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الطرف الوطين لسفري أملانيا وأمميني: آثار التصعيد مكشوفة وهاكم حصيلة 4 أشهر

  

مفتوحة  طــــرق  وال  مفتوحة   طــــرق  وال   55 لــــ  مــســتــمــرة  وقــرصــنــة  ســفــن  لــــ %  مــســتــمــرة  وقــرصــنــة  ســفــن  و٦٠٦٠%  رحــــالت  و%  رحــــالت   %٧٠٧٠ تــنــفــيــذ تــنــفــيــذ 
مــبــشــرة وعــلــى الــوســطــاء تــفــادي «االنــفــجــار»صــنــعــاء: متمسكون بــالــســالم والــتــجــربــة غــري مــبــشــرة وعــلــى الــوســطــاء تــفــادي «االنــفــجــار» والــتــجــربــة غــري  صــنــعــاء: متمسكون بــالــســالم 

«املـــــــــشـــــــــهـــــــــور» الـــــــــعـــــــــالمـــــــــة  رحــــــــــيــــــــــل  يف  يـــــــــــعـــــــــــزون  الــــــــيــــــــمــــــــن  وعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء  الـــــــــــــثـــــــــــــورة  قــــــــــائــــــــــد 
الرئيس املشاط يهنئ قادة الدول العربية واإلسالمية بالعام اهلجري اجلديد

يــــفــــاقــــمــــون  واملــــــــرتــــــــزقــــــــة  الــــنــــفــــطــــيــــة  مـــــــــــــأرب  يف  خـــــانـــــقـــــة  وقـــــــــــــود  أزمـــــــــــــة 
الـــــدقـــــيـــــق مـــــــــن  كـــــــبـــــــرية  كــــــمــــــيــــــات  بـــــنـــــهـــــب  عـــــــــــدن  يف  املـــــعـــــيـــــشـــــي  الـــــــــوضـــــــــع 



اقتاقل غصاتط طظجل الحغت الترغجي بمخفتات أطرغضغئ وبرغطاظغئ وصئائض المعرة تاعسث
السةري غثسع أترار الغمظ حماًق وجظعبًا لرص الخفعف السةري غثسع أترار الغمظ حماًق وجظعبًا لرص الخفعف 

اإلخداع بالصعة
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صئائُض املعرة تاعّسُث اقتاقَل بسث اصاتام طظجل 
الترغجي بمخّفتات أطرغضغئ وبرغطاظغئ

 : طاابسات
القـى إقـداُم قـوات االحتـالل السـعودّي األمريكـي 
بمحافظـة املهـرة عىل اقتحام منزل الشـيخ عىل سـالم 
الحريـزي، اسـتنكاراً واسـعاً مـن قبـل أحـرار اليمن يف 
املحافظـات اليمنية، داعني إىل هبة وتَحّرك واسـع لطرد 

االحتالل من اليمن. 
َوأدان عضو الوفد الوطني املفاوض، عبدامللك العجري، 
االعتداء عىل منزل رئيس اللجنـة املنظمة العتصام أبناء 
املهرة السلمي الشيخ عيل سالم الحريزي، واقتحامه من 

قبل قوات االحتالل بمحافظة املهرة. 
وقال العجري يف تغريدة عىل حسـابه بموقع (تويرت): 
«إن مـا أقدمت عليه قـوات االحتـالل يف محافظة املهرة 
مـن تعـد مدان عـىل منـزل الشـيخ الحريزي يسـتدعي 
تراصَّ الصفوف بني ُكـّل أبناء الوطن يف شـماله وجنوبه 
والوقوف وقفة رجل واحد لتطهري اليمن من ُكـّل القوات 

األجنبية الغازية». 
وأضاف: «وإال َفـإنَّ بلطجتهم لن تقف عند َحــدٍّ من 

احتالل األرض إىل انتهاك حرمات البيوت». 
وتوّعدت قبائُل املهرة بالرد عىل اقتحام منزل الشـيخ 
عيل سـالم الحريـزي -رئيس لجنـة االعتصام السـلمي 
ووكيـل املحافظـة السـابق-، من قبـل القـوات املحتّلة 

األمريكية والربيطانية، أمس األول الخميس. 
وبحسـب مصـادَر محليـة يف املهـرة، فقـد أقدمـت 
ميليشـيا ما يسمى الرشطة العسـكرية املوالية لتحالف 
العـدوان وقوات أجنبيـة بينهم سـعوديّون وإماراتيون، 
عىل متـن 12 ألية ومصفحـة عسـكرية، اقتحموا منزل 

الشيخ الحريزي، يف منطقة املحيفيف بمدينة الغيضة. 
ولفتت املصادُر إىل أن اآلليات واملصفحات العسـكرية 
اقتحمـت حوش منـزل الشـيخ القبيل البـارز الحريزي، 
بتوجيهـات من غرفـة عمليات قيادة القـوات األمريكية 
والربيطانيـة املتواجدة يف مطار الغيضة الذي جعلت منه 

قاعدة عسكرية لها منذ العام 2017م. 
وعىل صعيد متصل، اعتربت لجنُة االعتصام 
املناهض لالحتالل األجنبـي يف املهرة، اقتحام 
منزل الشـيخ الحريزي، أمس األول الخميس، 
اعتـداء صارخـاً مـن قبـل قـوات االحتـالل 
ـيس  األجنبـي، واصفـة إيـاه بالعمل التجسُّ

الجبان. 
وأّكـد بيان صادر عن اللجنة، أن الشـيخ 
الحريـزي لم يكـن متواجداً يف املنـزل أثناء 
عملية االقتحام سـوى الحراسة الرئيسية 
للمنـزل، داعيـاً أحـرار اليمـن واملهـرة إىل 
الوقوف صفاً واحداً ضد االحتالل األجنبي. 
وجاءت عمليـة االقتحام عقب وصول 
دفعة جديدة من قوات االحتالل األمريكي 
خالل اليومني املاضيني، إىل مطار الغيضة 

قادمة من مطار الريان يف مدينة املكال. 

السةري غثغُظ الةرغمئ وغثسع أتراَر الغمظ حماًق وجظعبًا إلى رص الخفعف

السثوان غصغُض املصثحغ بسث 
جظعات طظ السمالئ واقرتجاق

 : طاابسات
اسـتغنى تحالُـُف العـدوان وبدون سـابق إنذار عـن خدمات 
املرتِزق محمد املقديش -وزير دفاع ما يسـمى حكومة الفنادق- 
بعـد سـنوات مـن العمالـة واالرتـزاق وبيـع الكرامة والسـيادة 

الوطنية. 
وفيما يميض تحالُف العدوان إىل تقليم أظافر حزب «اإلصالح» 
وتقليص نفـوذه داخل حكومة املنفى، فقد أطاح املرتِزق رشـاد 
العليمي رئيس ما يسـمى املجلس الرئايس، أمس األول الخميس، 
باملرتـِزق املقديش رجل حـزب «اإلصالح» َوالـذراع األيمن للخائن 
عيل محسـن األحمر، من حكومة الفنـادق، وذلك ضمن تعديالت 

شملت أربع حقائب وزارية داخل حكومة املرتِزقة. 
ووفقـاً ملصـادَر إعالميـة موالية للعـدوان، فقد قـىض تواُفٌق 
سـعودّي إماراتي بتعيني املرتِزق محسـن محمد حسني الداعري 
وزيراً للدفاع، واملرتِزق سـعيد سـليمان بركات الشـمايس وزيراً 
للنفـط واملعـادن، واملرتـِزق مانع صالح يسـلم بن يمـني وزيراً 
للكهرباء والطاقة، واملرتِزق سالم محمد العبودي الحريزي وزيراً 

لألشغال العامة والطرق، يف حكومة الفنادق. 
وتزامنـت اإلطاحُة باملرتـِزق املقديش مـع الحديث عن رشائه 

منزالً جديًدا يف تركيا؛ بَهدِف اإلقامة الدائمة فيه. 
وذكـرت مصـادُر مطلعـٌة أن وزيـَر دفـاع املرتِزقـة املقـال 
واملحسـوَب عىل حزب «اإلصالح»، اشرتى مطلَع الشهر الجاري، 
«فيـال» يف أحـد األحيـاء الغربية ملدينـة إسـطنبول، موضحًة أن 
ُز  املرتـِزق املقديش يخطُِّط لالسـتقرار يف تركيا، َحيـُث وهو يجهِّ

إلرسال أرسته من السعوديّة إىل إسطنبول خالل األيّام املقبلة. 
وكانت تقاريُر إعالمية قد كشـفت استنزاَف وزراء يف حكومة 
املرتِزق معني عبدامللك، بينهم املرتـِزق املقديش مليزانية الوزارات، 
يف خطوة الستغالل أكرب قدر من األموال قبيل إزاحتهم من املشهد 
ضمن مسـاع سـعوديّة إماراتية لإلطاحـة بجميـع وزراء الفاّر 

هادي وحزب «اإلصالح» من حكومة الفنادق.

تصرغر: تضعطئ املرتجصئ ظعئئ 
189 ططغعن برطغض ظفط خام 

بصغمئ 13 ططغار دوقر
 : طاابسات

سـّلط تقريٌر غريُ حكومـي الضوَء، أمس الجمعـة، عىل أرقام 
صادمة لكميات النفط املنهوبة من قبل تحالف العدوان وحكومة 
املرتِزقـة منذ العام 2016 وحتـى 2021، مبينًا أن عائدات النفط 
اليمنـي الخام املنهـوب ال تـورد إىل البنك املركـزي اليمني وإنما 

ة بمسؤولني مرتِزقة يف السعوديّة.  تذهب إىل حسابات َخاصَّ
وأَشـاَر التقرير املعنون بــ «أرقام صادرات النفط اليمني» إىل 
أن حكومـة الفنادق أنتجت خالل الفـرتة 2016-2021 أكثر من 
189 مليونـاً و170 ألفاً و730 برميالً مـن الخام، خالفاً ملا تعلنه 

رسميٍّا وتظهره من أرقام. 
وأوضـح التقرير أن قيمة تلك الكميـات املهولة التي تم نهبها 
من النفط اليمني الخام تقدر بـ 13 ملياراً و25 مليوناً و761 ألفاً 
و831 دوالراً، مؤّكـداً أن العائدات تودع يف البنك األهيل السعودّي. 

أزطُئ وصعد خاظصئ يف طأرب املتاّطئ وجسُر الثبئ الئظجغظ غخض إىل 33 ألش رغال

طغطغحغا اقظاصالغ يف سثن تظعُإ 
حاتظًئ طتمطئ بالثصغص

 : طاابسات
تعيـُش محافظُة مـأرب املحتّلة الغنيـة بالنفط 
أزمًة خانقًة يف املشـتقات النفطيـة يف ظل انعدامه 
بشـكل كيل يف جميـع املحطات وارتفاعـه بصورة 
جنونية يف السوق السوداء، وسط استياء واستنكار 

واسع من قبل املواطنني. 
وأوضحـت مصادُر محليٌة يف مأرب الواقعة تحت 
سيطرة حزب «اإلصالح» وتحالف العدوان، أن سعر 
الجالـون 20 لـرتاً من البنزين تجـاوز 33 ألف ريال 

يمني يف السوق السوداء. 
وأَفاد ناشطون عىل مواقع التواصل االجتماعي، 
حـزب  لسـلطات  الخاضعـة  مـأرب  مدينـَة  بـأن 

«اإلصـالح»، تعاني من أزمة خانقة يف مادة البرتول 
وسـط توقـف املئات من السـيارات أمـام محطات 

الوقود يف انتظار التعبئة بالسعر املنخفض. 
مـن جانبـه، أرجع الصحفـي عـيل عويضة، يف 
منشـور له عىل الفيسبوك، أزمة املشتقات النفطية 
يف مدينة مـأرب، إىل تعاون الهوامـري واللصوص يف 
رشكـة النفـط ولجنة املشـتقات النفطيـة التابعة 
لحكومة املرتِزقـة، متهماً إياهم باختالق أكرب أزمة 

مفتعلة للبرتول. 
وكان ناشـطون مـن مـأرب قـد تناقلـوا، أمس 
الجمعـة، يف مواقـع التواصـل االجتماعـي، صـوراً 
تُظِهـُر طوابريَ طويلًة من السـيارات أمام محطات 
الوقـود امُلغلقة يف شـوارع املدينة، مبينـني أن أزمة 
املشتقات النفطية الخانقة تأتي عىل خلفية اتساع 
الـرصاع والخالف بـني أدوات ومرتِزقة العدوان عىل 

خلفية عائدات منشأة صافر النفطية. 
وفيمـا تشـهد محافظة مـأرب الغنيـة بالنفط 
أزمة مشـتقات نفطيـة هي األكرب، َفــإنَّ عمليات 
نهب الثـروات النفطية والغازيـة تتصاعد يف عموم 
املحافظات واملناطق الواقعة تحت سـيطرة تحالف 
العـدوان وتوريد عائداتها لحسـابات شـخصية يف 

البنك األهيل السعودّي. 

 : طاابسات
أقدمت ميليشيا مسلحٌة تابعة ملا يسمى 
املجلـس االنتقايل، أمس، عىل نهب شـاحنة 
محملة بالدقيق وسط مدينة عدن املحتّلة. 

وقالـت مصـادر إعالميـة: إن ميليشـيا 
مسـلحة تنتمـي لالنتقايل قطعـت الطريق 
أمـام سـائق الشـاحنة املحملـة بالدقيق، 
عـىل مقربة من مقر محافـظ عدن املرتِزق 
أحمـد مللس يف منطقة املعـال، مبينة أن أحد 
املسـلحني وضـع السـالح يف رأس السـائق 
مهّدداً إياه بالقتل، فيما حاول مسـلح آخر 
تهدئة الوضع؛ بَهـدِف أخذ جزء من حمولة 
الشـاحنة، دون اإلشـارة إىل ما تم نهبه من 

الدقيق وممتلكات السائق. 
ويعيـُش سـكاُن عـدن املحتّلـة أوضاعاً 
فشـل  بَسـبِب  للغايـة؛  صعبـة  معيشـية 

اإلصالحـات االقتصاديـة التـي وعـد بهـا 
تحالـف العـدوان وحكومـة املرتِزقـة منـذ 
سـنوات، وعدم التـزاِم الريـاض وأبو ظبي 

برتحيل الوديعة إىل بنك عدن. 
وذكر مراقبـون اقتصاديون أن األوضاع 
الخدمية يف عـدن املحتّلة زادت تدهوراً أكثر 
بعد عودة رئيس وأعضاء ما يسمى املجلس 
الرئـايس، وحكومـة الفنـادق، وبقائهم يف 
قـرص معاشـيق دون أيـة خطـوات جادة 
لتحسـني الوضع املعيـيش ورصف مرتبات 

املوظفني يف عدن واملحافظات املحتّلة. 
وكان املرتـِزق جـالل الربيعـي قائـد ما 
يسـمى الحـزام األمنـي التابـع لالحتـالل 
اإلماراتي قد هـّدد قبل يومني خالل اجتماع 
له يف عدن، بطرد املجلس الرئايس من قرص 
معاشـيق، وذلـك بعد مرور 13 شـهراً دون 
رصف مرتبات ميليشـيا االنتقـايل من قبل 

العدوان وحكومة املرتِزقة. 

طغطغحغا «اإلخقح» تشااُل 
حغثًا صَئطغًا وجط طثغظئ 

تسج املتاّطئ

 : طاابسات
اغتالت ميليشـيا مسـلحة يُعتَقـُد انتماؤهـا إىل حزب 
«اإلصـالح» يف محافظة تعز املحتّلة، أمس األول الخميس، 

شيخاً قبلياً بارزاً وسط املدينة. 
وأّكـدت مصادُر محلية، أن ميليشـيا مسـلحة موالية 
لجماعـة «اإلخـوان»، أطلقـت النـار عـىل الشـيخ عمار 
الدبعي، وأردوه قتيالً عىل الفور مع أحد مرافقيه يف جولة 

سنان بمديرية القاهرة. 
وبيّنـت املصـادر أن هـذه الجريمة تتزامن مع اتسـاع 
وترية االغتياالت والفوىض األمنية يف املناطق الواقعة تحت 
ما بعد عودة القيادي  سـيطرة حزب «اإلصالح»، ال ِســيـَّ
التكفريي املوايل لالحتـالل اإلماراتي أبو العباس إىل مدينة 
تعز الشـهر املايض، ويف ظـل توّجـه أبو ظبي إىل تسـليم 
الخائن طارق عفاش املعسـكرات الواقعة تحت سـيطرة 

«اإلصالح» يف تعز. 
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 : خاص
مـع ُقْرِب موعِد انتهاِء فرتِة التمديد للُهدنة اإلنسـانية 
والعسـكرية املوقعة نهايَة مارس املـايض، ما تزاُل قوى 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي تتعامُل مع االتّفاق 
بكل اسـتهتار وتتخذُه فرصًة لجني املكاسب العسكرية 
والسياسـية، مقابل التنصل عن االلتزامات واإلبقاء عىل 
معاناة الشـعب اليمني التي تسـتخدُمها قـوى العدوان 
كورقة ضمن عدوانها املسعور عىل اليمن أرضاً وإنساناً، 
يف حـني أن الطرَف الوطنـي ما يزال حريصـاً عىل تمديد 
السـالم؛ بغرض سد حاجات الشـعب اإلنسانية وحلحلة 
امللفـات اإلنسـانية التـي يعاني مـن ورائهـا اليمنيون، 
داعياً إىل املزيد من املزايا اإلنسـانية لصالح الشـعب، عىل 
الرغـم مـن الخروقات العدوانيـة والجرائـم املرافقة لها 
واالنتهاكات الفاضحـة لبنود الُهدنة عـىل ُكـلِّ األصعدة 
العسـكرية وما يخص املينـاء واملطار، وهـو األمر الذي 
يضُع األمـم املتحدة واملجتمع الدويل أمام اختبار حقيقي 
أخـري إلثبات وجودهم املسـؤول املناط بهم، سـيما أنهم 
عـىل اطالع تام بـكل الحصيلة التي خرجت بها 4 أشـهر 

من الُهدنة. 
ويف سياق املسـتجداِت، جّددت صنعاُء إقامَة الُحّجـة 
عـىل دول العـدوان واملجتمع الدويل بجملـة من اللقاءات 
مـع البعثات األمميـة واألُوُروبية، وأطلعتهـا مجّدًدا عىل 
األوضـاع الراهنـة وسـبل معالجتهـا لتفادي أيـة عودة 
للتصعيد عىل حسـاب معاناة الشـعب، مجـددة حرَصها 
عـىل السـالم بتقديـم مطالـب إنسـانية مرشوعة تمس 
حاجـات الشـعب، وال ترتبط بأيـة ملفات عسـكرية أَو 

سياسية. 
 

