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أكد أن األعداد تضاعفت خالل العدوان واحلصار األمريكي: 

األمـــــم املــتــحــدة تــتــنــصــل عـــن صــيــانــة اخلـــــزان الــعــائــم بــعــد حــصــوهلــا عــلــى الــتــمــويــل الــكــامــل 




الجمركي  الدوالر  سعر  رفع  في  األمريكي  البريطاني  للقرار  تستجيب  الجمركي «األونفيم»  الدوالر  سعر  رفع  في  األمريكي  البريطاني  للقرار  تستجيب  «األونفيم» 

عـــــلـــــى  الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــن  الـــــــــحـــــــــصـــــــــار  تــــــتــــــبــــــنــــــى  الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة  األمـــــــــــــــــــم 
لـــــلـــــحـــــديـــــدة  الـــــــــــوصـــــــــــول  مـــــــــن  الــــــســــــلــــــع  ســــــفــــــن  وتــــــمــــــنــــــع  الــــــيــــــمــــــن 

اليمني  الشعب  بحصار  رسمياً  متهمان  الخاص  ومبعوثه  العام  األمين  الخارجية:  وزير  اليمني نائب  الشعب  بحصار  رسمياً  متهمان  الخاص  ومبعوثه  العام  األمين  الخارجية:  وزير  نائب 



اجاماع بخظساء غظاصح الثطعات افولى لطمصاذسئ 
اقصاخادغئ لطثول المسغؤئ لطصرآن والمصثجات:  

الخظاسئ تحثد سطى تضاطض 
الةععد لاظفغث المصاذسئ

تتصغص «لطمسغرة» غضحش سظ أجئاب تثظغ أجسار الئظ الرغمغ تتصغص «لطمسغرة» غضحش سظ أجئاب تثظغ أجسار الئظ الرغمغ 
طجارسعن وطسآولعن: الاةار غتاضروظه وغئثسعن بمظه 

تةار وباتبعن: الطرق الثاذؤئ شغ صطفه تةار وباتبعن: الطرق الثاذؤئ شغ صطفه 
وتةفغفه وخططه جئإ تثظغ جسره وتةفغفه وخططه جئإ تثظغ جسره 
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اجاماع بخظساء غظاصح الثطعات افوىل ملصاذسئ الثول املسغؤئ
 : خظساء

بـدأت يف العاصمـة صنعاء، أمـس األحد، 
أوىل الخطـوات العمليـة ملقاطعـة البضائع 
املعاديـة  الـدول  مـن  القادمـة  املسـتوردة 
لإلسـالم، َحيُث ناقـش اجتماٌع موسـع بني 
الحكومة والقطـاع الخاص، برئاسـة نائب 
محمـد  أحمـد  والتجـارة  الصناعـة  وزيـر 
الشـوتري، ورئيـس مجلـس إدارة الغرفـة 
التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسـن 
الكبوس، اإلجـراءات التنفيذية لقرار مجلس 
الـوزراء بمنع اسـترياد البضائع مـن الدول 

املنتهكة للمقدسات اإلسالمية. 
إىل  االجتمـاع  يف  املشـاركون  وتطـرق 
خطواِت مقاطعـة املنتجات املسـتوردة من 
الدول التي شـملها قـرار مجلس الوزراء من 
قبل املسـتوردين والبدء يف البحث عن أسواق 

بديلة السـترياد البضائـع وتحديًدا من الدول 
غري املعادية لإلسالم واملحرتمة لخصوصيات 

الدول األُخرى وثقافتها. 
وأَشـاَر الحارضون إىل أن توجيهات اللجنة 
املنتهكـة  الـدول  منتجـات  ملقاطعـة  العليـا 
للمقدسـات اإلسـالمية بإعـداد اسـرتاتيجية 
للتحول نحو السلع املحلية بدالً عن املستوردة 
والعمـل عىل تطويـر السياسـات االقتصادية 
لتنويـع قاعدة اإلنتاج الوطنـي واالعتماد عىل 
مدخـالت اإلنتاج املحليـة ورضورة العمل عىل 
تطوير البنيـة التحتية الالزمة لزيـادة اإلنتاج 
الصناعـي والزراعـي، الفتني إىل جهـود وزارة 
الصناعة يف تقديم التسهيالت للقطاع التجاري 
واملسـتوردين مـن كافة املحافظات لتسـهيل 
عملية االسـترياد من مينـاء الحديدة وحل أية 
إشكاالت تواجه العمل التجاري واالقتصادي. 

ويف االجتماع أشـار نائُب وزيـر الصناعة 

أحمـد الشـوتري، إىل حـرص الـوزارة عـىل 
تعزيز الرشاكـة مع القطـاع الخاص بكافة 
فعالياتـه ومعالجة املشـكالت التـي يعاني 
منهـا واالسـتجابة للتحديـات بمـا يسـهم 

يف تدعيـم أركان االقتصـاد الوطنـي وزيادة 
القدرات التنافسـية للقطاعـات االقتصادية 
تكامـل  رضورة  عـىل  مشـّدًدا  املختلفـة، 
الجهـود لتنفيـذ قـرارات مجلـس الـوزراء 

باملقاطعـة االقتصاديـة للدول التـي تنتهك 
حرمة املقدسات اإلسالمية، مؤّكـداً استعداَد 
الـوزارة تقديـَم كافـة التسـهيالت الالزمـة 
للقطـاع الخـاص والتجاري لالسـترياد عرب 

ميناء الحديدة. 
الصناعـة  وزارة  وكيـُل  أوضـح  بـدوره 
لقطـاع التجارة الداخليـة، أن إحدى رشكات 
املالحة البحرية العاملية أبدت استعدادها نقل 
البضائع للتجار اليمنيني عرب كافة الخطوط 

املالحية إىل ميناء الحديدة. 
مـن جانبهـم أبدى التجـاُر ورجـاُل املال 
واألعمـال، اسـتعداَدهم التعاُقـَد مـع هـذه 
الرشكـة لنقل بضائعهم إىل مينـاء الحديدة؛ 
للحركـة  االسـرتاتيجية  ألهميتـه  نظـراً 
التجاريـة يف رسعـة نقلها وتخفيض سـعر 
تكلفة النقل ورفع املعاناة وتحسني معيشة 

الشعب اليمني. 

ضحش سظ تطعغر ططغعَظغ طار طربع وإتقف 15 ألش صثغفئ خقل السام الماضغ

ظائُإ وزغر الخظاسئ غحــّثد سطى تضاطض الةععد لاظفغث صــرارات التضعطئ بالمصاذسئ اقصاخادغئ
تةاٌر ورجال طال وأسمال غئثون اجــاسثاَدعط لظصــض بدائسعط إلى طغظاء التثغثة

طرَضُج افلشام: طثّطفاُت السثوان السظصعدغئ صاطئ 
40 طعاذظًا غالئغاعط طظ افذفال

 : خظساء
كشـف املرَكُز التنفيذي للتعامل مع 
األلغام عن إحصائيٍة جديدة بخصوص 
مخلفات العدوان األمريكي السـعودّي 
وغريهـا،  العنقوديـة  القنابـل  مـن 
متطرقاً إىل جملة مـن الصعوبات التي 

ال تزال تقف عائقاً أمامه. 
وقـال رئيـس املركـز العميـد عـيل 
صفـرة: إن حصيلة ضحايـا مخلفات 

العدوان السـعودّي األمريكي اإلماراتي 
منـذ بداية العام الحـايل بلغت أكثر من 

40 غالبيتهم أطفال. 
لــ  خـاص  ترصيـٍح  يف  َوأََضــاَف 
«املسرية» أنه تم إتالف ما يقارب 15 ألف 
قذيفـة مختلفة من مخلفـات العدوان، 
كمـا تـم تطهري مـا يزيـد عـن مليونَي 
مرت مربع خالل العـام املايض، مبينًا أن 
محافظة الحديدة تشـهد سقوط أعداد 
كبرية من الضحايا جراء تلك املخلفات. 

وأوضـح صفـرة أن املركـز يواجـه 
ا صعوبـات كبرية فيمـا يتعلق  َحـاليّـٍ
بتطهري األكـوام الرمليـة والتصحر يف 
محافظة الحديدة التي تغطي مخلفات 
العدوان، مناشداً األمم املتحدة برضورة 
إدَخـال أجهزة مسـح وكشـف األلغام 
بعد أن منع تحالف العدوان السـعودّي 
األمريكـي إدَخالها إىل اليمـن، مؤّكـداً 
أن دول العدوان تتعمد استمرار عرقلة 

ومنع وصول املساعدات اإلنسانية. 

أّضـث أن طثطفات افجطتئ والصخش أتث أجئاب ازدغاد اإلخابئ

طرَضُج ذإ وأبتاث الضئث: 18 ألش طعاذظ 
غتااجعن إىل زراسئ ضئث بحضض ذارئ

3 جرتى يف خفعف طغطغحغا اقظاصالغ 
جراء اظفةار سئعة ظاجفئ بمعدغئ أبني

 : خظساء
كشـف املرَكُز الوطنـي لطب وأبحـاث الكبد 
بـوزارة الصحة، عـن تزايد أعداد مـرىض الكبد 
ورسطانـات  والتهابـات  الهضمـي  والجهـاز 
املريء واملعدة والقولـون يف اليمن، وذلك نتيجة 
لآلثـار الناجمة عن العدوان والحصار األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي امُلسـتمّر عىل بالدنا منذ 8 

سنوات. 
وقال الدكتـور محمد الحيمي، رئيس املركز، 
يف كلمـٍة لـه خـالل املؤتمـر الصحفـي الـذي 
عقـده مركز طـب وأبحاث الكبـد، أمس األحد، 
صنعاء:  بالعاصمـة  الجمهـوري  باملستشـفى 
إن العدوان والحصار رفع من نسـبة اإلصابات 
بأمراض ورسطانـات الكبد ورسطانات األمعاء 
والقولـون، منوًِّهـا إىل أن 18 ألف مواطن يمني 

بحاجة إىل زراعة كبد بشكٍل طارئ. 
وبـنّي الحيمي أن أمـراض الكبد زادت يف ظل 
الحصـار والعـدوان بنسـبة 30 % عمـا كانت 
ة التهاب الكبد املناعي  علية قبل العدوان وَخاصَّ
يف الفئـة العمرية املنتجة والشـابة، ُمضيفاً أن 
مخلفات األسـلحة والقصف الـذي تعرضت لها 
املدن اليمنية أحد أسـباب ازدياد نسـب اإلصابة 
بأمـراض الكبد، الفتـاً إىل أن 39 % من اليمنيني 
مصابون بالتهابات الكبد الفريوسـية بي ويس، 
وتحالف العدوان يمنع توفري اللقاحات بصورة 
منتظمة ودخول أجهزة التشخيص اإلشعاعية. 
بـدوره قال الدكتـور محمد طاهـر جحاف، 

رئيس هيئة املستشـفى الجمهـوري، إن هناك 
11 مليـون يمنـي مصابـون بأمـراض الكبـد 
والفشـل الكبدي يف اليمـن، وأن هناك 18 يمني 
بحاجـة إىل زراعة كبد بشـكل طـارئ، داعياً إىل 
فتح خط مبارش من مطـار صنعاء نحو الهند؛ 
باعتبارها وجهًة متطـورًة لزراعة الكبد ولعدم 
قدرة مريض الكبد عىل تحمل سـاعات السـفر 

الطويلة. 
وعىل صعيـٍد متصـل حمل بيان صـادر عن 
املركـز الوطنـي لطب وأبحـاث الكبـد، تحالف 
العدوان مسؤولية حدوث املزيد من الوفيات بني 
مرىض الكبد والجهاز الهضمـي جراء املماطلة 
برفع الحصار عن مطـار صنعاء الدويل، منوًِّها 
إىل أن هنـاك زيادة يف أمـراض الجهاز الهضمي 
والتهابات ورسطانات املريء واملعدة والقولون؛ 
نتيجـًة لآلثار الناجمة عـن الحصار واإلصابات 

الناجمة عن القذائف والصواريخ. 
ولفـت البيـاُن إىل أن الحصـار يعيـق وصول 
األدوية األصلية واملسـتلزمات الطبية بأمراض 
الجهـاز الهضمـي والكبـد، والتهابـات الكبـد 
الفريوسـية مـا تسـبب يف كثـري مـن الوفيات 
وتدهـور آالف الحـاالت، مشـّدًدا عـىل أهميّـة 
اسـتعادة الشـحن املبـارش لألدوية عـرب مطار 
صنعـاء لتوفـري األدويـة األََساسـية بأمـراض 
املنظمـات  داعيـاً  الهضمـي،  والجهـاز  الكبـد 
الدولية واألمميـة إىل دعم مرىض الكبد باألدوية 
األََساسـية، ودعـم القطاع الصحـي للصمود يف 
مواجهـة اآلثار الكارثية للحصـار عىل امتداد 9 

سنوات. 

 : طاابسات
املجلـس  ميليشـيا  مـن  جرحـى   3 سـقط 
االنتقـايل يف كمـني محكـم اسـتهدف دوريتهم 

بمديرية مودية محافظة أبني املحتّلة. 
وقالـت مصـادر محليـة: إن عبـوة ناسـفة 
انفجـرت، أمس، يف طقم تابع ملا يسـمى اللواء 
الثامـن صاعقـة املـوايل لالحتـالل اإلماراتي يف 
وادي عومـران بمديرية مودية، ما أَدَّى إىل جرح 

3 مجندين مرتِزقة. 
وأضافـت املصـادر أن هـذه العمليـة تأتـي 
امتداداً لسلسـلة عمليات تشهدها ذات املديرية 
بشـكٍل يومـي، َحيـُث سـقط خاللهـا عرشات 
القتىل والجرحى من مرتِزقة االحتالل اإلماراتي 
بينهم قيـادات عسـكرية، كمـا أن تأتي ضمن 
التصعيـد امُلسـتمّر بـني العمـالء والخونـة من 
أدوات تحالـف العـدوان يف املحافظات الجنوبية 

والرشقية املحتّلة. 

اظاتاُر ذفطني يف تادبني طظفخطني يف طظاذص املرتجصئ باسج

طعصٌع إغطالغ: السسعدّغُئ تصاض افبرغاء يف الغمظ بافجطتئ افطرغضغئ واُفوُروبغئ

 : طاابسات
هـزَّت جريمـُة انتحـار طفلـني يف 
مناطق تعز املحتّلة، أمس األحد، كافة 
أرجـاء املدينة الواقعة تحت سـيطرت 

ميليشيا حزب اإلصالح. 
أقـدم  منفصلتـني،  واقعتـني  ويف 
طفٌل يدعى «كريـم عبدالكريم محمد 
عبدالله» يبلـغ 12 عاماً، عىل االنتحار 
عـرب لف قطعـة قماش عـىل رقبته يف 
حـي الجمهـوري رشقي مدينـة تعز 

املحتّلة. 
وبحسـب مصـادر إعالميـة، فقـد 
أقـدم الطفل «عمار خالد إسـماعيل» 
البالـغ 16 عاماً، عىل االنتحـار أَيْـضاً 
بعـد أن ربط حبالً عىل رقبته يف حوش 
منزلهـم بحـارة الـدار يف منطقـة بري 
باشـا جنـوب غربي تعـز، مـا أَدَّى إىل 

وفاته عىل الفور. 
وقد أثارت الجريمتـان ردوَد أفعال 

غاضبـة واسـتياًء واسـعاً يف أوسـاط 
املواطنـني داخـل مناطق تعـز املحتّلة 
الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان 
وميليشـيا اإلصـالح، يف ظـل انتشـار 
جرائم القتـل واالختطاف واالغتصاب 
واالبتزاز التي طالـت عرشات الفتيات 

املاضيـة،  الفـرتة  خـالل  والفتيـات 
وسط تسـارع رقعة املطالب الشعبيّة 
بالكشف عن املتورطني يف هكذا جرائم 
يقـف خلفها تحالف العـدوان وأدواته 
واملناطـق  املحافظـات  يف  ومرتِزقـه 

املحتّلة. 

