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طثغر المعاخفات والمصاغغج بالتثغثة لختغفئ «المسغرة»:
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شركة النفط: األزمة النفطية يف احملافظات احملتلة تثبت مسؤولية العدوان عن كامل االختناقات التموينية 
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شغما حارك ضمظ 131 خرصًا بالتثغثة بشارات سطى الةراتغ:

أّضـثوا أن إجرام السثوان وصخَفه لفسغان المثظغئ لظ تسصط بالاصادم:

ئ لطمسغرة: طثغر شرع خظثوق رساغئ المساصغظ شغ تخرغتات َخاخَّ

ذريان السثوان غخّسث سطى املتاشزات بـ 52 غارة خقل الـ 24 جاسئ املاضغئ
 : التثغثة 

السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  واصـل 
اإلماراتـي، أمس األحد، تصعيـَده الجوي عىل عدد من 
املحفظات، بالتزامن مع مواصلته لسلسلة الخروقات 
الفاضحة التّفاق الحديدة، وسط تناغم أممي مع ُكـّل 

أشكال التصعيد التي يمارسها العدوان وأذنابه. 
وأوضحت مصادُر عسـكرية لصحيفة املسرية، أن 
طريان العدوان األمريكي السـعودّي شـن خالل الـ ٢٤ 

ساعة املاضية ٥٢ غارة عىل عدد من املحافظات. 
وبيّنت املصادر أن طرياَن العدوان شن ٣١ غارًة عىل 
مديريات الوادي والجوبة وحريب، فيما شـن ٨ غارات 

عىل مديرية عني بمحافظة شبوة. 
ويف البيضـاء، أوضحت املصـادر أن طريان العدوان 
شن ٧ غارات عىل مديرية الصومعة، فيما شن غارتني 

َعف يف الجوف.  عىل مديرية َخبَّ والشَّ
وامتدت غاراُت العدوان إىل تعز، َحيُث شـن العدواُن 
غارتني عـىل منطقة الـربح، بمديريـة مقبنة، يف حني 

شن غارًة عىل مديرية حرض بمحافظة حّجـة، لتمدد 
غاراتـه إىل محافظـة الحديدة يف خرق صـارخ التّفاق 

السويد. 
وأوضح مصـدٌر يف غرفة عمليـات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان أنه تم تسجيل ١٣١ 
خرقاً ارتكبـه املرتِزقة ورعاتهم يف مناطق متفرقة من 

الحديدة خالل الـ ٢٤ ساعة األخرية. 
وأّكــد املصدر أن مـن بني الخرقات غـارًة لطريان 
العـدوان األمريكي السـعودّي عىل مديريـة الجراحي، 

يف تأكيـد جديد عىل إرصار قوى العـدوان وأدواتها عىل 
التمسـك بخيار التصعيد ونسـف ما تبقى مـن اتّفاق 

الحديدة. 
وبـنّي أن الخروقاِت شـملت اسـتحداَث تحصينات 
يف الجبلية َوتحليق ٤ طائـرات حربية يف أجواء الجبلية 

والجراحي َو٣ طائرات تجسسية يف أجواء الجبلية. 
وأَشـاَر إىل أن مـن بني الخروقـات ٣٣ خرقاً بقصف 
مدفعي لعـدد ١٩٢ قذيفة َو٨٥ خرقـاً باألعرية النارية 

املختلفة. 

أبظاء ووجعاء طأرب غآّضـثون وصعَشعط إىل جاظإ الةغح والطةان 
لطرد سطى جرائط وتخسغث السثوان

صظابض وخعارغت السثوان خّطفئ أضبر طظ ٢١ ألش طساق وخسثة 
تاخثر املتاشزات طظ تغث الدتاغا

 : طأرب 
أّكـد أبناُء ووجهاء محافظة مأرب وقوَفهم 
واللجـان  الجيـش  أبطـال  جانـب  إىل  الكامـَل 
الشـعبيّة ورفَضهم لتصعيد العدوان األمريكي 

السعودّي. 
ويف اللقاء، أشـاد محافظ مأرب، عيل محمد 
طعيمان، بمواقف أبنـاء الجوبة وانحيازهم إىل 
صف الوطن ورفدهـم للجبهات باملال والرجال 

ملواجهة قوى العدوان واالرتزاق. 
وأّكـد اسـتمرار اسـتكمال تحرير املحافظة 
مهما حشـد العدوان من مرتِزقـة وتكفرييني، 
منـّدداً بتصعيد العدوان يف اسـتهداف األسـواق 
ومنازل املواطنني ومزارعهم واملمتلكات العامة 

ة.  والَخاصَّ
قـوى  وانتهـاكاِت  جرائـَم  أن  إىل  ولفـت 
العـدوان بحـق املدنيني لـن تسـقط بالتقادم، 
محمـالً قوى العـدوان املسـؤولية الكاملة إزاء 
اسـتمرار احتجاز سـفن املشـتقات النفطية، 
والـذي انعكس عىل مسـتوى الخدمات املقدمة 

للمواطنني. 
وخالل اللقاء، استنكر وكيل املحافظة سعيد 
بحيبـح واملشـايخ عبدالغني بحيبح وحسـني 
شـعفة وعبداللـه املنصـوري، قصـف العدوان 
لألسـواق العامـة يف مديريـة الجوبـة واملنازل 
واملحـال التجاريـة، مؤّكـدين أن تلـك الجرائم 

دليل عىل فشل وتخبط قوى العدوان. 
وأدان بيان صادر عن اللقاء ملشايخ ووجهاء 

الجوبـة، جرائم العـدوان األمريكي السـعودّي 
بحق أبناء املحافظة والشعب اليمني والتصعيد 
األخري لقوى العدوان وحشـد مجاميع تكفريية 
وداعشـية إىل بعض مديريـات محافظة مأرب 

الرتكاب الجرائم ونهب ممتلكات املواطنني. 
وأّكـد مشـايخ ووجهاء الجوبـة الجهوزية 
لرفـد الجبهـات باملـال والرجـال والوقـوف إىل 
جانب أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة وأحرار 
الشـعب اليمني حتى تحرير املحافظة والوطن 

من دنس الغزاة واملحتّلني. 
ودعـا البياُن املتورطـني يف الخيانة من أبناء 
املديريـة العـودة إىل صف الوطـن واغتنام قرار 
العفـو العام قبـل فـوات األوان، معلنني الرباءة 

من جميع الخونة. 

 : خاص 
أوضـح مدير فـرع صندوق رعايـة وتأهيل 
املعاقـني بصعـدة، عـيل زرعة، أن إجمـايل عدد 
املعاقـني يف املحافظة منذ بدء العـدوان تجاوز 

٢١٫٠٠٠ معاق ومعاقة. 
وبـنّي يف ترصيـح للمسـرية أن املعاقني من 
رشائح متعددة أطفال ونسـاء وكبـار، مؤّكـداً 

أن أغلب إعاقتهم؛ بَسبِب قصف العدوان. 
وأَشاَر إىل أن منطقة الرقو الحدودية سجلت 
الشـهر  يف  معاقـاً   ٦٠ تقريبيـة  إحصائيـة  يف 
بإجمـايل ٥٫٠٤٠ معاقاً خالل ٧ سـنوات نتيجة 

قصف العدوان. 
وقـال زرعة: إن «اآلالف مـن األطفال ُخِلقوا 
بتشوُّهات خلقية، وهناك مصادر طبية توضح 

أن السبَب الرئييس أسلحة العدوان». 
وأضـاف: ال يوجـد دوٌر فعـيل للمنظمـات 
وأكثُر اهتمامهـم باليوم العاملـي للمعاق الذي 
يقام سـنوياً والهدُف منه الرتويُج لهم إعالمياً 

وتحسنُي صورتهم للرأي العام. 
وبشأن التنصل األممي عن أداء مسؤوليتها، 

أّكـد مدير صنـدوق رعاية املعاقني، أن منظمة 
رعايـة األطفال ال تقدم غري ٣ ٪ من احتياجات 
ا،  الصندوق باملحافظة بينما االحتياج كبري ِجـدٍّ

الفتـاً إىل أن صنـدوق رعايـة وتأهيـل املعاقني 
الرئييس بصنعاء ال يقدم إال ١٠ ٪ من االحتياج؛ 

بَسبِب العدوان والحصار. 
ويف سـياق ترصيحاتـه، أّكــد أن محافظة 
صعدة تختلف عـن بقية املحافظات، من َحيُث 
ازديـاد املعاقني، وقـد عانت َكثـرياً يف الحروب 
السـت والعدوان القائم اليوم عىل البلد، منوًِّها 
إىل أن هنـاك إعاقـات وبشـكل كبـري؛ بَسـبِب 
مخلفات العدوان والقنابل العنقودية والقصف 

املبارش. 
وأَشـاَر إىل أن إغالق مطار صنعاء حال دون 
سفر بعض الحاالت للعالج يف الخارج التي كان 
باإلْمـَكان أن تتخطـى اإلعاقة املؤقتـة، لكنها 
أصبحـت اليـوم إعاقة دائمـة، داعيـاً املجلس 
الشـؤون  وتنسـيق  إلدارة  األعـىل  اإلنسـاني 
اإلنسـانية إىل رصد مبالغ من املنظمات املانحة 

يف إعانة املعاقني. 
ويف ختـام ترصيحه، دعا مدير فرع صندوق 
رعايـة وتأهيـل املعاقـني بصعدة عـيل زرعة، 
الصنـدوق بصنعـاء إىل االهتمام أكثـر والنظر 
إىل تزايـد أعـداد املعاقـني عـىل فـرع الصندوق 

باملحافظة. 

طرتجصئ اقتاقل يف لتب 
غصاطعن طساشرًة سظث إتثى 

ظصاط الافاغح

اجامراُر شرار طةظثي املرتجصئ 
طظ ألعغئ اقتاقل اإلطاراتغ 

وُأطعات الدتاغا غطالنب 
بةبث أبظائعظ

 : طاابسات 
يف سـياق الجرائـم التي يتعرض لهـا املسـافرون اليمينيون عـربَ الطرق 
واملنافـذ يف املحافظـات املحتّلة، ُقتلـت امرأة، أمس األحد، برصـاِص مرتِزقة 

االحتالل اإلماراتي يف إحدى نقاط تفتيش املسافرين يف محافظة لحج. 
وأوضحـت مصادُر إعالميـة، أن عنارص مرتِزقة تابعة ملا يسـمى املجلس 
االنتقايل أطلقت النار عىل سـيارة مسـافرين واسـتهدفتها بشـكل مبارش يف 

نقطة تفتيش عىل طريق حبيل جرب والحبيلني يف ردفان. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أن املرأَة كانت عىل متن السـيارة أثنـاء مرورها من 

نقطة التفتيش وأنها قتلت عىل الفور بعد إصابتها برصاصة يف الرأس. 
وتشـهد النقاُط التابعـُة لالحتالل اإلماراتـي وأدواِته العديَد مـن الجرائم 
الوحشـية بحق املسـافرين، وسـط حمايـة دول تحالف العـدوان للمرتِزقة 

املجرمني وتجيري القضايا الجنائية املوجهة ضدهم. 

 : طاابسات 
نقلت وسـائُل إعالم موالية للعدوان عن ما أسـمته «مصـادَر مقربة» من 
قـوات مرتِزقـة االحتـالل اإلماراتي املسـماة «العمالقة» أن أُمهـاِت عدٍد من 
الضحايـا الذين سـقطوا بفعل القصـف الصاروخي املتواصـل عىل تجمعات 

املرتِزقة، ناشْدَن قيادات الخونة برسعة تسليم جثث أبنائهن. 
واعرتفت تلك الوسـائل بأن عدداً َكبرياً مـن الجثث التابعة للجنود املرتِزقة 
لم يُعرف مصريُها قط، إذ لم تصل إىل ثالجات املستشـفيات يف ُكـّل من شبوة 

وأبني وعدن. 
ويف السـياق، تواصُل مجاميُع املرتِزقة الفرار من األلوية التابعة لالحتالل 
اإلماراتـي جراء سـقوط أعداد كبرية من الجرحى والقتـىل التابعني لالحتالل 
اإلماراتي يف ظل استمرار الرضبات الصاروخية واملدفعية التي ينفذها أبطال 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
وذكرت وسـائل إعالم معادية «أن تواُصَل سـقوط القتىل يف صفوف قوات 
العمالقـة بفعل الرضبات الصاروخية دفَع بالعديد من املجندين والضباط إىل 
الفرار من مواقعهم العسكرية يف املحافظة بعد أن كانوا شاهدين عىل مصري 

زمالئهم املخيف». 
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 : خاص
تفاقمـت أزمـُة الوقـود واملشـتقات النفطية يف 
مختلف املحافظات اليمنية، َجرَّاء تشـديد إجراءات 
الحصار املفروض عىل البلد من قبل تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي، يف إطار التصعيـد اإلجرامي 
امُلسـتمّر ضد الشـعب اليمني، وسـط صمت أممي 
ُمْخٍز يجّدد التأكيَد عىل خضوع األمم املتحدة بشكل 
كامل لسياسـات العـدوان وتورطهـا يف مضاعفة 

معاناة اليمنيني. 
وحـاول تحالـف العـدوان، مسـاء أمـس األول، 
تضليل الرأي العام، مدعياً أنه سـمح لسفينة وقود 
بالوصول إىل ميناء الحديدة، واتهم السلطة الوطنية 
بافتعـال األزمـة يف العاصمـة صنعـاء، متجاهـالً 
حقيقـَة أن املحافظـات الواقعـة تحـت سـيطرته 
تعيش أَيْـضـاً هذه األزمة بكامـل تفاصيلها، وهو 
األمـر الـذي يشـكل دليـالً فاضحـاً عىل زيـف تلك 
االدِّعـاءات واالتّهامـات ويثبت مسـؤوليَة تحالف 
العدوان وأدواته عن انقطاع الوقود يف كافة مناطق 

البلد. 
عـىل  بصنعـاء  اليمنيـة  النفـط  رشكـة  وردت 
«مغالطـات» تحالـف العدوان يف بيان جـاء فيه أن 
«السـفينة التي اّدعى تحالف العدوان أنه سمح لها 
بالدخول إىل ميناء الحديدة تحمل كمية (21.282) 
طناً مـن مادة الديزل، تابعة ألحـد مصانع القطاع 
الخـاص وغـري مخصصـة لالسـتهالك العـام وقد 
مـر عـىل احتجازهـا (42) يوماً إىل جانب السـفن 

املحتجزة منذ فرتات أطول». 
وأوضحـت رشكة النفـط أن عدد سـفن الوقود 
التي أفرج تحالف العدوان عنها خالل العام املايض 
لم يتجـاوز 19 سـفينة، منها خمس سـفن فقط 
مخصصة لالستهالك العام (سفينتي بنزين، وثالث 
سـفن ديزل) فيما كانت بقية السفن تتبع مصانع 

القطاع الخاص». 
وأضافـت الرشكـة أن: «شـمول األزمـة لجميع 
محافظـات الجمهوريـة يثبـت مسـؤولية تحالف 
العدوان عن كامل االختناقـات التموينية الحادة يف 
مختلـف املناطـق اليمنية»، مؤّكـدة أن «اسـتمرار 
تضليـل الـرأي العـام واجـرتار سلسـلة أكاذيَب ال 
تغرّي شـيئاً من واقع الحصار والقرصنة عىل سفن 

الوقود». 
وتؤّكـد مصادُر محلية بـأن املحافظاِت املحتّلة، 
وعىل رأسـها عـدن، تعيش حالًة من الشـلل يف ظل 
انقطـاع كامل للمشـتقات النفطية، يف الوقت الذي 
يقـوم فيه هوامري الفسـاد املدعومـني من تحالف 
العدوان باستغالل هذه األزمة بشكل فاضح، َحيُث 
وصل سـعر دبة البنزين يف «السـوق السـوداء» إىل 

أكثر من 35 ألف ريال. 

