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 : خظساء
وّزع املَِلـفُّ الفلسـطيني ألنصـار اللـه، 
بالتعـاون مـع حركة الجهاد اإلسـالمي يف 
فلسطني -اليمن، أمس الثالثاء، مساعداٍت 
نقدية ألبناء الجالية الفلسـطينية باليمن، 
مقدمـًة كهدية من قائد الثورة السـيد عبد 

امللك بدر الدين الحوثي. 
وخـالل التوزيـع بحضـور ممثل حركة 
الجهـاد اإلسـالمي، أحمـد بركـة، أوضـح 
باملكتـب  الفلسـطيني  امللـف  مسـؤول 
السـيايس ألنصـار اللـه، حسـن الحمران، 
مـن  أرسٍة  تسـتهدف 500  املسـاعدات  أن 
أبنـاء الجاليـة الفلسـطينية يف العاصمـة 
صنعاء ومختلـف املحافظات، ال سـيَّما يف 
ظل الظـروف التي يمر بها أبناء الشـعبنَي 
اليمني والفلسـطيني، ُمشـرياً إىل أن تقديم 
املسـاعدات النقدية للجالية الفلسـطينية، 
هدية من السـيد عبدامللك الحوثي وامتداداً 
وأبناء  الفلسـطينية  بالقضيـة  الهتمامـه 
الشعب الفلسـطيني املقيمني يف اليمن ومد 

يد العون لهم. 
وقال الحمران: «إن القضية الفلسطينية 
هي الرئيسية واملحورية للشعب اليمني، ما 
يتطلب تكامل جهود الجميع لدعم الشعب 
واملقاومـة الفلسـطينية ونـرصة قضيتـه 
العادلـة»، ُمضيفـاً «الجالية الفلسـطينية 
تعيش هموم اليمنيني وتعاني املعاناة ذاتها 

منذ أكثر من سـبع سـنوات وفقـد أبناؤها 
الكثري من أسباب العيش». 

الجبهـة  ممثـل  أوضـح  جانبـه،  مـن 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطني يف اليمن، 
النقديـة  املسـاعداِت  أن  خليفـة،  خالـد 
للجالية الفلسـطينية، هدية ُمسـتمّرة من 
السـيد عبدامللـك الحوثـي منذ عـام 2017 
حتـى اليـوم، رغـم ما يمـر بـه اليمن من 
مؤامرات ودسائس من قبل أمريكا والكيان 
الصهيوني وأدواتهما يف املنطقة السعوديّة 
واإلمـارات.  وأَشـاَر إىل أن الشـعب اليمني 
يدفع اليوم فاتورة وقوفه إىل جانب الشعب 
الفلسطيني بتكالب قوى االستكبار العاملي 

وشن العدوان عليه. 
وقال: «إن مواقف الشـعب اليمني يدفع 
ثمنها اليوم نتيجة وقوفه العربي والقومي 
يف دعم ونرصة فلسطني والقدس واألقىص 

الرشيف». 
وأّكـد خليفة أن الشعب اليمني الشقيق 
يثبـت للجميع أنـه رقم صعـب يف املعادلة 
ناً اهتماَم قائد الثورة بالقضية  الدولية، مثمِّ
الفلسـطينية من خـالل توجيهاته بتقديم 
الفلسـطيني  الشـعب  ألبنـاء  املسـاعدات 
جمـُع  وأبرُزهـا  الفلسـطينية  واملقاومـة 
التربعات خالل العام املايض ملعركة سـيف 

القدس ودعم القضية الفلسطينية. 

 : خظساء
واصل تحالُف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، أمس 
الثالثاء، انتهاكاِته الفاضحَة التّفاق الُهدنة، وذلك باسـتئناف 

أعمال القرصنة عىل سفن املشتقات النفطية. 
وأَفادت رشكة النفط اليمنيـة، بأن تحالَُف العدوان بقيادة 
أمريكا احتجز سـفينة وقـود جديدة ومنعها مـن الدخول إىل 

ميناء الحديدة رغم حصولها عىل تصاريح دخول أممية. 
وأوضح الناطق الرسـمي للرشكة، عصام املتوكل، يف بيان 
مقتضب نـرشه عىل موقع الرشكـة وحسـاباتها يف التواصل 
االجتماعـي، أن تحالَف العدوان احتجز السـفينة «برنسـس 

حليمة» التي تحمل ٢٣ ألفاً و٩٢٠ طناً من مادة البنزين. 
ولفت متحـدث رشكة النفط إىل أن العدوان منع السـفينة 
من الوصول إىل ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها 

عىل تصاريح دخول من األمم املتحدة. 
وأّكــد املتوكل أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة 
عىل سـفن املشـتقات النفطيـة رغم حصولها عـىل تصاريح 
دخول من األمم املتحدة، التي عجزت عن إدَخال سـفن تحمل 

طابعاً إنسانياً سواء قبل الُهدنة املعلن عنها أَو أثناءها. 
ك تحالف  ويأتي هذا الخرُق الفاضُح ليؤّكـَد من جديد تمسُّ
العدوان وأدواته بخيار التصعيد ونسـف مساعي السالم التي 

تقابلها صنعاء بمبادرات أحادية. 

أخبار

ضمظ جطسطئ اظاعاضاته الفاضتئ قّتفاق الُعثظئ:

دسا أبظاَء المتاشزئ وضض المظاذص المتاّطئ إلى طعاجعئ المآاطرات الاغ غتغضعا «المتاّطعن الةثد»:

خقل تعزغع طساسثات ظصثغئ لطةالغئ الفطسطغظغئ بخظساء بتدعر طمبض الةعاد اإلجقطغ:

تتالش السثوان غعاخض أسمال الصرخظئ 
باتاةاز جفغظئ بظجغظ جثغثة

صظابض املعت افطرغضغئ تعاخُض صاض 
الغمظغني باظفةارات جثغـثة خّطفـئ 
5 حعثاء وجرتى يف خسثة والتثغثة

 : خسثة
ـِف الطائـرات الحربيـة التـي  مـع توقُّ
يسـتهدُف بهـا تحالُـُف العـدوان املدنيـني 
منذ سـبع سـنوات، تواِصُل مخلَّفاُت املوت 
االنفجاريـة التـي زرعها العـدوان وأدواتُه 
عـىل امتـداد املحافظـات اليمنيـة، حصد 

أرواح األبرياء. 
ويف جديد الجرائم األمريكية السـعوديّة 
ثالثـة  استشـهد  املوقوتـة،  اإلماراتيـة 
مواطنني وأُصيب آخران إثر انفجار لغمني 

من مخلفات العدوان يف صعدة والحديدة. 
وأوضـح مصـدر محـيل أن لغمـاً مـن 
مخلفات العدوان وأدواته انفجر يف مديرية 
الجراحـي بمحافظـة الحديدة، مـا أَدَّى إىل 

استشهاد ثالثة مدنيني. 
ويف صعـدة، أوضـح مصـدر محـيل أن 
مواطنـني اثنـني أُصيبـا، أمـس الثالثـاء، 
إثر انفجـار قنبلة عنقودية مـن مخلفات 

طائرات العدوان يف املناطق الحدودية. 
وتأتي هذه الجرائم بشـكل يومي لتقوم 

بالـدور اإلجرامـي الغـادر الـذي أوقفتـه 
طائـرات العـدوان الحربيـة الراكـدة مـع 
الُهدنة اإلنسـانية، وهو األمـر الذي يؤّكـد 
إدمـان تحالـف العـدوان اإلجرامـي عـىل 
ارتكاب جرائم القتـل اليومي بحق املدنيني 

واألبرياء من أبناء الشعب اليمني. 
وكان رئيـُس املركز التنفيـذي للتعامل 
مـع األلغام، العميد عيل صفرة، قد كشـف 
ة للمسرية، أمس األول،  يف ترصيحات َخاصَّ
عـن إحصائيـات الجرائـم التـي تخلفهـا 

مخلفات العدوان وأدواته االنفجارية. 
وأوضح صفـرة أن الضحايـا منذ بداية 
العـدوان بلغـوا 3956 مدنيـاً بـني شـهيد 
ا منـذ توقيـع  وجريـح، منهـم 113 مدنيّـٍ
الُهدنـة اإلنسـانية قبيـل رمضـان، و326 

مدنياً منذ بداية العام الجاري. 
ولفت صفرة إىل أن األمم املتحدة وتحالف 
العـدوان ما زالـوا يمنعون دخـول املعدات 
الالزمـة لكشـف األلغـام والعنقوديات، يف 
تأكيد يكشـف تعمدهم وراء استمرار هذه 

االنفجارات الغادرة وحصد أرواح املدنيني.

طتاشر سثن غاعط اقتاقل وأدواته بظحر الةرائط افخقصغئ 
واملثثرات لاثطري الظسغب اقجاماسغ الغمظغ

الةئعُئ الثغمصراذغئ لاترغر شطسطني: املآاطرات سطى الغمظ 
ــئ الةاطسئ شاتعرة وصعشه لةاظإ الصثس وضض صداغا اُفطَّ

 : خاص
م، أمس  أدان محافـُظ عدَن، طارق َسـالَّ
الثالثاء، جرائـَم االغتيال وترويج املخدرات 
واالتجـار بهـا يف عـدن واملناطـق املحتّلة، 
الً سلطات االحتالل اإلماراتي وأدواتها  محمِّ

املسؤولية الكاملة خلف تلك الجرائم. 
ة  وقال محافُظ عدن يف ترصيحات َخاصَّ
للمسـرية: إن الحـوادَث والجرائـم الناتجة 
عن الفـوىض األمنية يف عدن مرتبطة بعمل 

ممنهج من السلطات اإلماراتية. 
وأّكـد املحافظ سالم أن الجرائم الناتجة 
عـن االنفـالت املمنهـج يف عـدن ال تُمـتُّ 
للعادات اليمنية بأية صلة، وإنما هي دخيل 
خارجي جاء به املحتّلون الجدد وأدواتهم. 

َوأََضــاَف بالقـول: «إن َمـن يقف خلف 
اسـتهداف النازحـني باملحافظـات املحتّلة 
سـلطات االحتـالل للتفريـق بني الشـعب 

اليمني وزرع الفتنة»، الفتاً إىل أن النازحني 
يف صنعـاء ينعمون بالحريـة واألمان أما يف 
عدن واملحافظات املحتّلة فيتم استهدافهم 
لزرع التفرقة والفتنـة، مؤّكـداً أن عنارص 
القاعـدة وداعش يف املحافظات املحتّلة هي 

إحدى أدوات دول العدوان. 
ونـّوه املحافـظ سـالم إىل أن االغتياالت 
هي أَداة أُخرى للضغط عىل الشعب اليمني 
املحافظـات  سـيادة  النتهـاك  وقياداتـه 

الجنوبية ونهبه ورسقته. 
وذكـر أن اإلمـاراِت والسـعوديَّة دفعتـا 
بالعنـارص املرتبطـة بالرتويـج واالتجـار 
وتعاطـي املخدرات لنـرش الجريمة يف عدن 
وكافـة املحافظـات املحتلـة، كذلـك قطع 
واالسـتقرار  األمـن  وتغييـب  الخدمـات 
وحرمان الشـعب اليمني من حقوقه، هي 

أعمال ممنهجة من قبل دول العدوان. 
ويف ختام ترصيحاته، قال محافظ عدن، 
اللواء طارق سالم: «ال يمكن لدول العدوان 

الغنيـة بالثـروات َحــّل املشـكالت يف عدن 
واملحافظات؛ ألَنَّه يدفع بمليارات الدوالرات 
لقتـل وتجويـع الشـعب اليمنـي»، داعيـاً 
أبنـاء املحافظات املحتّلـة أن يعوا املخّطط 
السـعودّي اإلماراتي األمريكي والدفاع عن 

حقوقهم. 

«الحعرى» ُغثغُظ الصخَش الخعغعظغ سطى دطحص وغآّضـث أن 
«الاطئغع» حّةع ضغاَن السثّو سطى تخسغث الشطرجئ

 : طاابسات
تواُصالً للردود الرسـمية اليمنية الغاضبة، أدان مجلُس الشـورى قصف طريان الكيان 
الصهيوني ملطار دمشـق الدويل وما خّلفه من أرضاٍر مادية بحرم املطار وتعليق الرحالت 

الجوية. 
وأّكــد املجلس، أمس الثالثاء، يف بيان صادر عنـه، أن تعمد الكيان الصهيوني القصف 
املبـارش عىل مطار دمشـق يعد انتهاكاً سـافراً لكافـة الحقوق واملواثيـق الدولية، منوًِّها 
بالتضامـن الكامل مع الشـعب السـوري الشـقيق يف مواجهـة الصلـف الصهيوأمريكي 
واملؤامـرات التـي يتعرض لهـا.  ونّوه مجلـس الـرشوى إىل أن التطبيَع مع كيـان العدّو 
اإلرسائييل قد سـاهم بشـكل كبري يف تنفيـذ املخّططات التدمرييـة للصهيونية يف املنطقة 
ما يف بالدنـا وما تتعرض له مـن عدوان أمريكي سـعودّي  العربيـة واإلسـالمية ال ِســيـَّ

صهيوني غاشم وحصار مطبق أثّر عىل شتى مناحي الحياة. 
واسـتنكر بياُن املجلـس، الصمَت العربي املعيـب والتخاذل املخـزي الناجم عن هرولة 
البعـض من الدول العربية للتطبيـع مع كيان العدّو اإلرسائييل ومـا نتج عنه من انبطاح 
وارتهان أفسـح املجاَل أمام الكيـان الغاصب أن يعربد ويتمادى يف إجرامه عىل الشـعوب 

العربية الشقيقة يف سوريا وفلسطني املحتّلة. 
َودعا مجلس الشـورى كافَة األحرار يف العالم العربي واإلسـالمي إىل إدانة هذه األعمال 

واالنتهاكات اإلجرامية التي يرتكبها كيان العدّو الصهيوني. 
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 : خاص
أن  جديـد،  أمريكـي  تقريـٌر  أّكــد 
َد َغـضَّ الطرف  الواليـاِت املتحـدة تتعمَّ
عن استخدام أسـلحتها الرتكاب جرائَم 
ضد املدنيني يف اليمن، األمر الذي ينسـُف 
دعاياِت البيت األبيض املتكّررة التي تربّر 
اسـتمرار بيع األسـلحة لـدول العدوان، 
ويجـدد التأكيـد عـىل تورط واشـنطن 
بشـكل واضـح يف جرائـم الحـرب التي 

تسببها تلك املبيعات. 
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وقالـت 
ووتش» إنهـا اطلعت عـىل تقرير جديد 
أصـدره مكتـب محاسـبة الحكومـة يف 
الواليـات املتحـدة، يؤّكــد أن الواليـات 
املتحدة تغاضت عن اسـتخدام مبيعاتها 
يف  حـرب  جرائـم  الرتـكاب  العسـكرية 

اليمن، من قبل دول تحالف العدوان. 
وأَشاَرت املنظمُة إىل أن التقرير يكّذُب 
بوضـوح ادِّعـاءات اإلدارات املتعاقبـة، 
األسـلحة»  اسـتخدام  «مراقبـة  حـول 

َو»اتِّخاذ إجراءاٍت لحماية املدنيني». 
مسـؤولني  إن  املنظمـة:  وقالـت 
أمريكيـني يحاولـون إجـراء تنقيحـات 
عـىل التقرير قبـل نرشه إلخفـاء بعض 

املعلومات. 
وطالبت املنظمة بنرش التقرير كامالً 
بـدون تعديل؛ إلطـالع الـرأي العام عىل 

حقيقة تورط الواليات املتحدة يف جرائم 
الحـرب املرتكبـة بحق اليمنيـني، والتي 
أثبتت العديد مـن التقارير والتحقيقات 
الدولية أن أسـلحة أمريكية اسـتخدمت 

فيها. 
ويأتـي ذلـك يف الوقـت الـذي يعتـزم 
فيه الرئيس األمريكـي جو بايدن زيارة 
السـعوديّة التي كان قـد توعد يف حملته 

االنتخابية بأن يجعلها «منبوذة»؛ بَسبِب 
جرائمها يف اليمن، وهو الوعد الذي تبخر 
بُمَجـّرد وصوله إىل البيت األبيض، َحيُث 
واصـل بايـدن الضغَط عـىل الكونغرس 
للموافقـة عـىل بيع املزيد من األسـلحة 

للرياض؛ بذريعِة أنها أسلحٌة دفاعية. 
وكانـت صحيفـُة واشـنطن بوسـت 
مطوالً  تحقيقاً  األمريكية نرشت مؤّخراً 

األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  أن  أّكــد 
متورطة يف جرائم الحرب التي ارتكبتها 
ألَنَّ  اليمـن؛  يف  واإلمـارات  السـعوديّة 
أرساب املقاتالت السـعوديّة واإلماراتية، 
التي تنفذ الغـارات الجوية عىل املدنيني، 

ال يتم تشغيلها إال بمساعدة أمريكية. 
كمـا كشـفت الصحيفـة أن الواليات 
املتحـدة شـاركت مـع هـذه األرساب يف 

عمليـات تدريبية عىل تنفيـذ الهجمات 
الجوية، مشرية إىل أن جزًء كبرياً من هذه 
التدريبات جرى عىل األرايض األمريكية. 
وقالت واشنطن بوست: إن إعالَن بايدن 
عـن وقف «الدعم الهجومي» للسـعوديّة، 
ال يعفـي الواليات املتحدة من مسـؤولية 
التـورط يف الجرائم املرتكبـة ضد املدنيني؛ 
ألَنَّ عقود الصيانة العسكرية التي أبرمتها 
الحكومة والرشكات األمريكية مع النظام 
السـعودّي ال زالت ُمستمّرة، وهذه العقود 
هـي التي تحافـظ عـىل اسـتمرار تنفيذ 
العمليات الهجومية ضد املدنيني يف اليمن، 
وبإيقافها لن تتمّكن السعوديّة من تنفيذ 

طلعات جوية. 
وأّكـدت الصحيفة أن الواليات املتحدة 
تمتلـك حق الوصـول إىل قاعـدة بيانات 
مفصلـة حـول الرضبـات الجويـة وأن 
املسؤولني األمريكيني يعرفون أكثر مما 
يعلنون عن الهجمـات الجوية، وهو ما 
يؤّكـده تقرير مكتب محاسبة الحكومة 

سالف الذكر. 
وتحـاول إدارة بايـدن التهـرب مـن 
بخصـوص  واالنتقـادات  الضغـوط 
اسـتمرار املشاركة األمريكية يف العدوان 
عـىل اليمن، لكـن دعايات «السـالم» ال 
تكفي؛ ألَنَّ اإلدارة تواصل بيع األسـلحة 
للنظام السـعودّي وتواصل توفري الدعم 
له بأكثر من طريقـة، كما تواصل إدارة 

الحصار اإلجرامي عىل اليمن. 

