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وحضرموت  تعز  يف  وإضــرابــات  واحتجاجات  عــدن  يف  مفتوح  وحضرموت اعتصام  تعز  يف  وإضــرابــات  واحتجاجات  عــدن  يف  مفتوح  اعتصام 
ريــــــاالً  ريــــــاالً    7575 بــــــ  اخلــــبــــز  بــــــ رغــــيــــف  اخلــــبــــز  رغــــيــــف 
املخابز أمام  طويلة  املخابزوطوابري  أمام  طويلة  وطوابري 

«ااعة» تشعل الشارع احملتل ضد حتالف العدوان ومرتزقته

رئغج طظزمئ «إظسان» لختغفئ «المسغرة»:رئغج طظزمئ «إظسان» لختغفئ «المسغرة»:
أطرغضا وراءعط  تصش  وطرتجصئ  وإطاراتغعن  جسعدغعن  السةاظعن 

ـــععـــط تـــاـــى الـــمـــعت  ـــثب ــــــــرون س ــــــرى وآخ ــــاســــعا أج ـــععـــط تـــاـــى الـــمـــعت ب ـــثب ــــــــرون س ــــــرى وآخ ــــاســــعا أج ب
«جّقدظا» ُأجر وزرظاه وأبئاظا له أظظا ق ظتصث وأن سثوظا افطرغضغ و «اإلجرائغطغ»

جةعن المرتجصئ.. غعاظااظاطع الغمظ
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أخبار 

وبائص جرغئ: شرظسا جمتئ 
باسطغط 150 ألش صثغفئ لطرغاض 

وأبع ظئغ طع سطمعا أظعا جُاساثَثم 
ضث املثظغني يف الغمظ

 : طاابسات 
فضـح موقٌع غربي إخباري، الدوَر الفرنـيس يف العدوان عىل اليمن عىل مدى ٧ 

سنوات، وذلك من خالل الدعم العسكري املقدَّم للنظامني السعودّي واإلماراتي. 
وقال موقُع «ديسكلوز» اإللكرتوني االستقصائي: إن باريس سّلمت السعوديّة 
واإلمارات يف عهد الرئيس فرنسـوا هوالند عام ٢٠١٦، عرشاِت اآلالف من القنابل 

عىل الرغم من علمها بأنها ستُستخدم ضد املدنيني يف اليمن. 
ووفقاً لوثائَق دفاعية رسية نرشها املوقع الفرنيس، َفـإنَّه منذ ٢٠١٦، سمحت 
الدولة الفرنسية بتسليم نحو ١٥٠ ألف قذيفة إىل حليفتَيها الخليجيتني «الرياض 
وأبو ظبي»، َحيُث تُظِهُر الوثائُق العائدُة إىل «األمانة العامة للدفاع واألمن القومي» 
أنه كانت هناك نقاشـاٌت حادة بني فريَقي وزير الدفـاع آنذاك جان إيف لودريان 

ووزير الخارجية لوران فابيوس، وأن هوالند هو من حَسَمها. 
وأَشاَر موقُع «ديسكلوز» إىل أن الصناعيني الفرنسيني طالبوا السماَح بتصدير 
عرشات اآلالف من القذائف والصواريخ إىل الجيوش السـعوديّة واإلماراتية، فيما 
بلغ املبلُغ اإلجمايل للعقود ٣٥٦٫٦ مليون يورو، مبينًا أن باريس سـمحت بتسليم 
الريـاض ٤١٥٠٠ قذيفة من رشكة «جونغـاس» املتفرعة عن «تاليس»، و٣ آالف 
قذيفـة مضـادة للدبابـات، و١٠ آالف قذيفة دخانيـة، و٥٠ ألف قذيفة شـديدة 
االنفجار، كما سـمحت بتسليِم أبوظبي ٥٠ ألف صاروخ مدفعي من إنتاج رشكة 
«ِنكسـرت»، وبتسـليم الجيش القطري ٣٤٦ صاروخاً مضاداً للدبابات من رشكة 

”إم بي دي إيه. 

طتاشر تسج: اجامراُر ارتضاب أبحع الةرائط غآّضـث طثى اقظتطاط افخقصغ لطسثوان وعجائمه المااالغئ شغ طثاطش المغادغظ والةئعات 

صئائض املعرة تساظضر التمطئ املسسعرة 
لقتاقل السسعدي ضث الحغت الترغجي

 : طاابسات 
أمـس  املهـرة،  قبائـُل  اسـتنكرت 
لتحالـف  املأجـورَة  الحملـَة  السـبت، 
العـدوان ومرتِزقتـه، والتي تسـتهدُف 
الشخصياِت املناِهضَة لتواُجِد االحتالل 
األجنبـي يف املحافظـة، وعىل رأسـهم 

الشيخ عيل سالم الحريزي. 
وأشادت قبائُل املهرة يف بيان، أمس، 
فـة لتلـك الشـخصيات  املواقـَف املرشِّ
الوطنية ضد مشاريع االحتالل، داعني 
الجميَع إىل التضامـن معهم ومع ُكـّل 
أحرار اليمن أمام تلك الحملة املسعورة 
التـي تؤّكــد بمـا ال يدُع مجاالً للشـك 
بأن االحتالَل وأعوانَه قـد ضاقوا ذرعاً 
بنشـاط األحـرار والرشفاء مـن أبناء 

لـني االحتـالَل  محافظـة املهـرة، محمِّ
السـعودّي كامـَل املسـؤولية عـن أية 
محاولـة بائسـة إللحـاق األذى بتلـك 

الشخصيات الوطنية. 
مـن جانبـه، أدان مجلـُس اإلنقـاذ 
الوطنـي وملتقى التصالح والتسـامح 
األقـالم  تلـك  محـاوالِت  الجنوبـي، 
املأجورة املحسـوبة عىل قوى العدوان 
واالحتالل، النيَل مـن الرموز الوطنية، 

أمثال الحريزي. 
بيـان  يف  وامللتقـى  املجلـُس  وقـال 
مشـرتك أمـس: إن قـراَر أبنـاء املهرة 
السـيادي بعـدم تمريِر أنبـوب النفط 
السـعودّي عـرب أراضيهم قـراٌر حكيٌم 
ُ عن االنتمـاِء الوطني ورضورة  ويعـربِّ
رحيـل املحتـّل مـن األرايض اليمنيـة، 

واملسـاس  التمـادي  مـن  محّذريـن 
بالقيـادات والشـخصيات االجتماعية 

الوطنية. 
التـي  املسـعورة  الحملـة  وجـاءت 
ضمـن  الحريـزي  الشـيخ  تسـتهدف 
الرافضـني  ضـد  التحريـض  حمـالت 
لتواجد االحتالل السعودّي اإلماراتي يف 
املحافظـات الجنوبية والرشقية، َحيُث 
شـنت وسـائل إعالم مواليـة لتحالف 
اسـتهدفت  إعالميـة  حملـة  العـدوان 
رئيـس لجنـة اعتصـام أبنـاء املهـرة، 
الشـيخ عـيل سـالم الحريـزي، َحيُث 
قوبلت تلك الحملُة بتنديٍد كبرٍي من ِقبل 
القيادات القبلية يف املهرة التي اعتربت 
ذلـك نوعـاً مـن التهريـِج الناجـِم عن 

فشلها يف املحافظة. 

طتاشر ذطار غساصئض أجريغظ طترََّرغظ طظ طأرب
 : ذطار 

أشـاد محمـد نـارص البخيتي –
محافظ ذمار- بما سـّطره األرسى 
جبهـات  يف  بطوليـٍة  مالحـَم  مـن 
العزة والكرامـة، وكذا صمودهم يف 
سـجون مرتِزقة العـدوان، رغم ما 

تعّرضوا له من تعذيب. 
جاء ذلك خالل اسـتقباله، أمس 
السـبت، األسـريَين املحرََّرين، خالد 
قائـد اسـكندر مـن أبنـاء مديرية 

ُعتمـة، وإبراهيـم عـيل املتوكل من 
أهايل مديرية جهران، املفَرج عنهما 
ضمن صفقة تبادل يف جبهة مأرب. 
ولفت البخيتي خالَل االسـتقباِل 
إىل اهتماِم القيادة الثورية واملجلس 
السـيايس األعىل باإلفراج عن كافة 
األرسى، ومتابعة مصري املفقودين، 
الشـهداء،  وأرس  الجرحى  ورعايـة 
الوطنيـة  اللجنـة  جهـوَد  نـاً  مثمِّ

لشؤون األرسى. 
من جانبه، أّكــد عباس العمدي 

-وكيـل محافظة ذمار- أن التعامل 
الال إنسـاني مع األرسى يف سجون 
إفالسـهم  عـىل  دليـٌل  املرتِزقـة 
أخالقياً، الفتاً إىل أن مواقَف األرسى 
وتضحيـات املرابطني محـلُّ تقدير 

واعتزاز الجميع. 
األسـريان  عـّرب  جهتهـم،  مـن 
املفَرُج عنهما عن الشكِر واالهتماِم 
األرسى،  عـن  اإلفـراج  بمتابعـة 
مؤّكـدين مواصلة الصمود والثباِت 

حتى تحقيِق النرص. 

ارتفاع تخغطئ طةجرة السثوان افطرغضغ السسعدي يف طصئظئ تسج إىل 26 حعغثًا وجرغتًا بغظعط أذفال
 : تسج 

تتـواىل ردوُد الفعل الشـعبيُّة والرسـميُة الغاضبُة 
َجـــرَّاَء الجريمـة اإلجرامية البشـعة التـي ارتكبها 
طرياُن العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، مساء 
ِل اآلمنني  أمـس األول الجمعـة، بحـق املدنيـني الُعـزَّ
يف مديريـة مقبنـة بتعـز، بعـد أن ارتفعـت حصيلة 
الجريمة، أمس السبت، إىل ٢٦ شهيداً وجريحاً، بينهم 

أطفال. 
وبحسب مدير عام مديرية مقبنة، فقد أَدَّى قصُف 
العـدوان عـىل قرية «الحكيمـة» يف عزلة براشـة، إىل 
ارتقاء ١٨ شـهيداً و٨ جرحـى بينهم أطفـال، مبينًا 

أن هـذه الجريمة تأتي يف سـياق الرغبة األمريكية يف 
اسـتمرار العدوان من خالل التصعيد الواضح يف أكثر 
من سـاحة وعىل أكثـر من صعيد، األمـر الذي يؤّكـد 

زيف دعوات واشنطن للسالم. 
وعىل صعيد متصل، أدان اللواء صالح عبد الرحمن 
بجـاش -محافـظ محافظـة تعـز- هـذه الجريمة، 
مؤّكـداً أنها تضاُف إىل سلسـلة الجرائم التي يرتكبُها 
تحالُـُف العـدوان األمريكي السـعودّي بحـق املدنيني 
املكفـول لهـم حـق الحمايـة وفقـاً للقانـون الدويل 
اإلنساني، مبينًا أن استمراَر العدوان يف ارتكاِب أبشِع 
الجرائـِم يؤّكــُد َمـَدى االنحطاط األخالقـي لتحالُِف 
العـدوان َجــــرَّاَء ما يتلقـاه من هزائـَم متتاليٍة يف 

مختلف امليادين والجبهات. 

وحّمـل بجاش األمَم املتحـدة ومجلَس األمِن كامَل 
املسـؤولية القانونيـة واألخالقيـة عن تلـك الجرائم، 
موضًحـا أن تواُطـَؤ وصمـَت املجتمِع الـدويل وَغضَّ 
طرِفه عن الجرائم شـّجَع املعتدين عىل ارتكاِب املزيد 
منها منذ ما يقارُب السـبع سنوات، مستنكراً صمَت 
األمم املتحـدة واملنظمات الحقوقية واإلنسـانية إزاء 

هذه الجرائم البشعة. 
وأَشاَر محافظ تعز إىل أن تكراَر استهداف العدوان 
للمدنيـني مـن الجرائـم البشـعة التي يعاِقـُب عليها 
القانوُن الدويل، وأنهـا تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق 
واألعـراف والقوانـني الدوليـة والرشائع السـماوية، 
ُمضيفـاً أن جرائَم العـدوان لن تزيَد الشـعَب اليمني 
إال قوة وثباتاً وشـموخاً وعنفواناً سيجرف يف طريقه 

صلف واسـتكبار املعتديـن ومرتِزقتهـم، داعياً كافة 
أبناء الشـعب اليمني إىل تعزيـز التالحم واالصطفاف 
وتماسـك الجبهـة الداخلية ورفد الجبهـات بالرجال 
والعتاد للدفاع عن الوطن وأمنه واسـتقراره وسيادة 

أراضيه. 
ويف السـياق، اسـتنكر مكتـب حقـوق اإلنسـان 
بمحافظة تعز، جريمة العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي بحـق املناطـق اآلهلـة بالسـكان وتجمع 
املدنيني، مسـاء الجمعة، والتي تسـببت باستشـهاد 

وإصابة ٢٦ من املدنيني بمديرية مقبنة. 
وأدان مكتـُب حقـوق اإلنسـان هـذه الجريمـة، 
مؤّكــداً أنها تُعرُِّض مرتكبيها إىل املسـاَءلة الجنائية 

كمجرمي حرب. 
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بسث َأغَّـام صطغطئ طظ إجصاط طصاتطئ «CH4» خغظغئ بثون ذغار عغ الـ11 طظ ظعسعا 

جسر رغغش الثئج غرتفع 50 % 

«املةاسئ» تحسض الحارع املتاّض ضث تتالش السثوان وطرتجصاه
ئ   : طاابسئ َخاخَّ

منذ مطلع العـام الجاري فقط، ازداد سـعُر رصف 
الدوالر األمريكي أمام الريال اليمني يف املناطق املحتّلة، 
بأكثـَر من ١٠٠٠ ريال، (من ٧٠٠ ريال إىل قرابة ١٨٠٠ 
ريـال)، ومـن املتوقـع أن يواصَل السـعُر االرتفاع قبل 
بلـوغ نهاية العام، يف إطار أكرب انهيـار للُعملة املحلية 
يف تأريخ البلد، انهيار باتت أسبابه واضحة كتداعياته، 
ففي الوقت الـذي يعيُش فيه املواطنون رعباً متواصالً 
أمـام االرتفـاع الجنونـي امُلسـتمرِّ عىل مدار السـاعة 
ألسـعار السـلع واملواد الغذائية، يتزايد السـخط العام 
ه ضـد املرتِزقـة وتحالف العـدوان، الذين لم يعد  املوجَّ
بإْمَكانهم االختباء وراء أية دعايات لتربير هذا الوضع 

املزري والتنصل من مسؤوليتهم املبارشة عنه. 
بعـد دعـواٍت لتصعيـد االحتجاجـات ضـد سـلطة 
املرتِزقـة وتحالـف العـدوان عىل خلفية اقرتاب سـعر 
رصف الدوالر األمريكي من ١٨٠٠ ريال، شهدت العديُد 
مـن املناطـق املحتّلـة، أمس السـبت، عصيانـا مدنيا 
وإرضابـات، رافقهـا احتجاجات واعتصامـات، وذلك 
بالتزامـن مـع اعرتافات داخلية تؤّكـد بشـكل رصيح 
عىل أن املعاناة التي يعيشها البلد، واملحافظات املحتّلة 
بشـكل خـاص، هي إحـدى وسـائل وأسـلحة الحرب 
العدوانيـة التي تقودهـا الواليات املتحـدة والنظامني 
السـعودّي واإلماراتي عىل اليمن، بمسـاعدة عصابات 

املرتِزقة. 
يف عـدن، أفادت مصادر محليـة، بأن محتجني بدأوا 
بنصب خيـام للـرشوع يف اعتصـام مفتـوح، بمدينة 
كريرت؛ احتجاجاً عىل ما تعيشـه املحافظة من أوضاع 

مأساوية تزداد سوءاً مع استمرار انهيار الُعملة. 
وأعلنـت «جمعيـة املخابـز واألفران»، أمـس، رفع 
سـعر رغيف الخرب بنسـبة ٥٠ ٪ ملواكبة ارتفاع أسعار 
الرصف وتأثريها عىل أسـعار القمح والدقيق ومختلف 

السلع واملواد الغذائية. 
وأصبح سعر رغيف الخبز بعد الزيادة ٧٥ رياالً، بدالً 
مـن ٥٠ رياالً، وهو األمر الذي يشـكل كارثًة وفضيحة 

مدوية لتحالف العدوان وسلطة املرتِزقة. 
وبّررت «الجمعية» هذا القـرار، بأنه «بديٌل» إلغالق 
املخابـز، َحيُث كانـت األخرية قد بدأت بإغـالق أبوابها 

أمام املواطنني؛ ألَنَّ أسـعار البيع لم تعد تغطي تكاليف 
اإلنتاج والتشغيل. 

وأعلنـت مـا تسـمى «جمعيـة الرصافـني» يف عدن 
بدورهـا البدَء بإرضاب كامل؛ احتجاجـاً عىل التدهور 

الحاد للُعملة املحلية. 
كما هّدد «اتّحاُد العمال» يف عدَن بـ»ثورة شـعبيّة» 

لطرد تحالف العدوان وحكومة املرتِزقة. 
إىل ذلـك، أعلنـت هيئـاُت التدريس بجامعـات عدن 
وتعـز وحرضمـوت البدء بـإرضاب شـامل؛ احتجاجاً 
عىل الوضـع الكارثي الذي يفاقُمه االنهيـاُر التاريخي 
وغريُ املسبوق للُعملة املحلية يف املحافظات التي تعيُش 
منذ سـيطرة تحالف العدوان ومرتِزقتـه عليها أزمات 

متتابعة وفوىض أمنية واسعة. 
وقالت مصادر محليـة: إن «تكتل التجار» يف مدينة 

تعز بدأ، أمس، إرضاباً احتجاجياً عىل انهيار الُعملة. 
وشـهدت املدينة احتجاجات شعبيّة حملت حكومة 
املرتِزقة وتحالف العدوان مسـؤولية االنهيار، واألزمة 
املعيشـية القاتلـة التـي يعيشـها املواطنـون، يف ظل 
االرتفاع الجنوني لألسـعار بعد أن تجاوز سـعر كيس 

القمح ٥٠ ألف رياٍل ألول مرة يف تأريخ البلد. 
وكانـت مالمُح عـودة الحراك الشـعبي الغاضب قد 
برزت بشـكل واضـح خالل األيّام املاضية مع تسـارع 

وترية انهيـار الُعملة، األمر الذي دفع بقيادات بارزة يف 
سـلطة املرتِزقة نفسها إىل االعرتاف بمسؤولية تحالف 
العدوان عـن تدمري البلد و»املجاعـة» واملطالبة بوقف 
الحـرب والدخـول يف «حـوار وطني»، األمـر الذي مثّل 
فضيحًة أُخرى تنسـُف تماماً ُكــلَّ الدعايات واملزاعم 
التي يحاول تحالف العدوان وأتباعه استخدامها لتربير 

استمرار العدوان والحصار وانهيار الُعملة. 
ام عن  وكانت وسائُل إعالم املرتِزقة قد نقلت قبل أَيـَّ
رئيس حكومة الفاّر هادي قوله إن حكومته «عاجزة» 
تماماً عن فعل أي يشء حيال االنهيار التاريخي للُعملة 
املحلية، األمـر الذي يجدد التأكيد عـىل أن دول تحالف 
العـدوان والواليـات املتحدة تقف وراء هـذا االنهيار يف 

إطار سالح «التجويع». 
وعّلقـت صنعـاُء عـىل تسـاُرِع انهيـار الُعملـة يف 
املناطق املحتّلة معتربًة ذلك «مظهراً من مظاهر فشـل 
دول العـدوان عـىل الصعـد كافـة، وبرهانـاً عىل مدى 
عدوانيتهـا تجاه ُكـّل اليمنيني»، بحسـب رئيس الوفد 
الوطنـي محمـد عبد السـالم الـذي أضـاف أَيْـضاً أن 
«الغزاَة ال يبالون بمعانـاِة املواطنني، ويزايدون عليهم 
بأنهم يعيشـون تحت ِظالِل رشعية غارقة يف خيانتها 

وعمالتها وال تملك من أمرها شيئاً». 

