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 : طاابسات
أدانـت الجبهُة الوطنيـُة الجنوبية ملقاومة الغزو 
واالحتالل، سماَح سـلطات العدّو السعودّي ملراسل 
قناة الـ 13 الصهيونية بتدنيس املشاعر املقدسة يف 

مكة املكرمة واملدينة املنورة. 
وأَشـاَرت الجبهة يف بيـان اإلدانـة، إىل أن تقديَم 
لصحفـي  تسـهيالٍت  السـعودّي  العـدّو  سـلطات 
صهيوني خالل موسـم الحج للعام الجاري، استفز 
ــة اإلسـالمية يف كافـة أصقاع  مشـاعَر أبنـاء األُمَّ

العالم. 
لتدويـل  الهادفـة  الدعـوات  صوابيـَة  وأّكــدت 
السـلطات  مـن  وتحريرهـا  املقدسـة  األماكـن 
السـعوديّة التي التحقت بركـب التطبيع مع كيان 

ـة اإلسالمية.  العدّو اإلرسائييل؛ كونها ملكاً لألُمَّ
وأوضحـت الجبهـة أن مسـلمي العالـم اليـوم 
والحفـاظ  املقدسـة  األرايض  بحمايـة  معنيـون 
عـىل قدسـية مكة واملدينـة يف ظل سـقوط النظام 

السعودّي يف وحل الخيانة والتطبيع. 
واعترب زيارة صهاينة ملكة وجبل عرفات وغريها 
من املشاعر املقدسة، اعتداًء صارخاً بحق املقدسات 
اإلسـالمية، داعيـاً الدول والشـعوب اإلسـالمية إىل 
إدانـِة جريمـة تدنيـس املشـاعر املقدسـة واتِّخاذ 
مواقَف جادة ضد النظام السعودّي وسياساته التي 

ــة وقضاياها ومقدساتها تستهدف األُمَّ
إىل ذلك، أدانت السـلطة املحلية بمحافظة شبوة، 
أمـس األحـد، جريمَة النظـام السـعودّي وما أقدم 
عليه من تعمد واضح لتدنيس املقدسـات واملشاعر 

اإلسالمية بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني. 
وعربت السلطة املحلية بمحافظة شبوة يف بيان، 
أمـس، عـن إدانتهـا واسـتنكارها لسـماح النظام 
السعودّي بدخول مراسل القناة العربية الصهيونية 
الــ 13 لـألرايض املقدسـة وتدنيس مكـة املكرمة 
واملدينة املنورة واملشـعر الحرام يف مخالفة خطرية 
لتحريم الله تعاىل، لدخول غري املسـلمني للمشـاعر 

املقدسة.

العربيـة  الـدول  كافـة  شـبوة  محـيل  وطالـب 
واإلسـالمية برفـض تجـاوزات النظام السـعودّي 
الخطـرية والوقوف أمامهـا ومواجهة من يقومون 
بمثـل هـذه األعمـال املحرمـة يف الدين اإلسـالمي 
الحنيف، والتي تمثل مؤرشاً خطرياً يخالف التعاليم 
الدينية ويسـتفز مشـاعر املسـلمني يف ُكــّل بقاع 
العالـم، مشـّدًدا عـىل رضورة مواجهـة املشـاريع 
ة  الصهيـو أمريكيـة التي تسـتهدف اإلسـالم واألمَّ

العربية اإلسالمية بشكل عام. 
ودعت السـلطُة املحليُة يف شـبوة الدوَل العربية 
واإلسـالمية والعلماء والدعاة واملؤّسسات الثقافية 
اإلسـالمية بتحمل املسـؤولية َواالضطالع بدورهم 
ملواجهـة مشـاريع التطبيـع املخزيـة مـع الكيان 
الصهيوني الغاصب والذي يقوُده النظاُم السعودّي 
العربيـة  ـة  لألمَّ املركزيـة  القضيـة  حسـاب  عـىل 
واإلسـالمية قضيـة فلسـطني َوالتصـدي الحـازم 
ـــة وتمهد للعدو  للمشـاريع التي تهـّدد كيان األُمَّ

الغاصب تحقيق أهدافه الخبيثة. 

أخبار

شغ ظض اجامرار تالئ اقظفقت افطظغ الممظعةئ:

طتطغ حئعة والةئعُئ العذظغئ الةظعبغئ غثغظان جماَح الظزام السسعدّي باثظغج افراضغ املصثجئ

ضتغئ جثغثة لسخابات اإلجرام يف سثن املتاّطئ

 : طاابسات
والقتـل  التقطعـات  أعمـاُل  تتواصـُل 
والنهـب بحق املواطنـني واملـارة يف مدينة 
حالـة  اسـتمراِر  ِظـلِّ  يف  املحتّلـة،  عـدن 
الفـوىض األمنيـة املمنهجـة التـي تديُرها 
فصائـُل املرتِزقة لتمرير مخّططات الحرب 

الصامتة الدائرة بني عنارص االرتزاق. 
وفيما انترشت يف مديرية دار سعد بعدَن 
عصابات التقطع والحرابة التي تسـتهدف 
املواطنني الفقراء يف ظلِّ حالة تهاٍو ُمستمرٍّ 
للمنظومـة األمنيـة يف املحافظـة الغارقة 
بأزمات االنفالت األمني، فقد تطور السلوك 
اإلجرامي لعصابـات اإلجرام، َحيُث تعرض 
املواطن «عـيل عبدالله الحمـري» للتقطع 
بأعمـال  متخصصـة  عصابـة  قبـل  مـن 
التقطع والحرابة أقدمت عىل نهب سيارته 

وأمواله تحت تهديد السالح. 

وحدثـت واقعـة النهب -وفقاً لشـكوى 
مديريـة  يف  كابوتـا»  «خـط  يف  املواطـن- 
املنصورة بمحافظة عـدن املحتّلة من قبل 
عـدٍد من األفـراد الذيـن لم يتعرضـوا ألية 
مالحقـة أمنيـة، وهـو مـا يؤّكــد ضلوع 
االحتالل وأدواته بشكل مبارش يف مثل هذه 
الجرائم التـي وصلت إحصائياتها إىل أرقام 
مخيفـة جعلت مـن املناطـق املحتّلة بيئة 

طاردة للحياة. 
مـن جهتهـم، طالـب سـّكان املديريـة 
رضورة تشكيل لجان شعبيّة بقصد رسعة 
التَحـّرك لوقـف تفـيش هـذه الظاهـرة يف 

مناطقهم وتهديد أرزاقهم. 
وتشـهد محافظـة عـدن واملحافظـات 
املحتّلة الخاضعة لسيطرة فصائل املرتِزقة 
ا َكبرياً، وانتشـاراً  املتناحـرة، انفالتـاً أمنيّـٍ
واسـًعا للعصابات املسـلحة، وسط غياب 

شبه كيل لألمن فيها. 

صظئطئ تساعثُف صغادغًا طرتجصًا يف «السمالصئ» 
داخض أتث طساجث لتب املتاّطئ

 : طاابسات
اسـتمراراً ألعمـال الفـوىض األمنيـة 
املمنهجة يف املحافظات الجنوبية املحتّلة، 
استهدف مسـلحون مجهولون يف لحج، 
أمس األحد، قيادياً عسكرياً يف ما يسمى 

العمالقة التابعة لالحتالل اإلماراتي. 
وبحسـب مصادَر إعالمية، فقد ألقى 
مسلحون مجهولون، أمس، ُقنبلًة يدويًة 

إىل داخل مسـجد السـعيد بمديرية صرب 
محافظـة لحـج املحتّلـة، َحيـُث كانـت 
القنبلُة تستهدُف املرتِزق عزامي املغربي، 

القيادي يف ما يسمى ألوية العمالقة. 
املرافـق  أن  املصـادر  وأوضحـت 
الشخيص للمرتِزق املغربي يُدعى صهيب 
عبدالبـاري، تمّكـن من التقـاط القنبلة 
محـاوالً إبعادها عن الجامع، ما تسـبب 

بانفجارها ومقتله عىل الفور. 
ويعـد املرتـِزق املغربي مـن القيادات 

التكفرييـة التـي تخوض رصاعـاٍت ضد 
ميليشيا االنتقايل، َحيُث ساَرَع «االنتقايل» 
الذي يسـيطر عىل إدارة أمن لحج، أمس 
األحد، بتصويِر الحادثـة عىل أنها ناتجٌة 
عن قنبلة سـقطت مـن مرافـق املرتِزق 
املغربي وانفجـرت يف نفس الوقت، األمر 
الذي كّذبه ناشطون عىل مواقع التواصل 
االجتماعي، معتربين بياَن «أمن املرتِزقة 
بلحج» فضيحـًة تؤّكـُد تـورَُّط االنتقايل 

وراء العملية. 

دسعاٌت دولغئ ملصاذسئ تضام اإلطارات 
والسسعدّغئ بسئإ جرائط الغمظ

 : طاابسات
أطلقـت منظمـُة «الحريـة إىل األمـام» 
إىل  تدعـو  عريضـًة  الدوليـة  الحقوقيـة 
مقاطعة عاملية ملن وصفتهم الديكتاتوريني 
الذين يحكمون اإلماراِت والسـعوديَّة، عىل 
خلفيـة جرائـم حقـوق اإلنسـان والحرب 

الدموية يف اليمن. 
وأّكـدت العريضُة -التي قدمتها املنظمة 
للتصويت الشعبي والقت إقباالً واسعاً- أنه 
حان الوقـت ملقاطعة عاملية للديكتاتوريني 
الذين يحكمون اململكة العربية السـعوديّة 
واإلمـارات العربيـة املتحـدة، موضحـة أن 
املقاطعـة أَداة قوية ملحاسـبة املسـتبدين 
ه عندما  ومنتهكـي حقـوق اإلنسـان؛ ألَنـَّ
يطالـب عـدٌد كاٍف مـن النـاس بالتغيـري، 

تضطرُّ القوى العاملية إىل االنتباه. 
ارتكـب  فقـد  املنظمـة،  وبحسـب 
والسـعوديّة  اإلمـارات  يف  الديكتاتوريـون 
العديَد مـن الجرائم، َحيـُث جّوعوا وذبحوا 
التعذيـَب  واسـتخدموا  اليمـن،  يف  اآلالف 
وسـجنوا نُشـطاَء سـلميني، وجعلوا أزمة 
املنـاخ أسـوأَ مـع صادراتهـم مـن الوقود 
األحفوري، منّوهـة إىل أنه يجب عىل العالم 
مقاطعـة دكتاتوري السـعوديّة واإلمارات 
بما يف ذلك املؤّسسـات الحاكمة واملمتلكات 

املالية واالستثمارات العاملية. 
وحثت األفـراد واملنظمات واملؤّسسـات 
والحكومات عىل فـرض وتنفيذ املقاطعات 
ومبادرات سـحب االستثمارات وغريها من 
العقوبـات ضد األرس الحاكمـة يف اإلمارات 
والسـعوديّة عىل غرار تلـك التي تقدمت إىل 
جنوب إفريقيا يف عرص الفصل العنرصي. 

اإلمـارات  «دور  إىل  املنظمـُة  وأَشـاَرت 
والسـعوديّة يف دفع الشعب اليمني إىل أزمة 
إنسـانية يف حربهما عىل البالد وارتكابهما 
انتهاكاٍت جسيمًة لحقوق اإلنسان وجرائم 
حرب، بما يف ذلك استخدام الحصار كسالح 

للمدنيـني»،  املتعمـد  واالسـتهداف  حـرب 
مضيفًة أن «السـعوديّة واإلمارات قصفت 
اليمنيـني  املدنيـني  مـن  اآلالف  عـرشاِت 
باسـتخدام  جويـة،  غـارات  يف  وقتلتهـم 
الطائرات واألسـلحة التي قدمتها الواليات 
غربيـة  وحكومـات  وبريطانيـا  املتحـدة 
أُخـرى»، موضحـة أن «مـا يقـرب من 14 
مليون شـخص يف اليمن، أي نصف إجمايل 
سـكان البـالد، يواجهـون اآلن ظـروف ما 
قبـل املجاعـة، ربما مـات 85000 طفل يف 
اليمن من الجوع منذ أن بدأ تحالف العدوان 
بقيادة السـعوديّة تدخله العسكري يف عام 

 .«2015
وحثـت العريضـة الحقوقيـة منظماِت 
املجتمـع املدني وأصحاَب الضمري يف جميع 
أنحـاء العالم عـىل املسـاعدة يف إنهاء هذه 
األزمة للشـعب اليمني من خـالل الضغط 

عىل الحكومات لفـرض الحظر والعقوبات 
عىل األنظمة امللكية الحاكمة يف السـعوديّة 
واإلمـارات بما يف ذلك املؤّسسـات الحاكمة 

واملمتلكات املالية واالستثمارات العاملية. 
ودعت أصحـاَب الضمري يف جميع أنحاء 
ة  العالـم عىل دفع جميع الـرشكات الَخاصَّ
واملنظمـات والكيانات األُخـرى يف بلدانهم 
للتخـيل عـن السـعوديّة واإلمـارات وقطع 
جميـع العالقـات االقتصاديـة مـع األرس 

الحاكمة يف هذه البلدان. 
وطالبـت العريضـة األَُرسَ الحاكمـة يف 
السعوديّة واإلمارات إىل رسعة وقف حربهم 
الكارثية يف اليمن ووضع َحــدٍّ السـتخدام 
الحصـار والتجويـع كسـالح حـرب، كما 
طالبـت بدفـع تعويضـات كاملـة لجميع 
اليمنيني والشعوب األُخرى الذين عانوا من 

حربهم الوحشية يف اليمن. 
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ُز تعاُجَثه يف جصطرى بإرجال جرب طظ الطائرات املروتغئ املصاتطئ اقتاقل اإلطاراتغ غسجِّ
 : طاابسات

مـن  رسبـاً  اإلماراتـي  االحتـالُل  أرسـل 
الطائـرات املروحيـة املقاتلـة إىل سـقطرى 
املكثّـفـة  تَحرُّكاتـه  إطـاِر  يف  املحتّلـة، 
واملشبوهة لتعزيز تواجده بالجزيرة اليمنية 
االسـرتاتيجية والهامـة، وتعبيدهـا لصالح 

كيان العدّو الصهيوني. 
وأَفـاد مصـدر محـيل، أمس األحـد، بأن 
االحتـالل اإلماراتي أرسـل رسبـاً مكوناً من 
14 طائـرة مروحيـة مقاتلـة إىل «حديبـو 
وعبدالكـوري وسـمحة»، َحيـُث وهي جزر 
تقـع ضمن أرخبيل سـقطرى، ويتخذ منها 

االحتالل اإلماراتي قواعد عسـكرية لصالح 
وبريطانيـا  وأمريـكا  الصهيونـي  الكيـان 

وفرنسا. 
ونـّوه املصدر إىل أن أبو ظبي اسـتحدثت 
قبل أشـهر قاعـدة عسـكرية يف جزيرة عبد 
الكـوري، عملـت خاللها عىل تهجـري أهايل 
الجزيـرة بشـكل قرسي، باإلضافـة إىل بناء 
منشآت عسكرية جديدة فيها، مبينًا أن هذا 
النشـاط اإلماراتي يف سقطرى يرشف عليه 
ضبـاط أمريـكان وإرسائيليـني يتواجدون 
باسـتمرار يف الجزيرة ويقيمون فيها تحَت 
حماية أبي ظبـي ومرتِزقتها وأدواتها يف ما 

يسمى املجلس االنتقايل. 

وفيما لم تتضح دوافع االحتالل اإلماراتي 
كان  إذَا  ومـا  عسـكرية  مروحيـات  لنـرش 
تحسـباً ألعاصـري يف الجزيـرة التـي تعاني 
بشكل سـنوي مع بدء مواسـم األمطار، أم 
يأتي ضمن مخّطط دويل لتكثيف االنتشـار 
العسكري يف هذه الجزر الواقعة عند تقاطع 
بحـر العـرب واملحيـط الهنـدي، لكنه يظل 
ضمن محـاوالت دولية باسـتخدام أدواتهم 
واإلماراتيني،  السـعودينّي  مـن  الخليجيـني 
لعسـكرة جزيـرة سـقطرى والتـي بـدأت 
إىل  تحويلهـا  ومسـاعي   2017 العـام  يف 
قواعـَد عسـكرية تُصبُّ يف مصلحـة الكيان 

الصهيوني باملقام األول. 

اجائحار حسئغ ضئغر وسثد طظ العشغات وأضرار طادغئ شغ المماطضات

ُه بمسالةئ افضرار ُث تئسات السغعل بأطاظئ الساخمئ وغعجِّ الرئغج غافصَّ

الُعثظئ ضما عغ.. السثوان وأدواته غصدعن سطى ُضـّض شرص «الامثغث»

 : خاص
َمـّن املوىل عز وجل خالل اليومـني املاضيني، عىل يمِننا الحبيب 
بغيـِث الرحمـة والربكة يف جميع أرجاء البالد، وسـط استبشـاِر 
املواطنني، الذين لم يسلموا أَيْـضاً من بعض األرضار جراء غزارة 

الغيث وتدفق السيول الجارفة. 
ـاط،  وإزاء ذلك تفقد فخامة الرئيس املشـري الركن مهدي املشَّ
أمس، املنازل املترضرة جراء األمطار الغزيرة والسيول يف منطقة 

مذبح بأمانة العاصمة. 
واطَّلع الرئيس املشـاط ومعه أمني العاصمة، حمود عباد، عىل 
أوضاع املواطنني واألرضار التي تعرضت لها منازلهم وممتلكاتهم 

جراء األمطار الغزيرة التي هطلت، أمس األول السبت،. 

واسـتمع الرئيس املشـاط مـن املعنيني باألمانـة إىل رشح عن 
حجم األرضار يف املنازل الواقعة يف منطقة لم تخضع للتخطيط. 
ووّجـه الرئيـس املشـاط الجهـات املعنيـة برسعـة تخطيط 
املنطقـة، وتقديـم املسـاعدات اإليوائيـة واإلغاثيـة لـألرس التي 
تعرضت منازلها لألرضار، وعمل جدران ساندة ملنازل املواطنني. 
كما وّجه بمعالجة املصابني جراء تهدم منزل يف منطقة مذبح، 

وتقديم كافة الخدمات الطبية والعالجية لهم. 
وشـّدد الرئيس املشـاط، عىل أمانة العاصمة وضع املعالجات 
املناسـبة لترصيف مياه األمطار والسـيول، بما يسهم يف حماية 

منازل وممتلكات املواطنني. 
وكانـت مصادر محليـة قد أفـادت لصحيفة املسـرية بوقوع 
أرضار برشيـة وماديـة يف صفـوف املواطنـني وممتلكاتهـم يف 

العاصمـة صنعاء وعدد من املحافظات جراء غزارة الغيث وتدفق 
السيول. 

وقالـت املصـادر: إن أكثر من 11 مواطناً توفـوا جراء األمطار 
الغزيرة والسـيول الجارفة التي شـهدتها صنعـاء واملحافظات، 
ناهيك عن األرضار التـي لحقت بالطرقات وممتلكات املواطنني، 
الفتـًة إىل أن من بني ضحايا سـيول األمطار ثالثـة أطفال توفوا، 
ِم منزلهم يف مديرية  فيمـا رابع أُصيـب بجروح حرجة جراء تهـدُّ

معني يف صنعاء؛ بَسبِب األمطار الغزيرة. 
وشـهدت صنعاء واملحافظات خالل اليومني املاضيني، هطوَل 
غيـث غزير مصحوب بالعواصف الرعدية وهبوب للرياح، ما أَدَّى 
إىل تـرضر منازل املدنيـني املهرتئة، باإلضافة إىل ترضر وانسـداد 
الطرق واألنفاق، األمر الذي أَدَّى أَيْـضاً إىل ازدحام مروري كبري. 

