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(1425)
أخبار 

تّمطئ المةامع الثولغ المسآولغئ ودسئ لاحضغض لةظئ تتصغص وطتاجئئ الماعرذغظ:

إداظات تصعصغئ ورجمغئ طاعاخطئ لةرغمئ اغاخاب املرتجصئ لطفاغات يف «تغج»
 : خاص

تتواصُل اإلداناُت الحقوقية والرسـمية املنّددة بجرائم 
االغتصـاب التي يمارسـها مرتِزقـة العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي يف الساحل الغربي، والتي كان آخرها 
اغتصاب سـت فتيـات يف حيس نهاية األسـبوع املايض، 
وهو ما يسـتوجب تَحرًُّكا شعبيٍّا َكبرياً؛ للرد عىل الجرائم 

والذود عن العرض والدم اليمني. 
ويف بيانـات منفصلـة تلقت صحيفة املسـرية نسـخ 
منها، طالبت عدة جهات حكومة وحقوقية ومجتمعية، 
بالرد عـىل جرائم العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
وأدواته، ومحاسبة ُكـّل مرتكبي الجرائم بحق اليمنيني. 
اسـتنكرت  الحديـدة،  بمحافظـة  املحليـة  السـلطة 
الجريمة البشـعة التي ارتكبها مرتِزقـة العدوان بقيادة 
املرتِزق بسـام املحضار، الذي أقدم عىل اغتصاب الفتيات 

يف عمل جبان يتناىف مع ُكـّل الرشائع السماوية. 
وأّكــد البيـان رفضه لـكل أشـكال العنـف الجنيس، 
التي تنتهك القانون الدويل اإلنسـاني، ُمشـرياً إىل أن هذه 
الجريمة البشـعة التـي يندى لها جبني اإلنسـانية، تأتي 
ضمن املسلسل اإلجرامي املمنهج الذي يسعى من خالله 
العـدوان عرب أدواته الرخيصة وعمالئه يف املناطق املحتّلة 

إىل تعويض إخفاقاته بارتكابها. 
ونـّدد البيان باسـتمرار الصمت الـدويل واألممي تجاه 
هذه الجرائم، محمالً األمم املتحدة وكافة منظماتها هذه 
الجريمة وسـابقاتها، وما سـيلحق بهـا وتداعياتها عىل 

املجتمع. 
من جهتهـا، أدانـت وزارة حقوق اإلنسـان الجريمة، 
مشـرية إىل أنها تضاف إىل سلسـلة من الجرائـم املماثلة 
التي ارتكبهـا تحالف العـدوان ومرتِزقتـه، وأنها دخيلة 
عىل املجتمع اليمني وتتناىف مع الدين اإلسـالمي الحنيف 
والعـادات والتقاليد وكافة األعراف واألسـالف والرشائع 

السماوية. 
ولفت البيان إىل أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً 
للقوانـني الدوليـة وقانـون حقـوق اإلنسـان والقانون 
اإلنسـاني الدويل وتصنف ضمن جرائم الحرب املنصوِص 

عليها يف النظام األََسايس ملحكمة الجنايات الدولية. 
وأوضـح أن الجريمـة تخالـف ميثـاق األمـم املتحدة 
وقرار مجلـس األمـن (1325) الداعي إىل تأمني سـالمة 
املـرأة وإشـاعة األمن والسـالم يف محيطها العـام، وكذا 
اتّفاقيـات جنيف األربـع التي نصْت عىل حماية النسـاء 
ضـد أي اعتداء عىل رشفهن.  واعترب البيان أن اسـتمرار 
إقـدام تحالف العدوان ومرتِزقته عـىل هذه الجرائم يأتي 

نتيجـة لتواطـؤ وصمت األمـم املتحدة ممثلـة بمجليس 
األمن وحقوِق اإلنسـان حيال ما سـبق مـن جرائم غاب 

عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. 
وحّملت الوزارُة مجليس األمن الدويل وحقوق اإلنسان 
واملجتمع الدويل املسؤوليَة القانونيَة واألخالقية والجنائية 
عن هذه الجريمة وسـابقاتها وكّل ما تتعرُض له نسـاُء 
ة يف الحديدة من جرائم وانتهاكاٍت  وفتيـاُت اليمن وَخاصَّ
جسيمٍة من قبل تحالف العدوان ويف مقدمتهم السعوديُّة 
واإلمـارات.  وطالب البياُن ُكـلَّ أحـرار العالم ومنظماته 
وهيئاته ومؤّسسـاته الحقوقية واإلنسـانية بإدانة هذه 
الجريمـة ومرتكبيها والضغط عـىل مجلس األمن للقيام 
بواجبـه ومسـؤوليته يف وقـف انتهـاكات العـدوان التي 
تأتي يف ظـل الُهدنة اإلنسـانية املعَلنة مـن األمم املتحدة 
ومقّرراتهـا املتنصـل عنها من قبل تحالـف العدوان عىل 
كافة املستويات.  وجّددت وزارُة حقوق اإلنسان، الدعوَة 
إىل تشـكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة يف هذه 
الجريمة وما سبقها من جرائم بحق النساء واألطفال يف 
محافظـة الحديدة، وتقيص الحقائـق والتحقيق يف كافة 
الجرائـم واالنتهـاكات التـي يرتكبها تحالـف العدوان يف 
اليمن ُعُمـوًما ومن ضمنها جرائم االغتصاب واالختطاف 

والتعذيب املمنهج. 

إىل ذلك، أدان مكتُب حقوق اإلنسـان ومنظمة شـباب 
للحقـوق والتنميـة املسـتدامة ومبـادرة حقوقيون ضد 
العـدوان يف محافظـة الحديدة، واللجنـة الوطنية للمرأة 
جريمـة اغتصـاب سـت فتيـات يف منطقتـي الجويـر 
والسـويهرة بمديريـة حيـس مـن ِقبل عنـارص مرتِزقة 

العدوان. 
واسـتنكرت بياناٌت صـادرٌة عنها، الجريمَة البشـعة 
التي ارتكبهـا مرتِزقة العدوان، معتـربة الجريمة اعتداء 
سـافراً عىل الرشف والعرض والدين وانتهاكاً سافراً لكل 

الرشائع السماوية والقوانني واألعراف الدولية. 
ودعـت البيانات أحرار اليمـن إىل النفري العام ورسعة 
التَحّرك لتأديب املرتِزقة وكّل من تسول له نفُسه املساَس 

بنساء اليمن الطاهرات العفيفات. 
وناشـدت مجلَس األمـن واألمـَم املتحـدة ومنظمات 
حقـوق اإلنسـان وكافـة املنظمـات الدوليـة تحملهـم 
مسـؤولياتهم إزاء هـذه الجريمة النكراء املنسـلخة عن 

ُكـّل األعراف والقيم اإلنسانية. 
ونّددت بهذه الجريمة وما سيلحقها من تداعيات هي 
وسابقاتها من الجرائم املرتكبة بحق النساء اليمنيات يف 
املناطق املحتّلة ومحاسـبة مرتكبيهـا؛ كونها جرائَم ضد 

اإلنسانية. 

التثغثة: صئائُض الةّراتغ تظّزط وصفئ 
طسطتئ وتثسع لطرد سطى اظاعاضات 

السثوان وطرتجصاه

 : التثغثة
نّظـم أبناُء ووجهاء مديريـة الجراحي بمحافظة الحديدة، أمـس األحد، وقفة احتجاجية 
مسـلحة حاشـدًة؛ تنديـداً بجريمـة اغتصاب سـت فتيـات يف منطقتي الجوير والسـويهرة 

بمديرية حيس من قبل عنارص مرتِزقة العدوان بقيادة املرتِزق بسام املحضار. 
ويف الوقفة، اسـتنكر مشـايخ وقبائل املديرية هذه الجريمة البشـعة بحق نسـاء مديرية 
حيس والتي تعرب عن دناءة مرتكبيها، مؤّكـدين أنها وصمة عار يف جبني املرتِزقة والعمالء. 
وأشـاروا إىل أن هـذه الجريمـة التي تضاف إىل سلسـلة من الجرائم املماثلـة التي ارتكبها 
تحالـف العـدوان ومرتِزقته دخيلة عـىل املجتمع اليمني وتتناىف مع الدين اإلسـالمي الحنيف 
والعـادات والتقاليـد وكافـة األعراف والرشائع السـماوية، مشـّددين عـىل رضورة مالحقة 

املتورطني يف هذه الجريمة حيثما كانوا واالقتصاص منهم. 
واعترب بيان صادر عن الوقفة املسـلحة، أن اسـتمرار إقدام تحالف العدوان ومرتِزقته عىل 
هذه الجرائم يأتي نتيجة لتواطؤ وصمت األمم املتحدة ممثلة بمجليس األمن وحقوق اإلنسان 

حيال ما سبق من جرائم غاب عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. 
وحّمل البياُن مجلَيس األمن الدويل وحقوق اإلنسـان واملجتمع الدويل املسـؤولية القانونية 
واألخالقية والجنائية عن هذه الجريمة وسـابقاتها وكّل ما تتعرض له نسـاء وفتيات اليمن 
ـة يف الحديـدة من جرائم وانتهاكات جسـيمة من قبل تحالف العـدوان ويف مقدمتهم  وَخاصَّ

السعوديّة واإلمارات. 
وطالـب البيان ُكـّل أحرار العالم ومنظماته وهيئاته ومؤّسسـاته الحقوقية واإلنسـانية 
بإدانـة هذه الجريمة ومرتكبيهـا والضغط عىل مجلس األمن للقيام بواجبه ومسـؤوليته يف 
وقف انتهاكات العدوان التي تأتي يف ظل الُهدنة اإلنسانية املعلنة من األمم املتحدة ومقّرراتها 

املتنصل عنها من قبل تحالف العدوان عىل كافة املستويات. 

اجامراُر اقتاةاجات الحسئّغئ الشاضئئ يف سثن ضث 
تضعطئ املرتجصئ

 : طاابسات
أعمـاُل  األحـد،  أمـس  تواصلـت، 
الغاضبـة،  الشـعبيّة  االحتجاجـات 
لليوم الثاني عىل التوايل؛ تنديداً بفساد 
سـلطات مرتِزقة العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي، وإرصارهم عىل 

مضاعفة معاناة اليمنيني. 
وطالبـت االحتجاجـاُت الغاضبـة 
الشـوارع  مـن  عـدداً  جابـت  التـي 
االرتزاق  مجلـس  برحيـل  واألحيـاء، 
كبديـل  الـذي تـم تشـكيله مؤّخـراً 
أن  مؤّكـديـن  القدامـى،  للمرتِزقـة 
سلطات املرتِزقة تتناوب عىل املتاجرة 
بمعاناة الشعب، وتقف خلف االنهيار 
املحافظـات  يف  الحاصـل  املعيـيش 

واملناطق املحتّلة. 
وطالـب املتظاهـرون الغاضبـون 
والخدمات  والكهربـاء  امليـاه  بتوفري 
األََساسـية عىل أقل تقديـر، مرّددين 
هتافات تطالب برضورة وضع َحــّد 
النقطـاع التيـار الكهربائـي يف ظـل 

ارتفاع درجة الحرارة. 
عـىل  التأكيـَد  املحتجـون  وجـدد 
اسـتمرار املظاهـرات حتـى تحقيق 
كافـة مطالبهـم، محملني سـلطات 
حمـالت  أيـة  مسـؤولية  املرتِزقـة 

اعتقاالت أَو انتهاكات قد تطالهم. 
املحافظات  وباقـي  عدُن  وتشـهد 
املحتّلة انهياراً معيشـياً غري مسبوق 
يف ظـل قيـام العـدوان وأدواته بنهب 
الثـروات ومصادرة حقوق الشـعب، 
فيمـا تشـهد فـوىض أمنيـة تحصد 

أرواح املدنيني بشكل يومي. 

السسعدّغئ تسرتُف ضمظغًا بالثور الرئغسغ فطرغضا يف السثوان سطى الغمظ
 : طاابسات

اعرتف النظاُم السـعودّي ضمنياً عىل لسـان أحد ساسـته، 
أمـس األحد، أن العدواَن عىل اليمن أمريكـي بامتيَاز وأن الحلَّ 
بيـِد واشـنطن التي أعلـن الحرب منهـا يف الــ 26 من مارس 

 .2015
وفّجر املحلل السيايس السعودّي سعد بن عمر، أمس، قنبلًة 
من العيـار الثقيل عندما أّكـد أن بـالَده أصبحت عاجزًة حتى 
سياسيٍّا الخروج من مستنقع الحرب التي تدخل عامها الثامن 
عـرب التوصل إىل َحـّل شـامل، ُمشـرياً إىل أن ِمَلـفَّ الحرب عىل 

اليمن هو بيد الواليات املتحدة األمريكية. 
وأوضـح رئيـُس «مركز القرن» للدراسـات سـعد بن عمر، 

أن التسـويَة الشـاملة بيد واشـنطن، الفتاً إىل وجـود مصالح 
مشرتكة وخطوط مشتبكة بني السـعوديّة والواليات املتحدة، 

يف اليمن. 
وتأتي ترصيحاُت السـيايس السـعودّي قبيل زيارة مرتقبة 
للرئيس األمريكي إىل الرياض، َحيُث يعقد لقاء يضم قادَة دول 
بينهم الكيـان الصهيوني، َحيُث من املتوقع أن يتم اإلعالُن عن 

تحالف جديد للحرب عىل اليمن. 
كما تكشـُف ترصيحـاُت ابن عمر حقيقَة الـدور األمريكي 
الرئيـيس يف العدوان عىل اليمن والتي ظلت السـعوديّة طيلة 8 
سنوات تخفيها وتحاول تصويرها عىل أنها لحماية مصالحها، 
عىل الرغم من بروز الخالفات بني واشـنطن والرياض بشـأن 

إدارة املِلف اليمني يف أعقاب ثورة الشباب يف العام 2011. 
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 : خاص
مع انقضاِء ثُلُِث فرتة التمديد للُهدنة اإلنسانية 
األرض،  عـىل  يُذَْكـُر  ٍم  تقـدُّ بـدون  والعسـكرية 
َجـدََّدت صنعاُء تحذيَر تحالـف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي وُرعاِتـه من عواقـَب نكث 
االتّفاق واملماطلة يف تنفيذ االلتزامات والتعهدات؛ 
ألَنَّ اسـتمرار معاناة الشعب اليمني يجعل الُهدنة 
بـال أي معنى، وهو أمٌر لن تقـَف صنعاُء مكتوفَة 

األيدي أماَمه. 
 

الحسُإ الغمظغ ُطِخرٌّ سطى 
اظاجاع تصعصه

ووّجه نائُب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن، 
الفريق الركن جالل الرويشان، رسالًة جديدًة لدول 
العدوان: جاء فيها أنه «إذا استمرت الخروقاُت ولم 
يتم االلتزام باالتّفاق، فالشعُب اليمني ليس لديه ما 

يخُرسه ولن يقبََل بُهدنة منتقصة ومخرتقة». 
وكان وزيـر الدفـاع اللـواء الركـن محمد نارص 
العاطفـي، أّكــد قبـل يومني أن عـىل دول العدوان 
أن تتحمل مسـؤولية تنصلهـا عن اتّفـاق الُهدنة، 
وأنذر بأن القدرات العسكرية اليمنية قد وصلت إىل 

مستوى كبري من التطور. 
ويأتـي ذلـك يف ظـل إرصار دول العـدوان عـىل 
التعنت واملماطلة يف تنفيذ االلتزامات، واستمرارها 
باستخدام امللف اإلنساني كورقة تفاوضية لتحقيق 
مكاسب عسكرية وسياسية خلف غطاء التهدئة. 

وقال الفريق الرويشـان للمسـرية: «نحن نربئ 
ذمتنـا أمام شـعبنا أن هـذا العـدوان ال عهد له وال 
يلتـزم بأية مواثيق واتّفاقات»، مؤّكـداً أن الشـعب 
ًدا أن العـدّو ال يفي  اليمنـي وقيادتـه يدركون جيـِّ

بتعهداته بالشكل املطلوب. 
َوأََضــاَف أنـه «إذا اسـتمرت الُهدنـة دون فتح 
املوانـئ ورصف املرتبـات وفتح املطار فـكأن هذه 
الُهدنة ال أََسـاس لها»، وأن «الشـعب اليمني ُمِرصٌّ 

عىل أخذ حقوقه».
ويواصـُل تحالُُف العدوان احتجاَز سـفن الوقود 
ومنعها مـن الوصـول إىل ميناء الحديـدة واعتماد 
سياسـة «تقطري» تحافظ عىل بقاء األزمة وارتفاع 
أسـعار املشـتقات النفطية، برغم أن اتّفاق الُهدنة 
ينص عىل عدم اعرتاض السفن، كما يواصُل عرقلَة 
تسيري الرحالت الجوية املتَفق عليها من وإىل مطار 
صنعاء، ويرُفُض تعويـض الرحالت املتأخرة، فيما 
تتواصـُل خروقاِتـه العسـكرية يف امليـدان، وسـط 

صمت أممي فاضح. 
وقـال نائُب وزيـر الخارجيـة بحكومـة اإلنقاذ 
ـام إنه: «تم القبـوُل بتمديد  حسـني العزي قبل أَيـَّ
الُهدنة بناًء عىل وعود جدية بتوسـيع عدد الرحالت 
وإحـراز تقـدم يف موضـوع املرتبات، لكن لألسـف 
إىل َحـــدِّ اآلن لـم يتـم الوفاُء حتى بعـدد الرحالت 
السـابقة (أي رحالت ما قبل تمديـد الُهدنة)، وهذا 

إخالل واضح وجسيم باالتّفاق». 
َوأََضــاَف العـزي: «أعتقـد أن عـدَم املسـارعة 
لتصحيح هذا الخلل سـيعطي لصنعاء كامل الحق 

يف مراجعة موقفها».