اساخام طفاعح شغ سثن واتاةاجات وإضرابات شغ تسج وتدرطعت ودسعات لطاخسغث 

الثشاسات الةعغئ ُتسصط «جضان إغشض» أطرغضغئ جابسئ يف طأرب 
 : خاص 

أمـس  الجويـة،  الدفاعـاُت  تمّكنـت 
بـدون  طائـرة  إسـقاط  مـن  السـبت، 
طيـار تابعٍة لتحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي، هي السـابعُة من نوعها، يف 
ام قليلة  محافظـة مأرب، وذلك بعـد أَيـَّ
من إسقاط أُخرى مقاتلة بني محافظتَي 
صعدة وعمران، وذلك يف إطار اإلنجازات 
التصاعديـة املتواصلـة لقـوات الدفـاع 
الجـوي يف تحييد سـالح الجـو املعادي، 

وحماية األجواء اليمنية. 
وأعلن املتحدُِّث باسم القوات املسلحة، 
العميـد يحيى رسيع، أمس السـبت، أن 
الدفاعاِت الجوية تمّكنت بفضل الله من 
إسـقاط طائرة تجسسـية نوع (سكان 
إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء 
قيامهـا بأعمـال عدائيـة هـذا يف أجواء 

منطقة الجوبة بمحافظة مأرب. 
وأوضـح أن عملية إسـقاط الطائرة 
تمت بسـالح مناسب، ُمشرياً إىل أن هذه 
هـي الطائرة السـابعة مـن نوعها التي 
ُد  يتم إسـقاُطها خالل هذا العام، ما يجدِّ
التأكيـَد عىل أن قوات الدفـاع الجوي قد 

أصبحت قادرًة عىل تحييد هذه الطائرات 
بشكل كامل. 

وتعتـرب «سـكان إيغـل» مـن أحدث 
أنـواع الطائرات التجسسـية األمريكية، 
«إنسـيتو»  رشكـة  بإنتاجهـا  وتقـوم 
التابعـة لرشكـة «بوينـغ» األمريكيـة، 
وتتمتـع بمواصفـات متطـورة، َحيـُث 
يرتاوح وزنها بـني ١٤- ١٨ كيلو غراماً، 
وتسـتطيع نقـل ٣٫٤ كيلـو غـرام مـن 
الحمولة، وتبلغ رسعتها ١٤٨ كيلو مرتاً 
يف السـاعة، وتسـتطيع التحليق يف الجو 
ملدة ٢٤ سـاعة عىل ارتفـاع ٥٩٥٠ مرتاً، 
ويبلغ سـعر تصنيع الوحدة ٣٫٢ مليون 

دوالر، لكنَّ ثمن بيعها يتجاوز ذلك. 
ُز الطائرُة بكفاءة عالية يف أداء  وتتميـَّ
املهام تحت الظـروف الصعبة ودرجات 
اسـتخدامها  ويتـم  العاليـة،  الحـرارة 
ملهام االسـتطالع يف فوق البحار أَيْـضاً، 
وهـي مـزوَّدٌة بأنظمـة حديثـة للرصد 
واالستطالع والتصوير الدقيق ملساحات 

واسعة ورسم الخرائط. 
تمّكنـت  املنـرصم،  يونيـو  ومنـذ 
الدفاعـاُت الجوية اليمنية من إسـقاط 
قرابة سـت طائرات من هذا النوع (غري 

األخـرية)، معظُمها يف أجـواء محافظة 
مـأرب، يف داللـٍة واضحـٍة عـىل التطور 
الكبري الذي شـهدته القـدرات الدفاعية 
اليمنيـة خـالل الفـرتة املاضيـة، والذي 
ويواكـب  متصاعـدة،  بصـورة  يمـيض 

العمليات العسكرية الواسعة. 
وأّكـد العميُد يحيى رسيع أن «القواِت 
املسلحَة لن تألَو جهداً يف القيام بواجبها 
يف حماية األجواء اليمنية بكل الوسـائل 

املتاحة واملمكنة». 

ويأتي إسـقاُط الطائرة السابعة من 
ام  نـوع «سـكان إيغل»، بعـد ثالثـِة أَيـَّ
فقط مـن إسـقاط طائرة بـدون طيار 
مقاتلـة مـن «CH٤» صينيـة الصنـع، 
بصـاروخ أرض جـو «لـم يتـم اإلعالُن 
عنـه بعـد»، وذلك أثنـاء قيامهـا بمهام 
عدائيـة يف أجواء منطقة العمشـية بني 

محافظتي صعدة وعمران. 
وتُعتـَربُ هذه الطائـرة الحاديَة عرشَة 
من نوع «CH٤» التي يتم إسقاُطها منذ 

بـدء الحرب بحسـب التقديـرات األولية 
وبناًء عىل البيانات املعَلنة. 

الصينيـة،   «CH٤» طائـرة  وتعتـرب 
نسـخًة مـن طائـرة «MQ٩» األمريكية 
املقاتلـة بدون، فمداهـا يصل إىل ٥ آالف 
كيلـو مرت، وتحمل عدة صواريخ وقنابل 
بوزن ٢٥٠ كيلوغراماً، ويمكنها اإلطالق 
من ارتفاعات عالية وتطري ملدة تصل إىل 

٤٠ ساعة. 
ويـرى محللون أن النظام السـعودّي 
لجـأ إىل رشاء هـذه الطائـرات الصينية؛ 
بَسبِب خشيِة الواليات املتحدة من تحطُّم 
األمريكيـة   «MQ٩» طائـرات  ُسـمعة 
الدفاعـات  نجحـت  أن  بعـد  املتطـورة، 

الجوية اليمنية يف إسقاط عدد منها. 
ويثبـت نجـاُح تكـرار إسـقاط هذه 
وأنواعهـا  بمواصفاتهـا  الطائـرات 
املختلفـة (القتاليـة، والتجسسـية) أن 
قـوات الدفـاع الجـوي قطعـت شـوطاً 
طويـالً يف تطوير املنظومـات الدفاعية، 
وتمّكنت من تجاوز العديد من التحديات 
بالغة الصعوبة بالنظر إىل ظروف الحرب 
والحصـار وشـحة اإلْمَكانـات وكثافـة 

االستهداف. 

 سئثالسقم: الاساطغ 
الثولغ حّةع املساثي سطى 
املجغث طظ املةازر وغاساىل 

خراُخعط تني ظرد 
 : خاص 

أّكـد محمد عبدالسالم –ناطُق 
أنصار الله، رئيُس الوفد الوطني 

املفاوض-، أن التعامَي الدويلَّ عن 
مظلومية اليمن شّجع املعتدي عىل 

تصعيد عدوانه وحصاره بتكثيف 
الغارات واستهداف املدن. 

َوأََضـاَف رئيس الوفد الوطني 
املفاوض، أن الصمَت والتغاَيض 

األممي والدويل أوعز للعدوان 
الرتكاِب مزيٍد من املجازر بحق 

املدنيني، يف إشارة إىل الجرائم 
الوحشية التي اقرتفها تحالُف 

العدوان يف ظل التصعيد األمريكي 
األخري، التي منها مجزرة العدوان، 

مساء الجمعة، يف محافظة تعز 
التي حصدت 26 شهيداً وجريحاً، 
بينهم أطفال، واستشهاد وإصابة 

33 مدنياً يف صعدة والحديدة. 
وقال عبدالله عبدالسالم: وملَّا 

يحصل َردٌّ مرشوٌع ال يقاَرُن بحجم 
جريمة املعتدي يتعاىل رصاٌخ 

إقليمي ودويل، مؤّكـداً أن «هذه 
االزدواجية لن تزيَد شعبنا العزيز 

إال مضياً يف معركته الدفاعية 
املقدسة».



4
األحد

العدد

1 جمادى األول 1443هـ..
5 ديسمرب 2021م

(1291)
أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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طظاصحئ تسجغج آلغات الاعاخض طع املشرر 
بعط بمثغرغات أطاظئ الساخمئ

 : خظساء 
ناقـش اجتمـاٌع بأمانة العاصمـة، أمس السـبت، مهامَّ 
اللجـان امليدانيـة يف تنفيـذ املرحلة الثانية مـن التواصل مع 

املغرر بهم، بمديريات شعوب والثورة وأزال وبني الحارث. 
واسـتعرض االجتمـاع الذي ضـم وكيَل األمانة املسـاعد 
سـامي رشف الدين ومسـئول اللجنة الرئاسـية، آلية تنفيذ 
خطة عمل اللجـان امليدانية وإنجاح مهامها يف التواصل مع 
املغـرر بهـم لحثهم عىل العـودة إىل             مناطقهم، تنفيذاً 

لتوجيهات قائد الثورة واملجلس السيايس األعىل. 
والتنسـيق  الجهـود  تكاتـف  أهميّـة  االجتمـاع  وأّكــد   
لتنفيـذ املرحلـة الثانيـة للتواصـل والتنسـيق لدعـوة مـن 
تبقـى من املخدوعني بصـف العدوان الغتنـام فرصة العفو 
العـام والعـودة إىل صف الوطـن، حاثٍّا اللجـاَن امليدانية عىل 
توسـيع قنوات التواصل مع املغرر بهم واسـتهداف الشباب 
بالتوعيـة املبـارشة بمخاطـر اسـتقطابهم لـدول العدوان 
والتصدي ملؤامراتها امُلحِدقة باليمن ومخّططاتها اإلجرامية 

واالستعمارية. 

صئائض بظغ ططر يف خظساء تسطظ 
الرباءَة طظ املرتجصئ والثعظئ

تمطئ ظزاشئ وتعسغئ يف طثغرغئ 
العتثة بأطاظئ الساخمئ

 : خظساء 
أعلنت قبائُل بني مطـر براءتَها من املرتِزقة 
ًة عـن رفضهـا واسـتنكارها  والخونـة، معـربِّ
للجريمـة البشـعة التـي أقـدم عليهـا مرتِزقُة 
العـدوان وإعدامهـا لعرشة مـن أرسى الجيش 

واللجان الشعبيّة يف الساحل الغربي. 
ـع الذي  جـاء ذلك خالل اللقـاء القبَيل املوسَّ
محافـظ  بحضـور  السـبت،  أمـس  عقدتـه، 
محافظة صنعاء عبدالباسـط الهادي وعضوي 
مجلـيس النـواب والشـورى، يحيـى املطـري، 
ومحمـد سـلمان، ووكيـيل محافظـة صنعـاء 

فارس الكهايل ومحمد دحان. 
ودعـا املحافظ عبدالباسـط الهادي يف كلمة 
ألقاها خـالل اللقاء إىل تعزيز جهود التحشـيد 
والتَحّرك ملواجهة العدوان وإفشـال مخّططاته 
واملـيض يف دعـم املرابطـني يف الجبهـات للذود 
عن سـيادة الوطن وأمنه واسـتقراره، مشـيداً 
بمواقـف أبنـاء مديريـة بنـي مطـر الوطنيـة 
ودورهم يف صد العدوان واالسـتمرار يف التالحم 

ورفد جبهات الكرامة بكل غاٍل ونفيس. 
ولفـت إىل أن الهزائم التـي يتكبدها العدّو يف 
مختلـف الجبهات يف ظل مكابـرة مجاميع من 
املغرر بهم املنخرطني يف صفوفه رغم الشـواهد 

واملعطيات امليدانية عىل انكشاف أطماع تحالف 
العـدوان وأهدافـه يف تدمـري ونهـب مقـدرات 

الشعب اليمني. 
مـن جانبـه، شـّدد وكيـل وزارة اإلرشـاد، 
الشيخ صالح الخوالني، عىل تعزيز االصطفاف 
ومساندة املرابطني يف الجبهات واالنتصار لعزة 
وكرامة اليمنيني وحقهم املرشوع يف الدفاع عن 

األرض والعرض والسيادة الوطنية. 
مـن جهته، أّكــد مدير املديريـة، عبدالقادر 
املحضار، اسـتمرار قبائل بني مطر يف الصمود 
والوقـوف إىل جانـب أبطـال الجيـش واللجان 
الشعبيّة إلفشـال مؤامرات العدوان ومرشوعه 

التدمريي. 
بدوره، أشار املرشف االجتماعي باملحافظة، 
عبدالله األبيض، إىل أن جرائم العدوان واإلرهاب 
اليمنـي  الشـعب  بحـق  السـعودّي  األمريكـي 
وإعدام أرسى وتشـديد الحصـار، لن تزيد أبناء 
اليمن إال إرصاراً يف التَحّرك لطرد العدّو وتطهري 

املحافظات املحتّلة. 
وباركـت القبائـُل البياَن الصـادَر عن اللقاء 
االنتصـارات التـي يحّققهـا الجيـش واللجان 
الشعبيّة يف مختلف الجبهات، داعني املغرَر بهم 
إىل اغتنـام فرصـة العفـو العام وتـرك صفوف 

العدوان والعودة إىل مناطقهم ولهم األمان. 

 : خظساء 
ُدّشــنت بمديريـة الَوحدة بأمانـة العاصمة 
اليـوم، حملـُة نظافـة وتوعيـة وتأهيـل الُجُزر 
الوسـطية بشـوارع وأحياء املديرية، بمشاركة 
مكاتـب النظافـة واألشـغال والزراعـة ومركز 

التوعية البيئية. 
ويف التدشـني الحملة، بحضـور وكيل األمانة 
ومديـر  الديـن،  رشف  ــاب  عبدالوهَّ املسـاعد، 
املديريـة، صالح امليرسي وأمـني محيل املديرية، 
الدكتـور خالـد حميـد، ومدير مكتب الشـئون 
االجتماعية، نـارص الكاهيل، دعا مديُر مرشوع 

النظافة إبراهيم الرصابي ورئيس نقابات عمال 
البلديات، محمد املرزوقي، إىل املشاركة يف حملة 

النظافة والتعاون يف إنجاحها. 
وأّكــدا أن حملـَة النظافة تسـتهدُف مختلَف 
شـوارع وأحيـاء املديريـة والتوعيـة بإرشـادات 
وضوابـط النظافـة وأهميّـة إخـراج املخلفات يف 
مواعيدهـا املحـّددة.  وحثَّ الرصابـي واملرزوقي، 
عـىل تضافر الجهود واالهتمـام بالنظافة العامة، 
والشـوارع؛  واألحيـاء  الحـارات  يف  واسـتمرارها 
للحفاظ عىل املظهر الجمايل والحضاري للعاصمة.  
شاَرَك يف الحملة مدراُء التوعية النظافة واألشغال 

والزراعة واملخالفات باملديرية.

بتدعر ظائإ رئغج الئرلمان ووزغر اإلدارة المتطغئ وظائإ طثغر خقل وصفئ صئطغئ تاحثة:
طضاإ الرئاجئ والمتاشر خقح

اجاماع طعجع بإب غظاصح جععد الاتحغث واقجاسثادات 
لطسرس الةماسغ وشسالغات ذضرى الحعغث

 املتاشر صتغط غثّحـظ طثغط الجعراء الطئغ املةاظغ 
لةراتئ السغعن بمساحفى البعرة بالتثغثة

 : إب 
عقدت السلطُة املحليُة بمحافظة إب، 
ـعاً للمكتب  أمس السـبت، اجتماعاً موسَّ
املديريـات؛  عمـوم  ومـدراء  التنفيـذي 
ملناقشـة جهود التحشـيد واالستعدادات 
والتجهيـزات إلحيـاء الذكـرى السـنوية 
للشـهيد وإقامة العرس الجماعي الثاني 
الذي تنظمه هيئة الزكاة الخميس املقبل. 
حـرضه  -الـذي  االجتمـاع  وتطـّرق 
نائب رئيس مجلس النـواب عبدالرحمن 
الجماعـي ووزيـر اإلدارة املحلية عيل بن 
عـيل القيـيس ووزيـر الدولـة عبدالعزيز 
رئاسـة  مكتـب  مديـر  ونائـب  البكـري 
الجمهوريـة فهـد العـزي ومحافـظ إب 
عبدالواحـد صـالح وعـدد من مسـؤويل 
السـلطة املحلية باملحافظة- إىل الجوانب 
املتصلـة بتعزيـز جهـود رفـد الجبهات 
مـن  املديريـات  احتياجـات  وتلمـس 
املشاريع الخدمية وحل قضايا املواطنني 

والتنسيق لعودة املغرر بهم. 
واستعرض املجتمعون الجوانب املتصلة 
بإحياء الذكرى السنوية للشهيد واألنشطة 
ذُ خاللها وتوفري ِسـالٍل غذائية  التي سـتُنفَّ
األرس الشـهداء بهذه املناسـبة، باإلضافة 

إىل آلية جمع وتسـيري قافلة غذائية ومالية 
للمرابطني يف الجبهات. 

واسـتمع االجتماع إىل إيضاح من قبل 
مدير عام هيئة الزكاة باملحافظة، ماجد 
والرتتيبات  االسـتعدادات  حـول  التينـة، 
املنفذة للعرس الجماعي الذي سـيُنفذ يف 

املحافظة. 
رئيـس  نائـب  أشـار  االجتمـاع،  ويف 
مجلس النواب إىل أن املسئولية امللقاة عىل 
عاتق الجميع تتمثل خالل هذه املرحلة يف 
تعزيـز االنتصارات التـي يحّققها أبطال 
الجيش واللجان الشعبيّة، مشيداً بصمود 
أبنـاء محافظـة إب منذ بدايـة العدوان، 
ودورهم يف رفد الجبهات وترسيخ دعائم 

األمن واالستقرار باملحافظة. 
وحـث الجميـع عـىل بـذل املزيـد من 
الجهـود لرفد الجبهـات واالهتمام بارس 
الشـهداء وتسـيري قافلة باسم محافظة 
ا مـن تبقى من املغـرر بهم يف  إب.. حاثّـٍ
صـف العدوان عـىل االسـتفادة من قرار 
مناطقهـم  إىل  بالعـودة  العـام  العفـو 

وأهاليهم معززين مكرمني. 
من جانبه، أشـاد وزير اإلدارة املحلية 
بقيادة املحافظة ودورها يف تسيري العمل 
وتجـاوز كافـة التحديات التـي فرضها 
العدوان والحصـار، داعياً إىل التفاعل مع 

جهود التحشـيد يف هذه املرحلـة والدفع 
بالشـباب نحـو الجبهـات؛ دفاعـاً عـن 

األرض والعرض. 
وأشار إىل حجم الضغوط التي تماَرُس 
عـىل أبنـاء هـذا البلـد، ومنهـا الحصار 
تركيـع  بَهـدِف  االقتصاديـة؛  والحـرب 

الشعب اليمني الصامد والشامخ. 
فيما أوضح نائب مدير مكتب رئاسـة 
الجمهورية أن ما تحّقق للشـعب اليمني 
مـن صمـود وانتصـارات، هـي بفضـل 
الذيـن  والشـهداء  املرابطـني  تضحيـات 
يقدمون أرواَحهم يف سبيل الوطن وعزته 
الذكـرى  إحيـاَء  أن  مؤّكــداً  وكرامتـه، 
السنوية للشـهيد يمثل جانباً من الوفاء 
لسـادة الوفاء الذين قدموا أرواحهم فداًء 

لله والوطن. 
بدوره، أّكـد محافـظ إب صموَد أبناء 
القيادتَـني  خلـف  ووقوَفهـم  املحافظـة 
الجيـش  وأبطـال  والسياسـية  الثوريـة 
واللجـان الشـعبيّة يف التصـدي للعدوان 
ومرتِزقتهـم حتـى تحرير ُكـّل شـرب من 
أرض الوطن، داعياً الجميع إىل االستمرار 
يف رفـد الجبهـات وتعزيـز االصطفـاف 
العـدوان  مشـاريع  إلفشـال  والتالحـم 
اإلجرامية وتنفيذ برامج وأنشـطة ذكرى 

الشهيد بالشكل املطلوب.

