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األمريكية الرغبة  مع  انسجام  واملشترك:  للمواطن..  التمويين  للوضع  ديد  األمريكيةالصناعة:  الرغبة  مع  انسجام  واملشترك:  للمواطن..  التمويين  للوضع  ديد  الصناعة: 

إنذارات صنعاء للرياض وأبو ظيب برد مزلزلإنذارات صنعاء للرياض وأبو ظيب برد مزلزل

طريان العدوان األمريكي يستهدف خمزنًا لألغذية يف صنعاء والضحايا 16 جرحيًا بينهم إصابات خطرة

التادبئ شدتئ طثطط واحظطظ اجاصخاء خاصاجاصخاء خاص
وعحاحئ سمقئعا و «جططاعط» آظثاك افذماع افطرغضغئ الئرغطاظغئ شغ المعرة

 طتاولئ ترجغت أصثام 
اقتاقل سطى أرض الغمظ

8 جظعات سطى جرغمئ «السرضغ»
الاضفغرغعن الظسص افول لطسثوان سطى الغمظ
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ارتفاع تخغطئ العةعم سطى التغ إلى 16 جرغتًا بغظعط إخابات خطرة

أّضـث أن طظ غثغر اقظعغار اقصاخادي عع الئرغطاظغ بالثرجئ افولى إخابئ اطرأة وذفض 
باظفةار ألشام طظ طثطفات 

السثوان بمثغرغئ ظعط
 : خظساء 

أُصيـب طفٌل وامـرأٌة بجروح، نتيجـَة انفجار ألغام 
مـن مخلفـات العدوان يف عزلـة مرهبـة بمديرية نهم 

بمحافظة صنعاء. 
ويعاني بعُض سـكان مديرية نهم من وجود الكثري 
مـن املخلفـات التي ألقاها طـريان العـدوان عىل قرى 
ومسـاكن ومـزارع املواطنـني وال تزال تشـكل تهديداً 

حقيقيٍّا عىل حياة الكثري منهم. 

وزغر املالغئ: التطعل ضبرية إلظصاذ أبظاء سثن وأولعا 
جتإ الضمغئ الظصثغئ الجائثة سظ التاجئ

 : خظساء 
أّكـد وزيُر املالية يف حكومة اإلنقاذ الوطني بصنعاء، 
الدكتور رشـيد أبو لحـوم، أن اللجنة االقتصادية العليا 
بحكومـة صنعـاء طالبت عدة مـرات بأن يتـم تحييُد 
االقتصـاد، إال أن تجاُهـَل مطالبهـا أَدَّى إىل مـا يعانيه 

املواطُن اليوم يف املناطق املحتّلة. 
وقال أبو لحوم يف ترصيح لقناة املسـرية: إن الحلوَل 
كثـريٌة إذَا أرادوا إنقاذَ أبناء عـدن، وأولها أن يقوَم بنُك 

عـدن بسـحب الكميـة النقديـة الزائدة عـن الحاجة، 
منوًِّهـا إىل أن هناك فرقاً بـني املطبوع من الُعملة وبني 
املصـدر للتداول يف السـوق، بينما مرَكـزي عدن التابع 
لحكومة املرتِزقة يقوم ُكـّل فرتة بإنزال مئات املليارات 

إىل السوق دون غطاء من النقد األجنبي. 
وأَشـاَر الدكتور أبو لحوم إىل دور بريطانيا الرئييس 
يف مـا يحُدُث مـن انهيـار للُعملة املحليـة باملحافظات 
الجنوبية والرشقية املحتّلة، الفتاً إىل مخاَطبِة السفراء 
الغربيـني أكثـَر من مرة بأن تسـهيَل بلدانهـم لطباعة 

النقـد لحكومة الفاّر هادي بما يتجاوز حاجَة السـوق 
سـيدّمـُر الُعملـة املحليـة، لكـن اتضـح أن َمـن يدير 

االنهيار االقتصادي هو الربيطاني بالدرجة األوىل. 
َوأََضـاَف وزير املاليـة: طالبنا بنَك عدن بوقِف ضخ 
الُعملة الجديدة يف السوق املحيل هناك، ولكنهم تعمدوا 
ضخَّ املزيد من الُعملـة؛ بغرض املتاجرة بقوت املواطن 
هنـاك، مؤّكـداً أن كيَس القمح اليوم يف املناطق املحتّلة 
يقارب ٥٠ ألف ريال، َوإذَا ما قورن باملرتبات َفـإنَّها لم 
تعد قادرًة عىل توفري الخبز فقط ألبناء املناطق املحتّلة. 

تغ افسظاب بخظساء..

 : خاص 
عاش سـكاُن حي األعناب بالعاصمة صنعاء، مساَء 
السـبت، ليلـًة مرعبـًة، َجـرَّاَء غـارات طـريان العدوان 
األمريكي السـعودّي التي انهالت عىل مساكِن املواطنني 
يف اسـتمرار متواِصٍل للتصعيد األمريكي السعودّي ضد 

املدنيني باليمن. 
وارتفعـت حصيلـُة هـذا الهجـوم اإلجرامـي إىل ١٦ 
جريحـاً، بينهـم إصاباٌت خطـرة، كمـا أَدَّت الغاراُت إىل 
أرضار يف ممتلـكات املواطنـني ومنازلهـم، فتهشـمت 
النوافـذُ وتحطَّمت عـدٌد من السـيارات وتهدمت بعض 

املباني. 
واسـتهدفت غـاراُت العدوان مخزناً للمـواد الغذائية 
يف حـي األعنـاب بمديريـة معـني، وتـم تدمـري الهنجر 
بالكامل، ومع مغـادرة الطريان سـماء العاصمة، كان 
ناطـُق العدوان يّدعي أنه اسـتهدف مخازن لألسـلحة، 
وهي تربيراٌت دأب عليها العدّو منذ سبع سنوات مضت. 
وكـّرر طـرياُن العدوان، خالل األسـابيع، اسـتهداَف 
املصانـع واملنشـآت الصناعية يف هذه الحي، يف مشـهد 
يدل عىل خسـة ودناءة العدّو، وأنه يسـعى إىل استكمال 
تدمري ما تبقى من مقومات للحياة يف اليمن، يف رسـالة 
استعالئية ال تجد أي بوق يف العالم يدينها أَو يستنكرها. 
وتأتي هـذه الغاراُت عىل صنعاء والتصعيد امُلسـتمّر 
برعايـة أمريكية، بالتوازي مع زيـارة الرئيس الفرنيس 
درجـات  أقـىص  وممارسـة  الريـاض،  إىل  ماكـرون 
االسـتكبار ضد الشـعب اللبناني، وإجبـاِر وزير اإلعالم 
جـورج قرداحي الذي طالـب بوقف العـدوان وقال: إن 

الحرَب عىل اليمن عبثية عىل االستقالة. 
وأّكـدت وزارُة الصناعة والتجارة، أن طريان العدوان 
األمريكي السـعودّي اسـتهدف مخازَن للمواد الغذائية 

تابعة لرشكة يحيى سـهيل، بحـي األعناب يف العاصمة 
ة  صنعـاء، ما أَدَّى إىل تدمري املخازن والسـيارات الَخاصَّ
بالرشكة وترضر املنازل املجـاورة إضافة إىل جرح عدد 

من املواطنني. 
واسـتنكرت الـوزارة يف بيـان لهـا، أمس، اسـتمراَر 
العـدوان يف اسـتهداف املنشـآت التجاريـة والصناعية 
واألعيان املدنية، مطالبـة املنظمات الدولية والحقوقية 
واالتّحـادات والغـرف التجاريـة والصناعيـة العامليـة، 
واملنشـآت  املصانـع  عـىل  العـدوان  لوقـف  بالضغـط 

التجارية، املرتبطة بمعيشة املواطن. 
ودعا البياُن إىل تحييد املنشآت االقتصادية والصناعية 
والتجاريـة؛ باعتبَارهـا منشـآٍت مدنيـًة ويرتتـب عىل 
للشـعب  الغذائيـة  باالحتياجـات  اإلرضاُر  اسـتهدافها 
اليمني، ُمشـرياً إىل أن اسـتهداَفها يعد من الجرائم ضد 

اإلنسانية. 
وحّمل البياُن األمَم املتحدَة واملجتمع الدويل مسئولية 
استمرار العدوان والحصار واستهداف مقدرات الشعب 

اليمني االقتصادية. 
ام من ارتكاب جريمٍة  وجاءت هذه الجريمُة بعـد أَيـَّ
أكثَر بشـاعة يف مديريـة مقبنة بمحافظـة تعز جنوب 
غربـي البـالد، وأسـفرت عـن استشـهاد ١٨ مواطنـاً 

وإصابة ٨ آخرين بينهم أطفال. 
وأدانـت أحـزاُب اللقاء املشـرتك هاتـني الجريمتني، 
وقالت: إن استمراَر تحالف العدوان يف ارتكاب الجرائم يف 
تعز وصنعاء وصعدة والحديدة وغريها من املحافظات، 
يأتـي يف سـياق الرغبـة األمريكية يف اسـتمرار العدوان 
والحصـار، ويؤّكـد زيف دعوات واشـنطن للسـالم من 

ُعد.  خالل التصعيد الواضح عىل مختلف الصُّ
وجـّددت املطالبـَة للقـوة الصاروخية وسـالح الجو 
، بالرد املناسـب عىل الجرائم امُلستمّرة بحق أبناء  املسريَّ

الشـعب اليمني يف ظـل التصعيد الـذي ينتهُجه العدواُن 
ل األمم املتحـدة واملنظمات  األمريكـي السـعودّي وتنصُّ

الدولية واإلنسانية عن القيام بدورها. 
وتجدد هذه الغاراُت التأكيَد عىل أن اسـتهداف منازل 
املواطنني يعترب ضمن أهداف النظام السعودّي املتخبِّط 
منذ سـبع سـنوات، وأن ادِّعـاءاِت ناطق العـدوان بأن 
الغارات اسـتهدفت مخازن أسـلحة ال يمكن أن يتقبََّلها 

أحٌد، وهي كيديٌة ال أََساس لها من الصحة. 
وطالب مرَكُز عني اإلنسانية بتشكيل لجنة تحقيق 

دوليـة فيما ترتكبـه دول تحالف العـدوان من جرائم 
بحق املدنيني األبرياء، مستغرباً صمَت املجتمع الدويل 
والهيئات واملنظمات الدولية وعىل رأسها األمم املتحدة 
إزاء جرائـم دول العدوان ومرتِزقتهـم بحق اليمنيني، 
ُكــلَّ دول العالـم إىل إدانـة جرائـم العـدوان  داعيـاً 
والوقـوف إىل جانب الشـعب اليمنـي وتعرية وفضح 
دول تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي. 
يطانيا تداعيات التصعيد، مؤّكـدين الجاهزية العالية 

للرد عليه. 

ئ تابسئ لحرضئ غتغى جعغض وتدررت طظازل طةاورة وزارة الخظاسئ: الطغران دّطـر طثازن وجغارات َخاخَّ
أتجاب المحارك: اجامرار ارتضاب الةرائط شغ المتاشزات الغمظغئ غأتغ شغ جغاق الرغئئ افطرغضغئ شغ اجامرار السثوان والتخار

ٌث أطرغضغ جسعدّي   تسمُّ
قجاعثاف المثظغغظ
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 : خاص 
مع تصاُعِد جرائِم تحالُِف العدوان 
األمريكي السـعودّي بَحـقِّ املدنيني، 
يف إطاِر تصعيِده اإلجرامي امُلسـتمرِّ 
الذي تقـُف وراءه الواليـات املتحدة، 
صنعاء  وتحذيـراُت  إنـذاراُت  تبقـى 
السـعودّي  للنظامـني  العسـكرية 
رًة واجهَة املشـهد،  واإلماراتي متصدِّ
وهـو ما تؤّكـُده صنعاُء التي سـبق 
أن برهنـت عمليٍّا عىل أن زمن إفالت 
العدّو من العقاب وىلَّ إىل غري رجعة. 
مع بدايـة تصعيد الغارات الجوية 
أمريكية  برعايـة  املحافظـات  عـىل 
املسـلحة  القوات  توعـدت  رصيحة، 
تحالف العدوان بـ»عواقب وخيمة»، 
رسعـان مـن ترجمت بشـكل عميل 
يف عمليـة «تـوازن الـردع الثامنـة» 
التي هزت سوق األسـهم السعوديّة 

وكبدته خسائر متتالية وكبرية. 
مع ذلك، اسـتمر طـريان العدوان 
املنـازل  مـن  املزيـد  باسـتهداف 
واملناطـق املدنيـة، وأوقـع العرشات 
وجرحـى  شـهداء  املواطنـني  مـن 
بينهم أطفاٌل ونسـاء، يف إرصار يرى 
محللون أنـه داللة واضحـة عىل أن 
التصعيـد يـدار بشـكل مبـارش من 
قبل الواليات املتحدة، وهو أَيْـضاً ما 

تؤّكـده املؤرشات السـابقة للتصعيد 
والراهنة أَيْـضاً. 

ويف ظـل هـذا اإلرصار عـىل خيار 
التصعيـد اإلجرامي، جـددت صنعاء 
تأكيدها عىل تمسـكها بمعادلة الرد 
والردع، وقال رئيـس الوفد الوطني، 
محمـد عبـد السـالم: إن ازدواجيـَة 
معايـري املجتمع الدويل التي تشـجع 

اسـتمرار وتصاعد الجرائم «لن تزيَد 
شعبَنا إال مضيٍّا يف معركته الدفاعية 

املقدسة». 
ام من  هـذا التأكيـُد يأتي بعـد أَيـَّ
تحذيـر رصيح وجهه رئيس املجلس 
ـاط،  السـيايس األعـىل، مهـدي املشَّ
«عواقـب  مـن  العـدوان  لتحالـف 
الخاطئـة»،  والحسـابات  التصعيـد 

يف رسـالة انطوت عـىل وعيد واضح 
يفتـح املجال أمـام تصعيـد دفاعي 
مضاد ال تستطيع دول العدوان حتى 
التنبـؤ بسـقفه أَو احتماالته فضال 

عن مواجهته والتصدي له. 
وبالتـايل، َفــإنَّ إنـذاراِت صنعاء 
املشـهد،  واجهـة  متصـدرة  تبقـى 
التوقعـات  ُكــّل  عـىل  ومسـيطرًة 

باملتغـريات  املتعلقـة  والحسـابات 
القادمـة؛ ألَنَّ تلـك اإلنذارات تسـتند 
إىل مسـار صلب وثابـت برهنت فيه 
صنعـاء طيلة أعوام عـىل أنها قادرة 
دائماً عـىل مفاجأة ومباَغتَـة العدّو 
بردود شديدة وقاسية من شأنها أن 
تقلـب املوازين وتجربه عـىل النزول 

من فوق الشجرة. 
وعـىل العكـس مـن ذلـك، َفــإنَّ 
التصعيد اإلجرامي امُلسـتمّر لتحالف 
العـدوان، ال يحمـل يف الحقيقـة أيَّ 
جديـٍد عىل املسـتوى االسـرتاتيجي، 
وتأثـريه عـىل مسـار املواجهة ليس 
منعدمـاً فحسـب، بل عكسـياً؛ ألَنَّه 
يضاعـف الكلفة عـىل دول العدوان 
ويعرضها للمزيد مـن املخاطر التي 
ال سـقف لها، كما أنه يفضح بشكل 
األمريكية  ُكــلَّ «املراوغـات»  كامل 
التي ترفُع شـعاَر «السالم» و»وقف 
الحـرب» ويغلـق البـاب نهائيٍّا أمام 
أيـة محـاوالت مسـتقبلية لكسـب 
محـّددات  عـىل  وااللتفـاف  الوقـت 
قبـل  مـن  املعلنـة  الفعـيل  السـالم 
العدوان  بإنهـاء  واملتمثلـة  صنعـاء 
ورفـع الحصـار، وإخـراج القـوات 
األجنبيـة، ومعالجـة أرضار الحرب 
سـيادة  واحرتام  التعويضات،  ودفع 

واستقالل البلد. 

رشدًا لـ «الاةعغع» الممظعب وتظثغثًا باقظعغار التاد لطُسمطئ:

الامسك افطرغضغ بالاخسغث غداسُش الثطَر المتثق بالرغاض وأبع ظئغ 

إظثارات خظساء السسضرغئ تاخثر املحعث طع تخاسث جرائط السثوان

اتساع رصسئ الشدإ الحسئغ ضث تتالش السثوان وتضعطئ املرتجصئ يف املظاذص املتاّطئ 
ئ   : طاابسئ َخاخَّ

ضـد  الشـعبي  السـخط  تصاُعـُد  اسـتمرَّ 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي األمريكي 
ومرتِزقتـه، يف املناطـِق واملحافظـات املحتّلة؛ 
احتجاجاً عـىل االنهيار الحـاد للُعملة املحلية؛ 
بَسـبِب السياسـات العدوانيـة املمنهجة التي 
تسـتهدف االقتصـاد برعاية الواليـات املتحدة 

األمريكية لتجويع الشعب اليمني. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن احتجاجات 
غاضبـة خرجـت، أمـس األحـد، يف محافظـة 
ُل تحالَُف  أبني، ورفعت شعارات وُهتافات تحمِّ
العـدوان وحكومـة املرتِزقة مسـؤولية انهيار 
وتنـّدد  املعيشـية،  األوضـاع  وتـردي  الُعملـة 
بسياسـة «التجويـع» املمنهجـة التي تمارس 

ضد أبناء الوطن. 
يسـمى  مـا  مليشـيات  نفـذت  عـدن،  ويف 
«املجلس االنتقايل» التابعة لإلمارات، انتشـاًرا 
ا، ودفعـت بأعـداد كبرية مـن عنارصها  أمنيّـٍ
املسلحني إىل الشـوارع، للتصدي لالحتجاجات 
الشـعبيّة التي انفجرت منذُ أمس األول يف عدد 

من أحياء املحافظة. 
وقالت مصادر محلية: إن مليشيات املرتِزقة 
كانت قـد واجهت املحتجني، مسـاء السـبت، 
وحاولـت تفريقهم يف عدد مـن املناطق بعد أن 

قاموا بإغالق الطرقات باإلطارات املشتعلة. 
وكان محتجـون قـد بـدأوا بنصـب خيـام 
العتصـام مفتـوح يف كريـرت التـي يقـُع فيها 
قرص «املعاشـيق» والبنك املركزي، وقد دفعت 
املنطقـة  إىل  بمسـلحيها  املرتِزقـة  مليشـيات 

خشية من تصاعد االحتجاجات. 