تقارير

تصرغر أطرغضغ رجمغ: 
عغعطظ راغاج: طسآولعن أطرغضغعن غتاولعن تسثغَض الاصرغر صئض ظحره 

«واحظطظ» ق تساِرُض اجاثثاَم أجطتاعا قرتضاب جرائط يف الغمظ

«الحاغش» غةثد الاأضغث سطى جاعجغئ املطار قجاصئال ضاشئ الرتقت
 : خاص

َجـدََّدت إدارُة مطـار صنعـاء الـدويل التأكيـد عـىل 
جاهزيـِة املطـار لتقديـِم خدماتـه لكافـة الرحـالت 
الجوية التجارية املشمولة باتّفاق الُهدنة والتي ال زال 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي يعرقل 

تسيريها. 
وقال مدير عام مطار صنعاء الدويل، خالد الشايف: 
إن رئيس الوزراء وأمني العاصمة زارا املطار، الثالثاء، 

واطلعا عىل جاهزيته الستقبال كافة الرحالت. 
ويأتـي ذلـك يف الوقـت الـذي يواصـل فيـه تحالف 

العـدوان عرقلـة تسـيري الرحـالت املتفـق عليها بني 
صنعاء وعّمان والقاهرة. 

وكان الشـايف أّكـد يف وقت سابق هذا األسبوع أن 
إجمايل الرحالت التي تم تسـيريها منـذ بدء الُهدنة لم 
يتجـاوز ثماني رحالت، منها سـبع رحالت إىل األردن، 

ورحلة واحدة فقط إىل مرص. 
وينُصُّ اتّفاُق الُهدنة عىل تسـيري رحلتني أُسـبوعياً 
بني صنعـاء وعّمـان والقاهرة، لكن تحالـف العدوان 
منـع تسـيري أية رحلة خالل شـهر ونصف سـهر من 
عمر الُهدنة، ثم سـمح لفرتة قصرية بتسـيري رحالت 
إىل األردن، ورحلـة إىل مرص، لكنه عـاد مجّدًدا إىل منع 

تسـيري أيـة رحـالت يف مخالفـة رصيحـة وواضحـة 
لالتّفاق. 

وكان تحالـف العـدوان قد حـاول افتعـال رشوط 
تعسـفية جديـدة إلعاقة الرحـالت، كما كانـت األمم 
املتحدة قد حاولـت تربير منع الرحالت بعدم جهوزية 
املطـار.  وأّكـدت صنعاء أكثر من مرة أن املطار جاهز 
لتقديم خدماته وفـق املعايري العاملية لكافة الرحالت، 
وذكرت بأنه يقدم الخدمات نفسـها للرحالت األممية 
التـي تحتكر حق السـفر من وإىل مطـار صنعاء منذ 
سـنوات، فيما تتفاقم معاناة املرىض والعالقني داخل 

وخارج البلد نتيجة عجزهم عن السفر.

ظائُإ وزغر الثارجغئ غتّثُر السثوَّ وطرتِجصاه 
طظ «طخري ضاربغ» إذا اجامروا بالاسظئ

 : طاابسات
َد نَائُب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ، حسني العزي،  َجـــدَّ
دعـوَة تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي ومرتِزقته، 
لتغيرِي موقفهم العدائي تجاه أحرار الشعب اليمني، محذًِّرا إيَّاهم 

من نهاية غري سعيدة ومصري كارثي، يف حال استمر التعنت. 
وقـال العزي يف تغريدة عىل تويرت: «مـا زلنا نتمنى لخصومنا 
التوقف دون إبطـاء، فاإلرصار ليس جيًِّدا، وإن شـواهد التاريخ 
قديمـاً وحديثـاً تؤّكــد أن ُكـّل َمـن يرص عىل ظلمنـا ال يحظى 

بنهاية سعيدة». 
وأضاف: «رغم ُكـّل األذى إال أننا لن نكون ُسـعداَء بمصريهم 
الكارثي املحّقق ولذا نرغب باسـتمرار أن يجدوا طريقة لالعتذار 

وتصحيح النوايا». 
ويأتـي ذلك يف الوقت الـذي تتجاهُل فيـه دوُل العدوان حرَص 
صنعـاء عىل السـالم، وتميض يف اإلعـداد للتصعيـد تحت غطاء 
الُهدنـة، وهو األمر الذي أّكـدت صنعاء أكثر من مرة أنها جاهزة 
للتعامل معه، وأن العواقب سـتكون وخيمة عىل تحالف العدوان 

وأدواته. 

افطط املاتثة تآّضـث تسرض طعاجرات 
أشرغصغات قظاعاضات جسغمئ يف 

املظاذص املتاّطئ بمأرب
 : طاابسات

كشفت األمُم املتحدة عن تعرُِّض مهاجرات أفريقيات العتداءاٍت وانتهاكاٍت جسيمٍة يف مناطق 
سيطرة تحالف العدوان ومرتِزقته بمحافظة مأرب. 

ام: إنَّ «املهاجـراِت يف مأرب معرَّضاٌت للخطر  وقـال تقرير نـرشه موقُع األمم املتحدة قبل أَيـَّ
بشكل خاص، وَكثرياً ما يبلغن عن االنتهاكات، بما يف ذلك العنف الجنيس». 

وأوضح أن املهاجراِت يف مأرب يواجهن ظروفاً صعبة يف مأرب. 
وكانـت منظماٌت دولية قد كشـفت خالل السـنوات املاضية عن تعـرُّض املهاجرين األفارقة 
للتعذيـب واالنتهاكات، بما يف ذلك االعتداءات الجنسـية، يف عدٍد من املناطق التي يسـيطر عليها 

مرتِزقة العدوان. 
ويف عام ٢٠١٨، اتهمت منظمُة هيومن رايتس ووتش مسؤولني يف حكومة املرتِزقة باملشاركة 
يف تعذيِب واغتصاب مهاجرين أفارقة بينهم أطفال يف عدن املحتّلة.  وقالت املنظمة: إن سلطاِت 

املرتِزقة حرمت املهاجرين من الحماية، وعّرضتهم لظروٍف خطرٍة للغاية. 
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 : التثغثة
أّكــد مصدٌر مسـؤوٌل يف الهيئـة العامة 
لألوقـاف، اسـتعادة األخرية لــ 600 معاد 
مـن األرايض املوقوفة بمحافظـة الحديدة، 

بالتعاون مع السلطة املحلية. 
وأوضـح املصـدر أن األرايض املسـتعادة 
كانت بيِد باسـطني ومتنفذيـن منذ أعوام، 
ُمشـرياً إىل أنها مـن األوقاف التـي وضعها 
حسـني األهـدل بعزلة بالد الطـرف يف وادي 
سـهام ومـا جاورهـا مـن مديريـة بـرع، 

واملعروفة بوقف حسني األهدل. 
ولفت املصدر إىل أن اسـتعادة األرايض تم 

عـرب اللجنة التي تـم تكلفيها من قبل مكتب 
األوقـاف باملحافظة، للنـزول إىل بالد الطعام 
ملسـح أوقاف حسـني األهدل، برئاسـة نائب 
مدير املكتب عبد اللطيـف التجارة وعضوية 
مدراء إدارة الشـؤون القانونية سمري الحاج 

واالسـتثمار املهندس عبد الله مطهر ومدير 
الهيئة باملديرية عيل فقيه. 

وأَشاَر املصدر إىل استمرار أعمال اللجنة يف 
النزول ومسـح أوقاف األهدل بمديريتي برع 
والحجيلـة، مثمنـاً تعاون وتفاعل السـلطة 
املحلية مع الهيئة العامة لألوقاف وتسهيلها 

ألعمال النزول واملسح التي تقوم بها اللجنة. 
وأهاب املصدر بتعـاون املواطنني مع مكتب 
الهيئة العامة لألوقاف واإلبالغ عن أي استحداث 
أَو بيـع أَو تـرصف يف أمـالك وأرايض األوقـاف، 
مؤّكــداً حـرَص الهيئـة واسـتمرار حملتها يف 

استعادة أرايض الوقف والحفاظ عليها. 

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

ابظ تئاعر غدع تةر اَفَجاس لسثد طظ املحارغع باضطفئ ططغار رغال
 : خظساء

دّشــن رئيُس مجلس الـوزراء، عبدالعزيز بن حبتور، 
أمـس الثالثـاء، العمَل يف عـدد من املشـاريع الخدمية يف 
أمانة العاصمة، بتكلفة إجمالية بلغت 825 مليوناً و505 
آالف ريال، واضعاً حجر األََسـاس ملرشوعي إعادة تأهيل 
وترميم شارع املطار، ورصف وسفلتة ومعالجة ترصيف 

مياه األمطار بحي األربعني يف منطقة دراس. 
ـاب  ووضع رئيُس الوزراء ومعه وزيُر النقل، عبدالوهَّ
الدرة، وأمني العاصمة حمود عباد، ووكيل األمانة لقطاع 
املشاريع امُلهندس عبدالكريم الحوثي، حجر األََساس لكل 
من مرشوع إعادة وتأهيل وترميم شارع املطار، من أمام 
صالة مطار صنعاء وحتى نفق جولة الساعة يف الحصبة 
بتكلفـة 375 مليونـاً و371 ألـف ريـال، ومرشوع رص 
وسفلتة ومعالجة وترصيف مياه األمطار يف حي األربعني 
بمنطقـة دارس مديرية الثـورة والبالغ طوله 1600 مرت 
بعرض سـبعة أمتـار، وبتكلفة 154 مليونـاً و414 ألف 
ريال، باإلضافة إىل وضع األََساس لثالثة شوارع بمديرية 
الثورة بتكلفة 57 مليوناً و598 ألف ريال وهي الشـوارع 
الواقعـة يف املربـع املمتد من خلف ملعب الثورة وشـارع 
التلفزيـون غربـاً، وشـارع 20 القناة التعليميـة جنوباً، 
وشـارع املطار رشقاً، والبالغ طولها 9600 مرت، وعرض 

متوسط 10 أمتار. 
وتضمن التدشـني وضـع حجر األََسـاس ملرشوعني 
أحدهمـا بمديريـة شـعوب والثانـي بمديريـة الثورة، 

ويتمثـل األول بإعادة تأهيل وترميـم وصيانة املقاطع 
والواقعة بني شـارع النرص شـماالً، وشـارع السـجن 
املركـزي جنوباً، وشـارع املطار غرباً، والسـائلة رشقاً 
يف مديريـة شـعوب، والبالـغ طولهـا تسـعة آالف مرت 
ومتوسـط عرض 10 أمتار «املرحلة األوىل» بتكلفة 66 
مليونـاً و252 ألـف ريال، أمـا الثاني فيتمثـل يف إعادة 
تأهيل املقاطع املترضرة للشـارع الرابط بني شـارعي 
عمـران واملطـار ُمروًرا بجامـع املؤيد وبعـض املداخل 
املتفرعـة عنه بطول 950 مرتاً وعرض 8.5 أمتار بمبلغ 

60 مليوناً و52 ألف ريال. 
كما تم وضع حجر األََسـاس ملرشوعي شـق وسفلتة 

وتنفيذ عبارات خرسـانية لشـارع 14 من تقاطع شارع 
السـتني حتى الجمعية الخرييـة لتعليم القـرآن الكريم، 
بطـول 300 مرت وعـرض 14 مـرتاً، ومسـاحة إجمالية 
4200 مـرت مربـع بمبلـغ 73 مليونـاً و399 ألـف ريال، 
وإعادة تأهيل وترميم وصيانة بعض الشـوارع املحيطة 
يف مديريـة الثـورة «خلـف سـوق الرشـيد»، للمقاطـع 

املترضرة بطول 2000 مرت وعرض 10 أمتار. 
إىل ذلـك، تفقد رئيس الـوزراء ومعه وزير النقل وأمني 
العاصمـة سـري العمل يف نفـق تقاطع السـتني –مذبح، 
واستمعوا من وكيل األمانة، املهندس عبدالكريم الحوثي، 
حـول حجم اإلنجاز يف النفق الـذي يتوقع افتتاحه خالل 

فرتة شهرين. 
ولفـت رئيـس الوزراء إىل مـا يمثله النفق مـن أهميّة 
يف معالجة مشـكلة االختناقات املروريـة القائمة َحـاليٍّا 
يف هـذه املنطقـة التـي تربط وسـط األمانـة بضاحيتها 

الشمالية. 
وأَشاَر رئيس الوزراء، يف ترصيح إعالمي عقب التدشني 
ووضع حجر األََسـاس، إىل أهميّة املشاريع الخدمية التي 
تمثـل جزءاً من عمـل متواصل ألمانـة العاصمة بتمويل 
ذاتي يف سـياق جهدها امُلستمّر لتحسـني مظهر صنعاء 

عاصمة ُكـّل اليمنيني. 
وعّرب عـن التحية للعاملـني يف املؤّسسـات والوزارات 
التي تتفاعل بشكل حيوي مع مهام العمل يف ظل ظروف 

العدوان والحرب التي يعيشها أبناء الوطن. 
وقـّدر الدكتـور ابـن حبتـور عاليًـا جهـود املوظفني 
والعاملني الذين يعملون بشـكل متواصـل إلعادة تأهيل 
الطـرق والشـوارع الرئيسـة يف األمانـة.. منوًِّهـا بـدور 

العاملني يف مختلف املجاالت بعموم املحافظات الحرة. 
ولفـت إىل حرص حكومة اإلنقاذ عىل اسـتمرار تنفيذ 
املشـاريع الخدميـة وغريهـا املتصلـة بحيـاة املواطنني 

اليومية رغم شحة املوارد املتاحة. 
وتطرق إىل األوضاع املرتدية التي تعيشـها املحافظات 
الواقعـة تحـت االحتالل ومـا يعانيه املواطنـون يف عدن 
وغريهـا من املحافظات واملناطـق املحتّلة، نتيجة انعدام 
الخدمات األََساسـية، رغم سيطرة العمالء واملرتِزقة عىل 

أكثر من 90 باملِئة من املوارد العامة للدولة.

الرباسغ: املئادرات 
املةامسغئ الثغار افطبض 

إلتثاث ظعدئ زراسغئ

 : طاابسات
أّكـد نائُب وزير الزراعة والري، الدكتور رضوان الرباعي، عىل أهميّة مشاريع 
املبـادرات املجتمعية يف نهوض البلدان وتحّررها من الوصاية الخارجية، ُمشـرياً 
إىل تصـدر القطاع الزراعي ملعركة النهـوض باليمن اقتصاديٍّا، عرب تبنيه ودعمه 

للعديد من املشاريع واملبادرات املجتمعية الزراعية. 
جاء ذلك خالل تفقده لسري أعمال املشاريع واملبادرات املجتمعية التي تنفذها 
الـوزارة بالتعـاون مع املواطنـني يف مديرية الطويلة بمحافظـة املحويت، أمس 

الثالثاء. 
ويف زيارته التفقدية برفقة وكيَيل محافظة املحويت حمود شـمالن، وحسني 
عركاظ، اعترب نائب وزير الزراعة والري، مشـاريع املبـادرات املجتمعية الخيار 
األمثـل إلحداث نهضـة زراعية، ُمشـرياً إىل أهميّـة إرشاك املجتمع ومسـاهمته 

باملبادرات املجتمعية الزراعية يف النهوض بالتنمية الزراعية. 
وأوضـح أن املجتمـع رشيـك أََسـايس يف التنمية الزراعيـة، الفتـاً إىل أن إراَدة 

اإلنسان يف العيش الكريم، هي املحّدد األََسايس لعملية التنمية. 
وحـث الرباعـي املزارعـني عىل تكاتـف الجهـود والتوّجـه لتنفيـذ املزيد من 
مشـاريع حصاد مياه األمطار واستغالل املوارد املائية للتوسع يف زراعة مختلف 

أنواع الحبوب، بما يسهم تحقيق األمن الغذائي. 
من جانبهما، أشاد شمالن وعركاض، بجهود ُكـلِّ من ساهم وشارك يف تنفيذ 
ة بحصاد مياه األمطار، بمديرية الطويلة،  مشـاريع املبادرات املجتمعية الَخاصَّ
والبالـغ عددهـا 50 مرشوعاً ومبـادرة مجتمعية، ويف مقدمتهـم وزارة الزراعة 

والري. 
إىل ذلـك، اطلـع نائـُب وزير الزراعة عىل نشـاط مشـتل الرجـم التابع ملكتب 
الزراعـة والـري باملحافظة، وحث عىل تعزيز دور املشـتل يف تلبيـة االحتياجات 

الزراعية من الشتالت املتنوعة. 