 : خاص
تواصُل قوى العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي خروقاتها الفاضحة التّفاق الُهدنة 
اإلنسـانية، فيمـا صعـدت مـن انتهاكاتهـا 
التّفـاق الحديـدة بتجاوزهـا أكثـر من 100 
خـرق، يف تأكيـد جديـد عىل عـدم جديتها يف 
السالم، وسـط اسـتمرار الطرف الوطني يف 

االلتزام بضبط النفس. 
وأَفـاد مصـدر يف غرفة ضبـاط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان، بارتكاب 
أكثـر مـن 103 خـروق يف جبهـات الحديدة 
بينها استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية. 
ونـّوه املصـدر إىل أن من بـني الخروقات 
حيـس  يف  تجسسـيتني  طائرتـني  تحليـق 
مدفعـي  قصـف  إىل  باإلضافـة  ومقبنـة، 
َوباألعـرية الناريـة املختلفـة، يف تأكيـد عىل 

الخروقـات  تصعيـد  عـىل  املرتِزقـة  إرصار 
وزحزحـة جهود السـالم ووضـع املزيد من 
العراقيـل أمام امللفات اإلنسـانية التي تمس 

حاجة الشعب. 
الفريـق  يف  مصـدر  أدان  ذلـك،  وإزاء 
الوطنـي بلجنة إعادة االنتشـار صمت األمم 
املتحدة وبعثتها يف الحديـدة إزاء ما يتعرض 
لـه املدنيـون من اسـتهداف يومـي من قبل 
املرتِزقة بما فيها جريمة قتل أربعة أشخاص 

يف جبل راس بصاروخ موجه. 
وحمـل الفريـق الوطنـي بلجنـة إعـادة 
االنتشار قوى العدوان مسؤولية التنصل عن 

بنود الُهدنة والتزاماتها يف اتّفاق السويد. 
وحـذر املصـدر مـن مغبة اسـتمرار دول 
العـدوان يف ارتـكاب الجرائـم والخروقات يف 
ظـل الُهدنـة واتّفاقـات التهدئـة املوقعة يف 

مسقط وعّمان. 

ويف ذات السـياق واصلـت قـوى العدوان 
الُهدنـة  التّفـاق  الفاضحـة  خروقاتهـا 
منازل  مسـتهدفة  واإلنسـانية،  العسـكرية 
املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشـعبيّة 
يف عـدد من املحافظات، تحت إسـناد طريان 

العدوان ومدفعياته. 
ولفتت مصادر عسـكرية إىل أن خروقاِت 
املرتِزقة التّفاق الُهدنة تجاوزت خالل األربعة 
والعرشين السـاعة املاضية 140 خرقاً بينها 
قصف مدفعي وبالعيـارات النارية املختلفة 

عىل املناطق املدنية ومواقع املجاهدين. 
وكانـت خروقـات املرتِزقـة ورعاتهم قد 
حصـدت خالل اليومـني املاضيني عـدداً من 

الضحايا املدنيني. 
ويف آخـر جرائـم الخروقات سـقوُط عدد 
من الشـهداء والجرحـى من املدنيـني جراء 
خروقـات املرتِزقـة ورصاعاتهـم يف مدينـة 

تعز املحتّلة.  وأَفـاد مصدر محيل بأن قصفاً 
للمرتِزقة يف حي الروضة باملدينة أسـفر عن 
سقوط عدد من الشـهداء واملصابني، يف ظل 

استمرار الجرائم املصاحبة للخروقات. 
وإزاء ذلـك أدان مكتـب حقوق اإلنسـان 
بمحافظـة تعـز جريمـة املرتِزقـة يف حـي 
الجريمـة  هـذه  وقـوع  معتـربًا  الروضـة، 
بالتزامـن مـع الُهدنة األممية وأثنـاء تواجد 
نائـب رئيـس بعثة األمـم املتحدة اسـتثماراً 
رخيصـاً واتجـاراً بدمـاء األبريـاء لتحقيـق 

مكاسب ال تساوي قطرة دم طفل بريء. 
وشـّدد عـىل وجـوب التحقيـق وبشـكل 
جاد ومهنـي عوضاً عن التهم املرسـلة دون 

تحقيقات من قبل لجان غري محايدة. 
ودعـا مكتب حقوق اإلنسـان بتعز، كافة 
املنظمـات الدولية واملحليـة املعنية بحقوق 
اإلنسـانية  مسـؤولياتها  لتحمـل  اإلنسـان 

ورصد وتوثيق هذه الجرائم املتكّررة يف سبيل 
الحـد منها ومالحقة مرتكبيها حتى تطالهم 

أيدي العدالة. 
أن  مراقبـون  يـرى  الخروقـات،  وبهـذه 
العـدوان وأدواته بـددوا ُكـّل فـرص التمديد 
واستمرار حالة التهدئة غري املستقرة، يف ظل 
تطلـع صنعاء ملزايا تخفف معاناة الشـعب، 
وهـو ما ينـذر بجولة تصعيـد قادمة وردود 
فعل من صنعـاء، لتكون خروقـات العدوان 
وتنصالتـه سـبب ُكــّل املعانـاة والعراقيـل 
التي وضعت أمـام اتّفاقات السـالم املوقعة 
وما يرتبـط بها من ملفات إنسـانية قايض 
بها تحالـف العـدوان مقابل وقـف عمليات 
صنعاء العسـكرية، ضمن مسلسـل االبتزاز 
الذي تـرشف عليه واشـنطن ولندن بشـكل 
مبارش ومعلن، وبتغطية علنية من قبل األمم 

املتحدة. 

جرائــط جثغثة لطثروصات باسج وتصعق اإلظســان تسائرعا اجــابمارًا جــسعدغًا أطمغــًا لثطاء افبرغاء
الســثوان غخّســث طــظ خروصاتــه شــغ التثغــثة والفرغــص العذظــغ غســاظضر الخمــئ افطمــغ
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اجاماٌع بمتاشزئ 
تّةـئ ملظاصحئ 

الظععض بالصطاع 
الجراسغ وإظحاء 

الةمسغات الاساوظغئ
 : تةئ

أّكــد اجتمـاٌع بمحافظـة حّجـة برئاسـة املحافظ هالل 
الصـويف، عـىل رضورة العمـل بـروح الفريق الواحـد لتنفيذ 
توجيهـات قائد الثـورة عىل أرض الواقع وإنشـاء الجمعيات 
التعاونيـة وتفعيـل دور القطاع الخـاص واملواطنني لالتّجاه 

نحو اإلنتاج املحيل. 
وشـّدد االجتماع عـىل أهميّـة تنظيم املجتمـع يف الجانب 
التعاونـي والرتكيـز عىل املناطـق غري املزروعـة والعمل عىل 
مسـارات متعددة واالسـتفادة من موسـم األمطار وتطوير 

اإلنتاج والتسويق. 
وناقـش االجتماع الـرؤى والتصورات للنهـوض بالقطاع 
الزراعي وإنشـاء الجمعيات التعاونية تنفيذاً لتوجيهات قائد 
الثـورة خالل لقائـه مؤّخـراً بوجهاء املحافظـة، كما تطرق 
االجتماع إىل الجوانب املتصلة بإحداث نهضة زراعية للوصول 
إىل االكتفاء الذاتي من املحاصيل الزراعية، وإىل سبل استغالل 
موسم األمطار واملوسم الشتوي يف تهامة وحرص املزارع غري 
املزروعة وإيجـاد الحلول لزراعتها واالهتمـام بقطاع الثروة 

الحيوانية. 
واسـتعرض االجتمـاع رؤية مكتـب الزراعـة وآلية تنمية 
املـوارد البرشية وتطويـر املجتمعات املحليـة وتنمية املوارد 
املائية واملالية والثروة الحيوانية وتفعيل دور اإلرشاد الزراعي 

والتسويق. 
كمـا اسـتعرض الفـرص االسـتثمارية يف قطـاع الزراعة 
والدواجن ومشـاتل البن وكذا التني الشوكي وحفظ املنتجات 
دوالر،  ألـف  و900  مليونـاً  بتكلفـة 39  وغريهـا  الزراعيـة 
باإلضافـة إىل توجيه التدخالت يف مجـال الري وبناء الحواجز 

املائية وغريها. 
وتطرق إىل مؤرشات الجانب الزراعي باملحافظة.. مؤّكـداً 
عىل أهميّـة إعداد مصفوفة ملراقبة مـؤرشات األمن الغذائي، 
وتأثـري العـدوان عىل بيع املنتجـات الزراعية وتشـكيل لجنة 
إلعـداد دليـل إرشـادي بكيفيـة تشـكيل اللجـان املجتمعية 

وتأهيلها. 
واسـتعرض االجتماع خطة األنشـطة الزراعية املدرسية، 
وكذا نسبة إنجاز الخارطة املسـاحية ملناطق تهامة ودورها 

يف االرتقاء بالقطاع الزراعي. 
كمـا اسـتعرض مـا تـم تنفيـذه من خطـة االسـتجابة 
اإلنسانية، وخطة العمل للعام الجاري وأنشطة فرع املجلس 
األعـىل يف هـذا الجانب وأنواع التدخل يف مجـال األمن الغذائي 
وإعادة تأهيل البنـى التحتية الزراعية، وتزويد إمَدادات املياه 

بالطاقة الشمسية. 
وتطرق إىل إْمَكانية إنشـاء الجمعيـات الزراعية املتكاملة، 
وجمعيـات نقل املحاصيل الزراعية وتفعيل كليتي الهندسـة 

والزراعة يف إعداد الدراسات وإنشاء مركز للبحوث. 

شسالغٌئ خطابغئ بمتاشزئ إب إتغاًء لطثضرى السظعغئ لرتغض السقطئ بثر الثغظ التعبغ
 : إب

أقيمـت بمحافظة إب، أمس األحـد، فعالية 
خطابيـة وثقافيـة بالذكـرى السـنوية لرحيل 
العالمة بدر الدين الحوثي، وذكرى يوم الوالية، 
نظمهـا مكتـب األشـغال واملؤّسسـة املحليـة 

للمياه والرصف الصحي. 
وأشـاد وكيـل محافظـة إب راكان النقيب، 
بمناقـب ومواقف العالمـة بدر الديـن الحوثي 
–رحمـه اللـه- وبمؤلفاتـه القيمـة ومواقفه 
الخالدة وسـعيه لتعزيز قيم التكافل واإلصالح 

االجتماعي والقبيل. 
وأوضـح أهميّـة إحيـاء ذكرى يـوم الوالية 
لتجديـد الوالء لله ورسـوله واإلمام عيل بن أبي 
طالب -عليه السالم-، والتمسك بالقرآن الكريم 
ونهج سـيد الخلق محمد بـن عبدالله -صلوات 

الله عليه وعىل آله-. 
مـن جانبه، تطـّرق وكيُل املحافظة، قاسـم 
ــة بدر  املساوى، إىل جوانَب من حياة فقيد األُمَّ
الدين الحوثي وشخصيته ومكانته وإسهاماته 
الدينيـة والعلمية يف خدمة الديـن وإعالء كلمة 
الله ومحاربة األفكار والثقافات املغلوطة التي 

ــة.  دسها أعداء األُمَّ
ـــة اإلسـالمية أحوج ما  وأَشـاَر إىل أن األُمَّ
تكون فيه للعودة الصادقة لله والرسول الكريم 
واإلمـام عيل، الفتـاً إىل أن ما يتعـرض له أبناء 
اليمن من عدوان وحصـار، هو نتيجة لتوليهم 
الله ورسـوله واإلمام عيل، يف حني تولت العديد 

من األنظمة العربية اليهود والنصارى. 
بـدوره، أّكــد مدير عـام املؤّسسـة املحلية 
للمياه باملحافظة، املهنـدس كمال القطني، أن 
رحيـل العالمة بدر الدين الحوثي مثل خسـارة 
ـة اإلسالمية بشكل  لليمن بشـكل خاص ولألُمَّ

عام. 
وأَشـاَر إىل أن تـويل أوليـاء الله سـالح فعال 
ملواجهة األعداء والتغلب عليهم، موضًحا أهميّة 
استلهام الدروس من ذكرى يوم الوالية وسرية 
ومنهـج اإلمام عـيل -عليه السـالم- للنهوض 

ــة.  بواقع األُمَّ
بدوره، تطرق نائب مدير عام مكتب األشغال 
إبراهيم الحدي، إىل السـرية النـرية للعالمة بدر 
الديـن الحوثـي ومواقفـه ومواعظه.. ُمشـرياً 
إىل أنـه كان غزيـر العلم واسـع االطالع عظيم 
اإلحسان وله من املؤلفات العديدة وتخرج عىل 

يديه العديد من العلماء وطالب العلم. 
وأّكــد أن اإلمام عليـاً -عليه السـالم- قدم 
نموذجـاً متكامـالً يف شـخصية القائد املسـلم 
وكانـت سـريته عبق مـن النفائس اإلنسـانية 
والعسـكرية واألخالقية واإليَمـانية تجلت فيه 

آثار الرتبية النبوية. 

وزارة الحئاب والرغاضئ تفااح املسرض الاحضغطغ «حمعخ وذظ»

البصاشئ تفااح طسرضًا تحضغطغًا لطمسالط اإلجقطغئ العاصسئ تتئ الثطر

 : خظساء
افتتـح وزيـر الشـباب والرياضة محمد حسـني 
املؤيدي، أمس، املعرض التشـكييل «شـموخ وطن»، 
الذي تنظمه الوزارة ممثلة بقطاعي الشـباب واملرأة 

وجائزة الدولة للشباب. 
ويشـارك يف املعـرض املقـام عـىل صالـة نـادي 
بلقيس للمرأة والطفل تحت شعار «إبداعات النشء 
والشـباب يف مواجهـة العدوان واإلرهاب» ويسـتمر 
ام بتمويل صندوق رعاية النشء والشـباب  ثالثة أَيـَّ

والرياضة، 225 فناناً تشكيلياً وتشكيلية. 
ويف االفتتـاح أّكـد الوزير املؤيـدي حرص الوزارة 
عـىل دعـم الشـباب والرياضيـني وفقـاً لإلْمَكانات 
املتاحـة، الفتـاً إىل أن املعـرض التشـكييل، يأتـي يف 
إطـار حرص الوزارة عىل ترجمـة توجيهات القيادة 
الثورية واملجلس السـيايس األعىل والحكومة بتبني 
الشباب وإفراز قدراتهم وتنمية مداركهم يف مختلف 

األنشطة. 
وأَشـاَر إىل أهميّة املعرض الذي يشـارك فيه عدٌد 
ــة من عدة  مـن املبدعني من أبناء اليمن وأحرار األُمَّ

بلدان. 
من جانبه، أشـاد عضو املكتب السـيايس ألنصار 
الله حسـن الصعدي، بـدور القائمني عـىل املعرض 
الذي يجسـد الصمـود والثبـات ومزاولة األنشـطة 
واإلبداعـات يف رسـالة للعالـم باسـتمرار عطاءات 
ة كشـف جرائم  الشـباب يف مختلـف املجاالت، َخاصَّ

العدوان والوقوف مع القضية الفلسطينية من خالل 
اللوحات والرسومات اإلبداعية. 

ولفـت إىل أهميّـة دور وزارة الشـباب يف احتـواء 
مواهبهـم  وصقـل  وإبـراز  واسـتيعابهم  الشـباب 
وتشجيعهم عىل إخراج القدرات والطاقات اإلبداعية 
يف مختلـف املجاالت، بما يعزز من النهوض بواقعهم 

والحفاظ عىل الُهـِويَّة اإليَمـانية. 
بدورهـا، أوضحـت وكيلـة قطـاع املرأة بـوزارة 
الشـباب هناء العلوي، أن املعرض التشكييل تضمن 

لوحـات فنية تركزت عىل القضية الفلسـطينية وما 
تعانيه من همجية الصهاينة، وجرائم العدوان بحق 
الشـعب اليمنـي ومقدراتـه ومشـاهد تتحـدث عن 

املجتمع اليمني وعاداته وتقاليده. 
وأشـادت بدعم وزارة الشـباب وصنـدوق رعاية 
النشء والشـباب ألنشـطة وبرامج القطاعات، بما 
يمكنهـا من تنفيذ الخطـط عىل مدار العـام وتلبية 

تطلعات الشباب والفتيات يف مجاالت اإلبداع. 

 : خظساء
افتتـح وزيـر الثقافـة عبـد الله الكبـيس، أمس، 
للمعالـم  تشـكيلية  لوحـات  معـرض  صنعـاء  يف 
اإلسالمية الواقعة تحت الخطر بمختلف محافظات 

الجمهورية. 
ويضـم املعـرض 62 لوحـًة بريشـة التشـكييل 
عبـد القوي قاسـم، ضمن مـرشوع تنفـذه الوزارة 
بالرشاكة مع الصنـدوق االجتماعي للتنمية لتوثيق 
وتقييـم أرضار املعالـم اإلسـالمية الواقعـة تحـت 
الخطر يف صنعاء واملحافظات، َحيُث يستمر املعرض 
بتنظيم مشـرتك من قطاع اآلثار واملتاحف بالوزارة 

والصندوق حتى الجمعة القادمة. 
ويف االفتتـاح، أّكــد الوزيـر الكبـيس أن الهـدَف 
من املعـرض هو التعريف بواقـع األرضار واملخاطر 
املهـّددة لتلك املعالم ومتطلبـات صيانتها وحمايتها 
وفق اإلْمَكانيـات املتوفرة.. الفتـاً إىل حرص الوزارة 
عـىل إنجـاح الرشاكـة مـع الصنـدوق االجتماعـي 
للتنمية، يف تنفيذ أعمـال الرتميم والصيانة للمواقع 

املنجز حرصها ضمن املرحلة األوىل من املرشوع. 
واعترب املعرض واملرشوع رسـالة لـدول العدوان 
بصمـود اليمنيـني وتصديهـم ملشـاريعه وخططـه 
التدمرييـة لليمـن ومقدراته.. مؤّكــداً الحرص عىل 
استكمال بقية مراحل املرشوع ليشمَل عموَم املعالم 

الواقعة تحت الخطر يف مختلف مناطق الجمهورية. 
بدورهما، اسـتعرض وكيل الـوزارة لقطاع اآلثار 
واملتاحف واملـدن التاريخية املهندس عبدامللك عزان، 
واملهنـدس عبدالحكيـم السـياغي مـن الصندوق.. 

أهداف املرشوع ونطاقه الجغرايف يف مرحلته األوىل. 
وأوضحـا أن الحـرص والتقييـم ركز عـىل املعالم 
اإلسـالمية يف أمانة العاصمـة ومحافظات «صنعاء 
والحديـدة وذمار وإب والبيضاء وصعدة وشـبوة».. 

الفتـني إىل أن إجمـايل املشـاركني يف أعمـال الحرص 
62 مهندسـاً وأثرياً مـن هيْئتي الحفـاظ عىل املدن 

التاريخية واآلثار واملتاحف. 
يُذَكُر أن من املعالم الواقعة تحت الخطر بحسـب 
املرشوع وأعمال املعرض 35 َمْعَلًما بصنعاَء القديمة 
منهـا الجامـع الكبـري وجامـع البكريية وبسـتان 
السـلطان إىل جانب جامع معاذ يف الجند واملدرسـة 

العامرية يف رداع وغريها. 



