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الثالثاء

العدد

20 ربيع األول 1443هـ..
26 أكتوبر 2021م

(1263)
أخبار 

جرسئ ظفطغئ جثغثة تعخض جسر الثبئ 20 لارًا إلى 20 ألش رغال وتحسض جثط الحارع:

سطى خطفغئ اظاعاضات تصعق اإلظسان 
وجرائمعا الئحسئ بتص الحسإ الغمظغ 

اتاةاجات غاضئئ وصطع ذرصات يف املضق تظثغثًا بالشقء وارتفاع افجسار
 : طاابسات

ذكـرت وسـائُل إعـالم مواليـٌة للعـدوان، أمس 
االثنـني، أن حكومـة املرتِزقـة بـدأت بإجـراءات يف 
إطار مسـاعيها لفرض جرعـة نفطية جديدة عىل 

املواطنني املنهكني يف محافظة حرضموت. 
وقالـت: إن محطـات بيع املشـتقات النفطية يف 
ساحل حرضموت، رفعت، أمس االثنني، سعر اللرت 
مـن مادة البنزيـن إىل ألف ريال يمنـي بزيادة ٤٠٠ 
ريال عن السعر السابق، أي أن سعر الدبة سعة ٢٠ 

لرتاً وصل إىل ٢٠ ألف ريال. 
ام من أزمة مشتقات  وتأتي هذه الُجرعُة بعد أَيـَّ

نفطية خانقة يف ساحل حرضموت كبدت املواطنني 
معانـاة جديـدة تضـاف إىل معاناتهـم املرتاكمـة؛ 
نتيجة تـردِّي الوضع االقتصـادي وانهيـار الُعملة 
وانعـدام الخدمـات، والتي تأتي جميعها يف سـياق 
الحـرب االقتصادية وسياسـة التجويـع املمنهجة 
التي تتخذها قوى العدوان كوسـيلة إلركاع الشعب 

اليمني. 
وكانـت ما تسـمى «رشكـة النفـط» يف حكومة 
املرتِزقـة قد أعلنت، أمـس األول األحد، تملَُّصها عن 
مسـؤوليتها يف دعـم املشـتقات النفطيـة وضبط 
األسـعار، فاتحـة املجال للسـوق السـوداء وتجار 

املشتقات للتحكم يف أسعار املشتقات النفطية. 

وتسـببت هذه الجرعة الجديدة بزيادة السـخط 
الشـعبي وخـروج مظاهـرات شـعبيّة غاضبـة يف 
شـوارع مدينة املكال، َحيـُث نظم املئـاُت من أبناء 
مدينـة املـكال بحرضمـوت املحتّلة، أمـس االثنني، 
أعمـاٌل  رافقتهـا  غاضبـة  احتجاجيـة  تظاهـرة 
تصعيدية وقطـع طرقات؛ وذلـك للتنديد بصعوبة 
الحيـاة املعيشـية وانهيار االقتصاد بشـكل كيل يف 
عمـوم املحافظات واملناطق الواقعة تحت سـيطرة 
تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه وأدواتـه، مـا أَدَّى إىل 
ارتفاع أسـعار املـواد الغذائية والسـلع الرضورية 

وكذا املشتقات النفطية. 
وأوضـح مصـدر محـيل باملـكال، أن املئـات مـن 

املواطنني املحتجني الغاضبني قاموا بإحراق اإلطارات 
وإقامـة الحواجـز اإلسـمنتية يف عدد من الشـوارع 
الرئيسـية التي تربـط أحياء مدينة املـكال ببعضها، 
ما أَدَّى إىل شـل حركة املرور، مطالبني بضبط أسعار 
السلع األََساسية وعىل رأسها املشتقات النفطية مع 

وصول سعر لرت الديزل إىل ١٠٠٠ ريال. 
وتعيـش املناطـق الخاضعة لسـيطرة االحتالل 
السـعودّي األمريكي اإلماراتي حالة غليان شـعبي 
جراء سياسـاتها اإلقصائية والتهميشية وفرضها 
ظروف معيشـية وإنسانية مأساوية عىل أبناء تلك 
املناطـق املحتّلـة وحرمانهم من أبسـط الخدمات 

ومقومات العيش. 

«اإلخقح» غعجه صغاداته باقظستاب طظ طأرب والسثوان 
غساصثم املجغث طظ السظاخر الاضفريغئ لطمثغظئ

 : طاابسات
تناقلت العديُد من وسائل اإلعالم واملواقع 
اإلخباريـة املواليـة للعـدوان، أمـس االثنني، 
أنباَء فرار قيادات حـزب «اإلصالح» املتبقية 
يف مأرب، إىل خـارج املحافظة مع عائالتهم؛ 
تحسـباً لسـقوط املدينة يف أي وقـت، والذي 

بات وشيكاً. 
ووفقاً ملصـادر إعالمية، فقـد وّجه حزُب 
االثنـني،  أمـس  رسيـًة،  دعـوًة  «اإلصـالح» 
لقياداتـه العسـكرية التابعـة لـه يف مأرب، 
برسعـة مغـادرة مواقعهم فـوًرا، مبينة أن 
تلـك التوجيهـات أتت عـىل وقـع االنهيارات 
السـعودّي  العـدوان  لتحالـف  املتواصلـة 
ومرتِزقتـه وأدواتـه يف مـأرب من ميليشـيا 
التكفريية،  اإلرهابيـة  والجماعـات  اإلخوان 

وذلـك بعـد تقـدم قـوات الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة عىل أكثر من جبهة ومحور وباتت 
طالئـع الجيش واللجـان الشـعبيّة تحارص 

املدينة من ثالث جهات. 
وبيّنت املصـادر، أنه تم توجيـُه القيادات 
الفوريـة،  باملغـادرة  لإلخـوان  العسـكرية 
والتوّجــه إىل حرضموت، َحيـُث وصل إليها 
يف وقت سـابق قيادات تابعة لحزب لإلصالح 

قادمة من مأرب. 
وكان تحالف العدوان السـعودّي قد اتهم 
«اإلصالح» بالتخيل عن مأرب وفرار قياداتها 
من جبهات القتال واملواقع العسـكرية التي 

سقط بأيدي قوات صنعاء. 
من جانب آخر، اسـتقدم تحالُُف العدوان 
العرشات مـن العنارص التكفرييـة –كُدفعة 
إضافيـة جديـدة– وجلبهـم إىل مـأرب؛ ِمن 

أجـِل املشـاركة يف القتـال بعـد تخـيل حزب 
«اإلصـالح» عـن املواجهـة وفـرار قياداتـه 

العسكرية واملدنية إىل حرضموت وشبوة. 
وأَفـادت مصادر محلية، بأن مجاميَع من 
العنارص اإلجرامية، انتـرشوا، أمس، يف عدٍد 
من أحياء مدينة مـأرب، باإلضافة إىل تواجد 
عنـاَرص تكفريية أُخـرى بالقرب من محطة 
ابن معييل رشق املدينة، موضحة أن العدوان 
السـعودّي اسـتقدم العنـارص اإلرهابية من 
مديريـات وادي حرضموت، للقتال إىل جانب 

من تبقى من مرتِزقته يف جبهة مأرب. 
ويأتـي اسـتقدام العنـارص اإلجرامية إىل 
ي تحالـف العـدوان وأدواته  مـأرَب بعـد تلقِّ
رضبات موجعة وسـيطرت الجيش واللجان 
الشـعبيّة بمساندة من أبناء قبائل املحافظة 

األحرار عىل العبدية والجوبة. 

 : طاابسات
من جديد، دفعت الرضبـاُت املوِجعُة التي 
ذُها قواُت صنعاء داخل العمق السـعودّي  تنفِّ
ضمـن عمليات تـوازن الـردع، واسـتهداف 
الرشيـان  تمثـل  حساسـة  حيويـة  مواقـع 
االقتصـادي للمملكـة، ارتمـاء محمـد بـن 
سـلمان يف أحضان الكيـان الصهيوني، طلباً 
للمسـاعدة والحصـول عـىل أنظمـة الدفاع 
الجوي، والذي سيكون ثمنه التطبيع العلني 
مع العدّو اإلرسائييل أسـوة بمن سـبقوه من 

الحكام العرب. 
وكشـفت وسـائل إعـالم إرسائيلية، أمس 
ـة تابعة  االثنـني، عن وصـول طائـرة َخاصَّ
لرشكة الطريان السـعودّي إىل تـل أبيب، عىل 
متنها وفد عسكري سعودّي رفيع، ما يؤّكـد 
أنها أوىل الخطوات لوضع اللمسـات النهائية 
قبـل إعـالن التطبيـع العلنـي مـع الكيـان 

الصهيوني. 
«جريوزاليـم  صحفيـة  نقلـت  بدورهـا، 
بوسـت» عن هيئة البـث اإلرسائيلية القول، 
إن رحلة جوية مبـارشة من الرياض هبطت 
الكيـان  بعاصمـة  غوريـون  بـن  مطـار  يف 
-Aالصهيوني، َحيُث نفذت الرحلة طائرة (٦

الخطـوط  لرشكـة  تابعـة   (VIP ٧٣٧  AIN
الجوية السعوديّة. 

مـن جانبها، أّكـدت وسـائُل إعالم عربية 
وصوَل عسـكريني سـعودينّي إىل تـل أبيب، 
يف زيـارة ُوصفـت بأنهـا بشـأن اسـتكمال 
صفقة لـرشاء الُقبة الحديديـة، يف محاولة 
لوضع حلوٍل عاجلة لشغل الفجوة الواسعة 
والربيطانيـة  األمريكيـة  الدفاعـات  يف 

بالسعوديّة، التي أثبتت فشلها، عقَب نجاح 
الرضبات الجوية لقـوات صنعاء يف تحقيق 

أهدافها. 
إىل ذلـك وصل، أمس االثنـني، قائُد القوات 
الجويـة اإلماراتيـة، املدعـو إبراهيـم نارص 
محمد العلوي، إىل الكيان الصهيوني الغاصب، 
للمشـاركة يف زيارة تأتي بإطار تمرين جوي 
دويل تحت مسّمى «العلم األزرق»، بمشاركة 
سـبع دول، والذي من املقّرر أن يستمر حتى 

يوم الخميس املقبل. 
يف  العلـوي  مسـتقبيل  رأس  عـىل  وكان 
قاعـدة «بلماحيم» الجوية قائد سـالح الجو 
الصهيونـي، عميكام نوركني، بحسـب بيان 

صدر، أمس، عن الجيش الصهيوني. 
ويشـارك يف التمريـن ُكــلٌّ مـن الواليات 

وبريطانيـا،  وإيطاليـا،  وأملانيـا،  املتحـدة، 
وفرنسـا، والهنـد واليونـان، فيمـا تشـارك 
ُكـلٌّ من رومانيـا وفنلندا وكوريـا الجنوبية 
وكرواتيـا  وهولنـدا  واليابـان  وأسـرتاليا 

واإلمارات كدول ُمراِقبة. 
ُن ألول  وذكر البيـاُن أن التمريَن سـيتضمَّ
ِب طائرات مقاتلـة بريطانية  مرة، نَـْرشَ ِرسْ
يف كيـان العـدّو ونـرش أول رسب للطائـرات 
مقاتلة هندية من نـوع «مرياج»، ونرش أول 

رسب ملقاتالت «رافال» الفرنسية. 
يُشـاُر إىل أن الطرياَن اإلماراتي والسعودّي 
الشـعَب  يقصـُف  واألمريكـي  والصهيونـي 
اليمني منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م، مرتِكباً املئاِت 
مـن املجـازر البشـعة بحـق املدنيـني يف ظل 

صمِت املجتمع الدويل. 

طغطغحغا طسطتئ تشاال صغادغًا 
أطظغًا يف حئعة وجط تخاسث 

الاعتر بني أدوات السثوان
 : طاابسات

أدَّى الـرصاُع القائـُم بـني أدوات االحتـالل اإلماراتـي السـعودّي 
إىل تحويـِل محافظة شـبوة مرسحـاً لعمليـات القتـل واالغتياالت 
والتصفيـة فيمـا بينهما، بعد تسـجيل املحافظة جرائم قتل شـبه 
يوميّـة تطال قيـادات أمنية وعسـكرية مرتِزقة، وسـط إرصار ما 
يسمى االنتقايل املوايل ألبوظبي باقتحام املحافظة تزامناً مع الهزائم 
التـي يتلقاها «اإلصـالح» عىل أيدي قوات صنعاء وسـقوط مديرية 

بيحان مؤّخراً. 
وذكـرت مصـادُر مطلعة يف شـبوة، أمـس االثنني، أن ميليشـيا 
مسـلحة اغتالت مسئوالً أمنياً يعمل يف إدارة البحث الجنائي بمدينة 

عتق، قبل أن تلوذ بالفرار. 
وكانت صحيفة العرب الصادرة يف لندن كشفت، نقالً عن مصادَر 
سياسـيٍة قولها، بأن تحالف العدوان السعودّي اإلماراتي األمريكي 
يدُرُس خيارات الدفع بميليشـيا مسـلحة إىل محافظة شبوة الغنية 
بالنفـط والغـاز، مبينـة أن تلك امليليشـيا تتبع ما يسـمى املجلس 
ـاش، يف محاولٍة إلنهاِء أي تواُجٍد  االنتقـايل وقوات الخائن طارق عفَّ

لحزب «اإلصالح» يف شبوة. 

تزاعرة غاضئئ لطمحّةسني 
الرغاضغني يف لظثن ضث طحارضئ 
السسعدّغئ يف بطعلئ ضرة الصثم

 : طاابسات
عني الرياضيني الغاضبـني أمام مقر  تظاَهـَر املئـاُت مـن املشـجِّ
الدوري اإلنجليزي املمتاز يف العاصمة الربيطانية لندن؛ وذلك للتنديد 

بمشاركة اململكة السعوديّة يف دوري كرة القدم. 
ونرش موقـع JOE الربيطاني، أمس االثنني، تقريـراً أّكـد فيه أن 
متظاهريـن تجمعوا خارَج مقـر الدوري اإلنجليـزي املمتاز ضمن 

حملة تستهجن وترفض مشاركة السعوديّة بكرة القدم. 
وبحسـب املوقع، فقد رفع املتظاهرون يف حملتهم قضايا حقوق 
اإلنسـان وجرائم حرب باليمن مرتبطة بويل عهد السـعوديّة محمد 

بن سلمان. 
وكان املوقـُع نفُسـه نرش يف وقت سـابق تقرير كشـف فيه عن 
إحصائيـة رسـمية أَشـاَرت إىل أن ٧٥ ٪ من املواطنـني الربيطانيني 
ال يدعمـون الصفقـات التجارية مع السـعوديّة؛ بَسـبِب انتهاكات 

حقوق اإلنسان التي ترتكبها اململكة، ال سيما يف اليمن. 
وأّكـد موقُع JOE الربيطاني أن هذه النسبَة وفقاً ألرقام حكومية 
صـدرت مؤّخراً حول املواقف العامة؛ وذلك بَسـبِب الرتكيز الشـديد 

عىل انتهاكات حقوق اإلنسان باململكة ويف اليمن وبلدان أُخرى. 
مـن جهتها، هاجمت صحيفُة «االندبندنـت» الربيطانية، النظاَم 
السـعودّي، معتـربًة أن اسـتحواذَ السـعوديّة عىل نادي نيوكاسـل 
يونايتد اإلنجليزي هو أمٌر سـيايسٌّ بكل وضوح، ويتعلق بالغسـيل 
الريايض وليس كرة القدم.  وأَشـاَرت الصحيفة واسعة االنتشار إىل 
أن الصفقـَة تبييٌض صارٌخ لسـجل اململكة بشـأن مقتل الصحفي 

جمال خاشقجي وانتهاكاتها يف اليمن. 

تجاطظًا طع وخعل صائث الةعغئ اإلطاراتغئ لطمحارضئ شغ تمرغظ جعي طع الضغان الخعغعظغ:

وشث سسضري جسعدّي غخض «إجرائغض» تمعغثًا لطاطئغع 
وذطإ املساسثة بسئإ ضربات الةغح والطةان



3
الثالثاء

العدد

20 ربيع األول 1443هـ..
26 أكتوبر 2021م

(1263)
 

 : ضرار الطغإ 
تعاَظـُم الضجيـُج األممـيُّ والـدويل بشـأن 
اليمن خـالل الفـرتة املاضية بصـورة ملفتة، 
كاشـفاً عـن قلٍق كبرٍي لـدى األطـراف الراعية 
لتحالف العدوان من املتغريات املتسـارعة عىل 
امليـدان والتـي بـات واضًحا أنهـا خرجت عن 
«سـيطرتهم» بشـكل كامل ملصلحـة صنعاء، 
ولـذا برزت مؤرشات عـدة تؤّكــد أن الرياض 
وواشنطن تعوالن بشكل كبري عىل اسرتاتيجية 
«الضغوط» لتعويض الفشـل العسكري، لكن 
هـل يمتلـك األمريكيـون والسـعوديّون فعالً 
ضغوطاً تستطيع إحداث تأثري عىل األرض؟

اإلَجابَة عىل هذا التساؤل من جانب صنعاء، 
واضحـة وثابتـة دائمـاً، وهـي أن الخيـارات 
العسـكرية سـواء ما يخص الهجمات العابرة 
للحدود، أَو معـارك تحرير األرايض املحتّلة، لن 
ِف العدوان والحصار وانسحاب  تتوقَف إال بتوقُّ
القـوات األجنبيـة ودفع التعويضـات، يف إطار 
َحــلٍّ شـامٍل يقتـيض احـرتام سـيادة البلد، 
وليس «صفقة» تهدئة أَو هدنة، وبالتايل َفـإنَّ 
اسـتمرار العدوان بأي شـكل من األشكال أمر 
لـن تقبـل به صنعـاء تحـت أي عنـوان أَو أية 
ضغـوط، وإىل جانب صوابية هـذا املوقف فقد 
أثبتـت صنعـاء أَيْـضـاً أنها قـادرة عىل فرض 
معطياتـه عـىل تحالـف العدوان الذي فشـلت 
حتـى اآلن ُكـّل مناوراتـه وضغوطاته الرامية 
لدفع صنعـاء نحو القبـول بصفقات تنطوي 

عىل االستسالم أَو استمرار العدوان. 
عىل الجانب اآلخر، يبدو بوضوح أن الرياض 
بشـكل أََسـايس تعتقـد بإْمَكانيـة ممارسـة 
ضغوط تعوض الفشل العسكري، لكن الحديث 
عمـا تعتقده اململكة نفسـها غري مجـد؛ ألَنَّها 
نفسـها تعول يف هذا الجانب عىل أصدقائها يف 
الغـرب، وهم برغم مسـارعتهم يف «إرضائها» 
عـن طريق خطوات ومواقف مثل بيان مجلس 
األمـن األخري، ال يبدو أن لديهـم ما يحّقق أمل 
السـعوديّة يف تغيري الواقع بالشكل الذي يضع 

ا النتصارات صنعاء وتَحّركاتها العسكرية،  َحدٍّ
فضالً عن إجبارها عىل االستسالم. 

