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رئغج عغؤئ اقجابمار لـ «المسغرة»:  
الرئغج المحاط غحرف سطى طآتمر 
اقجابمار بالتثغثة وظثطط فضبر 

طظ 150 شرخئ اجابمارغئ

آلية  آلية    100100 من  أكثر  وإعطاب  وتدمري  املفقودين  ومئات  وكتائب  ألوية  قادة  بينهم  جريح  من   أكثر  وإعطاب  وتدمري  املفقودين  ومئات  وكتائب  ألوية  قادة  بينهم  جريح  و10001000  قتيل  و  قتيل   700700 من  من أكثر  أكثر 
احلاشدة جتمعام  تنسف  بالستية  وضربات  «الــزواحــف»  جحافل  يضرب  اجلو  احلاشدةسالح  جتمعام  تنسف  بالستية  وضربات  «الــزواحــف»  جحافل  يضرب  اجلو  سالح 

    

غارات سثواظغئ أطرغضغئ سطى طساحفى غارات سثواظغئ أطرغضغئ سطى طساحفى 4848
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املسلحة:املسلحة:

يف  تصعيدها  تواصل  أبوظيب  «اإلسرائيلي»:  الـــوزراء  رئيس  زيــارة  بعد 
خاطفة بعمليات  تـــرد  املــســلــحــة  والـــقـــوات  املــرتــزقــة  آالف  بــأشــالء  شــبــوة 
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الترغجي غتثر طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ وغآّضـث جاعجغَئ الصئائض لثتر العجعد افجظئغ طظ المتاشزئ 

السثوان وأدواته غعاخطعن الثروصات يف التثغثة 
بجتعشات شاحطئ وتتطغص لططريان

املعرة تعاجه اقتاقَل بطعتات جثارغئ يف سمعم املظاذص والحعارع الرئغسغئ

 : التثغثة 
وصلـت قـوى العـدوان األمريكي السـعودّي 
ُخُروقاِتهـا التّفـاق الحديـدة، أمـس، بنحو ١٠٠ 
انتهاك بمشـاركة الطـريان التجسـيس، يف تأكيٍد 
جديـٍد عىل عـدم جدية العـدّو وأدواتـه يف إحالل 
عة بما فيها املِلفات  السالم وتنفيذ االتّفاقات املوقَّ

اإلنسانية واالقتصادية. 
وأَفاد مصدٌر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط 
والتنسـيق لرصد خروقات العدوان بارتكاب قوى 
العدوان وأدواتها ٩٥ خرقاً يف مناطق متفرقة من 

الحديدة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية. 
وأوضـح املصدر أن من بني الخروقات محاولَة 
تسـلُّل يف حيـس وتحليـق طائرات تجسسـية يف 

أجواء الجبلية وحيس. 

 ٢٥ ارتكبـوا  املرتِزقـَة  أن  إىل  املصـدر  وأَشـاَر 
خرقاً بقصف مدفعي و٥٤ خرقاً باألعرية النارية 

املختلفة. 
اإلماراتـي  العـدوان  مرتِزقـة  أن  إىل  يُشـاُر 
السـعودّي يواصلون الخروقاِت يف الحديدة وسط 
صمت األمم املتحدة الراعي التّفاق السـويد، وهو 
ما يكشـُف جانباً من التماهي األممي مع تصعيد 

العدوان وأدواته. 

 : طاابسات 
تصاَعـَد الغضـُب الشـعبي ضـد التواجد 
األجنبـي يف محافظـة املهرة ودخـل مرحلًة 
جديدًة مـن النضال والكفـاح نحو التحرير، 
َحيُث تفاجأ أهـايل املحافظة، أمس الجمعة، 
بانتشـاِر الشـعارات واللوحـات الجدارية يف 
عموم املناطق والشوارع الرئيسية للمطالبة 

برحيل االحتالل. 
وتـداول املئاُت من الناشـطني واملواطنني 
عـىل مواقـع التواصـل االجتماعـي، خـالل 
للوحات الجدارية  السـاعات املاضية، صوراً 
املناهضة لالحتالل يف املهرة، كما أظهرت تلك 
الصور رفَض أبناء املحافظة تواجد االحتالل 
األمريكـي الربيطاني السـعودّي اإلماراتي يف 
مناطقهـم، مطالبة برحيله مـن ُكـّل أرجاء 

اليمن. 
واحتـوت اللوحـاُت التـي ُكتبـت بالخط 

العريض عىل الجدران يف الشـوارع الرئيسية 
شعارات، من أبرزها، «اليمن مقربة الغزاة»، 
«بـرع يا اسـتعمار»، «قـوة اليمـن يف بقائه 
موحداً»، «سـيتم طرُد املحتّل من اليمن بأي 
ثمـن»، وغريهـا مـن الشـعارات املناهضـة 

لالحتالل. 
وتتزامـن هـذه الخطـوُة مـع تحذيرات 
الشـيخ عيل سـالم الحريزي، رئيس لجنة 
للتواجـد  املناهـض  السـلمي  االعتصـام 
لتحالـف  املهـرة،  محافظـة  يف  األجنبـي 
العدوان من اسـتقدام ميليشيا مسلحة إىل 

املحافظة. 
ترصيـح  يف  الحريـزي  الشـيخ  وقـال 
صحفي، أمـس األول الخميـس: إن نوايا ما 
يسمى املجلس االنتقايل عدائية وسيئة تجاه 
املهـرة وأبنائها، محمالً األحزاب السياسـية 
واملكونات املهرية والقبلية مسـؤولية كبرية 
لتجنيب املحافظـة الرصاعـات واالنزالق إىل 
الفـوىض واالقتتـال، مبينًـا أن قيـادة لجنة 

اعتصـام املهـرة أمام مهـام كبـرية إلخراج 
املحافظة إىل بر األمان. 

ولفـت رئيـس لجنـة االعتصام والشـيخ 
القبـيل البـارز، إىل أن أبناء املهـرة جاهزون 
ملواجهـة أيـة مليشـيات قادمـة للمحافظة 
إذَا تم توجيهها من تحالف العدوان، ُمشـرياً 

إىل أن هنـاك عدداً من الخطـوات التصعيدية 
خالل املرحلة القادمـة، داعياً جميع القبائل 
أخطـار  أي  وجـه  يف  والوقـوف  التوحـد  إىل 

ستواجه املحافظة. 
وبنّي الحريـزي أن أهداَف لجنة االعتصام 
تتمثل يف إخراج االحتـالل األجنبي من املهرة 

وسـتبقى عىل هـذا الـدرب، داعياً ميليشـيا 
االنتقـايل إىل عدم اللعب بالنار، ُمشـرياً إىل أن 
املحافظة لن تسـُقَط بأيـدي االحتالل مهما 
جلبوا من قوات، وسـيكون لهم قتاٌل شـديٌد 

وسينسحبون يجرون أذيال الهزيمة. 
وأَشـاَر إىل أن لجنـَة االعتصـام املناهضة 
لالحتالل لديها قبائُل وحاضنٌة شعبيّة كبريٌة 
وأحـزاٌب ومكونـات، كمـا أن أبنـاَء القبائل 
جاهـزون ملواجهـة أية مليشـيا تسـتهدف 
املهـرة، ولديهم القـوة ملواجهة أيـة أخطار، 
االنتقـايل  يسـمى  مـا  موقـف  أن  موضًحـا 
ضعيـف من خـالل اسـتقدامه مليشـيا من 
بـأن «االنتقايل»  خـارج املحافظة، مؤّكــداً 
عبارة عن رشكة مرتِزقة لالحتالل اإلماراتي، 
مسـتغرباً يف الوقـت ذاتـه من صمـِت حزِب 
«اإلصـالح» يف ُكـلِّ املحافظـات إزاَء القصف 
الذي يطاُل أعضاَءه من قبل تحالف العدوان 
السـعودّي اإلماراتي، دون اتِّخاذ أية مواقف 

منّددة بذلك. 

أوضح أن العةمات سطى السسعدّغئ زادت أضبر طظ الدسش السام المظخرم 2021 

طعصع أطرغضغ غآّضـث صثرَة صعات خظساء سطى تسطغض إطثادات الظفط الساملغئ
 : طاابسات 

أّكــد موقـٌع أمريكـي أن اسـتمراَر الحرب 
السـعوديّة عىل اليمن يمِكنُهـا تعطيُل إمَدادات 
النفط العاملية والتسـبُُّب يف ارتفاع األسـعار يف 
لحظٍة حرجـٍة من االنتعاش االقتصادي العاملي 

بعد وباء كورونا. 
وقال موقع «Oil Price» األمريكي املتخصص 
بالطاقة، أمـس األول الخميـس: إن الحرَب عىل 
اليمـن تمنُع السـعوديّة من تطويـر ٣ مليارات 
برميـل مـن احتياطيـات البالد مـن النفط و١٧ 
تريليـون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، يف حني 
تشـكل رضباُت قوات الجيش واللجان الشعبيّة 
عىل البُنيـة التحتيـة للطاقة السـعوديّة تهديًدا 
َكبريًا إلمَدادات النفط العاملية، فاململكة هي أكربُ 
مصدِّر للنفط الخام يف العالم، وتضخ حوايل ١٠٪ 

من النفط املستهلك عىل مستوى العالم. 

َوأََضــاَف املوقـع أن أجـراَس اإلنـذار بـدأت 
تـُدقُّ بعـد أن أصـدَر مرَكـُز األبحاث للدراسـات 
االسـرتاتيجية والدولية ومقرُّه واشنطن بياناٍت 
تسـلط الضـوَء عـىل أن هجمـاِت صنعـاء عـىل 
السـعوديّة زادت بأكثـَر من الضعف يف األشـهر 
التسـعة األوىل مـن عـام ٢٠٢١ مقارنـة بالفرتة 
نفسـها من العام السـابق، مبينًـا أن التهديداِت 
التي تشـّكلها الرضباُت املوجعـُة لقوات صنعاء 
داخـل العمـق السـعودّي، هي األسـوأُ بالنسـبة 
لالقتصاد العاملـي الذي يكافح؛ ِمـن أجِل التعايف 
مـن جائحـة كوفيـد -١٩، الفتـاً إىل أن االرتفاَع 
الكبري يف أسعار النفط الخام، الذي أَدَّى إىل ارتفاع 
مؤرش برنت القيايس الدويل بأكثر من ٦٠ ٪ خالل 
العام املايض، يضع ضغوًطا تضخمية كبرية عىل 
االقتصـادات يف جميع أنحاء العالـم، وهذا يجرب 
البنـوك املركزية عىل إيقاف التحفيز يف وقت أبكر 
ممـا كان متوقًعا يف األصل، مما أثار مخاوَف من 

أن التعايف االقتصادي العاملي، الجاري منذ أواخر 
عام ٢٠٢٠، سينتهي عن مساره. 

ونفى املوقُع األمريكي ما تردُِّده وسائُل إعالم 
تحالف العدوان بأن «أنصـاَر الله» وكالء إليران 
يف املنطقـة، ُمشـرياً إىل ُقرب اليمـن من املمرات 
املالحية الحيوية يف البحـر األحمر ومضيق باب 
املنـدب الذي يربـط خليج عـدن بالبحر األحمر 
وغرب السـعوديّة يتيح لقوات صنعاء مهاجمة 
البُنية التحتية السـعوديّة ونقاط تقاطع حركة 
النقل واملراكز السـكانية، منوًِّها إىل أهميّة باب 
املنـدب؛ باعتبَاره نقطـًة اسـرتاتيجيًة للمالحة 
ــُر املمرُّ  العامليـة وإمَدادات النفط الخام، إذ يوفِّ
ُق الوصوَل إىل البحـر األحمر وقناة  املائي الضيـِّ
ـا لناقالت  السـويس، ممـا يجعلـه طريًقا مهمٍّ
شـحن النفط الخام والغاز الطبيعي املسال من 
الـرشق األوسـط إىل أسـواق الطاقـة األُوُروبية 

وكذلك أسواق أمريكا الشمالية. 

طظزمئ دولغئ تظّثد باظاعاضات 
السسعدّغئ يف الغمظ وارتضابعا 
جرائَط الترب يف تص املثظغني

 : طاابسات 
قالت منظمٌة دوليٌة: إن استمراَر النظام السعودّي يف عدوانه عىل اليمن تسبب 
يف مفاقمـِة األزمة اإلنسـانية القائمـة، يف ظل اسـتمرار َفْرِض تحالـف العدوان 
َق السـلع املنقذة  ِحصاًرا جويٍّا وبحرياً عىل البلد منذ مارس ٢٠١٥، الذي يقيّد تدفُّ
للحيـاة، وقدرة اليمنيني عىل مغادرة اليمن والعـودة إليه بدرجات متفاوتة طوال 

فرتة الحرب. 
وجـّددت منظمـُة «هيومـن رايتس ووتـش» يف تقريرها الصـادر، أمس األول 
الخميس، عـن أحداِث العام املنـرصم ٢٠٢١، اتّهاَمها للريـاض بانتهاك القانون 
اإلنساني الدويل يف حربها عىل اليمن، وارتكاب جرائم حرب بحق املدنيني األبرياء، 
موضحـة أن السـعوديّة ارتكبت يف عدوانها عىل اليمن انتهـاكاٍت عديدًة للقانون 
اإلنسـاني الدويل، مستعرضاً الخسـائر البرشية يف صفوف املدنيني التي تجاوزت 

عرشات اآلالف غالبيتهم من النساء واألطفال.
وأَشـاَرت املنظمة يف تقريرها، عن أحـداث ٢٠٢١ أن الضحايا املدنيني يف اليمن 
سـقطوا نتيجَة غارات تحالف العدوان الجوية التي استهدفت املنازل، واألسواق، 
واملستشـفيات، واملدارس، واملسـاجد، ويمكن تصنيف هـذه الهجمات إىل جرائم 

حرب. 
ح فريـُق األمم املتحدة للخـرباء الدوليني واإلقليميني  ويف سـبتمرب املايض، رصَّ
البارزيـن املعنيني باليمـن، أن لديه «أسـباباً معقولًة لالعتقاد بأن السـعوديَّة يف 
اليمن مسـؤولٌة عن انتهاكات حقوق اإلنسـان، وكّرر دعوتَه ملجلس األمن الدويل 
إىل إحالة الوضع يف اليمن إىل «املحكمة الجنائية الدولية»، مبينًا أن الرياَض شـنَّت 
حملـًة رشسـًة إلنهاء مهمة فريـق الخرباء البارزيـن، والتي لم يتـم تجديُدها يف 

جلسة سبتمرب لـ «مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة». 

التضغمغ: جرائط تتالش السثوان بالغمظ ق تصض سظ جرائط الظازغني والفاحغني

تتالش السثوان غطّعُح بإزاتئ «اإلخقح» طظ طأرب وافخري غتّثر 
طظ الشثر بسث الثثطئ لسظعات

 : طاابسات 
أوضح السيايسُّ اليمني املقيُم خارَج الوطن، 
عبداللـه سـالم الحكيمـي، أن حجـَم الجرائـم 
املروَّعة التـي ارتكبها تحالُُف العدوان األمريكي 

السـعودّي اإلماراتي يف اليمن، ال تِقلُّ عن جرائم 
النازيني والفاشيني. 

وأَشـاَر الحكيمي يف تغريدة له عىل صفحته 
الشـخصية بـ «تويرت»، أمـس األول الخميس، 
إىل أن املحرقـَة الحقيقيـة والجرائـم املروَّعـة 

ضد اليمنيـني يتم ارتكابُها أمـام أنظار العالم، 
الحـرب  ِملفـات  تفتـُح  عندمـا  أنـه  مؤّكــداً 
العدوانيـة السـعوديّة اإلماراتيـة عـىل اليمـن 
وحصـاره وتدمـريه، سيتكشـف العالـم هول 

الكارثة اإلنسانية املأساوية. 

 : طاابسات 
كشـفت مصـادُر إعالميـٌة مواليـة لحـزب 
«اإلصالح»، أمس الجمعة، عن مخطٍَّط سعودّي 
إماراتـي يهدُف إىل تمكنِي قـوات الخائن طارق 
عفاش مـن محافظة مـأرب الغنيـة بالثروات 
النفطيـة والغازية، وإنهـاء أي تواجد لجماعة 

اإلخوان فيها. 

يأتـي ذلـك يف وقـت أعلنـت الريـاض، أمس 
األول الخميـس، عـن تشـكيِل فصائـَل جديدٍة 
من امليليشـيا املسـلحة املرتِزقـة التابعة لها يف 
مأرب تحت ما يسمى «اليمن السعيد»، وهو ما 
قوبل برفض وعالمات اسـتفهاٍم من قبَل حزب 

«اإلصالح». 
وبيَّنـت املصـادُر التابعة لجماعـة اإلخوان، 
أن اإلعـالن السـعودّي الجديـد املقروَن بشـكر 

اإلمارات عىل دعم العمليات العسـكرية لقوات 
ما يسـمى ألويـة العمالقة، تشـريُ إىل أن خطٍة 
سـعوديّة إماراتية جديدة لتسليِم مأرب لقوات 
املرتِزق طارق عفاش كما تم تسـليُم السـاحل 
الغربـي له، مبينـة أن التشـكيَل الجديـَد الذي 
أعلنـت عنـه الريـاض تحـت مسـمى «اليمـن 
ملـا يسـمى الجيش  السـعيد» سـيكوُن بديـالً 

الوطني التابع لحزب «اإلصالح». 
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تثطغر وإسطاب 6 طثرسات وإخابئ أضبر طظ 40 بغظعط صادة ألعغئ وضاائإ

أصسى بــــَردٍّ  ــُثٌر  ـــ ـــ ُظ
تخسغث إطاراتغ بأحقء المرتِجصئ.. 

4 خعارغت بالغساغئ تثك تةمسات السثوان يف حئعة وطخرُع السحرات طظ املرتجصئ
 : خظساء 

أعلنـت القـواُت املسـلحة التصـديَّ لزحـف واسـع ملرتِزقة 
ودواعش اإلمارات باتّجاه مديريات حريب وعني دون إحراز أي 

تقدم. 
وقالت يف بيـان لها، يوم أمس: إنها تمّكنـت من تكبيد مرتِزقة 

اإلمـارات خسـائَر فادحة، َحيُث تـم تدمريُ وإعطـاب 6 مدرعات 
وإصابـة أكثـَر من 40 بينهم قـادُة ألوية وكتائب، مشـرية إىل أنه 
تم اسـتهداُف تجمعـات العدوان بـ4 صواريخ باليسـتية وطائرة 
مسـرّية، وكانـت اإلصابـة دقيقة أسـفرت عن مـرصع وإصابة 

العرشات. 
َوأََضــاَف البياُن أن طرياَن العدوان حاول إسـناَد مرتِزقته خالل 

زحفهـم الفاشـل باتّجاه مديريات حريب وعني بــ 24 غارًة، داعياً 
أبناء وأهايل مرتِزقة اإلمارات لسحب أبنائهم من الزج بهم يف معارَك 

ال تخُدُم سوى أمريكا وأذنابها يف املنطقة. 
وواصـل بياُن القوات املسـلحة: «عقدنا العـزَم متوكلني عىل الله 
بُِل املتاحة ومناطق القتال ستكون  للدفاع عن الشعب والبلد بكل السُّ

محرقة ملرتِزقة اإلمارات بإذن الله». 