وصُش الثروصات ضمططٍإ َأَجاجغ لاسجغج 
«ُعثظئ»

ويف جديـد مسـاعي السـالم التـي تكرُِّسـها صنعاُء، 
جددت اللجنة العسـكرية مطاَلبَة األمـم املتحدة برسعة 
وضع َحـــدٍّ للخروقات واالنتهـاكات والجرائم، والعمل 

الجاد والدؤوب يف ترسيع عجلة عملية السالم. 
جـاء ذلك خالل لقـاِء نائب رئيس اللجنة العسـكرية، 
العميد حسـني هاشم، باملستشـار العسكري ملمثل األمم 
املتحـدة إىل اليمـن، الجنـرال انطونـي هايـورد، ومديرة 

مكتب ممثل األمم املتحدة يف اليمن. 
واستعرض العميد هاشم مع الجنرال هايورد الخروَق 
املتواصلة لقـوى العدوان ومرتِزقتهـم للُهدنة يف مختلف 
الجبهـات، فيما ناقش اللقاء مع الفريق األممي خطوات 
تجهيـز غرفة العمليات املشـرتكة للحد مـن الخروق، يف 
تأكيـد الحرص عىل إحالل السـالم وإغـالق ُكـّل الفرص 
أمـام املسـاعي التصعيديـة التـي يتـوىل ِكَربَهـا تحالُُف 

العدوان وأدواته يف مختلف املحاور. 
وقـال العميـد هاشـم: إن تعنت دول العـدوان يف منع 
ـة بنزع األلغـام فاقم  دخـول األجهزة واملعـدات الَخاصَّ
من معانـاة املواطنني ويتطلب موقفـاً واضًحا من األمم 

املتحدة. 
مـن جهته، طالـب الجنـرال هايورد جميـَع األطراف 
بـأن تكوَن الُهدنـة ُحزمًة واحدة وفق بنـود الُهدنة وبما 
يضمن التخفيف من املعاناة اإلنسـانية، يف حني أن تكرار 
مثـل هذه الترصيحات دون العمـل عىل الواقع يجعل من 
التَحّركات األممية ُمَجـّرد شـكليات تغطي عىل استمرار 
الوضـع الراهن املـيلء بالخروقات والجرائـم ومؤرشات 

التصعيد. 
وتقدم الجنرال هايورد بالشـكر للجنة العسكرية «ملا 
قدمـوه مـن إيضاحات للخـروق ونأمل أن تكـون غرفة 

العمليات املشرتكة خطوة للحد من الخروق». 
 

تّةـٌئ طاةثدٌة غثرُضعا العجطاء
ويف سياق متصل، اّطلع محافظ الحديدة محمد عياش 
قحيـم، وسـفري جمهورية أملانيـا االتّحادية لـدى اليمن 
هوبـرت ييقر، ونائبة املديـر التنفيـذي لربنامج األغذية 
العاملـي لشـؤون الـرشكات واملنـارصة أوتـي كالمريت، 

أمس، عىل األوضاع يف ميناء الحديدة. 
واطلـع قحيـم وييقـر وكالمـريت ومعهـم واملديـرة 
اإلقليمـي للـرشق األوسـط وشـمال أفريقيـا يف برنامج 
األغذيـة كورين فاليرش، عىل حجم األرضار والدمار الذي 
تعرض له امليناء جراء استهدافه بصورة مبارشة من قبل 

قوى العدوان واإلجراءات واملعالجات إلعادة تشغيله. 
وخالل الزيارة، أشـار محافـظ الحديدة محمد عياش 

قحيـم، إىل أن قـوى العـدوان تواصل حصارهـا للميناء 
وتمنع وصول املسـاعدات اإلنسـانية واإلغاثية والدوائية 

واملشتقات النفطية. 
ودعا املحافظ قحيم السـفري األملاني إىل املسـاهمة يف 
إنهـاء العـدوان ورفع الحصـار الذي حرم أبناء الشـعب 
اليمنـي من أبسـط مقومـات الحيـاة والعيـش الكريم، 
مؤّكــداً حرَص السـلطة املحلية باملحافظـة عىل تقديم 
كافة التسـهيالت لدخول املساعدات واملشتقات النفطية 

للمواطنني. 
ويف سياق تجديد إقامة الحّجـة وعرض الجوانب التي 
تعرُفهـا األمـم املتحدها وبعثاتهـا والبعثـات األُوُروبية، 
استمع املحافظ قحيم، والسفري األملاني خالل الزيارة من 
رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي ملؤّسسـة موانئ 
البحر األحمـر اليمنية، القبطان محمد أبوبكر إسـحاق، 
إىل رشح عـن طبيعة وقدرة تشـغيل مينـاء الحديدة قبل 
الحصار واالسـتهداف الذي تعرضت له موانئ املؤّسسة، 
ُد ادِّعاءات دول العدوان بشـأن عسـكرة  ـٌة تبدِّ وهي ُحجَّ
املينـاء أَو زعم أن وضعه ال يسـمح باسـتقبال السـفن 

والحاويات. 
وأَشـاَر إسـحاق، إىل أنه تم تدمريُ أكثـَر من 60 % من 
قـدرة ميناء الحديدة الذي كان يعتمـد عليه أكثر من 70 
% من أبناء الشـعب اليمني، مؤّكـداً أن مؤّسسـَة موانئ 
البحر األحمـر اليمنية تمارس نشـاطها بكـوادَر مدنية 
صـة من أبنائها، وممتثلة للمنظومة الدولية ألمن  متخصِّ

املوانئ، معتربًا استهداف ميناء الحديدة مخالفاً للقوانني 
واملواثيق الدولية ويتناىف مع ما ورد يف املادتني «55 َو56» 
مـن اتّفاقية جنيف الرابعة التي تنص عىل رضورة تزويد 
السـكان باملؤن الغذائية واإلمـَدادات الطبيـة أثناء فرتة 

الحرب. 
وأوضـح مديـُر مؤّسسـة موانـئ البحر األحمـر، أن 
االسـتهداَف املبـاَرش الذي تعـرََّض له مينـاُء الحديدة يف 
الــ17 أغسـُطس 2015م، مـا أَدَّى إىل خـروج محطـة 
الحاويات عـن الخدمة وفقدان 60 % من نشـاط ميناء 
الحديدة، الفتاً إىل أهميّة ميناء الحديدة جغرافياً وسكانياً 
سـواء للمانحني أَو ألبناء الشـعب اليمني كرشيان حياة 

لهم. 
من جهته، أشـاد السـفري األملاني والوفـُد املرافق له، 
بالجهود التي تبذُلُها قيادُة مؤّسسة موانئ البحر األحمر 
اليمنيـة يف إعـادة تشـغيل مينـاء الحديـدة رغم شـحة 
اإلْمَكانيـات والعراقيـل والحصار املفـروض عىل موانئ 
املؤّسسـة، فيما لم يلمح السـفري األملانـي إىل الجهوزية 
التامـة للميناء رغم ما تعرض له ولجـأ إىل تصوير األمر 
وكأن استمرار الحصار والقرصنة وعرقلة وصول السفن 
النفطيـة واإليوائيـة يأتي نتاَج عدم قـدرة امليناء، وليس 
بَسبِب الحصار املفروض من قبل دول العدوان والحصار. 
وفيمـا أّكـد السـفري ييقـر أن الوضـع يف اليمن يحتلُّ 
مكانـًة يف السياَسـة الخارجيـة األملانيـة، إىل أن التَحّرك 
األُوُروبي لتحريك عجلة السـالم يف اليمـن ما يزال جامداً 

وال يفـيض إىل نتائـج حقيقية، غري أن سـفري أملانيا أّكـد 
أن الحل السـيايس السلمي هو الوحيد ومن خالله سيتم 

معالجة الوضع اإلنساني. 
وثّمن سـفريُ جمهوريـة أملانيا االتّحادية التسـهيالِت 
التـي قدمتهـا السـلطُة املحليـة باملحافظة ومؤّسسـة 
موانئ البحـر األحمر اليمنيـة خالل زيارتـه للمحافظة 
وامليناء، واالستقبال املتكّرر للبعثات األممية واألُوُروبية، 
يف شـهادة تؤّكـد أن القيادة السياسية تعمل بكل السبل 

لخلِق فرص جديدة للسالم. 
 

تظاُغٌط أطمغ طع إجراءات السثوان 
والتخار.. دسعة أخرية

إىل ذلـك، التقـى أمني عـام املجلـس األعىل للشـؤون 
اإلنسـانية والتعـاون الـدويل، إبراهيـم الحميل، السـفري 
األملاني لدى اليمن ونائبة املدير التنفيذي لربنامج األغذية 
العاملي لشـؤون الرشكات واملنارصة يف العاصمة اليمنية 

صنعاء. 
وخالل اللقاء قال الحميل: «يجب أن يحرص املانحون 
عىل وصول املساعدات إىل مسـتحقيها من خالل متابعة 
املنظمات وتقييم عملهـا لضمان جودة األداء والتخفيف 
من معاناة املواطنني»، داعياً «إىل معاودة نشاط الوكاالت 
األملانيـة العاملـة يف مجال التعـاون الـدويل يف العاصمة 

صنعاء، لتلمس احتياجات املجتمع عن قرب. 
ونّوه الحميل ضمنيـاً إىل التناغم األممي مع إجراءات 
تشـديد القيـود عىل مينـاء الحديدة واملتمثـل يف تقليص 
املسـاعدات املمنوحـة لليمـن بالتزامن مع ُكــّل خطوة 
لتحالـف العـدوان والحصار يقـوم بها لتشـديد الخناق 

ومفاقمة معاناة اليمنيني. 
ولفـت الحمـيل إىل أن تخفيـَض املسـاعدات الغذائية 
املسـتفيدين  ماليـني  معانـاة  مـن  يفاقـم  والنقديـة 

واملترضرين يف ظل األزمة اإلنسانية األسوأ يف العالم. 
وبشـأن اسـتمرار قتل املدنيني عرب مخلفات العدوان 
وأدواتـه االنفجاريـة التـي زرعوهـا يف مختلـف مناطق 
اليمن كقنابل موقوته تصنع املوت والجرائم يف ظل توقف 
الطائـرات الحربية عن القصف إثـر الُهدنة، أّكـد الحميل 
عـىل رضورة دعم املركز التنفيذي لنزع األلغام من خالل 
توفـري أجهـزة كشـف األلغام لإلسـهام يف حفـظ أرواح 
األبرياء، ُمشـرياً إىل أن حصيلة ضحايا املدنيني بلغت 370 

مواطناً منذ بداية الُهدنة املعلنة. 
ويف سياق متصل، قال رئيس املركز التنفيذي للتعامل 
مع األلغام، العميد عيل صفرة: «إن مذكرًة أمميًة وصلت 
إلينـا بتاريخ 25 مايـو أّكـدت أن التحالـف يمنع إدَخال 
أجهزة كشـف األلغام»، يف إشـارة إىل تعمد األمم املتحدة 
الظهور بـدور العاجز أمام إجـراءات العدوان والحصار، 
يف حـني أنهـا تعمل وبشـكل متواصل عىل إدَخال سـفن 
ة بهـا وبمنظماتها دون الحاجة  النفـط واملعدات الَخاصَّ
لالسـتئذان مـن دول العـدوان، وهو األمر الذي يكشـف 
الدور املمنهج لألم املتحدة يف اإلبقاء عىل معاناة اليمنيني 

واستمرار الجرائم بحقهم. 
وأوضح العميد صفرة أن 255 مدنياً سقطوا كضحايا 
لأللغـام والقنابل العنقودية منذ بدايـة الُهدنة منهم 84 
طفـالً، مؤّكـداً أن القنابـَل العنقودية التي ألقاها طرياُن 
العـدوان منترشٌة يف املنشـآت املدنية وهذا مـا رفع أعداد 

الضحايا. 
َد رئيـُس املركـز التنفيـذي للتعامل مـع األلغام  وَجـدَّ
العميـد صفـرة التأكيـد عـىل أن «األمم املتحـدة تتحمل 
املسـؤولية الكربى عن اسـتمرار وقوع ضحايا؛ بَسـبِب 

مخلفات العدوان من ألغام وقنابل عنقودية». 
اإلرهاصـات  مـن  املذكـورة  الحصيلـة  هـذه  وأمـام 
واملستجدات، َفـإنَّ صنعاَء قد رمت كرة السالم إىل ملعب 
األمـم املتحدة واملجتمع الدويل، وقبلهـم تحالف العدوان، 
لتصبـَح ُكـلُّ تلك األطراف أماَم االختبار األخري، ال سـيما 
أن صنعاء ومع رفع سـقف مطالبها اإلنسانية واملتمثلة 
بإدَخـال ملـف املرتبات ضمن بنـود التمديـد للُهدنة، قد 
أقامت الُحّجـَة عىل جميع األطراف املعادية والوسـيطة، 
وأّكـدت أن مطالبَها إنسانيٌة بحتة وليست كما هي حال 
مطالـب دول العدوان العسـكرية والسياسـية املقايضة 
باملِلفات اإلنسـانية، وهو األمُر الـذي يعطيها املرشوعيَة 
الكاملـَة للـرد عىل التصعيد وممارسـات خنق الشـعب، 
بعمليات ردٍع عسكرية كربى ونوعية، علها تفرض املزيد 
من الجديـة الحقيقية للوسـطاء األمميـني واألُوُروبيني 
الذيـن تعـودوا عىل التَحـرُّكات فـور ُكـّل عمليـة نوعية 

موجعة تستهدُف الُعمَقني السعودّي واإلماراتي. 

تقرير

 تّةـٌئ أخرية سطى العجطاء افطمغني وافوروبغني لافادي «اقظفةار»

لصــاءاٌت طظفخطــئ طــع الئسبــات افطمغــئ واُفوُروبغــئ قذقسعــا سطــى طســاةثات الُعثظــئ وبظعدعــا
تأضغــث وذظــغ سطى الامســك بالســقم والافاوض سطى التاجات اإلظســاظغئ لطحــسإ شــغ وجه اقباجاز والمســاوطئ الســسعدّغئ
افطــط الماتثة وبسباتعا تآّضـث عظثجــَاعا لطزععر بسةج أطام إجراءات السثوان والتخــار رغط صثرتعا سطى خظع طعصش طشاغر

صئض اظاعاء الُعثظئ الاغ ولثت طرغدًئ بثاِء السةج افطمغ 
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 : خظساء
أنهت جهوٌد قبَليـٌة بمحافظة صنعاء، أمس، بإرشاف 
عضـو املجلـس السـيايس األعـىل محمـد عـيل الحوثي 
واملحافظ عبدالباسط الهادي، قضيًة قتل دامت ١٢ عاماً 
بني آل القرعفي وآل املوقيل من قبيلة األحبوب يف مديرية 

الحيمة الداخلية. 
وتكللت مساعي الوسـاطة بإعالن أرسة املجني عليه 
إبراهيم محمد القرعفي العفَو عن الجاني حمود عبدالله 
املوقيل لوجه الله تعاىل، وترشيفاً للحارضين واسـتجابة 
لدعـوة قائد الثورة السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي يف 

إصالح ذات البني. 
ويف اللقـاء القبـيل الذي وصلـت إليه لجنُة الوسـاطة 
ومشـايُخ من محافظـة صنعاء والحيمـة الداخلية وفق 
أعـراف وأسـالف القبيلـة اليمنيـة، َحيَّا عضـو املجلس 
السـيايس األعىل الحوثي، شهامَة أرسة املجني عليه التي 
اسـتجابت لداعـي الصلـح واملبـادرة بإعـالن العفو عن 

الجاني. 
ونّوه بجهود املشـايخ الذين سـاهموا يف َحـلِّ قضية 
القتل بني آل القرعفـي وآل املوقيل حرصاً عىل حقن الدم 
وترجمة لتوجيهات القيادة الثورية يف إصالح ذات البني. 
وأّكــد محمد عـيل الحوثـي، مواصلَة جهـود الصلح 
بـني القبائل، تتويجاً للمسـاعي النبيلة السـتكمال َحـلِّ 
قضايا الثأر عىل امتداد الخارطة اليمنية لتعزيز تماسـك 
الصف الوطنـي وتصويب جهود أبناء القبائل نحو العدّو 

الحقيقي الذي يستهدف أطفال ونساء وشيوخ اليمن. 
واعتـرب ما تم إنجـاُزه يف معالجـة النزاعـات القبلية 
وحل اآلالف من قضايا القتل منذ بدء العدوان عىل اليمن، 
انتصـاراً للقبيلة اليمنية وتعزيزاً لروابط اإلخاء والتكافل 
وتعاضـد الجميـع لتفويـت الفرصـة عـىل مخّططـات 

ومؤامرات أعداء اليمن. 

من جانبه، أشـاد محافـُظ صنعاء بـدور قائد الثورة 
وحرصـه واهتمامـه بحل قضايـا الثأر بطـرق مرضية 
للجميـع وجهود عضـو املجلس السـيايس األعىل رئيس 
القضايـا  معالجـة  يف  وبصماتـه  العدليـة  املنظومـة 
املجتمعيـة.  واعتـرب الهـادي، َحـلَّ قضيـة املجني عليه 
إبراهيم القرعفي والعفَو عن الجاني حمود املوقيل، ثمرًة 

لجهود القيادة يف َلمِّ شمل القبيلة اليمنية وتوحيد الصف 
الداخيل وتعزيز التالحم يف مواجهة أعداء اليمن. 

وأّكــد محافـُظ صنعـاَء املـيضَّ يف الجهود املسـاندة 
والداعمة للمسـاعي القبلية ودور املشايخ وأحرار اليمن 
يف مواصلـة حقن الدم ومعالجة مـا تبقى من قضايا ثأر 

وخالفات قبلية. 
من جانبه، أّكـد الشـيُخ محمد الزلـب، أهميَّة تضافر 
الجهود إلغالق ملـف قضايا الثـارات والخالفات وتعزيز 
رؤيـة قائد الثـورة السـيد عبدامللك الحوثـي وتوّجـهات 
رئيس املنظومة العدلية يف الوصول للمزيد من النجاحات 

يف رأب الصدع وحل قضايا النزاع والقتل. 
ولفت إىل أن النزول إىل سـاحة املجني عليه يف القضية 
والحضـور القبـيل الحاشـد، رسـالة لقوى العـدوان أن 
اليمنيـني ماضـون يف َحــّل قضاياهـم وترسـيخ ثقافة 
املحبة والسـالم فيما بينهم ورسالة بأن مؤامرات األعداء 

ستتحطم عىل صخرة صمود الشعب اليمني. 
من جانبهم، ثّمن الشيخ بكر السحيمي وأعضاء لجنة 
الوسـاطة، عفو وتسامح آل القرعفي.. الفتني إىل أن هذا 
املوقف يعكُس أصالَة القبائل اليمنية يف التسامح وتعزيز 
التالحـم، سـيما يف ظل ما يتعرض لـه الوطن من عدوان 

ومخّططات تستهدف وحدته وأمنه واستقراره. 
وعـربَّ الحارضون يف لقاِء الصلح عـن التقدير للقيادة 
الثوريـة وجهـود ُكــّل مـن أسـهم يف َحــّل القضيـة.. 
مؤّكـدين الوقوف إىل جانب القيادة الحكيمة واالستمرار 

يف دعم معركة الدفاع عن الوطن ورفد الجبهات. 

التعبغ: طسالةئ الظجاسات الصئطغئ وتض صداغا البأر طظث بثء السثوان اظاخار لطصئغطئ الغمظغئ

ُخطٌح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني آل الصرسفغ واملعصطغ بمتاشزئ خظساء

صائُث البعرة السغث سئث املطك التعبغ 
غسّجي يف وشاة السقطئ أبعبضر املحععر

 : خظساء

َ قائُد الثورة السـيد عبدامللك بدر الديـن الحوثي عن أحر التعازي للشـعب اليمني  عـربَّ
واألمة اإلسالمية بوفاة الحبيب العالمة أبوبكر العدني بن عيل املشهور. 

