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ذرائع إغقق المطار بةعازات خظساء تةسض المرتجصئ طتط جثرغئ:
السةري: أغظ «جغادتضط» سظث تحضغض «طةطسضط الرئاجغ» بصرار جسعدي وق دور لضط شغه 

«جغادة» المظئطتغظ لطعخاغئ!

حث وزير الصحة على ضبط أسعار األدوية وخدمات املستشفيات حث وزير الصحة على ضبط أسعار األدوية وخدمات املستشفيات 

تدشني اختبارات الشهادتني األساسية والثانوية العامة وإقبال متزايد على املراكز الصيفيةتدشني اختبارات الشهادتني األساسية والثانوية العامة وإقبال متزايد على املراكز الصيفية

سيناريوهات ما بعد اهلدنة 
تلخصها مقولة قائد الثورة:

تؤكد  املــؤشــرات  «املـــســـرية»:  لـــ  تؤكد عسكريون  املــؤشــرات  «املـــســـرية»:  لـــ  عسكريون 
عدم جدية دول العدوان يف إحالل السالمعدم جدية دول العدوان يف إحالل السالم



العزي: إاء العدوان واحلصار واالحتالل العزي: إاء العدوان واحلصار واالحتالل 
حق إنساين سننتزعه بالسلم أو باحلرب حق إنساين سننتزعه بالسلم أو باحلرب 
وحنــــــــــذر مــــــن «احلــــــســــــابــــــات اخلــــاطــــئــــة»وحنــــــــــذر مــــــن «احلــــــســــــابــــــات اخلــــاطــــئــــة»

خياراتكم «تضيق»خياراتكم «تضيق»
ع»: ع»:صنعاء جتدد حتذيرها املتعنتني من أدوات أمريكا بنكثهم «االتفاق املوقَّ صنعاء جتدد حتذيرها املتعنتني من أدوات أمريكا بنكثهم «االتفاق املوقَّ
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 : خظساء
دعا الرئيُس مهدي املشاط، رئيُس املجلس السيايس 
األعىل، إىل ضبِط األسعار يف عموم املستشفيات، وإيجاد 
آلية لضبط أسـعار األدوية والعمـل عىل توفري مخزون 

دوائي اسرتاتيجي. 
جـاء ذلك خـالل لقائه، أمس السـبت، وزيَر الصحة 
العامة والسـكان، الدكتور طه املتوكل؛ ملناقشـة سـري 
العمـل بالـوزارة ومسـتوى األداء يف القطـاع الصحي، 
والصعوبـات التي تواجـه هذا القطاع نتيجـة العدوان 
والحصـار، وكـذا االطـالع عـىل اسـرتاتيجية القطـاع 
التوجيهـات  تضمنـت  التـي   ،2025-2022 الصحـي 

الرئاسية والتوّجـهات العامة. 

ويف اللقاء، شـّدد الرئيس املشاط عىل أهميّة توّجـه 
وزارة الصحة نحو الصناعة الدوائية املحلية، بما يسهم 
يف تحقيق األمن الدوائي وتوفري األدوية بجودة وأسعار 
مناِفسة، مؤّكـداً عىل رضورة االهتمام بالتعليم الطبي 
لة  وإعطائـه األولويَة لرفد القطاع الصحي بكوادَر مؤهَّ
لتعزيز مسـتوى الخدمات الصحية بما يسـهم يف الحد 
ة يف ظل اسـتمرار العدوان  من السـفر إىل الخارج َخاصَّ
والحصـار، مشـيداً بجهـود وزارة الصحـة والعاملني 

فيها. 
وطالـب رئيـُس املجلـس السـيايس، وزارَة الصحة 
بالتقييـم امُلسـتمّر ألداء املراكز واملستشـفيات العامة 
ة، وتحسـني مستوى الخدمات الطبية املقدمة  والَخاصَّ

للمرىض بما يسهم يف التخفيف من معاناتهم. 

أخبار

بسث حعرغظ سطى ارتضابه طةجرًة بتص سحرات المساصطغظ طظ بغظعط 41 طساصًق و7 غمظغغظ دون طتاضمات 

الرئغج املحاط غثسع إىل ضئط أجسار افدوغئ وخثطات املساحفغات 

جرغمئ جثغثة لطظزام السسعدي بإسثام طعاذظ غمظغ وطساصَطني طظ الصطغش
 : طاابسات

دفع الصمُت األممي والدويل تجاَه السعوديّة 
الفظيعـة  الجرائـم  مـن  املزيـَد  ارتكابهـا  إىل 
والوحشـية بحـق الشـعب اليمنـي يف الداخـل 

والخارج. 
ويف جديـد تلـك الجرائم، أقدمت السـلطات 
السعوديّة عىل إعدام املعتقل اليمني محمد عبد 
الباسـط املعلمي ومعتقلني سعودينّي اثنني من 

أبناء منطقة القطيف. 
وأّكــدت مصـادُر إعالمية سـعوديّة، أمس 
السـبت، قياَم النظام السعودّي بإعدام املواطن 
اليمنـي محمد املعلمـي، ومعتقل الـرأي حمد 
خرض العوامـي ومعتقل الرأي حسـني عيل آل 
أبـو عبدالله مـن أهايل القطيف، قبـل أن يقوَم 

بإخفاء جثامينهم يف أماكَن مجهولة. 
وتأتـي هـذه الجريمـُة بعـد قيـام النظـام 
السـعودّي يف 12 من شـهر مارس الفائت عىل 

ارتـكاب مجـزرة بحـّق عـرشات املعتقلني من 
بينهم 41 معتقالً من شباب الحراك السلمّي يف 
األحساء والقطيف و7 يمنيني دون محاكمات، 
وذلك تحت ذريعـة تورطهم يف قضايا إرهابية، 
فيمـا ارتكـب الجيش السـعودّي، أمـس األول 
مـن  عـدد  بقتـل  مروعـة  جريمـة  الجمعـة، 
املهاجريـن اليمنيـني بالتعذيـب الوحيش وهو 
األمـر الـذي يؤّكــد أن النظام السـعودّي بات 

مدمناً عىل ارتكاب الجرائم. 

صئائض طسطتئ طظ أبني تاعاشُث إىل 
سثن املتاّطئ وتسطظ اجاظفاَرعا بعجه 

«اقظاصالغ»
 : طاابسات

أعلنت قبائُل أبني استنفاَرها، أمس السبت، داخَل مدينة عدن املحتّلة، وذلك عىل خلفية 
اختطاف ما يسـمى املجلس االنتقـايل املوايل لالحتالل اإلماراتي أحـد وجهاء املحافظة، يف 

خطوة تعكس انزالق أدوات وميليشيا تحالف العدوان نحو الرصاعات املناطقية. 
وقالت وسائل إعالم موالية للعدوان: إن املئات من مسلحي قبائل أبني توافدوا إىل مدينة 
عـدن املحتّلـة رداً عىل اقتحام منـزل منتحل صفة وكيل املحافظة املرتِزق رشـاد شـائع 

واقتياده إىل جهة مجهولة من قبل ميليشيا االنتقايل. 
ونّدد أبناء ووجهاء ومشـايخ أبني املحتّلة بعملية اختطاف املرتِزق شائع منتحل صفة 
وكيـل محافظـة عدن، الذي ال يـزال مصريه غامضاً يف ظل احتجازه من قبل مسـلحني يف 

ردفان ينتمون ملا يسمى االنتقايل، مطالبني برسعة إطالق رساحه. 
وكانت ميليشـيا االنتقايل يف عدن قد اقتحمت منزل املرتِزق شائع، أمس األول، وسلمته 
ملسلحني من أبناء ردفان لحج، عىل خلفية مقتل أحد أبنائهم يف املدينة بالتزامن مع إصدار 
بيان لألمن يتهم املرتِزق شائع بالوقوف وراء الجريمة، بحّجـة أن موكبه مر خالل عملية 
إطالق النار، فيما أملحت أرسة املرتِزق شائع إىل أن دوافع مناطقية وراء عملية االختطاف. 
ويف ذات السـياق، قالـت مصادر إعالمية، أمس السـبت: إن ما يسـمى إدارة أمن عدن 
رضخت لخاطفي املرتِزق رشـاد شـايع الذي تم نقله إىل منطقة ردفان يف محافظة لحج 

املحتّلة. 
 وبحسـب املصادر، فقد تسـلمت ما تسـمى «إدارة أمن عدن» الجندي «صربي محمد 
اليزيـدي» الـذي يعمل مرافقـاً لدى املرتِزق شـايع؛ وذلك تنفيذاً ملطالـب الخاطفني الذين 
رفضوا اإلفراج عن املرتِزق شـايع حتى يتم تسليم الشاب صربي املتهم بواقعة قتل سالم 

الردفاني. 

طسآول طرتجق غاعط صغادغًا «إخقتغًا» 
طاطرشًا بالعصعف وراء إتراق جغارته يف 

ظض اجامرار خراسات املرتجصئ
 : طاابسات

اتهم منتحُل صفة مدير عام الثقافة يف مناطق تعز املحتّلة، عبد الخالق سيف، قيادياً يف 
حزب «اإلصالح» وعدداً من املتطرفني التابعني له بالوقوف وراء إحراق سيارته. 

َوأََضـاَف سيف يف منشور عىل صفحته بالفيس بوك: «للتذكري فقط وأنا أشاهد احرتاق 
سـيارتي بعد صالة الفجر بفعـل التحريض املخيف من الربملانـي اإلخواني عبدالله أحمد 
العدينـي، كيف يل أن أقول إنه طرح رأيه ووجهة نظره من عىل املنرب فقط؛ ألَنَّ الرأي صار 

فتوى!! «. 
وأوضح يف منشـوره أن من قام بإحراق سـيارته أمام منزله يف مناطق تعز املحتّلة هو 
أحد الشـباب املقربني مـن القيادي «اإلصالحي» املرتـِزق عبدالله العدينـي، وأن الجريمة 

ناتجة عن التحريض ضده. 
يُشـاُر إىل أن الرصاعات البينية بني أدوات العدوان واالحتالل عىل أََشـدِّها يف ظل رصاع 

النفوذ بني أدوات االحتالل. 

ا  اقتاقل اإلطاراتغ غجغُض عغمظئ «اإلخقح» سطى حئعة ظعائغًّ
وافخري غرد بافةري أظابغإ الظفط

أدوات اقتاقل اإلطاراتغ تعّثد بطرد «رئاجغ اقرتجاق» طظ 
املتاشزات الةظعبغئ املتاّطئ

 : طاابسات
فقد حـزُب «اإلصـالح» يف شـبوَة آخَر 
أوراقه وهيمنته عىل املقرات واملؤّسسات 
الغنيـة  باملحافظـة  املرتِزقـة  بحكومـة 
بالثروات النفطيـة والغازية، َحيُث أصدر 
ُ من قبل االحتالل اإلماراتي  املرتـِزُق املعنيَّ
كمحافظ لشـبوة، أمس السبت، سلسلَة 
قرارات تعيني اسـتهدفت منتحيل صفات 
مدراء رشكـة النفط ومصلحة الرضائب، 
إضافة إىل مؤّسسـة املياه والهيئة العامة 
لالسـتثمار، التابعـة لحكومـة املرتِزقة، 
وهي من املؤّسسـات اإليراديـة الهامة يف 
شـبوة والواقعـة تحت سـيطرة جماعة 

«اإلصالح». 
وأّكــدت مصـادر مطلعـة أن قرارات 
«املحافـظ» املرتـِزق عـوض بـن الوزير 
عملـت عـىل إقصـاء املـدراء السـابقني 
«اإلصـالح»،  حـزب  عـىل  املحسـوبني 

واسـتهدفت تغيـري كافة مـدراء العموم يف 
عىل  املحافظة التـي ظلت وظائفهـا حكراً 

جماعة «اإلخوان» منذ العام 2019. 

وعىل وقع هذه القرارات، نفذ مسلحون 
موالـون لحزب «اإلصالح» يف شـبوة، أمس 
السبت، سلسلة انفجارات هزت املحافظة 
املحتّلة اسـتهدفت أنبوباً نفطياً هو الثاني 

من نوعه خالل أسبوعني. 
وأَشـاَرت مصـادر محلية، أمـس إىل أن 
جماعـة  إىل  انتماؤهـم  يعتقـد  مسـلحني 
«اإلخوان» فّجروا بعبوة ناسفة أنبوب نقل 
النفـط يف منطقـة شـاقة بمديرية ميفعة 
رشقي شبوة، َحيُث تصاعدت ألسنة اللهب 

من موقع التفجري. 
وبيّنـت املصـادر أن التفجريَ جـاء بعد 
سـاعات من إطاحة منتحل صفة محافظ 
شـبوة املـوايل لالحتـالل اإلماراتـي بمدير 
مديريـة ميفعـة ومـدراء مكاتـب النفط 
والرضائب واالسـتثمار واملياه يف املحافظة 
املحسـوبني عىل حزب «اإلصالح» واملعيَّنني 
مـن املرتِزق ابـن عديـو، األمر الـذي يُنِذُر 
بالفـوىض  النفطيـة  املحافظـة  بإغـراق 

مستقبالً. 

 : طاابسات
أدوات  بـني  الخالفـات  رقعـُة  اتسـعت 
االحتالل اإلماراتي السعودّي يف املحافظات 
الجنوبيـة املحتّلة، األمر الـذي يهّدُد بوجود 
ما يسـمى «املجلس الرئايس» املشـكَّل من 

قبل الرياض يف تلك املحافظات. 
وأعلن ما يسمى املجلس االنتقايل التابع 
لالحتـالل اإلماراتـي، أمـس السـبت، عربَ 
ناطقه يف عدن، أن ما يسـمى «الرئايس» لم 
يلتزْم عىل ما تم االتّفاق عليه يف ما يسـمى 
مؤتمر الرياض بنسـخته الثانيـة، الفتاً إىل 
أن املرتـِزق العليمي يخطط السـتئصال ما 
يسمى القوات الجنوبية، يف إشارٍة واضحة 
عفـاش  طـارق  الخائـن  قـوات  لتمكـني 
كبديلة عن ميليشـيا االنتقايل، وتسـليمها 
معظم املواقع االسـرتاتيجية يف املحافظات 

واملناطق الجنوبية املحتّلة. 
وأَشـاَر «االنتقـايل» إىل أنه لن يسـمح 

بتمريـر مخّطـط «الرئـايس» وسـيعمل 
عىل طـرد ُكــّل مـن يحـاول إقصائه يف 
مدينة عدن، وكافة املحافظات الجنوبية 

املحتّلة. 
مـع  تزامنـاً  التهديـداُت،  هـذه  وتأتـي 

ترتيبات ما يسـمى املجلـس الرئايس بنقل 
مقر إقامته من محافظة عدن إىل محافظة 
حرضمـوت، يف ظل تصاُعِد الخالف والتوتر 
وفشـله يف عقـد اجتماعاتـه بمدينة عدن 
املحتّلة، ويف ظل تصاعد رصاعات املرتِزقة. 
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السجي: إظعاء السثوان والتخار واقتاقل تص إظساظغ جظظاجسه بالسطط أو بالترب

 : خاص
َسِخَر مسؤولون يف صنعاء من الذرائع التي 
يختلُقها تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي 
ومرتِزقته؛ لتربير إغـالق مطار صنعاء الدويل 
ومنع تسـيري الرحـالت الجوية املتفـق عليها 

ضمن الُهدنة. 
وقـال عضـو الوفـد الوطنـي، عبـد امللـك 
العجـري: إن مزاعـم مرتِزقـة العـدوان بـأن 
«الجـوازات الصـادرة عـن صنعـاء تؤثر عىل 
املركز القانوني لحكومتهم أمر مضحك»؛ ألَنَّه 
«ال يوجـد مواطن يمني واحـد كان له دور يف 

اختيار املرتِزق العليمي رئيًسا للمرتِزقة». 
وكان تحالف العدوان دفع بحكومة املرتِزقة 
للتغطية عىل رفضه للسماح بتسيري الرحالت 
الجويـة التجاريـة مـن وإىل مطـار صنعـاء 
الدويل بحسـب اتّفاق الُهدنة، من خالل افتعال 

اشرتاطات تعسفية حول جوازات السفر. 
وأَشـاَر العجري إىل أنـه كان األوىل باملرتِزقة 
الخشية عىل «سيادتهم» املزعومة عند تشكيل 
ما يسـمى «املجلس الرئايس» الـذي تم بقرار 

سعودّي لم يكن للمرتِزقة أي دور فيه. 
وأضـاف: «لـم يحصـل يف التأريـخ أن دولًة 
ُ رئيًسا لدولة مسـتقلة أُخرى»، يف إشارة  تعنيِّ
إىل تعيني املرتِزق العليمي بدالً عن الفاّر هادي 

من قبل السعوديّة. 
منـع  لتربيـر  املرتِزقـة  محاولـة  وجـاءت 
الرحالت الجوية يف إطار تعنت تحالف العدوان 
ورفضـه املتعمـد لتنفيـذ التزاماتـه يف الُهدنة 

وإفراغهـا مـن مضمونهـا، فمن املعلـوم أن 
حكومة املرتِزقـة ال قرار لها حتى فيما يتعلق 
باملطـارات الواقعة يف املناطـق املحتّلة، فضال 
عن مطـار صنعاء، كما أنها لـم تكن طرًفا يف 

اتّفاق الُهدنة. 
ويف السياق ذاته، سخر نائب وزير الخارجية 
بحكومـة اإلنقاذ الوطني، حسـني العزي، من 
مربّرات إعاقة الرحـالت الجوية املتفق عليها، 

ُمشـرياً إىل أن ذريعة «السـيادة» التي يتحدث 
عنهـا املرتِزقة تمثـل فضيحة لهـم؛ ألَنَّه «تم 
تعيينُهـم خـارَج اليمن من قبـل دول تقصف 
وتحـارص اليمنيني وتحتل أرضهـم ومياههم 
بـدون رأي الشـعب، ويتحكـم فيهـم ضابط 

إماراتي برتبة مالزم». 
وانقضت ثالثُة أرباع فرتة ُهدنة الشـهرين، 
بدون تسـيري أيـة رحلة جويـة تجارية من أَو 
إىل مطـار صنعـاء الـدويل، األمر الـذي يحكم 
عـىل االتّفاق بالفشـل، ُخُصوصـاً وأن تحالف 
العدوان قد رفض أَيْـضاً تنفيذ بقية التزاماته 
واسـتمر باحتجاز سفن املشـتقات النفطية 
وارتـكاب الخروقات العسـكرية يف امليدان، يف 
ظـل تواطؤ فاضح مـن جانب األمـم املتحدة 

ومبعوثها الخاص إىل اليمن. 
وتؤّكـد صنعاء عىل أن االتّفاق واضح وغري 
قابل للتجزئة أَو التأويل، وأن محاوالت اختالق 
مربّرات ورشوط تعسفية، ال تعني سوى رغبة 
تحالـف العدوان يف إفشـال الُهدنـة واالنقالب 

عليها. 

