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جصعط السثوان الةثغث شغ تةئ.. أشدطغئ غمظغئ ظتع السمص السسعدي
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السثوان وأدواته غخّسثون طظ «خروصات التثغثة» وغآّضـثون ظسَفعط 
لتثغث «السقم» بشارات عساريغئ سطى املتاشزات

 : التثغثة
بالتزامن مع الدعواِت الكاذبة التي يتحدَُّث فيها تحالُُف العدوان 
ُج لها للتغطية عىل  األمريكي السعودّي اإلماراتي عن السالم ويروِّ
أعماله العدائية والتصعيدية املتواصلة، شهدت محافظُة الحديدة 
خروقـاٍت فاضحًة خالل اليومني املاضيـني، يف حني واصل طريان 
العدوان تكثيف القصف الجوي بعرشات الغارات الهسـتريية عىل 

عدة محافظات. 
ويف الحديـدة، أوضح مصدر يف غرفة عمليـات ضباط االرتباط 

والتنسـيق لرصـد خروقات العـدوان أن قـوى العـدوان وأدواتها 
ارتكبـوا خالل الـ 48 سـاعة املاضية مئـات الخروقات الفاضحة 

التّفاق السويد بمشاركة كثيفة للطريان. 
وبنّي املصدُر أن الخروقات بلغت أكثَر من 270 خرقاً بينها نحو 
10 غارات للطريان التجسـيس استهدفت مناطق يف حيس، يف حني 
شـملت الخروقـات قصف مكثّــف بمختلف األعـرية النارية عىل 

مناطق متفرقة من الحديدة. 
ـَـُف للطـريان التجسـيس يف تصعيـِد  ويأتـي االسـتخداُم املكثّ
الخروقـات ليؤّكــَد إرصار العـدوان وأدواتـه عـىل توسـيع حدة 

االنتهاكات والرجم عرض الحائط بكل االتّفاقات املوقعة وامللفات 
اإلنسانية التي وقع عليها العدوان وأدواته، يف صورة تكشف زيف 

ادِّعاءات املعتدين وأدواتهم بشأن السالم. 
ويف ذات السـياق، أفادت مصادُر محلية لصحيفة املسـرية بأن 
طرياَن العدوان شـن خالل الـ 48 ساعة املاضية عرشاِت الغارات 
الجويـة الهسـتريية عـىل حّجــَة ومـأرب ومناطَق عـىل الحدود 
السعوديّة اليمنية، فيما واصل التصعيد الجوي حتى لحظة كتابة 
الخرب، لينسـف العـدوان بهذه الغارات ادِّعاءاتـه الزائفة ودعواته 

املخادعة إلحالل السالم. 

تتالش السثوان غفرج سظ 7 
خغادغظ غمظغني بسث 60 غعطًا 

طظ اقساصال
 : طاابسات

اسـتقبلت الهيئـُة العامـة للمصائد السـمكية يف البحر 
األحمـر بمحافظـة الحديدة، أمس األول الخميس، سـبعة 
صيادين كانوا محتجزين لدى تحالف العدوان الذي يمارس 
تعسـفاته وانتهاكاته اإلنسانية واإلجرامية ضد الصيادين 

اليمنيني. 
وقال مصـدر محيل يف الحديـدة: إن السـبعة الصيادين 
تعرضوا لالعتقال والتعذيب من قبل السـلطات السعوديّة 

خالل مدة احتجازهم التي وصلت إىل 60 يوماً. 
وكان يف استقبال الصيادين املحّررين مدير مركز اإلنزال 
السـمكي ماجد املنصور، ومدير أمـن املركز، داوود فاضل 

وعدد من الصيادين. 
يشـار إىل أن تحالـف العـدوان وأدواته يقوم باسـتمرار 
باعتقال الصيادين اليمنيـني يف املياه اليمنية، عىل غرار ما 
يمارسـه تجاه ُكـّل اليمنيـني األبرياء، ليوسـع بذلك حدة 
االنتهـاكات واإلجرام بحق الشـعب، والتي تسـتدعي الرد 

املرشوع الستعادة الحق اليمني. 

جراء اجامرار السثوان والتخار:

افغثغئ الساملغ: ططغعظا ذفض 
غعاجععن املعَت جعسًا يف الغمظ

 : طاابسات
يف بيـان أممـي جديد، كشـف برنامـج األغذيـة العاملي 
التابـع لألمم املتحدة، عن معاناة 2.2 مليون طفل يف اليمن 
من سـوء التغذيـة الحاد وذلك؛ بَسـبِب اسـتمرار العدوان 
والحصار األمريكي السـعودّي اإلماراتي الذي يدخل عامه 
الثامـن، الفتاً إىل أن أكثر من نصف مليون منهم معرضون 

لخطر املوت بدون عالج. 
وشـّدد بياُن األغذية العاملي، أمس الجمعة، عىل رضورة 
منع سـوء تغذية األطفال يف اليمـن؛ ِمن أجِل منحهم بدايًة 

صحيحًة يف الحياة، ومستقبالً مرشقاً يستحقونه. 

طغطغحغا «اإلخقح» تساثي سطى تزاعرة ظسائغئ يف طأرب

الثول اُفوُروبغئ ترشخ دسَط تضعطئ املرتجصئ بسئإ 
الفساد وظعإ املساسثات

 : طاابسات
اعتـدت ميليشـيا حـزب «اإلصـالح»، أمس 
األول الخميس، عىل تظاهرة نسـائية يف مدينة 
مـأرب، عـىل خلفيـة املطالبـة باإلفـراج عن 
أبنائهـن املعتقلـني قرسياً يف سـجون مرتِزقة 

العدوان. 
وأوضحـت مصـادُر محليـة أن ما يسـمى 
ة التابعـة لإلصالح اعتدت  قـواِت األمن الَخاصَّ
بقوة السـالح عىل تظاُهرٍة ألُمهات املختطفني 
يف  أبنائهـن  رساح  بإطـالق  يطالبـن  الالتـي 
سـجون مرتِزقة العدوان بمأرب منذ سـنوات، 

والسماح بزيارتهم. 
حـزب  ميليشـيا  أن  إىل  املصـادر  وأَشـاَرت 
«اإلصالح» هـّددت باعتقال واحتجـاز أُمهات 
املختطفـني، يف حـال لـم يتوقفن عـن تنظيم 

الوقفات االحتجاجية بمأرب. 
وتأتي الوقفُة االحتجاجية ألُمهات املعتقلني 
واملخفيني قرساً، أمـس األول الخميس؛ تنديداً 
لقيام ما يسمى األمن السيايس التابع لجماعة 
اإلخوان يف مـأرب، باختطاف واعتقال أبنائهن 

ومنع الزيارات عليهم منذ أكثر من عام. 

املعتقلـني  مـن  اآلالَف  أن  بالذكـر  الجديـُر 
العـدوان  مرتِزقـة  سـجون  يف  واملختطفـني 
بمأرب، يتعرضـون لصنوف التعذيب، وسـط 

مناشـدات ملنظمات حقوقيـة برسعة التدخل 
إلخـالء سـبيلهم؛ كونهم محتجزيـن بطريقة 

غري قانونية. 

 : طاابسات
قالت وسائُل إعالم موالية لتحالف العدوان: 
إن الدوَل األُوُروبية رفضت تقديَم الدعم املادي 
الـذي طالبت به األمم املتحـدة وحكومة الفاّر 
هـادي لتعزيـز الوضـع االقتصـادي يف اليمن؛ 
ـِد حكومـة املرتِزقـة نْهَب  وذلـك بَسـبِب تعمُّ
وتوزيـع مـا تحصل عليـه من دعم مـايل دويل 
سـنوياً واكتفاَءهـا باالعتماد عـىل ذلك الدعم 
دون عمـل أية حلـول فعلية لتحسـني الوضع 

االقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنني. 

ونقلـت تلك الوسـائل اإلعالمية عن سـفري 
الفـاّر هـادي يف بلجيـكا، املرتـِزق محمد طه 
مصطفى، قولـه، إن الـدول األُوُروبية رفضت 
املسـاهمة بشـكل جيد يف تقديـم الدعم املادي 
لحكومـة الفنـادق املتواجدة خـارج اليمن، إذ 
يبـدو أن هذه الدول أصبحت تـرى يف تقديمها 
أي دعم لهذه الحكومة املرتِزقة بأنه مساهمة 
منهـا يف إطالـة أمد الحـرب ومسـاهمة منها 
يف رفـع ثـروة مسـؤويل مـا يسـمى الرشعية 

واستثماراتهم يف الخارج. 
وبيّنت أن دول أُوُروبا أصبحت واثقة من أن 
أي دعـم مادي لحكومة الفـاّر هادي يجعلها 

متمسـكة باسـتمرار العـدوان أطـول فـرتة 
ممكنـة والتفافها عىل أية دعوات أَو مبادرات 
سـالم لوقف الحـرب يف اليمـن، إذ تحاول ما 
يسـمى الرشعية جمع أكرب قـدر من األموال 
مـن املانحني الدوليـني تحت عناويـن التعايف 
االقتصـادي والتنميـة االقتصاديـة، غري أنها 
هذا العـام اصطدمت فيما يبدو بَردٍّ قاٍس من 
الـدول األُوُروبية التي اشـرتطت عىل حكومة 
الفنـادق أن تـرشع بعمليـة سـالم حقيقـي 
والوصول التّفاق سـالم شـامل يوقف الحرب 
يف البلد الذي يشـهُد أسوأ أزمٍة إنسانية عرفها 

التاريخ. 

اقتاقل اإلطاراتغ «غرجط» التثوَد الحطرغئ بني حئعة وطتاشزاغ طأرب والئغداء
 : طاابسات

نـرش ناشـطون يف مختلف مواقـع التواصـل االجتماعي، 
أمس الجمعة، صوراً تُظِهُر قياَم ميليشـيا ما يسـمى «ألوية 
العمالقة» التابعة لالحتالل اإلماراتي، بحفر الخنادق وإنشاء 
حـدود شـطرية بـني محافظـة شـبوة ومحافظتـي مأرب 

والبيضاء. 
وأّكـد الناشـطون أن مرتِزقـة أبو ظبي قامت، أمس األول 
الخميس، بتنفيذ خطة جديدة لرتسيم الحدود بني املحافظات 
الشـمالية والجنوبية، إىل ما قبل الوحـدة اليمنية يف 22 مايو 
1990، األمر الذي يكشـف حقيقة تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي، الهادف إىل تقسـيم اليمـن وتحويله إىل 

أقاليم مستقلة تعمل لصالحه. 
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 : خاص
 

مع إعالن القوات املسلحة عن تدشني مساٍر 
عسـكري لكرس الحصار اإلجرامـي املفروض 
عـىل البلـد والـذي يُعتـَربُ آخـَر ورقـة ابتـزاز 
يسـتخدُمها تحالف العدوان والواليات املتحدة 
ضد الشـعب اليمني، وجدت الرياض نفسـها 
مجـّدًدا يف مـأِزٍق صعـب، غـري أنهـا أخطأت 
التعاُمَل معـه كالعادة، فبدًال عن التَحرُِّك لرفع 
الحصار؛ ِمن أجِل «سالمة» منشآتها النفطية، 
لجـأت إىل منـاورٍة سياسـية مفضوحـة، من 
خالل دعوة صنعاء للمشـاركة يف «حوار يمني 
يمنـي» داخـل اململكـة، يف محاولـة واضحـة 
للتالعب باملشـهد وبالروايـِة الفعلية لألحداث، 
وبالتايل االلتفاف عىل متطلبات السالم الفعيل، 
األمر الـذي ردَّت عليه صنعاُء بتأكيد انفتاحها 
-فقط- عىل ذلك السـالِم الذي ينطلُق من واقِع 
«الندية» ويضمُن إنهـاَء املعاناة اليمنية، وهو 

السالُم الذي ال تريُده دوُل العدوان. 
 

خظساُء تُردُّ سطى الثسعة السسعدّغئ
الدعـوة التـي أعلن عنهـا مجلـس التعاون 
الخليجي، األسبوع املايض، تخص اجتماًعا من 
املقّرر إقامته يف الرياض نهاية الشهر الجاري، 
تشـارك فيـه ما أسـماه املجلـس بـ»األطراف 
اليمنيـة»؛ بغرض «مناقشـة ملفـات الحرب» 
وهي محاولة ليست جديدة لتقديم السعوديّة، 
وتحالف العدوان بشكل عام كـ»وسطاء» أمام 
العالم؛ باعتبَار أن ما يحدث يف اليمن مشـكلة 

داخلية. 
رد صنعـاء عـىل الدعـوة أوضـح ثغراتهـا 
الفاضحة ويف نفس الوقت أعاد ضبط املشـهد 
عىل معطيات الواقع ومتطلبات السالم الفعيل، 
َحيُث قال مصدر مسؤول لوكالة سبأ الرسمية: 
ُب بأي حوار مع دول التحالف  إن صنعاء «ترحِّ
يف أية دولة محايدة وغري مشـاركة يف العدوان 
سـواء من مجلـس التعاون أَو غريهـا عىل أن 
تكـون األولوية للملف اإلنسـاني ورفع القيود 
التعسـفية عىل ميناء الحديدة ومطار صنعاء 

الدويل». 
َوأََضــاَف املصدر أنه «مـن غري املنطقي وال 
العـادل وال الجائز أن يكـوَن الداعي واملضيُف 
للحوار الدولـَة الراعيَة للحـرب والحصار، وال 
يستقيُم أن تكون هناك دعوٌة للحوار من ِجهٍة 
وإرسال اإلرهابيني واملفخخات لتفجري الناس 

يف األسواق واملدن من جهة أُخرى». 
هذا الـرَّدُّ أزال الهالَة الدعائيـَة غريَ الواقعية 
التي أراد تحالف العدوان صناعتها حول «دعوة 
الحوار» وبدًال عنها أعـاد تثبيت الحقائق التي 
ال يمكن تجاوزها أَو االلتفاف عليها، وأولها أن 
السعوديّة ليست وسـيطا بأي اعتبار، وبالتايل 
َفـإنَّ أي حوار يجب أن يكون مع دول العدوان 

مبارشة. 
يف هذا السـياق، يؤّكـد عضـو الوفد الوطني 
عبـد امللـك العجـري أن «املشـكلة اليـوم هي 
(السـعوديّة  الحـرب  يف  الرئيـس  الطـرف  أن 
واإلمارات) ُمستمّر يف التواري خلف رشعية هو 
أول كافـر بها، وال يريـد اإلفصاح رصاحة عن 
مطالبه الحقيقية حتى نسـتطيع مناقشتها، 
وليكون الشعب رشيًكا فيها، وسنوافق عىل ما 

يرتضيه الشعب». 
ويفـرس عضـو املكتـب السـيايس ألنصـار 
اللـه، عـيل القحـوم، تـواري تحالـف العدوان 
خلف مرتِزقته بأن السـعوديّة نفسها «ليست 
صاحبـَة القرار وإنما هي مـع اإلمارات أدواٌت 
قـذرٌة لألمريكي والصهيوني لتنفيذ مشـاريع 
فاألمريكـي  والخـراب،  والتدمـري  االحتـالل 
صاحـب القـرار والعـدوان أمريكي سـعودّي 

إماراتي».
الحقيقـة الثانيـة التـي يثبّتهـا رد صنعاء 

ال  عىل الدعوة السـعوديّة هـي أن أيَّ حوار فعَّ
(مع دول العـدوان مبارشة ويف أرض محايدة) 
يجـب أن ينطلـَق مـن أولويـة معالجـة املِلف 
اإلنساني بشكل منعزل عن امللفات السياسية 
والعسـكرية؛ لكـي يمكـن التقدُم نحـو َحـلٍّ 
حقيقي يضمـن إنهاء املعانـاة ووقف الحرب 
بشـكل فعيل، وهـذا ما يرُفـُض السـعوديّون 
ألَنَّهـم  أصـالً؛  منـه  االقـرتاَب  واألمريكيـون 
يسـتخدمون الحصار كورقة تفاوض وابتزاز، 

وهذا ما تبنته إدارة بايدن بشكل معلن. 
وبنـاًء عىل ذلـك َفــإنَّ الدعوَة السـعوديّة 
ليست أكثَر من ُمَجـّرد «محاولة لذر الرماد يف 
العيون» حسـب تعبري رئيس حكومة اإلنقاذ، 
عبـد العزيز بن حبتور، الـذي أّكـد بدوره أن: 
«رفـَع الحصـار وفتـَح املوانـئ واملطـار هي 
وأن  العـدوان»،  دول  مـع  حـوار  أي  رشوُط 
«الوسـيَط يجُب أن يكـوَن مؤتمنًـا ومتوازنًا 
بني جميع األطراف والسعوديّة طرف وليست 

وسيًطا». 
ويسلُِّط جواُب صنعاء عىل الدعوة الخليجية 
الضـوًء عـىل حقيقة ثالثـة ترتبط بسـابقتها 
وهـي أن «نوايـا» التوّجــه نحو السـالم غري 
موجودة أصًال لـدى تحالف العدوان، فحتى إن 
رصفنا النظر عن أن السعوديّة ليست وسيًطا، 
وأنهـا ُمـرصٌة عىل اسـتخدام املِلف اإلنسـاني 
كورقـة مسـاومة، مـا زال هناك واقٌع تشـهد 
بقيـة تفاصيله تصعيًدا إجراميٍّا ُمسـتمرٍّا عىل 
كافة املسـتويات ضد الشـعب اليمنـي، وآخر 
تلك التفاصيل محاولة االستخبارات السعوديّة 
خة السـتهداف األماكن  إرساُل سـيارات مفخَّ
املزدحمة يف صنعاء واملحافظات الحرة، تزامنًا 
مـع محاولِة تأليـب الرأي العام ضد السـلطة 
الوطنية مع االستمرار بمضاعفة أزمة الوقود 

من الداخل ومن الخارج. 
والحقيقـُة أن السـعوديَّة قـد قدمـت تلـك 
«الدعـوَة» بصـورة أتفه وأوقح بكثـري من أن 
يطلق عليها دعوة حوار أَو سـالم، فمضمونُها 

لم يقل عمليٍّا سوى: تعالوا إىل الرياض. 
 

