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الــــــدورات الصيفية مــفــيت الـــديـــار يــدعــو رجــــال املــــال واألعـــمـــال لــدعــم 

ومدانة مرفوضة  املؤمنني  أمــهــات  وزوجــاتــه  األعــظــم  للرسول  اإلســـاءة  اهللا:  أنــصــار  ناطق 

وفد املرتزقة يواصل التعنت يف املناقشات وصنعاء تؤكد استعدادها حللحلة امللف وإنْ أحاديًا:

املرتزقة  أغلقها  اليت  الطرق  لفتح  املرتزقة سنعمل  أغلقها  اليت  الطرق  لفتح  سنعمل  املشاط:  املشاط: الرئيس  الرئيس 
يف كــــل احملـــافـــظـــات وأبــــنــــاء تـــعـــز أدركــــــــوا مـــكـــر حمــاصــريــهــميف كــــل احملـــافـــظـــات وأبــــنــــاء تـــعـــز أدركــــــــوا مـــكـــر حمــاصــريــهــم
املسافرين تعذيب  وإيــقــاف  واملــنــافــذ  والــطــرقــات  واملــوانــئ  املــطــارات  بفتح  املسافريننطالب  تعذيب  وإيــقــاف  واملــنــافــذ  والــطــرقــات  واملــوانــئ  املــطــارات  بفتح  نطالب  الـــدرة: الـــدرة: 

الاــغ  المصاتــقت  دربظــا  بعجــئ:  بعجــئ:العاحــظطظ  العاحــظطظ 
اجــاعثشئ المثظغغــظ وبسدعــا داخــض بطثظــا
طسآولعظا غسرشعن تفاخغض الدربات والضعظشرس اسارف بةرائط

السثوان السثوان 
أطرغضغ أطرغضغ 
باطاـــغازباطاـــغاز

إسقم الصاتض 
افطرغضغ غفدح 
جاظئًا طظ تعرذه 
شغ الترب والتخار 
سطى الغمظ


:صنعاء مببادرة أحادية:صنعاء مببادرة أحادية: :والعدو يعلنها صرحيةً والعدو يعلنها صرحيةً
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خقل لصاءات طظفخطئ بعزغَري السثل والحئاب ووزغر الثولئ شارس طظاع: 

طآتمر ختفغ لعزارة الظصض بخظساء ملظاصحئ 
تمثغث الُعثظئ وسراصغض السثوان

الثرة: لظ ظصئَض بآلغئ طضاإ افطمغ قساماد الرتقت وإسطاء الاخارغح؛ 
َفظَّعا َأدَّت إلى تسبر الرتقت خقل الُعثظئ السابصئ

العاحمغ: صطع الطرصات تسئإ شغ تعصش الضبغر طظ حرضات الظصض 
الةماسغ وجئإ طساظاة لطضبغر طظ المعاذظغظ

ظاذص أظخار اهللا: اإلجاءة لطرجعل 
افسزط وزوجاته ُأطعات املآطظني 

أطر طثان َوغري طصئعل 
 : خاص

أّكــد الناطق الرسـمي ألنصـار اللـه محمد عبدالسـالم، أن 
اإلساءة للرسول األعظم وأزواجه أمٌر غري مقبول. 

ا عىل  وقـال عبُدالسـالم يف تغريـدة له عـىل تويرت، أمـس؛ ردٍّ
اإلسـاَءات الهندية: إن « اإلسـاءَة للنبي محمد صلوات الله عليه 
وآلـه، وإىل أزواجه أُمهات املؤمنـني ريض الله عنهن، مدانة وغري 

مقبولة». 
ونّوه إىل أن تلك اإلسـاَءاِت «ترتدُّ عىل أصحابها وتمثل إفالساً 
أخالقيـاً لهـم»، مؤّكــداً أن «مقـام األنبياء ورسـاالتهم قضية 

واجبة االحرتام والتقديس من قبل ُكـّل األمم والشعوب». 

تسجغجات سسضرغئ ضثمئ لـ «الصاسثة 
واإلخقح» يف أبني تمعغثًا قصاتام سثن

 : طاابسات
تواصل مليشـيا «اإلصـالح» وما يسـمى تنظيـم «القاعدة» 
اإلجرامـي، تحشـيداتهم وتعزيزاتهـم العسـكرية الضخمـة إىل 
محافظة أبني املحتّلة، يف إطار مسـاعيهم ملحارصة عدن تمهيًدا 
القتحامها يف ظل تصاعد التوترات بني الفصائل أدوات العدوان. 
وقالـت مصـادر محلية يف أبني: إن حـزب «اإلصالح» وتنظيم 
«القاعدة» اإلجرامي، واصلوا تحشـيدهم العسـكري إىل منطقة 
جيشـان يف أبني، َحيُث سـلكت القـوات اإلرهابيـة التابعة لهما 
طريق حطيب جيشـان املحاذي ملحافظـة البيضاء والتي تكتظ 

بمجاميع من «القاعدة واإلصالح»؛ تمهيًدا للتوّجـه إىل عدن. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن ميليشـيا «اإلصالح والقاعدة» بعثوا 
رسائل تهديد إىل قبائل العلهني يف شعاب جيشان، بعدم معارضة 
واعـرتاض هذ القوات أَو التدخـل، متوعدة إياهم باإلبادة والذبح 

يف حال حدث ذلك. 

السثوان غعاخض أسمال الصرخظئ وغتاةج 
جفغظئ وصعد جثغثة رغط تمثغث الُعثظئ

 : خظساء
واصـل تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي، أمـس األحد، 
أعمال القرصنة عىل سفن املشتقات النفطية رغم تمديد الُهدنة، 
وهـو األمر الذي يؤّكـد إرصار العـدوان وأدواته عىل التنصل عن 
التزاماتهـم.  وأعلـن املتحـدث الرسـمي لرشكة النفـط عصام 
املتـوكل، يف بيـان مقتضـب أن «   تحالف العدوان بقيـادة أمريكا 
يحتجز السـفينة «فيفيانا» والتي تحمل كمية 30.314 طناً من 
مـادة الديزل ويمنعها من الوصول إىل ميناء الحديدة بالرغم من 

تفتيشها وحصولها عىل تصاريح دخول من األمم املتحدة». 
وأوضح املتـوكل أنه وبهـذه القرصنة الجديـدة «يرتفع عدد 
السـفن املحتجزة إىل سـفينتي وقود جميعها مفتشـة وحاصلة 

عىل تصاريح دخول أممية». 

الرئغج املحاط غعجه بماابسئ الرصابئ سطى إظةاز الصداغا يف املتاضط 
وغظّعه بثور العجاعات يف إشحال طثّططات تمجغص الظسغب اقجاماسغ

 : خظساء
األعـىل  السـيايس  املجلـس  رئيـُس  وّجـه 
بصنعاء، املشري مهدي محمد املشاط، برضورة 
املتابعـة والرقابة إلنجـاز القضايـا يف املحاكم 

لتحقيق قضاء عادل وعاجل ونزيه. 
وأّكـد خـالَل لقائه، أمس، وزيـَر العدل عىل 
أهميّـة اسـتكمال الربط الشـبكي بـني جميع 
املحاكم؛ ملا لذلك من أثر كبري يف إنجاز القضايا، 
ُمشـرياً إىل ما يوفره النظام الشـبكي من جهد 
ووقـت يف رسعة الحصول عىل املعلومة اليومية 
ملختلف القضايا املنظورة أمام املحاكم بمختلف 

املسارات اإلجرائية املتعلقة بكل قضية. 
مـن جانبه، أشـار وزيـر العـدل، إىل أن عدد 

املحاكـم التـي تـم ربطهـا بلـغ 154 محكمة، 
والعمـل جـاٍر السـتكمال 40 محكمـة أُخرى، 
مؤّكــداً عـىل مواصلـة العمـل لبنـاء املرشوع 
الوطني املتعلق بالسـلطة القضائيـة وأتمتتها 
واسـتكمال الربط الشـبكي مـع الجهات ذات 

العالقة. 
ويف سـياق منفصل، أشـاد الرئيس املشـاط 
بالجهـود املبذولة إلقامـة املراكـز الصيفية يف 

أمانة العاصمة ومختلف املحافظات. 
الشـباب  وزيـر  لقائـه  خـالل  وناقـش 
والرياضـة، محمـد املؤيـدي، أنشـطة وبرامج 
املراكـز الصيفيـة الهادفـة إىل تنميـة قـدرات 
ومعـارف النـشء والشـباب وتحصينهـم من 
الثقافات املغلوطة، منوًِّها إىل مسـتوى اإلقبال 
املرشف عىل املراكز الصيفية الذي يدل عىل وعي 

املجتمـع واآلباء والحرص عىل إكسـاب الطالب 
والطالبات معارف وخربات يف مختلف الجوانب 

الدينية والعلمية والرياضية والزراعية. 
وحيَّا الرئيُس املشـاُط كافـَة املعلمني الذين 
يعـدون منارات الهـدى واملشـاعل التي تيضء 

النفوس بنور العلم واملعرفة. 
إىل ذلـك، التقـى رئيـُس املجلـس السـيايس 
األعـىل، وزيَر الدولة فـارس مناع، وناقش معه 
الجوانب املتصلـة بتعزيز التنميـة االقتصادية 
ـة يف ظـل التحديـات التي  واالجتماعيـة َخاصَّ

فرضها استمرار العدوان والحصار. 
ونـّوه الرئيـس املشـاط إىل دوِر الوجاهات 
واملشـايخ والشـخصيات االجتماعية يف تعزيز 
تماسـك الجبهة الداخلية وإفشـال مخّططات 
العدوان الهادفة إىل تمزيق النسيج االجتماعي.

 : خظساء
عقـدت وزارُة النقل بصنعاء، أمس األحد، مؤتمراً 
صحفيـاً للوقـوف عنـد آخـر مسـتجدات الرحالت 
التجاريـة مـن وإىل مطار صنعاء بعـَد تمديِد الُهدنة 
اإلنسـانية والعسـكرية، والوقـوف عنـد العراقيـل 
والصعوبات التي طرأت أمـام قطاعات وزارة النقل 

ام الُهدنة.  وهيئاتها خالل أَيـَّ
ـاب الـدرة، خالل  وطالـب وزير النقل عبـد الوهَّ
املؤتمر بجدولة الرحالت التجارية واملدنية، وإبرازها 
يف جداول رحالت الخطوط الجوية اليمنية، ليتسـنى 
ألي مواطـن يمني يف الداخـل أَو الخارج الحجز بكل 

سهولة ويُْرس. 
وقـال الوزير الـدرة: «نطالب بربمجـة وجدولة 
الرحالت الجوية املعتمدة بموجب الُهدنة اإلنسانية، 
وإعطائها تصاريح بوقت مبكر، لتتمّكن الخطوط 
الجويـة اليمنية الناقل الوطني للجمهورية اليمنية 
اقتصاديـة  بجـدوى  الرحـالت  إدارة  تنظيـم  مـن 
ة املرىض وكبار  لتحقيق الفائدة للمواطنـني، َخاصَّ

السن». 
ودعـا الوزيـر الـدرة «السـتمرار دخـول سـفن 
املشـتقات النفطيـة لتغطيـة احتياجـات املواطنني 
بكافـة أشـكالها دون تحديـد زمن معـني»، يف حني 
دعـا إىل برمجة الرحـالت الجوية املعتمـدة بموجب 
الُهدنة وإعطائها التصاريح بوقت مبكر لنتمّكن من 

تخصيص مساحة ثابتة للمرىض. 
ونّوه الوزيُر الدرة إىل أن «تحالف العدوان يطالبنا 
بتقديم كشوف أسماء املسافرين قبل 48 ساعة من 
السـفر مما يصعب االسـتفادة منها من قبل األهايل 

ة املرىض وكبار السن».  َخاصَّ
وقـال: «وّقعنا محَرض اتّفاق مـع اللجنة الطبية 
العليـا وهيئـة الطـريان املدنـي والخطـوط الجوية 
اليمنية لتخصيص ٪30 من مقاعد الرحالت القادمة 

للحاالت املرضية». 
َوأََضــاَف: «آلية مكتب املبعـوث األممي العتماد 
الرحالت الجوية وإعطاء التصاريح أَدَّى لتعثر تنفيذ 
الرحالت خالل الفرتة املاضية وال نقبل باستمراره». 
وأوضح أنه «لم تنفذ سوى 6 رحالت إىل العاصمة 
األردنيـة ورحلـة واحدة للقاهـرة طوال الشـهرين 

املاضيني». 
وبـنّي أنه «تم نقـل 2424 راكباً مـن وإىل صنعاء 
وعمان والقاهـرة خالل فرتة الُهدنـة املاضية بينما 
بلـغ احتياج املرىض للسـفر للعالج عـرشات اآلالف 

وآالف املغرتبني والطالب». 
وأَشـاَر إىل أنه تم التوقيع، أمس، عىل محرض بني 

اللجنة الطبية العليا وهيئة الطريان املدني والخطوط 
الجويـة اليمنيـة لتخصيـص 30 % مـن املقاعد يف 
ُكـّل الرحـالت التجارية خالل الفرتة املقبلة للحاالت 
املرضيـة، و70 % للطـالب واملسـافرين واملغرتبـني 
الذين تقطعت بهم السبل ملا يزيد عن سبع سنوات. 
وأضـاف: «لن نقبل بآلية مكتـب املبعوث األممي 
بصنعاء العتماد الرحـالت وإعطاء التصاريح؛ ألَنَّها 
أَدَّت إىل تعثـر الرحـالت خالل الُهدنة السـابقة، ولم 
ينفذ منها سـوى سـت رحـالت للعاصمـة األردنية 
إىل  مضنيـة  جهـود  بعـد  واحـدة  ورحلـة  عّمـان، 

القاهرة». 
الُهدنـة  بنـود  تنفيـذ  «نريـد  بالقـول:  وأردف 
اإلنسـانية كاملـة دون مماطلة أَو ضغـوط أَو منّة، 
ـة أن إجـراءات الحصـار االقتصـادي وإغالق  َخاصَّ
املطـارات واملنافذ واملوانـئ والطرق ال تقرها رشائع 
وال قوانني دولية أَو إنسـانية أَو أعـراف أَو قيم، ولم 
تتضمنهـا قـرارات مجلس األمن، رغـم إجحافها يف 

حق أبناء اليمن». 
للمسـتوردين  السـماح  رضورة  عـىل  وأّكــد 
باالسـترياد عرب مينـاء الحديـدة؛ باعتبَـاره األقرَب 
للمحافظات، واألكثَر ُسكَّاناً، ويف الوقت ذاته األجدى 

اقتصاديٍّا واألقل كلفة لخدمة املواطنني. 
وجـّدد وزيـُر النقل املطاَلبـَة «باسـتمرار دخول 
املواطنـني  احتياجـات  لتغطيـة  املشـتقات  سـفن 
االقتصاديـة  واألنشـطة  والنقـل  واملـاء  للكهربـاء 
الصناعيـة والزراعيـة، دون احتجـاز أَو تأخري، وما 
يسـببه ذلك من غرامات، باإلضافة إىل دخول سـفن 
وقـود الطائـرات التجاريـة، َحيـُث تضطـر َحـاليٍّا 
طائرة اليمنيـة التَحّرك إىل مطار عـدن ذهاباً وإياباً 

وبدون ركاب للتزود بالوقود مع ُكـّل رحلة». 

واسـتعرض وزيُر النقل الطـرق املغلقة املطلوب 
فتحهـا كطريـق قعطبـة -الضالع -عـدن، وطريق 
تعز-الراهدة -كرش -عدن، وطريق مأرب -البيضاء 
-السوادية، َحيُث تتَحّرك ناقالت الغاز املنزيل املتجهة 
إىل إب وتعز عرب الجـوف -نهم -صنعاء -ذمار، كما 
يجـب فتـح طريق مـأرب -صنعـاء، وطريق حيس 
-جبـل رأس -إب، وغريها من الطرق التي لها أهميّة 

يف حياة املواطن. 
ويف املؤتمـر، الذي حرضه نائب وزير النقل محمد 
الهاشـمي، اسـتعرض رئيس هيئة تنظيم شـؤون 
النقـل الربي، وليد الوادعي، مـا تعّرض ويتعرض له 
املسـافرون مـن جرائم تقطع ونهب وقتـل من ِقبل 
مرتِزقـة العـدوان، والصعوبـات التي يعانـي منها 
املواطن اليمني سـواٌء أكانوا سـائقي شاحنات نقل 

البضائع أَو املسافرين. 
وقـال: «معانـاة املواطنـني جـراء قطـع الطرق 
تتمثل يف اسـتغراق وقت أطول مما كان عليه الحال 
سابًقا من خمس إىل سـت ساعات يف طريق صنعاء 
-منفـذ الوديعة، يف حني يسـتغرق اليوم عرب الطرق 
املسـتحدثة الراهدة -حيفـان إىل عدن، ومن عدن إىل 
املـكال، ومنه إىل ابن عيفان والَعْرب، ما ال يقل عن 24 

ساعة سفر متواصلة». 
وذكـر الوادعـي أن قطَع الطرق تسـبب يف توقف 
كثري من رشكات النقل الجماعي، نتيجة الطرق غري 
املناسـبة ملرور وسـائل النقل الجماعي.. مؤّكـداً أن 
وسـائل النقل تالقي صعوبات جراء مرورها بطرق 
وعرة، ما يسـبب ذلك حوادث انقـالب وعملية ابتزاز 
وتحّمـل البعـض أكثر مـن 300 ألف ريـال جبايات 
لنقـاط منترشة عـىل الخطوط التي تسـيطر عليها 

قوى العدوان. 
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ان  مع انطالق الجولة الثانية من مناقشـات عمَّ
املتعلقة باسـتكمال تنفيذ بنود الُهدنة، أبدى ممثلو 
تحالف العدوان ومرتِزقته املزيد من التعنت يف ملف 
فتح الطرق، األمر الذي أّكـد إرصارهم عىل محاولة 
اسـتغالل القضايـا اإلنسـانية كأوراق للمسـاومة 
والضغـط للحصـول عـىل مكاسـَب تخالـُف نَصَّ 

ومضمون اتّفاق الُهدنة. 
ونقلـت وسـائُل إعالم تابعـة للعـدوان عن وفد 
املرتِزقة املشـارك يف املناقشات «تحذيَره» من قيام 
صنعاء بفتح طرقـات من جانٍب واحٍد يف محافظة 

تعز، واصفاً ذلك بأنه «مخالفٌة لجوهر االتّفاق». 
ويأتـي ذلك بعـد إعالن رئيس املجلس السـيايس 
األعـىل مهدي املشـاط عن اعتـزام صنعـاء تقديم 
مبـادرة من جانب واحد لفتـح ممرات يف محافظة 
تعز، إذَا لم تلمس اللجنة العسكرية الوطنية تجاوباً 

من قبل وفد العدّو يف عّمان. 
وكان فريـق املرتِزقـة رفض فتح عـدة طرقات 
مهمة من شـأنها أن تخفف معاناة التنقل من وإىل 
مدينة تعـز، وبدالً عن ذلك، ركز عىل مناطق تماس 

معينة لتحقيق مكسب عسكري. 
وتكشـف «تحذيـرات» وفـد املرتِزقة عـن تعنت 
فاضـح، وإرصار إجرامـي عىل إبقـاء معاناة أبناء 
محافظة تعز، للمتاجرة بهـا أمام العالم ولتضليل 

الرأي العام. 