وارتفع سـعر رغيـف الخبز يف عـدَن إىل ٧٥ 
ريـاالً، يف كارثٍة غري مسـبوقة يف تأريخ البالد، 
وسـَط إغـالق ملعظـم املحـالت التجارية، عىل 
خلفيـة االرتفـاع الجنونـي يف أسـعار السـلع 
واملـواد الغذائية والـذي يأتي ضمـن تداعيات 

انهيار الُعملة املحلية. 
وكانت مليشيا االنتقايل التابعة لإلمارات قد 
أقدمت سـابًقا عـىل قمع احتجاجات شـعبيّة 
مماثلـة، بصورة وحشـية، َحيُث سـقط قتىل 
وجرحـى من املحتجني وتم اختطاُف عدد كبري 

بتهمة «العمالة». 
ويف محافظـة حرضمـوت، أفـادت مصادر 
محلية بأن احتجاجاٍت شـعبيّة خرجت، أمس 

األحـد، وشـارك فيها موظفون يف املؤّسسـات 
الحكوميـة نـّددوا بقطـع مرتباتهـم، وسـط 

دعوات لتصعيد كبري يف ُكـّل مدن املحافظة. 
محتجـني  إن  إعالميـة:  مصـادر  وقالـت 
تابعـة  بقـوات  السـبت،  مسـاء  اصطدمـوا، 

لحكومة املرتِزقة حاولت تفريقهم. 
تعـز؛  مدينـة  يف  االحتجاجـاُت  وتواصلـت 
تنديداً بالوضع املأسـاوي الذي يعيُشـه سكاُن 
املدينـة واملديريـات الواقعـة تحـت سـيطرة 
مرتِزقة العدوان؛ بَسبِب انهيار الُعملة وارتفاع 
األسعار، إىل جانب الفساد الكبري الذي تمارسه 
عصابـات املرتِزقـة والـذي يضاعـف معانـاة 

املواطنني يف املحافظة. 

وحّمل املحتجون تحالف العدوان ومرتِزقته 
املسؤولية عن الرتدي الحاد واملخيف لألوضاع، 
سياسـة  ضمـن  يأتـي  ذلـك  أن  إىل  مشـريين 
العـدوان  دول  تمارسـه  ممنهـج»  «تجويـع 

وحكومة الفاّر هادي. 
املناطـق  مختلـف  يف  دعـواٌت  وتتصاعـد 
واملحافظـات املحتّلـة، للخـروِج يف تظاهرات 
واحتجاجـات غاضبـة ومتزامنة تحت شـعار 
رفض سياسـة التجويع التي يمارسها تحالف 

العدوان ومرتِزقته ضد اليمنيني. 
وتعيُش معظـُم املناطق واملـدن املحتّلة حالًة 
من الشـلل التـام منذ مطلع األسـبوع؛ بَسـبِب 
استمراِر اإلرضابات االحتجاجية وإغالق املحالت 
التجاريـة وأفـران الخبـز، كما واصلـت محالت 

الرصافة إغالق أبوابها لليوم الثاني عىل التوايل. 
وقال نشطاء: إن سعَر رغيف الخبز وصل يف 

بعض املناطق إىل ١٠٠ ريال. 
ويعكـُس الوضـُع الكارثـي الـذي تعيشـه 
املحافظات واملناطق املحتّلة بوضوح انكشاَف 
وسـقوَط ُكــّل دعايـات ومـربّرات العـدوان 
والحصـار، األمر الذي قد تسـعى دول العدوان 
وحكومة املرتِزقة لتفـادي تداعياته من خالل 
قمع االحتجاجات الشعبيّة بمربّرات سياسية، 
وهو ما حدث سابًقا يف عدة مناطَق، ُخُصوصاً 
مع فشـل التضليـل اإلعالمي يف ِخـداع الناس 
ورصف األنظـار عن األزمـة املتفاقمة، يف ظل 
اسـتمراِر قيادات املرتِزقـة بنهب جميع موارد 
البالد وسـحب الُعملة الصعبة من األسواق مع 
مواصلـة طباعـة وتوزيع كميـات مهولة من 
األوراق النقدية املزورة بإيعاز من دول العدوان 

والواليات املتحدة. 

اقتاةاجات تماث إلى أبغظ وططغحغات المرتجصئ تساظفر لمعاجعئ المازاعرغظ شغ سثن
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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تادمظ بغع 80 ذائرة راشال و12 طروتغئ ضاراضال 
قجاثثاطعا شغ صاض الغمظغغظ 

صائث البعرة السغث سئث املطك بثر الثغظ التعبغ غسجي يف 
وشاة السقطئ املةاعث شدض طتمث جغقن

 : خظساء
َم قائُد الثورة، السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، بالعزاء يف  تقدَّ
وفاة العالمة املجاهد فضل محمد حسني سيالن، الذي وافته املنية 

عن عمر ناهز الــ 45 عاماً. 
وبحسـب رابطِة علماء اليمن، فقد كان لفقيـد الوطن العالمة 
سـيالن دوٌر فاعـٌل يف الدورات الصيفية ونشـاٌط كبـريٌ يف الجانب 
التعبـوي ضد العـدوان األمريكي والسـعودّي اإلماراتي، كما تميَّز 

بحضوره يف الجانب التعبوي ورفد الجبهات. 
ويعد الفقيُد العالمة فضل محمد حسـني سـيالن، أحَد العلماء 
األفاضـل مـن علمـاء الزيدية الـذي تخّرج عـىل يديه املئـاُت من 
املجاهديـن الذين يواجهون قوى العدوان ومرتِزقته، وكان له دوٌر 

كبريٌ يف انطالقة املسرية القرآنية بمحافظة ذمار. 
وُشيَِّع جثماُن الفقيد العالمة فضل محمد حسني سيالن -عضو 
رابطة علماء اليمن وإمام مسـجد اإلمام املطهر- إىل مثواه األخري 

بمدينة ذمار. 

اظضسار زتش ملرتجصئ السثوان جظعب 
طثغظئ تغج بالتثغثة

ردود شسض غاضئ جراء خفصئ أجطتئ 
شرظسغئ جثغثة لقطارات 

 : التثغثة
تمّكـن أبطـاُل الجيش واللجان الشـعبيّة، أمس األحـد، من كرس زحف واسـع ملرتِزقة 

العدوان األمريكي السعودّي بمحافظة الحديدة. 
وأَفاد مصدر عسـكري بأن مجاهدي الجيش واللجان الشعبيّة تمّكنوا -بعون الله- من 

كرس زحف واسع للمرتِزقة جنوبي حيس استمر 4 ساعات. 
وكان مجاهـدو الجيـش واللجـان الشـعبيّة كرسوا، يوم أمـس، زحًفا واسـًعا ملرتِزقة 

العدوان جنوبي حيس بذات املحافظة. 

 : طاابسات
أثارت صفقة األسـلحة الفرنسـية املباعة للنظام اإلماراتي حالة من الغضب واالستياء 
لدى الشـارع الفرنيس والناشطني واملنظمات الحقوقية، معتربين بيع باريس، أمس األول 
السـبت، 80 طائرة رافال و12 طائـرة مروحية من طراز كاراكال ألبـو ظبي، بمثابة بيع 

للسالم. 
مـن جانبها، دعت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» باريـس، إىل التوقف فوًرا عن بيع 
األسـلحة للسـعوديّة واإلمارات، َحيُث أن هاتني الدولتني ترتكبان أبشـع الجرائم يف حرب 

اليمن، وتنتهكان حقوق اإلنسان يف الدول الخليجية. 
وقالت املنظمة الدولية يف بيان، أمس األحد: إن دعم فرنسا ألبوظبي والرياض أمر يدعو 
إىل املزيد من الصدمة؛ نظراً لفشـل قادتهما يف تحسـني سـجل بالدهمـا الكارثي يف مجال 

حقوق اإلنسان. 
إىل ذلـك، أوضحت صحيفة «لوموند» الفرنسـية، أن الرئيـس إيمانويل ماكرون، اختار 
التعامـل مـع األنظمـة االسـتبدادية يف الخليـج العربـي، مدعوًما بصفقة عسـكرية غري 
مسـبوقة، مبينـة أن الرئيس الفرنيس رد عىل منظمات حقوق اإلنسـان، من خالل توقيع 
عقـد بيع 80 طائرة رافال إىل اإلمارات، الفتـة إىل أن ماكرون وويل عهد أبوظبي، محمد بن 

زايد، لم يعقدا مؤتمراً صحفياً، واحتفال بالصفقة بتناول الطعام يف مطعم قريب. 
بدوره، عربَّ باسـتيان الشـود -النائب الفرنيس عن حزب «فرنسا األبية» اليساري- عن 
غضبه من بيع حكومة بالده أسـلحًة لإلمارات، ُمشـرياً إىل أن فرنسا أصبحت تناِفُق العالم 

من خالل الرتويج للقيم واملبادئ، يف حني أنها تفعُل عكس ذلك. 

أّضـثت أن خظساء تساطغع َردَّ الخاع خاسغظ وأظعا ق تجال تامسك بالسقم السادل والمحّرف

وزارة الثارجغئ: شحض السثوان افطرغضغ السسعدّي يف 
تتصغص أعثاشه غثشُسه إىل املجغث طظ الاثئط

أّضـث تخمغط الحسإ الغمظغ سطى تترغر ُضـّض حئر طتاّض طظ أرض الغمظ

طتاشر حئعة الطعاء سعض السعلصغ: ظظخح املشرر بعط 
بالسعدة إىل صراعط وطساضظعط وسثم اقظةرار وراء املرتجصئ

 : خظساء
أّكـد مصدٌر بـوزارة الخارجية أن تخبَُّط 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف 
يعكُس فشـَله يف تحقيق أهدافـه العدوانية 
عـىل الجمهوريـة اليمنيـة للعـام السـابع 
عىل التـوايل، بفضل صمود الشـعب اليمني 
وإيمانـه بعدالة قضيتـه ورفضه للتدخالت 

الخارجية. 
وأّكــد املصدر يف ترصيح لوكالة «سـبأ» أن 
فشَل تحالف العدوان يف تحقيق أهدافه الخبيثة، 
دفع بـه إىل مزيـد من التخبـط، تـارًة بتضليل 
املجتمـع الـدويل بأنـه يدعـم الحـل السـيايس 
بالخيـار  بالتهديـد  أُخـرى  وتـارًة  السـلمي، 
بـ«األهـداف  اها  سـمَّ مـا  ورضب  العسـكري 
لـم  العسـكري  العـدواَن  أن  إال  املرشوعـة»، 

يتوقـْف للحظة عن ارتـكاب انتهاكات وجرائم 
بحق املدنيني، وآخرها جريمُة اسـتهداف قرية 
الحكيمة يف مديرية مقبنة بمحافظة تعز والتي 
راح ضحيتها أكثر من 20 شخصاً ما بني شهيد 
وجريـح، وكـذا اسـتهداف املناطـق السـكنية 
الغذائيـة  املـواد  ومخـازن  ومصانـع  وورش 
بالعاصمـة صنعاء وعدد مـن املحافظات التي 

كانـت تعـد مصـدر رزق للمدنيـني. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن سياسـَة التجويع 
التي تنتهجها دول العدوان تزيُد من تداعيات 
الكارثة اإلنسانية نتيجة منع دخول السفن 
املحملة باملشـتقات النفطيـة والغاز املنزيل 
واملواد الغذائيـة إىل ميناء الحديدة، بل وصل 
األمر بتحالف العدوان بإعادة سحب السفن 
املحملـة باملـواد الغذائية مـن الغاطس بعد 
تجهزها للتفريغ، وآخرها سـحب السفينة 

بالـذرة،  املحملـة   (AGIA-TRAIADA)
بتاريخ 3 ديسمرب 2021م. 

وأّكـد املصدر أنه يف الوقت الذي تستطيع 
فيه صنعاء الرد عىل تجاوزات الرياض وأبو 
ظبـي ورد الصاع صاعـني يف الوقت واملكان 
املناسـبني، إال أنها ال تزال تتمسـك بالسالم 
العادل واملرشف للشـعب اليمني، ولكنها ال 
تقبل استمرار العدوان العسكري والحصار 
الشامل أَو أية مواقف يحاول عربها تحالف 
العـدوان أن يظهـر للمجتمع الـدويل بأن ما 

يجري يف اليمن ليس سوى نزاع داخيل. 
ولفت املصدر، إىل أن ُكـّل الشواهد املاثلة 
تؤّكــد للعالم أجمع أن ما يحـدث يف اليمن 
هو عـدواٌن مبارش وواضح من السـعوديّة 
وطريانهما  العسـكرية  بقواتهما  واإلمارات 

الحربي ضد الجمهورية اليمنية وشعبها. 

 : بغتان- رغاض الجواتغ
 وجه اللواء الركن عوض محمد بن فريد 
العولقي -محافظ محافظة شبوة-، أمس، 
دعـوًة ورسـالًة هامـًة لبعِض أبناء شـبوة 
امللتحقني بما تسمى ألويًة عسكريًة وهميًة 
تابعـة للمرتِزقـة وعدم تقديم أنفِسـهم إىل 
املهلكـة ومواجهة الجيـش اليمني واللجان 

الشعبيّة يف أيِّ موقع من املواقع. 
وجاءت دعوة اللواء العولقي بعد املحاولة 
الفاشـلة لتسـلل مجاميع من املرتِزقة قبل 

يومني إىل أطـراف مديريتي عسـيالن وعني 
وانسـحابهم بعد خسـائر كبـرية يف األرواح 

والعتاد. 
وقـال املحافـظ العولقـي للمغـرر بهم: 
«ننصحكـم بالعودة إىل قراكم ومسـاكنكم 
توّجـههـا  التـي  الدعـوات  تلبيـة  وعـدم 
قيـادات االرتـزاق السياسـية والعسـكرية 
الذين يسـتلمون ثمن تضحياتكم وأوالدهم 
وأفضـل  املسـاكن  أضخـم  يف  يعيشـون 
الجامعـات يف العالـم»، مؤّكـداً يف رسـالته 
تصميَم الشـعب اليمني عىل تحقيق النرص 
عىل العـدوان وأدواته املحليـة وتحرير ُكـّل 

شـرب من أرض اليمن وبناء يمن جديد خاٍل 
من الَوصاية االمربياليـة العاملية والرجعية 
أن  العربيـة والصهيونيـة العامليـة، متمنياً 
يأُخذَ املغرر بهم هذه الدعوة والنصيحة بعني 
االعتبـار َويرتكوا صحاري شـبوة الطاهرة، 
مشّدًدا عىل أن االحتالل ومرتِزقتهم يعملون 
عىل تدمري اليمن أرضاً وإنساناً وهذا ما بات 
يدرُكه ُكـلُّ أبناء شبوة وأبناء اليمن األحرار 

اليوم أكثر من أي وقت مىض. 
واختتم محافظ شـبوة دعوتَـه بالقول: 
ويف األخـري نقول للمرتِزقة وتحالف العدوان 

ابعدوا عن طريقنا.

الصتعم غاعسث الظزام السسعدّي برد طجلجل جراء 
اجامرار جرائط السثوان سطى الغمظ

 : خظساء
أّكـد عيل القحوم -عضو املكتب السـيايس ألنصـار الله- أن عىل 
النظام السعودّي االستعداَد للرد عىل مجازره بحق املدنيني يف اليمن. 
وأَشـاَر القحـوم يف ترصيـح لقنـاة املياديـن، إىل أن عـىل النظام 
السعودّي أن يسـتعدَّ لعملية الرد عىل مجازره بحق الشعب اليمني، 
ُمضيفاً أن تَحّرك قوات صنعاء ضد العدوان السـعودّي واجب، وذلك 

رداً عىل إجرامه، مبينًا أنه سيكون هناك َردٌّ مهما ارتفع عويلُه. 
وقال عضو املكتب السيايس ألنصار الله: إن عىل النظام السعودّي 
أن يدرك أننا نزداُد يقيناً بعدالة قضيتنا كلما زاد إجراُمه، الفتاً إىل أّن 
النظام السـعودّي أصبح يف حال تخبط بعد فشـله يف إنجاز املرشوع 

األمريكي التدمريي يف اليمن. 
وبنّي القحوم أن اليمَن لن تكون لقمًة سـائغًة للنظام السـعودّي 

وال يمكن أن يكوَن مستقراً ملشاريعه.
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 : ظعح جقس 
بعد مروِر ثمان سنوات عىل الحادثة اإلجرامية 
الغادرة، ال يزال اليمنيون يتذّكرون جرائَم النظام 
ِة  السـعودّي وأدواته العميلة الذين كانوا عىل ُسدَّ
الحكـم، وتحديـداً الجريمَة النكـراَء التي أقدمت 
عليها عنارص االسـتخبارات األمريكية املسـماة 
العـريض  مستشـفى  باقتحامهـا  «القاعـدة» 
وارتـكاب أبشـع الجرائـم بحـق مرتاديـه مـن 
مواطنـني مـرىض وأطبـاء وعاملني، وذلـك يوم 
الخميـس يف الــ ٥ من ديسـمرب العـام ٢٠١٣م، 
والـذي كشـف معـه مخّططـاً إجراميـاً تقـوده 
واشـنطن والريـاض وأدواتهمـا يف الداخل؛ بغية 
إرهـاب املواطنني وإدانة اليمـن بوجود العنارص 
اإلجراميـة يف الداخـل؛ بغـرض تربيـر التواجـد 
األمريكي املتصاعـد يف ربوع اليمن، وكذلك تنفيذ 
املخّططات الالزم تنفيذها بالورقة اإلجرامية عرب 
األدوات العميلـة التـي تدَّعي انتماَءها لإلسـالم، 

وهي تشوُِّهه وتحارب أبناَءه وتخدم أعداَءه. 
 

