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غــــــــــــــارات عــــــدوانــــــيــــــة تــــنــــتــــهــــك اتـــــــفـــــــاق احلــــــــديــــــــدة وطــــــفــــــل ضــــحــــيــــة ملــــــقــــــذوفــــــات املـــــرتـــــزقـــــة




حرف:حرف: ظثسع المةامع الثولغ لاترك شاسض لطتث طظ تغبغات تفةغر أوضاع المغاه اقصطغمغئ ظثسع المةامع الثولغ لاترك شاسض لطتث طظ تغبغات تفةغر أوضاع المغاه اقصطغمغئ
السجي:السجي: اجــامرار التخار له تثاسغات سطى طساعى المظطصئ والسثوان غاتمض المسآولغئ  اجــامرار التخار له تثاسغات سطى طساعى المظطصئ والسثوان غاتمض المسآولغئ 

التخار غعلث اقظفةار
طساحار «السغاجغ افسطى» سئثاإلله تةر لختغفئ المسغرة:طساحار «السغاجغ افسطى» سئثاإلله تةر لختغفئ المسغرة:

تترغر طأرب خغار اجاراتغةغ وترغخعن سطغه دون دطاءتترغر طأرب خغار اجاراتغةغ وترغخعن سطغه دون دطاء
رشدعط لمئادرات خظساء غضحش إخرارعط سطى اقصااال

فيلم «املالكي» املسروق ينسف كامل الرواية األمريكية السعودية بشأن اليمن وال مربر للحصار وال القصف
الــعــجــري:الــعــجــري: تفند كــل مــزاعــم الـــعـــدوان.. تفند كــل مــزاعــم الـــعـــدوان.. وســريــع: وســريــع: الــتــزيــيــف والــكــذب ديـــدن الــعــدو مــنــذ الــبــدايــة الــتــزيــيــف والــكــذب ديـــدن الــعــدو مــنــذ الــبــدايــة
حمـــلـــلـــون عـــــرب وأجـــــانـــــب: حمـــلـــلـــون عـــــرب وأجـــــانـــــب: «الـــتـــحـــالـــف» يــســتــحــمــر اجلـــمـــاهـــري ويــــريــــد تـــربيـــر اســـتـــهـــداف املـــؤســـســـات املــدنــيــة«الـــتـــحـــالـــف» يــســتــحــمــر اجلـــمـــاهـــري ويــــريــــد تـــربيـــر اســـتـــهـــداف املـــؤســـســـات املــدنــيــة

أممية  تفتيش  دوريــــة  أممية   تفتيش  دوريــــة  و189189  احلــديــدة  مــيــنــاء  تــزكــي  والــفــربكــة  احلــديــدة  مــيــنــاء  تــزكــي  الــفــربكــة  تــســخــران:  و «املـــوانـــئ»  تــســخــران: «الــنــقــل»  و «املـــوانـــئ»  «الــنــقــل» 
املـــــالـــــكـــــي مـــــقـــــاطـــــع  عــــــــن  ختـــــتـــــلـــــف  ال  إيــــــــــــــــــران»  «مـــــــواجـــــــهـــــــة  و  الــــــشــــــرعــــــيــــــة»  «دعـــــــــــــم  املـــــالـــــكـــــيذرائـــــــــــــــع  مـــــقـــــاطـــــع  عــــــــن  ختـــــتـــــلـــــف  ال  إيــــــــــــــــــران»  «مـــــــواجـــــــهـــــــة  و  الــــــشــــــرعــــــيــــــة»  «دعـــــــــــــم  ذرائـــــــــــــــع 
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جثدتا الثسعَة لطمةامع الثولغ لاتمض المسآولغئ وذالئئ بمعصش أطمغ جاد:

«الظصض» و «طعاظأ الئتر افتمر» تْسثران طظ شربضئ السثوان وتآّضـثان أن دورغات الافاغح افطمغئ وخطئ إىل 189

سئثالسقم غطاصغ سئث الطعغان

طةطج الصداء غتغض سثدًا طظ الصداة إىل طةطج املتاجئئ وغآّضـث سثم الاعاون طع طاقسئغ السططئ الصدائغئ

 : خظساء 
نفت وزارُة النقل ومؤّسسـة موانئ البحر 
األحمر اليمنية، كافة االدِّعاءات واالفرتاءات 
التي أوردها ما يسمى ناطق تحالف العدوان 
يف املؤتمـر الصحفي السـبت املـايض، والذي 
َ أن املشـاهَد التي تـم عرُضها يف املؤتمر  تبنيَّ
مجتـَزأٌَة من فيلم وثائقـي أمريكي عن غزو 

العراق تم تصويره يف العام ٢٠٠٣م. 
ويف بيـان مشـرتك، أّكــدت وزارة النقـل 
ومؤّسسـة موانئ البحر األحمر، خلوَّ موانئ 
الحديـدة من أية مظاهر مسـلحة أَو ثكنات 
عسـكرية أَو مخـازن لتجميـع األسـلحة أَو 
الزوارق الحربيـة، بدليل خضوعها للتفتيش 
مـن قبـل بعثة األمـم املتحـدة لدعـم اتّفاق 

الحديدة (أونمها). 
املؤّسسـة  موانـئ  أن  البيـان،  وأوضـح 
(الحديـدة –الصليف) تخضع لتفتيش يومي 
وأسـبوعي من قبـل بعثة األمـم املتحدة وقد 
تجـاوزت عدد الدوريات لفريق بعثة التحّقق 

األممية مليناءي الحديـدة والصليف أكثر من 
١٨٩ دورية خالل الفرتة املاضية. 

وأَشـاَر البيان إىل أن نتائـج تحّقق البعثة 
األمميـة لدعـم اتّفـاق الحديـدة أّكــدت أن 
املوانـئ التابعة للمؤّسسـة (مينـاء الحديدة 
وميناء الصليف ومرىس رأس عيىس) ملتزمة 
املعمـول  واإلجـراءات  االشـرتاطات  بكافـة 
بهـا يف املوانـئ العامليـة وال عالقة لهـا بأية 
رصاعات وتخلو من أية مظاهر مسـلحة أَو 
ثكنات عسكرية أَو مخازن لتجميع األسلحة 

وانطالق الزوارق الحربية. 
ولفتـت وزارة النقـل ومؤّسسـة موانـئ 
البحـر األحمر إىل أنه تم عمـل زيارة ميدانية 
لبعثـة األمـم املتحدة لدعـم اتّفـاق الحديدة 
(أونمها) مليناء الحديدة واملنشآت التابعة له، 
يوم أمس األول األحد، لدحض تلك االدِّعاءات 
مدنيـة  وتأكيـد  العـدوان  لناطـق  الباطلـة 
مؤّسسـة موانـئ البحـر األحمـر ومهنيتها 
واملعايـري  االشـرتاطات  لكافـة  وامتثالهـا 
 ISPS للمدونة الدولية ألمن املوانئ والسـفن

البحريـة  املنظمـة  عـن  والصـادرة   CODE
الدولية IMO التابعة لألمم املتحدة. 

وأّكــد البيـان املشـرتك أن عـىل تحالـف 
العـدوان أن يعـَي جيًِّدا أن اسـتهداَف املوانئ 
املدنيـة يعد خرقـاً وانتهاكاً للقانـون الدويل 

اإلنسـاني واملواثيق الدولية املتعـاَرف عليها 
ومنها اتّفاقيـات جنيف األربع والربتوكوالت 
امللحقـة بها والتـي تجرُِّم اسـتهداَف املرافق 
الحيويـة التي ال غنى للنـاس عنها كاملوانئ 
واملنشآت االقتصادية؛ باعتبَارها من األعيان 

املدنيـة املحظـور اسـتهدافها، والتـي تعترب 
هـذا النوع من االسـتهداف جرائم حرب من 
الدرجـة األوىل، وجرائـم ضـد اإلنسـانية ال 

تسقط بالتقادم. 
وأَفـاد بـأن املؤّسسـة كانـت تنتظر من 
األمم املتحدة ومجلس األمن واملجتمع الدويل 
القيـام بدورهـم يف رفـع القيـود والحصار 
املفروض عليها خارج نطاق القانون وليس 

العكس. 
وجـّددت وزارة النقـل ومؤّسسـة موانئ 
البحـر األحمـر، دعوتهمـا للمجتمـع الدويل 
القيـام بمسـؤولياته تجاه الشـعب اليمني 
للتخفيف من املعاناة اإلنسانية التي يعيشها 
منـذ سـبعة أعـوام والتي تصاعدت بشـكل 
ال مثيـل له يف العالـم خالل الفـرتة األخرية، 
والتعامـل مـع امللـف االقتصـادي بالجديـة 
املطلوبـة، وإلـزام تحالـف العـدوان بالرفع 
الكامل للحصار، ووقف اسـتخدام االقتصاد 
كوسـيلة ضغط ومسـاومة، وفصل الجانب 
اإلنساني عن الجانبني السيايس والعسكري. 

 : خظساء 
أحـال مجلُس القضاء األعىل عـدداً من القضاة إىل مجلس 
املحاسـبة بناًء عىل طلـب رئيس هيئة التفتيـش القضائي، 
وذلك عىل خلفية إخاللهم بواجباتهم الوظيفية وانتهاكاتهم 

للقانون. 
ويف اجتماع املجلس برئاسة القايض أحمد يحيى املتوكل، 
أقـر املجلس إحالة القضاة املخالفـني، مؤّكـداً عدم التهاون 

أمام ُكـّل من يتالعب بسري القضاء والعدالة. 
واطلـع املجلـس عـىل العـرض املقـدَّم بخصـوص أدلـة 
اإلجـراءات القضائية املعدة من اللجـان املكلفة، وكلَّف أحَد 
القضـاة ملراجعة تلـك األدلة عىل ضوء التعديـالت القانونية 

الجديدة، والرفع بها إىل املجلس يف اجتماع قادم. 
وتطـرق االجتماع إىل مخالفات بعـض القضاة املتمثلة يف 
نرش بعض الكتابات يف وسـائل التواصـل االجتماعي، وعدم 

التقيـد بما ورد يف مدونة السـلوك القضائي، ووجه املجلس، 
هيئة التفتيش القضائي بإجراء التحقيق الالزم بشـأن ذلك 

والرفع للمجلس. 
وأّكــد املجلـس عـىل وجـوب التقيـد باملبادئ السـامية 
واألخالق القضائية، وتطبيق قواعد مدونة السلوك القضائي، 
وتجنب الكتابة املسـيئة يف وسـائل التواصل اسـتناداً إىل ما 
تقتضيـه اعتبـارات الحيـاد والحفـاظ عىل نزاهـة القضاء 
واستقالله، واالبتعاد عن ُكـّل ما يسئ للوظيفة القضائية. 

اطلـع املجلـس عىل بعـض التظلمات املحالـة من مكتب 
رئاسـة الجمهورية، بشـأن إعادة النظـر يف بعض األحكام 
القضائيـة الصادرة بحق عدد من املتظلمني واتخذ بشـأنها 

القرارات املناسبة. 
كمـا ناقش املجلس عـدداً من املواضيع األُخـرى املدرجة 
يف جـدول أعمالـه، ووجه باتِّخـاذ اإلجـراءات الالزمة، وأقر 

محرضه السابق بعد إجراء بعض التعديالت عليه. 

الةجائغئ تتضط بالتةج الاتفزغ سطى أطعال الفارغظ 
يف صدغئ الاجوغر وبسط افراضغ

 : خظساء 
االبتدائيـة  الجزائيـة  املحكمـُة  أصـدرت 
بالحجز  املتخصصة بأمانـة العاصمة، ُحكمـاً 
التحفظي عىل جميع أموال وممتلكات املتهمني 
الفارِّيـن مـن وجه العدالـة يف قضيـة الـ ١٨٨ 
متهمـاً بالتزوير والبسـط عـىل أراٍض يف أمانة 

العاصمة وعدد من املحافظات. 
ووّجهـت املحكمة يف جلسـتها، أمس االثنني، 
مجاهـد  القـايض  املحكمـة  رئيـس  برئاسـة 
العمـدي وحضور وكيـل النيابة القـايض أحمد 
القيـز، مخاطبـة وحدة جمع املعلومـات بالبنك 
املركـزي بحجز جميع أمـوال الفارين والتعميم 
عىل الرشكات املرصفية للحجز عىل حسـاباتهم 
وأرصدتهم وموافاة املحكمة بما تم الحجز عليه. 
وخالل الجلسـة، جرى مواجهة خمسة من 
املتهمـني بقـرار االتّهـام وأدلة اإلثبـات، َحيُث 
واسـتمعت املحكمـة إىل ردود ودفـوع بعـض 
املتهمني وألزمت النيابة بالرد عليها يف الجلسـة 

القادمة. 

وكانـت الجزائيـة املتخصصـة قد بـدأت يف 
العـارش مـن نوفمـرب املـايض، أوىل جلسـاتها 
يف هـذه القضية، َحيـُث قام الـمتهمـون فيها 
خالل الفرتة ٢٠٠٤ – ٢٠٢١م، بتزوير محّررات 
لالسـتيالء عـىل أرايض الوقـف وأمـوال الغـري 
بمسـاحة تزيـد عـن ٢٠٠ ألف لبنـة، إىل جانب 

اسـتعمال محـّررات اصطنعـوا بموجبها عدة 
محّررات بيع ورشاء األرايض نتج عنها البسـط 
عـىل أكثر مـن ٣٨ ألف لبنة بمناطـق «الخانق، 
ظهـر،  وادي  سـعوان،  الحشيشـية،  رصف، 
والروضـة» يف أمانة العاصمـة ومناطق أُخرى 

بعدد من املحافظات.

التثغثة: إخابئ ذفض إبر حزاغا 
لصثائش املرتجصئ والسثوان اظاعك 

اّتفاق السعغث بشارات سطى 
طظاذص طافرصئ 

 : التثغثة 
يواصـُل تحالُـُف العـدوان األمريكي السـعودّي خروقاِتـه الفاضحـَة التّفاق 
الحديدة، يف حني تواِصُل االنتهاكاُت امُلسـتمّرة إسـقاط الضحايا املدنيني، وسـط 

صمت أممي مخٍز ومفضوح. 
ويف جرائَم جديدة للخروقات اليومية التي يرتكبها العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي ومرتِزقته، أُصيب طفٌل بجروح بليغة بشـظايا قذيفة مدفعية أطلقها 
مرتِزقة العدوان عىل منزلهم يف مديرية حيس، يف حني جدد تحالف العدوان التأكيد 
عىل عدم جديته يف تحقيق السالم، وذلك بارتكابه خروقات فاضحة تمثلت يف عدد 

من الغارات عىل مناطق متفرقة من الحديدة. 
وأوضح مصدر لصحيفة املسـرية أن طرياَن العدوان األمريكي شن عدة غارات 
عىل املديريات الجنوبيـة ملحافظة الحديدة مع تكثيف التحليق للطائرات الحربية 

والتجسسية. 
وبنّي املصدر أن غارتني شـنهما العدوان عىل منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، 

فيما شن غارتني عىل مديرية الجراحي.

 : خاص 
أوضح ناطُق أنصار الله ورئيس الوفد الوطني، محمد 
عبدالسالم، أمس االثنني، أنه اجتمع ويف أول لقاٍء له مع 

وزير الخارجية اإليرانية أمري عبداللهيان، منذ تعيينه. 
َوأََضـاَف عبد السالم يف تغريدة له عىل موقع التدوين 

األصغـر (تويـرت): «ناقشـنا خـالل اللقـاء التصعيـَد 
العسـكريَّ عـىل اليمن والوضع اإلنسـاني والسـيايس 
املنطقـة  عـىل  ومآالتـه  والـدويل  اإلقليمـي  والشـأن 

واإلقليم». 
جاء ذلك عىل هامش اللقاءاِت التي أجراها الوزيُر عبد 

اللهيان أثناء زيارته لسلطنة ُعمان الشقيقة.
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 : خاص 
َمثََّلـت الفضيحُة املدويُة لتحالـف العدوان األمريكي 
السـعودّي بشـأن مينـاء الحديـدة، دليـًال إضافيٍّا عىل 
زيـف ُكــّل مـربّرات الحـرب والحصـار، َحيـُث عـرت 
هـذه الفضيحة ُكــلَّ الروايـات والدعايات السـعوديّة 
واألمريكيـة واإلماراتيـة التي تم الرتويـج لها منذ أكثر 
من سـبع سـنوات؛ لتربيـر اسـتمرار اسـتهداف البلد 
والشـعب، كما برهنت بوضوح وبشكل مشهود عىل أن 
دول العـدوان ورعاتهـا، وعىل رأسـهم الواليات املتحدة 
األمريكيـة، يتهربون بشـكل فاضح من خيار السـالم 
العمـيل والحقيقي ويبحثـون عن ذرائـَع واهيٍة لخداع 
العالـم والـرأي العام؛ ِمن أجـِل مواصلة قتـل اليمنيني 

ة.  وتجويعهم، لتحقيق مطامَع َخاصَّ
الفضيحـة التي انكشـف فيها لجـوء ناطق تحالف 
العـدوان تركـي املالكـي إىل رسقـة مشـاهد مـن فيلم 
وثائقي أمريكي قديم، وعرضها عىل أنها مشاهُد ملواقِع 
تجميـِع صواريخ داخل ميناء الحديدة، أعادت تسـليَط 
الضوء بشكل غري مسبوق عىل ُكـّل املربّرات والدعايات 
الزائفـة التي يعتمـُد عليها تحالُُف العـدوان وُرعاتُه يف 

روايتهم الرئيسية بخصوص الحرب عىل اليمن. 
عضـو الوفد الوطنـي املفاوض، عبد امللـك العجري، 
علَّـق عـىل ذلـك، مؤّكــداً أن «فضيحـة املالكـي تفند 
ُكــّل مزاعم العـدوان تجاه اليمـن»؛ ألَنَّ دعايات «دعم 
الرشعيـة» و»مواجهة إيران» وغريها لم تكن يف الواقع 
سوى فربكات تشبه املقاطع التي رسقها املالكي لتربير 

تدمري ميناء الحديدة. 
وأضاف: «األمر ال يقف عند صورة مفربكة، فالحرب 
من أولها مبنية عىل تقارير سياسية مفربكة، والسؤال: 
هل سـيدفع هذا القيـادة السـعوديّة ملراجعة موقفهم 
واالنتبـاه للتقارير املفربكة التي يعدهـا تجار الحروب 
السـعوديّون مع مرتِزقتهم اليمنيـني؟، أال يكفي ما قد 
ورطوكـم يف اليمن والخـراب الذي أحدثتمـوه من وراء 

االوهام؟».
وقال العجري يف حديث للمسـرية: إن هذه الفضيحة 
تكفـي ألن يتـوارى املالكـي عـن املشـهد كمـا توارى 
العسـريي من قبله.. يف إشـارة إىل األكاذيـب الفاضحة 
التـي كان الناطـق السـابق لتحالف العـدوان يروجها 

والتي تعاظمت إىل َحــدِّ التسبب بإقالته من منصبه. 
وتابـع: «لـم نتوقع أن يكـون ناطق العـدوان بهذه 
الجـرأة مـن الكـذب وأن يلجـأ إىل تربيـرات مفضوحة 

إلغالق امليناء».
وأّكــد أن هـذه الفضيحة «تمثل إحراجـاً للمجتمع 
الـدويل واألممـي املتحـدة فيمـا يُخـصُّ إغـالق مينـاء 

الحديدة».
وأوضح أن «دوَل العدوان تعاني من فشـِل أهداِفها، 
وقـد فقـدت السـيطرة عىل اليمـن وتسـعى من خالل 
سلوكها العدواني إلظهار أنها مسيطرة عىل الوضع». 

