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 : طاابسات
َد مديـُر مطـار صنعاء الـدويل، خالد  َجـدَّ
الشايف، التأكيد عىل أن مطاَر صنعاء بكامِل 
جاهزيتـه وال توجـُد أيـة مـربّرات لتأخـري 

الرحالت. 
ويف ترصيحـات أدىل بها للمسـرية، أمس 
الثالثـاء، أوضح الشـايف أن إدارَة املطار لم 
تسـتلم أية رشوط أَو مالحظات للقيام بها، 
واستمرار تحالف العدوان يف عرقلة الرحالت 
الجوية غري مربّر، ُمشرياً إىل أن األمم املتحدة 
واملنظمـات األُخـرى التزمـت الصمت حيال 
عرقلـة العـدوان للرحـالت مـن وإىل مطار 

صنعاء. 
وأّكــد مديُر مطار صنعـاء أن املنظماِت 
األمميـَة ال يعنيها فتُح املطـار أمام املواطن 
اليمني؛ ألَنَّها تتمتع بحرية اسـتخدام املطار 
ورحالتها تصل بشـكل متواصل، الفتاً إىل أن 
هناك جدولة للرحالت من األردن وتم جدولة 
4 رحالت ستنفذ ابتداء من الغد وحتى األول 

من يوليو. 
تـم  التـي  الرحـالت  أن  الشـايف  وبـنّي 
جدولتها تفيد املواطنني بشـكل كبري وسيتم 
االسـتفادة مـن حمولتها بشـكل كامل عىل 
عكـس الرحـالت التـي تمـت سـابًقا دون 

جدولـة  اسـتمرار  أن  إىل  منوًِّهـا  جدولـة، 
الرحالت واإلعالن عنها يسـاعد يف التخفيف 
من معاناة املسافرين وتسهيل حجوزاتهم. 

ويف سياق متصل، ناقش اجتماع بصنعاء، 
دور مصلحة الجمارك يف تسـهيل اإلجراءات 
املغادريـن  املسـافرين  أمـام  الجمركيـة 
والواصلـني عرب مطـار صنعاء الـدويل الذي 
استأنف نشاَطه بعدد من الرحالت املحدودة 

وفقاً للهدنة املعلنة عرب األمم املتحدة. 
مصلحـة  رئيـس  أّكــد  االجتمـاع،  ويف 
الجمارك يوسف زبارة، الحرص عىل التعاون 
امُلستمّر مع إدارة مطار صنعاء الدويل ملا من 
شـأنه االرتقاء بمسـتوى العمـل يف مختلف 

املجاالت. 
فيما أشاد مدير عام مطار صنعاء الدويل 
خالد الشـايف، بتعـاون املصلحة والقائمني 
للـركاب  صنعـاء  مطـار  جمركـي  عـىل 
والبضائع، وجهودهم امللموسـة يف تسـهيل 
اإلجراءات وفقاً للمعايـري املتبعة يف مختلف 

مطارات العالم. 

أخبار

المتاشر جقم: الازاعرات جاءت ظاغةئ جغاجئ الاةعغع السثواظغئ وسطى أترار المتاشزات الةظعبغئ ظسش طثّططات المتاّطغظ

طع طظاصحئ تسعغض اإلجراءات الةمرضغئ أطام المساشرغظ العاخطغظ والمشادرغظ:

السثط الحسئغ غاعاخض يف سثن املتاّطئ لطغعم البالث تظثغثًا باظعغار العضع املسغحغ وارتفاع افجسار
 : طاابسات

مـع اسـتمرار السـخِط املتصاعـد لليوم 
الرابـع عـىل التـوايل، أقـدم العـرشاُت مـن 
املحتجـني الغاضبـني، أمـس الثالثـاء، عـىل 
قطع طرقاٍت رئيسـية يف عدن، ومنع الطرق 
املؤيـدة إىل القرص الرئايس معاشـيق، وذلك 
يف إطـار االنتفاضة الشـعبيّة التي تشـهدها 
املدينة املحتّلة منذ مطلع األسـبوع الجاري، 
بارتفاع أسـعار املشـتقات النفطية  تنديـداً 
والسـلع الغذائيـة وتدهور الوضـع املعييش 

واالقتصادي وانعدام الخدمات. 
إن  أمـس:  إعالميـة،  مصـادر  وقالـت 
عـرشات املواطنـني خرجـوا إىل الشـوارع يف 
بتدهـور الوضع  مديريـة املنصـورة؛ تنديداً 
املعييش وارتفاع األسـعار وضعف الخدمات، 
ُخُصوصـاً التيـار الكهربائـي، َحيـُث أغلـق 
رئيسة يف املديرية  املحتجون باألحجار طرقاً 
وأشعلوا اإلطارات وسط الشوارع، تعبرياً عن 

سخطهم تجاه حكومة املرتِزقة. 
وتتواصل االحتجاجات الشعبيّة الغاضبة 
ام يف وقت لم يصدر أي  يف عدن املحتّلة منذ أَيـَّ
تعليق حتى اللحظة من قبل حكومة الفنادق 

بشأن هذه املظاهرات. 

وكان محتجـون غاضبـون قـد اقتحموا، 
أمـس األول االثنني، باحـات القرص الرئايس 
«معاشـيق» يف محافظـة عـدن املحتّلة بعد 
محارصتـه، احتجاجـاً عىل اسـتمرار تردي 
األوضاع املعيشـية وانهيـار الخدمات ورفع 
أسـعار املشـتقات النفطية بشـكل جنوني، 
وذلـك يف محاولـة لطـرد حكومـة املرتِزقـة 

القابعة فيه. 
وتـداول ناشـطون عىل وسـائل التواصل 
االجتماعـي، مقاطع فيديـو للحظة اقتحام 
يف  وانتشـارهم  القـرص  لباحـة  املحتجـون 
سـاحاته، َحيُث هتف املواطنـون الغاضبون 
«مجلـس  يسـمى  ملـا  مناوئـة  بشـعارات 
الرئاسة» وحكومة املرتِزقة، نتيجة تجاهلهم 
امُلستمّر ملعاناة املواطنني ومواصلة إمعانهم 
يف تجويع املواطنني بفرض الجرعات املتتالية 
عليهم بالتزامن مع اسـتمرار انهيار العملة 
وانعدام الخدمات األََساسية وتفيش الفساد، 
وتصاعد ممارسـات سياسـة التجويع التي 
يسـعى من خاللها تحالف العـدوان وأدواته 
إىل تطويع الشـعب لإلمالءات االسـتعمارية 
املشـبوهة وإجباره عىل الخضوع لها مقابل 

فتات العيش. 
وتشـهد عدن واملحافظات املحتّلة تراجعاً 

مخيفاً للريال أمام العمـالت األجنبية، َحيُث 
وصل سـعر الدوالر الواحد إىل أكثر من 1100 
ريـال، للمرة األوىل منذ نحو ثالثة أشـهر، ما 
أَدَّى إىل ارتفاع جديد يف أسعار الوقود والغذاء. 
ويف سـياق متصـل، أّكــد محافـظ عدن 
طارق سـالم، أن قـوى االحتالل السـعودّي 
بحمايـة  تعهداتهـا  عـن  تخّلـت  اإلماراتـي 
مجلـس العليمـي ورشكائه وتسـوية حالة 
االنقسـام الذي يعيشـه املرتِزقة، ما تسـبب 

بحالة من الغليان يف الشارع. 

وأوضـح محافـظ عـدن يف ترصيحات لـ 
السـعودّي  األمريكـي  التحالـف  أن  «سـبأ» 
اإلماراتـي، اسـتخدم أسـاليب إجرامية ضد 
أبناء عدن واملحافظات املحتّلة، وجعل مدينة 
عدن بؤرة للمليشـيات ومسـتقنع للفوىض 
ومـأل املقابـر بضحايـا العبـوات الناسـفة 

واالغتياالت. 
وأَشـاَر إىل أن املرتـِزق العليمـي لن يكون 
إال أَداة ملرحلـة فاشـلة من مراحـل االحتالل 
وسيسـقط يف نفس املستنقع الذي وقع فيه 

سـلفه هادي بعـد أن سـلم البلـد بمقدراته 
وثرواتـه وإْمَكانياتـه عـىل طبق مـن ذهب 
للمحتـّل ومهـد لـه الطريـق لتدمـري اليمن 

وتجويع الشعب وقتله. 
ولفت إىل أن الشعب اليمني يدرك خطورة 
مخّطـط املحتـّل الـذي يسـعى لتنفيذه عىل 
حسـاب وحدة اليمن وسـيادته بعـد ثمانية 
أعـوام من العـدوان واالحتالل، تجـّرع فيها 
اليمنيـون املعانـاة والجـوع والفقـر، فيما 
يتقاسـم املحتّل وأدواتـه ومرتِزقتـه ثروات 
الوطـن وينهبـون عائداته إىل حسـاباتهم يف 

الخارج. 
التظاهـرات  سـالم،  املحافـظ  واعتـرب 
واالحتجاجات الغاضبة التي تجتاح الشـارع 
االحتـالل  قـوى  ملقارعـة  وسـيلة  عـدن  يف 
واالرتزاق وصورة من صـور النضال تعكس 
الرفـض الشـعبي لتواجد املحتـّل وأدواته يف 

أرايض اليمن. 
وأّكـد أن األيّام املقبلة، ستشـهد خطوات 
تصعيدية، تجعل املحتـّل ومرتِزقته يفقدون 
السيطرة عىل املشهد دون أن يجدوا أي سبيل 
للفرار من الشـعب وغضبه، داعياً أبناء عدن 
واملحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة إىل مواصلة 

التصعيد لدحر قوى اإلرهاب والعمالة. 

املعاذظعن يف املضق غئثؤون السخغان املثظغ 
الحاطض تظثغثًا باخسغث جغاجئ الاةعغع

 : طاابسات
ِد ِرقِعِة االحتجاجات الشـعبيّة يف املناطق الجنوبيـة املحتّلة، وارتفاِع  يف ظـل تمدُّ
وتـرية حالة االحتقان الشـعبي والسـخط العام، جـراَء تصعيِد سياسـة التجويع 
وتدهـور األوضـاع املعيشـية والخدميـة، أعلن شـباب املـكال والديـس والرشج يف 
محافظة حرضموت العصيان املدني الشامل وإقفال «الدوائر الحكومية» ابتداء من 
يوم أمس الثالثاء؛ احتجاجاً عىل ارتفاع املشـتقات النفطية وأسـعار املواد الغذائية 

وانقطاع التيار الكهربائي. 
وتجمهر عدٌد من شـباب حرضموت، أمس؛ استعداداً إلطالق انتفاضات شعبيّة 

موازية للحراك الشعبي الحاصل يف عدن. 
وتصاعـدت موجُة االحتجاجات يف املناطق الخاضعة لسـيطرة العدوان وأدواته؛ 
بَسـبِب تـردي الوضع املعيـيش وتصعيد سياسـة التجويـع التي تنفذها سـلطات 
املرتِزقـة بأوامـر مـن تحالف العـدوان، وذلـك بغـرض إركاع املواطنـني لإلمالءات 

االستعمارية املشبوهة. 

الحاغش: ططار خظساء بضاطض جاعجغاه وق طّربَر لاأخري الرتقت
ارحغش

السثوان غخّسث طظ اظاعاضاته لطعثظئ بةرائط جثغثة 
وخروصات شاضتئ وصرخظئ ق تاعصش

 : طاابسات
تصاعـدت خـالل اليومـني املاضيني، 
الخروقـات واالنتهـاكات الفاضحة التي 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  يرتكبهـا 
السعودّي وأدواته بشكل يومي، ليتأّكـد 
من جديـد أن الطـرف اآلخر ومشـغليه 
يسـعون بـكل الطـرق لتهديـد مسـار 

السالم. 
وفيما بلغت الخروقات خالل اليومني 
املاضيـني، نحـو 300 انتهـاك، إال أنهـا 
شـهدت تصاعـداً أّكــد أن دول العدوان 
تسـعى لتبديد جهود السـالم مع سـبق 

اإلرصار والرتصد. 
حيث شملت الخروقات، غارات جوية 
لسـقوط  أَدَّت  االسـتطالعي  للطـريان 
جرحى يف صفوف املدنيني، واسـتحداث 

تحصينات عسكرية، وعمليتي تسلل. 
وذكرت مصادر عسكرية أن خروقات 
العدوان وأدواته املرتكبة خالل الساعات 
األخرية تمثلت يف شن 10 غارات للطريان 
االسـتطالعي اسـتهدف مديرية الفاخر 
بالضالع، ما أَدَّى إىل إصابة مدنيني اثنني، 
وهـو مـا يؤّكــد التعمـد املبـارش لدول 
العـدوان يف ارتكاب االنتهـاكات التي قد 

تقيض عىل ما تبقى من الهدنة. 
ويف تأكيـد عىل حرص الطـرف اآلخر 
ومشـغليه عىل تصعيـد االنتهاكات، نفذ 
طـريان العـدوان التجسـيس املقاتل، 31 
عملية تحليق يف أجواء محافظات مأرب، 
تعز، حّجــة، الجوف، صعـدة، الضالع، 

البيضاء، لحج وجبهات الحدود. 
ويف ذات السياق، نفذ العدوان وأدواته 
عمليات اسـتحداث تحصينات عسكرية 
واألحطـوب  مـأرب،  مدينـة  محيـط  يف 
والـربج واألربحني والكدحـة بمحافظة 
تعـز، والفاخر بمحافظـة الضالع، وهو 
ما يكشـف عن توّجـههـم نحو تصعيد 
قـادم وواسـع، ليتبني للجميـع أن دول 
العدوان تتخـذ من الُهدنـة ُمَجـّرد وقت 

مستقطع لرتتيب صفوفها. 
الفاضحـة  االنتهـاكات  سـياق  ويف 
للُهدنـة، نفذت قـوى املرتِزقـة عمليات 
تسـلل باتّجـاه مواقـع قـوات الجيـش 
واللجـان الشـعبيّة يف عـدد مـن املحاور 
تعزيـزات  رصـد  تـم  فيمـا  القتاليـة، 

عسكرية يف عدد من الجبهات. 
ومع استمرار هذه االنتهاكات يتأّكـد 
للجميـع أن تحالـف العدوان السـعودّي 
يخططون  ورعاتـه  وأدواتـه  اإلماراتـي 

لتصعيد واسع، مسـتغلني الُهدنة إلعداد 
العـدة، وهو مـا ينذر برد قاس حسـبما 
توعـدت صنعـاء، التـي أثبتـت حرصها 
عىل السـالم بتقديم مبادرات أحادية من 

شأنها تخفيف معاناة اليمنيني. 
االنتهـاكات  مـن  اآلخـر  الشـق  ويف 
الفاضحة ملا تم التوافق عليه يف مسـقط 
والسـويد، واصلت بحرية العدوان، أمس 
الثالثـاء، أعمـال القرصنـة بحق سـفن 
باتّفاقي  املشـمولة  النفطية  املشـتقات 
الُهدنـة والسـويد، يف تأكيـد آخر عىل أن 
العدوان متمسـك بالتصعيد واملسـاومة 
عىل معاناة الشعب وحاجاته اإلنسانية. 
وجددت رشكة النفـط اليمنية، أمس 
الثالثـاء، التأكيـد عىل اسـتمرار تحالف 
العـدوان يف احتجاز سـفينتني نفطيتني 
بحمولـة إجمالية تبلـغ «54.850» طناً 
مـن مـادة البنزيـن، ولفـرتات متفاوتة 
بلغت بالنسبة للسـفن املحتجزة َحـاليٍّا 

ام، من القرصنة البحرية.  «6» أَيـَّ
ومـع ُكــّل هـذا يتضـح أن تحالـف 
انتهاكاتـه  تداعيـات  يتحمـل  العـدوان 
املعلنـة والفاضحـة، يف حـني تتشـارك 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل مسـؤولية 

النتائج املنعكسة عىل العودة للتصعيد. 

طرضج الاساطض طع افلشام غثّحـظ املرتطئ 
الباظغئ طظ تمطاه الاعسعغئ بظخإ وتبئغئ 

الطعتات الاتثغرغئ بحعارع التثغثة
 : طاابسات

دّشــن املرَكـُز التنفيذي للتعامل مـع األلغام، أمس األول، املرحلـَة الثانية من 
الحملـة التوعوية والتحذيرية مـن األلغام بنصب وتثبيت اللوحـات التحذيرية يف 
محافظـة الحديدة. وتشـمُل املرحلُة الثانية للحملة نصـَب اللوحات التحذيرية يف 
الطرقات والشـوارع ومداخل املنشـئات املدنية يف مديرية الحوك للحد من سقوط 

املدنيني جراء انفجار األلغام واألجسام املشبوهة من مخلفات الحرب. 
وأهـاب املرَكـُز باملواطنـني يف املديريـات التـي يقـوم فيهـا بنصـب اللوحات 
التحذيريـة، بالتعاون مع فرق املركز من خالل الحفاظ عىل اللوحات وعدم العبث 
بهن أَو انتزاعهن من أماكنها.  يشـار إىل أن املسـاحة امللوثة باأللغام يف الحديدة، 
وبحسـب املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام، تبلـغ أكثر من 400 كم مربع، يتم 
العمل عـىل تطهريها من مخلفات الحـرب باإلْمَكانات املتاحـة يف ظل تعنت دول 

العدوان التي تمنع دخول أجهزة كشف األلغام. 
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 : خاص
أعاد إعالُن ما يسمى «املجلس الرئايس» 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  ملرتِزقـة 
اإلماراتي عن «هيكلِة» املليشيات املسلحة 
املوالية للعدوان، تسليَط الضوء عىل طبيعة 
الرصاع بني هذه املليشـيات، والذي تؤّكـد 
ُكـّل املؤرشات عىل أن محاولة إنهائه تحت 
ِمظلة «املجلس» تمثل مهمًة مستحيلة؛ ألَنَّ 
ا لالنقسامات  تشكيل األخري لم يضع َحــدٍّ
التـي تغذّي هـذا الـرصاع، كمـا أن غياب 
«القضية» الجامعة سيشـكل دائماً عائقا 
ال يمكـن تجاوزه أمام أي مسـًعى لتوحيد 

صفوف املرتِزقة. 
حديُث القيادة الجديدة لسـلطة املرتِزقة 
عن إعـادة هيكلـة قواتهـا يأتـي يف إطار 
محاولة تحقيق أحـد األهداف البارزة التي 
تم تشـكيل مـا يسـمى «مجلـس القيادة 
الرئـايس» ألجلهـا، وهـو توحيـُد صفوف 
الجيـش  وقـوات  صنعـاَء  ضـد  املرتِزقـة 
واللجان لتحقيق مكاسـب تمنـح تحالف 
العـدوان أوراق ضغط جديـدة عىل طاولة 
محتدمـاً  الـرصاع  تبقـي  أَو  التفـاوض، 
يف الداخـل، يف الوقـت الـذي تحـاول فيـه 
السـعوديُّة االلتفـاَف عىل معادلِة السـالم 
اسـتمرارها  تداعيـاِت  نفِسـها  وتجنيـَب 

بالعدوان والحصار. 
لكن االنقسـاماِت بني مرتِزقـة العدوان 
ليست مشكلًة جديدًة، ومحاولة السعوديّة 
لحلها من خالل وهم «تقاسـم السـلطة» 
بـني أدواتها ليسـت جديـدة أَيْـضـاً، فقد 
سـّجل ما يسـمى «اتّفاق الرياض» فشالً 
ذريعـاً وفاضحـاً يف محاولـة التقريب بني 
مرتِزقـة حـزب «اإلصالح» ومليشـيات ما 
يسمى «املجلس االنتقايل» التابع لإلمارات، 
مـن خـالل تشـكيل حكومـة مناصفـة، 
وبالرغـم مـن أن طـريف املرتِزقـة خضعـا 
لتوجيهـات مشـغليهما يف وقـف املعـارك 
نسـبياً، إال أن ذلك لم ينه الرصاع ولم يضع 
ا ملساعي ُكـّل طرف إلزاحة اآلخر من  َحــدٍّ

املشهد عىل أكثر من صعيد. 
تشـكيل «املجلس الرئايس» للمرتِزقة ال 
يختلف َكثرياً عـن «حكومة املناصفة»، بل 
إنه يكّرس املزيَد من االنقسـامات، ويضع 
التشـكيلة القديمة بمشاكلها يف صدام مع 
التشكيلة الجديدة، وهو األمر الذي سيؤثر 
حتمـاً عىل أيـة محاولـة للملمـة صفوف 

قوات املرتِزقة. 
عضـو الوفـد الوطنـي املفـاوض، عبـد 
امللـك العجري، يـرى أنه: «لـو أنفقت دوُل 
العدوان ُكـلَّ نفطهـا لتوحيد مرتِزقتها ما 
وحدتهـم»، ويؤّكــد أن السـبب األبرز هو 
أنهـم «ال يملكون مرشوعـاً وطنياً جامعاً 

يمكن أن يتوحدوا عليه». 
ويضيـف العجـري أن دوَل العدوان تريد 
فقط توحيد مرتِزقتها ضد من يسـمونهم 

«الحوثيني»، وهذه ليسـت قضية جامعة؛ 
ألَنَّهـا محاولـة «لتوحيدهـم عـىل الحقـد 
والكراهية ألبناء وطنهم والكراهية لم تكن 
يوماً مرشوع توحيـد، ومن يزرع الحقد ال 

يحصد إالَّ مثله» بحسب تعبري العجري. 
هـذه القـراءة تصـادق عليهـا تجـارب 
السـنوات املاضية من عمر العدوان بشكل 
واضـح، وباعـرتاف العديـد مـن قيـادات 
املرتِزقة الذين أّكـدوا بأنفسهم أن املصالح 
هـي  ـة  الَخاصَّ والـوالءات  واالعتبـارات 
مـا تحكم ُكــّل تَحـّركات املرتِزقة سـواء 
العسـكرية أَو غريهـا، وهـذا مـا تؤّكـده 
طبيعـة وحجـم االنقسـام بـني فصائـل 
يف  تقاتـل  أنهـا  يفـرتض  التـي  املرتِزقـة 
معسـكر واحد، لكنها تأريخهـا وتكوينها 
بات مرتبطاً بوحشـية معاركهـا الداخلية 

أكثر من أي يشء آخر. 
 

