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جـــرميـــة ســـعـــوديـــة جــــديــــدة تــــــودي حبـــيـــاة طـــفـــل رضـــيـــع وإصــــابــــة امــــرأتــــني يف صــعــدةجـــرميـــة ســـعـــوديـــة جــــديــــدة تــــــودي حبـــيـــاة طـــفـــل رضـــيـــع وإصــــابــــة امــــرأتــــني يف صــعــدة

وسائل إعالم أمريكية تفضح خفايا مساعي واشنطن املتسترة باهلدنة:

نوايا أمريكا للتصعيد تربز  من  وراء غطاء «السالم»



 زيارة الرئيس للمملكة  زيارة الرئيس للمملكة 
ستكرس استمرار ستكرس استمرار 
احلرب واحلصاراحلرب واحلصار

اليمنيون أبرز  ضحايا اليمنيون أبرز  ضحايا 
لقاء بايدن وابن لقاء بايدن وابن 

سلمان سلمان 
 قادة «رئاسي»  قادة «رئاسي» 

املرتزقة مدمنون املرتزقة مدمنون 
على التربح من معاناة على التربح من معاناة 

اليمنيني اليمنيني 
«االتفاق» مينحهم «االتفاق» مينحهم 

وقتًا لترتيب الصفوف وقتًا لترتيب الصفوف 
ضد صنعاء ضد صنعاء 
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أخبار 

أّضـث أن الةرائط شغ المظاذص المتاّطئ ظااج ذئغسغ لخراسات الظفعذ بغظ دول السثوان:

دسا إلى المصاذسئ اقصاخادغئ الحسئّغئ الحاططئ لطضغان الخعغعظغ والثول الثاسمئ له:

بترغئ السثوان تعاخُض أسماَل الصرخظئ 
سطى جفظ املحاصات الظفطغئ

 : طاابسات
األمريكـي  العـدوان  تحالـُف  يواصـُل 
السـعودّي اإلماراتـي خروقاِتـه الفاضحَة 
التّفـاق الُهدنـة، وذلـك باسـتمرار أعمال 

القرصنة عىل سفن املشتقات النفطية. 
وأّكــدت رشكـة النفط اليمنيـة، أمس 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  أن  السـبت، 
احتجـاز  يواصـل  اإلماراتـي  السـعودّي 
سـفينتني نفطيتني، بحمولة إجمالية تبلغ 
(54.850) طنـاً من مادة البنزين ولفرتات 
متفاوتة بلغت بالنسـبة للسـفن املحتجزة 

ام من القرصنة البحرية.  َحـاليٍّا «3» أَيـَّ
أن  إىل  لهـا  بيـان  يف  الرشكـة  ونّوهـت 
احتجـاز السـفينتني يسـتمر عـىل الرغم 
مـن اسـتكمال ُكــّل تلـك السـفن لكافة 

إجراءات الفحـص والتدقيق عرب آلية بعثة 
 (UNVIM) التحّقـق والتفتيش يف جيبوتي
األمميـة  التصاريـح  عـىل  وحصولهـا 
التـي تؤّكــد مطابقـة الحمولـة للرشوط 
املنصـوص عليهـا يف مفهـوم عمليات آلية 
التحّقـق والتفتيـش ممـا يؤّكــد مخالفة 
التكوينـات املعنيـة التابعة لألمـم املتحدة 
لبنـود االتّفاقيـة الدولية لحقوق اإلنسـان 
وقواعـد القانون الدويل اإلنسـاني وقانون 

الرصاع املسلح وكّل القوانني واألعراف. 
ظـل  يف  الخروقـاُت  هـذه  تأتـي  كمـا 
التجاهـل األممي الدائم للُهدنة املعلنة وكذا 
لجوهر وغايات اتّفاق السويد الذي شّدد يف 
مجملـه عىل رضورة تسـهيل وصول املواد 
األََساسية واملسـاعدات اإلنسانية إىل ميناء 
الحديدة وبمـا يلبي احتياجـات وتطلعات 

الشعب اليمني. 

الطعاء الععئغ: جظضعن طع أترار الحسإ باملرخاد 
لضض تَتّرضات السثوان وأدواته الاضفريغئ

ــئ والصدغئ الفطسطغظغئ طسآولغئ سربغئ باطاَغاز السفري خربي: املآاطرة ضئرية سطى اُفطَّ

 : طاابسات
أّكـد قائـُد كتائب الوهبـي، اللواء بكيل 
صالـح بن صالح الوهبـي، أن ما يحدث يف 
املحافظـات الجنوبيـة املحتّلة مـن جرائم 
بشـكل  إرهابيـة  وتفجـريات  اغتيـاالت 
يومي، هو نتـاج طبيعي للدعـم والتمويل 
الـذي تتلقاه الجماعـات اإلرهابية من دول 
تحالف العـدوان.  وأوضح اللواء الوهبي يف 
ترصيحـات لـ «سـبأ» أن تحالـف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي يعمل عىل 
إنشـاء معسـكرات للجماعـات التكفريية 
التابعـة ملا يسـمى بداعـش والقاعـدة، يف 

املحافظات الجنوبية، وبدأت تلك الجماعات 
تمارس إجرامها بحق املواطنني والقيادات 
الرافضة لتواجد قوات االحتالل واإلعالميني 
وآخر تلك الجرائم استهداف اإلعالمي صابر 
الحيدري واثنني آخرين بتفجري سـيارته يف 

مدينة عدن املحتّلة. 
العـدوان  تحالـف  تجهيـز  إىل  وأَشـاَر 
معسـكراً للجماعـات التكفريية يف مناطق 
محافظة شبوة املحاذية ملحافظة البيضاء، 
أن  ودعمـه باألسـلحة الحديثـة، مؤّكــداً 
كتائـب الوهبي وأبطـال الجيـش واللجان 
الشعبيّة ورجال محافظة البيضاء الرشفاء 

سيكونون لهم باملرصاد. 

 : طاابسات
أّكــد عبُداللـه صربي -سـفريُ بالدنا لدى 
الجمهوريـة العربية السـورية-، أن املؤامرَة 
ـــِة العربية  كانـت وما زالت كبـريًة عىل األُمَّ
وَوحدِة أراضيها، قبَل أن تكوَن عىل فلسطني، 
موضًحا أن القضيَة الفلسـطينية هي قضيٌة 
ومسـؤوليٌة عربيٌة بامتيَـاز، وال يمكن إيجاُد 
الحلـول خـارَج تكامل الدور العربي رسـميٍّا 

وشعبيٍّا. 
خـالل  صـربي  عبداللـه  السـفري  ونـّدد 
مشـاركته، أمس السـبت، يف ندوٍة سياسـية 
بالعاصمـة دمشـق نظمتهـا رابطة سـوريا 
واألمم املتحدة، بمسـار التطبيـع مع الكيان 
الصهيوني الذي يتصاعد يوماً بعد آخر وسط 
هرولـة العديـد مـن األنظمـة العربيـة نحو 

توقيـع اتّفاقيـات اقتصادية مـع كيان دولة 
االحتالل وآخرها توقيع اتّفاقية تصدير الغاز 

الفلسطيني إىل أُوُروبا بني مرص وإرسائيل. 
ودعا سـفري اليمن لدى سوريا إىل رضورة 
التَحّرك الشـعبي املقاوم إلرسائيـل بالتزامن 
مع الذكرى املئوية إلعـالن صك االنتداب عىل 
فلسـطني الذي شـكل األرضية لوعـد بلفور 
وإعـالن دولـة إرسائيـل فيمـا بعـد، مؤّكـداً 
عـىل أهميِّة املقاطعـة االقتصادية الشـعبيّة 
إلرسائيـل والـدول الداعمة لها وعىل رأسـها 
بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، مشّدًدا 
عـىل خيـار املقاومـة والكفاح املسـلح لنيل 
الحقـوق املغتصبـة، حاثٍّا الشـعوب العربية 
والهيئات واملنظمـات واألحزاب املؤمنة بخط 
املقاومـة إىل التَحـّرك الفاعـل والجـاد يف هذا 

اإلطار. 

جرغمٌئ جسعدّغئ جثغثة تعدي بتغاة ذفض رضغع وإخابئ اطرأتني يف خسثة
 : طاابسات

ارتكـب العـدواُن السـعودّي، أمس السـبت، جريمًة جديـدًة بحق أبناء 
الشـعب اليمني يف خرق واضح للُهدنة وتحدٍّ سافر لألمم املتحدة واملجتمع 
الدويل.  وأّكـدت مصادر طبية يف محافظة صعدة، أمس السبت، استشهاد 
وإصابة ثالثة مدنيني جراء قصف سـعودّي عـىل منطقة الرقو يف مديرية 
منبه الحدودية بمحافظة صعدة، مبينة أن من بني الضحايا طفالً رضيعاً 

يبلغ من العمر 10 أشهر، باإلضافة إىل إصابة امرأتني. 
وتتزامن الجريمة السـعوديّة بحق املواطنني يف صعدة، مع إعالن قوات 
صنعـاء رصد 103 خروٍق للُهدنة اإلنسـانية والعسـكرية نّفذهـا تحالُُف 

العدوان ومرتِزقته وأدواته خالل الـ 24 ساعة املاضية. 
وبحسب مصادَر عسـكرية، َفـإنَّ من بني الخروقات 44 خرقاً بتحليق 
للطريان االسـتطالعي املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات مأرب، تعز، 
حّجــة، الجوف، صعـدة، الضالع، البيضاء، وجبهـات الحدود، ناهيك عن 

ثالثـة خروقات برضبات جوية للطريان االسـتطالعي املسـلح عىل منازل 
املدنيـني ومواقع لقوات صنعـاء يف املثل والصوتيـات ويف النيجة بمديرية 

الفاخر محافظة الضالع. 
وأَشـاَرت املصادر إىل رصد خرق بعملية تسـلل ملرتِزقة العدوان باتّجاه 
مواقـع لقـوات صنعاء يف جبهـة الضبـاب بمحافظة تعز، وكذا تسـجيل 
16 خرقـاً بقصف مدفعي عـىل محافظات مأرب، تعـز، صعدة، وجبهات 

الحدود. 

الحعرى غثغظ اجامراَر جرائط السثوان 
واظاعاضاته يف املظاذص املتاّطئ 

وغتمض املةامع الثولغ املسآولغئ
 : طاابسات

ذُها  أدان مجلـُس الشـورى اسـتمراَر مسلسـل الجرائم وأعمـال التقطعات التـي ينفِّ
مرتِزقُة العدوان يف عدد من املناطق املحتّلة، وآخرها جريمة اغتصاب 6 فتيات يف الحديدة 

وجرائم قتل يومية يتعرض لها املواطنون وتقيد ضد مجهول. 
ويف اجتمـاع لهيئـة رئاسـة املجلـس، أمـس، برئاسـة رئيـس املجلس محمد حسـني 
العيدروس، اسـتنكر الشـورى عملية االغتيال اإلجرامية التي اسـتهدفت اإلعالمي صابر 
الحيدري بعبوة ناسـفة زرعهـا مرتِزقة العدوان يف سـيارته وأودت بحياته واثنني آخرين 

بمحافظة عدن. 
واستهجنت الهيئة جريمة اغتصاب ست فتيات بمنطقتَي الجوير والسويهرة بمديرية 
حيس يف محافظة الحديدة من قبل عنارص مرتِزقة العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
واعتربت الهيئة تلك الجرائم، ضمن املسلسـل اإلجرامي املمنهج الذي يسعى من خالله 
العـدوان عرب أدواته الرخيصة وعمالئه يف املناطق املحتّلـة إىل تعويض إخفاقاته بارتكاب 

مثل هذه الجرائم التي يندى لها جبني اإلنسانية. 
وحّملـت الهيئة تحالـف العدوان املسـؤولية القانونيـة واألخالقية عن كافـة الجرائم 
واالنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء اليمن؛ باعتبَارها جرائم ال تسقط بالتقادم، 
مطالبة األمم املتحدة برسعة فتح تحقيق مسـتقل يف هذه الجرائم وما سـبقها من بحق 
اإلعالميـني والنسـاء وأعمـال التقطعات امُلسـتمّرة بحق املسـافرين يف مناطق سـيطرة 

مرتِزقة العدوان وغريها. 

اتاةاجاٌت غاضئئ وصطع ذرق يف طثغظئ تسج بسث 
جرغمَاغ صاض بتص طعاذَظني خقل 24 جاسئ

 : طاابسات
والجرائـُم  األمنيـُة  الفـوىض  تتواصـُل 
البشـعة يف املناطق املحتّلة، َحيُث ُقتل، أمس 
السـبت، مواطـٌن كان يعمـل يف بيـع القات 
وسـط املدينـة، بعد أقل من 24 سـاعة عىل 

مقتل مواطن آخر. 
وأوضحـت مصـادر إعالميـة أن عصابًة 
مسـلحة أقدمـت، أمس السـبت، عـىل قتل 

املواطـن «عبدالكريـم الصربي» الـذي كان 
يعمل يف بيع القات وسط املدينة. 

وبينـت املصـادر أن املجنـي عليه كان 
تقـوم  أن  قبـل  ناريـة  دراجـًة  يسـتقل 
العصابة املسلحة باعرتاضه وقتله واللوذ 

بالفرار. 
وأَشـاَرت إىل أن الجناَة لـم يتعرضوا ألية 
مالحقة أمنية، وهو األمر الذي يؤّكـد تورط 
سـلطات فصائـل املرتِزقة املتناحـرة، وراء 

عمليات االغتياالت املمنهجة. 

وعـىل خلفيـِة الجريمة وما سـبقها من 
جريمة مماثلة، أمس األول، تمثلت يف مقتل 
مواطن جنوب املدينة املحتّلة، شهدت مدينة 
تعـز، أمـس، احتجاجـات شـعبيّة غاضبة 
بالفوىض األمنيـة وأعمال االغتياالت  تنديداً 

والفوىض. 
وبيّنت وسـائُل إعالم مواليـة للعدوان أن 
املحتجـني قاموا بقطـع الطرق الرئيسـية، 
لني سلطات املرتِزقة املسؤوليَة الكاملَة  محمِّ
عن الجرائم التي تحُصُل يف املناطِق املحتّلة. 
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ئ  : طاابسئ َخاخَّ
فيمـا يُفرتَُض بإعالن الُهدنة وتمديِدها أن يكوَن 
ا عـىل السـالم، ال زالـت مؤرشاُت اسـتمرار  ً مـؤرشِّ
العدوان والحصار هي األبرز، ليس فقط من وجهة 
نظر اليمنيـني الذين يعرفون ُســـــْوَء نوايا دول 
العـدوان جيًِّدا، بل أَيْـضاً مـن وجهة نظر املراقبني 
لسـلوك إدارة بايـدن وموقفها السـلبي تجاه ِملف 
اليمن داخل الواليـات املتحدة وخارجها، َحيُث يرى 
الكثريون أن التقـارب الجديد بني اإلدارة األمريكية 
والنظـام السـعودّي سـتكون لـه تأثريات سـلبية 
ه سـينطوي عـىل منح  عـىل الشـعب اليمنـي؛ ألَنـَّ
الريـاض املزيَد من الدعم ملواَصلة الحرب اإلجرامية 
وممارسـة التجويـع ضـد اليمنيـني، مـا يعني أن 
الُهدنـَة املعَلنـَة ليسـت أكثـَر من محاولة لكسـب 

الوقت وترتيب الصفوف. 
 

«بعلغاغضع»: الغمظغعن جغضعظعن 
أبرزَ ضتاغا لصاء باغثن وبظ جطمان

ام  صحيفُة «بوليتيكو» األمريكية، نرشت قبل أَيـَّ
تقريراً سلََّط الضوَء عىل مؤرشات التصعيد املتزايدة 
ـَه  مـن جانـب إدارة بايدن، َحيُث أوضحـت أن توجُّ
بايدن إىل السـعوديّة الشهر املقبل إلصالح العالقات 
مع محمد بن سـلمان يعني أنه مسـتعد للتضحية 
بوعـده يف تغيـري السياسـة الخارجيـة؛ ِمـن أجـِل 
اسـتعادِة العالقة بني الواليات املتحدة والسعوديّة، 

بدالً عن «معاقبة» األخرية عىل جرائمها. 
وقالت الصحيفة: إن مراقبي السياسة الخارجية 
يف الواليـات املتحـدة يـرون أن اجتماع بايـدن وابن 
سـلمان يمثُِّل «دليًال عىل أن البيـَت األبيَض يعوُد إىل 
صفقتـه التقليديـة مـع الريـاض، َحيُث سـيضمُن 
ــــَق النفط إىل األسـواق العاملية،  السـعوديّون تدفُّ
وسـتغضُّ الواليـاُت املتحـدة الطرَف عـن انتهاكات 
السـعوديّة لحقـوق اإلنسـان يف الداخـل والخارج، 
والضحية األوىل لهذه الصفقة هم اليمنيون األبرياء»، 
مشـريين إىل أن بايـدن تبنّى أجنـدة التقدميني فيما 
يتعلـق باليمـن فقط كدعايـة انتخابيـة وتجاهلها 

بُمَجـّرد وصوله إىل البيت األبيض. 
وذّكـرت الصحيفـة بوعـود بايدن التـي أطلقها 
خـالل حملتـه االنتخابيـة والتـي تضمنـت «نبذ» 
السـعوديّة، ومحاسـبتها عـىل «قتـل األطفـال يف 
اليمـن»، مشـرية إىل أن النهج الحـايل إلدارة بايدن 

يمثل تناقضاً َكبرياً مع هذه الوعود. 
وال يقتـرص هـذا التناُقـُض عـىل وعـود الحملة 
االنتخابيـة لبايـدن، إذ تذكُِّر الصحيفـة بأن بعَض 
كبـار مستشـاري السياسـة الخارجيـة لبايـدن، 
بلينكـني،  أنطونـي  الخارجيـة  وزيـُر  وضمنهـم 
ومستشـار األمـن القومي جيك سـوليفان، ومدير 
املخابـرات الوطنيـة أفريل هينز، كانـوا من ضمن 
املوّقعني عىل رسـالة وّجهها ٣٠ مسـؤوًال سـابًقا 
يف إدارة أوبامـا عام ٢٠١٨، اعتـذروا فيها عن دعِم 
اإلدارة للحرب عـىل اليمن، واعرتفوا بأن نهَجهم لم 
ينجْح، ودعوا الواليات املتحدة إىل «إنهاء املشـاركة 

يف هذا الرصاع أَو أي شكل من أشكال الدعم له». 
وأّكـدت الصحيفة أن التورَُّط األمريكي يف الحرب 
كان وثيًقا منذ بدايتها، وأن «بعَض مسؤويل أوباما 
أقروا بأنهم كانـوا يعرفون أن الحملَة التي تقودها 
السعوديّة سـتكون كارثًة إنسـانيًة واسرتاتيجية، 

لكنهم بـّرروا الدعَم األمريكي؛ باعتبَاره الثمَن الذي 
يجب دفُعه إلصالح العالقات املتوترة مع الرياض».