خغعُط الةرغمئ.. عحاحُئ 
السططئ وتعاذآعا

ويف مظهر كشف –آنذاك– مدى التواطؤ الكبري 
والتنسـيق بني العنـارص اإلجرامية ومسـؤولني 
يف النظام السـابق –تكشـفت خيانتهـم مع بدء 
العدوان– قام مسـلحون إجراميـون يتبعون ما 
يسـمى تنظيم «القاعدة اإلجرامـي» عددهم ١٢ 
إجراميـاً يحمل معظُمهم الجنسـيَة السـعوديّة، 
باقتحـام مستشـفى العـريض الذي يقـع داخل 
مجمـع وزارة الدفاع، متنكرين بلباس عسـكري 
ويحملون أسـلحًة خفيفة ومتوسطة، مدعومني 
بسـيارات تحمـل متفجـرات، لريتكبـوا بعد ذلك 
أبشَع الجرائم التي عمد النظام إىل توثيقها وبثها 
لـزرع الرعب يف صفوف الشـعب وتعزيز الذرائع 
األمريكيـة التوسـعية، فيمـا أسـفرت العمليـة 
عـن مقتـل ٥٦ شـخصاً غالبيتهـم مـن األطباء 
واملمرضـات بينهـم طبيبـان أملانيـان وآخـران 
وأُخـرى  فيليبينيتـان  وممرضتـان  فيتناميـان 

هندية، وإصابة أكثر من ٢١٢ مواطناً بجروح. 
وقـد كشـفت السـلطة الظاملة –آنـذاك– عن 
إمساكها بخيوط سوداء لتلك الحادثة اإلجرامية، 
وذلـك بزيـارة الفاّر هـادي حينها للمستشـفى 
وتجوله بداخلـه فيما ال تزال االشـتباكاُت دائرًة 
حتـى فجـر اليـوم التـايل «الجمعة، ٦ ديسـمرب 
٢٠١٣»، وذلك حسب ما أفادت به «وزارة الدفاع» 
حينهـا، ومـا زاد مـن انكشـاف وقـوف النظام 
السابق وراء تلك العميلة، هي مكاملة للفاّر هادي 
مـع املرتِزق أحمد عوض بن مبـارك، والتي بثتها 
قناة املسـرية يف نهاية العام ٢٠١٤، يتحدث فيها 
الفاّر هادي بكل بجاحـة عن فائدة تلك الجريمة 
النكـراء يف الضغـط عـىل رئيس مجلـس النواب 
يحيى الراعي، الذي كان يوم الحادثة يرقد بداخل 

املشفى. 
كما كشـفت تلـك الجريمة هشاشـة النظام 
السـابق، ومؤّسسـته العسـكرية «الهشة» التي 
كان يفـرتض أن تكـون أصعـب مـكان يمكـن 
اقتحامـه، َحيـُث تمّكن ١٢ إجراميـاً من اقتحام 
وزارة الدفـاع واملستشـفى بكل سـهولة وسـط 
«استسـالم» كيل للجنود والحراسة آنذاك، يف حني 
كان مـن املسـتحيل عـىل جيش بأكملـه اقتحام 
السـفارة األمريكية يف صنعاء، نظراً ملا تم توفريه 
لهـا مـن أداوت حماية ووسـائل صد وأسـاليب 
قطع للشوارع الرئيسـية والفرعية املحاذية لها، 
تفوق أكثـر بكثري من أكرب مؤّسسـة يمنية كان 
مـن املفـرتض أن تنـال ذات الحماية عـىل األقل، 
وهو ما يزيد من انكشـاف التبعيـة العمياء التي 
كان يديـن بها النظام السـابق للجانب األمريكي 
الذي حرص عىل توسـيع تواجـده ونفوذه يف تلك 

املرحلـة، وتنفيـذ مخّططاته التي طـارت أدراج 
الرياح مع ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب. 

 

جرائط لابئغئ الظفعذ افطرغضغ 
وتسمغث اقتاقل بثطاء الغمظغني

ومـا يؤّكـد أن تلـك الحادثة وما سـبقها وما 
تالهـا من جرائـَم بأيـاٍد تكفريية، كانـت تهدف 
جميعهـا إىل تثبيـت النفوذ األمريكي واسـتقدام 
قوات واشـنطن الحتالل اليمن وجزره وسواحله 
الكثـري  تعنـي  التـي  االسـرتاتيجية  واملناطـق 
واشـنطن  عـززت  الصهيوأمريكـي،  للمخّطـط 
سفارتَها ومقراِت تواجدها يف اليمن، باآلالف من 
الجنـود، وذلك تحـت ذرائع «مكافحـة اإلرهاب» 
والتصـدي لـ»القاعـدة»، كمـا عمـدت الواليات 
املتحدة عىل تعزيز انتشـار تلـك الجرائم وهو ما 
حـدث يف حرضمـوت وتحديداً يف قيـادة املنطقة 
العسـكرية الرشقية –آنـذاك– ومـا ترافق معها 
مـن عمليات ذبح للجنود يف حرضموت والبيضاء 
وأبـني، عالوة عـىل التفجـريات بداخل املسـاجد 
وداخـل املعسـكرات، وقـد تكـّررت التفجـريات 
اإلجرامية املوثقة يف «ميدان السبعني» بحق قوات 
األمن املركزي وكذلك طـالب كلية الرشطة خالل 
تقدمهـم للتسـجيل، والعديـد من الجرائـم التي 
كانـت أغراضها ترويع الشـعب وتربيـر التدخل 

األمريكي االستعماري يف اليمن. 
ومـع تفجـر رشارة ثورة الحـادي والعرشين 
من سـبتمرب وانتصارهـا عـىل اإلراَدة األمريكية 
واشـنطن  بـني  العالقـة  زادت  الربيطانيـة، 
والتنظيمات اإلجرامية انكشـافاً وذلك بعد تَحّرك 
اإلجراميني السـتهداف الشـعب وأنصار الله عىل 
وجه التحديد، يف املسـاجد، ثم التَحّرك العسكري 
املبارش لعرقلة مسـار الجيش واللجان الشـعبيّة 
ودخـول  املحافظـات،  لتأمـني  تَحّركهـم  عنـد 
اإلجراميني يف معارك مبارشة مع الجيش واللجان 
يف البيضاء، ومسـارعتهم السـتالم املعسكرات يف 
مـأرب وحرضمـوت بتماٍه مكشـوف ومفضوح 
مع ُكـّل العمالء الذين رأيناهم منذ سـبع سنوات 
كمرتِزقـة يعملون لصالـح الخـارج وأدوات بيد 

أمريكا. 
 

تسطسُض السقصئ «املفدعتئ».. إراَدُة 
الحسإ تفدُح أطرغضا وأدواِتعا اإلجراطغئ

وبعد انتصار اإلراَدة الشـعبيّة، اتضح أن ُكـّل 
التَحـّركات اإلجرامية يف الداخل كانت بالتنسـيق 
مـع الواليات املتحدة األمريكيـة، وذلك مع اندالع 
العـدوان عىل اليمـن يف السـادس والعرشين من 

مـارس العـام ٢٠١٥م، َحيـُث توالـت األحـداث 
واملتغريات التي كشفت انخراط عنارص «القاعدة 
وداعـش» كجنـود وأدوات رئيسـية مـن أدوات 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي عىل اليمن. 
وسبق أن نرشت صحيفة املسرية تقاريَر عدًة 
بشـأن االرتباط العسكري واألمني واالستخباري 
بـني أمريـكا وأدواتها يف دول العـدوان من جهة، 
وبـني عنارص اإلجرام املنتمـني لداعش والقاعدة 
من جهة أُخرى، َحيـُث تبنت العنارص التكفريية 
يخوضهـا  كان  التـي  املعـارك  مـن  العـرشات 
أبطـال الجيـش واللجان الشـعبيّة ضـد العدوان 
ومرتِزقتـه يف البيضـاء والجـوف وأخـريًا مأرب، 
والتي كانت تشـهد مسـاندة جويـة وصاروخية 
وبريـة ولوجسـتية مـن قبـل تحالف العـدوان، 
فيمـا كان األخري يتبنـى املعارك التـي تخوضها 
القاعدة يف البيضـاء، فضالً عن اعتبار العدوان –

بشـكل رصيح عرب إعالمه– للمناطق التي كانت 
العنـارص التكفرييـة تسـيطر عليهـا، جغرافياً 
«محّررة» تتبـع لتحالف العدوان وتخضع لدعمه 

ورعايته وتوجيهاته. 
كمـا نـرشت الصحيفة يف وقت سـابق قائمًة 
بأسـماء قيـادات يف القاعدة ومدرجـة يف قائمة 
«العقوبـات األمريكية» سـابًقا، وقد صارت عىل 
رأس تشكيالت عسـكرية وألوية أََساسية لقوات 
املرتِزقـة، وتـم منـح تلـك القيـادات التكفرييـة 
مناصب عليا ورتب واعتمادات مالية وعسـكرية 
ضخمـة، األمر الذي زاد من انكشـاف اسـتخدام 
أمريـكا للقاعـدة وداعـش كأدوات اسـتعمارية 
وجدار يغطـي عىل االحتـالل األمريكي للمناطق 

التي تتواجد فيها تلك العنارص اإلجرامية. 
الحـادي  ثـورة  حّققتـه  مـا  إىل  وبالعـودة 
والعرشين من سبتمرب واإلراَدة الشعبيّة املساندة 
لها، عـىل حسـاب املخّططـات األمريكيـة، فقد 
تمّكنت إراَدة الشـعب وأبطاله املجاهدين من برت 
األذرع التكفرييـة اإلجرامية من ُكـّل املحافظات 
التـي يحكمهـا املجلس السـيايس األعـىل، وآخر 
االنتكاسـات األمريكيـة التكفرييـة كانـت عنـد 
تحريـر كامل محافظـة البيضاء وإسـقاط آخر 
رايـة أمريكيـة تكفريية سـوداء، آخرهـا عملية 
«فجـر الحريـة» التـي نسـفت مـا تبقـى مـن 
املخّطـط األمريكـي املنفـذ منـذ العـام ٢٠٠٤م، 
لتكون واشـنطن عـىل موعد من الهزائـم التالية 
وأشـكالها  أجنحتهـا  بمختلـف  وألدواتهـا  لهـا 
وأيديولوجياتهـا، ومـع توسـع عجلـة التحرير، 
تنتهـي الجرائم التـي يرتكبها عنـارص القاعدة 
وداعـش، وهـو األمر الذي يكشـف معادلة ثابتة 
تقـول: أيـن مـا حلـت أمريـكا وأدواتهـا، حلت 
القاعـدة وداعـش وحلـت الجرائـم كأُسـلُـوب 

إلخضاع وترويع الشعب، وخلق املربّرات الحتالله 
أمريكياً وبريطانياً. 

واليـوم ومع مـرور ثمان سـنوات من حادثة 
مستشـفى العـريض اإلجرامية، يتذكر الشـعب 
اليمني أن واشـنطن وأدواتهـا العميلة عدو لدود 
يسـتدعي التَحّرك الكبري لدحرها هي وعمالئها؛ 
بغية الحصول عىل األمن واالسـتقرار، وقد تجىل 

الوعي الشـعبي يف االندفاع الكبري نحو مسـاندة 
املعـارك التي يخوضهـا أبطال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة ضد أمريكا وحلفائها يف مأرب وغريها؛ 
بحثـاً عن النرص الكبري الـذي ينتهي عنده وجود 
أمريـكا وأدواتهـا وتتوقـف عنـده ُكــّل الجرائم 
اإلجرامية املروعة املنفذة بأيـاٍد أمريكية مغطاة 

بيافطات وقفازات تكفريية. 

تقرير

التادبئ تفدح واحظطظ وتآّضـث أن الاظزغمات اإلجراطغئ أدواتعا الاعجسغئ اقجاسمارغئ

الةرغمئ شدتئ الظزام الســابص وسقصاه سئر ظععر الفاّر عادي شغ الحاحــئ وشغ طضالمئ طسةطئ
ضحــفئ عحاحئ السططئ آظثاك و «طآّجساتعا السســضرغئ» وشدتئ أغراض واحظطظ طظ الةرائط الممابطئ
12 إجراطغــًا غصاتمــعن وزارة الثشاع وجغح طاضاطض ق غســاطغع اجاغاح الســفارة افطرغضغئ بخظساء
لط تتر أغئ طآّجســئ تضعطغئ تغظعا بـ 5 % طظ أدوات التماغئ الاغ ضاظئ تتغط بالســفارة افطرغضغئ

 الاضفغرغعن الظسُص افوُل لطسثوان سطى الغمظ الاضفغرغعن الظسُص افوُل لطسثوان سطى الغمظ
8 جظعات سطى جرغمئ الُسرضغ..
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طع وجعد افطرغضان سطى رأس طحعث السثوان سطى الغمظ تزعر برغطاظغا اقجاسمارغئ السةعز «طضّحرة» 
سظ أظغابعا تتئ سئاءة الرغاض وأبع ظئغ إقَّ أظعا تزعر المترك افبرز لمطفات الغمظ شغ ُضـّض اقّتةاعات 

 : إبراعغط السظسغ
ُم بريطانيا مشهَد احتالل املحافظات  تتقدَّ
املـايض  أطمـاَع  مسـتعيدًة  الجنوبيـة، 
بالسيطرة عىل سـواحل ومحافظات اليمن 
االسـرتاتيجية، إذ لـم يكن املجـيُء بتمثال 
امللكـة فيكتوريا ونصبه بحديقـة التواهي 
عام ٢٠١٢ مصادفًة كما لم تكن ترصيحات 
سـفري أمريكا ما قبل الربيـع العربي حول 
رضورات تغيـري النظام السـيايس يف اليمن 

مصادفة. 
إن اهتمـاَم بريطانيـا بالتفاصيل الرسية 
لقـوات البحريـة اليمنيـة لـم يكـن تَرفـاً 
معلوماتيـاً، لقـد كان املحتـّل يعيـد ترتيَب 
أوراقه مع أتباعه من جديد للعودة بسواعد 
اليمنيني أنفسـهم، وعىل دمـاء أبناء اليمن 
دون غريهـم ليحتـلَّ هـذا البلـد، أَو لنقـل 
ليسـيطر عىل منافذه وموانئـه َوجغرافيته 
االسرتاتيجية، يف وقت يتطلع العالم ملشاريع 
عمالقه ستجني من ورائها الكثريَ من الدول 
املال الوفري حني تمزقت وتشتَّت أيادي سبأ. 
لقد سـعت بريطانيـا إىل تحقيق أهدافها 
يف املنطقة بتعميقها التعاُوَن مع السعوديّة 
واإلمـارات الباحثتنَي عن املزيد من الحماية 
واالسـتقواء يف آن؛ تمهيـداً لتقسـيم اليمن 
والعـودة الحتـالل الجنـوب، وهـو مـا بدا 
مـن ترصيحات رئيس ما يسـمى باملجلس 

االنتقـايل يف لندن ودعوتـه بريطانيا للعودة 
إىل اليمن. 