وضٌع داخيل مشتعٌل بالرصاعات
ومن املشـاكل التـي يجُب أخذُهـا بعنِي 
االعتبـار عند الحديث عـن محاولة توحيد 
صفـوف املرتِزقـة تحت ِمظلة ما يسـمى 
«املجلس الرئـايس»، أن هذا األخري، وبرغم 
الدعايـات التـي حاولت تصويـره كقيادة 
موحدة ملرتِزقة سـتحل كافة مشـاكلهم، 
لـم يكـن يف النهاية سـوى نسـخة أُخرى 
أكثر هشاشـة مـن الفريق السـابق الذي 
كان الفـاّر هـادي عـىل رأسـه، فالعالقـة 
بني أعضاء «املجلس» نفسـه ليسـت عىل 
مـا يـراُم يف الواقـع، ومسـودة «القواعـد 
املنظمة» لعمله تؤّكــد أنها لن تكون عىل 

ما يرام أبداً. 
العديـُد مـن املصـادر ووسـائل اإلعالم 
التابعـة للمرتِزقـة (الذيـن يُفـرتَُض أنـه 
أصبحـوا تحـت قيـادة واحـدة) تتحـدث 
ة يقوم بها  ـام عن تَحـّركات َخاصَّ منذ أَيـَّ
املرتـِزق عيـدروس الزبيـدي -رئيـس مـا 

يسمى «املجلس االنتقايل» التابع لإلمارات، 
القيـادة  «مجلـس  يسـمى  مـا  وعضـو 
الرئـايس»- يواصـل مـن خاللهـا العمـل 
عىل تكريـس أجندة االنفصال والتحشـيد 
والتحريـض ضد «رئـايس» املرتِزقة، وضد 
حكومـة الخائن معني عبـد امللك، حتى أن 
بعض املصادر تستخدم توصيَف «انقالب» 

للحديث عن هذه التَحّركات. 
وتتحدث وسـائُل إعالم املرتِزقـة أَيْـضاً 
عن خالفـاٍت بني املرتِزق العليمي نفسـه، 
وبني السـعوديّة واإلمارات، وهي خالفاٌت 
ال يسـتطيع العليمي أن يحسمها لصالحه 
مهما فعل؛ ألَنَّه ليس رئيساً فعلياً يف نهاية 
األمـر، وهـو األمُر الـذي سـيلقي بظالله 
أَيْـضاً عىل بقية أعضاء «املجلس» متعددي 

الوالءات. 
وإضافـة إىل ذلك، عـىل أرِض الواقع، لم 
يسـتطْع «مجلس» املرتِزقـة حتى اآلن أن 
يستقرَّ كـ»سلطة» يف الداخل، ولم يستطع 
أن يغـادَر هـو وحكومته وضـع «املنفى» 
ومربـع «الحكـم عن بعد» الـذي يجعل أي 
وعـود أَو دعايات عن توحيد صفوف قوات 
املرتِزقـة أَو تغيري األوضاع ُمَجـّرد دعايات 
فارغة ومكشوفة، وهو ما تؤّكـده األوضاع 
املزريـة التي تعيُشـها املحافظـاُت املحتّلة 
التي كانت موعـودًة بانفراجات عندما تم 

إعالن تشكيل «املجلس». 
وفيما يسـتمرُّ مسلسُل االغتياالت داخَل 
املحافظـات املحتّلة، تندلـُع موجُة غضب 
شـعبي ضـد حكومـة املرتِزق معـني عبد 
امللك، وتلقي بِظاللها عىل الرصاع امُلسـتمّر 
بـني أطـراف املرتِزقـة، َحيـُث تتهم بعض 
وسـائل إعـالم حـزب «اإلصالح» مليشـيا 
االحتجاجـات،  وراء  بالوقـوف  االنتقـايل 
فيمـا تنتقد املليشـيا ما يسـمى «املجلس 
الرئـايس» وحكومة معني عىل فشـلهما يف 
توفري الخدمـات ومعالجة الوضع املعييش 

واالقتصادي. 
هذه املعطياُت واألحداث تشـكل مشهداً 
مألوفـاً وغريَ جديـد يؤّكـد أنـه، يف أفضل 
األحـوال، لـم يتغـري أي يشء بخصـوص 
الرصاع بني املرتِزقة والفشـل الذريع لدول 
العـدوان يف مللمـة صفوفهـم، لكـن هـذا 
الرصاع ال يقف عند مستوى معني، ودائماً 

يتجه نحو األسوأ. 
ويف إطار هذا املشـهد َفــإنَّ الحديَث عن 
مللمـة صفوف قـوات املرتِزقة هـو حديث 
عـن محاولة تحقيق املسـتحيل، فحتى إن 
كانـت هناك توجيهاٌت من تحالف العدوان 
لتوحيد الجهود ضـد صنعاء، َفـإنَّ هذا قد 
يفيض إىل تحشـيد كبـري للجبهات، لكنه ال 
يعني نهاية الرصاع الداخيل واالنقسـامات 
بني املرتِزقـة أنفسـهم، وبالتأكيد ال يعني 
أنهم سـيترصفون كمنظومـة واحدة ذات 
قيـادة موحـدة؛ ألَنَّ هذا يتطلـب أكثر من 
ُمَجـّرد «توجيهات»، وهو ما سـيؤثر عىل 

ذلك «التحشيد» ويجعله بدون فائدة. 
والحقيقُة أن الحديـَث عن توحيد قوات 
املرتِزقة إعادة هيكلتها تحت قيادة واحدة 
ال يتعلـق باملواجهـة مع صنعـاء بقدر ما 
يتعلُق باملشاكل الداخلية لهذه القوات؛ ألَنَّ 
للتشـكيالت  مهمة الهيكلـة تتطلب دمجاً 
العسكرية وجرد لإلْمَكانات واألسلحة لدى 
ُكـّل فصيل وكشوفات موحدة، وهو أمر ال 
يسـتطيع أي مراقب لوضع قوات املرتِزقة 
وتكوينها أن يضع أية احتماليٍة لتحقيقه، 
وقد أشار تقرير سابق صدر لفريق الخرباء 
األمميني املعيـني باليمن إىل أن املليشـياِت 
التي تم تفريُخها بدعٍم من تحالف العدوان 
يف اليمن، «لم تعد قابلًة للسـيطرة عليها»، 
فهي عبارة عن تكتالت متباينة غري قادرة 
عـىل الترصف كـ»جيـش» ويقودها تجاُر 
حروب متعددو الوالءات، ويترصفون بناًء 

ة.  عىل مصالح َخاصَّ

تقرير

طتاولئ «تعتغث» خفعف املرتِجصئ: 
السةــري: الثعظــئ ق غمطضعن طحــروسًا وذظغًا غةمُسعط وطعما شسطئ دول السثوان جافحــض

ططغحــغاٌت خارجــئ سظ الســغطرة بــعقءات طاســثدة وخراسات ق تعــثأ ورشخ حــسئغ طاجاغث 

السثّو غسّعل سطى طعمئ طساتغطئ!
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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

طتاشزئ خظساء تصر الثطئ الاظفغثغئ لرشع السحعائغات يف افجعاق
 : خظساء

ناقش اجتمـاع للسـلطة املحلية بمحافظـة صنعاء، 
أمس الثالثاء، آلية رفع البسـطات املخالفة من األسـواق 

والطرق الرئيسية. 
وأقـر االجتمـاع الـذي ترأسـه وكيـل أول املحافظـة، 
حميد عاصم، الخطة التنفيذيـة والربنامج الزمني لرفع 

العشـوائيات املخالفة يف األسـواق وخطوط السـري، بما 
يصب يف تخفيف االزدحام املروري. 

ويف االجتمـاع الـذي تناول جوانب التعاون والتنسـيق 
بـني الجهات املعنية يف تنفيـذ الخطة، واإلجراءات املتبعة 
يف تنفيـذ حمالت إزالة املظاهر العشـوائية، أوضح حميد 
عاصم أن الحملة تهدف إىل إزالة بسطات وصناديق البيع 
العشوائية املنترشة عىل أرصفة الطرقات ووسط خطوط 

السـري، والتخفيف من االختناقات املرورية واإلشـكاالت 
الناتجـة عنها.  وأَشـاَر إىل أهميِّة التنسـيق بني الجهات 
املعنية يف تنفيـذ الخطة، والتعاون مـع قيادات املجالس 

املحلية واملكاتب ذات العالقة يف املديريات املستهدفة. 
إىل ذلـك، ناقـش وكيـل أول املحافظة مـع مدير فرع 
مؤّسسة املسالخ باملحافظة رشف الجويف، ومدير مكتب 
الزراعة عيل القريي، ونائب مدير التخطط أنور سـلطان، 

وممثـل اللجنـة الزراعيـة والسـمكية مـروان حيـدان، 
الجوانب املتعلقة بمنع ذبح صغار وإناث املوايش.

وأّكــد املشـاركون يف االجتماع، أهميّة دعوة رؤسـاء 
األغـراض  متعـددة  الزراعيـة  التعاونيـة  الجمعيـات 
باملحافظـة واألمن واللجنة الزراعية للمشـاركة يف إعداد 
آلية عمل شـفافة للرقابة عىل األسواق والنقاط واملنافذ 

الرئيسة لضبط ومصادرة صغار وإناث املوايش. 

بظغان تثااط دورًة لفرجان الاظمغئ 
تعل َأَجاجغات السمض الطعسغ

 : التثغثة
اختتمـت مؤّسسـُة بُنيان، أمـس الثالثاء، 
دورتَها التدريبية التـي نظمتها بالتعاون مع 
اللجنـة الزراعية والسـلطة املحلية لفرسـان 
التنميـة بمديريـة بيـت الفقيـه بمحافظـة 

الحديدة. 
وأَفاد مصدر يف مؤّسسـة بينان بأن الدورة 
ـام هدفت إىل  التي اسـتمرت ملـدة عـرشة أَيـَّ
إكساب املشـاركني البالغ عددهم 38 متدرباً، 
املعارف وأََساسـيات العمـل الطوعي، وتنمية 

املوارد واملبادرات املجتمعية. 
ويف حفـل الختـام الـذي بحضـور مرشف 
املديرية عبدالسالم حيدر، أّكـد املرشف الثقايف 
باملديريـة عـزي مسـعد مجـيل، عـىل أهميّة 
الدورة يف ترسـيخ ثقافة االعتمـاد عىل الذات 
يف أوسـاط املجتمع سـيما يف الجانب الزراعي 
مسـاندة قيادة  ويف مختلف املجاالت، مؤّكـداً 

املديرية للمتطوعني عىل مستوى املديرية. 
مـن جهتـه، نـّوه مـرشف املديريـة بمـا 

التدريـب،  ـام  أَيـَّ طـوال  الـدورة  تضمنتـه 
الفتـاً إىل رضورة التطبيـق العمـيل مـن قبل 
املشـاركني لفائـدة الـدورة يف رفـع الوعي يف 
أوسـاط مجتمعاتهـم، سـيما املزارعـني بما 
يسـهم يف الوصول إىل تحقيق االكتفاء الذاتي 
مـن املحاصيل الزراعيـة والتخفيف من كمية 
مـع اسـتمرار العدوان  اسـتريادها ُخُصوصاً 

والحصار. 
مـن جانبهمـا، أوضَح منسـقا مؤّسسـة 
بنيـان التنمويـة عبدالرحمن هـزاع، وهادي 
هيج، أن الـدورة تأتي ضمن سلسـلة دورات 
تنفـذه  والـذي  التنميـة›  فرسـان  لربنامـج 
املؤّسسـة يف مختلـف مديريـات محافظتَـي 

الحديدة وريمة. 
وأشـارا أن مخرجـات الـدورة تهـدف إىل 
تنفيذ حمـالت توعوية من قبل املشـاركني يف 
أوساط مجتمعاتهم، بما يسهم يف تفعيل دور 
املجتمع مع املبادرات املجتمعية لحل مختلف 
القضايـا، إضافـة رفع الوعي لـدى املزارعني 
لتحقيـق نهضـة زراعيـة شـاملة، ملختلـف 

املحاصيل الزراعية. 

 : طاابسات
محمـد  الدكتـور  القـايض  وّجـه 
الديلمي -النائب العام-، أمس الثالثاء، 
العسـكرية  النيابـات  عـام  محامـي 
ومحامـي عام نيابات األمـوال العامة 
شكاوي  باسـتقبال  النيابات  ورؤساء 
املواطنني املقدمة ضد رؤسـاء ووكالء 
وأعضـاء النيابـة واإلداريـني واتِّخـاذ 
والرفـع  فيهـا  القانونيـة  اإلجـراءات 

بالنتائج. 
لتوجيهات فخامة  يأتي ذلك تنفيذاً 
األخ رئيـس املجلس السـيايس بتفعيل 

مبدأ (أنصف الناس من نفسك). 
جاء ذلك يف مذكرة األخ النائب العام 
رقـم 2526 وتأريخ 20 /6 / 2022م، 
وتزاُمنًا مع إصدار مذكرات مماثلة من 
وزارة العدل وجهـاز األمن واملخابرات 
الهادفـة إىل إنصـاف املواطنـني ورفع 

الظلم عنهم. 

 : التثغثة
املحليـة  السـلطة  قيـاداُت  نّظمـت 
بمديريـة املراوعـة بمحافظـة الحديـدة 
احتجاجيـًة؛  وقفـًة  اإلرشايف  واملكتـب 
تنديـداً بالجريمة الـال أخالقية التي أقدم 
عليها مرتِزقة العدوان بحق ست نساء يف 

مديرية حيس. 
واسـتنكر املشـاركون يف الوقفة التي 
حرضها قيادات السلطة املحلية وقيادات 
وأعضاء  وأمنيـة،  وعسـكرية  مجتمعية 
املكاتـب التنفيذيـة باملديريـة والقيادات 
الرتبويـة، األعمال الشـنيعة التي ال تمت 
اليمنيـني ِبصلة، منّدديـن بالجرائم التي 
يرتكبهـا مرتِزقة اإلمـارات الخونة بحق 
األعـراض يف مناطـق السـاحل الغربـي 

املحتّلة من قبل العدوان ومرتِزقته. 
ويف الوقفـة، أّكــد أمني عـام املجلس 
املحيل باملديرية، الشـيخ قاسم دبيع، أن 
هـذه الجريمة ليسـت األوىل التـي يُقدم 
عليهـا مرتِزقـة اإلمـارات فقـد سـبقها 
التحيتـا  يف  الجرائـم  هـذه  مـن  العديـد 

ومناطق أُخرى تحت سـيطرتهم، ُمشرياً 
إىل أن هـذه األعمال هي أعمـال إجرامية 
تعـدت ُكــّل القيم واملبـادئ اإلنسـانية 
والعـادات  القوانـني  ُكــّل  وانتهكـت 

والتقاليد واألعراف اليمنية. 
ونّوه إىل أن املنظمـات الدولية واألمم 
يشـاركون  الـدويل  واملجتمـع  املتحـدة 
بصـورة مبـارشة مـع دول العـدوان يف 
مثـل هـذه الجرائم بحـق بناتنا يف حيس 

من خـالل صمتهم ووقوفهـم إىل جانب 
املجرمني. 

وأّكـد املشـاركون اسـتمرار الحشـد 
ورفـد الجبهات للرد عـىل جرائم العدوان 

وانتهاكاته. 
ويف بيان الوقفة دعا املشـاركون ُكـّل 
أحرار املحافظة، إىل االستنفار والتحشيد 
ورفد الجبهات لطرد االحتالل السـعودّي 

اإلماراتي وأدواته العميلة. 