ونقلـت عن مسـؤول أمريكي كبري قولـه: «كنا 
نعلُم أننا ربما نركب سيارًة مع سائق مخمور». 

وأوضـح التقريـر أن هنـاك إحباطـاً يف الداخـل 
األمريكي؛ بَسبِب استمرار عقود الصيانة للطائرات 
الحربيـة التـي تقصف اليمـن، ونقلت عـن النائب 
الديمقراطـي رو خانـا قولـه: «يجـب أن نوضـح 
أنـه يمكننا إيقـاف قواتهم الجويـة إذَا توقفنا عن 
تزويدهم بقطع غيار لطائراتهم»، «لدينا قدر هائل 

من النفوذ، ويجب أن يعرفوا ذلك».
وأَشاَرت الصحيفة إىل أن محاولة بايدن التفريَق 
بني الدعـم الهجومي والدفاعي للمملكة «فشـل يف 
تهدئـة» االنتقادات، ولـم يقنع الكونغـرس، َحيُث 
يؤّكـد رو خانا أنه «ال يوجد فرق حقيقي» ويضيف 
أنـه «ال يجـب أن تبيع الواليات املتحدة أية أسـلحة 

للسعوديّة حتى تنتهي الحرب». 
ويوضح التقرير أن تورط إدارة بايدن يف العدوان 
عىل اليمـن، وتناقضها العميل الفاضح مع دعايات 
«وقـف الدعم» قـد جعلها أسـوأ مـن إدارة ترامب 
فيمـا يخـص إجـراءات مراقبـة جرائـم الحرب يف 
اليمـن َحيُث دعمت إدارة ترامـب آلية األمم املتحدة 
للتحقيق يف سـوريا، لكن إدارة بايدن رفضت اتِّخاذ 

خطوات مماثلة يف اليمن. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مـات داس، مستشـار 
السياسة الخارجية للسـناتور بريني ساندرز، أحد 

قادة الترشيع الذي كان يهدف لعرقلة بيع األسلحة 
للريـاض قولـه: «ال تزال حقـوق اإلنسـان تُعاَمل 
يف الغالـب عـىل أنها هـراوة تُسـتخدم ضد خصوم 
الواليـات املتحـدة، بينمـا يحصـل رشكاء الواليات 
ويكاَفـأون  لالنتهـاكات،  ترصيـح  عـىل  املتحـدة 

بأسلحة جديدة». 
 

«شعرغظ بعلغسغ»: الُعثظئ تمظح 
وصااً لرتتغإ الخفعف ضث خظساء!

ُكلُّ هـذه املعطيـات تؤّكــُد بوضـوح أن موقَف 
الواليـات املتحدة فيمـا يتعلق باليمـن ال زال بعيًدا 
تمامـاً عـن «السـالم» الحقيقـي، وأن إدارة بايدن 
تختبئ خلف سلسلة كبرية من األكاذيب والدعايات 
التـي باتـت مكشـوفة بالكامل، وهو مـا يعني أن 
الُهدنة التـي يحرص البيت األبيض عىل أن ينسـب 
الفضَل فيها لنفسـه، ليست حتى اآلن سوى دعاية 

أُخرى؛ للتغطية عىل ترتيبات تصعيدية. 
هـذا ما تؤّكــده بوضوح أَيْـضـاً مجلة «فورين 
بوليـيس» األمريكيـة يف تقريـر جديد، أشـار إىل أن 
صنعـاء ال زالت تمتِلـُك اليَد العليـا، وأن «هذا يمثل 
إشـكالية للواليات املتحدة ورشكائها الخليجيني»، 
وبالتايل َفـإنَّ الُهدنة «تكسب املجتمع الدويل الوقت 
لدعـم مجلـس القيـادة الرئـايس وتعطيـه فرصة 
إلعـادة توحيد املعارضـة ضد الحوثيـني من خالل 
دمـج القـوات املسـلحة تحت هيـكل قيـادة واحد 

لقلب املوازين وتحسـني وضـع املجلس عىل طاولة 
املفاوضات». 

وتضيـف املجلـة أن توحيد الفصائل العسـكرية 
للمرتِزقة ضد صنعاء كان أبرز مسـاعي تشكيل ما 

يسمى مجلس القيادة الرئايس. 
وبحسـب «بوليتيكو» َفـإنَّ «الفـوىض والفقر» 
اللذين جلبتهما السـعوديّة واإلمـارات عىل املناطق 
املحتّلـة «بدعم من ثـالث إدارات أمريكية» يجعالن 
أفـق السـالم مسـدوًدا، َحيـُث «يسـتخفُّ كثريون 
بالنظـام السـيايس الحـايل (مـا يسـمى مجلـس 
القيـادة) ويصفـون قادته بأنهم مدمنـون للغاية 

عىل الرتبح من الحرب؛ ِمن أجِل مكاسَب مادية».
وتشـريُ الصحيفـُة يف هـذا السـياق إىل أن قيادَة 
سـلطة املرتِزقـة تسـبّبت يف زيـادِة إفقار الشـعب 
اليمني، من خالل طباعة كميات هائلة من األوراق 
النقديـة، فيما كان محافظ البنـك املركزي يف عدن 
يتقاىض ٤٠ ألف دوالر شـهريٍّا، وهو واحٌد من أعىل 

الرواتب يف العالم لهذا املنصب. 
ووفًقا لُكلِّ ما سـبق َفـإنَّ قـراءَة صنعاء ملوقِف 
األمريكيـة  املتحـدة  والواليـات  العـدوان  تحالـف 
واملرتِزقة تبقى هي القراءَة األكثَر دقًة للمشهد؛ ألَنَّ 
ُكـلَّ املؤرشات عىل أرض الواقع تؤّكـُد أن السـالَم ال 
زال بعيـًدا، وأن الُهدنَة -وإن بدت كخطوة أوىل نحو 
الحل- ليسـت مدعومة بأية نوايـا طيبة من جانب 
العدّو ورعاته؛ ألَنَّهم لجأوا إليها من موقِف ضعف؛ 

الستخدامها كِحيلٍة لقلب املوازين. 

تقرير

 املجغث طظ الثسط لطسسعدغئ

خظساء تمطك الغث السطغا وعثا غصطص أطرغضا وحــرضاءعا والُعثظئ تضسإ وصاًا لارتغإ الخفعف
ـــرار الــــتــــرب والـــتـــخـــار  ـــم ـــا ـــضـــّرس اج ــمــمــطــضــئ جـــا ــط زغـــــــارة بــــاغــــثن ل
صــادة «المةطــج الرئاجــغ» لطمرتِجصــئ غاربتــعن طــظ اجــامرار طساظــاة الغمظغغــظ

وجائض إسقم أطرغضغئ:

ظعاغا واحظطظ لطاخسغث تئُرُز طظ وراء غطاء «الُعثظئ»:
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 : طاابسات
يتجُه تحالُُف العدوان السعودّي اإلماراتي 
إىل دق املسـمار األخـري يف نعـش املواطنـني 
باملحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة وذلـك مـن 
خـالل خصخصة القطاع الصحـي وحرمان 
البسطاء واملساكني وذوي الدخل املحدود من 

الحصول عىل الخدمات الطبية الحكومية. 
وبحسـب وسـائل إعالم موالية للعدوان، 
نقلـت عـن مسـؤولني بمـا يسـمى «وزارة 
الصحة» بحكومـة املرتِزقة، فقـد بدأ، أمس 
السـبت، مـا يسـمى «الربنامـج السـعودّي 
إلعادة االعمار» الذي يديره السفري آل جابر، 
تشـغيل أول منشـاة صحيـة يف عـدن ضمن 

يف  الصحـي  القطـاع  لخصخصـة  مخّطـط 
املحافظات املحتّلة. 

وبيَّنت املصادر أن الربنامج السعودّي بدأ، 
أمس تشغيل مستشـفى عدن العام بتمويل 
جزئـي من حكومـة الفنادق، مشـريًة إىل أن 
مستشـفى عدن واحٌد من عدة مستشفيات 
السـعودّي  الربنامـج  يعـد  حكوميـة 

لخصخصتها خالل الفرتة املقبلة. 
ولفتـت املصـادر إىل أن إعـالن الربنامـج 
السـعودّي تشـغيل مستشـفى عـدن يأتـي 
عقب اجتماعات ضمت السفري السعودّي آل 
جابر برجـال أعمال سـعودينّي تحت يافطة 
تمكيِنهم يف االسـتثمار بالقطاعات الحيوية 
يف اليمـن، مبينـة أن القطـاع الصحي يعترب 
واحـداً مـن عدة قطاعـات يسـعى االحتالل 
السـعودّي لالسـتحواذ عليـه يف اليمـن عىل 
الرغـم من تعـرض بنيتـه التحتيـة للتدمري 
املمنهج طيلة 8 سـنوات، إىل جانب مسـاعي 
الرياض االسـتحواذ عىل قطاعـات الكهرباء 

واملياه واالتصاالت يف هذا البلد. 

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- 
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صغاداُت الضعرباء ووتثاتعا تآّضـث ضرورة طداسفئ الةععد لطاثفغش طظ طساظاة املعاذظني
 : خظساء

ناقش اجتمـاٌع ُعقد، أمس، برئاسـة وزيـر الكهرباء 
والطاقة، الدكتور محمد البخيتي، الُسبل الكفيلة بتجاوز 
التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والعمل عىل حلها. 

ويف االجتمـاع، بحضـور مديـر عام املؤّسسـة العامة 
للكهربـاء، الدكتور هاشـم الشـامي، ورئيس املؤّسسـة 
العامـة للصناعات الكهربائيـة عبدالغنـي املداني، أّكـد 
الدكتور محمد البخيتي أهميّة امليض قدماً لدراسة أنجح 
ما فيما  الحلـول العلمية لتجاوز كافة املعوقات ال ِســيـَّ
يتعلق برفع القدرة التوليدية للكهرباء، وحل اإلشكاليات 
املتعلقـة بالكهربـاء التجاريـة، وفقاً للقوانـني واللوائح 

املنظمة لذلك. 
وشّدد الدكتور البخيتي عىل أهميّة تفعيل أداء اإلدارات 
العامة للشـؤون القانونية والرقابة ومتابعة سري تنفيذ 

املشاريع والرفع باملشاريع املتعثرة. 
وحثَّ كافـَة قطاعات الوزارة لبـذل املزيد من الجهود 
لتحقيق الطموحات املنشودة يف إصالح كافة االختالالت، 

والعمـل بـروح الفريق الواحـد؛ ملا فيه تكامـل وتضافر 
جهود الجميع ُكلٌّ من موقعه لتحقيق اإلنجازات املرجوة. 

فيما أشار مدير عام املؤّسسـة العامة للكهرباء، عىل 
مضاعفـة الجهـود مـن قبل كافـة قطاعـات الكهرباء، 
والعمـل لحل كافة املشـاكل التـي تواجه انتظـام التيار 
الكهربائـي وتوصيلـه للمواطـن بأقـل كلفـة؛ تنفيـذاً 

لتوجيهات املجلس السيايس األعىل. 
وحـث الدكتور الشـامي موظفـي املؤّسسـة العامة 
التيـار  مـن  الفاقـد  معالجـة  رضورة  عـىل  للكهربـاء 
الكهربائـي وصيانـة الشـبكات وبـأرسع وقـت ممكن، 
وضبط آليات التحصيل واملحافظة عىل أصول املؤّسسـة 
العامة للكهرباء، وترشـيد النفقات، وإصالح االختالالت 

يف املنظومة الكهربائية. 
بـدوره، دعـا رئيـس املؤّسسـة العامـة للصناعـات 
الكهربائيـة والطاقـة املتجددة، عبدالغنـي املداني، كافة 
قيادات وكـوادر وزارة الكهرباء إىل العمـل بروح الفريق 
الواحد وتحت إدارة القيادة الجديدة للوزارة ملا من شـأنه 
اسـتكمال مشـوار العمل عىل طريق االرتقاء باملنظومة 

ا ونوًعا.  الكهربائية َكمٍّ

بئات تثّحـظ طحروَع تعزغع السقل 
الشثائغئ فجر املرابطني بمتاشزئ الئغداء

 : الئغداء
دّشــنت مؤّسسـُة يمن ثبات التنموية، أمس األول، مرشوع السـلة الغذائية 

بمحافظة البيضاء، بتوزيع 800 سلة ألرس املرابطني يف الجبهات. 
وخالل التدشـني، أّكـد مديُر فرع املؤّسسـة بمحافظة البيضاء، حسـن زبن 
اللـه العيش، اهتمام املؤّسسـة باملرابطني يف جبهات العزة والكرامة، ُمشـرياً إىل 
أن مـرشوع توزيع السـالل الغذائية عىل أرس املرابطني يأتـي يف إطار العديد من 
املشـاريع التي تنفذها املؤّسسـة، والتي تسـعى من خاللها إىل تلبية احتياجات 

املرابطني وأرسهم، والتخفيف من معاناتهم. 
وأشـاد العيش باالنتصارات والبطوالت التـي حّققها ويحّققها أبطال الجيش 
واللجان الشعبيّة، الفتاً إىل أن توزيع السالل الغذائية عىل أرس املرابطني، هو أقلُّ 
واجـب يمكن تقديمه للمرابطني، نظريَ جهودهم، وتقديـراً وعرفانًا للتضحيات 

التي يقدمونها يف سبيل الله والدفاع عن الوطن، وعزة وكرامة أبنائه. 
وثّمـن جهوَد ُكـّل من سـاهم وشـارك يف تنفيـذ املرشوع، داعيـاً رجال املال 
واألعمـال إىل دعم مثل هذه املشـاريع واملسـاهمة واملشـاركة يف تنفيذها، الفتاً 
إىل دور وأثر مثل هذه املشـاريع يف تجسـيد مبادئ التكافـل االجتماعي، وتعزيز 

الصمود والثبات يف مواجهة العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 

املرتِجق السطغمغ غاسرض إلعاظات ُطسامّرة 
طظ صئض دول خطغةغئ رشدئ اجاصئاله

 : طاابسات
يتلقـى املرتِزُق رشـاد العليمي -رئيس ما يسـمى املجلـس الرئايس- إهانات 
خليجيـة متتالية يف إطار جولته الخارجية التي يقـوم بها َحـاليٍّا للحصول عىل 

التأييد والدعم. 
ويف إهانـة جديدة، أعلنت حكومة املرتِزقة، أمس السـبت، َرفض سـلطنة ُعمان 
اسـتقبال املرتِزق العليمي -رئيس ما يسـمى املجلس الرئايس املشكل من االحتالل 
السـعودّي منتصـف إبريل املنـرصم.  وأَفاد منتحل صفة وكيـل وزارة االتصاالت يف 
حكومة الفنادق، محمد املحيميد، بمنشـور عىل صفحته الرسـمية يف «فيسـبوك»، 
أمس السـبت: «سـلطنة ُعمان ترفض اسـتقبال مجلس القيادة الرئايس يف جولته 
الحاليـة».  ولفـت إىل أن الرفض الُعمانـي يأتي بعد تلقي املرتـِزق العليمي إهانتني 
مماثلتـني من دولة قطر، َحيُث اضطر للبقاء يف القاهرة بعد انتهاء زيارته ملَرص، يف 
محاولة الحصول عىل موافقة الدوحة لزيارتها، قبل أن توافق قطر بعد إلحاح شديد 
عىل استقباله، ليكلف بعد ذلك أمريها تميم بن حمد، وزير الدولة للشؤون الخارجية 

القطري سلطان املريخي الستقباله، يف إهانة أُخرى تشريُ إىل عدم االعرتاف به. 

تظفغُث سثد طظ املحارغع باضطفئ 167 ططغعن رغال يف 
طثغرغئ حسعب بمئادرات طةامسغئ

اقتاقل السسعدّي غئثأ خخثخَئ الصطاع الختغ يف املتاشزات املتاّطئ

 : خاص
أّكـدت اإلدارُة العامة للمشـاريع بمديرية 
شـعوب بأمانـة العاصمة أن عدد املشـاريع 
تنفيذهـا  تـم  التـي  املجتمعيـة  واملبـادرات 
باملديرية خالل النصف األول من العام الحايل 
بلغت سبعة مشاريع، بتكلفة إجمالية بلغت 

167 مليون ريال. 
تلقـت  لهـا  تقريـر  يف  اإلدارُة  وأوضحـت 
صحيفة (املسـرية) نسـخة منه، بأن نسـبَة 
مسـاهمة املجتمع يف تنفيذ املشـاريع بلغت 
25 %، فيمـا تكفلت السـلطة املحلية بـ75 

% املتبقية. 
وبحسـب التقرير َفـإنَّ من بني املبادرات 
املشـاريع التـي تـم تنفيذها 6 مشـاريع يف 
مجـال امليـاه والـرصف الصحـي، وواحد يف 

مجال إصالح وإعادة تأهيل الطرق. 
ووفقـاً للتقريـر َفــإنَّ ما ال يقـل عن 5 
آالف أرسة اسـتفادت من تنفيذ تلك املشاريع 
واملبـادرات، واملتمثلـة يف توصيـل شـبكات 
الـرصف الصحي لحـارات البـوش والغريقة 
بحـي الجـراف الرشقي وغـول أحمد وغربي 
جولة آية بحي سعوان، وتوصيل شبكة مياه 
الـرشب لحـارة الدروبح بالجـراف الرشقي، 
باإلضافـة إىل مرشوع إعـادة تأهيل وترميم 

أحد الشوارع يف حارة هربة. 
وأّكـد مدير مديرية شعوب أحمد الصماط 
يف ترصيـح لوسـائل اإلعـالم، أن االهتمـام 
بمتابعة وتنفيذ مشاريع املبادرات املجتمعية 

يأتي يف إطار التعـاون والتكامل مع املجتمع 
يف توفري الخدمات للمواطنني يف ظل الظروف 

الصعبة الناجمة عن العدوان والحصار. 
ولفت إىل أن املبـادرات املجتمعية، حظيت 
بتفاعـل ودعم من أبنـاء املديريـة واملجلس 
املحـيل باملديريـة، والـذي يـويل بـدوره هذه 
املشـاريع ُجلَّ االهتمـام، من خـالل متابعة 
املخصصـات املاليـة املعتمـدة لهـا يف إطـار 
موازنة السـلطة املحلية 75 باملِئة من تكلفة 

ُكـّل مرشوع. 
املشـاريع  إدارة  أن  الصمـاط،  وأوضـح 
باملديريـة تواصـل مهامهـا يف متابعة تنفيذ 
املبادرات املجتمعية، ودراسـة املشاريع التي 
تم اسـتقبالها وفقاً لآلليـة املتبعة بالتعاون 

مع قيادة األمانة. 