طثرجئ الحعغث سئثالضرغط بابئ تاخثر املرضج 
افول يف طسابصئ املراضج الخغفغئ بمثغرغئ ذطار

افوصاُف تساسغث 600 طساد طظ أراضغ العصش بمتاشزئ التثغثة

 : خظساء
تصدر طالب مدرسة الشهيد عبدالكريم 
ثابـت، طالب املـدارس الصيفيـة بمديرية 
يف  األول  املركـز  عـىل  بحصولهـم  ذمـار، 
املسابقات العلمية والثقافية التي نظمتها 
أمـس  باملحافظـة،  التنفيذيـة  اللجنـة 

الثالثاء. 
ويف املسـابقة التـي شـارك فيهـا طـالب 
مدارس الشهيد الصماد واإلمام زين العابدين 
واإلمام الحسن، والشـهيد عبدالكريم ثابت، 
حازت مدرسة الشـهيد عبدالكريم ثابت عىل 
املركز األوىل تلتها مدرسة اإلمام زين العابدين 
يف املركز الثاني، فيما احتلت مدرسة الشهيد 

الصماد املركز الثالث. 
وأوضح مدير مكتب اإلرشـاد باملحافظة 
عضو اللجنة التنفيذية عبدالله الالحجي، أن 
املسابقة التي تشمل القرآن الكريم وعلومه، 
والثقافة القرآنية، والفقه والسـرية النبوية، 
والثقافـة العامـة، تأتي يف إطـار التصفيات 
بـني املدارس واملراكز عىل مسـتوى املديرية، 

وأن الفائزين فيها سيتأهلون إىل املسابقات 
التـي تليهـا وهـي املسـابقة بـني املراكز يف 
املديريات عىل مسـتوى املحافظـة، ومن ثم 
إىل املسـابقة النهائيـة عـىل مسـتوى كافة 

املحافظات. 
ويف ختام املسـابقة التي حرضها، مدراء 

مكاتـب الثقافـة محمـد العومـري وحقوق 
اإلنسـان محمد املاوري ونائـب مدير مكتب 
اإلرشـاد عبدالله مرشح ومديـر إدارة تعليم 
القرآن الكريـم برتبية املحافظة عبدالسـالم 
املوشكي، تم تكريم الفرق الفائزة بشهادات 

التقدير والجوائز عينية. 
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أملاظغا تئثُأ طتاضمئ ضابطني لاةظغثعما طرتجصًئ يف الغمظ لخالح السثوان السسعدّي

غغاُب الضعرباء تاسّئإ بسحرات التاقت طظ اإلغماء يف سثن املتاّطئ

طغطغحغا طسطتئ تصُاُض تاجرغظ يف أبني ولتب وتظعإ أطعالعما

صظاة إطاراتغئ تبُري غدَإ الحارع الغمظغ بسَث إجاءتعا لسضان سثن

 : طاابسات
بـدأت السـلطاُت األملانيـة، أمـس 
الثالثـاء، محاكمـَة اثنـني مـن كبار 
بعـد  السـابقني  الجيـش  ضبـاط 
تورُِّطهمـا بعمليـة تجنيـد مرتِزقـة 
لصالح العدوان السعودّي عىل اليمن. 
وأَفادت وسـائل إعـالم املانية بأن 
 6 قبـل  اعتقالهمـا  تـم  الضابطـني 
أشـهر خالل قيامهما بتجنيد ضباط 
يف الجيـش والرشطـة األملانية للقتال 

كمرتِزقة يف اليمن. 

اتّهامـات  الضابطـان  ويواجـه 
بتكوين خاليا إجرامية يصل عقوبتها 

يف أملانيا السجن إىل عرش سنوات. 
َفــإنَّ  املصـادر  تلـك  ووفـق 
عرضا  خارجـي  بتمويل  الضابطـني 
الجيـش  يف  سـابقني  ضبـاط  عـىل 
والرشكـة االنخراط يف تشـكيل قتايل 
جديد مقابل مبالـغ مالية تصل عىل 
40 ألف يورو شـهرياً، مشـرية إىل أن 
املتهمـني كانـا يحاوالن اسـتقطاب 
مـا بـني 100-150 مرتِزقـاً عـىل أن 
يكونوا من منتسـبي األمن والجيش 

السابقني. 
وتعتـرب أملانيـا واحـدًة مـن عـدة 
وأفريقيـة  وأمريكيـة  أُوُروبيـة  دول 
قصدتها السـعوديّة يف إطار حشدها 
للعدوان عىل اليمـن التي بدأته قبل 8 
سـنوات وال تزال ُمستمّرة، لكنها تعد 
الدولـة الوحيدة التـي قاطعت حرب 
السـعوديّة مبكراً عـرب تبني االئتالف 
بحظر تصدير األسلحة  الحاكم قراراً 
إىل السـعوديّة واسـتخدامها يف قتـل 
املدنيني، ما تسـبب بتوتر يف العالقات 

بني الطرفني. 

 : طاابسات
قالت مصادُر إعالمية موالية للعدوان، أمس 
الثالثاء: إن مستشفياِت عدَن املحتّلِة استقبلت 
خالل السـاعات املاضية، العـرشاِت من حاالت 
اإلغمـاء التـي حدثـت للمواطنـني يف منازلهم؛ 

بَسبِب غياب الكهرباء. 

وذكـرت املصـادر أن مستشـفياِت املدينـة 
اسـتقبلت حاالت اإلغماء جلهم من كبار السن 
وذوي األمـراض املزمنة؛ بَسـبِب ارتفاع درجة 
الحرارة الشديدة مع استمرار انقطاع الكهرباء 
عن األحياء السـكنية، لتصبـح مصدر اختناق 

للمواطنني. 
وأّكــدت أن االنقطـاَع الكارثـي للكهربـاِء 

مقابـَل تشـغيلِها سـاعتني ُكـّل 6 سـاعات يف 
اليـوم الواحـد، ضاعف مـن معاناة السـكان، 
وأدواتـه  االحتـالل  تحالـف  تجاهـل  وسـط 
ومرتِزقته يف عدن املحتّلـة املتورطني باملتاجرة 
يف قضايا وأوضاع املواطنني وسكان املحافظات 

الجنوبية املحتّلة. 
وتأتـي هذه الكارثة الصحية يف وقت ترضب 
صفقـات الفسـاد ِملـف قطـاع الكهربـاء يف 
مدينـة عدن املحتّلـة، من خـالل رشاء الطاقة 
ـة، دون إمـَداد محطات  من الـرشكات الَخاصَّ
كهرباء عدن بالوقود، وسط استمرار االحتالل 
السـعودّي اإلماراتـي يف نهب ماليـني الرباميل 
من النفط الخام الـذي يتم تصديره من حقول 
حرضمـوت وشـبوة ومـأرب إىل خـارج اليمن 
عرب ناقالت شـحن عمالقة تبلـغ قيمتها مئات 

املاليني من الدوالرات. 
وأدواتـه  العـدوان  تحالُـَف  أن  إىل  يُشـاُر 
التدمرييـة يف عدن وبقية املحافظات الجنوبية، 
الكهربـاء  األََساسـية  الخدمـات  مـن  جعلـوا 
واملياه واألمن والصحة، سـالحاً فتاكاً إلخضاع 
املواطنـني وتركيعهم، وحرباً يسـتخدمها ُكـلُّ 
طرف ضد اآلخر، وسط استسالم من املواطنني 

لكل ما يحدث لهم. 

 : طاابسات
شـهدت مدينُة لودر يف أبني، أمـس الثالثاء، 
جريمَة قتـل جديدًة راح ضحيتَهـا أحُد التجار 
بعد نهـب أموالـه من قبل ميليشـيا مسـلحة 

موالية لالنتقايل. 

وقالـت مصادُر محليـة: إن مواطناً يف العقد 
الرابـع مـن عمره يدعـى عيل مخفيـق، يعمل 
تاجًرا للموايش ُقتل عىل يد ميليشـيا مسلحة يف 
أبني عقـب اعرتاضه ونهب أمـوال كبرية كانت 
بحوزته، مبينـة أن الجريمة وقعت بني قريتي 
العـني وعراكبـي ويعتقـد أن سـببها الرئييس 

عملية سطو مسلحة؛ بَهدِف الرسقة. 
وكانت أبني شـهدت قبل أشهر قليلة جريمَة 
دهـس تاجر املوايش، جلود الجـويف، َحيُث تويف 
املجنـي عليـه األسـبوع املنـرصم، بعـد قيـام 
ميليشيا مسلحة برسقة سيارته، وحني حاول 
اعرتاضه تم دهسه بالسيارة، ليتم نقله بعدها 

إىل عدن لتلقي العالج لكنه تويف عىل الفور. 
ويف سياق الجرائم واالنفالت األمني املمنهج 
يف املحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة، ُقتـل، ُظهَر 
أمـس الثالثـاء، رجُل أعمـال يف مديريـة يافع 

بلحج املحتّلة. 
َرُجــــَل  أن  محليـة  مصـادر  وأوضحـت 
لقـي  الرشـيدي،  محسـن  املعـروف  األعمـال 
مرصَعه برصاص ميليشـيا مسلحة يف منطقة 

يافع بمحافظة لحج. 
وأَفاد شـهود عيان بأن امليليشـيا املسـلحة 
فتحـت النـاَر عـىل رجـل األعمـال الرشـيدي 
ومرافقيـه وقتلـوا عدداً منهـم، وذلك يف وضح 
النهـار بمنطقـة لبعوس سـوق أُكتوبـر أمام 

سوق املحمل التجاري.

 : طاابسات
ــــَر املئـاُت من الناشـطني اليمنيني يف  َعبـَّ
مختلـف مواقـع التواصـل االجتماعـي، أمس 
الثالثـاء، عـن غضِبهـم واسـتنكاِرهم للحملة 
الخبيثة والقـذرة لالحتـالل اإلماراتي عربَ أحد 
قنواتها تتحدث عن أصول سـكان مدينة عدن 
ضمن نزعـة مناطقية تهدُف لتعزيز االنفصال 

واالنقسام بني سكان اليمن. 
وتصاعدت وتريُة االنتقادات جنوباً وشـماالً 

للحملة التي نّفذتها قناة «الغد املرشق» التابعة 
لالحتـالل اإلماراتي، بعد تصـدر مقطع فيديو 
للمذيعـة يف القناة من أصول مرصية لييل ربيع 
وهي تسأل عمال وأصحاب محالت تجارية عن 
أصولهم وتحاول نعت بعضهم بـ «الدحابشة». 
من جانبهم، هاجم نَُخٌب سياسـية وثقافية 
من أبنـاء املحافظات الجنوبيـة، أبرزها رئيُس 
تحريـر صحيفـة «الثـوري» التابعـة للحـزب 
الحملـَة  سـلمان،  خالـد  سـابًقا،  االشـرتاكي 
اإلماراتيـة، معتربًا إيَّاها محاولـًة لتوفري مادة 

إعالمية ضد سكان املحافظات املحتّلة، يف حني 
اعتربتها الصحفية الجنوبية، سـارة الرشـيد، 

إمعانًا يف إهانة سكان عدن. 
ومـع أن الحملـَة القـذرة واملناطقيـة التي 
تموِّلهـا اإلمارات كان الهـدُف منها َجسَّ نبض 
النـاس وتهيئة الشـارع لالنفصـال، إالَّ أن ردة 
مـرة  ألول  َوحـدًة  أظهـرت  العكسـية  فعلهـا 
بني أبنـاء الشـمال والجنوب؛ نظـراً ملا وصفه 
ناشـطون بــ «نتانـة» روائح االنفصـال التي 

تخُدُم أجنداٍت إقليمية ودولية. 

سطى لسان طساحاره اإلسقطغ.. 
الثائظ افتمر غعاجط املرتجق 

السطغمغ وغخفه باملظاشص
 : طاابسات

هاجـم الخائُن عيل محسـن األحمر -املخلـوُع من منصِبه 
كنائـب للفاّر هادي منتصـف أبريل املنـرصم- هاجم املرتِزق 
رشـاد العليمـي -رئيس ما يسـمى املجلس الرئايس املشـكَّل 
من قبل تحالف العدوان-، وذلـك عىل خلفية تَحّركاته األخرية 

وظهوره اإلعالمي املتكّرر. 
وقال الخائن األحمر عىل لسـان املستشـار اإلعالمي التابع 
له املرتِزق سـيف الحارضي، يف تدوينة عـىل (تويرت): «إننا يف 
بلد تخوض معركًة وجوديًة لحارضها ومسـتقبلها.. ال يعنينا 
من اسـتقبل الرئيس أَو أين ذهب أَو ماذا خطب، ما يعنينا هو 
ماذا أنجز يف معركتنا العسكرية والسياسية واالقتصادية»، يف 
إشارة إىل املرتِزق العليمي التي يقوم َحـاليٍّا بجولة خارجية. 

وتابع املرتِزق الحارضي سـاخراً: «نريـد إنجازات تتحدث 
عن نفسـها، االستمرار يف خطاب النفاق، لبس الرئيس صورة 

الرئيس، هذا خطاب فاشل انهزامي!». 
ويأتي هجوم املرتِزق الحارضي مع تناسيه للفشل الذريع 
الذي مني بـه الخائن الفاّر عيل محسـن األحمر والفاّر هادي 
طيلة سـبع سـنوات، قبـل أن يتم االسـتغناء عـن خدماتهما 

وعمالتهما يف السابع من أبريل املايض. 

طصاُض أتث املثرِّجني ذسظًا 
داخَض طظجله يف تسج 

املتاّطئ

 : طاابسات
تحوَّلـت مناطـُق تعـز املحتّلـة إىل مـرسٍح لجرائـم القتل 
واالغتيـاالت واالختطافـات والفـوىض األمنيـة، َحيـُث عثـر 
مواطنـون، أمـس الثالثاء، عىل أحِد املدرسـني مقتـوالً داخل 

منزله وسط املدينة. 
وذكـرت مصادُر إعالميـة، أمس، أن املواطنـني عثروا عىل 
مدرِّس القرآن الكريم يف ثانوية مدرسـة الشعب بمدينة تعز، 

خالد عبده عيل ناجي، مقتوالً بعدة طعنات داخل منزله. 
وأَشـاَرت املصـادُر إىل أن هذه الجريمَة التي القت اسـتياًء 
عارماً يف أوسـاط األهايل بتعـز، تأتي يف وقت تشـهُد املناطَق 
املحتّلـة الواقعة تحت سـيطرة ميليشـيا حـزب «اإلصالح»، 
ا متصاعـداً منذ أسـابيَع يف ظل غيـاب حكومة  انفالتـاً أمنيّـٍ

الفنادق. 
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 : طتمث الضاطض
اليمنيـة  السياسـية  القيـادُة  تبـذُُل 
ُجُهـوداً كبـريَة لفتـح الطرقـات أمـام 
املواطنـني، وال سـيَّما يف املناطـق التي 
املوالـني  املرتِزقـة  مـع  حربـاً  تشـهداً 
للعـدوان األمريكي السـعودّي، كمدينة 
تعز التي عمـل اإلعالُم التابـع للعدوان 
واملرتِزق وال يزال عىل تصوير ما يحدث 
هنـاك بأنـه حصـار مـن قبـل صنعاء 
عـىل املدنيني يف حـني أن الواقـع يقول 
عكـس ذلك، وقـد اتضح ذلـك جليٍّا من 
خالل عرقلة املرتِزقة لفتح الطرقات يف 
مفاوضات عمان ووضع العراقيل أمام 

هذه املطلب اإلنساني امللح. 
وعىل مدى السـنوات املاضية، قدمت 
القيادُة السياسـية العديَد من املبادرات 
ملعالجـة الوضـع اإلنسـاني يف اليمـن 
بشـكل عام، وتعز بشكل خاص، لكنها 
كانـت تصطـدُم برفـض املرتِزقة، كما 
حـدث يف األردن، حـني رفـض املرتِزقة 
املفـاوض  الوطنـي  الوفـد  مبـادرة 
واملتمثلة يف فتح ثالثة طرق رئيسـة إىل 
مدينة تعـز، لكن الوفـد املمثل للطرف 
اآلخـر رفضها بذريعـة أنـه يريد فتح 
الطـرق األُخـرى التـي تعتـرب خطوَط 
تمـاسٍّ ومتداخلـة جبهاتهـا وتتقارب 
فيها خطوط االشـتباك التي ال تتجاوز 

أمتاراً قليلة. 
ولـم يكتـف طـرف املرتِزقـة يف هذا 
التعنت الواضح، بل رفض أي مبادرات 
قدمتهـا اللجنة العسـكرية سـابًقا أَو 

مـا قدمته حكومة صنعـاء مؤّخراً عرب 
وفدهـا املفـاوض يف مناقشـات عمان 
لتخفيـف املعانـاة التي يعيشـها أبناء 
مدينـة تعز ورفـع الحصـار املفروض 
عليهم، بل عملوا عىل التباكي واملتاجرة 
بمصالح املواطنني من أبناء تعز خدمة 
وتزييـف  تـارة،  ـة  الَخاصَّ ملصالحهـم 
أُخـرى  تـارة  األرض  عـىل  الحقائـق 
بسـعيهم املتواصـل إلظهـار حكومـة 
صنعـاء عىل أنهـا الطـرف املعرقل ألي 
اتّفـاق من شـأنه فتـح الطرقات وعىل 
أنها هـي من تحارص أبنـاء تعز، بينما 

الواقع عكس ذلك تماماً. 
ويف سـياق ذلك، وّجـه عضو املجلس 
السـيايس األعىل، محمد عـيل الحوثي، 
رسالًة مهمًة لتحالف لعدوان ومرتِزقته 
وأدواتـه ممـن يدعون منذ سـنوات أن 
السـلطة الوطنيـة يف صنعـاء تحارص 

مدينة تعز. 

وقـال محمد عيل الحوثي يف سلسـلة 
تغريدات عىل حسـابه بموقع (تويرت): 
«من يّدعـي أننا نحارص تعز، فيحرجنا 
ويفتـح الخطـوط مـن عنـد مرتِزقته 
وأتحداهـم أن يفعلوها ويثبتوا أنهم إىل 

جانب أبناء تعز». 
وخاطـب الحوثـي مرتِزقـة العدوان 
قائالً: «ال تتباَك وبيدك َحـلٌّ لم تنفذه»، 
وذلك بعد رفضهم مبادرة الوفد الوطني 
بفتح ثالثة طرق رئيسـة مؤدية إىل تعز 

يف مفاوضات األردن. 
املرتِزقة: «إن كنَت  َوأََضـاَف مخاطباً 
تمِلـُك قـراَرك وتحب مصلحـة املواطن 
يف تعـز فأثبت ذلك مـن طرفك أوالً بفك 
الحصار عـن جميع الطـرق املؤدية إىل 

تعز، وافضحونا، مسموح». 
وختم عضو املجلس السـيايس األعىل 
تغريداته بالقول: «مـع عدم النضج يف 
التفكري بفتح الخطـوط وإنهاء العزلة 
ومراعـاة مصالح الناس مـن أبناء تعز 

من قبل املرتِزقة ربما يتم تغيري». 
من جهته، يؤّكــد محافظ محافظة 
تعـز اللواء صالح بجاش، أن عدم تفهم 
املنصفـة  للمبـادرة  العـدوان  تحالـف 
التـي قدمهـا الفريـق الوطني بشـأن 
فتـح الطرقـات يف تعـز يكشـف تعنته 
أمـام جميع أبناء املحافظة، ُمشـرياً يف 
ترصيح سـابق لقناة «املسـرية» إىل أن 
ما تـم تقديمه مـن اللجنة العسـكرية 
من مبادرات بشأن فتح الطرقات كفيل 
بوضع َحـّل شامل مللف الطرقات يف تعز 
ويلبي طموح جميع أبنائها املترضرين 

من قطع الطرقات. 
وأَشاَر إىل أنه اتضح أن ِملف تعز اليوم 
أصبح ُمَجـّرد عنوان للمماطلة وذريعة 

يحرص العدوان عىل إبقائها معلقة. 
 