واعرتفت فصائُل مرتِزقة العدوان التي تسـيطر 
عـىل عدَن، أمـس األحد، بمسـؤولية سـلطة الفاّر 
هـادي ودول العدوان عن أزمة املشـتقات النفطية 
وكذلك أزمة أسعار الرصف التي تعيشها املحافظة. 
ويلجـأ تحالُف العـدوان إىل اإلفراج عـن كمياٍت 
محدودة من الوقـود التابع للقطاع الخاص؛ بَهدِف 
تضليل الرأي العام والتغطية عىل اسـتمرار قرصنة 
واحتجاز سفن الوقود املخصصة لالستهالك العام، 
والتي تصل مدُة احتجاز بعضها إىل عدة أشهر برغم 
حصولها عىل التصاريح األممية الالزمة وخضوعها 

آللية التفتيش التي ترشف عليها األمم املتحدة. 
وقـال املتحـدث باسـم رشكـة النفـط، عصـام 
 (Sea Adore) املتـوكل، أمس: إن سـفينة البنزيـن
حصلـت عىل ترصيـح الدخـول إىل مينـاء الحديدة 
 UNVIM بعـد خضوعهـا للتفتيش من قبـل لجنة
التابعة لألمم املتحدة، واستكمالها لكافة اإلجراءات 
الالزمـة، ومن املتوقع وصولها خالل 24 سـاعة إذَا 
لـم يعرتضها تحالف العدوان ويمنعها من الوصول 
إىل مينـاء الحديـدة، ُمشـرياً إىل أن هـذه السـفينة 

ستكون «إسعافية» ملعالجة أزمة الوقود. 
أعلنـت  قـد  بصنعـاء  النفـط  رشكـة  وكانـت 

اسـتعداَدها إلمَداد كافة املناطـق اليمنية بالوقود، 
برشط السـماح لسـفن الوقود بالوصول إىل ميناء 
الحديـدة بصـورة دائمـة، والتـزام األمـم املتحـدة 

بواجباتها. 
ويحـاول تحالـُف العـدوان اسـتخداَم حكومـة 
املرتِزقـة كواجهـة للتنصل عن مسـؤولية قرصنة 
سـفن الوقـود ومنعهـا مـن الوصـول إىل مينـاء 
الحديدة، َحيُث يّدعي أن إجراءات السـماح للسفن 

تأتي وفقاً «آللية» سلطات املرتِزقة. 
والحقيقُة أن اإلعالَن عن «السماح» لسفن تحمل 
مشـتقاٍت نفطيـة بالوصـول إىل مينـاء الحديـدة، 
بغض النظر عن صحة ذلك اإلعالن من عدمه، يمثل 
اعرتاًفـا رصيًحا من قبل تحالـف العدوان باحتجاز 
السـفن وقرصنتهـا واسـتخدامها كأوراق ضغـط 

وابتزاز. 
وقـد تبنـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة هـذا 
األُسـلُـوب بشـكل علنـي ورصيح، عندمـا حاولت 
مسـاومة صنعاء ومقايضة االحتياجات اإلنسانية 
للشعب اليمني (وعىل رأسها سفن الوقود والغذاء) 
بمكاسَب عسكرية وسياسية من بينها وقف تقدم 
الجيش واللجان الشـعبيّة يف مأرب ووقف عمليات 

الردع املرشوعة عرب الحدود. 
واملبعـوث  األمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  وهـّدد 
األمريكـي إىل اليمن يف وقت سـابق بأنـه إذَا لم تتم 
املوافقة عىل تلـك الصفقة َفـإنَّ األزمة اإلنسـانية 

ستستمر وستتضاعف!
وتمثـل مغالطـات وتضليـالت تحالـف العدوان 
املكشوفة، تحدياً فجاً لألمم املتحدة وآليتها املعتمدة 
لتفتيش السفن الواردة إىل ميناء الحديدة، فقرصنة 
السـفن بعد تفتيشـها ومنحهـا التصاريح الالزمة 
يشـكل رفضاً رصيحاً لآللية األممية املتفق عليها، 
وهو ما يضع األمم املتحدة أمام اختبار يحتم عليها 

التَحّرك لوقف سلوكيات تحالف العدوان. 
مع ذلـك، ترفض األمم املتحـدة إعالن أي موقف 
إزاء تجاهـل ورفـض تحالف العـدوان لتصاريحها 
املمنوحة للسـفن وإرصاره عىل احتجازها لفرتات 
طويلة، األمر الذي يشـكل دليـًال واضًحا عىل حجم 
الخضوع األممي الكامل إلمالءات وسياسـات قوى 
العدوان وعـىل رأسـها اإلدارة األمريكية التي تقوم 
سـفنها الحربيـة بالتقطـع للسـفن واقتيادها إىل 

نقطة االحتجاز يف البحر األحمر. 
ويف هذا السياق، أّكـد بيان رشكة النفط اليمنية 
بصنعاء أن: «غيـاب الدور والصوت األممي يضيف 
فشـًال جديًدا إىل سجل سقوطها املخزي وانحيازها 

الذميم لدول العدوان».
وأّكـد نائُب مدير مؤّسسة موانئ البحر األحمر، 
يحيـى رشف الديـن، أن: «األمم املتحـدة رشيكة يف 
الحصـار وتحالف العـدوان ال يعـري تصاريحها أي 

اهتمام».
َوأََضـاَف يف حديث للمسـرية أن «تحالف العدوان 
واألمـم املتحدة يتاجرون يف معاناة الشـعب اليمني 

وهم املسؤولون عن أزمة الوقود الحالية». 
وأّكـد رشف الديـن أنه «ال صحة لحديث تحالف 
العـدوان عـن انسـيابية حركـة السـفن إىل ميناء 
الحديدة» ُمشرياً إىل أن مؤّسسة موانئ البحر األحمر 

تأثرت بشكل كبري بانقطاع املشتقات النفطية. 
وأوضـح أن: «تحالـف العـدوان يحـاول تزييف 
الواقـع ولـو كان صادقـاً ألطلق السـفن النفطية 

املحتجزة». 
ويف ظل اسـتمرار التواطؤ األممـي الفاضح مع 
تحالف العدوان، وإرصار األخري عىل استخدام سفن 
الوقـود واالحتياجـات اإلنسـانية للشـعب اليمني 
كورقـة ابتزاز وضغـط، تعود إىل الواجهـة إنذارات 
وتحذيـرات القوات املسـلحة اليمنية التـي أّكـدت 
مؤّخراً عىل أن اسـتمرار العدوان الحصار سـتكون 
لـه تداعياٌت قاسـية وشـديدة عىل قـوى العدوان، 
ُخُصوصـاً وأن أزمة الوقود املفتعلة تأتي يف سـياق 
تصعيد عدواني شامل لتحالف العدوان ورعاته ضد 

الشعب اليمني

 حرضئ الظفط: افزطُئ شغ المتاشزات المتاّطئ تبئئ طسآولغَئ 
السثوان سظ ضاطض اقخاظاصات الامعغظغئ التادة شغ الئطث
 طعاظأ الئتر افتمر: افطط الماتثة حرغضئ شغ التخار 

وتخارغُتعا بق صغمئ سظث السثو

تتالش السثوان غشرق الئطث يف أزطئ وصعد خاظصئ 
وغامرتس خطش تضعطئ املرتجصئ

شغ إذار الاخسغث السثواظغ الُمسامّر ضث الحسإ الغمظغ:

اظصطاع ضاطض لطمحاصات الظفطغئ شغ طثاطش المتاشزات؛ بَسئِإ تحثغث إجراءات التخار 
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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 
دّشـن املجلُس اليمنيُّ لالختصاصات 
الطبيـة والصحية، أمـس األحد، باكورَة 
املنتجـات الصيدالنية املحليـة بالتزامن 
مـع تخرج «دفعـة القـادة الصناعيني» 
وحصولهـم عـىل املاجسـتري املهنـي يف 

الصيدلة الصناعية باملجلس. 
وقال وزير الصحة العامة والسـكان، 
الدكتـور طـه املتـوكل، يف كلمـة ألقاها 
خالل التدشـني: ننطلُق اليوَم يف صناعة 
األدويـة املحليـة يف ظل ظـروف صعبة 
األمريكي  والحصـار  العـدوان  فرضهـا 
لخريجي  السـعودّي عىل بلدنا، مبـاركاً 
دفعـة القادة الصناعيني والبالغ عددهم 
35 صيدالنياً تخرجهم، معتربًا ذلك رافداً 

للسوق اليمنية يف صناعة األدوية. 
وأوضـح وزيـر الصحـة أنـه سـيبدأ 
بالرتكيـز يف الصناعـات الدوائية املحلية 
عـىل األدوية التي يمكننـا صناعتها من 
النباتـات التـي تمتـاز بها اليمـن وهذا 

النجاح نهديه لشعبنا. 
لتبنـي  الـرشكات  أصحـاَب  ودعـا 
هـذه األدويـة وأن يولوها عنايـًة كبريًة 
ليستفيَد منها شـعبُنا، علماً بأنها مرَّت 
بأبحاث علمية وسلسـلة من الخطوات 
العلميـة الحديثة ونسـتطيع تصديرها 

للعالم. 
وأّكــد أن فاعليَة هـذه األدوية ُمثبَتٌة 
لألدويـة  العليـا  الهيئـَة  داعيـاً  لدينـا، 
لتسجيل هذه األصناف الدوائية الجديدة، 
مشّدًدا عىل أن تداعيات الحصار تفرض 

علينـا أن نتوّجــه نحو ثـورة صناعية 
وعلينا تشـجيع هذه املنتجـات باإلقبال 

عليها ودعمها واالفتخار بها.
مـن جهته، منسـق برنامـج اليمني 

والصحيـة  الطبيـة  لالختصاصـات 
الدكتور عبدامللك أبـو دنيا، أوضح هناك 
أكثـر من 500 نبتة طبية نادرة يف اليمن 
وال توجد يف العالم ونحن اليوم نسـتفيد 
من املصادر الطبيعية بموجب توجيهات 

قائد الثورة. 
وبـنّي أن 30 ألـف صيدالنـي يف اليمن 
يتطلعـون للقيـام بدورهـم يف تحقيـق 
االكتفـاء الذاتـي مـن الـدواء والقـادة 
الصناعيني استطاعوا اليوم تحقيق هذا 
اإلنجاز واسـتطاعوا تصنيـع 50 منتجاً 

دوائياً جديداً. 
قادمـًة  دفعـًة  هنـاك  أن  إىل  وأَشـاَر 
البحـث  يف  جديـًدا  رافـداً  سـيكونون 
والتطويـر مؤّكــداً أن طموحنا كبري يف 

تحقيق االكتفاء الذاتي من الدواء. 

 : خظساء 
عقدت اللجنُة املركزيُة بمحافظة صنعاء 
برئاسـة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع 
واألمن الفريق الركن جالل الرويشان، أمس 
األحد، لقاًء موسعاً ملناقشة جهود التنسيق 
مع املتورطني يف الخيانة من أبناء سـنحان 

وبني بهلول وبالد الروس. 
واسـتعرض اللقـاء الذي حـرضه عضو 
الشـاوش  عبدالقـادر  الشـورى  مجلـس 
ووكالء املحافظة أحمـد الصماط وعبدامللك 
الغربـي وأبو نجـوم املحاقـري ومديرا أمن 
املحافظة العميد يحيى املؤيدي وفرع جهاز 
املخابـرات، منتظـر الرشـيدي، آليـات دعم 
الحملـة الوطنيـة لرتتيب عـودة املتورطني 

وحثهم عىل االستفادة من العفو العام. 
وأّكـد الرويشـان، يف كلمـة ألقاها خالل 
اللقـاء، عـىل أهميّـة دور السـلطة املحلية 
واملجتمعية  والعسـكرية  األمنية  والقيادات 
بسـنحان وبـالد الـروس يف تعزيـز جوانب 
التنسـيق مـع املتورطـني بصفـوف العدّو 
والتواصل مع ذويهم وفـق إجراءات اللجنة 
املركزيـة، معتـربًا دعـم الحملة مسـئولية 

وطنية ودينيـة تجاه املتورطـني يف الخيانة 
واسـتخدام كافة الوسائل والسبل إلقناعهم 
بالعـودة إىل أهاليهـم ومديرياتهـم يف أمـن 
وسالم.  كما أّكـد عىل رضورة تعزيز تماسك 
الجبهـة الداخليـة، وإنجـاح حملـة إعـادة 
املغرر بهـم والتوعية املجتمعية بمخّططات 
قـوى العـدوان واالسـتكبار واالسـتمرار يف 

التحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال. 
من جهته، أشـار مدير فرع جهاز األمن 
واملخابـرات عـن حـرص القيـادة الثوريـة 

واملجلس السـيايس األعـىل إىل أهميّة تعزيز 
التالحـم واالصطفـاف الوطني، واسـتمرار 
جهود التواصل لتسهيل عودة املغرر بهم إىل 

مناطقهم. 
بدورهـم، دعا مشـايخ وأعيان سـنحان 
وبنـي بهلول وبـالد الروس يف كلمـة ألقاها 
عنهـم الشـيخ عبدالله األبيـض، املغرر بهم 
مـن املتورطني يف الخيانـة إىل التعامل الجاد 
مـع دعـوة قائـد الثـورة ورئيـس املجلس 

السيايس األعىل للعودة إىل جادة الصواب. 

 : طاابسات 
احتفت مدرسُة تدريب أفراد الرشطة، 
أمس األول، بتخرج الدفعة األوىل مكافحة 

املخدرات. 
ويف الحفـل الذي حرضه مدير التدريب 
العميـد  الداخليـة  بـوزارة  والتوجيـه 
عبدالرحمـن حسـن الحمران، ومسـاعد 
مدير مكافحة املخدرات العقيد عيل صالح 
القديمـي، أشـار مديـر اتّحـاد الرشطة 
الريايض العميد عبدالرحمن املؤيد، إىل أن 
الخريجني سيمثلون رافداً وطنياً ملكافحة 

املخدرات، مباركاً للخريجني تخرجهم. 
وقال: إن تخرج الدفعة األوىل مكافحة 
املخـدرات، تأتـي اسـتجابة لتوجيهـات 
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل 
وقيـادة وزارة الداخليـة، ملواجهـة العدّو 
التـي تسـتهدف املجتمـع عـرب الحـرب 

الناعمة. 
ُل  وأوضـح العميد املؤيد أن العـدوَّ يُعوِّ

عىل الحـرِب الناعمـة يف تفكيـك الجبهة 
الداخلية. 

من جهته، أوضح نائُب مدير مكافحة 
أن  الشـميس،  فاتـك  العميـد  املخـدرات 
املرحلَة تسـتوجُب من الجميع الوقوَف يف 
وجه العدّو الذي يسعى إىل خلخلة الجبهة 

الداخلية، وإفساد املجتمع. 
وأّكــد أهميّـَة بنـاء األفـراد تربويـاً 
وثقافيٍّا ويف مجـال تخصصاتهم ليكونوا 
باملسـتوى الـذي يمكنهـم مـن إفشـال 
مخّططات العدّو الرامية رضب النسـيج 
املجتمعـي، مؤّكــداً أن التَحّرك الفاعل يف 
الجبهة األمنية ومكافحة املخدرات ال يقل 

شأناً عن تَحّرك املرابطني يف الجبهات. 
وشـّدد العميد الشـميس عىل رضورة 
استشـعار الجميـع للمسـؤولية، يف صد 
محاوالت العـدّو إغراق البـالد باملخدرات 
وإفسـاد املجتمـع، وقـال: «إن الجبهـة 
األمنيـة إذَا ما تحصنـت برجال ال يقعون 
أمام املغريات، َفـإنَّ نتيجة ذلك االنتصار 

وإفشال مؤامرات األعداء». 

 : طاابسات 
العامـة  الهيئـة  عـن  حديثـاً،  صـدر 
ضـد  «أدبـاُء  سلسـلة  ضمـَن  للكتـاب، 
العدوان» ديواٌن بعنوان «بدر األُخرى» 

للشاعر الزميل حسن املرتىض. 
 68 عـىل  األُخـرى»  «بَـْدُر  ويحتـوي 
قصيدًة يف 133 صفحًة من القطع الكبري، 
يف حني تم تقسـيُمه عىل أربعِة أسـفار يف 
الديوان األول جناز والثاني رسول الفجر 
والثالث صـالة البندقية والرابـع الطلقة 

األخري. 
يف  الديـوان  قصائـُد  وتتنـاول 
مجمِلهـا األحـداَث التـي يعيُشـها 
اليمـُن يف سـياق مقاَومـة العدوان 
املرتبطـة  القضايـا  مـن  وغريَهـا 

بهموم الوطن واإلنسان. 
يأتـي هذا اإلصداُر يف ِسـياِق عدٍد 
من الربامج الثقافية الجديدة تشتغُل 
عليها الهيئُة العامة للكتاب، يف سبيل 
تحريك املياه الراكدة يف املشهد الثقايف 

اليمني. 
يُذَْكُر أن للهيئة العامة للكتاب عدَة 
إصدارات  بسلسـلة  توَّجتها  نشاطات 
أدبيـة ضـد العـدوان، منهـا ديوانـان 
للشـاعر الكبري حسـن عبدالله الرشيف 

وديوان للشاعر حسن املرتىض. 