ٌض ُطسامّر سظ   تظخُّ

اقلاجاطات وخثاع أطمغ
وأوضح الفريق الرويشـان أن صنعـاَء رّكزت يف 
قبولها للُهدنة عىل أولويِة رفِع املعاناة عن الشـعب 
اليمني، لكن ُكـّل املؤرشاِت والشـواهِد منذ اإلعالن 
عن الُهدنـة تؤّكـُد عدَم وجود نوايـا لاللتزام ببنود 
االتّفاق من جانب تحالف العدوان، ُمشرياً إىل أن «ما 
تحّقـق حتى اآلن ال يسـاوي ١٠ ٪ مما أعلن عنه يف 

بنود الُهدنة». 
ولفـت إىل أن «كل العالم يشـهد بأن املسـافرين 
من مطار صنعاء هم املرىض وكبار السـن والنساء 
واألطفال، وهذا دليل عىل مصداقية مطالب الجانب 

الوطني». 
وال زال تحالـف العـدوان يمنع تسـيري الرحالت 
املتفـق عليهـا إىل القاهـرة، ولم يسـمح إال برحلة 
واحـدة منذ إعـالن الُهدنـة، فيما لم يتجـاوز عدد 
الرحـالت التي تم تسـيريها إىل األردن ثمان رحالت 
فقـط، َحيـُث تقوم دول العـدوان بتحديـد مواعيد 
الرحـالت والتحكـم بهـا بشـكل مزاجـي، وتقوم 

بمنعها بصورة مفاجئة. 
وبخصوص املرتبات، قال الفريق الرويشـان: إن 
«رصفهـا من الوعود الكاذبة التـي يطلقها تحالف 

العدوان واملرتِزقة باستمرار».
وكان صنعاء قد شـّددت عىل أهميّة معالجة هذا 
امللف بالعـودة إىل اتّفاق رصف املرتبات من إيرادات 
ميناء الحديـدة وإيرادات النفط والغاز التي ينهبها 

العدّو، لكن األخري يسعى للتنصل من التزامه يف هذا 
االتّفاق. 

وقال الرويشان: إن «ما يتم تحصيله من إيرادات 
من دخول املشتقات النفطية يتم توريده إىل حساب 

خاص وال يوجد لدينا ما نخفيه يف هذا الشأن».
ويسـعى العدّو للتغطية عىل نهب إيرادات النفط 
والغـاز، وتسـليط الضوء فقط عىل إيـرادات ميناء 
الحديـدة التي تقـوم صنعاء بالفعل باسـتخدامها 
لرصف نصف راتب بشـكل متقطع؛ ألَنَّها ال تكفي 
لتغطية ميزانية املرتبـات التي تعتمد يف األصل عىل 

عائدات النفط والغاز. 
وحـول الـدور األممـي السـلبي، أّكــد الفريـق 
الرويشان أن «األمم املتحدة تحاول إظهار نجاحها 
يف الُهدنـة يف اليمـن فيما معاناة شـعبنا ُمسـتمّرة 

جراء انقطاع الرواتب واملشتقات النفطية». 
ومثّلـت الُهدنـة اختبـاراً رئيسـياً لجديـة األمم 
املتحـدة و»حياديتهـا» فيما يتعلـق باليمن، لكنها 
سـقطت رسيعـاً يف هـذا االختبـار، إذ التزمت منذ 
البداية وبشـكل فاضـح باالنحياز لقـوى العدوان 
ومرتِزقتهـا وفتـح املجـال أمامهـم للتنصـل عـن 

االلتزامات وااللتفاف عىل بنود االتّفاق. 
وأّكــد الرويشـان أن «الشـعَب اليمنـي وقواِته 
املسـلحة ال يعتمدون عىل الُهدنـة وال يعولون عىل 

مصداقية قوى العدوان».
وكان املبعـوث األممـي بعث برسـالة إىل رئيس 
املجلـس السـيايس، مهـدي املشـاط، تعّهـد فيهـا 
بالعمل عىل تعويض االستحقاقات املتأخرة لالتّفاق 

والوصـول إىل اتّفـاق إنسـاني شـامل إذَا وافقـت 
صنعـاء عىل تمديد الُهدنة، لكـن حتى اآلن ال توجد 

أية مؤرشات عىل اعتزام الوفاء بهذه التعهدات. 
وال يـزال تحالـف العـدوان وأدواتـه يعرقلـون 
التقدم يف ملف فتـح الطرق يف محافظة تعز وبقية 
املحافظات، َحيـُث رفض فريُقهم مبـادرَة صنعاء 
لفتح عدة طرق يف تعز ومأرب والضالع، وركز عىل 
مناطق تماسٍّ يسـعى لتحقيق مكاسـَب عسكرية 

فيها، يف محاولة فاضحة الستغالل االتّفاق. 
وكانت صنعاُء أعلنت أنها سـتقوُم بفتح الطرق 
التـي تضمنتها املبـادرُة يف محافظة تعز من جانب 
واحد إذَا اسـتمر الطـرف اآلخر بالتعنـت، وهو ما 
عارضـه األخـريُ، كاشـفاً بذلـك عـن حرصـه عىل 

استمرار معاناة أبناء املحافظة. 
وكانـت صنعاء قـد طالبت األمم املتحـدة أَيْـضاً 
باالسـتفادِة مـن ُفرصـِة التمديـد إلنجـاح اتّفاق 
تبادل األرسى املتعثر؛ بَسبِب تعنت تحالف العدوان 
ومرتِزقتـه، لكن ال مؤرشات إيجابية يف هذا الجانب 

أَيْـضاً. 
وإجماالً، لـم يحّقْق تمديُد الُهدنـة حتى اآلن أيَّ 
تقدم يف تنفيـذ بنود االتّفاق عىل أرض الواقع، وهو 
األمُر الذي قد يقوُد إىل انهيار االتّفاق مع نهاية هذه 
املرحلة، ُخُصوصاً وأن التمديَد كان «فرصة أُخرى» 
منحتها صنعـاُء لدول العدوان واألمـم املتحدة بعد 
اتصاالت ووسـاطات إقليميـة ودولية، يف حني كان 
ٍع»  التقييـم الرئيـيس للُهدنة سـلبياً «وغري مشـجِّ

لالستمرار فيها. 

تقرير

خظساء تتّثر طظ اظعغار اقّتفاق:

ق طسظى لطُعثظئ طع اجــامرار طساظاة الحسإ الغمظغ ولظ ظصئض باجامرار الثروصات والمماذطئ 
افطــط الماتــثة تتــاول تةمغــض دورعــا وطــا تتّصــص لــط غاةــاوز1 % طمــا تــط الاسعث به 

الفرغص الروغحان: 

طع اظصداء بطث شارة «الامثغث» بثون تصثم.. 

 جظظاجع تصعصظا المحروسئ
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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

الطعاء الشماري: أجطتئ الردع اقجرتاتغةغ جافاجأ الةمغَع وجاظاجُع تصعَصظا دون ظصخان
 : خاص

التقى رئيُس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد الغماري، أمس األحد، 
ة بمناقشة خروقات الُهدنة ومراقبة  رئيَس وأعضاء اللجنة العسكرية الَخاصَّ

وقف إطالق النار وفتح الطرقات. 
يف اللقـاء، أّكــد رئيس هيئـة األركان العامـة، أن «دول العـدوان ما زالت 

تتعامـل مع بنود الهدنـة بانتقائية ومماطله مع اسـتمرار الخروق، وهو ما 
يمثل تهديدا حقيقيٍّا للهدنة». 

وقـال اللـواء الغماري: إن «عـىل العدّو أن يـدرك أن قواتنا املسـلحة اليوم 
بفضل الله أقوى وأكثر عدًة وعتاداً». 

َوأََضـاَف بالقول: «لدينا من أسـلحة الردع االسـرتاتيجي ما سـنفاجئ به 
الجميع، وهذا بعون الله سيمكننا من انتزاع حقوقنا كاملة دون نقصان». 

ونّوه اللواء محمد الغماري إىل أن «املبادرَة الوطنيَة بشـأن فتح ثالث طرق 
يف تعز تمثل حالً مهماً يف املرحلة األوىل وتثبت حرصنا عىل الدخول يف خطوات 

حقيقية وجادة». 
وأّكــد رئيـُس هيئـة األركان العامـة أن «عىل طـرف العـدوان أن يتعاَمَل 
بإيجابيـة مع مبادرة فتح طرق تعز؛ إلثبات حرصه عىل تخفيف معاناة أبناء 

املحافظة». 

املتعغئ: طرضُج الرجعل افسزط غاأعض لطمرتطئ الظعائغئ 
طظ املسابصئ البصاشغئ والسمطغئ لطمثارس الخغفغئ

 : خاص
تصـدر مركـُز الرسـول األعظـم بمديرية 
الطويلـة املراكز واملـدارس الصيفية بحصده 
للمركز األول يف املسـابقة الثقافيـة والعلمية 
للمـدارس  الفرعيـة  اللجنـة  تنظمهـا  التـي 
الصيفيـة بمحافظـة املحويت، أمـس األحد، 
فيمـا كان املركز الثاني من نصيب مركز جيل 

القرآن بمديرية الخبت. 
وجسـدت املسـابقة التي حرضهـا وكالء 
املحافظـة، حسـني عـركاض وعـيل حسـني 
عبـد الكريم والشـيخ عبـد السـالم الذماري 
ومدير عام رشطة محافظـة املحويت العميد 
عيل حسـني دبيش ومدير عـام الهيئة العامة 
لألوقاف باملحافظة، عبدالله زيد شايم ومدير 
مكتـب الرتبيـة والتعليم باملحافظـة إبراهيم 
الزين ومسـئول التعبئـة العامـة باملحافظة 
عامر األقهومي ومسـؤول الوحـدة الثقافية 
عبـد الغنـي الـدرب وعدد مـن مـدراء عموم 
املكاتب التنفيذية والقيادات األمنية والرتبوية 
الغايـات النبيلة لألنشـطة الصيفية يف تنمية 
وتطوير قـدرات ومهـارات الطـالب املعرفية 
والعلمية والرياضية وإبراز واكتشاف املواهب 

واإلبداعات واملهارات 
الكلمـات  مـن  العديـد  املسـابقة  وتخلـل 
واملشاركات التي أشادت بجهود القائمني عىل 

املراكز الصيفية ودورها يف بناء جيل متسـلح 
بالعلـم واملعرفـة، محصـن ضـد فريوسـات 
الغزو الفكري بثقافاته املغلوطة ومشـاريعه 
ــة من  الهدامة التي ال تخدم سوى أعداء األُمَّ
اليهود والنصارى.   وأَشـاَرت إىل أن املسـابقة 
أظهرت مسـتوى التحصيل العلمـي والثقايف 
لطالب املراكز الصيفية، واصفة إياه باملتميز. 
 وأّكــدت عىل أهميّة مثل هـذه الدورات يف 
احتـواء الطـالب والطالبـات، واالهتمام بهم 
وإعدادهـم روحياً وذهنيـاً، حاثة الطالب عىل 
االسـتفادة من الـدورات واملراكـز الصيفية، 
واغتنامهـا بالجـد واالجتهـاد يف طلـب العلم 
والتـزود باملعارف العمليـة والفكرية، وتنمية 
وتطوير وتنمية املواهب والقدرات واملهارات. 
طـالب  بـني  املسـابقات  أن  إىل  وأَشـاَرت 
للتنافـس  حافـزاً  تمثـل  الصيفيـة  املـدارس 
بني املشـاركني يف الـدورات لتعزيـز الحصيلة 

العلمية والدينية. 
بدورهـم أشـاد طـالب املراكـز الصيفيـة 
بجهـود القائمـني عـىل املراكـز الصيفية ويف 
مقدمتهم معلميهم مـن القائمني عىل املراكز 
مشـيدين  املحويـت،  بمحافظـة  الصيفيـة 
بالتنـوع الثري واملعارف املتعددة التي تلقوها 
ـة يف جانب التحصني للطـالب بالثقافة  َخاصَّ
القرآنية املسـتندة إىل كتـاب الله الذي ال يأتيه 

الباطل من بني يديه أَو من خلفه

الجراسغئ السطغا واملسالت تآّضـث أعمّغئ تفسغض الطعائح 
والصعاظني يف تماغئ البروة التغعاظغئ

 : طاابسات
العامـة  للمؤّسسـة  اجتمـاٌع  أّكــد 
للمسالخ مع اللجنة الزراعية والسمكية 
العليـا، أمس األحـد، عىل أهميّـة تفعيل 
لحمايـة  املنظمـة  واللوائـح  القوانـني 
الثروة الحيوانيـة، يف الحفاظ عىل الثروة 
الحيوانيـة، ومنـع ذبـح إنـاث املوايش، 
مشـّدًدا عـىل رضورة إنشـاء جمعيـات 
تعنى بحماية الثروة الحيوانية واالهتمام 
بهـا ورعايتها، وتشـجيع االسـتثمار يف 

مجال توفري األعالف للثروة الحيوانية. 
موسـع  اجتمـاع  خـالل  ذلـك  جـاء 
للمؤّسسـة العامـة للمسـالخ وأسـواق 
اللحـوم واللجنـة الزراعيـة والسـمكية 
العليا؛ ملناقشـة سبل ووسـائل الحفاظ 
عـىل الثروة الحيوانيـة، وتفعيل القوانني 
الثـروة  بحمايـة  الكفيلـة  واللوائـح 

الحيوانية والحفاظ عليها. 
وأَشـاَرت توصيـات االجتمـاع الـذي 
حـرضه وزيـر اإلدارة املحليـة عـيل بـن 
عـيل القيـيس، ورئيس املؤّسسـة العامة 
للمسـالخ يحيى عبدالله هاشـم، ووكيل 
اإلنتـاج  تنميـة  لقطـاع  الزراعـة  وزارة 

املهندس سمري الحناني، برضورة تجهيز 
غرفة عمليات مشرتكة بأمانة العاصمة، 
وتنفيذ حملة توعية وتوزيع اإلشـعارات 
وعمل التعهدات من قبـل الجزارين ومن 
ُكــّل لهـم عالقـة باملسـالخ للحـد مـن 

استنزاف وهدر الثروة الحيوانية. 
واللجنـة  املسـالخ  مؤّسسـة  وأوىص 
العالقـة  ذات  الجهـات  مـن  املشـرتكة 
بالنـزول ألمانـة العاصمـة واملحافظات 
لتوزيع منشورات وملصقات وإشعارات 
للحـد مـن اسـتنزاف الثـروة الحيوانية 
ومنع ذبح إناث وصغار املاشية والتعميم 

مـع  بالتنسـيق  الجمعـة،  خطـب  عـىل 
هيئة األوقاف ووزارة اإلرشـاد ومكاتبها 

باألمانة واملحافظات. 
وأوىص املشاركون يف االجتماع بتنفيذ 
حملـة إعالميـة وعمـل حلقـات نقاش 
وفالشـات وملصقات توعويـة بمخاطر 
ذبح إناث وصغار املوايش وتنفيذ حمالت 
توعيـة وضبـط باألمانـة واملحافظـات، 
مشـّددين عـىل أهميّـة إجـراء الكشـف 
البيطـري للمـوايش قبـل ذبحهـا وعمل 
محارض الضبـط واملخالفات والعقوبات 

بحسب القوانني واللوائح املنظمة. 

 : طاابسات
نظمـت اللجنة الفرعية للمدراس الصيفية 
بذمـار بـإرشاف اإلدارة العامـة لتنميـة املرأة 
باملحافظـة، أمس األحـد، مسـابقات ثقافية 

للمراكز الصيفية العرصية بمدينة ذمار. 
وخـالل املسـابقات، أشـار مديـر املديرية 
محمـد السـيقل إىل أهميّـة أنشـطة املراكـز 
الصيفيـة الثقافية والرياضية يف تنمية قدرات 
النـشء وتحصينهم مـن الثقافـات املغلوطة 

واألفـكار الهدامـة.  وأشـاد بجهـود اللجنـة 
الفرعيـة للمراكـز الصيفيـة واإلدارة العامـة 
لتنميـة املـرأة يف تنفيـذ املسـابقة الثقافيـة 

وتشجيع الطالب عىل املثابرة واإلبداع. 
فيمـا أّكــد مـدراء الرتبية محمـد الهادي 
واإلرشـاد  الجرمـوزي  عبداللـه  واألوقـاف 
عبدالله الالحجي، اسـتمرار األنشـطة الدينية 
والثقافيـة والرياضيـة يف املراكـز الصيفية يف 
جميع املديريات، مشـيدين بجهـود القائمني 

عىل املراكز. 
مـن جانبهـا، أوضحت مدير تنميـة املرأة، 

ــاب، أن املسـابقات الثقافية تأتي  وزيرة وهَّ
ضمن األنشـطة املختلفة للمراكـز الصيفية، 
مؤّكــدة أهميّـة تعـاون الجميـع يف إنجـاح 

أنشطة وبرامج املراكز الصيفية. 
وتنافسـت يف املسـابقات، أربعـة مراكـز 
صيفية يف الفرتة األوىل، َحيُث تأهل للتصفيات 
النهائيـة مركـز األنـوار املحمديـة بمدرسـة 

بلقيس ومركز اإليَمـان بمدرسة حفصة. 
فيمـا تأهـل للتصفيـات النهائيـة يف الفـرتة 
الثانيـة مـن املسـابقة مركـز الهداية بمدرسـة 
امليثاق ومركز الشهيد الصماد يف مدرسة الجودة. 

أّضـث أن سطى الطرف اآلخر الاةاوب طع المئادرات إلبئات ترخه سطى السقم:

خقل اخااام برظاطب تثرغئغ لـ30 ظجغًق شغ اإلخقتغئ المرضجغئ بتّةـئ:

الخعيف غحغث بةععد طآّجسئ بظغان وغآّضـث أعمّغئ الرباطب الاثرغئغئ يف إخقح الظجقء وتأعغطعط
 : تةئ

أّكــد محافظُة حّجـة عـىل أهميّة الربامج 
اإلصالحيـات  نـزالء  تأهيـل  يف  التدريبيـة 
والحرفيـة  املهنيـة  للمعـارف  وإكسـابهم 
والقائمة بناء عىل احتياجات سـوق العمل؛ ملا 
تمثله من إتاحة فرص عمل للسجناء تمّكنهم 
مـن إعالـة أنفسـهم وأرسهم واملسـاهمة يف 

تحقيق التنمية املستدامة. 
جاء ذلك خـالل اختتام اإلصالحية املركزية 
بمحافظـة حّجــة، أمـس األحـد، برنامجـاً 
تدريبياً يف مجال الخياطة وإدارة املعامل إدارياً 
وماليـاً، نظمته مصلحـة التأهيـل واإلصالح 
يف اإلصالحيـة بالتعـاون مع مؤّسسـة بنيان 
التنمويـة، بمشـاركة 30 سـجيناً مـن نـزالء 

اإلصالحية. 
وأَشـاَر محافُظ محافظـة حّجـة يف كلمة 
له ألقاها خالل حفل االختتام، بحضور مدراء 
مكتب الهيئة العامة للزكاة يف املحافظة، فايد 
املالهي، وإصالحية السـجن املركـزي، املقدم 
فهـد املدانـي، واملؤّسسـة الوطنيـة للتنميـة 
والرعايـة الصحيـة، املهندس عدنـان قوارة، 
وعدد مـن الشـخصيات، إىل أهميّـة مثل هذه 
الربامـج ودورهـا يف إصـالح النـزالء وتعزيـز 

اإلنتاج املحيل، ودعم االقتصاد الوطني. 
وأشـاد املحافظـة بجهود مؤّسسـة بنيان 
ومصلحـة التأهيـل واإلصـالح يف إقامـِة مثل 
هـذه الربامـج، مثمنـاً حرصهـا عـىل تنميـة 
قدرات السـجناء وإكسـابهم املعـارف املهنية 

والحرفية. 

