مـرص  فعلـت  كمـا   
حاولت تغطيـَة التهديدات التي 
وخارجيـاً  داخليـاً  تواجُههـا 
املـايض  نَبْـِش  إىل  بالذهـاب 

وتمجيِد الفراعنة.. 
الـوالِء  يف  انخراِطهـم  رغـَم 
املطلقـِة  والطاعـِة  ألمريـكا 
لــ «إرسائيـل»؛ بدعـوى الحرص عـىل األمـن والحفاظ عىل 

االستقرار.. إال أن األزماِت تتفاقُم يوماً بعد آخر.. 
وَهـا هو األردُن يواجُه تحدياِت الِفتِن الداخلية، ويُستهَدُف 
باملؤامـرات، رغـم تفانيه لعقوٍد يف خدمـة الكيان اإلرسائييل، 
واقتصاُده اليوَم يواجـُه انهياراً مخيفاً.. تماماً كحاِل نظاِمه 

الذي بدأ يأُكُل بعُضه بعضاً.. 
السوداُن األسوأُ مأسـاويًة، َحيُث يزداُد فقراً وانهياراً كلما 
زاد خيانـًة وتطبيعـاً.. ولـم تحّقْق لـه تنازالتُـه الخيانيُة إال 

ارتفاعاً يف األسعاِر وانعداماً لألمِن يف داخله ويف محيطه.. 
السـعوديُّة تنتظـُر التقسـيَم الـذي تتوّجــُه إليـه اإلدارُة 
الديمقراطيُة األمريكيُة.. التي دأبت عىل تجِزئِة املجزَّأ وتقسيِم 
ـم..  ويكفيه فقط التلويُح بقميِص خاشقي حتى يَِخرَّ  املقسَّ

ًدا تحَت األقداِم األمريكية..  ملوُكه ُسجَّ
ولـن تجديَـه ُكـلُّ محـاوالت اإللهاِء للشـعب عـربَ الرتفيه 
ف باالنفالت الِقيَمي واألخالقي.. يف لفت أنظاِر الشـعِب  املزيـَّ

الذي يعاني اقتصاديٍّا وبشكل متسارع.. 
وكلما ازداد إنتاجاً للنفط ازداد معاناًة وفقراً.. وكلما ازداد 
تآُمـراً عىل بقية الـدول كلما ارتدت مؤامراتُه عكسـياً عليه.. 
وجعلت أجَل نهايته قريباً لفشله وعجزه عن تحقيق األهداف 

األمريكية.. 
ولن ينجَو من لظى األحداث القادمة أحٌد..

وعـىل َمن يسـتبعد ذلك أن يتذكَر أننا لـم يخِطْر ببالنا ذات 
يـوم أن يحُدَث ُكـلُّ ما حدث يف سـوريا وليبيـا..، َحيُث كانت 
مسـتقرًة اقتصاديٍّا وأمنيٍّا.. لكنهـا قّرصت يف حمايِة وضِعها 

واستقراِرها بالشكل الصحيح.. 
لسنا وحَدنا يف اليمن َمن نعاني.. لكننا وحَدنا الذين حّققنا 
خطـواٍت كبـريًة يف تحقيِق األمـِن الحقيقي لشـعبنا.. وكان 
لصموِدنا وصِربنا ثمرٌة وإن قلَّت.. لكنها حتماً سـتؤتي أُُكَلها 

ولو بعَد حني.. 
وكل َمن تخىل عن دينه ومبادِئه وقيِمه طمعاً يف السالمة.. 

فسوف يخرس الكرامَة دون أن تتحّقَق له السالمة.. 
تماماً كالذين هربوا من املوت فعوقبوا به..، َحيُث قال اللُه 

تعاىل عنهم: 
أََلْم تََر إَِىل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت

 َفَقاَل َلُهُم اللَُّه ُموتُوا
وقال: 

ُقْل إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمنُْه 
َفِإنَُّه ُمَالِقيُكْم

وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم.. 
وال أمَن إال منه.. وال استقراَر إال بإذنه وأمِره.. 

وهو َمن يقّرُر العواقَب ويتحكَُّم يف املصري.. 

طاذا غرغُث املعاذُظ سئث املطك التعبغ؟!طاذا غرغُث املعاذُظ سئث املطك التعبغ؟!
الحغت سئث المظان السظئطغ

ومـا زالـوا يعزفـون ويغنُّون عـىل ذات املقطوعة 

والسـيمفونية القديمـة: إيران، عمالء إيـران، عبيد 

طهران، املجوس والروافض و...!