مـن جهته، عّلـق املتحدُِّث باسـم القوات املسـلحة، 
العميـد يحيى رسيع، عىل الفضيحة مؤّكـداً أن «الكذب 
والتزييـف ومحاولـة ذَرِّ الرمـاد عىل العيـون هو ديدُن 

العدوان من البداية، ولكن حبل الكذب قصري».
ـا نائُب وزير الخارجيـة بحكومة اإلنقاذ الوطني،  أَمَّ

حسـني العزي، فاعترب أن «ما تم عرُضه ليس فضيحًة 
وحسـب، وإنمـا يتجـاوُز ذلـك إىل الحـد الـذي يوجُب 

املراَجعة». 
وأضـاف: «مشـكلُة السـعوديّة وُكلِّ خصومنا أنهم 
يعتمـدون يف بناء اسـرتاتيجياتهم العدائيـة نحونا عىل 
تصـورات غـري صحيحة، وهـو ما يجعلهم باسـتمرار 
يطلقـون عداواتهـم وصداقاتهـم يف االتّجـاه الخطـأ 
ويتسببون دائماً يف مآٍس غرِي رضورية لهم ولغريهم».

وأّكــد أن العاَلَم اليوم يجُب أن يـدرَك التضليَل الذي 
يمارُسه تحالُُف العدوان والصورة املغلوطة التي ينقلها 

عن اليمن. 
بدوره، أّكـد رئيُس اللجنة الوطنية لشؤون األرسى، 
عبـُد القادر املرتىض، أن «تحالف العدوان أراد من خالل 
هـذه الفربكة تربيَر قصف وتدمـري ميناء الحديدة؛ ألَنَّه 
بمثـل هكذا فربكات دّمـر مطاَر صنعاء وبمثلها رضب 
الصالـَة الكـربى، وبمثلهـا قصـف صـاالِت األعراس، 
وبمثلهـا قصـف األسـواَق واملـدارس واملستشـفيات، 
وبمثلها دّمـر ُكـلَّ مقدرات اليمن طيلة سبع سنوات». 
وامتـألت مواقـُع التواصـل االجتماعـي بتعليقـات 
سـاخرة وانتقادات حـادة وّجهها نشـطاُء وإعالميون 
عـرٌب وأجانُب لتحالـف العدوان الذي كان يسـعى من 
خـالل املقاطع املفربكة أن يخلَُق مربّراٍت لتدمري موانئ 
الحديـدة؛ بذريعة «حمايـة املالحة البحريـة»، وهو ما 
يجعـُل الفضيحَة تطاُل الرُّعـاة الدوليني للعدوان، وعىل 
رأسهم الواليات املتحدة، التي سارعت إىل املصادقة عىل 
مزاعِم تحالف العدوان، يف سـياِق منِحه الضوَء األخَرض 

الستهداف املوانئ. 

وقـال الباحُث واملحلل السـيايس اللبناني، عيل مراد: 
إن «الناطَق باسم تحالف العدوان عىل اليمن ُمِرصٌّ عىل 
اسـتحمار الناس»، وأضـاف: «هو يريد فقـط أن يربَِّر 

قصَف امليناء واملنشآت املدنية». 
وأعادت هذه الفضيحُة التذكريَ بعدة فضائَح سابقة 
لجأ فيهـا تحالف العـدوان إىل تلفيق وتركيب مشـاهَد 
وصـور؛ لتربيـر اسـتمرار العـدوان والحصـار، آخرها 
ام، عندما عرض املالكي مشـاهَد زعم أنها  كان قبل أَيـَّ
لقيـادي يف حزب اللـه يتواجُد يف اليمـن، ليتضح الحقاً 
أن صـورة القيادي تعوُد لصحفي لبنانـي، وأن تحالَف 
العـدوان ال يسـتطيُع التفريـَق بني اللهجتـني اللبنانية 

والسورية. 
وعّلـق الباحـُث يف معهـد بيكـر للسياسـة العامـة 
بجامعـة رايـس ومعهـد تشـاتام هاوس، كريسـتيان 
أولريتشسـن، سـاخراً: «إذا اختـاروا الفيلـَم املناِسـَب 
السـتعارة مقاطع منه، فقد نرى جورج كلوني (املمثل 

األمريكي) يظهُر يف اليمن!».
إجماالً، نسـفت هـذه الفضيحُة الروايـَة التضليليَة 
الرئيسـيَة التـي يسـعى تحالُـُف العـدوان ورعاته منذ 
أكثَر من سبع سنوات لرتويجها وتثبيتها والبناء عليها 
سياسيٍّا ودبلوماسيا، بما يف ذلك الدعايات التي ترفُعها 
إدارة بايـدن منذُ قرابـِة عام لخداع الرأي العام بشـأن 
السـالم والحل السـيايس، َحيُث أصبح واضًحا اليوَم أن 
البيَت األبيَض يقوُد نشاَط التضليل الذي يهدف بوضوح 
الختـالق مـربّرات السـتمرار الحرب والحصـار وتربير 
اسـتهداِف املدنيني وتدمري املؤّسسـات املدنية اليمنية، 

وعىل رأسها مطار صنعاء وميناء الحديدة. 

شدغتئ «املالضغ» تظسش الرواغَئ افطرغضغئ السسعدغئ بحأن الغمظ

السةــري: عــثه الفدغتــئ تفظِّــُث ُضـــضَّ طجاســط وطئــّررات السثوان 
جــرغع: الاجغغــش والضــثب دغــثن تتالــش الســثوان طظــث الئثاغــئ
طتططعن سرب وأجاظإ: «الاتالش» غســاتمر الةماعغر وغرغث تئرغر اجــاعثاف المآّجسات المثظغئ

السجي: اجامرار التخار جاضعن له تثاسغات سطى طساعى املظطصئ والسثوان غاتّمض املسآولغئ
 : خاص 

َجـدَّدت صنعـاُء توجيـَه رسـائِل الوعيـِد واإلنـذار لتحالـف العـدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، بشأن عواقب الحصار امُلستمّر عىل البلد، 
مؤّكـدًة أن استمراَر التعنت يف هذا املِلف سيؤدي إىل دخول مرحلٍة جديدة 

من املواجهة. 
وقـال نائـُب وزيـر الخارجية بحكومـة اإلنقاذ، حسـني العزي، أمس 

السـبت: إن «الحصار املتعاظم وحرمان الشـعب من الوقود اليمني ومن 
الوقود املسـتورد مـن الخارج يف نفس الوقـت يَنُمُّ عن افتقـار للحكمة؛ 

باعتبَاره سلوكاً تعسفياً». 
َوأََضـاَف: «إن هذا السلوك قد يضُع املنطقَة بكلها عىل مشارِف مرحلٍة 
ُل دوُل  جديـدة لم نكـن نريُدها وال نتمناها، ولكن يف نهايـة املطاف تتحمَّ

العدوان والعقالُء فيها تحديداً كامَل املسـؤولية». 
وكان تحالـُف العـدوان أقدم خـالل األيّام املاضية عىل احتجاِز ُسـُفِن 

وقـود جديـدة كانـت متجهـًة إىل مينـاء الحديـدة، بعـد أن حصلت عىل 
الرتاخيـص األممية واسـتوفت كامَل اإلجراءات، وذلـك يف إطار تصعيِده 

اإلجرامي امُلستمّر ضد الشعب اليمني. 
ـدت مؤّخراً بدخـول مرحلة جديدة  وكانـت القواُت املسـلحة قد توعَّ
ام رسـائَل شديدَة اللهجة  من التصدي لجرائم العدوان، ووّجهت قبَل أَيـَّ
أّكـدت فيها أن استمراَر الجرائم والحصار سيُفِيض إىل خياراِت ردٍع أشدَّ 

وأقىس. 
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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- 

21@ .  77511179901314024

 : خظساء 
حّذر وزيـُر الخارجية، هشـام رشف، 
ُح بها  مـن مخاطر االفرتاءات التـي يرصِّ
ناطـُق تحالـف العـدوان، بشـأن موانئ 
ــُد السـتهداف هذه  الحديـدة والتي تمهِّ
املوانئ املدنية، التي تعد الرشياَن الرئييسَّ 
لدخول 80 باملِئة من احتياجات الشـعب 
اليمنـي من املـواد الغذائية واملسـاعدات 

اإلنسانية واملشتقات النفطية. 
وقال الوزير رشف يف رسالة وّجهها إىل 
رئيسـة مجلس األمن الدويل لشهر يناير 
الجاري السفرية منى يول، واألمني العام 
لألمم املتحدة واالتّحاد األُوُروبي: «إن أية 
سـفينة تدخل إىل موانئ الحديدة تحصل 
عىل ترصيح مسبق من آلية األمم املتحدة 
للتحّقـق والتفتيش (UNVIM) وبالرغم 

من ذلـك تقـوم قـوات تحالـف العدوان 
األمريكـي السـعودّي باحتجاز السـفن 
املحملة باملشتقات النفطية والغاز املنزيل 
وتمنعها من الدخول إىل ميناء الحديدة». 
هـذا  «أن  رشف  الوزيـر  َوأََضــاَف 
التصعيـد مشـاِبٌه ملـا تم من اسـتهداف 
ملطـار صنعـاء الـدويل مؤّخـراً، مبينًا أن 
االدِّعاءات السـعوديّة باسـتغالل موانئ 
الحديدة لعمليات تهريب السالح، ما هي 
إال مربّر لنية ُمبَيَّتة لتدمري هذه املوانئ». 
وأَشـاَر الوزير رشف يف الرسالة إىل أن 
العدوان عىل اليمن سيدخل عامه الثامن 
خـالل األسـابيع القادمة وعـىل النظام 
السـعودّي اغتنـام أيـة فرصـة متاحـة 
لتحقيق السالم ووقف العدوان العسكري 
ورفع كافة أشـكال الحصـار والجلوس 
عىل طاولة الحوار ملناقشة كافة القضايا 

التـي تهـم البلديـن، مطالبـاً «حكومـَة 
للمليشـيات  تمويلهـا  بوقـف  الريـاض 
عـن  الخارجـة  املسـلحة  والجماعـات 
القانـون والتـي تعمـل عـىل عرقلـة أية 
جهـود إلحالل السـالم ما لم تكـن وفقاً 
للرشوط السـعوديّة، ما يجعل الوضع يف 
منطقة شـبه الجزيرة العربيـة وجنوب 
البحر األحمر غري مستقر ويشكل تهديداً 

للسلم واألمن الدوليني». 
وتطرقت الرسـالُة إىل رشعية ما تقوم 
بـه القـوات البحريـة اليمنية مـن مهام 
للحفاظ عىل سـيادة املياه اليمنية ومنها 
اعرتاض أية سـفن أَو شـحنات أسـلحة 
أَو معدات مرتبطـة بتمويل العدوان عىل 

اليمن؛ باعتبَارها أهدافاً مرشوعة. 
ولفت إىل أنه تم ضبط سفينة الشحن 
العسـكرية اإلماراتيـة «روابـي»؛ كونها 

كانـت تحمـل شـحنة أسـلحة ومعدات 
عسكرية ستسـتخدم لقتل أبناء الشعب 
بـأن  لالدِّعـاءات  صحـة  وال  اليمنـي، 
السفينة كانت تحمُل مستشفى متنقالً، 
مبينًـا أنه تم نُرش وعـرض صور ووثائق 
يف كافـة وسـائل اإلعالم حـول تفاصيل 
حمولـة السـفينة من السـالح واملعدات 

العسكرية. 
وأّكــد الوزيـر رشف، أهميَّة اضطالع 
مجلس األمن بمسؤولياته يف حفظ السلم 
واألمن الدوليني، من خالل اتِّخاذ عدد من 
الخطوات األََساسـية التي تمهد للسـالم 
ومنها وقف التهديدات امُلستمّرة لتحالف 
العدوان وقصفه اليومي لألعيان املدنية، 
والعمل عـىل حماية الشـعب اليمني من 
إرهاب وجرائـم النظام السـعودّي ومن 

يواليه. 

 : خظساء 
ـٌع يف مديرية سـنحان وبني بهلول  ناقـش لقاٌء موسَّ
بمحافظـة صنعـاء، أمـس، إجـراءاِت املرحلـة الثالثـة 
لتنسـيق التواصل بشـأن العائدين من صفوف العدوان، 
يف حني تسـتمرُّ جهوُد إعـادة املخدوعني من قبل الجهات 
املعنيـة والشـخصيات االجتماعية والقبليـة يف عدد من 

املحافظات. 
ـع بسـنحان نّظمـه مكتبـا اإلرشـاد  ويف لقـاء موسَّ
والرتبيـة يف املديرية، تطرق مشـايُخ ووجهاء املديرية إىل 
الجوانب املتعلقة بدور خطباء املساجد والقطاع الرتبوي 
يف التوعيـة وتعزيـز التالحـم والصمود ومسـاندة جهود 

تثقيف املجتمع بمخّططات وأهداف العدوان. 
وأُلقيـت يف اللقاء بحضور عدد مـن العلماء والخطباء 
وقيـادات الرتبية عدٌد من الكلمات، ركزت يف مجملها عىل 
آليات دعم الحملة الوطنية للتنسيق مع أهايل وأرس املغرر 

بهم لحثهم عىل العودة واغتنام فرصة العفو العام. 
وحثت عىل تضافر الجهود والعمل عىل تكامل الرسالة 
التوعويـة لدعم تنفيذ املهـام املنوطة باللجـان الفرعية 
املكلفة باملرحلة الثالثة للنزول امليداني وحشـد التنسـيق 

بما يكفل عودة املغرر بهم إىل ُرشدهم وصوابهم. 
وإىل محافظـة تعـز، عقدت اللجنة الرئيسـية للحملة 
الوطنية إلعادة املغرر بهـم ومكتب الهيئة العامة للزكاة 

وشـؤون العقال، أمس، اللقاء املوسـع للعـدول والعقال 
والشـخصيات االجتماعيـة للوقـوف عـىل أبـرز نتائـج 

التواصل مع املغرر بهم وآلية تسهيل عودتهم. 
وأّكــد محافـظ تعـز، صـالح بجـاش، أهميّـَة عقد 
اللقـاءات مع مختلـف املكونات يف إطار حـرص القيادة 
الثورية واملجلس السـيايس األعىل والسـلطة املحلية عىل 

عودة املغرر بهم إىل صف الوطن. 
وشـّدد عـىل رضورة التنسـيق مـع أهايل املغـرر بهم 

للتواصل مع ذويهم وإقناعهـم للعودة إىل جادة الصواب 
باالسـتفادة من قرار العفـو العام، الفتـاً إىل أهميّة دور 
العـدول والعقـال والشـخصيات االجتماعيـة يف تعزيـز 

التالحم واالصطفاف ملواجهة العدوان. 
وحـث املحافـظ بجـاش الجميـع عـىل التواصل مع 
ة باملغـرر بهم، بما يسـهُم يف عودتهم إىل  اللجـان الَخاصَّ

مناطقهم وأهاليهم ولهم األمان. 
فيمـا أّكـد عضو اللجنة الرئاسـية، طـالل عقالن، إىل 

استمرار التواصل مع املغرر بهم للعودة قبل فوات األوان، 
وقال «نحن علينا التواصل مع املغرر بهم ونطمئنهم عىل 
ة بعد أن تكشـفت مؤامرات  حياتهم وممتلكاتهم، َخاصَّ

العدوان يف تمزيق الوطن». 
بـدوره، دعا وكيـُل املحافظـة للشـئون االجتماعية، 
حامـس الَحبَّاري، املغرر بهم العودة إىل وطنهم وأهاليهم 

بأمان. 
إىل ذلك، دعا املكتب التنفيذي يف محافظة صعدة املغرر 
بهم العـودة إىل صف الوطن باالسـتفادة من قرار العفو 

العام. 
وناقـش االجتماع برئاسـة محافـظ املحافظة محمد 
جابـر عوض، بحضور نائب وزيـر التعليم العايل الدكتور 
عـيل رشف الديـن، وعـدد مـن وكالء املحافظـة ومدراء 
املكتب التنفيذي، األوضاع يف املحافظة وسبل تعزيز األداء 
التنفيذي خالل العام الحايل.  ويف االجتماع، أشار محافظ 
صعدة إىل دور املكتب التنفيذي يف التواصل مع املغرر بهم 

ضمن اآللية املحّددة للعودة إىل صف الوطن. 
وأشـاد بجهود املكاتب التنفيذية خالل العام املنرصم، 
ا عىل تحسـني أداء العمـل وتكثيف الجهـود لتقديم  حاثّـٍ

الخدمات للمجتمع. 
املكاتـب  موافـاة  أهميّـة  عـوض،  املحافـظ  وأّكــد 
التنفيذيـة بالتقاريـر السـنوية التي تتضمـن اإلنجازات 

وأعمال املكاتب وأنشطتها بحسب النماذج املعتمدة. 