العضغض الئحري غحغث بمعارات وصثرات الطقب وغبمظ جععد الطةظئ السطغا لطثورات الخغفغئ

ذقب املراضج الخغفغئ بالتثغثة غظزمعن سثدًا طظ املسريات والسروض الضحفغئ
 : التثغثة

للـدورات  التنفيذيـة  اللجنـُة  نّظمـت 
الصيفيـة، أمس الثالثاء، عدًدا من املسـريات 
والعروض الكشفية لطالب املدارس الصيفية 

بمدينة الحديدة. 
وخـالل املسـريات والعـروض الكشـفية 
التي جابت عدًدا من شـوارع املدينة لتستقر 
حديقة الشعب وشارع امليناء، أشاد وكيل أول 
املحافظـة أحمد البرشي باملهارات والقدرات 
التـي أظهرهـا طـالب املراكـز الصيفيـة يف 
العـروض الكشـفية، والتـي يعـربون مـن 
خاللها عىل انتمائهم وُهــِويَّتهم اإليَمـانية. 
وأَشـاَر إىل أن تنظيم العروض الكشـفية 
يأتي يف إطار الربامج واألنشـطة املتنوعة، يف 
املدارس الصيفية؛ بَهدِف رفع قدرات النشء 
والشباب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم 

املختلفة. 
وأّكــد أهميّـة تسـليح األجيـال بثقافـة 

القرآن الكريـم والعلم واملعرفـة الصحيحة، 
الفتـاً إىل أن األجيـال هـم الرهـان الحقيقي 

خالل الفرتة املقبلة. 
وأّكــد البـرشي أن العـروض الكشـفية 
القـدرات  ورفـع  املهـارات  إلبـراز  هدفـت 
ومستوى اللياقة البدنية والفكرية والثقافية 

لطالب املدارس الصيفية. 
وأشـاد بجهـود القائمـني عـىل املـدارس 
الصيفيـة والكـوادر التعليميـة، ومسـتوى 
تفاعـل الطـالب يف مختلـف املجـاالت، التي 
عكسـت مـدى اسـتفادتهم مـن األنشـطة 

والدورات الصيفية. 
ويف السـياق ذاته نظمت اللجنة التنفيذية 
للدورات الصيفيـة يف مديرية املراوعة عرضاً 

كشفياً لطالب املراكز الصيفية باملديرية. 
وتخلـل العـرض الذي شـارك فيـه طالب 
مـن  العديـد  الصيفيـة،  املـدراس  وكـوادر 
الكلمـات والفقـرات املتنوعـة املعـربة عـن 
أهميّـة الـدورات الصيفيـة ودورهـا يف بناء 
أجيـال متسـلح بالعلـم واملعرفـة متحصنة 

من الثقافات املغلوطـة، قادرة عىل مواصلة 
مسري البناء والتنمية. 

وأوضح مسؤول اللجنة التنفيذية للمراكز 
الصيفيـة باملديرية، يحيى قيـم، أن مديرية 
كشـفية  مسـريات  اليـوم  تشـهد  املراوعـة 
الصيفيـة،  املـدارس  لطـالب  اسـتعراضية 

للتأكيـد عـىل انتمـاء الطـالب وُهــِويَّتهـم 
اإليَمـانية. 

وأّكــد أن الرهـان، خالل الفـرتة املقبلة، 
عىل األجيال الذين يتسـلحون بثقافة القرآن 
الكريـم والعلم واملعرفـة الصحيحة.. معتربًا 
املسريات والعروض الكشفية رسالة للعدوان 

بصمود النشء والشـباب، وثباتهم وحملهم 
راية الحق والفتح واإلسـالم والسالم والعلم 

واإليَمـان. 
بـدوره، أّكـد مديُر مكتب املرشف العام، 
الكشـفية  العـروض  أن  امليقـري،  أحمـد 
هدفت إلبراز املهارات والقدرات ومسـتوى 
اللياقـة البدنية لطالب املدارس الصيفية يف 

املديرية. 
وأوضـح أن تنظيـم العـروض الكشـفية 
يأتـي أَيْـضـاً يف إطـار األنشـطة والربامـج 
املتنوعـة، التـي تقيمهـا املـدارس الصيفية 
يف املديريـة؛ بَهـدِف تنميـة قـدرات النـشء 
مواهبهـم  وصقـل  ومهاراتهـم  والشـباب 
املختلفة، وتحصينهم من الثقافات املغلوطة 

واألفكار الهدامة. 
وثّمـن اهتمـام وجهـود القائمـني عـىل 
التعليميـة،  والكـوادر  الصيفيـة  املـدارس 
ومستوى تفاعل الطالب يف مختلف املجاالت، 
التي عكست مدى اسـتفادتهم من األنشطة 

والدورات الصيفية. 

وصفئ طسطتئ لصئائض املراوسئ غدئًا قظاعاضات السثوان وأدواته بتص افسراض

الظائإ السام غعّجه باجاصئال حضاوى املعاذظني
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23 ذي القعدة 1443هـ..
22 يونيو 2022م

(1427)
أخبار 

طع اجامرار الافرغط بالسغادة وطخادرة تصعق الحسإ:

بسث إسقظه اقظحصاق سظ خفعف السثوان

رئغُج تضعطئ املرتِجصئ غمظُح السسعدّغئ تصَّ الاخرف بالصطاسات الظفطغئ يف الغمظ

حغت طظ طأرب غخُض خظساء بسث جظعات طظ اقساصال 
يف جةعن الظزام السسعدّي 

افتجاب واملضعظات السغاجغئ املظاعدئ لطسثوان تثسع 
أترار الحسإ لطرد سطى اظاعاضات السثوان وأدواته

طثّطفاُت السثوان السظصعدغئ تخغُإ طعاذظًا يف املجرق بتّةـئ
 : تّةـئ:

أّكـد املرَكُز الوطنـي للتعامل مع األلغام، 
أمـس الثالثاء، إصابة مواطـن جراء انفجار 
قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية 

للتحالف يف محافظة حّجـة. 
يف منطقـة  وأوضـح املركـز أن مواطنـاً 
املزرق بمحافظة حّجـة أُصيب، أمس، جراء 

انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات 
الجوية لتحالف العدوان. 

قـد  واحـدة  أرسة  مـن  أطفـال   3 وكان 
أُصيبـوا، أمـس األول، نتيجـة انفجـار لغم 
مـن مخلفـات التحالـف بشـارع املطـار يف 
مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، َحيُث بلغ 
إجمـايل ضحايا األلغام والقنابـل العنقودية 
ومخلفات التحالف خالل األسـبوع األول من 

يونيـو الحـايل 21 شـخصاً بينهـم (3) قتىل 
و18 مصاباً. 

وجّدد املرَكـُز الوطني للتعامل مع األلغام 
األسـبوع املايض، مطالبته بتوفـري األجهزة 
الكاشـفة لأللغام إلنقاذ حيـاة آالف املدنيني 
يف العديد من املحافظات اليمنية، مؤّكـداً أنه 
يتم ُكـّل يوم تسجيُل ضحايا جدد نتيجة تلك 

املخلفات. 

 : طاابسات
رئيـس  عبدامللـك  معـني  املرتـِزق  يواصـُل 
حكومـة الفنادق التفريط بسـيادة البلد وبيع 
ما تبقـى من ثرواتـه وموارده لـدول العدوان 
بموجب صكوك فاقدة للرشعية، َحيُث صادق، 
أمـس الثالثـاء، عـىل اتّفاقية «غـري قانونية» 
تقـيض بتسـليم قطـاع الوقـود يف اليمـن إىل 
السـعوديّة ضمن مخّطط منظَّم لالسـتحواذ 
عىل القطاعات الحيوية والهامة يف املحافظات 

الجنوبية والرشقية املحتّلة. 
ويف اجتمـاع لـه، أمـس مـع وزراء املاليـة 
والنفط بحكومة املنفـى، طالب املرتِزق معني 
عبدامللـك برسعة توقيع االتّفاقيـة التي تمنح 

ما يسـمى الربنامج السـعودّي إلعادة األعمار 
حق حوكمـة صنـدوق دعم رشاء املشـتقات 
النفطية، كما تمنحه حق استرياد وبيع الوقود 

للسوق املحلية يف اليمن. 
ويـرى خـرباء اقتصاديـون أن الحديث عن 
توقيـع االتّفاقيـة التـي ُطرحت قبل سـنوات 
ولـم يتـم البت فيها مـن قبل رئيـس حكومة 
املرتِزقـة، تتزامـن مـع أنبـاء عـن موافقـة 
السـعوديّة لتغيريه، وهي محاولة من املرتِزق 
معـني عبدامللك لقلـب الطاولة عـىل خصومه 
يف مـا يسـمى املجلـس االنتقايل وكـذا املرتِزق 
أحمـد العييس اللذين قادا ضده حرباً شـعواَء، 
يف محاولة الستعادة هذا القطاع الحيوي الذي 
يدر ماليـني الدوالرات شـهرياً يتـم نهبُها وال 

تذهُب إىل الخزينة العامة. 
وتأتـي هذه الخطـوة يف الوقـت الذي وجه 
عبدامللـك،  معـني  الفنـادق  حكومـة  رئيـس 
استغاثة إىل السعوديّة إلنقاذه من االحتجاجات 
الشعبيّة التي أشـعلها االنتقايل ضده يف مدينة 

عدن املحتّلة؛ بَهدِف اإلطاحة به. 
وتشـهد عدن املحتّلة احتجاجات واسـعة؛ 
للتنديد برفع سـعر جالون البنزين سـعة 20 
لـرتاً إىل 26 ألف ريـال، َحيُث أغلـق املحتجون 
عـدداً مـن الشـوارع الرئيسـية يف مديريـات 
املنصورة وصرية والربيقة، باإلضافة إىل ميناء 
الزيت النفطـي، يف حني يفرضون حصاراً عىل 
قـرص معاشـيق الرئـايس، مطالبـني برحيل 

حكومة املرتِزقة من عدن. 

 : طاابسات
وصـل إىل عاصمة األحرار صنعاء، أمس الثالثاء، 
شيٌخ قبيل بارز من محافظة مأرب بعد سنوات من 
اعتقاله يف سـجون السـعوديّة، وكذا انشـقاقه عن 

صفوف العدوان وأدواته. 
وبحسب مصادَر إعالمية، فقد وصل الشيُخ عيل 
العتيبـي بــ»أبو قايس» بمعيـِة العرشات من أفراد 
قبيلتـه ومرافقيه إىل العاصمة صنعـاء، أمس، بعد 
ام من إفراج السـعوديّة عنـه املعتقل لديها منذ  أَيـَّ

4 سنوات. 
وفـور وصولـه إىل صنعـاء توعد الشـيخ القبيل 
العتيبي بالثأر من النظام السـعودّي جراء اعتقاله، 
وذلـك من خالل عـرب أبيات شـعرية أرفقها بصور 

تبني وصوله. 
هـذا وقد ُعرف الشـيخ العتيبي خالل السـنوات 
املاضية بمواقفه الداعمة لتحالف العدوان، وهو من 
الشـخصيات املؤثرة يف مأرب، قبل اعتقاله من قبل 
جهاز االسـتخبارات السـعودّي ونقله إىل سـجن يف 
اململكة، ضمن عدٍد من املشـايخ املوالني للسعوديّة 

ممن ال يزال مصريهم مجهوالً. 
وزيـر  نائـب  أوضـح  متصـل،  سـياق  ويف 
الخارجيـة يف حكومـة صنعاء، حسـني العزي، 
أمس الثالثـاء، أن دفعة من املغـرر بهم وصلت 
عاصمة السيادة واالستقالل صنعاء وبحوزتها 

ما يرس القلب. 

َوأََضــاَف العـزي يف تغريدة عىل حسـابه بتويرت 
«أشـد عىل يد أُولئك الذين يـؤدون مهامهم الوطنية 

يف فم املوت إنقاذاً إلخوتهم املخدوعني». 
ودعا العزي ُكـلَّ الشـباب يف معسـكرات املحتّل 
اللتقاط الفرصة وتلبية نداء األهل والوطن والعودة 

إىل إخوة لهم هم أعز ما أنجبت اليمن. 

 : طاابسات
ما تزاُل ردوُد الفعل الشعبيّة والرسمية والحزبية 
والحقوقيـة اليمنيـة تتواىل بشـأن جرائـم املرتِزقة 
وانتهاكاتهـم ألعراض اليمنيـني، َحيُث أدان تحالف 
األحـزاب والقـوى السياسـية املناهضـة للعدوان، 
واسـتنكر بأشـد العبارات، الجريمة الوحشية التي 
أقـدم عليهـا، يـوم الخميـس املـايض، عنـٌرص من 
مرتِزقـة تحالف العـدوان السـعودّي - اإلماراتي - 
األمريكـي، بارتكابه جريمة اغتصاب سـت فتيات 
يف منطقتـي الجوير والسـويهرة بمديرية حيس يف 

محافظة الحديدة. 
وقال تحالـف األحزاب يف بيان له: «إن اسـتمرار 

هذه الجرائم الدخيلة عـىل مجتمعنا وقيمه الدينية 
واالجتماعيـة، واملدانـة بكل األعـراف والترشيعات 
الحقيقـي  الوجـه  يمثـل  والوضعيـة،  السـماوية 
لتحالف العدوان وأدواته، الذي يسـعى إىل استهداف 
األرض واألعـراض والكرامـة وكل القيـم الدينيـة 

والوطنية واإلنسانية». 
وأضافت األحزاب واملكونات السياسية املناهضة 
للعـدوان يف البيان أنه «بقدر مـا تمثله هذه األفعال 
مـن انتهاك صارخ للقوانني الدولية، وتصنّف ضمن 
جرائـم الحرب، إال أنها تقابـل بالصمت الدويل املثري 
لالسـتغراب، وهو ما يزيد من تشجيع تلك العنارص 
اإلجرامية عىل ارتكاب املزيد من جرائم الرشف بحق 

حرائر اليمن». 

ويف  العـدوان،  تحالـف  دول  األحـزاب  وحّملـت 
مقدمتها النظامان السعودّي واإلماراتي، املسؤوليَة 
القانونيـَة واألخالقيـة والجنائيـة لهـذه الجريمـة 

وسابقاتها. 
كمـا حّملت منظمة األمم املتحدة ومجلس األمن 
ومجلس حقوق اإلنسان واملجتمع الدويل مسؤولية 

الصمت عن هذه الجرائم ومرتكبيها. 
ويف ختـام البيان، دعا تكتل األحـزاب واملكونات 
السياسـية املناهضة للعدوان، ُكـّل أحرار اليمن إىل 
االنتفاضـة؛ دفاعاً عن األرض والعرض، واسـتمرار 
التماسـك  وتعزيـز  والتحشـيد،  التعبئـة  مسـرية 
االجتماعـي والوطنـي عـىل طريق معركـة التحّرر 

الوطني الشامل. 

وزراء طرتِجصئ غعربعن طظ سثن 
املتاّطئ خعشًا طظ بطح املتاةني

 : طاابسات
ا أسـمتها مصادَر  أّكــدت وسـائُل إعـالم معادية نقـالً َعمَّ
مالحية يف مطار عـدن الدويل، أمس الثالثاء، مغادرَة العديد من 
الـوزراء املرتِزقـة إىل خارج البلد بينهم املرتـِزق محمد املقديش 
وزير الدفاع وآخرين؛ وذلك خوفاً من اتساع دائرة االحتجاجات 

الشعبيّة الغاضبة التي وصلت إىل محيط قرص املعاشيق. 
وبحسب تلك الوسـائل، َفـإنَّ مغادرة الوزراء املرتِزقة عدن، 
أمس الثالثـاء، يتزامن أَيْـضاً مع أنباء عن موافقة السـعوديّة 
عـىل تغيـريات يف تشـكيلة حكومـة املرتِزقـة خـالل اليومـني 
القادمني، كما أنها تأتي يف ظل الهدوء الذي سـاد عدن املحتّلة، 
ام من االحتجاجات الشعبيّة الغاضبة التي وصلت  أمس، بعد أَيـَّ

َحــّد محارصة مقر إقامة حكومة املنفى يف قرص املعاشيق. 
وبيَّنـت أن التعديـالِت التـي وافقـت عليهـا السـعوديُّة قد 
تشـمُل املرتِزق معني عبدامللك ومنتحيل صفقـات وزيرا الدفاع 
والداخليـة، الفتـة إىل موافقـة الريـاض عىل مرشـح السـفري 
األمريكـي لخالفة املرتِزق معني، وهـو املرتِزق أحمد عوض بن 
مبـارك رجل واشـنطن يف اليمن، وكذا املرتـِزق صغري بن عزيز 

بديالً عن املرتِزق املقديش. 

ططغحغا اقظاصالغ تساشضُّ اتاةاجات 
املعاذظني يف سثن لامرغر حروذعا واجظثاتعا

 : طاابسات
يسـتغلُّ مـا يسـمى «املجلـس االنتقـايل» التابـع لالحتالل 
اإلماراتـي، االحتجاجـاِت الشـعبيّة الغاضبة يف عـدَن؛ للتنديد 
بارتفاع أسعار املشتقات النفطية واملواد الغذائية؛ وذلك لتمرير 

رشوطه وأجنداته عىل تحالف العدوان وحكومة املرتِزقة. 
وقالت وسـائل إعـالم تابعة لـ»النتقايل»، أمـس الثالثاء: إن 
املجلس وضع رشوطاً ومطالب تتمثل يف تشكيل الوفد املفاوض 
وبمـا يضمـن لالنتقايل 50 % هيكلة ما تسـمى وزارتي الدفاع 

والداخلية ورصف مرتبات مقاتيل االنتقايل. 
وفيمـا تجاهل املجلس التابع لالحتـالل اإلماراتي معاناة 
املواطنني يف عدن وظروفهم املعيشية واالقتصادية الصعبة، 
فقـد اكتفـى فقـط بوضـع رشوط تدعـو إىل معالجات مع 
حكومـة املرتِزقة لصالحـه دون التطرق إىل ارتفاع أسـعار 
الوقـود وانهيار العملة وبقيـة الخدمات املنهارة، األمر الذي 
يؤّكـد حرص مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي عىل ركوب موجة 
االنتفاضـة الشـعبيّة التي تشـهدها عدن، وذلك ليمارسـوا 
الضغـَط عـىل حكومـة املرتِزقة باتّجـاه تحقيـق أجندتهم 

ة بعيًدا عن معاناة املواطنني وحاجاتهم اإلنسانية.  الَخاصَّ
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 :  المرضج اإلسقطغ لطعغؤئ الظسائغئ
تأتـي اإلجازُة الصيفية كنافذِة نوٍر تطلُق أنواَرها 
بـكل زحم لتنري تلـك القلوب الصغـرية بعلم وبقيم 
ى ألية معـارف األرض أن تأتي بمثل تلك  ُمثـىل، فأَنـَّ
الرسائل السامية التي يف طياتها الكثري من الدروس 
والعرب التـي ينبغي أن يتعلمهـا ويعرفها جيل الغد 
الواعد ليتحصن من الثقافات الدخيلة وليعرف جيًِّدا 
كيف لـه أن يصنع غد مرشق بثقافـة قرآنية عبقة 

تحمل يف طياتها الخري الكثري لدينهم ودنياهم. 
وترى يـرسى املحطوري -مسـؤولة أحد املراكز 
الصيفيـة- أن هـذه الـدورات تلعـب دوراً هامـاً يف 
بناء الجيل الناشـئ، وتحصينه أمام الحمالت التي 
ــة سواء عن طريق التضليل  يشنها أعداء هذه األُمَّ
الدينـي َواملسـخ للفكـر َوالثقافة، أَو مـن خالل ما 
يسعون إليه من إفساد َومسخ للُهــِويَّة اإليَمـانية، 
فالدورات الصيفية لها دور كبري يف تحصني النشء 
َوتصحيـح املفاهيـم َواملعتقدات لديـه، َوبناء جيل 
يسـتنري بنور القرآن الكريم، كما أن لها دوراً بارزاً 
أَيْـضـاً يف اكتشـاف املواهب َوالقـدرات لدى الجيل 
الصاعـد َوتنميتها َوصقلهـا، فمن خالل الكثري من 
األنشـطة التي تقـدم داخلها اسـتطعنا اكتشـاف 
الكثـري من املواهـب َوالقدرات لدى النـشء َونعمل 

عىل توجيهها التوجيه الصحيح. 
وتضيف املحطوري: «للـدورات الصيفية أهميّة 
كبـرية يف هـذه املرحلة بالـذات فنحـن يف زمن بلغ 
الفساد فيه ذروته َونواجه عدواً امتلك من القدرات 
َواإلْمَكانـات ما لـم يمتلكه عىل مـّر التاريخ، ففي 
ـــة أن يصل  هذه املرحلة اسـتطاع عـدّو هذه األُمَّ
إىل ُكــّل منزل من خالل مواقع التواصل َوالشـبكة 
العنكبوتية والتلفاز بما فيها من برامج َومسلسالت 
ـــة  عـىل أبنـاء هـذه األُمَّ شـامالً  تركـز تركيـزاً 
َوُخُصوصاً فئة النشء َوتعمل عىل املسخ لكل القيم 
َواملبـادئ َواألخـالق وترسـيخ بديالً عنهـا ثقافات 
َومعتقـدات ضالة َوهدامة، موضحـة أنه أمام ذلك 
كله تأتي الحاجة املاسـة للـدورات الصيفية َوالتي 
تعمل عـىل تقديم العلم النافـع َوالرؤية الصحيحة 
املنتقـاة من كتـاب اللـه فتنبـي جيالً يعـرف الله 
حق املعرفة، ويعرف رسـوله َوأهـل بيته َويتخذهم 

األسـوة َوالُقـدوة الحسـنة، ويعرف أعـداءه َويتربأ 
منهم ويتَحّرك يف هذه الحياة مستشعراً للمسؤولية 

أمام الله َوأمام أمته». 
وتواصـل املحطـوري: «املـدارس الصيفية تقدم 
القرآن الكريم َوُكـّل مـا يرتبط بالقرآن الكريم من 
علوم يف معرفة الله ويف السرية ويف الفقه ويف السعي 
نحـو االكتفاء الذاتـي َويف اآلداب َواألخالق الفاضلة 
وَغريهـا من املعارف َوالعلوم َواألنشـطة التي تبني 

شخصية مؤمنة تعي دورها الهام يف هذه الحياة. 
وتتوّجــه املحطوري لآلبـاء َواألُمهـات بتجديد 
الدعـوة للدفـع بأبنائهـم لهذه املـدارس، موضحة 
أن لدينـا من الوقت مـا يكفي لتقديـم ُكـّل ما هو 
مفيد لهم َونعدهم بأنهم سيلمسـون األثر العظيم 
لهـذه الدورات عىل نفسـيات َوشـخصيات أبنائهم 

َوبناتهم». 
 