من جانبه، أوضح املدير التنفيذي ملؤّسسة 
بنيـان التنمويـة، املهندس محمـد املداني، أن 
الربنامـَج يأتـي ضمـن العديـد مـن الربامج 
والتـي  املؤّسسـة،  تنفذهـا  التـي  والـدورات 
تهدف إىل تعزيز القدرات التنموية يف املجتمع، 
واكسـابه املعارف العلمية واملعرفية، مؤّكـداً 
حرص املؤّسسـة عىل إقامة وتنظيم املزيد من 
هـذه الربامج والدورات وبمـا يضمن االرتقاء 
باملجتمع اليمني، وتعزيـز وتنمية قدراته بما 

يكنه من تلبية االحتياجات لسوق العمل. 
حـرض االختتام مدراء مكتب الهيئة العامة 
للزكاة يف املحافظة، فايـد املالهي، وإصالحية 
السجن املركزي، املقدم فهد املداني، واملؤّسسة 
الوطنية للتنمية والرعايـة الصحية، املهندس 

عدنان قوارة، وعدد من الشخصيات. 

طسابصات بصاشغئ لطمراضج الخغفغئ السخرغئ بثطار
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طصاض طشرتب غمظغ داخض جةعن السسعدّغئ 
بسث اساصاله وتسثغئه تاى املعت

 : طاابسات
أدان املئـاُت من الناشـطني اليمنيني يف الداخل والخارج، أمس األحد، اسـتمراَر جرائم 
النظام السعودّي وانتهاكاته بحق املغرتبني، يف إطار عدوانها العسكري واالقتصادي عىل 

الشعب اليمنيني املتواصل منذ 8 سنوات. 
وتأتـي إداناُت الناشـطني يف مختلف مواقع التواصل االجتماعـي، أمس عقب اإلعالن 
عن مقتل مغرتب يمني بعد اعتقاله وتعذيبه بصورة وحشـية يف أحد السـجون باململكة 

السعوديّة. 
وأوضح الناشـطون أن الشابَّ اليمني املقتول يدعى «معاذ» وهو مغِرتٌب منذ سنوات 
طويلة يف السـعوديّة ويعاني من السـكر وبعض األمراض املزمنة، مبينني أنه اعتقل قبل 
يومني بحّجـة عدم امتالكه الكفالة، َحيُث قامت السـلطات يف اململكة بإيداعه السـجن 

والقيام بتعذيبه حتى املوت. 

ختغفئ «بعلغاغضع» افطرغضغئ: الدتغئ الرئغسغئ قجاماع «باغثن» طع «ابظ جطمان» عط الغمظغعن افبرغاء
 : تصرغر:

قالـت صحيفة أمريكية، أمـس األحد: إن 
الواليـات املتحدة تتجاَهـُل ُعنـوًة انتهاكات 
السعوديّة لحقوق اإلنسـان يف اليمن، مبينة 
أن اجتمـاَع الرئيس بايدن املرتقب مع محمد 
بن سلمان هو دليل عىل عودة البيت األبيض 
إىل صفقتـه التقليدية مع الرياض، موضحة 
أن الضحيـة الرئيسـية لهـذا االجتمـاع هم 
اليمنيـني األبريـاء، يف إشـارة إىل اسـتئناف 
املجـازر والجرائم الوحشـية التـي ترتكبها 
أمريـكا وأدواتهـا يف اليمـن منذ أكثـر من 7 

سنوات. 
وأّكـدت صحيفة «بوليتيكو» األمريكية يف 
تقرير لها، أمس، أن املنطقة املحيطة بقرص 
املعاشـيق يف عـدن املحتّلة أصبحـت َحـاليٍّا 
محتّلة بالـكالب الربية، وأن حكومة املرتِزقة 
ال تتمتع بسـلطة عىل األرض، بعـد أن باتت 
عدن مليئًة بنقاط تفتيش تابعة للميليشيات 
املتنافسـة عـىل خدمـة الخـارج، منّوهة إىل 
أنـه يف الصيف املـايض، اقتحـم املتظاهرون 
الغاضبـون يف عدن املحتّلـة القرص الرئايس؛ 
األوضـاع  وتدهـور  تـردي  عـىل  احتجاجـاً 
املعيشـية، مما أجرب الحكومـة املرتِزقة عىل 

الفرار بطائرة هليكوبرت. 
َوأََضــاَف التقريـر «أن أبنـاَء املحافظات 
الجنوبيـة املحتّلـة يعربـون عـن آمالهـم يف 
تحسـني حياتهم اليومية، فعىل سـبيل املثال 
رفـع نقاط التفتيش التـي تضايق العائالت، 
وعودة الخدمات األََساسية كالكهرباء واملياه 
الصالحة للرشب... إلخ، كما أعرب الكثريون 
منهم أَيْـضاً عن سـخرية بشـأن ما إذَا كان 
النظـام الحـايل املشـكَّل مـن قبـل الرياض 
منصـف إبريل املايض يمكـن أن يحّقق حتى 
تلـك املتطلبـات املتواضعـة، واصفـني تلـك 
القيادات املرتِزقة بأنهم فاسدون، ويعتمدون 
بشـكل كبري عىل األجانـب، ومدمنون للغاية 

عىل االستفادة من الحرب». 
أن  «بوليتيكـو»  صحيفـة  وأضافـت 
السـعوديّة واإلمارات قادتا عـدَن إىل االنهيار 
والفوىض والفقر، عالوًة عىل أن امليليشـيات 
املدعومة منهما تعرضـت لرضبات جوية يف 
السـنوات املاضيـة، وأدى التنافس امُلسـتمّر 
إىل اقتتال داخيل بني امليليشـيا داخل حكومة 
املرتِزقـة، مبينة أن األزمـة االقتصادية التي 
تفاقـم  إىل  أَدَّت  الفنـادق  حكومـة  سـببتها 
الوضع يف املناطق واملحافظات املحتّلة، َحيُث 
خلق املسـئولني املرتِزقة تضخماً جامحاً من 
خـالل طباعـة كميـات هائلة مـن العمالت 

الوطنيـة دون غطـاء، موضحـة أن منتحل 
صفة محافظ البنـك املركزي يف عدن املحتّلة 
كان املسـؤول عن زيادة إفقـار أفقر دولة يف 
العالـم، َحيُث يسـتلم 40 ألف دوالر شـهرياً 
وهو أعـىل الرواتـب يف العالم لهـذا املنصب، 
مشـريًة إىل أن ُكـّل هذا حدث بدعم واشنطن 
للسعوديّة واإلمارات وحلفائهما من املرتِزقة 

اليمنيني. 
وأردفـت الصحيفة األمريكيـة يف التقرير 

«إنـه بينمـا يتوّجــه الرئيس جـو بايدن إىل 
السـعوديّة الشـهر املقبل إلصـالح العالقات 
مع محمد بن سـلمان، يشـعر بعض النقاد 
والتقدميـني يف حزب بايـدن بالذعر، إذ كانوا 
يأملـون يف أن تكـون معاقبـة الريـاض عىل 
دورها يف اليمن الخطوة األوىل يف إعادة تقييم 
أوسع لرشاكة الواليات املتحدة امُلستمّرة منذ 
عقـود مـع السـعودينّي»، موضًحا أنـه بدالً 
من ذلـك، صنع بايـدن قضية مشـرتكة مع 

السعودينّي بشـأن اليمن ويبدو أنه مستعدا 
ا للتضحيـة بتعهـده بإجـراء تحـول  َحـاليّـٍ
يف السياسـة الخارجيـة؛ ِمن أجِل اسـتعادة 

العالقة بني واشنطن والرياض. 
 مـن جهتهم، أقـر بعض مسـؤولو إدارة 
التـي  الحملـة  أن  يعرفـون  بأنهـم  أوبامـا 
تقودها السـعوديّة سـتكون كارثة إنسانية 
واسرتاتيجية، لكنهم بّرروا الدعم األمريكي؛ 
باعتبَـاره الثمـَن الـذي يجب دفعـه إلصالح 
العالقات املتوترة مـع الرياض، مضيفني أن 
الهجمـات الصاروخيـة اليمنية عىل األرايض 
السـعوديّة أصبحـت أكثـر فتـكاً عـىل مدار 
الحـرب، بعد أن تسـببت غـارة خالل مارس 
املنرصم عىل مخزن للنفط يف تصاعد النريان 

والدخان يف سماء مدينة جدة. 
وكان الرئيـس بايـدن قـد أشـار خـالل 
االنتخابـات التمهيدية للحـزب الديمقراطي 
إىل أن السـعوديّة دولة «منبـوذة»، قائالً إنها 
بحاجة إىل املساءلة عن قتل األطفال يف اليمن 
والتخطيـط ملقتـل الصحفي املنشـق جمال 
خاشـقجي، كما وعـد بإعـادة تقييم عالقة 
واشنطن مع الرياض، وهي ملفات أوجدتها 
أمريـكا وورطت السـعوديّة فيهـا، ومن ثم 
استخدمتها البتزاز النظام السعودّي إلجباره 

عىل دفع املزيد من األموال. 

طعاجعات طسطتئ يف تسج سصإ طتاولئ طغطغحغا 
«اإلخقح» اصاتاَم طةمع صدائغ بالصعة

اقتاقل اإلطاراتغ غسجز طغطغحغاته يف وادي تدرطعت لطسغطرة سطى جغؤعن
 : طاابسات

وصلت قوٌة عسكرية إماراتية ضخمة، 
أمـس األحد، إىل مديريـات وادي وصحراء 
بمحافظـة حرضمـوت النفطيـة، وذلـك 
يف إطـار عملية التحشـيد التـي يقوم بها 
االحتالل ومرتِزقته لخوض معارك ضارية 
مـع ميليشـيا حـزب «اإلصـالح»؛ بَهدِف 
السـيطرة عىل كافـة مناطـق ومديريات 
جماعـة  تواجـد  وإنهـاء  حرضمـوت 

«اإلخوان» فيها عىل غرار شبوة املحتّلة. 
إن  أمـس:  محليـة،  مصـادر  وقالـت 
 700 قرابـة  حـرك  اإلماراتـي  االحتـالل 
من عنـارص مليشـيا ما يسـمى «النخبة 
الحرضميـة» مـن مدينة املـكال عاصمة 
املحافظة بعـد تلقيهـم التدريبات عىل يد 
ضباط إماراتيـني وأمريكيني، ونرشهم يف 
سـيئون الواقعة تحت سـيطرة ميليشـيا 

«اإلصالح». 

وذكرت املصادر أن أبو ظبي تعمل عىل 
تعزيز تلك العنـارص تدريجيٍّا خالل األيّام 
املقبلـة، التي يجري التحضـريات إلخراج 
قوات ما يسمى املنقطة العسكرية األوىل، 
التابعة للخائن عيل محسـن األحمر قائد 
باتّجـاه  لإلصـالح،  العسـكري  الجنـاح 

مأرب. 
وأضافت املصادر أن عدداً من مسلحي 
ما يسـمى املنطقة العسكرية األوىل، بدأوا 
يغادرون مدينة سيئون بلباس مدني عىل 
متـن حافالت خـالل السـاعات املاضية، 
وذلـك عقـب تكليـف االحتـالل اإلماراتي 
للمرتـِزق صغـري بـن عزيـز رئيـس مـا 
يسـمى هيئة األركان يف حكومة الفنادق، 
لإلرشاف عـىل عمليـة اسـتكمال خروج 
مسـلحي «اإلصالح» مـن مديريات وادي 

حرضموت. 
ومن جانبهم، يرى مراقبون يف الشـأن 
السـيايس أن االحتـالل اإلماراتـي يتجـه 
إىل إخراج مسـلحي «اإلصـالح» من كافة 

وتجميعهم  املحتّلة،  النفطيـة  املحافظات 
يف مـأرب، وذلـك بعـد االطاحـة بمنتحـل 
صفـة املحافـظ التابع لإلصالح يف شـبوة 
املرتـِزق محمـد صالح بـن عديـو نهاية 
ديسـمرب املايض، وتعيني القيادي املرتِزق 
عوض الوزير العولقي بديالً له، باإلضافة 
إىل إخراج مسـلحي ما يسـمى اللواء 107 
التابـع لجماعـة «اإلخـوان» مـن حقول 
رشكـة جنت هنـت األمريكيـة يف مديرية 

عسيالن. 
وأّكــد املراقبون أن محافظتَي شـبوة 
وحرضموت املحتّلتني تقعان ضمن دائرة 
اهتمـام األطمـاع الصهيوأمريكيـة، التي 
حظـت خـالل األشـهر املاضيـة بزيارات 
متكـّررة للمسـؤولني األمريكيـني الذيـن 
يتخذون مـن منشـأة بلحـاف الغازية يف 
شـبوة، ومطار الريـان باملـكال، قاعدتني 
عسـكريتني منـذ العـام 2016 عن طريق 
النظامـني  مـن  الخليجيـني  أدواتهمـا 

السعودّي واإلماراتي. 

 : طاابسات
شـهدت مناطـُق تعز املحتّلـة، أمس 
األحد، اندالَع اشتباكات مسلحة متبادلة 
بـني أدوات ومرتِزقـة العـدوان، أوقعت 

عدداً من الجرحى. 
أن  محليـة  مصـادر  وأوضحـت 
اشـتباكاٍت عنيفًة نشـبت بني ميليشيا 
حـزب «اإلصـالح» ينتمـون ملا يسـمى 
محور تعـز الذي يقـوده املرتـِزق خالد 
فاضـل، وآخريـن مـن حراسـة مجمع 
القضـاء يف املدينة، وذلـك عقب محاولة 

جنود املحور اقتحام املجمع بالقوة. 
االشـتباكات  أن  املصـادر  وأَشـاَرت 
املسـلحة التي هزت مدينـة تعز املحتّلة 
أسـفرت عـن إصابـة ثالثـة مسـلحني 
من الطرفني بجروح خطـرية، الفتة إىل 
أن هـذه املواجهـات تأتي بعـد أقل من 
48 سـاعة عـىل قيـام ميليشـيا حزب 
«اإلصـالح» بمحـارصة منـزل قاٍض يف 
مدينـة تعـز، عىل خلفية إصـداره حكم 

برباءة أحد املتهمني. 
ويف سياق الفوىض األمنية املمنهجة، 
ميليشـيا  مـن  العـرشاُت  حـارص 
«اإلصـالح»، أمـس األحـد، مستشـفى 

الثـورة يف مدينة تعز املحتّلة، يف محاولة 
القتحامـه وتصفيـة عدد مـن الجرحى 

يرقدون بداخله. 
وكانت اشـتباكاٌت قد اندلعت، أمس، 
أمـام املجمـع القضائـي بـني حراسـة 
استمرت  وميليشـيا «اإلصالح»  املجمع 
نحـو ثـالث سـاعات وأدت إىل سـقوط 
جرحـى مـن الطرفـني، َحيُث تـم نقل 
الجرحـى إىل مستشـفى الثـورة غري أن 
ميليشيا «اإلخوان» حارصوا املستشفى 
لتصفيـة الجرحى، وسـط توتر كبري يف 

محيط املستشفى. 

شغما طسطتغ «اإلخعان» غتاخرون طساحفى البعرة لاخفغئ سثد طظ الةرتى: 
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- بداية سـيادة اللـواء، تشـهد محافظة 
الضالـع التـي تقع تحت سـلطة صنعاء 
نهضة كبرية يف الخدمات، وكلها مبادرات 
مجتمعية خالصـة.. حدثنا عن املبادرات 
املجتمعية؟ وأين دور السلطة املحلية من 

هذه املبادرات؟ 
أوالً نشُكُر قناة املسرية عىل هذا اللقاء، 
وبالنسـبة ملحافظـة الضالـع كمـا يعلم 
الجميـع، هـي محافظة ناشـئة، وكذلك 
أراد لهـا القـدر أن تكـون خـط تمـاس 
مـن أطـراف مديريـة الحشـا إىل أطراف 
مديرية جبن إىل حدود يافع رشقاً وحدود 
رداع، وهـي خـط تماس، وعانـت الكثري 
والكثري.. كمـا أن محافظـة الضالع من 
ـام التشـطري يف السـبعينيات عانـت  أَيـَّ
الكثري والكثري، وحصلت مشـاكل وعانى 
املواطنـون من هـذه، وتغـري الوضع بعد 
إعـالن الوحـدة املباركـة، واآلن الضالـع 
هي خـط تماس، وقد قسـمت املحافظة 
إىل قسـمني: قسم تحت سيطرة املرتِزقة، 
وقسم تحت سيطرتنا، وهو األغلب حوايل 
ثلثـي املحافظـة تحـت سـيطرتنا، وهنا 
ينعم الناس باألمن واالستقرار، وإن شح 
جانـب اإليرادات، يعنـي الجانب التنموي 
باملحافظـة، بحكـم أنهـا كانـت تعامـل 
معاملـة املحافظات التي تحت سـيطرة 
العـدوان، ولكن بتعاون الجميع، وبفضل 

توجيهات قائد الثورة السيد عبد امللك بدر 
الديـن الحوثي -حفظه اللـه- تابعنا عىل 
املوضـوع وتكـرم بالتوجيـه وباالهتمام 
بمحافظـة الضالـع بصورة اسـتثنائية، 
وكذلـك تعاون القيادة السياسـية ممثلة 
باألخ مهدي املشـاط، الذي وجه الوزرات 
والجهات املعنية يف قيادة الدولة بالتعاون 
معنا إلعـداد موازنـة املحافظـة، وكذلك 
فتح الحسـابات من طرف البنك املركزي 
فرع ذمار، ونشكرهم عىل تعاونهم معنا 
يف هـذه الخطوة، وهـذا إنجاز عظيم وإن 
ا، لكن  كانـت املوازنـة بمبلغ ضئيل ِجــدٍّ
نقول بداية الغيث قطـرة، وبهذا الجانب 
وبفتـح الحسـابات نسـتطيع أن نتابـع 
إيـرادات املحافظـة، َواملكاتـب التنفيذية 
وإيرادات محلية، لكي نعكسـها خدمات 

للمواطنني. 
 