 : طاابسات
اململكـة  إن  غربـي:  موقـع  قـال 
السـعوديّة تعـد أحد أكثر مسـتوردي 
األُوُروبيـة  الـدول  مـن  الحـرب  آالت 
ودول أعضـاء حلف الناتـو، وذلك منذ 
بدء حربها العدوانية التي تشـنها عىل 
اليمـن، والتـي أودت بحيـاة عـرشات 

اآلالف من األبرياء. 
السـيايس  التيـار  موقـُع  وأّكــد 
اليسـاري اإليطايل «ليفـت» يف تقرير، 
الجويـة  القـوات  اِري  طيـَّ أن  أمـس، 
أكاديميـة  يف  يتدربـون  السـعوديّة 
«بوتسـويل» الجوية اإليطالية وكليات 

الطريان، َحيـُث تبيع إيطاليا أسـلحة 
ملكـي  لنظـام  بتدريبـات  وتقـوم 
ظالمي أطاح باليمـن وارتكب مجازر 
داميـة بحق املدنيني وخلق أسـوأ أزمة 
إنسـانية يف السنوات السـبع املاضية، 
مبينًا أن امللوك السـعودينّي استطاعوا 
انتهاك القانـون الدويل بفضـل الدعم 
اللوجسـتي العسـكري الـذي قدمتـه 
املتحـدة  واململكـة  املتحـدة  الواليـات 
والبحريـن  وقطـر  اإلمـارات  ودعـم 

والكويت واألردن ومرص والسودان. 
وأَفـاد املوقـع االيطـايل بأنهـم قد 
فعلـوا ذلـك باألسـلحة التـي باعتها 
أكرب الـرشكات الصناعية «الدفاعية» 

األمريكيـة واألُوُروبيـة، وليـس ذلـك 
فقـط، بـل إن يف عـام 2017م، باعت 
«أس  بطاريـات  للسـعوديّة  روسـيا 
400 تريومـف» املضـادة للطائـرات، 
إم   9  » أنظمـة  أَيْـضـاً  باعـت  كمـا 
كورنـت-إم» وهـو صـاروخ موجـه 
مضاد للدبابات وقاذفات أَو راجمات 
الصواريخ امليدانيـة من نوع «توس- 
1»، وبنـادق اقتحـام حديثة من نوع 
أنـه ويف  «إيـه كيـه103-»، ُمضيفـاً 
العام نفسـه وقعـت الواليات املتحدة 
خالل رئاسـة ترامب عىل عقٍد ضخٍم 
بقيمة 110 مليارات دوالر مع األمراء 

السعودينّي. 
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 : ظعح جّقس
بعَد سنواٍت من التغطية عىل جرائم العدوان والحصار 
األمريكي السعودّي اإلماراتي، دخلت األمم املتحدة مساراً 
جديًدا يف مسـاندة آالت القتل والتجويع األمريكية، معلنًة 
بذلـك انخراطها الرسـمي يف صفـوف تحالـف العدوان، 
لتصـل األمـور إىل منعرج خطري قد يقـيض عىل ما تبقى 

من جهود للسالم. 
وبعـد تبنيهـا أدواراً متعـددة يف مسـح آثـار العدوان 
والحصار والتغطية عليها بشتى الوسائل، خرج الوسيط 
األممي، أمـس، بموقٍف كارثي سـتكون مآالته الحتمية 
هي انفجار الوضع عىل نحٍو واسـع، َحيُث بارشت الفرق 
األمميـة املكلفـة بالتفتيـش يف جيبوتـي بعرقلة وصول 
إحـدى السـفن إىل مينـاء الحديـدة، والتي كانـت تحمل 
سلعاً مختلفة، يف تطوٍر جديد ملسار الحصار عىل الشعب 

اليمني وتجويعه ومصادرة أدنى حقوقه.
وبمـا أن األمم املتحدة قد تحولت من مغطٍّ عىل جرائم 
العـدوان والحصـار، إىل رشيـٍك يف تلـك الجرائـم، َفــإنَّ 
األمـور تبـدو معقدة وتفتـح الباب عـىل مرصاعيه أمام 
سيناريوهات هندسـت لها واشنطن التي ترغب بالعودة 

للتصعيد حرصاً منها عىل تمرير أجنداتها. 
 

اظثراٌط طئاحٌر غري جثغث!
ولـم تكـن عمليـُة االنخـراط األمميـة يف الحصـار 
املبارش عرب منع السـفينة من التَحـّرك صوب الحديدة 
هـي األوىل من نوعها يف مسـاندة التجويع الذي تقوده 
واشـنطن وأدواتهـا، بل سـبق لهـا أن أعلنـت يف العام 
2020م وقوَفها مع سياسـة الحصـار والتجويع التي 
تمارسها قوى العدوان، َحيُث سبق للمبعوث األممي أن 
أعطى الضوَء األخَرض العرتاض سـفن الوقود الواصلة 
إىل مينـاء الحديـدة؛ بَهـدِف ِحرماِن سـلطات املجلس 
السـيايس األعـىل مـن مبالـغ جمركية كانـت تغطي 
الرواتـب بالحد األدنى، حيُث إن إعالَن الرئيس املشـاط 
يف العام 2020م مرحلة التعايف االقتصادي والتي أطلق 
معها جملًة من املبادرات منها رصف نصف راتب ُكـّل 
شـهرين وكذلـك إعفـاءات رضيبية لصغـار املكلفني 
وأُخـرى جمركية ملدخالت الطاقـة املتجددة ومدخالت 
اإلنتـاج املحـيل واملـواد الخـام املسـتخدمة يف اإلنتاج 
وغريها، أثارت حفيظَة دول العدوان وأرادت العودة إىل 
مربع الصفر، لتقوم األمم املتحدة باإلعالن رسـميٍّا عن 
الوقوف وراء قرصنة سفن املشتقات النفطية وإغالق 
ميناء الحديدة وتضييق القيود عليه، وهو ما ترتب عىل 
تلك الخطوة توقف رصف نصف الراتب، يف تأكيٍد جديد 
عىل مـدى التآمر الكبري عىل مرتبات اليمنيني وأبسـط 

حقوقهم. 
كمـا ترتب عـىل ذلـك املوقـف األممي نشـوب أزمات 
إنسـانية واقتصادية كبرية، كانت واشـنطن ولندن هما 
من هندس لها ودبر لها، فيما كان دور الوسـيط األممي 
هو املنفذ إىل جانب دول العدوان، غري أن تماسـك صنعاء 
وأخذها بأسـباب السالم منح األمم املتحدة فرصة أُخرى 
إلثبات ولو جانب بسيط من مسؤوليتها، فكانت النتيجة 

هي تماٍد أممي يهدف إىل خلط األوراق. 

 التخــار ظغابًئ سظ السثوان.. لسئئ 
طضحعشئ سعاصئعا وخغمئ

ويف هـذا الصـدد عّلقـت صنعاء رسـميٍّا عـىل املوقف 
األممي الخطري، مؤّكـدًة أن عواقب االنخراط مع تحالف 
الحصار والتجويع سـتكون وخيمة عىل جميع األطراف 
الدولية التي تحاول إركاع الشعب اليمني واملساومة عليه 

بامللفات اإلنسانية واالحتياجات الالزمة واملحقة. 
وعـىل لسـان نائب وزيـر الخارجية بحكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي حسـني العـزي، اتهمـت صنعاء األمـم املتحدة 
بالرشاكـة املبـارشة والوحشـية مـع تحالـف العـدوان 

والحصار. 
وقال العزي يف ترصيحاٍت له: إن «األمني العام ومبعوثه 

الخاص متهمان رسميٍّا بحصار الشعب اليمني». 
وأوضح العزي، أمس، أن األمم املتحدة عرب ما يسـمى 
آلية األونفيم امتنعت عن الرتخيص إلحدى السفن املقّرر 
لهـا الوصـول إىل ميناء الحديـدة دون أي تربيـر، يف تحٍد 
واضح وصارخ لكل االتّفاقات املوقعة يف هذا امللف، فضالً 

عـن أن هذه الخطـوة تؤّكـد االنخراط املبارش للوسـيط 
األممـي إىل جانب منظومة العـدوان والحصار والتجويع 

الساعية إىل قتل الشعب اليمني. 
وتطـرق العزي إىل السـقوط املـدوي للموقف األممي 
بقوله إن هذه الخطوة –االمتناع عن الرتخيص للسفينة– 
«هـي محاولة رخيصة ومبتذلة للظهور بملكية أكثر من 

امللك لدرجة أن السعوديّة نفسها باتت أكثر تعاوناً». 
وحـذر العزي مـن خطـورة وكارثية املوقـف األممي 
وتداعياته عىل املشـهد اليمني، مؤّكـداً أن «هذا التعسف 
ال شـك سـيكلف األمم املتحـدة الكثري»، يف إشـارٍة إىل أن 
خيارات صنعاء الرادعة سـتعم ُكـّل األطراف املتسببة يف 

حرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه. 
عـىل  األممـي  الوسـيط  إرصار  أن  إىل  العـزي  ونـّوه 
ممارسـة الحصار والتجويع نيابـة عن دول العدوان أمر 

مرفوض وغري مقبول باملطلق. 
ووجـه نائـب وزيـر الخارجية إنـذاراً شـديد اللهجة 
بقولـه: «إن عىل األمـم املتحدة وقـف إعاقاتها فـوًرا أَو 

إلغاء دور األونفيم وترك التحالف يعرتض سـفن الشعب 
اليمنـي وسـيكون لكل حـادث حديث»، يف إشـارٍة إىل أن 
القيام بالدور التعسفي نيابًة عن دول العدوان لن يجنبها 
الرضبـات اليمنية؛ كـون دول العدوان هي من تشـرتي 
املواقـف األمميـة والدوليـة، وما هـذه الخطـوة والقيام 
برشاء هـذا املوقف األممي إال من باب املحاولة الفاشـلة 
للهروب من الردع اليمني الذي سبق وأن فتح حساب ردع 

خاص بكرس الحصار عن ميناء الحديدة. 
 

اظسةاٌم طع تخسغث الاةعغع 
وشرض الةرسئ الةمرضغئ

ويف السياق تشريُ املعطياُت إىل أن توقيَت هذا االنخراط 
األممي العلنـي بجانب الحصار وتقييد السـفن الواصلة 
عـرب الحديـدة، يتزامـُن مع دعـوة صنعاء للتجـار نحو 
االسـترياد عرب الحديدة، وهـو األمر الـذي يؤّكـد أن هذا 
املوقـَف يكشـُف حقيقة سـعي املنظمة األمميـة لخنق 
الشـعب وإجبار التجار عىل االسترياد عرب املوانئ املحتّلة 
التي باتت تفرض أسـعاراً جمركيـة تفوق بضعفني عما 
هـو يف مينـاء الحديدة، ما قـد يضيف أسـعاراً باهظًة يف 
أسـعار السـلع يف مقابل فقد اليمنيون املحارصون نسباً 
كبـرية مـن قدراتهـم الرشائيـة يف ظل الحصـار ورسقة 

املرتبات والثروات. 
كمـا أن هذا القرار يكشـف مدى التناغم والتنسـيق، 
َحيـُث إنـه بعد إصـدار املرتِزقة قـرار رفع سـعر الدوالر 
بـارش التجـار واملسـتوردون  الجمركـي إىل 750 ريـاالً 
بالعـزوف عـن االسـترياد عـرب املوانـئ املحتّلـة، وقـّرر 
معظمهـم االتّجـاه صوب االسـترياد عرب الحديـدة، بعد 
دعوات صنعـاء األخرية وتقديمها املزيد من التسـهيالت 
املتمثلـة يف إعفـاءات جمركيـة معينـة وكذلـك قبولهـا 
تأجيـل 50 % مـن الجمـارك، عـىل أن تُدفـع الــ 50 % 
األُخـرى مناصفة بـني النقد والشـيكات اآلجلـة، وهذه 
فتحـت األبـواب للتجـار وهيـأت الظـروف السـتقطاب 
سـفن االسـترياد عرب ميناء الحديدة، وهنا تأتي الخطوة 
األممية لتؤّكـد أنها تستجيب لتحالف العدوان والحصار 
ومرتِزقتهم يف إبعاد التجار وإجبارهم عىل االسـترياد عرب 
املوانئ املحتّلة ودفع جمارك عالية الثمن، وهو ما يؤّكـد 
أن رغبـة بريطانيا يف تمريـر الجرعـة الجمركية ورغبة 
واشـنطن يف تصعيد األوضاع ورغبـة الرياض وأبو ظبي 
يف تصعيـد التجويع والحصار ومفاقمة معاناة الشـعب 
اليمني، قـد تحولت جميعها إىل موقف موحد تبنته األمم 
املتحـدة، لتضـع املسـمار األخـري يف نعش السـالم ما لم 

ترتاجع عن خطوتها املخزية. 
وعالوًة عىل ذلك أثبتت األمم املتحدة أنها الذائد عن دول 
العدوان، حيُث إنه بعد عـزوف التجار عن املوانئ املحتّلة 
وقدومهم صـوب الحديدة، لم تجـرؤ الرياض وأبو ظبي 
عىل اتِّخاذ إجراءات الحصار بصورٍة مبارشة بحق السفن 
الغذائية املتوّجـهة للحديدة؛ كون هذا اإلجراء يعرضهما 
لخطر الردع اليمني الذي أثبت نجاعة عالية وقدرة عابرة 
للحـدود، فبـارشت السـعوديّة واإلمارات ومـن خلفهما 
أمريـكا وبريطانيا عـىل تقديم األمم املتحـدة كدرع لهم 
وجعلهـا تتبنى هذا اإلجراء دون أي مربّر، سـوى التأكيد 

عىل االستماتة األممية يف الدفاع عن العدوان والحصار. 

السجي: 

افطط الماتثة تائظى التخار المسطظ سطى الغمظ وتمظع جفظ السطع طظ العخعل سئر التثغثة.. 

تقارير

الثطعة تساةغإ لطرغئئ الئرغطاظغئ بفرض «الةرسئ الةمرضغئ» شغ المعاظأ المتاّطئ وتطئغ رغئئ واحظطظ شغ الاخسغث
الاةعغع سطى  اإلخرار  غآّضـث  الترة  المعاظأ  سئر  لقجاغراد  لطاةار  خظساء  دسعة  طع  افطمغ  الاسظئ  تجاطظ 
الرغــاض وأبــع ظئــغ تتــاوقن العــرب طــظ تســاب الــردع الظعســغ بالاماــرس خطــش «العجــغط المثان»

رجمغًا.. التخار سطى الغمظ بسغاج أطمغ..
 ق طةال لطعرب طظ «ضربات ضسر التخار»

الثرة: افطُط املاتثة تظخطئ سظ الاجاطعا بحأن خجان خاشر رغط تخعلعا سطى الامعغض الضاطض
 : خظساء

ـاب الـدرة، تنصل  أدان وزيـر النقـل يف حكومـة اإلنقاذ الوطنـي عبدالوهَّ
األمـم املتحدة عن تنفيذ التزامها بشـأن تفريغ خـزان النفط العائم «صافر» 
اسـتبداله بآخـر جديد وفق االتّفـاق املربم يف مارس 2022م مـع لجنة تنفيذ 

اتّفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان. 
وأَفـاد الـدرة يف ترصيح، أمس األحد، بأن األمم املتحـدة تتعمد إبقاء وضع 

الخـزان العائم كما هو عليه، لطلب املزيد من التمويل من الدول املانحة وغري 
املانحـة رغم حصولها عـىل كامل املبلغ الذي حّددته بــ 85 مليون دوالر من 
الـدول املانحـة ودول أُخرى سـاهمت لتفـادي الكارثة البيئيـة الكربى التي 
سـتلحق بكل الدول املحيطة بالبحر األحمر حتى قناة السـويس وما بعدها، 
الفتـاً إىل أن التمويل لدى األمم املتحدة جاهـز وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام 
٢٠٢٣م، ونحن يف شهر فرباير ولم نلحظ أي تَحّرك لالستبدال حتى اللحظة. 

وأوضح وزير النقل، أن منسق األمم املتحدة يف اليمن وليام ديفيد غريسيل 

أعلـن يف نوفمـرب 2022م، أن العمل يف تفريغ واسـتبدال الخزان صافر بخّزان 
جديد سـيبدأ مطلـع العـام 2023م، مسـتغرباً يف الوقت ذاته مـن الترصيح 
األخري لنائب املتحدث الرسمي باسم األمم املتحدة فرحان حق، الذي أعلن فيه 
احتيـاج األمم املتحدة لــ 20 مليون دوالر إضافية، للبـدء بعملية نقل النفط 
الخام من الخزان، محمالً األمم املتحدة مسؤولية ما قد يحدث يف حال انفجار 
الخـزان أَو ترسب النفط، األمر الذي من شـأنه أن يشـكل خطـراً كارثياً عىل 

البيئة والثروة البحرية، باإلضافة إىل مشاكل أُخرى ال تُحمد عقباها.