الاتّرر طظ صعى الطشغان
وعـىل صعيـد متصـل تقـول مريفت السـواري 
-مسـؤولة مركـز صيفـي بمديريـة شـعوب-: يف 
زمـن بلغ الضالل ذروته وتَحّرك فيه األعداء ملسـخ 
ُهــِويَّة الشعوب اإلسـالمية واستهداف لكل فئات 
املجتمع حتى األجيال الناشـئة ومحاولة إلفسادها 
وإضاللها بكل وسيلة ممكنة سواء أكانت ثقافية، 
فنيـة، رياضية أَو حتى باسـم ديـن وإبعادها عن 
مصـادر قوتهـا، وَعـن حقيقـة وجودهـا ودورها 
يف الحيـاة، من هنا جـاء الدور الحقيقـي للدورات 
الصيفيـة يف بناء األجيـال البناء الصحيـح بثقافة 
القـرآن الكريـم الذي تَحـّرك به رسـول الله محمد 
-َصـىلَّ اللُه َعـَليْــِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، فبناء 
النفوس والدولة اإلسـالمية البنـاء الصحيح، وكما 
قال الشـهيد القائد -رضوان اللـه عليه-: إنها فرتة 
ا ونسـتحي من اللـه أن نجعل هامش  قصـرية ِجـدٍّ
السـنة فرتة لتدارس كتاب الله ولكن إذَا ما اهتمينا 

وأخلصنا بإذن الله سيكون األثر عظيماً. 
وتواصل حديثها: وكما قلت سـابًقا نحن يف هذه 
املرحلـة التي ظهرت فيهـا قوى الكفـر بجربوتها 
وعدوانهـا وظهـرت فيها قـوى النفـاق َوالعمالة، 
مرحلـة يتَحـّرك فيها األعـداء للسـيطرة والهيمنة 
عرب وسـائل عدة وبسبب زحمة الحياة وكثرة سبل 

الضـالل واملضلني َوبسـبب خطـورة الفـراغ الذي 
يسـعى األعداء إىل إيجاده واستغالله لبث سمومهم 
يأتي هنا أهميّة الدورات الصيفية ودورها يف توعية 
هذا الجيل، الجيل الذي يسـعى األعداء لتسيريه عرب 
مسـارين ال ثالث لهما: إمـا عبيٌد أذالء أَو تابعون ال 
ة لهم، ومن هنا أَيْـضـاً يأتي دور  قـرار وال ُهــِويـَّ
الـدورات الصيفية يف بناء اإلنسـان بناء مسـتقالً، 
متحـّرراً من التبعيـة لقوى الطغيان واالسـتكبار، 

أعزاء من عزة اإلسالم ومن عزة القرآن. 
وتختم السواري قائلة: «الدورات الصيفية تقدم 
ُكـّل الخـري ألبنائنا وبناتنا، وهـل هناك أعظم خري 
مـن تعلم كتـاب الله تعاىل فقد قال تعـاىل: (إِنَّ َهذَا 
اْلُقْرآَن يَْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم)، بل الخري أَيْـضاً لآلباء 
واألُمهـات فمن يعـرف الله تعاىل ويتثقـف بثقافة 
القرآن سـيعرف واجبه تجاه نفسـه وتجاه أرسته 
ـة أجمع، إىل جانـب تدارس  َوتجـاه مجتمعه واألمَّ
كتـاب الله ففي هذه املدارس أَيْـضاً هناك أنشـطة 
لتنمية قدراتهم الجسـدية والروحيـة واملهارية إىل 
جانب حصص التقوية يف الكتابة والقراءة ومختلف 
العلـوم، متوّجـهة بالنصح لـكل أب وأم يحرصون 
عىل نجاة ونجاح أبنائهم أن يلحقوا أبنائهم يف هذه 
الـدورات؛ ألَنَّهـا فرصة عظيمة يف اسـتثمار أوقات 
فراغهـم، فـرتك الفرصة غصة، وخريكـم من تعلم 
القـرآن وعلمـه، وهذه الدورات ليسـت طائفية وال 
مناطقيـة وال حزبيـة، فهـي قد قامت مـن ثقافة 
ــة  ـــة، داعية لوحدة األُمَّ القرآن الجامع لكل األُمَّ
وترك ُكـّل الخالفات التي يحاول األعداء غرسـها يف 

أوساط أمتنا». 
 

تتخُني الظحء طظ الادطغض
بدورها، تقول حنان الشـامي -مدير عام تعليم 
الفتـاة بـوزارة الرتبيـة والتعليـم-: «تقـدم وعيـاً 
وبصـرية وثقافة قرآنية موحـدة جامعة ومهارات 
وخـربات، تعمل عـىل تحصني النشء مـن التضليل 
والتجهيـل وحمايـة ألبنائنا من الضياع والشـتات 

واالستهداف يف القيم واألخالق». 
وتشـري إىل أن الجميـع يعـرف أن العدّو يسـعى 
بشـكل حثيث السـتهداف الجيل الناشـئ بالحرب 
لذلـك  اإليَمـانيـة،  ُهــِويَّتهـم  لـرضب  الناعمـة 

تعترب الـدورات الصيفية تحصينـاً ألبنائنا من ذلك 
االستهداف، َحيُث يتعرفون من خالل ثقافة القرآن 
ـة وتَحّركاته ووسـائله،  عىل العدّو الحقيقـي لألُمَّ
وهـذا يجعـل أبنائنا عىل درجـة عالية مـن الوعي 

والحذر من الوقوع فريسة لذلك االستهداف.
وتنصـح الشـامي اآلبـاء َواألُمهـات أال يرتكـوا 
أبناَءهم للفراغ وعرضة لالسـتهداف وليسـتفيدوا 
من فرصة الدورات الصيفية التي أصبحت منترشة 
يف ُكــّل حـي وقريبة منهـم، ُخُصوصاً مـع تواجد 
كـوادر مخلصـة وحريصـة عـىل تقديـم األفضـل 

ألبنائنا وبناتنا. 
أمـا نـوال أبـو عـيل -مديـرة مدرسـة قتبـان 
الصيفيـة- فـرتى أن دور املدارس يكمـن يف تنوير 
الجيل الناشـئ بمختلف فئاتـه العمرية، فاملدارس 
مرشوعهـا تربـوي تثقيفـي، تبنـي إنسـاناً واعياً 
مسـتنرياً بثقافة القرآن الكريم، وتصحح املفاهيم 
الدينيـة والثقافة املغلوطة ممـا يتلقاه الطالب من 
غري مصـادره، وتنمـي مداركه العقليـة والفكرية 
من خـالل األنشـطة املختلفة التي تكـرس الروتني 

والجمود. 
وتـرى أن أهميّـة هـذه الـدورات تكمـن يف هذه 
املرحلـة الحرجـة بالنسـبة للشـعب اليمنـي الذي 
يسـعى العدّو بشتى وسائله لتدمري النشء جسمياً 
وعقلياً والتأثري عليه بأنشـطة تضليلية، فاملدارس 
تعتـرب الدرع الحصني ضد ُكـّل املؤثرات واسـتغالل 
وقـت الفـراغ بمـا فيـه الفائـدة، فالعدّو يسـتغل 
وقـت الفـراغ بما يرض الشـباب ويفسـد أخالقهم 
ويدّمـرهم نفسياتهم وألهميتها التي البعض قد ال 
يدركها يحـاول العدوان عن طريق أدواته القذرة يف 

الداخل إىل التشكيك يف الدورات الصيفية. 
وتؤّكــد أن الدورات الصيفية تقدم ُكـّل ما يفيد 
الطالب ويحّقق الهدف من إقامة املدارس الصيفية 
من مواد ثقافية وأنشـطة فنيـة وثقافية َومهارية 
ورياضيـة واجتماعية، كما توّجــه نصيحة لآلباء 
َواألُمهات بالدفع بأبنائهم لاللتحاق بهذه الدورات؛ 
ألَنَّ اللَه سيسـألهم عن األمانة التي بني أيديهم من 
فلـذات أكبادهـم، مصداقـاً لقول الرسـول األعظم 
–صلـوات اللـه عليه وعـىل آله: (كلكـم راٍع وكلكم 
مسـؤوٌل عـن رعيتـه)، ومتابعتهم بما يسـاهُم يف 

إنجاح الدورات الصيفية. 

طسطمات وظاحطات بصاشغات لختغفئ «المسغرة»:

الثورات الخغفغئ لغسئ ذائفغئ أو طظاذصغئ وعغ 
ــئ تسّطط افجغال بصاشَئ الصرآن الةاطع لضض اُفطَّ
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 : طتمث ظاخر تاروش 
تتميز اليمن منذ آالف السـنني بشهرة 
ا يف إنتاج العسل وتصديره إىل  واسعة ِجـدٍّ

مختلف بقاع العالم. 
ويصـف املؤرخون واملختصـون اليمن 
بأنـه موطُن العسـل والطيـوب؛ وذلك ملا 
يحتويه العسـل اليمني من جـودة عالية 
وخصائص ومنافـع متعددة، َحيُث يعترب 
العسـل اليمنـي مـن أفضل وأجـود أنواع 

العسل يف العالم إن لم يكن أشهرها. 
ونظراً لتنوع األرايض اليمنية واختالف 
والوديان  الشـاهقة  كالجبال  تضاريسها 
والسـواحل  الواسـعة  والهضاب  املمتـدة 
الطويلـة، فقـد جعلها مصـدراً أََساسـياً 
لتنوع الغذاء النباتي للمناحل واستمراره 

عىل مدار العام. 
وبحسـب دراسـة للمنظمـة العربيـة 
للتنميـة الزراعيـة َفــإنَّ العسـَل اليمني 
الدوعنـي يعـد مـن أفضل وأغـىل األنواع، 
َحيُث تشـري منظمة الفاو إىل أن متوسط 
سـعر التصدير للكيلو الواحد من العسـل 
الطبيعي يف نطـاق التجارة العاملية يعادل 
اليمنـي  العسـل  أن  حـني  يف  دوالر   ١٫٠٣
ـة السـدر الخالص يصـدر بواقع  وَخاصَّ

٦٨٫٣٩ دوالر للكيلو الواحد. 
َوتعتـرب املنظمُة عسـَل السـدر اليمني 
من أشهر أنواع عسـل السدر الذي ينتمي 
إىل عسـل «زهور صحراء الربـع الخايل»، 
وأن هـذا النوع بالتحديد من العسـل عىل 
قيمة غذائية عالية وفوائد صحية ومنافع 
عالجية متعددة، وترجع املنظمة أسـباب 
غالء أسـعار العسـل اليمني إىل تلك املزايا 
التـي ذكرت آنفاً عىل عكـس أغلب األنواع 

األُخرى. 
 

ططُك السسض
 ويوجد للعسـل اليمني أنـواٌع متعددة 
بحسـب املرعى، أَو مصدر الغذاء ويعرف 
ُكـّل صنف بحسب املرعى أَو اسم املنطقة 
املصدرة له، أَو موسم اإلنتاج نذكر البعض 
مـن تلـك األصنـاف ذات الجـودة العالية 
واألغىل عامليٍّا بحسب ما يؤّكـده النّحالون 

واملختصون يف مجال تجارة العسل. 
العلـب  «عسـَل  النّحالـون  ويصنـف 
السـدر» العسل املعروف بشـجرة املرعى 
وهي شـجرة السـدر التي تزهر يف شـهر 
يوليو وكذلك تزهر يف شهر أُكتوبر، والذي 
يكـون ناتـُج العسـل فيه أفضـل، وأجود 
أنواع العسـل السـدر وذلك لنقاوته وعدم 

اختالطه بأزهار أشجار أُخرى. 
 ويصنف عسل السـدر بملك العسل ملا 
يحتويه مـن طاقة ومـواد عالجية ألنواع 
والقرحـة،  الكبـد،  كأمـراض  االسـقام 
والضعـف وغريهـا، ويمكـن التعرف عىل 
عسـل السـدر من خالل اللزوجـة العالية 

واللون املائل للحمرة واملذاق اللذيذ. 
أمـا املرتبـة الثانيـة من أنواع العسـل 
اليمني فهو عسـل الطلح (السـمر) وهو 
العسُل املعروُف بشـجرة الطلح الشوكية 
املنتـرشة يف كثـري مـن مناطـق اليمن ال 
ما تعز وإب وذمار وصنعاء وبعض  ِسـيـَّ
الوديـان كحرضمـوت وبعـض املناطـق 
التهاميـة، ويتميز هذا النوع من العسـل 
بأنه يحتوي عىل أنسـولني نباتي يسـاعُد 
عـىل خفـض السـكر يف الـدم لذلـك يتـم 

استخدامه كعالج لكثري من األمراض كـ: 
أمـراض الكبد واملعدة وفقر الدم وأمراض 
الصـدر والرئة وغريها، حتـى أن صاحب 
مرض السـكر يسـتخدمه كبديل للسـكر 

لتحلية الكثري من األغذية دون خوف. 
 ويمكن التعرف عىل عسـل السمر من 
خـالل لزوجته املتوسـطة ولونـه األحمر 

الداكن املائل للسواد ومذاقه املنعش.
الصـال  أن «عسـل  النّحالـون  ويـرى 
«الكـرث» يحتـل املرتبة الثالثـة من أنواع 
العسـل اليمني ومصـدره زهرة أشـجار 
الكثـري  يف  املنتـرشة  الجبليـة  (األثـل) 
مـن األرايض اليمنيـة، وهـذا النـوع مـن 
العسـل ذو فائـدة عظيمه لعـالج الكثري 
مـن األمـراض كالوهن البدنـي والضعف 
املوسـمية،  األمـراض  وبعـض  الجنـيس 
ويمكـن التعـرف عليه من خـالل طعمه 

الالذع ذي الحرقة الخفيفة. 
ويوضح املختصون أن «عسل السالم» 
يأتـي يف املرتبـة الرابعـة وهـو منسـوٌب 
إىل زهـرة شـجرة السـالم أَو السـلم التي 
ترعـى فيها النحل، وهي شـجره منترشة 
يف املناطـق الغربية والسـاحلية ومناطق 
تهامـة وكذلـك مناطـق وصـاب التابعة 
ملحافظة ذمار، وهو مفيٌد ملرىض السـكر 
وكذلك لعالج العديد من األمراض، ويمكن 
التعرف عىل عسـل السالم من خالل لونه 
املائل إىل الحمرة ودرجة لزوجته خفيفة. 

ويذكـر النّحالون أن عسـَل الجبل من 
األنـواع الجيـدة كونـه ناتج مـن مراعي 
النحل يف املناطـق الجبلية لليمن وهو من 
عـدة ازهـار جبليـة مختلفة ويسـتخدم 
للعديد من األمراض ويمكن التعرف عليه 
مـن خـالل لونه األبيـض واألحمـر، ومن 

صفاته التجمد 
وبالرغـم من اشـتهار العسـل اليمني 
والطلـب امُلسـتمّر عليـه خاصـة بعد أن 
ذاع صيتُـه يف أرجاء العالـم، يلجأ البعُض 
إىل محـاوالِت الغـش لزيـادة الربح املادي 
من جهة وتشـويه ُسـمعة العسل اليمني 

مـن جهة أُخـرى، وملعرفة جودة العسـل 
وإصالتـه، ويرسد النّحالـون واملختصون 
يف مجال العسـل بعض من الصفات التي 
يمكـن مـن خاللهـا التفريق بـني املنتج 
األصيل من املقلد كرائحة العسـل ومذاقه 
وقوامـه والتـي تعترب مـن أكثر وأسـهل 
الطرق التي تساعدك يف معرفة ما إذَا كان 

مقلدا أَو أصليا. 
ويؤّكــد النّحالـون أن العسـل األصيل 
توجد له رائحٌة مميـزة، عىل عكس املقلد 
عديـم الرائحـة تماًمـا، كمـا أن لـه لوناً 
غامقاً ال يتغري، بخـالف املقلد الذي يتأثر 

باختالف درجات الحرارة. 
ويحكـي الخـرباء أن العسـَل األصـيل 
ـُد حـاَل وضعـه يف الفريـزر، كما  ال يتجمَّ
برتكيبتـه  يحتفـظ  األصـيل  العسـل  أن 
الكيميائيـة طاملـا هـو موضـوع داخـل 
عبـوة زجاجية محكمـة الغلـق تصل إىل 
١٠ سـنوات، موضحني أن للعسل األصيل 
خواص ال تحتوي عىل حبيبات سـكر تأثر 

عىل قوامه. 

ويذكـر املختصون أن خلـَط كمية من 
العسـل مـع املـاء ووضعهمـا يف أنبـوب 
زجاجـي وتركهـا ليلـة كاملـة، طريقـة 
واضحـة للتعـرف عـىل العسـل األصـيل، 
َحيـُث أنه إذَا رسـب يف القاع يـدل عىل أن 
هذا العسل مغشوش ومقلد، كما أن ملء 
ملعقة من العسـل وسـكبها مـرة أُخرى 
يف الوعـاء الزجاجـي، إذَا انسـاب لفـرتة 
طويلة من دون انقطاع يدل عىل أنه أصيل 
وطبيعـي، َوإذَا انسـاب برسعـة وتقطع 

تأّكـد من أنه مغشوش. 
كمـا أن غمـَس عود كربيت يف العسـل 
ثـم حكـه بالعبوة إلشـعاله فإذا اشـتعل 
العود َفـإنَّ العسل أصيل وطبيعي، َوإذَا لم 

يشتعل فأدرك أنه مقلد. 
 