واسـتنكر نشـطاء من أبنـاء املحافظـة موقف 
وفـد املرتِزقة إزاء فتح طرقات يف تعز، مشـريين إىل 
أن الطـرق التي تضمنتها مبادرة صنعاء ستسـهم 
بشـكل كبـري يف تخفيـف املعانـاة التي يقاسـيها 
املواطنـون نتيجـة اضطرارهم للمـرور عرب طرق 

طويلة ووعرة يسيطر عليها املرتِزقة. 
وجـدد موقـف املرتِزقـة تسـليط الضـوء عـىل 
«املكاسـب» التـي يجنونهـا مـن إغـالق الطـرق، 
والتي يسـعون للحفاظ عليها عىل حسـاب معاناة 
املواطنـني، َحيُث تحدثت مصادر عـن مبالَغ مالية 

كبـرية يتحصلها املرتِزقة من خالل فرض إتاوات يف 
الطرق الطويلة التي يسيطرون عليها والتي تكتظ 

بالنقاط العسكرية التابعة لهم. 
ـُل عـرب الطريق الذي يسـيطر  ويسـتغرُق التنقُّ
عليـه املرتِزقة أكثر من 6 سـاعات، فيما ال تتجاوز 
مـدة التنقل عـرب الطرقات التـي تضمنتها مبادرة 
صنعـاء 20 دقيقة، األمر الذي يكشـف بوضوح أن 
املرتِزقـة يخشـون التخفيف من معانـاة املواطنني 
لكي يتسـنى لهم املتاجـرة بدعاية «حصـار تعز» 
التي أصبح زيفها مكشوفاً أكثر من أي وقت مىض. 
وال يزاُل العدّو يرفض تماماً مناقشة فتح الطرق 
التـي يغلقها يف املحافظـات األُخـرى ومنها مأرب 
والضالع، وهو األمر الذي يخالف اتّفاق الُهدنة الذي 
نـص بوضوح عـىل أن يتم فتح الطـرق يف مختلف 

املحافظات. 
وطالبـت هيئـُة تنظيـم شـؤون النقـل الـربي 
بصنعاء، السـبت، بأن تتضمن الُهدنـة فتح املنافذ 
ة  والطـرق الرئيسـية يف جميـع املحافظـات َخاصَّ
طـرق شـاحنات نقل البضائـع والسـلع وباصات 

النقل الجماعي. 
كما طالبت مرتِزقة العدوان بفتح كال من طريق 
(قعطبـة- الضالع- عدن)، وطريق (تعز – الراهدة 
– كـرش – عدن)، َوطريق (صنعاء – مأرب – العرب 
– الوديعة)، مشرية إىل أن املواطنون يعانون أَيْـضاً 
مـن قطع املرتِزقة لخطوط الحديـدة إىل عدن وتعز 

بشكل كامل. 

 : طاابسات
أّكـد تحقيٌق مشـرتٌك نرشته صحيفُة واشـنطن 
بوسـت أن الواليـات املتحـدة متورطـٌة يف جرائـم 
الحـرب التي ارتكبها تحالف العـدوان يف اليمن منذ 
عـام 2015م؛ بفعل الدعم العملياتي واللوجسـتي 
والفني الواسـع وامُلسـتمّر الذي تقدمه واشـنطن 

لدول العدوان يف العمليات العسكرية الجوية. 
الصحيفـة  أجرتـه  الـذي  التحقيـق  وأوضـح 
باالشـرتاك مع معهد حقوق اإلنسـان التابع لكلية 
كولومبيـا للقانون، أنـه بناء عىل تحليـل أكثر من 
ثالثـة آالف صورة وتقرير وبيـان ومقاطع فيديو، 
َفـإنَّ أرساب الطائرات املقاتلة التي اسـتخدمتهما 
السـعوديّة واإلمارات خالل الهجمـات الجوية عىل 

اليمن، تلقت مساعدة أمريكية كبرية. 
ووجـد التحقيـُق أن الواليـات املتحدة شـاركت 
يف تدريبـات ومنـاورات مع ُكــّل أرساب الطائرات 
السـعوديّة واإلماراتيـة التـي نفذت غـارات جوية 
عـىل اليمن، وأن هذه التدريبـات جرت عىل األرايض 
األمريكيـة أربع مرات عىل األقل، وتضمنت محاكاة 

عمليات هجومية جوية. 
وأَشاَر التحقيق املشرتك إىل أن إعالن إدارة بايدن 
العام املايض عن إنهاء الدعم العسكرية «الهجومي» 
لـم يكن صادقا؛ ألَنَّ التحليل يظهر اسـتمرار عقود 
الصيانة التي أبرمها الجيـش األمريكي والرشكات 
األمريكيـة ملسـاعدة أرساب الطائـرات التـي تقوم 

بعمليات هجومية يف اليمن. 
وأوضـح أن الواليـات املتحدة تسـتطيع أن تحد 
مـن الرضبات الجوية عىل املدنيـني من خالل إلغاء 
عقـود الصيانـة، ُمشـرياً إىل أنـه «قد توجـد بدائل 

للذخائر، لكـن ال يوجد بديل لهذه العقود وال يمكن 
الطريان بدونها» بحسـب النائب توم مالينوفسكي 
الذي شـغل منصب مساعد وزير الخارجية لحقوق 

اإلنسان خالل إدارة أوباما. 
وأملـح التحقيـق إىل أن الواليات املتحـدة ال تنكر 
تورطها يف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان يف 
اليمن، بل تسـعى لتربير ذلك التورط؛ ألَنَّ تعليقات 
املسـؤولني األمريكيـني تتحدث فقط عـن «أهميّة 
التحالـف مـع السـعوديّة» َو»تعزيـز دفاعاتهـا» 

بحسب املتحدث باسم الخارجية األمريكية. 
ونقل التحقيق عن الرائد بالجيش األمريكي روب 

لودويك -املتحدث باسم البنتاغون- إقراره بأنه «ال 
يزال هنـاك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به» 
ة  مع إجراءات االستهداف وقدرات التحقيق الَخاصَّ

بالقوات املسلحة السعوديّة. 
وأوضح التحقيق أن العقود التي تمت مراجعتها؛ 
ِمـن أجـِل التحليـل لم تكن سـوى جـزء صغري من 
إجمايل مبيعات األسـلحة األمريكيـة إىل دول تحالف 
العـدوان؛ ألَنَّه «ال يتم نـرش تفاصيل بعض املبيعات 
للجمهور أبًدا يف بعض الحاالت، وإحدى هذه الحاالت 
هي البيـع التجاري املبـارش، َحيُث تبيـع الرشكات 
األمريكية مبارشة إىل الحكومات، ويف بعضها – مثل 

صفقات األسـلحة التي تقل قيمتهـا عن 14 مليون 
دوالر- ال تتطلـب مراجعة من الكونجرس وبالتايل ال 

يتم اإلعالن عنها علنًا بشكل عام». 
ونفى التحقيق مزاعم عدم علم الواليات املتحدة 
السـعوديّة  املقاتـالت  ترضبهـا  التـي  باألهـداف 
واإلماراتيـة، ُمشـرياً إىل أن رئيس القيـادة املركزية 
األمريكية السـابق، الجنرال جوزيـف فوتيل، أّكـد 
يف شـهادة لـه عـام 2019 أن «الواليـات املتحـدة 
لديها حـق الوصول إىل قاعدة بيانـات مفصلة عن 

الرضبات الجوية للتحالف يف اليمن». 
َوأََضـاَف التحقيق أن قاعدة البيانات هذه تؤّكـد 
أن «بعـض املسـؤولني األمريكيـني لديهـم معرفة 
باألسـلحة التـي تـم اسـتخدامها واألرساب التـي 
شـاركت يف الرضبـات الجوية التـي أَدَّت إىل إلحاق 
رضر باملدنيـني أكثر مما يقـال للجمهور وأعضاء 

الكونجرس». 
وأَشاَرت أونا هاثاواي -أُستاذة القانون والعلوم 
السياسـية يف كليـة الحقـوق بجامعة ييـل- إىل أن 
املبيعات األمريكيـة التي تدعم انتهـاكات القانون 
اإلنسـاني والـدويل مـن جانـب السـعودينّي، تمثّل 

تورطاً يف جرائم الحرب. 
ودحـض التحقيُق أَيْـضاً مزاعَم الواليات املتحدة 
عن اتِّخاذ إجراءات «لتجنب اإلصابات بني املدنيني» 
عن طريق إرسـال مستشـارين، والحقاً عن طريق 
هة  اعتمـاد سياسـة تتطلب بيـع الصواريـخ املوجَّ
بدقـة، َحيُث أوضـح التحقيـق أن «مراقبي حقوق 
اإلنسـان يف اليمن أّكـدوا أنهم لم يروا أيَّ تغيرٍي ذي 
مغـًزى يف الحملـة الجوية نتيجة لهـذه اإلجراءات، 
َحيُث ال تزاُل الغارات الجوية مسـؤولًة عن الغالبية 

العظمى من القتىل املدنيني». 

وشث المرتِجصئ غآّضـث ترخه سطى اجامرار طساظاة أبظاء تسج!

السثّو غعاخض الاسظئ يف طظاصحات «شاح الطرق»

«واحظطظ بعجئ» تسّطط الدعَء سطى الاعرط افطرغضغ 
العاجع يف جرائط الترب ضث الغمظغني

أطرغضا داخض  الاثرغئات  بسخ  وجرت  المثظغغظ  اجاعثشئ  الاغ  المصاتقت  أجراب  دربئ  الماتثة  العقغات 
ــئ  ــاظ ــخــغ ـــرار ســـصـــعد ال ـــم ـــا ــئ لـــه طـــع اج ــم ــغ ـــــش الـــثســـط الـــعـــةـــعطـــغ» ق ص ـــــقن «وص إس
الــعاصــع شــغ  حغؤًا  تشغر  لــط  المثظغغظ»  إخــابــئ  «لاةظإ  أطــرغــضــا  أسطظاعا  الــاــغ  «اإلجـــــراءات» 

إســقظــه  غــاــط  طــمــا  أضــبــر  الــةــعغــئ  ــات  ــدــرب ال تفاخغض  ــظ  س غــســرشــعن  افطــرغــضــغــعن  ــمــســآولــعن  ال
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96 خرصًا لطسثوان واملرتجصئ 
قّتفاق التثغثة
 : طاابسات

واصلت قوى العدوان واملرتِزقة، أمس، خروقاِتها التّفاق 
الحديدة مرتكبة 96 خرقاً للعدوان بينها، محاولة تسـلُّل يف 
حيس واسـتحداث تحصينات قتاليـة و4 هجمات لطريان 

تجسيس وتحليق مكثّـف. 
وقـال مصدر يف غرفة ضباط االرتباط يف الحديدة: إن 31 
خرقـاً لقوى العـدوان تمثلت يف قصف مدفعـي و47 خرقاً 

باألعرية النارية املختلفة. 

أسداء بالضعظشرس: تان 
العصئ إلظعاء الاعرط افطرغضغ 

يف السثوان سطى الغمظ
 : طاابسات

ذكرت مصـادر إعالميـة أمريكيـة، أمس، أن عـدداً من 
أعضـاء الكونغرس األمريكي تقدموا بمرشوع قانون يدعو 
إلنهاء دعم واشـنطن للعدوان األمريكي السـعودّي الغاشم 

عىل بالدنا. 
ووفقـاً للموقـع الرسـمي ملجلـس النـواب األمريكـي، 
فقد شـّدد نـص الترشيع املقدم من مجموعـة من الحزبني 
الديمقراطـي والجمهـوري يف الكونغـرس األمريكي، تضم 
مـا يقرب من 50 عضواً بمجلس النواب، عىل رضورة إنهاء 
التدخل العسكري األمريكي غري املرصح به يف هذا العدوان. 
وأوضح نـص الترشيع بالقول: «تماشـياً مـع األحكام 
املتطابقـة التـي اعتمدها مجلس النواب ملدة ثالث سـنوات 
متتاليـة، كان آخرهـا يف تعديـل لقانـون تفويـض الدفاع 
الوطنـي الـذي ُمـرر بأغلبية مـن الحزبني يف عـام 2021، 
سـيضع هذا الترشيـع الجديد حداً للمشـاركة العسـكرية 
األمريكيـة يف الرضبـات الجويـة الهجومية التـي تقودها 

اململكة السعوديّة ضد اليمن عىل مدى 8 سنوات». 
ويتضمـن مرشوع القانـون بنوداً أهمهـا: «إنهاء تبادل 
املعلومـات االسـتخباراتية األمريكيـة التي تمّكـن تحالف 
العدوان بقيادة السـعوديّة من شـن رضبات هجومية عىل 
اليمـن»، و»منع األفراد األمريكيني مـن تكليفهم بقيادة أَو 
تنسيق أَو املشاركة يف تَحّركات أَو مرافقة القوات املنخرطة 
يف األعمـال العدائيـة دون إذن قانونـي محّدد ومسـبق من 

الكونغرس». 
ودعـا املـرشوع إىل إنهـاء الدعـم اللوجسـتي األمريكي 
لهجمـات تحالف العـدوان بقيـادة السـعوديّة، بما يف ذلك 
توفري الصيانة وقطع الغيار ألعضاء التحالف املشـاركني يف 

القصف ضد املدنيني يف اليمن. 

الرئغج املحاط غامسك بثغار شاح الطرق لاثفغش طساظاة املعاذظني 
يف تسج طعما سرصض السثّو واملرتِجصئ غسطظعن رشدعط في تض

 : خظساء
صنعـاُء  تؤّكــُد  جديـد  مـن 
اسـتعداَدها الكامـل لفتـح الطـرق 
واملنافـذ يف تعز، كمبـادرٍة من طرف 
واحد؛ رداً عىل العراقيل امُلستمّرة التي 

يضعها تحالف العدوان ومرتِزقته. 
ويف لقـاء الرئيس املشـاط بوزير 
اإلدارة املحليـة عـيل القيـيس، أمس، 
بالعاصمـة صنعـاء، أّكــد الحرص 
عىل فتـح الطـرق لتخفيـف معاناة 
املواطنني يف تعـز وبقية املحافظات، 
والتي تسـبب بها العـدوان وأدواته، 
جـراء تعنتهم ورفضهـم ألية حلول 

تطرح. 
ويف اللقاء، أّكـد الرئيُس املشـاط، 
أن أبناَء محافظـة تعز اتضحت لهم 
الصورُة اليوم بأن العدوان ومرتِزقته 
معاناتهم  اسـتمرار  عـىل  يحرصون 
التي افتعلوها؛ كونها باتت تمثل لهم 

مصدراً للدخل غري املرشوع. 
أننـا  «نؤّكــد  املشـاط:  وقـال 
سـنكون مع ُكـّل مـا يخفف املعاناة 
عن إخواننا مـن أبناء محافظة تعز، 
وبقية املحافظات، َوإذَا استمر تعنت 
العدوان ومرتِزقته َفـإنَّنا سنُعِلُن عن 

مبادرة من جانٍب واحد». 
وتأتـي هـذه الترصيحـاُت أمـام 
إعالن جديد لحزب «اإلصالح» رفَضه 

أية مبادرة أُحادية من طرف صنعاء 
تعمل عىل فتـح الطرقات، ما يؤّكـد 
حرص تلك القوى املرتهنة إلبقاء هذا 
امللف معلًقا، الستخدامه بما يخدمها 

ويخدم مشاريعها املشبوهة. 
ونقلـت قناة الجزيـرة –نقالً عما 
أسـمته الوفد الحكومي املشـارك يف 
مفاوضـات األردن– أن وفد املرتِزقة 
يرُفُض أية خطـوة أُحادية تقوم بها 
صنعاء لفتح املنافذ والطرق يف تعز، 
وبهذا يعرتُف املرتِزقة وُرعاتهم أنهم 
مـن يقُف خلَف إغالق الطرق يف تعز، 
وإشـاعة قضية حصار تعز وتوجيه 
االتّهامـات لصنعـاء، وذلـك بغرض 

استعطاف املخدوعني. 

طظ بغظعا تسطض شغ تغج وعةمات 
لطغران طسغَّر وتتطغص طضّبـش

الخعشغ غآّضـث ترص صائث البعرة سطى التدعر والجغارات والمحارضئ شغعا

طفاغ الثغار الغمظغئ غثسع رجاَل املال وافسمال لثسط الثورات الخغفغئ
 : خظساء

دعـا مفتي الديـار اليمنية العالمة شـمس الدين 
رشف الديـن، اآلبـاَء للدفـع بأبنائهـم لطلـب العلم 
طـوال  وامُلسـتمّرة  الصيفيـة  الـدورات  واسـتغالل 
العـام بما يعود بالفائـدة للمجتمـع ُعُمـوًما، قائالً 
خالل زيارته لهذه املراكز: «ما ملسـناه خالل زيارتنا 
املراكـز الصيفية أثلج صدورنا مـن التعلم وااللتزام 

والفائدة». 
َوأََضــاَف رشف الديـن أن الكثري من املشـاكل يف 
املحاكم وأقسـام الرشطة هي نتيجـة الجهل بأمور 
الديـن والرشيعـة، وأن الحـل لذلك هو طلـب العلم، 
مؤّكـداً أن الدورات الصيفية تشـكل حالة من القلق 
لدى األعداء؛ كونها تمثل العودة الحقيقية لهدي الله 

ودينه. 
وأَشـاَر مفتي الديار إىل أن الذين عربوا عن قلقهم 
مـن املراكـز الصيفيـة يتناسـون ما هـم عليه من 

الفجور والغي واالبتعاد عن اإلسالم املحمدي. 
مـن جانبه، قـال مدير مكتب قائد الثورة السـيد 
عبد امللـك الحوثـي، سـفر الصـويف: إن «زيارتنا إىل 

املراكز الصيفية هي تنفيذ لتوجيهات السـيد القائد 
وحرصـاً منه عـىل االهتمام فيما تبقـى من وقتها، 
داعيـاً الجميـع للحضور والزيـارات واملشـاركة يف 
الـدورات الصيفيـة، وبالجيـل الصاعـد سـنحصن 

ساحتنا من الضالل. 
وواصل الصويف قائالً: «نشـد عـىل أيدي القائمني 
عـىل الدورات الصيفيـة بالعزم واملثابـرة واالهتمام 

ليكون الطالب هم بناة املستقبل املنشود». 

وجائض إسقم سربغئ تضحُش طسطعطاٍت جرغًئ سظ سقصات جسعدّغئ إجرائغطغئ: جاثرج صرغئًا لطظعر

«اقظاصالغ» غاعط الثائظ ذارق سفاش بالسغطرة سطى بروات حئعة الظفطغئ

 : طاابسات
قالت وسائُل إعالم إرسائيلية: إّن ”السعوديّة عىل 
وشك فتح مجالها الجوي بشكل واسع أمام رشكات 
الطـريان اإلرسائيلية“، ورأت أّن ”هذه الخطوة تأتي 
يف إطـار صفقة سـعوديّة إرسائيلية أمريكية، وهي 

جزء من عملية سياسية أعمق وأشمل“. 
ويف مقابـل هـذه الخطـوة، بحسـب صحيفـة 
”إرسائيـل هيـوم“، سـتعطي ”تـل أبيـب الضـوَء 

األخَرض لنقل جزر تريان وصنافري إىل السعوديّة“. 
وقالـت الصحيفـُة: إّن ”االتصاالِت بـني تل أبيب 
ا،  والرياض وواشنطن باتت يف مراحَل متقدمة ِجـدٍّ

ُل إىل اتّفاقات نهائية بعُد“.  لكن لم يتم التوصُّ

ورأى اإلعالُم اإلرسائيـيل أّن ”تأجيَل زيارة بايدن 
إىل املنطقـة، من املوعـِد األصيل نهايَة هذه الشـهر 
يف  األمريكيـة  بالرغبـة  تتعلـُق  املقبـل،  الشـهر  إىل 
تحقيِق اتّفاق شـامل وبعيد املدى بني الدول الثالث، 

واالنطالِق بجولة نرص دبلوماسية للرئيس“. 
صحيفة ”إرسائيل هيوم“ أَشاَرت إىل أّن ”إرسائيَل 
والسعوديّة تقيمان منذُ سنوات طويلة عالقاٍت غريَ 
رسـمية وتعاُونًا رسيَّا، لكّن التحالـَف بني الدولتني 
عىل وشك أن يظهَر إىل النور تحت ذرائَع واهية منها 

مواجهة إيران. 
العهـد  ويل  أّن  إىل  هيـوم“  ”إرسائيـل  ولفتـت 
السـعودّي محمد بن سـلمان هو الذي يدفع بشكل 

أََسايس نحو عملية التطبيع. 

