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إدانـــــــــات حـــقـــوقـــيـــة مـــتـــواصـــلـــة الســــتــــمــــرار مـــرتـــزقـــة الـــــعـــــدوان بـــاحـــتـــجـــاز الــصــحــفــيــة "اجلـــنـــيـــد"

املباركة اليمنية  للوحدة  الــــ32  بالعيد  املــشــاط  للرئيس  هــام  خطاب  الــيــوم: 

من بني أكثر من 30 ألف مريض مجيعهم حباجة ماسة إىل السفر للعالج باخلارج:

مرضى اليمن.. آمال أطفأها تعنت عدواين وتواطؤ أممي



تطضآ أطرغضغ جسعدي طسطظ غظثر باإلسثاد لاخسغث جثغث طاسثد افحضال
ابظ جطمان شغ واحظطظ لئتث طمارجئ «ضشعط» دولغئ سطى خظساء 

السثوان ظتع اقباجاز بـ «اإلظساظغ» طةثدًا

100100 حالة مرضية وصلت األردن  حالة مرضية وصلت األردن 
وو600600 حالة تنتظر رحالت  حالة تنتظر رحالت 
القاهرة اليت مل تأت بعدالقاهرة اليت مل تأت بعد

30003000 حالة تشوهات والدية  حالة تشوهات والدية 
وو50005000 حالة فشل كلوي و حالة فشل كلوي و500500  
فشل كبدي ائي وفشل كبدي ائي و1200012000 حالة  حالة 
تشوهات بسبب القصفتشوهات بسبب القصف
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األحد

العدد

21 شوال 1443هـ..
22 مايو 2022م

(1404)
أخبار 

 : طاابسات
منعـت قواُت االحتـالل السـعودّي، أمس 
السـبت، عـرشاِت الصياديـن اليمنيـني من 
ممارسة الصيد يف سـواحل محافظة املهرة، 
وذلك يف إطار مسلسل االنتهاكات التي تطال 
الصياديـن يف ُكــّل املحافظـات السـاحلية 
اليمنيـة؛ بَهـدِف تضييـق الخنـاق عىل آالف 
األرس التـي تعيش عىل مهنـة الصيد ويعترب 

مصدرها الوحيد للعيش. 
وبحسـب مصـادر إعالميـة، َفــإنَّ منع 
االحتالل السـعودّي الصيادين من النزول إىل 
البحـر ملمارسـة أعمالهم يأتي بعـد أقل من 
24 سـاعة عـىل اختطـاف بحريـة التحالف 
مجموعـة كبرية مـن الصياديـن اليمنيني يف 
جزيرتَـي زقـر وحنيش بالسـواحل الغربية، 
األمر الـذي يؤّكـد واحديـة املخّطط لتحالف 

العدوان يف اليمن ُعُمـوًما. 
االحتـالل  قـوات  أن  املصـادر  وبينـت 
السـعودّي منعـت الصياديـن يف املهـرة من 
الغيضـة،  مدينـة  سـواحل  مـن  االقـرتاب 
موضحـة أنها منعـت أية أنشـطة للصيد يف 
سـواحل املدينة، مؤّكـدة أن قـوات االحتالل 
صـادرت أكثـر من 11 قـارب صيـد، مهّددة 
بحبـس الصياديـن يف حـال حاولـوا العودَة 
ملمارسـة الصيـد، الـذي يعد مصـدر دخلهم 

الوحيد. 
وأَشاَرت املصادر إىل أن تصاُعَد االنتهاكات 
الصياديـن  بحـق  التعسـفية  واملمارسـات 
اليمنيـني، خالل اآلونة األخـرية، يأتي يف ظل 
عسـكرة تحالف العدوان للسواحل الجنوبية 
وتحويلهـا إىل مراكـز اسـتخباراتية للقـوى 

األجنبية. 
مـن جانـب آخـر، أدانـت الهيئـُة العامة 
األحمـر،  البحـر  يف  السـمكية  للمصائـد 

اسـتمراَر أعمال القرصنـة واالعتداءات التي 
تمارسـها قوات العدوان األمريكي السعودّي 
ومرتِزقتهم بحق الصيادين اليمنيني يف البحر 

األحمر. 
وأوضحت الهيئُة يف بيان، أمس السـبت، 
أن قـوى العـدوان السـعودّي أقدمـت عـىل 
احتجـاز قـارب «جلبـة» رقـم 11300/2 
األربعـاء املـايض، وعـىل متنـه 8 صياديـن 
واختطافهم أثناء ممارسـتهم مهنة الصيد 

يف سـواحل البحر األحمـر يف جزيرة حنيش 
وكـذا  ممتلكاتهـم،  ومصـادرة  الكـربى 
اختطـاف 6 صيادين الخميـس املايض، من 
أبنـاء الحيمة بالقـرب من جزيـرة حنيش 
ومصـاَدرة القـارب «الفيـرب» الذيـن كانوا 
عـىل متنه وترحيلهـم إىل الخوخة وال يُعرف 

بمصريهم حتى اآلن. 
وناشـد البيـاُن األمَم املتحـدة واملنظمات 
بدورهـم  القيـام  والحقوقيـة  اإلنسـانية 

واالضطالع بمسـؤولياتهم إزاء هذه األعمال 
اإلجراميـة بحـق الصياديـن والعمـل عـىل 
حمايتهـم من قرصنـة العـدوان ومرتِزقته، 
وإيقاف ُكـّل املمارسـات العدوانية املتكّررة 

بحقهم. 
وحّملت الهيئُة العامُة للمصائد السمكية 
األمَم املتحدة ومنظماتها مسـؤوليَة الصمت 
والتخاذل امُلسـتمّرين تجاه هذه املمارسـات 
اإلجرامية التي تزيد من معاناة الصيادين

ويف السياق، استنكر التكتُل املدني للتنمية 
والحريات إقـداَم تحالف العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي باحتجاز مجموعة كبرية 
من الصيادين قبالـة جزيرتي زقر وحنيش، 
مطالبـاً بتشـكيل لجنة تحقيـق دولية فيما 
ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق املدنيني 

األبرياء. 
واسـتغرب التكتُل املدنـي للتنمية صمَت 
املجتمع الدويل والهيئـات واملنظمات الدولية 
وعـىل رأسـها األمـم املتحـدة، التـي تقـف 
متفرجًة إزاء ما تقرتفه دول تحالف العدوان 
بحق اليمنيني، مناشداً ما تبقى من الضمائر 
الحيـة ونشـطاء العالـم الحـر، إدانـة هذه 
الجرائم واملجازر والوقوف إىل جانب الشـعب 
اليمنـي، وذلك بتعرية وفضـح دول العدوان 
ومـا تقرتفه مـن جرائم حرب أمام شـعوب 

العالم. 

 : خظساء
أمـس  الداخليـة،  وزارُة  أعلنـت 
السـبت، تمكَُّن رجـاِل مباحث أمانة 
العاصمـة مـن القبض عـىل ِعصابٍة 
النصـب  جرائـم  يف  متخصصـة 
واالحتيال عىل املواطنني، واالسـتيالء 
مواقـع  خـالل  مـن  أموالهـم  عـىل 

التواصل االجتماعي. 
وقـال بيـان صـادر عـن مباحث 
األمانـة: إن املعلومـاِت التـي وردت 
إلدارِة مكافحة جرائم األموال العامة 
يف املباحـث، أفـادت بتعـرُِّض العديِد 
من األشـخاص من مرتادي شبكات 
االجتماعـي،  التواصـل  ومواقـع 
لوقائع احتيال مـن ِقبل عصابة أحد 
عنارصها سـوداني الجنسية، كانت 
عـىل اتصـال ورشاكة بأشـخاص يف 

السنغال. 
قامـت  العصابـة  أن  وأوضحـت 
بتنفيذ عمليات نصب واسـتيالء عىل 
أموال النشطاء، بزعم أن لديها مبالَغ 
مالية يف طرود مرَسلة لهم من الخارج 
كمساعدات سيتم إرسالها لهم، فيما 
قامت بالنصب عـىل بعض املواطنني 
رشكـة  ُمـّالُك  بأنهـم  وإيهامهـم 
باسـتثمار  وترغيبهـم  اسـتثمارية، 
أموالهـم يف أعمـال تجاريـة مختلفة 
نظري حصولهم عىل نسـبة 40 باملِئة 

من األرباح، وهو األمر الذي تحّقق يف 
بادئ األمر حتى استطاعت العصابة 
كسـب ثقة الضحايا (املسـتثمرين) 
الذين بدورهـم ضاعفوا مبالغ الدفع 
ووصل ببعضهم األمـر إىل بيع منزله 
أَو سيارته لتسـليم األموال للعصابة 
مقابـل أربـاح جديـدة لـم تتحّقـق 
تاليـاً وفق خطة العصابة املرسـومة 

لتحقيق عملية النصب واالحتيال. 
وأّكــدت مباحث األمانة أن فريقاً 
واملتابعـة  التحريـات  يف  متخصصـاً 
جهوده  أسـفرت  املعلومات،  وجمـع 
واملدبّريـن  املخّططـني  إىل  للتوصـل 
لعمليـات النصب واالحتيـال، إذ تبنّي 
أن وراء ذلـك النشـاط 3 أشـخاص، 
أحدهم من الجنسية السودانية، وهم 
من قامـوا بتكوين تشـكيل عصابي 
واالحتيـال  النصـب  يف  متخصـص 
عـىل  واالسـتيالء  املواطنـني  عـىل 
أموالهـم بالتعاون مع أفراد العصابة 
املتواجدين يف السنغال، مشرية إىل أنه 
تم ضبـط متزعمـي العصابة وهما: 
ز) -سـوداني  ي.  ا.  املدعـو (ع.   1-
الجنسـية-، واملدعـو (هــ ا. ن. ع. 

س). 
كافـة  األمانـة  مباحـث  ودعـت 
املواطنـني، إىل توّخـي الحـذر، وعدم 
النصـب  عمليـات  وراء  االنجـرار 
واالحتيـال املاليـة، واإلبـالغ عـن أية 

عمليات مماثلة مشبوهة. 

شغما المخائث السمضغئ شغ الئتر افتمر تساظضر اخاطاف 14 خغادًا شغ تظغح وزصر 

وجط دسعة المعاذظغظ إلى سثم اقظةرار وراء 
سمطغات الظخإ واقتاغال المالغئ 

اقتاقل السسعدّي غمظع الخغادغظ طظ طمارجئ الخغث يف املعرة وغخادر 11 صاربًا

افجعجة افطظغئ تدئط جعداظغًا 
غثغر أضرب حئضئ ظخإ واتاغال يف 

الساخمئ خظساء

«غماظغات» تساظضر جرغمئ اخاطاف الختفغئ ظجغعئ الةظغث بمأرب
 : خظساء

أدانت مؤّسسـُة يمانيـات للمرأة والطفـل، جريمَة 
تحالف العدوان ومرتِزقته يف مأرب املحتّلة بعد اختطاف 
الصحفية نزيهة الجنيد لـدى وصولها مأرب؛ ِمن أجِل 
اسـتخراج جواز سـفر مطلع فرباير مـن العام املايض 

2021م، وذلك عىل أيدي ميليشيا حزب «اإلصالح». 
وأّكـدت مؤّسسـة يمانيات للمـرأة والطفل يف بيان، 
أمس السبت، تلقت صحيفة «املسرية» نسخًة منه، أن 
هذه الجريمة يف توصيفها القانوني تندرج ضمن قوائم 
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسـانية، وذلك بحسـب 

القانون الدويل العام والقانون اإلنساني. 

وطالبت مؤّسسة يمانيات كافة املؤّسسات الدولية 
وعـىل رأسـها األمم املتحـدة ومجلس حقوق اإلنسـان 
بتحمل مسـئوليتهم إزاء ما يرتكبه التحالف من جرائم 
بحـق املدنيـني يف اليمن، كمـا طالبت برسعة تشـكيل 
لجنـة تحقيـق دوليـة وتقديـم مرتكبي هـذه الجرائم 

للعدالة إلنصاف الضحايا األبرياء. 

ودعـا البيـاُن منظمـاِت املجتمـع املدنـي وكافـة 
النشـطاء الحقوقيـني واإلعالميـني يف اليمـن وجميع 
الرشفاء واألحرار يف العالم للتضامن مع ذوي الضحايا 
بتعريـة الوجـه الحقيقـي لـدول التحالف السـعودّي 
اإلماراتـي األمريكي وفضح بشـاعة مـا يرتكبونه من 

جرائَم بشعة. 

السططات السسعدّغئ تتاةج أطعال سثد طظ صغادات الفاّر عادي 
و «اإلخقح» بسث اقجاشظاء سظ خثطاتعط

الطئغئ السطغا تظَسى أتَث افذئاء الغمظغني املسةطني يف صعائط السفر لطثارج

 : طاابسات
مواليـة  مطلعـة  إعالميـٌة  وسـائُل  قالـت 
للعـدوان: إن السـلطاِت السـعوديَّة أغلقـت، 
أمس السبت، حسـاباٍت بنكيًة تابعًة لقيادات 
مرتِزقـة مقربـة مـن الفـاّر هـادي وحـزب 
«اإلصـالح»، يف إطار مسـاعي الرياض لحجز 
تلك األموال ومصادرتها، عقب االسـتغناء عن 
خدمـات املرتِزقـة القدامـى بعد سـنوات من 

العمالة واالرتزاق. 
وأوضحت تلك الوسائل أن البنوَك السعوديّة 
أشـعرت املسـؤولني والقيـادات املرتِزقـة من 
املحسوبني عىل الفاّر هادي وحزب «اإلصالح» 
بإغالق حسـاباتهم البنكية، مبينـة أن عملية 
إغـالق الحسـابات تأتـي تمهيـداً لرتحيل تلك 
القيادات املرتِزقة من األرايض السعوديّة خالل 

الفرتة املقبلة. 
وبيّنت أن السـلطات السعوديّة استحوذت، 

مطلـَع الشـهر املـايض، عـىل أمـوال طائلـة 
هـادي  الفـاّر  عـىل  محسـوبة  لقيـادات 
و»اإلصالح» بعد توقيف حساباتهم البنكية يف 
مدينتي جدة والرياض.  وتأتي هذه التطورات، 
وسـَط مسـاعي تحالـف العـدوان للتخيل عن 
جميع مرتِزقته وأدواته السابقة يف اليمن، بعد 
إخفاقها يف تحقيق أي نرص يذكر طوال السبع 
السـنوات املاضية، يف حني يجري إعادة تدوير 

النفايات املرتِزقة. 

 : خظساء
نعى الدكتوُر مطهر أحمد الدرويش -رئيس 
اللجنـة الطبيـة العليـا يف العاصمـة صنعاء- 
أمس السبت، األُسـتاذ الدكتور محمد القّطاع 
بعـد معانـاة طويلـة مع املـرض، َحيـُث كان 
رحمـه الله يعانـي مـن «ورم بلعومي» عيص 

عىل العالج داخل اليمن. 

وقـال بيـاٌن صـادٌر عـن اللجنـة الطبيـة 
العليا، أمس السـبت، حصلت صحيفة املسرية 
عىل نسـخة منـه: إن األُسـتاذ الدكتور محمد 
لني لدى اللجنة  القّطاع، كان أحد املرىض املسجَّ
الطبية ومن ضمن املسـجلني للسفر إىل خارج 
الوطن لتلقي العالج نظراً لحالته املسـتعصية 

عىل العالج داخل البلد. 
وأوضحت الطبية العليا أن الدكتوَر القطاع 

يعـد أحد ضحايا الحصار والعـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، وإغالق مطـار صنعاء 
الدويل يف وجه املرىض، مبينة أن الفقيد القطاع 
كأمثالـه مـن آالف املـرىض الذيـن يفقـدون 
أرواَحهـم بشـكل يومي جـراء تعنـت تحالف 
العـدوان يف إنهاء الحصار عن الشـعب اليمني 
وفتـح مطار صنعـاء الدويل بوجـه اآلالِف من 

املرىض. 
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 : خاص
ًدا عـىل جهوزيتها  برهنـت القـواُت املسـلحة مجدَّ
العاليـة للتصدي النتهاكات تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي وتَحّركاته العدائيـة، وتمّكنت، 
السـبت، مـن إسـقاط طائـرة مقاتلـة بـدون طيار 
سـعوديّة قامـت بخـرق الُهدنـة يف أجـواء محافظة 
حّجــة، يف رسـالة عملية جديدة للعـدو بأن محاولة 
االلتفاف عـىل اتّفاق التهدئة لن تمر بـدون تداعيات 

 . وَردٍّ
وأعلن املتحدث باسم القوات املسلحة، العميد يحيى 
رسيع، أن الدفاعات الجوية تمّكنت من إسقاط طائرة 
مسـلحة بدون طيار من نوع «كاريال» تركية الصنع، 
تتبع سـالح الجو السـعودّي، وذلك أثناء قيام الطائرة 
بخـرق الُهدنة وتنفيذ مهـام عدائية يف أجـواء منطقة 

حريان بمحافظة حّجـة. 
ومنذ بداية الُهدنة، كثّـف تحالف العدوان اسـتخدام 
خروقـات  لتنفيـذ  طيـار  بـدون  املقاتلـة  الطائـرات 
متواصلة، تضمنت شـن غـارات جويـة، يف العديد من 

الجبهات. 
الطائـرة  اسـتهداف  أن  رسيـع  العميـد  وأوضـح 
«كاريـال» تـم بصـاروخ أرض جـو محـيل الصنع لم 

يُكَشْف عنه بعُد. 
وهـذه هي الطائـرة املعادية الثانية التي تسـقطها 
القوات املسـلحة منذ مطلع مايو الجـاري، ومنذ بداية 
الُهدنـة، َحيـُث كانـت الدفاعـات الجوية قد أسـقطت 

 «CHطائـرة مقاتلـة أُخـرى بدون طيـار من نـوع «٤
ـا عدائية يف أجواء  صينيـة الصنع أثنـاء تنفيذها مهامٍّ

مديرية حرض باملحافظة نفسها. 
وترسـل هـذه العمليـات رسـالة واضحـة لتحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي بـأن قـوات 
الجيش واللجان الشعبيّة متيقظة لتَحّركاته وترتيباته 

العدوانيـة التي يمـيض بها نحو التصعيـد تحت غطاء 
الُهدنة. 