 : التثغثة 
دّشـن محافُظ الحديدة، محمد عياش 
قحيم، ورئيُس هيئة مستشـفى الثورة، 
الدكتور خالد سهيل، أمس السبت، مخيََّم 
الزهراء الطبي املجاني لجراحة العيون يف 

مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة. 
ويهـدف املـرشوُع الذي تنفـذه هيئُة 
مستشـفى الثـورة، بدعـم وتمويـل من 
مؤّسسـة الزهراء، إىل إجراء 150 عملية 
جراحيـة إلزالـة املياه البيضـاء، وزراعة 
العدسـات، ومعاينـة املرتّدديـن وتقديم 

الخدمات الطبية املجانية لهم. 
ويف التدشـني، أشـاد املحافـظ قحيم 
وهيئـة  الزهـراء  مؤّسسـة  بجهـود 

مستشـفى الثورة العـام يف املحافظة يف 
إقامـة املخيم، وتقديـم الخدمات الطبية 
الكاملة للمرتّددين بصورٍة مجانية، الفتاً 
إىل أهميِّة مثل هذه املشاريع يف التخفيف 
مـن معاناتهـم املواطنـني يف املديريـات 
الظـروف  ظـل  يف  ـًة  َخاصَّ املتـرضرة، 
االقتصاديـة والحالـة املعيشـية الصعبة 
التي يمـر بها املواطنون جراء اسـتمرار 

العدوان والحصار. 
 ووّجـه بالبحث عن تمويـٍل ملضاَعفِة 
عـدِد العمليـات ليصـَل إىل 300 عمليـة؛ 
نظـراً لزيـادة أعـداِد الوافديـن للمخيم، 
معـرباً عن األمـل يف اسـتمرار إقامة مثل 
ما يف ظل  هذه املخيمات املجانية، ال ِسـيـَّ

حاجة العديد من املرىض لها. 

هيئـة  رئيـُس  أشـار  جانبـه،  مـن 
مستشـفى الثـورة العـام يف املحافظـة 
إىل أنـه ونظـراً لإلقبال الكبري الذي شـهد 
املخيم يف يومه األول، تم إقرار إجراء 150 
عملية إزالة مياه بيضاء وزراعة عدسات 
ملن تمت معاينتهم، وهو ما يعادل القيمَة 
املسـتهَدفَة من املخيم، ككل، مشّدًدا عىل 
رضورة إعـادة النظر يف إجمايل العمليات 
وإيجـاد تمويـل ودعـم مـن الجمعيات 
الخرييـة، بما يكفـُل رفَع عـدد الحاالت 

املرضية والعمليات املراد إجراؤها. 
 وثّمـن الدكتور سـهيل دعـَم قيادتَي 
وزارة الصحـة والسـلطة املحلية للهيئة، 
وحرَصهما عىل تذليل الصعوبات أمامها، 
للقيام بالدور املنوط بها عىل أكمل وجه. 
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33 حعغثًا وجرغتًا بغظعط أذفال إبر صخش السثوان وأدواته يف خسثة 
والتثغثة و8 غارات تطال ططار خظساء

تثرغب سثد طظ الثشع السسضرغئ.. دطاء جثغثة تسجز الصعات املسطتئ الغمظغئ

العغؤئ الساطئ لطجضاة تثّحـظ أربسئ طثغمات ذئغئ 
يف أطاظئ الساخمئ وسثد طظ املتاشزات

 : خاص 
واصل تحالُف العدوان األمريكي السعودّي خالل 
َد  الثالثـة األيّـام املاضيـة تصعيَده اإلجرامـي املعمَّ
بدماء األبرياء، مرتكباً العديَد من الجرائم يف صعدة 
والحديدة وصنعاء، فضالً عن االنتهاكات الصارخة 

التّفاق ستوكهولم. 
وحسب مصادَر محلية، َفـإنَّ ٣١ مدنياً سقطوا 
بني شـهيد وجريـح يف قصف مدفعـي وصاروخي 
الحدوديـة  املديريـات  طـال  عشـوائي  سـعودّي 

بمحافظة صعدة. 
وأوضحـت املصـادر أن ٤ مواطنني استشـهدوا 
وأُصيـب ١٧ آخرون، بينهم ٥ مهاجرين أفارقة، إثر 
القصف املكثّـف الذي اسـتهدف منطقتي الشـيخ 
والرقـو بمديريـة منبـه الحدوديـة، خـالل الـ ٧٢ 

سـاعة املاضية، فيما تعرضت ممتلكات املواطنني 
لألرضار البالغة. 

وبينت املصـادر أن ١٠ مواطنـني أُصيبوا بنريان 
جيش العـدّو السـعودّي الذي اسـتهدف باملدفعية 
والصواريـخ مناطـَق متفرقـة مـن مديرية شـدا 

الحدودية. 
ويف صعدة، شـن طـرياُن العـدوان ٤ غارات عىل 
مناطق الحصامة وليـة بمديرية الظاهر، وغارتني 
عىل حطام الطائرة CH٤ التي أسـقطتها الدفاعاُت 
الجوية يف منطقة العمشـية بني محافظتَي عمران 
وصعـدة، وغارتـني اسـتهدفتا شـبكة االتصـاالت 
بمديريـة الصفـراء، فيمـا تعرضت مديريـة رازح 
الحدوديـة لقصف مكثّـف بالصواريـخ واملدفعية، 
وقـد أَدَّى ُكــّل ذلـك القصـف ألرضار يف ممتلكات 

املواطنني، فضالً عن األرضار باملمتلكات العامة. 

وإىل الحديـدة، صّعـد تحالُف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي من خروقاتـه التّفاق الحديدة 
تصاعـدت  فيمـا  حيـس،  يف  واسـعة  بزحوفـات 
الخروقـات النارية بكافـة أنواع األسـلحة الثقيلة 
واملتوسطة والخفيفة، وهو ما يؤّكـد أن العدوان ال 

يسعى إلحالل السالم. 
وأوضح مصدٌر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد الخروقات أن قوى العدوان ارتكبت 
خالل الـ ٧٢ سـاعة األخرية نحو ٥٠٠ خرق، بينها 
غارات للطريان التجسيس وتحليق للطريان الحربي 

وزحوفات مكثّـفة عىل حيس. 
ويف ذات املحافظـة، أُصيـب طفالن إثـر انفجار 
ذخرية من مخلفات مرتِزقة العدوان يف قرية املتينة 

التابعة ملديرية التحيتا. 
وتواصل قوى العدوان خروقاتها التّفاق السويد 

وسط صمت أممي ودويل مطبق. 
ويف تأكيـد عـىل إرصار العدوان عـىل اتِّخاذ خيار 
التصعيد، كثّـف طريان العدوان غاراته الجوية عىل 
العاصمة صنعاء، مسـتهدفاً األعيان املدنية، َحيُث 
شـن ٨ غارات عىل مطار صنعـاء الدويل، يف جريمة 
مضاعفـة، فيما شـن غارتني عىل منطقـة الِقران 
بمديرية سـنحان وغـارة عىل حديقة ٢١ سـبتمرب 

بمديرية معني وغارتني عىل الكلية الحربية. 
ويف السـياق، واصـل طـريان العـدوان غاراتـه 
الهسـتريية عـىل مـأرب، محـاوالً إنقـاذ صفـوف 
مرتِزقته املتهاوية، َحيُث شـن خـالل الثالثة األيّام 
املاضيـة أكثـر من ٣٣ غـارة توزعت عـىل رصواح 
والجوبة، فيما شـن ٤ غارات عىل مديرية عسيالن 
َعف بالجوف وغارة  بشبوة، وغارتني عىل َخّب والشَّ

عىل حّجـة. 

 : خظساء 
استمراراً لتجديد دماء املدافعني عن الدين 
والوطـن، شـهدت العاصمة صنعـاء، أمس 
السـبت، حفل تخريج الدفعتني ٢٠ و٢١ من 
املسـتوى الثالث (قادة فصائل)، والدفعة ٢٢ 

مدربي تكتيك. 
ويف الحفـل، أشـار مسـاعد وزيـر الدفاع 
للموارد البرشية، اللواء عيل الُكْحَالني، إىل أن 
احتفال القوات املسـلحة بتخريج هذه الدفع 
العسـكرية النوعية يتزامن مـع االحتفاالت 
بعيـد االسـتقالل املجيد ٣٠ نوفمـرب، ذكرى 
جالء املسـتعمر الربيطاني من جنوب الوطن 
الـذي خـرج صاغـراً ذليـالً مهزومـاً عىل يد 
األحـرار الذيـن خاضـوا بشـجاعة وعزيمة 
درب النضـال والكفاح املسـلح حتى تحقيق 

االستقالل. 
وأّكــد أن أحرار الشـعب اليمني ماضون 
بعزيمة متفانية عىل درب األحرار يف مواجهة 

قـوى العـدوان وتحريـر أرايض الوطـن من 
املحتـّل الجديـد، الفتـاً إىل أن النـرص حليف 
أبطال الجيش امليامني واللجان الشعبيّة وكل 

األحرار من أبناء الوطن. 
وأشـاد اللواء الُكحالني بالجهود الحثيثة 
لتدريـب وتأهيل منتسـبي القوات املسـلحة 
وبمـا مـن شـأنه االرتقـاء بمسـتوى األداء 
العسـكري والقتـايل الـذي يقدمونـه وبمـا 
يتواكـب مـع معطيـات ومسـارات معركة 
التصدي واملواجهة لقوى العدوان وعصابات 
العمليـات  مـرسح  امتـداد  عـىل  املرتِزقـة 

الحربية. 
وحث الخريجني عىل تطبيق ما اكتسـبوه 
من علوٍم ومعارَف وخـرباٍت ومهاراٍت خالل 
الدورات عـىل أرض الواقع ويف ميادين العمل 

ومواقع الرشف والبطولة. 
ولفـت اللـواء الكحالني إىل االسـتعدادات 
إلحيـاء الذكـرى السـنوية للشـهيد، تعبرياً 
عن العرفان واإلجـالل واالعتزاز والفخر بما 

قدمه الشـهداء من تضحيات ومآثر بطولية 
عمدوها بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة 

فأثمرت نرصاً وعزاً وحرية وكرامة. 
مـن جانبه، أّكــد مديـر دائـرة التدريب 

العسـكري، العميد نارص ُحميد، أهميّة هذه 
الدورات النوعية ملنتسـبي القوات املسـلحة 
ومسـاهمتها يف تطويـر القـدرات الدفاعية 
وتعزيز الكفاءة واملهـارة واالحرتاف النوعي 

للمقاتلـني يف تنفيذ املهام القتالية الهجومية 
والدفاعية ووضع الخطط والتكتيك السليم. 
بدورهم، أشار الخريجون إىل استفادتهم 
وما اكتسـبوه مـن علوم عسـكرية وخربات 
ة يف جانب التخطيط والتكتيك،  قتالية وَخاصَّ
ورسـوله  للـه  والـوالء  العهـد  مجدديـن 
وللقيـادة الثوريـة بامليض قدمـاً تلبية لنداء 
الوطـن وواجـب الجهـاد دفاعاً عـن األرض 
والعـرض والديـن.  تخلـل الحفـل، قصيدة 
شـعرية وتكريم الخريجني بالجوائز العينية 
والشـهادات التقديرية.  حـرض الحفل نائب 
رئيـس هيئـة التدريـب العميـد عبداملجيـد 
الرمـام ومدير الكلية الحربيـة العميد الركن 
محمـد شـيزر ومدير كلية الطـريان والدفاع 
الجـوي العميد الركن عبدالله قاسـم الجنيد 
ومستشار رئيس هيئة األركان العميد الركن 
عيل الحـرازي ومدير دائرة شـؤون الضباط 
العميـد نجـم عبـاد ومديـر دائـرة الرياضة 

العسكرية عبدالجليل غازي. 

 : طاابسات 
تواصـُل الهيئُة العامُة للزكاة إقامَة املشـاريع 
الخرييـة املجانية، َحيُث دّشــنت، أمس السـبت، 
عـدداً مـن املخيَّمـاِت الطبيـِة املجانيـة يف أمانة 
بالتعـاون  املحافظـات،  مـن  وعـدٍد  العاصمـة 

والتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان. 
وشـملت املخيمـات «املخيم الطبـي الجراحي 
لجراحـة الفتـاق، البواسـري، األكيـاس الدهنية» 
للنسـاء فقـط يف مستشـفى فلسـطني لألمومة 
والطفولة بأمانة العاصمـة، ومخيمني طبيني يف 
محافظتي تعـز وإب لعمليات اللوزتني والشـفة 
للعيـون يف محافظـة  طبيـاً  األرنبيـة، ومخيمـاً 

الحديدة. 
ويف التدشـني يف مستشفى فلسـطني لألمومة 
والطفولة بأمانـة العاصمة، أّكــد رئيس الهيئة 
العامة للزكاة، الشـيخ شمسـان أبو نشطان، أن 
مشـاريع املخيمات الطبية تسـتهدف قرابة ٧٠٠ 
حالة من الفئات األشـد فقراً يف العاصمة صنعاء 

وعدد من املحافظات. 
وثّمـن جهـود اللجنة الصحيـة يف هيئة الزكاة 
عـىل  والقائمـني  الصحـة  وزارة  يف  واملعنيـني 
املخيمات مـن األطباء واملمرضـني عىل جهودهم 

الكبرية يف االهتمام ورعاية املرىض املستهدفني. 
ولفت إىل أن هيئة الزكاة تسـعى -خالل الفرتة 
القادمة- بالتنسيق مع وزارة الصحة، للتوّسع يف 

املشـاريع الصحية يف عموم املحافظات؛ لتخفيف 
واملسـاكني،  الفقـراء  جـراح  وتضميـد  املعانـاة 
والفئات األشـد فقراً يف ظل املعاناة التي يعيشـها 

أبناء الشعب اليمني يف ظل العدوان والحصار. 
مـن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع 
الطـب العالجي، الدكتور عيل جحـاف، أن املخيم 
الطبي النسـائي يف مستشـفى فلسطني باألمانة 
يمتـاز بـأن جميـع الـكادر الطبـي والجراحـي 
والتمرييض مـن النسـاء بما يوّفـر الخصوصيَة 
للمـرأة، ويجعلُها أكثَر أريحيـًة يف تقبُِّل مثِل هذه 
الخدمـات.  وأَشـاَر إىل أن املخيـم النسـائي واحد 
ــُن يف وقـت واحد يف  مـن أربعـة مخيمـات تدشَّ
أربـع محافظات، التـي تأتي كإنقاذ ومسـاعدة 
للمحتاجـني وتلبّـي احتياج املواطنـني يف مناطق 

نائية ال تصل إليهم الخدمات. 
فيمـا أّكــد مديـر مكتـب الصحـة يف األمانة، 
الدكتـور مطهـر املرونـي، ومديـرة املخيمات يف 
وزارة الصحة، الدكتورة ُعال رشف الدين، ورئيس 
اللجنة الصحيـة يف هيئة الزكاة، الدكتور حسـن 
تامة، أن املخيم الطبي الجراحي للنسـاء يف أمانة 
العاصمة يستهدف، عىل مدى أسبوع، ١٠٠ حالة، 
ومخيـم العيـون يف محافظة الحديدة يسـتهدف 
٢٠٠ حالـة، ومخيمـني إلجراء عمليـات اللوزتني 
والشـفة األرنبية بمحافظتي إب وتعز لعدد ٤٠٠ 

حالة من الفقراء واملساكني. 

شغ تخسغث ُطسامّر خقل الـ 72 جاسئ الماضغئ حظ خقلعا 51 غارة:

طساسث وزغر الثشاع: طاضعن بسجغمئ طافاظغئ سطى درب افترار والظخر تطغفظا 

أجرة الحعغث حضري خطغض بسث غعطغظ سطى رساغاعا لطسرس افضئر شغ تارغت الغمظ:
طظ التغمئ باسج تصثم صاشطئ 

لطمرابطني بالةئعات

 : تسج 
ت  ف، سريَّ يف تأكيد عىل أن الشـهداَء العظماَء مشاريُع عطاٍء ال يتوقَّ
أُرسُة الشهيد شكري خليل ناجي قاسم، بُعزلة الحيمة بمديرية التعزية 
بمحافظـة تعز، قافلًة غذائية وأغناماً ومالبَس شـتوية ألبطال الجيش 

واللجان الشعبيّة املرابطني يف الجبهات. 
ت أرسة الشهيد عن االعتزاز بتسيري قافلة  وخالل تسيري القافلة، َعربَّ
ألبطـال الجيش واللجان الذيـن يقّدمون أرواحهم يف سـبيل الدفاع عن 

الوطن.
وأّكـدت أرسة الشهيد شكري أهميّة استمرار رفد الجبهات بالرجال 
وقوافـل العطـاء حتى تحقيـق النرص.. مشـيدة بتضحيات الشـهداء 

وانتصارات الجيش واللجان الشعبيّة يف مواجهة العدوان. 
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 : تاوره طظخعر الئضالغ

باعتبَاركـم  أمـري..؛  دكتـور  بدايـة   -
مرتِزقـة  معتقـالت  يف  سـننَي  عشـتم 
العدوان بمأرب، حدثونا عن االنتهاكات 
واألسـاليب التـي تعرضتـم لهـا داخل 
فيهـا  يحـدث  الـذي  ومـا  السـجون 

بالضبط؟
يف الحقيقـة، لقـد كان هنـاك تعذيٌب 
وهنـاك  نفـيس،  وتعذيـٌب  جسـدي 
ممارسـاٌت بشـعٌة وشـنيعٌة، ال تُمتُّ إىل 
القيـم اإلنسـانية بأية صلـة، ويتم فيها 
ارتـكاُب أبشـع الجرائم، ويتـم فيها قتُل 
املدنيـني، َوقتُل األرسى يف تلك السـجون، 
كمـا يتـم فيهـا بيـُع األرسى واملدنيـني 
املختَطفني، ومن األمثلة عىل ذلك صفقُة 
بيـع الدكتـور مصطفـى املتـوكل، وهو 
مواِطـٌن ودكتوٌر يف جامعة صنعاء، َحيُث 
تـم بيُعـه لتحالف العـدوان عـىل بالدنا، 
وكذا املواطن ماجد مجاهد الجيالني، تم 
اختطاُفه يف ٢٠١٨م يف شهر سبتمرب وتم 

بيُعه للتحالف أَيْـضاً. 
كما أن هناك بيعاً ألرسى الحرب، َوقد 
حصل يف السـجن الذي كنت فيه عملياُت 
قتـل لبعض األرسى واملختطفني، مثل ما 
حدث للحاج يحيى القحم، الذي تم رضبُه 
وركلُه يف منطقة الحالب، وأُصيب بفشل 
كلوي، وقاموا بإدَخاله إىل عندي يف العرش 
األواخر من شهر رمضان بصفتي طبيباً، 
وهـو مغًطى ببطانية، وكنـت أُظنُّ أنهم 
رموا بيشء داخله أكل أَو سحور، فنظرت 
َس،  إليه وهو شـائب ال يستطيُع أن يتنفَّ
وبقي إىل الساعة التاسـعة صباحاً، وبدأ 
ينـازُع، يعني لم يسـتطع التحدث، فكنا 
نطـُرُق البـاَب وننـادي: يا فنـدم الراجل 

يمـوت، فقـال: يمـوت مـا نـزَّل بأبوه 
مأرب.. وتركوه إىل أن تويف –رحمه الله- 
فدخلوا إىل املعتقل، ونظروا إليه بمنتهى 
البسـاطة، ووجدناهم ال يحملون القيم 
وال املبـادئ اإلنسـانية وال توجـد فيهم 

الِفطرُة اإلنسانية عىل اإلطالق. 
والحقيقُة أن ما يتعرَُّض له املواطنون 
املدنيـون داخـل املعتقـالت، انتهـاكاٌت 
ا، ولـك أن تتخيََّل أن يصل  جسـيمٌة ِجـدٍّ
املستوى إىل أن يخلع مالبس أسري حرب 
وإحـراق القضيـب بخنجـر أوقـد عليه 
بالنـار، وهـذه االنتهـاكات برصاحة لم 
تحـدث ال يف معتقـالت غوانتنامـو وال 
أبو غريب، ولـو تحدثنا عىل تفاصيل ما 

كان يحصـل يف تلك املعتقالت، فلن تكفَي 
املقابلة للحديث عنها. 