خالل الفرتة األخرية، كثّـف اإلعالُم السعودّي 
إجراء لقاءات ومقابالت مع مسؤولني غربيني 
يف إطار «اسـتعراض» موقفهـم املوحد الداعم 
للسـعوديّة والذي «تنتفخ» به الرياض بشكل 
غري منطقي؛ ألَنَّ هذا املوقَف نفَسـه ال ينطوي 
عىل أية «معجزات» تُخِرُج اململكة من ورطتها، 
وال يضيـُف إىل امليـزان الفعـيل للمكاسـب أي 

يشء. 
عىل سبيل املثال، يف مقابلة أجرتها صحيفة 
ام مع  «الرشق األوسـط» السـعوديّة قبـل أَيـَّ
السـفري الربيطانـي لـدى اليمـن «ريتشـارد 
أوبنهايم» أشـار األخري بوضوح إىل قرار 2216 
لم يعد صالًحا كمرجعية للحل، وأن «التسـوية 
تحتاُج لقرار جديد»، وبغض النظر عن أن هذه 
الحقيقـة باتت محـلَّ إجماع منذ مـدة، إال أن 
إعادة تأكيدها هنا يربز عدم جدوى «التعويل» 
السـعودّي عىل الدعم الغربـي اآلن؛ ألَنَّ اململكَة 
ـُك بهذا القرار كمرجعية، وتظن  ال زالت تتمسَّ
أن املجتمـع الـدويل يسـتطيُع أن يضغـَط عىل 
صنعاء بالشـكل الكايف إلجبارهـا عىل القبول 
به واالمتثال لـه، وهذا ما ظهر جليٍّا يف طريقة 

تعاطيها مع بيان مجلس األمن األخري. 
ويف مقابلـة أُخـرى مـع صحيفـة «الرشق 
األوسط»، أشار املبعوُث السويدي لليمن «بيرت 
ا»  سيمنبي» إىل أن بالَده «ال تمتلك تأثريًا خاصٍّ

عىل صنعاء. 
وقبلـه قـال ممثـُل السياسـات الخارجيـة 
لالتّحـاد األُوُروبـي، جوزيـب بوريـل، لقنـاة 
«العربية» السـعوديّة: إن «عقوباِت أُوُروبا قد 

ال تؤثر عىل الحوثيني». 
هناك فجوٌة واضحٌة وكبريٌة بني حجم األمل 
السـعودّي املعقـود عـىل الضغـوط الغربية يف 
تغيري ميزان املكاسـب امليدانية والسياسـية يف 
اليمن، وبني واقع تلـك الضغوط وما يمكن أن 
تحدثـه فعالً مـن تأثريات، والحقيقـة أن أكثر 
من سـبع سـنوات من العدوان، تؤّكـد بكل ما 

شـهدته من مجريات عسكرية وسياسية عىل 
أن املجتمع الدويل غري قادر عىل «كرس» صنعاء 

كما تريد السعوديّة. 
الخارجيـة  وزيـرُة  تقـوُل  عندمـا  ولـذا 
الربيطانيـة، ليـز تـروس، لصحيفـة «الرشق 
األوسـط»: إن بريطانيـا تعمـُل مـع املجتمع 
الـدويل؛ ِمـن أجِل «ممارسـة ضغط سـيايس» 
عىل صنعـاء، أَو عندما «يديـن» مجلس األمن 
الهجمـات الصاروخيـة والجوية عـىل اململكة 
ويطالـب بتنفيذ قرار 2216، أَو عندما يتحدث 
املسـؤولون األمريكيون عن «ضغوط» إلجبار 
صنعـاء عىل وقف عملياتها العسـكرية، َفـإنَّ 
ُكـلَّ هذه الترصيحات، ال تنطوي يف الواقع عىل 

أي مخرج حقيقي للسعوديّة من ورطتها. 
قد يكون املجتمع الدويل قادًرا عىل مضاَعفة 
األزمة اإلنسـانية واملعيشـية يف اليمن كوسيلة 
ضغط، أَو حتى تكثيف الدعم العسكري املقدم 
للمملكة، وتوفـري الغطاء الالزم الرتكاب املزيد 
مـن الجرائم، لكنه ال يسـتطيع أن يضمن بأي 
حـال من األحـوال أن «استسـالم» صنعاء، أَو 
االنتصـار عليهـا، أَو إجبارها عـىل القبول بما 

سبقت أن رفضته عىل الطاولة. 
وبعبـارة أكثـر وضوًحـا: عندمـا تتحدث 
صنعاء عن «خيارات أشـد قسـوة» ملواجهة 
العـدوان والحصار، َفـإنَّهـا تفتح احتماالت 
مرعبـة ملـا تسـتطيع أن تفعَلـه ومـا أثبتت 
علميٍّا أنها قادرٌة عىل فعله، كنسـِف منشآت 
النفط السـعوديّة مثالً، وهـو خياٌر ذو تأثري 
مجرٍَّب وقابل للتصعيـد، لكن عندما تتحدث 
اململكـة وأصدقاؤهـا عـن «ضغـوط» َفـإنَّ 
االحتمـاالِت تتمحـور كلهـا حـول «جرائم» 
حـرب، إما بالقصـف أَو بالتجويع، وقد ثبت 
منـذ البدايـة أن ذلـك ال يؤثـر عـىل خيارات 

صنعاء العسكرية. 
أمـا فيما يتعلق بخيار تحريـر األرض َفـإنَّ 
الوقائـع قد أثبتـت وُخُصوصاً خالل السـنتني 
األخريتـني، أن املجتمـَع الـدويل غري قـادر عىل 
التحكم بمكاسـب امليدان مـن خالل الضغوط 

السياسـية أَو االقتصادية، وأنـه إذَا كان هناك 
رهاٌن لتغيري خارطة السيطرة فيجب أن يتعلق 
بالجهد العسـكري نفسـه، وقد برهن تحالف 
العـدوان أن جعبتـه العسـكرية باتـت خاليًة 
ه ال يمتلك  مـن الخيـارات الفاعلـة؛ وليس ألَنـَّ
اإلْمَكانـات؛ بـل ألَنَّ صنعاء قد اسـتطاعت أن 

تتغلَب عىل ُكـّل إْمَكاناته وبشكل مدهش. 
ممارسـة  عـن  الحديـَث  أن  والحقيقـة 
«ضغوط» عىل صنعاء، مع تجاهل ما تستطيع 
أن تمارسـه صنعاء «كضغوط معاكسـة» هو 
ُمَجـّرد «اسـتعراض» ال أكثـر؛ ألَنَّ افرتاض أن 
صنعاء سـتقف مكتوفَة اليدين أمام محاوالت 
«االبتزاز»، افرتاض خيايل ال يستند إىل أي واقع. 
الصاروخيـة  والعمليـاُت  مـأرب  معركـُة 
الجويـة، والتي يتمحور حولهـا جزٌء كبريٌ من 
الحديث عن ممارسـة «ضغوط» عىل صنعاء، 
تثبـت اليوم وبشـكل واضح أن حجـم تعويل 
الرياض عىل الغرب، أكرب من حجم ما يستطيع 
أن يفعلـه الغرب ألجلها، فالتقـدم صوَب آخر 
معاقـل املرتِزقـة يف مـأرب ُمسـتمّر والقوات 
املسـلحة تؤّكــد املـيض يف اسـتكمال تحريـر 
املحافظـة، والرضبـات الصاروخيـة والجوية 
تنهـال بشـكل متواصل عىل العمق السـعودّي 
مضاعفة خسـائر اململكـة، وكل ذلك يحدث يف 

وسط «استنفار» دويل وأممي غري مسبوق. 
«الضغـوط»  مسـاَر  إن  القـول:  خالصـة 
ُل عليه الرياُض َكثرياً نهاياته  الدولية الذي تعوِّ
ُكلُّها مسـدودٌة، والطريق الوحيد املفتوح هو 
ذلك الذي ينطلُق من إدراك حقيقة الفشـل يف 
اليمن واسـتحالة السـيطرة عليه، واملحّددات 
العملية لهـذا الطريق واضحٌة ومعَلنٌة، وحتى 
إن كانت الرياُض تسعى من خالل «التعويل» 
عىل الدعـم الغربي للحفاظ عـىل «صورتها» 
فقط، َفـإنَّ ذلك لن يُفِلَح أَيْـضاً؛ ألَنَّ السـبيَل 
الوحيـَد للخـروج بمـا تبقى من مـاء الوجه 
(ولم يتبـقَّ منه يشء يف الحقيقة)، هو أَيْـضاً 
ذلك الذي أعلنـت صنعاء محّدداته ومتطلباته 

العملية. 

تقرير

«الدشط» الثولغ ق غخض إىل املغثان
واصع اآلطال السسعدّغئ المسصعدة سطى الشرب: 

تةــط تسعغض الممطضئ سطــى طعصش رساتعا الثولغغظ غضحــش اظفخاًق َضئغــرًا سظ العاصع
خظســاء  تّثدتــه  الــثي  ذلــك  عــع  الرغــاض  أطــام  العتغــث  التصغصــغ  المثــرج 
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 : خظساء 
تكّللـت جهـوٌد رسـميٌة قادهـا محمـد عيل 
األعـىل  السـيايس  املجلـس  -عضـو  الحوثـي 
بصنعاء- مع شـخصيات اجتماعيـة وقبلية يف 
محافظة صنعاء بإنهاء قضية قتل، يوم أمس، 
بني آل النمر من قبائل بني مطر وآل الشـيعاني 

من قبائل سنحان. 
وحـرض الصلـَح الَقبَـيل محافـُظ صنعـاء، 
عبدالباسـط الهـادي، ورئيس مجلـس التالحم 
القبيل الشـيخ ضيـف الله رسـام ونائب رئيس 
مجلـس التالحم باملحافظة الشـيخ عبدالجليل 

شيبان ومشايخ ووجهاء سنحان وبني مطر. 
َوأعلـن أولياء دم املجني عليـه صدام مهدي 
الشيعاني العفَو عن الجاني هاشم سمري النمر 
لوجه اللـه وترشيفاً للحارضيـن وتلبية لدعوة 
قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين الحوث يف 

معالجة القضايا املجتمعية وإصالح ذات البني. 
من جانبه، أشاد الحوثي، بموقف أولياء الدم 
ـُد ِقيََم التسـامح واإلخاء  يف العفـو والذي يجسِّ
وَوحـدة الصـف، ُمشـرياً إىل أن َحــلَّ مثل هذه 
القضايـا ترتجـم توّجـهـات القيـادة الثوريـة 
لَحلِّ النزاعـات والخالفـات املجتمعية والقبلية 
والحـرص عىل وحـدة الصف ملواجهـة العدوان 

األمريكي السعودّي. 
ودعـا الحوثي أبناَء القبائل إىل تعزيز التالحم 
ملواجهـة املؤامـرات التـي تُحـاك ضـد اليمـن، 
مؤّكـداً أن العفو والتسـامح يعـزز من الجبهة 
الداخليـة واالصطفاف للدفاع عن الوطن وأمنه 

واستقراره. 
بـدوره، ثّمن محافظ صنعـاء، موقَف أولياء 
الـدم مـن آل الشـيعاني واسـتجابتهم لداعـي 
الصلـح إلنهـاء قضية الثـأر بينهـم وإخوانهم 
بقبيلة بنـي مطر، مشـيداً بمواقف وتضحيات 
أبنـاء سـنحان يف الدفاع عن الوطن واسـتمرار 

رفد الجبهات. 
وأشـاد املحافـظ الهـادي، بجهـوِد القيـادة 
الثوريـة ودورهـا يف متابعة َحــلِّ قضايا الثأر 
ومعالجـة الخالفـات املجتمعية، معتـربًا ما تم 
إنجـاُزه مـن خطـوات يف َلـــمِّ شـمل القبيلة 
اليمنيـة ومعالجـة قضايـا الثأر رغـم العدوان 
والحصـار، يعكُس نجاَحها يف مواجهة تحديات 

العدوان. 
مـن جانبـه، نـّوه رئيـس مجلـس التالحم 
القبيل، بالجهود التي بُذلت للصلح بني آل النمر 
وآل الشـيعاني، مؤّكـداً أن اليمـن يمر بمرحلة 
استثنائية تستدعي من الجميع تضميَد الجراح 
واستشعار حجم التحديات واملسئولية للوقوف 

صفاً واحداً يف خندق الدفاع عن الوطن. 
بدورهم، أشاد الحارضون يف لقاء الصلح بني 
الطرفني، بموقـف أولياء الدم يف العفو والتنازل 
عن القضية؛ تجسيداً لألعراف القبيلة والحرص 

عىل لم الصف والتفرغ ملواجهة العدوان. 

وزغر الضعرباء أتمث السطغغ شغ تخرغح خاص لـ «المسغرة»:

خطح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني صئغطاني بمتاشزئ خظساء

التعبــغ: صداغــا الخطــح الصئطــغ والسفــع طظ حــغط وضــرم الصئغطــئ الغمظغــئ افخغطئ 
العادي: طا تط إظةازه طظ خطعات شغ لــطِّ حــمض الصئغطئ الغمظغئ وطسالةئ صداغا البأر غسضج ظةاتعا شغ طعاجعئ السثوان

ق تراجع سظ تظفغث صرار إلشاء رجعم اقحرتاك 
افجئعسغ الثي تفرضه حرضات تعلغث الطاصئ 

ئ الضعربائغئ الَثاخَّ
 : خاص 

أّكــد وزيـُر الكهرباء أحمد العليـي أنه ال تراجع عن تنفيذ قرار إلغاء رسـوم 
االشـرتاك األسـبوعي الذي كانـت تفرضـه رشكات توليـد الطاقـة الكهربائية 

ة عىل املواطنني، والذي كان قد صدر نهاية األسبوع املايض.  الَخاصَّ
 وقال العليي يف ترصيح خاص لصحيفة «املسـرية»: إن هذا القرار جاء تنفيذاً 
لتوجيهـات القيـادة الثورية والسياسـية والوقوف يف صف املواطـن الذي يتحمل 
األمرَّين يف ظل العدوان والحصار املفروض عليه للعام السـابع عىل التوايل، مطالباً 
ة بااللتزام بتنفيذ القرار ملا فيه مصلحة الجميع.  رشكات ومحطات التوليد الَخاصَّ
وجاءت تلك التأكيدات بعد اجتماع عقد، أمس األول األحد، ضم وزير الكهرباء 
ة الذين قدموا تظلماً حول إلغاء رسـوم االشـرتاك  ومالك محطات التوليد الَخاصَّ
طالبو فيه بالرتاجع عن هذا القرار.  وكانت وزارة الكهرباء قد أصدرت تعميماً يف 
ة بتخفيض رسوم االشرتاك  ٥ سبتمرب املايض يلزم محطات توليد الطاقة الَخاصَّ
األسبوعي ٣٠ ٪ إىل حوايل ١٢٠٠ شهرياً وبواقع ٣٠٠ ريال أسبوعياً إالَّ أن رشكات 
ة أبقت عىل رسـوم اشـرتاكها دون تخفيض فيما بدا أنه اعرتاض  الطاقة الَخاصَّ

عىل تعميم وزارة الكهرباء. 

صئائض تّةـئ تصثم صاشطئ «ربغع الظخر» 
الظصثغئ لطمرابطني يف الةئعات

 : تةئ 
قّدم أبنـاُء مدينة حّجـة، أمـس، قافلَة «ربيع النـرص» النقدية للمرابطني يف 
الجبهـات واملقـدَّرة بـ١٣ مليـون ريال، ضمن قوافل الرسـول األعظـم احتفاًء 

بذكرى املولد النبوي الرشيف. 
واعترب أبناُء حّجـة هذه القافلة أقلَّ ما يمكُن تقديُمه ألبطال الجيش واللجان 
الشـعبيّة املرابطـني يف الجبهـات، الفتـني إىل أن القافلة ليسـت األوىل ولن تكون 

األخرية وسيتبعها قوافُل أُخرى حتى تحقيق النرص املؤزر. 
وثّمن أمنُي عام محيل املحافظة، إسـماعيل املهيم، سـخاَء وكرَم أبناء املدينة 

ودعمهم لجبهات الصمود والثبات بقوافل الرجال والعطاء. 
وأّكــد رضورَة اسـتمرار رفـد الجبهات وتقديـم الغايل والنفيـس حتى طرد 
الغـزاة واملحتّلني من كافة األرايض اليمنية.  وبارك بيـاٌن صادٌر عن أبناء املدينة 
خـالل تقديم القافلة، بحضور عدد من مدراء املكاتب التنفيذية واملكتب اإلرشايف 
ومرشف املدينة عصام الوزان، االنتصاراِت التي يسّطرها أبطال الجيش واللجان 
الشعبيّة يف ميادين الصمود.  وثّمن مواقُف قبائل البيضاء وشبوة ومأرب األحرار 
يف مواجهـة قوى الغـزو واالحتـالل.. مؤّكـداً اسـتمراَر الثبـات والصمود ورفد 

الجبهات والتَحرُّك ملواجهة العدوان. 