5
السبت

العدد

26 ذي الحجة 1443هـ..
25 يوليو 2022م

(1443)
 

 : طاابسات
منعـت قواُت االحتـالل اإلماراتي، أمس 
األحـد، محافَظ شـبوة املعنيَّ مـن قبل أبو 
ظبي، املرتِزق عوض بن الوزير، من دخول 
منشـأة بلحاف النفطية، األمر الذي اعتربه 
األخـري إهانـة مبـارشة له مـن أسـياِده 

اإلماراتيني. 
وذكـرت مصـادر مطلعـة يف شـبوة أن 
املرتـِزق العولقـي وصـل، أمـس، إىل بوابة 
منشـأة بلحـاف للغـاز الطبيعـي املسـال 
التي حّولها االحتالل اإلماراتي إىل معسـكر 
يضم ثكنات لقواته وميليشياته ومرتِزقته 

ومعتقـل رسّي، بقصـد الدخـول إليها، إال 
أن الجنود اإلماراتيني طلبـوا منه االنتظار 
ريثمـا يتواصلون مع قائدهـم املدعو «أبو 

زايد» بشأن السماح له بالدخول. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أنه وبعد مـا يقارب 
سـاعة انتظـار أمـام البوابـة أبلـغ جنود 
البوابـة مـن قـوات االحتـالل اإلماراتـي، 
املرتـِزق العولقـي بمنعـه مـن الدخول إىل 
املنشـأة الغازية ومطالبته باملغادرة فوًرا، 
وهو مـا دفعه إىل الرحيل غاضبـاً، متوعداً 
برفع شـكوى إىل اإلمارات للمطالبة بتغيري 
مندوبها يف شبوة «أبو زايد» رداً عىل إهانته 

أمام مرافقيه. 

 : تسغظ الضثس
عقدت لجنُة الطـوارئ بمديرية صنعاء 
القديمـة اجتماَعها، أمس، برئاسـة رئيس 
اللجنـة العميـد مهدي عرهـب -مدير عام 

املديرية-. 
ويف االجتمـاع الذي َضـمَّ العميد مجاهد 
الغيل نائب رئيـس لجنة الطوارئ وأعضاء 
اللجنـة املكونة من الهيئـة اإلدارية ومدراء 
والنظافـة  واالشـغال  األمنيـة  املنطقـة 

األعـىل  واملجلـس  والعمليـات  والصحـة 
واملبادرات تم مناقشُة اسـتعدادات اللجنة 
للتدخل العاجل لحصـول أية أرضار ملباني 
مدينة صنعاء القديمة أَو سـكانها؛ نتيجَة 
هطول األمطـار الغزيرة التي َمـنَّ اللُه بها 

علينا. 
وأّكــد االجتمـاُع رضورَة قيـام أعضاء 
املتاحـة  باإلْمَكانـات  بالرفـع  اللجنـة 
ألعمـال التدخل الطارئ وكـذا بالصعوبات 

واملعوقات. 

عـىل  لجـان  تشـكيَل  االجتمـاع  وأقـر 
مسـتوى ُكـلِّ حي برئاسة أعضاء املجلس 

املحيل وعضوية عقال األحياء واملبادرات.
وكان تشـكيُل لجنة الطـوارئ بموجب 
التعميـم الصـادر عـن أمانـة العاصمـة؛ 

ملواجهة أرضار سيول األمطار. 
حرض االجتمـاَع عضوا الهيئـة اإلدارية 
باملديريـة عبدالحميد قعطاب وعادل املؤيد 
والشـيخ يحيى الشـقاقي -رئيس شؤون 

األحياء باملديرية-. 

أخبار

ُخطٌح صَئطغ غظعغ صدغئ صاض بئظغ تحغح داطئ فضبر طظ 12 جظئ
 : خظساء

أنهت وسـاطٌة قبَلية، أمس األحـد، قضية قتل يف بني 
حشيش دامت أكثر من 12 سنة. 

وأسفرت الوسـاطُة التي قادها الشـيخ محمد الزلب 
وعدٌد من املشـايخ والوجاهات العلمائيـة، إىل َعْقِد ُصلٍح 

قبَيل بني آل عنقاد وآل الدحني، طريف القضية. 
ويف الصلح الذي تقدُِّمه وكيـُل محافظة صنعاء مانع 
األغربـي، والشـيخ عيل زومة، والشـيخ هـالل الربادي، 

وعضو مجلس الشـورى أحمد مرشـد الزبريي، وعبدالله 
الزلـب وعضو رابطـة علماء اليمن عيل محسـن املطري 
ومكتـب أبـو عبداللـه الرزامي وأيمـن أبو طالـب، وبعد 
تحيكـم آل الدحنـي ألولياء الـدم وفقاً ألعراف وأسـالف 
القبائل اليمنية األصيلة، أعلن أولياء دم املجني عليه زياد 
عنقـاد، العفـو عن الجناة مـن أرسة الدحنـي لوجه الله 

تعاىل وترشيفاً للحارضين. 
وأشاد الشيُخ الزلب باملوقف املرشِّف يف عفو آل عنقاد 
ـدوا  وتنازلهـم عـن القضيـة وإغـالق ملفها، والتي جسَّ

فيها اسـتجابتَهم لتوجيهات قائد الثورة السـيد عبدامللك 
الحوثي -حفظه الله ورعاه-، معرباً عن الفخر واالعتزاز 
ملـا وصل إليه أبناء القبيلة اليمنيـة من وعي أكثر من أي 
وقت مىض للتسامي عن الجراح والحرص عىل لم الشمل 
والتقارب لحل الخالفات؛ تعزيزاً للصمود والتالحم وتآزر 
وحـدة الجبهـة الداخلية.  وثّمـن جهوَد ُكـلِّ َمن أسـهم 
يف إنهـاء قضيـة مقتـل زياد عنقـاد وحـل االحتقان بني 
الطرفـني ُوُصـوالً إىل العفو الشـامل واملطلق عن الجناة، 
مؤّكــداً أن مسـاعي الصلـح تمثـل جبهـة حقيقيـة يف 

مسـاندة جهود الدولة للتفـرغ ملواجهة التحديات وكرس 
شـوكة أعداء اليمن.  ودعا الزلب كافة مشـايخ ووجهاء 
اليمن، إىل التعاون والتَحّرك الجاد واملسـئول لرأب الصدع 

يف املناطق التي تعاني من نزاع وثأر. 
مـن جانبهم، أّكـد أعضاء لجنة الوسـاطة واملشـايخ 
والحارضين، اهتمام وحرص قائد الثورة السيد عبدامللك 
الحوثـي ورئيـس املنظومـة العدليـة يف َحــّل النزاعات 
والخالفـات، ومتابعة َحـّل قضايا الثـأر واإلنجاز الفعيل 

الذي ملسه أبناء اليمن والقبيلة اليمنية يف هذا الشأن.

اقتخاقت واّتتاد الشرف الاةارغئ غطالئان بإظعاء 
جغطرة املرتجصئ سطى حرضئ «غع» يف سثن

 : طاابسات
وتقنيـة  االتصـاالت  وزارُة  عـّربت 
التجاريـة  الغـرف  واتّحـاد  املعلومـات، 
والصناعية، أمس األحد، عن تضاُمِنها مع 
رشكة االتصـاالت اليمنيـة العمانية «يو» 
التـي تعرضت إىل نهـب ورسقـة معداتها 
وإغـالق مقرهـا يف مدينـة عـدن املحتّلـة 
من قبـل ميليشـيا االنتقايل وذلـك؛ بَهدِف 

االبتزاز. 
ويف بياناٍت منفصلـة، أدانت االتصاالُت 
والصناعيـة  التجاريـة  الغـرف  َواتّحـاُد 
اإلجراءات غـري القانونية التي تسـتهدف 
القطـاع الخاص وتحديداً قطاع االتصاالت 
يف  العـدوان  ومرتِزقـة  أدوات  قبـل  مـن 

املحافظات الجنوبية املحتّلة. 
ولفتـت البيانـات إىل أن تعطيـل خدمة 
رشكة االتصاالت «يو» غـري مربّر ويفتقر 

ألبسـط الدوافع القانونية، مطالباً برسعة 
إنهـاء التعسـفات ضد الرشكة والسـماح 
لهـا بمزاولـة أعمالهـا واتبـاع اإلجراءات 
القانونيـة يف ذلـك، معتـربًا توقف خدمات 
يف  انتشـاراً  األكثـر  تعـد  التـي  الرشكـة 
املحافظات الجنوبية رضبة لقطاعات عدة 
بما فيها القطاع االقتصادي، باإلضافة إىل 
أنه يعزز من معاناة األهايل ممن يعتمدون 
لقدرتها عىل  عليها بصورة رئيسـية نظراً 
الوصـول إىل مناطـق نائيـة، ناهيـك عـن 

بنيتها التحتية املتطورة. 
من جانب آخر، أّكــد عرشات العاملني 
يف املنظمـات الدولية واألمميـة العاملة يف 
مجـال اإلغاثـة بعـدن املحتّلـة أن انقطاع 
خدمات رشكة االتصاالت العمانية اليمنية 
«يـو» يف عـدن أَدَّى إىل وقـوع حالة كبرية 
مـن التخبط واإلرباك بعد ميض شـهر من 

خروج الخدمة عن العمل. 

الثاخطغئ تساظضُر السماَح لطغععد بالثخعل لطمحاسر املصثجئ 
وتساربه خغاظئ وطثالفئ خرغتئ لاعجغعات اهللا

صعاُت اقتاقل اإلطاراتغ تمظُع طظاِتَض خفئ طتاشر حئعة 
املرتِجق طظ دخعل طظحأة بطتاف

اجاماٌع لةظئ الطعارئ بمثغرغئ خظساء الصثغمئ 
اجاسثادًا ملعاجعئ أضرار جغعل افططار

 : طاابسات
سـماح  الداخليـة،  وزارة  اسـتنكرت 
صهيونيـة  لعنـارص  السـعودّي  النظـام 
بالتجول والدخول إىل املشـاعر املقدسـة يف 
مكة املكرمة واملدينـة املنورة، معتربة ذلك 
تدنيساً لألريض املقدسة ومخالفة رصيحة 
لتوجيهـات اللـه والرسـول -صلـوات الله 
عليه-، بشأن التحذير من دخول املرشكني 

إىل املسجد الحرام. 
وأدانـت الداخلية يف بيان تلقت صحيفة 
(املسـرية) نسـخة منـه، سـماح النظـام 
السعودّي بدخول مراسل القناة العربية الـ 
13 إىل األرايض املقدسة والتصوير والتجول 

يف مكة واملدينة. 
واعترب البيان، السماح لليهود بالدخول 
ــة  لألُمَّ خيانـة  املقدسـة  األماكـن  إىل 
لتوجيهات  رصيحة  ومخالفة  ومقدساتها 
الله تعاىل، ورسـوله -صىل اللـه عليه وآله 
وسلم- بشأن التحذير من دخول املرشكني 

إىل املسجد الحرام. 
وأَشـاَر إىل أن التسـهيالت التي يقدمها 
النظام السـعودّي لليهود يف كافة املجاالت 
تأتـي يف الوقـت الـذي يمنـع فيـه ماليني 
الحجاج من أداء فريضة الحج، ويعمل عىل 
تعقيد اإلجـراءات أمام املسـلمني الراغبني 
بأدائها، الفتاً إىل أن سياسـاِت وممارسات 
النظام السـعودّي تؤّكـد أنـه –أي النظام 

إدارة  يف  الرشعيـة  يمتلـُك  ال  السـعودّي– 
شـؤون الحج واملشاعر املقدَّسة، التي هي 

ملك لجميع املسلمني. 
الصحفـي  زيـارة  أن  البيـان  وأوضـح 
اليهودي إىل مكة وجبل عرفات وغريها من 
املشاعر املقدسـة، تعد اعتداًء صارخاً عىل 
املقدسـات اإلسـالمية واسـتفزازاً ملشاعر 
املسـلمني، وتعبـرياً عـن الوالء السـعودّي 

املعلن ألعداء الله من اليهود والنصارى. 
ودعا البيان الدول والشـعوب اإلسالمية 
التِّخاذ مواقف جادة ومعلنة وتَحّرك شعبي 
فاعل ضـد النظام السـعودّي وسياسـاته 
ـــة  األُمَّ تسـتهدف  التـي  ومخّططاتـه 

وقضاياها ومقدساتها. 

صعات الثائظ ذارق سّفاش تجتُش باّتةاه 
طعاصع «اإلخقح» يف الرتبئ باسج

الحغت الترغجي: ظطئ السسعدّغئ وسطى طثى 
سصعد تمظع اجاثراج الظفط يف الغمظ

 : طاابسات
قالـت وسـائُل إعـالم مواليـة لتحالف 
العـدوان، أمس األحد: إن ميليشـيا الخائن 
طـارق عفـاش بـدأت الزحف عـىل مواقع 
حـزب «اإلصـالح» يف مدينـة تعـز املحتّلة 

تمهيداً الستالمها بشكل رسمي. 
وذكرت املصادر أن ميليشـيا ما يسمى 
حـراس الجمهورية التي يقودهـا املرتِزق 
طـارق عفاش يف السـاحل الغربـي قامت 
بإنشـاء معسـكراً جديًدا يف مدينـة الرتبة، 
جنـوب غرب محافظة تعـز، مبينًة أن تلك 

القوات املرتِزقة املوالية لالحتالل اإلماراتي 
اسـتحدثت ثانـي معسـكر لهـا يف مدينـة 
الرتبة، َحيـُث يتم تحضريها لدخول املدينة 

خالل األيّام املقبلة. 
وكانت ميليشـيا الخائـن طارق عفاش 
قد اسـتحدثت مطلع الشـهر الجاري، أوىل 
معسـكراتها يف مدينة الرتبة، َحيُث تتمركز 
قـوات مـا يسـمى محـور تعـز الخاضعة 
لإلصالح بقيادة املرتِزق خالد فاضل، وذلك 
ضمن مخّطط لسـحب البسـاط من تحت 
ميليشـيا «اإلصـالح» التـي تسـيطر عـىل 

مناطق تعز املحتّلة. 

 : طاابسات
أدىل الشـيُخ القبـيل البـاِرُز يف املهرة 
عـيل سـالم الحريـزي -رئيـس لجنة 
املحافظـة-  يف  السـلمي  االعتصـام 
بترصيحـات نارية، أمـس األحد، ضد 
االحتالل السـعودّي، كشف من خاللها 
عن تاريـخ العداء السـعودّي يف اليمن 

بشكل عام واملهرة بشكل خاص. 
وأوضح الشيخ الحريزي يف ترصيح 
تلفزيونـي، أمس، أن السـعوديّة وعىل 

مدى عقود من الزمن منعت اليمن من 
التنقيب يف عرشة آبار نفطية، ودفعت 
مبالغ كبرية للـرشكات األجنبية منها 
روسـية وكنديـة وجزائريـة؛ ِمن أجِل 

ترك االستثمار يف املحافظة. 
لجنـة  رئيـس  ترصيحـاُت  وتأتـي 
اٍم  االعتصام السـلمي يف املهرة بعد أَيـَّ
من دعوات أطلقها لالحتالل اإلماراتي 
السعودّي برسعة الرحيل واملغادرة من 
شـعبيّة  بانتفاضة  مهـّدداً  املحافظة، 
مسلحة ضد التواجد األجنبي يف املهرة. 
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م شغ تعار خاص لختغفئ «المسغرة»: طتاشر سثن ذارق جقَّ

- بدايًة أُسـتاذ طارق تشـهُد عـدُن املحتّلة تصاعداً 
لالحتجاجـات واملظاهرات، يف املقابل هنـاك أَيْـضاً 
توظيف ملعاناة املواطنني يف سياق رصاعات الفصائل 
التابعة لالحتالل اإلماراتي السعودّي.. كيف تقيمون 

هذا الوضع الذي تعيشه عدن؟
بداية، املعاناُة والجـوع والفقر والتدهور الكبري 
للعملـة املحلية، وانعـدام الخدمات األََساسـية من 
كهرباء ومياه، هي األسباُب الحقيقيُة وراء خروج 
هـذه االحتجاجـات، فضالً عن فقـدان املواطن لذة 
الحياة وكرامة العيش، للحد الذي أوصله لليأس من 
مسـتقبل كريم يف ظل وجود هذا املحتّل ومرتِزقته، 
وبـات ُكـّل يوم يكيُل الشـتائم لكل مـن أوصله إىل 
هذا الوضع بدًءا من حكومة هزيلة ضعيفة تسُكُن 
فنادق الرياض، وُمروًرا بمليشيات االنتقايل التابعة 

لالحتالل اإلماراتي التي تسيطر عىل عدن.
والواضـح والجـيل اليوم لكل الشـعب اليمني أن 
تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي جـاء ليحتل 
األرض وينهـب الثروات ويعيـق أي تقدم أَو نهضة 

للشعب اليمني ذو اإلرث الحضاري العريق. 
 

- ماذا عن توظيف هذه الفصائل لهذه املعاناة ضمن 
رصاع املرتِزقة للسيطرة واالستحواذ؟

هناك ركوب ملوجة غضب الشارع يف املحافظات 
املحتّلـة مـن قبـل فصائـل االحتـالل سـواء مـن 
قبـل مليشـيا االنتقايل، أَو مليشـيا طـارق عفاش 
ونظـام ٧/٧ أَو مليشـيا جماعة «اإلخـوان» حزب 
«اإلصـالح».. الـكل يريد توظيف معانـاة املواطنني 

لحساباته. 
 

- هل هذه الفصائُل هي املسـؤوُل املباُرش عن تدهور 
أوضاع الناس املعيشية دون نسيان حكومة املرتِزق 

معني عبدامللك؟
حكومـُة املرتِزق معني عبدامللك هي أَداٌة شـأنُها 
ـذُ ما تؤَمـر به وما يطلـب منها،  شـأُن البقية تنفِّ
لكـن ُكــّل ما يحـدث يف املحافظـات املحتّلة وراءه 
املحتّل السعودّي –اإلماراتي فهو املسؤول األول عن 
هـذه الكارثة، وأعتقد أنه بعد مرور ٧ سـنوات من 
االحتالل أدرك أحرار الجنوب أن املستعمر الحقيقي 
ووكالئهمـا  وبريطانيـا  أمريـكا  هـي  ملناطقهـم 
السـعوديّون واإلماراتيون وأدواتهـم املحلية، َحيُث 
تجلـت الحقيقة أمام أبنـاء املحافظـات الجنوبية 
عىل الواقع املعاش من خالل سياسة التجويع التي 
تمارسـها دول العدوان وحكومة املرتِزقة وأدواتها، 
إضافـة إىل املمارسـات والترصفـات الرعنـاء عىل 
األرض والرصاعـات البينية ألدوات األدوات، وترّدي 
األوضـاع املعيشـية واألمنيـة، وانعـدام الخدمـات 
األََساسـية، من كهربـاء ومياه وغريهـا، وانقطاع 
ة السلع  الرواتب، والغالء الفاحش لألسـعار وَخاصَّ
األََساسـية، والفساد املطلق للسـلطات العسكرية 

واألمنية واملدنية أَيْـضاً ونهب الثروات واملوارد. 
 