مـن جانبه، أشـار مديـر إدارة املشـاريع 
باملديريـة املهنـدس محمد الحنبـيص، إىل أن 
هنـاك مبـادراٍت مجتمعيـًة لتنفيذ خمسـة 
مشـاريع جديـدة، يف مجال امليـاه والرصف 
الصحي وترميم الشـوارع، الفتـاً إىل أن هذه 
املبـادرات والتـي تصـل تكلفتهـا نحو 967 
مليـون ريـال، تـم رفعهـا ألمانـة العاصمة 
العتمادهـا، فيمـا ال تزال سـبعة مشـاريع 
أُخرى قيد الدراسـة.  وأوضـح أن من ضمن 
املشاريع قيد الدراسـة، ترميم شوارع حارة 
بـري السـنيدار ورصـف الشـارع الجنوبـي 
شـبكات  توصيـل  وكـذا  الحافـة،  لجامـع 
امليـاه لحـارات جوالب الغربيـة وبري عرهب 
والداخليـة وبري املعجوني، وشـبكة الرصف 

الصحي لحارة األعناب. 
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تظثغثاٌت واجسئ بةرغمئ طرتِجصئ اقتاقل باغاخاب جئ شاغات يف طثغرغئ تغج
 : خظساء

جريمـة  بشـأن  الغاضبـة  األفعـال  ردوُد  تتـواىل 
مرتِزقـة العـدوان يف السـاحل الغربـي، َحيـُث عربت 
العديـد من منظمـات املجتمع املدني، أمس السـبت، 
عن اسـتنكارها الشديد لجريمة اغتصاب ست فتيات 
بمديرية حيـس محافظة الحديدة، مـن قبل مرتِزقة 

تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وقالت منظمـة تهامة للحقـوق والتنمية والرتاث 
اإلنسـاني: إن إقـدام مرتِزقة العدوان بقيـادة املرتِزق 
املدعو بسـام املحضار عىل اغتصاب سـت فتيات من 
منطقتَي الجوير والسويهرة التابعتني ملديرية حيس، 
أمس الخميس، جريمة تتنـاىف مع قيم ومبادئ الدين 
اإلسـالمي والرشائـع السـماوية والعـادات والتقاليد 

وكافة األعراف واألسالف القبلية واملواثيق الدولية. 
وناشـدت منظمـة تهامـة يف بيان، أمس السـبت، 
ة  كافـة األحرار مـن قبائـل محافظة الحديـدة َخاصَّ
واليمـن عامـة، برسعـة التَحـّرك إليقـاف مثـل هذه 
الجرائـم وتطهري املناطق املحتّلة مـن رجس املرتِزقة 
والعمـالء، مطالبـة األمـم املتحـدة ومجلـس األمـن 
واملنظمـات والهيئـات الدوليـة العاملـة يف الجانـب 
اإلنسـاني والحقوقـي برسعة اتِّخاذ موقف مسـؤول 
إزاء هذه الجرائم وما سـبقها من جرائم بحق النساء 
اليمنيـات يف املناطـق املحتّلـة ومحاسـبة مرتكبيها، 

كونها جرائم ضد اإلنسانية. 
ودعـت املنظمـُة إىل تشـكيل لجنة دوليـة محايدة 
للتحقيـق يف جرائـم العـدوان واملرتِزقـة لالنتصـاف 
للضحايـا وعدم إفـالت الجناة مـن العقـاب ليكونوا 
عربة ملن تسـول له نفسـه ارتكاب مثل هـذه الجرائم 

واالنتهاكات. 
لحقـوق  انتصـاف  منظمـُة  أوضحـت  بدورهـا، 
املـرأة والطفـل، أن الجريمـة البشـعة التـي ارتكبها 
مرتِزقـة العـدوان واملتمثلـة يف اغتصاب سـت فتيات 
من منطقتـي الجويـر والسـويهرة يف مديرية حيس 

يف محافظة الحديـدة، مرفوضة رشعاً وُعرفاً َوقانوناً 
وانتهاكاً للقانون الدويل اإلنسـاني، يتطلب من جميع 
األطـراف االلتزام بمنـع العنف الجنـيس، تلزم جميع 

الدول محاكمة مرتكبيها. 
وأَشـاَرت منظمُة انتصاف يف بيان، أمس السـبت، 
إىل أن قانوَن املعاهدات «اتّفاقية جنيف الرابعة، املادة 
27» يحظر االغتصاب أَو أي شكل من أشكال االعتداء 
الجنـيس، َحيـُث تنّص املـادة 27 مـن اتّفاقية جنيف 
الرابعة لسـنة 1949م عـىل حماية السـكان املدنيني 
أثنـاء الحروب، بمن فيهم النسـاء من جميع أشـكال 

االستغالل واالعتداء الجنيس. 
ونـّدد البيـاُن باسـتمرار الصمت الـدويل واألممي 
تجـاه هـذه الجرائـم، محمـالً األمـم املتحـدة وكافة 
منظماتها هذه الجريمة وسابقاتها، وما سيلحق بها 
وتداعياتها عىل املجتمع، منوًِّها إىل أن الجريمة تندرج 

ضمـن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسـانية، 
منظمات املجتمع املدني والنشـطاء اإلعالميني  داعياً 
والحقوقيـني إىل الوقوف والتَحّرك لفضح بشـاعة ما 
يرتكبه التحالُف ومرتِزقته من انتهاكات تجاه أطفال 

ونساء اليمن. 
إىل ذلك، اعتربت مؤّسسـة يمنات للمـرأة والطفل، 
جريمة قوى العدوان بحق 6 فتيات يف الحديدة، تطورا 
خطـريا ومنحـى جديًدا لجرائـم وانتهـاكات العدوان 

وأدواته. 
ويف بيان استنكرت «يمنات» هذه الجريمة البشعة 
املنافية لـكل الرشائع السـماوية والقوانني واألعراف 

الدولية. 
وأوضحت املؤّسسة أن «هذه الجريمة يف توصيفها 
القانوني تنـدرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسـانية، وذلك بحسـب القانوني الـدويل العام 

والقانـون اإلنسـاني، َحيـُث تنـص الفقـرة (2) من 
املـادة (27) من اتّفاقيـة جنيف الرابعـة عىل تجريم 
االغتصاب أثناء النزاعات املسـلحة سـواء كانت ذات 
طابع دويل أَو محيل، وتكّرر التوصيف يف املادة (147) 
من اتّفاقية الرابعة، واملادة (75) املتعلقة بالضمانات 
األََساسـية، واملادة (76) مـن الربتوكول اإلضايف األول 
التّفاقات جنيـف، والربوتوكول اإلضـايف الثاني املادة 
(4) والقانـون العـريف املنطبـق يف النزاعات املسـلحة 
الدولية والنزاعات املسـلحة غـري الدولية، واملادة (3) 
املشـرتكة بني اتّفاقـات جنيف األربـع، ويف املادة (5) 
مـن النظام األََسـايس ملحكمـة يوغسـالفيا 1993م، 
واملادة (7) مـن النظام األََسـايس للمحكمة الجنائية 
الدوليـة 1998م، التـي نصت وبشـكل رصيح عىل أن 
فعل االغتصـاب أثناء النزاعات املسـلحة يعد جريمًة 
ضد اإلنسانية، وصنفته أَيْـضاً كجريمة حرب بشكل 
رصيـح وقطعي كمـا ورد يف املـادة (8) مـن النظام 
األََسـايس، وأن مرتكبيها يقدمـون للمحاكمة الدولية 

كمجرمي حرب». 
وطالبـت مؤّسسـة يمانيـات املؤّسسـاِت الدوليَة 
وعىل رأسـها األمـُم املتحدة ومجلس حقوق اإلنسـان 
بتحمـل مسـؤوليتهم إزاء مـا يرتكبـه التحالـف من 
جرائـم بحق املدنيني يف اليمن، ورسعة تشـكيل لجنة 
تحقيـق دولية وتقديم مرتكبي هـذه الجرائم للعدالة 
إلنصـاف الضحايا األبرياء، داعيـًة منظمات املجتمع 
املدنـي وكافـة النشـطاء الحقوقيـني واإلعالميني يف 
اليمـن، وجميع الرشفاء واألحـرار يف العالم للتضامن 
مـع ذوي الضحايـا، بتعريـة الوجه الحقيقـي لدول 
اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف 
وفضح بشـاعة ما يرتكبونه من جرائَم بشـعة بحق 
اليمنيني، وتسجيل هذه الجريمة وغريها من الجرائم 
املرتكبة بحق الشـعب اليمني يف ذاكرة التاريخ، بأنها 
الصفحات السوداء لُكلِّ املنظمات واملؤّسسات الدولية 
املتشدِّقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية املدنيني 

وتطبيق القوانني الدولية. 

تصرغٌر أطرغضغ جثغٌث غآّضـث تعرَُّط واحظطظ يف صاض اآلقف طظ املثظغني يف الغمظ
 : طاابسات

كشـف تقريٌر أمريكي جديد، أمس السبت، 
عن حجِم الدعم العسكري الكبري الذي قدمته 
واإلماراتـي  السـعودّي  للنظامـني  واشـنطن 
من خالل بيع األسـلحة لهما طيلة السـنوات 
املاضية، وتورطها يف قتل اآلالف من املدنيني يف 
اليمن طيلة 8 سنوات، داعياً اإلدارَة األمريكية 
إىل مراجعـة اآلثار واملخاطـر الناجمة عن هذا 

الدعم. 
ووفقاً لتقرير نرشه، أمس، مكتب محاسبة 
الحكومة األمريكية، َفـإنَّ هذا الدعَم األمريكيَّ 
َم عرب وزارة الدفاع (البنتاغون) تسبب يف  املقدَّ
أرضار جسـيمة يف اليمن جـراء العدوان الذي 

يشنه التحالف بقيادة السعوديّة واإلمارات. 

وأوضح التقرير أن وزارَة الدفاع األمريكية 
أدارت مـا ال يقـل عـن 54.6 مليـار دوالر من 
الدعم العسـكري للسـعوديّة واإلمارات خالل 
السنوات املالية (2015 - 2021)، وكان أغلب 
الدعـم عبـارة عن مـواد وخدمات عسـكرية 

ولوجستية، بما يف ذلك التدريبات. 
الخليجيتـني  الدولتـني  أن  إىل  ولفـت 
اشـرتتا هـذه املـواد واملعـدات عـرب برنامج 
وشـملت  الخارجيـة،  العسـكرية  املبيعـات 
املبيعـات مروحيات وصواريـخ وقنابل ذات 
طـرازات متعـددة، كما قدمـت وزارة الدفاع 
«البنتاغون» خدمات استشـارية عسـكرية 
للريـاض وأبـو ظبـي خـالل عدوانهما عىل 
اليمن، فضالً عن املشاركة املبارشة بالطريان 

املساند والقتايل. 

طعاجعاٌت طسطتئ طائادلئ بني أدوات اقتاقل 
اإلطاراتغ يف حئعة

 : طاابسات
أّكــدت مصـادُر محليـٌة يف شـبوة املحتّلة، أمس السـبت، 
تجددت االشـتباكات املسـلحة بني أدوات ومرتِزقـة االحتالل 

اإلماراتي يف املحافظة الغنية بالثروات النفطية والغازية. 
وقالت املصادر: إن مواجهاٍت مسـلحًة عنيفة متبادلة بني 
ما يسـمى قوات النخبة الشـبوانية، املحسـوبة عىل االنتقايل، 
وبني ما يسمى قوات دفاع شبوة التي يقودها املحافظ املرتِزق 
عوض بن الوزير، دارت يف منطقة وادي مدرك بمديرية خورة. 
وبينت املصادر أن املواجهات املسـلحة بـني الطرفني تأتي 
عىل خلفية رفـض االنتقايل توجيهات منتحـل صفة املحافظ 
ام  املرتِزق بإطـالق رساح قيادات محلية تـم اعتقالها منذ أَيـَّ
بتهمة تصوير معسـكرات تابعة ملا يسـمى املجلس االنتقايل، 
مضيفـة أن املحافـظ املوايل لالحتـالل اإلماراتي قاد وسـاطة 
إلطـالق رساح مسـئولني مرتِزقـة بينهم منتحـل صفة مدير 
مكتب إعالم شـبوة ومنتحـل صفة أمني عـام املجلس املحيل 
وعدد من الصحفيني، لكن ميليشـيا االنتقايل رفضت التعاطي 
مع الوساطة وتَحّركات الوزير املرتِزق، فيما ال تزال تحتجُزهم 

حتى اللحظة يف معسكر مرة رشق مدينة عتق. 

طغطغحغا «اإلخقح» باسج تتاخر طظجَل 
صاٍض يف املثغظئ وتثاطش ذفض بالرتبئ

 : طاابسات
تعيـُش مديريـاُت ومناطُق تعز املحتّلـة حالًة خطريًة مـن الفوىض وانعدام األمن واالسـتقرار 
عىل أيدي ميليشـيا حزب «اإلصالح» ومرتِزقـة العدوان التي بات تواجدها يشـكُِّل تهديداً حقيقيٍّا 

للمواطن. 
ويف آخر تلك الجرائم واالنتهاكات املنظمة، حارصت ميليشيا مسلحة، أمس السبت، منزَل قاٍض 

يف مدينة تعز املحتّلة عىل خلفية قيامه بإصدار حكم برباءة متهم. 
وأَفادت مصادر محلية بأن ميليشيا ما يسمى محور تعز التي يقودها القيادي اإلخواني املرتِزق 
خالد فاضل اسـتبقت حصار منزل القايض، بقطع طريقاً رئيسـاً وسـط املدينة، متهمني القايض 

بالتواطؤ مع املتهم الذي حكم برباءته. 
هذا وكانت ميليشـيا «اإلصالح» قد اقتحمت قسـم رشطة الجديري يف مدينة تعز املحتّلة، َحيُث 

قامت بنهب طقم عسكري واختطاف سجناء من داخل القسم واقتيادهم إىل جهة مجهولة. 
ويف سـياق الفوىض األمنية بتعز، تعرض طفل، أمس السـبت، لعملية اختطاف يف مدينة الرتبة 

بالريف الجنوبي للمحافظة والواقع تحت سيطرة ميليشيا حزب «اإلصالح». 
وقالـت مصادر مطلعة: إن الطفل عبدالباسـط جميل محمد عيل تعـرض لالختطاف يف مدينة 
الرتبـة، موضحـة أن أرسته تقدمت ببالغ لرشطة مديرية الشـمايتني غري أنها لم تُقـْم بأيِّ تَحرٍُّك 

رغم معرفة الخاطفني. 
وأضافـت املصادُر أن األُرسَة اتهمت نافذين يف حزِب «اإلصالح» باختطاف الطفل عبدالباسـط، 
مبينًة أن رشطة الشمايتني لم تستدِع أيَّا من املتهمني ولم تَحّرك ساكناً يف سبيل اإلفراج عن الطفل 

املختطف. 
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 :  اجاطقع / طظخعر الئضالغ 

أماَم اشتداد معاناة أبناء محافظة 
تعز الذين يعيشون كابوساً مرعباً من 
والنهب  واالختطافات  والدماء  القتل 
والسلب واالبتزاز، والتهجري، وإغالق 
الطرقات وتقسيم األحياء والشوارع 
طيلة ٨ أعوام، يف املناطق واملديريات 
مرتِزقـة  سـيطرة  تحـت  الواقعـة 
السياسـية  القيادة  قدمـت  العدوان 
ممثلـة بحكومـة اإلنقـاذ الوطنـي 
مبـادرة إنسـانية مـن طـرف واحد 
مـن واجبها  لفتح ٣ طـرق انطالقاً 
والوطنـي؛  واألخالقـي  اإلنسـاني 
للتخفيـف مـن معانـاة املواطنـني، 
غري أنهـا قوبلت بالرفـض والتعنت 
من قبـل مرتِزقة العـدوان املنفذين 
ألهداف قوى إقليمية ودولية تطمع 
باليمـن وموقعه وممراته ومقدراته 
وجـزره وكّل مقوماتـه العسـكرية 
واالقتصادية واالسـرتاتيجية مقابَل 
الفتات من املال املدنس عىل حساب 

اإلرضار بالوطن أرضاً وإنساناً. 
لدول  املتصديـة  صنعـاء  مبـادرُة 
االحتـالل وأدواتهـا واملسـؤولة عن 
حماية الحق املقدس للشعب اليمني 
يف ُكــلِّ ذرة مـن ترابـه الغـايل، ويف 
موقعه الجغـرايف املتميز لن ترتاجع 
يف تقديـم املبادرات التي من شـأنها 
التخفيف من معاناة أبناء الشعب يف 

أية محافظة يمنية، ولن تتخاذََل عن 
االستمرار يف خوض معركة التحرير 
اليمنيـة  األرايض  لكامـل  الوطنـي 
وتطهريها من دنس الغزاة واملحتّلني 

وأدواتهم العميلة. 
كما لن تسـمح بـأي عمـل يُمسُّ 
َوشـعوب العالـم  شـعبها  مصالـح 
والتجـارة العاملية عـرب مضيق باب 

املندب وعىل طول السـواحل واملوانئ 
اليمنية انطالقاً من قيمها اإلنسانية 
واحرتامهـا  العادلـة،  والقانونيـة 
لـكل املعاهـدات واملواثيـق الدولية، 
وإيَمـانهـا الراسـخ بحـق الشـعب 
اليمني يف العيـش الكريم عىل أرضه 

بعيًدا عن الَوصاية الخارجية. 
وبـدأت حكومـة صنعـاء، مطلـَع 
األسـبوع الجـاري، برفـع الحواجز 
الرتابيـة؛ تمهيـداً لفتـح طريق خط 
بطول  واملمتـد  األسـفلتي،  السـتني 
إىل غربـي مدينة تعز،  ١٢ كيلومـرتاً 
مليشـيات  لسـيطرة  الخاضعـة 

العدوان. 
 