وقد جـّدد العميد يحيى رسيع توجيَه هذه الرسـالة 
بشـكل رصيـح، إذ أّكــد عـىل أن «القـوات املسـلحة 
حـارضة وجاهزة للرد عىل أي خـرق أَو اعتداء من قبل 

قوى العدوان». 

وأوضح رسيـع أن «مثل هذه االعتداءات تؤّكـد عدم 
التـزام وجديـة قوى العـدوان بالُهدنة وإحـالل عملية 

السالم». 
ولم تتوقف الخروقات العسـكرية من جانب تحالف 
العدوان منذ إعـالن الُهدنة مطلع شـهر أبريل الفائت، 
َحيُث اسـتمرت طائراتُـه التجسسـية املقاتلة بانتهاك 
األجواء اليمنية وشـنَّت عدداً من الغارات يف الوقت الذي 
نّفـذت فيه قـواُت املرتِزقة محـاوالِت زحـف متكّررة، 
وواصلت اسـتهداف مواقع الجيـش واللجان واملناطق 

املدنية بالقذائف الصاروخية واملدفعية. 
وكان ناطق القوات املسـلحة قد وّجه رسائَل شديدَة 
اللهجة لدول العدوان خالل الفرتة املاضية، محذًِّرا إياها 
مـن أن التنصل عـن التزامات اتّفاق الُهدنة واسـتمرار 

التعنت واملراوغة سيؤدي إىل عواقَب وخيمة. 
وكان قائد الثورة، السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، 
ام أن تحالف العدوان ومرتِزقته ال يخفون  أّكـد قبل أَيـَّ

توّجـههم نحو التصعيد خالل املرحلة القادمة. 
وأعلـن املجلـس السـيايس األعىل أن صنعـاء ترصد 
تَحّركات وترتيبات عسكرية متواصلة لتحالف العدوان 

برغم الُهدنة املعلنة. 
وتوعـدت القيادة الثورية والسياسـية والعسـكرية 
تحالف العدوان يف وقت سـابق بأنه سيندُم عىل تفويِت 
ُفَرِص السـالم الفعيل، وأن هذا العام سيشهد مفاجآٍت 
كبريًة ومؤثرًة يف ميدان املواجهة يف حال تمسـكت دول 
العدوان بخيار التعنُّت واملراوغة، ورفضت التعاطي مع 
متطلبات السـالم الحقيقي، واملتمثلـة بإنهاء العدوان 

والحصار واالحتالل. 

 : خاص
تزاُمنًا مع تأكيِد القيادة الثورية والسياسـية عىل أن 
َة ملرحلِة  تحالَُف العدوان األمريكي السـعودّي يُِعـدُّ الُعدَّ
تصعيٍد جديدٍة خلَف ستار الُهدنة، برزت مؤرشاٌت جديدٌة 
مـن جانـب العدّو نفسـه تؤّكـد توّجـهه هـذا، وتفصح 
عن مالمح خطة املراوغة التي يحاول من خاللها كسـب 

الوقت وااللتفاف عىل متطلبات السالم الفعيل. 
آخُر تلك املؤرشات ما جاء عىل لسان نائب وزير الدفاع 
السـعودّي، خالد بن سـلمان، الذي ّرصح بأنـه التقى يف 
واشـنطن باملبعوث األمريكي إىل اليمـن، تيم ليندركينغ؛ 
ملناقشـة ممارسـة «ضغـوط» عىل صنعـاء تحت غطاء 

الُهدنة التي يرفض النظام السعودّي تنفيذها. 

وأفصحـت ترصيحاُت ابن سـلمان عـن نوايا تحالف 
العـدوان للعـودة إىل مربـع املسـاومة باملِلف اإلنسـاني 
واسـتخدامه كورقـة ابتزاز، من خـالل إثـارة الدعايات 
القديمـة حول «إيـرادات ميناء الحديـدة»، َوأَيْـضاً إثارة 

اتّهامات لصنعاء بعرقلة جهود السالم. 
وتشـريُ هذه املعطياُت بوضوح إىل أن تحالف العدوان 
يسـعى السـتخدام الُهدنة كمدخل إلعادة فرض مطالبه 
غـري املنطقيـة، َحيُث يبدو بشـكل جـيل أنه يحـاوُل أن 
يسـتخدَم عنـواَن «إيـرادات مينـاء الحديـدة» كذريعـة 
للتنصـل عن إعـادة رصف املرتبات ووقـف نهب إيرادات 
البلـد، كما يحـاول أن يسـتخدَم تهمَة «عرقلة السـالم» 
كعنوان لتوجيه ضغوط عىل صنعاء للتغايض عن الرفض 
األمريكـي السـعودّي لتنفيذ التزامـات الُهدنة والتعاطي 

مع متطلبـات السـالم واالنتقال إىل القبول بمسـاومات 
تنطوي عىل استمرار العدوان والحصار. 

وكانت صنعـاُء أّكــدت مؤّخراً أن إنجـاح الُهدنة 
وتمديدها يتطلب تعويَض االسـتحقاقات اإلنسـانية 
املتأخـرة لالتّفـاق، وعـىل رأسـها الرحـالت الجوية 
الفائتـة وسـفن الوقـود، وطالبـت تحالـَف العدوان 
واألمم املتحـدة بإعادة رصف املرتبـات وعدم تجزئة 
امللـف اإلنسـاني، كخطـوة رضوريـة للتوّجـه نحو 

خطوات سالم فعلية. 
ويؤّكــد املوقُف السـعودّي األمريكي عـىل أن تحالف 
العدوان ال ينوي التجاوب مع هذه املتطلبات، بل يسـعى 
للعـودة إىل أُسـلُـوب االبتـزاز والضجيـج للحصـول عىل 
مكاسـَب سياسـية وعسـكرية، األمـر الذي يمثـل دليًال 

ا عىل أن لجوَءه إىل الُهدنة لم يكن سـوى محاولة  إضافيّـٍ
لكسـب الوقت وترتيب الصفوف، وهو ما تؤّكـده أَيْـضاً 
ترصيحـاُت ابـن سـلمان عـن «دعم بـالده» ملا يسـمى 
«املجلـس الرئـايس» التابـع للمرتِزقـة والـذي صنعتـه 
الريـاض كواجهـة محليـة بديلـة إلطالـة أمـد العدوان 

والحصار. 
وتتحـدث العديد من التقارير عـن تفاهمات أمريكية 
سـعوديّة جديـدة قـد تنطـوي عـىل مضاعفـة الدعـم 

العسكري، وهو ما يعني التوّجـه نحو التصعيد. 
وكانت الواليات املتحدة قد أعلنت مؤّخراً تشـكيل قوة 
عسـكرية بحرية ملمارسـة مهام عدائية يف البحر األحمر 
وبـاب املندب، وهـو األمر الـذي اعتربته صنعـاُء مؤًرشا 
واضًحا عىل التصعيد ودليًال عىل زيف دعايات «السالم». 

السمغث غتغى جرغع: عثه الثروصات تآّضـث سثَم الاجام السثّو باقّتفاق وبإتقل السقم

خالث بظ جطمان شغ واحظطظ لئتث طمارجئ «ضشعط» دولغئ سطى خظساء 

إجصاط ذائرة جسعدّغئ خرصئ الُعثظئ يف تّةـئ:

تسظئ جسعدي أطرغضغ طسَطظ:
 السعدة إلى طربع المساوطئ واقباجاز

 خظساء تآّضـث جععزغاعا الصاالغئ لمعاجعئ اقساثاءات

السةري: العشث املفاوض غتمض ططالإ جاطسئ وغمبض 
السططئ العذظغئ بضض طضعظاتعا

 : خاص
أّكــد عضـُو الوفـد الوطني، عبـُد امللك العجـري أن الوفَد 
ًة بطرف معـنيَّ أَو فئـة معينة، وإنما  ال يحمـُل أجنـدًة َخاصَّ
يحمُل مطالَب الشـعب اليمني ويمثُِّل السـلطَة الوطنية بكل 

مكوناتها. 

وقـال العجـري يف تغريـدة عىل تويـرت: «منذ تعيـني الوفد 
الوطنـي ويف ُكــّل محطات التشـاور ويف ُكـّل اللقـاءات، لم 
يحصـل أن حملنا مطالَب ذات طابع طائفـي أَو مناطقي أَو 
عنـرصي».  وأضـاف: «يف ُكـّل الجوالت لم نكـن نمثُّل أنصاَر 
الله وإنما السـلطة الوطنيـة بكل مكوناتهـا؛ باعتبَارها من 

ة عن اإلراَدة اليمنية».  وجهة نظرنا السلطة الرشعية املعربِّ

ويحـاوُل تحالُف العدوان تكريَس روايات مضلِّلة تصُف ما 
يحـُدُث بأنه مواجهٌة بني أنصار الله وبقية مكونات الشـعب 
اليمنـي؛ بَهـدِف التغطيـة عىل العـدوان الخارجـي الواضح، 
وإظهار دول العدوان بمظهر وسيط السالم لتجنيبها عواقَب 
استمرار الحرب والحصار، ومسؤولية الجرائم امُلستمّرة التي 

ترتكبُها بحق الشعب اليمني. 



4
األحد

العدد

21 شوال 1443هـ..
22 مايو 2022م

(1404)
أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : خظساء
قـال نائـُب وزيـر الزراعـة والـري، الدكتور 
رضـوان الرباعـي: إن اليمن سـتحّقق االكتفاء 
الذاتـي مـن بـذور البطاطـس بحلـول العـام 
وإكثـار  إنتـاج  رشكـَة  أن  إىل  ُمشـرياً  ٢٠٢٤م، 
البـذور بالتعاون مع الـوزارة واللجنة الزراعية 
تمّكنـت مـن إنتاج بـذور ذات مراحـل عليا من 

األجيال املتقدمة لبذور البطاطس. 
جاء ذلك خالل زيارة له، أمس السـبت، لعدد 
مـن مزارع الرشكة العامة إلنتـاج وإكثار بذور 

البطاطس بمحافظتي ذمار وإب. 
وأشـاد الرباعي خالل تفقـده مزرعَة رشكة 
إنتـاج واكثـار البـذور برباط القلعـة محافظة 
إب، بجهـود الرشكـة يف تعزيز مسـتوى اإلنتاج 
وإدَخال تقنيات زراعية تسـهُم يف رفع مستوى 
اإلنتاج وخفض تكاليفه، الفتاً إىل أهميّة دورها 
يف تعزيز األمن الغذائي وتحقيق االكتفاء الذاتي. 
وأَشاَر إىل أهميَّة البطاطس كمحصوٍل غذائي 
واقتصادي والذي يعـد ثاني املحاصيل الزراعية 
مـن َحيـُث االسـتهالك بعـد محصـول القمح، 
مباركاً املسـاعي الحثيثة للرشكة يف الوصول إىل 

تصدير فائض اإلنتاج خالل األعوام املقبلة. 
وأّكــد نائـب وزيـر الزراعة حـرص الوزارة 
واللجنـة الزراعيـة العليـا عىل مسـاندة جهود 
الرشكـة وتوفـري متطلباتهـا بمـا يمكنها من 
بـذور  َوإكثـار  إنتـاج  يف  بمهامهـا  النهـوض 
البطاطس َوتغطية احتياجات السوق املحيل من 
هذا املحصول الهام، مثمناً جهود قيادة الرشكة 
وكافة العاملني وإرصارها عىل تخطي الصعاب 

وتجاوز التحديات وتحقيق زيادة اإلنتاج. 
وشـّدد عىل أهميّة الحفاظ عـىل اإلْمَكانيات 
املتاحة والتجهيزات يف املزرعة التي يعّول عليها 

الكثري يف تحقيق التنمية الزراعية. 
من جانبه، اسـتعرض مديـُر الرشكة العامة 
إلنتاج بذور البطاطس، همدان األكوع، الجهوَد 
املبذولة يف تعزيز اإلنتاج وتوفري البذور املحسنة 
للمزارعـني يف مختلـف املناطق، ومـا تم إنجازه 

يف تأهيل وتجهيز املزرعـة وفق أحدث التقنيات 
الزراعية. 

وأَشاَر إىل أن الرشكة قامت خالل هذا املوسم 
بزراعـة أكثر مـن ١٣ هكتـاراً يف املزرعة والتي 
جهزت بشبكة ري بالتنقيط وغريها من وسائل 
اإلنتاج التي أسـهمت يف تقليص تكاليف اإلنتاج 
وكميات املياه املسـتهلكة َوالوقود بنسبة ٥٠ يف 
املِئة، وأسـهمت يف مضاعفة اإلنتاج بنسـبة ٥٠ 

يف املِئة. 
بـدوره، أشـار مديـر إدارة تطويـر اإلنتـاج 
بالرشكـة، املهنـدس خالـد الغـويل، إىل أهميّـة 
اسـتخدام التقنيات الزراعيـة الحديثة يف زيادة 
اإلنتاج، متوقعاً أن يصل اإلنتاج للموسـم الحايل 

إىل ٤٧ طناً للهكتار الواحد. 
وأوضـح أن الرشكة تقوم كذلك بزراعة بذور 
البطاطـس مـن خـالل التعاقـد مـع املزارعني 
ومنحهم تسـهيالت لتشـجيعهم عىل التوسع يف 
زراعـة البطاطس وبما يسـهم يف تحقيق األمن 

الغذائي. 
مـن جانبه، أشـاد محافظ محافظـة ذمار، 
محمد البخيتي، خالل زيارة نائب وزير الزراعة 
للمزرعـة البحثية النموذجيـة بمنطقة رصابة 
مديرية جهران، بالُجُهوِد التي تقوم بها الرشكة 
العامـة إلنتـاج وإكثـار البـذور يف إنتـاج بذور 
البطاطس بالتكاثر النسـيجي، وإنتاج أصناف 
جديدة، معتربًا ذلك تقدماً نوعياً سـيجعل اليمن 
مـن البلـدان القليلـة التـي تسـتخدم الزراعـة 
النسـيجية، ويمكنه من تسـجيل تلك األصناف 
باسـمه.  واعتـرب البخيتـي تمكُّـَن الرشكة من 
إنتاج أصناف جديدة من بذور البطاطس إنجازاً 
يضاُف إىل اإلنجـازات والنجاحات التي  ونجاحاً 
حّققهـا ويحّققهـا الشـعب اليمنـي بمختلف 
مؤّسساته ووحداته العسكرية واملدنية، مؤّكـداً 
أن اليمن يمتلك إْمَكانيـات كبرية، ولديه القدرة 
عىل اإلبداع يف جميع املجاالت وبالذات يف الجانب 

الزراعي. 
وعّرب محافظ ذمار عن الشكر لوزارة الزراعة 
واللجنة الزراعية والسمكية العليا ورشكة إنتاج 

بذور البطاطس عىل هـذا اإلنجاز، مؤّكـداً دعم 
قيادة املحافظة لجهود الرشكة وتسـهيل كافة 

الصعوبات واملعوقات. 
يف حـني اعترب نائـُب وزيـر الزراعـة والري، 
الدكتـور الرباعي، إنتاج أصنـاف جديدة مؤرشاً 
عـىل الوصـول لالكتفـاء الذاتـي بحلـول العام 
بـذور  اسـترياد  أن  مبينًـا  ٢٠٢٤م..  أَو   ٢٠٢٣
البطاطـس يكلف اليمـن ما ال يقـل عن عرشة 

ماليني دوالر سنوياً. 
وأَشـاَر إىل أن الخطـوات التي قطعتها رشكة 
البطاطس بإسـناد مـن وزارة الزراعة واللجنة 
الزراعية وصلت إىل إنتاج بذور ذات مراحل عليا 
من األجيال املتقدمة، والتي ستسهم يف تخفيف 

تكاليف اإلنتاج ورفع إنتاجية املحصول. 
وحثَّ بقية املؤّسسـات الزراعية للسـري عىل 
توّجــه رشكـة إنتـاج بـذور البطاطـس، وأن 
تكون الغاية االسرتاتيجية يف ُكـّل املحاصيل هو 
االكتفاء الذاتي من الداخل وكرس الحصار وعدم 
اسـترياد أي منتج زراعي ما دمنـا قادرين عىل 
إنتاجه محلياً، مؤّكـداً دعَم الوزارة لجهود كافة 
املؤّسسـات الزراعية، وحرصها عىل الوصول يف 
بقيـة املحاصيـل إىل ما وصلنا إليـه يف محصول 

البطاطس. 
بـدوره، أّكــد مديـر الرشكة العامـة إلنتاج 
وإكثـار بـذور البطاطس، حـرَص الرشكة عىل 
مواكبـة توجيهات القيادة الثورية والسياسـية 
ومتطلبات املرحلة، ومواصلة الجهود يف مسـار 
تحقيـق االكتفـاء الذاتـي، الفتـاً إىل أن الرشكة 
تمّكنـت بخـربات كوادرهـا مـن إنتـاج أجيال 
متقدمـة من بذور البطاطـس يف مراحل ما قبل 
األََسـاس، يف حني كانت تسـتورد الجيل الثامن 

من رتب األََساس. 
وأّكـد املهندس األكوع، أن الرشكة اسـتغنت 
عن اسـترياد بذور البطاطس التي استمرت ملدة 
٤٠ سـنة وحلت مكانها البـذور املحلية، مثمناً 
دعم اللجنـة الزراعية والسـمكية العليا وقيادة 
الرشكـة  لجهـود  واملحافظـة  الزراعـة  وزارة 

ومشاريع االكتفاء الذاتي.