- كيـف تنظرون إىل اسـتمرار الغضب الشـعبي يف 
شوارع عدن رغم القمع التي يطال املواطنني؟

االحتجاجاُت الشعبيّة يف عدن وبقية املحافظات 
الجنوبيـة والرشقيـة ضـد حكومة املرتـِزق معني 

عبدامللـك ومجلـس العليمـي ومليشـيات املرتِزقة 
ودول العـدوان، هـي تطـوراٌت إيجابيـة تُصـبُّ يف 
مصلحـة الشـعب اليمنـي، وتعكس مدى اسـتياء 
املجتمـع من هذه الكيانـات املصطنعة والتي تمثل 
أدوات سيئة أوجدها الغزاُة واملحتّلون لقهر الشعب 
اليمنـي، وهي تعـرب عن تحوالت مهمة يف الشـارع 
اليمني الجنوبي بشكل عام وعدن عىل نحو خاص، 
تلك التطـورات ما هي إال نتاج لعدم ثقة أبناء عدن 
بحكومـة املرتِزقـة القابعـة يف فنـادق الرياض، أَو 
بمليشيا املجلس االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي، 
ومشـاريعهم  مخّططاتهـم  فشـل  تؤّكــد  وهـي 
املختلفـة، باإلضافـة إىل سـخط النـاس مـن عدم 
وجود الخدمات وتدهور البنى التحتية األََساسـية، 
وتـردي وضـع املواطـن االقتصـادي واالجتماعي 
واألمني واملعييش، وإن لخـروج املواطنني وتصاعد 
احتجاجاتهـم املرشفـة له مـا بعده ضـد املرتِزقة 

واالحتالل. 
 

- مـا حجُم التدمـري والفوىض التـي أوجدها املحتّل 
«تحالف العدوان « وأدواته يف محافظة عدن اليوم؟

هنـاك تدمـريٌ للبُنَـى التحتيـة ملحافظـة عـدن 
وتعطيٌل لدورها االقتصادي واالستثماري واملالحي 
ولم تكتـِف دوُل العـدوان بتعطيل موانـئ عدن بل 
عمـدت مؤّخـراً إىل تنفيـذ مخّطـط خطـري لتدمري 
مـا تبقى من مـرشوع املنطقة الحرة، واالسـتيالء 
عـىل أراضيها بقرار مـن رئيس حكومـة املرتِزقة، 
للقانـون  الواضحـة  باملخالفـة  عبدامللـك،  معـني 
اليمنـي، وقـرار تأسـيس وإنشـاء هيئـة املناطق 
الحـرة واملنطقـة الحـرة بعـدن الصـادر يف العـام 
١٩٩٣م... إمعـان حكومـة املرتِزقـة يف مصـادرة 
املنطقـة الحرة، ورفضها لألصـوات املعارضة لهذا 
التوّجــه التدمـريي، يؤّكــد وقوف اإلمـارات وراء 
هذه املمارسات التدمريية التي تحاول إفراغ مدينة 
عدن من أي دور اسـتثماري يف السنوات املقبلة ويف 
قـادم األيّـام، أي أن مدينة عدن تواجـه اليوم حرباً 
انتقامية تدمريية تسـتهدف تاريخها وحارضها.. 
ولعـل مـا تقـوم بـه قـوى االحتـالل وأدواتهـا يف 
املحافظات الجنوبية املحتّلة سلوكاً عدوانياً همجياً 
ال يمّت لألخالق واملبادئ اإلنسانية بصلة ويعزز من 
حالة التشّظي واالنقسام التي أسس نواتها العدّو، 

ويسعى إىل نرشها يف ُكـّل أرايض الوطن. 
نالحظ اليوم كيف اسـتغلت اإلمارات مصالحها 

وأدواتهـا املسـماة برشكـة موانـئ دبـي العامليـة 
للتواجـد يف عـدن من خالل عقد تأجـري ميناء عدن 
لهـا أثناء حكم النظـام البائـد، يف مؤامرة خطرية، 
وُوُصــوالً بها إليقـاف العمل فيـه وتخريب بنيته 
التحتيـة بعد إعالن العدوان عـىل اليمن والذي أتاح 
لها أن تتواجَد بشـكل مبارش بقواتها العسكرية يف 
عـدن لترسح وتمرح عىل هواهـا وتصنع أمجادها 
عىل حسـاب اليمـن واليمنيـني... باإلضافـة إىل ما 
يحدث ويجري يف سـقطرى من نهب وتدمري مريب 
للثـروات واملوانئ واملحميات الطبيعيـة النادرة، ما 
يثري الريبة واالشمئزاز إزاء حالة التمادي والتخبط 
الذي تعيشـه هذه القوى التخريبيـة دون خجل أَو 
عـدول عـن انحرافهـا املـذل لتؤّكـد للعالـم أجمع 
أنها ليسـت سـوى عصابة إجرامية إرهابية تنهب 
وتستبيح حقوق وممتلكات اآلخرين دون أن تراعي 
القوانني واملواثيـق الدولية أَو تعطي لها أي اعتبار، 
وال شـك أنه سـيأتي يوم تنال هذه الدول حقها من 
الـردع والتنكيل والحسـاب جـراء مـا اقرتفته من 

خطايا وتجاوزات بحق الدول والشعوب. 
 

- االنتقـايل يدير محافظة عـدن.. هل بالرضورة أنه 
من يتحّمل مسـؤولية الفوىض األمنية يف عدن يف ظل 

رصاع الفصائل املتنافسة من مرتِزقة العدوان؟
كما أن تحالَف العدوان السـعودّي اإلماراتي هو 
املسـؤوُل عن تـردي الوضـع العـام يف املحافظات 
املحتّلـة فهـو أَيْـضـاً املسـؤول عن تـردي الوضع 
األمني يف عدن بالدرجة األوىل فهو الذي أنشأ مليشيا 
موالية لـه داخل مدينة عـدن ويف بقية املحافظات 
الجنوبية والرشقية، وهو من سعى لتدمري النسيج 
االجتماعي يف اليمن، بتبنيه الفوىض ونرش الفسـاد 
ونهـب األرايض، ناهيك عن تبني العصابات املنفلتة 
وتشجيعها عىل ارتكاب الجرائم والقتل واالغتياالت 

بدم بارد. 
 

- هناك خاليـا ومجموعات تقوُدها قيادٌة عسـكرية 
إماراتيـة لتخريـب وتفكيـك النسـيج االجتماعي يف 

الجنوب ُعُمـوًما. 
معلـوم هذا... فقـد تأّكـد أن القـوات اإلماراتية 
تقـف عـرب أشـخاص يف الداخـل تدعمهـم، خلـف 
انتشـار املخـدرات وترويجها يف أوسـاط الشـباب 
وتُسـهل انتشارها بشـكل كبري، ناهيك عن قيادات 
أمنيـة مواليـة لإلمـارات ومعروفـة لـدى الجميع 
أَيْـضـاً لها عالقـة بمروجي املخدرات والحشـيش 
والحبوب املخدرة بني الشباب، ومعظم من يعملون 
يف البيـع والرتويـج والتوزيـع كانـوا يقاتلـون مع 
القـوات اإلماراتيـة يف عـدن يف ٢٠١٥ م وبعضهـم 
متورطـون بعمليات اغتياالت وتصفيات جسـدية 
للعقـول وللمناوئني لسياسـة اإلمـارات القذرة يف 
مدينة عـدن.. كذلك فيما يخص عمليات االغتياالت 

التي تديرها اإلمارات والسعوديّة. 
 

- يف سياق الحديث عن دور اإلمارات يف نرش الفوىض 
األمنيـة وانتشـار املخـدرات.. كيـف تقيّم انتشـار 

السجون الرسية وهي بالعرشات؟
اإلمـاراُت متورطـٌة يف قضية السـجون الرسية، 

وكمـا أنها تمـارس االعتقـال والتعذيـب واإلخفاء 
بحق مواطنيها فهي تمارسـه مـع اليمنيني ضمن 
مـرشوع أطماعهـا يف سـياق املـرشوع األمريكـي 
السـجون  أن  أحـد  عـىل  يخفـى  وال  الربيطانـي، 
الرسية يف املحافظات الجنوبية املحتّلة، تشكل أحد 
أبـرز امللفات السـوداء املغلقة وأهـم أدوات القمع 
والرتهيب الذي تمارسـه دولتا االحتالل «السعوديّة 
واإلمارات» ضد املناهضني ملمارسـاتهما اإلجرامية 

وسياساتهما التدمريية يف بالدنا. 
ورغم اإلدانـاِت املحلية والدولية لجرائم التعذيب 
الجسـدي والنفـيس التـي تعـرض لها املئـات من 
املعتقلـني واملخفيـني قرسيـاً يف السـجون الرسية 
لدولتـَي االحتـالل خالل السـنوات املاضية، اتسـع 
نطـاق السـجون الرسية عـىل امتـداد املحافظات 
املحتّلـة من السـاحل الغربي حتى املهـرة وأرخبيل 
جزيـرة سـقطرى، لتعكس بهـذا وحشـية هاتني 
الدولتني وتكشـف سياسـتهم يف إخضـاع املجتمع 
وتطويعه لسلطات االحتالل بالبطش والتنكيل أمالً 
أن ذلك سـيحّقق لهما أهدافهم التي تتوارى خلفها 

أطماع األمريكان والربيطانيني. 
لقـد أظهر تقريـر املركز اإلعالمـي للمحافظات 
الجنوبيـة يف مايـو٢٠٢١م، الجرائـم واالنتهـاكات 
التـي تمارسـها دول االحتـالل ومليشـياتها بحق 
أبنـاء املحافظات الجنوبية املحتّلة خالل السـنوات 

املاضية. 
ووفقاً لرصد وتتبع جرائم االحتالل يف السـجون 
الرسيـة باملحافظـات الجنوبية، تبـني ارتفاع عدد 
السـجون الرسيـة التـي يجّرمهـا القانـون الدويل 
اإلنسـاني من ٢٦ سجناً رسياً أواخر العام ٢٠١٩م، 
إىل ٤٢ سـجناً، كمـا قدرت مصـادر حقوقية يف تلك 
املحافظـات أن عدد املعتقلني فيهـا يتحاوز ٢٥٠٠ 
معتقـل، وقد فصل التقرير بعـض جوانب املتعلقة 
بهـذه السـجون الرسيـة فتحدث عن وجـود ثالثة 
سجون رسية بمنطقة برئ أحمد غرب عدن، أحدها 
سجن جماعي والثاني سـجن انفرادي تم إنشاؤه، 
والثالث سـجن رسي مخصـص للمخفيني قرسياً، 
يضـاف إىل امتالك قـوات الدعم واإلسـناد والحزام 
ة باملدينة سـجوناً  األمني ومعسـكر القوات الَخاصَّ
انفراديـة وجماعيـة وتحويـل سـجون املخابرات 
واألمن السـيايس والقومي بمدينة عدن إىل سجون 

طثغظئ سثن تعاجه الغعم تربًا اظاصاطغًئ تثطريغئ واملعاذظعن شغعا 
وخطعا إىل غأس طظ املساصئض الضرغط

	 �א����� 


���א�, א����� �א��א��א� א������	 א�� �א�# "!� �א�$ %&'

��/-,+ "�* א���� (�אכ.  
�3 ;: א6כא� אא6�א5 אא$א�א,3 א��0�12
�@	 «א���2-?»: א� אא6�א5 אא$א�א,3 =>% & �$ AאB א� �3 �6א��'Cא5 
	, 'א� א���2� א�2-=	 א,E �2/אDCא 



��B�% אG�Eא� א��F!�א� ��!=�	 "!� א��

',Gכ: א6! א0'א� א�>�� 'א��-(�I �! א���א���H (�אכ. 
א�* KE א��א�:

 

 : تاوره إبراعغط السظسغ

   اقتاقُل اإلطاراتغ 
غصُش خطَش تروغب 

المثثرات شغ أوجاط 
الحئاب وتسعغض 

اظاحارعا شغ سثن 
المتاّطئ

   السةعُن السرغئ 
تحضض إتثى أدوات 
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(1443)
حوار 

رسيـة تابعة ملليشـيات املجلس االنتقـايل الجنوبي 
التابع لإلمارات باسـتثناء السـجن املركزي يف عدن 

الذي ما يزال يخضع للنيابة العامة بمدينة عدن. 
يف  املتواجـدة  الرسيـة  اإلمـارات  معتقـالت  ويف 
عـدن هناك أكثـر من ٨٠٠ معتقـل، منهم أكثر من 
٨٧ مخفيـاً قرسياً، مع ازديـاد عدد املعتقلني خالل 
االحتجاجات الشـعبيّة األخرية التي شـهدتها عدن 
نتيجة تردي األوضاع املعيشـية للمواطنني وانهيار 
العملـة املحلية، َحيُث شـهدت عـدن املحتّلة تطوراً 
خطـرياً يف ملـف انتهاكات حقوق اإلنسـان، يف ظل 
حضور مليشيا االنتقايل التي أسهمت دولة اإلمارات 

يف تشكيلها ودعمها واإلرشاف عليها أَيْـضاً. 
وفيما يتعلق بالسـاحة الحقوقيـة بعدن فهناك 
تضييـٌق عـىل الناشـطني الحقوقيـني واملحامـني، 
فبعـد أن كانـوا يعملون عىل رصد تلـك االنتهاكات 
وتنظيـم الوقفات االحتجاجية لدعم أهايل املخفيني 
قرسياً واملعتقلني، باتـوا اليوم موقوفني عن العمل 
الحقوقي بفعـل هذه االعتقـاالت والتهديدات التي 
طالتهـم من األجهـزة األمنيـة ويف مقدمتها قوات 

الحزام األمني. 
 

- عـىل ذكـر سـجون ومعتقـالت االحتـالل قامـت 
السـعوديّة كمـا تبني بتهريـب عنارص مـن تنظيم 

القاعدة دفعاً الستخدام هذه الورقة من جديد. 
تنظيم القاعدة اإلرهابي عاود نشاطه من جديد 
يف املناطق الجنوبية اليمنية، وهذا النشـاط يتزامن 
مع تشـكيل السـعوديّة قيـادة جديـدة موالية لها 
جنوب اليمن بدالً عن عبدربه منصور هادي ونائبه 
عيل محسـن األحمر اللذين اسـتخدمتهما الرياض 
طيلة ٧ سـنوات ماضية، ومع سماح الرياض لهذه 
القيـادة الجديدة املكونة من ٨ أشـخاص يرأسـهم 
رشاد العليمي عميل املخابرات الربيطانية املعروف 
منذ عهد عيل عبدالله صالح ومسـؤول املِلف األمني 
اليمنـي أمـام األمريكيـني والربيطانيـني منذ فرتة 
مـا بعـد األلفني وحتـى العـام ٢٠١١، مع سـماح 
الريـاض لهذه القيـادة الجديدة بالعـودة إىل اليمن 
وعدم حجزها كما فعلت مع هادي طوال السـنوات 
املاضيـة، َفـإنَّ مـن املفرتض أن تعمل السـعوديّة 
عـىل عدم خلق أية أجواء متوترة أمنيٍّا أَو عسـكريٍّا 
يف الجنوب يعرقل عمل هذه القيادة يف إدارة شـؤون 
البـالد يف تلـك املناطق، إال أن ما حـدث كان العكس 
تماماً وهو ما يؤّكـد أن للسـعوديّة واإلمارات رغبة 
يف إبقـاء الجنـوب يف حالة غري مسـتقرة ويشـهد 
توترات ُمسـتمّرة وأزمات متتالية تبقي الجنوبيني 
وقيادة السـلطة الجديدة مشغولني بمشاكَل بينية 

ال تكاد تنفك إحداها حتى تربز أُخرى. 
الالفت بشـكل كبري أنه ويف اآلونـة األخرية زادت 
ة بعد أن  أنشطة التنظيم اإلرهابي «القاعدة»، َخاصَّ
أفرجت السـعوديّة عن قيادات لهـذا التنظيم كانت 
معتقلة بسـجون القوات املوالية لها يف حرضموت 
جنوب رشق البالد والدفع بعنارص القاعدة للظهور 
يف محافظتي شـبوة وأبني يأتي يف سـياق «مخّطط 

العدوان للفوىض العارمة». 
 

- َميـُل الرياض وأبو ظبـي إليجاد قوات جديدة عىل 
األرض.. إالَّ يمكـن رؤيـة أن هـذه التشـكيالت هي 
بمثابـة وقـود رصاع وأن كبـاش املحرقة هـم أبناء 

املحافظات املحتّلة أنفسهم؟
بالتأكيـد، ما يجـري َحـاليٍّا من تجنيـد تحالف 
العدوان ألبناء الجنوب باسم «قوات اليمن السعيد» 
يمثل سيناريو مشابهاً لسـيناريو اجتياح الجنوب 
يف العام ٩٤.. القوى التقليدية الشـمالية التي تريد 
العودة للسـيطرة عىل الجنوب من جديد اليوم تريد 
استخدام أبناء الجنوب أنفسهم كأدوات لتنفيذ هذا 
السـيناريو، أي أن السيطرة سـتتم بأبناء الجنوب 
أنفسـهم ولكن ملصلحـة قيادات تقليدية شـمالية 
هـي ذاتهـا مـن اجتاحـت الجنـوب سـابًقا وهذا 

بمباركة تحالف العدوان. 
 

- أمام هذا التدمري املمنهج ورغم خروج احتجاجات 
ومظاهرات الشارع لكن مرشوع املحتّل يميض بقوة 

السالح. 
اسـتخدام مليشـيات االحتـالل للقـوة والقمـع 
والرتهيـب واالعتقـاالت والتنكيـل لن تثنـَي أحراَر 
املحافظـات الجنوبيـة عـن مواصلـة انتفاضتهم 
املرشوعة ضـد الغزاة واملحتّلـني.. وتبقى انتفاضة 
املواطنـني يف املحافظـات الجنوبية حقـاً مرشوعاً 

تكفله القوانني املحليـة والدولية، يف حني أن العنف 
واالعتداء عىل املتظاهريـن بالرصاص الحي يندرج 
يف إطار الجرائم الجسيمة التي ال تسقط بالتقادم. 
وأنا هنا أدعو أحرار املحافظات الجنوبية املحتّلة 
إىل حماية املظاهرات الشـعبيّة املناهضة لسياسـة 
التجويع التي انتهجهـا العدوان وأدواته يف محاولة 

منهم لرتكيع أبناء املحافظات املحتّلة. 
 

- هنـاك سـعٌي واضح لتسـييس معانـاة املواطنني 
وبالتايل تسييس املظاهرات التي تخرج بقوة؟

محـاوالت أدوات العـدوان تسـييس املظاهرات 
وإقحامهـا يف رصاعـات عقيمـة ستفشـل بوعـي 

ويقظة وعزيمة أحرار املحافظات الجنوبية. 
 

- من يتحمل من فصائل العدوان ومليشـياته برأيك 
مسـؤولية ما يتعرض لـه أبناء عدن مـن اعتداءات 

متواصلة؟
املجلس االنتقايل ومليشياته يتحملون املسؤولية 
الكاملـة عن كافـة االعتـداءات واالنتهـاكات التي 
يتعرض لها املتظاهـرون يف عدن، فهم من يديرون 

املشهد هناك. 
 