تصسٌغط واتاقٌل وتصثغط 
خعرة طحععئ

يف هـذا الصـدد، يقول نائـب وزير 
اإلعالم، فهمي اليوسـفي: إن لتعنت 
ودوافَع  أهدافـاً  ومرتِزقته  العـدوان 
تخـدم أجنـدة إقليميـة ودولية عىل 
حسـاب السـيادة الوطنية، ُمضيفاً 
أن من الدوافع الرئيسية لتعنت قوى 
العدوان أنها ال تريد فتح املعابر وفق 
بنـود الُهدنة، بل هي تسـعى لتكرار 
بروفـات الوضعيـة السـابقة التـي 
قدمت تحت أسماء إقليم عند مطلع 

العدوان. 
ويكشف نائب وزير اإلعالم اليمني 

اليوسفي يف ترصيح خاص لصحيفة 
«املسـرية» أن الهدف الرئييس لقوى 
عرقلـة  مـن  ومرتِزقتهـم  العـدوان 
صنعـاء،  مبـادرة  وإعاقـة  الُهدنـة 
هـو السـيطرة الكاملـة عـىل كافة 
املديريات الخاضعة لسلطات صنعاء 
اليوم يف محافظة تعز، مستفيداً من 
نـرش الفزاعـات اإلعالمية لتشـويه 
الـرأي العام بأن صنعاء ترفض فتَح 
املتعددة،  القنـوات  عـرب  الطرقـات، 
وبالتـايل هدفها املزيد من التحشـيد 

لكي تستأنف عدوانها.
ويقـول اليوسـفي: يتجـّىل عـدُم 
تجـاوب دول العـدوان وأدواتها مع 
مبادرة صنعاء، يف اسـتمرار معاناة 
كمرتِزقـة  وتوجيههـم  تعـز  أبنـاء 
للسـيطرة عىل املديـرات الحرة، من 
ناحية من ناحية أُخرى تظليل الرأي 
العام الـدويل؛ لكي تصنـَع رأياً عاماً 
مشـوَّهاً، واسـتثمار لوبيات  دوليـاً 
األمـم املتحـدة وتأثـري دول العدوان 
عـىل تلـك اللوبيات التـي تجري كافة 
القـرارات لعرقلـة الحـل السـيايس 
يف اليمـن وتقديـم روية تخـدم دول 
العـدوان، وفقـاً ملواثيـق أمميـة تم 
األعمـال  يف  لالسـتمرار  تجيريهـا 
العدائية والعسكرية بموافقة أممية. 
وعـن املوقـف األممي مـن مبادرة 
صنعـاء، يقـول اليوسـفي: «تقـف 
األمم املتحـدة يف خندق دول العدوان 

 الغعجفغ: صعى السثوان 
وطرتِجصاعط غسعصعن 
طئّررات وعمغئ ورأغًا 

ساطًا طحععًا؛ ِطظ أجِض 
اجاضمال السغطرة سطى 

الغمظ وتصسغمه برًا وبترًا 
خثطًئ فجظثة تساعثف 

الغمظ أرضًا وإظساظًا وافطط 
الماتثة تصثم رأغًا طساظثًا 

غةّغُر المعابغص الثولغئ 
لخالح السثوان 

طئادرة خظساء بفاح الطرصات يف تسج تمبض 
اظفراجًئ تصغصغًئ وتدُع تثًا لطمااجرة بمساظاتظا

طعاذظعن وجغاجغعن وإسقطغعن لختغفئ «المسغرة»:
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وتقدم رأياً مسانداً عرب مجلس األمن 
يشّجع دول العدوان عىل االستمرار يف 
عدوانهم عىل شعبنا اليمني، ويفاقم 
مـن معاناة أبنـاء تعـز يف املديريات 
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  واملناطـق 
مرتِزقة العدوان، واالستمرار يف بناء 
الصهيوني  للكيان  عسـكرية  قواعد 
وألمريـكا وبريطانيـا واإلمارات عىل 

األرايض والجزر اليمنية. 
الُهدنـة  يسـتغلون  هـم  ويتابـع 
فقـط إلعـادة ترتيـب صفوفهم مع 
إيجـاد آليات تعطيليـه ألية مبادرات 
قبـل  مـن  مقدمـة  بالحـل  تسـهم 
صنعـاء، ويصـف اليوسـفي رفض 
قـوى العدوان ومرتِزقتهـم للمبادرة 
بمحاولـة املنع لظهـور أية خطوات 
جدية مـن قبـل صنعاء نحـو الحل 
الشامل أَو التمهيد له يف تعز وغريها 
مـن املحافظـات اليمنيـة، قائالً: إن 
هـذه العراقيل تسـبق اإلحاطة التي 
سيقدمها املبعوث األممي إىل مجلس 
األمن خالل األسـابيع القادمة، وهذا 
التفـاف خطـري عـىل ُكــّل الجهود 

املبذولة لتحقيق السالم يف اليمن. 
ويردف اليوسـفي «تقديم صنعاء 
امللتزمـة  الُهدنـة  ظـل  يف  للمبـادرة 
بهـا مـن طـرف واحد يقـدم صورة 
مفادها أن صنعاء جادة يف مواقفها 
السياسـية كما هي جـادة يف فرض 
معادالتها العسـكرية عىل امليدان إن 
لزم األمر أَو حـال انتهاء مدة الُهدنة 

الحالية». 
يقـول  املبـادرة  توقيـت  وعـن 
اليوسـفي: إن صنعاء قدمت املبادرة 
يف هـذا التوقيـت لتـربِّئ ذمتها أمام 
اللـه وتقـوم بواجبهـا تجـاه أبنـاء 
محافظـة تعـز، إضافـة إىل كشـف 
مـن  ومرتِزقتـه  العـدوان  حقيقـة 
الـدم  بيـع  يف  االسـتمرار  يريـدون 
اليمنـي واألرض اليمنيـة واملقدرات 
والثروات اليمنية املنهوبة واملصادرة، 
واستدامة املعانة وتعميق الجراح يف 
جسـد الوطن وأبنائه، واالستمرار يف 
التسويق اإلعالمي بأن تعز محارصة 
مـن قبـل الجيـش اليمنـي واللجان 
الشـعبيّة، وأن العـدوان ال ذنـَب لـه 
وال شـأن له يف ُكـّل ما هو حاصل يف 
اليمن وكأنه حمامة سالم، متناسني 
من يحـارص الشـعب اليمني ويغلق 
مطاراته وموانئه ويمنع عن شـعبه 
واملشـتقات  والغذاء  الـدواء  دخـول 

النفطية. 
 

اجاعثاف لطعسغ الةمسغ
تعنـت  أن  اليوسـفي  ويؤّكــد 
مبـادرة  أمـام  العـدوان  مرتِزقـة 
صنعـاء يسـتهدف الوعـي الجمعي 
ألبنـاء اليمـن عامة وأبنـاء تعز عىل 
جئنـا  مـا  َوإذَا  الخصـوص،  وجـه 
للواقـع فمن يسـيطر عىل سـواحل 
تعز ومن يحارصهـا من باب املندب 
إىل املخـاء أليـس مرتِزقـة العدوان؟ 
ملـاذا ال يفكـون حصارهـم عىل تعز 
من تلك الجهـات إن كانوا صادقني، 
ملاذا وقفـوا يف وجه مبـادرة صنعاء 
ورفضوا فـك الطرقات من جهتهم؟ 
ملـاذا يقدمـون صورة مشـوهة بأن 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة هم من 
العـدوان  وليـس  تعـز  يحـارصون 
ومرتِزقته من يحارصون اليمن ُكـّل 

اليمن؟
ويحمـل اليوسـفي دول العـدوان 
املتحـدة  واألمـم  ومرتِزقتهـم 
كامـل املسـؤولية عـن رفـض هذه 

املبـادرة، ُمشـرياً إىل أن صنعاء تثبت 
مصَدقياتهـا أمـام املجتمـع الـدويل 

وأمام الشعب وكّل أحرار العالم. 
ويتابع اليوسفي بالقول: إن قوى 
العدوان ومرتِزقتهم يسـوقون اليوم 
مربّرات وهمية ورأياً عاماً مشـوهاً؛ 
ِمن أجـِل اسـتكمال السـيطرة عىل 
وبحريـاً  بريـاً  وتقسـيمة  اليمـن 
خدمة ألجندة تسـتهدف اليمن أرضاً 

وإنساناً. 
يف  اليـوم  يجـري  مـا  ويقـول: 
اليمن هـو تنفيذ ملخّططـات القوى 
االسـتعمارية  والقـوى  اإلمربياليـة 
بشـكلها الغربي والعربي التي تتواله 
رباعيـة تتمثل يف أمريـكا وبريطانيا 
وتسـعى  والسـعوديّة  واإلمـارات 
لتحقيـق أطماعهـا ورغباتها وهذه 
ليسـت من اليوم بل هي من املايض، 
العـدوان  قـوى  تعيـنِي  يف  وتتجـىل 
ملا يسّمونه  لرشـاد العليمي رئيسـاً 
بــ «املجلـس الرئـايس» املشـكَّل يف 
الرياض الذي هو من أبناء محافظة 
تعز فهـؤالء مجنـدون ومرتِزقة من 
الفـرتة املاضية وحائـزون عىل ُكـّل 
يهمهـم  وال  االرتـزاق،  مواصفـات 
أوطانهم وشعوبهم بقدر ما يهمهم 
تنفيـذ أجنـدة أسـيادهم املحتّلـني، 
وباتـوا اليـوم جـزءاً مـن الجريمـة 
َوجـزءاً من املشـكلة التي سـتقيض 
عليهم ثورة الحـادي والعرشين من 
سـبتمرب وتطهر الوطن من دنسهم 

وخبثهم وعمالتهم. 
 

تغعغُئ الفسض البعري
حديثـه  يف  اليوسـفي  ويشـري 
للمسـرية إىل أن قائـَد الثورة السـيد 

عبدامللـك بدرالدين الحوثي، ماٍض يف 
تحقيـق أهدافه الثوريـة، وأن الفعل 
الثـوري حيٌّ وقادر عىل تحرير كامل 
األرايض اليمنيـة مـن دنـس الغـزاة 
واملحتّلـني وأدواتهم، وإفشـال كافة 
مخّططاتهم ومؤامراتهم املستهدفة 
لألرايض والسـواحل والجزر اليمنية 
وثرواتهـا  االسـرتاتيجي  وموقعهـا 

ومقدراتها. 
وعن موقف أبنـاء تعز من املبادرة 
واهتمام القيادة الثورية والسياسية 
بهـا، يقول اليوسـفي: اليـوم تزداُد 
ثقـُة أبناء محافظـة تعز ويتعمق يف 
قلوبهم ووجدانهم مصداقية القيادة 
يف صنعاء وبالسـيد القائـد عبدامللك 
بدرالدين الحوثي، وسينعكس ذلك يف 
مواقفهـم من العـدوان وتَحّركهم يف 
رفـد الجبهات بقوافل الرجال واملال، 
واالنتفاضـة يف وجوه أدوات الخيانة 
واملديريات  املناطـق  داخل  واالرتزاق 

املحتّلة. 
 

اظفراجٌئ ضئرية 
ويلّخـص عدٌد من أبنـاء محافظة 
تعـز الذيـن التقـت بهـم صحيفـة 
ينظرون  وكيف  معاناتهم  «املسرية» 
إىل أهميّـة مبـادرة صنعـاء، وتعنت 
العدوان ومرتِزقته أمامها يف النقاط 

التالية:
- الحصار الذي يتكلم عنه املرتِزقة 
يف تعـز، هـم مـن يمارسـونه عـىل 
املواطنـني، ونحـن أبناء تعـز نعرف 
املسـتفيد  مـن  نعـرف  ألَنَّنـا  ذلـك؛ 
ماليـاً وسياسـيٍّا وإعالميـاً من هذا 

«الحصار» املزعوم. 
- الطـرق التـي تضمنتهـا مبادرة 
صنعـاء سـتمثل انفراجـًة حقيقيًة 
كبـرية؛ ألَنَّهـا طرٌق آمنـة وتخترص 
الكثـري مـن الوقـت، وسـتضُع حداً 
تعـز،  أبنـاء  بمعانـاة  للمتاجـرة 
وموقف الناس يف تعز مختلف تماماً 
عن موقـف املرتِزقـة؛ ألَنَّ املواطنني 
يريدون َحـّل املشكلة وليس تحقيق 
مصالح لدول التحالف، لكن املشكلة 
يف تعـز كانت وما زالت -يف رأيي- أن 
أدوات العدوان تـرسق صوَت الناس 
ويتـم إظهارهـا كمتحدثة رسـمية 
باسـم جميـع أبنـاء تعز وهـذا غري 

صحيح. 
- قطـع الطـرق ُمَجــّرد جزء من 
مسلسـل التنكيـل الـذي يتعرض له 
أبناء تعز من قبل مليشيات العدوان 
بدون سبب سـوى ملضاعفة املعاناة 

وإبقائها للمتاجرة بها. 
بهـا  يتعامـل  التـي  الطريقـة   -
املرتِزقـة مـع املواطنـني يف الطـرق 
تجعـل  عليهـا  يسـيطرون  التـي 
مـن الـرضوري أن يتـم فتـح طرق 
آمنـة تحمـي النـاس مـن البلطجة 
يف  املسـافة  وتختـرص  واالختطـاف 
نفس الوقت، وهذا ما تضمنه مبادرة 

صنعاء. 
- إرصار املرتِزقـة عىل فتح طريق 
الحوبان فقط له أغراض عسـكرية 
ال عالقة لها بمعانـاة املواطنني؛ ألَنَّ 
املواطنني يبحثون عـن أي ممر آمن 
يخفـف معاناتهـم ويتجنبـون فيه 

دفع اإلتاوات والنهب واالختطاف. 
- مـن الوقاحة أن يتحدَث املرتِزقة 
عـن «حصـار» يف تعـز، وهـم مـن 
هجـذروا الكثري مـن أبنـاء تعز من 
مناطقهـم وال زالـوا يمنعونهـم من 
العـودة إىل منازلهم؛ بَسـبِب املوقِف 
من العـدوان.. أٌرس وعائالٌت بأكملها 
خـرست ُكــّل مـا تملكه وغـادرت؛ 
خوفاً عىل حياتها من بطش املرتِزقة 

وجرائمهم الوحشية. 
بـدوره، يقـول الكاتـب الصحفي 
اسـتمراَر  إن  الصباحـي:  فضـل  د. 
إغالق تلـك الطرق حول حياة ماليني 
اليمنيـني إىل جحيم، من غري املعقول 
أن يقطـع املواطـن املسـافة داخـل 
املدينة نفسـها بأكثَر من ٦ ساعات 
وهـي يف الحقيقـة ال تتجـاوز عَرش 
إىل  املؤديـة  الطـرق  كذلـك  دقائـق، 
عـدن والحديدة وغريها مـن الطرق 
التـي أصبحت تسـمى بطـرق املوت 

لخطورتها وطول املسافات. 
ويعاني املواطُن اليمني من مأساة 
العـدوان والحصـار وإغـالق املنافذ 
واملطارات واملوانـئ، وحرية الحركة 
والتنقل داخل وطنه، وانعدام الغذاء 
والقتل  الفـوىض  وانتشـار  والـدواء 
والتهجـري يف املناطـق املحتّلة، فوق 
هذا يتم حصاره داخل مدينته وحيه 
والشارع الذي يسُكُن فيه يف مناطق 

االحتالل. 

 اافخئتغ: طظ غغر 
المسصعل أن غصطع المعاذظ 

المساشئ داخض المثغظئ 
ظفسعا بأضبر طظ 6 جاسات 

وعغ شغ التصغصئ ق تاةاوز 
سحر دصائص
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الاظمغئ وتثطغُر الحسعب الاظمغئ وتثطغُر الحسعب 
إبراعغط طتمث العمثاظغ 

 

 إن أهـداَف التنمية الغربية، ودوَرهـا الحقيقي القبيح، 

الـذي تمارسـه القـوى االسـتعمارية، بمنطقهـا القديم، 

وثوبهـا الجديـد، قد تجـىل يف تنميـة وهميـة، قائمة عىل 

قـروض ربويـة مجحفـة، ومرشوطة يف مجـاالت معينة، 

بمـا يتماىش مـع مصالح وأهداف املانحني (املسـتعمرين 

الجـدد)، وهنا يمكن القول إن ما عجز االسـتعمار القديم 

– يف صورته التقليدية، املاثلة يف االحتالل العسـكري – عن 

بلوغـه باألمس، قد اسـتطاع بلوغه وتحقيقه االسـتعمار 

الجديد اليـوم – يف صورته الحديثة، املتجسـدة يف الهيمنة 

االقتصاديـة – بـكل سـهولة، وأقل جهد وكلفـة، وأبخس 

ثمن، ليستعبد البرشية، ويهيمن عىل الشعوب، حارضا ومستقبال. 

كل ذلـك.. دون أن يـراه الجميـع يف موقع العدّو، كمـا كان قديما، بل 

هـو يف موقـع صاحب الفضل واملكرمـة، الذي تدين له جميع الشـعوب 

الناميـة عامة، بالشـكر والعرفـان واالمتنان، نظري خدماتـه ومواقفه 

وتضحياته، ورغم أن عودة قوى االستعمار القديم، تحت مسمى عصبة 

أَو عصابة األمم، ثم األمم املتحدة، َفإنَّ ذلك لم يغري من حقيقة أطماعها 

االسـتعمارية شـيئاً، َوإذَا كانت االسـرتاتيجية الحديثة لالسـتعمار، قد 

اعتمـدت عـىل اسـتخدام القـوة االقتصادية، بـدال عن اسـتخدام القوة 

العسـكرية، واالحتالل املبارش، َفإنَّ الطبيعة اإلجرامية املتعطشة لسفك 

الدمـاء، قد حملت تطورا ملحوظـا، يف حصيلة حروب اإلبادة الجماعية، 

التـي بلغـت – يف أقىص تقديراتهـا – مـع االحتالل العسـكري املبارش، 

حواىل مليون شـهيد، بينما تقدر ضمن اسرتاتيجية الحرب االقتصادية، 

بعرشات املاليني، إن لم نقل مئات املاليني. 

وإذا كانـت الهيمنة العسـكرية ومنطـق القوة، قد أعطت املسـتعمر 

القديـم فرصة البقاء لعرشات السـنوات، َفإنَّ الهيمنـة االقتصادية، قد 

منحت املسـتعمر الجديد حق البقاء األبدي، والسيطرة الدائمة عىل حياة 

ومقدرات الشعوب املستضعفة؛ ألَنَّ التبعية االقتصادية، تقتيض التبعية 

السياسية، وتنعكس عىل حياة الشعوب، بمزيد من االستالب والخضوع 

والتبعيـة املطلقـة، وهنا تربز صـورة التنمية املسـتوردة، كمقدمة أوىل 

للفاجعة، املتجسـدة يف تداعيات التجويع والتبعية، وتعميم الفساد بكل 

مستوياته، واالنسـالخ الكامل عن القيم واألخالق واملبادئ 

واملثل، والغرق يف أتون االسـتالب واالرتهان واالستسـالم، 

واالسـتعمار  االسـتكبار  دول  مشـاريع  يف  والتماهـي 

والهيمنـة، وتنفيذها نيابة عن أعدائنـا، وهذه الحالة من 

العجـز والعمـى الجمعي، تحتم علينا البحـث عن الحلول 

واملعالجات الالزمة، لتحقيق نهضة الشـعوب وسـيادتها 

واستقاللها. 

