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استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة 1515 مواطنًا باعتداءات أمريكية سعودية على املدنيني بصعدة وشبوة مواطنًا باعتداءات أمريكية سعودية على املدنيني بصعدة وشبوة
للعدوان للتصدي  والتوجه  العام  الصلح  تعلن  بشبوة  احملررة  املديريات  قبائل 



تفاسض حسئغ ضئغر واجائحار المجارسغظ لتزر اجاغراد الئرتصال الثارجغ:
خئراء غطالئعن بثطعات طمابطئ تةاه طتاخغض طساعردة تجرع الغمظ طبغقتعاخئراء غطالئعن بثطعات طمابطئ تةاه طتاخغض طساعردة تجرع الغمظ طبغقتعا

اللجنة الوطنية حتمل اتمع الدويل مسؤولية 
إعدام 10 أسرى رميًا بالرصاص يف الساحل الغريب:

إعدام األسرى فضيحة ألمريكاإعدام األسرى فضيحة ألمريكا



معاجلات طارئة يف احلديدةمعاجلات طارئة يف احلديدة
4040 ألف سلة غذائية للمواطنني وطمأنة النازحني بالعودة إىل مساكنهم ألف سلة غذائية للمواطنني وطمأنة النازحني بالعودة إىل مساكنهم

مطابخ خريية وخميمات طبية عاجلة وعيادات متنقلة وصيانة خطوط املياه والكهرباءمطابخ خريية وخميمات طبية عاجلة وعيادات متنقلة وصيانة خطوط املياه والكهرباء
تأثيث وتشغيل مدارس بها املرتزقة ومعاجلة التعامل بالعملة الرمسيةتأثيث وتشغيل مدارس بها املرتزقة ومعاجلة التعامل بالعملة الرمسية

منهجية تكررت لدى دول التحالف منهجية تكررت لدى دول التحالف 
وأدواا منذ بداية عدوام تعري وأدواا منذ بداية عدوام تعري 

داعميهم ومشغليهمداعميهم ومشغليهم

صور أرشيفية
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شغ جرغمئ تآّضـث وتحغئ وإجرام السثوان ورساته وأدواته

 : خظساء
جـّدد مرتِزقُة العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
إثبـاَت إجرامهـم وتجرُِّدهـم من ُكــلِّ القيـم واملبادئ 
واألخـالق الحربية، بتكرار جرائـم اإلعدام بحق األرسى 

من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة. 
وأوضحـت اللجنـة الوطنية لشـؤون األرسى، أمس 
األحد، أن مرتِزقة العدوان يف الساحل الغربي أقدموا، يوم 
أمس، عىل إعدام ١٠ من أرسى الجيش واللجان الشعبيّة 
رمياً بالرصاص، «يف ترصف همجي وعدواني يتناىف مع 

أبسط الحقوق واألخالق والقيم الدينية واإلنسانية». 
ويف بيان اإلدانة الصادر عنها، أّكـدت اللجنة الوطنية 

لشـؤون األرسى أن الجريمـَة دليل إضايف عىل وحشـية 
وإجـرام هؤالء املرتِزقة، كما أنهـا تمثل فضيحة مدّوية 
لكل داعميهم ومشـغليهم من األمريكيني والسـعودينّي 

واإلماراتيني. 
وأضافـت يف البيان «أن تكـرار هذه الجرائم دليل عىل 
أنهـا منهجيـة تتخذهـا دول التحالـف ومرتِزقتها منذ 
بدايـة العـدوان لالنتقام مـن ُكـّل من يتَحـّرك ملواجهة 

احتاللهم وإجرامهم». 
وحّملـت اللجنـة الوطنيـة لشـؤون األرسى، قيـادة 
املرتِزقة يف السـاحل الغربي والـدول الداعمة لهم كامل 
املسـؤولية القانونيـة واألخالقيـة إزاء هـذه الجريمـة 

الوحشية. 

َواألمـَم  األممـي  املبعـوَث  ودعـت 
املتحدة واملنظماِت التابعَة لها يف اليمن 
إىل إدانة هذه الجريمـة والتَحّرك الجاد 
والفاعل ملالحقة مرتكبيها ملحاكمتهم 
واتِّخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لحمايـة 

جميع األرسى وحفظ حقوقهم. 
كما دعـت ُكـّل القوى السياسـية 
واملنظمـات املحليـة وجميـع القبائل 
اليمنيـة األبية إىل إدانة هـذه الجريمة 
النكراء وفضح مرتكبيها ومالحقتهم 
بكل الوسـائل حتـى ينالـوا جزاءهم 

الرادع. 

طرتجصئ السثوان يف الساتض الشربغ 
غسثطعن 10 أجرى رطغًا بالرخاص

طخفعشئ طسالةات تضعطغئ ذارئئ لطمظاذص املتّررة بالتثغثة
 : التثغثة

تبـذُُل حكومُة اإلنقـاذ الوطنـي بصنعاَء 
ُجُهـوداً كبـريًة لتطبيـع الحيـاة يف املناطـق 
املحـّررة بمحافظـة الحديـدة غرِبـي البالد، 

بالتعاون مع السلطة املحلية بالحديدة. 
لشـؤون  الـوزراء  رئيـس  نائـُب  وعقـد 
الخدمات، الدكتور حسني مقبويل، يوم أمس، 
اجتماعـاً ملناقشـِة مصفوفة خطـة التدخل 
الطارئ ملعالجة األوضاع يف املناطق املترضرة 
بالحديدة ومنهـا (كيلو١٦، الجـاح، التحيتا 
والدريهمـي) جراء التدمـري املمنهج من قبل 
قوى العدوان األمريكي السعودّي ومرتِزقته. 
وضـم االجتمـاع وزراء األشـغال العامة 
املهندس غالب مطلق، والصحة الدكتور طه 
املتوكل، وامليـاه والبيئة املهندس عبد الرقيب 
الرشمانـي، والنقـل عامـر املرانـي، وأمـني 
عام املجلس األعىل للشـؤون اإلنسـانية عبد 
املحسـن طاووس، ومحافظ الحديدة محمد 
عيـاش قحيـم، ونائـب وزير الكهربـاء عبد 

الغني املداني. 
القائـم  الوضـع  املجتمعـون  وناقـش 
االحتياجـات  وأبـرز  املتـرضرة  املناطـق  يف 
والتدخـالت التـي تتضمنهـا املصفوفة عىل 
ثالثة مسـارات (خدميـة، اقتصادية تنموية 

وتكافلية إغاثية). 
وأّكــد نائـب رئيس الـوزراء عـىل أهميّة 
تلبية االحتياجات الرضورية لسكان املناطق 
املتـرضرة التي شـهدت نـزوح اآلالف جراء 
تعرضهـا للقصـف والتدمري طال املشـاريع 
الخدميـة والتنمويـة مـن خـالل مصفوفة 

طارئة تضمن إصالح ما تم تدمريه. 
وأقـر االجتمـاع التدخل يف إطـار التكافل 
االجتماعـي مـن خـالل اإلرساع يف توفري٤٠ 
ألف سلة غذائية نقدية للمواطنني يف مختلف 

املناطق املترضرة. 
وأّكــد املجتمعون عىل مـا جاء يف الخطة 

إىل  بعودتهـم  املواطنـني  طمأنـة  بشـأن 
مسـاكنهم التي نزحـوا منها وإنـزال قوافل 
إرشـادية ثقافيـة واجتماعيـة إىل املناطـق 
املترضرة، وتوفري الوقود املناسـب من مادة 
بصـورة  امليـاه  مشـاريع  لتشـغيل  الديـزل 

عاجلة. 

مخيمـات  بإقامـة  املجتمعـوَن  وأوىص 
طبيـة عاجلـة وعيـادات متنقلـة وتوزيـع 
األدويـة الالزمة مـن وزارة الصحـة العامة 
والسـكان، كما أقر االجتماع التدخل الطارئ 
يف الجانـب الخدمي وفقاً ملا جاء يف مصفوفة 
خطـة الطوارئ، بإزالة الحواجز واألتربة من 
الطـرق يف مداخل وشـوارع مدينـة الحديدة 
وترميم مداخـل املدينة وكيلو ١٦، إضافة إىل 
رفـع املخلفات الصلبـة من مدينـة التحيتا، 
وإقامـة ثالثـة مطابـخ خرييـة يف التحيتا، 
والجاح، والطائـف والنخيلة لتوزيع الطعام 

عىل الفقراء. 
وشّدد االجتماع عىل رضورة إيالء الجانب 
الخدمـي أولوية بـاإلرساع يف صيانة خطوط 
نقـل امليـاه يف املناطـق املترضرة بالتنسـيق 
مـع املعنيني، وكـذا صيانة شـبكة الكهرباء 
بمنطقـة كيلـو ٧ ومـا جاورهـا، وخطوط 
وألياف االتصاالت وتأثيث وتشـغيل املدارس 
التـي تم نهبها مـن قبل مرتِزقـة العدوان يف 
مناطـق التحيتـا والطائف والنخيلـة وكيلو 

 .١٦
تضمنتـه  مـا  املجتمعـون،  أقـر  كمـا 
حـول  االقتصـادي  الجانـب  يف  املصفوفـة 
معالجة وضـع التعامـل بالُعملة الرسـمية 
وإلغـاء املزورة حسـب الخطـة املعتمدة من 

اللجنة االقتصادية العليا. 

تعشغر40 ألش جــطئ غثائغــئ ظصثغئ لطمعاذظغــظ وذمأظئ الظازتغظ بالسعدة إلى طســاضظعط
التثغــثة طثغظــئ  وحــعارع  طثاخــض  شــغ  الطــرق  طــظ  وافتربــئ  التعاجــج  إزالــئ 
إصاطئ طثغمات ذئغئ ساجطئ وسغادات طاظصطئ وخغاظئ خطعط ظصض المغاه وحــئضئ الضعرباء
تأبغث وتحــشغض المثارس الاــغ ظعئعا المرتجصئ وطسالةئ وضع الاساطض بالسمطئ الرجــمغئ

ضئط ضمغئ ضئرية طظ 
الثخائر واملصثوشات يف 

طثغرغئ جئض طراد بمأرب
 : طأرب 

ضبطـت األجهزُة األمنيـُة بمحافظة مأرب، يـوم أمس، كميًة 
كبريًة من الذخائر واملقذوفات يف أحد املنازل بمديرية جبل مراد. 

وأوضـح مصدر أمنـي أن الذخائر واألعرية الناريـة والقذائف 
التـي تم ضبطها، كان مرتِزقـة العدوان قد خبأوها يف أحد املنازل 
بمديريـة جبل مراد قبل دحرهـم من املديرية، ُمشـرياً إىل أن من 
ضمن املضبوطـات قذائف هـاون وصناديق ذخـرية الجي ثري، 
وذخرية عيار ٥٠.  وأشـاد املصدر بتعـاون املواطنني مع األجهزة 
األمنية يف كشـف مخابئ ومخازن األسلحة التي أخفاها العدوان 

يف املديرية، وإحباط تهريبها.

وزغر الثارجغئ غةثد املطالئئ بإسادة شاح ططار خظساء الثولغ ورشع التخار سظ طغظاء التثغثة
 : خظساء 

طالب وزيُر الخارجية، هشام رشف، 
األمَم املتحدة باتِّخاذ خطوات إنسـانية 
عاجلة؛ ملساعدِة النازحني يف العديد من 
ًة مع حلول فصل الشتاء  املناطق، َخاصَّ

وزيادة أعداد النازحني. 
وجّدد الوزير رشف خالل لقائه، يوم 
أمس، منسـَق األمـم املتحدة للشـؤون 
جريسـيل،  ديفيـد  وليـام  اإلنسـانية، 
املطاَلبـَة بإعـادة فتـح مطـار صنعاء 
الـدويل أمام الرحالت التجاريـة املدنيّة، 
وعـدم عرقلة دخـول السـفن املحّملة 
باملشـتقات النفطية، واستمرار دخول 

الغـاز املنزيل إىل مينـاء الحديدة، معتربًا 
ورضوريـة  أََساسـية  خطـوات  ذلـك 
وكافـة  املتحـدة  لألمـم  ستسـهل 
منظماتهـا تقديم الدعم واملسـاعدات، 
وتنفيـذ خططها وبرامجهـا للتخفيف 
من املعاناة اإلنسـانية واملعيشـية التي 
يكابدها أبناء اليمن؛ بَسـبِب اسـتمرار 

العدوان والحصار. 
من جانبه، أّكـد منسق األمم املتحدة 
أن  اليمـن  لـدى  اإلنسـانية  للشـؤون 
الوضع اإلنسـاني يف اليمن يمثل أولويًة 
عىل رأس أجندة عمل املنظمات وبرامج 
ووكاالت األمـم املتحـدة يف اليمن للعام 

املقبل ٢٠٢٢م. 

خقل لصائه طظسص افطط الماتثة لطحآون اإلظساظغئ
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ئ   : طاابسئ َخاخَّ
ًدا ملواجهـِة الضغوط  عـاد البيُت األبيـُض مجـدَّ
واالنتقـادات الحقوقيـة والترشيعيـة التـي حاول 
ِف عن «وقف  التهـرَُّب منهـا من خالل اإلعالن املزيـَّ
انكشـف  والـذي  للسـعوديّة»،  العسـكري  الدعـم 
زيُفه بشـكل واضـح مـع إقـرار وازارة الخارجية 
األمريكية مؤّخراً صفقة أسلحة كربى مع الرياض، 
َحيـُث تؤّكـد هذه الصفقة بشـكل قاطـع أن ُكـّل 
ترصيحات ودعايات إدارة بايدن حول إنهاء الحرب 

عىل اليمن، لم يكن لها أي أََساس. 
وبدأ أعضاء يف الكونغرس األمريكي هذا األسبوع 
تَحـّرًكا لوقف إبـرام الصفقـة التي أعلنـت اإلدارة 
األمريكيـة إقراَرهـا مؤّخـراً، والتـي تتضمـن بيَع 
أسـلحة بقيمـة 650 مليون دوالر للسـعوديّة؛ ِمن 

أجِل استخدامها يف الحرب. 
وقدمـت النائبـة الديمقراطيـة «إلهـان عمر»، 
الجمعـة املاضيـة، مـرشوَع قانـون يمنـُع إتمـاَم 
هـذه الصفقة، وقالت: «من غري املعقول ببسـاطة 
بيُع أسـلحة للسـعودينّي، بينما هم يواصلون ذبَح 
األبريـاء وتجويَع املاليني يف اليمـن وقتل املعارضني 
بحسـب  الحديثـة»،  العبوديـة  ودعـم  وتعذيبهـم 

صحيفة «ذا هيل». 
ونقـل موقع «هافينغتون بوسـت» عـن النائب 

«رو خانا» قوله: إنه سيدعم مرشوع القرار. 
وقـال خانا: «ال أسـتطيُع أن أفهـَم كيف يمكننا 
حتـى التفكريُ يف البيع قبل أن ينهوا مشـاركتهم يف 

حـرب اليمـن، قبل أن يرفعـوا الحصاَر عـىل اليمن 
وقبـل أن يكون هناك بعُض العواقب عىل محمد بن 

سلمان».
سـبعة  مـن  «مجموعـًة  إن  املوقـع:  وقـال 
ديمقراطيـني بارزيـن -بمـن فيهـم نواب رؤسـاء 
مـن  (ديمقراطـي  شـيف  آدم  األقويـاء  اللجـان 
كاليفورنيـا) وجيـم ماكغفـرن (ديمقراطـي من 
ماساتشوستس)- قدموا بيانًا بشأن البيع، قائلني: 
إن بايـدن ال يفعل الكثري إلنهاء التدخل العسـكري 

السعودّي الوحيش يف اليمن». 
وبالرغـم أن تَحـّرك بعـض أعضـاء الكونغرس 
قـد ال ينجح عىل األرجح يف منع بيـع الصفقة؛ ألَنَّ 
إقرار مرشوع القانون سـيحتاج أَيْـضاً إىل مجلس 
الشـيوخ، إال أن هـذا التَحـّرك يكشـف بوضوح أن 
كذبـة الرئيس األمريكـي جو بايدن بشـأن «وقف 
الدعم العسـكري للسـعوديّة» و»إنهاء الحرب عىل 
اليمن» لم تعد تنطـيل عىل أحد حتى داخل الواليات 

املتحدة نفسها. 
وكان بايـدن قد لجأ إىل رفع هـذه الدعايات منذ 
حملته االنتخابية؛ بَهدِف خلق مهرب من الضغوط 
الترشيعيـة والحقوقية املتجددة التـي تضع البيت 
األبيـض دائمـاً أمـام مسـؤوليته املبـارشة -التي 

يتهرب منها- عن العدوان والحصار. 
فشل البيت األبيض يف تسويق كذبة «إنهاء الدعم 
العسـكري للسـعوديّة» داخليـاً وخارجياً، يسـلط 
الضوء عىل حقيقـة املوقف األمريكـي تجاه اليمن 
َحيُث يوضح بشـكل جيل أن قرار استمرار العدوان 

والحصـار هو قـرار أمريكـي يف املقـام األول، وأن 
واشـنطن تتعمد إبقاء دعمها ُمسـتمرٍّا للسعوديّة 
تحـت عناويَن مخادعة؛ ِمن أجـِل مواصلة الحرب، 
وهو مـا يربهـن عـىل صوابيـة املوقف السـيايس 
والعسكري لصنعاء، وواقعية املحّددات املعلنة لهذا 

املوقف. 
إخفـاء  يف  بايـدن  إدارة  إخفـاُق  يكشـُف  كمـا 
مسـؤوليتها عن اسـتمرار الحرب والحصار، مدى 
هشاشـة الرواية املغلوطة التي حاولت هذه اإلدارة 
تكريسـها عىل مسـتوى دويل واستخدمت «مجلس 
األمن» و»األمم املتحدة» لدعمها، وهي الرواية التي 