- عىل الرغم من قـرص فرتة توليكم زمام 
األمـور باملحافظة إال أننا نشـاهد بعض 
اإلنجـازات كسـفلتة الشـوارع من خالل 

املبادرات املجتمعية. 
والتقديـر  بالشـكر  التقـدم  هنـا  أود 
ألبنـاء محافظة الضالع عـىل مبادراتهم 
ًة يف مديرية جبن، وكذلك  السخية، وَخاصَّ
يف مديريـة دمـت، فهي مبادراٌت سـخيٌة 
ومشـاريُع عمالقٌة ال تقوم بها إال الدولة، 
ففي مديرية جبن تم شـق وسفلتة عدة 
طـرق، منها طريق محـرم حجاج، َحيُث 
ام،  ـام، أَو أربعة أَيـَّ زرناهـا قبل ثالثة أَيـَّ
وكان مرشوعـاً عمالقـاً، وكذلك مرشوع 
طريق الخضرييـة، وكذلك مرشوع قرية 
الجـل، وكذلك مـرشوع األوديـة يف جبن، 
وكذلك مرشوع ترميم مدرسة العامرية، 
َومسـجد العامرية، َحيـُث تم ترميم هذه 
املعالـم التاريخيـة، َواملعالـم الدينية بما 
يقـارب (٧٥٠) ألـف دوالر عـىل حسـاب 
املواطنـني، وعىل حسـاب املغرتبـني، وأنا 
هنا أقـدم شـكري وتقديـري للمغرتبني 
من أبنـاء جبن عىل هذا العطاء السـخي 
ألبنـاء مجتمعهم وأشـكرهم عىل وعيهم 

يف إنشـاء هذه املشاريع العمالقة، وكذلك 
مشاريع الحواجز املائية يف منطقة كولة 
الزقـري، وهـي مشـاريع عمالقـة، فقد 
أنجز مـرشوع والحمد للـه جاهز، واآلن 
هم يف صدد إنشـاء مرشوع جديد يف كولة 
خالصة،  مجتمعية  بمسـاهمات  الزقري 
ونحـن بدورنا كسـلطة محليـة، َوبحكم 
أنـه ال توجـد معنـا موازنـة نسـاعدهم 
بقـدر املسـتطاع، بتوفـري الديـزل لهـم 
ـة يف األزمة يف  بالسـعر الرسـمي، وَخاصَّ
األيّـام املاضية، َحيُث قمنا بمسـاعدتهم 
والتخاطـب مع رشكة النفـط، وقد توفر 
والحمـد للـه الديـزل للمعدات سـواء يف 
مبادرات الطـرق أَو يف مبادرات الحواجز 
املائية، وتوفر الديزل، والحمد لله يف أشـد 

األزمة التي كانت خالل الشهر املايض. 
 

- وماذا بشأن االستشارات والخطط؟
نحـن نتعـاون معهم يف عمـل الخطط 
ويف االستشـارات، ويف إرشاف املهندسني، 

نتعاون معهم بهذا الجانب. 
وكذلـك اآلن نحن بصدد إعـالن مبادرة 
مجتمعية يف مديرة الحشـا إلصالح جرس 
وادي تبـن الـذي يعانـي منـه املواطنون 
لعدة سـاعات عند مرور السـيول، ولذلك 
يتعرقل املواطنون أربع إىل خمس ساعات 

عىل ضفتي الوادي. 
وبالنسبة املجتمع اليمني بالضالع هو 
مجتمع سـخي، معطـاء، مجتمع كريم، 
مجتمـع متعـاون، ونحن نقـوم بتعزيز 
الثقـة ما بـني املجتمـع والدولـة، بحيث 
يتم اختيار لجان املسـتفيدين من الناس 
املوثـوق بهم، عىل أََسـاس تعزيـز الثقة 
بـني املجتمع والدولة وفيما بينهم، ولذلك 
الحمد لله أنشـئت هذه املشـاريع بحدود 
أكثر من خمسة أَو ستة مليارات، َوالحمد 
لله لـم نواجه أية صعوبة، ولم نواجه أية 
مشكلة، ولم نواجه أية اختالفات.. يعني 
كلها مبـادرات مجتمعية خالصة بحدود 
ستة مليارات يف مجال الطرقات، يف مجال 
الحواجز، يف مجال ترميـم املعالم الدينية 

واألثريـة، وكذلك هناك مبادرات يف جانب 
التعليـم، وخاصـة عـىل أََسـاس إعطـاء 
رواتـب للمتعاقديـن لتغطيـة النقص يف 

مجال التدريس. 
 

- ومـاذا بخصوص الجانـب الزراعي يف 
املحافظة؟

يف الجانـب الزراعـي، فقـد تـم توزيع 
كميات من الديزل املدعوم من قبل الدولة 
عىل أصحاب الحراثات عىل أََساس الفصل 
الزراعي القادم إن شاء الله وأن يُمنَّ الله 
ب لـه،  علينـا باألمطـار، وكّل يشء مرتـَّ
بحيث يتعاون الجميع عىل تفعيل حراثة 
عـىل  الصالبـة  األرض  ـة  وَخاصَّ األرض 
أََسـاس الزراعة ومحافظـة الضالع فيها 
ة يف  أرايض واسعة وتزرع الحبوب وَخاصَّ

مديرية جبن ودمت٠
 

ُخُصوصـاً  الضالـع  محافظـة  تعتـرب   -
«دمت» َو «جبن» من املناطق السـياحية 
واملناطـق األثرية والتي فيها معالم كثرية 
تاريخيـة تمتد ملئـات السـنني باإلضافة 
للحمامات الكربيتيـة.. كيف أثر العدوان 

عىل هذا القطاع؟
العـدوان أثـر عـىل اليمن بشـكل عام، 
وعـىل محافظـة الضالع بشـكل خاص، 
ة يف إغالق الطرقات، َحيُث كان لها  وَخاصَّ
األثر الكبري عىل الجانب السـياحي، وعىل 
حضـور املواطنني إىل مدينـة دمت.. هذه 
املدينة السـياحية الغنية بمياهها الحارة 
الكربيتية التي لها أثر يف العالجات الطبية 
لألمـراض، وكانت ملجـأ، وما زالت ملجأ 
للذيـن يقصدونهـا، َوهي معلم سـياحي 
لجميع أبنـاء الوطن، الذين يحرضون إىل 
هـذه املدينة للسـياحة العالجية، فمدينة 
الصعوبـات  بعـض  مـن  تعانـي  دمـت 
وخاصة من البنى التحتية «صفر»، البنى 
التحتيـة ال يصـدق أو ال يعقـل أن هـذه 
املدينة سـياحية ومدينة متطورة ومدينة 
كبـرية، ال يصـدق أنها بدون بنـى تحتية 
ا، ال مجـاري، ال ميـاه، ال رصـف،  نهائيّـٍ

طتاشر الدالع سئث الططغش الحشثري شغ تعار خاص طع «المسغرة»:

بطبا طتاشزئ الدالع طتّررة والصغادة البعرغئ والسغاجغئ تاابع 
بالاعجغه واقعامام باملتاشزئ بخعرة اجابظائغئ
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   أبظاُء الدالع ظّفثوا 
طئادراٍت جثغًئ وطحارغَع 

سمقصًئ ق تصعم بعا 
إق الثولُئ وتط ترطغُط 

طسالط دغظغئ وحص 
ذرصات سطى تساب 

المشاربغظ 
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(1425)
حوار 

ال إسـفلت، مـا عدا الشـارع العـام الذي 
ما عـاد أصبح إالَّ نصف شـارع، وما أود 
اإلشارة إليه هنا أن قائد الثورة السيد عبد 
امللـك بدر الدين الحوثـي، وجه باالهتمام 
بمحافظة الضالع، وندعو من هذا املكان، 
وباألََساس القيادة السياسية، وقد رفعنا 
لألخ الرئيس بهذه املشـاريع الهامة مثل 
طريق الحشا، مجاري ومياه مدينة دمت، 
اسـتكمال مجاري مدينة جبن، الصيانة، 
طريق قعطبة.. هذه املشاريع ذات أولوية 
وذات احتياج وأولوية للمواطنني، وتخدم 

املواطنني بشكل عام. 
 

- إذَا مـا تحدثنـا عـن األوقـاف.. ما هي 
املشاكل، البعض يتحدث عن نهب منظم، 
ما دوركم كسـلطة محلية يف الحفاظ عىل 

مال الوقف؟
بالنسـبة لألوقاف، فهـي أهدرت منذ 
فرته طويلة، وتم العبث بوثائقها، ونحن 
بدورنا األََسـاس تجديـد أوالً اإليجارات 
من املسـتأجرين، ثانياً إسـقاط أرايض 
األوقاف عن طريق جوجل، عىل أََساس 
تسـقط؛ ِمـن أجـِل ترتب لـكل أرضية 
ِملف، بحيث يحفظ معاملها من التغيري 
البحث عـن الوثائق ويف  والنهب، ثالثـاً 
أرشيف املحاكم؛ ألَنَّها كانت تحفظ عن 
طريق املحاكـم وعن طريـق املواطنني 
الذين لديهـم وثائق، وندعـو املواطنني 
مـن لهـم وثيقـة، أَو يحتفـظ بوثيقة، 
فعليه أن يسلمها لألوقاف براءة للذمة، 
فاألوقاُف مسـؤولية أمام الله، وسوف 
يحاسـب من يهـدر، أَو يضيع، أَو يأخذ 
مال اللـه، فهي أمانة عند ُكـّل مواطن، 
فمن لديـه وثيقة، أَو إثبـات عىل أرض 
وقـف، عليـه أن يسـلمها إىل مكاتـب 
األوقـاف يف املديريـات، أَو يف الـوزارة، 
ونحن بدورنا سـنتعاون بهـذا الجانب 
عىل حفـظ أرايض األوقاف، وكذلك عىل 
حفـظ أرايض الدولـة، ونحـن بدورنـا 
حرصنا األرايض وأسقطناها جويٍّا عىل 
أََسـاس حفـظ معاملها، ونحـن بصدد 
إجراءات رئيس أرايض وعقارات الدولة، 
الذي نـزل زيارة خاطفـة إىل هنا، لكن 
التقينـا معـه يف صنعاء ونسـقنا معه، 

وهذا لقاء؛ ِمن أجِل هذا الجانب. 
 

- هنـاك أنباء عن وجود سـطو وتشـويه 
باملقـام الحضـاري والثـروات الطبيعية 

وغريها.. حدثنا عن ذلك؟
طبعاً، حصل عبـث ممنهج داخل هذه 
األماكن، خاصة داخل مدينة دمت، سواء 
باملخّطط العام، أَو بالحجوزات، وبالعبث 
يف الحجوزات السـياحية، وهذا العبث له 
امتدادات، ولها فرتة طويلة منذ ٣٠ سنة، 
عبث بـأرايض الدولة، وكذلك بالحجوزات 
السياحية حول الحرضة وباملواطنني من 
اسـتئجار أرايض لالسـتثمار السـياحي، 
ولكـن تفاجأنـا بمواضيـع أُخـرى غـري 
خـارج  وعمـارات  كأسـواق  سـياحية، 

إطـار النطـاق السـياحي، نحـن بصـدد 
ذلـك تواصلنـا مـع مدير عام السـياحة، 
ومدير السـياحة يف املديرية عىل أََسـاس 
إعداد كشـف بالحجـوزات املخالفة، وما 
هـي برتخيص ومـا هي بغـري ترخيص، 
ومن الـذي رخـص املخالفة لكـي نحيل 
ة، فهـذه اإلجراءات  ذلك للجهـات الَخاصَّ
رضوري مـا تحـال ويحاسـب ُكــّل من 
خالـف.. كذلـك حصـل عبـث باملخّطـط 
العـام يف مدنيـة دمت، بحيث تـم تحويل 
الشـوارع من هنا مديريـة دمت إىل هيئة 
املسـاحة يف صنعاء موظف وليس الهيئة 
بالكامـل، لكن املوظـف بالهيئة هو الذي 
ساعد العابثني يف دمت وكانوا يرفعون لنا 
من مكان إىل مكان حسـب هواهم، وأود 
هنـا أن أشـكر املواطنـني يف الضالع عىل 
تفاعلهـم، وأوجه بإبالغنـا بأية مخالفة 
بهـذه الجوانـب يف أي عبـث يف أي مـال 
عـام، يف الشـوارع، يف املخّططـات، يف أية 
مخالفة قانونية.. يعني يجب إبالغنا بها 
لكـي نصحح الوضع بهـذه املحافظة وال 
يمكن املحافظ يعمل شيئاً بمفرده ولكن 
بتعـاون املجتمـع نسـتطيع أن نصحـح 
النظـم  حسـب  نرتبهـا  وأن  املحافظـة 

والقوانني واللوائح املوجودة. 
 

- ما هي خططكم القادمة إلصالح الوضع 
ة يف دمت؟ وَخاصَّ

نعـم، وأود أن أوضح لك هنا أن املوازنَة 
ال تزال غـري كافية، لكن الحمـد لله، لقد 
دخلنا يف هذا الجانب، َحيُث كانت الضالع 
تعامل معاملة سقطرى، ومحافظة لحج، 
يعني محافظات تحت سـيطرة العدوان، 
لكـن الحمد لله بتعـاون اإلخوة يف مكتب 
الرئاسـة وتوجيه الرئيس وتوجيه السيد 
القائـد -حفظه اللـه- اسـتطعنا إدَخال 
بعض األشـياء يف املوازنة لرشاء املعدات؛ 
بَهدِف إصالح وشق الطرقات يف املحافظة 
بشكل عام، كما رفعنا بمرشوع املجاري 
ملدينـة دمت إىل وزارة املياه، وأشـكر األخ 
الوزير عىل تعاونـه، َحيُث قام بمخاطبة 
َوتحويل الدراسة، عىل أنها دارسة قديمة 
من عام ٢٠٠٨، ولكن خاطبنا األخ الوزير 
بعمليـة تحديثهـا، وإن شـاء اللـه تلقى 

االستجابة عىل أرض الواقع. 
 

- هنـاك معانـاة كبـرية بمـرشوع املياه 
وُخُصوصـاً يف مديـرة الحشـا.. مـا هي 

خطواتكم يف هذا الجانب؟

املـرشوع عىل نفقـات الدولة، ويحظى 
بمتابعة وتوجيه قائد الثورة السـيد عبد 
امللك بـدر الديـن الحوثي -حفظـه الله- 
ويمكـن القول إن البرئ قـد حفرت، واملاء 
متوفر، ونحن من خالل تواجدنا يف صنعاء 
يف األيّـام املاضيـة تابعنـا هـذا املوضوع 
عىل مشـاريع امليـاه يف املحافظة، وكذلك 
مـرشوع الحشـا، وتم تنفيـذ منظومات 
طاقه شمسية لعدد سبعة أَو ثمانية، َوقد 
تم إنجازها، وكذلك يف سبعة مشاريع، قد 
تعلن خالل هـذا العـام ٢٠٢٢، من بينها 
توفـري طاقات شمسـية من قبـل وزارة 
امليـاه، وكذلـك ثمانيـة مشـاريع بصدد 
إعـداد الدراسـة لها من ضمن املشـاريع 

هذه مرشوع مياه الحشا. 
طبعاً الحشـا تعاني من املياه، َوتعاني 
معانـاة شـديدة وقد زرنـا املجلس األعىل 
للشؤون اإلنسانية، ووجدنا منهم تعاوناً 
ووفـروا لنـا أول ما وصلنـا املضخة عىل 
أََسـاس نبدأ باملرحلـة األوىل، وكذلك وزير 
امليـاه مهتـم بهـذا الجانب ومتابـع لهذا 
الجانب بالحث عىل التمويل من أية جهة 

داعمة لهذه الجهة. 
 

- يف مـا يتعلق بالجانـب الصحي تعاني 
املحافظـة من عـدم وجود مستشـفيات 

عامة وتدني يف املراكز الصحية. 
بالنسبة للجانب الصحي تخيل مديرية 
دمت ال يوجد فيها حتى مستشفى ريفي، 
رغـم أنهـا مدينـة سـياحية، لكـن زرت 
مـع األخ وزيـر الصحـة، وكان متفاعالً 
وداعمـاً ملحافظـة الضالع، كذلـك عملنا 
بعـض اإلصالحـات يف املجـال الصحـي، 
َونحن بصدد تصحيـح الخلل، هناك خلل 
موجود يف الصحـة يف التعليـم، وقد بدأنا 
بمكتـب الصحة، وعقدنـا اجتماعات مع 
العاملـني بالصحة سـواء باملديريات، أَو 
باملحافظات، وتـم حثهم عىل التصحيح، 
وإعطائهم فرصة لعمل تصحيح للجانب 

الصحي وتقديم الخدمات للمواطنني. 
بالنسبة للمستشفى العام عند زيارتي 
لـألخ الوزيـر، أبدينـا االسـتعداد بتوفري 
مبنى، وهم يقومون بالصيانة والرتميم، 
يعنـي مبنـى جاهـز، وهـو اسـتعد عىل 
التجهيـزات،  وتوفـري  الرتميـم،  أََسـاس 
والـكادر عـىل أََسـاس إعداد مستشـفى 
عام.. هـذا من ضمـن أولوياتنـا، َونحن 
بصدد متابعة األخ الرئيس، وقد عملنا له 
مذكرة بخصـوص تحويل املباني للمعهد 

الفنـي، بحيث أن مديريـة دمت ومديرية 
جبن معنا معهد فني بمديرية جبن، يعني 
فيـه جميع األقسـام، واعترب هـذا املعهد 
كافياً أقل يشء للمديريتني، أَو للمحافظة 
يف الوقت الراهن، وطلبنا من األخ الرئيس 
يوجه بتسليمنا املباني رغم أنها لم ترمم، 
ولكن هناك مبادرات، وجهات داعمة عىل 
أََسـاس عملية الصيانة، واستكمال هذه 
املباني وتشـطيبها للجامعة واملستشفى 
عـام  مستشـفى  يكـون  بحيـث  العـام 
للمواطنـني ومستشـفى تعليمـي تابـع 
لجامعة الضالـع، َونحن بصدد االنتهاء.. 
يعنـي اإلعداد لإلعالن عن قبول الطالب يف 
جامعـة الضالع وإن شـاء الله األمور إىل 
خـري وننتظر توجيهـات الرئيس لتحويل 
املبانـي لكـي يتم تشـطيبها وتسـليمها 

للجامعة واملستشفى. 
 

- عىل ذكر الجانب التعليمي.. ما هي أبرز 
املشـاكل التـي ال تزال تقـف حجر عثرة 

أمامكم يف هذا الجانب؟
بالنسـبة للتعليم هناك خلل كبري، وهو 
مشـتت ما بـني تابـع للمناطـق الواقعة 
تحت سـيطرة العدوان، ومـا بني إرشافنا 
نحن يف هـذه املديريات تحت سـيطرتنا، 
لكـن نحن بصـدد العام الـدرايس الجديد 
القـادم إن شـاء الله، وقـد اجتمعت مع 
مكاتـب الرتبية والتعليـم، وأن التعليم يف 
للخلل،  العام القادم سـيكون تصحيحـاً 
يف الجانـب التعليمـي والرتبـوي، بحيـث 
أن هنـاك خلـالً كبـرياً رغـم أن املوظفني 
مـن  حـاالً  أفضـل  الضالـع  بمحافظـة 
غريهـم، وهـم يسـتلمون الرواتـب مـن 
حكومة العدوان وكذلـك ندفع لهم فارق 
رصف الراتـب، فهم أفضل حـال، وندعو 
اإلخوة املوظفـني يف محافظة الضالع إىل 
أداء مهامهـم عىل الوجـه األكمل، ونحن 
يف هـذا العام نتابع هذا الجانب، ونصحح 
ـة يف  الخلـل.. هنـاك خلـٌل كبـريٌ، وَخاصَّ
الجانـب الرتبوي َوالتعليمـي، وهذا العام 
إن شـاء الله عاُم التعليـم، عاُم تصحيح 

الخلل يف الجانب الرتبوي والتعليمي. 
 