 : ظعح جقس
األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  فتـح 
السـعودّي اإلماراتي ملرتِزقتـه نفقاً مظِلماً 
يف شـبوَة، لتكـوَن مرتعاً للخسـائر الهائلة 
عـىل املسـتويني البرشي واملـادي، يف جولة 
تصعيديـة نخوضهـا اإلمارات عىل أشـالء 
وجماجم املرتِزقة؛ بحثاً عن رقعة جغرافية 
ترد لها شـيئاً من االعتبار بعد توايل الهزائم 
يف مختلـف الجبهـات الرشقيـة والغربيـة، 
وكذلك تسـويقاً لألجنحـة املرتِزقة الدخيلة 
التي ترتب أبوظبي والرياض لوضعها محل 
اإلصـالح الذي خرج عن الخدمة بعد سـبع 
سـنوات من االرتـزاق واالرتهـان والتبعية 

العمياء لالحتالل وانتهاك السيادة. 
مـن  األخـرية  األيّـام  الثالثـة  وخـالل 
األسبوع املنرصم، تكبدت اإلمارات وأدواتها 
املرتِزقة خسـائر مهولـة يف األرواح والعتاد 
جـراء 4 عمليات خاطفة لقواتنا املسـلحة 
بـني  تنوعـت  الشـعبيّة  اللجـان  وأبطـال 
الدفاع والهجـوم واملباغتة ونصب الكمائن 
املتنوعة، لتنضم شبوة ومديرياتها املحّررة 
–التي يحـاول العدّو اخرتاقهـا– إىل قائمة 
امليادين التـي كانت بمثابة «برمودا اليمن» 
التي تلتهم عتاد الغـزاة وعدتهم وعتادهم، 
عىل غـرار جبهات السـاحل التـي وصفها 
قائد الثورة قبل ثالث سـنوات بأنها امليدان 
األنسـب للتنكيل بالغزاة وحصد مرتِزقتهم 

الوضيعة. 
 

خسائُر طععلئ
املتحدُث الرسمي للقوات املسلحة العميد 
يحيـى رسيـع، كان عـىل املوعـد مـع ُكـّل 
عملية تكبد العدّو وأدواته خسـائر كبرية يف 
األرواح والعتاد، ليؤّكـد للمحتفني بفقاعات 
االخرتاقات يف شـبوة، أن «فشـارهم» كان 
مبنياً عىل أشالء اآلالف من املرتِزقة وحطام 

املئات من اآلليات واملدرعات. 
ليـوم  األوىل  السـاعات  يف  أطـل  رسيـع 
األربعاء املـايض، ببيان مقتضب، معلناً عن 
حصاد العملية الخاطفـة األوىل التي طالت 
قـوى الغـزو وأدواتهـا املرتِزقة يف شـبوة، 
مؤّكـداً بأن قوات الجيش واللجان الشعبيّة 
تمّكنت بفضل الله من إلحاق خسائر كبرية 
ا يف صفوف مرتِزقة ودواعش اإلمارات  ِجـدٍّ
يف محافظـة شـبوة خالل األيّـام املنرصمة 
من ذات األسـبوع، موضًحـا أن عدد القتىل 
بلـغ أكثر من 515 قتيـالً بينهم قادة، فيما 
تجاوز عدد الجرحى 850 جريحاً وأكثر من 
200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية. 

ونـّوه العميـد رسيـع إىل أن الخسـائر 

املاديـة بلغت أكثـر من 102 آليـة ومدرعة 
باإلضافـة إىل تدمري عدد من املدافع الكبرية 

واملتطورة. 
الَكـمُّ الهائـُل مـن الخسـائر املذكـورة 
يف بيـان رسيـع، لم تكـن حصيلـة العملية 
الخاطفـة األوىل فحسـب، بل كانـت أرقاماً 
االسـتخبارية  املصـادر  رصدتهـا  دقيقـة 
التابعـة للجيش واللجان الشـعبيّة، يف حني 
أن الخسـائر األُخرى تجاوزت تلـك األعداد 
بكثري، َحيُث أّكـد رسيع أن مرتِزقة اإلمارات 
ودواعشـها تلقـوا العديـد مـن الرضبـات 
الصاروخيـة التـي اسـتهدفت تجمعاتهـم 
وخلفت أعداداً كبرية مـن القتىل والجرحى 
يف صفوفهـم، منوًِّهـا إىل أنـه سـيتم نـرش 
تفاصيل الخسـائر يف تلك العمليات إىل حني 
استيفاء املصادر االسـتخبارية للمعلومات 
املتبقيـة بكل دقة، يف مشـهد آخـر يوضح 
مـدى اخـرتاق الجيـش واللجان الشـعبيّة 

االستخباري لصفوف العدوان وداوته. 
 

زتعشاٌت طضّبـفئ ظتع العقك
ولفت العميد رسيع فجر األربعاء، إىل أن 
أبطال الجيش واللجان الشعبيّة ُمستمّرون 

يف تسـطري املالحـم البطوليـة والجهاديـة 
حتى تدرك اإلمـارات أن جولتها التصعيدية 
سـتكون وباالً عليهـا، لتأتـي ترجمة بيان 
رسيـع بعد أقل مـن 20 سـاعة، عىل أرض 
الواقـع بعمليـة مباغتـة ثانيـة ضاعفـت 
خسـائر املرتِزقـة البرشية واملاديـة، ففي 
مسـاء األربعاء، أطل ببيان ثاٍن أّكـد فيه أن 
قواتنـا –بفضل اللـه– تمّكنت من التصدي 
لزحـف كبـري ملرتِزقـة ودواعـش اإلمارات 
باتّجـاه مديريـات عـني بشـبوة وحريـب 
بمأرب اسـتمر لعدة ساعات دون إحراز أي 

تقـدم رغـم الغطـاء الجـوي املكثّــف. 
ونـّوه العميـد رسيـع إىل أنه تـم تكبيد 
مرتِزقـة ودواعش اإلمارات خسـائر كبرية 
منهـم  سـقط  َحيـُث  والعتـاد،  األرواح  يف 
العـرشات بني قتيـل ومصـاب، وذلك جراء 
التصـدي املباغـت للزحـف عـرب الكمائـن 
الثابتـة و»املتَحّركـة» املتمثلـة يف اإلغارات 
اإلماراتـي  الزحـف  ملراحـل  االسـتباقية 
الداعيش الذي استمر طويالً وبعدة دفعات، 
فيمـا واصلت املنظومـُة القتاليـة للجيش 
واللجان الشـعبيّة عملياتها عـرب أجنحِتها 
الصاروخية والجوية لتكبَِّد األعداء خسـائَر 

إضافيًة باسـتهداف تجمعاتهم بصاروخني 
بالسـتيني حّققت إصابـات دقيقة وخلفت 

أعداداً كبرية من القتىل والجرحى. 
وقـد أّكـد العميد رسيع أنه تم مشـاهدُة 
سـيارات اإلسـعاف وهي تهرع لنقلهم بعد 
االسـتهداف، الـذي خلف حـاالت كبرية من 
الهلـع والخوف والتذمر يف صفوف املرتِزقة، 
وفتح باب االتّهامـات الخيانية بني فصائل 
املرتِزقـة املتناحرين التابعـني للرياض وأبو 
ظبي، الذين يخوضون معركة لحجز مكاناً 
لالرتزاق والعمالة أحدهم عىل حساب اآلخر. 

 

ضربــٌئ جعغئ خاذفئ تظســش 
خفعف الجواتش

ومـع اسـتمرار الزخـم القتـايل للجيش 
الهجوميـة  بجوانبـه  الشـعبيّة  واللجـان 
والدفاعيـة املباغتـة، انضـم سـالُح الجـو 
املسـريَّ إىل جانب القوة الصاروخية ملساندة 
للجيش  واالسـتخبارية  الدفاعية  الصفوف 
الثالثـة،  العمليـة  يف  الشـعبيّة  واللجـان 
برضبات نوعية ضاعفت مـن أعداد القتىل 
والجرحـى يف صفـوف العـدّو وأدواتـه من 
الدواعـش والتكفرييـني واملأجورين، َحيُث 

نفـذا عمليـة مشـرتكة ظهـر أمـس األول 
نسـفت  اسـتباقية  رضبـة  يف  الخميـس، 
صفـوف العدّو التي كانت تتأهب للزحف يف 

عني شبوة. 
وقـد خـرج املتحـدث الرسـمي للقوات 
املسـلحة العميد يحيى رسيع، ببيان أوضح 
فيـه «أن القـوة الصاروخية وسـالح الجو 
املسـريَّ تمّكنا مـن تنفيذ عمليـة هجومية 
ظهر الخميس عىل تجمعات كبرية لدواعش 
ومرتِزقة اإلمارات يف شـبوَة أثناء تجمعهم؛ 
بَهدِف محاولة الزحف باتّجاه مواقع قواتنا 

يف مديرية عني وكانت اإلصابة دقيقًة». 
وأّكــد العميد رسيع أن العملية سـقط 
عىل إثرها أعداٌد كبرية من القتىل والجرحى 
املرتِزقـة وأثارت حالَة رعب وإرباك كبريَين 

يف صفوفهم. 
يف حـني لم تملك دول العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي شـيئاً لتفعلـه جراء 
الرضبـات املتوالية املوجعة سـوى تكثيف 
مـدى  تؤّكــد  التـي  الهسـتريية  الغـارات 
أوجاعهـا، َحيُث شـن عىل أعقـاب العملية 
املشرتكة لسـالح الجو والقوة الصاروخية 
أكثـر مـن 43 غـارة جويـة حتـى اللحظة 
التي خرج فيها العميد رسيع ببيانه بشـأن 
العمليـة الثالثة واألخـرية يف اليوم الختامي 

ألسبوع التصعيد اإلماراتي الفاشل. 
 

اجاظااٌج.. زجاج اإلطارات لغج بئسغث
ومـع البيانـات الثالثة ملتحـدث الجيش 
واللجـان الشـعبيّة، عمد العميـد رسيع إىل 
تكـرار رسـالته األبرز التـي أّكــد فيها أن 
«القوات املسلحة تؤّكـد جهوزيتها الكاملة 
للدفاع عن البلد والشعب ومواجهة التصعيد 
الكبـري للعدو اإلماراتي حتى يتحّقق النرص 

املبني لشعبنا». 
وجـدد العميـد رسيـع التأكيد عـىل «أن 
عواقـب هـذا التصعيـد اإلماراتي سـتكون 
كبـرية وعليهـم تحمل نتائـج تصعيدهم»، 
يف رسـالة قويـة تنذر بعمليـات خاطفة يف 
العمـق اإلماراتـي الذي يعترب سـهَل املنال، 
حسـب ما أّكــده رسيع يف مرات سـابقة، 

وحّد وصف العديد من املراقبني والخرباء. 
ومع نتائج الخسائر املذكورة التي كانت 
ام مـن التصعيد اإلماراتي  حصاد ثالثـة أَيـَّ
يؤّكــد  املرتِزقـة،  وأشـالء  بدمـاء  املعمـد 
مراقبـون أن اسـتمراَر التصعيـد اإلماراتي 
سـينعكس بشـكل كبري عىل أبو ظبي، عىل 
هيئة خسـائَر مادية وبرشيـة واقتصادية 
يتكبدها العدوُّ اإلماراتـي يف الداخل اليمني 
املحتـّل، وعمقـه الجغرايف امليلء بمنشـآت 
النفط املفتوحة أمام أيـادي اليمن الطوىل، 

وأبراج الزجاج الهشة «سهلة املنال». 

أضبــر طــظ 700 صاغض و1000 جرغح بغظعط صادٌة وطؤات المفصعدغظ وتثطغر وإسطاب أضبر طظ 100 آلغئ سســضرغئ
جــقح الةع والصعة الخاروخغئ تداسش الثســائر بسمطغات اجــائاصغئ خاذفئ ظســفئ خفعف الجتعشات الفاحــطئ

الصعات المســطتئ جاعــجة ضطغًّا لتماغئ الئطث والحــسإ وطعاجعــئ الاخسغث الضئغر لطســثو اإلطاراتغ 
سعاصــإ الاخسغــث اإلطاراتــغ جــاضعن ضئغــرة وسطغعــط تتمــض الظاائــب 

السمغث جرغع:
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 : طاابسات 
أعلنـت قبائـُل مديريـة العبديـة بمحافظة 
مأرب، أمس، النفـريَ العام ملواجهة قوى الغزو 
واالحتـالل، مؤّكـدة وقوَفهـا إىل جانب الجيش 
واللجان الشـعبيّة يف الذود عـن حياض الوطن 
وتطهـري األرايض اليمنيـة مـن دنـس الغـزاة 

واملحتّلني. 
ـع الذي  جـاء ذلك خالل اللقـاء القبَيل املوسَّ
عقدته، أمس األول، يف مديرية العبدية بحضور 

محافظ املحافظة عيل محمد طعيمان. 
وأشـاد محافـظ محافظـة مـأرب يف كلمة 
ألقاهـا خـالل اللقاء، بنخـوة وشـجاعة أبناء 

العبديـة  أبنـاء  مقدمتهـم  ويف  مـأرب  قبائـل 
ووقوفهـم إىل صـف الوطـن يف مواجهـة قوى 
العدوان األمريكي السـعودّي ومرتِزقته، ُمشرياً 
إىل أن قبائـَل مأرب اليوم يف مقدمة الصفوف إىل 
جانب أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة لتحرير 

املحافظة من دنس الغزاة واملحتّلني. 
وأّكــد أن مخّططـات وتحشـيدات العدوان 
مصريُهـا الهزيمُة والفشـُل وسـتتحّطم أمام 

وعي أبناء املحافظة وصمودهم. 
مـن جانبـه، أّكــد الشـيخ أحمـد الثابتـي 
والشـيخ عبدالله نكري، أن أبناَء العبدية وّحدوا 
صفوَفهم وتناسوا الخالفاِت بينهم وسيكونون 
واللجـان  الجيـش  مـع  الصفـوف  مقدمـة  يف 

الشـعبيّة ملواجهة العـدوان، مؤّكـدين أن أبناء 
العبدية لن يسـمحوا أن تكون مديريتهم ميدان 

رصاع مرة أُخرى. 
ودعوا املتورطني يف الخيانة من أبناء العبدية 
العودة إىل منازلهم واغتنام فرصة العفو العام. 
واستنكرت القبائُل يف بيان صادر عن اللقاء 
تصعيد طريان العدوان األمريكي السعودّي بشن 
الغارات وتحشيد املرتِزقة واملجاميع التكفريية 
إىل املحافظـة لنرش الفوىض واسـتباحة األرض 
واملمتلـكات، معلنة النفري العـام والتوّجـه إىل 
الجبهات ملواجهة الغـزاة واملرتِزقة كتفاً بكتف 
مـع الجيش واللجان الشـعبيّة وكافـة القبائل 

اليمنية األصيلة. 

 : طاابسات 
عقـدت اللجنُة املرَكزيـة للحملة الوطنية 
إلعـادة املتورطـني يف الخيانة، أمـس األول، 
عاً مع لجان الحملة بمديريات  اجتماعاً موسَّ
بنـي مطـر والحيمتني الداخليـة والخارجية 

بمحافظة صنعاء. 
ويف اللقاء الذي ناقش اآللياِت واإلجراءاِت 
املسـاندَة لتحقيق نجاح عـودة املتورطني يف 
الخيانـة إىل حضن الوطـن والصف الوطني، 
أّكـد عضو اللجنة الرئاسـية قاسم الحوثي، 
عـىل أهميّة اسـتمرار الحملـة يف حقن الدم 
اليمني وإفشـال مخّططات ومؤامرات قوى 
العـدوان األمريكـي السـعودّي الهادفـة إىل 

تفكيك اليمن وتمزيق نسيجه االجتماعي. 
املطلـوِب  واملهـام  لألعمـال  وتطـرق 
تنفيذُها إلفشـال ما تبقى للعـدو من أوراق 
ومخّططات وبما يسـهم يف تجسـيد الخطى 

نحو النرص املبني للشعب اليمني. 
ولفت الحوثي إىل برنامِج ومساراِت عمل 

املرحلة الثالثة للجان التنسيق مع املتورطني 
يف الخيانة، ودور ومسئوليات أجهزة السلطة 
املحليـة واملكونات املجتمعية يف إنجاح املهام 
املتعلقـة بهذا امللـف وفقاً للربنامـج الزمني 

املحّدد. 
أهميّـة  املحافظـة،  وكالء  أّكــد  فيمـا 
إنجـاح مهـام اللجـان املركزيـة والفرعية، 
لتوجيهات القيـادة الثورية واملجلس  تنفيذاً 
السـيايس األعـىل، لضمان تحقيـق األهداف 
املرجـوة يف عودة من تبقـى من املتورطني يف 

الخيانة إىل قراهم وأهاليهم. 
وحثـوا عـىل تضافـر الجهـود للتواُصـل 
مـع املتورطـني يف الخيانـة بالتنسـيق مـع 
أهاليهـم، واملكونـات املجتمعيـة واملشـايخ 
والوجهاء عىل مستوى قرى وعزل املديريات 
واالستفادة من قرار العفو العام، بالعودة إىل 

جادة الصواب. 
بدوره، اسـتعرض مديُر مكتـب محافظ 
صنعاء، صدام الفصيح، املهامَّ واملسؤوليات 
امللقـاة عىل عاتق الجميع يف مسـاندة جهود 
ة يف ظل األوضـاع الراهنة التي  الدولـة َخاصَّ

يمـر بهـا الوطـن جـراء اسـتمرار العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي.

ويف سـياق متصل، ناقش لقاء بمحافظة 
والشـخصيات  املشـايخ  ضـم  البيضـاء، 
االجتماعيـة والرتبويـني يف مديريـة الزاهر، 
جهود التنسـيق إلعادة املتورطني يف الخيانة 

إىل الصف الوطني. 
ويف اللقاء، أّكـد وكيـال املحافظة عبدالله 
الجمايل ووزارة اإلدارة املحلية املساعد، أحمد 
الشوتري، أهميّة دور املشايخ والشخصيات 
االجتماعيـة والرتبويـني مـن أبنـاء املديرية 
وإفشـال  ومرتِزقتـه  العـدوان  مواجهـة  يف 

مخّططاته التآمرية. 
وأشـادا بمواقـف أبنـاء الزاهـر يف رفـد 
الجبهات ومساندة الجيش واللجان الشعبيّة 
لتطهـري املديريـة مـن املرتِزقـة والعنـارص 
التكفرييـة، مؤّكـداً اهتمـام القيادة الثورية 
واملجلـس السـيايس األعـىل بتسـهيل عودة 
املتورطني يف الخيانـة إىل مناطقهم وتفويت 
اللحمـة  تمزيـق  العـدوان،  عـىل  الفرصـة 

الوطنية. 
مـن جانبـه، اسـتعرض رئيـس اللجنـة 
إبراهيـم  الزاهـر،  بمديريـة  الفرعيـة 
الحميقانـي، الجهـوَد التـي يبذُلُهـا املجلُس 
املحـيل وأعضاء اللجنة الفرعية يف التنسـيق 
إلعادة املتورطني يف الخيانة من أبناء املديرية 

إىل جادة الصواب. 
الجميـع  اضطـالع  رضورة  إىل  ولفـت 
باملسـؤولية يف إنجاح الحملة الوطنية إلعادة 
املتورطـني يف الخيانـة باالسـتفادة من قرار 
العفو العام، مجـّدًدا الدعوة ملن ما يزالون يف 
صـف العدوان إدراك حجم املؤامرات والعودة 

إىل مناطقهم. 