لقد أظهرت ترصيحات املرتِزق عيدروس 
دعـم  يف  الربيطانيـة  األطمـاَع  الزبيـدي 
االنفصاليـني وإرسـاء قواعَد لهـا يف البحر 
األحمر والخليج، ومن ثَمَّ محاوالت السيطرة 
عـىل املحيط الهنـدي، والوصول للسـيطرة 
االقتصاديـة والسياسـية يف املنطقة، وكان 
التخطيط الربيطاني يجري يف ظل رصاعات 
وتناقضـات وفوىض عاشـتها اليمن يف ظل 
نظام سـابق كان بوابًة الخـرتاق اليمن من 

ُكـّل اتّجاه. 
لنـدن  اسـتضافت  التسـعينيات  أواخـر 
قيـاداٍت جنوبيـًة ما بعد حـرب ١٩٩٤ رغم 
اعرتاضـات صنعاء وقتَها عـىل ذلك املوقف 
الربيطانـي الـذي كان يحيـك خيـوط لعبة 
املسـتعمر القديـم عـىل هـون، مـع إدراك 
أن الفـوىض التـي خلقها تنازُع سياسـيي 
ومشايخ اليمن عىل الحكم والنفوذ والثروة 
آنذاك سيقوُد إىل تمزيق البالد عاجالً أَو أجالً. 
ويف املوفمبيـك، ظهـر التأثـريُ الربيطاني 
أكثَر وضوحاً إىل جانـب تماهيه مع أهداف 
واشـنطن، ومـن بعدهـا السـعوديّة ودول 
الخليـج الطامعـة يف نفوذ وتأثـري يف الدولة 
اليمنيـة، وبـدا تقسـيم اليمن ألقاليـم أهمَّ 

مؤرشات األطماع الخارجية. 
 وللتذكـري، َفــإنَّ سـفري بريطانيا آنذاك 

ذّكـر املتحاوريـن بعـدم تجـاوز الخطوط 
الحمـراء، بإشـارته إىل اإلقليـم الصحراوي 
الذي يضم املحافظات الرشقية، كأبرز هذه 
املناطـق املحظورة لصالح القـوى الدولية، 
َحيـُث هناك الثروة الوطنية التي تناُم عليها 

رماُل اليمن. 
اليمـن  يف  الربيطانـي  الـدوُر  كان  لقـد 
بإنشـاء كيانات سياسـية  أكثـَر وضوحـاً 
وعسـكرية يمنية يف هذه املناطق الحيوية، 
بـدءاً باملجلس االنتقـايل الجنوبـي يف أيار/

مايو ٢٠١٧، ثم املكتب السـيايس ملا يسمى 
«املقاومـة الوطنيـة» يف آذار/مارس ٢٠٢١ 
للخائـن طـارق عّفـاش، وتحـت مظلتهما 
تنطوي العديُد من التشـكيالت العسـكرية 

التـي تحظى بتأييد واضـح من قوى دولية 
فاعلـة انسـجمت مع مـا أنجـزه املبعوُث 
األممـي السـابق مارتـن غريفيـث، بضـم 
انتقـايل اإلمـارات تحت مظلـة «الرشعية» 
ثم االعـرتاف به وترسـيخ وجـوده باتّفاق 
الريـاض وزيارة رئيسـه «الزبيـدي» للندن 
يف آذار/مـارس ٢٠١٩ بدعـوة مـن مجلس 

العموم الربيطاني. 
كذلك ترحيُب السـفري الربيطاني السابق 
يف اليمن «مايكل آرون» مع إشـهار املكتب 
السـيايس لجبهة طارق عفاش واجتماعه 
مليشـيا  إرشاك  إىل  باإلضافـة  افرتاضيـاً، 
«اتّفـاق  بموجـب  الحكومـة  يف  االنتقـايل 
الريـاض»، وفتـح مكاتـب له يف ُكــّل من 
واشنطن وكندا واالتّحاد األُوُروبي، كاعرتاٍف 

غري معَلن. 
 

جعاجغُج يف خظساء.. خرباُء 
يف الرغاض 

يف صنعاَء، كشـفت األجهـزُة األمنيُة عن 
الخاليا التي تُدار مبارشًة من قبل املخابرات 
الربيطانيـة جواسـيَس تعمـُل عـىل رصـد 
تَحّركات الجيش واللجان الشعبيّة ومواقع 
إنتـاج املنظومـات الصاروخيـة والطائرات 

املسرّية. 
ويف الريـاض، هنـاك ٦٣٠٠ خبـري وفني 

 طتاولئ ترجغت افصثام سطى أرض الغمظ
افذماع افطرغضغئ الربغطاظغئ..

   وراء ُضـّض تادبئ 
جفظ طفاسطئ أو 

طجسعطئ شغ جعاتض 
المعرة عثٌف لقتاقل 

افطرغضغ الئرغطاظغ 
السسعدّي اإلطاراتغ

الظاصطئ الغاباظغئ طريجر جرتغئ
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   ططار الشغزئ أخئح 
صاسثة سسضرغئ لصعات 

اقتاقل افطرغضغ 
والئرغطاظغ وصئض 

السثوان ضان برغطاظغا 
تعاط بالافاخغض السرغئ 
لطصعات الئترغئ الغمظغئ

   برغطاظغا باظغ طخّثر 
لطسقح لطظزام السسعدّي 

بسث أطرغضا وضشطئ 
سطى الثول اُفوُروبغئ 
لسثم إغصاف طئغسات 

افجطتئ لطممطضئ

بريطانـي يشـاركون القوات السـعوديّة يف 
عملياتهـا وعدوانهـا عىل اليمـن، من خالل 
اإلعـداد والتجهيز وصيانة الطريان الحربي، 
وإدارة غرف العمليات والتحّكم والسـيطرة 

واملراقبة. 
ومـع اعرتاف لندن بوجود هـذا العدد من 
خربائهـا، واملهـام التـي يتوّلونهـا، إال أنها 
ة،  تّدعي أنهم يعملون يف رشكات أمنية َخاصَّ

وهكذا ال بُـدَّ أن تربّر تَحّركاتها؟
وَعـىل املسـتوى السـيايس، تُعتـرب لندن 
املسـؤولة عن املِلف اليمني يف مجلس األمن 
مع تبنيها الكثريَ من املواقف السعوديّة التي 

تؤّكـد توافق املحتّلني. 
وكانـت السـعوديّة وّقعـت، بدايـة العام 
الجاري، اتّفاقاً عسكريٍّا مع بريطانيا لتنفيذ 
ما سّمتاه «أعماالً أمنية» يف محافظة املهرة، 
بدعوى «تعزيز أمن وسالمة املالحة الدولية 

ومكافحة تهريب املخدرات والسالح». 
وعىل أََساس هذا، تتواجد قواٌت عسكرية 
وأمنية بريطانية، إىل جانـب قوات أمريكية 
وسـعوديّة، يف مطار الغيضة وعرشة مواقَع 
أُخـرى، وهو ما سـبقه قيام وفـد من كبار 
برفقـة  الربيطانيـة،  املخابـرات  ضبـاط 

مسؤولني سعودينّي، بزيارة إىل املهرة. 
 

اإلطَثاُد بالسقح 
عـىل  العـدوان  يف  بريطانيـا  دوُر  ويـربُُز 
اليمـن ليس فقط بإمَداد الرياض وأبو ظبي 
بالسالح وتقديم الخدمات اللوجستية، ففي 
السـنتني املاضيتني، ضغطت بريطانيا عىل 
الـدول األُوُروبيـة التي أوقفت بيع السـالح 
والذخرية للمملكة السعوديّة؛ بَسبِب قضية 
الصحايف جمال خاشـقجي وثني تلك الدول 

عن قراراتها. 
وتظـل بريطانيـا ثانـَي مصدر للسـالح 
للسـعوديّة بعد الواليات املتحـدة، مع العلم 
أن مملكة آل سـعود تستورد ما مقداره ٤٩ 
٪ من السـالح الربيطاني، األمر الذي يؤّكـد 
مدى اسـتغالل لندن للريـاض يف جني املزيد 
مـن األمـوال بما فيهـا رسـوم حماية أمن 
الخليج التي نصحت بها واشنطن حليفتها 
بريطانيا واسـتثمار مخـاوف دول الخليج، 
والتي تظهـر يف امللف اليمني كقوى محتّلة، 
فيما هـي باألََسـاس قوى تابعـة ليس لها 
سـوى تنفيذ أجنـدة القـوى الدوليـة التي 

تطلب حمايتها. 
أمريكيـة  عسـكرية  قـوات  وتتواجـد 
وبريطانيـة يف مطـار الغيضة الـذي أصبح 
قاعدًة عسـكريًة مغلقًة للقـوات األمريكية 
والربيطانية، وسط معلوماٍت عن توّجـهات 
دوليـة لتحويلـه إىل مركـز للقـوات الدولية 
تحـت مـربّر مكافحة اإلرهـاب، وربما كان 
خـريَ دليل عـىل نوايـا الغرب االسـتعمارية 
الجديـدة، وإن كان يف عبـاءِة خليجية أمام 

العالم. 
 

طساعٍ لاثوغض طغاه الغمظ 
ومع هذا التواجـد الربيطاني األمريكي يف 
محافظتَـي شـبوة وحرضمـوت املحتّلتني، 
يمكـن اسـتعادة اتّفاقيـات مضـت للدول 
الكربى تفّرس هذا السـلوك والتواجد الغربي 

يف محافظـات الجنـوب املحتّلـة وإن كانت 
تتوارى عـن األنظار يف ظل وجود سـعودّي 

إماراتي. 
لقـد كانـت اتّفاقيـُة أعـايل البحار سـنة 
عت  ١٩٤٧م مـن القـرن املـايض، والتـي ُوقِّ
بني ُكـلٍّ من االتّحاد السـوفييتي وبريطانيا 
وأمريكا وفرنسا بعد الحرب العاملية الثانية، 
تسـعى لتنظيـم وجـود القـوى الكـربى يف 
السـواحل واملوانئ وحقوق املـرور وقضايا 
كبـرية تتعلـق بمصالح الـرشكات املالحية 

البحرية التي تتبع هذه الدول. 
أصـدرت  ٢٠١٧م،  أغسـُطس   ١٧ ويف 
بريطانيـا تحذيـراً للسـفن التجاريـة مـن 
احتمال شـن هجمـاٍت من اليمـن عند باب 
املندب، ومع أنها لم تلَق أيَّ اهتمام أَو تغطية 
إعالميـة، مع حقيقة أنه لـم يكن هناك أيُة 
تهديدات تسـتهدف باب املندب وال السـفن 
التجارية وال خطـوط املالحة البحرية، لكن 
اسـتمرار خلق تلـك األحداث بنفـس النمط 
املعهـود كان بداية وتمهيداً لخطوات قادمة 
ستخطوها بريطانيا مع أتباعها يف الرياض 

وأبو ظبي. 
لقد كانت التحذيراُت الربيطانية متزامنًة 
مع مـرشوع بريطاني يتم إعـداُده لطرحه 
عـىل مجلـس األمـن، يتعلـق بتدويـل املياه 

اإلقليمية اليمنية. 
ولم تـُدِم التحذيـرات الربيطانيـة طويالً 
ا يف  حتـى كان الحضـوُر الربيطانـي فعليّـٍ
املناطق املسـتهدفة باعرتاف مصدر يف خفر 
السـواحل يف عدن بوجود خـرباَء بريطانيني 
يف معسكرات خفر السواحل، وأن تواجدهم 
يتعلـق بقـوات خفر السـواحل اليمنية وأن 
قـوات من البحرية السـعوديّة بانتظار دوٍر 
لها يف السـواحل اليمنية بـإرشاف بريطاني 
مبارش وبتوجيهات من الخرباء الربيطانيني 
املتواجديـن يف عدَن ويتخذون من مقر خفر 
السواحل يف مدينة عدن مقراً لهم، باإلضافة 
إىل وجـود قـوات أُخـرى يف جزيـرة ميـون، 
وهذا ما يتماىش مـع املراَجعة التي أجرتها 

بخصـوص  جونسـون  بوريـس  حكومـة 
السياسـات الخارجيـة، والتي مـن ضمنها 
تعميـُق التواجد الربيطاني يف آسـيا بدوافَع 
أمنية وعسـكرية، ولـو تحت سـتار ذرائَع 
كاذبة لتربير التدخل العسـكري الهادف إىل 
تثبيت الهيمنـة مبارشة أَو مـن خالل دعم 

األنظمة القمعية. 
يف ذلك السـياق تحديداً، يمكن فهُم قدوم 
محافظـة  إىل  بريطانيـة  عسـكرية  قـوة 
املهرة اليمنية، يف أعقاب اسـتهداف الناقلة 
اإلرسائيلية «مـريرس سـرتيت» ُقبالة املياه 
العمانيـة يف بحر العرب.، إذ يبدو أن اململكَة 
املتحـدَة تواصـُل احتالَل موقـع الصدارة يف 
االنخـراط الغربـي يف العـدوان عـىل اليمن، 
يف إطار عملية انتشـار أوسـع تشرتك فيها 
لندن وواشنطن يف منطقة املحيطني الهندي 

والهادئ، ُوُصـوالً إىل خليج عدن. 
ويمكن القول: إن ما تعرضت له السفينة 
«اإلرسائيلية» لم يكن يف سـواحل املهرة كما 
أّكـدت قبائل املهرة، بل يف سـاحل سـلطنة 
ُعمان، إذ تقول مصادرها إن حادثَة الهجوم 
عىل سـفينة الشـحن يف أيـار/ مايو ٢٠٢٠ 
وقـع يف منطقـٍة تتوّسـط منطقتي قشـن 
ونشـطون، وأنه كان مدبـراً من ِقبل جهات 
اسـتخباراتية دوليـة، َوأن منّفـذي الهجوم 
فـّروا أمـام أعـني قـوات خفـر السـواحل 
السـعوديّة، دوَن اسـتبعاد أن يكونوا أصالً 
تابعني للقوات السعوديّة املتواجدة يف ميناء 

نشطون. 
كمـا قالت قبائل املهـرة: إنَّ األدّلة أّكـدت 
أَو  مفتعلـة  سـفن  حادثـة  ُكــّل  وراء  أن 
مزعومة يف سـواحل املهرة هدفـاً لالحتالل 
الربيطاني السـعودّي اإلماراتي، مشـريًة إىل 
أن «القوات السـعوديّة زعمت، مطلع آذار/

مارس ٢٠٢٠، إحباَط هجوٍم استهدف ناقلة 
نفط يف بحـر العرب بأربـع زوارَق مفّخخة 
يتـم التحّكم بها عن بعد جنوب رشق ميناء 
نشـطون، وهـو املينـاء الرئيـس ملحافظة 
املهـرة، وأن تلك الحادثـة التي قال التحالف 

إنها تُمثّل تهديداً بحرياً ألمن الطاقة العاملي 
وطرق املواصالت البحرية والتجارة العاملية 
للسـفن، كانت مفتَعلـًة من قبـل «القوات 
السـعوديّة» كذريعة للسـيطرة عـىل ميناء 
نشـطون وطرد قـوات «حكومـة املرتِزقة» 
التي كانـت مرابطًة هناك، وهـو ما تم بعد 
ذلك بأيام بإنزال قـوات بريطانية وأمريكية 
يف امليناء، ونقلها تحت حراسـة مشـّددة إىل 
مطـار الغيضة الـدويل، الـذي أصبح يف ظل 
االحتالل السـعودّي للمهرة قاعدة عسكرية 

سعوديّة -بريطانية_ أمريكية مشرتكة. 
ويف ١٧ آيـار/ مايـو ٢٠٢٠، أعلنت «هيئُة 
الربيطانيـة»  البحريـة  التجـارة  عمليّـات 
تعـرَُّض سـفينة شـحن تجاريـة لهجـوم 
بالقـرب من ميناء املكال مـن دون أن تُقّدم 

دليالً عىل ذلك. 
ويف الخامـس من كانون األول/ديسـمرب 
٢٠٢٠، قالـت رشكـة «أمـربي إنتيلجانس» 
االسـتخباراتية  املهـام  ذات  الربيطانيـة 
َعَلـم  ترفـع  شـحٍن  سـفينَة  إن  البحريـة: 
سـرياليون، وتحمل اسـم «حسن» تعرضت 
لهجوم إرهابي يف سواحل قشن يف محافظة 
املهـرة، عندما كانـت يف طريقهـا إىل ميناء 

صاللة يف سلطنة عمان. 
والّالفـُت يف ُكــّل تلـك الحـوادث، إعـالُن 
الربيطانيني عقَب ُكـلِّ واقعة أن «السـفينة 
وطاقمها بخري، ولم يصابوا بأي أذًى»، فيما 
اسـتغرقت يف تكثيـِف األحـداث املفتَعلة أَو 
الكاذبة لحشِد الرتكيز عامليٍّا حول أمن املياه 
اإلقليمية اليمنية وتربير أي تواجد عسكري 
مـع  أمنيـة  اتّفاقيـة  إىل  ُوُصــوالً  غربـي، 
الخليج؛ للمزيد من اسـتثمار التوتر والقلق 
الحاصـل لدى ُحكَّام الخليـج؛ لضمان َضخِّ 
املال السـعودّي اإلماراتـي لخزانة بريطانيا 
كمـا تفعـل أمريـكا، مـع ترسـيخ األقدام 
يف جغرافيـة اليمـن َحيـُث الثـروة الكامنة 
التي ترنـو أبصاُر بريطانيـا إليها إىل جانب 
أطماعهـا يف السـيطرة عـىل هـذه املناطق 
االسـرتاتيجية ذات اإلْمَكانيات الهائلة التي 

لم يقدر اليمنيون قيمتَها ذات يوم. 