ويف السـياق ذاته، توّقعت صحيفـة ”جريوزاليم 
بوسـت“ اإلرسائيليـة أن يعلـَن الرئيـُس األمريكي، 
خالل جولته الرشق أوسطية املقبلة ”ترتيباٍت أمنيًة 
جديدًة تسـمُح ملِـْرصَ بنقل السـيطرة عىل جزيرتَي 

تريان وصنافري يف مضيق تريان إىل السعوديّة“. 
وأَفـادت الصحيفـة بأّن ”السـعوديَّة ستسـمُح 
لـرشكات الطريان اإلرسائيليـة بالتحليق يف مجالها 

الجوي“. 
وَحـاليٍّا، يمكُن فقط للرحالت الجوية اإلرسائيلية 
املتوّجـهِة إىل اإلمـارات والبحرين التحليُق يف أجواء 
اململكـة، إضافة إىل الرحـالت التابعة لرشكة طريان 
الهنـد، املتوّجـهة من األرايض الفلسـطينية املحتّلة 

عام 1948، والعائدة إليها. 

 : طاابسات
هاجمت وسـائل إعالم تابعة ملا يسمى باملجلس 
االنتقايل، أمـس األحد، الخائن طـارق عفاش وذلك 
عىل خلفية املخّطط الذي ينفذه؛ ِمن أجِل استهداف 
ما  االنتقايل يف املحافظات الجنوبية املحتّلة، ال ِسـيـَّ
بعـد تصاعد عمليات اسـتهداف قيادات عسـكرية 

تابعة للمجلس يف شبوة. 

من جانبـه، قال اإلعالمـي املرتِزق بــ «املجلس 
االنتقـايل» محضـار املعلـم، يف مداخلة لـه مع قناة 
«عـدن املسـتقلة»، أمس: إن اسـتهداف ما يسـمى 
قوات «دفاع شـبوة» التابعة لالنتقايل، يعكس حجم 
املؤامرة التي تتعرض لها تلك امليليشيا بشكل منظم 

يف املحافظة النفطية. 
وأوضح اإلعالمي املرتِزق محضار املعلم، أن هناك 
بعـض الفصائل تسـعى لـرضب قـوات «االنتقايل» 

يف شـبوة لتتهيـأ لها األجـواء للسـيطرة عىل منابع 
النفـط، يف إشـارة واضحـة لقـوات الخائـن طارق 
عفاش التي بـدأت خالل األيّام املاضية بالسـيطرة 

عىل حقول النفط يف عسيالن. 
ويأتـي هـذا الهجـوم وسـط توقعـات محتملة 
بانفجـار الوضـع بـني ميليشـيا وأدوات االحتـالل 
اإلماراتي يف محافظة شـبوة، ُخُصوصاً بعد تصاعد 

عمليات االغتياالت والتصفية بينها. 



5
االثنني

العدد

7 ذي القعدة 1443هـ..
6 يونيو 2022م

(1415)
استطالع 

 : إبراعغط السظسغ
أُِحيْـَل مـرشوُع قانـون تجريم التطبيـع مؤّخراً 
ـة يف مجلس النواب لدراسـته، يف  إىل اللجنـة الَخاصَّ
حني سـيحُرضُ الجانب الحكومي إلبداِء رأيه حوله 
كمـرشوع قانون يرتجـم ثبات املوقـف تجاه عدو 
ـــة التاريخي، مع السـعي لتنقيح بعض بنود  األُمَّ
القانون واالسـتعداد للتصويت عليه بعد استكمال 

صياغته النهائية. 
وتقـدم بهذا املرشوع الذي يجرم التطبيع النائب 
عـيل الزنم والنائب املرتىض جدبـان، وهو يعّرب عن 
تفاعل واسع مع موقف السـواِد األعظم يف العاملني 
العربي واإلسـالمي الداعي لرتسـيخ وتأكيد املوقف 
من العـدّو الصهيوني يف ظل تماهي بعض األنظمة 
العربية واإلسـالمية املهزوزة مع دعـوات التقارب 

والتطبيع مع هذا العدّو. 
عبدالسـالم  املجلـس،  رئيـس  نائـب  وبحسـب 
هشـول، فاملراد أن يخرج املجلـس النيابي بقانون 
صارم يليق بالشعب اليمني ويعكس املوقف اليمني 
يف مواجهـة كيان العدّو الصهيوني كموقف راسـخ 

ثابت بعداء املسلمني جميعاً لهذا الكيان الغاصب.
النائب الدكتور عيل الزنم -رئيس لجنة العالقات 
الخارجيـة يف املجلـس- الذي قدم مـرشوع قانون 
للربملـان لتجريـم التطبيع أّكــد يف ترصيح خاص 
لـ «املسـرية» عىل أهميّة هذا القانون، إذ أن تجريم 
التطبيـع مع الكيـان الصهيوني حسـب قوله يعد 
أوالً التزامـاً بتعاليـم ديننا اإلسـالمي الحنيف الذي 
يعترب أمر التطبيع مع الصهاينة ومن يقوم به بأنه 
منهم، أي من أُولئـك الصهاينة وغري الصهاينة من 

خارج دين اإلسالم». 
ويضيـف النائب الزنم: «بالتـايل نحن نتربأ منهم 
بااللتـزام الحـريف بمـا ورد يف القـرآن الكريم وهذا 
هو األهـم، ونعكس ذلـك يف ترشيعاتنـا، وقوانيننا 
لتحصني املجتمع والتذكـري بأهميّة حرض وتجريم 
إقامة أيـة عالقة مـع الكيان الصهيونـي بطريقة 

مبارشة أَو غري مبارشة». 
ويـردف بالقول: الحمُد لله لقد وفقت شـخصيٍّا 
بتقديم مـرشوع قانون تجريم وحظر التطبيع مع 
الكيان الصهيوني وقدمته للربملان وأحيل إىل اللجنة 
الدسـتورية مع مـرشوع آخر قدم مـن قبل زمييل 
مرتـىض جدبان، وقـد رفع تقريـر للمجلس بجواز 
النظر يف القانون ألهميته وإن شـاء الله عما قريب 
وبعد اسـتكمال اإلجـراءات الدسـتورية والالئحية 

سيتم إصدار القانون كأقل موقف. 
ونّوه إىل أن القانون «رسـالٌة من ممثيل الشعب 
اليمني إىل الشـعب العربي الفلسـطيني بأن قضية 
فلسـطني والقدس وجميع املقدسـات اإلسـالمية 
هـي قضيتنـا األوىل واملركزية ورغم ُكــّل الظروف 
التي تحيـط باليمن أرضاً وإنسـاناً وأن فلسـطني 
وجهتنا ومقارعة العدّو الصهيوني املحتّل لألرايض 
العربية اإلسـالمية هو جـزء ال يتجزأ من مرشوعنا 
الكبري الذي يهدف لتخليص الشعوب العربية الحرة 
من الهيمنة االسـتعمارية األمريكية والصهيونية، 
وكـرس عنجهيـة قواتهـم التي تسـطو اليـوم عىل 
املواطن الفلسـطيني األعزل كان شـيخاً مسـناً أَو 
امـرأًة أَو طفـالً وتهـدم البيـوت وتجـرف األرايض 
وتهجر سـاكني املناطق املشتعلة اليوم بهمم نريان 
وغضب املرابطني يف أكناف بيت املقدس، وهم النواة 
التي سـتكرب وتصبح لها اليد الطوىل لكرس شـوكة 
الصهاينـة، الذيـن هم يف حالة ضعـف أمام صمود 

املقاومة الفلسطينية الحرة». 

ويتابع حديثه «نحن نعد التجريم وحظر التطبيع 
منسـجماً مـع ثوابتنا الدينيـة والوطنيـة والعربية 
وسـيظل موقفنا هذا ثابتاً ال يتغـري بتغري الظروف 
واألزمـان، والخـزي والعـار للمهرولني مـن أعراب 
الخليج وغريهم الذين أصبحوا اليوم يتسـابقون يف 
إرضـاء هذا الكيان املحتّل «الخنجر املسـموم» الذي 
ــة العربيـة ومقدسـاتها التي  غـرس يف قلـب األُمَّ
ا».  ودعـا الزنم إىل املزيد من تنسـيق،  تنتهـك يوميّـٍ
الجهـود مـع محور وقـوى املقاومـة «لتصبح هي 
العصـا الغليظة التي توقـف املحتّل وأعـداء الحياة 
والسـالم مـن القيـادات الصهيونيـة التـي ترتكب 
فلسـطني  يف  أهلنـا  حـق  يف  والحماقـات  املجـازر 
والجوالن ومزارع شـبعة لكن النرص آت ولن تكون 
ــة  قوانـني حظـر التطبيـع إال مقدمة لشـحذ األُمَّ
واستنهاض مشاعرها وعنفوانها لتصبح إعصار يف 
وجه قبتهم الحديدية التي عجزت عن صد صواريخ 
حمـاس وحـزب الله وكافـة الفصائل التـي تقاوم 
وتذكر العالم بأطول مظلومية يف العرص الحديث». 

 
وصاغٌئ وطعصش

مـن جهته، يقـول النائـُب املرتـىض عبدالكريم 
جدبـان: إن مـرشوع قانون تجريـم التطبيع الذي 
تقـدم به للربملـان يأتي اسـتجابة لصوت الشـعب 
الهاويـة ألشـكال الهيمنـة األمريكيـة اإلرسائيلية 
ـة يف ظل النفاق الذي  الصهيونية وأنه درٌع واٍق لألُمَّ

ظهرت به بعض األنظمة العربية واإلسالمية». 
ويضيف جدبـان يف حديثه لصحيفة «املسـرية» 
بالقـول: إن هـذا القانون كما يحـّرم التطبيع فهو 
ـــة مـن االخـرتاق ويقـوي روابطها  يحّصـن األُمَّ
اإليَمانية ويثبت دعائم الُهــِويَّة اإليَمانية اإلسالمية 
بأعدائهـا  وشـبابها  وأبناءهـا  ـــة  األُمَّ ويعـرف 
الحقيقيـني، كما يعرف األمة بالخطـر الذي يمكن 
أن يدّمـر حارضها ومسـتقبلها»، ُمشرياً إىل أسس 
ومرجعية قام عليها مرشوع تجريم التطبيع، فهو 
يسـتند إىل النصوص القرآنية املوضحـة واملؤّكـدة 
ملسـتوى خطورة اليهود وتوليهم ومـا الذي يمكن 
أن يحـل باألمة إذَا وقعت يف فـخ التطبيع مع العدّو 

اإلرسائييل». 
ويواصل النائب جدبان: «تضمن مرشوع قانون 
تجريم التطبيع الذي تقدمت به إىل املجلس عقوبات 

رادعـه واسـتند إىل ركن حـيس للجريمة املنصوص 
عليهـا يف القانون، َحيـُث اعترب القانـون أن عالقًة 
معنويـة أَو ماديـة تقـام مـع العدّو هـي جريمة 
يعاَقُب عليها باإلعدام أَو السـجن املؤبد، كما اعترب 
القانـون هذه الجريمة «خيانة عظمى» إذَا ارتكبها 
أي شـخص يف الجمهوريـة أَو موظف من موظفي 

الجهاز اإلداري للدولة إىل درجة مدير عام». 
ويؤّكــد أن مرشوع القانون يأتي ضمن مسـار 
التحـّرر العربـي الرافـض للصهيونيـة والعمالـة 
والتطبيـع كمـا حـدث يف الجزائر والعـراق، معتربًا 
السـيد الشـهيد القائد حسـني بدر الديـن الحوثي 
املعلَِّم وبانَي وراسَم سياسة مفردات هذا القانون، 
كمـا يعترب هـذا القانون تجسـيد وثمـرة من ثمار 
املرشوع القرآني العظيم الذي غرسه الشهيد القائد 

يف عقول وقلوب الشباب. 
ويف ختام حديثه للمسرية، يؤّكـد النائب مرتىض 
عبدالكريـم جدبـان أن «التطبيـع كسـلوك واضح 
ورصيـح أنه جريمة يعاقب عليهـا القانون وتؤدي 
بمرتكبها إىل خسـارة دنياه وآخرتـه ويأتي تجريم 
التطبيع كاسـتيعاب كامل لتوجيهات الله يف عداوة 
أعدائه والذي يعترب رشطاً أََساسياً لقبول األعمال»، 
منوًِّهـا إىل أنه «بهذا تتعمـق وتتضح الرؤية ويزول 
ـة أن مـن يتجهون للتطبيع  االلتباس ليظهـر لألُمَّ
ـة  مع أُولئك الصهاينة يصنفون كأعداء خفيني لألُمَّ

كما الصهاينة واليهود أعداء ظاهرين». 
 

ذرغص طتفعف باملثاذر
بـدوره، يؤّكــد النائـب أحمد نصـار أن «إرصار 
مجلـس النواب عـىل خروج قانون يجـرم التطبيع 
بصورة واضحة صارمة ال تقبل التأويل أَو التفسري، 
نابع من إيَمان الشـعب اليمني باملبـادئ والثوابت 

التي أّكـد عليها ديننا اإلسالم». 
خـاص  ترصيـح  يف  نصـار  النائـب  ويضيـف 
لصحيفـة «املسـرية»: «ال مجال للعالقـات من أي 
نـوع مع أعداء الله وأعداء رسـوله وأعـداء األنبياء 
ـة اإلسـالم عىل اإلطالق عمالً بأوامر الله  وأعداء أُمَّ
للمسـلمني أن ال نتخذ هؤالِء أولياًء ومن خالف هذا 
األمـر الرصيح فهـو منهم، ونحن محاسـبون عىل 
ذلـك أمام الله عز وجل، فـال خيار وال مجال إال بما 
يـردع ويمنع ُكـّل نفس ضعيفـة هزيلة تنجر وراء 

أي عالقات مع أُولئك أحفاد القردة». 
مـن جانبـه، يشـري النائـُب خالـد الصعـدي إىل 
رضورة سـن مثـل هـذه القوانـني الرادعـة، إذ أن 
املـرشوع الصهيوني يتسـلل بمخّططاتـه من بني 
أظهر العرب مراهناً عىل عامل الوقت لقبول العرب 

واملسلمني بجرائمه ثم القبول به. 
ة لصحيفة املسـرية:  ويقوُل يف ترصيحات َخاصَّ
«يعـرف الجميـع أّن الحركـة الصهيونيـة والكيان 
الصهيونـي ارتكـب جرائـم ال تحىص بحـق العرب 
واملسـلمني، بلغـت درجـة جرائـم ضد اإلنسـانية 
بامتيَـاز، واملعضلة بل والخطر األكرب الذي ينتفض 
األحرار ضده هو تلك الجهود التي تبذلها الصهيونية 
عىل نحو دائم لتطلب من العرب واملسـلمني القبول 
بجرائمهـا وأن يتم التعامل معها وكأنّها لم ترتكب 
أيـة جريمـة أَو أي انتهـاك واغتصـاب لحق عربي 

إسالمي أصيل وهو ما يسمى التطبيع». 
ويضيف «التطبيع مع الكيـان الصهيوني يقوم 
عىل بناء عالقات رسـمية وغري رسـمية، سياسية 
واسـتخباراتية،  وعلميـة  وثقافيـة  واقتصاديـة 
والتطبيع هو تسـليم واعرتاف للكيـان الصهيوني 
بحقـه يف األرض العربيـة بفلسـطني، وبحقـه يف 
بنـاء املسـتوطنات وحقه يف تهجري الفلسـطينيني 
وحقه يف تدمري القرى واملدن العربية، وهكذا يكون 
التطبيع هو االستسالم والرضا بأبشع مراتب املذلة 

والهوان والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق». 
ويختتـم حديثـه للصحيفة بالقـول: نحن اليوم 
قـد  النـواب  مجلـس  ويف  اليمنيـة  الجمهوريـة  يف 
تقدمنـا نحـو إنجاز هـذا القانـون التاريخي الذي 
تقدم بمرشوعه عضوان مـن الزمالء نواب الربملان 
كقانـون رادع مانـع يجـرم التطبيـع مـع الكيان 
الصهيونـي، وقـد تفاعـل معـه املجلـس تفاعـالً 
قوياً وحماسـياً يؤّكــد التزامنا كيمنيـني بثوابتنا 
ترفـض  التـي  والوطنيـة  والعروبيـة  اإلسـالمية 
قطعاً أي شـكل من أشـكال التقـارب أَو التواصل، 
ُوُصــوالً إىل رفضنـا القاطع للتطبيع بـكل ِصيَِغه 
ومسمياته»، مؤّكـداً أن «هذا ليس جديًدا عىل أبناء 
وشـعب اليمن فهو صاحب الصـوت األول واملوقف 
الرصيـح الواضـح املجاهـر بالعداء األبـدي ألعداء 
ـــة من اليهود الصهاينة املغتصبني ملقدسـات  األُمَّ

ــة العظيمة ولبالده الطاهرة».  األُمَّ

الجظط: الصاظعن رجالٌئ طظ ظعاب الحسإ الغمظغ إلى الحسإ الفطسطغظغ بأن صدغئ شطسطغظ صدغاظا المرضجغئ
الاطئغع تــةــرم  صعاظغظ  طــظ  بــث  وق  الــســرب  أوجـــاط  شــغ  غاسطض  الخعغعظغ  الــمــحــروُع  ــان:  جــثب
ـــــئ ـــ اُفطَّ وأســــثاء  ــه  ــعل رج وأســــثاء  اهللا  أســــثاء  ــع  ط ظـــعع  أي  ــظ  ط لــطــســقصــات  ــاَل  ــة ط ق  ــار:  ــخ ظ
الغمظغئ الُعــِعغَّئ  تةرغَش  الــمــرتــِجصــُئ  تــاول  طعما  غاشّغر  ق  بابئ  الغمظغ  المعصُش  الخسثي: 

«الاطئغع» يف الربملان الغمظغ.. 
ذرغٌص لطسةظ المآبَّث أو المعت
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- تعرض قطاُع األسماك للقصف والدمار من 
قبل العدوان األمريكي السـعودّي واستهدف 
املئـات مـن الصياديـن.. مـا أبـرز األرضار 

والخسائر التي لحقت بهذا القطاع؟ 
بلغـت الخسـائُر املاديـة املبـارشة بالقطاع 
السـمكي أكثـَر مـن ١٠ مليـارات دوالر وهي 
موزعة عىل خسـائر مادية يف املنشآت والبنية 
 (١٣٫٠٣٢٫٥٥٨) بلغـت  والتـي  التحتيـة، 
بلغـت  قاربـاً   ٢٥٠ تدمـري  خسـائر  دوالراً، 
خسـائر  وهنـاك  دوالراً،   (٦٫١٧٤٫٨٦١)
للنشـاط  املصاحبـة  والخدمـات  الصناعـات 
السـمكي والتي بلغت (٢١٫٨٦٤٫٢٩٩) دوالراً، 
توقـف  عـن  الناتجـة  الخسـائر  بلغـت  كمـا 
اإلنتاج أكثـر مـن (٣٫٠٠٦٫٦٤٩٫٤٤٢) دوالراً، 
َوتوقف املشاريع االسـتثمارية بلغت الخسائر 
َوخسـائر  دوالرات   (١٫٩٢٣٫٩٨٩٫٩١٠)
بلغـت  األجنبيـة  للسـفن  الجائـر  االصطيـاد 
(٣٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) دوالر، َوخسـائر قيـم أثر 
البيئة بلغـت أكثر من (٢٥٢٠٠٠٠٠٠٠) دوالر، 
َوخسـائر العائدات والرسوم املستحقة للدولة 

(١٢٠٫٢٦٥٫٩٧٨) دوالراً. 
هـذه هـي اإلحصائيات األولية للخسـائر يف 
القطـاع السـمكي، وهنـاك الخسـائر األُخرى 
ملا تعرض لـه القطاع السـمكي يف املحافظات 
والجـزر املحتّلـة لـم نتمّكن مـن حرصها، إىل 
جانـب الخسـائر املتمثلـة بمصـادرة قوارب 
الصيادين والصيد والتي تقدر بعرشات املاليني، 
وفقـدان أغلب الصياديـن الذين تـم مصادرة 
قواربهم مصدر رزقهم، وآخر هذه االنتهاكات 
لـدول العدوان مصادرة خمسـة قـوارب صيد 
تابعة للصياديـن يف منطقة بحيص يف مديرية 

ميدي. 
 