وجـوَه  اسـتبدل  اإلماراتـي  السـعودّي  املحتـّل   -
مرتِزقته.. اليـوم العليمي بدالً عن هـادي واحتفلت 
الرياض بهذا األمر.. كيف تنظرون إىل هذا التغيري؟

االحتالُل السـعودّي اإلماراتي تخىل عن تعهداته 
بحماية مجلـس العليمي ورشكائـه كما تخىل عن 
تسـوية حالة االنقسـام الذي يعيشـه املرتِزقة، ما 
تسبب بحالة من الغليان يف الشارع، وهذا ليس من 

غري قصد. 
التحالف األمريكي السـعودّي اإلماراتي استخدم 
أسـاليَب إجراميـة ضـد أبنـاء عـدن واملحافظات 
املحتّلـة، وجعـل مدينـة عـدن بـؤرًة للمليشـيات 
بضحايـا  باملقابـر  ومليئـاً  للفـوىض  ومسـتنقعاً 
العبوات الناسـفة واالغتياالت، فهـو يريد أن تصري 
األوضـاع إىل فـوىض يمكنـه مـن خاللهـا التَحّرك 

لتحقيق مآربه. 
 

- العليمي يظن نفَسه محظوظاً بما يملكه من رصيد 
كعميل قديم «مخرضم»؟

املرتـِزق العليمي لن يكـون إال أَداة مـن األدوات 
ملرحلة فاشـلة مـن مراحل االحتالل وسيسـقط يف 
نفس املسـتنقع الذي وقع فيه سلُفه هادي بعد أن 
سـلم البلد بمقدراته وثرواته وإْمَكانياته عىل طبق 
مـن ذهب للمحتـّل ومّهد له الطريـق لتدمري اليمن 

وتجويع الشعب وقتله. 
املتابُع ملجريـات األحداث يف املحافظـات املحتّلة 
يـدرك أن ُكــّل طـرف يعمـل لصالح قـوى عاملية 
أمريكيـة إرسائيليـة أَو بريطانيـة، فاإلمـارات ما 
كان لهـا أن تتَحـّرك بكل هذه القوة والسـيطرة ما 
لـم يكـن لديها غطـاء دويل يتسـرت عـىل جرائمها 
ووحشيتها دون محاسـب أَو رقيب وهي تدرك أنه 
ال مجتمع دويل سـيوقفها أَو منظمات سـتعاقبها 
ما دامت تسـري عىل الخطة التي يرسمها الالعبون 

الرئيسيون لها. 
 

- هل فعالً يدرُك الشارع اليمني اليوم مدى خطورة 
تحالف العدوان وأهدافه مع ُكـّل هذه الفوىض وهذا 

العبث بالبالد؟
الشعُب اليمني يدرك خطورَة املحتّل ومخّططاته 
التـي يسـعى لتنفيذها عىل حسـاب وحـدة اليمن 
وسـيادته.. ثمانية أعـوام من العـدوان واالحتالل، 
تجـّرع فيها اليمنيـون املعانـاة والجـوع والفقر، 
فيمـا يتقاسـم املحتـّل وأدواتـه ومرتِزقتـه ثروات 
الوطن وينهبون عائداته إىل حسـاباتهم يف الخارج 

فحسـابات املرتِزقة تتضخم يف الخارج فيما املحتّل 
السـعودّي واإلمارات يسـتحوذ عىل حسابات البالد 
عـرب أرصدة البنـك األهيل وغريه والتـي تحول إليها 

عائدات النفط املرسوق واملباع للخارج. 
 

- القيادة السياسـية والثورية دعت أبناء املحافظات 
املحتّلـة للنهـوض للمحتـّل وأنهـا سـتقف معهـم 
للخالص من هذا.. كيف تنظر إىل هذه الدعوات التي 

تكّررت أكثَر من مرة ملواجهة العدوان؟
خطـاُب السـيّد القائـد، يف يوم الواليـة، كان 
رصيحـاً وواضًحـا للجميـع، وهـو أن اليمن لن 
يُرتََك لعبـِث األعداء واملحتّلـني وأطماعهم، وأننا 
سـنحّرر ُكــّل األرايض اليمنيـة املحتّلـة.. هـذا 
يؤّكـد حرَص القيادة الثورية واملجلس السيايس 
األعىل عىل حماية املواطنني أينما كانوا، ويؤّكـُد 
عـىل سـالمة تنقالتهم ما بني محافظـات البالد 
وحفـظ كرامة املواطـن اليمني، التـي أصبحت 
اليـوم لألسـف رخيصـة وممتهنـة يف املناطـق 
املحتّلـة، وهو ما يجعلنا اليـوم نقف بحزم أمام 
هـذه التحّديـات ومواجهتها حتى يعـود اليمن 
إىل مكانته، ويحظـى اليمني بحياة كريمة ينعم 

باألمن والرخاء. 
وهذه رسـالة لكل األعداء واملرتبصني بأن نهاية 
التطـرف والتمـادي باتـت قريبـة ولـن يفلتوا من 
العقـاب، كمـا أن األمـر مـرتوك لجميـع الرشفاء 
ومـن أراد أن يلحـق بركب الثـورة ويحظى برشف 
النضـال ويتمتـع بالحريـة واالسـتقالل... ال بُـدَّ 
لـه أن يحّدد مسـاره تجـاه الوطن الذي سـيحّدده 
الرشفاء ويسـطرونه بضمائرهـم ودمائهم وليس 
مـن يتصنعون املواقـف ويحاولـون أن يجدوا لهم 
املـربّراِت واألعذاَر ليفلتوا بأنفسـهم وأرواحهم من 
هذا الرشف الكبري... وأقول إن طريق االستقالل لن 
يكون مفروشاً بالورود ولن يصل أبناء عدن وبقية 
املحافظـات املحتّلة إىل ما يسـعون إليـه ما لم تكن 
هناك جهوٌد كبرية وتضحيات عظيمة تتصدى لهذه 

املخاطر والتحديات وتواجهها بكل بسالة. 
وهي مناسـبة لتوجيه دعـوة مخلصة للرشفاء 
واألحـرار من أبناء عدن واملحافظـات املحتّلة؛ لنيل 
رشف االلتحـاق بالثـورة والنضال ضد االسـتعمار 

الجديد، حتى نيل الحرية واالستقالل. 

   تظزغط الصاسثة 
اإلجراطغ ساود ظحاَذه 

طظ جثغث شغ المتاشزات 
الةظعبغئ المتاّطئ 

بالاجاطظ طع تحضغض طا 
غسمى المةطج الرئاجغ

   المرتِجق السطغمغ 
جغسصط شغ 

المساظصع ظفسه 
الثي وصع شغه 
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افطُط الماتثة تةُر سبرة أطام اجافادة الغمظغغظ طظ الُعثظئ

تثظغٌج فذعر بصاِع افرضتثظغٌج فذعر بصاِع افرض

غتغى خالح الَتماطغ  

األمم املتحدة تقف حجر عثرة أمام استفادة الشعب 
اليمنـي من الُهدنة املعلنة واملرحب بها يف جميع دول 
العالم والتي أتت من باب الجانب اإلنسـاني ولكن ما 
نراه من صمت األمم املتحدة امُلستمّر والتغايض الدائم 
عن عبثيـة تحالف العدوان يف اليمن وما يقوم به من 
أعمال القرصنة عىل ُسفن الوقود حتى يف ظل الُهدنة، 
ومـن املؤسـف عندما تكـون األمم املتحـدة هي من 
تسـاعد الجالد عىل تربيك الضحيـة وترائي بأنها من 
تحمي الضحية والحقيقة لها هي تدفع بالضحية إىل 
الجالد، وهذا ما ملسـناه كمواطنـني يمنيني من األمم 

املتحدة ومبعوثها السامي. 
األمـم املتحدة تغالط املجتمع الدويل وتماطل يف حقوق الشـعب 
اليمني وتتنكـر بحقيقتها املخزية مع جميـع األنظمة والقوانني 
الدوليـة الـذي تتضمـن حق الحيـاة والعيـش الكريـم والتعايش 

بالسالم وباألمن الدويل لُكل البرشية. 
األمـم املتحدة تتنكر أمام العالم وترتدي قناَع الرعاية والحماية 
للحقوق والحريـات أمام املجتمـع والهيئات الدوليـة وحقيقتها 
مساعدة لقوى االستكبار العاملي، إذ ترشف عىل الجرائم واملعاناة 
املنزلـة من تحالف العدوان بقيادة أمريكا عىل أبناء اليمن، لم ترِع 
الحقوق ولم تراِع اإلنسـان اليمني ولم تضمن اليشء البسيط من 
حقوقه اإلنسـانية وُمسـتمّرة باملغالطات بُكل اسـتهتار وعبثية 
بالحقوق اإلنسـانية التي يضمنهـا القانون بالحمايـة والرعاية 
الدوليـة ولكـن التضليـل األممي ُمسـتمّر من قبل املبعـوث أمام 

القانون والعدل الدويل. 
األمـم املتحدة تتظاهـر أمام العالم وتتبجـح يف املحافل الدولية 
بالراعية لإلنسان والحقوق اإلنسـانية ونتساءل عن الفشل الذي 
ام  َحــّل بها يف اليمن يف ظل الحرب عىل مدى ثمانية أعوام، ويف أَيـَّ
وأشهر الُهدنة هل املال الخليجي يسيل لعابها ولم تستطع النُطق 
أَو تُعـرب بالقلق أَو تُدين املعاناة اإلنسـانية التـي يفرضها تحالف 

العدوان عىل أبناء اليمن. 
األمـم املتحدة أصبحت غري قادرة عـىل القيام بواجبها وحماية 
الحقوق اإلنسـانية ولم تسـتطع أن تضمن حـق العيش والحرية 
ألبناء الشـعب اليمني، غيابها والبقـاء ال يزيد وال ينقص يف حياة 

ومعاناة أبناء اليمن شيئاً. 
ونتسـاءل عن سـبب فشـل األمم املتحدة يف اليمـن هل تحالف 
العـدوان أكـرب من القانون الـدويل أم مبعوث األمـم املتحدة يقوم 
بالتضليـل عـىل املجتمع والهيئـة الدوليـة، وهذا سـبب ما جعل 
تحالف العـدوان يتمادى بالحـرب وبالحصار ويسـتمر يف أعمال 

القرصنة يف البحر عىل ُسفن الوقود والغذاء والدواء؟ 
ونتسـاءل عن تضليل املبعـوث األممي عن عـدم التزام تحالف 
العدوان بالُهدنة يؤسفنا ذلك، وما هو املقابل للصمت 
األممـي، هل تحالف العدوان يدفع ثمن جرائمه لكي 
يستمر بالفساد يف الرب والبحر والجو يف جميع أرايض 
الجمهوريـة اليمنيـة، أم ليس لألمم املتحدة سـلطة 

عىل الواليات املتحدة األمريكية وُحلفائها أم ماذا؟!
لقـد أصبحـت األمـم املتحـدة يف اليمـن كسـيحة 
بخطواتها الدولية واإلنسـانية وخرساء يف مواثيقها 
وتتنكـر لنصـوص وبنـود قوانينهـا وملا أُنشـئت له 
وعن حمايـة اإلنسـان، أم تبتاع وتشـرتي بالواجب 
اإلنسـاني يف اليمن أم تماطـل القانون والعدل الدويل 
لكسـب مواقف سياسية أَو مالية، أم أصبحت بوليس 

اللصوصية الدولية لحماية املجرمني؟
األمـم املتحدة غضت برصها عن اليمنيـني وغفلت عن الواجب 
اإلنساني حيال ما تذوقه أبناء اليمن من معاناة إنسانية لم تخطر 
عىل شـعب مثلما شـعب اإليَمــان، َحيُث فرض العـدوان حصاراً 
ثالثيـاً عىل مـا يقارب (ثالثني مليون إنسـان يمني) ولم نشـاهد 
مواقف أممية أَو دولية تستنكر لتخفيف معاناة أبناء اليمن طيلة 

الحرب العبثية والتي أستمرت لثمان سنوات متواصلة. 
القانون الدويل يضمن الرعاية والحماية الكاملة لإلنسـان لكن 
لـم نر له مواقف دولية، وما يؤسـف من إحاطـة املبعوث األممي 
أمـام مجلس األمن الـدويل وما رصح به عن دخول جميع ُسـفن 
الوقود بسالسة بكل تمُعن وإرصار الكذب عىل شعب بكاملة وعىل 
املجتمـع الدويل، فالُسـفن تحمل الطابع اإلنسـاني ليس لتحالف 
العدوان الحق باالستمرار يف أعمال القرصنة عليها، َحيُث والسفن 
تحمـل مقومات الحياة الرضورية التـي يضمن وصولها القانون 

الدويل. 
األمـم املتحدة ليسـت عادلة يف اليمن ال يف الحـرب وال يف الُهدنة 

املتزعمة لها واإلرشاف عىل تنفيذها. 
الُهدنة التـي أعلنت مبادرتها من قبل املجلس السـيايس األعىل 
مـن صنعاء لـم تأِت مـن جانب سـيايس وال من عجز عسـكري 
وعـدم القـدرة عـىل املواجهة وإنمـا أتت مـن الجانب اإلنسـاني 
وأتت مبادرتها لتصحيح موقف الفشـل الذي َحـّل باألمم املتحدة 
والهـدف الرئيـيس تخفيف املعاناة اإلنسـانية التـي عجزت األمم 
املتحـدة عن حمايتها وفرضها تحالف العدوان بمغالطة القانون، 
فالحصـار خارج عن قيم ومبادئ اإلنسـان واإلنسـانية، وما حل 
بنا من معاناة سـببه الفشـل األممي الذي ما زال راسـخاً يف هذه 
املنظمة العمياء والخرساء التي ال تُدرك حجم املعاناة وإنما تُدرك 

عدد وأرقام نقدية املانحني وكم هو املبلغ التي ستحتاجُه. 

اتارام الُمحّرف

ويٌل للعرب بل ويٌل للمسلمني، وويٌل ثم ويل 
للعلمـاء السـاكتني مما يحـدث يف أطهر بقاع 
األرض مـن تدنيـس وتنجيـس ملهبـط الوحي 
وملهجر النبي الكريم –عليه وآله أفضُل الصالة 

والتسليم-. 
أفظع مـا التقطـْت عدسـات التصوير منذ 
اخرتاعهـا صوًرا حية تُظِهر يف وضوح كبري ما 
وصل إليه حال املسلمني من الهوان إثر تدنيس 
مقدساتهم يف ظل حماية من الشجرة امللعونة 
-بنـي سـعود- وصمـٌت ُمطبـٌق مـن علمـاء 
املسـلمني يف العالم اإلسالمي الكبري الذي وصل 
تعداده ألكثر من مليار وثالثِمئة مليون مسلم. 
صـوٌر لحاخـام صهيونـي يُدعـى يعقـوب 
يرسائيـل هرسـتوغ الـذي يحمل الجنسـيتني 
األرايض  يف  يتجـول  واألمريكيـة،  اإلرسائيليـة 
املقدسـة، ويف املدينة املنورة، املدينة التي تضم 
قرب أرشف خلق الله وسيد ولد آدم، املدينة التي 
احتضنت اإلسـالم يف بدايتـه وقامت بحمايته، 
املدينـة التـي أخرجت منهـا اليهـود الناكثني 
للعهـود وهم صاغريـن. املدينة التـي طهرها 
رسـول الله من نجس اليهود ليأتي ذلك املعتوه 

ليدخلهم إليها ويدنسها. 
ليـس هـذا فقـط بـل يقـوم هـذا الحاخام 
ورصيـح  واضـح  اسـتفزاز  ويف  الصهيونـي 
ومبارش ألمة اإلسـالم بأداء صالته عند شهداء 
أحـد، ونحن نعلـم وهو يعلـم بأنه يقـوم بها 
متعمًدا ليُسـمع شهداُء أُُحد صوتَه وهو يصيل 
إىل جانبهم، ليُسـِمع شـهداء أُُحد بأّن اإلسالم 
الذي قدموا أرواحهم يف سـبيل حمايته قد هان 
عىل مـن تولوا أمـره لدرجـة أنـه اآلن يتجول 

كيفما يشاء وأينما يشاء تحت حمايتهم. 
أُحـد  شـهداء  جانـب  إىل  وقـف  الحاخـام 
ليُسـمعهم الهـوان الـذي وصل إليه اإلسـالم؛ 
بَسـبِب من يدعـون اإلسـالم وهم منـه براء، 
هذا ما حدث يف مدينة رسـول اللـه -َصىلَّ اللُه 

َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه-.
الصحفـي  لنـرى  اآلخـر:  املشـهد  ليأتـي 
اإلرسائيـيل جيل تماري -مراسـل القناة الـ13 
الصهيونيـة- يتجول بني املسـلمني، وأين؟! يف 
ام الدنيا، يف  أقـدس بقاع األرض ويف أفضـل أَيـَّ
جبل عرفات، ويف موسم الحج، يتجول يف أطهر 
أرض وهو يبتسم ويقول: هنا ولد اإلسالم هنا 
مهد اإلسالم األول، يتجول ويلتقط الصور وهو 
يعلم بأنه ومثل النجس الذي يف املدينة يرسـال 
رسـائل ملن بدأ بهم اإلسالم وقام عىل عاتقهم، 

ملن ُعذبوا يف سبيل إعالء كلمة الله ملن ُحورصوا 
يف شعب أبي طالب، ملن هاجروا للحبشة، فراًرا 
بدينهم، ملن هاجروا للمدينة املنورة ليطهروها 
من اليهود، ومنها عادوا فاتحني ملكة املكرمة، 

لتطهريها من الرشك واألوثان. 
هذا يدنس مكـة املكرمة وذاك يدنس املدينة 
املنورة، وكالهما يرسـالن رسـائل للسـابقني 
األولـني مـن املهاجريـن واألنصار، وهـذا هو 

قصدهم األول. 
أمـا مقصدهم الثاني فهو إرسـال رسـائل 
ملسـلمي هذا الزمن وعلمائهـم، العلماء الذين 
هم ورثـة األنبياء، العلمـاء الذين هم الحامني 
رسـائل  ومقدسـاتهم،  املسـلمني  لحرمـات 
مفادهـا هـا نحـن يـا علمـاء اإلسـالم ندخل 
أراضيكـم املقدسـة وندنسـها ونتجـول فيها 
ونحطم الحصن والسور الذي بناه أسالفكم يف 
حماية اإلسالم ومقدسـاته، وليس هذا فقط، 
ها نحن أمـام أعني العالم نُعـنّي من نريد عىل 
رأس رابطـة علمـاء املسـلمني، وال أحد يتكلم 
عنـد محرقـة الهولوكوسـت  ويأتـي ليصـيلَ 
م عىل موتى اليهود يف حني هناك مجازر  ويرتحَّ
قام بها اليهود ضد املسـلمني يف صرب وشاتيال 
ويف ديـار ياسـني ويف ُكــّل فلسـطني وغريها 
الكثري يف لبنان وسـوريا والعراق واليمن بأيدي 

اليهود أَو بأيدي وكالئهم، ولم يأِت إليها ليصيلَ 
ويرتحم عىل من قضوا فيها. 

أتـى الصهاينُة إىل األرايض املقدسـة -أطهر 
أرض لإلسالم- حاملني رسائلهم امُلعدة مسبًقا 

ليتم إرسالها للمسلمني ولعلمائهم. 
 أّمـا حكام املسـلمني فـال رسـائل موجهة 
إليهـم؛ ألَنَّهم ببسـاطة بمثابة سـاعي الربيد 
الذين يحملون تلك الرسائل، هم الحامني وهم 

الحاملني للصهاينة يف أرض اإلسالم. 
الحـكام املتصهينـون هـم الـداء الحقيقي 
خـارصة  يف  النجـالء  الطعنـة  هـم  لإلسـالم، 
اإلسـالم، هم مـن باعوا اإلسـالم ومقدسـات 
اإلسـالم، هم من هانوا واسـتهانوا وهان بهم 
اإلسـالم، هم الـرش الحقيقي وهـم الرسطان 

الذي يسترشي. 
بلـغ الهـوان حـده، وبلغ بنـو سـعود أوّج 
عتوهم وال بُـدَّ من اقتالعهم من أرض اإلسالم 
وحماية اإلسالم ومقدسات اإلسالم، منهم، (يَا 
أَيَُّها الَِّذيـَن آََمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْليَُهـوَد َوالنََّصاَرى 
أولياء بَْعُضُهْم أولياء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم 
َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ اللَه َال يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلـِمنَي). 