 : خظساء 
أّكـدت رئيسـُة اللجنة الوطنية للمرأة 
عىل أهميّة أحياء الذكرى السـنوية مليالد 
البتـول  فاطمـة  العاملـني  نسـاء  سـيدة 
الزهراء عليها السـالم، مشرية إىل أن هذه 
املناسـبَة –ميـالد الزهراء– جديـرة بأن 

تكون اليوم العاملي للمرأة املسلمة. 
جـاء ذلـك خـالل الفعاليـة الخطابية 
التـي نظمتها اللجنة بالتعاون مع مكتب 
رئاسـة الجمهوريـة والجهـاز املركـزي 
للرقابة واملحاسبة، بمناسبة ذكرى ميالد 

الزهراء عليها السالم. 
وأوضحـت رئيسـُة اللجنـة الوطنيـة 
للمـرأة، الدكتـورة غـادة أبـو طالـب، يف 
كلمتهـا التـي ألقتها خـالل الفعالية، أن 

املناسـبة تعد من أهـم املحطات الرتبوية 
ـة  والثقافيـة لـدى املـرأة املسـلمة َخاصَّ
والشـعوب واملجتمعات اإلسالمية عامة، 
مشّددة عىل رضورة اقتَداء املرأة املسلمة 
بالقيـم واملبـادئ التي جسـدتها الزهراء 
عليها السـالم يف واقع الحياة، واسـتلهام 

الدروس والعرب. 
من حياة الزهراء  واسـتعرضت جانباً 
عليهـا السـالم التـي تعـد أفضل نسـاء 
العاملني، داعيًة إىل االقتَداء بسـرية فاطمة 
اإليمانيـة  ة  الُهــِويـَّ وتأصيـل  الزهـراء 
النابعة من سـرية الرسول صىل الله عليه 

وآله وسلم. 
للمشـاركات  كلمـٌة  الفعاليـَة  تخلـل 
تحدثـت عـن مـكارم وأخـالق الزهـراء 
التي تمثـل الُقدوة األوىل للمرآة املسـلمة، 

وأناشيد وقصيدة عربت عن املناسبة

تثحني باضعرة املظاةات الخغثقظغئ املتطغئ بخظساء

طتطغئ جظتان وبظغ بعطعل وبقد الروس تظاصح جئض تسجغج 
الاساون والاظسغص لسعدة املاعرذني يف الثغاظئ

الثاخطغئ تتافغ باثرج الثشسئ افوىل 
طضاشتئ طثثرات

خثور دغعان «بثر اُفخرى» لطحاسر تسظ املرتدى
رئغج الطةظئ العذظغئ لطمرأة تآّضـث أعمّغئ إتغاء 
ذضرى طغقد الجعراء ضغعم ساملغ لطمرأة املسطمئ

الماــعضض: الغمــظ غظططــص الغــعم شــغ خظاســئ افدوغــئ المتطغــئ رغــط الســثوان والتخــار
أبــع دظغــا: 30 ألش خغثقظغ شغ الغمــظ غاططسعن لطصغــام بثورعط شغ تتصغــص اقضافاء الثاتغ

بتدعر ظائإ رئغج العزراء لحآون الثشاع وافطظ

العغؤئ الظسائغئ يف جاصني 
خسثة تصغط شسالغئ بثضرى 

طغقد شاذمئ الجعراء
 : طاابسات 

نّظمـت الهيئُة النسـائية يف مديرية سـاقني 
بمحافظـة صعـدة، فعاليـاٍت ثقافيـًة بذكرى 

ميالد فاطمة الزهراء عليها السالم. 
واستعرضت كلماُت الفعاليات بعزل الشعف 
والنوعة، ِقيََم وأخالَق فاطمة الزهراء ورضورَة 
اقتَداء املـرأة اليمنية بهـا؛ باعتبَارها األنموذَج 

األرقى للمرأة املسلمة. 
وأَشـاَرت إىل أهميِّة التـأّيس بصفات فاطمة 
الزهـراء كنمـوذٍج ومرجعيٍة لنسـاء العاملني يف 
الطهـر والعفـاف واإليمـان والتقـوى وتحمل 

املسؤولية والصرب والجهاد. 
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 : خاص 
دخلـت أزمـُة انعـدام املشـتقات النفطيـة 
مرحلَة الخطر، فاملواطنون عادوا إىل السيناريو 
ا أمام  السـابق، ليقفوا يف طوابريَ طويلـٍة ِجـدٍّ
محطـات الوقود بحثاً عـن البنزيـن والديزل، 
والقطاعات الحيوية يف الدولة باتت تستشـعر 
الخطـر، وتحذر مـن كارثة وشـيكة إذَا طالت 

األزمة. 
ويتزاَمُن هذا الحصاُر الخانُق لقوى العدوان 
مـع معـارك عنيفة تـدور يف محافظة شـبوة 
جنـوب رشقي البـالد، َحيـُث يسـعى مرتِزقة 
اإلمارات لتحقيق انتصار عسكري عىل األرض، 
غري أن األيّام األخرية أثبتت مدى فداحة وخطأ 
مـا أقدموا عليـه، فقد تحولت شـبوة برمالها 
وجبالهـا وشـعابها إىل محرقـة كـربى لهؤالء 
الغزاة، ووصلت األوجاع إىل ُكـّل بيت مرتِزق يف 

جنوب البالد. 
وليسـت هذه األزمـة هي األوىل، فقـد اعتاد 
اليمنيـون عليهـا منذ بـدء العـدوان األمريكي 
السعودّي يف 26 مارس 2015، بل ومن سنوات 
سـابقة، وهي تأتي نتيجة الحصـار املتواصل 
الـذي تفرضه قوى العـدوان عىل اليمن، والذي 

ازدادت حدته مع منتصف عام 2020. 
وتحاول قوى العدوان منذ سـنوات الضغط 
عىل صنعـاء عن طريق الحصـار، غري أن هذه 
املحاوالت أثبتت عدم جدوائيتها، نظراً للموقف 
الصلب للقيـادة الثوريـة والسياسـية، والتي 
ترفض بشـكل قطعي ربط الجانب اإلنسـاني 
بالعسـكري أَو السـيايس، وهي يف ذلك محقة؛ 
كون الحصار ومنع دخول املشـتقات النفطية 
إىل ميناء الحديدة من الجوانب اإلنسـانية التي 
يفرتض أال تخضع للمسـاومة أَو االبتزاز، غري 
أن قوى العدواَن تثبت إفالُسـها يف هذا الجانب 

من يوٍم إىل آخر. 
ويقول املتحدُث باسم رشكة النفط اليمنية، 
عصام املتوكل: مع اشـتداد الحصار يف األشهر 
املاضية، اضطرت الرشكة لرشاء ما نسبته 25 

إىل 30 % مـن االحتيـاج الفعيل مـن املرتِزقة، 
فكانـت القاطـرات تدخـل مـن املنافـذ الربية 
للمرتِزقة، وتغطي جزء بسـيط مـن االحتياج 
اليومي، ومع ذلك فقد كانت األسعار مرتفعة، 
إذ كان يباع 20 لرتاً من البنزين بحوايل 12 ألف 

ريال يمني. 
ويضيف املتوكل أنه ونتيجة لحدوث مشاكل 
وخالفات بني املرتِزقة، فقد تم قطع الطرقات، 
األمـر الذي حـال دون وصول هـذه القاطرات 
إىل األسـواق، لكن ومع ذلك فقد أقدمت رشكة 
النفط بطلب سـفينة «بنزين» إسـعافية، وتم 
تفتيشـها عـرب األمـم املتحـدة، وحصلت عىل 
ترصيح دخول إىل ميناء الحديدة، ومن املتوقع 
أن تصل ليلة أمس 16 يناير 2022، إذَا ما نجت 
السـفينة مـن القرصنـة، وسـمحت لها قوى 
العـدوان املرور إىل ميناء الحديدة، مع أن هناك 
6 سفن ال تزال يف عرض البحر، ويمنع العدوان 

دخولها إىل امليناء. 
ويثبت هذا الحصار لقوى العدوان األمريكي 
السـعودّي عىل بالدنا، بأن هذه األزمة واشتداد 
حدتهـا مـن يـوم إىل آخر، مـا كانـت لتحدث 
لـوال إرصار العـدوان عـىل منع وصول سـفن 
املشـتقات النفطية إىل ميناء الحديدة، وأنه لو 
دخلت هذه السفن النتهت األزمة نهائيٍّا، بل إن 
رشكة النفط بصنعاء تؤّكـد أنه لو تم السماح 
لهذه السفن بالعبور إىل ميناء الحديدة، َفـإنَّها 
عـىل اسـتعداد لتوفـري املشـتقات النفطية يف 

جميع املحافظات اليمنية، وبسعر موحد. 
 

ضاربٌئ طتثصئ
وتـُدقُّ الكثريُ مـن قطاعات الدولـة ناقوس 
الخطر، جـراء تفاقم األزمة، وانعـدام الوقود، 
األمـر الذي يهـّدد حيـاة الكثري مـن اليمنيني، 
وال سـيَّما املرىض املوجودين يف املستشـفيات 

ة.  العامة والَخاصَّ
مستشـفى  هيئـة  رئيـس  نائـُب  ويقـول 
الجمهوري، الدكتور ناجي الحبييش: إن حصار 
دول العـدوان أثّـر َكثرياً عىل القطـاع الصحي 

بالدرجة األوىل، وهو عدوان مبارش يسـتهدف 
حيـاة اليمنيـني، موضًحـا أن ما يمـارس عىل 
بالدنا من حصار جائـر وعدوان ظالم ليس له 
أي مربّر أخالقي وال ديني وال إنساني وال حتى 

آدمي. 
ويشـري الدكتـور الحبيـيش إىل أن الخدمات 
التي تقدمها ُكـّل املستشفيات واملراكز الطبية 
تعتمد عىل الكهرباء ويف حال توقفها ستتوقف 
الحيـاة وهـو حكـم باإلعدام عـىل املرىض من 
قبل دول العـدوان عىل اليمن، مؤّكـداً أنه ليس 
لديهـم أي مخـزون نفطـي يكفـي للظـروف 
الحرجـة، مناشـداً املجتمع الـدويل وكل دعاة 
اإلنسـانية بالوقوف إىل جانب الشـعب اليمني 

إلنقاذ املاليني من املرىض يف ُكـّل املحافظات. 
وإذا كان القطاع الصحي هو أكثر القطاعات 
ترضراً من هذا الحصار، َفـإنَّ مرىض الفشـل 
الكلـوي، مـن أبرز الفئـات املتـرضرة، وحياة 

املرىض يف خطر محدق. 
هـدى الحـربي -رئيـس  الدكتـورة  وتقـول 
مركز الغسـيل الكلوي باملستشفى الجمهوري 
بصنعـاء-: «نقدم الخدمة لـ 110 مرىض يوميٍّا 
وأكثر املـرىض ال يصلـون إلينا؛ بَسـبِب انعدام 
أجهـزة  بـأن  مؤّكــدة  النفطيـة»،  املشـتقات 
الغسيل الكلوي قد تتوقف يف أية لحظة إذَا حدث 
ال سمح الله انقطاع يف الكهرباء، ولذلك توّجـه 
الدكتـورة هدى مناشـدة للجميـع للنظر إليهم 

بعني الرحمة والشفقة قبل حدوث الكارثة. 
مـن جهتـه، يؤّكـد رئيـس املركـز الوطني 
لألورام، الدكتور عبد الله ثوابة، أن املركز يقدم 
خدماتـه ألكثر مـن 25000 مريـض يف عموم 
محافظـات الجمهوريـة، منوًِّهـا إىل أن هناك 
مرىض يتلقون العالج يوميٍّا يف قسـم اإلشـعاع 
بعدد 120 مريضاً ويف قسـم العالج الكيميائي 
140 مريضـاً، وآخرون يف أقسـام التشـخيص 
والفحـص وكل ذلـك يعتمـد عـىل الكهربـاء، 
تغطيـة  يسـتطيعون  بالـكاد  أنـه  مؤّكــداً 
العالجات والخدمات ملرىض األورام، ومخزوننا 
املتوفر ال يكفي ملدة شـهر، فكيف إذَا اسـتمر 

الحصار عىل املشتقات النفطية؟! 
ويؤّكــد الدكتـور ثوابـة أن مرَكـَز األورام 
يعتمـُد بشـكل كامل عـىل الكهربـاء ونخىش 
أن يتوقـف يف أية لحظة؛ بَسـبِب الحصار عىل 
املشـتقات النفطية، الفتاً إىل أن هناك أطباًء لم 
يسـتطيعوا الوصوَل إىل مرَكِز األورام؛ بَسـبِب 
انعـدام املشـتقات النفطية وكذلـك مرىض يف 
املحافظات سيفقدون حياتهم يف أية لحظة إذَا 

لم يصلوا يف الوقت املحّدد. 
ويواصـل قائالً: «سـتحدث كارثة إنسـانية 
بحـق مـرىض األورام، َونحمـل دول العـدوان 
ومرتِزقتهم كامل املسئولية؛ بَسبِب حصارهم 
الجائـر املفـروض عىل البالد، كمـا نحمل دول 
العدوان واملنظمات اإلنسـانية كامل املسئولية 
اإلنسـانية واألخالقية نتيجة حدوث أية كارثة 
صحيـة قد تحـدث ملرضانـا يف حال اسـتمرار 

الحصار عىل املشتقات النفطية». 

تدطغٌض سثواظغ
وإزاء هذه األزمـة، يتعمد العدوان األمريكي 
السـعودّي تسـويق املزيد من األخبـار، والتي 
مينـاء  إىل  السـفن  حركـة  بانسـياب  تؤّكــد 
الحديـدة، يف مخّطط يهـدف إىل تحميل صنعاء 

مسؤولية هذا الحصار. 
ويقـول نائب مديـر مؤّسسـة موانئ البحر 
األحمـر، يحيـى رشف الديـن، إن هنـاك منعاً 
وتراجعـاً كبرياً يف الـواردات إىل ميناء الحديدة، 
وأن األمم املتحـدة رشيكة يف الحصار وتحالف 
العـدوان ال يعري تصاريحها أي اهتمام، منوًِّها 
إىل أنـه وخالل العام 2021 لـم يدخل إىل ميناء 
الحديدة سـوى خمـس ناقـالت نفطية فقط 
للقطـاع العـام، وأن تحالـف العـدوان يحاول 
تزييـف الواقع ولو كان صادقاً ألطلق السـفن 

النفطية املحتجزة. 
ويشـري رشف الدين إىل أن تحالـف العدوان 
والحصـار األمريكي السـعودّي واألمم املتحدة 
يتاجـرون يف معانـاة الشـعب اليمنـي وهـم 

املسؤولون عن أزمة الوقود الحالية. 

استطالع

التخار افطرغضغ السسعدي غفاصط طساظاة الغمظغني..

الثضاعر التئغحــغ: خثطاتظا تسامث سطى الضعربــاء والتخار غسظغ التضط باإلسثام سطى المرضى 
التئــري: أجعــجة الشســغض الضطــعي صث تاعصــش شغ أغئ لتزئ وجــاعّثد تغــاة 110 طرضى شــغ المساحــفى الةمععري
الثضاــعر بعابئ: جــاتثث ضاربئ إظســاظغئ بتص طرضــى افورام إَذا اجــامر التخار سطى المحــاصات الظفطغئ
حــرف الثغــظ: خــقل ســام 2021 لط غثخــض إلى طغظــاء التثغــثة جــعى 5 ظاصــقت ظفطغئ شصط

 صطاسات الثولئ تثق ظاصعس الثطر!
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- يتحّجـج برنامج األغذية العاملي أن تلف وفسـاد 
املعونات مرتبط بالتخزين السـيئ وطول مدة بقاء 
املسـاعدات يف املخـازن قبـل توزيعهـا.. فماذا عن 
اكتشاف املواصفات واملقاييس لشحنات فاسدة عىل 

متن السفن للربنامج؟
بدايـًة.. ليقـل برنامـج الغـذاء مـا يريـد، لكـن 
األكيـد من الناحية الفنيـة أن الربنامج يتعامل مع 
املسـاعدات املقدمـة لليمن بنوع من االسـتخفاف 
بدليـل وصـول عـرشات الشـحنات الفاسـدة من 
األغذيـة املقدمة كمسـاعدات لليمن، سـواٌء أكانت 
قمحاً، أَو دقيقـاً، أَو بقوليات، أَو غريها والتي كان 
آخرها شحنة الدقيق األبيض بحوايل ١٢٫٥ ألف طن 
والتي وصلت امليناء كشـحنة يمكن اختصار القول 

بأنها مساعدات فاسدة. 
 

- كيـف تعاملتم مع هذه الكمية الكبرية من الدقيق 
ة وأن ُسمعَة مساعدات برنامج الغذاء  الفاسد َخاصَّ

تسبق وصولها كسمعة سيئة؟
تعاملنـا مـع هـذه الباخـرة ومع مسـاعدات 
الربنامـج كما نتعامل مع أي شـحنة تصل امليناء 
وتكـون خاضعة للفحص، وقـد أخذنا عينات من 
الشـحنة، وأجرينـا لهـا الفحوصـات الظاهريـة 
بداية األمر والتي أظهرت أن هناك حرشات يف أول 
عينـة، ثم أجرينا فحوصات لكل عنابر السـفينة، 
فأخذنا عينة كبرية من العنابر بحوايل ٧٠ كيسـاً، 
تم نخلها كاملة، وأضفنـا للتأّكـد من فحوصاتنا 
٦٠ كيسـاً إضافياً، تم نخلهـا بالكامل ووجدنا أن 
هذه الشـحنة الكبرية التي تحوي ٢٥٠ ألف كيس 
دقيـق أبيـض غـري صالحـة لالسـتهالك اآلدمي، 
وأن ُكــّل الفحوصات أّكــدت احتواء الدقيق عىل 
«سـوس حي» َو»سـوس ميـت»، وهـذا مخالف 
للمواصفـات القياسـية، فالسـوس بُمَجــّرد أن 
يخرج يتكاثر بشـكل كبري ويتحول يف وقت قصري 
إىل حـرشات تبيض فيما بعد من ٦٠- ٨٠ بويضة، 
وهـذا يجعلهـا تتكاثر يف متوالية هندسـية كبرية 
ا، ومع عمليـات التخزين والنقل للشـحنات  ِجــدٍّ
سـتخرج وتتكاثر هذه الريقات التي تنتج سموماً 
يف مـادة الدقيق التي يسـتهلكها املواطن، وبالتايل 
َفـإنَّ من قد يتناولون هذه املسـاعدات سيكونون 
عرضـة عىل املدى الطويل ألمراض أقلها «الفشـل 

الكلوي». 