- كم عدد الشـهداء واملختطفـني واألرسى يف 
سجون قوات تحالف العدوان من الصيادين؟

بلـغ عدد الشـهداء أكثر من (٢٧٢) شـهيداً 
وَعدد الجرحى (٢١٤) جريحاً يف سـاحل البحر 
األحمر، وبلغ عدد املختطفني لدى دول العدوان 
أكثر مـن ١٠٠٠ صياد، منهم من خرج ومنهم 
من تم إطالقه بـني صفقات األرسى، واملتبقي 
وليسـت إحصائيات  أكثـر مـن (٦٣) صيـاداً 
نهائية.  وهذه إحصائيات أولية، وأغلبها رصد 
يف ساحل البحر األحمر، وهناك شهداء وأرسى 
وجرحـى يف السـواحل اليمنيـة يف خليج عدن 
ا تحصل  والبحـر العربـي وسـقطرى، ويوميّـٍ
انتهاكات قتـل واختطاف ومنع الصيادين من 
مزاولـة عملهـم ومصادرة حق مـن حقوقهم 

املرشوعة. 
 

- لـو تعرفنـا والقـارئ الكريـم عـىل الصيد 
التقليدي؟

الصيـُد التقليـدي هـو أحـد األنـواِع الثالثة 
للصيد وهي (التقليدي –الساحيل –الصناعي) 
وقـد صـدر قانـون ينظـم الصيـد التقليـدي 
والئحته وحّدد منطقة االحتياط يف البحر وتبدأ 
مـن (واحد مـرت من بداية السـاحل إىل عمق ٥ 

أميال بحرية). 
والقانـون حـّدد مـا هـو الصيـد التقليدي 
ومنطقـة الصيد كذلك حـّددت أدوات ومعدات 
الصيـاد  هـو  مـن  حـّدد  وكذلـك  االصطيـاد، 
التقليـدي، ومـن هـم الذيـن يمكـن أن نطلق 

عليهم صيادين تقليديني. 
 

- َمــا ِهي أهم األدوات املسـتخَدمة يف الصيد 
التقليدي؟

املعـدات واألدوات التـي تُسـتخدم يف الصيد 

التقليدي يف السواحل اليمنية تتمثل يف القوارب 
بأنواعهـا: (صبـوك -عبـاري -جلبـة – فيـرب 
جالس، وجميع الشـباك واألهواك والصنارات 
وخزانـات الثلج)،.. كما أن الئحة القانون رقم 
(٢٤) الصادر عن مجلس الوزراء لعام ٢٠٠٩م 
والئحتـه التنظيمية حـّددت مواصفات قارب 
الصيـد التقليدي بطـول ٢٠ مـرتاً، وأن يحمل 
محركاً قوته ٢٨٠ حصانـاً، أَو يحمل محركني 

قوة ُكلٌّ منهما ١٥٠ حصاناً. 
وقد اسـتثنى القـراُر القـوارَب العاملة قبل 

صدور هذا القرار. 
 

- هل لديكم إحصائياٌت رسميٌة بعدد القوارب 
والصيادين التقليدين يف السـواحل التي تحت 

سيطرة املجلس السيايس؟
الصيَّاديـن  لعـدد  أوليـٌة  إحصائيـٌة  لدينـا 
املسـجلني يف ٢٠١٤م تقريبًـا مـا يقـارب ٤٠ 
ألف صياد يف سـاحل البحر األحمر. وبحسـب 
اإلحصائيـات الصادرة عـن مركز املعلومات يف 
وزارة الثـروة السـمكية، فقد تـم منح وقطع 
بطائـق مزاولـة مهنـة لعدد (١٧ ألـف صياد) 
خالل السـنوات املاضيـة… أما عـدد القوارب 
فقد تم منح ترصيح وترقيم عدد من (١٠٤٨) 
مـع  بالتعـاون  التهامـي  السـاحل  يف  قاربـاً 

مصلحة خفر السواحل. 
 

- الصياد اليمني يتعرض لالبتزاز واالستغالل 
من قبل الوكالء والتجـار فال يجني من رحلة 
الصيـد إال الفتـات والبقية تذهـب إىل جيوب 

هؤالء الوكالء.. أين دوركم إلنقاذ الصياد؟
االسـتغالُل واالبتـزاز للصيـاد موجـود؛ ألَنَّ 
هنـاك غياباً تامـاً وعدم تمّكن الـوزارة ممثلة 
بالهيئـات العامـة للمصائد السـمكية للقيام 

بدورهـا وتنفيـذ القوانـني الصـادرة بتنظيم 
عمليـة البيـع والرشاء وعملية املـزاد الذي هو 
بحسـب القانون مـن مهام الـوزارة والهيئات 
العـدوان  جانـب  إىل  التعاونيـة،  والجمعيـات 
الغاشـم عىل بالدنا الذي دّمــر البيئة التحتية 
اإلنـزال  مراكـز  أغلـب  يف  السـمكي  للقطـاع 
السـمكي يف سـاحل البحر األحمر، والسيطرة 
العسـكرية وجعلهـا مواقع ممنـوع االقرتاب 
منها، بالنسـبة لسـواحل خليج عـدن والبحر 

العربي وسقطرى. 
هـذا العامـُل الرئيـُس شـّكل عائًقـا أمـام 
قيام الهيئـات العامة للمصائد السـمكية من 
تنظيم وإدارة أغلب مراكز اإلنزال السـمكي يف 
السواحل اليمنية، وهو ما أثّر عىل واقع الصياد 
اليمني وتركه فريسـة سـهلة للوكالء والتجار 
الجشـعني لجني أربـاح طائلة تعـود بالفائدة 
عليهـم وحرمـان الصيـاد مـن عوائـد الصيد 
الواجـب أن يحصل عليها وتعود بالفائدة عليه 
وعىل مجتمع الصياديـن اقتصاديٍّا واجتماعيًا 

يف التنمية وغريهما. 
ومع ذلك َحـاليٍّا بدأ الجانب الرسمي -ممثالً 
بالوزارة والهيئات العامة للمصائد- يتَحّرك يف 
امليدان بحسـب اإلْمَكانيـات املوجودة واملتاحة 
بـإدارة بعض مراكز اإلنزال السـمكي وتطبيق 

القانون. 
ومع تَحّرك الجانب الثوري والتنموي ممثالً 
باللجنـة الزراعيـة والسـمكية العليـا والـذي 
يتمثل بإنشاء جمعية ساحل تهامة التعاونية 
السـمكية يف السـاحل التهامي والتي من أبرز 
مهامها النهـوض بوعي املجتمـع والصيادين 
للنهـوض  الواعـد  املجتمعـي  التَحـّرك  نحـو 
بالقطاع السـمكي يف السـاحل التهامي وفتح 
أفـاق كبرية يف توفري مدخـالت الصيد ومعداته 
واحتياجاتـه وضمان جودة اإلنتاج وتوسـيع 
دائرة التسـويق الحديث يف عمـوم محافظات 
الجمهوريـة، وبالتـايل هذه هي الحلـول التي 
ستعمل عىل تحرير الصياد من احتكار الوكالء 
والتجار والنهوض باملجتمع الساحيل وإنعاش 
التنمية املسـتدامة يف املجتمع.. َوهـذا التَحّرك 
بني املجتمع والدولة سـوف تكـون له النتائج 
اإليجابية يف األيّام املقبلة وسـوف يلمس أثرها 

الصياد واملجتمع بإذن الله. 
 

- تتعرض الثروة السـمكية والبحرية للصيد 
الجائر.. كيف يمكن حماية هذه الثروة؟ وأين 

دوركم؟
يواجُه قطاُع األسـماك يف اليمـن العديَد من 
التحديات ومنها الهيكلية التي تشـكلت نتيجًة 
لعوامـَل داخليـة وخارجية سـاهمت يف تدمري 
وإهدار املخزون السـمكي وّحـدت من إنتاجه 
دعـم  يف  الرضوريـة  األََساسـية  ومسـاهمته 
ورفد االقتصاد الوطني، وعانت البُنيُة التحتية 
للقطاع من تدنّي مستويات التطوير والتنمية، 
حتـى يف مرحلة ما قبل العـدوان عىل البالد، إىل 
جانب عدم االهتمام بتطوير القدرات والكوادر 
البرشيـة العاملـة بالقطـاع، وبالتـايل ازدادت 
التحديـات التـي تواجـه القطـاع بعـد اندالع 
العـدوان عىل بالدنا، لتشـمل: انخفاضـاً حاداً 
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يف اإلنتـاج نتيجـة نزوح العديد مـن الصيادين 
والقـوى العاملة يف القطـاع، إىل جانب ارتفاع 
أسـعار الوقـود جـراء الحصـار، وانخفـاض 
القـوة الرشائية املحلية، فالقطاع السـمكي يف 
اليمن تعـرض للتدمري املمنهـج وفق مخّطط 
ممنهـج ومـدروس من قبل قوى اسـتعمارية 
خارجيـة هدفه القضاء عـىل مقدرات وثروات 
شـعبنا اليمني إلرغامه عىل التخيل عن موارده 
لتنميـة  تحقيقـه  دون  والوقـوف  الطبيعيـة 
اقتصادية ذاتية ترفد اقتصادنا الوطني وتحّقق 
له االكتفاء الذاتي ليتطلع نحو مستقبل أفضل 
يعيشـه أبنـاء هـذا الشـعب يواكب املسـتوى 

االقتصادي ألبناء شعوب املنطقة من حوله. 
لقـد كانـت أمريـكا وحلفاؤهـا مـن الدول 
هـذا  يف  األعظـم  الـدور  صاحبـة  املجـاورة 
املخّطـط الخبيـث ضـد أبناء شـعوب املنطقة 
جميعاً وشـعبنا اليمني، َحيُث عملت عىل خلق 
الرصاعـات السياسـية وبث الفتـن الطائفية 
لتسـعري الحـروب واالقتتال بني أبناء شـعوب 
رصاع  بيئـة  خلـق  تسـتطيع  كـي  املنطقـة؛ 
تمّكنها من نهب واحتكار مقدراتهم وثرواتهم 
القومية وتمنعهم االسـتفادة من مصادر دعم 
اقتصادهم التي رزقهم الله بها مستغلة خنوع 
وانصياع أنظمة الحكم السابقة لها يف تحقيق 

ذلك. 
وإىل جانـب ما تتعرض له الثروة السـمكية 
من عبث وإهمال الصيادين عن طريق قيامهم 
باسـتخدام أسـاليب صيد ممنوعـة ومدّمـرة 
التوجيـه  ضعـف  بَسـبِب  البحريـة؛  للبيئـة 
واإلرشـاد من قبـل الجهـات املعنيـة، إضافة 
إىل ممارسـة الصيـد غري املنظم وعـدم تحديد 
مواسـم اصطياد األصناف بحسـب موسـمها 
واسـتخدام شباك الصيد الوترية ذات الفتحات 
الصغرية املمنوعة واصطياد األسـماك املتنوعة 
بعشـوائية، ممـا يجعـل الصيـاد يختـار مـا 
يناسـبه من األنـواع وإعادة رمي مـا تبقى إىل 
البحـر وغريها من املمارسـات الخاطئة تعترب 
عائقـاً مؤثراً يف الحفاظ عىل الثروة السـمكية 

ومخزونها وتحقيق االكتفاء الذاتي. 
ونحـن نعمُل عـىل حماية الثروة السـمكية 
والحفـاظ عليهـا وفقـاً لـدورة مـن املعايـري 
املتفـق عليهـا واملجربـة، (وتطبيـق القوانني 
التـي تنظم الصيـد وأدوات ومعدات الصيد من 
الشـباك وغريهـا) والعمـل عـىل تحديد حجم 
أن  ما  ِســيـَّ ال  املتوفـر،  السـمكي  املخـزون 
اليمـَن ال توجد لديه تقديـرات لحجم املخزون 
السـمكي حتـى اآلن، فمن املفارقـات أن آخر 
تقييـم لحجم املخزون السـمكي يف اليمن كان 
قـد اكتمل يف فرتة الثمانينيات فيما كان يعرف 
وقتهـا بالشـطر الجنوبي، وقد أجـراه االتّحاد 
السـوفيتي آنذاك، وال توجد دراسـات وبيانات 
حاليـة متوفرة عـن حجم املخزون السـمكي 
يف اليمـن، كذلك رضورة تأمـني قاعدة بيانات 
صحيحة عـن حجم االصطياد وعـدد القوارب 
وكميـة  األدوات،  ونوعيـة  الصياديـن  وعـدد 
الصـادرات ونوعيـة األصناف املصطـادة لدى 

ُكـّل صياد. 
كما يجب عىل الصيادين اسـتخدام الوسائل 
االصطيـاد  عمليـة  يف  الصحيحـة  والطـرق 
الصيـد  وعواقـب  بمخاطـر  واستشـعارهم 
العشوائي وأثر ذلك عىل ناتج املخزون السمكي 
ومشاركة الجمعيات التعاونية وجهات الدعم 
واإلسـناد عن طريق قيامهم بدورهم يف توعية 
وإرشـاد الصيادين (وتفعيـل العرف البحري) 
بـرضورة الحفـاظ عـىل املخـزون السـمكي 
ووضـع الحلول واملعالجـات لتحقيق النهوض 
والتنمية املسـتدامة للقطاع السمكي للوصول 
إىل تحقيق تنمية شـاملة مسـتدامة للمجتمع 
الخـاص  القطاعـني  فيهـا  يسـاهم  اليمنـي 
والحكومـي بدور أََسـايس وفعـال لدعم األمن 

الغذائي واالكتفاء الذاتي. 
 

- بَسـبِب الحـرب والعـدوان لم يعـد الصيد 
التقليـدي متاحـاً.. مـا أهميته وكيـف يمكن 

حمايته؟ 
الصيُد التقليدي هو الصيُد األكثُر مسـاهمًة 
يف القطاع السـمكي والذي يصل إىل ما نسـبته 
٩٥ ٪، أما الصيد السـاحيل والصناعي فنسبته 
ا، ولكن مع الحرب والعدوان توقف  قليلة ِجــدٍّ
الصيد السـاحيل والصناعي ولم يعد متاحاً إالَّ 

الصيـد التقليـدي، والذي نعمل عـىل حمايته، 
َوهنالـك جهـود تبذلهـا الجهـات العاملـة يف 
القطـاع السـمكي كـوزارة الثروة السـمكية 
َوالهيئة العامة للمصائد السمكية والجمعيات 
لرشيحـة  املسـاندة  التعاونيـة  السـمكية 
الصيادين التي تعترب من أشـد رشائح املجتمع 

فقراً وعوزاً. 
وعىل الرغم أنهـم الرافد الحقيقي لالقتصاد 
الوطني يف اسـتغالل قطـاع الثروة السـمكية 
االستغالل األمثل، ومن خالل االهتمام برشيحة 
الصياديـن والرفع من مسـتوى الوعي لديهم، 
والحرص عىل ديمومة اإلرشـاد والتوجيه لهم 
يف كيفية استخدام الطرق والوسائل الصحيحة 
ملمارسـة االصطياد وتجنب اسـتخدام وسائل 
الصيـد املحرمـة قانونـاً، حينها نسـتطيع أن 
نحّقق نهضة حقيقية بقطاع الثروة السمكية 
واالرتقـاء بـه ليصبح عموداً هامـاً من أعمدة 
االقتصاد الوطنـي ورافداً من أهم روافد تأمني 
االكتفاء الذاتي الشـامل، فالثروة السمكية إذَا 
مـا تم االهتمام بهـا وإيالئهـا الرعاية الالزمة 
وتـم ترشيع قوانني تنظـم العالقة بني الصياد 
والدولة َوسـلوكيات البيع والرشاء يف ساحات 
املـزاد َفـإنَّهـا سـوف تحّقـق اكتفـاء ذاتيـاً 
للمواطـن املحيل أوالً وفائض تصدير يعود عىل 

خزينة الدولة بالنفع وبالعملة العاملية ثانياً. 
 

- املجتمع والجمعيات التعاونية لها دور كبري 
يف النهوض بالقطاع السـمكي.. حدثونا عنها 

وماذا تحّقق منها حتى اآلن؟ 
يعد املجتمع والجمعيات التعاونية السمكية 
ركيزة أََساسـية من ركائز النهـوض بالقطاع 
السـمكي إىل جانب الدعم الحكومي املسـاند؛ 
كونها اآللية املناسـبة لتحقيق أهداف التنمية 
السـمكية الحقيقيـة التي يمكنها املسـاهمة 
الفاعلة يف تفعيل دور أفراد وجماعات املجتمع 
من خـالل تقديم املنفعة لهـم كصيادين ومن 
يف سلسـلة القيمة يف مجاالتهم، َحيُث ستكون 
الجمعيات وسيطاً لتقديم الخدمات للصيادين 
ومـن تلك الخدمـات (توفـري وسـائل وأدوات 
الصيد والوقـود واحتياجات رحالت الصيد مع 
تدريب وتأهيل وغـريه) وكذلك يتمثل دور تلك 
التعاونيات يف إيجاد قنوات تسـويقية متنوعة 
ومتجـددة يتـم من خاللهـا ترصيـف اإلنتاج 
السمكي بأسعار مناسـبة ألعضائها وتطوير 
األنظمـة التسـويقية ملعالجـة ضعـف القوة 
التسـويقية لدى مجتمع الصيادين، وستعمل 
عـىل كـرس االحتـكار الـذي يمارسـه الوكالء 
والتجـار، وتقديم التمويل والدعم للمشـاريع 

الصغرية واملتوسطة يف مجاالتها املتنوعة. 
ومـن ضمـن مهـام الجمعيـات التعاونيـة 

للمنتجـني تخفيـض تكاليـف اإلنتـاج وزيادة 
اإلنتاج، والحصول عىل مدخالت اإلنتاج بكلفة 
مناسبة، وتوفري التمويالت الداعمة واملساندة 

غري الربوية. 
والتعاونيـات تعد املـرآة التـي تعكس الحل 
يف توّجــه الدولة والوجـه الحقيقي والصورة 
واالجتماعية  االقتصاديـة  للتنميـة  الصادقـة 
للفئات والرشائح التي تتجه الدولة لتنظيمهم 

وتنظيم منتجاتهم وزيادة إنتاجهم. 
دولـة  هـي  والكيانـات  التعاونيـات  وتلـك 
مصغـرة للمجتمعـات املحليـة وهـي الـدرع 
الرسـمي  واملسـاند  واالجتماعـي  القانونـي 
للمجتمع الذي ينضوي تحتها، َحيُث تعترب اليد 
التي تنتشـله من أزماته، وتواصل استمراريته 
االقتصادية واالجتماعية، إضافة إىل ذلك، فهي 
وسـيلة وآلية تمويليـة وديناميكية لتحسـني 
مصالحهـم وتوفـري حاجياتهـم؛ ألَنَّهـا أكثـر 
والتمويـل  الدعـم  بتقديـم  للقيـام  مالءمـة 
للمنتجني باملشـاريع الصغرية واملتوسـطة يف 
مجاالتهم يف ظـل االقتصاديـات املنظمة ولها 
القدرة الكبرية عىل تغطية احتياج األشـخاص 
الطبيعيني واالعتباريني العتمادها عىل النظام 

االقتصادي التشاركي.
كما أنـه بحكم طريقـة تكوينهـا وإدارتها 
تنشأ منذ والدتها مسـلحة باألدوات القانونية 
واملادية النقدية أَو العينيـة التي منها األصول 
الثابتة مثالً والتي تمّكنها من مزاولة نشاطها 
بكفاءة باإلضافة إىل خربة املتعاونني ودون أن 
يعرقل نشـاطها أية عوامل عائلية أَو عاطفية 
مـرضة  حكوميـة  سياسـات  أَو  نفسـية  أَو 
بمصالح مجتمعاتها فهي شـخصية اعتبارية 
ُمَجــّردة ُمتََحكـم يف مصريهـا مـن قبل، كما 
تعمـل الجمعيـات التعاونيـة عىل االسـتفادة 
من ُكــّل اإلْمَكانات واملـوارد والفرص املمكنة 
واملتاحة مـن مختلف الجهات الحكومية وغري 
الحكومية لخدمة أعضائهـا املنتجني، وتتبنى 
ضمانـات إقراضهم أمـام الجهـات التمويلية 
ملسـاعدتهم عـىل تحسـني وتطويـر وتنميـة 
إنتاجهـم ُكــّل يف منطقته وحسـب احتياجه 
ومتابعتهم لسـداد تلك القـروض والتمويالت. 
ونحـن هنا ندعـو جميع الصياديـن إىل رسعة 
االنتسـاب إىل جمعية سـاحل تهامة التعاونية 

السمكية يف مقرها الرئييس أَو أحد فروعها. 
 