- يف الجانب األمني.. كنتم قبل فرتة مدير 
أمن محافظة الضالع ولديكم خربة كافية 
عن هذا امللف وعن االختالالت والثغرات.. 
كيف تقيمون تعاونكم مع الجانب األمني 

يف السلطة املحلية؟
الحمـد لله قيـادة املحافظـة عىل قلب 
رجـل واحـد، وهدفنـا واحـد وتنسـيقنا 
ا ونحـن يف تواصـل إذَا لـم  دائمـاً ويوميّـٍ
نلتـق نتواصـل بالتلفون، ووضـع األمن 
تحسـن َكثـرياً، َوإن شـاء اللـه الوضـع 
سـيكون إىل األفضل، وإىل األحسن ما دام 
لني  ومتحمِّ ومنسـقني  متفاهمني  الناس 
وُمتَِّجِهـني  املسـؤولية،  َومستشـعرين 
نحـو التنسـيق والتوحـد، وأنـا متأّكــد 
أنه سـيكون العمل الجماعـي له ثمرته، 
أما العمـل الفردي ال يوجد لـه ثمرة، وال 

يستمر. 

   افوصاف ُأعثرت طظث 
شارة ذعغطئ وظثسع ُضـّض 
طعاذظ غمطك وبغصئ َأو 

إبئاتًا سطى أرض وصش 
أن غسّطمعا إلى طضاتإ 

افوصاف بالمثغرغات

   السثوان أّبر َضبغرًا 
سطى الةاظإ السغاتغ 

شغ الدالع وسطى تدعر 
المعاذظغظ إلى طثغظئ 

دطئ الشظغئ بالمغاه 
الضئرغاغئ
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وق غثحعن أتثًا إق اهللاَّ ُعثظٌئ أم تخسغث؟!
 

أطئ السقم جسفر

مـا قالته دوُل التحالف مـن ُهدنة ليس إال 

كالًما ال غري، ولم نـَر أيَّ فعل أَو تطبيق لهذه 

الُهدنـة التـي يزُعُمها العـدوان، ولذلك تتواىل 

األيّـاُم ونحـن نشـاهُد تصعيًدا تلـَو تصعيٍد، 

قوافل الشهداء لم تتوقف، فهل هذه ُهدنة؟!

ُهدنتهم الكاذبُة ليست إال زيادة يف البطش، 

والقتـل، والدمار، ونهـب األرايض يف الجنوب 

ة نفطنـا الذي ُكـّل يوم تنهبُه سـفُن  وَخاصَّ

تحالف العـدوان واالحتالل بعـرشات املاليني 

من الـدوالرات، وثمُن هذا النفط الذين يَُرسُق 

مـن أراضينا إىل دول العـدوان، يكفي لرصف 

مرتبات ملوظفي اليمن بأكمله لعدة سنني. 

الكل يعرف أن تحالَف العدوان دائماً ينقض 

العهود واملواثيق والُهَدن، فلماذا التصديق؟!

عادتُهـم يف ُكـّل زمان ومـكان أن يكذبوا، 

وهم قد كفروا بعد إيَمـانهم؛ بَسـبِب توليهم 

أعـداَء اإلسـالم وحبهـم لهم، ولقـد أصبحوا 

منهـم وليـس هناك أدنى شـك يف ذلـك. {ُقل 

وَن إَِىل َجَهنََّم،  لِّلَِّذيَن َكَفُرواْ َسـتُْغَلبُوَن َوتُْحَرشُ

َوِبئَْس اْلِمَهاُد} (آل عمران - 12). 

ولقـد وّضح اللُه يف كتابـه الكريم كيف أن 

هنالك طائفتنَي التقتا، طائفة تقاِتُل يف سبيل 

الله، وهي اليمنيون وأُخرى كافرة وهي دول 

تحالـف العدوان بقيادة السـعودّي، وقد ذكر 

اللـه أن الناَس يـرون تلـك الطائفتني بنفس 

املسـتوى، مثل قول البعض، أن مسلًما يقتل 

مسـلًما. وقال اللُه عـز وجل: {َقـْد َكاَن َلُكْم 

آيٌَة ِيف ِفئَتنَْيِ اْلتََقتَا � ِفئٌَة تَُقاِتُل ِيف َسـِبيِل اللَِّه 

 ، ثَْليِْهـْم َرأَْي اْلَعنْيِ َوأُخـرى َكاِفَرٌة يََرْونَُهـم مِّ

ِه َمن يََشاُء، إِنَّ ِيف ذَِٰلَك َلِعْربًَة  َواللَُّه يَُؤيُِّد ِبنَْرصِ

ُوِيل اْألَبَْصاِر} (آل عمران13-).  ألِّ

دليـل عـىل أن قـادَة  يف هـذه اآليـة أكـربُ 

العـدوان خرجـوا من اإلسـالم؛ ألَنَّهـم تولوا 

اليهـود والنصارى، لذلـك الناس ترى املعتدي 

ن  واملعتَدى عليه بعني السـواء، واللُه قال َعمَّ

يتوىل الكافرين: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَتَِّخذُوا 

اْليَُهـوَد َوالنََّصـاَرى أوليـاء، بَْعُضُهـْم أولياء 

ُه ِمنُْهْم، إِنَّ  نُكْم َفِإنـَّ بَْعٍض � َوَمـن يَتََولَُّهم مِّ

اللََّه َال يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي} (املائدة51-). 

فنعلـم أن َمن يتوىل اليهود فسـوف يكون 

مثَلهم ينقضون العهـد ويغدرون، يقول الله 

َهدتَّ ِمنُْهـْم ثُمَّ يَنُقُضوَن  جّل عـاله: {الَِّذيَن َعٰ

َعْهَدُهْم ِيفْ ُكـّل َمرٍَّة، َوُهْم َال يَتَُّقوَن} (األنفال 

 .(56

وهكـذا هم ُكـّل ما يقولون ال يغني شـيئاً 

كالمهم وكل مـا ينطقون به ليس إال ُمَجـّرد 

كالم.

مواقـف تلـو املواقـف تحكـي لنـا حنثَهم 

باملواعيد وخيانتهم لكل يشء. 

وبالتـايل فالُهدنة هي مُلَجـّرد كسـب املزيد 

من الوقت لـَرصِّ الصفوف وإعـادِة العدوان 

عىل املدنيني بشكل أكثَر وحشيًة. 

ططعر غتغى حرف الثغظ
  

 امتلـك الشـهيُد القائـُد حسـني بـدر الديـن الحوثي 
-رضوان الله عليه- رؤيًة ثقافيًة قرآنيًة متميزة، َوتجىل 
مرشوُعه بالدقة يف الوقوف عـىل معاني ودالالت اآليات 
الكريمـات والوضـوح يف تفسـريها وتبيينهـا للصغري 
والكبري، يفهمـه العلماء واملثقفـون وعامة الناس من 
املتعلمني والبسـطاء، تجلت عظمة املرشوع القرآني يف 
عامليتـه وصفائه، وكشـف من خالل املـرشوع طبيعة 
ــة اإلسالمية  ونوع الرصاع التاريخي الذي تواجهه األُمَّ
وكيف يمكـن الوقوف بحزم ورصامة وجدية ضد أعداء 
الله ورسوله واملؤمنني؛ انطالقاً من القرآن الكريم الذي 
قـال عنه سـبحانه: «مـا فّرطنا يف الكتـاب من يشء»، 

وقال أيضاً: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل يشء».
العسـكرية  للهجمـة  بمواجهتـه  القرآنـي  املـرشوع  تميـز   
الصهيوأمريكية وبمواجهته للهجمة الثقافية واإلعالمية والسياسية 
ــة اإلسالمية وقهِرها  املضّللة الضالة الكاذبة التي تسعى إلذالل األُمَّ

وهدِم عزتها وكرامتها.
ـة  رؤيته بحقٍّ صحيحة وصائبة تبني دولًة وتُحّقق عدالًة وتُِعزُّ أُمَّ

ـة أخرجت للناس. أراد لها الله ذلك لتكون خريَ أُمَّ
كان للشـهيد القائـد قدرٌة فائقـة وتمكُّن فريـد يف تقييم األحداث 
واستقراء املستقبل وقراءة الوضع يف ظل التعقيدات والتحديات التي 
تواجـه الدين اإلسـالمي وتحاول النيـل من مبادئه وقيمه وتشـويه 

أهدافه.
اسـتندت دروس الشـهيد القائـد ومحارضاته إىل رؤيتـه العميقة 
للقـرآن الكريـم وقراءته الشـاملة والتفصيليـة ملحتواه، واسـتلهم 
مـن القرآن واسـتفاد منـه يف التحليل املوضوعي لألحـداث والوقائع 
ــة اإلسالمية، وبالذات مع ظهور وبروز  واملشـاكل التي تمر بها األُمَّ
محور الـرش يف هذا العالم أمريكا وما لديها من هيمنة وتسـلط وما 
تملكه من ترسانة عسكرية مدّمـرة وآلٍة إعالمية وثقافية منتِهكة.

ــة لتتَحّرك بمسؤولية وأمانة  دعا الشهيد القائد إىل استنهاض األُمَّ
ورضورة إدراك خطـورة التقصري واإلهمال والخـوف أمام مؤامرات 
وتهديدات أعداء اإلسـالم التي ينبغي عىل ُكـّل إنسـان مسلم أن يعَي 
تلك املؤامرات ويسـعى جاهداً لكشفها وفضحها وأال يخىش أحداً إال 

الله سبحانه وتعاىل.
وإزاء ذلك كان الشهيد القائد جريئاً شجاعاً يف قول الحق ال يخىش 

يف الله لومة الئـم، وكما كان كذلك كان مرشوعه القرآني متميزاً عن 
سـواه رؤيًة وقراءًة وتحليالً وتشـخيصاً لألحداث مع ربطها بالقرآن 

الكريم.
وال أبالـغ حني أقول: إن الشـهيد القائـد كان متميزاً 
وفريداً يف تفسـريه العميـق آليات القـرآن الكريم، فقد 
وقفُت وأنـا أتمعن يف مضمون املحـارضات عند إحدى 
اآليـات التي تحـدث عـن معناهـا وأبعادهـا وداللتها 
الشـهيد القائد ودفعنـي االهتمام إىل البحـث عما قاله 
كبـار املفرسين عن ذلـك فلم أجـد بياناً شـافياً وقوالً 
واضًحا وتفسـرياً دقيقاً مثل ما قاله الشهيد القائد عن 
هذه اآلية يف قوله سبحانه: «الذيَن يُبلغوَن رَساالِت اللِه 

ويَخَشونُه وال يخَشوَن أَحداً إال الله».
ولـك أيهـا القارئ االطـالع والتأمل واالسـتفادة من 
منطـق وحكمة الشـهيد القائد، ولك أن تِعـي وتدرك أن 
إقامـة دين الله بحاجة إىل تَحّرك ضد الباطل وبحاجة إىل شـجاعة يف 
قول الحق وبحاجة إىل جهـاد وتضحية ومقارعة ألهل الباطل وعدم 

الخوف أَو الخشية من أحد إال من الله.
يتحـدث الشـهيد القائد يف املحـارضة التي تحمل عنـوان «ال عذر 
للجميع أمام الله» بقوله: ماذا تعني هذه اآلية!! أن يف رساالت الله أن 
يف دين الله ما يثري اآلخرين وما قد يجعل َكثرياً من الناس يخشون أن 
يبلغوه.. ملاذا؟ لو كان الدين كله عىل هذا النمط الذي نحن عليه ليس 
ن يبلغون رسـاالته أنهم يخشـونه وال يخشـون  مما يثري ملا قال َعمَّ
أحـداً إال الله، فهـذا يدل عىل أن هنـاك يف دينه ما يكـون تبليُغه مما 
يثـري اآلخرين ضدك مما قد يدخلـك يف مواجهة مع اآلخرين.. من هم 
اآلخرون!! أهل الباطل أهل الكفر أهل النفاق يهود أَو نصارى أَو كيف 
مـا كانوا.. هؤالء من قد يواجهونك وهـذه هي قيمة الدين وعظمته، 
لـو كان الديُن عىل هـذا النحو الذي نحن عليه ملـا كان له قيمة؛ ألَنَّه 
ديـٌن ال أثَر لـه يف الحياة وال يحق حقاً وال يبطـل باطالً، دين ليس له 
موقٌف من الباطل، لو كان اإلسـالم عىل هذا النحو الذي نحن عليه ملا 
كانت له قيمة؛ ألَنَّه إسالٌم ال ينكر منكراً وال يعرف معروفاً وال يواجه 
باطالً وال يواجه مبطالً وال يواجه كافراً وال يواجه منافقاً وال يواجه 
مفسـداً.. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو اإلسـالم الصحيح عندما 
ترى نفسـك أنه ال ينطلق منك مواقف تثري أهـل الباطل وال تثري أهل 
الرشك أنك لسـت عىل يشء َوإذَا كنت ترى أنك عىل اإلسـالم كله فأنت 
تكِذُب عىل نفسك وتكِذُب عىل دينك، إن اإلسالم هو الذي حّرك محمداً 
-صلواُت الله عليه وعىل آله-، فلماذا هذا اإلسالم ال يحّرك اآلخرين؟

زعران الصاسثي 

لم يكن باليشء الجديد أبداً قصف األطفال والنساء 
يف اليمن، فمن عمل عىل قتل ضيوف الرحمن منذُ ِمئة 

عام كيف ال يعمل ما هو أسوأ من ذلك؟!
كانـت املجزرة بحـق حجاج بيت اللـه الحرام هي 
الشاهد األول عىل قبح وإجرام الكيان السعودّي منذُ 
بدء ترسـيخ قواعد حكمه بشـبه الجزيـرة العربية، 
ــة عىل زرع كياننَي يف آن واحد  َحيـُث عمل أعداء األُمَّ
تتحكم بمقدساتها اإلسالمية؛ بهدف أبعادها الكامل 
عـن الله والسـيطرة عـىل األرض واإلنسـان وتمويل 

ــة يف دينها. األفكار الهادفة إىل رضب األُمَّ
وكان هدفُه األول هو القضاَء عىل الحجاج اليمنيني 

املحافظني عىل شـعائرهم اإلسـالمية؛ ليتسـنى له غـرس أفكار 
خبيثة مرضة ومخلخلة وفرض أجندة وإرهاب الناس عىل طاعته 

لخدمة أربابه الذين وضعوه.
لقد أنفق الكيان السـعودّي امللياراِت عـىل طمس تلك الجريمة 
البشـعة بحق الحجاج وعمل عىل غرس جنود داخل 
الشعب اليمني لتحسـني صورته أمام األجيال ولكن 

دون جدوى.
فأوهم نفسه بأنها قد ُطمست ونُسيت من أذهان 
اليمنيـني، فنبشـها من جديـد حني بـدأ عدوانه عىل 

اليمن.
وأصبـح لهـا صـًدى أكثـَر وقـد تغـرس يف أذهان 

األجيال القادمة ُكـّل جرائمه بحق اآلباء واألجداد.
ولـن تقوم لـه قائمة أبـداً ولن يضيَع حـق وراءه 

مطالب.
فمطلب اليمنيون اليوم هـو مطلُب حق ومرشوع 
يف االقتصـاص ملـن قتـل أجدادهم وألحـق بقتل آبائهـم وأبنائهم 

ونسائهم وإخوانهم.

طةجرُة طةجرُة 
تظعطئ تظعطئ 

الحاعُث الحاعُث 
افوُل افوُل 

لقجرام لقجرام 
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الُعثظئ المجسعطئ.. وتمثغُث زطظ الاعاون! 

طةجرُة تظعطئ التصُث الثشغظطةجرُة تظعطئ التصُث الثشغظ
خثغةئ المّري

مجـزرة الحجـاج الكـربى لم تنتـِه بعُد 
وال شـك ِبأنها لـم ولن تغيب عـن عقولنا 
وأفكارنا، بل َستُخلد إىل أن يأتي اليوم الذي 
نأخذ فيـه ثأرنا من تلك اململكـة املقهورة 
ولـن ينجَو من العقـاب والعذاب أحد ممن 
شـارك يف هذه الجريمة ِبحـق ُحجاج بيت 
اللـه الحرام، لـن ولن نرتكُهم حتـى ينالوا 
جزاؤُهم، وبإذن الله َسنرى نهاية آل سلول 
وسـقوطهم؛ ألَنَّهـم قد أفسـدوا يف األرض 
وَسـفُكوا فيهـا الدمـاء وبطشـوا ومكروا 
وتجـربوا وقتلـوا وغـدروا وارتكبـوا ُكــّل 

الجرائم وامُلحرمات وانتهكوا األعراض. 
ومجزرة تنومة واحدة مـن تلك الجرائم 
أكثر من ثالثة آالف حاج ذهبوا إىل بيت الله 
الحرام ليس لديهم أسـلحة وال إْمَكانيات، 
يقوم هـذا النظـام السـعودّي الصهيُوني 
األمريكـي الخبيث ليتقطع لهـم ويقتلهم 

غدراً وظلماً وعدواناً. 
لكـّن شـعبنا اليمني قـد أدرك هذا خبث 
العـدّو امُلجرم السـفاح الـذي أصبح عنده 
سـفك الدماء ونزف الجراح ُمباح يف املساء 
والصبـاح، لقـد ظلم وقتل بـال ضمري وبال 
إنسـانية وِبال ِقيم وال أخـالق فهو ُمنحط 
مـن املبـادئ واألخـالق وللصهاينـة هـو 

ُمنساق. 
ومنذُ سـت سـنوات وأكثر منـع النظام 
السـعودّي اليمنيني من الحـج وصّدنا عنه 
وهذه األعوام صّدت ُكـّل الشـعوب بحّجـة 
وذرائع واهية، فمن يُدير استخبارات الحج 
هـُم الصهاينة، والسـعوديّة لهم ُمسـلمة 

خاضعة ُمنحطة ذليلة. 
ِدمــاء أطفالنا وِدمـاء أجدادنا حارضة 
فينا لن ننسـاها مهما طـال الزمان فنحُن 

أبناء اليمن لن ولن نُقهر أَو نُذل. 
الظلـم  إىل  ـابيـة  الوهَّ وصلـت  لقـد   
والطغيـان وأذن اللـه بزوالهـا عـىل أيدينا 
نحـُن اليمانيون وَسـتبقى مجـزرة تنومة 
هـي حارضة وباقيـة يف عقولنـا وأفكارنا 

وضمائرنا. 
فمملكة الـرش جراِئُمها تمتـّد ومجزرة 
تنومة شـاهدة عىل ذلك، وذلك هو الحقـد 
الذي أحرق قلوب آل سلول وقتلوا الُحجاج 
اليمنيني فمجزرة تنومة َسـتبقى شـاهدة 
عـىل تلـك املجـازر البشـعة فالـذي قتـل 
الُحجاج يف هـذه املجزرة هو الذي يقتُلنا يف 
هذا العدوان الغاشم هو نفس املجرم الذي 
مـا زال إجرامه قائم من ذلـك الزمان وإىل 

اليوم. 
الصهيونـي  السـعودّي  العـدوان  إّن 
األمريكـي أمتّد عدوانه وحقده وظلمه عىل 
أبناء الشـعب اليمني العظيم منذُ قبل ِمئة 

عام ليس فقط من بدايـة2015م، لقد زاد 
حقده واشتّد، وبغى وأجرم وأفسد. 