 - مقابل هذه املسـاعدات الفاسـدة لربنامج الغذاء.. 
هل تقومون بإبالغ الربنامج برفض شـحنة املسـاعدات 

«الفاسدة»؟
بالتأكيـد، ولدينـا إحصائيات كاملة للشـحنات 
الفاسـدة التـي وصلـت مـن الربنامج، ومـع ُكـّل 
شحنة يتضح لنا أنها فاسدة نقوم برفع مالحظات 
للربنامج مدعومة بالرأي الفني للتصحيح والتعديل 
الذي يمكن أن يسـاعد مسـؤويل الربنامج عىل تاليف 
ما هو حاصـل، وهذا الكالم يتم عىل مدار سـنوات 
مع مواجهتنا لشـحنات املسـاعدات الفاسدة التي 
رفضت سـواٌء أكانت دقيقاً، أَو قمحاً، أَو بقوليات، 

أَو غريها. 
 

- لكـن املالحظ أن الربنامج ال يكرتث أَو ال يعري أي 
اهتمام بما ترسدونه لهم؟

هـذا واضح من تكـرار األخطـاء، بـل وتزايدها 
مؤّخراً بشكل يفوق ما كان يف السابق. 

 
- ماذا عن رفض هيئة املواصفات بالحديدة لشحنة 
البقوليات األخرية نهاية العام ٢٠٢١.. ملا تم رفُض 

هذه املساعدات أَيْـضاً؟
نهايـَة العام املايض رفضنا مسـاعداِت بقوليات 
بحـوايل ٦٦ حاويـة ألسـباب تشـابه إىل َحـــّد ما 
أسـباب رفضنـا لشـحنات الدقيـق والقمـح منها 
وجود حرشات، أَو ارتفاع نسـبة البذور املكسـورة، 
أَو وجود هذه البـذور منخورة، وهذا يظهر لنا أنها 
كانت مخزَّنة لفرتات طويلة، ُوُصـوالً إىل انخفاض 

جودتها. 
 

ملعوناتـه  يختـار  الربنامـَج  أن  هـذا  يعنـي  أال   -
األصناف التي يُهِلُكها العالُم ويقوم بتصديرها إلينا 

كمساعدات؟
حقيقـة أن مـا يصلنـا هـي مسـاعدات رديئة، 
وأسـتطيع القول إن ما يصلنا من مساعدات دولية 

هي أسوأ بضائع ومنتجات العالم. 
 

- يالحظ أن معونات الغذاء العاملي الفاسـدة لليمن 
زادت يف السنتني األخريتني أكثر مما كان مع بدايات 

العدوان عىل البالد.. ما صحة هذا؟
بتتبـع اإلحصائيات منذ السـنوات األوىل للعدوان 
وحتى اليوم يمكن مالحظة زيادة املخالفات وزيادة 

عـدد الشـحنات التي رفضـت من اليمـن لربنامج 
الغـذاء العاملي، وهذا ظاهـر يف مقارنتنا ما بني أول 
عامـني للعـدوان، وآخر عامـني، أي ٢٠٢٠ َو٢٠٢١ 
اللذين فعالً سـجال أعىل نسـبة مخالفات لربنامج 
الغـذاء العاملي، وأظهـرا حجم االسـتهتار من قبل 
العاملني عليه، فيما يخص فسـاد وانتهاء صالحية 
املسـاعدات اإلنسـانية التـي تصـل اليمـن، وهـذا 
األمـر يظل يف جانـب فني بحت يعتمـد املواصفات 
واملقاييـس سـواء فيما يخـص شـحنات برنامج 
الغـذاء، أَو حتـى شـحنات التجار الذيـن يظهرون 
التزاماً مع مالحظات هيئـة املواصفات واملقاييس 
عىل عكـس الربنامج العاملي الذي لم يلتزم بمراعاة 
الرشوط املطلوب توافرها يف شـحنات مسـاعداته 
الواصلـة رغم تعهداته بااللتزام وهي كثرية إالَّ أنها 

ظلت حرباً عىل ورق. 
 

- مع تكرار عمليات الشـحن ملساعدات فاسدة مرة 
تلو أُخرى أال يوحي ذلك بأن هناك فسـاداً يشـوب 

عمل هذه املنظمات؟
اليمن مستهدف من ُكـّل االتّجاهات وهذا ظاهر 
وواضح وجيل وربمـا يكون هناك تواطؤ حتى عىل 
مسـتوى املسـاعدات، بحيث يرتابط مـع الحصار 
االقتصـادي والـذي يعنـي أَالَّ يدخل هـذه البالد إالَّ 
أسوأ املنتجات واملسـاعدات، ُوُصـوالً للتجويع غري 
املبـارش، ويمكن إعطاء مثال عـىل ذلك بالبقوليات 
التـي تصل أصناف منها كمسـاعدات أمـام العالم 
غري أنها تُرمى حالها كحال الدقيق الفاسـد، فمثالً 
عندما يدرك البعض ممن يحصلون عىل مساعدات 
منها أنها ال تنفع لالسـتهالك، فيما البعض يضطر 
السـتخدامها، ثـم يفاجأ أنهـا تحتـاج لوقت كبري 
لطبخهـا وانضاجها، وبالتايل اسـتهالكها لكميات 
أكربَ من غاز الطبخ حتـى تكون ناضجًة، ما يعني 
أن تكلفة الغاز املستهلك يفوق بصورة ما ثمَن هذا 

الصنف من املساعدات. 
 

- مـن املسـاعدات ما يتعـرض للتلـف رسيعاً مثل 
الدقيـق يف ظل التخزين السـيئ وارتفاع الحرارة.. 
هل يعقل أن مسـؤويل برنامج الغذاء ال يستوعبون 

مثل هذه املالحظات؟
برنامُج الغذاء يف حال وصول شحنة مساعداته إىل 
امليناء سـليمة يعترب نفسـه وكأنه أخىل مسؤوليته، 

وال يهتم بأن تكون سلسلة النقل والتخزين والتوزيع 
سـليمة حتـى اكتمال املهمـة بتوزيعها عـىل الناس 
وهناك حاالت عدة رصد فيها فسـاد املسـاعدات بعد 
تخزينها؛ كون رشوط التخزين كانت مهملة ولم تراِع 
ة الدقيـق بأيام الصيف  حساسـية املسـاعدات َخاصَّ
الحار، فأشهر قليلة كافية بانتشار السوس، وفساد 
املخزون يف ظل إهمال أماكن التخزين املناسبة وعدم 

وجود التهوية املناسبة... إلخ. 
وهـذا يجعلنـا نتلقى رسـائل واتصاالت سـواء 
مـن سـلطات محليـة، أَو جهـات أمنيـة، وغريها 
تستفرس عن شـحنات معينة يظهر وقت توزيعها 
أنها فاسـدة، ونؤّكـد لهم أنها خرجت سليمة، وفق 
محارض رسـمية تشـرتك فيهـا جهـات مختلفة؛ 

لضمان توثيق ما يتم دخوله إىل البالد. 
 

- أخـريًا.. برأيكـم ملـا ال يلتـزم برنامـج الغـذاء 
باشرتاطات املواصفات واملقاييس؟

حقيقة ال ندري ملاذا يرص مسؤولو الربنامج عىل 
تجاهـل ما أوصلناه لهم من مالحظات وإيضاحات 
حول شـحنات املعونات الفاسـدة لسـنوات، َوكما 
أرشت فنحـن عـىل تواصـل بهـم وقـد أبلغناهـم 
مـراراً وتكـراراً بالحاجـة إىل مراعـاة مواصفـات 
َورشوط النقـل والتخزيـن الجيد من بلـد التصدير، 
وحتـى الوصـول إىل اليمن، َوكذلـك رضورة توزيع 
املسـاعدات رسيعاً، وعدم إبقائها طويالً يف املخازن 
ـة يف فصل الصيـف، باالتّفاق والتنسـيق مع  َخاصَّ
الجانب الحكومي، ومتعهديهم حول هذه املسـائل 
إلخـالء املسـؤولية بُمَجــّرد وصول الشـحنات إىل 
املينـاء والتذرع بعـد أن التخزين ورسعـة عمليات 
التوزيع للمسـاعدات ترتبط باملنظمـات والجهات 
املتعاونـة واملتعهديـن الذين يتولون هـذه العملية، 
فهذا يعني أن سلسلة النقل والتوزيع ليست سليمة 
وغري مكتملة ويشـوبها القصور، وهذه املالحظات 
تخص بالطبع املساعدات السليمة التي يتم قبولها 
ًدا وتوزيعها رسيعاً  والتـي ال بُـدَّ مـن تخزينها جيـِّ
حتـى نتالىف تلفها يف املخـازن، أما ما يأتي فاسـداً 
وهو كثري عىل متن سفن مساعدات برنامج الغذاء، 
فأهـم مالحظـة لنا فيه أنـه يجب أال تصلنـا؛ ألَنَّنا 
سـنرفضها، ونمنـع دخولها وسـيضطر الربنامج 
العاملـي إلعادة شـحنها إىل بلد التصدير كشـحنات 

فاسدة. 

طثغر سام شرع عغؤئ المعاخفات والمصاغغج بالتثغثة إبراعغط الثولئ شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

لظ ظصئَض بأغئ طساسثات شاجثة وطا غخض إلغظا 
عغ أجعأ بدائع وطظاةات السالط
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تقرير 

ضان أول طظ اصاتط جئض الثود وأول طظ وخض إلى طصر شرصئ السةعز سطغ طتسظ

الحعغث شاغث طتمث التسعظغ أبع حسعب..
 رجض المعام الخسئئ شغ جئغض اهللا

 : السمغث سابث الحرصغ
 اليوم نحن أمام شـهيد أقل ما يمكن أن نقول عنه 
إنه أول من وصـل للفرقة األوىل مدرع يف فتح صنعاء 
معقـل الطاغية العجـوز الفاّر من وجـه العدالة عيل 

محسن األحمر. 
واملضحُك يف األمر أن الشـهيَد أبا شعوب آنذاك كان 
يسـأل من حوله: أين الفرقة.. وقد دخلها بمجاميعه 
من منتسبي املنطقة العسكرية املركزية.. إنه الشهيد 

/ فايـد محمـد الحسـوني مـن منطقه خـوالن.. 
فـوط.. محافظة صعدة رجـل املهام الصعبة يف 

سبيل الله. 
لقد كان املجاهـد/ عبدالخالق بدر الدين 
الحوثي -قائد املنطقة العسكرية املركزية- 
يراهـُن عىل الشـهيد أبـي شـعوب بتنفيذ 
املهـام الصعبة يف سـبيل اللـه، فكلما كان 

هنـاك مهمـة صعبـة كان يتم اسـتدعاء 
الشـهيد وتكليفه باملهمـة والذي بدوره 
وهو املسـلم لله َوللقيـادة واملتويل التويل 
الصادق لله ورسوله واإلمام عيل والقائد 

العلم يسارع بالتنفيذ عىل أكمل وجه ألية 
مهمة يكلف بها. 

كان الشـهيد -رحمة الله عليه- 
مجاهـداً بارعاً مقتدراً بكل ما 

تعنيه الكلمة من معنى 

وكان ينجز املعركة يف أقل وقت ممكن؛ ألَنَّه كان يتميز 
بحسـن اإلعـداد املسـبق قبل أيـة معركة اسـتطالعاً 
وتخطيطـاً واسـتعداداً.. عـن ذلـك يقـول املجاهد / 
عبدالعالـم املتوكل: كان السـيد أبـو يونس -يحفظه 
اللـه- يراهن عليـه يف كثري من املواقـف الصعبة التي 
ة أمثال الشـهيد أبو  تحتـاج إىل رجال من نوعية َخاصَّ
شـعوب ومن أبرز تلك املواقف الذي تكفل بها الشهيد 
رحمـة الله عليه، سـواء يف حرب دمـاج أَو جيزان أو 
قحـزة أَو دخولنا إىل صنعـاء أَو عمران أَو الجنوب ويف 
مختلف املعارك واملهام التي كلف 
بهـا املجاهد الشـهيد وكان 
الشـخصيات  أبـرز  مـن 
املؤثـرة يف سـري املعارك 
عنـه  يُعـَرُف  َوكان 
النظام الدقيق يف عمله 
ويف مجـال البنـاء ولم 
يستشـهد إال وقـد بنى 
العرشات بل املئات من 
املجاهديـن والذين ال 
اللحظـة  إىل  يزالـون 
من  بركة  ويعتـربون 
بـركات الشـهيد الذي 
كان يعد فعالً رجَل بناء 

من الطراز األول. 
 

طظطصئ  تطعُري 
دّطاج 

وكان لـه دور بارز 
تطهـري  يف  وكبـري 
منطقـه دمـاج من 
التكفرييـني الذين 
يتواجدون  كانوا 
هناك مـن أكثر 

مـن ١٢٠ دولـة وكان من أعظم الناس صـرباً وتجلداً 
يف مختلف الظروف سـواء قبل أَو أثنـاء املعركة أَو ما 

بعَدها. 
فهـو لم يكن من الذين يبحثون عن الراحة لفرتات 
طويلـة بل كان هو من يبحث عـن كيف يبني وضعه 
ويسـتغل الوقـت لصالحـه لحسـاباته املسـبقة عن 
املعركة وظروفها فكان وبفضل الله سـبحانه وتعاىل 
يحسـم املعركة وينجـز املهام الكبـرية يف أقرب وقت 

ممكن. 
وهـذا مكنـه أن يكون القائد الناجـح بكل املواقف 
الصعبة يف جميع املعارك التي خاضها؛ ألَنَّه رجل بناء 
يكتفـي بعدد قليل مـن األفراد ويتحّقق عـىل أيديهم 
النرص بفضل الله، وكان الشـهيد أول من اقتحم جبل 
الـدود وهـو الجبل االسـرتاتيجي الذي اسـتخدم فيه 
العدّو السـعودّي ُكــّل ثقله واسـتخدم يف الدفاع عنه 
مختلف األسـلحة الفتاكة بما فيهـا الطريان الحربي 
واألباتيش والصواريخ إالَّ أن الشهيد كان يكتفي بعدد 

قليل من األفراد ويحّقق الله عىل أيديهم النرص. 
وكان يتحّقـق فيهـم ما قاله السـيد القائـد العلم 
-يحفظه الله- «نحن نحـرص عىل الكيف وليس عىل 
الكم»، فقد كان الشهيد يبني رجاالً عظماء عرفناهم 
يف وقته وبعد استشـهاده وال يزال البعض منهم حتى 
هـذه اللحظة ولهم الـدور الكبري يف املعركـة بعد الله 
سـبحانه وتعاىل، وهم بتلك النفسـية التي عرفوا بها 

أثناء تواجدهم مع الشهيد وبعد استشهاده. 
اقتحـم وطهـر جبـل الـدود االسـرتاتيجي بأقـل 
التكاليـف ودون أن يقـدم شـهيداً واحـداً أَو جريحـاً 

واحداً. 
املجاهـد أبو محمـد املراني، لـم يدر من أيـن يبدأ 
الحديث عن الشهيد فقد وجدناه معجباً محباً للشهيد 
منبهراً بصربه وإحسـانه وشجاعته حتى أنه وصفه 
بعبـارة مختـرصة وهـو يصـف الشـهيد قائـالً بأنه 
الرجل االسـتثنائي بكل ما للكلمة من معنى فهو أول 
مـن اقتحم جبل الدود دون أن يقدم شـهيداً واحداً أَو 
جريحاً واحداً، وهذا وحده يجعل الشـهيد أبو شعوب 

من أفضل القيادات امليدانية عىل اإلطالق. 
ويتابـع املجاهد أبـو محمد املرانـي أن هذا الرجل 
أتى من زمن الصالحني وهو الرجل الشـجاع والثابت 
واملتعلـم وهـو من أفضـل املرشفني الذيـن اختارتهم 
القيـادة للمهـام النوعية واالسـرتاتيجية ولـه تاريخ 
عريق وعظيم يف االستبسال واالقتحامات والفتوحات 
فمثـالً يف جبل الدود.. اسـتطلع وأعد وخطط واقتحم 
االسـرتاتيجي  الـدود  جبـل  عـىل  باالسـتيالء  وقـام 
الذي عجـز عن االسـتيالء عليه الكثري مـن املرشفني 
واملجاميـع ليس ذلك فحسـب بـل ولم يقدم شـهيداً 

واحداً أَو جريحاً واحداً كما سبق أن ذكرنا. 
 