 افطغظ السام وطئسعبه الثاص طاعمان رجمغًّا بتخار الحسإ الغمظغ
  الثطعة طتاولئ رخغخئ وطئاثلئ لطزععر بمطضغئ أضبر طظ المطك
  عثا الاسسش طرشعض طططصًا وجغضطش افطط الماتثة الضبغر
  سطى افطط الماتثة ترك السسعدّغئ واإلطارات تمظع السفظ ولضض تادٍث تثغث
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 : طاابسات
اسـتقبلت املؤّسسـُة العامـة للخدمـات 
الزراعيـة ٩٢ طنـاً من منتج التمـر الهندي 
ريمـة  محافظـة  مـن  «الحمـر»  املحـيل 
ومحصـول الثـوم البلـدي مـن الجمعيـات 

التعاونية الزراعية متعددة األغراض. 
وأوضح نائُب املدير التنفيذي للمؤّسسـة 
عبـد السـالم العـزي، يف ترصيـٍح لوسـائل 
اإلعـالم، أن املؤّسسـة اسـتقبلت ١٢ طنـاً 
مـن الحمر املحيل، مؤّكــداً ترصيف الكمية 

بأسعار عادلة ومشّجعة. 
وأَشـاَر إىل استمرار املؤّسسة يف استقبال 
املنتجـات الزراعية وتشـجيع املزارعني من 
خالل الترصيف أَو الـرشاء املبارش بإرشاف 

اللجنة الزراعية والسمكية العليا. 
ولفت العزي إىل أن املؤّسسـة اسـتقبلت 
٨٠ طنـاً مـن الثوم البلـدي مـن املزارعني، 

كانـت  الثـوم  رشاء  عمليـة  أن  إىل  ُمشـرياً 
بأسـعاٍر مناسـبة وأنها تمت بني املؤّسسة 

واملزارعني مبارشة. 
وأشاد املدير التنفيذي للمؤّسسة العامة 

للخدمـات الزراعية بدور اللجنـة الزراعية 
التعاونـي  واالتّحـاد  العليـا  والسـمكية 
الزراعـي عـىل تعاونهما يف دعـم املزارعني 

وتشجيعهم. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مدير التحرير:
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

طةطُج الظعاب غساظضُر اظدمام السعدان إىل صائمئ السار لفظزمئ املطئسئ طع الخعاغظئ
 : خظساء

اسـتنكر مجلُس النواب زيـارَة وزير خارجيـة العدّو 
الصهيونـي للعاصمـة السـودانية الخرطـوم، لبحث ما 
ما يف  سـّماه «تعزيـز آفاق التعـاون املشـرتك» ال ِســيـَّ
املجاالت األمنية والتطبيع مع السودان برعاية أمريكية. 
وأدان يف جلسـته، أمس، برئاسـة نائب رئيس املجلس 
عبدالسالم صالح هشول زابية، انضماَم النظام السوداني 

إىل قائمـة «العـار» لألنظمـة العربيـة املطبِّعة مـع العدّو 
الصهيوني، ُمشرياً إىل أن إعالن وزارة الخارجية السودانية، 
تأكيد االتّفاق مع العدّو الصهيوني بامليض قدماً يف سـبيل 

تطبيـع العالقـات، وتطويرهـا يف املجـاالت املختلفـة. 
واسـتغرب مجلس النواب من جرأة قائد الجيش الذي 
ال يحمـل أي تفويـض من الشـعب السـوداني يخول له 
التـرصف يف قضايا مفصلية ال تنسـجم وإراَدة الشـعب 

السوداني وقواه الحية. 

وحيا رفـض األحـزاب والقوى املناهضـة للتطبيع يف 
السـودان الشـقيق عىل مواقفها الثابتة يف نرصة الشعب 
الفلسـطيني وحقه يف إقامة الدولة املستقلة وعاصمتها 
القـدس الرشيف.  وجـدد مجلس النـواب يف الجمهورية 
اليمنيـة، ثبات موقفه الرفض إلقامة أية عالقة عربية أَو 
إسالمية مع العدّو الصهيوني املحتّل الذي يمارس عدوانه 
وانتهاكاتـه امُلسـتمّرة لـألرايض الفلسـطينية ويتعمـد 
قتل وترشيد وهدم مسـاكن أبناء الشـعب الفلسطيني.. 

مؤّكـداً عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه 
بكافة الوسائل املتاحة. 

ودعـا مجلس النـواب، الربملانات العربية واإلسـالمية 
وأحـرار العالـم إىل إدانـة واسـتنكار التطبيع مـع العدّو 
الصهيوني، معتربًا إقدام النظام السـوداني عىل خطوات 
ــة العربية واإلسـالمية  التطبيع مخالفة إلراَدة أبناء األُمَّ
بمـا فيهـم أبناء الشـعب السـوداني املناهض ملشـاريع 

التطبيع والعمالة واالرتهان واملواالة للصهيونية. 

خقل لصائه بمتاشزغ تدرطعت والمعرة 

رئغج تضعطئ اإلظصاذ غثغظ املمارجات الساشرة لسفَريي أطرغضا وبرغطاظغا يف املتاشزات املتاّطئ
 : خظساء

أّكـد رئيس الـوزراء الدكتور عبد العزيز بن 
حبتـور ِعظم املسـؤولية الوطنيـة والتاريخية 
التي تحملتها صنعـاء منذ اليوم األول للعدوان 
والحصـار تجـاه الوطن الكبري وأهلـه والدفاع 

ــة وحياض الوطن وسيادته.  عن األُمَّ
وناقش بـن حبتـور، أمس، مـع محافظي 
حرضمـوت واملهـرة مسـتجدات األوضـاع يف 
رشح  إىل  مسـتمعاً  املحتّلتـني،  املحافظتـني 
عـن الحالة فيهمـا يف ظل االحتالل السـعودّي 
اإلماراتـي ومـن ورائهمـا املطامـع األمريكية 
والربيطانيـة يف الثروات الطبيعيـة التي تتجىل 
يومـاً إثـر آخر مـن خـالل الزيـارات املتكّررة 
وتركيـز  حرضمـوت  إىل  األمريكـي  للسـفري 
الدولتـني  وخطـط  املهـرة  عـىل  الربيطانـي 

املعروفتني بدورهما املبارش يف الرتتيب للعدوان 
والحصـار عىل اليمن، إلقامة قواعد عسـكرية 
يف هاتـني املحافظتـني اللتـني تمثـالن أهميّـة 
جيوسياسـية كبرية ليـس لليمن فحسـب بل 

ولإلقليم. 
وأَشاَر املحافظان إىل حالة الغليان والسخط 
الشـعبي املتأجج يف حرضموت واملهرة وكافة 
املحتّلـة،  والرشقيـة  الجنوبيـة  املحافظـات 
ضـد االحتـالل وعمالئـه ومرتِزقتـه، ورفـض 
وجـود املحتّل، ال سـيَّما يف ظـل التدهور املريع 
والكارثي لألوضاع املعيشية واألمنية والخدمية 
واسـتمرار الرصاعـات بـني مليشـيات املحتّل 

ًة يف حرضموت.  َخاصَّ
ومتابعتهمـا  املحافظـني  جهـود  وثمـن 
امُلستمّرة ألوضاع محافظتيهما وتواصلهما مع 
الفعاليـات السياسـية واالجتماعية املناهضة 
لالحتالل، مشـيداً بكافة األحرار يف املحافظات 

واملناطـق املحتّلـة الرافضـني لتواجـد املحتـّل 
السـعوي اإلماراتـي وممارسـات مليشـياته، 
ال سـيَّما أحرار املهـرة الذين يسـجلون أنصع 
الصـور البطولية والوطنيـة يف مواجهة خطط 
املحتّل ويعربون عن قوة االنتماء لليمن الكبري. 
املمارسـات  جبتـور،  بـن  الدكتـور  وأدان 
وبريطانيـا،  أمريـكا  لسـفريي  السـافرة 
وانتهاكاتهمـا للسـيادة الوطنيـة وتواصلهما 
املبارش مـع العنـارص العميلـة يف املحافظتني 
بتواطؤ من الحكومة العميلة بما يخدم أطماع 
الدولتـني عىل ذلـك النحو الـذي يرفضـه ُكـّل 

يمني حر عزيز. 
وأّكــد أن حكومـة اإلنقاذ تعمـل من خالل 
خططهـا وبرامجها وأنشـطتها عـىل مواكبة 
تطلعات جميع أبنـاء اليمن الكبري يف حدود ما 
يتاح مـن إْمَكانيات دون تمييـز بني محافظة 

وأُخرى. 

وزغر الختئ غظاصُح آلغئ اجارياد افدوغئ سرب طغظاء التثغثة

الثثطاُت الجراسغئ تساصئُض 92 ذظًا طظ البعم الئطثي والُتُمر 
املتطغ والسجي غآّضـث تعزغسعا بأجسار طظاجئئ

 : خظساء
ناقش اجتماٌع بصنعاَء، أمس، برئاسـِة وزير 
الصحة العامة والسـكان، الدكتـور طه املتوكل، 
آليـَة اسـترياد األدوية واملسـتلزمات عـرب ميناء 

الحديدة وتداعيات ارتفاع أسعار الدواء. 
ويف االجتمـاع الـذي حـرضه رئيـُس الهيئـة 
العليـا لألدوية واملسـتلزمات الطبية الدكتور عيل 
عبـاس، وَضمَّ اتّحـاد مسـتوردي األدويـة، نّوه 
الوزيُر املتوكل بجهود مسـتوردي وتجار األدوية 
يف تغطية وتوفري األدوية يف السـوق رغم الحصار 
والعدوان.  وأّكـد أن االسترياد عرب ميناء الحديدة 
سيسـّهل إجـراءات االسـترياد املبارش مـع عدم 

احتجـاز وتأخـر البضاعة، باإلضافـة إىل خفض 
الكلفة العالية لقيمة الدواء؛ بَسبِب خفض أجور 
النقـل الباهظـة والرسـوم الجمركيـة عما كان 

يكلفه االسترياد من ميناء عدن. 
وأَشـاَر إىل أن هذا اإلجراء سـيمّكن أَيْـضاً من 
وصـول األدويـة بالفاعليـة والكفـاءة واملعايري 
املطلوبـة مع الحفاظ عـىل درجة حـرارة الدواء 
وعدم تعرضها لالحتجاز يف النقاط، كما كان من 

عدن، وحتى وصولها للمستهلك. 
ولفـت وزيـر الصحـة إىل أنـه سـتتم متابعة 
مصلحـة الجمـارك والعمـل عـىل َحــّل جميـع 
اإلشكاالت فيما يخص فحص البضاعة الواردة. 

من جانبه أشـار رئيس الهيئـة العليا لألدوية 
واملستلزمات الطبية، الدكتور عيل محمد عباس، 

إىل أن الهيئـة سـتعمل عـىل تسـهيل اإلجـراءات 
الحديـدة،  مينـاء  عـرب  باالسـترياد  ـة  الَخاصَّ
ومخاطبة رشكات املالحة والتنسيق مع الجهات 
األُخرى للترسيع يف اسـتقبال الشـحنات الواصلة 

عرب امليناء. 
فيمـا أّكـد ممثلـو اتّحاد مسـتوردي األدوية 
استعدادهم لالسترياد عرب ميناء الحديدة، معربني 
عـن أملهـم يف أن تقـوم الهيئـة العليـا لألدويـة 
بالتنسـيق مع رشكات املالحة؛ ألَنَّ االسترياد عرب 

الحديدة مطلب جميع التجار. 
وطالبوا قيادة وزارة الصحة بحل اإلشـكاالت 
ة برشكات اسـترياد األدويـة مع مصلحة  الَخاصَّ
الجمـارك والترسيـع يف عمليـة الفحـص وعـدم 

احتجازها لفرتات طويلة. 

إخابئ طعاذظ وجائ طعاجرغظ أشارصئ بظريان 
الةغح السسعدّي يف خسثة

 : طاابسات
تواصلـت، أمس األحد، جرائُم العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بحق املدنيني، وذلك 
يف ظل استمرار الجرائم اليومية التي تؤّكـد الرغبة األممية يف استمرار القتل بحق اليمنيني. 
وبعـَد أقلَّ من 24 سـاعة عىل جرائَم خلفت نحو 20 شـهيداً وجريحـاً، أُصيب مواطن 
وسـتة مهاجرين أفارقـة بنريان الجيش السـعودّي يف مديرية منبـه، واملناطق الحدودية 

بمحافظة صعدة. 
وأوضـح مصدر محيل يف صعدة، أن مواطناً أُصيب بنريان الجيش السـعودّي يف منطقة 
الرقـو بمديرية منبه.  وأَشـاَر املصـدر إىل إصابة سـتة مهاجرين أفارقة بنـريان الجيش 
السعودّي يف املناطق الحدودية، يف ظل استمرار العدّو السعودّي يف استهداف القرى اآلهلة 

بالسكان. 

وزارُة البروة السمضغئ تتثر طظ اجامرار ظفعق 
التغاان بسعاتض الئتر افتمر

 : طاابسات
حـّذرت وزارُة الثروة السـمكية من اسـتمرار النفوق غـري الطبيعي للحيتـان الزرقاء 
بسـواحل البحر األحمر؛ نتيجَة األنشـطة العدائية والتلوث الذي تسـبّبه البوارج والسفن 

التابعة لقوى العدوان. 
وأّكــدت الوزارة يف بيـان لها نفوق عدد من الحيتان الزرقاء يف شـواطئ البحر األحمر 

ومنها سواحل محافظة الحديدة. 
َوأَشاَرت إىل أنه وبحسب املعلومات الواردة من محافظة الحديدة تم العثور عىل خمسة 
حيتـان زرقاء وحوت أحدب يف سـواحل منطقة الجاح بمديرية بيـت الفقيه خالل الـ 34 

يوماً املاضية وأن العدد قابل للزيادة. 
وأّكــدت الوزارة ضلوَع قوى العـدوان يف هذه الجرائم الخطرية بحـق األحياء البحرية 

نتيجة ما تسببه سفنها الحربية من إصابة وقتل الحيتان ودفعها إىل خارج البحر. 
ولفتت إىل أن رضباِت السفن، وما تسببه من تلوث، وتشابك معدات الصيد، واستخدام 
القنابـل أثناء االصطيـاد تعد من أكرب التهديـدات التي تواجه الحيتان واألسـماك والبيئة 
البحريـة، مؤّكـدًة أن الضوضاء التي تحدثها السـفن الحربية ورسعتها املفرطة تسـبب 

الكثريَ من األرضار لكافة األحياء البحرية. 
ودعـت الـوزارة الصيادين واملواطنني لإلبالغ عن أية حالة نفـوق جديدة للحيتان، ليتم 

فحُصها من قبل املختصني يف الوزارة وهيئة علوم البحار والتعرف عىل سبب نفوقها. 
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- بدايـًة حدثنا عن سـري عمـل الوحدة يف ظل اسـتمرار 
الحصار والعدوان؟

وحـدة الطـوارئ أنشـئت يف 2016م عىل أََسـاس أنها 
وحـدة طـوارئ التدخـل يف اإلصحـاح البيئـي ملواجهـة 
الكـوارث والتدخل يف محاربة وبـاء كورونا وكذلك تدخل 
يف حال حدث فيضان أَو يف مجال املياه واإلصحاح البيئي، 
وشـفط بيـارات أَو أي يشء يخـص قطاع املياه، بشـكٍل 
عام يف جانب الطوارئ بالتنسـيق مع اليونيسيف وتقوم 
بتحريـك الفـرق امليدانيـة إىل املوقـع يف حـال تلقينـا أي 
بـالغ من أية جهة رسـمية، ويتم تَحـّرك فريق ما يخص 
اإلصحـاح البيئـي يف الجانـب البيئـي، وما يخـص املياه 
ينـزل فريق املياه، وكذلك ما يخص التوعية، فينزل فريق 

متكامل من مياه وإصحاح بيئي وتوعية. 
 

- هل لك أن تذكر لنا املشاريع أَو األنشطة التي قمتم بها 
خالل العام املنرصم 2022م؟

قامت الوحدة بتدخالت عدة كإيصال املياه إىل املناطق 
املحـّررة يف محافظة مـأرب، وإصالح مضخـات إيصال 
املياه، وكذا يف الدريهمي بالسـاحل الغربي، بعد تحريرها 

من املرتِزقة، وكذلك يف منطقة التحيتا تدخلنا لتأهيل عدد 
من مشـاريع امليـاه، واآلن تم نزول فـرق توعية وتوزيع 
حقائـب نظافة وتهيئة األجواء إلعـادة األرس النازحة إىل 

قراهم. 
 

- كيف تقيّمون التعامل بينكم وبني املواطنني؟
نحن نؤدي واجبَنا ونعمل وفقاً لتوجيهات قائد الثورة 
السـيد العلم عبدامللك بدرالدين الحوثـي -يحفظه الله-، 
وفخامة الرئيس مهدي املشـاط، بشـأن توفري الخدمات 
الرضوريـة للمواطنني وتسـهيل اإلجـراءات للمواطنني 
واملجتمع بشـكٍل عـام، وحتى عىل مسـتوى املقاولني أَو 
فتح مناقصـات َفـإنَّ اإلجراءات تميش عىل قدٍم وسـاق 
سواٌء أكان املدير العام موجوداً أَو غري موجود، وال يوجد 
عرقلـة للعمل مـن املوظفـني، واملعاملة تمـيش برسعٍة 
وبسـاطة، والبـاب مفتوح لكل املواطنـني، ولدينا خدمة 

جمهور عىل مدى 24 ساعة. 
 

ًة بالجانب البيئي.. ما  - بالنسبة للتوعية املجتمعية َخاصَّ
هي الربامج التي قمتم بها؟

نحـن آخـر برنامج قمنا بـه يف مديريـة معني، طفح 
بيارات خرجت لألسفلت يف جولة املنعي، تم التنسيق مع 
اليونيسـيف وتم التوعيـة بأهميّة النظافـة ووزعنا لهم 
قوالب صوابني، وعملنا توعية للنظافة وكيفية استخدام 
وترشـيد املـاء واسـتخدام الـرصف الصحـي وتركيـب 
صفايات للمنازل، تخص الجانب البيئي ونزل فريق، وتم 

رفع تقرير بما تم إنجازه. 
 

