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سّئر سظ اجاعةاظه إلتراق ظسثئ طظ الصرآن الضرغط وظّثد باخرغتات السفغر الئرغطاظغ

املحرتك غآّضـث سطى ضرورة شخض املطش اإلظساظغ 
سظ السغاجغ والسسضري يف املفاوضات

اّتتاد سمال املتاشزات الةظعبغئ غظّثد بصرار رشع 
الثوقر الةمرضغ وغاعسُث بإجصاذه

طرتجصئ السثوان غساعثشعن افتغاء السضظغئ يف 
تسج بصثائش العاون

 : خظساء
حـذرت أحزاُب اللقاء املشـرتك من سـلوك تحالف 
العـدوان وتبادلـه لـألدوار خـالل فـرتة املفاوضـات 
ومحاولة انتزاع مطالب سياسـية فشـل يف تحقيقها 

عسكريٍّا. 
وأوضحـت أن تضحيات الشـعب اليمنـي تتطلَُّب 
حزَم املفـاِوض اليمني وعدم تقديم أيـة تنازالت من 

شأنها االنتقاص من السيادة واالستقالل. 
جـاء ذلك يف االجتماع الـدوري الذي عقدته أحزاب 
اللقـاء املشـرتك، أمس األحـد، يف العاصمـة صنعاء، 
برئاسـة محمـد النعيمـي، عضـو قيـادة املشـرتك؛ 
للوقوف أمام آخر املستجدات السياسية عىل الساحة 
اليمنيـة واإلقليميـة ونتائـج زيـارة الوفـد العماني 
واملشاورات املكثّـفة التي شهدتها ُكـّل من العاصمة 

صنعاء ومسقط. 
ويف االجتماع، أّكـد املشـاركون عـىل أهميّة فصل 
امللف اإلنسـاني عن السـيايس والعسـكري والسعي 
الجاد لرفع معاناة الشعب اليمني، ورفع الحصار عن 
مطار صنعاء وميناء الحديدة وكّل املطارات واملوانئ، 
ورصف مرتبـات موظفـي الجمهوريـة اليمنيـة بال 
اسـتثناء، وتبـادل األرسى وفـق قاعدة الـكل مقابل 

الـكل، مشـيدين بالجهـود العمانيـة وجهـود الوفد 
الوطنـي املفاوض وحكمة القيـادة يف توجيه بُوصلة 

املفاوضات بما يخدم املصلحة الوطنية العليا. 
ونّددت اللقاء املشرتك بترصيح السفري الربيطاني 
املؤيـد لقـرار حكومـة املرتِزقـة رفـع سـعر الدوالر 
الجمركي، وأّكـد أنه يكشف الدور القبيح الذي تلعبه 
بريطانيا يف مفاقمة معاناة شـعبنا ودورها الواضح 

يف الحرب عىل اليمن. 
وعـّرب عن اسـتهجانه الشـديد لقيـام متطرفني 
عىل إحراق نسـخة من «القرآن الكريم» يف مظاهرة 
نظمتها الحكومة السـويدية أمام السـفارة الرتكية 
باسـتوكهولم ما يعكـس حجم اإلفـالس والتطرف 
الـذي تشـهده القـارة العجـوز ُخُصوصـاً والغرب 

ُعُمـوًما. 

 : طاابسات
نّدد االتّحـاُد العام لعمال املحافظات الجنوبيـة يف محافظة أبني املحتّلة، 
بقرار حكومة املرتِزقة الكارثي بشـأن رفع السـعر الجمركي عىل البضائع، 

متوعداً باتِّخاذ إجراءات واسعة يف مواجهة هذا القرار وإسقاطه. 
وأَشـاَر االتّحاد يف بيـان، أمس، إىل تداعيـات رفع الـدوالر الجمركي عىل 
أسـعار املـواد والسـلع الغذائيـة بنسـبة 50 %، والتي من شـأنها مفاقمة 
األوضاع املعيشـية واالقتصادية للمواطنني يف املناطق املحتّلة، وسط انهيار 
مخيـف للريال أمـام العمـالت األجنبيـة وغياب تـام للخدمات األََساسـية 

والرضورية كالكهرباء واملياه والصحة. 
ويأتـي بيان اتّحـاد عمال املحافظات الجنوبية، عقب سـاعات من تأييد 
السـفري الربيطاني لقرار حكومـة املرتِزقة يف رفع السـعر الجمركي، َحيُث 

بدأت برفع أسعار الغاز املنزيل تمهيداً لرفع بقية املشتقات النفطية.
ومن املتوقع أن تشهد املناطق املحتّلة انتفاضة شعبيّة ضد قرار حكومة 

الفنادق والدعم والتأييد الربيطاني تجويع وتركيع املواطنني اليمنيني. 

 : تسج
سـقطت، أمس األحد، العديد من القذائف التابعة 
ملرتِزقـة العـدوان األمريكي السـعودّي عـىل املناطق 
اآلهلة بالسكان، موقعة أرضاراً مادية ومخلفة حالة 

من القلق والرعب يف صفوف األهايل. 
وأوضـح مصـدر عسـكري، أن مرتِزقـة العدوان 

استهدفوا، فجر أمس، األحياء السكينة يف مدينة تعز 
بقذائف الهاون. 

مسـجد  بجانـب  هـاون  قذيفـة  سـقوط  وبـنّي 
عصيـوران يف جولـة القـرص بمدينة تعز مـا أَدَّى إىل 
تـرضر عدد مـن املنازل والسـيارات وإثـارة الهلع يف 

نفوس األطفال والنساء والشيوخ. 
ويف السـياق أفاد املصدر بسـقوط قذيفة أطلقها 
مرتِزقـة العـدوان عـىل بناية سـكنية بحـي الجملة 

بمديرية صالة وأدت ألرضار مادية. 
وتشـهد مدينة تعـز املحتّلة –عىل غـرار باقي 
املناطـق واملحافظـات الواقعـة تحـت سـيطرة 
تحالـف العـدوان وأدواتـه املرتِزقـة– اعتـداءات 
متواصلـة عىل املدنيـني من قبـل أدوات االرتزاق، 
فيما توازي هذه االنتهاكات الجرائم التي يرتكبها 
مشـغلوهم بحـق املدنيـني يف محافظـة صعـدة 

والحديدة. 

طضعُِّن التراك الةظعبغ: 
السفُري الربغطاظغ 

أخئح طتّض ُجثرغئ 
لطحسإ الغمظغ

 : خظساء
أدان مكـوُن الحـراك الجنوبي املشـاِرُك يف مؤتمر الحوار 
ع عىل اتّفاق السـلم والرشاكة بأشـد العبارات  الوطني املوقِّ
ما ورد عىل لسـان السـفري الربيطاني، والـذي يعكس أزمَة 
دول العـدوان والحصـار يف اليمـن، مؤّكــداً أن ذلـك نتـاٌج 
طبيعي لصمود وثبات الشعب اليمني والتفافه حول قيادته 
الحكيمة التي استطاعت بتوفيق من الله عز وجل أن تُفِشَل 
ُكـلَّ مؤامرات ومخّططات دول العدوان واالحتالل وأدواتهم 

املحليني. 
وأّكــد املكون يف بيان لـه، أمس، أن السـفري الربيطاني 
ال يفقـه أبجدياِت العمل الدبلومـايس وال يمت له بصلة، بل 
بترصيحاته العدوانية املشينة تجاه الشعب اليمني العظيم، 

ُمشرياً إىل أن السفري أصبح محل سخرية هو وبلده. 
 وأَشـاَر إىل أن مـا أقدمـت عليـه حكومـُة املرتِزقـة من 
إجـراءاٍت بإيعاٍز من دول العـدوان والحصار هي داللة بأن 
هذه الدول هي العدّو والسبب الحقيقي ملعاناة أبناء الشعب 

اليمني دون استثناء. 

اجاحعاُد طعاذظني يف صخش 
جسعدّي سطى حثا التثودغئ

 : خسثة
استشـهد مواطنـان، أمـس، يف قصف مدفعي سـعودّي 

جديد استهدف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. 
وأوضـح مصدر طبـي بمحافظـة صعـدة، أن مواطننَي 
استشـهدا إثر جروح بليغة أُصيبا بها جراء قصف سعودّي 

مدفعي وصاروخي استهداف مديرية شدا الحدودية. 
وأدان املصـدر هـذه الجريمـة الوحشـية التـي ارتكبها 
العدّو السعودّي بحق املدنيني والتي تأتي ضمن سلسلة من 

الجرائم بحق املواطنني بشكل يومي. 

اّتتاد سمال الغمظ: 
برغطاظغا وأطرغضا تطسئان 

دورًا طفدعتًا يف طداَسفئ 
طساظاة الغمظغني

 : خظساء
ـال اليمن عـن إدانته  عـّرب االتّحـاُد العـامُّ لنقابـات ُعمَّ
الكبرية للترصيحات األخرية التي وردت عىل لسـان الرئيس 
األمريكـي جـون بايـدن والسـفري الربيطانـي املعتمد لدى 

مرتِزقة العدوان بشأن الوضع يف اليمن. 
وأّكــد االتّحـاد يف بيـان له، أمـس أن حديـث بايدن عن 
اسـتهداف القوات املسـلحة اليمنية قبل نحو عام لإلمارات 
املشـاركة يف العـدوان عـىل اليمـن يمثـل قبـَح السياسـة 
األمريكية، ُمشـرياً إىل أن دموع التماسيح التي ذرفها بايدن 
تفتقر للمصداقية؛ كون أمن وسالمة اإلمارات يتحّقق فقط 
من خالل تشـجيعها عىل السالم وإنهاء وجودها العسكري 
ورشاكتهـا يف العدوان عىل اليمن وليـس من خالل طمأنتها 

أَو التعهد بحمايتها. 
وأوضـح أن ترصيحـاِت الرئيـِس األمريكي تكشـُف عن 
إرصاِر واشنطن عىل مواصلة عدوانها اإلجرامي عىل اليمن، 
وكأنها لم تكتف بعد بما تسـببت مـن جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنسانية بحق الشعب اليمني، مشّدًدا التأكيد عىل حق 
الجمهورية اليمنية يف الدفاع عن شعبها ومياهها وأراضيها 
وثرواتها والتصدي بحـزم ورصامة ألي عمل عدائي من أية 

جهة كانت. 
كذلك أدان االتّحاد العام وبأشـد العبارات التدخل السافر 
لربيطانيا وأمريكا يف الشـأن اليمني ووقوفهما وراء تصعيد 
الحـرب االقتصادية التي ينفذها املرتِزقة املتمثلة يف الجرعة 
السـعرية التي تضمنت رفع سعر الدوالر الجمركي، وفرض 
رضيبـة إضافية عـىل املبيعـات، ورفع أسـعار املشـتقات 

النفطية. 
وأوضـح أن هـذه اإلجراءات سـتؤدي إىل ارتفـاع األعباء 
املعيشـية عـىل املواطنني شـماالً وجنوباً، الفتـاً إىل أن هذه 
الترصيحات تكشـف عىل نحو علني الـدول اإلجرامي الذي 
تلعبه بريطانيـا وأمريكا يف مضاعف معاناة اليمنيني والتي 

تثبت وقوف بريطانيا وأمريكا خلفها. 
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 : ضرار الطغإ
توازياً مـع بروز بعض املـؤرشات اإليجابية 
فيمـا يتعلق بجهـود معالجة امللف اإلنسـاني 
والتمهيـد للسـالم، بـرزت مـؤرشات سـلبية 
إضافيـة مـن جانـب دول العـدوان ورعاتها، 
لتجعـل املشـهد ضبابيـاً مـرة أُخـرى، األمـر 
الـذي يدفع نحـو إعـادة النظر يف مـدى ثبات 
تلـك املـؤرشات بنوعيهـا ُخُصوصـاً وأن رغبة 
التصعيـد لدى رعاة العـدوان ومرتِزقتهم تبدو 
أوضح بكثري من رغبة السـالم لدى السعوديّة 

واإلمارات. 
 

طآحراٌت إغةابغئ ظاصخئ
كانت  املؤرشاُت اإليجابية التي برزت مؤّخراً 
ملفتـة؛ ألَنَّ هذه هي تقريبًا املرة الوحيدة التي 
يتم فيها الحديث عن توفر «جدية» نسـبية يف 
املناقشـات منذ بدء الهدنة، لكـن هذه الجدية 
كمـا يبـدو مـن مجمـل ترصيحـات صنعـاء 
والسعوديّة لم ترق بعد إىل الحد الكايف للتوصل 
إىل اتّفاق واضح فيما يتعلق بامللف اإلنسـاني، 

فضالً عن التوّجـه نحو َحـّل شامل. 
الوفـد  ورئيـس  املشـاط،  مهـدي  الرئيـس 
الوطنـي محمد عبد السـالم، تحدثا عن أفكار 
وتصـورات بنـاءة خرجت بها املناقشـات مع 
الوفد العماني فيما يتعلق برتتيبات فتح ميناء 
الحديدة ومطار صنعـاء وكذلك فتح الطرقات 
يف املحافظـات، مـع رصف مرتبـات املوظفني 
من إيـرادات النفـط والغاز، إضافـة إىل تبادل 
األرسى، وهذه األمور ستشكل بالطبع أرضية 

ثابتة للتوّجـه نحو سالم فعيل. 
لكـن ترصيحـات الرئيـس أَو رئيـس الوفد 
الوطنـي لم تتضمـن أية إشـارة عـىل أن دول 
العـدوان مشـاركة يف هـذه الحالـة اإليجابية، 
وبالرغـم من أن الحاجة إىل إخفاء التفاصيل يف 
مثـل هذه الحاالت تكـون مفهومة، إال أن بقاء 
املؤرشات اإليجابية املعلنة مقترصة عىل لقاءات 
صنعاء والوفـد العماني يجعل هـذه املؤرشات 

ناقصة وغري ثابتة باملسـتوى املطلوب. 
هـذا أَيْـضـاً مـا تؤّكــده ترصيحـات وزير 
الخارجيـة السـعودّي فيصل بـن فرحان التي 
ـام، التي جاء فيهـا أن «هناك  نقلتهـا قبل أَيـَّ
تقدمـاً، لكـن أَيْـضـاً هنـاك عقبـات كبرية يف 
الطريـق، وليـس واضًحا ما إذَا كانت سـتعود 
الهدنة وسـيتم تحويلهـا إىل وقف دائم إلطالق 

النار» بحسب وكالة رويرتز. 
وبالتـوازي كان عضـو املجلـس السـيايس 
األعـىل محمد عـيل الحوثي، قد تحـدث أَيْـضاً 
عن تركيز النقاشات عىل امللف اإلنساني، لكنه 

أّكـد أَيْـضاً أن «املراوحة ال زالت قائمة». 
ووفقاً لذلك، َفــإنَّ املؤرشاِت اإليجابيَة التي 
حملتها املجرياُت األخـرية للحراك الدبلومايس 
ٍم  ُ بتحقيـق تقدُّ لم تكـن بالصورة التـي تبرشِّ
قريـٍب أَو حتمـي، بل يمكن القـول إنها تبرش 
بوجـود مجـال مفتـوح ملواصلـة املفاوضات 
وعدم انهيارها، ما يعني أن األمر قد يسـتغرق 
وقتـاً، وهو ما يجعل نوايـا العدّو غري واضحة 
بالكامـل، ُخُصوصـاً يف ِظـلِّ اسـتمرار بـروز 

املؤرشات السلبية من أكثَر من جانب. 
 

بئات ووضعح طآحرات الاخسغث
وبالحديـث عن املـؤرشات السـلبية، يمكن 
القـول إنهـا باتـت تمتلـك خاصيـة «ثبـات» 
عـىل  املـؤرشات  تمتلكهـا  ال  َو»وضـوح» 
الجهـة األُخـرى، فبمقابل الجديـة واإليجابية 
التـي حملتهـا اللقـاءات األخرية بـني صنعاء 
والوسـطاء، أبدت ُكــلٌّ من الواليـات املتحدة 
نحـو  فجـاً  اندفاعـاً  وبريطانيـا  األمريكيـة 
الرئيـس  جـدد  ففيمـا  الشـامل،  التصعيـد 
األمريكـي جو بايـدن تأكيده اسـتمرار تقديم 
الدعم العسـكري لدول العدوان لـ»مساعدتها 
عـىل مواجهـة التهديدات من اليمن» بحسـب 
تعبـريه، أعلـن السـفري الربيطاني ريتشـارد 
أوبنهايم أن اململكة املتحدة تدعم قرار الجرعة 
السـعرية التي فرضتها حكومـة املرتِزقة من 
خالل رفع سـعر الدوالر الجمركـي، وأّكـد أنه 
يجـري العمل عـىل اتِّخاذ املزيد مـن الخطوات 
ملواجهة قـرار منع نهب الثـروة الوطنية الذي 

فرضته صنعاء. 
وبالتـوازي مـع ذلـك كان مجريات جلسـة 

مجلـس األمن األخري بشـأن اليمن قد ترجمت 
بوضوح اسـتمرار املوقف الدويل السلبي تجاه 
متطلبـات تجديـد الهدنـة ومتطلبات السـالم 

الفعيل يف اليمن. 
هذه املعطيات مثلـت بطبيعة الحال رداً من 
جانـب اإلدارة الدولية للعـدوان عىل التطورات 
«اإليجابيـة» (بغـض النظـر عـن حجمها) يف 
املشـهد التفاويض، وعربت عـن االنزَعـاج من 
وجود فرصة ملعالجة امللف اإلنساني والتوّجـه 
نحو سـالم شـامل، لكن هذا ال يعنـي أن هذه 
الفرصـة قـد أصبحـت مضمونـة، فالتوّجـه 
األمريكـي الربيطانـي نحو التصعيـد يتضمن 
ضغوطـاً واضحـة عـىل السـعوديّة واإلمارات 

إلفشال املشاورات. 
والجدير بالذكر أن هذه الضغوط قد نجحت 
يف وقـت سـابق يف إفشـال تفاهمـات كان قد 
تـم التوصل إليها عقب انتهاء الهدنة بحسـب 
ترصيـح للرئيس املشـاط، فيما لم يسـبق أن 
معاَرضـِة  يف  واإلمـاراُت  السـعوديُّة  نجحـت 
الرغبات األمريكيـة والربيطانية وُخُصوصاً يف 

ملف بحجم ملف العدوان عىل اليمن. 
بعبارة أُخرى: إذَا كانت هناك رغبة سعوديّة 

أَو إماراتيـة يف إنجـاح جهود السـالم املبذولة، 
فهي ما زالت تفتقر إىل براهني واضحة وثابتة، 
كمـا أنهـا تحتـاج إىل إراَدة تكفـي ملعارضـة 
التوّجـهات األمريكية والربيطانية، وهو أمر ال 
دليـل عىل وجوده أَيْـضاً، ال اآلن وال يف أي وقت 
مىض، بـل إن األدلة عىل اسـتعداد السـعوديّة 
واإلمـارات للتماهي مـع الرغبـات األمريكية 

والربيطانية متوفرة وثابتة وملموسة. 
أبـرز تلك األدلة اسـتمرار الحصار اإلجرامي 
املفروض عىل الشـعب اليمني بكل مستوياته 
ومواصلـة اختالق مـربّرات وذرائع لتشـديده، 
واسـتمرار دعم توّجـهات وإجـراءات الحرب 
االقتصاديـة عىل الشـعب اليمني، واسـتمرار 
للبلـد  العسـكري  االحتـالل  حالـة  تكريـس 
وتقسـيمه، ودعم وتمويل مساعي االستحواذ 
إىل  عـىل الثـروات الوطنية ونهبهـا، ُوُصــوالً 
اسـتمرار دعم وتبني محاوالت خلخلة الجبهة 

الداخلية وإثارة الفوىض. 
وتواصل السـعوديّة بشـكل خـاص التأكيد 
عـىل تعنتها بشـكل عميل من خـالل القصف 
املتواصل الذي تشنه قواتها يف محافظة صعدة 
والذي يسـفر عـن سـقوط شـهداء وجرحى 

بشكل يومي. 
وحتى عىل مستوى املشاورات، وإىل جانب ما 
رصح به وزير الخارجية السعودّي بخصوص 
التقاريـر  َفــإنَّ  كبـرية»  «عقبـات  وجـود 
والترسيبات التي تتحدث عن اشرتاط الرياض 
الحصـول عـىل ضمانـات أمنيـة وعسـكرية 
للموافقة عىل مطالب الشـعب اليمني، تؤّكـد 
أن نوايا السعوديّة يف التوّجـه نحو السالم غري 

واضحة، إن لم تكن شبه معدومة. 
 