تخسغٌث جثغٌث تتَئ غطاء 
«السقم» 

مما سـبق، َفـإنَّ األهداَف الحقيقيَة للدعوة 
السعوديّة ليسـت غامضًة، فبصورة عامة: إذَا 
لم يكـن الغرض ليس السـالم فهو بالرضورة 

التصعيد وإطالة أمد العدوان والحصار. 
وبشـكل أكثر تحديًدا، كشـف وزيـُر اإلعالم 
بحكومـة اإلنقاذ، ضيـف الله الشـامي، أمس 
الجمعـة، أن: «املعطيـات امليدانيـة تشـري إىل 
تصعيـد كبري للعـدوان تحت غطـاء الدعوة إىل 
السالم»، وأضاف: «أن الدعوَة تهدُف إىل توحيِد 

جبهة العدّو لتحقيق أي نرص». 
هذا ما تؤكِّـُده ُكـلُّ السـياقات التي جاءت 
الدعـوة يف إطارهـا، فعـىل املسـتوى امليداني، 
شـهدت األشـهر األخرية اندفاعا َكبـرياً للعدو 
نحو التصعيد عـىل أكثر من جهة، أبرزها كان 
تشـديد أزمة الوقـود إىل حدود غري مسـبوقة، 
وهـو أمٌر لم يقـف عند حدود إنهـاك اليمنيني 
ورفع معاناتهم فحسب، إذ حاول العدوُّ أَيْـضاً 
توظيَف هذه األزمة أمنيٍّا واسـتخباراتيٍّا إلثارة 
فوىض داخل صنعاء واملناطق الحرة توازيًا مع 

محاولة تفجري سيارات مفخخة. 
إن تحالُـَف العدوان يسـعى بوضوح وبجهد 
كبري لجني أي مكسٍب مع دخول العام الثامن، 
وهـو يعمل عىل عدة مسـارات يف سـبيل ذلك، 
أبرُزها اآلن هو مساُر اخرتاق الجبهة الداخلية 

الوطنيـة، و»دعـوة الحـوار» ال تأتـي فقـط 
كغطاء بل أَيْـضاً كمحاولة لحشـِد تأييٍد ودعم 
دويل ومحيل من خالل اللعب عىل وتر «السالم» 

والوساطة. 
ويرى محللون أن السـعوديّة كانت تعلُم أن 
دعوتَهـا لـن تلَق االسـتجابَة املطلوبـَة، لكنها 
تسـعى السـتثمار ذلك وتقديمه للعالم كدليل 
عـىل «تعنت صنعـاء» وهذا ال يتعلق فحسـب 
بتربيـر ودعـم التصعيد، بـل أَيْـضـاً بمحاولة 
تقييد خيارات صنعاء للرد، فالدعوة جاءت بعد 
ـام من تنفيذ عمليـة «كرس الحصار األوىل»  أَيـَّ
ضد منشـآت تابعة لرشكـة أرامكو يف اململكة، 
وهي بداية ملسار عسكري جديد يشكل تهديًدا 
بالَغ الخطورة عىل مصالـح الرياض ورعاتها 

الدوليني يف هذا التوقيت بالذات. 
لطاملا كان رفُع دعاية «السـالم» هو الحيلَة 
األبـرَز لـدى اإلدارة الدولية للعـدوان؛ ِمن أجِل 
دعـم التصعيد ضـد اليمـن ومحاولـة إرهاب 
صنعـاء وابتزازها، وبالرغم من أن إدارة بايدن 
قد فشـلت يف الحصول عىل أيـة نتائج من تلك 
الحيلة طيلة الفـرتة املاضية، يبدو أن املحاولة 
ال زالت ُمسـتمّرة، ُخُصوصاً وأن الرياَض بدأت 
مؤّخراً بلعِب ورقة «إنتاج النفط» للضغط عىل 
الغرِب ملسـاعدتها يف اليمن الـذي أصبح قادراً 

عىل تهديد ذلك النفط. 
، هذه املناورُة تواجُه معضلًة كبريًة  وعىل ُكـلٍّ
تتمثـل يف أن الغـرب قـد حاول فعالً مسـاعدة 
الرياض وممارسـَة ضغوط كبرية عىل صنعاَء 
وفشـل، وهناك أمٌر آخـر، هو أن قائـَد الثورة 
أّكـد مؤّخـراً عىل أن صنعاء «لن تقَف مكتوفة 
اليديـن يف مواجهـة الحصار»، وبالتـايل، َفـإنَّ 
السـعوديَّة وُرعاتَها يسـلكون الطريَق الخطأ، 

مهما كانت حساباتهم. 

تقارير

الحاطغ: الثسعة السسعدّغئ غطاٌء لاخسغث سثواظغ ضئغر

خظساء: الرغاض لغسئ وجغطًا ورشع التخار أولعغٌئ ق تظاُزَل سظعا
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إخابئ اطرأة يف اظفةار صظئطئ أطرغضغئ سظصعدغئ يف خسثة

وصفات حسئّغئ تظّثُد بالتخار وتآّضـث أن اجامراَره جريتثُّ 
بسعاصَإ وخغمئ سطى السثوان وأدواته

 : خسثة
كثّـف جيُش العدّو السعودّي، أمس الجمعة، القصَف 
العشـوائي الصاروخـي واملدفعي عىل القـرى واملناطق 

اآلهلة بالسكان يف املديريات الحدودية لصعدة. 
وأَفـادت مصادُر محلية بمحافظة صعدة لصحيفة 
املسـرية بإصابـة عـدد مـن املواطنـني واملهاجريـن 
األفارقة، بينهم نسـاء يمنيات وأفريقيات، وذلك جراء 
انفجـار مخلفـات العـدوان وأدواته، وكذلـك القصف 
الصاروخـي واملدفعي للجيش السـعودّي عىل املناطق 

الحدودية. 
وأوضـح املصـدر أن امـرأة أُصيبـت بجـروح بليغة 
بانفجـار قنبلـة عنقوديـة مـن مخلفـات العـدوان يف 

منطقة الجعملة بمديرية مجز. 
ويف سـياق متصل، أُصيب مواطن و3 أفارقة بقصف 
مدفعي سـعودّي بمنطقـة الرقو التابعـة ملديرية منبه 
الحدودية يف السـاعات األوىل من صبـاح أمس الجمعة، 
فيمـا عاود الجيش السـعودّي اسـتهداف ذات املناطق، 
و4  املدنيـني  املواطنـني  صفـوف  يف  إصابتـني  مخلفـاً 

جريحات من املهاجرات األفريقيات. 
يشار إىل أن جيش العدّو السعودّي يواصل باستمرار 
القصف الصاروخـي واملدفعي العشـوائي عىل املناطق 
اآلهلة بالسـكان يف املديريـات الحدودية، مرتكباً جرائم 
منسـية بمنأى عن الحديث الحقوقـي أَو األممي، وهو 
األمر الذي شّجع العدوان وأدواته عىل ارتكاب املزيد من 

الجرائم بحق اليمنيني.

 : خظساء
يتصاعُد السخُط الشعبي يوماً تلو اآلخر ضد تشديد 
التجويـع بالحصـار الذي يسـتخدُمه تحالـُف العدوان 
األمريكـي السـعودّي كتعزيـٍز لورقـة القرصنـة التي 
يسـعى من خاللها ملضاعفة معانـاة اليمنيني بحثاً عن 
تحقيق أي مكسـب عجز عن كسـبه طيلَة سنوات من 
العدوان واإلجرام، َحيُث شهدت مديريات صنعاء األمانة 
واملحافظـة، أمـس الجمعة، وقفـات احتجاجية تنديداً 
بالصمـت الـدويل تجـاه الحصـار األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، وكذلك ملباركة خيارات الرد والردع املرشوعة 

للدفاع عن الشعب اليمني وحقوقه املرشوعة. 
ويف الوقفـات التـي أقيمـت عقب صـالة الجمعة، يف 
عـدٍد من العزل واملديريات واملناطـق والقرى والحارات 
يف أمانـة العاصمة ومحافظة صنعاء، نّدد املشـاركون 
باسـتمرار إغـالق ميناء الحديـدة ومنع دخول سـفن 

الوقود والتأكيد عىل دعم حملة إعصار اليمن. 
وأّكـد املشاركون يف الوقفات، أن تمادَي دول العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي يف تشديد الحصار الربي 
والبحـري والجوي ومضاعفة معانـاة ماليني اليمنيني، 
سـتكون عواقبه وخيمة، مشـّددين عىل أن مخّططات 
التجويـع املمنهـج، لـن تفلـح يف تركيع أبناء الشـعب 

اليمني. 
وطالبـوا القـوَة الصاروخيـة وسـالح الجو املسـريَّ 

العـدّو  أرايض  عمـق  يف  املوجعـة  الرضبـات  بتكثيـف 
السـعودّي اإلماراتي للرد عىل االنتهاكات واملمارسـات 
التعسـفية التي تستهدف لقمة عيش اليمنيني وتعطيل 

مقومات حياتهم. 
وأعلـن أبنـاء محافظة صنعـاء يف الوقفـات، النفري 
العـام لرفـد الجبهـات وتلبيـة دعـوة رئيـس املجلس 
السـيايس األعـىل يف التحشـيد والتعبئـة عـىل مختلف 
املسـارات ضمن حملـة إعصار اليمـن ملواجهة تصعيد 

العدوان والذود عن حياض الوطن. 
ودعـت بيانات صادرة عن الوقفات، أبناء املحافظة، 
إىل الجهوزيـة لتسـيري قوافل املـدد، بالذكـرى الثامنة 
للصمـود يف وجـه العـدوان ودعم حملة إعصـار اليمن 
واالسـتعداد ملواجهـة مؤامـرات العـدوان وأدواتـه من 

العمالء املرتِزقة. 
وباركـت لألجهـزة األمنية نجاَحهـا يف ضبط الخلية 
اإلجراميـة وإحباط مخّطط العـدوان يف تفجري الوضع 
بالعاصمـة صنعاء، مؤّكـدة رضورة التعاون مع رجال 
األمن للحفاظ عىل االسـتقرار وتعزيز السـكينة العامة 

للمجتمع. 
ودعـت البيانـاُت، إىل التعاُضِد يف مواجهـة تحديات 
دول العـدوان من خـالل املسـاهمة يف تعزيـز التكافل 
االجتماعـي والرتاحم فيما بني أفراد املجتمع، والتصدي 
بكل مسـؤولية للشـائعات لتفويت الفرصة عىل أحالم 

العدّو يف اخرتاق النسيج املجتمعي والجبهة الداخلية. 

اجاحعاد خمسئ طعاذظني طظ أجرة واتثة بالتثغثة يف اظفةار صظابض أطرغضغئ
 : التثغثة

تواصـُل آالُت الدمـار واإلجرام التـي خّلفها 
تحالـُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
ومرتِزقتـه يف املناطـق التـي اندحـروا منها يف 
الحديـدة، حصـَد أرواح األبريـاء مـن املدنيني، 
ليؤّكـَد تحالُف اإلجرام أنه عبارة عن مشـاريع 
مـوت وغدر وإجـرام يطـال األبرياء مـن أبناء 
ل املرَكـُز التنفيذي  الشـعب اليمني، َحيُث سـجَّ

للتعامـل مـع األلغـام ضحايـا ُجـُدًدا، أمـس 
األول، بانفجـار مخلفات العـدوان التدمريية يف 

الحديدة. 
وأوضح املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 
يف بيان له، أن خمسـة مدنيني من أرسة واحدة 
استشـهدوا يف منطقة كيلو 16 بالحديدة جراء 
انفجار قنابل من مخلفات العدوان ومرتِزقته. 
وأَشـاَر املركـز إىل أنه رصد منذ بداية شـهر 
مارس الجاري، استشـهاد وإصابـة 28 مدنياً 
جـراء انفجـار القنابـل العنقوديـة ومخلفات 

الحرب التـي تركها العـدوان ومرتِزقته لحصد 
املزيـد مـن أرواح األبرياء يف ُكــّل املناطق التي 

وطأت جحافلُهم فيها. 
يشـار إىل أن املركـز التنفيـذي للتعامـل مع 
األلغام يسـجل بشـكل يومي ضحايا؛ بَسـبِب 
التلـوث الكبري للقنابل العنقوديـة وعدم توفري 
مسـتلزمات تأشـري املناطـق امللوثـة بالقنابل 
العنقودية ومخلفات الحرب، فضالً عن الجرائم 
شـبه اليوميـة املتمثلـة يف انفجـار املخلفـات 

باملدنيني. 

جرتى طظ المعاذظغظ وأشارصئ شغ صخش جسعدّي جثغث سطى المتاشزئ

طثطفات السثوان وطرتجصاه الشادرة تعاخض تخَث أرواح المثظغغظ 

أّضـث أن عظاك 90 ظصطئ طظاحرة سطى اطاثاد الطرق تئاجُّ 
الاةار شغ ُضـّض المتاشزات المتاّطئ:

املرضج اإلسقطغ لطمتاشزات الةظعبغئ: املرتجصئ غظعئعن 
3 طقغني رغال جئاغئ سظ ضض صاذرة صادطئ طظ سثن 

ظتع خظساء وإتاوات تداسش افجسار 30 %
 : طاابسات

كشف تقريٌر صادٌر عن املرَكِز اإلعالمي للمحافظات 
الجنوبيـة، أمس األول، عن حجـِم األموال التي تنهبها 
فصائل املرتِزقة املوالية لالحتالل اإلماراتي السـعودّي 
مـن ناقـالت النفط والغـذاء القادمة مـن املحافظات 
املحتّلـة نحـو العاصمـة صنعـاء وباقـي املحافظات 
الحـرة، والتي تؤّكــد أن تلك الفصائـل املرتِزقة باتت 
حريصة أكثر من أي وقت مىض عىل مضاعفة معاناة 
اليمنيني وإثقال كاهلهم بالتزامن مع تشديد الحصار 
عىل سفن النفط والغذاء القادمة عرب ميناء الحديدة. 

للمحافظـات  اإلعالمـي  املركـز  تقريـر  وأوضـح 
الجنوبيـة أن هناك أكثر من 90 نقطـة تفتيش تابعة 
ملرتِزقـة العـدوان تفرض إتـاوات ماليـة باهظة عىل 

ناقالت الشحن التجاري. 
وأّكــد التقرير أن مليشـيات االنتقايل ومليشـيات 
«اإلصـالح» تتنافس عـىل ابتـزاز املواطن واسـتثمار 
أوجـاع اليمنـني بفرض إتـاوات ضخمة عـىل ناقالت 
اإلمـَدادات األََساسـية والبرتولية القادمـة من املوانئ 

الجنوبية. 
وبـنّي املركـز اإلعالمـي للمحافظـات الجنوبية أن 
متوسط الجبايات غري القانونية التي تفرض عىل ُكـّل 
قاطرة تنقل بضائع مـن ميناء عدن تصل ما بني 1.5 
مليـون ريال إىل 3 ماليني ريال، وهو األمر الذي يزيد يف 

أسعار تلك املواد وإثقال كاهل املواطن بها. 
ونّوه التقرير إىل أن سياسة تضييق خيارات التجار 
العاملني يف اسـترياد الغذاء والدواء والوقود عرب املوانئ 
الجنوبيـة ونقلهـا بـراً إىل املحافظات الشـمالية تأتي 
بالتزامن مع تشـديد الحصار عىل ميناء الحديدة الذي 
كان يسـتقبل ما نسـبته 70 % من واردات اليمن من 

الخارج، منوًِّها إىل أن فرض الجبايات غري القانونية يف 
النقاط التابعة ملرتِزقـة العدوان يف املحافظات املحتّلة 
ضاعف معانـاة املواطنني يف ُكــّل املحافظات اليمنية 

بما فيها الجنوبية. 
وعرج تقريُر املرَكز اإلعالمي للمحافظات الجنوبية 
عىل أن متوسط الجبايات غري القانونية التي تفرضها 
املليشـيات الخارجـة عـن القانـون ضاعفت أسـعار 
املـواد الغذائيـة والبرتولية وتقدر ما بـني الـ 20 % إىل 
30 % للمـواد الغذائيـة والكمالية، وقرابـة الـ 50 % 

للمشتقات النفطية. 
ولفـت التقريـر إىل أن الطرق العامة التي تسـلكها 
القاطرات القادمة من املوانـئ الجنوبية نحو املناطق 
الشـمالية غري آمنة وحكومة االرتـزاق تتهرب من أية 
مسـاٍع محلية لفتح إمَدادات إنسـانية آمنة، موضًحا 
أن نقـاط مليشـيات العـدوان املنتـرشة عـىل طـول 
خطوط اإلمَدادات الربية تحولت إىل وسـائل ثراء لقادة 
املليشـيات.  وأّكـد أن منافقي العـدوان تعمدوا إغالق 
خطـوط اإلمـَداد التـي تربُُط بـني املحافظـات الحرة 
واملحتّلة يف السـاحل الغربي وبيحـان والراهدة بضوٍء 
أخَرض من تحالف العدوان، وهي مساع تؤّكـد حرص 
العـدوان وأدواتـه عىل تشـديد الحصار السـتخدامها 

كورقة أكثر فاعلية ضد الشعب اليمني. 
يف  املرتِزقـة  فصائـل  وضـع  إىل  التقريـر  وتطـرق 
محافظـة مـأرب والتـي امتهنـت العيش عـىل معناة 
املواطنـني، َحيـُث أّكــد املركز اإلعالمـي للمحافظات 
الجنوبيـة نقـالً عـن مصـادر مطلعـة أن مليشـيات 
«اإلصالح» يف مأرب تفرض إتاوات تصل إىل 3000 ريال 
سـعودّي عىل ُكـّل قاطرة تمر مـن الخط الصحراوي 
الرابط بني مأرب والجوف تحت مسميات حق الحماية 

والتأمني وتحسني ومجهود حربي. 
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 : خاص
تواصـل القواُت املسـلحة اليمنيـة تكبيَد 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
ومرتِزقته من الجنجويد السودانيني وفصائل 
العمالء املحليني، الخسائَر الفادحَة يف األرواح 
والعتاد، رداً عىل التصعيد اإلماراتي السعودّي 
الذي نشـب مؤّخراً، والذي انقلـب وباالً عىل 
املعتدين ورعاتهم وأدواتهم، بعمليات نوعية 
للجيش واللجان الشـعبيّة استطاعت تحرير 
املناطـق التـي صعـد العـدّو وأدواتـه فيهـا 
بمنطقة حـرض، فيما تم اسـتكمال تحرير 
مناطـق أُخـرى والتوغـل باتّجـاه مناطق يف 
العمق السـعودّي، وكّل ذلك عىل أشالء املئات 
من املرتِزقة السـودانيني واملحليني، واغتنام 
كميـات كبـرية من األسـلحة والعتـاد وأرس 
العديـد مـن الجحافل، وسـط توثيـق كامل 
لعدسـة اإلعالم الحربـي التي وثقـت فصالً 
جديـًدا من الدروس التي يجب أن يتعلم منها 

العدوان وأدواته بالدرجة األوىل. 
 