وزغر الثارجغئ غطالإ املةامع الثولغ باَتّرك شاسض لطتث طظ تغبغات تفةري افوضاع يف املغاه اإلصطغمغئ

جععد رجمغئ وحسئّغئ تبغبئ إلسادة املثثوسني.. 
طتاشــر خســثة: صــرار السفــع السام أجــصط ُضـضَّ التةــب سظ الصغــادة البعرغئ والسغاجــغئ ووضــع الضرة
طتاشــر تســج: ترغخــعن سطــى إســادة ُضـــّض المشــرر بعط إلى خــش العذــظ وتصظ دطــاء الحــسإ العاتث

شرخئ أخغرة تظازر المشرر بعط

جععد صئطغئ ورجمغئ تظةح يف إظعاء بأر يف طثغرغئ التثا دام 15 ساطًا
 : طاابسات 

 نجحـت جهـوٌد َقبَليٌة ورسـمية يف 
إنهـاء قضيـة قتـل يف عزلـة أعماس 
الضـالع بمديرية الحدا محافظة ذمار 
ضحيتهـا  راح  عامـاً،   15 اسـتمرت 

سعيد ومحمد حسني العمييس. 
محافـظ  تقّدمـه  قبـيل  لقـاء  ويف 
ذمـار، محمد نارص البخيتـي، ومدير 
أمـن املحافظة، العميـد أحمد الرشيف، 
ومديـر مديرية الحدا، نـرص البخيتي، 
اجتماعيـة،  وشـخصيات  ومشـايخ 
أعلـن أولياء دم املجنـي عليهما من آل 
العمييس العفـو والتنازل عن القضية 

لوجه الله وترشيفاً للحارضين. 

ويف اللقاء، أشاد املحافظ البخيتي، 
بموقـف أولياء الـدم يف العفو وجهود 
الشـيخ عيل الخليل وكل من سـاهم يف 

إنهاء القضية. 
وأّكــد أهميَّة الحفاظ عىل األعراف 
ذات  إصـالح  يف  القبليـة  واألسـالف 

والقضايـا  الخالفـات  وحـل  البـني 
إىل  املجتمعيـة بطـرق أخويـة، الفتـاً 
أن العفـو سيسـهم يف َحــّل القضايا 
املجتمعيـة بقبيلـة األعمـاس وقبائل 
الحـداء بصورة عامـة.  ودعا محافظ 
املحافظة، قبائل ذمار االقتَداء بقبائل 
األعماس يف إصالح ذات البنَي والتفضل 
بالعفـو إرضاء للـه تعاىل والتسـامي 
فوق الجـراح، حاثٍّا عىل تعزيز التآخي 
والتسـامح وتوحيد الصفوف ملواجهة 

العدوان. 
فيما ثّمن الحارضون موقَف أولياء 
الـدم يف العفو وإنهـاء القضية والذي 
يعكس قيم التسـامح وأصالة القبيلة 

اليمنية. 

تثحني تعزغع ألش تصغئئ غثائغئ 
يف املظاذص املتّررة بالةعف

 : الةعف
دّشــن فـرُع املجلس األعـىل للشـؤون اإلنسـانية بمحافظة 
بالجوف بالرشاكة مع مؤّسسـة يمن الخري، أمس االثنني، توزيَع 

ألف حقيبة غذائية يف مناطِق اليتمِة وعفي املحّررة يف الجوف. 
ويف التدشـني، أّكـد مدير فرع املجلس، خالد شاجع، أن توزيَع 
مسـاعدات غذائية لألرس النازحة والفقرية تأتي يف إطار املرحلة 
األوىل، تليهـا مراحل أُخرى من املسـاعدات لتخفيف معاناِة أبناء 

املناطق املحّررة يف املحافظة. 
وأَشـاَر إىل أن املجلس سيعمل مع رشكاء العمل اإلنساني عىل 
تقديم الدعم للمرافق الخدمية، ال سـيَّما يف ظل الظروف الصعبة 

جراء استمرار العدوان والحصار.
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تتالش السثوان غسافجُّ الغمظغني بسث رشع الَســَطط اإلجرائغطغ بةجغرة جصطرى
 : طاابسات 

نـرش ناشـطون عـىل مواقـع التواصـل 
االجتماعي، أمس االثنني، صورًة ألحد ضباط 
«املوسـاد» اإلرسائيـيل أثنـاء حملـه للعَلـم 
الصهيونـي عىل ظهره فوق جبال سـقطرى 
املحتّلة، األمر الذي يهدف تحالف العدوان من 
خالله إىل اسـتفزاز مشـاعر الشعب اليمني، 
كما أنه يكشف املخّطَط واألهداَف الحقيقية 
لوجـود هـذا التحالف الـذي يواصـل انتهاك 
السـيادة الوطنيـة بشـكل مخـٍز ومفضوح 
طيلـة 7 سـنوات، يف ظـل صمـت وتواطـؤ 

حكومة الفنادق. 
وتظهر الصـورة التي تناقلها ناشـطون 
يمنيون، أمس، أحد ضباط الكيان الصهيوني 
وعىل ظهره عَلم العدّو اإلرسائييل فوق جبال 
سقطرى التي يتوافد إليها املئات من ضباط 

املخابرات األجانب بينهم إرسائيليني بموجب 
فيزا إماراتية تحت يافطة «السياحة». 

وكانت مصادر إعالمية تحدثت األسـبوع 
املـايض، عن وصـول رحالت طـريان جديدة 
تحمـل عـىل متنهـا ُخـرباَء إرسائيليـني إىل 
أرخبيـل سـقطرى، وذلـك عـرب حصولهـم 
عـىل تأشـرية ممنوحة مـن أبو ظبـي، بعد 
للكيـان  ـس  تجسُّ قاعـدة  إىل  حّولتهـا  أن 
ما من بعد مراسم إعالن  الصهيوني، ال ِسـيـَّ
التطبيع رسـميٍّا مع كيان العدّو يف سـبتمرب 

من العام املايض. 
وبعد ظهـور َعلـم الكيـان الصهيوني يف 
جزيرة سـقطرى، َفـإنَّ األهـداَف الحقيقية 
التي يسـعى لهـا تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي عىل اليمـن تتجىل، من 
العـدوان  ودول  االحتـالل  اسـتباحة  خـالل 
لألرخبيل واملحافظـات الجنوبية والرشقية، 

وتنفيـذ أجنداتها املشـبوهة لصالـح العدّو 
اإلرسائيـيل واألمريكـي، يف الجزيـرة اليمنية 

الهامة ذات املوقع االسرتاتيجي. 
وكانت تقاريُر محلية ودولية قد أَشـاَرت 
يف وقـت سـابق إىل التهديدات التـي تتعرض 
لهـا جزيرة سـقطرى، جـراء أعمـال البناء 
والتغيـريات  واالسـتحداثات  والحفريـات 
الديمغرافية والجغرافية التي تقوم بها قوات 
االحتالل اإلماراتي، نتج عنها طرد املئات من 
الطيـور والحيوانات، إضافة إىل انهيار البيئة 
النباتيـة بعد إجرامها املتمثل بقطع شـجرة 
دم األخويـن يف الجزيـرة وجـرف الّشـعاب 
املرجانية الفريدة بشـكل وحـيش ومحاولة 
نقلهـا إىل أبو ظبـي، بتواطؤ رصيح وواضح 
من قبـل منظمة «اليونسـكو» األممية التي 
لـم تبِد أي تَحـّرك أمام هـذا التهديد الخطري 

للجزيرة وأحيائها. 

طغطغحغا طسطتئ تثاطش 
ذالئًئ طظ أطام جاطسئ 

تسج وتصعق اإلظسان تظّثد 
بالةرغمئ

 : تسج 
لقيـت جريمُة اختطاف طالبـة جامعية يف محافظة تعز املحتّلـة، أمس االثنني، 

ردود أفعال شعبيّة ورسمية غاضبة. 
ويف بيان رسمي، استنكر مكتب حقوق اإلنسان يف تعز، أمس، تواُصَل االنتهاكات 
وجرائـم القتل واالختطـاف التي يرتكبها مرتِزقـُة العدوان بحـق املدنيني من أبناء 
املحافظـة، آخُرها جريمُة اختطاف الطالبة الجامعيـة خولة عبده الحرق، من قبل 

ميليشيا مسلحة يف منطقة الحبيل وسط املدينة. 
وأَشـاَر املكتب يف بيانه إىل أن هذه الجريمة تأتي نتيجة الفوىض واالنفالت األمني 
يف املناطـق الواقعـة تحت سـيطرة املرتِزقـة املوالني للعـدوان، مبينًـا أن مثل هكذا 
جرائم تخالف وتتعارض مع القيم واملبادئ اإلسالمية والقوانني ذات الصلة بحقوق 

اإلنسان. 
ولفـت البيان إىل أن الطالبـة خولة تم اختطافها من أمـام جامعة تعز، بعد يوم 
مـن قيادتها لوقفة احتجاجية أمـام مبنى املحافظة للمطالبـة بالقبض عىل أفراد 
العصابة املسـلحة الذين قتلوا والدها وعدداً من أفراد أرستها يف أغسُطس من العام 

املنرصم، بعد أن تحوَّلت إىل قضية رأي عام محلية ودولية. 
وحّملت حقوُق اإلنساِن مرتِزقة العدوان األمريكي السعودّي املسؤولية الجنائية 
والقانونيـة عـن جريمـة اختطاف الطالبـة خولة، مؤّكــدة وجوب حمايـة أرواح 
وممتلـكات املدنيني يف املناطق املحتّلة، داعية مؤّسسـات ومنظمات املجتمع املدني 
وكافـة املنظمات الدوليـة واملحلية املعنية بحقوق اإلنسـان إىل تحمل مسـؤوليتها 
اإلنسانية لرصد وتوثيق كافة الجرائم واالنتهاكات التي يرتكبها املرتِزقة وامليليشيا 

املسلحة يف تعز ومحاسبة مرتكبيها. 

جاطسئ سثن تسطُظ اجامراَر 
تسطغص الثراجئ وتظّثد 

باجاعاار تضعطئ املرتجصئ 
تةاه ططالئعا

 : طاابسات 
جـدََّدت نقابـُة جامعة عدن، أمـس االثنـني، التأكيَد عىل االسـتمرار يف اإلرضاب 
الشـامل واملفتـوح الذي ينفـذه أعضاء هيئـة التدريـس بمختلف كليات وأقسـام 

الجامعة منذ مطلع ديسمرب املايض. 
وأدان مجلـُس نقابـة جامعة عدن يف بيان صادر، أمس، اسـتهتاَر حكومة الفاّر 
هـادي تجـاه مطالـب األكاديميني املرشوعـة وتجاهـل معاناتهم وعـدم االكرتاث 
ألوضاعهم املعيشـية الصعبة، مبينًا أن اإلرضاب سيستمر يف مختلف الكليات حتى 
تتم معالجـة الوضع املعييش الذي يعانيه أعضاء هيئة التدريس وامُلعينني أكاديمياً، 

جراء انهيار العملة املحلية وارتفاع األسعار بشكل فاحش. 
ذت منذ الخامس من ديسمرب ٢٠٢١ إرضاباً شامالً والتوقف  وكانت النقابة قد نفَّ
عن التدريس، ملطالبة حكومة املرتِزقـة رصف رواتب األكاديميني بالُعملة الصعبة، 
ورفـع راتب عضو هيئة التدريس والتدريس املسـاعدة، وتوفري الشـواغر للمعينني 
أكاديميـاً بـدون وظائـف، ونقل املوظفني منهـم بالخفض واإلضافـة، وغريها من 

املطالب املرشوعة. 
ويف أواخر ديسـمرب املايض، أعلنت لجنة التفـاوض واملتابعة املكلَّفة من مجلس 
نقابة جامعة عدن رفضها للحلول التي قدمتها حكومة الفاّر هادي بشـأن مطالب 
املعلمني، معتربة تلك الحلول غري مجدية وال تلبي احتياجات األكاديميني وامُلعينني يف 
الجامعة، موضحة أن تَحّركها لم يأِت لرفع الظلم عن كاهل أكاديميي جامعة عدن 
فقط، بل إلصالح الوضع االقتصادي املختل واملنهار يف الحافظات املحتّلة، وتحسني 

املستوى املعييش لعامة املواطنني. 

اقتاقل اإلطاراتغ غسّني صغادغًا إجراطغًا يف تظزغط 
الصاسثة صائثًا لـ «التجام» يف أبني

التعبغ: اقظاخار الثي تّصصه صطاُع اقتخاقت 
باثحني خثطئ 4G أغدإ السثو

طغطغحغا اقظاصالغ تططص جراَح تارس طظاثإ 
الظاحؤني بسث غعم طظ اساصاله

 : طاابسات 
بشـكٍل علني ومفضوح يكشـُف حجَم العالقـة الحميَمة بـني تحالف العدوان 
واملنظمات اإلجرامية، أصدر االحتالل اإلماراتي عرب مرتِزقته يف ما يسـمى املجلس 
االنتقايل بأبني، أمس االثنني، قراراً يقيض بتعيني أحد قيادات تنظيم القاعدة، لتويل 

زمام األمور يف ما يسمى الحزام األمني بمحافظة أبني املحتّلة. 
ووفقـاً ملصادر محلية، فقد أثار تعينُي أبو ظبي، اإلجرامي سـالم الحوزة قائداً 
مليليشـيا ما يسـمى الحزام األمني بأبني، حالة واسعًة من االستهجان والغضب يف 
أوسـاط املواطنني باملحافظة، مبينة أن القيـادي يف تنظيم القاعدة الحوزة، خرج 
مؤّخراً من سـجن ما يسمى «مكافحة اإلرهاب» الذي يقوُده املرتِزُق شالل شائع 
يف عدَن، بعد وسـاطة قادها املرتِزق محسن الوايل رجل االحتالل اإلماراتي األول يف 
أبـني، األمر الـذي يؤّكـد أن هذا التعيني يأتي بموجـب صفقة مربمة بني أبو ظبي 
وتنظيـم القاعدة اإلجرامي الذي يقاتل عنارصه وأفراده جنباً إىل جنب مع مرتِزقة 

العدوان وقوات الفاّر هادي وحزب اإلصالح بالعديد من جبهات القتال. 

 : طاابسات 
قـال محمـد عـيل الحوثـي -عضـو املجلس 
السيايس األعىل-: إن االنتصاَر الذي حّققه قطاُع 
االتصاالت يف اليمن بتدشـني خدمـة 4G أغضب 

العدّو فقام بقصف شبكات االتصاالت. 
جاء ذلك يف تغريدة عىل صفحته، أمس االثنني، 
تعليقاً عىل تكثيف طريان تحالف العدوان غاراته 
عىل شبكات االتصاالت، خالل الساعات املاضية 

يف عدد من املحافظات. 
َوأََضــاَف الحوثي: «ففي حـني يمنع تركيب 
املحطات يف املحافظات املحتّلة ويستمر بحجزها 
يف حرضمـوت، يسـتمر بتدمـري ما ليـس تحت 
سـيطرت االحتالل مع أنها أهداف مدنية خدمية 
لجميع الشـعب اليمني»، مؤّكــداً أن ما يحصل 

يثبت إجرام وإرهاب دول العدوان األمريكي. 
ولليـوم الثالـث عـىل التـوايل، واصـل طريان 
العـدوان غاراته عىل شـبكات اتصـاالت مدنية، 
ضمن اسـتهدافه للبنية التحتية متسبباً يف عزل 

مناطق عن بعضها يف العديد من املحافظات. 
وبحسب األرقام الرسمية الصادرة عن وزارة 
االتصاالت، َفـإنَّ تحالف العـدوان دّمـر بغاراته 
248 برج اتصاالت، و1652 محطة و46 منشأة 
سـنرتاالت، و1458 مـن معدات قـوى وتكييف 
و32 كبينـة اتصاالت، كما تسـبب يف مقتل أكثر 
من 55 مـن موظفي وكـوادر وزارة االتصاالت، 
منـذ بـدء حربـه عـىل اليمـن، كما تقـدر حجم 
الخسائر الناجمة عن استهداف العدوان ملنشآت 
وأبـراج االتصـاالت املدنية بأكثَر مـن 5 مليارات 

و452 مليون دوالر. 

 : طاابسات 
أّكــدت مصادُر إعالميـة، أمس االثنني، اإلفـراَج عن حـارس املنتخب الوطني 
للناشـئني، وضاح الردفاني، بعد يوم من اعتقاله يف سـجون ميليشـيا ما يسـمى 

املجلس االنتقايل بمحافظة لحج. 
وعّلـق الردفاني عقب اإلفـراج عنه، أمس، عرب صفحاته عـىل مواقع التواصل 
االجتماعي، موضًحا أن ما حدث من احتجاٍز كان ناتجاً عن «سـوء تفاهم»، األمر 
الذي دفع املئاِت من الناشـطني واإلعالميني إىل التشـكيك يف رواية حارس املنتخب 
الوطنـي، معتربيـن ذلك أنها نتيجة ضغوط تعرض لها من قبل ميليشـيا االنتقايل 

لتبيض صفحتهم السوداء. 
وكانت ميليشـيا االنتقايل التي يقوُدها املرتِزق مختار النوبي بلحج، قد كّلفت، 
أمـس األول، 3 أطقم عسـكرية العتقـال الردفاني، أثناء عودته مـن صنعاء التي 
زارها ضمن فريق منتخب اليمن للناشـئني لالحتفال واالسـتقبال املهيب من قبل 

الجماهري والجهات الرسمية. 
ووفقاً لناشـطني، َفــإنَّ تغريدة الحـارس الردفاني عىل صفحته الشـخصية 
بتوتـري، بخصوص حفاوِة االسـتقبال الذي لقيه املنتَخـُب يف صنعاء، أثار حفيظَة 

أطراف عدة أبرزها املجلس االنتقايل، واملرتِزق أحمد العييس. 
ويعـد الردفاني ثاني العب يف املنتخب الوطني للناشـئني يتعرَُّض لالعتقال من 
قبـل مرتِزقة االحتالل اإلماراتي بعد الالعب سـعيد العولقـي، الذي احتُجز يف عدَن 

فور وصوله من القاهرة، لرفضه نزَع َعَلِم اليمن من صدره. 
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- تتسـارع وتـرية املعارك املسـلحة عـىل تخوم 
مدينـة مأرب.. مـا أهميّـة تحرير املدينة سـواء 
أَو  العسـكرية  أَو  السياسـية  املسـتويات  عـىل 

االقتصادية؟
خيـاٌر  أنـه  أعتقـُد  مـأرب،  مدينـة  تحريـُر 
اسـرتاتيجي ولـُه دالالٌت سياسـية، فاملرتِزقُة أَو 
الخونة املوجودون يف فنـادِق الرياض يعتربونها 
مرَكـَز تجمع وحشـد، ومرَكـزاً اقتصاديـاً لهم، 

فالبـرتوُل والغاز موجـود بمـأرب، َوإذَا تحّررت 
املدينة َفـإنَّ ذلك يعترب نهايًة لهم. 