وأشاد السيُد عبدامللك الحوثي يف برقية العزاء بحرص الفقيد العالمة املشهور عىل جمع 
ــة اإلسالمية.  الكلمة والدعوة إىل وحدة األُمَّ

السفري خربي: ُضـضُّ طعاصش السغث تسظ ظخراهللا ضان َوْصُسعا َضئريًا سطى الغمظغني 
 : طاابسات

باَرَك السفريُ اليمني يف دمشق، عبد الله عيل صربي، للمقاومة 
اإلسـالمية الذكرى األربعني النطالقتهـا يف لبنان، كما بارك أَيْـضاً 
ــة العربية واإلسـالمية االنتصـاراِت الكبريَة التي سـّطرتها  لألُمَّ
املقاومـة اللبنانيـة واملقاومـة بشـكل عـام يف مواجهـة الكيان 

الصهيوني. 
وقال صربي يف ترصيح ملوقع «العهد» اإلخباري: «هذه املقاومُة 
ــة عاليًا، ويكفي أن نقول إنه منذ تحرير جنوب  رفعت رأَس األُمَّ

ــُة عَرص االنتصارات بفضل هذه املقاومة».  لبنان دخلت األُمَّ
وبالنسبة لليمن واليمنيني، لفت السفري اليمني يف دمشق إىل أن 
لحزب الله مكانًة كبريًة يف قلوب ُكـّل األحرار، وكذلك لألمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرص الله؛ باعتبَار أن الحزَب واألمني العام 
من أكرب من نارص القضية اليمنية ودافعوا عن مظلومية الشعب 
اليمني، وال شـك أنـه تعّرض للكثري مـن اإلجـراءات والضغوط؛ 
بَسـبِب هذا املوقف الرصيح من العدوان السـعودّي األمريكي عىل 

اليمن ومع ذلك لم يرتاجع ولم يتنازل. 
وشـّدد صـربي عـىل أن ُكــلَّ مواقف السـيد حسـن نرصالله 
ًة أن العدوان السـعودّي  كان َوْقُعهـا َكبـرياً عىل اليمنيـني، «َخاصَّ
األمريكي عىل اليمن كان يراد له أن يكون منسـيَّا، ويعلُم الجميُع 
حجَم التضليل اإلعالمي الذي مورس تجاه الحرب عىل اليمن حتى 

أصبحت حربًا منسـية، لكن صوَت حزب الله وصوت األمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرص الله كان فارًقا يف تاريخ هذه الحرب، 
وال شـك أن قوَلـه األخريَ إن حزب الله ليس وسـيًطا، هـو امتداٌد 
ملواقفه السـابقة وقـد تعامل معه العدّو؛ باعتبَـاره طرفاً يف هذه 
ة أن كلماته ومواقفه وكل ما قدمه حزب الله أصبح  الحرب، َخاصَّ
معروفـاً للقايص والداني، وكلنا كمحور مقاومة نتوىل الدفاع عن 
بعضنا بعًضا، والتنسيق مع بعضنا بعًضا، وبالتايل عجبا ملن يريد 
لطـرف من أطراف محور املقاومة أن يقدمه كوسـيط يف العدوان 

عىل اليمن». 
وحول أوجه الدعم التي يقدمها حزُب الله للمقاومني يف اليمن، 
أشـار السـفري اليمني يف دمشـق يف حديثـه ملوقعنـا إىل أن الدعم 
املعَلـن املقـدَّم من جانـب املقاومة اإلسـالمية يف لبنـان هو دعٌم 
سـيايس وإعالمي، وهذا واضـٌح للجميع، وهـذا الدعم ال يقترص 
فقـط عىل حزب الله، ولكن من ُكــّل أطراف محور املقاومة، من 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، إىل القوى والفصائل الفلسطينية 
إىل الجمهوريـة العربيـة السـورية، واىل ُكـّل املقاومـني يف العراق 

والبحرين. 
َوأََضـاَف صربي أن الرتتيَب والتنسـيَق قائـٌم بطبيعة األحوال 
«ربمـا نحـن لسـنا يف معطياته كسياسـيني ودبلوماسـيني لكن 
آثـاره عـىل األرض واضحة ويكفي أنه عندما السـيد نرص الله أن 
اسـتهداف املقدسـات واألقىص يف فلسـطني يعني حربـاً إقليمية 

كان الرد الرسيع من السيد عبد امللك الحوثي أن اليمن جاهز لكي 
يكـون جزًءا من هـذه املعادلة، وهذا يعني أن الرتتيب والتنسـيق 

وصل إىل آفاق كبرية وأن املحور هو ُكـّل واحد ال يتجزأ». 
وحول آخر التطورات السياسية يف اليمن، لفت السفري اليمني 
يف دمشـق يف حديثـه ملوقعنـا إىل أن اليمن اليوم يعيـش تطورات 
سياسية اهمها الُهدنة القائمة منذ ما يقارب األربعة أشهر «هي 
ُهدنـة يلتقط فيها شـعبنا األنفاس لكـن لم تنفذ كلهـا فهي ما 
زالت هشـة وغري كافية. نحن نتطلع إىل وقف العدوان عىل اليمن 
ورفع الحصار كليٍّا َوأَيْـضاً إىل معالجات إنسـانية تشمل املرتبات 
وتشمل معالجة ملف األرسى واملفقودين» ُمشرياً إىل أنه «إن كان 
هنـاك نية جدية لقوى العدوان؛ ِمن أجِل أن يعالجوا هذه امللفات» 
فنحن جاهزون بالنسبة لألمور الفنية أما إذَا لم يكن هناك جدية 

وال نية فنحن كما قلنا إن اليد ما زالت عىل الزناد. «
وأَشاَر صربي إىل أن املشهد يف جوانبه األُخرى هو مشهد التأزيم 
االقتصـادي، وهذا التأزيم االقتصادي؛ بَسـبِب الحـرب والعدوان 
والحصار، وبسـبب األوضـاع العاملية أَيْـضاً «إنما شـعبنا يواجه 
هـذه املعاناة بصرب وثبات وصمود وهو ما جرت عليه العادة عىل 
مدى ثماني سنوات من العدوان ولن يفت يف عضد شعبنا استمرار 
هذا الحصـار ولكن نحن نقول قوالً واحداً: إن الحصار عىل اليمن 
هو جـزء من الحـرب االقتصاديـة وإن إيقاف العـدوان يجب أن 

يشمل الحصار أوالً قبل ُكـّل يشء. 
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 : خاص
يواصـُل تحالُُف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي وأدواتُـُه تصعيَد الخروقـات الفاضحة 
التّفـاق الُهدنـة اإلنسـانية والعسـكرية، ضاربـاً 
بـكل االعتبارات عرض الحائط، مسـتغالً الصمت 
األممـي والجمـود املتواصـل للمجتمع الـدويل، يف 
تأكيـد عىل أن االصطفاف مـع التصعيد والحصار 

مسنوداً بالغطاء األممي والدويل. 
ويف جديـد الخروقـات ارتكبـت قـوى العدوان 
وأدواتهـا خالل اليومـني املاضيني أكثـر من ٣٥٠ 

خرقاً عسكريٍّا يف عدد من املحاور. 
وأوضحت مصادُر عسـكريٌة لصحيفة املسرية 
أن الخروقاِت تمثَّلت يف عرشات الخروقات بتحليق 
للطـريان االسـتطالعي املسـلح والتجسـيس عىل 
أجـواء محافظات تعـز، حّجـة، الجـوف، صعدة، 

الضالع، الحديدة، مأرب وجبهات الحدود. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل رصـد خرقـني برضبات 
التابـع  املسـلح  االسـتطالعي  للطـريان  جويـة 
للمرتِزقـة عىل منـازل املواطنـني ومواقع الجيش 

واللجان الشعبيّة يف باب غلق بمحافظة الضالع. 

ومـع تصعيـد الخروقـات العدوانيـة، كثّــف 
املرتِزقـة الخروق بإطالق نار عىل منازل املواطنني 
ومواقع الجيـش واللجان الشـعبيّة يف محافظات 
مـأرب، تعـز، حّجـة، صعـدة، الضالـع، الحديدة، 

البيضاء وجبهات الحدود. 
مسـقط  باتّفاقـي  املشـمولة  الحديـدة  وإىل 
ضبـاط  عمليـات  غرفـة  سـجلت  وسـتوكهولم، 
االرتباط والتنسـيق لرصد خروقات العدوان، أكثر 

من ١٤٠ خرقاً خالل اليومني املاضيني. 
ولفت مصدر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط 
إىل أن مـن بـني الخروقـات اسـتحداث تحصينات 
قتاليـة يف مناطـق متفرقة من الحديـدة، يف تأكيد 
عـىل أن تحالـف العـدوان وأدواتـه يعـدون العدة 

لتصعيد قادم يف الساحل الغربي. 
عـن  ومرتِزقتـه  العـدوان  تحالـف  وكشـف 
مساعيهم التصعيدية مع سبق اإلرصار والرتصد، 
وذلك عـرب التحليـق الدائم للطريان التجسـيس يف 

أجواء الحديدة. 
وتسـتمر هـذه الخروقـات عـىل الرغـم مـن 
تواجد بعثات األمم املتحـدة ومنظماتها والبعثات 
األُوُروبيـة املسـؤولة يف محافظـة الحديـدة، وهو 

األمـر الذي يجـدد التأكيد عـىل أن تحالف العدوان 
عىل علـم باملوقف األممي الصامـت واملنخرط مع 
التصعيد عرب الصمت وتوفري الغطاءات املكشوفة 
وإطالق الترصيحات الجوفاء التي تظلل عىل الرأي 

العام حقيقة ما يجري. 
ويف الشق اآلخر من الُهدنة، تواصل بحرية 
العـدوان والحصـار بقيادة أمريـكا القرصنة 

عىل سفن املشـتقات النفطية دون أي تَحّرك 
أممي. 

وأوضح بيان صادر عن رشكـة النفط اليمنية 
أن تحالـف العـدوان بقيـادة األمريكـي مـا يزال 
يحتجز ٥ سـفن محملة باملشـتقات النفطية عىل 
الرغـم من إكمالها لكل اإلجـراءات وحصولها عىل 

الرتاخيص األممية الالزمة. 

وجـددت رشكـة النفط التأكيد عـىل أن موقف 
األمـم املتحـدة مـا يزال ال يعـدو عن كونـه توفري 
الغطاء وتقديم اإلحاطـات املغلوطة ملجلس األمن 
بشـأن وصول السـفن النفطية، وهـو األمر الذي 
يكشف اإلعالن األممي الرصيح باالنخراط املبارش 
والواضـح مع أعمـال القرصنة والحصـار، لتثبت 
األمم املتحدة أنها أحد األدوات الرئيسية يف العدوان 

عىل اليمن. 
لخروقـات  املرافقـة  الجرائـم  اسـتمرار  ويف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي وأدواته، 
ارتقـت ضحيتـان جديدتان يف تعز جـراء القصف 

املتواصل ملرتِزقة العدوان عىل األعيان املدنية.
وأوضـح مصـدر محـيل لصحيفة املسـرية أن 
امرأة وطفلها أُصيبا بجروح متفاوتة إثر رصاص 
مرتِزقـة العـدوان يف منطقـة حوامـرة بمديريـة 

ماوية. 
وتأتي هذه الجريمة الجديدة كنتاج للخروقات 
املتواصلة للمرتِزقة واستهدافهم ملنازل املواطنني، 
ام من جريمة بشعة يف منطقة  يف حني تأتي بعد أَيـَّ
الروضة بتعز سقط عىل إثرها العديد من الشهداء 

والجرحى املدنيني. 

 : خاص
أجـرت قناُة «املسـرية»، أمس األول، تحقيقـاً ميدانيٍّا يفتش 
عـن واقع املبيـدات واألسـمدة الزراعيـة يف اليمـن، وخطورتها 
عىل القطاع الزراعي يف ظـل التوّجـه الوطني لتحقيق االكتفاء، 
وهو مـا يجعل تلك املهربات أحد األركان الرامية إىل القضاء عىل 

املشاريع الزراعية. 
ويف السـياق، رصح مدير عام إدارة املبيـدات بوزارة الزراعة 
صادق الهبيط بقوله: إن «سـوق املبيدات واألسـمدة الكيميائية 
والعضويـة يف اليمن أجنبي»، ُمضيفاً «تنترش يف السـوق املحلية 
أكثـر مـن ١٤ مليوناً َو٣١٥ ألـف لرت من املبيـدات امُلرخصة من 
وزارة الزراعـة، فيمـا تغرق سـوق املبيدات واألسـمدة يف اليمن 

بأعـداد هائلة من املنتجات املهربة بمـا يعادل أضعاف الكميات 
املرخصة». 

وعـىل الرغم من تأكيـد الهبيـط بقوله: «يتواجد يف السـوق 
املحليـة أكثـر مـن ٢٥٠ مـن املؤّسسـات والـرشكات التجارية 
املسـتوردة للمبيـدات بأنواعهـا»، إال أن ارتفاع نسـبة التهريب 
للمبيدات الضارة التي أثبتت إخاللهـا باملنتجات الزراعية، يأتي 
كمؤامـرة ال سـيَّما مع ثبـوت تورط تحالـف العـدوان وأدواته 

بعمليات تهريب للمبيدات وكل املنتجات الضارة والقاتلة. 
مـن جهتـه، قـال مديـر إدارة مختـربات األسـمدة والبذور، 
عبدالقـوي الصربي، للمسـرية: «نالحظ ارتفاعاً َكبـرياً يف أعداد 
األسـمدة الواردة إىل اليمن كّماً ونوعاً خالل السـنوات األخرية»، 
يف إشارة إىل أن هذه الظاهرة تزامنت مع بروز املشاريع الوطنية 

الزراعيـة الراميـة 
تحقيـق  إىل 
الذاتي،  االكتفـاء 
عـىل  تأكيـد  يف 

ممنهـج  مخّطـط  وجـود 
للوقـوف أمام عجلـة التنمية الزراعية، يف حني يعترب اسـتمرار 

تدفق األسـمدة واملبيدات األجنبية بكثرة مع إبقاء الحصار عىل 
مسـتلزمات الشـعب الرضورية، أحد األدلة التي تكشف موازاة 
تحالف العدوان ملشاريع االكتفاء الذاتي بمنتجات قاتلة وضارة 

يصدرها كأسمدة ومبيدات. 
ونّوه الصربي إىل أنه «مـن املفرتض أن تضبط عملية كثافة 
االسـترياد لألسمدة لتكدسـها يف السـوق وننصح أن تكون آلية 

لضبط  ا
بحسب االحتياج». 

يشـار إىل أن عدداً من مزارع النحـل واملحاصيل النقدية 
والقمح شـهدت خالل السـنوات املاضية أرضاراً جسـيمة أَدَّت 
إىل قتلها، وذلك؛ بَسـبِب األسـمدة واملبيـدات املهربة، وقد نرشت 
صحيفـة املسـرية يف أوقـات سـابقة هـذه الظواهـر املمنهجة 

واملخّططة من قبل تحالف العدوان وأدواته. 

 جرغمئ جثغثة وظتع 500 خرق لـ «طسصط» و «جاعضععلط» واجامرار اتاةاز 5 جفظ طتمطئ بالمحاصات:

شغ تتصغص خاص لطمسغرة:

شغ بغاظات سجاء وطعاجاة سظ سطماء الغمظ وطسآول ططش الةظعب شغ خظساء:

أخبار

خروصاٌت طاخاسثة وصرخظٌئ ُطسامّرة واظثراٌط أطمغ بالخمئ واإلتاذات املدطِّطئ

افجمثُة واملئغثات افجظئغئ واملعّربئ تشرق السعق وتسابص طحارغع الجراسئ واقضافاء.. 

الغصزئ الرجمغئ والحسئّغئ واجئئ

السقطئ الراتض «املحععر».. أتُث ظماذج 
ــئ اقساثال والبئات طع صداغا اُفطَّ

 : طاابسات
عـزت رابطة علمـاء اليمـن يف وفاة 
العالمـة الحبيب أبو بكر العدني بن عيل 

املشهور. 
إن  اليمـن:  علمـاء  رابطـة  وقـال 
«العالمة الحبيب أبو بكر العدني بن عيل 
املشـهور باعلوي الحسيني الحرضمي، 
الـذي وافته املنيـة األربعـاء املايض عن 
عمر ناهز ٧٧، كان قد أّسس الكثريَ من 
األربطة العلمية وتخرج عىل يديه الكثري 
من العلماء وترك الكثري من املؤلفات». 

َوأََضــاَف البيـان «تنقـل الفقيـد يف 
كثـري من الـدول داعيـاً ومعلِّمـاً، وترك 
بصمـات واضحـة يف الواقـع الدعـوي 

اإلسالمي داعياً إىل وحدة الصف». 
بدوره، بعث مسؤول مكتب الجنوب 
يف العاصمـة صنعـاء، الدكتـور قاسـم 
أحمد الحمـران، خالص تعازيـه بوفاة 
الحبيب الشيخ أبوبكر بن عيل املشهور، 
رئيس جامعة الوسطية الرشعية للعلوم 
اإلسـالمية واإلنسـانية واملوجـه العـام 
ألربطـة الرتبيـة اإلسـالمية ومراكزهـا 
إىل  انتقـل  الـذي  واملهنيـة،  التعليميـة 
جـوار ربه، يـوم األربعاء يف أحد مشـايف 
العاصمـة األردنيـة َعّمـان، بعـد حياة 
حافلة بالعطـاء يف مجال العلم والدعوة 
وخدمـة  البـني  ذات  وإصـالح  اللـه  إىل 
املجتمـع.  وأّكــد الحمـران أن اليمـن 
اليـوم يخرس برحيل العالمة الحبيب أبو 
بكر بن عيل املشـهور، أحـد أبرز الدعاة 
اإلسالميني الذين افنوا حياتهم يف سبيل 
الدعـوة إىل اللـه ونـرش العلـم واملعرفة 

ونرش الوسطية واالعتدال والوعي. 

الفقيـد  بمناقـب  الحمـران  وأشـاد 
ودورة الكبري الذي بذله يف مواجهة الغلو 
والتطـرف ومواجهـة األفـكار الهدامة، 
وإدانتـه  والطغيـان  للظلـم  ورفضـة 
للتطبيـع األعرابـي مـع دولـة الكيـان 
اإلرسائيـيل من قبل دول تحالف العدوان 
السعودّي اإلماراتي، ومنارصته للقضية 

الفلسطينية حتى وفاته رحمه الله. 
وقـال الدكتور الحمران: إن الشـيخ 
أبـو بكـر املشـهور رحمـه اللـه، كان 
مدرسـة هامـة مـن مـدارس االعتدال 

والوسطية يف اليمن، وترك أثراً يف نفوس 
اآلالف مـن أبنـاء اليمن الـذي تلقوا من 
املعـارف والعلوم عرب املحـارضات التي 
وعـىل  مختلفـة  مناسـبات  يف  ألقاهـا 
األبحـاث والكتـب التي أعدهـا وأرشف 

عليها واألُطروحات العلمية والدينية. 
وكان قائـد الثـورة السـيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثي، قد بعـث برقية عزاء 
ومواسـاة يف وفـاة العالمـة املشـهور، 
مشـيداً باملواقف املرشفـة التي صدرها 

العالمة الفقيد. 