وما أود أن أقوله إن هناك العرشاِت من 
املعتقلني أصبحوا مختلِّني عقلياً؛ بَسـبِب 
ممارسات املسؤولني عىل سجون مأرب، 
يمارسـون  العـدوان  مرتِزقـُة  يـزال  وال 
وهنـاك  اليـوم،  إىل  الطـالب  اختطـاَف 
السـيايس  األمـن  سـجن  يف  اسـتحداٌث 
عنابـر  وعمـُل  توسـعته  وتـم  بمـأرب، 
جديدة، وأصبح عـدُد املعتقلني فيه يصل 

قة.  إىل قرابة ٣٥٠ ويزيد عنه بتَُهٍم ملفَّ
 

- تقـول إن هنـاك معتقلـني توفـوا يف 
السجن جراء التعذيب!

األرسى  مـن  الكثـريُ  هنـاك  نعـم، 
واملعتقلني الذين تم قتلُهم تحت التعذيب، 
ومنهـم صـادق القسـيمي، الـذي تـوىف 
بالسـجن يف مـأرب وهـو معتقـل مدني 
من بني مطر، َونصـار الخوالني تم قتلُه 
بالسـجن، وحامـد العامـري، مـن أبناء 
محافظـة إب يعمـل يف الرضائب، إضافًة 
إىل ٥ أرسى من أبطال الجيش واللجان تم 
قتلهم بالسـجن ذاته، كما أن هناك عدداً 
من األكاديميني يف سـجون مأرب، وآخر 
من تحـّرر منهـم، كالدكتـور مصطفى 
انجليـزي،  لغـة  أدب  دكتـور  الحمـزي 
والدكتور خليل الخطيب، دكتور يف وزارة 
التعليـم العـايل ومـا زال، وكـذا الدكتور 
مصطفـى املتـوكل تـم بيُعه مـن مأرَب 

لقيادات العدوان. 
 

- برأيكم دكتـور أمري.. االنتهاكات التي 
كنتم تتعرَّضون لها داخل سجون مأرب 

هل هـي ممنهجٌة ومقصـودة ومخطٌَّط 
لهـا أم هي مزاجيٌة مرتبطٌة بشـخصية 
معكـم،  بالتحقيـق  املكلَّـف  الجـالد 
ونفسياته ومعتقداته وأفكاره املضللة؟

طبعـاً الجرائـم التـي كانـت تُرتَكـُب 
والتـي كانوا ينفذونها بالنسـبة لسـجن 
مأرب هم أناٌس لألسـف الشديد خريجو 
علوم قرآن كريم -كما يدَّعون- وخريجو 
جامعة اإليمـان، ومثل هـذه االنتهاكات 
التـي تحصـل للمدنيـني هـي نابعة عن 
دوافـع حقـد ودوافع ِمـن أجـِل إرهاب 
أكيـد،  وبتوجيهـات  اليمنـي  الشـعب 
ومـن يقومـون عىل السـجن هـم أناس 
يقومـون باختيارهـم بعنايـة، كمـا أن 
املعطيـات تؤّكــد أن املدرسـة مدرسـة 
متمثـالً  واحـد  عـدو  والعـدّو  واحـدة، 
بالعـدّو «اإلرسائييل»، وهـؤالء القائمون 
عىل السـجون من سـعودينّي وإماراتيني 
ومرتِزقتهـم هم أتبـاع مدرسـة واحدة، 
فعمـار عّفـاش كان يرتكـب مثـل هذه 
الجرائم، ومثل هذه البشـاعة يف سـجون 
األمن القومي، ونعرف من كانوا مرشفني 
عىل هـذه األجهـزة األمنيـة، وكذلك اآلن 
إذَا بحثنـا ودققنـا سـنجد أن مـن يقف 
وراء هذه السـجون هم العـدّو األمريكي 
و»اإلرسائييل»، ويسـعون لتقديم نسخٍة 
أشـدَّ وأنكى من االنتهـاكات التي تحصل 

بحق الشعب الفلسطيني. 
األرسى  بحـق  االنتهـاكات  فمدرسـُة 
يف سـجون مرتِزقـة العـدوان يف مـأرب 
ويف السـاحل الغربي ويف عـدن ال تختلف 
ببشـاعتها وما كان إعـدام عرشة أرسى 
إال تعبـرياً عـن عقيدة وحقـد قيادة دول 

العـدوان عىل هذا الشـعب وعـىل أبنائه، 
ومشاهد رمي األرسى وجثثهم من أعايل 
الجبـال أَو سـحلهم يف شـوارع تعـز أَو 
دفنهم أحياًء، وجٌه آخر يحمل البصمات 
األمريكيـة وإرهابهـا للشـعوب، وهـذه 
الوحشيُة سيسـجلها التاريخ يف خطوط 
عريضـة تقول إن مثـل هـؤالء املرتِزقة 
الذين باعوا أنفسـهم لألمريكي سـجلت 

هذه االنتهاكات باسمهم. 
إن هـؤالء يعتقـدون حـني يعّذبـون 
األرسى أنهـم يتقربون إىل اللـه؛ باعتبَار 
أننا مجوس وروافض وإيرانيون، ولدينا 
واقعـٌة معينة أنه مثالً عنـد زيارتنا ألحد 
جـالوزة التعذيب سـألناه: هـل هذا هو 
القرآُن الكريم الذي تعلمته ودرسته؟ هل 
هو يعلمك أن تتعامل هكذا مع األسـري؟ 
قال ال! قلنا: ها كيف؟ فلم يسـتِطع الرد، 
فاكتشـفنا مـن خاللـه أن هذا اإلنسـان 
«إيرانيـني»  «مجوسـاً»  األرسى  يعتـرب 
ويجيـز لنفسـه مـا يصنعـه بهـم بهذه 
الذرائع الكاذبـة والواهية وغري املنصفة 
وغري املحقة أَيْـضاً، ويعترب ذلك تقرباً إىل 

الله بتعذيبك. 
 

ـابي  - نفهم من كالمكـم أن الفكر الوهَّ
الدخيل عىل شعبنا منذ أكثر من خمسني 
والعقائـد  املغلوطـة  واألفـكار  عامـاً، 

الباطلة لها دوٌر بارز ومهم يف ذلك؟
األفـكاُر املغلوطـُة والعقائـُد الباطلة 

هي َمـن تقـُف وراء ُكـّل هذه املسـاوئ 
واملشكالت التي تعاني منها أمتُنا العربية 
واإلسـالمية إىل اليـوم، فحّرفـوا العقيدة 
لتتناَسـَب مع مخّططات قـوى الهيمنة 
بُوصلـَة  وحّولـوا  العاملـي،  واالسـتكبار 
الِعداء من العداء لليهـود إىل العداء ألبناء 
ــة وتحت مربّرات ويافطات إعالمية  األُمَّ
ودعائيـة كاذبـة، ليتمّكـن مـن خاللها 
العـدّو خلخلـة الصفـوف وزرع التفرقة 
ــة وتسـهل له السـيطرة  بـني أبناء األُمَّ

عليها والتحكم بها. 
 

- ما هي أبرز التهـم التي كانت توّجـه 
لكم ولزمالئكم املختطفني داخل سجون 

مأرب؟
ـًة عند  مـا أسـهل تلفيق التهـم َخاصَّ
جماعـة ليـس لديهـا قيـم وال مبـادئ 
املـال  عـىل  الحصـول  كيفيـُة  هـا  وَهمُّ

رئغج طظزمئ إظسان لطتصعق والترغات أطغر الثغظ جتاف شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

السثوان افطرغضغ السسعدي غاتمض طسآولغئ صاض 
وتسثغإ افجرى يف طساصقت املرتجصئ 

  طرتجصئ السثوان أصثطعا 
سطى بغع بسخ افجرى والئسخ 
اآلخر سّثبعه تاى طات ووخطئ 

جرائُمعط إلى إتراق صدغإ 
أتثعط بالظار

  الصائمعن سطى المساصقت 
طظ جسعدّغغظ وإطاراتغغظ 

وطرتجصاعط عط أتئاع طثرجئ 
واتثة وطظ غصش وراءعط 

عع السثّو افطرغضغ و 
«اإلجرائغطغ»

  السحرات طظ المساصطغظ 
أخئتعا طثاطغظ سصطغاً؛ بَسئِإ 
الاسثغإ شغ جةعن ططغحغا 

«اإلخقح» بمأرب وجةظ افطظ 
السغاجغ تط تعجساه وسثد 
المساصطغظ شغه غخض إلى 350

اقظاعاضات شغ جةعن طرتجصئ السثوان أجعأ طما تثث شغ غعاظااظاطع وأبع غرغإ

الرعان سطى افطط الماتثة ضسغش وعغ حرغك أجاٌس شغ اجامرار التخار وإغقق ططار خظساء
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العـدوان  دول  قيـادات  مـن  واملكافـآت 
وضباطها املوجوديـن هناك، مقابل ُكـّل 
مختطف كان بريئاً أَو مشتبهاً به أَو غري 
ذلك، فهؤالء يسـعون لتحقيق املكاسـب 
ـه  املاليـة ليس إال، ومن التهـم التي توجَّ
للمختطفـني أنهـم مـن الحوثـة، أَو أن 
أسماَءهم وألقابَهم هاشمية، أَو أن فالناً 

قريُب القيادي فالن وهكذا. 
 

- مـا هـي األهـداُف التي تسـعى قوى 
العـدوان وأدواتُهـا من الوصـول إليها 
ملمارسـة هذه البشـاعة من االنتهاكات 
بحق األرسى واملختطفني املسافرين؟

تخويـف  مثـل  آنيـٌة،  أهـداٌف  هنـاك 
الشعب اليمني ومحاولة إذالله وإركاعه 
ودفعـه إىل االستسـالم، وأهـداف بعيدة 
املدى تتمثل يف تقديم صورة مشوَّهة عن 
الدين اإلسالمي وعن الحركات اإلسالمية 
ومـدى  املسـلمني  بـني  الحـروب  وعـن 
تلميع  مقابـل  ووحشـيتهم،  بشـاعتهم 
الصورة الصهيونيـة وطمس انتهاكاتها 
وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وكذا 
الجرائم األمريكية يف العراق وأفغانستان 
وسـوريا، إضافًة إىل زيـادة الضغط عىل 
القيادة السياسية والعسكرية يف صنعاء 
وفـرض رشوط تعجيزية تمـس الجانب 
العسكرية والسيادي لهذا البلد يف املعركة 
السياسـية عـىل الطاولة، وما اسـتمرار 
إغالق مطار صنعاء الدويل إال ذريعة لجر 
القيادة لتقديم تنازالت لم ولن تسـتطيع 
دول العـدوان الحصول عليهـا يف امليدان 
العسـكري، لكنهـا تعّول عىل اسـتغالل 

الجانب اإلنساني لعل وعىس. 
ومـن ناحية أُخرى، العـدوُّ يراهُن من 
خالل دفع أدواته الرتكاب املزيد من هذه 
واألرسى  املسـافرين  بحـق  االنتهـاكات 
توسـيع  يف  ويسـتغلها  هـو  ليوظَِّفهـا 
الـرشِخ داخـل النسـيج االجتماعي بني 
أبنـاء الشـعب اليمنـي الواحـد وتعميق 
الحقـد والكراهية والتفرقة والتقسـيم، 
ليستطيَع بذلك رشذمَة الشعب وتقسيمه 
عىل أُُسٍس طائفية ومذهبية ومناطقية، 
وهـذا مكشـوٌف وواضـح مـن أول يوم 
للعـدوان عىل شـعبنا اليمنـي، وجريمُة 
السـياني وغريها من الجرائم الحية خري 

شاهد. 
وبخصـوِص املرتِزقـة الذيـن ينفذون 
فهـم  ويصوِّرونهـا  االنتهـاكات  هـذه 
ُمَجـّرد أدوات تم تعبئتُهم تعبئًة خاطئًة، 
ويعملون بمكافآت وللحصول عىل املال، 
وهذا واضـح من جريمة إعـدام العرشة 

األرسى ونرش املشاهد. 
 

- أثنـاء مـا كنتـم يف سـجون مرتِزقـة 
العدوان بمأرب ما هي املنظمات الدولية 

التي زارتكم؟
لألسـف لـم تزرنـا أيـُة منظمـة، غري 
لحـزب  التابعـة  «شـاهد»  منظمـة 
«اإلصـالح» والذين قامـوا بتوجيه التُّهم 
لنا ولم يسـألونا عن ما نعانيه أَو نحتاُج 
له، بـل قالوا: أنـت قيادي حوثـي، وهذا 
فالن أبوه هاشمي، وهذا... َوهذا...، ومن 
هـذه االتّهامات والتلفيقات، وأتذكر كان 
املسـؤول عـن تلـك املنظمة التـي زارتنا 

عبدالله البازيل. 
أما منظمات دولية أَو الصليب األحمر 
لم تزرنا أية منظمة، والسـبب أن القيادة 
هنـاك ال تثق بما تعملـه وبما تتعامل به 
مـع األرسى، وكمـا أن القـرار ليس بيد 
مرتِزقـة «اإلصـالح» يف مأرب بـل هو يف 
يـد األمريكي، بعكس مـا يدور يف صنعاء 
التي فتحت املجـال لكل املنظمات لزيارة 
األرسى يف السـجون وقدمـت لهـم ُكـّل 
الخدمات ولـم يتعرضوا ألي عذاب، فهنا 
الواثق من نفسـه وهناك غري الواثق من 

نفسه. 
 

- جريمة قتل األرسى األخرية يف الساحل 
الغربي مشهد صادم لكل أحرار العالم، 

ماذا يدار بعيًدا عن الكامريات يف سجون 
مأرب وهل من أمثلة لجرائم مشابهة ملا 

حدث يف الساحل؟
جريمة قتل العرشة األرسى يف الساحل 
الغربي ليست األوىل بل سبقها الكثري من 
جرائـم إعدام األرسى، ومـن األمثلة التي 
حصلـت يف سـجن مـأرب بحـق األرسى 
النعمـي  صالـح  «مبخـوت  واملعتقلـني 
-مـن مديريـة نهـم بمحافظـة صنعاء، 
َويحيى محمد الدمـوم -حّجـة كعيدنة، 
محمـد ناجي عسـكر مريـط -الجوف، 
حسـن عبدالله بن زيـد الرشيف -مأرب، 
يحيـى أحمـد القحـم -حّجــة كحـالن 
عفار، عيل غثيم -صنعاء سنحان، عمار 
حسـن املنعي -املحويت الطويلة، محمد 
العـودري –صنعـاء بنـي الحـارث، فؤاد 

حميد مسعود -حّجـة حجور». 
 

- جرائـم مرتِزقـة العـدوان وصـل إىل 
َحــّد اختطاف النسـاء، وتعترب سمرية 
مـارش نموذجاً لهن.. هل هناك أسـماء 

أُخرى؟
مـن  النسـاء  تسـلم  لـم  بالفعـل،   
االختطاف وما سـمرية مارش وسـندس 
الجـويف إالَّ البدايـة يف اختطاف النسـاء، 
ــة الله الحمادي تـم اختطافها  وكـذا أُمَّ

قبل فرته. 
 

- يقـال بأن مرتِزقـة العـدوان اعتقلوا 
جنسيات غري يمنية وأطفاالً.. ما حقيقة 

ذلك؟
جرائـُم االختطاف واإلخفـاء القرسي 
بمـأرب لم تقترص عىل حاميل الجنسـية 
اليمنية، بـل طالت الُعمانـي والصومايل 
والفلسـطيني، ووجهت لهـم تهم بأنهم 
«حوثيـون» َومـن هـذا القبيـل، ومنهم 
حسـن محمـد عبدالنـور، صومايل خرج 
بعـد ثالثـة أعـوام، وعـيل عبداملحسـن 
الشـيخ، ُعماني خرج بعد أكثر من عام، 
وسليم أبو معروف، فلسطيني تم تعذيبُه 

حتى املوت. 
أمـا مـن األطفـال فمنهم عىل سـبيل 
الذكر الطفل محمـد الغويدي، محافظة 
صنعـاء بنـي حشـيش، والطفـل أحمد 
الزغربي، صنعاء خوالن الطيال، والطفل 
أنور الحـوري، محافظة ريمـة، وعارف 
الجربي، ذمار مغرب عنس، وعمر مزلم، 
محافظة ريمـة، وغريهم الكثري، وهؤالء 
من األطفال الذين لم تبلغ أعمارهم سـن 

الـ ١٨ عاماً. 
 

تـم  الذيـن  املعتقلـني  مـن  الكثـري   -
اختطافهـم مـن الطرقـات وتعذيبهـم 
وقتلهـم كان مـن أبرز األسـباب إغالق 

مطار صنعاء الدويل.. أليس كذلك؟
يجـرب  املطـار  فإغـالُق  بالتأكيـد،   
املسافرين من أبناء املناطق واملحافظات 
الحـرة عـىل املـرور بمحافظتَـي مـأرَب 
وعدَن للحصول عىل جواز سفر والتَحّرك 
منهمـا نحـو الخـارج، فيكونـوا صيـداً 
سـهالً ملرتِزقة العدوان امُلستمّر يف تلفيق 
التهم لهذا املسـافر أَو ذاك، واقتيادهم إىل 
السـجون، أَو الخطف والقتل، ولقد كنت 
أحَد ضحايا إغالق مطـار صنعاء الدويل، 
وقـام مرتِزقة العـدوان باختطايف وأنا يف 
الطريـق للسـفر والدراسـة يف الخـارج، 
وحـني مررُت مـن مأرب، ُسـجنت ألكثَر 
من أربعة أعوام، وكذلك بقية املسـافرين 

الذين يختَطفون من الطرقات واملطارات 
يف  وهـم  يُقتَلـون  أَو  وسـيئون  عـدَن  يف 
طريقهـم للعـودة إىل أرض الوطـن مثل 
الطالـب السـنباني، والشـواهُد كثـرية، 
وسـببُها األول واألخري هـو إغالق مطار 

صنعاء. 
 

املسـؤولية  يتحمـل  مـن  برأيكـم..   -
بالدرجة األوىل عن ُكـّل هذه املمارسـات 

واالنتهاكات؟
يتحمل املسؤولية بالدرجة األوىل قوى 
العدوان األمريكي السـعودّي ويشاركهم 
يف ذلك األمُم املتحدة واملنظمات اإلنسانية 
إىل  والحقوقيـة التـي لم تَحـّرك سـاكناً 

اليوم، وهذا عاٌر كبريٌ عليها. 
 