تحمل فيها صنعاء مسؤولية عرقلة السالم. 
ام  وتحدثـت مجلة «فوربس» األمريكيـة قبل أَيـَّ
عن محاوالت إدارة بايدن لتضليل الرأي العام بشأن 
املوقـف األمريكي مـن الحرب عىل اليمن، وبشـأن 
الدعم املقدم للسعوديّة، َحيُث تسعى اإلدارة لتربير 
اسـتمرار تدفق األسـلحة بأنه «دعم دفاعي وليس 
هجوميـاً»، وهـي أَيْـضـاً من األكاذيـب التي باتت 

مكشوفة حتى لدى الداخل األمريكي. 
وقالـت املجلـة يف هـذا السـياق: «أوقفـت إدارة 
بايدن بيَع ُقنبلتني للنظام السعودّي، لكنها عرضت 
يف الوقـت نفسـه صفقة بقيمـة 500 مليون دوالر 
يف شـكل صيانـة ودعـم للمروحيـات الهجوميـة 
السـعوديّة التي استخدمت يف اليمن وواصلت تدفق 
املليـارات املرتبطـة بالعروض املقدمة يف السـنوات 

السابقة». 
وأضافـت: «رفضـت اإلدارة األمريكيـة أَيْـضـاً 

استخدام النفوذ األمريكي –من خالل التهديد بمنع 
قطع الغيار األمريكية الحيوية واالستدامة للجيش 
السـعودّي– إلجبار الريـاض عىل إنهـاء حصارها 
املدّمـر عىل اليمن والتَحّرك نحو اتّفاق سالم شامل 

إلنهاء الحرب». 
وقالـت املجلـة إنـه «نظـراً لسـجل إدارة بايدن 
ب لآلمال حتـى اآلن، ينبغي عـىل الكونغرس  املخيـِّ
التدخـل والقيام بالـيشء الصحيح من خالل العمل 
عـىل إنهاء ُكـّل الدعم العسـكري األمريكي للنظام 

السعودّي».
وأَشـاَرت املجلة إىل أنه ليسـت هناك «مبالغة» يف 
الحديـث عن «أهميّـة مبيعات األسـلحة األمريكية 
وقطع الغيار والصيانة آللة الحرب السعوديّة»؛ ألَنَّ 
«الجزء األكرب من الرتسـانة السـعوديّة مصنوع يف 

الواليات املتحدة».
مليـارات  بقيمـة  معـدات  «هنـاك  وأضافـت: 
الدوالرات لم يتم تسـليمها بعُد.. ولكي يكون إلدارة 
بايـدن تأثري عىل قـدرة اململكة العربية السـعوديّة 
عىل مواصلـة حربها الوحشـية يف اليمن، ال ينبغي 
عليها أن تنهي جميع املساعدات العسكرية للحرب 
يف اليمـن وأن تمنـع مبيعـات األسـلحة الجديـدة 
للنظام فحسـب، بل عليها أَيْـضاً أن تعلق عمليات 

نقل األسلحة التي ال تزال قيد اإلعداد»
واختتمت املجلة بالقول: «لقد طال انتظار اتِّخاذ 
إجـراءات إلنهاء تواطـؤ الواليات املتحـدة يف حرب 
اليمن، ويمكن للكونغـرس، بل وينبغي له، تحقيق 

ذلك». 

 : خاص 
مع اقرتاِب قواِت الجيش واللجان الشعبيّة من إكمال تحرير 
محافظة مأرَب واسـتعادة ثرواتها النفطية والغازية املنهوبة، 
بَـَرَزت مـؤرشاٌت عـىل توّجـه قـوى العـدوان ومرتِزقتها نحو 
املزيـد من االسـتحواذ عىل ثـروات محافظة شـبوة؛ لتبديدها 

واستنزافها، ونهب عائداتها. 
ونقل اإلعالم السـعودّي خالل األيّـام املاضية أنباء عن وزير 
النفـط بحكومة الفـاّر هـادي، املرتـِزق عبد السـالم باعبود، 
حديثه عن مسـاع إلعادة تشغيل قطاع (جنة هنت) النفطي يف 
محافظة شـبوة؛ بَهدِف إنتاج ما بني 25 ألفاً إىل 30 ألف برميل 

من الخام يوميٍّا. 

وتقـوم حكومة املرتِزقة ببيع نحو أربعة ماليني برميل نفط 
شـهرياً، لكن العائدات يتم نهبها بشـكل كامل، ويذهب الجزء 
األكرب منها إىل بنوك سـعوديّة، فيما يتقاسـم قيـادات املرتِزقة 

الباقي. 
ويأتي حديث حكومة املرتِزقة عن إعادة تشغيل قطاع (جنة 
هنـت) النفطي، كمـؤرش واضح عىل محـاوالت توفري «بديل» 
عن إيرادات محافظة مأرَب التي تقوُم بنهبها منذ سنوات، مع 
اقرتاب قوات الجيش واللجان الشعبيّة من تحرير مدينة مأرب 

ومديرية الوادي التي تضم حقول النفط والغاز. 
وقالـت صحيفُة «الرشق األوسـط» السـعوديّة: إن حكومَة 
املرتِزقة تعتزُم تهريَب نفط (جنة هنت) عرب ميناء النشـيمة يف 
املحافظة، والذي يعترب أحد أبرز املوانئ التي اسـتُخدمت طيلَة 

السنوات املاضية لتهريِب النفط إىل الخارج. 

تقارير

«باغثن» غعاجه أضاذغئه املفدعتئ بحأن الغمظ يف «الضعظشرس»

طع اصرتاب تترغر طأرب.. سغعن املرتجصئ سطى بروات «حئعة»

«خفصئ السقح» تسغُث إتغاَء اقظاصادات التصعصغئ والاحرغسغئ الاغ تاول الئغئ افبغخ الاعرب طظعا 
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شغ جغاق خطعات تسجغج شرص التفاظ سطى البروة التغعاظغئ وتظمغاعا:

السثوان غخّسث طظ خروصاته بمتاشزئ التثغثة

 : خاص
واصل الجيُش السعودّي، أمس األحد، جرائَمه 
الوحشية بحق املدنيني يف محافظة صعدة، وسط 
صمت دويل مفضوح، فيما صّعد تحالف العدوان 
مـن خروقات اتّفاق الحديدة بشـنه أكثَر من ١٠ 

غارات، مستغالٍّ الصمت األممي املطبق. 
وأَفـادت مصـادر محليـة لصحيفة املسـرية، 
باستشهاد مواطن وإصابة ٣ آخرين يف محافظة 

صعـدة، وذلـك إثـر قصـف صاروخـي ومدفعي 
سـعودّي طـال منطقـة الرقـو يف مديريـة منبه 

الحدودية. 
وأوضـح أن مواطناً خامسـاً مـن أبناء حّجـة 
تعرَّض إلصابة بجروح إثر القصف السعودّي عىل 

الرقو. 
متفرقـًة  مناطـَق  أن  إىل  املصـادُر  وأَشـاَرت 
مـن مديريـة شـدا الحدوديـة تعرضـت للقصف 
العشوائي السعودّي، ما أَدَّى إىل إصابة ٤ مواطنني 

وأرضار يف ممتلكات املواطنني. 

وإىل محافظـة الحديدة، صعـد طريان العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي من خروقات اتّفاق 
السـويد، بشـن عـدٍد مـن الغـارات الجوية عىل 

مناطق متفرقة يف املحافظة. 
وأوضـح مصدر محـيل للصحيفـة، أن طريان 
العـدوان شـن ١٠ غـارات عـىل مديريـة حيـس 
ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا يف خرق فاضح 

ومتواصل التّفاق ستوكهولم. 
ويف السياق، أوضح مصدٌر يف غرفة عمليات 
ضباط االرتباط والتنسـيق لرصـد الخروقات، 

أن قـوى العـدوان وأدواتهـا انتهكـت اتّفـاق 
الحديـدة خالل الـ ٢٤ سـاعة املاضية بـ ١٥٥ 
خرقـاً، بينها اسـتحداث تحصينـات قتالية يف 

حيس والجبلية. 
وأوضـح املصدر أن من بـني الخروقات غارات 
للطـريان الحربـي وتحليـق مكثّــف يف مناطـق 

متفرقة. 
وبنّي إىل أن الخروقات شـملت أَيْـضاً ٨ غارات 
للطريان التجسـيس و٥١ خرقاً بقصف صاروخي 

ومدفعي و٣٤ باألعرية النارية املختلفة.

اجاحعاد وإخابئ 11 طعاذظني يف صخش خاروخغ وطثشسغ لطسثو السسعدّي سطى خسثة

 : خاص
ُعقـدت يف مجلس الشـورى، أمس األحد، 
نـدوٌة ثقافيـٌة بعنـوان «الجهـاد وارتباطـه 
ة اإليمانيـة»، بحضـور عـدد من  بالُهــِويـَّ

املفكرين. 
وتناولـت الندوة، بحضـور رئيس مجلس 
الشـورى محمد حسـني العيدروس، واألمني 
العام عيل يحيى عبداملغني، وعدد من أعضاء 
املجلـس، مقتطفاٍت مـن دروس «من هدي 
القـرآن الكريـم»، حـول الجهـاد وارتباطه 
بالُهــِويَّة اإليمانية للشـهيد القائد حسـني 

بن بدر الدين الحوثي. 
واسـتُهلت الندوة باالسـتماع إىل رسـالة 
قائـد الثورة، السـيد عبد امللك بـن بدر الدين 
الحوثـي، التي أشـاد فيهـا بتفاعـل أعضاء 
مجلـس الشـورى وحضورهـم الواسـع يف 
الربامـج التوعويـة والنـدوات الثقافية التي 
يُقيمها املجلس لرفع مستوى الوعي ألعضاء 

املجلس. 
ويف الندوة، أشـار رئيُس مجلس الشورى 
إىل أهميّـة الندوة السـتحضار الـدروس من 

ــة اليوم.  هدي القرآن الكريم يف واقع األُمَّ
وبـارك لقائـد الثـورة، السـيد عبـد امللك 
األعـىل  السـيايس  واملجلـس  الحوثـي، 
والجيش واللجان الشـعبيّة والشعب اليمني 
االنتصـاراِت يف مختلـف الجبهـات، الفتاً إىل 
أهميّـة اسـتمرار الثبـات والصمـود حتـى 
والجـزر  األرايض  كافـة  تحريـر  اسـتكمال 

اليمنية من الغزاة واملحتّلني. 
والحكيمـة  الشـجاعة  املواقـف  وثّمـن 
واإلنسانية لقائد الثورة، وحرصه -من واقع 
املسـؤولية- عـىل تعميـق التالحـم واإلخاء 
ووحـدة النسـيج االجتماعي ألبناء الشـعب 
اليمني التي جّسـدها مؤّخـراً يف قرار العفو 
عن أرسى مديرية العبدية بمحافظة مأرب. 
وأّكـد العيدروس أهميَّة استلهام الدروس 
والِعرب من دروس الشهيد القائد املستمدة من 
هدي القرآن الكريم، لتعزيز الثقافة اإليمانية 

لدى أعضاء املجلس، ورفع مسـتوى وعيهم 
بنشاطهم العميل وامليداني واملجتمعي. 

وقّدم عضـو املكتب الثقـايف ألنصار الله، 
يحيى أبو عواضة، محاوَر عن أهميّة الجهاد 
وارتباطه بالُهــِويَّة اإليمانية.. ُمشرياً إىل ما 
تضّمنـه درس الشـهيد القائد حـول اإليمان 
باملالئكة؛ باعتبَارهم من جنود الله، واإليمان 

بهـم يجعل املؤمـن يحظى بوقـوف املالئكة 
بجانبـه وتأييد من اللـه يف ميادين املواجهة 
مـع الطواغيـت وأعوانهـم، الفتـاً إىل حديث 
القرآن الكريم عـن دور املالئكة، وتعزيز الله 
بهم املؤمنـني املرابطني يومي بدر واألحزاب، 
وغريها مـن األيّام يف حركة الرسـول -صىل 
اللـه عليه وآله وسـلم- بإمَدادهم جنوداً من 

املالئكة. 
واعتـرب أبو عواضة ثقافـَة الجهاد كفيلًة 
الحيـاة،  مناحـي  شـتّى  يف  ـــة  األُمَّ ببنـاء 
وتتطّلـب قيـادًة ومنهجيًة واحـدًة مرتبطًة 
بالله، مبينًا أن الشـعب اليمني عندما انطلق 
مـن ثقافـِة الجهـاد، ومـىض تحـت قيـادة 

واحدة، تحّققت فيه األُلفة والوحدة. 
يملكـه  اليمنـي -بمـا  وقـال: «الشـعب 
اليـوم من ثقافـة إيمانية وجهاديـة وقيادة 
واحـدة- واجـه أمريـكا وحلفاَءهـا يف أكرب 
معركة اسـتخدمت فيها أحدث التكنولوجيا 
املال  بإمرباطوريـة  ومدعومـة  العسـكرية، 
السـعودّي، وواجـه ُكــلَّ ذلك بثقتـه بالله، 
ووّجـه أكـربَ صفعـٍة ألمريـكا وأذناِبهـا يف 
املنطقـة».  وبـنّي عضـو املكتـب التنفيـذي 
ألنصـار اللـه أن «الثقافـة الجهاديـة تؤتي 
ثمارهـا إذَا ُوجـدت ضمـن مـرشوع إيماني 
اسـتمد تعاليمـه وأسسـه من نهـج القرآن 
ـــة عصيّـة عـىل  الكريـم، مـا يجعـل األُمَّ

االخرتاق من ِقبل األعداء»

الةعاد وارتئاذه بالعـعغئ اإلغماظغئ.. يف ظثوة ظزمعا طةطج الحعرى

تثحني تمطئ تتخني (٧٣) ألفًا طظ افغظام واملاسج يف 
طثغرغئ الصفر بإب وتعزغسعا سطى افجر افحث شصرًا

طتطغ خظساء الصثغمئ غظاصح سمطغئ الاعاخض طع 
أعالغ املشرر بعط وسمطغئ الاتحغث لطةئعات

 :  تسغظ الضثس
عقـد املجلُس املحـيل بمديرية صنعـاء القديمة 
اجتماَعـه االعتيادي، أمس، برئاسـة العميد مهدي 
محمـد عرهب، مديـر عام املديريـة رئيس املجلس 
املكلفـة  اللجـان  نتائـج  خاللـه  ناقـش  املحـيل، 
بالتواصـل مـع أرس وأقـارب املغرر بهـم يف مأرب 

والذين يقاتلون صفوف العدوان. 
وأّكــد االجتمـاع حـرَص قائد الثـورة واملجلس 
السيايس األعىل عىل حقن الدماء اليمنية، ورضورة 
استغالل مرتِزقة العدوان للعفو العام والرجوع إىل 

جادة الصواب. 
كمـا ناقـش املجلـس املحـيل عملية التحشـيد 

عمليـة  إىل  باإلضافـة  والكرامـة  العـزة  لجبهـات 
ة.  التجنيد وااللتحاق بالقوات الَخاصَّ

َواستمع االجتماع إىل تقرير عن الجهود املخلصة 
إحيـاء  يف  املشـاركة  عمليـة  يف  املحـيل  للمجلـس 
فعاليات املولد النبوي الرشيف وكذا عملية الحشـد 

للفعالية الكربى التي أقيمت بميدان السبعني. 
واسـتعرض كمال الورد، رئيس لجنة التخطيط 
واملاليـة باملديريـة، عـىل املجتمعني التقريـَر املايل 
للربـع الثالث من العام الحايل، وتـم اتِّخاذ عدد من 
التوصيـات.  حـرض االجتمـاع أمني عـام املجلس 
لجنـة  ورئيـس  الغيـل،  مجاهـد  العقيـد  املحـيل، 
الخدمـات، عبدالحميـد قعطـاب، ورئيـس لجنـة 

الشئون االجتماعية، عادل املؤيد. 

 : إب
الِحفـاِظ  خطـواِت  سـياق  يف 
عىل الثـروة الحيوانيـة وتنميتها، 
دّشــن وكيـُل أول محافظـة إب، 
أمـس  الشـاهري،  عبدالحميـد 
األحد، حملـَة التحصني والتجريع 
التـي  األمـراض  ضـد  البيطريـة 
الصغـرية  املجـرتات  تصيـب 
وجدري األغنام واملاعز، ومعالجة 
الطفيليـات والحـاالت املرضية يف 

الثروة الحيوانية. 
وتستهدُف الحملُة التي ينفذها 
مكتُب الزراعة والـري باملحافظة 
بدعم مـن الهيئة الطبيـة الدولية 
لصحـة  العامـة  اإلدارة  وإرشاف 
بوزارة  البيطري  والحجر  الحيوان 
أكثر  ومعالجـة  تطعيم  الزراعـة، 
مـن ٧٣ ألـف رأس مـن األغنـام 

واملاعز بمديرية القفر. 
الوكيـل  أّكــد  التدشـني،  ويف 
يف  الحملـة  أهميّـة  الشـاهري 
مـن  الحيوانيـة  الثـروة  حمايـة 
باألمـراض  اإلصابـة  مخاطـر 

الفتاكة، مشـيداً بمستوى اإلعداد 
األدوية  وتسـليم  وتجهيز  للحملة 
األخرى  واملسـتلزمات  واللقاحات 

للفرق الفنية املنفذة للحملة. 
القيـادة  اهتمـام  إىل  وأَشـاَر 
بالثـروة  والسياسـية  الثوريـة 
الحيوانية وحمايتها من األمراض؛ 
اقتصاديٍّا مهماً،  باعتبَارها مورداً 
وركيـزة أََساسـية لتحقيق األمن 
ا الفـرق امليدانيـة  الغذائـي، حاثّـٍ
عىل التنسيق مع اللجان الزراعية 
لضمـان  باملديريـة  واملجتمعيـة 

الوصـول إىل كافة العـزل والقرى 
املستهدفة باملديرية. 