صئائض السئثغئ تسطظ الظفري السام ملعاجعئ الشجو واقتاقل وتثسع طظ تئصى طظ املثثوسني لرتك الثغاظئ

التمطئ العذظغئ إلسادة املاعرذني يف الثغاظئ تظاصح آلغات وإجراءات سعدة املشرر بعط إىل تدظ العذظ

اإلرحاد تتغغ ذضرى طغقد جغثة ظساء الساملني يف طثغرغاغ الاترغر والسئسني

تصرغر ذئغإ حرسغ غبئئ تعرط صعات افطظ السسعدّغئ 
يف تسثغإ وصاض رجض أسمال غمظغ

 : خظساء 
نّظم مكتُب اإلرشـاد بمديريـة التحرير 
بأمانة العاصمة، فعاليًة ثقافيًة بمناسـبة 
الذكـرى السـنوية مليـالد فاطمـة الزهراء 

عليها السالم. 
ويف الفعالية التي حملت شـعار «صالح 
األرسة صـالح للمجتمـع»، أشـار رئيـس 
املكتب الفنـي بوزارة الرتبية والتعليم، زياد 
الرفيق، إىل املكانة العظيمة للسيدة فاطمة 
الزهراء سيدة نسـاء العاملني عند الله تعاىل 
وعند رسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. 

واسـتعرض زيـاد يف كلمتـه جوانَب من 

سـرية الزهـراء -عليهـا السـالم- ونهجها 
وقيمهـا ومبادئها اإليمانية، مؤّكـداً أهميّة 
ظـل  يف  املسـلمة  للمـرأة  ُقـدوة  اتِّخاذهـا 
محـاوالت العـدّو اسـتهدافه للمجتمعـات 

واملرأة وُهــِويَّتها اإليمانية. 
ولفـت الرفيـق إىل أهميّـة غـرس القيم 
الفاضلـة واألخـالق الكريمـة لـدى حرائر 
املسـلمني من األجيال الناشـئة وتثقيفهن 
الحصـن  تمثـل  التـي  القرآنيـة  بالثقافـة 

الحصني تجاه مؤامرات ُكـّل األعداء. 
إىل ذلـك، أحيـا مكتب اإلرشـاد بمديرية 
السـبعني ذكـرى ميـالد فاطمـة الزهـراء 
-عليها السـالم- بفعاليـة مماثلة حرضها 

وعـدد  الوشـيل،  محمـد  املديريـة  مديـر 
والشـخصيات  والعقـال  املرشـدين  مـن 

االجتماعية. 
ويف الفعاليـة، اسـتعرض مديـُر مكتب 
اإلرشـاد باألمانـة، الدكتـور قيـس الطل، 
مقتطفات من حياة الزهراء عليها السالم. 
وأَشـاَر إىل أهميّـة إحيـاء ذكـرى ميالد 
الزهـراء يف تعزيز وترسـيخ قيمها ونهجها 
ومواقفهـا اإليمانيـة يف نفـوس الفتيـات، 

ُخُصوصاً يف ظل الحرب الناعمة. 
 وأّكــد أن الزهـراء هـي النمـوذج الذي 
تتـرشف النسـاء أن تقتـدَي بها؛ ِمـن أجِل 

ضمان صالح األرسة واستقامة املجتمع.

 : طاابسات 
اليمنـي  األعمـال  َرُجـِل  أُرسُة  أعلنـت 
عبدالصمـد املحمـدي، الـذي قتلتـه قواُت 
األمن السعوديّة يف منطقة جيزان منتصَف 
سبتمرب املايض، أن تقريَر الطبيب الرشعي 
أثبت تعـرَُّض املحمـدي للتعذيـب الوحيش 

داخل السجون السعوديّة. 
«أسوشـيتد  وكالـة  مراسـِل  وبحسـب 
بـرس» أحمـد الحاج، فـإن رجـل األعمال 
اليمنـي عبدالصمـد إسـماعيل املحمـدي، 

(45 عامـاً)، ُقتـل عقـب اعتقاِلـه من قبل 
مصـاَدرُة  وتمـت  السـعوديّة،  السـلطات 
جميع أمواله، موضًحـا أن املغِرتَب املقتوَل 
عىل أيدي قوات األمـن كان يعمُل يف جيزان 
السـعوديّة منـذ عرشيـن عاماً، هـو رجُل 
أعمـال ولديـه سلسـلُة مطاعـم يف جيزان 

وأعمال أُخرى تجارية. 
السـعوديّة  السـلطاُت  داهمـت  وقـد 
منزلـه، واقتحموه بالقـوة ورّوعوا أرسته، 
وقاموا بمصـاَدرة جميع أموالـه ومحالته 
ومطاعمه وتجارتـه ومنازله، وحتى ذهب 

زوجته، وكل ما يملك يف اململكة. 
وتحدثـت املصـادر عـن خالفـات رجل 
األعمـال اليمنـي املحمـدي مع سـعودينّي 
نافذيـن، قاموا عـىل إثر ذلك بالوشـاية به 
وإبـالغ السـلطات األمنية السـعوديّة بأنه 
يتعـاَوُن مـع حركـة أنصـار اللـه؛ بَهدِف 
التخلُّـص منـه، وحتى اللحظـة لم تفصح 
السـلطات يف اململكـة عـن سـبب الوفـاة 
أَو تعلـق عـىل الجريمة، مـا يؤّكــد تورَُّط 
األجهـزة األمنية يف تعذيبـه وقتله بطريقة 

وحشية ال إنسانية. 

وجاذئ صَئطغئ تظعغ صدغئ بأر بني 
أجرتني طظ إب وتسج

 : طاابسات 
نجحت وسـاطٌة َقبَليٌة، أمـس األول، يف 
إنهاء قضية ثأر بني آل املوشـكي من أبناء 
مديريـة يريم بمحافظة إب، وآل ناجي من 

أبناء مديرية التعزية بمحافظة تعز. 
لـح القبَـيل الـذي حرضته  وخـالل الصُّ
قيادة السلطة املحلية والقضائية ومشايخ 
وأعيـان مديريتـي يريـم والتعزيـة، أعلن 
أوليـاُء دم املجنـي عليـه سـامي صالـح 
املوشـكي، العفَو عن الجاني عبده عبدالله 
قائـد ناجـي، لوجـه اللـه تعـاىل وترشيفاً 
للحارضيـن، وتلبيـة لتوجيهـات القيـادة 

الثورية والسياسية يف إصالح ذات البنَي. 
وأّكـدوا أن عفَوهم عن الجاني وتنازلهم 
االسـتجابة  إطـار  يف  يأتـي  حقهـم  عـن 
والسياسـية  الثورية  القيـادة  لتوجيهـات 
بإصـالح ذات البني وتوحيـد الصف اليمني 

وجمـع الكلمـة يف مواجهة قـوى العدوان 
األمريكي السـعودّي الذي يستهدف اليمن 

أرضاً وإنساناً. 
وأشاد وكيل محافظة تعز الشيخ حميد 
عيل عبده، بكرم الله آل املوشـكي وعفوهم 
عن الجاني، وحرصهم عـىل توحيد الصف 
اليمني وجمع الكلمـة يف مواجهة العدوان 
األمريكي السـعودّي والتصـدي ملخّططاته 
الهادفـة إىل تمزيق اليمن وتفريق نسـيجه 

املجتمعي. 
مـن جانبـه، ثّمـن العميـد عبدالحكيم 
الحنـرسي مـن وجهـاء مديريـة التعزية، 
عفـو أوليـاء دم املجنـي عليـه، وتنازلهم 
عـن حقهم، معتـربًا ذلك دليـالً عىل كرامة 
وعظمة أبناء محافظة إب، وحرصهم عىل 
إصالح ذات البني، وتوحيد الصفوف وجمع 
الكلمـة، ملواجهـة العـدّو الحقيقـي الذي 

يستهدف كافة اليمنيني. 
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 : خاص 
تمـادى طـرياُن العـدوان األمريكي السـعودّي يف غيه 
وعدوانه، ليسـتهدَف محيـَط مستشـفى 48 النموذجي 
بصنعاَء، متسـبباً بحالة من الذعر والخوف لدى سـكان 

املنطقة، والكادر الصحي والعاملني باملستشفى. 
وأسـفر القصـف عـن إصابـة 4 مواطنـني، بينهم 2 

حالتهما خطرية. 
وأدانت قيـادُة مستشـفى 48 النموذجـي بمحافظة 
صنعـاء هذه الغـارات، مؤّكــدة يف بيان لهـا أن الغارات 
اسـتهدفت بشـكل مبارش مبنى املستشـفى، والطواقم 
الطبيـة واإلسـعافية أثنـاء قيامها بواجبها يف اسـتقبال 
ومعالجـة املرىض، ونتج عنه إصابـة أربعة من املوظفني 

بجروح بالغة. 
واعترب البياُن اسـتهداَف املستشـفى، جريمًة مكتملة 
األركان وخرقاً وتحدياً صارخاً لألعراف والقوانني الدولية 
واإلنسـانية التـي تجـّرم اسـتهداف املنشـآت الصحيـة 
واألعيـان املدنيـة، محملـة كافـة الهيئـات واملنظمـات 
الدوليـة التي تّدعـي حمايـة األعيان املدنيـة واملواطنني 
املسـئولية الكاملـة جراء صمتها عىل مثـل هذه الجرائم 
وعـدم اضطالعها بواجبها تجاه العـدوان اإلجرامي الذي 

لم يستثن أحداً منذ ما يقارب سبع سنوات. 
وأّكـدت قيادة وكوادر مستشفى 48، أن قصف تحالف 
العـدوان، لـن يثنيهم عن مواصلة واجبهـم تجاه املرىض 

وتقديم الرعايـة الصحية لهم، مهمـا بلغت التضحيات، 
مطالبـني أحراَر العالـم بالوقوف مع مظلومية الشـعب 

اليمني وفضح جرائم العدوان السافر. 
من جانبه، استنكر القطاُع الصحي بأمانة العاصمة، 
قصـف طـريان تحالـف العـدوان مبنـى مستشـفى ٤٨ 
النموذجي واسـتهداف الطواقم الطبية واإلسعافية أثناَء 

أداء واجبهم اإلنساني والصحي. 
 ونّدد مكتـُب الصحة بالعاصمة يف بيـان له بالصمِت 
الـدويل واألممـي املريـب إزاء جرائـم العـدوان األمريكي 
السعودّي بحق الشعب اليمني، واستمراره يف االستهداف 
املبـارش واملمنهـج للمنشـآت العامـة والبنيـة التحتية، 
داعيـاً املنظمـات الدولية واإلنسـانية واملعنيـة بالصحة 
إىل إدانة تلـك الجرائم ورسعة التدخل إليقاف اسـتهداف 
طريان التحالف األحياء السـكنية واملستشفيات واملرافق 

الصحية وترويع األطفال والنساء واملرىض. 
بدورهـا، أدانـت قيـادُة محافظـة صنعاء والسـلطة 
املحليـة، جريمـَة اسـتهداف طـريان العـدوان األمريكي 
السـعودّي، ملستشـفى 48 النموذجـي، كما اسـتنكرت 
يف بيـان لهـا اسـتمراَر الصمت الـدويل تجاه اسـتهداف 
تحالف العدوان للمنشآت الطبية واملستشفيات واملرافق 
الصحية وتدمري مقدرات الشـعب اليمني يف انتهاك سافر 

للمواثيق والقوانني الدولية واإلنسانية. 
واعتـرب البيـاُن االسـتهداَف املتكـّرَر ملستشـفى 48 
النموذجـي، جريمـَة حرب ضد اإلنسـانية، مؤّكــداً أنه 

سيتم مالحقة مرتكبي هذه الجرائم. 
املتحـدة  األمـَم  صنعـاَء  محافظـة  قيـادُة  وحملـت 
واملنظمـات الدوليـة والحقوقيـة املسـئولية تجـاه هذه 

الجرائم. 
وطالب البياُن املجتمع الدويل بالتدخل إليقاف العدوان 
ورفـع الحصـار، داعيـاً أبناء الشـعب اليمنـي إىل تعزيز 

االصطفـاف والتالحم وامليض يف خيـار الدفاع عن الوطن 
حتى تحقيق النرص. 

وعـىل صعيـد متصـل، أدان مجلس الشـورى، قصف 
ملستشـفى 48  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  طـريان 
النموذجي بالعاصمة صنعاء، والذي أَدَّى إىل إصابة أربعة 

من املوظفني بجروح بالغة. 
واسـتهجن بياُن املجلس بشدة املمارسـاِت العدوانيَة 
التـي ينتهُجهـا تحالـف العـدوان واسـتهداَفه املمنهـَج 
للمستشفيات والطواقم الطبية واألعيان املدنية واألحياء 
السـكنية يف مختلـف محافظـات الجمهوريـة، معتـربًا 
اسـتهداَف املستشـفى جريمًة مكتملة األركان ترقى إىل 
جرائم الحـرب وخرقاً وتحدياً صارخاً لألعراف والقوانني 
الدوليـة واإلنسـانية التي تجـّرم اسـتهداف العاملني يف 
املجـال الطبـي واملستشـفيات واملرافق الطبيـة املحمية 

بموجب القانون اإلنساني الدويل. 
وحّمـل البياُن الهيئاِت واملنظمـات الدولية التي تّدعي 
حمايـَة األعيـان املدنيـة واملواطنني، املسـؤولية الكاملة 
جـراء تغاضيها عن مثل هذه الجرائـم وعدم اضطالعها 
بواجبهـا تجـاه ممارسـات العـدوان اإلجراميـة والـال 
أخالقيـة.  وطالـب املجلُس األمَم املتحـدة ومجلَس األمن 
واملنظمـات الحقوقية واإلنسـانية إىل العمـل عىل إيقاف 
العـدوان والوقـوف بجديـة إزاء الجرائـم التـي يقرتفها 
تحالف العدوان بحق اليمن أرضاً وإنسـاناً منذ ما يقارب 

سبع سنوات. 

 : رغاض الجواتغ 
األسـبوَع  البيضـاء،  محافظـُة  شـهدت 
املـايض، حدثـاً اسـتثنائيٍّا يف قضايـا َحــّل 
النزاعات والثأرات بـني القبائل، لتتجىلَّ معه 

أسمى معاني الشهامة والكرامة واإليمان. 
وتعـوُد الحكاية إىل قصـة قتل حدثت عن 
طريـق الخطـأ، بـني مجاهَدين مـن أبطال 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة، وهما الشـهيد 
املالزم أول عبدالقادر صالح سالم الرصاص 
الرصـاص  آل  قبيلـة  مـن  حاشـد)  (أبـو 
بمحافظـة البيضاء مديرية مسـورة، والذي 
ُقتـل عـن طريـق الخطـأ مـن قبـل زميلـه 
العقيـد عبـده أحمـد محمد املحمـودي (أبو 
معارك) من محافظة الضالع، لتكشـف هذه 
الحادثـة معـدن الرجال الصادقـني املؤمنني 
رجال املسـرية القرآنيـة، فخالل فرتة وجيزة 
فقـط وخاللها تم تشـييع جثمان الشـهيد 
عبدالقادر الرصـاص، ويومها أقبل عدٌد من 
وجهـاء املحافظة واملجاهدين َوعىل رأسـهم 
وكيـل محافظـة شـبوة الشـيخ الرصـاص 
حسـني محمد البكري إىل سـاحة التشـييع 
حاملني معهم بنادَق التحكيم، ومصطحبني 

الجاني عقيد عبده املحمودي. 
 وعـىل رضيـح الشـهيد أقبـل املذكورون 
متوسـمني العفـَو عـن املجاهـد املحمودي، 

وتسـليم الديـة املقرَّة مـن الله تعـاىل للقتل 
وسـندهم،  ربهـم  عـىل  فتوكلـوا  الخطـأ، 
وخاطبوا أولياَء الـدم بقولهم: «هذا املجاهد 
الذي تسبب يف قتل ولِدكم املجاهد عبدالقادر 
الرصـاص بالخطأ، وقد كانوا إخوة يف خندق 
الجهاد يف سبيل الله، فأحرضناه اليوم إىل بني 
أيديكم ونحن ممتثلون لحكمكم، فالشـهيد 

ولدكم ورفيقه الجاني ولدكم أيضاً». 
َردُّ أولياء الدم كان أبلَغ من أي كالم وأصدق 

مـن أي موقـف، وهو صـادٌر عن أشـخاص 
تشـبعوا بقيم اإليمان الصادق، وقيم املسرية 
القرآنية التي آخت بني اليمنيني واملجاهدين، 
فكان مـن أولياء الـدم بدون اسـتثناء إال أن 
أعلنـوا للجميع العفَو َواملسـامحة عن رفيق 
الشـهيد العقيد عبده أحمد محمد املحمودي 

لوجه الله تعاىل دون أي طلب. 
 ليـس هـذا فحسـب، بـل أعلنـوا «بديَة» 
الخطـأ مكُرمـًة منهم لكسـوة قاتـل ابنهم 

عن طيب خاطـر، وأقدموا عـىل تقبيل رأس 
املجاهـد املحمـودي؛ كونه رفيقـاً لفقيدهم 
ومجاهـداً يف سـبيل اللـه يف جبهـات العـزة 
وتسـامحاً  والكرامة، فكانوا هم أكثر إيماناً 
وشـموخاً أمام ُكـّل من حرضوا هذا املوقف 
الـذي سـيخّلد يف ذاكـرة ُكــّل أبنـاء اليمـن 
الرشفـاء، وأيضـاً؛ ألَنَّهم كراٌم، فقـد طالبوا 
بعد عفوهم، الجهـات املعنية بإطالق رساح 
الجانـي، ليتمّكَن مـن أداء واجبه يف جبهات 

العزة َوالكرامة، والذود عن األرض والعرض؛ 
ألَنَّ القضية أكرب والعدوان يستهدف الجميع 
بدون اسـتثناء، وأثبتوا بالفعل بأن املسـرية 
القرآنية ربّت رجاالً صادقني مؤمنني صدقوا 
مـا عاهدوا الله عليه، فمنهم من قىض نحبَه 
ومنهم من ينتظر ومـا بدلوا تبديالً، وبهؤالء 
والقيـم  العظيمـة،  األمـم  تنتـرص  الرجـال 
النبيلـة، ولن يطفئوا نـوَر الله يف اليمن حتى 

يتمَّ اللُه نوَره. 

 : الئغداء 
دعـت قبائـُل الزاهـر بحافظـة البيضـاء إىل رضورة 
التفاعل مع الحملة الوطنية إلعادة املتورطني يف الخيانة 
إىل جـادة الصواب، جاء ذلك خالل لقـاء ُعقد، يوم أمس، 

بني مشايخ وأعيان وقبائل املديرية. 
وتم خالل اللقـاء التوقيُع عىل وثيقـة الَرشف القبَلية 

لتعزيـز تماسـك الجبهـة الداخلية وإفشـال مخّططات 
العدوان التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً. 

 ويف اللقـاء، أّكــد وكيـال املحافظة عبداللـه الجمايل 
ووزارة اإلدارة املحليـة املسـاعد أحمد الشـوتري، أهميَّة 
دور املشـايخ والشـخصيات االجتماعيـة والرتبويني من 
أبنـاء املديريـة يف مواجهة العـدوان ومرتِزقته وإفشـال 

مخّططاته التآمرية. 
وأشادا بمواقِف أبناء الزاهر يف رفد الجبهات ومساندة 

الجيش واللجان الشـعبيّة لتطهري املديريـة من املرتِزقة 
والعنارص التكفريية. 