زغُش املجاسط.. اجاشقُل 
املساظاة:

ومثّـل رفُض وفـد املرتِزقـة ملبادرات 
فتـح الطرقـات التـي قدمتهـا صنعاء 
يف مناقشـات عّمـان، فضيحًة واسـعًة 
كشفت زيَف مزاعم «حصار تعز» التي 
يحاول تحالف العدوان وأدواته ورعاته 
منـذ سـنوات تكريسـها إلثـارة الرأي 
العام وابتـزاز صنعاء، إذ بـات واضًحا 
أن العـدّو يسـتغل معانـاة املواطنني يف 
تعـز لتحقيـق مكاسـب عسـكرية إىل 
جانب أنه ال يكـرتث ملعاناة أبناء مأرب 
وبقية املحافظات األُخـرى، األمر الذي 
يحتم عىل املجتمع الدويل واألمم املتحدة 
الضغط عىل تحالف العدوان ومرتِزقته 
جديـة  إلثبـات  السـلوك  هـذا  لوقـف 

التوّجـه نحو التهدئة والسالم. 
وهكذا انكشـف بوضوح زيف مزاعم 
«حصـار تعـز» التي مـا انفـك تحالف 
العدوان ومرتِزقته يرّددونها منذ سنوات 
ويوظفونها أمام العالم كذريعة لتربير 
إغالق املطـارات واملوانـئ وحتى قطع 
الطرقـات يف بقيـة املحافظـات، وبات 
واضًحا بشـكل كامـل أن دول العدوان 
ومرتِزقتها حريصة عـىل إبقاء معاناة 
أبنـاء تعـز السـتخدامها وتوظيفها يف 

 الصاضغ: ترص خظساء 
سطى شاح المسابر وتصثغط 

الاظازقت غةسث طعصَفعا 
افخغض الراشخ لطترب 

والمامسك بالسقم السادل 
والاعاشص والحراضئ العذظغئ

املرتجصئ طسرصطعن!
جغاجغعن وإسقطغعن وظاحطعن غآّضـثون ترص خظساء سطى رشخ الترب وشاح المسابر

شاح الطرصات شغ طثغظئ تسج.. 
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سـبيل تضليـل الـرأي العـام والعالـم؛ 
ِمـن أجـِل تحقيق مكاسـب سياسـية 

وعسكرية. 
وأمـام تعنـت الطرف اآلخـر الرفض 
امُلسـتمّر ألية مبادرات تأتي من صنعاء 
التنـازالت  تقديـم  يف  تسـتمر  والتـي 
وتفكريهـا باملواطـن يف تعـز وحرصها 
عىل فتح الطرقات وهو ما تحّقق بفتح 
طرقـات مدينـة تعـز والـذي قامت به 
صنعـاء مؤّخراً من طـرف واحد، بينما 
يرفض املرتِزقة القيام بخطوات مماثلة 

حتى اللحظة. 
ويؤّكـد عدد من الباحثني واإلعالميني 
العـدوان  أن  والسياسـيني،  واملحللـني 
األمريكي السـعودّي ومرتِزقته وأذياله 
هـم مـن يـرصون عـىل بقـاء املعاناة 
اإلنسانية يف تعز وغريها من املحافظات 
كجـزء من الحرب العدوانية عىل بالدنا، 
فيمـا كان وال يـزال موقـف حكومـة 
صنعاء هو تقديـم الكثري من التنازالت 
واملبادرات من منطلـق املوقف الوطني 
األصيل التفكري بمصلحة املواطنني عرب 
اإلرصار عىل فتـح الطرقات يف تعز بعد 
ت طـرف املرتِزقة وإن مـن جانب  تعنـُّ

واحد. 
أنـس  الصحفـي  الكاتـب  ويوضـح 
القايض، أنه منذ بداية اإلشكالية يف تعز، 
كان الطـرف اآلخر ممثـالً «باإلخوان» 
بصـورة مبـارشة يرفض الدعـوات إىل 
تجنيـب املحافظة الحرب، وبعد للحرب 
يف تعز منذ العام ٢٠١٣م، وبعد اشتعال 
الحـرب يف املحافظة كجـزء من الحرب 
العدوانيـة عىل بالدنا يف العـام ٢٠١٥م 
تقدمت أَيْـضاً صنعاء بمبادرة للحل إال 
أن اإلخوان قامـوا برفضها كما اعرتف 
بذلك حمود سـعيد املخاليف يف لقائه مع 

قناة الجزيرة. 
ويؤّكــد القـايض يف ترصيـح خاص 
لصحيفـة «املسـرية» أن املوقـف اليوم 
مـن فتـح الطرقات يف تعز، هـو امتداد 
لهـذا املوقف من الحـرب ذاتها، فطرف 
العـدوان كمـا كان مرصاً عـىل الحرب 
فهـو اليوم مـرص عـىل إبقـاء املعاناة 
وذلـك؛ ألَنَّ مصالحه الذاتية وارتباطاته 
بقوى العدوان تفـرض عليه أن يتعنت 
يف فتـح املعابر والتخفيف مـن املعاناة 

اإلنسانية يف تعز وغريها. 
ويشـري إىل أن صنعاء حـني تلح عىل 
فتـح املعابـر وتقـدم التنـازالت، فهي 
إنما تعرب عـن موقفها األصيل موقفها 
الرافـض للحـرب واملتمسـك بالسـالم 

العادل والتوافق والرشاكة الوطنية. 
من جانبـه، يقول نائب رئيس رابطة 
عبدالسـالم  واإلعالميـني،  الصحفيـني 
النهـاري: إن حـرص حكومـة صنعاء 
و»وفدها العسكري املفاوض يف األردن» 
عـىل فتـح الطرقـات املغلقـة الواقعة 
تحت سـيطرتها يف محافظـة تعز نابع 
واألخالقيـة  الوطنيـة  املسـئولية  مـن 
واإلنسـانية تجاه مواطنيهـا للتخفيف 
من معاناتهم التي يتجرعونها؛ بَسـبِب 
العـدوان والحصار الظالـم املطبق عىل 
بقية أجزاء املحافظـة وإغالق عدد من 
طرقها الرئيسة املهمة من قبل مرتِزقة 

التحالف واألطراف املوالية له. 
ويؤّكـد النهاري يف ترصيح لصحيفة 
«املسـرية» أن حكومة صنعاء وشعوراً 
منها باملسؤولية قدمت مبادرات مهمة 
تسـهم يف رفـع ُكـّل ما يسـبب املعاناة 
اإلنسانية ألبناء اليمن عامًة وأبناء تعز 
ـة إال أن األطـراف األُخرى ممثيل  َخاصَّ
تحالف العدوان مرتِزقة (حكومة عدن) 
ُمسـتمّرون بالتعنـت ورفـض الحلول 
وعرقلـة فتـح الطرقـات يف محافظـة 
تعـز، إضافة إىل رفضهـم القاطع فتح 
الطرقـات يف املحافظـات األُخـرى، بل 
وصل بهـم الحال حتى رفـض النقاش 
حولها لحد اآلن وذلك خالفاً لنص اتّفاق 

الُهدنة الذي ترعاه األمم املتحدة. 
ويضيف: «ونتيجة لذلك التعنت وعدم 

وجود تجاوب رصيح من أطرف العدوان 
مع مبـادرات وفد صنعـاء املفاوض يف 
«االردن» لفتـح الطرقات يف تعز قدمت 
مبادرة جدية من جانب  صنعاء مؤّخراً 
واحد لفتـح ثالثة طرق مهمـة؛ بَهدِف 
إنهاء معاناة املواطنني وتسـهيل حركة 
املواطنـني واملركبـات بـكل سالسـة يف 
تعـر، مؤّكـداً أن هذا مـا أثبتته صنعاء 
ونفذته عـىل أرض الواقـع، َحيُث بدأت 
ـام برفـع الحواجـز الرتابية يف  منـذ أَيـَّ
طريق خط السـتني األسـفلتي تمهيداً 
لفتحـه واملمتد بطـول ١٢ كيلومرتاً إىل 
غربي مدينـة تعز الخاضعة لسـيطرة 

مرتِزقة تحالف العدوان. 
ويشـري إىل أنـه ويف الوقـت الذي كان 
أبناء تعز ينتظـرون من أطراف تحالف 
العـدوان الـرد عـىل مبـادرات صنعـاء 
اإليجابية باملثل واملبادرة بفتح الطرقات 
املغلقة من قبلهم إال أنهم انصدموا من 
موقف وفـد مرتِزقة التحالـف الصادم 
والرافض تماماً ملبادرة حكومة صنعاء 
الطرقـات  بفتـح  الجانـب  األحاديـة 
للتخفيـف مـن معاناة النـاس وإدراكاً 
منها للمسؤولية اإلنسـانية تجاه أبناء 
ـة والشـعب اليمنـي عامة  تعـز َخاصَّ
الـذي يعانـي «حصـاراً وعدوانـاً ظاملاً 

وغاشماً».
ويؤّكــد أن أبناء تعـز يدركون اليوم 
بأن العدوان ومرتِزقتـه يحرصون عىل 
اسـتمرار معاناتهـم التـي افتعلوهـا؛ 
كونها باتـت تمثل لهم مصـدراً للدخل 
غـري املـرشوع، مـن خـالل اسـتمرار 
إغـالق الطرقات التي ال تهمهم لضمان 
اسـتمرار الطرقـات األُخـرى التي هي 
تحت سـيطرتهم ووضع نقـاط أمنية 
فيها لينهبوا عربها املواطنني واملركبات 
والقاطرات وتأخذ منهم جبايات خيالية 
أنشـطتهم  يمولون  والبلطجة  بالقـوة 
مـن  والحربيـة  والعدائيـة  التخريبيـة 

خاللها. 
أعتقـد  وبالتـايل  حديثـه:  وينهـي 
أن رفـض مرتِزقـة العـدوان ملبـادرات 

صنعاء اإلنسـانية بفتـح الطرقات قد 
كشفت للشعب زيف االدِّعاءات الكاذبة 
والتباكي والعويـل عىل حصار تعز من 
قبـل فصائـل مرتِزقـة التحالـف وكّل 
مـا يقومـون بـه كان ُمَجــّرد مزايدة 
ومتاجـرة بمعانـاة أبنائها واسـتغالل 
سـيايس قـذر إلثـارة املجتمـع الـدويل 
لتحقيـق أهداف عسـكرية من خاللها 
وهـذه الخالصـة الذي بـات الجميع يف 
تعز يدركها وأن من يطبق الحصار عىل 
تعز هم فصائل تحالـف العدوان حزب 
اإلصالح وقوات طـارق عفاش مرتِزقة 

السعوديّة واإلمارات. 
 

شخائُض طسطتئ طسرصطئ 
مـن جهتـه يؤّكــد الكاتـب واملحلل 
السـيايس الدكتـور أنيـس األصبحـي، 
أن يف تعـز تـدور واحـدة مـن أخطـر 
تنفـذه  الـذي  التحالـف  مخّططـات 
أمريكي  وبدعـم  والسـعوديّة  اإلمارات 
صهيوني، وهو سـلخ املخاء والرشيط 
الساحيل املمتد من باب املندب إىل املخاء 
عـن محافظة تعز وهـو ما ينطبق عىل 

ساحل جنوب الحديدة. 
ويضيـف األصبحي يف ترصيح خاص 
دول  وتعمـل  «املسـرية»،  لصحيفـة 
تحالف العدوان وعرب الفصائل املسلحة 
املواليـة لها عىل فرض واقع جديد وهو 
الفصـل الجغـرايف والعـزل االجتماعي 
ملناطق الساحل عن املناطق الداخلية يف 
تعز، وهي من تصدر قرارات التعيني يف 

السلطة املحلية وتعيني املسؤولني. 
ويزيـد بالقـول: أصبحـت الفصائـل 
اإلمـارات  شـكلتها  التـي  املسـلحة 
والسـعوديّة هي من تدير فعلياً مناطق 
تلـك  عـىل  عزلـة  وتفـرض  السـاحل، 
املناطـق، مـن خـالل إغـالق الطرقات 
التـي تربطها باملديريـات القريبة منها 
يف محافظة تعز وأصبـح املنفذ الوحيَد 
ألبناء تلك املناطق هو الطريق الجنوبي 

نحو عدن. 
ومشـغلوهم  املرتِزقـة  أن  ويؤّكــد 
كعادتهم يضعون العقدة يف املنشار ويف 
ُكــّل جولة ومبادرة يظهـرون ُمَجـّرد 
سمارسة وقطاع طرق يعملون إلحباط 
أية مصلحة إنسانية وأخالقية ووطنية 
لتنفيـذ  مشـاريع  ضمـن  ويعملـون 
مخّططـات وأجندات العـدوان وجعلوا 
أنفسهم روافع جيوبوليتيكية يرسمون 
خرائـط الدم والتصـدع الجغرايف ضمن 
مشـاريع الفتنة واألقلمة كما رسـمت 
واألمريكيــة  الصهيونيـة  الدوائر  لهم 

ة، موضًحا  يف املنطقـة وىف اليمـن َخاصَّ
الجيوبوليتيكيـة  تعـز  ألهميّـة  وذلـك 
واالسـرتاتيجية إلطاللها عىل السـاحل 
الغربي والبوابة الجنوبية للبحر األحمر 
ومضيق باب املندب وميناء املخاء ولذلك 
هـي ال تريد فتح الطرقـات فهي تعمل 
عىل عزل ملناطق التخوم االسـرتاتيجية 
لتكـون ظهر حماية ملشـاريع التطبيع 
والهيمنـة عـىل املوانـئ والجـزر وباب 

املندب. 
املرتِزقـة  عمـل  ولذلـك  ويضيـف، 
ملحاوالت التضليل وإثارة الطائفية عرب 
اسـتثمار امللفـات اإلنسـانية وتغييـب 
االسـرتاتيجية  املواقـع  عـن  الوعـي 
ومخّططـات العدوان لطمأنـة الجانب 
اإلرسائيـيل واألمريكـي بالهيمنـة عىل 
البوابة الجنوبية للبحر األحمر ومضيقه 
وجـزره االسـرتاتيجية وموانئـه الـذي 
يعمـل عـىل تعطيلها وحصار الشـعب 

اليمني ونهب ثرواته. 
وينهـي كالمـه، ولذلـك قـدم الوفـد 
الوطنـي وما قدمته اللجنة العسـكرية 
بقيـادة اللواء يحي الرزامي بفتح ثالثة 
طرقـات وبقيـة املحافظـات دليل عىل 
الجدية والحرص عىل السـالم وتخفيف 

معاناة أبناء تعز. 
ويزيـد بالقول: وهو مقـرتح واقعي 
ومنصـف، ولكـن الطـرف اآلخـر مـن 
املرتِزقـة ليـس لديـه الجديـة والوفاء 
بالتزاماتـه للمـيض يف عمليـة السـالم 
وإنمـا هـم عبـارة عـن بيـادق وتجار 
حـروب وعصابـات قتـل للمسـافرين 
وهم بذلـك ينفـذون برامـج ومطامع 
العـدوان األمريكـي الصهيونـي لبلقنة 
وتقسيم اليمن لتسـليم املجال الحيوي 
لـدول  واالقتصـادي  واالسـرتاتيجي 
الكيـان  لتأمـني  والتطبيـع  العـدوان 

الصهيوني. 

 افخئتغ: المرتِجصئ 
غزعرون شغ ُضـّض جعلئ 
ُطَةـّرد جماجرة وصطاع 

ذرق وغسمطعن إلتئاط أغئ 
طخطتئ إظساظغئ وأخقصغئ 
ووذظغئ شغ تسج وغغرعا

 الظعاري: رشخ طرتِجصئ 
السثوان لمئادرات خظساء 

اإلظساظغئ غضحُش زغش 
اقدِّساءات الضاذبئ والائاضغ 

والسعغض سطى تخار تسج 
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رادارات «إجرائغطغئ» شغ دول خطغةغئ.. 
عض اصاربئ المعاجعئ؟!

تتثّغاُت المساصئض 
إجماسغض طتمث الماعضض

اآلونـة  يف  بـرزت 
كبرية  تحديات  األخرية 
للمتغـريات  نتيجـة 
ألقـت  التـي  العامليـة 
الواقـع  عـىل  بثقلهـا 
بني  الدائر  الـرصاع  إثر 
وأخذت  والغرب  روسيا 
تهّدد  التحديـات  هـذه 
عدداً من الدول الفقرية 
يف العالـم ومن ضمنها 
املعتمـدة  الـدول  تلـك 
يف غذائهـا عىل اسـترياد 

القمح من الدول املنتجة عامليٍّا. 
واتجـه الرصاع بـني القطبني األمريكـي والرويس 
يتصاعـد إىل درجة أن بعض الـدول املصدرة للحبوب 
ا أوقفت التصدير األمر الذي ينذر بمسـتقبل ال  عامليّـٍ
تُحَمـُد عواقبه عىل تلك الدول الفقـرية وغري املنتجة، 
ما يعني أن احتدام الحرب الروسـية األوكرانية تمثل 
خطورة بالغة وتهّدد باملجاعة وعىل وجه الخصوص 
تلك الدول املسـتورة للحبوب، إذ تشـري الدراسات إىل 
أن أكثـر من أربعـني دولًة يف العالم مهـّددة باملجاعة 
مـن ضمنها أربع دول عربية عـىل خط الفقر وكانت 
اليمن يف مقدمة تلك الدول، وعىل ضوء هذه املتغريات 
العامليـة بـدت مؤرشات هـذه األزمة تنـزل إىل الواقع 
الحياتي وبشـكل ملحوظ وأخذت تداعياتها تسهم يف 

مضاعفة الفقر شيئاً فشيئاً. 
وبالتـايل فقد ألقت هذه األزمـة بثقلها عىل الواقع 
شـئنا أم أبينـا، ووضعتنا بني خياريـن: إما أن نكون 
أوال نكـون، ربما البعض قد يقول إن األمر مبالغ فيه 
لكـن ينبغي علينـا أن نأخذ هذا التهديـد عىل محمل 
الجد ُخُصوصـاً ونحن نتعرض لعدوان ظالم وحصار 

جائر. 
وبـإذن اللـه تعـاىل وعـىل قاعـدة: (يد تبنـي ويد 
تحمي) سـنكون عند مسـتوى مواجهة هذا التحدي 
ونتغلـب عليها بكل جدارة واقتـدار، وال أدل عىل ذلك 
أننا بمسـتوى هذا التحدي، أنه عندما أنعم الله علينا 
بقيادة ربانية مؤمنة وصادقة ممثلة بالسـيد القائد 
عبـد امللك الحوثي -حفظه الله- رأينا كيف اسـتطاع 
الشـعب اليمنـي تحـت قيادتـه أن ينتـرص عىل أكرب 
تحالف كونـي يديره وتـرشف عليه فرعـون العرص 
(أمريـكا) وبفضل اللـه تعاىل ثبت اليمنيـون وللعام 
الثامـن وسـطروا أعظم املالحـم البطوليـة وما زالوا 
وإىل اليـوم وهم يلحقون باألعداء أكرب الهزائم املنكلة 