ــئ اسائرت اقتافاَل بثضرى المعلث الظئعي طظاجئًئ لطط حمض أبظاء اُفطَّ

ظثوٌة بخظساء بسظعان «الصغادة الرباظغئ ووتثة املسطمني»
 : خظساء 

ُعقدت بصنعاء، أمس، ندوة بعنوان «القيادة 
الربانيـة ووحـدة املسـلمني»، نظمهـا تنظيـم 
مسـتقبل العدالة، بالتعاون مع حزب الشـعب 
الديمقراطي «حشـد» وحزب التحرير الشعبي 

الوحدوي. 
وُقدمـت يف النـدوة بحضـور عضـو مجلس 
األحـزاب  وممثـيل  بينـون  صالـح  الشـورى 
والتنظيمـات السياسـية املناهضـة للعـدوان، 
ورقتـا عمل، أَشـاَرت األوىل املقدمـة من رئيس 
والقضائيـة  والدسـتورية  القانونيـة  اللجنـة 
بمجلس الشـورى الدكتور محمـد الكبيس، إىل 
أهميّـة إحيَاء ذكـرى املولـد النبـوي يف توحيد 

ــة اإلسالمية.  األُمَّ
واعترب هذه املناسبة الدينيَة محطًة تاريخيًة 
ووجدانية لتحقيق الوحدة اإلسـالمية واجتماع 

ــة عىل كلمة سواء.  األُمَّ
وأَفـاد الكبيس بأن الوحدة اإليمانية يجب أن 
تقـوم عىل منهج وخـط وقيادة واحـدة.. الفتاً 
إىل أن اإلسـالم طرح مرشوعا سياسـيا وحدويا 
ألمة تجمعها رابطة العقيـدة والكلمة الواحدة 

بقيادة النبي محمد صىل الله عليه وآله. 
وتطرق إىل دور أبناء اليمن منذ فجر اإلسالم 
وبزوغ شمس الرسالة املحمدية والذي يمنحهم 
الريـادة يف تحقيـق الوحدة اإلسـالمية وتوحيد 

كيان املسلمني. 
فيما ركزت الورقة الثانية املقدمة من رئيس 
الدائـرة اإلعالمية لحزب الشـعب الديمقراطي، 

سـند الصيـادي، عـىل موضـوع املولـد النبوي 
ــة والقضية.  وواحدية األُمَّ

واعتـرب مناسـبة املولـد النبوي، فرصـًة لَلمِّ 
ـــة وتوحيدهم حـول قائدها  شـمل أبناء األُمَّ
ومعلمهـا محمـد صـىل اللـه عليه وآله وسـلم 
ــة املصريية  ولفـت أنظارهم نحو قضايـا األُمَّ

ويف مقدمتها القضية الفلسطينية. 
ــة  وأوضح الصيادي، أن انقسام وتفرق األُمَّ
اليـوم يجعل مـن الوحـدة اإلسـالمية رضورًة 

ملحًة لجمع الشتات ومواجهة األخطار. 
وكان نائـُب أمـني تنظيم مسـتقبل العدالة، 
فـؤاد الراشـدي، أشـار يف افتتاح النـدوة إىل أن 
ذكرى املولـد النبوي مناسـبٌة لتجديـد الَوحدة 

ــة  وتعزيز روابط املحبة والتآخي بني أبناء األُمَّ
والتأكيـد عـىل الوالء لرسـول الله والسـري عىل 

نهجه. 
وأّكـد أنه يف الوقت الذي يهرول فيه العمالء 
لالرتمـاء يف أحضان أمريـكا وإرسائيل، يقّدم 
الشـعب اليمنـي صـورة مرشقـة وأنموذجـا 
بُهــِويَّتـه  بتمسـكه  اإلسـالمية  للوحـدة 
وارتباطـه  وكتابـه  للـه  واتّباعـه  اإليمانيـة 

بقيادته الربانية. 
أُثريت الندوة بحضور عدد من الشـخصيات 
االجتماعيـة والفكريـة بمداخـالت تمحـورت 
جميعها حـول الندوة وعظمة مناسـبة ذكرى 

املولد النبوي الرشيف.
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 : خظساء 
نـرش الِجهـاُز املرَكـزيُّ للرقابـة واملحاسـبة، أمس 
ـالً عـن التجـاُوزات واالختالالت  االثنـني، تقريـراً مفصَّ
التي رصُدها خالل فرتة عمله بشـهر سـبتمرب املايض، 
يف عـدٍد من مؤّسسـات الدولـة، وهو ما يؤّكــد مجّدًدا 
ـَه السائَد نحو الشفافية مع الشعب وإزاحة ُكـلِّ  التوجُّ
الحواجز، وتفعيل أدوار الجهات الرقابية بما يقيض عىل 

الفساد. 
وأّكـد الجهاُز املرَكزي للرقابة واملحاسـبة اسـتمراره 
يف الكشـف عن قضايا الفسـاد التي ارتكبت خالل الفرتة 
املاضيـة يف عـدد مـن املكاتـب التنفيذيـة واملؤّسسـات 

الحكومية، وإحالتها إىل النيابة. 
ويف تقريره، كشـف واقعَة اختالس يف مخزون األوراق 
ذات القيمـة (طوابـع الرسـوم القنصلية) بديـوان عام 

مصلحة الرضائب وتسهيل االستيالء واإلرضار بمصلحة 
مليـون   (٣٦٥٫٨) قـدره  إجمـايل  رضر  بمبلـغ  الدولـة 
ريـال وكذا مبلـغ (٦٫٢) ماليني دوالر، والـذي يمثّل قيمة 
طوابع الرسـوم القنصلية املختلسة خالل الفرتة التي تم 
مراجعتُها واملتسـبب بهـا عدد من املختصـني منذ العام 

٢٠٠٣م. 
فيما أظهر التقرير حسـابات املعونات الخارجية التي 
حصلت عليها وزارة الصحة خـالل العام ٢٠١٩م، والتي 
بينت ضعف رقابة الوزارة عىل األنشطة وحمالت برنامج 
التحصـني املنفذة يف عـدد من املحافظـات والتي رصفت 
تمويالتها من قبـل املنظمات مبارشًة ملكاتب املحافظات 
دون توفر الوثائق واملستندات الثبوتية التي تؤّكـد تنفيذ 

األنشطة وصحة االستحقاق والرصف. 
كمـا تطرق التقرير إىل أن مشـاريع ميـاه الريف لعام 
٢٠١٩م رفعت عدد املشـاريع الفاشـلة املنفـذة من قبل 

الهيئـة وذلك نتيجة القصور الكبري يف دراسـات الجدوى 
والدراسـات امليدانية والفحوصـات الجيولوجية للمواقع 
قبل تنفيذ املشـاريع، األمر الذي أَدَّى إىل إهدار املبالغ التي 

تم إنفاقها. 
وذكر أنه تـم رصُف مبالَغ من مخصصات املشـاريع 
ألعمال ومهـام أُخرى ليس لها عالقة بتنفيذ املشـاريع، 
وعـدم خصـم الرضائب املسـتحقة عىل املبالـغ التي يتم 
رصفهـا للمقاولـني واملوردين باملخالفة ألحـكام قانون 

رضائب الدخل. 
يف حني أشـار تقريُر مراجعة املشـاريع االسـتثمارية 
بمحافظـة ريمـة لعـام ٢٠٢٠م، إىل حـدوث عـدد مـن 
املخالفـات والتجـاوزات يف مـرشوع رشاء وتوريـد عدد 
(٢) بوكلني مسـتخدمة للسـلطة املحلية، ومنها اختيار 
عرض السـعر األعىل دون مربّر، وعدم تشكيل لجنة فنية 
لفحصها واستالمها، وتوريد أحد البوكلينني غري مطابق 

للمواصفـات املتفق عليها بالعقد والذي توقف عن العمل 
بعد فرتة قصرية من بداية تشـغيله وتطلب رصف مبالَغ 

كبرية لصيانته. 
وتضمـن تقريُر الجهـاز املركزي للرقابة واملحاسـبة 
عدَة اختالالت يف الهيئة العامـة للطريان املدني واإلرصاد 
وهيئـة مستشـفى الثـورة، ومكتب الزراعـة بمحافظة 
صعدة، ومؤّسسـة موانئ البحر األحمـر، والبنك اليمني 

لإلنشاء والتعمري. 
كمـا أّكـد الجهاز املركـزي أن تقارير الرقابة تضمنت 
العديـد مـن املالحظـات املهمـة، والتوصيـات ملعالجـة 
االختـالالت وجوانـب القصـور وبما يمكن تلـك الجهات 
من تحسـني أدائها وتنفيذ مهامها بأعىل قدر ممكن من 
الكفاءة والفعالية، الفتاً إىل أنه تم إيصال التقارير إىل تلك 
الجهات ونسـخ صور منها إىل السلطات العليا والجهات 

اإلرشافية. 

الةعاز املرضجي غضحش سثدًا طظ اقخاققت يف أجعجة الثولئ وغآّضـث اجامرار طضاشتئ صداغا الفساد وإتالاعا لطظغابئ
شغ تصرغره المفخض لحعر جئامئر الماضغ:

صخش جسعدي طاعاخض سطى «طظئه»  الصاضغ: المحروع غساعثف 15 جعئ تضعطغئ و8 ظصابات واتتادات و300 طظحأة طظ الصطاع الثاص
التثودغئ وجصعط ضتاغا طثظغغظ

اجاحعاد وإخابئ 6 طعاذظني 
وجرح طعاجر إشرغصغ بظريان 

جغح السثّو السسعدي
 : خسثة:

واصل الجيُش السـعودّي، أمس االثنني، قصَفه العشـوائي عىل املناطق 
الحدودية بمحافظة صعدة، مخلفاً ضحايا مدنيني. 

وأَفاد مصدٌر محيل لصحيفة «املسرية» باستشهاد وإصابة ٦ مواطنني، 
وجرح مهاجر إفريقي بنريان الجيش السـعودّي وقصفه العشـوائي الذي 

طال منطقتَي الرقو واملفتح بمديرية منبه الحدودية. 
وأوضـح املصـدُر أن مواطنـاً استشـهد وأُصيـب أربعة آخـرون جراء 
قصـف بعيارات نارية أطلقها الجيش السـعودّي عىل منطقة الرقو بمنبه 

الحدودية. 
وأورد املصـدر للصحيفـة أسـماء الضحايـا وهم (الشـهيد رمزي طه 
الخياطـي، الجريـح بشـار عبدالله مثنـى، الجريح محمد عـيل الحرازي، 

الجريح أحمد الرازحي، الجريح عبدالله محمد لطف). 
كما أشـار املصـدر إىل إصابة مواطـن ومهاجر إفريقـي بجروح جراء 

القصف السعودّي الذي طال منطقة املفتح يف ذات املديرية. 
ولفـت املصدُر إىل تعرُِّض عدٍد من املناطق اآلهلة بالسـكان عىل الحدود 

اليمنية السعوديّة لقصف عشوائي حتى كتابة الخرب. 

اجاظضرت وجعَد طعاد إغابغئ بمعاصع 
طرتجصئ السثوان بةئعئ السئثغئ:

تصعق اإلظسان تتّمض املظزمات 
الثولغئ تثاسغات دسط الاضفريغني 

وتطالإ بمعصش أطمغ واضح
 : خظساء:

اسـتنكرت وزارُة حقـوق اإلنسـان، َما تم رصـُده من مـواد إغاثية يف 
متارس مرتِزقة العدوان يف جبهـة العبدية بمأرب، ُقدِّمت من قبل منظمة 

دولية تابعة لألمم املتحدة. 
فاٍت ال  وأَشـاَرت الوزارُة يف بيان لهـا إىل أنها تتفاجأ يف ُكــّل مرة بترصُّ
تليُق باملنظمات الدولية العاملة يف مجال اإلغاثة اإلنسانية وال تنسجُم مع 
مهامها وأعمالها، مؤّكـدًة أنه كان من املفرتض أن تكوَن تلك املسـاعداُت 

الغذائية يف متناول املواطنني وليس يف الثكنات العسكرية. 
وتابع البيان: «إن وزارَة حقوق اإلنسـان وهي تعتقُد أن هذه املنظماِت 
تُـدِرُك حجَم الخطـأ الكبري الذي وقعت فيه أَو تـم إيقاُعها فيه، وبناًء عىل 
ذلـك َفـإنَّ منظمَة اليونيسـف مطاَلبٌة بتوضيح ما تم رصده ومشـاهدته 

وتوثيقه بهذا الشأن». 
ولفتت الوزارة إىل معاناة اليمنيني نتيجَة املمارسات املجحفة ملنظمات 
األمـم املتحـدة عىل مختلـف األصعـدة، داعيًة تلـك املنظمـات إىل التعامل 
بمسـؤولية ومهنيـة وبما ينسـجُم مع واجبـات منظمات األمـم املتحدة 

اإلغاثية واإلنسانية. 
وحّملـت وزارُة حقوق اإلنسـان املنظماِت الدوليـَة العاملة يف الجانب 
اإلنسـاني ومنهـا اليونيسـف املسـؤولية الكاملـة تجاه ما تـم رصُده، 
مطاِلبـًة بتقديـم توضيحات حول ذلـك وآليات تلك املنظمـات يف عملية 
التوزيع وكيف تم ترسب املسـاعدات اإلنسـانية ملواقع عسكرية بمأرب 

تتبع دول العدوان. 

العغؤــئ السطغا لطسطــعم والاضظعلعجغــا واقباضار تعاخض 
ورش أسمال ططاصى وطعرجان «رابط» الافاسطغ

 : خاص:
االسـتباقية  العمـل  ُوَرُش  تتواَصـُل 
مللتقى ومهرجان «رابـط» التفاعيل، الذي 
تقيُمه الهيئُة العليا للعلـوم والتكنولوجيا 
واالبتـكار بالرشاكة مع فريق رابط، لليوم 
الثالث عىل التوايل وتستمر حتى ٢٨ أُكتوبر 

الجاري. 
وتناولـت ورشـُة عمـل، أمـس، قطاَع 
وصناعـة  والحيوانـي  الزراعـي  اإلنتـاج 
منهـا  يعانـي  التـي  واملشـكالت  الغـذاء، 
القطاُع ورضورة تجاوزها كرضورة ملحة 
يفرُضهـا الواقـُع املعييش يف ظـل العدوان 
والحصـار وبالتزامن مع الثـورة الزراعية 

التي أطلقها املجلس السيايس األعىل. 
وكانـت ورش العمل االسـتباقية لرابط 
انطلقت السبت املنرصم، كمرحلة أوىل من 
املهرجان، يعقبها مؤتمر علمي يف السابع 
ام، إىل  من الشهر املقبل ويستمر لثالثة أَيـَّ
جانب معرض مصاحب ملشـاريع الشباب 

املبدعني واملخرتعني اليمنيني. 
ويف افتتـاح ورش العمـل، أّكــد رئيُس 
والتكنولوجيـا  للعلـوم  العليـا  الهيئـة 
واالبتكار الدكتور منري القايض، أن امللتقى 
يهـدُف إىل تعزيـز التنسـيق والرشاكة بني 
املؤّسسـات العلميـة والبحثيـة مـن جهة 
والوحدات االقتصادية واإلنتاجية من جهٍة 
أُخرى ووضع السياسات واآلليات الكفيلة 
بموائمـة مخرجات املؤّسسـات التعليمية 
والبحثية مع احتياجات ومتغريات سـوق 
العمـل بالتعـاون والرشاكة مـع الجهات 
ذات العالقـة للوصول إىل االكتفـاء الذاتي 

والتنمية املستدامة. 
ولفـت القـايض إىل أن مـرشوَع ملتقى 
رابط التفاعيل يستهدُف ١٥ جهة حكومية 

منهـا الـوزارات و٤٠ جامعـة وكلية و١٠ 
نقابـات  وثمـان  وتقنيـة  فنيـة  معاهـد 
القطـاع  مـن  منشـأة  و٣٠٠  واتّحـادات 

الخاص. 
وأوضح أن املرشوَع سـيفيُد املؤّسسات 
التجارية والصناعية والخدمية والحكومية 
مـن  العلميـة  واملؤّسسـات  ـة،  والَخاصَّ
جامعات وكليات مجتمـع ومعاهد تقنية 

ومهنية وخريجيها. 
تسـتمر  التـي  العمـل  ورش  وتتنـاول 
حتـى ٢٨ أُكتوبـر الجـاري، القطـاع املايل 
وتكنولوجيـا  واالتصـاالت  والتكنولوجـي 
الطبيـة  الخدمـات  وقطـاع  املعلومـات، 
الزراعـي  واإلنتـاج  الـدواء  وصناعـات 
وقطـاع  الغـذاء  وصناعـات  والحيوانـي 
البنـاء،  ومـواد  واملقـاوالت  اإلنشـاءات 
وقطاع الشحن والنقل وموردي السيارات 
التحويلية  والصناعـات  الثقيلـة  واملعدات 
وقطاعـات  والهندسـية  واالسـتخراجية 
الطاقـة وامليـاه والبيئـة، والتعليـم العايل 