- ما هي املشاريع أَو الخدمات اإلنسانية التي تقدموها؟
تدخل الوحـدة يف مجال اإلصحاح البيئـي التوعوي أَو 
كـوارث األمطار أَو تخص جانـب املياه مثل أبيار تكتبس 
أَو مشـاريع تتكرس نتدخل يف خالل 48 ساعة بالتنسيق 
مـع اليونيسـيف ومعنا آليـة جديـدة يف -2023 2024م 
تشكيل فريق طوارئ لتوفري مخزون من األنابيب وألواح 
شمسـية، ونحن بصدد ذلك ونسـعى لهذا التوّجـه؛ ألَنَّه 
كان يف 2022م نالقـي بعـض الصعوبـات، مثالً مرشوع 
انتهـى ننتظر إىل أن تنـزل املناقصـة واملعاملة طويلة يف 
اليونيسـيف أَو يف الجهات، وهذا اإلجراء واالنتظار يسبب 
معانـاة للناس حتـى تخرج املـواد للتدخـل أَو اإلصالح، 

ونحـن طرحنـا خطة وهنـاك موافقة مبدئيـة بأن تورد 
املواد إىل املخازن ومنها يتم التدخل خالل 24 ساعة بإذن 

الله. 
 

- هـل هنـاك منظمـات داعمـة غـري اليونيسـيف.. وما 
تقييمكم ملستوى الدعم؟

ال يوجد أية منظمة داعمة سـوى اليونيسـيف ونحن 
رشيٌك أََسـايس معها، ولكن بَسـبِب مجريات الحرب بني 
أوكرانيا وروسـيا انخفض التمويل، لكننا متوكلون عىل 
اللـه وعاقـدون النيـة لتقديم خدمـة للمجتمـع الصابر 

ُ ُكـلَّ يشء،.  املضحي تحت الحصار، والله يُيَرسِّ
 

- رسالٌة أخرية توّجـهونها؟
نحـن مقـّرصون تجاه مـا نقدمـه للشـعب الصامد 
والصابر وسـنعمل عىل توفري أبسـط الخدمات، ونسـأل 
اللـه أن يعيننا ونكون عند ُحسـن ظن القيـادة، فعندما 
يأتي إلينا بالٌغ أَو تدخل يتم التَحّرك بصورٍة رسيعة، حتى 
بأبسط اإلْمَكانات، وسنعمل بكل ما لدينا يف سبيل خدمة 

أبناء هذا البلد املجاهد. 

حوار

الةرغح المةاعث ظسمان أتمث سئث السجغج:

 : أغمظ صائث:
 يفخـُر املجتمـُع بجرحى أبطال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة وينظـرون لهـم بإعجـاٍب وفخـر؛ نظـراً 
لبطوالتهـم امللحمية يف جبهات العز والرشف، فمنهم 
مـن فقد أحـَد أعضائه وحواسـه، ومنهـم من بُرتت 
قدماه، وآخرون فقدوا أبصارهم لكن العجيب أن تجد 
هـؤالء يف معنويات تعانق السـماء، غـري نادمني بما 

فقدوه يف سبيل الله. 
ويعد الجريح املجاهد نعمان أحمد عبد العزيز من 
أبنـاء محافظة تعز –جبل حبـيش– واحداً من هؤالء 
األبطـال الذين رضبوا أروع األمثلـة يف الصرب والفداء 

والتضحية. 
وُولد الجريح نعمان عام 1985م، َوأُصيب يف جبهة 
نهم قبل حوايل ثالث سـنوات ونصف سـنة، مما أَدَّى 
إىل تمزق عظـام قدمه، األمر الذي أبطأ جربها، ولكن 
مهمـا كان ذلك َفــإنَّ العزم ال يـزال قائًما واإلرصار 

للقاء األعداء أكثر مما كان عليه يف السابق. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالدوافـع التي جعلـت املجاهد 
الجريـح نعمان يرتك أهلـه وأوالده ومنزله؛ باعتباره 
مـن أبناء الحاملـة تعز ويلتحـق باملجاهدين، فيجيب 
األمريكـي  العـدوان  بدايـة  ويف  قائـالً: «إنـه  عنهـا 
السـعودّي عىل اليمـن أدركت بـأن أهدافهم تدمريية 
ويريدون إهالك الحرث والنسـل لليمن، فكنت حينها 
يف محافظـة عـدن ومـن ثَـمَّ تَحّركت إىل بـاب املندب 
لبعـض األعمـال، ولكـن األوضـاَع أوقفـت األعماَل؛ 
نتيجة للمؤامرات التي كانت تحاك ضد أبناء الشـعب 
اليمني؛ بَسبِب تربص قوى اإلجرام والرش عىل ثروات 

اليمن ومقدراته وخرياته». 
ويضيف نعمـان «ثم التقيت بجماعـة من أنصار 
اللـه وأخربتهـم بأنـي أريـد أن أجاهد يف سـبيل الله، 

ومـن ثـم اندمجـت معهم واسـتطاعوا اسـتقطابي 
بأُسـلُـوبهم الراقـي وأخالقهـم العاليـة يف التعامـل 
وتقديمهم اإلحسـان، وبعدها أتينا إىل صنعاء وأخذنا 
الـدورات الثقافية والعسـكرية املختلفة وتَحّركت إىل 
جبهـات الرشف والكرامة، وكانت أول جبهة أشـارك 

فيها هي جبهة نهم يف العام 2016م». 
ويحكـي املجاهـد الجريح نعمان عبـد العزيز عن 
وضع املجاهدين والجبهة هناك قائالً: «إن املجاهدين 
كانوا عىل مستوى عاٍل من الثقافة والشجاعة وكانت 
أجواء الجبهة أجواء روحانية وأجواء إيَمـانية، تشعر 
من خاللهـا بالقرب من الله، فال تشـعر بالضيق وال 
الهم»، متمنياً «العودة إىل تلك الجبهات؛ ألَنَّ يف الجبهة 
تتجسـد العبودية والتسـليم للـه وحـده، ويف الواقع 
بالرغـم ممـا يمتلكـه العدّو مـن مختلف األسـلحة 
الفتاكة والحديثة والذي لطاملا يشـعر اإلنسان البعيد 
مـن الله بالهـالك واإلبادة، ولكن بمعيـة الله وتأييده 
كانت أسـلحة العدّو ال تجدي نفعاً وكانت يف أعيينا ال 
يشء وال نحسـب لها أي حساب، والحمد لله استطاع 
املجاهدون تحقيَق أروع االنتصارات التي انذهل منها 
ُكـّل العالم، وكّل هذا كان بقوة الله؛ ألَنَّنا لسـنا شيئاً 
إالَّ بالله، وبه تحّقق النرص عىل أيادي ثلة من املؤمنني 

الصادقني».
وباعتبار الجريح نعمان مـن أبناء محافظة تعز، 
هـذه املحافظـة التي ينتمـي إليها أنـاس مجاهدون 
ورشفـاء اختـاروا طريق الدفاع عـن الوطن وحّققوا 
فيهـا  َفــإنَّ  املقابـل  ويف  ولكـن  عظيمـة،  مواقـف 
جماعـات تنتمـي إىل العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتـي ورحبوا بالغازي واملحتـّل للبلد؛ لذلك َفـإنَّ 
معاملـة تلـك الجماعـات والفصائـل مـع املواطنني 
بشـهادة األهايل هي معاملة سيئة؛ كونهم ال يتحلون 
بالثقافة والوعي واملبادئ وإنما نهجوا بنهج االرتزاق 

والعمالة وبيع الضمائر واألنفس مقابل الرياالت. 
وبهذا يوضـح املجاهد نعمان أن «املعاملة سـيئة 
ا كما يخربنا األهايل هناك بأن التعامالت تعسفية  ِجـدٍّ
بحـق املواطنـني ُخُصوصـاً عند املـرور مـن النقاط 
األمنيـة التابعـة لهم، ففـي أحد املرات قام شـخص 
بالهتـاف بالرصخـة فأخذوه عىل الفور إىل السـجن؛ 
بَسـبِب ترديده شـعار الـرباءة من أعداء اللـه وأعداء 
ـــة، فيمـا أن الوضـع يف صنعـاء أفضـل وأرقى  األُمَّ

بكثري بكثري». 
ويوجه رسـالته للعمالء واملنافقني قائـالً: «والله 
لـن يرونا إالَّ َحيُث يكرهون، مهمـا كانت معامالتهم 
وانتهاكاتهم اإلجراميـة بحق األهايل واملواطنني حتى 
وإن أحرقـوا منزيل وقتلوا أوالدي هناك فلن يهزوا منا 
شعرة، فنحن سـنظل نالحقهم إىل أوكارهم لنجتثهم 
ونطهر البالد من دنسـهم، فنحن قد بعنا أنفسنا من 

الله ونسأل الله أن يتقبل هذه البيعة». 
أمـا عـن رسـالة الجريـح نعمـان عبـد العزيـز 
وكـذا  الكرامـة  جبهـات  يف  املرابطـني  للمجاهديـن 
رسـالته لقائد الثورة فيقول: «رسـالتي للمجاهدين 
بأن يداوموا عىل تطبيق برنامج رجال الله وأن يكثروا 
من ذكر الله بالتسـبيح واالسـتغفار والصالة وقراءة 
القـرآن، وأن يحـذروا مـن خطـوات الشـيطان، أما 
رسـالتنا لعلم الهدى قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر 
الدين الحوثي، نحن نعجز عن التعبري يف نقل رسالتنا 
له، فنقول له: إننا رهن اإلشارة لو أمر بخوض البحر 

لخضناه ولن يرتّدد منا رجٌل واحد». 
يؤّكــد  والعزيمـة  واإلرصار  املعنويـات  وبهـذه 
الجرحى املجاهـدون بأن جراحاتهم لـن تثنيهم عن 
مواصلـة مشـوارهم الجهـادي حتى الفـوز بإحدى 
الحسـنيني إما النرص والغلبة عىل األعداء أَو الشهادة 

يف سبيل الله ونيل رضوانه. 

أّضـث أن المةاعثغظ ق غثحعن أجطتئ السثوان وبأجعا 

أتمظى السعدة جرغساً إىل جئعات الصاال شفغعا تاةسث 
السئعدغئ والاسطغط هللا وتثه

طثغر سام وتثة الطعارئ بعزارة المغاه سئثالضرغط افخرم لختغفئ «المسغرة»:

ظسمض سطى تعشري الثثطات لفجر الظازتئ السائثة إىل 
طظاذصعا املتّررة يف طتاشزاغ طأرب والتثغثة
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 : طتمث خالح تاتط 

عىل ارتفاع ٢٩٠٠ مرت عن مسـتوى سـطح 
البحر، تربعت شـجرة البـن يف جبال محافظة 
ريمـة، لتكسـوها خـرضة دائمة، تتـدىل منها 
درراً ثمينة، تعانقها السحاب وتقبلها السماء، 

لتجود بأنواع القهوة اليمنية. 
قصة عشـق أبدي بني جبـال ووديان ريمة، 
وشجرة البن، لها تاريخ طويل، تحكيه قصص 
اآلباء، وترويه حكاية األجداد، عن شـجرة البن 
يف محافظة ريمة، التي أصبحت اليوم تصارع؛ 

ِمن أجل البقاء. 
مزارعون ال يكسبون ثمن جهدهم وعرقهم، 
رغـم أن محافظة ريمـة هي الثانيـة يف إنتاج 
البـن بعـد محافظـة صنعـاء، وفقـاً لكتـاب 
اإلحصـاء الزراعي لسـنة ٢٠٢٠م، َحيُث بلغت 

كمية اإلنتاج أكثر من ٤٠٠٠ طن. 
وتـدور هنا العديد من األسـئلة: ملـاذا تدنى 
سعر البن الريمي رغم جودته وبيئته املناسبة، 

َوما هو دور مكتب الزراعة باملحافظة؟
أين دور الجمعيات التعاونية، وماذا عن دور 
وحدة البن باللجنة الزراعية والسمكية العليا؟

 

طساطقت التخاد 
املـزارع صادق منصور عباس - من مديرية 
الجعفريـة يقـول: إن زراعة البـن يف ريمة لها 
مئات السـنني -ال يستطيع أن يحّدد تاريخه-، 
َحيـُث يوجد خشـبة بـن يف منزلهـم القديم يف 
منطقـة بني سـعيد يزيد عمر هـذا املنزل عن 
٣٠٠ عام من سمك الخشبة وهي ال تقل أَيْـضاً 
عن ١٠٠ سنة، موضًحا أنه يعمل بني البن منذ 
طفولته، وقد اكتسـب الخربة من والده، والذي 
توارثهـا عن جده، مؤّكــداً أن البن هو مصدر 

رزقهم، ويعتمدون عليه. 
ويشـري صـادق إىل أن عمليـة القطـف تتم 
باأليـادي عندما تكـون ناضجة قبـل الحصاد 
ويتـم تجفيفهـا يف أسـطح املنـازل، ثـم تتـم 
عمليـات تقليـب الرتبة وتسـميدها بالسـماد 

البلدي املحرض من مخلفات املوايش. 
ويواصل قائالً: كنا سـابًقا نحصل عىل أكثر 
مـن ٤٠٠ كيلو جرام بن َوعندما كانت األمطار 
منتظمـة النزول يف املواسـم وكنـا نجني ثالث 
مرات صيفي، وشتوي، وخريفي، مؤّكـداً أنهم 
اآلن ال يصـل املحصول إىل ٣٠٠ كيلو يف أحسـن 
األحـوال، والسـبب هو التغري يف املواسـم وقلة 
كمية األمطار، بحيث أصبح الجني مرة واحدة 
يف السـنة، الفتاً إىل أن بعض األشـجار تنتج يف 
السنتني مرة واحدة؛ بَسبِب قلة األمطار، وعدم 

وجود خزانات أَو حواجز مائية. 
ويشري إىل أن سـعر الكيلو البن كان يباع بـ 
١٧٠٠ ريـال، وبعدمـا تدخلت الدولـة ارتفعت 
إىل ٢٤٠٠ ريـال، مؤّكــداً عـدم تعـاون ودعم 
وتشـجيع وعـدم وجـود توعيـة وإرشـاد من 
قبـل مكتـب الزراعـة، َوأن مزارعـي البـن يف 

الجعفريـة يعانـون مـن شـحة امليـاه، نظراً 
لقلـة األمطار، وانتشـار الحـرشات التي ترض 
باألزهار وغياب التسويق والرقابة عىل التجار، 
َحيُث يوجد يف سـوق علوجـه اثنني تجار فقط 
يتحكمـون باألسـعار، كذلـك غيـاب التوعية 
واإلرشـاد بالطرق الصحيحة لعمليات القطف 

والتجفيف. 
 

ُأجُطـعب الاةار 
من جانبه يشري املزارع أحمد غالب الواقدي 
من أبناء مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة إىل 
أنـواع البـن الريمي من َحيُث املوسـم، مؤّكـداً 
أنهـا ثالثة أنواع، األول صيفي وهو أجود أنواع 
البن، ويتم جنيه يف نهاية شهر ٦ إىل آخر شهر 
٧، والثاني خريفي ويتم جنيه يف شهري ٨ و٩، 
ويأتـي يف الدرجة الثانية من َحيُث الجودة، أما 
النـوع الثالث فهو شـتوي ويتـم قطفه خالل 
أشـهر الربيـع وهـو أقل جـودة مـن النوعني 

السابقني. 
ويقول املزارع غالب إن سـعر البن يف أحسن 
يعنـي  عامـي  كان  إذَا  ريـال   ٢٥٠٠ األحـوال 
مخـزون لفـرتة ال تقل عن سـنة، وأقل سـعر 
ًة الشـتوي ١٨٠٠ إىل ٢٠٠٠  مع البـورة وَخاصَّ
وبالـذات ملـا يكون جديـد، مؤّكـداً أن أسـباب 
تدني أسـعار البـن الريمي يرجع إىل أُسـلُـوب 
التجـار، َحيُث يتـم رشاء الكيلو البن الشـاقح 
(الجاف) والذي ناقص شـقاح بنفس السعر، 
وهـو مـا دفـع املزارعـني إىل اإلرساع يف بيـع 
البن قبـل أن يجف، موضًحـا أن مزارعي البن 

ينقصهم التوعية واإلرشاد، وتوفري املبيدات. 
ويذكـر الواقـدي أهـم املشـاكل الرئيسـية 
التي يعانـي منها أغلـب مزارعـي البن، وهي 
عـدم توفر ميـاه الـري وُخُصوصاً يف موسـم 
الفشع شباط وأذار، باإلضافة إىل عجزهم عن 

اسـتصالح األرايض الزراعية التـي يزرع فيها 
ا.  البن؛ ألَنَّ بناء وتشييد املدرجات مكلف ِجـدٍّ

بدوره محمد داوود الوليدي من أبناء مديرية 
الجعفريـة والـذي يعمـل يف رشاء البـن مـن 
املزارعـني وبيعها من التجـار يف صنعاء، يقول 
إن جـودة البن يف ريمة تختلـف من منطقٍة إىل 
أُخـرى، مؤّكـداً أن جودة البـن الريمي تنافس 
جـودة البـن الحـرازي واملطـري، لكـن تجار 
الجملـة يف صنعـاء يبخسـون الثمـن عندمـا 

يعرفون أنه من ريمة. 
ويشـري الوليـدي إىل أنـه يشـرتي البـن من 
املزارعـني بحسـب جودته، وطريقـة القطف، 
نافيـاً ما قيل إن التجار يشـرتون البن بسـعر 

واحد سواء البن الطري أَو الجاف. 
 

