
املرتضى: عراقيل ومماطلة يف ملف األسرى وتراخٍ أممي غري مربر
العجري: التفاوض بني صنعاء ودول العدوان وتدخلها املباشر يهمش أدواا احمللية

رئيس فريق املرتزقة يؤكد إصرارهم على حتقيق مكاسب عسكرية ويطالب مشغليه بإغالق ميناء احلديدة ومطار صنعاء

الظزام السسعدي غعجع دائرة تربه سطى الغمظغغظ لاطال زوار بغئ اهللا الترام:
احاراذات جثغثة وطداسفئ تضالغش لاخض إلى احاراذات جثغثة وطداسفئ تضالغش لاخض إلى 1616 ألش رغال جسعدي ضتث أدظى ألش رغال جسعدي ضتث أدظى

رشدعا طئادرة ذرق لطتةاج وأخروا سطى تظصطعط بغظ 9 طتاشزات واساراف سثواظغ بصطاسات ضث تاشقتعط

تب طئاعر وذرغص طتةعر
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املـــؤمتـــر الــقــومــي اإلســـالمـــي يــديــن اســتــمــرار الـــعـــدوان واحلـــصـــار عــلــى الــيــمــن ويـــدعـــو لــوقــفــه فـــورًا

العدو يرفض فتح طرق املرحلة األوىل يف تعز ويلوح بأوراق ابتزاز تنسف «اتفاق مسقط»

لقوى العدوان: استجيبوا للسالم توفروا جهدكم ومالكم.. ال تأملوا بترقيع مرتزقتكم
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أخبار 

دسا إلى إسادة الئظك المرضجي وردع طساوطئ صعى السثوان سطى المطفات اإلظساظغئ:

الربملان غطالإ افطط املاتثة وطةطج افطظ بعصش الصرخظئ وظعإ 
بروات الحسإ وغتمطعط طسآولغئ طساظاة الغمظغني

 : خظساء
أدان مجلُس النواب، استمراَر دول تحالف العدوان 
يف احتجاز سفن املشتقات النفطية، وإرصار تحالف 
العدوان وأدواته عىل مصادرة حقوق الشعب اليمني 

ومصادرة ثرواته. 
ونّوه نواب الشـعب خالل جلستهم، أمس األحد، 
إىل أن استمراَر القرصنة والنهب ضاَعَف من معاناة 
أبنـاء الشـعب اليمنـي، معتربيـن تلـك الترصفاِت 
واألعماَل التفافاً عىل بنود الُهدنة التي تمت املوافقة 
عليهـا برعايـة وإرشاف األمـم املتحـدة ومبعوثهـا 

الخاص إىل اليمن. 
وطالـب نُـوَّاُب الشـعب األمـم املتحـدة بتحمـل 
مسـؤولياتها القانونية املنصوص عليها يف ميثاقها 

التأسييس. 
وحّمـل مجلس النواب، األمم املتحدة، املسـؤولية 

الكاملـة إزاء نقـل البنـك املركزي إىل عـدن وما نتج 
عنـه من تداعيات وتفاقم للوضع اإلنسـاني وزيادة 
معانـاة أبنـاء الشـعب اليمنـي، فضـالً عـن اآلثار 
الكارثيـة التـي خلفها العـدوان والحصار عىل مدى 

أكثر من سبع سنوات. 
كما طالب الربملان اليمني من مجلس األمن واألمم 
املتحـدة إلـزام دول تحالف العـدوان بتوريد عائدات 
النفـط الخـام إىل البنوك اليمنية والعمـل عىل إعادة 
تشـغيل مصايف عدن وصافر للتخفيـف من معاناة 
الشـعب اليمني، وكـذا دعم املستشـفيات، ورصف 
مرتبـات موظفي الدولة كافة، مدنيني وعسـكريني 
ومتقاعديـن، إضافـة إىل تحسـني الخدمـات ودعم 
الكهربـاء، وتوفـري الخدمـات الرضوريـة لجميـع 

املحافظات اليمنية. 
وأّكــد مجلس النواب، عىل أهميّة االلتزام بتنفيذ 
بنـود الُهدنـة والعمل عىل إنهـاء كافـة الصعوبات 

والعراقيـل التي يحاول تحالف العـدوان من خاللها 
االلتفـاف والتنصل عـن تنفيذ بنود الُهدنـة املعلنة، 
وتغليـب مصلحـة الشـعب اليمنـي والتخفيف من 

معاناته. 
وخالل الجلسة اسـتمع مجلس النواب من املدير 
العـام التنفيـذي لرشكة النفـط اليمنيـة، املهندس 
عمار األرضعي، إىل إيضاح بشـأن الوضع التمويني 
الراهـن للمشـتقات النفطيـة يف ظـل املسـتجدات 
األخـرية واملتغـريات العامليـة وانعكاسـات الحـرب 
الروسية األوكرانية وتأثريها عىل البورصة العاملية. 

التـي  الصعوبـات  بعـض  إىل  األرضعـي  ولفـت 
تواجه عمل الرشكة فيما يتعلق باسـترياد املشتقات 
النفطية واسـتمرار تعنـت دول تحالـف العدوان يف 
احتجاز سـفن املشـتقات النفطيـة يف عرض البحر 
رغم حصولها عىل تصاريح من األمم املتحدة ومنعها 

من الوصول إىل موانئ الحديدة يف ظل الُهدنة. 

املآتمر الصعطغ اإلجقطغ 
غثغظ اجامرار السثوان والتخار 
سطى الغمظ وغثسع لعصفه شعرًا

 : طاابسات
أدان املؤتمُر القومي اإلسالمي، استمراَر العدوان والحصار عىل الشعب 

اليمني، داعياً إىل تغليِب مصلحة اليمنيني عىل مصالح الخارج املعادي. 
ويف بيان، أمس األحد، استنكر املؤتمُر القومي اإلسالمي الصمَت الدويل 

إزاء استمرار جرائم العدوان والحصار بحق الشعب اليمني. 
ودعا املؤتمُر إىل وقف العدوان عىل اليمن ورفع الحصار فوًرا، وسحِب 

القوات األجنبية من البالد. 
وأّكـد املؤتمر القومي اإلسـالمي أن الشـعب اليمنـي وإرادته هي من 

تحّدد مصريه دون أي تدخل خارجي. 
ودعا إىل موقف دويل وأممي حازم وحاسم. 

وتأتي هذه اإلدانُة يف سياق تصاعد التنديد العربي واإلسالمي الستمرار 
العدوان والحصار عىل اليمن وسط صمت دويل وأممي مطبق. 

املرتدى: السراصغض واملماذطئ يف 
ططش افجرى تامثد وجط شاعر 

وتراخ أطمغ غري طّربر

 : طاابسات
أّكــد رئيُس اللجنـة الوطنية لشـؤون األرسى، عبدالقـادر املرتىض، 
اسـتمراَر تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي وأدواته يف عرقلِة 
ِملـف األرسى اإلنسـاني، مسـتندين عىل ِغطـاٍء أممـي ودويل مفضوح 

ومكشوف. 
ويف بيـان مقتَضٍب نرشه رئيُس اللجنة الوطنية لشـؤون األرسى عىل 
حساباته الرسمية، أّكـد املرتىض «استمراَر التعنُّت واملماطلة والتسويف 

من قبل قوى العدوان ومرتِزقتهم يف تقديم الكشوفات». 
ونّوه املرتىض إىل أن استمراَر املماطلة والعراقيل العدوانية يأتي وسط 

«فتوٍر وتراٍخ وتغاٍض من قبل املبعوث وفريقه». 
وتأتـي ترصيحـاُت املرتىض لتؤّكـَد مـن جديٍد أن األمـَم املتحدة باتت 
منغمسـٌة مع تحالف العدوان يف وضع العراقيل والتعسـفات أمام َعَجلة 
السـالم، وحل املِلفات اإلنسـانية التي هي املدخل الحقيقـي لبناء الثقة، 
والتـي تقود إىل السـالم، وهو األمر الذي يؤّكـد كذلـك أن تحالف العدوان 
وأدواته ليسـوا جديرين بإحالل السـالم العادل واملرشف، وإنما يبحثون 

من خالل الُهدنة عن غطاءات لتمرير مساٍع وأهداف مشبوهة. 

بسث أصض طظ 24 جاسئ سطى إخابئ طعاذظ شغ ذات المظطصئ:

إخابئ طعاذظ باٍن بخسثة جراء اظفةار صظئطئ سظصعدغئ أطرغضغئ

الظزام السسعدي غعجع دائرة تربه سطى 
الغمظغني لاطال زوار بغئ اهللا الترام

 : خاص
تواِصـُل مخلَّفـاُت املـوت االنفجاريـة التي 
تركهـا العـدواُن وأدواتُه، إسـقاَط املدنيني، ما 
يؤّكــد أن عنقودياِت أمريـكا ومخلفاِت أدواته 
وضعـت كي تقـوَم بـذات اإلجرام الـذي كانت 
تمارسـه طائراتهـا الحربيـة املتوقفـة جـراء 

الُهدنة اإلنسانية والعسكرية. 
ويف جريمـة جديـدة، أُصيـب مواطن، أمس 
األحـد، جـراء انفجـار قنبلـة عنقوديـة مـن 
مخلفات العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
بمحافظـة صعدة، بعد أقل من 24 سـاعة عىل 
إصابـة مواطـن بجـروح متفاوتـة يف انفجار 

عنقودية يف ذات املنطقة. 

وأَفـادت مصـادر محلية يف صعـدة بإصابة 
مواطـن جـراء انفجـار قنبلـة عنقوديـة من 
مخلفـات العـدوان يف منطقة غافـرة بمديرية 
الظاهـر، بعـد انفجـار قنبلة، يـوم أمس األول 
السـبت، يف ذات املنطقـة مـا تسـبب بجـروح 

خطرية ألحد املواطنني. 
وتأتـي هاتـان الجريمتـان املتتاليتـان بعد 
أقلَّ من 24 سـاعة عىل جريمة مماثلة خلفتها 
مخلفات العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
االنفجاريـة، َحيـُث أُصيـب الجمعـة الفائتـة، 

مواطن بجروح خطرية يف الحديدة. 
وأوضح املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام 
يف بيـان مقتضـب، أن املواطـن طـارق محمد 
الصـويف 22 عامـاً، أُصيـب يف االنفجـار أثنـاء 
مروره بشارع الخمسـني بمديرية الحايل، نُقل 

عىل إثره إىل أحد مستشفيات املدينة، الفتاً إىل أن 
الجراَح التي أُصيب بها املواطُن الصويف خطريٌة 

للغاية. 
ونـّوه املركـز إىل أن عـدَد الضحايـا جـراء 
األلغـام  مـن  العـدوان  مخلفـات  انفجـارات 
والقنابـل العنقودية يف الحديدة، ارتفَع بشـكل 
ملحـوظ، منـذ بدايـة العـام الجـاري، مرجعاً 
السبب إىل عدم سـماح تحالف العدوان بدخول 

األجهزة الالزمة لتطهري املناطق املوبوءة. 
وكان املرَكـُز التنفيذي للتعامـل مع األلغام 
قد كشـف يف وقـت سـابٍق إحصائيـَة الجرائم 
التي تركتهـا مخلفات العـدوان، والتي وصلت 
إىل أكثـر من 4000 مواطٍن بني شـهيد وجريح، 
بينهم نساء وأطفال، منهم نحو 120 منذ بداية 

الُهدنة، و350 منذ بدء العام الجاري. 

 : خاص
يواصـُل النظاُم السـعودّي َمنْـَع اليمنيني 
من أداء مناسـك الحج والعمرة خالل السـبع 
السـنوات املاضيـة، وذلـك مـن خـالل وضع 
وغـري  التعسـفية  والعراقيـل  االشـرتاطات 

املربّرة. 
ويف السـياق، أّكــد عبـد الرحمـن النعمـي 
-مدير عام قطاع الحج والعمرة- يف ترصيحات 
للمسـرية، أن «النظام السـعودّي لم يسمح إال 
لــ 11 ألف حاج يمني ألداء مناسـك الحج لهذا 

العام مقابل اشرتاطاٍت وعراقيَل عديدة». 
وقال النعمي: إن «من ضمن عراقيل النظام 
السعودّي اشرتاَط ُعمر الحاج دون الـ 65 عاماً 

وحمل جواز صادر عن عدن». 
السـعودّي  أن «النظـاَم  إىل  النعمـي  ونـّوه 
ضاَعَف تكاليف الحج 100 % لتصل إىل 16 ألف 

ريال سعودّي كحد أدنى». 
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم 
النقـل الربي، وليـد الوادعي: «طرحنـا مبادرًة 
لفتـح الطرقـات أمـام الحجاج، لكـن تحالف 
العـدوان رفض ذلك، وفرض عليهم السـفر براً 

عرب 9 محافظات يمنية». 
ـة  َوأََضــاَف الوادعـي يف ترصيحـات َخاصَّ
للمسـرية أن «العـدوان يفـرض عـىل الحجاج 
اليمنيني قطَع مسافة تصل إىل 1500 كيلو مرت 
بدالً عـن الخطوِط املقرتحة التـي ال تتعدَّى الـ 

513 كيلو وبعُضها الـ 287 كيلو». 
إىل ذلـك، أوضح خالـد الشـايف، أن صنعاء 
ُج قبـل العـدوان 10 آالف حاج يمني  كان تفـوِّ

عرب مطار صنعاء الدويل فقط، وهو ما يكشف 
حجـَم التقليـص السـعودّي غري املـربّر ألعداد 

اج اليمنيني.  الُحجَّ
تنظيـِم  موضـوَع  أن  إىل  الشـايف  ولفـت 
الرحالت للحجاج عرب مطـار صنعاء لم يُطرح 
خـالل السـنوات املاضيـة؛ وذلـك ألَنَّ تحالـَف 
العـدوان كان يُِرصُّ عىل إغالق املطار حتى أماَم 

الحاالت اإلنسانية. 

الظسمغ: الظزام السسعدّي وضع احاراذات جثغثة وضاسش تضالغش التب لاخض إلى 16 ألش رغال جسعدّي ضتث أدظى
العادسغ: السثوان رشخ طئادرة شاح الطرق لطتةاج وأخر سطى تظصطعط بغظ 9 طتاشزات غمظغئ
الحاغش: تط رشخ ُضـّض جععد تفعغب التةاج سئر ططار خظساء بسث رشخ تفعغب التاقت اإلظساظغئ
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 : خاص
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  مرتِزقـُة  أعلـن 
رفضهـم للبـدء باملرحلـة األوىل من فتـح الطرق يف 
تعـز واملحافظـات األُخـرى، مؤّكـديـن إرصاَرهم 
عـىل محاولة اسـتغالل معاناة املواطنـني لتحقيق 
مكاسـَب عسـكرية، األمر الذي يثبت مجـّدًدا عدَم 
رغبة تحالـف العدوان يف تنفيذ بنـود اتّفاق الُهدنة 
التي توشـُك عىل دخول شـهرها األخري بعد التمديد 

بدون أي تقدم. 
ونقلت وسـائُل إعالم مرتِزقة العدوان عن رئيس 
وفدهم املشـارك يف مناقشـات عمـان، املرتِزق عبد 
الكريم شـيبان، ترصيحاٍت جديـدة تعلن رفَض ما 
أعلنته صنعـاء مؤّخراً من مالحظـات عىل املقرتح 
الـذي قدمـه املبعـوث األممـي، وبالذات مـا يتعلق 
باالسـتعداد لفتح طريقني بشـكل فوري كمرحلة 

أوىل لتخفيف معاناة املواطنني. 
وكان عضـُو الوفد الوطني املفـاوض، عبد امللك 
ام: إن باقَي الطرق  العجري، قال للمسـرية قبـل أَيـَّ
املقرتحـة مـن جانب األمـم املتحـدة تحتـاج وقتاً 
لدراسة ضماِن عدم استخدامها من تحالف العدوان 
ألعمـال عدائيـة، ُمشـرياً إىل أن املبادئ األََساسـية 
دة وأن  لهـذا امللف تتضمـن أن تكـون الطرق معبـَّ
تدخـل عربها املـواد األََساسـية، «وال تغـري الواقع 

العسكري». 
لكن ترصيحاِت رئيـس فريق املرتِزقة أّكـدت أن 
العدوَّ متمسـٌك بفتح طريق «جولة القرص» فقط، 
وهـي منطقـُة تمـاس رئيسـية تحتـاُج إىل اتّفاق 
واضـح لعدم اسـتغالل الطريق عسـكريٍّا، وهو ما 
كانت صنعـاء قد طرحتـه خالل املناقشـات، لكن 
املرتِزقة رفضوا، األمر الذي كشَف بوضوح نواياهم 
السـتخدام الطريق؛ ِمن أجـِل تحقيِق تقدم ميداني 
صـوب املناطق الحـرة التي تحميها قـوات الجيش 

واللجان الشعبيّة. 
وحـاول املرتـِزُق شـيبان إعـادَة ترويـج نفس 
املزاعـم الكاذبـة التي تدعي أن الطـرق التي أعلنت 
صنعاء االسـتعداد لفتحها هي طـرق غري صالحة 
لالستخدام، وهو ما كان نشطاُء من أبناء املحافظة 
قـد كذبوه يف وقت سـابق، َحيُث أّكــدوا أنها طرق 
معبدة وآمنة وتختـرص الكثري من الوقت عىل أبناء 

املحافظة. 
وكانـت صنعـاُء قد قدمـت مبـادرًة بفتح ثالث 
طـرق يف محافظة تعـز كمرحلـة أوىل، وهي طرق 
مهمة من شأنها أن تخفف معاناة املواطنني بشكل 
كبـري وتختـُرص وقَت التنقـل مـن وإىل املدينة، من 