الرتبغئ تّططع سطى جري سمطغئ 
اقطاتاظات بمثغرغات خعقن والطغال 

وتةاظئ وبقد الروس
 : خظساء

زار مديـُر مكتـب الرتبيـة والتعليم بمحافظـة صنعاء، رئيـُس اللجنة 
الفرعيـة لالختبـارات، هـادي عمـار، أمـس السـبت، عـدداً مـن مراكز 
االختبارات لشـهادة الثانوية العامة، ومراكز الدورات الصيفية بمديريات 

خوالن والطيال وجحانة وبالد الروس. 
وخالل الزيارة التـي رافقه فيها مديرا مكتبا الرتبية بمديريتي خوالن، 
والطيـال، رشهان مشـيل، وأحمد نشـوان، اّطلع رئيُس اللجنة عىل سـري 
عملية االمتحانات ومدى انضباط الطالب والطالبات يف قاعات االختبارات، 
مؤّكـداً أهميّة تعزيز الجهود واملسـئولية لتحقيق النجاح املنشود، متمنياً 

التوفق ولنجاح للجميع. 
فيما تفقد نـواب مدير مكتب الرتبية والتعليم بـذات املحافظة، يحيى 
القنـوص، وأمني الجـالل، ومحمد معصـار، ومحمد خميـس، اختبارات 
الشـهادة الثانويـة يف مديريـات (جحانـة وبـالد الروس وسـنحان وبني 

بهلول)، بحضور مديري املديريات والرتبية وعدد من القيادات املحلية. 
وعقـب االنتهاء من تفّقد سـري عمليـة االختبارات للشـهادة الثانوية 
توّجــه مدير مكتب الرتبية والتعليـم باملحافظة هادي عمار ونوابه نحو 
عدد مـن مراكز الـدورات الصيفية بمديريـات خوالن والطيـال وجحانة 
وبني بهلول وبالد الروس وسـنحان، واطلعوا عىل مسـتوى سري العملية 
التعليمية يف تلك املراكز، مثمنني دور القائمني عىل تلك املراكز، ومسـتوى 

تفاعل األهايل واألقبال عليها. 
وأّكــد عمـار ونوابه عىل أهميّـِة املراكز الصيفة يف بناء جيل متسـلح 
بالعلم واملعرفة قادر عىل مواصلة مسـرية البناء والتنمية، حاثٍّا القائمني 
عـىل املراكـز الصيفيـة بمضاعفـة الجهـود إلنجـاح الرسـالة التنويرية 
لألنشـطة الصيفيـة لضمـان تحصـني امللتحقني بهـا وتنميـة مواهبهم 

وقدراتهم. 

خقل تفصثه لسثد طظ طجارع إظااج وإضبار بثور الئطاذج بمتاشزاغ ذطار وإب: 

ظائإ وزغر الجراسئ: السام 2024م طعسث لقضافاء الثاتغ طظ بثور الئطاذج

لصاء طعّجع بخظساء الصثغمئ ملظاصحئ الاتحغث لطةئعات
 : تسغظ الضثس

يف إطار حملة إعصار اليمن وتحت شعار «انفروا 
خفافاً أَو ثقاالً» ُعِقَد بمديرية صنعاَء القديمة، يوم 
ـٌع؛ ملناقشـة عملية التحشـيد  أمس، اجتماٌع موسَّ

ة.  للجبهات والقوات الَخاصَّ

ويف اللقـاء الـذي ضـم قيـادات املجلـس املحيل 
ومشـايخ  التنفيذيـة  واملكاتـب  اإلرشايف  واملكتـب 
ووجهـاء وعقـال املديريـة واملنطقة األمنيـة، أّكـد 
مدير عام املديرية، العميد مهدي عرهب، ومسؤول 
أنصار الله باملديرية رزق غرارة واملرشف االجتماعي 
محمـد حجر ومسـؤول التحشـيد، عـىل مضاعفة 
ة والعدّو  الجهود يف التحشـيد لرفد الجبهـات َخاصَّ

بدأ بتجميع صفوفه وتشكيل ألوية عسكرية. 
عمليـات  غرفـة  تجهيـُز  تـم  أنـه  إىل  وأشـاروا 
للتواصـل مـع الجهات املعنيـة لرفـع التقارير أوالً 
بـأول، منّوهـني إىل أن االنتصاَر قاَب قوسـني، وأن 
هذه املرحلَة من عمليات التحشـيد ستكوُن معياراً 
وتقييماً ملدى جهود املعنيـني بالتَحرُِّك الجاد يف هذا 

الخصوص. 

بإحراف رئغج املظزعطئ السثلغئ: خطح صئطغ غظعغ صدغَئ صاض بني آل السعاضغ وآل ذسغمان
 : طاابسات

أنهـى ُصْلـٌح قبَـيلٌّ قاده الشـيخ محمـد الزلب 
والشـيخ فؤاد العماد، أمـس األول، قضيَة قتل بني 
آل العوايض من قبائـل محافظة إب، وآل طعيمان 

من قبائل محافظة مأرب. 
وخالَل الصلح الـذي أرشف عليه عضو املجلس 
السـيايس األعىل رئيـس املنظومـة العدلية، محمد 
عـيل الحوثي، أعلـن أولياء دم املجنـي عليه محمد 
أحمد محمد العـوايض، العفَو عـن الجاني توفيق 

خالـد محمـد قايـد ُطعيمـان، لوجـه للـه تعـاىل 
وترشيفاً للحارضين. 

من جانبه، أشـاد رئيس لجنة الوساطة الشيخ 
محمـد الزلـب بمكرمـة آل العـوايض يف العفو عن 
الجاني من آل طعيمان والذي يُجسد قيم التسامح 
والتصالح واألخوة بني أبناء الوطن الواحد، ُمشـرياً 
إىل أن معالجـة القضايـا املجتمعيـة مـن األعمال 
ة، التي تغيـظ العدّو ومرتِزقته، ال سـيَّما يف  الخـريِّ
ظل سـعي تحالف العدوان إثارة الفتنة والنزاعات 
واالقتتال بني قبائل اليمن لخدمة قوى االسـتكبار 

العاملي. 

ولفت الشـيخ الزلـب إىل أن َحـلَّ هـذه القضية 
وَغريها مـن قضايا القتل بني أبنـاء القبائل، يأتي 
ترجمـًة لتوّجـهـات قائد الثـورة السـيد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي وعضو املجلس السـيايس األعىل 
رئيـس املنظومـة العدليـة محمـد عـيل الحوثي، 
ملعالجـة القضايـا املجتمعية وإصـالح ذات البني، 
داعياً كافة القبائل إىل توحيد الصفوف ولمِّ الشمل 
وتعزيـز مبادئ وقيم التسـامح والتصالح والعفو 
والصفح يف القضايـا املجتمعية ومعالجتها بطرق 
أخويـة بعيًدا عـن النزاعات البينية التي تسـتغلها 

قوى العدوان لتأجيج الخالفات القبلية
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طظ بغظ أضبر طظ 30 ألش طرغخ بتاجئ لطسفر:

ُعثظئ طا بثأت تاى «اظاعئ»

 : إبراعغط السظسغ
املأسـاُة ليسـت بفقـدان األمـل لعـرشات اآلالف من 
املـرىض ينتظـرون أن ترَحـَل بهـم األقـداُر للسـفر عرب 
مطار صنعاء؛ لتاليف مـا تبقى من بصيص األمل بالنجاة 
والشـفاء يف رحلة عالج، وربما اإلنسـانية نعت نفسـها 
يف محيطنـا العربي منذ أمد فلم يعد من الرتاحم إال اسـم 

للتوظيف الكالمي وال واقع له. 
كلُّ سنوات الحصار وشدتها لم تشفع ملرىض اليمن أن 
يسـمح لهم بالسـفر للعالج واليوم بعد استئناف خجول 
لرحالت مطار صنعاء هناك ِمئة مريض سـافر وعرشات 
اآلالف ينتظـرون يف طابور طويل طويل إن حالفهم حظ 
فيما تغيُب األمُم املتحدة والفتاتُها اإلنسانية عن املشهد، 
فمـا تبقـى من رحالت الُهدنـة التي انتهت ومـا بدأت إال 
برحلتـني أَو تزيد قليالً أما طابـور املرض فيُعجُّ بأصوات 

األنني. 
ويف هـذا السـياق، كان لصحيفـة «املسـرية» جولـة 
ميدانية للتعرف –عن كثب– عن الوضِع اإلنساني املوعود 

برحالت أممية وهمية حتى اللحظة. 
 

بخغص أطض ملتااج «اإلحساسغ»
الغـدد  برسطـان  ُمصـاٌب  املـدري،  عبداللـه  الحـاجُّ 
الليمفاويـة ويعانـي من تفاقم املرض بعـد أن عجز عن 
الحصـول عـىل جرعة عالج إشـعاعي؛ نتيجـة منع دول 

العدوان من دخول مواد العالج اإلشعاعي. 
يقـول أحـد أقاربه عبدالله سـنهوب: إنـه ينتظر منذ 
سـنوات فتح مطار صنعاء عىل أمل السفر ولو ببصيص 
األمـل، لكـن مراوغات تحالـف العدوان منـع فتح مطار 
صنعاء لسـنوات والتالعـب بحياة النـاس الذين يمثلون 
حالة إنسـانية بحتة جعلت خياراتـه محصورة يف الرتّدد 
عىل مركـز األورام الرسطانية بصنعاء واالكتفاء بالدعاء 

بعد أن سدت األبواب. 
ويضيـف: خرب فتح مطار صنعاء لبعض الرحالت من 
صنعـاء إىل األردن كان بمثابـة يشء عظيـم تلقاه الحاج 
عبداللـه، لكنه تفاجأ أن الرحالت املسـموح بها محدودة 
للغايـة فيمـا املـرىض من أمثالـه بعـرشات اآلالف، فأي 
حظ سـيحالفه إن أتى من مقاعد سفر تعد بأصابع اليد 

ولرحلتني ُكـّل أسبوع ال أكثر؟! 
ويحدوهم األمُل أن ينُظَر العاَلُم إىل أنهم يجسـدون 
حالـة إنسـانية خالصة تبحـث عن حقهـا يف الحياة 
كحـق كفلتـه الترشيعـات ونصوص اإلعـالن العاملي 
لحقوق اإلنسـان، متسائلني: ملا ال يكون هناك رحالت 
تخصـص للمرىض شـبيهة بالجرس الطبـي ولو عىل 
حسـابهم الخاص، مثل الحـاج عبداللـه يقول هكذا 
وأكثريـة تتمنـى أن يأتـي جرس طبي جديـد فال ماَل 
لهم لعالج وال حظَّ لهم حتى اليوم لسفر خارج البالد 
إلنقـاذ أرواحهـم التي نـال منها املرُض كمـا نال من 

أجساُدهم. 

اظازار غفاصط املساظاة
عبدالرحمـن أبـو ديـاال، الطفلـة ذات السـبعة أعوام 
وقصة املرض التي تنتظر سفر إىل وجهة محّددة تناسب 
وضع هذه األرسة املادي والحاجة امللحة الشديدة للسفر 
اليـوم قبل الغـد فإذا كان تحالف العدوان قد سـمح بكم 
رحلـة عـرب مطار صنعـاء إىل األردن لكنه قـد أخل بجزء 
مـن املتفق عليه حول مغادرة رحالت طـريان اليمنية إىل 

القاهرة. 
أبو دياال وكثريون مئات ينتظرون بفارغ الصرب لفتح 
رحالت صنعاء -القاهرة، فهو يف سـباق مع الوضع الذي 
يزداد سـوًءا البنتـه كمـا كان البنه من قبـل، االبنة ذات 
السـبعة أعـوام التي تعاني مـن التهاب وتـآكل مفصيل 
تفاقمـت حالتهـا خالل سـنتني بشـكل كبـري فرشايني 
الرتوية التي تقطعت سببت تيبس يف مفصل ساقها وهذا 
التيبس كان سـبباً يف نمو جانب من جسدها عىل حساب 
الجـزء اآلخر الذي توقف عن النمـو، هذا ما فاقم حالتها 
ليشـكل ضغطاً عىل عمودها الفقـري، وحاجتها لعملية 
طارئـة، وإال سـتصاب بشـلل تام مـع اسـتمرار وتزايد 

الضغط عىل عمودها الفقري. 
تكاليـُف العـالج الباهظة يف األردن جعلـت خياراِت أبو 
دياال محدودًة فال خيار لديه كما يقول إال بالسفر إىل مرص 
أَو الهند فالتكلفة أقل بكثري وظروف املعيشـة أيرس إذَا ما 
قورنت بخيار العالج يف األردن، بانتظار تدشـني رحالت إىل 
القاهرة عىل أحر من الجمر مع تأكيده عجزه عن السـفر 
عرب مطار عدن أَو سـيئون فابنته دياال ال تحتمل مشـاق 

سفر طويل يبدأ بحّجـة وينتهي بعدن أَو حرضموت. 
 

١٠٠ تالئ طرضغئ شصط جاشرت والُعثظئ 
سطى وحك اقظصداء 

رئيُس اللجنة الطبية العليا، الدكتور مطهر الدرويش، 
قال: إن وضَع هذه الحاالت وغريها باآلالف صعٌب للغاية 
يف أكثر من جانب، فالرحالت لم تستأنف كما كان ينبغي 
ومن تم سـفرهم مـن الحاالت املرضية لـم يتجاوز ١٠٠ 
حالـة مرضية يف الرحلتني املنفذتني مع العلم أن الرحالت 
كانـت فقط لألردن وال حديـث عن رحالت مرص القاهرة 
حتـى اليوم رغـم أن االتّفـاق كان يتحـدث بوضوح عن 

رحالت صنعاء القاهرة وصنعاء عمان. 
ويضيف الدرويش: «ومقابل هذا هناك ما يقارب ٦٠٠ 
حالـة مرضية تنتظر فتح خط صنعاء القاهرة للمغادرة 
ام قالئل واملفرتض أن  فيمـا املتبقي عىل انتهاء الُهدنة أَيـَّ
تكـون ٨٠٠ حالة مرضية مسـتعصية قد غـادرت يف ١٢ 
رحلة طـريان بوجهتي القاهـرة واألردن بحسـب اتّفاق 
الُهدنـة وهذا مـا يتطلب تعويض الرحالت السـابقة عىل 
األقـل تجسـيداً للجانـب اإلنسـاني يف إطـار املتفق وإن 
كان الظـرف وكثرة الحاالت املسـتعصية املسـجلة وغري 
املسـجلة لدى اللجنـة الطبيـة العليا يتطلب فتـح الباب 
لسـفر املرىض عرب مطار صنعاء وإن كان عىل حسابهم 
الخـاص مع التذكـري أن هناك ما يتجـاوز ٣٢ ألف حالة 
طبية صعبة تنتظر السفر تتنوع ما بني حاالت األمراض 
الرسطانيـة وأمراض القلب والجلطات والفشـل الكلوي 

والقرنية وأمراض األطفال». 
ويتابـع الدرويـش: وإن حصـل واسـتؤنفت رحـالت 
القاهرة مع صنعاء دون تعويض الرحالت السـابقة فلن 
يتجاوز عدد املسـافرين املِئة مريض مع األخذ يف االعتبار 
سفر مرافقي املرىض بصحبتهم لتظل محدودية الرحالت 
عائقاً كبرياً أمام حاجة املرىض املاسـة للسفر وإىل جرس 
طبي جديد أَو استئناف الجرس الطبي املعلق منذ سنوات 
الـذي تحججت منظمـة الصحة العامليـة بتوقفه لغياب 

الدعم املايل. 
ويُذَكِّـُر الدرويـش بإحصائيات من تسـتلزم حاالتهم 
السـفر والـذي ال مـربّر ملنعهـم من السـفر عـرب مطار 
صنعاء كجانب إنسـاني يجب أن يدعمه العالم، ويشـري 
إىل أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ حالة مسـجلة ضمن الطابور 
الطويل للمرىض وجميعها مطابقة ملعايري السفر للعالج 
ناهيك عمـا تزخر به املراكـز واملستشـفيات بالعاصمة 
واملحافظات من أعداد كبرية سـجلت ألجل السفر للعالج 

يف الخارج ضمن برنامج الُهدنة املعلنة. 
ويؤّكــد أن هناك أكثَر من عـرشة آالف حالة مصابة 
بـاألورام الرسطانية، متقدمة ومتفاقمـة َو٣٠٠٠ حالة 
تشـوهات والدية قلبيـة، ُمشـرياً إىل أنه ُكـّل عـام تزداد 
نسبة املواليد من هذه الرشيحة؛ بَسبِب الحرب وجميعها 
بحاجة للسـفر، إىل جانب ٥٠٠٠ حالة فشـل كلوي قابلة 
لزراعـة الـكىل ويعانون من شـح مسـتلزمات الغسـيل 
الكلوي َو٥٠٠ حالة فشـل كبدي نهائي تسـتدعي زراعة 
كبد، مع وجود ٢٠٠٠ حالة تشـوهات وتقرحات بقرنية 
العـني بحاجة لزراعـة القرنية باإلضافـة إىل ما يزيد عن 
١٠٠٠٠ حالـة تشـوهات يف األطراف واألعضـاء األُخرى؛ 
بَسـبِب القصف العشـوائي عىل األحياء املدنية واملنشآت 
ويحتاجـون للعـالج يف مراكز عاليـة االختصاص إلعادة 

تأهيلهم وجلهم من األطفال والنساء. 
 

طاذا سظ تسعغخ رتقت اّتفاق الُعثظئ؟
يقول خالد الشـائف -مدير مطـار صنعاء الدويل-: إن 
من سـافروا من املرىض وذويهم يظل عدداً محدوداً رغم 
تخصيـص ٥٠ ٪ من مقاعـد الرحالت التـي تمت االثنني 

واألربعاء املاضيني. 
وإذا كان االتّفـاق يؤّكــد عـىل تسـيري رحلتـني يف 
األسـبوع، أي ١٦ رحلة جوية عـرب مطار صنعاء، َفـإنَّ 
فـارَق الرحـالت التـي عّطلها تحالـف العـدوان تقارب 
١٢ رحلـة منذ بدء الُهدنـة، وهذا يسـتلزُم تعويَض تلك 
ـام الُهدنة، وهـي أقل من  الرحـالت فيما تبقـى من أَيـَّ

ام.  عرشة أَيـَّ
ويرى الشـايف أنه كان الزماً تخصيُص رحالت يومية 
إنسـانية تُخـصُّ رشيحة املـرىض تتبناها األمـم املتحدة 
ومنظمة الصحة العاملية أَو أن يرتك املجال مفتوحاً لهؤالء 
املرىض للسفر للعالج عىل حسابهم الخاص ضمن اتّفاق 
يفصـل رحالت الطريان القائمة عن الرحالت اإلنسـانية، 
مطالباً املنظمات الدولية والعالم الحر للدفع بهذا االتّجاه 

ملساعدة مرىض الحالة املستعصية واألمراض املزمنة. 

