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تخغطئ تطعغر طظاذص اجاراتغةغئ شغ أذراف الةعبئ بمأرب: 
طصاض وإخابئ أضبر طظ طصاض وإخابئ أضبر طظ 140140 طرتجصًا وأجر السحرات وتثطغر أضبر طظ  طرتجصًا وأجر السحرات وتثطغر أضبر طظ 4040 آلغئ  آلغئ 

زععر «ربغع الظخر» تاعالىزععر «ربغع الظخر» تاعالى







سياسي أنصار اهللا:سياسي أنصار اهللا: حتالف العدوان يتحمل تبعات إعدام األسرى.. حتالف العدوان يتحمل تبعات إعدام األسرى.. 
صمت «األمــم» يستغرب  الــوطــين  االنــتــشــار»  صمت «األمــم»و «فــريــق  يستغرب  الــوطــين  االنــتــشــار»  و «فــريــق 

علماء اليمن:علماء اليمن: الرد رفد اجلبهات الرد رفد اجلبهات
الربملان واألحزاب:الربملان واألحزاب: هل من موقف أممي جاد؟ هل من موقف أممي جاد؟

املرتضى: املرتضى: نعرف من أمر وأشرف ونفذنعرف من أمر وأشرف ونفذ
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 : خاص 
استعرض سفريُ الجمهورية اليمنية لدى 
سـوريا، عبد الله عيل صربي، اآلثاَر السلبيَة 
للعدوان األمريكي السـعودّي عىل اليمن من 
منظور قومي، مؤّكـداً أن الحرَب اسـتنزفت 
دول املنطقة يف رصاعـات داخلية وإقليمية 
مع إنهاكها عسـكريٍّا واقتصاديٍّا وإجبارها 
عـىل رشاء األسـلحة األمريكيـة والغربيـة 
بمليـارات الـدوالرات، واألهمُّ مـن ذلك أنها 
تأتي لحماية وتأمني كيان العدّو الصهيوني 
الذي يبقـى الخطر األكرب عىل األمن القومي 

العربي. 
وقـال السـفري صـربي يف الفعاليـة التي 
نظمتها جامعة البعث بحمص تحت عنوان: 

«األمن القومي العربي والعدوان عىل اليمن»: 
إن ثورة ٢١ سـبتمرب كانت السـبَب الرئيَس 
يف التدخـل العسـكري والعدوان السـعودّي 
األمريكي عـىل اليمن بعـد أن تأّكـد للداخل 
والخارج أن هـذه الثورة وضعت حداً نهائيٍّا 
للقـوى التقليديـة التـي حكمـت وهيمنت 
عىل املشـهد السـيايس اليمني ألكثر من ٣٣ 
عاماً، كمـا فعلت اليشَء ذاتَـه مع الوصاية 
السـعوديّة التـي دامـت ألكثـر مـن نصف 
القرن، مؤّكــداً أن األمن القومي العربي لم 
يكن سوى شـماعة ملحاولة رشعنة الحرب 

العبثية عىل اليمن. 
وأَشاَر صربي إىل نتائج العدوان السعودّي 
اليوم والفشـل العسـكري الذريع الذي أفقد 
السـعوديّة مهابتهـا ومكانتهـا يف املنطقة 
وأدي إىل تفـكك التحالـف، بعـد أن أتضحت 

خـالل  مـن  واألهـداف  واألطمـاع  الذرائـع 
مباركة صفقة القرن وتهافت املشاركني يف 

العدوان للتطبيع مع إرسائيل. 
الثابـت  املوقـف  إىل  الورقـة  وتطرقـت 
للدولـة السـورية تجـاه حرب اليمـن َحيُث 
وصفـت عاصفة الحـزم بالعدوان السـافر 
عـىل اليمـن وأّكــدت عـىل رضورة احرتام 
سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها 
واسـتقاللها، ُمضيفـاً أن السـنوات األخرية 
أّكــدت أن اليمـن وسـورية كانتـا يف دائرة 
اسـتهداف واحد من عدو واحـد ومن نفس 

األدوات. 
من جهته، اعترب أمـني فرع حزب البعث 
العربي االشرتاكي بالجامعة، الدكتور فائق 
شـدود، أن مـا يجـري يف اليمن هـي حرب 
عبثيـة مؤّكـداً أن سـورية بخـري ولم تبتعد 

عـن محيطها؛ ألَنَّهـا حاضنـة العروبة وما 
يفتعل من حروب تمثل خدمة لـكيان العدّو 

اإلرسائييل. 
وقال شـدود: إن سورية كسـبت الرهاَن 

وإن اليمن عىل أبواب النرص. 
ويف ختام الندوة التي أدارتها رئيُس مكتب 
اإلعداد والثقافة واإلعالم الفرعي، الدكتورة 
زهور عبدالهادي، تم االستماع إىل مداخالت 
املشـاركني من الحضور التـي تطرقت للهم 
املشـرتك بـني اليمـن وسـورية واملخاطـر 
املحدقة بالشعوب العربية جراء املخّططات 

اإلرسائيلية األمريكية التقسيمية. 
حـرض الندوَة عـدٌد مـن أعضـاء البعثة 
الجامعـة  ورئيـس  اليمنيـة  الدبلوماسـية 
الدكتور عبد الباسـط الخطيب، وحشـد من 

أساتذة وطالب الجامعة. 

أخبار

الفرغص العذظغ غثاذإ الئسبئ افطمغئ برجالاغظ اجاظضر شغعا الخمئ المثجي لفطط الماتثة إزاء اقظاعاضات

جغاجغ أظخار اهللا غثغظ جرائط املرتجصئ بتص 
افجرى وغتمض السثوان تئسات الةرغمئ

 : خاص 
استنكر املكتُب السـيايس ألنصار الله الجريمَة 
املروَّعَة التـي ارتكبها مرتِزقُة العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي يف السـاحل الغربي بحق ١٠ 

من أرسى الجيش واللجان الشعبيّة. 

وقال سيايس أنصار الله يف بيان تلقته صحيفة 
املسرية: «تلطخت أيدي مرتِزقة تحالف العدوان يف 
الساحل الغربي مرة أُخرى بجريمة قتل ١٠ أرسى 
مـن أبناء الجيـش واللجـان يف واحدة من أبشـع 

الجرائم». 
وأّكــد أن قتـل األرسى يف عرف ُكــّل الرشائع 

وكل األمـم جريمٌة بحق اإلنسـانية ال يقدم عليها 
إال سفاحون َقتََلٌة بال أي دين. 

ويف ختام البيان، قال املكتب السـيايس ألنصار 
الله «إننا، إذ ندين تلك الجريمة ونسـتنكرها أشـد 
االسـتنكار، نحمل تحالف العدوان تبعات مثل تلك 

الجرائم ونؤّكـد أنها لن تسقط بتقادم الزمن».

السثوان غرتضإ جرغمئ طرّوسئ يف التثغثة ضتغاعا 10 حعثاء 
وجرتى وغعاخض خروصاته الفاضتئ

 : خاص 
أوغـل تحالُُف العـدوان واإلجرام األمريكي السـعودّي، يف 
ارتكاب الجرائم بحق أبناء الحديدة، مخلِّفاً عدداً من الشهداء 

والجرحى املدنيني يف غارات وحشية استهدفتهم يف حيس. 
وأوضـح مصدر محـيل للصحيفة أن طـريان العدوان 
شـن، أمس، غاراٍت هسـترييًة عىل مديرية حيس، سقط 
عىل إثرها ٣ شهداء تفحمت جثثهم، وأُصيب ٧ آخرون. 

ويف السـياق، أُصيب طفل بطلق ناري لقناص مرتِزق 
رشق مديريـة حيـس، فيما عاود طريان العدوان شـن ٦ 

غارات عىل املديرية، وأُخرى يف التحيتا. 
ويف اسـتمرار جرائـم وخروقات العـدوان يف الحديدة، 
أوضح مصدر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
لرصد الخروقات أن قوى العدوان واملرتِزقة ارتكبوا خالل 
الـ ٢٤ سـاعة املاضية ١٢٧ خرقاً بينها ٨ غارات للطريان 

الحربي األمريكي السعودّي عىل حيس والجبلية. 
وبـنّي املصدر أن من بني الخروقـات تحليَق ٢١ طائرة 
حربيـة يف أجـواء املدينة والفـازة والجبليـة والدريهمي 
وحيس وكيلو١٦، وتحليق ١٦ طائرة تجسسـية يف أجواء 
الجـاح والدريهمي والفازة وحيس والجبلية والتحيتا و٣ 
غارات لطريان تجسيس عىل حيس والفازة والجبلية و١١ 

خرقاً بقصف مدفعي و٥٨ خرقاً باألعرية النارية. 
إىل ذلـك، اسـتنكر الفريـق الوطنـي إلعادة االنتشـار 

مواقـَف األمـم املتحـدة املخزيـة إزاء خروقـات العدوان 
وغاراته الوحشية عىل املدنيني، وكذا جرائم املرتِزقة بحق 
األرسى الــ ١٠ الذين تم إعدامهم، أمس األول األحد، عىل 

يد مرتِزقة الساحل الغربي. 
وقـدم الفريـق الوطنـي إلعـادة االنتشـار رسـالتَي 

احتجـاج إىل البعثـة األمميـة يف الحديدة؛ تنديـداً بصمت 
األمم املتحدة إزاء جرائم إعدام األرسى والخروقات وعدم 

تعاونها يف موضوع التأشري عىل األلغام. 
وجاء يف الرسـالتني أن الفريَق الوطنـيَّ ينتقُد املوقَف 
الضعيَف للبعثة األممية تجاه غارات العدوان عىل األعيان 

املدنية يف محافظة الحديدة التي تيسء لإلنسـانية وليس 
التّفاق السويد فقط. 

وطالبـت البعثة األممية بموقـف واضح يضمن تدفق 
السـلع الغذائيـة والوقـود إىل موانـئ الحديـدة الثالثـة 

بسالسة ودون عراقيل بحسب اتّفاق السويد. 

الخــتئ الســاملــغئ: 
75 % طظ أذفال 

الغمظ غساظعن طظ جعء 
الاشثغئ املجطظ

 : طاابسات 
قالـت منظمُة الصحـة العاملية، أمس 
االثنني: إن ٧٥ ٪ من أطفال اليمن يعانون 
من سـوء التغذيـة املزمن، جـراء تصاعد 

أعمال العدوان والحصار. 
 وذكرت املنظمة عرب حسـابها بموقِع 
التواصـل االجتماعـي تويـرت، أن «١٦٫٢ 
مليـون يمنـي (مـن إجمـايل ٣٠ مليـون 
نسـمة) يعانون انعدام األمـن الغذائي»، 
مشـريًة إىل أن ذلـك يأتي جراء اسـتمرار 
العـدوان والحصار وتضييـق الخناق عىل 

املوانئ الحيوية. 
ولفتـت إىل أن «ثالثـة من ُكــّل أربعة 
أطفال يمنيني يعانون من سـوء التغذية 
املزمـن»، مشـّددة عـىل رضورة تفعيـل 

األعمال اإلغاثية. 
ومع اعرتاف املنظمات األممية بأن اليمن 
يعيـُش أسـوأَ أزمة إنسـانية عىل مسـتوى 
العالـم، ما تـزال جامـدة دون أدنى موقف 
لردع العدوان والحصار، وهو ما يشري إىل أن 
الترصيحات األممية بهذا الشـأن ما هي إال 
لغـرض الحصول عىل التمويل من املانحني، 
وتوفري الغطاء اإلنساني والسيايس لتحالف 

العدوان والحصار. 

خقل ظثوة افطظ الصعطغ السربغ والسثوان سطى الغمظ بةاطسئ الئسث السعرغئ بتمص
الثضاعر شائص حثود: جعرغئ ضسئئ الرعاَن والغمظ سطى أبعاب الظخر

السفري خربي: السثوان سطى الغمظ غأتغ لتماغئ الضغان الخعغعظغ الثطر افضرب سطى افطظ الصعطغ السربغ
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ضمظ المرتطئ الباظغئ طظ سمطغئ «ربغع الظخر»:

طصاض وإخابئ أضبر طظ 140 طرتجصًا وأجر السحرات وتثطغر أضبر طظ 40 آلغئ 

اإلسقم التربغ غسرض تفاخغض تطعري طظاذص جئطغئ اجرتاتغةغئ يف أذراف الةعبئ 

ختغفئ أطرغضغئ: تعتر يف السقصات بني الرغاض وواحظطظ وططش الغمظ أتث افجئاب 
ئ   : طاابسئ َخاخَّ

جورنـال»  سـرتيت  «وول  صحيفـُة  قالـت 
األمريكية: إن هناك توتُّراٍت يف العالقة بني الرياض 
وواشـنطن؛ لعـدِة أسـباب، مـن بينهـا متغرياُت 
الحرب عىل اليمن، التي باتت تهديداتُها تتزايُد عىل 
السـعوديّة، يف ظل الفشـل الذريـع يف االنتصار أَو 

إيجاد اسرتاتيجية دفاعية فعالة. 
وأوضحـت الصحيفـة أن «املخاطـر» املحدقة 
بالريـاض تتزايد، وقد «تجـرف» اإلصالحاِت التي 
يزُعُم ويلُّ العهد السعودّي تحقيَقها داخل اململكة، 
ومن تلك املخاطر الحرُب عىل اليمن، التي أَشـاَرت 
الصحيفة إىل أن اململكة تبدو عاجزًة عن إنهاءها. 
وقالت الصحيفة: إن دعاياِت اإلدارة األمريكية 
حول «الرشاكة مع السـعوديّة» تبـدو فارغًة من 
مضمونهـا، وُخُصوصـاً فيما يتعلـق بملف اليمن 

َحيُث قامـت الوالياُت املتحدة بسـحب منظومات 
مـن  اململكـَة  كانـت «تحمـي  التـي  الصواريـخ 
الهجوم»، حسـب تعبري الصحيفة، كما أن حديَث 
واشـنطن عـن «السـالم» ال يعجُب السـعودينّي؛ 

ألَنَّهم لم يستطيعوا تحقيَق أهدافهم يف الحرب. 
ونقلت الصحيفة عن وزراَء سـعودينّي قولهم: 
إن سياسـة الواليـات املتحـدة يف الرشق األوسـط 

«مشوشة» و»مرتبكة». 
وكانـت وكالـة «رويـرتز» لألنبـاء قـد نرشت 
مؤّخـراً أن السـعوديّة تطالـب الواليـات املتحـدة 
باملزيد من األسلحة وتنفيذ «الوعود» التي ال ينفك 
املسـؤولون األمريكيـون يرّددونها حـول االلتزام 

األمريكي بحماية اململكة. 
ومؤّخـراً، يحاول اإلعالم السـعودّي «الضغط» 
عـىل الواليـات املتحـدة؛ ِمن أجـِل القيـام باملزيد 
مـن الخطوات العدائية تجـاه صنعاء، مع تعاظم 

االنتصارات التي تحّققها قـوات الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف امليدان، َحيُث تتصاعـد املطالبات من 
جانـب السـعوديّة إلدارة بايـدن بإعـادة تصنيف 
«أنصار الله» كمنظمـة «إرهابية»، وفرض املزيد 

من العقوبات عىل السلطة الوطنية يف صنعاء. 
وكانت وسـائل إعالم سـعوديّة قد عربت خالل 
الفرتة املاضية عن خيبة أمل إزاء الضغوط الدولية 
واألمريكية التي كانـت الرياض تعتمد عليها؛ ِمن 
أجِل إيقاف تقدم قوات الجيش واللجان الشـعبيّة 

يف محافظة مأرب. 
وبرغم إعالِن الواليات املتحدة عن إقراِر صفقة 
سـالح كبرية للسـعوديّة، يبـدو أن األخـريَة تريُد 
املزيَد؛ ألَنَّها موازين املعركة يف اليمن تتغري بشـكل 
كبـري، َحيُث يؤّكـُد ُكـلُّ املراقبون والخرباء عىل أن 
تحريَر مأرب سيكوُن هزيمًة مدويًة للسعوديّة يف 

اليمن. 