- كيـف تقيِّمـون دوَر اللجنـة الوطنية 
لشؤون األرسى يف هذا امللف الهام؟

لجنـُة شـؤون األرسى تقـوُم بُجهـٍد 
ا، وهـي تابعة لـوزارة الدفاع،  كبـرٍي ِجـدٍّ
إىل  وتحتـاُج  كثـرية،  ملفـاٌت  وأماَمهـا 
جهات مسـتقلة تقوم بمساعدتها، ومع 
هـذا ال نـزاُل بحاجة إىل تَحـرٍُّك فاعٍل من 
املنظمات اإلنسـانية والحقوقية الفاعلة 
يف هذا املجال، ولكنها هي كذلك مشـتتة 
بني أعمال واسـعة وكثرية؛ نظراً لجرائم 
العدوان والحصار، ومـا خلفه من مآٍس 

بحق الشعب اليمني. 
 

- تديرون منظمة «إنسـان».. ما دوُركم 
يف هذا الجانب؟

منظمة «إنسـان» للحقوق والحريات 
َ عن هؤالء األرسى  ستكون الصوَت املعربِّ
سـجون  يف  املختطفـني  واملسـافرين 
املرتِزقـة، ولـن نتوانـى يف تقديـم ُكــلِّ 
الجهود إليصـال مظلوميتهم إىل الجهات 
الدوليـة، وإىل ُكــّل أحـرار العالـم؛ كـي 
يعرفـوا مـا يصنعـه العـدواُن األمريكي 

السعودّي بشعبنا اليمني منذ ٧ أعوام. 
 

- ما الذي دفعكم إلنشـاء هذه املنظمة؟ 
وما هي أهدافكم؟

الدافُع هـو إصداُر جهـة تمثل صوت 
الحـرب  وضحايـا  واألرسى  املعتقلـني 
التـي ال توجد جهـة تتبنـى مواضيعهم 
وهمومهم ومشكالتهم، وبالنسبة للجنة 
شـؤون األرسى فهـي مختصـٌة بأرسى 
الحرب، أمـا بخصوص جمـع معلومات 
وانتهـاكات ملـا يتعرض لـه املختطفون 
املدنيون واملسـافرون يف سجون العدوان 
فـال يوجد أيُة جهة تمثلهم، وعىل سـبيل 
املثـال والد عبدامللـك السـنباني، لم يجد 
الجهـَة التـي يذهُب إليهـا ويتابع عربَها 
عن ولـده وعـن الجناة املجرمـني، كذلك 
العديد مـن الزمالء الذيـن كانوا يف األرس 
واالختطـاف خرجـوا ولـم يـدروا إىل أية 
جهـة يذهبـون ليقدمـوا معلومـات، أَو 
يرفعـون دعـاوى، وال يوجُد مـن يتبنى 
قضايا هؤالء، ولهـذا نحن ندعو الجهاِت 
الرسـميَة إىل دعمنـا لنقـوَم عـىل أرجلنا 
ونوثـق ونرُصـَد ونجمع البيانـات ممن 
خرجوا وعن مصري وحال من ال يزالون يف 

السجون أَو تم إخفاؤهم وقتلهم هناك. 
ونحـن يف صـدد البداية ونعمـل، وفقاً 

لألهداف التالية:
١- حمايـة األشـخاص مـن اإلخفـاء 
القـرسي واالحتجـاز التعسـفي والدفاع 

عنهـم ومنارصتهـم. 
٢- املساهمة الفعالة يف حماية حقوق 
املترضرين املدنيني معتقلني، مختطفني، 

ضحايا الحصار والتدمري. 
االقتصاديـة  الحقـوق  تعزيـز   -٣
للمختطفـني  الثقافيـة  واالجتماعيـة 
واملخفيني قـرساً، وأرسهم ورفع الرضر 

عنهم. 
الضغـط  وممارسـة  منـارصة   -٤
والحمـالت عـىل الكيانـات التـي تقـوم 

واإلخفـاء  التعسـفية  باالعتقـاالت 
القرسي. 

عـىل  قانونيـة  تحليـالت  توفـري   -٥
املعتقلني واملخفيني قرساً. 

٦- الضغط والتحشـيد لدى املنظمات 
الدولية. 

٧- تقديـم الدعـم الـالزم للمترضرين 
املدنيـني «اإلخفـاء القـرسي واالعتقـال 

التعسفي، ضحايا الحرب والحصار». 
٨- إيصـال صـوت املدنيـني املعتقلني 
الحصار  نتيجـة  واملـرىض  واملختطفـني 
يسـتطيعون السـفر، إيصـال  ال  الذيـن 
الدوليـة  املنظمـات  إىل  أصواتهـم 

والحقوقية. 
 

- كيـف تعاملـت املنظمـات اإلنسـانية 
والحقوقية ووسـائل اإلعـالم الخارجية 
معكم بعد خروجكم من سجون مرتِزقة 
العـدوان يف مـأرب، وإصداركـم لكتاب 

رحلة خلف القضبان؟
لألمانـة منذ خرجت لم تسـأل عنا أية 
جهـة، ما لـم نذهب نحن إليهـا ونتَحّرك 
إليهـا، واملنظمـات املوجـودة بصنعاء ال 
تطلـب شـهادات أحـد وهي تعمـل وفق 
أجنـدة تـرى أنها تعـود عليهـا بالفائدة 
واملصالـح وال يهمهـا اإلنسـان الذي هو 
ُمَجـّرد شماعة لتصل إىل ما تريد الوصول 
إليـه مـن املعلومـات أَو املصالـح، فلـم 
تتواصل بنا أية وسـيلة إعالمية خارجية 
وال أية منظمـة دولية بل ترجمنا الِكتاَب 
إىل اللغة االنجليزية، وأرسـلنا منه نسخاً 
إىل الخارج ولبعض الناشطني والقنوات، 
ولم نُدِرْك أيَّ ردود فعل من قبلها سـوى 
مـن فريق خـرباء اليمـن الـذي أخذ منه 
معلومات حـول التعذيب داخل سـجون 

مأرب فقط. 
 

- كيف تقيِّمون دور املنظمات اإلنسانية 
والحقوقية يف الضغط عىل األمم املتحدة 
واملجتمـع الـدويل ودول العـدوان لرفع 

الحصار عن مطار صنعاء الدويل؟
رشيـٌك  ومنظماتهـا  املتحـدة  األمـم 
وإغـالق  الحصـار  اسـتمرار  يف  أََسـاٌس 
مطار صنعاء، والرهاُن عىل األمم املتحدة 

ضعيٌف وال جدوى منه. 
 

- أخريًا.. ذكرتم يف منشـور سابق أنكم 
ديـن لكـم يف  قمتُـم بزيـارة أحـد الجالَّ
سجون مأرب بعد أن أصبح اليوَم أسرياً 
يف صنعـاء.. حدثنـا عـن ذلـك؟ وكيف 

كانت ردة الفعل؟
لقـد تفاجـأ الجـالُد، وشـعر أن الدنيا 
قصـريٌة وتعاملنا معه بقيِمنـا وأخالقنا 
القرآنية، فكانت دموُعه ورعشـُة جسده 
مثـريًة للشـفقة يف قلوبنـا، فقبلناه عىل 
رأسـه، وأعطيناه ُكـّل مـا يف جيوبنا من 
املـال وذهبنا، ونحـن نلحظ عليـه الندم 
والقهر عىل مـا كان يصنعه يف حقنا من 
العـذاب والشـتم واإلهانة، ولكـن أثبتنا 
لـه أن قلوبنـا ال تحمل الحقد عـىل أبناء 
وطننا وأن عدونا الحقيقي هو األمريكي 

و»اإلرسائييل» وليس هم. 
 

- رسالة أخرية؟
رسـالتي لألمـم املتحـدة واملنظمـات 
يقومـوا  بـأن  والحقوقيـة  اإلنسـانية 
بدورهـم، ال أن يكونوا رشكاَء يف الجرائم 
واالنتهـاكات، وأول اختبار يضع الجميع 
عىل املحك هو الضغُط باتّجاه فتح مطار 
صنعـاء، وإن كنـا صادقـني وجادين يف 
واجبنا اإلنساني والحقوقي؛ ألَنَّ مطارات 
سيئون وعدن تحّولت إىل مطارات للموت 
طـالب  وصـف  حسـب  واالختطافـات، 
اليمن، والشواهد كثرية عىل تواطؤ األمم 
املتحـدة مع قـوى العدوان يف هـذا املِلف، 
كمـا نُِحبُّ أن نهِمَس يف أُذُِن األمم املتحدة 
ونقول لها: «شعبُنا اليمني فقد الثقَة بِك 
كوسـيٍط يسعى إىل الحل».. بل صار يرى 
بأنها تسعى الستدامة العدوان وجرائمه 
وانتهاكاته لتسـتمرَّ مصالحها ومصالح 

املوظفني فيها.

  ططارات جغؤعن وسثن 
تتّعلئ إلى ططارات لطمعت 

واقخاطاف وسطغظا أن ظدشَط 
باّتةاه شاح ططار خظساء

  تط اخاطاشغ طظ الطرغص 
شغ طأرب واساصطئ لمثة 4 

جظعات والضبغر طظ المساشرغظ 
غاسرضعن لطصاض واقخاطاف طظ 

الطرصات والسئإ عع إغقق 
ططار خظساء الثولغ

  أبظاء زغارتظا فتث الةّقدغظ 
شغ خظساء بسث أن وصع أجغرًا 

قتزظا سطغه الظثم والصعر 
وأبئاظا له أن صطعبظا ق تتمض 

التصث وأن سثوظا التصغصغ عع 
افطرغضغ واإلجرائغطغ

  جرغمئ إسثام السحرة 
افجرى شغ الساتض الشربغ 

لغسئ افولى بض جئصعا الضبغر 
طظ جرائط اإلسثام لفجرى شغ 

طساصقت طأرب وغغرعا
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إظما الغمظغعن إخـعة

تاابُع ترق الرعاظات

ذضرى اقجاصقل والةظعب صغث اقساصال! 

طازن إدرغج 

التـي  املشـاهد  تلـك  جسـدتها  جملـة 
وثقتها عدسـة قناة املسـرية أثناء وصول 
أبنـاء املديريات  قبائـل البيضاء وتحديـداً 
املحـّررة مؤّخراً الصومعـة مكرياس ناطع 
كريماً  عزيـزاً  ومسـورة، وحلولها ضيفـاً 
عـىل أرحب الجود والسـخاء وبني الحارث 
رمز العطاء التي الشـك أنها ترشفت بلقاء 
اإلخـوة وعناق األحبة فـوق ترابها وقراها 

الطاهـرة بـني جنبـات منازلهـا الزاخـرة 
بالشموخ وتحت سمائها الصافية كصفاء 
رجالها األوفياء األنقياء املخلصني لوطنهم 
ودينهم وشعبهم، يف مشاهد حملت الكثري 
من الرسـائل إىل دول العـدوان ومرتِزقتها 
وعَمالئهـا يف الداخـل والخـارج أهمها أنه 
وكمـا تـم مؤخـراً يف أرحب من اسـتقبال 
ألبناء املديريـات املحّررة يف البيضاء وكذلك 
اسـتقبال أبنـاء مديريـات مـأرب املحّررة 
باألمس يف سـنحان اإلبـاء َفـإنَّه ال محالة 

سـيأتي اليـوم الذي نشـاهد فيـه صنعاء 
وقبائل صنعاء وهي تسـتقبل أبناء عبيدة 
َومـأرب املدينة وعتـق واملخاء وأبني ولحج 
وعـدن واملـكال والغيضـة وجميـع أبنـاء 
املحافظـات واملـدن والقرى التـي ما زالت 
تحـت االحتـالل السـعودّي اإلماراتي وأنه 
ليـس هنـاك مـن حريـص عـىل مصلحة 
وسـالمة وعزة وكرامـة اليمنـي أكثر من 
اليمنـي وأن اليمنيني إخـوة ال يفرق بينهم 

إالَّ العدَوان السعودّي األمريكي! 

أطئ المطك صعارة 

يف حركـٍة لتصحيح املسـار، فاقت ُكـّل 
التوقعـات، وأربكت العالـم، ومثّلت رضبة 
حيدريـة قصمت ظهر العدوان، وأعادت له 
الكّرة يف بعثرت األوراق، وسقوط الرهانات 
املتعددة له، فمن قبيلة مراد التي توّجـهت 
نحو تصحح املسار يف خطوة جسدت عمق 
الحكمـة اليمانيـة، لتعلن والءهـا للقيادة 
الثورية وتنضم للجيش واللجان الشـعبيّة 
معلنة صدق توّجـهها ووفائها، إىل التحام 
قلوب القبائل والشخصيات اليمنية حولها 
مرحبة بها ومسـتقبلة إياها بعمق املحبة 
وبالغ الحفاوة، مطلقني عناَن األُخوة التي 
ُرحب فيها بقبيلة مراد كشـخٍص عائد من 
سـفر والجميع منتظٌر له، متلهف لرؤيته 
ومشـتاق الحتضانه، هكذا كان وسـيظل 

الرابـُط العميـُق بـني الفئـات االجتماعية 
للشعب اليمني. 

ومـن السـاحل الغربـي يبـزغ النـُرص 
برتتيب إلهي عظيم، انسحاٌب يُخلُِّف وراءه 
فشـالً ذريعاً، وتخبطـاً عـىل أرض امليدان 
إىل تشـتت وفقـدان الثقـة بـني محركـي 
العـدوان وداعميـه، َحيـُث ظهـر الجميع 
بوجه الحقيقة وارتفعت الكواليس بشكل 
تـام، وبـدأ الجميُع يخوُن اآلخـَر، وظهرت 
التسـاُؤالُت بارزًة وواضحة كشـفت عمق 
التالعب باألوراق والرغبة الحقيقة منهم يف 
إطالة أمد الحرب من قبل األطراف الدولية 
التـي توهم العالـم بأنها تدعو إىل السـالم 
وإنهـاء الحرب! لكـن أيامهم مـا لبثت أن 
وسياسـاتهم  وخططهم  أعمالهم  أظهرت 
يف حربهـم عىل اليمن، ولعل صورة األرسى 
الذين ُعذبوا ومثل بهم وتم سـحلُهم كفيلة 
بأن تكون دليالً آخر عىل اإلفالس والتخبط 

ومحاولة إشباع غريزة الغضب لديهم. 
بعد يوم تنكشـف األهداف وتظهر  يوماً 
جليـة كوضـح الشـمس، ومعها تسـقط 
اإلنسـانية  عمـالق  ويسـقط  الرهانـات 
الوهمي الذي ُصمـت آذان الناس به، ففي 
ُكـّل سـقوط مدٍو ألهدافهم يتجهون معه 
أكثر نحو األهـداف البرشية منتهكني لكل 
الحقـوق علها تشـفي صدورهم يف صمت 
دويل مخٍز تجاه ُكـّل تلك الجرائم اإلنسانية 
البشـعة، ومـا يثـري الحرية هـل يصدقون 
أنفسـهم بأننـا سـنثق بأيـة مبـادرة لهم 
أَو دعـوة إليقـاف حربهـم، وانتهاكاتهـم 
ا  قائمـة، لكن ما يجـب أن يؤمنـوا به حقٍّ
هو أن اليمـن لن يكتفَي بتغيري املعادلة بل 
سينشـئ ُكـلَّ يوم معادلًة أُخرى، والشعب 
الذي حاولـت أقوى دول العالـم إبادته ها 
هو يخلق من جديـد ويظهُر بمعدن صلب 

ال يمكن أن تؤثَِّر فيه أيُة قوة. 

بطصغج سطغ السططان 

الحريـة غايـة سـامية، يسـعى لها من 
ذاق مرارة االستعمار، ونال ويالت التسلط 
عليـه  تسـلط  بمـن  فكيـف  والوصايـة، 

االستعمار ألكثر من قرن من الزمن؟ 
 لقد رزح الجنوب اليمني تحت االحتالل 
الربيطانـي البغيض الذي ظـل جاثماً عىل 
صـدره 129 عاماً مارس خاللها التسـلط 
والتجـرب عـىل شـعب الجنوب، كمـا نهب 
ثرواتـه واسـتغل موقعه الجغـرايف الفريد 
وقسم الجنوب إىل سلطنات ليزرع الشقاق 

والتناحر بني أبنائه! 
لـم يتحمـل األحـرار املزيـد مـن التجرب 
والظلم والخبث فجمعوا شـتاتهم ووحدوا 
هدفهم وجعلوا طرد املحتّل وإخراجه ونيل 
الحريـة واالسـتقالل هو هدفهم األسـمى 
الذي سيبذلون؛ ِمن أجِله أغىل ما يملكون.. 

وهكذا فعلوا. 
اندلعـت رشارة الثورة مـن جبال ردفان 
لتقول للمحتّل الغاصب آن األوان فسـاعة 
«بيج بن» قد أعلنت عقاربها وقت عودتكم 
وميـدان (الطـرف األغـر) قد أُعـد ليكون 
مكان تجمعكم الـذي تندبون فيه قتالكم، 
وعربة امللكـة إليزابيت قـد جهزت لتخرج 
امللكـة بفسـتانها األسـود معزية شـعب 
اململكة التي ال تغيب عنها الشـمس بعد أن 
أفلت مـن اليمن، وانحرف خـط جرينتش 
االسـتقالل  خـط  األحـرار  لريسـم  عنهـا 
والتحّرر مرّددين بملء أفواههم وبلهجتهم 

الجميلة (بّرع يا اسـتعمار.. بّرع من أرض 
األحرار.. بّرع). 

لم يرق للمسـتعمرين الجدد وحلفائهم 
أن تظـل اليمـن مسـتقلة وتملـك ذاتيـة 
القـرار، فجنـدوا لهـم عمالء يدينـون لهم 
بالـوالء ويرضـون بالوصايـة والسـيطرة 
عـىل اليمن بشـكل غري معلـن فعملوا عىل 
اسـتغالل ميناء عـدن بعد ما قـام النظام 
السـابق بتأجريه لـرشكات أجنبية عملت 
عىل شـل الحركـة فيه وتغييـب دوره؛ ِمن 
أجِل أن تنتعش موانئ الخليج كميناء دبي 
فهم يعلمون أن ميناء دبي لن تكون له أية 

أهميّة بوجود ميناء عدن. 
بعـد أن قامت ثورة الـ 21 من سـبتمرب 
-التي أخذت عىل عاتقها تحريَر الوطن من 
براثن الوصاية والتبعية- َجنَّ جنوُن قادات 
الخليج وباألخص سـاداتهم من األمريكان 
ثرواتهـم  يحلبـون  الذيـن  والصهاينـة 
ومقدراتهم، فمعنى أن يدير األحرار شئون 
البـالد أن تتوقـف مصالحهم الشـيطانية 
وإنعـاش ميناء عدن سـيعني موت ميناء 
دبي وغريه، وإدارة الثروة النفطية يف مأرب 
وشبوة وحرضموت بحكمة وجدارة معناه 
أن اليمـن سـينهض وأن قراصنـة النفـط 
لن يسـتطيعوا التحكَم بالسـوق النفطية 
والضغـط عىل الـدول من خاللـه، فكان ال 
بد مـن خطة تجهـض مـرشوع التحرير، 
فقاموا بشـن حرب كونيـة تحالفت فيها 
جميـع قوى الـرش التي غايتها السـيطرة 
عىل العالـم واسـتغالل ثرواتـه، وأحكموا 

قبضتهـم عىل الجنـوب اليمنـي الذي تقع 
فيه املوانـئ والجزر الهامـة ومضيق باب 
املنـدب االسـرتاتيجي، كمـا سـيطروا عىل 
منابـع النفـط والغـاز يف مـأرب وشـبوة 
وحرضمـوت، ليدخلـوا الجنـوب ومناطق 
أُخرى يف معتقل اسـمه الرشعية وحقيقته 
فمعتقـالت  وإذالل،  واسـتعباد  اسـتعمار 
اإلمـارات التـي يـرشف عليهـا األمريكان 
والصهاينـة تنترش يف ُكـّل مـكان ومدينة 
عدن التي كانت تسمى بثغر اليمن الباسم، 
قد أصبح ثغرها عابساً وميناءها كجزيرة 
األشـباح إال من بعض حركة للسـفن التي 

تخدم املعتدين والطغاة! 
لقد جـاءت ذكرى االسـتقالل عن التاج 
التـاج  تحـت  الجنـوب  لتجـد  الربيطانـي 
السـعودّي واإلماراتي وعادت بريطانيا من 
جديد محاولة محو آثـار هزيمتها بعدوان 
مسترت يربز فيه اإلماراتيون والسعوديّون، 
وحقيقتُـه اسـتعماٌر أمريكـي صهيونـي 

بريطاني متعدد الجنسيات! 
وهنـا نقـول ألحـرار الجنوب مـا زالت 
جبال ردفان شامخة لتقفوا عليها وتعلنوا 
الثـورة والتحّرر، وما زالت سـاعة بيج بن 
تدق لتذكركـم بموعد عـودة الخائبني من 
جنودها، وما زالت امللكة إليزابيت تحتفظ 
بنفـس الفسـتان األسـود لتجـدد ذكـرى 
الخيبة والهزيمة، وما عليكم إالَّ أن تجددوا 
العهـد ملن حّقق الثورة واالسـتقالل املجيد 
وتسـريوا عىل دربهم لتحّققوا النرص املبني 

والعاقبة للمتقني. 