صعات برغطاظغئ تخض إىل املعرة
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اإلرعاُب افطرغضغ والمرأُة الغمظغئ

الضمغظ.. أشثُر السقح وأذلُّ الرجال

بطصغج سطغ السططان 

لطاملا تغنـت دوُل الغـرب ومن ضمنهم 
أمريـكا الرجيـم بالُحريات والتحـّرر وعن 
أهميّة حريـة املرأة وإدانـة العنف ضدها، 
فكنـا نحـُن العرَب نُشـنف آذاننـا ونطرب 
لتلـك العبارات وننسـاق وراءهـا ونصفق 
لها ونؤيدها؛ فبسـبب تيْهنـا وعدم وعينا 
وبصريتنـا رأينا أنفسـنا يف سـجن اسـمه 
اإليمانيـة  ة  والُهــِويـَّ واألخـالق  املبـادئ 
وحلمنـا بالتخلـص منه وااللتحـاق بركب 
التحّرر الذي هو يف واقعه انحالل عن القيم 
واألخالق اإلسـالمية الراقيـة، وتوهمنا أن 
الغرب يقدسـون املـرأة وينزلونهـا منزلة 
عظيمة لم تصل إليها املرأة العربية بشـكل 

خاص واملرأة املسلمة بشكٍل عام!
مع مـيض األيّـام وعندمـا بـدأ العدوان 
األمريكي اإلرسائييل املغلف بغالف سعودّي 
إماراتي عىل اليمن بدأت تتكشـف الحقائق 
وتظهـر الرباهني عن حقيقـة مكانة املرأة 
عند الغرب فمنذُ الرضبة األوىل عىل صنعاء 
سـقطت الكثري من الشـهيدات من النساء 
جراء هذِه الغارات وتم انتشالهن من تحت 
األنقـاض جثثاً هامدًة مقطعة يف مشـاهد 

تُدمي القلوب. 
لقـد قام دعـاة التحّرر ونبـذ العنف ضد 
املرأة بشـن أعنف الجرائم بحق العديد من 
فئـات النسـاء فمن فئـة األطفـال ابحثوا 
عـن قصة إرشاق التي خرجت إىل املدرسـة 
ولم تعد سـوى جثة هامـدة مبتورة القدم 
وقـد تلطخ زيها املـدريس وأصبح حجابها 

األبيض أحمر اللون بعد أن أخذ لون دمها!
وابحثـوا كذلك عن بثينة عني اإلنسـانية 
واسـألوها عمن رسَق منها حضن عائلتها 

ومنحها لقب يتيمة؟! 
أما من فئة الشباب فابحثوا عن عروس 
كان فسـتان زفافهـا كفـن لهـا يف عرس 
سنبان وابحثوا عن السمريتني املظلومتني 
سـمرية حيـس التي بقـَر العـدوان بطنها 
وقتـل جنينهـا وزوجهـا وتركهـا جريحة 
الفؤاد والجسـد، وسـمرية الجوف األسرية 
التي اختطفت من بـني أوالدها ليتم زجها 
يف السـجن دون رحمـة وبيعهـا للمعتدين 
السـعودينّي، َوالتي مـا تفتأ أمهـا تبكيها 
وتناشد بتحريرها والتي تمادى املعتدين يف 
أرسها ورفض ُكـّل ما تم تقديمه لهم؛ ِمن 

أجِل إطالق رساحها! 
كذلـك ال ننـىس فتـاة الخوخـة التي تم 
اغتصابها وفتـاة التحيتـا وغريهن الكثري 
الكثـري ممـن انتهـك العـدوان ومرتِزقتـه 

حرمتهن واستباح أعراضهن. 
حتى فئة النساء املتقدمات يف السن فلم 
يتم اسـتثناؤهن مـن قائمة دعاة السـالم 
واإلنسانية وحقوق املرأة وابحثوا عن عزاء 
أرحـب الذي راح ضحيته عرشات النسـاء، 
منهن تلـك املرأة الكبرية يف السـن صاحبة 
البيـت التي عثر عليهـا ولدها ليجدها وقد 
فارقـت الحيـاة فاحتضنها ليقـول للعالم 
املنافـق بـأي ذنـب قصفتم أمـي وما هو 

جرمها لتصبوا عليها هذه الغارات؟! 
وابحثـوا عـن مـن مـات منهـن جوعاً 
حصـار  يف  بعظمهـا  جلدهـا  والتصـق 
الدريهمي الذي فرضه تحالف العدوان عىل 

أرس ليس لها حول وال قوة وليس لها لقمة 
تسد بها رمقها! 

يف خضـم عناويـن حقوق املـرأة واليوم 
العاملـي للقضـاء عـىل العنـف ضـد املرأة 
يـربز العنـف األمريكـي بأبهى صـوره يف 
حربهم الخبيثة عىل اليمن ليكشـف الزيف 
والخـداع الذي تحمله هـذه العناوين، كما 
يربز اإلرهـاب األمريكي ضـد جميع فئات 
الشـعب، َحيُث سلطت عليه أعتى األسلحة 
الحديثة حتـى املحرمة منهـا دوليٍّا لتثبت 
للعالـم أنها بـؤرة اإلرهاب والخـراب ضد 
العالـم وبـأن العالـم لن يسـوده السـالم 
حتـى يتم اسـتئصال خبثها الذي أََساسـه 
صهيونـي بحت، كما لن تنال املرأة حريتها 
ولـن يتـم إيقـاف العنـف ضدهـا سـوى 
بالعـودة الجادة لهـدى اللـه وكتابه املبني 
الـذي أعطـى املـرأة حقوقـاً وأولويات قل 
مثيلهـا يف رشائـع وقوانني العالـم بأرسه 
وما عىل املرأة سـوى التمسك به وأن تعض 
عليه بالنواجذ لرتتقي إىل أعىل مراتب العزة 
والكرامـة والحريـة الناصعـة الخالية من 
شـوائب الغرب وقوانينهم الكاذبة، واملرأة 
اليمنية أصبحت أكثر وعياً وعلماً بأعدائها 
وبخططهـم الهدامـة وأهدافهم السـوداء 
واتخذت من درب الصمود والوعي مسـاراً 
لهـا تميش عليـه لتصـل إىل قمـة العفاف 

بعيًدا عن سم الصهاينة الزعاف. 
وسالم عىل من أبرص ووعى وبهدى الله 
اكتفى وبخطى رسول الله وآل بيته اقتفى 
وباملسـرية القرآنية نهل وارتوى والسـالم 

عىل علم الهدى. 

وجام الضئسغ 

تحـاوُل دويلة اإلمـارات جاهدة تلميـع وجهها القبيح 
بتصويـر مشـاركتها يف العـدوان عـىل اليمن بأنـه فقط 
لتقديم املساعدات وذلك من خالل الفيلم (الكمني)، فتزداد 
قبحاً إىل قبحها، ويظهر عجزها وفشـلها أكثر، وينكشف 
حكامهـا للجميع مـدى انحطاطهـم القيمي، ومسـتوى 
ارتماءهـم املخـزي يف حضن الغـرب بدليل أنهـم ال يمكن 
أن يقومـوا بـأي عمـل أَو مهمة ما لم يكن الغرب راسـماً 
لسـيناريو ذلك املوقف أَو تلك املهمة بل ومشـاركاً فعلياً يف 
تطبيق ما ُخطط له، وما عىل اإلماراتي سوى تَبنّي املوقف 

ودفع التكاليف إسوة بجارة السوء السعوديّة. 
وألن حـكام ممالـك الخليج يعيشـون عقدة النقص كمـرض وراثي 
مستعيص ال يمكن التعايف منه إال بالحديد والنار حتى يعودوا إىل حجمهم 
الطبيعي كرعاة إبل ال أن يبقوا قفازات يف أيدي الصهيونيّة العامليّة، وهم 
يف مرضهـم املتفيش بكثرة يف أوسـاطهم يبذلون قصـارى جهودهم بما 
أوتوا من أمـوال البرتودوالر ليحصلوا عىل تاريخ مـن أي بائع لُهــِويَّته 
وإرثـه الحضاري بـأي ثمن كان، وألن ممالكهم ال تبلـغ من العمر أكثر 
مـن منتج محيل من منتجات بعض رشكات التغذية اليمنية فقد تعمدوا 
االرتمـاء تحـت أقـدام اليهود لتدمـري أعـرق الحضـارات العامليّة وأصل 
العروبة وأنصار الرسـالة حقداً منهم وحسداً، فتقمصوا ثوب اإلنسانية 
وصوت العروبة، لكن الجسـم العليل ال يقبله القميص الجميل والصوت 

الشاحب ال يصدر سوى خوار. 
فمتـى سـمحت فطـرة اإلنسـان السـوي قتـل األطفـال، والنسـاء، 
والشـيوخ، وتدمـري حياة اإلنسـان وأسـباب رزقه؟ ومتـى كان للعرب 
نخوة مزيفة وتاريخ مرسوق وحضارة مشـرتاة باملال والدرهم؟ وكيف 
أصبحت القيـم واألصالة العربية هي من تجعلُـك أن تحّول أبناء جلدتك 
إىل أشـالٍء إرضاًء لنزوات عدوك؟ وملاذا تحّولت الشجاعة واإلقدام واإلباء 
والشـموخ فجأة إىل فرار مخٍز وهروب مذل؟ لم يحصل ُكـّل ذلك إال؛ ألَنَّ 
األمريكـي واإلرسائييل هو من غرس قيمه يف أذهان أمثال هؤالء الشـواذ 
ومرتِزقتهم، فصاروا مثلهم حتى يف صنع البطولة الوهمية والشـجاعة 

ر، َو(الكمـني) أكرب مثال عىل كشـف  املزيّفـة واملوقـف اإلنسـاني املـزوَّ
واقعهم. 

ومثلمـا جمعـوا وحشـدوا جيـوش ومرتِزقـة وقاعدة 
وداعش لقتل وإبادة الشعب اليمني وبذلوا مئات املليارات؛ 
ِمـن أجِل أن يحصلـوا عىل موطئ قدم يف اليمن لتسـليمه 
إلرسائيـل تحت سـتار إعـادة رشعيتهم اإلجراميـة التي 
ثـار عليها الشـعب اليمني الحر، يصنعـوا (فيلم الكمني) 
هـوا رسـالة للّداخل اإلماراتـي والرأي العام بشـكٍل  ليوجَّ
عام بأن جنودهم أبطال وشـجعان يقدَّموا دروس األخوة 
العسكرية يف موقف إنساني يف اليمن بعد أن حشدوا مئات 
املمثلـني أغلبهم من دول غربية بمـا فيهم كاتب ومخرج 
الفيلـم باذلني فيه ماليني الدوالرات، ليقع الكمني يف كمني 
محكم مّرة ثانيـة يف توضيح اإلعالم الحربي ملقطع فيديو 
يفضـح تلك البطولـة ويعّري إنسـانيتهم، فيظهـر رجال اللـه وأبطال 
الجيش واللجان الشـعبيّة وهم يوقعون رتالً مـن املدرعات اإلماراتية يف 
منطقة موزع بمحافظة تعز يف كّماشـة املوت املحتَّم ليحرقوا املدرعات 
ويحّولـون الجنـود اإلماراتيني وضابطهم إىل رماد، وبـكّل معاني الفخر 
واالعتزاز يمسـك ذلك املجاهد العزيز بندقيـة ذلك الضابط الرصيع الذي 
وىل هاربـاً ولـم ينجو حتى بنفسـه ويقول سـاخراً (أفخر سـالح وأذّل 
رجال) حقيقة يعرفها الجميع وشـاهدها العالم بـأرسه، ففاقد اليشء 

ال يعطيه. 
وبكل هدوء أعصـاب، وبدون أدنى تكلفه، بسـالٍح خفيٍف ومتواضع 
ا يتم تدمري وإحراق ونسـف أقوى املدرعـات ذات التكلفة العالية يف  ِجـدٍّ
دقائق معدودات بتوثيق عايل الدقة كما هَي املشـاهد التي وثقها اإلعالم 
الحربي اليمنـي وبث بعضها متحفظاً عىل الكثـري الكثري، ملتزماً القيم 
واألخالق اإليَمانية واإلنسانية من فظاعة ما تلّقاه جنوُد دويلة اإلمارات 

ومرتِزقتها. 
ومـا تـزاُل رضبـة صافر وبـاب املندب حـارضًة وبقـوة، وقـّوُة تلك 
الرضبات املنّكلة يف مسـتوى النحيب والبكاء الذي سـمعه العالم عندما 
تـم تشـييُع محّصلة تلـك الرضبات يف اإلمـارات وبثها إعالمهـم، وفيلم 
(الكمني) لن يكون فيتامني الشـجاعة ملن يملك أفخر السـالح وال يملك 

معاني الرجولة وقيم العرب. 

اجاحساُر 
المسآولغئ 

أطام اهللا 
طتمث الدعراظغ 

نتَحـّرك  عندمـا 
ونحـن نعـي أهميَّة 
أن  نتَحـّرك،  أن 
يكـون تَحّركنـا من 
استشـعارنا  واقـع 
أمـام  للمسـؤولية 
اللـه، الله الـذي من 
نخـاف  أن  بُــدَّ  ال 
أَو  قرصنـا  إذَا  منـه 
القيـام  يف  فّرطنـا 
باملسـؤوليات الذي تحملناها، من يريد أن يربط 
تَحّرك أي شـخص لكي يكون هذا التَحّرك مبنياً 
عـىل مصالـح شـخصية ومطامـع شـخصية، 
يقول لك بعض من يريـدون أن تربط تَحّركك يف 
هـذا اإلطار الضيق وغري السـليم بعبارات وهي، 
أخي مالك شـغلت نفسـك أيش معـك من فائدة 
ومصلحه من الـكالم وغريها من عبارات، وهذه 
الثقافة املغلوطة املبنية عىل أََساس خاطئ بعيد 

عن منهج الله وتعليماته. 
نحـن كشـعب يمني وقد هيّـأ لنا اللـُه القائَد 
املعّلـم السـيد عبد امللـك بن بدر الديـن -حفظه 
الله- الـذي يتَحّرك باملنهج الصحيح ليبني األمة 
البنـاء الصحيح وفق املنهج الصحيح والسـليم 
وفـق توجيهات اللـه وتعليماته من استشـعار 

املسؤولية أمام الله
ا ال بُـدَّ أن نحافظ عليها؛  هذه نعمة كبرية ِجـدٍّ
ألَنَّ فيها سالمتَنا من السقوط واالنحراف، الذي 
ال يريـد أن يربط مواقفه ومشـاعرة وفق منهج 
الله ووفق القرآن الكريم فهو من سوف يخرس، 
خسارته سوف تكون كبرية سوف يخرس رعاية 
اللـه وتوفيـق الله وتأييـد الله بل يخـرس الفوز 
بالجنة وهي من أعظـم النعم التي وعد الله بها 
من سـار وفق منهجه وتعليماته، لذلك من يريد 
أن يربط اآلخرين بمصالح شخصية أَو أن يرَيض 
الوزيـر الفالنـي أَو املديـر الفالني أَو املسـؤول 
الفالنـي، ُكــّل ذلك؛ ِمن أجـِل أن يرعاك ويرىض 
عنك وهذا اليش هو سـبب يف أن يخرس اإلنسـان 
رعايـة الله، لذلك ال بُــدَّ أن يكون ما يربطنا من 
عالقات فيما بيننا البني هو القرآن الكريم، نعي 
مـا فيه مـن تعاليم ونتَحـّرك لبنـاء العالقات يف 
املجتمـع من خالل هذا املنهج، أن تكون عالقتنا 
فيمـا بيننا البني عالقة املؤمنني كما تحدث عنها 
اللـه، عالقة قويـة، عالقـة يسـودها التناصح 
والتأخـي والـود والرحمـة، عالقـة فيهـا األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، عالقة فيها الصدق 

واإلخالص بعيدة عن النفاق والكذب.
إذَا ربطنـا أي تَحـّرك نقـوم بـه مـن خـالل 
الثقافـة القرآنيـة، َفـإنَّنا سـوف نعيـش حياة 
يسـودها الخري واألمـن والسـعادة يف الدنيا قبل 
اآلخرة، نحـن يف أعمالنا ال بُـدَّ أن نصلح عالقتنا 
باآلخريـن من خـالل منهج اللـه ونتعامل فيما 
بيننـا البـني بتعامـل صحيـح أخالقـي إيماني 
بعيداً عن العنجهيـة والغرور والتكرب، بعيداً عن 
التسلط عىل اآلخرين واستعباد اآلخرين، مسرية 
الله فيها الخري والنعيم األبدي والسـعادة األبدية 
فيها العـزة والكرامة للمؤمنني، إذَا تَحّركنا وفق 
هذا املسار واستشعرنا املسؤولية أمام الله َفـإنَّ 

الله سوف يصلح واقعنا ويرعانا. 
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ظفصاُت السقم أصضُّ بضبغر طظ ظفصات الترب 

الصرآن الضرغط ورجاقت افظئغاء والترُب الظاسمئ

غتغى خالح التماطغ 
 

العدوان عىل اليمن بقيادة آل سـعود همجي وعلٌو 
يف األرض، وفاتـورة الحـرب باهظة الثمـن ومكلفة 
بالنفقـة املالية الطائلـة ويف رقم متزايد تصاعدي لن 

يقف إال بتوقف العدوان. 
أمـا فاتورة السـالم فتحمل قيم ومبـادئ الدين يف 
إصـالح ذات البني وتمثـل القومية العربيـة وواجب 

اإلنسان نحو أخيه ويدل عىل منبع أخالق العرب. 
السـالم يرسـخ العالقة الحميمية وسـلوك حضـاري يف إثبات 

النوايا لحسن الجوار. 
عـىل قوى تحالـف العدوان العربـي أن تراجـع قرارها بالحرب 

الفاشلة والحرب العبثية عىل الشعب اليمني ولكنهم 
ُمسـتمّرون يف محاولـة النرص باملواقـف اإلجرامية 

املخزية. 
العـدوان عىل اليمن همجـي وبإرشاف مبارش من 
قبل قوى االستكبار العاملي بقيادة أم الرش واإلرهاب 

أمريكا. 
كفى آل سـعود اسـتهتاراً بحق األرض والشـعب 
اليمنـي، كفى مماطلـة الحقوق والحريـة، كفى آل 

زايد احتالالً للُجزر اليمنية. 
العمـالء سـعيهم يف اليمن فسـاداً، لو علـم الله يف 
آل سـعود وآل زايد خرياً ألسـمعهم وأبرصهم ولكنهم صمٌّ بكٌم ال 
يعقلـون؛ لذا ُفرض علينـا الجهاد واملواجهـة والدفاع عن األرض 

والعرض، جهادنا مقدس والنرص حليفنا بالله. 