واعترب وكيـل أول املحافظة، 
لـألرس  أغنـام  رؤوس  توزيـَع 
األشـد فقـراً بمديريـة القفر يف 
إطـار الحملـة خطـوة إيجابية 
للتخفيـف من معاناة تلك األرس 
يف ظل الظروف الصعبة الراهنة، 
داعيـاً املجلس املحـيل والجهات 
إىل  باملديريـة  واألهـايل  املعنيـة 
التعـاون مـع الفـرق امليدانيـة 

إلنجاح الحملة. 
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24 صئغطئ طظ املثغرغات املتّررة بحئعة تسطظ الخطح السام والاعّجـه لطاخثي لطسثوان

«الشاردغان» تخش الرئغج افطرغضغ باملاظاصخ 
سطى خطفغئ بغع أجطتئ لطظزام السسعدّي

 : حئعه
أعلنـت قبائـُل املديريـات املحـّررة بمحافظة شـبوة، 
صلحـاً عاماً ملـدة عامـني؛ تأكيداً عـىل إنهاء االنقسـام 
والنفري العام ملواجهة قوى العدوان واالحتالل، استجابة 

لدعوة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي. 
ووّقعت ٢٤ من قبائل املديريات املحّررة بشبوة، أمس، 
يف لقـاء قبـيل، اتّفاَق صلح عام وتشـكيل لجنـة متابعة 

قضايا الحل وإنهاء مظاهر االقتتال بني أبناء القبائل. 
ويف اللقـاء، بـارك محافـظ شـبوة عـوض العولقي، 
لقبائل املديريـات املحّررة توقيع وثيقـة الصلح القبيل.. 
معتـربًا ذلك خطوة إيجابية تعزز من الصمود يف مواجهة 

قوى العدوان. 
وأَشـاَر يف اللقـاء الذي حرضه مسـاعد قائـد املنطقة 
العسـكرية الرابعة العميد صالح حاجب وكيال املحافظة 
الرصـاص البكري وأحمد الحمـزة ومدير مديرية بيحان 
نـارص البحـرى، إىل االنتهـاء مـن املرحلـة األوىل بتوقيع 
هذه الوثيقة، لتسـتكمل املرحلة الثانية عرب لجنة مكلفة 
بمتابعة قضايا الصلـح وإنهاء قضايا الثارات بني قبائل 

املحافظة. 

وبنّي أن التنمية مرتبطة باألمن واالستقرار، وقال: «ما 
أنجز بشـأن وثيقة الصلح القبيل انتصـاراً لقيم ومبادئ 
املجتمع، واسـتجابة لدعوة قائد الثورة بالصلح العام يف 
مختلـف املحافظات ووقـف نزيف الدم وتوحيد وحشـد 

الطاقات للبناء والتنمية ومواجهة الغزاة واملحتّلني». 
واعتـرب املحافـظ العولقـي، توقيع وثيقـة الصلح يف 

املديريـات املحـّررة، بـادرة إيجابية سـيتم تعميمها عىل 
بقية مديريات املحافظة، انطالقاً من مديرية بيحان التي 
ستظل أُنموذجاً ومفتاحاً للنرص وتحرير بقية املديريات. 
وأّكــد أن قيـادة الدولـة واملحافظة سـرتعى الصلح 
القبـيل وسـتتابع عمل اللجنـة املكلفـة بمعالجة قضايا 

الثارات وتذليل أي صعوبات تواجهها.

مـن جانبـه، اعتـرب عضـو مجلـس الشـورى أحمد 
الصعدي، توقيَع قبائـل املديريات املحّررة لوثيقة الصلح 
العام، إنجازاً جديًدا يعزز من األمن واالستقرار وانتصاراً 

عىل قوى العدوان. 
 فيما أَشـاَرت كلمة علماء ومشايخ املديريات املحّررة 
التي ألقاها حسـني السـعدي إىل أن قضايا الثأر من أبرز 
وأهـم القضايا التي تتطلب تعـاون الجميع إلنهائها بني 

القبائل. 
 واعتـرب التوقيع عىل وثيقة الصلـح القبيل بني قبائل 
املديريـات املحـّررة، تجسـيداً لحـرص القيـادة الثورية 
واملجلس السـيايس األعىل عىل إيقـاف نزيف الدم وحفظ 

أمن املجتمع. 
وكان رئيُس لجنة توقيع وثيقة الصلح وكيل محافظة 
ذمار، عباس العمدي، أّكـد التـزام القبائل ببنود الوثيقة 
يف توحيد الصـف وجمع الكلمة ملواجهـة العدوان وقوى 

االحتالل. 
وأّكـدت قبائـل املديريات املحـّررة، يف بيان صادر عن 
اللقاء، التزاَمها ببنود وثيقة الصلح ملدة عامني استجابة 
لدعوة قائد الثورة للمصالحة املجتمعية نظرا ملا تقتضيه 
املصلحـة الوطنيـة مـن توطيـد مبـادئ الصلـح العـام 

والوقوف صفا واحدا يف معركة الدفاع عن الوطن. 

 : طاابسات
أّكـدت صحيفـُة الغارديـان الربيطانية، 
أن الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن، خالف 
تعهداته السـابقة، بشـأن عدم بيع أسلحة 
هجوميـة للنظام السـعودّي، َحيـُث عقدت 
إدارتـه مؤّخـراً صفقة بقيمـة ٥٠٠ مليون 
دوالر للريـاض التي تقود حرباً عدوانية عىل 
اليمن، مؤّكـدة أن هذه الخطوة تعد تناقضاً 

للرئيس بايدن. 
كان  قـرار  أول  أن  الغارديـان،  وأوضحـت 
األبيـض،  البيـت  دخولـه  بعـد  بايـدن  إلدارة 
هـو وقف منـح ُكــّل األسـلحة الهجومية إىل 
السعوديّة، والذي وصفه الرئيس يف حينه بأنه 
التزام بـ «وقف ُكـّل الدعم» للحرب عىل اليمن 

التي خلقت كارثة إنسانية واسرتاتيجية. 

مـن جانبـه، علق سـتيف بينـدر -املدير يف 
برنامـج الديمقراطية بالرشق األوسـط- عىل 
قـرار إدارة بايدن األخري بشـأن إقـرار صفقة 
األسلحة الهجومية للسعوديّة قائال: «حسبما 
أرى فهذا تناقض مبارش مع سياسـة اإلدارة، 
فهـذه املعدات يمكـن اسـتخدامها يف عمليات 

هجومية، ولهذا أجد هذا ُمثرياً للقلق». 
وبعد مرور ٧ سنوات منذ أول غارة للعدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي عـىل بالدنـا 
أّكــدت منظمـة هيومـن رايتس ووتـش، أن 
سـفري هولندا لدى األمم املتحدة يف جنيف قال 
بالحـرف الواحد خالل جلسـة مجلس حقوق 
اإلنسـان الشـهر املـايض، إن مجلـس حقوق 
اإلنسـان التابـع لألمـم املتحدة خذل الشـعب 
اليمني برفضـه تجديد التحقيق يف االنتهاكات 
الحقوقيـة وجرائـم الحـرب هنـاك، مبينًا أن 

لدى الـدول األعضـاء يف األمم املتحـدة فرصة 
لتصحيح هذا اإلخفاق وإنشـاء آلية أفضل مع 

استمرار العدوان يف اليمن. 
وخالل األسبوع املايض، قدمت هولندا بياناً 
مشرتكا نيابًة عن ٣٧ دولة إىل الجمعية العامة 
لألمـم املتحدة أعربت فيه عن أسـفها العميق 
لعـدم تجديـد مجلس حقـوق اإلنسـان والية 
فريق الخرباء البارزين، املكّلف منذ عام ٢٠١٧ 
بالتحقيـق يف االنتهـاكات السـافرة للقانـون 
اإلنسـاني وقانون حقوق اإلنسان الدوليَّني يف 

اليمن. 
وطالبـت هيومـن رايتس يف مـرات عديدة 
واشـنطن بالعدول عن صفقات بيع األسلحة 
للرياض وأبوظبي، موضحة أنهما تستخدمان 
هذه األسلحة لشن رضبات عشوائية يف اليمن 
أسـفرت عـن استشـهاد اآلالف مـن املدنيني، 
مبينـة أنها ومنـذ العام األول للعـدوان وحتى 
اللحظـة، ال تزال تطالب ُكـّل إدارات الرئاسـة 
األمريكية املتعاقبة وأولهـا إدارة باراك أوباما 
ُمـروًرا بـإدارة ترامب وأخريًا بايـدن، بالعدول 
األسـلحة  بتزويـد  امُلسـتمّرة  قرارتهـا  عـن 
للسـعوديّة واإلمـارات اللتني تنفـذان رضباٍت 

جويًة يف اليمن بذخائر وقنابل أمريكية. 
ونقلت منظمـة هيومن رايتس الدولية عن 
نائـب مدير الرشق األوسـط وشـمال إفريقيا 
جو سـتورك، قوله، «الحكومة األمريكية عىل 
علم جيـد بالرضبات العشـوائية التي تنفذها 
اململكـة السـعوديّة، وأدت إىل مقتل اآلالف من 
املدنيـني يف اليمـن منـذ بـدء تحالـف العدوان 

غاراته. 

طصاض 3 طثظغني وإخابئ آخرغظ يف غارة 
أطرغضغئ سطى جغارة طعاذظ بحئعة

 : طاابسات
ـذت طائرٌة أمريكيٌة بدون طيار، أمس األحد، غارًة اسـتهدفت سـيارة  نفَّ
«شـاص» يف مديريـة مرخـة العليا بمحافظة شـبوة، وأدت إىل استشـهاد ٣ 
مواطنني وإصابة آخرين من ركاب السـيارة الذيـن ينتمون جميعاً إىل قبيلة 

واحدة. 
وقالـت مصادر محليـة: إن الطائرَة األمريكية قصفت السـيارَة بصاروخ 
قبل أن تعاوَد مرًة أُخرى السـتهداف املسعفني، ما أسفر عن سقوط حصيلة 

كبرية من الضحايا. 
ووفقـاً ملصادر عسـكرية، َفــإنَّ التصعيـد األمريكي، يأتي بعد سـاعات 
عـىل فضيحة ظهور أمري تنظيم القاعدة اإلجرامـي، خالد باطريف، يف مقابلة 
تلفزيونيـة أّكــد فيهـا مشـاركة عنـارصه يف ١١ جبهـة يقودهـا تحالـف 
العدوان السـعودّي ضد قوات الجيش واللجان الشـعبيّة، وبالتايل َفـإنَّ تجدد 
الغارات األمريكية تأتي ملحاولة التغطية عىل العالقة الظاهرة بني واشـنطن 

والتنظيمات اإلجرامية. 

اّتتاد السمال يف طثغظئ سثن املتاّطئ غاعّصع 
بعرة سارطئ قصاقع اقتاقل واملرتجصئ

 : طاابسات
ـع االتّحـاُد العام لنقابـات عمال اليمـن يف مدينة عـدن واملحافظات  توقَّ
املحتّلـة، اندالع ثورة غاضبة كربى ضد تحالف العدوان وحكومة الفاّر هادي 
وما يسـمى املجلـس االنتقايل، وذلك عـىل خلفية انهيار الوضـع االقتصادي 
وانخفـاض قيمة العملة أمام بقية العمـالت األجنبية األُخرى بعد أن تخطى 

الدوالر الواحد حاجز الـ١٥٠٠ ريال يمني. 
وأوضـح ثابت يحيى أحمد -القائـم بأعمال رئيس اتّحـاد العمال يف عدن 
املحتّلـة، أن حكومة املرتِزقة أمام مفرتق طرق، بعد فشـلها وتقاعسـها عن 
القيام بدورها يف إيجاد الحلول املناسـبة لالنهيار االقتصادي ما يجعلها أمام 
ثورة جياع عارمة ليس لها مثيل، ُمشرياً إىل أن صرب الناس نفد؛ بَسبِب تخاذل 
ا، وابتعادهـا عن هموم  حكومـة الفنادق وغيـاب دورهـا إدارياً واقتصاديّـٍ

ومعاناة املواطنني. 
وكان اتّحـاد العمـال يف املحافظـات املحتّلة قد أعلن يف أغسـُطس املايض، 
عصيانـاً مدنياً شـامالً يف كافـة املحافظات واملناطق الواقعة تحت سـيطرة 
تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه، تنديداً بالفسـاد املـايل واإلداري لحكومة الفاّر 
هـادي، وتردي األوضـاع املعيشـية واالقتصادية والخدماتيـة، مطالباً برفع 
األجور واملرتبات بنسبة ٢٠٠ ٪، للموظفني واملتعاقدين واملتقاعدين، ورصف 
التسـويات والعالوات السـنوية، باإلضافـة إىل رفع أجور العمـال يف القطاع 
الخـاص واملختلـط بنسـبة ٢٠٠ ٪، وتثبيـت املتعاقدين يف ُكـّل املؤّسسـات، 
محمـالً حكومـة املرتِزقـة مسـؤولية األوضـاع املأسـاوية التـي تعيشـها 

املحافظات الخاضعة لسيطرة االحتالل السعودّي اإلماراتي. 

وجائض إسقم طعالغئ لطسثوان: اقتاقل 
اإلطاراتغ غئغع أراضَغ ججغرة جصطرى 

لفجاظإ بمعجإ سصعد تمطغك
 : طاابسات

ـعي يف سـقطرى واالسـتيالء عىل األرض  يواصل االحتالُل اإلماراتي نشـاَطه التوسُّ
والثروة وكل مقومات الحياة يف الجزيرة اليمنية االسـرتاتيجية املطلة عىل مضيق باب 

املندب وخط املالحة البحري الدويل األهم يف العالم. 
وكشـفت وسـائل إعالم موالية للعـدوان، أن أبو ظبـي دفعت مؤّخـراً بأحد رجال 
األعمـال اإلماراتيني لرشاء مسـاحات واسـعة مـن األرايض يف األرخبيل بتسـهيل من 
«مكتب هيئة األرايض» يف سـقطرى الواقعة تحت سـيطرة مليشـيا املجلس االنتقايل 

التابعة لالحتالل اإلماراتي. 
ولفتـت إىل أن رجل األعمال اإلماراتي طارق آل خاجة، شـقيق سـفري أبوظبي 
لـدى الكيـان اإلرسائييل، هو من يقوم بـرشاء األرايض يف سـقطرى، بتواطؤ من 
ما يسـمى هيئة األرايض الذي يقوم بتوقيع عقود تمليك هذه األرايض للمدعو آل 

خاجة. 
إىل ذلـك، أّكـد ناشـطون وإعالميـون أن نشـاَط رشاء األرايض وتمليَكها ألجانب يف 
سـقطرى من قبل ما يسـمى املجلس االنتقايل التابع لالحتـالل اإلماراتي، يأتي ضمن 
مخّططات وأهداف مشـبوهة تسـعى أبوظبي والكيان الصهيوني لتنفيذها بالجزيرة 
تحت مسـميات إقامة مشاريع استثمارية مشرتكة، َحيُث يكون الهدف الرئييس لتلك 
األنشـطة تمرير أعمال استخباراتية وعسكرية تخدم مصالح الكيان الصهيوني الذي 

فشل منذ عقود يف تحقيق تلك املطامع. 

اسرتاف جسعدّي طاأخر بالعجغمئ 
يف الغمظ والفحض سسضرغًا

 : طاابسات
بعد ٧ سـنوات مـن عدوانها وحصارهـا الظالم 
وغـري املربّر عـىل الشـعب اليمني، اعرتفـت اململكة 
السـعوديّة بالهزيمة أمـام قوات الجيـش واللجان 
الشـعبيّة وفشـل تحالفهـا يف تحقيـق أي انتصـار 
عسكري يذكر رغم امتالكها ألكرب ترسانة عسكرية 

يف العالم. 
ويف مقابلـة مـع وكالة فرانـس ٢٤، أمس األحد، 
قـال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السـعودّي، 
إن بـالده تدعـم الحل السـيايس وال تفضـل الخيار 
العسـكري يف اليمـن، يف إشـارة واضحـة إىل افتقار 

تحالف العدوان للحلول العسكرية. 
وبنّي وزير خارجية دولة العدوان السـعودّي، أن 
الرياض متمسـكة بإيجاد َحـلٍّ سـيايس، ما يفرس 
تخبط اإلدارة السعوديّة يف معالجة انهيارات قواتها 

ومرتِزقتها وميليشياتها يف عموم الجبهات. 
إىل ذلـك، اعترب مراقبون الترصيحات السـعوديّة 
أنهـا محاولـة ملـداراة فشـل تحالـف العـدوان بعد 
خسـارتها ألبـرز املواقـع االسـرتاتيجية التي كانت 
ما  خاضعة لها يف غضون األشـهر األخرية، ال ِســيـَّ

يف مأرب والحديدة. 
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 :  طتمث الضاطض 

ـام  وّجهـت وزارُة الزراعـة والـري قبـل أَيـَّ
بمنع اسـترياد الربتقال الخارجي خالل موسم 
اإلنتاج يف اليمن؛ بَهدِف تشـجيع ودعم اإلنتاج 

املحيل من هذه الفاكهة. 
ويعترب هذا التعميم هو األول لوزارة الزراعة 
منذ سـنوات كثرية، ويأتي يف وقـت تكتظُّ فيه 
األسواُق اليمنية بالعديد من املنتجات الزراعية 
التـي يتـم اسـترياُدها مـن الخـارج، والتـي 
تسـتنزُف خزينـة الدولة من العملـة الصعبة، 
كما يأتـي يف ظل توّجـهـات القيـادة الثورية 
ممثلـة بالسـيد عبد امللك بـدر الديـن الحوثي 
-حفظه الله- ورئيس املجلس السيايس األعىل 
بصنعاء املشـري مهدي املشاط، يف دعم القطاع 
الزراعـي والخروج مـن حالة الشـلل والركود 