موقـع  يف  اآلن  املرتِزقـة  أن  تأكيـده  أود  ومـا 
«دفـاع»، بعد أن كانوا يوهمون العالم بأنهم عىل 
ام،  مشارف صنعاء، وسيدخلونها خالل ثالثة أَيـَّ
وقـد مرت سـبع سـنوات اآلن، واملعادلة متغرية 
تماماً، فنحن عىل مشـارف مـأرب، وقد أصبحت 
شـبه محّررة، واإلصالح كانـت رهاناته خارسة، 
بعد أن فضل االنضمام مـع تحالف العدوان ضد 
وطنـه وشـعبه، وبعـد أن عملـت قياداته ضمن 

أهداف تخدم مصالح أمريكية وصهيونية. 
 

- يف الجانب العسـكري تمّكنت القوات املسـلحة 
ة كثرية تابعة للعدوان  من إسـقاط طائرات مسريَّ
منهـا أمريكية وصينية.. مـا رس تنامي القدرات 
العسكرية اليمنية عىل الرغم من مرور ٧ سنوات 

من العدوان والحصار؟
الحاجـة أُمُّ االخرتاع، ونحـن وصلنا إىل ما هو 
أشـدُّ من الحاجة، فنحن يف حالة عدوان غاشـم 
تقـوده الواليات املتحـدة األمريكيـة بطائراتها، 
وبإْمَكانيات عسـكرية كبرية، وهي تنفذ عدواناً 
غاشـماً عىل بالدنا منـذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م حتى 
يومنـا هذا، وأمـام ذلك لـم يكن أمامنـا إالَّ أحد 
األمرين، إما االستسالم وهذا يحّولنا إىل عراٍق آخر 

ودخـول داعش والقاعدة، وقـد تحدث انتهاكات 
وجرائم بعيدة عن الدين واإلنسانية، واألمر اآلخر 
أن نحـاول االسـتفادة مـن قدراتنـا، إْمَكانياتنا 
البرشيـة، فنحن لدينـا عقول يف ُكــّل املجاالت، 
ولألسـف لـم يتح لهـا العمُل مـن قبـُل؛ ألَنَّ من 
كان يحكمنـا هم رؤسـاُء َجَهَلة، إالَّ أن ما حصل 
فيمـا بعد، حركت هؤالء األبطال، واسـتطعنا أن 
نصنع أسلحة بسيطة، لكنها مؤثرة وقادرة عىل 

املواجهة. 
 

مسـار  عـىل  مـأرب  تحريـر  سـيؤثر  كيـف   -
املفاوضات القادمة مع قوى العدوان واملرتِزقة؟

ال أعتقد أنه سـتكون هنـاك مفاوضات إال إذَا 
كانـت تتعلق بالجانب العسـكري، وانسـحابات 
من األرايض اليمنية املحتّلة، َوإذَا كانت هناك أيُة 
مفاوضات تتعلق بمسارات داخلية، سنقوم بها 
نحن، وسـتتم بيننا، ولن تكون هنـاك َوصاية ال 
من أمم متحدة، وال من الواليات املتحدة وال قوى 

تحالف العدوان. 
 

- خالل األشـهر املاضية اسـتقبلت صنعاُء عدداً 
مـن قبائل مـأرَب بحفـاوة وكـرم الضيافة.. ما 

الرسالُة من ذلك برأيكم؟
رسـالتنا أن هناك مبدأً واحـداً، وأن مبادئَنا ال 

تتجّزأُ وليسـت هنـاك أحقـاد، وال مؤامرات، وال 
ثقافـة االنتقام، والقتل، والترشيد التي يقوم بها 
أعداؤنا من دول تحالـف الرش، ومن يواليهم من 
داعـش والقاعدة، وبالتايل نحـن نرحب بكل من 
يعـود إىل صف الوطـن، فالوطـن للجميع وليس 
ألحد، وما يشـيعونه من أخبار تحاول أن تشـوه 
الجانب الوطني ال حقيقة لها؛ ألَنَّ الشعب اليمني 
بأكملـه يقاتل ويدافع عن بلـده، ونحن يف موقع 

 طساحار رئغج المةطج السغاجغ افسطى بخظساء السفغر سئث اإلله تةر شغ تعار لـ «المسغرة»:

الصغادة البعرغئ تسسى إلى َلـــطِّ الحمض وتصظ الثطاء وأبعاُبظا 
طفاعتئ لضض طظ غرغث السعدَة إلى رحثه

تترغر طأرب خغار اجرتاتغةغ وترغخعن سطى أن 
ظظاخر دون إراصئ لثطاء املثظغني
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 : تاوره أتمث داوود – طتمث الضاطض

   اقصاخاد المصاوم 
واجاراتغةغاته ضفغطٌئ 

بإشحال الترب 
اقصاخادغئ وبغظعما 

ارتئاط وبغص صائٌط سطى 
الخراع والشطئئ لفصعى 

طغثاظغًا

   اقصاخاد المصاوم 
واجاراتغةغاته ضفغطٌئ 

بإشحال الترب 
اقصاخادغئ وبغظعما 

ارتئاط وبغص صائٌط سطى 
الخراع والشطئئ لفصعى 

طغثاظغًا
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الدفاع عن وطننا، وقد اتخذنا هذه االسرتاتيجية 
منـذ بدايـة العـدوان، ولهذا مـن أراد العـودة إىل 
حضـن الوطـن، ومـن أراد أن يستسـلم ويعـود 
إىل رشـده، فالبـاب مفتوح، ال يوجـد أي انتقام، 
وبالتـايل من هـذا املنطلق، ومن منطلـق مبادرة 
قائـد الثورة السـيد عبـد امللك الحوثـي –حفظه 
الله- املتعلقة بمحافظة مأرب، فقد عادت الكثري 
مـن القبائل إىل حضن الوطن، ووجدوا أنفسـهم 
بـني أهاليهم دون أيـة رائحة انتقـام، أَو موقف 

تسوده الكراهية. 
 

- ما الذي تسـعى إليه القيادة الثورية من احتواء 
قبائل مأرب؟

القيـادة الثورية حقيقة تسـعى دائمـاً إىل لمِّ 
الشمل وحقن الدماء، ومن هذا املنطلق استطعنا 
أن نقاوم االعتداءات سـواء يف مأرب، أَو الجوف، 
أَو يف نهـم، وغريهـا، وحّققنا انتصـارات كبرية؛ 
ألَنَّ القاعـدة الشـعبيّة معنا، وتعـرف أن القيادة 
الثوريـة ال تقـوم بأيـة أعمـال انتقاميـة ممن 

يعودون إىل رشدهم. 
وبالتـايل يف تصـوري أن هـذه االسـرتاتيجية 
هي عبـارة عن مبادئ أثبتـت نجاحها من خالل 
املسـار الطويل مـن املعارك، وهنـاك معارك عىل 
طـول اليمن وعرضها، وكانـت االنتصارات فيها 
للقـوى الوطنية؛ ألَنَّها ال تتبع أية جهة خارجية، 
وال تتبـع أيـة سياسـات انتقاميـة أَو إقصائية، 
وبالعكـس فكل أبناء اليمـن يقاتلون للدفاع عن 

أرض الوطن. 
 

- كيف تقيّمون دور أبناء وقبائل مأرب يف تحرير 
مناطقهم من الغزاة واملحتّلني وعنارص القاعدة؟ 
ال شـك عندما تنظر إىل اإلْمَكانيات لدى عدونا، 
والحشـود، واألمـوال التـي تدفـع، ليـس هناك 
أي تفسـري لهذه االنتصـارات إال بوجـود تعاون 
الشـعب بأكمله، وأهل مأرب هم من يقومون يف 
الكثـري من الفتوحـات التي تأتي اآلن بمسـاندة 
ومسـرية  الشـعبيّة،  واللجـان  الجيـش  أبطـال 
الثورة لم تسـتطع أن تنجـح إال بتعاضد وجهود 
املواطنـني يف ُكـّل مكان، حتى منـذ بداية دخول 
صنعـاء وتعـاون أبنـاء املناطـق املجـاورة مثل 
أبنـاء عمران وصعدة وصنعـاء كذلك؛ ألَنَّها ثورة 
شعبيّة لم تأِت من الخارج، هي ثورة ذات سيادة 
خالصة، وتسـعى للتحّرر من الهيمنة األمريكية 
والسعوديّة التي عانى منها الشعب اليمني طوال 

الستة عقود املاضية. 
 

ون مشـاركة العنـارص التكفريية  - كيـف تفرسِّ
القاعـدة وداعـش يف القتـال جنبـاً إىل جنب مع 

«اإلصالح» وتحالف العدوان بمأرب؟
 يف هـذا الصدد دعنا نتسـاءل: من الذي أنشـأ 
هـذه العنـارص التكفرييـة، فاملعـروف أن هـذه 
العناَرص أُنِشـئت بحشـد ثقـايف وتوعية خاطئة 
ـابي طيلة أربعة أَو خمسـة عقود،  للمذهب الوهَّ
وهذه الحـركات إذَا بحثنا فيها هـي يف الحقيقة 
تخدم املصالح الصهيونية، ولعل الكثري يعرف أن 
هناك ما يشبه الجامعة العربية يف تل أبيب، وهي 
تنتـج مثل هؤالء وتصدرهم إىل العالم اإلسـالمي 
لتفكيك الدين اإلسالمي والعالم اإلسالمي ودوله، 
ولعـل ما حدث يف العـراق وسـوريا وما حدث يف 
كثـري من الدول وما كان يحدث عندنا قبل الثورة 
أكرب دليـل أن املمول لهذه الجماعـات التكفريية 
هـم السـعوديّة والواليـات املتحـدة األمريكيـة، 
وضحاياهم يف سـوريا ويف لبنان، يتم معالجتهم 
ليـس  وبالتـايل  اإلرسائيليـة،  املستشـفيات  يف 
بالغريـب أن تنَضـمَّ هـذه القـوات أَو الجماعات 
التفكريية إىل العدّو الذي يشن عدوانه عىل اليمن 
دون أي مـربّر ال سـيايس وال دينـي وال قانونـي 
وال رشعي، إنما فقط لعودة الهيمنة السـعوديّة 
عىل اليمن وخدمة املصالح األمريكية، وتقسـيم 
اليمن؛ باعتبَار خطة الرشق األوسط الجديد التي 
ترتكـز عىل تقسـيم الدول العربيـة، وإضعافها، 
واالستيالء عىل خرياتها، واملعروف أن اليمن ميلٌء 

بالخريات والخربات. 
 

- مـا الذي تبقـى من مبادرة قائد الثورة السـيد 
عبد امللك بدر الدين الحوثي بخصوص مأرب؟

املبادرة ال تـزال باقية، لم تنتِه، وسـتظل؛ ألَنَّ 
هنـاك حرصاً عـىل أن يكون هنـاك انتصار دون 
إراقة دمـاء املدنيني، ولهذا نحن حريصون أشـدَّ 
الحرص عىل أن يتم عودة الشعب اليمني بأكمله 
إىل لحمـة الوطن، واالنفكاك مـن عبودية النظام 
السعودّي والنظام اإلماراتي، ومن يقف خلفهما، 
والعودة إىل حضـن الوطن، وبالتايل َفـإنَّ املبادرة 
موجـودة، واملبادرة أكـرب دليل عىل أنهـا ال تزال 
حية، والقبائل من «عبيـدة» َو»مراد» وكثري من 
القبائـل يعـودون إىل الوطن، ويلقـون الرتحيب، 
يدخلـون صنعـاء دخول املنتـرص، وليس دخول 
املنهزمني، أَو املستسـلمني، وهـذه حقيقة يجب 

أن نشيد بها. 
 

- دعـت رباعيـة العـدوان (أمريـكا وبريطانيا 
والسـعوديّة واإلمارات) باستمرار لوقف املعارك 
يف مأرب.. ما الذي تخشاه هذه الدول من تحرير 

املدينة؟
هذه الدول راهنت لفرتة طويلة عىل من يسمى 
«الرشعية»، ويف الحقيقة ليس لهم أية «رشعية»، 
ويعتقـدون أن تحرير مأرب يعني سـقوط هذه 
الذريعة السـتمرار العدوان، وأنه سـيكون هناك 
مجـال إلنقاذ الشـعب اليمني من هـذا الحصار 
الخانـق يف املشـتقات النفطية؛ باعتبَـار أن من 
أهم موارد الحياة للشـعب اليمني هي املشتقات 
النفطية، التي تعمل بها مستشـفيات ومحطات 
الكهربـاء واملياه، ووسـائل االنتقـال، وكّل يشء 
متعلق بهـا، وهذه ثروة يمنية ليسـت ألحد، مع 
اإلشـارة أن من أشـد وأخبث املبادئ التي يسـري 
عليهـا العـدوان وأعوانـه اسـتخدامه مثـل هذا 
املوارد الحيوية كسالح عسكري لتجويع الشعب 
اليمني كوسـيلة ضغط، وهذه الحقيقة تناقض 
ُكـّل القوانني الدولية والقانون الدويل اإلنسـاني، 
فالشعب اليمني يعيش يف حالة حصار خانق جواً 
وبحـراً وبراً، ال يسـمح إال بالبضائع السـعوديّة 
لدخـول اليمن، وبالتايل باعتقادي أن مأرب تمثل 
مخرجاً حيوياً للشـعب اليمني من هذا الحصار 

الخانق. 
 

- تتحدث عدٌد من التقارير الدولية عن مشـاركة 
مبـارشة لألمريكيني يف معركـة مأرب.. ما صحة 

ذلك؟
يف الحقيقـة نؤّكـد أن األمريكيني مشـاركون 
مبـارشة منذ بدايـة العـدوان، فالقـرار صدر يف 
واشـنطن، الطائرات أمريكية، القنابل أمريكية، 
لـم  َوإذَا  وإرسائيليـون،  أمريكيـون  الطيـارون 
يكونـوا كذلـك فهم طيـارون قد تـم تدريبُهم يف 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة، غرفـة العمليات 
التـي تصدر األوامـر برضب جميـع املواقع هي 
أمريكيـة، الطائرات التي تزود الطائرات الحربية 
هي طائـرات أمريكية، وبالتـايل أمريكا هي من 
تحاربنا، وعندما نقول إن عدونا أمريكا، بالفعل 

هي أمريكا التي تحاربنا. 
 

- برأيكـم.. ملـاذا يبـدي املبعوث األمريكـي قلقاً 
متزايداً من تحرير مأرب؟

الحقيقـة أن هـذه سياسـة بايـدن، جـاءت 
بصورة تشعر العالم أنه لديه توّجـهات مختلفة 
عـن توّجـهات ترامـب، ولكن الحقيقـة أن ُكـّل 
أقوالـه ثبتـت باألعمـال أنهـا تتوافـق مع نفس 
مسـار ترامب، وهو مسار اسـتنزاف السعوديّة، 
وتحصيل مكاسـب اقتصاديـة للواليات املتحدة، 
ملصانع األسلحة، والتي لها دور كبري يف االقتصاد 
األمريكـي، َوأَيْـضاً السـعي نحو عـودة الهيمنة 
األمريكيـة عـىل املنطقـة؛ ألَنَّهم يعتقـدون عىل 
املـدى الطويـل ما يحدث مـن مقاومـة للتواجد 
األمريكـي والصهيوني يف املنطقـة العربية يمثل 
خطـورة، وبالتـايل عندمـا يأتـي مبعـوث األمم 
املتحـدة، ويتحـدث عن قلق هو مبعوث يسـمى 
مبعوث سالم، ولكنه حقيقة مبعوث حرب، ففي 
آخر ترصيـح له قال: «يجب عىل قـوى التحالف 
أن تجمَع قواها ملواجهة ما يسـمى بالحوثيني»، 
بينما الحقيقة أنه يواجه الشعب اليمني بأكمله، 
وال يوجد يشء اسـمه الحوثيني يقاتلون، الشعب 
اليمني بأكملـه بجميع طوائفـه وجميع قبائله 
ومناطقـه يحاربون هذا العدوان، فال نسـتغرب 

هذه املناورات السياسية األمريكية. 
 

- كلمة أخرية تودون إضافتها؟
الحقيقـة أن ما يمكن قولـه يف هذا اإلطار: إن 
شـواهد التاريخ ومـا يخربنا به ديننـا أَيْـضاً أن 
النرص يف األخري للحق، ولعل تجارب العالم سواء 
يف فيتنام، أَو أفغانسـتان، أَو العراق، أَو سـوريا، 
ويف اليمن، تدل عىل أنه بالرغم من مرارة العدوان 
ومـا يعانيـه الشـعوب، إالَّ أنه يف األخـري النرص 
للشـعوب، النرص للحق، والباطـل ينهزم، ونحن 
نثق باللـه عز وجل وبوعده الصـادق القائل (إِْن 
ُكْم)، ونحن عىل يقني أننا عىل  وا اللََّه يَنُْرصْ تَنْـُرصُ

صواب، فنحن لم نعتِد عىل أحد. 