طضاجإ اجرتاتغةغئ وخسائر 
شادتئ

ويف عملية نوعيـة جديدة بمحور حرض، 
تأتـي اسـتكماالً للعمليـات السـابقة، مني 
تحالـف العـدوان وأدواته بخسـائر فادحة، 
َحيُث تمّكن أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، 
األربعـاء الفائت، من تنفيـذ عملية هجومية 
كربى بمشـاركة جميع الوحدات العسكرية 
يف منطقـة حـريان وبنـي حسـن بمحافظة 

حّجـة. 
وقد أسـفرت العملية الواسعة عن تحرير 
عدد كبـري من القـرى واملناطـق التي كانت 
تحت سيطرة العدوان ومرتِزقته السودانيني 
وفصائـل الخونـة املحسـوبني عـىل حـزب 
«اإلصالح» وباقي الفصائـل العملية التابعة 

للعدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وقـد أّكــد مصـدر عسـكري لصحيفـة 
املسـرية، أن املجاهديـن نفـذوا العملية من 
مسارين عسـكريني استطاعوا من خاللهما 
إطبـاق الخنـاق عـىل املرتِزقـة السـودانيني 
واملنافقـني يف منطقتي حريان وبني حسـن، 
القتاليـة  الوحـدات  مختلـف  بمشـاركة 

املتخصصة. 
ونّوه املصدر إىل أن العملية انتهت بتحرير 
نحـو 11 قرية يف حريان وبني حسـن، بينها 
قـرى الظهر والعكاشـية والنقرمـة وجرب 
املهجـم واملعطـف واملنجـورة وبنـي كينـة 
الرشقي والفندق والقرية البيضاء والشبكة، 
واالسـرتاتيجية  الهامـة  املواقـع  وعـرشات 
األُخـرى التي كان العـدّو وأدواته يتمركزون 
فيها لتعزيز عمليات التصعيد يف تلك املناطق. 
وفيمـا عـززت العملية سـيطرة الجيش 
واللجان الشعبيّة االسرتاتيجية عىل مساحة 
جغرافية جديدة تقدَّر بـ 26 كيلومرتاً مربعاً، 
كانت تحتلها جحافـل العدوان وأدواته، فقد 
كانت الخسائر البرشية الجسيمة يف صفوف 
العـدوان وأدواتـه حارضة بقـوة، َحيُث قتل 
وأُصيـب املئات منهـم، يف حني أوضح مصدر 
عسكري لصحيفة املسرية، أن العدوان خرس 
مـن جحافلـه أكثر مـن 200 فـرد وضابط 
بـني قتيل وجريـح، بينهم أعـداد من الجنود 

السودانيني املرتِزقة. 
 

اضاماُل طسار جثغث لطاعغض 
ودروس إضاشغئ لطسثو وأدواته

ويف السـياق، يؤّكــد مراقبـون وخـرباء 
قـوات  تعطـي  العمليـة  أن  اسـرتاتيجيون 

الجيش واللجان الشـعبيّة دفعـة قوية نحو 
التوغـل يف املناطـق الحدوديـة عـىل العمـق 
السـعودّي، َحيُث تمثل القـرى واملواقع التي 
تـم تحريرهـا نسـبة كبـرية من السـيطرة 
االسـرتاتيجية الهامـة املتوائمة مـع قدرات 
ووضعيات مقاتيل الجيش واللجان الشعبيّة 
الذيـن كانـوا قبل نحـو أربعـة أسـابيع قد 
سـيطروا عـىل عدة قـرى يف محـور حرض، 
وبالتـايل َفــإنَّ تحريَر قـرى مناطق حريان 
وبني حسن يعطي الجيش واللجان األفضلية 
العملياتية يف املسار الهجومي باتّجاه العمق 
السـعودّي، وهـو األمر الذي يؤّكـد خسـائر 
عسـكرية واسـرتاتيجية قادمـة يف صفوف 

الجيش السعودّي ومرتِزقته. 
وقـد شـهدت العمليـة النوعيـة األخـرية 
اغتنـاَم كميـات كبرية من األسـلحة والعتاد 
بمختلـف أنواعـه خلفها املرتِزقـة الفارون، 
فيما تمّكن أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة 
مـن أرس العديـد مـن الجنـود السـودانيني 
واملرتِزقـة املحليـني، وكمـا جرت العـادة تم 

التعامـل معهـم وفـق األخالقيـات واملبادئ 
التي يتحىل بهـا املجاهدون طيلة السـنوات 
املاضيـة رغم ما أبـداه العـدوان وأدواته من 
وحشـية مفرطة ضد أرسى الجيش واللجان 

الشعبيّة. 
وما يؤّكـد تنامي قدرات الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف التعامـل مع املـرسح العملياتي 
رغم الظروف القاسـية التـي يوفرها طريان 
العـدوان للحـد مـن تدهـور صفوفـه، هـو 
قـدرة املجاهدين عىل إكمـال أهداف العملية 
والخـروج بأقـل الخسـائر وأكـرب الفوائـد 
املمكنة رغم اإلسناد الجوي الكبري الذي وّفره 
طريان العدوان، َحيُث أّكـد املصدر العسكري 
ـر غطـاء جوياً كثيفاً بَشـنِّه  أن العـدوان وفَّ
عرشاِت الغارات يف وقـٍت وجيز، غري أن ُكـلَّ 

مساعيه باءت بالفشل. 
ونـّوه املصـدر إىل أن الطريان السـعودّي 
واصل القصف املكثّــف بعد انتهاء العملية، 
محـاوالً اسـتهداف مـا تبقـى مـن غنائـم 
ومحـارصة املجاهديـن ومنعهم من سـحب 

جثـث القتىل ونقل األرسى والغنائم، ُمشـرياً 
إىل أن املجاهديـن واصلوا اسـتكمال العملية 
عـىل مسـارات متعـددة، جانـب منهـا أخذ 
اسـتمرار التوغل يف املناطق األخـرى باتّجاه 
العمـق السـعودّي، يف حـني تمّكنـت باقـي 

الوحدات من إخراج األرسى ونقل الغنائم. 
 

سثجُئ اإلسقم التربغ 
تاتثث بالخعرة

ويف السياق، رافقت عدسُة اإلعالم الحربي 
للجيـش واللجان الشـعبيّة تفاصيل العملية 
العسـكرية النوعيـة يف حريان وبني حسـن، 
ووثقت جوانب من لحظات العملية وخسائر 

العدوان وأدواته. 
ِم املجاهدين  وأظهرت املشاهد لحظة تقدُّ
مـن عدة مسـارات وسـقوط عـدد كبري من 
القتىل والجرحى واألرسى يف صفوف املرتِزقة 

السودانيني واملنافقني. 
ووثقـت عدسـُة اإلعـالم الحربـي اغتناَم 

الخفيفـة  األسـلحة  مـن  كبـرية  كميـات 
واملتوسـطة والثقيلة، يف حني أظهرت لحظة 
تدمـري املدرعات واألسـلحة الثقيلـة األُخرى 

وإخراجها عن خدمة العدّو وأدواته. 
كما بينت املشـاهد التحصينـات القتالية 
العمالقـة واملتـارس واألخاديـد الكبرية التي 
حاولـت اتِّخاذها كوسـيلة للحمايـة، والتي 
تمّكن املجاهـدون عبورهـا وتجاوزها رغم 
الغطاء الجـوي، يف صورة تؤّكـد وبما ال يدَُع 
مجاالً للشـك امتالك قـوات الجيش واللجان 
الشعبيّة قدرات نوعية يف مواجهة أي تصعيد 

قادم وتحت أي ظرف. 
وتأتـي هـذه العمليـة لتضاف إىل سـجل 
الخسـائر الفادحة التي مني تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي منذ تصعيده 
عىل شبوة يف الشهرين املاضيني، َحيُث بلغت 
خسـائره يف شـبوة ومأرب وحرض -حسب 
مـا أعلنتـه القوات املسـلحة اليمنيـة- أكثر 
مـن 3500 قتيـل وجريح بينهم قـادُة ألوية 

وضباٌط رفيعو املستوى. 

تقرير 

السثوان وجتاشطه غائثدون سطى أذراف تّةـئ..
ر بـــ 26 ضغطعطاــرًا طربسًا تترغــر 11 صرغــئ شــغ بظــغ تســظ وتغــران وسحــرات المعاصــع بمســاتئ تصــثَّ

طخــرع وجــرح 200 طرتــجق جــعداظغ و «طتطــغ» وأجــر السحــرات واغاظام ضمغــات ضئغرة طظ افجــطتئ 

الصعات المسطتئ تظفث سمطغئ سسضرغئ ضئرى شغ طتعر تّةـئ واإلسقم التربغ غعزع المحاعث:

 ضربئ جثغثة وأشدطغئ اجاراتغةغئ لطةغح والطةان ظتع السمص السسعدّي
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 : أتمث داوود 
ال زلـُت أتذكَُّر ذلك اليوم األسـود حني تناقل 
الجميـُع وبرسعـة الربق نبـأَ اغتيـال الكاتب 
الكريـم  عبـد  األُسـتاذ  واألديـب  والصحفـي 
كالصاعقـة،  علينـا  نـزل  والـذي  الخيوانـي، 
وعشنا يف دوامة من َهوِل ما سمعناه، وأدركت 
وقتَها أن القادَم سـيكوُن دموياً وهو ما حدث 
ام قليلة  بالفعل، َحيُث ارتكب املجرمون بعد أَيـَّ
مجزرتي بدر والحشـحوش، ثم جـاء العدوان 
األمريكـي السـعودّي ليدّشــن فصـالً جديًدا 
مبـارشاً من الجرائم املتوحشـة بحق الشـعب 

اليمني. 
لقـد جاءت هذه العمليـة يف لحظة تاريخية 
دقيقـة يمر بها اليمن، وبعـد انتصار ثورة 21 
سـبتمرب 2014، ويف سـياق مؤامـرة داخليـة 
وخارجية كانـت تحاك ضد اليمـن َحيُث أقدم 
قاتـل مأجور عىل اغتيال الصحفي عبد الكريم 
الخيواني ظهرية األربعاء 18 مارس 2015 بعد 
عودته مبارشة من حضور اجتماع مع أعضاء 
اللجنة الثورية العليا ملناقشة استكمال الفراغ 
الدسـتوري يف اليمـن، ولوضـع معايري اختيار 
أعضاء املجلس الوطني بحسـب بيـان اللجنة 

الثورية العليا الصادر يف 19 مارس 2015. 
الكريـم  عبـد  الشـهيد  البيـان: «إن  وقـال 
الخيوانـي كان من أبرز املناضلني الذين فجروا 
ثورتي 11 فرباير 2011 و21 سـبتمرب 2014، 
وبجهوده ورفاقه من الثوار توج مسار الثورة 
املتواصلة باإلعالن الدستوري بتاريخ 6 فرباير 
2015، والـذي كان الشـهيد مـن الذيـن أعدوا 
وحـرضوا لإلعـالن الدسـتوري بعـد مؤامـرة 
بَهـدِف  املمنهجـة؛  السياسـية  االسـتقاالت 

إسقاط الثورة وقرارها الوطني». 
وأعلنت اللجنـة الثورية بعـد حادثة اغتيال 
الخيوانـي الحـداَد الرسـمي العـام، وتنكيس 
األعـالم ملـدة يومـني، كما تم تسـمية شـارع 
الرئاسة يف جنوب العاصمة، واملمتد من ميدان 
السـبعني، وحتـى تقاطع شـارع تعز باسـم 
الشـهيد عبد الكريم الخيوانـي، ودعت اللجنُة 
يوَمهـا إىل أن تكـوَن جنـازُة الشـهيد العظيم 
الخيواني يوماً للعزة والكرامة والحرية، ولعزل 
اإلرهاب، وجرائم العنـف واالغتيال املنظم عرب 
حضور مليوني حاشـد يف صنعاء واملحافظات 

يف يوم تشييع جنازة الشهيد الخيواني. 
يف ذلـك الوقـت كان اليمـن يمـر بمنعطـف 
تاريخـي خطـري، ومن خلـف السـتار، كانت 
أمريـكا  مـن  مبـارشة  وبرعايـة  السـعوديّة 
غاشـم  عـدوان  لشـن  تتحـرض  وبريطانيـا 
عـىل الشـعب اليمنـي، فكانت عمليـة اغتيال 
الشـهيد عبد الكريـم الخيوانـي أول رصاصة 
يف هـذا العـدوان، وربمـا أن العـدّو كان يدرك 
ًدا خطـورة اإلعـالم، وأهميتـه يف مواجهة  جيـِّ
املخّططـات اإلجرامية لقـوى العدوان، ففضل 
أن تكـون طلقته األوىل صوب أبـرز اإلعالميني 
اليمنيني يف السـاحة آنـذاك، وأكثرهم حضوراً 

ونشاطاً وهو األُستاذ عبد الكريم الخيواني. 
لقـد سـاد الحزن جميـع أرجـاء اليمن بعد 
عملية االغتيـال الجبانة، وصـدرت الكثري من 
بيانات اإلدانة واالسـتنكار، ورثى –شـهيدنا- 
جميع األصحاب واألحباب والزمالء، سواء من 
اليمن أَو من خارجه، فحادثة اغتيال الشـهيد 
عبـد الكريـم الخيوانـي، كانـت فاجعـة بكل 

املقاييس، وحزن عميق سـكن صدور األحرار 
مـن سياسـيني وأدبـاء وإعالميـني وشـعراء 

وغريهم. 
ولـم تقتـرص بيانات االسـتنكار والشـجب 
عىل األحـزاب اليمنيـة، بل وصلـت إىل األروقة 
العربيـة والعاملية، َحيُث قالـت منظمة العفو 
الدولية يف بيان بعد الجريمة: «نخىش أن يكون 
مقتلُـه بمثابة إنذار لكل شـخص ال يزال يملك 
الشـجاعة الكافيـة لكـي يمـارس الصحافة 

املستقلة اليوم يف اليمن». 
وقال سـعيد بو مدوحة -نائب مدير برنامج 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف منظمة العفو 
الدولية- تعليقاً عىل هذه الجريمة املتوحشـة: 
«بالنظـر إىل تاريخ الرتهيـب واملضايقات التي 
واجههـا عبد الكريـم الخيواني؛ بَسـبِب عمله 
الصحفـي الجريء ونشـاطه السـلمي، َفـإنَّ 
مقتله الذي يبعـث عىل الصدمة، ييش بجريمة 

اغتيال ذات دوافع سياسية». 
ووصف رئيـس االتّحاد الـدويل للصحفيني، 
جيم بو ملحة، الشـهيد عبـد الكريم الخيواني 

بأنـه «صحفـي المـع ومناضـل؛ ِمـن أجـِل 
املسـتضعفني، وقـد ناضل يف حياتـه؛ ِمن أجِل 
الصحفيني املستقلني ووضعهم يف قمة أولويات 
نقابة الصفحني اليمنيـني ليتمّكنوا من العمل 

دون تهديد ودون أي تدخل سيايس». 
 