طظ أبرز الرجال يف شاح الساخمئ خظساء 
كان الشـهيد مـرشف املجاميـع املنسـوبة لـألخ 
املجاهـد أبـو يونـس يحفظـه اللـه، هـذه املجاميع 
ـة، كان يقودهـا الشـهيد أبو شـعوب رحمة  الَخاصَّ
اللـه عليه، وهـي املجاميع التي سـبق وكان يقودها 
مـن قبله الشـهيد أبو راغب رحمة الله تغشـاه، الذي 
استشـهد يف دماج ثم مسـكها أبو شـعوب من بعده 
وظل ماسـكاً لها حتى يف معـارك الجنوب ويف جيزان 

وقد استشهد يف جيزان.. 
وهـذه املجاميـع مـن أفضـل املجاميـع وأضخـم 
املجاميـع التي عرفها القائد أبـو يونس يحفظه الله، 
الذي يصفهـم ويمتدحهـم بالقول إنهـم مجاميع ال 

يستطيع أحٌد أن يخرتقهم. 
وهو رجل عسكري من الطراز األول ويف دماج كان 
ا وله بصمة كبـرية يف جبهات  لـه بصمـة كبرية ِجــدٍّ
الجنـوب واقتحم أكثر املناطق يف الجنـوب بل إنه من 
أبرز الرجال الذي كان له دور كبري بارز يف فتح صنعاء 
وأنا ممن رافقته شـخصيٍّا يف فتح صنعاء ثم يسـكت 
املجاهد أبو محمد برهة عن الحديث ثم يعاود الحديث 
قائالً.. لقد دخل أبو شعوب باملجاميع القتالية يف فتح 
ا ال يسـتطيع أحٌد أن  صنعـاء من طـرق صعبة ِجــدٍّ
يدخل منها لكن الشـهيد أبو شـعوب دخل منها بكل 
قوة وبكل زخم وبكل شـجاعة واقتحـم ُكـّل املناطق 
الخطرية حتى وصل إىل الفرقـة أوىل مدرع واقتحمها 
بـكل عنفوان ثم يبتسـم املجاهد أبـو محمد ويقول: 
الشـهيد أبو شـعوب اقتحم الفرقة وهـو ال يدرى أنه 

يف الفرقة فقد كان يبحث َويسـأل من حوله: أين هي 
الفرقة؟. 

كنا نتسـاءل: متى ينام أبو شعوب الذي ال يهدأ وال 
يدع العدّو أن يهدأ، فقد كان املحرك الرئييس للجبهة ال 
يهـدأ له بال.. ال يكل وال يمـل، َوكان نموذجاً عمليٍّا يف 
ُكـّل تَحّركاته وكان ينعكس ذلك عىل أفراده من خالل 
تقديمه للنمـوذج القرآني يف تعامالت وكنا نتسـاءل: 
هل ينام أبو شـعوب الذي ال يهدأ وال يـدع العدّو يهدأ 
كمـا يقول املجاهد طه رسيع.. الـذي يقول إنه عرفه 
عـىل هـذا النحو يف معـارك الجنـوب ويف اقتحام جبل 
الـدود بجيـزان وكان حينهـا يعمـل صحـي للجبهة 
ويقول إن الشهيد خطط واقتحم الجبل االسرتاتيجي 
بأقل التكاليف ولم يقدم شهيداً أَو جريحاً يف املعركة.. 
وقـد كان السـباق يف االقتحامـات واالشـتباكات 
قبل أفـراده سـالم الله عليـه وعىل جميع الشـهداء، 
هنـاك يتقدمهـم يف خطوط التمـاس وأذكـر أننا كنا 
نتحدث ذات مرة نحن والشهيد أبو حمزة النعمي عن 
الشـهداء وقال لنا إن الشهيد أبو شعوب كان مجاهداً 
قرآنيـاً وهو من النمـاذج القيادية النـادرة وقال لقد 
فقدنـا قائداً عظيمـاً وفقدانه خسـارة كبـرية هكذا 
وصف الشـهيد أبو حمزة النعمي شهيدنا العظيم أبو 

شعوب.. 
فقد كان القادة يقتـدوا به يف أغلب األعمال فأينما 
وجد أبو شـعوب يف أية جبَهة من الجبهات إال وكانت 
الجبهة حية يف حركة ُمستمّرة بكل املقاييس حتى لو 
وجـد فيها أفـراد ((مبهطلـني))، ال تجدهم بعد فرتة 
عند أبو شـعوب إالَّ وهم نار ورشار وعزيمة وشحطة 
بفضل الله وبفضل القائد الشـهيد أبو شـعوب.. فقد 
كان يعكـس روحيته عىل األفـراد كقائد عميل يقتدى 
به.. وبهذه الكلمات يختم املجاهد طه رسيع الحديث 

معنا. 
 

اجاحعث طاظصًق بني الةئعات غطئغ داسغ اهللا 
أغظما تعّجـعه صغادة املظطصئ املرضجغئ

والشـهيد فائـد الحسـوني أبـو شـعوب كان من 
األشـداء عىل الظاملني رحيم بإخوانـه املجاهدين وقد 
أظهـر رضاوة شـديدة يف ُكــّل املعارك التـي خاضها 
ضد أعداء الله.. كان شـخصاً ينبعـث من وجهه نور 
اإليمان والثقة بالله، هكذا يقول عنه املجاهد عبدامللك 
الصيلمـي وهـو يحدثنـا عن الشـهيد.. وعـن أدواره 
يف عمـران وفتـح صنعـاء ويف الجنـوب ويف جيزان يف 
جبـل الدود فقد كان من املشـاركني يف جبل الدود هو 

والشهيد أبو حمزة النعمي رحمه الله. 
يقول وهو يسـتعرض بطوالت الشـهيد: كان جبل 
الـدود من أهم املواقع التي يهتم بهـا العدّو ويحرص 
عىل الدفاع عنها بكل طاقاته وأسـلحته لكنه سـقط 
أمـام تخطيط واسـتطالع وإعداد أبي شـعوب رحمة 
اللـه تغشـاه، وقد استشـهد يف جيزان بعد السـيطرة 
الكاملة عىل الجبل أثناء خروجه للتعزيز إىل جبهة نهم 
تلبية لتوجيهات املجاهد أبو يونس يحفظه الله، فقد 
استشـهد وهو مغـادر للتعزيز إىل نهم بغـارة جوية، 
ملبيـاً دعوة رفيق دربـه املجاهد أبـو يونس يحفظه 
الله، فقد لقى ربه صامداً شامخاً أبياً وقد نكل بالعدّو 
يف ُكـّل املعارك، استشهد ولم يجد الفرصة ألن يتزوج، 
أَو يلتفت لحياته االجتماعية فقد كان مرابطاً متنقالً 

بني الجبهات. 
كلمـا أراد الزواج دخـل يف معركة جديدة من قحزة 
ومـا بعدهـا حتـى استشـهد يف جيـزان، كان يعرف 
بالذوبان يف الله يصنـع االنتصارات والبطوالت، عرف 
بدوامه باملرابطة يف سبيل الله بجبهات العزة حتى أنه 
لـم يلتفت لالهتمام بأحواله االجتماعية فقد كان من 
أوائل املطلوبني لخوض املعارك يف شـتى الجبهات ولم 

يجد الفرصة حتى أن يتزوج. 
كان دائمـاً يف صلواته يف دعائـه يف نوافله وعبادته 
متمثل معنـى الذوبان يف الله ولذلك هو من أعظم من 
عرفـت املسـرية القرآنية، مـن أعظم ما امتـاز به أن 
تجاوز سـن الخامسـة والعرشين من عمره إالَّ أنه لم 

يتزوج حتى أن استشهد. 
لـم تتَح لـه الفرصة للتفكـري يف الـزواج؛ ألَنَّه كان 
رجـالً ميدانياً وكان قد خطـب ونحن يف قحزة لكن ما 
أن ينتهـي مـن معركة حتـى تقرح معرَكـة أُخرى يف 
جبهة أُخرى فلم يجد الوقت للتفكري يف الزواج.. سالم 

الله عليه وعىل شهدائنا العظماء. 
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طخغثُة العقك 

غـمـاظـغـات تعل (الـئـاـعل الـجعـراء) غـمـاظـغـات تعل (الـئـاـعل الـجعـراء) 

مرتىض الجرموزي 

ما بـني عمليتَي االقتياد واالسـتدراج وقـع العدوُّ 
يف مصيـدة أخطائـه وعربدته لتظهَر هشاشـُة قوته 
وضعُف إْمَكاناته وتهاوي خططه التي َوللمرة األلف 
يفشـل فيها الفشـل الذريع والفشـل الذي ساقه إىل 

حافة االنهيار واالستسالم. 
كمائن محكمة وعمليات اسـتباقية نُفذَّت بإتقان 
وتفـاٍن يف الرصـد َواملالحظة حتـى تحّققت األهداف 

بفضل الله ثم بفضل رجال صدقوا مع الله. 
اقتياد السفينة اإلماراتية من عرض البحر األحمر 
إىل مينـاء الحديدة هي رضبة موجعة وكبرية ما يزال 

تأثريهـا لـدى العدّو قائماً حتـى اليوم وهو الذي خرس السـفينة 
بمحولتهـا العسـكرية عـىل أيـاِدي رجاِل قـوات خفر السـواحل 
والقوات البحرية اليمنية التي أثبتت علو كعبها دهساً عىل رؤوس 

األعداء يف التحالف السعودّي األمريكي ومرتِزقته. 
ويف خضـم هذا الحدث الكبري الذي أظهر تفوَّق القدرات اليمنية 
عـىل التكنولوجيا العاملية والتي كشـفت حقيقة العـدّو وتيهانه 
كالذي يتخبطه الشـيطان من املس ليظهـر بعدها وكعدة قذرات 
ليقـول: إن مينـاء الحديـدة أصبح مسـتودعاً ومخازن للسـالح 
والصواريـخ وأسـتدل عىل ذلـك بمقطـع فيديو مجتـزأ من فليم 
أمريكي ليسـقط من جديد يف قاع الذلة َواالنحطاط كذباً وتدليساً 

ليزداد صغراً يف حجمه العسكري واالستخباراتي واإلعالمي. 
هنا لم يسـتفيق العدّو من هذه الصفعـة إالَّ ويعيش واقًعا ُمرٍّا 
ومزريًـا يف جبهات محافظة شـبوة ليسـقط ميدانيٍّا من جديد يف 
مسـتنقع عمالتـه وخيانته وتهوره يف صحـراء مرتامية األطراف 
ة وهـو الذي وصل إىل  عـىل أمـل التقدم نحو مناطـق أُخرى َخاصَّ
مديريتـي بيحان وعسـيالن ظاناً أنه وصل بفعل القوة والسـالح 

الفتاك َواإلسـناد الجوي وهو الذي ال يعلم أنـه قد وقع يف مصائد 
محكمـة واسـتدراج ناجـح أخرجـه من السـاحل الغربـي ومن 
ة  معسـكراته يف السـاحل ومحافظات الجنوب َخاصَّ
بعد أن ُسـمح له بالتقدم يف بيحان وعسيالن لينتيش 
بهـذا االنتصار الواهم والذي أوقعه يف الصحراء هدفاً 
سـهالً ومرمـى واضًحـا لعيـارات ورضبـات قوات 
الجيش واللجان الشعبيّة والقوة الصاروخية وسالح 
الجو املسـريَّ الذي طاملا فتك بأقـزام العدوان وأحدث 
بقواته مذابـح كبرية، َحيُث بلغت األرقام ذروتها ويف 
تزايد والحصاد ُمستمّر قتالً وتنكيالً، َحيُث وصل عدد 
ضحاياها يف عملية االستدراج الناجح إىل ما يزيد عن 
1565 مـا بني قتيـل ومصاب ومفقود جلهم أرسـل 
بهم إىل الجحيـم، َحيُث النمرود يتقلبون بجمراتها يف 
سـموٍم وحميم وظل من يحموم ال بـارد وال كريم وأكلهم الزقوم 
ورشابهم القيـح والصديد، إنهم كانوا قبل ذلـك مرتفني ومرتِزقة 

صغاراً ومأجورين خانوا الدين والقيم واألوطان. 
فلو لم يلجأ رجاُل الجيش واللجان الشـعبيّة لعملية اسـتدراج 
كهـذه َلظل أقزام االرتـزاق يف مخابئهم كالجـرذان؛ لكنها الذنوب 
لت بهالكهم جماعات َوأشـتات  والتعدي عىل حرمات الله من عجَّ
قـادة وأفـراد مأجورين ليسـتدرجهم اللـه من َحيـُث ال يعلمون 
وإىل محارقهـم يتسـابقون رجـاالً وركباناً فتلقفتهـم الصحراء 
وحمم النار والبارود اليمني املتسـلح بالحق وبالعزيمة َواإلرصار 

والتحدي. 
وحقـاً أن هذه العملية كانت بمثابة الطعم الذي أودى بصاحبه 
إىل الهالك وهو انتصار من الله ملن ظلموا فهل يتعظ أقزام االرتزاق 
وشذاذ اآلفاق، ليجنبوا أنفسهم الجحيم الكبري والذي ينتظرهم يف 
قادم األيّام إن حاولوا التمادي وراهنوا عىل تحالف العدوان فحتماً 
أنه هذه املرة لن تكون كسـابقاتها وسـيُحرش املجرمني واملرتِزقة 

إىل النار هي موعدهم وبئس املصري. 

ترغئ الغمظ السسغث 
أشـعلوا هـم جذوتهـا يف البـالد، قبل أن 

َفهـا اليمني ويصنَع منهـا مواقَد لهم  يتلقَّ

تتـآكُل فيه أدواتُهـم ومخّططاتُهـم، كلما 

امتألت انتظرت املزيد. 

وال يبـدو أن خيوَط اللهب التي أشـعلها 

اإلماراتي يف شـبوَة ومناطَق أُخرى مؤّخراً 
وقـد  اليمنيـة،  األرض  حبيسـَة  سـتبقى 
يمتـدُّ هـذا التمـادي إىل ُمُدِن الزجـاج بعد 
فواصـَل من الصـرب االسـرتاتيجي والتأنِّي 
الذي التَبَـَس عىل الحمقى فهُمه بالشـكل 

الصحيح.
َوقبل أن يقَع الفـأُس يف الرأس ندعوهم 

التـي  التحذيـراِت  أرشـيف  إىل  العـودة  إىل 
أطلقها السـيُد القائد، وتبيـان مضامينها 
بوعـي املسـؤولية، وبقناعـاٍت متقادمـة 
مفاُدهـا أن القـدراِت جاهـزٌة، والشـعب 
ـُف الرد، وبأن الصدَق يف القول والفعل  يتلهَّ
أبـرُز صفات هـذا الَعَلـم الربانـي اليماني 

واإليماني الحكيم. 

عــثى أبع ذـالــإ

عندمـا نتحـدث عـن اليـوم العاملـي للمرأة 
املسـلمة فنحـن نتحـدث عـن أرقـي نمـوذج 
قدمه القرآن الكريم وبصـورة تليق من مكانة 
وعظمة املرأة املسـلمة، َحيُث تحدث عن نساء 
عظيمـات سـيدات نسـاء العاملني مريـم بنت 
عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد 
عليهن السـالم وفاطمة بنت محمد سـالم الله 
عليها وعىل أبيها وبعلها وبنيها وخلد أدوارهن 
وسـطر أروع النمـاذج اإليمانية فلـم يذكرهن 
كروايـات وحكايـات وإنمـا كُقْدمـة وأُسـوة 

لألجيال القادمة عىل مر التاريخ البرشي.
هؤالء النسـاء األربع قدمهـن القرآن الكريم 
بكمال اإليمان وعظيم الشأن بكرمهن وبذلهن 
وعطاؤهن وتضحياتهـن وصربهن يف مواجهة 
األخطـار والتحديـات ويف ضـل بدايـة الدعوة 
إىل اإلسـالم ويف ضل مواجهة أعتـى الطواغيت 
بمختلـف العصـور فلم نجـد منهـن إالَّ الصرب 

والثبات وتقديم التضحيات. 
فمـن بـني هـؤالء العظيمات سـيدة نسـاء 
العاملـني فاطمـة البتـول الزهراء بنـت محمد 

عليها وعىل أبيها أفضل الصالة والسـالم، َحيُث 
مثلث 

أسـمى معاني الرقي يف تقديم املرأة املسلمة 
يف دينها وقيمها ومبادئها وأخالقها وإحسانها 
وحشـمتها وعفتها وتضحياتهـا، َحيُث كانت 
جبـل من الصـرب والثبات وهي تقـدم دين الله 
الذي أتى بـه أبيها محمد عليه وعليها السـالم 
عـىل أرقى مسـتوى ورسـمت الخط الرسـايل 
َواإلسالمي املحمدي األصيل إىل أن تقوم الساعة 

ويف عرصنا الحارض ونحن نواجه. 
التحديات التي يسعى فيها األعداء إىل طمس 
ــة اإلسـالمية  ُهــِويَّتنا اإليمانية وتجريد األُمَّ
مـن قيمهـا ومبادئها، َحيـُث اسـتهدفوا املرأة 
العربيـة واملسـلمة وعرضها كسـلعة رخيصة 
يف املجال السـيايس واملسـخ األخالقـي وتبديل 
القـدوات الحسـنات أمثـال السـيدة فاطمـة 
وزينـب وخديجـة عليهن السـالم وغريهن من 
النسـاء املؤمنـات بقـدوات غربيـات ممثـالت 
وفنانات وعارضـات ماجنات َوتتبع للموضات 

الخليعة واملسلسالت.
غـزو فكـري يدنـس النفسـيات وترويض 
النفوس لإلباحيات واملحرمات فكانت هذه هي 
حربهم الناعمة التي تالمس الروح والنفسيات 

هـذه الحرب التي هي أخطـر علينا من الحرب 
الصلبة العسكرية.