  تّصصظا اظاخارات ضئغرة 
شغ جئعات طاسثدة وظتظ 

ق ظائع جعئ خارجغئ وق 
ظمارس جغاجات اظاصاطغئ 

أو إصخائغئ

  ظتظ شغ طعصع 
الثشاع سظ العذظ ولع 
اجاسطمظا لاتعلظا إلى 

سراق آخر 

  السثوان ق غسمح إق 
بثخعل الئدائع السسعدّغئ 

إلى الغمظ وتترغر طأرب 
غمبض طثرجًا تغعغًا لطحسإ 
الغمظغ طظ التخار الثاظص

 افطرغضغعن غحارضعن 
شغ الترب سطغظا طظث 

بثاغئ السثوان بطائراتعط 
وصظابطعط وخئرائعط

  جغاجئ باغثن ق 
تثاطش سظ تراطإ 

والمئسعث افطرغضغ شغ 
المظطصئ لغج طئسعث 

جقم وإظما طئسعث ترب
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ضئط جفغظئ افجطتئ اإلطاراتغئ «روابغ» شاتتئ السام الةثغثضئط جفغظئ افجطتئ اإلطاراتغئ «روابغ» شاتتئ السام الةثغث
وجام الضئسغ 

 

دّشــنت القوات املسـلحة العـام الجديـد بإنجاز 

عسـكري األول من نوعه يف معركة السيادة الوطنية، 

َحيُث ضبطت سـفينة إماراتيـة أثناء قيامها بأعمال 

عدائيـة يف امليـاه اإلقليميـة اليمنيـة يف تعـدٍّ صـارخ 

للسـيادة اليمنية متجاهلني ُكــّل القوانني واألعراف 

الدولية املتعـارف عليها عامليٍّا، إالَّ أن من يسـمونهم 

ًدا وهم وليس  «ميليشـيا «يعرفون تلـك األعراف جيـِّ

غريهم من يبذلون قصارى جهودهم يف تعليم العالم 

املتغابـي تلـك األعـراف والقوانني ولكـن بطريقتهم 

ة ولهم أسـاليبهم يف إيصال املعلومة وترسـيخها يف ذاكرة  الَخاصَّ

املجتمـع الدويل وعديمـي الوطنية والسـيادة والفهـم يف املنطقة 

والعالم. 

وهـم يف إدراكهـم الواعي وخطواتهـم العملية املدروسـة بدقة 

عاليـة أعجـزوا ُكـّل عقـل متحرض وفاقـوا الحداثـة وكرسوا بل 

وتقدموا بآالف السنني الضوئية أُولئك الذين بنوا حضارتهم بأبراج 

ا من قبل الغرب، فرسعان  من زجاج كسـيادة بلدانهم املدارة كليّـٍ

ما تتهشـم وتتالىش وسـيمر عليها الوعد وتذوب بإذنه تعاىل؛ ألَنَّه 

وبكل بساطة من لم يملك الفكر ال يملك الحضارة ومن عبّد نفسه 

لغـريه مات ذكره وال قيمة له ومن يدار من الخارج كعاهرة تعمل 

ليتقاىض مشـغلها املال ُحرم السـيادة وفقـد الكرامة، وهذا حال 

اإلمارات والسعوديّة ومرتِزقتهم. 

 وَهـا هـي القوات البحريـة يف القوات املسـلحة اليمنية وبكل 
فخـر تؤدي واجبهـا الوطني واألخالقي يف حمايـة املياه اإلقليمية 
لليمن، وتقتاد سـفينة إماراتية معادية تحمل أنواع 
مختلفة من األسـلحة واملدرعـات وأجهزة اتصاالت 
عالية الدقة تستخدم جميعها يف األغراض العسكرية 
ويف إطـار تعزيز قواتها وتشـكيالت املرتِزقة التابعة 
لهـا يف املناطـق املحتّلة، ورغم أن عمليـة نقل العتاد 
العسـكري بأنواعـه يحظـى برسية تامـة ومتابعة 
أمنية لحراسـتها وتأمني مسـار عمليـة النقل تلك، 
إالَّ أن العيـون السـاهرة القابضـة عىل الزنـاد وبعد 
اللـه  عـىل  متوكلـني  بـادروا  املتكـّررة  تحذيراتهـم 
لضبط سـفينة روابي بعـد الرصد الدقيـق يف عملية 

استخباراتية أكثر من ناجحة. 
وبهـذه العملية التي أثلجت قلوب أحرار الشـعب اليمني األبي، 
َحيُث عرب عن سـعادته واعتزازه برجال الله وجنوده من أبنائه يف 
الحيش واللجان الشـعبيّة الذين افتتحوا عامهم الجديد بنرص من 
نوع فريد وغـري متوقع وفاجأوا بتلك العمليـة ودقتها وتعاملهم 
العـايل مع املوقف وتوثيق ذلك بالصوت والصورة الصديق والعدّو، 
يف رسالة يفهم محتواها من يهمُه أمر البحر األحمر ومضيق باب 
املنـدب وليس غري اإلرسائيـيل واألمريكي إال أذنابهـم، وقد يكون 
مضمون تلك الرسـالة يف بدايـة العام أن امليـاه اإلقليمية اليمنية 
ستشـهد مسـارات تصعيديـة توازي تلك املسـارات التـي عرفها 
التحالف يف الجبال والصحارى اليمنية مثل «فجر الحرية» و»فجر 

الصحراء». 

كتابات

طسرضُاظا طسرضُاظا 
ُطسامّرة تصثم ُطسامّرة تصثم 

الســثّو َأو تأخر  الســثّو َأو تأخر  
طظغر الحاطغ

لـو تذكـر تحالُف 
ومرتِزقتُه  العـدوان 
التـي  العبـارة  تلـك 
الثورة  قائـد  قالهـا 
امللـك  عبـد  السـيد 
-يحفظـه  الحوثـي 
ويرعـاه-  اللـه 
ألدركـوا أنهـا تمثل 
قواعد  مـن  قاعـدًة 
يف  اسـرتاتيجيته 

معركة النَفس الطويل وهي قوله (بالنسـبة لنا 
تقدم العـدّو أم تأخـر، معركتُنا معه ُمسـتمّرٌة 
حتى تحرير آخر شـرب يف هذا البلد يف بره وبحره 
وُجُزِره، وحتى يكون بلدنا مسـتقالً)، وألدركوا 
أَيْـضاً حماقَة تصعيِدهم األخري الذي تَحّركوا به 
باتّجاه محافظة شـبوة بحشد ما تبقى لهم من 
مرتِزقة الساحل املسماة بقوات العمالقة وقوات 
االنتقـايل واملكونة من خليـط غري متجانس من 
االنتقـايل والعفافيـش والدواعـش وألدركوا أن 
عواقـب تعمدهم الـزج بهذه الحشـود إىل أتون 
النـريان الحارقـة تحـت غطـاء جـوي مكثّـف 
وباسـتماتة جنونيـة لتحقيـق نـرص إعالمـي 
خاطـف عـىل أشـالء املئات مـن قتـىل أرخص 
املرتِزقة يف العالم ُكـّل يوم لن يغري مالمح الواقع 
ولن يرسـم بدمائهم خارطة أطماعه التي يحلم 

بها. 
فسـواء تقدمـوا أَو تأخروا فذلك أمـر ال يهم 
كما قال السيد قائد الثورة؛ ألَنَّ ذلك لن يؤثر أبداً 
عىل إرادتنا وال عىل اسـتمرارية معركتنا وال عىل 
معنويات أبطال جيشنا، بل عىل العكس من ذلك 
فحماقتهم األخرية وحشودهم الغفرية واألخرية 
تزيد من إرصارنا وعزمنا عىل مواصلة التَحّرك يف 
الخيار الذي انتهجه شـعبنا وسيستمر به حتى 

تحرير آخر شرب من أرض الوطن. 
فتحالف العدوان اليوم يدرك جيًِّدا أن ما عجز 
عن تحقيقه يف سبع سـنوات لن يحّققه يف ِمئة 
عـام قادمـة وأن مصـري ما تبقى من حشـوده 
سـتلحق بمن سـبقها َوإذَا كان هدف اإلماراتي 
والسـعودّي مـن ذلك فصـل السـاحة الجنوبية 
وتحويلهـا إىل منتـزه لسـيده الصهيونـي فهذا 
هو املسـتحيل الـذي لن يكـون أبداً والخسـائر 
التي تكبدها يف هذه املعـارك خالل الثالثة األيّام 
املاضية سـتذهب هباء منثوراً وسـيلحق بها ما 
تبقـى له منها اليوم أَو غداً فمعركتنا ُمسـتمّرة 
ولن تتوقف إال عندما يتحّقق الرشط الذي حّدده 
قائد الثـورة وهو الرجل الـذي إن قال فعل وإن 
وعـد أوىف وإن أعلـن عن غاية فـال يتوقف حتى 

يبلغ ذروتها. 
املغـرر بهم يف هـذه املعارك عليهـم أن يعلموا 
ًدا أنهـم ُمَجــّرد حطـب معـارك يشـعلها  جيـِّ
اإلماراتـي والسـعودّي؛ ِمن أجِل بقـاء االحتالل 
واسـتنزاف الثـروات ونهـب املقـدرات ومثلمـا 
تخلصـوا من اإلخوان اليوم سـيتخلصون منهم 
غـداً فمن يـراك رخيصاً؛ ِمن أجـِل مصلحته لن 
يلتفـت يوماً؛ ِمن أجِل مصلحتك حتى ولو كانت 
عالج جراحك يف سـبيله ولكم فيما سـبق عظة 

وعربة لو كنتم تفقهون. 

الترغئ والضراطئ طظ ضمال اإلغمان الترغئ والضراطئ طظ ضمال اإلغمان 
طتمث الدعراظغ

الحرية والكرامـة من كمال اإليَْمــان وهي صفة 
من صفات املؤمنني الصادقني املخلصني لله. 

مـن يحملون هـذه الصفـة العظيمـة اإليَْمـانية، 
هـم من يحملون قيـم اإليَْمـان والتقـوى ويحملون 
الُهــِويَّة اإليَْمـانية، هذه الصفة التي تجعل ُكـّل من 
يحملهـا ال يقبـل العيش يف ظل الظاملـني واملتجربين 
والبغاة، ال يقبل الهوان والـذل للمجرمني للمتكربين 
مـن أعـداء اللـه، لذلك عندمـا يقيم اإلنسـان املؤمن 
مواقفـه مـن خالل كتـاب اللـه وهـدي اللـه َفـإنَّه 
يسـتطيع بناء مواقفـة البناء الصحيـح، وأن تكون 

مواقفه مواقف حق ويف طريـق الحق ومنهج الحق، بالتايل تكون 
هـذه املواقف أكثـر ثباتاً بل وتـزداد تلك املواقف الحـق قوة مهما 
كانـت املتغريات واألحداث، ال تتغري هـذه املواقف مع األحداث وال 
تتغري أَو تتبدل مهما كان أَو يكون، لذلك كما تحدث السـيد القائد 
عبد امللك بن بدر الدين الحوثي، «إن كرامتنا إيَْمـان وعزتنا إيَْمـان 

وال يمكن أن تتغري أَو تتبدل». 
هـذا هو موقف مـن يهتدون بالقرآن الكريم من يسـريون عىل 
هذا الطريق ويف هذه املسرية القرآنية مهما كان حجم التضحيات 
يف سـبيل الحق ويف طريق الحق، املؤمنون يعيشون يف هذا الطريق 
حالـة الرضا واالسـتقرار النفيس، يجاهدون وهـم يعلمون أنهم 
يف طريـق الحق يقدمـون التضحيات وهم يعلمون أن الله سـوف 
يجازيهـم خري الجزاء، يعلمون أن الله من إذَا وعد فوعده يتحّقق، 
إذَا أعطى ال يساوي عطاءه أي عطاء يف هذه الدنيا، لذلك موضوع 
الكرامـة والعـزة هي مـن اإليَْمــان ومـن األََساسـيات يف كمال 
اإليَْمـان، فاإلنسـان املؤمن الذي يحمل هذه الصفات يتحّقق عىل 
ــة، إذَا ترسـخت هذه  ــة بل ونـرص األُمَّ يديـة عزة وكرامـة األُمَّ
الصفـة يف املجتمع املؤمن سـوف يتحّقق للمجتمـع املؤمن الخري 
يف الدنيـا بـل والتأييد اإللهي والنـرص املبني عىل أعـداء الدين من 
اليهـود وكذلك املنافقـني، لذلك َفـإنَّ ثقافة القـرآن هي من تعزز 
هذه الروحية يف النفوس وكلما زاد ارتباطنا بالله من خالل القرآن 
وثقافة القرآن الكريم، أصبح املجتمع يحمل ُكـّل صفات اإليَْمـان 
ويحمل العزة والكرامة السالح الذي ال يمكن للعدو أن يتمّكن من 

املجتمع الذي يتسـلح بسـالح اإليَْمـان الذي مهما كانت األحداث 
إنمـا تزيد من يحملون هذه الصفات ثباتـاً وعزًة وتمكيناً وعطاء 
وتضحية، هذه النعمة الكبرية والفضل والرحمة من 
الله للمؤمنني، بينما من ال يمتلك هذه الصفات هزيل 
يف مواقفة متنصل عن مسؤولياته الجهادية ال يقدم 
أي موقـف أمام أعداء الله بـل أصبح ال يمثل أي رقم 
أمامهم وال يحسـبون له أي حساب، هو عرف الحق 
ولكن الشـيطان تمّكـن منه ومن نفسـيته وأصبح 
ــة اإلسالمية  ــة لخلخلة األُمَّ سـالحاً بيد أعداء األُمَّ

من الداخل. 
هؤالء خرسوا أنفسـهم وخرسوا املكانة العظيمة 
عنـد الله لو أنهـم تَحّركوا مع الحـق ويف صف الحق 
ونارصوا أنصار الحق وتَحّركوا يف مسرية الله مسرية الحق لكانوا 
هم الرابحون، من يتنصلون عن املسـؤولية الجهادية ويعتقدون 
أنهم األذكياء وأنه لم تحصل لهم أية مشاكل أَو رش وأنهم تَحّركوا 
حسـب املنهجيـة التي يريـدون هم أن يسـريوا عليها مـن البيت 
للجامـع ومـا له حاجة لو يكون ما يكـون، واألحداث قد بينت أن 
من تخىل عن مسؤولياته أمام الله هو من يتعرض للذل والعبودية 
ويقتل وهو يف موقف االستسالم، لنا يف ما حدث يف العراق وسوريا 
واليمـن يف املناطـق املحتّلة وغريهـا الكثري لو تَحـّرك هؤالء كان 
لتَحّركهـم فائدة ألنفسـهم هم من يسـلمون من بطـش األعداء 
من مكر األعداء هم من يسـلمون مـن عذاب الله وهم من ينالون 

رعايته إذَا تَحّركوا يف موقف الحق. 
لذلك نحن يف الشـعب اليمني نواجه عدوان غاشم وظالم حشد 
ُكــّل قواته وحشـد ُكــّل املنافقني يف صفـه، ُكـّل ذلـك إلخضاع 
الشـعب اليمنـي وإذالل الشـعب اليمنـي واحتالل اليمـن ونهب 
الثـروات وتغيري الثقافـة التي يحملها هذا الشـعب املجاهد، لكن 
بفضل الله ورعايته خرس الرهان وسـوف يخرس العدوان وأدوات 
العدوان الرهان، لن يساوم هذا الشعب وقيادته القرآنية بكرامته 
ورشفـة وعزتة مهمـا كان ويكـون، وليعلم العـدوان وأدواته أن 
اليمن وشـعب اليمن ال يقبل بدون الكرامة والعزة سبيالً والنرص 

والحرية واالستقالل. 
إمـا حيـاة بعزة وكرامـة أَو الشـهادة يف ميادين القتـال وهما 

خياران ال ثالث لهما. 
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دظاءُة السثّو واجاعثاُف حئضات اقتخاقت

ق تتثبغظغ سظ الجعراء دسغظغ أراعا شغكق تتثبغظغ سظ الجعراء دسغظغ أراعا شغك

طتمث طعجى المساشى 
 

يعترب قطاُع االتصاالت حقاً إنسانياً تكفله القوانني 
واملواثيـق الدوليـة ملا يمثلـه هذا القطاع مـن أهميّة 
حيوية يتم االعتمـاد عليها كجزء من الحياة اليومية 
وترتبط بها مختلف الخدمات األََساسـية واإلنسانية 
بعـد أن أثبتـت رضورتها يف اسـتمرار العيش وإنقاذ 
األرواح والحفاظ عىل االقتصاد وَهـا هو يمننا املكلوم 
ما زال ومنذ سـبع سـنوات يرزح تحت سطوة حرب 
عدوانية شـاملة لم تسـتثن قطاعاً مـن القطاعات، 
ويصعد العدّو اليـوم يف غاراته العدوانية وركز خالل 
الساعات املاضية عىل اسـتهداف شبكات ومحطات 
االتصـاالت يف عدد مـن املحافظـات يف انتهاك واضح 

ورصيـح للقانون الـدويل ومواثيق حقوق اإلنسـان وما كان لهذه 
الجرائم واالنتهاكات أن تستمر وأن يكّرر طريان العدوان ارتكابها 
وللعام السابع عىل التوايل لوال الصمت والتخاذل الدويل املكشوف، 
فمنذ بداية العدوان اسـتهدف طريانه أكثر من ألف منشـأة تابعة 
لالتصاالت وبشكل ممنهج ووفق إحداثيات دقيقة تسببت يف عزل 
عـرشات املناطق اليمنية عن العالم دون اعتبار للقوانني واملواثيق 

الدوليـة، وكعادتهـا دائماً األمـم املتحدة تلتزم الصمـت إزاء هذه 
الجرائـم التي تعترب انتهـاكاً لحقوق اإلنسـان وبصمتها تُرشعن 

للجالد تكرار جلده للضحية. 
يصمـت املجتمع الـدويل أمام هـذه االنتهاكات بل 
واعتـرب املجتمـع الدويل ممثـالً يف األمـم املتحدة هذا 
العدوان مرشوعاً وذهبوا لتأييده ودعمه مع اختالف 
وسـائل الدعم ولم تقف األمم املتحـدة عند هذا الحد 

فقط ولكنهم اتجهوا لتجريم الرد والدفاع.
خالل الساعات املاضية اسـتهدف طريان العدوان 
السـعودّي األمريكي عدداً من شـبكات االتصاالت يف 
عمـران وصعدة والجـوف َولم نسـمع إدانة من قبل 
املجتمع الـدويل بخالف ما إذَا قامت قواتنا املسـلحة 
العمـق  يف  مـرشوع  عسـكري  موقـع  باسـتهداف 
السـعودّي فسـتقوم الدنيـا وسـتصدر اإلدانـات واالسـتنكارات 

والتجريم لهذا الرد املرشوع. 
لكن لن يخيفنا ذلك ولن نسـكت عىل هذه الجرائم واالنتهاكات 
وسنستمر يف املواجهة والرد دفاعاً عن حريتنا وكرامتنا َووجودنا 
وسيادتنا ولن نتوانى عن الرد عىل ُكـّل من اعتدى علينا كائناً من 

كان. 