وبمـا أن التنميـة هـي محـور ارتـكاز تلـك النهضـة، 

فمـا الذي جعل التنميـة يف الغرب منطلقا رئيسـا للتقدم 

والريـادة الحضارية، بينما تحولت لدى الشـعوب العربية 

واإلسـالمية إىل أَداة هـدم وتدمـري، وسـبيل تخلف وتبعيـة وارتهان؟!!، 

هل نحن من أسـأنا اسـتخدامها، أم أن التنمية التي قدمت لنا يف قوالب 

جاهزة، غري مـا هي عليه يف الطرح النظـري املفاهيمي أوالً، والخطاب 

التقدمي الحضاري ثانيا؟؟!! 

يمكـن القـول إن مفاهيم وطروحـات التنمية يف مسـتواها النظري، 

ليست مطابقة للمشاريع التنموية الغربية، املقدمة لنا عىل أرض الواقع؛ 

فالتنميـة يف طروحاتها املفاهيمية ونظرياتها، تعني – يف أقرب معانيها 

– النمـاء والتطـور واالرتقـاء القيمـي واألخالقي والحضـاري، وتعني 

أَيْـضاً الحرية والكرامة والسـيادة واالستقالل، وتعني – كذلك – ارتفاع 

قيمة وعوامل اإلنتاج، مقابل قيمة ومعطيات االستهالك، وارتفاع قيمة 

الصادرات، مقابل فاتورة االسترياد، وتعني – عالوة عىل ذلك – كيفية أَو 

اسرتاتيجية إدارة وتنمية وتطوير مصادر الثروة، وتوليد مصادر جديدة 

منها، مقابل الحد من االستنزاف العشوائي للثروات ورسقتها. 

لكن الغرب نقل إلينا تنمية أُخرى، ذات طابع ربوي، ونكهة إمربيالية، 

وأهداف اسـتعمارية تسلطية، وصلت إىل السيطرة عىل القرار السيايس، 

وجعلت من البلـدان العربية حديقة خلفية لهـا، وهيمنت عليها كوالية 

مـن والياتهـا، بعد أن تواطأت مـع الحكام، ودجنت الشـعوب، وهيأتها 

لقبول النموذج االستعماري الجديد، برحابة صدر ورضا تام.

كتابات

الطإُّ الئغطري وتماغُئ البروة التغعاظغئ «تظعطئ».. ِجراٌح لط 
تظثطض 

سئثالصعي السئاسغ
قبـل  كان  الزمـاُن 
من  وعامني  عـاٍم  ِمئـة 
يـوم  يف  وتحديـداً  اآلن، 
األحد، الـ 17 من شـهر 
ذي القعـدة 1341هــ، 
املوافق 1 يوليو 1923م، 
أّما املكاُن فكان منطقَة 
تنومـة يف عسـري، ثم يف 
سـدوان بعـد املالحقـة 
اللقـاء  مـن  للناجـني 
األول، إذ عـرب مـن ُهنا 
تعدادهم  يقدر  شخوٌص 
ـاج اليمنيـني، عليهم ثياُب  الرقمـي بــ (3500) من الُحجَّ
ين،  ني مكربِّ اإلحرام، وألسـنتهم تلهـُج بذكر الرحمن، ملبـِّ
قلوبُهم تسـابُق أقداَمهم شـوقاً للقاء، لكنهم لم يصلوا إىل 
هدفهم املنشـود، غري أنهم وصلوا إىل الله، ولكن من محطٍة 
أُخـرى للعبـور، إذ قضوا شـهداَء عىل طريق األلـِم واألمل؛ 
فة، وجوار  بحثاً عن االلتقاء الروحي يف جنبات الكعبة املرشَّ

صاحب القبة الخرضاء. 
إذ قامـت عصاباُت بني سـعود ومـا كان يُطَلـُق عليها 
«إخـوان الصفا» بارتكاب أفظع وأبشـع مجـزرة يف تاريخ 
اإلسالم، بحق أُولئك الحجاج بذلك الوادي، فتم التقطُُّع لهم 
وقتلُهـم ونهُب أموالهم وقافلتهم، فحصدت وثائُق التدوين 
التاريخيـة أكثـَر من 3105 حجـاج من أصـل 3500 حاج 
يمني من الرجال واألطفال والنسـاء والعلماء وكبار السن، 
ـابية تـم ذبُحهم بالخناجر  ومـن لم تقتْلهـم البندقية الوهَّ

والسكاكني الهريرية التكفريية. 
هذه املجـزرة الوحشـية التـي ارتكبتها عصابـاُت بني 
سـعود بحق أجداد لنا مثّلت عدواناً سافراً وإجراماً مفرطاً 
بحق الشـعب اليمني ككل، خالف ُكـلَّ القوانني السـماوية 
والوضعيـة واألعـراف الدولية، وأثبـت وبما ال يـدُع مجاالً 
للشـك أن بنـي سـعود يحملون مـن الحقـِد والِعـداِء لهذا 
الشـعب ما ال يطيُق الشيطاُن نفُسه حمَله، ليس من اليوم 

فقط، ولكن من قديم الزمان. 
تاريخيٍّا وعىل طوِل املحـاوالِت اليمنية لتوثيِق الجريمة، 
وتجسـيد املظلوميـة والدعـوة إىل االنتصـاف مـن القتلـة 
املجرمـني، بـدا ومن بـنِي كافة السـجاالِت واألحـداث بكل 
مـا تخللها مـن مزايـداٍت ومـربّرات، اسـتطاعت األنظمُة 
َل عن اإلقـرار بالجريمة، ومما  السـعوديّة املتعاقبـة التنصُّ
ال شـك فيه أن بني سـعود لم يوغلوا يف الُجـرم ولم يغرقوا 
باملزيد مـن الخطايا والجرائم بحق اليمن إّال نتيجًة لصمِت 
وانبطـاِح صنايِعهـم ممـن يُفـرتَُض أنهـم كانـوا قادتَنـا 
وزعماءنـا وكرباءنـا وعلماْنـا ومثقفينـا، فتمـادوا أكثـَر 
وأكثـَر، بينما بنو جلدتنا يغيّبونها ويطمسـونها أكثر، غري 
أن هـذه الجريمـة وغريها قد رصدت وترصـد تغريات عدة 
وتحـوالت إيجابية لدى الشـعب اليمني عقب ثـورة الـ21 
سـبتمرب 2014م، وتشّكل مجتمٌع يؤمن بأولويات اسرتداد 
الحقـوق، التي ال ولن تسـقط بالتقادم، ونهض جيٌل يقدم 
الحريـة والعزة والكرامـة عىل ُكـّل يشء، وإن اسـرتداَدها 
بات وشـيكاً، ُخُصوصاً مع العدوان الجديد والذي أتوقع إذَا 
تم إيقاُف العدوان، ربما سـيتم تقليـُص العداء لنظام بني 
سـعود إىل خمِسـمئِة الِف عاٍم قادمـة، هذا إذَا ظـل قائًما 

أََساساً لبضع السنوات القادمة. 
ا، َحيُث القيم  ُعُمـوًمـا، ففـي عالم الجرائـم املثري ِجــدٍّ
والعدالـة املهدورة، سـتظل مجـزرة تنومة جرحـاً نازفاً يف 
جسد شعبنا وأمتنا املسـلمة إىل يومنا، شاهدًة عىل أصعِب 
املشـاهد إثارًة، وأبشـِعها وحشـيًة وُقبْحـاً، وأكثِرها ُحزناً 
وإيالمـاً، بحق أناٍس ال ُجرَم لهم إال أنهم من اليمن، لم يكن 
بينهـم خطوٌة تُبعُد عن املأسـاة وال تُنِهيهـا، لكنها تعطينا 
اليوم متنفسـاً للبحِث ليس عن كيفية القتل الذي تعرضوا 
لـه وال عن حجم املأسـاة اللحظيـة التـي تجّرعوها، ليس 
عن مقـدار األلم والقهر الذي عايشـوه، ولكـن عن كيفية 
وحجم الرد العـادل واملنِصف بعيًدا عن الَعتمِة والضوضاء، 
وبعيـًدا عن ناِر الغضب وروحية الثأر واالنتقام، وبعيًدا عن 
املزايدات واالتّهام بأننا نستدعي املايض، ونحاكُمه، غري أن 
املنطق يؤّكـُد أنه إذَا ما أردنا البحَث عن مرجعية الثأر فهي 
موجودة، قديمـاً وحديثاً، ولذلك يحاوُل النظاُم السـعودّي 
َل عـن جرائمه الحديثـة وتحميلها لكل أدواته  اليـوَم التنصُّ

وأذنابه، وهذا األمر لن نجَد صعوبًة يف إقراره بها.
ا إن  فللتذكري فقط، إنَّ هناك خياراٍت قريبًة وسهلة ِجـدٍّ
أراد اليمنيون حلوالً جذرية، والتي تبدأُ بالتعبئة والتحشـيد 
ورفد الجبهات باملال والرجال وال تَنتهي إالَّ بالثأر واالنتقام.

وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقَلٍب ينقلبون.

طتمث الدعراظغ

الثروة الحيوانيـة تعترب مصدراً اقتصاديـاً مهماً يعتمد 
عليـه نسـبة كبرية مـن أبنـاء الشـعب اليمنـي ويف ُكـّل 
محافظـات الجمهوريـة وباألخـص محافظتـي الحديدة 
وحّجــة، هذه الثروة القومية املهمة واالسـرتاتيجية التي 
ال بُــدَّ أن نتوّجــه جميعاً لحمايتها والعمـل عىل تحقيق 
االكتفـاء الذاتـي من اللحـوم الحمراء والبيضـاء واأللبان 

وغريها من مصادر حيوانية.
ومـع توجيهات السـيد القائد يف محـارضات رمضانية 
سابقة باالهتمام بالطب البيطري تخصصاً ودفع الشباب 
لدراسـة هذا املجال املهم بل واالهتمـام بالكليات واملعاهد 
ـة بالطـب البيطـري لالرتقـاء بهذا الجانـب املهم  الَخاصَّ

واالسـرتاتيجي للحفاظ عـىل الثروة الحيوانية وتنميتهـا ولن تحدث أية 
تنميـة والحيوانات تتعـرض لألمراض الخطرية والتي سـببت خسـائر 
كبرية يف هذا القطاع وخسائر كبرية للمربني، ما أَدَّى الرتفاع نسبة الفقر 

لدى املجتمع اليمني. 
ومن خالل خطاب السيد ألبناء الحديدة وحثهم عىل االهتمام بالجانب 
الزراعـي واالهتمـام بالثـروة الحيوانيـة واالهتمام بالجانـب البيطري 
لحمايـة هذه الثروة التي تتعرض لألمـراض من جانب، ومن جانب آخر 
التغذيـة وباألخـص يف حالـة الجفاف وحـث الجميع الجانب الرسـمي 
والجانـب الشـعبي عـىل االهتمـام بزراعة األعالف بشـكل كبـري وعمل 

ة بزراعة األعالف.  الرشكات الَخاصَّ
الحديدة أرُض خري وسـوف تغطي جانباً كبرياً سواٌء أكان من الجانب 
الزراعي ومنه األعالف وكذلـك الثروة الحيوانية وتخدم بقية املحافظات 
يف الجمهورية، لذلك الجانب البيطري يتعرض للعديد من املشاكل منها: 
-1 أن خريجـي الطـب البيطـري مـن أطبـاء بيطريـني أَو فنيـني أَو 
مسـاعدين بعد التخرج والكثري منهم ال يسـتطيع أن يجـد االهتمام به 
من الجهـات املعنية من ناحية فرص العمل وكذلك الدورات التخصصية 
بعد التخرج وبصورة دورية سنوية مما يؤثر عىل جانب الطب البيطري 

والقيام بدوره اإليجابي يف هذا الجانب. 
-2 نحتـاج لكـوادر من خريجـي الجامعـات واملعاهـد وباألخص يف 

املحافظـات التي تحتـاج لكوادر بيطريـة لخدمة هذا الجانـب ونتيجة 
النعـدام االهتمام باملختصني نجد أن اإلقبـال عىل كليات الطب البيطري 
ا بالرغم أن الدول التي ارتقت يف جانب الثروة  ضعيف ِجــدٍّ
الحيوانيـة عملت عىل بناء الكوادر من املختصني يف جانب 
الطب البيطري وأصبح العمل متقدماً يف هذا الجانب وعىل 
ة بالتشـخيص وكذلك املختربات  مسـتوى األجهزة الَخاصَّ
البيطرية والتي ال تتواجد يف الجمهورية وهذا سـبب حالة 
من الضعف للجانب التشـخييص وتقديم الخدمة بالشكل 

املطلوب. 
-3 هنـاك من يعمـل يف هذا الجانب وهـو غري مختص 
للحصـول عىل املال وال يحّقق خدماته بالشـكل الصحيح 
وأصبـح هـذا التخصـص ملـن هـب ودب، بالتـايل ترتاكم 
اإلشـكاليات وتنعدم الثقة لدى املزارعني بالطب البيطري 

الذي يعترب خط الدفاع األول عن الصحة العامة لإلنسان. 
-4 أصبـح الطبيب البيطري الذي تخرج مـن الكليات الكثري منهم يف 
حالة من اإلحباط واليأس من عدم اسـتيعابهم يف املؤّسسات الحكومية 
ـة والعناية بهم من ُكــّل الجوانب وهذا ما أثر عىل قطاع الثروة  والَخاصَّ

الحيوانية بشكل كبري. 
ة بالطب البيطري واملعاهد من أضعف الكليات من  -5 الكليات الَخاصَّ
ناحيـة الدعم لكـي يمكنها من تخريج كوادر باملسـتوى املطلوب علمياً 

ومهنياً ويحافظ وبشكل اسرتاتيجي وصحيح عن الثروة الحيوانية. 
ا تحتاج مـن الجميع التعـاون يف حلها، الجهات  املشـاكل كثـرية ِجـدٍّ
الرسـمية والقطـاع الخاص وإيجـاد التنسـيق ما بـني القطاعات ذات 
العالقـة يف تطوير هذا الجانـب املهم، الجانب البيطـري يحتاج الهتمام 

جاد وحقيقي فمن خالله سوف نحمي الثروة الحيوانية. 
إن االهتمام بشـكل كبري بهذا الجانـب لبناء القدرات العلمية واملهنية 
للـكادر البيطري ودفع الشـباب من الخريجني لدخول هـذا املجال املهم 
وكذلك اسـتيعابهم يف ُكـّل املجاالت ذات العالقة يف املؤّسسـات املرتبطة 
بهـذا الجانـب املهم، ال بدَّ مـن إصالح أي خلل موجود وفق مسـار يبني 
اليمـن ويحّقق لها الخـري ويكرس الحصار لألعـداء ويمكنه من تحقيق 
األمـن الغذائـي االسـرتاتيجي لليمـن والشـعب اليمني وهـذا ليس من 

املستحيالت ما دمنا نحمل اإليَمـان والوعي والبصرية. 
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طظاجُط اإلشقس

ذو التّةـئ وطا شغه طظ حسائَر وطظاجئات دغظغئ ذو التّةـئ وطا شغه طظ حسائَر وطظاجئات دغظغئ 
شاذمئ المساضاء 

 

إن اللـه جعل عدة الشـهور عنـده اثنا عرش 

شـهراً منها أربعة حرم ومن هذه األشهر شهر 

ذي الحّجــة املبـارك، ففيـه كانـت الشـعائر 

اإلسـالمية املهمـة كالحـج، واألضحيـة وعيد 

األضحـى كذلك يف الثامن مـن ذي الحّجـة كان 

فيه يـوم من أعظـم األيّـام وعيد األعيـاد عيد 

الواليـة، يوٌم أنـزل الله فيه إتمـام الدين، َحيُث 

أُنـزل يف ذلك اليوم: {اْليَـْوَم أَْكَمْلُت َلُكـْم ِدينَُكْم 

َوأَتَْمْمُت َعَليُْكـْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسـَالَم 

ِدينًا}. 

ففيـه أعظـم الشـعائر التـي أمرنـا الله أن 

نعظمهـا قال تعـاىل: {ذَِلَك َوَمْن يَُعظِّْم َشـَعاِئَر 

اللَّـِه َفِإنََّها ِمْن تَْقـَوى اْلُقلُـوِب}، وفيها أعظم 

األعيـاد عيـد الوالية التـي خط فيها الرسـول 

ــة بعده ومن يتولونه ومن ال  األعظم حال األُمَّ

بُـدَّ أن يتبعوه ويأتمرون بأمره. 

الشـعائر  تلـك  اإلسـالم  ــة  أُمَّ يـا  ولكـن 

واملناسـبات واليـوم املبـارك يـوم الواليـة قـد 

ُحوِربت من املنافقني ومن خالفوا أوامر رسول 

الله صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله. 

فيـوم الوالية يوم قـام فيه رسـولنا األكرم 

لريفع يـَد اإلمام عيل عاليًا ويقـول: الله موالنا 

وأنا موىل املسلمني أوىل بهم من أنفسهم فريفع 

يَد اإلمام عـيل حتى يظهر إبطيه للعلن، بعد أن 

جمهرهـم وانتظر املتأخرين منهم واسـتدعى 

املستقدمني ليعلن لهم هذا اإلعالن إلهام ويرفع 

أقتاب اإلبل ويرتفع فوقها هو واإلمام عيل لكي 

يبلِّـغ مـا أُنزل إليه مـن ربه بعـد أن نزلت هذه 

اآليـة: {يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّـْغ َما أُنْـِزَل إَِليَْك ِمْن 

َربَِّك َوإِْن َلْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه}، وينتقل 

بقوله تعاىل: {َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس}. 

فمـا هي هذه الرسـالة العظمى والسـامية 

والعليـا والتي أنزل الله فيهـا قرآناً يُتىل إىل يوم 

القيامة إنها بقية كالم رسـول الله، َحيُث قال: 

«فمن كنت مواله فهذا عيل مواله، اللهم وال من 

وااله وانـرص من نـرصه وأخذل مـن خذله»... 