َمَلْلنا سماَع هذه األُسطوانة ولم يملوا!

تعبنا منها ولم يتعبوا!

ر بني  مـع أنه السـيد -وأنا أعرُفـه جيًِّدا- لـو ُخيـِّ

إيـران وجنّـة إيـران، وبينهـم أن يعودوا عـن َغيِّهم 

وينفضـوا عـن ظهورهم وجلودهـم ُغبـاَر العمالة 

واالرتزاق ملا اختار إال ُهـم، وآلثَــَر ناَرهم وَحــرَّهم 

وَقيَضهم عىل ِجناِن الدنيا ُكلِّـها وليَس إيران فحسب!

السـيُد بُكلِّ َرصاحٍة ال يريُدكم أن تظلوا مطايا ملشاريَع أجنبيٍة 

مشـبوهة، ال يريُدكـم أن تظلوا عبيـداً ألنظمٍة مسـتبدٍة وعميلٍة 

معادية، السيد يريُدكم فقط أن تعودوا ُرشكاَء ال أَُجراَء وال عبيداً!

ملـاذا تنفـرون مـن أنصاِر اللـه أن دعوكـم إىل مـرشوٍع يمنيٍّ 

مستقلٍّ خالٍص، وأيَّاً كانت سلبياتُه يف نظِركم أَو ما تأخذون عليه 

مـن عيوٍب أَو جوانب قصور، فـُكلُّ يشء قابٌل للنقاش واملراَجعة 

والتقويـم والتعديل يف إطاِر البيِت اليمنـيِّ الواحد.. ولُكلٍّ يف األوِل 

واألخرِي وجهُة نظٍر غرِي ملزمٍة وال متعدية. 

املهمُّ أن يجتمَع الجميُع عىل مرشوٍع يمنيٍّ خالٍص يحّرر اليمَن 

من قبضِة اإلمالءاِت األجنبيِة وقيوِد التبعية املذلة واملجحفة. 

ألم تتعاطوا من قبُل مع مشـاريَع أجنبيٍة مسـتوردٍة جيء بها 

إىل اليمـن وُطبِّقت بحذافريها بصورٍة تكرَّسـت معها ُكـلُّ معاني 

ومظاهر التبعية البغيضة كالنارصية واالشـرتاكية والرأسمالية 

ـابية َو...؟! والوهَّ

فلمـاذا تمتنعون اليوَم من التعاطي بإيجابيٍة مع 

مرشوِع هذا املواطِن اليمني عبد امللك الحوثي؟!

) يف  ملاذا حكمتم عليه مسبًقا أنه مرشوٌع (إيرانيٌّ

الوقت الذي لم تحكموا من قبُل عىل مشاريَع أجنبيٍة 

مسـتوردٍة أنهـا ِمرصيـٌة أَو سـوفيتية أَو كوبية أَو 

أمريكية أَو سعوديّة أَو... أو...؟!

ملـاذا ال تجرِّبـون املـرشوَع القرآني الـذي ينادي 

بـه هـذا الشـخُص اليمنـي، وتنظـرون يف ماهيته 

وتتفحصون ُكـلَّ تفاصيله وأهدافه و... ثم بعد ذلك 

تحكمون؟!

َفـإنَّ كان هذا املرشوُع يمنياً خالصاً فسـيُكتَُب له ولنا جميعاً 

الديمومـُة والنجـاُح، وإن كان إيرانياً أَو غريَ ذلك فسيسـقُط من 

تلقاِء نفِسه كما سقطت تلك التي من قبله وذهبت إىل غرِي رجعة!

ملاذا؟ وملاذا؟ وملاذا؟

أسـئلٌة كثرية وكثـريٌة، أنتم معنيـون اليوم أكثَر مـن أي وقٍت 

مىض باإلَجابَة عنها، لكنكم ومع ذلك ال تستطيعون ذلك!

فهل تعلمون ملاذا أنتم ال تستطيعون ذلك؟!

ألَنَّكـم وبـكل بسـاطة مـا زلتم تعانـون مـن تداعيـاِت وآثاِر 

التبعياِت السـابقِة التي ما زالت تسيطُر عىل عقولِكم وتفكريِكم 

وتجرُّكم أذيالُها يمنًة ويرسًة والتي لو تحّررتم منها فعالً لصالِح 

التبعيـِة فقط للوطن، لبدأتم -ربمـا- يف العودِة والتعاطي مع أيِّ 

 . مرشوٍع وطنيٍّ

فهالَّ أعدتم النظَر من جديد؟!