كمـا أّكــد الجمايل والشـوتري عـىل اهتمـام القيادة 
عـودة  بتسـهيل  األعـىل  السـيايس  واملجلـس  الثوريـة 
املتورطـني يف الخيانة إىل مناطقهم وتفويت الفرصة عىل 

العدوان، تمزيق اللحمة الوطنية. 
مـن جانبـه، اسـتعرض رئيـُس اللجنـة الفرعيـة 
بمديريـة الزاهـر، إبراهيـم الحميقاني، الجهـوَد التي 

يبذلهـا املجلـُس املحـيل وأعضـاء اللجنـة الفرعية يف 
التنسـيق إلعادة املتورطني يف الخيانة من أبناء املديرية 

إىل جادة الصواب. 
الجميـع  اضطـالع  رضورِة  إىل  الحميقانـي  ولفـت 
باملسؤولية يف إنجاح الحملة الوطنية إلعادة املتورطني يف 
الخيانة باالستفادة من قرار العفو العام.. مجّدًدا الدعوَة 
ملـن ما يزالـون يف َصفِّ العـدوان إلدراك حجـم املؤامرات 

والعودة إىل مناطقهم. 

أخبار

اجاظضار واجع لصخش طساحفى 48 بخظساء

شغ طعصش تةطئ شغه الحعاطئ واإلغمان الخادق 

تط خقل الطصاء الاعصغع سطى وبغصئ الحرف الصَئطغئ لاسجغج تماجك الةئعئ الثاخطغئ

صئغطئ آل الرخاص بالئغداء تسفع سظ صاتض ابظعا وترد الثغَئ لضسعة أتث املةاعثغظ

لصاء يف طثغرغئ الجاعر بالئغداء غظاصح جععَد الاظسغص لسعدة املاعرذني يف الثغاظئ

صغــادة وضعادر المساحــفى: غارات السثوان لظ تبظَغظا سظ طعاخطئ تصثغــط الرساغئ الختغئ طعما بطشئ الادتغات
اإلظســاظغئ ضــث  تــرب  جرغمــئ  الظمعذجــغ   48 لمساحــفى  الماضــّرر  اقجــاعثاف  خظســاء:  طتاشزــئ 
طةطج الحــعرى: اجــاعثاف المساحــفى جرغمئ طضامطئ افرضان وتتثٍّ خارٌخ لطصعاظغظ الثولغئ واإلظســاظغئ
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- بدايـة أُسـتاذ يارس املنصـور.. حدثنـا عن واقع 
البيئة االستثمارية يف اليمن َوما هي أولويات الهيئة 

العامة لالستثمار يف ظل العدوان والحصار؟
قبـَل عاَمـني كنـُت سـأُجيُب عـىل هذا السـؤال 
ا اليـوَم وبعد عاَمني مـن العمل، فنحن  بالكثـري، أمَّ
عـىل أعتاب مؤتمِر االسـتثمار بمحافظـة الحديدة 
٢٠٢٢، لـرتَوا حصـاَد العامـني، وثمـراِت برنامـج 
التعـايف واإلنعاش االقتصادي، ومالمَح رسـمتها يف 

مسار الرؤية الوطنية. 
 

- وأنتم تحّرضون ملؤتمِر االستثمار هنا بالحديدة.. 
نـود منكـم التوضيـَح عـن هـذا املؤتمـر؟ ومتى 
سـينعقد؟ ومـا هـي فكرتـه؟ ومـا الجهـاُت التي 
ستشـارك فيه؟ وبرعاية مـن؟ وما األهـداُف التي 

تسَعون لتحقيقها من هذا املؤتمر؟
مؤتمُر االسـتثمار بالحديدِة حدٌث استثنائيٌّ َقلَّ 

نظـريُه، يف ِملف الرتويج لالسـتثمار يف اليمن َحيُث 
لـم تتجـاوز التجربـُة اليمنيـة لرتويج االسـتثمار 

مؤتمَرين يف صنعاَء ٢٠٠٧ وحرضموت ٢٠٠٨. 
مؤتمـر االسـتثمار الحديدة ٢٠٢٢ سـيقاُم يوم 
االثنني، ٢٩ ُجمـاَدى الثانية ١٤٤٣ املوافق ٢٤ يناير 

٢٠٢٢ وملدة يوَمني. 
وترتكَّـُز الفكـرُة يف «الرتويـج للموقـع ومزاياه 
التنافسـية»، ونسـتهدف الرتويـَج لثالثـة مواقـع 
مرشوعـاً   ١٥٠ مـن  ألكثـر  تتسـع  بمسـاحات 
استثمارياً، منها واحد للمشاريع الصناعية، واثنان 

للمشاريع السياحية. 
ويرعى املؤتمـَر رئيُس املجلس السـيايس األعىل 
اط، َويشـارك القطاعان  املشـري مهدي محمد املشَّ
العـامُّ والخاصُّ يف اإلرشاف والتحضري للمؤتمر عىل 

مستوى اللجان. 
 

- ملـاذا تم اختيـار الحديدة تحديـداً للمؤتمر؟ وما 
املشـاريع التـي يعمـل عليهـا؟ وهل هنـاك فرص 
محـّددة سـيعرضها املؤتمـر للمسـتثمرين الذين 
سيشـاركون يف املؤتمـر؟ ومـا هـي الفـرص التي 

سيطرحها؟
محافظـُة الحديدة وهبـت مجموعًة مـن املزايا 
(الصناعـي  املسـتهدفة  املجـاالت  يف  التنافسـية 
تجاريـٌة  مدينـٌة  الحديـدَة  أن  كمـا  والسـياحي)، 
ـال يف خطوط  ولوجسـتيٌة مالئمـٌة للتموضع الفعَّ
التجارة العامليـة، بما تمتلكه من مقومات للموانئ 
ورأس  والصليـف  الحديـدة،  مواقـع  يف  البحريـة 
عيىس، وُكلُّها ذات مزايا تناُفسـية اسـتثنائية، من 
َحيـُث اإلنشـاءات وإْمَكانيـة تطوير املينـاء الحايل 
يف الحديـدة مـن الجيل الثانـي إىل الثالـث، أَو املزايا 
مسـتقبالً  اسـتثماُرها  يمكـُن  التـي  االسـتثنائية 
للموانئ غري املسـتثمرة يف رأس عيـىس والصليف، 

ا تتجاوز املوانئ  وهي ذاُت مزايا نسـبية عالية ِجـدٍّ
املنافسـة إقليميـاً، باإلضافـة إىل مطـار الحديـدة 
كِمنصة تصدير بمواصفـات ومزايا عالية الكفاءة 
باملقاييـس االقتصاديـة يف مجـال خدمـات النقل 

الجوي. 
محافظة الحديـدة صناعية وبيئتهـا الخارجية 
محفـزة لالسـتثمار ابتـداًء بُقرِبهـا من األسـواق 
االسـتهالكية محلياً وإقليميـاً، وقربها من خطوط 
التجـارة الدولية البحريـة والجويـة، وتوفر فرصاً 
اسـتثمارية لوجستية، وقربها من املوارد الطبيعية 
املعروضة لالستثمار يف املجاالت الزراعية والسمكية 

والتعدين. 
 أمـا بيئُة التمكـني للصناعة فقد تـم تخصيُص 
منطقة صناعية متوسـطة ملوقَعـي ميناء الحديدة 
(القائـم) ومينـاَءي الصليف ورأس عيـىس لتمثَل 
املنطقَة الصناعية يف الحديدة ظهرياً خلفياً للموانئ 

اليمنية عىل البحر األحمر. 
 

- مـا املقومـاُت التي تمتلكهـا املنطقـُة الصناعية 
بالحديـدة؟ وما الفرُص االسـتثمارية التي سـيتم 

اإلعالُن عنها يف إطار املؤتمر؟ 
الحديدة مدينٌة إنتاجيٌة عىل مستوى األنشطة 
اإلنتاجية الزراعية والسـمكية والتعدين، وعىل 
واللوجسـتي،  التحويـيل  الصناعـي  املسـتوى 
وكذلك الخدمي وهي مدينة مالئمة لالسـتقرار 

والسكن. 
نركـز يف هـذا املؤتمر عىل بناء مخـزون للفرص 
االسـتثمارية، وبدأنـا بنوَعـني مـن األنشـطة هما 
السياحة والصناعة التحويلية، وتم اختياُر الفرص 
االسـتثمارية يف القطـاع الصناعـي، عـىل أََسـاس 

رئغج العغؤئ الساطئ لقجابمار غاجر المظخعر شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

الرئغج املّحاط غحرف طئاحرًة سطى طآتمر اقجابمار بالتثغثة 
2022 وظثطط لسرض أضبر طظ 150 شرخًئ اجابمارغئ
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حوار 

تحقيق هـدف تخفيـض فاتورة االسـترياد بزيادة 
القيمـة املضافـة املحليـة، ويف القطـاع السـياحي 
عىل أََسـاِس زيادة القدرة عىل اسـتقباِل واستيعاِب 

السياحة الداخلية يف املدى قصري األجل. 
 

- مـا التحضرياُت التي اسـتكملت وسـبق تنفيذُها 
لعقـد مؤتمـر االسـتثمار يف محافظـة الحديـدة؟ 
وهل من تسـهيالت سـيُعَلُن عنها من قبل الدولة يف 
املؤتمـر الذي يحظى باهتمام كبـري من قبل رئيس 

الجمهورية؟
مؤتمُر االسـتثمار هـو نتيجُة تكاُمـٍل مجموعة 

سياسات حكومية وتكامل مع القطاع الخاص. 
عىل مسـتوى اإلعـداد يف تحديد مواقـع الفرص 
َفــإنَّ قيادة محافظـة الحديدة عملت مـع الهيئة 
منذ بداية العام ٢٠٢١ يف مهمة بناء مخزون فرص 
اسـتثمارية للمحافظة، والتنسـيق لتوثيق املواقع 
للفـرص االسـتثمارية بدون مشـاكل كضمان هو 

أبرز التحضريات التي أنجزت. 
نعـم يـرشف مبارشًة رئيـُس املجلس السـيايس 
األعـىل عـىل سـري التحضـري للمؤتمر، وقـد توالت 
الزياراُت امليدانيـة لالطالع عىل األعمال التحضريية 
مـن قبـل محافـِظ البنـك املركـزي ونائـب رئيس 
مجلس الوزراء لشؤون االقتصاد وزير املالية، وهذا 
االهتمـاُم من قبـل عناية الرئيس واملسـؤولني عن 
السياسـتنَي النقدية واملالية، مؤٌرش كاٍف بأن هناك 

ُم للمستثمرين.  ُعُروضاً تحفيزيٌة ستَُقدَّ
 

- يف دول العالم الثالث دائماً ما يواجه املستثمُر من 
التحديـات واملعوقات البريوقراطية التي يمارسـها 
البعض بني الحني واآلخـر.. ما الذي قمتم به إلزالة 
تلـك املخـاوف عـىل صعيـد القوانني واإلجـراءات 
لتشجيع االستثمار بمختلف أنواعه؟ وما الضمانات 

التي ستقدم للمستثمرين يف املؤتمر؟
نظـاُم النافذة الواحـدة هو أفضُل آليـة للتعامل 
مع املسـتثمرين، وقد أقـر مجلـُس إدارة الهيئة يف 
اجتمـاِع املجلـس إقامـَة مرَكز خدمات املسـتثمر 
داخل املنطقة الصناعية، وصادق هذا القراَر رئيُس 
مجلس الوزراء وسـيتم إقامُة حجر األََساس والبدء 

فيه يف العام ٢٠٢٢. 
وبصـورة مؤقتة تقـدم الهيئة خدمـات النافذة 
الواحدة مـن خالل فرعها، باإلضافة إىل أن محافظ 
الحديـدة قد خصـص موقعاً داخل مقـر املحافظة 

الستقبال وتقديم خدمات النافذة الواحدة. 
 

- ملاذا اختـارت الهيئة الحديدة كقاعدة انطالق لها 
يف عملية عقد املؤتمرات االستثمارية؟

تكلمنـا يف إجابـة سـابقٍة عن املزايا التنافسـية 
ملحافظـة الحديـدة، أمـا العامـُل األهمُّ هـو قيادُة 
املحافظـة ممثلـًة باألُسـتاذ محمد عيـاش قحيم 
وفريـق عملـه، واسـتجابتُهم اإليجابيـة ووعيُهم 
الرتحيـب  ثقافـة  وخلـق  االسـتثمار  بأهميّـة 

باملستثمرين يف املحافظة. 
 

- هل سـيتم تكرار فكرة إقامـة املؤتمر يف أكثر من 
محافظة؟

مؤتمـُر االسـتثمار قريبـاً سـيتحول إىل ظاهرة 
تنترش يف جميـع املحافظات اليمنيـة، وتتكّرر عىل 
مسـتوى ُكـّل محافظة، إذَا تحّقق رشط بناء قدرة 
املحافظـة عـىل إعداد مخـزون فرص اسـتثمارية 
وتخصيـص مواقعها، باإلضافـة إىل فريق الرتويج 
للمحافظة بالرشاكة بني مجلس املحافظة والغرفة 
التجارية والصناعية يف املحافظة، وأخريًا بناء فريق 
ر مرتبـط بعمليات املتابعة يف مكتب املحافظ  مصغَّ
لتسـهيِل عمليـات التسـجيل والتصاريـح للفرص 

االستثمارية املعدة مسبًقا. 
 

- مـا الدوُر املقدَّم من الدولة والهيئة والجهات ذات 
العالقة إلنجاح فعاليات املؤتمر؟

مؤتمـُر االسـتثمار فرصٌة لتكامـل دور الجانب 
الفـرص  وتصميـم  التخطيـط  يف  الحكومـي 
االسـتثمارية وتحديد مواقعها، ويأتي التكامل مع 
الجانب يف القطاع الخاص واملستثمرين الحكوميني 
والقطـاع املرصيف يف الرتويج للفرص االسـتثمارية 

وتمويلها. 
 

- هل تتوقعون نجاَح املؤتمر كما خطط له؟
يف مؤتمر االستثمار خططنا لعرِض أكثَر من ١٥٠ 
فرصة استثمارية يف نوعني من األنشطة وبكميات 
محدودة ومتنوعة، إذَا ما قارنـا القدراِت اإلنتاجية 
املخّططـة بحجـم الفجـوة يف االسـترياد، وحجـم 
الفجوة يف الطاقة االسـتيعابية لفنادق ومنتجعات 

الحديدة َفـإنَّنا نؤّكـد القدرة عىل النجاح. 
ُم القطـاُع الخاصُّ توصيـاٍت بتقديم حوافَز  يقدِّ
إضافيـة، وهـي ممكنة يف إطـار السياسـة املالية 
والنقديـة، وتـم مناقشـتها وعرضهـا ونتوقـع أن 
يفاجئنـا رئيـُس املجلس السـيايس بمنـح حوافز 
إضافيـة للمناطـق االسـتثمارية املحّددة مسـبًقا 

وتتفق مع التوّجـه التنموي للحكومة اليمنية. 
 

- هـل تجدون الظـروَف مهيأًة إلقامـة املؤتمر عىل 
الرغـم مـا يمر بـه الوطن مـن اسـتمرار العدوان 

والحصار؟
مؤتمـُر االسـتثمار ال توجـُد قيـوٌد عـىل حجمه 
ومحتـواه، إال أن أفضـَل املؤتمـرات هـي الزاخـرة 
بالفـرص االسـتثمارية الواضحـة وإعـالن حوافز 
ومزايـا جديدة. نتفاعُل بإيجابية اسـتباقية لنهيئ 
الظـروَف للمسـتثمرين، ونرى أننـا بتوفيق الله يف 
حكومـة صنعـاء وبالدعم املجتمعي قـادرون عىل 
خلـِق الظروف، وتبقى التحديـاُت بعُضها نعالجها 
جذريـاً والبعـُض يسـتمرُّ معنـا لفـرتة، وبعـُض 
التحديات قد يسـتمرُّ معنـا لفرتٍة طويلة؛ بَسـبِب 

طبيعتها. 
 

- دعـوة قائد الثورة يف أكثر من مناسـبة باالهتمام 
بالقطـاع الزراعي لتحقيق االكتفـاء الذاتي وأهميّة 
االسـتثمار يف القطاع الزراعي واملسـاهمة يف زيادة 

اإلنتاج.. إضاءاتكم حول هذا املوضوِع؟ 
لبَّت الهيئُة العامة لالسـتثمار دعوَة وتوجيهاِت 
قائـد الثورة السـيد عبد امللك بدر الديـن الحوثي يف 
وقـت مبكِّـر، وتنقـل خربتهـا إىل اللجنـة الزراعية 
والسـمكية الُعليا، ونتشـارك العمل ومواكبة مهام 
اللجنة الزراعية السمكية العليا املتعلقة بالدراسات 

االسرتاتيجية وبناء دراسـات الفرص االستثمارية 
والرتويـج لها وتسـهيل إنشـاء الـرشكات وإقامة 

املشاريع. 
 

- مـاذا عـن التوّجـهـات االسـتثمارية يف مجاالت 
التكنولوجيـا املتقدمـة واالقتصـاد الرقمي وقطاع 
الطاقـة والكهربـاء واالسـتثمارات يف الصناعـات 
االسـتخراجية مثـل الذهـب والنحـاس واألحجار 

الكريمة وغريها؟
عملـت الهيئـُة العامـة لالسـتثمار مـع هيئـة 
املسـاحة الجيولوجية واملعادن عـىل تنظيم وإعَداد 
دراسـة اسـرتاتيجية لقطاع املعادن وبناء دراسات 

الفرص االستثمارية. 
املِلـف عـىل أجندتنـا ونتابعه منذ أكثـر من عام 
ونصـف عام، وننتظُر قراَر رئاسـة هيئة املسـاحة 
الجيولوجية واملعادن للميض قدماً واعتماد الدراسة 

االسرتاتيجية والفرص االستثمارية. 
 

- هل من مشـاريَع استثمارية تم تنفيذُها مؤّخراً يف 
عدد من املحافظات؟

نعم يتم تسـجيُل وتنفيذ مشـاريع اسـتثمارية 
بشـكل سـنوي، يوجد انخفاٌض يف عدد املشـاريع 
باملقارنـة عـن الفـرتة قبـل بـدء العـدوان. ومـن 
املـؤرشات اإليجابية أن أكـربَ املجموعات الصناعية 
اليمنية حصلت عىل تمويل للتوسـع يف مشـاريعها 
بمقـدار ٧٠ مليـون دوالر، مـا يعد مـؤرشاً إيجابياً 
ومحفـزاً لـرؤوس األمـوال لالسـتثمار يف القطـاع 

الصناعي. 
 

- هل االستثماُر مرِبٌح يف ظل العدوان أَو الحصار؟ 
يف أي ظرف تربح األنشـطة نسبياً، تَرتفع نسبة 
األرباح وفق ظروف االستهالك والطلب، ويف ظروف 
الحـرب والعـدوان نجد أنشـطة اقتصاديـة تزدهر 
وأنشطة تندثر، ومن األنشطة االقتصادية املزدهرة 
يف ظـل الحصـار والعـدوان الصناعـات الغذائيـة 
واألدوية والبالسـتيك ومصانع املالبس وغريها مما 

له عالقة بالغذاء والكساء. 

 
- ما خطُطكم وترتيباتكم املسـتقبلية للهيئة العامة 
لالسـتثمار وتهيئة البيئة االستثمارية لفرتة ما بعد 

العدوان؟
ترتيبـاُت الهيئـة العامـة لالسـتثمار تسـري يف 
مسـاَرين داخيل وخارجي، يف املسار الداخيل َفـإنَّنا 

نمارسه يف فرتة العدوان أَو بعدها. 
أمـا املسـاُر الخارجـي ففـي أجندتنـا عنوانان 
رئيسـيان همـا املغرتبـون اليمنيـون واالقتصـاد 
واملشـاريع  املواقـع  لرتويـج  كهـدف  السـيايس 

االستثمارية يف إطار العنوانني. 
 