قال السـيد القائـد حفظه الله تعـايل يف أحد 
كلماتـه: (إن الحرب الناعمة أخطـر علينا من 

الصواريخ التي تخرتق أجسادنا). 
ونحن يف يمن اإليمان والحكمة ويف ظل سعي 
األعداء باسـتخدامه أقذر ورقـة والتي هي من 
آخر أوراقه حني فشـل عسكريٍّا لجأ إىل الحرب 
الناعمـة لكننـا كنسـاء يمنيـات متحصنـات 
بالثقافـة القرآنية جسـدنا ُكــّل معاني القيم 
سـيدتي  بقدوتنـا  وأسـوة  اإليمانيـة  املبـادئ 
فاطمـة الزهراء ويف ظل الحرب والعدوان أثبتنا 
مدى ارتباطنا بالسـيدة فاطمـة الزهراء فمنا 
مـن قدمت وضحـت وبذلت يف سـبيل الله أغىل 
مـا تملكه من األنفس واملـال فكانت جباالً من 
الصـرب والثبات ومثلث املرأة املسـلمة يف وعيها 
وبصريتها ودورها امللموس ومساندتها ألخيها 

املجاهد يف ُكـّل الظروف وأحلكها.
نعـم املـرأة املسـلمة اليمنيـة أفشـلت ُكـّل 

مخّططات العدوان. 
وأثبتت مـدى جدارتها يف مواجهة تحدياتهم 

وتهديداتهم.
فهن فاطميات زينبيات العرص يف اليمن. 

كتابات

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

الشجو الفضري آشٌئ الشجو الفضري آشٌئ 
خئغبئ وترٌب خفغئ  خئغبئ وترٌب خفغئ  

روغثا الئسثاظغ

مـا بـني واقـع يحتـُم علينـا 
الغـوص يف بحـر أعماقـه، ثمة 
أن  ويدعونـا  بنـا  يهيـب  يشء 
نسلط الضوء عىل ناصيته بدقة، 
ضوئها  بـأوجِّ  الحقيقـَة  لنـرى 
املتناثـر عـىل أرض واقعنا، وكم 
هو مؤسـف أن تزدحم شوارعنا 
اإلسالمية بثقافاٍت غربية تبعدنا 
عن الدين ُكـّل يوم أمياالً وأمتاراً، 
الدِّين  تصور  شـيطانية  ثقافات 
عائًقـا وحجر عثرٍة أمام التطور 
والتقـدم، وربط التطور والتقدم 
باالنحـالل والتخلص مـن القيم 
واملبادئ وهـذه نظرية تدحضها 
تجارب الشـعوب وثقافاتها عرب 

التاريخ. 
لقـد اختلفـت أدواُت الحروب 
بـني الشـعوب ودخلت أسـلحٌة 
جديدٌة عىل ساحات الوغى، منها 
َمــا هـو مرئـي والغالـُب منها 
خفـي ناعـم يتمثـل باملغريـات 
والتعليـم  التعلـم  عـن  الصـاّدة 
ودس السـم بالعسل، لقد ترسب 
ذلك التلوث الفكـري وغزا عاملنا 
ببـطء وبـذكاء وبدهـاء، فنحن 
اليوم نمر بثـورة فكرية عارمة، 
مثـل السـيل الـذي يجـرف ُكـّل 
األوسـاخ ويقـذف بهـا، َحيُث ال 
قـرار، وحيُث تاهـت تلك الحرب 
اللعينة التي غزت عقولنا لعقود. 
إن الرتكيَز عىل تشويه اإلسالم 
بصوٍر مبتكرة مدعومة من قوى 
خفيٍة ناعمة تتمثل تارًة بتياراٍت 
متشّددٍة تُقيص اآلخر وال تعرتف 
بوجـوده وتـارًة أُخـرى بتياراٍت 
لينـٍة ال تثبـت عىل مبـدأ، مقابل 
ومركزيتها،  بسلطتها  االحتفاظ 
هذا كله يصب يف صالح من يريد 
ـــة الهـالك واالندثار  لهـذه األُمَّ
والتبعية إىل األبد، وريض الله عن 
سـيدنا عيل بن أبي طالب، َحيُث 
يقول: ال تكن قاسـياً فتُكرس وال 

تكن ليّناً فتُعرص. 
هكـذا اسـتدام الحـال حتـى 
ظهـرت الثقافـة القرآنيـة التي 
ومقنعـاً  وافيـاً  رشحـاً  حـوت 
ومشبعاً لكل مدارك العقل، فيها 
قيـم عمليـة تطبيقيـة، تخـرج 
العقـل مـن ظاهـرة «التصنم»، 
وتدفعه إىل اإلحساس باملسؤولية 
بهذا الدين، وأنقذت بها الُهــِويَّة 

اإليمانية والوطنية. 
نعـم الثقافـة القرآنية غريت 
العقل والفكر حتى ظهرت ثورة 
عـىل ُكــّل الثقافـات املغلوطة، 
وَهــا هي يف أوج شـبابها تزهو 
وكبارنـا  صغارنـا  مـع  وتكـرب 
وأحجارنا وأشجارنا، فسالم الله 
عىل قائد تلك املسرية ومن اقتفى 
أثرهـا بنيـة صادقة ونفـع بها 

نفسه واملسلمني. 
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الظمعذج افرصى والُصثوة الُسزمى الظمعذج افرصى والُصثوة الُسزمى 
إغمان صخغطئ

تتـألأل أجـواء روحانيـة تفوح فيهـا رائحة 

ِمسك الطهارة، حاملًة يف جوفها روُح اإلخالص 

واإلحسان وجمال الُخلق واألخالق، يف يوم والدة 

سـيدة نسـاء العاملني يوٌم أرشقت فيـه الُطهر 

البتول ُقدوة املسلمات ونموذٍج للمؤمنات، بنت 

خاتم األنبياء واملرسلني، وزوجة أمري املؤمنني، 

وأم الحسـنني، مقـاٌم مقـدس مَن اللـه عليها 

بُقرب أطهر البرش. 

فلمـاذا يا تـرى كانت لفاطمـة الزهراء تلك 

املكانة امُلقدسة؟

مثلت الزهراء مثاالً صارخاً للمرأة املسـلمة 

ــة  يف وجـه ُكـّل مـن يُريـد تغييبها عـن األُمَّ

اإلسـالمية، ملـا كانت عليـه من عظيـم العلم 

والعبادة. 

فلمـاذا فاطمة؟؛ ألَنَّها كربت عىل يدي أطهر 

البـرش يف ظـل أرسة الهدي اإلسـالمي والوحي 

اإللهي، وارتقـت بصفاتهـا ومبادئها وقيمها 

وأخالقهـا، إىل النمـوذج األعظـم يف أن تكـون 

سيدة نساء الدنيا واآلخرة. 

ُكرمت فاطمـة الزهراء برشف عظيم ومجد 

ُمقدس، وينبغي أن تأخذ بالُقدوة الُعظمى لكل 

امـرأة تحرص عىل دينهـا يف ظل زمن ُغرس يف 

جوف املرأة حب املال والشـهوات حب التحرض 

والحضارة، التي كانت نتيجة االسـتهداف من 

َقبل من يُريد تغييب ُقدوة نسـاء اإليمان، إال أن 

ــة املسـلمة التـي عملت عىل إظهار  واقع األُمَّ

الحـق ومحاولـة رفـع الفسـاد مـن محاولة 

سـلب املرأة املسلمة العفة والطهارة، ونرش ما 

يسـمى بالحرب الناعمة التي عملت عىل إغواء 

املرأة العربية، بتقليد الثقافة الغربية. 

ـــة اإلسـالمية مواقـَف  شـِهد تاريـخ األُمَّ

عظيمـة لبنت رسـول اللـه فاطمـة الزهراء، 

ودروسـاً وعرباً يف عفتها وحشـمتها وصربها 

وبصريتهـا، ملـا يجـب عىل ُكــّل امـرأة تحمل 

الزهـراء ُقـدوة لهـا، أن تأخـذ بهـذه الدروس 

وتسـري بهـذا املنهـج لتعمل عىل رفع شـعائر 

اإلسـالم وقـوة اإليمـان، والوقوف أمـام ُكـّل 

باطل لنرصه دين الله، لتأُخذ من هذه الدروس 

البسـاطة والقناعـة والوعـي والثقافـة، التي 

حملتهـا فاطمـة الزهـراء ومـا حملتـه مـن 

مسـؤوليات ووظائـف عظيمة يف طاعـة الله 

وعبادته. 

وهكـذا تفوقـت وفاقـت فاطمـة الزهـراء 

بجهادهـا وعظمتها عىل نسـاء العاملني، فهي 

التي ابتدأت حياتها كبنت رسـول الله وانتهت 

بأم أبيها رشف مجيد ومنزلة ُعظمى ُميزت به 

فاطمة الزهـراء، قد ال يسـتطيع كتاب إيجاز 

ما وصلت له بنت رسـول اللـه من قوة الجهاد 

وعظيـم الصفات، فسـالٌم عىل مـن ذهبت إىل 

بارئهـا بأحسـن األعمـال لتبـق لنـا نموذجاً 

حيـاً خالداً، فاليوم العاملي للمرأة املسـلمة ٢٠ 

جمادى اآلخرة هو يـوم عظيم نُحيي به ميالد 

مثاٌل مُقدس وُقدوة حسنة. 

المالضغ واجاثئاراُته المالضغ واجاثئاراُته 
المفئِرضئ!المفئِرضئ!

عاحط افعظعطغ

يظهـُر ما يسـمى 
تحالـف  بناطـق 
السـعودّي  العـدوان 
األمريكـي بـال خجٍل 
مقتصٍّ  فيديـو  مـع 
مـن وثائقـي الحرب 
عـىل  األمريكيـة 
العراقـي  الشـعب 
بتكتيكـه  ويدعـي 
صور  بأنها  الفاشـل 

ملخـازن تصنيع تابعة 
لحكومـة صنعاء داخل مينـاء الحديدة بصحبة 

الدولة اإلسالمية إيران. 
ادعاؤكـم يا ناطـق الجبناء وقاتـيل األطفال 
والنساء للفيديو املفربك دليل عىل استخباراتكم 
املمنتجـة وإبداعهـا املتميـز يف القـص والدمج 
املرسوق إذَا أرتم أن تسـتهدفوا املنشآت واملباني 
الربيئة يف الشـعب اليمني تسارعون إىل الفربكة 
التـي أصبحـت الجانب املعنوي العسـكري لدى 

تحالفكم ومجلس أمنكم املؤقت. 
فالشـعب اليمني وقيادتـه الحكيمة فضحوا 
مخّططاتكم وعدوانكم وأفشـلوها، فإن شـفت 
قلوبكـم تلـك املزيفـات واألقاويل فهنيئـاً لكم 

فأنتم عىل خطر عظيم قبل يوم الوعيد.
إذا أردنا أن نقول بأنكم قارصون يف العمليات 
االستخباراتية فاسم ال يليق بكم فأنتم فاشلون 

يف مختلف الجوانب وعىل رأسها العسكرية
 األصـح أنكـم مبدعـون يف الزيـف والكـذب 
وقصور املاجنات، أما عسكريٍّا فأنتم معروفون 
فصـدق الكلمـة وشـعبهم كشـفوا حقيقتكم، 
كالمي هذا ال تشـكيك فيـه إذَا نظرنا إىل الجثث 
الهامدة ألدواتكم وجنسـياتها غلبت جنسـيات 
دول أُخرى عىل جنسيتكم فذاقوا وبال أمرهم يا 

أداة الصهاينة. 
كلمـة أخـريه للمالكي أال تـدرون بأنكم أمام 
شـعب يمني كرس شـوكة تحالف عدوان منذُ 7 
أعوام، فالفربكة واملنتجـة دعها لك ولحكومتك 
وارشب  ((بلهـا  املثـل  يقـول  وكمـا  الجبانـة 
ماءها)) فالعني بالعني والسن بالسن، فالشعب 
اليماني قّرر حسـم املعركة فماذا أنتم بعد اليوم 

تنتظرون..!

جغاجُئ السثوان وتئاُدُل افدوارجغاجُئ السثوان وتئاُدُل افدوار
طخطفى السظسغ

تبـادل األدوار بـني اإلمـارات والسـعوديّة الحتالل 

بلدنا هي سياسـة أمريكية بريطانيـة تخدم الكيان 

الصهيونـي الذي كلما ذبل فتيل الحرب أشـعلوا النار 

فيه من جديد.. 

فإرسائيل هي املترضر األول من ثورة شـعبنا كما 

رصحوا بذلك وأعلنّوه.. 

وما دور اإلمـارات إالَّ دور العميـل الخادم والذليل 

التابع.. 

لقد كرشت اإلمارات عن نابها وكشفت عدوانيتها 

مـن جديد وأخـريًا خـرج الثعلب من مخبـأه.. ليـزج بقطيع من 

تجندوا تحت رايته نحو الهالك واملوت الحاسم.. 

ا لشـعبنا وفرصـة كبرية ال تعوض  يف خطـوة تعترب مهمة ِجـدٍّ

لجيشنا ولجاننا الشعبيّة لتوجيه صفعة مؤملة لإلمارات.. 

ففي حـني لعبت اإلمارات دور الثعلب املاكر وظنت أنها خدعت 

شـعبنا حينما أعلنـت انسـحابها وانتهاء مهامها العسـكرية يف 

اليمن.. كان جيشنا ولجاننا الشعبيّة يرقبون ُكـّل تَحّركاتهم.. 

فاإلعـالن عـن االنسـحاب كانـت خطـة تكتيكيـة أمريكيـة 

صهيونية.. 

لرتتيب صفـوف العمالء والخونـة من املرتِزقـة الذين جندتهم 

اإلمارات وتجميعهم وتجنيد املزيد منهم وتدريبهم.. 

وبعـد التجهيـز واإلعداد لهـم توّجـهت بهم أمريـكا وإرسائيل 

لتـزج بهم يف شـبوة فقد اسـتدعت خطتهم وتوسـيع نفوذهم يف 

اليمن تقسـيم كعكة االحتالل بني أدواتهم من جديد بني اإلمارات 

التـي تقاتل لصالح إرسائيل.. وبني السـعوديّة التي تقاتل لصالح 

أمريكا.. 

فباألمـس كانت السـعوديُّة تقاتل لتحتـل املحافظات النفطية 

التي طاملا سـال لُعاُب أمريكا الحتاللها.. وكانـت اإلمارات تقاتل 

لتحتل املوانئ والجزر التي تحلم بها إرسائيل.. 

ولكـن الخارطـة اليوم قد تغـريت بفضل الله وبنـرصه وعونه 

لجيشـنا ولجاننـا الذين خلطـوا عليهم األوراق وجعلـوا اإلمارات 

تتَحـّرك يف مناطـق قتال لم تعتـد عليها ولم تخطـط لها أَو تدرب 

مرتِزقتها عىل القتال فيها.. 

ظناً من أسيادهم أن السبب يف اقرتاب تطهري مأرب كان؛ بَسبِب 

خليط مرتِزقة السعوديّة «القاعدة وداعش وحزب اإلصالح».. 

بينمـا الحقيقة أنما تجرعته مرتِزقة اإلمارات من الخسـائر يف 

األرواح والعتـاد أخريًا.. هو خري دليل عىل أن السـبب يف هزائمهم 

وخسـارتهم هو يف مرشوعهم وقضيتهم ويف عدوانهم واحتاللهم 

لشعبنا الذي يرفضهم ويقاتلهم.. 
عليهـم أن يفهمـوا أن العمالـة واالرتزاق خط ومسـار واحد.. 
ومرتِزقـة  اإلمـارات  مرتِزقـة  بـني  واحـد  فالحـال 
السـعوديّة.. ألن مرشوعهم واحد وقضيتهم واحدة.. 

ونتيجة عدوانهم واحدة وهي الهزيمة والخرسان.. 
فليتوقعـوا من اليوم وصاعـداً صفعات ورضبات 
موجعة وهزائم منكرة؛ ألَنَّه وعرب التاريخ مسـتحيل 

أن ينترص خائن عميل أَو غاٍز محتّل.. 
أيهـا املغفلـون أنتـم تقاتلـون شـعباً عظيماً هو 

شعب األنصار.. 
شـعب يتوارث أبنـاؤه النخوة والشـجاعة واإلباء 

جيالً بعد جيل.. 
شـعب وصفه الرسـول -صلوات الله عليه وعىل آله- بالحكمة 

واإليمان.. 
شعب لم يستسلم عرب تاريخه ملحتّل أَو ظالم أَو طاغ بل تالشت 
يف رمالـه وبـني شـعابه وهضابه جنود الغـزاة واملحتّلني سـابقاً 

والحقاً هذا هو تاريخ شعبنا القديم واملعارص.. 
تفهمـوا التاريـخ أيها املحتّلـون جيًِّدا بدالً عـن التحرس وإلقاء 
اللـوم وأصابع االتّهـام ملرتِزقتكـم.. ولتأتونا بجنودكـم إن كنتم 

تجرأون.. 
فأين جنودكم أيها املحتّلون.. 