رجض سزغط
وكتب الشـاعر الكبري معـاذ الجنيد قصيدة 
رثـاء عظيمة يف رحيل الشـهيد الخيواني، قال 

يف مطلعها: 
ها أنت تصعد للسماء 
ونحن نسُقُط يف الجحيم

إذ كنَت آخر رحمٍة نحظى بها
سلبوك من أحداقنا

وكأننا الشعُب الرجيم
وواصل الشاعر الجنيد قصيدته قائالً: 

هذا هو الزمُن اللئيم 
وطٌن تطيُب به الحياة

لكل أفاق أُثيم
كان اسمه اليمن السعيد

وأصبح اليمن التعيس
وصار بعدك سيدي 

اليمن اليتيم
الفجر بعد سناك يطلع 

وهو مسود كظيم
وكتبـُت حينها أبيـاٍت نثرتها مـن وجع من 

أبرزها:
قتلوك يا سيَد الرجال

وأيُّ رصاصة تجرؤ عىل قتل القلم
قتلوك

أيُّ جريمة هذه التي 
يهتزُّ من عدوانها عرُش الصحافة

آالء.. ال تبكني وحَدك
فدموُعنا تهمي كأمطاِر الربيع

سقطت كأوراِق الشجر
والحزن يغضُب ثائراً. 
وزدت حينها بالقول:

هي كربالُء اليوم تأتي من جديد
ويزيُد يحُرضُ من جديد

وأبوك يا آالء يف َصفِّ الحسني

الحعغث سئث الضرغط الثغعاظغ.. 
7 جظعات سطى شاجسئ «اقغاغال» والسغعن لط تةش بسث طظ التجن

الفةُر بسث جظاك طسعدٌّ ضزغط
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ق غسرف التجن الضئري
وإىل جانب األبيات الشعرية والنثرية، كانت 
الكلمات أكثر وجعاً وأملاً، وهي تالمس القلوب 
عند قراءتها، لرتثي شهيدنا األُستاذ عبد الكريم 
الخيواني، وتشـنع قاتليه، وكل من وقف وراء 
هـذه الجريمة الشـنيعة، فالشـهيد الخيواني 
–رحمـه اللـه- عانى من التهديدات والسـجن 
والتهم الزائفة والقذف والخطف، وقد سـحب 
من داخل منزله منتصـف الليل يف عهد النظام 
السابق للخائن عفاش، وتعرض للرضب أمام 
أوالده، وتلقـى هو وأرسته التهديـدات، واتهم 
رسميٍّا باإلرهاب، وبأنه جاسوس، وسجن عدة 
مـرات، ومنع من الحصول عـىل دوائه، وحرم 
مـن حقـه من السـفر، كمـا تقول الناشـطة 

الحقوقية األجنبية جني نوفاك. 
وتضيـف نوفـاك: «لقـد أغلق نظـام صالح 
صحيفة الخيواني - وهي صحيفة «الشورى» 
الصادرة عن حزب اتّحاد القوى الشـعبيّة التي 
كان يـرأس تحريرهـا- وحطمت حواسـيبه، 
ورميت يف القمامة، وكادت أن تقطع أصابعه». 
وتزيد بالقول: «هو رجل يسـتحقُّ العاَلُم أن 
يعرَفه وأن يعـرَف نضاَله امللهَم لحرية التعبري 

وحقوق املواطنني اليمنيني». 
وأّكـد املفكر اإلسالمي الشيخ حسن فرحان 
املالكي -فك الله أرسه- أن الشهيَد عبد الكريم 
الخيوانـي «نبتـٌة يمنيـٌة أصيلـة، كنا نسـمُع 
بـه وبتضحياِته وسـجنه قبل الربيـع العربي، 
وكان نموذجاً للصحفي الحر، وسـفرياً للنوايا 
الحسنة بعد، وتاريخه وتضحياته تمأل الدنيا». 

 

الضاتُإ افحةع
ووصف الدكتور عبد العزيز املقالح الشـهيَد 
الخيوانـي «بالكاتـب األشـجع»، والدليُل عىل 
ذلك ما تعرض له طوال 20 عاماً من اعتقاالت 
وكان  عنـاء،  مـن  تحملـه  ومـا  ومطـاردات 
واضًحـا وهو يكتب، ولم يكـن يهتم بالعواقب 
التي سـترتتب عىل ما يكتبه، وكان همه األول 
واألخـري أن يكون صادقاً مع نفسـه، ومع ما 
يعتقـده وصادقـاً مـع قارئـه، وهـي ميزة ال 
ا من الكتاب وأصحاب  ينالها سوى القليل ِجـدٍّ

القضايا، بحسب الدكتور املقالح. 
ويزيد املقالح قائالً: «لم يكن يجيُد استخداَم 

ي وراء الرموز، وهو يتحدث  «التَِّقيَّة» أَو التخفِّ
عن «عتاولة» الفسـاد يف البالد، فقد كان يقوُل 
لألعـور يـا أعور، ولألعمـى يا أعمـى، بكل ما 
تحمله الكلمات الصادقة من قدرة عىل التأثري، 
وبال أدنى تحسـس يف العواقـب أَو الخوف مما 

قد يناله من انتقام». 
ويذهـب املرحـوُم محمـد يحيـى املنصـور 
-رئيـس وكالة األنباء اليمنية سـبأ السـابق- 
ليؤّكــد أن اسـتهداَف الشـهيد عبـد الكريـم 
الخيواني هو استهداٌف ملكانته يف خط الثورة، 
واسـتهداف ملكانتـه وموقعه املؤثـر لدى قائد 
الثورة السـيد عبد امللـك بدر الديـن الحوثي –

يحفظـه اللـه- واسـتهداف للنمـوذج واملثال 
الـذي كان يمثله عند جيل الثـوار والحقوقيني 

والصحافيني والسياسيني والناشطني. 
وإذا كان الشـهيد الخيوانـي –رحمـه الله- 
يحظى بهـذه املكانِة العظيمـة يف نفوس ُكـّل 
محبيه، فهو بالتأكيد أكثُر تعلقاً وشـغفاً لدى 
أهله وأبنائه وأرسته، وهذا ما ملسناه من خالل 
املقاالت التي كتبت عنه من قبل أبنائه وأرسته. 
ويقـول محمـد عبدالكريـم الخيواني، نجل 
الشهيد: إن حجم الفراغ الذي تركه رحيُل والده 
يف الجوانب اإلنسـانية واالجتماعية والثقافية 
والفكرية كان َكبرياً، مؤّكـداً أن اليمَن والوسَط 
الصحفي خرس برحيل الشهيد الخيواني اسماً 
وعَلمـاً ومثقفـاً وسياسـيٍّا بارزاً قـاوم الظلم 
والطغيان ووقف مدافعاً عن الحياة اإلنسـانية 

والحقوق والحريات. 
ويقول محمد عن أبيـه: «كانت حياة والدي 
مسـريًة حافلًة بالدروس؛ نتيجَة ما تعرض له 
من مالحقـة واعتقال وتعذيب وسـجن، حتى 

استشهاده. 
وتقـوُل إباء عبد الكريـم الخيواني يف عنوان 
صحفي «آه يا أبي»: «»إن دمك هو روح الحياة 
وأنت من كان ينرش البسمة والتفاؤل يف وجوه 

وقلوب الناس». 
وتزيد قائلة: «أبـي.. ذهبت من دون أن أرى 
االبتسـامَة يف وجهـك املنري، أبي.. سـأنُظُر إىل 
صـورك وأقول للجميع: هذا هـو أبي، هذا هو 
الرجل الصـادق، هذا من وقف أمـام الظاملني، 
نـارص املظلومني، أنت رمز للحياة يا أبي، ال بل 

رمز الوجود». 
أما هناء الخيواني فتوّجـه رسالًة للمجرمني 

القتَلـة قائلة:» باغتياله من الوراء يُدلُّ عىل أنه 
هـو القوي الـذي ال يملك إال كلمـة الحق التي 
تخافون منهـا، ولم يسـتطيعوا مواجهتها إال 
بعمليـة الجبن التي يعلمها، َفـإنَّها لم تزده إال 
وضوحاً وتزين بشـهادة ولم تزد محبيه إال أن 
يكونـوا عبَد الكريم، ويأخـذون برايته، فهنيئاً 

له وإىل جنات الخلد إن شاء الله». 
 

صطعٌب طضطعطئ
لقد شاركت جميُع األحزاب اليمنية ببيانات 
نعي واسـتنكار الغتيال الشـهيد عبـد الكريم 
الخيوانـي، وبكاه البعيُد قبـل القريب، وكانت 
هـذه الجريمُة انطالقاً لعهـد جديد، وواقع بدأ 
يتشـكل يف اليمن، فاألحزاب السياسـية وعىل 
رأسـها التجمـع اليمنـي لإلصـالح –اإلخوان 
املسـلمني- كانوا قد عقدوا العزم عىل مواجهة 
الثـورة الوليـدة 21 سـبتمرب 2014 بالحديـد 
والنار، متكلني عىل الدعم األمريكي السعودّي، 
ولهـذا فقد انفلت العقَد كما يقولون، َوتتابعت 
األحـداث واملنغصات عىل الشـعب اليمني، وال 
تـزال ماثلة إىل يومنا هذا ونحن نواجه العدوان 

األمريكي السعودّي منذ سبع سنوات مضت. 
لكـن وعـىل الرغـم مـن الجـراح العميقة، 
اإلعالميـني  َفــإنَّ  الكثـرية،  واألحـزان 
والسياسيني والحقوقيني اليمنيني وغريهم لم 
يرتكـوا هذا اليوم 18 مارس دون أن يكون لهم 
صوٌت صادٌح ضد جريمة اغتيال الشـهيد عبد 
الكريـم الخيواني، ويف ُكــّل عام تنظم الجبهة 
الثقافيـة ملواجهة العدوان فعالية تسـتعرض 
فيها مسرية وحياة الشهيد املرحوم الخيواني، 
وتطالب بمتابعة قاتليه وكشـفهم أمام الرأي 

العام ومعاقبتهم ليكونوا عربة لم يعترب. 
ويؤّكـد رئيـس مجلـس إدارة وكالة األنباء 
اليمنية سـبأ، نـرص الدين عامر، عـىل أهميّة 
إحيـاء ذكرى استشـهاد اإلعالمـي الخيواني، 
السـتحضار دوره يف مواجهة قوى االسـتكبار 
والطغـاة يف زمـن كان الصمـت مطبقـاً لـدى 

الكثريين. 
وقـال يف فعاليـة أحيتهـا الجبهـة الثقافية 
ملواجهـة العـدوان الخميس املـايض عىل رواق 
الذكـرى  بمناسـبة  بصنعـاء  الثقافـة  بيـت 
السنوية السـابعة الستشهاد الثائر واإلعالمي 

الحقوقـي املناضل عبد الكريـم الخيواني: «إن 
الشـهيد الخيواني كان واحـداً من أعالم اليمن 
املدافعـني عـن املظلومني والصارخـني بكلمة 
الحق يف وجوه الظاملني»، ُمشـرياً إىل أن ما تميز 
به الشهيد من صفات وأخالق وشجاعة يف قول 
الحـق ودفاعـه بصالبة عن حقوق اإلنسـان.. 
مؤّكــداً أنـه ال يوجُد اليـوم أصـدَق يف الدفاع 
عن حقوق اإلنسـان من املرابطـني األبطال يف 

جبهات العزة والكرامة وميادين الوغى. 
وألقيت يف االحتفالية كلماٌت متعددٌة أَشاَرت 
إىل تنوع عطاءات الشـهيد الخيواني وإبداعاته 
وإخالصـه لوطنـه والتزامه باملواقـف الصلبة 
املنحازة لإلنسـان والحقـوق والحريات، التي 
تجـاوز ُكــّل االنتمـاءات.. مبينة أن الشـهيد 
الخيوانـي كان صاحـب كلمـة حـق يف زمـن 
الصمـت والقلم الـذي ال يجف مـداده والجبل 
الراسـخ الذي وصلت جذوره إىل أعماق األرض 

لتنبت حرية وعزة وكرامة. 
الشـهيد  اسـتهداف  أن  املتحدثـون  وأّكــد 
دة للعدوان  الخيواني كان الرصاصَة األوىل املمهِّ
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي عـىل اليمـن، 
إدراكاً مـن دول العـدوان ألهميّـة قلـم وكلمة 
الشهيد وتأثريه عىل الساحة املحلية والدولية. 

واعتربت الكلماُت اغتيال الشهيد الخيواني، 
بذلـك املشـهد، أبلَغ األدلِة عـىل مواقفه املؤثرة 
بالكلمـة والفكـرة.. الفتة إىل أن الشـهيد كان 
وما يـزال مرجعية للحقوقيـني والباحثني عن 
الحرية ومن أبرز الشخصيات التي كانت تعيق 
طموحات وأهداف العدّو السـعودّي من خالل 
تعريته وفضح مخّططاته بقلمه وترصيحاته 

وتحذيراته يف مختلف املحافل والوسائل. 
وأّكــدت الكلمـاُت أن جرائـَم االغتيال التي 
اسـتهدفت الكـوادَر والكفـاءات الوطنية من 
الشـهيد الخيواني والربوفيسـور أحمد رشف 
الديـن والعالمة املرتىض املحطـوري والدكتور 
محمـد املتـوكل وعبدالكريم جدبـان وغريهم، 
تأتـي يف إطـار مخّططات قوى العـدوان بأياٍد 
محليـة، أماطت اللثام عن وجهها وأسـاليبها 

القذرة. 
وجـّددت الكلمـاُت التأكيَد عىل السـرِي وفَق 
النهج الذي رسمه الشهيد الخيواني يف مواصلة 
النضـال ملواجهـة قـوى الظلـم واالسـتكبار 

العاملي. 

لطثغعاظغ: جظعاخُض سطى دربك
أتمث الماعضض

لـم يكـن مرتبًعا عـىل الكرايس، ولـم تتلوث 
حياتُه بتأييد الظاملني والتصفيق لهم، ولم يكن 
يومـاً يؤثِـُر املصالح عىل قول الحـق، ولم يجد 

النفاق إىل قلبه سبيال. 
إنه الشـهيد األُسـتاذ عبدالكريـم الخيواني 
الذي انطلق يف وجه الظاملني والفاسدين يف عهد 
سـلطة عفـاش الظاملة العميلـة إلرسائيل ولم 

يخىش يف الله لومة الئم. 
لم ينشـأ يف القصـور وال يف الفلـل، ولم يكن 
مدلـالً يهـاُب الصعـاب، بل نشـأ مسـتضعفاً 
مكافحـاً مدافعـاً عـن حقـوق املسـتضعفني 
والحريـات، ويكتـب ضـد الفسـاد والظاملني، 
ولم يردعه كثرة السـجن واالعتقاالت من قبل 
سـلطة عفاش امللعون، ولـم يردعه التهديداُت 
والتقطُع والرضُب الذي تعرض له؛ ألَنَّ نفَسـه 
أبية شامخه تأبى إال أن تواصل يف درب النضال 
ومقارعة الضـالل والوقوف يف وجه الطواغيت 

األنذال. 
فوجد يف أنصاِر اللـه مرشوَعه التحّرري من 
الطواغيـت، ونرصة املسـتضعفني الذي لطاملا 
كان يدافـع عنهم، وقد كان ممثـل أنصار الله 
يف مؤتمر الحوار الوطني بعد إسـقاط سـلطة 

عفاش. 
ويف صبـاح يوم األربعاء يف الـ 18 من مارس 
2015م قامـت األيادي العفاشـية واإلصالحية 
املاسـونية باغتياله يف شارع هائل يف العاصمة 
صنعاء، بعد خروِجه من اجتماع يف دار الرئاسة، 

وبعد سـبع سـنوات ما زال حـزُب «اإلصالح» 
خة إىل العاصمة صنعاء  يُرِسـُل السياراِت املفخَّ
ويأبـى إال أن يكـوَن يـداً للمـرشوع األمريكي 

اإلرسائييل. 
كان الشـهيد عبدالكريم الخيواني سالُم الله 
عليه يكتُُب بعد ُكـّل خروج من سـجن سلطة 

عفاش مقاالً بعنوان «سنواصل». 
وأقول لك يا شـهيدنا الحـر البطل: نحن عىل 

دربك «سنواصل». 
سـالُم اللـه ورحمتُه عـىل روحـك الطاهرة 

الزكية. 

الحعغُث الثغعاظغ.. اإلظساُن التر
شارس السثغ

يظل هذا اليوم األليم يعاودنا عاماً بعد 
عـام، ليزيد من آالمنا، ويذكرنا بخسـارة 
ـــة العربيـة واإلسـالمية أحـد أبرز  األُمَّ
مفكريهـا وكتابها وناشـطيها يف جريمة 

اغتيال جبانة. 
إنه ذلك اإلنسان الحر، واإلعالمي الثائر، 
واألديـب املفكـر، والسـيايس املخـرضم، 
والناشـط الحقوقي، وفـارس الصحافة، 
األُسـتاذ الشـهيد/ عبدالكريم الخيواني، 
الذي اغتالته أذرع العمالة واالرتهان، وما 
كان اغتياله إال الرصاصة األوىل للعدوان. 

فقد كان الشـهيد الخيواني يشكل سداً 
منيعـاً وعائقاً َكبرياً أمـام ذريعة العدوان 
عىل اليمن، ِلما كان له من ثقل وتأثري قوي 
إعالمياً وحقوقياً وسياسـيٍّا عىل مستوى 
فتاريخـه  والدوليـة،  املحليـة  السـاحة 
والكرامـة  الحريـة  أجـِل  ِمـن  النضـايل؛ 

ونرصتـه للمظلومـني واملسـتضعفني كان 
بارزاً ويعرفه العدّو قبل الصديق. 