الق َتـّض والق تخسغث
حتـى اآلن َفــإنَّ أيَة مقارنة بـني املؤرشات 
اإليجابية املعلنة ومؤرشات التصعيد تؤّكـُد أن 
األخـريَة هي األقوى، لكن بـني الحل والتصعيد 
عـادة ما يكـون هناك منطقة رمادية تسـعى 
خلقهـا  إىل  دائمـاً  ورعاتهـا  العـدوان  دول 
واالعتماد عليهـا، وهي املنطقة التي يحاولون 
فيها اسـتثمار املؤرشات اإليجابيـة املحدودة؛ 
ِمن أجل كسـب الوقت لخلط األوراق وإضاعة 
املطالـب الرئيسـية وسـط تفاصيـل ثانوية، 

والسعي ملواصلة النقاش؛ ِمن أجل النقاش. 
تجارب املراحـل املاضية واملرحلـة الحالية، 
أثبتـت أن العدّو يعول َكثرياً عىل هذا املسـعى، 
لكنهـا أثبتت أَيْـضـاً أن هذا املسـعى محكوٌم 
عليه بالفشل يف ظل ثبات وقوة موقف صنعاء، 
وقد مثلت التحذيرات األخرية التي وجهها قائد 
الثورة لدول العدوان والتي أسفرت عن إنعاش 
جهود الوسـاطة مجّدًدا دليـالً واضًحا عىل أن 
ُكـّل ما يعول عليه تحالف العدوان ورعاته من 
مخّططـات للمماطلة أَو االلتفاف عىل مطالب 
السالم، لن تكون له قيمٌة إذَا وصلت صنعاء إىل 

تقييم نهائي بفشل جهود الحل. 
وبالتـايل، يمكـن القول إن املـؤَرش اإليجابيَّ 
الوحيَد الثابَت يف املشـهد هو قدرُة صنعاء عىل 
قلب الطاولة وبعثرة ُكـّل حسابات العدّو؛ ألَنَّ 
إدراَك األخري لهذا األمر كان وما يزال وسـيظلُّ 

الدافَع األبرَز للجوئه إىل الطاولة. 

تقرير

ضئابغئ طآحرات الاةاوب ووضعح رغئات الاخسغث
شرص السقم شغ طغجان طعاصش السثو:شرص السقم شغ طغجان طعاصش السثو:

إغةابغــات المحــعث الافاوضــغ طا زالــئ طصاخرة سطى لصــاءات العجــطاء طع خظساء 
التــض  ذرغــص  شــغ  ضئغــرة»  «سصئــات  ســظ  غاتــثث  الســسعدّي  الثارجغــئ  وزغــر 
الثشــع الثولــغ ظتــع الاخسغــث غدــع الرغــاض أطــام اخائــار اساــادت الفحــض شغــه
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 : خاص
الشـعبي  الغضـب  أصـوات  تصاعـدت 
والرسمي والقبيل، أمس يف ُكـّل ربوع اليمن، 
استنكاراً لقيام تظاهرة يف السويد –سمحت 
بها السـلطة السـويدية– بحرق نسخة من 
املصحف الرشيف، يف حـني يخرج اليمانيون 
اليوم االثنني، يف مسريات غاضبة تنديداً بهذا 
االنتهـاك الذي يطـال أعظم املقدسـات لدى 

املسلمني. 
ويف بيانات متعددة، استنكرت الجمهورية 
اليمنيـة بكل قطاعاتها، أمس جريمة إحراق 
املصحـف، مؤّكــدة أن هـذه االنتهـاكات ال 

يمكن أن تمر مرور الكرام. 
 

خطعٌة طحغظٌئ تساعجُإ املصاذسئ
رابطـة علماء اليمـن أّكــدت أن جريمة 
حرق نسـخة من القـرآن الكريم يف السـويد 
تعرب عن مدى الحقد والهمجية واالسـتهانة 
واالسـتفزاز ملشـاعر املسـلمني واسـتهداف 

أعظم مقدساتهم تحت مربّرات واهية. 
الحاقـدة  الخطـوة  هـذه  أن  إىل  ونّوهـت 
والتواطـؤ معهـا يمثـل حربـاً رصيحة عىل 

اإلسالم واملسلمني. 
ونّوهـت رابطة علمـاء اليمـن إىل أن هذا 
االستفزاز يسـتوجب تَحرُّكاً إسـالمياً عامليٍّا 
وَكبـرياً لتأديب ُكـّل من يتمادى وتسـول له 

نفسه املساس باملقدسات اإلسالمية. 
وأّكــدت أن عىل األنظمة املحسـوبة عىل 
اإلسـالم اسـتجواب سـفراء دولـة السـويد 
ومقاطعـة هذه الدولة التي جعلت من حرية 
التعبـري مربّراً لهكـذا جرائـَم، مضيفًة «عىل 
دولة السويد أن تتدارك هذه الجريمة وتقدم 
رسميٍّا للمسـلمني وتحاسب الجاني  اعتذاراً 

وتكف عن اإلساءة للقرآن ورسول الله». 
ويف ختـام البيـان، أّكـدت رابطـة علماء 
اليمـن أنه يجـب أن تتخذ النخب والشـعوب 
تعلـن  وأن  الشـجاعة  املواقـف  واألنظمـة 

مقاطعة السويد وتطرد ُسفراَءها. 
 

إجــاءٌة لفدغان ضاططــئ وتثسع 
السعغث لقساثار

وعـىل الصعيد السـيايس الرسـمي اعترب 
َف املتطـرَف الذي تم  مجلس النـواب، الترصُّ
بحراسـة مشـّددة من قوات األمن السويدية 
هـًة لإلسـالم  اعتـداء سـافراً وإسـاءًة موجَّ

ومشاعر املسلمني يف العالم. 
وأّكـد أن حكومة السـويد تتحمل تبعات 
ذلك االعتداء والترصف وما سـينتج عنه من 
ردود أفعال، ُمشـرياً إىل أن ما يشـهده الغرب 
مـن أعمـال مسـيئة ومعاديـة للمقدسـات 
اإلسـالمية يعكس ما وصلت إليه الحكومات 
الغربيـة من انحطـاط أخالقي وسـيايس يف 

التعامل مع القيم واملقدسات اإلسالمية. 
لألديـان  اإلسـاءة  أن  البيـان  وأوضـح 
واملعتقدات واملقدسـات اإلسـالمية جريمة، 
الفتـاً إىل أن عىل الحكومـات الغربية أن تعي 
أن تلـك الترصفات ال تندرج يف إطار الحريات 
الفرديـة والتعبـري عـن الرأي ملـا ينتج عنها 
من ردود أفعـال عدائية وإثارة للكراهية بني 

شعوب العالم. 
وطالب البيـان الربملانات يف الدول العربية 
بإدانـة  العالـم  يف  واألحـرار  واإلسـالمية 
واسـتنكار تلك الترصفات والرد الحازم عىل 

األعمال العدائية ضد املقدسات الدينية. 
كما طالـب البيان السـلطات السـويدية 
والدنماركيـة بالتحقيـق يف هـذه الجريمـة، 
الجماعـات  مـن  املسـؤولني  ومحاسـبة 
املتطرفـة، واالعتذار عن ذلك وعدم تكراره يف 

املستقبل. 
وشّدد املجلس عىل رضورة توحيد الجهود 
إليجـاد مواثيق وقرارات ُملزمـة تجرِّم كافة 
أشـكال الكراهية والتطـرف وكافة األعمال 
ومحاسـبة  واملقدسـات  لألديـان  املسـيئة 

مرتكبيها.
 

أسماٌل طاطرشئ تظايف ُضـضَّ املئادئ
بدورهـا وصفـت هيئـة رئاسـة مجلس 
املتعمـدة  الغربيـة  اإلسـاَءات  الشـورى، 
واملتكـّررة للمقدسـات اإلسـالمية، وآخرها 
إحراق نسـخة من القرآن الكريم يف السويد، 
باألعمال املتطرفـة واملنافية لألخالق الدينية 

والسماوية. 
وأّكـدت هيئة رئاسـة الشـورى، أن هذه 
للمقدسـات  واملعاديـة  املسـيئة  األعمـال 

اإلسـالمية املتكـّررة يف دول الغـرب، تعكس 
عـن مـدى االنحطـاط واإلفـالس األخالقي 
والسيايس الذي وصل إليه الغرب يف التعاطي 

والتعامل مع القيم واملقدسات اإلسالمية. 
وأَشـاَرت الهيئـة إىل أن تلـك الترصفـات 
تهـدف إىل اإلسـاءة واسـتعداء املسـلمني يف 
العالم، وإثارة الكراهية بني الشعوب وحرف 
األنظار عـن األزمـات الداخلية التـي تعاني 

منها دول الغرب. 
ودعـت الهيئـة رابطة مجالس الشـيوخ 
العربـي  والعالـم  أفريقيـا  يف  والشـورى 
واملجالـس املماثلة وأحـرار العالـم إىل إدانة 
هذا الفعل املشني، والعمل عىل إيجاد مواثيق 
تجـرم كافـة أشـكال التطرف واإلسـاءة إىل 

األديان واملقدسات. 
 

حسعُب اُفطَّــئ طسظغئ بالاَتّرك 
الساجض

مـن جهتـه أدان ناطـق حكومـة اإلنقاذ 
الوطني -وزير اإلعالم- ضيف الله الشـامي، 
بشـدة إحـراق زعيم حزب «الخط املتشـّدد» 
راسـموس  املتطـرف  اليمينـي  الدنماركـي 
بالـودان، نسـخة مـن القـرآن يف العاصمـة 

السويدية ستوكهولم. 
واعتـرب ناطق حكومة اإلنقاذ «هذا العمل 
املشـني، جريمة استفزازية ملشاعر املسلمني 
يف العالـم، وتعـرب يف الوقـت ذاتـه عـن مدى 
ــة عىل  الحقد واإلجرام التي يكنها أعداء األُمَّ

اإلسالم واملسلمني». 
ــة يف  وأَشـاَر إىل أن اسـتمرار أعـداء األُمَّ
إحراق نسـخ من املصحـف الرشيف، يعكس 

مساعيهم الشـيطانية عىل محاربة التعاليم 
والقيم واألخالق والسـلوكيات التي جاء بها 
القـرآن الكريم الذي ال يأتيـه الباطل من بني 

يديه وال من خلفه. 
ــة  ودعـا الوزير الشـامي، شـعوب األُمَّ
اإلسـالمية والعلمـاء والحكومـات إىل اتِّخاذ 
مواقف غاضبة إزاء جريمة إحراق نسخة من 

القرآن الكريم، املستفزة ملشاعر املسلمني. 
وطالب ناطق الحكومة، سلطات السويد 
واتِّخـاذ  املجرمـني  بمعاقبـة  والدنمـارك 
إجراءات رادعة بحق املحرضني ضد اإلسـالم 
ـة اإلسـالمية، إزاء  واملسـلمني واالعتذار لألُمَّ
جرائم إحراق نسخ من كتاب الله عز وجل. 

 

خطعٌة تضحــُش طثى الضراعغئ 
الاغ غتمطعا افُوُروبغعن

بدورهـا اعتـربت وزارة الخارجية، إقدام 
املتطـرف الدنماركي عىل إحراق نسـخة من 
مسـتفزاً  القرآن الكريـم، جريمة وتحريضاً 
ألكثـر من مليـاري مسـلم يف مختلف قارات 
العالم، ونتيجة الستمرار الخطاب الشعبوي 
يف أُوُروبـا القائـم عىل الكراهية عىل أََسـاس 

املعتقد أَو العرق أَو الدين. 
وحـذر بيـان وزارة الخارجية مـن نتائج 
هـذا  أن  مؤّكــداً  االسـتفزازات،  تلـك  مثـل 
الخطاب الشـعبوي يعترب أحد أشكال العنف 
واإلرهاب الذي تّدعي دول الغرب محاربته يف 

أدبياتها وقوانينها أمام العالم. 
السـويدية  السـلطات  البيـان  وطالـب 
والدنماركيـة بالتحقيـق يف هـذه الجريمـة، 
الجماعـات  مـن  املسـؤولني  ومحاسـبة 

املتطرفـة؛ باعتبـار مـا يتـم ال يمـت بصلة 
بأية حال من األحـوال بحرية الرأي والتعبري 
وحرية املعتقـد التي تكّررها الـدول الغربية 

بشكل ُمستمّر. 
الحكومـات  اضطـالع  أهميّـة  وأّكــدت 
واملنظمات واملؤّسسـات الحكوميـة الدولية 
الحكوميـة  غـري  واملنظمـات  واإلقليميـة 
بمسـؤولياتها يف احـرتام حقـوق اإلنسـان، 
مخّططـي  ضـد  رادعـة  إجـراءات  واتِّخـاذ 
ومرتكبـي أعمـال العنـف والتحريـض ضد 
األديـان؛ كونها تزعـزع السـلم االجتماعي، 

وتنرش الكراهية بني الشعوب. 
وشـّددت وزارة الخارجيـة عـىل رضورة 
اعتمـاد قـرار ملـزم يجـرِّم كافـة أشـكال 

الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها
 

السحــائر  تثسع  الغمظ  صئائــُض 
السربغَئ لطصغام بعاجئاتعط

وعىل الصعيد الشعبي، أدانت قبائُل اليمن 
إحراق نسـخة من القرآن الكريم يف السويد، 
معتربة ذلك عمالً عدائياً يسـتهدف اإلسـالم 

واملسلمني. 
وأّكــدت قبائل اليمن يف بيـان صادر عن 
مجلـس التالحـم القبـيل، أن هـذه األعمـال 
والفشـل  التخبـط  حالـة  تعكـس  الدنيئـة 
إليهـا  وصلـت  التـي  والسـيايس  األخالقـي 

حكومات الغرب. 
وحمل البيان الحكومة السويدية، تبعات 

هذه األعمال الدنيئة والالمسؤولة. 
ودعـت قبائل اليمـن كافة أبنـاء وقبائل 
لتحمـل  اإلسـالمية  ـــة  األُمَّ وعشـائر 
مسؤوليتهم بردود حازمة لردع هذه األعمال 

ــة.  العدائية التي تستهدف مقدسات األُمَّ
وعـىل الصعيـد الحزبـي، اسـتنكر حزب 
الحـق الفعـل اإلجرامـي مـن حـرق للقرآن 
الكريـم يف السـويد، معتـربًا إياهـا خطوة يف 
سـياق مسلسـل التطاول املشني عىل رسول 

الله األعظم. 
وأّكـد حزب الحق أن هذه اإلساءة البالغة 
ألمة اإلسـالم عىل امتداد العالم من رشقه إىل 

غربه، ال يمكن السكوت عنها عىل اإلطالق. 
واملرجعيـات  الحكومـات  نطالـب 
واملؤّسسات اإلسالمية بالتنديد بهذه اإلساءة 
الكبرية والعمل لتكوين رأي عام عاملي يحول 
دون حصول مثل هـذه االنتهاكات الخطرية 

مجّدًدا. 
يشـار إىل أن اللجنـة املنظمـة للفعاليات 
يف العاصمة صنعـاء، واملحافظات قد دعت، 
أمس للخروج الحاشـد صبـاح وعرص اليوم 
االثنـني، يف مسـريات غاضبة التِّخـاذ موقف 
حازم وحاسم من االنتهاكات السويدية التي 
ــة  طالـت أعظم املقدسـات يف نفـوس األُمَّ

العربية واإلسالمية. 

ئ طظ طثالفئ  الضعرباء تتّثر ُطّقك املتطات الَثاخَّ
الاسرشئ والةئاغات غري الصاظعظغئ

 : خظساء
والطاقـة  الكهربـاء  وزارة  جـّددت 
بصنعاء تحذيراِتها، أمس، ملالك املولدات 
ة مـن مغبَّة مخالفة  الكهربائيـة الَخاصَّ
التعرفـة املقرة، أَو فـرض الجبايات غري 
القانونية عىل املواطنني تحت ما يسـمى 
رسـوم اشـرتاكات أَو خدمـات أَو عـرب 
إرسال رسائل نصية مبهمة للمشرتكني، 
ة من  كما حـذرت مالك املولـدات الَخاصَّ
فصـل التيار عـن املواطنني بـدون وجه 

حق؛ كون ذلك مخالفة يجرمها القانون. 
ودعت الـوزارة يف بيـان، أمس األحد، 
مالك هذه املولدات، الحصول عىل برنامج 
االتصـاالت  وزارة  مـن   IDSENDER
إلرسال اإلشعارات للمستهلكني عرب هذا 
النظـام حـرصاً، مشـرية إىل أنـه يف حال 
املخالفة سـيتم تطبيق القانون رقم 23 
من املادة (48) من الئحة تنظيم النشاط 

ة.  املؤقت ملالك املولدات الَخاصَّ
بكافـة  الكهربـاء  وزارة  وأهابـت 
املواطنـني عـدم تسـديد قيمـة الفواتري 
املبهمة املضلِّلة وغري املوصولة البيانات، 

وكذا عدم دفع أية مبالغ أُخرى مخالفة، 
واإلبـالغ عن ذلـك إىل أقسـام الرشطة أَو 
االتصـال عرب الرقم (199) التابع لوزارة 
الداخلية أَو (189) التابع لعمليات وزارة 

الكهرباء. 
بيانهـا  يف  الكهربـاء  وزارة  وطالبـت 
أقسـام الرشطة بالتعاون مع املواطنني، 
وإنصافهـم مـن جشـع وابتـزاز مـالك 
ـة، وإحالتهـم إىل نيابة  املولـدات الَخاصَّ
التعليمات  بموجـب  والتجارة،  الصناعة 
وزارة  مـن  الصـادرة  والتعميمـات 

الداخلية. 