ططعر غتغى حرف الثِّغظ 

تحدثنا يف مقاٍل سـابق وبإيجـاز عن طبيعة الغزو 

الثقـايف الغربـي وأهدافـه والحرب الناعمـة وآثارها 

َن أنفسنا وأبناء أمتنا من خالل  وكيف يمكن أن نحصِّ

التمسـك بالقرآن الكريم يف مواجهة خطر الوقوع يف 

رشاك الفساد َواالنحراف َومستنقع االبتذال واالنحالل 

األخالقي والتي تعترب إحدى وسـائل وأساليب الحرب 

الناعمـة الصامتـة التي تسـتهدف القيـم اإليمانية 

واألخالقية بني أوساط املجتمع املسلم. 

وقـد تمت اإلشـارة إىل أنـواع ومسـتويات عصيان 

ل يف مخّططاتها  أربـاب الـرشك والنفاق لله ورسـله َوالتـي تمثـِّ

وغاياتها حرباً وغـزواً ألفكار وتوّجـهات وثقافة األمم السـابقة 

والالحقـة وكأن التاريخ يعيد نفسـه مع اختالف الوسـائل وبما 

يناسب تطورات العرص واإلْمَكانيات.

ولذلك فقد سـعى من يمثلون محور الرش والطغيان جهدهم يف 

محاولة إخراج الناس من النور إىل الظلمات ومن العفة والطهر إىل 

الرجـس والُفحش واالرتداد عن دين الله وإطفاء نور الله والرشك 

به ولكن يأبَى الّلُه إّال أن يُتم نُورُه َولو َكرَه الكاِفرون.

وألهميّـة املوضـوع كان ال بـد مـن تنـاول إضافـة ملـا سـبق 

لتبيـني مواجهـة التحديـات واألخطـار العرصيـة َوالتـي تهـّدد 

ـــة اإلسـالمية بالضياع والضـالل ومنها الثقافـات الغربية  األُمَّ

الدخيلة الخادمة ملصلحة قوى االسـتكبار الطامعة وعىل رأسـها 

الصهيوأمريكيـة التي تسـعى لتحقيق آمالهـا وأحالمها يف إبعاد 

ــة عن الله ورسـوله وأوليائه َوالصّد عن دين الله واالنسالخ  األُمَّ

ة اإليمانيـة والتخيل عـن املبادئ اإلسـالمية والقيم  عـن الُهــِويـَّ

األخالقية واإلنسانية. 

وممـا يمكن أن نعتـربه مثاالً حياً السـتهداف القيـم واألخالق 

مـا يتم عرضه من مـواد إعالمية َومقاطع َوأفـالم عرب مئات من 

الفضائيـات ووسـائل التواصـل االجتماعي يحكـي بعضها عىل 

سـبيل املثـال تفاصيل عن وضـع أُرس مفككة من الداخل يسـود 

أفرادهـا التذمـر والتضجـر بالرغم مـن وضعها املعيـيش الرغيد 

ومن ثم الخروج عن الضوابـط الدينية َوالقيم واألخالق والعادات 

الحميدة ويف تلك املشـاهد يوحي مخرج تلك املسلسالت للُمشاهد 

أن أهـل الباطل هم أصحاب مظلومية وأنـه من حق أفراد األرسة 

أن تتحّرر من قيود وضوابط األرسة املتحفظة امللتزمة بأخالقيات 

الدين اإلسالمي. 

ــة املستهدفة وبالذات من يفتقدون  األمر الذي يجعل أبناء األُمَّ

إىل الوازع الديني والقيمي أن يسـتلهموا االنحرافات والسلوكيات 

السيئة وبالتايل التطبع عليها. 

ومما يشـكل اغتيـاالً لثقافة القيـم والتحفظ الرتويج لنسـاء 

ماجنـات يف مشـاهد فاضحـة مخلة يتـم فيها اسـتعراض قوام 

املـرأة كسـلعة رخيصـة مبتذلة يف ظهـور فاضح لحرية الجسـد 

ودفع مشـاعر الجمهور املتلقي لالنجرار وراء الرغبة التي تتبعها 

الشهوة املحرَّمة. 

وبالتـايل العمل عىل هـدم النفوس وسـقوط املجتمع والتمهيد 

لفتح أبواب الخيانة ورضب بُنيان األرسة مما يعطِّل 

إنسـانية وأخالقيات الرجل َواملـرأة يف الحياة، ولذلك 

ينهى سـبحانه وتعاىل عن اتباع األهواء والشـهوات 

ويقول يف كتابه العزيز: 

ِه َونََهى النَّْفـَس َعِن  ـا َمْن َخـاَف َمَقـاَم َربـِّ «َوأَمَّ

اْلَهَوٰى، َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمأَْوٰى».

كما يتحدث سـبحانه وتعاىل عـن تزكية النفوس 

وعفافهـا وفوز مـن يتزكى فيقـول: «َقـْد أَْفَلَح َمْن 

تََزكَّى» ويف آيٍة أُخرى يقول «َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّاَها». 

ولهذا يجب علينا أن نحذر ونتنبه بأّال توّجـه الوسـائل الحديثة 

نحو االتّجاه الخاطئ وأالّ تكون تلك الوسـائل مرتبطة بالربنامج 

اليومي والحياتي لألبناء بشـكٍل دائم كي ال تُتخذ آثار استخدامها 

السيئ سلوكاً وممارسًة ال سمح الله. 

وممـا يتـم تعميمه والرتويج لـه من غزٍو ثقاٍيف آخـر، محاولة 

ترسـيخ وسـيادة الباطل عىل أنه حق وإظهار االنحياز للماديات 

واألهواء عىل حسـاب الجوانب الروحيـة فيُمجد فيها محور الرش 

والطغيـان ويتـم تزييف التاريـخ َوتغييب َوتهميـش املظلوميات 

الحقيقية َوأصحاب القضايا العادلة وهذا ما ندركه واقعاً تمارسه 

وتفرضه قوى االستكبار يف ُكـّل زماٍن ومكان،

 قال تعاىل: «َفـَال تَتَِّبُعوا اْلَهَوٰى أَن تَْعِدلُوا، َوإِن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا 

َفِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبريًا». 

وقوله سبحانه: «َوَال تَْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَنتُْم 

تَْعَلُموَن». 

ولذلك فإن تمسـكنا بالقرآن الكريـم واتباع أوامر الله واجتناب 

نواهيه والتأّيس برسـول الله ومنهج أعالم الهدى كفيٌل بأن نتقي 

رشور الغزو الثقايف الصامت، وبالتايل إذَا كنا نريد أن نحّقق ونتلقى 

رساالت األنبياء ونرتجمها يف الواقع العميل فعلينا أن نتمعن ونعي 

آيـات الله الكريمـات ونتعلم الحكمة َوتزكيـة النفوس وصالحها 

وتطهريهـا من ُفحش ودنـس الطاغوت ورجس الشـيطان، فقد 

كان رسـول الله صىل الله عليه وآله وسـلم، طاهـراً مطهراً زكياً 

زاكياً تقياً وكان أشد حياًء من العذراء يف خدرها. 

َوالحكمة هي تحقيق صالح األمور ورجاحة العقل التي تجسد 

اسـتقامة اإلنسـان وعدم انحرافـه عن منهج الله وكذلك حسـن 

الـرأي والتدبري يف شـؤون الحيـاة االجتماعية الكريمـة الفاضلة 

البعيدة عن أهواء وشـهوات الدنيا َونزغات شياطني اإلنس والِجن 

والوقـوف بصـدٍق َوثبـات يف مواجهـة الباطـل وعدم الخـوف أَو 

الخشية من أحد سوى الله سبحانه وتعاىل.

ولذلـك يوضـح اللـه سـبحانه ويؤّكـد مـراراً يف كتابـه العزيز 

األهداف السامية التي جاء؛ ِمن أجِلها األنبياء يف آياٍت كثرية ومنها 

قوله تعاىل:

يِّنَي َرُسوالً ِمنُْهْم يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم  «ُهَو الَِّذي بََعَث ِيف األمِّ

َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكانُوا ِمْن َقبُْل َلِفي َضالٍل ُمِبنٍي». 

بصاشئ الةعاد 
واقجاحعاد

طتمث طعجى المساشى 

اللـُه  أراد  لقـد 
ــة  سـبحانَه لهذه األُمَّ
عزيـزًة  تكـوَن  أن 
غـريَ  رفيعـًة  قويـًة 
وال  مهانـة  وال  ذليلـة 
فحـّدد  مسـتضَعفة، 
لنـا َمـن هـم أعداؤنـا 
وكشـف لنا نفسياِتهم 
تجاهنـا  ومشـاعَرهم 
وأهدافهـم وقـدم لنـا 
من الُهدى ما يكفينا يف 

مجال مواجهتنا لهؤالء األعداء. 
ــُة عـن الهـدى ورأت  لكـن عندمـا ابتعـدت األُمَّ
أنهـا غريُ محتاجـة إليه وأنها يجُب أن تسـلَُك طريقاً 
وصفتها بطريِق السـالم وتحقيق السـالم، كان وراء 
ــة وذلهـا وهوانها واسـتضعافها  ذلـك معانـاة األُمَّ
ونهـب خرياتها والتحكـم بمواردها بـل واختيار من 

يحكم شعوبها من قبل أعدائها. 
ووصـل الحـال باألمـة أال ينقيض يوٌم مـن أيامها 
إال وتسـمع خرب سـقوط عدد من أبنائها بني شهداء 
وجرحـى يف عـدد مـن البلـدان، كانـوا يتسـاقطون 
بالعـرشات ال يف حالة مواجهـة وحرب وإنما يف حالة 
استضعاف وذل وهوان، الزلت اذكر تلك املشاهد لذلك 
الطفل الفلسـطيني (محمـد الدرة) حـني ُقتل والده 
أمـام عينيه وقتل هـو بعده أمام أعني شـعوب أمتنا 

العربية واإلسالمية. 
الزلـت أذكر تلك املـرأة العراقية التـي نهش الكلب 
األمريكـي يدها وسـط أجواء من السـخرية من قبل 
الجنود األمريكيني وكان ُكـّل ذلك أمام مرأى ومسمع 
العالم العربي واإلسالمي، َووسط هذه األجواء املعتمة 
املليئـة بالذلة والهـوان َويف ذلك الوقت الـذي لم يكن 
يقدر فيه أحد أن يقف يف وجه الطاغوت واالستكبار، 
شـع نور اإلسـالم الصحيح مجـّدًدا عىل يد الشـهيد 
القائـد السـيد حسـني بدر الديـن الحوثـي -رضوان 
الله عليه- ليبدد ظلمـات الجهل َويجتث ثقافة الذلة 
والهـوان، ويعلن العـداء والكراهية للشـيطان األكرب 
فرعون العـرص أمريـكا الدنيئة، قدم للنـاس ثقافة 
القـرآن التي تمأل صدر اإلنسـان باإليمـان، وتربطه 
بامللك الديان، وتجعله شـامخاً عزيزاً ال يسـتعبد وال 

يهان. 
فبثقافة القرآن الشـهيد القائد جعل من أمريكا يف 
أعني أتباعه قشـًة كما جعل مـن بيتها األبيض أوهن 

من بيت العنكبوت. 
بثقافـة القـرآن أيقظ الشـهيد القائـد الناس من 
حالة السـبات، وأحيا نفوَسـهم من املوات، ودعاهم 

للتحّرر من العبودية للطغاة. 
لـم يأِت رضوان الله عليـه بجديد وإنما جاء ليزيل 
ـة ثقافة الجهاد  عن الناس غشـاوة الجديد، قدم لألُمَّ
ودعاهـم مـن خاللهـا إىل مواجهـة الجـالد، وبهـذه 
ـة التي تمسكت بها عزتها وكرامتها  الثقافة عاد لألُمَّ

وعنفوانها وغلبتها ورفعتها وعلوها. 
ثقافـة الجهاد واالستشـهاد.. ثقافـة تحّررنا بها 
مـن الوصاية، وتوفر لنا بها من العز ما فيه الكفاية، 
وأصبحنـا بهـا رقماً صعبـاً، منا يطلـب جرياننا من 

أوليائهم الحماية. 
ثقافـة الجهـاد واالستشـهاد ثقافـة تحّررنا بها 
مـن الجمود والركود، وبها بدأنـا بالصنع من آخر ما 
توصل إليه العالم من الباليسـتي والسكود، وارتبطنا 

من خاللها بخالقنا القوي القاهر العزيز املعبود. 
ـة تحظى  ثقافة الجهاد واالستشهاد جعلت منا أُمَّ
برعاية الله وعونه وتأييده وكيف ال يكون كذلك وفينا 
من يبذل روحه ودمه يف سـبيل اللـه وهو يتمتم بكل 
حيـاء وخجل يف آخـر لحظات حياته ويقـول (اللهم 

تقبل مني هذا القليل). 
وكيـف ال يكـون كذلـك وفينـا مـن يجـرح جرح 
شـهادة وعندما يقبل إخوانه إلسعافه يقول لهم (ال 

تسعفوني ولكن اسعفوا اإلسالم). 
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ثقافة 

 - خاص:
العاليـِة  بالصفـاِت  الشـهداُء  يتحـىل 
واألخـالِق الفاضلة والعالقـة القوية بالله 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، والوعـي الكبري الذي 
اسـتمدوه من الُقـْرآن الكريم، وقد سـبق 
أن عرضنا يف تقرير سـابق بعض العوامل 
الرئيسـية التي سـاهمت يف صمود وثبات 

املجاهدين. 
ويف هـذا الجـزء سـنتناول عامـالً آخر 
وهـو: الوعـي كان عاليـاً لـدى الشـهداء 
ـِهيْــِد الَقاِئِد  من خـالل محـارضات الشَّ

الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 
فعندما قرأ شهداؤنا األبراُر اآلياِت التي 
تـُدلُّ عـىل أنه مـن الحمق أن تعـرَض عن 
أوامره، من أجل األموال واألهل والولد، من 
مثل قوله تعاىل: [يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه، 
ـِه َوأَِبيِه، َوَصاِحبَِتـِه َوبَِنيِه، ِلُكلِّ اْمِرٍئ  َوأُمِّ
ِمنُْهْم يَْوَمِئٍذ َشـأٌْن يُْغِنيـِه]، وقوله تعاىل: 
[َلْن تُْغِنَي َعنُْهْم أَْمَوالُُهـْم َوالَ أَْوالَدُُهْم ِمَن 
اِر ُهْم ِفيَها  اللَِّه َشـيْئًا أُْوَلِئـَك أَْصَحاُب النـَّ
َخاِلـُدوَن]، وقولـه تعـاىل: [يَـَودُّ اْلُمْجِرُم 
َلـْو يَْفتَِدي ِمْن َعـذَاِب يَْوِمِئـٍذ ِببَِنيِه (11) 
َوَصاِحبَِتـِه َوأَِخيـِه (12) َوَفِصيَلِتـِه الَِّتي 
تُْؤويـِه (13) َوَمـْن ِيف األَْرِض َجِميًعـا ثُـمَّ 
يُنِجيـِه (14) َكالَّ إِنََّهـا َلَظـى (15) نَزَّاَعًة 

 ..[ َوى (16) تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََوىلَّ ِللشَّ
 فعرفوا ووعوا أال يشء ينفعهم، ال حنان 
األم، وال حـب األب، وال الزوجـة وال الولـد، 
وال األخ، وال العشـرية، وال األموال الكثرية، 
ممكـن أن ينجيهم أَْو يشـفع لهم بني يدي 
اللـه، إال عملهـم الصالح، ورضـا الرحمن 
الـذي ينالـون مـن خاللـه الفـوز بالجنة 
والنجاة مـن النـار.. فانطلقـوا للجهاد يف 

سبيل الله ال يخافون يف الله لومة الئم.. 

آطظــعا إْغَماظــاً طططصــاً بــأن: 
[ِلُضضِّ َأَجٍض ِضَااٌب]

وتجىل أَيْضاً الوعي لدى شهدائنا األبرار 
مـن خـالل الُقــْرآن الكريم عندمـا قرأوا 
قوله تعاىل: [ُقـْل َلْو ُكنْتُـْم ِيف بُيُوتُِكْم َلَربََز 
الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل إَِىل َمَضاِجِعِهْم]ــ 
وقوله تعاىل: [ِلـُكلِّ أََجٍل ِكتَاٌب]، ــ وقوله 
يَْسـتَأِْخُروَن  تعاىل: [َفـِإذَا َجـاَء أََجلُُهْم الَ 
َسـاَعًة َوالَ يَْسـتَْقِدُموَن]ــ وقولـه تعاىل: 

[أَيْنََمـا تَُكونُوا يُْدِركُُّم اْلَمـْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِيف 
بُُروٍج ُمَشيََّدٍة]. 

 فعرفوا ووعوا بأن املـوت هو بيد الله، 
وليس من ذهـب إىل الجبهات مقتول، وال 
مـن ظـل يف بيته ُمعـاىف، وأن املـوت آت ال 
محالـة، لكل مـن يف األرض، ال أحد مخلد، 
فكانـوا أذكياء، عندما اسـتثمروا موتهم، 
بعودتهم بعده أحياء عند ربهم يُرَزقون.. 