 : خاص
َجدََّدت صنعاُء تحذيَر تحالُِف العدوان األمريكي 
السـعودّي من مغبَِّة سـوء تقدير املوقف الوطني 
مـن السـالم، والتعويـل عـىل املرتِزقـة لتحقيق 
مكاسـَب وتغيـري موازيـن املعركـة، مؤّكـدة أن 
الفشَل كان وال زال النتيجَة الحتميَة لهذا السلوك. 
وقال عضو املجلس السيايس األعىل، محمد عيل 
الحوثـي، مخاطباً تحالف العدوان: «الحسـاباُت 
الخاطئـُة لم تصل بكم إىل االنتصار ضد الشـعب 
اليمنـي، وأية حماقـة نتيجة لحسـابات جديدة 

سيكون مصريها الفشل». 
ويأتـي هـذا التحذير مع بـروز دالئـل توّجـه 
تحالف العـدوان نحـو التصعيـد، يف الوقت الذي 
يحاول فيـه أن يسـتخدم اتّفاق الُهدنـة كغطاء 
الصفـوف  وترتيـب  الوقـت  لكسـب  ووسـيلة 

بمساعدة وتواطؤ من جانب األمم املتحدة. 
وكانت القيادة الثورية والسياسية والعسكرية 

قـد حذرت تحالـف العدوان يف أكثَر من مناسـبة 
من عواقب تفويت فرص السـالم الفعيل وسلوك 
العـدوان  دوَل  أن  مؤّكــدة  املراوغـة،  طريـق 
«سـتندُم» وسـتواِجُه مفاجآٍت صادمـًة يف حالة 

استمرارها بالتعنت. 
وكانـت صنعـاء قـد حـذرت تحالـف العدوان 
أَيْـضاً من سـوء تقدير حرصها عىل السالم، وهو 
أمر سـبق لتحالف العـدوان أن جّربـه ليصطدَم 
بعجزه عن تغيري موازين املعركة َوأَيْـضاً بتعاظم 

قدرات صنعاء. 
وحّذر الحوثي تحالَف العدوان من املراهنة عىل 
املرتِزقة، يف إشارة إىل محاولة دول العدوان ترتيب 
صفـوف أدواتهـا املحلية مـن خالل تشـكيل ما 
يسمى «املجلس الرئايس» مستغلة فرتة الُهدنة. 

وكان عضو املكتب السـيايس ألنصار الله، عيل 
ام من  القحـوم، قد حـذر دول العـدوان قبـَل أَيـَّ
عواقـب املراوغـة، مؤّكــداً أن «صـربَ صنعاَء لن 

يطـولَ». 

«العهـد»  ملوقـع  حديـث  يف  القحـوم  وقـال 
اإلخباري: إن «هنـاك ترتيباٍت وتَحّركاٍت من قبل 
السـعوديّة واإلمارات وكذلـك من قبل األمريكيني 
يف البحر األحمر بشكل واضح ومعَلن»، ُمشرياً إىل 
أن هذه التَحّركات مرصودٌة وتشريُ بوضوح إىل أن 

األعداء «لديهم نوايا مبيَّتة للتصعيد». 
يف  السـعوديّة  اسـتمرَّت  حـال  «يف  وأضـاف: 
عدوانهـا وخرقها للُهدنة، نحن لـن نظلَّ مكتويف 
األيدي، بل سندافُع عن كرامتنا وسيادتنا، ولدينا 
ا عىل عدوانها..  الكثـري مما نقدُِّمه للسـعوديّة ردٍّ
ولدينـا  االسـرتاتيجي،  للسـالح  تطويـٌر  هنـاك 
ا، وعىل السـعوديّة أن تعتربَ  ترتيباٌت كبـريٌة ِجـدٍّ
من ٧ سـنوات من العدوان عىل اليمـن برٍّا وبحرٍّا 

وجوٍّا». 
أّن  تفهـَم  أن  العـدوان  دول  إن: «عـىل  وقـال 
االسـتمراَر يف العـدوان ويف التآمر عـىل اليمن، لن 
يفيَدهـا ولن يجلَب لها إالَّ الخيبـة.. ولذلك عليها 

أن ترفَع يُدها عن اليمن». 

 : خاص
َجدََّدت صنعاُء التأكيَد عىل استحالة التنازل عن 
الحقوق املرشوعة للشـعب اليمني والتي يحاوُل 
تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي استخداَمها 
كأوراق للمسـاومة والضغط واالبتـزاز، مؤّكـدة 
عىل أن هذه الحقوق ستُنتزُع بالسلم أَو بالحرب. 
وقال نائـُب وزير الخارجيـة بحكومة اإلنقاذ، 
حسـني العـزي: إن «إنهـاء الحصـار والعـدوان 
واالحتالل هي حقوق طبيعية وإنسانية وقانونية 
لكل يمني ويمنية وليسـت منحـًة أَو مكُرَمًة من 

أحد». 
ويأتـي ذلـك يف إطار تمسـك تحالـف العدوان 

تفـاوض  كورقـة  اإلنسـاني  املِلـف  باسـتخدام 
وضغـط، َحيـُث يسـعى ملقايضـة حـق السـفر 
مـن وإىل مطـار صنعاء وحق الوصـول إىل ميناء 
الحديدة، بمكاسـَب عسـكرية وسياسية تكرس 

استمرار العدوان والحصار واالحتالل. 
وكانـت القيادُة الثورية والسياسـية قد أعلنت 
أكثر من مرة أن الطريَق الوحيَد للسالم الحقيقي 
يبـدأُ بوقـف العـدوان ورفـع الحصـار وإنهـاء 
االحتـالل، وهـي املعادلـُة التـي يحـاول تحالف 
العـدوان االلتفـاف عليهـا إلطالـة أمـد الحـرب 

واملعاناة وإلبقاء البلد تحت الوصاية. 
َوأََضــاَف العـزي: «واجبُنـا هو انتـزاُع حقنا 
بالسـلم أَو بالحـرب، اليـوم أَو بعـد ١٠٠سـنة، 

بالرتايض أَو بالغصب سـننتزُعه من عني العايص 
وأذان ُكــلِّ مرتـِزق تـرشب الـرتاب»، يف رسـالة 
واضحـة تفيد بـأن الخيارات العسـكرية جاهزة 

استمر تحالف العدوان بالتعنت. 
ويحـاوُل تحالُـُف العـدوان تصويـَر السـماح 
لبعِض سـفن الوقود بالوصول إىل ميناء الحديدة 
بعـد احتجازها لفـرتات، كمكرمـة و»تنازل»، يف 
حـني أنه َحقٌّ إنسـانيٌّ مـرشوٌع يُفـرتَُض أال يتم 
تسييُسـه أصالً، وهو األمـر الذي يثريُ التسـاؤَل 
أَيْـضـاً حول مواقـف األمم املتحـدة التي تتواطأ 
بشـكٍل فاضـٍح مـع تحالـف العـدوان وتسـعى 
لتكريـس رواياتـه ودعاياتـه التي تحـاوُل تربيَر 

تجويع وحصار الشعب اليمني. 

 «جغادة» تتئ العخاغئ الثارجغئ؟!

التعبغ: أغئ تماصات جثغثة غرتضئعا تتالش السثوان جغضعن طخريعا الفحض

ذرائع إغقق ططار خظساء تةسض المرتِجصئ طتط جثرغئ:

تّثر طظ سعاصإ اقساماد سطى التسابات الثاذؤئ 
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 : خظساء
دّشــن رئيُس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز 
بن حبتور، أمس السـبت، اختبـارات الثانوية العامة 
بقسـَميها العلمـي واألدبـي للعام الـدرايس ٢٠٢١- 
٢٠٢٢م، التـي يتقـدم لهـا ١٩١ ألفـاً و٥١٠ طـالب 

وطالبات موزعني عىل ألٍف و٣٠٠ مرَكز اختباري. 
وخالل التدشـني، قـال رئيس الـوزراء يف ترصيح 
إعالمـي: ”سـعداء بهذه الزيـارة التي تأتـي لالطالع 
عىل سـري العملية االختبارية التي استعدت لها وزارة 

الرتبية والتعليم بشكل جيِّد“. 
ُر عاليًـا جهـد الوزيـر وطاقمه  َوأََضــاَف: ”نقـدِّ
القيادي واإلداري الذين يعملوا بجد واجتهاد بالتعاون 
مع السلطة املحيل يف أمانة العاصمة واملحافظات ويف 
ظـلِّ ظروٍف صعبٍة إلنجاز هذه املهمـة الوطنية التي 

تابعنا الجهد املبذول للوصول إليها أوالً بأول“. 
وعـّرب الدكتـور بـن حبتور، عـن أمنياتـه لجميع 

الطـالب والطالبـات يف تحقيـق نتائج عاليـة يف هذه 
االختبارات رغم ظروف العـدوان والحصار وآثارهما 
عىل الشـعب اليمني، مشـيداً بهذا الخصوص بالروح 
العاليـة لألهـايل والطـالب والطالبـات واملسـؤولني 
لالنخـراط بالعملية التعليميـة والوصول بها إىل هذه 
املحطة التي يتم تدشني اليوم فيها وللعام الثامن عىل 
التوايل اختبارات الشهادة العامة األََساسية والثانوية. 
وقـال: “إن هـذا اإلنجـاز الكبـري يعـود إىل ثبـات 
موقـف اليمنيـني واسـتجابتهم لدعوة قائـد الثورة 
السـيد عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي، الـذي واكـب 
العملية التعليمية أوالً بـأول ولم يكتِف بإرشافه عىل 
جبهات القتـال، بل وكان جزءاً من اهتمامه بالرتبية 

والتعليم“. 
ولفـت إىل أن هـذا اإلرشاف واملتابعـة ينطلـق من 
األهميّـة القصـوى للتعليـم يف اسـتنهاض طاقـات 
املجتمـع اليمنـي يف مقاومـة العدوان واسـتنهاض 

املجتمع؛ ِمن أجِل التطوير والتغيري. 

مـن جانبه، أّكـد وكيـل قطاع املناهـج والتوجيه 
بوزارة الرتبية، النونو، أهميَّة تضافر جهود الجميع؛ 
لضمان إنجاح اختبـارات الثانوية العامة؛ باعتبَارها 

مسؤوليًة وطنية. 
وأَشاَر إىل سعي الوزارة امُلستمّر لتجويِد مخرجات 
العمليـة التعليمية من خالل تحديـث وتطوير آليات 
العملية االختباريـة؛ كونها من أهـم املعايري الدولية 
لقياس مستوى التحصيل العلمي للطالب والطالبات. 
ولفـت الوكيل النونـو إىل الجهـود املبذولة ألتمتة 
االختبارات ودور ذلك يف تفادي األخطاء الفنية والحد 
من ظاهرة الغش وتوفري الدقة والرسعة يف التصحيح 
وتقدير ورصـد الدرجـات واختصار الجهـد والوقت 
والتكلفة.  وأشاد بجهود اللجان العاملة يف االختبارات 
وكل من يسـهم يف إنجاح العمليـة االختبارية يف ظل 
اسـتمرار الظـروف االسـتثنائية الصعبـة التـي تمر 
بهـا البالد جراء العدوان والحصـار للعام الثامن عىل 

التوايل، متمنياً ألبنائه الطالب التوفيق والنجاح. 

 : ظعح جقس
أعلنـت اإلدارُة العامـُة للمـرور بأمانـة العاصمة، اسـتئناَف حملة ضبط 
مة ابتداًء من يوم أمس السبت، ١٣ شوال  ـمة وغري املرقَّ السـيارات غري املرسَّ

١٤٤٣هـ املوافق ١٤ مايو ٢٠٢٢م. 
ودعـت رشطة املرور جميـَع اإلخوة مالكي السـيارات املخالفـة التوّجـه 

طوعياً إىل مراكز الرتسيم والرتقيم حتى ال تتعرض سياراتهم للحجز. 
وخالل تدشـني الحملة، أشار مديُر مرور األمانة، العقيد أحمد القحوم، أن 
مة  الحملة ستسهم يف معالجة اإلشـكاليات التي تسببها السيارات غري املرسَّ
مـة وكذا السـيارات املبلَّغ عنها؛ نظراً ملا تشـكِّلُه مـن تهديد أمني  وغـري املرقَّ

وإقالق السكينة العامة. 
وشـّدد القحـوم عـىل االلتـزام بقبـول املبايعات الصـادرة عـن املعارض 

حـت أوضاعها القانونية، وعدم قبول املبايعات الصادرة  صة والتي صحَّ املرخَّ
عن املعارض املخالفة وفق القائمة التي تم تعميمها بأسمائهم. 

وكانت اإلدارة العامة للمرور قد أعلنت قبل يومني، عن تنفيذ رشطة املرور 
حملـة مرورية ميدانية مشـرتكة، بني وحـدة الضبط املروري ومـرور أمانة 
العاصمة، يف عدد من الشـوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة صنعاء، لضبط 

املخالفني لنُظم وقواعد وآداب السري. 
وقالـت: إن الحملة تسـتهدف املخالفني من سـائقي املركبات العاكسـني 
لخطوط السري، َحيُث ضبطت الحملة خالل يومني، قرابة ١٠٠ سيارة مخالفة 

يف عدد من الشوارع والتقاطعات بأمانة العاصمة صنعاء. 
وأوضحت إدارة رشطة املـرور، يف بيان، أن عكس الخطوط تعتربها بعض 
القوانـني إحدى طرق الـرشوع يف القتل؛ ملا يقوم مرتكبهـا متعمداً بتعريض 
حياتـه وأرواح اآلخرين إىل خطر مؤّكـد، ويتسـبب بخسـائر كبرية يف األرواح 

واملمتلكات. 

وأَشـاَرت إىل أنه سـيتم اتِّخاذ اإلجـراءات القانونية بحـق املخالفني، الذين 
تم ضبطهم، َحيُث أن السـيارات املخالفـة معّرضة لالحتجاز يف املرور لفرتات 

مختلفة. 
ولفتت إدارة املرور إىل اسـتمرار الحملة لتشمل مختلف الشوارع يف األمانة 
للحد من حوادث السـري، مبينة أنه سيتم اتِّخاذ إجراءات بحق املخالفني، ولن 
يفرج عنهم إال بعد بتسديد جميع املخالفات املرورية املسجلة عليهم، وتجديد 

كروت امللكية، ومطابقة أرقام اللوحات مع كروت السيارات. 
وأَفادت بأنه تم اكتشـاف وضبط عدد من املخالفـني، الذين تبني أن أرقام 
اللوحات املوضوعة عىل سياراتهم ليست أرقام اللوحات املرصوفة لهم، وأنها 

ل يف كرت امللكية.  لوحاٌت تابعٌة لسيارات أُخرى، وفَق الرقم املسجَّ
ودعـت رشطة املـرور مالكي وسـائقي املركبـات إىل االلتـزام بالضوابط 
املروريـة بمـا ال يعرضهم للمسـاءلة القانونيـة، مؤّكـدة أنها لـن تتهاوَن يف 

اتِّخاذ اإلجراءات الصارمة بحق املخالفني. 
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شـهدت عدٌد من محافظـات الجمهورية 
حراكاً واسـعاً يف الـدورات الصيفية، إضافًة 
د املسؤولني واملحافظني لسري التعليم  إىل تفقُّ

فيها. 
واطَّلـع محافظ حّجــة ووكيـل الوزارة 
ومعهمـا مـدراُء مكاتب الرتبيـة باملحافظة 
عيل القطيـب واإلرشـاد عبدالرحمن رشويد 
والشـباب والرياضة مراد شيل عىل مستوى 
تنفيذ الربامج واألنشـطة الصيفيـة وإقبال 
الطـالب، مسـتمعني إىل رشٍح حـول تفاعل 
الطـالب وإقبالهـم عـىل املركـز واألنشـطة 

والربامج يتم تنفيذها. 
وأّكـد املحافظ الصويف والوكيل غالب عىل 
أهميّة اسـتغالل اإلجازة الصيفية لاللتحاق 
باملراكـز الصيفية وتزويد النشء والشـباب 
العلـوم  مختلـف  يف  واملهـارات  باملعـارف 

وتحصينهم من الثقافات املغلوطة. 
وتحـت شـعار «علـم وجهاد»، دّشــنت 
أمـس  مـأرب،  محافظـة  مجـزر  بمديريـة 
السـبت، أنشـطة املراكـز الصيفيـة للعـام 
١٤٤٣هـ يف إطار التزويـد املعريف والتنويري 

للطالب امللتحقني بالدورات الصيفية. 
ويف التدشـني، أّكــد مديـر عـام مديرية 
مجزر، محسن سـالم غفينة، أهميّة املراكز 
والثقافيـة  العلميـة  وأنشـطتها  الصيفيـة 
والرياضيـة وبمـا يعـود بالنفـع والفائـدة 
عـىل الطالب يف تعليم وحفـظ القرآن الكريم 

يف  مداركهـم  وتوسـيع  قدراتهـم  وتنميـة 
مختلف العلوم واملهارات. 

من جانبه، حث املسؤول التنفيذي ألنصار 
اللـه باملديرية، عيل عبداللـه الرشيف، أولياء 
أمـور الطالب عىل الدفـع بأبنائهم للمدارس 
الصيفيـة واسـتغالل أوقات الفراغ، ُمشـرياً 
إىل أهميّـة الـدورات يف تحصني الشـباب من 

الثقافات املغلوطة والحرب الناعمة. 
حرض التدشـني مدير أمن املديرية العقيد 
الشـؤون  لجنـة  ورئيـس  سـليمان  هـادي 
االجتماعيـة باملجلـس املحـيل صالح محمد 

الرشيف وعدد من املشايخ والوجهاء. 
وعـىل صعيـد متصـل، دّشــن محافـظ 
إب، عبدالواحـد صالح ووكيـل وزارة الرتبية 
والتعليـم، عبداللـه النعمـي، أمس السـبت، 
الـدورات الصيفية يف مجمع الغيثي بمديرية 

الظهار تحت شعار» علم وجهاد». 
 كمـا تفقدا ومعهما مديـر مكتب الرتبية 
باملحافظـة محمـد درهـم الغـزايل أنشـطة 
املراكـز الصيفية يف مدرسـتي اللواء األخرض 

والرئيس الشهيد الصماد بمركز املحافظة. 
واسـتمعوا مـن القائمـني عىل الـدورات 
الصيفية إىل رشح عن حجم اإلقبال ومستوى 

االنضباط والتفاعل من الطالب والطالبات. 
اإلقبـال  بمسـتوى  إب  محافـظ  وأشـاد 
والجهـود التي يبذلها القائمون عىل الدورات 
الصيفيـة واملعلمني والحرص عىل اسـتفادة 

الطالب منها خالل العطلة الصيفية. 
يف املقابل، دّشـن محافظ الحديدة محمد 

عياش قحيـم وعضو مجلس الشـورى عبد 
الرحمـن مكرم الـدورات واملراكـز الصيفية 
باملحافظـة.  واّطلع قحيـم ومكرم ومعهما 
وكيـل وزارة الرتبيـة والتعليم صادق الرشـا 
ومدير مكتـب الرتبية باملحافظـة عمر بحر 
عـىل األنشـطة والربامـج ومسـتوى اإلقبال 
يف مرَكزي الشـهيد الصمـاد بمديرية الحوك 

والشهيد القائد بمديرية الحايل. 
 