حفاٌء لطظاس
ويحتوي العسُل عىل العديد من املعادن 
الحديـد،  مثـل:  املهمـة،  والفيتامينـات 
واملغنيسـيوم،  والكالسـيوم،  والزنـك، 
وفيتامـني ج، وبعـض أنـواع فيتامني ب، 

باإلضافـة إىل مضـادات األكسـدة. كمـا 
أنـه خاٍل مـن الدهـون، والكوليسـرتول، 
هـذه  مكوناتـه  وتسـاهم  والصوديـوم، 

وخصائصه يف تقديم فوائده املميزة. 
وتؤّكــد دراسـات علميـة أن للعسـل 
البلـدي فوائَد صحيـًة عديـدًة، باإلضافة 
إىل احتوائـه عـىل املغذيـات املهمة لصحة 
اإلنسان، ويعتمد عليه بشكل أََسايس منذ 
القـدم كجزء مـن الطب البديـل يف التئام 
الجـروح وعـالج الحـروق واملسـاعدة يف 

عالج الجروح والحروق. 
يف  ويساعد اسـتخدام العسل موضعياً 
عـالج الجـروح والحروق، وذلـك لفوائده 
يف تقليل خطر إصابـة الجروح بالعدوى، 
وذلـك نظـراً لخصائـص العسـل املضادة 
للجراثيـم والبكترييا فهـو يعمل كمطهر 
طبيعـي، كمـا يسـهُم يف تعزيـز عمليـة 
الشـفاء وتجديد األنسـجة، َحيُث يتكون 
العسـل مـن نسـب عاليـة مـن مركبات 
الجلوكـوز والفركتـوز التـي تسـاهم يف 

امتصاص املاء من موضع اإلصابة. 
وتوضـح دراسـاٌت علميـة أن العسـَل 
إىل  ذلـك  ويعـوُد  واأللـم،  التـورم  يقّلـل 

خصائص العسل املضادة لاللتهاب. 
ومن أنـواع الجـروح التي قد يسـاعُد 
العسـُل يف عالجها هي الجروح أَو القرحة 
ذات الصلة بقدم السـكري، َحيُث أَشاَرت 
نتائـج إحدى الدراسـات التي شـملت ٦٣ 
مـن مرىض السـكري مـن النـوع الثاني 
واملصابـني بالقـدم السـكرية إىل فعاليـة 
العسـل يف عـالج قرحـة القدم السـكري 
والوقاية مـن مضاعفاتها الخطرية، مثل 

البرت. 
وتؤّكــد الدراسـُة أن العسـَل البلـدي 
يسـاعُد يف عالِج بعِض املشاكل واألمراض 
والصدفيـة،  الهربـس،  مثـل:  الجلديـة، 

واألكزيما، وحب الشباب. 
 

العصاغُئ طظ أطراض الصطإ 
وتثفغخ ضشط الثم

ويعـزُِّز تنـاُوُل العسـل الطبيعـي من 
مضـادات األكسـدة، مثـل: البوليفينول، 
والتي تلعـب دوراً يف الوقاية من األمراض 

القلبية. 
ومن فوائد العسل املحافظة عىل صحة 
القلب وذلـك من خالل تقليل مسـتويات 
الكوليسـرتول الضـار والدهـون الثالثية 
وتقليـل خطـر اإلجهـاد التأكسـدي عىل 

الخاليا الصحية. 
بالرغم من أن العسـَل غذاٌء آمن ملعظم 
املخاطـر  بعـَض  ُهنـاَك  أن  إال  النـاس، 
م الغذائي  املحتملة لتناول العسل، كالتسمُّ
عنـد الرضع، َحيـُث يحتوي العسـُل عىل 
جزيئـات الغبار التـي قد تحمـل جراثيم 
البكترييا املسببة للتسـمم الغذائي، بينما 

يفتقر األطفال إىل املناعة القوية. 
وتذُكـُر دراسـاٌت صحيٌة أنـه يجُب أن 
يحذر األشـخاص املعرضون للحساسـية 
من تناول العسـل، فعىل الرغـم من نُدرة 
حساسـية العسـل، إال أنهـا قـد تحـدث، 
إىل  الحـدوث  أسـباَب  الدراسـُة  وترجـع 
وجود حبوب لقاح النحل يف العسـل، إذ أن 
حبوَب لقاح النحـل هي مزيٌج من حبوب 
اللقـاح واإلنزيمات الهاضمـة من النحل، 
ـيس  ممـا يمكن أن يؤدَِّي إىل َردِّ فعٍل تحسُّ

خطري. 

إظااج وتةارة السسض تسائر طخثَر دخض لسحرات اآلقف طظ افجر الغمظغئ

 ططك السسض شغ السالط
السسض الغمظغ..
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ظزاُم آل جسعد وطةجرُة تظعطئظزاُم آل جسعد وطةجرُة تظعطئ
غتغى خالح الَتماطغ 

النظام السـعودّي لم يتأسـس عىل يد رجال 

عـىل  حاصلـني  دبلوماسـيني  أَو  سياسـيني 

مؤهالت علمية يف علوم السياسية واالقتصاد. 

نظام آل سعود لم يتأسس بقرار شعب نجد 

والحجاز، تأسـس بطريقة البسـط والتسلط 

بأيـاد أثمة وإجراميـة ومسـاعدة الغرب عرب 

مجموعـة مـن أسـماهم باللصـوص وقطاع 

الطرق. 

نظـام عبـد العزيز آل سـعود نظـام عميل 

العمالـة  رأس  وعـىل  األُوُروبيـة  للسياسـة 

بريطانيـا التـي جعلت الجزيـرة العربية أرضاً 

غري قابلة للتقدم الزراعي والصناعي. 

نظام آل سـعود لم يمثل العرب وقد تأسس 

لحماية أطماع الغرب وحماية أطماع بريطانيا 

يف اليمـن ولذلك ظـل اليمن لعقود مـن الزمن 

تحت الوصاية الخليجيـة وبقيت اليمن هزيلة 

قابلـة للتدخـالت الدوليـة والتحكم يف شـأنها 

والسيطرة التامة عىل القرار السيادي لليمن. 

اسـتمرار آل سـعود باالعتـداء عـىل اليمن؛ 

لضمان سـالمتهم وبقائهـم يف الحكم يف أرض 

نجد والحجاز. 

تأسسـت أرسة عبد العزيز آل سـعود بالرش 

لليمن وللعـرب واملسـلمني ككل، فهي بمثابة 

نكبـة متجـددة لم تحافـظ عىل عـزة وكرامة 

العرب ولـم تحافظ عىل الدين ولـم تعمل عىل 

ـــة ولـم تحسـن  لـم شـمل األُمَّ

عالقاتهـا ومعاملتهـا مـع أبناء 

اليمن بأخالق املسـلم عىل املسلم 

وعـن حـق حسـن الجـوار وبما 

يجمـع بيننـا وبـني شـعب نجد 

والحجاز. 

بداية تأسيس نظام عبدالعزيز 

آل سـعود أرتكب أبشـع الجرائم 

بحق اليمنيني قبل قرن من الزمن 

يف مجزرة تنومـة بحق ثالثة آالف 

حـاج يمنـي عـام 1823م أيـة وحشـية وأي 

إجرام، أين أخالق الدين الذي ينتمون إليه؟! 

مجزرة تنومـة وصلت إىل الكثـري من األرس 

اليمنية يف املدن والعزل والنواحي. 

آباؤنا من فقـدوا آباءهـم وإخوانهم ونحن 

من أحد أرس املضحية. 

عبد العزيز آل سـعود من نفـذ وأرشف عىل 

مجـزرة تنومة بحـق مواطنني عـزل عرب من 

أسـماهم اللصـوص وقطاع الطـرق وهو من 

تبناهم وأَشاَر اليهم بالقتل بحق عابري سبيل 

ليس لهم ذنب. 

مجزرة تنومـة بحق حجاج بيت الله الحرام 

جريمـة حـرب ال تغتفـر بالتقـادم، دماؤهم 

كفيلة باقتالع العرش السعودّي. 

مجـزرة تنومة ليسـت بخالف سـيايس مع 

عبد العزيز آل سعود وإنما تنفيذ عميل سيايس 

لربيطانيا أثنـاء تورطها باحتالل 

اليمـن وأصبحت غـري قادرة عىل 

البقاء يف جنوب اليمن. 

اللص األُوُروبي بريطانيا تبنت 

عبدالعزيز من الصحراء يف الحكم 

وغرسـت مكائـد سياسـية عـىل 

اليمـن يف زعزعـة األمـن الداخيل 

والتنظيمات  الرصاعـات  وتغذية 

املتطرفـة وإيجـاد الخـالف بـني 

السياسـيني وجعلتهـم بني الوالء 

والطاعة ورصفت رواتـب للكثري من القيادات 

الحدوديـة  الشـمالية  املناطـق  يف  واملشـايخ 

لكسب الوالءات. 

عاش اليمنيون عقـوداً من الزمن يف معاناة 

الحـروب ويف رصاعات عىل قيـادة الدولة فمن 

رفض الهيمنة السعوديّة من قيادة الدولة يتم 

قتلـه وتغيـريه ببديل عنه بعميل ولن يسـتمر 

يف حكـم اليمن إالَّ مـن كان والؤه لهم أكثر من 

والئـه للـه وللوطن، لم نعـرف اليمـن آمناً إال 

لبضع سنوات وتنشب الحرب. 

قامـت الثـورة اليمنية السـبتمربية بقيادة 

أحـرار اليمـن مـن وسـط الشـعب وتعمـدت 

بالـدم اليمني النقي، تقـوم الدنيا ولم تقعد يف 

النظام السعودّي وشـكل تحالفاً عربياً مزلزالً 

وشـن عدوانه الظالم عـىل اليمن، أهدر األرض 

والعرض وسـفك دم األبرياء من أطفال ونساء 

أبنـاء شـعب اإليَمـان والحكمة الـذي ليس له 

ذنب سوى الحرية لألرض واإلنسان. 

بريطانيـا ترعى حول حمى اليمن منذ وقت 

طويـل وقد وقعـت يف حمـى اليمن عسـكريٍّا 

فالتجربـة كانـت خاطئـة ومميتة لجيشـها، 

اليمـن عصية عـىل مـدى التاريخ لـكل طغاة 

األرض وال تزال مقربة الغزاة. 

نظام عبدالعزيز آل سعود تأسس عىل سفك 

الـدم اليمني ولم يسـتمر يف الحكم إالَّ بحماية 

الغرب إلركاع شـعب نجـد والحجاز، كم أزهق 

أرواح من أحرار قبائل نجد والحجاز. 

عبـد العزيز آل سـعود لم يرتبـع عرش نجد 

والحجـاز إال بالسـيف وقطـع األعنـاق، أيـن 

الديمقراطيـة وأيـن الحريـة التـي يتغنى بها 

النظام األوروبي؟. 

اللص األُوُروبي بريطانيا أرش مملكة ونظام 

عرفه أحرار العرب عىل وجه األرض، لم يحرتم 

حرية الشـعوب يف أوطانها ولـم يتح الفرصة 

للشـعوب العربية أن تبني واسـتخراج خريات 

أرضهـا وتعيش بسـالم فالقواعـد الربيطانية 

ممتدة يف دول الخليج بكاملها. 

بريطانيـا لـص وسـخرت نفسـها لحماية 

اللصوصيـة الدولية بكل بغـي وجربوت طغاة 

األرض. 

أطرغضا شرسعُن السخر تظعطُئ الاارغت افجعد 
لمظ ق تارغَت له

 

إغَمـان صخغطئ

حمل النظام السـعودّي أبلغ الجرائم املدوية والحقد 
البغيـض، ويف عمـق املعانـاة والظلـم بحـق املواطـن 
اليمني، والذي سـببه تلك الهيمنة الشـيطانية، سمعنا 
عـن مجـزرة وقعت بحق حجـاج اليمن، والتـي لطاملا 
دفنتها رمال السنني، ولم يكن سببها سوى إفراغ الحج 
عن محتـواه، من خالل تصفيه الحجاج املسـلمني من 

تأدية فرائضهم الدينية. 
مثلت مجزرة تنومة بشاعة اإلجرام والوحشية بحق 
شـعب اليمن، إنها لفاجعة كربى بحقه وظلم وعدوان 
 ١٣٤١  / القعـدة  ذي   /١٧ يف  كانـت  مـربّر،  أي  دون 
للهجرة، َحيُث ابتدأ النظام السـعودّي بقتلهم لليمنيني 
يف ذلك اليوم املؤلم، الذي سـيبقى ولـن يمحى أثره من 
الذاكرة اليمنية، وسـيكتب بدماء األبريـاء الذين كانوا 

ضحية التاريخ األسود آلل سعود. 
ذبُح حجاج اليمن يف تنومة وسدوان عىل يّد عصابات 
ابن سعود املجرم، الذي يعد أكرب شاهد تاريخي لظلمه 
وعدوانـه، قتـل فيـه ثالثـة آالف حاج منهم تسـعِمئة 
ذبحوا ذبحاً فصلت رؤوسـهم عن أجسـادهم ولم ينج 
منهم سـوى خمسـِمئة حاج فقط، فـأي قبح حّققت 
تلـك الجريمـة عـىل من ذهبـوا ليـؤدوا واجبهـم نحو 
اإلسـالم، وأية بشـاعة سـببت سـوى جريمة فظيعة، 

بطرق وحشية وغادرة ورسمية منظمة. 
تبني أن عدة أسـباب سياسـية، وعقائديـة، ومادية 
كانـت وراء تلك املجزرة، وأنها مجـزرة ُدبِّر أمُرها بليٍل 
شـيطانيٍّ مشـؤوم، فمن واجبنـا كيمنيني تجـاه تلك 
املجـزرة هو إثارة السـخط والتحريض ضـد املعتدين، 
واعتبارهـا َديْنًـا عـىل رقابنـا يلزمنـا أداؤه باالنتصار 

الفاعل عىل هذا العدّو الغاشم. 

طظخعر الئضالغ
  

يقـول اللُه عن فرعـون: (إِنَّ ِفْرَعـْوَن َعَال ِيف 
اْألَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشـيًَعا يَْسـتَْضِعُف َطاِئَفًة 
نُْهْم يُذَبُِّح أبناءُهْم َويَْسـتَْحِيي ِنَسـاَءُهْم، إِنَُّه  مِّ
َكاَن ِمـَن اْلُمْفِسـِديَن)، كالٌم واضـٌح ال يحتاُج 
لتفسري أَو تأويل فيما لو أسقطناه عىل واقعنا 
لوجدناه ينطبق كليٍّا عىل أمريكا، وكأن فرعوَن 
حـاٌرض بني أظهرنـا، وتتخذه أمريـكا نموذجاً 
واسـتعبادها  العالـم  عـىل  هيمنتهـا  لبسـط 
للشـعوب والطوائـف واألحـزاب والتنظيمـات 
السياسـية يف هـذه الدولة أَو تلـك، فتتدخل يف 

ُكـّل األمور لتفسـدها، وتحّرض أتباعها لقتل واستعباد من 
يعارضها، أَو يعارض سياستها. 

َوإذَا ما جئنا للحالة اليمنية كشاهد حي عىل تلك الفرعنة، 
وما يمارسـه العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بحق 
الشعب اليمني منذ 8 أعوام، وربطه بما كان يرتكبه فرعون 
بحق بنـي إرسائيل آنذاك، لوجدنا أن ذات األُسـلُـوب يتكّرر 
مـن خالل قتل األطفال والنسـاء ونهب الثـروات واملقدرات 
وإفساد الحياة االقتصادية واملعيشية لشعبنا من سياسات 
اإلفسـاد كنقـل البنـك املركزي اليمنـي واسـتهداف العملة 
ووقـف رصف مرتبـات املوظفـني، ومنع دخول املشـتقات 
النفطيـة وسـفن الغذاء والـدواء والقائمة تطـول للحديث 

حول ذلك. 
فيما لو انتقلنا لطريقة االسـتضعاف واألمريكية لوجدنا 
من مشـاهد حصار الدريهمي دروسـاً وعرباً تعكُس الحال 
الـذي وصلت إليـه أمريكا واملنظمات الدوليـة التابعة لألمم 
املتحدة، فمشـاهُد موت املرىض دون الحصول عىل األدوية، 
وأكل املواطنني املحارصين ألوراق األشـجار بدالً عن الخبز، 
بـل إن األفظع من ذلـك هو تعمد املنظمـات األممية إدَخال 
أكيـاس دقيـق تملؤهـا الديدان والحـرشات، بقـدر ما هي 
وسـيلة لتضليل الراي العام وأن األمم املتحدة تقوُم بدورها 

تجاه املدنيني يف اليمن. 
إفشـاُل تبادل ملفات األرسى ورصف املرتبات، والتمهيد 
للحلول السياسـية بني أبنـاء اليمن، من جهة، 
املفاوضـات  عـرب  والريـاض  صنعـاء  وبـني 
السياسـية أَيْـضـاً مظهـر آخـر مـن مظاهر 
اإلفسـاد األمريكي لحيـاة الشـعوب، وعملها 
السـتدامة لغـة القتـل والذبـح والتحريـض، 
وهي تدعـم وتمول، ويف املقابـل تحتل وتنهب 

وتصادر. 
 بـل إن مقـداَر الهيمنـة األمريكيـة اليـوم 
تجـاوزت ُكــّل َحـــدِّ غـرور وظلـم وعدوان 
فرعون عـىل بني إرسائيل جغرافياً وسياسـيٍّا 
ا، لتصـل إىل الهيمنة الكلية عـىل العالم، وفرض  واقتصاديّـٍ
سـطوتها عليه وعـىل مقدرات الشـعوب فيه، وفـق أجندة 

وأهداف يخطط لها كبار اليهود الصهاينة. 
أما يف حالة فلسطني والعراق وسوريا وليبيا، وما يمارس 
مـن حصار ضد إيران وفنزويال وروسـيا، ومـا يمارس من 
ابتزاز سـيايس واقتصـادي ضد لبنـان فهو صـورة أُخرى 
مـن صور الفرعنـة األمريكية أَيْـضاً، كما هو الشـاهد من 
الفظاعـات والجرائـم املرتكبـة بحـق بقية الشـعوب منذ 
الحـرب العاملية األوىل والثانيـة وإىل اليوم، وتكاد اآلية تقول 
إن أمريـكا علت يف األرض وجعلت أهلها شـيعاً تسـتضعف 
طائفًة منهم تذبح أبناءهم وتستحيي نساءهم، إنها كانت 

وال زالت من املفسدين. 
وبرغـم ُكـّل ذلـك ال يزال الرأي العـام العاملي ال يتأثر من 
مشاهد انتشال الجثث وتجميع األشالء، والدماء املسفوكة 
ظلماً وعدواناً عىل الشعب اليمني ولن تؤثر فيه ويف مشاعره 
وضمائـر أحراره معاناة شـعب بإكمالـه، ليصل إىل معرفة 
مـاذا يجري يف اليمـن! ويطالـُب بالوقف الفـوري للعدوان 
والحصـار األمريكـي السـعودّي عىل اليمنيني، ويسـاعد يف 
تشـكيل رأي عام عاملـي مناهض للسياسـات األمريكية يف 
العالـم، ويعجل يف زوالها وغرقهـا ووصولها إىل ذات املصري 

الذي وصل إليه فرعون وجنوده. 
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لط ظصئض العثظئ طظ ضسش ولضظ لغسرف لط ظصئض العثظئ طظ ضسش ولضظ لغسرف 
الةمغع َطِظ اْلَضثَّاُب اْفَِحرالةمغع َطِظ اْلَضثَّاُب اْفَِحر

الثوُر المططعُب طظ وجائض اإلسقم اقجاماسغالثوُر المططعُب طظ وجائض اإلسقم اقجاماسغ

أبع زغث العقلغ

واملرجفـني  املفكريـن  مـن  الكثـري  رؤوس  يف 
تساؤالت عن مدى غباء القيادة التي قبلت الُهدنة 
مع علمها بانعدام الوفاء عند خصومها، وهذا ما 
رصح به فخامة الرئيس املشاط، موضًحا بقوله: 
نحن قبلنا بالُهدنة للتخفيف من معاناة الشعب. 