أطرغضا خـاظـسـُئ 
الـتروب 

ظعال سئثاهللا 

تصدر أمريكا كلمات ليس لها أي أََسـاس من 
الصحة تُعلق تلك املصطلحات عىل مباٍن فارغة، 
مكتوباً بخط عريض عىل مبانيها منظمة حقوق 
اإلنسـان، مجلـس األمن، َوهم أعداء لإلنسـانية 
أهدافهـم واحدة ولكل طريقة يف التفنن بسـلب 
حقـوق البـرش، هدر الدمـاء، قتـل البرش، نرش 

الفساد عىل نطاق واسع. 
رغم التقدم العسـكري الذي تتميز بها أمريكا 
إال أنهـا لـم تحّقـق مبتغاهـا القـذر، بـل إنهـا 
تتصـدر املراكز األوىل لتنال ألقـاب عديدة أمريكا 
أم اإلرهـاب، أمريـكا صانعـة الحـروب وقاتلـة 

الشعوب، أمريكا الشيطان األكرب. 
تسعى أمريكا إىل تمديد أمد الحرب عىل اليمن 
وتلعب عـىل األوراق وتثـري الفتن، َحيـُث أن لها 
أهدافـاً كثـريًة ال تعد وال تحىص وهي املسـتفيد 
بالدرجـة األوىل فـإذا توقفـت عجـالت الحـرب 
توقفت مصانعها النووية وتوقفت طائراتها عن 
التحليق يف السـماء وتكدست قنابلها العنقودية 

يف املخزان. 
هـذا هي أمريـكا تُقلم أظافرهـا لتظهر أمام 
الجمـع الغفري بأنها راعية السـالم، تدفع مبالغ 
باهظة الثمـن ملن يصنع لها أقنعة ومسـاحيق 
تخفـي عيـوب مالمحهـا وتُزيفهـا لتظهر عىل 
شاشـات التلفاز، تتلفظ بكلمات هزيلة هشـة 

وال تطبق إال َمـا هو ضدها يف الواقع. 

ععلغعود أطرغضا.. 
واظاخاراُت الععط 

بحائر المطري 

من ال تاريخ له ال اسـم له، هكـذا تحدث األقدمون، فـ 
النظام اإلماراتي يحاول جاهداً أن يجد له تاريخاً ولو عىل 
حساب شعوب عربية أصيلة ذات عراقة تاريخية طويلة، 
فوجود اإلرث التاريخي يف حضارات األقوام املعروفة هي 
دليل عىل وجود عراقتهـم يف صناعة التاريخ والرتبع عىل 

عرشه. 
فمثالً قادة اإلمـارات يحاولون أن يصنعوا لهم تاريخاً 
مزيفـاً عن طريق رسق ونهب تـراث الغري واإلرث القديم 
كرسقهـم اآلثـار التـي تتعدى مئـات السـنني يف اليمن، 
ورسقهـم بعـض األشـجار والنباتـات من جـزر اليمن 

كشجرة دم األخوين. 
وآخـر ما قام به قادات هـذه الدولة هو إنتاجهم لفيلم 
هوليـوودي من خيالهم الوسـيع واملتعب من الحرب عىل 
اليمـن والخايل من أية حقيقة سـوى أنهم رسقوا الكمني 
الـذي صنعه أبطال الجيش اليمني، فصاحب التاريخ هو 
من يصنعه اآلن، ويف بالده؛ ليلقن هؤالء اإلماراتيني درساً 
لن ينسـوه، بل إنهم صاروا قتىل، والبعض اآلخر كان يفر 

مذعوراً خوفاً من أن يموت عىل يد الجيش اليمني. 
مهما حاولوا طمـس الحقائق عرب قنواتهم وإعالناتهم 
واسـتدعاء أضخـم العاملـني يف هوليـوود ليخرجوا لهم 
الفيلم ويمنتجونه، فلن يسـتطيعوا طمَس الحقائق وهو 
أن الكمـني كان يمنيـاً بامتيَـاز، وقد حصـل ضد جنود 

االحتالل اإلماراتي ومن معهم.
كان األحرى بهم رصف ماليني الدوالرات هذه عىل يشء 
يسـتحق، وليس إلنتاج فيلم يظهرون فيه وهم هاربون.. 

حقاً رشُّ البلية ما يُضِحك. 
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سظثطا تاضحش التصائص تادح المصاخث

طاذا لع؟!

لثيَّ طا غضفغ فجارغح لثيَّ طا غضفغ فجارغح 

د. حسفض سطغ سمغر 

الحقائُق هي تلك املسـلَّمات التي ال يختلُف عليها اثنان، 

وتبقى الحقيقة مسـلَّماً بها إىل أن تتضح مقاصُدها، فإن 

كان القصـد منها هـو الغاية التي انطلقـت منها وألجلها 

هـذه الحقيقة وإال َفـإنَّ الحقائـَق تناقض املقاصد منها، 

وحـريٌّ بنا أن نعـرف املدى الذي تكشـفت فيـه الحقائُق 

وتعـّرت مقاصدهـا يف واقعنـا حتى ال نكـوَن ضحايا تلك 

ــة.  الشعارات التي ينجرُّ خلَفها الكثريُ من شباب األُمَّ

وصدق قائد املسرية رضوان الله عليه عندما قال (إننا يف 

زمِن كشـف الحقائق)، فقد تكشفت الكثريُ من الحقائق، 

وتجلت مقاصُدها بشـكل سـافر خالَل العدوان والحصار 

عـىل اليمن وعرف الكثري مـن أبناء أمتنا العربية واإلسـالمية الكثري من 

الحقائق التي لم تكن لتظهر لوال هذا العدوان، تبينت مقاصد الحرب عىل 

اليمن لدى الكثري من اليمنيني عندما يسـأُل اليمني نفسـه عن املربّر من 

تواجد قوات أجنبية يف جزيرة سقطرى أَو محافظة املهرة أَو يف كثري من 

املناطق البعيدة أصالً عن الرصاع.

تتجىل املقاصد أَيْـضاً عندما يسـأل اإلنسـان نفَسـه عن مربّر تواجد 

القوات اإلماراتية وكذلك السـعوديّة يف مطـارات وموانئ اليمن، يتعجب 

أكثر أي يمني من تواجد وسـيطرة اإلمـارات عىل ميناء بلحاف والتحكم 

بالنفـط والغاز والثـروات اليمنية، الحقيقة تقـول إن هذا التحالف جاء 
ليستعيَد ما يسمونها «الرشعيَة»، فقد كشفت دوُل العدوان عن نواياها 
فاتضحت مقاصُدها الحقيقية التي انطلقت عىل أََساسها 
مربّرات العـدوان والحصار عىل اليمن، ولـم يتبقَّ ما يربّر 
للمرتِزقة وقوفهم مع العدوان عىل بلدهم غري مصالح من 
زجوا بهم كمرتِزقة؛ ِمن أجِل تضخم أرصدتهم يف الخارج، 
وخدمـة من يتواجدون يف فنادق دول العدوان، فمتى يعي 
شـبابُنا حجَم املؤامرة عليهم وعىل وطنهم، متى يصحون 
من سباتهم ليعرفوا مدى االستهانة بهم ومدى االستهتار 
بدمائهم من قبل مرتِزقـة الفنادق البعيدين عن املواجهة 

كما بعدهم عن الوطنية. 
فضَح أَيْـضاً العدوان عىل اليمن كثرياً من املقاصد ليس 
عىل املسـتوى املحيل واإلقليمي فحسب، إنما عىل املستوى 
األممـي، فأصبحت منظماُت األمم املتحدة أحَد األذرع يف رشعنة العدوان 
عـىل اليمن وسـكوت منظماتها اإلنسـانية والحقوقية عـن ُكـّل جرائم 

الحرب والحصار التي تُرتَكب بحق الشعب اليمني.
لـم يعد للجانب الحقوقي الحق أن يتكلم عن الحقوق، لم يعد للجانب 
اإلنسـاني الحق أن يتكلم عن اإلنسـانية، أصبحت الحرب والحصار عىل 
اليمـن املحـكَّ الحقيقي لكل املنظمات التي تتشـدق باإلنسـانية، أصبح 
العدوان والحصـار عىل اليمن االختباَر الحقيقي الذي رسـب فيه العالُم 

برمته بالرغم من سهولة الحل لهذا االختبار.

شعث حاضر أبع راس 

لقد بـات جليٍّا ومعروفـاً يف مجتمعنا اليمني وبعد 
مرور سبع سـنوات من العدوان األمريكي السعودّي 
عىل شعبنا ووطننا من أن قوى العدوان وعرب وسائل 
إعالمهـا وأبواقهـا املأجورة كانـوا دائمـاً يختلقون 
الكذبـة ثـم يروَّجـون لهـا َوإذَا مـا جـاءت فضيحة 

كذبتهم (دعّمموا) من بعدها وكأن شيئاً لم يكْن!
حتـى أني أصبحُت أتسـاءُل: أي نـوع من العقول 
يحمـل أتبـاع هـؤالء الكاذبـني، وماذا لو سـمح الله 
واكتشـفت أنا كذبـة واحده فقط يف وسـائل إعالمنا 
مثـالً يف «قنـاة املسـرية» أَو «صحيفـة املسـرية» أَو 

حتى من أحد القيادة السياسـية أَو الثورية اإلعالمية 
أَو األمنيـة... إلـخ، أَو مـن أحد الناشـطني والثقافيـني أَو الكتاب 
واإلعالميني املنتمني للمسـرية القرآنية، أقسم من أن كذبة واحده 
فقط اكتشفها تكفي ألفقد ثقتي بإعالمنا وقيادتنا وتكفي ألن ال 

أصدقها من بعد ذلك أبداً؟! 
وليس هذا فقط بل سوف أندم عىل ُكـّل ما مىض من تأييد لهذا 
املرشوع وسوف أبكي دماً عىل ُكـّل كلمة قلتها وكل 

طلقة رصاص أطلقتها يف سبيل هذا املرشوع. 
كذبـة واحـده تكفي ألن أسـتفيَق عـىل إثرها من 
سـباتي، فبالله عليك أخـي املغرر به، مـن بعد ُكـّل 
وسـائل  يف  اإلعالميـة  والفضائـح  األكاذيـب  هـذه 
إعالمكم املرئية واملسـموعة واملقروءة منذ بداية هذا 
العدوان أال تجعلك تستفيق من سباتك أَو تجعلك عىل 
األقل تتسـاءل عن أنه من سيكذب عليك مرة سوف 

يكذب ألف مرة. 
أال تجعلك تتساءل عما لو كان هؤالء الذين تتبعهم 
عىل طريق الحق فعالً، فمـا حاجتهم للكذب والدجل 

وتزييف الحقائق يف وسائل إعالمهم؟!
حّكـم عقَلك أخـي واجلس مـع نفسـك قليًال وأجـب عن هذه 

التساؤالت، وال تلجم فَمك. 

زغاد السالمغ 

َمن يدري ما الذي خّلفه بنا العدواُن من أول يوم أَو مدة 
أربعـني يوماً يتضخم ذلـك األلم َحــدَّ انتفـاء الذات وحد 
النسـيان َحــدَّ انغالق األفق يف التأمل إال من التساؤل ملاذا 

وكيف االنتقام؟!. 
هنالك الكثـري، كما أنهم أُصيبوا بانسـالخ عن حياتهم 

الذين أعدوها واستعدوا المتهارها. 
لقد أصبـُت بهزيمة وجودية وتالشـت ُكـّل طموحاتي 
من فكر إبداعي متقدم يسـعى عىل تطوير الصورة الفنية 
يف كتابتـه كحلم مرشوع بذلت سـنوات من حياتي طويلة 
كنت خالياً من سوى حياة الشعر والفكر، لغة أُخرى ترقى 

لتبقى. 
مـاذا خّلفه بنا العدوان لم أعد أدرك سـوى الحـرب وبانتمائي لوطن 

أثبت أنه ميلء بالعدميني الذين ارتضوا وهيأوا النتهاك سيادة وطنهم. 
سـبع سـنوات وكل ما نملكه هو هل سـننترص كيمنيـني لنا حريتنا 
ومصرينـا!.. هل مـن املمكن أن نقدم ما يليق بهذا الوطن هل نسـتطيع 
مع الصدام مختلف األسـاليب، هل سـنثبت وجودنا لـه كإخالص طفل 

ينتظر من أبيه أن يعينه عىل طاعته!. 
حاولت تقديم ما أستطيع تقديمه أمام هذا العدوان اللعني الذي كرس 

روحنا اإلبداعية لنستبدلها بروح األنفة والحرب والهالك. 
سـبع سـنوات لن يعيها أحد، خـرست أغلَب أصدقائي ممـن كنا معاً 
يجمعنـا الشـعر والفكـرة باختـالف التوّجـهـات السياسـية؛ ألَنَّا كنا 
نعتـرب اإلبـداع واألدب فـوق ُكـّل األيديولوجيـات وفوق ُكـّل املسـميات 

والتوّجـهات، فماذا كان بعد سبع سنوات؟!. 

ألم أمر حني تكتشف أنك وحدك، لقد خذلك أفقك الثوري واملقاوم قبل 
أن يخذلك أصدقاؤك الذين اختلفت معهم؛ بَسـبِب إثبات وجود إنسـاني 

لكل من وقف ضد العدوان. 
سـبع سـنوات انكـرست الرغبـة يف اإلبـداع والتجاوز 
وإكمـال مرشوعك الفكري الذي خطيتـه بدم عينك وماء 
ذهنك مع الظروف الصعبة التي واكبت رحلتك يف الكتابة، 
ربما بعد سبع سنوات أشعر ببعض التعايف يف الكتابة إنما 
أشـعر بأني وحدي لن أجد أصدقاء الحرف جوارَي يمدون 
أيدي اسـتماعهم وتفاعلهم الواعي مـع الكلمة بعد هذه 
القطيعـة التـي قمت بهـا، ال يدرك االنتهازيـون مقصود 
حرفك سـوى مـا يجيـدون من االسـتحواذ عـىل األفكار 
وتقديمه بشـكل بشـع َوتوزيع االتّهامـات ورصف الدين 
والوطنيـة واإلخـالص للـه والوطن بحسـب أهوائهم فال 
تسـلم من القذع وال تـدري أن الذي خلفك لـم يكن يدفعك 

لألمام بل يتتبع ظلك وأثرك ويحوره ويجرّيه بكل أنانية. 
قلت أشـعر يا قصيدتـي بالتعايف من ألـم العدوان وعاطفـة االندفاع 
وأشكر بحق إعالمنا الوطني الذي بَسبِب تجاهله حتى تصاب بامللل نعم 
بامللـل بعد حوايل قرابة أكثر من خمسـمئة موضوع يف مواجهة العدوان 
توزعت بني الشـعر والنقـد والكتابات والتحليـل وأوراق العمل التفافية 

والقانونية. 
لهذا يل القول إن النهج الثقايف الذي قدمته يربّر يل االسرتاحة وااللتفات 
ألوالدي ومرشوعي بعد سبع سنوات من الجوع والظمأ واإلنهاك دون أن 
نشـكو أَو نتعلل.. أوجاع كثرية وإحباط متكاثر وإهمال مثبط سـتكون 
مرشوعـاً إبداعيـاً سـنرويها ونعري هـذا الواقع اللعني، لـدي ما يكفي 

ألسرتيح.. وشكراً يا وطن. 