- هل مـن تعاون وتسـهيالت اسـتثمارية وفرص 
ومشـاريع للهيئـة يف إطار خطط الرؤيـة الوطنية 

لبناء الدولة؟
مؤتمُر االسـتثمار بالحديـدة ٢٠٢٢، هو نتيجُة 
عمل عاَمني، َوهو موسـٌم لِحصاِد ثمـرات برنامج 
التعـايف واإلنعـاش االقتصـادي ومالمح رسـمتها 

الرؤية الوطنية. 
 

- مـا الدعوة التـي توّجـهونها للمسـتثمرين قبيل 
انعقاد املؤتمر؟

يف مؤتمر االسـتثمار – الحديدة ٢٠٢٢ ستجدون 
أُسـلُـوباً مختلفـاً يف تقديـم الفرص االسـتثمارية 
املحـّددة املوقـع والقـدرة اإلنتاجيـة ومؤرشاتهـا 
األوليـة، هذا األُسـلُـوُب الجاد والعمـيل هو نتيجة 
تشـاُرِك القرار مع القطاِع الخاص يف مجلس إدارة 

الهيئة. 
 

- مـا أبـرُز األنشـطة التـي نفذتهـا الهيئـة؟ وما 
الدور الذي لعبته يف اسـتقطاب وتشجيع املشاريع 

االستثمارية خالل املرحلة الراهنة؟
القياُم بتنسـيق وتمويل مجموعة من الدراسات 
الفـرص  بطائـق  وإعـَداد  الواعـدة  للقطاعـاِت 
األهـداف  تحّقـق  التـي  للمشـاريع  االسـتثمارية 
االسرتاتيجية، تتم الدراساُت باملشاركة مع القطاع 
الخاص ما انعكس إيجاباً يف مسـتوى التنفيذ وعىل 
سبيل املثال التوسع يف التصنيع الدوائي والتوسع يف 

مجال أنشطة تربية الدواجن. 
ومن خالل مؤتمر االستثمار يتم تنفيذ الدراسات 
يف أنشطة الصناعة التحويلية الغذائية ومواد البناء 

يف املنطقة الصناعية ملدينة الحديدة. 
 

- ما أبرُز املشاكل التي تواجهكم؟
أبـرُز املشـاكل التـي تواجهنـا هي نـُرش الوعي 
بنظام الحوافز واملزايا االسـتثمارية، وإصالُح خلل 
ضعف تطبيق الحوافز واملزايا القانونية، باإلضافة 
عىل نرش الوعي بالتحـول إىل نظام النافذة الواحدة 

التي تقاوم تفعيلة جهات حكومية. 
 

- هـل هنـاك فـرص ودعـم وتسـهيل مـن الهيئة 
ألصحاب املشـاريع من رواد األعمال واملبتكرين من 

الشباب.؟
لـرواد األعمـال واملبتكريـن تم تخصيـُص هيئة 
مسـتقلة، نقـوم بدعمهـا ونقل الخربة يف أنشـطة 

االستثمار. 
 

- ما رسالتكم للمستثمرين؟ 
اسـتثمروا يف الحديـدة.. للمهتمـني بالصناعـة 
التحويليـة باتّجاه الشـمال يف املنطقـة الصناعية، 
وللمهتمني بالخدمات السياحية باتّجاه الجنوب إىل 

شواطئ الخوخة. 
املزايـا التنافسـية عالية وفَق معايري األنشـطة 

الصناعية وكذلك السياحية. 
 

- كلمة أخرية
نعكُس للقيادة السياسـية من خالل «املسـريِة» 
ُص يف توفري نظام  مطالـَب القطاع الخـاص، وتتلخَّ

للنافذة الواحدة يف ُكـّل املحافظات. 
ٌة  كما أود القول بأن مؤتمَر االسـتثمار هو ِمنَصَّ
للبنـاء يف املسـار االقتصادي وسـتنجح مسـاعينا 

بفضِل الله وتوفيقه. 

   ظرضج شغ المآتمر 
سطى بظاء طثجون لطفرص 

اقجابمارغئ وبثأظا 
بظعسغظ طظ افظحطئ 

عما السغاتئ والخظاسئ 
الاتعغطغئ

  طآتمُر اقجابمار 
ٌئ لطئظاء شغ المسار  ِطظخَّ

اقصاخادي وطساسغظا 
جاظةُح بفدض اهللا 

وتعشغصه
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ضغفغُئ املةغء وتخاُده

وأيضاً أكثر ما أشـعَل حماَسـهم يف شنِّ 
الحـرب هو تنـوُع األيديولوجيـات املمتدِة 
عىل الجغرافيا اليمنيـِة امُلغذَّاِة -من قبلهم 
وأعوانهـم يف الداخـل العمـالء والخونـة- 
عىل الحقـِد والكراهيـِة الناتجـِة من زرِع 
وتلونِهـا  الشـعِب  ثنايـا  بـني  ـابيـِة  الوهَّ

بُهــِويَِّته مع الرتكيِز عىل محوها. 
أما ماهيُة الهدِف منـه هي تهيئُة املناِخ 
املالئـِم لـزرِع دعائـِم االحتـالل األمريكي 
املتمثـِل يف نهـِب الثـرواِت أوالً وبسـِط يِد 

السـيطرِة عىل اليمِن كونهـا ذات جغرافيا 
سياسـية مهمة ُخُصوصـاً املالحة الدولية 
البحريـة َوأَيْـضـاً كمصلحـِة أمـٍن قومي 
إلرسائيـل (طفلة أمريكا) مـن ناحية باِب 

املندب. 
مـع تراكِم هـذه اإلْمَكانيات َواألسـباب 
وغريها كثرية إال أنّها ُقطعت عىل شـفرات 
جنابينا وُفتـت عىل جالميِد عزتنا وأحرقت 
مبتغاهم الفشـل  بجحيـم إبائنا ومصـريُ 

املوافق ملكرهم وظلمهم وطغيانهم. 
فلتمـر سـبعُة أعوام أَو ثمانيـة أَو حتى 
مئٌة فهذا لن يثنيَنـا أبداً.. صحيٌح أنّا تعبنا 

من الحرِب ولكنّا لم ولن نتعَب من الكرامِة 
بعُد. 

اظافاحُئ املرتِجصئ.. إىل أغظ؟!
بأمواله سريَحُل مهزوماً مدحوراً وقريباً 
بـإذن الله وسـيرتككم ملصريكـم، فإياكم 
والشـطحات والتمادي يف الغـي والضالل، 
وخـذوا لكم عـربة من مرتِزقة سـعد حداد 
وأمثالهم ومرتِزقة األمريكان يف أفغانستان 
الذين هووا من ِعناِن السماء بعد أن تعلقوا 

بعجالت طائرات املحتّل. 
والعاقبة للمتقني.

كتابات

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

السثوان.. تئُض السثوان.. تئُض 
الضثب «ذعغض»الضثب «ذعغض»

شعث حاضر أبع راس

إن مـن املعـروف 
واملألوف  الناس  بني 
ا يف املجتمعات  ِجــدٍّ
حبَل  أن  هو  العربية 
إال  قصـري،  الكـذب 
يف مجتمعنـا اليمني 
مرتِزقـة  كـرس 
وأبواقـه  العـدوان 
هـذه  املأجـورة 
األََساسـية  القاعدة 
حقيقـة  إثبـات  يف 
الكـذب وتبني مداه القصري مـن خالل أكاذيبهم 

ا والتي ليس لها نهاية.  وحبالها الطويلة ِجـدٍّ
سبع سـنوات من العدوان عىل شعبنا اليمني 
أرضاً وإنساناً، سبع سنوات من الكذب امُلستمّر 

واملتجدد مع ُكـّل حدث وطارئ. 
فهم مـن جاءوا بالعدوان وهم من صفقوا له 
بأيديهم وأرجلهم يف البداية فتارة قالوا «شـكراً 
إمارات الخري» وأُخرى «شـكراً سلمان» وإىل أن 
بدأ املكر اليسء يحيق بهم وطردوا وهم صاغرين 
من عدن واملناطق الجنوبية وطالتهم بعضاً من 
النـريان الصديقـة، فوًرا تحولـت مصطلحاتهم 
الكاذبة والزائفة، ومن مصطلح «شـكراً إمارات 
الخـري» كان التحول إىل مصطلح «طرد اإلمارات 
مطلب شـعبي» وعىل قطـر أن تعيد التدخل من 

جديد. 
ومن مصطلح «شـكراً سـلمان» كان التحول 
إىل مصطلح «التحالـف يدعم الحوثي» وعىل إثر 
ُكــّل ذلك التحول يف املصطلحـات، أَيْـضاً «نريد 

تحالفاً جديًدا تقوده تركيا». 
جماعـة هي من أرذل وأحقر ما أنجبت البلدة 
الطيبة ليس لهـا موقف ثابت وال مصطلح دائم 
متناقضة يف ُكـّل مواقفهـا ومصطلحاتها، وما 
تمليـه عليهـا املصلحة املادية للجماعة تلبسـه 
بلباس الديـن وتقدمه كواجب ديني وفرض من 
الله عىل عباده، لم يسـبق لها وأن وقفت يف ذات 

يوم مع الوطن ولو بالصدفة أبداً. 
هـا الشـاغل هو مـا تحّققه من  جماعـة ُهمُّ
عائداٍت مادية، نشـأت منذ البداية عىل االرتزاق 
والخيانـة، ورضعـت من ثـدي الكذب عـىل الله 
وعىل الناس، تلبسـت بلباس الديـن وتمظهرت 
بالوطنيـة وحب الشـعب والسـعي إىل خالصة، 
وما إن وصلت إىل السـلطة نبـذت الوطنية وراء 
ظهرهـا وباعت الشـعب والثورة والثـوار، وإىل 
أن دق ناقـوس الخطـر عـىل سـلطتها يف الـ21 
من سـبتمرب للعام 2014م باعـت الدين وباعت 

الوطن أرضاً وإنساناً. 
وَهـا هي اليوم وبعد سـبعة أعوام من الكذب 
والفشل والتخبط بني رضبات الخصم وصفعات 
الصديق، وبعد أن أحاط بها املكر اليسء من ُكـّل 
حدب وصوب، باتت اليوم عاجزة أمام استيعاب 
ما يجري من متغريات وآخرها ضبط السـفينة 
اإلمـارات  لدويلـة  التابعـة  روابـي  العسـكرية 
وأرسهـا واغتنامهـا من قبـل القـوات البحرية 
اليمنيـة يف إنجاز عسـكري هـو األول من نوعه 

أذهل العالم من أقصاه إىل أقصاه. 
بـدت هـذه الجماعـة مصدومـة ممـا حدث 
وكالعادة سـبقت الجميع يف هرطقاتها محاولة 
تقديـم مـا حصـل لسـفينة روابـي اإلماراتية 
كدليل للنـاس عىل صـدق سـخافاتها وأقوالها 
غري املنطقية أن اإلمـارات تدعم أنصار الله بعد 
أن صفقـت هـي لإلمارات مـن البدايـة بأيديها 

وأرجلها. 

ضثبئ خعارغت المغظاء.. لغسئ الضثبئ افولى لطسثوانضثبئ خعارغت المغظاء.. لغسئ الضثبئ افولى لطسثوان

غعربعن طظ التصغصئ وتأبى التصغصئ إق أن تقتصعط غعربعن طظ التصغصئ وتأبى التصغصئ إق أن تقتصعط 

أطغظ سئثاهللا الحرغش

الكذب الذي يسـوُِّقه تحالف اإلجـرام لم يكن وليد 
اللحظة، والفيديو الذي أظهره متحدث العدوان تركي 
املالكـي عىل أنـه صواريخ يف مينـاء الحديدة ليس إال 
جزءاً من األكاذيب التي يسـوقها منـذ بداية عدوانه 

عىل اليمن يف 26 مارس 2015م.
وتنوعـت أكاذيـب العـدوان بطرق مختلفـة منها 
َمـا هـو متعلق بالحرب العسـكرية ومنهـا َمـا هو 
تغطية عىل جرائمه التي ارتكبها ومنها ما هو يتعلق 
باليمن والوعود الكاذبة ملن هم تحت سيطرته، فمنذ 
بدايـة العـدوان أعلن تحالف العـدوان عرشات املرات 
عن اسـتهداف قيـادات أنصـار الله وقيـادات الدولة 

ويف ُكــّل مـرة يظهر زيـُف ادِّعاءاتهم بعد زمن مـن إعالنهم قتَل 
القيادي س أَو ص، واستمر كذب تحالف العدوان يف تربير جرائمه 
التي تسـتهدف النسـاء واألطفال وتجمعات املواطنـني معلناً أنه 
أسـتهدف قيادات عسكرية ليتضح فيما بعد أنه أستهدف مدنيني 
أبريـاء وال يوجد قيادات كما ادعى، جرائـم العدوان بحق األبرياء 
أسـتمرت ويف ُكـّل مرة يسـوق العدوان تربيراتـه الكاذبة معتقداً 
أن ذلـك التربير يبعده عن املسـألة القانونية تجـاه ما يرتكبه من 

مجازر بحق املدنيني األبرياء. 
التخبـط األعمى لتحالف العدوان ظهـر أَيْـضاً يف ادعائه إخفاء 
ما يتعرض له من هزائم أَو خسائره التي يتلقاها من خالل رضب 
املنشـآت الحساسـة داخل السـعوديّة من قبل القوة الصاروخية 
، ويف ُكـّل مرة يعلـن متحدث العدوان عن تصدي  والطريان املسـريَّ

ات التي تنطلق من اليمن وال  دفاعاتـه الجوية للصواريخ واملسـريَّ
تلبث هـذه االدِّعاءات أن تنتهـي من خالل مقاطـع الفيديو التي 
يصورهـا املواطنني السـعودينّي للصواريـخ اليمنية 

وهي تقصف أهدافها يف السعوديّة. 
الكـذب الـذي يسـوقه تحالـف العـدوان ال يتعلق 
بالجيـش واللجان الشـعبيّة أَو كذبـه تجاه حكومة 
صنعاء بل سـاق أكاذيبه للمرتِزقـة ومن هم تابعني 
لـه، ففي بداية العدوان أعلن عـن وعود ملرتِزقته من 
خـالل تطوير املناطق التي يسـيطر عليهـا العدوان 
ومرتِزقته، ولكن وخالل سـبع سـنوات لم يظهر أيٌّ 
مـن وعوده الكاذبـة بل حصل عكـس أكاذيبه، ومع 
أنه اسـتمر يف تقديم الوعود واألكاذيب والتي يتخفى 
أحيانـاً خلـف مشـاريع تافهة عىل شـاكلة مسـابقة أحىل نقش 
للحنـاء، إالَّ أن الجميـع أصبـح يعرف كذَب العـدوان ووعوده من 
الذين هم تحت سيطرته، ومؤّخراً أعلن ناطق تحالف العدوان عن 
عمليـة حرية اليمن السـعيد والتي قال إنها سـتنقل اليمن إىل بلد 

أُوُروبي، كما قال.
هـذا الكذب والوعـود الزائفة لم تعد تنطيل عـىل أحد فالجميع 
أصبـح يعي أن العـدوان لم يجلب لليمن سـوى الدمـار والخراب 
وأنـه ال بُـدَّ من خروج هـذا املحتّل الباغي لكي ينعم اليمن باألمن 

واالستقرار والرفاهية وتنتهي هذه الحرب املدّمـرة. 
لهـذا َفــإنَّ الفيديو الذي أظهـره ناطق العـدوان عن صواريخ 
يف مينـاء الحديـدة ليس إال أحـد أكاذيبه التي سـاقها عىل جميع 

املستويات منذ بداية العدوان حتى اليوم.

ذغاب زغثان دودة 
 

نعم إنهـا حقيقه الوجـود الكوني، إنها 
حقيقه اإليمان الرباني، إنها حقيقة التويل 
للرجـال الصادقـني، إنهـا حقائـق املالحم 
البطولية التي شـاء بها الله نرصة الشعب 
اليمنـي عىل أيادي املقاتـل اليمني، حقائق 
تجلت للعلن وانسلخت من غياهب التضليل 
إىل واقع يجتاُح بقـاَع الكواكب بقوة الحي 
القيوم ليسكت أبواق ابن سلمان وحلفائه. 
حقيقـه انتصارهم باتـت وهمية للعلن 
وحقيقة انتصـار اليمن دوت رصخاتها يف 
ُكـّل املحافـل واملدن، وتحول انتصارهم إىل 
فضيحـة تبث عىل أبواقهـم اإلعالمية التي 
دومـاً اسـتخدموها للتهـرب مـن حقائق 
الواقع، ومنهـا فضيحة متحدثهم املالكي، 
فبـأي حديـث تتحدثـون!، إنهـا الدماء يا 
ساده التي جعلتهم يتعرون يوماً بعد يوم، 
فضيحـة ال مثيل لهـا يف التاريـخ، يربّر أن 
باخرة األسلحة مستشفى ميداني برغم أن 

الصورة التي يتحدث إليها تتضح ألي عاقل 
أنها أسلحة أَال يستحون أم أن هناك زهيمر 
َعـمَّ الكل أم أن تأثري موسـم الريـاض أثّر 
عىل عقليتهـم! ثم يعطي مقطع لصواريخ 
يستدل بها أنها مربّر لحصار الشعب برغم 
أن املقطع سـبق وأن تم تعريـف ُهــِويَّته 
وماهيتـه، يـا لها مـن فضائح لم يسـبق 
لتاريـخ اإلعـالم أن شـاهدها إالَّ يف عهـد 
املالكي، حتـى طريقة إدَخـال الصحفيني 
تتم بانتقـاء يختارون من يؤيد فضائحهم 
فأتحداهم إدَخال أي صحفي حيادي خالل 

لقاء املؤتمر الفضيحي املنظَّم لديهم. 
إن األقـالم تأبـي أن تكتـب عليهم وعىل 
غبائهـم التاريخـي وتثـق يف نباهـة وفهم 
حقائـَق  وإن  الشـعوب،  أحـرار  ووعـي 
صواريخنـا يف قلـب ُكـّل يمنـي، وإن ُكـّل 
يمنـي يتحول إىل بالسـتي ضـد من اعتدى 

عليه. 
ام  نعـم إنه اليمن يا من دخلتم وقلتم أَيـَّ
معدودة، إنه اليمن يا من تطاولتم بالرقاب 
وأبيتـم إالَّ أن يدفـن تاريخكـم يف مزبلـة 

التاريخ. 
إنـه اليمـن يـا مالكي يـا َمـن تتحجج 
باإلمـالءات وأفـكار األرسة التـي ُعرفـت 
بتاريخهـا املفضوح وأنت تعلم، إنها عدالُة 
السماء وعنفوان األرض ولعنة الدماء التي 
أسـلتموها عدواناً وبغياً، إنها العمالُة التي 
طبعتـم بهـا علناً وكنت باألمـس لها رساً، 
قادتكم إىل أن تكونوا عبيداً أمام أسـيادكم 
الجبنـاء، فهـا أنتـم تهربون مـن حقائق 
النرص يف امليدان إىل منابـر العهر يف اإلعالم 
لتتعـرى قواكـم املنهـارة يومـاً بعـد يوم، 
وتأبى حقيقـة اليمن إالَّ أن تالحقكم حتى 
تصحوا من موسـمكم عىل أصـوات بنادق 
املقاتل اليمني وزامل سميت بسم الله عىل 

أبواب نجران. 
فليشـهد التاريخ وتخـط األقالم وتدون 
الحقائق املشـهود بها اليوم لتكون دروًسا 
عنوانها حقيقـة اليمن التي الحقت أوهام 
األغبياء ممن أرادوا إركاع شـعٍب أختار أن 
يكون حراً أبياً وتوىل قائداً فذاً ُهماماً يبحر 

بسفينة اإلسالم إىل بر األمان. 
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شئرضُئ اإلسقم ذرغسٌئ لطسثوان

اقجابماُر الجراسغ بثاغُئ المحعار ظتع اقضافاء الشثائغ اقجابماُر الجراسغ بثاغُئ المحعار ظتع اقضافاء الشثائغ 

طخطفى السظسغ 
 

يعتمد تحالـف العدوان وسـيلة التضليل اإلعالمي 
وتزييف الحقائق أمام الرأي العاملي. 