إنهـا مملكة الـرش منها يُكـرس ويطلع 
قرن الشـيطان، َحيُث وقد قال رسول الله 
صىل عليه وآله وسلم وصدق يف قوله عندما 
قال: («من هاُهنّا َسـيطلع قرن الشيطان، 
َحيُث هنالك منبع الزالزل والفتن»، وأَشـاَر 
بيـده إىل مملكـة نجد والحجـاز) التي هي 

مملكة الرش والحقد. 
عـن  الحـج  السـعودّي  النظـام  منـع   
اليمنيني، نحُن اليمانيني أُويل البأس الشديّد 
َسيكون حُجنّا األكرب والعظيم هو: التوّجـه 
إىل الجبهات الخارجية والداخلية، وما وراء 
الُحدود نحُن ُمتوّجـهون ِبأسلحتنا وُقوتنا 
حاملون، ومن ُكـّل فج وصوب منطلقون، 
وذلك لتأديب الفئة السعوديّة الباغية نحُن 
وإرسائيل  ألمريكـا  وِباملـوت  قادُمـــون، 

نحُن صارُخـــون. 
وقــريباً َسـنُطوف يف بيـت الله الحرام، 
ونهتف بــ (لبيــك اللهـّم لبيــك) ونحُن 
عاليـًة  والهامـــات  الـرؤوس  رافعـني 
والسـيــد العلـم يُقودنـا وزوامـل الليـّث 
والبنـادق  ونزوملهـا  نعُزفهـا  واألناشـيد 
بريقهـا  ويلمـع  تُرفـرف  والشـعارات 
والسـعوديّة الفاشـلة َسنسـمع نهيقهـا 
والفـرج قادم، والنرص ُموعدنـا، (َوما ذَلُِك 

ْعُىل الله بِّبْعيَِد).

إضرام المتاصري 

من جديد أثبتت «األمم املتحدة» عمالتَها 
للمال وتمرير املشـاريع القبيحة والجرائم 
الوحشـية بحـق اإلنسـانية، ال يتطرقون 
لرفـع الحصار ويتشـدقون بتمديـد ُهدنة 
فاشـلة مـن يومهـا األول، انتهـت مدتها 
األوىل بـ أال يشء!! لتبـدأ األُخرى بكثري من 
املغالطـات التـي سـئمها الشـعب اليمني 
واتخذ لنفسـه قرار املواجهة العسـكرية، 
واضعاً لنفسـه خيارين ال ثالـث لهما: إما 
النـرص وإمـا الشـهادة، ولتذهـب «األمم 

املتحدة» إىل الجحيم. 
ال يخفـى عىل املتابع لألحـداث ما يقوم 
به مرتِزقة العدوان من اخرتاقات متواصلة 
لـرشوط الُهدنـة، والتـي مـن املفرتض أن 
تتحّقـق رشوطهـا بالحـرف الواحـد مـن 
جميع األطـراف، وليس من طرف حكومة 
صنعـاء فقـط!! والذيـن يتعاملـون بـكل 
مصداقية وجدية إليجاد حّل لرفع الحصار 
بشـكل عام عـن اليمـن، بعكـس الطرف 
اآلخر والذين يحملون نفسية بني إرسائيل 
يف نقـض العهود ومخالفـة البنود عىل مر 
التأريـخ، فـ التجديد يعتمـُد عىل كثري من 
املزعومـات األممية التـي ال تالمس الواقع 
بحقيقة واحـدة، وهذا حال ُكــّل ما يأتي 
مـن جانبهـم، وهنـاك أدلـة واضحة عىل 
هذه العمالة املقيتة، ولتكن مشـاهد فيلم 

الدريهمي أُنموذجاً واضًحا عىل ذلك. 
فلـو رجعنـا إىل مـا حدث مـن خروقات 
البحـر  يف  واضحـة  أمريكيـة  واعتـداءات 
األحمر إبّان فـرتة الُهدنـة األوىل، لتضحت 
لنـا األمور جلية، ومقابل ُكــّل ذلك عرقلة 
الرحـالت الجويـة املتفق عليهـا من مطار 
صنعـاء إىل دول أُخرى إىل آخر أسـبوع من 
ـام الُهدنة، ومـن ثَم فتحـت األجواء ملا  أَيـَّ

يقارب أربـع رحالت فقط بعـد مراجعات 
ـام الُهدنة،  مـن الطرف الوطنـي طالت أَيـَّ
فمـاذا يعني ذلـك؟! وهل هـذه ُهدنة بحق 
السـماء؟! ومـاذا ننتظر ممـا بعدها؟! فـ 
الفشـل لن يكون إال سـيد املوقـف بوجود 
ُكــّل ذلك، وما هـذه إال خطـوات لتصعيد 
عسـكري من طـرف العـدوان حتـى وإن 
كانت مملكة املراقص ال تبغي غري الخروج 
مـن وحل العدوان، فـ القرار هو لـ أمريكا 
ليس لسـواها، سواء يف فك الحصار أَو كف 

العدوان العبثي عىل اليمن. 
مـا يحـدث اليوم هـو ذاته مـا حدث يف 
األمـس، لكن، قد تكـون هذه هـي الُهدنة 
األخرية أَو اللعبة املكشـوفة األخرية، َحيُث 
وقد طفـح الكيل من هـذه الخطوات التي 
لـم تلتـزم حتـى الحيـاء يف احـرتام وجود 
اآلخر، والذي يعد مسـيطرا سيطرة كاملة 
عـىل جميـع الجبهـات العسـكرية وكذلك 
السياسـية، والتـي أحرقـت جميـع أوراق 
العـدوان يف الداخـل والخـارج، ولـم ترتك 
لدول العدوان ومرتِزقتها عىل رأسهم األمم 
املتحـدة أي ُعـذر إلدانـة التصعيـد اليمني 
واسـتئناف عمليات اإلعصار وفك الحصار 

بالنار، وهذا ليس ببعيد. 
من املفرتض يف تأريـخ الحروب املاضية 
والحارضة هـو أن يغلق ملف الُهدنة عقب 
أول اخرتاق مـن قبل العدّو، حتى وإن كان 
برصاصـة واحـدة، ناهيـك عـن مخالفـة 
بعـد آخر  جميـع البنـود والتماهـي يوماً 
مـع الجريمة والعنجهيـة، وعقب ذلك من 
املفـرتض اسـتئناف العمليات العسـكرية 
ودحر املحتـّل يف عقـر دارة وليس فقط يف 
األرض اليمنيـة، لكن ما يقـوم به الطرف 
الوطنـي مـن تمديـد لزمـن الصـرب وتاليف 
عواقـَب األمور التي سـتكون وخيمة بحق 
دول العدوان ويمكننا أن نسـميه بالحنكة 
وإقامة الحّجــة، وإال َفـإنَّ الواقع كان ال 

بُـدَّ له أن يكون مختلفاً بشكل جذري، فال 
يحق لدول العدوان عرقلة الرحالت الجوية 
اإلنسـانية وغريهـا، وال يحـق لهـم شـن 
الزحوفات واسـتهداف األبريـاء يف املناطق 
الحدوديـة، وما عليهم هـو االلتزام فقط، 
َحيـُث وهم من بحثوا عن هـذه الُهدنة من 
وجـع ألم بهم عقـب العمليـات اليمنية يف 
العمق السـعودّي واإلماراتـي وغريه، لكن 
التغطية األممية املقيتة عىل جرائمهم هي 
مـن تدعوهـم ملواصلة رشورهـم ونقض 

عهودهم، وهذا ال يهم!! 
ختاماً:

نحـن نتحدث عـن فرضيـات ونتائج ال 
بُد لهـا أن تكـون يف أرض الواقع وتتحدث 
ام الُهدنة  عن ذلك بنفسـها، َوإذَا كانت أَيـَّ
لنـرش  «صهيوأمريكيـة»  خطـة  ُمَجــّرد 
القوات الغازية يف البحر األحمر والسـاحل 
وتجريـب  نفـس للزحـف  الغربـي واخـذ 
املجـرب مسـبًقا فهـذا راجـع لهـم، فــ 
الرضيبة ستكون باهظة الثمن ولن يكون 
هناك يشء اسمه -انسحاٌب تكتيكّي- كما 
رصحـت به قـوات العـدوان إثـر الهزيمة 
التـي أملـت بهـم يف -مدينـة الدريهمي- يف 
(محافظـة الحديـدة) إىل ما بعد السـاحل 

الغربي. 
مـا سـيحدث هـو أكثر مـن ذلـك ولهم 
تجربة ماضية، فـ األحسن هو أن يتعاملوا 
بصـدق وأن يكفـوا أيديهم عـن العنجهية 
والكـذب املفـرط، فــ الشـعب اليمني لن 
يخرس شـيئاً وهو الذي قدم ُكـّل ما يملك؛ 
ِمن أجِل كرامته واستقالل بلده، َحيُث ولم 
ام الُهدنة األوىل،  يكسب يشء يذكر إبان أَيـَّ
أي أن القادم لن يكون يسـري وقد كتب الله 
عـىل دول العـدوان الُعرس املؤّكــد يف قادم 
األيّام، ولألمم املتحدة العميلة -املوت- كما 
هو لباقي أدوات دول االستكبار يف املنطقة، 

وإن غدا لناظره قريب. 

تثثغر طعضسغ
أبع زغث العقلغ   

وتحت سياسـة التقطري المتصاص الغضب 
الشـعبي اليمني والتحذير العسـكري يجتزئ 

العدوان الوفاء برشوط الُهدنة، 
محتسـباً ذلـك كتخديـر موضعـي ملعانـاة 

الشعب الجريح. 
خـدش  السـلوك  بذلـك  العـدوان  ويتعمـد 
املخـدوش دون أن يتحـاىش النتائـج املوجعة 
التـي ربمـا يميس فيهـا وهو سـاكت ضاحك 
مطمـنئ ويصبح فيها وهو شـاك باك وحينها 

لن ينفعه يشء. 
لـم يكن الشـعب يثق بكـم ولكـن الحّجـة 
عليكـم اليـوم أكـرب فقـد أسـتوعب الشـعب 
خداعكم له، فكذبتم وكذبتم حتى سئم الشعب 
مـن كذبكم فلم تفتحوا املطـار ولم تكفوا عن 
الخروقات ولم تؤدبـوا قراصنتكم عن قرصنة 
حقوقنـا، فعن أية ُهدنة تتكلمـون؟ وليكن يف 
حسـبانكم أن ما قبلناه اليوم لن نقبل به غداً، 

وستصبحون عىل ما فرطم به نادمني. 

اغاخاُب شاغات بالتثغثةاغاخاُب شاغات بالتثغثة
حمعخ تاحث 

ما حصل مـن اغتصـاب لـفتيـات الحديدة من 
ِقبـل املرتِزقة فـنحن ندين ونسـتنكر تلك الجريمة 
البشـعة ولن نسـكت عن هذه الجريمـة أبداً، هـم 
يخـرسون يف ميادين املواجهة العسـكرية ويأتون 

كي يصبّوا جّم غضبهم عىل النساء. 
نحن نعلم أنهم ليسوا رجاالً وأنهم جبناء فنحن 
نراهم كيف يفـرون خائفني إذَا تقدم إليهم رجـال 
اللـه األوفـياء الرشفاء، وقد ذهبوا للقتال؛ ِمن أجِل 
جمـع بعض املال، فعالً إنهم أوطى مما كنا نتخيل، 
باعوا األرض وغدروا بإخوانهـم اليمنيني؛ ِمن أجِل 
أن يـرىض عنهـم سـلمان وتـرىض عنهـم اليهود 
فـقلنـا ال بـأس بذلك خائـن مرتِزق وسـوف يأتي 
يومـاً من األيّام ويندم عـىل ذلك وعىل ُكـّل ما عمله 
يف بـالده اليمن وحينما يخلعهم آل سـعود كالحذاء 
هنا سـيعرفون مدى خيانتهم لألوطان لكن يف ذلك 
الوقت لم نعد نعرتف بهم كـيمنيني ومن سعى؛ ِمن 

أجِل املال ال يجني إال الخسارة. 
مرتـِزق بـاع عرضـه والجميع يعـرف ذلك لكن 
أن يتعـدى عىل العـرض فـهذا غري مسـموح أبداً، 
تعـدوا الحـّد لم يعـد بيننـا وبينهم خيانـة األرض 
فحسـب اآلن أصبح اغتيال العرض، يا للعار حينما 
يذكرهم التاريخ بهذه القذارة التي يعملونها، نحُن 
نخجل أنهـم كانوا يمنيني وأنهم كانـوا ينتمون إىل 
اليمن، كنا يف السـابق نقول ربمـا يعرفون غلطهم 
ويرجعـون ألحضـان الوطـن لكنهـم عمـيٌّ واملال 

أعمى أبصارهم. 
نحـن جميعـاً فتيـات الحديـدة َوإذَا لـم نتَحّرك 
بالشـكل املطلـوب سـيكون هـذا العمـل القذر يف 
الحديـدة وغـداً يف منطقة أُخـرى تَحّركوا يـا أبناء 

اليمن، أنقذوا األرض والعرض. 
من فيه حمية وغرية عـىل عرضه يجب عليه أن 
يتَحّرك فـاألعراض تُهتك ال تستهينوا بذلك اليوم يف 
جارك وغداً يف دارك، ال أحد يسـتخف بهذه األعمال، 
نحن فتيات مأرب التـي تعرضن لالغتصاب ونحن 
فتيات الحديـدة التي تعرضن لنفـس اليشء، نحن 
فتيـات اليمن، يـا كّل األحرار نأمل منكـم أن تُربوا 
العمـالء بالذي يسـتحقونه وتتوحـدون وتمحون 

هذه الغدة الرسطانية من عىل الوجود. 
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ذئغسُئ الخراع طع أعض الضااب الغععد والظخارى «تحثغص وتصغغط واصسعط»
صطعب شاجثة وخئغبئ ق تظزر إىل الئحرغئ بظزرة رتمئ وق تصثم لعط طخطتئ

الثغظ عع سمض يف ُضّض طةاقته وجعاظئه 

 : خاص:
ـِهيُْد الَقاِئُد السيد حسـني بدرالدين  شـّخص الشَّ
الحوثـي واقَع أهـل الكتاب من اليهـود والنصارى 
وقيّمـه من خـالل الُقــْرآن الكريم، ونتنـاول ُهنا 
ـِهيُْد الَقاِئُد  جملـًة من النصـوص التي ذكرهـا الشَّ
يف محارضاتـه ليتبـني للقـراء الكرام سـوء اليهود 
وانزوائهم عىل أنفسـهم وخبـث أرواحهم الرشيرة 
وجرأتهـم ووقاحتهـم يف تعاملهـم مع أنبيـاء الله 
وكتبه وعباده، وتعاملهم مع األَُمـم بقسوة بالغة، 
وبنظـرة ملؤها الحقد والكراهيـة للبرشية جمعاء 

وبالذات املسلمني، وسنتناولها تباعاً. 

خئُث ظفعجعط، وُجرأُتعط سطى اهللا ورجطه 
تجُدهـم أيضـاً جريئـني يف منطقهـم أمـام الله 
سبحانه وتعاىل: {َوَقاَلِت اْليَُهوُد يَُد الّلِه َمْغلُوَلٌة ُغلَّْت 
أَيِْديِهـْم َولُِعنُواْ ِبَما َقالُواْ بَْل يََداُه َمبُْسـوَطتَاِن يُنِفُق 
ا أُنـِزَل إَِليَْك ِمن  نُْهم مَّ َكيْـَف يََشـاُء َوَليَِزيَدنَّ َكِثرياً مِّ
رَّبَِّك ُطْغيَاناً َوُكْفراً َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَْغَضاء 
إَِىل يَْوِم اْلِقيَاَمِة}(املائدة من اآلية: 64) اآلن يف سياق 

اآليات أليست حول تبيني واقعهم، وضاللهم، وخبث 
نفوسـهم، وجرأتهم عىل كتب الله ورسله وعباده؟ 
وأيضـاً جرأتهـم يف منطقهـم عىل اللـه، وافرتائهم 
عىل الله سـبحانه وتعاىل، إذاً سياق اآلية واضح هو 
يتحـدث عن بني إرسائيل، يبـني كيف موقفهم من 
كتب الله ورسـله ومن عباده، وموضوع الهداية يف 
موقفهم من سـبيل الله، وكيف هم دائماً يحاولون 
أن يصدوا عن سـبيله، ويجعلوها عوجاً كما قال يف 

آية أُْخــَرى: {تَبُْغونََها ِعَوجاً}. 
(آل عمران من اآلية: 99). 