اتارام الُمحّرف 
 

ويف ذكـرى والدة سـيدة النسـاء وزوج 
الـويص املرتىض وأُمُّ القمريـن النريين أبي 
محمـد الحسـن وأبـي عبداللـه الحسـني 
والعقيلـة زينـب ويف ذكـرى والدة الزهراء 
ابنـة محمد املصطفـى وخديجـة الكربى 
عليهـا وعـىل أبيهـا وبعلها وبنيهـا أفضل 
الصلوات وأزكى السـالم ما تعاقبت الليايل 

واأليّام.
يكـون لنـا لقـاء مـع البتـول الطاهرة 
ومهما قلنا يف الزهراء وكتبنا عنها فحقها 
وقدرها فـوق ما نقـول ومناقبها فوق ما 
نصف فهي املوصوفة يف كتاب الله بالكوثر: 
 (ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم «إِنَّا أَْعَطيْنَاَك 
اْلَكْوثَـَر، َفَصلِّ ِلَربَِّك َوانَْحْر، إِنَّ َشـاِنئََك ُهَو 

اْألَبَْرتُ).
وهـي مـن اختارهـا الله ورسـوله هي 
وزوجهـا وبنيهـا يف آيـة املباهلـة (َفَمـْن 
ـَك ِفيِه ِمـْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمـَن اْلِعْلـِم  َحاجَّ
َفُقْل تََعاَلْوا نَدُْع أبناءنَا َوأبناءُكْم َوِنَسـاَءنَا 
َوِنَسـاَءُكْم َوأنفسـنَا َوأنفسـُكْم ثُمَّ نَبْتَِهْل 
َفنَْجَعْل َلْعنََة اللِه َعَىل اْلَكاِذِبنَي) من سـورة 

آل عمران- آية (61).
قدرهـا  معـروٌف  معروفـٌة  الزهـراء 
والجميـع يتكلـم عنهـا من علمـاء وأدباء 
وكتـاب وعلينا نحـن معرش النسـاء أن ال 
نكتفـي بالـكالم والكتابـة عـن الزهـراء، 
علينـا أن نجعـل العالم يرى الزهـراء فينا 
متجسدة، علينا أن نجعلهم عندما يقرأون 
عنهـا وعن صفاتها يجدون ذلك متجسـداً 
فينـا، يف فتيات اإلسـالم يف بنات املسـلمني 
يف لبسـاهن وأخالقهـن وإيمانهـن لنكـن 

زهراوات لنتكلم عن الزهراء يف أفعالنا. 
أختـي املسـلمة املحمديـة: أنـا أكلمـك 
وأكلم نفيس أوالً دعينـي أرى الزهراء فيك 
وال تكلمينا عنها دعينا نسـأل أنفسنا هل 
نحن مقتديـات فعالً بالزهراء مثلما نكتب 
عنها!.. هل نواضب عىل األدعية املنسـوبة 
للزهراء عليها السالم!.. هل نحن ملتزمات 

بالتسبيح الفاطمي ُكـّل ليلة قبل أن نأوَي 

للفـراش كما كانـت الزهراء تفعـل!.. هل 

نحن ملتزمات باللباس السـاتر املحتشـم 

يف أعراسـنا وحفالتنـا هـل نحـرض تلـك 

الحفالت والزهـراء بني جوانحنا ماثلة كي 

ال نخالفها!.. هل نمتلـك ثوباً أَو اثنني كما 

كانت البتول أم أننا نرتدي لكل مناسبة ثوباً 

جديـًدا دون أن نتصـدق بالـذي قبله حتى 

مألنا خزائن مالبسـنا بألوان الثياب!.. هل 

نؤثر عىل أوالدنا املسـاكني واليتامى وأبناء 

السـبيل كما كانـت الزهـراء (َويُْطِعُموَن 

الطََّعاَم َعَىل ُحبِِّه ِمْسـِكينًا َويَِتيًما َوأَِسريًا) 

من سورة اإلنسان- آية (8).

وصـرب  الزهـراء  أخـالق  نمتلـك  هـل 

الزهراء.. هل نحـن صادقات عندما نحيي 

ذكـرى الزهـراء وال نجعـل منها مناسـبة 

سـنوية تأتـي يف الـ20من شـهر جمادى 

اآلخرة وتنتهي بانتهائه. 

السـيدة فاطمة الزهراء وابنتها العقيلة 

زينب نموذج ومدرسـة متكاملة ملن أرادت 

منـا أن تلحـق بركـب النسـاء املاجـدات 

الصالحات ولن يكون لنـا ذلك باألقوال بل 

األفعال هـي من تربهن إن كنـِت فاطمية 

زينبية بحق فالله ال يحب الذين يقولون ما 

ال يفعلون (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلـَم تَُقولُوَن 

َما َال تَْفَعلُوَن، َكُربَ َمْقتًا ِعنَْد اللِه أَْن تَُقولُوا 

َما َال تَْفَعلُوَن) من سـورة الصف- آية (2) 

َو(3). 

علينا نحن النسـاء أن نقَف مع أنفسـنا 

وقفة حق ومحاسـبة ومسـألة دقيقة لها 
هل أنِت ملتزمة قوالً وفعالً بما كانت عليه 

الزهراء والعقيلة. 
عندمـا نرى الرجال وهـم يتحدثون عن 
اإلمام عيل واإلمام الحسن واإلمام الحسني 
عليهمـا السـالم، نراهـم يقتـدون آثارهم 
ويحذون حذوهم ويبذلون يف ذلك مهجهم، 
وال ننكـر أن هنـاك من النسـاء مـن بذلن 
فلـذات أكبادهن يف سـبيل اللـه ومقامهن 
عىل رؤوسـنا من فـوق، حديثـي ليس ملن 
عرفـت وجهتها فهي أكـرب مني وقد بذلت 

ولدها يف سبيل أعالء كلمة الحق. 
حديثي هو ملن تنربي أمام النساء وترفع 
صوتهـا وتتكلـم عـن الزهـراء ومآثرهـا 
ومحاسـنها وتنىس تلك املتحدثة أن عليها 
لكـي تقنع ِمن تتحدث إليهـن عن الزهراء 
أن يرين ذلـك فيها، أما أن تنتهَي من إلقاء 
محارضة عن الزهراء كيف عاشـت وكيف 
كانت وكيف توفيت ونلقاها يف بقية األيّام 
وهـي تلبـس مـا ال يليـق وتتحجـج بأنه 

موضة.
أختـي: اثبتـي واحتشـمي وال عليِك أن 
يقـاَل عنك ال تعرفـني املوضة، أسـكتيهم 
وقويل أنا أعرف الزهراء ال تتلفظي بكلمات 
غـري الئقـة بحّجــة تغـري الجـو باملرح، 
امرحـي وال تخرجـي عـن دائـرة األدب ال 
تنظري للنسـاء من حولك شزراً فلسن من 

عاج ولسِت من ذهب. 
لـم تكن الزهـراء متكـربة وال متفاخرة 
وهي مـن هي ومن مثلها ومـن مثل أبيها 

ومن مثل زوجها ومن مثل بنيها.
علينا نحن النسـاَء مسـؤوليٌة أمام الله 
وأمـام الزهراء بإيصـال رسـالة لآلخرين 
محتواهـا أن لدينا نماذج من النسـاء هن 
سـيدات النسـاء لنقتـدي بهـن ونتمثلهن 
بيننا لكـي نجربَ من يرانا أن يتسـاءل من 
هـن هـؤالء النسـاء وبمن يقتديـن وبذلك 

ة محمد كلهن فاطميات.  تكون نساء أُمَّ
أسـأل اللـه يل ولُكـنَّ الثبـاَت وأختم بما 

بدأت به دعيني أرى الزهراء فيِك. 

ضسارات ُجئظ ضاربئ 
تثّطـر الئغؤئ.. 

وافراضغ الجراسغئ! 
طتمث خالح تاتط

مـا عرضتـه قناة 
تقارير  من  املسـرية 
عـن كسـارات ُجبن 
الكارثيـة  واآلثـار 
هذه  سـببتها  التـي 
عـىل  الكسـارات 
الزراعيـة  األرايض 
وصحـه  والبيئـة، 
جعلنـا  اإلنسـان، 
نحـن  هـل  نتسـأل 
نعيـش يف دولة نظام وقانون أو ال زلنا نعيش يف 

زمن النافذين وأصحاب املصالح!؟ 
شـكاوى كثرية من قبـل مواطنـي ومزارعي 
منطقـة نقيل الفضية وشـعب سـهيل مديرية 
ُجبـن بمحافظة الضالع، تقدمـوا بها إىل جميع 
الجهات املعنية السـلطة املحلية، وزارة الزراعة 
والـري، وزارة امليـاه والبيئـة، وهيئة املسـاحة 
الجيولوجية، ومكتب رئاسـة الجمهورية، علهم 
يجـدون من ينقذ حياتهـم وأراضيهم من بطش 
وتسلط مالكي كسارات النيس، كان هذا الوادي 
مـن أخصـب الوديـان، ومـن أجمـل املناطق يف 
محافظـة الضالـع، اليوم بفعل الكسـارات وما 
تخلفه من أرضار عىل األرايض الزراعية أصبحت 
املنطقـة غـري صالحـة للزراعـة، أرض قاحلـة 
جدبـاء، وامليـاه غـارت يف جـوف األرض بفعـل 
التفجريات يف الجبال، فأصبحت آبار مياه الرشب 
عىل عمق يقارب 500 مرت، بينما كانت أعماقها 
ال تتجـاوز 120مـرتاً قبـل مجـيء الكسـارات، 
ناهيك عن األمراض التنفسـية التـي أُصيب بها 

ساكنوا املنطقة بفعل غبار الكسارات. 
املاليـني يوميٍّا يتـم جبايتها مـن عائدات بيع 
النيـس تذهب إىل جيـوب النافذيـن يف محافظة 
يعملـون  الذيـن  الكسـارات  ومالكـي  الضالـع 
بدون تراخيص حسـب مذكرات هيئة املسـاحة 

الجيولوجية والثروات املعدنية. 
نزلـت عـدة لجـان مـن عـدة جهـات وكلها 
أقـرت رفـع الكسـارات وتوقيفهـا عـن العمل 
نظـرا ًلألرضار التـي تخلفها؛ بَسـبِب قربها من 
التجمعـات السـكانية واألرايض الزراعية، ولكن 

دون جدوى أَو فائدة! 
سـنوات طوال وأبنـاء نقيل الفضية وشـعب 
سـهيل مديرية ُجبن بمحافظة الضالع يعانون 
وأراضيهـم الزراعيـة تدّمــر جـراء مخلفـات 
الزراعيـة  األرايض  طمـرت  التـي  الكسـارات 
والوديـان ومجاري السـيول واألنهـار، عرشات 
األرس فقـدت مصـدر دخلهـا، وأُخـرى هاجرت 
ونزحـت؛ بَسـبِب كثـرت األمراض، وعـدم توفر 

مصدر دخل يعيلهم. 
اليوم ونحـن نعيش يف زمن املسـرية القرآنية 
بقيادة السـيد القائد عبدامللـك الحوثي -حفظه 
الله-، هذه املسـرية التي جـاءت لنرصة املظلوم 
ورفع الظلم عن املسـتضعفني، َفــإنَّ أمَل أبناء 
مديريـة ُجبن بعد الله يف هذه املسـرية وقيادتها 
القرآنية أن تنصفهـم وترفع عن كاهلهم الظلم 

الذي يالقوه جراء الكسارات ومخلفاتها. 
َوازداد آملهـم وثقتهـم من خـالل ما الحظوه 
من اهتمام كبري بالزراعة والحفاظ عىل األرايض 
الزراعية الذي توليه القيادة الثورية والسياسية 
والزراعيـة يف البالد، َوأن يتم توقيف الكسـارات 
وأن تعـود أرضيهـم خرضاء تـزرع القمح والرب 

والفواكه كما كانت يف عهد آبائهم واألجداد. 
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ثقافة 

وأنت جندي تنطلق يف سـبيل الله سـرتى كم سـتواجهك من دعايات 
تثري الريب تثري الشـك يف الطريق الذي أنت تسـري عليه، تشـوه منهاجك 
وحركتـك أمام اآلخريـن، دعايات كثرية، تضليل كثـري ومتنوع ومتعدد، 
وسائل مختلفة ما بني ترغيب وترهيب.[يف ظالل دعاء مكارم األخالق 

الدرس األول ص:2] 

نحـن إذاً نواجـه بحـرب يف ُكّل امليادين، حرب عـىل مفاهيم مفرداتنا 
العربيـة، إذا لـم نتحـرك نحن قبل أن ترتسـخ هـذه املفاهيـم املغلوطة 
بمعانيهـا األمريكية, بمعانيهـا الصهيونية, والذي سـيكون من وراءها 
الرش، إذا لم نتحرك سـتكون تضحيات الناس كبرية، سـتكون خسـارة 

الناس كبرية.[اإلرهاب والسالم ص:8]
القلـم يعترب جهاداً إذا كان هو يصدر خطوطـاً تؤدي إىل القتال فهو 

جهاد، أما إذا كان يصدر سـطوراً تجمد األمة، وتخدع األمة فيعترب ماذا؟ 
يعترب منافيا للجهاد، يعترب حربا عىل ُكّل ما تعنيه كلمة [جهاد].[سورة 

آل عمران الدرس الثاني ص:5]
املسـألة بالنسـبة للناس إما أن يحاولوا أن يكونوا هم أولياء لله فيتم 
عىل أيديهم رضب أعدائه، أو يقعدون فيتم رضبهم عىل يد أعدائه. [آخر 

سورة البقرة وأول سورة آل عمران الدرس الثاني عرش ص:16]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ

اإلجقُم دغظ ودولٌئ وظزاٌم ضاطٌض لطتغاة

املسؤعلغئ.. 
ظاائب تتّمطعا.. وسعاصإ الافرغط شغعا

  : خاص
نتناَوُل اليوم ”الُقْرآن مرشوع للحياة“ كعنوان جديٍد تحت 
املرتكـز األول للمـرشوع الُقْرآنـي ”املنهـج“؛ لنوضح عالقة 
الدين بالحياة، وأن اإلسالم دين ودولة ونظام متكامل للحياة 
بكلها، وكيـف يقدم الُقـْرآن البصائر والتعليمـات الحكيمة 

للناس.
وضمن هذا املوضوع، تحدث الشـهيد القائد يف محارضته 
[يوم الواليـة 1429هـ] بأن إيَْماننا بوالية الله، إيَْماننا بمبدأ 
الوالية كما قّدمه الله يف الُقْرآن الكريم، وكما أعلنه الرسـوُل 
يف مثـل هـذا اليوم عىل املسـلمني، هـو إيَْمان بكمـال الدين، 
إيَْمـان منّا بـأن دين الله كامل، أن اإلسـالم ديـن ودولة، أن 

اإلسالم نظام كامل للحياة.
مشـرياً إىل أن اإلسـالَم الذي قال الله عنه: {اْليَـْوَم أَْكَمْلُت 
َلُكْم ِدينَُكـْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكـْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسـالََم}

(املائـدة:3). هو كامـل، ومن كمالـه أن يشـمل ُكّل جوانب 
الحيـاة بالنسـبة لإلنسـان سـواًء الشـؤون السياسـية، أو 
الشـؤون االجتماعيـة، الشـؤون االقتصاديـة، ُكّل شـؤون 
اإلنسـان؛ ألن هذا الدين بحقيقتـه بجوهره هو نظام، نظام 
يسري عليه اإلنسان، نظام لحياة اإلنسان، وشمل ُكّل جوانب 

حياة اإلنسان.
قال الشـهيُد القائُد يف محارضته (ُسنة الله يف الهداية) إن 
الدين جاء ليبني شخصية تعمر الدنيا وفق هدى الله، معترباً 
أن: الدين هو للدنيا، أما اآلخرة فهي دار جزاء، أي الدين جاء 

ليبني شـخصية تعمر الدنيا، وتعمر النفـس، نفوس زاكيه، 
عقوالً زاكية، ونفوساً طاهرة، وتعمر الدنيا.