ذطار تعاخض أظحطاعا الاسئعغئ بطصاء صئطغ واجع يف ضعران 
تثحغظًا لتمطئ الاسئؤئ والاتحغث باملثغرغئ

سرٌض لعتثات رطجغئ بمثغرغئ طسني ضمظ تمطئ الاتحغث والاسئؤئ

 : ذطار
اسـتمراراً للقاءات التعبوية التي تشـهُدها محافظة ذمار، 
عقد يف مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، أمس األول، لقاء 

موسعاً تدشيناً لحملة التعبئة والتحشيد باملديرية. 
ويف اللقاء، أّكـد عضو محيل املحافظة عبدالسـالم الصيح، 
أهميّـة تضافر الجهـود وتَحّرك الجميع يف التحشـيد والتعبئة 
إلنجاح الحملة.  وأَشاَر إىل الجرائم التي يرتكبها العدواُن وعدم 
التزامه بالُهدنة، ما يسـتدعي اسـتمرار رفد الجبهات إلفشال 

مخّططاته وتعزيز الصمود ُوُصـوالً إىل تحقيق النرص. 
وحث عىل املشـاركة يف التحشـيد ورفد الجبهـات بالرجال 
وتنسـيق الجهود يف هذا الجانب.. منوًِّها بدور أبناء ضوران يف 

الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان. 
مـن جانبـه، أّكـد مديـر املديرية محمـد املهـدي، أن أبناَء 
ضـوران يف مقدمة الصفوف للدفـاع عن الوطن ويف حالة نفري 
ُمسـتمّر ملواجهة العدوان، الفتاً إىل أهميّة العمل بروح الفريق 

الواحد إلنجاح الحملة وتحقيق أهدافها. 
بدوره، أشـار مسـؤول الوحـدة الثقافيـة باملديرية محمد 
وازع، إىل أهميّـة التحشـيد ورفـد الجبهـات خـالل املرحلـة 
الراهنـة.. داعياً إىل التفاعل مع جهـود الحملة ومواصلة البذل 

والعطاء حتى تحقيق النرص. 
شـارك يف اللقاء، مديرا فـرع هيئة الـزكاة إبراهيم املتوكل 
وصندوق الرعاية االجتماعية عبـده الفضيل وعدد من أعضاء 
املجلـس املحـيل واملكتـب التنفيـذي ومشـايخ وشـخصيات 

اجتماعية. 

 : طاابسات
نّظمـت قيادُة مديرية معني بأمانة العاصمة، أمس، عرضاً 
لوحـداٍت رمزية، ضمن حملة التحشـيد والتعبئة العامة تحت 

شعار «انفروا خفافاً وثقاالً». 
وانطلق العرُض من حي السـنينة ُمروًرا بعدد من الشوارع 
إىل شـارع السـتني الغربـي، بمشـاركة  الرئيسـية ُوُصــوالً 
مديَري مديريتَي معني عبدامللك الريض والوحدة سـامي حميد 
ومسـؤول لجنة التحشـيد بمديرية التحرير عبداللطيف الويل، 

وقيـادات محليـة وتنفيذيـة وأمنية وعسـكرية وشـخصيات 
اجتماعية ومشايخ وعقال. 

وأعلن املشـاركون، الجهوزيَة والنفريَ لرفد الجبهات باملال 
والرجـال؛ دفاعاً عن الوطن وسـيادته واسـتقراره ومواجهة 
قوى العدوان وإفشـال مخّططاِتهـا ومؤامراِتهـا بحق اليمِن 

أرضاً وإنساناً. 
وأّكــدوا مواصلـة الصمـود وتقديم قوافل البـذل والعطاء 
لدعـم املرابطـني وتعزيـز االنتصارات التـي يسـطُِّرها أبطاُل 

الجيش واللجان الشعبيّة يف مياديِن العزة والكرامة. 
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 : خاص

تقـِرتُب الُهدنـُة يف مرحلِتهـا الثانية من 
ا،  نهايتهـا، فالفاِصـُل الزمني قصـريٌ ِجـدٍّ
األمـر الذي يضـُع ُجملـًة من التسـاؤالت 
عن مدى تحقيق بنـود هذه الُهدنة والتزام 
العدوان بها، وهل باإلْمَكان تجديدها أم ال؟
ويـدرك املتابـُع ملـا حـدث أن الُهدنـة يف 
ة  مرحلِتهـا األوىل والثانيـة لم تكـن مبرشِّ
بطـي صفحـة العـدوان إىل األبـد،  َكثـرياً 
والدخـول يف مفاوضـات سياسـية تنهـي 
معاناَة اليمنيني امُلسـتمّرة ألكثر من سبع 
سـنوات، إذ أن العدوان واملرتِزقة ال يزالون 
يتَحّركون عىل األرض، وينسجون الخطط 

املتعددة السـتهداف اليمن بكل الوسـائل، 
االقتصاديـة  الحـرب  ذلـك  مقدمـة  ويف 
واإلعالمية، بغية زعزعـة الجبهة الداخلية 

ورضب اليمنيني بعضهم ببعض. 
العـدوان  َفــإنَّ  املـؤرشات  وبحسـب 
األمريكـي السـعودّي يبحـث عـن تمديـد 
إضايف للُهدنة يف ظل سـخونة املشهد عامليٍّا 
وإقليميـاً، مع اسـتمرار الحرب الروسـية 
األوكرانية، والتحديات التي تواجه املنطقة 
مع ارتفـاع وترية التهديدات بني حزب الله 

والكيان املؤقت. 
التخـوف  مـن  األبـرَز  العاِمـَل  ولعـلَّ 
األمريكي يف اسـتمرار العـدوان عىل بالدنا، 
هو القدرُة العسكريُة الفائقة التي وصلت 
إليها القواُت املسلحة اليمنية، واستهدافها 
للمنشـآت النفطيـة يف العمقـني اإلماراتي 
والسـعودّي، األمر الذي جعل العدّو يشعر 
بأن التكلفة سـتكون باهظة مع استمرار 

الحرب. 
األفـق  يف  تلـوح  مـؤرشات  ال  اآلن  وإىل 
ما أن الطـرف  بتجديـد الُهدنـة، ال ِســيـَّ
الوطني بصنعاء يؤّكـد أنها لم تحّقق آمال 
الشارع اليمني الذي يطالب باالستمرار يف 
الحرب لـردع العدوان عسـكريٍّا، وإجباره 
عىل وقـف الحرب ورفع الحصـار، كما أن 

الطرف اآلخر من املرتِزقة ليس لديه موقف 
أَو رؤية بشـأنها؛ كون القرار النهائي هو 
للسـعودّي واألمريكي، وهم يدركون أنهم 

ُمَجـّرد ُدًمى ليس أكثر. 
ويقوُل املحلُِّل السـيايس عبد الله سـالم 
الحكيمـي: إن مفاوضـاِت تمديد الُهدنة ال 
تـزال تواجُه صعوباٍت لجهة رفض تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي ومرتِزقته 
إعطـاَء ضمانات التنفيـذ الكامل ملا يتفق 
عليـه، كمـا أن إطـالق مرتبـات املوظفني 
متعثرة أمام إرصار التحالف عىل اشـرتاط 
موافقته وصنـدوق النقد الدويل عىل تعيني 
مجلس إدارة للبنك املركزي اليمني املوحد. 
ويف هـذا الصـدد، يؤّكـد رئيـس املجلس 
السـيايس األعـىل بصنعـاء، املشـري الركن 
مهـدي املشـاط أن تجديَد الُهدنـِة يقتيض 
االلتـزام برصف رواتـب كافـة املوظفني، 
وبقيـة الخدمـات التـي قطعهـا العدوان 
ليضاعـف معانـاة أبنـاء الشـعب اليمني، 
مشـّدًدا أَيْـضاً عـىل رضورة الفتح الكامل 

ملطار صنعاء الدويل وميناء الحديدة. 
وأوضح املشـاط يف اجتماٍع لـه بأعضاِء 
ام أنه باَدَر بفتح حسـاٍب  املجلـس قبل أَيـَّ
خـاصٍّ يف فرع البنك املركزي بالحديدة وتم 
توريد إيرادات ميناء الحديدة إليه لإلسهام 

يف رصف املرتبـات لكافـة موظفي الدولة، 
فيمـا لم يلتزم الطرف اآلخر واألمم املتحدة 
بسـد الفجـوة لـرصف املرتبـات، مؤّكـداً 
أن رصَف املرتبات واملعاشـات اسـتحقاق 

طبيعي لكافة املوظفني واملتقاعدين. 
ويبدو من كالِم فخامة الرئيس أن اليمن 
ال تماِنُع يف التمديـد أَو تجديد الُهدنة، لكن 
اليمنيني لـن يقبلوا أبداً بسياسـِة العدواِن 
التي تريُد َجــرَّ اليمـن إىل مربع الال حرب 
والال سـلم، بحيث تتوقف الغارات الجوية 
أمـر  وهـو  الحصـار،  اسـتمرار  مقابـل 
مرفـوض ولن يمر بسـالم، كما أن صنعاء 
التـي وافقـت عـىل الُهدنـة األوىل والثانية 

تقرير

الئغؤُئ لغسئ طعاتغًئ تماطًا لطاعخض إلى تسعغئ حاططئ إلغصاف السثوان ورشع التخار سظ الغمظ

 تسظُُّئ دول السثوان 
وإخراُرعا سطى طظع دخعل 

ئ  افجعجة والمسثات الَثاخَّ
بظجع افلشام شاصط طظ 

طساظاة المعاذظغظ

 طا تط تظفغُثه شغ صطاع 
الظصض الةعي غخض إلى 70 
% بسئإ سثم تسغغر رتقت 
طظازمئ سئر ططار خظساء 

إلى افردن وطخر

عثظئ افربسئ افحعر املاضغئ..
ــرة بالســقم  تةربــٌئ غغــر طئحِّ
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حرصاً عىل السـالم وأمالً يف إيقاف الحرب، 
وموقفها هـذا جاء من موقـع قوة وليس 
من ضعف، وبعد أن أقدمت القوات املسلحة 
عىل استهداف آبار النفط للملكة السعوديّة 
ورشكـة أرامكـو يف جـدة، وبالتـايل َفـإنَّ 
املسـتفيد األول من الُهدنة هي السـعوديّة 
والتي حافظت عىل منشـآتها الحيوية من 
االستهداف طيلة األربعة األشهر املاضية. 

وبـدأت مرحلـُة الُهدنـة األوىل يف الثانـي 
يونيـو   ٢ يف  وانتهـت   ،٢٠٢٢ إبريـل  مـن 
٢٠٢٢، ثـم تـم تمديُدهـا إىل ٢ أغسـُطس 
٢٠٢٢، وكان الهـدُف منها -بحسـب األمم 
املتحـدة- توفري البيئـة املواتية للتوصل إىل 
تسوية سـلمية للنزاع، وليس القصد منها 
التوقف إلتاحـة الفرصة ألي طرف بإعادة 
تشـكيل مجموعاته أَو استئناف العمليات 

العسكرية. 
وتضمنت الُهدنُة وقـَف جميع العمليات 
والجويـة  الربيـة  الهجوميـة  العسـكرية 
والبحرية داخـل اليمن وخارجـه وتجميد 
املواقـع العسـكرية الحالية عـىل األرض، 
إضافـة إىل دخـول ١٨ سـفينة من سـفن 
املشتقات النفطية خالل شهَري الُهدنة إىل 
موانئ الحديدة، وتشـغيل رحلتنَي جويتني 
ومنهـا  صنعـاء  إىل  أسـبوعياً  تجاريتـني 
خـالل شـهَري الُهدنة إىل اململكـة األردنية 

الهاشمية، وجمهورية مرص العربية. 
ومن البنود أَيْـضاً دعوة املبعوث األممي 
جميـع األطـراف إىل اجتمـاع لالتّفاق عىل 
فتـح طرق يف تعز وغريهـا من املحافظات 
لتيسـري حركـة املدنيني من رجال ونسـاء 
وأطفـال وتنقالتهم باالسـتفادة من الجو 

الذي تهيَئه الُهدنة. 
وخـالل األربعة األشـهر املاضيـة يمكن 
القـول إن العمليات العسـكرية الجوية قد 
ة بـني اليمن والسـعوديّة،  توقفـت وَخاصَّ
باسـتثناء بعض الخروق التـي تحدث من 
حـني إىل آخر عن طريق طريان التجسـس 
االستطالعي التابع للعدوان يف عدة مناطق 
باليمـن، غـري أن البيئـة ليسـت مواتيـة 
تماماً للتوصل إىل تسـوية شـاملة إليقاف 
العـدوان ورفـع الحصار، فـكل املؤرشات 
توضـح أن دول العـدوان واملرتِزقة يعدون 
العدة السـتئناف الحرب، وتجريب املجرب، 
ومحاولة تحقيق مكاسَب عسكرية فشلت 
يف السـابق، أضف إىل ذلـك أن األمم املتحدة 
لـم تبذل جهوداً تذكـر لتقريب األطراف إىل 
طاولة الحوار، والعمل عىل التهيئة املناسبة 
للدخول يف مفاوضات تنهي الحرب وتوقف 

معاناة الناس. 
ويؤّكــد نائب رئيس اللجنة العسـكرية 
أن  هاشـم،  حسـني  العميـد  الوطنيـة، 
اللجنة تأسـف لعـدم التـزام الطرف اآلخر 
ببنـود الُهدنة، الفتـاً إىل معانـاة املواطنني 
والضحايا املدنيني الذين يسـقطون يوميٍّا 
ة يف  جراء األلغام والقنابل العنقودية َخاصَّ

محافظة الحديدة. 
ويقـول العميـد هاشـم خـالل اجتماع 
للجنـة العسـكرية يـوم الخميـس املايض 
باملستشار العسـكري ملمثل األمم املتحدة: 
إن تعنت دول العدوان وإرصارها عىل منع 
ـة بنزع  دخـول األجهزة واملعـدات الَخاصَّ
األلغـام فاقـم من معانـاة املواطنـني، ما 
يتطلـب موقفـاً واضًحا من األمـم املتحدة 
للضغط عىل دول العدوان بتسـهيل دخول 
ة بمركز األلغام.  األجهزة واملعدات الَخاصَّ
وتعد األلغام واحدًة من أبرز املشـاكل 
التي تـؤرق املدنيني وغريهم، وال سـيما 
مواجهـات  شـهدت  التـي  املناطـق  يف 
بـني أبطـال الجيـش واللجان الشـعبيّة 
ومرتِزقـة العـدوان، أَو تلك التـي ألقاها 
طريان العدوان عىل هيئة قنابل عنقودية 

يف عدة محافظات يمنية. 
وبلغ عدد الضحايـا باأللغام والقنابل 

العنقوديـة منذ بدايـة الُهدنة ٢٥٥ ضحية 
منهـم ٨٤ طفالً، َحيُث يؤّكـد رئيس املركز 
التنفيذي للتعامل مـع األلغام، العميد عيل 
صفرة، أن القنابـل العنقودية التي ألقاها 
طريان العدوان منترشة يف املنشـآت املدنية 
وهـذا ما رفع أعداد الضحايا، محمالً األمم 
املتحـدة املسـؤولية الكربى عن اسـتمرار 
وقـوع ضحايا؛ بَسـبِب مخلفـات العدوان 

من ألغام وقنابل عنقودية. 
 

رتقٌت طتثودٌة سرب ططار خظساء
ويف مـا يتعلـق بجانب الرحـالت الجوية 
من وإىل مطـار صنعاء الدويل، يؤّكـد وزير 
ـاب يحيى الدرة، أن تنفيذ  النقل، عبد الوهَّ
بنـود الُهدنة فيمـا يتعلق بالنقـل ال يرقى 
إىل املسـتوى املطلوب واملتفق عليه؛ نتيجة 
تالعب تحالـف العدوان بالُهدنـة وبنودها 
طيلة أربعة أشـهر، ُمشـرياً إىل أن نسبة ما 
تـم تنفيـذه يف قطاع النقـل الجوي -خالل 
الُهدنـة- يصل إىل ٧٠ ٪، وذلك بَسـبِب عدم 

تسـيري رحـالت جويـة تجاريـة ومدنيـة 
منتظمـة ومجدولـة عـرب مطـار صنعاء 
الدويل إىل األردن وجمهورية مرص العربية، 

حسب ما تضمنته الُهدنة». 
وأوضـح الوزيـر الدرة أن عـدد الرحالت 
الجويـة، التـي نفـذت عرب مطـار صنعاء 
الـدويل، ٢٢ رحلـة إىل مطـار امللكـة علياء 
األردنـي ورحلة وحيدة إىل مطـار القاهرة 
الدويل، بينمـا هناك ثماني رحالت متعثرة، 
رحلـة  وجهـة  تعثـر  بَسـبِب  تأجلـت؛  أَو 
الرحـالت  إجمـايل  أن  إىل  الفتـاً  القاهـرة، 
املفروض تنفيذهـا -خالل فرتتَـي الُهدنة 
األوىل والثانيـة- ٣٢ رحلـة جويـة موزعة 
عىل األردن ومرص، وفقـاً ملا تضمنته بنود 
الُهدنة، التي أعلنهـا املبعوث األممي بداية 

أبريل من العام الجاري. 
وواصـل الوزير الدرة كالمـه يف ترصيح 
صحفي سـابق: «رحلة القاهـرة الوحيدة 
التي نفـذت ال توجد فيها أية مالحظات أَو 
مشـاكل فنية»، ُمشـرياً إىل أن تعثر رحالت 
القاهـرة جـاء بتوصيات من ِقبـل تحالف 
العـدوان لحكومـة مـرص إليقاف تسـيري 
الرحـالت، كون أغلب املـرىض يتجهون إىل 

جمهورية مرص العربية. 
وتأتـي هـذه العراقيُل املتعمـدُة من قبل 
العـدوان األمريكـي السـعودّي كجزء من 
مخّطط عـدم االلتـزام بإحالل السـالم يف 
اليمـن، ولتؤّكــد أن الُهدنـة يف مرحلتَيها 
األوىل والثانيـة هـي أمـر واقـع، وجـاءت 

نتيجـة عوامل وظروف أجـربت العدّو عىل 
املوافقـة عليها، ومن بينها تنامي القدرات 
الشـعبيّة  واللجـان  للجيـش  العسـكرية 
واسـتهداف آبار النفط يف مملكة العدوان، 
يف وقـت تتطلـع أمريكا والـدول األُوُروبية 
للمزيد من اإلنتاج يف هذه الطاقة بالتوازي 

مع الحرب الروسية األوكرانية. 
 