 : خاص 
كشفت القواُت املسـلحة، أمس االثنني، 
الجيـش  أبطـال  سـيطرة  تفاصيـل  عـن 
واللجان الشـعبيّة عىل عـدِة مناطَق جبَلية 
وقـًرى يف أطراف مديرية الجوبة بمحافظة 
مأرب، بعد معارَك عنيفٍة تكبََّد فيها مرتِزقُة 
العدوان األمريكي السعودّي خسائَر كبرية. 
وعرض اإلعالُم الحربي، أمس، مشـاهَد 
مـن تفاصيـِل املعـارك التي  وثَّقـت جانباً 
خاضها أبطـاُل الجيش واللجان الشـعبيّة 
لتحريـِر مـا تبقى من مديريـة الجوبة بعد 
تحرير مرَكِزهـا خالل املرحلـة الثانية من 

عملية «ربيع النرص» العسكرية الكربى. 
واللجـان  الجيـش  قـواُت  وانطلقـت 
الشـعبيّة خـالل هذا الجـزء مـن املعركة، 
يف مسـاَرين: األول: اسـتهدف تحرير جبل 
«الزبل» وجبل «السـحل»، ُمـروًرا بمناطق 
«يعـرة»  وقريـة  و»العقلـة»  «املحـول» 
و»الحجرييـة» َو»وادي خثلة»، ُوُصـوالً إىل 

جبل وقريرة «العمود» شمال املديرية. 
يف  املواجهـاُت  دارت  املسـار،  هـذا  ويف 
ُن فيها  تضاريـس جبلية صعبة كان يتحصَّ
مرتِزقُة العدوان األمريكي السعودّي، إال أن 
قواِت الجيش واللجان الشـعبيّة ببسـالتها 
ومهارتها املعهودة، تمّكنت من تجاوز ُكـلِّ 
التحديـات، والحقت املرتِزقـَة إىل أوكارهم، 
األرواح  مكبـدة إياهـم خسـائَر كبـرية يف 

والعتاد، فيما الذ بقيتهم بالفرار. 
ومن هذا املسـار، اقرتبـت قواُت الجيش 
واللجـان الشـعبيّة مـن نقطـة «الَفَلـج» 
الواقعِة عىل الخط الرئييس املؤدي إىل مدينة 

مأرب، وتعترب مدخل املدينة. 
املساُر اآلخر بدأت عملياُت قوات الجيش 
واللجان الشـعبيّة فيه من «جبال النزيلة» 
ُمروًرا بمنطقة «آل عقيل» و»جبل األسود» 
و»جبل الحمراء» وسلسلة «جبال البديع»، 
ُوُصـوالً إىل معسكر «أم ريش» وجبل «برق 

السمع» َوجبل «عرائش». 
وتغّلبت قواُت الجيش واللجان الشـعبيّة 
التضاريـِس  عـىل  أَيْـضـاً  املسـار  هـذا  يف 
الصعبـة واملتنوعة بني الجبـل والصحراء، 
إضافـًة إىل التحصينـات الكبـرية التي كان 
يتخذُهـا املرتِزقُة والغطاِء الجوي املسـاند 

لهم. 
وعرضـت املشـاهُد التـي بثهـا اإلعـالم 
واللجـان  الجيـش  قـوات  قيـاَم  الحربـي 
الشـعبيّة بقطـِع خطـوط إمـَداد املرتِزقة 
تجمعاتهـم  واسـتهداف  العمليـات  أثنـاَء 
دٍة، ولجوِء  وتحصيناتهـم برضبـات مسـدَّ
عدٍد كبرٍي من عنارصهم وآلياتهم إىل الفرار 

من املواجهة. 
كما عرضت مالحقَة املجاهدين ملجاميِع 
ـُن داخَل قرى  املرتِزقـة التي كانـت تتحصَّ
املواطنـني، متخـذًة مـن املنـازل واملدنيني 
دروعـاً، يف فضيحـٍة جديـدٍة تنسـُف ُكــلَّ 

دعايات ومزاعم تحالـف العدوان واملرتِزقة 
ورواياتهم املضللة حول املعركة يف مأرب. 

ووثّقت عدسـُة اإلعـالم الحربـي أَيْـضاً 
ترحيـَب املواطنني واألهايل بقـوات الجيش 
بتطهـري  وابتهاجهـم  الشـعبيّة  واللجـان 
قراهـم ومناطقهم من عصابـات املرتِزقة 

اإلجرامية. 
كمـا أظهـرت املعاملـة اإلنسـانية التي 
تلقاهـا أرسى املرتِزقـة مـن قبـل أبطـال 
الجيش واللجان الشـعبيّة، َحيُث تم تقديم 
اإلسـعافات األولية للجرحى منهم ونقلهم 
ُ مجـّدًدا الفـرَق  للعـالج، يف مشـاهَد تُبَـنيِّ
ومبادئهـم  املجاهديـن  قيـم  بـني  الكبـريَ 
الراقيـة، وإجرام قوى العـدوان ومرتِزقتها 
الذين يواصلون ارتكاب الجرائم الوحشـية 
بحـق األرسى، وآخرها إعـدام ١٠ أرسى يف 

الساحل الغربي. 
حصول  ووثق اإلعـالم الحربـي أَيْـضـاً 
عـىل  الشـعبيّة  واللجـان  الجيـش  أبطـال 
غنائـم كبـرية من العتـاد العسـكري الذي 
كان مرتِزقة العـدوان قد قاموا بتخزينه يف 
مواقعهـم وأوكارهم ويف منـازل املواطنني 

أَيْـضاً. 
وأَفـاد مصـدر يف اإلعـالم الحربـي بـأن 
هـذه  خـالل  العـدوان  مرتِزقـة  خسـائر 
العمليـات وصلـت إىل أكثر مـن ١٤٠ قتيالً 
وجريحـاً، وعـرشات األرسى، كمـا تدمـري 

وإحـراق أكثر مـن ٤٠ آلية واغتنـام آليات 
أُخرى. 

وبتحريـر هـذه املناطـق، تكـون قوات 
الجيش واللجان الشعبيّة قد باتت مالمسة 
لجبـل «البلـق الرشقـي» وعـىل مشـارف 
الحدود اإلدارية ملديرية «الوادي» التي تعترب 
إىل جانـب مدينـة مأرب، آخـر معاقل قوى 

العدوان واملرتِزقة يف املحافظة. 
وتكلـل تحريـر هـذه املناطـق بالتقـاء 
مساَري الجوبة ورصواح الهجوميَّني، وهو 
مـا يعني تعزيَز ُفـَرِص االنقضاض عىل ما 
تبقى مـن أوكار ومواقـع مرتِزقة العدوان 
يف سلسـلة جبال البََلق املطلـة عىل املدينة، 

والتي تعترب آخَر خطوط دفاع العدّو. 
وكان املتحدُث باسـم القوات املسـلحة، 
العميـد يحيـى رسيع، قـد دعا َمـن تبقى 
إىل  مـأرب  يف  واملرتِزقـة  بهـم  املغـرر  مـن 
إلقـاء السـالح، كما دعـا أبنـاَء املحافظة 
إىل االلتفاف حـوَل قوات الجيـش واللجان 
الشـعبيّة لتأمـني وتحريـر مدينـة مـأرب 

ومديرية الوادي. 
ودعـا عضـو الوفـد الوطنـي املفاوض، 
عبد امللك العجري، األحـراَر يف مدينة مأرب 
إىل عدِم السـماح ملرتِزقـة حزب «اإلصالح» 
بجـر املعركـة إىل املدينـة وتخريبها، وحث 
عىل التنسـيق مع قـوات الجيـش واللجان 

الشعبيّة؛ ِمن أجِل تأمني املمتلكات. 
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 : طاابسات
أّكـد املديُر العام التنفيذي لرشكة النفط اليمنية، 
املهندس عمار األرضعي، أن الخسـائَر االقتصاديَة 
والوطنية التي تكبدها الشعُب اليمني بلغت ستِمئة 
مليـون دوالر منذ بداية العـام ٢٠٢١م وحتى يومنا 
هـذا؛ بَسـبِب الحصـار والقرصنـة، وهي خسـائر 
مبارشٌة، أما غري املبارشة فتعترب عرشين ضعفاً من 
الخسـائر املبارشة والتي لحقت باالقتصاد وهي ١٢ 

مليار دوالر؛ بَسبِب الحصار. 
مـن  دراسـاٍت  هنـاك  أن  إىل  األرضعـي  وأَشـاَر 
جامعات أمريكية وأُوُروبية تويص جميُعها برضورة 
إيقاف املسـاعدات التي تتغنى بها األمم املتحدة وأن 
عليها رفـَع الحصار، منوًِّها بأن هذه املنظمة لألمم 
املتحدة لألسف تسـعى وراء معاناة الشعب اليمني 
بالرغم أنها أنشـئت؛ ِمن أجِل اإلنسـان لكنها تلهث 

خلف املساعدات فقط. 
فيما جـدد القطاع الصحـي الحكومي والخاص 
بأمانـة العاصمـة تحذيـَره مـن توقـف الخدمات 
الصحية بشكل نهائي أمام املرىض وتوقف املنشآت 
الصحيـة ومـا يرتتـب عىل ذلـك من كارثـة صحية 
وشيكة قّلصت من سـاعات عملها نتيجَة استمرار 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي يف احتجاز 

السفن النفطية. 

وأَشـاَر مكتب الصحة خالل الوقفة االحتجاجية 
التـي نظمهـا، أمـس، أمـاَم مكتـب األمـم املتحدة 
بصنعاء بالتعاون مع رشكة النفط اليمنية، إىل أنها 
تمر بأزمة وقود تهّدد مرىض الرسطان والقلب الذي 
يموتون بشـكل يومي؛ بَسبِب الحصار وعدم دخول 

األجهزة الطبية وإغالق مطار صنعاء. 
ولفـت البيـاُن الصـادُر عـن القطـاع الصحـي 
الحكومـي والخـاص بأمانـة العاصمة الـذي ألقاه 
نائـُب مدير عام مكتـب الصحة باألمانـة، الدكتور 
أحمد شـمالن، إىل أن الحصـاَر منع الغـذاء والدواء 

وأن الخدمات الصحية يف املرافق الصحية عىل وشك 
التوقـف نتيجـة اسـتمرار احتجاز العدوان لسـفن 
الوقـود.  وحّمل مكتُب الصحة األمـَم املتحدة كامَل 
املسئولية تجاه ُكـّل ما يرتتب عىل استمرار احتجاز 
سفن الوقود من معاناة املرىض اليمنيني يف االنتقال 
إىل املرافـق الصحية للعالج وانعـكاس الحصار عىل 
ة باألطفال  ارتفاع أسـعارها وأن الحاضنات الَخاصَّ
بحاجـة إىل مصدر كهربائي واألجهـزة الطبية كلها 
تعتمـد عـىل الطاقة التـي تتطلب توفري املشـتقات 

النفطية. 
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 : التثغثة
وّجـه وزيـُر امليـاه والبيئـة، املهنـدس عبد 
اإلصالحـات  بوضـع  الرشمانـي،  الرقيـب 
اإلسـعافية العاجلـة ملحطـة الرفـع رقم «٥» 
يف الحـي التجـاري بمدينـة الحديـدة، نتيجـة 
اسـتهدافها أكثـر مـن مـرة مـن قبـل طريان 

العدوان األمريكي السعودّي. 
وقـال الوزير الرشمانـي: إن األرضار طالت 
الخزانات التجميعية واإلسـكرين مع املولدات 
واملضخـات واملبانـي، َحيـُث بلغت الخسـائر 
الناجمـة عـن ذلك أكثر مـن ٥٠٠ ألـف دوالر، 

مؤّكــداً رضورَة إعـادة تأهيلهـا وإعادتها إىل 
الخدمـة، ووضـع خطـة السـتكمال إصـالح 
األرضار وترميم وتأهيل املحطة بصورة كاملة 

خالل الفرتة املقبلة. 
وشـّدد وزيـر امليـاه عـىل رضورة تكامـل 
الجهـود ووضـع معالجـات رسيعـة إلعـادة 
الصحـي  الـرصف  معالجـة  محطـة  تأهيـل 
بصورة عاجلة، بما يخدم سكان منطقة الحي 

التجاري باملدينة. 
أعمـال  عـىل  الرشمانـي،  اطلـع  ذلـك،  إىل 
التصفية بالخطوط الرئيسية للرصف الصحي 
بمدينـة الحديـدة واملناهـل ورفـع املخلفـات 

الصلبة منها، والتي تسببت بصورة أََساسية يف 
طفح املجاري عىل أغلب أحياء مدينة الحديدة. 
وأّكــد الحـرَص عىل إعـادة تأهيل شـبكة 
الرصف الصحي ملدينـة الحديدة لتجنب طفح 
املجاري يف أوسـاط سـكان املدينة والشـوارع 
واألحياء، حفاظاً عىل البيئة والحد من انتشـار 

األمراض واألوبئة. 
كما اطلـع وزير املياه والبيئـة ومعه مديرا 
وحـدة الطـوارئ عادل بـادر ومؤّسسـة املياه 
الكريـم  عبـد  باملحويـت  الصحـي  والـرصف 
األخرم، عىل أرضار العـدوان بمرشوع املياه يف 

حي منظر بمديرية الحوك. 

 : حئعة
اسـتقبلت املديرياُت املحـرَّرُة بمحافظة 
شـبوة، أمس االثنـني، وفداً مـن املجاهدين 
واملشايخ واألعيان والشخصيات االجتماعية 
من أبناء مديرية الحشا بمحافظة الضالع، 
برئاسـة وكيـل محافظـة الضالع الشـيخ 

حسني عيل وجيه الدين. 
وكان يف اسـتقبال الوفد محافظ شـبوة 
اللـواء عـوض محمـد بـن فريـد العولقي، 
ومحافظ املهرة اللواء القعطبي عيل حسني 
الفرجـي، وقيـادات أمنية وعسـكرية عليا 

وحشد من أبناء شبوة. 
املحافـظ  رّحـب  االسـتقبال،  وخـالل 
العولقي بوفد محافظة الضالع، مؤّكـداً أن 
زيارتهم للمديريات املحـّررة مع املجاهدين 
محـل تقدير ُكــّل أبناء شـبوة؛ باعتبَارهم 

ممثلني لكل أبناء الضالع. 
ونـّوه املحافظ القعطبـي، إىل أن الضالع 
سـتظل عصيًة عىل قوى العـدوان وأدواتها، 
للتصـدي  نمـوذٌج  الرشفـاَء  أبناَءهـا  وأن 
للعـدوان الغاشـم ومرتِزقتهم الذي فشـلوا 
يف تحقيـق أهدافهم نتيجة صمود وبسـالة 

رجالها األحرار. 
وقال العولقي: «إن مسـاندَة أبناء اليمن 
كافة إلخوانهم يف شـبوة محل تقدير وفخر 
واعتـزاز املجاهدين وكل األحـرار والرشفاء 

الرافضني الخنوع لالحتالل ومرتِزقتهم». 
بـدوره، أوضـح وكيل محافظـة الضالع 
الشـيخ حسـني عيل وجيه الديـن، أن زيارة 
الوفـد تأتي لالطِّـالع عىل أوضـاع املديريات 
املحـّررة وملشـاركة إخوانهـم املجاهدين يف 

طرد االحتالل ومرتِزقتهم. 
وقال الشـيخ وجيه الديـن: «اليوم نضع 

أنفَسـنا تحـت ترصفكـم وتـرصف قيـادة 
الوطـن يف أية مهمة تـوكل إلينـا»، ُمضيفاً 
«شـبوة العز واإلباء قد شقت طريقها نحو 
التحريـر بكل بسـالة وشـجاعة وسنسـري 
مع إخواننـا وبجانبهم يف نفس هذا الطريق 

لتحرير ُكـّل شرب من أرض اليمن». 
ودعا أبناء شبوة الذين ما يزالون يقبعون 
تحت االحتالل ومرتِزقتهم إىل التَحّرك وطرد 
االحتالل، مؤّكـداً مساندة ُكـّل أحرار اليمن 

لهم. 
ولفت إىل أن االنتصارات التي تتحّقق ُكـّل 
يوم هي نتيجـة تأييد إلهي لعزيمة وبطولة 
رجال الرجال يف ُكـّل جبهات العزة والكرامة 
بقيادة السـيد القائـد عبدامللك بن بدر الدين 
الحوثـي -حفظـه اللـه- وجميـع الرشفاء 
مـن أبنـاء الوطـن مـن ُكــّل محافظـات 

الجمهورية. 

وزغر املغاه غعجه باإلخقتات الساجطئ ملتطئ الرشع رصط 5 يف التغ الاةاري بالتثغثة

وشث طظ أبطال الةغح والطةان املظامني ملتاشزئ الدالع غجورون طثغرغات حئعة املتّررة

طتاشــر حــئعة: طســاظثة أترار الغمــظ إلخعاظعط شغ حــئعة شغ طسرضــئ الاترغر طتض شثــر واساجاز
وضغــض الدالــع: جظحــارك ُضـــضَّ إخعتظــا شــغ المتاشزــات المتاّطــئ طسرضــَئ الترغــئ واقجــاصقل

طةطج جاطسئ خظساء غمظع تظاول الصات 
داخض الترم الةاطسغ وغعجه بإدخال 

طصّررات دراجغئ لطاعسغئ بأضراره
 : خظساء

أقر مجلُس جامعة صنعاء يف اجتماعه االسـتثنائي، أمس االثنني، 
َمنْـَع تناول القات داخل الحـرم الجامعي لكافة منتسـبي الجامعة 
من األكاديميني واإلداريـني والطالب، واتِّخاذ اإلجراءات الالزمة بحق 

املخالفني لهذا القرار. 
ويف جلسـته برئاسـة رئيـس الجامعـة الدكتور القاسـم عباس، 
ونوابـه وعمداء الكليات، ناقش االجتمـاُع مرشوَع اإلقالع عن تناول 
القات والتوعية بأرضاره يف أوسـاط الطـالب واملجتمع، فيما دعا إىل 
إدَخـال مواضيـع ضمن املقّررات الدراسـية للتوعية بـأرضار القات 
وتكليـف مركـز التطوير بالتواصل مـع الكليات لتقديـم املقرتحات 
الالزمـة بهذا الشـأن.  كما أقـر املجتمعون تكليَف طالب الدراسـات 
العليا الختيار عناوين أبحاث تخُدُم التنمية وتلبي احتياجات سـوق 
العمل وتعالج القضايا االجتماعية واالقتصادية والنفسـية وتوضح 

فيها آثار القات وأرضاره عىل األرسة َوالفرد واملجتمع. 
كمـا أقـر االجتمـاع اإلعـداد والتهيئة لعقـد ثالثة مؤتمـرات علمية 
حول مخاطر القـات: مؤتمر طبي صيدالني، واملؤتمـر البيئي الزراعي 
واالقتصـادي، واملؤتمر النفيس واالجتماعي والرشعـي، والتحضري لها 
خالل الفرتة املتبقية من العام الجاري ٢٠٢١م.  وأوىص االجتماُع مجلَس 
الجامعـة التحضري لتدشـني املوسـم الريايض للعـام الجامعي ٢٠٢١- 
٢٠٢٢م، وبما يسـهم يف تنشيط الجوانب الرياضية والثقافية والحفاظ 

عىل الصحة واللياقة البدنية لدى الطالب واملوظفني واألكاديميني. 
ويف االجتماع، أشـار رئيـس الجامعة إىل أهميّة الـدور املعول عىل 
عمداء الكليات والدراسات العليا لنرش التوعية بآثار القات وأرضاره 
عىل الصحـة والتنميـة االقتصاديـة والزراعيـة، وأهميّة اسـتبداله 

بزراعة الحبوب َوالثمار والفواكه للوصول إىل االكتفاء الذاتي.