واملذلة. 
وكما كان السـيد -حفظه الله- يقـود أبناء اليمن 
يف معركتهـم العسـكرية كان يف املقابـل أَيْـضـاً قـد 
تنبـه ألهميّة الثورة الزراعيـة والصناعية وأخذ يقود 
أبنـاء اليمن لخـوض غمار هذه املعركة قبل نشـوب 
الحرب الروسـية األوكرانية؛ باعتبَار الجانب الزراعي 
وعىل رأسـه زراعـة الحبـوب كأحد عوامـل النهضة 
االقتصاديـة، إذ تأتـي ضمن معركة التحـّرر وتدخل 
يف إطار تحقيق االكتفـاء الذاتي، وبفضل الله أثمرت 
هـذه الخطـوة التـي أضحت تؤتـي أُُكَلهـا يف مناطق 
تهامة والجـوف ومناطق أُخرى مبرشة بنتائج طيبة 
وواعـدة بالخري وأصبحت عوامل محفزة ومشـجعة 
عـىل رضورة خـوض غمـار هـذه املعركـة، فاليمن 
يتمتـع بعـدة خصائـص ومميـزات منهـا خصوبة 
الرتبـة والتنوع املناخي ووفرة اليـد العاملة أضف إىل 
ذلك خاصيـة أُخرى يتميز بها اليمنيون دون غريهم، 
أن َمـنَّ اللـُه علينا بقيـادة ربانية مؤمنـة ومخلصة 
وحكيمـة وبالتايل َفـإنَّ نجـاح العمل يف هذا املضمار 
ال بـّد أن تكون منطلقاته وفق املواصفات اإليَمـانية؛ 

باعتبَارها الضاِمَن الوحيد للمعونة اإللهية. 
ختاًمـا، الكـرة باتـت يف مرمـى املجتمـع اليمني 
دون اسـتثناء لتسـديد نقلة زراعية تعيد مجد آبائنا 
إىل  وأجدادنـا ورضورة االصطفـاف الوطنـي جنبـاً 
جنب والعمل عىل مضاعفة الجهود وحشـد الطاقات 
بدأ بإنشـاء املؤّسسـات الزراعية وتشكيل الجمعيات 
التعاونية وتشـجيع االسـتثمار يف هذا املجال، فيمن 
اإليَمــان كما وصفـه الله تعـاىل: (بَْلَدٌة َطيِّبَـٌة َوَربٌّ 
َغُفـوٌر) وباالعتماد عىل الله والثقـة به ال بدَّ أن نصَل 
إىل تحقيـق االكتفاء الذاتي رغم أنف األعـداء، (وََعَىل 

اللَِّه َفْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن). 

حرتئغض الشرغإ*

تأتي اسـتعدادات «إرسائيل» ودول خليجية تزامناً 

مع التطورات الجارية عىل الجبهات املختلفة. 

قيام تـل أبيب بنرش منظومـة رادارات يف ُكـّل من 

اإلمـارات والبحريـن، يتزامـن مـع مـرشوع قانون 

الدفـاع لعـام 2022، ُقـّدم إىل الكونغـرس األمريكي؛ 

بَهـدِف تعزيـز التعاون العسـكري، ودمج ما ُسـّمي 

منظومة دفاع جـوي صاروخي متكامـل تضم دوالً 

عربية وخليجية تكون «إرسائيل» جزءاً منها ملواجهة 

إيـران يف غضـون 180 يومـاً، رافقتـه زيـارة نفتايل 

بينيـت لإلمارات يف زيارة هي الثالثة لـه يف أقل من عام، بالتزامن 

مع تصعيد طهران لهجتها أمـام تعثر مفاوضات فيينا، وقيامها 

بإغـالق كامريات املراقبـة ألنشـطتها النووية احتجاجـاً عىل ما 

وصفته بخضوع الوكالة لرغبات األطراف الدوليني ولـ»إرسائيل»، 

تعد تطورات دراماتيكيـة من املهم التوقف عندها وقراءة مآالتها 

وسيناريوهاتها. 

يف اإلطار العام تُعد الخطوة اإلرسائيلية يف نرش الرادارات تطوراً 

نوعياً يف التعاون األمني والعسـكري املشرتك بني «إرسائيل» وبني 

دول خليجيـة طبّعـت عالقاتها بشـكل علني منذ سـنوات، ومن 

َحيـُث االسـرتاتيجيا، تُصنّف عىل أن هذه األنظمـة وصلت ذروتها 

يف مرحلـة التطبيع، لتهيئة املنطقة ودمـج «إرسائيل» كي تصبح 

جـزءاً ال يتجزأ مـن املنطقة العربيـة الخليجية، وألجـل أن تكون 

العالقات العسـكرية واألمنية املشـرتكة يف املنطقة واقعاً طبيعياً 

من دون إحداث ضجيج، وكل ذلك يجري برعاية أمريكية مبارشة. 

تأتي اسـتعدادات «إرسائيل» ودول خليجية يف هذا اإلطار تزامناً 

مـع التطورات الجارية عىل الجبهات املختلفة، سـواء تجاه إيران 

التي ترفض سياسة الضغط واالبتزاز واالشرتاطات يف مفاوضات 

فيينـا، أَو املسـاومة بالتخـيل عـن دعـم فلسـطني واالعـرتاف 

بـ»إرسائيـل» يف أي اتّفاق نـووي مقبل، أم تجاه موقف حزب الله 

يف لبنـان الذي يرفض تنقيب «إرسائيل» عن الغاز يف حقل كاريش 

أمام تخّوفات من اشتعال حرب إقليمية. 

مباركة أمريكا ملثل هذا التعاون والتحالف بني «إرسائيل» ودول 

خليجية نابـع من رؤية اسـرتاتيجية تنتهجهـا اإلدارة األمريكية 

الحالية بعدم التوّرط يف ملفات الرشق األوسـط؛ بَسـبِب األزمات 

الداخلية األمريكية التي خّلفتها إدارة ترامب السـابقة، ولتحقيق 

هدف أمريكي بالغ األهميّة قائم عىل نظرية األمن املسـتورد الذي 

يسـّد حالة النقـص نتيجة املغـادرة األمريكية للمنطقـة، ويهيّئ 

املشـهد لـ»إرسائيل»؛ كـي تكون املِظلَة الحاميـة ألنظمة الخليج 

وبعض الدول العربية يف منطقة الرشق األوسط. 

التحالفـات العربيـة الخليجيـة اإلرسائيلية تتزامـن مع تقديم 

مـرشوع «قانون الدفاع لعـام 2022»، للكونغرس األمريكي، كما 

أنها تأتي؛ بَهدِف تعزيز التعاون العسـكري واالسـتخباري، لكنها 

تعكـس يف الجوهـر حالة التخـوف اإلرسائييل األمريكـي الكبرية، 

أكثـر مـن أي وقت مىض، من إقدام إيران عـىل خطوات تصعيدية 

أكثر من إطفاء كامريات املراقبة، يف ظل حالة التعثر التي تمر بها 

املفاوضات يف امللف النووي، وتجـاوز «إرسائيل» للخطوط الحمر 

بتنفيذ اغتياالت بحق مسؤولني وعلماء إيرانيني. 

املنطقة تمر بحالة تسخني غري مسبوقة، ليس عىل جبهة إيران 

فحسـب، بل يطال ذلك جبهـات أُخرى، كلبنان الـذي يُتعّدى عىل 

مـوارده الطبيعية يف وضح النهار، وهذا يجعل سـيناريو احتمال 

اندالع مواجهة عسـكرية مقبلة محتملة حـارضاً إىل َحــّد كبري، 

لكنـه غري معـروف الوجهـة، واحتمال وقوعـه مرتبـط ارتباطاً 

مبارشاً بالتطورات امليدانية، وما يعّزز استحضار هذا السيناريو، 

هو حالة االسـتنفارات الكبرية واملناورات العسـكرية التي جرت 

وتجـري يف املنطقة، والتـي رافقتها عمليات اغتيـال بحق علماء 

ومسـؤولني إيرانيني، واسـتمرار التهديد والتحريض اإلرسائيلينّي 

غري املسبوقني ضد إيران، واللذين كان آخرهما خالل زيارة رئيس 

وكالة الطاقة الذرية لـ»إرسائيل» مؤّخراً. 

من املعروف أن هناك حالة إجماع إرسائيلية تجاه العداء إليران، 

َوإذَا ما تحدثنا عن خيار الحرب العسـكرية الشاملة 

واملفتوحة بـني «إرسائيل» وإيـران، فهي بحاجة إىل 

ضوء أخرض أمريكي، ومثل هذا الضوء، رغم تعقيدات 

وتعثر مفاوضات فيينا، غري متوافر َحـاليٍّا، َحيُث إنه 

يتعـارض مع الرغبة األمريكيـة القائمة عىل مغادرة 

املنطقـة العربية، وعدم تشـتيت االنتباه والجهد عن 

الحرب الروسـية واألوكرانية الدائرة، إذ إن سيناريو 

كهذا يتطّلب من أمريكا اسـتنفار أساطيلها الجوية 

والبحريـة يف املنطقـة، فضالً عـن حالـة الجاهزية 

املفقودة، يف ظل انشـغال أمريكي يف الحرب الروسـية األوكرانية، 

والتفّرغ للصعود الصاروخي للصني. 

«إرسائيل» أكثر من غريها تدرك أن سيناريو املواجهة العسكرية 

الشـاملة مع إيران خيار ليس سـهالً، وسـيجعلها بكل مكّوناتها 

تفكر ألف مرة قبل اإلقدام عليه؛ ألَنَّه إذَا وقع فسيكون من العيار 

الثقيـل، ومكلفـاً لها بدرجة كبرية، وسـيقلب املنطقة رأسـاً عىل 

عقب، وسيكبّدها خسائر كبرية عىل ُكـّل الصعد. 

تاريخيٍّا هناك تحوالت اسرتاتيجية حصلت، فـ»إرسائيل» ومنذ 

احتاللهـا جنوب لبنان يف الــ 6 من حزيران/ يونيـو عام 1982، 

والذي تحّرر يف ما بعد عىل يد املقاومة اإلسـالمية اللبنانية- حزب 

الله - عام 2000 م، أصبحت عاجزة وبشـكل كبري عن تكرار مثل 

هذا السـيناريو مع أيـة دولة أُخرى، حتى لـو نصبت صواريخها 

وراداراتهـا عىل أراٍض خليجية، وهي تعي تماماً مثل هذا التحول، 

إذ وجدت نفسـها أمام مشـهد جديد تعيشـه، يتلخـص يف تنامي 

قوة إيـران يف املنطقة من جهة، ومعها محور املقاومة يف مختلف 

جبهاتـه، ما يجعلهـا عاجزة عن تكرار مثل هذا املشـهد، وأقىص 

ما تسـتطيع القيام به يف هذه املرحلة هو عمليات أمنية محدودة 

ذات طابـع اسـتخباري إلربـاك إيـران ومحورهـا أمـام القضايا 

االسرتاتيجية يف املنطقة. 

ثمة عوامل رئيسـية ثالثة أحدثـت تغيرياً جيوسياسـيٍّا وأمنيٍّا 

يف املنطقـة، تجعـل مـن «إرسائيل» عاجـزة عن تحقيـق حلمها 

ومرادهـا أمـام قوة إيـران ونفوذها املتصاعد من جهة، واتسـاع 

رقعـة محور املقاومة يف املنطقة، واملعادالت التي فرضتها مؤّخراً 

من جهة ثانيًة، وهذا يتمثل يف مرتكزات أََساسـية، األول يتمثل يف 

فشل سياسة الحصار واسـرتاتيجية الضغوط القصوى للواليات 

املتحدة وحلفائها عـىل إيران، ومعادلة الردع التي نجح حزب الله 

يف تثبيتهـا عىل مدار سـنوات، ووقوفه بصالبة وتحـدٍّ أمام تطور 

«إرسائيـل» التكنولوجي، وظهور املقاومة الفلسـطينية يف قطاع 

غـزة كقوة مهمة يف مواجهة «إرسائيل»، وفرضها معادالت أُخرى 

جديدة خالل معركة «سيف القدس». 

«إرسائيـل» لم تعد تخىش الـدول العربية أَو الخليجية بعد حالة 

التحالفـات واالندمـاج األمني يف ما بينها، ومصـدر قلقها الوحيد 

والكبـري يف هـذه املرحلة هـو التهديدات الصاروخية التي تشـكل 

نوعاً غري مسبوقاً يف الردع، والتي قد تنهال عليها من إيران ولبنان 

وسـوريا وقطاع غزة واليمـن، بعد أن باتت تحلـم بدولة محاطة 

بسالح الليزر كي يحميها من مثل هذا التهديد. 

أي وجـود إرسائييل يف منطقة الخليج يُحـِدُث تقويضاً وتهديداً 

ألمن الخليج يف الدرجة األوىل، وسـيكون مصـدراً للتوتر واألزمات 

لدول املنطقـة برّمتها، واألهم هنا، بعد وصول حالة االندماج بني 

«إرسائيـل» ودول خليجية وعربية إىل ذروتها، أن جدوى مثل هذه 

التحالفـات مع «إرسائيل» ال يسـتطيع أحـد أن يتوقع صمودها 

طويـالً، يف ظـل وجـود مصالح قد تبـدو متضاربة بـني األطراف 

املختلفـني، إذ إن االتّفاق تجاه امللف اإليراني قد يتعارض مع دول 

أُخـرى يف ملفات عالقـة تبدو متشـابكة يف املنطقة يصعب معها 

الخروج بمواقف موحدة لجميع الدول داخل هذا التحالف. 

* كاتب ومحلل سيايس فلسطيني
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الظمُط الشثائغ الغمظغ! 

طاططئاُت الظةاح افطظغطاططئاُت الظةاح افطظغ
ظةغإ السظسغ 

يأتـي تخريـج كليـة الرشطـة للدفعة السادسـة 
تخصيص، وكذا الدفعة الثانية من الرشطة النسائية، 
يف سـياق التوّجــه الجاد لـوزارة الداخليـة، لتأهيل 
التـي  والخـربات  املعـارف  وإكسـابهم  منتسـبيها، 

تمّكنهم من أداء مهامهم باحرتافية وكفاءة. 
فمن املسـّلمات أن العمَل األمني من أكثر األنشطة 
البرشيـة التي تعتمد عىل ِخربِة وجهد الكادر البرشي 

بشكل كامل للوصل إىل النتائج املطلوب تحقيقها. 
ومـع اإلقرار بـدور التجهيـزات املاديـة، واملعدات 
والتقنيـات األمنيـة الحديثة يف نجـاح العمل األمني، 

لكنـه دور محصـور يف حـدود الروافد املسـاعدة، ليبقـى النجاح 
األمنـي –ال سـيما يف مجال مكافحة وكشـف الجريمـة- مرهوناً 
بالجهـد الـذي يبذله رجل األمـن، والخـربة التي لديـه، واملعارف 
واملهارات التي اكتسـبها، باإلضافة إىل السـمات الشـخصية التي 
يتمتـع بهـا مثـل الحس األمنـي والفراسـة والـذكاء، ناهيك عن 

الصفات السلوكية املطلوب توفرها لديه. 
العمـل األمني يف طبيعته يختلُف عن الكثري من أنشـطة الحياة 
املعـارصة، والتـي أصبح معظمهـا يعتمد عـىل اآلالت والتقنيات 
املتطـورة أكثـر مـن اعتمادها عـىل العنرص البرشي، كالنشـاط 
الصناعي -عىل سـبيل املثال– وكذلـك املجال الطبي الذي أصبحت 

فيه األجهزة هي من تشّخص املرض وتقّرر الدواء. 
العمـل األمني تعاُمٌل مبارش مع النفوس البرشية، عىل اختالف 
طباعهـا وتوّجـهاتها، وإدارة للسـلوك اإلنسـاني، عـىل اختالف 
أنماطـه ودوافعـه، وهي عمليـة معقدة تتطلب مهـارات وأفعال 
وردود أفعـال ال يمكـن إجادتها إال من قبل كـوادَر برشية تتمتع 
باملهـارة والخـربة وامتالك املعـارف النوعية املرتبطة باألنشـطة 
األمنيـة املختلفـة مثل إجـراءات التحـري، وجمع االسـتدالالت، 
وتحليـل املعلومـات، وترشيـح مـرسح الجريمـة، وغريهـا مـن 

متطلبات الكشف عن الجريمة ومكافحتها، وتحقيق العدالة. 
ولذلـك فقـد عملـت وزارة الداخليـة منذ قيـام ثـورة الحادي 
والعرشين من سبتمرب عىل إعادة تأهيل الكوادر األمنية يف مختلف 

التخصصـات املطلوبـة، وهو مـا مكنها من تحقيق هـذا النجاح 
األمني الذي يلمسه الجميع يف ُكـّل املحافظات الحرة. 

اليمنيـة  لألجهـزة  املبـارش  االسـتهداف  وبرغـم 
من قبـل العدوان، وبرغم شـحة اإلْمَكانيـات، إال أن 
الواقـع األمني تغـري تمامـاً بعد ثورة 21 سـبتمرب، 
فلـم تعـد العاصمة مرسحـاً لالغتيـاالت، ولـم يعد 
للجماعات اإلرهابيـة موطئ قدم يف ُكـّل املحافظات 
الحـرة، واختفت الجريمة املنظمة، وتالشـت جرائم 
القطاعات القبليـة، وجرائم الحرابة، وتحسـن أداء 
مراكـز الرشطـة، ومـا زال العمـل جاريـاً للوصول 
باملؤّسسة األمنية إىل املستوى الذي يستحقه الشعب 

اليمني املجاهد الصابر. 
 