صرخظٌئ طاعاخطٌئ لسفظ العصعد
وإذا كان العـدواُن قـد وضـع العراقيـَل 
ه  الكثـريَة أمـام الرحـالت الجويـة، َفـإنـَّ
كذلـك يتعمد االسـتمرار يف فرض الحصار 
البحـري، وعرقلة وصول سـفن الوقود إىل 
مينـاء الحديدة، وهي أسـاليب تثري غضب 
وغضـب  والسياسـية  الثوريـة  القيـادة 
الشـارع اليمنـي، وتكشـف عـن القنـاع 

الحقيقي للعدوان. 
ويؤّكـد رئيس املجلس السـيايس األعىل 
بصنعاء املشري الركن مهدي املشاط خالل 
لقائه يـوم الخميس املـايض بمدير رشكة 
النفـط عمار األرضعـي أن احتجـاز دول 
العدوان لسـفن املشـتقات النفطية يضع 
الُهدنة يف املحك، الفتاً إىل أن العدوان يحاول 
من خـالل الحصـار الظالم، عىل الشـعب 
اليمني استغالل الجانب اإلنساني لتحقيق 
مكاسـب سياسـية لم يسـتطع تحقيقها 
يف املعركـة العسـكرية، مشـّدًدا كذلك عىل 
رضورة التـزام دول العـدوان بما تضمنته 
الُهدنـة وتنفيذ كافة بنودهـا بما يؤدي إىل 
املزيد من املعالجات اإلنسانية واالقتصادية 

لتخفيف معاناة الشعب اليمني. 
ـاب الدرة  ويشـري وزير النقل عبـد الوهَّ
إىل أنـه تم تنفيذ ما نسـبته ٦٠ ٪ فقط من 
بنود الُهدنة، َحيُث كان من املفرتض دخول 
محّملـة  الحديـدة  مينـاء  إىل  سـفينة   ٣٦
بمشـتقات نفطيـة بواقـع ١٨ سـفينة يف 
الُهدنة األوىل، ومثلها يف الُهدنة الثانية وفقاً 

لبنود الُهدنة. 
وهنا يؤّكـد وزير النقل أن اإلشـكالية يف 
عـدم التزام العدوان ببنـود الُهدنة يعود إىل 
أعمـال القرصنـة البحرية التي يمارُسـها 
تحالُُف العدوان بإخضاع السفن لالحتجاز، 

رغم حصولها عىل تصاريح أممية. 
ويف ما يتعلق بالنقل الربي، يؤّكـد الوزيُر 
الـدرة أنـه لم يتم فتـُح أية طرق رئيسـية 
واملسـافرين  املواطنـني  عبـور  لتسـهيل 
والحافـالت ونقـل البضائـع، بما يسـهم 
حياتهـم  وتأمـني  معاناتهـم  تخفيـف  يف 
وممتلكاتهـم، إزاء مـا يتعرضـون له من 
أعمـال تقطـع وقتـل وسـلب يف الطـرق 
الفرعيـة وغـري املؤهلـة لسـري القاطرات 

التجارية وباصات الركاب وغريها. 
وإزاء ُكــّل هـذه األجـواء غـري املبرشة 
بالسـالم، تكثّـف القوات املسلحة وأبطال 
تَحّركاتهـم؛  الشـعبيّة  واللجـان  الجيـش 
اسـتعداداً ألي تصعيـد أَو مواجهة قادمة، 
مؤّكـدين أن الرد اليمني عىل أية غطرسـة 
قادمة سيكون شامالً، وأن أية أياٍد تمتدُّ إىل 

اليمن سوف تقطع. 

تقرير

 لط غاط شاُح أغئ ذرق 
رئغسئ لاسعغض سئعر 

المعاذظغظ والمساشرغظ 
والتاشقت وظصض الئدائع 

بما غسعط شغ تثفغش 
طساظاتعط وتأطغظ تغاتعط 

وطماطضاتعط

 الصرخظُئ سطى جفظ 
المحاصات الظفطغئ تاعاخُض 

والسثوان غمظُع دخعَل 
السفظ إلى طغظاء التثغثة
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 حاَّاَن طا بغظ البَّرى والبُّرغا 

العةرُة الظئعغئالعةرُة الظئعغئ

 سئثالرتمظ طراد  

يمعـُن «اإلخـوان» يف فجـور الخصومـة، ولذلـك 
يكثّـفـون رسـم الصـورة يف مخيلـة املجتمع بطرق 
شـتى من الفنون، إذ ال قضية لهم سوى أنصار الله، 
وال يـكادون يفكـرون يف غريهم، عطلـوا مرشوعهم 
فأصبـح ديدنهـم هـدم أنصـار اللـه، غابـت عنهم 
ُكــلُّ قضايا الوطن من انقسـام وتشـظ، ومن نهب 
لثرواته، ومن احتالل ألراضيه، ومن انتهاك للحقوق، 
والحريـات، واألعراض، يف األرض اليمنية املحتّلة، وال 
قضية لهم سوى أنصار الله يف ُكـّل تفاعالتهم الفنية 
والفكريـة واألدبيـة، عىل مدى شـهَرين مـن الزمان 

قرأت أربَع قصائد منسـوبة للربدوني، ومقاالت منسـوبة لبعض 
األسـماء تتكلم عن الوالية وعن أنصار الله، وشـاهدت خالل هذه 
الفرتة عـرشات الربامج يف مختلف القنـوات التابعة لهم تنال من 
أنصار اللـه، وأعمال درامية هزيلة تتحدث عـن أنصار الله، وعن 
الخمـس، وعن االسـتعباد، وعن قضايا هي أقـرب إليهم منها إىل 

أنصار الله. 
عرفـت «اإلخوان» منـذ أمد طويل، منذ زمن الدراسـة، وعرفت 
الكثري من رموزهم، ودرسـت يف معاهدهم، وتفاعلت معهم زمن 
معارضتهم للنظام السابق، وقرأت الكثري من كتبهم، وكان يل بني 
صفوفهم أصدقـاء من الصفني، صف األعضـاء العاملني، وصف 
املنارصيـن، وبُمَجــّرد اختالفهم معي أَو اختـاليف معهم، أطلقوا 
عيلّ النار -يف محاولة تخويف أَو اغتيال ال أعلم– يف ضواحي مدينة 
حّجـة عام 2011م، وصدر عنهم بيان وقتئذ حول الحادث بعد أن 
تداولته وسـائل اإلعالم ينفي ضلوعهم يف الحادث الذي اسـتهدف 
املدعـو عبدالرحمـن مراد، وقالـوا املدعو بعد أن كانوا يسـتغلون 
اسم عبدالرحمن مراد يف معارضتهم كأديب وصاحب رأي مستقل 
غـري منتٍم إىل أي تيار سـيايس، وصحف تلك املرحلة شـاهدة عىل 
الحـال –أي مرحلـة 2011م ومـا قبلها– وقد كتبـت عن فكرهم 
وعن أخالقهم وثقافتهم وتضمن كتابي «الربيع العربي يف اليمن» 
بعضـاً من تلـك الكتابات، والثابـت الذي ال مراء وال شـك فيه أن 
«اإلخوان» منذ نشـأتهم مطلع القرن العرشين إىل يومنا املشـهود 
هم أنفسـهم دون أن يتغري يف شـأنهم يشء سـوى حالة التفسخ 
القيمـي واألخالقـي ليس أكثر مـن ذلك، أما سـلوكهم ومبادئهم 
وأخالقهم ومواقفهم من اآلخر هي نفسـها دون تعديل أَو تبديل، 
فقـدرة اإلبـداع واالبتـكار لديهـم يف مسـتويات العـدم، يركبون 
الكلمات عىل األلحان منذ عرفتهم دون زيادة أَو قدرة عىل اإلبداع. 
ينتقـدون التبعيـَة العميـاء، وهـم أتبـاٌع ُعْمـٌي دوَن بصـرية، 

هاُت ال يمكنهم التفريُط فيها، وما يقوله رموُزهم مقدٌَّس،  فاملوجِّ
ـُة عندهـم تقف عند رأي رموز  ولو كان يجـايف الحقيقة، فالُحجَّ
الحزب دون تجاوز، ولو قال ابن حنبل قوالً يف مسألة 
هو األقرب إىل روح اإلسـالم ومقاصـده، لعملوا عىل 
ترجيـح قـول الزندانـي واأللبانـي عىل ُكــّل رموز 

املذهب القدامى ولو كان مخالفاً ملقاصد اإلسالم. 
اشتغلوا ما وسـعهم الجهد اشـتغاالً مكثّـفاً عىل 
املناطـق الزيدية منـذ مطلع السـبعينيات، وحصلوا 
ـابية يف اململكة،  عىل الدعم الكامل من قبل رموز الوهَّ
ـابية يف  بعـد أن حـدث التهجني بـني اإلخـوان والوهَّ
سـتينيات القرن املنرصم، أثنـاء هروب الكثري منهم 
إىل اململكة العربية السـعوديّة من مرص، ومن غريها 
مـن البلدان، وكانت املعاهـد العلمية هي املرشوع الذي نشـط يف 
ـابية؛ بَهدِف طمـس الُهــِويَّة  اليمن بدعم سـخي من قبـل الوهَّ
ة من منطقة الهضبة  الثقافية الزيدية من شـمال اليمـن، وَخاصَّ
وفق تسـميتهم، وظـل هذا املرشوع يشـتغل يف اليمـن إىل مطلع 
األلفيـة الجديدة، دون أن يبلغ غايته أَو يحّقق هدفه، بدليل عودة 
األمور إىل نصابها بعد ثورة 21 سـبتمرب من عام 2014م دون أن 
يجني «اإلخوان» ثمرة من نشاطهم املحموم منذ أربعينيات القرن 
العرشين إىل اليوم الذي عادت الراية ترفرف يف سـماء اليمن بثورة 
الحسني عليه السالم، كثورة تحولية قادرة عىل صناعة التحوالت، 

وتتجاوز حالة الثبات والتعطيل يف حركة التاريخ. 
ولوال العدوان امُلستمّر عىل اليمن منذ 2015م لرأينا تحوالً كبرياً 
يف اليمن، فأنصار الله حركة إحياء وتفاعل وليسوا حركة جامدة، 
وذلـك ما قالتـه األيّام، ولذلك فنشـاط اإلخوان املحمـوم -الفني، 
والفكـري، واإلعالمـي- ليـس أكثر مـن تربير للهزيمة النفسـية 
واالجتماعيـة والفكرية والثقافية أمـام الواقع، وهو طريق دأبوا 

عىل السري فيه يف مختلف املراحل. 
أنصار الله ليسـوا أنبياًء ولكنهم قوم يحبون أن يسـلكوا طرَق 
الحـق، وإن حدث من أحد منهم ما يشـني تراهم ُزرافاٍت ووحدانًا 
يصطفون إىل جانب الحق والعـدل، ورسعان ما يعودون إىل جادة 
الصـواب يف حال كان ملتبسـاً عليهم، بعكس سـواهم من الذين 

يتظاهرون بالحق وهم أبعد ما يكونون منه. 
عرفت أنصار الله منذ أن اندلعت رشارة الحرب األوىل، وتوطدت 
عالقتـي بهم، وعرفت أن االختالف معهـم يزيدك قرباً منهم، فهم 
أقـرب إىل الحـق واملنطـق، بل نـكاد نتفق عـىل قضايا مـن َحيُث 
الرؤيـة والواقع، وال يسـتنكف أحد منهم من االعـرتاف بالحق إذَا 
ما حاججته باملنطق والقول السـديد، ولذلك أقول: شـتان ما بني 

الثرى والثريا، من َحيُث املرشوع واملمارسة والواقع. 

أم صاخش 

رمـوز  أبـرَز  النبويـة»  «الهجـرُة  تَُعـدُّ 

املسـلمني املهمـة، فهـي تمثـل نموذجـاً 

عظيماً يف رفض الظلم والذل والعيش تحت 

هيمنة الطغـاة والجبابرة، كما هي عنواناً 

دينياً مهماً مفاده: «إن أرض الله واسعة»، 

فال يجوز الخنوع تحت سـقف االسـتعباد 

بأي شكٍل كان. 

املسـلمني  لبنـاء  قويـاً  دافعـاً  وهـي 

وتأسـيس دولتهم من َحيُث اإلعداد والبناء 

ونرش الدعـوة، كما تُعّرب عـن العوض من 

الله لعباده املسـتضعفني بدالً من مجتمع 

قريش الجائر، وفيها دروٌس عطرة تحكي 

أجمل معاني األخوة والفداء.

وهذه وحدهـا تختص بمجتمع األنصار 

الذين آووا ونرصوا حتى قال القرآن فيهم: 

اَر َواْإليَمـان ِمْن َقبِْلِهْم  (َوالَِّذيَن تَبَوَُّءوا الـدَّ

وَن َمـْن َهاَجَر إَِليِْهـْم َوَال يَِجـُدوَن ِيف  يُِحبـُّ

ا أُوتُـوا َويُْؤِثُروَن َعَىل  ُصُدوِرِهـْم َحاَجًة ِممَّ

أنفسـِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق 

ُشحَّ نَْفِسِه َفأُولئك ُهُم اْلـُمْفِلُحوَن). 

كما هـي بداية التاريخ للمسـلمني ولها 

أشـهر ومعالم للدين تختص بأشهر عبادة 

املسـلمني وأعيادهـم ومناسـباتهم، َحيُث 

تسمى أشهر «السنة الهجرية».

وممـا نالحظـه يف مجتمعنـا اليـوم أن 

التاريخ الهجري يُغيّب َكثرياً ويتم االستناد 

عـىل تاريـخ السـنة امليالدية وهـي تتعلق 

ومعتقداتهـم  واليهـود  بالغربيـني  َكثـرياً 

وأعيادهم، وهذا نجد له تأثرياً عىل حضارة 

املسلمني ومعتقداتهم.

وبما أننا يف يمن اإليَمـان والحكمة نُجل 

هذا اليوم ونعظمه «بداية السنة الهجرية» 

ونعتربه عيداً لوعي القيادة الحكيمة

إن  حيـث  الشـعرية،  بهـذه  والتصالنـا 

أنصـار األمس اليمانيـون لن يقلوا شـأناً 

عن أنصار اليوم، فتجد املفارقات العجيبة 

أن مـن نـرص رسـول اللـه صلـوات اللـه 

عليـه وآله، باألمـس هم الذيـن ينرصونه 

ويحملـون لوائـه ويرفعون بريقـه اليوم، 

بينمـا تجد مـن يخذلونه اليوم هـم الذين 

خذلوه باألمس، وأكرب شـاهٍد لذلك تطبيع 

األعراب املتأسلمني ومد أيديهم للسالم مع 

أعداء اإلسالم

ويسمون ُكـّل املشاعر الدينية بدعة..!!

وعيـد الكرييسـمس واألعيـاد اليهودية 

يتأثرون بها ويقيمونها فرتى اآلية القرآنية 

تحدثهم رأسـاً: (اْألَْعَراُب أََشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا 

َوأَْجـَدُر أَالَّ يَْعَلـُموا ُحُدوَد َمـا أَنَْزَل اللُه َعَىل 

َرُسولِِه َواللُه َعِليٌم َحِكيٌم). 

فيجـب عىل املسـلمني جميعـاً االهتمام 

بهـذا اليـوم والتعظيم لـه وإعـادة معالم 

الدين اإلسالمي من جديد. 

طعاظُأ التثغثة خالغٌئ 
شغ ظض الُعثظئ 
افطمغئ الضاذبئ

 

طتمث الئعطعلغ 

ُهدنـة  أيـة  عـن 
تمديـد  أي  وعـن 
عنـه  يتحدثـون 
الحديـدة  وموانـئ 
خاليـٌة مـن سـفن 
الوقود منذ أسـبوع 
ظـل  يف  تقريبًـا 
وتمديدها  رسيانها 
املشـتقات  وسـفن 
محتجزة  النفطيـة 
أمام سـواحل جيـزان بعد القيام امُلسـتمّر من 
قبـل تحالـف العـدوان بالقرصنـة عليها رغم 
خضوعهـا للتفتيش وحصولها عـىل تصاريح 

دخول من UNVIM التابعة لألمم املتحدة؟! 
فباللـه عليكم: ما فائـدة الُهدنة وما الفائدة 
مـن تمديدهـا يف ظل اسـتمرار احتجاز سـفن 
املشـتقات النفطيـة ومـا هـي الفائـدة التـي 
اسـتفادها الشعب اليمني من هذه الُهدنة، فلو 
تأملنا أهم نقطتني لهـذه الُهدنة الكاذبة وهما 
فتـح مطار صنعـاء أمـام املسـافرين املرىض 
وفتح موانئ الحديدة لدخول سـفن املشـتقات 
النفطية والتي تعترب رشيان حياة سـوف نجد 
أن هـذه الُهدنـة عبارة عن حرب عـىل ورق، فال 
مطار صنعاء تم فتحه بالكامل أمام املسافرين 
املرىض بل اقترص فتـح املطار للذهاب إىل دولة 
واحـدة وهـي األردن برغم معرفـة الجميع أن 
تكاليـف العالجات باهظة وتم منع السـفر إىل 
دولـه مرص إالَّ عـن طريـق مطار عـدن وهذا 
اليشء زاد من معاناة املواطنني وكأن الوضع ال 

يزال كما هو عليه سابًقا قبل الُهدنة. 
أما لو تحدثنا عـن النقطة الثانية وهي فتح 
موانـئ الحديدة لدخـول السـلع التجارية بما 
فيها سفن املشتقات النفطية فما زال الحصار 

قائماً. 
فمينـاء رأس عيـىس النفطـي والـذي يعـد 
العمود الفقري للتخفيف من معاناة املواطنني 
والذي لو فتح سـوف يخفـف من نفقات النقل 
مما تنعكـس إيجابياً عىل أسـعار الوقود؛ ألَنَّه 
يمتـاز بعمق اسـرتاتيجي طبيعي كبـري ال زال 
تحت الحصار ولم يتم رفع الحظر عنه، هذا من 
جهـة ومن جهة أُخرى وعـرب ميناء الحديدة ال 
يزال تحالـف العدوان برشعنة أمريكية َوأممية 
يحتجز سفن املشـتقات النفطية ومنذ أسبوع 
إىل يومنا هـذا وميناء الحديدة خـاٍل تماماً عن 
وجـود أيـة سـفينة نفطيـة بينَمـا تـم اقتياد 
واحتجـاز خمـس نفطيـة إىل سـواحل جيزان 
برغـم حصولها عىل تصاريـح الدخول من قبل 

لجنه التفتيش التابعة لألمم املتحدة. 
ومن هنا نقول ملن صدقـوا هذه الُهدنة: هذا 
مطار صنعاء تعالوا وسافروا منه إىل جمهورية 
مرص َوهذا ميناء الحديدة خاٍل تماماً من سفن 
الوقود، تعالوا وانظروا بأنفسـكم، وهذا كشٌف 
بعدد السـفن املحتجـزة أمام سـواحل جيزان، 
فرشكـة النفـط تتكلم بكل شـفافية، وهدفها 
خدمة جميع فئات الشعب اليمني دون تفريق 

أَو تمييز. 
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الساُم الثراجغ «الباطظ» شغ زطظ السثوان والتخار 

خاظُع اإلرعاب ق غخظُع تظمغًئ خاظُع اإلرعاب ق غخظُع تظمغًئ 

ذاعر الحطفغ*   

يأتي إعـالُن وزيِر الرتبية والتعليم السـيد 
يحيى بدرالديـن الحوثي، ببدء العام الدرايس 
الطلبة،  يرتقب،  والجميــع  2023/2022م، 
املعلمـون واملعلمـات، أولياء األمـور إدارات 
املدارس، املوجهون وكافة العاملني يف السلك 
الرتبـوي، ملا يحمل هذا العام الثامن من زمن 
العـدوان والحصـار، يف طياتـه مـن حـرص 
واجتهاد إلنجـاح العملية التعلمية والرتبوية 
إسوة ببقية األعوام املاضية التي راهن العدّو 