الذي عانى منه خالل الفرتات املاضية. 
وتؤّكـد وزارة الزراعة والـري أن هذا القراَر 
نتيجـَة  الخسـارَة  اليمنـي  املـزارع  سـيجنّب 
املنافسـة غـري العادلة مـع املنتـج الخارجي، 
كما أنه سيشـّجع املنتجـات الزراعية املحلية، 
لتغطيـة احتياجات السـوق، ومنع اسـتنزاف 
الُعملة األجنبية يف اسـترياد املنتجات والسـلع 

الخارجية عىل حساب املنتج املحيل. 
وحظـي القطـاُع الزراعي باهتمـام القيادة 
الثورية واملجلس السـيايس األعـىل والحكومة 
ممثلـة بـوزارة الزراعـة والـري وكـذا اللجنة 
الزراعية والسـمكية العليا التي تتوىل اإلرشاف 
الزراعيـة  والربامـج  األنشـطة  تنفيـذ  عـىل 
والتدخـالت األُخـرى املسـاعدة عـىل النهوض 
بالقطـاع كمـالذ آمـن ومهـم لألمـن الغذائي 
والوصـول باملحاصيـل الزراعيـة إىل االكتفـاء 

الذاتي. 
ـُص يف الشـؤون الزراعية،  ويؤّكــد املتخصِّ
الصحفـي محمد صالح حاتـم، أن قراَر حظر 
دخـول الربتقـال املسـتورد لليمـن لـه أهميٌّة 
كربى يف حماية املنتج املحيل، وتشـجيع ودعم 
اإلنتـاج املحيل من محصول الربتقـال اليمني، 
والـذي يتميز بجودة عالية ومذاق فريد، أفضل 
بمراحـل مـن املنتج الخارجي الـذي يعرض يف 

األسواق اليمنية. 
ويضيـف حاتم يف ترصيح خـاص لصحيفة 
«املسرية» أن هذا القرار سيعزز القوة الرشائية 
لـدى املزارع اليمني، َوسـيزيد مـن الربح الذي 
سـيجنيه املزارع، وهـو ما سـينعكس إيجاباً 
يف دعـم املنتـج املحيل، ودافـع قـوي للمزارع 
للتوّجــه نحـو زارعة أرضه مـع الحرص عىل 
جـودة املنتـج، وكذلـك تجنيب املـزارع املحيل 
الخسـارة نتيجـة املنافسـة غـري العادلة مع 
املنتج الخارجي، ُمشـرياً إىل أن هذا القرار يعزز 
من سـيادة واسـتقالل الوطـن والحفاظ عىل 
اإلْمَكانيـات املالية من العمـالت األجنبية التي 
يتم اسـتنزافها يف اسـترياد املنتجات والسـلع 
ـة إذَا مـا عرفنـا أن فاتورة  الخارجيـة، َخاصَّ

االسـترياد لجميع املنتجات الزراعية تتجاوز ٥ 
ا،  مليارات دوالر سـنوياً، وهو مبلـغ كبري ِجـدٍّ
موضًحا أن فاتورة استرياد الربتقال الخارجي 

تصل إىل أكثر من مليار ريال سنوياً. 
الربتقـال  اسـترياد  منـع  أن  حاتـم  ويـرى 
الخارجـي سـيصب يف صالح املـزارع اليمني، 
بـدالً من ذهـاب املبلـغ إىل املزارع املـرصي أَو 
الصينـي، مناشـداً حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي 
بصنعاء باملزيد ملنع دخـول املنتجات الزراعية 
التي يمكن زراعتها يف اليمن، وبقرارات حازمة 
وجـادة، وليس ظاهرة إعالميـة، منوًِّها إىل أن 
املنتجات الزراعية املسـتوردة متواجدة بكثرة 
يف األسـواق، وهذا ما يحتم عىل الحكومة إلزام 
تجار الفواكه املسـتوردة بـرشاء الربتقال من 

املـزارع اليمني عـن طريق الزراعـة التعاقدية 
وحفظها يف ثالجات ومخازن التربيد، وتوزيعها 
عىل األسـواق يف فرتة ما بعد املوسـم، بدالً من 
تخزين الربتقال املسـتورد خارجياً والذي يظل 

مخزوناً لعدة أشهر لدى التجار اليمنيني. 
ويطالب حاتم كذلك برضورة إيجاد سياسة 
تسـويقية تعمـُل عىل حفظ املنتجـات وزيادة 
الفائـدة لدى املـزارع ليكـون حافـزاً قوياً له، 
وبالتـايل التوّجــه لزيـادة الرقعـة الزراعيـة 

وزيادة اإلنتاج. 
 

تسجغج بصئ املجارسني
وخالل السـنوات املاضية وبعد انتصار ثورة 
٢١ سبتمرب، كان التوّجـه الثوري نحو إنعاش 
القطـاع الزراعـي يف اليمن بدعم قائـد الثورة 
السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، الذي يشّدد 
يف معظـم خطاباتـه عـىل االهتمـام بالزراعة 
وإنعاش الزراعة ُوُصـوالً إىل عدم االسترياد من 

الخارج وتحقيق االكتفاء الذاتي. 
ويقـول نائـب مديـر عـام إدارة التسـويق 
والتجارة الزراعية بـوزارة الزراعة والري، عيل 
الهارب: إن القرار اكتسب أهميّة بالغة؛ باعتبَار 
أنه يأتـي ضمن إطار التنفيـذ لتوجيهات قائد 
الثورة السـيد العلم عبد امللك بدرالدين الحوثي 
حفظه اللـه، بالتوّجـه نحو االكتفـاء الذاتي، 
ودعـم املنتجات املحلية واسـتهالكها، وتنظيم 

تسويقها محلياً وخارجيا. 
خـاص  ترصيـح  يف  الهـارب  ويوضـح 
لصحيفـة «املسـرية» أن حماية املنتج املحيل 
تتجىل من خالل جعل الطلب يف السوق املحيل 
متاحا بشـكل كامل للمنتج املحـيل، الفتاً إىل 
أن هـذا هـو الهـدف اآلني الذي يشـّجع عىل 
استمرارية اإلنتاج من خالل ضمان التسويق 
والـذي يؤدي إىل تعزيز ثقة املزارعني وضمان 
املسـار التصاعدي يف اإلنتـاج املحيل، آمالً أن 
يتـم تغيـري ثقافة االسـتهالك لـدى املجتمع 
حتى يأخذ املنتج حقه يف االسـتمرارية؛ نظراً 
لجودتـه التـي تسـتحق الثقـة، َوبمـا يدعم 
العملـة املحلية، ويجعلها أكثـر قوة رشائية، 
وكذلـك توفري العملـة الصعبة التـي ننفقها 

استطالع

طسآولعن وخئراء زراسغعن:

تزر اجارياد الربتصال الثارجغ..

تاتط: المظاةات الجراسغئ 
المساعردة طاعاجثة بضبرة 

شغ افجعاق وشاتعرة اجاغراد 
الئرتصال الثارجغ تخض إلى أضبر 

طظ ططغار رغال جظعغًا

العارب: الصرار غثسط 
اقصاخاَد العذظغ وغصعد 

إلى تثفغخ شاتعرة 
اقجاغراد وخـعقً إلى 

تتصغص اقضافاء الثاتغ

 تحةغع المظاب المتطغ والعخعل إلى اقضافاء الثاتغ تحةغع المظاب المتطغ والعخعل إلى اقضافاء الثاتغ
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استطالع 

عىل االسـترياد يف ظل وجـود منتج محيل ذي 
جودة. 

ويشـري الهـارب إىل أن هذا يقـوُد عىل املدى 
البعيـد إىل تخفيـض فاتورة االسـترياد، ودعم 
االقتصاد الوطني، ُوُصـوالً إىل الهدف األسـمى 
وهـو تحقيـق االكتفـاء الذاتي، منوًِّهـا إىل أن 
القـرار يأتـي ضمـن سلسـلة مـن القـرارات 
املحليـة،  املنتجـات  حمايـة  إىل  تهـدف  التـي 
والتـي يتـم اتِّخاذها مـن قبـل وزارة الزراعة 
والري، وبإرشاف مبارش مـن اللجنة الزراعية 

والسمكية العليا. 
ويشّدد الهارب يف حديثه عىل رضورة تعاون 
املجتمـع بـكل فئاتـه يف مقاطعـة املنتجـات 
املحليـة،  للمنتجـات  املنافسـة  الخارجيـة، 
وتأثريها السـلبي عىل الزراعـة يف بلدنا، داعياً 
السـلطات املحليـة يف املحافظات إىل مسـاندة 
إدارات التسـويق يف املحافظات عىل تنفيذ هذا 
القرار وضبط املخالفني يف األسـواق الزراعية، 
سـواٌء أكانوا وكالء أَو مستوردين، مبينًا أن يف 
ذلك رسـالة يف الوقـت ذاته إىل تجـار التجزئة، 
ودعوتهـم إىل رشاء املنتـج املحيل من محصول 
لتحقيـق  املحليـة؛  املحاصيـل  وكل  الربتقـال 
األهـداف املرجوة التي تهم حارض ومسـتقبل 

بلدنا بجيله الحايل وأجيالنا القادمة. 
 

تعّجـه سام 
ويف أكثر من محارضة له، يؤّكـد قائد الثورة 
السـيد عبـد امللك الحوثـي، عـىل رضورة بناء 
مؤّسسات الدولة وخدمة الشعب والتي تتطلب 
التعاون البناء يف الجانب االقتصادي والجوانب 

األُخرى. 
وقال السـيد عبد امللـك: «اليمن بلـد زراعي 
ملختلـف املحاصيل ولـه بيئة متنوعة تسـاعد 
عىل تكامل وتوفري ما يحتاجه الناس من غذاء 
وقـوت»، داعيـاً التجار التعاون مـع الفالحني 

ومؤّسسات الدولة لصالح دعم اإلنتاج الزراعي 
املحيل وتحسـينه وتوفريه، الفتـاً إىل أن إصالح 
وتطوير قطاع التعليم سيساعد يف تطوير البلد 

والنتائج يف ُكـّل املجاالت. 
ويقـول وكيل قطاع تنميـة اإلنتاج الزراعي 
بوزارة الزراعة والري، املهندس سمري الحناني: 
إن اسرتاتيجيَة منع توريد املنتجات املحلية ألي 
محصـول أثناء موسـمه الزراعي يف اليمن هي 
بمثابة حماية للمزارع اليمني وحماية للمنتج 

ا لتوجيهات  املحـيل والتي تأتـي تطبيقاً عمليّـٍ
القيـادة السياسـية والثورية بـرضورة اتِّخاذ 
اإلجـراءات الالزمـة التي مـن شـأنها حماية 
املنتـج املحـيل وتشـجيع املـزارع الوطنـي يف 
توسعه وتطوير إنتاجه من املحاصيل الزراعية 

املختلفة وليس محصول الربتقال فقط. 
ويوضـح الحنانـي يف ترصيـح خـاص بــ 
«املسـرية» أن لهـذا القـرار مـردود اقتصادي 
كبـري عـىل االقتصـاد الوطنـي، َحيـُث إن هذا 

ُف من الضغط عىل الُعملة الصعبة  اإلجراء يخفِّ
ويخفـف من فاتورة االسـترياد من جهة ومن 
جهة أخرى يدفـع باملزارعني إىل االهتمام أكثر 
والتوسـع يف زراعـة أي محصـول للوصول إىل 
االكتفـاء الذاتي من هذا املحصـول وغريه من 

املحاصيل الزراعية الوطنية املختلفة. 
من جانبه، يرى مدير عـام وقاية النباتات 
هـالل  املهنـدس  والـري،  الزراعـة  بـوزارة 
الجشـاري، أن منـع تداول وعـرض الربتقال 
املسـتورد يف األسـواق املحليـة جـاء تنفيـذاً 
للتعميـم الصـادر عـن وزارة الزراعـة والري 
بحظر استرياده خالل مواسم إنتاجه يف اليمن، 
مؤّكـداً أنه تم التشـديد والتعميم عىل الحجر 
الزراعي وفرق الزراعـة باملنافذ الجمركية إىل 
جانب التعميم عىل ُكـّل مسـتوردي الربتقال 
سـنقوم  أننـا  عـىل  وتحذيرهـم  الخارجـي 
بمصـادرة أية كميات من الربتقال املسـتورد 
يتم ضبطها سـواء يف األسواق أَو املنافذ وذلك 
حتـى انتهاء موسـم منتـج الربتقـال املحيل 

والوطني. 
خـاص  ترصيـح  يف  الجشـاري  ويوضـح 
لصحيفـة «املسـرية» أن أهميّـة قـرار منـع 
االسـترياد يهـدف إىل تجنيب املزارع الخسـارة 
املنتـج  مـع  العادلـة  غـري  املنافسـة  نتيجـة 
وتشـجيع  حمايـة  إىل  باإلضافـة  الخارجـي، 
املنتجـات الزراعية املحلية والتوسـع الزراعي، 
لتغطيـة احتياجات السـوق، ومنع اسـتنزاف 
العملة األجنبية يف اسـترياد املنتجات والسـلع 

الخارجية عىل حساب املنتج املحيل. 
ويكشـف يف حديثـه أن هـذا التوّجــه ليس 
فقط عىل مسـتوى محصول معني، بل سـيتم 
عـىل العديد من الـواردات النباتيـة التي تزرع 
وتنتـج محلياً دعماً وتشـجيعاً للمنتج املحيل، 
ُوُصــوالً إىل األمـن الغذائي الوطنـي وتحقيقاً 

لالكتفاء الذاتي يف نهاية املطاف. 

 :  خظساء 

ــَن، أمـس، بصنعـاء املـزاُد الوطني  ُدشِّ
األول للبـن اليمني برعايـة اللجنة الزراعية 
والسـمكية العليـا وبالرشاكـة مـع وزارة 
الزراعـة والـري واتّحاد جمعيـات منتجي 

البن. 
وخالل تدشني املرحلة التنفيذية من املزاد 
الوطني األول للبن اليمني من قبل مؤّسسة 
املخاء، أّكـد مسـئول وحـدة البن يف اللجنة 
الزراعية والسمكية العليا، محمد القاسمي، 
أهميّة املزاد يف تشجيع مجتمعات البن عىل 
االهتمـام باإلنتـاج ورفع الجودة بالشـكل 

الذي يليق بسمعة املوطن األول للبن. 
ولفت إىل أن املزاَد يسعى إىل توسيع نطاق 
التسـويق للبن اليمني وفتح فرص وأسواق 
جديـدة، وإبراز قصـص النجـاح والكفاح 
ملجتمعات البن اليمني عىل املسـتوى املحيل 

والعاملي. 
وأَشـاَر القاسـمي إىل أهميّة املساهمة يف 
تحسني املستوى املعييش ملجتمعات البن يف 
اليمن ببيع منتجاتهـم ذات الجودة العالية 

بأسعار منافسة. 
وبنّي أن املزاد الوطنـي األول للبن اليمني 
يهـدف إىل توحيد ُكــّل الجهـود واملبادرات 
اليمـن  يف  البـن  قطـاع  لتنميـة  الوطنيـة 
وتسـويقه والرتويـج لـه بأسـعار عادلـة 

ومنافسة أسوة باألنواع العاملية الفاخرة. 
وتطرق مسـئول وحدة البن إىل دور املزاد 
يف املسـاهمة يف تعزيـز االقتصـاد الوطني 
عرب إيجاد أسـواق جديدة تقـدر جودة البن 
اليمني والجهود املبذولة إلنتاجه، فضالً عن 

تحسني الصورة الذهنية محليًا وعامليٍّا. 
واعتـرب أن املـزاد الوطنـي للبـن اليمني 
فرصـٌة حقيقيـة ملزارعي ومصـدِّري البن 

اليمنـي لبنـاء عالقـة مثمـرة بـني موطن 
القهـوة األصيل «اليمـن» وعشـاق القهوة 
اليمنيـة ذات الجـودة العاليـة والتـي تلبي 
رغبة املسـتهلك العاملي بأسـعار مناسـبة، 
كمـا أن املـزاد أحد الوسـائل التي تسـاعد 
عىل اسـتعادة مكانة وسـمعة البن اليمني 

األصيل. 
ودعا القاسـمي املصدريـن واملنتجني إىل 
استغالل املزاد يف الوصول إىل أسواق جديدة 
للبـن الذي يعـد أهم السـلع املرغوبة عامليٍّا 
وتحظى بقبول واسـع من قبل املستهلكني 

واملتذوقني. 
من جانبه، أشار املدير التنفيذي ملؤّسسة 
املخاء لتنمية البن اليمني مختار الخنشيل، 
يف كملته التـي ألقاها عرب دائرة تلفزيونية، 
إىل أن املـزاد الوطنـي األول للبن اليمني يعد 
أحد الوسـائل التي تسـاعد عىل نقل مكانة 
البـن إىل مسـتويات تليـق بـه يف األسـواق 

العاملية وأن يكون منتج منافس. 

ولفت إىل أن مؤّسسـة املخاء تسعى إىل 
تمكني املنتج املحيل من البن يف املنافسـة 
يف السـوق الخارجـي، ولكنـه يحتاج إىل 
رعايـة واهتمام أكثر من قبـل املزارعني 

اليمنيني. 
االهتمـام  رضورة  إىل  الخنشـيل  وأَشـاَر 
بهذه املنتج؛ كونـه يحمل الُهــِويَّة اليمنية 
وسـفري اليمن إىل العالم أجمع.. منوًِّها بما 
يتمتع به البن اليمنـي من مزايا تميزه عن 

نظرائه من منتجات الدول األُخرى. 
وأشـاد بتنظيم املـزاد األول للبن اليمني؛ 
كونـه يمثـل جـَرس تواصـل بـني املـزارع 
والجهـات املسـئولة واملعنيـة للوقوف عىل 
الصعوبات التي تواجه زراعة وإنتاجية هذا 

املحصول. 
وأّكـد أهميّة املزاد الـذي يهدف إىل إيجاد 
ألنواعـه  والرتويـج  للبـن  مركـزي  سـوق 
املختلفة وتعزيز النمو االقتصادي.. مشّدًدا 
عىل رضورة التفكري يف التمكني االقتصادي 

من خالل هذا املنتج االسرتاتيجي واالكتفاء 
الذاتي. 