شغما تثرج الغعَم طسغراٌت غاضئئ شغ الساخمئ خظساء وسثد طظ المتاشزات:

الغمظ غساظضر إتراق املختش يف السعغث وغثسع ملصاذسئ السططات 
ــئ السعغثغئ تاى اقساثار الرجمغ لضض اُفطَّ

ارتفاٌع جظعظغ جثغث يف أجسار املعاد الشثائغئ 
غآرق تغاة املعاذظني بسثن املتاّطئ

 : طاابسات
شـكا عدد من األهـايل يف مدينة عدن املحتّلة، 
أمـس األحـد، مـن موجـة ارتفاعـات جنونية 
جديـدة يف أسـعار املـواد الغذائيـة، من شـأنها 
زيـادة معاناتهـم ومفاقمـة الوضع اإلنسـاني 
يف املحافظـات الواقعـة تحـت سـيطرة تحالف 

العدوان ومرتِزقته وأدواته. 
يأتـي ذلك بعـد أقل من أسـبوعني عىل إعالن 
حكومة املرتِزقة رفع سـعر الدوالر الجمركي يف 

قرار أثار موجة سخط يف األوساط اليمنية. 
وأوضح عـدد من التجار يف السـوق املركزي 

بمديرية املعال أن الزيادة الجديدة يف األسعار قد 
تصـل إىل ما نسـبته 30 % من إجمايل األسـعار 
السـابقة للمواد الغذائيـة.  وأّكـدوا أن أسـعار 
الـرشاء مـن محـالت البيـع بالجملة بـدأت يف 
االرتفـاع إىل مسـتويات قياسـية محذرين من 

مأزق معييش جديد ينتظر السكان. 
يتزامـن ُكــّل ذلك مـع انهيـارات حـادة يف 
مستوى معيشة املواطن البسيط يف املحافظات 
الخاضعة لسـيطرة تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي وأدواته، والتي تعيش فيها 
العملـة املحليـة أسـوأ مراحلها أمـام العمالت 
األجنبية ما ينعكس سـلباً ويشكل عبئاً إضافياً 

عىل أسعار املواد الغذائية. 
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 : خاص
يمثّل الحصاُر املفروُض عىل بالدنا للعام الثامن 
عـىل التـوايل أحَد أهـم األسـاليب التي يلجـأ إليها 
العدوان األمريكي السـعودّي بغية تركيع وهزيمة 
الشعب اليمني، غري أن جميع هذه املحاوالت باءت 
بالفشل؛ بَسـبِب الوعي والصمود اليماني منقطع 

النظري. 
وشـمل الحصـار املفـروض عىل اليمـن العديد 
مـن القطاعات، ويف مقدمتها قطـاع النقل، َحيُث 
كان ملطـار صنعاء الـدويل النصيب األوفر من هذه 
الحملة الرشسـة لقـوى العدوان، وتسـبب إغالق 
املطار منذ أغسُطس 2016م من حرمان اليمنيني 
من السفر إىل الخارج، وكذلك حرمان املغرتبني من 
العودة إىل أرض الوطن، وتسبب هذا الحصار كذلك 
يف وفـاة اآلالف من املرىض اليمنيني؛ نتيجة انعدام 

األدوية وعدم تمّكنهم من السفر إىل الخارج. 
ويقول رئيُس االتّحاد العربي لإلعالم اإللكرتوني 
الدكتـور صالح امليـاح: إن اليمن يخـوض حروباً 
بثـالث محـاور مـع حلفـاء الصهيونيـة (حـرب 
عسـكرية، وحـرب سياسـية، وحـرب إعالمية)، 
الفتـاً إىل أن الحملـة الدوليـة لفـك الحصـار عـن 
مطار صنعـاء الدويل برئاسـة العميـد حميد عبد 
القادر عنرت، ورفاقه تمثلت كرأس حربة املواجهة 
الثقافية والفكرية واإلعالمية ضد العدّو األمريكي 

الصهيوني السعودّي اإلماراتي.
ويضيـف امليـاح: يف ُكـّل يـوم تنطلق رصخات 
اإلعالميـني األحرار من داخل اليمـن الحبيب ومن 
لبنان وسـوريا والعراق والجزائـر وتونس ومرص 
وكّل الـدول العربيـة ومـن القارة العجـوز أُوُروبا 
وأمريـكا الالتينيـة، وغريها، والتـي كانت حناجر 
تصدح باسـم اليمـن يف ُكـّل املحافـل الدولية ضد 

العدوان الغاشم عىل اليمن. 
ونظراً ألهميّة املطـار، فقد اختاره العدّو ضمن 
أول األهـداف التـي تعرضـت للقصف، ثـم لجأ إىل 
إغالقـه، متسـبباً يف معانـاة ال توصـف للشـعب 

اليمني طيلة السنوات الثماني املاضية. 
ويف هـذا الصدد يسـتعد ناشـطون وحقوقيون 
وإعالميون مـن مختلف أنحاء العالم خالل الفرتة 
املقبلة لتنفيذ أكرب حملة إعالمية دولية بكل لغات 
العالـم للتعريف بمظلومية الشـعب اليمنية جراء 
الحصار، للمطالبة بفتح مطار صنعاء الدويل أمام 

الرحـالت التجاريـة. 

ويقـول رئيس الفريـق الدويل األجنبـي للحملة 
الدوليـة لكرس الحصار عن مطـار صنعاء الدويل، 
الدكتـور مـراد الصـادر: إنـه يتـم َحـاليٍّا حشـد 
املنظمـات الدولية، وعمل فالشـات مـع األجانب، 
توضح جرائم العدوان من خالل الحصار، ونرشها 

بلغاٍت متعددة. 
ام اجتماعـاً مع ممثيل  وعقد الصـادر قبـل أَيـَّ
الحملـة الدولية يف الـدول األجنبية، مسـتعرضني 
أبـرز األنشـطة التـي سـيتم تناولهـا يف الحملة، 
ومنها إعداد وتجهيز املواد اإلعالمية، والبوسـتات، 

والفالشات، عن جرائم العدوان، وإغالق املطار. 
ومـن ضمن هذه االسـتعدادات تبذل الناشـطة 
الحقوقيـة الفلسـطينية رهام القيق جهـداً َكبرياً 
لحشـد املؤّسسـات الحقوقية واملنظمات الدولية 
للتضامن مع الحملة الدولية املطالبة بفتح مطار 
صنعـاء الـدويل، وسـبقها يف ذلك املرصـد العربي 
لحقـوق اإلنسـان واملواطنة يف لبنان الذي ترأسـه 
الدكتـورة روال حطيـط، َحيـُث حشـدت أكثر من 
108 منظمـات ومؤّسسـات دولية، ومؤّسسـات 
حقوقية، وهيئات، وكيانات، وجمعيات، وغريها، 
وكلٌّ وقعـت مع اليمـن، وطالبت بوقـف العدوان 

ورفع الحصار. 
ويقول منسـق اإلعـالم املقاوم يف لبنان شـوق 
عواضـة: إن الحملـة الدولية لكـرس الحصار عن 
مطار صنعاء الدويل لعبت دوراً بارزاً طيلة سنوات 
العـدوان والحصـار مـن خـالل ما قامـت به من 

أنشطة يف هذا الجانب. 
 

 جععد طاعاخطئ
للحملـة  االستشـاري  املجلـس  عضـو  ويـرى 
املطالبـة بفك الحصار عـن مطار صنعـاء الدويل 
إبراهيم أحمد الحوثـي، أن تغييب قضية الحصار 
لـدى العالـم يجب أال يسـتمر َكثرياً، داعيـاً أحرار 
ٌد يف مسـاندة  العالـم ألن يكـون لهم موقـٌف موحَّ
الشـعب اليمنـي الـذي يعانـي األمريـن؛ بَسـبِب 

الحصار. 
ويقول يف حديثه لصحيفة «املسرية» إن الحملة 
الدوليـة لفـك الحصار عـن مطار صنعـاء الدويل 
عملـت خـالل السـنوات املاضيـة عـىل التواصـل 
والتشبيك مع األحرار خارج اليمن؛ ِمن أجل إيصال 
رسـالة قوية ومقنعـة ومثبتة بالوقائـع والدالئل 
املفـروض  الحصـار  جريمـة  لبشـاعة  الدامغـة 
والخانق لشـعب اإليمان والحكمـة يف ظل الحرب 

العدوانيـة عليـه، ُمشـرياً إىل أن الحملة عملت مع 
العديد من املفكرين واملثقفني العرب والسياسيني 
والعسـكريني وأصحـاب الرأي واألحـرار يف اليمن 
ويف العالـم العربي والغربي لفك الحصار املفروض 
عن مطار صنعاء الدويل والتي كان لها األثر البالغ 
يف إيصـال الرسـالة بالشـكل املطلـوب وتأثريهـا 
اإليجابي والوصول إىل نتائج ملموسة وعملية لفك 
الحصار عن مطـار صنعاء الدويل، وتم االنفراجة، 
ولو بشـكٍل جزئي واسـتئناف املطار عمله وبداية 

رحالته الجوية. 
ويشـّدد الحوثي عـىل أهميّـة العمل والسـعي 
يف تحقيـق ما هـو أفضـل وأنفع للشـعب اليمني 
والحصـار  العـدوان  أشـكال  كافـة  ومقاومـة 
والتجويـع، وذلك من خـالل التحيل بقدر كبري من 
املسـؤولية واالسـتمرار يف النضـال ضـد العدوان 
ــة  وحصاره والثبات يف ُكـّل مواقفنا وقضايا األُمَّ
يف اليمن ويف العالم واسـتمرار املقاومة واملواجهة 

لكل أشكال الظلم واالضطهاد. 
بـدوره يشـيد املحلـل السـيايس االسـرتاتيجي 
واملحللـني  للخـرباء  الدوليـة  الرابطـة  وعضـو 
السياسـيني عدنان عالمة، بعمـل الحملة الدولية 
لفك الحصار عن مطـار صنعاء الدويل، وجهودها 

الكبرية يف رفع املظلومية عن الشعب اليمني. 
ويؤّكـد يف ترصيٍح خاص لصحيفة «املسـرية» 
ة الصادرة عـن قيادة الحملة  أن البيانـات الَخاصَّ
عىل كافة وسـائل اإلعالم ووسـائل التواصل، كان 
لهـا األثر امللمـوس يف فضح وتبيـني تقصري األمم 
املتحـدة، وتآمرها مع تحالف العـدوان عىل اليمن 

وشعبه. 
ويشري إىل أن املسريات املنّددة بالعدوان واملطالبة 
بفـك الحصار ونقل كافة وسـائل اإلعـالم املحلية 
والعربية والدولية لتلك املسريات كانت دليل نجاٍح 
ا وخارجيٍّا، واصفاً جهود إدارة  عىل الحملة داخليّـٍ
الحملـة كخلية نحل ال تعرف الكلـل وامللل وتنظم 
عملهـا بدقـة متناهيـة لتصل مظلومية الشـعب 

اليمني إىل كافة املحافل املحلية والدولية. 
من جانبـه يوضح الكاتـب عدنـان الجنيد، أن 
الحملة أوصلت مظلومية الشـعب اليمني إىل أكثر 
مـن ِمئـة شـخصية سياسـية ومائتي مؤّسسـة 
حقوقيـة، مـن مختلـف دول العالـم، إضافـة إىل 
التنسـيق مـع أكثر مـن 150 مؤّسسـة ومنظمة 
دوليـة تضامنـت مـع الحملـة لفك الحصـار عن 
املطـار، موضًحا أن نشـاط فريق العمـل تمثل يف 
عقد املؤتمرات الدولية داخلياً وخارجياً، والتواصل 

مـع أحـرار العالـم وخلـق املتضامنـني، َوإقامـة 
الوقفات االحتجاجيـة يف الداخل والخارج، وكذلك 
نرش الصـور، ومقاطع الفيديو لجرائـم العدوان، 
وكتابـة املقاالت، وترجمتها إىل عـدة لغات، لتصل 
للعالـم أجمـع، باإلضافـة إىل حمـالت التغريـد يف 
تويرت، ونجاحها، إىل جانب تسخري وتجنيد وسائل 
اإلعـالم، وقنـوات التواصـل االجتماعي، وإنشـاء 
املجموعات والقنـوات فيها، لبث معاناة الشـعب 

اليمني جراء استمرار غلق املطار. 
ويواصل حديثه: «بَسبِب الحصار مات املرىض، 
واسـتمرت معانـاة الشـعب اليمني، وهـو املنفذ 
الجـوي الذي يجـب أال يغلق»، مؤّكــداً أن تجاوب 
املثقفني واإلعالميني والناشـطني العرب واألجانب 
مـع مظلوميـة الشـعب اليمني سيشـكل ضغطاً 
متزايداً، وبشـكٍل تراكمي، عىل منظمات وقرارات 
عدة، َوسـوف يكرس ذلـك التجاهل الـذي فرضته 
قـوى العـدوان السـتمرار معانـاة وقتل الشـعب 
اليمني حرباً وحصاراً، ُمشـرياً إىل أن هذه األنشطة 
شـكلت مصدر وعي كبـري بمدى املعانـاة، داخلياً 
وخارجياً، وشـكلت ضغطاً َكبرياً عـىل العدّو؛ ألَنَّه 
يخـىش الحقائق، ويحـب العمل يف الظـالم، ظالم 

الجهل وغياب الحقيقة. 
ويشـري إىل أن العالـم الخارجـي يصـم أذنيـه، 
وتعمى بصريته تجاه ما يحدث من حصاٍر غاشـم 
تجاه اليمن، وأن العدّو يستغل ذلك لتمرير مكائده، 
وصنع األزمـات والحروب، والشـائعات، وتضليل 
الرأي العام بشـأن ما يحدث يف اليمن وغريه، لكن 
الحملـة وأصـوات األحـرار اسـتطاعوا أن يقولوا 
للعالم «نحن هنا»، واسـتطاعت إيصال مظلومية 
الشعب اليمني إىل الخارج، بما تمتلكه من خربات 

وعالقات واسعة يف كافة االتّجاهات. 
العـرب  الناشـطني  مـن  الكثـري  أن  وأوضـح 
واألجانـب كان لهـم دور وتضامن مـع مظلومية 
الشعب اليمني، من خالل تسخري أقالمهم للكتابة 
حول هذه املعاناة، وتنفيـذ الوقفات االحتجاجية، 

والتظاهرات، فكانت النتائج كبرية وإيجابية. 
ويزيـد قائـالً: «نحـن ال نتوقـع من العـدّو أي 
تراجـع؛ ألَنَّ عينـه عىل ثرواتنـا وموقعنا الجغرايف 
الفريـد، ولـن يتكامـل ردعـه إال بقـوة السـالح، 
فالحملة عملت ما عليها، والباقي للجيش واللجان 
ات، وللحديد  الشعبيّة، وللقوة الصاروخية واملسريَّ
والنار، وقبل ذلك كله، للوعي، فهو السالح األجدى 
يف عرص تسـيطر فيه املادة بقوة الجذب اإلعالمي، 

والتضليل الفكري». 

اجاسثادات إلذقق أضئر تمطئ تطالإ بفاح المطار بحضٍض دائط

طأجاة إغقق ططار خظساء غةإ أن تاعصش
ـــخـــعٍت واتــــث:  ــــــراُر الــســالــط ب أت
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اظاخارات افجعجة افطظغئ ق تصض حأظًا سظ اقظاخارات السسضرغئ

 املةرطعن يف صئدئ «افطظ»
طتاوقٌت شاحطئ قخاراق الةئعئ الثاخطغئ..

 : طتمث الضاطض
َجبَّارًة  تبـذُُل األجهـزة األمنيـة جهـوداً 
يف مالحقـة العنارص اإلجرامية وكشـفها 
وإحبـاط مخّططاتها ُوُصــوالً إىل تحقيق 
األمن املنشـود للشعب اليمني، َحيُث تتواىل 
اإلنجـازات األمنيـة، وآخرهـا «يف قبضـة 
األمـن»، لتثبت أن رجاَل األمـن عىل درجة 
عاليـة مـن اليقظـة والحس األمنـي الذي 
أفشـل مخّططـات العـدوان واملرتِزقـة يف 

الوقت والزمان املناسب. 
ويكشـف تراكم اإلنجـازات األمنية التي 
تحّققها صنعاء عن وجـود دولة حقيقية 
يلمسـها املواطنـون بعكس مـا يحدث يف 
املناطـق املحتّلة والتي تشـهد انفالتاً أمنيٍّا 
وجرائم قتل غري مسبوقة يف تاريخ اليمن. 
ويؤّكـد الخبري العسـكري زين العابدين 
عثمـان، أنه بفضـٍل من الله تعـاىل ال تزال 
 األجهزة األمنية يف العاصمة صنعاء وبقية 
ملحميـة  إنجـازات  تسـطر  املحافظـات 
يف الحـرب األمنيـة وإفشـال املخّططـات 
التي تديرهـا دول العدوان بقيـادة أمريكا 
والجاسوسـية  املخابراتيـة  وشـبكاتها 
التـي تعمل عـىل رضب األمن واالسـتقرار 

والسكينة العامة لشعبنا اليمني. 
خـاص  ترصيـٍح  يف  عثمـان  ويضيـف 
لصحيفـة «املسـرية» أن األجهـزة األمنية 
ومـن خـالل الفيلـم الوثائقـي األخري (يف 
قبضة األمن) أظهر نموذجاً لواقع االرتقاء 
واألداء التـي أصبحت عليه األجهزة األمنية 
يف التعامل مع مخّططات األعداء والشبكات 
التخريبية يف الداخل سـواًء الشبكات التي 
تحـاول تفجـري األوضـاع الداخليـة عـرب 
العمليـات التخريبيـة واالغتيـاالت ونـرش 
الفـوىض، أَو مـا يخـص الحـرب الناعمة 
ومـا يوازيها مـن الحروب التي تسـتهدف 
الصمود والتماسـك االسـرتاتيجي الداخيل 

للشعب. 
ويوضـح أن مسـتوى االحـرتاف الـذي 
باتت عليه أجهزة األمن يف مواكبة األحداث 
الطارئـة، وتَحّركات الخاليا والجواسـيس 
واملنافقني الذين يشـغلهم تحالف العدوان 
وصـل  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
ملسـتوى القـدرة عـىل إحباط معظـم تلك 
املخّططـات والتَحـّركات وهـي ال تـزال يف 
مهدهـا والقبض عىل الشـبكات ومرتكبي 
الجريمـة واالغتيـاالت يف ظروٍف قياسـية 
بعضها ال تتعدى ٤٨ ساعة، مؤّكـداً أن هذا 
دليٌل واضٌح عىل عمق التنسـيق العملياتي 
الخاليـا  هـذه  ببيئـة  املسـبقة  واملعرفـة 

والشبكات. 
ويـرى أن الحـرب األمنيـة القائمة عىل 
الشعب اليمني ليست وليدة يومها، بل تأتي 
ضمن مسـارات حـروب الجيـل الخامس 
التي تشنها قوى العدوان أمريكا يف املقدمة 
يف إطار عملياتها الحربية الشـاملة، وهي 