عىل إفشالها، ولكنه هو من فشل يف ذلك. 
وال يخفى عـىل الجميـع أن الواقع فرض 
حـاالت الرتقـب مـن زوايا مختلفة بحسـب 
الذيـن  فالطلبـــة  منهـم،  ُكلٍّ  منـظــور 
لـم يلتحقـوا باملراكـز الصيفيـة هـذا العام 
واجتازوا عطلتهم الصيفية بال فائدة وال أية 
برامـج ترفيهية أَو أيٍّ من الدورات التعليمية 
يف املعاهـد واملنتديـات كاملعتـاد يف السـابق، 
كلٌّ حسـب رغبتـه وميوله، حتـى ينتظرون 
أول يوم درايس تفتح لهم مدارسـهم أبوابها 
ملواصلـة مسـريتهم التعليميـة ُوُصــوالً إىل 
مستقبل أفضل، من جانب آخر يرتقب أولياء 
األمـور بداية العام الدرايس ما بني همـــوم 
الرسـوم والحقائب املدرسية ألبنائهم والزي 
املـدريس واملصاريـف اليوميـة وغريهـا من 
االلتزامـات الرضوريـة التي أصبحـت عبئاً 
يثقـل كواهلهـم، وفـوق ذلك كيفيـة توفري 
الكتـب التعليميـة «املنهـاج التعليمي» وبني 
آمال وسعي؛ ِمن أجِل تأمني مستقبل أبنائهم 
من خالل التعليم، وما بني تلك الهموم واآلمال 
هنـاك واقـع مرير يعيشـه الجميـع متمثالً 

بالحـرب والعدوان امُلسـتمّر لكافـة جوانب 
الحياة وأهمها االقتصاديـة والتعليمية التي 
ترتب عىل إثرها توقف مرتبات املعلمني منـذ 
القرار الجائر بنقل البنك املركزي اليمني من 

صنعاء إىل عدن يف أغسُطس ٢٠١٦م.
املعلمون واملعلمات الذي صابروا وناضلوا 
سـنوات متتالية يعملون بانضباط ُمسـتمّر 
لتأديـة مهنتهـم التعليمية بـال مصدر رزق 
يعيلون به أنفسـهم وأهاليهم بـكل ما فيها 
من متطلبـات الحياة، الجانـب الحكــومي 
بالطبـع يحمـل همومـاً ال حصـَر لهـا بدًءا 
الكتـاب  توفـري  وكـذا  املعلمـني  بمرتبـات 
املـدريس ومـا إىل ذلك مـن نفقات تشـغيلية 
ترافق العملية التعليمية عىل مسـتوى كافة 
الجوانـب الرضوريـة لديمومـة واسـتمرار 

العملية التعليمية. 
وهنـــا ال بُـدَّ من استشـعار املسـؤولية 
الدينية واألخالقية من الجميـــــع، فأولياء 
األمـور ينبغـي عليهـم التحـيل باملسـؤولية 
وتوفـري املسـتطاع ألبنائهـم للدفـع بهم إىل 
املدرسـة تحت ُكــّل الظـروف؛ ألَنَّ التهاون 
بتوجيههـم إىل املـدارس قد يعنـي حرمانهم 
من التعليم واالستفادة ولو يف حدودها الدنيا 
يف ظـل الواقـع املفـروض علينا قـرساً جراء 
الحرب والعدوان والحصـار الجائر عىل البلد 

بشكل عام. 
إدارات املـدارس هي أَيْـضـاً ينبغي عليها 
التخيل عن الروتني املتبع واملعتاد يف السـابق، 
يف  واملسـؤولية  التعـاون  بـروح  والتعامـل 
استقبال الطلبة بأعىل مراتب املرونة يف كافة 
الجوانب، وتسـجيل الطالب بدون فرض أية 
رسـوم دراسـية زائـدة والتغايض عـن الزي 
املـدريس، كمـا ينبغي عىل املـدارس أن تتهيأ 

مسـبًقا وتعقد اجتماعات قبلية للمختصني 
واملعلمـني إلكسـابهم املرونة فـوق املعتادة 
لكيفيـة اسـتقبال الطلبـة والتعامـل معهم 
وتذليـل الصعوبـات تجاههـم والعمـل بكل 
السبل لخلق أجواء نفسية تعمل من املدرسة 
ومن الفصل الدرايس عامل جذب للمتعلمني. 
وال ننىس هنا أن نشـري إىل أهميّة استمرار 
جانـب املرونة املهنية بني اإلدارات املدرسـية 
واملعلمني برضورة النظر يف جدول الحصص 
واملواءمة بني اإللزام والرتخيص للمسـاعدة 
عـىل تمكني املعلم من القدرة عىل خلق أجواء 
عمـل خـارج املدرسـة قد تخفـف من حجم 

التزاماته ولو يف أبسط الحدود.
ونشّدد هنا عىل الجانب الحكومي الذي بال 
شك ملزم وطنياً ودستورياً ومهنياً وأخالقياً 
للعمل بكل السـبل ملعالجة ُكــّل االلتزامات 
والكتـاب  املعلـم  أهمهـا  ولعـل  القانونيـة 
املدريس، بمعالجة األوضـاع املالية للمعلمني 
والنظـر يف توفـري راتـب شـهري للمعلمني، 
بتفعيل مرشوع صندوق دعم املعلم والتعليم 
الذي قدمته وزارة الرتبية والتعليم للحكومة 
وأقـره مجلس النواب، وهذا ال يعني االعتماد 
عىل الصندوق فقط بل املجال ما زال مفتوحاً 

إليجاد معالجات أُخرى. 
كافـة  عـىل  املنوطـة  األدوار  ننـىس  وال 
مسـاندة  يف  والدوليـة  املحليـة  املنظمـات 
التوّجـهـات الحكومية يف اسـتمرار العملية 
التعليميـة لحمايـة خمسـة ماليـني طالـب 
وطالبـة من الترسب عـن التعليـم ومآالتها 

املستقبلية عىل الفرد واملجتمع. 

* مستشار املنظمة العربية للرتبية

إبراعغط طتمث العمثاظغ

سـقطت ذرائـُع اإلمربياليـة األمريكيـة، يف تربير 
تدخالتهـا واحتاللها للبلدان املختلفة، بذريعة تحرير 
الشـعوب، والحد من امتالك أسـلحة الدمار الشامل، 
ونـرش الديمقراطيـة وغريهـا، فلجـأت إىل توظيـف 
(موضة اإلرهاب) يف ذات السـياق االستعماري، الذي 
طاملا حذر منه الشهيد القائد يف مواقف كثرية، مؤّكـداً 
أن «االستعمار الحديث اآلن جاء تحت عنوان خبيث، 
باسـم مكافحة إرهاب، ومعهم مجموعة يسمونهم 
إرهابيني يقسـموهم عىل املناطق، ويف األخري يقولوا 
نريد ندخل نطرِّدهم، نلحق بعدهم، ويدخلوا املناطق، 

يدخلـوا البلـدان، يدخلوا البـالد ويحتلوهـا ويهيمنوا 
عليهـا، ويكونوا قد خضعوا الدولـة فيها، والناس ما يروا يشء إال 
عندما تستحكم قبضتهم، ما يرى الناس أشياء، ما يروا أمريكيني 
أمامهـم زاحفـني، إال بعدما يكون قـد اسـتحكمت قبضتهم، قد 
دخلوا البالد، بنو قواعد عسكرية، توافدوا بأعداد كبرية». (الشهيد 

القائد – متفرقات – الشعار سالح وموقف). 
وهنا كان السـقوط الثاني لإلمربيالية األمريكية، يف تموضعها 
ـة حـني تتـواىل فضائحها مع  السـيادي الغربـي والعاملـي، َخاصَّ
الجماعـات اإلرهابية، وتظهـر العالقة الحميميـة الودية بينهما 
عىل العلـن، كون تلك الجماعـات إحـدى أدوات وأدبيات املرشوع 
االسـتعماري األمريكي، والهيمنة اإلمربيالية عىل العالم، بشـكل 

عام. 
ممـا ال شـك فيه، أن الجماعـات اإلرهابية التكفرييـة، ال تعدو 
كونهـا صناعة أمريكيـة بريطانيـة صهيونية بامتيَـاز، أرشفت 
عـىل إعدادها وتأهيلها وتثقيفها، أجهزة املخابرات االسـتعمارية 
الثالثة، وتشـرتك يف إدارتهـا تلك األجهزة املخابراتيـة، مبارسة أَو 
من خالل وسـيط، بوصفهـا جماعات وظيفيـة متطرفة، تخدم 
السياسـات واملصالـح االسـتعمارية العامليـة، ورغـم مزاعمهـا 
االنتمـاء إىل اإلسـالم، والدفاع عن مقدسـاته، ومحاربـة الهيمنة 
األمريكيـة، ومـا إىل هنالك مـن الشـعارات، إال أن سـكاكينها لم 
تفارق رقاب املسـلمني، ولم ترتفع يف وجـه صهيوني غاصب، أَو 

تهّدد وجود جندي أمريكي محتّل، ولو حتى مرة واحدة. 
كمـا أن مجـال اشـتغالها قد توسـع مـن قاعدة أفغانسـتان، 
إىل داعـش مختلـف بلـدان العالم، ما عدا فلسـطني 
املحتّلـة، وكل عملياتهـا اإلجراميـة الوحشـية، لـم 
يسـفر عنها غري املزيد من تشـويه اإلسـالم، واملزيد 
من مربّرات التدخل األمريكي، وتسهيل تنفيذ مهامه 
االسـتعمارية، حتـى أن تلـك الجماعـات اإلرهابية، 
أصبحت ورقة ضغط سياسـية، تسـتخدمها أمريكا 

لتأديب املناوئني لها يف املنطقة. 
الجماعـات  تلـك  حقيقـة  يكشـف  الـذي  األمـر 
الوظيفيـة، وزيـف معنـى جهادهـا يف سـبيل الله، 
وما حـدث يف أفغانسـتان خري دليل عـىل ذلك، فبعد 
هزيمة االتّحاد السـوفيتي، «انتهت املسألة، تحّققت 
أهداف أمريكا، يف االسـتنزاف الهائل لالتّحاد السـوفيتي، وإلحاق 
ــة  نكبة كبـرية به عىل املسـتوى االقتصادي، وأن تسـتنزف األُمَّ
ا، وتقدم  اإلسـالمية، وتقدِّم الشعوب العربية تضحيات كبرية ِجـدٍّ
ا؛ لتمويل تلك الحرب والقيام  تلك الـدول العربية مبالغ هائلة ِجـدٍّ
بتكلفتها، العنوان كان عنوان (الجهاد يف سبيل الله). ملاذا لم يجب 
هذا الجهاد بنفسه يف فلسطني؛ إلنقاذ الشعب الفلسطيني، لدحر 
إرسائيـل؟ ملـاذا لم يصدر علمـاء النظام السـعودّي يف هيئة كبار 
العلماء ومفتوه وغريهم - آنذاك - نفس الفتوى لتحرير فلسطني 
مـن سـيطرة إرسائيـل؟ واضـح؛ ألَنَّ املسـألة باعـرتاف األنظمة 
العربية، وباعرتاف األمريكيني أنفسهم، وباعرتاف بعض قادة تلك 
الجماعات التكفريية، الثالثة اعرتفوا: (املخّطط، وامُلَموِّل وامُلَحرِّك، 
ذ)، ثالثتهم اعرتفوا: أنَّ مسألة التَحّرك للقتال يف أفغانستان  وامُلنَفِّ
- آنـذاك - كانت بإراَدة أمريكية، ورغبة أمريكية، وطلب أمريكي، 
إذَا ال تتوقـع مـن أمريكا أن تطلـب منك خـريًا، أن تطلب منك ما 
هـو رىض لله، وهـو يف نفس الوقت يمثِّل مصلحـة حقيقية لها؟ 
ألـم يكن باإلْمَكان أن يكون هنـاك جهاد غري مرتبط بأمريكا، وال 
يحظى بالتمويل – طبعاً – الخليجي من النظام السعودّي وغريه، 
وال يحظـى بذلك اإلقبـال، وااللتفاف الواسـع، والزخم الكبري من 
الفتاوى ونحوها؟». (السـيد القائد – دروس من وحي عاشـوراء 

١٤٤٠هـ - الدرس الثالث – النهضة الحسينية). 

أشعاٌج تمدغ شغ 
درب تسغظ 

اتارام الُمحّرف 

منـذ العـام الــ 61 للهجـرة وإىل اآلن وحتى 

آخر الزمان سـيظل الحسـني وثورة الحسـني 

همـا النرباس واملشـعل الذي يسـتنري به الثوار 

ـة اإلسالم بل يف العالم  واألحرار ليس فقط يف أُمَّ

أجمع ثورة الحسـني -عليه السالم- كانت هي 

البـذرة األوىل لكل الثورات التـي قامت يف العالم 

وقد كان الحسـني هو من علم األحرار الوقوف 

يف وجه الظالم ومقارعته، وقد انترص الحسـني 

وهزم الدعي ابن الدعي وقد فاز الحسـني بكلتا 

الحسنيني فاز بالشهادة وفاز بالنرص. 

ا  جغرافيّـٍ امتـدت  قـد  كربـالء  هـي  وَهــا 

وتجاوزت حدود العـراق، لتكون كربالء يف ُكـّل 

أرض تقارع الظلم والطغيان، وها هو الحسني 

السبط عليه السالم، يشـع نوره وتحل بركاته 

عىل املجاهدين يف ُكـّل محور املقاومة، ليصبح 

أمـام األعداء فيلقاً كبرياً من الحسـينيني الذين 

تربـوا يف مدرسـة الحسـني وتمعنـوا يف دروس 

اللطف وتخرجوا من الجامعة الكربالئية. 

اإلمام الحسني -عليه السالم- دون تاريخاً ال 

يمحـى وال ينىس وال يرتك، نجيـع األوداج أراق 

دمـه الطاهر وجـاد بروحه الرشيفة يف سـبيل 

إعالء كلمة الله والتمسـك بالحق، شهيد كربالء 

قدم األهل والولد قرابني لله ويف سبيل الله وكان 

-عليه السـالم- هو البائع وكان الله املشـرتي 

وربـح البيـع ونمت تجارتـه مع اللـه وها هو 

مرشوعه قائماً بيننا اآلن. 

سيدي يا أبا عبدالله الحسني أنت من غرست 

شـجرة الحريـة وسـقيتها بدمك املبـارك، وقد 

تعملقت تلك الشجرة وتفرعت يف ُكـّل املعمورة، 

وَهــا هـو فرع شـجرتك املباركـة يف اليمن قد 

قـوى وتخشـب وصـار عمالقاً يقتلـع رؤوس 

الظاملني، وها هم حسـينيون اليمن يجسـدون 

بطـوالت كربالء ويعيدون ُكـّل مشـاهد كربالء 

من صرب وصدق وتضحيات. 

وَهــا هـي مظلوميـة اليمـن تجسـد ُكــّل 

مظلومية كربالء ففي اليمن استشـهد الرضع 

كما عبدالله الرضيع ويف اليمن برتت األذرع كما 

بـرتت ذراعي قمر بني هاشـم ويف اليمن ثكلت 

النسـاء كما ثكلت العقيلة ويف اليمن استشـهد 

الحسـني البـدر كمـا استشـهد جده الحسـني 

السـبط ويف اليمـن عرفنا مفهـوَم الصرب الذي 

وضع اإلمام الحسـني أََساسه يف كربالء وعرفنا 

أن الصـرب هو الصرب عـىل أداء الواجب وتحمل 

املـكاره يف سـبيل مقاومـة الظلـم والطغيان، 

وسـنميض أفواجاً أفواجاً يف درب حسني ونعلم 

أوالدنا ونربيهم عىل نهج الحسني. 

السـالم عىل الحسـني وعـىل أبناء الحسـني 

وعىل أصحاب الحسـني وعىل من سار عىل نهج 

الحسـني السـالم عليك يا أبا عبدالله الحسـني 

وعىل األرواح التي حلت بفنائك. 
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 بصاشات طشطعذئ طسثئ الفطرة اإلظساظغئ وأشصثت اُفطَّـَئ الرؤغَئ والتضمئ 
 : بحرى المتطعري:

ـة، فلم يستشـعرها  نعمـٌة أنَعَم اللُه بها عىل هذه األُمَّ

ـة  الكثـريُ فضاعـوا لعـدم استشـعاِرها، فأضاعـت األُمَّ

دربَها وطريقها فغرّيت مسـارها ومسخ األَْعَداُء فطرتَها 

بثقافـة التضليـل فسـقطت يف الضـالل بعـد أن فقـدت 

رؤاهـا الحكيمـَة، فانعكس سـلباً يف مواقفهـا، فرأت أن 

مـن الحكمـة السـكوَت والخضـوَع، فقّدمـت التنازالِت 

لألَْعَداء واستسـلمت وعادت ألُّميتها َوهي بأحضان العلم 

والعلمـاء؛ ألنها تأثّـرت بِنَعـٍم مادية وتركـت نعمًة هي 

األعظـم نعمة معنوية «نعمة الهداية» والتثقف بالثقافة 

الُقْرآنية..

 أسزُط ظسمئ َطظَّ اهللا سطغظا:
تحدث السـيد يف أوىل صفحات ملزمة الثقافة الُقْرآنية 

ــة وُرقيهـا فقـال: [واللُه  عـن سـبٍب وحيد لسـمو األُمَّ

سـبحانه وتعاىل يف الُقـْرآن الكريم - عىل الرغم مما تمنن 

بـه عىل عباده من نعم ماديـة كثرية - يُعدُّ نعمة الهداية، 

نعمـة الديـن، نعمـة اإلسـالم يعدهـا أعظـم النعم عىل 

البرشية، أعظم النعـم عىل الناس جميعاً. لهذا نجد كيف 

ذكـر الله سـبحانه وتعـاىل يف أكثر من آيـة - قد تكون يف 

الُقـْرآن ربما تـرددت أربع مرات - وهـو يذكر للناس أنه 

قـد َمّن عليهم بنعمة عظيمة {َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَىل اْلُمْؤِمِننَي 

إِذْ بََعَث ِفيِهْم َرُسـوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم} (آل عمران:164) ويف 

يِّنَي َرُسـوالً ِمنُْهْم  هـذه اآلية يقول: {ُهَو الَِّذي بََعَث ِيف اْألُمِّ

يَتْلُـو َعَليِْهْم آيَاِتـِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمَة 

َوإِْن َكانُوا ِمْن َقبُْل َلِفي َضالٍل ُمِبني} (الجمعة:2)]..