ٌع بمثغرغئ البعرة  لصاٌء طعجَّ
ٌع  وُعقد، أمس السبت، بصنعاء، لقاٌء موسَّ
برئاسـة وزيـر اإلدارة املحلية، عـيل بن عيل 
القييس، وَضمَّ املشايَخ والعقاَل واألكاديميني 
والرتبويني يف مديرية الثورة بأمانة العاصمة 

دعماً وإسناداً للمدارس الصيفية. 
وخـالل اللقاء الذي حـرضه وزيُر الدولة 
عبـد العزيـز البكري وأمـني العاصمة حمود 

عباد، وعضو مجلس النواب محمد الطوقي 
ونائـب وزيـر التعليم العـايل الدكتـور عيل 
رشف الديـن، أشـاد وزيـُر اإلدارة املحليـة 
بالتوجيهـات الحكيمة لقائد الثورة السـيد 
عبـد امللك بـدر الدين الحوثي بفتـح املراكز 
منهـا  لينهـَل  بهـا،  واالهتمـام  الصيفيـة 
الطـالُب العلـَم واملعرفـَة، وتحصينهـم من 
األفكار الهدامـة واملغلوطة.  وَحـثَّ الوزير 
القييس أعضـاَء مجليس النواب والشـورى 
املحليـة  والسـلطة  التنفيذيـة  واملكاتـب 
بمديريـة الثورة، وعقال الحارات عىل الدفع 
بأبنائهـم لاللتحـاق بهذه املراكـز، ليكونوا 
ُقـدوة لغريهـم، داعياً كافة فئـات املجتمع 
إىل التَحـّرك الفاعـل لدعـم وإسـناد املراكز 
الصيفيـة والحرص عـىل إنجـاح برامجها 
وأنشـطتها، بما يعود بالنفـع والفائدة عىل 
أكرب عـدد من الطـالب والطالبات.  وأَشـاَر 

وزير اإلدارة املحلية إىل أن الطالب والطالبات 
هم جيُل املسـتقبل، ما يستوجب تنشئتهم 
التنشـئَة اإليمانية بما يكَفـُل تحصنهم من 
األفـكار الدخيلة عىل املجتمـع.. الفتاً إىل أن 
قائَد الثورة أنشـأ جيالً متسـلحاً بالُهــِويَّة 
تحقيـق  باقتـدار  اسـتطاع  اإليمانيـة 
االنتصارات الباهرة يف مختلف جبهات العزة 

والكرامة. 
مـن جانبه، أشـار أمـني العاصمة حمود 
ُعبَـاد، إىل أن اللقاء يأتي يف إطار الحرص عىل 
تحقيـق املقاصد واألهـداف التي دعـا إليها 
قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي 

إلنجاح املدارس والدورات الصيفية. 
وتطـرق إىل األهميّة التـي تمثلها املدارس 
الصيفيـة ليحمـل الطـالب روحيـة إيمانية 
ومعرفية تسـاهم يف تحصينهـم وحمايتهم 
من مخاطر األفكار الهدامة والحرب الناعمة 
العـدوان  ظـل  يف  التحديـات  مـن  وغريهـا 
والحصـار.  وثّمن عباد اهتمـاَم وزير اإلدارة 
املحليـة وكافة الوزراء والقيـادات التنفيذية 
وكل مكونـات الدولة واملجتمع عىل االهتمام 
بمتابعة وإنجاح املدارس والدورات الصيفية 
وتشـجيع املواطنـني عـىل الدفـع بأبنائهـم 

لاللتحاق بها. 
وشـّدد عـىل رضورة االهتمـام والتفاعل 
الكبـري من ُكــّل قيـادات ووجهـاء مديرية 
الثورة ليكون الجميع عند مسـتوى الطموح 
وتحقيـق  الصيفيـة  األنشـطة  تفعيـل  يف 

األهداف املرجوَّة منها. 
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 : خاص
واصل تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي وأدواتـه الخروقـات الفاضحـة يف 
عدد من املحافظات، بينها الحديدة املشـمولة 
باتّفاقي الُهدنة اإلنسانية والسويد، وهو األمر 
الـذي يؤّكـد عدم جدية قوى العدوان يف إحالل 

السالم. 
لصحيفـة  عسـكرية  مصـادر  وأوضحـت 
 ١٠٣ ارتكبـت  العـدوان  قـوى  أن  املسـرية 
خروقات للُهدنة اإلنسانية والعسكرية، خالل 

الـ ٢٤ ساعة املاضية. 
وأوضحـت املصـادُر أن خروقـاِت العدوان 
للطـريان  تحليـق  عمليـة   ٣٢ يف  تمثلـت 

االسـتطالعي املسـلح والتجسـيس يف أجـواء 
محافظات: حّجـة، الجوف، صعدة والضالع، 
مؤّكــدًة أن مرتِزقـة العـدوان نفـذوا عملية 
رغـوان  يف  ليعـرف  منطقـة  باتّجـاه  تسـلل 

بمحافظة مأرب. 
ولفتت املصادر إىل أنه تم تسجيل ١١ خرقاً 
بقصـف مدفعـي، َحيـُث اسـتهدف مرتِزقـة 
الجيـش  مواقـع  مدفعـي  بقصـف  العـدوان 
واللجان الشعبيّة يف روضة جهنم والدوشوش 

والبلق بمأرب واملزرق ومثلث عاهم حّجـة. 
فيمـا اسـتهدف مرتِزقة العـدوان بقصف 
مدفعـي مواقـع الجيش واللجـان يف املالحيظ 

واملدافن بمحافظة صعدة. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل تسـجيل ٥٩ خرقـاً 

بإطـالق نار عـىل منـازل املواطنـني ومواقع 
الجيش واللجان الشـعبيّة يف محافظات مأرب 

وحّجـة وصعدة والضالع. 
غرفـة  يف  مصـدر  أوضـح  الحديـدة،  وإىل 
عمليـات ضبـاط االرتبـاط والتنسـيق لرصد 
خروقـات العـدوان أن قوى العـدوان ارتكبت 
خـالل الــ ٢٤ سـاعة املاضيـة ٦٢ خرقـاً يف 

مناطق متفرقة من الحديدة. 
وبنّي املصدر أن الخروقات شملت استحداث 
تحصينات قتاليه يف حيس والجبلية، وغارتني 
لطريان تجسـيس عىل حيس، يف إرصار متكّرر 
عـىل ارتـكاب الخروقـات الفاضحـة التّفـاق 
السـويد واتّفـاق الُهدنـة اإلنسـانية املوقعـة 

برعاية أممية الشهر املايض. 

 : خظساء
السـبت،  أمـس  النـواب،  مجلـُس  أدان 
قـواُت  ارتكبتهـا  التـي  البشـعَة  الجريمـَة 
حـرس الحـدود السـعودّي بحـق مواطنني 
يمنيـني يف منطقـة الرقـو بمديريـة منبـه 
محافظة صعـدة، مسـتنكرين إقداَم جيش 
العدّو السـعودّي بتعذيـب مواطنني يمنيني 
يف منطقة الرقو وصعقهـم بالكهرباء حتى 

املوت. 
واسـتغرب نـواب الشـعب يف جلسـتهم، 
أمس، برئاسـة الشـيخ يحيى الراعي، إنكار 
ناطق تحالف العدوان، الجريمة البشعة التي 
اقرتفها حرس الحدود السعودّي ضد يمنيني 
ومهاجريـن أفارقـة غـري رشعيـني ورمـي 
جثثهـم يف منطقـة الرقـو الحدودية ُوجدت 

عليها آثاُر تعذيب أَدَّت إىل وفاة سبعة. 
واسـتهجن نواُب الشـعب ادِّعاَء وتضليل 
التحالـف مـن أن الضحايـا ُقتلـوا برصاص 
القـوات اليمنيـة، مطالبني بإجـراء تحقيق 
تكشـف  التـي  الجريمـة  هـذه  يف  شـفاف 
مـدى قبـح النظام السـعودّي وتجـرده من 

اإلنسانية. 
ودعـا نـواُب الشـعب، املنظمـاِت املعنية 
بدورهـا  االضطـالع  إىل  اإلنسـان  بحقـوق 
املسـؤول يف متابعـة وتوثيق هـذه الجريمة 
واألخالقـي  اإلنسـاني  بواجبهـا  والقيـام 
والقانوني يف مالحقـة مرتكبيها يف محكمة 

الجنايات الدولية. 
كمـا اسـتهجنوا صمـت األمـم املتحـدة 
التي تـرشف عىل الُهدنـة، إزاء الجرائم التي 
يرتكبها تحالف العدوان السعودّي اإلماراتي 
وخروقاته امُلسـتمّرة للُهدنة، دون إدانتها أَو 
اتِّخـاذ أية إجراءات، ما شـّجع دول العدوان 
عـىل ارتـكاب املزيـد مـن الجرائـم وآخرها 
جريمـة تعذيـب مواطنني يف منطقـة الرقو 

حتى املوت. 
وحّمـل نـواُب الشـعِب تحالُـَف العدوان 
والنظام السـعودّي املسـؤولية الكاملة إزاء 
هـذه الجريمـة وغريها مـن الجرائـم التي 
ارتكبهـا العـدوان يف خـرق سـافر للُهدنـة 
املعلنة، فيمـا حملوا األمم املتحدة ومبعوثها 
إىل اليمن املسـؤولية لصمتهم وعـدم اتِّخاذ 
اإلجراءات الالزمة لصد األعمال واملمارسات 
التـي تُعترب انتهاكاً صارخـاً لكافة القوانني 

واملعاهدات واالتّفاقيات اإلنسانية. 
وعـّرب نـواب الشـعب عـن اسـتهجانهم 
لتضليـل دول العـدوان عن إطـالق عدد من 
األرسى والـذي هـم يف األصـل مـن العمـال 
اليمنيـني الذين يتـم الزج بهم يف السـجون 
السعوديّة، منّددين باسـتمرار جرائم قوات 
الشـعب  أبنـاء  بحـق  الصهيونـي  الكيـان 

الفلسـطيني يف القدس وجنـني وغزة والتي 
كان آخرهـا اغتيال الصحفية الفلسـطينية 
شـريين أبو عاقلة؛ بَهدِف إسكات األصوات 
التـي تكشـف جرائم قـوات االحتـالل بحق 
إبـادة  حـرب  مـن  الفلسـطيني  الشـعب 
والقـدس  لألقـىص  ممنهـج  واسـتهداف 

الرشيف. 

واسـتنكر نواب الشـعب، تـواري أنظمة 
ألسـنتها  وبلـع  خيانتهـا  خلـف  التطبيـع 
ليختفـي نعيـق إعالمها املتصهـني واملوجه 
فقط ضد العرب واملسـلمني، فيما لم تَحّرك 
سـاكناً تجاه جريمـة االعتداء عـىل جثمان 
الصحفية شـريين أبو عاقلة، وما تعرض له 

املشيعني من اعتداء بالرضب واالعتقال. 
وأعضـاء  رؤسـاء  كافـة  مـن  وطالبـوا 
والدوليـة  واإلسـالمية  العربيـة  الربملانـات 
والقائمني عـىل اإلعالم العربـي، إدانة كافة 
الجرائم واالعتـداءات واالنتهـاكات اليومية 
التي ترتكبها قوات االحتالل اإلرسائييل بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني. 
وتسـاءل نواب الشعب: أين الدم والنخوة 
العربيـة مـن ُكــّل مـا يحـدث؟، مطالبني 
مـا تبقـى مـن ضمـري وإنسـانية، للتَحّرك 
الجـاد عىل كافة األصعدة ملسـاندة الشـعب 
الفلسـطيني يف الدفـاع عـن أرضـه حتـى 
اسـتعادة دولته وإقامتها عـىل كامل الرتاب 

الفلسطيني وعاصمتها القدس الرشيف. 
ويف الجلسـة، تقدم عضو مجلس النواب 
عىل الزنـم، بمرشوع قانون يجـّرم ويحظر 

التطبيع مع كيان االحتالل اإلرسائييل. 

أخبار

شغما الثروصات تاعاخض شغ التثغثة المحمعلئ باّتفاصغظ:

تّمطعا افطط الماتثة ضاطَض المسآولغئ لما غةري شغ الغمظ وشطسطغظ ووضسعا طحروَع صاظعن لاةرغط الاطئغع:

شغ إذار اجامرار الافاسض الحسئغ والرجمغ طع خغارات الرد والردع:

صعى السثوان ترتضإ 103 خروصات لطُعثظئ اإلظساظغئ والسسضرغئ وتعّثد طا تئصى طظعا

ظعاب الحسإ غساظضرون الةرغمئ السسعدّغئ بتص املعاجرغظ الغمظغني وغطالئعن 
برملاظات السالط بإداظئ جرائط السثوان

التراك الةظعبغ: لعق 
الخمُئ الثولغ املثجي ملا 

تةرأ الظزاُم السسعدّي املةرم 
سطى تضرار جرائمه العتحغئ

 : طاابسات
ُن الحراك الجنوبي املشـارك يف الحوار الوطني  أدان مكـوِّ
املوقـع عىل اتّفاِق السـلم والرشاكة، بشـدٍة، جريمَة الحرب 
النكراء التي ارتكبها حرس الحدود السعودّي بقتل مواطنني 
يمنيـني تحـت التعذيـب يف منطقـة الرقـو بمديريـة منبه 

الحدودية يف محافظة صعدة. 
وأَشـاَر مكـون الحراك يف بيـان له إىل أن نظام آل سـعود 
املجرم ما كان ليتمادى يف سـفك دماء أبناء الشـعب اليمني 

لوال الصمُت املعيب للمجتمع الدويل. 
ودعا البياُن املجتمَع الـدويل واملنظمات الدولية إىل تحمل 
املسـؤولية إزاء جرائـم القتـل والحصـار الـذي يتعرض له 

الشعب اليمني. 
ويف ختام بيانه، دعا مكون الحراك الجنوبي املشـارك 
يف مؤتمـر الحـوار الوطني الشـعب اليمنـي إىل مواصلة 
النفـري ورفد الجبهات للرد عىل جرائـم العدوان، مؤّكـداً 
أن ُكــّل الجرائم التي ارتكبها بحق اليمنيني لن تسـقط 

بالتقادم. 

«الحعرى» غرشث الصعة الخاروخغئ وجقح الةع بصاشطئ طالغئ صثرت بأضبر طظ بقبئ طقغني رغال
 : خظساء

يف إطـار التفاعل الرسـمي والشـعبي مع خيارات 
الرد والـردع، سـّلمت اللجنُة املكلَّفـُة بجمع تربعات 
أعضـاء مجلس الشـورى، أمس، مبلـَغ ثالثة ماليني 
و٥١٠ آالف ريال إىل الهيئة العامة للربيد؛ دعماً للقوة 

 . الصاروخية وسالح الجو املسريَّ
ويف التسـليم بحضـور رئيـس اللجنـة املجتمعية 
لتفعيـل دور أعضاء املجلـس الدكتور محمـد الدرة، 
وأمني عـام املجلس عىل يحيى عبـد املغني وعدد من 
أعضاء املجلس، أوضح نائب رئيس اللجنة املجتمعية 
املهندس لطف الجرموزي، أن هذا الدعم املقدم بشكل 
دوري مـن أعضاء املجلس يأتي يف إطار تعزيز قدرات 

القـوة الصاروخية وسـالح الجو املسـريَّ يف مواجهة 
العدوان. 

بـدوره، أشـار أمني عـام مجلس الشـورى، إىل أن 
املبلـغ املقدم يأتي دعمـاً للقوة الصاروخية وسـالح 
الجو املسـريَّ التـي حّققت نجاحات خالل السـنوات 
املاضية، الفتاً إىل أن الدعم سيسـتمر من قبل أعضاء 

املجلس. 

حرغط وسرعإ غثّحـظان اخائارات الحعادة الباظعغئ الساطئ 
 :تسغظ الضثس

دّشــن وكيـُل أمانة العاصمـة، اللواء عيل 
رشيـم، ومدير عام مديريـة صنعاء القديمة، 
اختبـارات  أمـس،  عرهـب،  مهـدي  العميـد 
الشهادة الثانوية للعام الدرايس ٢٠٢١\٢٠٢٢ 

م باملديرية. 
واطلـع رشيـم وعرهـب ومعهمـا مديـر 
املنطقة األمنية هندي عوفان ومدير تعليمية 
صنعاء القديمة عباس صالح هواش ونائبيه 
عبدامللـك البابـيل َوأمانـي الدولـة عىل سـري 
االختبـارات يف مرَكـزي الخنسـاء والشـهيد 
سـري  حـول  رشح  إىل  واسـتمعوا  اللقيـة 

االختبارات. 

وثّمـن رشيم وعرهـب الجهـوَد املبذولة يف 
اإلعـداد لالختبـارات وتنفيذهـا وفقـاً لنظام 
األتمتـة.. الفتاً إىل مـا يمثلُه هـذا النظام من 
إنجاٍز تربوي ونقلٍة نوعية يف االختبارات رغم 
الظـروف التي يمر بها الوطن جـراء العدوان 
والحصـار.  وأشـادا بجهـوِد مكتـب الرتبية 
والتعليم وكـوادر القطاع الرتبوي باملديرية يف 
اإلعداد وتنفيـذ االختبارات يف موعدها املحّدد، 
مؤّكـَديـِن الحـرَص عـىل إنجـاح اختبـارات 
صعوبـات  أيـة  وتذليـِل  العامـة  الشـهادة 

تواجهها. 
ولفتـا إىل الدوِر املسـؤول لقيادتَي املنطقة 
األمنيـة ومكتـب الصحـة باملديريـة يف الرفع 

بالجاهزية يف الجانب األمني والصحي. 



6
األحد

العدد

14 شوال 1443هـ..
15 مايو 2022م

(1399)
استطالع 

 : طظخعر الئضالغ 

مـىض شـهٌر ونصـف شـهر مـن ُعمر 
«الُهدنـة» التـي أعلنتهـا األمـم املتحدة يف 
األول من إبريل من الشـهر املايض دون أن 
تحّقق الغرض املطلوب منها نتيجة التلكؤ 
من قبل قوى العدوان األمريكي السعودّي 

يف االلتزام بها. 
وتظـل النقطة األبـرز يف االتّفـاق وهي 
فتح مطار صنعاء أمام الرحالت التجارية 
محلـك رس، فحتى اآلن وحتـى كتابة هذا 
التقرير لم تنطلق أية رحلة، نتيجة إرصار 
العدّو عىل املماطلة، ووضع العراقيل أمام 
هـذا املطلـب، ومنهـا رضورة أن تكـون 
باملسـافرين  ـة  الَخاصَّ السـفر  جـوازات 
صادرة مـن مناطـق املرتِزقـة وليس من 

صنعاء. 
وعىل الرغم من ُكـّل هذه التعقيدات، إال 
أن طائـرات األمم املتحدة كانت اسـتثناء، 
فهي تهبـط وتقلع من مطار صنعاء دون 

اعرتاض. 
مسـألة أُخـرى ظلـت عالقة أمـام هذا 
االتّفـاق، وتتمثل يف عدم القدرة عىل تنفيذ 

اتّفـاق ملـف تبـادل األرسى، إضافـة إىل 
استمرار الحصار عىل املشتقات النفطية، 
ومنـع وصولهـا إىل ميناء الحديـدة غربي 

البالد، يف تجـاوز رصيـح لبنـود الُهدنـة. 
وأمام هذا التهرب من قبل دول العدوان 
يظل السؤال قائماً.. ما هي السيناريوهات 
املتوقعـة بعـد انقضـاء ما بقـي من عمر 
الُهدنة؟ وكيف ستكون طبيعة الرد اليمني 
عـىل املغالطـات السـعوديّة واألمميـة يف 
امللف اإلنسـاني؟ وعىل مـاذا تحوي قائمة 
األهـداف العسـكرية واالقتصاديـة للقوة 
؟  الصاروخية اليمنية وسالح الجو املسريَّ

 
خغاراٌت بثغطٌئ ضبرية

يؤّكـد الخرباُء العسكريون أن «الُهدنة» 
يف اليمن تعد أُسلُـوباً من أساليب وقوانني 
املعركـة العسـكرية التي يسـتغلُّها العدّو 
املنهار، وال يمكن ربطها بامللف العسكري، 
وال يحق لقوى العدوان املساومة بها؛ ألَنَّها 

حقوق مرشوعة للشعب اليمني. 
اللـواء  العسـكريان  الخبـريان  ويتفـق 
عبدالله الجفري والعقيد مجيب شمسان، 
ة لصحيفة «املسـرية»  يف ترصيحات َخاصَّ
عـىل أن سـيناريوهات مـا بعـد الُهدنة يف 

اليمن هي تنفيذ املزيـد من الرضبات عىل 
األماكن واألهداف الحساسة يف عمق العدّو 
التـي هي يف مرمـى الصواريخ البالسـتية 
، وأن  اليمنية الصنع وسـالح الجو املسـريَّ
لـدى القيـادة العسـكرية والسياسـية يف 
صنعاء بنـك معلومات وأهداف حساسـة 
وجديـدة والكثـري مـن الخيـارات املتاحة 
ملواصلة معركة التحّرر، ومواجهة العدوان 
والحصـار عىل شـعبنا اليمني، مشـريين 
إىل أن العـدّو ال يعرُف غـريَ لغة القوة التي 

يمتلك شعبنا ُكـّل مقوماتها. 
ويقول الخبري العسـكري اللواء عبدالله 
الجفري: إن السـيناريوهات املتوقعة بعد 
انقضـاء الُهدنـة اإلنسـانية بـني تحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي عـىل اليمن 
وحكومة صنعاء، ال يمكـن ربطها بامللف 
العـدوان  لقـوى  يحـق  وال  العسـكري، 
املسـاومة بهـا؛ ألَنَّهـا حقـوق مرشوعـة 

للشعب اليمني. 
الجفري  االسـرتاتيجي  الخبري  ويؤّكــد 
يف ترصيح خاص لصحيفة «املسـرية» أن 
سـلطة صنعاء تدرك واجباتها اإلنسـانية 
تجاه أبناء شعبنا اليمني املحارص، وكيف 
تخفف مـن معاناتهم من منطلق القوة ال 

الضعف، ولـذا كانت حريصـة عىل إنجاح 
هذه الُهدنة وتريد إقامة الحّجـة عىل قوى 
العدوان أمـام الوسـاطة اإلقليمية ممثلة 
بالوفـد العماني، وكذا أمام املجتمع الدويل 
واألمم املتحدة، والرأي العام العاملي، ولكن 
طـرف العدوان هو من عرقل تنفيذَ الُهدنة 

وإجراءاتها اإلنسانية». 
ويضيف: «ونحن عىل مقربة من انتهاء 
مـدة الُهدنة ال نزال ننتظـر الوفاء بها من 
طرف العدوان، ولدينا الكثري من الخيارات 
البديلة، مستشهداً بعمليات كرس الحصار 
ومـا ألحقتـه مـن ألـم بطـرف العـدوان 

وأدواته». 
ويشري اللواُء الجفري إىل أن لدى القيادة 
السياسية والثورية يف صنعاء حنكًة عالية، 
وهـي تويل ِمَلـفَّ الُهدنـة ُجـلَّ اهتمامها، 
ولديها خربة واسـعة وطويلة يف التعاطي 
مـع أكاذيـب وأالعيب قوى العـدوان، كما 
تقدر يف الوقـت ذاته جهود ُكــّل الرشفاء 
مـن الذين بذلوا ويبذلـون جهوداً كبرية يف 
تقريـب وجهات النظر والوصول إىل بعض 
الحلول ذات الصلة بامللف اإلنساني، مبينًا 
أنه وبعـد انتهاء الُهدنة سيشـهد العدوان 
ومتصاعـدة  موجعـة  رضبـات  وأدواتـه 

 خغارات السثوان «ضغصئ»
جغظارغععات طا بسث الُعثظئ..