افضرسغ: غةإ إغصاف المساسثات الاغ تاشظى بعا افطط الماتثة وترشع التخار

الصطاع الختغ بافطاظئ غتثر طظ ضاربئ ختغئ وحغضئ ظاغةئ 
اجامرار اتاةاز جفظ العصعد
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 : تصرغر
كشـفت الجريمـُة البشـعُة الالإنسـانية بحق أرسى 
أبطال الجيش واللجان الشعبيّة يف جبهِة الساحل الغربي، 
عن الوجه الحقيقي لتحالف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي وميليشياتهم وأدواتهم املحليني ممن خانوا الله 
والدين والوطن، وبينت حقيقة املرشوع الذي جاءت؛ ِمن 

أجِله دول االحتالل إىل اليمن. 
وتوالـت ردود الفعـل الرسـمية والشـعبيّة والحزبية 
الغاضبـة جـراء جريمـة تعذيـب وقتـل ١٠ أرسى مـن 
الجيش واللجان يف تهامة بطريقة وحشـية ال تمت للدين 
واإلنسـانية واألعراف القبلية بأية صلـة، وذلك عىل أيدي 
قـوات الخائن طـارق عفاش رجل االحتـالل اإلماراتي يف 

الساحل الغربي. 
ويف مسـاء أمس األول األحد، أّكـد عبد القادر املرتىض 
-رئيـس اللجنـة الوطنيـة لشـؤون األرسى- أن األرسى 
الذيـن تم إعدامهم من قبل مرتِزقـة العدوان بلغ عددهم 
١٠ مجاهديـن، ٥ منهـم من أبناء محافظـة الحديدة و٤ 
أرسى مـن أبنـاء محافظة حّجـة وأسـري مـن محافظة 
املحويت، ُمشـرياً إىل أنه تم التمثيـل بالجثث وجرى نرش 
فيديوهـات توثق الجريمة، وهنـاك معلومات دقيقة عن 
املجرمـني ومـن وجه األوامـر، وبعض األشـخاص الذين 
نفذوا هذه الجريمـة، مبينًا أن اللجنة توثِّق ُكـلَّ جزئيات 

الجريمة يف ملف خاص بها. 
وأوضح املرتىض يف ترصيح لقناة املسـرية، أن جريمة 
إعـدام األرسى العـرشة من قبـل املرتِزقـة ارتكبت، يوم 
السـبت املنرصم، أي بعد يـوم واحد فقط من ترصيحات 
زعيم ما يسـمى بتنظيم القاعدة يف اليمن الذي أّكـد أنهم 
رشكاء للعـدوان يف عـدد من الجبهـات، والجريمة تؤّكـد 
ذلـك، الفتـاً إىل أن لجنـة شـئون األرسى أرسـلت مذكرة 
ا إىل املفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان  احتجـاج وِملفٍّ
واىل األمـم املتحـدة واملبعـوث األممـي واللجنـة الدولية 
للصليـب األحمر، ُمضيفاً أن هـذه الجريمة وكل الجرائم 
لن تسـقط بتقادم السـنني ولـم يتم السـكوت عنها وال 
عما سبق من جرائم، مؤّكـداً العمل ملعاقبة مرتكبي هذا 

النوع من الجرائم. 
 

تظثغٌث رجمغٌّ بالةرغمئ وخمئ أطمغ 
ويف سـياق التنديـد الرسـمي، أدان مجلـس النواب يف 
جلسـته، أمـس االثنني، إقـدام أدوات العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، عـىل إعـدام ١٠ أرسى من الجيش 

واللجان الشعبيّة رمياً بالرصاص يف الساحل الغربي. 
وأّكــد أعضـاء الربملـان أن هـذه الجريمة الوحشـية 
تتناىف مع كافـة الرشائع والقوانني الدولية واإلنسـانية، 
مشـريين إىل أن هـذه الجرائم الوحشـية تكشـف الوجه 
الحقيقـي للعـدوان وأدواته اإلرهابيـة يف ظل صمت من 
العالـم واملجتمـع الدويل، داعـني األمم املتحـدة ومجلس 
األمن الدويل والهيئات واملؤّسسـات التابعة لهما للضغط 
عـىل تحالف العدوان وإلزامه بتسـليم جثامني الشـهداء 
بما فيهم جثمان الشهيد عبد امللك السنباني، مستنكرين 
اسـتمرار العدوان يف قصف األحياء واألعيان املدنية وقتل 
األطفـال وترويع اآلمنـني يف منازلهم يف العاصمة صنعاء 

وعدد من محافظات الجمهورية. 
من جانبها، نّددت وزارة حقوق اإلنسـان بجريمة قتل 
أرسى الجيـش واللجـان الشـعبيّة رميـاً بالرصاص عىل 

أيدي مرتِزقة تحالف العدوان يف الساحل الغربي. 
وقالت الوزارة يف بيان لها، أمس تلقت صحيفة «املسرية» 
نسخه منه، إن هذه الجريمة الوحشية عمل إجرامي ونشاط 
إرهابـي مناٍف لقيم ومبـادئ وأحكام الرشيعة اإلسـالمية، 
مبينًا أن هذا الفعل الجبان يأتي يف سياق استمرار انتهاكات 
دول تحالف العدوان لقواعد القانون الدويل لحقوق اإلنسـان 
ة اتّفاقيـة جنيف الثالثة  والقانـون الدويل اإلنسـاني وَخاصَّ

املتعلقة بحماية أرسى الحرب. 
 وحمل بيان حقوق اإلنسان، األمم املتحدة ومبعوثيها 
يف اليمـن املسـؤولية الكاملة والقانونية واإلنسـانية إزاء 
هذه الجريمة، مسـتنكراً عدَم اتِّخاذهم أي إجراء قانوني 
وال موقفـاً جـاداً وفاعـالً ملنع هـذه الجرائـم، كما حمل 
مرتِزقة دول تحالف العدوان يف الساحل الغربي املسؤولية 
يف  الـوزارة  أن  إىل  ُمشـرياً  األرسى،  بتصفيـة  الجنائيـة 
تواصل دائم مع الصليـب األحمر واألمم املتحدة وأنه يتم 
مخاطبتهـم مـراراً وتكراراً بما يتم بشـأن إعدام األرسى 

بشكل ُمستمّر واملعاملة الوحشية بحق املعتقلني. 
 وعّربت حقوق اإلنسـاِن عن اسـتغرابها من انشـغال 
معظـم املنظمـات الدولية يف مبادرات سياسـية وقضايا 
هامشـية، وتتناىس الجرائم بحق اليمـن ابتداء بالعدوان 
والحصـار وانتهـاء بقتل األرسى، مطالبـة األمم املتحدة 
ومجلس األمـن ومبعوثيها، العدول عـن الصمت املطبق 

والغفلـة التي طـال أمدهـا والنهوض الجـاد يف مالحقة 
مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة حفاظاً عىل حقوق 

الضحايا وعدم إفالت الجناة من العقاب. 
 

الةرغمئ تآّضـث الثسط افطرغضغ 
السسعدّي اإلطاراتغ

وعـىل صعيـد متصـل، اعتـربت السـلطة املحليـة يف 
محافظـة الحديدة، جريمـة مرتِزقة العـدوان األمريكي 
السـعودّي بحق أرسى الجيش واللجان الشعبيّة يف جبهة 
السـاحل الغربي، عمالً إجرامياً جبانـاً وال أخالقياً يتناىف 
مع ُكـّل األديان السماوية وقواعد وأحكام القانون الدويل 
لحقـوق اإلنسـان والقانون الـدويل اإلنسـاني واتّفاقية 

جنيف الثالثة املتعلقة بحماية األرسى. 
وجـددت السـلطة املحليـة بالحديـدة يف بيـان، أمس 
االثنـني، التأكيـد عـىل رضورة اضطـالع األمـم املتحـدة 

ومجلس األمن بمسـؤوليتهما التي نصـت عليها املواثيق 
الدوليـة، والضغط؛ ِمن أجِل رفع الحصـار ووضع َحــّد 
للحرب العبثية التي تشـنها دول العدوان بقيادة أمريكيا 
والسـعوديّة واإلمارات منذ أكثر من ست سنوات، وإنهاء 
ما يتعرض له الشـعب اليمني من جرائم يندى لها جبني 
اإلنسـانية، مبينة أن هذه الجريمة البشـعة تتشـابه مع 
الجرائم التي ارتكبتها عنارص التنظيمات اإلرهابية بحق 

األرسى واألبرياء يف أنحاء عديدة من العالم. 
يف  العـدوان  مرتِزقـة  تمـادي  أن  إىل  البيـان  ولفـت 
ارتكاب هـذه الجرائم تأكيد عىل دعـم وتأييد األمريكيني 
والسعودينّي واإلماراتيني الذين استغلوا صمت املنظمات 
والهيئـات الدولية، وعـدم جدية املجتمع الـدويل يف إنهاء 
العـدوان عـىل اليمـن، داعيـاً األمـم املتحـدة ومبعوثهـا 
واملنظمات التابعة لها يف اليمن، وكل أحرار العالم إىل إدانة 
هذه الجريمة والتَحّرك الجاد والفاعل ملالحقة مرتكبيها، 

واتِّخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية جميع األرسى. 

افتجاب السغاجغئ تثسع الحسإ 
ملعاجعئ الثعظئ والسمقء

ويف الصعيد نفسـه، دعت أحزاب اللقاء املشرتك، أبناَء 
اليمـن األحرار إىل رفد الجبهات ومسـاندة أبطال الجيش 
واللجـان الشـعبيّة يف ميادين البطولـة والرشف، رداً عىل 
إعـدام ١٠ أرسى من أبطال الجيش واللجان يف السـاحل 
الغربـي وردعـاً لهـؤالء الخونـة والعمالء ووضـع َحــّد 

لجرائمهم. 
وبـنّي اللقـاء املشـرتك يف بيـان، أمس االثنـني، تلقت 
صحيفة «املسرية» نسخة منه، أن هذه الجريمة الشنيعة، 
تتناىف مع املبادئ والقيم اإلسالمية يف التعامل مع األرسى، 
الفتـاً إىل أن هذه الجريمَة لن تسـقط بالتقـادم، مطالباً 
األمـم املتحـدة ومبعوثها الخـاص إىل اليمـن واملنظمات 
الحقوقية واإلنسانية إىل القياِم بمسؤولياتها وإدانة هذه 
الجريمة ومحاسـبة مرتكبيها سـواء املنفذين املبارشين 

أَو مشغليهم وداعميهم اإلقليميني والدوليني. 
بدوره، قال حزب الحق يف بيان، أمس: إن إعدام عرشة 
من األرسى يف الساحل الغربي عىل أيدي مرتِزقة العدوان، 
جريمٌة شـنيعٌة تتناىف مع ُكـّل األعراف والقوانني الدولية 
وُجـرأة مرتكبيهـا يف تصويـر الجريمـة وبـث مقاطعها 
يكشـف اسـتهتار العدوان ومرتِزقته بما يسمى املجتمع 

الدويل. 
وعـّرب حزب الحـق عن إدانته واسـتنكاره الشـديَدين 
تجـاه هذه الجريمـة الوحشـية، داعياً العاَلـَم الصاِمَت، 
وُخُصوصـاً األمم املتحـدة ومبعوثها، إىل االسـتيقاظ من 
هذا السبات املخزي، َواملنظمات الحقوقية واإلنسانية إىل 
القيـام بمسـؤولياتها تجاه هذه الجرائـم، كما دعا أبناء 
الشعب اليمني إىل التَحّرك؛ ِمن أجِل رفد الجبهات بالرجال 

واملال؛ باعتبَاره الحل الناجع. 
مـن جانـب متصـل، أدان تحالـف األحـزاب والقـوى 
السياسـية املناهضة للعدوان الجريمة اإلرهابية الجبانة 
ملرتِزقـة العدوان يف السـاحل الغربي بإعدام عرشة أرسى 

من الجيش واللجان الشعبيّة. 
وأّكـد التحالف يف بيان، أمس االثنني، أن إعدام األرسى 
اسـتمرار للسـلوك اإلجرامي لـدول العـدوان ومرتِزقتها 
وفضيحـة مدويـة لرعاتهـم األمريكيـني والربيطانيـني 
واإلرسائيليـني، داعياً األمم املتحـدة ومنظماتها إىل إدانة 
هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها، محمالً قيادة املرتِزقة 
يف السـاحل الغربي والدول الداعمة لهم كامل املسـؤولية 
القانونيـة واألخالقية، منّدداً بالصمـت والتواطؤ األممي 
إزاء مـا يرتكبه العـدوان ومرتِزقته من جرائم ُمسـتمّرة 

بحق األرسى. 
ويف ردود األفعـال الغاضبة ملنظمـات املجتمع املدني، 
نّوهـت الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان، إىل أن الجريمة 
البشـعة بحق أرسى الجيش واللجان الشعبيّة يف الساحل 
الغربي، كشفت الوجَه األقبح للعدوان ونهجه الدموي يف 
استباحة دماء الشعب اليمني منذ أكثر من ست سنوات. 
وأضافت الجبهة الثقافية يف بيان، أمس، أن ما قام به 
املرتِزقة بحق األرسى من الجيش واللجان الشـعبيّة دليٌل 
واضٌح عىل املسـلك الشـيطاني للعـدوان ومرتِزقته بحق 
األرسى العزل، َحيُث تم إعداُمهم رمياً بالرصاص وسحل 
جثثهـم والتمثيل بها، مطالبًة املجتمـع الدويل بالنهوض 
من سـباته وإدانة هـذه الجريمـة وغريها مـن الجرائم 
واملجازر التـي يرتكبها العدوان ومرتِزقتـه بحق األبرياء 
مـن أبناء اليمن والتي تخالف الديانـات واملواثيق الدولية 

واإلنسانية، مستغالً الصمت الدويل املطبق. 
مـن جانبهـا، نّددت مؤّسسـُة أحـرار اليمـن للرعاية 
والتأهيل والتنميـة ألرس األرسى واملفقودين واملحّررين، 
بالجريمـة التـي ارتكبهـا مرتِزقـة تحالـف العـدوان يف 
السـاحل الغربي بحق عرشة مـن أرسى الجيش واللجان 

الشعبيّة. 
وأوضحت املؤّسسـة يف بيان لها، أن إقـدام املرتِزقة عىل 
قتـل األرسى العـرشة رميـاً بالرصـاص انتهـاك للقوانـني 
الدولية ويتناىف مع األخالق اإلسـالمية والعـادات والتقاليد 
اليمنية، الفتة إىل أن هذه الجريمة تأتي ضمن مئات الجرائم 
التي نفذها وينفذها العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 

ومرتِزقته، يف ظل صمت عاملي وتواُطؤ أممي ُمريب. 
وَدَعـت أحـراُر اليمـِن ُكــلَّ املؤّسسـات واملنظمـات 
الحقوقيـة املحلية والدولية إىل القيام بمسـؤولياتها إزاء 
االنتهاكات اإلنسـانية التي يتعـّرض لها األرسى من ِقبل 
العدوان ومرتِزقته، محملًة األمم املتحدة مسـؤوليَة كافة 
الجرائـم واالنتهاكات اإلنسـانية التي يقـوُم بها املرتِزقُة 
يف مختلف السـجون التي تقُع تحت سـيطرتهم، مطالبًة 
املجتمـَع الدويل بالضغط عىل دول تحالف العدوان لتنفيذ 
اتّفاق السويد املعني بِملف تبادل شامل لألرسى، مؤّكـدًة 
أن إعـداَم األرسى وصمـُة عـار جديدة يف جبـني العدوان 

السعودّي اإلماراتي ومرتِزقته. 