100 تالئ طَرضغئ وخطئ افردن و600 تالئ تظازر رتقت الصاعرة الاغ لط تأِت بسث.. 
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واملواثيـق  االتّفاقـات  ُكــلِّ  يف  كعادِتـه 
َعها خالل ثماني سنوات،  السابقة التي َوقَّ
األمريكـي  العـدوان  تحالـُف  ينّفـذ  لـم 
السعودّي بما يلتزم به، وبعيًدا عىل املايض 
تخربنا الُهدنة اإلنسـانية والعسكرية التي 
رعتها األمم املتحدة يف قبيل شـهر رمضان 
املبـارك ملدة سـتني يوماً والتـي تنص عىل 
وقـف جميـع العمليات العسـكرية الربية 
والبحريـة والجوية داخـل اليمن وخارجه 
وتجميـد املواقـع العسـكرية الحالية عىل 
األرض، كمـا نصـت املبـادرة عـىل دخول 
ثمانـي عـرشَة سـفينة مـن شـأن دخول 
املشـتقات النفطيـة إىل مينـاء الحديـدة، 
تشغيل رحلتني جويتني تجاريتني أسبوعياً 
مـن وإىل مطـار صنعاء، إال أنـه بعد مرور 
ثالثة أرباع املـدة يسـتمرُّ التحالف بقيادة 
أمريـكا يف تنصلـه من التنفيـذ، وهو األمر 
الذي ينـذر بعودة التصعيد من قبل تحالف 

العدوان وأدواته. 
ارتكـب  للُهدنـة  األوىل  األيّـام  ومنـذ 
تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي آالَف 
الخروقات العسـكرية يف مختلف الجبهات 
الداخليـة والجبهـات الخارجيـة َوتنوعت 
بـني غارات للطـريان الحربي والتجسـيس 
املسـلح  االسـتطالعي  للطـريان  وتحليـق 

والتجسيس واسـتحداث تحصينات قتالية 
وقصـف باملدفعيـة والقذائف عـىل منازل 
واللجـان  الجيـش  ومواقـع  املواطنـني 
الشعبيّة، كما شملت الخروقات العسكرية 
إطالَق النار املبارش عىل منازل املواطنني يف 

خطوط التماس. 
تصعيـُد العدوان لخروقاته يف األسـابيع 
األخـرية دفـع املتحـدث الرسـمي للقوات 
املسـلحة، العميد يحيى رسيـع، إىل توجيه 
تحذير ناري للعدوان من مغبة االسـتمرار 
يف خروقاتـه، وذلـك خـالل زيـارة تفقدية 
ألحوال املقاتلني يف عدد من املواقع القتالية 

األمامية بمأرب. 
العميـد رسيع وّجه رسـالًة للسـعوديّة 
من الخطـوط األمامية ملـأرب قائالً: «عىل 
السعوديّة أن تفهم أنّنا لن نفّرط بكرامتنا 
وال باسـتقاللنا، وإْن أرادوا إفشـاَل هـذه 
الُهدنـة، فعـىل السـعوديّة ودول العدوان، 
أن يتحملوا مسـؤولية ذلـك؛ ألَنَّنا لن نقف 

مكتويف األيدي أمام استمرار خرقها». 
العـدوان األمريكي السـعودّي تمادى يف 
خروقاتـه وشـن غارة جوية عـىل مديرية 
حـرض بمحافظـة حّجــة، وكادت هـذه 
العنجهيـة والغطرسـة بـأن تعيـَد األمور 
إىل مربـع الصفـر وأن يكـون الحـوار مع 

الطائرات املسرية والصواريخ املجنحة. 
 ووصـف رئيـس الوفد الوطنـي، محمد 
عبدالسـالم، هـذا التصعيـد العدواني بأنه 
يقوُِّض الُهدنة اإلنسـانية والعسكرية التي 
ترعاهـا األمـم املتحدة وقـال يف تغريدة له 
عىل تويرت يف الرابع من مايو الجاري: «بعد 
خرق الُهدنة بطائرة تجسسية شن طريان 
العـدوان غـارًة جويًة عـىل مديرية حرض 
بمحافظة حّجـة، ومن شـأن هذا التمادي 
الُهدنـة  تقويـض  العدوانيـة  األعمـال  يف 
اإلنسانية والعسكرية املهّددة أََساساً بعدم 
تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار 
صنعاء وتسـهيل وصول السـفن القادمة 

نحو ميناء الحديدة». 

سرصطُئ وخعل السفظ إىل 
طغظاء التثغثة 

لم تقترص خروقاُت العدوان عىل الجانب 
العسـكري، فرغـم النصـوص الرصيحة 
يف بنـود الُهدنـة اإلنسـانية والعسـكرية 
التـي رعتها األمم املتحدة اسـتمر تحالف 
العدوان األمريكي السـعودّي خالل شهر 
ونصـف شـهر يف التنصـل عـن التزامـه 
بتسهيل وصول سفن املشتقات النفطية 
يف إفراجـه  إىل مينـاء الحديـدة، معتمـداً 
عن السفن عىل سياسـة التقطري؛ بَهدِف 
تضييـق الخنـاق عـىل الشـعب اليمنـي 

وتحميله غرامات االحتجاز يف البحر. 
املتحدث الرسـمي باسم رشكة النفط، 
عصـام املتوكل، أّكـد منذ األسـبوع األول 
عـىل أن هدَف العدوان مـن عرقلة وصول 
الحديـدة  مينـاء  إىل  النفطيـة  السـفن 
ة سـفن الديـزل؛ كونهـا مرتبطًة  وَخاصَّ
بالكهربـاء والنقـل الثقيـل وغريهـا من 
الرضوريـات التي تمـس حاجات الناس، 
وهو بذلك يزيـد من معاناة الناس ويرفع 

مـن غرامات التأخري الناتجة عن القرصنة 
وهذه املعاناة تمثل غاية لتحالف االقزام. 

يف الثانـي عرش من الشـهر الجاري، أي 
قبل أسـبوع تقريبًا، أوضـح ناطُق رشكة 
النفـط يف تغريدة له عـىل تويرت أن تحالف 
العدوان بقيـادة أمريكا يواصـل القرصنَة 
عىل سـفن املشـتقات النفطيـة ويحتجز 
السفينة كورنيت واملحملة بكمية عرشين 
ألف طـن بنزيـن وتسـعة ألف طـن ديزل 
بالرغـم من تفتيشـها وحصـول عىل إذن 

تصاريح دخول أممية. 
 

ططار خظساء.. أول رتطئ يف 
الربع افخري!

األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  واصـل 
شـهر  ونصـف  شـهر  خـالَل  السـعودّي 

رفَضـه تنفيذَ البند الثالثة من بنود املبادرة 
الخاص تشغيل رحلتني جويتني تجاريتني 
أسـبوعياً إىل صنعاء، خالل شهري الُهدنة، 
إىل العاصمـة األردنيـة عّمـان والعاصمـة 

املرصية القاهرة. 
وبعد جهود حثيثـة من الوفد الوطني يف 
متابعـة الطرف اآلخـر يف تنفيـذ التزاماته 
وعـدم اختـالق رشوط تعجيزيـة جديـدة 
للحيلـة دون تنفيـذ مـا تم االتّفـاق عليه، 

تحلحل هذا امللف قليًال. 
 ويف تغريـدٍة لـه مؤّخـراً اوضـح رئيس 
الوفد الوطني، محمد عبد السـالم، أن بنود 
الُهدنة واضحة تنُصُّ عـىل وقف العمليات 
العسكرية وفتح ميناء الحديدة لعدد معني 
من السـفن النفطية وفتـح مطار صنعاء 
بواقـع رحلتـني يف األسـبوع وإىل وجهتني 
عّمـان والقاهـرة، مؤّكـداً أن مـن يختلق 
رشوط أُخرى هو من يعرقل تنفيذ الُهدنة، 

السثوان غبئئ إدطاَظه سطى املراوغئ وافطط املاتثة 
ترّجت سةجعا و «تخفغصعا» لطمماذطني

  اتاةاُز السفظ شغ ظض 
الُعثظئ غآّضـث أن السثواَن 

غسسى قجابمار طساظاة 
الحسإ بضض إْطَضاظاته 

 سمث السثواُن سطى 
المماذطئ شغ الاجاطاته 

تاى الربع افخغر طظ 
الُعثظئ؛ بتبًا سظ الاجاطات 

سسضرغئ جثغثة طظ خظساء 
الاغ ضئطئ الظفج ضبغرًا

  ططاُر خظساء بصغ 
طشطصًا ذغطَئ البقبئ افرباع 
لطُعثظئ وعثا وتثه ضان 

ضفغًق بمعصش أطمغ ظجغه 
سطى افصض

طع اصاراب الُعثظئ طظ «الظعاغئ».. 
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يف إشـارة إىل املسـاعي الخفيـة الظاهـرة 
لقـوى العـدوان وأدواتها مـن وراء تجميد 
الُهدنـة، وهـو الحصول عىل هدوء نسـبي 
مـن قبل القوات املسـلحة اليمنية، يف حني 
تأتي املماطلـة يف تنفيـذ التزامات الطرف 
اآلخر من بـاب تمديد الُهدنـة عىل أنقاض 

التوقيع السابق لها. 
ملا نصـت عليه املبادرة اإلنسـانية  وفقاً 
ه يفـرتض بـأن مطار  والعسـكرية َفـإنـَّ
صنعـاء قد نّفـذ ١٢ رحلـة تجاريـة فيما 
تتبقـى أربـع رحـالت خـالل األسـبوعني 
املتبقيـني للُهدنـة إالَّ أن تحالـف العـدوان 
تعمـد وضَع األشـواك أمام طريـق التنفيذ 
رغم التزام الجانب الوطني بما عليه، وهو 
مـا يؤّكـد جليٍّا حـرَص العـدوان عىل أخذ 
التزامات عسكرية من صنعاء مع محاولة 
التنصـل بالقدر املمكن عن تنفيذ التزاماته 
التـي يف معظمها إنسـانية وتمس معاناة 

املواطن اليمني. 
يف صبـاح االثنني، املوافق ١٦ مايو، زفت 
إدارة مطـار صنعـاء البُـرشى لجماهـري 
الشـعب اليمني معلنًة عن إقالع أول رحلة 
تجاريـة من مطـار صنعاء الـدويل باتّجاه 
العاصمـة األردنيـة عّمـان تنفيـذاً التّفاق 
الُهدنة، وقالت: إن الطائرة التي أقلعت من 
مطـار صنعاء الـدويل كان عىل متنها ١٣٧ 
مسافراً، مشريًة إىل أن غالبية املسافرين يف 

الرحلة األوىل كانوا من املرىض. 
وأّكــدت إدارة مطـار صنعـاء الدويل أن 
الرحـالت التجارية سـتنتظم خـالل األيّام 
القادمة إذَا لم يتم عرقلتها من قبل تحالف 

العدوان. 
مـن جهته، أوضـح كيل هيئـة الطريان 
املدنـي واألرصـاد، رائد جبل، أن اسـتقبال 
أوىل الرحـالت ضمن بنود الُهدنـة أتى بعد 
عرقلة دول العدوان لالتّفاق الذي نص عىل 

تسيري رحلتني أسبوعيا. 
وكيل هيئة الطريان املدني واألرصاد جّدد 
تأكيَده عىل ُجُهوزيـِة مطار صنعاء الدويل 
السـتقبال الرحالت التجاريـة وفق معايري 

السالمة الدولية. 
ودعا األمم املتحدة إىل االستمراِر يف تسيري 
الرحـالت التجاريـة وأن تعـوض الرحالت 

التي كانت مقّررة يف األسابيع املاضية.
وقـال رائد جبـل: إن حجـَم اإلقبال كبري 
يأتـي؛ بَسـبِب حاجـة الناس للسـفر عرب 
مطار صنعاء الدويل، مجـّدًدا دعوتَه لألمم 
املتحـدة والجهات املعنية يف مجال الطريان 
املدني والجانب اإلنسـاني أن تضغط لفتح 

مطار صنعاء بشكل دائم دون قيود. 
خربُ إقـالع أول رحلة تجارية أعاد بعضاً 
مـن بصيِص األمـل لليمنيني الذيـن فقدوا 
الثقـة يف الترصيحـات األمميـة التي ثبت 
عجزهـا خالل سـبع سـنوات عـن إدَخال 
سـفينة نفطيـة دون قيـود، فضـالً عـىل 
تحالـف العـدوان إليقـاف عدوانـه ورفع 

حصاره. 
وأمـام ُكــّل هـذا يرتقـب اليمنيـون ملا 
سـتؤول إليه األيّام القادمة، هل ستستمر 
الرحـالت مـن وإىل مطـار صنعـاء إىل أن 

تسـتويفَ ١٦ رحلة قبل انتهـاء الُهدنة التي 
لـم يتبـق منها سـوى أسـبوعني فقط، أم 
أن التحالـف الـذي ألـف عىل نكـث العهود 
واملواثيق لن يستطيع تغيري طبيعة تعامله 

مع االلتزامات التي وقع عليها؟! 
 

ِططشُّ افجرى طا غجال «أجريًا» 
برساغئ أطمغئ

ومـع انقضاء أكثر من ثالثـة أرباع مدة 
الُهدنـة يف ظـل اسـتمرار إرصار تحالـف 
العدوان عىل تجاهل التزاماته الواضحة، ما 
يزال ِملـفُّ األرسى املتَفُق عليه عند توقيع 
الُهدنة اإلنسانية والعسـكرية، قيَد األرس، 
عىل الرغم من مبادرات صنعاء األُحادية يف 
هـذا الجانب والتي تأتي مـن باب الحرص 

عىل إحالل السالم وإثبات حسن النوايا. 
ويف الــ٢٣ مـن أبريـل املـايض، أفرجت 
اللجنـة الوطنيـة لشـؤون األرسى عن ٤٢ 
من أرسى قـوى العـدوان بتوجيهات قائد 
الثورة السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي، 
وكمبادرٍة من طرف واحـد، لتثبت صنعاء 

مجّدًدا حرصها عىل إحالل السالم. 
وأوضح رئيس اللجنة عبدالقادر املرتىض 
يف ترصيح صحفـي، أن اللجنـَة وبمبادرة 
إنسـانية من طرف واحـد أفرجت عن ٤٢ 
أسـرياً من قوى العدوان، حصلوا عىل عفٍو 
مـن قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي، بمناسبة شـهر رمضان واقرتاب 

عيد الفطر املبارك. 
وقـال: «إن اإلفراَج عـن أرسى من قوى 
العدوان، رسـالٌة إيجابية نأمل أن يتلقاها 
الطـرُف اآلخر بإيجابيـة مماثلة ويبادر يف 
اإلفـراج عن عـدد مـن األرسى واملعتقلني 

املوجودين لديه». 
وأّكـد املرتىض حرَص اللجنة عىل إنجاح 
االتّفـاق الـذي تـم برعايـة األمـم املتحدة 
بشـأن ِملف األرسى وتنفيـذه وإنجاحه.. 
ُمشـرياً إىل أن مبادرة اإلفـراج عن األرسى 
رسـالٌة إنسـانية لألمـم املتحـدة والطرف 
اآلخـر للميض ُقُدماً يف تنفيـذ االتّفاق الذي 

تم برعاية أممية بشأن األرسى. 
وأمـام هـذا الحرص من صنعـاء، يجدد 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـُف 
عـىل  اعتمـاده  عـىل  تأكيـَده  اإلماراتـي 
املراوغة بعيًدا عن تنفيذ التزاماته املتعلقة 
بالسالم، َحيُث أعلن النظام السعودّي قبل 
أيّـام اإلفـراج عـن ١٦٣ شـخصاً وصفهم 

بــ «األرسى» ضمن ما زعم أنـه «مبادرة 
أُحادية» فقط لينكشَف بالصوت والصورة 
وباعرتافـات وسـائل إعالمـه نفسـها أن 
فقط  املفـرج عنهم (وهـم ١٢٦ شـخصاً 
تـم نقلهـم إىل عـدن!) كانـوا عبـارًة عـن 
معتقلني ومختطفـني مدنيني بينهم أربعة 
صيادين تـم اختطافهم بصورة وحشـية 
مـن البحـر األحمر، ولم يكن هناك سـوى 
خمسة فقط من أرسى الحرب، األمر الذي 
كشـف بوضوح أن تحالف العدوان يسعى 
لتضليـل الـرأي العـام ورصف األنظار عن 
رفضـه املتواصل لتنفيـذ التزامات الهدنة، 
ولتكريس روايـة مغلوطة مخادعة يحمل 
فيها صنعاء مسؤولية عدم نجاح التهدئة. 
خـالل ُكــّل ذلـك، كان املوقـف األممي 
يكشـُف عن تواطـؤ متجـدد وواضح مع 
تحالـف العدوان، األمر الذي جعل «فشـل» 
الهدنة يبدو حتمياً، فإىل جانب االسـتمرار 
بالصمت إزاء الخروقات امليدانية واحتجاز 
سـفن الوقـود، واصـل املبعـوث األممـي 
لتكريـس  محاوالتـه  غروندبـرغ  هانـس 
ذرائع العدّو إلغالق مطار صنعاء من خالل 
التعاطي مع منع الرحالت وكأنها مشكلة 

لم يتضمنها االتّفاُق ولم يتم بتّها فيه. 
وإىل جانـب ذلـك، سـقط غروندبـرغ يف 
محاولـٍة أُخـرى لتلميـع صـورة النظـام 
السعودّي من خالل الرتحيب بـ «مبادرتها» 
املزيّفـة لإلفـراج عـن األرسى الذيـن تبني 
أنهم ُمَجـّرد مختطفني مدنيني، والتعاطي 

معها كـ «خطوة إيجابية». 
اللهجـة  شـديدة  ردوٌد  لصنعـاء  وكان 
عىل هـذا السـلوك األممي الفاضـح تجاه 
الهدنة والتزاماتها، َحيُث أّكـد رئيس الوفد 
الوطني محمد عبد السـالم، أن «عىل األمم 
املتحدة ومبعوثها عدَم اللهاث وراء الدعاية 
السـعوديّة السـوداء وتبييضها وتجميلها 
ما يف قضايا باتت واضحة ومدعاة  الِســيـَّ
للسـخرية، وعـىل املبعـوث القيـام بدوره 
بمسـؤولية وحيادية أما املواقف الرمادية 
ومجـاراة املعتـدي فلن تؤدي بـه إال إىل ما 

أّدت بأسالفه». 
ويف السـياق ذاتـه، أّكــد عضـو الوفـد 
«األمـم  أن  العجـري  عبُدامللـك  الوطنـي، 
املتحـدة ومبعوثهـا لـم تكتف بالفشـل يف 
اختبـار الُهدنة ففـي مرسحية املحتجزين 
املفرج عنهم تحولت لـ (شاهد ما شافش 

حاجة) «. 
َوأََضـاَف العجري «من املهم أال يترصف 

املبعـوث كممثـل لـدول العـدوان، فهـذه 
املرحلـة الحرجـة ال تحتمل نسـخًة أخرى 

من ولد الشيخ». 
هـذه الترصيحاُت حملت رسـائَل مهمة 
يجـب أن تلتقَطها األمُم املتحـدة وتحالف 
العـدوان عـىل َحــدٍّ سـواء، خصوصاً وأن 
الطرفني يعمالن بوضـوح –كالعادة– عىل 
خلـق تصور مزيـف يغطي عىل اسـتمرار 
العدوان والحصـار ويحاول تقييد خيارات 
التحالـف  لتجنيـب  العسـكرية  صنعـاء 
عواقب تعنته املستمّر، ومفاُد تلك الرسائل 
أنـه من الغبـاء تجريـُب املجـرب وانتظاُر 

نتائج مختلفة. 
ومـن هـذا الجانـب، قـال نائـُب وزيـر 
الخارجية، حسـني العزي، يف وقت سـابق: 
إن «األمـم املتحـدة تفتقر ألبسـط رشوط 
الوسـيط املحايـد وتبدو عاجـزًة حتى عن 
تسمية األشـياء بمسـمياتها، وعىل سبيل 
ي  املثـال َفــإنَّ مبعوثَهـا مـا يـزال يسـمِّ
العـدوان الـذي تقـوده السـعوديّة (حرباً 
أهلية) مع أن الجميع يعرُف أن السعوديّة 
دولـة معروفة وليسـت محافظًة يمنية أو 

قرية نائية يصُعُب تذكُُّرها». 