والتعليم الفني. 
وناقش اليـوم األول من الورش القطاع 
املـايل والتكنولوجـي واالتصـاالت وتقنية 
املعلومـات، وجوانب النقـص التي يحتاج 
القطاع إىل توفريها واملشـكالت التي تعيق 

هذه املجاالت من أداء الدور املناط بها. 
فيما خصصـت أوراق عمل اليوم الثاني 
مـن الـورش لقطـاع «الخدمـات الطبيـة 

وصناعة الدواء». 
ويف جلسـة اليوم الثاني، تطرق الدكتور 
عبد العزيـز الحوري، نائـب رئيس الهيئة 
العليـا للعلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار، 
إىل أهميّـة تعزيـز التنسـيق والرشاكة بني 
الوحـدات اإلنتاجيـة والخدميـة يف املجال 
الطبـي والدوائـي مـن جهة واملؤّسسـات 

التعليميـة والبحثية من جهـة أُخرى؛ ِمن 
أجِل إحداث التغيري الذي يسـهم يف االرتقاء 
بمستوى األداء وتحسني النتائج عىل أرض 

الواقع. 
من جانبه، قّدم رئيس الجلسـة الثانية، 
الدكتـور عبـد الرحمن العلفي، مستشـار 
اتّحـاد منتجي األدوية، فكـرة موجزة عن 
الصناعـات الدوائية وإْمَكانيـات اليمن يف 
هـذا املجـال، إىل جانـب الظـروف الراهنة 

ومسبباتها وانعكاساتها. 
إن  موجـزة:  كلمـة  يف  العلفـي  وقـال 
أغلـب األصنـاف الدوائية املصنعـة محلياً 
ترتبط بحاجة الناس األََساسـية وليسـت 
تخصصيـة، ما يعنـي أنها بحاجـة إىل أن 
الظـروف  وتهيئـة  التخصـص،  يف  تتجـه 

املالئمة لها. 
بدورها، قدمت خديجة الجحايف -رئيس 
موجزاً  فريق عمل رابط التطوعـي- رسداً 
عن مـرشوع رابط والحاجـة التي فرضت 
وجـود مثل هـذا امللتقـى واملهرجـان، إىل 
جانـب اسـتعراض عناويـن أوراق العمل 
والشـخصيات  عليها  القائمـة  والجهـات 

التي تقّدمها. 
واسـتعرضت أوراق عمل اليـوم الثالث، 
الظـروف التـي تؤثـر يف عمليـات اإلنتاج 
الزراعـي والصناعـات الغذائيـة وكيفيـة 
تحويل املعوقات إىل فرص تسهم يف تطوير 

اإلنتاج وتجويده. 
وتطرقت الجلسـة التـي أدارها الدكتور 
الحوري، إىل البيئة اليمنية املناسبة لتطوير 
والسـمكي  الزراعـي  القطـاع  وتحسـني 
والغذائـي؛ باعتبَار البلـدة الطيبة متنوعة 
املناخـات الزراعيـة وتمتلـك أطول رشيط 
سـاحيل مطل عـىل محيط غنـي باألحياء 

البحرية. 
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 : أغمظ صاغث
يتِكئُ املرتِزقُة والتنظيماُت اإلجرامية 
 ، التكفرييـة يف مأرَب عىل جـداٍر َهــشٍّ
فصـول  آخـَر  األيّـام  هـذه  ويعيشـون 
التـي  مـأرب،  محافظـة  يف  سـطوتهم 
كانت تشـكل لهم الرئَة التي يتنفسـون 
منهـا منذ عـام ٢٠١١، يف حـني يواصُل 
أبطـاُل الجيش واللجان الشـعبيّة امليضَّ 
يف تحريـر كافـة األرايض الواقعـة تحت 
فريوسـات  مـن  وتطهريهـا  االحتـالل 
العدوان وجراثيم الخيانة الذين يقاتلون 

يف صفوف األجنبي. 
 وبالتـوازي مـع احتفـاالت اليمنيني 
باملولـد النبوي الرشيـف، أعلنت القوات 
املسـلحة عـن عمليـة «ربيـع النرص»، 
لتزيَد من فرحة اليمنيني املكلومني جراء 
عـدوان وحصار غاشـم ُمسـتمّر للعام 
السـابع عىل التوايل، ولتعطي بشائر بأن 
النرص يلـوح يف األفق، وأن أودية وجبال 
وصحراء مـأرب تشـتاق ملعانقة أبطال 
الجيـش واللجان الشـعبيّة واستنشـاق 
عبري الحرية، كما هـو بقية املحافظات 

اليمنية الحرة. 
وتعد هـذه العملية من أكرب العمليات 
لقواتنـا املسـلحة، َحيـُث بلـغ إجمـايل 
األرايض املحـّررة حـوايل ٣٢٠٠ كيلومرت 
مربع يف محافظتي مأرب وشبوة، وسط 
تأكيـد عىل مواصلة التقـدم نحو تحرير 
كافـة املناطـق املحتّلـة حتـى تحقيـق 

الحرية واالستقالل. 
الكثـريَ  العمليـُة  هـذه  ـُن  وتتضمَّ
العسـكرية  واألبعـاد  الـدالالت  مـن 
اإلدارة  صعقـت  َحيـُث  االسـرتاتيجية، 
عليهـا،  الطاولـة  وقلبـت  األمريكيـة 
وأربكت قـوات العـدّو واملرتِزقة وأثقلت 

كاهلهم. 
ويـرى خـرباء عسـكريون أن قـوات 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة مقبلة عىل 
مرحلة «الفصل األخري» وهي قطع آخر 
أوردة العـدوان ومرتِزقتـه يف محافظـة 
مـأرب ضمن معركـة التحّرر الشـامل، 
معتربيـن تطهـري مديريتـي «العبدية» 
َو»حريب» يف عملية «ربيع النرص» بوابة 

النرص الكبري. 
ويقول املحلل العسكري زين العابدين 
عثمـان: إن العملية العسـكرية الكربى 
«ربيـع النـرص» التـي نفذهـا مجاهدو 
الجيـش واللجـان يف محافظتي شـبوة 
ومأرب يبـدو من خـالل معطياتها أنها 
واحـدة من أضخم العمليـات الهجومية 
التـي نُفـذت منـذ بدايـة العـدوان عىل 
اليمـن، واألكـرب مـن َحيـُث تحقيقهـا 
للنتائج العملياتية التي يتجاوز شعاعها 
ُكـّل العمليات السـابقة وكل الحسابات 
العسـكرية التي كان يفرتضها العدوان، 
موضًحـا أنـه تـم خـالل هـذه العملية 
تحريـر ٥ مديريـات كاملـة (بمسـاحة 
تزيـد عـن ٣٢٠٠ كـم مربـع أي ثالثـة 
أضعـاف مسـاحة البحريـن)، َويف عمق 
أهـم محافظتـني يمنيتـني همـا مأرب 
وشـبوة التي يركـز العـدوان ثلثي ثقله 
العسـكري فيهمـا، َوكان فيهـا مناطق 
تعترب «واليـات» مغلقة لتنظيم القاعدة 

وداعش والجماعات اإلجرامية. 
العمليـَة  أن  إىل  ُعثمـاُن  ويشـري 
العسـكريَة تحمُل تحوالٍت مفصليًة غريَ 

مسـبوقة يف مسـار املعركـة، فهـي من 
جهة أخذت األوضاع بشـكل دراماتيكي 
باتّجاه خارطة اشتباك جديدة ُخُصوصاً 
يف  حاسـمة  مرحلـة  ونحـو  شـبوة،  يف 
تطهـري مـا تبقى مـن جبهـات مأرب، 
ُمضيفاً أن األخرية أصبحت فيها املعركة 
بعد هذه العملية يف مرحلة حاسمة فقد 
حّررت أهم وأكرب املديريات بمأرب وهما 
«حريـب والعبدية» التي كانت يسـيطر 
عليهما مرتِزقة العدوان َوالتي كانت تعد 
الرئة الوحيدة املتبقيـة لتنظيم القاعدة 
َوأَيْـضاً  التكفريية،  وداعش والجماعات 
كونها تحكم املنطقة الجنوبية التي تعد 

البوابة الجنوبية للمدينة. 
التحريـر  هـذا  أن  عثمـان  ويوضـح 
أوالً  مهمـة  اسـرتاتيجية  قفـزة  يمثـل 
واللجـان  الجيـش  ملجاهـدي  حّققـت 
إحـكام السـيطرة عـىل هـذه املنطقة، 
وهي األكثر أهميًّة وحساسـيًة يف تحديد 
مسـار املعركـة، َوثانياً أنهـا قضت عىل 
آخـر قالع حصينـة كان يتمركـز عليها 
والتـي  والتكفرييـان  القاعـدة  تنظيـم 
حرصت قوى العدوان عىل رأسها أمريكا 
عـىل دعَها وإسـنادها لتكـون متجذرة 
ومتحصنـة، َوتكون خطـاً دفاعياً صلباً 

أمام قوات الجيش واللجان الستنزافهم 
ومنعهـم من تحقيق أي تقدم أَو حسـم 

نهائي للمعركة. 
ويشـري عثمـان إىل اإلسـناد والدعـم 
لهـذه التنظيمـات سـواء عىل مسـتوى 
السالح، أَو التغطية الجوية التي وصلت 
آلالف الغـارات والتـي أدارتهـا أمريـكا 
بشـكل مبـارش، مؤّكـداً أن مـا حّققته 
قواتنا قد قلب الطاولة عىل رأس تحالف 
العـدوان وعـىل رأس اإلدارة األمريكيـة 
ُكــّل  تجـاوزت  وقـد  األوىل،  بالدرجـة 
الخطوط الحمـراء التي رسـمتها إدارة 
بايدن للحفاظ عىل أجنَدِتها ومشاريعها 
ثابتة لنهب الثـروات النفطية من مأرب 
كما تفعل يف سوريا والعراق، منوًِّها أننا 
مقبلـون عـىل مرحلة ربما هـي الفصل 
األخـري مـن معركـة التحريـر يف مأرب 
وقطع آخر أوردة العدوان ومرتِزقته من 
آخـر الجبهات واأليّام القادمة ستشـهد 

بذلك بإذن الله تعاىل. 
 

إشحال طثّططات
من جهتـه، يوضح املحلل والناشـط 
السـيايس خالـد العـرايس أن املكاسـب 
التـي حّققتهـا عمليـة «ربيـع النرص» 

كثـرية وكبـرية، وأهمهـا أنه تـم قطع 
خط اإلمـَداد للمرتِزقة يف مـأرب، وبذلك 
يكـون قد اكتمل الطوق عـىل مأرب من 
ُكــّل الجهات باسـتثناء املنفـذ املتبقي 
الوحيـد وهـو منفـذ العرب والـذي تركه 
األنصـار كما يرتكون يف ُكــّل معاركهم 
منفذاً للهروب تنفيذاً لتوجيهات السـيد 
القائـد -حفظه الله- ُمشـرياً إىل أن هذه 
تعترب مـن األخالق والتعاليـم التي حثنا 
عليها إسالمنا الحنيف والقواعد الدينية 

ة بالحروب.  الَخاصَّ
ويضيـف العـرايس يف ترصيح خاص 
ضمـن  مـن  أن  «املسـرية»  لصحيفـة 
مكاسـب عملية «ربيع النرص» إفشـاُل 
خطة تحالف العدوان الرامية إىل تقسيم 
اليمن إىل عدة أقاليم، وكان مرسـوماً أن 
يتم بعَد إنهاك جميع األطراف فيه، ولهذا 
َفــإنَّ تحرير ثـالث مديريات يف شـبوة 
وهي مـن املحافظـات الجنوبيـة يعترب 
مـؤرشاً عـىل تمسـكنا بالوحـدة وبأننا 
عازمـون عىل تحرير ُكـّل بقاع ومناطق 
اليمـن ولن نرىض ببقـاء االحتالل يف أي 

شرب من أرضنا. 
العمليـة  هـذه  تأثـريات  عـن  أمـا 
األمريكي  العـدوان  عـىل  وانعكاسـاتها 

أن  إىل  العـرايس  يشـري  الربيطانـي، 
ا من خـالل التواجد  ذلـك قد ظهـر جليّـٍ
املبارش للقـوات األمريكية يف حرضموت 
والربيطانيـة يف املهرة، وذلك بعد فشـل 
األدوات فـكان ال بد من ظهـور الوكيل، 
الفتـاً إىل ما قاله قائد الثورة السـيد عبد 
امللك بـدر الدين الحوثي يف بداية العدوان 
ُمَجــّرد  واإلمـارات  السـعوديّة  بـأن 
أدوات لتنفيذ أجنـدة أمريكية بريطانية 
صهيونيـة، وهذا فعالً ما اتضح للجميع 
مـع بـروز الـوكالء وظهورهم بشـكل 
علنـي، رغم أنهم مشـاركون يف العدوان 
منـذ البدايـة، إال أن الظهـوَر اليوم بات 
عىل املكشـوف، مؤّكـداً أن األهداف التي 
أعلنها تحالـف العدوان ُمَجــّرد أهداف 
وهميـة، َوالحقيقـة أنـه تحالـف للرش 
والظالم العاملي وله أطماع اسـتحواذية 

ونهبوية يف اليمن. 
ويوضـح العـرايس أن قـوى العدوان 
وعىل رأسـها أمريكا وبريطانيا يسعون 
للسـيطرة عىل أهم املواقع االسرتاتيجية 
وعىل رأسـها املنفـذ املائي األهـم عامليٍّا 
(باب املنـدب) ومفاتيح البحار السـبع 
(سـقطرى)، وأن أطماعهـم تتمثـل يف 
نهـب ثـروات اليمن مـن النفـط والغاز 

والذهب وغريها. 
ويـرى العـرايس أن انتصاَرنـا يعنـي 
أوالً انكسـاراً للقوى العاملية، َوسـيكون 
بمثابة النموذج الذي سـيحتذي به ُكـلُّ 
مسـتضعفي العالم، وأنه سـيوقف ُكـّل 
عمليـات النهب واالسـتحواذ امُلسـتمّرة 
يف اليمـن، وكذلـك سـيجعل مـن اليمن 
ا  دولـة ذات مكانـة مرموقـة اقتصاديّـٍ
وجـود  ظـل  يف  ما  ِســيـَّ ال  وسياسـيٍّا، 
حكومـة برنامجهـا النهـوض والتنمية 
واملواكبة،  الذاتـي  واالكتفاء  املسـتدامة 
بينما ال يريد الغرب لنا إالَّ أن نبقى دولة 
مستهلكة وغري منتجة ونعتمد عليهم يف 

ُكـّل احتياجاتنا. 
 

ترتغٌإ واجع 
بدوره، يقول الناشط السيايس حكيم 
عـزان: إن عمليـة «ربيع النـرص» نقلت 
حجم األداء العسـكري املتميز ملجاهدي 
ميـدان  يف  الشـعبيّة  واللجـان  الجيـش 
املواجهـة وتفننهـم القتـايل والنوعـي، 
العـدوان  خسـائر  حجـم  إىل  ُمشـرياً 
ومرتِزقته خالل هذه العملية وهزيمتهم 
الكبـرية مخلفني قتىل وجرحـى َومئات 
ـرة، إىل جانب  اآلليـات واملدرعـات املدمَّ
الغنائـم التـي اغتنمهـا أبطـال الجيش 

واللجان املغاوير. 
ويؤّكــد عزان أن ما بعد هذه العملية 
ليـس كمـا قبلهـا وأن موازيـن القـوى 
العسكرية الجديدة التي فرضها الجيش 
واللجـان يف عملية «ربيع النرص» مهدت 
عسـكريٍّا لحسـم املعركـة، وأن معركة 

مدينة مأرب باتت قاَب قوَسني. 
ويشـري عـزان إىل اسـتقبال وترحيب 
أبناء املديريات التي تم تحريرها بشبوة 
ومأرب بأبطال الجيش واللجان الشعبيّة 
بـكل حفـاوة وترحـاب، موضًحـا بأن 
ترحيبهم يعكس مـدى رفضهم القاطع 
لـكل أدوات العـدوان وجراثيـم الخيانة 
واالرتزاق وأنهـا داللة واضحة ومؤّكـدة 
بـأن الخونة والعمالء منبوذون وال يقبل 

بهم األحرار. 