ـام عـىل ُهدنتهـم املعلنـة إالَّ  ولـم تمـِض أَيـَّ
وسلوكهم غري اإلنساني يتصدر األخبار. 

وهكـذا اقتنع النـاس صغـرياً وَكبـرياً أن هذه 
الُهدنـة كانت غري مشـجعة وأن األعداء يتأبطون 

رشاً. 
ومن هنا ندرك أن القيادَة السياسـية والثورية 
قبلت الُهدنة؛ ِمن أجِل الناس وتخفيف معاناتهم، 
لكن ما حصل عكس ذلك ولم يحصل التخفيف بل 

ما حصل هو التزييف. 

وهنا يعطي الشـعب اليمني التفويض الكامل 
لقيادته، َحيُث إن الشـعَب اليوم عرف مدى خبث 

وكذب وتزييف حقائق هذا العدوان. 
ولـو أن القيـادَة السياسـية رفضـت الُهدنـة 
لقامـت الدنيا ولم تقعد ولصاحـت أبواق العدوان 
قائلني أنتم ضد السـالم وال تريدون التهدئة وأنتم 

عشاق حرب َو...!
وهذه سياسـُة أنصار الله يعرفون ولكن قبلها 
يُعرفوا الشـعب بعدوهم حتـى يكون هو أول من 

يقّرر كيفية التعامل مع مستقبل مجرب. 
والله والشعب شاهد بيننا وبني تحالف العدوان 
كيف سـتكون العواقب وما أهدرتمـوه علينا من 
شهور دون إحالل السالم سنفرض ذلك السالم يف 
ام بعون الله وبسـواعد رجالنا من هذا الشعب  أَيـَّ
اإليَمـاني اليماني الحكيم وسرتون ذلك ماثل بني 

أيديكم. 

طعجى المطغضغ

يقـوم اإلعـالم االجتماعي، البنـاء والهـادف بوظيفـة الرقابة والتوعية واإلرشـاد 
والتثقيـف، واإلخبار عن طبيعـة وفاعلية وسـيادة املنظومة الترشيعيـة والقانونية 
املنظمـة للحيـاة الطبيعية للمجتمع، فهو يقـوم بنرش ُكـّل جوانـب املعرفة املتعلقة 
بإجراءات ونظم مؤّسسـات ومنظمات الخدمات العامة والتنمية الشاملة واملستدامة 
بـني أفـراد املجتمـع وتزويده بأكرب قـدر ممكن مـن الحقائق واملفاهيـم واملعلومات 
الدقيقـة عـن طبيعـة ورشوط وجـودة تقديم الخدمـات والتنميـة ورشوط نجاحها 
وكيفية إنفاق املال العام واختيار املعلومات بشـكل دقيق وجذاب، وتشجيع الجمهور 
للقيـام بدور فعال يف تنميـة مجتمعهم وتوعيتهم ليكونوا عىل إدراك ووعي بحقوقهم 
السياسـية واالجتماعية والبيئية السليمة، والتخلص من العوامل واألسباب املؤدية إىل 

ترسيخ وتعزيز ثقافة الفساد والفوىض. 
واسـتخدام أسـاليب مشـوقه؛ ِمن أجِل جـذب ُكـّل رشائـح املجتمـع للتفاعل مع 
الوسـائل اإلعالميـة وكّل ما يخص القضايـا الخدمية والتنمويـة، بطريقة تعمل عىل 
خلق قنوات التواصل االجتماعي واإلنسـاني يف أوسـاط املجتمع الواحد من جهة وبني 
األجيـال املتعاقبـة من جهة أُخـرى بنقل القيم مـن املواطنني الحاليـني إىل املواطنني 
القادمـني؛ ِمن أجِل اسـتمرارية العملية الخدمية والتنمويـة يف جميع مناحي الحياة 

املتجددة. 

أطغظ الماعضض 

القضيُة كمفـردة من الناحية الفلسـفية هي تبدأ 
مـن حـدث أَو مجموعة مـن األحداث تنقل اإلنسـان 
أَو جماعـة مـن الناس من واقـع إىل واقع آخر رديء 
تتطلب من اإلنسان أن يتخذ مواقف تجاه تلك األحداث 
لرد األمور إىل نصابها فتكون هنالك القضية.. وغالبًا 
ما يرتك اإلنسـان مسـؤوليته تجاه ذلك ويتكيف مع 
ُعه ثمَن  الواقـع الجديد، ولكـن األيّام القادمة سـتدفِّ

التكيف. 
بـدأت هـذه املقالـة بتنظري فلسـفي حتـى يكون 
األََسـاس النطالقـة مبنيـة عـىل قليل مـن الحقائق 

والقضايا للتعامل معها.
ًدا من أين تؤكل الكتـف.. وكيف يتفاعلون  اليهـود يعرفون جيـِّ
مع القضية -أية قضية- تمسـهم لجعلها رأيـاً عاماً.. ويجندون 
الدنيا واألموال والقوى السياسـية والفكرية والذهنية واإلعالمية 
والفنية لتكون هذه القضية أَو تلك قضية عاملية تشغل بال العالم 
وتشـعل فتيل الرصاخ والنواح والثبور لتلـك القضية، فيصبح ما 
يجرمـه اليهود جريمـة عاملية ومـا يرضه اليهود فيـه رضا لكل 

العالم. 
الهولوكوسـت.. إحدى القضايـا التي كرس اليهـود بها رؤوس 
العالـم ليل نهـار، وبغض النظر عن حقيقتهـا أَو املبالغة فيها أَو 
عدم وجودها من األََساس كما أنكر الكثري من الُكتاب األمريكيني 
وفالسفة فرنسيني يف كتبهم بعدم وجود يشء اسمه هولوكوست. 
ولكـن هـذه القضيـة أصبحـت ذات رأي عام عاملـي.. وأصبح 
مصطلُح معاَداة السامية ورقَة اتّهام تقرُّها دوٌل كربى يتم رميُها 

تجاه من يعادي اليهود. 
وكيف اسـتطاع اليهوُد توظيَف حتى رموز إسـالمية (مزيَّفة) 
للذهاب إىل مكان محرقة الهولوكوست للصالة فيها والرتحم عىل 

تلك األرواح التي أحرقتها النازية. 
اسـتطاع اليهود وانطالقاً من قصة الهولوكوسـت أن يجعلوها 
قضيـة رأي عام وامتد األمُر إىل تفعيل مصطلح معاَداة السـامية 
بحيث ظلت قضيـة عمرها من منتصف القرن العرشين حية يتم 

استثماُرها اليوم حتى داخل مجلس األمن واألمم املتحدة
ماذا عن تنومة؟

مجزرة تنومة التي قتل فيها آُل سـعود مئات الحجاج اليمنيني 
يف منطقة تنومة كانت جريمة تاريخية مروعة.. لو فقط نشـعر 
بأننـا أبناء ذلـك الزمن..، َحيـُث للحـج وأيـام ذي الحّجـة مذاق 
روحانـي خالـص وأرواح متألفـة وحـب إيَمـانـي صـادق وأمن 
يكتنف اليمن.. وفجأة تتبـادر إىل أذهاننا خرب يحمل عنوان مقتل 

مئات الحجاج بطريقة بشعة يف تنومة من قبل قوات آل سعود.
لن نستطيع أن نعيش تلك الهزة وذلك القهر إال أن نقاربه حينما 
نرى الفيلـم الوثائقي حول املجزرة.. كيف تهتز قلوبنا وتسـتثار 

حفيظتنا ونرى أن املجاهدين يف الجيش واللجان الشعبيّة يثلجون 
صدورنا اليوم انتقاماً من تلك الجريمة.

ا تكون  طبعـاً.. الجريمـة تحمـل بعـداً قوياً ِجــدٍّ
فيه املظلوميـة أكثر عمقاً وإثارة وهـو أن الضحايا 
لهـذه الجريمة لم يكونوا مسـافرين للذهاب للبحث 
عـن لقمة العيش أَو مسـافرين إىل أُوُروبا جعلوا من 

أرايض السعوديّة ممراً لهم.. األمر ليس كذلك
الضحايـا كانوا حجاج بيت الله الحـرام.. والقتلة 
ليسـوا فرنسـيني أَو من يهود الدونمـة يف تركيا.. بل 
من نفس الدولة التي ترعى حجاج بيت الله الحرام.

ا بأبعادها، ولكن  يعني نحن أمام قضية مؤملة ِجـدٍّ
َمـا ِهي قيمة هذه القضية اليوم؟

ما يف السـنوات  رغـم تلـك الجهود املبذولة ال ِســيـَّ
األخرية يف التعريف بهذه القضية بشـكل أكثر اتسـاعاً وبأساليب 
متعـددة القـت رواجـاً َكثـرياً وتفاعـالً مطلوبـاً غرسـت الوعي 
التاريخي بهذه القضية يف كثري مـن العقول واألفئدة اليمنية.. إال 
أن األمـر أصبح مقروناً بزمن معـني وبجهود معينه تتالىش غالبًا 

بانتهاء الذكرى الزمنية للقضية.
اللـه سـبحانه وتعـاىل يريـد لنـا أن تكـون قضايـا املظلومية 
حية دائمة هنا وهناك وبشـكل ُمسـتمّر لتكون ركيزة أََساسـية 
يف مرتكـزات النخـوة اليمنيـة واالنطالقـة الرشيفة يف مناقشـة 

املظلوميات واالنتصار لها. 
أنا ال أفهُم يف األمور القانونية ولكن ال بُـدَّ أن تأخذ هذه القضية 
بعداً قانونياً عىل املستوى الدويل واملحافل الدولية كملف يتم ضمه 
مللفات إجرام آل سعود بحق اليمن واليمنيني.. فاليهود جعلوا من 
قضيـة يف محل خـالف داخلهم عبارة عن قضيـة رأي عام عاملية 
بنوا عىل أََساسـها قرارات وقواعد وجعلـوا منها انطالقة الحتالل 

فلسطني. 
ولكن نحن أصحاب قضية محقة.. الضحايا هم ضيوف الرحمن 
عىل الديار املقدسة.. والذي يجعل هذه القضية أكثر حيوية بأن آل 
سعود هم هم يف أساليب القتل واإلجرام والصد عن املسجد الحرام 

حتى يومنا هذا وليس أمراً تاريخياً تبدلت أركانه اليوم. 
مـن الناحية الثقافيـة الفكرية.. ال بُـدَّ أن يكون هناك شـارع 
باسـم شـهداء تنومة.. وجولة باسـم شـهداء تنومة.. ومدرسة 

باسم شهداء تنومة. 
عندنا يف صنعاء مقام للشـهيد املرصي ومقام لقبور الصينيني 
ذات اهتمام كبري.. ولدينا لألسـف الشـديد نصب تـذكاري للغزو 

الرتكي. 
ولكـن ال بُـدَّ أن تكـون هنالك معالم تهتم بهـا أمانة العاصمة 
تتسمى بمسـمى شهداء تنومة من شوارَع أَو مساجَد أَو مدارَس 
أَو جوالٍت.. هذه تكرس وعياً ثقافياً كبرياً لدى أبناء هذا الشعب. 

وإن يتـم عـرض الفيلم الخـاص باملجزرة يف املـدارس وأماكن 
االلتقـاء والتجمعـات بل وأن يكون من أولويـات خطبة الجمعة، 

بشكل جذاب ميلء باملشاعر واأللم والرسد الذي يلفت األذهان. 

طرتِجصُئ اقتاقل 
واظاعاُك الُترطات 

عظادي أبع سقطئ   

ومـن  اليمنيـة،  املحافظـات  جميـِع  مـن 
جميـع أزقـة املـدن األثريـة والتاريخية، ومن 
قعـِر التاريخ والحضارة.. ُهنا الدماُر الشـامل 
وُهنـا املعاناة الحقيقية التـي صنعها العدواُن 
األمريكـي عىل اليمن، ُهنا تفـوُح رياُح الدمار 
ُق  والهـالك وتعـجُّ األماكـن باألنني الـذي يُمزِّ
القلـب ِقطعـاً مبعثرة أمًلـا وحرسًة عـىل حاِل 

البالد. 
ُهنا تكون املعانـاُة الحقيقية، ُهنا عندما ال 
يجد الطفل مأًوى فقد أصبح يتيَم األب واألم لم 
يجد لقمة عيش له ولم يَر أن أحد سيأخذ بثأر 
إخوتـه وأبناء بلده الذين ُفِقـدوا جراء الحرب، 
أصبـح بدون تعليـم، أصبح ُمَجـّرد جسـد بال 
روح َفَقـد عامله الذي يحتويـه، أصبح منفرداً 
ومنعزالً، أصبحـت أُمنيته املوَت عىل أن يعيش 

منبوذاً، يا أسفاه كم هو مؤلم ذلك الشعور!
أتسـاءل: هـل أحـد ُهنـا يحمـل القضيـة 
اإلسـالمية؟! هـل يوجـد أحـد يهتـم بأخيـه 
ــة العربية؟! أين امُلسـماة  املقتول وبأبناء األُمَّ

العروبة؟ وأين ذهبت النخوة هل اختفت؟! 
اليـوم بتاريـخ 18/6/2022 حدثت أبشـع 
جريمة بحِق نسـاء اليمن يف الحديدة، َحيُث تم 
اغتصاب ما يقل عن 6 نسـاء من ِقبل املرتِزقة 
الحثالة، يا أسفاه لقد تمت إهانتهم يف جبهات 

الرشف ثم ذهبوا مرسعني إىل النساء!
أيـن الرجولـة؟! أين أنتـم يا حقـراء؟! هل 
تعلمون بأنكم أشـعلتم فتيَل فنائكم وعذابكم 
بأيديكـم، هـل تظنـون بأننـا مـن عاهـرات 
أرضكم؟! حاشـانا الله نحُن طاهـرات الثراء، 
نحُن من ربينا يف أحضاننا جيل النرص والوعي، 
واليمـن هـي مـن أقامـت عليكـم قيامـة لن 

تخرجوا منها أحياًء ستهلككم جميعاً. 
لـن تمـر وسـتدفعون ضعـف ذلـك الفعل 
الشنيع، ستدفعون ثمنه غالياً، ستقوم قيامة 
ال قعـود لهـا، لقد دخلتم يف مـأزق ومتاهة لن 
تخرجـوا منها أحياًء، أعدكم أيها الحثالة بذلك 
وتذكروا جيًِّدا بأنكم يف أرض مقدسة ولستم يف 
قعر الدعارة يف بلد سـاللة الشيطان آل سعود، 
لـن تمر لكم والـذي جعل الشـمَس تظهر من 

ا.  الرشق، ستدفعون الثمن غالياً ِجـدٍّ
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ثقافة 

الحعغث الصائث شغ ططجطئ «طظ ظتظ وطظ عط»:

الصــرآن الضرغــط بّني لظا طظ عــط أسثاؤظا وعثه صدغئ طعمــئ غةإ أن ظسرشعا
 عض طظ المظطص أن طظ غتمض التصث والتسث والسثاء والضراعغئ لظا أن غترص سطى بظائظا؟

اهللا عع الثي غخظع املاشريات وعع 
طظ غةسض أولغاَءه أصعغاء 

الله عندما يرشـدنا أن نسـري عىل هذه الطريق، عندما يهدينا إىل هذا النّهج هو 
يقول لنا: بأنه سـيكون معنا أنه سـيقف معنا، وعندما يحصل لدينا إيَْمـان بأنه 
سـيقف معنا فلنعلم من هو الذي سـيقف معنا، هو من له ما يف السـماوات وما 
يف األرض وإليـه ترجـع األمور. هو مـن يمكن أن يهيئ، هو مـن يمكن أن يخلق 
املتغـريات، هـو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يمكـن أن يَُعبَِّد الطريق، هو 
مـن يهيئ يف واقع الحياة املتغريات التي تجعلكم قادرين عىل أن تصبحوا - وأنتم 
تسريون يف هذا الطريق - أن تصبحوا أمة قادرة عىل مواجهة أعدائكم، عىل رضب 
َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َوإَِىل  أعدائكم، عىل قهرهم؛ ولهذا جاء بعدها: {َوِللَِّه َما ِيف السَّ
اللَِّه تُْرَجُع اْألُُموُر} (آل عمران:109) أي ثقوا بأني عندما أهديكم أن تسـريوا عىل 
هـذا الطريق أني بيدي ما يف السـماوات وما يف األرض، سأسـتطيع أن أجعل من 
يؤيدكـم من خلقي، ألم يجعل اللـه املالئكة تؤيد املسـلمني يف بداية تحركهم مع 

الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)؟.
ـَماَواِت َواْألَْرِض} (الفتـح: مـن اآليـة7) هو مـن كل من يف  {َوِللَّـِه ُجنُـوُد السَّ
السماوات واألرض خاضع له يستطيع أن يهيئ يستطيع أن يفتح الُفَرج، أن يفتح 
الثغـرات يف ذلك الجدار الذي تـراه أمامك جداراً أصماً، تراه جـداراً من الصلب، 
هو من يسـتطيع أن يفتح يف هذا الجـدار أمامك فرتى كيف يمكن أن يرضب هذا 
الجـدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار، الذي ترى نفسـك مهزوماً أمامه، ترى 
نفسك ضعيفاً أمامه، تراه من املستحيل أن تتجاوزه، من املستحيل أن تعلوه، من 

املستحيل أن تهدمه، {َوإَِىل اللَِّه تُْرَجُع اْألُُموُر}.
نحـن قلنـا أكثر من مـرة كيف بإمكان اإلنسـان - إذا تأمل يف واقـع الحياة - 
أن يـرى ما يهيئ اللـه أمام عباده، أمامهم يهيئ الكثري مـن الفرص؛ لرتى وتثق 
بأنـه ليس هناك من يمكـن أن يغلق األجواء أمامك كاملـة، ليس هناك من يمكن 
أن يحيطك بسـور من الحديد بسـور فيقفل ويحرصك يف موقعك، ترى كل يشء 
مسـتحيالً أمامك، إن الله يهيئ، إن الله يسـخر، إن الله يخلـق املتغريات، األمور 
بيده، له ما يف السـماوات وما يف األرض. أليس هـذا مما يعزز الثقة يف نفوس من 

يسريون عىل هديه؟.
وإنـه ال يعطي تلك التهيئة وال يهيئ ذلك إال ملـن هم جديرون بها، وملن تكون 
حجة عليهم تلك التهيئة تلك االنفراجات تلك الفرص إذا ما قّرصوا وفرّطوا وتوانوا 

يف استغاللها والتحرك الستغاللها. 