ـِهيْــُد الَقاِئُد سـالُم الله  وقد قـال الشَّ
ـُل ويتذكـر  عليـه: [لـو أن اإلنسـاَن يتأمَّ
بشكل جيد لرأى بأنه ليس القتال بالشكل 
الـذي تكرُهـه. عندمـا تنظـر إىل قضيـة 
واحـدة هو أنه: أن ُكلَّ إنسـان سـيموُت، 
أليسـت هذه قضية معروفة؟ ُكّل إنسـان 
سيموت، وكل إنسان يالقي يف هذه الحياة 
أشـياَء تتعبُه، ويعاني منها. أليسـت هذه 
قضيًة معروفًة؟ إذاً فالقتال ما هو؟ غاية 
مـا هنـاك أن تقتل، ألسـت سـتموت وإن 
لم تقتـل؟ أليـس األفضل لك أن تسـتثمر 

موتـك فتقتل يف سـبيل الله؟ أفضل من أن 
تموت فال يحسب لك موتك يشء؟. [سورة 

البقرة الدرس العارش ص:5]
وقـال أَيْضاً: [مـن يهربون من املوت يف 
الدنيا، هـم من يموتـون حقيقة، هم من 
يضيعـون يف الرتبة حقيقة، أما الشـهداء 
فإنهـم ال يموتـون. [معرفـة اللـه وعده 

ووعيده الدرس الخامس عرش ص:16]

صاطــعا بـ(الســثاء والتثر) طظ 
الغعــعد والظخــارى ضمــا أطر 

اهللا:ــ
شـهداءنا  فـإن  السـياق،  ذات  ويف 
األبـرار عندما قـرأوا آيات العـداء لليهود 
والنصـارى، ـــ مثـل قـول اللـه تعاىل: 
[َلتَِجَدنَّ أََشـدَّ النَّاِس َعـَداَوًة ِللَِّذيَن آَمنُوا 
وقولـه  ـــ  ُكـوا]،  أَْرشَ َوالَِّذيـَن  اْليَُهـوَد 

تعـاىل: [إِْن تَْمَسْسـُكْم َحَسـنٌَة تَُسـْؤُهْم 
ـٌَة يَْفَرُحـوا ِبَها]، ــ  َوإِْن تُِصبُْكْم َسـيِّئـ
وقوله تعـاىل: [َوَلْن تَـْرَىض َعنْـَك اْليَُهوُد 
ى تَتَِّبـَع ِملَّتَُهـْم]، ــ  َوالَ النََّصـاَرى َحتـَّ
وقـول الله تعاىل: [َها أَنْتُْم أُْوالَِء تُِحبُّونَُهْم 
َوالَ يُِحبُّونَُكـْم]، ـــ وقولـه تعـاىل: [َمـا 
يَـَودُّ الَِّذيـَن َكَفُروا ِمـْن أَْهِل اْلِكتَـاِب َوالَ 
َل َعَليُْكـْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن  ِكـنَي أَْن يُنَزَّ اْلُمْرشِ
َربُِّكـْم]، ــ وقولـه تعاىل: [يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن 
آَمنُـوا إِْن تُِطيُعوا َفِريًقا ِمـَن الَِّذيَن أُوتُوا 
اْلِكتَـاَب يَُردُّوُكْم بَْعـَد إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن]، 
وغريها من اآليـات التي يؤكد لنا الله عز 
وجل فيها بأن اليهـود والنصارى أعداء، 
فيجب التعامل معهم عىل هذا األسـاس، 
فانطلق شـهداؤنا يف عدائهم ألعداء الله، 
غري آبهني بيشء، ال يخافون صواريخهم 
وال طائراتهم وال دباباتهم.. كاشفني ُكّل 

ـة..  مخططاتهم ومؤامراتهم عىل األُمَّ
ـِهيْــُد الَقاِئُد سـالم الله  وقد قال الشَّ

عليـه حـول هـذا: [املصلحـة للشـعوب 
اإلْسَالمية هو التوجه الُقـْرآني يف النظرة 
نحـو هـؤالء اليهـود والنصـارى، نظرة 
العداء، نظـرة إعداد القوة، نظرة الجهاد، 
نظرة الشـعور بأنهم يسـعون يف األرض 
فسـاداً، وأنهـم ال يريـدون لنـا أي خري، 
وأنهم يودون أن نكـوَن كفاراً، يودون لو 
يضلونـا، يودون لـو يسـحقونا وينهونا 
من عىل األرض بكلها. [املـواالة واملعاداة 

ص:7]
وقـال أَيْضاً سـالُم الله عليـه: [إذا كنا 
نـرى دول الغرب كلها حكومات وشـعوباً 
واملسـلمني  اإلْسـَالم  ملحاربـة  ينطلقـون 
كافة فإن ُكّل مسلم يجب أن يكون جندياً 
يعاملهـم بمثل ما يعاملون به املسـلمني، 
بـكل  يقفـون  كمـا  وجههـم  يف  ويقـف 
إمكانياتهـم يف وجـه املسـلمني.. [لتحذن 

حذو بني إرسائيل ص:9] 

صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:

السعدُة لطُصـْرآن الضرغط عغ الطرغصئ الختغتئ لثروج اُفطَّـئ طظ تالئ الاغه الاغ تسغحعاالسعدُة لطُصـْرآن الضرغط عغ الطرغصئ الختغتئ لثروج اُفطَّـئ طظ تالئ الاغه الاغ تسغحعا
 - خاص:

ِهيْــُد الَقاِئُد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- الحديَث  واَصَل الشَّ
ـة مما هي فيـه من ذل ومهانة  عـن الحلِّ واملخـرِج لألُمَّ
فقـال: [والحقيقـة أن اليشَء الـذي يجـُب أن نهتدَي به 
هـو الُقـْرآن الكريـم، الُقـْرآن الكريم الـذي قال الله فيه 
{إِنَّ َهذَا اْلُقْرآَن يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم} وسـماه بأنه هدى 
للناس هـدى للعاملني. العـودة للُقـْرآن الكريـم لالهتداء 
به هـو الطريقـة الصحيحة، هو األسـلوب الصحيح، ال 
أن نظـل عىل ما نحن عليـه ونفهمه أنه ُكّل يشء وكل ما 

يطلب منا من جهة الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل]. 
الفتـاً إىل أن الُقـْرآن يعتـربُ ُكّل عمل فيه إظهار العداء 
لليهـود والنصارى أنه عمـل يريض الله، وأن (الشـعار) 
فيـه رضا لله، موجهـاً الناس إىل السـؤال الصحيح الذي 
يجـب أن يسـألوه للعلماء عن (الشـعار) حيث قال: [أن 
تعرض ما سـمعته منا عىل اآلخرين باعتبار هل مثل هذا 
عمل يريض الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-؟ وأعتقد ال أحد يمكن 
أن يقـوَل لك من العلماء بأن هذا عمـل ال يريض الله: أن 
تهتف بشعار التكبري لله واملوت ألمريكا واملوت إلرسائيل 
واللعنـة عـىل اليهود والنرص لإلْسـَالم وأن تجند نفسـك 
ملواجهة أعداء الله ال أحد من العلماء يسـتطيع أن يقول 
لـك أنه عمـل ال يريض الله. واإلنسـان املسـلم الحقيقي 
ه أن يعمل ما يحقق له ِرضا الله -ُسـبَْحانَُه  هو َمـن همُّ

َوتََعاَىل-. 
لكن أن تسـأل: هل يجُب علينا؟ هل هنـاك ما يوجب 
علينـا أن نقول كذا؟. قـد يقـول لك: ال. فتقول يف األخري: 
[ها شـفتوا ما بـالّ فالن، هـو ذا العالم الفالنـي قال ما 
هـو واجب علينا واآلخر قال ما هـو واجب علينا]. هناك 
مـن العلماء من ال يتابع األحـداث، هناك من العلماء من 

يتمسك بقواعد يعترب نفسه معذوراً 
أمـام الله باعتباره غـري متمكن أن 
يعمل شـيئاً، وهنـاك مـن العلماء 
وهم كثـري من إذا ما انطلق الناس 
لهـم.  ودعـوا  أيدوهـم  أعمـال  يف 

ونحن جربنا هذا].. 
رشح  السـياق  ذات  ويف 
-ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- كيـف 
بالطريقـة  السـؤاُل  يكـوُن 
الصحيحة، التي ال يستطيع أحد 
أن يكتـَم مـا قاله اللـه عندها، 
قائـالً: [فنحـن نريـد أن نقول 
للنـاس: يمكن أن تسـأل عالم 
أَْو تسـأل علماء آخرين: [هل 
يجب علينا قالوا إن احنا الزم 
نقول كذا؟]. قد يقول لك: ال. 
لكن ارجع إىل الُقـْرآن الكريم 
أَْو اسـأل بطريقة صحيحة: 
إسأل: نحن نريد أن نحارب 
أمريـكا وإرسائيـل، نحـن 
نريد أن نواجـه أعداء الله، 
يتحركـون  نراهـم  نحـن 

داخـل البـالد اإلْسـَالمية ووصلـوا إىل بالدنـا وإىل 
سواحل بالدنا، نريد أن يكون لنا موقف ضدهم، هل هذا 
عمـل يريض الله؟. َمْن من العلمـاء الذي يمكن أن يقول 
لك: ال؟. اسأل عىل هذا النحو وستجد اإلجابة الصحيحة. 
أما أن تسـأل: [هل يجب.. قالوا الزم نسـوي كذا، قالوا، 
وقالوا..] وأشـياء من هذه، قد يقول لك: ال يجب. وربما 
لو تأمل هو، وتفهم القضية أكثـَر ألفتـاك بأنه يجب]. 

تقصريُنا  ملاذا 
مـن  أسـوأُ  هـو 
اليهـود  تقصـري 

والنصارى؟
سـتمرَّ  ا و
اللـِه  -ِرْضـــَواُن 
موضحـاً  َعَليْـِه- 
األسـباب  ــة  لألُمَّ
التـي أدت بها إىل ما 
هي فيه مـن الخزي 
بسـبب  هـو  والـذل 
تقصريهـا، وأنهـا لم 
تستغل نعم الله عليها 
ــة،  أُمَّ خـري  لتكـون 
والنعـم التـي أنعم الله 
كذلـك  لتكـون  عليهـا 

كاآلتي:ــ

افوىل  الــظــســمــئ 
ـــط  ـــــــاـــــــغ ل ال

تساشض:ــ
 قال ِرْضـواُن اللـِه َعَليِْه:ــ [بعث رسـوالً عربياً منا، 
وكان تكريمـاً عظيمـاً لنا، وِمنَّة عظيمـًة عىل العرب أن 
بعث منهم رسـوالً جعله سيد الرسل وخاتم الرسل {َلَقْد 
َمنَّ اللَُّه َعَىل اْلُمْؤِمِننَي إِذْ بََعَث ِفيِهْم َرُسـوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم} 
يِّنَي} هؤالء األميني الذين لم يكونوا  {ُهـَو الَِّذي بََعَث ِيف اْألُمِّ
شـيئاً، لم يكونوا رقماً - كما يقـول البعض - لم يكونوا 

يشـكلون أي رقـم يف السـاحة العاملية، بعـث الله منهم 
رسوالً عربياً تكريماً لهم، ونعمًة عليهم، وترشيفاً لهم.. 

الظسمُئ الباظغئ الاغ لط تساشض:ــ
 كمـا قال -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه-: [أنزل أفضل كتبه 
وأعظم كتبه بلغتهم الُقــْرآن الكريم، كتاباً جعله أفضل 
كتبه ومهيمناً عىل ُكّل كتبه السـماوية السابقة، ألم يقل 
هكذا عن الُقــْرآن الكريم؟. بلغتهم نزل الُقـْرآن الكريم، 
ـة، تتحرك هي تحت لواء هذه  أراد لهـم أن يكونوا خري أُمَّ
الرسالة، وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إىل ُكّل بقاع 
ـة  الدنيـا فيكونوا هم سـادة هذا العالم، يكونـوا هم األُمَّ
املسـيطرة واملهيمنـة عـىل هـذا العالم بكتابـه املهيمن، 

برسوله املهيمن].. 

الظسمُئ البالبُئ الاغ لط تساشض:ـ
 كمـا قـال -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه-: [حتـى املوقع 
ـة العربية هو املوقع املهـم يف الدنيا كلها،  الجغـرايف لألُمَّ
والخـريات، البرتول تواجده يف البـالد العربية أكثر من أي 

منطقة أخرى]. 
ُمشرياً إىل أن العرب فرطوا يف تلك النعم، فقال: [العرب 
ضيعـوا ُكّل هذا فكان ما يحصل يف الدنيا هذه من فسـاٍد 
العرُب مسؤولون عنه، ما يحصل يف الدنيا من فساد عىل 
أيدي اليهود والنصارى الذين أراد الله لو استجبنا وعرفنا 
الرشف الـذي منحنا إياه، والوسـام العظيـم الذي قلدنا 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمـُروَن ِباْلَمْعُروِف  به: {ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
َوتَنَْهـْوَن َعِن اْلُمنَْكِر َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه}لو تحركنا عىل هذا 
ـة املهيمنة عىل األمم كلها،  األساس، لكان العرب هم األُمَّ

والستطاعوا أن يصلوا بنور اإلْسَالم إىل الدنيا كلها]. 

حعثاؤظا اظططصعا يف سثائعط لطغععد والظخارى طظ آغات الُصـْرآن الضرغط الضاحفئ ملثططاتعط وطآاطراتعط
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 : طاابسات

أدانـت فصائـُل فلسـطينية، إعـداَم قـوات 
االحتـالل الصهيونـي للشـاب محمد شـوكت 
سليمة (23 عاًما) من مدينة «سلفيت» شمال 

الضفة الغربية املحتّلة، يوم أمس األول. 
وأّكـدت حركُة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني 
أّن «مـا جرى اليوم يف القـدس املحتّلة، جريمة 
بشـعة واالحتالل ال يفهم سوى لغة القوة، وال 
يمكن ردعه إالّ من خـالل تفعيل املقاومة بكل 

أشكالها». 
الجهـاد  حركـة  باسـم  املتحـدُث  وطالـب 
اإلسـالمي، طارق عزالدين «أبناء شـعبنا بكل 
فصائلـه املقاومـة، بأخـذ دورهـم الفاعـل يف 
التصدي لقوات االحتالل، ودفع ثمن اعتداءاتهم 
وإجرامهـم، ليعلـم أّن الـدم الفلسـطيني لـن 

يضيع هدراً». 
لتحريـر  الشـعبيّة  الجبهـة  جهتهـا،  مـن 
فلسـطني، نعت األسـري املحّرر محمد شـوكت 
سليمة، ُمشـيدًة بعملية الطعن البطولية التي 

أصاب فيها مستوطنًا بجروٍح خطرة. 
وشـّددت عىل أّن دماء الشـهيد سليمة وكل 
الشهداء لن تذهب هدًرا، وستزيد شعبنا إرصاراً 
عىل االسـتمرار باملقاومة والتصـّدي لالحتالل 
مهما بلغت درجـات عدوانه، فال يمكن هزيمة 
شـعب مصمم عىل انتزاع حقوقـه مهما كانت 

التضحيات وحجم الجرائم. 
ودعت الجبهُة الشعبيُّة «كافة أبناء شعبنا إىل 

تصعيد املقاومة بكافة أشـكالها ضد االحتالل 
ومسـتوطنيه يف كافـة أزّقـة وشـوارع مدننا 
وقرانـا وُمخيّماتنا بالضفة والقدس املحتّلتني، 
وما عملية إحراق سـيارة املسـتوطنني يف قلب 
ـام ببعيدة عـن الفعل الثوري  رام اللـه قبل أَيـَّ
املتأّصـل واملتواصل لشـعبنا يف حربه املفتوحة 

مع هذا العدو». 
أما حركة األحرار الفلسـطينية فأَشاَرت إىل 
أّن عملية الطعن هي رسـالة متجددة من أبناء 
الشعب الفلسطيني لتمسـكه بأرضه، ولفتت 
إىل أّن إعدام االحتالل ألبناء الشعب الفلسطيني 
لن يمّر مرور الكرام، داعيًة لتصعيد االشـتباك 

للجم عدوانه. 
ودانـت حركة املقاومة الشـعبيّة اإلعدامات 
بحـق  االحتـالل  يرتكبهـا  التـي  امليدانيـة 
الفلسـطينيني يف القـدس وكل مـدن الضفـة، 
ودعـت املقاومني والشـباب الثائـر للمزيد من 

العمليات التي توجع االحتالل ومستوطنيه. 
املجاهديـن  حركـة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
الفلسطينية: إّن «عملية الطعن تؤّكـد صوابية 

نهج املقاومة». 
وأَشـاَرت إىل أّن هذه العمليّات تؤّكـد إرصار 
الشعب الفلسطيني عىل تبنّي خيار االنتفاضة 
يف وجه االحتالل حتى اسرتداد كافة الحقوق. 