الحديـدة  يف  للصياديـن  زيارتكـم  خـالل   -
وحجة.. كيـف وجدتم وضـع الصيادين وما 
هـي أبرز شـكاواهم ومـا هي الحلـول التي 

ستقدمونها لهم؟ 
السـيد  الثـورة  قائـد  لتوجيهـات  تنفيـذاً 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي -حفظـه اللـه- 

والقيـادة السياسـية ممثلـة يف رئيس املجلس 
املشـاط،  مهـدي  الرئيـس  األعـىل  السـيايس 
وعمـالً بتوجيهـات رئيـس اللجنـة الزراعيـة 
والسمكية العليا برضورة النزول إىل الصيادين 
َوالسـماع إىل شـكواهم وتلمـس احتياجاتهم 
والعمـل عىل إيجـاد الحلول لهـم، وكانت أبرز 
شـكواهم هي عدم توفر املشتقات النفطية يف 
مناطقهم وضعف التسـويق ألسـماكهم وقلة 
توفر الخدمات األََساسـية مـن البنيه التحتية 
الالزمة لهذا القطاع وشكواهم من عدم تنظيم 
ومراقبـة مواسـم الصيد، مما أَدَّى إىل انتشـار 
الصيـد الجائـر والعشـوائي وضعف اإلرشـاد 
والتوجيـه للحفـاظ عـىل املخزون السـمكي، 
كذلك شكواهم من االعتداءات املتكّررة من قبل 
دول العـدوان ومرتِزقتهم ومصـادرة قواربهم 
واعتقالهم ورضب النـريان عليهم مما كبدهم 
خسـائر كبرية وعـزوف أغلـب الصيادين عن 
املخاطـرة ودخـول البحـر ممـا سـبب قطع 
أوضحنـا  وقـد  معانتهـم،  وزيـادة  أرزاقهـم 
لهـم أن الحل يأتـي بتكاتف الجميـع املجتمع 
والحكومة يف النهوض بالقطاع السـمكي وأن 
الحلول ال تأتي مـن الخارج، وإنما من الداخل 
وأن توّجـه القيادة الثورية والسياسـية هو يف 
تشكيل املجتمع يف تعاونيات واالنتساب إليها، 
فالجمعيـات التعاونية هي حلقـة الوصل بني 
املجتمع القطاع الحكومي َوالخاص وكان من 
نتائج الزيارة تشـكيل لجان تحضريية لفروع 
جمعية ساحل تهامة يف كافة مناطق الساحل 
التهامـي وبـإذن اللـه هنـاك خطـط تنفيذية 
ذُ يف امليدان عـرب الجمعية، وقد بدأنا  سـوف تُنفَّ
بالفعل بإيجـاد حلول لبعض املشـاكل ومنها 
توفري املشتقات النفطية، َحيُث قام نائب وزير 
الثروة السـمكية بوضع حجر األََساس إلنشاء 
محطات تموين نفطي يف مراكز اإلنزال يف عدة 
مديريات ومبارشة البيع بالسـعر الرسمي من 

املحطات املتنقلة. 
 

- بمـاذا تعـدون الصيـاد اليمنـي والثـروة 
السمكية؟

نَِعـُد الصيـاَد اليمني أنه إذَا انتسـب إىل هذه 
الجمعيات سوف يتحّقق له التنمية املستدامة 
وينهـض واقعـه ويلمـس النتائج، أمـا وزارُة 
الثـروة السـمكية فقـد حـّدد رئيـس املجلس 
السـيايس األعىل هدفني رئيسيني ينبغي العمل 
بهمـا خالل عـام ٢٠٢٢ هما: تعديـُل القوانني 
وصياغتها بما يناسب الواقع والزمان وتطبيق 
نظاُم األتمتـة اإللكرتوني لعملها اإلداري، وإذا 
تـم العمـُل بتطبيـق هذيـن الهدفني مـن ِقبل 
قيادات الوزارة فسوف نلمُس النجاَح يف تطبيق 

اختصاصات الوزارة يف واقع امليدان. 
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طرتدى الةرطعزي

 ويسـألونك عن الدريهمي.. قل هي رقعة جغرافية من 
أرض تهامة والسـاحل الغربي أحاط بهـا العدّو من أربع 
جهـات طبيعية وخامسـة كانـت من الجو عـرب طائرات 
املقاتلة َوالتجسسـية وأقماره االصطناعية وسادسة من 

البحر عرب بوارجه الحربية. 
فـكان أن ثبـت رجالهـا ومجاهـدو الجيـش واللجان 
الشـعبيّة كجباٍل شـامخة وحصون مانعـة فجعلوا منها 
أُسـطورًة قهرت جحافل العدّو ومّرغت أنَفه بالرتاب وعىل 
مـدى عامـني وأربعة شـهور وهـي تدفـن املرتِزقة تحت 

رمالها املحرتقة. 
أُطِبـَق الحصار عـىل املجاهدين واألهـايل فيها وجاءت 

جحافـل العدوان واالرتزاق من ُكــّل حدب وصوب وتداعت 
عـىل فريسـتها التي كانـت جغرافيا محـدودة وعدد ال يتجـاوز ثمانني 
فـرداً بأسـلحتهم الشـخصية والفرديـة.  ينظر املجاهـدون إىل بعضهم 
وهـم يرون الصحـراء تغطيها العدة والعتاد العسـكري الضخم واملهول 
يحيطون بهم من ُكـّل مكان وإذ جاُءوكم من فوقكم ومن أسـفل منكم 

وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر. 
أرض تنبعث منها قذائف بعيارات مختلفة. 

سماء تسقط عليهم صواريخ فتاكة وقنابل ذكية. 
رمال تتَحّرك ملجنزرات ومدرعات جـرارة بمختلف أنواعها وفاعليتها 

وأسماؤها.. 
قـال أُولئك الذين صدقوا مـع الله بما عاهدوه ومع الشـعب والوطن 
بما وعدوه هذا ما وعدنا الله ورسـوله وصدق الله ورسـوله وما زادهم 

إالَّ إيَماناً وتثبيتاً. 
بفخار واستكبار وغطرسـة عدائية ضن الزاحفون أن األمر بات لهم 
ولصالحهـم ونادوا عرب مكربات الصوت للمحارصين: سـّلموا أنفسـكم 
أنتم محارصون، لن ينفعكـم الفرار ولن تنفعكم قيادتكم التي خذلتكم 
اليوم هنا عىل هذه الجغرافيا املحدودة، سلموا أنفسكم قبل فوات األون.. 
قابلهـم رجال ذات والء صادق مع الله ورسـوله واملؤمنني: اخسـؤوا 
وال تكلمون، ولسـتم أهالً للسـالم وأنتم من جعلتم من أنفسـكم أدوات 
رخيصـة قذرة يعبث بهـا أعداء اللـه ويحركونها كيفما شـاءوا، كونوا 

رجاالً وتقدموا إن شئتم. 
دعوا ترامـب وعمالَءه كي ينقذْوكم من بأس اللـه الذي يمدنا بتوكل 
عليه وثبات منه ونٌرص عليه وعدنا نحن ولم يعدكم أنتم. 

ومع مرور األيّام حصار العدّو يشتد عىل املجاهدين من 
ُكــّل الجهات ولم يُعد هنـاك مخرٌج منـه إالَّ إىل الله وهو 

السالم ومنه األمن. 
حـاول العدّو التقدم أكثر عرب أربعة مسـارات تسـانده 
نـريان املدفعيـة وصواريخ الطائـرات وغريها ومـع ُكـّل 
محاولـة كان يبـوء العدّو بالفشـل ويخرس مـن قطعانه 
قتىل وأرسى ومصابني وآخرين يفرون بنفسيات منهزمة 

ومعنويات منحطة. 
لـم ينجح العـدّو أبـداً يف محاوالتـه تلـك فابتكر طرق 
االسـتنزاف ومحو الحياة من عـىل مدينة الدريهمي فعمد 
إىل استهداف خزانات وأبار املاء حتى يموت املجاهدين واملواطنني عطشاً 

فريفعوا راية االستالم. 
كثّـف من رضباتـه وعملياته الهجومية واإليذائية.. اثنان وسـبعون 
فـرداً هم قـوام املجاهدين يتناقـص عدُدهم مع ُكـّل قطرة دم تسـقط 

شهداء أَو جرحى. 
لكن املعتمـد عىل الله والوثق به وعرفه حق املعرفة لم تهتز ثقته ولم 

ترهبه رضبات َوزحوفات العدّو الذي هو بعيٌد ُكـّل البُعد عن الله. 
مالحـُم بطولية ونِـزاالت أُسـطورية وثقها املرابطون تنكيـالً بالعدّو 
يلقنونـه أشـدَّ وأعظم الـدروس كانت توثق حسـب فصولهـا بالصوت 
والصورة والحدث الذي أبهر الجميع وخّرت الجباه ساجدة لله عىل نعيم 
تأييـده للمرابطني الذيـن زادتهم آيات اللـه إيَمانـاً إىل إيَمانهم وكيف ال 
تزداد ثقتهم بالله وتوكلهم عليه وهم يرون عاصفة تهُب تدخالً من الله 
لخمسة من املجاهدين كان قد حارصهم العدّو يف موضع صغري حاولوا 
اسـتدراجه فحاطت بهم الجموع والرصـاص ومختلف األعرية فنادوا يا 
الله ُكن لنا خـرياً ونارصاً لتهب عاصفة الله مألت املنطقة وتحت رحمة 
اللـه وظالله، عاد الخمسـة إىل مواقـع رفاقهم يحمدون الله سـاجدين 
مهللني، لم يصبهم أذى أَو مكروه أراده العدّو لهم، وهو موقف ولحظات 

ترشئبُّ له األعناق ويَِخرُّ املؤمنون ساجدين لله. 
انترص الحق وانترصت اإلراَدة الصلبة وانترص الدم عىل السيف. 

شغ ِظقِل خطاب السغث الصائث شغ ذضرى الخرخئ  طسةجاٌت وتأغغٌث 
اإللعغ.. الطغراُن 

والخعارغُت طظ 
الاثطغر إلى اإلطَثاد!  

 

أخغض ظاغش تغثان   
كامـالن  عامـان 
فيهـا  ظـل  وأكثـر، 
ثلـة مـن املجاهديـن 
العظمـاء  املؤمنـني 
الصابرين محارصين 
يف مدينـة الدريهمـي 
التي شـهدت الجرائم 
للعـدوان  البشـعة 
اإلماراتي  السـعودّي 
 ، يكـي مر أ لصهيو ا
املدينة  تلك  وشـهدت 
وتزييـف  كـذب 
يدعـون  ممـن  وغريهـا  اليونيسـف  منظمـات 
اإلنسانية، وشـهدت أَيْـضاً التدخل اإللهي امللموس 
يف صمود املجاهديـن وتصديهم وكرسهم للحصار 

وللمرتِزقة. 
تعجبنا عندما رأينا الطائرة التي نهضت من بني 
الركام والتي مخيلتنا رسمت عند مالمستنا للواقع 
الذي نعيشه بأن الطائرة العسكرية نشاهدها خالل 
العـدوان يقودها كافـر ليدّمـر املنازل ويسـتهدف 
املواطنـني ولكـن يف الدريهمي رأينـا مجاهد مؤمن 

يقودها لتغيث وتنقذ املحارصين!!
تعجبنا أَيْـضاً عند رؤيتنا للصواريخ التي أَيْـضاً 
رسـمتها مخيلتنا بأن العدّو يطلقها لتحرق املنازل 
وتسـفك الدماء وتمزق األشالء رأيناها عكس ذلك، 
صنعتها العقول اليمنية وأطلقها املجاهدين لتقوم 

بإمَداد املحارصين بالغذاء والدواء!!
يطلـق  أَو  الطائـرة  يقـود  مـن  يختلـف  فقـط 

الصاروخ..
ا، كان منهم من  كان بأس املجاهدين كبـري ِجـدٍّ
يُجـرح ولكنه ال يقبل أن يكون علـة الفراش فيفز 
كاألسـد ليواصل مواجهته للعدو، ومشاهد اإلعالم 
الحربي التـي بُثت لم تكن تتوقعهـا مخيلتنا بأنها 

ستكون بهذا الحجم العظيم. 
دمعت األعني عند مشاهدة آيات الله التي تتجىل 
يف مدينة الدريهمي والتأييد اإللهي املشهود والعون 

الرباني للقلة املجاهدين املؤمنني املحارصين. 
كان السـيد القائـد -حفظه الله ورعـاه- يتابع 
أحداث الدريهمي ويَطَمِنئُّ عن املجاهدين أوالً بأول، 
وكان يرسل لهم الرسائل بني الحني واآلخر، وكانت 
هذه الرسـائل ترفع معنويات املجاهدين وتزيدهم 
صـرباً وتحمـالً عىل الحصـار، َوأَيْـضاً كان السـيد 
القائد يوجـه املجاهدين بعمليـات اإلغارة وغريها 
من العمليات العسكرية واالقتحامات وهذا يوضح 

دهاء السيد القائد بالجانب العسكري. 
جهاز األمن واملخابرات واالستخبارات العسكرية 
ا وتفيـد املجاهدين  كانت فعالة بشـكل قـوي ِجـدٍّ

املحاَرصين َكثرياً. 
صرب املجاهدين املحارصين ورابطوا حتى أتاهم 
نـرص الله وعونه بعملية كربى مشـرتكة من داخل 
املدينـة املحـارصة ومـن خارجهـا، وتلقـى العدّو 
فيها أشـد التنكيـل حتى أفتك الحصـار عن مدينة 
الدريهمـي ليلتقـي املجاهديـن وهم بتلـك الفرحة 
حامدين الله وشـاكرينه سـاجدين سجدة الشكر، 
وفرحـة املواطنـني املسـتضعفني مـن أبنـاء تلـك 
ا، ومن ثم واصل  املنطقـة أَيْـضاً كانت كبرية ِجــدٍّ
املجاهدين مسريهم يف التنكيل بالعدو حتى تحّررت 

عدد من املواقع واملناطق ما بعد الدريهمي. 
وعند تلقـي العـدّو للهزيمـة النكـراء والتنكيل 
الكبـري حـاول أن يغطـي فضيحته بأنـه كما قال 

زاعماً «انسحاب»!
يعلـم العالـم املنافـق بكلـه كيف يتلقـى عدونا 
دروسـاً كبرية يف جبهات القتال، ومـع ذلك يحاول 
العـدو رفـع معنويات ولعـب عىل عقـول ضعفاء 
األنفـس كاملرتِزقـة والخونة واملطبعـني من أمثال 

دويلة اإلمارات وغريها. 
قوة الله سـبحانه هـي األعظم واألقـوى، وكما 
الدريهمـي  مدينـة  عـن  الخانـق  الحصـار  فكـت 
املحـارصة، أَيْـضاً هي قادرة عـىل أن تفك الحصار 

عن اليمن بشكل عام. 

بطصغج سطغ السططان
يف ذكرى الشعار الخالد، الشعار الذي أطلقه 
الشـهيد القائـد كموقـف حـق تجـاه األحداث 
ــة من انجرار وراء  الهامة التي عايشـتها األُمَّ
املكر الصهيوني العاملـي والخطط التي حيكت 
ـــة بعناويـن كاذبة هدفهـا اخرتاق  ضـد األُمَّ
ــة مـن الداخل عىل جميع األصعدة، فكان  األُمَّ
ال بد لألحرار من أخذ موقف حاسـم تجاه هذه 
التطـورات الخطـرية وجـاء شـعار الرصخـة 
ــة ضد  كسـالم وموقـف ينتهجـه أحـرار األُمَّ
الطغـاة واملسـتكربين، ويف ذكرى هذا الشـعار 
أطـل علينا قائـد الثـورة بخطابه الهـام الذي 
وضـح فيـه أهميّـة الشـعار والعقبـات التي 
واجهها املكربون يف مسـرية ترديدهم للشـعار 
وموضًحـا الـدروس والعـرب التي تسـتفاد من 
مراحل العداء لهذا الشـعار ومن ظالل خطابه 

ما ييل: 
* الشعار تعبري عن موقف الشهيد القائد. 

ــة يف   ففي الوقت الذي انغمسـت فيـه األُمَّ
مسـتنقع الخنـوع والذل واالستسـالم لألعداء 
والرضـا بمسـمى اإلرهـاب وقبـول العمليات 
العسـكرية التي تقوم بها أمريكا ضد الشعوب 
والقيادات تحت مسمى مكافحة اإلرهاب أطلق 
الشـهيد القائد شعار الرصخة كسالح وموقف 
ــة  وعنـوان هـادف ومهم يمثـل سـخط األُمَّ

واحتجاجها تجاه ما يعمله األعداء ضدها. 
السـاحة  تحصـني  إىل  يهـدف  الشـعار   *
ـة تجـاه االسـتهداف الخارجي  الداخليـة لألُمَّ
وفكريـاً  ا  ثقافيّـٍ ـــة  األُمَّ يسـتهدف  الـذي 

واقتصاديٍّا وسياسيٍّا. 
* الشـعار يكـرس حالة الصمت والسـكوت 

التي أراد األعداء أن يفرضوها. 
فسـيطرتهم عىل حكام العرب كانت كفيلة 
بتحقيـق أهدافهم بإسـكات الشـعوب وقبول 
الحالة التسـلط من قبل حكامهم وإخضاعهم 
لتقبـل التدخل األجنبـي والَوصايـة الخارجية 
ومـن رفض منهـم وكان لـه موقف حـر كان 

مصريه السجن أَو املوت. 
* الشـعار براءة مـن األعداء تجـاه الجرائم 
التـي يقومون بهـا ومباينة لهـم ولتوّجـههم 

ــة.  الذي يريدون فرضة عىل األُمَّ
فتحـت مظلـة مكافحـة اإلرهـاب، ارتكبت 
أمريـكا وحلفائهـا الكثري مـن الجرائـم تجاه 
الشعوب العربية واإلسالمية فاجتاحت العراق 
ودّمـرتهـا وأبـادت الكثـري مـن أهلهـا وكذلك 
أفغانسـتان واسـتباحت أجواء اليمـن بدخول 
طائراتهـا الحربيـة لتنفيـذ غـارات جويـة يف 

املحافظات اليمنية. 
* الشـعار له أهميّـة يف التصـدي للثقافات 
الخارجيـة واملفاهيـم الخاطئـة التي يسـعى 

األعداء لنرشها. 
ـــة جاهدين يف طمس  لقد عمـل أعداء األُمَّ
ة اإليَمانيـة لليمن والشـعوب العربية  الُهــِويـَّ
واإلسـالمية، كافة بفـرض ثقافات دخيلة عىل 
الديـن اإلسـالمي هدفـت إىل إشـاعة االنحالل 
والتفسخ األخالقي واالبتعاد عن القيم واملبادئ 

الدينة املستمدة من روح القرآن الكريم. 
* الشـعار يرتقي باألمة إىل املواقف األُخرى 

وهو موقف جماعي. 
الهيمنـة  فيـه  بلغـت  الـذي  الوقـت  ففـي 
األمريكيـة أوج تسـلطها وخبثها مـع ربيبتها 
إرسائيل خرج الشـعار كموقف جماعي موحد 
بجعلهـم العدّو األول للمسـلمني ومصدر الرش 
قرآنيـة  بمنهجيـة  ـــة  األُمَّ ضـد  واملؤامـرات 
بحتة كشـفت أسـاليبهم ونفسـياتهم وطرق 

مواجهتهم. 
* الرصخـة تعبئـة وموقف للمسـلمني ضد 
األعـداء يف مواجهـة التضليل والوعـي تجاه ما 

يحيكه األعداء ضدها. 
قدمـت أمريـكا كصديقة للشـعوب العربية 
وعنوان للحرية والسالم، وبدأ التمهيد للشعوب 
بتقبـل التطبيع مـع إرسائيل وتغيـري املناهج 
التعبويـة بالجهـاد والعداء إلرسائيـل بمناهج 
تجعـل مـن اليهـود جـريان وأصحـاب حق يف 
أرضهم املوعودة فكان الشـعار بمثابة التعبئة 

الصحيحة للجيل واملخـرج لهم من حالة التيه 
والضالل الذي بدء يساق للجيل. 