السيد حسني بدر الدين الحوثي.
سورة آل عمران الدرس الثالث صـ15. 

بالسمض واملسآولغئ 
والخرب غاط تةاوز 
السعائص واملطئات

املسـؤولية هي أن تعمل عىل إعالء كلمة الله، وتجاهد يف 
سـبيل الله، ولو كان هناك مطبات مـن هذه، أوالً أنّه يأتي 
تأييد من جهة الله، تجعل الكثري من هذه املطبات ال يكون 
لها أثرها الكبري، ولو ترتك عىل ما هي عليه، ألثرها الواقعي، 
لكانت مرهقة، لكن يأتي تأييد من الله، يأتي عون من الله، 
وإن كان مـا يزال يبقى لها آثار، لكن الحظ أنه يف حالة أن 
تتعود عىل الصرب، ويف حالة أن تعرف قيمة الصرب، وتعرف 
قيمـة العمـل الذي أنـت فيه، تكـون معنوياتـك مرتفعة، 
وتعترب نفسـك يف نعمـة توجد عندك حالة مـن التحمل ملا 
يأتـي، فليكن ما كان، أتركه ينتهي إىل قتل يف سـبيل الله. 
أليس سـيعتربها فضيلة، البأسـاء، والرضاء، كلها أليست 

دون القتل؟ أليست دون القتل عىل األقل؟.
إذا أنـت توطـن نفسـك وتفهم بأنـه حتـى أن تقتل يف 
سـبيل الله هو نعمة كبرية، ورشف عظيم، وفضل كبري لك، 

ودرجة رفيعة.
إذاً فالبأسـاء، والرضاء، فلتكن كيفما كانت سنتحملها. 
إذا كان النـاس عـىل هـذا النحـو، معنـاه: يكـون عندهم 
قابلية، وتوطني لنفوسـهم عىل أن يتحملوا بأساء، ورضاء. 
والبأسـاء، والرضاء، فيما قد يمس اإلنسان باعتبار أمواله، 
وباعتبـار بدنه، أحياناً قـد تصل املسـألة إىل هذه الدرجة 
ى يَُقوَل الرَُّسـوُل} (البقـرة: من اآليـة214) زلزلة،  {َحتـَّ
أحـداث، وغربلة، وبلبلة، وأشـياء حتى وهم منطلقون عىل 
أسـاس هم مؤمنون برسـول الله، لكن يتسـاءلون تساءل 
{َمتَى نَـْرصُ اللَِّه}؟ (البقرة: من اآلية214) ظروف حرجة. 
{أَال إِنَّ نَْرصَ اللَِّه َقِريٌب} (البقرة: من اآلية214). كأن معنى 
العبارة {أَال إِنَّ نَْرصَ اللَِّه َقِريٌب} (البقرة: من اآلية214) أنه 

يأتي الفرج اإللهي، يأتي النرص اإللهي.

السيد حسني بدر الدين الحوثي
الدرس التاسع من دروس رمضان صـ28.

اربط ظفَسك باهللا رأجاً 
وعع طظ جغةسطك صعغًا

اربط نفسـك بالله رأسـاً، تجاوز كل هـذه األصنام 
يف هـذه الدنيا، وارتبط بالله رأسـاً، وثـق به، وهو من 
سـيجعلك قوياً أقوى مما يملكه هؤالء من وسائل القوة 

يف هذه الدنيا. 
ُ} فأنت عندما  اُر اْلُمتََكـربِّ هو أيضـاً {اْلَعِزيـُز اْلَجبـَّ
تلتجـئ إليه تقـل: فعال: [اللـه هو طيب، لكن نفسـه 
سمحة وأعداءنا والله ما هو محاول يحرك ساكن معهم 
ـح أكتافهم  واحنا عارفني له، وإنما يريد أن نسـري نمسِّ
ونحـاول نحسـن أخالقنـا معهم ألنه مسـكني سـالك 
لطريقـه ال يريـد أن يتدخل يف يشء]. هـل الله هكذا؟. 
يمكن إذا قلنا: [يا خي فالن ممكن يعاونا؟ تقول: والله 
فعالً هو رّجال جيْد لكن ما ِمنَّه يشء سيمكنها ضحكة 
يف األخـري.. نحـن اآلن معنا مشـكلة مـع ذوالك ونريد 
ال يسـتطيع أنه ينفع]  ـال يكون وجه بـادي ورجَّ رجَّ

أليس الناس يقولون هكذا؟.
اللـه يف الوقت الذي يقـول لنا: {ُهَو اللَّـُه الَِّذي ال إَِلَه 
ـالُم اْلُمْؤِمُن} أليسـت عبارات  إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّ
تبـدو رقيقة؟ يقول لـك: هو أيضاً يف نفـس الوقت إذا 
مـا وثقـت به وأنـت يف ميـدان املواجهة والـرصاع مع 
أعدائك وأعدائه من يريدون ظلمك وقهرك واسـتذاللك 
 ( ار، ُمتََكربِّ هـو {َعِزيز} يمكنـك أن تمتنع به، هو (َجبـَّ
سـيقهرهم، وسـيجعلك أنت مـن تقهرهـم {َقاِتلُوُهْم 
ُكْم َعَليِْهْم َويَْشِف  يَُعذِّبُْهُم اللَُّه ِبأَيِْديُكْم َويُْخِزِهْم َويَنُْرصْ
ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِننَي}(التوبـة:14) ألم يقل هكذا؟. هو 
يقول: سـأجعلكم جبارين عىل أعدائكم، ومتكربين عىل 
أعدائكم، فأنت عندما تثق بالله، سـتثق بمن هو سـالم 
لك وأْمٌن لك يف مقامات السـالم معه، عزيز جبار متكرب 
سـيمنحك من عزتـه وجربوتـه وكربيائه مـا تقهر به 
أعداءك وأعداءه، ليس هناك نقص إطالقاً يف جانب الله 

عندما تثق به وتلتجئ إليه.

السيد حسني بدر الدين الحوثي
معرفة الله عظمة الله الدرس السابع صـ8 ـ9. 

 : خاص

يف  القائـُد  الشـهيُد  حـرص 
محارضتـه «من نحن ومن هم» عىل 
ـة اإلسالمية  ترسيخ معرفة أبناء األُمَّ
بأعدائهـم وطبيعة الـرصاع معهم، 
معترباً كالم الله يف القرآن الكريم عن 
ـًة اليهود بأنهم  أهل الكتـاب وَخاصَّ
أعداء أنهم حّساد لنا، أنهم يحقدون 
علينا، أنهم يكرهوننـا {َهاأَنتُْم أُْوالء 

تُِحبُّونَُهْم َوالَ يُِحبُّونَُكْم}. 
 وتسـاءل الشـهيُد القائـُد: «فهل 
مـن يحمـل روح الحقـد والحسـد 
ملـن  سـيعمل  والكراهيـة  والعـداء 
يكرهـه ويحسـده ويبغضه ويحقد 
عليه أعماًال صالحة؟ ليجيب يف ذات 
اللحظة بـأن «القرآن الكريم بني لنا 
من هـم أعداؤنا وهـي قضية مهمة 
يجـب أن نعرفهـا قبـل أن نصغي 

لنداءاتهم. 
وأشـار السـيد حسـني الحوثـي 

إىل أن اليهـوَد هم مـن يقومون عىل 
تثقيفنـا، من يقومون عـىل تعليمنا، 
مـن يقومون عىل صناعـة مناهجنا 
الرتبويـة، ولـوال أنهم واثقـون بأن 
التعليـم الذي تتقبله املرأة بالشـكل 
الـذي يجعل املرأة كمـا يريدون هم 
ملـا انطلقوا فيه، وملـا بذلوا أموالهم، 
وملـا ألحوا علينـا أن نعلمهـا؛ ألَنَّهم 
ـة  ـة ضائعة، أُمَّ يريدون أن نكون أُمَّ
مدّجنة لهم، أن تكون املرأة نفسـها 
وهي تتعلـم، وتتعلم من التلفزيون، 
ومـن املنهج، ومن الندوات الثقافية، 
من مختلف الوسـائل، من املجالت، 
مـن الصحـف، تتعلم كيـف تصبح 
يف األخري امـرأة بعيدة عن أن تنجب 
عربيًا مسـلًما، بعيـدة عن أن تنجب 
وتربي أبطاًال مسـلمني، بل سـرتبي 
مجتمًعا  وتنجـب  صهاينة،  جنـوًدا 

وأجياًال يتحولون إىل خدام لهم. 
ويف ذات السـياق يؤّكـد أن أعداء 
ــة اليهود والنصـارى «ينادون  األُمَّ

بالتعليـم: تعليـم املـرأة، يريـدون 
للمـرأة أن تصبـح وسـيلة إلفسـاد 
الرجـل، إَضاَفـة إىل كونها وسـيلة 
إلفسـاد أبنائها، امـرأة تظهر وهي 
تلهـث وراء أن تقلـد ُكــّل مظهـر 
مهمـا كان منحًطـا؛ ألَنَّها سـتتعلم 
بالشـكل الـذي تصبح فيـه تعظم 
أولئك، وتنبهر بهم، وليسـت املسألة 
فقط هي قضية مناهج علمية، املرأة 
تتلقى التعليم من مختلف الجهات، 
مـن وسـائل اإلعـالم، عـن طريـق 
ذهنيتهـا  يف  يرتسـخ  املسلسـالت، 
اإلعجـاب بمظهـر معـني، متـى ما 
أنهـا  أَْو  نفسـها  ترفـع  أن  أرادت 
أصبحت متحـرضة، يعني أن تكون 
عىل هـذا النحو الذي شـاهدت عليه 
املمثلة الفالنيـة، أَْو املغنية الفالنية، 
حتى أصبحت النسـاء يتسابقن عىل 

تسمية البنات بأسماء املمثالت؟ 
ويصـل بنـا الشـهيد القائـد إىل 
تحديـد من أين يجـب أن نتعلم؟ أال 

وهو عن طريق الله سبحانه وتعاىل، 
وإذا انرصفنـا إىل التعلـم مـن غريه 
سنفقد هويتنا وحضارتنا، وسنصل 
ــة تنتج  إىل مسـتوى أن نكـون أُمَّ
وتصنِّع وتـزرع وتعلـم ُكـّل يشء، 

والواقع يشهد بهذا. 
ويعود الشـهيد القائـد لريكز عىل 
رضورة ترسـيخ قاعـدة معرفة من 
نحن ومـن هـم يف أذهـان أجيالنا، 
مشـرياً إىل سـلبية أن «نرسل طالبًا 
إىل الخـارج، قبـل أن نعرِّفهـم من 
نحن ومـن أولئك الذين سـيذهبون 
إليهـم، فيعـودون بنظرة عكسـية، 
حتى ولو أصبح لديـه خربة لم يعد 
ـة؛ ألَنَّه  يطمح إىل أن يخدم هذه األُمَّ
أصبح معتًزا بأولئك، منبهًرا بأولئك، 
ـة،  يعظِّم أولئك، ويحتقـر هذه األُمَّ

ويمتهنها. 
ويحشد الشهيُد القائُد العديَد من 
الشواهد عىل كالمه كاستقدام خرباء 
وهـم يعرفـون مـن هـم ويعرفون 

ـة لو نهضت لـو يخلصون  أننـا أُمَّ
معنـا فبـني أيدينـا كتـاب عظيـم، 
بـني أيدينـا ديـن عظيم قد نشـكل 
إىل  خطورة عىل حضارتهم، مشـرياً 
أنهم «حريصون عىل أال نعلم شـيئًا 
إال فضـالت معرفتهـم التـي فقـط 
تؤهلنا ألن نكون سـوًقا اسـتهالكية 
ملنتجاتهـم، كيف تشـغل منتجاتهم 
فقط ال كيـف تصنع مثلها، أَْو كيف 

تنافسهم يف التصنيع عىل نحوها». 
ويرّكُز الشـهيُد القائُد عىل أهميّة 
أن تهتـم الدولـة بتعريـف الطالب 
املبتعثني إىل الخارج بمنح دراسـية 
باملجتمـع الـذي سـيصلون إليـه، 
محـذراً من عدم الرعايـة بالطالب، 
املاليـة،  مسـاعداتهم  واختـالس 
وتأخريها كونها تجعلهم يعيشـون 
أزمـات ماليـة كبرية ويعـودوا وقد 
أصبحـوا كتلـًة مـن االزدراء لهـذا 

املجتمع وهذه الدولة. 
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السغث الثاطظؤغ: السثّو جسى طظ خقل الترب 
الظاسمئ لثطص الفعضى يف الئقد

 : وضاقت

لفت السـيد عـيل الخامنئي -قائـد الثورة 
اإلسـالمية يف إيـران- إىل أّن مـن يخيب آمال 
عقائدهـم  يضعـف  أَو  باملسـتقبل  النـاس 
أَو يجعلهـم يكفـرون أَو يشـككون بجهود 
وخطط املسؤولني فهو يعمل لصالح العدّو. 

ويف ترصيحـات خـالل اجتمـاع مسـؤويل 
شـهداء  ذكـرى  لتكريـم  الوطنـي  املؤتمـر 
العشائر اإليرانية، اعترب سماحته أّن العشائر 
احتياطي البالد، مؤّكـداً أن «عقد هذا املؤتمر 
فرصـة جيدة للنـاس لالنتبـاه والتعرف عىل 
العشائر»، مضيفاً: أن «أعداء إيران واإلسالم 
يعتمـدون عىل الحرب الناعمـة، لذلك يحتاج 
جميـع اإليرانيـني بمـن فيهـم العشـائر إىل 
الشؤون الثقافية واستخدام املنتجات يف هذا 
املجال»، وشّدد عىل إيالء االهتمام بتأثري هذه 

املنتجات بما فيها األفالم والكتب. 
ويف إشـارة إىل مقاومة العشـائر والجهود 
العديـدة التـي بذلتهـا ملواجهة األعـداء عىل 
مـدى القرنني أَو الثالثة قـرون املاضية، قال 
سـماحته: «كان الهـدف مـن هـذه الجهود 
إجبار العشائر عىل خيانة البالد وأعمال مثل 
التفـكك والحرب األهلية، ولكنهم لم ينجحوا 

ــة والًء».  أبًدا فهم أكثر رشائح األُمَّ
واعتـرب السـيد الخامنئـي أن تضحيـات 
العشـائر أثناء الثـورة والدفـاع املقدس هو 
مظهر آخر من مظاهـر والئهم، مضيًفا: أن 
«املؤرش الرئييس للوحدة والتقدم والتضحية 
بالنفـس للنـاس بمـن فيهـم العشـائر هو 
مؤرش «الدين»، َحيُث اسـتطاع مفّجر الثورة 

اإلسـالمية اإلمـام الخمينـي (قـده) خـالل 
مـؤرش الديـن أن يقود الثـورة وينترص عىل 
طاغـوت زمانـه، وبعـد انتصار الثـورة هذا 
املؤرش اسـتطاع أن يحمي الثورة من القوات 
األجنبيـة والحكومـات الرجعيـة مثل صدام 

إلسقاط الثورة». 
ووصف سـماحته الشـهداء بأنهم مظهر 
جميل ورائع مـن اإليَمـان الدينـي، مؤّكـداً 
كفـاح  يف  الدينـي  للدافـع  الفريـد  الـدور 
املحاربـني، فضًال عـن صرب ذوي الشـهداء، 
كما وصف سـماحته الحـرب الناعمة بأنها 
من أهم جوانب إسـكات أَو إضعاف الدوافع 
الدينيـة يف البـالد، وأضـاف: «اليـوم ُكـّل ما 
يتم يف البالد ضد الدين والتقاليد واملقدسـات 

والطقـوس الدينية يقوم عىل دافع سـيايس 
ويتـم اسـتخدامه من قبـل العـدّو فال تكن 

غافًال عن هذه الحقيقة». 
وأّكـد السيد الخامنئي أّن ضعف اإليَمـان 
وضعـف األمـل والتفـاؤل بمسـتقبل البالد 
مـن مكّونات الحـرب الناعمة ضد الشـعب 
دخلـوا  «مقاتلينـا  أن  ُمضيفـاً  اإليرانـي، 
سـاحة املعركـة يف وضع لـم يكن فيـه أمل 
بالنرص حسـب الحسـابات العاديـة، ولكن 
نتيجة تلك النضـاالت املفعمة باألمل، انتهت 
الحرب بكرامة الجمهورية اإلسـالمية وقمع 
املعتديـن، وهـذا يعنـي أنه حتـى يف أصعب 
الظـروف، ينبغـي للمـرء أن يأمـل يف العون 

والجهد اإللهي». 

 : طاابسات

أّكــد عضـُو كتلـة «الوفـاء للمقاومـة» 
النائب حسـن فضـل الله أن «هنـاك معايري 
وأُُسسـاً تحكم موقف حـزب الله يف مقاربته 
لتسـمية رئيس للحكومة ومن ثم تشكيلها، 
تنطلق مـن رؤيِته ملصلحة لبنـان وللظروف 
املالية واالقتصادية التي يمر بها وللتحديات 
السياسـية»، موضًحـا أّن «عـىل الشـخص 
املكّلف أن يكون قادًرا عىل تشكيل الحكومة، 
ويحظى بمسـتوى معـنّي من تالقـي الكتل 
النيابيـة، وأن تكـون لـه حيثيـة سياسـية 
وشـعبيّة، وأن يعمل وفق األسس الدستورية 
بالتفاهـم مع رئيـس الجمهوريـة لإلرساع 
بتشـكيل الحكومة، ُخُصوصاً يف ظل الحاجة 
اللبنانيـة امللّحة لحكومـة فّعالة وقادرة عىل 
وضع الحلـول للكثري من القضايـا الحياتية 

للمواطنني». 
وخـالل لقاَءين شـعبيني يف بلدتي «صفد 
البطيـخ» و»رصبـني»، أشـار فضـل الله إىل 
أننا «ال نزال يف مرحلة التشـاور مع حلفائنا، 
واالتصـاالت قائمـة للوصـول إىل تفاهمات 
داخليـة وطنية عـىل قاعدة التعـاون إلنقاذ 

البلد». 
وقـال فضـل اللـه: إن «النـواب معنيـون 
باإلصغـاء لصـوت الشـعب وآالمـه نتيجـة 
تفاقـم الوضع املعيـيش، وتحكيـم مصلحة 
البلد، وعدم إعطاء آذانهم لوساوس منتهكي 
السـيادة الوطنية، الذين يتدخلون يف شؤون 

أن «التدخـل الخارجـي يف  بلدنـا»، ُمضيفـاً 
وهـو  ا،  رسٍّ يعـد  لـم  الوطنـي  االسـتحقاق 
يتم عـىل املكشـوف، وال يأبه لسـيادة لبنان 
واسـتقاللية قرار نوابه، ومن دون أن نسمع 
صوتًـا ملدعـي السـيادة، بل نراهـم يف موقع 
االسـتجابة لإلمالءات املفروضـة عىل البلد»، 
وشـّدد عـىل أّن «مثـل هـذه التدخـالت لـن 
تسـتطيع فرض معادالت جديـدة، أَو تعديل 
موازين القوى، فإراَدة اللبنانيني وتمسـكهم 
بقرارهم الوطني أقوى من محاوالت سلبهم 

استقالليتهم». 
 وأَشـاَر فضـل اللـه إىل أن «هنـاك قضايا 
حياتيـًة داهمة ال يمكنهـا االنتظار، كتوفري 
الطحني والدواء واملشتقات النفطية وغريها 
من السلع األََساسـية، وال تستطيع حكومة 
ترصيف األعمـال التفرج عىل معاناة الناس، 
والبلد يضج بأخبار االحتكارات والسمرسات، 
بينمـا القضـاء كعادتـه ال يتَحـّرك، وبعض 
املسـؤولني يشـكون، مع أنه ليسـت وظيفة 
اتِّخـاذ  بـل  املشـكلة،  توصيـف  املسـؤول 

اإلجراءات، ولديه الصالحيات الكاملة». 
وتابع عضو الوفـاء للمقاومة: أن «حزب 
الله يواجه األزمة الحالية بخطوات للتخفيف 
منها، وهو ال يرتك ناسـه، بـل يعمل معهم، 
وما يقوم به يُسـهم يف مسـاعدة الناس عىل 
يف الرضوريـات كتوفري  الصمـود، ُخُصوصاً 
الدواء واالستشفاء واملشاريع املائية يف القرى 
والبلـدات التي تُعاني من شـح امليـاه، ومثل 
هذه الخطوات هـي معالجات موضعية؛ ألَنَّ 

الحلول هي عن طريق مؤّسسات الدولة». 