وَحـثَّ املزارعني عىل مزيد مـن االهتمام 
بزراعـة وإنتاجيـة البن من خـالل االلتزام 
باإلرشـادات واملمارسات الزراعية السليمة 
التي تسـاعده يف الوصـول إىل منتج طبيعي 
ذو جودة ونكهة رائعة تمّكنه من املنافسة 

يف السوق املحيل والخارجي. 
وخالل املزاد تم تقديم عرضاً لنماذج من 
قصص وتجارب النجاح لعدد من املزارعني 
والعاملني يف تجارة البن واملشـتغلني يف هذا 
املجـال، وجدوى تجـارة البـن وأهميتها يف 

رفد االقتصاد. 
املختـص يف البحـوث الزراعيـة، الدكتور 
أمني الحكيمي، ورئيس مركز البن للبحوث 
والدراسـات التابع للهيئـة العامة للبحوث 
واإلرشـاد الزراعـي املهندس أحمـد املعلم، 
أشـارا بدورهما إىل أن التجارب الناجحة لم 
تـأِت إال بالدراسـة والبحـث العلمي املوجه 

للتطوير. 
ونّوهـا بأهميّـة املزاد يف كـرس االحتكار 
للبن وتعزيز سمعته وقدرته التنافسية عىل 
املسـتوى املحيل والخارجي لدعم االقتصاد 
الوطنـي وتشـجيع املزارعـني للتوسـع يف 

زراعته وإنتاجيته. 
فيمـا أشـار رئيس اتّحـاد منتجـي البن 
الدكتـور سـعد املـري، إىل أن محصول البن 
مـن املحاصيل النقديـة الرئيسـة يف اليمن 
والتـي تعتـرب مصـدر دخل كبـري لعدد من 

األرس يف الكثري من املناطق الريفية. 
ودعـا املـري إىل تكاتـف جهـود الجميع 
والتنسـيق بـني املزارعـني واملصدرين للبن 
ًة يف ظل  بما يخُدُم توّجـهات التنمية، َخاصَّ
الثورة الزراعية التي تؤسس ملرحلة جديدة 

تتسم بالخري والعطاء. 

التظاظغ: الصرار غتفج 
المجارسغظ الغمظغغظ أضبر 

شغ الاعجع بجراسئ 
المتاخغض العذظغئ 

المثاطفئ

الةحاري: تط الاسمغط سطى 
التةر الجراسغ بالمظاشث 

الةمرضغئ وطخادرة 
أغئ ضمغات طظ الئرتصال 

الثارجغ

تثحني املرتطئ الاظفغثغئ لطمجاد العذظغ افول لطنب الغمظغ
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تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

أذفال الظعغمغ َوأحةان الطفعلئ 
المثبعتئ شغ الغمظ 

وسُث اهللا تتّصص وسُث اهللا تتّصص 

د. تصغئ شدائض 

مأسـاة  الفضائيـة  القنـوات  عرضـت 
أطفـال النهيمـي األربعة يف صعـدة الذين 
تعرضـوا ألسـلحة محرمـة دوليٍّا تسـببت 
لهم بمرض الرسطان وشـوهت أجسادهم 
وأفقدتهـم حاسـة البرص، بينمـا الحصار 
الخانـق يقـيض عليهـم باملـوت البطـيء 
ويمنعهم من السـفر للعـالج مما ضاعف 
أوجاعهـم، هـذه الجريمة الوحشـية ضد 
الطفـل اليمنـي أعادت للذاكـرة الكثري من 
الجرائـم التـي طالتـه منـذ بـدء العـدوان 
الظالم قبل سـبع سـنوات؛ فأطفال اليمن 
يعيشون أسوأ الظروف وأحلكها يف ظل هذا 
العدوان الذي لـم يبَق لهم أي مجال ليحيوا 
طفولـًة طبيعيـًة ينعمـون فيهـا باألمـن 
واالسـتقرار والرعايـة التـي تتطلبها هذه 
املرحلـة كمـا هو حال األطفـال يف مختلف 
أنحـاء العالم؛ فآالف منهم قتلوا وسـفكت 
دماؤهم وتمزقت أشالؤهم؛ بَسبِب رضبات 
طـريان التحالف وعمالئهم، وكانت جريمة 
ضحيان املروعـة يف صعدة التي قىض فيها 
عرشات األطفـال يف حافلة تقلهم إىل رحلة 
يف نهايـة النشـاط الصيفـي، ولكن رضبة 
اإلنسـانية  مـن  ُمَجــّردة  غـادرة  جبانـة 
عاجلتهـم للرحيـل إىل مكان آخـر، َحيُث ال 
ظلـم وال تجرب وال اسـتبداد رحلوا إىل األمن 

الدائم والرعاية الربانية الفائقة الوصف. 
كما لم يسـلم أطفالنا وهـم يف منازلهم 
رضبـات  إثـر  فقدناهـم  منهـم  فـآالف 
عشـوائية عـىل األحيـاء السـكنية َوتـربز 

صـورة بثينة «عني اإلنسـانية» تخرج من 
تحت الـركام وحدها بعد أن مـات إخوتُها 
وأهلُهـا جميعاً والكثري مـن األطفال الذين 
يسـكنون يف نفـس البنايـة َويف مكان آخر 
الطفـل سـميح يبكـي بحرقة عـىل صدر 
والـده املقتول ظلماً وعدوانـاً ومعه العديد 

من األهايل مع أطفالهم. 
َولـم يتوقـف إجـرام التحالف عنـد هذا 
الحـد بـل الحقهـم برضباتـه الوحشـية 
القاتلـة وهم يف مدارسـهم وصورة إرشاق 
املعـاىف وهـي ملقاة عـىل قارعـة الطريق 
وقـد تبعثـرت أدواتهـا املدرسـية وقطعت 
إحـدى قدميهـا صـورة ناطقـة بمأسـاة 
الطفولة املسـتباحة املذبوحـة يف اليمن يف 
عرص تتشدق الكثري من املنظمات بحقوق 
الطفـل! َولـن ينـىس التاريـخ أن تحالـف 
الفجـور والخسـة والدنـاءة تفنـن يف قتل 
الطفـل اليمنـي بمعيـة أهلـه يف أفراحهم 
أرض  عـىل  شـرب  ُكــّل  وعـىل  َوأحزانهـم 
اليمـن املنكـوب، ومـن لم يمـت بالقصف 
مبـارشة فهـو مصـاب بعاهـات مختلفة 
أَو معـرض ألمـراض خطرية تهـّدد حياته 
وسـالمته منها الكولـريا أَو سـوء التغذية 
أَو الرسطانات التي تسـببت بها األسـلحة 
املحرمة دوليٍّا وأطفال النهيمي األربعة من 
أرسة واحدة هم أكرب دليل شاهده العالم.. 
ويف ظل العـدوان والحصار الخانق وإفقار 
الشـعب اليمني كثـري من األطفـال تركوا 
مدارسـهم؛ بَسبِب سـوء األحوال املعيشية 
وصعوبـة توفـري لقمة العيـش ناهيك عن 
توفـري احتياجات املدرسـة ومتطلباتها أَو 

بَسبِب فقدان عائلهم الذي توّجـه للجبهة 
دفاعـاً عن بـالده مما اضطرهـم للخروج 
للعمل يف الشـوارع أَو أَعمال البناء وغريها 
من األعمال التي تفوق قدراتهم الجسـدية 
والعقلية وهـم بالتأكيد يتعرضون ملختلف 
عليهـم اإلنضاج  األخطـار َوأكثرها خطراً 
املبكـر الـذي يزج بهم يف عالـم غري عاملهم 
ويفرض عليهم ما يفرضه عىل الكبار ممن 
خربوا الحياة وخاضوا تجاربها، فيعيشون 
قسـوة الحياة وصعوباتهـا الجمة بعقلية 
غري ناضجة ممـا يجر عليهم ويالت َوآالما 
نفسية تنغص عليهم ما تبقى من حياتهم، 
إضافة إىل مشـاكل عمالـة األطفال التي ال 
ا  تتسع لها املجلدات.. والحديث يطول ِجـدٍّ
إذَا مـا فتحنـا موضوَع انتهـاكات حقوق 
األطفال ممـا يتعرضون له مـن اختطاف 
أَو سـجن أَو اغتصاب أَو تعذيب يف سجون 
عمـالء التحالف وما يجـري يف تعز يعرُفه 
القايص والداني، أما ما يعانيه أطفالنا من 
ضغوطات وصدمات نفسية جراء األوضاع 
السـيئة التي مروا بها يف سـبع السـنوات 
املاضية فهو حديٌث ذو شـجون، وستكون 
لها آثارها الخطرية حارضاً ومستقبالً.. ال 
يسـعني يف نهاية هذا املقال املثقل بأوجاع 
الطفولـة يف اليمـن إال أن أقـول: لـك اللـه 
أيها الطفـل اليمني الذي حرمـت من ُكـّل 
حقـوق الطفولـة واإلنسـانية، وسـتكون 
آالمـك وأحزانك بأذن اللـه هي دافعك األول 
للنهوض والتحدي وبناء ينمك العظيم من 
جديد بنـاء قوياً محصناً مـن أعدائه َوبلداً 

متقدماً يضمن لك العيش الكريم. 

طتمث الدعراظغ 

تَحّرك الجيش واللجان الشـعبيّة من الرشفاء 
واألحرار من أبناء الشعب اليمني، من ُكـّل فئات 
الشعب اليمني املجاهد ومن ُكـّل املناطق اليمنية 
الحـرة واملناهضة للعدوان األمريكي السـعودّي 
عـىل اليمن، وحّقق الله عـىل أيديهم وعد الله ملن 
تَحّرك يف سبيل الله وملن باع لله نفسه وماله وملن 
تَحـّرك يف قضية هي الحـق.. يف مواجهة الباطل 
وقوى الضالل يف العالم، تَحّرك هؤالء األحرار وهم 
يحملـون الثقة بالله واثقني بنـرص الله وتأييده 

مهما كانت إْمَكانيات قوى العدوان وحجم تحالفهم الظالم، 
تَحّركوا وهـم يحملون الثقافة القرآنيـة التي مألت قلوبهم 
باألمن والسكينة رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتهم 
وقلـة اإلْمَكانيات، قدموا التضحيات الكبرية وهم يتمنون أن 

ينالوا منزلة الشهادة يف سبيل الله، لم يرتّدد هؤالء املجاهدون 

من أبناء الشعب اليمني املؤمن بكل فئاته ومن ُكـّل املناطق 

يف اليمن، ُكـّل يوم يزدادون يقيناً وبصرية بأنهم 

عـىل الحق ويواجهـون قوى الباطل مـن أولياء 

الشـيطان ممثل باألمريكـي واإلرسائييل، ووعد 

الله قد تحّقـق لهؤالء املجاهديـن املخلصني لله 

واملتوكلـني عـىل اللـه الواثقني بنرص اللـه، قال 

تعـاىل (َقاِتلُوُهْم يَُعذِّبُْهُم اللَّـُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخِزِهْم 

ْؤِمِننَي).  ُكْم َعَليِْهْم َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّ َويَنُرصْ

فالله وعـد املجاهدين بالنرص والتمكـني والتأييد اإللهي، 

وأن يشـفَي صـدوَر املؤمنـني باالنتصـارات الكبـرية والتي 

شـاهدها ُكـلُّ أبناء الشـعب اليمني عىل أيدي رجال الله من 

أبناء الجيش واللجان. 

الصغادُة وشاُح أبعاب طآخثة 

ورسالتنا الخالدة. 
وهنـا نقـوُل لـكل الُفرقاء السياسـيني 
َواملخدوعـني يف صفـوف العـدوان: تعالـوا 
لنبنـَي ما ُهدم ونخيط الجـراح، وعفا الله 
عما سـلف، وباب العـودة إىل صف الوطن 
بني  مفتوح بمرصاعيه، وسـتجدوننا مرحِّ
بكـم وسـعداء بعودتكم إىل ُرشـِدكم وبني 

أهاليكم ويف بيوتكم ومزارعكم، ولن تجدوا 
منـا إال ما يرسكـم، فأنتـم إخوتنـا ولكم 
منا العفـو والصفـح، واملسـتقبل يتطلُب 
منـا جميعاً النظَر إىل األمـام أَو فتح أبوابه 

املؤصدة لألبد. 

طأرب والثروُس الصغادغئ التضغمئ 
اللُه سـبحانَه وتعاىل، والروحيُة اليمانية 
ُكــّل  يف  املتجـذرة  اإليمانيـة  ُة  والُهــِويـَّ

اليمنيـني عىل امتـداد خارطـة تواجدهم، 
أت النفـوُس مـن حولهم السـتقبال  تهيـَّ
الحق الظافر، وشـاهدنا قبائَل مأرب وذلك 
املجاهدين  بقدوم  واالستبشـاَر  االستقباَل 
أبطـال الجيـش واللجـان الشـعبيّة، وتلك 
إىل  تُرتَجـُم  الـذي  والرتحيـب،  الحفـاوَة 
اصطفـاف واحـد وتخنـدق جامـع، كتفاً 
لكتـف، يـداً بيد حتـى تحريِر شـامل لكل 

األرض اليمنية. 

طآحراُت الظخر 
قتئ

أبع عادي سئثاهللا السئثلغ 

تـــتـــســـارع 

األحـــــــــداث 

ــارات  ــص ــت واالن

الــعــظــيــمــة يف 

الجبهات  مختلف 

مجاهدو  ويحقق 

واللجان  الجيش 

تقدمات  الشعبيّة 

تحرير  سبيل  يف  واسع  نطاق  يف  واسعة 

وعىل  واملحتّلني،  الغزاة  دنس  من  اليمن 

قاب  مأرب  باتت  التي  النرص  مؤرشات 

عملية  استكمال  من  أدنى  أَو  قوسني 

من  املجاهدون  بها  يقوم  التي  التحرير 

تلك  وكل  الشعبيّة،  واللجان  الجيش 

امليدانية  الجهادية  العسكرية  العمليات 

أبطال  ينفذها  التي  والجوية  والصاروخية 

الجيش واللجان الشعبيّة التي كللت النرص 

االنتصارات  من  تعد  الجبهات  مختلف  يف 

تحرير  مرشوع  إطار  يف  واملهمة  العظيمة 

امتَداد  وهي  واملحتّلني،  الغزاة  من  اليمن 

الثورة  قائد  به  وعد  الذي  الوعد  لصدق 

رضورة  عىل  أّكـد  الذي  عليه-  الله  -سالم 

بما  الوطن  أرض  من  شرب  ُكـّل  تحرير 

واالستقالل  الحرية  اليمنيني  لكل  يضمن 

وهذا ما يتجىل اليوم بالفعل بعون الله عىل 

أيدي رجال الجيش واللجان الشعبيّة. 

تحرير مأرب تمثل عملية تحرير إنسانية 

إلنقاذ أبناء محافظة مأرب من عبث وظلم 

وطغيـان املرتِزقـة والجنـود السـعودينّي 

واإلماراتيني الذين مارسـوا أشـد وأبشـع 

صور الظلم والطغيان بحق أبناء املحافظة 

منـذ سـنوات ولم يتبـق لهم اليوم سـوى 

الوقوف واالنضمام مع إخوانهم مجاهدي 

الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف اسـتكمال 

تحرير مـأرب، ولم يعد للنظام السـعودّي 

خيـار آخـر سـوى االعـرتاف بالهزيمة يف 

اليمـن وإيقـاف عدوانهـم وسـحب ُكــلِّ 

جنوِدهـم ومرتِزقتهم قبل فوات األوان، ما 

لم ستسـحق رؤوسـهم ورؤوس جنودهم 

يف جبهات القتال، فالشـعب اليمني ماٍض 

يف معركة التحرير، معركة العزة والكرامة 

ونيل الحرية واالستقالل وتحرير ُكـّل شرب 

يف اليمن. 
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الصرآن الضرغط وطعاجعئ الشجو البصاشغ والترب الظاسمئ
ططعر غتغى حرف الثغظ

ــة    قـد يكون البعض أَو ربما الكثري من أبناء األُمَّ
اإلسـالمية جنـوداً للباطـل وقـد يعملـون يف خدمة 
ومصالح الطغيان واالسـتكبار بصورٍة غري مبارشة 
دون إدراك ذلـك ودون معرفـة مـدى خطورة املوقف 
والوضع الذي نحن عليه من عادات مكتسبة مخالفة 
ر بثقافات دخيلة هابطـة، وقد نعيش  للفطـرة وتأثـُّ
ظروفـاً اجتماعية محيطة بنـا أَو محدقة َومرتبصة 
دون أن نعي أَو ندرك املسـتنقع الـذي يمكن أن نقع 
فيـه أَو حجم املؤامرة وأنواعهـا ودون أن نكون عند 
مستوى التخطيط ملواجهتها والوقوف أمام وسائلها 

الخبيثة وأساليبها املدّمـرة أَو عىل األقل املؤثرة واملضللة وتبعاتها 
وتداعياتها عىل مستوى الفرد والجماعة واملجتمع واألمة. 