دور الةمسغات
وعـىل صعيـٍد متصـل يقول رئيـس جمعية 
الجعفرية ملنتجي البـن، أحمد حيدر غالب: إن 
الجمعيـة حديثة النشـأة، وال تـزال يف مرحلة 
التأسـيس، مؤّكـداً أن الجمعيـة لديها خطط 
وبرامج إرشادية وتوعوية وتنموية وتسويقية 

ستعمل عىل تنفيذها قريباً. 

ويوضح أن مزارعي البن يف ريمة يحتاجون 
إىل تشـجيع وتعاون معهم بما يضمن التوسع 
وتحسـني جودة البن، مؤّكـداً أن سبب رخص 

أسعار البن الريمي هي:
- تعرض البن للجفاف؛ بَسـبِب قلة األمطار 
وعـدم وجـود خزانات وسـدود للميـاه، َحيُث 

يعتمد املزارعون عىل مياه األمطار. 
- املمارسـات الزراعية الخاطئة؛ بَسبِب قلة 

التوعية واإلرشاد. 
- تعرض املنتج لآلفات الزراعية. 

- غيـاب السياسـة التسـويقية، َحيـُث يتم 
الرشاء بسـعر واحد سـواًء املنتـج ذي الجودة 
العالية، أَو الجودة األقل، وهو ما يجعل املزارع 
ال يهتـم بمعامالت مـا قبل وما بعـد الحصاد 

كون السعر واحدا. 
- عدم تسـويق البن الريمي باسـم املنطقة 
أسوة بالبن الحرازي أَو الفضيل، أَو الصعفاني 

أَو الخوالني. 
ويطالـب رئيس جمعيـة الجعفرية بتفعيل 
الـدور الرقابـي عـىل املنتـج الـرديء، وإيجاد 
ومكافحـة  الريمـي،  بالبـن  خـاص  سـوق 
اآلفـات الزراعية، وتقديم اإلرشـادات الزراعية 

للمزارعني. 
 

تةار الةمطئ 
ويف السياق يشري هاني نزار وهو تاجر بن يف 
صنعاء، إىل أن أسـباب تدني سعر البن الريمي 
يعـود إىل التدنـي يف جودتـه؛ بَسـبِب الطـرق 
الخاطئة يف عمليات قطف وتجفيف البن هو ما 
يفقده جودته، مبينًا أن سـعر الكيلو من البن 
الريمي ٢٥٠٠ريال، ُمشرياً إىل أن البن الريمي ال 
ا، نافياً أن  يصـدَّر للخارج إال كميات قليلة ِجـدٍّ
التجار يشرتون البن الريمي بسعر واحد سواًء 

املنتج ذي الجودة العالية، أَو الجودة األقل. 

 غالإ: طظ أجئاب 
رخص الئظ الرغمغ 

تسرضه لفشات الجراسغئ 
ولطةفاف؛ بَسئِإ صطئ 

افططار وغغاب السغاجئ 
الاسعغصغئ

 طجارسعن: جعدة الئظ 
الرغمغ تظاشج جعدة 

الئظ الترازي والخظساظغ 
لضظ الاةار غئثسعن بمظه

طجارسعن وتةار وباتبعن وطسآولعن غضحفعن أجئاب تثظغ جسره

ـــــــراع طــظ  الُنب الرغمغ..  خ
أجـــض الئــصاء!
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أمـا األخ فاضـل القطـوي - مـزارع وتاجر 
بـن من أبنـاء مديرية الجبني فيقـول: إن البن 
الريمـي ال يقـل جـودة عـن البن الحـرازي أَو 
غـريه، ُمشـرياً إىل َوجود عدة عوامـل تؤثر عىل 
جـودة البن منها ما يتعلـق بمزارعي ومنتجي 

البن ومنها ما يتعلق بالتجار. 
ويوضح العوامل املتعلقة بالتسويق وهي:- 
١- عـدم وجود جمعيـات زراعية تعمل عىل 

تسويق املحصول. 
٢- عدم وجود وكاالت أَو رشكات استثمارية 

لرشاء وتصدير البن باملحافظة. 
٣- معظـم التجـار يقومـون ببيـع البن يف 
صنعاء ويضطرون للبيع بأي سعر لعدم توفر 

مكان لتخزين البن وكثر املرصفات. 
 ومن العوامـل املتعلقـة بمزارعي ومنتجي 

البن كاآلتي:- 
١- عـدم وجـود ثقافة زراعية لـدى معظم 
املزارعـني نتيجة الغيـاب التام لـدور الجهات 
الرسـمية وغـري الرسـمية سـواء كان مكتب 

زراعة أَو جمعيات. 
٢- عـدم اتبـاع معظـم املزارعـني للعمليـة 
الصحيحـة عنـد جنـي املحصـول أَو نقلـه أَو 

تجفيفه. 
٣- ممارسـة بعض املزارعني لعملية الغش 

وبيع البن قبل تجفيفه بالشكل املناسب. 
٤- حالـة الفقـر تدفـع بعـض املزارعني إىل 

جني املحصول قبل نضوجه. 
أما التاجر أحمد عيل الحوري وهو من كبار 
تجـار البن من أبنـاء محافظة ريمـة، فيقول 
إن البـن الريمـي ال يقل جودة عـن بقية أنواع 
البن اليمني، لكن؛ بَسـبِب املمارسات الخاطئة 
مـن قبـل املزارعـني وعـدم تجفيفـه بالطرق 
الصحيحة هـو ما يفقد البـن الريمي جودته، 
ُمضيفـاً أن مزارعـي البن الريمـي يحتاجون 
إىل توعيـة وإرشـاد حول الطرق واملمارسـات 
الصحيحة لعملية قطف وجني وتجفيف البن. 
ويوضح أن سـعر الكيلو البن الريمي ما بني 
٢٢٠٠ إىل ٢٦٠٠ ريـال وال يقـل عن سـعر البن 
الحـرازي الذي متوسـط سـعر الكيلـو ما بني 
٢٧٠٠ إىل ٣٠٠٠ ريـال، مؤّكـداً أن البن الريمي 
يبـاع يف خـارج اليمـن باسـم البـن اليمني أَو 
الحـرازي، نافياً ما يتـم الرتويج له بأن التجار 
يبخسـون املزارعني ويسـتغلونهم، وال أََساس 

له من الصحة. 
ويطالب الحوري الجهـات املعنية بمحاربة 
تهريـب البـن الخارجـي ومصادرة أيـة كمية 
تتواجـد يف املحـالت أَو البقاالت أَو السـوبرات، 
ُمشـرياً إىل أن البـن الخارجي هو سـبب تدني 

أسعار البن اليمني بشكٍل عام. 

 

طرَضجُ أبتاث النب 
الدكتور أحمـد املعلم، مديـر املركز الوطني 
ألبحـاث البـن، مـن جانبـه يشـري إىل أن البن 
اليمني كان كله بمسـتوى جودة البن الريمي، 
مؤّكـداً أن البن الريمي كان يمثل النسبة األعىل 
يف أشـهر ماركـة تداولتهـا اليمن يف األسـواق 
الخارجيـة، منوًِّها إىل أن إسـتار بكس تتعامل 
مع هذه املاركة منذ عرشات السـنني وهو البن 
الصنعانـي الذي ال يزال يباع بهذه املاركة حتى 

اآلن يف األسواق األمريكية. 
ويوضـح الدكتور املعلم أنـه خالل العرشين 
عاماً املاضية تـم الرتكيز عىل البن القريب من 
صنعـاء من قبل الجهات العاملة يف مجال دعم 
محصـول البن وهو مـا أحدث تغيـريا إيجابيا 
جوهريـا لصالـح مختلـف البـن القريـب من 
صنعـاء ويف تعـز ويف املحافظـات الجنوبيـة، 
منوًِّها إىل أنه لم يكن هناك يف السابق ما يعرف 
اليوم بالبن املتخصص الذي تم الوصول إليه يف 

كثري من املناطق ما عدا ريمة. 
ويشـري إىل أن البن الريمـي إىل اليوم ال يزال 
بناً تقليدياً، وأنه إذَا ما تم االهتمام به ووصول 
التقنيـات الحديثة لتتبع سالسـل القيمة فيه 
سـيكون بُنٍّا متخصصا، موضًحـا أن مزارعي 

ريمـة ال يزالـون إىل اليوم يتعاملـون بالطرق 
التقليدية لتجفيف البن، وال يهتمون بالحصاد 
للثمـار الناضجـة، بـل إن الغالبيـة العظمـى 
تحصد البـن يف أطوار ناضجـة وغري ناضجة، 
وهـذا يؤثر تمامـاً عىل مسـتوى جودته، الفتاً 
إىل أن هنـاك نمـاذَج من املزارعـني تمّكنوا من 
الوصول إىل مسـتويات راقية مـن البن عندما 
اتبعوا سالسل القيمة الجيدة وأجادوا معامالت 

ما بعد الحصاد. 
ويضيف أن من ضمن األسباب تفاوت النسب 
بني األنماط الوراثية فهناك نسبة عالية يف البن 
الريمي لصالح البن التفاحي، ومن املعروف أن 
البن التفاحي يثمر عىل مدار العام وهذه ميزة 
تجهد الشـجرة وتقلل من جـودة البن، وكذلك 
اسـتغالل التجار الذين ال يزالون يتعاملون مع 
البن الريمي كالسابق بالرغم من تحسن جودة 
البن الريمي يف السنوات األخرية، وهذا استغالل 
ظالم لجهود وعـرق املزارعني، والدليل أن البن 
الريمي ال يوجد يف السوق وإنما يخلطه التجار 
مع البن املمتاز ويسـمونه باسـم البن املمتاز، 

إما حرازي أَو حيمي أَو مطري. 
ويشري رئيس املركز الوطني ألبحاث البن إىل 
أن رفع سعر البن الريمي يتطلب قيام مزارعي 
ريمة أَو جمعياتها ببيـع منتجها إىل تجار من 
ريمة باسـم البن الريمي وهذه حماية لنفسها 
من استغالل التجار، باإلضافة إىل رفع مستوى 
الوعـي بني املزارعني وأن يلتزمـوا باتِّخاذ ُكـّل 
املمارسـات التي يتبعها املزارعـون يف مناطق 
رائدة وسـيصبح البـن الريمي ماركـة عاملية 

بإذن الله تعاىل. 
 

وتثة تسعغص لطنب 
ويف سـياق املوضـوع يشـري مديـر مكتـب 
الزراعـة بمحافظـة ريمـة املهنـدس إبراهيم 

التكـروري، إىل أن املكتب قام بإنشـاء مدارس 
حقليـة إرشـادية لتوعيـة وإرشـاد مزارعـي 
البـن باملمارسـات الصحيحة ملحصـول البن، 
باإلضافة إىل النزول امليداني واملتكّرر إىل أسواق 
بيع البن وضبـط التجار الذين يقومون برشاء 

املنتج قبل االستواء. 
ويضيـف التكـروري أنـه تـم تعيـني وحدة 
تسويق رسـمية تتعامل مع التاجر املحيل عىل 
مسـتوى املديريـة والعزلـة، وتـم وضع خطة 
موحدة للتسـويق تقيض بأن يكون التسـويق 
عـن طريق ثالثة تجـار فقط؛ بَهدِف سـهولة 
التعامـل مع جهـة واحدة، مؤّكــداً أن اإلنتاج 
والسـعر تحسـن قليًال، منوًِّها إىل أن محافظة 
ريمة تختلف عن بقية املحافظات فلها ثمانية 
مخـارج غربيـة ورشقية وهو مـا أعاق ضبط 
بيع البن، َحيُث يتم إخراج البن من عدة منافذ، 
َوأن وحدة التسويق حديثة النشأة وهي بحاجة 
إىل ترتيـب حقيقـي يضمن املسـاواة والعدالة 
بني ُكـّل املنتجـني وضبط الجودة وتحديد آلية 

التسويق الداخلية. 
ويوضـح مديـر عـام الزراعـة بمحافظـة 
ريمـة أن الصعوبـات التـي تواجـه محصول 
البـن يف ريمة هي احتكار تجـار البن من أبناء 
املحافظة وَعدم وجود منافسـة عادلة بينهم، 
وال يوجـد منافـس لهـؤالء التجار مـن خارج 
املحافظـة، وعدم قـدرة املكتـب أَو الجمعيات 
الدخـول كمنافس لهـؤالء التجار لعـدم توفر 

السيولة املالية. 
ويقـول التكـروري إنهم يف املكتـب يعملون 
ا عىل بناء قدرات املجتمع واملتخصصني  َحـاليّـٍ
باملمارسـات  املزارعـني  وتوعيـة  دعـم  يف 
واملعامالت الزراعية الصحيحة، داعياً وسـائل 
اإلعـالم للقيام بـدور التوعية بأهميّة شـجرة 
عليهـا،  والحفـاظ  تنميتهـا  ورضورة  البـن 
وتوعيـة املزارع باتباع الطرق الصحيحة وعدم 
الغش الذي يرض بجودة وسمعة البن الريمي. 

 

دور وتثة النب
الزراعيـة  اللجنـة  يف  البـن  وحـدة  رئيـُس 
والسـمكية العليا، محمد القاسمي، يوضح أن 
دورهـم يف الوحدة هو توعية وتأهيل املزارعني 
للمعامـالت  الحديثـة  والطـرق  باألسـاليب 
الحقليـة ومعامالت ما قبل ومـا بعد الحصاد؛ 
بَهـدِف إنتاج محاصيلهم بجودة عالية، وكذلك 
حـث التجار عىل االلتـزام بمعايري الجودة عند 

الرشاء وتحديد السعر. 

   طسآولعن: 
الخسعبات الاغ تعاجه 

طتخعل الئظ شغ رغمئ 
عغ اتاضار تةار الئظ طظ 

أبظاء المتاشزئ

 تةار: أجئاب تثظغ 
جعدة الئظ الرغمغ غسعد 
إلى الطرق الثاذؤئ شغ 
سمطغئ صطفه وتةفغفه

 باتبعن: الئظ الرغمغ ق 
غعجث شغ السعق وإظما 

غثطط طع الئظ الممااز 
وغسمعظه بالئظ الممااز
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غمعتعن ُسمقَء..! 
الحغت سئثالمظان السظئطغ 

الذيـن  أُولئـك 
اليـوَم  يحاولـون 
حجـم  مـن  التقليـَل 
اليمـن  انتصـار 
بعـَض  بإطالِقهـم 
التهكمية  التعليقـات 
أَو  هنـا  والسـاخرة 
هنـاك، هم أنفُسـهم 
مـن قّلـل يومـاً مـن 
صموِدهـا  إْمَكانيـِة 
وترسـانة  آلـة  أمـاَم 
العـدوان  تحالُـِف 
الضخمة،  العسـكرية 
ـام، وهم أنفُسـهم أَيْـضاً من  ولو حتـى لبضعِة أَيـَّ
ظلوا يعّلقون آماالً عريضًة عىل الوهِم أن يطغى عىل 

الحقيقِة وال يزالون!
فلمـاذا نضيـُع أوقاتَنـا يف محاولـِة إقناِعهم بأن 
اليمـن انتـرصت ونحـن نعلـُم يقينـاً أنهم لـم ولن 
يقتنعـوا ولو أُنـزل عليهم كتاٌب من السـماء؛ عناداً 

وحقداً عىل هذا الوطن؟! 
ْق مثَلنا حالوَة النرص أَو  وكيـف يقتنع من لم يتذوَّ
يشـتم رائحته، وإن رائحتَه لتشـتم من عىل مسرية 

كذا وكذا...؟!
أليس هؤالء أنفُسـهم هم من ظلـوا يرصون عىل 
إلقاء التهم ُجزافاً يَرسًة ويمنًة حول مرتكبي مجزرة 
الصالـة الكربى (زمان) مشـككني ومربئني سـاحَة 
املجـرم الحقيقي وقـد رأوه رأَي العـني وهو يعرتُف 

أمام العالم كله بمسؤوليته عن ارتكابها؟! 
أتعرفون ما هي مشكلتهم؟

مشـكلتُهم املزمنـُة أنهـم مصابون بـداٍء ُعضاٍل 
اسـُمه (الوطـن) بصورة عجـزت عن عالجـه ُكـلُّ 
شـعارات الوطنية ومشـاعر االنتماء، وبالتايل فمن 
الطبيعـي أن نراهـم ال يطيقـون رؤيـَة يشٍء واقٍف 

أمامهم اسمه (الوطن)!
أنا برصاحة، وحتى ال يؤَخذَ كالمي هذا بصورة ال 
ـهنا ودعواتنا الدائمة لهم بالعودة،  تنسجُم مع توجُّ
ُم به قاصداً ُكــلِّ (إخواننا) املغرر بهم، فباُب  ال أعمِّ
التوبـة مـا زال مفتوحـاً، َوإنما أنا أُخـصُّ به فقط 
بصفاِتهم وترصفاتهم  أُولئك الذين عنيتُهم تحديـداً 
آنفـاً من الذيـن لديهم مشـكلٌة دائمـٌة ومزمنة مع 
الوطـن وال يرسهم أن يروه يوماً منترصاً أَو منتصباً 

عىل أقدامه!
لهم أقول، وسأظل أقولها لهم مرًة ومرتنِي وألفاً: 
موتوا بغيِظكم أيها املرتِزقة، شـئتم أم أبيتم، انتهى 
العـدواُن أم لـم ينتِه، فقـد انترصِت اليمـُن وانترص 
الشعُب اليمني املجاهد العظيم، والخزُي والعاُر لكم 
وألمثالكم من نّخايس األوطان وبائعي الشعوب، وال 

عزاء!