تصغصٌئ أضاساعا اُفطَّـئ شطط تاثّبر الُصْرآن:
َظنَّ الكثريُ بأن الُقْرآن ليس سـوى كتاب يقرأ ويحفظ 

أجزاءه ولـم يفكر ويتدبر بأن هذا الكتـاب العظيم ليس 

أرقامـاً وإنما حكمٌة تُطبَّق يف الواقع، فقد ذَكَر السـيُد أن 

[الُقـْرآن لكريم اسـم عام للقرآن الكريـم: الُقْرآن الكريم 

داخله آيات، كلمة (آيات الُقْرآن) ال تعني فقط الفقرة من 

الـكالم ما بني الرقم والرقم، ما بني الدائرة والدائرة، آياته 

حقائقه أعالمـه فيما يتعلق بالحياة بصورة عامة، فيما 

يتعلـق بالترشيعات بصورة عامة، فيمـا يتعلق بالهداية 

بشكل عام، آياته. والُقْرآن الكريم فيه أشياء كثرية تتجه 

ا أَْوَحى إَِليَْك َربَُّك  نحو اإلنَْسـان لتمنحه الحكمة {ذَِلَك ِممَّ

ِمَن اْلِحْكَمِة}(االرساء: من اآلية 39).. 

وذكر أيضاً [مهمته هو أن يعلم الناس هذا الُقْرآن بما 

فيه من آيات وهي: أعالٌم وحقائق يف ُكّل مجال تتناوله]..

ـه للعلماء بـأن الُقْرآن  ووّضـح حـوَل حقيقـة التوجُّ

الكريـم ليس سـوى كتاب تُقـرأ آياته وتُسـمع يف مراكز 

التحفيـظ ويُكـرَّم َمـن يحفظها وتـم فصلُه عـن واقع 

الحيـاة، وأوضـح بأنه منهـاج حياة [ندور حـول ثقافة 

الُقـْرآن الكريم. وعندما نقول: نحـن نريد لهؤالء الطالب 

أن يتعلموا الُقْرآن الكريم ربما قد ُشـوِّهت صورة الُقْرآن 

عه  فيفهـم الطالب أن معنـاه [أن يكون له َمْعَرش يَُسـمِّ

فيما بعد ومعرش ثاني يوم يسـمعه حتى يكمل املصحف 

ويضـوي] أي أن يقرأ الُقْرآن ويضوي، بالشـكل املعروف 

سـابقاً. الُقْرآن علوم واسـعة، الُقْرآن معـارف عظيمة، 

الُقْرآن أوسـع من الحياة، أوسع مما يمكن أن يستوعبه 

ذهنك، مما يمكن أن تسـتوعبه أنت كإنَْسان يف مداركك، 

الُقْرآن واسع جداً، وعظيم جداً، َو((بحر - كما قال اإلمام 

عيل - ال يُدَرك قعره))]..

تضمئ أضاساعا اُفطَّـئ وشصثت العسغ تةاه 
الصداغا واقتثاث: 

وصف السـيد الُقْرآن بأنه كتاب حكيـم وبأن حكمتَه 

تنعكـس يف واقع َمن يتدارسـونه بوعـي وبصرية وتدبُّر، 

فتتحـول مواقُفهم إىل مواقف حكيمة، وذكر أَيْضاً أن َمن 

ال يسـريون وفَق حكمِته بأنهم ال يسـتطيعون مواجهة 

األحداث..

[ولهـذا جاء يف أكثر من آيـة يصُف الُقْرآن الكريم بأنه 

كتاب (حكيم)، وسّماه يف أكثر من آية بأنه (حكيم)، وأنَّ 

آياته (أُْحِكَمت)، وأن آياته (محكمة) إىل آخر ما يف الُقْرآن 

الكريـم من ثنـاء عىل نفس الُقْرآن.. أنـه يف األخري يجعل 

ُكّل من يسـريون عىل وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته 

يُمنحون الحكمة. والعكس, الذين ال يسريون عىل ثقافة 

الُقْرآن، ال يهتمون بالُقْرآن سيفقدون الحكمة، وسيظهر 

مدى حاجة النـاس إىل الحكمة يف املواقف املطلوبة منهم 

يف القضايا التي تواجههم.].. 

وأوضـح أن الحكمـَة تعكـُس الوعـي الراقـي قائالً: 

تكـون  أن  حكيمـة،  ترصفاتهـم  تكـون  أن  [الحكمـة: 

مواقفهـم حكيمـة، أن تكون رؤيتهم حكيمـة. الحكمة 

هـي ماذا؟ هـي تتجسـد بشـكل مواقف، بشـكل رؤى، 

بشـكل أعمـال، هي تعكس وعيـاً صحيحاً، وعيـاً راقياً، 

تعكـس زكاًء يف النفـس، تعكـس عظمة لدى اإلنَْسـان, 

الحكمة يف األمور. {َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة}]. 

تتادُظ اُفطَّـئ السطَط بةاطساتعا وتسعد افطغئ 
واصسعا

فما أكثـَر الجامعات واملـدارس واملكتبات ولكن واقع 

ــة يشـكو مـن األمية والرتاجـع والجهـل، فأوضح  األُمَّ

السـيد واقع العرب: [مثالً اآلن يف هذا الوضع الذي نعيش 

ـة اإلسـالمية،  ــة العربيـة, األُمَّ فيـه وتعيـُش فيـه األُمَّ

ونحـن نسـمع تهديـدات اليهـود والنصـارى، تهديدات 

أمريكا وإرسائيل وسـخريتها من اإلسالم ومن املسلمني 

ومن علماء اإلسـالم ومن حكام املسـلمني بشكل رهيب 

جداً، تجـد موقف الناس اآلن موقف النـاس بكل فئاتهم 

يتنـاىف مـع الحكمة، أي هـم فقدوا اآلن املوقـف الحكيم 

مما يواجهـون، الرؤيـة الحكيمة ملا يواجهـون، النظرة 

الصحيحة للوضع الذي يعيشـون. فقدوا الحكمة فعادوا 

إىل األميـة، عدنا إىل األمية من جديد، بينما الله سـبحانه 

وتعـاىل كان قد أنقذنـا من تلك األمية, كنـا عرب بدائيني 

ال نعـرف شـيئاً: ال ثقافة، ال تعليـم، ال وعي، وعي يكون 

بمسـتوى قضايا عاملية، قضايا تَُهمَّ اإلنَْسـان كإنَْسـان 

بصورة عامة. 

ُعدنـا من جديد إىل األمية عـىل الرغم من وجود الُقْرآن 

الكريـم فيمـا بيننـا، عـىل الرغم مـن أننا نقـرأ ونكتب، 

ومدارس متعددة وصحف ومجالت ومكتبات يف الشوارع، 

ومكتبـات عامـة يف الجامعات، ومراكز علـم كثرية جداً، 

مـدارس أساسـية مـدارس ثانويـة وجامعـات ومراكز 

علمية ومكتبات تمأل الشوارع، وكتب عىل األرصفة أَيْضاً 

تُباع، ومجالت ُكّل يوم تصدر أَْو ُكّل أسبوع]..

الصغاُس الثاذُأ لطسطط بأظه رّخات طظ الضاإ:
ات من الكتب  أضاف السـيد بأن العلَم ال يَُقـاُس بَرصَّ

ما لـم تكـن مقرتنـًة ومنطلقـًة مـن الثقافـة الُقْرآنية 

وسـينعكس بدالً عنه جهـالً يف الواقـع: [ال تفكر إطالقاً 

أن العلـَم هـو يف أن تنتهَي مـن رّصات مـن الكتب، ربما 

رصات من الكتب تُوِجد يف نفسك جهالً وضالالً، ال تنفع. 

اسـتعرض اآلن املكاتب يف الشـوارع يف املدن تجد رصات 

مـن الكتب، رّصات مـن الكتب يف الحديث يف التفسـري يف 

الفقه يف فنون أخرى، لكن كم تجد داخلها من ضالل، كم 

تجد أنها تنسف اإلنَْسان أنه حتى ال يبقى عىل فطرته]..

طسُت الفطرة اإلْظَساظغئ بالبصاشئ املشطعذئ:
ـة اإلسالمية يف  أشار السيد يف مقارنة له عن واقع األُمَّ

السـابق وكيف كانت فطرتهم تأبى الذلة والهوان وكيف 
أنهـم اليوم فقـدوا هذه الصفـات بتأثـري الثقافات التي 
مسخت فطرتهم وحولت واقعهم قائالً: [لم يعد العرب - 
حتـى يف مواقفهم من اآلخرين، لم يعودوا - عىل فطرتهم 
األّولة كعرب، يوم كانوا عرب عىل فطرتهم كانوا يمتلكوا 
قيماً: يأبى العربي أن يَُضام، يأبى أن يُظلم، يتمتعوا بقيم 
مهمة: النّجدة، الفروسية، الشجاعة، الكرم، االستبسال. 
كانوا معروفني بهذا، حتى يف عرص قبل اإلسـالم، ما كان 
أحد يسـتطيع أن يسـتعمرهم، معظم البـالد العربية ما 
كان أحد يسـتطيع أن يستعمرهم، وإن كان هناك بعض 
مناطق مثالً يف الشـام كان تستعمرها الدولة الرومانية، 
وبعض مناطق يف العراق يستعمرها األكارسة، لكن مثالً 
شـبه الجزيرة واليمن كان يف معظـم مراحلها ال تخضع 

لالستعمار، وكانوا يقاوموا، وكانوا يأبَوا].. 

بصاشُئ الثدعع واقجاسقم:
تحـدث السـيد متعجباً عـن الثقافة التـي تأثرت بها 
ـة وكيف قدَّم الجبن والخضوع للظلم ديناً: [ما الذي  األُمَّ
أوصـل العرب إىل هـذا؟ أحياناً.. اإلنَْسـان إذا ما تُرك عىل 
فطرته يدرك أشـياَء كثريًة، لكن أحيانـاً بعض الثقافات 
تمسـخه عن اإلنَْسـانية وتحطـه، تقدم له الجبـن ديناً، 
تقـدم له الخضوع للظلم ديناً يديـُن الله به، كما رووا يف 
األحاديـث عن رسـول الله (صلوات اللـه عليه وعىل آله) 
أنه قال: [سـيكون من بعدي أئمـة ال يهتدون بهديي وال 
يستنّون بسـنتي] نهائياً ما يقفون عند حد [قالوا: ماذا 
تأمرنـا يا رسـول الله؟. قال: اسـمع وأطـع األمري، وإن 
قصـم ظهرك وأخذ مالك]. العربـي يوم كان جاهيل، يوم 
كان جاهـيل، يوم كان عىل فطرته مـا كان يمكن إطالقاً 
أن يقبل مثل هذا، لكن ملا ُقدِّمت لـه املسألة باسم دين، ملا 
ُقـدِّم اآلن -اآلن يف هذا الظرف- السـكوت والخضوع بأنه 
هو الحكمة، هو السياسة، هو الرؤية الحكيمة لفالن أَْو 
فالن، هو السـكوت هو من أجل أن ال يثري اآلخرين علينا، 
مـن أجل كذا، من أجل كذا. عندما يثقف اإلنَْسـان ثقافة 

مغلوطة هذه هي الرضبة القاضية]..

تظازقٌت يف الساتئ السربغئ:
أشـار السـيد إىل أن للثقافـة املغلوطـة أثراً يف مسـخ 
الفطرة اإلنَْسانية التي انعكست سلباً يف الواقع فانعدمت 
الرؤية والحكمة.. [اآلن أصبح وضعنا وضعاً رهيباً جداً، 
ومؤسـفاً جداً، اآلن ليسـت هناك رؤية يف السـاحة، ليس 
هنـاك موقف يف السـاحة للعـرب، ها هم مستسـلمون 
اآلن، ونـرى مع األيـام ُكّل مرة إنجـاز ألمريكا وإرسائيل 
يف سياسـتهم، ُكّل مـرة إنجاز، ُكّل مرة يسـوقون العرب 
إىل تنـازالت، إىل تقديم استسـالم أكثر، وأشـياء من هذه، 
ـة كلها مستسـلمة، هل هذا موقف حكيم؟.  وبقيت األُمَّ
ليس موقفاً حكيماً. بل الرجـل العادي من الناس يقول: 
[ملاذا العرب هكذا؟! لو أن العرب اجتمعوا، لو أن الزعماء 
اجتمعوا السـتطاعوا أن يرضبوا إرسائيل]. أبسط ُمحلل 
عـادي من الناس يشـهد بأن الوضعية هـذه كلها للعرب 
ليسـت من الحكمة يف يشء، ليسـت من الحكمة يف يشء. 
إذاً فنحن عندما نتعلم.. عندما نتعلم يجب أن يكون هّمنا 
هـو ماذا؟ أن نتعلم الُقْرآن الكريم، ثقافتنا تكون قرآنية، 
ثقافتنـا قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونُعّلم ونحن 
نُْرِشـد ونحـن يف أي مجال من مجـاالت الثقافة أن ندور 

حول ثقافة الُقْرآن الكريم]..

لو كنا نفَهُم الوعَد والوعيد يبدأ من ُهنا من الدنيا ملا اختلطت 

األوراق علينـا، فأصبحنا نتعبَُّد اللَه بالبقاء عىل حالة الذلة التي 

نحن عليها، كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا يف الدنيا ال نحس 

بها، العقوبات اإللهية، ألـم يقل عن بني إرسائيل عندما رضب 

عليهم الذلة واملسـكنة بأنـه بما َعَصوا وكانـوا يعتدون؟!، أي 

هكذا سـيعمل بالعصاة وسـيعمل باملعتدين. هذه األشياء التي 

نؤكد عـىل رضورة اعتماد الُقْرآن الكريم فيها بالذات: أن نفهم 

الوعـد والوعيـد اإللهي بمعنـاه الكامل، الذي يبـدأ من هنا من 

الدنيا وينتهـي يف اآلخرة. وأن ُكّل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ 

من الدنيا وينتهي يف اآلخرة، عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، 

كلـه ليدفعنا إىل االسـتقامة عىل هديه، والثبات عىل ما أرشـدنا 

إليه. [ملزمة ــ معرفة الله ـ وعده ووعيده ـ الدرس 9] 

ُهنا يف الدنيا اكتشف، هنا يف الدنيا إبحث، هنا يف الدنيا إعرف 

مناِبـَع الضالل، إلعن املضلِّني هنـا يف الدنيا، إبتعد عنهم ُهنا يف 

الدنيا, إكشـف حقائَقهم هنا يف الدنيـا، ال تنطلق لتدافَع عنهم، 

تتأوَّل لهم، تغطي عىل جرائمهم, عىل سـوء آثار ما عملوا، تجد 

نفسك يف األخري وأنت بديت هنا يف الدنيا مقدساً لهم، وبديت يف 

الدنيـا مجالً لهم، أنت يف اآلخرة سـتطلب زيادة إن أمكن هناك 

زيادة يف العذاب لهم, أصبحت تكرههم كراهًة شديدة، تمقتهم 

مقتاً شديداً، تلعنهم لكن ذلك لن ينفعك!.. [ملزمة ــ معرفة 

الله ـ وعده ووعيده ـ الدرس 9]

 

إن هـذا الُقْرآَن هو نور، ينري لنا الطريق، هو هدى يهدينا إىل 

كيـف أن نقـف املواقف الصحيحة، ال تظن أنها قضية سـهلة، 

مـن أول خطوة تقـف فيها مع قرين لك, مـع صديق لك انظر 

ربما قـد يكون هذا الصديق ممن تأتي يوم القيامة فتقول: {يَا 

َقنْيِ َفِبئْـَس اْلَقِريُن}. أنظر يف من  َليْـَت بَيِْني َوبَيْنَـَك بُْعَد اْلَمْرشِ

تصاحب، من تطع، من تتوىل، من تؤيد، وإال فستكون أنت ممن 

يندم يوم القيامة، نعوذ بالله أن نكون ممن يندم، نعوذ بالله أن 

نكون من النادمني.. [ملزمة ــ معرفة الله ـ وعده ووعيده 

ـ الدرس 9]
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يف سـياِق سياَسـة التضييق والقتل 
والزج بالسـجون التـي يتبعها الكياُن 
الصهيوني بحق الفلسـطينيني العزل، 
رصـدت تقاريـُر فلسـطينية، ارتكاب 
قوات االحتالل املئات مـن االنتهاكات 
بحق الفلسطينيني، يف الضفة الغربية 
والقـدس املحتّلتَـني خـالل األسـبوع 
الفائـت، تنوعت ما بـني عمليات قتل 

وهدم واستيطان. 
فلسـطينيني،  ثالثـة  واستشـهد 
وأُصيـب أكثـر من 74 مواطنـاً، منهم 
3 أطفال وشـخص مـن ذوي اإلعاقة 
وصحفـي، برصاص قـوات االحتالل، 
فضـالً عن إصابـة العـرشات بحاالت 
اختنـاق، جميعهم يف الضفـة الغربية 

بما فيها القدس الرشقية. 
ويف التفاصيل، قتلت قوات االحتالل 
أفـراد  مـن  اثنـني  يف 2022/7/24م، 
املقاومـة، وأصابـت 4 مدنيني بجراح، 
وصفـت جـراح أحدهـم بالخطـرية، 
خاضعـة  مناطـق  اقتحمـت  بعدمـا 
للسلطة الفلسطينية وحارصت منزالً 
سـكنياً وهاجمته بالقذائف ووابل من 
الرصاص يف البلدة القديمة من نابلس. 
الصحـة  وزارُة  أعلنـت  وقـد 
الفلسـطينية عن استشـهاِد الشـاب 
محمد بشـار عزيـزي (25 عاماً) بعد 
إصابته برصاصة مبـارشة يف الصدر، 
والشـاب عبد الرحمن جمال سليمان 
صبـح (28 عامـاً) إصابـة يف الرأس، 
إضافـة إىل إصابـة 6 مواطنني، بينهم 
اثنان يف حالة الخطر (إصابة يف الرأس 
وأُخـرى يف الظهـر)، نتيجـة عـدوان 

االحتالل عىل مدينة نابلس. 
أعلنـت  2022/7/29م،  ويف 
وزارة الصحـة الفلسـطينية يف بيـان: 
«استشـهاد الفتى أمجد أبو عليا، (16 
بجـروٍح حرجة أُصيب  عاماً) متأثـراً 
بها برصاص االحتالل الحي يف الصدر، 

يف بلدة املغرّي“. 
إن  قالـوا:  عيـان  شـهود  وكان 
عـرشات  بـني  اندلعـت  مواجهـات 
وقوات  واملسـتوطنني  الفلسـطينيني، 
جيش االحتالل، عىل أرايض بلدة املغرّي 

رشقي رام الله. 