أغصَر الفاظئ شصاطاه
خفاء السططان 

بدا كفارٍس للعرب يتغنـى بِه الكثري، فتارًة تراه 
يف خطاباتـه يُمدُّ املجاهدين يف فلسـطني بالجيش 
العرمرم، وتارًة أُخرى يفتح الحدوَد للجهاد، وتارًة 
يغلُق بـاب املندب أمام املالحة «اإلرسائيلية»، هكذا 
ظهـر بأقنعتِه الكثـرية حتى قامت ثورة الشـباب 
عليه والذي خـرج منها بحصانـة تحميه وتحمي 
أرسته وتحافـظ عىل أموالهم التـي نُهبت من هذا 
الشعب املظلوم، حصانة تحميه من الوقوف ماثالً 
أمام املظلومني يف صعدة والذي شـن عليهم سـّت 
حروب، بل إن هذِه الحصانة حّصنته من مسـاءلة 
أُمٍّ ثـكىل وأيتام ُقِهروا بعد سـّت حروب ظاملة عىل 
محافظة صعـدة، بعد تجهيل لهذا الشـعب لثالثة 
عقـود ونهـب ثرواتهم ونهب أمـوال املانحني الذي 
كان يسـتجدي الحـكام الطغـاة ليعطـوه فتـات 
موائدهم باسـم هذا الشـعب؛ وبذريعـة أن اليمن 
يُعاني الفقر والجـوع والجهل، والتي لم تكن ُكـّل 
هذِه األشـياء إال ناتـج طبيعي ملا اقرتفتـه أيديهم 

بحق هذا الشعب. 
بعد عودتِه من السعوديّة والتي قصدها للعالج، 
َحـــدَّ زعمهـم، ظهـر يف اإلعالم بمظهر اإلنسـان 
الديمقراطي الذي يُسـلم السلطة سلمياً، ُمتناسياً 
ما أقدمـت عليه يداه يف جمعـة الكرامة وأخواتها، 
يُسلم السـلطة أليادي لم تكن آمنة بل كانت ظاملة 
ومدنسـة بالدماء، سـلطة قدمت البـالد عىل طبق 
من ذهـب للوصاية بينمـا كانوا هم مـن يهتفون 
لن تـرى الدنيا عىل أريض وصيٍّا، سـلمها املارقون 
أللِف ويص وألِف ناهب وألِف محتّل، تنطلق الحرب 
املعلنة من واشـنطن راعية الدمـار والقتل لريتدي 
املدعو عفاش ثوب الحمل والراعي الرسمي للدفاع 
عن الوطن ضـد العدوان كيف ال وهو الراقص عىل 

رؤوس الثعابني! 
يتَحـّرك رساً لتفكيك وحـدة املجاهدين كما هو 
حـال املنافقني يف ُكــّل مراحل التاريخ، يسـتدعي 
الصادقني إليه ممن انطلقوا يف سـبيل الله محاوالً 
تثبيطهـم وإيقافهـم عـن الجهـاد بأسـاليب من 
الرتغيب والرتهيـب، ما كاَن انضمامـه وأمثاله يف 
االتّجاه املعادي واملعاكس للعدوان إال كذباً وتصدية 
عن سـبيل الله؛ لذلك ما استطاع أن يقف َكثرياً وأن 
يصمد يف هذا االتّجاه فتَحّرك ليُعلن إعالنه اإلجرامي 
ففي الثاني من ديسـمرب يُعلن وقوفُه إىل جانب ما 
أسماه التحالف وأنه عىل استعداد أن يفتح صفحة 
جديدة مع عدوان قتل وظلم واسـتباح أرضاً طاملا 
كذب وهتف بأنه سـيحميها، عدوان لم يراِع امرأًة 
طاملا أظهر نفَسـه «يُراعي حقـوق املرأة والطفل» 
لـم يُراِع حتى أطفـاالً يف بطـون أُمهاتهم، هذا هو 
العدوان الذي حاَرص شـعباً بأكملـه ليأتي ويفتح 
صفحـة جديدة معهـم، حينها تَحـّرك األحرار من 
ُكــّل مـكان ليُحافظـوا عىل صربهـم وصمودهم 
عىل تضحياتهم، تَحّرك يومها والد ووالدة الشـهيد 
ليقولـوا له وألمثاله، ال لسـت علينا كفيـالً فنحُن 
ي جيالً بعد جيل، تُـوأد الفتنة  سـنصمد وسـنُضحِّ
التي أشـعلها املدعو «عفاش» يف يومني فقط بينما 
أرادوا لهـا أن تتحـوَل القتتال داخـيل وحرب أهلية 
تُحـرق األخرض واليابس، انتهـت الفتنة يف آية من 
آياِت الله، يُحافظ فيها السيُد القائد -حفظه الله- 
عىل أرواح املاليني من الساكنني يف العاصمة صنعاء 
باحتـواء حكيم للفتنة حتى أخمـدت يف الرابع من 
ديسـمرب بهـالِك ُمشـعل الفتنة «عفـاش» تم وأد 
الفتنـة وتـم املحافظة عـىل التضحيـات العظيمة 
والتي كان مسـتعداً أن يضعها تحـت قدمه ليعود 
لكريس الرئاسـة، تـم إطفاء نار سـعريها وأحرق 
فتيلهـا لتحرتق بهـا بيـوت الجميع، ُقتـل الجبار 
العنيـد كمـا ُقتـل فرعون ومـن قبلِه مـن الطغاة 

واملجرمني. 
دروٌس يجُب أن يعيَهـا ُكـلُّ من يريد أن يتالعب 
بصرب هذا الشـعب وتضحيته وصموده فلن يكون 
مصريه سـوى الخرسان املبـني والهالك لكل خائن 

وعميل ما زال يجرب حظه مع هذا الشعب. 
 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
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افطرغضان.. إَذا دخطعا صرغًئ أشسثوعا:ــ
أّكـــد الشـهيد القائد -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- 
وهو يتحـدث عن أمريـكا بأنهـم مخادعون، 
يخدعون الشـعوب بأنهم يريـدون لها الخري، 
كـذب  هـذا  وكل  والحريـة،  والديمقراطيـة، 
وافـرتاء.. فهـم كما قال الله فيهـم: [يهلكون 
الحـرث والنسـل] ومـا حـدث يف أفغانسـتان 
خـري دليـل، َحيْـُث قـال: [الحظوا كيـف كان 
دخولهم إىل أفغانسـتان، دخلوا إىل أفغانستان 
وأوهمـوا األفغانيني أنهم يريـدون أن يضعوا، 
وعرصيـة،  حديثـة  حكومـة  يصنعـوا  أن  أو 
وتسـتقر يف ظلها أوضاع البالد.. وبالتأكيد لن 
يدعـو البالد تسـتقر، بدأ الخالف، بـدأ الحرب 
بـني الفصائـل، وسـمعنا أن تلـك الحكومة ال 
تسـتطيع أن تحكم أكثر من داخـل (كابول)، 
ال يتجـاوز نفوذها إىل خـارج مدينة [كابول]، 
ومـا يزال األعداد من الجنود من إسـبانيا ومن 
مناطـَق أُْخـَرى يتوافدون إىل أفغانسـتان من 
أجـل أن يحافظـوا عىل السـالم، وأن يحافظوا 
عىل اسـتقرار املنطقة، هكذا يقولون! يعملون 
قالقـل دائماً لتـربّر لهم تواجدهـم، تواجدهم 
بصورة مسـتمرة.. إذَا دخلـوا اليمن وكما قال 
اللـه: {إِنَّ اْلُملُـوَك إِذَا َدَخلُـوا َقْريًَة أَْفَسـُدوَها 
َوَجَعلُوا أَِعزََّة أَْهِلَها أَِذلًَّة}(النمل: من اآلية34).. 
ال تدخـل الـرشكات األمريكية بلـداً إال وتنهب 
ثرواته، إال وتستذل أهله، ال يدخل األمريكيون 
بلـداً إال ويسـتذلون أهله. لكن بأيـة طريقة؟ 
عـن طريق الخـداع لحكوماتهم ولشـعوبهم، 
برسعـة،  ونصدقهـا  يصنعونهـا،  تربيـرات 
ونوصلها إىل بعضنا بعض، نوصلها بشكل من 
يريـد أن يقبل منه اآلخر ما يقـول، أي نحاول 
أن نقنع اآلخرين بهذا املربّر، هذا ما يحصل [يا 
خبري قالوا ما يشـتوا إال كذا كذا وانت مالك ما 

تفهم!]. 

لغــج عظاك أي (طــّربر) لاعاجث أطرغضا 
يف بقدظا:ــ

وحاَجَج -َسَالُم اللِه َعَليِْه- ُكــلَّ من ينطلق 
مـربّراً ألمريـكا تواجدهـا يف بالدنـا أن األصل 
هـو أنـه (ال مـربّر لتواجدهم)، فـكل الحجج 
والرتاهـات التـي تـربّر دخولهـم البـالد كلها 
فاسـدة، فكل فرع مبني عىل أصل فاسـٍد فهو 
فاسـٌد، َحيُْث قـال: [تتحرك أنـت لتقنع اآلخر 
بالتربيـر! لكن مـن َحيُْث املبدأ ليـس هناك أي 
مربّر لوجودهـم، أليس هذا هـو األصل؟ فكل 
املـربّرات هـي فرع عىل أصـل فاسـد، إذَا كان 
يف الواقـع ليـس هنـاك أي مـربّر لوجودهـم، 

فأي مـربّر ألي عمل يعملونـه، أو يصطنعونه 
لوجودهم فهو فرع عىل أصل فاسد، نحن عىل 
يقني منه. ومن هو اليمني؟. من اليمنيني، أي 
مواطـن يرى أو يعتقد أنه من املمكن أن يكون 
هنـاك مـربّر لتواجـد األمريكيني؟. هـل نحن 
شعب صغري كالبحرين مثالً؟ أم أن اليمن نحو 
سـتة عـرش مليوناً. وليس اليمـن يف حرب مع 
دولة أُْخَرى فيأتي األمريكيون ليساعدونا بناًء 
عىل اتفاقيات بني الدولتني. إذاً جاءوا ليستذلوا 
اليمنيـني، جـاءوا ليرضبـوا اليمنيـني، جاءوا 
ليقولوا: [هذا إرهابي، وهذه املدرسة إرهابية، 
وهذا املسـجد إرهابي، وهذا الشخص إرهابي، 
وتلك املنارة إرهابية، وتلـك العجوز إرهابية]. 

وهكذا.. ال تتوقف كلمة [إرهاب]. 

الـصاسثة.. خظاسئ أطرغضغئ باطاغاز:ــ 
وتطرق -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- للكذبة العاملية 
التي ضحكت بها أمريـكا عىل العالم، أال وهي 
(محاربة اإلرهاب)!! فأمريكا هي أم اإلرهاب، 
الحتـالل  كأداة  القاعـدة  صنعـت  مـن  هـي 
الشـعوب، َحيُْث قـال: [الحظوا، كيـف الخداع 
واضـح، القاعـدة - التـي يسـمونها القاعدة 
- تنظيـم أسـامة بـن الدن، ألسـت اآلن - من 
خـالل ما تسـمع - يصـورون لـك أن القاعدة 
هذه انترشت من أفغانسـتان، وأصبحت تصل 
إىل ُكــّل منطقـة، قالوا: [إيران فيها ناس من 
القاعدة، والصومال قـد فيها ناس من تنظيم 
القاعـدة، واليمن احتمـال أن قد فيه ناس من 
تنظيم القاعدة، والسـعودية قد فيها ناس من 
تنظيـم القاعدة، وهكذا..]. مـن أين يمكن أن 
يصل هؤالء؟ أليـس األمريكيون مهيمنني عىل 
أفغانسـتان؟ وعن أية طريـق يمكن لهؤالء أن 
يصلـوا إىل اليمـن، أو يصلوا إىل السـعودية، أو 
إىل أيـة مناطق أُْخَرى؟ دون علم األمريكيني؟.. 
هـذا كمـا يقـال: [قميـص عثمـان] [أنتم يف 
قريتكـم واحد مـن القاعـدة، تربـى يف بيتكم 
واحد مـن تنظيـم القاعدة] وهكـذا فيصلون 
بتنظيـم القاعدة هذا إىل ُكــّل منطقة. وقالوا: 
[إيران فيه تسعة عرش شخصاً هم من تنظيم 
القاعـدة. إذاً إيران تدعـم اإلرهاب]، قد يكونوا 
هم يعملـون عىل ترحيل أشـخاص وتمويلهم 
ليسـافروا إىل أي منطقـة ليصنعوا مـربّراً من 
خالل وجودهم فيهـا، [أن هناك يف بالدكم من 
تنظيم القاعدة، إذاً أنتم إرهابيون] عىل قاعدة 
ُه ِمنُْهْم}(املائدة: من  {َوَمـْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنـَّ
اآليـة51) فمـا دام يف بـالدك واحد مـن تنظيم 

القاعدة فإذاً كلكم إرهابيون].. 

الثــثاع  ظحــر  يف  اإلســقم..  دوُر 
افطرغضغ:ــ

وأشـار -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- أن اإلعالم يلعب 
دوراً مهمـاً يف نـرش هذا الخـداع، أي: محاربة 
أمريكا لإلرهاب، َحيُْث قـال: [أليس هذا خداع 
تتناولـه أَيْضـاً وسـائل اإلعـالم، الصحفيون، 
اإلخباريون، محطات التلفزيون التي تتسـابق 
وتتسـارع إىل أي خـرب دون أن تفكـر يف أنه قد 
يكـون خدعـة هي تعمـل عىل نـرشه. األخبار 
قضيـة مهمـة، الله أمـر املسـلمني أن يكونوا 
أخبارهـم،  نقـل  ويف  أخبارهـم،  يف  حكيمـني 
ووبّخهم واعتربها خصلة سـيئة فيهم: {َوإِذَا 
َجاَءُهـْم أَْمٌر ِمَن اْألَْمـِن أَِو اْلَخـْوِف أَذَاُعوا ِبِه}

(النسـاء: من اآليـة83) أذاعوا، أخبـار، [قالوا 
يشـتوا، قالـوا.. قالوا قد هم كـذا.. وقالوا.. إىل 
آخره]. {َوَلـْو َردُّوُه إَِىل الرَُّسـوِل َوإَِىل أُوِيل اْألَْمِر 
ِمنُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن يَْستَنِْبُطونَُه ِمنُْهْم}(النساء: 

من اآلية83). 

الســضعُت يف طعاجعــئ أطرغــضا.. لغج 
طظ ذعإ:ــ

وانتقد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- قول البعض: بأنه 
من الحكمة الصمت والسكوت إزاء ما تقوم به 
أمريكا، ورؤيتهم لهذا بأنه (الحكمة)!! وأّكــد 
عىل أن الواجب هـو االتحاد واملقاومة للتواجد 
األمريكـي، بشـتى الطرق، منها رفع الشـعار 
يف وجههـا، َحيْـُث قـال: [إذاً يجـب أن يكـون 
للمواطنني موقف باعتبارهم مسلمني، وأولئك 
يهـود ونصـارى دخلـوا بالدهـم، وأن يكـون 
للعلماء موقـف، وأن يكون للدولة موقف، وأن 
يكـون للجميع موقـف، هو ما يمليـه عليهم 
دينهـم ووطنيتهم. وأولئك الذين يقولون: ماذا 
يعنـي أن ترفعوا هذا الشـعار.. قـل: إذاً وصل 
األمريكيـون، إذاً أرنا ماذا تعمـل أنت؟ ألم يأن 
لـك أن ترفـع هذا الشـعار؟ وإذا كنت سـتلزم 
الحكمـة التي تراها أنت السـكوت، السـكوت 
الذي هـو من ذهـب! فمتى سـيتكلم الناس؟ 
ومتى سيرصخ الناس؟ ومتى سيقف الناس؟. 
هل بعد أن يستذلوهم، وأن يرضب الله عليهم 
أيضـاً من عنـده الذلة واملسـكنة؟ حينها يرى 
ُكـــّل يمنـي ما يؤملـه وال يسـتطيع أن يقول 
شـيئاً].. وأضاف أيضا: [وعـىل الرغم من هذا 
تجـد أن أولئك الذين هم قد يكونون يف واقعهم 
جبنـاء لكنهـم يصبغـون جبنهـم بالحكمـة 
سـيكونون هم من يقول للناس: [اسـكتوا، ال 

تَُكلِّفـوا علينا] وعندما نقـول: هم اآلن وصلوا 
اليمن يقول لك أيضاً: [ألنهم يف اليمن اسـكت، 
أمـا اآلن فقد هـو خطر من صدق اسـكـت]، 
سـيصنع املربّر، كما يقولـون يف املثل العربي: 
[ال تَْعـَدم الَخْرقـاء عّلـة] يسـتطيع أن يطّلع 
ِعّلة، يستطيع أن يطلع عذر: [نحن نقول لكم 
اسكتوا وهم مازالوا هناك أما اآلن فقدهم هنا 
اسكت وإال بايرضبوك من عندك.. إذاً اسكت]. 

جــآال وجغــه: إَذا جــضاظا عــض عــط 
جاضاعن؟؟

ووجـه -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- سـؤاال قويا ملن 
يقول بأن الشـعار والتحذير من خطر أمريكا 
ســـ(يَُكّلف عليهـم)، َحيُْث سـأل: [طيب إذَا 
سـكتنا - وهذه الكلمة التي أقولها دائماً - إذَا 
سكتنا هل هم سـاكتون؟ هل هم نائمون؟ أم 
أن سكوتنا سـيهيئ الساحة لهم أن يعملوا ما 
يريدون؟. أم أن سـكوتنا يعني أن يطمئنوا من 
جانبنـا أننا أصبحنا ال نشـكل عليهم أي يشء 
يزعجهـم ويقلقهـم.. إذاً فهم سـيحرتموننا؟ 
أم مـاذا سـيعملون؟ هـل سـيحرتموننا؛ ألَنَّنا 
سكتنا؟ هل عدوك يحرتمك إذَا ما سكت؟ أبداً]. 

الرد سطى طظ غثسع لطسضعت 
ورد -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- عـىل مـن يدعـو 
للسكوت، والتجاهل لخطر أمريكا، وتواجدها 
يف بالدنا، رد عليهم ردا مفحما، َحيُْث قال: [إذاً 
نقول ألولئك الذين يقولون، أو سـيقولون كما 
قالوا، وكما قالوا يف املايض: اسكتوا. أو ال مربّر 
لهذا، أو ملاذا تتفاعلون هكذا؟ نقول: أنتم بّرروا 
لنا سـكوتكم من أي منطلـق هو؟ هل أنه عىل 
أسـاٍس من كتاب الله سـبحانه وتعاىل؟ فأنتم 
تخاطبوننـا باسـم الُقــــْرآن؟ أن الُقـــْرآن 
فهمتم منه هو أن نسكت؟ فهاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقني. أم أنكم تريدون أن نسكت؛ ألَنَّ 
السكوت سيكون فيه سـالمتنا أمام أعدائنا؟. 
إذاً سنسـكت ولكن أنتم انطلقـوا وأخرجوهم 
من اليمن، جربوا أنفسـكم، جربوا السـكوت، 
جربـوا الحكمة. هل تسـتطيعون بسـكوتكم 
أن تعملـوا عـىل إخراجهم من اليمـن؟. ال. إذاً 
فعندما تقولون لنا: أن نسكت، نحن ال نرى أي 
مربّر للسـكوت أبداً إال قولكـم بأننا قد نثريهم 
علينـا. هم أساسـاً مسـتثارون مـن يوم هم 
أطفـال يف مدنهم وقراهـم، ثقافتهم، تربيتهم 
كلها قائمة ضدنا نحن املسـلمني، ضد العرب، 
فهو من أصله بثقافته، برتبيته، هو مسـتثار 

ضدك ال يحتاج إىل أن أستثريه من جديد]. 

أطرغضا الـحـغطـاُن افضرب؛ فن تخرشاِتعا 
عغ تخرشاُت الحغطان تماطًا
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أطلق جنـوُد االحتـالل الصهيوني الرصاَص 
من مسـافة صفر عىل شاب فلسـطيني، ُقْرَب 
«َدوَّار امُلـرصارة»، بمنطقـة بـاب العامـود، يف 
مدينة القدس املحتّلة، مما أَدَّى إىل استشهاده. 
ذ عمليَة  وادَّعت قواُت االحتالل أن الشـابَّ نفَّ

طعن ضد مستوطن أُصيب بجروح خطرية. 
وقالـت مصادُر محليٌة: إن «قـواِت االحتالل 
اعتـدت عـىل املواطنـني املتواجديـن يف محيط 
املنطقـة، وأطلقـت باتّجاههـم قنابـل الغـاز 
املسـيل للدموع، عقب إطالق النار عىل الشاب، 

الذي ما زال مجهوَل الُهــِويَّة». 
املـايض  نوفمـرب  شـهُر  شـهد  السـياق،  يف 
تصعيًدا يف عمليات مقاومة االحتالل يف الضفة 
الغربيـة ومدينـة القدس املحتّلتني، مـا أَدَّى إىل 
استشـهاد 4 فلسـطينيني، ومقتل «إرسائييل» 

وإصابة (27) آخرين بجراح مختلفة. 
املقاومـة  حركـة  اعتـربت  جهتهـا،  مـن 
اإلسـالمية حمـاس، العمليـَة بأنهـا « بطولـة 
جديدة يسّطرها الشباب الفلسطيني اليوم عرب 

عملية فدائية يف القدس املحتّلة». 
وأّكـدت حماس: «هذه معركٌة مفتوحٌة مع 
االحتالل لن تتوقف إال بتحقيق أهداف شـعبنا 
بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسـطينية 

وعاصمتها القدس». 
إىل ذلك، شيّع الفلسـطينيون، أمس السبت، 
ُجثمانَـي شـهيدين كانـت قـوات االحتالل قد 

سـّلمتهما إىل الطواقـم الطبيـة يف رام اللـه يف 
الضفة الغربية املحتّلة. 

الشهيد األول هو الفتى محمد ضامر حريز، 
الـذي سـلَّمت سـلطات االحتـالل جثمانـه إىل 
الطواقم الطبية عىل حاجز نعلني غرب رام الله، 
وكان الفتى حريز قد استشهد متأثراً بإصابته 
قرب مدخل دير أبو مشـعل يف أغسُطس العام 
املـايض، خالل التصـّدي لقـوات االحتالل التي 
منعـت الطواقـم الطبيـة مـن الوصـول إليـه 

واحتجزت ُجثمانه. 
أما الشهيد اآلخر الذي شيّعه الفلسطينيون، 
أمس، هـو الطفُل محمد ضامـر حمدان مطر 

البالُغ (16 عاماً) وهو من قرية دير أبو مشعل 
شمال غرب رام الله. 