7
األحد

العدد

14 شوال 1443هـ..
15 مايو 2022م

(1399)
استطالع 

وبعمليـات أشـد وأقـىس مـن العمليـات 
السـابقة للُهدنـة، غـري مسـتبعد وجـود 
عمليات واسـعة وأهداف أكثر حساسـية 
يف عمـق دول تحالـف العـدوان الذي باتت 
أراضيه ومنشآته وبنك األهداف املرصودة 
تحـت مرمى ورحمـة القـوة الصاروخية 
اليمنية وسـالح الجو املسريَّ املتناميتني يف 

تفوق الدقة والقوة التدمريية». 
ويقول: «نحن اليوم وبفضل الله نمتلك 
مـن القـوة والقـدرة واإلراَدة مـا يمكننـا 
به وقف العـدوان والحصـار، ولكن هناك 
من األولويـات والرتتيبـات والخطط لدى 
القيادة السياسـية والعسكرية ما يربطها 
ببعض الحسـابات واملقتضيات ذات البُعد 

اإلنساني بالدرجة األوىل». 
العـدوان  قـوى  تعنـت  أسـباب  وعـن 
األمريكي السـعودّي عن تنفيذ اإلجراءات 
اليـوم  إىل  للُهدنـة  املصاحبـة  اإلنسـانية 
هـو أن السـعوديّة ال تمتلك القـرار يف هذا 
العـدوان عـىل شـعبنا اليمني الـذي جاء 
بقـرار أمريكي صهيوني مـن داخل البيت 
األبيـض، ولذلك أصبحت مملكـة العدوان 
ُمَجـّرد أَداة منفذة ملا يتم إمالؤه عليها من 
الطرف األمريكي الذي يسعى الستمرارية 
العـدوان والحصـار عىل الشـعب اليمني؛ 
ِمن أجِل اسـتنزاف وتدمري ُكــّل املقدرات 
يف املنطقة واالسـتفادة مـن بيع صفقات 
األسـلحة ألدواتها الخليجية، والتي تعترب 
ا يعتمـد عليـه االقتصاد  اقتصاديّـٍ رافـداً 
األمريكـي وعائداتـه، مؤّكـداً بـأن اإلدارة 
إشـعال  عـن  املسـؤولة  هـي  األمريكيـة 
الحـروب بالدرجـة األوىل يف العالـم، وهي 
مـن توجد اإلرهاب والفوىض الخالقة، كي 
تظل األمور بالشـكل الذي يساعد يف تنفيذ 

مؤامراتها وهيمنتها يف هذا العالم». 
ُد اللـواُء الجفري تأكيـَده عىل أن  ويجدِّ
السـعوديّة ليسـت هي العدّو الحقيقي يف 
هـذا العـدوان عىل شـعبنا اليمنـي، بل إن 
ـة  العدّو الحقيقي لشـعبنا اليمنـي ولألُمَّ
العربية واإلسـالمية هـي الواليات املتحدة 
األمريكيـة، والكيان الصهيوني وبريطانيا 
املحليـني  باملرتِزقـة  يدفعـون  الذيـن 
واإلقليميـني تحت التحالف العربي لشـن 
الحرب عىل اليمن، وهذا بحسب ترصيحات 

إعالمية أمريكية يف وسائلها اإلعالمية». 
أما يف الشق االقتصادي فيقول الجفري: 
«قبـل العدوان عـىل شـعبنا اليمني كانت 
املديونية األمريكيـة تفوق ٣٤ مليار دوالر 
وتقلصـت بعد العـدوان إىل ٢٢ مليار دوالر 
وهذه من األسـباب الرئيسـية السـتمرار 
العدوان عىل الشـعب اليمنـي، التي تحّقق 
من خاللهـا أمريـكا مكاسـب اقتصادية 
بَهـدِف  أَيْـضـاً؛  اسـتعمارية  وأطمـاع 
االقتصاديـة  املقـدرات  عـىل  االسـتحواذ 
اليمنيـة ونهـب ثرواتـه، والسـيطرة عىل 
املمـرات واملنافذ البحريـة بما فيه مضيق 
باب املنـدب، وهـذا يؤّكـد أن الحسـابات 
األمريكيـة من العدوان عىل اليمن وسـفك 
دماء أبنائه حسابات اقتصادية وال وجود 
فيها ألية جوانَب إنسـانية أَو أخالقية، بل 
تسعى للمتاجرة بالحروب يف املنطقة ولن 
تتوقف أمريـكا يف العدوان عـىل اليمن وال 
بـد من التصعيد للرد عـىل العدوان باتّجاه 
اململكـة السـعوديّة التـي تعتـرب الواجهة 
الرئيسـة ألمريكا يف املنطقـة، ولكي تدرك 
السـعوديّة أنه ال مخرج لهـا إال بالخروج 

من العباءة األمريكية والصهيونية». 
وعـن قابلية صنعاء لتمديـد الُهدنة من 
عدمهـا يقول الخبـري واملحلل العسـكري 
االسرتاتيجي الجفري: هناك أكثر من ُهدنة 
منذ بـدأ العدوان عىل شـعبنا اليمني حتى 
اآلن ولـم توِف السـعوديّة وأدواتها بتنفيذ 
ما يتم االتّفاق عليه، وخربناهم وعرفناهم 
بأنهـم ناكثني للعهـود واالتّفاقيـات كما 

وصفهم الله تعاىل، ُمشرياً إىل أن من يحرك 
هـذه الحـروب عـىل الشـعب اليمنـي هو 
اللوبي الصهيونـي املتواجد يف قلب اإلدارة 

األمريكية. 
ويتابـع «التزمـت صنعاء بهـذه الُهدنة 
وتنفيذ بنودها وهي ُمسـتمّرة يف االنتظار 
لطرف العدوان للوفاء بما تم االتّفاق عليه، 
ولكن حـال انقضاء فرتة الُهدنة، ولم يكن 
هناك أي تحقيق للملف اإلنسـاني إلطالق 
األرسى ونقل الجرحى وإدَخال املشـتقات 
النفطية لن يكون هناك معنى لتمديد هذه 
الُهدنـة؛ ألَنَّ الفـرتة املحـّددة كانت كافية 
إلثبات حسـن النوايا، مؤّكــداً أن القيادة 
يف صنعـاء تدرك جيًِّدا أن فـرتة ُهدنة بهذا 
املسـتوى من الفشـل لن تمدد ولن تكون 

مضيعة للوقت». 
أُسـلُـوب  الُهدنـة  أن  الجفـري  ويبـني 
مـن أسـاليب وقوانني املعركة العسـكرية 
التي يسـتغلها العـدّو املنهار وتسـمى بـ 
«اسرتاحة محارب»، وجاءت بعد رضبات 
مكثّـفـة ومؤملـة تلقاها طـرف العدوان، 
وأرعبت السعوديّة ورفعت مستوى العويل 
مصـادر  اسـتهداف  بحّجــة  والـرصاخ 
الطاقة العاملية، وهذا فشـل ذريع دفعهم 
لالسـتنجاد باملجتمع الدويل لتكون الُهدنة 

أول ثمـار ذلـك الـرصاخ». 
ويلفت الجفري إىل أن الرهان السعودّي 
عـىل الحمايـة األمريكيـة لن يطـول ولن 
يفيدهـا عـىل املـدى الطويل ولـن يحّقق 
لهـا أية مكاسـب عسـكرية أَو أمنيـة أَو 
اقتصاديـة وغريهـا، بل عـىل العكس من 
ذلك، حني يكون الخيـار اليمن بعد الُهدنة 
هو تنفيذ املزيد من الرضبات عىل األماكن 
الدقيقة  وباألسـلحة  الحساسة  واألهداف 
واملناسـبة التـي تفشـل ُكــّل املنظومات 

األمريكية وغريها يف التصدي لها». 
بنـك  وجـود  عـن  الجفـري  ويكشـف 
وجديـدة  حساسـة  وأهـداف  معلومـات 
تتعامـل القوة العسـكرية معها وتسـعى 
السـتغاللها حسـب األولويـات التي تدرك 
القيادة الوقت املناسـب لتنفيذها، مشّدًدا 

عـىل أن العـدّو ال يعـرف غـري لغـة القوة 
التي يمتلك شـعبنا اليمني ُكـّل مقوماتها 

بفضل الله وحرص القيادة الربانية». 
 

دُّ الغمظغ جغضعن أوجع الرَّ
مـن جانبـه، يـرى الخبـري العسـكري 
تحالـف  أن  شمسـان،  مجيـب  العقيـد 
العـدوان األمريكي السـعودّي َومن خالل 
املؤرشات والخروقات امُلسـتمّرة يف العديد 
من الجبهات يؤّكـد أن قرار الحرب ال يزال 
واضًحا وليـس بيد السـعوديّة واإلمارات، 
وإنمـا هو بيـد أمريـكا وهذا بـدا واضًحا 
من خـالل عمليـات التصعيد امُلسـتمّر يف 

الخروقات. 
ويشـري شمسـان يف حديثـه لصحيفـة 
«املسرية» إىل أن لذلك عالقة بجانب الكيان 
الصهيوني الذي يرى يف اسـتمرار العدوان 
عـىل اليمـن مصلحـة وبـات يـرص عـىل 
اسـتمرارها، وعدم توقفها خدمة ألجندته 
يف املنطقـة وهـذا يعطي داللة بـارزة عن 
حجم الرعب والقلق الصهيوني من تنامي 
وبالتـايل  اليمنيـة،  العسـكرية  القـدرات 
يدفع كيان االحتـالل الصهيوني أدواته إىل 

التصعيد. 
ويلفت شمسان إىل أن من أسباب عرقلة 
اإلجـراءات اإلنسـانية لها عالقـة مبارشة 
بقـرار العـدّو الصهيونـي الـذي لـه دور 
بـارز يف اسـتمرار العـدوان والحصار عىل 
الشـعب اليمني، منوًِّها إىل أن إغالق مطار 
صنعـاء الـدويل وعـدم الوفـاء بالرحـالت 
الجوية املعلنة وكذا استمرار عرقلة دخول 
املشتقات النفطية واحتجاز السفن وعدم 
ٌ آخُر  إنجاح مِلـف األرسى ما هو إال مؤرشِّ
يؤّكــد أنـه ال نيـَة لـدى تحالـف العدوان 
لوقف الحـرب والحصار عـىل اليمن، كما 
هـي الخروقـات امُلسـتمّرة والتصعيـد يف 
بعـض الجبهـات التي تؤّكـد هذا املسـار، 
وأن العدوان يجمع أوراقه للتصعيد بها يف 

املرحلة القادمة». 
ويقـول شمسـان: «أمـام وضـع كهذا 
يؤّكــد أن الرد اليمني عىل تحالف العدوان 
سـيكون أوسع وأشـمل وأكرب ومن خالل 

املـؤرشات التي سـبقت الُهدنـة كعمليات 
كرس الحصـار وعمليـات تـوازن الردع»، 
مبينًـا أن الُهدنـة املعلنـة كانـت بمثابـة 
محاولـة إلنـزال تحالف العـدوان من عىل 
شـجرة الحـرب والحصـار وفتح مسـار 
للمفاوضـات والحلـول السياسـية إال أن 
العـدّو رفـض ذلـك وظـل يواصـل طريق 
الحـرب والتعنت، مؤّكــداً أن لدى صنعاء 
الكثريَ من املفاجآت للرد عىل ذلك التعنت. 
ويدعو شمسـان طرف العدوان ملراجعة 
موقفه مـن الُهدنـة قبـل انقضائها وكذا 

استمرار العدوان والحصار عىل اليمن. 
وعن الترصيحات األمريكية حول الُهدنة 
ورضورة الحفـاظ عـىل مكاسـبها يقول 
شمسـان: «هذا نوع مـن التضليل ليظهر 
األمريكي نفسـه، وكأنه وسيط وليس له 
أي دور يف شـن العدوان وتشـديد الحصار 
عىل شـعبنا اليمني، وهذه الترصيحات لن 
تمر عىل وعي شـعبنا اليمنـي، وكّل أحرار 
العالـم، كمـا هـي محاولـة للتنصـل من 
جرائم الحرب املرتكبة بحق شعبنا اليمني 
أمـام مرأى ومسـمع من املجتمـع الدويل 

واملنظمات األممية والحقوقية». 
ويؤّكــد شمسـان أن املوقف الرسـمي 
الوفـاء  وعـدم  والحصـار  العـدوان  مـن 
باإلجراءات اإلنسـانية التي حملته الُهدنة 
موقـف أمريكـي رئيس وبـارز يف العدوان 
عىل شعبنا اليمني، وأن األمريكي هو الذي 
يسـتطيع اتِّخاذ القرار بوقـف الحرب من 
عدمه ورفـع الحصـار والوفـاء بالُهدنة، 
إذَا مـا كان ذلك يخـدم أجندتها يف املنطقة 
وأجنـدة كيان االحتـالل الصهيوني بغض 
النظـر عـن مصالـح أدواتهـا ومرتِزقتها 

الخليجيني واليمنيني». 
ويشري شمسان إىل أن األمريكي ُمستمّر 
يف اللعـب عىل هذا املسـتوى الـذي يعكس 
اليمنيـني  ومرتِزقتـه  الخليجيـني  أدواتـه 
دون النظر إىل مصالحهـم، كما أن الُهدنة 
حّققت للعدوان بعض املكاسـب املاثلة يف 
إعـادة رص الصفـوف وتجميـع وتوحيد 
املرتِزقـة وتسـليحهم من جديـد، أما عىل 
املستوى اليمني، فيشـري العقيد شمسان 
إىل أن الُهدنة لن تقدم للشـعب اليمني أية 
مكاسب إنسانية أَو اقتصادية أَو سياسية 
وعسـكرية، بل زادت من معاناة الشـعب 

اليمني ولم تخفف منها». 
ويف حـال تَحّرك األمـم املتحدة ومجلس 
األمـن قبل انقضـاء الُهدنة بفـرتة وجيزة 
إلعـادة جمـع صنعـاء بأطـراف العدوان 
عـىل طاولة املفاوضـات ملحاولـة االبتزاز 
السيايس يقول الخبري العسكري شمسان: 
«سيقدمون عىل مثل هذه الخطوة والوعود 
بالوفاء بما تضمنته الُهدنة املنتهية حينها 
وهذا نـوع من املماطلـة والتهرب املعهود 
يف سياسـتهم وهو أُسـلُـوب من أسـاليب 
عدوانهم وحصارهم عىل شعبنا اليمني». 

أما عـن إْمَكانية قبـول صنعاء بتمديد 
مثـل هـذه الُهدنـة مـن عدمـه، فيؤّكـد 
شمسـان أن الشـعب اليمنـي قبـل بهذه 
الُهدنـة يف بدايتها ملحاولـة التخفيف من 
معاناتـه، ولكن عندما لم تقدم له الُهدنة 
أيـة فرصـة للتخفيـف مـن معاناته فال 
يمكن لـه القبول باسـتمرارها، أَو البناء 
عليهـا دون وجـود ألي أََسـاس صحيـح 
يمكـن البناء عليه، بل ومـن حق صنعاء 
اليـوم أن ترد عـىل تحالف العـدوان، وأن 
ُكــّل املعطيـات تقول إنه ال نيـَة صادقة 
لـدى العـدوان ال يف إعالنـه للُهدنـة وال يف 
التزامـه بالوفـاء بإجراءاتهـا اإلنسـانية 
املصاحبة، مبينًا أن املوقف الحايل لصنعاء 
هـو رفُض أيِّ تعاٍط مـع تحالف العدوان 
ومبعوثـي األمـم املتحـدة الذيـن ليسـت 
لديهم أية نية صادقة للتعامل بجدية مع 

املِلف اليمني». 