  شغ ِططش افجرى أذطصئ 
خظساء السحرات طظ أجرى 

الطرف اآلخر شغ طئادرة 
ُأتادغئ ولط غخثر سظ افطط 

الماتثة أدظى طعصش

  واجعئ الرغاُض 
طئادرَة خظساء بمسرتغئ 
إذقق خغادغظ وطشاربغظ 
وطثاطفغظ زاسمئ أظعط 

أجرى ترب رغط اساراشعط 
بظصخ ذلك وضض عثا تتئ 

«تخفغص» أطمغ

  اقّتفاصات المةمثُة 
جغاجئ أطرغضغئ تظاعُةعا 

السسعدّغئ فخث الاجاطات 
طظ خظساء الاغ أوصفئ 

ذائراتعا وخعارغثعا وشغ 
المصابض طا تجال الرغاض 
تماذض شغ الاجاطاتعا
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وشاء الضئسغ
أخطُر ما يمارُسـه العدواُن األمريكي السُعو 
صهيونـي علينـا هـو تغييـُب وعـي أجيالنـا 
ومحاولُة تجهيلهم، من خالل محاوالت متعددة 
تـارة بالقـوة العسـكرية باسـتهداف املدارس 
والقطاعات التعليمية وتارة من خالل الطمس 
والتشـوية والتزييـف ونـرش األكاذيـب لحرف 
مسـار وعي األجيال بقضاياهم الجوهرية ويف 
مقدمتها قضيتهم األوىل واملركزية (فلسطني)، 
لهذا نحـن اليوم أحوج ما نكـون عليه لعملية 
صناعـة وعـي أبنائنـا "جيل املسـتقبل"، ولن 
يكـون هذا إال من خـالل العـودة للنبع الصايف 
واملنهل الخالد "القـرآن الكريم" إلمَداد أجيالنا 
القادمـة بـكل مقومـات النهـوض والرفعـة 
ليكونوا  ومعرفيـاً  والبنـاء الحضـاري فكريـاً 
منارة لغريهم من األمم كما أخرب الله تعاىل عن 
ــة املحمدية بأنهـا خري األمم: {ُكنْتُْم  هذه األُمَّ
ــة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمـُروَن ِباْلَمْعُروِف  َخرْيَ أُمَّ

َوتَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر}. 

لقد خضنا معـارك متعـددة وانترصنا فيها 
عـىل قـوى العـدوان، واليـوم بفضـل اللـه ثم 
بتوجيهـات السـيد القائـد عبدامللـك الحوثـي 
-حفظه الله- نحن ننترص يف معركة وعي جيل 
املسـتقبل من خـالل التحاق أبنائنـا باملدارس 
عـن قضـاء أوقاتهـم بـني  الصيفيـة، فبـدالً 
مشاهدة التلفاز واأللعاب اإللكرتونية والسهر 
إىل وقـت متأخر من الليل والنـوم طول النهار؛ 
ولكي ال تتحول هذه اإلجازة إىل مضيعة للوقت، 
كان لزاماً علينا اسـتثمار أوقاتهم بتسـجيلهم 
بهذه املـدارس لنرتقي بمهارات أبنائنا، وتكون 
العطلة ممتعة ومسـلية يف الوقت نفسه، فهذه 
املـدارس هي فرصـة ثمينة إلعـداد جيل قوي 
متسلح قادر عىل مواجهة التحديات واألخطار 

والحرب الناعمة. 
وككل عـام َفــإنَّ املدارس الصيفيـة تُقابل 
بحمـالت إعالمية رشسـة مسـعورة مـن قبل 
املرتِزقة ووسـائل إعالم تحالـف العدوان، فقد 
ُجـنَّ جنونهم مـن النجاح البارز واالسـتثنائي 
للمـدارس الصيفيـة، فهم مدركـون لخطورة 

املدارس الصيفية يف تنشئة هذا الجيل عىل العزة 
والكرامـة والثقافة القرآنية ومواالة أولياء الله 
ومعاَداة أعداء الله، جيل نقي خاٍل من الثقافات 
املغلوطة، جيل حر وقادر عىل تحمل املسؤولية 
والجهاد والقتال يف سبيل الله؛ ولهذا َفـإنَّ قوى 
العـدوان الغاشـم ومرتزقتهـم يحاولـون بكل 
ما أوتوا مـن قوة إليقاف نشـاط هذه املدارس 
الصيفية، وبناء حواجـز بني املدارس الصيفية 
واملجتمـع عـرب تشـويهها بدعـاوى إعالميـة 
تضليلية، إال أن املجتمـع بعدما ملس ثمارها يف 
أبنائهم، أصبح لديه وعـٌي كبريٌ بأهميتها فزاد 
اإلقبـاُل عليها بزخم كبـري، فصموُدنا يف جبهة 
الوعـي ال يقل أهميّة عـن صمودنا يف الجبهات 
ه بحد ذاته  العسـكرية بـل قد يكون أهـم؛ ألَنـَّ
انتصار عظيم وتحد كبري الرتقاء أجيالنا "قادة 
الغـد" ليكونوا بمسـتوى مواجهـة العدّو عىل 
ُكـّل املستويات واملواجهات، فـبالوعي العظيم 
واإليَمان العظيم والصرب العظيم لشـعب اليمن 
الحـر األبي سـنحّقق االنتصار عـىل ُكـّل قوى 

الشيطان وأوليائهم. 

روغثا الئسثاظغ

 

منذُ ست سنوات والشعب اليمني يرزُح تحت 

وطأة ظـروف عصيبة؛ وذلك بَسـبِب االحرتاب 

الـذي َحــّل، ولـم ولـن ننـىس اليـوم الكئيـب 

الـذي بدأ فيـه العدوان عـىل اليمـن، فقد بدأت 

العمليـات يف السـاعة الثانية عـرشة منتصف 

الليل بتوقيـت مملكة الرش من يوم الخميس 6 

جمادى الثاني 1436 هـ - 26 مارس من سنة 

2015، فقـد عتت فيـه عاصفـة التحالف عىل 

أرض الوطـن وعاثت يف ربوعه خرابـاً؛ بذريعة 

إعادة الرشيعـة والقضاء عىل الهيمنة الحوثية 

كما زعموا، بينما كذبتهم أشـبه بالذي يحاول 

إنقاذَ األسـماك من البحر خشـيَة غرقها!! وها 

هم اليـوم غارقون يف وحل أمريـكا وإرسائيل، 

معلنـون الـوالء والعبوديـة ولـو كلفهـم ذلك 

كرامتهم وحريتهم. 

نعلـم جميعـاً أّن عاصفـة الجرم لـم تكتف 
بشـّن طائرات املنايـا، بل طالـت يدها لتطوق 
أعنـاق اليمنيني وتخنقها بالحصـار الجائر براً 
وبحـراً وجواً، وهـذه خطة جهنميـة أمريكية 
طبقهـا رشذمـة مـن العربـان لنيـل القبـول 
لدى األمريـكان وإبرام صفقـات جديدة؛ وألن 
املطارات تُعترب رشيـان حياة كان إغالق مطار 
صنعاء الدويل سـبباً كافياً لتسوء حياة الشعب 
بأكمله يف الداخل والخارج، وتنقلب رأسـاً عىل 
عقـب؛ كون املطـار يعترب أحـد الركائز املهمة 
التي هوت به حـرب رضوس، واملنفذ الذي من 
خالله تسـتمر الحيـاة وتزدهـر، وحينما أُغلق 
وتعـرض للحصـار من قبـل أوبـاش التحالف 
الصهيو أمريكي دبَّ الجوع وتفاقمت األزمات 
واملعضالت جراء هذا الحصار الخانق، بما فيها 
أزمة املشتقات النفطية التي زعزعت االقتصاد 
وقـد كان للمواطـن النصيـب األنكـى ليكـون 
ضحيـة العوز جـراء توقف دائرة العمـل، ُكـّل 
ذلك يف ظل صمت أممي مخٍز ما زال قيد البيعة 

واالرتهـان حتى هذه اللحظـات، غري أن الثبات 

كان سيد املوقف، وها هو املطار يفتح بعد ردح 

من االنتظار الشاق. 

إن فتـح مطار صنعـاء الّدويل الذي اسـتدام 

إغالقه ملا يقارب سـت سـنوات قد أعاد النبض 

لذروته، ودب يف قلب هذا الشعب املكلوم األمل، 

من اليـوم بإذن اللـه لن تجهـش األُمهات عىل 

قارعـة املطارات ترجو عـودة فلذات أكبادهن، 

وسـيغدو الطالب إىل مسـريته العلمية دون أن 

يخىش املسـاَس بكرامتـه وامتهانـه يف طريق 

العودة، وكذلك املريض سيسـافر ألخذ عالجه، 

فيمـا يعوُد من أضنته الغربة وشـاقته الفيايف، 

ها قـد ُفتح املطـار بمرصاعيـه وانطلقت أول 

طائرة بعد مرور سـنوات مـن العذاب واملعاناة 

واإلماتة اإلنسـانية، إىل متى سيظل بوابة نجاة 

ال ندري ولكننا حتماً سـنجابه ُكــّل املعوقات 

التي سـتحاول إغالقه وتثبـط عمله من جديد، 

والله املستعان. 

كتاباتكتابات

العتثُة الغمظغئ والمآاطراُت الثارجغئ

المثارس الخغفغئ.. تَتثٍّ واظاخاٌر سطى صعى السثوان

شاُح ططار خظساء.. اظاخاٌر لطتغاة

ُعثظٌئ طجسعطٌئ 
وق خطعَة لطسقم 

التصغصغ  
 

معس سئثالتمغث السماد    الحَّ
يف ُكـّل مرة من أوان هذا الحرب املستبد منذُ ثمانية 
أعوام بغيضة ال بُــدَّ أن نتلقى الكذب والخداع واملكر 
فضالً عن الدمار والسـفك والحصـار املميت، لكن ال 
ضري مـن ذلك فخلف العهـد وقلب الطاولـة دون أية 
ممارسـٍة حقيقية من طباع أُولئك األوغـاد، دائماً ما 
نلحـظ كذبهم ودجلهم وتدجينهـم األرعن مع الكثري 
والكثـري مـن الزيـف الذي ال صلـة لـُه بالحقيقة وال 
يربطـه بالواقع حتى خيـط دقيق، الُهدنـة املزعومة 
التـي يتزعمونهـا لـم تكـن إال يشء أشـبه بالخطط 
املاكـرة التي يحيكونهـا يف ُكـّل مـرة املتخمة بالغدر 
والكثـري من اللعب، كانت لشـهرين، فرحنا بها َكثرياً 
كانـت فرحتنا حيال ذلك اليـوم كفرحِة األطفال وهم 
يستقبلون يوم العيد بمالبسهم الجديدة وابتساماتهم 
العفويـة بعمق وأصواتهم التي تشـدو فتمأل املحيط 
فرحاً واستئناسـاً، هكذا كانت فرحتنا بتلك املسـماة 
بالُهدنـة، لكنهـا الخيبة تالحقنا دائماً كشـعب اعتاد 

الحزن واأللم والتعب املشدود بحبل الخناق القاتل. 
شـهٌر ونصف شـهر ولم تحّقق خاللـه أية خطوٍة 
تـؤول إىل السـالم الحقيقـي، لـم يكـن إال كغريه من 
الكذبـات املتوالية واملرتاكمة واحدة تلـو األُخرى منذُ 
ثمانيـة أعـوام من االضطهاد، لم نـَر أي يشء تغري يف 
الواقع حتى قليًال، فتشييع الشهداء كان يهزُّ الشوارع 
ُكــّل يـوم ومطار صنعاء لـم تغادرُه أيـة طائرة ولم 
تحـط رحالها فيه أية طائرة، كيف يسـتمرون بلعٍب 

مجرم كهذا؟!
عجبـاً لصرب هـذا الشـعب األنصـاري بقـوة، إنه 
عظيـم، عظيم للدرجـِة التـي ال تقبلها أيـة مبالغة، 
إن مكـُر األعداء يركل ُكـّل سـالم يغـوُر يف خضم هذا 
الحـرب املسـتبد، فمطـار صنعاء منذُ شـهر ونصف 
شهر من االتّفاق وهو متجّمد ولم يستقبل أول رحلة 
ولم تغادره أول رحلة إال يف ١٦ أيَّار وكانت تلك الفرحة 
العظمى التي حلقت بقلوبنا قمة الفرح والرسور كما 

لو أنُه غائب عاد بعد ثمانني عاماً من الحنني. 
ملاذا عىل هذا اإلنسـان اليمني أن يُحرم من أبسـط 
حقوقـه وأقّلها شـأناً يف نجاح اسـرتاتيجية التعايش 
البـرشي األبيـض؟!، ملاذا عـىل هذا الكائـن أن يعاني 
دائمـاً؟، ملاذا عليـه أن يُظلم وينظلم دائمـاً؟، ماهية 
هذه األسـئلة تقتـُل التفكري حقاً، األمـم املتحدة التي 
تدعـي كونهـا واحدة مـن املؤّسسـات العامليـة التي 
تسـعى باسـم اإلنسـانية واملحافظـة عـىل حقـوق 
اإلنسان "كطفٍل، وكشـاب، وكامرأة، وكعجوز"، أين 
هي؟، بل أين غابت وتنصلت عن دورها امُلزيف، يف أية 
زاوية ملوثة برائحِة الدوالرات قد اندست؟، وللحقيقِة 
فحتى هـي كذبت وكذبـت َكثرياً، وكأنهـا تخّلت عن 
دورها اإلنسـاني الصائب يف إحياء روح الوجود حتى 

انتهاء البقاء. 
ال أدري كيـف هـي العقول التي تقوى عىل سـحق 
بالد بأكملهـا وبما فيها؟، لكن ُكـّل ما أعرفُه أن هذه 
السياسة التي سادت يف األقاليم لم تعد سوى سياسة 
مدّمـرة للكوِن واإلنسـان واملحيـط، إنُّه اإلجرام الذي 
َحــّل عىل عائلة آل سـعود واللعنة التـي انرضبت يف 
وجـِه ُحكام الغـرب وزعمائهـم وأمريـكا وإرسائيل 
أوىل الـدول التي تخّلت عن داللة السـالم يف هذا العالم 
وممارسـتهن يف هذا الوجـود ويف َكثري من الدول خري 

شاهٍد ودليٍل عىل ذلك. 
ممارسـاٌت تميـُت الوجـود وتقتـل العالـم الحّي 
وتدّمــر الفطـرة البرشية بال أدنى مبـاالة أَو تحرس، 
كيـف ملثل أناس كهـؤالء وعقول كهـذه أن يحكمون 
أوطاناً وبلدانـاً وحضارات بأكملهـا؟!، أية لعنة هذه 
قـد حلـت عىل هذه املسـتديرة حتـى تتدّمـر بشـكٍل 
عنفواني عشـوائي ُمَجـّرد مـن أية رحمٍة أَو عقالنية 

أَو رؤية صائبة أَو حتى قليل من الحكمة. 
إنه ملؤسـٌف حقاً، أي مزيٍج مرٍّ هـذا الذي نتجرعُه 
نحـن يف هـذه األرض حيـال أنانية هـؤالء الحكام يف 
االسـتيالء واالسـتيطان وغفلة اإلنسـان البرشي ذو 
العقـل املغفـّل الـذي يعيش ُكــّل هذا وهـو صامت، 
صامٌت فقط وربما قد يكون هذا أكرب ما يمكنُه فعله. 