٥ سـاعات إىل أقل من نصف سـاعة، لكـن املرتِزقة 
رفضـوا ذلك؛ ألَنَّ هذه الطرَق سـتنهي الفوائد التي 
تعود عىل فصائل املرتِزقة وعىل تحالف العدوان من 
اسـتمرار معاناة املواطنـني، َحيُث يجنـي املرتِزقُة 
مبالـَغ طائلًة مـن اإلتـاوات التـي يفرضونها عىل 
املواطنني والشـاحنات يف الطـرق الوعرة والطويلة 
التي يسـيطرون عليهـا، فيما تقـوم دول العدوان 
باملتاجرة بهذه املعاناة أمام املجتمع الدويل بشـكل 

مضلل لتحشيد املواقف ضد صنعاء. 
ويف إقـرار واضـٍح بمحاولـة اسـتغالل الُهدنـة 
البتزاز صنعاء؛ ِمن أجِل تحقيق مكاسـَب عسكرية 
وسياسـية، هّدد املرتِزق شـيبان بأن عدم املوافقة 
عىل مطالب العدّو املشـبوهة بشـأن تعز، سـيعني 
لجوء ما يسـمى «املجلس الرئايس» إىل إغالق مطار 
صنعاء وميناء الحديدة «إلجبار» صنعاء عىل تنفيذ 

تلك املطالب.
وتمثـل هـذه املقارنة بني مطار صنعـاء وميناء 

الحديـدة وبـني الطـرق يف تعـز محاولـة فاضحة 
لاللتفـاف عىل الُهدنة وتحويلها إىل وسـيلة ضغط، 
فالطـرق التـي يريـد املرتِزقـة فتحهـا تمثـل خط 
مواجهة رئييس، لكن مطار صنعاء وميناء الحديدة 
مؤّسسـات مدنية إنسـانية يمثـل إغالقهـا عقاباً 

جماعياً لكافة أبناء الشعب اليمني. 
والحقيقة أن سـلطات املرتِزقة ال تمتلك أي قرار 
فيمـا يتعلق بإغالق وفتح مينـاء الحديدة أَو مطار 
صنعـاء أَو طرقـات تعـز، وهو مـا يعنـي أن هذه 
الترصيحـات والتهديـدات ترتجم بوضـوح توّجـه 
دول العـدوان وإرصارهـا عـىل اسـتخدام امللفـات 
اإلنسـانية كأوراق تفاوضيـة، األمـر الذي ينسـف 

مضمون الُهدنة بشكل كامل. 
وكانـت األمـم املتحدة قـد تعهـدت بالعمل عىل 
اإلرساع بتنفيذ بنود الُهدنة وتعويض االستحقاقات 
املتأخـرة لالتّفـاق إلقنـاع صنعـاء باملوافقـة عىل 
التمديـد، لكن الشـهر األول من فـرتة التمديد يكاد 

ينقـيض بدون تحقيـق أي تقـدم، إذ ال زال تحالف 
العـدوان يواصـل عرقلـة الرحالت الجويـة ويمنع 
سـفن الوقود من الوصول إىل مينـاء الحديدة، وما 
زال مرصاً عىل موقفه املتعنت بشأن فتح الطرقات 
يف تعـز واملحافظـات، األمر الذي يجعـل احتماالت 

إنقاذ االتّفاق ضئيلة للغاية. 
وحـذرت صنعاء هذا األسـبوع دول العدوان من 
عواقـب االسـتمرار بالتعنت وعـدم االلتـزام بنود 
الُهدنة، مؤّكـدًة أن القوات املسـلحة قد جددت بنك 
أهدافهـا يف العمقني السـعودّي واإلماراتـي لتنفيذ 

عمليات مزلزلة، إذَا لم يستجب األعداء للسالم. 
وتؤّكــد املعلومـات أن قـوى العـدوان تحـّرض 
لعمليـات عسـكرية يف أكثر من جبهـة، وقد تكون 
تعـز من بينها، َحيـُث بات واضًحـا أن الرتكيز عىل 
مناطق التماس يف مناقشـات فتح الطرق يأتي ِمن 
أجِل تحقيق مكاسب عسكرية خاطفة تحت غطاء 

الُهدنة. 

تقارير

السثو غرشخ شاح ذرق املرتطئ افوىل يف تسج 
وغطّعح بأوراق «اباجاز» تظسش العثظئ

رئغج شرغص المرتِجصئ غآّضـث إخراَرعط سطى تتصغص طضاجَإ سسضرغئ وغطالُإ طحشطغه بإغقق طغظاء التثغثة وططار خظساء!

السةري: ترصغُع وضع املرتِجصئ لظ غظفَع وسطى السثّو 
اقجاةابئ لطسقم لاعشري العصئ والةعث

 : خاص
سـخر عضُو الوفد الوطني املفاوض، عبد امللك 
العجري، مـن محـاوالِت تحالُِف العـدوان توحيَد 
صفوف مرتِزقته، مجّدًدا التأكيَد عىل استحالة هذا 
املسعى، ودعا دول العدوان إىل االستجابة ملتطلبات 

السالم الفعيل وتوفري الوقت والكلفة والجهد. 
وقـال العجري يف تغريدة عىل تويرت: إن املرتِزقة 
«مثـل القربة املثقوبة ال يزيدها الرتقيع إال خراباً» 
وإن «اللـَه وحَده القـادُر عىل إحيـاء العظام بعد 
أن كانت رميماً»، يف إشـارة إىل اسـتحالة مساعي 

تحالف العدوان لتوحيد صفوف أدواتها. 
وتتحـدث دول العـدوان منـذ بـدء الُهدنـة عن 
توّجــه للتقريب بـني فصائل املرتِزقـة املتناحرة، 

وجمعها تحت قيادة موحدة ملواجهة صنعاء، وقد 
جاء تشكيل ما يسمى «املجلس الرئايس» كخطوة 
يف هـذا السـياق، غـري أن ُكـّل املعطيات تشـري إىل 
املزيد من االنقسـامات والرصاعـات الداخلية بني 

املرتِزقة. 
قـوى العدوان:  َوأََضــاَف العجـري مخاطباً 
«وفروا ُجهَدكم وماَلكم وأوقفوا حربكم وارفعوا 
وصنعـاء  صنعـاء،  مـع  وتقاربـوا  حصاركـم 
جاهـزٌة ملصالحة وطنية تسـتوعب ُكـّل القوى 
السياسـية، وبناء أفضل العالقـات مع جوارها 

وأشقائها».
وتأتـي محاولـة دول العـدوان للملمة صفوف 
املرتِزقـة يف إطار مسـاعيها لاللتفاف عىل معادلة 
الحرب والسـالم التي اسـتطاعت صنعاء فرضها 
عـىل الواقع، َحيُث تهـدف هذه املحاولـة لتصعيد 

جديد تأمـل قيادة العـدوان أن تحّقـق من خالله 
مكاسب جديدة للضغط عىل صنعاء. 

وتتضمن معادلُة صنعاء للسـالم الفعيل، إنهاَء 
العـدوان والحصـار واالحتـالل بشـكل كامل، ثم 
الدخـوَل يف مفاوضات مع األطـراف املحلية بدون 
تدخـالت خارجية، لكـن دول العـدوان تحاول أن 
تفرض جواً تفاوضياً تسـيطر عليه تحت القصف 

والحصار. 
وسخر العجري سابًقا من رفِض املرتِزقة ملطلِب 
خروج القوات األجنبية من اليمن، ُمشرياً إىل «أنهم 
يظنـون أن انسـحاَب دول العـدوان سـيخرُجهم 
كطرٍف من املعادلة السياسية والتفاوضية، بينما 
ـَل دول العـدوان املبـارش هو الذي  الواقـُع أن تدخُّ
ُش دوَرهـم يف املعادلة التفاوضية التي تجري  يهمِّ

حقيقًة بني صنعاء ودول العدوان». 
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بالاجاطظ طع الغعم السالمغ لمضاشتئ المثثرات:

إتقف أضبر طظ 36 ذظًا طظ التحغح واملعاد 
املثّثرة بأطاظئ الساخمئ وخسثة

 : طاابسات
أتلفـت النيابـُة العامة بمحافظتَـي األمانة 
وصعدة، أكثَر من 36 طناً من الحشيش واملواد 
املخـدرة، بالتزامـن مع حلـول اليـوم العاملي 

ملكافحة املخدرات. 
ففـي محافظـِة صنعـاء، أتلفـت النيابـة 
العامـة مليونـني و5 آالف و207 أقـراص من 
عقـار كبتاجـون، و66 كيلـو جرامـاً ونصف 
الجرام من الهريوين، و5 آالف و239 من عقار 
امبلوة املخدِّر، باإلضافة إىل 41 كيلو جراماً من 

الحشيش املحيل. 
وخـالل عمليـة إتـالف الحشـيش َواملـواد 
املخـدرة بأمانة العاصمة، التـي حرضها عدٌد 
من الـوزراء ووكالء الوزارات والنيابة وقيادات 
للسـلطة املحلية واألمنيـة بأمانـة العاصمة، 
أوضح رئيس النيابة الجزائية القايض عبدالله 
زهـرة، أن الكميـة املتلفـة تـم ضبطها خالل 
أنهـا  إىل  ُمشـرياً  العامـني 2020م - 2021م، 
دٌة بــ 133 قضيـة منظورة لـدى النيابة  مقيـَّ
واملحكمـة الجزائيـة، وأن البعـض منهـا قـد 

صدرت بحقها أحكام قضائية. 
ويف عمليـة مماثلـة، أتلفت النيابـة العامة 
بمحافظـة صعـدة، 8 أطنـان من الحشـيش، 
و529 كيلو جراماً من مادة الحشـيش املخدر 
و47 كيلو جراماً من املواد املخدرة نوع شبو. 

وخـالل عمليِة اإلتـالف التـي أرشف عليها 
رئيـس نيابة االسـتئناف باملحافظـة القايض 
ــاب الـرشيف، ومديـر أمـن املحافظة  عبدالوهَّ
ومستشـار  الطـاووس،  عبداللـه  العميـد 
املحافظة الشـيخ صالح رشمة، أشـاد رئيُس 

النيابة بجهود رجـال األمن يف مالحقة وضبط 
مهربي املخدرات، مثمنـاً إنجازات رجال األمن 

والسلطة القضائية يف هذا الجانب. 
وأَشاَر إىل أن ضبَط هذه الكمية من الَحشيش 
واملـوارد املخدرة يمثـل انتصاراً َكبـرياً للجبهة 
ة يف ظل السـعي الحثيث لقوى  الداخلية، َخاصَّ
العـدوان يف نـرش املخـدرات وخلخلـة الجبهة 
الداخليـة، الفتـاً إىل أن قـوى العدوان تسـَعى 
إىل جعـل محافظـة صعدة ممـراً لقاذوراتهم، 
وتعمُل عىل إغواء املجتمع وإفساده، من خالل 
ضخها لألموال يف تجارة املخدرات والعمل بها. 
وأوضـح الـرشيف أنـه وبنـاء عـىل محارض 
الضبـط، َفـإنَّ الكمية املتلفة تم ضبطها وهي 
طريقهـا إىل األرايض السـعوديّة قادمـة مـن 
املناطق املحتّلة والواقعة تحت سيطرة تحالف 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وأّكـد أن النيابة ستواصل عملها يف التحقيق 
وتقديـم املتورطني إىل املحاكـم والحكم عليهم 
بأقـىص العقوبـات التي تصل إىل السـجن 25 

عامـاً واإلعدام طبقـاً للمادة 34 مـن القانون 
رقم 3 لسـنة 1993 بشـأن مكافحة املخدرات 

واملؤثرات العقلية. 
مـن جانبـه، أشـار العميـد الطـاووس إىل 
أن رجـاَل األمـن سـيكونون عىل يقظـٍة تامة 
وسـيتعاملون بحـزم مـع مروجـي املخدرات 
لينالـوا جزاءهم الـرادع وفقاً للقانـون، معرباً 
عن سـعادته بهذا اإلنجـاز األمني الذي يصون 

املجتمع من هذه اآلفة والحرب الناعمة. 
حرض عمليَة اإلتـالف قائُد فرع قوات األمن 
املركـزي العقيـد نجيب الجشـمي، وعـدٌد من 

املختصني باألجهزة القضائية واألمنية. 
تجـدر اإلشـارة إىل أن عمليَة اإلتالف تمت يف 
الوقت التي تشـهد فيه املناطُق املحتّلة نشاطاً 
غري مسـبوق من قبل قوى العدوان يف عمليات 
اإلتجار والتهريـب للمخدرات؛ نتيجًة لالنفالت 
األمنـي التي تعاني منه واسـتغالل قوى الرش 
هذه املناطـق لتحقيق الثراء، وحرف الشـباب 

عن املسار الصحيح. 

طسآولعن اصاخادغعن غاتثبعن شغ تتصغص لطمسغرة بحأن تثاسغات السثوان والتخار سطى الخظاسات الاتعغطغئ:

بّمظ المةامسعن ترص واعامام 
الجراسغئ السطغا بمتاشزئ التثغثة:

تدثغط اقجارياد ضأَداة طظ أدوات الترب اقصاخادغئ وتحثغث الثظاق سطى الغمظ والغمظغني
 : خاص

أجـرت «املسـرية»، أمس األحـد، تحقيقاً 
صحفياً سـلََّط الضوَء عىل تداعيات العدوان 
والحصـار عىل قطـاع الصناعـة التحويلية 

خالل سبع سنوات من العدوان والحصار. 
مسـؤولون  أدىل  التحقيـق  وخـالل 
أّكــدت  التـي  بترصيحاتهـم  اقتصاديـون 
أن تحالـَف العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اسـتهدف القطاع الصناعي يف اليمن واعترب 
ذلـك أَداًة من أدوات الحـرب االقتصادية، ما 

أثّر سلباً عىل مستوى معيشة الناس. 
لقطـاع  املاليـة  وزارة  وكيـل  وأوضـح 
أن  حجـر،  أحمـد  والتخطيـط،  اإلحصـاء 

االعتمـاَد عـىل العالـم الخارجـي يف قطـاع 
الصناعـة التحويلية ضاعف أعبـاء الحرب 

االقتصادية. 
ونّوه حجر إىل أن دوَل العدوان رّكزت عىل 
اعتمـاد بالدنـا عىل االسـترياد واعتربت ذلك 

أَداًة من أدوات الحرب االقتصادية. 
الحـرب  اسـتهداَف  بـأن  حجـر  وأَفـاد 
إليجـاِد  كان  القطـاع  لهـذا  االقتصاديـة 
انكماش اقتصـادي ولرفع تكاليف مدخالت 
اإلنتاج، مبينًا أن اسـتهداَف قطاع الصناعة 
التحويلية سـاهم يف انخفاض الناتج املحيل 

وأثّر عىل مستوى معيشة الناس. 
مـن جهتـه، أوضـح نظمي عبـد الرحيم 
-مديُر عـام الحسـابات القوميـة بالجهاز 

َل  معـدَّ أن  للمسـرية،  لإلحصـاء-  املركـزي 
الصناعـة  قطـاع  يف  الرتاكمـي  االنكمـاش 

التحويلية وصل 55 % يف أدنى مستوياته. 
ونـّوه عبـد الرحيـم إىل أن العـدواَن رّكز 
عىل االستهداف املبارش للمنشآت الصناعية 
واإلنتاجية املختلفة فأعجز نسـبة منها عن 

استعادة نشاطها. 
ِة استهداف  َوأََضـاَف «عىل الرغِم من ِشـدَّ
قطـاع الصناعـة التحويليـة وغـريه، لكـن 
املجتمـع أوجد بدائَل وخلق حركَة اسـتثمار 

وإن محدودة». 
وأّكـد أن استهداَف قطاع الصناعة ساهم 
يف الضغط عىل مسـتوى معيشـة السـكان 

ورفع مستويات البطالة. 

الجراسغئ السطغا تظاصح خطئ سمض 
لةظئ تحضغض وتفسغض الةمسغات 

وزراسئ الختراء بالتثغثة
 : خاص

ناقشـت اللجنُة الزراعيُة العليا، أمـس األول، ُخطََّة العمل 
ة بلجنة تشكيل وتفعيل الجمعيات وزراعة الصحراء.  الَخاصَّ
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده رئيُس اللجنة الزراعية 
العليـا مطهر الهـادي، مع لجنة تشـكيل وتفعيل الجمعيات 
الزراعية بمحافظة الحديـدة، ومدير مكتب أرايض وعقارات 

الدولة باملحافظة. 
ويف االجتمـاع وبعد االطالع عىل خطة عمل لجنة تشـكيل 
وتفعيـل الجمعيات، اسـتمع رئيس اللجنـة الزراعية العليا، 
ومديـر مكتب أرايض وعقـارات الدولة بمحافظـة الحديدة، 
إىل رشح مفصل من رئيس لجنة تشـكيل وتفعيل الجمعيات 
وزراعـة الصحـراء عبداللـه املروني، عن خطة عمـل اللجنة 
وآليتهـا التنفيذيـة، وبما تتضمنه من آليـة عمل مزمنة لكل 

مديرية. 
مـن جانبها، أبـدى رئيـُس الزراعية العليـا، ومديُر مكتب 
أرايض وعقارات الدولة بمحافظة الحديدة، دعَمهم وتعاونهم 
مع اللجنة، يف تسهيل مهامها وأعمالها وتذليل كافة الصعاب 
التي قد تواجهها يف اسـتغالل املساحات التي سيتم تحديدها 

للزراعة. 
ـَن املجتمعون ِحْرَص واهتماَم اللجنـة الزراعية العليا  وثمَّ
بمحافظـة الحديـدة، وتجسـيدها لتوجيهات السـيد القائد 
عبدامللـك بن بـدر الدين الحوثـي -حفظه الله- يف اسـتغالل 
مواسم األمطار بزراعة الصحراء ملواجهة التحديات الغذائية 

التي تُهّدد العالم. 