تقرير

اجاظضار رجمغ وحسئغ واجع لةرغمئ إسثام افجرى يف الساتض الشربغ

الئرلمان: الةرغمئ تضحــش العجه التصغصغ لطســثوان وأدواته اإلرعابغئ شغ ظض خمئ المةامع الثولغ
افتــجاب السغاجــغئ تثســع أبظاء الحــسإ لطاَتّرك إلى طغادغــظ الصاال لمعاجعــئ السمقء ردًا سطــى الةرغمئ
طظزمات المةامع المثظغ تظّثد بالمســطك الحــغطاظغ لطسثوان وطرتجصاه بتص افجــرى السجل
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 :  طظخعر الئضالغ 

يصُعـُب تصديـُق مـا حـدث مـن تنكيٍل 
وتمثيـٍل بجثـث األرسى يف جبهة السـاحل 
الغربـي، لكنها تجـاِرُب تكـّررت عىل مدى 
٧ سـنوات مضـت، ويف أكثـَر مـن جبهـة، 
توّجـهاتهم  بمختلـف  العـدوان  فمرتِزقـُة 
يتشـابهون يف صفـاٍت كثرية، ومـن بينها 

تعذيُب األرسى والتنكيل بهم. 
وتعمـد مرتِزقُة اإلمـارات تعذيَب ١٠ من 
أرسى أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة يف 
السـاحل الغربـي لليمن، وقتلهـم بطريقة 
وحشـية، وتصوير ذلك عرب مقاطع فيديو، 
ونرشهـا مع الصـور عرب مواقـع التواصل 
االجتماعـي، إليصـال رسـالة تهـدف لكل 
املناهضني للعدوان األمريكي السعودّي عىل 
اليمن، بأنه سيحصل لهم كما حدث لهؤالء 

األرسى. 
وجاءت هـذه الجريمة البشـعُة بعد يوم 
واحـد مـن لقـاء متلفـز لزعيم ما يسـمى 
العـرب،  جزيـرة  يف  القاعـدة»  «تنظيـم 
أّكــد فيـه أن عنـارص التنظيـم التكفريي 
اإلجرامي تقاتل يف ١١ جبهة ضد ما سـماه 

«الحوثيني»، وهو ما يؤّكـد العالقة الوطيدة 
بني هـذه الجماعـات وعنـارص املرتِزقة يف 
جميع جبهات القتال، والتي تتبنى اإلجرام 

ذاته، والفكر ذاته، والتوحش ذاته. 
وبالطبـع، َفــإنَّ هـذه الجريمة ليسـت 
األوىل التـي تحـدث ألرسى أبطـال الجيـش 
واللجـان الشـعبيّة، فالكثري مـن القصص 
حدثت يف أكثَر مـن جبهة، وبأيادي مرتِزقٍة 
يتبعون النظاَم السعودّي واإلماراتي، لكنها 
لـم توهن عزَم املقاتل اليمني، بل سـاعدت 
يف الكثري من األحيان عـىل تحريِر مديريات 
ومناطَق كان سـكانُها يعانون األمرَّين من 
تعامل هذه الجماعات، كما حدث يف مديرية 

الصومعة بالبيضاء مؤّخراً. 
وتثبـت هـذه الجرائـم بما ال يـدع مجاالً 
للشـك فسـاد مرشوعية العدوان األمريكي 
السـعودّي عـىل بالدنـا، وعـدم مرشوعية 
أهـداف املرتِزقة الذين يقاتلون طيلة سـبع 
سنوات مضت بال أهداف أَو رؤية، كما أنها 
تثبت يف املقابل أن املساَر الذي يسلكه أبطاُل 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة وكل األحـرار 
املناهضني للعدوان هو الصحيُح، وهو الذي 
سـيبني الوطن، ويرفُع من شأنه؛ كون هذا 

 « املـرشوع «رحمًة» للناس، وليس فيه «ِغلٌّ
َوال «كراهية»، وقد ملس الناُس حقائَق جليًة 
وواضحـًة بالتعامـل الجاد واملسـؤول مع 
أرسى الطـرف اآلخـر، ومعاملتهم بطريقة 
إنسـانية، تعكس التوّجــه الصادق والجاد 

ملرشوع املسرية القرآنية. 
ام من موقف  وتأتي هذه الجريمة بعد أَيـَّ
إنساني َقلَّ نظريُه يف التاريخ املعارص، تمثل 
باإلفراج عـن أرسى مرتِزقة كانوا يقاتلون 
يف صفـوف العـدوان يف جبهـة «العبديـة» 
بمـأرب، وقد وّجـه قائد الثورة السـيد عبد 
امللك بدر الدين الحوثي بإكرامهم، وحسـن 
معاملتهم، وإطالق رساحهم بدون مقابل، 
وهي صفاٌت ال يمتلكهـا إال الطرف املقاتل 

املنتمي لصنعاء. 
وتؤّكـد رابطـُة علماء اليمـن أن جريمة 
إعـدام األرسى من قبل مرتِزقـة العدوان يف 
السـاحل الغربي بتلك الوحشـية والطريقة 
الداعشـية الدنيئـة تتنـاىف كليٍّا مـع وصايا 
القـرآن ومـا أوىص بـه النبيُّ مـن التعامل 
بالرحمـة واإلحسـان مع األرسى، مشـرية 
إىل أن الجريمـة املرتكبة بحق األرسى تعبريٌ 
واضـٌح عـن املـرشوع الدمـوي والتوّجـه 

ـابي الذي تربى عليه  الداعـيش والفكر الوهَّ
العمالء والخونة. 

وقـال بيان الرابطـة: إن «مـن يقود تلك 
املسـوخ البرشيـة هـو املسـؤول األول عن 
الجريمـة واملـال اإلماراتي الـذي يمول تلك 
األلوية املسـماة كذباً بالعمالقة هو رشيك 
فيها»، منوًِّها إىل أنه «لوال التمويل اإلماراتي 
والضـوء  األممـي  والصمـت  والسـعودّي 
األخرض األمريكي ملا ارتكبت جريمة واحدة 

يف اليمن». 
ويف ختـام بيانهـا، أّكـدت رابطـة علماء 
اليمـن، أن تعزيـز حالـة التعبئـة العامـة 
والنفري العام لرفد الجبهات هو الرد العادل 
والخيـار الصائب أمـام هذا الخطـر وإزاء 

الوحشية بحق األرسى والشعب اليمني. 
الخارجيـة  وزارُة  نـّددت  جانبهـا،  مـن 
بالجريمة، معتـربًة إعداَمهم بتلك الطريقة 
الوحشـية جريمَة حرب مكتملـة األركان، 
وانتهاكاً صارخاً للقانون الدويل اإلنسـاني، 
ما اتّفاقيـة جنيف الثالثة بشـأن  ال ِســيـَّ

معاملة أرسى الحرب. 
إىل  الـدويل  املجتمـَع  الخارجيـة  ودعـت 
الخـروج عن الصمـت املعيـب وإدانة هذه 

استطالع

رابطئ سطماء الغمظ: الةرغمئ تسئغر واضح سظ المحروع الثطعي والاعّجـه الثاسحغ الثي تربى سطغه السمقء والثعظئ

إسثام افجرى يف الساتض..
 جــرٌم أجــعُد لظ ُغظســى 
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الجريمة التي يندى لها جبني اإلنسانية. 
وطالبت الخارجية بتشـكيل لجنة دولية 
مسـتقلة للتحقيـق يف كافة الجرائـم التي 
ارتكبـت مـن قبـل دول تحالـف العـدوان 

وآخرها جريمة إعدام األرسى. 
 

جرغمئ طثاظئ
اللـه  عبـد  حمـود  د.  العالمـة  ويـرى 
العـدوان  مرتِزقـة  إقـدام  أن  األهنومـي، 
األمريكي السـعودّي عىل إعـدام ١٠ أرسى 
من مجاهـدي الجيـش واللجان الشـعبيّة 
«جريمٌة مدانـة» بكل املقاييـس األخالقية 
واإلنسـانية والدينيـة والقانونية، وتخالف 
روح الرشيعة اإلسـالمية والدين اإلسالمي 
واملنهـج القرآنـي الـذي يتحـدث الله عزو 
وجل فيه ويقول «َويُْطِعُمـوَن الطََّعاَم َعَىل 
ُحبِِّه ِمْسـِكيناً َويَِتيماً َوأَِسـرياً»، ُمشـرياً إىل 
أن ارتكاب مرتِزقة العـدوان لهذه الجريمة 
الشـنعاء يأتـي يف سـياق أهـم لـم يعودوا 
ينتمـون إىل اليمـن وال إىل دينـه وثقافتـه 
وأعرافـه وتقاليـده، وأنهـم بهـذا الشـكل 
االرتباطـات  هـذا  ُكــّل  عـن  منخلعـون 

واالنتماءات. 
ويقـول د. األهنومـي: إن هـذه الجريمة 
مـن جرائم الحرب ضد اإلنسـانية، مؤّكـداً 
أن البرشية اليوم أصبحت أرقى من الوقوع 
يف مثل هذه القضايا التي تتناىف مع مفاهيم 
اإلنسـان املعـارص كمـا أنهـا مـن الناحية 
الدينيـة ال تقبلها ُكـّل رشائع السـماء، وال 
تقبلهـا ُكـّل القوانـني الدولية، داعيـاً ُكـّل 
الخطبـاء والعلمـاء واملثقفـني واإلعالميني 
والرتبويـني إىل القيـام بواجباتهـم بفضح 
هـؤالء املجرمـني وانتماءاتهـم ووالءاتهـم 
ألعـداء الوطن، مؤّكـداً عـىل أهميّة التَحّرك 
وسـط املجتمـع وتوعيتـه ودفعـه للتَحّرك 
الفاعل والجاد للتخلص من هذه الجماعات 
املتطرفـة، وأنـه ال خـالص مـن هـؤالء إال 
بالتَحـّرك لتحرير كامل الـرتاب اليمني من 

أقصاه إىل أقصاه. 
 

أدطغاط صطئغ 
اللجنـة  رئيـُس  غـّرد  العبـارة،  وبهـذه 
عبدالقـادر  األرسى،  لشـؤون  الوطنيـة 
املرتـىض، يف صفحتـه عـىل تويـرت قائـالً: 
«أوجع قلبي صـوُر إعدام عرشة أرسى من 
أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، يف الساحل 
الغربي، يوم أمـس، وأوجع قلبي ترصفات 
داعش «عفاش» والعمالقة اإلرهابية أذناب 
العدوان، مردفاً ال أعلم أية عبارات تستطيع 
أن تخفف وجع قلبي.. أدميتم قلبي، تقطر 
دمـي حزنـاً، الفتـاً إىل أن اسـتمرار قانون 

العفو العام مهزلة أمام مثل هؤالء». 

من جانبـه، قال عضو املكتب السـيايس 
ألنصـار الله، فضل أبو طالـب: «ابن طارق 
عفاش وأخوه أسريان لدى الجيش واللجان 
فمـا الذي يمنـع مـن قتلهما؟ إنهـا قيمنا 
وأخالقنـا ومبادئنـا.. نحـن نقاتـل برشف 
برجولـة، نقاتُل ِمن أجـِل قضية عادلة عىل 
مبدأ إيماني وأخالقي وإنسـاني، بينما هم 
ُمَجـّرد مرتِزقة جبناء، أنذال، بال قيم، باعوا 

رشفهم وكرامتهم وسيادتهم لألجنبي». 
وعـىل صعيد متصل، قـال رئيس مجلس 
التالحـم الَقبَيل، الشـيخ ضيف الله رسـام: 
هـذه الجريمة تهز أحجاَر وأشـجاَر وجباَل 
وتـراَب اليمن قبل رجالهـا، وهذه الجريمة 
البشـعة ليسـت األوىل ولـن تكـون األخرية 
من قبـل قوى الطغيان والرش واالسـتكبار 
العاملـي بقيـادة الشـيطان األكـرب أمريكا، 
داعياً قبائـل اليمن األوفيـاء إىل «مضاعفة 
الجهـود يف رفـد الجبهـات بقوافـل املـال 
والرجـال لتحريـر كامـل الـرتاب اليمنـي 
من دنس هـؤالء املجرمني التابعـني للغزاة 

واملحتّلني». 
خـاص  ترصيـح  يف  رسـام  ويضيـف 
لصحيفـة «املسـرية»: «هـذه الجريمـة يف 
األعـراف واألسـالف اليمنيـة األصيلة عيب 
أسود وجريمة سوداء يف جبني الفاعل، ومن 
وراءه ومن يقف معـه ويؤيده من األحزاب 
والسياسـيني والتابعني، بل ومن أمره ومن 
أعانه ومن مده بالسـالح واملال والحماية»، 

داعيـاً مـن بقي مـن املتخاذلني أمـام هذه 
الجرائم إىل التَحّرك وأال يكونوا مع الخوالف. 
ويؤّكــد رسـام عـىل أهميّـة مضاعفـة 
الجهـود يف رفـد الجبهـات باملـال والرجال 
مـن  بقـي  ممـا  القوافـل  عـىل  والرتكيـز 
املدخـرات؛ ألَنَّ هذه األيّام سـتكون فاصلة 
ام أخرية يف عمر العدوان،  بإذن الله وهي أَيـَّ
ام أخرية لصناعة املعجزات والنرص  وهي أَيـَّ

أمام العالم». 
 

جرغمُئ ترب بتص اإلظساظغئ
ومـن زاويـة قانونيـة، يقـول الناشـط 
ـاب  الحقوقي واإلنساني املحامي، عبدالوهَّ
الخيـل: «كمـا هـي عادتهم قـوى العدوان 
بتصفيـة  يقومـون  السـعودّي  األمريكـي 
األرسى وتعذيبهـم يف أكثـر مـن جبهة ويف 
أكثر من موقع سـواء أثناء القبض عليهم، 
أَو يف معتقالتهم، فهذه ترصفاٌت لجماعات 
باملعاهـدات  وال  باملواثيـق  ال  تؤمـن  ال 
واالتّفاقيـات الدوليـة، بـل هـي جماعات 
األمريكـي،  اإلرهابـي  بالفكـر  مشـبعة 
وبثقافة الذبح والقتل والحقد عىل البرشية، 
وتحظـى بالحماية والدعم األمريكي، وهذا 
يتناقـض مع األعراف الدوليـة ومواثيقها، 
وهو مدان وجريمة حرب بحق اإلنسـانية، 
واملواثيـق  واملعاهـدات  الترشيعـات  وفـق 
الدولية واإلنسـانية َواتّفاقيات التعامل مع 

األرسى». 
ويدعـو املحامي الخيـل ُكــلَّ املنظمات 
اإلنسـانية والحقوقيـة واألمـم املتحدة إىل 
تحمـل مسـؤولياتها، وأن ال تكـوَن رشيكاً 
أََساسـياً يف مثـل هـذه الجرائم الجسـيمة 
إىل  والتـي لـن تسـقط بالتقـادم، ُمشـرياً 
رضورة رفع ملفـات إىل محكمة الجنايات 
الدولية ضد ُكـّل األطراف الضالعة يف جرائم 
العدوان عىل الشـعب اليمني امُلسـتمّر منذ 

سبعة أعوام. 
بدوره، يتساءل الكاتب والناشط السلفي 
مـروان الجماعي: ماذا لو سـيطر املرتِزقة 

كيف كانوا سيصنعون بكل األحرار؟!
ويقول الجماعي: «انظروا كم الفرق بني 
الجيش واللجان الشعبيّة وبني املرتِزقة، هم 
أصحاب عفو وشـهامة ورصاحة ووضوح 
وجماعتكم أصحاب نفاق وخيانة وضبابية 
وغموض.. هم يحسـنون لألسري ويدعونه 
إىل اللـه ومرتِزقتكم يرضبونه ويمارسـون 
أبشـع أنـواع التعذيب بحقه.. هـم يعلنون 
العفـو عـن األرسى، ومرتِزقتكـم يقتلون 
األسـري بدون أية محاكمة وبدون أية تهمة 
سـوى انتمائه املذهبي، وقد تكون حجتهم 
كاذبـة عـىل األغلب.. أليسـت هـذه كافية 
لتعلمـوا مـن أصحاب الحق ومـن أصحاب 

الباطل». 

ويتابع الجماعي يف تغريداته عىل وسائل 
الجريمـة  « هـذه  االجتماعـي:  التواصـل 
وغريها من الجرائـم املرتكبة بحق األرسى 
تؤّكـد لنا عدالـة قضيتنا وصوابية موقفنا 
يف مواجهـة هـؤالء املجرمني وأسـيادهم»، 
اليمـن  أرض  تطهـري  «رضورة  إىل  داعيـاً 

الطاهرة من رجسهم». 
األرسى  إعـدام  أن  الجماعـي  ويؤّكــد 
جريمٌة تتناقُض مع ُكـّل القيم اإلسـالمية 
واإلنسانية، وأنه وبعد مشهد إعدام األرسى 
الذيـن ال يملكون حوالً وال قـوًة، وقد أَِمنوا 
جواَركم وسـّلموا رقابَهم لكـم أيها الخونة 
العمـالء والله لن نأمنَكم ولن نَُصدَِّقكم بعد 
اليوم ولو تعلقتم بأسـتار الكعبة، وصليتم 
بني الركن واملقام، وأقسمتم األَيمان املغلَّظة 

فوَق التوراة واإلنجيل والزبور والقرآن». 
أمـا الناشـط يحيى اليـازيل فقـال: «إن 
مـن الخطأ التعليَق عىل صـور منفذي ذبح 
األرسى الـ ١٠ عىل أنهم مطلوبون للعدالة؛ 
ألَنَّ هـذا يعني أننا اعتربنـا الجريمة فردية 
تابعني  اعتبارهـم  واملفـروض  وشـخصية 
للعـدوان وأن العـدواَن ممثـالً بالسـعوديّة 
األحـزاب  مـن  ومرتِزقتهـا  واإلمـارات 
السياسية املؤيدة له ذبحوا األرسى، ومعهم 
مجلس األمن واألمم املتحدة وكل املنظمات 
اإلنسـانية والحقوقيـة الصامتـة أمـام ما 

يحصل». 
 