سورة املائدة آية 51.

دخعُل الغععد 
لطمصثجات

 

حمعخ تاحث 
اليـوم املقّدسـات تغتالُها اليهـود، وهذا هو 

اليشُء الذي كنا نخشاه. 
ودخولهـم  املقدسـات  تدخـل  اليهـوَد  إن 
للمقدسات ليس من السهل أبداً، يريدون الدين 
أن يكـون ألعوبة يف أياديهم، وهم بهذه الحركة 
يريـدون أن يسـتغلونا ويكـون الديـن تحـت 
قيادتهم وهذا هو اليشء الذي كانوا يسعون له 
منذ زمن طويل، أن يدخلوا املقدسات اإلسالمية 
ويخربونهـا، هـم كانـوا يريـدون أن يحّققـوا 
هذا الـيشء، وها هم وأخـريًا يحّققون غايتهم 
ودخلوا املقدسـات ويريدون أن ينجسـوا مكة 

املكرمة. 
دخول اليهود املقدسات اإلسالمية صنع فتنة 
يف الديـن وأصبـح الدين مهزلة عند آل سـعود، 
وهم من يساعدونهم عىل ذلك، وآل سعود الكل 
يعرف أنهـم يريدون طمس الديـن ومحية من 
أذهان الناس والدليل عىل ذلك منعهم للمسلمني 
دخول مكة املكرمة، منعوهم واستبدلوا غريهم 
من الصهاينـة، عبـاد األصنام وعبـاد األبقار، 
وبهـذه الحركة القـذرة التي يعملها آل سـعود 
يف ترصيحهـم لليهـود دخـول املقدسـات، هم 
يريـدون أن يمحـوا الديـَن؛ لكي تـرىض عنهم 
أمريـكا وإرسائيل، لكـن إَذا آل سـعود يحبون 
ذلك نحن لن نسُكَت، ومثل ما هم يحبون التويل 
لليهود نحن نتوىل اللَه سـبحانه ورسوَله وأمري 
املؤمنـني عليٍّا -عليهما السـالم- ولن نسـكت 

عليهم أبداً. 
وتطبيعهـم  توليهـم  يحبـون  سـعود  آل  إذا 
لليهود هي ليسـت مشكلة بالنسـبة لنا؛ ألَنَّهم 
أصبحـوا مثلهـم تمامـاً، ال يوجد فـرق بني آل 
سعود وبني أمريكا وإرسائيل، لهم نفس الهدف 
ونفس الغاية، لكن نحن سـوف ننهي أحالمهم 
وسـنحطم كربياءهـم وغرورهـم، والديـن لن 

يمسه اليهود ما دمنا عىل قيد الحياة. 
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حصائُص الةعاد 

زظاظغُر الممطضئ!زظاظغُر الممطضئ!

اظاحاُر الصئائحاظاحاُر الصئائح

دوُل السثوان تاثُث طظ الطرصات ورصَئ ضشطدوُل السثوان تاثُث طظ الطرصات ورصَئ ضشط

باعل سئثاهللا التعبغ  

اسـتجابًة لنداء الله والقائـد بالنفري إىل 
جبهات العلم والجهـاد وثبت حرائُر اليمن 
العفيفـات الطاهـرات ذوات نفوس زاكية 
وبصائر ثاقبة إىل جانـب إخوانهن الرجال 
لريسـمن مسـاراً يعبّدنـه وعيـاً وبصـريًة 
وعلماً وجهاداً، حملن ِمعَوَل الحقِّ ليزرعن 
بـذور اإليَمــان يف أرض التسـليم والوفاء، 
وبنـني بلبنـات الـرباءة رصوح التضحيـة 
والفـداء، تخلـت النواعـم عـن نعومتهـن 
عندما أعلن حزب الشيطان حربَه الناعمة 
فخلعـن رداَء الزينة والدالل ولبسـن لباس 

التقوى واتخذنه درعا واقيا. 
فكما تَحّرك رجاٌل صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه إلنتاج صواريخ الثقة بالله، وأسـلحة 
نرص دينه يف مصانـع الحرية واإلباء، فقد 
تَحّركت القوارير من ربات البيوت ومعهن 
املثقفـات وذوات التخصـص، ُكــلٌّ منهن 
تعـرف من نحن ومن هـم، وهي عىل يقني 
وعلـم أن مسـؤوليتها داخـل منزلها وبني 
أوالدهـا رضٌب من رضوب الجهاد، ولكنها 
لم تكتـِف بذلك بل انطلقـت لتعيَد صياغَة 
التاريخ وتحيـي تراَث زوجـة ِعمران التي 
نـذرت مـا يف بطنها محـّرراً، ومريـم التي 
أحصنـت فرَجهـا، وهاجـر التـي سـّلمت 
لربهـا، وآسـيا التـي آمنت وصدقـت، وأم 

موىس التي ضحت وصربت، وابنة شـعيب 
رمز الحياء، وخديجة نبع الوفاء، والزهراء 

طهراً، وزينب صرباً. 
عـىل  تحُصـُل  املـدارس  هـذه  خريجـُة 
شهادة اإليَمــان والوعي املعمدة من رضا 
اللـه والقائـد والتي تمّكنها مـن نيل أرقى 
ا ألبيها وسـنداً لبنيها  الوظائـف فتكون أُمٍّ

وفخراً ألخيها وعوناً لرشيكها. 
هكذا هـم أوليـاُء اللـه بعُضهـم أولياُء 
بعـٍض، تتكاتف جهودهـم، والنتيجُة جيٌل 
عرف اللَه فاتخذه إلهاً، وعرف الَحقَّ فاتخذه 
منهاًجا، وعرف أعداَء الله فاتخذهم أعداًء، 

وعرف الرصخَة فاتخذها شعاراً. 

أم ضغان العحطغ

ـة محمد –صىلَّ الله  بينما األحرار من أُمَّ

عليه وآله وسـلم- يحيون يوم الوالية تجد 

سلمان وابنه يستقبلون الحالبة األمريكية 

الجديدة بـكل رحابة صـدر، لتجديد الوالء 

ألمريكا وإرسائيل. 

جـو بايـدن يصافـح يـد امللك سـلمان، 

األقـىص  املسـجد  يُدنسـون  والصهاينـة 

آمنني أن البقرة التي تحلب النفط لتسـقي 

اإلجـرام الـذي لم يحـن وقته للفطـام، ما 

زالت موالية خانعـة راكعة ال تطلب حرية 

قـرار وال مرعى مقابل ما تـُدر من حقوق 

املواطنـني، فاملطلب الوحيد للمملكة وامللك 

هـو الدعم األمريكي بالفكـر املاجن لهيئة 

الرتفيـه التـي أحلها ورحب بهـا من كانوا 

يالحقون الشباب يف الشوارع ألداء الصالة. 

حتى مطارات السـعوديّة أصبحت تعج 

باليهـود والنصـارى وبالفنانـني واملمثلني 

اإلباحيـني الذيـن تعطيهم اململكـة مبالغ 

خياليـة تدفعهـا من جيـوب الحجاج، مع 

فتح الحرم املكي للصهاينة لتدنيسـه بكل 

وقاحة. 

مع هذا كله يظن ابن سلمان وحكومته 

التـي أصبحـت مسـؤولياتها تـدور حول 

التطبيـع والفسـاد واالنحـراف األخالقـي 

أن الصمت سـيطول، خابت مساعيهم إن 

األحرار من املسـلمني لن يسكتوا عىل هذه 

االنتهاكات للمقدسات والتطبيع والخيانة 

ظلمـاً،  املسـفوكة  الدمـاء  حسـاب  عـىل 

فاململكـة يجب أن تُزال مـن املنطقة مثلها 

مثل إرسائيل إال أنها محسوبة عىل اإلسالم. 

أم طتمث

ُل لهـم أنفُسـهم بَـثَّ  هنـاك مـن تُسـوِّ
السـموم يف املجتمـع ووضعـه عىل سـكة 
االنحطاط ومـن جملة األمور التي تُضعف 
وانتشـار  االنحـدار  وتسـهل  املجتمـع 

الفاحشة يف املجتمع بقوة. 

فهذه الفاحشـة تأتي بَسـبِب البعد عن 

الله وقلـة اإليَمـان وُكثر الذنـوب، وكّل ما 

َكُرب الذنب تحول الشخص إىل ذئب مفرتس 

ويعلن ذنوبه أمام الناس وبكل ُجرأة. 

فعندما يـرى النـاُس ُكـّل يوم مشـهًدا 

متكّرراً لشـخص يرشب الخمر أَو شخص 

يسـتخدم كلمـاٍت بذيئـة بصـوٍت مرتفٍع 

أمـام ُكــّل املاريـن مـن جـواره، أَو فتـاة 

تلبس مالبس غري محتشـمة، هذه املواقُف 

واملشاهد إذَا تكّررت من دون أي ردع َفـإنَّ 

واإليَمــان  الضعيفـة  النفـوس  أصحـاَب 

الضعيـف سـيفعلون الفواحـَش والرذائَل 

والقبائَح بني الناس مع مرور الوقت. 

ظسمئ افطغر

اتخذت دول العدوان عىل أيدي مرتِزقتها 

قطـع الطـرق كورقة ضغط عـىل حكومة 

صنعاء رغم أن الحكومة قدمت الكثري من 

التنازالت وبـادرت يف تسـهيل الحركة من 

الجهة املحاذيـة للجيش واللجـان إلظهار 

الجديـة يف املـيض إليجـاد الحلـول، إال أن 

هـذه املبادرة ُقوبلت بالتعنـت من املرتِزقة 

لالسـتمرار باملتاجرة بمعاناة الناس ودليل 

قاطـع عـىل أن املسـتهدف الرئيـيس هـو 

الشعب اليمني. 

وأكـرب مثـال عـىل ذلـك الطريـق الدويل 

الرابط بني شمال الوطن وجنوبِه املار عرب 
محافظـة مـأرب الذي كان يسـهل التنقل 
عربه بـني املحافظات دون عنـاء ويف وقت 
أقـل، ويعترب ممـراً إنسـانياً ال عالقة له يف 
تغيـري مجـرى الحـرب إال أن دول العدوان 
أعطـت الضوء األخـرض ملرتِزقتهـا لقطع 
ذلـك الطريـق ممـا زاد يف معاناة الشـعب 
وحصـاره، وأجـرب املواطنـني عـىل دخول 
الصحـراء مجازفني وخـوض رحلة املوت 
املحفوفـة باملخاطـر وهم يتوقعون أسـوأ 

االحتماالت. 
فاأللغام تفتك بـأرواح الكثري وقد يضل 
األطـراف  مرتاميـة  الصحـراء  يف  البعـض 
ممـا يؤدي إىل املوت؛ وذلك بَسـبِب العطش 

أَو تعـرض سـيارات املسـافرين إىل خلـل 

فنـي ومن الصعب تـدارك الخلل وإصالحه 

وبُعـد  الطريـق  لوعـورة  وذلـك  بسـهولة 

املسـافة وبسـبب هذا العمل التعسفي من 

قبـل مرتِزقـة العـدوان أضطـر املواطنني 

لخوض مثل تلك الرحالت الشـاقة حاملني 

أكفانهم يف أـيديهم. 

أزعجـوا  الذيـن  أُولئـك  إنسـانية  أيـن 

مسـامعنا بحمالت رعاية حقوق اإلنسان، 

فالشـعب ال يريـد منكـم سـوى إظهـار 

معاناته واملطالبة بتحييد الطرق واملمرات 

عـن النزاعـات العسـكرية والتعامل معها 

كـقضية إنسانية؟! 

التصُّ واإلطاُم 
سطغ 

شارس السثغ 

قبـل أن تحـدث النـاس عن اإلمـام عيل 

-عليـه السـالم- وعـن فضائلـه ومنزلته، 

دعهـم يجدونه فيك، يف حركتك والسـكون، 

وينظـرون إليه مـن واقعك، من سـلوكك، 

مـن أفعالك وأقوالـك، ويتعرفـون إليه من 

مواقفـك، من حركتك يف خـط الحياة، فيما 

تركـه عليـك من أثـر، وما أحدثـه فيك من 

تغيري. 

النـاُس اليوم ال يـَرون اإلمام عليـاً، ولم 

يعارصوا زمانه، وأجـزم أن الكثريين ممن 

يتولونه اليوم بصـدق إنما انجذبوا إليه ِلَما 

وجـدوا له من أثـر وقيم وأخـالق وإيَمـان 

ومواقف حقة متجسـدة واقًعـا أمامهم يف 

الصادقني من شيعته، وأنهم لم يكن يهمهم 

مفهوم الواليـة أَو حديث الغديـر بتاتًا، بل 

ا أخالقيٍّا،  اتباعهـم لـه كان اتباًعـا مبدأيّـٍ

وليـس دينيًـا تقليديًـا تراثيًا، ولهـذا تولوه 

وحاولـوا اقتَفاء أثره والسـري عـىل نهجه، 

فالدعوة ال تكـون إال بالُقدوة، والعمل أبلغ 

من ألـف خطبة، والحق ال يعـرف بالرجال 

وماضيهـم معه، فمايض املـرء مع الحق ال 

يهـم اليوم يف يشء طاملا وقد حاد منه ومال 

عنه وسول له الشيطان عمل الباطل. 

واعلمـوا أن من عـرف الحـق فقد عرف 

عليـاً، ومن عـرف علياً فقد عـرف محمداً، 

ومـن عـرف محمداً فقـد عرف اللـَه الحق 

املطلق، فال تصدوا الناَس عن الحق، جاعلني 

الطريَق إليه معوجًة حتى ال يسلكها أحد. 

وكفى اليوم بالحق انبالًجا، وإليه ُمرشًدا، 

ومـن الضاللـة منجيًا، علمك بـأن من كان 

لدمـاء األنبياء سـافكاً، ولرشائع السـماء 

وللصالحـني  عونـاً،  وللظاملـني  ُمعاديـاً، 

خصماً، وللشـياطني ولياً، وللحرث ُمهلكاً، 

ُمفسـداً،  األرض  ويف  ُمزهقـاً،  ولـألرواح 

ولبنيانهـا ُمهدمـاً، هو من صـار لنا اليوم 

ُمعاديًـا، وعلينا ُمعتديًـا، ولوجودنا ُمفنيًا، 

ولنهجنا ُمعارًضا، ولديننا ُمحاربًا، ولبالدنا 

غازيًا، وملقدسـاتنا غاصبًا، وألمتنا ُمفرًقا، 

ولشعوبنا ُمبيًدا، ولجموعنا ُمبدًدا، وإلذاللنا 

سيًفا ُمسلًطا. 

أال وإن أسـعد النـاس عبـٌد عـرف الحق 

فنرصه، ورأى الباطل فقهره، وعرف منزل 

قـراره يف اليـوم اآلخر فأعد لـه وزهد يف ما 

دونـه، أال وإن أشـقى النـاس امـرٌؤ عرف 

الحق ولم ينرصه، ورأى الباطل ولم يخذله، 

وباع آخرته بدنيا غريه. 
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لظ تصعَم تدارة إْظَساظغئ تصغصغئ يف طخطتئ الئحرغئ.. إق إذا ضان الصائمعن سطغعا طمظ غاثضرون ظسط اهللا باجامرار
 تحـّدث الشـهيُد القائُد رضـواُن الله 
عليه يف محـارضة ــ ملزمة ــ [الدرس 
الخامس مـن معرفة الله ـــ نعم الله] 
عـن أسـلوب (اإلشـهاد واإلقـرار) الذي 
تحدث الله سبحانه وتعاىل عنه يف الُقْرآن 
الكريـم يف العديـد مـن اآليات، لنشـهد 
ونقـر بنعم اللـه علينا، وأنهـا كلها منه 
سـبحانه، لنكون من يحكم عىل أنفسنا 
يف األخري، إما أن نكون من الشاكرين أَْو 

من الكافرين.. 
وهذا األسلوب جاء يف سورة الواقعة، 
وقد تحدث الشـهيد القائـد عن نعمتني 
عظيمتني من ثـالث نعم كربى أنعم الله 
بها علينا، (الرتبة، املاء، النار)، فتناولنا 
يف العـدد السـابق نعمة(الرتبـة، املاء)، 

واآلن سنتناول نعمة (النار)..

ظسمُئ الظار يف الثظغا وشعائثعا:ــ
ا ال شـك فيـه أن ناَر الدنيا سـواٌء  ممَّ
أكانـت النار العاديـة أَْو (الكهرباء) أنها 
نعمة من الله سبحانه وتعاىل، وأنها من 
أهم األشياء التي تقوم عليها أساسيات 
الحيـاة، وال نسـتطيع االسـتغناء عنها 
أبـداً، فقال رضوان اللـه عليه:[{أََفَرأَيْتُُم 
النَّاَر الَِّتي تُوُروَن} تقدحونها فتشـتعل، 
النار هـي أيضاً من األشـياء الرضورية 
يف الحياة، كم مـن الصناعات تحتاج إىل 
النـار؟ كم من أنـواع الغذاء ـ بالنسـبة 
لنـا ـ يحتاج إىل النـار، نحتـاج إىل النار 
يف بيوتنـا، نحتـاُج إىل النـار يف كثري من 
مصانعنا، سـواء النار بشكل كهرباء أَْو 
النـار املعروفـة، نحتاج إليهـا لإلضاءة، 

وللوقود وإىل أغراض كثرية]..
اآليـة  يف  سـبحانه  اللـه  واسـتفهاُم 
استفهام إنكاري موجه إىل من يعتقد أن 
ما هو فيه من النعمـة والغنى واألموال 
هو من ذكائه وعبقريته وشـطارته هو 
وليسـت من الله، فتسـاءل تعاىل: {أَأَنْتُْم 
أَنَْشـأْتُْم َشـَجَرتََها أَْم نَْحُن اْلُمنِْشئُوَن]، 
والجـواب طبعـا، هـو أنـت يـا ألله من 
أنشـأها وخلقهـا فلـك الحمـد واملنة.. 
مضيفـا رضوان الله عليه يف رشح فوائد 
النار كما جاءت يف الُقْرآن بقوله:[{نَْحُن 
َجَعْلنَاَها تَذِْكَرًة} هـذه النار تذكر بالنار 
الكـربى باآلخـرة بنـار جهنـم {َوَمتَاعاً 
املفـرسون:  يقـول  كمـا  ِلْلُمْقِويـَن} 

للمسافرين]..