طتاشر الةعف: الظزاُم السسعدّي غثَّى الخراساِت يف املتاشزئ ملظع اجافادة الحسإ طظ طعاردعا
 : خاص

أّكـد محافُظ محافظة الجوف، فيصل بن حيدر، 
أن النظـاَم السـعوديَّ عمـل عىل تغذيـة الرصاعات 
وخلـق الثـارات فيمـا بـني أبنـاء املحافظـة، وذلك 
لبقائها صحـارى قاحلًة تُْحِرُم الشـعَب اليمني من 

مواردها الواعدة، والكفيلة بالنهوض باليمن. 
ويف ترصيحاتـه لـه، أّكـد ابن حيـدر أن «أبناء 
املحافظة يمشون عىل رمال من ذهب، وقد عملت 
السعوديّة عىل حرمان اليمن من استثمار كنوزه 
النفطيـة الدفينـة، ليبقى اليمن بلـداً فقرياً رغم 
غنـاه بثرواته».  ونّوه ابن حيـدر إىل أن «الجميَع 
يعـرف أن السـعوديّة وعىل مـدى 40 عاماً ظلت 

تغـذي النزاعات بـني أبناء الجـوف حتى صارت 
هنـاك قضايـا كبـرية مـن الثـارات والرصاعات 

والحروب». 
وأّكــد أن «قليـًال من االهتمـام كان كفيـالً بأن 
يجعل أبناء الجوف من كبار أصحاب رؤوس األموال 
عـىل مسـتوى اليمـن والجزيـرة والخليـج؛ ألَنَّهـم 

يمشون عىل ذهب». 
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 : طاابسات
 فيمـا تدق األمـم املتحـدة واملنظمات 
الدوليـة ناقوس الخطر بشـأن الجوع يف 
اليمـن ودخول املاليني تحـت خط الفقر؛ 
بَسـبِب استمرار العدوان والحصار، بدأت 
سـفينة يونانية عمالقة يف إفراغ مليونني 
وِمئتـي ألف مـن براميـل النفـط الخام 
اليمنـي املنهـوب الـذي باعتـه حكومته 
املرتِزقة لتحالف العدوان، وسط غموض 
حـول مصري اإليـرادات الهائلـة لتصدير 

النفط. 

أمـس  إعالميـة،  مصـادر  وبحسـب 
األحد، َفـإنَّ السـفينة اليونانية العمالقة 
Apolytares وصلـت إىل ميناء سرياتشـا 
يف الصـني إلفـراغ مليونـني وِمئتـي ألف 
مـن براميل النفـط الخام الـذي تم نهبه 

ورسقته من املوانئ اليمنية. 
وأضافـت املصـادر أن قيمـة النفـط 
املنهـوب تصل إىل ربع مليـار دوالر، وذلك 
وفقاً ألسـعار البورصة العاملية عند البدء 
بتحميل الشـحنة من ميناء الشحر يف 31 
مايو 2022 املـايض، مؤّكـدة أن املصادر 
إىل أن اإليـرادات تذهـب إىل البنـك األهـيل 

السعودّي. 

 : طاابسات
مـأرب  محافظـة  يف  «اإلصـالح»  حـزُب  َردَّ 
املحتّلـة، أمـس األحد، عـىل اسـتفزازاِت املرتِزق 
صغـري بن عزيـز -رئيـس أركان دفـاع حكومة 
املرتِزقة-، وذلك بنرش كتائب عسـكرية يف عموم 

شوارع املدينة. 
وأّكـدت مصـادُر محلية أن املئاِت من عنارص 
ة الخاضعـة لإلصالح،  ما يسـمى األمـن الَخاصَّ

انتـرشوا خـالل السـاعات املاضيـة، يف شـوارع 
ومنافـذ مدينة مـأرب، َحيُث يأتي ذلـك بعد أقلَّ 
من 24 ساعة عىل نرش املرتِزق، صغري بن عزيز، 
فصائـَل عسـكرية مرتِزقـة يف شـوارع املدينـة؛ 
لعمليـات هجوميـة تسـتهدف قيادات  تحسـباً 
موالية لالحتالل اإلماراتي، وهو ما اعتربته قوات 
الفاّر هادي وحزب «اإلصالح» اسـتفزازاً َكبرياً يف 

أبرز وآخر معاقلها. 
وبيّنـت املصادر أن انتشـاَر قوات ما يسـمى 

ة، التي تعد أبرز ميليشيا «اإلصالح»  األمن الَخاصَّ
يف املحافظـة النفطية، يأتـي يف محاولة للتصدي 
لتمدد قوات املرتـِزق بن عزيز يف املدينة، مضيفة 
أن هـذا التصعيـد بـني أدوات ومرتِزقـة العدوان 
من شـأنه تفجـريُ الوضـع بني الطرفـني ووقع 
ظـل  يف  بينهمـا  مبـارشة  مسـلحة  مواجهـات 
مساعي ُكـّل طرف إىل احكام قبضته عىل املدينة 
الغنيـة بالنفـط والتـي تعـد آخَر معاقـل حزب 

«اإلصالح». 

 : طاابسات
كشـفت مصادُر يف رشكاِت الحج والعمرة عن 
انتهاكات ميليشـيا ما يسـمى املجلـس االنتقايل 
التابـع لالحتـالل اإلماراتـي يف محافظـات لحج 
وأبـني وعـدن املحتّلة ضد عدٍد مـن حافالت نقل 
الحجـاج اليمنيـني، بينما كانـوا يف طريقهم من 

مناطق سـيطرة حكومة صنعاء إىل مكة املكرمة 
ألداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام. 

وأّكـدت املصادُر أن ميليشـيا االنتقايل يف عدد 
مـن النقـاط املنتـرشة عىل طـول الخـط املمتد 
مـن لحج إىل عـدن وأبـني تقوم بتهشـيم زجاج 
الحافالت وتغريم مالكوها بمبالَغ مالية ضخمة 
غـري قانونية، وذلك يف تصعيـد مناطقي ممنهج 

وحملة مسـعورة ملرتِزقة االحتالل اإلماراتي ضد 
الحجاج املنتمني للمحافظات الشمالية. 

وبحسـب املصـادر َفــإنَّ هـذه االعتـداءات 
املناطقيـة وغـريَ األخالقية تأتي ضمن سلسـلة 
خطوات سعوديّة بدأت بتقليص حصة اليمن من 
الحجاج، ُوُصــوالً إىل رفع تكاليف الحج بصورة 

خيالية. 

جفغظئ غعظاظغئ تفرغ ططغعظغ وظخش ططغعن برطغض 
ظفط غمظغ يف الخني بصغمئ ربع ططغار دوقر

ا بني «اإلخقح»  تعصساٌت باظفةار العضع سسضرغًّ
وصعات املرتِجق بظ سجغج يف طأرب املتاّطئ

طغطغحغا اقتاقل يف لتب وسثن وأبني تظفث تمطئ 
طظاذصغئ طسسعرة ضث التةاج الغمظغني

اجابمارات املرتِجصئ يف الصاعرة وجط غمعض غضاظش طخغر إغرادات الظفط الغمظغ الثام:
تاةاوز الـ8 ططغارات جظغه طخري

 : طاابسات
أَشـاَرت وسـائُل إعالم مرصية، أمـس األحد، إىل حجِم اسـتثمارات 
مرتِزقـة العـدوان يف العاصمـة اإلداريـة الجديـدة ملرص، َحيـُث يأتي 
الكشـُف عن تلك االستثمارات بعد الزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء 
ـام إىل مرص يف إطار  مجلـس العار املشـكَّل من قبل الريـاض، قبل أَيـَّ

جولة خارجية لكسب التأييد والدعم. 
وأَفادت املصادر بأن حجم استثمارات املرتِزقة يف العاصمة اإلدارية 
التـي يعاد بناؤهـا تجاوزت الــ8 مليـارات جنيه مـرصي، مبينة أن 
الحكومـة املرصيـة أعلنـت مؤّخـراً عن امتيَـازات جديـدة للمغرتبني 
اليمنيـني، الفتـة إىل رشاء فلـل وقصـور ألعضـاء ما يسـمى املجلس 

الرئايس هناك. 
ويتزامن الحديُث عن اسـتثمارات املرتِزقـة اليمنيني يف القاهرة مع 
إعالن السـلطات املرصيـة، أمس األحد، مقتل يمني يتزعم ما يسـمى 

تنظيم «داعش» اإلجرامي وذلك يف مواجهات مع الجيش. 
وأوضحت وسـائل إعالم مرصية أن القيـادي اإلجرامي أبو عبدالله 
البيضانـي -زعيم ما يسـمى تنظيم «داعش» يف «والية سـيناء»، ُقتل 

باشتباكات مع القوات املرصية. 
ووفقـاً للمصـادر اإلعالميـة املرصيـة، َفــإنَّ اإلجرامـي الرصيع 
البيضانـي يحمُل الجنسـية اليمنية وقـد التحق بتنظيـم «داعش» يف 

العراق قبل تعينه «أمري لوالية سيناء» يف مرص.

السططات السسعدّغئ تساصض 
صغادغًا جطفغًا غمظغًا يف أراضغعا

 : طاابسات
بدأ االحتالُل السـعودّي انقالبَه عـىل الجماعات الدينية املوالية له يف 
املحافظات واملناطق املحتّلة، وذلك بعد اعتقال قيادي سلفي يمني من 

أبناء محافظة عدن. 
وقالت مصادر محلية، أمس األحد: إن السلطاِت السعوديّة اعتقلت 
القيادي السـلفي البارز أحمد عثمان، إمام وخطيب املسـجد الكبري يف 
مديريـة الربيقـة بعدن املحتّلة، الفتـًة إىل أن مـربّرات اعتقال القيادي 

السلفي ما زالت غامضة. 
وكانـت السـنوات املاضية قد شـهدت العـرشاِت من جرائـم القتل 
واالغتيـاالت والتصفية التي طالت أئمة وخطباء املسـاجد يف عدن عىل 

يد االحتالل اإلماراتي ومرتِزقته وميليشياته يف املدينة املحتّلة. 

أبني: سئعة ظاجفئ تعج جسار 
وترغص صاذرة يف لعدر تعدي 

بتغاة 7 طعاذظني
 : طاابسات

هز انفجاٌر عنيٌف، أمس األحد، محافظة أبني املحتّلة يف ظل تصاعد 
الخالف بني أدوات ومرتِزقة العدوان يف املحافظات الجنوبية املحتّلة. 

وأَفادت مصادر محلية بأن االنفجاَر ناتٌج عن عبوة ناسـفة زرعها 
مجهولني يف منطقة الجول بني مدينتي جعار وزنجبار، معقل القيادي 
املـوايل لالحتـالل اإلماراتي عبداللطيف السـيد قائد ما يسـمى الحزام 

األمني يف أبني. 
وأّكــدت املصادر أنـه لم يُعَرِف الهـدُف من التفجـري، لكن توقيته 
يشـري إىل أنه انعكاس للتوتر والخالفات حول تقارب ما يسمى الحزام 

األمني وقوات موالية للفار هادي يف شقرة. 
من جانب آخر، شـب حريق هائل، أمـس يف الخط العام بمحافظة 

أبني املحتّلة إثر انقالب قاطرة محملة بالغاز. 
وأَشـاَرت مصادر إىل أن الحريق اندلع نتيجـة انقالب القاطرة التي 
يقودهـا شـاب يبلغ مـن العمـر 22 عاماً مـن أبناء محافظـة مأرب 
واحرتاقه بداخلها، كما لقي سبعة أشخاص حتفهم وتفحمت جثثهم 

وأُصيب مواطن ثامن بإصابات بليغة. 
وبنّي املصدر أن اشتعاَل النريان بالقاطرة امتد إىل سيارة نوع كروال 
كان بداخلها 7 أفراد من أبناء مديرية لودر بمحافظة أبني، تويف منهم 
6 وأُصيب شـخص آخر تـم إسـعاُفه إىل مستشـفى بمحافظة عدن، 
الفتـاً إىل أن الجثـث املتفحمة تـم نقلها إىل مستشـفى محافظة لودر 

وتسليمها ألقارب املتوفني. 

املرضج الغمظغ لقسقم غساظضر املداغصات الاغ 
تاسرض لعا الختفغئ التغثري

 : طاابسات
اسـتنكر املرَكُز اليمني لإلعـالم املضايقات 
والتهديـدات التـي تتعرض الصحفيـة نبيهة 
الحيـدري عرب اتصاالت ورسـائل تتلقاها من 

أرقام متعددة، وذلك بالتزامن مع دفن جثمان 
شقيقها الصحفي صابر الحيدري الذي اغتيل 
األسـبوع املـايض بعـدن املحتّلـة يف جريمـة 

إرهابية بشعة. 
وعـّرب املركـز يف بيـان، أمـس األحـد، عن 

تضامنـه الكامـل مـع الصحفيـة الحيدري، 
مطالباً الجهات املعنية رسعة التَحّرك للكشف 
ة الجنـاة املتورطـني يف مضايقـة  عـن ُهـِويـَّ
الزميلـة الحيـدري، كما طالـب املركز تحالف 
العدوان وما يسمى املجلس الرئايس وميليشيا 
االنتقايل يف عدن املحتّلة إىل رسعة الكشف عن 
من يقفون وراء العمل اإلجرامي الجبان الذي 
استهدف شـقيقها الصحفي صابر الحيدري، 
وكشـف نتائج التحقيقات للرأي العام وإنزال 
الجريمـة  هـذه  مرتكبـي  يف  العقوبـة  أشـد 
اإلرهابية ومن يقفون وراءهم، الذين يسعون 
من خـالل جرائم اغتيـال الصحفيني املتكّررة 
إىل قتل الشـهود وإسـكات اإلعـالم والحيلولة 
دون وصـوِل الحقيقـة إىل الـرأي العام املحيل 
والعاملـي حـول ما تعيشـه عدن مـن أوضاع 
االحتـالل  سـيطرة  ظـل  يف  ومرتديـة  سـيئة 

ومرتِزقته وأدواته. 
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 : طتمث الضاطض
املسـرية – حَمَل لقاُء قائد الثورة قبل 
ام مع أهايل محافظة الحديدة الكثريَ  أَيـَّ
من املعانـي والدالالت، ورسـم خارطًة 
جديـدًة لطبيعـة املواجهة مـع العدّو، 
بناًء عىل املسـار السـابق الذي انتهجه 
أبطال الجيش واللجان الشعبيّة وأهايل 
الحديدة يف مواجهـة العدوان األمريكي 

السعودّي خالل املرحلة املاضية. 
ويظهر من خـالل اللقاء مدى ارتياح 
قائـد الثـورة ملوقف أهـايل الحديدة من 
التطورات املاضية، َحيُث يستهل اللقاء 
أن القيـادة  بالرتحيـب بهـم، مؤّكــداً 
الثوريـة تحمـل لهم ُكـّل مشـاعر الود 
والتقدير،  واإلعزاز،  واالحرتام،  واملحبة، 
ثـم يلفـت انتباههـم إىل نقطـة هامة 
ا وهـي مرحلة الثبـات والصمود،  ِجــدٍّ
والتحشـيد، والتجنيـد، ملواجهـة العدّو 
الحتـالل  اليـأس  مـن  يشـبع  حتـى 

محافظتهم. 
ويذّكـر قائـد الثورة أهـايل املحافظة 
بجرائم العدوان املتعددة، وما نتج عنها 
من مآٍس، ومعانـاة كبرية، وهي جراٌح 
موغلـة يف صـدر ُكــّل مواطـن باليمن 
ُعُمـوًمـا، والحديـدة ُخُصوصـاً، َحيُث 
يأتـي هـذا التذكـري مع حجـم األوجاع 

الكبرية التي رافقت سـكان املحافظة، 
وال تـزال ندُوبُهـا إىل يومنا هـذا، والتي 
سـيدّونها التاريخ يف أسـود صفحاته، 
فالحديدة بأكملها قد تعرضت للقصف 
وأسـواق،  منـازل،  مـن  والعـدوان، 
وموانـئ،  وطرقـات،  ومستشـفيات، 

وغريها. 
ويشـري السـيد عبد امللـك الحوثي –

حفظه الله- إىل املوقِف الحر والشـجاع 
ألهـايل الحديدة، إزاء هذه الجرائم، فهم 
لم يظلوا مكتويف األيدي، بل تصدوا لهذا 
العدوان بكل بسالة وشجاعة، ورضبوا 
أروع األمثلـة يف الصمود والثبات، حتى 
صـدم تحالف العدوان أمـام وفاء أبناء 
هـذه املحافظـة لقيمهـم، ومبادئهـم 
َوتجىلَّ  اإليَمـاني،  وانتمائهـم  األصيلة، 
قول رسول الله -صلوات الله عليه وعىل 
آله-: ((اإليَمـان يمان)) يف هذا العرص، 
ويف هـذه املرحلـة بهذا الصمـود، وهذا 
الثبـات املـرشِّف ألبناء هـذه املحافظة 
والـكالم هنا لقائـد الثورة السـيد عبد 

امللك الحوثي. 
ويؤّكـد قائد الثورة أن الثبات يف موقف 
الحـق، والتصـدي للطغيـان، والوقوف 
بوجـه االسـتكبار الظالـم، والعـدوان 
الغاشـم، هو من مبـادئ اإليَمـان، من 
قيـم اإليَمـان، من عزة اإليَمـان؛ ولذلك 