خطُر السغارات والثراجات الظارغئ غري املرصَّمئ
تكشـُف اإلحصائيات األمنية أن معظم الجرائم التي يُسـتخدم 
فيها وسـيلة نقل، تكون بسيارة أَو دراجة نارية غري مرقمة، مما 
يؤّكـد أن هذا النوع من وسـائل النقل أصبح أَداة جريمة بالدرجة 
األوىل، وبالتـايل َفــإنَّ الذي يمتنـع عن ترقيم سـيارته أَو دراجته 

النارية إنما يضع نفَسه يف موقع االشتباه واملساءلة القانونية. 
ولهذا َفـإنَّ ترقيم السـيارات والدراجات النارية رضورة أمنية، 
وإجراء يسـاهم بدرجة كبرية عىل الحد من الجرائم، باإلضافة إىل 
الحد من املخالفات املرورية وهي بال شك جرائم تمس أمن الناس 

وحياتهم. 
وُعُمـوًمـا، فـال يوجد دولة حقيقية تسـمح لوسـائل النقل أن 
تتجـول يف الشـوارع مجهولة الُهــِويَّة، ال تلتـزم بأدنى مقومات 

النظام. 
ويف الختـام، أجد من املفيد التذكري بأن فوىض الدراجات النارية 
تجـاوزت ُكـّل الحدود، وال بـد من وضع َحــدٍّ لحالة االسـتهتار 
والالمبـاالة التي أصبحت صفًة وطابعاً لطريقة تعاطي سـائقي 
الدراجات النارية مع القوانني والنظم املرورية والقواعد السلوكية 

العامة. 

طتمث خالح تاتط 

العـودة للمـايض ليس عيبـاً، والتمسـك بالعادات 
والتقاليد القديمـة ليس تخلفاً، والحفاظ عىل الرتاث 
واملوروث الشـعبي ليس جهـالً، فمن ال مايض له.. ال 

حارض وال مستقبل ينتظره! 
ومن املـوروث والرتاث الشـعبي اليمني األصيل يف 
جانـب األكالت الشـعبيّة الصحية واملفيدة للجسـم، 
والتـي حرص اآلباء واألجداد عـىل أكلها، وأوصوا بها 
ا،  أبناءهـم، والحفـاظ عليهـا رضوري ومهـم ِجــدٍّ
والتوعية بأهميتها الصحية واالقتصادية مسـؤولية 

اإلعالم. 
فقديمـاً وإىل وقـت قريـب ليـس ببعيـد، كان الشـعب اليمني 
يـأكل من خريات أرضـه ومنتجات الثروة الحيوانيـة، فكان يأكل 
حبوب الـذرة بأنواعها البيضاء والصفراء والحمـراء واللحماني، 
والذرة الشـامية وغريها مـن األصناف، والشـعري، والدخن، والرب 
وله عدة أصناف وأنواعها السـمراء والجعراء والبوني والسـقلة، 
والعلـس، والعدس والبقوليـات الدجرة اللوبيـا، والفول، ويصنع 
(امللوج، واللحوح، والفطري، القفوع، والقرم، والذمول، والجحني، 
والعصيد، والهريش، والفتة، والشفوت، واملعصوب، وأنواع كثرية 
من األكالت الشـعبيّة الصحية، واللبن والحليب والسـمن البلدي، 
واللحم البلدي، والعسـل والبيض، واألسـماك الطازجة يف املناطق 
الساحلية، وزيت الجلجان السمسـم، إىل جانب الفواكه، والزبيب 
واللـوز البلدي، والقهوة اليمنية املحرضة من البن والقرش، الخايل 
من السـكر األبيض، فكانت أجسـامهم صحيحة، وأبدانهم قوية، 
خاليـة مـن األمـراض والعاهـات، واألمـراض املزمنـة، ال يوجد 
سـكري، وأمـراض الضغـط وال جلطـات، وال مرض الشـلل، وال 

أمراض رسطان، وال يشء مما هو موجود اآلن، والسـبب التغذية 
الجيدة والصحية، الخالية من املواد الكيمائية واملرسطنات، واملواد 
الحافظـة، حتى بـدأت املنظمات تتدخل يف شـؤوننا 
ومعها بـدأ الغـزو الغذائـي، وظهـرت أكالت غربية 
دخيلة عىل شـعبنا وثقافتنا، ودخل (السم األبيض) 
الدقيق األبيض (الروتـي) يف النمط الغذائي، والقمح 
املسـتورد، والدجاج املسـتورد، واملجمـد، واملعلبات 
الغذائيـة، والزيـوت النباتية، والشـاي، واملرشوبات 
الغازيـة، والعصائـر، والحليـب املجفـف، والبودرة، 
وحليب األطفال، النيـدو وغريها الكثري، وحتى األرز 
لـم يكن موجـوداً قديمـاً يف اليمن، واليوم ولألسـف 
أصبح من األكالت الرئيسـية، ويتم استرياده بكميات 

كبرية، وكّل عام يف تزايد. 
اليـوم وأمام ما بتنا نسـمعه عـن حدوث أزمـة غذائية عاملية؛ 
بَسبِب تداعيات الحرب بني روسيا وأوكرانيا، وتأثريها عىل السلع 
الغذائية وواردات القمح من هاتني الدولتني، يتوجب علينا العودة 
للمايض، من خالل زراعة األرض، واألكل من خرياتها، وكذا العودة 
للنمـط الغذائي اليمني الذي تكلمنا عليه، وذلك عن طريق الدقيق 
املركب الذي يحتوي عىل كميات ومقادير محّدده من أنواع الحبوب 
املحلية تخلط مع القمح املسـتورد، عندها ممكن نخفض فاتورة 
اسـترياد القمح بنسـبة قد تصل إىل 20 %، وهنا دعمنا االقتصاد 
الوطني، واملنتج املحيل، وكذا حافظنا عىل صحتنا وصحة أجيالنا 
القادمة، وهذه مسؤولية جماعية الكل معني بها، دولة ومجتمع 
وقطـاع خاص، ووسـائل إعالميـة؛ ألَنَّها مرتبطـة بحياة وصحة 

أبناء شعبنا، ونهضة وبناء اقتصادنا الوطني. 
فاملـايض الجميـل ال بُــدَّ أن نسـتعيده، لنواكـب بـه الحارض 

ونسترشف معه املستقبل القادم. 

الثرغعمغ.. 
َتغُث جاصاعط 

ذظعُبعط
إضرام المتاصري   

واملؤمنـني  الديـن  عظمـَة  وثّقـت  عدسـات 
الصادقـني، يف شـعب من شـعاب الدنيـا، َحيُث 
ضاقت عليهم األرُض بمـا َرُحبَت، فكانت معيَُّة 
الله هي املسـاندَة لتلك الفئـة الصابرة، فنالهم 
من الصرب والنرص ما لـم ينل أحداً إال يف معركة 
(أُُحـد)، فعندما نقول هـو الله، تتحدث املواقف 
عن ما خلده أُولئـك املجاهدون األبطال من إرث 
تاريخي يعتز به اليمنيون وجميع املسـلمني يف 

أقطار الدنيا. 
هي مدرسـٌة يف يقني اإليَمــان وثمرة التوكل 
عـىل اللـه، وهي حّجــة لله عـىل أُولئـك الذين 
ارتضوا؛ ألنفسـهم الخنوع والجمـود والركوع 
لقوى االسـتكبار، وهو درس طال رشحه للذين 
يف قلوبهم مرضـاً، وحقيقة واضحـة للباحثني 
عـن الحقيقة بعد (سـبعة) أعوام مـن العدوان 

واالستكبار. 
لم تكن تلك املشـاهد ُمَجـّرد مشـاعر عابرة 
حـني مشـاهدتها، بـل أنهـا أحيّت املسـؤولية 
الجهاديـة يف قلـوب الذيـن ءامنـوا مـن جديد، 
وكانت دعوة إىل الله سـبحانه وتعـاىل، فها هنا 
كان ما نتلـوه من القرآن الكريـم من معجزات 
وعـرب وعظات، ليـس يف حق مـن انترص فقط، 
بل يف حق أُولئك الذين ساقتهم ذنوبهم إىل دائرة 
الهالك يف سبيل الشيطان، فماذا كسب رهانهم 
عىل األمريكان غري الخرسان املبني، فاملجاهدون 
قـد نالهم من التعزيزات واملسـاندات اإللهية ما 
يعجز عن وصفها اللسـان، أما مرتِزقة العدوان 
فقـد ذاقـوا أليـم خيانتهـم حـني تـربأت منهم 
قـوى العـدوان وتركتهم فريسـة للموت نتيجة 

للمعاناة، فال دنيا، وال آخرة. 
فالـدروُس عظيمـة واآليـات جليـات والحق 
أبلج ال ُغبـاَر عليه، حني نطق الصادقون بقوله 
ن ِفئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثريًَة ِبِإذِْن  تعـاىل: {َكم مِّ
اِبِريَن}، هنا فشـلت رهانات  اللَِّه، َواللَُّه َمَع الصَّ
العـدّو ونكسـت راياتهم واحرتقـت مدرعاتهم، 
فقد حشـدوا مـن األلوية والكتائب العسـكرية 
ما يجتثوا به دوله مـن الجغرافية العربية، وقد 
ذهبت ُكــّل توقعاتهم يف السـيطرة عىل مدينة 
الدريهمـي مهب الريـاح، فلم يتبـق منهم غري 
جثـث ال نـدري ملن، تنكـرت لهـا دول العدوان، 
وتنكرت لها رمال الصحراء فلم تقبلهم يف بطن 

وطنها. 
 

خقخئ املحعث: 
من لم يتعظ من املؤمنني من ُكـّل تلك املواقف 
ـة أوليـاء الله، فقـد قىس قلبه  ـة بَخاصَّ الَخاصَّ
وضاع مستقبله مع الله، فتلك كانت حّجـة الله 
عىل العاملني يف هذا العرص، وهي شبيهة بجميع 
مقاييسـها بما حدث إبان الحروب السـت عىل 
محافظة صعدة، َحيُث كانـت معية الله رابطة 
عـىل قلوب مـن باعوا أنفسـهم من اللـه بثمن 

عظيم. 
ومن مـن لم يتعظ من املرتِزقـة بتلك املقولة 
لقوى العدوان حني تم مسـاومتهم عىل مبادلة 
ثالثة أرسى مرتِزقة مقابل جثة أحد املجاهدين 
وقالو حـول ذلك (احرقوهم هـم إال من تعز)!! 
وغريهـا مـن املواقـف التـي تنكـرت للمرتِزقة 
األرسى بشـكل عام، َحيُث مـات البعض منهم 

إثر معاناه الحصار.
صدِّقونـي.. إن اللـه قـد رضب عليكـم الذلة 
واملسـكنة، وأنتـم اليـوم يف مقام املطـرود من 
رحمـة الله، فتوبوا إىل الله، وعودوا إىل صف الله 

والوطن، هو خري لكم. 
والعاقبة للمتقني. 
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ثقافة 

صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:
اباساُد اُفطَّـئ سظ أواطر اهللا أوخطعا إىل وضسغئ جغؤئ

 : خاص:

ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  َص الشَّ شخَّ
ـة العربية واإلْسَالمية  َعَليِْه- حال األُمَّ
يف محارضتـه [ال عـذر للجميـع أمام 
الله]، ووضـع الحلـول املنطقية لتلك 

املشكالت والخروج منها. 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللِه  أّكــد الشَّ
َعَليْـِه- مـن الحـال الذي وصلـت إليه 
ــة هـو لرتكها العمـل بأوامر الله  األُمَّ
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- يف الُقـْرآن الكريم، 
حيث أصبـح الحديُث عنها مسـتغرباً 
ونـادر الوجود يف القنـوات أَْو الصحف 
أَْو غريهـا مـن وسـائل اإلعـالم، حيث 
قال: [أصبـح اآلن الحديث عن الجهاد، 
الحديث عن املواقف الُقـْرآنية العملية 
يف مواجهة أعداء الله، الحديث عن نرص 
دين الله، الحديث عن بذل املال عن بذل 
النفس عن العمل أصبح غريباً، أصبح 
منطقـاً نـادراً ال نسـمعه من وسـائل 
اإلعـالم يف مختلف البلـدان العربية إال 
يف النـادر، وال نسـمعه من املرشـدين 
والعلمـاء واملعلمـني إال يف النـادر، وال 
ذكـر لـه يف مناهجنا الدراسـية، وال يف 
مـا يكتب يف صحفنا، أصبـح غريباً أن 
يتحدث اإلنسـان عن أنه يجب أن نتخذ 

موقفاً من أعداء الله]. 
مضيفـاً: [اليشء الغريـب ليس هو 
طـرح املواضيع هـذه، الغريب هو أن 
تكون غريبـًة يف أنظارنا، وغريبًة لدى 
الكثري منا، هذا هو اليشء الغريب، وما 

أكثر األشياء الغريبة يف واقعنا]. 
ـِهيُْد الَقاِئُد عىل الوضع  وتحّرس الشَّ
ـُة، حيث  املخـزي الذي صارت إليه األُمَّ
أصبـح اليهـود َوالنصـارى هـم مـن 
يتَحّركـون عسـكريٍّا ويف ُكّل املجاالت، 
ـًة  يف ُكّل بقاع الدنيا، ونحن أصبحنا أُمَّ
خامدة، فقـال: [نحن نـرى اآلخرين، 
اليهود والنصارى هم من يتَحّركون يف 
البحار، يف مختلف بقاع الدنيا مقاتلني 
يحملون أسلحتهم طائراتهم دباباتهم 
قواعدهـم العسـكريّة بريـة وبحرية، 
فرقاً من الجنود من أمريكا ومن أملانيا 
ومن فرنسا وأسـبانيا وكندا ومختلف 

بلدان العالم الغربي. 
هـم مـن ينطلقـون فاتحـني، هم 
مـن يتَحّركـون يحملـون أسـلحتهم 
ـة  يف مختلف بقـاع الدنيا، وهـذه األُمَّ
ـة الُقـْرآن، الُقـْرآن الذي  اإلْسَالمية أُمَّ
أراد أن ترتبـى عـىل أن تحمـل روحـاً 

جهاديـة أن تحمـل مسـؤولية كربى، 
هـي مسـؤولية أن تعمم ديـن الله يف 
األرض كلهـا، حتـى يظهر هـذا الدين 
عىل الدين كله عىل الديانات كلها حتى 

يصل نوره إىل ُكّل بقاع الدنيا. 
ــُة التـي قـال اللـه عنها  هـذه األُمَّ
ٍة  مذّكـراً باملسـؤولية: {ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
اِس} للعالم كله {تَأُْمُروَن  أُْخِرَجْت ِللنـَّ
اْلُمنَْكـِر  َعـِن  َوتَنَْهـْوَن  ِباْلَمْعـُروِف 
َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه} أصبـح اآلن الحديُث 
عـن الجهـاد، الحديـُث عـن املواقـف 
الُقـْرآنيـة العمليـة يف مواجهـة أعداء 
اللـه، الحديـث ُعـن نـرص ديـن الله، 
الحديُث عن بـذل املال عن بذل النفس 
عن العمل أصبح غريباً، أصبح منطقاً 
نادراً ال نسـمعه من وسائل اإلعالم يف 
مختلـف البلدان العربيـة إال يف النادر، 
وال نسـمعه مـن املرشـدين والعلماء 
واملعلمـني إال يف النـادر، وال ذكـر له يف 
مناهجنـا الدراسـية، وال يف مـا يكتب 
يف صحفنـا، أصبـح غريبـاً أن يتحدث 
اإلنسـان عن أنه يجب أن نتخذ موقفاً 

من أعداء الله]. 

املسآولغُئ تصُع سطى السطماء
مؤّكـــداً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- أن 
الجميَع مسـئوٌل عن الوضـع املخزي 
ـة، حيث أصبحنا  الذي صارت فيه األُمَّ
تحَت أقدام من رضب الله عليهم الذِّلة 
واملسـكنة، أي أننـا رصنـا يف وضعية 
أسـوأ مـن وضعيـة اليهود أنفسـهم، 
ومن أهم أسباب هذا األمر أن [العلماء 
ــ الناس] ُكّل واحد يلقي باملسـؤولية 
عـىل اآلخر، حيث قـال: [وعندما يأتي 
من يتحدث، نسـتغرب مـا يقول، وإذا 
ما اتضح األمر أكثر قد يتساءل الكثري: 
ملاذا اآلخرون أيضـاً لم يتحدثوا، هناك 
علمـاء آخـرون لـم يتحدثـوا!. إذا لم 
يتحدث أحد من العلماء قالوا: العلماء 
لـم يتحدثوا. ومتى مـا تحدث البعض 
قالوا: الباقون أيضـاً الزم أن يتحدثوا. 
فإذا لم يتحدث الكل قالوا إذاً فالقضية 

غري رضورية. 
بينهـم  فيمـا  النـاس  أن  الواقـُع 
 - العبـارة  صحـت  إن   - يتهادنـون 
العلماء هم يرون أنفسـهم معذورين؛ 
ألَنَّ النـاس ال يتجاوبـون، والناس قد 
يرون أنفسـهم ليس هناك ما يجب أن 
يعملـوه؛ ألَنَّ العلماء لم يقولوا شـيئاً. 
ألسـنا متهادنني يف ما بيننا؟ لكن يوم 

القيامة قد يكشـف الواقع فال نعذر ال 
نحن وال علماؤنا، قد ال نعذر أمام الله 

-ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-]. 