فقـد كان القلم املحـرب بدمائه ذخرية له، 
والكلمة سـالحه، وكانت كلماتـه كالوحي 
الـذي يهمس ويبعث الحيـاة يف قلوب الثوار 
والناشـطني، وكالسـيف عىل قلوب الحكام 

والفاسدين. 
لـم يكـن الخيواني ُمَجــّرد قائـداً ثورياً 
فحسـب، فهـو ليـس بجيفـارا وال جمـال 
عبـد النارص، بل كان مواطناً يمنياً بسـيطاً 

متواضعاً وناشـطاً حقوقياً لـم يتمّكن من 
السـكوت عىل الظلـم والفسـاد، وكانت له 
نظرة ثاقبة، وكلماته التي وضع روحه فيها 
كانت الباعث واملرشـد لثورة فرباير ٢٠١١م 
التي أسـقطت نظـام عفاش، كمـا كان له 
دور بارز أََسايس يف ثورة الـ ٢١ من سبتمرب 
التـي أسـقطت نظـام الوصايـة والعمالـة 
واالرتهـان للخـارج، ومهمـا تحدثـت عـن 
الشـهيد الخيواني لن أوفيه حقه، فقد كان 

عنفوان ثورة وبركان غضب ال يستكني. 
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طآتمر الرغاض 2.. دسعٌة جثغئ أم خطعٌة اجاسراضغئ 

حغماء الةسـثي
مـا يزالـون يف عقـول داهيـة ال تُفكـر مـا 
املنافقـني  مصـري  سـيكون  ومـا  سـيحدث 
امُلرجفـني، السـعوديّة اليـوم تقـوم بتخطيط 
إجرامي يسـتهدف الشـعب اليمني عن طريق 
العمـالء مـن املنافقـني، أرادت السـعوديّة أن 
تسبب مجزرة تُضاف إىل سجلهم اإلجرامي من 
خالل خلية تتكون مـن انتحاريني، ما زال ُكـّل 
همهـا وتفكريها هم أبناء الشـعب اليمني، ما 

زالت السعوديّة تحمل قلوبًا مريضة. 
طـوال الوقت واأليّـام تقضيهـا يف تخطيط 
والنصـارى،  اليهـود  مـن  ألوليائهـا  وتنفيـذ 
األمريكي اإلرسائييل، والجميع يعلم أنها ليست 
إال أَداة حقـرية تنفـذ مخّططـات العـدّو، لـم 
يكفهم طيلة 7 أعوام من الحصار والعدوان عىل 
اليمن، يدورون يف خطط فاشـلة، مرًة بعد مرة 
يخططـون ويجدون من ينفـذ الخطة، ولكنها 
تفشل؛ ألَنَّ الله تعاىل مع املؤمنني املستضعفني. 
السعوديّة ارتكبت جرائَم بشعة بحق شعبنا 

اليمني َوإىل يومنا هذا، وكانت سـتجعُل الكثريَ 
من األطفال يتامى، ومن النسـاء ثكاىل ولـكان 

يف هذا اليوم العزاء يف ُكـّل منزل. 
آل سـعود وعمالؤهم ال نعلم ماذا من قلوب 
يحملون، هل لديهم قلوب قاسية كالحجارة أم 

ماذا!؟
نعم قلوبهم قاسية كالحجارة؛ ألَنَّهم أعمام 

لليهود والعرق دساس وال يخفى عىل أحد. 
بـكل وقاحـة حاولـوا أن يتسـببوا يف قتـل 
املواطنني عن طريق السيارات املفخخة، ولكن 
إراَدة اللـه ومن بعدهـا يقظة القـوات األمنية 

أفشلت مآربهم. 
ملـاذا آل سـلول ال يزالـون يخططـون وهم 
يعملون أنهم سيفشـلون كمثل ُكـّل مرة، نحن 
بأمان وسـنظل بأمان بفضل الله أوالً وبفضل 
املجاهدين ثانياً، نحن نحمد ونشـكر الله تعاىل 

عىل األجهزة األمنية. 
فليعلـم شـعبنا املظلـوم أننا مسـتهدفون، 
وعمـالء اليهـود موجوديـن باليمـن، ولكننـا 
نقـول لهم مهمـا عملتم من تنفيـذات وغريها 

لن تكونـوا يف وجهة نظرهم إالَّ كالباً مرشدين، 
ما تفعلونه بأبناء شـعبكم جريمة بشـعة وما 
تنفذونـه للصهاينة من خطط سـتندمون عىل 
ذلك.  مـا الذي كنت سـتحصله يا منفذ خطط 

الصهاينة؟
لـن تحصل يف هذه الدنيا غـري الخزي والعار 

والذل يا عديم الرشف!
ويف اآلخرة يف نار جهنم، لن تنفعكم ال أمريكا 
وال إرسائيـل وال أي أحد يسـتطيع إنقاذكم من 
تلـك النار يف اآلخرة، يوم ال ينفعك فيها مال وال 
بنون، لن ينفعك سوى أعمالك التي سعيت بها 

يف الدنيا إن كان خرياً أم رشاً. 
ولكن حسـابنا مع السـعوديّة لـم ينتِه بعد 

سينالهم منا ما ال يريدون. 
لن نسـكت ولن نسـمح أليَّة دولـة أن تؤذي 
شـعبنا املسـتضعف واألبرياء، ما زالت الحرب 
تسـتعر َوتتـواىل فيمـا بعد، وبعـد ُكــّل الذي 
فعلتموه بحق أبناء شـعبنا زادوا وعياً وبصرية 
بالحـق واالنطالق لجبهات القتـال، ليواجهون 

عدوهم الحقيقي!!

طفاوضاُت السقم 
شغ الغمظ تتَئ 

طزطئ دول السثوان
 

طتمث خالح تاتط
 

قبل أن تحّل الذكرى 
الثامنـة للعـدوان عىل 
التي  اليمنـي  الشـعب 
خلفت عـرشات اآلالف 
مـن القتـىل والجرحى 
حـدوث  يف  وتسـببت 
أكرب كارثه إنسـانية يف 
العالم، ثماني سـنوات 
وقتل  وعـدوان  حـرب 
ودمار وحصار، وجوع 
اليمـن  الشـعب  عـىل 
مـن قبـل دول تحالف 
العدوان السعودّي اإلماراتي األمريكي، نسمع دعوة 
مـن األمانة العامة ملجلس التعـاون الخليج العربي 
بدعوة من أسمتهم باألطراف اليمنية للجلوس عىل 

طاولة الحوار يف الرياض. 
فأي عقٍل سـيوافق عىل هذه الدعوة وأي سيايس 
يرحـب بهـا، وأي وفـٍد مفاوض سـيذهب ليجلس 
عـىل طاولة الحوار يف الرياض متزعمه دول تحالف 

العدوان! 
فهل هذه الدعوة استخفاف للعقول أم أنها دعوة 

لتحسني صورة املجرم وكأنه حمامة سالم! 
هل يعقل بعد ثمان سـنوات حرب وقتل وحصار 

ودمار لم يعرف العالم ماذا يجري يف اليمن؟ 
هـل يعقـل أن العالـم ال زال يعتقـد أن اليمنيني 
يتقاتلون فيما بينهم؟! وأن السـعوديّة وبقية دول 
تحالف العدوان ليس لهم ناقة وال جمل فيما حدث 

ويحدث يف اليمن؟ 
بأي عقٍل تفكر السعوديّة حتى تعتقد أن صنعاء 

ستذهب إىل الرياض لتحاور حكومة هادي؟ 
السـعوديّة ومجلس التعـاون الخليجي بدعوته 
هـذه يذكرنـا باملبـادرة الخليجيـة التـي وقعت يف 
الرياض بني األطراف السياسية اليمنية، والتي كان 
إحدى األسـباب التي أوصلت اليمن إىل ما وصل إليه 

اليوم. 
فـكان األحرى بالسـعوديّة وبقيـة دول تحالف 
العـدوان بعد هذه السـنوات مـن الحـرب والدمار 
والتي لم تجن منها سوى قتل األبرياء وتدمري البنية 
التحتية، وإنهاك االقتصاد اليمني والخليجي بشكل 
عـام، مئات املليارات أنفقت عـىل هذه الحرب، ولم 
تحّقق أهداف عدوانهـا ولن تحّققه، هذه الحقيقة 
التي عىل السعوديّة أن تعرتف بها، وتؤمن بها، وأن 
عليها كذلك أن تعامـل صنعاء وأنصار الله معاملة 
النّـّد بالنّّد وأن تعرتف بهم الطـرف األقوى املوجود 
عىل األرض، َوإذَا كانت السـعوديّة جادة يف تحقيق 
السالم يف اليمن َفـإنَّ أقرص الطرق للسالم يف اليمن 
هو الجلـوس عىل طاولـة الحوار يف دولـة محايدة 
مثـل عمـان أَو الكويت، وأن يكون الحـوار أوالً بني 
صنعاء والرياض، وبعدها حوار اليمنيني أنفسـهم 
بدون تدخالت خارجية ليحّددوا مسـتقبل بالدهم، 
ونظام الحكم، ويصيغوا دسـتورهم بدون إمالءات 
خارجيـة، وكّل هذا يكون بعـد وقف العدوان ورفع 

الحصار. 
أما الشـعب اليمني بعد ثمان سنوات فلن يفرط 
يف دماء آالف الشـهداء، ولم يعد لديه ما يخرسه، بل 
إنـه أصبح أقوى مـن ذي قبل، وأصبـح يمتلك من 
القوة العسـكرية مـا تمّكنه من الدفـاع عن أرضه 
وشـعبه، بـل وأصبح هو مـن بيده زمـام املعركة، 

وتحول من الدفاع إىل الهجوم. 
ومـا  صنعـاء 2015م  ليسـت  فصنعـاء 2022 
قبلهـا، ولـن تعـود حديقـة خلفية للريـاض، ولن 
تكون السـعوديّة من تزعمت العـدوان عىل اليمن، 

هي نفسها راعية السالم يف اليمن. 

اقجاثئارات السسعدّغئ لغسئ إق طظ ِصئض الخعاغظئاقجاثئارات السسعدّغئ لغسئ إق طظ ِصئض الخعاغظئ

سطغ الثرواظغ
 

اٍم قليلٍة املأِزُق السـعوديُّ -الذي أدخلت نفَسـها  بعَد أَيـَّ
فيه قبل سبع سنوات- يصُل ذروتَه الزمنيَة بسبع عجاف، 
منذ السادس والعرشين من مارس 2015، عندما تحجرت 
واسـعاً، واتّخذت قراَر االنصياع لرغبـات الواليات املتحدة 
وكيان العدّو اإلرسائييل وشنت عدوانها عىل اليمن، وشعبه 

املجاهد والصابر. 
يف األعـوام املاضية ومع تجدد يوم السـادس والعرشين 
مـن مـارس ُكـّل عام، كانت أكرب األسـئلة التـي يطرحها 
السـعوديّون عـىل أنفسـهم، هـو ملـاذا طالـت الحرب يف 
اليمـن؟! رغـم أنهـا تحصل ضـد بلـد أنهكتـه الخالفات 
الداخليـة، والرصاعـات بـني القـوى السياسـية، وأثقلته 

املشـكلة االقتصاديـة، وكان يفرتض بالنظر إىل فارق القوة العسـكرية 
واالقتصادية، والدعم الغربي، أن تحسـم الحـرب لصالح الرياض خالل 

ام أَو أسابيع باألكثر.  أَيـَّ
ال يمكن اإلَجابَة ببسـاطة عن هذه األسـئلة، باالعتماد عىل املعطيات 
املاديـة، والحيثيات الواقعية، واملقارنات السـطحية، إالَّ أنه وعىل خالف 
املتوقع، جاءت اإلَجابَة ذات مرة عىل لسـان ويل العهد السعودّي والحاكم 
الفعـيل للملكـة، محمد بن سـلمان، وقال إنه ال يريـد أن يزج بمزيد من 
ه لو فعل ذلك فسـيدخل العـزاء إىل ُكـّل بيت  قواتـه يف حـرب اليمن؛ ألَنـَّ
سـعودّي حسـب تعبريه، وهي إَجابَة تختـرص الدرس الـذي تعلمه هو 
وسبقه إليه أسالفه، وكان قد تناساه، ليذكره الشعب اليمني به مجّدًدا. 
لكـن كيـف تواجه الرياض هـذه الحقائق الثقيلة بثقـل ما تلقيه من 
مشـاكل عىل كاهل ابن سـلمان، املتطلـع للوصول إىل العـرش عىل َوْقع 

نرص لن يتمّكن من إحرازه، وفوٍز لن يصل إليه.
ال يبـدو أن هناك آفاقاً منظورًة إلخراج السـعوديّة مـن مأزقها إذن، 
والعام الثامـن يلقي بكلكله أَيْـضاً عىل ُكـّل املسـارات التي تبحث فيها 
الريـاض عن مخـارج، ليتفتق الذهن امللكي السـعودّي عـن فكرة أكثر 
بؤسـاً، بدعـوة وجهتها عرب مجلـس التعاون، لجميع األطـراف اليمنية 
لحـوار يف الريـاض، وهو إخـراج يسٌء ملرسحيـة هزلية، كانـت تتطلب 

فعـل بعض الخطوات، واإلحجام عـن أُخرى، لو كانت تريد أن تضعها يف 
موضع الجدية، عىل األقل ظاهرياً. 

إن اختياَر السـعوديّة ملكان الحوار املرتقب يف الرياض، 
هو بذاته دليٌل أن الدعوَة ليست جدية، وهو ما أَشاَرت إليه 
املواقف الرسمية اليمنية املرحبة بالحوار برشط أن يكون 
يف بلـد محايـد، وعمان هـي أول بلد يحرض عـىل القائمة 
بحكـم جـواره وحيـاده وعضويتـه يف مجلـس التعـاون 

الخليجي. 
كان يفرتض بالرياض أن تقوم بخطوة حسـن نية قبل 
الدعوة، عىل األقل باإلفراج عن سـفن املشـتقات النفطية 
والسـماح لها بالدخول إىل ميناء الحديـدة، وأن ال ترتكب 
تلـك الجريمـة بحـق األرسى يف جريمـة حـرب مكتملـة 
األركان، هذه العوامل أَيْـضاً ألقت بظالل الشـك عىل هذه 

الدعوة، وتجعلها غري جدية. 
هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فهي ليست دعوة يف الهواء، بالعكس، 
ستسـعى الرياض لالسـتثمار يف املؤتمر والحفلة االسـتعراضية، سواء 
لناحيـة أنهـا صاحبـة دعوة السـالم، وإظهـار الطرف اآلخـر كمعرقل 
والرافـض للجهود السياسـية الرامية للسـالم، أَو لناحيـة التغطية عىل 
هزيمته املدوية يف اليمن، وتشـتيت الرتكيز عىل فشـلها مع نهاية سابع 
أعوام عدوانها، وما تؤّكـده من ضعف السـعوديّة عن فرض خياراتها يف 

املنطقة، ولو بالقوة املسلحة. 
ليـس مؤتمـر الرياض الذي يدعو إليـه مجلس التعـاون الخليجي إالَّ 
نسـخة مكّررة عن مؤتمر الرياض 1 الـذي انعقد يف الفرتة 17-19 مايو 
2015، أي بعـد بـدء الحرب العدوانيـة بأقل من شـهرين، وكان ُمَجـّرد 
حفلة اسـتعراضية، يدرك اليوم ُكـّل املشـاركني فيهـا أن مخرجاتها لم 
تتجـاوز قاعة االجتمـاع، وكانت فقـط عبارة عن اسـتالم مخصصات 
مالية سـعوديّة عربون ارتزاق لكل املشـاركني، وهـذه هي الصورة التي 
بقيت يف أذهان اليمنيني، عن ُكـّل املشاركني يومها، ولن تعدو الصورة يف 

نهاية مارس الجاري أن تكون نسخة طبق األصل من سابقتها. 
هكـذا َفـإنَّه ال توجد عـىل األقل إىل اآلن أية بوادر النعطافة سـعوديّة 
نحـو َحـّل جدي يف اليمن، بقدر ما تسـتمر يف تعنتهـا وغيها، ومن يريد 

السالم فله طرقه التي تتعدى حفالت اإلعالم وبالونات االختبار. 

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

سغعٌن جاعرة بظعر اهللا تارجئ
أفشـلت  وطاملـا  النـداء،  الغـايل  للوطـن 
مخّططـاِت تحالـف العـدوان األرعـن وأذياله 
ومرتِزقته ممن باعوا أنفَسـهم للشيطان بثمٍن 
بخس وارتضوا ألنفسهم الذل والهوان والعار. 

املسـرية  شاشـَة  عـرب  جميعـاً،  شـاهدنا 
والقنـوات الفضائيـة الحرة والوطنيـة، أحدَث 
إنجـاز أمنـي منقطـع النظـري، ليـس بالطبع 
األول ولـن يكون األخري، لقد شـاهدنا بواسـَل 

األجهـزة األمنيـة وأبطالها األشـاوش امليامني 
وهـم يُجِهضـون بفضل اللـه وتأييـده عمليًة 
استخباراتية دنيئة هي األخبُث واألخطر، والتي 
رام األعداُء من خاللها تفجـريَ الوضع َوإغراَق 
عاصمـة املجد والشـموخ صنعـاء يف بحٍر من 

الدماء. 
شـاهدنا كيف تمّكـن هؤالء األشـاوس من 
إصابـة هـذا املخّطـط بمقتـٍل ووأده يف مهده، 
يف صـورٍة ناصعـٍة، وإعجاٍز اسـتخباراتي غري 
مسـبوق، َحيـُث يسـتحقُّ َمـن قاموا بـه ُكـلَّ 
عبارات الثنـاء َوالعرفان من ُكــّل مواطن حر 

َورشيف، وملثل هؤالء نرفع القبعات. 