حـرب موجهـة تتشـارك أنشـطتها مـع 
الحرب الناعمـة واالقتصادية واملخابراتية 
يف  وتنفذهـا  تنظمهـا  التـي  واإلعالميـة 
وقـٍت واحٍد ويف (حـرب مختلطـة) ترتكز 
أهدافها عىل كيفية اخـرتاق البنية األمنية 
وخلخلة الوضـع الداخيل واألمـن القومي 

االسرتاتيجي للبالد وزعزعة االستقرار. 
ويضيـف: «لذلـك مـا حّققتـه األجهزة 
األمنيـة بعون الله تعاىل من إنجازات خالل 
هذه املرحلة ضـد مخّططات قوى العدوان 
تعتـرب انتصـارات مهمة ال تقل شـأناً عن 
االنتصارات العسكرية التي تصدرها قواتنا 
املسلحة عىل األرض»، موضًحا أن مستوى 
املواجهة الذي تقوم به ال تتوقف يف مواجهة 
مخابرات السـعوديّة واإلمـارات وخالياها 
فقـط؛ ألَنَّ السـعودّي واإلماراتـي ليسـوا 
سـوى النسق األول، وخلفهما تقف أجهزة 
دول العدوان الرئيسـة جهاز االستخبارات 
املركزية األمريكية CIA، وجهاز املخابرات 
الربيطانية MI٦ واملوسـاد اإلرسائييل التي 
يتمثل عملها يف وضع املخّططات العدوانية 
والتوجيهـات وإدارة دفـة الحـرب األمنية 

واإلعالمية واملخابراتية القائمة. 
بدوره يقول الخبري السيايس والعسكري 
أحمد الزبـريي: إنه «يجب أن نشـري إىل أن 
اإلنجـازات األمنيـة كانت كبـرية إىل َحــّد 
يف  تحّققـت  التـي  باإلنجـازات  تسـاويها 

جبهات املواجهة والقتال مع العدّو». 
ويضيـف يف ترصيـٍح خـاص لصحيفة 
«املسرية» أن هذه ليست الشبكة األوىل التي 
تـم اكتشـافها، إال أن هذه املـرة كانت من 
األكثـر تعقيداً والتفاتات مبـارشة، منوًِّها 

إىل قدرة األجهزة األمنية عىل كشـف هؤالء 
السعوديّة،  باملخابرات  املرتبطني  املجرمني 
والـذي كان له داللة واسـعة، تتمثل يف أنه 
ة  يصعب اخرتاق الجبهـة الداخلية، َوَخاصَّ
وأن الفيلم أشـار إىل أنـه كان هناك تعاون 
من املواطنني من أبناء اليمن الذين يهمهم 
األمن، وما يشاهدونه من األوضاع األمنية 
يف املحافظـات املحتّلـة واملحافظـات التي 
تحت سيطرة التحالف األمريكي السعودّي 

ومرتِزقته. 
ويؤّكــد أن هـذا اإلنجـاز األمنـي كبري، 
وفيه رسالة جديدة لتحالف العدوان ممثالً 
بالنظـام السـعودّي واإلماراتي واألمريكي 
واإلرسائيـيل أننـا قـادرون عـىل املواجهة 
يف ُكــّل الجبهـات، وأن محاولـة اخـرتاق 
الجبهة الداخلية ستفشل، وأي عمل سيتم 
كشفه، وسـيتم محاسبة من قام به بقوة 
وبشكٍل صارم سواء كانت قوى داخلية أو 

خارجية. 
 

تراُضُط اإلظةازات 
والخبـري  املحلـل  يؤّكــد  جانبـه  مـن 
العسـكري العقيد مجيب شمسان، أن هذا 
الفيلم الذي عرض هـو من أهم اإلنجازات 
الداخليـة  وزارة  حّققتهـا  التـي  األمنيـة 
واألجهـزة األمنية بشـكٍل عام، ُمشـرياً إىل 
أنه يعكس النجاحات األُخرى التي تقدمها 
اليوم صنعاء يف تحقيق األمن واالسـتقرار 

داخل املناطق الخاضعة لسيطرتها. 
ويضيـف شمسـان يف ترصيـٍح خـاص 
لصحيفـة «املسـرية» أن هـذا اإلنجاز هو 
جانـب من اإلنجـازات النوعيـة، طاملا وأن 

أهم جبهة كان يحاول العدّو اخرتاقها هي 
الجبهـة الداخليـة، وبالتايل َفــإنَّ الجبهة 
الداخليـة اليـوم توازي الجبهـة الخارجية 
مـن الناحيـة العسـكرية ومـن الناحيـة 
يف  التـوازي  هـذا  أن  إىل  ُمشـرياً  األمنيـة، 
اإلنجازات يراكم رصيـد صنعاء يف تحقيق 
الدولة الحقيقية التي كان تحالف العدوان 

يسعى إىل قضمها من الداخل. 
ويتابع حديثه: «هـذا اإلنجاز الذي تمثل 
يف عـرض هذا الفيلم، وما كشـف عنه هو 
مـن أهـم اإلنجـازات األمنيـة، والتـي من 
خاللهـا يركز تحالف العـدوان عىل إحداث 
نـوع مـن االختالفـات من خـالل اخرتاق، 
الهامـة،  الشـخصيات  بعـض  اغتيـال  أَو 
ومحاولـة لعب الدور واسـتغالل مثل هذه 
القضايا عرب تفكيك الجبهة الداخلية، غري 
أن األجهـزة األمنيـة كما تجـىل من خالل 
تلك القدرة النوعية التي ظهرت يف مسـألة 
الرصـد والتتبـع والوصـول إىل الخلية وإىل 
أطراف الجريمـة كان بارعاً من خالل ذلك 

األداء الذي قدمته هذه األجهزة األمنية. 
ويوضح أن الرسـائل كانت واضحًة بأن 
ُكــّل محـاوالت التحالف التي يسـعى من 
خاللها إىل خلخلة الجبهة الداخلية سيكون 
مصريها الفشـل طاملا وهناك هذه اليقظة 
األمنيـة ومـا باتـت تتمتع به مـن قدرات 
ومـن إْمَكانيات اسـتطاعت من خاللها أن 
تفشل أكرب املخّططات التي يسعى تحالف 
العـدوان إىل تحقيقهـا يف إنهـاك الجبهـة 
الداخليـة وخلخلتها أمالً يف تحقيق أهدافه 
التـي عجز عـن تحقيقها طيلة السـنوات 

السابقة. 

شرضغاٌت لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ..
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 : سئاس الجغثي* 
تُحَسـُب سـوريا ضمن جبهة البحر األبيض املتوسط 
شـأنها شأن لبنان وفلسـطني، ولكن يف السياق َوالتعبئة 
تعترب سورية ركيزة أََساسية من بلدان محور املقاومة. 

وتعترب سـورية أحـد أهـم دول املواجهة مـع الكيان 
الصهيونـي، وخاضـت حروبـاً متعددة مـع الكيان، وما 
زالـت حربها قائمة مع االسـتكبار العاملـي، كما أنه عند 
التعـرض لتاريخهـا املقاوم وصمودهـا البطويل ودعمها 
سـنتعرف  املقاومـة  وملحـور  الفلسـطينية  للقضيـة 
وبطريقة سـهلة عن أسـباب املؤامرات التي تتعرص لها 

الجمهورية العربية السورية. 
ال نريـد الخـوض بالـرشح والتفصيـل عـن الهجمة 
الرشسـة التـي تعرضـت لها، ويكفـي أن نذكـر القارئ 
بترصيحـات وزيـر خارجيـة قطـر السـابق حمـد بـن 
جاسـم لنعرف عن كثب حجم املؤامـرة التي قادتها دول 
االستكبار وحجم األموال وعنارص اإلرهاب األمريكي عرب 

سيناريوهات مختلفة. 
سـورية التـي تتوسـط ثـالث قـارات ُكـّل من آسـيا 
وأُوُروبا وأفريقيا تقع يف القسـم الغربي من آسـيا، ولها 
إطاللة مميزة عىل البحر األبيض املتوسط غرباً مع لبنان 
ومن الجنـوب الغربـي فلسـطني، ورشقاً العـراق، ومن 

الشمال تركيا، وجنوباً األردن. 
 
 

الاظزغمات اإلرعابغئ يف جعرغئ 
١- السلفية الجهادية اإلرهابية املرتبطة بالتنظيمات 

اإلخوانية. 
 (فيلـق الرحمن، وفيلق الشـام، وهيئـة درع الثورة، 

ولواء صقور اإلسالم، وجيش السنة). 
٢- القاعدة وفروعها اإلرهابية. 

جبهة النـرصة، وتنظيـم داعش، وجماعة خراسـان 
اإلرهابية، وجيـش املجاهدين اإلرهابـي، وحركة أنصار 
اإلسـالم اإلرهابية والهيئة اإلسـالمية اإلرهابية وتنظيم 
جند الشـام وحركـة أحرار الشـام، وتنظيم جند األقىص 
اإلرهابي والحزب اإلسـالمي الرتكستاني، وجيش الشام 

اإلرهابي. 
٣- تنظيمات إرهابية أُخرى 

جيش اإلسـالم والجيش الحر وجيـش الفتح والهيئة 
الشامية وتنظيم الذئاب الرمادية َووحدة حماية الشعب 

الكردية. 
قسـم غري قليل من تلـك التنظيمـات اإلرهابية نقلت 
خدماتهـا وعنارصها لقتال القوات الروسـية يف أوكرانيا 
جنبـاً إىل جنـب مـع التنظيمـات النازيـة حسـب أوامر 
مشـغليها وبعضهـا يقاتـل يف اليمـن ضد «أنصـار الله 

والجيش اليمني» 
 

الصعاسُث والصعاُت افجظئغئ يف جعرغئ 
تنقسـم القوات األجنبية يف سوريا األوىل جاءت بصفة 
قانونيـة بدعوة من النظام السـوري عىل ضوء تحالفات 
َواتّفاقـات واألُخـرى تحمل صفة قـوات غازية ومحتّلة؛ 
ألَنَّها تدخلت بالقوة دون غطاء قانوني، أَو رشعي، وهي 

عىل النحو التايل:- 
 

١- صعات اقتاقل الفرظسغئ 
تنترش مع قـوات االحتالل األمريكي يف ُكـّل قاعدة، أَو 

نقطة. 
 

٢- صعات اقتاقل افطرغضغ 
احتلت الواليات املتحدة األمريكية مناطق سورية عام 
٢٠١٥، واتّخذت من الشـمال السوري منطقة نفوذ لها، 

ة بها هناك من أهمها:-  َوإقامة قواعد عسكرية َخاصَّ
 (١) - قاعدة الرميالن:

تقـع يف محافظـة الحسـكة، وهـي قاعـدة للقـوات 
الجويـة، واإلمـَداد العسـكري، وعدد العنـارص فيها غري 

محّدد. 
 (٢) - قاعدة خراب عشق:

يف محافظة الحسكة، وهي قاعدة جوية من مهماتها 
تقديم الدعم اللوجستي. 

 (٣) - قاعدة تل: 
عىل الحدود السورية الرتكية، مهمتها تقديم معلومات 

أمنية ولوجستية وعدد العنارص فيها غري محّدد. 
 (٤) قاعدة الشدادي:

يف الحسـكة، وهي تدعم قوات سوريا الديموقراطية، 
وفيها ١٥٠ جنديًا. 

 (٥) - قاعدة تل البيدر:
أيًضـا يف الحسـكة، فيهـا ٨٠٠ جنـدي مـن القـوات 

ة.  الَخاصَّ
 (٦) قاعدة عني دادات يف منبج قرب حلب. 

 (٧) - قاعدة إثريا:
يف منبج، حلب وفيها ٣٠٠ جندي. 

 (٨) - موقع تل مشتنور:
يقـع يف محافظـة الرقـة، وتشـغله قـوات فرنسـية 

وأمريكية قوامها نحو ٣٠٠ جندي. 
 (٩) - موقع عني عيىس:

يقـع يف محافظـة الرقة، وفيـه ٢٠٠ جنـدي أمريكي 
و٧٥ فرنسـيًا، وهو يقّدم الدعم اللوجسـتي للتنظيمات 

اإلرهابية واالنفصالية. 
 (١٠) - موقع رصين:

هو يف محافظة حلب، وهو عبارة عن مركز تواصل. 
 (١١) - قاعدة املربوكة:

غربي القامشيل، وفيها ٤٥ عنًرصا. 
 (١٢) - قاعدة مطار روباريا يف محيط كوباني، حلب، 

تضم خرباء لتقديم معلومات وفيها ٣٠٠ عنرص. 
 (١٣) - قاعدة التنف:

 نقطـة التقاء الحـدود السـورية العراقيـة واألردنية 
أخذت تتزايد فيها األعداد واملعدات سـواء من قاعدة عني 

األسد يف العراق، أَو من قاعدة جريشان يف الكويت. 
 (١٤) - قاعدة الزكف:

جنوب غربـي البوكمال، مهمتها التمدد شـماًال لغلق 
الحـدود بالكامل مـع العراق ُوُصـوالً إىل قـوات االحتالل 

الرتكي. 
 (١٥) - قاعدة الطبقة: 

تقـع يف محافظة الرقة، وتشـّكل موقًعا اسـرتاتيجيًا 
لربط حلب بالرقة. 

 (١٦) قاعدة تل أبيض:
تقـع عـىل الحـدود السـورية الرتكية، وتعتـرب نقطة 

انتشار وتمركز فيها ٢٠٠ جندي. 
إضافـة إىل هـذه املواقع هنـاك معلومـات تتضّمن ٦ 
مواقع أُخرى لالحتالل األمريكي يف أنحاء سوريا، إضافة 
إىل ترصيحـات وزارة الدفـاع األمريكية التي تؤّكـد وجود 
٤٠٠٠ عنرص، يقومون بتدريب قوات إرهابية وانفصالية 
محلية يف سوريا وتقدم الدعم لتلك التنظيمات اإلرهابية. 

 
٣- الصعاُت الرتضغئ املتاّطئ وصعاسُثعا

 تحـت ذريعة إقامة حـزام أمني مع العراق َوسـوريا 
احتلـت تركيـا أجـزاء مـن األرايض العراقية والسـورية 
ـة يف املناطق التي يتواجد فيهـا األكراد، وذلك ملنع  وَخاصَّ
سـيطرة «حزب االتّحـاد الديموقراطي»، والـذي تعتربه 
الجناح السـوري لـ«حزب العمال الكردسـتاني» الرتكي 
.pkk املسّلح واملعارض للسلطة الرتكية، واملعروف باسم

يف ٢٠ كانون الثانـي ٢٠١٨، بدأ الجيش الرتكي عملية 
عسـكرية برية وجوية يف سـوريا تحت مسـمى «غصن 
الزيتون»، يستهدف فيها مواقع يف منطقة عفرين تابعة 
لوحدات «حماية الشـعب الكردية» التـي تعتربها تركيا 

منظمة إرهابية يف الوقت التي تدعم فيه تركيا العديد من 
التنظيمات اإلرهابية، ومنها ما يسـمى الجيش السوري 
الحر يف شـمايل سورية، تسـتهدف إقامة «منطقة آمنة» 

عمقها ٣٠ كلم. 
يملك الجيش الرتكي عدة قواعد عسـكرية يف سـوريا، 

هي:-
 (١) قاعدة جرابلس يف ريف حلب.

 (٢) قاعدة أخرتين. 
 (٣) قاعدة إعزاز.

األهميّـة  ذات  بـركات  الشـيخ  جبـل  قاعـدة   (٤)  
االسرتاتيجية.

 (٥) قاعـدة تفتناز الجويـة ومطار أبو الظهور وهما 
يستخدمان إلدارة العمليات الرتكية يف إدلب. 

ويقّدر بعض الخرباء أّن عدد الجنود األتراك يف سـوريا 
قد بلغ نحو ٢٥٠٠ جندي، يف حني يقّدر عددهم يف منطقة 
إدلب بحـوايل ٤٠٠ جندي يف إطار اتّفـاق تم التوصل إليه 
بـني تركيـا وروسـيا وإيران لحراسـة منطقـة «خفض 
التصعيـد»، ولكن مع بدء عملية «غصن الزيتون» مطلع 
هـذا العـام، أصبـح العدد يفـوق الـ ٢٥ ألـف جندي مع 
مختلف أنواع األسـلحة الربيـة والطريان وبـدأت األعداد 
الرتكية تتزايد قرب انطالق العملية املشرتكة األخرية التي 
تحصـل َحـاليٍّا يف ُكـّل من سـوريا والعـراق تحت عنوان 

املخلب. 
 

٤- الاعاُجُث الثطغةغ يف جعرغا
عـرشاُت املليـارات مـن الـدوالرات دفعتهـا الكويـت 
والسـعوديّة واإلمـارات وقطر لتجنيـد املرتِزقة للقتال يف 
سـوريا ونرش املوت والقتل وإشـاعة الفوىض، باإلضافة 
إىل عنـارص مدربة تحمـل جنسـيات دول الخليج للقتال 

هناك. 
 

٥- الصعاُت الروجغئ الخثغصئ 
(١) األسـطول الـرويس يف املتوسـط ومـن بـني تلـك 
األسلحة: حاملة الطائرات «كوزينتسوف» َو٦ مدّمـرات 
بحريـة أُخـرى، وزوارق رسيعـة مرافقـة منهـا الطراد 
املدّمــر «موسـكفا» وغواصات نووية وأُخـرى تقليدية 
أكثـر مـن عرشيـن سـفينة متنوعـة بينهـا فرقاطات 
وبارجـات ومدّمــرات بحرية يضـاف إليهـا أكثر من ٦ 
سفن اسـتطالع حديثة ومتطورة وسوف يزداد الحضور 
البحري الرويس يف املتوسط أضعافاً مضاعفة يف الجزائر.

(٢) القاعـدة البحريـة الروسـية يف طرطـوس: فيها 
العديد من األسلحة التكتيكية واالسرتاتيجية، مع رصيف 
عائم قيد اإلنشاء، وقد عززت روسيا تلك القاعدة بالعديد 
من أجهزة السـونار لكشف األهداف البحرية يف األعماق، 

 Sإضافـة إىل أسـلحة الدفـاع الجوية املتطـورة مثل ٤٠٠
والعديد من الطائرات الحديثة مثل سوخوي ٣٥.