صقع املرتجصئ تاعاوى بمأرب
تتعقت طفخطغئ غغر طسئعصئ شغ طسار المعاجعئ

«ربغع الظخر» غصطإ الطاولئ سطى السثوان افطرغضغ السسعدّي..
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افطئ بتاجئ إىل تمض الرجالئ املتمثغئ افخغطئ واملتاربئ 
الثائمئ لثسعات الاضفري والاثعغظ

أضادغمغعن وسطماء وطبصفعن وإسقطغعن غمظغعن وسرب: 

خقل شسالغئ المآتمر السالمغ لظئغ الرتمئ شغ طرآة اآلداب والفظعن

 : عظاء جسادة
نّظـم املؤتمُر العاملي لنبـي الرحمة محمد -َصىلَّ 
اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- يف مرآة اآلداب 
ام، نـدوًة افرتاضيًة شـارك فيها  والفنـون قبـل أَيـَّ
أكاديميـون وإعالميـون وعلمـاء ومثقفـون مـن 

مختلف الدول العربية واإلسالمية. 
َويأتـي هـذا املؤتمـر ضمـن جهـود املنظمني يف 
الدفـاع عن اإلسـالم ونبيـه والحضارة اإلسـالمية 
وثقافتهـا والتعريف بالدين اإلسـالمي الحنيف، يف 
ظـل ما يعيشـه العالم اإلسـالمي اآلن مـن حروب 
غوغـاء، َومـا يتعـرض له مـن هجمات التشـويه 
َواالفـرتاء مـن بعـض مـن يدعـون االنتمـاء إليه 
َويرتكبون باسـمه أفعاالً مشينة يندى لها الجبني، 
مثل التنظيمـات اإلرهابية كداعـش وَغريها، وَغري 
املسـلمني من املتحاملني عليه، أعـداء األلفة، الذين 
يصورون النبي األكرم بأبشـع الصـور َوبأنه معاد 
للحضـارة َواإلنسـانية َويرمونـه بالباطـل بطرق 
ممنهجة بغيضة، مستغلني ُكـلَّ املنابر والصناعات 
اإلعالميـة والثقافيـة التي أضحت تنسـج وتخيط 
صـوراً نمطيـة وأنظمـة فكرية ومعتقـدات تجعل 
لإلنسـانية وللبرشية ولألخالق  من املسـلم معادياً 
وللقيم السـامية؛ بَهدِف التخويف من اإلسالم وهز 
صورتـه يف املحافل الدولية، واألغـرب َواألدهى هو 
انضمام قادة الرأي وصناع القرار إىل قافلة التهجم 
عىل اإلسالم واسـتهدافه وتشويهه، الذين ينظرون 
يف شؤون اإلسالم واملسـلمني والحضارة اإلسالمية 

بثقافة الحقد والكراهية. 
وقـال الدكتور مـوىس عربي -أُسـتاذ جامعي يف 
الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة وأمني الشـؤون 
الدولية للمؤتمر العاملي لنبي الرحمة يف مرآة اآلداب 
والفنون- خالل الندوة: إّن القائمني عىل هذا الحدث 
الثقـايف تسـلموا أعمـاالً أدبية َوفنية مـن أكثر من 
٣٦ دولـة حول العالـم، داعياً األدبـاء َوالفنانني إىل 
توظيف أقالمهم َوفرشـهم للتعريف بخصال النبي 
األكرم املتفردة، وتقديم مناقبه وما جاء به من قيم 
أخالقية سـامية والقيام بواجـب التصدي املنهجي 
واملوضوعي للحمالت التي تسـتهدف شخص النبي 
محمـد -َصىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلــــِه- َوالتي 
تيسء إليه وإىل سـريته العطرة ورسـالته العظيمة 
التـي كلفه بها الله -سـبحانه وتعاىل- لنقل الناس 
مـن الظلمات إىل النور َودحضهـا باملناهج العلمية 

وَعن طريق األدب َوالفن. 
من جانبه، تقدم األُسـتاذ الدكتور الجزائري نور 
الدين أبو لحية، بالشـكر للمؤتمر العاملي عىل هذه 
املسابقة، متمنياً لها االسـتمرارية وأن تحتذي بها 
غريهـا مـن املؤّسسـات العلمية؛ ألَنَّهـا أخذت عىل 
عاتقهـا طـرح أعىل قيمة يف اإلسـالم وهـي النبوة 
والدعوة لها وتصحيـح املفاهيم الخاطئة املرتبطة 

بها. 
بـدوره، تطرق عضو رابطـة علماء اليمن محمد 
املسـعورة  الحمـالت  إىل  النعمـي،  عـيل  الحسـني 
التـي يتعـرض لها الدين اإلسـالمي َونبيـه األكرم، 
َومسؤولية املسلمني تجاه ذلك، ُمشرياً إىل أن انعقاد 
ا،  مثل هـذه املؤتمـرات األدبيـة والفنية مهـم ِجـدٍّ
وله انعكاسـاته اإليجابيـة عىل الروح اإلسـالمية، 
إذ إن ربـط هذه املبادرات بالنبـي األكرم يبعث عىل 
التنافـس إلظهار شـخصية هذا الرجـل العبقري، 
وتعريف العالم بسـريته ومكارم أخالقـه، وتقديم 
الرسـالة التي جاء بها كما هي، بعيًدا عن الروايات 
املكذوبـة واملدسوسـة يف املوروث اإلسـالمي، التي 
قدمت النبي -صلوات اللـه عليه وعىل آله- عىل أنه 
إرهابـي ومتوحـش ودموي، مؤّكــداً أن بداية الرد 
عىل اإلسـاَءات املتكـّررة للنبي -صلـوات الله عليه 
وعىل آله- تأتي من قبل العلماء، فهم املؤتمنون عىل 
الدين، وذلك بنقد وتعرية املوروث اإلسالمي امليسء 
للرسـول األكرم بعيًدا عن القيـود واألطر املذهبية، 

والعصبية العمياء. 
ودعـا النعمي املشـاركني يف النـدوة للتعرف عىل 
الطريقـة والتجربـة اليمنيـة يف االحتفـاء باملولـد 
النبـوي، ونقل هذه الصورة واملشـاهد إىل بلدانكم، 

فأنتم سفراء بلدانكم، فكونوا نعم الرسل. 
 

تعضغُح الخعرة الظاخسئ لقجقم
وتعـددت خالل الندوة املداخـالت والكلمات التي 
أثنت عىل الرسـول األكرم محمد -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه 

وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم- 
وأَشـاَر الربوفيسـور جمال تراكة، مـن الجزائر 
إىل أن هـذا الزمـن الذي يتعرض فيـه ديننا الحنيف 
للتشـويه َوالحمـالت التضليليـة، سـواء من طرف 
األقـالم الغربيـة املتحاملة، أَو ممن ينتسـبون لهذا 
الديـن، َوالذيـن جعلـوا من نبينـا األعظـم ُمَجـّرد 
سـاعي بريد، جاء برسـالة مبنية عىل الدم َوالقتل 
َوالجفـاء، معتربًا أن تقديم اإلسـالم بهذه الصورة، 
يجعُل من تنظيم هذه املسـابقات، حدثـاً ذا أهميّة 
قصـوى، حتـى نبـني الصـورة الحقيقة لإلسـالم 
َوالنبـي محمـد صلوات ربي وسـالمه عليـه، فهو 
القائد الذي أسس لدولة متكاملة األركان، أََساسها 

الحق َوالعدل َوالقانون َواملساواة. 
من جانبه، وجه القايض ومدير العالقات العامة 
َواإلعـالم بمجلس القضاء األعـىل بصنعاء، وعضو 
فريـق برنامج عهد األحـرار باقي بإذاعـة صنعاء 
الرسـمية، رشـيد مأمون الشـامي، كلمة شّدد من 
خاللهـا عىل رضورة التمسـك بنهج سـيدنا محمد 
-َصـىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- وجعل 
هـذه الذكـرى محطة للتـزود من سـريته وعطائه 
العظيم الديني والرتبـوي واألخالقي الذي يعزز من 
ثبات وصمود أمتنا اإلسـالمية يف موجهة التحديات 

الكبرية والصعوبات العظيمة. 
وقـال الشـامي: «ونحـن أهـل اليمـن، نحرص 
بفضل من الله وتويل رسـوله ومـن ثم قادتنا أعالم 
الهـدى، عـىل إحيَاء هـذه املناسـبة الجليلـة، ولنا 
الرشف العظيم بجعل هذه املناسبة متميزة ال نظري 
لهـا مقارنة مع ُكـّل مناسـبات الدنيا، َحيُث نجدد 
من خاللها والءنا العظيم لله ولرسـوله، وتأسـينا 
بأجدادنا يف نرصتهم لإلسـالم، ويف التمسك بمبادئه 

وقيمه». 
بدوره عّرب الناشط السيايس َوالكاتب السعودّي، 
عيل هاشـم، عن سـخطه ملـا يقوم بـه اإلعالم من 
ترويـج للفتـن َواإلسـاءة املمنهجة لنبينـا الكريم، 
ُمشـرياً إىل أنـه قـد بلغ الفجـور اإلعالمي يف سـوء 

استخدام الحق يف حرية التعبري مداه، َحيُث تطورت 
عملية اسـتباحة عرض نبينا إىل سياسة ممنهجة، 
تُمولها وتحميهـا دول مارقة، دون أن تتصبب عىل 
جبـاه زعمـاء املسـلمني والعـرب قطرة مـن عرق 

(الحياء) للتنديد بهذه اإلهانة املقيتة بمقدساتنا. 
ويتفق اإلعالمي البحريني َومقدم َومعد الربامج 
عىل قناة اللؤلؤة، األُسـتاذ يوسـف ربيـع، مع عيل 
هاشم، مشّدًدا عىل رضورة التصدي لهذه الحمالت 
الخبيثة وكشـفها، والعمل عىل مواجهتها باإلعالم 
والسياسـة واملناهج الدراسـية، وعن طريق تقديم 
وتنميتهـا،  مجتمعاتنـا  إدارة  يف  مرشفـة  نمـاذج 
املجتمـع،  فئـات  وكل  القطاعـات  ُكــّل  وإدمـاج 
باألخص الشباب والشابات؛ بَهدِف إبراز قيم النبي 

يف الحياة. 
من جهتها، أعربت الكاتبة َوالصحفية اللبنانية، 
سـندس األسـعد، عن أملهـا يف أن ترتّسـخ الوحدة 
اإلسـالمية بـني املسـلمني، مثمنـة هـذه املبـادرة 
الفاعلة التي من شأنها تقوية أوارص الحّب واملوّدة 
والوالء؛ ألَنَّها تخص املحور األََسـاس الذي تتمحور 

حوله عواطف وعقائد املسلمني كافة. 
كما دعـت السـيدة األسـعد، البرشيـة اليوم إىل 
االلتفاف حول هذه الرحمة، النبع الفيّاض للوحدة، 
مضيفـة أّن البرشيـة بحاجـة اليـوم إىل املعنويـة 
والصفـاء واملعارف الواضحة والسـمحاء لإلسـالم 
التي يفهمها ويميـل إليها ُكـّل قلب منصف، ولهذا 
السبب وجدت الدعوة اإلسالمية أنصاراً كثريين لها 

يف العالم، واستجاب لها الكثري من غري املسلمني. 
وثّمن، أَيْـضاً، أحمد داوود، مدير تحرير صحيفة 
«املسـرية»، هذا الحدث، قائالً: «إن هـذا الحدث قد 
ال تجـد له نظري يف العالم، فالشـكر موصول لألمني 
العام للمؤتمـر العاملي لنبي الرحمـة محمد (ص) 
يف مـرآة األدب والفنـون، الدكتـور حامـد تقوایي، 
وللقائمني عليـه؛ كونه مؤتمراً عامليـاً، فتح املجال 
لكل املبدعـني يف العالم، للمشـاركة فيه، ولعل أهم 
مميزاتـه أنه مخصـص عن رسـولنا األكرم محمد 
-َصـىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، َحيُث 
يأتـي يف ظـل الحمـالت املسـعورة مـن قبـل قوى 
االسـتكبار العاملـي لطمـس ُهــِويَّتنـا اإليمانية، 
وإبعاد املسـلمني عـن رموزهم الدينيـة، وقائدهم 
العظيم رسـول الله، الـذي هو ُقدوة لنـا يف مكارم 

األخـالق، واألمر باملعـروف والنهي عـن املنكر، ويف 
إعالء القيـم، ومحاربـة الرذائل، ونـرصة املظلوم، 

والوقوف ضد الظالم. 
ويضيف داوود: «نحن يف اليمن نعيش هذه األيّام 
أجواء احتفالية غري مسـبوقة بمولـد النور محمد 
-صـىل الله عليه وآله-، ولدينا قيادة حكيمة ممثلة 
بالسيد عبد امللك الحوثي، تعلمنا أن العزة والكرامة 
ـــة إالَّ بالعودة إىل  والشـموخ لن تعـود لهـذه األُمَّ
املنهـج النبـوي األصيـل، وتمسـك املسـلمني بهذا 

النهج». 
من جانبه، أّكـد السيد كمال دوحة -مدير جريدة 
اإلخباريـة بالجزائـر- أن هـذا املؤتمر فتـح املجال 
أمـام ُكـّل املبدعني من شـعراء وأدبـاء وخطاطني 
وغريهـم للحديـث عن رسـول الرحمة -َصـىلَّ اللُه 
َعَليِْه َوآِلــِه- يف ظل الحمالت املسـعورة من الغرب 

لتشويه صورته وسريته. 
وقـال دوحـة: علينا أن نعمـَل عىل إنجـاح هذه 
املؤتمر العاملي بطرح أفكار جديدة للتعريف بالدين 
اإلسـالمي الحنيف والتعريف برسول الله، كإطالق 
أعمال ضخمة موجهة لكل فئات املجتمع، كاألفالم 
واملسلسـالت الدينية والرسـوم املتَحّركـة ملواجهة 
ُكــّل أشـكال التطـرف والتفرق الدينـي ومواجهة 
الحمالت املسـعورة ضد اإلسالم التي تروج عىل أنه 
عنوان لإلرهـاب والتطرف والتخلف، ُمشـرياً إىل أن 
ــة اإلسـالمية  هذا املؤتمر هو مناسـبة لتذكري األُمَّ
بقائدها وقدوتها ورمزها، فاألمة اإلسالمية بحاجة 
ماسـة اآلن ويف هذا الوقت بالذات للعودة إىل تعاليم 
رسـول اللـه يف مـكارم األخـالق واألمـر باملعروف 
والنهي عن املنكـر وصلة الرحم وإصالح ذات البني 

واإلحسان إىل الجار. 
ين من  ودعـا املشـاركون يف النـدوة كافـة الخريِّ
أمتنا إىل عدم االنجرار لدعـوات التكفري والتخوين، 
وإىل االلتـزام بمـا يدعونـا إليـه ديننـا الحنيف من 
ــة  أخالقيات األُخوَّة والتكافل وتغليب مصلحة األُمَّ
عـىل مصالح األفراد واألحزاب، والسـري عىل قاعدة 
درء املفاسـد أوىل مـن جلـب املنافع، تجنبًا لسـفك 
الدمـاء وإهـالك الحـرث والنسـل، وصـون حرمة 
اإلنسـان وكرامتـه التـي تعتـرب من أهـم مقاصد 
اإلسالم، فضالً عن حمل الرسالة املحمدية األصيلة 

َوالعمل عىل التعريف بها. 
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لظثن تثشُظ الصرار 2216: 
أرُض الغمظ تشّغرت ضبغرًا

رجائُض التحعد الغماظغئ المطغعظغئ شغ رجائُض التحعد الغماظغئ المطغعظغئ شغ 
المعلث الظئعي الحرغش المعلث الظئعي الحرغش 

لصمان سئثاهللا* 

يبدو أن الدوَل الراعيَة للتحالف السعودّي 
- اإلماراتي وصلـت إىل قناعة مفادها بأن 
الوضع املتغريِّ عىل األرض ملصلحة «أنصار 
اللـه»، يف ظّل القضم التدريجـي ِلَما تبّقى 
مـن مأرب خارج سـيطرتها، لم يعد قابالً 
لإلنـكار. واقـٌع دفـع السـفري السـعودّي 
لدى اليمن، ريتشـارد أوبنهايم، إىل اقرتاح 
دفن القـرار 2216، والبحث عن مخرجات 
جديدة لألزمة، ستُكلِّف «التحالف» ورعاته 

تنازالت مؤملة. 
ال يمكن فصل اإلنجـازاُت التي يحّققها 
الجيـش اليمنـي و«اللجـان الشـعبيّة» يف 
مأرب، عن الحراك السـيايس والدبلومايس 
النشـط يف اإلقليـم، كمـا يف مجلس األمن، 
والـذي يشـارك فيـه أطـراف الـرصاع إىل 
جانب الـدول الراعية للتحالف السـعودّي 
- اإلماراتي. وتختلف التَحّركات املستجّدة 
عـن سـابقاتها؛ كونهـا تجري عـىل وقع 
تقديرات غربية تفيد بقرب سـقوط مأرب 
بيـد «أنصار الله»، وما سـينجم عن حدث 
كهـذا مـن تحّوالت عسـكرية كبـرية عىل 
مسـار الحرب يُحتمـل أن تدفـع يف اتّجاه 
انفراط عْقد «الرشعية»، فضالً عن توجيه 
رضبـة قاسـية إىل القيادتَـني العسـكرية 

والسياسية لـ«التحالف». 
وتفيد تقديرات «التحالف» بأن اندفاعة 
تحريـر  عـىل  تتوّقـف  ال  صنعـاء  قـوات 
مدينة مأرب، بـل إن الخروقـات امُلحَكمة 
للجيش و«اللجان» يف شـبوة، دّقت جرس 
اإلنـذار من خطـر تمدُّدهمـا إىل مديريات 
أُخـرى يف املحافظة، َحيـُث تتمتّع «أنصار 
فيمـا  كبـرية،  شـعبيّة  بحاضنـة  اللـه» 
تـزداد خشـية «التحالف» عـىل وقع ورود 
معلومـات إىل دوائره االسـتخبارية تشـري 
إىل حصول «تفاهمات بني صنعاء والعديد 
مـن قبائل شـبوة» سـيُصار بموجبها إىل 
تسـليم «أنصار الله» املزيد من املديريات. 
ويضاف إىل ما سبق، الرصاع داخل أجنحة 
«الرشعيـة» والعـداوة املتزايـدة بني حزب 
«اإلصالح» و«املجلـس االنتقايل الجنوبي» 