لم نَرهم يف امليدان يقاتلون..؛ ألَنَّكم لستم رجال حرب وال رجال 
قتال.. 

تعودتم عىل سـباق الهجن وأكرب صحن كبسة ولم تتعودوا عىل 
الرصاع والحروب.. 

أيهـا املرتفـون ال علـم لكـم بثقافـة الحـرب والقتـال.. فأنتم 
معتادون عىل الدعة والراحة بعكس شعبنا الذي اعتاد عىل الرصاع 
حتى عشـق القتال وصنع ثقافة ومنهجاً للحرب والنزال وأسـس 

مدرسة يتخرج منها األبطال.. 
إن شـعبنا لن يتغري يف موقفه منكم فهو يميض بثبات وصمود 
نحـو االنتصار فال تتوقعوا منـه أن يعطيكم بيده إعطاء الذليل أَو 

يقر لكم إقرار العبيد.. 
نفطكـم  مقابـل  فنفطنـا  لشـعبنا  بحصاركـم  تطمئنـوا  وال 
واقتصادنا مقابل اقتصادكم ومطاراتنا مقابل مطاراتكم وبحرنا 
ليس للفسحة.. فمن يتطفل يف بحرنا سيكون صيداً سهالً ومذلالً 

لرجال البحرية بإذن الله.. 
كما سـتصبح مدنكم الصناعية والنفطية ورشكاتكم العمالقة 
ومدنكـم السـياحية والزجاجيـة أهدافـاً مرشوعـة لصواريخنا 

ة والحربية..  البالستية وطائراتنا املسريَّ
فالسن بالسن والعني بالعني والجروح قصاص. 
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ثقافة 

صراءة شغ درس ق سثر لطةمغع أطام اهللا 
أوضح طاى غضعن َطظ غتمض خفئ اإلجقم ضاشرًا وعع غخطغ وغخعم وُغصئر شغ طصابر المسطمغظأوضح طاى غضعن َطظ غتمض خفئ اإلجقم ضاشرًا وعع غخطغ وغخعم وُغصئر شغ طصابر المسطمغظ

الحعغث الصائث غساظئط طصغاجاً دصغصاً لسقطئ الثغظ.. عض عع إجقم 
طسالط ق غتااج طظك أن تاَتـّرك ضث أسثاء اهللا طظ الزاملني والضاشرغظ؟

 : خاص

ِهيِْد  يتواصُل الخطاُب الشـديُد من الشَّ
الَقاِئـِد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- الذي كان 
يحـرُِّك بـه املجتمـع، ويسـتنهُض بـه 
ضمائرهـم، وذلك باالعتمـاد عىل رصيد 
الفطـرة، وحصيلة الديـن النقي لديهم، 
ومـن هنـا كان أهم مـا شـّدد عليه هو 
حقيقة الدين، والسـعي إىل تخليصه من 

ركام العادات واملألوفات الرتاثية.

تصغصُئ الثغظ:
الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ انتقـد  أن  سـبق 
-ِرْضَواُن اللِه َعَليْـِه- يف بداية الدرس ما 
هو متعارٌف عليـه بأنه الديَن مما اعتاد 
عليـه الناس، دون االهتمام بَعْرِضه عىل 
الُقــْرآن الكريم، والتحقق من موافقته 
للُقـــْرآن الكريـم، وهو ما فتـح الباب 
لخلط كثري من املفاهيم، وتغييب ما هو 
أكثـر وأهم، وبات الدين مشـوها، حتى 
بـات الدين بال تأثـري وال نتاج، وصار ما 
نعيش به إسالماً مساملاً للباطل، ال يُغريِّ 

عىل فاسد أمراً، وال يُِغري عىل عدو أبداً.
هذا الواقع الذي بات الدين عليه واقع 
ـِهيُْد  يتنـاىف مع الُقـــْرآن كما يرى الشَّ
الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه-، بناًء عىل 
اسـتنباطه لقضيـة مهمة مـن آية نمر 
عليها مـرور الكـرام، ولكنه يرسـم لنا 
طريقـة حيـة يف التفاعل مـع الُقــْرآن 
الكريـم، وإنزاله إىل الواقع هـدى ونوراً 
ـِهيُْد الَقاِئـُد  ومنهجـاً، وقـد وقـف الشَّ
-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- عىل قولـه تعاىل: 
{الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَسـاالِت اللَِّه َويَْخَشـْونَُه 
فقـال  اللَّـَه}،  إِالَّ  أََحـًدا  يَْخَشـْوَن  َوال 
متسـائالً: «مـاذا تعنـي هـذه اآلية؟ أن 
يف رسـاالت اللـه، أن يف ديـن الله ما يثري 
اآلخريـن، وما قد يجعل كثريًا من الناس 
يخشـون أن يبلغوه. ملاذا؟ لو كان الدين 
كله عىل هذا النمط الذي نحن عليه ليس 
ممـا يثري ملا قال عمن يبلغون رسـاالته 
أنهم يخشونه وال يخشون أحًدا إال الله. 
فهـذا يدل عىل أن هناك يف دينه ما يكوُن 
تبليغه مما يثـري اآلخرين ضدك، مما قد 
يُدخلـك يف مواجهة مع اآلخرين. َمن هم 

اآلخرون؟ أهل الباطل».
ـِهيُْد الَقاِئُد  ومن هنا اسـتنبط لنا الشَّ
-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- مقياسـاً دقيقاً 

لسالمة ما نحمله يف صدورنا مما نتعبد 
اللـه به، فكل مـا كان مسـتثرياً لعدوك 
وعدو الله من الظاملـني والكافرين فهو 
ممـا يتصـف بأنـه مـن رسـاالت الله، 
وما كان مسـاملا لهم ال يثـري لهم خوفاً 
وال سـخطاً فهو ليس من اللـه، بل من 

الشيطان وأوليائه.
ومتـى فقـد الدين هـذه املزيـة فقد 
قيمتـه يف الحياة تماما، ولم يعد سـوى 
مخّدر مساعد للطغاة يف طغيانهم، وهو 
األمر الـذي وصفـه بعض املاركسـيني 
بمقولتهم إن «الدين أفيون الشـعوب»، 
وحديثهـم كان عمـا وجـدوه يف الواقع 
مـن دين ناقص محرف مشـوه، اتخذوا 
منـه نموذجـا ينهالـون عليـه تنقيصا 
وتشـويها، حتى تمكن املاركسيون من 

فصل أمـم من الناس عـن الدين، 
والدفـع بهـم يف حيـاة سـقفها 
حقائق  ومعارضة  البعث،  نكران 

الفطرة التي تنادي بالله ربا.
والكفـر ليـس أمـراً يحتـاج 
ألن تكتـب يف خانـة الديانـة يف 
بطاقتـك الرسـمية دينـاً غـري 
اإلسالم، ولكن يمكن أن يكون 
اإلسـالم  صفـة  يحمـل  مـن 
ويصوم  يصـيل  وهـو  كافـراً 
ويقـرب يف مقابـر املسـلمني، 
مـا  رفضـه  بمجـرد  وذلـك 
جـاء بـه الُقـــْرآن الكريم، 
توجيهـات  مـن  وتنصلـه 
يقـول  الحنيـف،  الديـن 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن  الشَّ
اللـِه َعَليْـِه-: «الكفر بكله 
إنما هـو الرفض، لم يكن 
العربي كافـًرا بالله، ذلك 
الذي يعبد الصنم لم يكن 
كافـًرا باللـه بمعنى أنه 
الله  بوجـود  مؤمن  غري 
كانـوا مؤمنـني بوجود 
تحدث  والُقـــْرآن  الله 
عنهم: {َوَلِنئْ َسـأَْلتَُهْم 
َليَُقولُنَّ  َخَلَقُهـْم  َمـْن 
َخَلـَق  {َمـْن  اللَّـُه}، 
َواْألَْرَض  ـَماَواِت  السَّ
َخَلَقُهـنَّ  َليَُقولُـنَّ 
اْلَعِليـُم}،  اْلَعِزيـُز 
يف  هـذا  أليـس 

الُقــْرآن؟ لكنهم كانوا رافضني اإليَْمان 

بمحمد، اإليَْمان بوحدانية الله سـبحانه 
وتعـاىل فسـماهم كافريـن، الكفـر هو 
الرفض، هو أال تجد يف نفسـك استعداداً 

ألن تلتزم، وتعمل، هذا هو ُكفر».

عثى الُصــْرآن سمطغ:
الهـدى الـذي نأخـذه مـن الُقــْرآن 
هدى يصب يف واقع الحياة، وهو املحرك 
الحقيقـي الذي كان يدفـع النبي محمد 
وآلـه إىل الحركة املؤثـرة يف واقع الحياة، 
كمـا تَحــّرك اإلمـام عـيل واألئمـة من 
بعده الحسـن والحسـني وزيد، وكل من 
استجاب لنداء الُقــْرآن بعمارة الحياة، 
والوقوف يف وجـه الباطل موقفا حازما 
ـِهيُْد الَقاِئُد  ال مهادنـة فيـه، يقـول الشَّ
-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- مقارنـا بني هذا 
الهدى وبـني واقع الديـن اليوم: «أما 
إسالم 

هذا العرص فهو إسالم مسالم ال يحتاج 
منـك أن تتَحـّرك ضـد أحد؟! وال أن تثري 
ضدك أحًدا؟ وال أن تجرح مشـاعر أحد، 
حتـى األمريكيـني، ال تريـد أن تجـرح 
مشـاعرهم، أن تقـول: (املوت ألمريكا) 
قد تجرح مشاعرهم ومشاعر أوليائهم، 
وهـذا يشء قد يثريهم علينا، أو قد يؤثر 
عـىل عالقتنا وصداقتنا معهـم، أو يؤثر 
عـىل مسـاعدات تأتـي مـن قبلهـم، ال 
نريد أن نجرح مشـاعرهم، هذا اإلسالم 
ليس إسـالم محمد (صلـوات الله عليه 
وعىل آله) الذي حرك رسـول الله يف بدر 
وأحـد وحنني واألحزاب وتبـوك وغريها 
هـو الُقــْرآن، الذي حـرك عليًا يف ُكــّل 

مواقعه». 
وهم،  مجرد  للُقــْرآن  اتباعنا  إذًا؛ 
متبعني  كنا  لو  الحال  حقيقة  يف  ونحن 
كحركة  مؤثرة  حركة  لنا  لكان  حقا  له 
أن  وعلينا  النبي، 
ــســاءل  ــت ن
نقرأ  ــني  ح
عن  الُقــْرآن 
الفرق  سبب 
بـــني تــأثــري 
الُقــْرآن علينا 
النبي  ــىل  وع
وهو  بيته،  وآل 
إال  يحدث  ال  أمر 
الُقــْرآن  نادرا، 
أهل  عن  يتحدث 
بأنهم  الكتاب 
بالذلة  رضبــوا 
وجدتهم،  أينما 
ولكننا نراهم اليوم 
وقدرة  عزة  فوقنا 
أمر  وهو  ومنعة، 
قد  أنهم  يعني  ال 
بخالف  أعزاء  صاروا 
عنهم،  الله  قال  ما 
لسنا  أننا  يعني  ولكن 

مؤمنني أساساً.

ســني  يف  املآطظــعن 
الُصــْرآن:

قد  الكريُم  الُقـــْرآُن 
وصـف املؤمنـني بأنهـم 
الكافرين، {يَا  عـىل  أعزة 
أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ 

ِمنُْكـْم َعْن ِديِنِه َفَسـْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم 
يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة 
َعَىل اْلَكاِفِريـَن يَُجاِهُدوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه 
َوال يََخاُفـوَن َلْوَمَة الِئـٌم}، هذه الصفات 
ال تمت بصلة إىل مسـلمي هـذا الزمان، 
من يحب الله ويتَحـّرك عىل أسـاس هذا 
الحـب ال يضع العراقيل والتسـاؤالت يف 
وجه األعمال التي يتوجه إليها، إذ يكفيه 
أنها أعماٌل تريض اللَه حتى ينطلَق فيها، 
متغاضيـاً عـن ُكــّل ما يحيـط بها من 
أمور صارفة، حتى لو كان فيها مشقة، 
وعىل رأس ذلك كله الجهاد يف سبيل الله، 
وبـذل النفس واملـال، فهو مـن منطلق 
الحب لله يتَحـّرك ضاربا عرض الحائط 
بـكل ما يرصفـه عما يـريض الله تعاىل، 
ولـو كان القتـل يف سـبيل اللـه، ولنا يف 
رسـول الله أسوة حسـنة، فهو لم يقعد 
عـن الجهاد، وهو سـيد الصابرين، كان 
يقاتل وهو يف السـتني من عمره، يخرج 
للميادين شـاهرا سـيفه، يحرك الناس 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن  بحركته، يقول الشَّ
اللِه َعَليِْه- مستغربا ممن يريدون الجنة 
ولكن بطريقة غري طريقة النبي الكريم: 
«نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله هل 
تعرفون هذه؟ نحن نجعل أنفسـنا فوق 
رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله 
أعظم من محمد وعيل. هل هذا صحيح؟ 
هـذا تفكري املغفلـني. لو كانت املسـألة 
عىل هذا النحو ملا تعب محمد، ملا جاهد، 

وملا جاهد عيل، وملا جاهد اآلخرون».
قـد  اليـوم  املسـاجد  تـرى  وباملثـل 
تغـري عملهـا، فباتـت أشـبَه بالكنائس 
املشـاعر  إال  فيهـا  يقـام  ال  واملعابـد، 
الدينيـة، منفصلـة عن حيـاة املجتمع، 
وكأنها تجسد العالقة املختلة التي بيننا 
ـِهيُْد  وبـني الُقـــْرآن الكريم، يقول الشَّ
الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليْـِه-: «أصبحت 
مساجدنا مكاسـل، وأصبحت الصالة ال 
تَحـّرك فينا شـيئًا، ال تشـدنا إىل الله وال 
تلفتنـا إىل يشء، مـع أن الصـالة هامـة 
جًدا ولهـا إيحاءاتها الكثـرية ومعانيها 
واملسـاجد  الكثرية،  وإشـاراتها  الكثرية 
لهـا قيمتهـا العظيمـة يف اإلسـالم لكن 
إذا كانت مسـاجد متفرعة من مسـجد 
ار  رسـول اللـه وليس من مسـجد الرضِّ

الذي أحرقه رسول الله».
وللدرس بقية..

معظـم بواعث التفرق هي: البغي، والحسـد. والبغي والحسـد 

منبعه هو: النظرة الشخصية، مصالح شخصية، حقوق شخصية، 

أهـداف شـخصية، ومقاصد شـخصية.[يف ظالل دعـاء مكارم 

األخالق الدرس األول ص:11]

أولئك الذين تفرقوا من بعد أنبيائهم، أن ما كان يدفعهم للتفرق 

هـو البغي هو الحسـد. البغي من بعضهم عىل بعـض اعتداءهم، 

ومتى سـتعتدي عـىل أخ لك يف الله وأنت وهـو منطلقان يف ميدان 

العمل لله بإخـالص لله.[يف ظالل دعاء مكارم األخالق الدرس 

األول ص:11]

{الَِّذيَن تََفرَُّقوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت}البينات التي 

ترسم لهم طريقة واحدة يسريون عليها فال يتفرقون وال يختلفون، 

بينـات كيف يكون توحدهم، بينات بـكل ما تعنيه كلمة بينات أي 

واضحـات، هم تفرقـوا واختلفوا من بعد ما جاءتهـم بينات، ماذا 

يعنـي عندما يحصـل هذا اإلختالف والتفرق بعـد البينات؟ أليس 

معنـاه تعمد ولهذا قال:{َوأُوَلِئَك} من يتفرقون ويختلفون من بعد 

ما جاءهم البينات{َوأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم}.[سـورة آل عمران 

الدرس الرابع عرش ص:16]

عندمـا تجـد اختالفاً بعد نبي من أنبياء اللـه، تأكد بأن الطرف 

املخالـف هو يخالف عـن علم، هذه قاعدة هنـا ثابتة، وتكررت يف 

أكثر من آية مخالفني عن علم، لم يعد هناك مجال أن تتأول له عىل 

اإلطالق.[سورة البقرة الدرس التاسع ص:27]

اإلختالف ال يكون سببه وال منبعه يشء من جهة الله، تقصري يف 

بيناته، أَْو قصور يف تبليغ رسله عىل اإلطالق، منشؤها فئات أُْخَرى.

[سورة البقرة الدرس الحادي عرش ص:3] 

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ
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 : طاابسات

وصلـت وفـود 6 فصائـل فلسـطينية 
إىل الجزائـر، أمـس األحـد، لبحـث ملـف 
املصالحة مع جهات سيادية عليا يف البالد 
وتضم الفصائل السـتة «فتـح، حماس، 
الشـعبيّة،  الجبهـة  اإلسـالمي،  الجهـاد 
الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشـعبيّة 

– القيادة العامة». 
وأعلنـت حركـُة حماس، تلقـي رئيس 
مكتبها السـيايس، إسماعيل هنية، دعوة 
رسـمية، لزيارة الجزائـر، للتباحث حول 
سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني. 