ق بث طظ الصخاص
االجتماعي،  التواصـل  مواقـُع  وامتـألت 
خـالَل اليومـني املاضيني، بعبـارات التنديد 
العـرشة  إعـدام  مشـاهد  عـىل  والسـخط 
األرسى، مطالبـني برضورة التَحّرك الفاعل 
لحسـم املعركـة وتحريـر البالد مـن دنس 

هؤالء املجرمني. 
ويقول الناشـط أبو مجاهد املرادي: «لن 
تُمرَّ فعلتُكـم باألرسى أيهـا املرتِزقة مروَر 
الكرام، فستدفعون ثمَن ما أقدمتم عليه». 

ويرى اليازيل «إعداَم األرسى بهذه الطرق 
الوحشية واملستفزة، إنما يُدلُّ عىل ضعفهم 
وعـىل خوفهـم وقلـة دينهـم وحيلتهم، ال 
يعرفـون قوانني الحروب وال هـم أهل لها، 
فلن يتـم ردع هؤالء الرشذمـة واملرتِزقة إالَّ 
باالنتقـام املبارش والرسيـع والتنكيل بهذه 
الكتيبة، لكي يكونوا عربة ملن اعترب ويعرف 
البقيـة مقدار الخطأ الفـادح الذي ارتكبوه 

وما هي عواقبه». 
 

لظ غمروا 
وتحولت هـذه العبـارة إىل هشـتاق عىل 
مواقع التواصل االجتماعي املنّددة بجريمة 
إعدام األرسى يف الساحل الغربي، َحيُث يقول 
صالح حمـود البخيتـي: يتمـادى مرتِزقة 
العـدوان السـعودّي اإلماراتـي األمريكي يف 
ارتكاب الجرائم البشـعة بحق األرسى عىل 
مرأى ومسـمع العالم ومنظماته اإلنسانية 
التي تصـم أُذُنَيها وتتعامـى وتخرس أمام 
هذا اإلفالس األخالقي والهمجية التي وصل 

إليها هؤالِء الجبناُء واملنحطون. 
ويتابـع البخيتـي: هذه الجريمة ليسـت 
األوىل فقد سـبقتها جرائُم مماثلٌة يف قانية، 
الجـربي،  القـوي  عبـد  األسـري  وجريمـة 
وجريمة قتل األسـري أحمد حسن الرشيف، 
من قبـل مرتِزقـة تحالف العـدوان بقيادة 
السـجون  أحـد  يف  واإلمـارات  السـعوديّة 
التابعـة لهـم يف محافظة الجـوف، وغريها 
مـن هذه الجرائـم التي تعترب انتهـاكاً لكل 
األديان واملبادئ اإلنسانية وحقوق األرسى 
وتتناىف مع عادات وأعراف الشـعب اليمني، 
مؤّكــداً بقولـه: «لن تكون هـذه الجريمة 
األخرية إذَا لم يتَحّرك أحـرار اليمن وقبائله 
الغيورة إىل االنتصار لدماء املظلومني وكبح 
جمـاح الغـزاة ومرتِزقتهم الذيـن عاثوا يف 
البالد فسـاداً وقتـالً وتدمرياً، ولن تسـُقَط 

بالتقادم، ولن يمر هؤالِء املجرمون». 

المرتدى: خعر إسثام 
10 أجرى طظ أبطال 

الةغح والطةان الحسئّغئ 
أدطى وأوجع صطئغ
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إشقس السثوان 
وطرتجصاه وخئث 

طحروسعط
أتمث الماعضض 

مرشوع  يكـن  لـم 
العـدوان  تحالـف 
األمريكي  السـعودّي 
مرشوعاً  ومرتِزقتهم 
منـذ  اًء  بنـَّ إنسـانياً 
لبـدء  األوىل  اللحظـة 
العـدوان عـىل اليمن، 
ولم يحملوا إال ثقافة 
والتدمـري  القتـل 
لكل  والِغـل  والحقـد 

يمني رشيف يرفض بيع بلده ويفرط بسيادته. 
بالتزامـن مع ُكــّل االنتصـارات التـي يحّققها 
أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة يف ُكــّل جبهات 
القتـال يقوم طـريان العدوان السـعودّي األمريكي 
بارتـكاب املجازر بحـق املدنيني الُعـزل، كما حدث 
مؤّخراً يف الحديدة وصعده وشبوه، كما قام مرتِزقة 
العـدوان يف الحديـدة بإعـدام 10 أرسى من أرسى 
الجيـش واللجان الشـعبيّة رميـاً بالرصاص، وهذا 
دليل واضح عىل خبث نفوسهم وخبث مرشوعهم، 
ـابي الذي  وخبث ثقافتهم املستمدة من الفكر الوهَّ
ال يتصل باإلسـالم املحمدي األصيل بأية صلة، وإال 
أي دين هذا الذي يبيح قتل األرسى؟! والله سبحانه 
وتعاىل يقول يف القرآن الكريـم (َويُْطِعُموَن الطََّعاَم 
ِه ِمْسـِكينًا َويَِتيًما َوأَِسـريًا) ولـم يأمرنا  َعـَىل ُحبـِّ
بقتل األسـري، فأي كتاٍب هـؤالء الرشذمة يتَِبعون! 
سـوى ما يُمـىل عليهم مـن أسـيادهم الصهاينة، 
بواسـطة رموز ضالل يُبعدون املسلمني عن القرآن 
ويشـدونهم نحو أحاديَث كتبوها بأيديهم وما أنزل 

الله بها من سلطان. 
تأتـي جريمـة مرتِزقة العدوان بحـق األرسى يف 
الحديدة بعد أن ظهر عميل االستخبارات األمريكية 
واإلرسائيليـة «خالـد باطـريف» –مـن يسـمى أمري 
تنظيـم القاعدة- مهزوماً، يجر معـه أذيال الخيبة 
والهزيمـة والضعـف بعـد أن تـم تطهـري معظـم 
املناطق اليمنيـة من هؤالء املنافقني، عمالء أمريكا 
وإرسائيـل، الذين نراهم أشـداء عىل املؤمنني وأذالء 
عـىل الكافرين، فلم يقتلوا يهوديـاً واحداً، ولم نجد 
لهـم أي تَحـّرك لتحرير فلسـطني من اليهـود، بل 
نجدهـم يتماهـون يف تَحّركهـم ويف أهدافهـم مع 

تَحّركات وأهداف أمريكا وإرسائيل. 
أمـا الحديـث عـن األمم املتحـدة والدعـوات لها 
بحمايـة األرسى، وإدانة ارتـكاب املرتِزقة لجريمة 
قتـل األرسى، هـذه الدعـوات كمـن يدعـوا املجرم 
القاتل إلدانـة ما قام به من قتل!؛ ألَنَّ األمم املتحدة 
جزء ال تتجزأ من العدوان عىل اليمن، وهي الداعمة 
للقاعـدة وداعـش والجماعـات التكفرييـة باملـال 
والغـذاء، وكمـا شـاهد العالـم ما عرضـه اإلعالم 
الحربي من مواد غذائية تابعة ملنظمة اليونيسـيف 
كان بحوزة القاعدة وداعش يف مأرب، وهذه ليست 
هـي الجريمة األوىل التي يرتكبهـا مرتِزقة العدوان 
بحـق األرسى، فإن كانت األمم املتحدة تريد حماية 
األرسى لكانت حمتهم منذ البداية وملا حدثت مئات 

الجرائم بحقهم. 
أمام هذه الجريمة الشنيعة يتوجب علينا كشعب 
يمني مزيٌد من النفري لجبهات القتال لتطهري اليمن 
مـن ُكـّل خبيث وعميل، ويرتتب عىل الجميع تَحُمل 
املسـؤولية أمام الله، فبالجهاد يف سـبيل الله باملال 
والنفس العـزة والرفعة والكرامـة، وبدون الجهاد 

الذل والخرسان واملهانة. 

ح2 سمطغئ بقبغئ افبساد لطصعة الخاروخغئ الغمظغئ  
إبراعغط طتمث العمثاظغ 

٢- طسسضر تثرغإ يف طأرب. 
تعد محافظة مأرب حجر العقد يف مسـار العدوان 
عىل اليمن، وأهم نقاط قوته واستمراريته؛ ملا تتمتع 
به من أهميّة جيوسياسية كبرية، سواء عىل املستوى 
الجغرايف، وما يتضمنه من حساسية املوقع، وطبيعة 
الديموغرافيـا القبلية واالجتماعية، أَو عىل املسـتوى 
السـيايس، الذي يعكس طبيعة التحالفات والوالءات 
القائمة، ودور الثـروات النفطية واملعدنية، يف تعزيز 
الـرصاع، وإطالة أمـد العدوان، ولذلـك حرصت قوى 

العدوان عىل التشبث بمأرب، وبالغت يف بسط نفوذها، 
ورشاء الذمم والوالءات، وتغذية مشـاعر الحقد والكراهية، تحت 
مسـميات مذهبيـة وعنرصيـة وطائفية، ونظـرا لتلـك األهميّة 
الكبـرية، التي تحتلها هذه املحافظة، وخطـورة دورها يف معادلة 
الـرصاع العاملـي، أحاطتهـا قـوى العـدوان، بحوائـط جغرافية 
وبرشية دفاعية، شـملت محافظة الجـوف، وأجزاء من محافظة 
صنعـاء، باإلضافة إىل أجـزاء من محافظة البيضـاء، وأجزاء من 
محافظة شبوة، وحشدت إىل هذه املناطق أعتى مقاتيل التنظيمات 
اإلرهابيـة، من القاعـدة وداعش وغريهما، بتخطيـط صهيوني، 
وإرشاف أمريكـي أممي، وتمويل سـعودّي خليجـي، لكي تحول 
بذلـك دون وصول أبناء الجيـش واللجان الشـعبيّة، إىل محافظة 
مـأرب، أَو حتـى االقرتاب مـن محيطها، ملـا لذلك مـن الخطورة 
العالية، عىل مركزية الكيان الوجودي االستعماري، ونقطة تمركز 
وانطالق الكيان الوظيفي، التابع لقوى االسـتعمار وأدواته، التي 
تلعب دورا بارزا وحيويا، يف مرشوع العدوان اإلجرامي، بحق أبناء 
الشـعب اليمني، عالوة عىل ما تقدمه من مسـاعدات وتسهيالت، 
لقـوى الهيمنة والنفوذ، يف نهب ثروات الشـعب اليمني -يف مأرب 
واملحافظـات الجنوبية- وتوريدها إىل حسـابات بنكية يف عواصم 
دول العدوان، ويف مقدمتها بنوك الرياض وبنوك أبو ظبي وغريها، 
جاعلة ما تجـود به من الفتات عىل عمالئها، منحة ملكية ملزمة 
لهـم بتقديم قرابني الوالء والطاعة األبدية، واالسـتماتة يف الدفاع 

عن املرشوع اإلمربيايل، حتى آخر نفس، وآخر قطرة دم. 
غـري أن معـادالت الـرد والردع، ومسـار عملية التحريـر، الذي 
رسـمه وانتهجه املجاهـدون األبطال، من أبنـاء الجيش واللجان 
الشـعبيّة، قد قلـب موازين الحسـابات، وكرس قوانـني معادالت 
الـرصاع، يف صيغتها االسـتعمارية العاملية، متجـاوزا مقتضيات 
املنطـق والواقـع، ورهانـات القـوة والهيمنـة، ومـن خـالل تلك 
العمليـات العسـكرية البطوليـة، تم اخـرتاق الحوائـط الدفاعية 
-بكل مقوماتها وإْمَكاناتها الهائلة- وتحرير مساحات جغرافية 
واسـعة، انطالقا مـن فرضة نهـم، يف محيط محافظـة صنعاء، 
ُوُصــوالً إىل عمـق محافظة مـأرب، واملديريـات املحيطة بمركز 
املحافظـة، مدينة مأرب ذاتهـا، وتطويقها مـن جهة محافظتي 
البيضـاء وشـبوة، ُوُصــوالً إىل محيـط مدينـة مأرب، مـن ثالثة 

اتّجاهات. 
وإزاء هذه التطورات العسـكرية، وما ترتب عليها من تطورات 
وتغـريات سياسـية، تحـول املوقف العاملـي، وانكشـفت حقيقة 
الدور األممي االسـتعماري، الـذي ازدادت وترية قلقه، من حتمية 
فقدانه آخر أوراق رهاناته، وسـقوط أذرعـه وعمالئه، وأصبحت 
ترصيحات البيت األبيـض واألمم املتحدة ومجلس األمن واملبعوث 
األممي، كلها تصب يف خانة تكريس الوجود االستعماري، والتهديد 
العلني واملبارش، من مغبة املساس بمصالح املستعمر وعمالئه، يف 

املنطقة، والتحذير املبارش من تداعيات دخول مأرب. 
إن سـقوط ذلك الكيـان الوظيفي القاعـدي الداعيش املتطرف، 
ممثال يف حزب اإلصالح بأجنحته - املذهبية والقبلية والعسـكرية 
- والجماعـات التكفريية اإلرهابية، التي تلتقـي معه عىل قاعدة 
التطـرف ذاتها، وتشـارك معه رسـميٍّا، يف ُكـّل املعـارك واملواقع، 
ـابية  جنبا إىل جنب، قد أسـقط معه مرجعيتـه األيديولوجية الوهَّ
املتطرفـة، ومواضعـات هيمنة البرتودوالر، ليسـقط بذلك الكيان 
السعودّي الوظيفي، وتسـقط فاعلية دوره االرتزاقي الخياني، يف 
ة بعد ثبوت  تمكني مـرشوع الهيمنة الصهيونية يف املنطقة، َخاصَّ
فشـله وعجزه عـن حماية نفسـه، ناهيك عن حمايـة مرتِزقته، 
والحفاظ عىل مصالح ونفوذ وهيمنة املسـتعمر الصهيوأمريكي، 
ويمكن القول إن الكيان السـعودّي الوظيفي املتهالك، حمل بذور 
سـقوطه منذ لحظـات ميـالده املشـئوم، وقد وصـل - يف الوقت 

الراهـن - إىل مرحلة متقدمة من االنهيار والتحلل، ولم يعد يمتلك 
أدنى مقومات الوجود والبقاء واالستمرار. 

انعكسـت تداعيـات سـقوط الكيـان السـعودّي، 
سـلباً عـىل الجماعـات التكفرييـة اإلرهابيـة، التي 
يتبناهـا أيديولوجيـاً وماليـاً، وعىل وجـود وهيمنة 
ونفـوذ، القوى االسـتعمارية، األمريكية الصهيونية 

الربيطانية. 
وبذلـك يتجسـد البعد الثالـث (العاملي)، لرسـالة 
استهداف مأرب، بسقوط قوى الهيمنة واالستكبار، 
يف تموضعها االسـتعماري، بعد قطع أذرعها املحلية 
واإلقليميـة، دون أن تجـرؤ عـىل رد اعتبـار ذاتهـا، 

واستعادة هيبتها وحضورها. 

٣- طسسضر صعات العاجإ، يف سسري املتاّطئ. 
حمل هذا االسـتهداف رسـالة مبـارشة إىل النظام السـعودّي، 
مفادهـا ال عاصـم اليـوم مـن الـزوال املحتـوم، إن هو اسـتمر 
يف عدوانـه وحصـاره، عـالوة عىل مـا تحمله خصوصيـة املكان 
املسـتهدف (عسـري)، يف الوجـدان الجمعـي اليمنـي، ويف عقلية 
املحتّل السـعودّي، وما يحمله ذلـك التموضع املكاني، من اإلجرام 

التاريخي السعودّي، بحق األرض واإلنسان. 
كما حمل رسـائل غري مبارشة، بأثـر عكيس/ تحتي، إىل جميع 
مرتِزقة اإلمارات والسـعوديّة وأسيادهم، بعد نجاح قوات الجيش 
واللجان الشـعبيّة، من قطع ُكـّل طرق وسـبل اإلمَدادات البرشية 

واملادية، عن مأرب، وقدرتهم عىل إنهاء املعركة فيها. 
والرسالة الثانية، عىل املسـتوى األفقي، يف إطار تموضع قوات 
التحالـف، مفادها أن سـقوط الشـقيقة الكربى، ليـس إال إعالنا 
بزوالكم املسـبق، ومنع اسـتمرار إنتاج وتفريخ ودعم الجماعات 
اإلرهابيـة، ونهاية أدواركم الخيانيـة، الداعمة للتطبيع، والتواجد 

الصهيوني الغاصب يف فلسطني، واملنطقة العربية ُعُمـوًما. 
ويف الرسالة الثالثة، التي يحملها املكان (عسري)، يف خصوصيته 
التاريخية واالجتماعية، يتجه الخطاب تصاعديا، إىل أسياد الكيان 
السـعودّي الوظيفـي، ونظائره مـن األنظمة الخليجيـة وغريها، 
مفادها إن تخليكم عن حلفائكم، وعجزكم عن حمايتهم، وسحب 
أنظمة الدفاع الجوي، من املنطقة العربية، واستمراركم يف (حلب) 
تلـك األنظمـة العميلة، نظري مـا تزعمونه من تكاليـف الحماية، 
قد أسـقط وجودكم إىل األبد، واملسألة مسـألة وقت فقط، وبذلك 
تسـقط الرافعة الرئيسـية للمرشوع الصهيوني، وترتفع هيمنة 
األمريكـي عن الـرضع الحلوب، وتفقـد بريطانيا ُكــّل مقومات 
النفـوذ والهيمنـة، االقتصادية والثقافية والفكرية والسياسـية، 

التي عملت عىل صنعها، منذ زمن طويل. 