يفرتي ويوثق افرتاءاته باألدلة الباطلة واملضحكة 
والكاذبة اسـتخفافاً منه بعقول العالم واسـتخداماً 

منه لها كذرائع لعدوانه وإجرامه. 
ألن أمريكا وإرسائيل مـن يقودون ويرشفون عىل 
العدوان.. جعلهـم يكتفون بأية ذريعـة مهما كانت 
ًة لتربير قصفهم وعدوانهم العشوائي والهمجي.  َهشَّ
فقـد لجـأوا أخـريًا كما هـي عادتهـم أمـام ُكـّل 
فشـل وإخفاق للفربكة اإلعالمية والسـقوط املدوي 
والفاضح.. ليصبحوا محط سخرية الكبري والصغري.. 

نتيجة أدلتهم التي يسـتقطعونها مـن األفالم ومن وحي الخيال.. 
لقـد أعمى الله برصهم وبصريتهم.. نتيجة سـكرهم ومجونهم.. 
وفسقهم وفجورهم.. فهم ال ولن يهتدوا.. سلب الله منهم الرشد 

وتركهم يف طغيانهم يعمهون. 
لذلـك نتوقع منهم ما هو أسـوأ وأفظع؛ ألَنَّهـم صغاٌر وضعاٌف 
يَْطاِن  ـيَْطاِن إِنَّ َكيَْد الشَّ كما أخربنا الله عنهم (َفَقاِتلُوا أَْوِليَاَء الشَّ
َكاَن َضِعيًفـا)، ال يملكـون الجـرأة عىل قتال األبطـال وال منازلة 

الرجال. 
وال يملكـون أيـة مشـاهد ترقـى بهـم إىل مسـتوى الخصـوم 

األبطال.. بل ُكـّل مشاهدهم يف امليدان هزائُم وفراٌر وُخرسان. 
وكل معاركهم تدار عن بعد بطائراتهم وعرب األقمار. 

فليسوا أهالً للحرب وال أهالً للسياسة. 

وال يملكون القرار وال حتى اإلراَدة.. 
لم يسـتفيدوا مـن أخطائهم ولـم يغريوا من سياسـتهم.. ولم 

يخجلوا من فضيحة كذبهم وتزييفهم.. 
بـل يسـتمرون يف افرتاءاتهـم كمـا هـو ديدنهـم 
ونهجهم الذي تعـودوا عليه وتعلموه من أسـيادهم 

الصهاينة واألمريكان. 
فليقصفوا ما استطاعوا إنّا ثابتون وصامدون ويف 

امليدان منترصون.. 
إن لسـان حالنا ومقالنا يقول لهم (إِْن تَْستَْفِتُحوا 
َفَقـْد َجاَءُكُم اْلَفتْـُح َوإِْن تَنْتَُهوا َفُهَو َخـرْيٌ َلُكْم َوإِْن 
تَُعوُدوا نَُعْد َوَلْن تُْغِنَي َعنُْكْم ِفئَتُُكْم شـيئاً َوَلْو َكثَُرْت 

َوأَنَّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِننَي). 
ألنهم يمضون بأنفسـهم نحو الهالك والخرسان ويرصون عىل 
ا َكانُوا  وا أَنُفَسُهْم َوَضلَّ َعنُْهم مَّ اإلثم والعدوان (أُوَلِئَك الَِّذيَن َخِرسُ
يَْفَرتُوَن)، يتغابون عن مصريهم ويظنون أنهم بالكذب والتزييف 

سيُغَلبون. 
ألم يعلموا بأن الله قال عن أمثالهم: (أُوَلِئَك َلْم يَُكونُوا ُمْعِجِزيَن 
ـن ُدوِن اللَِّه ِمـْن أَْوِليَـاَء يَُضاَعُف َلُهُم  ِيف اْألَْرِض َوَمـا َكاَن َلُهـم مِّ

وَن).  ْمَع َوَما َكانُوا يُبِْرصُ اْلَعذَاُب َما َكانُوا يَْستَِطيُعوَن السَّ
فلينتظـروا (ِليَْحِملُوا أَْوَزاَرُهـْم َكاِمَلًة يَْوَم اْلِقيَاَمـِة َوِمْن أَْوَزاِر 

الَِّذيَن يُِضلُّونَُهْم ِبَغرْيِ ِعْلم).
فسـنة الله سـتجري عليهم كما جـرت عىل أمثالهم (َقـْد َمَكَر 
الَِّذيـَن ِمـْن َقبِْلِهْم َفأَتَـى اللَّـُه بُنْيَانَُهْم ِمـَن اْلَقَواِعِد َفَخـرَّ َعَليِْهُم 

ْقُف ِمْن َفْوِقِهْم َوأَتَاُهُم اْلَعذَاُب ِمْن َحيُْث َال يَْشُعُروَن).  السَّ

أغعب أتمث عادي

عىل مـدى عقـود مـن الزمـن والقطاع 
الزراعـي يف تهامـة يمر بمراحـل عصيبة 
أَدَّت إىل تقليـص نسـبة اإلنتـاج وتراجـع 
جـودة املنتجـات املحليـة وتضاؤل نسـبة 
الصـادرات ممـا أصـاب املزارعـني بحالة 
مـن االنهيار النفـيس واللجـوء إىل الهجرة 
للبحث عن مصادر دخل بعيًدا عن الزراعة، 
فعملت القيـادة السياسـية والثورية عىل 
إعـادة األمـل للمزارعني من خـالل إطالق 
محافظـة  يف  األول  االسـتثمار  مؤتمـر 
الحديـدة وإعطـاء األولوية لالسـتثمار يف 
القطـاع الزراعي؛ كـون القطـاع الزراعي 
من أهم القطاعات االسـتثمارية الطبيعية 
التـي تعتمـد عليهـا الكثـري من الـدول يف 
االكتفـاء  إىل  للوصـول  اقتصادهـا  بنـاء 
الذاتي؛ باعتبَاره مـن القطاعات الطبيعية 
َواملتجددة بشـكل دوري من خالل عمليات 
االسـتزراع املختلفة لكافـة املحاصيل التي 
يمكن اسـتخدامها يف مختلـف الصناعات 

الغذائية.
ويف تهامـة يلعب القطـاع الزراعي دوراً 
كبرياً وهامـاً يف تأمني معايـش الكثري من 
األرس، ُخُصوصـاً رشيحة املزارعني ومربي 
مـن  الثـروة الحيوانيـة وكونهـا مصـدراً 
مصـادر الدخل الرئييس الـذي يعتمد عليه 
الكثري من سـكان محافظة الحديدة الذين 
ال يجيـدون أية مهن غريها، كما أنها توفر 
العديـد من فـرص العمل ملن هـم من غري 

املزارعني واملربني للثروة الحيوانية. 
فالقطـاع الزراعي يحتاج إىل أن يتوّجـه 
الكثري من املستثمرين نحوه ليتم استغالله 
كرافـد اقتصـادي ولتعزيز ثقافـة الزراعة 
يتوجب عىل الجهات املختصة واملكلفة من 

قبل الدولة للحفاظ عليه وتوعية املزارعني 
وتأمـني  ومحاتمهـا  الزراعـة  بمواسـم 
املنشآت املائية وترميم السدود واستصالح 
العديد من األرايض الزراعية وتعزيز ثقافة 
الهجرة العكسية من املدن إىل األرياف وفتح 
األسـواق املركزية والعمل عىل زيادة جودة 
املنتجـات الزراعيـة وتقديمها للمسـتهلك 

بجودة عالية وصحية. 
فاملنتجات الزراعية هي السلعة الغذائية 
الهامـة التي سـتحّقق من خاللهـا اليمن 
فائضـاً تصديريـاً كمـا أنها تعتـرب مجاالً 
للمسـتثمرين  ومحفزاً  لالسـتثمار  خصباً 
واستغاللها استغالالً اقتصاديٍّا ليتحّقق من 
خاللها التنمية االقتصادية ُخُصوصاً يف ظل 
توفر املناخ املالئم للزراعة والرتبة الزراعية 
الخصبـة التي تعـد من دوافع االسـتثمار 
يف القطاع الزراعـي، وعىل أصحاب رؤوس 
األمـوال التوّجــه نحـو تمويل مشـاريع 
التنمية املستدامة يف القطاع الزراعي لتعود 
بالنفع لجميـع األطراف فقد دعت القيادة 
السياسية والثورية إىل االستثمار يف العديد 
القطـاع  مقدمتهـا  ويف  القطاعـات  مـن 
الزراعـي ورضورة االهتمـام بـه بصـورة 
ـة كمسـار يمكن من خاللـه للدولة  َخاصَّ
أن تتعـاىف َوتقـف عىل قدميهـا وتعيد بناء 
البنية التحتية التـي دّمـرتها دول الخراب 

املتحالفة عىل بالدنا. 
وقد أجمعت ُكـّل الدراسات الحديثة التي 
أجريت أن الفرص االسـتثمارية يف القطاع 
ة  الزراعي الواعد مبرش بالخري الكثري َخاصَّ
أن مـا يسـتغل منها لـم يبلـغ 25 % مما 
يزخر به من موارد واملجال مفتوح وواسع 
االسـتثمارية  املشـاريع  ُكــّل  السـتقبال 
للوصول باليمن إىل نهضة تنموية شـاملة 
يكـون للقطـاع الزراعـي فيهـا دوٌر هـام 
وأََسـايس ملا يتميز به القطاع الزراعي عن 

غريه مـن القطاعـات االقتصاديـة، فقط 
يحتـاج إىل إْمَكانيـات كبرية ومعـدات آلية 

ضخمة. 
ففرص االسـتثمار يف القطـاع الزراعي 
مربحة َومتنوعة بدءاً من الحراثة وُوُصـوالً 
إىل التصنيـع وانتهـاء بمرحلـة التحضـري 
والتصديـر الـذي يعول عليه يف املسـاهمة 
الفاعلـة يف النمـو االقتصـادي مـن خالل 
تطويـر اإلنتاج وزيـادة جودته حتى تزداد 
قيمته ونسبة صادراته ويكون محط جذب 
وتحفيز لألنشـطة االقتصاديـة املصاحبة 
له كاالسـتزراع والرتبية والتسمني َوإنشاء 
األسـواق املحليـة وعمليات نقـل املنتجات 
التعاونيـة  املجمعـات  وبنـاء  الزراعيـة 
النموذجية َوإعادة التأهيل لبعض املنشآت 
املائيـة التي تعرضت لالنهيـار جراء تدفق 
السـيول وهـذا كلـه ناتـج ملـا تتمتـع به 
ـة  وتمتلكـه اليمـن عامـة وتهامـة َخاصَّ
من تنـوع لبيئتهـا الزراعية مـن مناخات 
طبيعية ومتنوعة التي تضمن نجاح فرص 

االستثمارات الوطنية واألجنبية. 
لتطويـر  العامـة  الهيئـة  مـن  وإدراكاً 
تهامة ألهميّة املرحلة واملسئولية الوطنية 
التـي القيت عىل كاهلها للنهوض بالقطاع 
الزراعـي فقد دعـت كافة املسـتثمرين إىل 
التوّجـه نحو االستثمار يف القطاع الزراعية 
قائمـة  رأس  عـىل  الدعـوة  هـذه  لتكـون 
اهتمامها بقضايا املزارعني والتخفيف من 
وهمومهم ومعاناتهم والعمل عىل استعادة 
جسور الثقة بني املزارعني والهيئة وتقديم 
الخدمـات التنمويـة املسـتدامة التي تعود 
بالنفع عىل املواطنني عامة وعىل املزارعني 
ـة، باعتبار أن االسـتثمار يف القطاع  َخاصَّ
الزراعـي هـو بدايـة الطريـق املوصـل إىل 

االكتفاء الذاتي. 

الصرخظئ سطى جفظ العصعد 
والشثاء والثواء اجاعاار 

بتص 30 ططغعن غمظغ 
غتغى خالح الَتماطغ

القرصنة البحرية عىل سفن الوقود والغذاء والدواء 
استهتار أممي بعد إخضاعهن لعدة إجراءات تعسفية 
ابتداًء من الشـحن، لم يسـمح لليمنيني االسترياد إال 
عرب موانئ اإلمارات وتحديد املسار إىل ميناء جيبوتي 
للتفتيش مـن قبـل لجنـة (UNVIM) التابعة لألمم 
املتحـدة ويتم منح السـفن تصاريح عبـور إىل ميناء 

الحديدة لتفريغ الحمولة. 
يتـم اعـرتاض السـفن َوالقرصنة عليهـا من قبل 
بـوارج تحالف العدوان واقتيادهـن وإخفائهن قرساً 
يف عرض البحر بجـازان وتظل تحت األرس أمام جزر 
فرسان لعدة شهور دون إدانة أَو استنكار من الهيئة 

الدولية. 
الحصار جريمـة حرب وفرض املعاناة اإلنسـانية 
زيـادة يف التكلفـة والقيمـة اإلجمالية وتكبيـد أبناء 
اليمـن غرامات التأخري دون اسـتنكار مـن املجتمع 
الـدويل واملنظمات األممية وُمسـتمّر العدوان بفرض 
املعاناة اإلنسـانية بكل استهتار بحياة اليمنيني، بأي 
قانـون تُمنع سـفن تحمـل طابع إنسـاني واحتياج 
الحياة التي ال غنى عنهـا وتفرض املعاناة عىل (30) 

مليوناً من البرش يف الجمهورية اليمنية. 
القرصنـة عىل سـفن الوقود جريمة حـرب ومنع 
تدفق سفن الوقود الذي يعترب رشيان الحياة للشعب 
اليمنـي، (775) وقفة احتجاجية لرشكة النفط أمام 
مكتب املبعوث األممي مطالبني تحييد امللف اإلنساني 
عـن السـيايس واإلفـراج عـن سـفن الوقـود وعدم 
القرصنة مسـتقبالً وهم ُمستمّرون بالقرصنة وعدد 

السفن املحتجزة 6.
رشكـة النفـط مـع مكاتـب الـوزارات الخدميـة 
ُمسـتمّرة بالنضال السلمي تناشد باإلفراج عن سفن 
الوقـود، الوقفـات االحتجاجيـة واعتصـام مفتـوح 
أمـام مكتب املبعوث األممـي بالعاصمة صنعاء دون 

تجاوب إنساني وكأن ليس لنا حق الحياة يف اليمن. 
هـل من ملـك املال ملـك القانون أم األمـم املتحدة 
خرسـاء وقوانينها يف املـزاد العاملـي وأهدافها مالية 
ليست إنسانية تبحث عن إشباع غرائزها، أم أصبحت 

منظمة دولية لتدمري الشعوب. 
ما نلحظه نحن اليمنيني من األمم املتحدة وواقعها 
امللموس أنها ال تمثل سوى نفسها ومن يمّولها، مما 

تمادى تحالف العدوان يف تدمري اليمن. 
األمـم املتحدة أصبحت سـتاراً حاجباً عىل فضائح 
وجرائم العدوان بتغاٍض ُمسـتمّر بحـق دماء أطفال 
ونسـاء اليمـن، فأصبحت تسـاوم بامللف اإلنسـاني 

بمقابل املال. 
مـرشوع  هـو  اليمـن  يف  العـدوان  جرائـم  ملـف 
اسـتثماري باهـض الثمن ويتـم إعـداده يف كواليس 
االستكبار العاملي واألمم املتحدة للمقايضة مستقبالً 
ويعود بأموال كثرية، فمـن يؤمن باألمم املتحدة فقد 
كفـر بالله ورسـوله ومـن يعـرتف بهـا وبحمايتها 
للحقـوق والحريـات فقد أسـاء الظن بـأن ممثليها 
مـن البرش فهـم طفيليات تقتات عيشـها من أمعاء 
البرشيـة وترتزق يف دماء البـرش وأرباحها املالية من 

املعاناة املتعددة. 
ترتكـز عائـدات األمم املتحدة مـن الصحة والغذاء 
ومـا يضحـك أن مينـاء الحديـدة مغلق أمام سـفن 
املواطـن اليمني ومفتوح أمام السـفينة مليحة التي 
تحمـل 4 آالف طن من مادة الديـزل لتنفيذ برامجها 
اإلنسـانية بالحقـوق الجوفاء بينما السـفن اليمنية 
تحتجز لعدة شـهور وقد بلغ عدد السفن يف فرتة من 
الفرتات إىل 10 سفن بحمولة ما يقارب 300 ألف طن 
وبكل تباٍه تعقد مؤتمراً صحفياً بما قدمت لليمن من 

مساعدة بـ 4 آالف طن. 
نحن اآلن نعاني من قرصنة يف البحر والرب، سـفن 
الوقـود يف عـرض البحر والقاطـرات يف قرصنة بالرب 
يف املناطـق املحتّلـة بحرضموت، األزمـة مفتعلة من 

العدوان بإرشاف األمم املتحدة. 
كفى عبثاً باليمن. 
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صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:
اباساُد اُفطَّـئ سظ أواطر اهللا أوخطعا إىل وضغسئ جغؤئ

 : خاص:

ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  َص الشَّ شخَّ
ـة العربية واإلْسَالمية  َعَليِْه- حال األُمَّ
يف محارضتـه [ال عـذر للجميـع أمام 
الله]، ووضـع الحلـول املنطقية لتلك 

املشكالت والخروج منها. 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللِه  أّكــد الشَّ
َعَليْـِه- مـن الحـال الذي وصلـت إليه 
ــة هـو لرتكها العمـل بأوامر الله  األُمَّ
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- يف الُقـْرآن الكريم، 
حيث أصبـح الحديُث عنها مسـتغرباً 
ونـادر الوجود يف القنـوات أَْو الصحف 
أَْو غريهـا مـن وسـائل اإلعـالم، حيث 
قال: [أصبـح اآلن الحديث عن الجهاد، 
الحديث عن املواقف الُقـْرآنية العملية 
يف مواجهة أعداء الله، الحديث عن نرص 
دين الله، الحديث عن بذل املال عن بذل 
النفس عن العمل أصبح غريباً، أصبح 
منطقـاً نـادراً ال نسـمعه من وسـائل 
اإلعـالم يف مختلف البلـدان العربية إال 
يف النـادر، وال نسـمعه من املرشـدين 
والعلمـاء واملعلمـني إال يف النـادر، وال 
ذكـر لـه يف مناهجنا الدراسـية، وال يف 
مـا يكتب يف صحفنا، أصبـح غريباً أن 
يتحدث اإلنسـان عن أنه يجب أن نتخذ 

موقفاً من أعداء الله]. 
مضيفـاً: [اليشء الغريـب ليس هو 
طـرح املواضيع هـذه، الغريب هو أن 
تكون غريبـًة يف أنظارنا، وغريبًة لدى 
الكثري منا، هذا هو اليشء الغريب، وما 

أكثر األشياء الغريبة يف واقعنا]. 
ـِهيُْد الَقاِئُد عىل الوضع  وتحّرس الشَّ
ـُة، حيث  املخـزي الذي صارت إليه األُمَّ
أصبـح اليهـود َوالنصـارى هـم مـن 
يتَحّركـون عسـكريٍّا ويف ُكّل املجاالت، 
ـًة  يف ُكّل بقاع الدنيا، ونحن أصبحنا أُمَّ
خامدة، فقـال: [نحن نـرى اآلخرين، 
اليهود والنصارى هم من يتَحّركون يف 
البحار، يف مختلف بقاع الدنيا مقاتلني 
يحملون أسلحتهم طائراتهم دباباتهم 
قواعدهـم العسـكريّة بريـة وبحرية، 
فرقاً من الجنود من أمريكا ومن أملانيا 
ومن فرنسا وأسـبانيا وكندا ومختلف 

بلدان العالم الغربي. 
هـم مـن ينطلقـون فاتحـني، هم 
مـن يتَحّركـون يحملـون أسـلحتهم 
ـة  يف مختلف بقـاع الدنيا، وهـذه األُمَّ
ـة الُقـْرآن، الُقـْرآن الذي  اإلْسَالمية أُمَّ

أراد أن ترتبـى عـىل أن تحمـل روحـاً 
جهاديـة أن تحمـل مسـؤولية كربى، 
هـي مسـؤولية أن تعمم ديـن الله يف 
األرض كلهـا، حتـى يظهر هـذا الدين 
عىل الدين كله عىل الديانات كلها حتى 

يصل نوره إىل ُكّل بقاع الدنيا. 
ــُة التـي قـال اللـه عنها  هـذه األُمَّ
ٍة  مذّكـراً باملسـؤولية: {ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
اِس} للعالم كله {تَأُْمُروَن  أُْخِرَجْت ِللنـَّ
اْلُمنَْكـِر  َعـِن  َوتَنَْهـْوَن  ِباْلَمْعـُروِف 
َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه} أصبـح اآلن الحديُث 
عـن الجهـاد، الحديـُث عـن املواقـف 
الُقـْرآنيـة العمليـة يف مواجهـة أعداء 
اللـه، الحديـث ُعـن نـرص ديـن الله، 
الحديُث عن بـذل املال عن بذل النفس 
عن العمل أصبح غريباً، أصبح منطقاً 
نادراً ال نسـمعه من وسائل اإلعالم يف 
مختلـف البلدان العربيـة إال يف النادر، 
وال نسـمعه مـن املرشـدين والعلماء 
واملعلمـني إال يف النـادر، وال ذكـر له يف 
مناهجنـا الدراسـية، وال يف مـا يكتب 
يف صحفنـا، أصبـح غريبـاً أن يتحدث 
اإلنسـان عن أنه يجب أن نتخذ موقفاً 

من أعداء الله]. 