ويف ذلك العمل البطويل والشـجاع يتجىل قوُل 

املوىل عز وجل: «ُكلََّما أَْوَقُدواْ نَاًرا لِّْلَحْرِب أَْطَفأََها 

اللُه».. فسالٌم ألبطال قواتنا املسلحة وأجهزتنا 

األمنية البواسـل عنوان النـرص وصانعي العزة 

والكرامة، فبفضل الله، وبفضلهم نعيُش اليوَم 

يف العاصمـة واملحافظات الحـرة يف أمن وأمان 

لم يسـبق له مثيٌل من قبـُل، وأصبحت صنعاء 

أنموذجاً يُحتذَى به يف بقية املحافظات اليمنية 

األُخرى
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الثضاعر المرتدى بظ زغث المتطعري
خالح طصئض شارع

ال أسـتطيع أن أصـف هـذه القامـة الكبـرية والقلعـة 
الشامخة يف هذه السطور أَو يف مقاٍل صحفي.. 

لكـن ونحـن نمر بذكرى استشـهاده سـالم اللـه عليه 
وكوني أحد طالبه املالصقني له قلت ال يصح أن تمر ذكراه 

دون أن نذكره أَو نكتب عنه شيئاً.. 
فالدكتور سـالم الله سأحدثكم عنه بما رأيت وشاهدت 

ال بما سمعت فقط.. 
أوال: بعـد ثـورة 26 سـبتمرب 1962م تقلـص املذهـب 
ة يف العاصمة صنعاء، إذ لم  الزيدي إىل َحـــدٍّ كبري، وَخاصَّ
يجرؤ أحد من أبنائه أن يدرسـه أَو يتدارَسه إال يف الحاالت 
النادرة كانوا يدّرسونه يف البيوت أَو يف زوايا الجامع الكبري 

وعن طريق الخفية.. 
ولكن يف الثمانينات ظهر رجال أكفاء وحملوا عىل عاتقهم نرش املذهب 
ـابي الجارف، ففتحوا حلقات  لئال يندثر وحافظوا عليه مـن التيار الوهَّ
العلم وبـدأ الطالب يتوافدون إليهـا من ُكـّل محافظـة وقرية ومدينة.. 
وكان أبرز األسـاتذة يف تلك الفرتة هم املـوىل الحّجـة حمود عباس املؤيد 
والعالمة محمد بن محمد، املنصور والعالمة أحمد محمد زبارة والعالمة 

ً عبدالحميد معياد رحمهم الله جميعا
وكان مـن ضمن الطالب يف تلك الفرتة هو املرتىض بن زيد املحطوري، 

والـذي بُمَجـّرد دخوله صنعاء أثـرى املذهب الزيدي بيشء 
جديد، فبعد أن درس وتعلم عند املشـايخ السـابقني 

ولكونه ذكياً ونابغة وعبقريا اسـتطاع أن يصبح 
يف مصاف العلمـاء يف فرتة وجيزة وزمن قيايس، 
وأصبـح أحـد األعمـدة األََساسـية للمذهـب يف 
صنعـاء، وتفـوق عـىل أقرانـه يف مجـال العلم 
والتحصيل ويف مجـال الخطابة والفصاحة كان 
رقم واحد يف صنعاء، وكذلك يف إبالغ الحّجـة كان 
ال أحـد يسـتطيع أن يجاريه يف منطقـه وعذوبة 
كالمه وسالسـة منطقـه بحيث يُبهـر الجالس 
عنده واملستمع إليه ويجذب السامع واملتلقي.. 

ورأى أن الوضـع الكالسـيكي الـذي يمـر به 
املذهـب غري مناسـب للمرحلـة.. فقام بإنشـاء 

دورات صيفيـة يف صنعـاء يف عـدة جوامـع، وكان 
أبرزها الدورة الصيفية يف الجامع الكبري.. 
وألن الطـالب كانـوا يتوافـدون إليه من 

ُكــّل حـدب وصـوب قام بتأسـيس 
البليـيل كمركـٍز للطـالب الوافدين 

من خارج العاصمة وسكن لهم. 
إقبـاالً  الطـالب  ازداد  ثـم 

الجامـع  يف  الدراسـة  عـىل 
مـن  وتوافـدوا  الكبـري 

وعدة  محافظـات  عدة 
أبرزهـا:  مناطـق، 
حّجـة  محافظـات: 
وصنعـاء  وعمـران 

وذمار وإب واملحويت والجوف وصعدة، ناهيك عن أمانة العاصمة.. 
فأنشـأ لهم مركـزاً آخر هو مركز بـدر العلمي والثقـايف، وهذا املركز 
حـوى: «جامع ومركز ومدرسـة ومكتبة وسـكن للطالب 
واملدرسني ومركز للكمبيوتر وغريها».. فأصبح كالجامعة 

الذي يجد الطالب فيها ُكـّل يشء. 
وبعد أن اسـتقرينا يف املركز يف بداية تسـعينيات القرن 
املايض بدأت السلطة املحلية بالعاصمة صنعاء بمضايقتنا 
والتهجـم علينا بـني الفينة واألُخرى، تـارة من قبل حميد 
زيـاد وتارة باسـم الضنـني وأُخرى من قبل عيل محسـن 
األحمر وغريهم، وكانوا يحبسـون الدكتور املرتىض كذلك 

بني فرتة وأُخرى. 
كان الدكتور املحطوري يسـتغل ُكـّل وقته لنفع الناس 
وال يضيع أي فرصة أَو أي وقت.. دراسـة وبحث وتحقيق 
وتعليـم فجـراً وصباحاً وعرصاً وبعد العشـاء، ُكـّل أوقاته 
سـخرها لنـا ولالنتفاع بعلمـه، حتى وهو يف السـجن كان يرسـل إلينا 
لنحـرض عنده يف مقر اعتقاله، فكنا نحرض وندرس ونحّقق كتب الرتاث 

ونطبع وغري ذلك.. 
ـابية وحيداً  اسـتطاع بنبوغه وعبقريته أن يصمد يف وجه الدولة الوهَّ

فب العاصمة صنعاء وبجانبه ثلة من العلماء اإلجالء.. 
وباإلضافـة إىل ُكـّل مشـاغله التـي كان يوليها جـل اهتمامه وتوفري 
لقمـة العيـش لنـا والسـكن واملدرسـني كان ال ينىس عملـه الحكومي 
كدكتـور يف جامعة صنعاء كليـة الرشيعة والقانون، كأُسـتاذ للنحو أَو 

للسرية النبوية أَو ملصطلح الحديث. 
عارصته وعايشـته أكثر من 10 سنوات، فوجدته عاملاً 
َكبـرياً، ويف الحلقـة كان يوصـل املعلومـة إىل عقولنا 

بسهولة وبدون تكلف. 
ويف املنرب كان خطيب مفلق ال يجارى. 

ا فهو يحّقق الكتاب  ويف التحقيق كان متميزاً ِجـدٍّ
ويثنيه ويخمسه ويضبطه بالشكل ويفرس كلماته 
الجزلـة ويهتـم باإلمـالء والرتقيم ليخـرج الكتاُب 

مطبوعاً يف السوق من أفضل الكتب املوجودة. 
وكان متواضعـاً يكنـس معنـا وينظـف معنـا 
ويـدردش معنا ويأكل معنا ويشـتغل معنا، ال يميز 

نفسه عنّا بيشء. 
وال  السـلفيني  للتكفرييـني  وال  للدواعـش  يَـُرق  لـم 
لإلخونجيني املتأسـلمني عمله فقاموا باغتياله يف 20 من 
مارس 2015م، أي قبل العدوان السعودّي األمريكي عىل 
ام، اغتالـوه وهو يخطب يف منربه  اليمن بسـتة أَيـَّ
منرب، مسـجد بدر، بانفجار مفخخ وسـط 
الجامع أَدَّى إىل استشهاده واستشهاد 

مئات املصلني بجانبه.. 
سـالم الله عىل شهيد املنرب 
الدكتـور املرتـىض بـن زيد 
جميع  وعىل  املحطـوري، 
الله  وعند  الشـــهـداء، 

تجتمع الخصوم.

طرتدى الةرطعزي

جرائـم منظمـة، ذبـٌح بالسـكني أَو قطـٌع بالسـيف، 
وللمنشار حكاية يف جرائمهم البشعة. 

اسـتفحاٌل بالرش ومكـٌر باألُخـوة والديـن وخيانة لله 
ورسوله وللمسلمني. 

عبثية وجرائم منظمة يرتكبها النظام السـعودّي بحق 
أبنـاء العروبـة يف دول مختلفـة ويف داخل دولته ووسـط 

شعبه يمكر بهم ويعبث بحريتهم ويمتهن كرامتهم. 
يقتـل نسـاءهم رجالهـم وأطفالهـم بدوافـع خبيثـة 

شيطانية ال تمت للدين وللقيم بأية صلة. 
يحارب معتقدات ومذاهب تخالفه رأي التطبيع والوالء 

لليهود والنصارى عىل حساب املسلمني. 
إعدامـات جماعيـة وفردية يقوم بهـا النظام الطاغـي والعبد األجري 
بوضـح النهار وعىل مرأى ومسـمع األمـم املتحدة ومنظمـات املجتمع 
املدني والحقوق والحريات والتي غضت الطرف عن الجريمة وسـابقتها 

مقابل النفط واألموال الخليجية املدنسة بالخيانة والتطبيع. 
جريمـة يُندى لهـا جبني اإلنسـانية بحق أبريـاء وأرسى ُعزَّل ال دنب 
لهـم سـواء مطالبتهـم بالحريـة والعيش الكريـم يف ظل ثـروة نفطية 
هائلة تـدرُّ بعائداتها للخزينة األمريكية مقابل رشاء األسـلحة الحديثة 
والفتاكة لتُسـتخدم ضد الشـعوب العربية ويف مقدمتهم اليمن وشـعب 

نجد والحجاز. 
ومـا خفي مـن جرائم وعبثية النظام السـعودّي بـروح وغذاء ودواء 
اإلنسـانية كان أعظم وأبشـع جرم لم تشهد البرشية قط 

مثله. 
جريمـة كتلـك الـذي أرتكبها النظـام الفـايش بفكره 
ـابي الدخيل والذي أقدم عىل إعدامه 81 شخصاً بتهم  الوهَّ
باطلة ومنقوصة األركان ليست وليدة يومها بل هي نتاج 

التطبيع مع الصهاينة والتويل للبيت األبيض. 
فهـذه الجريمـة وغريهـا ليسـت إالَّ بإيعـاز أمريكـي 
إرسائييل ومـا كان لها لتجرؤ عىل هذا الترصف بانفرادية 
يف الحكـم والتنفيـذ والهدف مـن هذه العملية الوحشـية 
ـة املنطقة الرشقية  هو قبول شـعب نجـد والحجاز َخاصَّ
والغربيـة باألمر الواقع والخنوع لجور وبغي النظام الذي 
بـات بأفعالـه وجرائمه بحق اإلنسـانية يُعّجـل بخطوات 

هالكه ورحيله. 
ولـو ُعدنا لجرائمه بحـق أبناء اليمن لوجدنا األمريـكان من يرفعون 
اإلحداثيـات للطائرات الحربيـة بغرض االسـتهداف دون معرفة الهدف 
سـواٌء أكان مدنياً أَو عسكرياً ال يهم يف سبيل وخدمة املرشوع األمريكي 

واإلرسائييل. 
أيُة دناءٍة هذه التـي تكتيس األنظمة العربية وملا الخوف ممن ُرضبت 
عليهم الذلة واملسـكنة وملاذا وضعت األنظمة العربية والخليجية نفسها 

يف هذه املواقف املحرجة لدى شعوبهم املنحطة يف نفس الوقت؟!. 

طاذا وراء سعدة الافةغرات 
ودسعة المفاوضات؟

طتمث سئثالئاري صاضغ 

أبـارك  البدايـة  يف 

األمنيـة  ألجهزتنـا 

األدوات  تعقـب  يف 

اإلرهابيـة  اإلجراميـة 

تعيـد  أن  تريـد  التـي 

االغتياالت  أليـام  بالدنا 

واألحزمة  واملفخخـات 

بفضل  لكن  الناسـفة، 

اللـه ثم بفضـل جهود 

رجال األمن فقد أغضتم 

العدّو من اسـتتباب الوضع األمني لدينا إذَا ما قورن 

باملحافظـات املحتّلـة، وهـا نحن نشـاهد كثرياً من 

املحللـني يف قنـوات العـدوان يقولون بـأن صنعاء ال 

يجب أن ال تكون آمنة. 

ام حكم أدوات الَوصاية  لكن ما كان يثري تساؤيل أَيـَّ

هو تقييد جميع جرائم التفجريات واالغتياالت آنذاك 

ضـد مجهول، لكن ثورة 21 سـبتمرب أجابت عن هذا 

السـؤال، وهو أن من كان يرأس األجهزة األمنية هم 

مـن كان يرشف عىل تنفيـذ تلك الجرائم َوتسـتخدم 

َوتستغل مقدرات الدولة يف التسرت عليها. 

ففي عمليـة «فأحبـط أعمالهم» مثـالً اتّضح أن 

عمـار عفاش وكيـل جهاز األمـن القومـي َومحمد 

القـويس وزيـر الداخلية همـا مـن كان يرشف عىل 

العملية، بينما يف السابق اتضح بأنهم من يقف خلف 

جريمة مستشفى العريض وميدان السبعني وغريها، 

وكانـت قيادة الفرقة األوىل ورئاسـة جامعة اإليَمان 

مـن كانت تقـف خلف جرائـم اغتيال الشـخصيات 

َوالتظاهـرات وتفجـري املسـاجد، باملختـرص كانـت 

تحكمنا داعش ولكن بقالب رسـمي يلبس الكرفتات 

وَعمائـم َولحـى حمـراء تعتـيل منابر مسـاجد تلك 

الجماعات. 

وبالتايل َومن خالل عودة سيناريو التفجريات والتي 

جـاءت بالتزامـن مع دعـوات للحـوار واملفاوضات، 

اعتقد بأن العدّو يعيد إنتاج نفسـه لقاء يأسه من أن 

يحرز أي تقدم عسـكري أَو اقتصادي فعاد لسـريته 

األوىل عرب محاولة زعزعة األمن َواالسـتقرار للجبهة 

الداخلية عرب أدواته القذرة داعش اإلجرامية. 

وكّل هذا اإلربـاك لتحالف العدوان جاء بفضل الله 

ثم بفضل صمود شـعبنا َوبسالة أبطالنا يف الجبهات 

طيلـة ُكــّل هـذه السـنوات، إضافة إىل ذلـك حدوث 

متغريات إقليمية ودولية َورسـم مالمح نظام عاملي 

جديد كشف هشاشة تحالف قوى االستكبار بقيادة 

أمريـكا، والـذي بـدأ يف مغازلة خصومـه يف املنطقة 

َوالعالم. 

ابتـداء برفع بعض العقوبات عـىل فنزويال ُمروًرا 

بعودة املفاوضات مع إيـران يف فينا َوانتهاء بدعوات 

حـوار يف امللف اليمني عرب مجلس التعاون الخليجي، 

وكّل هـذه مـؤرشات تؤّكـد عىل بداية أفـول الهيمنة 

األمريكيـة وبزوع نظام عاملي جديد سـيكون اليمن 

رقمـاً صعبـاً بني تلـك األمم بفضـل الله ثـم بفضل 

التضحيات التي قدمت َوالتقدم يف كثري من املجاالت. 

ختاًمـا، أجدد الشـكر والعرفان لقيادتنـا الثورية 

والسياسـية عىل قيادتها الحكيمة ملرحلة من أصعب 

املراحل التي مّر بها شـعبنا اليمني، والتي اسـتطعنا 

بفضل اللـه أن نجتاز الكثـري من األزمـات َواملعاناة 

التي تسـبب فيها تحالف العـدوان َوها نحن نصل إىل 

مشـارف النرص الكبري بإذن الله، والعاقبة للمتقيني 

َوال عدوان إالَّ عىل الظاملني. 

حرضاُء الةرغمئ حرضاُء الةرغمئ 

وري ز ىضب ر و بيف
صنعاء أثـرى املذهب الزيدي بيشء 

علم عند املشـايخ السـابقني 
عبقريا اسـتطاع أن يصبح 
رتة وجيزة وزمن قيايس، 
 األََساسـية للمذهـب يف 
يس

 أقرانـه يف مجـال العلم 
لخطابة والفصاحة كان 
كذلك يف إبالغ الحّجـة كان 
جاريه يف منطقـه وعذوبة 
ـه بحيث يُبهـر الجالس 
جذب السامع واملتلقي.. 

السـيكي الـذي يمـر به 
للمرحلـة.. فقام بإنشـاء 

عـاء يف عـدة جوامـع، وكان 
يف الجامع الكبري.. 
يتوافـدون إليه من 

قام بتأسـيس 
ب الوافدين 

سكن لهم. 
إقبـاالً 

مـع 
ـن 

جامعة صنعاء كليـة الرشيعة والق كدكتـور يف
الحديث.  للسرية النبوية أَو ملصطلح

يف

عارصته وعايشـته أكثر من 
َكبـرياً، ويف الحلقـة كان يوص

بسهولة وبدون تكلف. 
ويف املنرب كان خطيب م
التحقيق كان متميز ويف

يف

ويثنيه ويخمسه ويضبطه
الجزلـة ويهتـم باإلمـالء
مطبوعاً يف السوق من أفض
وكان متواضعـاً يكنـس
ويـدردش معنا ويأكل معن

نفسه عنّا بيشء. 
للت وال  للدواعـش  يَـُرق  لـم 
لإلخونجيني املتأسـلمني عمله ف
5مارس 2015م، أي قبل العدوا
ام، اغتال اليمن بسـتة أَيـَّ

ي م

منرب، مسـجد بدر
الجامع أَدَّى
مئات امل
س
الد
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ثقافة 

صراءة شغ درس طسرشئ اهللا سزمئ اهللا الثرس السابع لطحعغث الصائث (1 - 4):

طاى غمضظ أن َغْسَاْشِفَطظغ أسثائغ إذا ضان ولغغ عع طظ 
غسطُط الشغَإ يف السماوات وافرض؟

 : خاص:

الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن  ـِهيْــُد  الشَّ مىض 

اللـه  معرفـة  دروس  يف  َعَليْـِه-  اللـِه 

مسـتكمالً جوانـَب هـذه املعرفـة التي 

بدأهـا بالحديث عن أهميّـة الثقة بالله، 

ثم تحـدث عن نعم الله مطـوالً، وعلمنا 

طريقـة عملية كيف نوظـف هذه النعم 

فيمـا يعـّزز ثقتنـا باللـه، ثـم بـدأ من 

الدرس السـادس يف الحديث عىل عظمة 

اللـه، وهنـا يأتـي هـذا الـدرس امتدادا 

لهـذا املوضـوع، ومتوسـطاً بينـه وبني 

الـدرس الذي يليه والذي تحدث عىل ذات 

السـياق؛ ولذا اشـتمل هذا الـدرس عىل 

عـدد كبري من املوضوعـات التي طرقها 

ِهيْــُد الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- الشَّ

، ولم يكن مخصصـاً يف موضوع بعينه، 

ولكنه يقدم لفتات بالغة يف عظمة الله، 

وكيف لنا أن نستثمَر هذا األمَر يف تعزيز 

عالقتنا بالله، وكيف نسـقطه يف واقعنا 

املعاش. 