ج - الئسث البعري. 
ويتمثل هذا البُعد يف مسارين، مؤّكـداً عىل:- 

١- اسـتمرار النهج التحـّرري، بداية من تحريـر كافة األرايض 
اليمنيـة، إىل تحرير املقدسـات اإلسـالمية، وقطع نفـوذ وهيمنة 
القـوى اإلمربياليـة، وصياغـة عالقات جديـدة، عىل مبـدأ الندية 
واالحرتام املتبادل واملصالح املشـرتكة، عالوة عـىل ما يحمله هذا 
السـياق، من تشجيع وتحفيز جميع شـعوب العالم، عىل انتهاج 
درب التحّرر واالسـتقالل، والخروج من حالة االسـتالب واليأس، 
واليقـني املسـبق بالهزيمة، واالنتصـار عىل مواضعـات الهيمنة 

واالستكبار، يف ُكـّل مظاهر تجلياتها وصورها. 
٢- كشـف الوجه الحقيقي، لألمم املتحدة ومجلسها، وإسقاط 
القنـاع عن طبيعتهـا االسـتعمارية، ودورها التسـلطي القبيح، 
والرتكيز عىل سـقوطها القيمي واألخالقي، وكشـف تناقضاتها، 
وانقالبها عىل ما زعمت من القيم واملبادئ، وتخليها عن ما زعمت 
حمايتـه والحفـاظ عليـه، من حقـوق املسـتضعفني، ورعايتها 
للحقـوق والحريات والديمقراطية، وحق السـيادة واالسـتقالل، 
بينما هي تمارس أبشـع أنواع القمع والكبت، ومصادرة الحقوق 
والحريات، وممارسة أقذر أدوار االستعمار، يف سياقاته اإلجرامية 
والتسـلطية والقمعيـة، والكيـل بمكيالـني، حسـب مقتضيـات 
والهيمنـة،  النفـوذ  مناطـق  وتقاسـم  االسـتعمارية  املصالـح 

واالستفراد بالثروات دون الشعوب. 
هنا تسـقط ُكــّل مواضعـات السـيادة اإلمربياليـة، بمختلف 
مسـمياتها وتموضعاتها، وتبدأ مرحلة جديدة، معلنة ميالد فجر 

اإلنسانية الجديد. 
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إسثام افجرى إلى طاى؟! 
دغظا الرطغمئ

للحـرب ثمنُها الباهـُض واملؤلم ندفعها 
مرغمـني َوبـكل أًىس مخلفـًة أحزاناً تقتل 
الحيـاة فينا عىل تلـك األرواح التي غادرتنا 
ورصاصـات  العـدوان  طائـرات  بفعـل 
مرتِزقته وحصـاره وتجويعه للماليني من 
أبناء الشعب اليمني الذي يفضل املوت عىل 
أن تنتهـك كرامتـه أَو تمس أرضـه بأذى، 
لكن ربما أن اغتيال األخالق الدينية والقيم 
والعـادات اليمنيـة هي األكثـر إيالماً وهو 
اليشء الذي جعل اليمن تتعرض للكثري من 
الطعنات الغـادرة حني تخىل بعض أبنائها 
عـن قيمهم ومبادئهـم تحت تأثـري العدّو 
الذي اغتـال فيهم ُكـّل ما لـه صلة بالدين 
والعرف وجعلهم أكثر وحشية وأكثر تخلياً 

عن هوية األرض اليمنية. 
وبدم بـارد يرتكبـون أبشـع الجرائم يف 
ُكــّل أرض تطأها أقدامهـم ويعبثون بكل 
يشء تطالـه أياديهم، ما بـني جرائم القتل 
واالغتصاب والرسقة وإحراق البيوت وبث 

روح الفوىض والخوف يف ُكـّل مكان. 
إعـداُم األرسى ربمـا هو الفعل األشـنع 
الـذي يحرمـه الديـن واإلنسـانية وصـار 
بُعرفهم ودينهم شـيئاً مباحـاً يتلذذون به 
ويقهـرون ُكــّل مـن يعارض سياسـتهم 

ويتصدى ألجنداتهم الخبيثة يف اليمن. 

كثريٌة هي جرائـُم مرتِزقة العدوان بحق 
األرسى الذي ساقتهم أقداُرهم ليكونوا بيد 
أناس باعوا ُكـّل مبادئهم وأخالقهم بعد أن 
باعـوا الوطن وباعوا من الغازي أنفسـهم 
ليكونوا هم اليـَد الطوىل للعدو يرضُب بهم 
رضباته املوجعة للشـعب اليمنـي، وربما 
الكثـري من هـؤالء األرسى وقعـوا ضحية 
تعنـت النظام السـعودّي يف اإلفـراج عنهم 
ووحشـية سـجان ظالم فقد ُكـّل األخالق 
والقيـم الدينيـة ومبـادئ االنتمـاء لهـذه 
األرض، فتميض سـاعاتهم وأيامهم ثقيلة 

كثقل جبل عىل أكتافهم. 
منهم ألصنـاف العذاب  يتعرَُّض الكثـريُ 
ويتذوقـون املـوت آالف املرات عـىل يد ثلة 
ال ترحم ترتكب فيهـم ُكـّل قبيح متلذذين 
بذلـك بغية التقـرب زلفى ألربابهـم الذين 
أوكلوا لهم مهمة التعذيب والقتل البطيء. 
تلك هي الصورة البشعة واألكثر وحشية 
للعـدوان ومرتِزقته الذيـن تخلقوا بأخالق 
أسـيادهم منذُ اللحظـة األوىل التي أنظموا 
فيها لصـف العدوان لتمكينـه من احتالل 
بلدهم واسـتعباد شـعبه، وأي جرم أفظع 
من أن تخون أرضك وتضع نفسـك موضع 
الرهني واملؤتمر بأمر املحتّل لبلدك وتصبح 
خنجـراً سـاماً بيـده تقتـل أبنـاء شـعبك 

ليتشفى بذلك العدّو ويرىض!
ليسـت جريمة إعـدام العـرشة األرسى 
مـن أبنـاء الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف 

السـاحل الغربـي هي الجريمـة األوىل ولن 
تكون األخرية فكثـريُ هم األرسى الذين تم 
إعدامهم بطريقة وحشـية وبـدون خوف 
أَو رادع كمـا حصل ألرسى بيت الرميمة يف 
تعز الذين تـم تعذيبهم وسـحلهم وقتلهم 
بطريقـة داعشـية ال تقـل عـن وحشـية 
داعـش يف العراق والذيـن إىل اليوم لم تغب 
عـن ذاكرتـي لحظـات اقتيادهـم بحّجـة 
الصلح ولـم تكن إال ذريعـة للتمّكن منهم 
وإعدامهم!! والكثري من أرسى الجيش من 
تم التمثيـل بجثثهم وإحراقها، إىل األسـري 
«عبدالقـوي الجـربي» مـن تم دفنـه حياً 
َوالكثـري مـن األرسى الذي تم اسـتعراض 
طريقـة قتلهـم تفاخراً وتباهيـاً بالقضاء 
عىل عـدو لطاملـا جرعهـم الويـل والثبور 
دفاعـاً عـن األرض والعـرض!! وبال شـك 
مـا تخفيـه سـجونهم أكثـر ممـن قضوا 
نحبهم عىل جدران سـجون تبكي وحشية 
تعذيبهـم، والكثـري ممـن ما زالـت أناتهم 
تتعاىل بانتظـار رحمة املوىل بأوان سـاعة 
الرحيل التحاقـاً برفقائهم إىل مقعد صدق 

عند مليك مقتدر.
وطاملـا واألمم املتحدة لـم تنصف املئات 
من األرسى السـابقني الـذي ذهبوا ضحية 
تعنت العدّو وتسـاهل األمـم املتحدة بأمر 
إعـدام  جرائـم  سـتتكّرر  عنهـم  اإلفـراج 

األرسى وستتكّرر املأساة. 

جطعضّغُئ اإلسثام 
ووتحّغُئ اقظاصام

زغظإ إبراعغط الثغطمغ 

االرتـزاق  قطيـع  يقرتفهـا  جديـدٌة  جريمـٌة 
الذيـن يحملون ثقافة الدعشـنة واإلجرام، وغري 
ُمسـتبعٍد منهم أن يصبوا ضغائنهم العفنة فوق 
أرسى الجيش والّلجان الشعبيّة بأصناف عدة لم 
تحدث يف تأريخ الحروب الحديثة أَو الوسـطى أَو 
القديمة.. كيف ال وهم صنيعة أم اإلرهاب ورأس 
األفكار الشـيطانيّة التي تربّت يف حجر الطغيان 

والتوحش. 
10 من أرسى الجيش واللجان البواسل قضوا 
ُشهداء ُظلماً وعدواناً وإعداماً، وتعبرياً عن الشح 
الكبري الذي أصاب به عبيد الدرهم اإلماراتي من 
مليشـيا طارق عفاش أمام االنتصارات الظافرة 
يف مأرب وشـبوة وعدم بقائهم يف جبهة الّساحل 
الغربـي وولوا فيها ُمدبريـن.. لم يروا من بُدٍّ من 
فـرز انتقامهـم الداعـيش تجـاه األرسى، وهذه 
ليسـت أوىل الجرائم فـرزاً يف قائمـة االنتهاكات 
لقانـون  ومخالفـًة  األرسى  لحقـوق  الّسـافرة 
الله تعـاىل الذي أمر بأن يحظى األسـري يف دائرة 

الرعاية الكاملة ويكون بمأمٍن عن األخطار. 
بعكس ما يُعامل أرسى املرتِزقة عند رجال الله 
مـن االهتمام البالغ لهم وفائض العطف والرأفة 
التي نالوها ولم يجدوها عند ساسـتهم امُلهتمني 
فقـط بكدس أموالهم يف جيوب اإلهانة، خشـية 
أن يصيبها الكسـاد ولـم يعتربوا من أسـالفهم 
الذيـن أُصيبوا بكسـاد كرامتهم وناموسـهم يف 

الُدنيا ويف اآلخرة. 
أممياً.. ال حياة ملن تُناديها وتُنادي ترصيحاتها 
املوضوعة عىل وحل الذبذبة وامُلعّلقة عىل مشانق 
األوهام، لم تدخل يف حيّز التنفيذ إال ما ندر منها.. 
لها امُلسـتمّر عـن ملف األرسى  ناهيـك عن تنصُّ
اإلنسـاني الذي يتعرض دوماً لسياط التسييس، 
املنظمـات  هـذه  موقـف  اعوجـاج  إىل  أَدَّى  مـا 
األممية وأضحت نسخًة ُمصغرًة ألدوات العدوان 

ورشيكًة يف تقاسم كعكة االرتزاق. 
هكذا هي سلوكيّاُت البائعني ِذَمَمهم ورقابَهم 
لُرهبان الشيطان، وهذه الثقافة التكفرييّة التي 
تخرجوا من أكاديميّتها وتأقلموا مع وحشـيتها 
مـا زالوا عـىل إثرهـا يتعقبـون ويف دعشـنتهم 
يعمهون، وإن ُحماة حمانا وبأسـنا الشـديد لن 
يدعـوا هـؤالء امُلفسـدين وشـأنهم يف مواصلـة 
ركاب جرائرهـم التي ال تُعـد وال تُحىص، وإنهم 

لها مُلنتقمون. 

الةعاد.. وشص عثى اهللالةعاد.. وشص عثى اهللا

تسثغإ افجرى وصاطعط خفئ أعض الئاذضتسثغإ افجرى وصاطعط خفئ أعض الئاذض

طتمث الدعراظغ 

الجهـاد يف سـبيل الله مـن أعظم النعم لإلنسـان 
املؤمن، وفضل املجاهد عنـد الله عظيم ومنزلته عند 
الله أعظم وأرفع املنازل، وال يساويه أي موقع يف هذه 
الدنيا أَو منصٌب أَو ُرتٌَب أَو... وال يحظى بهذا املوقع إالَّ 
املؤمنني الصادقـني املتَحّركني يف هذا العمل الجهادي 
بإيَمـان، وفق هدى الله وتعليماتـه، فاملجاهد يحمل 
ُكـّل صفـات اإليَمان والتقوى واإلخـالص؛ ألَنَّ قبول 
العمـل عند الله يحتاج ألن يحمل هذا املجاهد صفات 
املؤمنني مـن خالل توجيهات اللـه يف القرآن الكريم، 
وكذلـك أَيْـضاً ُكـّل من يعمل يف أي عمل وباألخص يف 

هـذه املرحلة وهو يتَحّرك ضمن إطار دولة الحق، َوقيادة املؤمنني 
الصادقني وهو السيد القائد العلم عبد امللك بن بدر الدين الحوثي، 
وبحجـم التضحيـات الكبـرية من املجاهديـن الصادقـني يف ُكـّل 

مواقع الجهاد، ال بُـدَّ من اإلخالص لقبول العمل. 
ليس من قال أنا مجاهد هو مجاهد عند الله ولو يرفع شعارات 
أهـل الحق، الجهـاد يبنى وفق أسـس صحيحة وتَحـّرك حقيقي 
ال يشـوبه أي فسـاد أَو انحراف أَو شـك، عندما تتَحّرك مع الحق، 
تتَحـّرك بصدق وإخالص وزكاء نفس وارتباط بالله وثبات وتوكل 

عىل الله، بعيد عن أية أهداف أَو مصالح شخصية أَو أهداف أخرى 
َفـإنَّ الله يقبل العمل بل هو يرعى هذا العمل، عندما يكون العمل 
بـدون قناعة نابعـة من القلب فأنت لسـت مجاهداً 
وعليك أن تراجع نفسك أمام الله وتعيد بناء نفسيتك 
من خالل هدى الله وتعليماته وتحرص عىل ذلك، من 
يتَحّرك ويف قلبه أي شـك أَو يتَحّرك ألهداف شخصية 
لرييض فالناً أَو زعطان، وال يهتم أن يكون هدفه هو 
رضـا الله وأن ينال األجر من اللـه والتوفيق منه هو 
من يخرس رعاية الله وتوفيق الله العزيز القوي، هو 

من يخرس رعاية الله له يف الدنيا قبل اآلخرة.
ال بُـدَّ أن نتَحّرك يف أي عمل جهادي ونرجو من هذا 
العمل رىض الله ونرص دين الله وتحقيق ما يريد الله 
منـا يف هذه الدنيـا، لننال ما وعد الله به املؤمنـني، أما من يتَحّرك 
وهو يحمـل صفات املنافقني وال يحمل األمانـة الجهادية بصدق 
وإخالص ووفاء، مُلَجـّرد أن يريض إنسان مثله يف هذه الدنيا، فهو 
ظالـم لنفسـه ولألمة بكلهـا، ال بُـدَّ أن نتَحـّرك ونحن نعي حجم 
كلمـة جهاد ومجاهد يف سـبيل الله بكل ما نمتلـك بالنفس واملال 
وبـكل ما نمتلك مـن اإلْمَكانيات لبناء أمة عزيـزة وكريمة ودولة 
يعز الله بها اإلسالم وأهله ويسقط مرشوع الشيطان وأهل الكفر 

والنفاق، ليتحّقق ما وعد الله به املؤمنني يف الدنيا قبل اآلخرة. 