املدعـوم إماراتيـاً. فعـىل رغـم املحاوالت 
الحثيثـة التـي تبذلهـا السـعوديّة لـرأب 
الصدع بينهما، إّال أنها فشـلت يف مسعاها 
لرتميم الثقة بني هذيـن املكّونني، وهو ما 
تجّىل بوضوح يف تغريدة ملستشار ويل عهد 
أبـو ظبي، عبد الخالق عبدالله، اعترب فيها 
أن الحكومة اليمنية و«الجيش الوطني» ال 
يستحّقان الدعم الذي ُقدِّم لهما من جانب 
«التحالف». وكتب: «صفر ثقة يف الحكومة 
اليمنية، وصفر ثقـة يف الجيش اليمني، ال 
يسـتحّقان الدعم السـخّي الذي ُقدِّم لهما 
من التحالف العربي... خسارة فيهما ُكـّل 

دقيقة وكل دوالر يُنفق عليهما». 
عـىل أن املجريـات العسـكرية األخـرية 
تتخّطى البُعد املحّيل إىل النطاَقني اإلقليمي 
والـدويل، وهـذا مـا دفع مجلـس األمن إىل 
إصدار بيان منحاز يجدِّد فيه دعوة «أنصار 
اللـه» إىل وقف هجومها عـىل مأرب. ومع 
هـذا، تدرك الدول الداعمة لـ«التحالف» أن 
موازيـن القوى عىل األرض تبّدلت ملصلحة 
صنعـاء، وأن تأثريهـا عـىل الحركـة التي 
لـم تنفع معهـا العقوبـات أَو حتّى إدراج 
اإلرهـاب»  «قائمـة  يف  قياداتهـا  أسـماء 
األمريكيـة، يالمس الصفر، فيمـا لم تَِجد 
اللهجة  الشـديدة  والبيانات  الترصيحـات 
من واشنطن وغريها من العواصم الغربية 
صاغيـة لـدى القيـادة السياسـية  آذانـاً 
لـ«أنصـار الله». أمام هـذا الواقع، لجأت 
واشـنطن ومعها لندن إىل سياسة التحايل 
والخداع، وقّدمتا حلوالً سياسـية مجتزأة، 
يف محاولـة منهمـا إلبقـاء اليمـن تحـت 
وصاية السـعوديّة والغرب. غري أن إرصار 
صنعـاء عىل الوقـف الكامل إلطـالق النار 
ورْفع الحصار مـن دون رشوط، معطوفاً 
عـىل اإلنجـازات امليدانية التـي حّققتها يف 
مـأرب، ُكـّل ذلك وضع «التحالف» ورعاته 
يف مـأزق، ُخُصوصاً يف ظّل ضيق الخيارات 
السياسـية والدبلوماسـية. وهـو ما حتّم 
عىل الـدول الراعيـة للعـدوان، البحث عن 
فجـوة يف جـدار األزمة الضاغـط، فاندفع 
السـفري الربيطاني لدى اليمن، ريتشـارد 
أوبنهايم، عرب وسيلة إعالم سعوديّة، نحو 

مهّمـة مصارحة األدوات املحلية والحلفاء 
رضورة  هنـاك  إن  قائـالً  اإلقليميـني، 
الناتجـة  الكـربى  بالتحـّوالت  لالعـرتاف 
عن إنجـازات صنعـاء امليدانية وصمودها 

السيايس. 
وعىل هذه الخلفية، بدأ رعاة «التحالف» 
التمهيـد لحتميّـة تقديـم تنـازالت مؤملة. 
يف  حدثـت  «فجـوًة  إن  أوبنهايـم:  وقـال 
مضمون القرار 2216 الصادر عن مجلس 
األمـن يف عـام 2015، والوضع عىل األرض 
يتغرّي يومياً»، معرتفاً بأن ذلك سـينعكس 
عىل أي تسـوية سياسـية مقبلـة. وأّكـد 
السـفري أن «أيـة تسـوية سياسـية بـني 
األطراف سـتحتاج إىل قرار جديد». وتجدر 
اإلشـارة هنا إىل أن أي قرار جديد سيصدر 
عن مجلس األمن سيُتَّخذ مرجعيًة وحيدة، 
وسـيلغي مفاعيـل بقية املرجعيـات التي 
الخليجيـة  املبـادرة  رفعهـا «التحالـف»: 
وبحسـب  الوطنـي.  الحـوار  ومخرجـات 
املعلومات التي حصلـت عليها «األخبار»، 
َفـإنَّ مجلس األمن أصبـح جاهزاً إلصدار 
قرار جديد تلغـي بنوده القرار 2216، غري 
أن املشـكلة تكمن يف كون الـدول الغربية 
الداعمة للعدوان لـم تحصل عىل التزامات 
سياسـية من صنعاء ملرحلـة ما بعد وقف 
إطالق النار ورْفع الحصار، فضالً عن أنها 
تخىش إصدار قرار جديد يف مجلس األمن ال 

تصادق عليه «أنصار الله». 
وال شـّك يف أن مراجعة الغرب لسياسته 
رصاع  يف  سـتُدخل «الرشعيـة»  السـابقة 
سـيايس للحفاظ عىل القـرار 2216، وهو 
مـا عّرب عنه السـفري اليمني لـدى األردن، 
عيل العمراني، تعليقاً عىل حديث السـفري 
الربيطاني، بالقول: «وكأّن الحرب ُشـنَّت 
لتحقيق غايتنَي: تمكني الحوثيني، وتحقيق 
االنفصـال»، ُمشـرياً إىل أن «أهداف تمكني 
الحوثيـني متعّددة ومعروفـة، واالنفصال 
كان غايـة املسـتعمرين مـن قديـم، ومن 
املهّم أن نؤّكـد أن ُكـّل ذلك مرفوض قطعاً 

وأبدياً». 

* كاتب لبناني- األخبار 

طتمث الدعراظغ 

ألبنـاء  الحشـود  مشـاهُد 
وباملاليـني  اليمنـي  الشـعب 
يف ُكــّل سـاحات االحتفـال 
يف ُكــّل املحافظـات اليمنية 
وبشـكل لـم يحدث مـن قبُل 
ال زالـت حارضة وسـتظل يف 
أذهـان الجميـع العـدو قبل 

الصديق.
هذه الحشود املليونية إنما 
تعـرب عن مـدى أصالـة هذا 

الشعب العظيم ومدى ارتباطه 
بقائد األمة اإلسـالمية وهاديها الرسـول 
صلـوات الله عليـه وعىل آله، هـذا القائد 
القرآني الـذي مهما عملنا لن نوفيَه حقه 

من العطاء من البذل والتضحية يف سـبيل 
الله ويف سـبيل نرش دين الله وهدى الله يف 

أرجاء العالم. 
عليـه  سـار  مـن  هـدي 
وتَحـّرك بـه يف واقـع الحياة 
كان سـبباً يف أن ينـاَل الفوز 
العظيـم مـن الله عـز وجل، 
لذلـك خـرج فيهـا اليمنيون 
بتلك الحشـود املليونية وهم 
يحملـون اإليماَن بالله وُكـّل 
مشـاعر الحب لرسـول الله 
صلوات الله عليـه وعىل آله، 
رغـم مـا تَحـّرك مـن خالله 
األعـداء مـن املنافقـني لتثبيـط الشـعب 
اليمنـي عن الخـروج يف املناسـبة، إالَّ أن 
السـيد القائد تحدث عن إيمانه بالشـعب 

اليمني الـذي يحمل ُكـّل قيـم اإليمان أنه 
سـوف يخرج ومـن تلقاء نفسـه إلحيَاء 
ذكـرى املولـد النبـوي الرشيـف، وهذا ما 
حـدث يف ُكــّل املحافظـات املحـّررة التي 
تعيش العـزة والكرامة واإليمان وحفظها 
الله من أن ينال منها اليهود وأمريكا ومن 

سار يف طريقهم من املنافقني. 
خرج الشـعب اليمني باملاليني يف سيول 
برشية لم تتسـع لها شـوارع وسـاحات 
االحتفـال، ورغم أشـعة الشـمس ورغم 
املاليـني مـن الرشفـاء  توافـد  االزدحـام 
واألحـرار من أبنـاء الشـعب اليمني وهم 
يرّددون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، 
وجـب الشـكر علينا ما دعا للـه داع، أيها 
املبعـوث فينا جئت باألمر املطاع، فسـالم 

الله عىل الشعب اليمني ألف ألف سالم. 

صائُثظا ظسمٌئ صائُثظا ظسمٌئ 
ربَّاظغئ سزغمئ ربَّاظغئ سزغمئ 

خالث السراجغ 

كثريٌ من النـاس كانوا يعتقدون أن السـيَد 
قائَد الثورة معلوماتُه وثقافتُه محصورٌة عىل 
جوانَب معينٍة، وهم أنفسهم من تفاجأوا عند 
سماع السـيد القائد وهو يتحدَُّث عن رضورة 
البنـاء والنمو االقتصـادي والتنمية والنهضة 
واالكتفـاء الذاتي وتحسـني الحالة املعيشـية 

للمجتمع
وتفعيل الجانب التنموي واالقتصادي. 

بالنسـبة يل كنت مدرًكا منـذ بدأ العدوان أن 
ا يف  سـيد الثورة لديه إملـام كبري وواسـع ِجـدٍّ

كثري من األمور. 
اقتصاديٍّا سـمعتُه يف أحـد خطاباته  فمثالً 
ا عن  قبـل العـدوان يقـول كالمـاً مهماً ِجــدٍّ
خـريات اليمـن ورضورة اسـتثمارها وتنمية 
املـوارد ويف خضـم خطابـه قال جملـة أثارت 
انتباهـي ولفتت نظري إىل إملامه واّطالعه عىل 
أدق التفاصيل، وهـذه الجملة هي «ثرواتنا يف 

أحجارنا».
لقـد كان خطابـاً قويـاً ومؤثـراً وكلمـات 
للعـدو  وتسـببت  والكثـري  الكثـري  اختزلـت 
بالرعـب؛ ألَنَّ هـذا الرجـل الحر الـذي يرفض 
التبعية وينشـد االستقالل يدرك جيًِّدا ما الذي 
يوجـد يف األرض الطيبـة (اليمـن) كمـا يدرك 
أهميّـة موقعنـا الجغرايف ويدعو إىل اسـتثمار 
ذلـك بالوجـه األمثـل بمعنـى أن قائَدنا جمع 
بـني «الحريـة واملعرفـة والنزاهـة والوطنية 
واملصداقية واإلخالص»، وهي صفاٌت مزعجة 
ا لتحالف الرش يف حـال اجتمعت يف رجل  ِجــدٍّ
يتبعه ماليـني من البرش الذين يعيشـون عىل 
أغنى وأهم بقعة عىل كوكب األرض (اليمن) يف 
كنف دولة كانت تابعة وخانعة لتحالف الرش، 
وتسـاءل الكثري كيف يمكن ملثل هـذا التحّرر 
ما بعـد ما فعله  واالسـتقالل أن يتم ال ِســيـَّ
أعـداء اليمـن منذ عقـود وهو إفقار الشـعب 
اليمني من خالل منع استثمار ثرواته بالشكل 
املطلوب ليبقى اليمنيني يف حالة عوز واحتياج 
دائم ملحـور الـرش وال يمكن للشـعب اليمني 
االعتماد عىل نفسـه وبالتايل يستحيل أن يأتَي 
اليـوم الذي يقـّررون فيه التخيل عـن التبعية 
وهذا هو املطلوب ليستمر برنامج نهب ثروات 
اليمـن بمعية عمالء وبائعـي الوطن وال تقوم 

لهذا الشعب قائمة. 
شـبَه  كانـت  التحـّرر  مهمـة  أن  ورغـم 
مستحيلة إالَّ أن التيسريَ من الله عز وجل كان 
حـاًرضا يف معركتنا فمن صلحت نواياه صلح 
اً ما  عملـه، وبات العدوان الكونـي اليوم مخريَّ
بـني أن يفقد مصالحه غري املرشوعة يف اليمن 
أَو يسـتمر يف حماقاته فيفقدها ويفقد معها 
ويف  خـاص  بشـكل  السـعوديّة  يف  مصالحـه 

املنطقة بشكل عام. 
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التحعُد الغماظغُئ بالمعلث واآلبار الظفسغئ سطى سثو افطئ 
غتغى خالح التماطغ 

إحيَاُء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
للرسـول األعظـم (اللهم صـلِّ عىل 
محمـد وآل محمد) بحضوره الكبري 
نفسيًة  سيرتك آثاراً  َواملليوني قطعاً 
باألفـكار  املتشـبِّعة  العقـوِل  عـىل 
ـابيـة التي تُصبُّ مسـاعيها يف  الوهَّ
مستنقع اليهود واألمريكان باملوقف 
املخزي واملهني لألفـكار الضالة عن 
الحق والتي سـعت ملحاربة اإلسـالم 

واملسلمني. 
حشـود مليونيـة مثلـت صفعـة 
مفزعـة  ووقفـة  العمـالء  بوجـه 
ومزعزعة لقوى االسـتكبار العاملي، 
وهذا ما يقلـق السياسـات الغربية 
ـــة مـن الركـود  مـن إنعـاش األُمَّ

الديني. 
ألن إحيَاء ذكـرى املولد هو إحيَاُء 
النفوس من الغـزو الفكري، وتأتي 
هـذه التجمعات والحشـود لالعتزاز 
بأنجح قائد يف التاريخ حّول البرشيَة 
من عبـادة األصنام إىل عبادة الواحد 
الديان.  لقد سـعت قوى االستكبار 
العاملي لزراع الخـالف وتمحورت يف 
ــة،  (البـدع والضاللة) ما بـني األُمَّ
وهذه التيـارات التي انترشت يف بالد 
العرب واملسـلمني تم إسـنادها من 
قبل نظام آل سـعود مالياً والتوسع 

واالنتشار يف أوساط األمة. 
بعـد  الدينـي  الغـزو  فشـل  لقـد 
أن ظهـرت املسـريُة القرآنيـة التـي 
أخرجـت أبنـاَء اليمن مـن كواليس 

مظلمـة، ولوالهـا بعـد اللـه لـكان 
مصـريُ أبناء اليمـن يف خانة العمالء 

ولركبنا قاِرَب التطبيع. 
ولكن عناية الله سـبحانه وتعاىل 
بأبنـاء األنصـار وظهـور الحق مع 
أهـل الحق باملسـرية القرآنيـة التي 
أنشـئت يف زمـن الضعـف والهيمنة 
تعليـم  مراكـز  وكان  األمريكيـة 
الدراسات اإلسـالمية العليا بإرشاف 
واألمريكية  اإلرسائيليـة  املخابـرات 

وعىل سـبيل املثال مركز دماج الذي 
كان محطـة انطـالق ونـرش للفكر 
ـابي الذي ظل عقداً من الزمن؛  الوهَّ
ألَنَّ اليهـود يعلمـون بالهزيمـة من 
رسـول الله وممن هز حصون خيرب 
وزلـزل أحفاد القردة من يهود خيرب 
وما سـعوا له من بعد موت رسـول 

الله. 
 ظهر النور بقيادة الشهيد القائد 
السـيد (حسـني بدر الدين الحوثي) 

الذي تكالب عليه عمالء االسـتكبار 
إلطفاء نـور الهدي املحمـدي ولكن 
عنايـة الله باليمن اسـتمر املرشوع 
املجاهـد  السـيد  بقيـادة  اإليمانـي 
(عبدامللك بـدر الديـن الحوثي) بعد 
فلـذات  مـن  جسـيمة  تضحيـات 
أكبادهم ومن دماء أبناء اليمن وعاد 
النـور والحقيقـة اإليمانيـة عمـت 
باليمن بكامله ونحـن اآلن نقتطف 
ثمـرة مـن ثمـار املسـرية القرآنية 

باملولد النبوي الرشيف. 
التحالـف  مـن  فيـه  نحـن  ومـا 
العدوانـي بقيادة أمريـكا وإرسائيل 
وبريطانيـا إال محاربـة اليمنيني يف 
دينهم الذي ظل كابوسـا يراود قوى 

االستكبار وعمالئها. 
ْن أنفسُكْم   (َلَقْد َجاَءُكْم َرُسـوٌل مِّ
َعِزيٌز َعَليِْه َمـا َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكم 
ِباْلُمْؤِمِنـنَي َرُءوٌف رَِّحيٌم) صدق الله 

العظيم. 