الطعاء الةفري: 
السسعدّغئ ق تماطُك 

الصراَر لطعشاء بالُعثظئ 
ظا التصغصغ  وسثوُّ

عع أطرغضا وإجرائغض 
وبرغطاظغا ولثغظا الضبغر 

طظ الثغارات الئثغطئ 

السصغث حمسان: ق 
ظغَئ لثى صعى السثوان 
لعصش الترب والتخار 

سطى حسئظا الغمظغ 
والمآحرات تآّضـُث 

أن صراَر الترب ق غجال 
واضتًا
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وشاُة خطغفئ وتحغغُع حغرغظ 

المراضج الخغفغئ.. صّئُئ اإلغثاِن بالظخر

الختفغُئ حغرغظ واإلجراُم الخعغعظغ

حغرغظ.. والصائمُئ طفاعتئ 

المثارُس الخغفغئ.. 
بعابُاظا ظتع تتخغِظ أجغالظا 

 

طتمث سطغ أبع طخطفى  

حملـة مسـعورة وغـري عاديـة يشـنها عـدوان األعداء 
بخصـوص املراكـز الصيفية، ذلك أنهـم يفهمون خطورَة 
ذلك؛ ملا له من أثر مهم يف تحصني أجيالنا ضد مشـاريعهم 
االسـتكبارية والطامعـة إىل حرف مسـاره وصنع ثقافته 
ومقوماتـه، وبالرغـم أن األعداء يشـنون علينـا حروباً يف 
ُكــّل املجـاالت ويقصفـون ويقتلون، إال أن حـرب الفكر 
ة هي الحرب األشـد رضاوة واألشـد فتكاً، فهم  َوالُهــِويـَّ
يراهنون عىل مسـخ الجيل القادم وحرف مساره وتمييعه 
ومسـخ ُهــِويَّته، ويف ذلك مؤرش هام نسـتفيد من خالله 
أهميّـة الـدورات الصيفية يف تحصني أبنائنـا ضد األفكار 
ا االهتمام  الضالة والثقافـات املغلوطة، لذلك من املهم ِجـدٍّ
بالدورات الصيفية من قبـل املعنيني عليها والدفع باألبناء 
لاللتحـاق بهـا والتي تتواجد ربمـا يف ُكــّل مدينة وقرية 
داخـل املناطق املحّررة، الدورات الصيفية هي بوابتنا نحو 
الوعـي والبصرية ونحو بنـاء رصٍح إيَمـاني ثابت األركان 
ال يتزحـزح أمام العواصـف واملؤثرات والحـرب الفكرية 

والناعمة وغريها. 
الـدورات الصيفية هـي أَيْـضاً بوابة نحـو بناء الجيل 
القـادم وتطويـر قدراتـه وطاقاتـه ومداركـه مـن خالل 
األنشـطة املتعـددة والفعاليـات املتنوعـة والتـي بدورها 
سـتجعل من هـذا الجيـل القادم جيـالً متسـلحاً بالوعي 
والبصـرية جيالً محصناً بثقافة القـرآن، فبقدر التحديات 
التي سـتواجهه يف املسـتقبل يجب أن يكون مستوى وعيه 
وبصريتـه وهمته وقوتـه وإرادته، كما أنـه يف خضم هذه 
األمـواج الهائجة من الثقافات املتعـددة والكثرية يجب أن 
يرسـم جيلنا مسار ثقافته القرآنية فتسـلك لهم طريقاً يف 
بحر التحديات يبسـاً نحو شـواطئ األمان والنجاة والعزة 
والكرامة، فحـري بي وبك أبي الفاضـل وأخي الكريم أن 
ندفـع بأبنائنا نحـو املراكز الصيفية، وأن نشـد عىل أيدي 
العاملني فيها ونشـجعهم ونكون لهم نعم العون والسند، 
فاملعركـة األصـل هي معركـة الوعي والبصـرية قبل ُكـّل 
يشء، ومصـدر قوتنـا وتماسـكنا وثباتنـا وصمودنـا هو 

ثقافتنا وقضيتنا ومبادئنا. 

 سئثالسقم سئثاهللا الطالئغ 
وأنا أتابع عىل قناة الجزيرة الفضائية املشاهد املبارشة املؤملة 
والتـي ينـدى لها جبني اإلنسـانية والضمري الـذي أعياه الصمت 

املهني. 
مشـاهد محاولة إخراج جثمان مراسلة قناة الجزيرة شريين 
أبـو عاقلة من املستشـفى الفرنـيس بالقدس والتـي حال جنود 
االحتـالل الغاصب واملتعجـرف دون إخراج الجثمـان بالطريقة 
التي يريدها املشـيعون، َحيُث تصدى لهم جنود االحتالل وغاروا 
عليهم بالهراوات والرضب املربح مستعرضني بخيولهم السوداء 
عىل من حرضوا لغرض املشاركة يف نقل الجثمان من املستشفى 

الفرنيس وإىل الكنيسـة وإعـادة الجثمان مرة أُخرى للمستشـفى 
وإخراجـه ملتفـاً بالعلـم الفلسـطيني الذي أرص اليهـود عىل انتزاعـه بعد نقل 

الجثمان عىل سـيارة سـوداء منعوا أيَّ تواجد حولها بل وأرصوا 
عىل إنزال شقيق املراسلة شريين من فوقها. 

مشاهد خزي واستكانة واستهانة بالناس يف أحط املستويات 
ومشاهد الخسة والدناءة. 

ليستغرب العاقل واملدرك واملتأمل هل التطبيع العربي هو من 
أوصل جنود االحتالل إىل هكذا ترصفات وحماقة؟! 

فيظهـر عـىل قناة الجزيـرة ويف ذات الوقـت عاجل يزف خرب 
وفـاة خليفة بن زايـد وكأن الله وهـو أحكم الحاكمـني أراد أن 
يتفهـم أراذل العـرب املتصهينون الذين جاهـروا بتطبيعهم مع 
اإلرسائييل بأنهم وراء ُكـّل هذه االنتهاكات وأنهم من سيدفعون 
الثمـن جراء مـا يحصل من انتهـاكات وتدخالت واسـتهدافات 

تلحق باألحرار يف املنطقة. 
والله املستعان. 

 جظث الخغادي 

مثّـَل اغتياُل اإلعالمية الفلسـطينية شـريين أبو عاقلة 
روايـة إضافية للرأي العام العاملـي تلخص حقيقة الكيان 
الصهيوني الغاصب، َوتظهره بأوضح صورة كعدو وحيش 
وهمجي لإلنسانية بجميع تفاصيلها َوبمختلف أشكالها، 
َومجرم فشـلت يف تحسـني صورتـه ُكـّل أسـاليب الدجل 
اإلعالمـي والنفاق السـيايس الـدويل، ال يفّرق بـني األلوان 
والطوائف والجنسيات واملعتقدات، كما ال يتورع يف إطالق 
النار عىل جسد األعزل، بل وإعدامه عن سابق ترصد وبدم 

بارد. 
لم تكن شـريين أبو عاقلـة إالَّ ضحية جديدة أدرجت إىل 
قائمة مطولة من شـهداء الكلمة الذين سقطوا برصاص 

العدّو الصهيوني منذ نشـأته عىل األرض العربية، وسـجله األسود يعج 
ــة يف  بأسـماء ودماء مئات املثقفني واإلعالميني امللتزمـني بقضايا األُمَّ
ُكــّل مكان، سـواء داخل األرض الفلسـطينية املحتّلـة أَو خارجها، َوما 
حـدث لغسـان كنفاني يف بريوت، أَو ناجي العـيل يف لندن، وحنا مقبل يف 

قربص إالَّ نماذج لهذه املنهجية التي يتفرد بها هذا الكيان املجرم. 
اغتيلـت شـريين والهـدف طمـس الحقيقـة والقضـاء عـىل الفكـر 

الفلسـطيني الحـر، حـدث ذلك أمـام العالـم ومنظوماتـه َوهيئاته، لم 
يهـب القتلة قوانـني الصحافة واإلعـالم وال ترشيعات حقوق اإلنسـان 
َوأخالقيـات الحروب، جريمة بينت مدى اسـتهتار الكيان 
الصهيوني بالرأي العام العاملي وبالقيم واألعراف الدولية. 
َولحق اغتيالها حملة صهيونية رشسة عىل مخيم جنني 
يف ظل غياب للمراسلني والعدسات، من هنا يمكن تفسري 
دوافع الجريمة، وما أشبه ما يحدث للحقيقة يف فلسطني 
بما حدث َويحدث لها يف اليمن، ذات السلوك اإلجرامي الذي 
يـرى يف الصورة والكلمة شـاهداً عىل مجـازره وجرائمه، 
ويسـعى بكل السبل إىل قمعها َوإسكاتها، وال غرابة إذَا ما 
دققنـا َكثرياً يف الصورة فسـنجد املرشوع الصهيوأمريكي 

القاسم املشرتك يف تفاصيلها مع اختالف األدوات. 
تناغـم يذكرنـا بواحديـة العدّو الـذي نواجهـه، َويحتم علينـا النظر 
إىل أنفسـنا ككل متماسـك يف مواجهتـه وعمالئه، وأبعد من مسـاندتنا 
للمقاومـة إعالمياً يجب أن نعمل عىل كشـف املتآمرين عليها وتعريتهم 
أمـام الشـارع، وكذلك العمـل عىل تكامـل الجهود اإلسـالمية والعربية 
والدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة قادة الكيان املحتّل عىل هذه الجريمة 

وكل الجرائم التي ترتكب يوميٍّا عىل امتداد األرض العربية. 

عظادي طتمث
ما إن تم تدشـني الدراسة باملراكز الصيفية حتى 
تعالـت أصوات النعيـق والعويـل وانطلقت عاصفة 
الحمـالت الدعائيـة التشـويهية امُلغرضـة من قبل 
خليط من األعـداء، منافقني ومرتِزقـة وقادتهم، يا 
ترى ملاذا ُكـّل هذا التشنج والتعّصب وكأننا افتتحنا 
مصانع إلنتاج مفاعالت نووية وليس مراكز صيفية 

لتعليم كتاب الله والثقافة القرآنية؟!
ال شـك يف أن األعداء يدركون جيًِّدا ماذا يهاجمون 

ومـا يتجاهلون، وانطالقـاً من القاعـدة التي تقول 
إن مواقف أهل الباطـل تعكس لك فاعلية عملك من 
عدمـه، أصبحنـا ندرك أهميّـة هذه املرحلـة املؤقتة 
السـنوية املتمثلـة باملراكز الصيفية إللحـاق أبنائنا 
وبناتنـا للدراسـة فيهـا؛ باعتبَارها محطـة تربوية 
تثقيفيـة تسـد ذلـك الفـراغ الـذي تنتجـه الُعطلة 
الدراسـية فيمتلئ وقت طالبنا بما يعزز من إيمانهم 
ويبني أفكارهم وثقافتهـم وفق كتاب الله وبذلك ال 
يعد هناك متسع لتسلل أفكار دخيلة وتبنّي مشاريع 
فوضوية عشوائية ال قيمة لها يف الواقع فينشأ جيٌل 
ال هـدف له وال توّجـه فيكون لقمة سـائغة وطريّة 

لغزو األعداء وتضليلهم. 
الـرس من وراء صياح ُكـّل ناعـق هو أنهم يعون 
بدرجـة عالية حجـم مخرجات ونتائـج هذه الفرتة 
الوجيـزة مـن الدراسـة الصيفيـة ويدركـون خطر 
املنهج الذي يُدّرس عليهم يف أنه سـيبني جيالً مؤمناً 
مجاهـداً متوليـاً لله ولرسـوله وألعالم دينـه، جيالً 
سـتكون نهاية عمالتهـم وارتزاقهم وتطبيعهم عىل 
يديـه، جيالً ترشق من مقلتـي عينيه النرص، وتلمح 
منهمـا رشر اإلباء ورفض الضيـم، وبني كفيه تعقد 

ة.  عزة وكرامة الشعب فاألمَّ
والعاقبـُة للمتَّقيـن. 

أم التسظ أبع ذالإ

كثرية هـي الجرائم التي تقوم بها قوات االحتالل 
اإلرسائييل يف فلسـطني وبحق شعبه الكريم املناضل 
كثـرية َحـــّد أال حرص لهـا وال متوقـع لتاليها وال 
اكتفـاء فيها من سـفك دماء األبرياء رجاالً ونسـاًء 
وأطفاالً وكباراً يف السـن وهدم منازلهم وترشيدهم 
وأرسهـم، غري أن ما يجمعها ويجعلها يف إطار واحد 
هو وحشـية من ينتهجها وتعطشـه للدماء وخبثه 

ومكره وشيطانيته املتفردة. 
شريين أبو عاقلة صحفيٌة فلسطينية من مواليد 
القـدس عام 1971م تعمل مراسـلة لقنـاة الجزيرة 
شـاءت األقدار أن يكون لها سـبٌق صحفي عظيم يف 
توثيق تلك الوحشية الصهيونية التي عانى منها وال 
يزال ماليني من الفلسطينيني خالل سنوات االحتالل 
الطويلة، السـبق الصحفي للمراسـلة شـريين كان 
ثمنه روحهـا الجهادية فقد ُكِتب من واقع املأسـاة 
ووثق برائحة الدماء وأرسـل متجرًدا من اإلنسـانية 
إىل عالم يرى وال يبرص ويسمع وال يعي ويتجاىف عن 

معانـاة املاليني تحـت وطأة االحتـالل الصهيوني يف 

فلسطني املحتّلة. 

فاجعـة وإرهـاب وتفنـن يف القتـل مـع سـبق 

اإلجـرام والتوحـش ولحظـات عصيبـة تلـك التـي 

مرت بها شـريين قبيل اسـتهدافها املبارش من قبل 

قـوات االحتـالل اإلرسائيـيل والُجـرُم املشـهوُد هو 

كشـف العـدوان وإبـراز وحشـيته واعتداءاته بحق 

أبناء الشـعب الفلسـطيني، فكل من يُعّري العدوان 

الصهيونـي ويفضح إجرامـه واعتداءاته أَو يقف يف 

وجهـه يصبح بقانـون الوحشـية الصهيونية هدفاً 

مرشوعاً لرصاصات قوات االحتالل كائناً من كان. 

دماء شـريين هزت وجدان العالم املنافق الذي لم 

يلتفت من قبل ملئات الفلسطينيات الالتي قتلن بآلة 

الحرب الصهيونية يف فلسـطني بمختلف بشـاعتها 

وصورها ومـا حادثة اغتيـال اإلعالمية شـريين إال 

نموذج واضح لسياسـة القتل واإلجرام يف فلسـطني 

أما واقعية املأسـاة فتتكـّرر دائماً يف ُكـّل شـرب من 

األرايض الفلسـطينية املحتّلـة التي تشـهد مقاومًة 

لالحتـالل وما أكثر حوادث القتل فيها واالسـتهداف 

للمواطنـني األبريـاء وإن كانت بعيدًة عن عدسـات 

الكامريا وآالت التصوير. 

جريمـة قتل الصحفية شـريين لن تكون األخرية 

يف مسلسـل اإلجـرام الصهيوني ضد ُكــّل مناهض 

لسياساته أَو فاضٍح لوحشيتها ولكن دماء شريين، 

ومشـاهد توثيق حادثة قتلها قد تعيد بوصلة العداء 

للعدو الحقيقي الذي تخفى واختفى خلف مشاريع 

التطبيع والخيانة للقضية الفلسطينية التي هرولت 

لهـا الكثري من األنظمـة العميلة وتبعتها الشـعوب 

بصمتها املخزي وسكوتها املريب. 

حادثة اغتيـال الصحفية رشين سـتعيد الذاكرة 

واإلجـرام  القتـل  مسلسـالت  السـرتجاع  للـوراء 

الصهيوني بحق الفلسطينيني التي قد نسيها العرب 

أَو تناساها تبعاً لسياسات امللوك واألمراء الخاضعني 

للهيمنة الخارجية والفاقديـن لقيم العروبة والدين 

الحنيـف، ولعل دماء شـريين توقُظ نخـوة العروبة 

التي باتت يف سباِت التطبيع وتُسقط قناع الزيف عن 

السـالم مع العدّو الصهيوني وتثبت حقده وإجرامه 

ووحشيته. 

حغرغظ أغصعظئ 
الظدال الفطسطغظغ

طعجى المطغضغ
يف عـرص صـار الجهاد والنضـال اإلعالمـي أقوى 
فتكاً وأشـد أملاً من غريه لالنتصار للشـعوب املغلوبة 
واملقهورة عـىل أمرها جاءت رشين أبو عاقلة كهدية 
من السـماء للقضية الفلسـطينية فارسـة جسورة 
تمتطـي امليكرفـون والكامريا ترعب وجـه االحتالل 
تصول وتجول بكل شجاعة وسط النار تميش ألماكن 
املـوت بُخًطا ثابتـة إىل ُكـّل مدن فلسـطني ال لتحّقق 
سـبقاً صحفياً وإنما لتحّقق سبقاً جهادياً ونضالياً، 
لم تكن إعالمية فقط بل كانت تحمل رسـالة وطنية 
ــة  وجهادية وإنسـانية لنرصة شـعبها وقضية األُمَّ

العربية. 
شريين أعدمت وسط املعركة املقدسة ضد االحتالل 
وهـي مقبلة شـامخة يف وقت كثري مـن الذكور ولوا 
األدبار وغسلوا أيديهم عن القدس وفلسطني وطبعوا 
مع املحتّل املغتصب القاتل وال أقول الرجال؛ ألَنَّ هذه 

الصفة تستحقها شريين فقط. 
وقد صارت اليوم أيقونة لإلنسـانية كلها من رشق 
األرض إىل الغـرب وأُسـطورة فـداء يقف لهـا إجالالً 
وتعظيم سالم ُكـّل الشعوب العربية واإلسالمية وكّل 
أحـرار العالـم َوبرغم غصـة الحزن واأللـم لرحيلها 
والفاجعـة التـي لفت الكرة األرضيـة إال أنها أيقظت 
الضمري العاملي وأرجعت قضية القدس وفلسطني إىل 

صدارة اهتمام العالم.
لروحك السـالم الرسمدي يا شريين ولجثتك أكاليل 
الـورود واألزهـار تظللـك أشـجار الزيتـون والزعرت 

عنوان بقاء القدس وفلسطني. 
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ظزاٌم ططضغ الثورات الخغفغئ.. ضغش أخئتئ ذائفغئ؟! 
طاثئٌِّط وُعثظئ ق 
غماطُك صرارعا..! 

 

ظاغش تغثان*

امللكـي  النظـام 

وصـل  السـعودّي 

الهلوسـة،  ملرحلـة 

عاش  السـابق  ففي 

التخبـط  مرحلـة 

واآلن لـم يعـد يعـي 

مـا هـي الترصفات 

مـن  الصحيحـة 

الخاطئة وأصبح يسـوق ويتبخرت وسـط املجتمع 

الـدويل بالجانـب اإلنسـاني والذي يزيـده فضائح 

وتعرية أكثر وأكثر. 

لـم يعـد بمقـدور األرسة الحاكمـة للسـعوديّة 

التحكم بمجريات األمور فقد خرجت عن سيطرتها 

بعد أن أصبحت مكشـوفة للجميع أصدقاء وأعداء، 

فالرشعيـة التـي كانت تتحجـج وتتبجـح بها قد 

سـقطت برتحيل املرتِزق هـادي وتصعيـد املرتِزق 

العليمـي والوقت الذي راهنت عليه لحسـم املعركة 

اٍم قد تحول  كما كانت تقيسه خالل أسـابيَع أَو أَيـَّ

لسـنوات وأصبـح مرهقاً لها ويشـكل خطراً كبرياً 

عليها؛ ولهذا أُصيبت بالهلوسـة وأصبحت تسـوق 

أوهاماً وخبريات فارغة. 

أعلنت ُهدنـة ولكنها لم تكن جـادة بها وامليدان 

وتحليـق الطـريان يف عدة محافظات يمنية شـاهد 

عىل ذلك، أعلنت إطالق أرسى كعملية إنسـانية من 

جانب واحـد ليتضح أنهـم عمال يمنيـون ال صلة 

لهـم بالجبهات وال بالحروب، وهذه بذاتها فضيحة 

ا أرشف عليها مندوب األمم املتحدة.  كبرية ِجـدٍّ

السـجناء  بإطـالق  اإلنقـاذ  حكومـة  ترحيـب 

اليمنيني مهما كانت أسـباب سـجنهم واالستعداد 

السـتقبالهم؛ كونهم باألول واألخـري يمنيني كانت 

صفعـة كبرية يف وجه أرسة آل سـعود كونها كانت 

تريـد املزايـدة بالجانب اإلنسـاني وإظهار حكومة 

صنعـاء باملظهر غـري املهتـم باليمنيـني وصبغها 

بالصبغة الطائفية. 

 فقـد كان بيـان لجنـة شـؤون األرسى مفنـداً 

وموضًحـا تفاصيل مـا كانت تدعيه وسـائل إعالم 

العدّو يف هذا الجانب. 

وقـد أعلنـت حكومـة صنعـاء مـراراً إن كانـت 

السـعوديّة جادة يف السالم وجادة يف إطالق األرسى 

فالـكل مرحـب ومـا عليهـا إال االلتزام بمـا تعلنه 

وإيقاف عدوانهـا وفك الحصار وسـحب مقاتليها 

مـن األرايض اليمنية وإطالق كافـة األرسى (الكل 

مقابل الكل) وعندها سـيتضح من يسـعى للسالم 

ومن يبحـث عن انتصارات وهمية بذريعة السـالم 

والجانب اإلنساني. 