ويزيـد مـن تلـك األخطـار والتحديـات طبيعـة اآلليـات التي 
يسـتخدمها العـدّو وتوظيف مضامينها من اسـتهداف للعواطف 
واملشـاعر إىل اسـتهداف للعقـول واألفـكار والتأثـري يف الثقافـة 
اإلسـالمية مسـتغالً بذلـك ضعف الـوازع الدينـي َوحالـة الفراغ 
االجتماعي والثقايف السائدة يف أوساط الكثري من أبناء املجتمعات 

العربية واإلسالمية. 
الحديـث يف هـذا املقام هو عن مسـألة مهمـة متعلقة بكيفية 
ــة فكريـاً وثقافيٍّا ودينياً مـن ِرشاك التضليل  تحصـني أبناء األُمَّ
والباطـل واالنحـالل األخالقـي َوأَيْـضـاً بكيفية مواجهـة الغزو 
الثقايف الذي يعترب سـالحاً ناعماً صامتاً يسعى إىل اإلفساد والتيه 
واالنحراف عن الحق واالستقامة والعدول عن هدى الله ورصاطه 

املستقيم. 
وباملناسـبة فقد تحـدث القرآن الكريـم عما يرمـي إليه أعداء 
ـــة مـن املغضـوب عليهـم والضالـني املضلني أهـل الكتاب  األُمَّ
اليهود والنصارى من بـاءوا بغضٍب من الله وُرضبت عليهم الذلة 

ـة اإلسالمية.  واملسكنة من خالل قتالهم ومواجهتهم لألُمَّ
وقد كشـفت اآليات الكريمات أهداف العدّو املسـتكرب يف حاالت 
ومواضـَع كثـرية بيّنـت أنـواع العصيان للـه َومسـتويات إجرام 

وإفساد أعداء الله ورسوله منها: 
 إطفاء نـور الله واالرتداد عن دين اللـه وتلبيس الحق بالباطل 
والتشكيك يف وعد الله وصدق رسول الله والعمل عىل إخراج الناس 
مـن النور إىل الظلمات وإضاللهم وانحرافهم عن منهج الله وكتم 
ــة  ما أنزل الله من الهدى َوالبينات، والعمل عىل إخضاع أبناء األُمَّ
اإلسـالمية لتكـون تحت رحمة وتبعيـة القوى االسـتكبارية من 
اليهـود والنصارى وعمالئهم من األعراب األشـد كفراً ونفاقا، ويف 
ذلك يقول الحق سـبحانه: «يُِريُدوَن أَن يُْطِفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم 

َويَأْبَى اللَُّه إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن».

ولذلك حريٌّ القول بأن اإلنسـان ُعُمـوًما لـه قابلية يف أن يتجه 

يف اتّجـاه الخـري أَو اتّجـاه الـرش، وللتقـوى وزكاء النفـس نجاٌة 

َواسـتقامة وفـوز وفالح ملن يتخذهـا ركناً ورصاطاً 

قـال تعـاىل: «وهدينـاه النجديـن» وقال سـبحانه: 

«َونَْفٍس َوَما َسوَّاَها َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها».

ويف واقـع الحياة تجارب وسـوابق كثـرية تعرفنا 

كيـف كان حقـد وكراهية أهـل الباطل ألهـل الحق 

وحملة الهدى والنور وكيف كانت أفعال وممارسات 

مـن يمثّلون محـور الرش ترتكز يف اإلفسـاد َوالرشك 

بالله بالوالء لغريه سـبحانه واالعتقاد بأن سوى الله 

غني وَعظيم وقوي وكبري ويرض وينفع. 

وكذلك أفعالهم الشـيطانية الخبيثة املسـّخرة يف إضالل الناس 

وانحرافهـم ويف إظهـار االسـتعالء واالسـتكبار عـىل عبـاد الله 

املسـتضعفني واالسـتهانة واالسـتهتار بحرمـات اللـه بتهيئـة 

املجتمعـات املسـتهدفة لتقبـل الحـرام وتصوير ذلـك بأنه يشء 

طبيعـي بمـربّر الحداثـة والتطـور والعمل عـىل إعدام الـزكاء يف 

النفـوس بالرتويـج لإلباحيـات والربامج السـاقطة َونرشها عرب 

وسـائل اإلعـالم املجتمعية والجماهريية، ما أوقـع كثريٌ من أبناء 

ـــة يف مسـتنقع االنحـالل والفسـاد والتيه والبُعـد عن الله  األُمَّ

ورسوله واملؤمنني واتِّخاذ الكافرين أولياء وأوصياء. 

ولذلـك نالحـظ كيف يعمـد األعداء إىل شـنِّ الحـروب الثقافية 

واإلعالمية الناعمة لتشـويه اإلسـالم ورموزِه الحيَّة الذين رأوا يف 

َمنهِج وترشيع هذا الدين اإلسـالمي خطـراً َكبرياً عليهم فما كان 

منهـم إال أن رفعوا رايات التشـويه واإلسـاءة حفاظاً عىل عالقة 

العـداء وتمكيناً للحقـد املتملك يف قلوبهم وأفئدتهـم ليواصلوا ما 

بدأه أسالفهم منذ بدء الرسـالة التي حملها نبي الرحمة والعدالة 

واإلنسـانية محمد صـىل الله عليه وآله وسـلم، النبـي الذي جاء 

مصدقـاً ملا معهم من الكتاب فـكان الخطر الذي يهّدد مصالحهم 

ويسقط عروشهم ويكرس شوكتهم واستكبارهم ولكن يأبى اللُه 

إال أن يُتّم نورُه َولو كرَه الكاِفرون الظاملون املفسدون يف األرض. 

ولذلك علينا كأمة إسـالمية أن نقف ونتَحّرك أمام الغزو الثقايف 

وأن نكون عند مسـتوى املسـؤولية وحمل األمانة وتلقي الرسالة 

ـة ولندرك  ـة أُخرجت للناس وليـس أذل وأحقر أُمَّ لنكـون خري أُمَّ

رضورة ترسـيخ الوعي الثقايف يف أوسـاطنا باملخاطر والتحديات 

التـي نواجههـا لنعلم علم اليقني أن من أهم أهداف رسـالة النبي 

صلوت الله عليه وآله، تحرير العباد من العبودية لغري الله َوسيادة 

العدالـة وتمـام األخـالق وتعاظم القيـم وكمال اإلنسـانية والتي 

تتحّقق بها شخصية اإلنسـان املؤمن بفضائله ومكانته عند الله 

ــة.  ومواقفه من القضايا املصريية املتصلة بشؤون األُمَّ

أطض سئاس التمطغ

الصمـوُد والثبـاُت واالنتصار للعاِم السـابع عىل 
التـوايل اسـتطاع اليمن قيادًة وجيشـاً وشـعباً من 
تحقيـِق إنجازات هامة عىل صعيِد الحرب عىل دوِل 
العدوان الغاشـم وهذه اإلنجـازات ما كانت ِلتُحّقق 
يف هذا العام 2021 لوال اسـرتاتيجية معركة النفس 
الطويل َوالصرب والصمود الـذي امتازت به القيادة 

الحكيمة والجيش والشعب اليمني الصامد. 
عىل الصعيد العسكري، تم  من خالل عملية ربيع 
النرص إسـقاط 4 طائرات تجسسية وتدمري قرابة 
16 آليـة ومدرعـة وناقلة جنـد، وتدمـري 180 من 
األسـلحة فخر الصناعة الجويـة األمريكية بنرياِن 

الدفاعات الجوية اليمنية. 
الجويـة  اإلمرباطوريـة  نهايـة  بدايـة  يُعتـرب 
األمريكيـة اإلرسائيليـة وانهيار أُسـطورة التفوق 
الجوي السـعوأمريكي اإلرسائييل حدثـاً نوعياً بكل 
املقاييس وتغيرياً جذريـا يف قواعِد املعادلة وخطوة 
ارة لتدشـنِي مرحلة جديـدة لقواعِد االشـتباك  جبـَّ
عنوانها انتقـال صلب املقاومة والصمود والتصدي 

من الدفاِع إىل الُهجوِم. 
لـم تعـد أمريـكا اآلن هـي الوحيدة التـي تمتلك 
وتحـّدد  املختلفـة  بعنارصهـا  القـوة  مقومـات 
الخطوط الحمراء وتتحكم بزماِم األمور يف املنطقة 
ولم تعد السعوديّة تلك القوة املطلقة التي ال تُقهر. 
نجح اليمن مـن قلب املقاومة والصمود يف إنتاج 
ردع اسرتاتيجي له، شّكل إحدى أهم قواعد التوازن 
يف اكتمـال الُقـدرات املختلفـة يف جميـِع املجـاالت 
العسـكرية واالسـتعدادات التامة للدخوِل يف حرٍب 
ا يخشـاها العدّو  شـاملة وطويلـة ومكلفـة ِجــدٍّ

ويعمل لها ألف حساب. 
دخلْت دول العدوان مرحلة االكتواء بناِر الحروِب 
والقلق واملعاناة واليأس وال مفرَّ من الهروِب؛ بفعِل 
نقل املعركة إىل الُعمِق السـعودّي وانعكاساتها عىل 
الشـارع السـعودّي الخوف والرعب من الصواريِخ 
التي سـوف تصـل إىل أبعد منطقـة يف أراضيها ولن 
تحميهـا أمريـكا وإرسائيـل مهما تضخمـت؛ ألَنَّ 
إراَدة املقاومة بالعزيمِة أقوى وأضخم باالستبصاِر 
وتـزداُد صالبـًة وإراَدة عـىل االنتصار وتـزداد ثباتاً 
ومقـدرة عـىل إنتـاج أدوات التفوق والهجـوم بكِل 
آثارهـا  تؤتـي  التـي  القادمـة  األسـلحة  تقنيـاِت 

الحاسمة. 
هنا ال بُـدَّ لقوى العدوان السعودّي األمريكي من 
االعـرتاف بأنَّ هـذا النرص لم يكن طريـق تحقيقه 
معبداً بزهوِر الياسمني بل كان مليئاً بأشواِك الحقد 
الدفني والرغبـة األمريكية اإلرسائيلية بامليض ُقدماً 
يف مشـاريِع التقسـيم والتجزئة والرسقـة والنهب 
ملقـدّراِت هذا البلد وشـعبه األمني؛ بَهـدِف ثنيه عن 

خياراته الوطنية وهذا ما لم يتحّقق. 
«مسار عوامل الصمود لتحقيِق النرص املوعود». 
مـع ُكـّل مـا خّلفته هذه الحـرب التي تعترب من 
أرشِس وأشد حروب العالم من دماٍر وإنهاك للدولة 
اليمنيـة ورضب ملقدراتهـا الوطنية إالَّ أنها صمدت 
ومـا زال لديهـا القـدرة للصمـوِد لسـنواٍت أُخرى؛ 
بسـبِب تكامـل عوامل الصمـود املتمثلـة بالتفاف 

الشعب بكافِة أطيافه حول قيادته وجيشه. 
بالرغم مـن ُكـّل املطبـات التي سـعت الواليات 
املتحـدة األمريكية افتعالها ضمـن خطة ممنهجة 
ملنـِع النـرص اليمنـي إالَّ أنَّ إراَدة النـرص كانت وما 
زالت العنوان األوحد لدى الشعب والجيش والسيادة 
اليمنية وأمام هذا الهدف قوبلت ُكـّل هذه الهجمات 
والعقوبـات اإلجرامية بمزيٍد مـن اإلراَدة والصمود 

ليخـرج اليمنيني من العـاِم 2021 بمزيٍد من القوِة 

والصمـود رغم ُكـّل التوقعات التي تتحدث عن عاٍم 

قادم أشـد عدوانية من ِقبِل قوى التآمر واالستكبار 

العاملـي لكـن اليمـن بقيادتـِه وشـعبه وجيشـه 

أدركـوا تماماً أنَّ ِخيار الصمـود يقف دونه الخنوع 

واالستسالم واإلذالل وسيدخل العام 2022 بصموٍد 

أكـرب وإراَدة أقـوى عىل االنتصار ضـد هذه الحرب 

العدوانية وما تالها من حروٍب. 

وهذا ما أّكـدُه السـيد عبد امللك الحوثي -حفظه 

الله- الذي تميز هذا العام بالرغِم من ُكـّل التحديات 

الدولية واإلقليمية بالظهوِر اإلعالمي األكرب ليؤّكـد 

يف ُكــّل ظهور عىل هذا النرص الذي صنعه الشـعب 

اليمنـي والجيش واللجـان األبية وليؤّكــد عىل أنَّ 

الحرَب ُمسـتمّرة حتى تحريـر آخر حفنة تراب من 

الجغرافيِة اليمنية. 

فأبجديـاُت الصمـوُد اليمنـي يف وجـِه الحـرب 

الكونية ُمسـتمّرة وجردة عام 2021 النتصاراٍت ال 

تنتهي بفضـِل الله وبرحمته فبذلـك فليفرحوا هو 

خري مما يجمعون. 

غعم تروظعا 
تفكُّ افغقل

طظار الحاطغ 

بعد أن سـقطت الرياض يف وحِل الحرِب عىل اليمن 
ُمتسـببًة يف أكرب كارثة إنسانية عرفها القرُن الحادي 
والعرشين فهل ستسـتطيع البقـاء عىل أقدامها دون 

تعثٍُّر وسقوط؟!
ُمنـذُ أن قرعت الحرُب طبولها راهنت قوى العدوان 
عـىل املناِطـق املحتّلـة التـي وكّلـت للسـطِو عليهـا 
مرتِزقتهـا وعمالئها كأوِل ورقِة ضغـٍط عىل الجيِش 
واللجان الشـعبيّة، ولـم تكتِف بهذا فحسـب بل لقد 

أذاقت من فيها ُمّر االحتالل ومهانة العيِش فيه. 
مأِرب محافظٌة يمنية سـيطرت عليها ِمليشـيات 
حزِب اإلصـالح اإلخواني منـذُ بكوِر العـدوان، تتميُز 
مأِرب باإلرِث الحضاري امُلتفّرد؛ إذ أنها كانت عاصمُة 
مملكـِة سـبأ التي ذُكـرت يف القـرآن الكريـم، والتي 
حكمتها امللكة بلقيس من آمنت مع قومها بالله عىل 

يِد نبي الله سليمان عليه السالم. 
تحّولت مأِرب خالل فرتِة االحتالل بشـكٍل ملحوظ 
إىل مدينـٍة ازدهـرت فيهـا عمـارُة السـجون وتجارُة 
الرقيـق، امتألت بعصابـاِت الرسقة وُمسـتنزيف املاِل 
العـام فغدت تعيُش مرارة الُغربـِة يف الوطن والوجود 

يف جحيِم العيش. 
بعـد مـروِر السـتِة األعوام، قدم سـماحة السـيد 
العلم ُمبادرًة إىل مشـايخ قبائلهـا وُعقالهم تضمنت 
سالمتهم وحفظ دمائهم وربطهم بالعالقِة اإليمانية 
التـي حّث عليها القرآن، وبعد لقاٍء مع السـيد القائد 
بدا املشـهُد رضبًا من الخيـال، عندما تقدمت القباِئل 
للقـاِء أخواتهـا يف صنعـاء وبعـد أن سـيطر الجيش 
واللجان الشـعبيّة عىل كافِة مديريـات املحافظة عدا 

املدينِة ومديريٍة أُخرى. 
ظهـرت اليوم مـأرب تتنفـُس من أطرافهـا هواء 
الوطن الُحر والكرامِة التي ُفقدت فيها عىل مّر سـننٍي 
عجـاف، وهـا هي يف الغِد سـتبدو أطهر يـوم ترونها 
تفـّك األغالل التي حاوطتها بأيـدي املؤمنني وقبائلها 
األبيـة، تاركة وراءها ُجثث الغـزاِة وهي تنفُض ُغبار 
االحتـالل، طـاردة مـن أرضها مـن خانّوهـا وعاثوا 
فيها فسـاًدا بجلبابيِب نساِئهم وانسـالِخ ُهــِويَّتهم 

وانتمائهم. 