كان أبناء هذه املحافظة عىل مسـتًوى 
عاٍل من الصرب، مـن الثبات، بينما كان 
ـل أنـه بجرائمه  تحالـف العـدوان يؤمِّ
الوحشية سـيكرس إرادتهم، وسيحطم 
معنوياتهـم، وأنـه بنشـاطه التضلييل 
اإلعالمـي والدعائـي، سـيغرر عليهـم 
ويخدعهم، فيجد يف هذه املحافظة بيئًة 
مفتوحـة متقبلـة الحتاللـه وإجرامه، 
متقبلًة له بكل ما هو عليه من وحشية 
وطغيـان، لكنه صدم بمسـتوى الوعي 
العايل ألبناء هذه املحافظة، وبمسـتوى 
صربهـم، رغـم حجـم املعانـاة الكبري 

ا، معاناة حتى يف لقمة الخبز.  ِجـدٍّ
ولعـلَّ ما يلفـت هنا يف خطـاب قائد 
الثـورة ألهايل الحديدة، هـو التطرُُّق إىل 
قسوة العدوان ووحشيته تجاه األبرياء 
واملدنيـني، غري أن أبناء هـذه املحافظة 
الصعبـة،  املراحـل  تـكل  تجـاوزوا 
والتحديات، وَمنَّ اللُه ”سبحانه وتعاىل“ 
– كمـا يقوُل القائـُد- برعايته العجيبة 
التي يرعى بها عبـاَده املؤمنني، رعاية 
للمؤمنـني، رعاية بالنرص، بالسـكينة، 
بالتثبيت، بالتأييـد، بدفع األعداء، ومنَّ 
التـي  الكبـرية،  َوباالنتصـارات  اللـه، 
كانـت الدريهمي، من أهم النماذج التي 
سـيخلِّدها التاريـخ، كملحمة عظيمة، 
أُسـطورية، بطولية، إيَمـانية، من أهم 

املالحـم يف الثبات، والتفانـي، والصرب، 
ومثـال عظيم لرعايـة الله ”ُسـبحانَه 

وتعاىل“ وتأييده العجيب. 
وعىل الرغم من التضحياِت الجسيمة، 
وكل مـا تعرََّض له الحديدة من قسـوة 
االحتـالل، إال أن أعـنَي الطغـاة ال تزال 
مفتوحًة عىل هذه املحافظة الساحلية؛ 
ومـا  االسـرتاتيجية،  ألهميِتهـا  نظـراً 
ُز به من موقـٍع مميز من الناحية  تتميـَّ
الجيوسياسية واالقتصادية، األمر الذي 
يتطلب املزيـد من الجهد والحذر، وعدم 
نسـف التضحيات السـابقة، والحفاظ 
عىل املكتسـبات التي تحّققت يف الفرتة 
املاضيـة؛ ولـذا نتفهم هنا دعـوة قائد 
الثورة إىل رضورة االستمرار يف التحشيد 
والتجنيـد، َويف التدريب، يف التأهيل، ويف 
التجنيد بشكل كبري، وحتى يشبعوا من 
اليأس من هذه املحافظة، ومن االعتداء 
عليها، ومن إْمَكانية االحتالل لها، وهذا 
ما ينبغي أن يسـاهم فيـه الوجاهات، 
والجانب الرسـمي، والجانب الشـعبي، 
والعلمـاء يف املقدمـة، كما يقـول قائد 

الثورة. 
 

خطاٌب طفخطغ
ويوّضـُح املحلُِّل والخبري العسـكري، 

الثغئات الضربى لطسثوان يف الغمظ..
اظضسار تطط اتاقل التثغثة

صائُث البعرة غرُجُط طقطَح المرتطئ المصئطئ وغُتثُّ أعالغ المتاشزئ سطى اقظائاه والغصزئ



7
االثنني

العدد

28 ذي القعدة 1443هـ..
27 يونيو 2022م

(1430)
استطالع 

العقيـد مجيب شمسـان، أن توجيهات 
قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدر الدين 
الحوثـي ألبنـاء الحديـدة والدعـوة إىل 
التحشـيد يف مواجهة العـدوان وحماية 
هـذه املحافظـة االسـرتاتيجية الهامة 
تأتـي نظـراً للوضع القائـم اليوم الذي 
يتَحـّرك فيه تحالف العـدوان األمريكي 

السعودّي بكل وسائله املتعددة. 
ويشـري شمسـان يف ترصيـح خاص 
لصحيفة «املسرية» إىل أن القيادَة اليوم 
كما مدت يدها إىل السالم هي تدرك جيًِّدا 
بـأن تحالف العدوان ليس لديه أي نوايا 
حقيقية للسـالم من جهة، وأن تحريَر 
األرض ال يمكـن أن يتحّقـق وال يكـون 
إال بيـد أبنائها ورجالها من جهة ثانية، 
منوًِّهـا إىل أن توجيهـاِت القائد السـيد 
عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي ودعوته 
ألبناء الحديدة كمـا هي دعوته إىل ُكـّل 
أبناء اليمـن الرشفاء األحـرار ملواجهة 
تحالـف العدوان ومخّططاتـه التآمرية 
عـىل الشـعب اليمنـي، وأن أهميّة هذه 
الدعـوة موجهـة خالل هـذه املرحلة ال 
ما يف ظـل التَحـّركات التي يقوم  ِســيـَّ
بها تحالف العدوان وعىل رأسهم الكيان 
الصهيونـي الذي ينظـر إىل أهميّة هذه 
ما فيما  املنطقـة بالنسـبة له ال ِســيـَّ
يتعلق بباب املندب كأهميّة اسرتاتيجية 
وجـزء مـن نظريـة أمنـه القومي عىل 
اعتبار أن تنامي القدرات اليمنية اليوم 
كمـا يقرأها الكيان الصهيوني يشـكل 
ما يف هذه  تهديـداً وجوديـاً له ال ِســيـَّ

املنطقة. 
 ويشـّدد شمسـان عىل أهميّة دعوة 
السـيد القائد ألبناء الحديدة ألن يكونوا 
واللجـان  الجيـش  أبطـال  جانـِب  إىل 
املحافظـة  هـذه  حمايـة  يف  الشـعبيّة 
املخّططـات  مـن  مدينتهـم  وحمايـة 
االحتـالل؛  ومخّططـات  العدوانيـة 
باعتبَـار أنهم الركيزُة األََساسـية الذي 
يتحّقق بهـم االسـتقرار ويتحّقق بهم 
تحرير األرض، مؤّكــداً أن هذه الدعوة 
موجهـة خالل هذه املرحلة كما وجهت 
دعـوات أُخـرى أَيْـضـاً إىل بقيـة أبناء 
الشـعب اليمني يف ُكـّل املحافظات ويف 
ُكـّل اللقاءات التي وجه من خالل السيد 
القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي دعوته 
إىل أبنـاء املحافظـات للتَحـّرك الجاد يف 
مواجهة العدوان، عىل اعتبار أننا مددنا 
أيدينـا إىل السـالم ولـم نجد أيـة بوادَر 
حقيقية من قبل تحالف العدوان، وعىل 
الجانب اآلخر، مستعدين ملواجهة كافة 

السيناريو املحتملة يف حال قّرر تحالف 
العـدوان نقـض العهود واالسـتمرار يف 

عدوانه عىل الشعب اليمني. 
مـن جانبه، يؤّكـد الباحث يف الشـأن 
العسـكري زيـن العابدين عثمـان أننا 
يف إطـار مرحلة مهمة وأمـام الخطاب 
املفصيل الذي وَجهه قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي ألبنـاء 
الحديـدة والـذي تضمـن الحديث حول 
وضـع حـدود ومعالجـات؛ ملـا يعانيه 
السـكان واملواطنون مـن األوضاع وما 
تفتضيـه مسـارات املرحلـة القادمـة 
ُخُصوصاً وأن العدوان والحصار ال يزال 

ُمستمّر. 
خـاص  ترصيـح  يف  عثمـان  ويـرى 
لصحيفـة «املسـرية» أن قائـد الثـورة 
-حفظـه الله- قـد حث أبنـاء الحديدة 
والصمـود  التطـورات  مواكبـة  عـىل 
عـىل  العامـة  التعبئـة  يف  واالسـتمرار 
الجانب العسـكري؛ وذلك لتعزيز األمن 
واالسـتقرار، وإفشـال مـا يخطـط له 
تحالف العدوان، ُمشـرياً إىل أن الحديدة 
ال تـزال محكاً عسـكريٍّا يحاول تحالف 
العـدوان اليوم أن يحافـظ عىل موطئ 
قدم فيها ويف السـاحل الغربي، وبالتايل 
أعمـاالً  يمـارُس  يـزال  ال  فالعـدوان 
خطـرية ضد أبناء الحديـدة ومنها زرع 
الخالفـات ونرش الشـائعات واألكاذيب 
وجر املجتمع إىل مربـع خارج أولويات 
التصدي واملواجهة للعـدوان واملرتِزقة، 
منوًِّها إىل أن الحديدة وأبناءها يحظون 
باهتمـاٍم خاص مـن قبل قائـد الثورة 
وتحتل أعىل ُسـّلم األولويـات، وقد كان 
خطـاب قائـد الثـورة نابعاً مـن واقع 
االهتمـام الكبـري الـذي يوليـه ألبنـاء 
الحديدة األعزاء الذين يشـكلون النسق 

األول يف مسـار الدفـاع عـن الحديـدة 
وحمايتهـا ممـا يخطـط لـه تحالـف 
العدوان ومرتِزقته، ُخُصوصاً أن العدوان 
اليـزال يعـد الُعدة ويقـوم بالتحشـيد 
للمعـدات  ونقـل  للمرتِزقـة  امُلسـتمّر 
الحربيـة من عـدن وتعـز إىل الجبهات 
الغربية منها جبهـات حيس والخوخة 
وغريهـا من املناطق السـاحلية، وذلك؛ 
بَهـدِف اسـتئناف التصعيـد والعمليات 
العسـكرية عىل السـاحل، ُمشرياً إىل أن 
أبنـاء الحديدة اليوم -كما أذهلوا العالم 
معركـة  يف  واستبسـالهم  بصمودهـم 
الدفاع عن الحديدة ومعركة الدريهمي- 
سـيكونون هم حماة الحديدة ورجالها 
الـذي سـتتحطم تحـت أقدامهـم ُكـّل 

مخّططات العدوان. 
ونتيجـًة ملا سـبق نجـُد قائـد الثورة 
السـيد عبـد امللـك بـدر الديـن الحوثي 
يشـّجع الناس للتَحـّرك يف أداء واجبهم 
الـذي هـو مـن الجهـاد يف سـبيل الله، 
داعياً ألن يكون هناك تنشيط وتشجيع 
للشـباب لاللتحاق بالتجنيد، والتدريب، 
والتأهيل، والبناء، واالسـتعداد؛ ألَنَّ الله 
يقول: {َوأَِعـدُّوا َلُهْم َما اْسـتََطْعتُْم ِمْن 

ُقوٍَّة} [األنفال: من اآلية60]. 
إىل  نصـَل  أن  الثـورة  قائـد  ويأمـل 
مرحلة تغطي هذه املحافظة احتياجها 
مـن التشـكيالت العسـكرية، والقـوة 
حتى  العسكرية،  واأللوية  العسـكرية، 
يكون هناك قـوٌة ضاربة من أبناء هذه 
املحافظة، من رجالها األبطال واألعزاء 
واألوفياء واملجاهدين، كما يأمل أَيْـضاً 
االهتمام به، وأن يكوَن من االهتمامات 
يف  التوعيـة،  يف  التذكـري،  يف  الرئيسـة 
التحريض عىل الجهاد يف سـبيل الله، يف 

الحركة بني أوساط املجتمع. 

ومـن النقـاط الهامـة التـي تطـّرق 
لها قائـد الثورة هـو رضورة االلتفات 
إىل أبنـاء املحافظة، وتقديـم الخدمات 
وغريهـا،  كالكهربـاء  لهـم،  الكامـل 
ورضورة االهتمـام بالجانـب الزراعي، 

َوبقية الخدمات مثل املياه والصحة. 
ال  َحـــدٍّ  إىل  وصلـت  املأسـاة  وألن 
يطـاق يف الحديـدة، َفـإنَّ قائـد الثورة 
يعرب عـن حزنه األليم تجـاه ما يحدث 
يف املحافظـة، ويف مقدمة ذلك مشـكلة 
األلغـام، ومخلفات الحرب، ويف مقدمة 
ذلك مشكلة األلغام، ومخلفات الحرب، 
وهـو مـا يعـرب عـن حـرص القيـادة 
الحديـدة،  يف  باملواطنـني  ورحمتهـا 
وحرصها الشـديد عـىل أال يصيبَهم أيُّ 
مكروه، وهذا ما يتجسـد خالل اللقاء، 
َحيُث قـال قائد الثورة يف ختام خطابه: 
«كل هـذه هي هموم لكـم وهموم لنا، 
أنتم إخوتنا، أحباؤنا، أعزاؤنا، مآسيكم 
هـي مـآٍس يف قلوبنـا، نحمـل همكم، 
وآالمكم، ونستشـعر ظروفكـم، ونتألَُّم 
آلالمكم، ونحمُل معكم األمَل والرجاَء يف 
الله ”سـبحانه وتعاىل“، ويف ما وعد اللُه 

به من الخري. 
 

خطعرُة املحروع افطرغضغ 
الخعغعظغ

وينبّه املدير التنفيذي ملركز الدراسات 
السياسية واالسـرتاتيجية، عبد العزيز 
أبو طالـب، إىل أهميّة دعوة قائد الثورة 
ألهـايل الحديـدة للتحشـيد والتجنيـد، 
العدوان،  ومقارعة  الصمـود  ومواصلة 
منوًِّهـا إىل أن هـذه األهميّـَة تأتـي من 
إدراك قائد الثـورة للوضع الذي تمر به 
الحديدة والبحر األحمر واملنطقة بشكل 
عام، إذ يستشـعر السيد القائد خطورة 
املـرشوع األمريكـي الصهيونـي الـذي 

يستهدف البحر األحمر. 
ويضيـف أبـو طالب: «الحديـدة أهم 
نقطة مستهدفة من قبل العدّو؛ كونها 
السـاحل العربـي الوحيد الخـارج عن 
املرشوع الصهيونـي ضمن مرشوع ما 
يسـمى تحويل البحر األحمر إىل بحرية 
تأمـني «مصالـح  وبالتـايل  صهيونيـة 

الكيان الصهيوني». 
ويتابـع أبو طالـب يف ترصيح خاص 
لصحيفة «املسرية»: وهنا يشّدد السيد 
القائـد عىل أهميّـة أن تكـون الحديدة 
محميـة بأبنائهـا وهم أهـل لذلك وقد 
أثبتوا ذلك بفضـل الله وبفضل الثقافة 
الجهاديـة التـي ترشبوها من املسـرية 
القرآنية فكان منهم املربزين يف الجهاد 
وأعالم يف االستشهاد، ُمشرياً إىل أن أهايل 
الحديـدة اليوم يتمتعـون بوعي متقدم 
تجـاه مـا يحـاك ضـد البلـد واملنطقة 
العربية واإلسـالمية وأصبحوا يشريون 
ولديهـم  ــة  لألُمَّ الحقيقـي  العـدّو  إىل 
مـن الوعـي والبصـرية واإليَمــان مـا 
يدفعهم للتوّجـه نحو حماية الحديدة؛ 

باعتبَارها ثغر اليمن. 
ويفيد أبو طالـب يف نهاية حديثه أنه 
وبتوّجـه أبناء الحديدة نحَو التحشـيد 
وقيادتُـه  اليمـُن  يضمـن  والتجنيـد 
وأهـايل الحديـدة واملناطـق السـاحلية 
املجاورة بناَء سـد وحصـن منيع أماَم 
أية محاوالت الخرتاق هـذا الثغر والذي 
سـيكون محمياً برجال أبنائه الرشفاء 

واألوفياء لبلدهم وأمتهم. 
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إْن أولغاؤه إقَّ الماصعنإْن أولغاؤه إقَّ الماصعن

المظزماُت وطآقُت إشسادعا شغ الغمظ المظزماُت وطآقُت إشسادعا شغ الغمظ 

دغظا الرطغمئ  

يف ُكــّل عام وتحديداً يف الليايل العرش من ذي 

الحّجـة تجتاح النفس أشـواق فياضة لزيارة 

بيـت الله الحـرام وتتنامى أمنيـات الروح ألن 

تكون يف عداد من شـدوا رحالهم نحوها؛ رغبًة 

يف قربى ربهـم، متوحدة هيئاتهـم َومطالبهم 

رغم اختالف أعراقهم وألوانهم وألسنتهم!! 

فمـن منّـا ال تتلهـف روُحـه ألن تحلِّـَق يف 

سـماوات العشق اإللهي حال سماع نداء ربها: 

(َوأَذِّْن ِيف النَّاِس ِباْلَحجِّ يَأْتُوَك)، فتجيب: (لبيك 

اللهـم لبيك)!! أتيناك نحمُل بـني جنباتنا قلوباً 

قـد أرهقتها الخطايا وأجسـاداً أثقلت كاهَلها 

همـوُم الحياة تطرق أبواَب بيتك العتيق راجية 

ام تقضيها طوافاً وتلبيًة، سـعياً  رضـاك يف أَيـَّ

وترويًة، وعىل جبل عرفات تقُف خاشعًة باكية 

تدعوك أالَّ تعود إال كيوم والدتها. 