طظططصاتعط وَأْعَثاشعط 
هم يف واقعهم رشيرون، منزوون عىل أنفسـهم، 
يقيسـون األشـياَء بمقياس مصالحهم، ال يهمهم 
باقـي البـرش، ال يهمهـم اإلصـالح يف األرض عـىل 
اُعوَن ِلَقْوٍم آَخِريَن  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ اإلطالق. {َسـمَّ
َلْم يَأْتُوَك يَُحرُِّفـوَن اْلَكِلَم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه يَُقولُوَن 
إِْن أُوتِيتُـْم َهـذَا َفُخـذُوُه َوإِن لَّْم تُْؤتَـْوُه َفاْحذَُرواْ} 
(املائـدة مـن اآليـة: 41) هنا يعـرض منطلقاتهم، 
وأَْهَدافهم، وما يأخذون ويردون فيه، هل هو يشء 

يتناول مصلحـة الناس؟ يهتم بمصلحـة الناس؟. 
ال، {إِْن أُوتِيتُـْم َهـذَا َفُخذُوُه َوإِن لَّْم تُْؤتَْوُه َفاْحذَُرواْ 
َوَمـن يُـِرِد الّلُه ِفتْنَتَـُه َفَلن تَْمِلـَك َلُه ِمَن الّلِه َشـيْئاً 
َر ُقلُوبَُهْم} (املائدة  أُْوَلـِئـَك الَِّذيَن َلْم يُِرِد الّلُه أَن يَُطهِّ
من اآليـة: 41) هـي قلوب فاسـدة، قلـوب خبيثة 
القلوب الفاسدة الخبيثة ال يمكن أن تنظر للبرشية 
بنظـرة رحمـة وال برعايـة مصلحـة للبـرش عـىل 
َر ُقلُوبَُهْم  اإلطـالق {أُْوَلـِئَك الَِّذيَن َلْم يُِرِد الّلُه أَن يَُطهِّ
نْيَا ِخـْزٌي َوَلُهْم ِيف اآلِخَرِة َعـذَاٌب َعِظيٌم}  َلُهـْم ِيف الدُّ
(املائدة من اآليـة: 41) وكما هي نفس الطريقة ال 

تكرتث بهؤالء. 
سـورة املائدة ـ الـدرس الثانـي والعرشون. ص 

 .(5)

غآطظعن بالةئــئ والطاغعت وغدســعن تضاطاً 
ذعاغغئ

{أََلْم تََر إَِىل الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيباً ِمَن اْلِكتَاِب يُْؤِمنُوَن 
ِباْلِجبِْت َوالطَّاُغوِت}(النسـاء: من اآلية50) أليست 
كتـب الله ممـا يهدي النـاس ليبتعدوا عـن الجبت 
والطاغوت؟ وبـدل أن يؤمنوا بكتـاب الله ويؤمنوا 

برسـوله، يؤمنون بالجبت والطاغـوت؛ ألنه هكذا 
الَلَة}(النسـاء: مـن اآلية  طريقتهم:{يَْشـَرتُوَن الضَّ
44) كمـا قال يف اآلية السـابقة. ما عندهـم إيَْمان 
فيمـا يسـمى بالعـدل وقيـم عدالـة وأشـياء مـن 
هـذه التي يرفعونها شـعارات، تجـد أنهم يرفعون 
الشـعارات هـذه وهـم يف نفـس الوقـت يتدخلون 
يف شـؤون الشـعوب هذه ويضعون عليهـا حكاماً 
طواغيـت، هم؛ ألنـه قضية عنده عاديـة، مؤمنون 
بالجبـت والطاغـوت ويعمـل طواغيـت، مـن أجل 
ماذا؟ تتحقق له أَْهَدافـه، فَمنهم مؤمنون بالجبت 
والطاغـوت ال يمكـن أن يبحثـوا عن عـدل للناس 
وأنظمـة عادلـة للناس ونظـام عـادل للناس عىل 
اإلطـالق، وال أشـخاص عادلني، هـذه قضية مثلما 
الَلـَة َويُِريُدوَن  قـال عنهـم سابقاً:{يَْشـَرتُوَن الضَّ
ِبيَل}(النسـاء: مـن اآلية44) من هو  أَْن تَِضلُّـوا السَّ
مشـرتي للضاللـة ال يمكـن أن يكون يريـد للناس 
الحـق والصـواب وهو نفسـه يبحث عـن الضالل 
بحثا، هو فقط سـيقدم ضالالً، وهنا سيقدم جبت 

وطاغوت سواء داخيل أَْو خارجي. 
 الدرس الثامن عرش من دروس رمضان. 

 : خاص:

تحدث الشهيد القائد سالم الله عليه 
ْفنَا إَِليَْك  محارضة ــ ملزمة ـ [َوإِذْ َرصَ
] عن موقـف الجن من  نََفًرا ِمـَن اْلِجنِّ
الُقـْرآن الكريم ومن الرسالة املحمدية، 
حيث كان موقف الجن أحسـن وأفضل 
بكثـري مـن موقـف اآلالف مـن البرش 
الذيـن يُدعـون إىل ديـن اللـه، وكتـاب 
اللـه، فيصمـوا آذانهم عـن الهدى، بل 
ويجمعـون كيدهـم ملحاربة اإلْسـَالم، 
ونبـي اإلْسـَالم، وورثـة الكتـاب أعالم 
الهـدى، فقد حكى عنهـم أنهم وصلوا 
إىل عند رسـول الله صىل الله عليه وآله 
وسـلم واسـتمعوا للُقــْرآن بإنصـات 
شـديد، جـزء مـن الُقــْرآن، وفهموه، 
وانطلقـوا إىل قومهـم منذريـن لهـم، 
وداعني لهم إىل اإلْسـَالم، لذا فقد سطر 
اللـه يف الُقــْرآن الكريم سـورة كاملة 
باسمهم[سورة الجن]، وذكر موقفهم 
أَيْضـاً يف سـورة األحقـاف، َعـّل البرش 
يأخـذون العربة منهم، يف عدم الكتمان 

للهدى، وتبليغه بطريقة موفقة.. 

اآلغات الاغ تظاولعا الحعغث الصائث 
بالحرح:ــ 

ْفنَـا إَِليَْك نََفًرا  قال تعـاىل: [َوإِذْ َرصَ
ا  ِمـَن اْلِجـنِّ يَْسـتَِمُعوَن اْلُقـْرآَن َفَلمَّ
ـا ُقِيضَ  وُه َقالُـوا أَنِْصتُـوا َفَلمَّ َحـَرضُ
َولَّْوا إَِىل َقْوِمِهْم ُمنِْذِريَن (29) َقالُوا يَا 
َقْوَمنَا إِنَّا َسـِمْعنَا ِكتَابًـا أُنِْزَل ِمْن بَْعِد 
ًقا ِلَمـا بنَْيَ يََديْـِه يَْهِدي  ُمـوَىس ُمَصدِّ
إَِىل اْلَحـقِّ َوإَِىل َطِريٍق ُمْسـتَِقيٍم(30) 
يَا َقْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعـي اللَِّه َوآِمنُوا ِبِه 
يَْغِفـْر َلُكْم ِمْن ذُنُوِبُكـْم َويُِجْرُكْم ِمْن 
َعـذَاٍب أَِليٍم (31) َوَمـْن الَ يُِجْب َداِعي 
اللَِّه َفَليَْس ِبُمْعِجٍز ِيف األَْرِض َوَليَْس َلُه 
ِمْن ُدونِِه أَولِيَاُء أُْوَلِئَك ِيف َضالٍَل ُمِبنٍي] 

سورة األحقاف.

ضان أجــطعُب الةــظ يف الثسعة إىل 
اهللا.. راصغاً:ــ 

أبـدى الشـهيُد القائـُد سـالُم الله 

عليه إعجابه باألسـلوب الراقي للجن 
عندمـا سـمعوا الُقــْرآن وعـادوا إىل 
قومهم منذرين، حيـث قال عن ذلك: 
[إنذار أيضاً عىل أرقى أسلوب، عندما 
عـادوا إىل قومهـم لم ينطلـق الواحد 
منهم ليقول: [يـا جماعة اعملوا كذا 
وكـذا وكذا...] من تلقاء نفسـه؛ ألنه 
هو الجنِّي الذي انـرصف من عندهم 
قبل سـاعة ثم عاد، سـينظرون إليه 
نفس النظرة السابقة، لن يتأثروا به، 
لكنهم اختاروا أسلوباً جميالً - ولهذا 
ُسـطِّر هذا األسـلوب أيضـاً - عندما 
عادوا إىل قومهم قالوا: {َقالُوا يَا َقْوَمنَا 
إِنَّا َسـِمْعناَ} ألم يحكوا أنهم سـمعوا 
كتاباً أنزل من بعد موىس؟ كتاباً أنزل 
مـن عنـد الله إىل نبـي بعثـه الله من 
بعد مـوىس، الله أعلـم يف أي بلد كان 
هؤالء الجن فلم يسمعوا بعيىس، ولم 
يسـمعوا بأنبياء آخرين.! لكنهم عىل 
الرغـم مـن جهلهم حتـى باملوضوع 
ليـس يف أذهانهـم إال مـوىس، تأثروا 
بالُقــْرآن الكريم، فكيف بمن يولد يف 
بيئة الُقـْرآن الكريـم، ويف بيوت يُقرأ 
فيهـا الُقـْرآن الكريم، وعند مسـاجد 

يُقرأ فيها الُقـْرآن الكريم، يف الصالة، 
ويف غري الصالة ثم ال يتأثر؟!].

سطــى البصاشغني أن غســافغثوا طظ 
أجطعب الةظ يف الائطغس:ــ 

ونصح سـالم الله عليـه الثقافيني 
خاصة بـأن يسـتفيدوا مـن طريقة 
ا  قال:[{إِنـَّ حيـث  التبليـغ،  يف  الجـن 
َسـِمْعنَا ِكتَابـاً أُنِْزَل ِمـْن بَْعِد ُموَىس} 
بعـض الناس قـد يعـود إىل أصحابه، 
وبعض الشـباب من طـالب العلم إذا 
ما سـمع شـيئاً عاد إىل بلده، وانطلق 
هو ليحكي باسـمه، باسـم نفسـه، 
ثـم يأتي بعد ليقول: [يـا أخي الناس 
ما عاد رضيـوا يسـتمعوا، الناس ما 
عاد بريضـوا يقبلـوا] بالطبع هم لن 
يتقبلـوا منك، أنت ما تـزال صغرياً يف 
أعينهم، لكن ملاذا ال تستخدم أسلوب 
الجـن؟ أن تقـول: [يـا جماعـة أنـا 
سـمعت كذا وكذا.. أنا سمعت فالناً] 
ويف نفس الوقت تعتمـد عىل الُقـْرآن 
الكريـم، أن تقدمـه لآلخرين؛ يف هذه 
سـيقبلونك  ألنهـم  سـتؤثر؛  الحالـة 
كناقل، وحينئٍذ ما تنقله إليهم أنت قد 

تنقله عمن لـه مكانته عندهم أعظم 
مـن مكانتـك، وكالمه هـو أرفع من 
كالمـك، وكالم اآلخرين؛ ألنه هو كالم 
الله سبحانه وتعاىل. هذا هو األسلوب 

الصحيح]. 
وأضاف سـالم الله عليه:[إذا كنت 
تريـد أن تؤثـر يف اآلخريـن، ليـس أن 
يكون همك أن تبني شخصيتك - كما 
يقول البعض - فأنـا أريد أن أحدثهم 
أنـا، ألؤثر فيهم أنا، ليعرفوا من أنا، ال 
حاجـة لهذا. أنا عندما أحدثكم ال آتي 
بجديد، من كتاب الله سبحانه وتعاىل 
الذي عرفه من هو أكرب مني سناً من 
الحارضيـن، ومن غريهم، ومن أقوال 
أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) 
ومنهج أهل البيـت، كاإلمام الهادي، 
وغـريه مـن قدمـاء العـرتة (عليهـم 

السالم) فنحن لم نأت بجديد].

إجــصاط الُصـْرآن سطــى العاصع.. طظ 
خقل طعصش الةظ:ــ 

قـارن سـالم اللـه عليـه مقارنـة 
صغرية بني موقف الجن الذي سطره 
اللـه يف الُقـْرآن الكريـم، وبني موقف 

بعـض البـرش، حيث قـال:[ ملـا كان 

أسـلوب الجن أسـلوباً جميالً سطره 

اللـه يف الُقــْرآن الكريم، اسـتطاعوا 

يف موقـف واحد - وهم مـن هم دون 

اإلنسـان يف كمالـه - يف موقف واحد 

أن يفهمـوا الُقــْرآن الكريـم أنه من 

عند الله، وأن يتأثروا به يف أنفسـهم، 

وأن يعرفوا مـاذا يريد الُقـْرآن منهم، 

فانطلقـوا عاملـني، لـم ينطلقـوا إىل 

بيوتهم عائدين وسـاكتني، ثم عندما 

تحركـوا للعمـل عرفوا أن األسـلوب 

الصحيـح هـو: أننـا عندما نعـود إىل 

اآلخريـن، ونحن لـم نفارقهم إال منذُ 

سـاعة، أو سـاعتني مـاذا سـيكون 

لكالمنا من أثر عندهـم؟ فلنقل: {إِنَّا 

َسـِمْعنَا ِكتَابـاً أُنْـِزَل ِمْن بَْعـِد ُموَىس 

 { ُمَصدِّقـاً ِلَما بنَْيَ يََديِْه يَْهِدي إَِىل اْلَحقِّ

لم يقولوا مجرد ثناء عىل ذلك الكتاب، 

كتـاب هداية، فهمـوا أن الُقـْرآن هو 

كتـاب عمل وكتاب هدايـة، يهدي إىل 

الحق، هو يرشد، وهم - فعالً - فهموا 

أن قومهم بحاجة إىل أن يهتدوا]. 

وأضـاف أيضاً: [نحـن هنا تكررت 

جلسـات كثرية مع من؟ مع الُقـْرآن 

الكريـم، ومع ما ننقله من أهل البيت 

(عليهم السـالم) فال ينبغي أن نكون 

أقل وعياً من الجن، يف أن نفهم أهمية 

مـا سـمعناه عىل ضـوء كتـاب الله، 

ومـن نصوص آيـات اللـه يف الُقـْرآن 

الكريـم، مـن خـالل ما سـمعنا هو: 

أن الديـن ديـن عمـل، أن هـدى الله 

يهـدي إىل العمل، أن الُقــْرآن الكريم 

كتاب عمل، هي القضية التي ترسـخ 

لدينا، ويف مجتمعنـا ضدها: الجمود، 

السكوت، اإلعراض، هذه الحالة إذا لم 

ننتقل بأنفسـنا إليها فيكون ما يمأل 

مشـاعرنا هو: أن الديـن هو عمل يف 

ُكّل مجاالته، يف ُكّل جوانبه].

السعدُة إلى الصرآن صدغٌئ عاطئ جثًا ..
شــغ المراتض الاــغ تئثو شغعــا اآلراء طدطربئ, ووضــع ضاغط جثًا, 
وأحــغاء طــظ عثه, شاةث شغ افخغــر طزاعر الدسش تاــى سطى أصعغاء 
طــظ تعلك, شــغ رؤاعط, شغ آرائعــط. شغ التالئ عثه غضــعن الاعجغه 
إلى أن الظاس غسعدون إلى الصرآن تقوة, لغج المسظى أن غصرؤوه بظغئ أن 
اهللا غسمض ضثا! غصرؤوظه غرشسعن طسظعغاتعط به, غاأططعظه, غساسغثوظه, 
غاخفتعن تعجغعاته, ترتفع طسظعغاتعط, غعاثون, غصعون, غرون ضض ذلك 
الــثي صث أخئح غفرض سطغعط وضسغئ طــظ اضطراب شغ اآلراء, وطعاصش 

ضسش, ورؤى ضسش, غراعا ضطعا تائثر..

الحعغث الصائث رضعان اهللا سطغه
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الحغت صاووق: أطرغضا تدّغُص الثظاَق سطى الطئظاظغني لةرِّعط لطاعذني والاطئغعالحغت صاووق: أطرغضا تدّغُص الثظاَق سطى الطئظاظغني لةرِّعط لطاعذني والاطئغع

عربية ودوليةكتابات

المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع..  

5 حعثاء شطسطغظغني و74 ظصطئ طعاجعئ بالدفئ الشربغئ املتاّطئ
 : طاابسات

برصاص  فلسـطينيني  استشهد 5 
االحتـالل، وأُصيب 5 جنـود صهاينة 
ومسـتوطن، واندلعـت مواجهـاٌت يف 
74 نقطة، ونفذ مقاومون 5 عمليات 
إطالق نار، و6 عمليـات إلقاء عبوات 
متفجـرة وزجاجـات حارقـة يف عدة 
مناطـق بالضفـة املحتّلـة األسـبوع 

الفائت، حتى يوم أمس األحد. 
حيث اغتالت قـوات االحتالل، يوم 
الجمعـة، ثالثـَة مقاومـني من جنني 
هم، يوسف نارص صالح (23 عاماً)، 
ليـث صـالح أبـو رسور (24 عاما)، 
والقسـامي بـراء كمال لحلـوح (24 

عاما). 
واندلعت مواجهات مع االحتالل يف 
15 نقطة، يف قلقيلية ونابلس وجنني 
والخليل وسلفيت ورام الله والقدس. 
ونفـذ مقاومـون عمليتَـي إطالق 
نـار، اسـتهدفت قـوات االحتـالل يف 
الحـي الرشقي ملدينة جنـني، ونقطة 
عسكرية صهيونية بمحيط مغتصبة 
« كريـات أربـع» املقامة عـىل أرايض 

الخليل. 
ويوم الخميـس، اندلعت مواجهاٌت 
والخليـل  القـدس  يف  نقـاط،   10 يف 
وجنني ورام الله ونابلس وبيت لحم. 

وخـالل املواجهـات أُصيـب جندي 
صهيونـي بالحجارة يف ترقوميا غرب 
الخليـل، يف حني أطلق مقاومون النار 
صوب قـوات االحتـالل يف بلدة عانني 

غرب جنني. 
ويـوم األربعاء، اندلعـت مواجهات 
يف 9 نقـاط، يف الخليل وجنني ونابلس 
وقلقيلية وعكا، وأُصيبت مسـتوطنة 
بالحجارة قرب مسـتوطنة «ماعون» 
املقامة عىل أرايض املواطنني يطا، كما 
ألقى الشـباُب الثائُر عبواٍت متفجرة 
عـىل حاجز بيت فوريك العسـكري يف 

نابلس. 
ويوم الثالثاء، اندلعت مواجهات يف 
9 نقـاط، يف القدس والخليل ورام الله 

وبيت لحم ونابلس وأريحا. 

وأُصيب مسـتوطنان يف مواجهات 
مـع املواطنـني الفلسـطينيني قـرب 
هشـاحر»  «كوخـاف  مسـتوطنة 
املقامـة عـىل أرايض رام اللـه، كمـا 
نفـذ مقاومـون عمليـة إطـالق نـار 
اسـتهدفت جنود االحتالل يف منطقة 

خلة العامود بنابلس. 
مواجهات  اندلعـت  االثنـني،  ويوم 
وجنـني  القـدس  يف  نقطـة،   13 يف 
والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس 

وقلقيلية. 
إطـالق  عمليـة  مقاومـون  ونفـذ 
يف  االحتـالل  قـوات  اسـتهدفت  نـار 
مدينـة نابلس، وألقى الشـباب الثائر 
زجاجـات حارقـة اسـتهدفت آليات 
صهيونية يف بلدة حوسان قضاء بيت 

لحم. 
مسـتوطنة  الشـبان  واسـتهدف 
ا عـىل  «ايتمـار» بعبـوة متفجـرة ردٍّ
املستوطنون  ينفذها  التي  االعتداءات 

بحق املواطنني الفلسطينيني. 
ويـوم األحد، اندلعـت مواجهاٌت يف 
10 نقاط، يف الخليل وطولكرم وأريحا 

ورام الله وسلفيت ونابلس. 
بالحجـارة  مسـتوطنة  وأُصيبـت 
قرب مستوطنة «عوفرا» املقامة عىل 
أرايض املواطنـني يف رام اللـه، بينمـا 
ألقيت زجاجـات حارقة صوب قوات 

االحتـالل التـي اقتحمت مخيـم نور 
شمس بطولكرم. 