شـكل  هنيـة  أن  الحركـة  وأوضحـت 
«وفداً من عضوي املكتب السيايس، خليل 

الحية، وحسام بدران»، لزيارة الجزائر. 
ومن جهته، قال رئيس املكتب اإلعالمي 
يف مفوضيـة التعبئـة والتنظيـم لحركـة 
فتـح، منـري الجاغـوب: إن وفـَد حركـة 
فتح برئاسـة عزام األحمد، يضم عضَوي 
اللجنـة املركزيـة، دالل سـالمة ومحمـد 
يف  فلسـطني  سـفري  وبحضـور  املدنـي، 

الجزائر الدكتور فايز أبو عيطة. 
وتأتـي هذه الخطوُة بعد اتّفاق الرئيس 
الجزائـري عبـد املجيد تبـون، مع رئيس 
السـلطة محمود عباس يف السـادس من 
ديسـمرب املايض، عىل اسـتضافة مؤتمر 

جامـع للفصائـل.  وسـتبحث الجهـات 
السـيادية العليـا يف الجزائـر، مـع وفود 
الفصائل مع ُكـّل وفد (بشـكل منفصل) 
الرؤية الفصائلية إلْمَكانية إحداث اخرتاق 
حقيقي يف ملـف املصالحة، ونجاح فكرة 
عقد جلسـة جامعـة يمكن مـن خاللها 
البناء عـىل رؤية واضحة تتمثل بخطوات 
قابلـة للتنفيـذ عـىل األرض وتسـاهم يف 
تعزيز الحـوار اإليجابي ووقف الرتاشـق 

اإلعالمي، والعمل لتصحيح املسار. 
رؤيـة  إىل  الجهـاُت،  تلـك  وستسـتمع 
ُكـّل فصيـل، وسـتقوم بتقديمها ملكتب 
الرئيـس الجزائـري الذي سـيجتمع مع 
مختلـف الجهـات السـيادية بمـا فيهـا 
وزارة الخارجية، والتواصل مع الرئاسـة 
الفلسـطينية؛ ِمن أجِل التقّدم بالخطوات 
املتوقـع التوصل إليها لعقد مؤتمر جامع 

يحّقق املطلوب منه. 

 : وضاقت

حرض نرص الشمري بنَي جموع املحتجني 

عـىل قرار الكيان السـعودّي يف بغداد وانتقد 

ازدواجيـة املعايري لدى الغرب واألمم املتحدة 

أن  مرصحـاً  اإلنسـان،  حقـوق  تعريـف  يف 

الشـعَب البحرينـي «يحكـم عليـه باإلعدام 

بيـان  بتهمـة  الجنسـية  وسـلب  والنفـي 

الحقيقة ومعارضة االستبداد». 

وأَفـاد موقـُع املكتـب اإلعالمـي لحركـة 

النجباء، أن املتحدَث الرسمي باسم املقاومة 

اإلسـالمية حركة النجباء حـرض يف جموع 

املحتجني عـىل تأييد قرار حكم اإلعدام بحق 

اثنـني مـن الشـباب البحرينـي مـن قبل آل 

سعود، مرصحاً: «نحن اليوم نسمع كلمات 

حول حقـوق اإلنسـان من قبل االسـتكبار 

العاملـي بينما نرى أن الـدوَل الغربية تُقضُّ 

الطـرَف عن الجرائم البشـعة التـي تُرتكب 

بحق الشعبني البحريني واليمني». 

وأَشـاَر املهندس نـرص الشـمري إىل قتل 

اآلالف مـن الشـعب اليمني يف ظـل الصمت 

اإلعالمـي الغربي، متسـائالً: «مـا هو ذنُب 

الشعب البحريني غري نطقه بكلمة الحق يف 

مواجهة االسـتبداد وملاذا يتعـرض إىل القتل 

واإلعدام والظلم؟». 

كمـا أشـار إىل املعايري املزعومـة من قبل 

الغـرب حول حريـة تقرير املصـري، متابعاً، 

شـعبا  تحكـم  أن  لعوائـل  يُسـمح  «كيـف 

ألكثـر من مئة عام؟، عوائل تسـجن وتنفي 

وتسـقط جنسـية ُكـّل من يخالفهـا أَو لم 

يتفق معها». 

وبنّي املتحدث باسـم النجبـاء أن منظمة 

األمـم املتحـدة ومجلـس األمـن لـم تقوما 

حتـى بإجراء واحـد تجاه احـداث البحرين 

واليمـن، موضًحـا، «ال يجوُز أن نُخـدََع بما 

يروجه اإلعالم الغربي؛ ألَنَّ هذه الوسـائل تم 

تأسيسـها لتلميع صورة االستكبار العاملي، 

كما أن منظمَة األمم املتحدة ومجلس األمن 

هما منظمتان تابعتان ألمريكا والصهاينة». 

وختـم الشـمري، قائـالً: «لو ينـىس ُكـلُّ 

العالـم الجرائَم التي تُرتكب بحق الشـعبني 

البحريني واليمني، َفـإنَّ شعوَب املنطقة لن 

ينسوا ذلك». 

 : وضاقت

رّحب رئيـُس الحكومة، نجيـب ميقاتي، 

بالبيـان الصادر عن حركـة أمل وحزب الله 

بشأن العودة إىل املشاركة يف جلسات مجلس 

الوزراء. 

َوأََضـاَف البياُن أن «الرئيس، وكما سـبق 

وأعلن، سـيدعو مجلس الوزراء إىل االنعقاد 

فور تسّلم مرشوع قانون املوازنة من وزارة 

املـال، ويثّمـن الجهـود التي بذلهـا ويبذلها 

جميـع الـوزراء لتنفيـذ مـا ورد يف البيـان 

الوزاري ووضع خطة التعايف التي سـتنطلق 

عملية التفـاوض مع صنـدوق النقد الدويل 

بشأنها». 

وختم البيـان: «لقد أجـرى دولته اتصاالً 

بفخامـة رئيـس الجمهورية ميشـال عون 

وتشاور معه يف الوضع». 

بدوره، قال عضو كتلـة الوفاء للمقاومة 

«عودتنـا  إن  اللـه:  فضـل  حسـن  النائـب 

البلـد  أجـِل  ِمـن  الحكومـة؛  الجتماعـات 

ومصالح الناس ومعالجة املشاكل القائمة». 

وأّكــد عضُو كتلـة الوفـاء للمقاومة أنه 

«نتيجة للظروف القائمة يف البلد االقتصادية 

واملاليـة وإقـرار املوازنـة وما وصلـت إليه 

األمـور، ونتيجـة املطالبـات حـول تعطيل 

الحكومـة وأنهـا ال تجتمع وإىل مـا هنالك، 

وحتى ال يحملنا أحد املسـؤولية عن تعطيل 

البلد». 

َوأََضــاَف «تم أخـذُ قـرار وبالتفاهم مع 

الرئيـس نبيه بـري بالعـودة إىل اجتماعات 

البلـد  أجـِل  ِمـن  وذلـك  الـوزراء،  مجلـس 

ومصالح الناس وألجل الوضع القائم، ولقد 

قّررنـا تقديم هـذه الخطوة يف إطـار البحث 

ه إذَا كانت عدم  عـن حلول ومعالجـات؛ ألَنـَّ

املشـاركة ترتك الوضـع املـايل واالقتصادي 

يتأزم». 

وأّكـد فضل الله بالقول: «نحن حارضون 

لنذهـب إىل هذا الخيار باملشـاركة؛ ِمن أجِل 

النـاس، وكنا قـد أخذنا هذا القـرار وحصل 

تفاهـم بيننـا وبـني الرئيـس بـري عىل أن 

يُعلن يف موقف مشـرتك، فإذا كان ذلك يريح 

البلد ويسـاهم يف تحسـني األمـور وترسيع 

عجلة املؤّسسات فليكن؛ ألَنَّ األولوية عندنا 

للقضايـا امللحة للنـاس يف الجوانـب املالية 

واالقتصادية». 

6 شخائض شطسطغظغئ تخُض إىل الةجائر 
لطائاتث بمطش املخالتئ

املاتثث باجط الظةئاء: الحسإ 
الئترغظغ ُغسثم وُغظفى باعمئ 

«طسارضئ اقجائثاد»

شدض اهللا: سعدتظا قجاماسات التضعطئ طظ أجِض الئطث وطخالح 
الظاس وطسالةئ المحاضض الصائمئ

طغصاتغ طرّتئاً بئغان تجب اهللا و«أطض»: 
جأدسع التضعطئ إىل اقظسصاد

لظثن تسطص سطى طصاض 
برغطاظغ باضساس

 : وضاقت

قالـت وزارة الخارجية الربيطانيـة، أمس األحد: 
«إنهـا عىل علـٍم بمقتل بريطاني يف والية تكسـاس 
األمريكيـة، رداً عىل تقرير لشـبكة سـكاي نيوز أن 
الشـخص الـذي احتجـز عدداً مـن الرهائـن داخل 
كنيـس يهـودي يف واليـة تكسـاس األمريكية كان 

بريطانيا عىل األرجح». 
عمليـة  «منفـذَ  أن  بريطانيـة  وكاالت  وذكـرت 
احتجاز الرهائـن الذي ُقتل الحقـاً كان بريطانياً»، 
موضحـة أن «الرجل كان يتحـدث بلكنة بريطانية، 
وتـم توثيـُق ذلك يف بث حـي من الكنيـس الواقع يف 

مدينة كوليفيل». 
وصـدر الترصيُح رداً عىل استفسـار عـن تقرير 
لشبكة سـكاي نيوز الربيطانية، بشـأن ما إذَا كان 
املسـلح الذي عّطل الطقـوس يف املعبـد اليهودي يف 

والية تكساس بريطانيا. 
وقال البيان: «نحن عىل علٍم بموت رجل بريطاني 
يف والية تكساس وعىل تواصل مع السلطات هناك». 
السـلطات  أعلنـت  الـذي  الشـخص  واحتجـز 
األمريكيـة أنها حـّددت ُهــِويَّته ولم يتم الكشـف 
عنهـا بعـُد، أمـس األول، يف الكنيس أربعـة رهائن 
بينهـم حاخام وحّرر أحَدهم الحقـاً ولقي مرصَعه 
ة.  خالل اقتحام املبنى من قبل فريق للقوات الَخاصَّ
وقـال مراسـلون محليـون: إنهم «سـمعوا دوي 
انفجـارات وربما قنابل صوت وأصـوات إطالق نار 
قبـل وقت قصري مـن إعالن حاكم تكسـاس غريغ 

أبوت انتهاء األزمة». 
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ضطمئ أخغرة

ترغئ الغمظ السسغث 
جظث الخغادي 

الحريـة  بشـائُر  بـدأت 
والعزة والكرامة تلوُح رايتُها 
ومواكبُها يف اليمن، َوبدا ألول 
املعتـدي  التحالُـَف  أن  مـرة 
صدفوا  أَو  صدقـوا  وناطَقـه 
يف توصيـف الحالـة الراهنـة 
لليمـن خالفـاً ملا قصـدوه يف 
املزعومة،  لعمليتهم  إعالِنهم 
َوهـم عنواٌن عريـٌض ملفهوم 
الكـذب وفضائحـه، غـري أن 
إراَدَة الله شاءت أخريًا أن تجَهَر بفضائحهم عىل رؤوس 

األشهاد بعد سنوات من التسرت برداء النفاق األممي. 
من عاصفة الحـزم التي أحالها اليمنيون إىل عواصَف 
مرتـدٍة تهّدد حارض ومسـتقبل هـذه األنظمـة، ُمروًرا 
بإعالنهـم إعادة األمـل والتي دّشــن اليمنيـون بعدها 
مالحـَم عظمى قضت عـىل ما بقي من خيـوٍط آلمالهم 
يف األرض اليمنيـة، وانتهاًء بالعملية األخرية، والتي تأتي 
متزامنـًة مع وضع ميداني ُمريـٍح وحالٍة يمنية متأهبة 
ملعانقـة النـرص، َواقتطاف ثمـار التضحيـات وحصاد 

الصمود. 
مستعيناً باملال والنفوذ، يزداُد العدوان وأدواتُه تقزُّماً، 
فـال أفلحت العـدة والعتـاد وال املسـميات الورقية التي 
يرفعونهـا يف إحـداث أية مـؤرشات تقّلل من أسـهمهم 
املهرولة نحو املزيِد من الخيبة، َوليس لها برسم الرجال 
املستعينني بالله من أثر، غري املزيد من البطوالت وارتفاع 

وترية العزائم واملعنويات يف امليدان. 
وفيما املسريُة اليمانية تميض بعزٍم متصاعٍد واندفاٍع 
متعاظـم، يتبادل املعتـدون األدوار، وبإيعـاز الصهاينة 
الذين يتخذونهم ِجداراً، تواصُل أنظمُة العمالة واالرتهان 

الرمي بكل ما بقي من أوراقهم إىل املحارق التي 

سظثطا غضعن الاَترُُّك جعادًا يف جئغض اهللا 
د. حسفض سطغ سمغر

ة تلك املناطق  ما تشـهُده مديرياُت شـبوة وَخاصَّ

من مديرية عسـيالن التي تسلل إليها املرتِزقة بفعل 

كثافـة الغارات تعرضت هذه املناطـق لعمليات قتل 

وسـلب للمنـازل وحـرق للبيـوت التـي يدخلونهـا؛ 

بذريعـة أنها أصبحـت مناطَق مواجهـات، أخرجوا 

سكاَن املناطق من منازلهم وقتلوا ُكـلَّ من حاول أن 

يمنَعهم من النهب لكل يشء من مقتنيات املواطنني، 

أية جرائم يرتكبُها هؤالِء املرتِزقُة يف حق شـعبهم؟! 

وأية أخالق تخلقوا بها؟!، لم يكن لهم هدف من حربهم هذه غريُ 

إرضاء ألسيادهم يف إلحاق أكرب الرضر باإلنسان. 

اتضحـت أهداُفهـم املنحطَّـة يف تقديسـهم للَعَلـم اإلماراتـي 

وإحـراِق الَعَلـم اليمنـي أنهـم جـزٌء ال يتجـزأ من جيـش املحتّل 

اإلماراتي والسـعودّي، أراد اللُه أن يكشـَف لليمنيني أهداَف قوى 

العدوان ومرتِزقتهم، تجـاوزوا بجرائِمهم ُكـلَّ ما اقرتفه مرتِزقُة 

العالـم بحـق أوطانهـم، ويف مثل هـذا الحـال ال تجـد قيادتنا بّد 

من تطهرِي ُكـلِّ شـرب مـن رجس هؤالء العربـان ومرتِزقتهم، لن 

تبقى أية منطقة مسـتباحة لقوى العـدوان ومرتِزقتهم كواجٍب 

ديني وإنسـاني قبل أن يكون واجباً وطنياً، فهم بكل ترصفاتهم 

الشـنعاء زادوا املجاهدين إيماناً بأن الجهـاَد هو الطريُق الوحيُد 

لتطهـري بلدنـا وَخالِص مجتمعنـا من إرهابهم، وهـذا عكس ما 

يعتقـده العدّو، ولعـل ما أوقعهم يف مسـتنقع اليمن عدُم وعيهم 

بأهميّـة قـراءة التاريخ وما تخّلفـه الحضاراُت من 

قوة وعزم يف مجتمعاتها. 

َزادت قـوى الـرش من تصعيدهـا وترافق مع هذا 

التصعيد زيادة يف الجرائم املرتكبة بحق تلك املناطق 

التـي دخلها العدواُن ومرتِزقتهم، اتضح من نهجهم 

أنهم يتبعون سياسـَة الرتهيب يف هـذه املجتمعات، 

إضافـًة إىل نهج انتقامـي يعتمُد عىل فـرز املجتمع 

طبقـاً النتمائه األرسي، تعمدوا هـدم بُنية املجتمع 

ونـرش الطائفيـة واملذهبيـة لتفكيـك املجتمـع من 

الداخل، لم يراعوا يف تلك املناطق أية قيم أَو عادات فحاولوا طمَس 

ُهــِويَّة املجتمع.

ُكـلُّ تلـك املخّططات يف أهدافهـا تحِمُل البصمـَة اإلرسائيلية، 

واألُسلُـوُب ذاتُه هو ما يعتمُده الكيان الصهيوني يف حق مجتمعنا 

الفلسـطيني، وهذا أكـربُ دليل عىل أنهم يتلقـون توجيهاِتهم من 

غرف عمليات إرسائيلية بامتيَـاز، وهو ما يؤيُِّد أننا عندما نقاتُل 

إنما نجاهُد أعداَء الله، سـواء بشـكل مبـارش أَو غري مبارش، أي 

أننـا نقاتل أذُرَع تلك القـوى التي تغذّي املرتِزقة باملـال وتزوُِّدها 

بالتوجيهات.

إذَن فنحن نقاتُل كجهاٍد يف سـبيل الله أمريكا و»إرسائيل» وإن 

كانت أدواتُهم مرتِزقًة فهم جزٌء من جيوش املحتّلني الحقيقيني. 