وأشـار الشـهيد القائد إىل أن اإلماَم الهادي يؤكد عىل هذه 
الحقيقة.. وإذ يقول الله سـبحانه: {ُقْل َمْن َحـرََّم ِزينََة الّلِه 
الَِّتـَي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َواْلطَّيِّبَاِت ِمـَن الرِّْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمنُواْ 
نْيَـا َخاِلَصًة يَـْوَم اْلِقيَاَمِة}(األعراف32)، وكأن  ِيف اْلَحيَـاِة الدُّ
اآلية تقول: أنتم املعنيـون بأن تتحركوا أنتم؛ لتنتجوا، وليس 

تتحركوا لتأكلوا، زينة الدنيا أن تأكل فقط، ليست هذه.
مشـرياً إىل أن اإلمـام الهـادي كان يركـز عـىل توضيـح 
استغالل الخريات وأن املؤمنني هم األوىل باستغالل الخريات، 
مـا أودع الله يف األرض هم األوىل بها، حتى يحصل لديهم قوة 
مع نفـوس طاهرة وعقول زاكية، تجند هذا اليشء يف ما هو 
صالح األمة، فيما هو مراد له من الله سبحانه وتعاىل كدليل 
عـىل اللـه، أو ليصل باألمـة إىل وضعية معينة من السـعادة 

املنشودة لهم.
وفيمـا يتعلق بعالقة الدين بحياتنا، يقول الشـهيد القائد 
(آيـات من سـورة الكهف): يجب أن نفهَم عالقـة الدين بنا، 
وأن الديـن هـو الذي يدافع عنـا، ونحن بحاجـة إىل الدين يف 
حياتنا هذه؛ ألنه الدين هو هدى الله، هداه، هدانا، أي رسـم 
لنـا طريقة، وهدانا إليها؛ لكي نتحـرك يف هذه الدنيا؛ لنكون 
أقوياء، لنكون أعزاء، لنكون سـعداء، لنكون عظماء، يف هذه 

الدنيا، ويف اآلخرة. هذا هو معنى الدين.
وأوضـح الشـهيد القائـد أن الُقـْرآن يقـّدُم لنـا البصائَر 
والتعليمـات الحكيمة فقال يف محارضته (الثقة بالله معنى 

ال الـه اال اللـه): اللـه الحكيـم يف ُكّل يشء، فـكل توجيه من 
توجيهاتـه، ُكّل إرشـاد مـن إرشـاداته، ُكّل أمر مـن أوامره، 
ُكّل نهـي من نواهيه هو ينطلـق بحكمة، ينطلق من الحكيم 
سبحانه وتعاىل، أي أن هذا هو وحده الذي فيه الصالح لك، ال 
غريه، هو وحده الذي فيه الفالح لك، ال غريه، هو وحده الذي 
فيه نجاح وفوز لك ال غـريه، والحكمة ما هي؟ وضع اليشء 

يف موضعه، أي ال يصلح إال هو.
وأوضح الشـهيد القائد أن: املنهج الرتبوي لكتابه الكريم 
يضع األشـياء الكثـرية التي هي سـهلة يف متناولنا فتجعلنا 
بالشـكل الـذي يمكـن أن نصـل إىل هـذا اليشء الـذي يعترب 
مسـتبعداً أمامنا، يجعل ترشيعه بالشـكل الذي يهيئ بعضه 

لبعض ويخدم بعضه بعضاً، ويسهل بعضه تطبيق بعض.
وأضاف: ومع أن ترشيعه هو وحده املنهج الصحيح الذي 
ال تسـتقيم حياة البرش إال به، وال تسـتقيم الدنيا إال بالسري 
عليـه، وما هدانا إليه هو وحـده الذي ال منهج أقوم منه، وال 
يشء أفضـل للحيـاة، ويف الحياة منـه ثم يثيبنـا عليه، فهذا 
هـو من أبلـغ مظاهر رحمتـه، من أبلغ دالئل سـعة رحمته 
لعباده، أنك ال تكاد تجد شـيئاً مما أرشد إليه يف كتابه الكريم 
إال وهـو يؤكد أن فيه صـالح الحياة، هنـا يف الدنيا؛ ألنه هو 
الـذي خلـق الدنيا، وخلق اإلنسـان، وهو الـذي يعلم الرس يف 
السـموات واألرض.. إذاً فلمـاذا - أيضاً - يضيف إىل هذا أجراً 
كبـرياً وفوزاً كبرياً، ويمنحك الجنـة يف اآلخرة، النعيم األبدي، 
النعيم العظيـم، والدرجات العالية يف الجنـة.. أليس هذا من 

سعة رحمته؟

نحـن يف وضعية املفـروض أن الناَس 
أن  إىل  جديـداً  توجهـاً  يتوجهـون  فيهـا 
يستشعروا مسؤوليتهم من خالل الُقْرآن 
الكريـم؛ ألنـه ال مخرج لنـا إال بأن نعود 
إىل اللـه سـبحانه وتعـاىل، وأن ينهـض 
النـاس بمسـؤوليتهم يف مواجهة اليهود 
والنصـارى وأوليائهـم، وكل مـن يقـف 
معهـم. واملسـئولية ال بـد أن تكون عىل 
النحـو الذي هداك اللـه إليه يف أدائها، ويف 
حملها، ويف تمثيلهـا، وأن تكون عىل هذا 
النحو من االلتـزام ال بد أن يكون إيَْمانك 

بالله قوياً.

- لغج عظاك طا غسغص سظ تتمض املسآولغئ - لغج عظاك طا غسغص سظ تتمض املسآولغئ 
 مـا هناك أحد سـيحول دونـك أبداً يف 
أنك تتحمل الشـعور باملسؤولية، هل أحد 
يسـتطيع يسيطر عىل مشـاعرك؟ ال، يف 
مجال معرفتـك لله حتى تثق به، وتعرف 
ماذا يعمل للنـاس إذا كان معهم، عندما 
يكونون سـائرين يف طريقه، هذه قضية 
أيضـاً ال يوجـد عائـق أمامهـا، البـاري 
ال يجعـل عوائـق أبـداً. ثـم ترى أنـه إذا 
الناس سـاروا بهذا الشـكل كانوا قريبني 
مـن التوحـد وكلمـا وجـدت أمامك من 
احتماالت تبـدو صعبة تذكر بأن الله هو 
الذي يعمـل املتغريات يجـب أن تنظر إىل 
أنه كيف يجب أن تكون األشياء، وما هي 
املسـؤولية املنوطة بالناس بشـكل عام 
وأنها مسـؤوليات كلها، مسؤوليات من 

عند أكرب واحد إىل عند أصغر واحد 

- تسزط ضطما اظاحر الفساد - تسزط ضطما اظاحر الفساد 
 تتعاَظُم عليك املسؤولية مع ُكّل فساد 

ينترش، فيكون كلما انترش الفسـاد كلما 
ماذا؟ تعاظمت املسـؤولية علينا، وكلما 
رأينا السوَء يف حياتنا، وكلما رأينا أنفسنا 
ال نسـتطيع أن نؤدي شيئاً.يف األخري، إما 
أن نرى املهـام الصعبة صعبة جداً، قد ال 
يصـل إليهـا إال البعض، قـد ال يؤديها إال 
البعض، قد ال يرتقي إىل أدائها إال البعض، 
وتكـون معظم األمة هالكة، يهلك الناس 
يف الدنيـا، ويقدمون عىل الله هالكني يوم 
القيامـة، ويهلكوا بدخـول جهنم، نعوذ 

بالله من دخول جهنم.

* طظ ظاائب تتمطعا * طظ ظاائب تتمطعا 
- تنسف حالة الالمباالة 

هـي  الكريـم  الُقـْرآن  يف  املسـؤولية   
بالشـكل الـذي تنسـف حالـة الالمباالة 
يجب أن نستشـعر أن علينا أن نسـتأنَف 
حياًة جديـدة، وأن نقول لزمن الالمباالة، 
زمن الالإهتمام، الالشـعور بمسـئولية: 
يجب أن يويل. ومهما بدت القضية كبرية 
أمامك، يحاول ُكّل إنسـان أن ينسف من 

ذهنيته استثقال أي يشء.

- باب من أبواب املعرفة 
 اإلنسـان يحاول أن تتوسـع معرفته 
باللـه، يعمل عـىل أن يتحمل مسـئولية، 
يكـون عنـده قضيـة ومهمـا كـربت يف 
ذهنيتك هو أفضل لك، مهما رأيتها كبرية 
يف ذهنيتك فهو أفضل لك؛ ألنها أوُل يشء 
تعتـرب باباً مـن أبواب املعرفة الواسـعة. 
ثانيـاً هـي أفضل حتى ال ترجـع لذاتيتك 

أنت. 

- االنطـالق يف مياديـن العمـل إلنقاذ 
وهداية اآلخرين 

 إذا ما أحسست يف نفسك بقوة عالقة 
باللـه فال تظن أن هـذا هو ُكّل يشء، وأن 
هذا هو املطلوب: أن أرى نفيس أكّرر ذكر 
الله سـبحانه وتعـاىل، وأرى قلبي ممتلئاً 
بحـب الله ثم أرتـاح لهذه الحالـة. افهم 
هـذه الحالة ُكّل املطلوب مـن ورائها هو 
أن تنطلق يف ميدان العمل إلنقاذ اآلخرين، 
وهداية اآلخرين. أيـن كان يتوجه إيَْماُن 
رسـول الله؟ ألم يتجل ُكّل ذلك يف حرصه 
عىل اآلخرين؟. وهذه هي روحية األنبياء، 
وروحيـة النبي محمد (صلوات الله عليه 
وعىل آله) ومتى انطلقـت بهذه الروحية 
حينها سـتعرف قيمـة ُكّل يشء وأهمية 

ُكّل يشء.

* آبار سثم تتمض املسؤعلغئ * آبار سثم تتمض املسؤعلغئ 
- االستبدال 

عندمـا تخـىل أهـل الكتـاب، عندمـا 
أصبحوا غري جديرين بتحمل املسؤولية، 
عندمـا أصبـح أكثرهم فاسـقني، وكان 
املؤمنون فيهم قليل، أختار الله سبحانه 
وتعاىل هؤالء، اختار العرب أن يكونوا هم 
من يقومـون بحمل الرسـالة تحت راية 
رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله). 

- عدم التوفيق 
مستشـعرين  غـري  النـاس  كان  ملـا   
للمسـؤولية العظيمة عليهم فيما يتعلق 
بدينهم أن يكونوا أنصـاراً له، أن يحملوا 
روحية الُقْرآن بني جنوبهم - تقريباً - لم 

يوفقوا. 

-الفراغ والنظرة الشخصية 
 إذا ما عنـد الناس حْمُل مسـئولية يف 
األخـري يعيـُش يف حالة فـراغ، يرجع ُكّل 
واحـد إىل نفسـه يريد نفسـه هـو، يكربِّ 
نفسـه.. إذا عاش اإلنسـان يف حالة فراغ 
يكون يف األخري يكون بالشكل هذا: أسئلة 
هامشـية اهتمام بقضايا ال تمثل شيئاً. 
إذا حمـل الناس اهتماما كبـرياً، وقضية 
كبرية، اسـتغرقت ذهنياتهم، اسـتغرقت 
اهتمامهـم، فرتفعوا عن األشـياء التي ال 
تفيد يف نفس الوقت، األشـياء الهامشية 
مـا  وإذا  االهتمامـات  يف  أو  األسـئلة،  يف 
عنـدك اهتمام، مـا عندك مسـئولية، لن 
تستفيد ولن يكون ألي يشء قيمة عندك 

نهائياً.

- ضياع األمة يف كل املجاالت 
مّلـا أضعنا املسـئولية ألسـنا ضائعني 
هـذه  األمـة  حياتنـا؟  مجـاالت  ُكّل  يف 
ضاعـت يف ُكّل مجاالت حياتها فأصبحت 
أمـة مقهـورة، مسـتضعفة، مسـتذلة، 

مستسلمة لعدوها. 

- الذلة واملسـكنة واستحقاق الغضب 
اإللهي 

 ليعـرف الناس بأنهـم مهما حظوا به 
من عنايـة ورعاية، مهمـا حظوا به من 
تفضيـل ورشف وتكريـم، ولـم يكونـوا 
بمسـتوى املسـؤولية التـي أنيطت بهم، 
بمسـتوى هـذا الرشف فإنها سـترضب 
عليهم الذلة واملسكنة، ويبوؤون بغضب 

من الله.

طع اهللاطع اهللا

غتغى طتمث اقظسغ

احلق غير  ــول  اق مــا  والــلــه 
ابالي  ما  الــراس  يقرح  لو   

يحرق ــدأ  ب كــرتــك  سلمان 
غالي  يا  جو  قرح  وصيتك   

تُشنق  بها  وحبلك  حاصر 
العالي مــن  ــمــانــا  حِ ــه  ــل وال

يلحق معك  هــادي  والعبد   
 ألنــك مــراهــن بــاالنــذالــي 

حتى إبن محسن إذا صفق 
ترى من طباع الوفى خالي 

مــن بـــاع ربــعــه مــع املــرهــق 
طوالي  الــوقــت  مــع  يفسل 

الزندق  مع  داعش  حلف  يا 
الــي  وســبــط املــالهــي ومــوّ

تلحق  ــا  ب شــبــر  وال  ــحــرم  تُ
والعالي  التحت  تــبــذل  لــو 

تغرق وسطها  اليمن  أرض 
مالي  أو  نــفــط  ينفعك  ال 

خندق  وال  حــتــى  قــصــر  ال 
بــركــان بــعــــــــدك وزلــزالــي

أعتق هم  صناديد  أمامك 
واأللي والصخر  امليج  من   

فيلق  كــلــهــا  الــيــمــن  رجــــال 
ـــالـــي  ــف دجّ مــاهــمــهــا حــل

تتبندق بالنفس  الــلــه  مــع 
ألطفالي  الــكــرامــه  لعيش 

تُسحق  ولــو  يفنى  ــر  فــاحلُ
اإلذاللي  عيش  وال  عظامه 

ـبّــع لــنــا أصــدق  وتـــأريـــخ تـُ
أبطالي  واحفاده  د  اجلّ ن  مِ
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 : طاابسات

أّكــد رئيـُس املكتب السـيايس لحركة 
العـدّو  أنَّ  هنيـة،  إسـماعيل  حمـاس، 
الصهيونـي ليس له مسـتقبٌل عىل أرض 
فلسـطني، وفلسـطني سـتبقى حيـة يف 
ــة العربية  وجدان الشـعب ووجدان األُمَّ

واإلسالمية. 
وقـال هنيـة يف مقابلٍة متلفـزة: «ال بد 
رنا  أن نعوَد إىل الوطن وإىل بالدنا التي ُهجِّ
منهـا»، مشـّدًدا عـىل أّن قضيـة األرسى 
بالنسـبة لحماس قضية وطنية بامتيَاز، 

وتفكر دائماً يف كيفية تحريرهم. 
من جانبه، أّكـد عضُو املكتب السيايس 
لحركـة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني، 
خالد البطش، أمس االثنني، أن الرصاَع مع 
االحتالل مفتوح، ولن يغلق إال باسـتعادة 

حقوق الشعب الفلسطيني. 
تأبـني  حفـل  خـالل  البطـش  وشـّدد 
القيـادي بحماس ورئيس لجنـة متابعة 
العمـل الحكومـي السـابق عبد السـالم 
صيـام، عـىل تنامـي ظاهـرة العنرصية 
والتطهري العرقي بحق شـعبنا يف الداخل 

املحتّل، من حكومات االحتالل اإلرسائييل، 
موضًحـا أن االحتـالل الصهيوني يواصل 
انتهاكاتـه بحـق األرض الفلسـطينية يف 

الضفة والقدس. 
ومعهـا  للمقاومـة  يمكـُن  وقـال: «ال 
ــة أن يقبَلـوا ببقاء االحتالل  رشفاُء األُمَّ
الصهيونـي، وإن املقاومـَة لـن تتوانى يف 

الدفاع عن شعبنا». 
الـدول  جامعـة  صمـَت  أن  إىل  ونـّوه 

العربية عن ِحصـاِر قطاع غزة غريُ مربّر 
الحقوقيَة  املؤّسسـاِت  مطالبـاً  إطالقـاً، 
بالتَحـّرك العاجل إلنهـاء معاناة األرسى 

ة املعتقلني اإلداريني.  وَخاصَّ
ودعا البطش، إىل تفعيل لجان املقاومة 
الضفـة  يف  شـعبنا  لحمايـة  الشـعبيّة 
األجهـزة  ببطـوالت  مشـيداً  والقـدس، 
ألذنـاب  ومالحقتهـا  غـزة  يف  األمنيـة 

االحتالل الصهيوني. 

 : جظثس افجسث

يبـدأ املعـاِرُض األكاديمـي البحرينـي 

الدكتور عبد الجليل السـنكيس، شـهَره 

الطعـام؛  عـن  اإلرضاب  مـن  السـادَس 

السـجناء  معاملـة  عـىل  احتجاجـاً 

السياسـيني يف سـجن جـو املركزي يسء 

السـمعة، َحيُث يقيض عقوبة بالسـجن 

مؤيـد  يف  السـلمي  دوره  بَسـبِب  املؤبـد؛ 

البحريـن 2011م، يف غضـون ذلك، هناك 

قلق بالغ عـىل حياته؛ فما الـذي تنتظره 

حكومـة البحرين لإلفـراج الفوري وغري 

املرشوط عنه؟. 

السـنكيس سـجني رأي، وقد عانى من 

االعتقال التعسفي والتعذيب الشديد عدة 

مـرات قبـل اعتقاله التعسـفي يف مارس 

عسـكرية  محكمـة  وحكمـت  2011م، 

عليه، يف يونيو من العام نفسه، بالسجن 

املؤبـد، إىل جانب قـادة معارضني بارزين 

يُعرفون باسم «البحرين 13». 

ثم انتظر الدكتور السنكيس 4 سنوات 

لتلقي العالج؛ بَسبِب إصابات بالغة ناتجة 

عن تعرضه للتعذيب الشديد والالإنساني، 

املوثـق يف تقرير اللجنة البحرينية لتقيص 

الحقائـق، لكنـه لـم يتلـقَّ رعايـًة طبية 

كافية. 