بَيْـَد أن هذه األُمنيات غدت مسـتحيلَة املنال 

وأصبـح املحظوظون يف الوصـول إىل بيت الله 

ـــة اإلسـالمية  ا يف األُمَّ الحـرام قليلـني ِجــدٍّ

ليـس  مسـلم،  مليـاري  تعدادهـا  بلـغ  التـي 

بَسبِب تقاعس املسـلمني أنفسهم إنما بَسبِب 

القائمني عىل الحج من آل سـعود الذين نصبوا 

ُكـلَّ الكمائن القذرِة السـتهداف شعرية الحج 

والصد عـن البيت الحـرام، وأصبحت صالتُهم 

فيهـا مـكاًء وتصديـة ورأيناها خـالل عامني 

متتالني مفرغة تماماً من املسـلمني سـواء يف 

موسـم الحج أَو حتى يف بقية األيّام، يف مشهد 

يحز يف النفس وترصخ باكية عىل شعرية كانت 

ــة اإلسـالمية  هـي الركيـزَة األوىل لتوحد األُمَّ

ومعالجة قضاياها وهي بمثابة املؤتمر األكرب 

الـذي يتربأ فيه املسـلمون من اليهـوِد؛ امتثاالً 

َن الّلِه َوَرُسولِِه إَِىل النَّاِس  لقول ربهم: (َوأَذَاٌن مِّ

ِكنَي).  َن اْلُمْرشِ يَْوَم اْلَحجِّ األَْكَربِ أَنَّ الّلَه بَِريٌء مِّ

اليهوُد هم الذين نُدِرُك مآربَهم يف االستحواذ 

عـىل املقدسـات اإلسـالمية واألرض العربيـة 

تحـت مسـمى أرض امليعـاد والتـي ال تقترص 

عىل فلسـطني فقط -كما يظـن أغلب الناس- 

إنما تمتد حتى مكة ُمـروًرا بأجزاء من األردن 

ومرص وسـوريا والعراق وانتهاًء بالحرم املكي 

ة  والذي منه يسـعون للقضاء عىل اإلسالم وأمَّ

محمد إن استحوذوا عليه! 

ولـم يكـن آل سـعود إالَّ أداًة لليهـود؛ ملنـع 

ـــة، وهـم بدورهم لعبـوا لعبتهم  توحـد األُمَّ

باحرتافيـة بالغة يف اسـتهداف الحج عىل مدى 

ـابية  سـنوات طويلة منذ نشأة مملكتهم الوهَّ

التـي عمدت إىل بث املخاوف من الحج وجعلته 

مغامـرة ال يقوى عليها إال من يملك املال وقوة 

القلب والوالء لهم وألربابهـم الصهاينة، وذلك 

أوالً عن طريق اسـتهداف الحجيج وقتلهم إما 

قبل وصولهـم إىل مكة، كمـا يف مجزرة تنومة 

التي ذهب ضحيتها أكثر من «ثالثة آالف» حاج 

يمني ألسـباب دينية وسياسـية، ومنها حاول 

آل سـعود إرسـال رسـالة لليمنيني بمدى قوة 

جيشـهم الجبار، وبعد ذلـك عملوا عىل طمس 

معالـم هذه الجريمة؛ لعلمهـم أن اليمنيني لن 

يسـكتوا عىل دمهم املهدور، ولكن بتواطؤ من 

السـلطة اليمنية ُغيِّبت هذه الجريمة أكاديمياً 

رغم أنها أدخلت الحزَن  وسياسـيٍّا واجتماعياً 

إىل ُكــّل بيت يمني، ولم نكن نعلم عنها شـيئاً 

حتى السـنوات األخـرية؛ ألَنَّ التاريَخ ال يموُت، 

فقد جاء َمن أخـرج هذه الجريمة للعلن وبات 

اليمنيون يطالبون بثأرهم وستُضاُف الجريمة 

إىل جرائم آل سعود يف عدوانهم عىل اليمن.

وأيضـاً هنـاك جرائُم كثـريٌة ارتُكبـت أثناء 

تأدية مناسـك الحج، كما يف حادثة اسـتهداف 

الحجـاج اإليرانيني؛ بذريعـة هتافاتهم باملوت 

ألمريـكا وإرسائيل وقتـل ما يقـارب أربعِمئة 

حاج، وحوادث التدافع يف منى وحادثة سقوط 

الرافعة يف الحرم املكـي، حتى لم يعد يمر عام 

إال وفيـه عـدد كبري مـن الضحايـا الذين كان 

استهدافهم ممنهجاً. 

وأيضاً أصبح الحجُّ مصيدًة العتقال العلماء 

املسـلمني الذين لم يستطع أعداُء الله الوصوَل 

إليهم، وهناك تم ترصدهم واعتقالهم!! 

كلُّ هـذا دليـٌل عىل تعمدهـم تخويَف الناس 

من الحج بدالً عن تسـهيله وتأمينه حتى يقل 

عددهـم وحتـى يأتي اليـوم الـذي يصبح فيه 

الحرم املكي خالياً منهم تماماً!!

تُغلـق؛  وحرمهـا  مكـة  أبـواب  هـي  وهـا 

بذريعة فـريوس كورونا الذي ال شـك أنه كان 

سـالحهم الفتاك لقتل شـعرية الحج ومن عام 

آلخر يتقلـص عدد الوافدين، َحيُث لم يسـمح 

هـذا العـام إال ملليون حـاج من داخـل اململكة 

وخارجهـا، يف حـني اتجهت مملكـة الحرمني 

الرشيفني لفتح املراقص والديسكو وكّل منابع 

اإلفساد املغضبة لرب العاملني ملواكبة الحضارة 

الغربيـة التي تسـتهدُف الُهــِويَّة اإلسـالمية 

وتقتلُعهـا مـن جذورهـا، وبحسـب إعالمهم 

فقد بلغ عدد الوافديـن إليها حوايل ثالثة عرش 

مليون وافد. 

إذن هـو قـراٌر فردي اتخذه آل سـعود بمنع 

الحـج ودون اعتبار للمسـلمني الذيـن نراهم 

يبتلعون ألسنتهم وال ينّددون بما يفعله هؤالء 

الهمج الرعاع بدينهم ومقدسـاتهم التي ربما 

سـيأتي اليوم وتفتـح أبوابها أمـام الصهاينة 

ليبثـوا صورهم مـن داخل الحرم املكـي إذَا ما 

تـم السـكوت عـىل هـذه الجريمة والتـي تدل 

عىل عـدم أهليتهـم إلدارة الحرمني الرشيفني، 

وعليه يتوجب انتزاع مهمة اإلرشاف عىل الحج 

من أيديهم، وجعلها مشـرتكة بـني ُكـّل الدول 

اإلسـالمية وإال سـيصبح الحج يوماً ما ُجرماً 

وبدعًة كما يف الكثـري من العبادات التي بّدعها 

ـابي السعودّي.  املذهُب الوهَّ

اظاعاُك الحرف َجَطَإ رجعلَاضط ظخغتٌئ إلى خثغصغ 
الشاشض

 

غتغى المتطعري

يف  أعمالـك  ُكلُّ 
يف  َلًة  مسـجَّ الدنيا 
كتابـك ولن يفوَت 
يشٌء..  منهـا 
من  تتمّكـَن  ولـن 
إخفائها يف مشهِد 
كنَت  كما  القيامة 
تفعـُل يف الدنيـا.. 
وسـتُرصُخ يف يوم 

العرض:
يَا َليْتَِني َلْم أُوَت 
ِكتَاِبيَْه.. َوَلْم أَْدِر َما ِحَسـاِبيَْه.. يَا َليْتََها َكانَِت 

اْلَقاِضيََة.. 
ُكلُّ ذلـك املاِل الـذي جمعته يف هـذه الدنيا 
بغـرِي وجـه حـق.. لـن ينفَعـك بـيشء أبـداً 

وسيصبُح وباالً عليك.. وغًدا سترصخ: 
َما أَْغنَى َعنِّي َماِليَْه. 

وُكلُّ تلك املقامات املعنوية والسلطان الذي 
بحثـت عنه وظلمت اآلخريـن؛ ِمن أجِله.. لن 

يفيَدك أبداً.. 
َهَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنيَْه.. 

راِقـْب نفَسـك.. واعَمـْل عـىل وقايتها من 
اليوم.. وباِدْر بافتداِء نجاتك وسالمتك هنا يف 
الدنيا.. قبل أن تُرصَخ مالئكُة الله يف وجهك: 
ُخـذُوُه َفُغلُّـوُه، ثُـمَّ اْلَجِحيَم َصلُّـوُه، ثُمَّ ِيف 

ِسْلِسَلٍة ذَْرُعَها َسبُْعوَن ِذَراًعا َفاْسلُُكوُه. 
حينها لن ينفَعك ماٌل وال جاٌه.. وال خالَص 

لك أبداً.. 
نسأُل اللَه السالمَة لنا ولكم.. 

ضعبر السجي
  

حرٌب همجية وعدوان أرعن. 

والغــدر  مبدأهــم،  القـذارة  رجـال 

نهجـهم.

جريمـٌة قذرة تدل عىل حقارة ذلك العدّو 

الذي سل سيفه طالباً منّا االستسالم. 

اعتـداؤه واغتصابـه للنسـاء يف حيـس 

جريمـة رشف وعـرض، إن دلَّ عـىل يشء 

املزيفـة،  رجولتهـم  عـىل  يـدل  َفـإنَّمـا 

وإنسانيتهم الكـاذبة وتحـالفهم املهزوم. 

طغـوا يف األرض وعاثـوا فيها الفسـاد، 

وسـلبوا  النـسـاء،  ُحرمــات  وانتهكــوا 

منـهـن غطـاء العفـة، اسـتباحوا عادات 

وتقاليد شـعبنا اليمـنـي العظيم، تمـادوا 

أعمـاق  يف  اإلنسـانية  وغفـت  وتـعالـوا 

قلوبهـم امللطخـة بسـوداوية ضمائرهم، 

بكــل دم بـارد أقدمت الوحـوش البرشية 

بنهش حرائر حيس، ست نساء ُكنَّ ضحية 

لـبقايا قـذارة املدعو طـارق عفاش، ماذا 

بعد هذا! 

هـل سـتظل أنـت كمــا كـنت سـابًقا 

بلثـام السكـوت وقابع ببقاع االنحطاط!

أفق َفـرجـولتك تُسلـب مـنك، وانتماؤك 

للديـن بـدأت تتجــرد منـه، َفـالقضيـة 

ال تـخـص األنصـار أَو أيـة فئة فحسـب، 

القضيـة تخـص اليمنيـني جميعـاً، هـن 

يمـنيات والـثأر ال بُـدَّ منـه. 

أين أصحاب الشعارات الرباقـة «بالروح 

بالـدم نفديـك يا وطـن»؟ ها هـّن نسـاء 

الوطـن يسـتنجدّن بكــم، ال نـارص لهّن، 

ذويهـن خلـف القضبـان بتهـمـة أنهــم 

طالبوا بحقوق بناتهم املجني عليهّن. 

لـم يسـتطع تحالـف الخـزي تحقيـق 

مبتغـاه، ففـي جميـع األصعـدة تـلقـى 

هزائـم نكراء براً جواً بحـراً، يف ُكـّل ميدان 

تنكيل بأعداء الله يف جـميع األصعدة َوعىل 

أيادي رجال الرجـال من الجيش واللجـان 

الشـعبيّة، أبواقهم اإلعالميـة تقرع طبول 

وهميـة  بانتصـارات  وتشـدو  الخسـارة 

تصنعهـا مخيلتهم، مــا وراء الكـواليس 

خسـائر نكـراء وجثث متفحمـة، وأحالم 

متناثـرة وخسـائر فادحـة، وتدمري كـيلّ 

لـما تبقى مـن عدتهـم. 

يف خضـم الُهدنة املزعـومـة التي نعيش 

يف خيالهــا أقدمــوا عىل نقضهـا بـآالف 

الخروقـات، وّسـعوا دائــرة الهيمنــة يف 

املناطـق التي تمت السـيطرة عليهـا مـن 

ِقبلـهم. 

اسـتباحوا عرض النساء واسـتأكلوا ما 

تبقـى من الثـروات جـعلوا ذوات الجمـال 

بقايـا رمـاد.. وتمـعنـوا جيًِّدا يف الجـنوب 

وجـعلوها لكـم عربة، «َوذَكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَرى 

تَنَْفُع اْلُمْؤِمِننَي». 

زعران الصاسثي 

أحدثـت صـوٌر تـم تداُولُهـا يف مواقـع 

غريَ  التواصل االجتماعي يف اليمن ضجيجاً 

مسبوق.

للمنظمـات  الفاضحـُة  الصـوُر 

«اإلنسـانية» يف اليمن تظهر االختالَط غري 

املرشوع واألعماَل املستفزة باملرأة اليمنية 

وقيمها األصيلة، ما يؤكد أن املنظمات هي 

من تجرُّ الشباب نحو الفساد والرذيلة.

تلـك األعمـاُل املشـينة -التـي فضحتها 

الصور- أحدثت استنكاراً واسعاً يف األوساط 

اليمنيـة، معتربين تلك األعمال التي تحدث 

داخل املقرات املغلقـة للمنظمات يف اليمن 

مخلة برشف وعفة املرأة اليمنية.

فيما أظهرت الصور التـي تم تداُولُها يف 

مواقـع التواصل االجتماعـي والتي نُرشت 

من داخل مقرات املنظمات يف اليمن أفعاالً 

مقرفـة بـني موظفيهـا ال تُمـتُّ بصلة ملا 

تّدعيه تلـك املنظمات، يف اسـتغالل واضح 

للنساء العامالت معها.
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ُغ  ((واجَعـْل لذوي الحاجات منك قسـماً تُفرِّ
لهم فيه شـخَصك، وتجِلُس لهم مجلسـاً عاماً، 
فتتواضـُع فيه لله الـذي خَلَقـك، وتقِعُد عنهم 
ُجنْـَدك وأعوانَـك من أحراسـك ورشطـك حتى 
يكلَمك متكلمهم غري متتعتع)) عىل ضوء العهد 
الـذي عهدُه اإلمـاُم عـيل -عليه السـالم- ملالك 
األشـرت تقوُم دولتَنـا التي نرى فيهـا بإذن الله 

املستقبل املرشقَّ لليمن واليمنيني.
وباألخـص بعد لقاء الرئيس مهدي املشـاط، 
مـع املواطـن فضـل الجايفـي، الـذي تعـرض 
لالعتـداء مـن ِقبـل وزيـر الكهربـاء السـابق، 
َحيـُث أنصـَف الرئيس امُلشـري مهدي املشـاط 
للمواطـن فضـل، وكذلك قـّدم وزيـر الكهرباء 
العليي اعتذاَرُه وتم فصلُـه من منصبه، أَيْـضاً 
صدر قـراٌر مـن ِقبل الرئيـس بإنـزال املولدات 
ـة بـدار الرئاسـة ألبناء الحديـدة، لعدم  الَخاصَّ
توفر الكهرباء يف ظل الحصـار الخانق من ِقبل 
التحالـف، وهـذا يُظهر مدى اهتمـام الحكومة 

باملواطن، ومراعاة كرامته وحقوقه. 
بينمـا ما تُسـمى حكومة عـدن التي تحتاج 
ملـن يحكمها تقوم بإهانة املواطنني يف عدن فال 
تتوفر الرعايـة وال يتوفر األمان، فاملواطنون يف 
عدن يتعرضون للقتل والنهب وانتهاك الكرامات 
وهتك األعـراض، باإلضافة إىل ارتفاع األسـعار 
بشكل خانق عىل املواطن وانعدام األمان بشكل 
كامـل وانقطـاع الكهرباء مع العلـم أن العيش 
يف عدن بدون كهربـاء يُعترب موتًا بطيئاً، ونهب 
الثروات النفطية والغازية، ليتقاسمها املحتّل.. 