 طتمث الدعراظغ 
الوحدة اليمنية التي انتظرها الشعب اليمني يف الشمال 

والجنوب بكل شوق. 
هـذه الوحـدة التي جمعت بني الشـعب اليمنـي الواحد 
يف الشـمال والجنوب والذي يعتـرب االرتباط بينهم تاريخيٍّا 
ودينيـاً وارتباطاً يف األعراف والتقاليد وارتباطاً بني القبائل 

اليمنية يف الشمال والجنوب. 
عندما جـاءت الوحـدة اليمنية بعد حـروب حدثت بني 
الشـمال والجنـوب عمل عـىل تغذية الحـروب َوالخالفات 
بـني الشـعب الواحـد قـوى الضالل يف هـذا العالـم ممثالً 
بأمريكا وآل سـعود وغريهم من القوى التي ال تريد الخري 
للشـعب اليمنـي وعملت عـىل تعزيز الخالف بني الشـعب 

الواحد، بعد أن أصبح الحل للخالفات والنزاعات هو الوحدة 
اليمنيـة أصبحت هي الحـل الوحيد لحل تلك الخالفـات تحّققت الوحدة 
اليمنيـة، َلكن تآمر عليها دعاة الرش والضـالل والفرقة وعززت الخالف 
بني الشـعب أعمال وترصفات األنظمة السـابقة الظاملة للشعب اليمني 
واملتوليـة ألعـداء الله أمريـكا والصهيونية العاملية الذيـن ال يريدون أية 
وحدة حقيقية بني اليمنيني وهم دعاة التفرقة، تآمر عىل الوحدة الخونة 

واملرتِزقة والعمالء من أبناء الشعب اليمني يف الشمال والجنوب. 
وبالتـايل أصبحت الوحـدة معرضة للكثري من املخاطـر التي تعرضها 
لالنهيـار نتيجة لتآمر واالنبطاح وتسـليم اليمن وقرارهـا للخارج الذي 
يريـد ويعمـل فقط لتدمـري اليمـن واحتاللهـا والسـيطرة عليها وعىل 
مصـري أبنائها، عندما انترصت ثورة 21 سـبتمرب برجال أحرار صادقني 
وبقيـادة ثورية ال تقبـل الَوصاية ورفضت الظلم الـذي كان يعاني منه 

أبناء اليمن يف الشـمال أَو الجنوب ـوتم مـن خاللها طرد عمالء العدوان 
وعمـالء السـفارات من أرض اليمن بوعي شـعبي وديني وأخالقي يف أن 
نرسـخ لثورة حقيقية مسـتقلة لكل اليمنيني واملحافظة 
عـىل الوحـدة اليمنيـة لتكون وحـدة حقيقيـة يتعزز من 
خاللها للشعب اليمني يف الشمال والجنوب الخري والحرية 
واالسـتقالل والعيش الكريم، َلكن عندما علم هؤالء أعداء 
الدين والوطـن وأعداء الوحدة أن الثورة التي تحّققت هي 
ثورة حقيقية تَحّرك هؤالء وعـن طريق أدواتهم لتخويف 
أبنـاء الجنـوب أَو زرع العمالء فيما بينهـم كما حدث بعد 
الوحدة من زرع العمالء لتلك الدول الباحثة عن مصالحهم 
وعىل حساب الشعب اليمني، تَحّركت أمريكا وأدواتها من 
آل سعود وآل نهيان والعمالء يف الداخل ونتيجة؛ ألَنَّ هؤالء 
هم املتسـلطون عىل القرار يف الجنوب ولعدم وجود الوعي 
الـكايف انجر الكثـري من أبنـاء الجنوب لقتـال األحرار من 
أبنـاء اليمن املناهضني للمرشوع االسـتعماري يف اليمن الطامحني لنيل 
االسـتقالل بالقرار اليمني والحرية وبناء الوحدة البناء الصحيح وتحت 

قيادة يمنية حرة قيادة ال تتلقى قراراتها من أعداء اليمن يف الخارج. 
ومع ُكـّل ذلك، َفـإنَّ الوحدة باقية يف نفوس ُكـّل اليمنيني مهما حاول 

أعداء اليمن أن يعملوا عىل أن تنتزع من القلوب والنفوس. 
الشـعب اليمنـي الحـر والكريم واألحـرار مـن أبناء الشـعب اليمني 
يف الشـمال والجنوب سـوف يدافعون عن اليمن أرضاً وإنسـاناً وسوف 
يحافظـون عليهـا ويحمونهـا بـكل مـا يسـتطيعون مهما حـدث من 

محاوالت لزرع الفرقة والنزاع بني اليمنيني يف الشمال والجنوب. 
املـرشوع الهـادف لزرع الفرقـة والخالف بني اليمنيني سـوف ينتهي 

وتنتهي أدواتهم بإذن الله وتوفيق الله ورعايته. 
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بصطط/ شثاطئ الرئغج 
طعثي طتمث المحاط

 
الحمُد لله َربِّ العاملني، والصالُة والسالُم عىل 

سـيدنا محمد وعىل آله الطاهريـن وصحابته 

املنتجبني. 

السالُم عليكم ورحمُة الله وبركاتُه.. 

يف البدايـة نؤّكــُد عـىل مخرجـاِت املؤتمـر 

الوطني األول لألوقاف، ونبـارُك للهيئة العامة 

لألوقـاف اإلنجـاَز الكبـريَ الـذي حّققته خالل 

ُن الجهوَد  الفـرتة القصرية منذ إنشـائها، ونثمِّ

التـي بُذلت يف سـبيل اسـتعادة الوقف وتفعيل 

دوره اإلنسـاني واإليَمانـي والوطني، ونسـأُل 

اللـَه عز وجـل أن يكتَُب األجَر لكل من سـاهم 

يف إنجاح هذه املؤّسسة وأعمالها الخريية التي 

تعـود منفعتهـا بالدرجة األوىل عـىل الضعفاء 

والفقراء من املجتمع تنفيذاً لوصايا الواقفني. 

إن أمـواَل الوقـف أوقفهـا اآلبـاُء واألجـداُد 

املؤمنون وحرموا أوالَدهم وذريتَهم منها؛ لكي 

تصـل فوائدها إىل الضعفاء والرشيحة الفقرية 

مـن املجتمع، واملـرىض وابن السـبيل وطالب 

العلم، وإنشاء السـدود وإيجاد مشاريع املياه 

وغريها من الخدمات التـي ينتفع بها الفقراء 

واملحتاجون من املجتمع. 

وإن مـا يجب أن يفهمـه الجميع أن منافَع 

الوقف هـي للمواطن الفقري، كما حّدد الواقف 

واملـرىض  والفقـراء  للضعفـاء  مصارفهـا 

واملسـافرين وبنـاء السـدود، والبن السـبيل، 

ولطالب العلم، ولم ينَس الواقفون بأن يوقفوا 

للدواِب والحمري واألنعـام؛ ولهذا نؤّكـد  أمواالً 

أن الحفاظ عىل أموال الوقف واجٌب ومسؤولية 

دينيـة علينـا جميعـاً، وأننـا إذَا حرصنـا عىل 

الحفـاظ عىل أمـوال الوقف واسـرتداد أمواله، 

َفـإنَّنا نحافظ عىل مورد هام تعود فائدته عىل 

املجتمع مبارشة. 

وإننا يف هذه الكلمة نشيُد بكل املشاريع التي 

دّشــنتها الهيئة العامة لألوقاف خالل الفرتة 

املاضية والتي اسـتفاد منهـا مئات اآلالف من 

الفقراء واملحتاجني والتي جسدت الوقف فيما 

ُوِقَف له، بينما كان املسـتفيد من أموال الوقف 

خالل املراحـل املاضية هم النافـذون، ويحرم 

منها الفقري والضعيف الذي خصصت له. 

كمـا نتمنـى أن يحّقـَق اللـُه بهـذا املؤتمر 

الوطنـي األول لألوقاف الذي انعقد خالل األيّام 

املاضية، نتائج مثمرة لبناء املؤّسسـة الوقفية 
الحديثة التي تعتمد عىل أحدث النظم واملعايري، 
لتسـتطيع حرص وتوثيق كافة أموال األوقاف 
يف الجمهوريـة اليمنية وإسـقاطها يف خارطة 
رقمية تتـاح لكل املجتمـع، لنحافظ عىل هذه 

األموال لترصف فيما وقفت له. 
ومـن هنا ندعـو الهيئة العامـة لألوقاف إىل 
إعداد سياسة إيجارية تراعي الفقري واملسكني 
وتخفـض له قـدر اإلْمـَكان، وأدعـو ُكـلَّ من 
تحت أيديهم يشٌء من أموال الوقف إىل أن يتقوا 
اللـه ويدفعوا مـا عليهم من أمـوال لتذهب يف 

املصارف التي حّددها الواقفون. 
ونُحـثُّ وزارة الداخليـة والقضـاء وكافـة 
الجهـات الرسـمية ذات العالقة عىل مسـاندة 
الهيئة العامة لألوقـاف يف الجهود التي تبذلها 
ودوره  مسـاره الصحيـح  إىل  إلعـادة الوقـف 
االجتماعي واإلنسـاني والخـريي املهم، ونأمل 
من أبناء شـعبنا التعاوَن؛ ملا لذلـك من أهميّة 
يف تحقيـق املقاصـد الوقفية يف نمـاء املجتمع 

وتنميته. 
ونؤّكـد بهـذا الخصوص عىل رضورة تنفيذ 
توجيهات قائد الثورة املباركة السـيد عبدامللك 
بـدر الدين الحوثي التي وردت يف كلمته الهامة 
يف افتتاح املؤتمـر الوطني لألوقاف، ونأمُل من 
الجانب اإلعالمي والثقايف والخطباء واملرشدين 
والجهات التعليمية بلورَة تلك املضامني الهامة 
يف خطـواٍت عمليـٍة داعمـٍة ومسـاندة لهيئـة 

األوقاف. 

ظتع وصٍش غآّدي دوَره الثثطغ 
واإلظساظغ تةاه المةامع

بمظاجئئ اتافاقت حسئظا بالسغث العاتث والبقبغظ  لطعتثة الغمظغئ المةغثة 
ال 22 طاغع ظرشع أجمى آغات الاعاظغ والائرغضات إلى

ی - غتفزه اهللا و دن ا در ا داملک  د/  ة ا ما  
شاط د ا ھدی  ر/  ة ا خا ة  نا ھذه ا کات  Aرـ ه ا و ما 

رئغج المةطج السغاجغ افسطى وأسداء المةطج وفبطالظا المةاعثغظ طظ أبظاء الةغح واقطظ والطةان الحسئغئ المرابطغظ شغ 
جئعاتالسجة والضراطئ ولضاشئ أبظاء الحسإ الغمظغ السزغط جائطغظ المعلى أن غسغث عثه المظاجئئ وصث تتصص لطغمظ 

والغمظغغظ ضاطض الترغئ  واقظاخار

ب ب

املعظؤعن: صغادات وطعظفع صطاع اقتخاقت والربغث املعظؤعن: صغادات وطعظفع صطاع اقتخاقت والربغث 
سظعط  : م. طسفرسئثاهللا الظمري ـ وزغر اقتخاقت وتصظغئ املسطعطاتسظعط  : م. طسفرسئثاهللا الظمري ـ وزغر اقتخاقت وتصظغئ املسطعطات



10
األحد

العدد

21 شوال 1443هـ
22 مايو 2022م

(1404)
ثقافة 

 : خاص:

يف هذا القسم من قراءتنا مللزمة [َوإِذْ 
] سـنقف  ْفنَـا إَِليْـَك نََفًرا ِمَن اْلِجنِّ َرصَ
أمام مواقف املرجفـني واملثبطني التي 
تدعو إىل السـكوت والقعـود، وما هي 
املواقف الحكيمة التـي يجب اتّخاذها 
يف مواجهـة أعـداء األمـة مـن اليهود 

والنصارى.
أشـار الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللِه 
َعَليِْه- إىل مواقـف املرجفني واملثبطني 
يف األمـة، وكيـف أن ُكّل جرائم اليهود 
الشـمس  وضـوح  واضحـة  أمسـت 
أمامهم، وأنها ستصل إليهم ال محالة، 
ولكنهم يحاولون أن يتناسـوا ذلك، أال 
يبرصوا الواقع، ويرفضوا أن يرصخوا 
بكلمـات املـوت لهـم، بالرغـم من أن 
أولئـك يعملون عىل إماتتنا فعالً، حيُث 
قال: [من املتوقع أن تسمع من بعض 
النـاس هنا، وهنـاك: يسـخر من هذا 
الشـعار، أَو يتهرب من املشاركة فيه، 
أَو يخـّوف اآلخريـن مـن أن يرفعـوه، 
فيتوقـع أنـه قـد يحصـل كـذا أَو قـد 
يحصل كذا، أَو ربمـا، أَو احتماالت...، 
وهـذا هو مـن ضعـف اإليَْمـان؛ ألننا 
نجد هذا الشـخص هو من ينطلق عىل 
أسـاس االحتماالت، ويرتك اليقينيات، 
اليقني الذي يأمر بالعمـل يف الُقــْرآن 
الكريم، الخطر املتيقـن العمل املتيقن 
جدوائيتـه، يـرتك اليقـني، ويميـل إىل 
االحتماالت: [ربما يكون هذا الشـعار 
يثري الدولـة فيحصـل يشء، ربما هذا 

يثري أمريكا فيحصل يشء!]. 

اقجــاثقُل بأتثاث التادي سحــر 
طظ جئامرب2001م:ــ 

واستدل الشـهيُد القائُد -َسَالُم اللِه 
َعَليِْه- عىل أن اليهـود والنصارى أكثُر 
اهتمامـاً بأمر أمتهم منـا، وذلك برّدة 
فعلهم تجاه املسلمني بشكل عام، بعد 
أحداث 11  سـبتمرب يف نيويورك، حيث 
قال: [حادث واحـد حصل يف نيويورك 
حادث واحد تَحــّرك له املواطنون من 
اليهـود والنصـارى يف مختلـف بلدان 
أوروبا ورضبوا املسـلمني يف الشـوارع 
وإىل  مسـاجدهم  إىل  وهاجموهـم 
مراكزهـم وُقتـل كثري منهم وسـجن 
كثري وأوذي كثري من املسـلمني هناك، 
انطلقـوا هم عىل أسـاس حادث واحد 
عـىل مبنـى واحـد، أمـا نحـن فمئات 
الحوادث عىل أمم بأكملها عىل عرشات 
املبانـي عـىل عـرشات املسـاجد عـىل 
عـرشات املستشـفيات عـىل عـرشات 
املدارس يف مختلف املناطق اإلسـالمية 
وال نتَحـّرك، أليس هذا يعني بأن أولئك 
أكثر اهتماماً بأمر أمتهم أكثر منا؟ هم 
مـن انطلقوا حتى يف اسـرتاليا، - وأين 
اسـرتاليا من أمريـكا؟ - ويف بريطانيا 
مختلـف  ويف  أملانيـا  ويف  فرنسـا  ويف 
املسـلمني  إليـذاء  انطلقـوا  املناطـق، 
ورضبهـم بعـد ذلـك الحـادث، حادث 

عـىل مبنى واحد وليس من املحتمل أن 
يكـون ذلك بتخطيـط أي جهة ال دولة 
إسـالمية وال دولة عربيـة وال منظمة 
من املنظمات داخل هذه البلدان، وإنما 
هو من عمل الصهيونية نفسها، فأنت 
عندمـا تشـاهد أنهـم يميتـون أمتـك 
ويميتـون دينك فعـالً - بالفعل وليس 
بالقول فقط - ثم تجبن أن تقول قوال: 
املـوت ألمريكا - املوت إلرسائيل، أليس 
هذا يعني بأنك لم تصبح شيئاً ولم تعد 
شيئاً؟ وأنك يف الواقع أصبحت صفراً يف 

هذه الحياة]. 

الظاُس املســاملعن الُســّجل.. عط أول 
طظ ُغدربعا:ــ

وحّذر -َسَالُم اللِه َعَليِْه- من املواقف 
الخطرية التـي يتخذها بعـض الناس 
تجـاه أعدائهـم، واملتمثلـة يف الدعـوة 
إىل القعود والسـكوت، ويـرون أن ذلك 
(حكمـة) وأنهـم بذلك سيعيشـون يف 
أمان، حيث قال: [الـذي ينطلق ليثبط 
وإن كان قد فهم فعالً لكنه إنسـان ال 
ه يشء، ال يهمه إسـالمه، ال تهمه  يهمُّ
أمته، يسـكت؛ ألنه يرى أن سالمته يف 
أن يسـكت، ويرى أنـه عندما يتجه إىل 
السـكوت أنه الشـخص الحكيم الذي 
عرف كيف يحافظ عىل أمنه وسالمته. 
نقـول: أنـت غالط عـىل نفسـك، أنت 
تجني عىل نفسـك من حيث ال تشعر، 
أنت تهيئ نفسـك ألن يكون لك عدّوان 
مقابل عدو واحد، أنت ال تتأمل األحداث 
جيداً حتى تعرف أن أولئك الذين وقفوا 
موقفك هم عادة الضحيـة األوىل أمام 
نشـاهد  عندمـا  يحصـل،  حـدث  ُكّل 
التلفزيون سواء عن أفغانستان أَو عن 
فلسـطني أَو غريها، ألسـتم تسمعون 
ونسـمع جميعـاً أنـه كثري مـن أولئك 
رضبـوا وقتلـوا ودمـرت بيوتهم وهم 
كمـا يقولون عـزَّل، العزل هـم هؤالء 
الذيـن هم كـ [األثـوار] يعتزلون وهم 
من قـد قّرروا بأنه ال دخـل لهم وأنهم 
َسيسلمون، هم شاهدهم هم يكونون 
هم الضحيـة وأول من يُـرضب، إنهم 
ال يسـَلمون أبداً، ُرضبوا يف أفغانستان 

وُرضبوا يف فلسطني]. 
ويف نفس السياق قال أيضاً: [ونقول 
لهم أيضـاً من يفكرون هـذا التفكري: 
تابعـوا التلفزيـون وسـرتون.. هل إن 
أولئـك املجاهـدون وحدهـم يُرضبون 
املجاهدون يف الشيشـان ويف البوسـنة 
ويف فلسطني ويف لبنان ويف أفغانستان 
ويف أية منطقـة؟ أم أن الرضب األكثر 
والنقـص األكرب يأتـي يف َمْن؟ يف أولئك 
الذيـن قـّرروا القعود، هم من تسـمع 
عنهـم يقال عنهـم (مدنيـني وُعّزل)، 
ثـم انظـر أولئـك املدنيني والعـزل هل 
هم نسـاء وأطفال؟. أم أنك ترى فيهم 
الكثري من الشـباب، ترى فيهم الكثري 
من الرجـال الذين كان باسـتطاعتهم 
وبإمكانهم أن ينطلقـوا يف عمل فذلوا 
وُدِمرت بيوتهم عىل رؤوسهم، ودمرت 
مزارعهـم ثـم أصبحـوا يبكـون كمـا 

تبكي النسـاء، ثم يف لله وال يف سـبيله. 
ال يرون ألنفسـهم عـزاً وال مجداً أمام 
مـا يشـاهدونه مـن دمـار، لكنك أنت 
عندما تنطلـق يف مواجهة عدوك فإنك 
سـتُكون أقل أملاً يف داخل نفسـك أمام 
ما تشـاهد من رضباتهم يف بيتك أَو يف 
أوالدك. السيد حسـن نرص الله عندما 
قتـل ابنه هـل بكى كما يبكـي أولئك؟ 
بكل ارتياح بل قال عن ابنه أنه هو من 
هاجـم أولئك وغزاهم هم، لم ينتظر يف 
بيتـه حتى يأتوا هـم فيرضبوه، هكذا 

كالم الرجال]. 