تسجغجُ البصئ باهللا:
يف قضيـة مهمـة جداً ال بـد أن تكوَن 

ماثلـًة أمامنـا وهـي ترسـيخ العالقـة 

القوية باللـه، فاملعرفـة امُلَجــرَّدة ولو 

كانت صحيحة ال تخلق دافعية إيَْمانية، 

وال تحّقق للمرء ما يمكن أن نعده خشية 

لله تعاىل، وهنا يأتي أهميّة الوسيلة التي 

ـِهيْــُد الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن  نبه إليها الشَّ

اللِه َعَليِْه- يف تجديـد حالة املعرفة بالله 

وترسـيخ معانيها يف النفـوس، وتعزيز 

الثقة به ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، وتلك الوسيلة 

هـي التمجيـد والتعظيم والتسـبيح لله 

تعاىل. 

كثـريٌ مـن الناس يغفـل عـن أهميّة 

ممارسـة هذه األمور، ويعد تمجيد الله 

وتعظيمـه وتسـبيحه وذكره آنـاء الليل 

وأطـراف النهـار ُمَجـــرَّد ممارسـات 

تعبديـة، ويغفـل عـن أثرهـا عليـه يف 

جانب تشـكيل النفسية املؤمنة، وتعزيز 

االرتبـاط باللـه، كوسـيلة مهمـة مـن 

وسـائل معالجة األمة مـن أخطر وأكرب 

أزمة تعيشها هذه األمة يف واقعها اليوم. 

ـِهيْــُد  األُُفُق الواسـُع الذي فتحه الشَّ

الَقاِئــُد -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- آلثار 

التسـبيح والتمجيـد والتعظيـم للـه ال 

شـك أنـه قـد اسـتمده مـن الُقـــْرآن 

الكريـم، وقد استشـهد بعـدد كبري من 

اآليات الكريمة، بعضهـا يف تمجيد الله، 

وبعضها يف تسبيحه، وبعضها يف الحمد 

والثناء، مثل قوله تعـاىل: {ُهَو اللَُّه الَِّذي 

ـَهاَدِة ُهَو  ال إَِلـَه إِالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغيِْب َوالشَّ

الرَّْحَمـُن الرَِّحيـُم ُهَو اللَّـُه الَّـِذي ال إَِلَه 

ـالُم اْلُمْؤِمُن  إِالَّ ُهـَو اْلَمِلـُك اْلُقدُّوُس السَّ

ُسبَْحاَن   ُ اْلُمَهيِْمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكربِّ

ُكـوَن ُهـَو اللَّـُه اْلَخاِلُق  ـا يُْرشِ اللَّـِه َعمَّ

ُر َلُه اْألَْسـَماُء اْلُحْسـنَى  اْلُمَصوِّ اْلبَـاِرئُ 

َماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو  يَُسـبُِّح َلُه َما ِيف السَّ

اْلَعِزيـُز اْلَحِكيـُم}، {اللَّـُه ال إَِلـَه إِالَّ ُهـَو 

اْلَحـيُّ اْلَقيُّوُم ال تَأُْخذُُه ِسـنٌَة َوال نَْوٌم َلُه 

ـَماَواِت َوَمـا ِيف اْألَْرِض َمـْن ذَا  َمـا ِيف السَّ

الَِّذي يَْشـَفُع ِعنَْدُه إِالَّ ِبِإذِْنِه يَْعَلُم َما بنَْيَ 

ٍء  أَيِْديِهْم َوَما َخْلَفُهـْم َوال يُِحيُطوَن ِبَيشْ

ِمـْن ِعْلِمِه إِالَّ ِبَما َشـاَء َوِسـَع ُكْرِسـيُُّه 

َماَواِت َواْألَْرَض َوال يَُؤوُدُه ِحْفُظُهَما  السَّ

ُّ اْلَعِظيُم}، {ُهَو اْلَحيُّ ال إَِلَه إِالَّ  َوُهَو اْلَعِيل

يَن اْلَحْمُد ِللَِّه  ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ

َربِّ اْلَعاَلِمـنَي}، {َوُهَو اللَّـُه ال إَِلَه إِالَّ ُهَو 

َلـُه اْلَحْمـُد ِيف اْألُوَىل َواْآلِخَرِة َوَلـُه اْلُحْكُم 

َوإَِليْـِه تُْرَجُعوَن}، {اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َلُه َما 

ـَماَواِت َوَمـا ِيف اْألَْرِض َوَلُه اْلَحْمُد  ِيف السَّ

ِيف اْآلِخـَرِة َوُهـَو اْلَحِكيـُم اْلَخِبـريُ يَْعَلـُم 

َما يَِلـُج ِيف اْألَْرِض َوَما يَْخـُرُج ِمنَْها َوَما 

ـَماِء َوَما يَْعـُرُج ِفيَها َوُهَو  يَنِْزُل ِمَن السَّ

الرَِّحيُم اْلَغُفوُر َعاِلِم اْلَغيِْب ال يَْعُزُب َعنُْه 

ـَماَواِت َوال ِيف اْألَْرِض  ِمثَْقـاُل ذَرٍَّة ِيف السَّ

َوال أَْصَغـُر ِمْن ذَِلَك َوال أَْكـَربُ إِالَّ ِيف ِكتَاٍب 

َماَواِت َوَما  ُمِبنٍي}، {يَُسـبُِّح ِللَِّه َما ِيف السَّ

ِيف اْألَْرِض َلـُه اْلُمْلُك َوَلـُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَىل 

ٍء َقِديٌر}.  ُكلِّ َيشْ

هـذا االهتمـاُم الُقــْرآني الـذي نقل 

اللـِه  -ِرْضـــَواُن  الَقاِئــُد  ـِهيْــُد  الشَّ

َعَليْـِه- بعضا منـه كان لـه انعكاس يف 

حيـاة النبي األكرم صىل اللـه عليه وآله 

وسـلم، فقد حث عىل الذكر َكثرياً، سواء 

يف أوقـات مخصوصـة، كما هـو الحال 

بعـد ُكـّل صـالة، أَْو بعـد األذان، أَْو حال 

األكل والـرشب، ويف كثـري مـن املواقف، 

أَْو يف أوقـات عامة، بـأذكار عديدة، وقد 

نقلـت عن النبي صلوات اللـه عليه وآله 

الكثري من اآلثار يف نصوص هذه األذكار، 

ـِهيْــُد الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن اللِه  كان الشَّ

َعَليْـِه- قـد حث عـىل التسـبيحة األكثر 

شـهرة اليـوم بـني صفـوف املجاهدين 

يف ممارسـاتهم اليـوم العمليـة، وهي: 

ُسـبَْحاَن الله والحمد للـه وال إله إال الله 

والله أكرب، وهذا االنتشـار الواسـع كان 

له أثره الحقيقي حقا يف حياة املنطلقني 

مـع اللـه يف هـذه املسـرية الُقــْرآنيـة، 

وقد ظهر أثره جليـا يف ميادين املواجهة 

الواسـعة مع املعتدين يف ُكـّل الجبهات، 

فكل ذلك الصمود األسـطوري وليد هذه 

العالقـة القويـة بالله، التـي تولدت من 

هذا الشعور العميق بتعظيمه تعاىل. 

ـِهيْــُد  الشَّ أواله  الـذي  االهتمـاَم  إنَّ 

الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- بالتسبيح 

املعايـري  أهـّم  أحـد  يكـوَن  أن  يمكـُن 

املحسوسـة لصـدق االنطالقة مـع الله 

يف ُكــّل األوسـاط اإليَْمانيـة يف الواقـع؛ 

ألَنَّ به ينكشـف لك مدى االرتباط بالله، 

ومـدى العظمة التـي يحملهـا قلب اي 

شـخص لربه وخالقه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، 

ومـن هذا املنطلق أيضـا يمكن أن يضع 

اإلنسـاُن لنفسـه مقياسـاً إيَْمانيـاً، به 

يمكن أن يعالـج إشـكاالته اإليَْمانية يف 

واقعـه اليومـي، قبـل أن تتفاقـم، هذا 

إن كان ممـن يحاسـبون أنفسـهم من 

املسـتغفرين باألسـحار، ويظـل واقـع 

التقصري يف هذا الجانـب طريقاً إىل هتك 

العالقـة الصحيحـة باللـه، والثقـة به 

ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل. 

آلعٌئ وعمغٌئ طظ الئحر:
ال يزاُل الواقُع البـرشي مليئاً بالكثري 

مـن الحـاالت التـي يمكـن أن نصفهـا 

بحالـة عبوديـة لغـري اللـه، فخضـوع 

شـخص إلنسـان آخر يف إطـار معصية 

الله ال شـك أنه كفر عمـيل بالله، وتجّرد 

من ُكـّل مشـاعر تعظيم اللـه، وفقدان 

ِهيْــُد الَقاِئـُد  تام للثقة بالله، يقول الشَّ

-ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-: «إنما نحن الذين 

نصنع آلهـة داخل أنفسـنا، نصنع آلهة 

من األشـخاص ممن هم عبيد كاألنعام، 

وليسوا حتى مثل بقية الناس، نحن من 

نصنعهـم آلهة، ونحن مـن نصنع داخل 

أنفسـنا آلهة، يف الوقت الذي نسمع قول 

الله تعاىل يتكّرر يف آذاننا وعىل مسامعنا: 

ُه ال إَِلـَه إِالَّ اللَّـُه}. واملـؤذن  {َفاْعَلـْم أَنـَّ

للصالة يقول لنا: (ال إله إال الله). ونحن 

نقول يف صالتنا: {ُسـبَْحاَن الله، والحمد 

لله، وال إله إال الله}». 

هـذه الحالُة التي تطرأ عىل النفسـية 

البرشية وتطغى يف كثـرٍي من األحيان ال 

تقترص عىل ُمَجــرَّد الخضوع للجبابرة 

والطواغيـت، بل قد تتمثـل يف الخضوع 

للدوالر والريال، والسقوط أمام إغراءات 

السـلطة وفرص الحصـول عىل مطامع 

النفـوذ، بـل إن البعض قـد يقع ضحية 

لهوى نفسـه وشـهواتها، وال يستطيع 

الفكاك عنهـا، ويرتبط بتلـك املتع أكثر 

ممـا يرتبـط باللـه، وكل ذلـك ليس إال 

نتيجـة القصور يف هـذا الجانب املهم يف 

الحيـاة اإليَْمانيـة، وألجـل الوقايـة أوال 

ومن أجل العالج ثانياً تكّرر َكثرياً تعظيم 

اللـه يف الُقـــْرآن وتسـبيحه وتمجيده، 

وال يتكّرر يف الُقــْرآن أمر إال وله شـأن، 

ِهيْــُد الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن اللِه  يقول الشَّ

َعَليِْه-: «تحدثنا كثريًا عن كيف يجب أن 

نتعامل مع {ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه}، وكيف يجب 

أن يكـون ترديدنـا لها، وكيف نسـتفيد 

منهـا، وكيف هو األثر الكبري، األثر املهم 

الـذي تصنعـه يف النفوس، التـي تحاول 

أن ترّسـَخ معانيها فيها، كيف ستصبح 

قوة تقهر ُكـّل من يربزون يف هذا العالم 

كآلهـة للنـاس، ممـن هـم عبيـد أذالء 

ضعفـاء أمام الله الواحـد القهار، جبّار 

السموات واألرض». 

وللدرس بقية. 

 : خاص:

وّضـح الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَلـيْــِه- بـأن حديَث الله 
سـبحانه وتعاىل عن األموال يف القرآن الكريم كأنه مال الناس جميعاً، 
يف قوله تعاىل: {َوال تَأُْكلُوا أَْمَواَلُكْم بَيْنَُكْم ِباْلبَاِطِل}، فالجمع هنا يضم 
املسـلمني َجِميعاً ملن يتأمل، وليـس أصحاب األموال فقط، حيث قال: 
[كثـري من العبـارات يف القرآن الكريم فيما يتعلـق بموضوع املال: إن 
املـال له دور، دور اجتماعي، املال هو مـال الناس يف الواقع، أعني: يف 
حركة املال التي رسمها الله سبحانه وتعاىل هي يف الواقع تجعل املال 

وكأنه للكل. لهذا ربط مسؤوليات كثرية بأصحاب رؤوس األموال]. 

ملاذا تّرم اهللا ضظجَ افطعال؟
مشـرياً -ِرْضــَواُن اللِه َعَلـيْـــِه- بأن األموال ال بد لها أن تتحرك، 
لكي تنمو، ويسـتفيد منها الجميع؛ ألن األموال عندما تتحرك، فتنشأ 
املصانـع والـرشكات والعقـارات، وتزدهر التجـارة، وبهـذا ينتعش 
االقتصـاد، وتقل البطالة بشـكل كبري، ويسـتطيع النـاس العيش يف 
مسـتوى اجتماعـي الئـق بـه كإنسـان، دون الحاجـة واالرتهان إىل 
اآلخرين فقال: [أليس هناك رشع الزكاة، أوجب عليهم الزكاة، أوجب 
عليهـم اإلنفاق يف سـبيله، حرم عليهـم أن يكنـزوا أموالهم؟ وأوجب 
عليهم أن يحركوها. املال يجب أن يكون يف دورة مسـتمّرة، يف حركة. 

إذا عنـدك رصيد من األموال ترتكها ترتاكم أموال هناك شـغلها عندما 
تشـغلها أنت تثمرها، وتشغل آخرين يعيشون معك فيها. هذه قضية 

هامة]. 

ضــرورة املتاشزــئ سطــى (املال السام) طظ أجض تتســني طسغحــئ 
املعاذظ 

وأكد -ِرْضــَواُن اللِه َعَلـيْــِه- بأن رسقة املال العام، واالسـتحواذ 
عليه وعـدم تحريكه يف السـوق، يف االقتصاد، عرب خطـط اقتصادية 
صحيحـة وناجحة ومدروسـة، يجعله ال ينمو أبـدا، ويصاب اقتصاد 
البلد بالتدهور الشـديد، حيث أن األمة تحـرم من عائدات تلك األموال 
يف معيشـتها، وترتاكم الديون عىل الدولة، والتي بدورها ال تسـتطيع 
أن تقدم خدمات للمواطنـني، فتضعف القدرة الرشائية لديهم، وتزيد 
البطالـة، مما يؤدي إىل حالة من الفقر والعوز تسـود املجتمع، حيث 
قال: [نأخذ من هذه أهمية ما يسـمى باملال العام، الثروات، الواردات 
العامة، أنها هامة جداً جداً يف مسـألة تحسـني معيشة الناس، هامة 
جـداً ألن النظرة الخاصة بالنسـبة للمال ليسـت نظـرة صحيحة من 
الناحيـة االقتصادية، ال ينمو اقتصادك أنت، ال ينمو مالك أنت سـواء 

بشكل تجارة، أو بشكل زراعة إال يف إطار الحركة العامة للمال]. 
محـذراً من اختالس املال العام، بقوله: [إذا سـلم املال العام أمكن 
أن يكـون هناك قدرة رشائية، وقـدرة يف مجال ماذا؟ حركة الناس، يف 
تجارتهم وزراعتهم، فتنهـض رؤوس األموال، تنهض األموال، وتكثر 

األمـوال. إذا هنـاك اختـالس لألموال العامـة تأتي كثري مـن األعباء، 
تضاف عىل األموال الخاصة، تضعف قدرة الناس الرشائية، ويف األخري 
ال تـدري وصاحب الدكان عاطل عن العمـل ال يوجد بيع ورشاء، ذلك 
املزارع زرع وسـقى وتعب وحصـد، أو جنى ثمار مزرعته، وصل وإذا 

السوق كساد].. 