طتمث سطى العادي 

ال يخفـى دوُر أمريـكا بالدفـع بالعديـد 
من املخدوعني اليمنيـني والعرب ليتصدروا 
مسـئولية ُكــّل جرائـم الخبـث األمريكي 
ضد ُكـّل الشـعوب التي وقفـت يف مواجهة 
مرشوع االسـتكبار العاملي يف املنطقة وهذا 
بَسـبِب ضعف.   (الَِّذيـَن آََمنُـوا يَُقاِتلُوَن ِيف 
َسـِبيِل اللِه َوالَِّذيَن َكَفُروا يَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل 
ـيَْطاِن إِنَّ َكيَْد  الطَّاُغـوِت َفَقاِتلُوا أولياء الشَّ
ـيَْطاِن َكاَن َضِعيًفا) من سورة النساء-  الشَّ

آية (76). 
فبعد ُكـّل هزيمة ألدوات العدوان تسـعى 
أمريـكا لنسـج ببيـت العنكبـوت بالدفـع 
بأدواتها إىل فوهة املواجهة ملدة سبعة أعوام 
ال تزال معزوفة دعم عودة «الرشعية» التي 
لألسـف أصبحـت ال تتعـدى مهمتها كدور 

نعال ألقدام اإلدارة األمريكية. 
شيطانية  منهجية  والتخفي»  «الضعف» 
وهـذا ما عملـت عليه أمريكا خالل سـبعة 
أعوام وال زالت تقتل الشعب اليمني كتطويع 
منطقـة جنوب اليمن للمـرشوع األمريكي 
الـذي سـبب أكـرب كارثـة إنسـانيه تمثـل 
الفشـل الذريع للجانب األمني واالجتماعي 
والسيايس واالقتصادي عىل مستوى العالم 
خلف قناع ما يسمى بعودة الرشعة وأحياناً 
خلـف قـرارات دوليـة عـرب شـحن اإلدارة 

األممية بالدفع املسـبق للوصول إىل قرارات 
أممية وفق هندسـة أمريكية تحت سـقف 

مجلس القلق الدويل. 
منهجيـة التخفـي ثـم التخـيل منهجية 
تسري عليها اإلدارة األمريكية اليوم لتحريك 
ورقة العبث بسـالمة أمن املمرات البحرية 
بتوظيـف عـدد مـن املخدوعـني الهاربـني 
بالتوقيـع عـىل مذكـرة طالبوا فيهـا بفك 
ارتبـاط اتّفاق سـتوكهولم الـدويل من قبل 
عدد من املرتِزقة من كانوا يف مجلس النواب 

سابًقا. 
للشـعب  املتميـز  املوقـف  وحـدة  لكـن 
اليمني رسالة تمتزج بحكمة العرف وشدة 

البأس اليماني وكلمة السـيد القائد رسالة 
تخاطـب فيـه جمـع املرجعيـات الدوليـة 
فللسيد القائد رسـائل التبشري والتحذير يف 
كلمتـه التي حملت رسـائل مفككة الرموز 
ناصعـة البيـاض كاملـة املحتـوى ببالغة 
ميرسة لـكل ذي لب، ال تحتـاج إليضاحات 
إعالميـه إلظهار ما بني السـطور ُخُصوصاً 
ــة  العبث بكل مقدسات ورموز تخص األُمَّ

اإلسالمية. 
اجتمـاع الشـعب اليمني يف ذكـرى مولد 
الرحمة املهداة بداية عظيمة لتتويج وحدة 
ــة املحمدية، فقـوة التوحد واالجتماع  األُمَّ
ـة  اليماني تعرب عن املسـتقبل الواعـد لألُمَّ

املحمدية وتعترب بشـارة بـارزة لعوده ُكـّل 
الشعوب العربية واإلسالمية العودة الجادة 
وأََسـاس  اإليَمانيـة  ة  الُهــِويـَّ مربـع  إىل 

الكرامة اإلسالمية.. 
يف معركـة اليـوم، أبناء الجيـش جنباً إىل 
جنـب مـع الشـعب اليمنـي عازمـون عىل 
تحرير ُكـّل شـرب يف جغرافيا البلدة الطيبة، 
فمـا حرارة اشـتعال معركة الرشق سـوى 
غيض مـن فيـض ُخُصوصاً عىل مشـارف 
مدينة مأرب التي تحتضن أكرب املعسـكرات 
لتفريـخ اإلرهـاب األمريكي عىل مسـتوى 

املنطقة. 
انتصـار معركـة اليـوم يرتجـم تَحـّرك 
الشـعب والقائـد وفـق منهجيـة الرحمـة 
املحمدية كالرأس من الجسـد ووفق قاعدة 
قـوة اإليَمان وعزيمة الصـرب وصدق القول 
وعشـق العمل يف ميـدان (َوَقاِتلُوا ِيف َسـِبيِل 
اللِه الَِّذيـَن يَُقاِتلُونَُكْم َوَال تَْعتَـُدوا إِنَّ اللَه َال 

يُِحبُّ اْلـُمْعتَِديَن) سورة البقرة (190). 
يف ذكـرى مولد رسـولك يا اللـُه حرضت 
حشـوُد يمـن اإليَمـان والحكمـة املليونية 
ملبني بالعهد لله ولرسـوله وألوليائه ولَعَلِم 
الهـدى السـيد عبدامللـك الحوثـي -حفظه 
الله- وهذا ما أفقـد أدوات العدوان توازنهم 
عـىل كافـة الجبهـات التي تحكيهـا هزائم 
تلـو الهزائم لعصبـة دول التحالف الصهيو 

أمريكي والسعو إماراتي.

أبظاء الغمظ اتاحثوا تعل رجعل اهللا ورأس الحغطان 
غتحثون السالط سطى أبظاء الغمظ
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الةعاُب الحاشغ لمظ سارض اقتافاَل بمعلث الظئغ العادي

ـاب جغش غتغى التثي   سئثالععَّ

الكثري من اإلخوة الذين يعارضوننا سياسيٍّا 
يميلون لنـرش الِعداء باحتفائنـا بذكرى مولد 
رسـول الله للبرشية جمعاء، وهذا ما نرُفُضه 
التفرقـة  زرع  ويحاولـون  وتفصيـالً  جملـًة 
والشـتات بني أبنـاء الوطن الواحـد أوالً وبني 
ــة اإلسـالمية ثانيـاً، وهذا إنما يدل  أبناء األُمَّ

عىل انحرافهم عن دين الحق. 
 كلمتهـم املشـهورة أن النبـي عليه الصالة 
والسـالم، لم يحتفل بيوم مولـده وأن آل بيته 

آنذاك لم يحتفلوا بيوم مولده. 
سـيكون الـرد الشـايف والـكايف لـكل هؤالء 
املشـككني يف صحة احتفالنـا بمولده العظيم 

هـو أن يف تلـك األيّـام لـم يكن هنـاك نهضة 
إعالميـة ووصول للمعلومة والحدث إىل جميع 
أرجـاء العالـم نحـن اآلن باحتفالنـا نعكـس 
للعالم أجمع تمسـكنا بنبينـا محمد ونعكس 
أَيْـضاً صورة حسـنه للمسـلمني بتمسـكهم 

بنبيهم العظيم. 
فعنـد نقل االحتفال عـرب القنوات اإلعالمية 
والفضائيـة كحـدث جلـل يجعـل الكثري من 
الغربيني الذين ال يعرفون شيئاً عن نبينا محمد 
أن يصيبهم الفضول للقراءة والبحث عن هذه 
الشـخصية العظيمـة الذي يحتفل املسـلمني 
بمولده الكريم وملاذا يحتفل به املسـلمني رغم 
مـيض أكثر من 1400 عام عىل وفاته، فعندما 
يعلمون عظمة هذا الشخص وما قام به وعن 

إنسـانيته وأخالقه العظيمة يكون لهم حافزاً 
عىل أن يغوصوا يف أعماق هذا الدين السـموح 

الذي أنزل عىل يدي هذا الرجل العظيم. 
فقـد يكون احتفالنـا هذا دافعـاً ملن يجهل 
شخصية وعظمة النبي محمد وعظمة ما جاء 
به مـن دين الحـق املخلص للبرشيـة جمعاء 
واملنقذ لها من التوحـش وحياة الظالم الظلم 
والتخلـف الذي كانوا يعيشـونها قبـل مولده 

العظيم. 
نحن باحتفالنا نثبت للجميع مدى تمسكنا 
بنبينـا محمد -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم- ومدى تمسكنا بمنهجه وسرينا عىل 

نهجه. 
ونثبـت للعالـم أجمع وملن يفكر باإلسـاءة 

إىل نبينا محمد سـواء عرب رسوماتهم املسيئة 
أَو عـرب نـرش أفكارهـم املسـمومة، أن هناك 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، سـيفدونه 
بدمائهم وأرواحهم وأننا لن ننثني ولن ننحني 
ولن نسمح لهم باإلساءة لنبينا وديننا العظيم. 
نحـن نقـول لهـم: نحن مـا زلنا وسـنظل 
نؤمـن بنبينا محمد وديننا اإلسـالمي العظيم 
اإليَمانيـة  ُهــِويَّتنـا  لطمـس  ومحاوالتكـم 
فشـلت وتـم الدهس عليهـا بأقدام الحشـود 
الكريـم  ونبيـه  اللـه  أنصـار  وإن  املليونيـة، 
يـزدادون تمسـكاً باللـه ونبيه يومـاً بعد يوم 
وحكمـة  َوتََعـاَىل-  اللـه -ُسـبَْحانَـُه  بفضـل 
وشـجاعة قيادتنا الرشيدة ووعي وإيَمان هذا 

الشعب الذي ال يُقهر وال ينحني إالَّ لله. 

أتمث الماعضض 

مـع قـرب نهايـة العام السـابع 
لتحالف العدوان عـىل اليمن ودخول 
الخسـائر  تتـواىل  الثامـن  العـام 
الباغـني  رؤوس  عـىل  والهزائـم 
املعتديـن، ويتجـدد النـرص والعـزة 
للشـعب اليمني كما عهدته شـعوب 

العالم عىل مر التاريخ. 
بـدأ تحالـف العـدوان السـعودّي 
األمريكـي عـىل اليمـن دون سـابق 
بالقصـف  مـربّر  ودون  إنـذار، 
الهسـتريي عىل ُكـّل البنـى التحتية 
اليمنيـني،  ُكــّل  واسـتهدف  للبلـد، 
دون تفريـق وتمييـز بني أحـد، ولم 
يكـن قوت هـذا الشـعب بمنأى من 
االسـتهداف اإلجرامـي الخبيث لهذا 
الحلـف الصهيوني املكون من بعران 
دول الخليج عىل رأسـهم السعوديّة 
واإلمارات، وبهندسة من ثالثي الرش 

أمريكا وبريطانيا وإرسائيل. 
عبدامللـك  القائـد  السـيد  حـذر 
بدرالديـن الحوثـي -حفظـه اللـه- 

من  وتكراراً  النظام السـعودّي ِمراراً 
ارتـكاب املزيد من الجرائـم، وأمهله 
أربعـني يومـاً دون أي رد، فلـم يَزده 
يف  وتمادياً  وعتـواً  وتجرباً  إال غـروراً 
ارتـكاب املزيـد من الجرائـم وتدمري 
ُكــّل مـا يتعلـق بحيـاة اليمنيـني، 
السـعوديّة  سـوأت  وانكشـفت 
ـف الحقُد األمـوي الدفني عىل  وتكشَّ

اإلسـالم واملسـلمني، فلم يكـن أمام 
هـذا الشـعب -شـعب األنصـار- إال 
الدفـاع عـن نفسـه والتصـدي لهذا 
العـدوان الغاشـم بكل مـا أُوتي من 
قوة، متوكالً ومسـتعيناً بالله، وبعد 
سبع سنوات من العدوان تتواىل علينا 
االنتصارات تباعاً، وتتحّرر الكثري من 
املناطـق التي كان قد سـيطر عليها 

تحالف العدوان السعودّي األمريكي، 
وآخرها حتى هذه اللحظة ما حّققه 
الجيـش اليمنـي واللجان الشـعبيّة 
عسـيالن  مديريـات  تحريـر  مـن 
وبيحـان وعـني يف شـبوة، وتحرير 
مديريتـي حريـب والعبديـة وأجزاء 
من مديريتي جبل مـراد والجوبة يف 
مأرب يف عملية «ربيع النرص»، وكل 

ذلك بفضل الله سبحانه وتعاىل، فهو 
وحده املؤيد والنارص واملعني. 

الالفـت يف عملية «ربيـع النرص» 
ما أظهـره اإلعالم الحربـي من دعم 
«اليونيسـيف»  الطفولـة  منظمـة 
 «WFPالعاملـي «الغـذاء  ومنظمـة 
لداعـش  املتحـدة  لألمـم  التابعتـان 
والقاعـدة بالغذاء، بعـد أن رصحت 
وقطـع  بتخفيـض  املتحـدة  األمـم 
املسـاعدات اإلنسانية عن املحتاجني 
يف اليمـن، تحـت مربّر أنهـا ال تصل 
انفضحـت  واليـوم  املحتاجـني،  إىل 
األمم املتحدة وانكشـفت أمام العالم 
وتعـرَّت، وعـرف الجميـع مـن هم 
املحتاجـون الذيـن تقصُدهـم األمم 
املتحدة وهم داعش وتنظيم القاعدة 
واملرتِزقـة والعمالء، أما أحرار اليمن 
وأنصـار النبي األكـرم الذين خرجوا 
الخروج املليوني يف ذكرى مولد النبي 
-صىل الله عليه وآله وسلم- ليسوا يف 
حسـبان األمم املتحدة وال يف حسبان 
مجلس النفاق والعدوان الذي يسمى 

بمجلس األمن الدويل. 

ُظُثر عجغمئ صعى الحر وبجوغ ربغع الظخرُظُثر عجغمئ صعى الحر وبجوغ ربغع الظخر
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تاى افطعات لط غسطمعا طظ اقجاعثاف والعمةغئ  تاى افطعات لط غسطمعا طظ اقجاعثاف والعمةغئ  

اقتاقل غساثي سطى ُترطئ املصربة الغعجفغئ يف الصثس املتاّطئاقتاقل غساثي سطى ُترطئ املصربة الغعجفغئ يف الصثس املتاّطئ

جسث الةربي: ابظ جطمان خّطط قغاغال املطك سئث اهللا ِبُسـطٍّ روجغ!جسث الةربي: ابظ جطمان خّطط قغاغال املطك سئث اهللا ِبُسـطٍّ روجغ!

السعدان: الربعان غسطظ َتـضَّ املةطج السغادي والتضعطئالسعدان: الربعان غسطظ َتـضَّ املةطج السغادي والتضعطئ

 : طاابسات 

تواصُل قـواُت االحتـالل الصهيونـي أعماَل 
تجريف يف املقربة اليوسـفية املالصقة ألسـوار 

البلدة القديمة يف القدس املحتّلة. 
وقال رئيـس لجنة رعاية املقابر اإلسـالمية 
يف القـدس، مصطفـى أبـو زهـرة: إن «قـوات 
االحتـالل رشعـت بأعمـال تجريف مجـّدًدا يف 

املقربة بتعزيزات عسكرية». 
ويف األثنـاء، اعتـدت قـوات االحتـالل عـىل 
املقدسية أم عالء نبابتة، أثناء تواجدها بالقرب 
مـن قرب ابنهـا يف املقـربة اليوسـفية، محاولًة 

منعها من دخول املقربة. 
«نبابتـة» التـي عانقت قرب ابنهـا كي تمنع 
نبشه خالل أعمال التجريف، قالت: «إن مجندة 
إرسائيليـة اعتدت عليهـا بالـرضب، ومنعتها 
من دخول املقربة لحمايـة قرب نجلها، مؤّكـدة 
أن «األموات لم يسـلموا مـن همجية االحتالل 

الغاشم». 
يُذكـر أن بلديـَة االحتالل تنّفـذ أعماَل حفر 
وتجريـف باملقربة منـذ عدة سـنوات، ويف عام 

2014م، منع االحتالل الدفن يف جزئها الشمايل، 
وأقـدم عىل إزالـة عرشين قرباً تعـود إىل جنود 
أردنيني استشـهدوا عـام 1967م، يف ما يُعَرُف 

بمقربة الشهداء ونصب الجندي املجهول. 
وتسـعى سـلطاُت االحتـالل إىل تحويل هذه 
القطعـة إىل حديقة توراتية كجزء من مرشوع 
للمسـتوطنني حـول أسـوار البلـدة القديمة، 

ولتنظيم مسـار للمسـتوطنني والسـياح عىل 
رفات املسلمني املوجودين فيها. 

ويف الحادي عرش من الشهر الجاري، وأثناء 
عمليات حفر قامت بها طواقم بلدية االحتالل 
ظهرت رفات وعظام عرشات الشهداء واملوتى 
املسلمني، وبعد أن هب املقدسيون لرفض هذه 

األعمال، أغلقت رشطة االحتالل املكان. 

 : وضاقت 

قـال املستشـاُر األمني السـعودّي السـابق، 
سعد الجربي: إن ويل العهد السعودّي محمد بن 
سـلمان «مريٌض نفيس، وبال رحمة، وال يتعلم 

من املايض». 
 60» برنامـج  مـع  مقابلـة  ويف  الجـربي، 
دقيقة»، عىل قناة «CBS» اإلخبارية األمريكية، 
ه «يمتلك تسـجيلني ملحمد بن سـلمان  أكـد أنـَّ
يقـول فيهما إنه كان يريد اغتيال امللك عبد الله 
بـن عبد العزيز»، وقال: إن «محمد بن سـلمان 
تحـّدث يف العـام 2014م، مع محمـد بن نايف 
عن اغتيال امللك عبد الله ِبُسـمٍّ حصل عليه من 
روسـيا، واملحاولـة جرى التعامـل معها داخل 

العائلة املالكة». 
وأضـاف: «محمد بـن سـلمان كان يتفاخر 
أمـام ابـن نايف بأنه يسـتطيُع قتـَل امللك عبد 
الله»، ُمشرياً إىل أنَّ «ابن سلمان قال البن نايف: 
بإْمَكانـي قتل امللك عبد الله، تكفيني مصافحٌة 

بسيطة، لقد حصلت عىل ُسمٍّ من روسيا». 
الجـربي ادعـى أن «ابـن سـلمان طلب منه 
لـه  معارضـني  سـعودينّي  أمـراء  اختطـاَف 
يتواجـدون يف أُوُروبا»، وعّلـق: «لكنني رفضُت 
طلبه، ومنذ ذلك الوقت، بدأ يعتمد عىل رجاله». 
وعن ِملف اغتيال الصحايف السـعودّي جمال 

خاشقجي، كشف الجربي أنَّ « رجاَل محمد بن 
سـلمان مجرمون، ويريدون تحقيَق أهدافهم 

بأية طريقة، وال تهمهم االحرتافية». 
العهـد  ويل  الجـربي  اتّهـم  املقابلـة،  ويف 
السـعودّي بالتخطيط الغتياله، قائالً: «تلّقيت 
إنذاراً بعـدِم االقرتاب مـن أي مبنى دبلومايس 
سـعودّي يف كندا، وعدم الذهـاب إىل القنصلية 
أَو السفارة، وعندما سـألت عن السبب، قالوا: 
لقـد قّطعوا الرجل، لقـد قتلوه، وأنت عىل رأس 

القائمة». 