ن؟! وِممَّ

من ِقبل من يسـمون أنفسهم سلطات عدن، 
وال عجب فما يصنعُه االحتالل هو الذُّل واإلذالل. 
جبهـاٌت تدور فيها مالحـم تاريخية، ومطار 
مغلق عىل شعب يعاني أنواع الويالت من أمراض 
تحتـاج للعالج الرسيع خـارج البلد، ومن غربة 
أبنائه يف ُكـّل الدول، وانعدام املشتقات النفطية؛ 
بَسبِب حصار خانق ومعاناة املعيشة وصعوبة 
توفري الدواء، ومفاوضات سياسية وقصف عىل 
املدنيني واألبرياء، ومسؤوليات سهلها الله عىل 
املؤمنـني، تُحفـظ الحقوق يف خضـم ُكـّل هذه 
املصاعـب، وتؤدى املسـؤولية عـىل أكمل وجه 
فرتى رئيس املجلس السيايس األعىل يهتم حتى 
بمتابعـة مظالـم املواطن واإلنصاف لـه، َحيُث 
حدثـت ُكـّل إجراءات اإلنصـاف للمواطن فضل 

ام.  الجايفي يف أقل من 3 أَيـَّ
بينمـا ظلـت الصفعـات تُقدم لهذا الشـعب 
باسـم ((أطـع األمري ولـو قصم ظهـرك وأخذ 
مالك)) من ِقبل النظام السابق -نظام عفاش- 
ملـدة 33 عاماً، َحيُث كانـت التصفية هي القدر 
املحتوم ملن يعرتض عىل سياسـة نهب الثروات 
وأكل حقـوق الشـعب من نهـب األرايض، وهذا 
ُكــّل ما تفنن بـه عفاش وأبنـاء األحمر، َحيُث 
وأن لهم قصص كثرية ُمخزية من قتل األبرياء، 
انتهـاك الحرمـات؛ بَسـبِب الغـرور والكربياء، 
واتبـاع الشـهوات واالنقياد والوالء للشـيطان، 
ال عجـب مـن عبيـد املناصـب أن يكونـوا بهذا 
االنحطاط، أما حكومتنا الحالية فهي ُمرشحة 
مـن ِقبل الشـعب ال من ِقبل أمريـكا، تجد فيها 
مـن ناضلوا وجاهدوا وعانوا وحوِربوا؛ ِمن أجِل 

هذا الشعب من َقبل أن يتولوا املسؤولية.
وهذه هي الدولة التي بناها اإلمام عيل -عليه 
السـالم- لتكريم اإلنسان ال إلذالله ولكي يسود 

القسط والعدل. 
وما املسـؤول إال موظف عند الشـعب إن أَدَّى 
ما عليه عـىل أكمل وجه وإال اُسـتُبدل بمن هو 

أهل لحمل املسؤولية. 
إن العدل واملساواة الذي يقوم عليه دستورنا 
برؤيـٍة عمليـة وليس حـرباً عـىل ورق هو من 
أخالقيات املـرشوع القرآني، وبأمٍر من السـيد 
القائـد -حفظُه الله- يتم إحقـاق الحق عىل يد 

األكفاء من أبناء هذا الوطن.
وإن هذا الدسـتور الـذي من القـرآن الكريم 
الـذي َوَضع لنا قوانني لكل نواحي الحياة والذي 
تجـىلَّ يف حكم اإلمام عـيل -عليه السـالم- هو 
اآلن يُطبق ها ُهنـا بقيادٍة حكيمة همها خدمة 
املواطن بعيًدا عن ُحِب السـلطة، وهي امتداٌد ملا 
بدأ به الشـهيد الرئيس صالح عيل الصماد، من 

بناء الدولة. 
وإن مـا يتعرض لـه املواطنـون يف مملكة آل 
سـعود من قمـع للحريـات، َحيُث يتـم اعتقال 
الناشـطني الحقوقيني، ألسـباب تافهـة وقتل 
األحـرار والعظماء مثل الشـهيد النمر -سـالم 
اللـه عليه- وأكل لحقوق الشـعب، َحيُث تعيش 
األرسة الحاكمـة يف تـرف وكل مـا ينعمـون به 
هو مـن ممتلـكات الشـعب املظلـوم، ويكفي 
هذا الشـعب قهًرا أن تُسـمى دولته باسم أرسة 
صنعها اللوبـي الصهيونـي، وأن يدخل امللك أَو 
األمري لرمي الجمرات من فوق سيارته، ليتسبب 
يف قتل الُحجاج األبرياء بكل غرور وتكرب وتجرب. 
يف الختـام نقول لـكل العالم: إن هـذه الدولة 
يف اليمـن بإذن الله سـتكون هـي الِعوض لكل 
ونصريهـا  دسـتورها  األرض،  عـىل  مظلـوم 
ومؤيدهـا هو قاصم الجبّاريـن، ُمبري الظاملني، 

رصيخ املسترصخني وكتابُه القرآن الكريم.

تأبغر اإلسقم ططعُك الثطغب والرعاُن الثاجُر سطى أطرغضا
الُتّر شغ 

سمطغئ 
الاظمغئ 

الحاططئ 4
 

طعجى المطغضغ

 يتفق العديـد من األكاديميني 

والباحثني واملتخصصني يف علوم 

اإلعالم بأن هناك مالمَح أََساسيًة 

لإلعـالم التنمـوي َوتتحـّدد أهم 

هذه املالمح بما ييل. 

أن اإلعـالم التنموي قد تجاوز 

يف  املتمثلة  التقليديـة  األسـاليب 

نقل املعلومة فقط، إىل املشـاركة 

الفعالة يف كافـة خطط التنمية، 

وتتبع سـريها من خالل مختلف 

األنشطة واألشكال اإلعالمية. 

يظهـر دور اإلعـالم التنمـوي 

بوضوح أثناء تعـرض الواقع إىل 

أزمات وحاالت طوارئ مفاجئة، 

من خـالل اعتمـاد اإلعـالم عىل 

اسـتفزاز الواقـع اليومي وخلق 

جـو مـن األلفـة والتفاعـل مع 

الضحايا َواملترضرين. 

يسـاهم اإلعـالم التنمـوي يف 

تلقني الناس املهارات واألساليب 

الالزمـة التـي تقتضيهـا عملية 

ما  ِســيـَّ ال  والتطور،  التحديـث 

وعدم  املسـئولني  وانتقاد  الجرأة 

الخوف منهم. 

يف  التنمـوي  اإلعـالم  يشـارك 

تنمية املجتمع املبارشة من خالل 

واإلسـهامات،  األنشـطة  شـتى 

وتنظيم  الهجائية،  األمية  كمحو 

والتثقيف  التكوينيـة،  الـدورات 

النسائي، والرتبية وَغري ذلك. 

التنمـوي  اإلعـالم  كان  كلمـا 

ووسـائله،  أدائـه  يف  متطـوراً 

كلمـا أثـر ذلـك أكثـر يف الواقع، 

أن  عـىل  تجمـع  فالدراسـات 

بـني النمو  وثيقاً  ثمـة ارتباطـاً 

االقتصادي ونمو وسائل اإلعالم. 

غتغى خالح الَتماطغ
  

مـا تطرق إليه وّرصح به قائد الثـورة اليمنية الثابتة عىل 
الحـق واملاضية قدماً يف سـبيل تحرير اليمن أرضاً وإنسـاناً 
وبمـا وصف غرور ورهان آل سـعود وآل زيد بالفاشـل مع 
أمريـكا، صدق القول قائد يمن اإليَمـان والحكمة واملسـرية 
القرآنية السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثي-سالم الله عليه- 

يف خيبة رهان ملوك الخليج العربي عىل أمريكا. 
العدوان عـىل اليمن عبارة عن تهور وغرور وكربياء وعلو 

وفساد يف األرض. 
الغـرور والبغـي واالعتـداء من قبـل الخليـج العربي عىل 
اليمن طريق أَدَّت بهم إىل االنكسار والهزيمة والعجز التام يف 

مواجهة من استضعفوا يف األرض. 
التباهي بالقوة والعظمة من قبل الدول الرأسـمالية عىل يمن اإليَمـان 

فاشل، فاملصري السقوط والخزي والذل من نصيب من بغى وتجرب. 
ما الحظناه من صمود أبناء اليمن يف مواجهة العدوان إال النرص والقوة 

والعظمة والتمكني من الله. 
رهان آل سـعود وآل زايد عىل أمريكا باء يف فشل ُمستمّر وهزائم نكراء 
وهذا سبب من أسباب نرص اليمن وفشل العدوان يف اليمن يف هذه الحرب 

العبثية والتي تستمر عىل مدى ثمانية أعوام. 
لقد أرسفوا يف سـفك دم األبرياء وارتكبوا أبشع املجازر الوحشية بحق 

املدنيني لغرض االستسالم لهم وسلكوا طريق اإلرهاب لغرض الخنوع. 
تحالـف العدوان لم يراِع اإلنسـان وال الحقوق اإلنسـانية طيلة ثمانية 

أعوام ولن يحّقق الله لهم غاية. 
تحالـف العـدوان يف اليمن نال الخسـارة والفشـل والهزيمـة النكراء 
غـري املتوقعة، لقد لحـق بالنظام السـعودّي واإلماراتـي مواقف مخزية 
لـم تتصورهـا أمريكا وإرسائيل بمـا َحـّل من بـالء بعمالئهم من العجز 
التام عن املواجهة وفشـل قدراتهم العسكرية الحديثة عن حماية أرايض 

ومنشآت آل سعود وآل زايد. 
لقـد أصبحـت أمريكا يف حـرية من أمر اليمـن وردة فعـل اليمنيني لم 

تستوعب صرب وصمود وثبات وتضحية أبناء اليمن. 

العـدوان عىل اليمن ورهان آل سـعود وآل زيد خـارس، فالهزائم تتوىل 
وقـد خرس الخليـج العربي رقماً ماليـاً مهوالً لم يكن بالحسـبان كثمن 
باهـض لعدوانهم يف حرب اليمن عبثاً، ولو أنفقته الخليج يف 
بناء أوطانهم لبنوا قوة اقتصادية وعسكرية تضاهي الدول 

العظمى ولكن لم يدركوا ذلك. 
اليمن تاريخ وحضارة أرض وإنسان، فاألرض ذكرها الله 
بالبلدة الطيبة ووصف الله اإلنسـان اليمني بالقوة والبأس 
الشـديد، صفات أهل اليمن متجددة وثابتـة بالفطرة وهذا 

نحن بما خلقنا الله. 
كّل غاز أتى إىل اليمن لن يحّقق مآربه يف أرضنا ولن ترفع 
له راية يف البلدة الطيبة ولن تحتل أرض سـباء وتدنس أرض 

من بهم القوة والبأس والشديد. 
شـهادة من الله ورسـوله ألبنـاء اليمـن يف وصفهم وعن 
أخالقهـم وصفاتهـم: (لقد جاءكم أهل اليمن هـم أرق قلوباً وألني أفئدة 
اإليَمـان يمان والحكمة يمانية) ال ينطق عن الهوى، قال الله تعاىل (َوَمْن 

يُْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوتَِي َخرْياً َكِثرياً) صدق الله العظيم. 
تحالـف العدوان فشـل وخرس يف الحـرب عىل اليمن عىل مـدى ثمانية 
أعوام ويرص عىل اسـتمرار الفشـل باملماطالت واملراوغـات التي لم ترَع 

السالم ولم يلتزم بتنفيذ مبادرة الُهدنة. 
تحالف العدوان ُمسـتمّر بالتحشـيد ورفد الجبهات بالعتاد والسـالح 
فمـاذا سـيأتي به من جديـد علينا يف الحرب عىل اليمـن، هل تغري نوعية 
السـالح أم حامـيل السـالح؟ لقد جمع وحشـد من الـرشق والغرب ولم 

يحّقق شيئاً. 
الُهدنة ألبناء اليمن اسـرتاحة محارب لقد صمد بسـالح املشاة وواجه 
بداية الحرب بموقف الدفاع وصنع النرص املسـتحيل بالكالشنكوف بقوة 

الله. 
عودة الحرب من قبل آل سـعود وآل زايد يف اليمن سـتكون مميتة لهم 
ودمـاراً يف اقتصادهم، فالقوات املسـلحة اليمنية اليـوم غري األمس، لقد 
تغريت بنقلة نوعيـة يف العتاد والقوة وتطور بمرحلة متقدمة من الدفاع 
إىل الهجـوم الجوي وقـد حّقق رضباته عـن بُعد وأصاب أهداف سـاترة 
بالعمق السعودّي والعمق اإلماراتي، عليهم أن يرفعوا أيديهم عن اليمن. 

نحن بالله أقوى، وال نامت أعني الجبناء. 
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بنـي  حـذو  «لتحـذن  محـارضة  يف 
إرسائيل» يتحدُث الشـهيُد القائُد السـيد 
حسـني بدر الدين الحوثي، مسنداً حديثَه 
بالحقائـق التأريخيـة وشـواهد الواقـع 
ـــ كعادته يف تنـاول كافـة املواضيع ــ 
عـن طريقـة بناء الـدول املسـتقلة ذات 
واالزدهار  الحقيقي  واالستقالل  السيادة 
االقتصادي، وعن سـبب انهيار تلك الدول 
أيضاً، وهو املوضوع األسـاس التي تدور 
حوله السياسة بشكل عام، وكل ما يتعلق 
بهـا من حروب ومؤامرات وانقسـامات، 
ُكـــلَّ  يتجـاوُز  القائـَد  الشـهيَد  لكـن 
معطيـات الجدل الفكـري واأليديولوجي 
الكثيف حول هـذا املوضوع، وهو الجدل 
الـذي لم يسـتطْع حتـى اآلن أن يصل إىل 
نتيجة حاسـمة تحـدد الطريقـة األمثل 
لبناء دولة قوية مسـتقلة، وبدالً عن هذا 
الجدل، يقدم الشهيد الرؤية القرآنية التي 
تتمتع بامتياز؛ كونهـا نابعًة من مصدر 
العلم املطلق بحقيقة البرش ومصلحتهم، 

وبالتايل تكون هي املنهج األمثل. 

«بغع الثغظ» جئإ اظعغار افطط
يؤكُد الشـهيُد القائـُد يف البداية، وبناًء 
عىل معطيـات القرآن الكريـم، أن انهياَر 
قوة واستقاللية املجتمعات والدول، يأتي 
بسـبب «بيع الدين بالدنيـا»، ويقدم هنا 
الشـاهد التأريخـي عىل ذلك مـن القرآن 
أيضـاً، وهو بنـو إرسائيل، الذيـن آتاهم 
الله امللك وجعلهم من أقوى األمم، بفضل 
الدين الذي وهبهم إياه، لكنهم بمجرد أن 
بدأوا ببيـع الدين من أجل مصالح الدنيا، 
كانـت النتيجـة فسـاداً كبرياً اسـتوجب 

عقابـا إلهيـا نسـف ملـَك بنـي إرسائيل 
وأطاح بهـم وجعلهم ملعونـني يف نهاية 
األمـر، وهنـا ينبه الشـهيد القائـد إىل أن 
العربة من هذا الشاهد التأريخي هو أخذ 
الحـذر من الوصول إىل نفس املصري الذي 

وصل إليه بنو إرسائيل. 
ومـن زمـن بنـي إرسائيـل إىل الواقع 
الحديـث، ينتقل الشـهيد القائد ليؤكد أن 
ـة اإلسالمية قد اتبعت فعالً خطوات  األُمَّ
بني إرسائيل يف مسألة بيع الدين؛ تصديقاً 
لحديـث النبي األعظم محمد صلوات الله 
عليه وآلـه، الذي قال فيـه «لتحذن حذو 
بني إرسائيل القذة بالقـذة»، وهنا ينظر 
من هذه الحقيقة  الشهيد القائد منطلقاً 
ـة  الثابتة، إىل الحال الذي وصلت إليه األُمَّ
من الهوان والذل، باعتباره نتيجة حتمية 

ومنطقية تماماً لبيع الدين. 

ضض التطعل خارج إذار الثغظ ق تسالب 
طحاضض اُفطَّـئ

االنتخابـاُت، واحدٌة من املسـائل التي 
آثارهـا الشـهيد القائـد يف حديثـه هنا، 
لرشح حقيقة بيع الدين، حيث استعرض 
الشـهيد الوعـود التـي يطلقهـا الزعماء 
انتخابـات،  ُكـــّل  عنـد  والسياسـيون 
بخصوص مشـاريع  والتـي تأتي دائمـاً 
دنيويـة ومصالـح ال عالقـة لهـا بالدين 
الذي هو الهوية الجامعة لألمة والضامن 
الحقيقـي لقوتهـا واسـتقالليتها، ومن 
هـذا املنطلـق يؤكـد الشـهيد القائـد أن 
االهتمام بإرسـاء ثوابت الديـن وأركانه 
ـة،  هو الخطوة األوىل الحقيقية لبناء األُمَّ
وليـس املصالـح الدنيويـة التـي حتـى 
وإْن تـم تحقيقهـا ال تخلو من الفسـاد 
واالنتهازية والظلم، بل وينتهي بها األمر 
ـة  إىل أن تكون مسخرة لخدمة أعداء األُمَّ

أنفسهم الذين اسـتطاعوا السيطرة عىل 
ـة؛ بسـبب بيعها للدين. بعبارة أكثر  األُمَّ
اختصـاراً: لـن يكون هناك أيـة مصلحة 
حقيقية دنيوية لألمـة إذا لم تأِت نتيجة 
التزام بمبادئ الدين، ناهيك عن العقوبة 
األخروية التي أعدها لجريمة بيع الدين. 
وهنـا يعرض الشـهيد القائـد موقفاً 
يوضح فيـه التعارض بني ُكــّل املصالح 
السياسـيون  يحـاول  التـي  الدنيويـة 
ـة  تقديمها كحلول، وبـني ما تعانيه األُمَّ
حقيقـًة؛ نتيجـَة بيـع الديـن، فيقـول: 
«نراهم يف ُكــّل مناسبة وطنية يعرضون 
علينا املنجزات! نحن نقول: أين املنجزات 
الحقيقة التـي تحافظ عىل كرامتنا؟ أين 
البنـاء االقتصـادي، والتنميـة الحقيقية 
التـي تجعلنا أمة تسـتطيع أن تقَف عىل 
مستشـفى  تبنـون  كنتـم  إذا  قدميهـا؟ 
هنا، ومسـتوصف هناك من أجل متى ما 
أحسسنا بألم ما صداع يف الرأس، أو جرح 
أو ضيق يف الرشايني، أو يف التنفس، يكون 
هناك أمامنا مستشفى، إننا نعيش األلم 
النفيس، نعيش أمًلا شديًدا ليس من نقص 
يف الفيتامينات إنما من نقص يف الكرامة 
ويف العزة، نقـص يف الحياة الكريمة التي 
أراد ديننـا أن تتوفر لنا، نعيش األلم فأين 
هو العالج؟ نعيش الجوع الذي سيجعلنا 
مستسلمني أمام أعدائنا فأين هو الغذاء 
مـن أوطاننا؟ هذا هو العـالج الحقيقي، 
هذا هو العالج الحقيقي، هل هناك عمل 

عىل توفريه؟ ال يوجد».
ويضيُف الشهيُد القائُد أيضاً ضمن هذا 
العرض شـاهداً واقعياً قريبـاً من تأريخ 
بالدنـا، ويف سـياق مسـألة االنتخابـات 
أيضـاً، حيث يقول إنـه يف بعض املناطق 
اليمنية كان هنـاك مواطنون يقايضون 
أصواتهـم االنتخابيـة بـ»تنـور» للخبز، 

ثم يطور الشـهيد هذا املشهد البسيط إىل 
فكـرة عميقة يف صلب املوضوع، فيقول: 
«حاول أن تصوت للخبز أوال» والخبز هنا 
إشـارة إىل االكتفاء الذاتي مـن الحبوب، 
والذي إذا تحّقق لـن يكون الحصول عىل 

«التنور» مشكلة أبداً. 
هكذا يشـّخُص، رضـوان اللـه عليه، 
املشكلَة الحقيقيَة لألمة الناتجة عن بيع 
الدين والتـي يحاول الزعمـاء معالجتََها 
بحلول دنيوية غري مجدية.. إنها مشكلة 
كرامة واستقالل واكتفاء، وهذه املشكلة 
ال يحلها سوى املنهج اإللهي الكامل الذي 
ال يخالطه الباطل وال يمكن التشـكيك يف 

فاعليته، إنه الدين. 