* عضو مجلس الشورى

ظةغإ طتمث السظسغ

 ليـس جديـًدا أن نجد عىل أعتاب ُكــّل خطوة يخطوها 
هذا الشـعب يف طريق الخري، بعض تلك النفوس الساقطة 
تطلق الكثري من النياح.. تحاول وقد اعرتاها لهاث اإلجهاد 
أن تـرصف الناس السـائرين يف دروب الكرامة والحق، عن 

امليض نحو وجهتهم. 
عرفنا هؤالء وسـمعنا ضجيجهم منذ أن قّرر اليمنيون 
التحـّرر مـن َوصايـة الخـارج، وارتفـع ضجيجهـم أكثر 
واسـتحال إىل نحيـب، حينمـا وجدوا الشـعب ينفض عن 
إهابـه ما علق به مـن الثقافات املسـتوردة، وأفكار طاملا 
كانت شاذة ال تنسجم مع قيمه، وال تستقيم مع عقيدته. 
وحـاول أُولئك السـاقطون -ومـا زالوا - تشـويَه الحق 

والخـري الذي يحـرص قائـد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثي 
-يحفظه الله- أن يجلَو مالمحه للشعب وأن ال يحيد عنه، فحاولوا وبكل 
ما لديهم من حقد وغيظ املنافقني أن يرصفوا أبناء الشعب عن خطابات 
وتوجيهات السيد القائد، واستخدموا ألجل هذا الهدف الخسيس ُكـّل ما 
طفحت به املراحيض التي تسـتوطن نفوسهم من مصطلحات وعبارات 

منتنة. 
وعندمـا وجد أُولئـك النواعق من أبواق العدّو وكالبـه وقد ذهبت ُكـّل 
جهودهـم أدراج الرياح، وأدركوا أن هذا الشـعب قد حـّدد وجهته، فهب 
منتصبـاً بكل عزة يميض بشـغف وعزيمة وفق توجيهـات القائد العلم، 
بـإدراك وبصرية إنما هم سـائرون عـىل النهج الذي يحفـظ لهم دينهم 
ووطنهـم، ارتفعـت لديهـم وتـرية الغيظ فعمـدوا عىل صـب مخرجات 
حقدهم ونفاقهم عىل الشـعب بكل أفـراده ومكوناته، فاتهموه بالجهل 
ونعتـوه بالغبـاء، وهـذا النمط مـن التهجم نجـده اليوم أكثـر وضوحاً 
بالتزامن مع ما أبداه أبناء الشعب اليمني من امتنان واستجابة عظيمة 
لدعوة السيد القائد لهم إللحاق أبنائهم بالدورات الصيفة ودعم ورعاية 
هذه الدورات، وهي اسـتجابة نابعة من إيَمـانهم بمدى حرص قائدهم 
عىل أن ال يفوت أبنائنا الخري، أَو يلحقهم أي رش، وقد ملسنا مدى حرصه 
يحفظـه الله يف خطابه الذي دّشــن بـه الدورات الصيفيـة، والذي دعا 
فيـه الناس قائالً «نأمل مـن املجتمع ويف املقدمة اآلبـاء الدفع بأبنائهم 

لالستفادة من الدورات الصيفية». 
وأوضح مـدى حاجة املجتمـع لهذه الـدورات فقال مؤّكــداً: «اآلباء 

بحاجة إىل الدورات الصيفية؛ ألَنَّ التحديات التي يعيشـها الجيل الناشئ 
تحتاج إىل العلم والوعي والبصرية». 

وقـال -يحفظـه الله-: «مـن أقدس ما يخـدم به اآلباء 
أبناءهم العلم النافع والهدى والرؤية الصحيحة؛ ألَنَّ فيها 

نجاتهم وفالحهم». 
ولكن مع وضوح هـذه العبـارات وإدراك أبواق النفاق 
لحقيقـة وجـالء صدقهـا، وجدناهم حريصـني عىل ثني 
النـاس عن إلحاق أبنائهـم بالدورات الصيفيـة.. فحّذروا 
واسـتنكروا، داعـني النـاس ملقاطعتهـا ومواجهـة ُكـّل 
مـن يدعو لهـا، حتـى كادوا يـرّددون ما قاله قـوم لوط 

ُروَن}.  ن َقریَِتُكْم، إِنَُّهم أُنَاٌس یَتََطهَّ {أَخِرُجوُهم مِّ
كما حرصوا عىل تشويهها فقالوا عنها مراكز عسكرية 

لتجنيد األطفال، وقالوا بأنها دورات طائفية. 
لكنهـم -والحـق يقـال- قد صدقـوا يف قولهم بـأن هذه 
الـدورات الصيفية طائفيـة، وذلك ألَنَّ يف هذا البلـد طائفتني من الناس، 
(طائفـة عـىل الحق) وهم من وصفهم الرسـول األعظـم عليه وعىل آله 
الصـالة والسـالم، باإليَمــان والحكمـة، َو(طائفـة النفـاق) وهم من 
يحرصون عىل طمس ُهــِويَّة هذا الشـعب، وإهـدار كرامته وأن يكون 

مطيّة ألعدائه. 
فالطائفـة األوىل تعمـل وتسـعى إلقامـة هذه الـدورات كيمـا يتعلم 
أبناؤهم دينهم، ويتخلقون بمبادئه التي تحميهم من الشـتات والضياع 

يف مستنقعات التفسخ واالنحالل. 
بينما نشاهد الطائفة الثانية (طائفة النفاق) وهي ترعى يف مناطقها 
مبادرات السكن الجامعي املشرتك للذكور واإلناث، وتحتضن الجمعيات 
ة بالشواذ أَو ما يسموهم باملثليني، وينرشون املخدرات يف أوساط  الَخاصَّ

الشباب عىل نطاق واسع. 
فهـم يدركـون أن يف اليمـن طائفتـني وكل طائفة تتمسـك بمبادئها 
وتعمـل وفقها، وعىل هـذا.. -ووفق هذا املعنى- فـال رضر يف أن يصفوا 
الـدورات الصيفية التي يسـعى الشـعب يف هـذه األيّام إلحيائهـا، بأنها 

طائفية. 
وعـىل ُكـّل حال فالشـعب ال يلتفت وال يعري هذه األصـوات اهتماماً، 

فهو يعلم مسبًقا أهدافهم ويعرف من هم. 
ــة، سبق وأن لفظهم الشعب..  فهم ُمَجـّرد أدوات رخيصة ألعداء األُمَّ
هـم ُمَجـّرد أجنة مجهضة، أجهضها املجتمع أثناء سـريه للمسـتقبل.. 

ليسوا أكثر من أشخاص عرضيني من فئات عرضية. 

ططعر غتغى حرف الثغظ

أجزم يقينـاً وأقولها وبدون ذرٍة من مبالغة: إن السـيد 

القائد عبد امللك بدر الديـن الحوثي -يحفظه الله- الوحيُد 

والفريُد يف هـذا الزمن من بني ُكـّل الزعامات يف العالم من 

يمـيض يف هذه الحيـاة متوكالً ومعتمداً عىل الله يف السـري 

عـىل النهج القرآنـي ذاكراً لله ولرسـوله ومتذكراً نعم الله 

ــة بما أمر الله ونهى عبادُه  عـىل العباد وُمذكراً أبنـاء األُمَّ

يف كتابه العزيز. 

السـيد القائـد بتلـك اإلطـالالت الرمضانيـة النورانية 

اإليَمـانيـة الروحانية يدفعنا نحو التمسـك بدين الله وتطبيق كتاب الله 

الكريـم، وكأنه يبعث يف نفوسـنا روحية اليقظة َوالجهاد واالستشـهاد 

ويحيي فيهـا املبادئ اإلسـالمية والقيم اإليَمـانيـة واألخالقية ويعرفنا 

كيـف تكون املواقف الصلبة تجاه أعداء اللـه وكيف يكون الحذر والتنبُّه 

مـن مؤامراتهم وممن يحملون راية الباطـل، وكيف نكون أصحاب حق 

وأصحـاب قضيـة عادلة نبذل؛ ِمـن أجِلها األرواح والدماء يف سـبيل الله 

وفداًء لدينه. 

وكأني أسمعه يرّدد عبارة اإلمام زيد عليه السالم وهو يواجه الطغيان 

األموي: «لوددت لو أنَّ يدي ملصقٌة بالثريّا ثم أقع فأتقّطع قطعة قطعة 

ويصلح الله تعاىل بذلك أمة محمد». 

من باسـتطاعته نكران حضور السيد القائد طوال ليايل شهر رمضان 

املبارك وقد عشـنا معه وعاش معنا تلك األيّام والليايل املعدودات مؤّكـداً 

ومكـّرراً وهو يدعو إىل الله والرجوع والتوبة لله آمراً باملعروف ناهياً عن 

ــة اإلسالمية كاشفاً أوجه وأسباب الفرقة  املنكر مبينًا عوامل وحدة األُمَّ

والشتات بني املسلمني، يعيد بناء العقول ويصحح األفكار ويوجه املزاج 

مـن حالة الفراغ والتيه واللهو إىل حالة شـيوع ثقافـة املوقف اإليَمـاني 

مـن أعداء اللـه وثقافة القيـم واالسـتقامة والتزكية وثقافـة التوّجـه 

الصحيح والسلوك السـوي والتَحّرك الجاد املبني عىل التعامل بالُحسنى 

مـع اآلخريـن تعاوناً وأخـوًة وتواضعـاً وتراحماً وبشاشـًة وإيثاراً نحو 

ــة اإلسالمية.  الوصول بالشعوب إىل وحدة األُمَّ

يرى بنور الله ويميض مصلحاً يحث عىل التواد واملحبة 

ــة اإلسـالمية، هادياً إىل  ووجـوب التعاون بني أبنـاء األُمَّ

الحـق والنـور والهدى نحـو التزكية واالسـتقامة والقيم 

اإليَمـانيـة واألخالقيـة ناصحاً للمضلـني واملنحرفني من 

ــة من  ه األََسـايس كيـف تحيـا األُمَّ يبغونهـا عوجـاً ُهمُّ

غفلتهـا وكيـف تنهض سـبيالً لعزتهـا وكرامتها، يعطي 

عهـداً َويقول صدقـاً َويتَحّرك قرآناً َويلهـج ذكراً ويجاهُد 

قوالً وعمالً ويمنح نوراً وبصرية، ومن محياه املرشق النرّي 

ينبعـث الهدى وتتجىل طرق االسـتقامة وسـبل العـودة إىل الله وكيفية 

االستفادة من األوقات َوتنظيم شؤون الحياة وبناء مجتمع مثايل يراعي 

مصلحة أبنائه ثقافيٍّا واجتماعياً واقتصاديٍّا. 

نعم تلـك هي محارضاته الرمضانية تسـمعها وتنصـت إليها وكأنك 

يف سـفينة النجاة وكأنك أمام ميزان حق َومحـراب املحاريب الذي يقود 

ويوجه ويرشـد نحو الكمـال اإليَمـاني ويعلم األجيـال ويربي عىل امُلثل 

واألخالق َواملبادئ التي جاءت بها رسالة األنبياء واملرسلني ويحذر عامة 

املسـلمني واملسـلمات من التحديـات الخارجيـة واملخاطـر التي تحدق 

بالدين اإلسـالمي، من فيه الطاهر يضوع مسـكاً ويُهـدي درراً ونصحاً 

وتذكرياً َوكله يقيناً خالص وثقة مطلقة بعدالة الله ونرصه وتأييده. 

ويف شـؤون حياة الجيل الناشـئ ال يدخر السـيد القائـد تناول جانب 

زمنـي مهم يف حياتهم باالسـتفادة من املراكز الصيفيـة فيعود مؤّكـداً 

وحاثٍّا عىل أهميّة تحمل اآلباء مسـؤولياتهم تجاه أبنائهم بتلقي العلوم 

القرآنيـة النافعة وأثرها يف الحيـاة ورضورة أن يتخلق الوعي لدى الجيل 

الناشئ والتصدي للتحديات والتهديدات الثقافية والعمل عىل مواجهتها 

ــة اإلسالمية مستهدفة بالتضليل واإلفساد والتشتت  ما َوأن األُمَّ ال ِسـيـَّ

من خالل الفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي. 

السغث الصائث والمتاضرات الرطداظغئ والةغض الظاحأ
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ليس خليقاً بإنسـان سـوي أن يتحّدث عن نجاسـات 
املرتزقـة وعفن (الدنابيـع) إال يف حالة التحذير منها، لوال 
أن سـيَلها قد طفح، وليس من الحكمـة أيضاً أن يتحّدث 
اإلنسـان عن مقوالِت شـخٍص ُمنحرٍف، ومكتـظٍّ بالعقد 
النفسية واألخالقية، لوال أن (املأل) من كبار (الدنابيع) قد 
باركوا ذاك التوجه املنحرف، والفاسد، والعدمي، والعقيم.
حـني يكتُُب (غبـاري) بذاءاِته العنرصيـة النازية عىل 
أنه كتاٌب لليمنيني، فيُقرِّضه نرص طه مصطفى بلسـانه 
َل بـه معّمر اإلريانـي به كـ  «الخازوقـي» الحـاد، ليتغـزَّ
«فـارٍس يف مشـيته»، وتحتفل بذلـك وزارة إعالم حكومة 
الدنابيـع عىل أنه جزء من خطابها اإلعالمي الرصني، فإن 
ذلك يعني أن هؤالء ال مرشوع لهم سوى التبشري والتهليل 
بالقتـل والتخريب والتدمري عىل أسـاٍس عرقي، وُسـاليل، 
وطائفـي، ومذهبي، وقبيل، وحينهـا يكونون أبعد الناس 

عن مفهوم الدولة املدنية..
أليـس عجيبـا أن يَـذِْرف املثقف العنـرصي (نرص طه 
يلمـاظ) - عىل حد توصيـف الدكتور أحمـد املأخذي ذات 
عام – الدموَع عىل دماٍء زعم أنها ُسِفكت يف بطون أسفاِر 
التأريـخ، وتشـوبها األكاذيب واالدعـاءات واملبالغات، ثم 
ينىس مـا فعلـه أجـداده (العثمانيـني) باألمـس القريب 
بحق أجدادنا اليمنيني من قتٍْل وسـلٍخ بالسيِف والخازوق 

والسكاكني. 
وباإلضافـة إىل مـا نقلتُه يف املقالة السـابقة عن كتاب 
املِسخ (غباري)، ففي هذه املقالة أيضا هذه عباراٌت منه، 
تيسء إىل اليمنيني، والقبائل اليمنية، والزيدية، وأئمة أهل 
البيت، والهاشـميني من كل التيارات واملكّونات؛ وألن ذلك 
الكتـاب حظي بمباركة حكومـة الدنابيع، فإنه بات يعربِّ 
عن اتجاٍه واضـٍح لدى هذه الحكومـة العميلة واملنافقة؛ 
األمر الـذي يجعل املرتّددين واملتشـّككني واملحاِيدين أمام 

اختبار حقيقي ملواقفهم اإليمانية والوطنية والتأريخية.
-لقد دعـا (غباري) يف ص44 من كتابـه (اليمن بلدي 
أنـا) إىل اسـتئصال الهاشـميني واجتثاثهـم، حتـى ولـو 
جاء السـالم، حتـى يرَوى قلبُـه وقلوُب أمثالـه من دماء 
الهاشـميني، فيقـول: «يجُب أن ال نسـمح مـرارا بهروب 
الهاشـمية من أمامنا، كما فعل آباؤنا يف مفاوضاِت العام 
70م، حتى وإن جاء السالم، وما تحقق النرص واالجتثاث، 

وما رويت القلوب العطىش للثأر من غلمان الساللة».
عـىل أنه ممـا ينبغي له أن هناك مغالطـات وافرتاءات 
وأكاذيـب ملـئ بها ذلـك الكتـاب، لسـنا يف وارد الرد عىل 
مـا فيه، بـل إظهار يشٍء مـن مضمونه، بدون شـك فإنه 
يشكل خطورة عىل مستقبل اليمن االجتماعي والسيايس 

والثقايف.
-ويف ص-44 45: دعا إىل تجريم ما سماها (الهاشمية) 
دسـتوريا وعلنا، واعتبارها عدوا تأريخيا وحارضا لليمن 
واإلنسـان. بل ودعا إىل وضِع قانوٍن بذلـك. ودعا أيضا إىل 
نهب أموال الهاشميني وأمالكهم، فيقول: «الحماس الذي 
يبديـه طالئع اليمنيني األحـرار تجاه الِعرقية الهاشـمية 
َل إىل تنظيٍم واِسـٍع ينادي باليمن التأريخي،  يجُب أن يَتحوَّ
ويُسـاِعد عىل انتشـاِر الوعي، ويحِمُل عـىل عاتقه مبادئَ 
تجريـِم الهاشـمية دسـتوريا، وتحصني املجتمـع منها، 
وتوثيـق هذه الحرب الكارثية بُمختلف الوسـائل، وإحياء 
اللغـة السـبئية، وإقامة املهرجانـات الوطنية السـنوية 

والفصلية التي تَُجرُِّم الهاشمية علنا».
-كمـا دعـا إىل: «تأسـيِس الحـزِب اليمنـي، أو حـزِب 
الشـعب»، ُمؤكِّـدا أنـه «فكرة براقـة، تَسـتوِعب الجهود 
امُلخِلصـة لكل األبطال األذكياء، الذين ال يتحّرجون مطلقا 
مـن اعتبـار الهاشـمية عـدوا تأريخيـا وحـارضا لليمن 
ي قانوٍن عقابي  أرضا وإنسـانا، وهم عىل اسـتعداٍد لتبنـِّ
يَجعُل كلَّ َمن يَتحدث عن هاشـميته تحت طائلة العقاب 
واملسـؤولية، والدعوة إلقرار تأميم األرايض واألودية التي 
سيطروا عليها قديما وحديثا بالدجل والشعوذة وإعادتها 

إىل مالكيها األصليني من الفالحني اليمنيني».
-ويف ص45 أيضـا: خلُـص إىل أمـٍل يـراوده، وهو «وأد 

الهاشمية إىل األبد، كما وأد األملاُن نازيتهم».
-ويف ص-61 62: أسـاء إىل صعـدة ومنطقـة اليمـن 
األعىل، بأنهم كانوا رأَس حربة لقتاِل ما سماها بالحوارض 
اليمنيـة، وأنها أنتجت هَمجيـة عقائدية، وبـداوة ريفية 
ُمؤلِمـة، وأن الدمـاء والدمار قادمة مـن صعدة، وأنها أي 
يرة»، فيقول: «اسـتُخِدمت  ِّ صعـدة «معقٌل للهادوية الرشِّ
فيـه صعـدة وإقليـم أزال كـرأس حربة لقتـال الحوارض 
اليمنيـة، وإبـادة مالمـح املدنيـة التي ترفـض الهمجية 
العقائديـة والبـداوة الريفيـة املؤلِمة القادمة من شـمال 
الشـمال اليمنـي، كنقيـٍض مبـارش وُمؤِسـف للحضارة 
اليمنيـة التي تشـبَّثت بالدماء والدمار عىل مـدار الرتاتب 

اإلمامـي القادم مـن صعدة، إىل أن وصل الشـماُل اليمني 
ملرحلٍة سـحيقٍة من الرصاع والقتـال العبثي املخزي. ذلك 

هو تأريخ صعدة كمعقل للهادوية الرشيرة».
-واسـتمرَّ يف جميـع كتابـه عـىل هـذا املنـوال، ففـي 
ة وقبيحة عن أهل بيت  ص127، تحدث بلغة شوارعية فجَّ
رسـول الله صىل الله عليه وآله وسلم، وقال: «الكارثة أن 
الهاشـمية كُسـاللة تحوَّلت هي األخرى إىل كياٍن طاِفح، 