خمعُد الغمظ وبئاُته جغشغر وجه الاارغت خمعُد الغمظ وبئاُته جغشغر وجه الاارغت 
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [طسرشئ اهللا ــ الثرس البالث سحر]

الغعــعد غسمطعن سطى ذمج السصائث اإلجــقطغئ الختغتئ
ــــاة بــضــطــعــا  ــــتــــغ ــــط ـــــرآن طــــظــــعــــٌب ل ــــــ ـــــصــــــ ــــاة بــضــطــعــا ال ــــتــــغ ــــط ـــــرآن طــــظــــعــــٌب ل ــــــ ـــــصــــــ ال

 : بحرى المتطعري:
بداية وّضح لنا الشـهيُد القائُد -َسـَالُم 
اللِه َعَليِْه- بأن تناُوَله لرشِح بعض اآليات 
من الُقــْرآن الكريم أثناء محارضته ليس 
عىل نمط املفرسيـن، الفتاً إىل خطأ وقعت 
فيها كتُُب التفسري؛ وذلك ألَنها ال تربط بني 
آيات الُقــْرآن وبني واقع الناس، لتحصل 
االسـتفادُة العظيمة من كتاب الله، فقال 
-َسَالُم اللِه َعَليِْه-: [والكثري من التفاسري 
تجعل الفائدة مـن الُقــْرآن الكريم قليلة 
جداً، إذا لم يربط الُقـــْرآن الكريم بواقع 
النـاس، إذا لـم يكـن الحديث حـول آياته 
واسـع، فإنه يف األخري يصبـح كتاباً ال أثر 
لـه وال فاعلية لـه يف حياة النـاس، وال يف 
أنفسهم. الُقــْرآن هو كتاب للحياة كلها، 
وكل أحـداث الحيـاة ال يخلو حـدث منها 
عن أن يكوَن للُقــْرآن نظرٌة إليه وموقف 
منه، ونحن نريد -إن شاء الله- جميعاً أن 
نُْحيَي الُقــْرآن يف أنفسـنا، فـإذا ما ُعدنا 
إىل تالوته -كما هو املعتاد- سـواء يف شهر 
رمضاَن أَو يف غـريه تكوُن تالوتُنا له تالوًة 
إيجابيًة، نتأّمُل، نتدبر، نستفيد من آياته، 
وال شـك أن أي حديث حول آيات الُقــْرآن 
الكريم ما يزال حديثاً قـارصاً وناقصاً، ال 
أحد يسـتطيع مهما بلغ يف العلم واملعرفة 
أن يحيـَط علمـاً بعمق الُقـــْرآن الكريم؛ 
ألَنَّ كثرياً ممـا يمكن أن يعطيه الُقــْرآن، 
مما هو من مكنون أرساره، إنما يسـاعد 
عىل كشـفه وتجليه، املواقـف، واملتغريات 

واألحداث]. 
وتنـاول الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللـِه 
َعَليِْه- سـلوكاً من سلوكيات العرب، التي 
اشـتهروا بهـا، وهو سـلوٌك يسٌء، يشـبُه 
سـلوَك بني إرسائيـل عندمـا قالوا ملوىس 
-َسـَالُم اللِه َعَليْـِه-، بعـد أن أنجاهم الله 

وأخرجهـم مـن البحر سـاملني، بعـد تلك 
املعجـزة العظيمـة، انفالق البحـر، قالوا 
بجحـود شـديد: (لن نؤمن لـك حتى نرى 
اللـه جهـرة)، فقـال -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه-

: [أولئـك النـاس - وهم أكثرنـا - الذين ال 
يؤمنون بالخطورة إال متـى ما دهمتهم، 
ال يعملون االحتياطـات الالزمة، ويعدون 
العـدة ملواجهـة الخطر، وإنما يسـوفون 
ويتناسـون حتـى يدهمهم الخطـر. قلنا 
أيضـاً: أن هـذه إذا كانـت طبيعـة لدينا، 
إذا كانـت حالة نفسـية ثابتـة لدينا فهي 
خطـرية جـداً علينـا؛ ألنهـا لـن تكون يف 
الدنيـا، بل سـتكون يف اآلخرة أيضـاً، َمن 
هـذه حالته، من هذا واقعه هكذا: ال يهتم 
باإلعـداد للخطـر املحتمل فإنـه أيضاً لن 

يهتم، ولن يعد للخطر املتيقن]. 
محـذراً النـاس من كلمة [عـىس ما يف 
خلـة] التـي يقولونهـا ملـن يحذرهم من 
بأن  خطر اليهـود والنصـارى، ومؤّكــداً 
النفسـية التي يعشـها الواحد منا هنا يف 
الدنيا، هي النفسية التي سوف يبعث بها 
يوم القيامـة، فقال: [نحن نقول كلمتني؛ 
يف الدنيا نقـول أمام الخطـورة املحتملة: 
[عـىس مـا يف خله] ألسـنا نقـول هكذا؟ 
[عـىس أن البـاري سـيهلكهم].. ونقـول 
أمـام الخطـورة املتيقنـة: [اللـه غفـور 
رحيم] أليسـت حالـة واحـدة؟. يجب أن 
نروض أنفسنا هنا، نفسيتك يف الدنيا هي 
النفسية التي سـتحرش بها يوم القيامة، 
سـتحرش أنت وأنت أنت، كما لو قمت من 
مرقدك الصباح، النفسية التي كنت عليها 
هي هي التي سـتبعث عليها يوم القيامة 
[مـا يف خلـة] [الله غفـور رحيـم] تأتي 
الخلـة وأنت لم تعد لها عـدة فتكون خلة 
كبرية جداً، [الله غفور رحيم] سيأتي يوم 
القيامـة وترى بأنـه كان موضع الرحمة 

والغفـران هنا يف الدنيا أن تتسـبب هنا يف 
الدنيا، فريى الناس أنفسـهم بأنه ال كلمة 
[ما يف خلـة] وال كلمة [الله غفور رحيم] 

هي التي ستنفعهم]. 

الغععد والظخارى غثططعن لدربظا:
وأوضح -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- لنا باألمثلة 
الكثرية كيف هو اسـتعداُد األعداء لرضبنا 
والقضاء عىل اإلسـالم، عرب مئات السنني 
من االستعداد والتخطيط، ونحن غافلون، 

ال ندري ما يُحاك ضدنا، كاآلتي:ــ

املبال افول:ــ
ذكـر -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- مـا حصل يف 
إسـبانيا (األندلس سابقاً)، وبعد أن عاش 
املسـلمون فيهـا أكثر من ثمانيـة قرون، 
اسـتطاع اليهـود والنصـارى أخدها منا، 
ودّمروا ُكــّل يشء يتصل باإلسـالم، حيث 
قال: [فهم يعملون جاهدين من زمان من 
مئات السـنني، بل بلغ بهم الحال يف بعض 
مراحل التأريخ يف إسـبانيا بعد أن رضبوا 
املسـلمني هناك، أرغموهـم يف األخري عىل 
تغيري أسـمائهم، وأسـماء أبنائهم، تغيري 
أخـرى  أسـماء  إىل  اإلسـالمية  األسـماء 
أوربيـة، مـن نحـو [جـورج] ونحوها.. 
املفـردات  حتـى  ألنـه  أخـرى؛  أسـماء 
اإلسـالمية، املفـردات العربيـة، املفردات 
الُقــْرآنية، األلفـاظ، هم يرون أنها ترتك 
شـعوراً، أَو أثـراً أحيانـاً قد يكـون أثر ال 
شعوري، وأن هذا يبذر بذرة ارتباط داخل 
أعماق النفس، فتهيئ اإلنسان لالستجابة 

يف أي زمن]. 

املبال الباظغ:ــ 
ولفـت -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- إىل أنهـم 
يعملـون بـكل مـا أوتـوا مـن قـوة عـىل 

أن تضيـع كلمـة (جهـاد) مـن قامـوس 
املسـلمني، فقـال: [فهذه خطـورة؛ يغري 
االسم، تغري املصطلحات مهما أمكن كما 
وجدنـا من تغيري كلمة: [جهاد] ونحوها. 
ملـاذا يعملـون هم عـىل أن تضيـع كلمة: 
[جهـاد] مـن أوسـاط املسـلمني ونحـن 
املسـلمون نرى أنفسـنا نقرأهـا كثرياً يف 
الُقــْرآن الكريـم وال نتأثر! أليس كذلك؟. 
هـم يرون أنـه وإن كنـت اآلن تقرأها وال 
تتأثـر بها، لكـن تكرارها عىل مسـامعك 
سـيرتك أثـرا ولـو كان أثـراً ال شـعورياً، 
أقـل ما يمكن أن يرتك هـذا هو: أن يكون 
هذا املبـدأ مقبوال لديك، متـى ما جاء من 
يحركك، ومتى ما وجـدت اإلمكانيات بني 
يديك، أليس كذلـك؟ أليس هذا ما نجده يف 
أنفسـنا أحياناً متى ما وجدنـا من يتكلم 
معنـا، أَو وجدنا من يتحدث عـن واقعنا، 
أَو وجدنـا من يعمل عىل إحيـاء هذا املبدأ 
يف نفوسنا، ألسـنا نتأثر؟. هذه الخطورة: 
هـم لـم يكتفوا بـأن يقولوا: هـا هم اآلن 
يقرؤون الُقــْرآن ولـم يتأثروا به أَو ربما 
أنت ال تتأثر به، تموت وأنت غري متأثر به، 
لكن ابنك مـا زال وابن ابنك أيضاً سـيقرأ 
الُقـــْرآن وسـيجد فيـه الكلمـات هـذه: 

[جهاد.. جهاد.. جهاد..] الخ. 

املبال البالث:ــ
أشـار -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- إىل الخبـث 
اليهـودي الذي سـعى ويسـعى إىل تغييب 
أعالم آل البيت من وسائل اإلعالم واملناهج 
الربـط  [حتـى  قـال:  حيـث  الدراسـية، 
باألَعـَالم، الربـط باألعـالم أيضـاً عندهم 
قضيـة خطـرية؛ ولهـذا رأينا نحـن وأنتم 
جميعاً أنه كيف غيـب الحديث عن اإلمام 
عـيل وأهـل البيـت يف املناهج الدراسـية، 
وغيـب الحديـث عنهم يف وسـائل اإلعالم، 

وغيـب الحديـث عـن آثارهم عـن طريق 
الثقافـة، ولـم تبـِد وزارة الثقافـة يف أي 
بلد - خاصـة يف اليمـن - اهتماما باآلثار 
آثار أعالم أهـل البيت!! ألن الربط باألعالم 
أيضـاً مهـم جداً، إذا ما رسـخ يف أنفسـنا 
عظمـة علم من أعالم اإلسـالم املتكاملني 
والكاملني فعال، فلو كان مجرد اسم يرتّدد 
عىل ألسـنتنا لكن قد يأتـي من يجعل هذا 

االسم فاعالً ومؤثراً]. 
أعالمـاً  لنـا  ـزوا  رمَّ بأنهـم  مضيفـاً 
وشخصياٍت ال تهش وال تنش، ال ترض وال 
تنفع، وهم يدركون هذا، فقال -َسَالُم اللِه 
َعَليِْه-: [وهكذا رأينا كيف أنه يف مناهجنا 
التلفزيـون،  شاشـات  وعـىل  الدراسـية، 
ويف غريه من وسـائل اإلعـالم، نرى أعالما 
أخـرى تقـدم لألمـة، ويتحدثـون عنهـا 
كثرياً يف املسـاجد، يف املعاهد، يف املراكز، يف 
الجامعات، ويف ُكـــّل مكان. هذه األعالم 
عند من يفهم واقـع األمة اآلن أن أمريكا، 
أن اليهـود والنصـارى يتحكمـون تقريبا 
اإلعالميـة،  الجوانـب  يف  يشء،  ُكـــّل  يف 
االقتصاديـة،  الرتبويـة،  الثقافيـة، 
السياسية، يف الدول كلها يتحكمون فيها، 
ويتدخلـون يف ُكــّل صغـرية وكبرية. هم 
يعرفون أن تلك األعالم ال تصنع شيئا؛ ألنه 
لو جسـم يف نفسـك عىل أكرب ما يمكن ملا 
كان باسـتطاعته أن يحركك، ليس فيه ما 
يحركك، إنما هي -كما يقال-: [نمور من 
ورق] فلنضـع للشـباب ولنضـع لألجيال 
نموراً من ورق، أعالماً وهميًّة ال تقدم وال 
تؤخر، ولو تكرر اسـمها آالف السـنني لن 
تعمل شيئاً يف النفوس؛ ألنه عندما تحاول 
أن تستيقظ وترجع إىل ذلك العلم لتستلهم 
منه شـيئاً تجده فارغاً ال يمكن أن يكون 

فيه ما يدفعك]. 

•    ال يتحقق لنا اسـم اإليمان نفسـه، اسـم 
اإليمـان إال عندما يكون هنـاك توجه وعمل 
يتحرك يف ماذا؟ لتنفيذ ما أمر الله سـبحانه 
وتعاىل بـه، وما وجه الناس إليـه يف القرآن 
الكريم إذا ما هناك تنفيذ، إذا ما هناك التزام، 
معنى هذا أننا نؤمن ببعض ونكّفر ببعض. 

[الشعار سالح وموقف ص: 13] 

•    اإلسـالم ال يريـد مـن أتباعـه أن يكونوا 
ضعفاء أذالء, وأولئك الذين يبدون كمؤمنني 
أذالء مستضعفني, يعطون صورة سيئة عن 
املؤمن الحقيقي، هم من يرسخون يف أنفسنا 
أن اإليمـان اسـتضعاف!.[يف ظـالل دعاء 
مكارم األخالق الدرس الثاني ص: 17] 

•    إذا مـا أحسسـت يف نفسـك بقـوة عالقة 
باللـه فال تظن أن هذا هو ُكّل يشء، وأن هذا 
هـو املطلوب: أن أرى نفيس أكـرر ذكر الله 
سبحانه وتعاىل, وأرى قلبي ممتلئاً بحب الله 
ثـم أرتاح لهذه الحالة. افهم هذه الحالة ُكّل 
املطلوب مـن ورائها هو أن تنطلق يف ميدان 
العمل إلنقاذ اآلخرين, وهداية اآلخرين. أين 
كان يتوجه إيمان رسـول الله (صلوات الله 
عليه وعىل آله)؟ ألم يتجل ُكّل ذلك يف حرصه 

عىل اآلخرين؟.

[معرفـة اللـه وعـده ووعيـده الـدرس 
العارش ص: 9]

•    الصادقـون هم: أولياء اللـه، الصادقون 
يف إيمانهـم، آمنـوا باللـه, آمنـوا برسـوله 
إيمانـاً واعيـاً ال ارتياب معـه، وال يمكن أن 
يتعـرض ألي ارتياب أمام هذه الشـبهة، أو 
هـذه الدعاية، أو أمـام هذه اإلغـراءات، أو 
هذا الرتهيب، أو هذا الرتغيـب، إيماناً عملياً 
العميل الـذي يجسـدونه يف التزاماتهم، ويف 
اهتماماتهـم، أنـه إيمان بقضايـا، بمبادئ, 
بعقائـد، بأحـكام تتطلـب االلتـزام بهـا, 
الدفاع عنهـا، وتتطلب أيضاً  وتتطلب أيضاً 
نرشها والعمل عىل إعالء كلمة الله يف سـبيل 

تطبيقها وسيادتها يف أرضه.

[سورة املائدة الدرس الرابع ص: 10]
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 : طاابسات

اقتحمت قواُت القمع التابعة إلدارة سـجون 
االحتـالل الصهيونـي، قسـَم «13» يف سـجن 

نفحة واعتدت عىل األرسى. 
وأَفـاد املركز الفلسـطيني لإلعـالم نقالً عن 
القمـع  بـأن «وحـدة  األرسى،  إعـالم  مكتـب 
املتسـادا اعتدت عىل عدد من األرسى بالرضب، 
األمـر الـذي أَدَّى إىل حـدوث توتـر شـديد بـني 
أوسـاط األرسى تزامنا مع قيام إدارة السجون 

إغالق كافة األقسام». 
يُذكر أن إدارة سـجون االحتالل صّعدت من 
عمليـات االقتحام والقمـع بحق األرسى خالل 
األشـهر املاضيـة، ُخُصوصـاً بعـد عملية نفق 
الحريـة التـي تمّكـن خاللها سـتة أرسى من 

الهروب من سجن جلبوع. 
ويمـارس االحتـالل ُكــّل أصنـاف التعذيب 
النفيس والجسـدي بحق األرسى، ويتبع معهم 
سياسـة اإلهمال الطبي؛ بَهـدِف قتلهم ببطء، 
وإذاللهـم وإجبارهـم عـىل تنفيذ أوامـر إدارة 
السـجن، والقضـاء عـىل أي مظاهـر احتجاج 

ولفرض سياسة األمر الواقع عليهم. 
وتعتقل سـلطات االحتالل نحو 5000 أسري، 
منهـم حـوايل 600 أسـري مـن ذوي األحـكام 

العاليـة، و425 معتقـالً إداريـاً، وحـوايل 200 
طفل، و45 أسرية. 

كما يبلغ عـدد املعتقلني اإلداريني نحو 500 
أسـري يف حني بلغ عـدد األرسى املـرىض قرابة 
700 أسـري، منهـم 300 حالـة مرضية مزمنة 
بحاجة لعالج ُمستمّر، و10 عىل األقل مصابون 

بالرسطان وبأورام بدرجات متفاوتة. 
ووصل عـدد األرسى الذين صـدرت بحقهم 
أحكاٌم بالّسـجن املؤبد إىل (543) أسـريًا منهم 

خمسة أرسى خالل العام 2020م، وأعىل حكم 
أسـري مـن بينهم األسـري عبـد اللـه الربغوثي 

ومدته (67) مؤبًدا. 
ويعانـي األرسى داخـل سـجون االحتـالل 
من أبشـع االنتهاكات، سـواء من خـالل إدارة 
سياسـة  خـالل  مـن  أَو  السـجون،  مصلحـة 
االحتـالل، والقوانـني التي تقـدم ضدهم وضد 
عائالتهـم، تهـدُف إىل املزيـد مـن التنكيل بهم 

والتضييق عليهم. 

صعات اقتاقل الخعغعظغ الصمسغئ تصاتط جةظ 
ظفتئ وتساثي سطى افجرى

شاروق: لظ ظصئض أن تضعن ضراطاظا طتًق لقباجاز أطام طظ عاظئ سطغعط ضراطاعط
رئغج تظفغثي تجب اهللا: ق أتث غساطغع تتةغط دور 

املصاوطئ يف تماغئ لئظان والترب ضثظا شاحطئ

«ظغعغعرك تاغمج» تضحش سظ جرائط الترب لطةغح افطرغضغ يف جعرغا«ظغعغعرك تاغمج» تضحش سظ جرائط الترب لطةغح افطرغضغ يف جعرغا

 : طاابسات
يف  التنفيـذي  املجلـس  رئيـس  نائـُب  رأى 
حـزب الله، الشـيخ عـيل دعمـوش، أن الهدَف 
تطويـق  السـعودّي  التصعيـد  مـن  األََسـايسَّ 
املقاومة وحزب الله وتغيري املعادلة السياسـية 
الداخلية والتأسيس لواقع سيايس جديد يؤدي 
إىل إضعـاِف املقاومـة وإدَخـال لبنـاَن يف دائرة 

االنصياع الكامل لإلراَدة السعوديّة. 
وأّكـد دعموش، أنُه «ال أحد يسـتطيع إلغاء 
أَو تحجيم دور املقاومة بحماية لبنان والحرب 
ضـد املقاومة فاشـلة»، وقال: «ننصـح الذين 
يحملـون هدف إضعـاف املقاومة أن ييأسـوا؛ 
ألَنَّ املقاومـة يف لبنـان راسـخة ومتجـذرة وال 
أحد يستطيع إلغاء أَو تحجيم دورها يف حماية 

لبنان». 
وخالل االحتفال بمناسبة يوم الشهيد يف بلدة 

عيتيـت الجنوبية، أمس األحد، قـال دعموش: 
«باألمس اتهم نواب أمريكيون السعوديّة بذبح 
اليمنيني، وقالوا إن حصارهـا املدّمـر يجب أن 
ينتهي فوًرا، فهل تجرؤ السـعوديّة عىل سحب 
سـفريها من واشنطن وطرد السفري األمريكي 
من الرياض واملطالبة باسـتقالة هؤالء النواب 

من الكونغرس؛ ألَنَّهم رصحوا بذلك؟». 
َوأََضـاَف، «بالتأكيد ال تجرؤ عىل ذلك، ولكنها 
تفعـل ذلـك مع لبنـان وتصّعـد وتفتعـُل أزمة 
بوجه لبنان وتشـن حرباً عبثية عىل اللبنانيني، 
ويشـاركها يف حفلة التصعيـد بعُض اللبنانيني 
املتسـكعني عىل أبواب اململكة والسفارات ممن 
اعتادوا عىل االرتزاق من بعض الدول والجهات 

الخارجية». 
من جانبـه، أّكـد عضو املجلـس املركزي يف 
حزب الله، نبيل فـاروق، أن «املصلحة الوطنية 
الوطنيـة  الوحـدة  صـون  تعنـي  وآخـراً  أوالً 
واالسـتقرار الداخيل، وليس التفريط بهما؛ ِمن 

أجِل إرضاء أَيٍّ كان». 
وخـالل احتفـال أقامه «حزب اللـه» يف بلدة 
الدويـر الجنوبية، بذكرى «يوم الشـهيد»، قال 
عضو قـاووق: «كرامتُنا الوطنيـة غالية؛ ألَنَّنا 
صنعناهـا وحميناها بأطهـر دم، ولن نقبََل أن 
تكـوَن محالً لالبتزاز واملتاجـرة أمام من هانت 

عليهم كرامتهم، فهذا شأنهم». 
وأَشـاَر فـاروق إىل أن «الذيـن يسـتهدفون 
أحجامهـم،  مـن  أكـربُ  شـعاراتُهم  املقاومـة 
وارتفاُع منسـوب أصواتهـم تعبريٌ عن خيبتهم 

وإفالسهم». 
َوأََضــاَف قـاووق: «فلسـطني هـي معيار 
وجوهـر العروبـة األصيلـة، وكل عروبة تبتعد 
عنهـا هي عروبـة متهمـة، أما العروبـة التي 
تتحالـف مـع العـدّو الصهيوني فهـي عروبة 
متصهينـة زائفـة ليسـت منـا ولسـنا منهـا، 
وهي تشـكل خطراً عىل األمن القومي يف لبنان 

واملنطقة». 