 : وضاقت

أعلنـت حركـُة حمـاس، أمـس األحـد، عن 
انطـالق فعاليـات االحتفال بذكـرى االنطالقة 
عنـوان  تحـت  للحركـة،  والثالثـني  الرابعـة 

«حماس.. درع القدس وطريق التحرير». 
وكشف الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، 
خـالل مؤتمر صحفـي من أمام منزل الشـيخ 
أحمد ياسـني عن إلغاء املهرجـان الجماهريي 
املركزي لهذه االنطالقة، وسـتخصص الحركة 
موازناته لألعمال واملشاريع التطوعية، وخدمة 

أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم. 
وبـنّي برهوم أن الحركة أطلقت اسـم (درع 
القـدس- وطريـق التحرير) عـىل انطالقة هذا 
العام، والتـي تأتي تتويًجا النتصارات شـعبنا 

القسـام  كتائـب  مقدمتهـا  ويف  ومقاومتـه، 
التـي بـددت وهـم جيـش االحتـالل وقياداته 
الجبانة، وكشفت زيف كيانه املزعوم، وهزمت 

منظومته األمنية والعسكرية والسياسية. 
وأّكـد برهوم أن حماس رسخت ُكـّل معاني 
الجهاد والنضال واملقاومة عىل مدى أكثر من 3 
عقود من الزمن يف وجه االستهداف الصهيوني 

املتواصل ألرضنا وشعبنا ومقدساتنا. 
وشـّدد عـىل أن حمـاس ُمسـتمّرة يف طريق 
ويف  كافـة،  وأدواتهـا  وبأشـكالها  املقاومـة 
مقدمتها املقاومة املسلحة، حتى تحرير أرضنا 

ومقدساتنا، وانتزاع حقوق شعبنا كاملة. 
َوأََضـاَف برهوم: «لن نرتاجع عن ثوابتنا وال 
عن مبادئنا، ولن نتنازل عن أي حق من حقوق 
شـعبنا، وال عن ذرة تراب مـن أرضنا، وإن أية 

اتّفاقات تنتقص من حقوق شعبنا لن تغري من 
الحقيقة شيئًا». 

والتجهيـز  اإلعـداد  معركـة  أن  وأوضـح 
لالنتصـار الكبـري متواصلـة وال تتوقـف، وما 
تحرير فلسـطني ودحر االحتالل سوى مسألة 

وقت، وهو قادم ال محالة. 
التسـوية  مشـاريع  ُكــّل  أن  عـىل  وشـّدد 
والتطبيـع ومحـاوالت كـي الوعـي وشـيطنة 
املقاومة ودمج االحتالل إىل زوال، وإن وعد الله 

لنا عىل هذه األرض أقوى من ُكـّل املؤامرات. 
وجـّدد برهوم حـرص الحركة عىل تجسـيد 
والرشاكـة،  واألخـوة  الوحـدة  معانـي  ُكــّل 
واستعادة البعد االسـرتاتيجي ملحيطنا العربي 
واإلسـالمي لقضيتنـا الفلسـطينية ومرشوع 

املقاومة. 

 : وضاقت

أّكـد مسؤوٌل كبريٌ يف وزارة الخارجية 

اإليرانيـة أن النَّصَّ الـذي اقرتحته إيران 

السـت  الجـوالت  مسـودة  إىل  يسـتند 

السابقة. 

«الجمهوريـَة  إن  املسـؤول:  وقـال 

اإلسـالمية اإليرانيـة قدمـت مقرتحات 

عمليـة عـىل الطاولـة وأنـه يتعني عىل 

األطـراف األُخرى الرد بشـكل مناسـب 

أَو حتـى تقديم مقرتحاتهـم وأفكارهم 

الجديدة بشكل واضح». 

ونـّوه، إىل أنـه «سـيتم التوصـُل إىل 

اتّفـاق إذَا كان لـدى األطـراف األُخـرى 

حسـن نية وتخلت عن لعبـة إلقاء اللوم 

الواضـح  مـن  وقـال: «كان  العبثيـة»، 

مسبًقا أنه لم يكن من املقّرر التوصل إىل 

النتيجة النهائيـة خالل هذه الجولة من 

املحادثات». 

أُوُروبيـة  دول  أن «ثَـالَث  َوأََضــاَف، 

ليس لديها الكثري مـن صالحيات اتِّخاذ 

القـرار يف فيينـا»، وقال: لـم تتمّكن أيٌّ 

من هذه الـدول من «االعرتاض عىل هذه 

النصوص أَو وصفها بأنها تتعارض مع 

االتّفاق النووي». 

وبنّي املسؤول أن «إحجاَم أمريكا عن 

التخيل عن كامـل العقوبات هو التحدي 

الرئيـيس إلحـراز تقـدم يف املحادثات»، 

مسـودات  املقرتحة  النصـوَص  معتـربًا 

«جـو  أن  مؤّكــداً  للتفـاوض،  قابلـة 

املحادثات كان بناء». 

َوأََضــاَف «هـؤالء يعرفـون جيًِّدا أن 

إيران لـن تسـمح بتكرار النكـوث التي 

حدثت بعـد توقيع االتّفاق عام 2015م، 

الرتهان االقتصاد اإليراني مرة أُخرى». 

الفخائض الفطسطغظغئ تثغظ إصثام اقتاقل سطى 
إسثام الحعغث جطغمئ يف الصثس املتاّطئ

تماس شغ ذضرى اظطقصاعا الـ34:  
طسرضئ اإلسثاد والاةعغج لقظاخار الضئري 

طاعاخطئ ولظ تاعصش

الثارجغئ اإلغراظغئ: الظص الثي اصرتتاه إغران غساظث إىل طسعدة الةعقت السابصئ

جعرغا: جماع دوي سثة 
اظفةارات داخض الصاسثة 

افطرغضغئ يف طظطصئ 
الاظش

 : وضاقت

أفادت وكالُة «سـانا» السـورية، أمس، بسـماع 

دوي انفجـارات عدة داخـل القاعـدة األمريكية يف 

منطقة التنف عىل الحدود السورية العراقية. 

وذكرت سـانا نقالً عن مصادر محلية: أن «عدة 

انفجارات سـمع دويهـا داخل القاعـدة األمريكية 

يف منطقـة الـ55كـم بمنطقـة التنـف عنـد املثلث 

الحدودي بني سورية والعراق واألردن». 

حوامـات  أنـه «شـوهدت  إىل  املصـادر  ولفتـت 

عسـكرية تابعة لقـوات االحتـالل األمريكي تحلق 

فوق املنطقة بعد االنفجارات». 

وكان مسـؤولون أمريكيـون أعلنوا يف الـ20 من 

نوفمرب املايض أن هجومـاً بطائرات من دون طيار 

اسـتهدف القاعدة األمريكيـة يف منطقة التنف وأن 

انفجارات دوَّت يف القاعدة. 

تظسغصغئ املصاوطئ 
لفطرغضغني يف السراق: 

ظعاغئ السام جغضعن 
الصعَل الفخض
 : وضاقت

حّذرت تنسـيقيُة املقاومة العراقية، أمس األحد، 

الواليـاِت املتحدة األمريكية من عدم سـحب قواتها 

القتاليـة مـن كافـة األرايض العراقيـة نهاية العام 

الحايل. 

وقال سـعد السـعدي، القيادي يف حركة عصائب 

أهـل الحق، وأحد أبـرز فصائل تنسـيقية املقاومة 

العراقيـة، لوكاالت أنباء محلية: إن «موقف فصائل 

املقاومـة واضـح ومعلن، وهـو إعطاء آخـر مهلة 

لألمريـكان لسـحب القوات القتاليـة املحتّلة نهاية 

العـام الجـاري، عـىل ضوء قـرار الربملـان العراقي 

واالتّفـاق العراقـي األمريكـي بمخرجـات الحـوار 

االسرتاتيجي بهذا الشأن». 

وحذر السـعدي من أنه «إذا لم تنسـحب القوات 

األرايض  كافـة  مـن  املحتّلـة  القتاليـة  األمريكيـة 

العراقيـة العام، فسـيكون للمقاومة قولها الفصل 

يف الدخول بمواجهة مفتوحة مع االحتالل إلخراجه 

رغماً عن انفه». 










السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1292)

االثنني 
2 جمادى األوىل 1443هـ  
  6 ديسمرب 2021م

ضطمئ أخغرة

َطظ وصَع يف الضمني؟! 
أم التسظ أبعذالإ

كثـريٌة هـي الصفعـات التـي تتلقاها قوى 
العـدوان بعد ما يقارب 7 أعوام من حربها عىل 
اليمن وحصارها له أرضاً وإنسـاناً، تتنوع تلك 
اٍت وبالستيات وانكسارات  الصفعات بني مسريَّ
وانسحابات وهزائَم يف ُكـّل الجبهات واملحاور، 
غـري أن الحاصل هذه املرة هـو صفعة مدوية 
وفضيحة وخزي وعار كبريين كان لهما صًدى 
كبريٌ ليس يف السـاحة العسكرية أَو السياسية 
بطريقـة مبارشة بل يف السـاحة السـينمائية 
التي انعكـس تأثريها عىل الجانب العسـكري 
والسـيايس وحتـى النفـيس لقـوات التحالف 
ومرتِزقتهـا وكان لقـوات التحالـف اإلمارتية 
نصيُب األسـد منها وانترش تأثري الفيلم أَيْـضاً 
بامتداد الساحة السـينمائية العربية والعاملية 

عرب الشعوب. 
فيلٌم سينمائي إماراتي كان األضخم ترويجاً 
َواألقوى واألكثر تمويالً وكلفًة يف اإلنتاج وكان 
يمثـُل حقيقـَة بارقـة أمـل يف سـماء املقاتـل 
الخليجـي أَو لنقـل اإلماراتـي عـىل األقل الذي 
فقد الكثريَ من مقومـاِت الروِح القتالية َوذاق 
ويـالت الهزائم ومـرارَة الفقد وبكـى بحرسٍة 
ونـدٍم شـديَدين عىل مرصِع عدٍد مـن مقاتليه 
إثر الرضبـات اليمانية املسـدَّدة عىل تجمعاٍت 
ألفراٍد وضباٍط إماراتيني جاءوا الحتالل اليمن، 
فكان املؤمل من الفيلـم إنعاش القوة القتالية 
لإلماراتيـني وتغطيـة مـا تعيشـه قواتهم من 

أزماٍت ورصاعات. 

هيبـُة  سـقطت  واملأمـول  الواقـع  وبـني 
اإلماراتيـني يف فيلـم الكمـني كمـا هـو حـال 
وقوعهـا املأسـاوي عـىل أرض الواقـع، وعىل 
ـل الـذي ُحشـدت لتحقيقـه ُكـّل  خـالف املؤمَّ
الطاقـات واملاليني والشـخصيات الكبرية التي 
شـاركت يف الفيلم إخراجـاً وكتابة وتمثيالً، إال 
أن الكمـنَي كان حقاً الكمنَي الـذي وقعت فيه 
اإلمـاراُت مرتني، األوىل: كانـت عند دخولها إىل 
اليمـن ووقـوع قواتهـا وأسـلحتها يف محارق 
املـوت، والثانية: يف الكمني الفيلـم الذي أرادته 
نقلًة نوعيًة يف مستقبلها السينمائي وتحسيناً 
وتجميالً لصورة املقاتل اإلماراتي أمام نفسـه 
وأمام العالم فكان دوَن أسـٍف نكسًة نوعيًة يف 
فضيحتها العسـكرية، ُخُصوصاً أن جنوَدها ال 
يجيـدون إال التمثيَل والهروَب يف أرض املعارك، 
فبعـد نرش قوات اإلعالم الحربـي اليمني لذات 
االسـم عىل فيلـم يحكي نفـس الحادثة ولكن 
بطريقتها َوبأحداثهـا الحقيقية أصبح ضعُف 
وجبُن وذل املقاتل اإلماراتي أشهَر من ناٍر عىل 

علم. 
وبني هذا وذاك نجح اإلعـالم الحربي أَيْـضاً 
مرتـني، هذه املـرة أثبت جدارتـه وتفوقه عىل 
العدّو يف الجانب اإلعالمي، فتصويُره ملشـاهَد 
عمليـة الكمـني أثنـاء حدوثها وتصويـر فرار 
الجنـود اإلماراتيـني مـن أرض املعركـة، هذه 
املشـاهُد البسـيطة الحقيقية نسفت مرشوَع 
فيلـم الكمني اإلماراتي بـكل ضخامته وقوته، 
هذا من جانـب، أما من الجانب اآلخر فاختيار 
وقـت اإلعالن عـن الفيلم اإلماراتـي والرتويج 

الهائـل لـه بإنزال فيلـم الكمـني اليمني بذات 
الوقـت وقـت عـرض الفيلـم يف دور السـينما 
والضجـة عليـه يعـُد رضبـة أُخـرى للفيلـم 
لكمية الرتويج الضخمة  اإلماراتي واسـتغالالً 
لـه يف نـرش فضائح قـوات التحالـف يف اليمن 
وفشـل أفرادها وضباطها وُجبنهـم وفرارهم 
من سـاحات القتال وضعف الرؤية العسكرية 
التي يمتلكونها وسوء إدارتهم للمعارك بعكس 
تلـك الصورة التـي أرادوا الرتويج لهـا يف فيلم 

الكمني اإلماراتي. 
وكمـا يفعـل أبطـال ومجاهـدو الجيش يف 
معاركهـم وحربهـم حـني يوقعون العـدوَّ يف 
كمائنهم املحكمة فعلت قوات إعالمنا الحربي 
أَيْـضـاً فقـد أسـقطت العدّو يف كمـني محكم 
وفضحتـه بإعالمهـا النابع من صـدق الكلمة 
وواقعية املشـاهد، فها هم اليوم يؤّكـدون لنا 
كما يف السـابق أنهم جبهـة محورية مهمة يف 
رصاعنـا مع العـدّو، وأن ما يقومـون به عمٌل 
عظيم يحاكي بطـوالت املجاهدين وصوالتهم 
وجوالتهـم وال يقـل عنهـا بطولـة وأهميّـة، 
فسـالم الله عـىل رجال إعالمنـا الحربي الذين 
يخوضـون غمـار املعـارك جنبـاً إىل جنب مع 
إخوانهم املجاهدين، ويسـطرون بما يقدمونه 
أقـوى  بأعدائنـا  ويلحقـون  البطـوالت  أروع 
الهزائـم ويقدمـون املقاتـَل اليمنـي بصـورة 
ترتفـُع بها هاماُت ُكـّل اليمنيني داخل وخارج 
دائرة الرصاع، ويؤّكـدون للغزاة واملحتّلني بتلك 
املشـاهد يف سـاحات املعارك أن اليمن سـتظل 

مقربة الغزاة واملحتّلني عرب التاريخ. 

الحعثاُء ذضرى يف 
التاضر واملساصئض 

د. خغري سطغ السسثي*
 

الشـهيد  لذكرى  إحياؤنـا 
محطٌة نستذكُر فيها جميعاً 
ونتذكَّـُر  الشـهداء  مناقـَب 
وشـجاعتَهم  تضحياِتهـم 
يف  محفـورًة  سـتظل  التـي 
ومسـتقبالً  حارضاً  وجداِننا 
وسيخلُِّدها التاريُخ يف أنصع 

صفحاته. 
ولنـا يف قصص الشـهداء 
حيـاٌة للقلوب، وهم مدرسـة 
اإليمانيـة  َة  الُهــِويـَّ مـن خاللهـم  نعـرف  متكاملـة، 
واالنتماَء اإليماني الصادق من عزة وإباء وصمود وثبات 
وتضحية وصرب وبذل وعطاء وسخاء وشجاعة، ونعرف 
من خاللهم الثقَة بالله سـبحانَه وتعاىل، ومن الشـهداء 
ة اإليمانية والتـي ال حرص لها مما  نرى ثمـاَر الُهــِويـَّ
خـص اللُه به املؤمنني دون غريهـم يف كتاب الله الكريم 
مـن نرصه وتأييـده وتمكينه وهدايتـه وفضله يف الدنيا 

واآلخرة. 
واالنتصـارات  والثبـات  األُسـطوري  الصمـود  ومـا 
املتتالية بالرغم أننا نواجُه أكربَ معركة عىل وجه األرض 
اجتمعت فيهـا ُكـلُّ قوى الطاغوت واسـتخدمت ضدنا 
أفتـك األسـلحة، باإلضافـة إىل الحـرب االقتصادية، إال 
بفضل دماء الشهداء الذين اسرتخصوا دماَءهم وقدموا 
أرواحهـم لريُفَض أبنـاء اليمن ُكـلَّ مشـاريع الَوصاية 
والعبوديـة التي كانت تُراُد لليمـن واليمنيني، فاألوطان 
ال تُبنـى إال بتضحيـات أبنائها وتقديِم الغـايل والنفيس 

لرفعتها وتقدمها. 
ويجـُب علينـا أن نبـاِدَل شـهداَءنا العظمـاَء الوفاَء 
بالوفـاء والكـرَم بالكرَم تجـاه أرسهم وتقديـم الدعم 
املـادي واملعنوي وتفقـد أحوالهم؛ لتنعَم أَُرسُ الشـهداء 
بخـريات تضحيات ذويهـم التي ينعـُم بها كافـُة أبناء 
الشـعب اليمني اليوم عىل كافة األصعدة، وأن نشعَرهم 

أن مكانتَهم بيننا هي مكانٌة عالية. 
ومع استمرار العدوان والحصار يظلُّ عطاُء اليمنيني 
وتضحياتهم يف الدفاع عن الوطن خياراً حتمياً ال تراُجَع 
عنـه مهمـا بلغ حجـم املؤامـرات وتكالب األعـداء عىل 
اليمن، ونؤّكـد امليض عىل درب الشهداء حتى يكتَُب اللُه 

النَرص املبني. 
* األمني العام املساعد لحزب العمل اليمني