(٣) - قاعـدة مطـار حميميـم الجوية: تقـع جنوبي 
رشقـي مدينة الالذقية يف الشـمال السـوري، وقد أقيمت 
بنـاًء التّفاق رسـمي مـع الحكومة السـورية يف آب من 
العـام ٢٠١٥، ويف نهايـة العـام ٢٠١٧ تـرّدد أن روسـيا 
قـّررت تحويل هـذه القاعـدة إىل مركز أََسـاس يف مكان 
تواجدها العسـكري الدائم يف سـوريا، علًمـا أنها نرشت 
فيها منّصات صواريخ الدفاع الجوي «س ٤٠٠» املضادة 
للطائـرات والصواريـخ وطائرات «سـوخوي ٢٤» و«٣٤ 
س» و«سـو٣٥»، و«توبوليف تي يـو ٢١٤ أر»، باإلضافة 
إىل طائـرات الهليكوبرت املسـاندة «مل مـي ٨» و«مل مي 
٢٤»، وطائـرات االسـتطالع والتأمـني والقيـادة الجوية 

والطائرات املسرّية... 
(٤) تتمتّـع قاعـدة حميميـم بالسـيطرة الربية عىل 
مسـافة ١٠ كم حول املطـار بعد إخالئها مـن أي تواجد 
مدني أَو عسـكري سوري، وإنشـاء ثكنات برية روسية 
يف دائرة بعمق ٧٠ كم أكربها تلك التي أنشـئت يف منطقة 
سـلمى وجبيل الرتكمان واألكـراد، كذلك تحتوي القاعدة 
مركًزا رئيًسـا لجمع املعلومات االستخباراتية عن طريق 

اعرتاض اإلشارات. 
 طـرازات مختلفة (س٢٠٠، بوك٢، بانتسـري س)، إىل 
جانب محطـات رادار متطورة لكشـف األهداف الجوية 
ا، كمـا يمكن اعتبـار مطار  عىل مسـافات كبـرية ِجــدٍّ
كويرس مهبًطا احتياطيًا للطائرات الروسية العائدة من 

رشقي سوريا. 
(٥) - قاعدة جبل زين العابدين:

تقـع يف ريـف حمـاه، وتحتـوي عـىل قـوات الحـرب 
اإللكرتونيـة، وقاعـدة لراجمـات الصواريـخ مـن طراز 

«سمريتش» و«أوراغان ٢٧» تغّطي عمق ٩٠ كلم. 
(٦) - قاعدة بلدة خربة رأس الوعر:

تقع يف ريف دمشـق –برئ القصـب، وهي ثاني قاعدة 
عسكرية روسية يف دمشق بعد مطار املزة. 

(٧) - قاعدة مطار الشعريات:
تقـع يف ريـف حمـص، ومهمتهـا تعزيـز تواجدها يف 

وسط سوريا. 
 

٦- طتعُر املصاوطئ 
ينتـرش أبناُء محـور املقاومة جنبـاً إىل جنب مع أبناء 
الجيش السـوري العربي البطل يف نقـاط َومواقع مهمة 
دفاعاً عن األرض والعرض واملقدسات وكان لتدخل أبناء 

املحور الدور البارز يف عوامل النرص والصمود. 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس

التطصئ املآاطرات الاغ تاسرض لعا الةمععرغئ السربغئ السعرغئ
 (12) 

شرضغاٌت لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ..شرضغاٌت لمسارك الئتار والمتغطات المصئطئ..
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ق ظغَئ لطسقم سظث تتالش السثوان

الةرسُئ الصاتطُئ لتضعطئ المرتِجصئ طآاطرٌة برغطاظغئ باطاَغاز
طظغر الحاطغ

مـا عادت هناك ذرة شـك تسـاور ذا لُـبٍّ عىل األرض 
أن بريطانيـا وقبلها أمريكا همـا من يقفا بكل قواهما 
ملضاعفة معاناة الشـعب اليمني بحرٍب قذرة وموجهة 
ضـد املواطـن اليمنـي الـذي أصبـح هدفهـم املحوري 
وموضـع مؤامراتهـم اإلجراميـة ُخُصوصاً بعد فشـل 
تحالفهم عسـكريٍّا، األمر الذي دفع بهما إىل اسـتهداف 
الشـعب اليمنـي الـذي أفشـل بصمـوده العظيـم ُكـّل 
محاوالتهـم الحقـرية، ما جعـل النظامـني الربيطاني 
واألمريكـي يتجهـا إىل دعم بقـاء الحصار واسـتمراره 
وتبادل االدوار يف إدارته بينهما باسـتخدام ُكـّل أساليب 

الحـرب االقتصادية ملضاعفة حجم أسـوأ كارثة يعيشـها اليمنيون 
حتى وصل بهم السـقوط إىل اسـتخدام حكومـة االرتزاق وتوجيهها 
إلصـدار قـرارات اقتصاديـة خطرية تشـكل مجتمعة جرعـة قاتلة 
لغالبيـة أبناء الشـعب اليمنـي وكفيلـة لرفع نسـبة اليمنيني تحت 

مستوى خط الفقر إىل ما يتجاوز نسبة ٩٠ %.
ترصيُح السـفري الربيطاني رسـميٍّا بأن حكومـة بريطانيا تدعم 
حكومـة االرتـزاق يف القـرارات التـي أصدرتهـا إنما يؤّكــد أن هذه 
ما  القـرارات صاغتها بريطانيـا وأعلنتها حكومة املرتزقة ال ِســيـَّ
بعد نجاح قيادة صنعـاء بتنفيذ قرارها القايض بوقف نهب الثروات 
النفطيـة اليمنيـة والتي ظلت دول العدوان تسـتنزفها طوال سـبع 
سنوات بال حسيب وال رقيب، األمر الذي جعل من قرار صنعاء رضبة 
قويـة لـكل دول العـدوان ويف مقدمتها بريطانيا يف وقـٍت تعاني من 

نقٍص حاد يف املشتقات النفطية؛ بَسبِب الحرب األطلسية.
وهـو مـا يعنـي أن بريطانيا وأمريـكا هما من تقفـان وراء هذه 

الجرعة القاتلة ُخُصوصاً والجميع يعلم أن حكومة املرتِزقة يستحيل 
أن تصدر أي قرار من تلقاء نفسها وإنما تصدر ما يمىل عليها طوال 
سـنوات العدوان وقد تمثلت الجرعة القاتلة بالقرارات 

التالية:
١- رفع سـعر الدوالر الجمركي من ٢٥٠ رياالً يمنياً 
إىل ٧٥٠ ريـاالً وبنسـبة ٣٠٠ % يف سـابقة لم تحدث يف 
تاريخ األرض، َحيُث وهذا القرار وحده كفيل بمضاعفة 

أسعار بعض السلع املستوردة بنفس النسبة.
٢- رفع أسـعار املشـتقات النفطية املنتجة واملكّررة 
محليـاً بنسـبة تزيـد عـن ٣٠٠ % تحت مـربّر مواكبة 

األسعار العاملية. 
٣- رفـع سـعر أسـطوانة الغـاز مـن ٢٠٠٠ ريـال 
لألسـطوانة إىل ٣٠٠٠ ريال وبنسـبة ٥٠ % لتصل نسـبة 
رفع سـعر هذه املادة خالل السـنوات املاضية وبقرارات من حكومة 

االرتزاق إىل أكثر من ٣٠٠ %.
هذه القرارات فقط كفيلة بإحداث جرعة سـعرية قاتلة للشـعب 
اليمني وستنعكس بزيادة يف أسعار جميع السلع يف األسواق اليمنية 
بنسـبة تـرتاوح بـني (١٠٠ % - ٣٠٠ %) وهذا سـينتج عنه ارتفاع 
يف نسـبة اليمنيني تحت خط الفقر لتتجاوز ٩٠ % من أبناء الشـعب 

وتنذر بكارثة مجاعة تشمل ُكـّل املواطنني.
وهـذا األمـر يجـب أن يعلمه أبناء الشـعب اليمني مـن أقصاه إىل 
أقصـاه وعليهم أن يعلمـوا جيًِّدا أن بريطانيـا وأمريكا وغريهما من 
دول العدوان لو استطاعوا إبادة الشعب اليمني عن بكرة أبيه مقابل 
أن يحصلوا عىل مصلحة قدرها ١ % لبادروا يف ذلك وما ترّددوا لحظًة 
واحـدة ولذلك لجـأوا إىل هـذه املؤامرة ضد الشـعب اليمنـي؛ بَهدِف 
تجويعـه وكرس إرادته وزلزلة أركان صموده وهو ما لن يتحّقق لهم 

أبداً بإذن الله. 

أتمث الماعضض 

«اإلرسائيـيل»  الربيطانـي  األمريكـي  العـدواُن 
السعودّي اإلماراتي عىل اليمن ال يزال ُمستمرٍّا، ولكن 
هناك تغيرياً يف تشكيلة الالعبني، وانتقالهم إىل الخطة 

«جيم» لتتناسب مع التغريات اإلقليمية الدولية. 
مع تنامـي القدرات للقوات املسـلحة اليمنية، زاد 
التخـوف األمريكـي عـىل حليفـه السـعودّي املمول 
لحروبـه ومشـاريعه، ُخُصوصاً بعـد عمليات توازن 
الـردع مـن جهـة والحـرب الروسـية األوكرانية من 
جهـة أُخرى، مما تحتم عىل مهنـديس العدوان إعادة 
هندسـتهم بالشـكل الذي يتناسـب مع املسـتجدات 

الحاصلة التي لم تكن يف حسبانهم وال لوهلة من الزمن. 
كانت أمريكا وحلفائها تعتقد أنها سوف تخضع اليمن العظيم 
يف أسـبوعني، وأن الشعب اليمني سـوف يضيق ذرعاً من العدوان 
ويعلن استسـالمه مُلَجــّرد أن يزداد فقراً فوق َمــا هو عليه من 
فقر؛ بَسبِب سياسات األنظمة السابقة العميلة للعدو األمريكي، 
وكانـت األمـم املتحـدة مرافقه لهـذا العـدوان بحربهـا الناعمة 
وبترصيحاتها التي تسـتهدف الروح املعنوية ألبناء البلد، وكانت 
تـرصح بـأن االحتياطي الغذائي لليمن ال يكفي إال لثالثة أشـهر، 
وأن الوضـع يـزداد سـوءاً، دون أن توّجــه أصابـع االتّهام نحو 

املتسبب لهذا الوضع. 
بعد أن فشـل العدوان يف تحقيـق أهدافه، وتعرض السـعوديّة 
لرضبات القوات املسـلحة اليمنية عىل منشآتها النفطية واهتزاز 
اقتصـاد العالم بما تُعـرف بعمليات «فك الحصـار»، عندها قدم 
الرئيس مهدي املشـاط، مبادرة سـالم ودعا السـعوديّة وحلفها 
لقبـول املبـادرة وإيقـاف عدوانهـا ورفـع حصارهـا وخروجها 
مـن اليمن، وأعلن عـن إيقاف جميع العمليات العسـكرية الربية 
والبحرية والجوية من طرف واحد، أمالً أن يقابلوا املبادرة باملثل؛ 
كونها تُعتَربُ الفرصَة السانحة وامُلهيئة لنزولهم من أعىل الشجرة، 
لكنهـم رفضـوا املبـادرة والتفوا عليهـا بعد مراوغـة منهم ومن 
األمريكي والربيطاني واألمم املتحدة، وجلسـوا ليعيدوا هندستهم 
للعـدوان واالنتقال إىل الُخطة «باء» وهـي الدخول يف ُهــدنة ملدة 

شـهرين مع قابلية التجديد، مع استمرارهم يف الحصار والحرب 
االقتصاديـة، ولكـن األهـم عندهم هـو تحييد رضبـات القوات 
املسـلحة اليمنية عن الخزانات النفطية السـعوديّة، 
وتجـددت الُهــدنـة ثالث مـرات دون أن يتم اإليفاء 
بعـدد الرحـالت الجويـة من مطـار صنعـاء كما تم 
االتّفـاق عليـه، ولـم يرفعـوا حصارهم عـن ميناء 
الحديـدة ولم يرصفوا املرتبات من عائداتنا النفطية، 
وبعـد مرور سـتة أشـهر رفضـت القيـادة الثورية 
والسياسـية يف صنعـاء الدخـول يف ُهــدنـة رابعة؛ 
بَسـبِب عـدم إيفاء تحالـف الُعدوان بعهـوده، خرج 
الشـعب اليمنـي لتفويض القيـادة الثوريـة املمثلة 
بسـماحة السـيد القائد عبدامللك بدرالديـن الحوثي 
-يحفظه الله- والذي بـدوره أصدر مهلة محّددة للعدوان قبل أن 
يتم التوجيه للقوات املسـلحة بالرد الحاسم واملؤلم عىل استمرار 
عدوانهم وحصارهم ألكثر من سـبع سنوات، فكان من مهنديس 
تحالـف العـدوان إال أن ينتقلـوا إىل الخطة «ج» وهـي الدفع نحو 
التهدئـة والتفاوض بداية بإرسـال الوفود العمانية والسـعوديّة، 
وإظهـار األخـرية بمظهر املسـتجيبة ملطالـب الشـعب اليمني، 
لكـن دون أي عمل عـىل أرض الواقع يُثبت ُحسـن نيتها، ُمَجـّرد 
كسـب املزيد من الوقت للمراوغـة ووضع خطط جديدة، وإظهار 
الحـرب وكأنهـا حـرب أهليـة، وأن املرتِزقة ُهم من رفعوا سـعر 
الدوالر الجمركي دون أي توجيه من السـعوديّة التي تُكن العداوة 
للشـعب اليمني عىل مر التاريخ، وهي من انقلبت عىل ما تسميها 
«الرشعية» وأنشـأت مجلساً رئاسـياً لزيادة االقتتال بني أدواتها، 

وحرصاً منها عىل عدم حدوث اتّفاق مستقبيل بني اليمنيني. 
الـذي رفع سـعر الـدوالر الجمركـي هـي أمريـكا وبريطانيا 
والسـعوديّة واإلمـارات ومـا املرتِزقـة إال واجهـة وأدوات قـذرة 
يتحكمون بهم من خلف الستار، ومن يعتقد غري ذلك فهو إما عىل 
درجـة عالية من الغبـاء، أَو متغاٍب عميل متمـاٍه مع مخّططات 
تحالـف العدوان، وال سـبيل للخروج من عدوانهـم إال بمقارعته 
باإليمان بالله والتوكل عليه والجهاد يف سبيله باألموال واألنفس، 
ويكفينا التوجيهات التي يف كتاب الله؛ ألَنَّها أقوى وأصدق وأعظم 
رشعيـة وترصيحـاً وإذنـاً من ملـك امللـوك «رب العاملـني» وهي 

املنطلقة من منطلق الرحمة بنا. 

برغطاظغا تضحُش 
سظ وجععا 

الصئغح 
راضان سطغ الئثغاغ 

خـالل  مـن 
الـذي  الترصيـح 
فيـه  تحـّدث 
الخارجيـة  وزيـر 
الربيطاني اتضحت 
الصـورة الحقيقية 
بريطانيـا  أن  عـىل 
لهـا الـدور الكبـري 
وراء ُكــّل معانـاة 
اليمنـي  الشـعب 
وأن مـا حصـل مـن 
حصاٍر وتجويع، وقتل، ودمار للشـعب اليمني 
َفــإنَّ بريطانيا تقف جنباً إىل جنب مع أمريكا 
وأدواتهـا االسـتعمارية ودليـل قاطـع عىل أن 
بريطانيا رشيكـة يف الحرب عىل اليمن، وتدعم 

باملال والسالح. 
وال غرابـة من ذَلـك، فالتاريـخ يتحدث عن 
الربيطانيني بأنهم أصحاب دسائس ومؤامرات 
ضـد الشـعب اليمني منـذ أن كانـوا يف جنوب 
اليمـن فقـد كان لربيطانيـا يف جنـوب اليمن 
تاريخ أسود وصفحة سوداء امتألت سطورها 
بجرائمهم البشـعة ضـد إخواننـا يف الجنوب، 
َحيُث مارسـوا ضدهم شـتى أنواع الظلم حتى 
وصلوا بإفسادهم إىل خلخلة العقيدة الصحيحة 
يف الدين وبـادروا إىل نزع القيم واألخالق ونرش 
الفسـاد حتى ظهر يف الرب والبحر وحدث ما لم 
يكن يف الحسـبان لوال، قيام ثـورة 30 نوفمرب 
وجالء آخر جنـدي بريطاني من جنوب اليمن، 

 . لكان األمر أشدَّ وأمرَّ
ونحـن اليوم نشـاهد ونسـمع أن بريطانيا 
رصحـت برفع الـدوالر الجمركـي إىل 750 ويف 
هذا التوقيت هو دليـل قاطع عىل أن بريطانيا 
ال تريـد التوصل إىل السـالم، وأن لديها رغبة يف 

مفاقمة املعاناة للشعب اليمني. 
فقد جاء الوقت املناسب لكي يعرف الشعب 
اليمنـي العـدّو الحقيقـي الذي يقتـل ويّرشد 
وينهـب الثروات النفطية والغازية ويقف وراء 
الحصار ويؤيده عىل الشـعب اليمني، وال يريد 

للشعب سوى املوت واملعاناة امُلستمّرة. 
فال بُـد من رفـع الجاهزية ورفـد الجبهات 
الحربـي،  التصنيـع  ودعـم  والرجـال  باملـال 

وتشجيع القطاع الزراعي. 
مـن أجل مواجهـة ُكـّل هـذه املؤامرات عىل 

شعبنا اليمني العظيم. 
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تةُط الُعِعغَّات الخشغرة 
تتئ جصش الُعِعغَّئ الضئرى 

طفاوضاُت الضطمئ افخغرة

سئثالفااح تغثرة 

أكـرب خدمة قدمها العـدوان والحرب عىل اليمن، 
هـي تسـارع املواطـن والشـعب اليمنـي ملعرفـة 
ة اإليَمـانيـة اليمنيـة  وإدراك واقتنـاع أن الُهــِويـَّ
هـي سـقفه الكبـري، وبإيمـاٍن مطلق بـات يعرف 
شـعبنا أن ُهــِويَّتـه اإليَمـانيـة هـي التـي تحكم 
أعرافه وأسـالفه وعاداته وتقاليده، وحتى القانون 
والدولـة، وكل يشء، ويف املقابل يعرف ويعي أَيْـضاً 
وبـإدراٍك عـاٍل أن الُهــِويَّة الوطنية التي شـكلتها 
األحـزاب السياسـية اليمنية يف فـرتة الديمقراطية 
خذلتـه وكرسته وباعته وجوعته َواسـتجلبت ُكـّل 
زناة الدنيـا ملحاربته ومحارصته، بينمـا الُهــِويَّة 

اإليَمـانيـة دافعـت عنه وعن عرضـه وأرضه ورشفـه وكرامته، 
ة اإليَمـانية وأصلحت  ولهذا تسـامت وعلت وانتـرصت الُهــِويـَّ
واقعهـا وأثبتت صحة وجودها ونفوذها يف قلب ُكـّل يمني، وخري 
مـن يمثلها هـي تضحيات وبطـوالت الجيش اليمنـي يف جبهات 
العـزة والـرشف، أمـا الُهــِويَّة الوطنيـة التي تتغنـى بها بعض 
األحـزاب السياسـية، وهذا حقهـا طبعاً، بغـض النظر عن خزي 
ًة تلك األحزاب  وعار خيانات األحزاب السياسـية اليمنيـة، وَخاصَّ
التي لبسـت برقع املعارضة يف يوماً ما، تبقى ُهــِويَّة وسقف من 
لديه مشـكلة مع الُهــِويَّة اإليَمـانية أَو اإليَمـان بشـكٍل عام، أَو 
باألصح من لديه سـقف أقل يريد االحتفاظ بُهــِويَّته السياسية 