راً بإصابته  واستُشـهد الطفـل مطـر متأثـِّ
برصاص االحتـالل عىل أرايض قريتـه دير أبو 
مشـعل شـمال غرب رام الله، يف 20 أغسُطس 
2020م، حينما كان برفقة طفَلني آخَرين ُقرَب 
شـارٍع التفايفٍّ اسـتيطانيٍّ مجـاوٍر لقرية دير 
أبو مشـعل ومقاٍم عىل أراضيها، َحيُث أُصيبوا 
جميعـاً واعتُقـل محمـد مصابـاً، وأعلـن عن 
استشـهاده بعد سـاعاٍت، فيما نقل املصابان 
اآلخـران إىل أحد مستشـفيات رام اللـه لتلّقي 

العالج. 

 : طاابسات

املسـتقيل،  اللبنانـي  اإلعـالم  وزيـُر  قـال 
جورج قرداحـي، بأنه «مرتـاٌح لخطوة تقديم 
استقالته»، مردفاً أن «عبَء وزارة اإلعالم كان 
َكبرياً عـىل كاهِله»، وُمضيفاً أنه «بات اآلن حراً 
ومتحّرراً من الضغوطات، سواٌء أكانت نفسيًة 
أَو حتـى ضغوط من طالبوه باالسـتقالة وكذا 

ضغوط من طالبوه بعدم االستقالة». 
اسـتقال جورج فرداحي مـن منصب وزير 
للوطـن  اإلعـالم يف الحكومـة ليصبـح وزيـراً 
العربـي، فمنـذ إشـعال األزمـة الدبلوماسـية 
السـعوديّة عـىل إثـر ترصيحاتـه عـن الحرب 

العبثية عىل اليمن يف تلك املقابلة الشهرية. 
اختار الوزير قرداحي توقيتاً وطنياً بامتيَاز، 
بحيـث أن هـذه االسـتقالة إذَا كانت سـتؤدي 
إىل نصب ُسـلٍِّم للسـعوديّة؛ كي تنـزل من أعىل 
شـجرة مطالبهـا التي لـم تتحّقق مـن لبنان، 
فهذه االسـتقالة قد ُقدِّمت والـدور الباقي عىل 

السعوديّة. 
قرداحي وضـع السـعوديَّة يف موقف حرج؛ 
ألَنَّ قضيـة السـعوديّة إذَا كانـت مـع لبنـان؛ 
بَسـبِب ترصيحـات قرداحـي، ها هـو قد قدم 
اسـتقالته، أما إذَا كانت القضية هي السياسة 
اللبنانيـة واملقاومـة اللبنانيـة، فهـذا الذي لم 
تستطع أن تحصل عليه، بالطبع هذا املوضوع 
سيكشف لفرانسـا وماكرون وميقاتي والرأي 
العام بأكمله، بأن مشـكلة السـعوديّة ليسـت 
ترصيحـات قرداحـي بل هي توّجـهـات لبنان 

السياسية. 

وبقـدر الضغـوط الهائلة التـي كانت تدعو 
إىل اسـتقالته، ألكثَر من شهر والسعوديّة ومن 
يـدور يف فلكهـا تشـهُر خطواتهـا التعسـفية 
التصعيديـة ضـد لبنان، ولـم تتأخـر الرياُض 
ترصيحـات  مـن  أبعـُد  املسـألَة  أن  لتكشـَف 
قرداحي، فهي تصفيُة حسـابات مع املقاومة 

وحاضنِتها. 
مـن جهته، أّكـد الربملاني اللبناني األسـبق، 
إميـل إميـل لحـود، معارضته اسـتقالة وزير 
اإلعـالم جـورج قرداحـي، وقـال: «بئـس هذا 
الزمـان، فاالنهيـاُر يف الكرامـة أسـوأُ مـن أي 

انهيار آخر». 
وأعرب لحـود يف ترصيح له، أمس السـبت، 

عـن أملـه بأن تكـوَن االسـتقالة قـد أتت عن 
ُحسـن نية وليس خوفاً أَو تحَت ضغط، لسبٍب 
مبدئـي ينطلُق من أبسـط مفاهيـم العالقات 
الدوليـة التـي ُعمرهـا مئـات السـنني، والتي 
عّلمتنا بأن من يرضُخ من الدول يحوِّل نفَسـه 
إىل ضحية لالبتزاز، ُمشرياً إىل أنه بعد االستقالة 
سـتكون هناك مطالـُب متكـّررٌة ورشوٌط لن 

تعرَف حدوداً. 
وأضـاف: «الصدمُة األكربُ كانـت يف املواقف 
السياسـية الرسـمية التـي تبعت االسـتقالة، 
َحيُث اسـتمر التزلُُّف للدول الخليجية، يف وقت 
قابل إعالم هذه الدول االسـتقالة باالستخفاف 

والتجاهل». 

السثو الخعغعظغ غسثم حابًا شغ الصثس المتاّطئ 
الفطسطغظغعن غحّغسعن جبماظغ حعغثغظ 

جّطمعما اقتاقل يف رام اهللا

صرداتغ طظ وزغر لطتضعطئ إلى وزغر لطعذظ  
لتعد: اظعغاُر الضراطئ أجعأُ طظ أي اظعغار

إجماسغض عظغئ: الاترغر ق غمر إق 
سرب شععات الئظادق

 : وضاقت
قال رئيُس املكتب السـيايس لحركة حماس، إسـماعيل هنية: 
إن طريـَق التحرير والوصول إىل األقىص وكل فلسـطني ال يمر إال 

عرب فوهات البنادق. 
جاءت ترصيحاُت هنية خالل ورشـة عمـل بعنوان: «األرسى 
والجرحى والشهداء.. تضحية وفداء»، ضمن أعمال مؤتمر «رواد 

القدس يحملون سيفها» واملنعقد يف مدينة إسطنبول. 
وقـال هنيـة: إن «قضيـة األرسى كانـت وسـتبقى عىل رأس 
أولويـات الحركـة»، الفتـاً إىل أن «حركته نّفـذت أوَل عملية أرس 

جنود «إرسائيليني» قبل مرور عام واحد عىل انطالقتها». 
وأّكـد هنية أن كتائَب القسـام تأَرسُ أربعًة من جنود االحتالل، 
اعتُقـل اثنان منهم خـالل عدوان 2014م، وآخـران بعد العدوان، 
وقـال: «هـؤالء األرسى لن يروا الشـمس إال بعد أن يـرى أرسانا 

شمَس الحرية». 
وأضاف: «حماس قدمت قادتَها شهداَء يف لوحة رشف تبدأ وال 
تنتهـي، وإن غابوا عن األنظار فهم يف الوجـدان، وآخرهم البطُل 

فادي أبو شخيدم الذي هّب للدفاع عن األقىص». 
وأَشـاَر إىل أّن «حركة حماس تحتلُّ الصدارة يف مشهد املقاومة 

عىل أرض فلسطني، وتسري يف َخطٍّ ثابت منذ انطالقتها». 

ظةض السالط الظعوي اإلغراظغ شثري 
زاده غتّثد السئَإ افعطَّ قغاغال 

والثه
 : وضاقت

أّكـد نجُل العالم النووي اإليراني محسـن فخري زاده، أن أهمَّ 
أسـباب اغتيال والده تكُمُن يف مساعيه الدؤوبة يف التقدم العلمي 

للبالد. 
وقـال نجُل محسـن فخري زاده، يف كلمـة ألقاها، أمس األول، 
يف مدينة رودهن رشق طهران: إن «الشـهيَد فخري زاده كان عىل 

رأس قائمة اغتياالت االستكبار العاملي منذ 20 عاماً». 
وأضـاف: إن أهـمَّ سـبب الغتيال فخـري زاده هو «مسـاعيه 
إلحـداث ثورة يف العلـوم، وأثارت األعمـاُل الخالدة التـي قام بها 
الشـهيد فخري زاده يف التقدم العلمي إليران، اهتماَم االسـتكبار 

العاملي». 
وتابـع نجل العالـم النووي: «عىل نظام االسـتكبار العاملي أن 
يـدرَك أن الشـهداَء أحيـاٌء، وأن هذه الحركة ستسـتمر عىل أيدي 

شباٍب آخرين من نفس هذا البلد». 
واستشـهد يـوم 27 نوفمـرب 2020م، رئيـُس مرَكـز األبحاث 
والتكنولوجيـا يف وزارة الدفـاع اإليرانية، محسـن فخري زاده، يف 

عملية اغتيال «إجرامية». 
وكانت وسـائل إعالم إيرانية ذكرت أن فخري زاده (59 عاماً) 
تويف يف املستشـفى بعد أن أطلق مسـلحون الناَر عليه يف سيارته، 
وقال وقتَها وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف: إن هناك 

أدلًة عىل أن «إرسائيل» نّفذت العملية. 

أضثت أن لثغعا جةًق طرسئًا شغ طةال 
تصعق اإلظسان بالثاخض والثارج

السفع الثولغئ: السسعدّغئ أظفصئ 
أطعاقً ذائطئ لخرف اقظائاه سظ 

جرائمعا املسامرة يف الغمظ
 : وضاقت

قالت منظمُة العفـو الدولية: إن الحكومَة السـعوديَّة أنفقت 
أمواالً طائلًة بكثافة خالل السـنوات املاضية، يف محاوالت إلعادة 

صياغة صورتها يف املجتمع الدويل. 
وأّكـدت املنظمُة أن هذه املبالَغ ُرصفت يف سبيل رصف االنتباه 
عـن حملتهـا الوحشـية ضـد النشـطاء واملدافعني عـن حقوق 
اإلنسان، وبينت أنه إذَا أرادت السعوديّة أن يُنَظَر إليها بأنها فعًال 
تغـرّيت، فيجُب عليها اإلفراُج الفوري وغـري املرشوط عن جميع 

معتقيل الرأي السلميني. 
وأَشـاَرت املنظمـة إىل رضورة رفـِع حظر السـفر عن جميع 
 «OTTAWA CITIZEN» صحيفـُة  وقالـت  عنهـم،  املفـرج 
الربيطانية: إن «السـعوديّة لديها سـجلٌّ مرعـٌب يف مجال حقوق 

اإلنسان، سواء يف الداخل أَو يف الخارج». 
وأوضحـت الصحيفـُة يف تقريـر لهـا، أن السـلطات تقمـُع 
املعارضـني والناشـطني ورجـال الديـن يف اململكـة، وأّكــدت أن 

السعوديّة ترتكب جرائَم حرب ُمستمّرة يف اليمن. 
وقالـت منظمـُة «GRANT LIBERTY» الربيطانيـة لحقوق 
اإلنسـان: إن «السـعوديَّة ضاعفـت سـجلَّها يف انتهـاك حقـوق 
اإلنسـان»، وأّكـدت املنظمُة الحقوقيُة ارتفـاَع عدد األحكام غري 

العادلة بحق سجناء الرأي السعودينّي. 
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ضطمئ أخغرة

طا بني اقجاصقل وسعدة اقتاقل
د. طعغعب التسام

مـا بـني الذكرى الـ 54 لالسـتقالل عـن االحتالل 
الربيطانـي وخروج آخر جندي بريطاني من عدَن يف 
30 نوفمرب 1967م وعودة االسـتعمار واالحتالل 48 
عامـاً، وهي فرتة زمنية ال تتجـاوز عمر جيل واحد، 
ليعـود بطمع أكرب وبعدوان عـىل اليمن كله وإجرام 
وحصار وتجويع لكل الشـعب اليمني دون استثناء 
وتدمـري لـكل مقدراتـه وغـزو واحتـالل ألراضيـه 
مـن عدن إىل مـأرب ومن تعـز إىل املهرة وسـقطرى 
وحرضمـوت ومن أبني إىل ميدي منذ 7 سـنوت ومن 
نفس املسـتعمر وإن عاد متدثـراً بالصهيوأمريكي، 

معتمـداً عىل كياناته األعرابية والعربية التي أنشـأها 
قبل رحيله. 

يعود االحتـالل لليمن هذه املرة وبأطماع أعىل وأهداف أوسـع 
وبتحالف أكرب يشـمل أكثـر من 17 دولة وبسـكوت وتواطؤ من 
دول العالـم كلها وبمرتِزقة أكثَر من الداخل والخارج وبأسـلحة 
أكثـَر تطـوراً وفتكاً وبإجراٍم غرِي مسـبوق يف التاريـخ، ومع ذلك 
ولسـوء حظه يواَجُه بصمود أُسـطوري من شعب ال يملك سوى 
إيَمانـه بالله وبعدالة قضيته وحقه يف الدفاع عن نفسـه، شـعب 
مؤمـن مجاهد بقيـادة ثوريـٍة مؤمنـة مجاهدة واعيـة مدركة 
بمـرشوٍع قرآني ربانـي وهو -بعون اللـه وبقيادته ومجاهديه- 
يحّقق انتصاراٍت إلهية أُسطورية إعجازية؛ لتكون هزيمة الغازي 

ونهايته أسوأ من السابقة. 
ا يتباَدُر  بعد مـرور 54 عاماً عىل االسـتقالل َفـإنَّ سـؤاالً ُمِلحٍّ
للذهـن وبقوة، ملاذا لم يُدم االسـتقالُل طويالً? رغـم أن ثورَة 14 

أُكتوبـر 1963م كانـت ثورًة وطنيًة واالسـتقالل كان اسـتقالًال 
ا وبعد فرتة وجيزة من خروجه مرَغماً مهزوماً  حقيقيٍّا مسـتَحقٍّ
ُمـذَالٍّ يف العـام 1967م يعود َمـا هو السـبب? هناك 
أطمـاع اسـتعماِرية متزايـدة ولكـن هنـاك عوامُل 
حقيقيـة داخليـة وخارجيـة أَدَّت إىل هـذه العـودة 

املبكرة ومنها:
1) نجـاح الثـورة يف ظـل غياب مـرشوع وطني 
جامع جعل من االسـتقالل مشكلًة تحتاُج إىل حلول 
إمـا غري متاحة أَو غري مسـموح بها من املسـتعمر 
عـرب عمالئه يف الداخل، ما جعل البعض يبحثون عن 
حلوٍل من الخارج باالرتماء يف أحضان قوى خارجية 

أُخرى.
2) نجـاح املسـتعمر يف زرع عمـالء لـه يف الداخـل 
يعملـون عىل تنفيـذ مخّططاتـه ومشـاريعه وجماعـات دينية 
ـابية تؤصل لفكره وترشعن له أطماعه، ونجح إىل َحــدٍّ  إخواوهَّ

كبرٍي يف زرعهم بمفاصل الدولة وإيصالهم للسلطة.
3) تزايـد أهميّة املوقـع الجغـرايف والجيو اسـرتاتيجي لليمن 
وبما يملك من ثروات كبرية وهائلة زادت معها أطماُع املسـتعمر 
ُص مراكَز أبحاث تعكُف عىل دراسـِة كيفية العودة  وجعلـه يخصِّ

إىل اليمن مرًة أُخرى.
َل بعـودة االسـتعمار واالحتالل هو  4) مـن أبرز وأهـم ما عجَّ
ظهوُر حركة ثورية فتية بمرشوع إيَماني وطني حقيقي بقيادة 
واعية مدركة تشـكُِّل إفشاالً حقيقيٍّا عىل مخّططاته يف اليمن ويف 
املنطقة واألمة، وفشـله مع عمالئـه يف الداخل وأدواته يف املنطقة 
من خالل ستِّ حروب يف إخماِدها لتتوج الحركة نضاَلها بثورة يف 
21 سبتمرب2014م تحمل أهدافاً من أبرزها الحرية واالستقالل.

الاخسغُث افطرغضغ السسعدي.. 
جرائُط املعجوم يف الةئعات

غالإ المصثم
 

العـدوان  دولـة  ٌة  ُمـِرصَّ
السـعوديّة عـىل بالدنـا، أَداة 
عـىل  و»إرسائيـل»،  أمريـكا 
األمريكـي  الكـذب  تصديـق 
واتّباع أوهامه، أن بمقدورها 
تحقيـَق يشء مـن اسـتعادة 
بمـاء  الخـروج  أَو  الكرامـة 
الوجـه املهـدور، لـو عاودت 
مـع  جديـد  مـن  التصعيـد 
درايتها املسبقة أن تصعيَدها 
ليس سوى زيادٍة يف الخسائر 
االقتصاديـة، بني رشائها بأثمان باهظة الكلفة َكثرياً من 
األسلحة العاجزة عن حمايتها من رضبات املسريَّ اليمني 
وصواريخه، أَو رشاء الوالءات الغربية، بإسكات املنظمات 
واألصوات املعارضة لهذه العدوان العبثية يف مجلس األمن 
أَو األمـم املتحـدة، حتـى يف أروقـة السياسـة األمريكية، 
أَو إخفـاء ملفـات الجرائـم ضـد اإلنسـانية التـي باتت 
ورقَة ابتزاز وسـيفاً مسـلتاً عىل رأس النظام السـعودّي 
واإلماراتـي، يُبتزان به بني الحني واآلخر إذَا حاوال ُمَجـّرد 
الرتاخـي عن أداء الدور املوَكل إليهما.. يف حني أن بمقدور 
اململكة واإلمارات الرتاجَع عن سياسـتهما الخاطئة التي 
أَدَّت بهمـا إىل درٍك سـحيق وحافة الهـالك، إرضاء ألعداء 

ــة أمريكا و»إرسائيل».  األُمَّ
النوايـا  يفضـُح  بتصعيدهـا  الريـاض  اسـتمراَر  إن 
الحقيقية لواشـنطن التي أُعلن منها العدوان عىل بالدنا، 
ويؤّكـد كذَب البيت األبيض، ويكشـف زيَف الترصيحات 
اإلعالمية باسم السالم والحرص عىل اإلنسان واإلنسانية 

املعدومة لديهم أصًال. 
أما أمريكا فهي تمارُس الدوَر األكربَ يف سياسات القتل 
الجماعـي للشـعب اليمني، بفـرض الحصـار وإغالقها 
مطـار صنعـاء الدويل ومينـاء الحديدة، واحتجاز سـفن 
املشـتقات النفطية، ومنع وصول املسـاعدات اإلنسانية 
إليه؛ ألجل إخضاعـه أَو تراجعه عما عزم عليه منذ اليوم 
األول للعدوان تحت قيادة السـيد عبدامللك -يحفظه الله- 
من تحريـر كافة األرايض اليمنية، والتخلص من الهيمنة 
االسـتعمارية واالرتهان لهـا، ويف مقدمتها تحرير مدينة 
مـأرب التي بات األبطاُل عىل أسـوارها، بعد أن كانت بيتًا 
للتنظيمـات اإلرهابيـة التي تخـدم السياسـَة األمريكية 

وتغذيتها يف املنطقة.
وكل هـذه الحـرب ليس ُحبٍّا يف الريـاض، وإنما لتأمني 
«إرسائيـل» ودرء الخطـر اليمني عنهـا؛ ألَنَّها تدرك مدى 
أهميّة فلسطني عند اإلنسان اليمني، وما تمثله املقدسات 

اإلسالمية من قدسية روحية يف نفسه. 
السـعوديّة تجر أذيـال الهزيمة يف ُكــّل الجبهات، بعد 
فشـل خططهـا املتناثرة، ومـا تقوم به مـن تصعيد هو 
أشبه بعملية اإلنعاش مليٍت رسيريٍّا يُتنَظُر دفنُُه ليس إال. 