مـن جهتها، قالت لجـان املقاومة، 
الشـهيد  إن «دمـاء  الجمعـة:  أمـس 
«أمجد أبو عليا» وكل الشهداء األطهار 
لن تذهب سدى وسـتظل لعنة تطارد 

املجرمني الصهاينة. 
أمـا الجرحـى فقـد أُصيبـوا جراء 
اسـتخدام مفرط للقوة خالل عمليات 
قمـع  أَو  والبلـدات،  املـدن  اقتحـام 
تظاهـرات سـلمية نظمهـا مدنيـون 

فلسطينيون عىل النحو اآلتي:
 5 أُصيـب   ،2022/7/22 يف 
بأعـرية  طفـالن،  بينهـم  مواطنـني، 
معدنية، خالل مواجهـات عقب قمع 
قـوات االحتـالل مسـرية كفـر قدوم 
األسـبوعية السـلمية، شـمال مدينة 
العـرشات  أُصيـب  وليـالً،  قلقيليـة. 
استنشـاق  جـراء  اختنـاق  بحـاالت 
ورضـوض  للدمـوع  املسـيل  الغـاز 
نتيجـة الرضب، بعدما اقتحمت قوات 
االحتالل حي بطن الهوى يف سلوان يف 
القـدس الرشقية، َحيـُث داهمت عدة 
منـازل واعتـدت عىل سـكانها بعنف 
واعتقلـت مواطنًـا ونجلـه، وأفرجت 

عنهما الحًقا. 
طفـل  أُصيـب   ،2022/7/24 يف 
بعيار ناري يف ظهره، خالل مواجهات 

رافقـت اقتحام قـوات االحتـالل بلدة 
قباطيـة يف جنـني. قبـل انسـحابها، 

اعتقلت تلك القوات ثالثة مواطنني. 
يف 2022/7/24، أُصيـب صحفـي 
بعيار ناري يف سـاقه، برصاص قوات 
االحتـالل خـالل تغطيتـه مواجهات، 
رافقـت اقتحام تلك القـوات قرية دير 

أبو مشعل يف رام الله. 
مواطـن  أُصيـب   ،2022/7/26 يف 
مـن ذوي اإلعاقة بجروح خطرية، بعد 
تعرضه إلطالق نار من قوات االحتالل 
عىل حاجـز حـوارة املدخـل الجنوبي 
الرشقـي ملدينـة نابلس، وادعـت تلك 
القوات أنه لم ينصع ألوامرها، ونقلته 
بعـد إصابته إىل مستشـفى إرسائييل. 
يف اليـوم نفسـه، أُصيـب 4 مواطنـني 
بجروح، خالل مواجهات رافقت هدم 
قوات االحتالل منزيل عائلتي مواطنني 
فلسـطينيني معتقلني يف سـجونها، يف 

سلفيت. 
يف 2022/7/29م، إصابـة أكثر 20 
بمواجهات  بالغـاز  باالختناق  مواطناً 
مع قوات االحتـالل يف بيت دجن رشق 

نابلس. 
قـوات  أطلقـت  غـزة،  قطـاع  ويف 
االحتـالل النـار 4 مرات تجـاه قوارب 

الصيادين يف عرض البحر، و10 مرات 
تجـاه األرايض الزراعيـة، غرب قطاع 

غزة ورشقه. 
ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات 
قـوات االحتـالل عـن استشـهاد 68 
مواطنـاً، بينهم 51 مدنيـاً، منهم 14 
و5 نسـاء، إحداهـن الصحفية  طفالً 
شـريين أبـو عاقلـة ومواطـن قتلـه 
مسـتوطن، والبقية ناشـطون، منهم 
6 قضـوا يف عمليتي اغتيـال، وإصابة 
984 آخريـن، بينهـم 114 طفـالً و5 
يف  جميعهـم  و20صحفيـاً،  نسـاء 
الضفة الغربية، باستثناء 15 صياداً يف 
قطاع غزة. كما تويف مواطن ومواطنة 

يف سجون االحتالل. 
والتجريـف  الهـدم  إطـار  ويف 
قوات  هدمت  واالستيطان،  واملصادرة 
االحتالل 3 منازل وغرفة من الصفيح، 
ما أَدَّى إىل ترشيـد عائلة من 12 فرًدا، 
منهـم 8 أطفـال، وجرفت منشـأتني 
تجاريتـني وأرًضـا زراعيـة، وأصدرت 
أمًرا بمصادرة قطعة أرض، وسـلمت 
14 إخطاًرا بوقف العمل يف منشآت يف 

الضفة الغربية. 
ومنـذ بدايـة العـام، رشدت قـوات 
 489 قوامهـا  عائلـة،   82 االحتـالل 

فـرداً، منهـم 95 امـرأة، و233 طفالً، 
جـراء تدمـري 86 منـزالً، و40 خيمـة 
سكنية. كما دّمـرت 61 منشأة مدنية 
أُخرى، وجرفت مسـاحات واسعة من 
األرايض، وسـلمت عرشات اإلخطارات 

بالهدم ووقف البناء واإلخالء. 
قـوات  دّمــرت   ،2022/7/26 يف 
مواطنـني  عائلتـي  منـزيل  االحتـالل 
سـجونها،  يف  معتقلـني  فلسـطينيني 
يف سـلفيت، يف إطار سياسـة العقاب 
الجماعـي التي تنتهجها تلـك القوات 
ضـد عائـالت مواطنـني فلسـطينيني 
تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، 
أَو ضد املسـتوطنني. أَدَّت عملية الهدم 
إىل ترشيد عائلتـني قوامهما 18 فرًدا، 
منهم امرأتان و8 أطفال. خالل عملية 
الهدم اندلعت مواجهات بني املواطنني 
وقوات االحتالل أُصيـب خاللها أربعة 

مواطنني بجروح. 
ومنـذ بدايـة العـام، هدمـت قوات 
االحتـالل 8 منـازل سـكنية، وأغلقت 
منـزالً تاسـًعا بعـد تدمـري مكوناتـه 
العقـاب  سياسـة  ضمـن  الداخليـة 
الجماعـي، فيمـا هنـاك عـدة منازل 

مهّددة بالهدم عىل هذه الخلفية. 
إىل ذلـك، ومنـذ بدايـة العـام، نفـذ 
عـىل  اعتـداء   160 املسـتوطنون 
أرجـاء  يف  وممتلكاتهـم  املواطنـني 
الضفـة الغربيـة، أسـفر أحدهـا عن 
مقتل مواطن فلسطيني طعناً بسكني 

من قبل مستوطن. 
 (178) االحتـالل  قـوات  ونفـذت 
عمليـة توغـل يف الضفـة الغربية، بما 
فيها القدس املحتّلـة، داهمت خاللها 
منازل سـكنية ومنشـآت وفتشـتها، 
وأقامت حواجز. أسـفرت تلك األعمال 
عـن اعتقـال (54) مواطنًـا، بينهم 7 
أطفال. خـالل املداهمات صادرت تلك 

القوات مركبتني من الخليل. 
ومنـذ بدايـة العـام، نفـذت قـوات 
يف  اقتحـام،  عمليـة   4925 االحتـالل 
الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس 
خاللهـا  اعتقلـت  املحتّلـة،  الرشقيـة 
طفـالً،  بينهـم 296  مواطنـا،   2987
و26 امـرأة. ونفـذت تلك القـوات 24 
عمليـة توغـل محـدودة رشق قطـاع 
غزة، واعتقلـت 72 مواطنًا، منهم 41 

صياًدا، و28 متسلالً، و3 مسافرين. 

 : وضاقت
حـّذر مسـؤوٌل أمني صهيوني بـارٌز من 
األخطـار املرتتبة عىل عـدم جهوزية جيش 
االحتـالل «اإلرسائييل» ألية حـرب يمكن أن 
تندلـع يف الفـرتة القادمة، والتي قـد تؤّدي 
ة املدن  إىل اشتعال السـاحة الداخلية، َخاصَّ

«املختلطة». 
وأّكـد املسؤول السابق البارز يف الشاباك، 
نرشتـه  إذاعـي،  حديـث  يف  لوتـان،  إيـالن 
صحيفـة «معاريـف»، يوم أمـس الجمعة، 
أن احتمـال وقـوع حرب كبـري، وأن الكيان 

الصهيوني غري مستعد لها. 
يسـمى  مـا  تقريـر  إىل  لوتـان  وتطـرق 
بـ»مراقـب الدولـة» الـذي تضمـن انتقاداً 
الذعـاً ألداء عمل الرشطة وجهاز الشـاباك 
خـالل العدوان عـىل غزة يف مايـو 2021م، 
الذي أطلقت عليه سلطات االحتالل تسمية 
صدامـات  إىل  وأدى  األسـوار»،  «حـارس 
ومواجهـات عنيفـة يف املـدن «املختلطـة» 

يف األرايض املحتّلـة عـام 1948م، وخاللهـا 
قصفت املقاومة الفلسـطينية املستوطنات 
الصهيونية بالصواريخ عىل مدى 11 يوماً. 

وقـال: إن «حدَة االنفجـار الداخيل كانت 
مفاِجئًة بالفعل، ولم يقدم الشاباك تحذيًرا 
مسـبًقا بشـأنها»، َوأََضــاَف، «مـن املهم 
اإلشـارة إىل تورط واسـع لعنارص إجرامية 
باملوضـوع، وهـو أمـر ال يخضـع لنطـاق 

مسؤولية الشاباك». 
وعن توقعاته ما إذَا كان الكيان الصهيوني 
سيتعرض عىل املدى القريب لحرب جديدة، 
أجاب: «بالتأكيد سـتكون لدينـا معركة أَو 
حرب أُخـرى.. يف املعركة أَو الحرب القادمة 
سـتجري األحداث عىل الساحة الداخلية، ما 

مدى قوتها؟ ال أعرف». 
وختـم لوتـان بالقـول: «االحتمـال كبري 
داخليـة  سـاحة  أَيْـضـاً  هنـاك  تكـون  أن 
مشـتعلة، أما قّوتها فسرتقى إىل مستويات 
غري مسـبوقة بالتأكيد، وهل أن «إرسائيل» 

مستعدة لساحتنْي؟ برأيي ال». 

 : طاابسات
الجنـاح  القسـام،  كتائـُب  قالـت 
العسـكري لحركة حماس: إن «مزاعَم 
العـدّو الصهيوني بوجود أماكَن للعمل 
العسـكري بني املدنيني، وما رّوجه من 
مواقـع وإحداثيـاٍت بهـذا الخصوص، 
ومحاولـٌة  وتضليـٍل،  كـذٍب  محـض 
بائسـٌة للتغطية عىل عجزه وفشله أمام 
املقاومـة».  جاء ذلك يف بيـان، للناطق 
باسـم الكتائب أبو عبيدة، مسـاَء أمس 
األول، أّكــد فيـه أن «سياسـَة العـدّو 
املمنهجة وامُلسـتمّرة يف بـث األكاذيب، 
لن تخدش الحقيقة الناصعة للمقاومة، 
وسـيدفع العدّو غالياً ثمـن أي حماقٍة 

ضد أهلنا وشعبنا». 
وأوضح أن «تاريـَخ االحتالل حافٌل 
باملجـازر املبنيـة عـىل أكاذيـَب ضـّد 
العائالت، واملنشـآت املدنيـة من بيوٍت 
وجامعـاٍت  ومستشـفياٍت  ومسـاجَد 

ومدارس». 
وذّكـر أبو عبيدة بمجـازر االحتالل 

الفلسـطينية قائـالً:  بحـق العائـالت 
غاليـة،  عائـالِت  بحـق  «املجـازر  إّن 
والسـموني، وأبـو حطـب، والكولـك، 
وأبو العوف، والنجار، وقصف مدرسة 
وغريها  القدس،  ومستشفى  الفاخورة، 

الكثري، لهي خري شاهٍد عىل ذلك». 
وشـّدد عىل أن «املقاومة هي األمينة 
عىل دماء أبناء شـعبنا، واألكثر حرصاً 

عىل سالمتهم وأمنهم». 

وجاء ذلك رداً عىل ما نرشه املتحدث 
باسم جيش االحتالل «أفيخاي أدرعي» 
يـوم األربعـاء الفائت، عىل حسـابه يف 
«تويـرت»، فيديو يتضمن صـوراً ملواقع 
وأنفـاق زعـم أنهـا «مواقع عسـكرية 
للمقاومة الفلسـطينية، تقع يف وسـط 
املشـايف  مـن  بالقـرب  غـزة،  مدينـة 
واملدارس واملؤّسسات الدولية»، بحسب 

زعمه. 
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ضطمئ أخغرة

ظخُر اهللا
الحغت سئثالمظان السظئطغ 

 
مـاذا لـو أن اللـَه لـم يخلق 
للبنان السيد حسن نرص الله؟!

يخلقـه  لـم  أنـه  لـو  مـاذا 
لبنانيٍّا؟!

ماذا لو خلقه سـعوديّاً مثالً 
أَو إماراتيـاً أَو خليجياً أَو حتى 

موزنبيقياً؟!
هـل كنا سنسـمع يوماً عن 
(مقاومـٍة) هنـاك يف لبنان، أَو 

نرى جنوَب لبنان قد تحّرر؟!
هل كنا سنرى (لبنان) يقف نداً قوياً ومتحدياً (إلرسائيل) 

كما هو حاله اليوم؟
وهل كانت (إرسائيل) نفسـها التي سحقت جيوش أربع 
ام ستأبه ببلٍد صغري بحجم (لبنان)  دوٍل عربية يف سـتة أَيـَّ

أَو تعمل له حساب؟
هل كان اللبنانيون أصالً سـيتذوقون َمرًة طعم الكرامة 

والعزة وحالوة االنتصار؟!
لكن الله أراد وخلق للبنان حسن نرص الله!

خلقه مقاِوماً وقائداً وصانَع انتصار. 
فما الذي أغضبكم من الرجل؟!

أن دافع عن بلده وقاوم وانترص!
ـام تموز وأعاد  ِة ذات يوم من أَيـَّ أم أن ثَـأََر للبنـان واألُمَّ

إليهم شيئاً من كرامٍة واعتبار؟!
أم ألَنَّه إْن قال فعل وإن أوعد نّفذ وأنجز؟! 

عرفه بذلك اإلرسائيليون، قبل العرب، حتى غدوا ال يبنون 
عىل كالم أَو وعيِد أحٍد من العرب كما يبنون عىل كالم ووعيد 

السيد حسن نرص الله!
بالله عليكم.. أيعرتف الصهاينة بصدقه وينكر عليه ذلك 

العرب؟! 
يا لسخرية القدر! 

السياسـة لديه ليست فن تحقيق املمكن وإنما هي خط 
مسـتقيم ثابت ال يعـرف امليل أَو االنحنـاءات أَو االلتواءات 
والتعرجـات، فال يـراوغ أَو يماطل أَو يجامـل أَو يهادن أَو 
ــة موضعاً للمسـاومة  يقبل بـأن يضع أيَّاً من قضايا األُمَّ

أَو املتاجرة! 
فعندما يقول مثالً أنه يقف مع قضية (اليمن) وال يمكن 
أن يكـون وسـيطاً، فهو فعـالً يقف مع (اليمـن) وقضيته 

العادلة وال يساوم أَو يتاجر بها! 
ــة وعىل  وكذلـك هو دائماً مع باقي قضايا شـعوب األُمَّ

رأسها طبعاً قضية (فلسطني)! 
حتى (السـعوديّة)، لم يعرف عنه يوماً أنه كان يُِكنَّ لهم 
العـداء لـوال أنهم من بادروا باسـتعدائه يومـاً وعملوا عىل 

محاربته والتحريض عليه!
ذلـك -باختصار- هـو قائـد املقاومة اللبنانيـة وأمينها 

العام سماحة السيد حسن نرص الله. 
ولكم اآلن بعد هذا كله أن تتخيّلوا خارطة (لبنان)، كيف 
كان حالُها سـيكون لو أن الله لم يخلق للبنان حسـن نرص 

الله!

ُضطُّظا الحغت سطغ جالط الترغجي 
جظث الخغادي   

 

الشـيخ عيل سـالم الحريزي.. لم يكن رافضياً أَو 

مجوسـياً أَو انقالبياً أَو موالياً إليـران أَو حتى يقود 

انقالباً مسلحاً حتى يتعرََّض ملا يتعرَُّض له اليوم من 

استهداٍف َومحاوالٍت لتصفيته. 

يف بدايِة العدوان عىل اليمن، كان الشيخ الحريزي 

َي برشعية هادي،  ممن أعلن دعَمه ومساندتَه ملا ُسمِّ

وفـق قناعـات شـخصية وإن اختلفنا معهـا لكننا 

نتفق أنها لـم تُكْن تحت تأثري املال أَو الخيانة، لكنه 

وبعد أن عايـَش الواقَع َوتجلَّت يف امليدان املخّططاُت 

واملؤامـراُت التي تُحاُك ضد محافظة املهرة واليمِن ُعُمـوًما، وجد 

الشـيُخ الحريزي نفَسـه ومعه أحراُر محافظة املهرة يف مواجهة 

مفتوحـة مع دول العـدوان َوأدواتها، يف دليـٍل جديد عىل الدوافع 

واألسباب الحقيقية للحرب عىل اليمن. 

رفض الشـيخ الحريزي الوجوَد األجنبـي عىل األرايض اليمنية، 

َل املهـرُة إىل حديقـٍة خلفيـٍة للمشـاريع  كمـا رفـض أن تتحـوَّ

السـعوديّة واإلماراتيـة، وقـاد إىل جانـِب رجال القبائـل األحرار 

اعتصامـاٍت واحتجاجاٍت سـلميًة تعّرضت لالسـتهداف من دول 

العدوان بمعاونة هادي ورشعيته املزعومة. 

بـات الحريزي يف مشـاعِر أبناء اليمـن قامًة يمانيًة باسـقة، 

َوشـوكًة يف حلق مشـاريع قوى الغـزو واالحتـالل يف املحافظة، 

ومثّل صموُده عىل مواقفه املبدئية هدًفا ُمسـتمرٍّا للتحالف، كان 

آخرهـا ما حـدث باألمـس القريب، َحيـُث قام جنـوٌد أمريكيون 

ا يسـمى الرشطة  وبريطانيـون وبحماية أطقٍم ِممَّ

العسكرية ومجموعة من العمالء املحليني بمداهمة 

منزله، يف عمل استفزازي هدف إىل ترهيِبه وثنيه عن 

مواقفـه الوطنية، وهو ما أثار حفيظَة ُكـلِّ األحرار 

عىل امتداد البالد، َواستوجب أن يتحوَل هذا االعتداء 

األمريكي الربيطاني عىل الشـيخ الحريزي إىل رشارِة 

ثـورة يمنية واحـدة تمتدُّ من صنعـاَء إىل عدَن ومن 

صعدة إىل املهرة. 

ليؤّكــَد  خـرج  التصعيـد  هـذا  بعـد  الحريـزي   

استمراَره يف املطاَلبِة برحيل القوات األجنبية من محافظة املهرة، 

ـَه باملناشـدة لُكلِّ األحراِر يف اليمن بالوقوف مع املناهضني  َوتوجَّ

َص الحاَل الذي  للوجـود األجنبي، موقٌف بنّي معدنَه األصيـل َولخَّ

يجُب أن يكوَن عليه ُكـلُّ اليمنيني. 

ومن هذا املقام َفـإنَّ الرسـالَة التي يجـُب أن يقرأَها الحريزي 

َوقبائـُل املهـرة من صنعاَء َومـن ُكـّل أحرار اليمـن أن يعلموا أن 

لهم إخوًة جاهزين برساياهم وكتائبهم وأسـلحِتهم ملسـاندتهم 

ودعمهـم، َوأن املوقَف يسـتدعي تراصَّ الصفوف بـني ُكـّل أبناء 

الوطـن يف شـماله وجنوبه والوقـوَف وقفَة رجل واحـد لتطهرِي 

اليمـن من ُكـّل القوات األجنبية الغازية، وإالَّ َفـإنَّ بلطجَة الغزاة 

وأذنابهم لن تقَف عند َحــدٍّ من احتالٍل ألرض أَو انتهاٍك لُحُرمات. 