كمجاري الرصف الصحي».
ُفوا  -ويف ص129 طلـب من الهاشـميني كيـًدا أن يَعَرتِ
بأْمٍر لـم يفعلوه مقابل سـالمة أرواحهـم، فيقول: «عىل 
فوا أوال بيمنيّتهم، ليتسنَّى لهم العيش  الهاشميني أن يعَرتِ
بيننا وفق الدستور والقانون بعيدا عن الرتاث الديني الذي 
يعتقدونه ُمقّدسـا»... ثم يتهم تأريـَخ الزيدية وعىل مدار 
ألـف عام بأكاذيـَب ومغالطـاٍت، ويبني عليهـا طلبه من 
الهاشميني أن يُغاِدروا اليمن بكل وقاحة؛ فيقول: «يف ظل 
َم والدمار عىل اليمن  اسـتمرار هذه النزعة التي أورثِت الدَّ
منـذ ألف عام أعتقد أن من غري املمكن اسـتمرار الحروب 
التي يشنها الهاشميون عىل اليمن، عليهم أن يتوقفوا عن 

ذلك، أو أن يغادروا بالدنا». 
-وإذا كان الكاتب نفسـه يّدعـي يف أول كتابه بأنه من 
أصـٍل زنجي، وعليـه فليس معروفا متى جـاء أجداُده إىل 
اليمن فال أدري ما هو املسـّوغ الذي اسـتند إليه لطرد َمن 
مىض عليه ألٌف وثالث مئة عام يف اليمن، والسـؤال نفسه 

موّجه إىل نرص طه (يلماظ) أيضا..
-ويف نفـس صفحـة129 عنْـَوَن عنوانًـا جديـًدا هو: 
(حكمـة الدهـر)، ثـم افتتحه بأحـكام قاسـية وعنيفة، 
وحاقدة، فيقول: «ما دخَلِت الهاشميُة داًرا إال هَدَمتْه، وال 
ُحْكًما إال أفسـَدتْه، وال أرًضا إال احتلَّتْه، وال اسـتوَلْت عىل 

لتها وَسَحرتها وأضاعتها». زماِم أُمٍة إال جهَّ
-عـىل أنه لم يرتك ُحرٍّا وال كريًمـا يف اليمن إال هاجمه، 
ر اليمني تأريخيا بأنه إنساٌن (متحوِّل) دينياً  حتى أنه صوَّ
وأخالقياً.. وكائٌن ُمسـرتِزق مجّرد عـن القيم األخالقية.. 
يلهث خلـف َمْن يُعطيـه أكثر»، ففـي ص144 يقول عن 
اليمني بأن: «لديه مقدرة خارقة عىل التحوُّل واالسـتمرار 
يف الحيـاة، دون الشـعور بتأنيـب الضمـري». ويضيف يف 
الصفحة ذاتهـا: «قديماً كان اليمنـيُّ يهوديا ثم تنرصن، 
ثم اعتنق املجوسـية، وكان يعبد النار»، وأنه: «أسـلم مع 
، ثم أسلم، كان هذا يف مئة عام فقط».  َمْن أسلموا، ثم ارتدَّ
-وأضاف ُمسيئا لكل يمني حر إذ قال بوقاحة شديدة: 
«يقف اليمني بحاّسة الَجيب مع القوي، يَميل مع النفوذ، 
ويتكيُّف برسعة مع التحوُّالت املصريية». وواصل اإلساءة 
قائـالً إن «اليمني كائٌن يبحث عن الغريب فيُوليه ويقتات 
ر بال وعي حقيقَة نفسـه  منـه». وهـو يف الحقيقة يصـوِّ
وأشـكاله املرتزقة مـن خالل هذه األوصـاف التي يحاول 
إلصاقها باليمنيني جميعاً، وهم أكثر الناس حرية وكرامة 

وإباء وشموخا، لكنه من باب (رمتني بدائها وانسّلت)..
-بيد أن املشـكلة - يا أيها اليمنيون األحرار - ليست يف 
أن يصـُدر هذا الكتاب من شـخٍص ربما يعاني من الحقد 
الحـاد، أو النقـص الواضح يف مشـاعر الكرامة، ولكن أن 
يصـُدَر منـه باعتبـاره مستشـاَر رئيـِس وزراء حكومة 
هـادي، وأن يصـُدر منـه هـذا الكتـاب فتُنَظِّم لـه وزارُة 
اإلعالِم يف حكومة املنافقني حفَل توقيٍع حرضه مستشاُر 
(الدنبـوع) نـرص طه مصطفـى، ووزير إعـالِم حكومته 
معمـر االرياني، وعدٌد من أعضـاء مجلس النواب والهيئة 
االستشـارية، وعدٌد من اإلعالميـني واألدباء واملثقفني، ثم 
يؤّكد وزيُر إعالمهـم هذا عىل «أهميِة الكتاِب وما يَحتويه 
ٍد للواقـِع الـذي تُمـرُّ بـه اليمـُن» ضد ما سـماه  مـن َرسْ
بـ»الحكم االنقالبي الطائفي امُلتطرِّف الذي يسعى للعودة 

بالبالد إىل عصور الظالم والكهنوت» .
أما نرص طـه (يلماز) مستشـاُر الدنبـوع فقد قّرض 

الكتاب، وأثنى عليه، ومما قاله فيه: 
-يف ص9: وصف أئمة الزيديـة بأنهم عنرصيون، وأنه 
«مـا عـَرَف اليمُن وال شـعبُه يوًمـا كريًما طيِّبًـا يف ظلِّهم 
ومعهـم»، وأن «ذلك حالُهم منذ عـام 284هـ وحتى هذه 
اللحظـة»، أي منـذ عام وصـول اإلمام الهـادي يحيى بن 
الحسـني إىل اليمن، ويواصل نْفَث أحقاِده وسـمومه عن 
أئمـة أهل البيت الزيدية قائال: إنهـم «ظلوا يتعاملون مع 
هذا الشـعب الطيب والعظيم كما لو أنـه ُخِلَق لخدمتهم، 

هم السادة وهو الخادم املطيع». 
-يف ص10: بينمـا كان يدَّعي أن اليمن يف عصوِر األئمة 
عانـى «كل أسـباب الضنك واملعاناة التي لم يعشـها إال يف 
عصور حكم األئمة الهادويني» فإنه يبارك كل هذا الخراب 
والدمار والقتل واإلفسـاد يف األرض جراء هذا العدوان عىل 

اليمن فيقول:
العربيـة  اململكـة  يف  أشـقائنا  ودعـم  ـل  تدخُّ «ولـوال 
السـعودية ودولـة اإلمـارات العربية املتحـدة وباقي ُدَوِل 
التحالـِف العربي ملا اسـتعادت الرشعيُة بقيـادة الرئيس 

عبدربـه منصور هادي السـيطرَة عىل أكثَر من 75 % من 
أرايض البـالد، من تحت أيـدي اإلماميني وَمن حالفهم من 

االنقالبيني».
إنـي ألدرك - باعتباري يمنيـا ُمطلعا عىل التأريخ – أن 
(نـرصا) كنموذٍج آلخرين لديه مشـكلة تجاه شـعب حر، 
اسمه اليمن، سـمي بـ(مقربة األتراك)، وهو يتأسف عىل 
%80 مـن املقاتلني األتراك الذين وصلـوا إىل اليمن فقتلوا 
يف سـهولها وجبالها عىل يـد أجدادنا الثـوار، تحت قيادة 
أئمة الزيدية، وشـيوخ القبائل، وهو ما ألقى بظالله عىل 
مشـاعره، وانطباعاتـه، وآرائه، واتجاهاتـه، التي عرفت 

عنه من وقت مبكر. 
ال يمكنـه أن ينىس أن أحـَد أجدادي اليمنيني يف منطقة 
هم إىل قطيِع  األهنـوم كان قد أرس (أتراًكا) ذات يوم ليُضمَّ
الثـريان لحْرِث وفالحة أرِضـه امُلباَركة؛ لهـذا فهو يعيش 
مشـكلة مـع كل مـا هـو يمني، سـواء كان هاشـميا أم 

قحطانيا..
ثـم أال تتجىل فداحة اإلسـفاف الذي وصـل إليه، وهو 
يَُهلِّـل لجرائم ومجازر العدوان يف اليمن، وهي التي جعلت 
البرشيـة وأحراَرها اليوم يتـوارون خجال من وقوعها، ثم 
يأتي هذا ليسـبِّح بحمد ابن سـلمان وابن زايد وسادتهما 
األمريكيـني والصهاينة؛ كونهم ارتكبوهـا بحقِّ اليمنيني 
يف اليمـن ألنهـا بزعمـه أيضـا كانت ثـأرا ضـد اليمنيني 
والزيدية والهاشميني الذين وقفوا يف صفِّ وطنهم وبلِدهم 

وُهِويّتهم اإليمانية ضد الغزاة وعمالئهم.
-أمـا يف ص12: فيتحـّدث (نرص) املوتـور عن الكاتب 
(غباري) بالنسبة له بأنه «األخ والزميل الحبيب» إىل قلبه 
من قبل ومن بعـد، وأنه «الكاتب الصحفي، والقلم امُلبِدع، 

األستاذ سام الغباري».
-هـذا الكاتب الحبيب إىل قلبه واملبدع ال يزال مسـتمرا 
يف غيه وتحريضه، وهـذه بعض األمثلة عىل نوع كتاباته، 
ْدُت نقل بعضها؛ ليسـتيقظ النائمون يف سبات الغفلة  تعمَّ
عما يُحاك لألّمة وللشـعب وللقبائل اليمنية والهاشـميني 

والزيديني أيضا
هـذه تغريداته يف أياٍم قالئل عىل حسـابه تويرت، تظهر 
كثافـة وحجـم تيهه وسـَفهه يف اإلسـاءة لـكل الطيِّبني، 
واألئمة، واألوليـاء، واألحرار، والقبائل، واملناطق بأكاذيب 
وترهـات وافرتاءات ال حدود لها. وهذه عينة من تغريداته 

وأقواله:
- يف 12 سبتمرب 2018م غّرد عن السيد العالمة الحجة 
مجد الدين املؤيدي، قائالً: «كان مجد الدين املؤيدي زعيًما 
تكفرييٍّا بامتياز، بل قاِتال ُمتَجوِّال، يَْحَظى بتقديِر أناٍس لم 

يتعوَّدوا قراءَة ما يُؤلُِّفه ويُفِتي به». 
-يف 10 سبتمرب 2018م غّرد ُمنِكرا حديث الغدير، وهو 
الحديث املتواتر بحسـب ما قاله أئمة الحديث والسنة قبل 
غريهم، قال: «قال املنشد عبدالعظيم عز الدين الذي صار 
وكيـَل وزارة الداخليـة يف عهـد امليليشـيا أن عبدامللك بدر 
الديـن هو الحق، كيف يمكن إقناُع سـاللة ُمسـّلحة بغري 
ذلـك، الجريمة بدأت من خرافة غدير خم، وتسـتمر حتى 
هذه اللحظة، فقد افرتوا عىل النبي أنه قال عن عيل بن أبي 

طالب: (اللهم أدر الحق معه أينما دار)».
-ويف 10 سـبتمرب 2018م غّرد ُمسيئًا للقبائِل اليمنية، 
بإسـاءته إىل قبيلـة بنـي حشـيش األبيـة، وبنـي بهلول 
األبطال، وبني مطر األعزاء، حيث غاَظه أعماُل وإنجازاُت 
القبيلة اليمنية األصيلـة يف مواجهة العدوان، فقال: «بني 
حشـيش ُمْسـتَوَطنة فارسـية أساسـا مثل بنـي بهلول 
وبني مطر، أقام الهاشـميون األوائل هذا الحزاَم الطائفي 
«الزيدي» باألسـاس لحماية صنعاء من االجتياح القبيل، 
أو إسـقاطها إذا ظهـر إماٌم جديـد، وهذه نتيجـة اللعب 

بالنار وسفك الوئام االجتماعي». 
-وغّرد يف 14 سـبتمرب 2018م ُمسـيئًا للُهِويَّة الزيدية 
والهاشـميني عـىل مـدى ألـف عـام، قائـال: «دخلنـا يف 
ة الزيدية ألف عام، كلما نَجْونـا ُعْدنا مرَّات  أخـدود الُهِويـَّ
ومّرات، ووراَء كلِّ تمرُّد زيـدي تفِقد اليمُن نظاَمها، أغلق 
الهاشـميون منافـذَ الضوء واألمـل، ورافَقتْهـم دعايتُهم 
وكتبُهـم ليسـحروا وعيَنـا، خرجنـا مـن األخـدود سـوَد 
الضمائر والوجوه، وملا رأينا العالم الجديد سـألنا أنفسنا: 

كم لبثنا؟».
هـذا هـو كاتـب الدنابيـع وأحـد ُمنّظريهـم ومؤلـف 
كتبهـم اإلبداعيـة التي يتباهون بها عـىل مواقع التواصل 
االجتماعـي، فهل يُـْدِرُك اليمنيـون من جميـع املكونات 
ـد حارضهم ومسـتقبلهم  الخطـَر الوجـوديَّ الذي يرتصَّ

وتنوَُّعهم وتساُمَحهم الثقايف واملذهبي واملناطقي؟!!
رفُد الجبهات بالرجال هو أفضل ما سـيُجيب عىل هذا 
السـؤال لالنتصاف ممن يطعن يف رشِفكم - أيها اليمنيون 
- ورجولتكم وكرامتكـم ودينكم، ويفرتي عليكم طامات 
الدهـر، وفواقـر األبـد.. إنـه أفضـل ردٍّ إلفشـال مرشوع 

التناحر الداخيل والبعثرة اليمنية..

سفظ الثظابغع ضث الغمظغني سفظ الثظابغع ضث الغمظغني 
والجغثغئ والعاحمغني  والجغثغئ والعاحمغني  ((22 –  – 22))

تسٌني تسٌني 
بأسطى بأسطى 
طصامطصام

زغاد السالمغ

ببالدي  بـالدي  ضاقـت  حينمـا 

حني عانى الشعُب من أهِل الفساِد

حـني خفنا أن نقوَل الحقَّ جهرا 

حني َضلَّ الناُس عن صد التمادي 

جاءنـا يصـدُُع بالحـّق حسـني 

مـن معـني اآلل خـري االرتفـاِد

لـم يخـْف يف اللـه يومـاً الئمـاً 

أو يخف يف نهجـه مكَر األعادي

طغـاة  وجـه  يف  للـه  ثائـراً 

صارخـاً : َحيَّ عـىل خري الجهاِد 

قويماً  منهاجـاً  األحياَء  أسـمع 

يُخِرُج اإلنساَن من ظلِم السواد ِ

ورأوا نـوَر الهـدى فيـه قرينـاً 

للمنـادي  كرامـاً  لبـوا  حينهـا 

حسـبهم باعـوا من اللـه حياًة 

وقضـوا النحـَب لـه يف ُكّل وادي 

وحـبٍّ  بإيمـان  الـروَح  قدمـوا 

واعتقـاِد  ويقـني  ووفـاء 

فاصطفاهـم َربُّهـم عنـا إليـه 

العبـاِد أحيـاء  اللـه  بسـالم 

شـهداء الحـق عاشـوا بخلـوٍد 

وسـواهم مـات حيـاًة بالرقـاِد 

اإللهـي  األمـر  ينتظـر  مثلهـم 

االعتمـاِد رجـال  تبديـل  دون 

فوق ُكّل الوصف هم أعىل مقام 

الحـداِد بأثـواب  نبـدو  بينمـا 

عهُدهـم فينـا علينـا عهـُد ُحرٍّ 

نُكِمُل املشـواَر مـن دون ارتداِد

ً وبأعـالم الهدى نمـيض جميعا

نقتـدى النهـَج نـوايل ونعـادي
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شغما اجاحعث طصثجغ طاأبرًا بإخاباه برخاص السثّو داخض افصخى المئارك 

املصاوطئ تثسع الفطسطغظغني إىل حث الرتال 
لفصخى الغعم ردًا سطى تخسغث السثّو الخعغعظغ

شغما دطحص تآّضـث سطى دور أطرغضا وأدواتعا اإلرعابغغظ شغ تثطغر اقصاخاد وظعإ البروات  

غارات خعغعظغئ سطى جعرغا تثطش 5 حعثاء يف رغش طخغاف

تصرغر: أطرغضا تسطح أوضراظغا بـ40 ططغار دوقر والطئصئ الساططئ تثشع البمظ

 : طاابسات
السـبت،  أمـس  حمـاس،  حركـة  حـّذرت 
ى «جماعـات الهيكل»  مـن دعـوات مـا يَُسـمَّ
الصهيونية املتطّرفة باقتحام املسـجد األقىص 
اليوم األحد، يف ذكرى النكبة، وسـماح سلطات 
االحتـالل بذلـك، معتربة ذلـك تصعيـداً خطرياً 
واستفزازاً ملشاعر الشـعب الفلسطيني واألمة 

العربية واإلسالمية. 
ويف ترصيـح صحفـي لوكالة «صفـا»، أمس 
السـبت، قال الناطق باسم حركة حماس، حازم 
قاسـم: إن هـذه الدعـوات هـي دفـع إىل صدام 
مفتوح يتحمل العدّو اإلرسائيـيل تبعاِته كاملة، 
مبينًا أن تكراَر االقتحامات للمسجد األقىص، ما 
هي إال محاوالت يائسـة لن يف تفلح يف فرض أمر 
واقع، وتغيري حقائق التاريخ بأن املسجد األقىص 

فلسطيني عربي إسالمي، كان وسيبقى. 
وأّكــد قاسـم أن ُكــّل سياسـات االحتالل 
العدوانية لن تستطيع فرض التقسيم الزماني 
أَو املكانـي فيـه، موضًحـا أن املعركـة حـول 
األقـىص املبـارك محسـومة لصالـح الشـعب 
داعيـاً  واألرض،  الفلسـطيني صاحـب الحـق 
الشعب الفلسطيني يف القدس والضفة الغربية 
والداخـل املحتـّل إىل شـدِّ الرِّحـال إىل املسـجد 
األقـىص املبارك؛ إلحباط مخّططـات االحتالل، 
معتربًا أن رباط الشـعب الفلسـطيني ونضاله 
سيُفشـل ُكـّل محاوالت االحتالل الخبيثة، وقد 

سيَّجه بدمه. 
ا استشـهد، أمـس السـبت، شـاب  ميدانيّـٍ
مقـديس متأثـراً بإصابتـه يف باحات املسـجد 
األقىص املبارك، خالل تصديـه القتحام لقوات 

العدّو الصهيوني يف شهر رمضان املبارك. 
استشـهاد  فلسـطينية،  مصـادر  وأّكــدت 
الشـاب وليد الرشيف الذي أُصيب يف سـاحات 
املسـجد األقىص املبارك خالل تصديه القتحام 
قـوات العـدّو يف الجمعـة، الثالثـة مـن شـهر 

رمضان املايض. 
وذكرت املصادر، أن الشـهيد الرشيف أُصيب 

برصـاص العـدّو، ووصفـت حالتـه بالحرجة 
والصعبـة، إذ أنـه كان يعانـي مـن نزيف حاد 
بدايـة  ويف  بالجمجمـة،  وكسـور  بالدمـاغ، 
االعتقال لـم يصل األوكسـجني للدماغ ملدة 20 
دقيقة، مما أثر عىل خاليا املخ، وعىل مدار األيّام 

املاضية لم يطرأ أي تحسن عىل صحته. 
وكان النصـف الثانـي مـن شـهر رمضـان 
املـايض قـد شـهد مواجهـاٍت شـبَه يومية يف 
املسـجد األقـىص بـني املصليني الفلسـطينيني 
وقـوات االحتـالل الصهيونـي أُصيـب خاللها 

املئات واعتقل آخرون. 