شعث حاضر أبع راس 

أهل الحق ال يقتلون األرسى وال 
يعملون عىل تعذيبهم وإال ملا كانوا 

ليكونوا هم أهل الحق.
األسـري عنـد أهـل الحـق يُعـد 
مسـؤولية إضافية عـىل كاهلهم، 
فال يعينون الشـيطان عليه بقتله 
مـا  إىل  إرسـاله  يف  املسـارعة  وال 

يدعوا الشيطان حزبه. 
تثقيفـه  عـىل  يعملـون  بـل 
وتبصـريه ودعوتـه للخـروج من 
مـن  وإنقـاذه  الشـيطان  وحـل 
رشاكـه طاملا وهم عـىل يقني من 
أنهم هم أهل الحـق وأن هذه هي 
مسـؤوليتهم مـن اللـه سـبحانه 

وتعاىل. 
 بعكـس أهـل الباطـل تمامـاً 
أن  الباطـل  ألهـل  أيـن  ومـن 

يتسـموا بصفات الحـق وأهله أَو 
يستشـعرون هذه املسؤولية وهم 
يف األََسـاس عىل طريق الباطل وال 
يعرفـون من الحق شـيئا سـوى 
التلبس فيـه فقط لإليقاع بالناس 
يف وحل التيه والضياع، تماماً كما 
تلبـس معاوية ومن معـه بالحق 
ورفعـوا املصاحـف يف وجه اإلمام 
عيل (عليه السـالم) ومـن معه يف 

صفني. 
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [ِإنَّ الَِّثغَظ َصاُلعا َربَُّظا اهللاَُّ ُبطَّ اْجَاَصاُطعا] لطحعغث الصائث:
اإلظفاُق يف جئغض اهللا دلغٌض سطى طخثاصغئ املآطظ

املسارسُئ واملئادرُة يف طغادغظ الةعاد لعا أبٌر سزغط

 : بحرى المتطعري 
ابتـدأ الشـهيُد القائُد السـيد حسـني 
بدرالدين الحوثي محارضتـه [إِنَّ الَِّذيَن 
َقالُـوا َربُّنَا اللَّـُه ثُمَّ اْسـتََقاُموا] بوصف 
الُقـــْرآن الكريـم، َحيْـــُث قـال: [ما 
أعظـم كتاب اللـه، وما أسـمى معانيه، 
وما أشـمل دالالته، هدى ونور، موعظة 
وشفاء ملا يف الصدور، يخاطبنا بمختلف 
العبـارات، وبشـتى الوسـائل؛ بحثاً عن 
كيف يهدينا بأسلوب عجيب]، مشرياً إىل 
اآليـات التي تحدث الله بهـا عن الهداية 
للعبـاد، وكيف رحمـة اللـه وكرمه مع 
عبـاده، فقال -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه-: إن 
[املتأمـل لكتاب الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- 
مـن هذه الزاوية يخجـل أمام الله، وهو 
بكل وسيلة، وهو هو من جلَّ -ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل- يف كربيائه، وتعـاىل يف عظمته، 
يُظِهـر حبـه ألوليائـه بشـكل عجيـب، 
ويدعـو جميـع عبـاده لالنضـواء تحت 
لوائه واالسـتجابة لندائـه، ويثني دائماً 
عـىل نوعية متميـزة من أوليائـه، ممن 

آمن به، وآمن برسله وكتبه]. 

طسظى السئعدغئ املططصئ هللا:ــ
َعَليْـِه-  اللـِه  -ِرْضـَواُن  واختـار 
يف  اآليـات  أهـمِّ  مـن  آيـًة  للمحـارضة 
الُقــْرآن الكريم، التي تصُف املستقيمني 
عـىل هدى الله، بأنهم مـن عرفوا وآمنوا 
بالُعبودية املطلقة للـه، بأنه اللَه وحَده 
ومدبـر  ومالكهـم،  وخالقهـم،  ربُّهـم، 

شؤونهم، واملرشع لهم.. 
وأشـار -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- إىل أن 
هناك أناسـاً يعتربون أنفَسـهم مؤمنني 
ولكـن ترصفاتهـم تـدل عـىل أنهـم ال 
يعرفـون معنـى العبوديـة املطلقة لله، 
َحيْـــُث قال: [ما أكثر من يقولون: الله 
ربنا، ولكـن يدينون بالـوالء لترشيعات 
بعيدة عن الله، ألنظمـة بعيدة عن الله. 
هذا إقرار يناقضـه العمل]، ُمضيفاً بأن 
معنى العبوديـة املطلقة هو: [إنني عبٌد 
للـه، أطيع اللـه فيما أمر ونهـى، أعمل 
عىل كسـب رضاه، أحبه وأتـواله، أكون 
مـن حزبه، أكـون من جنـده، أكون من 
أوليائـه، أسـتقيم، أسـتقيم عـىل هـذا 
النهـج، أفهـم تعاملـه معي -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل- كعبد له يف هذه الدنيا أنه ال بُدَّ أن 

يبتليني بتكاليف متنوعة، ما بني شـاق 
عىل نفيس، أَو شـاق عىل جسـمي، وما 
بني سـهل، ما بني صعب عيلّ؛ باعتبَاره 
مخالف لهواي، أَو ملصالحي الشخصية، 
االعتبـارات  مـن  آخـر  اعتبـاٍر  ألي  أَو 
الدنيويـة، وبـني ما هـو بعيد عـن هذا 

االعتبار]. 

املةــال افول:ــ اقباــقُء يف الةاظإ 
املادي:ـــ

ُموضحـاً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- بأن 
اللـَه يبتـيل عبـاده ويختربهـم يف هـذه 
الحيـاة، ليتضـح املؤمـن الصابـر، من 
املنافـق الفاجـر، وليميـز الخبيـث من 
الطيـب، َحيْــُث قـال: [أن أعلـم بأنني 
عندما أقول: أنني عبد لله، وأقر بأن الله 
ربـي، أن الله ال يكتفي منـي بهذا، ال بُدَّ 
أن يمتحننـي، ال بُـدَّ أن يبتلينـي؛ ليتبني 
مصـداق ما أدعيـه، ويتبني اسـتقامتي 

وثباتي عىل ما أدعيه]. 
مجالـني:  يف  االبتـالءات  أن  إىل  الفتـاً 
الجانـب املادي، واملعنـوي، وعن االبتالء 
اللـه  [ابتالنـا  قـال:  املـادي  املجـال  يف 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- فيما يتعلق بالجانب 

املايل بابتـالءات كثرية.. ما أوسـع إطار 
الترشيـع يف الجانب املايل بدءاً من الزكاة 
وانتهـاء باإلنفـاق يف سـبيل اللـه، وكم 
ارتبط باملال من ترشيعات وكم اتجه إىل 
قضية املـال من آيات تحث عىل اإلنفاق، 
وتعـد باألجـر املضاعـف عـىل اإلنفـاق 
وتتحدث عن اإلنفاق بأنه دليل مصداقية 
املؤمن، تتحدث عن بذل املال بأنه وسيلة 

من وسائل تزكية الروح وسموِّها].. 

ظخُر دغظ اهللا.. طرتئٌط باملال:ــ 
مؤّكداً -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- عىل أهمية 
الجانـب املـايل إلعالء ديـن اللـه، فقال: 
[فريضـة من أعظـم الفرائض، فريضة 
هـي ركـن مـن أركان اإلْسـَالم اتجهت 
نحـو املال هي الـزكاة، واجـب من أهّم 
الواجبـات هـو نرص ديـن اللـه مرتبط 
باملـال أيضـاً، واجب من أهـّم الواجبات 
هو العمل عىل نرش دين الله والدعوة إىل 
إصالح عباده مرتبط باملال أيضاً لدرجة 
أن اللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- قـال عـن 
صفـات املؤمنـني فيما يتعلـق بالجانب 
املـايل وفيمـا يتعلـق بالجانـب النفيس: 
{إِنَّ اللََّه اْشـَرتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُْفَسـُهْم 

َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة} بأن لهم الجنة 
{يَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه} يقاتل بنفسـه 

وماله]. 

 الشظغ.. لغج طتااجاً فطعالظا:ــ
ُ
اهللا

ُمضيفـاً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- بأن 
اللـَه له ملـك السـماوات واألرض، ليس 
محتاجـاً لنا، ولكـن القضيـة كما قال 
الشـهيد القائد: [القضيـة هي مرتبطة 
قضيـة  وليسـت  ابتـالء،  قضيـة  بنـا، 
اسـتعانة منه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- بنا، 
قضيـة ابتـالء لنـا: هل نحـن صادقون 
يف  صادقـون  نحـن  هـل  إيَْمــاننـا،  يف 
عبوديتنـا لله؟ إذاً سـنطبق ما يريد منا 
حتى وإن كان فيما يعز علينا سنمتثل، 

سنطبق، سننفذ]. 

طظ رتمئ اهللا بظا يف املةال املادي:ــ
أوالً: ــ ّسمى الله اإلنفاق(قرضا):ــ 
منوهـاً إىل أن اللـَه جـل شـأنُه مـن 
رحمتـه بنا، وألنه يعرُف أن اإلنَْســـان 
يحب املال حبا جما، فسـماه سـبحانه 
(قرضـا)، قـال -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه-: 
[ولذلـك اللـه خاطبنـا يف هـذا املجال يف 

الُقــْرآن الكريم بأسـلوب عجيب سّماه 
قرضاً {َمـْن ذَا الَِّذي يُْقـِرُض اللََّه َقْرضاً 
َحَسـناً َفيَُضاِعَفـُه َلـُه أَْضَعافـاً َكِثريًَة}

(البقرة: من اآلية245) استقراض؛ ألَنَّه 
يعلم أننا شـديدو الحرص عىل املال، فلم 
يكتـِف -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-؛ ألَنَّه رحيم 
بنـا، لم يكتـِف أن يبتلينـا يف املال فقط، 
وهو قادر عىل ذلك يقـول: أنت أنفق، أد 
الـزكاة، بل دفعنا بلطفه، برحمته إىل أن 
نلتزم يف هـذا الجانب فنطبـق، ونربهن 
عـىل صـدق إيَْمــاننا، فأحاط مسـألة 

املال بكثري من الرتغيب]. 

باظغاً: غداسفه لظا أضساشا ضبرية:ــ
ُمضيفاً -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- أَيْـضاً 
لإلنفـاق  ويدفعنـا  يرغبنـا  اللـه  بـأن 
ويشـجعنا عـىل ذلـك بمضاعفـة األجر 
لنا، َحيْــُث قال: [َفيَُضاِعَفُه َلُه أَْضَعافاً 
َكِثريًَة} أليس هذا من رحمة الله بنا؟ أنه 
يشـجعنا عىل تنفيـذ هـذا الواجب الذي 
هو صعب عىل نفوسنا. يقول -ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل- أيضـاً: {َمثَـُل الَِّذيـَن يُنِْفُقوَن 
أَْمَواَلُهْم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َكَمثَِل َحبٍَّة أَنْبَتَْت 
َسـبَْع َسـنَاِبَل ِيف ُكلِّ ُسـنْبَُلٍة ِمائَـُة َحبٍَّة 
َواللَّـُه يَُضاِعُف ِلَمْن يََشـاُء َواللَُّه َواِسـٌع 
َعِليٌم} يعد بمضاعفة إىل نحو سبع مائة 

ضعف].. 

ملاذا املظفصعن يف جئغض اهللا صطغطعن؟:ــ
مسـتغرباً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- من 
حالـِة النفس البرشية، َحيْـــُث أن اللَه 
قـد وعدنا وهو مالك السـموات واألرض 
بأن يضاعف لنـا األجر إن أنفقنا، وبأنه 
سـيخلفه علينا، ولكننا مع ذلك نتعامل 
مع الله وكأن شـيئاً مـن هذا لن يحدث، 
فقال: [ومع هذا ال تزال نسـبة امللتزمني 
بهـذا األمر اإللهي الهام - عىل الرغم من 
ُكــّل هذا الرتغيب الكبري - ال يزال نسبة 
قليلة جداً من الناس أقل بكثري من نسبة 
املصلني، أقل بكثري من نسبة الصائمني؛ 
ألَنَّ املال محك {َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبّاً َجّماً} 
ودليل عـىل صدق العبوديـة، ودليل عىل 
صـدق اإليَْمـــان، بل جعلـه صفة من 
صفـات املؤمنـني، املؤمن الـذي يتصور 
بـأن بإمكانه أن يكـون مؤمناً والجانب 
املايل ال أحد يمسه غري صادق يف إيَْمــانه 

أبداً، غري صادق يف دعواه للتقوى]. 

-ِرْضـَواُن  القائـُد  الشـهيُد  ضّمـن 
اللـِه َعَليْـِه- محاَرضِته بـرشح معنى 
أي:  [نسـارع:  فقـال:  (املسـارعة) 
نبـادر إىل األعمـال التـي بها نسـتحق 
املغفرة، َوبها نسـتحق الجنة. املبادرة 
إىل األعمال الصالحة، يكون اإلنَْســان 

سبَّاق، مبادر، ما يكون فيه تثاقل]. 
ُمضيفـاً بأن قضيَة املسـارعة يشء 
مهـم جـداً يف ميادين العمل يف سـبيل 
الله، ولهذا جاء الُقــْرآُن بعتاٍب شديٍد، 
وسـخرية ممن يتثاقلون: {َما َلُكْم إِذَا 
ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ ِيف َسِبيِل الّلِه اثَّاَقْلتُْم إَِىل 

األَْرِض}. 

ملاذا املسارسُئ إىل طغادغظ الثري؟
القائـُد -ِرْضـَواُن  الشـهيُد  وأشـار 
اللـِه َعَليْـِه- إىل أن مـن أهـّم الصفات 
التـي يتصُف بها رسـول الله صىل الله 
عليه وآله وسـلم هي صفة املسـاَرعة 

واملبـادرة إىل مياديـن الخـري والجهاد، 
ورضب مثاال بمسـارعته عليه الصالة 
وتحشـيده  تبـوك،  غـزة  يف  والسـالم 
للمؤمنـني، وخروجـه ملالقـاة الـروم، 
وأن هـذه الحركـة منـه جعلـت الروم 

يرتاجعون عن املعركة. 
وبنّي لنا أَيْـضاً يف املحارضة ما تؤدي 
إليـه املسـارعة بقوله: [هـذه الصفة 
مهمـة جداً بالنسـبة للمسـلمني، هي 
الصفـة التـي تجعلهم هم السـباقني، 
وهم سادة األمم، تجعلهم هم أصحاب 
السبق يف ُكــّل ميادين العلم، واملعرفة، 
يف ُكــّل مجال مـن مجاالت الصناعة، 
مـن مجـاالت الزراعـة، وكل املجاالت 
مثل: الطب، والهندسـة، وغريها، لكن 
مسـألة التثاقـل، التباطـؤ، هـي التي 
تؤخر األمم، وتؤخر النـاس ما يعرفوا 

أشياء كثرية، فيسبقهم اآلخرون]. 

طسزُط افسمــال يف طغادغظ الةعاد 
ق تتَسُط إق باملسارسئ

ويف ذات السـياق أضـاف -ِرْضـَواُن 
اللِه َعَليِْه- قائالً: [ال يحسـم املوضوع 
يف الحـروب، يف املواجهـة إال املبـادرة، 
عنرص املبادرة أهّم عنرص، املسـارعة، 
تكـون أنـت صاحـب السـبق، تكـون 
أنـت سـيد املوقـف، لكن متـى يمكن 
أن تكـون سـيد املوقـف؟ إذا كان مـن 
حولـك كلهم مبادريـن، عندهم حركة 
املبـادرة، املسـارعة]، مؤكـداً عـىل أن 
املسـارعة مطلوبة يف معظـم األعمال 
التي تسـتوجب املغفرة، مسـتدالً عىل 
ذلـك بقولـه تعـاىل: {َوالَِّذيـَن إِذَا َفَعلُواْ 
ذََكـُرواْ  أَنُْفَسـُهْم  َظَلُمـواْ  أَْو  َفاِحَشـًة 
قولـه  يف  فالفـاء  َفاْسـتَْغَفُرواْ}،  الّلـَه 
(فاسـتغفروا) تدل عـىل ترتيب الغاية 
بعـد الـرشط، بمعنى أنهم ذكـروا الله 

واستغفروا مبارشًة دون تأخري. 
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 : طاابسات

أّكـدت حركُة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني، 
أمـس االثنني، أن عملية ُزقـاق املوت البطولية، 
تُعـدُّ من ُكـربى العمليـات يف تاريـخ املقاومة 
مرشفـًة  أيقونـًة  «وسـتبقى  الفلسـطينية، 
ومحفورًة يف ذاكرة شعبنا وأمتنا، وملهمًة لكل 

السائرين عىل درب االستشهاد». 
وقال طارق عز الدين، املتحدث باسم حركة 
الجهـاد اإلسـالمي يف الضفة الغربيـة، يف بياٍن 
صحفي: «تمـر اليوم الذكرى التاسـعة عرشة 
لعملية «زقاق املوت» النوعية، التي نفذها ثالثٌة 
من مجاهديها األطهـار يف العارش من رمضان 
عام 1423هـ، قرب مستوطنة «كريات أربع»، 
وأدت ملقتل اثني عرش جندياً وضابطاً صهيونياً 

بينهم قائد منطقة الخليل». 
وأّكــد عزالديـن، أن هذه «العمليـة املباركة 
يف شـهر مبـارك، جـاءت لَرتسـم لنـا معانـي 
النـرص والتمكني، وهي تُعيـد زمن االنتصارات 
وتكتمـل  الذكـرى،  لنسـتحرض  والبطـوالت، 
خارطة الوطن، وتتواصل الرحلة، إيماناً ووعياً 

وثورة». 
وأَفـاد عـز الديـن، أن ذكرى عمليـة «زقاق 
املـوت»، «تأتـي يف ظـل املؤامـرات التصفويـة 

التي تتعرض لها قضيتنا، من خالل مشـاريع 
العربيـة،  املنطقـة  يف  والتطبيـع  التسـوية 
واالعتقاالت  والتضييـق  الحصـار  ومحـاوالِت 
والتشويه، لتؤّكـد عىل رضورة التمسك بخيار 
املقاومة حتى تحريـر أرضنا وأرسانا ومرسانا 

من دنس الغاصبني». 
وأّكــدت حركـة الجهاد اإلسـالمي، عىل أن 
االعتـداءات الصهيونيـة التـي تنفذهـا قوات 

االحتالل ضد أهلنا وشـعبنا يف الخليل والقدس 
ومـدن الضفة، «لن تَمرَّ دون أن يدفع االحتالل 
ثمـن ذلـك، فاملقاومـة جاهـزة رغم ُكــّل ما 

تتعرض له من مالحقات وتضييقات». 
وأضافـت: «يف ذكـرى العمليـة البطوليـة، 
نحتسـب عنـد اللـه الشـهداء األطهـار أكـرم 
الهنيني ووالء رسور وذياب املحتسب، سائلني 
الله عز وجل أن يتقبلهم يف الفردوس األعىل». 