ولكن. 

هل طبقت هذه الرسـالة اإللهية؟ أم فرطت 

ـــة يف ذلك اليوم فبـدأ الرتاجع وعدم إعداد  األُمَّ

ـة أُخرجت للناس ولم يعد هناك  أعظم وخري أُمَّ

أمر بمعـروف وال نهي عن منكـر كما أمر الله 

ـة يَْدُعوَن إىل اْلَخرْيِ  يف كتابه: {َوْلتَُكْن ِمنُْكـْم أُمَّ

َويَأُْمـُروَن ِباْلَمْعـُروِف َويَنَْهـْوَن َعـِن اْلُمنَْكـِر 

َوأُولئـك ُهـُم اْلُمْفِلُحـوَن}؛ بَسـبِب التفريط يف 

ــة تقتل أبناء نبيها  أمر الوالية فأصبحـت األُمَّ

ووصيـه وقتـل بال هـوادة ولم يكـن هناك أمر 

بمعروف وال نهٍي عن منكر والسـبب التفريط 

بتطبيق يوم الوالية. 

وكذلـك الحج هو رمـز للوحدة اإلسـالمية، 

ــة  َحيـُث يجتمـع فيه مـن ُكــّل أقطـار األُمَّ

بلباس واحد غنيهم وفقريهم وبكلمات واحدة 

ــة ومنع  وبشـعائر واحدة فجاء من فّرق األُمَّ

الحـج وهي مـن أعظم شـعائر اللـه تدعوا إىل 

االعتصـام والتوحد فمنعوه بحجج واهية حذر 

منها السـيد حسـني ببصريته القرآنية الواعية 

بحّجـة وباء وبحّجــة تقصري العدد لكل دولة 

شـيئاً فشـيئاً وأصبح الفسـاد منترشاً يف بالد 

الحرمني مـن مراقص ورشب الخمور واملالهي 

الليلية و... إلخ. 

إنها لظلمات شـديدة يف هذه الدنيا إىل أين قد 

ـة محمد.  وصل بنا يا أُمَّ

املقاومـة  ومحـور  اليمنـي  الشـعب  لكـن 

ــة يف تذكر نعمة  تسـرتجع ما فرطت فيه األُمَّ

يوم الوالية والتويل لإلمام عيل بعد الله ورسوله 

فـكان عيـد الوالية يف اليمـن هو عيـد األعياد، 

ـة أخرجت  لنستعيد مسؤولية أن نكون خري أُمَّ

للناس نأمر باملعروف وننهى عن املنكر ونجاهد 

يف سبيل الله وسيأتي اليوم الذي نعيد لفريضة 

الحـج مكانتها عـىل أيدي أنصار اللـه وأحبائه 

وعـىل يـدي القائد الهمـام السـيد عبدامللك بن 

بدر الديـن الحوثي -حفظه اللـه ورعاه وأعزه 

ونـرصه- كما قال تعـاىل: {يَا أَيَُّها الَِّذيـَن آََمنُوا 

َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم 

يُِحبُُّهـْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعـَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَىل 

اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَال يََخاُفوَن 

َلْوَمَة َالِئٍم} ونظنه قريباً إن شـاء الله، ونسـأل 

الله لنـا الثبات حتى نقيم دولـة العدل اإللهية 

التي ارتضاها الله لعباده. 

ظعال سئثاهللا 

ُل صموداً أُسـطورياً بكل ما  عـاٌم ثامن يمثـِّ

تعنيـه العبارات واملسـميات من كلمة، شـعٌب 

أذهـل العالم أجمـع، شـعٌب واٍع انطلق بوعي 

اتّباعاً ألوامـِر القائد الفذ، ُكلٌّ لبّى النداء وركب 

سـفينة النجـاة إال فئة قليلة منهـم من انحاز 

وراء العقول املريضة. 

وألن بالدنـا غنية بالخـريات ومحطة أطماع 

الكثري والكثري، عىل رأسـهم أمريكا، وإرسائيل 

هجماتهـم  مـن  ينالـوا  فلـم  الخليـج،  ودول 

الرشسة سـوى خيبات حرسة خسائر نكراء ال 

غري!

وكما هو املعتاد مـا بني الفينة واألُخرى كان 

هنـاك اجتماع طارئ لتحالـف الخزي منهم من 

دخـل باب القاعة منكًسـا رأسـه فقـد أنهكته 

هذا الحـرب ودّمــرت معنوياتهم وتسـببت يف 

انهيارهم حتى الرمق، فمنهم من دخل ودموعه 

تسـيل بدون شـعور فقد خرس مـا خرس جراء 

حرب همجية لن تحّقق له سوى اإلفالس، وكما 

يقال: رش البلية ما يضحك… فحاملا دخل خادم 

أمريكا وقد امتأل وجهه بكريمات تخفي تجاعيد 

حزنـه وحرستـه ووجعـه، حاالت مأسـاوية ال 

تسطيع سطور عابرة وصف ذلك املنظر. 

حالـٌة مـن الصمت منهـم مـن كان يرسح 

ويمـرح بخيالـه املاكـر كالرئيـس األمريكـي 

تـارة يبكي وتـارة يضحك وتارة يهـرول يميناً 

ثم يتسـاءل قائالً: أسـلحتنا مطورة الصنع ملا 

لم نحّقـق النرص؟! أما منِشـئُ البقرة الحلوب 

كان يعاقـب نفسـه، أخذاً عصـا غليظة ينهال 

بالـرضب عىل جمجمة رأسـه قائـالً: كف أيها 

الرأس عـن الخضوع والخنوع لطماعني بمايل، 

ولم يطل حديثه مع نفسـه إال َوأرسع الرئيس 

األمريكـي تجـاه خـادم الحرمني قاطعـاً حبل 

تأسـفاته.. يوبخه بكلمات قاسية، ملا لم تدفع 

املـال املتبقي هيا اكتب تنـازالً عن أي يشء من 

ممتلكاتك، لو لـزم األمر حتى قرصك، لم أدعك 

لترسح بخيالك هنا دون ثمن؟!. 

منظٌر مثريٌ للضحك والسـخرية واالستهزاء 

مرة واحدة، فعالً «َرشُّ البلية ما يُضِحك»، قادة 

مسـلمني أضاعوا وباعوا زمام الحكم فتفلتت 

مـن بني أيديهـم ثـروات الشـعوب ومقدراتها 

وملـن؟! لعدو حقيقي ومتقـادم ما زال إىل هذه 

ــة،  اللحظـة يخطط لتدمري ما تبقى مـن األُمَّ

ومـا يحوطهـا من مقدسـات ابتـداء بالقدس 

الخـري  تخبـئ  أرض  وكّل  بالكعبـة  وانتهـاء 

لإلسالم. 

الثراطا الارضغئ 
وطتاولُئ صطإ 

التصائص
طتمث سطغ أبع طخطفى   

شكل آخر من أشكال الحرب الفكرية ما 

يعرض يف بعـض القنوات الرتكية، والتابعة 

لإلخـوان، ومـن ذلك ما عـرض ويعرض يف 

الحـارض مـن مسلسـل (قيامـة أرطغرل) 

َوكذلك مسلسـل (املؤّسـس عثمـان) هذه 

املسلسـالت الذي تحاول مـن خالله الدولة 

الرتكيـة تزييـف الحقائـق وتحسـني وجه 

اإلمرباطوريـة العثمانيـة املحتّلـة، وحتـى 

يكـون القارئ الكريم أمـام صورة مصغرة 

من جرائم االحتالل العثماني، يجب أن يعلم 

أنهـا إمرباطوريـة اسـتعمارية قامت عىل 

مبـدأ االحتالل واالسـتحواذ، احتلـت أجزاء 

واسعة من مسـاحة شبه الجزيرة العربية، 

ومـن ضمن تلـك املسـاحة شـمال اليمن، 

وقد عاث حكام وجنـود االحتالل العثماني 

الفسـاد يف اليمن وارتكبوا املحرمات، َحيُث 

كانوا يستحلون املحارم، ويمارسون أبشع 

وسـائل الظلـم واالضطهـاد، وبالطبع من 

وراء عـرض مثـل هـذه املسلسـالت عدت 

أهداف منها:-

ـــة إىل أعـالم  ١- شـد أنظـار أبنـاء األُمَّ

وهميـني ليسـوا األعـالم الذيـن يريـد الله 

سبحانه وتعاىل أن ننشد إليهم. 

٢- تحسني وجه اإلمرباطورية العثمانية 

القبيح، الذي قام عىل الظلم وهتك األعراض، 

َومحاولـة تقديم الدولـة العثمانية بصورة 

مرشقـة وأنها دولـة كان هدفهـا هو نرش 

اإلسـالم، َو...، وكّل هـذا الهـدف من ورائه 

تهيئة ذهنية الرأي العام العربي واإلسالمي 

لتقبـل فكـرة اإلمرباطوريـة العثمانية من 

جديـد، َحيُث يحـاول األتراك إعـادة النفوذ 

من جديد وأن تركيا هي القطب اإلسـالمي 

األوحـد، مـع أننـا وجدنـا تركيـا تهـرول 

وتسـارع إىل حضن الكيان اإلرسائييل، وهذا 

هـو شـاهد حي مـن الواقع عـىل أن تركيا 

ــة بأي حاٍل  ليسـت جديرة بأن تمثـل األُمَّ

من األحوال. 

وخالصة الكالم يجب أن نحصن أنفسـنا 

بثقافة القرآن الكريم، وأن تكون مقاييسنا 

مقاييس قرآنية لنستطيع من خاللها تقييم 

أي موقف، وأية ثقافة وأي موضوع يعرض 

علينا، يجب أن ال ننخدع بمثل هذه املظاهر 

ة بالنسـبة  الزائفة، ويجب أن نفهم -َخاصَّ

ملسلسـل أرطغرل وكذلك مسلسل املؤّسس 

عثمـان- أنهـا مسلسـالت ُكــّل فصولهـا 

مزيفـة وكّل مـا فيهـا حقائـق معكوسـة 

اسـتعمار  هـو  العثمانـي  االحتـالل  وأن 

اسـتحواذي اسـتعماري خبيث، وليس كما 

تحـاول الدرامـا الرتكية تقديمـه، وملعرفة 

التاريخ املظلـم لالحتالل العثماني يجب أن 

نعود إىل املراجـع التاريخية املوثوقة ملعرفة 

اإلمرباطورية العثمانية عىل حقيقتها. 

والعاقبة للمتقني.

المرتجصُئ وجرائُط اقغاخابالمرتجصُئ وجرائُط اقغاخاب
إجقل التسظغ 

من أبشـع الجرائم التي حّرمها الله منّذُ 

بداية خلق هذا العالم هي هتك األعراض.

حتى أنه سبحانَه وتعاىل حذر بأن أغلظ 

عقوبة هو ملن يهتك العرض.

املحتّلـون اإلماراتيـون ومرتزقتهـم لـم 

يكتفوا من سفك دماء األبرياء وترشيدهم 

وحصارهـم ونهـب لثرواتهـم وتجويعهم 

وحسب. 

ولم يكتفوا بكل هذا اإلجرام والجربوت، 

فقـد قاموا بأبشـع وأشـنع جريمـة يهتز 

لها عـرش الرحمن ودّمــرت ُكـّل األخالق 

التي تحـدث عنها القـرآن الكريم ‹جريمة 

اغتصـاب سـت فتيـات يف حيس مـن قبل 

مرتِزقة العدوان املجرم السفاح الذي خرج 

عن ُكـّل الديانات السماوية.

ولم يكتفوا بهتك األعراض واغتصابهن، 

وفـوق ُكـّل ذلك قام بسـجن أهايل البنات؛ 

املمارسـات  هـذه  عـىل  احتجـوا  ألَنَّهـم 

الشنيعة.

هذه هي املناطق «املحّررة» التي يتحدُث 

عنها املنافقـون واملرتِزقة، وتحريرهم هو 

هتك األعراض واغتصاب الفتيات.

يف الوقـت الذي يظهُر قائـُد الثورة ألبناء 

ـُس  ويلتمَّ مشـاكَلهم  ويعالـُج  الحديـدة 

احتياجاتهـم ومعاناتهـم واملقارنـة هنـا 

تجعـُل الكـون يصمـت، والعقـول تتوقف 

واألقـالم تعجُز عـن مقارنة مـن يحملون 

أخالَق رسـول الله وَمن يجسـدون القرآن 

ومن يسـعون إىل اإلصالح واألمن والحفاظ 

عىل رشف وكرامة عرض اليمنيني.
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ثقافة 

الةعاد يف تصغصاه خري ولغج حرًا وصث غثخض الةعاد يف تصغصاه خري ولغج حرًا وصث غثخض 
اساصاد أظه حر يف باب الاضثغإ بآغات اهللاساصاد أظه حر يف باب الاضثغإ بآغات اهللا

- مخافـة القتل (نيل الشـهادة) هو أكثر 
ما يُقِعُد اإلنسـان ضعيف اإليمان عن القيام 
بواجبـه الجهادي واللـه تعاىل قـال: {ُقْل َلْو 
ُكنْتُْم ِيف بُيُوتُِكْم َلَربََز الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل 

إَِىل َمَضاِجِعِهْم}

طةاقت الةعاد
الجهـاد يف سـبيل اللـه مجاالته واسـعة 
وعديـدة وأرشفـه القتـال يف ظـل العـدوان؛ 
ِألَّن الجهـاد شـامل وال يُغفـل أيَّ جانب من 
الجوانب، وطاملا املؤمن قد باع نفسـه وماله 
من اللـه تعاىل والله اشـرتى فعليه تسـخري 
هـذه النفس فيما يـريض اللـه دون مقابل، 
وأن يتعبهـا يف سـبيل اللـه يف شـتى األعمال 
الجهاديـة كالقتـال يف الجبهـات وكالعمـل 
الجهادي اإلعالمي أو التمويني أو اللوجستي 
أو األمنـي أو التوعـوي والتعبوي والتثقيفي 
االجتماعـي،  أو  السـيايس  أو  الطبـي  أو 
وكل الجوانـب رشط أن يكـون ذلك حسـب 
توجيهـات القيادة؛ ألن الجهاد ليس حسـب 
املزاج وال إيثاراً للسالمة وال هروباً من ساحة 

الحرب وميدان املعركة.
كما أن الجهاد باملال واسع أيضاً وتربوي، 
حيـث إن من يقّدم ماله سـيقّدم نفسـه إن 
اقتـىض األمـر والحاجة والظـرف واملعركة، 
وفيه وقاية من حب الدنيا واالسـرتزاق حيث 
يخرج من ماله يف سـبيل اللـه فكيف ينتظر 
مقابل أو كيف يشرتيه األعداء وهو من يبذل 
ماله ابتغاء مرضات اللـه، وقد جاء الحديث 
عـن الجهـاد باملال قبـل الجهـاد بالنفس يف 
أغلـب اآليات التـي تحدثت عـن الجهاد قال 
تعـاىل: {َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكـْم َوأَنُْفِسـُكْم ِيف 
َسـِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم تَْعَلُموَن) 
ويقول سـبحانه: {َوَجاَهـُدوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه 

ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسِهْم} 
وكـم أمر اللـه تعـاىل باإلنفاق يف سـبيله 
كقولـه تعاىل:{َفَمـِن اْعتََدى َعَليُْكـْم َفاْعتَُدوا 
َعَليْـِه ِبِمثْـِل َما اْعتَـَدى َعَليُْكـْم َواتَُّقـوا اللََّه 
َواْعَلُمـوا أَنَّ اللََّه َمـَع اْلُمتَِّقـنَي * َوأَنِْفُقوا ِيف 
َسـِبيِل اللَّـِه َوَال تُْلُقـوا ِبأَيِْديُكـْم إَِىل التَّْهلَُكِة 
َوأَْحِسـنُوا إِنَّ اللََّه يُِحبُّ اْلُمْحِسـِننَي} ويقول 
سـبحانه: {َوأَِعـدُّوا َلُهْم َمـا اْسـتََطْعتُْم ِمْن 
ُقـوٍَّة َوِمْن ِربَاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُـوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه 
وََعُدوَُّكْم َوآََخِريَن ِمْن ُدونِِهْم َال تَْعَلُمونَُهُم اللَُّه 
ٍء ِيف َسـِبيِل اللَِّه  يَْعَلُمُهْم َوَمـا تُنِْفُقوا ِمْن َيشْ
يُـَوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُـْم َال تُْظَلُموَن} وعىل العموم 
فـكل عمل يف سـبيل الله ولصـد العدوان هو 
عمل جهادي حتـى الخروج يف مظاهرة ضد 
العـدوان، وهو أمر متيرس وسـهل وبسـيط 
عىل اإلنسان لكنه صعب ومؤثر عىل نفسيات 
األعداء بشـكل كبري جـداً ويكفي قـول الله 
تعاىل: {َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن 
اْألَْعَراِب أَْن يَتََخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َوَال يَْرَغبُوا 
ِبأَنُْفِسـِهْم َعْن نَْفِسـِه ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َال يُِصيبُُهْم 
َظَمأٌ َوَال نََصٌب َوَال َمْخَمَصٌة ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَال 
اَر َوَال يَنَالُوَن ِمْن  يََطئُوَن َمْوِطئًا يَِغيـُظ اْلُكفَّ
َعـُدوٍّ نَيًْال إِالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ اللََّه 
َال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِننَي * َوَال يُنِْفُقوَن نََفَقًة 
َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة َوَال يَْقَطُعوَن َواِديًا إِالَّ ُكِتَب 
َلُهْم ِليَْجِزيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن}.

ق ســثر لطةمغــع ســظ الاتــرك ملعاجعئ 
السثوان

َوَال  َعَفـاِء  الضُّ َعـَىل  تعـاىل: {َليْـَس  قـال 
َعـَىل اْلَمـْرَىض َوَال َعـَىل الَِّذيَن َال يَِجـُدوَن َما 
يُنِْفُقـوَن َحـَرٌج إِذَا نََصُحوا ِللَِّه َوَرُسـولِِه َما 
َعَىل اْلُمْحِسـِننَي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 
* َوَال َعـَىل الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِمَلُهْم ُقْلَت َال 
أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعَليْـِه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض 
ْمـِع َحَزنًـا أَالَّ يَِجـُدوا َمـا يُنِْفُقوَن *  ِمـَن الدَّ
ـِبيُل َعـَىل الَِّذيـَن يَْسـتَأِْذنُونََك َوُهْم  إِنََّما السَّ
أَْغِنيَـاُء َرُضوا ِبأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع 
اللَُّه َعـَىل ُقلُوِبِهـْم َفُهـْم َال يَْعَلُموَن} يحرص 
الله سـبحانه وتعاىل يف هـذه اآليات الكريمة 
املعذورين عن القتال يف سبيل الله الذين ليس 

عليهم قتال وهم: 
َعَفاِء} سـواء من كرب  1- {َليْـَس َعَىل الضُّ
السن أو ضعف شديد يف البدن بحيث ال يقوى 
عىل القتال، ويدخـل يف الضعفاء من ذكرهم 
الله يف قوله: {َليَْس َعَىل اْألَْعَمى َحَرٌج َوَال َعَىل 

اْألَْعَرِج َحَرٌج}.