غةــُإ  الاــغ  التضغمــُئ  املعاصــُش 
اّتثاذعا ضث الغععد:ـ

وفنّـد الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللِه 
َعَليْـِه- أقـواَل البعـض بـأن الحكمة 
تقتـيض املهادنـة والسـكوت، وعـدم 
تأجيـج اليهـود والنصارى ضدنـا، أَو 
هـذا  وأن  ضدنـا،  الحكومـة  تأجيـج 
سـيؤدي إىل السـالمة والعيش بأمان!! 
فقـال: [إن مـن يَْسـَلم حقيقـة ومن 
هـو أبعـد عـن الخطـر حقيقـة ومن 
تـرىض نفسـه حتى ولـو أصابه يشء 
هـم املجاهدون {أَنَْجيْنَا الَِّذيـَن يَنَْهْوَن 
ـوِء}وقال سـبحانه وتعاىل يف  َعـِن السُّ
آيـة أخـرى: {َكذَِلـَك َحّقـاً َعَليْنَـا نُنِْج 
اْلُمْؤِمِنـنَي}. املؤمنون هم من يأمرون 
باملعـروف وينهـون عـن املنكـر، هم 
مـن يجاهدون يف سـبيل اللـه بكل ما 
يسـتطيعون، هؤالء هـم من يصح أن 
يقال لهم - بمعنى الكلمة مسلمون - 
واإلسـالم هو دين السالم ملن؟ ملن هم 
مسـلمون حقيقـة؛ ألنهم مـن يبنون 
أنفسـهم ليكونـوا أعزاء أقويـاء، هم 
مـن يبنـون أنفسـهم ليسـتطيعوا أن 
يدفعوا عن أنفسهم الرش، ليدفعوا عن 
أنفسـهم الظلـم، ليدفعوا عـن بلدهم 
الفسـاد، ليدفعوا عن دينهـم الحرب، 
فهـم أقرب إىل األمن والسـالم يف الدنيا 

ويف اآلخرة]. 
واستشهد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- بكالم 
لإلمام عيل عليه السـالم يحث فيه عىل 
وجـوب العمل عىل أن يكـون املجتمع 
قوياً، معه أسـلحة قويـة، مؤثرة عىل 
العـدو، لكـي يرهـب جانبنـا، ويعمل 
لنـا ألـف حسـاب، واستشـهد أيضـا 
بمقارنـة بسـيطة بني قـوة اإليرانيني 
والفلسطينيني، حيث قال: [نحن نعلم 
أن الغـرب أن أمريـكا وإرسائيل تحمل 
من العـداء إليران أكثر ممـا يحملونه 
اسـتطاعوا  هل  ولكن  للفلسـطينيني، 
باإليرانيـني؟ وهـم  أن يعملـوا شـيئاً 
مـن يمتلكـون صواريخ بعيـدة املدى، 
ويمتلكـون قنابل نوويـة، ويمتلكون 
أولئـك  أن  يعرفـون  ألنهـم  يشء؛  ُكّل 
ليس من السـهل أن يدخلـوا معهم يف 
حرب، سـتكون حرباً منهكة جداً لهم 
يف مختلـف املجـاالت، كما قـال اإلمام 
عـىل (عليه السـالم) ((بقية السـيف 
أبقـى ولـداً وأكثر عـدداً)) إنمـا يأتي 
النقـص يف من يجعلون أنفسـهم كما 

نقول [مدافخ] أولئك العزل.. ألم يقتل 
يف أفغانسـتان الكثري من أولئك؟ قرى 
بأكملها ُدمرت. هناك الحرسة أن تدمر 
بيتـك وأن تقتـل أرستك، وأنـت ال ترى 
أنك قـد عملت بالعدو شـيئاً، سـتندم 
عىل أنك اتخذت قراراً كان قراراً خاطئاً 
بالنسـبة لـك وكانت نتيجته عكسـية 
عكس ما كنت قد رسمته لنفسك، إنهم 
ال يسـلمون أبداً أولئك الذيـن يقولون 
ألنفسـهم: [أمـا نحن ما لنـا حاجة]. 
ويقولون كما يقـول املنافقون عندما 
يـرون املؤمنـني ينطلقـون يف مواقف 
- مهمـا كانت بسـيطة - عندما يرون 
املؤمنـني ينطلقــون يف مواقـف ضـد 
دولة كربى {َغرَّ َهُؤالِء ِدينُُهْم}، ألم يقل 
املنافقون يف ذلك العرص أيام رسول الله 
(صلوات اللـه عليه وعىل آلـه) عندما 
انطلق املسـلمون ملواجهة دولة الروم، 
ودولـة الروم كما تواجـه أمريكا اآلن: 
{َغرَّ َهـُؤالِء ِدينُُهْم} مسـاكني مغفلني 
باستطاعتهم  كيف  أنفسهم،  يذبحون 
أن يؤثـروا عـىل دولة عظمـى؟! ال، إن 
املغروريـن هم أولئك، هـم الذين غّروا 
الكريـم  الُقـــْرآن  وجـاء  أنفسـهم. 
ليؤّكـــد أيضاً أن من يتخذون قرارات 
كهـذه - ليقعـدوا - إنهم لن يسـلموا 
وهـم من سـتنالهم العقوبة بأضعاف 
أضعـاف من اآلالم والنقـص أكثر مما 

يعاني منه املجاهدون]. 

تبئغــط املظاشصــني لطمســطمني يف 
غجوة تئعك:ــ 

ولفت -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- إىل موقف 
املنافقـني يف املدينة املنورة، عندما قّرر 
رسـوُل الله صىل الله عليه وآله وسلم 
أن يذهـَب لغزو الـروم، وأنهـم عملوا 
جاهديـن عـىل أن يثبطـوا املسـلمني، 
وقد سـّطر الله ذلك قرآنـاً يُتىل إىل يوم 
القيامة، وذكر هذا األمر فيه إسـقاط 
عـىل الواقـع الـذي نعيشـه، حيث أن 
حيـث  زمننـا،  يف  كثـريون  املرجفـني 
قـال: [ويقولون كما يقـول املنافقون 
عندمـا يـرون املؤمنـني ينطلقـون يف 
مواقف - مهما كانت بسيطة - عندما 
يـرون املؤمنني ينطلقــون يف مواقف 
ضـد دولة كـربى {َغرَّ َهـُؤالِء ِدينُُهْم} 
ألـم يقل املنافقـون يف ذلك العرص أيام 
رسـول اللـه (صلوات اللـه عليه وعىل 
آله) عندما انطلق املسـلمون ملواجهة 
دولة الـروم، ودولة الـروم كما تواجه 
ِدينُُهـْم}  َهـُؤالِء  {َغـرَّ  اآلن:  أمريـكا 
مسـاكني مغفلني يذبحون أنفسـهم، 
كيف باستطاعتهم أن يؤثروا عىل دولة 
عظمـى؟! ال، إن املغرورين هم أولئك، 

هم الذين غّروا أنفسهم]. 
مضيفـاً أن مـن يفر مـن املواجهة 
خوفـاً من املوت فإن املوَت سـيأتيه ال 
محالـة، حيث قـال: [وجـاء الُقــْرآن 
الكريم ليؤّكـــد أيضاً أن من يتخذون 
قـرارات كهـذه - ليقعـدوا - إنهـم لن 
يسـلموا وهم مـن سـتنالهم العقوبة 
بأضعاف أضعاف مـن اآلالم والنقص 

أكثر ممـا يعاني منـه املجاهدون. إن 
الله حكيم وبيـده أمور الناس جميعاً، 
فأنـت ال تفكـر أنك عندمـا تخطط يف 
داخـل نفسـك فرتجـح أن تقعـد وأن 
قعودك هو السـالمة، إن هناك من هو 
عليـم بذات الصـدور، هو يعلـم ما يف 
أعماق نفسك وهو لن يغفل عنك؛ ألنك 
واحد من املسلمني، إنك واحد ممن هو 
يف واقعه قـد أعطى الله ميثاقاً؛ عندما 
تقـول بأنـك مسـلم وأنك مؤمـن، إنك 
حينئٍذ ممن يقر عىل نفسـه بأنه ممن 
قالوا سـمعنا وأطعنا، وهذا هو ميثاٌق 
بني الله وبني اإلنسـان، الله الذي يعلم 
بأعمـاق رسائرك، برسائـرك يف أعماق 
نفسـك هو من سـيجعل ما تفكر فيه 
بعيـداً ومسـتحيالً {أََلـْم تَـَر إَِىل الَِّذيَن 
َخَرُجـوا ِمـْن ِديَاِرِهْم َوُهـْم أُلُوٌف َحذََر 
اْلَمـْوِت َفَقاَل َلُهُم اللَّـُه ُموتُوا} ألم يقل 

الله هكذا، موتوا؟]. 

أرادوا الصسعد لضغ َغْسَطُمعا.. إذن لظ 
َغْسَطُمعا:ــ

واسـتنكر -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- أولئك 
املثبطني املنطلقني يف الناس يشـريون 
وعـدم  والسـكوت  بالقعـود  عليهـم 
منارصة الحق؛ ألن ذلك هو (الحكمة) 
تقتيض  والسياسـة  والدهاء  والـذكاء 
هـذا، فقـال: [وأنـت تلمـس أنـت يف 
زمانـك وأمام مـا تقوم به مـن عمل، 
تلمس أولئك الذين قّرروا ألنفسـهم أن 
يسـكتوا، وأن ينطلقـوا ليثبطوا عنك، 
تراهـم فرحـني بما هـم عليـه، أنهم 
يـرون أنفسـهم الحكمـاء واألذكياء، 
والذيـن فهموا كيف يبعدون أنفسـهم 
عـن الخطـورة، هنـا قـال اللـه عـن 
ِبَمْقَعِدِهْم  اْلُمَخلَُّفـوَن  أمثالهم: {َفِرَح 
ِخالَف َرُسوِل اللَِّه َوَكِرُهوا أَْن يَُجاِهُدوا 
ِبأَْمَواِلِهـْم َوأَنُْفِسـِهْم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه} 
كرهوا، ضعف يف إيَْمانهم، ضعف حتى 
يف رجولتهم، ليس لديهم إباء كما لدى 
الرجـال، وقالوا لآلخرين: {ال تَنِْفُروا ِيف 
اْلَحـرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشـدُّ َحّراً َلْو َكانُوا 

يَْفَقُهوَن. 
ألـم يهّدد أولئك بأنهـم إن كان عدم 
خروجهـم تحت عنوان: أن الوقت حار 
ال نسـتطيع أن نخـرج يف الحـر هو يف 
الواقع ليس عذراً حقيقياً، وليس عذراً 
ُمـربّراً، أنتـم قعدتم دون مـربّر، وأنتم 
تشـاهدون رسـول الله (صلـوات الله 
عليه وعـىل آله) وهو إنسـان كمثلكم 
يؤملـه الحـر والـربد، فهل أنتـم أرحم 
عـىل  أنفسـكم  وتؤثـرون  بأنفسـكم 
رسـول اللـه (صلوات اللـه عليه وعىل 
آلـه)! لـو كان هنـاك يف القضية مربّر 
لقعد هو، لكن ليس هناك مربّر، وليس 
هو ممن يبحـُث عن املـربّرات للقعود 
{ُقـْل نَاُر َجَهنََّم أََشـدُّ َحـّراً} ماذا يعني 
هـذا؟ أليس يعنـي هذا بـأن قعودكم 
عصيان، وأن قعودكم من منطلق أنكم 
تريدون أن تَسـلموا، إذاً فلن تسـلموا، 

وراءكم النار إن كنتم تفقهون]. 

:[ ]:برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [َوِإْذ َخَرْشَظا ِإَلْغَك َظَفًرا ِطَظ اْلِةظِّ برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [َوِإْذ َخَرْشَظا ِإَلْغَك َظَفًرا ِطَظ اْلِةظِّ

الحعغث الصائث: املآطظعن غأطرون باملسروف وغةاعثون يف الحعغث الصائث: املآطظعن غأطرون باملسروف وغةاعثون يف 
جئغض اهللا والساضاعن والصاسثون جاظالعط السصعبئجئغض اهللا والساضاعن والصاسثون جاظالعط السصعبئ



11
األحد

العدد

21 شوال 1443هـ
22 مايو 2022م

(1404)
عربية ودوليةكتابات 

اجاحعاُد شاى شطسطغظغ وإخابئ آخر برخاص اقتاقل شغ جظغظ 

ضاغئئ جظني تُجفُّ الحعغَث "الفاغث" واملصاوطُئ تتّثُر اقتاقل

ضاطُئ "الاظمغئ والاترغر" بطئظان تسطُظ ترحغَح بّري لرئاجئ الربملان

جعرغا: إخماُد ترغص بالصرب طظ جعر طخفاة باظغاس

 : طاابسات
أعلنت وزارُة الصحة الفلسطينية استشهاَد 
الفتـى أمجـد الفايد (17 عامـاً)، وإصابة آخر 
عـدوان  خـالل  حرجـة  بجـروح  عامـاً)   18)

االحتالل عىل جنني ومخيمها. 
وبارتقاِء الشهيد املقاوم أمجد الفايد، ارتفع 
عدُد شـهداء محافظة جنني بفلسطني املحتّلة 
إىل 20 شـهيًدا منـذ بدايـة العام الجـاري، نفذ 
عـدد منهـم عمليات فدائيـة أَدَّت ملقتـل جنود 

ومستوطنني.
وكانت قواُت االحتالل اقتحمت مدينة جنني 
ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان 
عند شـارع حيفا، أطلق الجنود خاللها األعريَة 

النارية باتّجاه الشبان. 
وفـور اإلعالن عن استشـهاد الفتـى الفايد، 
انطلقت مسـريٌة من أمام مستشفى ابن سينا 
يف مدينـة جنني، حمل فيها املشـيعون جثمان 
الشـهيد عىل األكتـاف، وجابوا شـوارع املدينة 

ومخيمها. 
ورّدد املشـاركون يف املسرية الُهتافاِت املنّددَة 
بجرائـم االحتـالل والداعيـة إىل رص الصفوف 
وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة؛ ِمن أجـِل التصدي 
إلرهـاب االحتـالل وجرائمـه، بحـق الشـعب 

الفلسطيني وأرضه ومقدساته. 
مـن جانبها، أعلنـت رسايا القـدس- كتيبة 
جنـني، صبـاَح أمس، عـن تصـدِّي مجاهديها 
ـة الصهيونية التي  بكل بسـالة للقوات الَخاصَّ
حاولت فجراً نصب الكمائن والتسلل من شارع 
حيفا عـىل أطراف الجهة الغربيـة ملدينة جنني 

ومخيمها. 
كما نعت الرسايا يف بيان ابنها املجاهد البطل 
أمجـد وليد الفايـد (17عاماً)، والـذي "ارتقى 
شهيداً يف ساحة املواجهة والتصدي لهذا املحتّل 

الغاصب والذي حاول التسلُّل إىل مخيمنا البطل 
فجـر اليـوم، مؤّكــدًة مواصلـَة درب الجهـاد 
واملقاومـة".  كمـا أّكــدت أن ُكــلَّ محاوالت 
االحتـالل املجرم وإرهابه، لـن تناَل من عزيمة 
مقاتلينا وســ"نبقى له باملرصاد حتى تحرير 

أرضنا ومقدساتنا". 
يف السـياق، تقدمت حركة الجهاد اإلسالمي 
"بأحـر التعـازي واملواسـاة إىل عائلـة الفايـد 
الكـرام باستشـهاد ابنهـم البطل أمجـد الذي 
قدم روحـه زكية عىل طريق النرص لشـعبنا"، 
وأّكــدت الحركـة يف بيان لهـا أنها لـن تتخّىل 
عن واجبها املقدس ومقاومتها الباسـلة مهما 
عظمـت التضحيـات "من أجل الغايـة الكربى 

لشعبنا وأمتنا بتحرير أرضنا". 
وختمـت بدعـوة "جماهـري شـعبنا وقوى 
املقاومـة الحيـة لـرضورة تصعيـد خطـوات 
املواجهة مـع املحتّل والتصدي لـه بكل الطرق 

والوسائل". 
مـن جهتها، قالـت حركُة حمـاس يف بيان: 
"ننَعـى الفتى الشـهيَد أمجـد الفايـد، ونتقّدُم 
يف  أهلنـا  وإىل  عائلتـه،  إىل  التعـازي  بخالـص 
جنني البطولـة، ونؤّكـد أنَّ دماء الشـهيد وكّل 
دماء الشـهداء األبرار ستكون وقوداً النتفاضة 
متجّددة، وسـتزيد شـعبنا إرصاراً عىل تصعيد 
املقاومة واالشتباك مع االحتالل بكل الوسائل، 

حتّى ردعه وزواله عن أرضنا". 