* الشعار كشف زيف األعداء الذي يتشدقون 
بالحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان. 

مـا قامت به السـلطة الظاملة مـن مالحقة 
وتقييد لحرية املكربين بالشـعار وفصلهم عن 
وظائفهم وقطع مرتباتهم، وما تاله من حروب 
بتوجيه مبارش من السـفارة األمريكية كشف 
زيـف ادعائهـم بالحريات وحقوق اإلنسـان يف 
غ قانوني أَو دسـتوري  ظل عـدم وجود مسـوِّ

يبيح لهم ذلك.
* كان لألحـداث التـي تلـت إطالق الشـعار 

دروس وعرب منها: 
- فشل الجهة الني دعمت التوّجـه األمريكي 
يف إسـكات صوت الحق بالرغـم من الدعم عىل 

جميع املستويات إلسكات هذا الشعار. 
فاشـلة  سياسـة  االسـرتضاء  سياسـة   -

ونتيجة االتباع هو الخرسان والندم. 
- تجىل األثر اإليجابي للشعار فيمن يحملونه 

عىل مستوى الثبات والتأييد اإللهي. 
* ومـن تجليـات أهميّـة االسـتمرار برفـع 
شـعار الرصخة واملقاطعة مـا يحدث اآلن من 
تطبيـع ومـواالة لليهـود والدعـم االقتصـادي 

للكيان الصهيوني.
ــة  كذلـك التطـاول عـىل أعظـم رمـز لألُمَّ
اإلسـالمية واملتمثل بشخص الرسـول األعظم 

صلوات الله عليه وآله.
ومـا حـدث كذلـك مـن اسـتباحة اليهـود 
للمسـجد األقـىص ومـا قاموا به مـن طقوس 

تنتهك قداسة املسجد. 
لقد اسـتمر شعار الرصخة وبقي عىل الرغم 
مـن محاربته واملحاوالت املسـتميتة لطمسـه 
وإنهائه ملعرفتهم بأهميّة أن يعرف املسـلمون 
أعداءهـم الحقيقيون ومعرفـة نقاط ضعفهم 
بإطالق العداء والغضب ضدهم، فكادوا كيدهم 
ومكروا مكرهم فكان الله خري املاكرين ونرص 
جنـده املخلصـني وانتـرش شـعار الرصخة يف 

العاملني والعاقبة للمتقني. 
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الخرخئ طحروع طعتٌِّث لُفطَّـئ وجقُتعا ضث أسثائعا

تخاُر تسج.. بغظ المطرصئ والسظثان!تخاُر تسج.. بغظ المطرصئ والسظثان!

وشُث المرتِجصئ وطخثُر الصراروشُث المرتِجصئ وطخثُر الصرار

إلى سظعان السجة 
وخعلةان المةث

سئثالصعي السئاسغ
مفعمـة  تحيـة 
املحبـة  بأكاليـل 
واإلكبـار،  واإلجـالل 
يف  مجاهـٍد  لـكل 
انطلـق  اللـه  سـبيل 
ورابـط.. لـكل هامٍة 
شـامخٍة  جهاديـٍة 
املجد  سـماء  عانقت 
تحيـة  والحريـة.. 
صـوٍت  لـكل  إعـزاز 
صـدع بنـور الحق يف 
املسـتكربين..  وجـه 
لكل َكفٍّ بذرت وبذلت 

صنوف الخـري والعطاء أينما حلـت.. لكل يد ضاربة 
بسـيف الحق والعدل.. تحيٌة لكل قدم وطأت ميادين 
العـزة والكرامـة، لـكل نفٍس سـكنت تلـك امليادين 
الطاهرة، لكل روٍح اسـتوطنت تلك املواقع املقدَّسة، 
نقبّـل أقداَمكـم يا رجـال اللـه.. نقبّـل األرض التي 
تمشـون عليها.. نقبّل جباهكم الساجدة فوق تراب 

االنتصار. 
ــة  إليكم نرسـُل ُشـكَرنا، يا من أنتـم رشف األُمَّ
عزتهـا  عنـوان  أنتـم  فخرهـا..  ومصـدر  اليمنيـة 
وصولجان مجدهـا.. أنتم الرهان الذي تحطمت عىل 
صخـرة صمودكم وثباتكـم ُكـّل مؤامـرات العدوان 

أصيله ووكيله.. 
إن ُكــّل فرد منكـم يا رجال اللـه وجنوده أصبح 
ــة بارسهـا.. ُكــّل فـرد منكم هو  اليـوم يمثـل أُمَّ
رايـة للحـق.. هو آيـات تتـىل يف صلـوات األحرار يف 
انتصاراتهم، هو ترانيم أسـفاٍر يتلمسـها التائهون 

فيجدون طريقهم إىل النور بفضلكم. 
وألن ُكــّل حركـة تتَحّركـون بهـا يا جنـوَد الله 
وأوليـاَءه هي لله.. هي بسـم الله، ومـن أجل الله.. 
اسـتحّققتم العيـش يف معية الله.. يف عالـم الله الال 
متناهـي.. عالم مـن الروحانية والنعمـة وااللطاف 
اإللهية، والذي ال يشعر به إّال أنتم ومن َحـلَّ بينكم. 
نعـم.. يـا رجـال اللـه وأنصـاره: إن بطوالتكـم 
وانتصاراتكـم التـي أذهلـت العالم هـي من صنعت 
وتصنع ُكــّل التَحـّركات اليوم، ظاهرهـا وخفيها، 
هي من جعلت تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
املرتِزقـة  مـن  أدواتـه  وكل  الصهيونـي،  اإلماراتـي 
املحليـني، يتحسسـون رؤوسـهم ويعيشـون حالة 
اليـأس والتخبـط، هـي مـن أجربتهـم عـىل تلمس 
ُهدنـة ُهنا وتهدئـة هنـاك، فكرستم تلـك العجرفة 
والعنجهيـة فيهـم، جعلتـم إخوانكـم املجاهدين يف 
املسار السيايس، يحاورون من موقع القوة واألنفة، 
ويضعون الـرشوط التي نريدها نحن ويأملها اليمن 

األرض واإلنسان. 
هكـذا أنتم يا رجال الرجال، هكذا صنعتم التاريخ 
ومـا زلتم تكتبونه عىل جبني الدهـر بأحرٍف ذهبيٍة، 
ونـار.. رجـال بعظمتكـم.. بعظمـة  نـور  حربهـا 
تضحياتكـم..  بعظمـة  وقيادتكـم..  مرشوعكـم 
ببسالتكم.. بصربكم وثباتكم.. باندفاعاتكم.. تعرف 
العالـم عليكم، فكنتم أنتـم حالة اسـتثنائية يف هذا 

الوجود. 
لذلـك أقول: والحقائق التاريخية تقول: وشـواهد 
العرص تقول: واللِه ثم والله ثم والله، لو اسـتعرضت 
األمُم أبطاَلها وِخـريَة رجاالتها لكنتم أنتم أطهر من 
عىل هـذه األرض وانقاهم يف هذا الزمن.. فكل قطرٍة 
فيكم من دم، وكل ذرة يف أجسادكم هي نور الله التي 
سيضيئ بها األرض، هي الغيث اإللهي الذي سريوي 

ظمأها. 
كل خطـوة تخطونهـا هي عـزة إىل عزتنـا.. ُكـّل 
سـاعة تقضونهـا وعيونكـم سـاهرًة ترقـب مكـر 
األعداء، هي عني الله التـي تحرس كرامتنا.. وألنكم 
كنتم وال زلتم وستظلون يد الله الطوىل التي بها يحق 
الحق وينرش العدل، وتصـان بكم األرض والعرض.. 
رصنا نراكم يف ابتسـامات اآلبـاء واألُمهات، نراكم يف 
ضحكات األطفال، نتخيلكم يف حكايات الجدات، ويف 
تأمالت الُكتّاب وقصائد الشعراء، ومناجاة العاكفني 

الركع السجود. 
إليكم نرسـل امتناننـا مكلالً بكل آيـات العرفان؛ 
ـة  ألَنَّكـم وعـد اللـه الصـادق والنـرص الناجـز لألُمَّ
جمعاء.. بعد أن رصتم أمَل ُكـّل عربي حر.. أمل ُكـّل 
موجـوع أحرقه األلم، ُكــّل مكلوٍم جـاوزه الظلم.. 
أمل ُكـّل إنسـان يحمل يف قلبه نور اإلنسانية والخري 

وينشد السالم الحقيقي لهذا العالم. 
فهنيئـاً لكم هـذا الفضـل العظيـم.. هنيئـاً لكم 
هـذا الـرشف الكبـري.. هنيئاً لكـم الجهاد يف سـبيل 
الله ونـرصًة املسـتضعفني.. هنيئاً لكـم أن حظيتم 
بالتكريـم اإللهي الخالد: «رجـاٌل يحبهم ويحبونه ال 

يخافون يف الله لومة الئم».

أغعب أتمث العادي
اسـتمرار تعنـت مرتِزقة العـدوان بعدم رفـع الحصار 
وفتـح الطرق الرئيسـية وعـدم التزامهـم بالُهدنـة يأتي 
ضمن األوراق الجديـدة التي يلعب بها العدوان عىل طاولة 
املشـاورات الجاريـة لرفـع الحصـار عن الشـعب اليمني 
وفتح الطرق الحدودية التي تربط بني املحافظات وأهمها 
الطرقات املؤدية إىل محافظة تعز التي تقبُع تحت الحصار 
املطبـق املتسـبب يف معاناة أبنـاء تعز وهـذا األمر يعطي 
دالالت واضحـة عـىل أن مرتِزقـة العدوان هم مـن خلقوا 
الحصـار يف تعـز وهم من يتلـذذون بمعانـاة املواطنني يف 
تعـز ويتاجـرون بتلك املعانـاة إلخفاء حقيقة بشـاعتهم 
أمـام الرأي العام، وهم من يحاولون اليوم إلقاء اللوم عىل 
حكومـة اإلنقاذ الوطنـي يف صنعاء بأنهـا هي من ترفض 

فتـح تلك الطرقات وحقيقة األمر أن مرتِزقـة العدوان هم من يقطعون 
الطرقات الرئيسية إىل محافظة تعز وهي:

- طريق حيس - تعز.
- طريق كرش لحج - تعز.

- طريق املخاء - تعز.
فالطرقـات التـي يتحدثـون عنها هي طرقـاٌت داخـل املدينة وتعترب 
مناطَق اشـتباك، بينما الطرقات الرئيسـية اآلمنة املؤدية إىل تعز هم من 

يقطعونها ويتحكمون فيهـا، وما تركيزهم عىل فتح الطرقات الداخلية 
يف املدينـة إال إلتاحة الفرصـة أمامهم؛ ِمن أجِل أن يتقدموا عسـكريٍّا يف 
املناطـق التـي يسـيطُر عليها الجيـش واللجان الشـعبيّة 

ويظهر لنا الهدُف من ذلك عسكريٍّا وليس إنسانياً.
وَرْفـُض املرتِزقـة لـكل الحلـول التـي بادر بهـا وفدنا 
املفاوض خالل مفاوضاته األخرية خريُ دليل عىل بشاعتهم 
ورغبتهـم يف اسـتمرار هـذا الحصار ومـا ترصيح رئيس 
اللجنة العسـكرية اللواء الركن يحيى الرزامي الذي ّرصح 
بـه خالل مبادرته التي قدمها خالل املشـاورات مع األمم 
املتحـدة يف عمـان لرفع الحصـار وفتح الطرقـات وكذلك 
رفـض املرتِزقـة للمبـادرة التـي قدمتها حكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي يف صنعاء إال دليل آخر عىل عـدم صحة ادِّعاءات 
العـدوان ومرتِزقتـه والذي يثبـت أن من يتاجـر بمعاناة 
املواطنـني يف تعـز وغريها هـم املرتِزقـة.. ويؤّكـد ذلك ما 
رصح به املرتِزق حمود املخاليف خالل لقاٍء له عىل قناة «الجزيرة» والذي 
جـاء فيه اعـرتاٌف برفضهم ملبـادرات الوفد املفـاوض وحكومة صنعاء 
بذريعـة تجنيب تعـز الحرب وأنهم تلقـوا بذلك توجيهات مـن التحالف 

برفض تلك املبادرات. 
ًدا وأن ال ينخدعوا  فعـىل أبنـاء تعـز أن يعـوا خطورَة هـذا األمـر جيـِّ
بأسـاليب املكر والخـداع التي ينتهُجهـا مرتِزقة العـدوان وأن ال يأمنوا 
غدَرهـم وخيانتَهم حتـى ال تتكّرَر كارثَة ومأسـاَة «الجحملية وصالة»، 

فاملرتِزقُة ال عهَد لهم وال أمان.

أبع السج الةظغث

الحكومـة املهاجرة أرسـلت لجنة برئاسـة 
عبدالكريـم شـيبان ولـم تثـق به وعـاد خائباً 

وفاشالً.. 
ثم قامـت بإرسـال لجنة أُخـرى، واملضحك 
املبكـي أنها كانت أفضل من السـابقة ولم تعد 

إال بالخيبة والفشل والخزي.. 
ثم قامت دول التحالف بتشـكيل لجنة ثالثة 
ممثلة بمفاوضني سـعودينّي الجنسية ليمثلوا 

الحكومة املهاجرة ومن واالها.. 

وكأنها تقول لهم بوركت أيديكم لقد كفيتم 
ووفيتـم يف أداء واجبكـم وأديتـم ونجحتـم يف 
مهمتكـم نجاحـاً هائـالً بـل مهوالً يف تسـليم 
رقابكم ووطنكم وشعبكم لنا باملقابل من املال. 
فهـال اكتفيتـم باملـال وتركتمونـا نهنأ بما 

أسديتم ونأخذ راحتنا وقرارتنا بمصريكم. 
قمة السـخرية بالفندقيني وبحزب اإلصالح 
وبمـن يضنون بأن هذه الرشذمة سـتخرجهم 

إىل بر األمان. 
قرابـة الثمـان سـنوات يف فنـادق الريـاض 
كفيلة بمعرفـه الغباء واالنحطـاط، واالرتزاق 
لهذه الحكومة الفاشـلة، وأنها ليست إال أدوات 

تستخدم ملا يريده النظام السعودّي واإلماراتي 
وأسيادهم، حتى قرارهم ليس بأيديهم. 

فالخالصـة بـأن الـيشء الوحيد الـذي ليس 
لحكومة اإلصالح وحزبها هو فشل التحالف. 

واليشء الوحيد الذي ليس للتحالف هو غباء 
حزب اإلصالح. 

فال مقارنة بينها وبني نجاح حكومة صنعاء 
حتـى يف مفاوضاتهـم وفتـح الطرقـات وثقة 
القرار، وكل منهما كانت الحكومة املهاجرة أَو 
دول التحالـف لن يرجعوا إال بالفشـل والخزي 

أمام حكومة صنعاء. 

دغظا الرطغمئ 

من محارضة ألقاها السيد «حسني بدر الدين 
الحوثي» عىل أتباعه يف جبال مران موضًحا لهم 
الخطـر األمريكي عىل الـدول العربية والباحثة 
عن وطـن لربيبتها إرسائيل ومصدر ثروة ترفه 
بها عىل شـعبها، وعليه وكأقل موقف وسـالح 
يف وجه هؤالء املتغطرسني أطلق رصخة (املوت 
ألمريكا وإلرسائيل) موجهاً السامعني برتديدها 
واعـداً لهم بأنه سـيأتي اليوم الـذي يرتّدد هذا 

الشعار يف ُكـّل اليمن ومناطق أُخرى!!
ولـم يرتّدد أصحابه يف ذلـك إنما رصخوا بها 
حتى بلغت مسـمع السـفري األمريكي يف اليمن 
آنـذاك، فاغتـاظ حينهـا وانزعـج ومـا ذلك إالَّ 
كونه أدرك ما يحمله شعار الرصخة من معان 
سـتخلق وعياً لدى الشـعوب وما سيعقبها من 
أفعال تزلزل عرش دولته إذَا ما صارت مرشوعاً 
ينتهجه املسـلمني والعرب، ولذلك أمر السلطة 
آنـذاك بإسـكات السـيد حسـني وبدورها من 
فورها أرسلت الرسل للسـيد حسني أنه: «وإن 
كان وال بُــدَّ من ترديد هذه الرصخة فبإْمَكانك 
أن تـرصخ وحدك، بينـك َوبني نفسـك»!! أو يف 
بيتـك، وإن كان وال بـد من ترديدهـا بأصوات 
متعاليـة فافعـل ذلك تحت البطانيـة، غري ذلك 
فلـن نسـمح لك أبداً عـىل اإلطـالق!! ودونهــا 

الحرب والنكال!! 
رد عليهـم قائالً: (إن كانـت عليكم ضغوط 
مـن أمريـكا فنحـن علينا ضغـوط مـن الله) 
ومىض مـع أصحابه يف مرشوعـه العظيم غري 
مبـاٍل بأمريكا وال تهديداتهـم، حينها وإرضاء 

ألمريكا ذهبوا لقتال السـيد حسني بكل ثقلهم 
العسـكري حتى تمّكنوا مـن قتله بالحيلة كما 
هـو معروف وظنوا بذلك أنهم انترصوا ألمريكا 

بينما الواقع أنها كانت بداية الزوال. 
حسـني  السـيد  أتبـاع  انطلـق  وقـد  حيـث 
كالصواريـخ غـري مبالني بما ترتكبه السـلطة 
بحق ُكـّل متبع لهذا املرشوع القرآني من سجن 
وتعذيب واستطاعوا نرش املرشوع بشكل كبري 

غرس الوعي يف قلوب اليمنيني. 
وخـاب ظن أمريكا يف أنهـا قد أطفأت جذوة 
هذا النور ودفنت املرشوع القرآني مع صاحبه 
بيـد أن العكـس هـو الحاصل فقـد انفضحت 
حقيقة أمريكا املغلفة بالديمقراطية والسـالم 
وكشـفت قناع محاربة اإلرهـاب وأنه ليس إالَّ 
نوايا سـيئة دحرتها الرصخة وأخرجت الناس 
مـن حالـة الخـوف التـي رانـت عـىل قلوبهم 
َوكرست حاجز الصمـت ورصخ الجميع بوجه 
أمريـكا حتى اسـتطاعوا إخراجهـا من يمنهم 
صاغرة ذليلة تحمل ُكـّل الحقد عىل اليمن التي 
اسـتطاعت أن ترسـل رسـالة قوية للعالم من 
حولهـا عنوانها أن أمريـكا فرعون العرص وأن 
أمريكا ليست إالَّ قشة يحرقها اإليَمان والوعي! 
حينهـا أدركوا أنهم باتوا يف خطر فسـارعوا 
ـــة وتوسـيع نفوذهـم خـارج  الخـرتاق األُمَّ
فلسطني استباقاً لتنامي محور املقاومة الذين 

وحدتهم الرصخة تحت كلمة سواء. 
وبـات اليهـود وعالنية يعملـون عىل تدجني 
الشـعوب وَعىل توطيد مجتمع يهودي بالقرب 
من الحـرم املكـي ويف كامـل الجزيـرة وكذلك 
ـــة  ويف إطـار السـيطرة عـىل مقدسـات األُمَّ
هـم يسـعون إىل تهويد حـوايل ٢٪ من سـكان 

الحـرم املكي بمسـاعدة حكومية مـن اململكة 
ونظامهـا املصنوع بريطانياً ويعمل معهم عىل 
توسـيع مرشوع التطبيـع مع الـدول العربية 
تحت مسـمى السـالم والتقارب بـني األديان، 
وجعـل بعـض الدول تعلـن تطبيعهـا وتعرتف 
بإرسائيـل كاإلمارات التي فتحـت أبواب بلدها 
ة  لليهـود وأصبـح لهم حـارات وأحيـاء َخاصَّ
بهـم ويتفاخرون بأنهم يدرسـون ثقافة ولغة 
بعضهم، وهذا ما شجع الصهيوني عىل توسيع 
نفوذه وعملياته االستيطانية وصاحبها إعالن 
ترامب ضم القدس لتكون عاصمة إلرسائيل!! 