طعاجعئ املساضربغظ: الطرغص اإللعغ 
لتض طحاضض اُفطَّـئ

املنطقـي  التسلسـل  هـذا  وبعـد  اآلن 
ـة اإلسـالمية  ألسـباب انهيـار قـوة األُمَّ
ونتائج ذلك االنهيـار، وبعد تحديد الَحـلِّ 
الوحيد، يقدُم الشهيد القائد نموذجاً حياً 
للـدول التي خطت الخطـواِت الصحيحَة 
لحل مشاكلها واستعادة قوتها، فيتحدث 
رضوان اللـه عن الجمهورية اإلسـالمية 
اسـتطاعت -بفضـل  وكيـف  اإليرانيـة، 
الثورة التي انطلقت من أسـاس التمسك 
بمبادئ الدين- أن تثور يف وجه االستكبار 
واسـتطاعت  األمريكيـة،  والهيمنـة 
التغلب عـىل الحصار االقتصـادي أيضاً، 
بـل ووصلت إىل حـد القدرة عـىل توجيه 
أمريـكا  وصـارت  ألمريـكا،  تهديـدات 

تحسب لهذه التهديدات ألف حساب. 
وعـىل ضـوء ُكــّل مـا سـبق يتحدث 
الشـهيد القائـد عـن املشـكلة اليمنيـة، 
التي كانت منذ أيامـه رضوان الله عليه، 
ومـا زالت حتى اآلن تتلخـَص يف الهيمنة 

األمريكية، ويؤكد الشـهيد القائد هنا أن 
السـبيل الوحيد النعتاق اليمـن من هذه 
الهيمنة وامليض نحو االستقالل الحقيقي 
مواجهـة  يف  االنطـالُق  هـو  والتحـرر، 
أمريكا عىل أسـاس العـداء الذي يفرضه 
اليهـود  نحـو  اإلسـالمي،  ديننـا  علينـا 
والنصارى الذين تجسد أمريكا انحرافهم 

وإجرامهم. 
الشـهيد  يتحـدث  السـياق،  هـذا  ويف 
القائد عن َرصخـة «املوت ألمريكا، املوت 
إلرسائيـل» التـي أطلقها لتكوَن شـعاَر 
املوقف اإلسالمي الصحيح والقوي، نحو 
ــة، وقد قـّدم الشـهيد القائد  أعـداء األُمَّ
هـذه الرصخـة كخطـوة أوىل يف الطريق 
ـة  الصحيح نحـو الَحـّل الذي يعيـُد األُمَّ
إىل الدين اإلسـالمي وقيمه ومبادئه التي 
حقيقياً  تضمن ملن التـزم بها اسـتقالالً 

وعزًة واكتفاَء. 
«لـو وقـف اليمـن ليـرصخ رصخـة 
يف أسـبوع واحـد لحولـت أمريـكا ُكــّل 
منطقهـا»..  ُكـــّل  منطقهـا، ولعّدلـت 
بدايـَة  القائـُد  الشـهيُد  يلخـص  هكـذا 
الطريـق نحـو االسـتقالل، بعـد أن ثبت 
فشل ُكــّل الحلول األخرى التي ال عالقَة 
لها بمبادئ الديـن، ثم يوّجه رضوان الله 
عليـه الخطـاَب ملن قـد تُخيُفهـم عداوُة 
أمريكا وقدراتها العسـكرية، فيقول إنه 
ال سـبيل لألمان من رش األعـداء إال بهذا 
الطريق الذي تعرتف حتى أمريكا نفسها 
بفاعليتـه، بدليـل املثـل األمريكـي الذي 
يقول «إذا أردت السالم فاحمل السالح»، 
مـع فـرق أن حملنـا للسـالح يف وجـه 
أمريـكا، والهتاف باملـوت لها، هو واجٌب 
ديني أصالً، فرضه اإلسـالُم علينا قبل أن 

يقوَل األمريكان هذه املقولة. 

 : خاص

عنَدمـا يقال إن هناك إرهابيني يف اليمن إذًا 
فليحارص اليمن، إذًا فليرضب اليمن، التنانري 
سـتبقى حينئـذ باردة ال تشـتغل، وسـنرى 
األرايض الواسـعة الشاسعة يف بالدنا بيضاء، 
بيضاء ال تزرع، ويتعاقب الزعماء زعيما بعد 
زعيـم، وأعضاء مجلـس النواب عضـًوا بعد 
عضو، وأعضـاء الحكومة عضـًوا بعد عضو 

أيًضا، وما تزال أرايض بيضاء.
لكـن إذا مـا كانـت الزراعـة لصالحهـم 
فسـيزرعون (املانجـو) ليبيعـوه باملاليـني، 
ومـن  الواسـعة  األرايض  تلـك  ويصلحـون 
مال مـن يصلحونها؟ الله يعلـم من مال من 
يصلحونها؟ وتلك العائـدات التي تدرُّ عليهم 
هـذه املـزارع الكبرية، مـزارع (املانجو) الله 
أعلـم يف أي بنـوك تـودع؟ الله أعلـم من هو 
الذي يسـتثمرها فيجني من ورائها أكثر مما 
يجنونه هم من تلك املزارع؟ ألم تصبح حينئذ 
األرايض قابلـة للزراعـة؟! لكـن للحبوب غري 
قابلة للزراعة، ملختلف املنتجات الزراعية التي 

املواطنون بحاجة إليها غري قابلة للزراعة!

ا تتوارد عـىل البالد  القـروض الكثرية جـدٍّ
أيًضا ال ترصَّف إىل املجال الزراعي. ملاذا مىش 
كل هـذا؟ ألننا ال نتفوه بكلمة، نحن ال نعرف 
مصالحنا، ما قالوا هم بأنه مصلحة لنا نُسلِّم! 
حتى عندما يقولون: نحن سـنكافح اإلرهاب، 
وأمريـكا تريد منا أن نتصـدى لإلرهاب، ألي 
كتـاب إرهابـي، ألي مدرسـة إرهابيـة، ألي 
مدرسـة تحفيظ قـرآن إرهابيـة تَُصنَّف عند 
أمريكا إرهابية، ألي شخص يقال إنه إرهابي 
سـنرضبه حفاًظا عـىل مصلحـة الوطن لئال 
ترضبه أمريـكا، أو نواجه بحصار من جانب 
أمريكا! أليسـوا هم من يرسمون لنا املصالح، 

ونسلِّم؟ مع أنها ليست مصالح حقيقية. 
األمر الذي يكف عنكـم الضغط األمريكي، 
أنفسـكم  تجنـدوا  أن  إىل  اضطركـم  الـذي 
وتسـتعدوا ملكافحـة كل ما قالـت أمريكا أنه 
إرهابـي، وأنتـم مـن رأيتموهـم يسـألونكم 
عـن مـدارس تحفيظ القـرآن، ويسـألونكم 
عـن (مركز بـدر)، وسيسـألونكم عن مراكز 
[الشـباب املؤمن]، وسيسألونكم عن املساجد 
الفالنية، وعن العلمـاء الفالنيني، وعن، وعن، 

قائمة طويلة عريضة.

دعوا الشـعب يرصخ يف وجـه األمريكيني، 
وسـرتون أمريـكا كيف سـتتلطف لكم، هي 
الحكمـة. ألسـنا نقـول: أن اإليمـان يماني، 
والحكمـة يمانية؟ أين هـي الحكمة؟ إن من 
يعـرف اليهـود والنصـارى، إن مـن يعرف 
أن كل مصالحهـم يف بالدنا، لـو وقف اليمن 
ليـرصخ رصخـة يف أسـبوع واحـد لحولـت 
أمريـكا كل منطقهـا، ولعّدلـت كل منطقها، 

وألعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيني.
هكذا عمل اإليرانيون، هل انطلق رئيسهم، 
هـل انطلـق قائدهم األعـىل ليقول: اسـكتوا 
أمريـكا تهددنـا؟ واملواطنـون يعلمون فعًال 
أنهـم مسـتهدفون، وقـد عانوا مـن حصار 
اقتصـادي طويل، لكن اإلمـام الخميني كان 
يقـول لهم: إنـه يف مصلحتكم، إنكـم حينئذ 
ستتجهون لبناء أنفسكم، والعمل عىل تحقيق 
االكتفـاء الذاتـي يف مختلف املجـاالت داخل 

وطنكم.
هؤالء هل انطلقوا ليقولوا للناس اسـكتوا؟ 
أم أنهـم خرجـوا إىل امليادين زعمـاء، وإمام، 
وشـعب ليتحدوا أمريكا؟ ويأتي التهديد من 
كل املسـئولني بمـا فيهم وزير الدفاع نفسـه 

يتهـدد برضبـة مبـارشة. ألـم تغـري أمريكا 
منطقهـا؟ تأملوا أنتم، ألن الكثري منا يخافون 
أيًضا [قد يرضبنا األمريكيون، قد يحصل، قد 

يحصل]، 
إذا كنت تريد أن تسـلم أولئـك فامش عىل 
قاعدتهـم هم، هم الذين يقولـون: [إذا أردت 
السالم فاحمل السالح] هذا مثل أمريكي [إذا 

أردت السالم فاحمل السالح].
عرفـات ألـم يبحـث عـن السـالم؟ هـل 
وجد سـالًما؟ متـى فقد السـالم؟ ومتى فقد 
الفلسطينيون السـالم؟ يوم القوا بأسلحتهم 
وانطلقوا عىل طـاوالت املفاوضات، مفاوضة 
بعد مفاوضـة، مفاوضات طويلة عريضة ثم 
بعد فرتة تتالىش كلها وتتبخر. هل حصلوا عىل 
سالم؟ إن هذا هو منطق األمريكيني أنفسهم: 

[إذا كنت تريد السالم فاحمل السالح].
يسـلموا  أن  يريـدون  اليمنيـون  كان  إذا 
رش أمريـكا فليرصخـوا جميًعـا يف وجههـا، 
وليتحدوهـا، وليقولـوا: ليـس هنـاك إرهاب 
داخـل بالدنـا. لكن مـا الذي يحصـل؟ أمر 
بالسـكوت مـن الكبري والصغـري، وكله يُقدم 

تحت عنوان [حفاًظا عىل مصلحة الشعب].

الحعغث الصائث غعضح الرؤغئ الصرآظغئ لمحاضض اُفطَّـئ وذرغص التض: الحعغث الصائث غعضح الرؤغئ الصرآظغئ لمحاضض اُفطَّـئ وذرغص التض: 

طئادئ الثغظ عغ الدمان افطبض لاتصغص اقجاصقل والاترر

برظاطب رجال اهللا:برظاطب رجال اهللا:

ططجطئ «لاتثنَّ تثَو بظغ إجرائغض»
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تمطُئ اساصاقت يف الدفئ املتاّطئ بسث اصاتام طظازل الفطسطغظغني

اقتاقُل طاٍض باجاثثام الّاسثغإ ضسغاجئ بابائ 
وطمظعةئ بتّص املساصطني وافجرى الفطسطغظغني

«150 خاروخًا جاثك الضغان الخعغعظغ شغ أصض طظ 5 دصائص»

عظغئ طظ خغثا: غجة تاةّعج ملسرضئ اجرتاتغةغئ طع اقتاقل الخعغعظغ

رسث: طا أظةجته املصاوطئ طظ اظاخارات وجععزغئ دائمئ غةسض 
ُضـضَّ تعثغثات السثّو دون ذائض

 : طاابسات
االحتـالل  قـواُت  شـنَّت 
الصهيونـي، فجـَر وصبـاح أمس 
واقتحامات  دهـم  حملـة  األحـد، 
واسـعة، يف ُمـدن وُقـرى وبلـدات 

الضفة الغربية املحتّلة والقدس. 
وتشـهد ُمـُدُن الضفـة الغربية 
املحتّلـة، حملة اقتحامـات يومية 
يف صفوف املواطنـني، تتزامن مع 
تصاعد وتـرية االنتهاكات ِمن ِقبل 
قـوات جيـش االحتـالل وُقطعان 

املستوطنني. 

 : طاابسات
إّن  الفلسـطينّي:  األسـري  نـادي  قـال 
«سـلطاِت االحتالل الصهيونـّي صّعدت من 
جريمِة التّعذيب وسوء املعاملة بحّق األرسى 
تصاعـد  اسـتمرار  مـع  وذلـك  واملعتقلـني، 
املواجهـة الراهنّـة، َحيـُث تُشـّكل سياسـة 
التّعذيـب إحـدى السياسـات الثابتـة التـي 
ينتهجهـا االحتالل بحـّق األرسى واملعتقلني 
الفلسطينيني، وذلك عرب جملة من األساليب 

واألدوات». 
َوأََضــاَف نادي األسـري، بمناسـبة اليوم 
العاملـي ملناهضـة التعذيـب، الـذي يُصادف 

الــ26 من يونيو من ُكـّل عام، أّن «سياسـة 
التّعذيـب املمنهجـة، لـم تعـد مقترصة عىل 
املفهـوم املتعـارف للتعذيـب وفًقـا للقانون 
االحتـالل  أجهـزة  أن  نجـد  َحيـُث  الـدويل، 
أسـاليب  أوجـدت  املختلفـة  بمسـتوياتها 
وأدوات حديثة لعمليات التّعذيب، وعىل الرغم 
من أّن هذا املفهوم ارتبط بفرتة التّحقيق، إال 
أّن هـذا ال يعني أنهـا املحطـة الوحيدة التي 

يواجه فيها املعتقل عمليات التّعذيب». 
ويهدُف االحتالُل من خالل هذه السياسـة 
بالدرجـة األوىل الضغـط عـىل املعتقـل؛ ِمن 
أجِل انتزاع اعرتافات منه، وسـلبه إنسانيته، 
وفرض مزيد مـن الّسـيطرة والرقابة عليه، 

وقد أَدَّت هذه السياسـة عىل مـدار عقود إىل 
استشهاد العرشات من املعتقلني واألرسى. 

مـن  املئـات  شـهادات  ملتابعـِة  ووفقـاً 
املعتقلني واألرسى سـنويًا، َفــإنَّ جميَعهم 
دون استثناء يتعرضون ألصناٍف من أساليب 
التّعذيـب وسـوء املعاملة، وذلك منـذ لحظِة 
االعتقال، ُمـروًرا بالتحقيق، وحتّى بعد الّزج 
بهـم يف الّسـجون واملعتقـالت، َحيـُث تتخذ 
سـلطات االحتالل عرب منظومة عنف شاملة 
طرق متعددة لتعذيب األسـري تتعدى مفهوم 
التعذيب املتعارف عليه، وال تستثني سلطات 
ا مـن الفئـات سـواء األطفـال  االحتـالل أيّـٍ

والنساء، واملرىض وكبار السن. 

 : طاابسات

أّكــد رئيـُس املكتـب السـيايس لحركـة 
حمـاس، إسـماعيل هنيـة، أمس األحـد، أّن 
املقاومـة يف غزة تتجهز ملعركة اسـرتاتيجية 

مع االحتالل «اإلرسائييل». 
وقال هنية، خالل كلمة يف مهرجان حاشد 
بمدينـة صيـدا بعنوان: «ونـراه قريبًـا»: إّن 
«غـزة املحـارصة بًرا وبحـًرا وجـًوا خاضت 
الحـروب واملعـارك ورفعت سـيف القدس يف 
وجـه العدّو وهـي اليوم بمقاومتهـا وأهلها 

تتجهز ملعركة اسرتاتيجية مع االحتالل». 

َوأََضـاَف هنية: «أقول للصهاينة من لبنان 
عاصمـة املقاومة: إّن شـعبنا الفلسـطيني 
وعـىل صخـرة األقـىص سـتتحطم آمالكـم 

وأحالمكم». 
سـتدك  أّكــد هنيـة، أن «150 صاروخـاً 

الكيان الصهيوني يف أقل من 5 دقائق». 
يف  الصهيونـي  الكيـاَن  أّن  إىل  وأَشـاَر 
حالـة تفكك سـيايس وعىل طريـق الفوىض 
األفـق  انسـداد  تنعكـس  التـي  السياسـية 
السـيايس واملـرشوع الصهيونـي عىل أرض 

فلسطني. 
وأَشـاَر إىل أّن «لبنان هو تـوأَُم الروح الذي 
احتضـن جرحنا الفلسـطيني عـىل مدار 74 

عاًمـا»، ُمشـرياً إىل أّن «املطبعـني واملفرطني 
الذيـن خانـوا القضية يـرون األقـىص بعيًدا 

ونحن نراه قريبًا». 
َوأََضـاَف هنية، «نحن يف عرص االنتصارات 
والتحـوالت الكـربى التـي يصنعها شـعبنا 
ومقاومتنـا واملقاومة بشـكل عـام يف لبنان 

واملنطقة». 
وأّكــد هنيـة: «ال نتدخـُل يف شـؤون أيـة 
دولة من الدول العربية واإلسـالمية.. نحن يف 
لبنان ضيوف وننتظـر عودتنا»، وبخصوص 
غاز غزة، قـال هنية: «إن غاز غزة ألهل غزة 

وفلسطني وسيأتي اليوم الذي نعيده». 