 تاى الةاظإ [الَةَمالغ] 
ُ
لط غشفض اهللا

يف ظسمه سطغظا:ــ
الفتـاً رضـوان اللـه عليـه إىل أن الله 
سـبحانه قـد تحـدث عـن الحيوانـات 
التـي خلقها اللـه لنا وفوائدهـا، وحتى 
أشـكالها جميلـة ترتـاح لهـا العيـون 
فقـال: [{َواْألَنَْعـاَم َخَلَقَهـا َلُكْم}األنعام 
هو اسـم يطلق عىل اإلبل والبقر والغنم 
بأصنافهـا {َلُكـْم ِفيَهـا ِدْفٌء َوَمنَاِفـُع 

َوِمنَْهـا تَأُْكلُـوَن َوَلُكْم ِفيَهـا َجَماٌل ِحنَي 
ُحوَن} أيضاً مظهر  تُِريُحوَن َوِحـنَي تَْرسَ
من املظاهر التي ترس الناس يف حياتهم، 
منظر جميل يتمتعون به، هل أحد منكم 
شاهد هذا املنظر، ولو زمان؟. يوم كانت 
القرى بعد أن ترشق الشمس عىل الناس 
فيفتحـون أبواب البيـوت واألبواب التي 
يسمونها [األحواش] التي للغنم فتخرج 

قطعان الغنم، منظر جميل]..
مسرتسـالً رضوان الله عليه يف رشح 
قوله تعـاىل: {َواْلَخيَْل َواْلِبَغـاَل َواْلَحِمريَ 
ِلَرتَْكبُوَها َوِزينًَة َويَْخلُـُق َما ال تَْعَلُموَن} 
بقولـه: [يف الوقـت الـذي يجعـل اللـه 
سـبحانه وتعـاىل هـذه الحيوانـات مما 
كثـرية عملية، يلحظ  يحقق لنا أغراضاً 
بـأن يكـون شـكلها، أن يكـون  أيضـاً 
مظهرهـا جميالً.. أن يكون جميالً حتى 
جانـب الزينة أن تكـون مناظر جميلة، 
األغنـام،  حـركات  جميلـة،  وحـركات 
قطعـان األغنام ومنظرهـا وهي ترسح 
وهـي تعـود، الخيـول البغـال الحمري.. 
أليسـت مناظـر جميلة؟ حتـى الجانب 
الفني أَْو جانب الجمـال، جانب الجمال 
هـو أيضاً ممـا هو ملحـوظ داخل هذه 
النعم اإللهية. فتتمتع أعيننا، وأنفسـنا 
ترتاح إىل هذه املناظـر]، مضيفاً بقوله: 
[الفواكه التي نأكلها، أليسـت أشـكالها 

جميلة؟. وروائحها جميلة؟].

طصارظٌئ بني جمال افحةار والفعاضه يف 
الثظغا، وحةرة الجصعم:ـ

يف  عليـه  اللـه  رضـواُن  واسرتسـل 
الحديـث حـول نعمـة جمـال األنعـام 
ليذكـر  الدنيـا  يف  والثمـار  واألشـجار 
الناس بأشـجار يـوم القيامة الفظيعة، 
ليتعظـوا، ويخافوا الله، فقـال: [لكن ـ 
الحـظ ـ بالنسـبة ألهل النـار كيف قال 
عن تلك الشـجرة التي يأكلونها، شجرة 
الزقـوم {إِنََّهـا َشـَجَرٌة تَْخـُرُج ِيف أَْصـِل 
اْلَجِحيـِم َطْلُعَها ـ ثمارها ـ َكأَنَُّه ُرُؤوُس 
يَاِطنِي} قبيحة جداً، فمنظرها بشع  الشَّ
ومذاقها مر شـديد املرارة، وساخن جداً 

{َكاْلُمْهِل يَْغِيل ِيف اْلبُُطوِن}]..
بقوله: [لكن الحظوا  وقاَرَن متسائالً 
هنـا يف الدنيـا الفواكـه، األشـجار التي 
ثمارهـا مـن األقـوات الرضوريـة لنا.. 
أليسـت جميلة؟. ما أجمل عندما تتطلع 
إىل مـزارع الذرة أَْو مزارع الرب والشـعري 
أليس منظراً جميالً؟. مزارع البن مزارع 
القات، مزارع املوز وغريها من األشجار 
أليست مناظر جميلة؟. ثم تجد ُكّل يشء 
ممـا هو نعمـة علينـا أيضا مرتبـط أَْو 
مرتافق معه جانب الجمال، أليست هذه 

رحمة من الله سبحانه وتعاىل بنا؟].

ظسمئ خطص الئتار واملتغطات:ــ
وأشـار رضـوان اللـه عليـه إىل نعمة 

عظيمـة ذكرها الله يف محكـم كتابه أال 
وهـي نعمة خلق البحار، والسـفن التي 
تجـري فيهـا، وفائدتهـا بقولـه: [َوُهَو 
َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُوا ِمنُْه َلْحماً َطِريّاً  الَِّذي َسخَّ
َوتَْستَْخِرُجوا ِمنُْه ِحْليًَة تَْلبَُسونََها} أليس 
هـذا أيضـاً عـودة إىل جانـب الجمال؟. 
{ِحْليًَة تَْلبَُسـونََها}،{َوتََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر 
ِفيِه}السفن وهي تمخر املاء بمقدمتها، 
وببطنهـا، وهذه مـن اآليـات العجيبة، 
سـفن ثقيلة هل هي تميش عىل سـطح 
صلب فتستمسـك؟. ال، إنه سـطح هي 
تخرقـه، وتشـقه، فتمخره فمـن الذي 

يمسكها؟. إنه الله سبحانه].
منوهـاً رضـوان الله عليـه إىل أهمية 
ا كطرق  البحـار واملحيطات الكبـرية ِجدٍّ
للتجـارة، توصـل بـني القـارات، حيث 
أنها طـرق جاهـزة بقدرة الله، ليسـت 
تصليـح  إىل  وال  (زفلتـه)  إىل  محتاجـة 
وصيانة، وهـذه نعمة عظيمـة، وكذلك 
من نعـم الله علينا يف البحار واملحيطات 
هي (األسماك) بأنواعها املتعددة، والتي 
هي مـن أهم أنـواع التجـارة املربحة يف 
العالـم، باإلضافة إىل ما نسـتخرجه من 
باطن البحار كاللؤلؤ واملرجان واملعادن 

وغريها..

طظ ظسط اهللا سطغظا: الةئال وشعائثعا:ــ 
ويف ذات السـياق اسـتمر رضوان الله 
عليـه يف تعـداد نعم الله علينـا، فتحدث 
أيضـا عـن الجبـال وفوائدهـا للبـرش، 
كما جـاء ذلك يف الُقـْرآن الكريم يف قوله 
تعاىل:{َوأَْلَقـى ِيف اْألَْرِض َرَواِيسَ أَْن تَِميـَد 
ِبُكْم َوأَنَْهاراً َوُسبُالً َلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن}:ـ

1ــ الجبال تثبت األرض حتى ال تميد 
بنا:ـ 

وقـد رشح الشـهيد القائد هـذا األمر 
بقوله: [الـروايس هي الجبـال ملا كانت 
األرض اليابسـة هي يف واقعها مفروشة 
عىل املاء، واملاء يشـكل نسبة كبرية قـد 
يكـون أكثر مـن %70 من حجـم الكرة 
األرضية بكلها، كانت ـ بالطبع ـ األرض 
تعتـرب قطعة صغرية فوق سـطح املاء، 
قابلـة؛ ألن تبقى تهتـز وتتحرك، فألقى 
اللـه فيهـا الجبـال تثبتهـا {َوأَْلَقـى ِيف 
} لرتسـوا، فرتسوا األرض  اْألَْرِض َرَواِيسَ
عـىل املـاء، وال تكـون مهتـزة، فيمكن 

االستقرار عليها].
يهتدون  للمسـافرين  عالمـات  2ـــ 

بها:ــ 
[كذلـك  عليـه:  اللـه  رضـواُن  قـال 
{وََعالَمـاٍت} جعـل عالمـات للسـبل يف 
الـرب، وعالمـات يف البحـر {َوِبالنَّْجِم ُهْم 
الـرب،  يف  يهتـدون  يَْهتَُدوَن}املسـافرون 
واملسـافرون يهتدون يف البحـر، فأعالم 
يف الرب بشـكل الجبال املختلفة، أليسـت 
أشـكال الجبـال مختلفة؟ هـذا من أهم 
األشـياء يف أن تتعـرف عـىل املناطق، لو 

كانـت الجبـال كلهـا بشـكلية واحـدة، 
وتصميـم واحـد، فهـي روايس، واحـد 
هنـا، وواحد هنـا، وواحد هنـاك، قد ال 
تسـتطيع أن تعـرف وأنت تتجـه.. لكن 
الجبال أنفسها، وشـكليتها هي نفسها 
ممـا يسـاعد ـ أن كانـت بشـكل أعالم 
ـ وأنت تسـافر فـرتى تلـك القمة، قمة 
الجبل هناك، ترى الطريق من عندها إىل 
املنطقة الفالنية، فرتاها قمة متفردة يف 
شكلها.. أليس كذلك؟. فيها عرب كثرية].

3ــ مساحة الجبل أوسع من مساحة 
األرض التي يشغلها:ــ 

قـال رضوان اللـه عليه شـارحاً لهذا 
األمر:ـــ [بـل أحيانـاً تطلـع مسـاحة 
البلـدان التـي فيهـا جبال كثـرية تطلع 
مسـاحة كبـرية عندمـا تحسـب وجـه 
الجبل من هنـا، ووجهه من هناك، ترى 
كيف أنه وبتصميم الله سـبحانه وتعاىل 
الذي هو حكيم ال يضيع حتى املسـاحة 
التـي سيشـغلها الجبـل.. أليـس الجبل 
سـيجعل  لألرض؟.  بالنسـبة  رضوريـاً 
أوسـع  يكـون  بشـكل  نفسـه  الجبـل 
مسـاحة من املسـاحة التي يشـغلها يف 
موقعه، فعندما تمسـح مساحة الجبل 
من هنا كم سـيطلع؟ ومـن جانب آخر 
كم سـيطلع؟. سـرتاه أكثر من املساحة 

التي يشغلها الجبل].
4ــ الجبال قابلة للعيش عليها:ــ

وأضاف رضواُن اللـه عليه أن الجبال 
قابلة للزراعة والرعي فيها والبناء فيها، 
وهي غـري مقفلة تمامـا بحيث تحجب 
الناس عـن مناطق أُْخـَرى يف العالم، بل 
هـي فيها منافذ وطـرق وممرات، وهي 
نعمـة عظيمـة مـن الخالق سـبحانه، 
حيث قـال: [وهكذا يجعل الجبل صالحاً 
للزراعة، يجعل الجبل صالحاً لالستقرار، 
صالحاً ألن تعيـش فيه حيوانات أُْخَرى، 
صالحـاً ألن يكون فيـه مراعي، واملهمة 
الرئيسية له هي أن تكون روايس تمسك 

األرض].

تثضر الظسط وحضُرعا غآدي إىل صغام 
تدارة إْظَساظغئ تصغصغئ:ــ

ة  ولفـت رضـواُن الله عليه نَظـَر األُمَّ
إىل نقطة مهمة جـداً، وهي أنه ال يمكن 
أن تقـوم حضـارة إنَْسـانية يف مصلحة 
البرشية إال إذا كان أصحابها والقائمون 
عليها هم ممن يتذكر نعم الله باستمرار 
ويشـكر الله عليها، حيث قال: [فالحظ 
كيف يأتي بالتأكيد عىل تذكر النعم، وأن 
يظل اإلنَْسان شاكراً وهو يبني حضارة، 
ال بد حتى تكون هذه الحضارة إنَْسانية 
حقيقيـة، وتكون يف مصلحـة البرشية، 
أن يكـون من يقوم عليها، وينهض بها، 
من هم دائمو التذكر بنعم الله سـبحانه 
وتعاىل، وينطلقـون يف شـكره {َوَلَعلَُّكْم 
تَْشـُكُروَن} متـى ما ضاع هذا الشـعور 

لدى اإلنَْسـان أَْصبَحت تجارته بالشـكل 
الـذي يـرض بالبـرش، يتجر يف األشـياء 

الضارة]..

أطبطئ وطزاعر لطفساد: الربا، الشقء، 
صطئ الةعدة:ــ 

أمثلـة  عليـه  اللـه  رضـوان  وذكـر 
ومظاهـر للفسـاد الذي يصيـب العالم 
عندما يتحكم فيه ويسـيطر عليه تجار 
ال يتذكرون نعم الله وال يشـكرون الله، 
وال يخافونه بقولـه: [يمارس يف عملية 
البيع والرشاء كثرياً من املحرمات، يدخل 
يف الربا.. أليس العالم اآلن غارقاً يف الربا؟ 
العالم غارق يف الربا، والعالم يف حرب مع 
الله {َفِإْن َلـْم تَْفَعلُوا َفأْذَنُـوا ِبَحْرٍب ِمَن 

اللَِّه َوَرُسولِِه}..
وتجُد من مظاهر هذه الحرب فسـاداً 
تجاريـاً، غـالء أسـعار بشـكل رهيـب، 
هبوطـاً حتـى يف مواصفـات التصنيـع 
من أجـل مواكبة القـدرة الرشائية لدى 
املسـتهلكني، املنتجات الجيـدة ألم تغب 
مـن  جيـدة  منتجـات  األسـواق؟  عـن 
الصناعات،  مـن  وغريها  اإللكرتونيـات 
واألقمشـة، وكثـري مـن اآلليـات.. ألـم 
تغب عـن األسـواق؟. ملاذا؟. ألـم تهبط 
الصناعات، وتهبـط املواصفات؟. تهبط 
وكل عـام تـرى الصناعات تهبـط قليالً 
قليالً يف مواصفاتهـا، يف جودتها، ملاذا؟؛ 
نزوالً عند رغبة املشرتي، أَْو تبعاً لقدرته 

الرشائية؟].
وأعطى السـيد حسـني تعريفـاً للربا 
ا عـىل النـاس،  ومسـاِوئه الكبـرية ِجـدٍّ
حيـث قـال: [الربـا: هـو رضُب الناس 
حتى رضب الصناعـات، فأَْصبَحنا بدال 
عن أن كنا نتمتع بكثـري من الصناعات 
يف  الجيـدة،  املواصفـات  ذات  الجيـدة، 
مختلـف املجـاالت، ها نحـن تغلب عىل 
أسـواقنا منتجـات مواصفاتهـا رديئة، 
ومتى مـا رأينـا قطعة جيـدة [أصلية] 
مـن أي منتـج، ورأينا سـعرها مرتفعاً 
ألسـنا نخرج مـن املعـارض؟. ونقول: 
هذا سـعره مرتفع، الحقيقة أنها أصيل 
لكنها سعرها مرتفع، واآلخر قال: جيدة 
لكنها غالية، والرَّجـال صاحب املحل يف 
األخري ال يسـتورد منها، صاحب املصنع 
يف األخـري ال يعد ينتجها، يحاول أن ينتج 

إنتاجا آخر يتمىش مع حالة الناس].
 وأضاف بقولـه: [فنحن يف حرب مع 
الله، والله يف حرب معنا؛ بسبب املرابني؛ 
بسـبب التجـارة التـي تقوم عـىل الربا؛ 
ألن أولئك املرابني ليسـوا ممن يتذكرون 
نعمـة الله، وليسـوا ممـن ينطلقون يف 
شـكره؛ ألن مـن يتذكـر بأن مـا يتقلب 
فيه من أموال التجارة هو نعمة من الله 
عليه، سـيحاول أن يبتعد عن املحرمات 

يف التعامل، سيبتعد عن الربا].

الحديُث عن ِنَعِم الله هو يعطي أكثر من معنى، فهي يف نفس الوقت من 
مظاهر تدبري الله سبحانه وتعاىل لشؤون خلقه، من مظاهر رحمته بعباده، 
مـن مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة، 
مـن مظاهـر علمه الواسـع، من مظاهر ملكـة، أنه هو من يملك السـموات 
واألرض وما بينهما، وهو رب هذا لعرش العظيم، ال يكاد ينتهي الكالم حول 
هذه اآليات التي رسد الله فيها كثرياً من النعم التي عىل اإلنَْسان؛ ألنها مهمة 

يف ُكّل مجال.[ملزمة معرفة الله ــ نعم الله ــ الدرس الخامس]..
نحـن يف حـرب مع اللـه، واللُه يف حـرب معنا؛ بسـبب املرابني؛ بسـبب 
التجـارة التي تقوم عىل الربا؛ ألن أولئك املرابني ليسـوا ممن يتذكرون نعمة 

الله، وليسـوا ممن ينطلقون يف شـكره؛ ألن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من 
أمـوال التجارة هو نعمة من الله عليه، سـيحاول أن يبتعد عن املحرمات يف 
التعامل، سـيبتعد عن الربا..[ملزمة معرفـة الله ــ نعم الله ــ الدرس 

الخامس]..
ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسـبَْت َوَلُكْم َما َكَسبْتُْم} أليس هناك من يقول: {ِتْلَك أُمَّ

ـة الواحدة اآلخرون قد يكونون سـبب ضاللهم ولو كانوا بعد ألفني  ال.. األُمَّ
سـنة أَْو ثالثة آالف سـنة، قد يكون سـبب ضاللهم أولئك املتقدمني عليهم 
بألفني سـنة، بثالثة آالف سـنة، بأربعة آالف سـنة، أن يكتشـف الناس أن 
أولئك هم الذين أضلوهم وهم الذين أوصلوهم إىل قعر جنهم. ماذا سينفعهم 

أن يكتشفوا يف النار ذلك، هل سينفعهم؟ ال.
هنـا يف الدنيا اكتشـف، هنا يف الدنيـا إبحث، هنا يف الدنيـا إعرف منابع 
الضـالل، إلعـن املضلني هنـا يف الدنيا، إبتعـد عنهم هنا يف الدنيا, إكشـف 
حقائقهـم هنـا يف الدنيـا، ال تنطلق لتدافـع عنهم، تتأول لهـم، تغطي عىل 
جرائمهـم, عىل سـوء آثار ما عملوا، تجد نفسـك يف األخري وأنـت بديت هنا 
يف الدنيـا مقدسـاً لهم، وبديـت يف الدنيا مجالً لهم، أنت يف اآلخرة سـتطلب 
زيادة إن أمكن هناك زيادة يف العذاب لهم, أَْصبَحت تكرههم كراهًة شديدة، 
ـ  تمقتهم مقتاً شـديداً، تلعنهم لكن ذلك لن ينفعك!..[ملزمة معرفة اللهـ 

وعده ووعيده ــ الدرس التاسع]..

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ
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اجاحعاد وإخابئ تسسئ شطسطغظغني 
جراء صخش خعغعظغ سطى ظابطج

أطرغضا.. طصاض وإخابئ 5 طعاذظني 
جراء إذقق ظار يف واحظطظ

رئغُج عغؤئ افرضان افطرغضغئ: الةغُح الخغظغ أخئح أضبَر خطعرًة وسثواظغًئ

 : وضاقت
كشـفت صحيفُة يديعوت، أمـس األحد، أن املعارك يف 
نابلس اسـتمرت الليلة املاضية قرابة ثالث ساعات ضد 

مقاومني فلسطينيني تحصنوا يف 3 مبان. 
وقالت الصحيفة: إن قوات اليمام وجفعاتي تعرضت 
لنريان كثيفة من قبل مقاومني آخرين كانوا متمركزين 
عـىل أسـطح قريبة، كمـا أطلقت القـوات صواريخ الو 

وماتادور عىل املباني. 
يشار إىل أن االشتباكات املسـلحة العنيفة التي دارت 
بني مقاومني وقوات االحتالل أَدَّت الستشـهد الشـابني 
محمـد عزيـزي وعبـود صبح مـن البلـدة القديمة من 

مدينة نابلس شمل الضفة الغربية املحتّلة. 
وبحسـب مصـادر وزارة الصحـة فقـد أعلـن عـن 
استشهاد ُكـّل من عزيزي 25 عاماً بعد إصابته بالصدر، 
والشـاب عبد الرحمن جمال صبح 28 عاماً بعد إصابته 
بالرأس، وإصابة 6 شبان أُخرى بينهم إصابتان خطرية 
بالرأس والظهر نتيجـة اقتحام االحتالل للبلدة القديمة 

من املدينة. 