كتابات

زعران الصاسثي

مـا زالت القضيـة الفلسـطينية هي القضيـة املحورية 
ـة اإلسالمية والتي أوالها املسلمون اهتماماً من مرشق  لألُمَّ
األرض إىل مغربهـا، فالقضيـة الفلسـطينية هـي قضيـة 
إسـالمية أكـرب من كونهـا قضيـًة عربيًة فمـا تحتويه من 
مقدسات إسالمية مهمة جعلتها يف محط اهتمام املسلمني 

قاطبة. 
ولم يكن ِبمنأًى عن العالم أجمع ما تعرضت له فلسطني 
مـن احتـالل ممنهج من قبـل الحركة الصهيونيـة وتوالت 
أحـداث لتتمكـن من أن تعلن نفسـها دولـًة صهيونيًة عىل 

أرض عربية إسالمية. 
العـداء القائم اليوم بـني املسـلمني والصهاينة هو عداء 

إسـالمي صهيوني تاريخي قائم منذ النشأة األوىل لإلسالم، ولم يكن وليد 
تلـك اللحظة التـي أعلن حينها قيام دولة صهيونية عىل أرض فلسـطني، 
ومـع تنايس ذلك العداء يف أوسـاط املسـلمني تغلـل الصهاينـة اليهود يف 
ــة مسـتهدفني  فلسـطني وتمّكنوا من إنشـاء كيانهـم عىل خارصة األُمَّ
بذلـك أحد مقدسـاتها، وما قبل التطبيـع العربي الجديد الـذي تنجر إليه 
بعـض األنظمة من فتح مطاراتها واسـتقبال زعماء الصهاينة يف بلدانها 
يف محاولة منها إلتمام بيع القضية الفلسطينية والتنصل عن مسؤوليها 

تجاه ما يحدث للفلسطينيني، ومن قبلها. 
ويف يوليـو عـام ٢٠١٩م، قـام وفد من سـتة إعالميـني ومدونني عرب 
ينتمون إىل مرص واألردن والعراق والسعوديّة بزيارة لألرايض الفلسطينية 
املحتّلـة، وكان مـن ضمـن الربنامـج الـذي أعده لهـم مسـؤولو الكيان 
الصهيوني هو زيارة نصب الهولوكوسـت والكنيسـت واملسـجد األقىص 
وأسواق القدس وغريها من األماكن، واالجتماع بمسؤولني ووسائل إعالم 

صهيونية. 
وقبل هذه الحادثة بسنتني، أي يف ديسمرب ٢٠١٧م، قام وفد من جمعية 
«هذه هـي البحرين» بزيـارة الكيـان الصهيوني تحت يافطة التسـامح 
والتعايـش والحـوار بني الديانات، لكـن أهل القدس قالـوا كلمتهم تجاه 
محـاوالت التطبيـع املرفوضة من غالبية الشـعب البحرينـي الذي يعترب 

ـة.  التطبيع خيانة للقضية املركزية لألُمَّ
إن هـذه الحوادث ليسـت هي أصل حكاية التطبيـع التي ينجر وراءها 

ــة، فاألصل فيما حدث قبل عدة عقود يف مكاٍن آخر. بعض أنظمة األُمَّ
عندما قّرر أنور السـادات الرشوع يف مفاوضات مع الكيان الصهيوني 
والتوقيـع عىل اتّفاقيـة كامب ديفيـد يف ١٧ سـبتمرب ١٩٧٨م، ومعاهدة 

السالم يف ٢٦ مارس ١٩٧٩م. 
حيث كانت الخطوات األوىل للتطبيع ترتسم شيئاً فشيئاً ويدفع الشعب 
الفلسـطيني أثمانها الباهظة يف تكريس احتالل األرض والتمدد والسطو 
عىل املزيد من األرايض وتقطيعها واسـتيطانها واعتماد سياسـة البطش 

والقتل والتنكيل ومطاردة قوات الثورة الفلسطينية يف الخارج. 
ليولد بعدها اتّفاق أوسـلو ١٣ سـبتمرب ١٩٩٣م بني الكيان الصهيوني 

ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية، بعد أن دخلـت يف مفاوضات رسية مع 
العدّو الصهيوني يف أوسلو بالنرويج ثم توج ليوقع يف واشنطن علنًا. 

فقـد أحدث هذا االتّفـاق رشًخا َكبرياً بني الفلسـطينيني 
الذيـن كانوا يعانون أصًال من جراح مـا تزال مفتوحة وما 
تزال تدمي من آثـار الغزو الصهيوني للبنان ومجازر صربا 
وشاتيال واملوقف الرسمي العربي املتفرج عىل الغزو والقتل 

بال حساب. 
موقـف كان يدفع نحـو تيئيس الفلسـطينيني ورميهم 
لقمًة سـائغة يف فـم الصهاينة، لقد سـادت حالة من التيه 
واالضطراب يف الوسـط الفلسـطيني ُخُصوصاً يف سـنوات 
ما بعد الخروج من بريوت وحصول االقتتال الفلسـطيني-

الفلسـطيني وتصاعد هـذا التوتـر الداخيل ليتسـع الفتق 
وينحو منحـى خطريًا يصعب عىل الراقـع رتقه، هذا التيه 

الذي عانى منه بعض الفلسطينيني وقاده إىل تأييد اتّفاق أوسلو. 
كما هـو الحال مع قيادة منظمـة التحرير الفلسـطينية التي صدقت 
أن دولة فلسـطينية يف األفق تلوح حدودها، وبني غالبية فصائل الشـعب 
الفلسـطيني وهيئاته ومكوناته التي وجدت يف هذا االتّفاق كارثة جديدة 
تشـبه النكبـة، وحّقـق الكيـان يف «١٣ أيلول ثانـي أكرب نـرص يف تاريخ 

الصهيونية». 
ماذا يعني التطبيع؟

هنـاك أكثـر من نوع وتعريـف للتطبيع، لكننا سنشـري هنا إىل نوعني: 
األول محايـد يف الشـكل إىل َحـــّد ما وهـو إعادة العالقة بـني طرفني إىل 
حالتهـا الطبيعية بعـد أن اختلفا عىل قضايا يمكن أن تكون رئيسـية أَو 
ثانويـة وقّررا إنهـاء الخصومة أَو العداء، حدث هذا َكثـرياً يف التاريخ بني 
الـدول املتحاربة وتلك التي عانت من النزاعات البينية؛ بَسـبِب الحدود أَو 

تقاسم الثروات وغريها. 
أمـا النوع الثانـي فهو التطبيع الخطـر الذي يريد الكيـان الصهيوني 
ـــة وقبولها  فرضـه عـىل الفلسـطينيني والعـرب ويتضمـن إقـرار األُمَّ
باغتصاب فلسـطني واالعرتاف بالكيان الصهيوني كدولة طبيعية وعضو 

فاعل يف منظومة دول املنطقة.
ــة من بعض كياناتها وأنظمتها تزداد  ومع ُكـّل هرولة تشـهدها األُمَّ
قوة الصهاينة ويتفاقم البطش واإلجرام بحق الفلسطينيني، وترتفع معه 
معاناتهـم وتزداد وترية املواجهة والتصعيد والقتل والهدم للمسـاكن فال 

حرية وال تعايش يؤمن بها الكيان الصهيوني.
ومـع التطبيع الذي تتسـاقط فيه بعض األنظمة العربية واإلسـالمية 
تباًعا، يسـتمر منهج التقطيع لألرايض الفلسطينية وتبنى عليها َوحدات 
اسـتيطانية جديدة وتتوسـع جغرافية الكيان الصهيوني شـيئاً فشـيئاً 
وتهـدم املنازل وتسـتوطن املزارع ويرشد الفلسـطينيني، ومـع ُكـّل يوم 
يناضل الشـعب الفلسطيني محاوالً اسـرتداد أرضه املغتصبة أمام قوة ال 
ــة اإلسالمية ودون  تؤمن إال بالقتل والنهب، عىل مرأى ومسـمع من األُمَّ

تحريك قيد أنملة يف ذلك الشأن وكأن األمر ال يعنيها يف يشء. 

شطسطغظ.. بغظ الاطئغع السربغ والاصطغع 
الخعغعظغ 

تراُضماُت افتثاث 
جعاد أتمث شاغع 

كان يف الزمن القديم كلما اشـتدت 
عليهم املحن واملصائب قالوا: «الحمُد 
للـه قـرب الفـرج، لعلـه خـري، قرب 
النـرص» ومن هـذه املسـميات لكني 
أظـن والله أعلـم أن حالنا يختلف عن 
حـال ذلـك الزمـن؛ ألَنَّ يف ذلـك الزمن 
لـم تكـن املثليـة تعيش بحريـٍة تامة 
مثـل مـا تعيـش اليـوم يف زمننـا ويف 
أكثر من بلد عربي منسـوب لإلسالم، 
ولم يُحـرق القرآن إلغاظة الشـعوب 
وشـد انتباهها لـه لتنفيـذ خططهم 
مجهود  بأقل  واالقتصادية  السياسية 
وكلفـة، البعـض قد يقـول نعم وهذا 
يدل عـىل يشء عظيم أننـا نثور ألجل 
القـرآن، نعم هو موقـف بطويل ويدل 
عىل مدى وعينا وغريتنا عىل كتاب الله 
املقدس، ولكن ملاذا ال نفكر قليًال ملاذا 
أحرقوا القرآن يف هذا التوقيت املحّدد؟ 
ـام انتفاضـة شـباب القـدس،  يف أَيـَّ
وأيـام تَحـّرك أنصار الله ومسـريتهم 

وقائدهـم الرشيـف، ويف وقـٍت قريب 
حسـني  السـيد  استشـهاد  لذكـرى 

الحوثي -سالم الله عليه-؟! 
إن األعداء يف حالـة فرز وبحث عن 
كمية املسـلمني الحقيقيني، وعن كم 
مـن النـاس سـيفهم توقيتهـم هذا، 
وعمن سيفهمون أنهم أرادوا إشغالنا 
لألمـور  نلتفـت  ال  لكـي  بالقـرآن؛ 
األخـَرى واملسـتجدات الجديدة ولكي 
يكـون املسـيطر هو موضـوع حرق 
القرآن، ومن منظوري الشـخيص لقد 
نجحوا قبل سـنني طويلة عن إلهائنا 
عـن القرآن وعـن عظمته وقدسـيته 
لذلـك أصبح العالج الفعـال هو حرق 
املصحـف يف الوقـت الـذي يريدونـه؛ 
ألَنَّهم أصبحوا يعرفون أننا لم نعد كما 
كنا متمسكني بالقرآن، فلما لم نثُر إال 

عندما أحرق املصحف؟
ملـاذا لـم نكتـب إال عندمـا خـرج 
ذلـك اللعـني ليمسـكه بيده النجَسـة 

ويحرقه؟
لهـذا  تركنـا  األََسـاس  مـن  ملـاذا 

اليهـودي كياناً وحريـًة للعيش إىل أن 
وصل به الحال إىل أن يتجرأ عىل كتاب 

الله املطهر؟!
لقد سـكتنا عن عدونا منذ البداية، 
وتركناهم للعيش بحرية وسالم وكما 

أوهمنا دعاة السالم!!
ولم نتَحّرك بمـا يف هذا الكتاب؛ ألَنَّ 
اللـه تعاىل قال: «يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آََمنُوا 
َال تَتَِّخـذُوا اْليَُهـوَد َوالنََّصـاَرى أولياء 
بَْعُضُهـْم أولياء بَْعـٍض َوَمـْن يَتََولَُّهْم 
ُه ِمنُْهـْم إِنَّ اللـَه َال يَْهِدي  ِمنُْكـْم َفِإنـَّ
اْلَقْوَم الظَّاِلـِمنَي» من سورة املائدة-.

واختلطنا  وصاحبنـا  تولينا  فلماذا 
وأكلنا ورشبنا، ماذا يعني؟

نحن من تركنا لهم الحرية والعيش 
واملفـرتض أن نكون قـد جعلنا منهم 
أعـداًء من عهد رسـول اللـه إىل يومنا 
هذا، كان هذا هو املفرتض ال نواليهم 
وال نجاورهـم وال نؤيدهـم، هـذا هو 
معنى عدم التـويل ليس عدم التويل أن 
أجلـس يف بيتـي وليس يل شـأن بذاك 
اليهـودي، لكنـا يف اليمـن والحمُد لله 

ال نظنـه يوجد يهوديـاً واحداً إال وهو 
يف ميـدان املواجهـة لنـا، لقـد وصلنا 
فـال  لبضائعهـم،  املقاطعـة  ملرحلـة 
نأكل من مصانعهم وال أن نرشب من 
مرشوباتهـم وال نسـتورد شـيئاً ِمّما 
صنعـوه حتى لـو كان عىل مسـتوى 
حْلـوى لألطفال أَو مالبـس وعله أقلُّ 
موقف عداء تجـاه مكرهم وعداوتهم 

وترصفاتهم. 
إننـا إذَا مـا اتخذنـا يف هـذا الوقت 
لـن أقـول الراهن بـل الضائـع؛ ألَنَّنا 
قـد ضعنا بما فيـه الكفاية أن نعادي 
املعـاَداة الحقيقيـة التي مـن خاللها 
سـيعرف العـدّو أننـا رجعنـا للديـن 
الحقيقي ورجعنا للقرآن بكل ما فينا 
من ديٍن وتـولٍّ ألعالم الهـدى، حينها 
سيفهمون أننا لم نتَحّرك من باب أننا 
مسلمون فقط وهذا كتابنا، فال يبقى 
للحـق وجهـان كما كان منذ سـنوت 
ــة  طويلـة مـن بدايات انحـراف األُمَّ
فـال يبقـى للديـن إال وجهـة واحـدة 
وطريق واحـدة، دين يخلـق يف قلوب 

األطفـال منـذ الصغر العـداوة ألعداء 
الله وأعداء القرآن دين يجعلنا نسعى 
لنكـون نارصيـن لهـذا الديـن، ديـن 
يجعُل من األُمهـات مربياٍت ألوالدهن 
عـىل حمـل السـالح وتطهـري األرض 
من دنس اليهـود، دين ال يجعلنا ننام 
إال وقـد جهزنا يف رؤوسـنا ألف فكرة 
َوحفظـت الكثري عن قصـص اليهود 
وجرأتهـم وكفرهم باللـه لنرويها يف 
ُكـّل مجلـس ويف ُكـّل اجتماع لتفهيم 
النـاس من هم اليهود، دين يجعل من 
املرأة املؤمنة يف ُكــّل يوم ُقدوة لبقية 
من ضللتهن نساُء الغرب، دين يسمو 
بالرجـال إىل أن ال يقبلـوا لبناتهم بأن 
يكون مظهرهـن غري إسـالمي، دين 
يجعـل مـن الشـباب جيوشـاً هائلة 
متجهة للجهاد وإبادة هذا العدّو الذي 
خلـق ُكـّل هـذه الحـروب والعداوات 
بني الشـعوب، ويف األخري دين يجعلنا 
نرفـض أن نكون محايديـن ال نعرف 
الحـق ونميش يف الباطل عىل عمى منا 

أَو تعاٍم. 
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الطعبغ الخعغعظغ وافظزمُئ الشربغئ وجغاجُئ 
تحاغئ اقظائاه وُبعخطئ الصطغع

طتمث أتمث الئثغاغ
ما بني التنفيـذ والتغطية أحداث يتـم افتعالها لتغطية 
جرائـم يتـم ارتكابها كواقع حـال؛ بَهـدِف تحقيق املحال 
سياسـة ينتهجهـا اللوبـي الصهيوني العـربي واألنظمة 
الغربية وعىل رأسـها الواليات املتحدة األمريكية ويؤججها 
اإلعـالم الغربـي والعربـي التابع له، وال غرابة أن تشـاهد 
إمرباطوريات إعالمية عربية تسبح مع التيار؛ كونها ُجزًءا 
ال يتجـزأ من مرشوع ماسـوني واحد ألهـداف صهيونية 

وغربية مشرتكة كحقيقٍة ال غباَر عليها. 
تتكّرر مـراراً وتكراراً من وسـائل إعـالم أنظمة عميلة 
أَو كيانات طارئة ودخيلة؛ بَهدِف تشـتيت انتباه الشـعوب 
العربيـة واإلسـالمية والتضليل عـىل الرأي العـام العاملي 