 : طاابسات
اعترب رئيُس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب 
محمد رعد، أن املشكلَة يف لبنان هي يف بعِض 
ة والسياسـية والفئوية  الطموحـات الَخاصَّ
التـي تدفُع هـذه الجماعـة أَو تلـك ملحاولة 
القبض عىل الّسـلطة دفعـة واحدة، وتتوّهم 
أنها يمكن أن تفعل ُكـّل يشء إذَا استقام لها 

األمر. 
وخـالل حفل تأبينّي أُقيـم يف بلدة حاروف 
الجنوبيـة لفقيـد الجهاد واملقاومة، قاسـم 
بدر الديـن، رأى رعـد أن «من يريـد القبض 
عىل الّسـلطة عليه قبـل ُكـّل يشء أن يقبض 
ه ال بالعنرتيات وال  عـىل قلـوب النـاس؛ ألَنـَّ
باألضاليل وال بالتحديـات تحّقق هذه الغاية 

بـل من يريد أن يقبله النـاس يجب أن يكون 
صادًقا». 

وأضـاف: «البعُض يعد النـاس بالكهرباء 
وال كهربـاء، والبعـُض يعدهـا بالـدواء وال 
دواء، يف حـني أّن حسـن التدبـري يتطلب بأّن 
يكون املسؤول صادًقا مع أهله وشعبه حتى 

يعينّوه عىل األقل بصربهم عليه». 
وأّكــد رئيُس كتلـة الوفـاء للمقاومة أّن 
ا عـرب االهتمام  سـوَء التدبـري يتمثـل عمليّـٍ
باألمـور الصغرية والهامشـية عىل حسـاب 
األمور الكـربى واألََساسـية، والبلـد يتطلب 
حاجيات متعددة ومستلزمات كثرية تقتيض 
أن نتعـاون جميعـاً ونتكاتـف لتأمينها بدل 
هـدر الوقت والجهـد يف التنـازع عىل حقيبة 

حكومية هنا وهنالك. 
ونبَّه رعد إىل أنه «ليس لدينا وقٌت لنضيّعه، 

إذَا كان البعض ال يريد تسـمية رئيس مكلف 
والبعـض اآلخـر ال يريـد مشـاركة، ويتجه 
آخـرون للمعارضـة بقصـد تضييـع الوقت 
والتهـرب من تحمـل املسـؤولية، فمن يدير 

البلد حينذاك». 
ولفت إىل أنه خالل الفرتة الّراهنة نستطيع 
أن نشـكل حكومة ربما تكون أكثر إنتاجية، 
لكـن إن أردنا تضييع الوقت فذلك من سـوء 

التوفيق. 
وأّكــد رعد أنّه من نعـم الله عىل لبنان ما 
أنجزتـه املقاومة مـن انتصـارات وجهوزية 
دائمـة، وهو مـا يجعل ُكـّل تهديـدات العدّو 
الصهيوني دون طائـل، وهو اآلن دائم القلق 
وفعاليـة  املقاومـة  لجهوزيـة  والتحسـب 
املعادلة التي أثبتـت جدواها يف حماية لبنان 

والدفاع عنه. 

«سخا طعجى».. طرًة تتِرُق 
اقتاقَل وُأخرى تشِرُصه يف الزقم

 : وضاقت
سلسـلُة الحرائـق الغامضـة والحمالت السـايبريية 
الدقيقة، أصبحت تشكُِّل معضلًة أمنيًة حقيقية بالنسبة 
لكيـان االحتالل الصهيوني، مع عدم وجود قبة حديدية 

يمكن أن تمنعها، وتحالف يستطيع أن يحتويها. 
حـوادُث الحرائق التـي تعتربها وسـائل إعالم عربية 
مدبـرة، طالت هـذه املـرة مجمعـاً صناعياً لوجسـتياً 
يف مدينـة حيفـا، التـي شـهدت حريق ضخم تـاله عدة 
انفجارات؛ بَسـبِب ما يحتويه من مواد خطرة، تسببت 
يف ارتفاع أعمدة النار والدخان الكثيف يف سماء املنطقة. 
وسـبق هذا الحـادث، التهـاُم النريان لثمانـَي عرشة 
حافلة يف محطة صفد املركزية يف الجليل املحتّلة وثماني 
حافالت بمنطقة صناعية يف مستوطنة كريات شمونة، 
باإلضافة إىل اشتعال حريق يف مصنع آيس كريم فيلدمان 
جنوب تل أبيب جراء ترسب غاز األمونيا، وكذلك الحرائق 

يف املناطق التجارية والصناعية يف مدينة يفنه. 
هـذه الحرائق وغريهـا، اعتربتها التحقيقـاُت األولية 
أنهـا متعمـدة، لكنها لم تسـتطع التوصل إىل أسـبابها 
الحقيقة، كما لم تسـتِطع أن توقـف عمليات القرصنة 
ألدق املعلومـات، عـىل يد مجموعٍة تُعرف باسـم «عصا 
مـوىس»، التـي اخرتقـت كامـريات املراقبة يف شـوارع 
اإلرسائيليـة،  األسـلحة  ورشكات  املحتّلـة  فلسـطني 
ة ونـرشت وثائق  وهاجمـت خـوادم املعلومـات الَخاصَّ
ومعلومات ملسؤولني إرسائيليني، باإلضافة إىل اخرتاقها 

شبكة كهرباء الكيان الصهيوني. 
صفعـات سـايبريية مؤملـة يتلقاها كيـان االحتالل، 
املهـّدد باملعاقبة وتلقي صدمـات ال يمكن تداركها، كما 

توعدت عصا موىس بأن يغرق يف الظالم قريباً. 

رئغسغ لطضاظمغ: َتـضُّ طحاضض 
املظطصئ غضعن طظ خقل سمض 

طحرتك بني صادتعا
 : وضاقت

أّكـد الرئيُس اإليراني، إبراهيم رئييس، أمس األحد، أّن 
«العالقاِت بني العراق وإيران ليسـت عاديًة وهناك إراَدٌة 
عميقٌة لدى مسـؤويل البلدين؛ ِمن أجِل تطوير العالقات 

يف مختلف املجاالت». 
وقال رئييس خالل مؤتمـٍر صحايف مع رئيس مجلس 
الـوزراء العراقـي، مصطفى الكاظمـي: «أّكـدنا أهميّة 
العالقات بـني دول املنطقة وأبدينـا ترحيبنا بالحوار يف 

ما بينها». 
وأَشاَر رئييس إىل «رضورِة استمرار الُهدنة يف اليمن»، 
موضًحا أّن «إطالَق حوار يمني يمني من شأنه أن يضَع 
حداً للحرب الطاحنة»، مشـّدًدا عىل أّن «خطواِت الكيان 
الصهيونـي؛ ِمن أجِل تطبيع عالقاته مع بعض الدول يف 

املنطقة لن تجلب له األمن عىل اإلطالق». 
مشـاكل  «تسـويَة  أّن  اإليرانـي  الرئيـس  َوأََضــاَف 
املنطقـة تأتـي من خـالل عمل مشـرتك بـني قادتها»، 
مؤّكـداً أّن «الوجود األجنبي يف املنطقة لن يؤدي إىل َحـّل 

مشاكلها». 
بـدوره، قـال الكاظمـي: «اتفقنـا عىل التعـاون عىل 
تهدئـة األوضاع يف املنطقة وبحثنـا القضايا املصريية». 
ولفـت إىل أّن العراق وإيران «اتفقتـا عىل دعم الُهدنة يف 
اليمن وعىل دعـم مبدأ الحوار إلنهـاء الحرب التي ترض 

بالشعب اليمني». 
ووصـل رئيـُس مجلس الـوزراء العراقـي، مصطفى 
الكاظمـي، األحد، إىل طهـران، َحيُث أقيمت له مراسـُم 
اسـتقبال رسـمية بحضور رئيس الجمهورية اإليراني، 

إبراهيم رئييس. 
وتأتـي زيـارُة الكاظمي عقـَب زيـارة أجراها، أمس 
األول، إىل مدينـة جدة يف السـعوديّة، َحيُث عقد لقاًء مع 

ابن سلمان. 
وقـال التلفزيون اإليراني الرسـمي: إّن «رئيَس مجلس 
الوزراء العراقي سـوف يلتقي املسؤولني اإليرانيني الكبار 
خالل زيارتـه ويبحث معهم العالقـات الثنائية والتعاون 
املشرتك»، ُمشرياً إىل أن الزيارة ستستمر يوماً واحداً فقط. 
وكانـت مصـادر عراقيـة أوضحـت أّن هـذه الزيارة 
«تندرج يف إطار املحادثات التي أجرتها الرياض وطهران 

يف بغداد أخريًا، أي نهاية شهر رمضان املايض». 
ولفتـت املصـادُر إىل أّن «اللقـاءاِت التي سـتُجَرى يف 
الرياض وطهران ستناِقُش ملفاٍت مهمًة ومتعددة، فيما 
يُخصُّ الوسـاطَة العراقية لفتِح العالقات الدبلوماسية 

بني السعوديّة وإيران». 
وأَشـاَرت املصادُر إىل أّن «للقـاءات الرياض وطهران 
آثـاراً إيجابيـًة مؤّكـدة بالنسـبة إىل العراق، وال سـيما 

بشأن تعزيز الرشاكة والتعاون اإلقليميَّني». 
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ضطمئ أخغرة

السصعباُت اقصاخادغئ 
وضرورُة العصعف أطاطعا

ـاب الحاطغ    د. شآاد سئثالععَّ

والحـركاُت  الـدوُل  تجـُد 
التـي تقُف يف مواجهـة التغوُّل 
الغربي برئاسة أمريكا صعوبًة 
كبـريًة يف مواجهـة العقوبـات 
االقتصادية التي تُفَرُض عليها؛ 
لسياسـات  رفضهـا  بَسـبِب 
األمريكية التي تتدخل يف شئون 

الدول والشعوب األُخرى.
حتـى  واضًحـا  ذلـك  وكان 
مع الدول الكربى مثل روسـيا 
والصـني التـي تـرضرت َكثرياً 
مـن العقوبـات االقتصاديـة ضدهـا، مـا بالك مـع الدول 
والجماعات األُخرى مثل إيران وكوريا الشمالية ومع حزب 
الله يف لبنـان وأنصار الله يف اليمن، ويمكـن أن نأخذ إيران 
كمثال عىل ما تتسـبب به العقوبات االقتصادية األمريكية 
من تأثريات سـلبية عىل الوضع االقتصادي واالجتماعي يف 
البـالد والصعوبات الكبـرية التي واجهتها أثنـاء محاولتها 
تجـاُوَز تلك العقوبات، مما اضطرهـا إىل وضِع رشط إلغاء 

العقوبات مقابل العودة إىل االتّفاق النووي.
وبالرغـم مـن الجهود الكبرية التـي بذلتها إيـران لتجاُوِز 
مـن  مسـتفيدًة  األمريكيـة  االقتصاديـة  العقوبـات  تأثـري 
ة يف مجال النفط والغاز إالَّ أن  إْمَكانياتها االقتصادية، وَخاصَّ
تلـك الجهود لم يمّكنها من تجاُوِز معضلة العقوبات بشـكل 
نهائي؛ ألسـباب عديـدة من أهمها: سـيطرة أمريكا والغرب 
عىل األنظمة املالية العاملية، وكذلك خضوُع معظم دول العالم 
ملشـيئة أمريكا وتنفيذ ما تمليه عليها أمريكا من إجراءات يف 
حق الدول املعاقبة، وما يجري عىل إيران يمكن أن يجرَي عىل 

بقية الدول والجماعات املناوئة للسياسة األمريكية. 
ونتيجـًة ملا سـبق نجُد أنه أصبح من الـرضوري أن تبَحَث 
الـدول التـي ترُفُض الخضـوَع لرغبـات أمريـكا املجنونة يف 
السيطرة عىل العالم عن طرٍق وأساليَب جديدة قابلة للتنفيذ 
ة بعد أحداث  ملواجهة العقوبات األمريكية عىل تلك الدول َخاصَّ
أوكرانيا التي تلقت روسيا؛ بَسبِبها سيل من العقوبات ما زال 
ُمستمرٍّا وتهديد الصني بأنها سوف تواِجُه عقوباٍت إذَا دعمت 

روسيا يف حرب أوكرانيا أَو تعرضت لتيوان.
وتعتـرب هـذه الظروف مناسـبًة لـدول محـور مواجهة 
أمريـكا لالجتماع والعمل عـىل إيجـاد أدوات جديدة مالية 
وغريها تساعدها عىل الوقوف يف وجهة العقوبات األمريكية 
وتجاوز املخاطِر التي تتسـبب بها للدول املسـتهدفة، وذلك 

من خالل التعاون وبناء الثقة بني األطراف املترضرة.
َوإَذا تمّكنت هذه الدول من التخفيف من تأثري العقوبات 
األمريكيـة فسـوف تشـّجع دوالً أُخـرى عـىل التمـرد عىل 
السياسية األمريكية، َوإذَا لم تتمّكْن هذه الدول من معالجة 
العقوبـات األمريكية فسـوف يسـتمرُّ العالـُم يف الخضوع 
لالبتزاز األمريكي وَسـيتم تكريُس سياسـة القطب الواحد 

يف العالم. 

الترُب الظاسمئ أصخُر ذرق السثّو لطظخر
عظادي طتمث 

طبيعُة الرصاع بنَي أرباب الرش وأهل 

الحـق ُمسـتمّرٌة ما دامـت البرشية يف 

الوجـود ولـم يفـَن أهـل األرض ومن 

عليهـا، يحِرُص األول عىل جعِل الطابِع 

العام للحيـاة رصاعاً واقتتاالً ونزاعاٍت 

هدفـه  إىل  ليصـل  وأزمـاٍت؛  وأوبئـًة 

العاملـي  االسـتحكاُم  وهـو  السـاقط 

بالشعوب وثرواتها. 

فالحرُب كلمـٌة تندرُج تحتهـا أنواٌع 

أن  عديـدٌة من ذاتهـا، يعتقـُد الكثـريُ 

أشـدَّها خطراً هي الحرُب العسـكرية، 

إال أّن الواقَع املعاَش يف الَعقِد األخرِي من 

الزمن أّكـد عىل أن الحرَب الباردة -التي 

يت يف الوقِت الراهن بـ «النّاعمة»-  ُسمِّ

آثـاراً  واألوسـُع  واألرشُس  األفتـُك 

ُق من  بأقرص الطرق وأرسعهـا، وتحقِّ

النتائج ما ال يمكـُن أن تحّقَقه الحرُب 

العسـكرية، فاألُخرى يمكـن االنتصاُر 

ميدانُهـا  مبـارشٍة  بمواجهـٍة  فيهـا 

محدوٌد بمسـاحة معيّنـة، العدّو فيها 

، أما الحـرُب الناعمـُة فميدانُها  مرئـيٌّ

هو نفُس اإلنسـان، والهـدُف الرئييس 

منهـا تدمـريُه ورضُب نفسـيته، من 

خـالل إغراِقه بثقافـات وأفكاٍر دخيلة 

وترويِضه تدريجيٍّا عىل ممارسات غري 

مرشوعة يتم إيهاُمه بأنه بها سـيصُل 

إىل السـعادة وما يسـمونه بـ «السالم 

واالسـتقرار  السـكينة  أي  الداخـيل»، 

النفيس. 

ونحن كشـعٍب يمني نواِجـُه عدواناً 

رشسـاً للعـام الثامن عـىل التوايل، ظل 

العـدوُّ هـو الطـرف الخـارس املنهزم 

عىل جميـع األصعـدة، فبعـد أن يَِئَس 

مـن الظفـر بالنرص، وبعـد الدخوِل يف 

ُخدعة الُهدنـة املكذوبة، عمل من وراء 

ُجـُدٍر عـىل صعيٍد آخـر؛ لـإلرضار بنا 

منتقماً، وذلك بمحاولته نَرش مسببات 

انتشـار الجريمـة والفسـاد األخالقي 

والتي يف مقدمتهـا «املمنوعات»، عاث 

ونـرش ووزع مـا  يف الجنـوِب فسـاداً 

يسمى بـ «الشبّو» وهو نوٌع من أنواع 

املخـدرات التي تعمل عىل تدمري مناعة 

املتعاطـي لهـا وإخراجـه عـن حالـة 

الوعـي واإلدراك، ممـا يدفُعـه للقيـام 

بأعماٍل وحشـيٍة وال أخالقية؛ ليخلخل 

وضع وواقع املجتمع ليصبح مجتمعاً 

هزيالً مشتتاً مفككاً، ال قوة له وال أمن 

وأمان لبعضهم البعض فيسـهل بذلك 

هزيمتهم. 

ومؤّخـراً تـم ضبـُط كميـات كبرية 

من هـذا املخـدر كانـت يف طريقها إىل 

العاصمة صنعاء؛ لتبـاع وتوّزع فيها، 

فتصبـح صنعـاء -التي بَُعـدت عليهم 

سـننَي- قريبًة منهم -كما يحلمون-، 

إال أن يقظـَة رجـال األمـن قالـت لهم 

مجّدًدا بلسـان الَعَلم القائـد: «صنعاء 

بعيدة قلـوا لـه الرياض أقـرب»، وإن 

حاولتم املروَر بطرق خفيّة إال أن لطَف 

الله ورعايتَه يشمُل عباَده املؤمنني. 

املطلوُب لالنتصار يف الحرب الناعمة 

ارتبـاٌط وثيٌق وقـويٌّ بهـدى الله الذي 

سيكسـبُنا التقوى؛ لنقي أنفَسـنا من 

هنـاك  وكذلـك  حبالهـا،  يف  السـقوط 

واجـٌب منـوٌط بالجهات املعنيـة، ُكـلٌّ 

من موقعه، للتوعيـة والوقوف أمامها 

بكل وعٍي وبصريٍة إلفشالها، والعاقبـُة 

للمتَّقيـن. 