 : طاابسات
أعلنت وسـائل إعالم سـوريا، أمس السبت، 
استشـهاَد 5 أشـخاص بينهم مدني يف العدوان 
اإلرسائيـيل املكثّـف عىل سـوريا مسـاء أمس 

األول الجمعة. 
وقال مصدر عسـكري سوري لوكالة األنباء 
«سـانا»: إن 7 عـىل األقل بينهم طفلـة أُصيبوا 
بجـروح وتـم نقلهـم إىل مشـفى مصيـاف يف 
الغارات التي شـنتها قوات االحتالل الصهيوني 
عـىل املنطقـة الوسـطى يف سـوريا، مبينًـا أن 
الدفـاع الجـوي يف الجيـش السـوري تصـدى 
ألهـداف معاديـة يف أجـواء منطقـة مصياف، 
وتعامـل بفاعليـة مـن مواقـع مختلفـة مـع 
كثافـة صواريخ العدوان اإلرسائييل وأسـقطت 
معظمها، ُمشرياً إىل أن بعض صواريخ العدوان 
سـقطت يف األرايض الزراعية وخّلفت أرضاراً يف 

ممتلكات األهايل بريف مصياف. 
أن  سـوريا  أّكــدت  متصـل،  سـياق  ويف 
التكفريية  للجماعـات  األمريكيـة  املسـاعدات 
املسـلحة يف شـمال رشق وشـمال غرب البالد 
هو الـذي أَدَّى إىل تدمري اإلْمَكانيات االقتصادية 
السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح 

وآثار. 
َوأََضــاَف بياٌن صادٌر عـن وزارة الخارجية 
السـورية، أن دمشـق لم تفاجأ بالبيـان الذي 
حـول  األمريكيـة  الخارجيـة  وزارُة  أصدرتـه 
منـِح ترخيـص بالقيـام بأنشـطة اقتصادية 
ألَنَّ  سـوريا؛  غـرب  وشـمال  رشق  شـمال  يف 
اإلدارات األمريكية املتعاقبة كانت خلف الحرب 
اإلرهابيـة التي تعرضت لها سـوريا منذ عرش 

سنوات وحتى اآلن. 
وأوضحـت الخارجيـة السـورية أن تقديـم 
مسـاعدات للتنظيمات اإلرهابية املسـلحة من 

قبل الواليات املتحدة األمريكية وأدواتها الغربية 
هو الـذي أَدَّى إىل تدمري اإلْمَكانيات االقتصادية 
السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح 
وآثـار، كما أن نهج هؤالء يف فـرض اإلجراءات 
القرسية أحاديـة الجانـب أَدَّى إىل تدمري البنى 
التحتيـة يف سـورية واستشـهاد الكثـري مـن 
املواطنـني األبريـاء؛ ألَنَّهم رفضوا املشـاركة يف 

هذه املخّططات األمريكية والغربية. 
وبينت الوزارة يف بيانهـا أن االدِّعاَء الوارَد يف 
بيان اإلدارة األمريكية وادِّعاءات وزارة الخزانة 
األمريكيـة ليسـت إال اسـتمراراً لهـذا النهـج 
املدّمــر الـذي يتناقض مع التزامـات الواليات 
املتحـدة الدولية يف مكافحـة اإلرهاب وااللتزام 
أن  إىل  الفتـة  سـورية،  وشـعب  أرض  بوحـدة 
تفتيت سورية كان هدفاً أمريكياً وغربياً إال أن 
صمود الجيش السوري وشعبها وقيادتها أَدَّى 

إىل إفشال هذا الهدف الدنيء. 

 : طاابسات

السـابق،  األمريكـي  الرئيـُس  َشـنَّ 
اإلدارة  عـىل  هجومـاً  ترامـب،  دونالـد 
األمريكيـة الحالية بعد إقرار الكونغرس 
ما يقارب 40 مليار دوالر من املساعدات 
العسكرية واملالية ألوكرانيا، َحيُث اعتربَ 
أن «الديمقراطيـني يرسـلون 40 مليـار 
دوالر أُخـرى إىل أوكرانيا، يف وقت يكافح 

اآلباء يف أمريكا إلطعام أطفالهم». 
ونرش موقُع «الخنادق» تقريراً، أمس 
السـبت، أّكــد فيه أن واشـنطن دفعت 

خـالل الَعقديـن املاضيني بال هـوادة إىل 
توسع حلف الناتو نحو الرشق، وضّخت 
السـالح إىل أوكرانيـا؛ ِمـن أجـِل حـرب 
بالوكالـة مـع روسـيا يف تهـور، بغض 
النظر عن اندالع الحرب العاملية الثالثة». 
وأوضح التقرير أن هذا املبلغ يمكن أن 
يوظـف 500000 معلم مقابل 106000 
أَو  واملزايـا،  الراتـب  يف  السـنة  يف  دوالر 
عـدد مماثل من املمرضـات، كما يمكنه 
أن يوفـر زيادة قدرهـا 6000 دوالر لكل 
ممرضـة ومعلـم وعاملـة تمريـض يف 
أمريكا (9. 25 مليون عامل)، باإلضافة 
إىل توفـر زيادة قدرهـا 1000 دوالر لكل 

عامـل يف أمريـكا يكسـب أقـل مـن 15 
دوالراً يف الساعة (52 مليون عامل). 

وبنّي التقريـر أن األهداَف من الحرب 
تتضح اآلن، وهي ليست للدفاع عن حق 
أوكرانيـا التقنـي يف االنضمـام إىل حلف 
الناتـو، بل تّم إعداُدهـا وتصعيدها؛ ِمن 
أجِل تدمري روسيا كقوة عسكرية كبرية 
واإلطاحـة بحكومتهـا، وأوكرانيـا هي 
بيـدق يف هذا الـرصاع، وسـكانها وقود 

لنريان املدافع. 
وال تقتـرص األهـداُف األمريكية عىل 
األطمـاع باملـوارد الهائلـة لروسـيا من 
النفط والغاز واملعادن االسرتاتيجية التي 

ال حـرص لها، وعىل أهميتهـا، بل تهدُف 
واشنطن أَيْـضاً من وراء حربها الجديدة 
إىل القضـاء عـىل موسـكو؛ باعتبَارهـا 
عقبًة اسـرتاتيجية كبرية وحاسمة قبل 
التوّجـه نحو الهدف النهائي، واملواجهة 
العسكرية مع الصني لتأسيس هيمنتها 

عىل كامل مساحة اليابسة يف أوراسيا. 
ولفت التقريـُر إىل أن الطبقة العاملة 
يف الواليـات املتحـدة سـتدفع ثمن هذه 
الحـرب، كمـا دفعـت يف املـايض ثمـن 
ُكــّل أعمـال العـدوان الخارجيـة مـن 
قبـل الرأسـمالية األمريكيـة، َحيُث من 
املتوقـع أن يوافـق مجلس النـواب عىل 

مرشوع القانون البالـغ 40 مليار دوالر 
ـام، وقـد يرفـع إجمـايل  يف غضـون أَيـَّ
املبلـغ املخصـص للحـرب يف أوكرانيا يف 
أقل من ثالثة أشـهر إىل 53 مليار دوالر، 
ُمضيفاً أن هـذا اإلنفاق الجديد أكرب من 
امليزانية اإلجمالية لقوات مشاة البحرية 
األمريكيـة، وهـي أكـربُ مـن امليزانيات 
أَو  اتّحاديـة،  إدارات  لخمـس  الكاملـة 
جميـع الـوكاالت الفيدراليـة املسـتقلة 
مجتمعة، بل إنه أكثر من إجمايل اإلنفاق 
الفيدرايل عىل اإلسـكان والتـرشد، وهو 
أكثـر مـن إجمـايل اإلنفـاق الحكومـي 

والفدرايل عىل الصحة العامة. 

واحظطظ ترشخ إداظئ اساثاء 
الخعاغظئ سطى جظازة أبع ساصطئ

 : طاابسات
رفض الرئيُس األمريكي، جو بايدن، إدانَة اعتداء القوات 
الصهيونية عىل جنازة الصحفية الفلسـطينية شريين أبو 

عاقلة، يف مدينة القدس املحتّلة، أمس األول الجمعة. 
ووفقاً لوكالة «األناضول»، فقد تهرب بايدن من اإلَجابَة 
عىل أحد الصحفيني الذي سـأله عما إذَا كان سـيُديُن قياَم 
القوات الصهيونيـة بالتعدي ورضب املشـاركني يف جنازة 
شـريين أبو عاقلة، َحيُث رصح الرئيـس األمريكي، قائالً: 
«ال أعرف التفاصيل الكاملة ملا حدث خالل مراسـم جنازة 

شريين أبو عاقلة، لكن يجب فتح تحقيق يف األمر». 
وتأتي مراوغـة الرئيس األمريكي رغـم حديث متحدثة 
البيت األبيض جني سـاكي، عن انزَعـاج واشـنطن بشـدة 
من مشـاهد العنف املرتكب مـن قبل القـوات اإلرسائيلية 

خالل جنازة أبو عاقلة. 
من جانبه، أوضح املتحدث باسـم األمم املتحدة، فرحان 
حـق، أن املنظمة اطلعت عىل مقطع فيديو «صادم» يظهر 
أعمـال عنف خالل جنازة أبـو عاقلة يف القـدس، مضيفاً: 
«لقـد رأينا للتو مقطع الفيديو يظهر ذلك، وهذا أمر صادم 

للغاية بالنسبة لنا». 

طصاتقت خغظغئ تظّفث 100 
ذطسئ صرب الصعاسث السسضرغئ 

افطرغضغئ يف أوضغظاوا
 : طاابسات

نّفـذت مقاتالٌت حربيـٌة تابعٌة لحاملـة طائرات صينية 
100 طلعـة جويـة ُقـرب أحد أكـرب مراكز تجمـع القوات 
األمريكيـة يف بحـر الصني الجنوبي وسـط توتـر كبري بني 

بكني وواشنطن. 
ونقلت صحيفة «ميلتـاري واتش» املتخصصة يف العتاد 
والشـؤون العسـكرية، عن مصادر يابانية، أمس السبت، 
قولها: إن حاملة البحرية التابعة لجيش التحرير الشـعبي 
الصينـي لياونينـغ، نفـذت أكثـر مـن 100 طلعـة جوية 
األسـبوع املنـرصم بالقرب من جزيرة أوكينـاوا، موضحة 
أن نرش السـفينة الحربية الصينية والسفن املرافقة، يأتي 
وسـط توترات شـديدة بني الصني والواليات املتحدة، وبعد 
تعهـدات صينية يف عام 2021 بإجـراء املزيد من العمليات 

التي تنفذها حاملة الطائرات بشكل متكّرر. 
وقالـت الصحيفـة: إن أمريكا قد نـرشت قواتها يف تلك 
املنطقـة منـذ أربعينيـات القرن املـايض، َحيُث اسـتقرت 
نسبة كبرية من قواتها يف غرب املحيط الهادئ يف أوكيناوا، 
والتي تعترب حتى اآلن مركزاً رئيسـياً للعمليات العسكرية 
األمريكيـة، مشـرية إىل أنـه عىل الرغـم من االعتقـاد بأن 
مقاتالت لياونينغ مجهزة بشكل أََسايس للقتال الجوي، إال 
أنها قادرة أَيْـضـاً عىل نرش مجموعة من الذخائر املوجهة 
بدقـة والتـي يمكن أن تهـّدد بها سـفن العدّو واملنشـآت 

العسكرية املتواجدة يف املدى الخاص بالطائرة. 
وعىل الرغم من أن حاملة الطائرات الصينية هي واحدة 
من أكـرب الحامالت يف العالم بعد األمريكيـة، إال أن قدرتها 
عىل توجيه الرضبات تظل محدودة نسـبيا، لكن انتشارها 
مع املدّمـرات والغواصات املصاحبة لها واملسـلحة بأحدث 
صواريخ كروز، تشـكل تحديا َكبرياً للدفاعات األمريكية يف 

أوكيناوا. 
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ضطمئ أخغرة

شحُض الُعثظئ وتامغُئ 
الثغارات اقجرتاتغةغئ

شعث حاضر أبع راس   

ا يف نجاح  أملُنا ضعيٌف ِجـدٍّ

هذه الُهدنة وسيبقى ضعيفاً 

مرهـوٌن  نجاَحهـا  أن  طاملـا 

السـعودّي  النظـام  بالتـزام 

وَمن معه من املرتِزقة. 

وليـس عبثـاً ضعـُف أملنا 

يف نجـاح هـذه الُهدنة ونحن 

مـن قـد سـبق لنـا أن جربنا 

مـع هـذا النظـام املتصهـني 

والعميل ومن معه مـن املرتِزقة الرخاص من أبناء بلدنا 

ُهدناٍت سـابقًة انتهت بالفشل؛ بَسبِب تعنت هذا النظام 

ومرتِزقتـه وبسـبب إرصارهـم امُلسـتمّر عىل ممارسـة 

الخروقات تلو الخروقات بشـكل يومي أَو شـبه يومي، 

ونقِضهم للعهود واملواثيق عقـَب ُكـّل ُهدنة يتم عقدها 

معهم منذ بداية هذا العدوان. 

اليـوم نحن عـىل أعتـاب انتهـاِء الُهدنـة الراهنة ولم 

يتحّقـْق من بنودهـا يشٌء يُذَكر حتى اآلن مـن ِقبل هذا 

النظام السعودّي املتصهني والعميل ومرتِزقته، وال حتى 

من ِقبل األمم املتحدة بموقفها الضئيل واملتواضع امُلتأثر 

بالنفـوذ األمريكي والغربـي وباملال السـعودّي الذي أثر 

عىل الكثري من أعضائها. 

وحتـى لـو افرتضنا ونجحـت هذه الُهدنـة، فنحن لن 

ا، ولن نقبَل أبداً  نقبـَل بغري وقـف العدوان عىل بلدنا كليّـٍ

أن يبقـى شـربٌ واحد من تـراب هذا الوطـن تحت وطأة 

االحتالل.

عـىل النظـام السـعودّي املحتـلِّ لبعـض املناطق من 

أرضنـا وأدواته، أن يعلمـوا جيًِّدا أن اسـتمراَر تواجدهم 

عىل تلك املناطق سـيحتم علينا كشـعب يمني بأن نُْقِدَم 

عىل خطوات اسـرتاتيجية كبرية ومؤملـة ومنكية للعدو، 

وال مناص من هذا أبداً طاملا واستمر تواجدهم يف أرضنا. 

نعـم قد يكون من ضمن خياراتنا االسـرتاتيجية التي 

سـنقدم عليها يف املرحلة القادمة خياراٌت كبريٌة وفاعلٌة 

ـَس ملراحـَل  وضاغطـٌة ومهمـٌة ومـن املمكـن أن تؤسِّ

وتطـوراٍت كبريًة عـىل مسـتوى املنطقـة، ولكننا ومنذ 

بدايـة هذا العدوان حرصنا ُكـلَّ الحرص عىل أن نتحاىش 

االسـتعجاَل يف اتِّخاذ مثـل هكذا خيـارات، وأعطينا هذا 

النظـاَم املتصهـني والعميـَل الفرصَة تلـو الفرصة لعله 

يرتاجُع عن عدوانه علينـا ويُكفُّ عنا إجراَمه غريَ املربّر، 

وقد أعذر من أنذر. 

وإْن ُسثتط ُسثظا وساد اُهللا طسظا.. (1) 
سئثالصعي السئاسغ

 

منـذُ بداية تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي الربيطاني الصهيوني يف الـ 25 من مارس 

2015م، انطلقـت العمليـات العسـكرية للتحالـف 

باسـتهداف األرض التـي ينتـرش فيهـا ثـوار ثورة 

الــ 21 مـن سـبتمرب واملناطق التي يسـيطر عليها 

مجاهـدو الجيش واللجان الشـعبيّة ما بني صنعاء 

وتعـز وصعدة والبيضـاء والجـوف وحّجـة ومأرب 

والحديدة. 

لكـن بعد مرور فـرتة قصرية مـن املواجهات، بدأ 

ُ تحالُِف العـدوان يف امليـدان بالظهور، والـذي كانت أغلُب  تعـرسُّ

ذته  عملياتـه العسـكرية يف البدايـة عبـارًة عن قصٍف جـوي نفَّ

القاذفاُت والطوَّافاُت السعوديّة واإلماراتية بشكٍل رئييس، وبدعٍم 

لوجسـتي وفني واسـتخباراتي غربي، أمريكي بريطاني، بشكٍل 

أََسـايس، فتـّم اسـتهداُف أغلب مواقـع الجيش اليمنـي املتعلقة 

بأنظمـة الدفاع الجوي ومخازن األسـلحة والثكنات العسـكرية 

األََساسية؛ بَهدِف َشـلِّ القدرة النوعية الدفاعية للجيش واللجان 

الشعبيّة. 

ترافقت تلك العملياُت التي شابتها العديُد من الجرائم واملجازر 

بحقِّ اإلنسـانية، مع ضغوٍط إعالمية وسياسـية واسـعة تحمل 

الكثريَ من التهويـل والتحذيرات والتهديـدات، والتي تركَّزت عىل 

رضورِة استسالم القيادة الثورية وقيادة الجيش واللجان؛ لكون 

اآلتـي مـن العمليـات املدعومة غربيـاً وإقليمياً سـوف يتعاظم، 

ولـن تقوى الوحداُت املسـتهَدفُة عـىل مواجهتـه، وبالتايل عليها 

االستسالم. 
موُد والثباُت  ومـع تقّدم املواجهة يوماً بعد يوم كان الفتـاً الصُّ
ُع فنون  وأسـاليُب القتـال وقواعُد االشـتباك وتنـوُّ
الدفاع واالندفاع وتطوير وسـائل التكتيك والتكنيك 
وتفوُّق اإلبداع اليمني يف شـتى املجاالت، ومع الوقت 
، لتنقل اليمنيني يف املرحلة  بدأت معالُم املواجهة تتغريَّ
األوىل مـن الدفـاع نحو تثبيت الجبهـات وتحصينها 
وفرض تماسكها وترسيخ دعائمها، لتنقلهم الحقاً 
يف املرحلـة الثانية نحو الهجـوم والضغط عىل أغلب 
مواقـع تحالف العدوان داخل الجبهات املحتّلة وعىل 
حدودنا الشـمالية الغربيـة مع اململكـة، واالنتقال 
إىل املرحلـة الثالثـة التـي تميّزت بأنَّهـا ترافقت مع 
تصنيع وحدات التصنيع الحربي بالجيش اليمني أسلحة وقدرات 
نوعية اسـرتاتيجية تم تطويرها محلياً، من صواريَخ باليسـتية 
وطريان مسـرّي ومنظومات دفاع جوي، سـاهمت وبشكل الفت 
وصادم للتحالف وداعميه الغربيني، وذلك من جهة دعِم وإسـناِد 
مناورة الدفاع والثبات وترسـيخ اسرتاتيجيات الهجوم والتحرير 
والتطهـري لألرض تدريجيٍّا، ومن جهة أُخـرى فرض معادلة ردع 
وتـوازن ُرعب أفشـلت ُكــلَّ الخطـط والتوقعات وجّمـدت ُكـلَّ 

مشاريع تحالف العدوان امليدانية والعسكرية! 
إذ سـّطر املجاهـدون اليمنيـون -مسـتعينني بالله ُسـبحانَه 
وتعاىل وتأييده- أروَع وأعظَم املالحم البطولية عربَ التاريخ، األمر 
الـذي أثبت حقيقًة تاريخيًة مفاُدها أن األعداَء يصنعون السـالَح 
لكنهـم لم يصنعوا األمَن والحمايَة ألنفسـهم، يصنعون الجيوَش 
املدرَّبـَة لكنهم لم يصنعوا االنتصاَر، يصنعون الوالعاِت لكنهم لم 

يتحكموا يف مجاالت استخدامها! 