والتعتيم عىل األحرار الذين ال يزالون يحملون قيماً إنسـانية 
ويرفضون ُكـّل أشـكال اإلمربيالية بجرٍم مشهود أَو حدٍث معهود سواًء 
تم افتعاله بتخطيٍط مسـبق أَو تزامن حدوثـه مع تاريخ معد له لتنفيذ 
مخّطط معني، أَو حدث اسـتغل الصهاينـة والغرب حدوثه للرتكيز عليه 
وتأجيجه عرب وسـائل اإلعالم املرئية واملسـموعة واملقروءة والرتويج له 
عرب مواقع التواصل االجتماعي وجعله الحدث األهم للتغطية عىل جرائم 
يقومون بارتكابها أَو تنفيذ مخّططات سبق اإلعداد لها يف إطار املساعي 
اإلرسائيليـة يف إحـراز تقـدٍم ميداني أَو القيام بأي نشـاط اسـتيطاني 
كخطواٍت تحدث تباعاً منذ أن وضع اليهود أعينهم عىل أرض فلسطني. 
ولـو راجعنـا تسلسـل األحـداث السـابقة ُخُصوصـاً األحـداث التي 
لهـا تأثري عىل مجريات السـاحة العامليـة كالتغريات التـي تتواكب مع 
االنتخابـات بدول االسـتكبار العاملـي أَو بالدول املناهضـة لها كالقوى 
الدولية الصاعدة املناهضة لنظام حكم القطب الواحد املنافسة للواليات 
املتحـدة األمريكية يف مجـال التكنولوجيا الحديثة أَو التقدم العسـكري 
واالقتصـادي إضافًة إىل األحداث التي قد تبعث عىل التعاطف اإلنسـاني 
أَو تثـري الحميـة القوميـة أَو الدينية التي قد يسـتغل اللوبي الصهيوني 
حدوثهـا لتأجيجهـا والتسـرت خلفهـا لتنفيـذ جرائم جديـدة كتجريف 
مـزارع وممتلكات وبيوت الفلسـطينيني وبناء مسـتوطنات للصهاينة 
املحتّلني، وتسـتغل األنظمة الغربية حدوثها لتأجيجها كوسيلٍة للتعتيم 
عىل بناءها لقواعد عسـكرية أَو قيامها بإعمال عدوانية ضد الشـعوب 
العربية واإلسالمية؛ ِمن أجل تحقيق مصالحها وتوسيع نفوذها وبسط 

هيمنتها وتنفيذ أجندتها ومشاريعها اإلمربيالية. 
ولو راجعنا فقط األحداث واملستجدات منذ حادثة ١١ سبتمرب ٢٠٠١م 
صنيعـة املوسـاد اإلرسائييل َوالـيس أي أيه األمريكية ومـا ترتبت عليها 

من أحـداث تزامنت معها جرائم وانتهاكات سـعت مـن خاللها أمريكا 
واالحتالل اإلرسائييل لتنفيذ أجندتها وتوسـيع سيطرتها وبناء قواعدها 
وبسـط نفوذهـا عىل حسـاب دول تـم نهبهـا َوتدمريها 
وترشيد أهلهـا، وقام اإلعالم بالتغطية عـىل الجرائم التي 
ارتكبت بحق أبنائها بذرائع مختلفة وأحداث مفتعلة راح 
ضحيتهـا أرواٌح بريئة وأنفـٌس زكية يف مجـازَر متفاوتة 
ودول مختلفـة دون أن تلقى اهتماماً مـن الرأي العام أَو 

من وسائل اإلعالم. 
ولو تأملنا أَيْـضاً مجريات األحداث التي تسلسـلت منذ 
ثـورات الربيـع العربي كحـدٍث مفتعل ومـا تواكبت معه 
من تغـريات الغرب من خاللها إىل اسـتبدال أنظمة عميلة 
بأنظمـة أكثـر عمالـًة وأشـد انبطاحـاً وال زال الغربيون 
يسـعون لتثبيتهـا رغـم مقاومـة الشـعوب الحـرة لهـا 
ورفضها ألن تكون تلك األنظمُة حاكماً عليها فيما سـعت 
وال زالت تسعى قوات االحتالل اإلرسائييل إىل استغالل حالة الرصاع التي 
تسببت فيه الدول الغربية واملوساد اإلرسائييل لتحقيق إنجازات ميدانية 
يف ظل مسـاعيها لتحقيق هدف من أهدافها السـامية الذي طاملا حلمت 
بأن تصبح القدس عاصمتها مسـتغلة انشغاَل املسلمني يف رصاعات تم 
إغراقهم فيها لتعلن صفقة القرن املشـؤومة التـي تم إعالنها بحضور 
أمريكا وبعض من األنظمة العربية العميلة ناهيك عن مسـاعيها إليجاد 
اعرتاف عربي من خالل تطبيع العالقات مع األنظمة العميلة والكيانات 

الطارئة والدخيلة. 
وعىل نفس سياسة تشـتيت االنتباه وبوصلة القطيع وبنفس املنوال 
ومن أجل نفس األهداف وكما تم استغالل حادثة الطفل املغربي وقصة 
السـقوط يف برئ؛ ِمن أجل تشـتيت االنتباه واسـتغالل التعاطف العربي 
الرتكاب الجرائم بحق الفلسطينيني وبناء مستوطنات يف الضفة الغربية 
تم افتعال جريمة إحراق نسـخة من املصحف يف السـويد كجريمٍة تثري 
حميـة الشـعوب اإلسـالمية املغلوبة عـىل أمرها وتقـوم إمرباطوريات 
أنظمتهـا العميلـة بتأجيجهـا وإثارتهـا للتعتيم عن ما تقـوم به قوات 
االحتالل اإلرسائييل من جرائم قتل وإبادة بحق الفلسـطينيني يف محيط 
األقـىص وجنـني ونتيجـة ملوقف اإلعـالم اإليرانـي الثابت مـع القضية 
الفلسـطينية الداعـم للمقاومة عمدت عرب خالياهـا الذين أوكلت إليهم 
سـابًقا إقالق السـكينة العامـة وافتعال الفـوىض يف إيـران إىل ارتكاب 
جريمة إرهابية جديدة اسـتهدفت بها سـفارة أذربيجان وقامت بعدها 
بمسـاعدة أمريكا باسـتهداف الداخـل اإليراني ورتل يحمل مسـاعدات 
إنسـانية إىل سـوريا بعمليات عسـكرية جوية للتشـويش عـىل اإلعالم 
اإليراني ورصف طاقمه عن تغطية الجرائم التي يرتكبها جنود االحتالل 

بحق الفلسطينيني أرضاً وإنساناً. 

كتابات

حغاذغُظ اإلظج.. 
أدواُت الخعغعظغئ

أتمث الماعضض 
األحـداُث  تأتـي 
لتثِبـَت  واملتغـرياُت 
لـُكلِّ مـن له قلـب أَو 
وهـو  السـمع  ألقـى 
شـهيد أن التكفرييني 
أدوات  إال  ليسـوا 
اليهودية  الصهيونيـة 
 ، ِتها ا ر سـتخبا ا و
ُمَجــّرد  وليسـوا 
وخونـة  مرتِزقـة 

عاديني. 
دخل اليمنيون اإلسـالَم طواعيًة دون أية ضغوط 
أَو ترهيب، عندما أرسـل النبيُّ -صىل الله عليه وآله 
ا (عليه السـالم) يف العام الثامن  وسـلم- اإلمام عليّـٍ
للهجـرة ويف أول جمعـة مـن شـهر رجـب، فـكان 
ذلك دخـوالً يف النـور والهداية وخروجـاً من الظالم 
والضالل، وأصبحت أول جمعة من رجب عيداً عظيماً 
لليمنيـني عىل مر أكثر مـن ١٤٠٠ عام، يحتفلون به 
أن َمنَّ اللـه عليهم بالهداية لإلسـالم، حتى جاء املد 
ـابـي التكفـريي املصنوع واملمـوَّل بريطانياً يف  الوهَّ
مرص عىل يد حسن الساعاتي، الذي قام بتغيري لقبه 
إىل «البناء» بعد تأسيسه لجماعة اإلخوان املسلمني، 
ــة اإلسـالمية باسـم اإلسـالم،  والهدُف رضَب األُمَّ
وتهيئَة الساحة لليهود الحتالل فلسطني وتمكينَهم 
مـن الهيمنة عىل العالم، فكانـت الخطوة األوىل هي 
قيام حسـن البنـاء بإرسـال الُفضيـل الورتالني إىل 
ة اإليمانية للشـعب اليمني  اليمـن ورضب الُهــِويـَّ
تحت شـماعة نرش اإلسالم والعلوم الدينية، فانخدع 
اإلمام يحيى حميد الدين بهم؛ ألَنَّ لديهم قدرًة عاليًة 
عـىل التمثيـل والخـداع، وظـن أنهم يسـعون لنرش 
الدين اإلسـالمي وقيمة األصيلة، كما يزعمون، وقد 
قـال الشـهيد القائد -رضـوان الله عليـه-: «الناس 
بطبيعتهم بفطرتهـم مجبولون عىل قبول دين الله، 
عـىل االهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضالل من ِقبَِل 
ـة، أَو  ـة، أَو فرد يضل أُمَّ ـة تضل أُمَّ أطراف أُخرى، أُمَّ

شخص يضل شخصاً من شياطني الجن واإلنس».
واسـتمر إخـوان الشـياطني وعبََدتُـه بعمليـات 
االغتيـاالت لـكل مـن يُعـارض ويتعـارض يف فكره 
وحركته مع مشاريع أمريكا و»إرسائيل» وبريطانيا، 
وأصبغوا عىل ُكـّل عملية قتل بالصبغة الدينية، وبعد 
أن أعلنـوا عن حزبهم الشـيطاني امُلسـمى التجمع 
اليمني لإلصـالح حتى ازداد تَحرُُّكهم يف التفريق بني 
اليمنيـني وإشـعال الفتن والتكفري والقتـل، وعملوا 
ـروا أبناَء  عـىل اغتيال مئـات الكـوادر اليمنية، وكفَّ
الجنـوب ودعـوا لقتلهـم، وأن قتَلهم واجـب ديني، 
وشـنوا عدوانهم عىل عدن فيما تُسمى بحرب صيف 
١٩٩٤م، وعملـوا عىل االنتشـار يف ُكــّل املحافظات 
ـة بهم،  اليمنيـة وبناء املقـرات والـرشكات الَخاصَّ

وكانـت بريطانيـا أحـد أهـم الداعمـني لهـم. 
ثـم اتجه حزُب اإلفسـاد بعد ذلـك إىل تكفري أبناء 
صعدة وشنوا عليهم ست حروب ظاملة أحرقوا فيها 
األخرض واليابس ولم تسـلم حتى النسـاء واألطفال 
مـن عدوانهم وبُغضهم، وما أن جاء تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي عىل اليمن حتى كانوا 
هم عىل رأس حربة ذلـك العدوان وأهم الداعمني له، 
خطفوا األطفال والنسـاء وقصفوا صـاالِت األفراح 
والعزاء، وفّجروا باملسـلمني يف املسـاجد واألسـواق 
والتجمعات، وصعد عبدالله صعرت وهو أحد قيادات 
حزب اإلفسـاد ليُبيح قتل ٢٤ مليون يمني، وليفرتي 
عـىل الله الكذب بقوله إن تحالـف العدوان هو بأمِر 
الله! ويأتي القيادي اآلخـر لديهم واملدعو عبداملجيد 
الزندانـي ليقول: إن تحالف العـدوان عىل اليمن هو 
واجب ديني! فـإذا كان هؤالء كبـار قياداتهم وهذه 

عقليتهم التكفريية املريضة فكيَف بصغارهم!
اليوم يسـتنكرون عىل الشـعب اليمني احتفاالته 
والوثنيـة،  والُكفـر  ك  بالـرشِّ ويصفونهـا  الدينيـة 
ويحتفلـون بيـوم الوعـل اليمنـي بـدالً مـن جمعة 
يف  الكريـم  القـرآن  حـرق  يسـتنكرون  وال  رجـب! 
الدول األُوُروبية، وال قتل الشـعب الفلسطيني، لكن 
يتعاطفـون مـع أوكرانيـا؛ ألَنَّ أمريـكا متعاطفـة 

معهم، تشابهت ُقلُوبُهم. 

اإلغماُن وععى الظفج.. ق غةامسان
حاعر أتمث سمغر 

اإلنسـان املؤمـن املجاهـد حـق اإليمـان يضبط 
نفسه ساعة الغضب وال يثور إرضاء لنفسه وهوى 
النفس وال يستسـلُم لحقد أَو ضغينة أَو عصبية وال 
يتكـرب وال يتعاىل عـىل اآلخرين مهما علـت مكانته 
أَو منصبه، الشـخص املؤمن املجاهـد إنه يجاهد يف 
سـبيل الله يف سـبيل إعالء كلمة الله ولو كان الثمن 
حياته وماله، وال يصرب عىل باطل، وال يرىض بظلم، 
وال يقبل بمجرم وطاغية مهما كان األمر؛ ألَنَّه ينظر 

إىل أبعـد من يومه وأبعد من دنيـاه؛ ألَنَّه ال يرهن حياته الدنيوية 
لـألرض وما فيهـا، بل يتطلع إىل السـماء إىل اآلخرة، إنه يفكر يف 
رضا الله سـبحانه َوتعاىل إنه يتوىل أعالم الهدى أكثر من نفسـه 

فيتأمـل آية واحدة مخيفة جداً: «خالدين فيها أبداً» 
كـم هو هذا الخلـود ِمئة عام ألف سـنة، ال، بل هو 
خلـود أبـدي دائم ال رجعـة فيه يفكر يف نفسـه كم 

سيتعمر ستني عاماً أو ِمئة عام؟!
كم هي سـنوات قليلة وال تسـاوي ساعة واحدة 
مقابـل الخلـود األبـدي يف الجنـة، ال يسـاوي عمر 
اإلنسان ساعة واحدة يف نعيم الجنة، كما أن ال يشء 
يف هـذه الحياة الدنيـا عىل هذه األرض يسـتحق أن 

تضحي بآخرتك؛ ِمن أجِله مهما كان. 
كذَلك ال يسـاوي عمر اإلنسـان سـاعة واحدة يف 
جهنـم والعياذ باللـه من جهنم أن اتبع اإلنسـان هواه يف الدنيا، 
التـي ال يسـتحق اإلنسـان أن يضحـي بآخرته؛ ِمـن أجل هوى 

النفس. 
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سطغٌّ إطاُم السثل والتص
الحتات حاا*

الهجوِم املتواِصِل من فضائيات بعد 
آل سعود التي تبث من مَرص، 

ًة قناتَي «صفا» و»وصال» عىل  َخاصَّ
اإلَمـام عيل بن أبي طالب، قّررُت أن أكتَُب 

مقاالً عن ثاني أهم رجل يف اإلسالم بعد 
رسول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- 

كي أحاول قدر ما استطعت التصديَّ 
للعصابة الوهابية األشد تطرفاً وهي 

عصابُة آل سعود التي تحتل الحجاز منذ 
290 عاماً. 

 
سطغ إَطـام السثل بسث رجعل اهللا -خطى اهللا سطغه 

وآله َوجطط-
تقريـر لألمـم املتحدة صادٌر عـام 2002م اعـرتف بأن أعدل 
حاكم عىل وجه األرض منذ خلق آدم إىل اآلن هو اإلَمـاُم عيل بن 
أبي طالب، لكن آل سـعود دفعوا 50 مليار دوالر لألمم املتحدة؛ 
كي ال يتم نرش هذا التقرير، وبمليارات آل سعود تم التكتم عىل 

هذا التقرير. 
يعـادي اليهـود وأتباُعهم اإلَمــاَم علياً؛ ألَنَّه طـرد أجدادهم 
يهـود خيرب، والجميع يعلم بـأن اإلَمـام علياً هـو قائد معركة 
خيـرب ضد رش خلق اللـه اليهود ويف هذا اليوم قال عنه رسـول 
الله: «اليوم ألعطني الراية لرجل يحبُّ اللَه ورسـوَله ويحبُّه اللُه 
ورسولُه»، عيل بن أبي طالب الذي قال له رسول الله: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موىس إال أنه ال نبي بعدي»، وقال رسوُل الله 
لإلَمـام عيل: «ال يحبك إالَّ مؤمن وال يبغضك إالَّ منافق»، وجميع 
ـابيـني منافقني؛ ألَنَّهم يكرهون اإلَمـام عيل بن أبي طالب  الوهَّ
الذي نام يف فراش رسـول الله يوم تجمع فيه كفار قريش لقتِل 

رسول الله. 
فمـن دافع عـن الرسـول مثـل اإلَمـام عـيل بن أبـي طالب 
الـذي ُولد بالكعبة ولم يسـجد لصنم؟؟ عيل بـن أبي طالب أول 
من أسـلم.. عيل بن أبـي طالب أول من آمن برسـول الله.. عيل 
بـن أبي طالـب أول مـن حّقق أول نـرص لإلسـالم حينما كان 
اإلسـالم ضعيفاً حينما قـال عمرو بن ود «مـن يبارزني منكم 
يا مسـلمون» فخرج اإلَمـام عيل صغري السـن ليبارز عمرو بن 
ود بطـل الكفـار وهزم عمرو بن ود وألقـاه عىل األرض فبصق 
ابـن ود عـىل اإلَمـام عيل فشـد اإلَمــام عيل عمرو بـن ود من 
عـىل األرض وأعطاه سـيَفه ليبارزه مرًة أُخـرى ويقتله يف املرة 
الثانية.. عيل بن أبي طالب الذي أعطى ُكـّل الصالحيات للقضاة 
كي يحكمون بالعدل فهل شاهد أحٌد قاضياً يحكم لغري الحاكم 
إالَّ قايض اإلَمـام عيل الذي حكم لرجل عىل غري ملة اإلسالم ضد 
اإلَمـام عيل ولم يحكم لصالح اإلَمـام عيل فأي عادل أنت يا عيل 

يا إَمـام العدل يا أعدل حاكم عرفته البرشية. 
 