وهـذا الذي لن يكون، َحيُث ومحور املقاومة 
بـات لهم باملرصـاد وأعلنّوها بأن أي مسـاس 
بالقدس يعني حرباً إقليمية وبدأ الجميع يعمل 
ــة وقد  عىل إزالـة هذا الرسطان من قلـب األُمَّ

بات وشيكاً زواله. 
ولـم تكـن الرصخـة التـي أطلقها الشـهيد 
من دوافـع وأهواء شـخصية إنمـا جاءت من 
ــة عىل  مضمـون قرآني بحت الذي يحـث األُمَّ
معرفـة أعدائهـا وشـخص فيـه أن اليهود هم 
العـدّو األول لهـا وأن مواالتهـم هـي اليهـودة 
ـة للتَحّرك بمسـؤولية  البواح، وفيه تعبئة لألُمَّ
ملواجهـة عدوهـا الـذي ال ولن يسـتقر أَو يهدأ 
ــة محمد قد خرجـت عن امللة  إال بـأن يرى أُمَّ

وأصبحوا بها كافرين. 
لذا فالرصخة وكما قال السـيد عبدامللك هي 
ــة وهي  املوقف الثابت واملبدئي ضد أعداء األُمَّ
الحصـن الحصني الـذي يذكر ويعبِّئُ ويُفِشـُل 
ُكـلَّ مخّطط صهيونـي وأمريكي ويعيدهم إىل 
ما كانـوا عليه من الذل والتيـه يف األرض حتى 

قيام الساعة.
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (شغ ظقل طضارم اإلغمـان الثرس افول) لطسغث تسغظ بثرالثغظ التعبغ:
 دساُء المآطظ لطعخعل إلى أضمض اإلغمـان طططإ عام وغاغئ تساتص أن غسسى اإلظسان لطعخعل إلغعا دساُء المآطظ لطعخعل إلى أضمض اإلغمـان طططإ عام وغاغئ تساتص أن غسسى اإلظسان لطعخعل إلغعا

لاتخض سطى (العثاغئ) ق بث طظ رجعسك إىل اهللا
 : بحرى المتطعري 

يف هـذا الـدرس قـّدم الشـهيُد القائُد 
الحوثـي  بدرالديـن  حسـني  السـيد 
-ِرْضــَواُن اللـِه َعَليْــِه- إضـاءاٍت عىل 
زيـن  لإلمـام  اإليَْمــان  مـكارم  دعـاء 
العابدين عيل بن الحسـني عليه السالم، 
فحرص عىل ترسـيخ العديد من األسس 
الُقــْرآنيـة، وتصحيح بعـض املفاهيم 

املغلوطة. 
القائـد -ِرْضـَواُن  الشـهيُد  فانطلـق 
اللـِه َعَليْــِه- ليؤّكد أن الهـدى والهداية 
هي من الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، وليست 
مـن حفظ ودراسـة أكـوام الكتب، التي 
قد يقرأها اإلنَْسـان، حيث قال: [الهداية 
ليس هنالك آلية مربمجة للهداية بحيث 
أن اإلنَْسـان ممكن أن يوفرها، ال بد من 
الرجـوع إىل اللـه، ال بـد من الدعـاء، أن 
نطلب من الله الهداية، أن نطلب من الله 
التوفيق، أن نطلب من الله االسـتقامة، 
أن يوفقنـا لالسـتقامة، أن نطلـب مـن 
اللـه أن يثبت ُخطانـا، أن نطلب من الله 
أن يسـّدَد أقوالنا. اإلنَْسـان ال يسـتطيع 
بنفسه، ال يسـتطيع من خالل االعتماد 
عىل نفسـه أن يحقـق لنفسـه الهداية، 
ترتبـط  التـي  املجــاالت  يف  والتوفيـق 

بحيـاته، وفيما يتعلق بآخرته].. 

اساصــاُد الئســخ بــأن عظاك (جــصفاً 
طتّثد) لضمال اإلْغَمـان!!

وحـّذر سـالُم اللـه عليه مـن الخطأ 
الكبـري الـذي يعتقـُده الكثريُ مـن أبناء 
ـة، الذيـن يقومـون بعبادات  هـذه األُمَّ
معينة، وأذكار، وسور قرآنية يقرأونها، 
ويتعبـدون الله بها، وأيـام يصومونها، 
ويعتقـدون أن هذا فيـه الكفاية، وأنهم 
بلغوا (كمال اإليَْمـان)، حيث قال: [هنا 
يقـول اإلمام زين العابدين (صلواُت الله 
عليه): ((اللهم صلِّ عىل محمد وآله وبلِّْغ 
بإيَْمـانـي أكمَل اإليَْمــان)) هو عىل ما 
هـو عليه من العبادة والتقوى لم يحدث 
يف نفسـه غرور، وال إعجاب بحالته التي 
هـو عليهـا، وهو من ُسـّمي - ملـا كان 
عليه من العبادة - زين العابدين، وسـيد 
السـاجدين، مـا زال يطلب مـن الله أن 
يبّلَغ بإيَْمـانـه أكمَل اإليَْمـان. الُقــْرآن 
الكريـم تضمـن يف آياتـه الكريمة داخل 
سـور متعـددة الحديـث عـن اإليَْمـان، 
وأعىل درجات اإليَْمـان، وأكمل اإليَْمـان، 
من مثـل قوله تعـاىل: {إِنََّمـا اْلُمْؤِمنُوَن 
الَِّذيـَن إِذَا ذُِكـَر اللَُّه َوِجَلـْت ُقلُوبُُهْم َوإِذَا 
تُِليَـْت َعَليِْهـْم آيَاتُُه َزاَدتُْهـْم إِيَماناً وََعَىل 
ومثـل  (األنفـال:2)  يَتََوكَّلُـوَن}  َربِِّهـْم 
قوله تعـاىل: {إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا 
ِباللَّـِه َوَرُسـولِِه ثُمَّ َلْم يَْرتَابُـوا َوَجاَهُدوا 
ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسِهْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك 

اِدُقوَن} (الحجرات:15)]..  ُهُم الصَّ
وأضـاف أيضاً: [مطلـب مهم، وغاية 
تسـتحق أن يسـعى اإلنَْسـان دائمـاً إىل 
الوصـول إليهـا: أن تطلـب مـن الله أن 
يبلغ بإيَْمـانـك أكمل اإليَْمـان. ال ترىض 
بما أنـت عليه، ال تقف فقط عىل ما أنت 
عليه فتضع لنفسـك خطٍّـا ال تتجاوُزه 
يف درجـات اإليَْمــان، ويف مراتـب كمال 
اإليَْمـان. من يرىض لنفسه أن يكون له 
خّط معـني ال يتجـاوزه يف إيَْمـانه فهو 
من يرىض لنفسـه بأن يظـل تحت، وأن 
يظل دون ما ينبغي أن يكون عليه أولياء 

الله]. 
وقال أيضاً: [قد يـرىض بعض الناس 
لنفسـه حالـة معينـة فال يرى نفسـه 

محتاجاً أن يسـمع من هنـا أَو من هنا، 
ويظـن بـأن ما هـو عليه فيـه الكفاية 
وانتهـى األمـر! لكن وجدنا كـم من هذا 
النوع! أعداداً كبرية ال تستطيع أن تزهق 
وال جانباً من الباطل يف واقع الحياة، ويف 
ـة! إذا كنـت طالب علم فال  أوسـاط األُمَّ
ترىض لنفسـك بـأن تكتفي بـأن تنتهي 
من الكتاب الفالنـي واملجلدات الفالنية، 

والفـن الفالني وانتهى املوضوع، وكأنك 
إنمـا تبحث عن ما يصـح أن يقال لك به 
عالـم أَو عالمة! حـاول أن تطلب دائماً، 
وأن تسعى دائماً بواسطة الله -ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل- أن تطلب منه أن يبلغ بإيَْمـانك 
أكمل اإليَْمـان. كم يف هذه الدنيا، وكم يف 
أوسـاطنا من الكثري مـن نوعيتنا الذين 
نحن ندعي اإليَْمــان، ولكنا نجد أن من 

يسـتطيعوا أن يغـرّيوا يف واقـع الحيـاة 
هـم العـدد القليـل جـداً مـن املؤمنني، 
أولئك الذين يسـعون ألَن يبلغ إيَْمـانهم 
أكمـل اإليَْمــان، ويدعون اللـه أن يبلغ 

بإيَْمـانهم أكمل اإليَْمـان]. 
جعــاُد الظفــج.. طظ أسزــط طغادغظ 

الةعاد:ــ
ولفت -َسَالُم اللِه َعَليِْه- إىل يشء مهمٍّ 

ا لالرتقـاء يف درجات سـلَّم الكمال  ِجــدٍّ
النفـس)  وهـو (جهـاد  أََال  اإليَْمـانـي، 
وترويضها، حيث قال: [اإلنَْسـاُن املؤمن 
هـو جنـديٌّ مـن جنـود اللـه، وميـدان 
تدريبه، ميـدان ترويضه ليكـون جندياً 
فاعـالً يف مياديـن العمل لله -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل- هي السـاحة اإليَْمـانية، ساحة 
النفس، كلما ترسـخ اإليَْمـان يف نفسك 
كّلمـا ارتقيـت أنـت يف درجـات كمـال 
اإليَْمـان، كلما كنُت جندياً أكثَر فاعلية، 

وأكثر تأثرياً، وأحسن وأفضل أداء]. 

إذا اجــاطسئ أن تظطــص (بالتــص).. 
ُئ  شطظ تدرَّك الترُب (اإلسقطغئ) املعجعَّ

ضثك:ــ 
وأشار -َسَالُم اللِه َعَليِْه- إىل يشء مهم 
يحُدُث لكل األنبياء واملرسلني، ولكل من 
ينطلـق مجاهداً يف سـبيل اللـه، أال وهو 
املضادة)،  اإلعالمية  (التشـويه والحرب 
حيث قال: [وأنت جندي تنطلق يف سبيل 
الله سـرتى كم سـتواجهك من دعايات 
تثـري الريـب تثري الشـك يف الطريق الذي 
أنت تسري عليه، تشوه منهاجك وحركتك 
أمـام اآلخريـن، دعايات كثـرية، تضليل 
كثري ومتنوع ومتعدد، وسـائل مختلفة 
ما بني ترغيب وترهيب. الجندي املسـلح 
باإليَْمـان إذا لم يكن إىل درجة أن تتبخر 
ُكــّل تلـك الدعايات، وكل ذلـك التضليل 
ه ملن  ـه إليـه، أَو وجِّ - سـواء إذا مـا ُوجِّ
هـم يف طريقه، ملـن هم ميـدان عمله - 
يسـتطيع أيضاً أن يجعلها كلها ال يشء؛ 
ألن هـذا هـو الواقع، واقع الحـق إذا ما 
وجد من يسـتطيع أن ينطق بـه، إذا ما 
وجـد من يفهمه، ويف نفـس الوقت يجد 
آذانـا مفتحة واعية فإنـه وحده الكفيل 
بإزهـاق الباطل بمختلـف أنواعه، ومن 
أي جهة كان، ومن أي مصدر كان {َوُقْل 
َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن 
َزُهوقـاً} (اإلرساء:81) زهـوق بطبيعته 

إذا ما هاجمه الحق].. 
يف  َعَليْـِه-  اللـِه  -َسـَالُم  وحـارب 
محارضاته كثرياً من املفاهيم املغلوطة 
املنتـرشة بـني النـاس والتـي ال تُمـتُّ 
بصلـة إىل الُقــْرآن الكريم ومنهجيته، 
ومنها هـذه الثقافة املغلوطـة، القول 
بـأن أهل الحق َدائمـاً مغلوبون، بدليل 
أن أي إَمام من آل البيت مثال، كالحسن 
و الحسـني واإلمام عيل عليهم السـالم 
مـا قاموا إال وُقتلـوا!! إذن ــ بنظرهم 
ـــ الباطل هـو املنترص دائمـاً!! فقال 
-َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [غـريُ صحيح، بل 
باطـل أن يقـال بـأن أهل الحـق دائماً 
يكونـون مسـتضعفني، وأن مـن هم 
عـىل الحـق َدائمـاً يكونـون ضعافـاً، 
وأنه هكذا شـأن الدنيـا! إن هذا منطق 
مـن ال يعرفـون كيف يقدمـون الحق، 
منطق من ال زالوا يف ثقافتهم هم فيها 
الكثـري من الدخيـل، مـن الضالل من 
قبل اآلخرين، أيُّ منطق هذا أمام قوله 
تعـاىل: {َوُقْل َجاَء اْلَحـقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل 
إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقاً} (اإلرساء:81)؟! 
بطبيعتـه، ال  إن الباطـل كان زهوقـاً 
يسـتطيع أن يقـف إذا ما قـدم الحق. 
من الذي يمكن أن يقدم الحق؟ هو من 
يسعى دائماً ألن يطلب من الله أن يبلغ 
بإيَْمـانـه أكمل اإليَْمـان. عندما تكون 
متعبداً لله حاول دائماً أن تدعو اللَه أن 
يبّلـَغ بإيَْمـانك أكمـل اإليَْمـان، حاول 
دائمـاً أن تبحث عن أية جلسـة عن أي 
اجتماع عن أي يشء يكون مساعداً لك 

عىل أن يبلغ إيَْمـانك أكمل اإليَْمـان]. 

جظثيُّ (اهللا) طعاطُّه تربعغئ.. 
وطغثاُن سمطه عغ (الظفعس)

أشار الشهيُد القائُد يف ذات املحارضة إىل الدور الهام والبارز للجندي الذي يعمُل يف سبيل الله، 
ومهامه، وهو ما يجب عىل الثقافيني والخطباء واملرشدين االهتمام بها، وأهميّة أن يكونوا عىل 

ُه  ُه تثقيفية، مهامُّ ُه تربوية، مهامُّ مستوًى عاٍل من اإليَْمـان والوعي، حيث قال: [جندي الله مهامُّ
ُه شاملة، يحتاُج إىل أن يروَِّض نفَسه، فإذا ما انطلق يف ميادين التثقيف لآلخرين،  جهادية، مهامُّ

الدعوة لآلخرين، إرشادهم، هدايتهم، الحديث عن دين الله بالشكل الذي يرسخ شعوراً بعظمته يف 
نفوسهم يجب أن يكوَن عىل مستوًى عاٍل يف هذا املجال، جندي الجيش العسكري يف أي فرقة، ال 

يحتاج إىل أن يمارَس مهاماً من هذا النوع، مهامه حركة يف حدود جسمه، قفزة من هنا إىل هناك، 
أَو حركة رسيعة بشكل معني. لكن أنت ميدان عملك هي نفس اإلنَْسان، وليس بيته لتنهبه، وليس 
بيته لتقفز فوق سطحه، الجندي قد يتدرب ليتعلم رسعة تجاوز املوانع، أَو رسعة القفز، أَو تسلق 

الجدران، أَو تسلق البيوت، لكن أنت ميدان عملك هو نفس اإلنَْسان، اإلنَْسان الذي ليس واحداً وال 
اثنني، آالف البرش، ماليني البرش، تلك النفس التي تغزى من ُكـّل جهة، تلك النفس التي يأتيها 

الضالل من بني يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها. فمهمة املؤمن يجب أن ترقى بحيث 
تصل إىل درجة تستطيع أن تجتاح الباطل وتزهقه من داخل النفوس، ومتى ما انزهق الباطل من 
ُوا َما ِبأَنُْفِسِهْم} (الرعد:  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ داخل النفوس انزهق من واقع الحياة، {إِنَّ اللََّه ال يَُغريِّ

من اآلية11). 
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شغ بغاٍن ختفغ لطثضرى الـشغ بغاٍن ختفغ لطثضرى الـ5555 لطسثوان الخعغعظغ  لطسثوان الخعغعظغ 19671967م..  م..  

الفخائض الفطسطغظغئ: طظ السار أن غضاَشأ 
اقتاقل بالاطئغع طسه

تجُب اهللا غسطُظ اجاسثاَده تماغَئ أغئ خطعة 
لطاظصغإ سظ الشاز والرد سطى أي سثوان

صاطى وجرتى بإذقق ظار «طرسإ» يف طثغظئ أطرغضغئ

 : طاابسات
أّكـدت فصائُل املقاومة الفلسـطينية، أمس 
األحـد، أّن «القـدَس كانت وما زالت وسـتبقى 
عربية إسـالمية وهـي محور الـرصاع العربي 
الصهيوني ولن نسـمح بتهويدها أَو اسـتمرار 

العدوان عليها». 
وقالـت الفصائُل يف الذكرى الــ 55 للعدوان 
الصهيونـي يف العـام 1967م يف بيـاٍن لها: «إن 
إراَدة شـعبنا كانت وسـتبقى دوماً هي األقوى 
واألقدر عىل إفشـال مخّططات االحتالل، وعىل 
االحتالل تحمل تداعيات اسـتمرار العدوان عىل 

القدس وأحيائها واألقىص وساحاته». 
َوأََضــاَف البيان: «خيار املقاومة هو الخيار 
األمثـل واالسـرتاتيجي للتعامـل مـع العقليـة 
واإلجـرام  القتـل  عـىل  القائمـة  الصهيونيـة 
وسـفك الدم الفلسطيني، وأن اسـتمرار إعدام 
االحتـالل ألبناء شـعبنا يف الضفـة والقدس ما 
هو إال اسـتمرار ملسلسـل اإلرهـاب الصهيوني 
ِضـد شـعبنا يجـب أن يُجابـه بتصعيـد ُكــّل 
أشكال االشـتباك مع االحتالل يف كافة ميادين 

وساحات الضفة والقدس». 
وجـددت الفصائـل رفضهـا لـكل أشـكال 
التطبيـع مع االحتالل الذي يعـرب عن «جريمة 
ـة  وطعنة غادرة لتضحيات شعبنا وخيانة لألُمَّ
وتشـجيعاً لالحتالل عىل مواصلـة عدوانه ِضد 

شعبنا». 
مـن جانبها، دعت حركة حماس إىل الرتاجع 
عن مسار التطبيع الذي اتخذته بعض العواصم 
العربية مـع االحتالل اإلرسائيـيل، مؤّكـدًة أنَّه 

مسـار يف االتّجـاه الخاطـئ، وال يخدم سـوى 
أجندة االحتالل يف تصعيد إرهابه. 