أَو املناطقية أَو املذهبية الصغرية والقزمة. 
ة الوطنية القادمة من غرف فنـادق الرياض وأبو  إن الُهــِويـَّ
ظبـي، التي تنادي وتحرض اليوم وتدعـو إلنتاج تعدد الُهــِويَّات 
القزمة والصغرية، هذه ليسـت ُهــِويَّة بل غوية، وليست وطنية 
بقدر ما هي مصالح شـخصية وأجندة عمالء لدول اسـتعمارية، 
وهنـا أريـد أن أرضب مثالً عىل ذلك، ولكني لـن أنزل ألتحدث عن 
ة أقزام الفنـادق، لكن دعونا مثالً نناقـش ُهــِويَّة حزب  ُهــِويـَّ
املؤتمـر الشـعبي العـام، وأقصـد تحديداً حـزب مؤتمـر امليثاق، 
املؤتمـر َوامليثـاق الذي تأسـس يف عام 1982م عـىل مبادئ وقيم 
ولوائـح امليثاق الوطني الذي صاغتـه واتفقت عليه أعظم عقول 
اليمـن الوطنية يف حينـه، والذي لو كان هناك عقـل أَو منطق أَو 

مبادئ ثابتة باقية يف أدراج هذا الحزب، وبما يف ميثاقه من وثائق 
وأُطروحات ومبادئ وطنية حقيقية، الستطاع خالل فرتة قصرية 
ا أن يشكل تحت الُهــِويَّة اإليَمـانية أكرب كتله  ِجـدٍّ
وطنية سياسـية بُهــِويَّة يمنيـة حقيقة من دون 
أي منافـس آخر، هذا مع االعـرتاف أن البعض قّرر 
أن يتغاىض عن ُهــِويَّة حزب اإلصالح َواالشرتاكي 
والنـارصي، أَو عن ُهــِويَّة املؤتمريني العفاشـيني 
واإلصالحيـني املؤتمريـني َوالجنوبيـني املؤتمريـني 
والنارصيـني املؤتمريـني والهاشـميني املؤتمريـني 
والتعزيـني املؤتمريـني واالشـرتاكيني املؤتمريني... 
إلـخ، وهـؤالء يف الحقيقـة هـم مـن خلـق وصنع 
الُهــِويَّات القزمـة والصغرية يف اليمن كلها، وهذه 
ات القزمة حكمتهـا وتحكمت بها أجهزة  الُهــِويـَّ
اسـتخبارات َوسـفارات دول العدوان من أول يوم، لذلك لن يتغري 
ة اإليَمـانية  ة الوطنية اليمنيـة ويرتقي للُهــِويـَّ واقـع الُهــِويـَّ
اليمنية باملراثـي وال باألماني وال باألحالم، بـل بالخطط العلمية 

والربامج العملية.. 
ففي األخري، من يريد أن يغري واقع ُهــِويَّته الصغرية َويرفعها 
ليستظل تحت مظلة وسقف الُهــِويَّة اإليَمـانية بوعيها وقيمها 
ومرشوعهـا اليمني، فعليه أن يؤمن أوالً بأن واقعه السـيايس أَو 
املناطقـي أَو املذهبـي يسـتدعي تجديد األفـكار ليصعد به تحت 
سـقف الُهــِويَّة اإليَمـانية الكربى وليس للسـقوط والتقزم، أما 
إذَا كانت مشـكالت واقعه الشـخيص لم تتغري، فاألفكار القديمة 
تظل صالحـة وحاكمة ومتحكمة وال تحتـاج أن تتجدد أَو تتغري 
منظومـة حكم األقـزام والصغار أبداً، ويبدو يل هنـا أن الُهــِويَّة 
الوطنيـة اليمنية بحاجٍة إىل بداية جديدة، شـبيهة ببداية سـيدنا 
(نوح) -عليه السالم-، غسيل وتعقيم باملاء وامللح، ال بُـدَّ أن يغرق 
الفسـاد وأحزابه وأصحابه ومنظومته وحتـى أنصاره الجدد، ال 
بُـدَّ أن يتم اجتثاث ُكـّل ما يسعى لتشويه ُهــِويَّة املقاتل اليمني 
اإليَمـانيـة، أَو يريـد أن يلوثها، حتى ندخل مرحلـة جديدة بحق 
وحقيقة، ال ُمَجـّرد تجديد يف األسـماء مع بقـاء القديم يف القلب 
من ُكـّل يشء، وبدون هذه البداية الجديدة لن نصل إىل يشء سوى 
إعادة تدوير العمالة واالرتزاق والجهل والفساد وكل ما هو قبيح 

وتافه ومنحط. 

الضرار المراظغ 
منـذ إعالن ُهــدنة الشـهرين يف مطلع 
نيسان/أبريل من العام املايض دأب تحالف 
العدوان السـعودّي عىل املماطلة والتنصل 
عـىل اتّفـاق الُهــدنة املوقع مـع صنعاء 
حول عدد الرحالت الجوية ووجهاتها من 
مطار صنعاء والسماح بدخول املشتقات 

النفطية عرب ميناء الحديدة. 
لكن صرب صنعاء لم يعد يحتمل التالعب 
السعودّي املراهن عىل عامل الوقت بتجزئة 
الحلول ويف مقدمتها امللف اإلنساني، فبعد 
رفـض الوفـد الوطني املفـاوض لصنعاء 
تجديـد الُهــدنة للمـرة الرابعة بعد ميض 
ستة أشـهر من عمر الُهــدنة، عىل الرغم 
من وعود الوسـاطة العمانية التي تحظى 
بعالقـة جيدة لدى قيـادة صنعاء بالتقدم 
يف املفاوضـات، إال أن وفـد صنعـاء رفض 
ذلـك، ممـا اضطرهـا إىل زيـارة العاصمة 
صنعاء، واللقاء بالسـيد عبدامللك الحوثي، 
ورئيـس املجلس السـيايس األعىل الرئيس 
مهـدي املشـاط، إال أن صنعـاء وقيادتها 
يف  املتمثلـة  برشوطهـا  متمسـكة  ظلـت 
«وقف العـدوان، ورفـع الحصار، ورصف 
املرتّبات لجميع موظفي الدولة يف مختلف 
املحافظات» ألجـل املوافقة عىل أي اتّفاق 

جديد. 
عندها عادت الوساطة العمانية حاملة 
رشوط صنعـاء، إىل التحالـف السـعودّي، 
الـذي كان يعـي حساسـية مرحلـة «الال 

سلم والال حرب» التي كان يحاول فرضها 
بعد  بالنسـبة للقيادة اليمنيـة، ُخُصوصاً 
نجـاح األخـرية يف تثبيت معادلـة «النفط 
مقابـل املرتبـات» التي فرضتهـا القوات 
املسلحة اليمنية باسـتهداف السفن التي 
حاولت تصدير النفط من املوانئ اليمنية، 
ووقفـت تصديـر النفـط اليمنـي بقـوة 

الحديد والنار. 
لكـن صنعـاء لـم تكتـِف بتثبـت هذه 
املعادلة، بل حذرت عىل لسـان أعىل سلطة 
فيها «املجلس السـيايس األعىل» من حالة 
الال سلم والال حرب وأن قواتها املسلحة يف 
جهوزيٍة تامـة إذَا ما ظل التحالف يماطل 
ويختلق العراقيـل، وعىل صعيد الجهوزية 
أّكــد وزيـر الدفـاع يف حكومـة صنعـاء 
اللـواء الركن محمد العاطفي، أّن «القوات 
اإلجـراءات  اتّخـذت  اليمنيـة  املسـّلحة 
املالئمة، والتي تضمن التعامل بقّوة وحزم 
مـع أي تطـور يمثّل تهديـداً للسـيادتني 

الوطنية والبحرية، أَو مّساً بهما». 
إىل  السـعودّي  التحالـف  اضطـر  ممـا 
الدفـع بالوسـاطة العمانيـة بالعـودة إىل 
صنعاء للمرة الثانية، برفقة وفد سعودّي 
للتفـاوض املبارش مـع القيـادة اليمنية، 
للوصـول إىل حلول مشـرتكة تضمن بقاء 
التهدئـة القائمة حتى الوصـول إىل اتّفاٍق 
نهائـي، بعـد أن ملسـت قيـادة اململكة أن 
صنعاء جـادة يف التصعيد وإعادة املصالح 
الخطـر  دائـرة  إىل  السـعوديّة  الحيويـة 

واالستهداف. 
وكانـت صنعـاء قبـل وصـول الزيارة 

الثانيـة للوسـاطة العمانيـة، قـد لوحت 
بالخـروج املليوني يف املسـريات الشـعبيّة 
الحاشـدة التـي خرجـت إىل أكثـر من 12 
سـاحة تحـت شـعار «الحصـار حـرب» 
فوضت فيهـا الجماهري القيـادة الثورية 
والسياسـية يف اتِّخـاذ مـا تـراه مناسـباً 
مـن خيـارات وإجـراءات لرفـع الحصار 

املفروض عىل البالد منذ ثماني سنوات. 
قـد  اليمنيـة  القيـادة  تكـون  وبهـذا 
تخلصت من عبء الحرج أمام الوسـاطة 
العمانية، بالخروج الجماهريي الذي يعيد 
إىل األذهان الخـروج الجماهريي الكبري يف 
مارس/آذار من العـام املايض، الذي أعلن 
فيـه الشـعب اليمنـي تأييـده للخطـوات 
العسـكرية التي تتخذها القيـادة كافة يف 
ردع العدوان وكرس الحصار عىل الشـعب 
اليمني، فلم يمِض أسـبوع عـىل الخروج 
الشعبي آنذاك حتى بدأت القوات املسلحة 
عمليـات كـرس الحصـار الثـالث برضب 
عصـب  واسـتهداف  السـعودّي،  العمـق 
اقتصاد اململكة، َحيُث مثلت تلك العمليات 
الدخول يف مرحلـة جديدة يخىش التحالف 

السعودّي تكرارها. 
لذلـك تبـدو املفاوضـات الجاريـة هذه 
األيّام يف صنعاء ومن ثم مسقط مفصلية 
يف تحديد مالمح املرحلة املقبلة إما سـلماً 
وإمـا حربـاً، وعـىل الرغـم مـن املراوغة 
حسـمت  قـد  صنعـاء  أن  إال  السـعوديّة 
خياراتهـا، فإمـا سـالم حقيقـي، ورفع 
للحصـار، أَو الحـرب، وهـو مـا ال تريده 

اململكة عىل األقل يف الوقت الحايل. 

كتابات

اجامراُر التخار سطى 
الحسإ الغمظغ ترٌب 

غتغى خالح الَتماطغ 
العـدوان  تحالـف  اسـتمرار 
بالحصار عىل أبنـاء اليمن جريمة 
حرب وعقـاب جماعي، اسـتمرار 
الحصـار حـرب قائمـة عـىل منع 
دخـول االحتياجـات مـن الوقـود 
والغـذاء والصحة هل مـن قوانني 
دوليـة تضمـن الحقـوق وترعـى 
الُحرية وتضمن ألبنـاء اليمن حق 
الحيـاة والعيـش الكريـم يف أرضه 
وهل لنـا من قوانـني تقف بجانب 
مقومـات الحيـاة ألبنـاء الشـعب 
اليمني لكي يُعمَّ الرخاء والسالم واألمن يف ُكـّل املحافظات وامُلدن 
والقـرى اليمنية عىل مسـافة ومسـاحة الخارطـة للجمهورية 

اليمنية أم ال نجد قوانني عادلة. 
اسـتمرار الحصـار عىل أبنـاء اليمن زيـادة يف معانـاة الفقر 
والجوع والبطالة واملرض لذلك ملا يسـتمر الصرب من ِقبل القيادة 
يف صنعاء مع تحالف العدوان وملا يظل الشعب اليمني صامتاً عىل 
البغي والفساد واإلجرام والُظلم واملراوغة من ِقبل تحالف العدوان 
لذلك إذَا فشـلت أوراق تحالف العدوان يف اليمن والذي تجرأ وأقدم 
يف اليمـن بآخـر قراراته وهو الحرب فمـاذا ينتظر من املماطالت 
سـيُحّقق النرص ال وألف ال لكن الغباء ُمستفحل وُمتجذر يف أرسة 
آل سـعود، لذلك لم نجد تحالف العدوان ينترص يف جميع املواقف 
لقـد نال نصيبَُه الـكايف والوايف من العجز والفشـل والضعف وما 
يُثبت عىل إفالسه استمرار الحصار عىل الشعب اليمني والذي أتى 
مـن الخيبة الدائمة يف األمل ومن اليـأس واإلحباط، لذلك مواقف 
البائسـني وامُلفلسـني هزيلة والـذي أَدَّى بآل سـعود إىل انحطاط 

وتخليهم عن القيم واملبادئ اإلنسانية.
مـا نجـده من تحالـف العدوان من خـالل الحصار عـىل أبناء 
الشـعب اليمني هو الغباء لذلك ماذا يُحّقق من مكاسب من وراء 
احتجاز ُسفن الغذاء وماذا يستفيد من استمرار الحصار ال يشء 
سـوى معانـاة االحتياجـات من الغـذاء والدواء والـذي يؤدي إىل 
تدهـور الجانب الصحي، لذلك ُكـّل ما يتباهى به تحالف العدوان 
مـن الحصار يأتي مـن الترصف غري املسـؤول بغيـاب القوانني 
الدولية، استمرار الحصار سيُؤدي إىل انفجار الوضع يف اليمن من 
جديد وهذا ما يسـعى إليه الغرب، َحيُث وهم ليسوا خارسين من 
عودة الحرب يف اليمن بالعكس فأمريكا تستفيد من وراء فاتورة 

امُلبيعات للسالح وتقبض الثمن عىل مساعدة تحالف العدوان. 
لذلك نحُن كمواطنني من أبناء اليمن نعيش املعاناة ونتسـاءل 
مـع القانـون واملجتمـع الـدويل والهيئـة الدولية عـن التغايض 
والصمـت ملا فرضُه العـدوان من املعانـاة عىل أبنـاء اليمن، لقد 
عاش أبناء اليمن يف ظل الحرب والحصار الجائر، هل ألبناء اليمن 
نصيب من القوانني الدولية العادلة التي ترعى الحقوق اإلنسانية 
وتضمـن لنا حق الُحرية ألبناء الشـعب اليمني وهل نجد بنداً من 
املواثيـق األممية تقف إىل جانب 30 مليون إنسـان، حيث ال يزال 
أبناء اليمن يُكابدون الحياة املعيشـة، لم يكتـِف تحالف العدوان 
بما عشـناه يف اليمن من ويـالت الحرب والحصـار طيلة ثمانية 

أعوام، ما لكم كيف تحكمون؟! 
تحالـف العدوان حمـل يف طياته الكرب والغرور الشـيطاني أنا 
خـريٌ منه، لقد أسـتخدم آخـر أوراقه وأقـوى قراراته مـع أبناء 
اليمـن وهو الحرب بتحالف كبري وقوة سـالح ورصيد مايل ودعم 
لُوجستي أمريكي ودعم املوساد اإلرسائييل واملخابرات الربيطانية 
ماذا حّقق العدوان من جربوته وعدوانه عىل اليمن ال يشء سـوى 

الهزيمة املدوية وغري املتوقعة بقوة الله. 
تحالف العدوان حمل الكرب والغرور يف القرار واملنطق لذلك قرار 
الحـرب قبل الحوار واملفاوضة مع أبنـاء اليمن لقد أتى بالعدوان 
من باب محسوبية قدراته املالية والعسكرية لم يحتسب املعركة 
من باب الوعي الديني والثقايف ملرشوع املسرية القرآنية باملفهوم 

للمجاهدين. 
لذلـك نقـول لقيـادة تحالف العـدوان وملـوك السـعوديّة إن 
حـرب الجيوش النظامية مع املليشـيات ال تتجـاوز ُمدة الحرب 
واملواجهة من األسـبوع إىل العرشة األيّام بالكثري لذلك اسـتمرت 
املعركة يف اليمن ملدة ثمانية أعوام ماذا يدل عن هزيمتكم وأرقام 
خسـائركم والعتـاد أنكـم تواجهـون معركة مع جيش وشـعب 
يمنـي قوي لُه القيـادة الثورية حملت مرشوعـاً قرآنياً والقيادة 
السياسـية الناجحة والتي بنت جيشاً يف زمٍن قصري وصنعت من 
الكالشـينكوف نرصاً لم تنالوه بالـ F16 فهذه قوة الله وتمكينه 
للقيادة الثورية والسياسـية والعسـكرية وبجانبهـا أبناء اليمن 
األحرار قـال الله تعاىل:  «َوَقاَل ِفْرَعْوُن ذَُرونِـي أَْقتُْل ُموَىس َوْليَدُْع 
َل ِدينَُكـْم أَو أَْن يُْظِهَر ِيف األرض اْلَفَسـاَد  ُه إِنِّي أََخـاُف أَْن يُبَـدِّ َربـَّ

(26)» (سورة غافر) صدق الله العظيم.
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شعٌب ترّسخ إيَْمــاناً، ووعياً، وممارسًة 
العـايل  واالسـتعداد  ـَهـاَدة  الشِّ بثقافـة 
ــة  للتضحية، ثقافة البقاء التي تحمي األُمَّ
وتعتزُّ بها وتصُمُد.. ثقافة العطاء التي هي 
رس الصمـود األسـطوري للشـعب اليمني 
وانتصاراتـه يف وجـه هـذا العـدوان التي 
ترجمها الشـعب عىل أرض الواقع فكرسوا 
بإرادتهـم وصمودهـم عنجهيـَة وغـروَر 

املعتدين. 
واستبسـاالً  صمـوداً  َق  تعتـَّ شـعٌب   
وشـموخاً عىل مدى أربعة أعوام متتالية يف 
وجـه تحالف الرش العدوانـي، يعيُش هذه 
األيام الذِّْكــَرى السـنوية للشـهيد، كما يف 
األعوام السابقة عىل واقع الشهادة يف سبيل 
الله منهجا قرآنياً ومسـاراً إيَْمــانياً ثورياً 
يجسـذده العطـاُء والبذُل والتسـابق نحو 
سـاحات ومياديـن االستشـهاد دفاعاً عن 
العقيدة والوطن واإليَْمــان والرشف وقيم 
ثورتـه الُقــرْآنية، شـعب يحمـل يف وعيه 
اإليَْمــاني املجسد بواقع الفعل واملمارسة 
ثقافـة ومنهجية قوله سـبحانه وتعاىل (يا 
أيها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل إِذَا 

َدَعاُكْم ِلَما يُْحِييُكْم). 
تأتي ذكرى الشـهيد السنوية هذا العام 
بالتزامن مع االستبسال واالنتصارات التي 
يسـّطرها اليمنيـون بالفـداء والتضحيـة 

والشـهادة يف سـبيل الله ملواجهـة عدوان 
همجـي شـارف عىل إنهـاء عامـه الرابع، 
ـَهـَداء األبرار  قدمت خاللها األالف من الشُّ
الذيـن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسـط 
اعتـزاز وافتخار من أهليهم وشـعبهم، قلَّ 

نظريُه يف هذا العالم. 