ولفت فضـل الله إىل أن «حـزب الله طرح 
برنامًجـا عنوانـه بنـاء دولة قـادرة وعادلة 
لتتوىل معالجة املشكالت القائمة، وتدير البلد 
بطريقة سليمة، وتُعيد التعايف إليه، وبالتايل، 
علينـا جميعاً أن نعمل؛ ِمـن أجِل هذه الدولة 
وأن نسـعى لبنائها؛ ألَنَّه ال أحد قادر أن يأتي 
بالكهربـاء وال بامليـاه للبنانيـني، وال بإقرار 
خطـة تعـايف، وال بإعـادة أمـوال املودعـني، 
باسـترياد  وال  الـرصف،  سـعر  بتثبيـت  وال 
األََساسـيات، وال بمكافحة االحتكار والغالء 
إّال مؤّسسـات الدولـة والـوزارات املختصة، 
أَو  فاسـًدا  يحاسـب  أن  يسـتطيع  أحـد  وال 
سـارًقا للمال العام أَو يسـتعيد ماًال منهوبًا 
إّال القضاء؛ ألَنَّه جزء من مؤّسسات الدولة». 
وأّكــد أننا «نريـد إعادة بناء مؤّسسـات 
هـذه الدولـة، والدفـاع عن دورها والسـعي 
لتعزيزهـا يف ُكــّل أوجـه حياتنـا؛ ألَنَّ ُكــّل 
التجارب التي جربها اآلخرون بيّنت أن ال أحد 
يسـتطيع أن يحل مكان مؤّسسات الدولة»، 
وقـال: «صحيح أننا قد نسـتطيع أن نخفف 
ونحـد مـن األزمـة، ولكـن الحل يكـون عن 
طريق الدولة، وحتى يف األمن االجتماعي، ويف 
ضبط األمور األمنية نحن نلجأ إىل مؤّسسات 
الدولة، إذ نطلب يف املناطق التي نتواجد فيها 
من الجيش والقـوى األمنية ومن القضاء أن 
يكافـح الجريمة أَو الرسقـة واملخدرات، وأن 
يالحق املرتكبني، وأن يعالج أي أزمة، ونقول 
أنـه ال يمكـن أن نكون مكان هـذه الدولة أَو 

بديًال عنها». 

طثّطط اجاغطاظغ غطاعط 
ططغعَن دوظط طظ أراٍض وجط 
الدفئ ُوُخـعقً لطصثس املتاّطئ

 : طاابسات
كشـفت صحيفة «يرسائيل هيوم» يف عددها الصادر 
يف 13 يونيـو عـن مخّطـط اسـتيطاني إلقامـة متنزه 
«حديقة وطنية» وفقاً للمسـمى «اإلرسائييل» سـيلتهم 
أكثر من مليون دونم من أراٍض وسـط الضفة الغربية، 
وتحديـًدا األرايض الواقعة رشق مدينة رام الله، ُوُصـوالً 

إىل منطقة البحر امليت وحدود مدينة القدس املحتّلة. 
وحسب املخّطط سـيبدأ العمل عىل إنشاء هذا املتنزه 
مـن أرايض قريـة الطيبـة رشق رام الله وحتـى حدود 
مدينة القدس املحتّلة ُمروًرا بالبحر امليت، يف اسـتهداف 
خطـري ألرايض الضفـة الغربيـة، وخطـوة اتّجـاه ضم 

أرايض الضفة الغربية لـ «إرسائيل». 
وقال خبري الخرائط واملتابع لشؤون االستيطان خليل 
التفكجـي: إن «االحتالل يحاول مـن خالل هذا املخّطط 
تحقيق ثالثة أهداف خطرية تحت مسمى حماية البيئة 
واملناطق الخـرضاء واملتنزهات الوطنيـة، التي بالعادة 
تحول ملخزون اسرتاتيجي لالستيطان، فبعد سنوات يتم 
تحويل هذه األرايض لصالح مشـاريع استيطانية، كما 

هو الحال يف مدينة القدس منذ سنوات». 
ويف تفاصيـل املخّطط، سـيتم تحويل املنطقة املمتدة 
من منطقـة رشقي الطيبـة القريبة مـن رام الله حتى 
منطقـة عـرب الرشـايدة بالجنوب، والقصـد هنا برية 

القدس وبيت لحم وجزء من رشق رام الله. 
خـالل  مـن  تحـاول  أن «إرسائيـل  التفكجـي  ورأى 
استبعاد األسـباب األمنية يف سـيطرتها األرايض كما يف 
السـابق، وتغليف هذه املشـاريع بعناوين الحفاظ عىل 
البيئـة واملناطق الخرضاء السـيطرة، عـىل األرض دون 
اعرتاض دويل، وهي السياسة التي استعملتها يف القدس 
وسيطرت من خاللها عىل معظم أرايض املدينة املحتّلة». 
وتابـع التفكجـي أن «هـذا املتنـزه وهـو املـرشوع 
االسـتيطاني األضخـم يف الضفة الغربية منذ سـنوات، 
تسـعى إرسائيل من خاللـه إىل تحقيق عدد من األهداف 
وجميعها تصب لصالح املزيد من االستيطان والسيطرة 
عـىل األرض وتحقيـق حلمهـا القديم الجديـد «القدس 

الكربى عاصمة إلرسائيل». 
وأول هـذه األهـداف بحسـب التفكجـي، هـو «ضم 
املحميـات الطبيعـة التي تـم اإلعالن عنها سـابًقا عىل 
امتداد هذه املنطقة بما فيها من األماكن الدينية أَيْـضاً. 
ومـن هـذه املحميـات محمية صوريـف التـي تبدأ من 
منطقـة مخماس يف رام الله وحتى وادي القلط يف أريحا 
عىل مسـاحة تتجـاوز 20 ألـف دونم، َوأَيْـضـاً محمية 
وادي املقلق املمتدة عىل مساحة 22 ألف دونم، ومحمية 
وادي خريطـون بالقرب من تقوع ببيت لحم جنوبًا عىل 
مسـاحة 20 ألف دونم. هذا إىل جانب املسـارات البيئية 

والسياحية التي يتجول فيها املستوطنون». 
وهذه املناطق تضم عدداً من األماكن الدينية املسيحية 
واإلسـالمية والتـي تسـعى «إرسائيـل» لضمهـا إليها، 
بـدءا من مـكان مغطس املسـيح، الذي تمـت مصادرة 
خمسـة آالف دونم حولـه، إىل جانب بناء مسـتوطنات 
كبـرية بالقـرب من ديـر وادي حجلة باألغـوار، والبناء 
االستيطاني حول منطقة النبي موىس (عليه السالم). 

والهـدف الثانـي هـو عمليـة تطهـري عرقـي للبدو 
املتواجديـن يف بريـة القـدس وبيـت لحـم. فاملخّطـط 
سيهجر البدو عىل طول املنطقة املمتدة من بلدة الطيبة 
رشقـي رام الله ُمـروًرا بطريق املعرجـات الواصل حتى 
أريحـا، والبـدو املتواجديـن يف الخـان األحمـر ُوُصـوالً 

ملنطقة األغوار. 
والهدف األخطر، كما يقول التفكجي: أن «هذا املتنزه 
سيسـتخدم لتنفيذ مخّطط استيطاني اسرتاتيجي كبري 
وهو مخّطـط «القدس الكـربى 2025» وهـو املخّطط 
القديـم الـذي تم تطويـره وتمديـد العمل عـىل تنفيذه 
مـن 2020م إىل 2025م، ويتضمـن إقامة أكرب مطار يف 
األرايض املحتّلـة يف منطقة النبي موىس باألغوار، هذا إىل 
جانب إقامة فنادق سـياحية ومرافق وشوارع وتوسيع 

املستوطنات وإقامة مستوطنات جديدة». 
يف  ذهبـت  َفــإنَّ «إرسائيـَل»  التفكجـي،  وبحسـب 
مخّططاتهـا االسـتيطانية إىل أبعـد من نسـف إْمَكانية 
قيام دولة فلسـطينية، إىل عمليات سيطرة لكل املناطق 
املصنفة جيم يف الضفة الغربية، ما يعني تحويل مناطق 

النفوذ الفلسطينية إىل جيوب معزولة. 
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ضطمئ أخغرة

رجالٌئ إىل دول 
طتعر املصاوطئ

سادل السسغثي   

الُت وإيجاُد تحالفات واتّحادات بني بعض الدول  التكتـُّ

َحـقُّ من حقوق هذه الـدول، كما هو واقع الحال يف أكثر 

مـن اتّحـاد وتحالف دويل كائـن، فلماذا يظـلُّ تكتل دول 

محور املقاومة املكون من: إيران، سوريا، العراق، اليمن، 

لبنـان، فلسـطني، ُمَجـّرد شـعارات وعبـارات عاطفية 

مـن هنا أَو هنـاك ملاذا ال تتبنى هذه الـدول موقفاً عميل 

واتّفاقـاً سياسـياً تجاَه قـرار إعالن اتّحاد كامل شـامل 

سياسـيٍّا واقتصاديٍّا وعسـكريٍّا والتوقيع عليه من دول 

هذا املحور وإشهاره للعالم، ُخُصوصاً أن محور املقاومة 

قد ّرصح معظُم قادة هذا املحور بالعداء الرصيح للكيان 

الصهيونـي يف أكثـر من مناسـبة واسـتعدادهم لخوض 

معركة قادمة ضده. 

إن هـذه الترصيحاِت وهذه السياسـة الواضحة تجاه 

إرسائيل لن تُمرَّ مروَر الكرام لدى قادة الكيان الصهيوني 

ومـن ورائه تحالـف الرش بقيـادة أمريـكا ومعها حلف 

الناتـو واأليّام القادمة سـتؤّكـُد أنهم يخططون لتفتيت 

دول محـور املقاومـة أَو مواجهتـه بـدول التطبيـع مع 

إرسائيل، وسـتزداد وتـريُة هـذا التطبيع يف قـادم األيّام 

والدولـة القادمة يف إعالن التطبيع مع الكيان الصهيوني 

اإلرسائييل هي السعوديّة.

أهؤالء من حقهم أن يشـّكلوا تحالفات بما فيها حتى 

العسـكرية ونحن ليس لنا حق يف إعالن تحالف نستطيع 

من خالله إحالل السـالم العـادل لدولنا من خالل ميزان 

قـوة الردع التي سـتنجُم تلقائياً من إعالن رسـمي لهذا 

التحالـف، وأن أي اعتـداء عىل أية دولة مـن (اتّحاد دول 

املحـور العربي واإلسـالمي)، هكذا أتوقع تسـميته بعد 

َن بنوُد اتّفاقية هذا االتّحاد  اإلعالن الرسمي عىل أن تتضمَّ

الرتحيـب بأية دولة عربية أَو إسـالمية االنضمام إىل هذا 

االتّحاد؟!

أليـس هذا مدعـاًة للقـوة والعزة والسـالم املبني عىل 

احرتام سـيادة الدول وعدم التدخل يف شـؤونها الداخلية 

كما هـو حاصل اآلن من العربـدة األمريكية يف ُكـّل دول 

العالم من أعطاها هذا الحق سـوى منطق القوة، والقوة 

ال تردعها إالَّ القوُة واالتّحاد. 

اغاخاُب الظساء وبأُر الحرشاء
أم التسظ أبعذالإ 

حني ينسـلُخ اإلنسـاُن عـن قيِمـه ومبادِئه 
ويبتعـُد عـن تعاليـم دينـه َويبيـع بالريـال 
والدرهم إنسـانيته ويتجرَُّد من أصول القبيلة 
والعرف والديـن والعروبة يصبُح عبداً ألهوائه 
الشـيطانية التـي تجـره وراءهـا بعيـًدا عن 
ارتباطـه بكينونتـه البرشية وفطرته السـوية 
الرافضـة للرذائـل واملرتفعـة عـن االنحطاط 
القـذارة  مسـتنقع  يف  والسـقوط  األخالقـي 

والعمالة. 
بآفات  جرائـُم االغتصـاب مقرونـٌة دائمـاً 
االحتالل، فاملحتّل البغيض يسـعى دائماً لهدم 
القيم والفضائل يف أي مجتمع محافظ ليسهل 
تفكيكـه واحتاللـه والسـيطرة عليـه، وحني 
يُْسـتهدف اإلنسـان يف رشفـه ويقمـع ويُكمُم 
فاه ليصمت وال يحرك سـاكناً يكون املحتّل قد 
حّقـق نجاحاً عظيماً يف مـرشوع احتالله فمن 
يرضها يف عرضه بعد أن قبل باملحتّل والعميل 
واملرتـِزق محتّالً ألرضه سـيصبح بعدها ُكـّل 
يشء عليه يسري فمن خرس كرامته ورشفه هان 

عليه ُكـّل يشء بعدهما وكما قال الشاعر: 
من يهن يسهل الهوان عليِه 

ما لجرٍح بميٍت إيالُم.   
املجتمـُع اليمنـي معـروٌف بأنـه مجتمـٌع 
محافـٌظ من الدرجة األوىل ومتصـٌل بُهــِويَّته 
اإليَمـانيـة باتصـال متجذر ضـارٍب يف عروق 
جـذوره اليمانيـة األصيلـة املتسـمة بِفطرته 
السـليمة التي خلقه اللُه عليهـا بعيًدا عن ُكـّل 
الشـواذ وما تمقتـه الطبيعة البرشية السـوية 
من رذائل وانحطاط سـلوكي، ومن هنا جاءت 
األعراُف والتقاليـد والُعرُف القبيل الذي يحرتُم 
املرأَة ككيـان له قيمته ومكانتـه ويدافع عنها 

ويجعلها ملكة ال يصل إليها أي أذى أَو سوء. 
ذاك  نموذٌج منحـطٌّ وواقٌع أكثـُر انحطاطاً 
الـذي وصلت إليه بعُض املناطق التي سـيطر 
عليها مرتِزقة الغزاِة املحتّلني، بعد أن انسلخوا 
من ُهــِويَّتهم وديِنهم وأخالقهم وأصبحوا أَداَة 
قذرة بيد العمالء وقيادة التحالف، فتحولوا من 
رجال إىل أشباه الرجال، وتنصلوا عن األعراف 

وسفكوا دماء إخوانهم واستباحوا األعراَض.
ومـا حـدث لنسـوة مديريـة حيـس قبـل 
ـام يف منطقتـي «الجوير والسـويهرة» من  أَيـَّ
اغتصـاب واعتداء ليس إال شـاهًدا حياً ودليالً 
واضًحا عىل الواقع املأسـاوي الذي وصلت إليه 
مناطق االحتالل عىل أيدي املرتِزقة الذين باعوا 
كرامتهم مقابل بعض األمـوال وقبلوا باملحتّل 

اللعني وصياً عليهم. 
يف مديريـة حيس سـتُّ نسـاٍء ُكـنَّ ضحيَة 
املرشوع االسـتعماري الذي جاء باسم الحرية 
والرشعية واسـتغلَّ ضعـاف النفوس لتحقيق 
باألعـراِف  أجندتـه يف أرض اليمـن، ضاربـاً 
والقوانـني ومواثيـق القبيلـة اليمنيـة عرض 
الحائـط، متجـاوزاً الخطـوط الحمـراء لـدى 
اليمنيـني التـي يدفعـون أرواحهـم ودماءهم 
رخيصـًة؛ لكـي ال يتجاوزها أحد ومـا حادثة 
االغتصـاب يف حيـس إال تحدٍّ صـارخ وتجاوز 
وقح ملرتِزقة التحالف يجب أن ينالوا عليه أشد 
العقاب، وأن يشعَل ثورة األحرار بداعي القبيلة 
والحميـة والرشف السـتئصال تلـك الرشذمة 
الخبيثـة التـي اسـتباحت أعـراض اليمنيـني 
واسـتهانت باملرأة اليمنيـة وبدرعها الحصني 
من رجالهـا األبطال الرشفاء الذين سـيثأرون 
لنسـاِء اليمن قاطبًة وألطفالها، وسـيقتصون 
ـن هتك األعـراض وعاث يف األرض فسـاداً،  ِممَّ

وسيعلم الذين ظلموا أي منقَلٍب ينقلبون. 

طساُر الععط افطرغضغ
غتغى المتطعري

أمريـكا  فرضـت 
عـىل  التهدئـة  أجـواَء 
عـىل  العـدوان  ِملـف 
بكل  ودفعـت  اليمـن، 
الدبلوماسـية  أدواتها 
هـذا  يف  واإلعالميـة 

السياق.
تخـاف  السـعوديّة 
هـذه  تبعـات  مـن 
ولذلـك  التهدئـة؛ 
بتشـكيل  اسـتبقتها 
الرئـايس  املجلـس 
مـن  القـرار  وسـحب 
هـادي لتفويـت الفرصـة عـىل صنعـاء يف التفاهم 
مع بعـض األطراف املحليـة وضمهـم جميعاً تحت 

عباءتها.
 املهـم يف األمـر هو انتهـاُء ذريعـة الرشعية التي 

اعتمدت عليها أمريكا يف رشعنة الحرب وتربيرها.
السـعوديّة تريـُد ُهدنـة بأقـلِّ الخسـائر وبدوِن 
االلتـزام بدفـع ِفاتـورة الهزيمـة التـي تتجرعهـا 
تدريجيـاً. وأمريـكا تـرى انتهـاَء ذريعـة الرشعيـة 
الخسـارة األكرب والتهديد املستقبيل الذي قد تستفيد 
منه صنعاء َكثرياً يف ظل الرصاع امُلسـتمّر للغرب مع 

روسيا.
ًة؛ حتى يتمّكنوا  وسريكزون عىل إبقاِء الُهدنة َهشَّ
َل  مـن فرض مسـار التصعيـد القـادم دون أن ترتهَّ
قواِتهم العسـكرية؛ بَسـبِب أجواِء التهدئة ودعوات 

السالم املزعوم.
وسـيخرسون يف ُكــّل الحاالِت وسـتنجُح صنعاُء 
يف قلـِب الطاولـة ليقظتهـا الكبـرية ووعـي قادتها 
وتحضرياتها امُلستمّرة ملفاجآت كبرية خالل الجوالت 

القادمة من الرصاع.  والعاقبُة للمتقني