الدكتور السـنكيس هو أُسـتاذ سـابق 

للهندسـة يف جامعـة البحرين قبل فصله 

تعسًفا، وقاد حمالت عديدة لوضع َحــّد 
النتهاكات حقـوق اإلنسـان يف البحرين، 
كما واشـتهر بمدونتـه «الفصيلة»، التي 
تواصل سـلطات البحريـن حظرها حتى 

اليوم. 
بـدأ إرضاُب الدكتور السـنكيس الحايل 
عن الطعام يف الثامن مـن يوليو، رًدا عىل 
مصادرة بحثه األكاديمي تعسفيًا، والذي 
اسـتغرق يف كتابتـه 4 سـنوات متتالية، 

وهو خاٍل من أي مضمون سيايس. 
يعانـي مـن مشـاكل صحيـة متنوعة 
ومناعة منخفضة؛ بَسبِب انخفاض عدد 
خاليـا الدم البيضـاء، علًمـا بأنه مصاب 
أصًال بمتالزمة ما بعد شلل األطفال، وقد 
فقد حتى نوفمرب املـايض 20 كيلوجراًما 
مـن وزنـه، بعـد رفضـه تنـاول الحقـن 
الوريدي والفيتامينات التكميلية واألدوية 
عـن طريـق الفـم احتجاجاً عـىل تعليق 
سلطات سجن البحرين مكاملات الفيديو 

ة به.  الَخاصَّ
يعيـش اآلن عـىل املرشوبـات الغذائية 
واألمـالح، وقـد انتظر أكثر من شـهرين 
ليحصل عىل األشـعة املقطعيـة بناء عىل 
طلـب أخصائية، وال يخضـع لفحوصات 
الطـوارئ  حـاالت  يف  إال  يوميـة  طبيـة 
النـادرة، إىل جانـب ذلك ُرفضـت طلباته 
املتكـّررة للحصول عىل مسـكنات وقربة 

املاء الساخن لتخفيف آالمه. 
هذا ليس أول إرضاب عن الطعام، ففي 

مارس 2015، احتج الدكتور السـنكيس 

الداخليـة  لـوزارة  العنيـف  القمـع  عـىل 

معتقـيل  احتجاجـات  عـىل  البحرينيـة 

الـرأي التي شـهدها سـجن جو؛ بَسـبِب 

تـردي األوضاع وحرمانهـم من حقوقهم 

البديهية. 

وقـد عاقبت الرشطة جميـع املعتقلني 

آنذاك بشكل جماعي، وعرضتهم للرضب 

والتعذيـب وغـريه مـن األعمـال املهينـة 

والحاطـة بالكرامة، ألكثر من 6 أشـهر، 

وبحسـب أرسته، لم يُنقل إىل املستشـفى 

لرفضـه ارتـداء زي السـجني بحّجـة أنه 

سـجني رأي وليـس مجرًمـا، منـذ ذلـك 

الحـني، حظرت سـلطات السـجن تلقي 

الدكتور السنكيس ملواد الكتابة والقراءة، 

علًما أنه محروم مـن التلفزيون والراديو 

والوسائط املطبوعة أَيْـضاً. 

مـع حلول جائحـة كورونـا واملخاوف 

التـي فرضتها، ووسـط الصمـت املخزي 

للواليات املتحـدة واململكة املتحدة والدول 

األعضـاء يف االتّحـاد األُوُروبـي، طالبـت 

مجموعات حقوقية ونشـطاء مختلفون 

باإلفـراج العاجـل وغـري املـرشوط عـن 

الدكتور عبـد الجليل السـنكيس وجميع 

ال  ذلـك،  ومـع  السياسـيني،  السـجناء 

يـزال نظام املنامـة يصم آذانَـه عن هذه 

الدعـوات، ويبدو أنه يقتل ببطء املعارض 

الدكتور عبد الجليل السنكيس. 

عظغئ: ق طساصئَض لطمتاّض سطى أرض شطسطغظ

الئطح: الخراع طع اقتاقل طفاعح ولظ 
ُغشَطَص إق باجاسادة تصعق حسئظا

املسارض الئترغظغ الثضاعر سئث الةطغض السظضغج 
غعاجه املعَت الئطغء يف جةعن السططئ

الربملان السراصغ: اظاثاُب رئغج الةمععرغئ 
جغةري خقل طعسث أصخاه حعر

 : وضاقت

أعلن مجلُس النواب العراقي فتح باب الرتشيح ملنصب 
رئيس الجمهورية فيما حّدد رشوَط الرتشيح للمنصب. 

وذكـر املجلُس يف بيـاٍن له، أمس، أنَّه «اسـتناًدا للمواد 
(2 َو3) مـن القانـون رقـم (8) لسـنة 2012م (قانـون 
أحكام الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية)، تم فتح باب 

الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية». 
وأّكـد، أنَّ «انتخاب رئيس الجمهورية سـيجري خالل 
موعـد أقصاه نهايـة يـوم 2022/2/8م، تطبيًقا للمادة 

(72/ثانيًا/ب) من الدستور». 
وأعلن رئيـس مجلس النواب محمـد الحلبويس، أمس 

األول، فتح باب الرتشيح ملنصب رئيس الجمهورية. 
وقـال الحلبـويس: «فـرتة الرتشـيح ملنصـِب رئيـس 
الجمهوريـة تمتد لــ 15 يومـاً ويف اليـوم األخري تجري 

جلسة التصويت عىل املرشحني». 
وانتخـب مجلـس النواب، أمـس، بدورتـه الترشيعية 
الخامسـة، محمد الحلبويس رئيًسـا وحاكم الزاميل نائبًا 

أوًال وشاخوان عبد الله نائبًا ثانيٍّا. 

الثارجغئ اإلغراظغئ: طفاوضاُت شغغظا 
الثاخئ برشع التزر تسُري بإغةابغئ

 : وضاقت

أّكــد وزيـُر الخارجيـة اإليرانـي، حسـني أمـري 
عبداللهيـان، أن مـن املمكـن التوصـل التّفاق جيد 
يف مفاوضـات فيينـا خالل فرتة قصـرية لو توفرت 

اإلراَدة الجادة لدى الطرف اآلخر. 
ويف ترصيٍح له، أمس، وصف عبداللهيان مسـريَة 
املفاوضات باإليجابية، وأنها تميض إىل األمام، وقال: 
«إن سلوك الغرب بات معقوالً اليوم، وإن اقرتاحات 
األمريكيني يف رسـائلهم غري الرسمية وغري املبارشة 

تشري إىل أنهم باتوا أكثر واقعية». 
َوأََضــاَف عبـد اللهيـان: إن «طهـران ال تسـعى 
إىل مفاوضـات اسـتنزافية، ولـن تـرىض بالقليـل، 
وستواصل املفاوضات بمنطق رصني وقوي»، ودعا 
األطراف األُخرى إىل إثبات حسن نيتها، ُمشرياً، إىل إن 
«التوصـل لالتّفاق مرهون بالتـزام الواليات املتحدة 
دت به يف االتّفاق الذي جرى التوصل  بالعودة ملا تعهَّ

إليه عام 2015م». 

غثًا يف بريوت.. املسارضُئ السسعدّغئ ُتْتغغ 
ذضرى اجاحعاد الحغت الظمر

 : وضاقت

بمناسبة الذكرى السنوية السادسة الستشهاد الشيخ 
نمر باقر النمر، تنظُِّم املعارضُة السعوديّة يف الخارج يوم 
غـٍد األربعاء، فعالية خطابيـة وإعالمية، يف قاعة مجمع 

املجتبى يف الضاحية الجنوبية لبريوت. 
وكانـت السـلطاُت السـعوديّة قـد أقدمت عـىل إعدام 
الشـيخ الشـهيد نمـر النمر مـع 47 شـخصاً يف 2 يناير 
املعارضـة  يف  السـلمي  نشـاطه  خلفيـة  عـىل  2016م، 
السياسـية للنظام السـعودّي، َحيُث تضمنت محاكماُت 
الشـيخ النمر الصوريـُة جملًة من املخالفـات القانونية 
والقضائيـة، بما يف ذلك رسية املحاكمات، عدم السـماح 
للشـيخ النمر بالدفاع عن نفسـه، وعدم إيجاد أدلة تثبت 

هت له.  املزاعم واالتّهامات التي ُوجِّ
وكانـت الخارجيـة البحرينيـة احتجـت يف ديسـمرب 
املـايض عىل لبنـان السـتضافته مؤتمراً عقدتـه جمعية 
«الوفـاق» البحرينيـة املعارضة، يف بـريوت وتحدثت فيه 
عن انتهاكات حقوقيـة فظيعة يتعرض لها مواطنون يف 
البحرين، بعـد أن قمَع النظام الخليفـي بالحديد والنار، 

تظاهراٍت شعبيًّة مطاِلبًة بالديمقراطية منذ 2011م. 
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ضطمئ أخغرة

بالعسغ والئخرية.. ظخظُع الظخر 
سئثالصعي السئاسغ

 ليس ثمـة أدلٌة منطقيٌة رشعيـة أَو عقالنية صحيحة 
ولـو حتى دليـل واحد فقط لدى من يقـول: إن ما تمر به 
اليمـن األرض واإلنسـان عبـارٌة عن احـرتاٍب أهيل وفتنة 
داخليـة، والقعـود يف الفتـن خـريٌ مـن التَحّرك فيهـا، أَو 
هكذا يمنُّون أنفسـهم، غري أن الفتنَة تعني اختالط الحق 
بالباطل إىل َحــدٍّ يعجز الناس عن اتِّخاذ القرار املناسـب 
وتحديـد موقف معني من هذه األحداث، َوإذَا كان العدواُن 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي الصهيوني الظالم والجائر 
والعبثـي وعـىل مدى سـبع سـنوات، قد فشـل يف تغييِب 
وعينا، أفال يستحقُّ منّا العمَل عىل التالحم واالصطفاف يف 
مواجهته وكبحه بكل مـا أوتينا من قوٍة وإْمَكانات، فأية 

القضايا املصريية إذن.. تستحقُّ منّا ذلك؟!. 
السـواد األعظـم مـن الشـعب اليمني ليـس بحاجة إىل مـن يدفعهم 
، ويف الطريق املسـتقيم، إذ أنهم قد عرفوا  لالعتقاد بأنهم عىل الحق البنيِّ
الحـق من الباطل وميّزوه، ويدركـون إدراكاً واعياً من يتمثل الحق ومن 
يتمثـل الباطَل واقعاً، وعرفوا أن قوى العـدوان بكل فعالياتها وأدواتها، 
بحسـب ُكـلِّ املعايري الرشعية والوطنية والدولية واإلنسـانية هي قًوى 
إجراميـٌة غازية معتدية وباطلة، وال تمِلُك شـيئاً من مقومات الرشعية 
الوطنية القومية واألخالقية أَو الدستورية والقانونية؛ ولهذا َفـإنَّ ُكـلَّ 
َمن يميض ملواجهـة ومقاومة والتصدي لهذا العـدوان، يقوُم بعمٍل هو 
مـن أفضل األعمال وأسـماها، بل هو جهاٌد من أعظـم الجهاد؛ ألَنَّ فيه 

إحياًء للدين واألمة والوطن. 
ُع  إن أحـراَر اليمن ومجاهديها يواجهون اليوَم عدواناً همجياً ال يتَورَّ
عن ارتـكاب أكرب الجرائم وأفظِع املوبقات يف حق أبنائه دون اسـتثناء، 
كتلك الغارات الهستريية العشوائية لطائراتهم التي تجاوزت إحصائيات 
قنابلهـا وصواريخها أرقام الحربني العامليتـني األوىل والثانية، ويف حالٍة 

كهذه َفـإنَّ من الطبيعي أن يشـعر بعض الناس قليلو الوعي وضعيفو 
اإليمـان باليأس أَو طول الطريـق أَو طال عليهم األمد، وأن يعيد آخرون 
حساباِتهم ليتحولوا من فاعلني يف نُرصة الحق اليمني إىل 

متفرجني، بل متخاذلني ومخذِّلني مثبطني. 
ويف حقيقـة األمـر أن هنـاك ما يُشـِبُه اإلجمـاَع العامَّ 
والواعـَي عىل أن هزيمـة هذا العدوان قد أوشـكت وإنما 
هي مسـألُة وقت ليس أكثَر، وأن التشبَُّع باليقني بهزيمة 
وزوال هـذا العدوان وأوراقه وأدواته من املشـهد اليمني، 

يأتي انعكاساً لإليمان والثقة بنرص الله وتأييده. 
وفيمـا تّدعي قوى العـدوان أن أغلبيَة الشـعب معها، 
مـن  كبـرية  وتشـكيلة  الرئيـَس «الرشعـي»  أن  بدليـل 
السياسـيني املأجورين يعملون معهـا، وحكومة تحظى 
باعرتاف أممي رمزي، وهذا االدِّعاُء يهدُف إىل توليِد شعوٍر 
لـدى األحـرار يف الداخل اليمني بأنهم ِقلٌَّة شـاذٌَّة عن التيـار العام؛ لهذا 
وضع املجاهدون األحراُر يف اليمن أنفسـهم يف سـياٍق عاملي يبَعُث األمَم 
عـىل التحّرر مـن قوى الجـربوت والطغيان والهيمنة واالسـتكبار، وأن 
أفكاَر اسـرتداد الحقوق وصيانة الحريـات والكرامات هي األفكاُر التي 
يمـوُج بها العاَلُم اليوم، ولهذا َفـإنَّ قوى العـدوان باتت تُبِحُر ضدَّ تياٍر 

َعاٍت وبمجاديَف متآكلٍة، تقوُدها إىل الغرِق والهالك. 
فنحـن عىل ثقة بأننا سـائرون يف طريق النرص والتحـّرر، ويجب أن 
نحتفـَظ بهذه الثقـة مهما طال الطريُق، وأعتقـد أن ُكـلَّ األحرار داخل 
اليمن وخارجه يدركون هذا عىل نحٍو جيد، ولهذا َفـإنَّهم قد حوَّلوا ُكـلَّ 
تلك االدِّعاءات إىل طاقاٍت إيمانية مشـهودٍة بالنرص، أضفوا عليها روَح 
اإلرصار والتحدي، وأظهروا لقوى العدوان الغاشم لوناً واضًحا من ألواِن 
الثقة بالنفس.. وقدَّموا للعالم نموذجاً رفيعاً يف الصمود والثبات والبذل 
والعطاِء غـري املرشوط، لذلك فالنـُرص حليُفهم والفتُح بـات اليوَم هو 

األقرب إليهم، واللُه غالٌب عىل أمره، ولكن أكثَر الناس ال يعلمون. 

جأحفُع لصاتطغ 
د. شاذمئ بثغئ 

لم تكن كلماٍت عابرًة مرت عىل لسان قائلها يف مناسبة أَو اجتماع 
ضـم الكثـريَ من رجـال الدولة، بـل كلمات مـن امتأل قلبه حبـاً لله، 
ويقينـاً بعدالـة القضية التي يدافـُع ِمن أجِلها، ويواجـه أعتى قوى 
الرش واالستكبار، عقيدُة قلٍب صادق دفعه أن يسلك ذلك الطريق منذ 
سـنوات طوال، رغـم التحديات والصعاب، عقيدُة َمن تعلقت نفسـه 
بحب الشهادة يف سبيل الله فرآها أعىل منازل الكرامة، وأعظَم وساٍم 
قد يناله اإلنسـان مـن رب األرض والسـماوات، فأمـىض الكثري من 
سـنوات عمره متنقالً من هذه الجبهـة إىل تلك الجبهة حتى لقي الله 

شهيداً. 
لقد أدرك الحاجُّ قاسـُم سـليماني جيًِّدا أّن َمن يسلُك الطريَق الذي 
سـلكه لن يكوَن يف مأمن من قوى الـرش وعمالئها يف املنطقة، الذين 
ُده،  يسـَعون لوأد ُكـّل مرشوع مناوئ لهـم، وعلم أّن هناك َمن يرتصَّ
لكنه لم يرتاجع، بل أقسـَم يف أحد املحافل بأنّه سيشفُع لذلك العربي 
ـُده إذَا نال الشـهادة عـىل يديه، الرشف العظيـم الذي ال  الـذي يرتصَّ

ِة أوليائه.  يمنُحه اللُه إال لَخاصَّ
فـكان لجهـاده أثٌر فاعـٌل، فأصبح متنقـالً بني عدة بلـدان وعىل 
رأسها دول محور املقاومة، ملكافحة النفوذ الغربي يف املنطقة بقيادة 
أمريـكا وإرسائيل، فكان أن تحّقَق عـىل يَديه الكثري من اإلنجازات يف 
مواجهتـه لهم، وذلك بطبيعـة الحال من األمور التـي تزعج األعداء؛ 
كونـه يعرقـل تنفيـذ مرشوعهم الشـيطاني؛ لـذا صنّفتـه يف قائمة 
اإلرهـاب عـىل الطريقـة األمريكية التي تسـعى من خاللهـا إليجاد 
ذريعـة يف التصفيـات ومصـاَدرة الحقـوق والحريات، لكـن ذلك لم 
يوقْف سـليماني عن مواصلة الطريق الذي بدأه، بل استمرَّ يف جهاده 
ومقارعـة الغرب وأذنابهم من القاعـدة وداعش، وكان رفيُقه يف ذلك 
الـدرب يف دولة العراق أبا مهدي املهندس قائد الحشـد الشـعبي ضد 
تنظيـم داعش، الذي تميّز بمشـاركاته امليدانية يف املواجهات، وحّقق 

االنتصارات. 
ــة، ذلك الهدف  هدٌف سـاٍم جمعهما، وهو الوقوف ضد أعداء األُمَّ
الـذي أَدَّى بهما إىل أن يصال إىل االرتقاء يف معراج الشـهادة، بعد عمر 
ــة أن  مـىض يف هـذا الـدرب الذي يتـرشف ُكـّل حر مـن أحـرار األُمَّ

يسلكه. 
هكـذا هم أولياء اللـه يف ُكـّل زمـان ومكان، تبقى الشـهادُة هي 
الغاية األسمى التي تستحقُّ منهم بذَل الجهد واملال والروح وكّل يشء 
ِمـن أجِلها للفوز برضا املـوىل عز وجل، والفوز بالنعيـم األبدي الذي 
ينىس معه اإلنسـاُن ُكـلَّ معاناة عاناها يف هذه الحياة القصرية، التي 

ال تقارُن زمنياً أَو مكانة بالحياة األبدية. 