تةارٌة إلعغٌئ رابتئ
عطاٌء قابله اللـُه بعطاء، وتجارٌة رابحة 
ليسـت كباقي التجارات املوجودة عىل هذه 
األرض، هذه التجارُة أصحابُها رابحون يف 
الدنيا واآلخرة، وقد دعا الله يف كتابه العزيز 
املؤمنني إىل هذه التجارة التي ستنجيهم يف 
الحياة الدنيـا واآلخرة، فقال تعـاىل: ﴿إِنَّ 
اللَه اْشَرتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَلُهم 
َة يَُقاِتلُـوَن ِيف َسـِبيِل اللِه  ِبـأَنَّ َلُهـُم الَجنـَّ
ا ِيف التَّْوَراِة  َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعَليِْه َحقٍّ
َواِإلنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللِه 
ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُم ِبِه َوذَِلَك  واْ  َفاْسـتَبِْرشُ

ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾. 
إنَّها دعوٌة للجهاد بأسلوب يبنّي حقيقته، 
ويشـري إىل نتيجته العظيمة، فهي معاملة 
تجاريّة مـن أروع املعامالت، طرفها األّول 
الله تعـاىل، َوالطرف الثاني هـم املؤمنون 
ـن: الجنّة الخالدة،  بالله واليوم اآلخر، الثمَّ
الثمن، أنفس املؤمنني وأموالهم، ثمَّ يشـري 
تعـاىل إىل نتيجـة هذه املعاملـة: ”ذلك هو 
الفوز العظيم“، كمـا أكَّد الُقــْرآُن الكريُم 

ــَهـَداء ومكانتهم وأجرهم  عـىل فضل الشُّ
ونورهم، يقول تعاىل: ﴿َوالَ تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن 
ُقِتلُواْ ِيف َسـِبيِل اللـِه أَْمَواتًا بَـْل أَْحيَاء ِعنَد 

َربِِّهْم يُْرَزُقوَن﴾. 

طظعُب تغاة.. ووسغ إْغَمــاظغ 
بإيَْمــانهـم  اليـوَم  اليمنيـون  يـدرك 
وبواقعهـم الحي أن الجهاَد يف سـبيِل اللِه 
منهـٌج للحياة األبدية الخالدة، ومسـاٌر إىل 
الحياة الكريمة والعزيـزة التي أرادها الله 
لعباده أن يعيشـوها وأن يحيوها يف الدنيا 
قبل اآلخرة، كما يدركون أَيْضاً بأن الجهاَد 
يف سبيل الله مساٌر إيَْمــاني تفضل الله به 
برحمته عىل عباده؛ ليحظوا بالحياِة األرقى 
واألبدية يف اآلخرة؛ ولذلك استقباُل اليمنيني 
لهذه املناسبة العظيمة، وإحياؤهم لها لهذا 
العام هو اسـتقباُل شـعٍب يحمـل يف وعيه 
اإليَْمــاني املجسد بواقع الفعل واملمارسة 
ثقافـة ومنهجيـة قـول الله تعـاىل (يأيها 
الَِّذيَن آَمنُـوا اْسـتَِجيبُوا ِللَِّه َوِللرَُّسـوِل إِذَا 

َدَعاُكْم ِلَما يُْحِييُكْم). 
وبشـهدائه  بعطائـه  يؤّكـُد  شـعٌب 
وبمسـارعته نحو ميادين الجهاد يف سبيل 
الله بأن الشـهادة يف سـبيل الله بحد ذاتها 
حيـاة فضـالً عـن كـون عشـاقها هم من 
يصنعون لشعوبهم وأمتهم الحياة الكريمة 
ويعبدون بدمائهم طريـق الحياة الكريمة 
العزيـزة والقويمـة لعبـاد اللـه املتحّققة 

بهـدى اللـه وبوعـد اللـه تحـت رعايتـه 
وبمقتىض رحمته وعدله وفضله الواسع يف 

الدنيا واآلخرة. 

الصائُث واملحروُع
منـذ أن أعلـن الشـهيُد القائُد حسـني 
بدرالديـن الحوثي -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- 
انطالقَة املرشوع الُقــْرآني، ورفع شـعار 
الرصخـة يف جبل مـّران بمحافظة صعدة، 
حتـى توالـت املؤامـرات وُشـنت حـروب 
وحشـية وظاملة وغاشـمة خدمـة ألمريكا 
وإرسائيـل، سـقط فيهـا شـهداُء عظماُء 
خالل هذه الحروب، بعد أن أحست أمريكا 
وإرسائيـل بالخطر الذي سـيواجههم من 

انتشار هذا املرشوع. 
لقد كانـت وما زالت نعمـُة الله وفضلُه 
ورحمته كبريًة وواسـعة عىل اليمن وشعبه 
بانطالقـة  وحّصنـه  اللـه  حمـاه  حينمـا 
التوعـوي  الثقـايف  الُقــْرآنـي  املـرشوع 
للشـهيد القائد السيد/ حسـني بدر الدين 
الحوثـي -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-، والذي ركز 
فيـه عـىل االسـتهداء بالُقـــْرآن الكريم. 
فأبـرص به وسـمع، ونطـق بـه وتَحـّرك، 
بهـداه وقدمـه للشـعب اليمني  مسـتنرياً 
ـة منهجاً ومسـاراً ومنطلقاً  ولشـعوب األُمَّ
عمليـاً لتحصينها ولتحريكهـا بما يجعلُها 
قادرًة عىل مواجهة الخطر الكبري، والتحدي 
غري املسـبوق والشـامل عليها وعىل دينها 

ـة عامًة وللشعب  وعىل وجودها، مبيناً لألُمَّ

ــًة أنـه ليس هنـاك مخرٌج  اليمنـي َخاصَّ

ــة إال اللُه وهـداه الُقــْرآني، فهو من  لألُمَّ

ـة ويحركها يف مواجهة تضليل  يحّصن األُمَّ

بهذا املسـتوى؛ لذلك كان التَحـّرُك والتآمُر 

والحرب عـىل املرشوع وقيادتـه وأنصاره 

ومجتمعـه حرباً كبرية ورشسـة وشـاملة 

وعاملية، فكانـت تلك الحـروُب واملؤامرات 

التي انتهت باستشـهاد السـيد حسني بدر 

الدين الحوثي. 

اسـتطاع الشـهيُد القائُد بفضل الله أن 

يخلُـَق يف نفـوس الناس حالًة مـن الوعي، 

ومـن العمل الجهـادي وأن ينتشـَلهم من 

واقـع الركـود إىل واقـع الحركـة املثمرة، 

واسـتطاع بفضل الثقافة الُقــرْآنية التي 

تدعو إىل البذل والعطاء، أن يجعل املجتمع 

يخـرج من حالة البخـل والخوف إىل حالة 

التضحيـات واإلنفـاق والعطـاء والدليـل 

الواقع الذي نعيُشـه اليوم كشعب يمني يف 

مواجهة العدوان السـعودّي األمريكي فهذا 

الصمود األسطوري وهذا الوعي والبصرية 

التي يتمتع بها شـعبنا لم تأِت من فراغ بل 

جاءت نتيجـَة وعيه ونتيجـة ثقافة قرانيه 

أمـن الناس بهـا يف قلوبهم وعملـوا بها يف 

واقعهم. 
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بالنظـر إىل مـا ورد يف الحلقـة السـابقة عـن 

مفهوَمي الشـهادة اللغـوي والديني، وما سـيتمُّ 

التطـرُُّق إليـه يف ما بقي من املقـاالت فإنه يمكن 

القـول بأنه ليس هنـاك أفضـُل وال أدقُّ من كلمة 

(ُشـَهداء) يمكن إطالقها عىل أولئـك القوم الذين 

هـم، وأكفانَهـم عـىل  َحَملـوا مناياهـم عـىل أُكفِّ

ُظهورهم، ساعَة ذهبوا إىل املوقِف الحقِّ فحرضوه 

بُقـــوَّة موقفهـم، وأعـىل مراتـب اسـتعداِدهم، 

ـل النتائِج واآلثاِر املرتتِّبـة عىل ذلك الحضور  لتحمُّ

القوي والفاعل. 

أين كان سـيكون الرئيس الشـهيد الصّماد، أَو 

البطـل امللـيص، أو امُلْخِلص القوبـري، أَو الفاضل 

عيـىس الُعكـدة الوصابـي لو لـم يسـلكوا طريَق 

الِجَهــاد ثم ينالوا درجة الشهادة العظيمة؟

َمْن يَدري.. ربما يف أحسـن األحوال.. سيشـيب 

(الصّماد) وهو أستاذ اللغة العربية يف تلك املدرسة 

يف سـحار.. وسـيتخّرج عىل يده أجيـاٌل من أبناء 

قريتـه، حتى إذا بلغ من الِكَربِ ِعِتيّا ال يجد سـوى 

األوفياء مـن تالمذته َمن سـيذكرون أن له فضال 

عليهـم ذات يـوم، يف تدريسـهم وتربيتهـم، فإذا 

قىض املـوُت ُحْكَمه فيه، فمىض جيـالن أَو ثالثة، 

فإنه رسعان ما يطويه الزمان بسـواتره الكثيفة، 

ويُْسـِدل عليه التأريـخ ُحُجبَه الغليظـة، وينتهي 

ذكُره إىل األبد إهماالً ونسـيانا وغيابًا، إال بما قّدم 

من علٍم نافٍع ينتِفع به، أَو ببعِض ذكٍر يف أحفاِده، 

وذويه، وورثتـه، ويف وثائقهم األرسية، وأمالكهم 

الشخصية. 

لكن الصّماد الذي لم نُعد نشاهده اليوم ِجسًما 

ماديـا أمامنا هل غاب تماماً وانتهى؟.. أم ال يزال 

حارضا وموجودا وشاهدا؟ 

ازداد  بـل  يغـب..  ولـم  ينتـِه..  لـم  الصّمـاد.. 

حضورا.. ووجودا.. وتألقا.. وتأثريا. 

ألـم يِرصْ ذلك الذي كان أسـتاذا لقريته يف مادة 

علمية واحدة لعدد من السـنني أسـتاذا للعاَلمني، 

ـــة اإلْسـَالمية، ولـكل حر يف هـذا الوطن،  ولألُمَّ

ولألبد؟

لقـد وهب اللـَه نفَسـه الفانية، والتـي تتوّزع 

والشـهور  السـنني  عـىل  األساسـية  مكوناتهـا 

والساعات، فوهبه الله الخلود والحضور والوجود 

الذي يتجاوز الزمان واملكان؛ لنيله فضل الشهادة، 

وانطالقه يف هذه الطريق العجيبة. 

الصّماد الذي كان قبُل مرشوع قرية واحدة كم 

ــة، ويف ثقافتها،  يَحـرض اآلن بُقــوَّة يف وعي األُمَّ

ق؟  ويف أدبياتها، ويف تأريخ رجاالتها الزاهر وامُلْرشِ

وكيف سـتَْدُرُس األجياُل تضحياِتـه وبطوالِته 

وشهادتَه الواعية؟ وكم ستقُف عندها مليٍّا بإكباٍر 

وإجالٍل واحرتاٍم؟!.. 

ــة وثقافتها  هذا الحضور للشهيد يف وعي األُمَّ

ومسريتها ومصادر معرفتها وأَْخــَالقها وقيمها 

أَْكثَـــر وجـودا وأكثّف حضورا وأحـق تأثريا من 

املاليني من أقران الشهيد وخالنه وأصدقائه الذين 

هم أحياء يف ظاهر األمر، لكنهم غائبون يف واقعه، 

ومستقره.. 

والشهادة كالرزق تأتي من حيث ال تحتسب. 

يمرُّ عشاُقها من عن يمينك وعن شمالك، وبينا 

تبحـُث أنت عن طريق الجنة عرشات السـنني، ثم 

تثَّاقـل عن طريـق الِجَهـــاد، إذا بـك تجد هؤالء 

يتقدَّمـون إليها مـن حيُث ال تحتسـب، ثم تتأمل 

مليـا يف وجوههـم، فتقول لنفسـك: كيـف ومتى 

وأين وأيان؟

البعض مـن الشـهداء كان يف طريـٍق معاكٍس 

لخط الشـهادة، فإذا به يف رسعـة خاطفة يهِبط 

َمظليـا عـىل طريقهـا املعبّـد بـاألرسار العجيبة، 

وحني ال يستوعب البعض هذه الحقيقة، وال يُدِرُك 

كنَه هذا الرس، ال يملـك إال أن يقول: (أََهـُؤالء َمنَّ 

اِكِريَن)  ن بَيِْننَا أََليَْس الّلُه ِبأَْعَلَم ِبالشَّ الّلُه َعَليِْهم مِّ

[األنعام:53]. 

 
 ملاذا شازوا وخِسْرظا؟ 

ملاذا عِلُموا وكنا نحِسبُهم ُجهاال؟ وجِهْلنا ونحن 

من نّدعي أننـا العلماء واملثقفـون واألكاديميون 

وأهل الرأي وذوو الحصافة؟

إن الحقيقة أننا رصعى أحالم بائسة صنعناها 

من وحي انهزامنـا وظروفنا ويف رحلة فرارنا عن 

الحقيقـة وعن الواقع، فصنعنا لنا واقعا مفرتضا 

ليس هو الواقع الذي يجب أن يكون.. 

لكن الشـهيَد هـو ذلك البطـُل التأريخـيُّ الذي 

اسـتطاع أن يُجيَب عىل سـؤاِل اللحظة التأريخية 

بصدٍق وُقــوٍَّة.. ولبّى الحاجة التأريخية ملجتمعه 

وأمته وزمنـه والتي يجب أن يلبِّيَها كلُّ ُحرٍّ وبََطٍل 

ومؤمٍن.. 

عظمـة الشـهيد تجّلـت يف أنـه تفاعـل بصدٍق 

وإخالٍص مع واقِعه الذي فرض عليه أن يَميض يف 

راته امُلضاّدة  طريـِق الِجَهــاد، وأن يَهِدم كلَّ تصوُّ

والبسـيطة لثقافـة الِجَهــاد، فلم يَِجـْد الكوابَح 

وامُلعوِّقات التـي تُحدُّ من أثِر وفاعليِة اسـتجابِته 

الحسنة لذلك التحدي. 

ـَف ِمـَن أعبـاِء  أمـا أنـت فلـم تَْسـتَِطْع التََّخفُّ

العوامـل  كّونتهـا  التـي  الغليظـة،  التصـوُّرات 

لـرضورات  املعاِكسـة  والوضعيـات  والظـروف 

اللحظة التأريخية الحاسمة. 

األوضـاع  وتعقيـدات  الزمـن،  عـوادي  بفعـل 

والسياسـية،  واالجتماعيـة،  الفكريـة، 

واألَْخــَالقيـة، واملادية، تغبَّشـت الصورة الدينية 

الجيدة لديك، واسـتَْغَربَت وصِدئـت مرآُة املرشوع 

الرسـايل الذي كنَت تحِملُـه، لهذا لم تكن تلك املرآة 

جديرًة بعكـس الواقع كما هو، لتقـرِّر أيَّ طريق 

يجـب أن تسـلُك، بل أعطتك واقعا مشـوها، وغري 

حقيقـي، وبناء عليه صنعـت واقعا ال يوجد إال يف 

مخيلتك السقيمة، وأمنياتك الَحمقاء، ولهذا ظلت 

أطروحاتُك بعيدًة عن مقتضيات تلك اللحظة.. 

ذكـر السـيد القائـد حفظـه الله أن الشـهادة 

تضحيـة واعية، وليسـت انتحـارا، وال هروبا وال 

فـرارا من واقـع يسٍء إىل أحـالٍم ميتافيزيقية، بل 

هي تضحيـة نتيجة وعي إيَْماني قويم، ودراسـِة 

تقديـٍر للحالـة الواقعيـة، دراسـة متجـرِّدة عن 

العوائـق والكوابح، التي ترسـبت بفعـل ما ذكرنا 

سـابقا، مع أن منطلقات الشـهيد ليسـت غريبة 

عـىل ثقافة املجتمع، بل هي من ُمَسـّلمات ثقافة 

املجتمع التي ال يريد أن يؤِمَن بها بشـكل واقعي، 

عـىل خالف الشـهيد والذي رتب تلك املسـلمات يف 

ُمقدِّماتـه، ليكون هو بنفسـه ومصـريه النتيجة 

الطبيعية لها. 

الجميـع يُوِقـُن أن كلَّ كائـٍن سـيموت، بيَد أن 

الشـهيد وحـده هو الـذي يختـار طريقـة موته 

األروع،  والزمـان  األنسـب،  املـكاِن  ويف  بعنايـة، 

واملوقـف األحـق، وإذا كان الشـهداء مـن األنبياء 

واألوصيـاء واألولياء علَّموا الناَس كيف يعيشـون 

وكيـف يَحيون، فهـم أَيْضـاً الذيـن علَّمونا كيف 

نموت، ويف أيَِّة ساحٍة، وأليِة قضية.. 

د، واملمتاز، وال  الشـهادة هي فـنُّ املـوِت الجيـِّ

يُجيـُد ذلـك إال َمْن يسـتجيب ملقتضيـات اللحظة 

ل حضـوره الرضوري  التأريخية الَحِرجة، ليسـجِّ

فيهـا يف جانب الَحـّق، ويتقـدم إىل املوت من أجله 

بوعٍي عـاٍل، وبإخـالٍص منقطِع النظـري، وبُحبٍّ 

عميٍق لله ولقائه.. 

: وبعثا غائنيَّ
-الشـهداء أناس اسـتثنائيون تأهلوا بسعيهم 

وعوامـل  مظاهـر  لـكل  وخلعهـم  وإخالصهـم 

وظروف الحجـب، فأرشقت الحكمـة يف واقعهم، 

قيتهم، وكانـوا هم ال غريهم  وأزهـرت نجوُم موفَّ

أبطال اللحظة التأريخية، والتي كانوا جزًءا أصيال 

مـن مكوناتها، وهي اللحظـة التي أعطت الزمان 

الخلود، واملجد، والسمو. 

-وأن الشـهادة قـرار حكيـم، وتضحية واعية، 

وطريقـة اختيارية لنوع املـوت الراقي، وللميدان 

الَحـّق، ومن أجل القضية العادلة. 

-وأنه إذا كان املوت كأسا ُكِتَب عىل كلِّ كائٍن أن 

يسـتقَي منه، فإن الشهادة موت بطريقة أخرى، 

إنهـا فٌن ممتاز لطريقة املوت الواعي، واسـتثمار 

راق لنهايـة محتومة عـىل ُكّل إنَْسـان، وتوظيف 

ــة، التي انطلق  ذكـي لتحقيق آمال وأهـداف األُمَّ

الشهيد للتضحية من أجلها. 