2- {َوَال َعَىل اْلَمْرَىض} وهم الذي يمنعهم 
املـرض من القتال وهو عـذر إذا ذهب وجب 

القتال.
3- {َوَال َعَىل الَِّذيَن َال يَِجُدوَن َما يُنِْفُقوَن} 
وهـم الفقـراء الذين ال يسـتطيعون تجهيز 
أنفسهم وإذا ُوجد من يجهزهم وجب عليهم 

القتال وسقط عذرهم.
وهـذه األصنـاف الثالثـة املعـذورة عـن 
القتـال يف سـبيل الله يجـب عليهـا النصح 
والعمـل الجهـادي - غـري القتايل - حسـب 
القـدرة واالسـتطاعة واإلمـكان فقد رشط 
اللـه تعاىل عليهم ذلك بقوله: {إِذَا نََصُحوا ِللَِّه 
َوَرُسولِِه َما َعَىل اْلُمْحِسـِننَي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه 

َغُفوٌر َرِحيٌم}
4-{َوَال َعَىل الَِّذيـَن إِذَا َما أَتَـْوَك ِلتَْحِمَلُهْم 
ُقْلـَت َال أَِجُد َما أَْحِملُُكـْم َعَليِْه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم 
ْمِع َحَزنًا أَالَّ يَِجُدوا َما يُنِْفُقوَن}  تَِفيُض ِمَن الدَّ
وهم الذين ال يمتلكون أو ال يجدون الوسيلة 
للذهاب إىل الجبهة (أرض املعركة) ولم يوفر 
أحـد لهم ذلـك، وتتملكهم الرغبـة الجامحة 
والنية الصادقة والجادة واالسـتعداد الكامل 
للقتـال فيعودون إىل بيوتهم وهم يبكون من 
الحـزن؛ ألنهم ال يجدون مـا ينفقون وال ما 

يوصلهم إىل ساحة املعركة.
وغـري هذه األصناف األربعـة ال عذر ألحد 
عن الجهـاد يف سـبيل الله بمفهومـه العام 
ومجاالتـه الواسـعة وعىل وجـه الخصوص 
والثغـور؛  الجبهـات  يف  واملواجهـة  القتـال 
والذي هو غري واجب فقط عىل النسـاء التي 
تتخلـف يف البيوت وأصحـاب العذر الرشعي 
الذي وضحه القرآن، أما غري ذلك فقد سـّمى 
اللـه تعاىل من يتخلـف عن القتـال بأنه مع 
ـِبيُل َعَىل الَِّذيَن  الخوالف قال تعاىل: {إِنََّما السَّ
يَْسـتَأِْذنُونََك َوُهـْم أَْغِنيَاُء َرُضوا ِبـأَْن يَُكونُوا 
َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبَـَع اللَُّه َعَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم َال 

يَْعَلُموَن}وهنا اسأل نفسك هذه األسئلة: 
1- هل أنت من الضعفاء؟.

2- هـل أنت من املـرىض الذيـن أقعدهم 
املرض عن القتال؟.

3- هل أنت من الذين ال يجدون ما ينفقون 
مـن الفقـراء الذيـن ال يسـتطيعون تجهيـز 

أنفسهم ولم يُوجد من يجهزهم للقتال؟.
4- هـل أنت مـن الذيـن ال يمتلكون أو ال 
يجدون الوسـيلة للذهـاب إىل الجبهة (أرض 
املعركـة) ولم يوفـر أحد لهم ذلـك وتتملكك 
الرغبـة الصادقة والنية الجادة واالسـتعداد 
الكامل للقتـال فعدت إىل بيتـك باكياً حزيناً 
ألنـك لم تجـد مـا تنفـق وال مـا يوصلك إىل 

الجبهة وساحة املعركة؟.
يف  تجاهـد  هـل  أولئـك  أحـد  كنـت  وإذا 
املجـاالت األخرى غـري القتاليـة وتنصح لله 
ورسوله وللمؤمنني املجاهدين وتقف يف وجه 

املرجفني واملثبطني وتواجه الشائعات؟.
5- هـل أنـت مكلـف بعمل جهـادي من 
القيـادة كالعمـل اإلعالمـي أو التموينـي أو 
اللوجسـتي أو األمنـي أو التوعوي والتعبوي 
أو  االجتماعـي  أو  السـيايس  أو  الطبـي  أو 
التنظيمي أو أّي عمـل ُكلفت به يف أي جانب 

جهادي؟
وإذا لـم تكـن اإلجابـة عـن أي مـن هذه 
األسـئلة الخمسـة بــ (نعـم) فاعلـم أنـك 
ممـن قـال الله فيهـم: {َرُضـوا ِبـأَْن يَُكونُوا 
َمـَع اْلَخَواِلِف َوَطبَـَع اللَُّه َعـَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم 
َال يَْعَلُمـوَن} فرضيـت لنفسـك أن تكون مع 
النسـاء الخوالف فتخلفت مثلهّن عن القتال 
عىل الرغم أن كثرياً من النسـاء من يجاهدن 
بأموالهـن ويقمـن بأعمـال جهاديـة كبرية 

ومتعددة. 

تفظغث افسثار 
عندمـا دعـا الله سـبحانه وتعـاىل عباده 
املؤمنـني للنفري العام والجهاد بالنفس واملال 
يف كثري مـن آيات القرآن الكريم كقوله تعاىل: 
{انِْفـُروا ِخَفاًفا َوِثَقـاًال َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكْم 
َوأَنُْفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه ذَِلُكْم َخـرْيٌ َلُكْم إِْن 
ُكنْتُـْم تَْعَلُمـوَن} فإنـه مـن منطلـق رحمته 
وحكمته وألطافه بعبـاده املؤمنني ومن باب 
قوله تعاىل: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه 
َوِللرَُّسـوِل إِذَا َدَعاُكـْم ِلَمـا يُْحِييُكْم} حيث إن 
األمر اإللهي بالنفري العـام والجهاد بالنفس 
واملال يحافظ عىل عزة الناس وكرامتهم وعىل 
سـيادة األوطان واستقاللها، ويخطئ الكثري 
الفهـم والترصف حني يعتقـدون أن العكس 
هو الصحيح، وأن القعـود يف البيوت يحافظ 
عليهـا واملكـوث بـني األهـل واألوالد كفيـل 
باملحافظـة عليهـم واالجتماع معهـم وعدم 
فراقهم، وهذا غري صحيح عىل اإلطالق فالله 
تعاىل أمر بالنفري والجهاد لكي تسـلم البيوت 
واألوالد والعـزة والكرامـة والوطـن والديـن 
والحريـة، ويف نفـس الوقـت مـن يستشـهد 
فهـو حي ومـن يبقى فهو منتـرص وحر ويف 
هـذه الوضعيـة اللـه تعـاىل هو مـن يتكفل 
بالنـرص والتأييد ويرىض عن الناس النافرين 
واملجاهدين يف الدنيا ويف اآلخرة وينعم الناس 
واملجتمـع باألمن واألمان والحيـاة الكريمة، 
أما الفهـم الخاطئ والقارص وغـري الواقعي 

بـأن القعود هو الحل فإن املشـهد سـينقلب 
رأسـاً عـىل عقب وسـيحدث مـا كان يحذره 
النـاس وقعدوا بسـببه فسـيدخل العدو ألنه 
لـن يجـد مـن يقـف أمامـه وإذا كان هناك 
مجاهدين قلة فسـيقاتلون حتى يستشهدوا 
عندهـا سـيدخل العـدو وسـيخرج الناس - 
من سـلم منهم من القتل واألرس-، والنسـاء 
- من سـلمت َمـن االغتصـاب وهتك العرض 
- سـيخرجون من بيوتهم الجئـني ونازحني 
فـإذا  الواحـدة  والعائلـة  األرسة  وسـتتفرق 
بالزوجة نازحة أو الجئة يف بالد والبنت يف بالد 
واألخ يف بـالد واألب يف بـالد وهكذا، ويف نفس 
الوقـت الله تعاىل سـاخط عليهم وخاذل لهم 
بسبب معصية القعود عن الجهاد واإلعراض 
عـن التوجيه اإللهي بالنفري العام، واملفرتض 
أن ينفـر النـاس للجهـاد ال أن ينفـروا منـه 
ويتعذرون ويأتون بمـربرات القعود الخطري 
عليهـم؛ ألنه ليس هناك عذر أصالً باسـتثناء 

ما بيّنه القرآن كما ذكرنا سابقاً.
- فال عذر للناس - وكل واحد منّا هو أحد 
الناس وهو مقصود ويتحمل مسـؤولية - ال 
عذر لهم عن القعود عن الدفاع عن أنفسـهم 
األمريكـي  السـعودي  العـدوان  ومواجهـة 
عليهـم، وإذا كان الفرار يـوم الزحف كبرية 
من الكبائر يف حق من نفر إىل الجهاد يف أرض 
املعركة فكيف بمن لم ينفر أصالً ولم يجاهد 

ولم يتحرك يف صد العدوان.
- ال عـذر عن الجهـاد والتحـرك ملواجهة 
ووتـر  وبـالك  اآلفـاق  شـذاذ  ألن  العـدوان؛ 
واملرتزقـة مـن القـارات الخمس قـد أتوا إىل 
بالدنـا وتركـوا بيوتهـم وأهلهـم وأوالدهـم 
وبلدانهـم، ونحـن البـالد بالدنـا والعـدوان 
علينـا وقد جاءوا ليقاتلونا والله تعاىل يقول: 
{َوَقاِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه الَِّذيـَن يَُقاِتلُونَُكْم َوَال 

تَْعتَُدوا إِنَّ اللََّه َال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن}.
- ال عـذر عن الجهاد يف سـبيل الله بحجة 
ومـربر بعـض األخطـاء مـن املجاهدين أو 
املرشفـني أو مـن غريهـم، هـذه األخطـاء 
الصغرية مقابـل الخطأ الكبري والفادح خطأ 
القعود عـن الجهاد وخطأ عصيـان أمر الله 
تعاىل بالجهاد الذي هو فرض عني وكما قال 
تعـاىل: {َوَمْن َجاَهَد َفِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِسـِه إِنَّ 
اللَّـَه َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمـنَي) ويقول تعاىل: {َوَال 
تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِالَّ َعَليَْها َوَال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر 
أُْخَرى ثُـمَّ إَِىل َربُِّكـْم َمْرِجُعُكـْم َفيُنَبِّئُُكْم ِبَما 
ُكنْتُْم ِفيـِه تَْختَِلُفوَن} فإذا أذنب شـخص ما 
أو أسـاء الترصف فهل مـن العقل والدين أن 
نكون مثله مذنبني وسيئي الترصف كما هو 

يسء؟ الجواب : ال ؛ ألن الله يقول {ُكلُّ نَْفٍس 
ِبَما َكَسبَْت َرِهينٌَة}.

- ال عذر بطول مـدة العدوان والقول لقد 
طالت مدة العدوان، والحقيقة أنه طال ألننا 
قعدنـا والـكالم الصحيح هـو أن نقول: لقد 
طالت مدة قعودنا طيلـة العدوان ولم نعمل 
شـيئاً ولم نسـجل موقفاً ولم نحرك سـاكناً 
ولم نواجه عـدواً ولم ننفق رياالً، واملفروض 
أن نتـدارك األمـر ونقـوم بواجبنـا ونتحمل 

مسؤوليتنا ونستجيب لربنا سبحانه.
لـو فكر املجاهـدون يف الجبهـات ويف كل 
املجاالت مثـل تفكري القاعدين لـكان العدو 
قد احتل البالد بالطول والعرض، وإذا حصل 
اخـرتاق للعدو يف هـذ الجبهـة أو تلك أو من 
هـذه املنطقة أو تلك أو التـف من هنا أو من 
هناك أو تسلل من هذا املوقع أو ذاك فإنه لم 
يسـتطع أن يفعل ذلك إال من خـالل املواقع 
الفارغـة مـن املجاهديـن واملفـرتض أنهـا 
مواقع القاعدين؛ ِألَّن املجاهدين يف مواقعهم 
حتـى  ويقاتلـون  بواجبهـم  ويقومـون 
استشـهادهم ويرتكـون مواقعهـم فارغـة 

أيضاً فأين موقعك أيها القاعد؟.
هـل دورك أن تتابـع األخبـار ومجريـات 
األحداث ومسار املعركة وتسأل ماذا حصل؟ 
مـاذا يحـدث؟ وكأن ليس لك عالقـة بالبالد 
وليـس عليـك واجـب وكأنـك تتابـع أخبار 
أحداث بعيدة عنـك وال عالقة لك بها وصدق 
الله القائل: {يَْحَسـبُوَن اْألَْحَزاَب َلـْم يَذَْهبُوا 
َوإِْن يَـأِْت اْألَْحَزاُب يَـَودُّوا َلْو أَنَُّهـْم بَاُدوَن ِيف 
اْألَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَنْبَاِئُكْم َوَلْو َكانُوا ِفيُكْم 

َما َقاتَلُوا إِالَّ َقِليًال}.
ومن يقول: إنه سـيقاتل حني يصل العدو 
إىل قريتـه أو إىل بيتـه فهـو كاذب؛ ألن من ال 
يتحرك وهو يف سعة من أمره لن يتحرك وقد 
ضاق الخنـاق عليـه، بل سـريحب بالغازي 
واملحتل وسـيقبل يده وقدمه وسيسـتجديه 
الرحمـة والعفـو، وسـيحلف لـه باأليمـان 
املغلظـة أنه لـم يقاتل ولن يقاتـل وأنه معه 
ويف صفه، ومن صدق أنه سيقاتل فلن يدري 
ماذا يفعل؟ أيحمي الزوجة والبنات أم البيت 
واألموال أم نفسـه؟ ويف األخري سـيكون بني 
خيارين إما االستسالم أو الهرب إن استطاع 

إىل ذلك سبيال.
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إغران تتّثر طظ ردٍّ صاٍس يف تال اجامرار الاصارغر إغران تتّثر طظ ردٍّ صاٍس يف تال اجامرار الاصارغر 
املسغَّسئ لطعضالئ الثرغئاملسغَّسئ لطعضالئ الثرغئ

عربية ودوليةكتابات

بجسط إذقق خاروخ باّتةاه سسصقن.. 

سثواٌن خعغعظغ سطى غجَة وتثاسغاُت الاخسغث
 : طاابسات

يف عدوان جديد عىل غزة، قصفت طائرات 
االحتـالل الصهيونـي، صباَح أمس السـبت، 
موقًعا للمقاومة الفلسطينية وسط القطاع، 
وأغـارت طائـرات حربيـة مـن دون طيـار 
عىل موقـع صالح الدين التابـع للمقاومة يف 
املحافظة الُوسطى، تبعه قصف عنيف بنحو 
10 صواريـخ من طائـرات حربيـة من نوع 

إف16-. 
وجاء هذا القصف بعد زعم قوات االحتالل 
اعرتاض صـاروخ أطلق من قطاع غزة فجًرا 
نحو عسقالن، ما أَدَّى لدوي صافرات اإلنذار 
التـي أحدثـت حالـة مـن الهلـع يف صفوف 

املستوطنني. 
القصـف عىل القطـاع أَدَّى لتصاعد أعمدة 
الدخان من املواقع املسـتهدفة، دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات. 
والحًقا، قصفت طائرات تجسـس معادية 
بصاروخني نقطة رصد للمقاومة يف منطقة 
ملكـة بحي الزيتـون رشق غزة، كما سـمع 
املنطقـة  يف  أُخـرى  انفجـارات  عـدة  دوي 
الحدودية لغزة وجباليا ناجمة عن استهداف 

نقاط رصد أُخرى للمقاومة. 
كما قصف جيـش العدّو نقطة رصد تتبع 
للمقاومة الفلسطينية مطلة عىل مستوطنة 
نتيف هعرسا قرب حدود شـمال قطاع غزة، 
وهي التي اشتكى منها املستوطنون مؤّخراً. 
ويف أول تعليـق عىل العدوان، اعترب الناطق 
باسـم حركة «حمـاس» حـازم قاسـم، أّن 
«قصـف جيـش االحتـالل عـىل قطـاع غزة 
امتداد للعـدوان الذي يسـتهدف ُكـّل األرض 
املحتـّل  والداخـل  القـدس  يف  الفلسـطينية 
والضفـة، والتـي كان آخرهـا اغتيـال ثالثة 

مقاومني من مدينة جنني». 
وبحسـب قاسـم، َفـإنَّ االحتـالل يحاول 
بائسـاً وفاشـالً عرب هذا العـدوان أن يوقَف 

تصاُعَد الفعل الثوري عىل امتداد فلسطني. 
وأّكــد أّن «املقاومة ستشـّكل عىل الدوام 
الدرع الحامي لشـعبنا الفلسـطيني يف ُكـّل 
مكان وسـيفه الذي يرضب به عدوه، وبرغم 

العدوان سـنواصل نضالنـا وقتالنا املرشوع 
ضـد املحتـّل حتـى تحريـر أهـداف شـعبنا 

بالحرية واالستقالل». 
الجهـاد  حركـُة  أّكــدت  جانبهـا،  مـن 
اإلسـالمي يف فلسـطني، أمـس السـبت، أن 
القصف الصهيوني عـىل قطاع غزة، يعكس 
حالة العجـز والفشـل الذي ُمِنـَي به جيُش 
االحتالل «اإلرسائييل» جراء اسـتمرار رضب 
ـة  املقاومـة وحيويتهـا واسـتمرارها َخاصَّ

كتيبة جنني. 
وشـّدد القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي 
أحمـد املدلـل، يف ترصيـح لـه، أن «الشـعب 
الفلسـطيني ال يمكن أن يأمن لالحتالل فهو 
عـدو مجرم ال يفهُم إال لُغـة الدم واملقاومة، 
الفتـاً إىل أن أي تصعيـد عـىل غـزة لن يكون 

نُزهًة لالحتالل». 
وأوضح املدلل، أن القصف الصهيوني عىل 
قطاع غزة، يأتي يف سـياق عـدوان االحتالل 
املتواصل وامُلسـتمّر عىل الشعب الفلسطيني 
يف جنني والضفة والقـدس واألرايض املحتّلة 
عام 48 وقطاع غزة، يعكس من خالله حالة 
العجز والفشـل الـذي ُمِنَي بـه من رضبات 
املقاومـة وحيويتها واسـتمرارها، َحيُث أن 

كتيبة جنني باتت هاجساً أمنيٍّا لالحتالل. 
وبنّي القيـادي املدلل، أن االحتـالل يعتقد 
من خالل اغتياله لرجـال الضفة، أمس، أنه 
سـيوقف املقاومة، لكن الشعب الفلسطيني 
تعـود عـىل التضحيات، َفــإنَّ هـذه الدماء 
الطاهرة تزيد الشـعب الفلسـطيني، تشبثاً 
نحو تحقيق  بأرضـه ومقدسـاته، وإرصاراً 

االنتصار والحرية. 
ورأى املدلـل، أن التصعيـد عـىل غـزة هو 
محاولـة لرتميـم قـوة ردعه التـي تراجعت 
بفعل املقاومة الفلسطينية، ويف إطار البازار 
االنتخابي، َحيـُث أن حكومة االحتالل ذاهبة 
«اإلرسائيليـة»  والسـاحة  االنتخابـات،  إىل 
تعيـش حالـة إربـاك سـيايس نتيجـة قـوة 

وحيوية املقاومة الفلسطينية. 
وبشـأن التصعيـد يف غـزة، قـال القيادي 
الجانـب  يأمـن  ال  شـعبنا  «إن  املدلـل: 
«اإلرسائييل» وعدوانه ُمسـتمّر عىل شـعبنا، 
وإن أي تصعيـد أَو هجوم عىل قطاع غزة لن 
يكون نزهـة لالحتالل الصهيوني، وشـعبنا 
الفلسـطيني لـن يرهبَـه مثُل هـذا التصعيد 

ويوقف املقاومة». 