 : وضاقت
اتهمت صحيفُة نيويورك تايمز، الجيَش 
األمريكـي بالتسـرتُّ عىل رضبتـني جويتني 
ذهما عىل سـورية عام 2019م، تسـببتا  نفَّ
يف مقتـل نحو أربع وسـتني امـرأًة وطفالً، 

حة أن تكونا جريمَة حرب.  مرجِّ
وقالـت الصحيفة: إن «القيـادَة املرَكزيَة 
األمريكيَة اعرتفت بالغارتني بمحافظة دير 
الـزور، وتتحمـل مسـؤوليَة الخسـائر غري 
املقصـودة يف أرواح األبرياء»، وهذه الجرائُم 
أخفتهـا  التـي  سـورية  يف  املدنيـني  بحـق 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة كشـفت عن 
غيض من فيضهـا صحيفة نيويورك تايمز 

األمريكية. 

الصحيفـة اتهمـت يف بياٍن لهـا الجيَش 
األمريكـي «بعدم إجراء تحقيق مسـتقل يف 
ـابية  قصف آخر معاقل جماعة داعش الوهَّ
يف منقطـة البوكمـال يف ديـر الـزور عـام 
2019م»، مشريًة إىل أن «الطائرة األمريكية 
من طـراز F16 ايـه أسـقطت قنبلتني عىل 
تجمع سـكاني دون سـابق إنـذار، محدثة 
وصفتـه باملـروع، ما أسـفر عن  انفجـاراً 

مقتل معظم املدنيني». 
الصحيفـة اعتـربت أن مجـزرَة الباغوز 
االسـتثنائية سـتحتلُّ املرتبة الثالثة يف أسوأ 
أحداث الخسائر املدنية للجيش األمريكي يف 
سـورية إذَا تم االعرتاُف بقتل أربعة وستني 
ة  مدنياً، مؤّكـدًة «عدَم اتّباع اللوائح الَخاصَّ
باإلبـالغ عـن الجريمة املحتملـة والتحقيق 

فيها أَو محاسبة أحد». 
«ضابطـاً  أن  إىل  الصحيفـة  وأَشـاَرت 

قانونيـاً وصـف الغارَة بأنهـا جريمة حرب 
محتملـة تتطلب إجراء تحقيق»، وكشـفت 

الصحيفـة عـن رصدهـا خطـواِت الجيش 
األمريكي بإخفاء الرضبة الكارثية والتقليل 
مـن عـدد القتـىل، متهمـًة قـواِت التحالف 
بقيـادة الواليـات املتحـدة بَجـْرِف موقـع 

االنفجار دوَن إخطار كبار القادة. 
املتحدُث الرئييس باسم القيادة املركزية، 
النقيـب وليم بيل أُوُروبـان، اعرتف بإزهاق 
األمريكيـة»،  «الغـارات  يف  األبريـاء  أرواح 
مؤّكــداً «اتِّخـاذَ جميع اإلجـراءات املمكنة 
ملنع حـدوث ذلـك»، وأوضـح أن «التحقيَق 
املركزيـة  القيـادة  ـَل  تحمُّ تثبـت  واألدلـة 
غـري  الخسـائر  عـن  الكاملـَة  املسـؤوليَة 
املقصودة يف األرواح»، لكن قيادته قالت: «ال 
يوجُد ما يربّر إخطاراً رسـميٍّا بجرائم حرب 

أَو تحقيق جنائي أَو إجراء تأديبي». 

صائث الترس البعري: ظماطك 
تصظغات بترغئ تثغبئ

 : وضاقت
يف زيـارٍة قام بهـا اللواُء حسـني سـالمي -القائد العام 
للحـرس الثوري- يرافقه اللواء عيل رضا تنكسـريي -قائد 
بحريـة الحرس الثـوري- للمراكز والوحـدات املوجودة يف 
جامعة اإلمام الخامنئي لعلوم وتكنولوجيا البحار، وشارك 

يف مراسم تخليد ذكرى الشهداء املجهولني. 
وصـف اللواء سـالمي، أسـاتذة وطالب جامعـة اإلمام 
الخامنئي، بأنهم صانعو املستقبل للقوة الدفاعية اإليرانية 
يف البحـار، مؤّكــداً أن «الحـرَس الثوري لن يسـمَح ألحد 
بالعدوان عـىل الجمهورية اإلسـالمية»، وقـال: «مقاومة 
الشـعب اإليراني املسلم ودعمه للمواقف العادلة قىض عىل 

مؤامرات العدو». 
وأَشـاَر اللواء سـالمي إىل أنه قبل الثـورة، كانت جميُع 
هيـاكل القوة قـد بناهـا اآلخـرون، وقال: «أي أن أسـس 
قوتنـا كانت يف أيدي اآلخرين، ولكن بعـون الله بعد الثورة 
اإلسـالمية امتلكنـا هـذه القـوة والتكنولوجيـا واألعـداء 

يخافون من ذلك». 
َوأََضـاَف سـالمي قائالً: «لكي نكوَن مسـتقلني، نحتاُج 
إىل االسـتقالل يف العلـوم والتكنولوجيـا وتوليـد الطاقـة 
واالقتصـاد والثقافة، وهـي املؤرشات الرئيسـية لُهــِويَّة 

املجتمع». 
وشـّدد اللواء سـالمي بالقول: «تعزيـز قدراتنا ال يمكن 
إيقافه ويجب عىل الجميع معرفة هذه الرسالة، لن نسمح 
ألحد بالتدخل يف شـؤون بالدنا»، وتابـع: «اليوم بحمد الله 
حافظنـا عىل هيمنتنا البحرية ووسـعنا مجالنا البحري»، 

مضيفاً: «اليوم نمتلك تقنيات بحرية حديثة». 
ووصف اللواء حسني سالمي السفَن بأنها البُنية التحتية 
املرنة للقوات البحرية اإليرانية، وقال: «نمتلُك التكنولوجيا 
لتحسني جودة السفن الحربية وهذه آفاٌق دقيقة وصائبٌة، 
ُة الحقيقية لتكتيكاتنـا التي تحمُل  والسـفن هي الُهــِويـَّ

رسائَل اسرتاتيجية يف البحار». 

السراق: تفضغك حئضئ إرعابغئ 
والصئخ سطى سظاخرعا يف افظئار

 : وضاقت
فّككت مفارُز االستخبارات العسـكرية الِعراقية شبكًة 
إرهابيًة، َوحبطت مخّططها وألقت القبض عىل عنارصها 

يف محافظة األنبار. 
وذكـر بيـان لخلية اإلعـالم األمني، أنـه «بعملية نوعية 
ـذت وفـق معلومـات دقيقة قدمتها ُشـعبة  اسـتباقية نُفِّ
املصادر بمديرية االسـتخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع 
والتي أّكـدت فيها وجوَد شـبكة إرهابية يف قضاء الفلوجة 

باألنبار تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل القضاء». 
َوأََضــاَف «وعـىل أثـر ذلك توّجـهـت قوٌة مـن مديرية 
ُشـعبة  مـع  وباالشـرتاك  العسـكرية  االسـتخبارات 
قيـادة  العـارشة،  الِفرقـة  يف  العسـكرية  االسـتخبارات 
عمليات األنبـار، نحو أهدافها وتمّكنت مـن إلقاء القبض 
عىل إرهابيَّني من الشـبكة يف منطقة الجـوالن، فيما أُلِقَي 
القبـُض عـىل اإلرهابي الثالـث لنفس الشـبكة يف منطقة 
الصقالوية بالفلوجة، وهم من املطلوبني للقضاء بموجب 

مذكرات قبض وفق املادة 4 إرهاب». 
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ضطمئ أخغرة

طأرب والثروُس الصغادغئ التضغمئ 
سئثالصعي السئاسغ

ـُل العـادي إىل دليٍل دامٍغ، أَو  اليـوَم ال يحتاُج املتأمِّ
مؤٍرش واضِح املعالم، يسرتشـُد به أيَّ الطريقني هو 
ُد الخريَ والحقَّ  الرصاط املستقيم، أيَّ الفريقني يُجسِّ
والنور، وأيَّهما الرش والباطل والضالل، ففي معركة 
تحرير مأرب قد اتضحـت الرؤية، وتجلت الحقائق، 
والـدرس الـذي أراد مـن خاللـه قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي أن يصل، ليـس إىل أهل 
مـأرب وكل اليمنيني فحسـب، بـل إىل العالم أجمع، 

وقد وصل بالفعل وفهم الجميُع الدرس. 
فمـن املعلـوم أنـُه كان بإْمـَكان أبطـال الجيش 
ام  واللجـان الشـعبيّة اجتيـاُح مأرب يف غضـون أَيـَّ

محـدودة، إن لـم تكـن سـاعاٍت معـدودة، يف إطار بلـوغ الهدف 
التكتيكـي، بَيَْد أن مبادرَة السـيد القائد جاءت من إدراِكه الواعي 
للهدف االسرتاتيجي، بأن هناك وبني ثنايا قوى العدوان القابضة 
بالحديد والنار عىل مأرب، بقيًة من خري، أناساً مخدوعني، مغرَّراً 
بهـم، وأراد أن يرتيـث األبطـاُل بعـَض الوقت، حتى يقـَيض اللُه 
أمـراً كان مفعـوالً، وأن يتجرد الرش كله من هـذه املدينة الغالية 
َص خالصاً، ويذهَب بتلـك القوى وحَدها هالكًة، ال تتلبس  ليتمحَّ
بهـا ذرٌة من خري تذهـب يف ِغمار املواجهة والصـدام، وهو األمُر 
الـذي برهنتُه األيّـاُم مع توافد أبنـاء القبائل الرشفـاء وإعالنهم 
نفـَض ُغبـاِر التبعية مـن تحالف العـار والعدوان، بل وسـارعوا 
لالنضمام إىل صفوف الجيش واللجان الشعبيّة، عرب إعالن النفري 

العام يف مواجهة قوى العدوان وأدواته. 
أدرك الجميـع، حتى أُولئك املتحمسـون والتواقـون إىل خوض 
غمـار االجتياح بقوتهم وعنفوانهم املعهـود، قد أدركوا ذلك، فلو 

أن أبطـاَل الجيـش واللجان الشـعبيّة هزموا ُكــلَّ جموع البغي 
والعدوان والضالل يف هذه املحافظة دفعًة واحدة، لم يتسنَّ َكْشُف 
زيـف تحالفهم للناس تماماً، قد يجـدوا لهم أنصاراً 
مـن املخدوعـني يف أماكـَن أُخـرى، لم يقتنعـوا بعُد 
بعمالتهـم وارتزاقهم وفسـادهم ورضورة زوالهم، 
بعـد هروبهم كما هـو املعتاد، فتظل لهـم جذوٌر يف 
نفـوس األبريـاء والبسـطاء والسـطحيني الذين لم 
تنكشـف لهم الحقيقة، ويظل يقـول القائل منهم: 
«واللـه مـا درينا أين الحق؟»، فشـاء اللـُه أن يبقى 
ـَف  تحالـُف العـدوان ومرتِزقتُه وأوراُقه، حتى تكشَّ
عارياً تماماً ألبناء قبائل مأرب وسـكانها، بل ولكل 
اليمنيـني يف الداخل والخارج، فذهب وسـيذهُب من 
هذه املحافظـة وغريها بكل براثنه وُقبحه وجرائمه 

جملًة واحدًة غري مأسوٍف عليه، وإىل مزبلة التاريخ. 
ولعلنـا اليوَم أكثر اسـتيعاباً لدرس السـيد القائـد ولحكمته، 
الذي أراد أن يقول لنا: إن البيئَة التي كانت موجودًة يف مأرب قبل 
ـام، وكمـا هي بعُض مناطقنـا املحتّلة، قد شـابها الكثريُ من  أَيـَّ
االستهداف الثقايف املمنهج املعزز بالحقد والكراهية، باالنتقامية 
والثـأر، بالتفرقـة واالنسـالخ، فكانت غريَ مهيأٍة بعُد السـتقبال 
ثقافِة الحق والخري والعدل والتسـامح والتصالح، الذي تجسـده 
املسـريُة القرآنية املباركة، فلو دخل املجاهدون مأرَب وانترصوا، 
حينئـٍذ للقوا معارضًة شـديدًة مـن البيئة التي ال تـزال تجهلُهم، 
تجهل رسالتَهم، تجهل أخالقياتهم التي أذهلتهم، فال يستقرُّ لهم 

معها قرار، فيظل الرصاُع قائماً عن جهل. 
لكن مَع األيّام وتتابُِع األحداث وتتايل املراحل التي هيَّأها 
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الصغادُة وشاُح أبعاب 
طآخثة 
طظخعر الئضالغ

 
القرآنيُة  املنهجيـُة  جاءت 
لَسدِّ نوافذ الُفرقة والنزاعات 
وكل مـا مـن شـأِنه إحيـاُء 
والحساسـيات  الضغائـن 
واملشـاعر،  النفـوس  بـني 
للشـعوب  دواًء  لتكـوَن 
واألمـم املهتدية بنـور ربها، 
ومعها دأبت قيادُة مسـريتنا 
عـىل  اليمـن  يف  الجهاديـة 
تعزيـز وتعميق هذه الثقافة 
يف واقعهـا العمـيل، مقدمـًة 

ـة البناء عليه.  نموذجاً راقياً يمكن لألُمَّ
مـن يتأمل بدقـة يف البحث عن أرسار اسـتمرار وقوة 
وصـالدة املـرشوع القرآنـي الذي بـدأه الشـهيد القائد 
حسـني بـدر الدين الحوثـي -رضـوان الله عليـه- منذ 
مطلع القرن الحادي والعرشين، وصموده أمام مختلف 
التحوالت واملراحل الحساسـة أثناء الحروب السـت عىل 
محافظـة صعـدة ومـا لحق بهـا، ُوُصــوالً إىل 7 أعوام 
من العـدوان األمريكي السـعودّي عىل شـعبنا اليمني، 
يلمس ثمار كسـب القلـوب وتوحيد النفـوس والجهود 
خلف مرشوع واحد ووفق منهجية واحدة وخلف قيادة 

واحدة، ولتحقيق هدف واحد. 
ونحـن يف سـبيل مواجهة العـدوان وخـوض معركة 
التحرير الشـامل لألرايض اليمنيـة وتطهريها من دنس 
الغزاة واملحتّلني ومرتِزقتهم، أدركت قيادتنا السياسـية 
منـذ وقت مبكـر أهميّة فتح قنـوات تواصـل بالقبائل 
اليمنيـة واألحزاب السياسـية يف املناطـق واملحافظات 
املحتّلـة، متجاوزًة ُكـّل االعتبـارات واالختالفات، معلنًة 
لـًة فريق املصالحـة الوطنية  مبـدأَ العفو العـام ومحمِّ
هذه املسـؤولية لتوحيـد الجهود والطاقـات والصفوف 
ولّم شـمل ُكـّل أبناء الشعب اليمني، ضاربًة باملسميات 
السياسـية، واملواقف والتجاوزات واالختالفات السابقة 
عرض الحائط، وفاتحًة صفحًة رحبًة وواسـعًة برحابة 
وسعة املرشوع القرآني، الذي هو مصدُر هداية ورحمة 

للعاملني. 
فأيُة تباينات للمواقف السياسـية املناهضة واملؤيدة 
للعـدوان لـم تعد فارقـاً يُبنى عليـه بل جمعتهـا اليوم 
السياسـُة الحكيمُة املنطلقُة من حكمـة القرآن الكريم 
ووعي وبصرية القيادة القرآنية، للتغلب عىل مخّططات 
ومؤامرات األعداء وطي صفحة املايض ومواصلة السري 
بشـعبنا وأمتنـا نحـو الحرية واالسـتقالل، وسـدِّ ُكـّل 
الثغـور التي يحـاول الشـيطان وجنوُده الولـوَج منها 

إلعاقة مسريتنا التحريرية ومرشوعنا القرآني 