الُصـْرآن غعّجه الظاَس بالاَتّرك
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  وبنّي الشَّ
ـة، بأنه ال يشـرتط اإلجماع  َعَليِْه- األُمَّ
من جميـع العلماء حتـى يُقام الحق، 
عـىل ذلك  ويتَحـّرك النـاس، مسـتدالً 

بآيات من الُقـْرآن الكريم.. 
الدليـُل األوُل:ــ حيث قـال: [إذا ما 
تَحّرك أحد النـاس وذكرنا بيشء يجب 
علينـا أن نعمله.. هل يكـون عذراً لنا 
أمام اللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- هو أن 
اآلخريـن لم يتحدثوا بعـد؟. ال. لنرجع 
إىل الُقــْرآن الكريـم، الُقــْرآن الكريم 
يتحـدث عـن قصة نبـي اللـه موىس 
(عليـه السـالم) عندمـا قـال لقومه: 
{اْدُخلُـوا اْألَْرَض اْلُمَقدََّسـَة الَِّتي َكتََب 
اللَّـُه َلُكـْم َوال تَْرتَـدُّوا َعـَىل أَْدبَاِرُكـْم 
يـَن} عندما رفض بنو  َفتَنَْقِلبُوا َخاِرسِ
إرسائيل أمر نبي اللـه موىس ذكر الله 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أيضـاً كالم رجلني 
مـن بنـي إرسائيل: {َقـاَل َرُجـالِن ِمَن 
الَِّذيَن يََخاُفوَن أَنَْعَم اللَُّه َعَليِهَما اْدُخلُوا 
َعَليِْهـُم اْلبَـاَب َفـِإذَا َدَخْلتُُمـوُه َفِإنَُّكْم 
َغاِلبُـوَن وََعَىل اللَّـِه َفتََوكَّلُـوا إِْن ُكنْتُْم 
ُمْؤِمِنـنَي} (املائدة:23) ألـم يذكر الله 
كالم الرجلـني ويسـطِّره ككالم نبيـه 

موىس؟ رجالن. 
ــُة التي كانـت مع موىس  تلـك األُمَّ
ألـم يكن فيهـا علمـاء وفيهـا عبّاد؟ 
هل تتصـور نبيـاً من األنبيـاء يعيش 
فرتة مـع أمته ثم ال يكون فيها علماء 
وعبّاد؟ ثم ال يكون فيها ُوجهاء وفيها 
شـخصيات كبـرية، وفيهـا.. مختلف 
فئـات املجتمع تكـون متواجدة، لكن 
موقـف أولئـك وإن كانوا علمـاء وإن 
كانـوا وجهـاء وإن كان فيهـم عبّـاد 
يعتربه الله سبحانه موقفاً ال قيمة له، 
يعتـربه عصياناً له ولنبيه، لكن رجلني 
منهم: {َقاَل َرُجالِن} لم يقل قال عاملان 
أَْو قال عابدان أَْو قال شـيخان أَْو قال 

رئيسان {َقاَل َرُجالِن}]. 
الدليل الثاني: ــ حيث قال -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليْـِه-: [كذلك قال عـن مؤمن آل 
فرعون يسـطر كالمه يف صفحة كاملة 
يف سـورة [غافـر] ذلك الـكالم الجميل 
الذي قالـه مؤمن آل فرعـون، ويذكره 
كما ذكـر كالم نبي اللـه موىس]. وهو 

إشارة إىل قوله تعاىل: [َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن 
ِمـْن آِل ِفْرَعـْوَن يَْكتُُم إِيَمانَـُه أَتَْقتُلُوَن 
ي اللَُّه َوَقـْد َجاَءُكْم  َرُجـالً أَْن يَُقوَل َربـِّ
ِباْلبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا َفَعَليِْه 
َكِذبُـُه َوإِْن يَـُك َصاِدًقا يُِصبُْكـْم بَْعُض 
الَّـِذي يَِعُدُكـْم إِنَّ اللََّه الَ يَْهـِدي َمْن ُهَو 

ٌف َكذَّاٌب] إىل آخر اآليات.  ُمْرسِ

العســُغ السالغ لحــعثائظا طظ خقل 
باباــني  جسطعــط  الضرغــط  الُصـــْرآن 

ضالةئال الرواجغ
أربعـة  خـالل  ُكلُّـه  العاَلـُم  يتابـُع 
أعـوام من العدوان عـىل بلدنا الحبيب 
ثبـات وصمـود أبنـاء اليمـن يف وجه 
الغـزو األجنبـي الظالـم، ذلـك الثبات 
واالستبسـال الذي أذهل العالم أجمع 
ــ بدون مبالغة ـــ فما الذي حصل؟ 
ما الدوافـع والعوامل واألسـباب التي 
جعلت مجاهدينا ينطلون إىل سـاحات 
العـزة والكرامـة، ال يخافـون من أي 
يشء عىل اإلطالق، واملوت الذي يخافه 
الجميـع هـم ال يخافونه أبـداً، مثلهم 
مثـل اإلمام عيل بـن ابي طالـب عليه 
السـالم الـذي قـال: ((واللِه َالبـُن أبي 
طالـب آنَـُس باملوت مـن الطفل بثدي 
أُّمـه)).. إن ذلك الثبات والصمود يعود 

إىل عاملني رئيسيني هما:ــ
أوالً: الوعي كان عالياً لدى الشهداء 

من خالل الُقـْرآن الكريم. 
ثانياً: الوعي كان عالياً لدى الشهداء 
ـِهيِْد الَقاِئِد  من خالل محـارضات الشَّ
الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 

العســُغ لــثى الحــعثاء طــظ خقل 
الُصـْرآن الضرغط:ـــ 

من املعلوم قطعاً أن الُقـْرآَن الكريم 
هـو الكتـاب الوحيد الصحيـح مئة يف 
املئـة؛ ألَنَّ الباري تكفـل بحفظه، قال 
تعـاىل: [إِنَّا نَْحـُن نَزَّْلنَا الذِّْكـَر َوإِنَّا َلُه 
يَأِْتيـِه  َلَحاِفُظـوَن] وقـال تعـاىل: [الَ 
اْلبَاِطـُل ِمـْن بَـنْيِ يََديِْه َوالَ ِمـْن َخْلِفِه 
تَنِزيٌل ِمْن َحِكيـٍم َحِميٍد]، وقال أيضا: 
َلـْت  ُفصِّ ثُـمَّ  آيَاتُـُه  أُْحِكَمـْت  [ِكتَـاٌب 
ِمـْن َلـُدْن َحِكيـٍم َخِبـرٍي] وقـال تعاىل 
عنـه: [ذَِلـَك اْلِكتَاُب الَ َريْـَب ِفيِه ُهًدى 

ِلْلُمتَِّقنَي].. 
د املسلمني؛  لذا فهو نعمٌة كبريٌة توحِّ
ألَنَّ ُكّل املسـلمني متفقـني عىل صحة 
ـِهيُْد الَقاِئُد  ُكّل آياتـه، حيث قـال الشَّ
سالم الله عليه عن ذلك: [هذا الُقـْرآن 

نعمـة كبـرية جـداً؛ ألَنَّه ما يـزال بني 
أيدينا وما نزال كلنا متفقني عليه، ُكّل 
املسـلمني متفقـون عليه، هـي نعمة 
كبرية ال يسـاويها نعمة، ال يسـاويها 
نعمة مـن ُكّل النعيم. [سـورة البقرة 

الدرس الثامن ص:8]. 
سـالُم اللـه عليه عن  وقـال أَيْضـاً 
الُقــْرآن الكريـم: [قـراءة كتـاب الله 
بتأمـل، وقراءة أحـداث الحياة بتأمل، 
الناس  وسـلوكيات  النفـوس،  وقراءة 
بتأمـل هـي ما يسـاعد اإلنسـان عىل 
أن يهتـدي، عىل أن يسرتشـد، عىل أن 
يسـتفيد من خـالل الُقــْرآن الكريم. 
[معرفـة الله وعـده ووعيـده الدرس 
أيضـاً:  وقـال  ص:1].  عـرش  الثالـث 
[عندمـا تكون ثقافتك ثقافة الُقـْرآن، 
هديك هدي الُقــْرآن، يصبح ُكّل يشء 
يف الدنيا يعطيـك معلومات، ويطمئنك 
عىل ما أنت عليه، ويشهد ملا أنت عليه؛ 
فـإذا أصبـح الُقــْرآن داخلـك، أصبح 
ماذا؟ ُكّل يشء يشـهد للحق الذي أنت 
الُقــْرآن  [مديـح  يشء.  ُكّل  تحملـه، 
الدرس السـادس ص:5]. وقال أيضا: 
[لـن يحمينـا مـن أعدائنـا إال العودة 
إىل الُقــْرآن الكريم، لـن يبقي العالقة 
قائمـة بيننـا وبـني ديننـا إال الُقـْرآن 
الكريـم، ال يمكـن أن يدفع عنـا أيضاً 
إال الُقــْرآن الكريـم إذا مـا عدنا إليه. 
ص:7]..  اإلتبـاع  وثقافـة  [اإلْسـَالم 
ومن خالل هذا الوعـي الُقـْرآني تجىل 

اآلتي:ــ 
خـالل  مـن  شـهدائنا  وعـُي  ازداد 
الُقــْرآن الكريم، فصّدقوا به، وامتثلوا 
ألوامـر اللـه، فعندمـا قـرأ شـهداؤنا 
التـي  اإللهيـة  التهديـدات  األبـرار 
توعـد بهـا اللـه سـبحانه املقرصين، 
املتخاذلني، املتقاعسـني عن الجهاد يف 
 َّ سـبيله، من مثل:ــ قوله تعاىل:ــ [إِال
تَنِفـُروا يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَِليًما َويَْسـتَبِْدْل 
وُه َشـيْئًا َواللَُّه  َقْوًمـا َغرْيَُكـْم َوالَ تَُرضُّ
ٍء َقِديـٌر].. ومن مثل قوله  َعـَىل ُكلِّ َيشْ
تعـاىل: [ُقـْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
وََعِشـريَتُُكْم  َوأَْزَواُجُكـْم  َوإِْخَوانُُكـْم 
تَْخَشـْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَرتَْفتُُموَها  َوأَْمَواٌل 
َكَسـاَدَها َوَمَسـاِكُن تَْرَضْونََهـا أََحـبَّ 
إَِليُْكـْم ِمـَن اللَّـِه َوَرُسـولِِه َوِجَهـاٍد ِيف 
َسِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى يَأِْتَي اللَُّه ِبأَْمِرِه 
َواللَّـُه الَ يَْهـِدي اْلَقـْوَم اْلَفاِسـِقنَي].. 
انطلقوا إىل ميادين العزة والكرامة غري 

آبهني بيشء. 

خالصـُة ما يشـعر به من ينتهي من قـراءة ملزمة 
[معرفة الله ــ عظمة الله ــ الدرس السابع] للشهيد 
القائـد رضـوان الله عليه هـو الخجل من اللـه املنعم 
علينا ُكّل هذه النعم العظيمة، ونحن ال نزال مقرصين 
يف حقـه سـبحانه أيما تقصـري، هذا من جهـة ، ومن 
جهـة أخرى اإلحسـاس بالفائـدة العظيمـة والكبرية 
ا من املعرفة، التي تعزز ثقتنا بالله، وأيضا الشعور  ِجدٍّ
باللهفة لقـراءة املزيد من املـالزم، مادامت هكذا تمأل 
العقـول نـورا، والقلوب بصـرية، والتمني بـأن تطول 
امللزمة وال تنتهي أبدا، لننهل من هذا النبع الصايف حتى 
ترتوي عقولنا وقلوبنا ونعرف الله حق معرفته، ونثق 

به حق الثقة.
البظاء سطى اهللا بضماله، ضماله املططص:ــ

ابتـدأ الشـهيد القائد رضوان اللـه عليه محارضته 
ــ ملزمـة ــ [معرفة اللـه ــ عظمة اللـه ــ الدرس 

السـابع] بذكر اآليات التي فيها ثناء عىل الله سبحانه 
وتعـاىل، وتمجيد وتعظيم له جل شـأنه، وهي كثرية يف 
القـرآن الكريـم، لم يأت بهـا الله ُسـدى، وإنما لهدف 
وغاية من أسـمى الغايات، ألنها من أهم الوسائل التي 
ترسـخ معانـي معرفته يف نفوسـنا لتعزيـز الثقة به 

سبحانه وتعاىل..
مشـرياً إىل التسـبيح أيضـا املوجـود يف الصالة عند 
الركـوع والسـجود، التـي رشعهـا اللـه لعبـاده كي 
يرددوهـا، ُكّل ذلـك كما قال رضـوان الله عليـه:[ ُكّل 
هـذا هـو يف الواقع خطـاب ثناء عىل اللـه، ينطلق من 
وجدان اإلنسـان ثم يعود إليه بشـكل معاٍن ترتك آثاراً 

يف النفس]..

ظتظ طظ ظخظع آلعئ داخض أظفسظا:ــ
مؤكداً رضوان الله عليه وهو يرشح (ال إله إال الله) 

التي نرددها ُكّل يوم يف األذان للصالة ، ويرددها الناس 
من عهد رسـول الله صىل الله عليه وآله وسلم إىل يوم 
الديـن بأنه لو كان هناك آلهة غـري الله لظهرت خالل 
هـذه الفـرتة الطويلة، ولكن ليـس هناك إلـه إال الله، 
ولكننـا نحن من نصنع آلهة داخل أنفسـنا، وأضاف:[ 
نصنـع آلهة من األشـخاص ممن هم عبيـد كاألنعام, 
وليسوا حتى مثل بقية الناس، نحن من نصنعهم آلهة، 
ونحـن من نصنع داخل أنفسـنا آلهـة، يف الوقت الذي 
نسـمع قول الله تعاىل يتكرر يف آذاننا وعىل مسـامعنا: 
ُه ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه}. واملـؤذن للصالة يقول لنا:  {َفاْعَلـْم أَنـَّ
(ال إله إال الله). ونحن نقول يف صالتنا: {سـبحان الله، 
والحمد لله، وال إله إال الله}. ملاذا ال نفكر يف كيف يجب 
أن نسـتفيد من تكرير {ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه} نرسـخ يف داخل 
أنفسـنا أن ما سـوى الله ال يجب أن يخيفنا، ال ينبغي 
أن نخاف منه، ال ينبغـي أن نعتمد عليه، ونطمنئ إليه 
يف مقابل االبتعاد عن إلهنا الذي ال إله إال هو، وهو الله 

سبحانه وتعاىل]. 

املآطظ.. ملاذا ق غساطغع أسثاؤه اجاشفاله؟:ــ
موضحـا رضوان الله عليه صفـة أخرى لله العزيز 
القهار تقوي ثقتنا به سـبحانه، وهـي [{َعاِلُم اْلَغيِْب 
ـَهاَدِة}، من إذا وثقنا به فقد وثقنا بمن ال يخفى  َوالشَّ
عليه يشء يف األرض وال يف السـماء، متسـائال:[ فمتى 
يمكن أن يَْستَْغِفلني أعدائي إذا كان وليي هو من يعلم 
الغيب يف السموات واألرض، هو عالم الغيب والشهادة؟ 
ومتى أحتاج فال يسـمعني, متى أدعوه فال يسمعني؟ 
ليس له مجلس معني فقط متى ما رسنا إىل بوابة ذلك 
املجلـس يمكن أن نقابله.هو معكـم أين ما كنتم, هو 
من يعلم الغيب والشهادة.. بالنسبة له ُكّل يشء شاهد 
ليس هناك غائب بالنسـبة له سـبحانه وتعاىل إنما ما 

هو غائب وشاهد بالنسبة لنا الله يعلمه].

ِتغُط) ْتمُظ الرَّ ِتغُط)تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ ْتمُظ الرَّ تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ
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لئظان الرجمغ غآّضـث لطمعشث افطرغضغ:  

ضاطض تصعصه السغادغئ يف املغاه والبروات الطئغسغئ

عربية ودوليةكتابات

ظاجغ: ترضئ الةعاد اإلجقطغ أخئتئ رصمًا خسئًا أطام اقتاقل

سجام: خغاُر املصاوطئ اجرتاتغةغ وغجة تظعُب سظ اُفطَّــئ يف الثشاع سظعا

املسارضئ السسعدّغئ تظّثُد باطئغعِ السقصات طع اقتاقلاملسارضئ السسعدّغئ تظّثُد باطئغعِ السقصات طع اقتاقل

 : طاابسات
أّكــد األمـنُي العـام للجبهـة الشـعبيّة لتحرير 
فلسطني -القيادة العامة-، طالل ناجي، أن حركَة 
الجهاد اإلسـالمي أصبحت رقماً صعباً يف املقاومة 

أمام االحتالل. 
وخـالل حفـل توزيع وسـام الدكتـور رمضان 
عبدالله شلح، الذي أقامته حركة الجهاد اإلسالمي 
بغـزة، أمـس الثالثاء، أوضـح ناجـي، أن «حركة 
الجهاد احتلت مكاناً هاماً يف الساحة الفلسطينية، 
واليوم لديها املقاتلـون يف رسايا القدس التي أبلت 
ة يف  بـالًء حسـناً يف ُكــّل املعـارك السـابقة َخاصَّ
معركـة سـيف القدس التـي كان لحركـة الجهاد 
اإلسالمي ورسايا القدس إىل جانب كتائب القسام 

الدور األكرب فيها بإيالم العدّو الصهيوني». 
من جانبه، قال الشيخ نافذ عزام، عضو املكتب 
السـيايس لحركة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني: 
إن «الدكتـور رمضان شـلح باٍق يف قلوب الشـعب 
واألمة، وهو عىل مدار 40 عاماً كان يتَحّرك كادحا 
نحو فلسطني ومسجدها األسري ويحمل هذا الهم 

الذي يعيشه ُكـّل فلسطيني وعربي ومسلم». 
ويف املناسـبة، أضـاف الشـيخ عـزام: «مهمـا 
اختلفـت املراحل ومهما اختلـت التوازنات ومهما 
قـرص العـرب تظل القضيـة الفلسـطينية محور 
عمـل وجهـد وأمـل ُكــّل عربـي ومسـلم، مهما 

تشوهت الحياة من حولنا، ظلت وستظل القضية 
الفلسـطينية هي القضيـة املركزية واألََساسـية 
وبالتايل ما يجري يف فلسطني يؤثر يف ُكـّل مكان». 
وتابـع بالقول: «رغم إراَدة بعض الحكام ورغم 
إراَدة وعمـل قوى الرش يف املنطقـة، رغم هذا كله 
ظلـت القضيـة بهذا الزخـم وبهذا االمتـالء وكان 
رمضان شـلح مثاالً لذلـك.. نظن أن هـذا التدفق 
الذي تدفعه فلسطني يف عروق الناس وقلوبهم لن 
يتوقف مهما بلغت حدة املحاوالت التي تهدف لوأد 

فلسطني حضورا وسلوكا وتاريخا وجغرافيا». 
وقال عزام: «نحن محاَرصون، ويجري ما يجري 
يف القـدس واألقىص، لكن الواضـح للعالم ولعدونا 
ولصديقنـا أن أجيالنـا من الشـعب الفلسـطيني 
ترفـض الخنوع والخضوع واالستسـالم والركون 

لألمر الواقع، وترفض ُكـّل ما يعرض عليها». 
وشـّدد عضو املكتب السيايس للجهاد اإلسالمي 
عـىل رضورة ترميـم الجبهـة الداخليـة، موجهـاً 
خطابـه إىل السـلطة الفلسـطينية التـي طالبهـا 
بوقـف الرهان عىل إرسائيل وهـي تفعل ما تفعله 

بشعبنا وعىل أمريكا الشيطان األكرب. 