بدورهـا، قالـت حركـة األحرار باملناسـبة: 
إّن «مـن العار أن يُكافأ اإلجرام الذي يمارسـه 
االحتـالل باالنبطاح له والتطبيـع معه لتعزيز 
وجوده بـدالً عن املسـاهمة يف دعمنا الجتثاثه 

من فلسطني». 
وأّكـدت: «لن نسـمح لالحتـالل بأن يفرض 
مشـاريعه ومخّططاته التهويدية عىل شعبنا، 
وُخُصوصـاً يف مدينة القدس التـي يقف أهلها 
ومرابطوها شـوكة يف حلق االحتـالل ليدافعوا 

عن ُهــِويَّتها وتاريخها اإلسالمي العريق». 
املقاومـة  لجـاُن  قالـت  جهتهـا،  مـن 
االحتـالل  مـع  املعركـَة  إّن  الفلسـطينية: 
«ُمسـتمّرة ومتواصلـة، ولن تتوقـف إال بزوال 

االحتالل ورحيله عن كامل تراب فلسطني». 
الوطنية  الفصائـل، «مسـؤوليتنا  وتابعـت 
والتاريخيـة تدعونا إىل تحقيق الوحدة الوطنية 
الحقيقيـة املبنيـة عـىل اسـرتاتيجية شـاملة 
عىل أََسـاس التمسك بثوابت شـعبنا الوطنية، 
والتخـيل عن نهج التسـوية واسـتجداء العدّو 

ووهم املفاوضات العقيم». 

 : طاابسات
توّجـه رئيُس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب 
محمد رعـد، إىل جميع األفرقاء السياسـيني يف 
لبنان بالقول: تعالوا نتفق عىل رشكة نختارها 
نحـن بمحض إرادتنـا، ونطلب إليهـا أن تنّقب 
عـن الغاز يف مياهنـا اإلقليميـة يف الوقت الذي 
نريده ويف الفرتة التـي نريدها، ومن يخاف من 
أن يقـرتب العدّو اإلرسائييل تجاه هذه الرشكة، 

فنحن نتكّفل برد فعله. 
وقـال رعـد: «لكن ليس من الجيّـد أن نرهَن 
ـة، وملصالحنا الفئوية،  بالَدنا ألطماعنا الَخاصَّ

وملخاوفنـا التافهة، ولنزواتنـا يف احتالل بعض 
املراكز»، متسـائالً: «أليس من املعيب أن يكون 
هنـاك نائـب جديـد منتخـب هّمـه األول هـو 
الحصـول عىل لوحـة زرقاء لسـيارته واختيار 
رقمها، فهل هذا هو هّم البلد ومشكلته اآلن». 

َوأََضــاَف، «حينمـا تتآمر ُكــّل الدنيا علينا 
ونكـون متفاهمـني، فـال يسـتطيع أي أحد يف 
الدنيـا أن يحّقـق أي إنجاز، ولكـن عندما يبذل 
البعض ماء وجههم ويقدمون العروض وأوراق 
االعتماد لدى بعض األعـداء؛ ِمن أجِل أن يثريوا 
االنقسـامات والفتـن ويضيّعـوا الفـرص عىل 
الوطـن وأبنائـه، ويهـدرون األوقات املناسـبة 
لتحقيـق إنمـاء واسـتقرار اقتصـادي ونقدي 

واجتماعـي، َفـإنَّهم بذلك يضيّعـون وزن هذا 
البلد». 

وختـم النائـب رعـد داعيـاً إىل التوافـق بني 
الجميع؛ ِمن أجِل حفظ استقرار البلد السيايس 
واالجتماعـي واالقتصـادي، والتفـّرغ ملواجهة 
املخاطـر املصرييـة التـي يتوعدنـا بهـا العدّو 
اإلرسائيـيل، الذي لعّله أنهى أكرب املناورات التي 
أجراهـا يف تاريخـه؛ ِمـن أجِل محـاكاة كيفية 
إلحـاق الهزيمـة باملقاومـة يف لبنـان، ولكـن 
ُكــّل ما يفعله، لـن يرَق بـه إىل أن يثق جنوده 
بضباطه، وسـتبقى الثقـة مفقـودة؛ ألَنَّ هذا 

العدّو قد هزم من الداخل. 

 : وضاقت
ُقتل 3 أشخاص وأُصيب 11 آخرون بجروح، 
بعدما أطلق عدد من املسـّلحني النار عىل حشد 
يف شـارع مكتظٍّ بمدينة فيالدلفيـا األمريكية، 

بحسب ما أعلنت الرشطة. 
وقـال املفتـش يف رشطـة فيالدلفيـا دي إف 
بيـس للصحفيـني: إن «رجَلني وامـرأة ُقتلوا»، 
ُمشـرياً إىل أن عنـارص األمـن الذيـن سـارعوا 
لالسـتجابة إىل الحادث «الحظوا وجود عدد من 

األشخاص الذين أطلقوا النار عىل الحشد». 
وأضـاف: «يمكنكـم أن تتخيلـوا أن مئـات 
األشـخاص كانوا يستمتعون بوقتهم يف ساوث 

سـرتيت كمـا هـو الحـال ُكــّل عطلـة نهاية 
أسبوع، عندما بدأ إطالق النار». 

وأَشـاَر إىل أن عناَرص الرشطـة أطلقوا النار 
عىل أحد املهاجمني، لكن لم يعرف ما إذَا أُصيب. 
وذكرت وسـائُل إعالم محلية أن السـلطات 
لـم تعتقل أحـداً حتى اآلن، فيمـا أظهر مقطع 
فيديو من عني املكان عدداً َكبرياً من األشخاص 
إطـالق  مـع  الرشطـة  بمركبـات  يحيطـون 

صفارات اإلنذار. 
وأوضح بيس أنه تم العثوُر عىل مسدسني يف 
املوقع وأنه سيتعني عىل الرشطة االنتظار حتى 
الصباح لالطالع عىل التسجيالت التي التقطتها 
كامـريات املراقبة التابعة ألعمال تجارية كانت 

مغلقة ليل السبت. 

وتحـّدث بيـس يف تعليقه عـىل التحقيق عن 
«العديـد مـن األسـئلة التـي ما تـزال من دون 

إجابات». 
وقالـت صحيفة «دييل ميل» الربيطانية: إنه 
قبل واقعة اليوم، شـهدت املدينة نفسها تسعة 
حـوادث إطالق نار منفصلة بـني ليلة الجمعة، 

والسبت». 
وأَشـاَرت إىل أنه لم يتم حتـى اآلن تنفيذ أية 
اعتقـاالت يف أي مـن هـذه الحـوادث، ونقلـت 
الصحيفة عن شـاهد عيان قولـه: إن الحادث 
كان «مرعبـا»، مضيفـاً: «كان الجميع يرصخ 

ويركض ويقفز عىل السيارات للهروب». 

ُر طظ  سضرطئ خربي غتثِّ
خطعرِة السماح لقتاقل 
الافرد بافصخى وتمرغر 
طثّططاته الاععغثغئ

 : طاابسات
قـال الشـيُخ عكرمة صـربي -خطيب املسـجد األقىص 
املبارك- أمس األحد: إن عىل الفلسطينيني تكثيف الرباط يف 
األقىص، أمام زيادة جرأة االحتالل واملستوطنني يف اقتحام 

املسجد. 
وحـّذر صـربي من خطورة السـماح لالحتـالل بالتفرد 
باألقىص، وتمرير مخّططاته ومحاوالت التهويد امُلستمّرة. 
وسـبق أن أّكـد خطيب األقىص عىل أهميّة استمرار شد 

الرحال والرباط يف املسجد بشكل ُمستمّر. 
ُع  ورأى أن صمـَت العالـم العربـي واإلسـالمي، يشـجِّ
االحتالَل واملسـتوطنني املتطرفني عىل تكـرار اقتحاماتهم 
املركزيـة للمسـجد األقـىص، إىل جانب مواصلـة محاوالت 

التهويد وتنفيذ الطقوس الدينية داخل باحاته. 
واقتحم مئاُت املستوطنني، أمس األحد، ساحاِت املسجد 

األقىص املبارك بحماية مشّددة من قوات االحتالل. 

سعن: أيُّ ظحاط «إجرائغطغ» 
باملظطصئ املاظازع سطغعا غحضض 

سمًق سثائغًا
 : وضاقت

أفـادت الرئاسـُة اللبنانيـة بـأن الرئيس ميشـال عون، 
بحث مع رئيس حكومة ترصيـف األعمال نجيب ميقاتي، 
دخول سـفينة لكيان االحتالل، املنطقـة البحرية املتنازع 
عليهـا وطلب من قيادة الجيش تزويده باملعطيات الدقيقة 

والرسمية، ليبنى عىل اليشء مقتضاه. 
وأّكـد عـون أن «املفاوضات لرتسـيم الحـدود البحرية 
الجنوبية، ال تزاُل ُمسـتمّرًة وأيُّ عمل أَو نشـاط يف املنطقة 

املتنازع عليها، يَُشكُِّل استفزازاً وعمالً عدائيٍّا». 
مـن جهته، اعترب ميقاتي أن كياَن االحتالل يفتعُل أزمًة 

جديدًة من خالل التعدي عىل ثروة لبنان املائية. 
وحـذر مـن تداعيات ذلـك، معتـربًا أنه «أمـر يف منتهى 
الخطورة ومن شـأنه احداث توترات ال أحد يمكنه التكهن 

بتداعياتها». 
ودعـا ميقاتي األمـم املتحدة وجميع املعنيـني إىل تدارك 

الوضع وإلزام الكيان بوقف استفزازاته. 

تعصغُع اّتفاق خغاظئ جثغث بني 
املشرب و «إجرائغض»

 : وضاقت
أعلـن املغرُب عن توقيعـه اتّفاقاً جديًدا مـع «إرسائيل» 

ملراقبة وحماية البيانات الشخصية. 
وأَفاد موقـع «هبة بريس» املغربي بـأن ذلك جاء خالل 
مشـاركة وفد من اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات 
ذات الطابع الشـخيص يف االجتمـاع الـ69 ملجموعة برلني، 
الذي اسـتضافته يف اليـوم األول والثاني من يونيو الجاري 

بتل أبيب هيئة حماية الخصوصية. 
وذكر بالٌغ للجنة أنه قبل هذه املشـاركة تم عقد اجتماع 
عرب تقنية التناظر املرئي بني جلعاد سمامة مفوض هيئة 
حمايـة الخصوصيـة، وعمر السغروشـني رئيـس اللجنة 

الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخيص. 
وتباحث املسـؤوالن بشـأن مبـادرات تطويـر العالقات 
الثنائية بني املؤّسستني، واتفقا عىل تنظيم زيارات عمل إىل 
املغرب، وإرسـاء تعاون دائم بشـأن حماية املعطيات ذات 

الطابع الشخيص. 
يُذَكـُر أن مجموعة العمل الدولية حول حماية املعطيات 
يف مجال االتصـاالت، تعمل اليوم عـىل متابعة التوّجـهات 
والتطـورات يف القطـاع التكنولوجـي، من قبيـل البيانات 

الضخمة والذكاء االصطناعي. 
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ضطمئ أخغرة

الخرخُئ ضرورٌة ق َتَرف
سئثالشظغ السجي   

لـم يطلـِق الشـهيُد القائـُد 
-رضـوان اللـه تعـاىل عليـه- 
عبـاراِت الرصخة كَرتٍَف يمكُن 
ألي شـخص ترديُدهـا كلماٍت 
كـرضورٍة  جـاء  بـل  عابـرًة، 
ملحٍة أوجبتها األحداُث الدائرة 
الذليلـة  املتخاذلـة  واملواقـُف 
املسـتهَدف  ـــة  األُمَّ وواقـُع 
من قـوى الرش والعـدوان ويف 
مقدمتها الصهيونية العاملية.. 
ـــُة ومـا زالت تعيـش واقًعـا ملغوًما  لقـد عاشـت األُمَّ
باالنحرافات الثقافية والسياسـات التسـلطية واملؤامرات 
الداخلية والخارجية العابثة واملنحرفة التي سعت بكل قوة 
ــة وقيمها وأصالتهـا لصالح أعدائها  إىل تسـخرِي دين األُمَّ
من قوى االستكبار العاملي عرب الثقافات الدخيلة واملفاهيم 
املغلوطة وسـالطني الجـور املتحكمني يف مصري الشـعوب 
ـة وهميني  وثـروات البـالد وعمدت إىل صناعـة أعـداء لألُمَّ
وأتاحـت الفرصة أمام العدّو الحقيقي املرتبص واملتوغل يف 

ــة َوكياناتها السياسية.  أرايض األُمَّ
وبحكمِة القائـد الرباني امللهم وعزيمِة املؤمن الشـجاع 
وبصـرية املتأمـل املخلـص، أطلق الشـهيد القائـد عبارات 
الرصخـة مدوية من قمم جبال مران األبية التي علت منها 
أصواُت املؤمنني املسـتضعفني مجلجلـة يف األرجاء محدثة 

صًدى َكبرياً كان له َوْقُع السهام يف نحور األعداء. 
دِة بالهوان  ـــة امللبـَّ وبانطـالِق الرصخـة يف أجـواء األُمَّ
والـذل واالنكسـار والهزائـم النفسـية واملرصـع بعناوين 
العمالة والخيانة وبيع األوطان، بدأ املرشوع القرآني يتجىل 
أمـاَم الجميع بصورته الناصعة وقيمه اإليَمانية وأََساسـه 
القرآني يف املحارضات اليومية التي استطاع الشهيُد القائُد 
ــة وحّدد من خاللهـا الِعَلَل التي  بها تشـخيَص واقـع األُمَّ
أعاقـت نهضتَها وعلوَّ شـأنها بني األمم، َحيـُث حّدد يف تلك 
املحارضات العالَج الناجـَع والدواء النافع الكفيل بإزالة ما 
ة وبفكرها ومسـارها من أمـراض الذل والهوان  َعِلَق باألمَّ
وثقافـات الخنـوع واالستسـالم ودعـا إىل رضورة العودة 
الصادقـة والجـادة للقرآن الكريـم؛ باعتبَـاره الهدى الذي 
ـة واختاره لها وأّكـد أنه املخرج الحقيقي  ارتضاه الله لألُمَّ

ملعاناتها والعالج الشايف لعلِلها. 
وبربوز وظهـور معالم ذلـك املرشوع القرآنـي العظيم، 
تكالبـت قـوى الـرش املحليـة والدولية ومـن خلفهـا أياٍد 
الصهيونيـة العامليـة، محاِولًة وأد املـرشوع والقضاء عليه 
يف مهـده إالَّ أن اللـَه سـبحانَه خيّب ظنهـم وتكفل برعاية 
املرشوع حتى ازداد انتشـاراً وتوسـعاً شـمل جنوب شـبه 
الجزيـرة العربيـة وسـيتعداها إىل بلدان عربية وإسـالمية 
بحول الله وقوته ورعايته وبحكمة القيادة ووعي املؤمنني 
وصـدق اللُه القائل: «يُِريُدوَن أَن يُْطِفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم 
َويَأْبَـى اللَُّه إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلـْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن»، والعاقبة 

للمتقني. 

الثرغعمغ.. ططتمُئ الخمعد
طتمث سطغ أبع طخطفى 

 
يتملَّـُكَك الذهـوُل وتغـرورُق عينـاك وأنت تشـاهُد 
املواقَف امللحمية والصرب األُسطوري الذي سّطره رجال 
اللـه وأحبـاؤه يف الدريهمـي، صربٌ أُسـطوري منقطع 
النضـري، وإراَدة تتجـاوز املتوقـع واملعقـول، وكأنـك 
-وأنـت تتابـع مشـاهد الوثائقي الخـاص بالحصار- 
كأنـك تعيُش مع شـخصياٍت أعدها اللـه له خصيصاً، 
إن وصفتهـم باملالئكة فهذا تزهيٌد يف حقهم، فاملالئكُة 
رغـم عظم أمرهـم وعلو مرتبتهـم مهمتهم محدودة، 
التثبيـت والدعـم املعنـوي، لكن هـؤالء النسـخة من 
املالئكـة مهامهم أرقى بكثـري، فهم يثبتـون املؤمنني 
ويتجـاوزون محنـة الحصار والرضوف االسـتثنائية، 

ويقتحمون مواقع األعداء، ويغتنمون، ويسطرون املالحَم البطولية، 
ا من الربيون الذين ذكرهم الله سبحانه  أنت أمام نسـخة راقية ِجـدٍّ
وتعـاىل يف كتابه الكريم، اإلراَدة الفوالذية والعزيمة القوية والنفوس 
الصلبة التي يحملونها ناتجـة عن ارتباط وثيق وعميق وقوي بالله 
سـبحانه وتعاىل فهم يسـتقون ُكـّل حركاتهـم ومواقفهم من الله 
رأسـاً... الصرب عىل الحصـار وانقطاع اإلمَداد العسـكري بل وحتى 
املـؤن الغذائية يشٌء ملفت وعظيم، لكـن أن تصرب عىل تلك الظروف 
وتصّد زحوفات األعداء يف نفس الوقت فهذه املعجزة، بل واألكرب من 
ذلك أن تقتحم مواقع األعداء وتسـطر أروع املالحم البطولية وتغنم 

من مواقع األعداء املؤن والعتاد. 
الروحيـة العاليـة واالهتمام بأمر املسـتضعفني واملحارصين من 
أبنـاء الدريهمي بدأ واضًحا يف روحيات أُولئك الثلة املؤمنة، وانعكس 
ذلك من خالل ردة فعل املحارصين وانطباعاتهم عن أُولئك الربيون، 
فكما اقتسـموا الصـرب واملعانات وظـروف الحصار جميعـاً، كانوا 
يقتسـمون حتى لقمـة الخبـز الواحـدة وبروحية إيثاٍر وإحسـاٍن 

منقطِع النظري. 
من يالحظ مسـتوى الطمأنينة والسكينة والتماسك النفيس الذي 
بدأ واضًحا عىل مشـاعر ونفسـيات تلك الثلـة املؤمنة 
من املرابطـني يف مديرية الدريهمي يـدرك مدى العون 
والرعايـة واإلمَداد املعنوي اإللهـي الذي كانوا يحظون 
به، ويـدرك مدى النفسـيات الراقيـة والعالية والهمة 
والقوية اإلراَدة وبعيدة الغاية، حتى أنك وأنت تشـاهد 
فصـول الوثائقـي، وبعـد عمليـة كرس الحصـار عن 
املدينـة، تالحظ العديـد من املرابطني يف املدينة ليسـوا 
ة بعد طلب املجاهدين  حول أن يغادروا املدينـة -َخاصَّ
الذيـن وصلوا حديثـاً إىل املدينة- حيث طلبـوا من ُكـّل 
من كان مرابطاً داخل املدينة املغادرة وهم سـيقومون 
بالـدور، وهذا هـو اليشء الطبيعـي أن يفكر املحارص 
ـة وهناك من  املرابـط منـذ سـنتني وبضعة أشـهر باملغـادرة َخاصَّ
سيغطي بعده، إال أنك تالحظ أن هؤالء املحارصين املرهقني املنهكني 
من السـهر والزحوفـات املتتالية ليسـوا حول أن يغـادروا، همتهم 
أرقـى من ذلك بكثري، إنهم يتحدثون ويرتبون لبقية فصول العملية، 

ويرتبون لتطهري املنطقة بالكامل. 
إنهـم فعالً ملدرسـة وإنهـم لنموذٍج قـل أن ترى مثلـه منذ بزوغ 
فجر اإلسـالم إىل اليـوم، وإنهم فعالً للنموذج الـذي يجب أن يحتذى 
به يف ميادين البطولة واالستبسـال، وإن ُكـّل حركاتهم وسـكناتهم 
وهمسـاتهم وتسـبيحاتهم ومواقفهم وعزائمهم يجب أن تدرس يف 
أرقى األكاديميات العسكرية العاملية، بل يجب أن يحتفظ ببياداتهم 
وأحذيتهـم التـي كانوا ينتعلونهـا يف املتحف الحربـي، وتكون مزاراً 
نسـتلهم منه أرقى معاني العزة والكرامة والصرب والصمود واإلراَدة 

اإليَمانية التي ال تلني وال تنكرس. 
سـالٌم عليهم وسـالٌم عىل أُمهات أنجبن مثلهم، وسالٌم عىل ثقافٍة 

ربَّت مثلهم، وهنيئاً ألمٍة هؤالء قادتها وسندها ورجالها. 