 : وضاقت
أعلنت كتلُة "التنمية والتحرير" 
النيابية يف لبنان، أمس السـبت، يف 
أول اجتمـاع لها بعـد االنتخابات 
الكتلة  رئيَس  ترشـيَحها  النيابية، 
نبيـه بّري، لرئاسـة الربملـان التي 
ع عـىل عرشـها منـذ ثالثـة  يرتبـَّ

عقود. 
وقالـت الكتلة، يف بيان لها: إنها 
توّجــه "دعـوة مفتوحـة لكافة 
الكتل الزميلة، وللزمالء والزميالت 
للحـوار تحت قبة  النـواب جميعاً 
الربملـان ملقاربـة كافـة القضايـا 
الحلول  بإيجاد  املتصلة  والعناوين 
الناجعـة إلنقـاذ لبنان مـن دائرة 
الخطر الذي يتهّدده وإنسـانه عىل 
مختلف املسـتويات"، مشّددة عىل 
أّن "الحـوار وحده حـول ُكـّل تلك 
حقيقيٍّا  العناويـن يمثـل مدخـالً 

لإلنقاذ". 
وانتهـت، أمـس السـبت، والية 
مجلـس النـواب اللبنانـي، لتعترب 
مـن بعده حكومـُة نجيب ميقاتي 
مستقيلًة، عىل أن تبدأ األحد، املهلة 
املعطاة للمجلـس النيابي املنتخب 

لالجتمـاع خالل 15 يوماً النتخاب 
هيئـة مكتب املجلـس املؤلفة من 
رئيـس ونائب رئيـس وأميني ّرس 

وثالثة مفوضني. 
هـذا  الغمـوُض  ويسـود 
االسـتحقاق، هـذه املـّرة، يف ظـل 
غيـاب األكثريـة الواضحـة، مـع 
اإلشارة إىل أن بّري كان قد انتخب 
عام 2018م، لوالية سادسة بـ98 

صوتاً و29 ورقـة بيضاء وواحدة 
ملغـاة، فيما انتخب إيـيل الفرزيل 

نائباً له بثمانني صوتاً. 
"التنميـة  كتلـة  وأّكــدت 
بيانهـا،  يف  النيابيـة،  والتحريـر" 
"االنحيـاز التـام للكتلـة يف كافة 
الترشيعـي  وعملهـا  مواقفهـا 
والسـيايس والشـعبي إىل جانـب 
صون حقـوق اللبنانيـني بكل ما 

يعّزز أمنهـم املعييش واالقتصادي 
واالجتماعي وجنـى أعمارهم من 
ودائـع يف املصارف وعـدم القبول 
بأي مسـاس بها تحـت أي عنوان 

من العناوين". 
وشـّددت عـىل "قيـام حكومة 
يف  بواجباتهـا  األعمـال  ترصيـف 
املرحلة االنتقالية، ومتابعة امللفات 
التـي تهـم النـاس، ومشـكالتهم 
وال  واالجتماعيـة،  االقتصاديـة 
سيما ضبط التفلت يف سعر رصف 
الدوالر األمريكي، وردع املضاربات 
والخبز  املحروقـات  وتأمـني  بـه، 

وغريها". 
األحزاب  محاولـة  وقـع  وعـىل 
اسـتمالة  لبنـان  يف  التقليديـة 
نواب مسـتقّلني لالنضـواء ضمن 
تكبري  بَهـدِف  النيابية؛  تكتالتهـم 
حجمها وتقويـة دورها ونفوذها 
داخل الربملان، تظهـر للمرة األوىل 
يف تاريـخ البالد معالـم رصاع عىل 
مستوى رئاسة مجلس النواب، ما 
يجعل املواطنـني يرتّقبون نتائجه 
ويتخيّلـون املجلس مـن دون أبرز 
أقطابـه، رغـم أّن ذلـك أقـرب إىل 

املستحيل. 

الةغح الروجغ غسغطُر سطى 
طةمع آزوشساال الخظاسغ يف 

طثغظئ طارغعبعل
 : وضاقت

أعلنت موسكو السيطرة الكاملة عىل مجمع آزوفستال 
الصناعـي يف مدينة ماريوبول االسـرتاتيجية جنوب رشق 
البالد، عقب استسالم آخر دفعة من املقاتلني البالغة، 531. 
وذكـرت كتيبـة آزوف األوكرانية أن القيادة العسـكرية 
يف كييف امـرت بوقف الدفاع عن مدينـة ماريوبول إلنقاذ 
أرواح الجنـود، مؤّكـدة إجالء املدنيـني واملقاتلني املصابني 

بجروح خطرية من املصنع. 
إىل ذلك، أّكـد وزير الدفاع الرويس "سـريغي شويغو" أن 
قواِته سـيطرت بشـكٍل كامل عىل منطقة لوغانسـك التي 
تقع بالقرب من الحدود مع روسـيا، ُمشـرياً إىل استسـالم 

جميع املقاتلني األوكران هناك. 
بدوره دعـا الرئيس الشيشـاني، "رمضـان قديروف"، 
القـوات األوكرانية يف املنطقة إىل إلقاء السـالح قبل أن يتم 

حرشهم يف الزاوية، والقضاء عليهم. 
ويف السـياق نفسـه، أعلن املتحدث باسـم وزارة الدفاع 
الروسية "إيغور كوناشـينكوف" تدمري منشآت عسكرية 
أوكرانيـة، بينهـا عـرشة مسـتودعات للذخـرية والوقود، 

ُمشرياً إىل استهداف منظومتي دفاع جوي لنظام كييف. 

اظفةار خجاظات طتطئ وصعد 
بالسسعدّغئ

 : طاابسات
تـداَوَل روَّاُد موقع "تويرت" للتواصـل االجتماعي، أمس 
السبت، مقطَع فيديو يوثُِّق لحظَة انفجار خزانات محطة 

وقود باململكة السعوديّة. 
وذكرت بعض الحسـابات أن "تلـك االنفجارات جاءت؛ 
بَسـبِب الحر الشـديد، ونتيجة الرتفاع درجـات الحرارة يف 

اململكة". 
ولم تعلق السـلطات عىل الحادثة التي سـبقتها حوادث 
مماثلـة، أَو عـىل أيٍّ مـن تلـك التعليقـات لـرواد التواصل 

االجتماعي. 
 

5 جرتى بإذقق ظار صرب 
جاطسئ أطرغضغئ

 : وضاقت
أفادت وسـائُل إعالم محلية بأن خمسـَة أشخاص عىل 
األقـل أُصيبوا بإطالق نار قرب حرم جامعة تمبل يف مدينة 

فيالدلفيا األمريكية. 
وقال الفرع املحيل إلذاعـة ”يس بي إس“: إن "ثالثة من 
املصابني يف حالـة حرجة، َحيُث أُصيـب أحدهم وهو رجل 
يبلـغ من العمر 28 عاماً بـ14 طلقـة نارية، فيما أُصيبت 
امـرأة تبلغ من العمر 20 عاماً بسـبع طلقات، كما أُصيب 

رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بطلقة يف الصدر". 
وأضافـت القناة أنـه تم اعتقال اثنني من املشـتبه بهم، 

دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث. 

طسرياٌت بالئترغظ تداطظاً طع 
املساصطني وتةثغًثا لطسعث طع 

آغئ اهللا صاجط
 : طاابسات

شـهدت عدُة مناطق يف البحرين فعاليـاٍت واحتجاجاٍت 
سـلميًة؛ تضامنـاً مـع معتقيل الـرأي، َحيـُث واصل أهايل 
السـنابس والعايل تَحّركاتهم السلمية تضامناً مع معتقيل 

الرأي وللمطالبة باإلفراج عنهم دون قيد أَو رشط. 
ورفعـوا شـعارات "كال لإلعـدام" رفضاً لحكـم اإلعدام 
الجائـر بحق األسـريان صـادق مجيـد وجعفـر محمد يف 
سـجون النظام السـعودّي وتضامناً مع األرسى وتمسكاً 

بحقهم يف نيل الحرية. 
وجّدد املتظاهرون العهَد باالسـتمرار عـىل نهج الفقيه 
وعالـم الدين البحريني آية الله عيىس قاسـم حتى تحقيق 

املطالب. 
كمـا أّكــدوا وقوَفهـم إىل جانب الشـعب الفلسـطيني 

ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. 

 : وضاقت

أخمد عناُرص فـوج اإلطفاء برشكة مصفاة 
بانياس يف سـوريا الحريق الـذي اندلع، صباَح 
أمس، بالقرب من سـور املصفـاة عىل الحدود 

املتاخمة للمنطقة الصناعية باملدينة. 
بانيـاس  مصفـاة  رشكـة  مديـر  وأوضـح 

املهنـدس محمـود قاسـم يف ترصيـح لـه، أن 
"الحريق بعيد عن خزانات املصفاة وأنه حصل 
يف منطقة نفايات وأعشـاب يابسـة يمر فيها 
خـط توتر عرشين كيلـو فولط والذي تسـبب 
األعشـاب  اشـتعال  إىل  أَدَّى  كهربائـي  بمـاس 
وانبعـاث دخـان كثيف بأجـواء املدينـة وذلك 

نتيجة الرياح الرشقية الجافة". 
بدوره، أشـار رئيس بلدية بانياس املهندس 

بشـار حمزة يف ترصيـح مماثـل إىل أنه "تمت 
السـيطرة عـىل الحريق بشـكل كامـل وكوادر 
اإلطفاء تقوم َحـاليٍّا بمرحلة التربيد"، الفتاً إىل 
أن عنارص فوج إطفاء البلدية كانوا مستنفرين 
وعىل جهوزية تامة من جهة املنطقة الصناعية 
لحني انتهاء الحريق استعداداً للسيطرة عليه يف 

حال امتداده باتّجاه املدينة. 
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شحُض أطرغضا يف لئظان
ـاب الحاطغ    د. شآاد سئثالععَّ

مارسـت أمريـكا ُكــلَّ أنواع 
البلطجة يف لبنان؛ بَهدِف إقصاِء 
حزب الله من الساحة السياسية 
ليتسـنى لها نزُع سالح املقاومة 
الذي أقلـق حليَفها املدلََّل الكيان 

الصهيوني.
األمريكية  املمارسـاُت  بـدأت 
بحق لبنان منذ أن بدأ حزُب الله 
يظهُر كالعـٍب مهمٍّ يف السـاحة 
تجـاُوُزه،  يمكـُن  ال  السياسـية 
معتمـداً عىل االنتصـارات التي حّققهـا يف مواجهته مع العدّو 
الصهيوني ونجاِحـه يف تحرير األرايض اللبنانية بعد أن كانت 
معظـم القوى السياسـية قد قبلت بـأن تكوَن لبنـان حديقًة 
خلفيًة للعدو يزوُرها متى ما شـاء ويقصفها متى ما أراد، ويف 
السـنوات األخرية كشـفت أمريكا عن وجِههـا القبيح يف لبنان 
وبـدأت بالتدخـل املفضـوح بطريقـة مبـارشة أَو عن طريق 

أدواتها يف املنطقة. 
بـدأت البلطجُة األمريكية من خالل سلسـلة ترصفات، كان 
مـن أهمها الضغط عىل سـعد الحريري أثناء ترؤُّسـه ملجلس 
الـوزراء التِّخاذ إجراءات ضد سـالح املقاومـة، ولو كان ثمن 
ذلك أمن لبنان السـيايس واالجتماعي، وعندما فشل يف تحقيق 
املطلوب منه تم اسـتدعاؤه إىل السـعوديّة وإجباُره عىل تقديم 
اسـتقالته ثم وضُعه تحت اإلقامة الجربية يف سابقة تاريخية، 
ولكـن تمّكنـت القوى اللبنانيُة من إفشـال ذلـك املخّطط، تم 
توّجـهـت أمريكا بعد ذلك نحو اسـتهداف االقتصاد اللبناني 
مـن خالل عدد مـن اإلجراءات التي تسـببت يف انهيار سـعر 
رصف اللـرية وتدهـور الوضـع املعيـيش للمواطـن؛ بَهـدِف 
تحريـِض النـاس ضد حزب اللـه وإجباره عىل ترك السـاحة 
السياسية كما ذكر شينكر -مساعد وزير الخارجية األمريكي 

السابق- إلحدى القنوات التلفزيونية.
ولكـن تمّكـن الحزُب مـن الصمود يف وجه تلـك املؤامرات، 
وتواصلت التَحرُّكاُت األمريكية يف السـاحة اللبنانية؛ استعداداً 
لالنتخابـات النيابيـة وتحـّول أعضـاُء السـفارة األمريكيـة 
والسـفارات الخليجية املوالية لها إىل ماكينات انتخابية تعمُل 
لصالح خصـوم الحزب وحلفائه، كما ضخت تلك السـفاراُت 
األمـوال الطائلة لرشاء األصوات لصالـح املوالني لها؛ عىل أمل 
أن يتمّكنوا من اكتسـاح االنتخابـات وإقصاء الحزب وحلفائه 

ولكن ذهبت جهوُدهم أدراَج الرياح.
ولتتمّكن أمريكا من الخروج من املوقف املحرج الذي وقعت 
فيه بعد سـنوات من الجهود الكبرية التي بذلتها يف لبنان دون 
تحقيـق النتيجة التي كانـت تهدف إليها صنعـت من فقدان 
مقعديـن أَو ثالثـة يف املجلـس النيابـي نرصاً كبـرياً هلَّلت له 
معظُم القنوات املولية لها، وقد اتضح فشـلُها الكبريُ من خالل 
محافظـة حزب الله عىل مكانته يف السـاحة السياسـية كرقٍم 

صعٍب ال يمكُن تجاُوُزه. 

حساُر التص.. طعصٌش وجقح
اتارام الُمحّرف

 

هناك قوتـان بالعالم قـوة العقل وقوة 
السـيف، والرصخـة تحمل القوتـني مًعا، 
ففيهمـا قـوة العقـل الذي عـرف طريَقه 
وعرف اتّجاَهه وعرف عـدوَّه، وفيها قوة 
السـيف املعنـوي الـذي تنخلُع بـه قلوُب 
األعداء بُمَجـّرد سـماع أصـوات املرّددين 

للرصخِة أَو رؤية الشعار مرتفعاً. 
وقد قالها القائد املؤّسـس شـهيد الحق 
َمن قالها واستشهد عليها: "قال ملن معه 
ارصخوا بها رّددوها ال تخافوا اسـتمروا 
عليها اليوم أنتـم وحدكم ترصخون بها 
وغداً سـيلتفُّ حولكـم الجميع".. وَهـا 

هي نبوءُة القائد تتحّقق شيئاً فشيئاً. 
فمـن كان منهجـه القرآن ودسـتوره 

القرآن يستشف ما سيكون من القرآن (َال 
ـوِء ِمَن اْلَقْوِل إِالَّ َمْن  يُِحبُّ اللُه اْلَجْهَر ِبالسُّ
ُظِلـَم َوَكاَن اللُه َسِميًعا َعِليًما) من سورة 

النساء- آية (148). 
ورصخـة الحـق أتـت يف وقـت قـد بلغ 
الظلم أوجه وقد تعـدى الظالم وبغى وقد 
آن للمظلـوم أن يرصخ يف وجه ظامله، أتت 
الرصخة يف وقت أصبح أمر املسـلمني بيد 
غريهم وقد توىل عليهـم حكام ال يملكون 
من أمرهم يشء، نسـوا الله فنسيهم، أتت 
ـة  الرصخُة وقد دب الوهُن والَضعف يف أُمَّ

اإلسالم؛ 
أصبحـوا  أنهـم  بَسـبِب 

مسلمني بالوراثة ولم يعد لهم من اإلسالم 
إال ما يكتب يف الُهــِويَّة. 

أتت الرصخة وقـد زاد الظلم والطغيان 
من جبابـرة األرض، أتـت الرصخة والتي 
كانت بدايتهـا يف جبل مـران اليمني الذي 
لـم يكن يعرفه العالم حتى صدح برصخة 
الحق، الرصخة التي تعيد الحق املسـلوب 
من ُكــّل مظلوم يف هـذا العالم، الرصخة 
التـي بـدأت يف الجبـل لقوتها وشـموخها 
كالجبـل األشـم رصخـة أزعجـت العالم 

وعرفتـه أن أوان الرضـوخ للظاملني قد بدأ 
أفولـه، رصخة الحق هي التي سـتزيل 
األرض  وجبابـرة  الظاملـني  عـروش 
املتكربين، رصخة الحق هي من ستحّرر 
العالم من الخدم يف الجزيرة العربية ومن 

أسيادهم يف أمريكا. 
رصخة الحق هي أَيْـضاً من ستصدح يف 
الحـرم املكي لتحّرره، ويف األقىص الرشيف 
لتعيده، وهي أَيْـضاً من سـتصل ذات يوم 
لتطلق مدوية يف شـوارع أمريـكا ويف ُكـّل 
بقاع املعمورة لتحـّرر ُكـّل حر من هيمنة 
االسـتعباد وتعيد العباد لعبادة رب العباد 
رصخة الحق هي من سـتنقذ اإلنسان من 

ظلم اإلنسان. 
رصخة جبل مران كان أََساس انطالقها 
الخـالص مـن الجـور والظلـم ليـس لبلد 
بعينـه أَو لفئـة بعينها، إنهـا رصخة ِملٌك 
لـكل مظلـوم يف العالـم وعليـه أن يصدَح 
بها وسـيصدُح بها ُكـلُّ العالم؛ ألَنَّ الظلم 
قد بلـغ َحدَّه، وكما كان لليمن األسـبقية 
يف نـرش اإلسـالم للعالـم هـو اآلن يطلـُق 

الرصخة التي ستزعزع عروش الظاملني. 
رصخـُة الحـق كانت بدايتهـا فقط من 
اليمن أما منتهاها فسيكون يف ُكـّل العالم 
وبكل اللغات وليس هذا من نسـج الخيال 
ي مـا ال يكـون، هذا ما سـيحدث؛  أَو تمنـِّ
ألَنَّهـا رصخـة حـق أُِطِلَقت يف وجـه ُكـّل 

ظالم، وإن غداً لناظره قريب. 