 : وضاقت
 

الوطنـي  التجمـع  حـزُب  نـّدد 
السـعودّي املعارض، بإقدام ويل العهد 
السـعودّي، محمـد بن سـلمان، عىل 
خطـوات بتطبيع العالقات مع الكيان 
الرئيـس  لقـاء  مقابـل  الصهيونـي 

األمريكي جو بايدن. 
وأّكــد حـزب التجمـع الوطنـي يف 
بيان لـه، عىل «رفض معادلة التطبيع 
مع االحتـالل مقابل لقـاء بايدن لويل 
العهـد السـعودّي وترميـم العالقـات 
تراجعها  بعـد  السـعوديّة  األمريكيـة 
كنتيجة سجلٍّ مخٍز للقيادة السعوديّة 

يف حقوق اإلنسان». 
وذكـر البيـان، أنه «حيـث تتوّجـه 
أنظار العالم مؤّخـراً لبالدنا لتعويض 
العجـز الحاصـل يف أسـواق النفـط؛ 
بَسـبِب الحرب الروسية عىل أوكرانيا، 
َفـإنَّ الحـزب يطالب بـأن يصّب هذا 

الحدث يف مصلحة وطننا وشعبنا“. 
وجـاء يف البيـان، «ال يمانع الحزب 
الـدويل  التعـاون  رشوط  تحسـني  يف 
يعـود  ممـا  النفطيـة  واإلمـَدادات 
بالنفع عىل بالدنا ومعززا السـتقاللها 
وحمايتهـا مـن أي هيمنـة أَو ابتـزاز 
الشـعب  ملصالـح  النظـر  رشيطـة 

ونفعه». 
ودعـا البيـان املجتمـع الـدويل إىل 
أي  يف  اإلنسـان  حقـوق  تضمـني 
معادالت إلعادة العالقات بالسـعوديّة 
لالسـتقرار  حقيقيـة  كضمانـات 

السيايس والحوكمة الرشيدة. 
واعتـرب أن موقف اإلدارة األمريكية 
«كان معاكساً إلراَدة شعبنا ومصالحه 
للدفـع بمزيٍد من التطبيع السـعودّي 
مع الكيان الصهيوني وضخ املزيد من 
النفط يف مقابل استعادة العالقات مع 

السعوديّة». 
مـع  التطبيـع  أن  عـىل  وشـّدد 
مرفـوض  «اإلرسائيـيل»  االحتـالل 
بكل املعايري، «فهـذا الكيان  إنسـانياً 

يحتـل األرض ويقتـل األبرياء ويحكم 
بفكـر اسـتبدادي متطـرف يأخـذ به 
أرض شـعب آخر وقرصهـا عىل عرق 
ودين محّدد، مسـتخدًما ُكـّل وسـائل 
العنف والقمع واإلجرام، بغطاء دويل، 

وخيانة وتماٍه عربي». 
وأوضـح أن «رفع اإلنتـاج النفطي 
بال حقوق شـعبيّة أَو ضمانات رقابة 
أَو مشـاركة سياسـية حقيقيـة فـال 
يسـاهم سـوى يف مضاعفـة الفقـر 
والبطالـة وضعـف االقتصـاد والبنية 
التحتيـة، وخـذالن الشـعب أَيْـضاً يف 
إرادته ويف منـارصة قضاياه الحيوية 

ومنها القضية الفلسطينية». 
األمريكية  بـاإلدارة  يتعلـق  وفيمـا 

والرئيـس بايـدن، أّكــد البيـان أنهم 
تجاهلوا تمامـاً وعودهم بدعم قضية 
خاشـقجي  جمال  املغدور  الصحفـي 
رحمـه اللـه ممـا يقتـيض املطالبـة 
والتعبـري  الـرأي  حريـة  بضمانـات 

واإلفراج عن ُكـّل معتقل رأي. 
باإلضافـة إىل تجاهلهم ممارسـات 
إرهاب الشـعب بالسـجون والتعذيب 
العمـل  مـن  والحرمـان  واإلعدامـات 

واملنع من السفر بحسب البيان. 
األمريكيـة  اإلدارة  تـِف  لـم  كمـا 
والرئيـس بايدن يف وعودهم بالحد من 
تدفق األسـلحة التي من شأنها تأزيم 
الوضـع يف اليمن، وارتـكاب املزيد من 

الجرائم تجاه الشعب اليمني. 
وأّكــد البيـان عىل رفـض التطبيع 
مع كيان اسـتعماري قائم عىل اإلبادة 
عالقـة  السـتعادة  كثمـن  والتهجـري 
القيادة السعوديّة مع أمريكا، ورفض 
استغالل ضعف السـلطات السعوديّة 
لتوظيـف مقدراتنا؛ ِمن أجـِل تحقيق 
مصالـح دول أُخرى وتجاهل الحقوق 

األََساسية للشعب. 
وتابـع البيـان: كمـا «نرفـض هذا 
التنصـل التـام مـن القيـم األخالقية 
اعرتاف  لتحقيق  اإلنسانية  والواجبات 
دويل لقيادة سـعوديّة ال تمثـل اإلراَدة 

الشعبيّة». 

طاتثُِّث التضعطئ 
اإلغراظغئ: 

افطرغضغعن 
غرجطعن رجائَض 

لطافاوض واقعط 
رشع السصعبات

 

 : وضاقت

الحكومة  باسـم  امُلتََحـدُِّث  قال 
اإليرانيـة، عيل بهـادري جهرمي: 
إن «األمريكيني يرسـلون رسـائَل 
للتفـاوض، ولكن رفـع العقوبات 

هو األهم». 
وأّكـد املتحدث باسـم الحكومة 
اإليرانية، لم يتم إرسـال أَو استالم 
الرئيـس  قبـل  مـن  رسـالة  أيـة 
األمريكي، ولكن تم إرسـال العديد 
يطالبـون  إنهـم  الرسـائل،  مـن 
إيـران  ورد  مفاوضـات،  بإجـراء 
واضـح دائمـاً، املهم ليس إرسـال 
خطـوات  اتِّخـاذ  بـل  الرسـائل، 
عملية للعودة إىل االلتزامات ورفع 

العقوبات غري القانونية. 
َوأََضــاَف، أن «الحكومة أعلنت 
رشق  يف  أملنـا  أن  البدايـة  منـذ 
البـالد وغربهـا، ونعـرف وصفـة 
ونسـعى  البـالد  مشـاكل  َحــّل 
إىل تحييـد العقوبـات، ويف نفـس 
الوقـت الحكومة لم تـرتك طاولَة 

املفاوضات». 
وتابـع، «تـم اتِّخاذ اإلجـراءات 
املناسبة يف األشهر األخرية لتحييد 
العقوبـات، وهناك أمثلة عىل ذلك، 
متابعـة  تتـم  ذلـك  إىل  باإلضافـة 
مفاوضـات رفـع العقوبـات غري 
القانونية، وتقرير الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة ليـس لـه عالقة 
باملفاوضـات، وهـذا ال يؤثـر عىل 

املفاوضات». 

 : طاابسات
شـّدد رئيُس الجمهورية اللبناني العماد ميشـال 
عـون خـالل اسـتقباله، قبل ظهـَر أمـس الثالثاء، 
يف قـرص بعبدا املوفـد األمريكـي يف املفاوضات غري 
املبارشة لرتسـيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس 
هوكشـتاين عىل «حقـوق لبنان السـيادية يف املياه 
ا عىل  والثـروات الطبيعيـة»، وقدم لهوكشـتاين؛ ردٍّ
املقرتح األمريكي الذي سبق له أن قدّمه قبل أشهر، 
عـىل أن ينقل األخري املوقـف اللبناني إىل العدّو خالل 

األيّام القليلة املقبلة. 
مـن جانبـه، شـكر هوكشـتاين الرئيـس عـون 
عىل الجـواب اللبنانـي، واعًدا بعرضه عـىل الجانب 
«اإلرسائييل» يف سـياق «الوسـاطة» التـي يقوم بها 
يف املفاوضات غري املبارشة لرتسـيم الحدود البحرية 

الجنوبية. 

وكان قـد رافق هوكشـتاين السـفرية األمريكية 
يف بـريوت دوروثـي شـيا، والوفد املرافـق الذي ضم 
كبرية املستشارين ملفاوضات الحدود البحرية نادين 
زعرت، ومديرة الشـؤون عرب الوطنية ملنطقة الرشق 
األوسـط وشـمال افريقيا يف مجلـس األمن القومي 
لينديس مرييل، والديبلومايس يف السـفارة األمريكية 

يف بريوت هارالد اولسن. 
وحرض عن الجانـب اللبناني نائب رئيس مجلس 
النـواب إليـاس بـو صعـب، الوزير السـابق سـليم 
جريصاتي، املدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان 
شقري، املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، 

واملستشاران رفيق شالال وأسامة خشاب. 
ترصيـف  حكومـة  رئيـس  اجتمـع  السـياق،  يف 
األعمـال نجيـب ميقاتـي بـهوكشـتاين قبل ظهر، 
أمـس يف الرسايـا الحكوميـة، بحضـور بـو صعب 
وإبراهيم وشـقري، والسـفرية األمريكية ومستشار 

رئيس الحكومة زياد ميقاتي. 
وخـالل االجتماع، تبّلـغ املوفـد األمريكي املوقف 
اللبناني املوحد من مسألة ترسيم الحدود والحرص 

عىل استمرار الوساطة األمريكية. 
كما تم التأكيـد أن مصلحة لبنـان العليا تقتيض 
البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخيل عن 

حق لبنان بثرواته كافة. 
بدوره، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون 
يف مكتبه يف الريزة هوكشـتاين، يف حضور السـفرية 

األمريكية. 
وجـّدد عون موقف املؤّسسـة العسـكرية الداعم 
ألي قرار تتّخذه السـلطة السياسـية يف هذا الشأن، 
ومع أي خّط تعتمده ملا يف ذلك من مصلحة للبنان. 

كما استقبل وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة 
ترصيف األعمال عبد الله بوحبيب هوكشـتاين الذي 

غادر بريوت من دون االدالء بأي ترصيح. 

إخاباان برخاص 
اقتاقل خقل 

اصاتام طظطصئ خطئ 
السمعد يف ظابطج

 : طاابسات
بشـظايا  فلسـطينيان  أُصيـب 
رصـاِص االحتـالل، أمـس الثالثـاء، 
خـالل اقتحامـه ملدينة نابلـس، كما 

اعتقل شابني. 
وأَفـادت مصادر محليـة، بأن قوًة 
خلـة  منطقـة  اقتحمـت  احتالليـًة 
العمـود يف نابلـس، وسـط إطالق نار 
كثيـف، مـا أَدَّى إىل إصابـة اثنني من 

املواطنني بشظايا. 
وأضافـت مصادر أمنية، بأن قوات 
االحتالل داهمت أحد املنازل واعتقلت 
الشاب إياد أحمد عكة من الخلة، كما 
اعتقلت الشـاب عبـد الرحمن حمدي 
استيتية من منطقة نابلس الجديدة. 
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ضطمئ أخغرة

تسج وضّماحُئ التخار
خطعد السفغان   

ُمعانـاة إنسـان ألـم وجـوع خـوف وتشـتت وانتهـاك 

لإلنسـانية؛ بَسـبِب الحرب والحصار، هنا تعز الحاملة أنظر 

إليها وكأنها فتاة جميلة بدأت تفقد جمالها ورونقها وكأن 

الدهر لف عليها فبـدأ أثر العجز يظهر عليها هذه هي تعز؛ 

بَسبِب الحرب وعبث املرتِزقة فيها جانب منها وكأنه أُصيب 

بالشـلل وجانب فيهـا وهي بعـز جمالها وتألقهـا وأمنها 

وأمانهـا والحب والسـالم واإلخاء فيها والتعـاون رأيتها يف 

هذا الجانب وهي تنعم بحريتها وبأمانها؛ ألَنَّ من يحكمها 

قيادة حكيمة ودولة ذات سيادة. 

فنـرى حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي تبـادر وتبعـث الوفد 

العسـكري املفاوض إىل عّمـان األردن للمفاوضات بشـأن 

خروقات الُهدنة وفتح طرق تعز وسـط تعنت الطرف اآلخر 

اقـرتح الوفـد العسـكري فتح طـرق تعز وجميـع الطرق 

امُلحارصة يف جميع املحافظات. 

وهـو األمر الـذي أّكـد عليه الرئيس مهدي املشـاط، بأن 

فتـح طرق تعز هـو ملف إنسـاني ولكن مرتِزقـة العدوان 

رفضـوا وأرادوا أن تظـل معابر تعز تحت الحصـار ولو أن 

تحالف العدوان وأدواتهم فتحوا ميناء املخاء لرفع الحصار 

وخفـف من معانـاة املواطنـني، وكمـا أّكـد السـيد القائد 

عبدامللك بـدر الدين الحوثـي -يحفظه اللـه- عندما التقى 

بوفد من وجهاء ومشـايخ تعز بأن الطرف الوطني موافق 

عىل فتـح طرق تعـز كمبادرة مـن طرف واحـد حتى وإن 

تعنتت قوى العدوان ومرتِزقتهم، وأن دول العدوان تسـعى 

إىل خدمة املـرشوع الصهيوني يف املنطقة بأي دور تقوم به 

وأن األعداء يريـدون أن نورث ألجيالنـا الخضوع والخنوع 

وأن يظل تحت الوصاية األجنبية. 

ولكـن الوضـع الخانـق ألغلبية السـكان هو املسـيطر؛ 

بَسـبِب قطع الطريق ويبقـى الوضع اإلنسـاني فوق ُكـّل 

يشء، فالوضـع ُكـّل يـوم وهو إىل األسـوأ واملعاناة بازدياد 

والجـروح كبـرية والتعنـت أكرب مـن ِقبل تحالـف العدوان 

وجحافلـه من املرتِزقة الذين ال يهمهـم أمر املواطن وكيف 

يعيـش يف ُكـّل يـوم مر منـذُ بداية العـدوان والوضع يزداد 

سوءاً يوماً بعد آخر فكم هي األرس التي ترشدت وكم أُناس 

اُنتهكـت حقوقهـم وُسـلبت حرياتهم وُحِرموا من أبسـط 

مسـتحقاتهم من ِقبل الخونة خدام أمريـكا وإرسائيل من 

جعلوا من الحاملة حلماً مرعباً ألغلب سكانها الذين يقعون 

يف املناطـق املحتّلـة بعكـس املناطق الحرة التـي تنعم بكل 

االستقرار. 

ويبقى السـؤال هو: هل سـتفتح طرق ومعابر تعز وهل 

سيُزاح كابوس الحصار عن كاهل الحاملة?!

هـل سـتعود امليـاه إىل مجاريهـا لتتنفس الصعـداء من 

جديد؟ أم أنها سـتظل حبيسـة أحقاد القوى املسـتكربة يف 

املنطقة?!

اتاقُل السربغ يف املفععم الشربغ
د. حسفض سطغ سمغر

ـٌد لالحتـالل يف زمٍن  لـم يعـد هناك مفهـوٌم موحَّ

أصبحت فيه السياسة هي يف َحــدٍّ ذاتها احتالالً.

لـم يعد هناك قانـوٌن دويل؛ ألَنَّ املبـادئ واألعراف 

الدوليـة أَيْـضاً لم يعد لها وجود، فعندما تحتل دولٌة 

دولـًة أُخرى مسـتقلًة هي عضـٌو يف األمـم املتحدة 

ٍب: إما أن يكوَن  يكـون ميزاُن القانون الـدويل يف ترقُّ

مـع الدولـة املعتديـة أَو مـع الدولـة املحتّلـة فهذا 

القرار خاضٌع للمصلحة التي أنشـئت عىل أََساسـها 

هـذه املنظمة وهي تلـك الدول التي أسسـتها لتنفيذ 

مخّططاتهـا، إنها اإلمربياليـة العاملية املتمثلة برأس الشـيطان 

وأباليسه. 

األرايض  احتـالِل  عنـد  والعويـَل  الصيـاَح  هـذا  نسـمْع  لـم 

الفلسـطينية من قبل الكيان الصهيوني وكذلك االحتالل الحاصل 

لألرايض والجـزر اليمنية من قبل الكيانني السـعودّي واإلماراتي 

كمـا نسـمعه ُكـّل يوم وكّل سـاعة مـن منظومة االسـتكبار يف 

القضيـة األوكرانيـة، بل إن األمر تجاَوَز ُمَجــّرد رفِضهم للحرب 

القائمة يف أوكرانيا إىل الدعم املبارش باألسلحة مسمني ما يحصل 

بأنـه احتـالل لـألرايض األوكرانية بينمـا ما يحصل مـن انتهاك 

للسـيادة واحتالل مبارش لألرايض اليمنية والفلسـطينية لم يكن 

احتالالً إنمـا رصاع وكأننا نعيش يف غابـة يحكمها األقوى، فأي 

قانون دويل وأية مبادئ تتشـدق بها تلك العصابة املسـماة األمم 

املتحـدة؟! لقد تجاوز األعداء واتحـدت أهدافهم وتحالفت قواهم 

للنيـل من أمتنـا تجاوزت بضوٍء أخـَرض من أممهم 

املتحـدة، وهذا ما يدعـو إىل أن تتحدَّ أهـداُف وقوى 

الدول املستهدفة قبل فوات األوان. 

لـم يعد هنـاك مـا هـو رس يف اسـتهداف املحور 

املقاوم ويف هـذا النهج للعدوان لم يتبـقَّ ملحورنا بّد 

من التحالف الجاد والفاعـل لدحر املعتدين والدفاع 

ـــة؛ ألَنَّ مربّرات العدم انعدمـت؛ بفعل ما  عـن األُمَّ

هـو ظاهر ومـا هو ملمـوس من عـدوان الكيانات 

املتحالفـة، ولعل ما هو حاصل عىل املسـتوى الدويل 

من متغريات دروس أرادها الله أن تكون سبباً يف الصحوة ومربّراً 

لتوحيـد جهود الرشفـاء من أمتنا العربية واإلسـالمية التي طال 

سـباتها يف الوقـت الـذي تعد كيانـات االسـتكبار العاملـي العدة 

لالنقضـاض عـىل أمتنا، هذا من جانب ومن جانـب آخر أراد الله 

أن يرينـا نقاط ضعفنـا يف حالة أي رصاع محتمل عىل املسـتوى 

العاملـي، أراد اللـه أن نعد العدة لالسـتغناء عن املحيـط الدويل يف 

إمَدادات السـلع الغذائيـة وغريها فهذه حكمة اللـه يف أن يضعنا 

يف موقـف نعرف من خالله أين نحن من االسـتقالل الكامل وهذا 

ما يستدعي العمل الجاد لتوفري احتياجاتنا الرضورية من الغذاء 

كاسـتعدادنا لتوفري اجتياحاتنا من السـالح، فكالهمـا أوراٌق ال 

نسـتبعُد اسـتخداَمها من قبل األعداء وهي كذلك أدوات لالحتالل 

والهيمنة عىل الشعوب. 