 : وضاقت
أّكـد عضو لجنة األمن القومي والسياسة 
الخارجيـة يف مجلس الشـورى اإليراني، أبو 
الفضـل عمويي، أمس السـبت، أنّـه يف حال 
اسـتمرت التقاريـر املسيّسـة للمديـر العام 
للوكالـة الدولية للطاقة الذرية ضد الربنامج 
النووي السلمي اإليراني، َفـإنَّ رد فعل إيران 
سيكون أشد قسـوة، وبما يتناسب مع عمل 

الوكالة. 
وقال عمويـي، يف ترصيح صحـايف له: إّن 
«قـرار الوكالة الدولية األخـري لم يكن معقداً 
وصارماً من َحيُث املضمون، ولكن من َحيُث 
املبدأ َفـإنَّ إصدار القرار مرفوض بالكامل يف 

ظل تعاون إيران مع الوكالة». 
وأَشـاَر إىل أّن «الـرد اإليراني عـىل الوكالة 
إطـار  خـارج  معهـا  التعـاون  بوقـف  كان 
الضمانـات»، معقبـاً: «منـذ إصـدار القرار 
األخري ضد إيـران أوقفنا 27 كامـريا مراقبة 
تابعـة للوكالة ال تندرج تحـت إطار اتّفاقية 

الضمانات». 
وأّكـد املسؤول اإليراني أّن بالده «ُمستمّرة 
بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة، وكامريات 
اتّفاقيـة  إطـار  تحـت  املدرجـة  املراقبـة 
الضمانـات واملوضوعة قبـل االتّفاق النووي 
ما زالت قيد العمل»، ُمشـرياً إىل أّن «السنوات 

األخرية أثبتـت أّن التعاون أكثـر مع الوكالة 
الدوليـة يعنـي فـرض أسـئلة جديـدة عىل 

برنامج إيران النووي». 
يف سـياق متصـل، قـال املتحـدث باسـم 
منظمـة الطاقـة الذريـة اإليرانيـة بهـروز 
كمالونـدي، يف وقت سـابق: «إّن بالده أبلغت 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بانتقـال 
ـة بأجهـزة الطرد  منشـأة «تسـاي» الَخاصَّ

املركـزي الواقعة يف مدينة كرج غرب طهران 
إىل منشأة نطنز وسط إيران». 

ام، اتهم رئيـس منظمة الطاقة  ومنـذ أَيـَّ
الذريـة اإليرانيـة محمـد إسـالمي، الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية باسـتخدام «حجج 
واهية» يف تقاريرها األخرية، وقال: إّن «عليها 
التخلُّـَص مـن تسـّلط الكيـان الصهيونـي 

عليها». 

تجُب اهللا غتافُض بالثضرى افربسني 
قظطقصئ املصاوطئ اإلجقطغئ يف لئظان

 : طاابسات
بمناسـبة الذكرى األربعني النطالقة املقاومة اإلسالمية 
ة  يف لبنان، يُْحِيي حزُب الله املناسـبَة عـرب احتفالية َخاصَّ
تحفـظ ُكــّل سـنوات العمـل والجهـد مـن اليـوم األول 

للتأسيس. 
وقال مسـؤول العالقـات اإلعالمية يف حـزب الله الحاج 
محمـد عفيـف: إن «الظـروف سـابًقا لم تسـمح بإحياء 
ذكرى التأسـيس.. بعد حرب تموز دخلنا يف حالة انقسـام 
سيايس حاّد يف البلد 2009/2008م، وعقبها أتت الحرب يف 
سـوريا»، مؤّكـداً أن «تجربتنا نضجت ومؤّسساتنا كربت 
ودورنـا السـيايس يف املنطقـة أَيْـضاً كرب، وهـذه عنارص 

حاسمة يف اختيار األربعني لالحتفال». 
ولفت عفيف إىل أنه، «وانطالقاً من اآلية الكريمة: «َحتَّى 
ُه َوبََلَغ أربعنَي َسـنًَة» (سـورة األحقاف 15)،  إذَا بََلَغ أَُشـدَّ
قّررنـا أن نقـوم بما يُشـبهنا»، وأن نحتفي أوًال للشـهداء 
والجيـل املؤّسـس ولكّل شـخص ضّحى ووقـف إىل جانب 
املقاومـة واألهّم اسـتخالص الـدروس والعرب واسـتذكار 
ة أن هناك جيًال  التجربـة املاضية طوال أربعني عاماً، َخاصَّ
جديـًدا نشـأ بعد النـرص عـام 2006م وال يعلـم إّال القليُل 

عنها». 
وبحسـب عفيف، أن «الهدف هذه السنة من االحتفاالت 
ذات الطابـع الثقـايف واإلعالمـي والشـعبي تبيـان هـذه 
الـدروس، وُمخاطبـة الجيـل الجديد جيل النـرص واإليفاء 
للحقـوق الطبيعيـة للشـهداء عـىل األحيـاء حتـى نكتب 
التاريـخ، وال سـيّما تاريخ املقاومة الـذي يُخىش عليه من 

التزييف وهذه مسؤوليتنا اليوم». 

اقتاقُل افطرغضغ غسِرُق تمعلئ 40 
حاتظئ طظ صمح الةجغرة السعرغئ

 : وضاقت
يف سـياق انتهاكات املحتّل األمريكي وميليشـيا «قسد» 
املرتبطـة بـه لحقـوق املواطنـني السـوريني وممتلكاتهم 
وثرواتهـم، أخرجت قـوات االحتـالل، أمس السـبت، رتالً 
محمالً بالقمح السوري املرسوق باتّجاه األرايض العراقية 

من خالل املعابر غري الرشعية. 
ونقلت مصادر أهلية أن «رتالً لقوات االحتالل األمريكي 
مؤلفاً من 40 شـاحنة محملة بالقمح السـوري املرسوق 
توّجــه إىل األرايض العراقية عـرب معرب الوليد غري الرشعي 

بريف اليعربية شمال رشق محافظة الحسكة». 
ويف السياق، أَشاَرت املصادر ذاتها إىل أن «قوات االحتالل 
األمريكـي أخرجـت أَيْـضاً رتـالً محمالً بآليات عسـكرية 
معطوبة إىل األرايض العراقية عرب معرب الوليد غري الرشعي 
ويضم الرتل حسب املصادر 36 آلية بينها 8 ناقالت محملة 
بمدرعات عسكرية معطوبة و9 برادات و4 ناقالت محملة 
بمولـدات كهربائيـة و7 حامـالت و8 مدرعات عسـكرية 

تابعة لقوات االحتالل األمريكي». 
وأضافـت املصـادر، أن «الرتل كان قادمـاً من ناحية تل 
حميـس بريـف القامشـيل الجنوبي عـرب طريـق البرتول 
ُوُصـوالً إىل معرب الوليد غري الرشعي سـالكاً الطريق العام 

بالقرب من مفرق قرية تل عدس». 

صًرى بترغظغٌئ تحعُث تزاعراٍت تداطظغئ 
طع املساصطني السغاجغني

 : وضاقت
شـهدت قرى بحرينية تظاهرات تضامنية مع املعتقلني 
السياسـيني يف سـجون البالد تأكيداً عىل حقهم يف الحرية 

وتنديداً باإلهمال الطبي املتعمد بحقهم. 
ونظمـت تظاهـرة يف بلدتـي أبو صيبـع َوالشـاخورة، 
مسـاء أمس األول، رّدد خاللها املحتجـون هتافات تؤّكـد 
التضامن مع املعتقلني السياسـيني، وترفض أية مساومة 

عىل حياتهم. 
كمـا شـهدت بلـدات أُخـرى تظاهـرات ووقفـات رفع 
فيهـا املشـاركون الفتات تطالـب باإلفراج عـن املعتقلني 
السياسـيني وكافـة األرسى يف سـجون النظـام البحريني 

دون قيد أَو رشط. 
وتشـهد السـجون البحرينيـة أوضاعـاً صحية سـيئة 

ُخُصوصاً يف ظل تفيش عدوى السل الرئوي بداخلها. 
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ضطمئ أخغرة

تظعطئ وأخعاُتعا
د. حسفض سطغ سمغر   

ال زالـت أيادي الطغاة تقُطُر 
دمـاً من أجسـاد األبريـاء منذُ 
بداية مجزرتهم البشـعة بحق 
حجـاج بيـِت اللـه الحـرام إىل 
العـُرص  وطغـاة  هـذا  يومنـا 
يمعنون قتالً يف شعب اإليَمـان 

والحكمة.
ضيـوَف  فقتلـوا  تجـّرأوا 
وألنهـم  بـارد؛  بـدم  الرحمـن 
لـم يجـدوا من يحاسـبُهم عىل 
جرمهـم آنذاك فقـد اسـتمر إجراُمهـم وتطاولـت أيديهم 
لتزهق أرواحـاً بريئة؛ ظنٍّا منهم بأن ما يرتكبونه من جرم 

لن يحاسبوا عليه.
وألنهم أوغلوا يف جرائمهم فقد أحيوا فينا كشـعب يمني 
ذكـرى كادت أن تنـىس مـن ذاكـرة الكثـري، ال سـيما فئة 

الشباب.
أحيـوا فينا وحشـيتَهم ومـدى ُجرأتهم عـىل الله يف قتل 
حجاج بيته، وفتحوا املجاَل أمام الشـعب اليمني ألن يفّكَر 
يف خيارات العقاب ومحاسبة مرتكبي جريمة مجزة تنومة 

التي مر عليها (102) عام تقريبًا.
ويف ذكرى هذه املجزرة نتذكَُّر أَيْـضاً أخواِتها من املجازر 
التي تلتها منذ بداية عدوانهم إىل يومنا هذا، فقد ترسخت يف 
ذهنية اإلنسـان اليمني الرتكيبة السادية لهذا النظام الذي 
تطاول عىل حجاج بيت اللـه، وعرفوا بأن جرائمه لن تقف 
، فتكونت قناعة بأن هـذه األنظمة تتلذذ بدماء  عند َحـــدٍّ

اليمنيني وأن ناَر حقدهم لن تطفئها ُكـلُّ دماء اليمنيني.
ُكلُّ ما ارتكبوه بحق الشـعب اليمنـي من مجازر لن يمر 
ولن يسـقط بالتقادم.. إنها الدماء التي حرم الله أن تسفك 
والتي وعد الله بأن ينتقـم لها قال تعاىل (َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا 
ـًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها وََغِضَب الله َعَليِْه َوَلَعنَُه  ُمتََعمِّ
َوأََعـدَّ َلُه َعذَابًا َعِظيًما) أليسـت جرائمهم دليال قاطعا عىل 

تعديهم عىل حدود الله.
إنهم يعتـدون عىل الدين قبل أن يعتدوا علينا، وليس هذا 

فحسب، بل إنهم يسعون يف األرض فساداً.
أليسـت جرائمهم هي من شـجعت حليفهم الصهيوني 

لإلمعان يف قتل شعبنا الفلسطيني.
إنهم يوحون لحليفهم بأن َقتَْل العربي املسـلِم ال يشـّكل 
خطراً عليهم، مسـتدلني بما يماِرسونه من قتٍل شبِه يومي 
بحق الشـعب اليمنـي، وهذا ما يعتقدون هـم، ويف حقيقِة 
األمر َفـإنَّهم يف ُكـّل جريمة ارتكبوها إنما يزيدوننا إرصاراً 
عىل محاسبتهم ويأججون يف صدورنا روَح الجهاد ضد َمن 

اعتدى عىل أمتنا وديننا. 
ولن يطول صربنا ولن تطوَي جرائَمهم األيّام والسـنون 
وسـيأتي اليـوم الـذي يُزَهُق فيـه باطلُهم ويحـق اللُه فيه 

الحق.

يف تدرِة جماتئ السغث الرجالغ
إبراعغط طةاعث خقح 

عندمـا نتحـدَُّث عـن املؤمنني فنحـن نتحـدَُّث عن 

صاحـِب املواقـف الكريمـة والشـجاعة، ولـكل دولة 

مـن دول محـور املقاومة رجالهـا املؤمنـون األوفياء 

املخلصـون الذين ال ترى منهـم إال روَح العطاء إلعالء 

كلمـة الحق، يف سـبيل الدفاع عـن شـعوبهم َوأمتهم 

ومقدسـاتهم، وذلك يصبُّ يف حماية الوطن واملواطنني 

والقضايـا الهامة التي تهمُّ اإلسـالم واملسـلمني، وهم 

الذين قال الله تعاىل فيهم: {ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا 

ن  ن َقَىض نَْحبَُه َوِمنُْهم مَّ َما َعاَهُدوا اللََّه َعَليِْه َفِمنُْهم مَّ

لُوا تَبِْديًال} [األحزاب: 23]. يَنتَِظُر َوَما بَدَّ

وقـد قيـل قديمـاً: إن الرجولـَة أفعاٌل وليسـت أقـواالً يتغنّى بها 

اإلنسـاُن حيثمـا كان، فهي تلـك املواقف التي من خاللها يسـتطيع 

اإلنسان املحافظة عىل دينه وعرضه ووطنه وكرامة أمته.

ولقاء السيد عبدامللك الحوثي بأبناء الحديدة، دفعني إىل ترك العاَلِم 

ــة، رجل  بأرسه وتسـليِط الضوِء عىل رجٍل متميٍِّز مـن رجاالت األُمَّ

القـول والفعل، رجل املواقف السـامية واألخـالق الفضيلة، صاحب 

املواقـف املرشفـة، الرسـايلّ النبيل الـذي اجتمعت قوى االسـتكبار 

والهيمنـة عـىل محاربته؛ ملا رأت منه من مواقـَف تعّرب عن الرجولة 

والشـجاعة وعدم االرتهـان والخضوع َوإعالء كلمـة الحق املتمثلة 

بشعار الرباءة (الرصخة) والسباق الدائم إىل الخري.

رجـل املواقـف املرشفـة، الذي إذَا تحـدث ال يتحـدث إال بالحكمة 

والدرايـة والعلـم والبصـرية، العالـم وامُلربـي والقائد السـيد الَعَلم 

سـيدي/ عبدامللك بن بدر الدين الحوثي -حفظـه الله ورعاه وأدامه 

ـة من رشقها إىل غربها-. ذخراً لألُمَّ

ترشفنا بلقائه، ويف ُكـّل مرة نلتقي به أَو نسـمُعه ال 

نـرى أَو نسـمُع منه إال روَح املحبة واملـودة والتواضع 

للجميـع، ونستشـفُّ منـه حرَصـه الدائـَم عـىل أبناء 

الحديـدة بشـكل خـاص وأبنـاء اليمـن بشـكل عام، 

وقـد أبهرنا كمـا أبهـر العاَلـَم بحرصه واستشـعاره 

للمسؤولية َوبمواقفه الرصينة واملعتدلة والشجاعة يف 

خدمة أبناء الحديدة وأبناء اليمن، فهو الذي ال يكلُّ وال 

يملُّ وال يخاُف يف الله لومة الئم، وهدُفه الدائُم هو رضا 

الله سـبحانه وتعاىل وإعالُء شأننا بني األمم، والحفاُظ 

علينا من االختالالت واالنقسـامات والتشظي؛ امتثاالً 

لقول رسـولنا الكريـم: {اإليَمـاُن يمـاٍن والحكمـُة يمانية} [صدق 

رسول الله عليه وآله أفضُل الصالة والسالم].

وإذا أردنـا التفصيـَل يف ُكـّل موقف من مواقفـه وكل قضية أبرز 

سـماحتُه موقفاً فيها َفـإنَّ هذا املقاَل لن يكفَي الستيعابها، إال أنه 

ال بّد من املرور عىل بعضها ُوُصـوالً إىل موقِفه من املعاناة التي وصل 

إليها أبناُء الحديدة جراَء انقطاع الكهرباء والذي قال يف كلمته: إنني 

أتألَُّم ألملِكم.. وهذه املشاعُر كافيٌة لجعل ُكـلِّ مسؤول من أعىل هرم 

الدولة إىل أسفله يبذُُل ُكـلَّ ما أمكنه وفوق ذلك.

لقـد لحظ الجميُع فيه عالمـاِت الحزن عىل أبنـاء الحديدة وكأنَُّه 

يعيُش يف أوسـاِطهم، وهـو واللِه كذَلك، لم نسـمع عىل مدى العقود 

املاضية أن رئيَس دولة يُْطِفئُ إنارَة رئاسـة الجمهورية؛ لكي يُعِطَي 

مولداِت الرئاسة للمواطنني؛ للتخفيف عنهم من درجة الحرارة إالَّ يف 

دولٍة يحُكُمها السيُد القائُد -أعزَّه الله-.