ويـوم السـبت، استشـهد الشـاب 
سـميح جمـال عمارنـة (37 عاًما)، 
من يعبد غرب جنني، متأثًرا بإصابته 

برصاص االحتالل الشهر املايض. 
واندلعت مواجهـات يف 8 نقاط، يف 
القـدس والخليـل ونابلس وسـلفيت 
وقلقيليـة، تخللها إصابـة جندي من 
قوات االحتـالل يف مواجهات ترقوميا 

غرب الخليل. 
وألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة 
صوب مستوطنة «جبعون هحدشاه» 
املقامة عىل أرايض القدس، وزجاجات 
حارقة تجـاه قوات االحتالل يف مخيم 

العروب. 
الشـاب  استشـهد  ذلـك،  إىل 
الفلسـطيني نبيل أحمد سـليم غانم، 
ابـن بلـدة نابلس برصـاص االحتالل 
اإلرسائيـيل جنـوب قلقيليـة شـمال 
الضفـة الغربيـة عنـد جـدار الفصل 
العنرصي، بحسـب ما أعلنـت وزارة 
الصحـة الفلسـطينية ظهـر، أمـس 

األحد،. 
أن  إىل  محليـة  تقاريـر  وأَشـاَرت 
قوات االحتالل ال تزال تحتجز جثمان 
غانـم البالغ مـن العمـر (53 عاما)، 
من سـكان قرية رصة، يف مستشفى 

مئري يف كفار سـابا داخل أرايض عام 
1948م. 

يشـار إىل أن قوات االحتالل تالحق 
منـذ أشـهر العمال عىل امتـداد جدار 
الفصـل العنـرصي يف قـرى وبلـدات 
الضفـة الغربيـة، وتمنـع اآلالف من 
داخـل  عملهـم  أماكـن  إىل  الوصـول 
أرايض عام 48، وتعتقل الكثري منهم، 

وتصيب العرشات باالختناق. 
ونعـت لجان املقاومة يف فلسـطني 
-ألوية النارص صالح الدين - الشهيد 
نبيـل أحمـد سـليم غانم مـن مدينة 
برصـاص  ارتقـى  والـذي  نابلـس، 
الغـدر واإلرهاب الصهيونـي بالقرب 
مـن بوابـة جلجولية بجـدار الفصل 

العنرصي. 
ويف ترصيـح صحفـي صـادر عن 
لجـان  اعتـربت  اإلعالمـي،  مكتبهـا 
املقاومـة أن دماء الشـهيد نبيل غانم 
وكل الشـهداء األطهار ستعبد طريق 
واألقـىص  للقـدس  والثـوار  األحـرار 

وبوصلتنا نحو ُكـّل فلسطني. 
وأّكــدت اللجـان أن جرائـم العدّو 
الصهيونـي لن تكـرس إراَدة املقاومة 
والقتال لدى شعبنا ولن تثني عزيمته 
عـن مواصلـة مقاومتـه حتـى زوال 

الكيان الصهيوني الغاصب. 
واعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل، 
من مناطـق مختلفة  18 فلسـطينياً 

بالضفة الغربية. 
وبحسب ناطق عسكري إرسائييل، 
َفـإنَّ قواتـه نفذت حملة اعتقاالت يف 
الخليـل منهـا دورا ومخيـم العروب، 
ومخيم عايـدة والدوحة يف بيت لحم، 
َحيـُث تـم اعتقـال 4 ممـن وصفهم 

باملطلوبني يف تلك املنطقة. 
وأَشـاَر إىل أنه تم اعتقـال مطلوب 
آخر مـن قريـة برطعة غـرب جنني، 
واعتقال 10 آخرين يشتبه بمحاولتهم 
التسـلل إىل منطقة التماس من نفس 

القرية. 
والحًقا ذكرت مؤّسسـات األرسى، 
أن قوات االحتالل اعتقلت 5 مواطنني 
الضفـة  جنـوب  مـن  فلسـطينيني 

الغربية. 

 : طاابسات
رأى عضُو املجلـس املركزي يف حزب 
الله، الشـيخ نبيـل قـاووق، أن العقبَة 
األكـربَ أمام إنقاذ البلـد ووقف االنهيار 
هـو املوقُف األمريكـي امُلرص عىل خنق 
البلـد، ومنـع مسـاعدة لبنان مـن أية 
دولـة كانـت، «فأمريكا هي املسـؤولة 
عن منـع جـر الكهرباء مـن األردن إىل 
لبنان، وهي املسؤولة عن منع رشكات 
النفط العاملية مـن التنقيب عن النفط 
والغاز يف املنطقة االقتصادية الخالصة، 
وهـي رشيك كامل مع العدّو اإلرسائييل 
يف منع لبنان من االسـتفادة من ثروته 
النفطية والغازية، وهي تريد أن تضيّق 
الخنـاق أكثـر فأكثـر ألخذ تنـازالت يف 
لبنان عىل مسـتوى التوطني والتطبيع 

مع العدّو اإلرسائييل». 
وقـال الشـيخ قـاووق: إن «األولويَة 

القصـوى اليـوم هو العمـل عىل وقـف االنهيار، 
وهـذا يكون عـرب الترسيع يف تشـكيل الحكومة 
لتتبنى وقف االنهيار ومسـاعدة الناس ومعالجة 
األزمـات وتأمـني الـدواء واملشـتقات النفطيـة 
والكهربـاء وغري ذلك، فهـذه هي مطالب الناس، 

واللبنانيـون مّلـوا مـن الـكالم واالنتظـار، وهم 
ينتظرون املعالجات الحّسـية وامللموسة، ونحن 
يف حـزب الله لسـنا يف موقع أن نطالب بأشـياء 
تؤّخر التشكيلة الحكومية أَو تعرقل برامج إنقاذ 
البلد، وإنما نحـن يف موقع الحريص عىل ترسيع 

الحلول؛ ألَنَّ الناس ما عادت تسـتطيع أن تنتظر 
وتتحّمل». 

وأّكـد الشـيخ قـاووق أن الفرصـَة الحقيقية 
للبنـان والوحيدة إلنقاذ الوضـع االقتصادي هي 
الثـروة النفطيـة والغازيـة املوجـودة يف البحر، 

ولبنـان اليـوم يف املوقـع القـوي الذي 
يمّكنه مـن حماية ثرواته واسـتخراج 
النفـط والغـاز، نتيجـة وحـدة املوقف 
الوطني، ومعادلـة وقوة املقاومة، التي 
عـززت املوقـف اللبنانـي، وبالتـايل، ال 
يمكـن للعدو اإلرسائيـيل أن يتجاهل أَو 
أن يسـتخف بتعاظم قـدرات املقاومة، 
الصاروخيـة  القـدرة  أن  يعلـم  فهـو 
ُكــّل  تطـال  أن  تسـتطيع  للمقاومـة 
اإلرسائيليـة،  االسـرتاتيجية  املنشـآت 
وهـو يـدرك تمامـاً أن كلفـة أي حرب 
مع لبنان، لم يكن لها سـابقة يف تاريخ 

الكيان اإلرسائييل. 
وختـم الشـيخ قـاووق بالقـول: إن 
«التقاُرَب السعودّي مع العدّو اإلرسائييل 
بالتزامـن مـع العـدوان اإلرسائييل عىل 
ثروتنا هو طعنة سعوديّة بظهر لبنان، 
والسكوت السـعودّي عن قصف مطار 
دمشـق، هو أكثر من خطيئـة، مؤّكـداً 
أننا ال ننتظر مسـاعدة السـعوديّة كي نسـتعيد 
حقنـا يف النفـط والغـاز، ولكن عندمـا ال تدعم 
السـعوديّة لبنـان يف موقفه السـتعادة حقوقه، 
فهـي تخـرس رشفـاً، وتخذل حقـاً، تمامـاً كما 

خرست رشفاً وخذلت حقاً يف فلسطني». 

أحاغه: ظرُشُخ تسطغَط 
الرخاخئ الاغ صاطئ أبع 

ساصطئ وسطى ‹إجرائغض› 
تسطغط الئظثصغئ
 : وضاقت

الفلسـطيني،  الوزراء  رئيس  قال 
محمد أشـتية: «إننا نرفض تسـليم 
قتلـت  التـي  الرصاصـة  إرسائيـل 
شـريين أبـو عاقلـة، بـل ونطالـب 

بتسليم البندقية التي أطلقتها». 
«الصحافيـة  أن  أشـتيه  وذكـر 
شريين أبو عاقلة، كانت حلقة وصل 
بني العرب وفلسطني والعالم، وهي 
اليوم شـاهدة يف املحكمـة الجنائية 

الدولية ضد جرائم االحتالل». 
وقتلت املراسلة يف قناة «الجزيرة» 
شريين أبو عاقلة يف 11 مايو املايض 
برصاصـة يف الـرأس خـالل اقتحام 
جنني  مدينـة  الصهيونيـة  القـوات 

ومخيمها. 

وزارة الثشاع اإلغراظغئ تطُطُإ 
طظ الخظاسات الةعغئ 

طاابسَئ تخظغع ذائرة رضاب
 : وضاقت

اإليرانـي،  الدفـاع  وزيـُر  أرسـل 
العميد محمد رضا آشتياني، رسالًة 
إىل مدير رشكـة الصناعات الجوية، 
طلب فيهـا إعطاء األولوية ملسـألة 
صنع طائـرة ركاب، بناًء عىل طلب 

رئيس الجمهورية إبراهيم رئييس. 
وأَفـادت وكاالت االنبـاء اإليرانية 
بأّن العميد آشـتياني قال يف رسالته 
التـي وّجهها إىل العميـد خواجة: إّن 
تلبيـة مطلـب رئيـس الجمهوريـة 
جهـادي  بعمـل  «القيـام  يتطلـب 
واملشـاريع  الخطـط  وترسيـع 
والربامـج التنفيذيـة لتحقيـق هذه 

الغاية». 
وأّكـد العميد آشـتياني «رضورة 
التعاون الوثيق بني مختلف األجهزة 
املعنيـة، واالسـتفادة مـن الطاقات 
املعرفيـة  والـرشكات  الوطنيـة 

لتحقيق هذا الهدف». 








السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1425)

االثنني 
21 ذي القعدة 1443هـ  
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ضطمئ أخغرة

سطى َوْصــِع الُعثظئ املجسعطئ 
جظث الخغادي   

الصـادرُة  املواقـُف  تتـواىل 
عـن  صنعـاء  حكومـة  عـن 
ويف  للُهدنـة،  الراهـن  املسـار 
تلـك الترصيحات تبـدو الُهدنة 
ُكــّل  مـن  ا  أمميّـٍ ُمَجــّردة 
فـال  اإلنسـانية،  مضامينهـا 
مرتبـات  وال  ُفتحـت،  موانـئ 
ُرصفـت، وال مطـارات ُسـمح 
لها بتسـيري الرحالت املجدولة، 
عـىل هـذا الواقع يربز  َوعطفاً 
السؤال عما يمكن أن يخَرسه الشعب اليمني يف حال انتهت 

الُهدنة لُغويٍّا بعد أن تم إفراغها اصطالًحا. 
ا أمام الرأي العـام يف اليمن أن مـا يحوَل دوَن  بـات جليّـٍ
انتهاء الُهدنة َواشـتعاِل املواجهات مـن جديد هي الحروُب 
التي تخوُضهـا الوالياُت املتحدة يف أُوُروبـا، َوفيما تتمحوُر 
عـة  مخـاوُف واشـنطن مـن التأثـريات االقتصاديـة املتوقَّ
للرضبـات اليمنية عـىل إمـَدادات الطاقة يف اململكـة، تجُد 
األخريُة نفَسـها وحيـدًة يف ظـل االنشـغال األمريكي، غريَ 
قـادرة عىل أن تسـتمرَّ بحرب بـال غطاء، ما كانـت لتقدم 

عليها أََساساً لوال الضمانات األمريكية. 
غري أن واشـنطن ويف سـياق اسـتثمارها الكبري لضعِف 
َومخاوِف هذا النظام ال تمانُع يف أن تبقيَه عالًقا يف الكمائن 

اليمنية.
وبعد ُكـّل مكاشفٍة أمريكية البن سلمان بمدى اعتماده 
عليهـا وعدميتـه بدونهـا، تعود لتحيـَي فيه آمـاَل النرص 
مـن خالل جنـي املزيد من األموال مقابَل صفقات أسـلحة 

دفاعية هزيلة ال تسمن وال تغني. 
ال يفوُت اإلدراُك الوطني هذه الحقائق، وهو الذي يشـهد 
تراُكًما مع ثورة الوعي املعززة بالشواهد واألحداث، كما أن 
املَِلفَّ اإلنساني استحقاٌق شـعبي بالدرجة األوىل، وكل ذلك 
يزيد من الضغط الشـعبي عـىل القرار السـيايس، ويدفُعه 
نحـَو رفض القبول باسـتمرار مرسحيـة الُهدنة املنتقصة 

واملخرتقة. 
وإىل جانِب الضغط الشعبي تأتي رسالُة القوات املسلحة، 
لتحذَِّر تحالـَف العدوان من اسـتمرارية التشـبُِّث بالفراغ، 
َواإلنفاق عـىل منظومـات أصبحت خارَج إطار السـيطرة 
والتأثـري، وفيمـا يتحدث الخطـاب العسـكري اليمني عن 
مالمـَح جديدٍة ملسـتقبل املنطقـة، مبنية عـىل نتائِج هذه 
املواجهة التاريخية، َفـإنَّه يطمنئ الداخَل بوصول القدرات 

اليمنية ملستويات متقدمة من التقنية العسكرية. 
ومن اندفاع الشـعِب َوجاهزية مؤّسسته الدفاعية، تبدو 
الخيـارات متاحة أمام حكمة القائد وقرار القيادة، َوإذَا لم 
يسـتِجْد جديٌد أمام هذا التحشـيد العدائي عىل َوْقِع الُهدنة 
املزعومـة َفـإنَّ مياديـَن املواجهة كفيلٌة بإيصال الرسـالِة 
املناسبِة التي استعىص عىل العدوِّ إدراُكها فوَق الطاوالت. 

اظاعاُك افسراض.. جغؤُئ املرتِجصئ السزمى! 
دغظا الرطغمئ 

إنَّ السيئَة األسـوأَ والدماَر الحقيقيَّ 
للحروب هي أن تسلَُب البعَض أخالَقهم 
وقيَمهم ومبادئَهم التي إن ذهبت ذهب 

الوطن. 
تصبـُح الخيانـة هـي وحدهـا مـن 
تحكم املشهد وهي من تورطت بجرح 
سـيخون  األرض  خـان  فمـن  وطـن، 
العرض سـيخون القيم وسيدوس عىل 
ُكــّل األخـالق واألعـراف التـي تحكم 
اإلنسـانية واإلنسـان، وهـذا بالفعـل 
مـا فعلته الحـرب عىل بلدنـا اليمن يف 
أُولئـك الذيـن انضمـوا إىل صـف العدّو 
ضد بلدهم وصاروا يحملون نفسـياٍت 
منحرفة جّردتهم من ُكـّل مبدأ وعرف 

يحُكُمنا نحن اليمنيني. 
حتى ما إن تطأ أقداُمهم أرضاً ما إال 
وجعلوا منها وطنـاً للجريمة بمختلف 
أشـكالها من القتل والتصفية العرقية 
و»االغتصابات»  والنهـب  واملناطقيـة 
وربما األخرية هي األكثر سوءاً التي لم 
نكـن نتوقعها أن تحدث يف أرض اليمن 
التـي تُقدس املرأة بشـكل كبري، لكنها 

يف زمـن العـدوان السـعودّي األمريكي 
كانـت املرأة هي الضحيـة األكرب وهي 
مضاعفة  من تجرعت املعاناة أضعافاً 
عـىل أيـدي مرتِزقتهم الذيـن جعلوها 
رخيصـة للسـوداني وبهـا يتقربـون 
زلفى لإلماراتي، هي من تجرعت مرارة 
الفقـد والخـذالن والتهجـري والنـزوح 
وربما هـذا يهون مقابـل من تتعرض 
لالغتصـاب واالختطـاف!! والتـي هي 
كثـرية يف مناطق سـيطرتهم وما بنت 
الخوخـة والدريهمـي منـا ببعيد، وما 
اختطـاف بنت الجـوف ونزيهة الجنيد 
إالَّ مـا ظهر للعلـن وما خفـي أعظم، 
وآخرهـا حادثة اغتصاب سـت فتيات 
مـن بنـات مدينـة حيـس عـىل أيـدي 
مرتِزقـة اللواء بسـام املحضـار والتي 
َمـا ِهي إال تتابع لسلسـلة ال متناهية 
من اغتصابـات لعرشات الفتيات وهذا 
ما ظهـر منها وأظهرتـه األقدار للعلن 
وإال لـم يكـن ليتجـرأن للحديـث عما 
حصـل معهن، وسـيبتعلن مـا حصل 
معهـن عىل مضض خوفاً إما من العار 
أَو خوفـاً مما سـيحل بهـن وبأهليهن 

من قبل املرتِزقة املرتكبون للجريمة إن 
ظهرت كما حصـل يف حادثة اغتصاب 
بنـت الدريهمي من قتل ألهلها واقتياد 
بعضهم إىل أماكَن ال يعلُم عنها شيئاً!! 
وسنظل نسمع مثل هكذا جرائم ما لم 
تتحّرر األرض من املرتِزق قبل الغازي؛ 
كونه من أباح للمحتّل األرض وسـلمه 

العرض. 
والخـوف  االسـتنجاد  فرصخـاُت 
يطلُقهـا  التـي  االسـتغاثة  َونـداءات 
السـكاُن يف املناطق الخاضعة لسيطرة 
هـذا  إثـَر  ومرتِزقتهـا  العـدوان  دول 
السـالح العفـن الـذي يحاولـون بـه 
هـي  أرَضهـم  ليتصيـدوا  إخضاَعهـم 
كفيلٌة بـأن يتَحّرك ُكـّل رجال ورشفاء 
اليمـن لتطهـري ُكـّل شـرب مـن أرض 
اليمـن من وصمـة العار التي دنسـت 
األرض اليمنيـة الطاهـرة، نعـم لقـد 
حان اجتثاث هـذه العادة الدخيلة عىل 
مجتمعنا وتطهري ُكـّل اليمن من هكذا 
أخـالق وأصحابها حتـى ال تتكّرر تلك 
املأسـاة وحتى ال نسـمع ُرصاَخ أُخرى 

يؤملنا!!