وللموضوع بقية.. 
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عربي ودولي 

15 سمًق طصاوطاً يف الدفئ الشربغئ خقل الـ 24 جاسئ املاضغئ
 : طاابسات

رصد مرَكُز املعلومات الفلسطيني» معطى» 
15 عمـًال مقاوًما، يف الضفـة الغربية خالل الـ 
24 سـاعة املاضية، من بينها 4 عمليات إطالق 

نار، وتفجري 3 عبوات ناسفة محلية الصنع. 
وأوضح املركز بأنه خالل السـاعات املاضية 
أُصيب 4 مسـتوطنني، ثالثة منهم خالل تصدي 
أهايل قرية جوريش جنوب رشق نابلس إلقامة 

بؤرة استيطانية عىل أراضيهم. 
تخللهـا  نقـاط   6 يف  مواجهـات  واندلعـت 
إلقـاء حجارة صـوب قوات االحتـالل يف مخيم 
شعفاط، وبلدة الطور بالقدس املحتّلة. وامتدت 
املواجهات إىل قريـة النبي صالح غرب رام الله، 
وراس شـومر يف طولكرم، وبلدة الخرض يف بيت 
لحم. واسـتهدفت عمليات إطالق نار، حاجزي 
سـالم ودوتان، وتجمـع لقـوات االحتالل قرب 

بلدة مقيبلة يف جنني. 
وأُصيبـت مسـتوطنة بجـراح يف إطـالق نار 
استهدف مسـتوطنة «بسجات زئيف» الجاثمة 

عىل أرايض القدس املحتّلة. 
وألقـى الشـباب الثائر عبـوات متفجرة عىل 

حاجـز الجلمة يف جنني، وحاجز قلنديا شـمال 
القدس املحتّلة. 

وتمّكـن الشـبان يف مخيـم العروب شـمال 
االحتـالل  قـوات  اسـتهداف  مـن  الخليـل 
بعـدة زجاجـات حارقـة. وسـجلت املقاومـة 
الفلسطينية يف الضفة الغربية والقدس املحتّلة، 

250 عمـًال مقاوًمـا خـالل أسـبوع، يف الفرتة 
الواقعة ما بني 13 يناير- 19 يناير 2023م. 

ووفق مركز معلومات فلسـطني «معطى»، 
فقد استُشهد 8 فلسطينيني برصاص االحتالل، 
وُجرح 3 مسـتوطنني، فيما ُسـّجلت 28 عملية 

إطالق نار. 

ظائُإ الرئغج اإلغراظغ: الحسُإ وضاشئ أرضان الئقد داسمعن وُتماة 
لترس البعرة

أطرغضا: 1010 صاطى و صاطى و99 جرتى ُصرب لعس أظةطعس جراء تفطُّئ السقح جرتى ُصرب لعس أظةطعس جراء تفطُّئ السقح

 : وضاقت

لرئيـس  األوُل  النائـُب  أّكــد 
اإليرانية  اإلسـالمية  الجمهورية 
محمد مخرب، أن الشعب اإليراني 
داعمـون  البـالد  أركان  وكافـة 
وحماٌة لحرس الثورة اإلسـالمية 
عـىل الـدوام، وقـال: إن «حرس 
الثـورة قـد قهـر أعداء الشـعب 
مـراراً».  جاء ذلك يف ترصيٍح أدىل 
بـه محمـد مخـرب األحـد، خالل 
اجتماع املـرشوع الوطني للمدن 

الزراعية املنتجة. 
واعترب مخرب ما قام به الربملان 
األُوُروبي يف تصنيف حرس الثورة 
اإلسالمية كمنظمة إرهابية بأنه 
ال يمكـن وصفه بأي كلمات غري 
العجز واليـأس وقال: «ال يخفى 
عىل أحد بأن حرس الثورة مثلما 
هـو بنّي من اسـمه هـو حارس 
وحافـظ للوطن اإلسـالمي، وأن 
هذه املؤّسسـة املقدسة لم تخط 
أي خطوة قط سـوى عىل طريق 
وحـدة  وحمايـة  الحـق  طلـب 
الشـعب  ودعـم  البـالد  أرايض 
املنطقة  شـعوب  وحتى  اإليراني 

املظلومة». 

َوأََضــاَف أن «جنـود الواليـة 
يف حـرس الثـورة اإلسـالمية لم 
وتكـرارا  مـرارا  فقـط  يقهـروا 
املسيئني للشعب اإليراني ونظام 
يف  الدماء،  مصـاص  االسـتكبار 
والعسـكري  الدفاعـي  املجـال 
وترابها،  البـالد  ميـاه  وحمايـة 
ولكـن حّققـوا أَيْـضـاً يف مجال 
البنـاء واإلعمـار وتنميـة البالد 
إنجـازات منقطعة النظري، وهذا 

األمر أقض مضاجع األعداء». 
وخاطـب النائب األول لرئيس 
الجمهوريـة الربملـان األُوُروبـي 
قائـالً: «عـىل الربملـان األُوُروبي 
وأسـيادهم أن يعلمـوا أنه لو لم 

الثورة  حـرس  تضحيـات  تكـن 
ومكافحة  مواجهـة  يف  األبطـال 
بال  املنظمة  والجرائـم  اإلرهـاب 
باملخدرات  االتجـار  مثـل  هوادة 
وتوزيعها، َفـإنَّ األمن والسـالم 
األهـم  الهاجـس  سـيصبحان 
وسـتتواجد  األُوُروبيـة،  للـدول 
واإلرهابية  املتطرفـة  الجماعات 
يف هذه البلـدان وتتخذ أوكارا لها 

فيها». 
ندين  مخرب: «إننـا  َوأََضــاَف 
املواقـف الالعقالنيـة والعدائيـة 
للربملان األُوُروبي وترصفهم غري 
القانونـي والالمعقـول يف وصف 
حرس الثورة اإلسالمية باإلرهاب 

وفـرض «العقـاب» عليـه، وإن 
أركان  وكافـة  اإليراني  الشـعب 
اإليرانية  اإلسـالمية  الجمهورية 
كانـوا وسـيظلون دوما داعمني 
البواسـل  ألبنائهـم  وحمـاة 

والشجعان يف هذه املؤّسسة». 
وختـم النائـب األول لرئيـس 
الجمهوريـة اإليرانيـة: إن «مثل 
هـذه اإلجـراءات التـي تنفذ بال 
شـك من موقع الضعف والفشل 
املتناميـة  الحركـة  تعرقـل  لـن 
لحرس الثورة، بل ستعزز أَيْـضاً 
الواليـة  جنـود  وعزيمـة  إراَدة 
وسـتميض برسعة وقوة أكرب يف 

طريق النمو والسمو». 

 : وضاقت

فـرتة  ُكــّل  املتحـدة  الواليـات  تُهـزُّ 
حوادُث تتعلُق بتفلُّت انتشار السالح بني 
سكانها، يذهب ضحيتها قتىل وجرحى، 
أشـخاص   10 مقتـل  كان  وآخرهـا 
وإصابـة 9 آخريـن جراء حـادث إطالق 
نـار يف مدينة مونتريي بـارك األمريكية 
قـرب لوس أنجلـوس، خـالل احتفاالت 

بمناسبة السنة الصينية الجديدة. 
فقـد   ،RMG NEWS ملوقـع ووفقـاً 

وقع الحادث، مسـاَء أمس األول، خالل 
احتفاالت السـنة الصينيـة الجديدة، يف 

منطقة تضم رشكات آسيوية. 
وأعلنت رشطـة مدينة لوس أنجلوس 

بأنهـا تلقت بالغاً بسـماِع إطـالق نار، 
 122WEST GARVEY منطقـة  يف 

طواقهمـا  وتوّجـهـت   ،AVENUE
إىل مـكان الحـادث فـوًرا، وعثـروا عىل 
العديـد من الضحايا داخـل أحد املحالت 

التجارية. 
وأوضح شـهود عيان، أنهم سـمعوا 
صـوت إطـالق نـار يف مـكان الحادث، 
إال أنهـم افرتضوا يف البدايـة أنها ألعاب 

نارية بمناسبة العام القمري الجديد. 
وأضافـت الرشطـة، أن البحـُث جاٍر 
عن مطلق النـار، وأن دوافَعه لم تعرف 

بعُد. 

السراق: طصاُض 5 إجراطغني 
وضئط أجطتئ وطثازن سااد 

يف ضرضعك
 : وضاقت

أعلنت خلية اإلعالم األمني، األحد، مقتل 5 إجراميني 
وضبـط أسـلحة ومخـازن عتـاد، فضـالً عـن مـواد 

لوجستية، يف محافظة كركوك شمايل البالد. 
وقالـت الخليـة يف بيان: إنـه «الحقاً لخـرب الرضبة 
الجويـة التي نفذت يف قاطع شـمال رشقي الدوز يوم، 
أمـس املوافق 21 كانـون الثاني، فقد رشعـت القوات 
ـة بإسـناد وتخطيط مـن قبل قيـادة العمليات  الَخاصَّ
املشـرتكة واملقر املسـيطر يف طوز خور ماتو، بتفتيش 
مـكان الرضبـة الجويـة وعثـرت عـىل خمـس جثث 
لإلرهابيني تم التعرف عىل اثنني منها والبقية عىل شكل 

أشالء متناثرة». 
وأَشـاَر البيـان إىل «العثـور عـىل أسـلحة ومخازن 
عتـاد، فضالً عن مواد لوجسـتية، ومـا زالت القطعات 
األمنية ُمسـتمّرة يف عملية البحـث والتفتيش يف املكان 

املستهدف». 

سئث الطعغان: الربملاُن اإلغراظغ 
غساجُم وضَع سظاخر طظ جغعش 

الثول افُوُروبغئ سطى صائمئ اإلرعاب
 : وضاقت

أّكــد وزيـُر الخارجيـة اإليرانـي حسـني أمـري عبد 
اللهيـان، األحـد، أن الربملـان يعتزم وضـع عنارص من 

جيوش الدول األُوُروبية عىل قائمة اإلرهاب. 
ويف تغريدة عىل تويرت قـال وزير الخارجية اإليراني: 
«حـرضت اليـوم الجلسـة املغلقـة ملجلـس الشـورى 
اإلسـالمي. وقد أشـاد النواب وبحضور اللواء سـالمي 
بجهود هذه املؤّسسـة السـيادية يف الحفاظ عىل األمن 

القومي». 
َوأََضــاَف، «يعتـزم املجلـس يف إجـراء مماثل وضع 
عنارص من جيوش الدول األُوُروبية عىل قائمة اإلرهاب. 

الربملان األُوُروبي أطلق النار عىل نفسه.. الرد باملثل». 

جعرغا: ضتاغا يف اظعغار طئظى 
جضظغ بتطإ 
 : وضاقت

تويف عرشُة أشـخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى 
سكني يف حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية. 

وذكر مصدر يف قيادة رشطة حلب، أن «البناء مؤلف 
مـن خمسـة طوابق وأن سـبب االنهيار يعـود لترسب 
املياه إىل أََساسات املبنى»، وال تزال فرق اإلنقاذ والدفاع 
املدنـي واإلطفاء تعمُل عىل البحِث النتشـال املفقودين 

تحت األنقاض، حتى كتابة هذا الخرب. 
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ضطمئ أخغرة

طظ خظساَء 
إىل داشعس

سطغ المآغث
الصفحـة  باسـتثناِء 
الرسـمية عىل «تويـرت» التي 
باقتضـاب..  الخـرب  نـرشت 
لم تـرش املواقـُع والصفحاُت 
ملكتـب  التابعـة  الرسـمية 
العام  لألمني  الخاص  املبعوث 
لألمم املتحـدة إىل اليمن هانز 
تفاصيـل  إىل  جرودنـربغ، 
زيارتـه العبثيـة إىل دافـوس 
هنـاك  ولقائـه  السـويرسية 
بالسـفري السـعودّي ومشـاركته كذلك يف حلقة حوارية 
حـول الوضـع يف الرشق األوسـط بني اشـتعال الحروب 

وفرص االزدهار؟
هـل ألَنَّ القائمني عىل إدارة أخبـار املبعوث كانوا أكثر 
حصافـًة ودبلوماسـيًة وَحـذَراً مـن املبعوث الـذي أطلَّ 
بثرثرته الضبابية من دافوس يف الـ18 من يناير الجاري؟ 
بمـاذا كان يفكـر وهـو يحـط برحالـه يف دافـوس 
ـُطه أبنيُة املنتدى  ليضيف ذلك املنحدر الثلجي الذي تتوسَّ
ـمعة إىل قائمـة أسـفاره وجوالته  االقتصـادي يسء السُّ

املكوكية؟ 
السـؤال باختصـار: مـاذا يفعـل املبعـوث األممي إىل 
اليمـن يف وكـر اإلقطاعيني العامليني والـرشكاِت املتخمة 
باملوارد واألكاذيـب عابرة القارات وجمـوع االنتهازيني 
أرباب املصالـح الذين يحكمـون السياسـاِت الرضيبية 
والربويـة يف ُكـلِّ مكان ويعملون بني الحني واألخر -من 
دافـوس- عىل نقـاش مجموعة جديدة من السياسـات 
املكرسة باسـتمرار إلعادة ضبط إعدادات الكوكب وفقاً 

ألولوياتهم الربحية؟ 
مـاذا يفعـُل املبعـوُث األممـي إىل اليمـن يف مصنـع 
الصفقـات الكـربى ونقطة التقـاء الشـياطني والرابط 
س بني الـرشكات وصانعـي القـرار يف الحكومات  املدنـَّ
املؤثـرة؟ مـا عالقتُه بتشـبيك املصالح القذر هـذا؟ وما 
السياسـات  إنتـاج  معمـل  إىل  الولـوج  مـن  مصلحتـه 
االقتصادية التي تدّمـر العالم شـيئاً فشيئاً لتمأل خزائن 
املليارديرات باملزيد من املليـارات امللطخة بدماء ضحايا 

الحروب والنزاعات يف ُكـّل مكان؟ 
األمر-قطعـاً- ال يتعلـُق بالسـالم والحـل السـيايس 
الشـامل وهـو بالتأكيـد أكربُ من مسـألة االسـتعراض 
اإلعالمي وتبذيِر أموال األمم املتحدة، وحتى إشـعار آخر 
سـتبقى األسـئلُة معلقًة دون إجاباتها الكامنة يف بطن 

املبعوث العاثر. 

ظثاٌء إىل ُضـّض سربغ وطسططظثاٌء إىل ُضـّض سربغ وطسطط
غتغى المتطعري 

الكافرون يف أُوُروبا يحِرقون القرآَن الكريَم؛ بفعِل 
تأثري اللوبي الصهيوني املعادي لإلسالم، والذي بات 
مسـيطراً عىل ُكــّل مفاصل األنظمـة والحكومات 

األُوُروبية.
ليس األمر جديًدا بالنسبة لهم.

لكن الجديَد هو أن نسـأَل أنفَسنا أنا وأنت: ما هو 
شعوُرنا عندما سمعنا مثَل هذا الخرب؟

ا كما نغضُب ألنفسنا حنَي تُهان؟ هل غضبنا حقٍّ
هـل توقدنا غيًظا كما نفعُل حـني تُنتهُك حقوُقنا 

أَو يُساُء إلينا؟
أم تعاملنا بربوٍد كأن األمَر ال يعنينا؟

هل ما يزاُل للقرآن الكريم قداستُه ورمزيتُه يف نفوسنا؟
هـل مـا زلنا نؤمن بـه كتوجيهـات إلهية حكيمة مقدسـة ال 

يصلح واقع الحياة إال بها؟
ما هو موقفنا وموقف ُكـّل عربي ومسلم تجاه ما يحدث؟

بالتأكيـد األمر ليس جديًدا عليهم، فهـذا دأبهم يف التعامل مع 
ُكـّل كتب الله ورساالته، َحيُث قال الله فيهم:

َن  ٌق لَِّما َمَعُهْم نَبَذَ َفِريٌق مِّ ْن ِعنِد اللَِّه ُمَصدِّ ا َجاَءُهْم َرُسوٌل مِّ َوَلمَّ
الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِكتَاَب اللَِّه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكأَنَُّهْم َال يَْعَلُموَن.

وولم يكتفوا بذلك بل اتبعوا البديل األسوأ.
ـَٰن. ـِٰطنُي َعَىل ُمْلِك ُسَلیَْم يَ َواتَّبَُعوا� َما تَتلُوا� الشَّ

وهـم يحرقون القرآن اليوم عداوة للـه، وليس األمر عفوياً بل 
وهـم يعلمون أنه كالم الله، تماماً كما فعل أسـالفهم الذين قال 

الله عنهم:
نُْهْم يَْسـَمُعوَن  أََفتَْطَمُعـوَن أَن يُْؤِمنُـوا� َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّ

َم اللَِّه ثُمَّ يَُحرُِّفونَُه ِمن� بَْعِد َما َعَقلُوُه َوُهْم يَْعَلُموَن. ـٰ َكَل

ونحن هل سنتعامل مع القرآن كتعاملهم مع كتب الله.
ُه ِللنَّاِس َوَال  ـَّ ـَٰب َلتُبَيِّنُن ـَٰق الَِّذيـَن أُوتُوا� اْلِكتَ َوإِذْ أخـذ اللَُّه ِميثَ
تَْكتُُمونَُه َفنَبَذُوُه َوَرااَء ُظُهوِرِهْم َواْشـَرتَْوا� ِبِه ثََمنًا 

َقِليًال، َفِبئَْس َما يَْشَرتُوَن.
أو نكون مثلُهم يف سوء أعمالهم.

ـٰـِت اللَِّه ثََمنًـا َقِليًال َفَصـدُّوا� َعن  َـٔایَ اْشـَرتَْوا� ِب
َسِبیلِِه، إِنَُّهْم َساَء َما َكانُوا� يَْعَملُوَن.

نحـن إذَا لم يكن لنـا موقف، إذَا لـم نغضب أمام 
حدث كهذا، إذَا قبلنا بكل تلك اإلسـاَءات املوجهة إىل 
الله وإىل كتابه ودينه، فحتماً سـتكون عاقبتنا كمن 

قال الله عنهم:
ِنِهْم ثََمنًا َقِليًال  ـٰ إِنَّ الَِّذيَن يَْشـَرتُوَن ِبَعْهِد اللَّـِه َوأَيَْم
ـَٰق َلُهْم ِيف اْآلِخَرِة َوَال يَُكلُِّمُهُم اللَُّه َوَال يَنُظُر إَِليِْهْم  �ئَك َال َخَل ـٰ أُو�َل

َمِة َوَال يَُزكِّيِهْم َوَلُهْم َعذَاٌب أَِليم. ـٰ يَْوَم اْلِقيَ
وملن ينكرون عالقَة اللوبي الصهيوني بما يحدث.

تأملوا كيف وصل الحاُل بحكوماتنا وأنظمتنا من الوالء املطلق 
والطاعـة املعلنة إلرسائيل واملسـارعة إىل التطبيـع والقبول بكل 

جرائمهم بل وتنفيذ ُكـّل مخّططاتهم 
لقـد تجلت مظاهُر الهيمنة الصهيونية عىل ُكـلِّ مواقع القرار 
يف أنظمتنا العربية، وهي يف األنظمة األُوُروبية أكثر تجليٍّا، وأعمق 

نفوذا، وأعظم تأثرياً. 
وعلينا جميعاً أن نختار بني أن نقَف مواقَف النرصة لكتاب الله 

ورسله وأنبيائه، فنؤهل أنفسنا لتأييده وعونه ونرصه.
أو نقـف مواقف الذل والخنوع والسـكوت والقعـود أمام ُكـّل 
مـا يعمله بنو إرسائيـل من جرائَم قبيحة، فنكـون رشكاَءهم يف 

املوقف ورشكاَءهم يف املصرِي والعقوبة اإللهية؟!
واللُه املستعان. 