 : وضاقت
أفادت شبكة أي بي يس نيوز ABCNEWS األمريكية، 
أمس األحد، بمقتل شـخص وإصابة 5 آخرين عىل األقل 
يف إطالق نار عىل حشـد يف إحدى ضواحي سياتل بوالية 

واشنطن. 
وقالـت الرشطـة: إن الحـادث وقـع حوايل السـاعة 
الواحدة صباحاً يف منطقة رينتون يف سياتل بواشنطن. 
وأَشـاَرت إىل أن املصابـني تـم معالجتُهـم يف مـكان 

الحادث، فيما أّكـدت وفاَة أحد حدهم. 
وأضافـت أن التحقيَق األويل يشـريُ إىل أن إطالق النار 
نتج عـن نزاع خـارج التجمع كبري، مرجحـًة أن وجود 

أكثر من مشتبه به واحد. 

 : وضاقت
قالت نقابـُة الصيادين يف قطاع غزة، أمس األحد: إّن قوات االحتالل 
اإلرسائيليـة فتحت النـار بكثافة عىل مركب صيد مأهـول، ما أَدَّى إىل 

احرتاقه كليٍّا، من دون وقوع إصابات. 
وذكـر نقيـب الصيادين نزار عيّاش أّن «الصياد كرم أبو سـليم كان 
يعمل عـىل مركبه، مع صياد آخر، قبالة شـواطئ مدينة رفح جنوبي 

القطاع، وقت الحادث». 
وأوضـح أن الصياَدين تعرضا، فجَر أمس األحد، إلطالق نار مكثّـف 
من قوات البحرية، ما دفعهما إىل ترك القارب والسـباحة إىل الشاطئ، 

فيما احرتاق القارب واملوّلد الخاص به. 
وأّكـد عيّاش أن الصيادين يتعّرضـون العتداءات متكّررة من قوات 

البحرية اإلرسائيلية، أثناء عملهم يف بحر غزة. 
وبحسـب مؤّسسـات حقوقية فلسـطينية، فـإّن قـوات الصهاينة 
ترتكـب انتهـاكات مختلفـة بحـق الصياديـن، وهم يعملـون يف بحر 
القطـاع، تتباين بني إطالق نار للرتهيب واإلصابـة أَو القتل واالعتقال 

واحتجاز املراكب َوإحراقها. 
وبحسب نقابة الصيادين، فإّن عدد العاملني يف مهنة صيد األسماك 

يف قطاع غزة يتجاوز 4500 شخص. 

 : طاابسات
املسرية: وكاالت 

أمريكـي  عسـكري  مسـؤوٌل  قـال 
كبري: «إن الجيَش الصيني أصبح أكثَر 
عدوانيـة وخطـورة بشـكل ملحـوظ 

خالل السنوات الخمس املاضية». 
وأَفاد رئيُس هيئة األركان األمريكية 
املشـرتكة الجنرال مـارك مييل، خالل 
جولـة يف منطقـة املحيطـني الهنـدي 
والهادئ شـملت توقفاً، أمس األحد، يف 
إندونيسـيا، بأن عدَد عمليات اعرتاض 
الطائرات والسـفن الصينية يف منطقة 
املحيـط الهادئ، مع الواليـات املتحدة 

والقوات الرشيكة األُخرى، زاد بشـكل 
كبري خالل ذلك الوقت. 

وقـال ميـيل -الـذي طلـب مؤّخـراً 
مـن طاقمـه تجميـع تفاصيـل حول 
التفاعـالت بني الصـني وأمريكا ودول 
أُخرى يف املنطقة-: إن «الرسـالة تفيد 
بأن الجيـش الصيني، يف الجو والبحر، 
أصبح أكثَر عدوانية بشكل ملحوظ يف 

هذه املنطقة بالذات». 
جـاءت ترصيحاتـه يف الوقـت الذي 
تضاعف فيه الواليات املتحدة جهودها 
املحيـط  دول  مـع  عالقاتهـا  لتعزيـز 
الهـادئ كقـوة موازنـة للصـني، التي 
تحاول توسـيع وجودهـا ونفوذها يف 

املنطقة. 
وتعترب إدارُة بايدن الصنَي «تهديَدها 
الرئييس  األمنـي  والتحدي  املتسـارَع» 
تواجهـه  الـذي  الطويـل  األمـد  عـىل 
الواليـات املتحدة. وتركز جولة مييل يف 

املنطقة عىل التهديد الصيني. 
ومـن املقـّرر أن يشـارك يف اجتماع 
مسـؤويل الدفاع يف منطقـة املحيطني 
الهنـدي والهـادئ، هـذا األسـبوع، يف 
سـتكون  َحيـُث  بأسـرتاليا،  سـيدني 
النمـو  هـي  الرئيسـية  املوضوعـات 
والحاجة  للصني  املتصاعد  العسـكري 
إىل الحفاظ عىل منطقة املحيط الهادئ 

حرة ومنفتحة وهادئة. 

صائُث الترس البعري 
اإلغراظغ: ظسمُض قطاقك 

أضبر افجطتئ تطعرًا
 : وضاقت

العـام  القائـُد  أّكــد 
الثوري  الحـرس  لقـوات 
اإليرانـي، اللـواء حسـني 
األحـد،  أمـس  سـالمي، 
إلنتاج  تسـعى  إيـران  أن 
األسـلحة  أكثر  وامتـالك 

تطورا. 
أن  سـالمي  وأوضـح 
عامـالً  يعتـرب  السـالح 
يف الحـرب، إالَّ أن  فاعـالً 
إيـران ال تعتمد عليه أبداً، 
مؤّكــداً أن هـذا التـوكل 

عىل الله هو مفتاح انتصارات الشعب اإليراني. 
وأضاف بالقـول: هل يوجد فخر أكـرب من أن يصبح 
عضـو قوات حـرس الثـورة اإلسـالمية هدفاً رئيسـياً 
ألمريـكا وعندما يقع عىل األرض شـهيداً يشـعر العدّو 
أنه احتل العالـم، إالَّ أن ذلك ال يعترب عظمة له بل تظهر 

عظمة الشهيد املرضج بدمه؛ ِمن أجِل دينه وهدفه. 

 تثطُري جفغظئ تربغئ 
أوضراظغئ وطثجن خعارغت 

أطرغضغئ يف أودغسا
 : وضاقت

أّكـدت وزارُة الدفاع الروسية، تدمريَ سفينة 
حربيـة أوكرانية ومخـزن صواريـخ أمريكية 
مضادة للسـفن من طراز «هاربـون» برضبة 

صاروخية عالية الدقة. 
وقالت الوزارة، يف بيان، أمس األحد: «دّمـرنا 
بصواريـَخ بحريـة عاليـة الدقـة بعيـدة املدى 
سفينًة حربيًة أوكرانية يف حوض ميناء أوديسا 
املضـادة  «هاربـون»  لصواريـخ  ومسـتودعاً 
للسـفن، التـي سـّلمتها الواليـات املتحـدة إىل 

كييف». 
َوأََضــاَف البيـان:» جـرى إخـراُج مرافـق 
منشأة إصالح وتحديث السفن التابعة للقوات 
البحرية األوكرانية عن العمـل»، منوًِّها أَيْـضاً 
إىل استهداف طائرات القوات الجوية األوكرانية 
العسـكري  مطـار «كاناتوفـو»  يف  املتمركـزة 
الواقـع يف مقاطعة «كريوفوجراد» باسـتخدام 
أسلحٍة بحرية وجوية بعيدة املدى عالية الدقة. 

ضعرغا الحمالغئ تاعط واحظطظ بإظااج أجطتئ بغعلعجغئ يف أوضراظغا
 : وضاقت

اتهمـت كوريـا الشـمالية، أمـس األحـد، 
الواليـاِت املتحدة بتصنيِع أسـلحة بيولوجية 
يف أوكرانيا، مكـّررًة بذلك اتّهامـاٍت وّجهتها 

موسكو إىل واشنطن. 
وقالـت وكالة األنبـاء الكورية الشـمالية 
الرسـمية: إّن واشـنطن ”أقامـت عـدداً من 
املختـربات البيولوجيـة يف عـرشات البلـدان 
تحـدٍّ  يف  أوكرانيـا،  ذلـك  يف  بمـا  واملناطـق، 
للمعاهـدات الدوليـة“، مشـرية إىل عنـارص 

”اكتشفتها“ روسيا. 
كذلك، اتهمت بيونغ يانغ واشـنطن بأنّها 
”الراعـي الرشيـر لإلرهـاب البيولوجي الذي 
يلقـي البرشيـة يف الدمار“، وبشـنها ”حرباً 
بكترييـة“ يف الحرب الكورية يف خمسـينيات 

القرن املايض. 
وكانت الصنُي وكوريا الشـمالية وروسيا 
قد كّررت اتّهامات مـن هذا النوع يف املايض، 
فيما نفت واشـنطن ذلك. واتهمت موسـكو 
واشـنطن بتمويـل أبحـاث لتطوير أسـلحة 
بيولوجيـة يف أوكرانيا، التـي دخلتها القوات 

الروسية يف أواخر شباط/فرباير. 
وأعلنت وزارة الدفاع األمريكية أنّها قّدمت 
الدعـم، عىل مدى السـنوات الــ20 املاضية، 
لــ 46 مختـرباً ومؤّسسـة صحيـة ومركـز 
تشـخيص أمـراض يف أوكرانيـا، زاعمـًة أّن 

التعاُوَن كان ”ألغراض سلمية“. 
ويف شـباط/ فربايـر، قالـت بيونـغ يانغ: 
إّن السياسـة األمريكية هي ”السبب العميق 
لألزمة األوكرانية“. واعرتفت كوريا الشمالية 
رسـميٍّا بجمهوريتي دونيتسـك ولوغانسـك 

رشقي أوكرانيا. 

اقتاقل اإلجرائغطغ غترق طرضَإ 
خغث طأععًق صئالئ حعاذأ رشح
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ضطمئ أخغرة

إذا ضاظئ الُعثظئ ق تظفُع 
شسثُطعا لظ غدر

طظغر الحاطغ 
 

خالل أكثـَر من 7 أعـوام من 
وقيادتُنـا  اإلجرامـي  العـدوان 
مملكِة  مـع  تتعاَمـُل  الحكيمـُة 
اإلجـرام  وإمـاراِت  القتـل 
ومرتِزقِتهما تعاُمًال مسـتنًدا إىل 
توجيهـاِت الله ورسـوله وأعالِم 
الهدى، شمل مختلَف املستويات 
تخـُرْج  ولـم  الجوانـب  وشـتى 
يف تعاملهـا مـع املعتديـن عـن 
ثقافتهـا القرآنيـة ومرشوعهـا 

املستنبط منها. 
بل إن قيادتَنا يف تَحّركها ملواجهة العدوان كانت وما تزاُل يف 
سبيِل الدفاع عن الشعب وعن أرضه وِعرضه، وهذه حقيقة ال 

يمكن أن ينكَرها أيٌّ كان. 
وكذلـك فتعاُمُل قيادتنـا معهم تجاه الُهدنة لـم يخُرْج عن 
أُُسـِس مرجعيتها القرآنية والنبوية واألخالقية، وسـتظلُّ عىل 
هذا النحو اليوم وغداً وإىل ما شـاء الله، وما قبولها للُهدنة إال 
ـْلِم َفاْجنَـْح َلَها َوتََوكَّْل  تجسـيٌد لقوله تعاىل: (َوإِن َجنَُحوا ِللسَّ

َعَىل اللَِّه).
وألن األمر كذلك فقد وفَّت قيادتُنا برشوط الُهدنة بينما هم 
نكثوها من اليوم األول لفرتتَيها األوىل والثانية، وسعت قيادتنا 
بكل قوتها لجعل الُهدنة مقدمًة حقيقيًة إلحالل السالم، بينما 
سعت السعوديُّة واإلماراُت ومرتِزقتها وما زالوا نحَو استمرار 
الحرب، رغم أنهم من طلبـوا الُهدنة تنفيذاً لتوجيهات النظام 
الصهيوأمريكـي، ومـع ذلـك ورغم ُكــّل انتهاكاتهـم للُهدنة 
وخرقهم الذي لم يتوقْف لبنودها وعرقلتهم لتنفيذ أدنى ما تم 

االتّفاق عليه وأقل ما التزموا به. 
التزمت قيادتُنا بالهدوء وتحلَّت بالصرب ووّفت بعهود الُهدنة 
فلـم تنكث ولم تغدر، وهذا ليس غريباً عليها فهي أهل لألمانة 
وعنـواٌن للوفـاء وعَلٌم للصـدق، وذلك ال جبناً منهـا وال خوفاً 
منهم، بل خشية لله وطاعة له، والعالم بات يشهد بشجاعتها 

وحنكتها وقوتها، وهو ما أثبتته خالل سنوات الحرب. 
ام من نهايِة فـرتة التمديد الثانية  اليوم ونحـن عىل بعد أَيـَّ
ُههم  للُهدنـة، رأينـا وسـمعنا توجيهات موالهـم بايـدن يوجِّ
بتمديـد الُهدنـة لسـتة أشـهر قادمة يف حـني لم تـرد قيادتُنا 
ا رسـميٍّا عـىل ما وجههـم به موالهم بايـدن حتى اآلن غريَ  ردٍّ
أن ترصيحـاِت رئيـس الوفد الوطنـي تعكس موقـَف قيادتنا 
الواضح والذي يمكن إيجاُزه بعبارة «إذا كانت الُهدنة ال تنفُع 

ه».  شعبَنا فالحرُب لن تُرضَّ
وهذه هـي خالصُة ترصيحات عبدالسـالم وما يحوم حول 
حمـاه ترصيحات كبار املسـؤولني أمثال األُسـتاذ محمد عيل 
الحوثـي -عضـو املجلس السـيايس األعىل- يف سـياق خطابه 
بذكرى الغدير واألُستاذ حسني العزي -نائب وزير الخارجية- 

يف تغريداته. 
ُكلُّ ذلـك يمثُِّل رسـائَل واضحًة لنظام الريـاض مفاُدها لن 
نقبَل بتمديد ُهدنة منتهَكٍة رشوُطها مخرتقٌة بنوُدها، فاملؤمن 
ال يُلـدَُغ من جحر مرتـني؛ وبذلك َفـإنَّ عىل نظـام الرياض أن 
يدرَك جيًِّدا أن قيادتَنا -بشعِبها وجيشها- مستعدٌة الستئناف 
الحرب أكثَر ألف مرة من استعداِدها لتمديِد ُهدنتهم املزعومة. 

طسظا املعغمظ وطسعط باغثن
جئران جعغض   

 
ام ومع زيارة الرئيس األمريكي إىل السعوديّة..  قبَل أَيـَّ

كان هـذا الخرب هـو املتصّدر للصحف ونـرشات األخبار، 

بينما اليمنيون األحرار والرشفاء غريُ مكرتثني بزيارة هذا 

الرئيس أَو ذاك ململكة آل سعود أَو غريها من دول تحالف 

العـدوان، ويسـتعدون إلحيـاء يـوم الوالية بـكل حرص 

واهتمام، وكأن ال يشء يحُدُث عىل أرض جارة السوء من 

حفاوة واسـتقبال مَلـن جعلوا أنفَسـهم ونظاَمهم وثروَة 

ِفه، مهما حـاول املنبطحون تعظيَم  شـعوبهم تحَت ترصُّ

هـذا، فال الخرب خرباً بالنسـبة لليمنيـني وال الزيارة تغري 

شـيئاً من معتقداتهم حول هـذا النظام أَو ذاك ممـن يقفون إىل جانب 

املعتدين. 

حـني نقول إن اليمنيني بالتأكيد مـن يخوضون ِغماَر معركة النَفس 

الطويـل لردع الغزاة والخونة من احتالل أرضهم أَو امتهان كرامة أبناء 

شعبهم.

معركٌة يف عامها الثامن أصبحت املشـاركة فيها وسام رشف يتزاحم 

عـىل نيلِه األحراُر من أبناء وطننـا العزيز وصاحب الحظ األوفر هو من 

ينالـه، اليمنيون أَيْـضاً الذين نقصدهم هم مـن أبطل فعاليَة اثنني من 

الرؤسـاء األمريكيني قبل هذا العجوز املتعثر منـذ بداية العدوان أوباما 

أوالً ثـم ترامـب وَحـاليٍّا جو بايدن، أما سـواهم َمن يحمل اسـم اليمن 

وليس من هؤالء فهو ليس بيمني وال يجوز أن نصَفه بهذا الوصف الذي 

ــة اإلسالمية.  أضحى مصدَر فخر لكل األحرار يف األُمَّ

َ أدنى شـيئاً يف معطيات املعركة التي  جو بايدن كغريه أَيْـضاً لن يغريِّ

يخوُضها أحراُر اليمن يف مواَجهِة عدوان سعودّي أمريكي إماراتي أُعلن 

عنـه من واشـنطن، فهم عىل الحـق، وهم الثابتون عـىل دينهم يف زمن 

التذبـذب والنفاق والزيف َوالخداع، ثقتهـم بالله املهيمن 

كانت هي السـائدة دون منازع تجسـدت يف انتصارات ال 

تعـد وال تحىص، بينما تمسـك الطغـاة والخونة بأمريكا 

شـيطان العـرص وصانعـة الخـراب والفـوىض والقتـل 

والدمـار واإلرهاب يف العالم لم تزدهم إال انتكاسـات وذالٍّ 

وهوانًـا رغم حجم إْمَكانياتهم، وخسـائرهم املهولة عىل 

حرب عبثية كشفت الكثري والكثري من الحقائق. 

لـذا زيارة بايدن للمملكة لن تجلب له ولدولته إال املزيَد 

مـن األموال واسـتمرار لعمليـة الحلب التي صـار عليها 

ـة أنه بغبائـه صنع لبالده أزمـة كانوا يف  سـابقوه، َخاصَّ

غنى عنها؛ بَسبِب دورهم يف الحرب الروسية األوكرانية فكان ال بُـدَّ من 

االتّجاه صوب بقرتهم الحلوب رغم مواقفه املزيَّفة من سياسة نظام آل 

سعود حني أعلن ترشَحه. 

أيضـاً ال ننىس أن بايدن كغريه من رؤسـاء أمريكا يرون أن تقديَمهم 

خدمـًة للكيان الصهيوني املحتّل هي بمثابة حَسـنة َوواجٍب ال بُـدَّ منه 

قبـَل وداع البيت األبيض، فوجد جو بايدن يف نظام ابن سـلمان ووالِده 

الكهـل األنسـَب إلنجاز تقـارب وتنسـيق وتعـاون معَلـن بينهم وبني 

ـَع يف عالقاِت نظام آل سـعود مع اليهود  الصهاينة، من شـأِنه أن يوسِّ

املغتصبني، وهما يف الحقيقـة وجهان لُعملٍة واحدٍة، وتجمعهم عالقاٌت 

رسية بـات اإلفصاُح عنها أقـرَب من أي وقت مىض، وتدشـنُي الخيانة 

ـــة علناً يتضُح من خالل نوع الخطـاب املقدَّم من قبل  أمـام أبناء األُمَّ

ابن سـلمان وأركان حكمه كحاِل َمن سبقهم من َخَونَِة اإلمارات وبقية 

املطبِّعني. 