الةرع اقصاخادغئ.. املفروض تضعن سطى املسآولني الضئار 
ويف إطار حديثه عن املال وحركته، أشار -ِرْضــَواُن اللِه َعَلـيْــِه- 
إىل أن السـبَب الرئييس للـ(جرع االقتصادية) هو اختالُس املال العام، 
والذي بدوره يؤدي إىل كساد األسواق وضعف القدرة الرشائية، وتراكم 
الديون، ومن ثم فاملواطن املسـكني هو الضحية؛ ألن األسعار بدورها 
سـرتتفع، فقد قال: [ولهـذا هم يعملون ُجرع التي يسـمونها [جرع 
اقتصادية]. أليسـت أعباء عىل الناس أنفسهم؟ كان املفروض الُجرع 
االقتصاديـة تكون عىل املسـئولني الكبـار هم الذيـن عندهم رؤوس 
أموال كبرية، هم الذين يتقشـفون قليـالً، يخفضون من قليل، وليس 
أن يضيفـوا. إذا هنـاك ديون عىل بعض البلدان تـراه يف األخري يتحول 
يف األخري إىل زيادة يف األسـعار ثم ال تـدري إال والحاجة قد فيها زيادة 
مائة ريال، ال تدري وقد فيها مائتني ريال، ال تدري إال وقد فيها زيادة 
بنسـبة %100 أو أكثر. أليست يف األخري تضعف قدرة الناس الرشائية 

ويصبحون يف عذاب من الغالء؟؛ ألن هناك تالعباً باألموال العامة].  

الحعغث الصائث غاتثث سظ ترضئ «المال» وشص الصرآن:

املتاشزئ سطى (املال السام) ضرورٌة لاتسني طسغحئ املعاذظاملتاشزئ سطى (املال السام) ضرورٌة لاتسني طسغحئ املعاذظ
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المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع..المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع..

حعثاُء وطعاجعاٌت طحاسطٌئ طع اقتاقل وإخاباٌت يف خفعف الفطسطغظغني

وجط تتثغرات طظ اظاعاك المصّثجات شغ حعر رطدان واظثقع طعاجعات طع المساعذظغظ
اآلقُف غآدون خقَة الةمسئ يف املسةث افصخى املئارك

 :  رخث 

 
الفائـت،  األسـبوع  ـاُم  أَيـَّ شـهدت 
داميًة ضمن مسلسِل االنتهاكات  أحداثاً 
والجرائم التي تسوقها الرتسانة القمعية 
فلسـطني،  شـعب  بحـق  الصهيونيـة 
الصهيونـي  االحتـالل  قـواُت  ونّفـذت 
(158) عمليـة توغـل يف الضفة الغربية 
املحتّلـة،  القـدس  فيهـا  بمـا  املحتّلـة، 
داهمت خاللها منازل سـكنية ومنشآت 
وفتشتها، وأقامت حواجز، أسفرت تلك 
األعمال عن اعتقال (76) مواطناً، بينهم 
طفالن، كما نفذت عملية توغل محدودة 

شمال قطاع غزة يف 2022/4/14م. 
ويف حلقٍة جديدٍة من مسلسل اإلجرام 
الصهيونـي، استشـهد خالل األسـبوع 
الفائت أربعُة فلسطينيني، أحُدهم طفل، 
وأُصيب العـرشاُت من املواطنني بجراح، 
أحدهـم صحفـي، فضـالً عـن إصابـة 
العـرشات بحـاالت اختنـاق أَو كدمـات 
ورضـوض يف حوادث متفرقـة بالضفة 
الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس الرشقيـة 
لتندلـَع  أحداثهـا  وتطـورت  املحتّلـة، 
املواجهـاُت بـني الفلسـطينيني وقـوات 

االحتالل. 
يف التفاصيـل، أعلنـت وزارُة الصحـة 
عن ارتقاء الشـهيد الشـاب عالء شحام 
(20 عامـاً) مـن قلنديـا، بعـد إصابتـه 
برصـاص حـي يف الـرأس، كمـا أُصيب 
سـتة شـبان آخرين برصاص االحتالل 
الحي، وجميعهم نقلوا للعالج يف مجمع 

فلسطني الطبي. 
كما استشـهد الفتى نادر هيثم ريان 
بعـد  االحتـالل  برصـاص  عاًمـا)   17)
اقتحـام قـوات االحتالل ملخيـم بالطة، 
َحيـُث أُصيـب الفتـى هيثـم برصـاص 
االحتـالل يف الصـدر وجـرى عـىل إثرها 
نقله إىل مستشفى رفيديا يف املدينة قبل 

أن يعلن عن استشهاده. 
وكان ذلـك، خالل مواجهـات رافقت 
توغل قوات االحتـالل يف مخيمي بالطة، 
رشقـي نابلـس، ومخيم قلنديا، شـمايل 
القدس الرشقية املحتّلة، وسقط غالبية 
املصابـني جـراء قمـع قـوات االحتالل 
ألعمال احتجاج سلمية نظمها مدنيون 

فلسطينيون. 
كمـا أطلقـت قـوات االحتـالل النار 
عـىل املواطنـني يف املخيم، َحيـُث أُصيب 
ثالثـة مواطنني بجروح إحداها خطرية، 
يف حني استشـهد الشـاب «سـند سالم 
الهربـد» فجـراً، برصـاص أفـراد وحدة 
«املستعربني» يف الرشطة يف مدينة رهط 
بالنقـب بعـد إطـالق الشـهيد النار عىل 

قوات االحتالل. 
وقالت مصـادر محلية: إن «الشـاب 
يبلـغ من العمـر (27 عاًمـا)، وهو والد 
لثالثـة أطفـال»، فيمـا قالـت الرشطة 
«اإلرسائيليـة» يف بيان: «قبل وقت قليل، 
خالل نشـاط مقاتيل وحدة املستعربني 
يف رهط؛ بَهدِف اعتقال مشتبهني اثنني، 

ُفتحت النريان الحية تجاه القوات». 
وسادت حالة من الغضب الشديد بني 
املشاركني يف تشييع الشهداء ومن بينهم 
عـرشات املقاومني، َحيُث رّددوا هتافات 
منـّددة بجرائـم االحتـالل الصهيونـي، 
وأُخـرى تطالب بالثـأر واالنتقام لدماء 

الشهداء. 
ويـوَم أمـس األول، أفـادت مصـادر 
محلية باستشهاد عمار أبو عفيفة من 
مخيم العروب الـذي ارتقى بعد إصابته 
برصـاص االحتـالل عـىل مدخـل بلـدة 
بيت فجـار»، ونرشت صحيفـة «تايمز 
يفيد بأّن قوات  أوف إرسائيل» تحقيقـاً 
االحتالل اعرتفت بإطالق جنود االحتالل 
النار عىل الشـاب عمار أبو عفيفة وهو 
طالـب فلسـطيني يبلغ مـن العمر 19 
عاماً، مشرية إىل أّن «القوات اإلرسائيلية 
لم تتهم أبو عفيفة «بارتكاب أية أعمال 

عنف». 
استُشـهد  الحـايل،  الشـهر  ومطلـع 
3 شـباب فلسـطينيني خـالل اشـتباك 
مسـّلح مع قوات االحتـالل الصهيوني 
يف مخيم جنني شـمال الضفـة الغربية، 
من ضمنهم شـقيق الشـهيد عمار أبو 

عفيفة (21 عاماً). 
مواطـٌن  أُصيـب  2022/3/10م،  يف 

بعيار معدني يف ركبته اليمنى، وآخرون 
باالختنـاق خـالل مواجهات مـع قوات 
االحتـالل عـىل مدخل مخيـم العروب يف 

الخليل. 
ويف 2022/3/11م، أُصيـب مواطـٌن 
بعيـار معدنـي يف رجلـه خـالل اقتحام 
االحتالل مدينـة طولكـرم، فيما أُصيب 
صحفـي بعيارين معدنيـني يف خارصته 
ويـده اليمنـى، رغـم ارتدائـه مالبـس 
مميزة لعمله الصحفـي، خالل تغطيته 
مواجهات يف باب الزاوية، وسط الخليل. 
ويف 2022/3/16م، أُصيـب مواطـٌن 
بعيـار نـاري يف ظهـره، خـالل اقتحام 
قوات االحتالل مدينـة جنني، واعتقالها 

أحد املواطنني. 
ويف الخليـل، اسـتهدف فلسـطينيون 
مركبًة عسكرية إرسائيلية بإطالق النار، 
كما رشق شـبان مركبات للمستوطنني 

يف نابلس والخليل. 
بإطـالق  محليـة  مصـادر  وأَفـادت 
فلسطينيني النار تجاه مركبة عسكرية 
«إرسائيليـة» بالقـرب مـن مسـتوطنة 

«عتنائيل» جنوبي الخليل. 
وأوضحت املصادر أن مركبًة مرسعًة 
أطلقـت النـاَر تجـاه مركبة عسـكرية 
لجيش االحتالل بالقرب من «عتنائيل». 
املقامة  مستوطنة «عتنائيل»  وتُعترب 
عـىل أرايض جبل الخليـل ويقطنها ألف 
مسـتوطن أكرب تهديد للمنطقـة، َحيُث 
املسـتوطنني  اعتـداءات  منهـا  تنطلـق 
ومحاوالت السيطرة عىل األرض وتهجري 

املواطنني. 
مركبـات  شـبان  اسـتهدف  كمـا 

املسـتوطنني وآليات االحتالل العسكرية 
يف محيط مخيم العروب شمال الخليل. 

وتعانـي الخليـل من وجـود أكثر من 
خمسـني موقًعا اسـتيطانيًا يُقيم فيها 
نحو ثالثني ألف مستوطن، يعملون عىل 
تعزيز القبضة الشـاملة عىل املدينة، ما 
جعلهـا نقطـة مواجهـة مشـتعلة عىل 

الدوام. 
ويف سـياق متصـل، تّرضر عـدد من 
مركبات املسـتوطنني يف شارع 60 قرب 
جنـوب  ليفونـا»  مسـتوطنة «معاليـه 

نابلس بعد رشقها بالحجارة. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن عـدة 
جـّراء  تـرضرت  إرسائيليـة  مركبـات 
رشـقها بالحجارة يف هجـوم قرب قرية 

اللبن الرشقية جنوب نابلس. 
الرشقيـة  اللبـن  بلـدة  وتشـهد 
وقـوات  املواطنـني  بـني  مواجهـات 
االحتالل ومسـتوطنيه، ويقوم الشـبان 
مركبات  باسـتهداف  متواصـل  بشـكل 
اعتداءاتهـم  عـىل  رًدا  املسـتوطنني 

املتواصلة. 
يف املقابـل، اعتقلـت قـوات االحتالل، 
العـرشات من الشـاب يف جنني ومناطق 

متفرقة من الضفة الغربية املحتّلة. 
باملـوازاة، أُصيـب عدٌد مـن املواطنني 
بحـاالت اختنـاق، خـالل مواجهات مع 
قـوات االحتـالل يف قرية حوسـان غرب 
مدينة بيت لحم جنـوب الضفة الغربية 

املحتّلة. 
وأَفاد شـهود بأن مواجهـاٍت اندلعت 
بني شـبان وقـوات االحتـالل يف منطقة 
«املطينـة» عـىل الشـارع الرئيـس عند 

مدخل قرية حوسان الرشقي. 
وأشـاروا إىل أن جنوَد االحتالل أطلقوا 
الرصاَص املطاطي وقنابل الغاز السـام 
املسيل للدموع والصوت صوب الشبان، 
ما تسبب بإصابة عدد منهم باالختناق، 
ا، كما واصلـت قوات  وعولجـوا ميدانيّـٍ
االحتـالل فرض قيود عىل حرية الحركة 
يف الضفـة الغربية، ففضـالً عن (108) 
حواجز ثابتة نصبت خالل هذا األسبوع 
(89) حاجـزاً فجائيّاً يف الضفة الغربية، 
اعتقلـت عليهـا مواطنني اثنـني. وكان 
العـدد األكـرب مـن الحواجـز يف الخليل 
بواقـع 29 حاجـًزا، يليها بيـت لحم 20 

حاجًزا. 
ويف قطاع غزة، أطلقت قوات االحتالل 
النـار 6 مـراٍت تجـاه األرايض الزراعية 
رشقـي  الوصـول  مقيـدة  املنطقـة  يف 
و3  الوسـطى،  ومحافظـة  خانيونـس 
مرات تجاه قـوارب الصيادين يف عرض 
البحـر قبالة شـواطئ شـمال وجنوب 

غربي القطاع. 
أمـس  محليـة،  مصـادر  وأَفـادت 
الجمعـة، بإصابة 8 شـبان بالرصاص 
والعـرشات  باملطـاط  املغلـف  املعدنـي 
باالختنـاق خالل قمع االحتالل ملسـرية 
كفر قدوم األسـبوعية، كما تحدثت عن 
إصابـات خـالل مواجهـات مـع قوات 
االحتـالل عنـد بـاب الزاويـة وشـارع 

الشاللة وسط الخليل. 
وأَشـاَر |الهـالل األحمر الفلسـطيني 
أمـس إىل «4 إصابات إحداها بالرصاص 
املطاطـي خـالل مواجهـات مـع قوات 

االحتالل يف بلدة بيتا جنوبي نابلس». 

 :  طاابسات 
الفلسـطينيني،  مـن  اآلالُف  أدى 
صالة الجمعة، يـوم أمس، يف رحاب 
بمدينـة  املبـارك  األقـىص  املسـجد 

القدس املحتّلة. 
واحتشـد آالُف املصلني يف ساحات 
بالرغـم  املبـارك  األقـىص  املسـجد 
من إجـراءات االحتـالل وحالة الربد 

الشديد وأدوا صالة الجمعة،. 
تواجداً  القديمـة  البلدُة  وشـهدت 

مكثّـفاً لعنـارص من رشطة وقوات 
االحتالل، التي ضيّقـت عىل املصلني 
وعرقلت دخولهم من خالل التفتيش 

واحتجاز الُهــِويَّات أَو فحصها. 
رشطـة  عنـاُرص  منعـت  كمـا 
االحتالل املدججة باألسـلحة وصوَل 
العديـد مـن املصلـني القادمـني من 
الضفـة الغربيـة للمسـجد األقىص، 

ألداء الصالة فيه. 
اسـتعداداُت  تُنـِذُر  ذلـك،  إىل 
املستوطنني القتحام املسجد األقىص 
بإْمَكانيّـة  رمضـان  شـهر  خـالل 

ظـّل  يف  األمنيّـة،  األوضـاع  تدهـور 
تحذيرات املقاومة من مغبّة املساس 

باملقّدسات. 
ويتوافُق شـهُر رمضان هذا العام 
مع األعيـاد اليهودية، يف وقت يعتزُم 
املسـتوطنني  آالف  عـرشاُت  فيـه 
اقتحـاَم املقّدسـات بمناسـبة «عيد 
الفصـح»، وهو ما يرفـع احتماالت 
حـدوث تصعيـد مماثل ملـا جرى يف 
شـهر رمضان املـايض، ثـّم امتدَّ إىل 
حـرٍب يف قطـاع غـزة اسـتمّرت 11 

يوماً. 
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السبت 
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  19 مارس 2022م

ــئ املرَضجغئ)  ــئ املرَضجغئ) طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ
ــة املركزية) تدعو اللجنُة التحضرييُة   استناداً لقراِر اللجنِة اإلرشافيِة ملؤتمر: (فلسطني قضية األُمَّ
أعضاَء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثني وطالَب الدراسات العليا يف الجامعات ومراكز األبحاث 

ــة املرَكزية». اليمنية والعربية واإلسالمية والعاملية للمشاركة يف مؤتمر: «فلسطني قضية األُمَّ

أعثاُف المآتمر
 بياُن مظلومية الشعب الفلسطيني.

 األسـاليب والوسـائل التي يعتمد عليها العـدوُّ الصهيوني 
ــة.  واألمريكي يف استهداف األُمَّ

 مراحل نشأة كيان العدّو الصهيوني وعوامل تمكُّنه.
 تحليل دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني.

ــة بطبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني.  تعريف األُمَّ
 دراسة أبعاد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة.

 توضيح الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية.
 انعكاسات انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طتـــــاوُر المآتمر
املحوُر األول: مظلوميُة الشعب الفلسطيني. 

املحوُر الثاني: أساليُب ووسـائل العدّو الصهيوني واألمريكي يف استهداف 
ــة.  األُمَّ

املحوُر الثالث: مراحُل نشأة كيان العدّو الصهيوني. 
املحوُر الرابع: دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني. 

املحوُر الخامس: طبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني. 
املحوُر السادس: أبعاُد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة. 

املحوُر السابع: الرؤيُة القرآنية تجاه القضية الفلسطينية. 
املحوُر الثامن: انعكاساُت انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طــعاسغـُث طعـمئ:
صات   آخُر موعٍد السـتقبال امللخَّ
30 رجب 1443هـ املوافق 3 مارس 

(آذار) 2022م.
 آخـُر موعـد السـتقبال البحوث 
1443هــ  شـعبان   29 النهائيـة 
املوافق 1 إبريل (نيسان) 2022م

 إجـراُء التعديالت خالَل أسـبوع 
مـن تاريـخ إبـالغ الباحـث بقبول 

البحث. 
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لطاعاخض:

ضطمئ أخغرة

سغعٌن جاعرة بظعر اهللا تارجئ
طتمث غتغى شطغرة  

 

حظيـت مشـاهُد القبـض 
اإلرهابيـة  الخليـة  عـىل 
والسـيارات املعـدة للتفجـري 
يف عـدد من املناطـق املأهولة 
بالسـكان وسـط العاصمـة 
صنعاء، برتحيب شعبي كبري 
أوسـاط  يف  غامـرة  وفرحـة 
تمّكنـت  أن  بعـد  املواطنـني، 
األجهـزُة األمنية بفضـِل الله 
إجرامي  مخّطط  إفشـاِل  من 
لتحالـف العـدوان ومرتِزقتـه يف إقالق السـكنية العامة 
وترويـع اآلمنـني وزعزعة االسـتقرار يف املناطق التابعة 

لسيطرة حكومة صنعاء. 
كانت فرحُة الشعب اليمني ال توصُف وهم يشاهدون 

العيوَن الساهرَة تُحِبُط مؤامراِت األعداء وتجيُب 
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