شغ الثضرى الااجسئ سحرة لسمطغئ «ُزصاق المعت»
الةعاد تآّضـث خعابغَئ ظعب املصاوطئ: اساثاءات 

اقتاقل لظ َتُمــرَّ دون أن غثشع بمظعا

«سخا طعجى» تثرتق الضغان الخعغعظغ وتظُحُر 
خرائَط طظحآته التغعغئ

وزارة اإلسقم الطئظاظغئ تضحُش تصغصئ «إجئار صرداتغ» سطى اقجاصالئوزارة اإلسقم الطئظاظغئ تضحُش تصغصئ «إجئار صرداتغ» سطى اقجاصالئ

 : وضاقت
يف رضبـٍة نوعيـٍة تلقتها سـلطاُت االحتالل 
الصهيونيـة باعرتافهـا قيـاَم مجموعـٍة مـن 
الهاكـرز باخرتاق مخزونـات معلوماتية تابعة 

لرشكات يف الكيان عىل قدر كبري من الرسية. 
وأعلنـت مجموعة تطلق عىل نفسـها اسـم 
«عصا موىس» الوصـول إىل معلومات حكومية 
«إرسائيليـة» هامـة، تتضمـن صـوراً ثالثيـة 
األبعاد لسائر املناطق االسرتاتيجية يف فلسطني 

املحتّلة. 
ونرشت املجموعُة مقطع فيديو يُظِهُر صوراً 
وخرائَط ملنشآت حيوية، وقالت: إنه «عينٌة من 
الصـور الدقيقة جرى اخرتاُقها والوصوُل إليها 
والحصوُل عليهـا، بعد اخـرتاق البُنية التحتية 
السيربانية للحكومة اإلرسائيلية»، وأضافت: إن 
ذلك «يمثل فشالً لألمن السيرباني اإلرسائييل». 

سـنتيمرتات،   5 إىل  الصـور  دقـُة  وتصـل 
ويبلغ حجـم امللفات والصـور والخرائط التي 
اسـتحوذت عليها املجموعـة، 22 تريابايت من 

الصور الدقيقة. 
وأعلنـت تـل أبيـب مطلـع هـذا الشـهر أن 
«املجموعـة نجحت يف اخـرتاق نظم ٣ رشكات 
هندسية كربى، وقامت بسحب قواعد البيانات 
ة بها، وهي تشـمل مشـاريَع وخرائَط  الَخاصَّ

وخططاً وعقوداً وصوراً ومستندات». 
ويف 22 أُكتوبـر املايض، اخرتقـت املجموعُة 
نفُسـها مواقـَع وحواسـيَب وشـبكاٍت رقميًة 
تابعـًة لجيش االحتـالل، ثم نـرشت معلوماٍت 
الجنـود  مـن  مئـات  بيانـات  عـىل  تحتـوي 
«اإلرسائيليـني» مـن ضمنهـا أسـماء وأرقـام 
هواتفهـم وعناوينهم، إىل جانب بعض الصور، 

بحسب ما ذكرت وسائل إعالم عربية. 

 : وضاقت
حّذرت وزارُة اإلعـالم اللبنانية، أمس 
االثنـني، مـن تـداول بيانـات مفربكـة 
منسوبة لوزير اإلعالم جورج قرداحي. 

وقالت الوزارُة يف بيان لها: إن «مواقَع 
إلكرتونيـًة ووسـائل تواصـل اجتماعي 
دأبـت عىل بث بيانات مفربكة منسـوبة 
لقرداحـي»، بحسـب الوكالـة الوطنية 

لإلعالم. 
وأوضحت الوزارة أن آخر هذه البيانات 
كان االثنني، الفتة إىل أن مروجيه يدعون 
أنه موجه من قرداحي لرئيس الحكومة 

نجيب ميقاتـي «اعرتاضاً عىل محاوالت 
إجباره عىل تقديم االستقالة». 

َق الذي  وذكرت الـوزارة أن البيان امللفَّ
لقرداحـي يزُعُم  راً  مـزوَّ يحمل توقيعـاً 
أن التحقيقـات أظهـرت ترسيب بعض 
وقـرارات  رسيـة  خطابـات  املوظفـني 

للوزير. 
وكان وزيـر اإلعـالم اللبنانـي جورج 
قرداحي، قال يف ترصيحات سابقة لقناة 
«املياديـن» إنـه «لن يسـتقيل ولم يغري 
موقفـه»، بعدمـا كّرر رئيـس الحكومة 
اللبنانيـة، نجيـب ميقاتـي، دعوتَـه إىل 
قرداحـي بتحكيـم ضمـريه، مؤّكـداً أن 
الحكومـة واجهـت ظروفـاً أصعب بعد 

مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة. 
وجاءت هذه الترصيحات عىل خلفية 

األزمـة الدبلوماسـية التـي اندلعت بني 
لبنـان ودول الخليـج مؤّخـراً بعـد نرش 

مقابلـة متلفـزة جـرى تسـجيلها مع 
جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه 
وزيـراً لإلعـالم يف لبنان، اعتـرب فيها أن 
«أنصار الله اليمنية، تدافع عن نفسـها 
يف وجـه اعتداء خارجي عـىل اليمن منذ 
سـنوات»، ومـا فاقـم األزمـة أكثر، هو 

رفض قرداحي االعتذار. 
اسـتدعاء  السـعوديّة  بعدها  وأعلنت 
سـفريها لدى بريوت، وإمهال السـفري 
اللبنانـي يف اململكـة 48 سـاعة ملغادرة 
البالد، ولحقت بها يف هذا القرار الكويت 
واإلمارات والبحرين، كما أعلنت اململكة، 
إىل  اللبنانيـة  الـواردات  دخـول  وقـف 

أراضيها. 

جفري السثو الخعغعظغ لثى 
اإلطارات غصثم أوراَق اساماده

 : وضاقت

قّدم سـفريُ «إرسائيل» لدى اإلمـارات، أمري حايك، أمس 
االثنني، نسـخًة من أوراق اعتماده لوكيل وزارة الخارجية 

والتعاون الدويل يف اإلمارات، خالد عبدالله بالهول. 
وقـال موقع وزارة الخارجيـة «اإلرسائيلية» عىل تويرت: 
«قّدم سـفريُ إرسائيل لدى اإلمارات أمري حايك اليوم نسخة 
من أوراق اعتماده للسيد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة 

الخارجية والتعاون الدويل اإلماراتي». 
َوأََضـاَف املوقع أن السـفري حايك: «أعرب عن سـعادته 
بتمثيل إرسائيل لدى اإلمـارات التي تتمتع بمكانة إقليمية 
ودوليـة مميـزة بفضل سياسـة صاحب السـمو الشـيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس اإلمارات». 
وكان يائري البيد، وزير خارجية الكيان الصهيوني، أعلن 
يف يوليـو املـايض، تعيني أمري حايك سـفريا لتـل أبيب لدى 

دولة اإلمارات. 
وكانـت إرسائيل واإلمارات قد وّقعتا مجموعة صفقات، 
تشمل السـياحة، والطريان، والخدمات املالية، بعد تطبيع 

العالقات بني البلدين العام املايض. 

رئغسغ: دول املظطصئ صادرة 
سطى َتـّض طحاضطعا دون 

تثخض خارجغ 
 : وضاقت

أّكــد الرئيـُس اإليرانـي السـيد إبراهيـم رئيـيس خالل 
اسـتقباله وزير الخارجية الرتكـي، مولود جاويش أوغلو، 
ة  أمس االثنني، رضورة تطوير العالقات بني البلدين، َخاصَّ
يف مجـال التجـارة واالقتصـاد؛ كونـه يُصـبُّ يف مصلحـة 
البلدين، وقال: «يتعني عىل إيران وتركيا االستعداد لالرتقاء 
بالعالقـات من املسـتوى الحـايل إىل التعاون الشـامل من 
خالل وضع اللمسات األخرية عىل خارطة الطريق لتحسني 

التعاون واملدرج عىل جدول أعمال البلدين». 
واعتـرب رئييس العالقـاِت الوثيقَة بني البلديـن الجارين 
تصـب بمصلحـة السـالم واالسـتقرار يف املنطقـة، وقال: 
«ينبغي أن يتحول التعاون اإلقليمي بني البلدين إىل التعاون 
عـىل الصعيـد الـدويل، وهذا النوع مـن التعامل من شـأنه 
أن يكـون فعاالً يف املعـادالت العاملية، نظـراً ملكانة البلدين 

الهامة». 
ويف جانـب آخـر مـن حديثـه، أشـار رئيـيس إىل موقف 
الجمهورية اإلسـالمية حول قـدرة دول املنطقة عىل َحـّل 
مشـاكلها دون تدخل خارجي، وقـال: إن «وجود األجانب 
لـم يجلب سـوى انعدام األمـن والتوتر بني شـعوب ودول 
املنطقـة، كمـا أن التواجـد األمريكـي ملدة عرشيـن عاماً 
يف أفغانسـتان لـم ينتـج عنه سـوى القتل وسـفك الدماء 
والدمار، واتضح أن مشاكل أفغانستان يمكن حلها عىل يد 

أبناء هذا البلد وبمساعدة جريانهم». 
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ضطمئ أخغرة

جرغمُئ صاض افجرى وطعصُش املظزمات الثولغئ
أطغظ سئثاهللا الحرغش

ارتكب مرتِزقة العدوان يف الساحل الغربي جريمة 

جديدة تدينها الرشائع السماوية واألعراف والقوانني 

واالتّفاقيات الدولية والحقوق إنسانية.

ليست األوىل من نوعها بل سبقها جرائم كثرية عىل 

نفس الطريقة، حدث ذلك يف تعز والحدود والسـاحل 

الغربي كما حصل يف سجون املرتِزقة يف مأرب وعدن 

والسـعوديّة وبطرق مختلفـة كالتعذيب حتى املوت 

والرمي بالرصاص والسحل وقطع الرؤوس وغريها 

مـن الطرق التي تنم عن انحطـاط يف أخالق املرتِزقة 

وبشاعتهم يف التعامل مع األرسى. 

الطريقة الداعشـية التي ينفذها مرتِزقة العـدوان يف تعاملهم 

مع األرسى تثبت للمرة األلف أنهم ليسوا سواء لفيف من عنارص 

إجرامية كالقاعدة وداعش وأن مسـمى جيش وطني ليس سوى 

للهروب مـن تصنيفهم عـىل قوائم اإلرهاب، وفضـالً عن أن تلك 

الجرائـم ال تُمـتُّ إىل الديـن بأية صلـة، كما أنها توّضح بشـاعة 

املرتِزقة وسـوء أخالقهم َفـإنَّها أَيْـضاً تعرب عن أخالق ووحشية 

الداعمني لهـذه الجماعات مثل السـعوديّة واإلمـارات والواليات 

املتحـدة األمريكية وإرسائيل، فالتابـع ال يمكن أن يترصف بدون 

ضوء أخرض من املتبوع، وال يمكن أن يترصف املرتِزقة دون ضوء 

أخرض من داعميهم. 

امللفـت لالنتبـاه غيـاب دور املنظمـات الدوليـة التـي تدعـي 

الدفـاع عن حقوق اإلنسـان بما فيها األمم املتحـدة التي تتباهى 

باالتّفاقيات الدولية بشـأن األرسى؛ وألن املنظمات 

الدوليـة أصبحت تتبـع املال وتخدم مـن يدفع أكثر 

َفـإنَّ سـكوتها عـن هذه الجرائم ليـس غريباً وهي 

التـي بلعـت لسـانها ولم تتخـذ موقفـاً إزاء جرائم 

العـدوان بحـق املدنيني من قصف وتدمـري واعتقال 

َو... إلـخ الجرائم التـي ارتكبها العـدوان ومرتِزقته 

بحق املدنيني طوال 7 سنوات. 

إن إدانة هذه الجريمة وغريها من الجرائم األُخرى 

هو الفعـل الصحيح الـذي يمكن أن تقـوم به األمم 

املتحدة واملنظمات الدولية والحقوقية إن كانت تقف عىل مسافة 

واحـدة من جميع األطـراف وإن كانـت تدافع فعـالً عن حقوق 

اإلنسان، والسكوت عن ذلك تشجيع ملرتكب الجريمة عىل ارتكاب 

املزيد، وهذه جريمة أُخرى ليسـت أقل بشـاعة من قيام املرتِزقة 

بإعدام األرسى.

ا أن تتَحّرَك هـذه املنظمـات إلدانـة الجريمة  مـن املهـم ِجــدٍّ

واملطالبـة بمحاسـبة مرتكبيهـا وكذلـك إدانـة الداعمـني لهذه 

الجماعات اإلرهابية، أما الجيش واللجان َفـإنَّ محاسبة مرتكبي 

هذه الجريمة مسـألة وقت ال أكثر وسـيتم محاسـبتهم بطريقه 

أخالقيـة وليـس بقتـل األرسى كما يفعـل املرتِزقة بل سـيكون 

انتقاماً رشيفاً ويف وسط الجبهات. 

باذريف وإسثاُم افجرى 
غسصط افصظسَئ افطرغضغئ 

طتمث خالح تاتط
 

بعـد ظهـور املدعـو خالد 
يف  القاعـدة  زعيـم  باطـريف 
واعرتافه  العربيـة،  الجزيرة 
قـوات  جانـب  إىل  بالقتـال 
يكشـُف  وأدواتـه  العـدوان 
أمريـكا  محاربـة  حقيقـَة 

للقاعدة يف اليمن. 
باطريف الذي كانت أمريكا 
قد أعلنت أنها قتلته يف املهرة، 
أمريـكا،  ليفضـَح  يظهـر 
ويسـقط األقنعـة األمريكية 
التي تتخفى خلفهـا وهي محاربة القاعدة واإلرهاب يف 
اليمـن.  وما يفضح املرشوع األمريكـي كذلك هو إقدام 
عصابات تحالف العدوان يف السـاحل الغربي عىل إعدام 
األرسى والتمثيـل بجثثهم وافتخارهـم بارتكابهم لهذه 

الجريمة. 
إن مـا أقدم عليـه مرتِزَقة تحالف العـدوان من إعدام 
لعرشة أرسى يف الساحل الغربي، والتمثيل بجثثهم لهي 
جريمـة لـن تغتفر، وعيب أسـود يف وجـوه وجباه قادة 

التحالف وقيادة املرتِزقة واإلنسانية جمعاء. 
فإعـدام األرسى جريمـة يحّرمهـا ويجّرُمهـا دينُنـا 
اإلسالمي، وتجّرمها القواننُي واملواثيق الدولية، واألعراف 
القبَلية، وقد حفظ دينُنا لألسري حياتَه وكرامتَه، وكذلك 
األعـراُف الَقبَليُة واملواثيـق الدولية، لكنهـا عند تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه ماتت واختفت، وظهـر بديالً عنها 

القتل والسحل واإلجرام. 
فإىل أي ديٍن ينتمون، وإىل أي أمة ينتسبون؟ 

فمن يرتكبـون مثَل هذه الجريمة ال تُمتُّون لإلسـالم 
بصلة، واإلسالم براٌء منهم. 

املـرشوع الداعـيش اإلجرامـي الـذي تسـعى أمريكا 
إىل نقلـه إىل األرايض اليمنيـة، لتحقيـق أهدافها وتنفيذ 
مشـاريعها عربه نـراه من خالل الجرائـم التي يرتكبها 
مرتِزقتهـا يف السـاحل الغربي، واعـرتاف زعيم القاعدة 

بالقتال إىل جانب قوات التحالف السعودّي واإلماراتي. 
فمن جريمِة دفن عبد القوي الجربي وهو حي إىل قتل 
عـرشات األرسى يف السـجون تحـت التعذيب والرضب، 
ُوُصــوالً إىل جريمة السـاحل الغربي األخرية، تتكشـف 
املشـاريع وتظهر الحقائق، وتتضح للعيان مشاريعهم 
ومخّططاتهم اإلجرامية.  ماذا بقي لتحالف العدوان بعد 
7 سنوات من القتل والدمار، غري جرجرة أذيال الهزيمة 

والرحيل من األرايض اليمنية. 
فدمـاء األرسى التي روت السـاحَل الغربي واختلطت 
بماِء البحر سـتكون طوفاناً يجِرُف الغزاة ومرتِزقتهم، 

ويقيض عىل مشاريع أمريكا و»إرسائيل» يف اليمن. 