وتابـع الجـربي: «أتوقع اغتيـايل يف يوٍم من 
األيّام، محمد بن سـلمان يخىش من املعلومات 
، ولن يهـدأَ حتى يرانـي ميتاً»،  املوجـودة لـديَّ
وأضاف: «سـّجلت فيديـو يحتـوي الكثريَ من 
األرسار واملعلومات، وسيُعرض يف حال تعرضت 

لالغتيال». 
وطالب الجربي بمسـاعدته يف إطالق رساِح 
ابنَيه «عمر وسـارة»، قائالً: «أناشـُد الشـعَب 
األمريكي واإلدارة األمريكية مساعدتي يف إنقاذ 

هؤالء األطفال واستعادة حياتهم». 
وكان سـعد الجـربي قـد اتهـم ويل العهـد 
السـعودّي، يف دعـوى قضائيـة يف محكمـة يف 
واشـنطن، بأنـه أرسـل «ِفرقـَة اغتيـال» من 
السـعوديّة إىل كنـدا «يف محاولـة لقتلـه»، بعد 
ـام مـن مقتـل اإلعالمي جمال خاشـقجي  أَيـَّ

«عىل يد أفراد من املجموعة نفسها». 
ويبدو أن الجربي كان من املقّرر أن يكشـَف 
أرساراً أكثـَر يف هـذا اللقاء، الذي جـرى بضوٍء 
ما  أخَرض من االسـتخبارات األمريكية، ال ِسـيـَّ
بعد الدعاية املكثّـفة التي سبقته، إالَّ أن الرجَل 
اكتفـى بما قـال؛ نزوالً عند رغبـة األمريكيني، 
عىل األقل يف الوقـت الراهن، كي ال تحرَق ورقَة 
ابن سـلمان بالكامل، فهـم يتوقعون الحصول 
منه عىل تنازالت كـربى، ويف مقدمتها التطبيع 

الكامل مع الكيان الصهيوني. 

 : وضاقت 

السـيادة  مجلـس  رئيـُس  أعلـن 
الربهـان،  الفتـاح  عبـد  السـوداني 
أمـس االثنـني، َحـلَّ املجلس السـيادي 
حالـة  إعالنـه  جانـب  إىل  والحكومـة، 

الطوارئ يف البالد. 
وقال الربهاُن يف بياٍن له: إّن «الجيَش 
سـيواصُل االنتقـاَل الديمقراطيَّ لحني 
مدنيـة  حكومـة  إىل  السـلطة  تسـليم 
إىل أّن هنـاك «حاجة  منتخبـة»، الفتـاً 
للجيـش لحمايـة أمـن وسـالمة البالد 
وفقاً ملا ينُصُّ عليه اإلعالن الدستوري». 
«الحكومـة  أن  الربهـان  َوأََضــاَف 

املتوازنـة تحّولـت إىل رصاع بني أطراف 
االنتقال»، مؤّكـداً «االلتزام باالتّفاقات 

عة»، كما أعلـن عن َحـّل  الدوليـة املوقَّ
مجلس السـيادة والحكومـة، داعياً إىل 

إجراء انتخابات يف يوليو 2023م. 
كذلك أعلنت وزارة اإلعالم السودانية 

أّن «مـا حـدث يف السـودان اليـوم هو 
األركان»،  متكامـل  عسـكري  انقـالب 
داعيـة الجماهـري إىل «قطـع الطريـق 
عـىل التَحّرك العسـكري حتى إسـقاط 
املحاولة االنقالبيـة»، ومطالبًة بإطالق 

رساح املعتقلني. 
واعتقلـت قوة عسـكرية سـودانية 
أغلـب أعضـاء الحكومـة واملدنيـني يف 
مجلس السـيادة، وعىل رأسـهم رئيس 
الحكومـة عبـد اللـه حمـدوك، وخرج 
رافضـٍة  تظاُهـرات  يف  السـودانيون 
لالنقالب تلبيـة لدعوة تجمـع املهنيني 
السـودانيني، وأثار هذا االنقـالُب ردوَد 

أفعاٍل محليًة وإقليميًة ودولية. 

جعرغا: اساثاٌء خعغعظغ جثغث 
وظآّضـث صثرَتظا سطى الرد

 : وضاقت 
أّكــدت سـوريا تعرَُّضهـا لعـدواٍن صهيوني جديد اسـتهدف 
املنطقة الجنوبية للبالد، معتربًة أنَّ ذلك يأتي يف إطار عدوان كيان 

العدّو املتكّرر عىل حرمة وسيادة األرايض السورية. 
وأَشاَرت وزارة الخارجية السورية إىل أنَّ «هذا العدوان الغاشم 
يأتي بعد إتمام املصالحات يف محافظة درعا وعودة األمن واألمان 
لها وبسـط سـلطة الدولة يف محاولة يائسـة من كيان االحتالل 
اإلرسائيـيل لدعـم أدواتـه وعمالئـه مـن املجموعـات اإلرهابيـة 

املنهزمة». 
وشّددت الخارجية عىل حقَّ سوريا وقدرتها عىل الرد عىل هذه 

االعتداءات، ولجم النزعة العدوانية لسلطات االحتالل. 

الاطئغع السسعدّي طع السثّو 
الخعغعظغ يف ازدغاد ُطسامّر

 : وضاقت 
َهــا هي مجـّدًدا تُثِبُت السـعوديُّة أنها كاذبـة، ادِّعاءاتها نَبْذَ 
التطبيع ال تليُق بهـا، بينما يف األصل هي من تّرشع العالقات مع 

االحتالل دون الحاجة إىل توقيع اتّفاق رسمي. 
إىل جانـب الدخول املتكـّرر للصهاينـة إىل أرايض اململكة تحت 
عناويـَن مختلفة، تـارًة رياضية وتارة اقتصاديـة وتارة ثقافية، 
أعلنت هيئة البث اإلرسائيلية «كان» عن توّجـه «أول رحلة جوية 
مبارشة مـن الرياض إىل مطار بن غوريـون» يف األرايض املحتّلة، 

هبطت مساء أمس االثنني،. 
وقالت صحيفة «جريوزاليم بوسـت» الصهيونية: إن «الرحلة 
سـتنفذها طائـرة (737 VIP (A6-AIN) التابعة لرشكة رويال 

جيت اإلماراتية دون ذكر أية تفاصيل إضافية عن املوضوع». 
وتأتـي هذه الخطوة السـعوديّة ضمن سلسـلة خطوات تُنذر 

بتطبيع قريب بني النظام السعودّي والكيان الصهيوني. 

لئظان: اجاثساء جمري جسةع 
لعزارة الثشاع لقجاماع إىل إشاداته

 : وضاقت 
أبلغـت مديريـُة املخابـرات يف الجيـش اللبنانـي، رئيَس حزب 
القوات اللبنانية، سـمري جعجع، بطلب اسـتدعاء لالستماع إليه 
يف أحـداث مجـزرة الطيونة، َوذلك يـوم األربعاء القادم السـاعة 

التاسعة صباحاً يف وزارة الدفاع يف الريزة. 
وتبّلغ رئيُس حزب «القوات اللبنانيّة»، سمري جعجع، من قبل 
مخابـرات الجيش، دعـوة للحضور أمام مفـّوض الحكومة لدى 
املحكمة العسـكرية، القايض فادي عقيقي، لالستماع إليه بشأن 

أحداث الطيونة، وقد لُِصقت ورقة الدعوة عىل باب معراب. 
والخميـس املـايض، كشـفت مصـادُر مطلعـٌة أن املحكمـة 
العسكرية اللبنانية ستطلب إفادَة رئيس حزب «القوات للبنانية» 
سـمري جعجع، يف أعمـال العنف التي اندلعت األسـبوع املايض يف 

بريوت. 
وقالت املصـادر: «مفوُِّض الحكومة لدى املحكمة العسـكرية 
القـايض فـادي عقيقي، قـد أعطى إشـارًة باالسـتماع إىل إفادة 
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سـمري جعجـع يف ملف الطيونة، 
وذلك عىل خلفية االعرتافات التي أدىل بها املوقوفون يف هذا امللف، 
وتقيض إشـارة القـايض عقيقي باالسـتماع إىل جعجع أمامه يف 

املحكمة العسكرية». 
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ضطمئ أخغرة

الغماظغعن باملعلث.. عغئُئ 
ُد الرجائض التحعد وتسثُّ

جظث الخغادي

املشـهد  أصـداُء  تـزاُل  ال 
اليمني يف ذكرى املولد النبوي 
واآلثـار،  بالدالئـل  حافلـًة 
احتفـى  الـذي  فاملوقـُف 
بـه أحفـاُد األنصـار بمولـد 
نبيهـم محمـد صلـوات الله 
عليـه َوآلـه، كان اسـتثنائيٍّا 
وَعظيماً، ال يمكن أن تحتويَه 
مفرداٌت أَو يختزَله توصيٌف، 
لقـد كان بعثاً يمانيٍّا من بني 
ُركاِم الحـرب َوإعـادة إحيَـاء 
للحقيقة الغائبة َواملفاهيم املغلوطة لدى أعداء الشـعب 

اليمني َوخياراته. 
ويف خـروِج الشـعب اليمنـي باملاليـني إىل السـاحات 
التـي امتألت عـن آخرها َوبـدت ضيِّقًة رغم اتسـاعها، 
وتحديداً بهذه املناسبة، ثمة رسائُل متعددٌة َومتشعبٌة يف 
أشكالها َومقاصدها، يصُعُب عىل الكاتِب احتواُء وحُرص 
عناوينهـا وآثاُرهـا َودالئلهـا الجامعـة والكاملـة، عىل 
املستوى الديني َوالسيايس َوالثقايف َواالجتماعي، وكذلك 
عىل املسـتوى الجبهـوي َواملعنـوي املرتبـط باملواجهة 
لقـوى العدوان، وكذلك معطيـات الحرب التي تخوُضها 
اليمن ضد أكرب تحالف عسـكري وإعالمـي َواقتصادي 

يمكن تجنيُده وتحشيُده يف الحروب املعارصة. 
لقـد انترص الشـعُب اليمنـي لله والرسـول وللتاريخ 
والُهــِويَّة، َوأرعب أعداَءه بذلك الخروج املهيب واملنتِظم 
والحضاري بعد سـبع سنوات من االستهداف، كما قَلَب 
الطاولَة عىل رؤوسهم، َوأحرق أوراقهم الزائفة، داحضاً 
بالصـوت والصـورة ُكــلَّ أكاذيبهم التـي حرصت عىل 
تصوير الحرب التي يشـنونها عىل اليمـن بكونها تحَت 
غطاء شـعبي، وبأنهـم يواجهون مليشـيا قليلة العدد، 
وها هـو الشـعُب الذي يفـرتون عليـه بكافـِة أطيافه 
ومناطقه حاٌرض يف السـاحات، يف املوقف املناِهض لهم 
الرافض لعدوانهم، متمسـكاً بخيـارات قيادته الثورية، 
ومنحـازاً إىل جانِب جيِشـه ولجانه الشـعبيّة، رافداً لها 

بالدعم البرشي واملايل واملعنوي. 
ت قناعـاُت الـرأي العام  وبذلـك الخـروج املهيـب، تغـريَّ
ـَف لهم  اإلقليمـي والدويل حيـاَل املعركة وعنارصها، َوتكشَّ
تضاُؤُل حجم الواقفني يف َصفِّ قوى العدوان والعمالة، َوهذا 
بدوره كشـف أسـباَب َودوافع الصمود اليماني رغم املزاعم 
التي ظل يسوُِّقها العدوان ومرتِزقته عن حجمنا َوحجمهم. 
َومن حشـود املولد النبوي َوخطـاب القائد يف الجمع، 
ـَة بشـائُر ملموسـٌة يَُصدُِّرهـا املشـهُد الحـاُرض إىل  ثَمَّ
املستقبل كعناويَن ال تقبُل التشكيَك وال االحتماالِت، بأن 
الحسَم بات قراراً نافذاً، والنرص حتمي، َوالصبح قريب. 

الحرسغئ التصغصغئ تص تخري غصرعا الحسإ الحرسغئ التصغصغئ تص تخري غصرعا الحسإ 
طظغر الحاطغ

أنصـع  يف  التاريـُخ  سـيخلُِّدها  تاريخيـٍة  مشـاهَد  يف 
صفحاتـه، ظهـرت فرحـُة الكثري مـن مواطنـي وأهايل 
املديريـات التـي طّهرهـا مؤّخـراً أبطاُل قواتنا املسـلحة 
واللجان الشـعبيّة بفضل الله من رجـس الغزاة ومرتِزقة 
العـدوان بمحافظتي شـبوة ومأرب بعمليـة ربيع النرص 
بون بحفاوٍة كبريٍة وسعادٍة غاِمرٍة بإخوانهم من  وهم يرحِّ
أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة لحظاِت دخولهم مراكَز 

تلك املديريات. 
ولعل املتأمل ألجواء تلك املشاهد يجد نفَسه أمام العديد 
نتها، ومن  من الحقائق األكيدة واألمور العظيمة التي تضمَّ

أهمها ما ييل:- 
1ــ أن املشـاهَد أظهرت خالَف ما يفـرتض أن يكون عليه الحال يف 
تلك املديريات، وأولها احتشاُد املواطنني يف الشوارع يف وقت يفرتض أن 

تكون خاليًة منهم؛ كونها مرسَح عمليات حربية. 
2ـــ كان املواطنون يف تلك املديريات يف الشـوارع وكأنهم منتظرون 

الستقبال ضيوف وليس قوات مسلحة. 
3ــ كان املواطنون يف حالة اسـتثنائية من الفرح والسـعادة بعكس 

الحال الذي يفرتض أن يكونوا عليه يف خوف ورعب داخل بيوتهم.
4ــ ترحيبُهم الحار بأبطال القوات املسـلحة واحتفاؤهم بهم كما لو 

كانوا أبناَءهم وإخوانهم العائدين من ساحات املعارك وليسوا فيها.
وهـذه الحقائق الجلية التي تخالـف املنطق فعالً إنما تعكس حقائق 

أكرب وأعظم منها ذاتها أهمها:
- أن احتشـاَدهم يؤّكـد مسـتوى وعيهم العايل وإدراكهم العميل بأن 
القادمـني هو جيُشـهم الوطنـي املدافع عنهم وعن وطنهـم والذائد عن 

حرماتهـم وأعراضهم، وليس مليشـيات حوثية إرهابيـة -كما يصفها 
تحالـف العدوان لهم طيلة سـبع سـنوات-، ما يعني فشـَل ترسـانته 

اإلعالمية يف تضليلهم وخداعهم. 
- ترحيب املواطنني واحتفاؤهم هو ترحيٌب بجيشـهم 
الحقيقي وهو أَيْـضاً ترحيـب واحتفاء بقيادته الرشعية 
والوطنيـة وإقرار بها أمام العالم، فالشـعب هو صاحب 
الحق يف تحديد السـلطة الرشعية عليه وعىل وطنه وليس 
ألحد غريه كائناً من كان، وهو من يضفي رشعية السلطة 
وال قـوى االسـتكبار وال مجلس األمـن وال العالم بأرسه، 
وهـو يعي جيًِّدا أن السـلطَة الرشعية عليـه هي الرشعية 
التي تتوىل الدفاَع عنه وعن أرضه ال التي تستجلُب الغزاة 
واملحتّلـني، وهـي الرشعيـة التي تذود عن مالـه وِعرضه 
وثرواته، ال الرشعية التي سـلبت مالـه وانتهكت أعراضه 
واسـتحوذت عىل ثرواته، ويعـي أَيْـضاً أن الرشعية هـي التي توفر له 
األمن واألماَن وتُرِيس السـكينَة والطمأنينة ال تلك التي سلبته مليشياتها 
أمنَه وأمانَه وحريته واسـتقراَره، ويعلُم جيًِّدا أن الرشعية الحقيقية هي 
ة والعامة، وتسـعى لتخفيف  ُر الخدمات وترعى حقوَقه الَخاصَّ التي توفِّ
معاناته وتبني االقتصاد وليست تلك التي حرمته من حقوقه وزادت من 

أمله وعذابه وهدمت اقتصاده ودّمـرت ُعملتَه. 
إن تلك املشـاهد تمثل رسـالًة من ُكـّل إخواننا يف املحافظات املحتّلة 
لتحالُـِف العـدوان وملجلس األمن ولألمم املتحدة مفاُدها هذا جيُشـنا ال 
مليشـياتكم، وقيادتُه سـلطتُنا الرشعية ال عمالءكـم الخونة القابعني يف 
فنادق األعـداء، وهو ما يجب عىل العدوان بدولـه ومرتِزقته أن يفهموه 
ويبنـوا عليه مصريَهم املحتـوَم وخروَجهم اإلجباري مـن ُكـّل األرايض 
اليمنيـة، فال حاضنَة للغزاة وال ألدواتهم بني أوسـاط الشـعب اليمني، 
وال قبوَل بتواجدهم وال لبقائهم بني أوسـاط ُكــّل مواطني املحافظات 

املحتّلة، وستكّرر تلك املشاهد يف ُكـّل املناطق باملحافظات املحتّلة. 