املسآولغُئ تصُع سطى السطماء
مؤّكـــداً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- أن 
الجميـَع مسـئوٌل عن الوضـع املخزي 
ـة، حيث أصبحنا  الذي صارت فيه األُمَّ
تحَت أقدام من رضب الله عليهم الذِّلة 
واملسـكنة، أي أننـا رصنـا يف وضعية 
أسوأ من وضعية اليهود أنفسهم، ومن 
أهم أسـباب هذا األمـر أن [العلماء ــ 
الناس] ُكّل واحد يلقي باملسؤولية عىل 
اآلخر، حيث قـال: [وعندمـا يأتي من 
يتحـدث، نسـتغرب ما يقـول، وإذا ما 
اتضح األمـر أكثر قد يتسـاءل الكثري: 
لـم يتحدثوا، هناك  ملاذا اآلخرون أيضاً 
علمـاء آخـرون لـم يتحدثـوا!. إذا لـم 
يتحـدث أحد من العلماء قالوا: العلماء 
لم يتحدثـوا. ومتى ما تحـدث البعض 
قالوا: الباقون أيضـاً الزم أن يتحدثوا. 
فإذا لم يتحدث الكل قالوا إذاً فالقضية 

غري رضورية. 
بينهـم  فيمـا  النـاس  أن  الواقـُع 
 - العبـارة  صحـت  إن   - يتهادنـون 
العلماء هم يرون أنفسـهم معذورين؛ 
ألَنَّ النـاس ال يتجاوبـون، والنـاس قد 
يرون أنفسـهم ليس هناك ما يجب أن 
يعملـوه؛ ألَنَّ العلماء لم يقولوا شـيئاً. 

ألسـنا متهادنني يف مـا بيننا؟ لكن يوم 
القيامة قد يكشـف الواقع فال نعذر ال 
نحـن وال علماؤنا، قد ال نعذر أمام الله 

-ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-]. 

الُصـْرآن غعّجه الظاَس بالاَتّرك
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  وبنّي الشَّ
ـة، بأنه ال يشـرتط اإلجماع  َعَليِْه- األُمَّ
من جميـع العلماء حتى يُقـام الحق، 
ويتَحـّرك النـاس، مسـتدالً عـىل ذلـك 

بآيات من الُقـْرآن الكريم.. 
الدليـُل األوُل:ــ حيث قـال: [إذا ما 
تَحّرك أحد النـاس وذكرنا بيشء يجب 
علينـا أن نعملـه.. هل يكون عـذراً لنا 
أمـام اللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- هو أن 
اآلخريـن لم يتحدثوا بعـد؟. ال. لنرجع 
إىل الُقــْرآن الكريـم، الُقــْرآن الكريم 
يتحدث عن قصة نبي الله موىس (عليه 
السـالم) عندما قـال لقومـه: {اْدُخلُوا 
َسَة الَِّتي َكتََب اللَُّه َلُكْم َوال  اْألَْرَض اْلُمَقدَّ
يَن}  تَْرتَدُّوا َعَىل أَْدبَاِرُكْم َفتَنَْقِلبُوا َخاِرسِ
عندمـا رفـض بنـو إرسائيل أمـر نبي 
الله موىس ذكر الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- 
أيضـاً كالم رجلـني من بنـي إرسائيل: 
{َقاَل َرُجـالِن ِمَن الَِّذيـَن يََخاُفوَن أَنَْعَم 
اللَّـُه َعَليِهَما اْدُخلُوا َعَليِْهـُم اْلبَاَب َفِإذَا 
َدَخْلتُُمـوُه َفِإنَُّكـْم َغاِلبُـوَن وََعـَىل اللَِّه 
َفتََوكَّلُوا إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي} (املائدة:23) 
ألم يذكـر الله كالم الرجلني ويسـطِّره 

ككالم نبيه موىس؟ رجالن. 
ــُة التي كانـت مع موىس  تلـك األُمَّ
ألـم يكـن فيهـا علمـاء وفيهـا عبّاد؟ 
هـل تتصـور نبياً مـن األنبيـاء يعيش 
فرتة مع أمته ثـم ال يكون فيها علماء 
وعبّاد؟ ثم ال يكون فيها ُوجهاء وفيها 
مختلف  وفيهـا..  كبـرية،  شـخصيات 
فئـات املجتمـع تكون متواجـدة، لكن 
موقـف أولئـك وإن كانوا علمـاء وإن 
كانـوا وجهـاء وإن كان فيهـم عبّـاد 
يعتربه الله سبحانه موقفاً ال قيمة له، 
يعتربه عصيانـاً له ولنبيه، لكن رجلني 
منهم: {َقاَل َرُجالِن} لم يقل قال عاملان 
أَْو قـال عابدان أَْو قال شـيخان أَْو قال 

رئيسان {َقاَل َرُجالِن}]. 
الدليل الثاني: ــ حيث قال -ِرْضَواُن 
اللـِه َعَليِْه-: [كذلك قـال عن مؤمن آل 
فرعون يسطر كالمه يف صفحة كاملة 
يف سـورة [غافر] ذلك الـكالم الجميل 
الـذي قاله مؤمن آل فرعـون، ويذكره 
كمـا ذكر كالم نبي اللـه موىس]. وهو 

إشـارة إىل قولـه تعـاىل: [َوَقـاَل َرُجـٌل 
ُمْؤِمـٌن ِمـْن آِل ِفْرَعـْوَن يَْكتُـُم إِيَمانَُه 
ي اللَُّه َوَقْد  أَتَْقتُلُـوَن َرُجالً أَْن يَُقوَل َربـِّ
َجاَءُكـْم ِباْلبَيِّنَـاِت ِمـْن َربُِّكـْم َوإِْن يَُك 
َكاِذبًـا َفَعَليْـِه َكِذبُـُه َوإِْن يَـُك َصاِدًقـا 
يُِصبُْكـْم بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكـْم إِنَّ اللََّه الَ 
ٌف َكـذَّاٌب] إىل آخر  يَْهـِدي َمْن ُهَو ُمْرسِ

اآليات. 

العســُغ السالغ لحــعثائظا طظ خقل 
باباــني  جسطعــط  الضرغــط  الُصـــْرآن 

ضالةئال الرواجغ
أربعـة  خـالل  ُكلُّـه  العاَلـُم  يتابـُع 
أعوام مـن العدوان عـىل بلدنا الحبيب 
ثبـات وصمـود أبنـاء اليمـن يف وجـه 
الغـزو األجنبـي الظالـم، ذلـك الثبات 
واالستبسـال الذي أذهـل العالم أجمع 
ـ فمـا الذي حصل؟  ـــ بدون مبالغةـ 
ما الدوافـع والعوامل واألسـباب التي 
جعلت مجاهدينا ينطلون إىل سـاحات 
العـزة والكرامـة، ال يخافـون مـن أي 
يشء عـىل اإلطالق، واملوت الذي يخافه 
الجميـع هـم ال يخافونه أبـداً، مثلهم 
مثـل اإلمـام عيل بـن ابي طالـب عليه 
السـالم الـذي قـال: ((واللِه َالبـُن أبي 
طالـب آنَـُس باملوت مـن الطفل بثدي 
أُّمه)).. إن ذلـك الثبات والصمود يعود 

إىل عاملني رئيسيني هما:ــ
أوالً: الوعي كان عالياً لدى الشـهداء 

من خالل الُقـْرآن الكريم. 
ثانياً: الوعي كان عالياً لدى الشهداء 
ـِهيِْد الَقاِئِد  من خالل محـارضات الشَّ
الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 

العســُغ لــثى الحــعثاء طــظ خقل 
الُصـْرآن الضرغط:ـــ 

من املعلوم قطعاً أن الُقـْرآَن الكريم 
هـو الكتـاب الوحيد الصحيـح مئة يف 
املئـة؛ ألَنَّ الباري تكفـل بحفظه، قال 
ا نَْحُن نَزَّْلنَـا الذِّْكـَر َوإِنَّا َلُه  تعـاىل: [إِنـَّ
يَأِْتيـِه  [الَ  تعـاىل:  وقـال  َلَحاِفُظـوَن] 
اْلبَاِطـُل ِمـْن بنَْيِ يََديْـِه َوالَ ِمـْن َخْلِفِه 
تَنِزيـٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميـٍد]، وقال أيضا: 
َلْت ِمْن  [ِكتَـاٌب أُْحِكَمـْت آيَاتُُه ثُـمَّ ُفصِّ
َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي] وقال تعاىل عنه: [ذَِلَك 

اْلِكتَاُب الَ َريَْب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي].. 
د املسلمني؛  لذا فهو نعمٌة كبريٌة توحِّ
ألَنَّ ُكّل املسـلمني متفقـني عىل صحة 
ـِهيُْد الَقاِئُد  ُكّل آياتـه، حيث قـال الشَّ
سالم الله عليه عن ذلك: [هذا الُقـْرآن 

نعمـة كبـرية جـداً؛ ألَنَّه ما يـزال بني 
أيدينا وما نزال كلنا متفقني عليه، ُكّل 
املسـلمني متفقـون عليه، هـي نعمة 
كبرية ال يسـاويها نعمة، ال يسـاويها 
نعمة مـن ُكّل النعيم. [سـورة البقرة 

الدرس الثامن ص:8]. 
سـالُم اللـه عليه عن  وقـال أَيْضـاً 
الُقــْرآن الكريـم: [قـراءة كتـاب الله 
بتأمـل، وقراءة أحـداث الحياة بتأمل، 
الناس  وسـلوكيات  النفـوس،  وقراءة 
بتأمـل هـي ما يسـاعد اإلنسـان عىل 
أن يهتـدي، عىل أن يسرتشـد، عىل أن 
يسـتفيد من خـالل الُقــْرآن الكريم. 
[معرفـة الله وعـده ووعيـده الدرس 
أيضـاً:  وقـال  ص:1].  عـرش  الثالـث 
[عندمـا تكون ثقافتك ثقافة الُقـْرآن، 
هديك هدي الُقــْرآن، يصبح ُكّل يشء 
يف الدنيا يعطيـك معلومات، ويطمئنك 
عىل ما أنت عليه، ويشهد ملا أنت عليه؛ 
فـإذا أصبـح الُقــْرآن داخلـك، أصبح 
ماذا؟ ُكّل يشء يشـهد للحق الذي أنت 
الُقــْرآن  [مديـح  يشء.  ُكّل  تحملـه، 
الدرس السـادس ص:5]. وقال أيضا: 
[لـن يحمينـا مـن أعدائنـا إال العودة 
إىل الُقــْرآن الكريم، لـن يبقي العالقة 
قائمـة بيننـا وبـني ديننـا إال الُقـْرآن 
الكريـم، ال يمكـن أن يدفع عنـا أيضاً 
إال الُقــْرآن الكريـم إذا مـا عدنا إليه. 
ص:7]..  اإلتبـاع  وثقافـة  [اإلْسـَالم 
ومن خالل هذا الوعـي الُقـْرآني تجىل 

اآلتي:ــ 
خـالل  مـن  شـهدائنا  وعـُي  ازداد 
الُقــْرآن الكريم، فصّدقوا به، وامتثلوا 
ألوامـر اللـه، فعندمـا قـرأ شـهداؤنا 
التـي  اإللهيـة  التهديـدات  األبـرار 
توعـد بهـا اللـه سـبحانه املقرصين، 
املتخاذلني، املتقاعسـني عن الجهاد يف 
 َّ سـبيله، من مثل:ــ قوله تعاىل:ــ [إِال
تَنِفـُروا يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَِليًما َويَْسـتَبِْدْل 
وُه َشـيْئًا َواللَُّه  َقْوًمـا َغرْيَُكـْم َوالَ تَُرضُّ
ٍء َقِديـٌر].. ومن مثل قوله  َعـَىل ُكلِّ َيشْ
تعـاىل: [ُقـْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
وََعِشـريَتُُكْم  َوأَْزَواُجُكـْم  َوإِْخَوانُُكـْم 
تَْخَشـْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَرتَْفتُُموَها  َوأَْمَواٌل 
َكَسـاَدَها َوَمَسـاِكُن تَْرَضْونََهـا أََحـبَّ 
إَِليُْكـْم ِمـَن اللَّـِه َوَرُسـولِِه َوِجَهـاٍد ِيف 
َسِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى يَأِْتَي اللَُّه ِبأَْمِرِه 
َواللَّـُه الَ يَْهـِدي اْلَقـْوَم اْلَفاِسـِقنَي].. 
انطلقوا إىل ميادين العزة والكرامة غري 

آبهني بيشء. 

خالصـُة ما يشـعر به من ينتهي من قـراءة ملزمة 
[معرفة الله ــ عظمة الله ــ الدرس السابع] للشهيد 
القائـد رضـوان الله عليه هـو الخجل من اللـه املنعم 
علينا ُكّل هذه النعم العظيمة، ونحن ال نزال مقرصين 
يف حقـه سـبحانه أيما تقصـري، هذا من جهـة ، ومن 
جهـة أخرى اإلحسـاس بالفائـدة العظيمـة والكبرية 
ا من املعرفة، التي تعزز ثقتنا بالله، وأيضا الشعور  ِجدٍّ
باللهفة لقـراءة املزيد من املـالزم، مادامت هكذا تمأل 
العقـول نـورا، والقلوب بصـرية، والتمني بـأن تطول 
امللزمة وال تنتهي أبدا، لننهل من هذا النبع الصايف حتى 
ترتوي عقولنا وقلوبنا ونعرف الله حق معرفته، ونثق 

به حق الثقة.
البظاء سطى اهللا بضماله، ضماله املططص:ــ

ابتـدأ الشـهيد القائد رضوان اللـه عليه محارضته 
ــ ملزمـة ــ [معرفة اللـه ــ عظمة اللـه ــ الدرس 

السـابع] بذكر اآليات التي فيها ثناء عىل الله سبحانه 
وتعـاىل، وتمجيد وتعظيم له جل شـأنه، وهي كثرية يف 
القـرآن الكريـم، لم يأت بهـا الله ُسـدى، وإنما لهدف 
وغاية من أسـمى الغايات، ألنها من أهم الوسائل التي 
ترسـخ معانـي معرفته يف نفوسـنا لتعزيـز الثقة به 

سبحانه وتعاىل..
مشـرياً إىل التسـبيح أيضـا املوجـود يف الصالة عند 
الركـوع والسـجود، التـي رشعهـا اللـه لعبـاده كي 
يرددوهـا، ُكّل ذلـك كما قال رضـوان الله عليـه:[ ُكّل 
هـذا هـو يف الواقع خطـاب ثناء عىل اللـه، ينطلق من 
وجدان اإلنسـان ثم يعود إليه بشـكل معاٍن ترتك آثاراً 

يف النفس]..

ظتظ طظ ظخظع آلعئ داخض أظفسظا:ــ
مؤكداً رضوان الله عليه وهو يرشح (ال إله إال الله) 

التي نرددها ُكّل يوم يف األذان للصالة ، ويرددها الناس 
من عهد رسـول الله صىل الله عليه وآله وسلم إىل يوم 
الديـن بأنه لو كان هناك آلهة غـري الله لظهرت خالل 
هـذه الفـرتة الطويلة، ولكن ليـس هناك إلـه إال الله، 
ولكننـا نحن من نصنع آلهة داخل أنفسـنا، وأضاف:[ 
نصنـع آلهة من األشـخاص ممن هم عبيـد كاألنعام, 
وليسوا حتى مثل بقية الناس، نحن من نصنعهم آلهة، 
ونحـن من نصنع داخل أنفسـنا آلهـة، يف الوقت الذي 
نسـمع قول الله تعاىل يتكرر يف آذاننا وعىل مسـامعنا: 
ُه ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه}. واملـؤذن للصالة يقول لنا:  {َفاْعَلـْم أَنـَّ
(ال إله إال الله). ونحن نقول يف صالتنا: {سـبحان الله، 
والحمد لله، وال إله إال الله}. ملاذا ال نفكر يف كيف يجب 
أن نسـتفيد من تكرير {ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه} نرسـخ يف داخل 
أنفسـنا أن ما سـوى الله ال يجب أن يخيفنا، ال ينبغي 
أن نخاف منه، ال ينبغـي أن نعتمد عليه، ونطمنئ إليه 
يف مقابل االبتعاد عن إلهنا الذي ال إله إال هو، وهو الله 

سبحانه وتعاىل]. 

املآطظ.. ملاذا ق غساطغع أسثاؤه اجاشفاله؟:ــ
موضحـا رضوان الله عليه صفـة أخرى لله العزيز 
القهار تقوي ثقتنا به سـبحانه، وهـي [{َعاِلُم اْلَغيِْب 
ـَهاَدِة}، من إذا وثقنا به فقد وثقنا بمن ال يخفى  َوالشَّ
عليه يشء يف األرض وال يف السـماء، متسـائال:[ فمتى 
يمكن أن يَْستَْغِفلني أعدائي إذا كان وليي هو من يعلم 
الغيب يف السموات واألرض، هو عالم الغيب والشهادة؟ 
ومتى أحتاج فال يسـمعني, متى أدعوه فال يسمعني؟ 
ليس له مجلس معني فقط متى ما رسنا إىل بوابة ذلك 
املجلـس يمكن أن نقابله.هو معكـم أين ما كنتم, هو 
من يعلم الغيب والشهادة.. بالنسبة له ُكّل يشء شاهد 
ليس هناك غائب بالنسـبة له سـبحانه وتعاىل إنما ما 

هو غائب وشاهد بالنسبة لنا الله يعلمه].

ِتغُط) ْتمُظ الرَّ ِتغُط)تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ ْتمُظ الرَّ تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ
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ال تزاُل قواُت االحتالل الصهيوني 
جرائمهـا  مـن  املزيـَد  تقـرتُف 
واملخالفـة  املركبـة  وانتهاكاتهـا 
للقانـون الـدويل والقانـون الـدويل 
اإلنساني ضد املدنيني الفلسطينيني 
وممتلكاتهم يف األرض الفلسطينية 

املحتّلة كافة. 
يف  االحتـالل  قـواُت  واسـتمرت 
ضـد  املفرطـة  القـوة  اسـتخدام 
األسـبوع  خـالل  الفلسـطينيني 
الفائت، كما واصلـت اقتحاَم املدن 
والبلدات يف الضفة الغربية املحتّلة، 
بمـا فيها القـدس املحتّلـة، وتنفيذ 

اعتقاالت وعمليات هدم وتدمري. 
فضـالً عن ذلك ال يزال قطاع غزة 
يعانـي مـن حصـار هو األسـوأ يف 
تاريخ البرشيـة، َحيُث يتواصل هذا 
الحصار للعـام الخامس عرش عىل 
التـوايل، كسياسـة عقـاب جماعي 
تتنـاىف مـع الرشائع الدوليـة، األمر 
الذي أَدَّى إىل تفاقم الوضع اإلنساني 

عىل جميع املستويات. 
وكان مـن أبرز نتائج االنتهاكات 
عـىل مدى أسـبوع منـرصم تمثلت 

فيما ييل:
استشـهاد فلسـطيني مسن أثر 

تعرضـه لنوبـة قلبية بعدمـا قيده 
جنود االحتـالل واحتجزوه يف بناية 
قيد اإلنشاء يف رام الله، وإصابة 14 
مواطنًا فلسطينياً، بينهم، 4 أطفال 
وصحفي، يف استخدام مفرط للقوة 

يف الضفة الغربية املحتّلة. 
إطـالق النـار (10) مـرات تجاه 
تجـاه  ومرتـني  الزراعيـة  األرايض 
قوارب الصيادين، رشق قطاع غزة 
مواطنًـا،  واعتقـال (78)  وغربـه، 
منهم 6 أطفال وامرأتان، يف (132) 
عمليـة توغـل يف الضفـة الغربيـة 

املحتّلة، بما فيها القدس املحتّلة. 
هدم منزل وغرفة سـكنية ذاتيٍّا، 
وتجريف  مركبات  مغسـلة  وتدمري 
مقربة قيـد اإلنشـاء و10 دونمات 
يف القدس املحتّلة، ومصادرة آليتني 
وهـدم 5 مسـاكن وحظـرية أغنام 
لحـم،  وبيـت  ونابلـس  الخليـل  يف 
ومهاجمة منازل ومركبة، وإصابة 
مواطن ومواطنة رشـًقا بالحجارة 
يف اعتداءات مسـتوطنني يف الخليل 
حاجـًزا   (52) وإقامـة  والقـدس، 
ا بني مـدن وبلـدات الضفة  فجائيّـٍ

الغربية واعتقال 6 مواطنني عليها. 
إىل ذلك، وبسـبب إهمـال واضح 
ومتعّمد من سلطات االحتالل فيما 
يتعلـق بالوضـع الصحـي لألسـري 
الفلسطيني هشام أبو هّواش، أَدَّى 

إىل تدهور حالته الصحيّة. 
هاروفيـه  «آسـاف  مستشـفى 
أبـو  إصابـة  أعلـن  «اإلرسائيـيل» 
هـواش بفريوس كورونا، إذ نقل إىل 

قسم العناية املخصصة لذلك. 
عائلـة أبو هـّواش اتهمـت إدارة 
هاروفيـه»،  «آسـاف  مستشـفى 

العنايـة  تقديـم  يف  بالتقصـري 
املخصصـة لنجلهـا هشـام، الـذي 
خاض إرضابًا مفتوًحا عن الطعام، 
اسـتمر 141 يوماً، ونقـل إىل هناك 
بعد فك إرضابه قبل نحو 12 يوماً. 

وّرصحـت العائلـة بـأن إصابـَة 
نجلها بالفريوس، جاءت بعد وضعه 
يف غرفٍة مع عـدد من املرىض، دون 
عزلـه يف غرفٍة وحـده، رغم ضعف 
جسـده وحالته الصحيـة الصعبة، 
ورغـم أنه يعانـي مـن جرثومة يف 
الدم، نقلت إليـه أثناء وجوده يف ما 

يسمى «املراش العسكري». 
وطالبـت العائلـة بتدخـل رسيع 
من املنظمات الدولية؛ ِمن أجِل نقل 
هشام إىل مستشـفى داخل الضفة 
الغربية، لتقديم العالج املناسب له، 
ُخُصوصاً أنَّ وضَعه الصحي ما يزال 
حرًجـا، وحّملت سـلطات االحتالل 
املسؤولية الكاملة عن حياة نجلها. 
يُذكر أنَّ أبو هـواش متزوج وأب 
منـذ  ومعتقـل  أطفـال،  لخمسـة 
أُكتوبر 2020م، وصـدر بحقه أمرا 
اعتقـال إداري مـدة ُكــّل منهمـا 
سـتة أشـهر، كما أنه أسـري سابق 
أمىض ما مجموعه ثماني سـنوات 
يف سجون االحتالل، منها 52 شهًرا 

رهن االعتقال اإلداري. 

 : وضاقت

برفقـِة وفـٍد إماراتـي هـذه املـرة، 
اقتحمت الجماعاُت اليهوديُّة املتطرِّفة 
املسـجَد األقىص املبارك، وسَط حماية 
مشـّددة من رشطة االحتـالل املجرم، 
يف ظل تفاخر ُمسـتمّر من قبل اإلعالم 
العربّي بخيانـة اإلمـارات التي عبّدت 
طريق الرضوخ والخنـوع يف املنطقة؛ 
باعتبَـار أنّها كانت الدولـة «العربيّة» 
األوىل التـي توقع اتّفاقية االستسـالم 
مع العدّو العنرصّي، وعقب مرور عام 
ونصف عـام من التطبيع الذي شـهد 
زيارة عرشات اآلالف من الصهاينة إىل 
دولة اإلمارات رغم أّن العرب أنفسـهم 
ممنوعون مـن زيارتها، وعىل ما يبدو 

أّن هذه الزيارة مـع املقتحمني اليهود 
لألقىص تهدف إىل مسـاندة وترسـيخ 
مزاعـم «الهيـكل املزعـوم» يف عقـول 

«اإلرسائيليني». 
وألنّها اإلمارات التي خانت فلسطنَي 
والعرَب عـرب ما يُعـرف بالتطبيع مع 
الكيـان، بعـد أن تحالف حـكام البالد 
مـع أشـّد الكيانـات إجرامـاً واحتالالً 
تحت ذرائع واهية اصطدمت مع كافة 
والدينيّة،  واألخالقيّة  اإلنسـانيّة  القيم 
اقتحمت قوات االحتالل املسجد القبيلّ؛ 
ِمن أجِل تأمني دخول الوفد اإلماراتّي، 
ومن ثم قامـوا باقتحام قبة الصخرة، 
كيـف ال؟، واإلماراتيون قدمـوا للعالم 
درسـاً ال مثيل له يف الخيانة مع أخطر 

وأكرب أعداء العرب واملسلمني. 
وجاء ذلك االقتحام لساعات طويلة 

وسـط إجراءات مشـّددة مـن عنارص 
رشطـة وجيش الكيـان، من قبل 220 
مسـتوطناً اقتحمـوا املسـجد األقىص 
من  وكان مـن بينهـم 70 مسـتوطناً 
طالب املعاهد اليهوديّة، و41 شـخصاً 

وهم الوفد اإلماراتي. 
واعتـرب الفلسـطينيون هـذا األمـر 
يمثل إخالالً للوضع التاريخّي والدينّي 
والقانونـّي القائـم فيه منـذ أمد بعيد 
ا، يف خيانـة إماراتيّـة فاقت ُكـّل  ِجــدٍّ
التوقعـات وباألخص لألمتـني العربيّة 
قضية  ألعداء  واحتضان  واإلسـالميّة، 
املسـجد األقـىص املبـارك، التـي يجب 
جعلهـا عـىل رأس األولويـات؛ ألَنَّهـا 
ـة، وليسـت قضية  بالفعل قضيـُة أُمَّ

شعب. 

المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. اقظاعاضاُت الخعغعظغئ تاعاخض شغ افرض الفطسطغظغئ المتاّطئ

بسث طسرضئ افطساء الثاوغئ.. افجري «أبع ععاش» ُغخاب بـ «ضعروظا» 

اصاتاطاٌت وتثظغٌج لفصخى املئارك طظ 
املساعذظني الخعاغظئ بمحارضٍئ إطاراتغئ!

ضاائُإ تجب اهللا السراق: سخاباُت 
اإلطارات وبرغطاظغا طسآولٌئ سظ 

سمطغات إذقق الخعارغت
 : وضاقت

قـال أبو عـيل العسـكري -مسـؤول املكتب األمنـي يف كتائب 
حـزب الله العـراق- يف تغريدة له عـىل «تويرت»، أمـس الجمعة: 
إّن «عمليـات إطالق الصواريخ الطائشـة وسـط املناطق اآلهلة 
بالسـكان بذريعـِة اسـتهداف السـفارة األمريكيـة مـا هـي إال 

استهداٌف مقصوٌد للمدنيني األبرياء». 
باإلمـارات  املرتبطـة  أّن «العصابـات  العسـكري،  َوأََضــاَف 
وبريطانيا هي من تقف وراء هذه الجريمة، والتي جاءت رداً عىل 

الحكم الوالئي الذي أصدرته املحكمة االتّحادية العليا اليوم». 
وأَفـادت مصادر إعالميـة يف العراق بتعّرض مجمع السـفارة 
األمريكيـة يف العاصمـة بغداد لقصـف بـ 3 صواريخ، وأَشـاَرت 
املصـادُر إىل «سـماِع أصـوات 3 رضبـات صاروخيـة يف أنحـاء 
بغداد»، وُفّعلت «املنظومة الدفاعية بعد تعرض السـفارة لهجوم 

صاروخي». 
وأعلن مصدر أمني عراقي، أمس األول، عن سقوط «جريحتنَي 

يف الهجوم الصاروخي الذي استهدف املنطقة الخرضاء». 
وفيمـا اعتـرب الرئيُس العراقـي، برهم صالح، أّن «اسـتهداَف 

البعثات الدبلوماسية وتعريَض املدنيني للخطر عمٌل إجرامي». 
ورأى األمـني العـام لعصائب أهـل الحق، قيـس الخزعيل، أّن 
«أُسـلُـوَب اسـتهداف املنطقة الخرضاء وتوقيتَـه، هما محاولٌة 

لخلط األوراق». 
بدوره، أشار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إىل أّن «هناك 
أطرافـاً يّدعـون املقاومَة ورضب السـفارة األمريكيـة، وأصابوا 
املدنيـني»، ُمضيفـاً أنّهم «يرضبـون السـفارة األمريكية لتأخري 

انسحاب القوات األمريكية، وإبقاء ذريعة استخدام السالح». 
من جهته، أدان رئيس تحالف فتح، هادي العامري، استهداف 
مقرات األحزاب السياسـية، وقال العامري يف بيان: «ندين بشدة 
االعتـداءات األخـرية عـىل املنطقة الخـرضاء ومقـرات األحزاب 
السياسـية بشـكٍل عام، هـذه األعمال غري مـربّرة وعىل األجهزة 
األمنيـة أن تقـوم بواجباتها يف ضبـط األمن وحمايـة املواطنني 

وممتلكاتهم، حمى الله العراَق وأهَله من َرشِّ األرشار». 
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ضغفغُئ املةغء وتخاُده
طرتدى التسظغ 

العاُم الثامُن من العدواِن السـعودّي األمريكي يوشـُك 
عـىل اإليالِج ونحن ما زلنا نمزُِّقه بصموِد شـعِبنا وثباِت 
جيِشـنا ولجاِننا بدوِن كلـٍل أَو ملٍل.. ولكن بعَد ُكـّل هذه 
السـنواِت علينا أن نستذكَر كيف جاَء هذا العدواُن وملاذا 

جاء؟؟ وهل تحّقَق ما ابتغوُه أم ال؟؟
إّن أول ما جاءوا به هو املفاجئُة يف الهجوِم العسكري 
املسـبوِق بإعداٍد وتخطيٍط دام أشـهراً ودالئلُـُه مغاَدرُة 
السـفراِء صنعـاَء قبَلهـا موحياً بـأّن العـدواَن لم يكن 
ارتجاليـاً كما قيـَل أَو فورانـاً يف نخوِة التحالِف اآلسـنة 
وغريتِـه عىل اليمـِن والرشعيِة املزعومة.. ومـؤرشاً بأّن 
السـعوديَّة تحاوُل سلوَك سـكِة اإلمربياليِة كي تُفهِرَس 
اسـَمها يف قاموِس اإلمربياليني الُجُدِد غـريَ مدركٍة للذي 
سـتؤوُل إليـه بعد بـدِء هذه الحـرب ولـو كاَن فيها ذرَة 
إدراٍك ملـا أقبَلـت عىل هـذا.. َوأَيْـضـاً بياُن الحـرِب الذي 
ِصيَغ وأعلن من واشـنطن مبينًـا أمريكا بأنها املتحكمِة 
بعجلِة قيادِة هـذا العدواَن وواضعاً النقاَط عىل الحروِف 
يف كيفيـِة اللعـِب وماهيِة الهـدف، َحيُث تمثـَل اللعُب يف 
تدمرِي البنيِة التحتيِة سـواًء املدنية أَو العسكرية وإلحاِق 
األرضاِر باملجتمـِع كِلـه دون محابـاِة أحـد عـىل منواِل 
رضِب أفغانستان والعراق حتى يتمّكنوا من بذِر الخوِف 
يف صدوِرنـا كي ينبـَت استسـالماً منا فنـرصاً لهم غري 
شـاعرين بأن الخوَف -الذي أجزموا بأنُّه مفتاُح التحكِم 
علينا-لم يُخلْق إال ليُداَس تحت أقداِمنا ويمرَغ عىل تراِبنا 
وتأكيُدُه ما أفصحْت به أفواُه بنادِقنا يف شـتى الساحاِت 
املبسوطِة تحَت أكِفنا.. ومما ينطوي تحَت هذا اليشء هو 
سـلطاُن الرتغيِب والرتهيِب املشبوِع بمليارات الدوالرات 
واملصحـوِب بتلك الهاالِت اإلعالميـِة املتناثرِة عىل معظِم 
الكرِة األرضيِة -إن لم يكن كّلها-املجهزِة بأسـاطيل من 
املرجفـني واملطبِّلـني ذوي الدفِع املسـبِق عّلهـم يريموا 
غايتَهم املنشودِة التي لم ولن يحّققوها وهذا ما برهنتُه 

السبُع العجاف التي مرت. 

اظافاحُئ املرتِجصئ.. إىل أغظ؟!
طتمث طفااح

انتفاشُة مرتِزقة التحالف بدخول بيحان لن تنجَح 
د واملأزوم الذي يعيُشـه  يف التغطيـة عىل الواقع املعقَّ

هؤالء املرتِزقة وأسيادهم وأسياد أسيادهم. 
ُكــلَّ  حشـدوا  العسـكري  الجانـب  مـن  أوالً:   *
قدراتهـم البرشيـة ومعهـم ُكــّل قدرات أسـيادهم 
من التسـليح والتمويـل واإلمَداد واإلسـناد والرصد 
والتضليـل  والدعايـة  املواقـف  ورشاء  ـس  والتجسُّ
والحرب النفسـية األضخم واسـتثارة ُكـّل النعرات 

املناطقية والعنرصية والطائفية واملذهبية 
ومع ذلك تكبـدوا أكربَ الخسـائر البرشية رغم أن 

معهم أضخَم وأحدَث أسطول جوي يف املنطقة يقصف 
عـىل مدار الدقيقة حتى بلغ عدُد الغارات أضعاَف عدد املجاهدين 
املرابطـني يف املنطقـة، وكل ذلك لم يؤدِّ إال لبسـِط السـيطرة عىل 
منطقة كانت شـبَه خاليٍة من التواجد العسـكري االسرتاتيجي، 
وعـىل هامـش ذلك ارتكبوا عـرشات جرائم القتـل لألبرياء وهدم 
ة بل  املنـازل واملرافق العامة وإتـالف املمتلكات العامـة والَخاصَّ
وارتكبوا أخطاًء قاتلًة حتى بحق أعداٍد من قطعان املرتِزقة، فهل 

يعترب أي متابع محايد هذه النتيجة نرصاً.
والقـراءة الواقعية للمشـهد تقول بأن مجاهدينـا األبطال قد 
لّقنوهـم أقـىس الدروس وال زالـوا جاهزين لتلقينهـم األقىس ثم 

األقىس بقدرة الله وتوفيقه.. 
* ثانيـاً مـن الجانب السـيايس.. نعرف ويعـرف املرتِزقة بكل 
فئاتهـم بأنهم ُمَجـرَُّد مرتِزقة مهما سـّوقوا ألنفسـهم تحت أي 
عنـوان فهم ال يتَحّركـون إال بمال املحتّل وسـالحه وأوامره وُكلُّ 

ما يرّددونه من شـعارات مستهلكة هي متاجرُة شعارات ال أكثر 
فهم بال مرشوع حقيقـي يعّرب عن قيم وآمال وتطلعات املجتمع 
الذي يتاجرون باسـمه ويخضعونه للقمع واالبتزاز 
ويدّمـرون نفسـيته ويجرفون ُهــِويَّته ويعّطلون 
مسرية حياته، فأية سيطرة للمرتِزقة عىل أية ُرقعة 
مـن األرض فهـي ال تعنـي للمجتمـع إال املزيَد من 
املعاناة واملزيد من االنكشاف لواقع املرتِزقة وتعرية 
أكاذيبهم ودحض زيفهم وفضح انغماسـهم يف ُكـّل 

دناسة. 
* ثالثاً: سـتبدأ املعـارك الداخلية لقطعان ولفيف 
العمـالء واملرتِزقـة تطغـى عـىل املشـهد وسـيدفع 
املجتمُع الحاضُن لهم ثمناً باهضاً ومأساوياً يتمنى 

معه لحظة الخالص منهم. 
* رابعـاً: مرشوُع العدوان لتمزيـق اليمن لن ينجَح مهما أنفق 
مـن أموال واسـتنزف مـن أرواح؛ ألَنَّه يصـادُم حقائـَق التاريخ 
والجغرافيـا وكافـة روابط املجتمع ومصالحـه الحقيقية وليس 
أمـام املعتدي وأذنابـه إال الخسـارُة وإهـداُر اإلْمَكانيات وضياع 
الجهـود وتعميق األزمـات وكل يشء بقدرة الله وتدبريه سـيعود 

لواقعه الحقيقي بعد انكشاف الواقع املصطنع 
* وأخـرياً: نحـّذر قطعان املرتِزقة من التمادي يف سـلب ونهب 
وإتـالف ممتلـكات املواطنني الذيـن تحت سـيطرتهم ونحملهم 
كامل املسـؤولية عن سالمة أرواحهم وممتلكاتهم ونحذرهم من 

أية انتهاكات لحرمات منازلهم.
ونقول لهم: املحتّل الذي تحتمون بسالحه وتتَحّركون 