سطغ إَطـام التص بسث رجعل اهللا -خطى اهللا سطغه 
وآله َوجطط-

اإلَمــام عـيل بن أبـي طالـب كان رمَز الحـق ومـا زال رمُز 
الحق رغم حرب التشـويه التي يتزعمها آُل سـعود ومرتِزقتهم 
وعمالؤهـم وإعالمهـم ملحاولـة تشـويه صـورة إَمــام الحق 
املضيئة.. عيل الذي شهد له ُكـّل املسلمني يف عهده بأنه لم يضع 
لبنـة عـىل لبنة -أي طوبة عـىل طوبة- أَو لم يبن جـداراً واحداً 
لنفسه وهو خليفة املسـلمني وكان مرتبه الشهري مثل مرتب 
الجندي وهو الحاكم الوحيد يف العالم الذي لم يدخر مليماً واحداً 

وعرف عنه العفاف. 
سـئل ابن العاص ذات مرة عندما تريـد أن تصيل فهل تصيل 
خلـف عيل أم معاوية فقال أصيل خلـف عيل؛ ألَنَّه إَمـام املتقني 
فقالـوا وعندما تريد أن تأكل قال أكل مع معاوية؛ ألَنَّه يأكل ما 

لذ وطاب. 

لقـد أوشـك اإلَمـام عـيل عىل قتل ابـن العاص لكنه كشـف 
عـن عورته فرفض اإلَمـام عيل قتلـه؛ ألَنَّ إَمـام الحق لم يقتل 
ضعيفـاً قط وكان يعرف عنه أنه ما صارع أحداً إالَّ رصعه وما 
قاتل أحداً إالَّ قتله َوأوىص قضاته بعدم أخذ أموال من أحد وكان 
يخصص مرتباً مرتفعاً للقايض؛ كي ال يرتيش.. َوهذا ما تفعله 
اآلن الدول األُوُروبية ودول الغرب، حيُث إن أعىل مرتبات يف هذه 
الدول هـي للقضاة حتى يكون قرارهم مسـتقالً.. عيل بن أبي 
طالب الذي عاش فقرياً واستشـهد فقـرياً وعرف أنه كان يرقع 

ثيابه لبيك يا إَمـام الحق يا خري أئمة أهل األرض. 
 

املةطُج السسضري اقطعي وخراسه طع اإلَطـام سطغ
منـذ تعيني عمر بن الخطاب البـن آكلة أكباد البرش والياً عىل 
دمشـق وهو يعد العدة لخالفة املسـلمني ولـو بالقوة ولو قتل 
ُكــّل املسـلمني فهـذا املجرم هـو رأس الفتنة يف اإلسـالم وهو 
مفرق املسـلمني وهو الذي قال: أتباعي سنة وأتباع عيل شيعة، 
وهـو من ورث الحكم البنه املجرم يزيد قاتل سـيد شـباب أهل 
الجنة وهو الذي دس السـم لإلَمـام الحسن وهو قاتل عرشات 
ـابيـون أفضل من  اآلالف من املسـلمني ولألسـف يعتـربه الوهَّ
اإلَمـام عيل بل ويعتربون يزيد أفضل من اإلَمـام الحسني وربما 
يفّضلون أبا سفيان عىل رسول الله فمن يقارن بني اإلَمـام عيل 
وابـن آكلة أكباد البرش هو يقارن بـني الحق والباطل أَو يقارن 
بـني الجنـة والنار.. ومعلـوم أن ابن آكلة أكبـاد البرش كان من 
الطلقاء هـو وأبوه وأحفاده ولو لم ينترص املسـلمون ما دخل 

هؤالء اإلسالم. 
لقد اشـرتى ابُن آكلة أكباد البرش الذمَم باملال الذي جمعه يف 
عهد عثمان بن عفان ورغم امتالكه جيشـاً وكان يعلم بحصار 
عثمـان لكنـه تخاذل عن ذلـك؛ ألَنَّه كان يحلـم بالخالفة.. لقد 
أعطى عثمـان بن عفان ُكـلَّ الصالحيات للمجلس العسـكري 
األمـوي كـي ال يحكم أحـد من خـارج بنـي أُمية ولذلـك كان 
معاوية بن أبي سـفيان وسـعيد بن العاص وعمرو بن العاص 
وابن الحكم هم زعماء املجلس العسـكري األموي الذين حاربوا 

اإلَمـام علياً؛ ألَنَّه أقصاهم من مناصبهم وقال قولته املشهورة 
«رش الـوزراء مـن كان ملن قبلك وزيراً» لقد قتـل ابن آكلة أكباد 
البرش عرشات اآلالف من املسـلمني كي يصـل للخالفة، ويقول 
تعـاىل: «َمن َقتََل نَْفًسـا ِبَغرْيِ نَْفـٍس أَْو َفَسـاٍد ِيف اْألَْرِض َفَكأَنََّما 
َقتََل النَّاَس َجِميًعا»، فما بالُكم بمن دس السم لسيد شباب أهل 
الجنة اإلَمـام الحسن ووّرث الخالفة البنه القاتل الفاجر املجرم 
يزيد؟! فال تجوز املقارنة بني ابن آكلة أكباد البرش واإلَمـام عيل 

بن أبي طالب. 
ولـوال رصاُع املجلـس العسـكري األمـوي مـع اإلَمــام عيل 
لفتحت ُكـّل بالد العالم يف عهده وهناك مقولة شـهرية لإلَمـام 
عـيل «ما معاوية بأدهى مني لكنه يغـدر ويفجر ولوال كراهية 

الغدر لكنت أدهى أهل األرض». 
لقـد خـاض املجلُس العسـكري األمـوي حروباً عديـدة؛ ِمن 
أجل إقصاء اإلَمـام عيل عن الخالفة، ولو اسـتمر حكم اإلَمـام 
ا أرسى وعبيداً للصهاينة  عيل وأحفاده ما ظل املسـلمني َحـاليّـٍ

وللغرب. 
ـابيـني يقولون: ال يجوز الخروج عىل الحاكم لكنهم  إن الوهَّ
يخالفون ذلك؛ ألَنَّهم يخرجون عىل أعدل حاكم عىل وجه األرض 

بل ويفضلون ابن آكلة أكباد البرش عىل أعلم أهل األرض. 
لقـد حـاول األمويون تشـويه صـورة اإلَمـام عـيل من عهد 
معاويـة إىل عهد مروان الحمار آخر حكام بنـي أُمية ومع ذلك 
ظـل اإلَمـام عـيل مصباحـاً ينري قلـوب ُكـّل املؤمنـني وحاول 
ـابيون والسلفيون وكل أتباع اليهود تشويه صورة اإلَمـام  الوهَّ
عـيل لكنهم كلما هاجموا اإلَمـام علياً كلما زاد حب املؤمنني له 
وصدق قول الشـاعر حني قال: «اصرب عىل كيد الحسـود َفـإنَّ 

صربك قاتله فالنار تأكل بعضها أن لم تجد ما تأكله». 
 

سطغ أسطط أعض افرض بسث رجعل اهللا 
قال اللـه يف كتابه: «َوتَِعيََها أُذٌُن ُواِْعيٌَة» ودعا رسـوُل الله أن 
تكوَن أُذَُن عيل واستجاب الله لدعوة رسوله وكان عيل هو سيد 
الفصحـاء وكان ُكـّل كالمه حكمة للناس فإذا كان الخرض هو 
ـة موىس َفـإنَّ اإلَمـام علياً هو أعلم أهل  أعلـم أهل األرض يف أُمَّ
ـة محمد -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوعىل آِلــِه َوَسـلََّم- وهو  األرض يف أُمَّ

الذي قال «النفس التي وعدت بماء ال تعطش». 
كتـاب نهـج البالغة قرأته ثالثـة مرات وكل مـرة أتعلم أكثر 
ـابيون بأن هذا الكتاب محرَّف لكني وجدته كالماً  وقال يل الوهَّ
مـن نور عيل نـور وعلم عيل علم وهدي عـيل حتى أنني فضلته 
عـىل جميـع الكتب التـي قرأتها وهـو الكتاب الذي قـرأت فيه 
ًة النصيحة للمسـلمني بأن ال يأكلوا  نصائـح اإلَمـام عيل َخاصَّ
َكثرياً وقوله يف ذلك شجر الربية أصلب عوداً وصدق اإلَمـام عيل 
فذهبـت ايل الصحـراء وقطعت جذع شـجرة بصعوبة وقطعت 

جزع شجرة من األرض التي تروي دائماً باملاء بسهولة. 
كنـت أتمنـى أن يعود بـي الزمن طفـالً ألحفظ كتـاب نهج 

البالغة حفظاً؛ ألَنَّ التعلم يف الصغر كالنقش عىل الحجر. 
لقـد بحثـت يف العديد مـن محافظات مرص عـن كتاب نهج 
ـابيني  البالغة فلم أجده وعندما سألت عن نُدرته قالوا يل: إن الوهَّ
اشـرتوا هذا الكتـاب من جميع املكاتب يف مـرص وأحرقوه لكن 
بفضل الله وجدت نسخة واحدة من كتاب نهج البالغة بمكتبة 
الحسـني بالقاهرة وحمدت الله؛ ألَنَّني قـرات هذا الكتاب؛ ألَنَّه 

زادني ُحبَّا عىل حب اإلَمـام عيل الذي أحبه منذ صغري. 
ـابيون بأن اإلَمـام علياً واإلَمـام الحسن واإلَمـام  يقول الوهَّ
الحسـني لم يخوضوا حروباً؛ ِمن أجل اإلسـالم وأنـا أقول لهم: 
إن اإلَمـام علياً هو من َحمى ِحمى اإلسـالم يف نشـأته وحافظ 
عىل تقاليد اإلسـالم ولـوال األمويون املجرمون القتلة السـتمر 
حكم أحفاد اإلَمـام عيل للمسـلمني وما هزم املسلمون قط وما 
احتلت أراضيهم وال اسـتطاع اليهود زرع فصيل لهم يف اإلسالم 

ـابيون وكل فروعهم.  وهم الوهَّ
لقد ارتكب األمويون أبشـع املجازر بحق آل بيت رسـول الله 
ة تسميم اإلَمـام الحسن وقتل اإلَمـام الحسني وأطفالهم  َخاصَّ

لكن سرية اإلَمـام عيل وأحفاده ستظل منريًة لكل املؤمنني.
وأختـم مقايل بحديث رسـول الله لإلَمـام عـيل: «ال يحبك إالَّ 

مؤمن وال يبغضك إالَّ منافق». 

* كاتب مرصي
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 : طاابسات
19 عمالً مقاِوماً نفذه الفلسطينيون يف الضفة 
الغربيـة، وذلـك خالل 24 سـاعة فقـط، وهو ما 
يجعل كيان االحتالل يف أزمة أمنية، ويعترب صدمة 
كبـرية لحكومـة ”بنيامـني نتنياهـو“ املتطرفة، 
وتحديداً ما يسـمى وزير أمنه القومي ”إيتمار بن 

غفري“. 
تبـدو حكومـُة ”نتنياهـو“ يف موقـف ضعيف 
أمـام املسـتوطنني ُخُصوصـاً أن سياسـة العنف 
واالضطهـاد واإلرهـاب ضـد الفلسـطينيني يبدو 
أنهـا لن تنجـح، والدليل عىل ذلك اتسـاع عمليات 
املقاومـة وقدرتهـا عـىل إحـداث حالة مـن عدم 
االستقرار لكيان االحتالل، وهي أمور إن استمرت 
بحسـب الخـرباء، َفــإنَّ حكومـة ”نتنياهو“ لن 

تصمد َكثرياً وقد تنهار. 
ودعت القـوى الوطنيـة واإلسـالمية بالقدس 
املحتّلـة إىل النفـري العام نرصة للمسـجد األقىص 
داخـل  القابعـني  واألسـريات  ولـألرسى  املبـارك 

سجون االحتالل، وسط حالة الغليان واملواجهات 
التي تشهدها مدينة القدس والقيود التي يفرضها 

االحتالل عىل املصلني يف منعهم من دخول املسجد 
األقىص املبارك. 

الدفئ الشربغئ املتاّطئ.. تخسغٌث يف وجه اقتاقل الخعغعظغ

صاووق: ق ظراعُظ سطى الثارج قظاثاب رئغج لطةمععرغئ بض سطى التعار والاعاشص الطئظاظغ

اساصاقٌت واجسٌئ يف الدفئ تطاُل ضعادَر الةعاد اإلجقطغ 
سطى رأجعط الصغادي خدر سثظان

 : طاابسات
نفـذه الفلسـطينيون يف  مقاِوماً  19 عمـالً 
الضفـة الغربية، وذلك خالل 24 سـاعة فقط، 
وهـو ما يجعـل كيان االحتـالل يف أزمة أمنية، 
لحكومـة ”بنيامـني  كبـرية  صدمـة  ويعتـرب 
نتنياهـو“ املتطرفة، وتحديداً ما يسـمى وزير 

أمنه القومي ”إيتمار بن غفري“. 

تبدو حكومُة ”نتنياهـو“ يف موقف ضعيف 
أمام املسـتوطنني ُخُصوصاً أن سياسة العنف 
الفلسـطينيني  ضـد  واإلرهـاب  واالضطهـاد 
يبـدو أنها لن تنجـح، والدليل عىل ذلك اتسـاع 
عمليـات املقاومـة وقدرتها عىل إحـداث حالة 
من عدم االستقرار لكيان االحتالل، وهي أمور 
إن اسـتمرت بحسـب الخرباء، َفــإنَّ حكومة 

”نتنياهو“ لن تصمد َكثرياً وقد تنهار. 

ودعت القوى الوطنية واإلسـالمية بالقدس 
للمسـجد  نـرصة  العـام  النفـري  إىل  املحتّلـة 
األقىص املبارك ولألرسى واألسـريات القابعني 
داخل سـجون االحتالل، وسـط حالـة الغليان 
واملواجهـات التـي تشـهدها مدينـة القـدس 
والقيـود التي يفرضها االحتالل عىل املصلني يف 

منعهم من دخول املسجد األقىص املبارك. 

 : طاابسات
أّكــد عضو املجلس املركـزي يف حزب 
الله، الشـيخ نبيل قـاووق، أن حزب الله 
حريص عىل أن يبادر إىل ُكـّل ما من شأنه 
تخفيـف معانـاة اللبنانيـني، وهـو يبذل 
ُكــّل الجهود ألجل ترسيع انتخاب رئيس 
للجمهورية؛ ألَنَّه يشـكل منطلقاً طبيعياً 

إلنقاذ البلد ووقف االنهيار. 
وشّدد الشيخ قاووق عىل «أننا ال نراهن 
عىل الخارج النتخاب رئيس للجمهورية، 
وإنما نراهن عـىل الحل األقرب واألضمن 

وهو الحوار والتوافق اللبناني». 
وقال الشـيخ قاووق: «لبنان ال يتحمل 
إمـالءات خارجية ال رئاسـية وال غريها، 
ومعادلـة صيف عـام 1982 التي انتجت 

رئيسـا ورئيسـني قـد تغـرّيت، واملعادلة 
اليـوم ال تسـمح بإمـالء وفـرض رئيس 
للجمهورية مـن دول إقليميـة أَو دولية، 
معتربًا أن الحل الوحيد املتاح هو اإلرساع 
ببـدء الحوار للوصـول إىل توافق لبناني- 
لبناني، وال بديـل عن التوافق ال اليوم وال 

غداً وال بعد غد». 
وأضاف: «أما الذين يواصلون الرصاخ 

وبأصـوات مرتفعـة ويرفعون شـعارات 
أكـرب من أحجامهم، فهـؤالء يعّربون عن 
يأسهم وإحباطهم وخيبتهم، وهم أعجز 
مـن أن يغـرّيوا املعـادالت التـي انتجتها 
انتصـارات املقاومة، ومـن أن يغرّيوا من 

ُهــِويَّة وتركيبة لبنان». 
كما أّكـد الشـيخ قاووق أن «لبنان لن 
يكون يف ركـب عرب التطبيـع، فعروبتنا 

هـي عروبة أصيلـة، وتمثلها فلسـطني، 
ويمثلها الشـهيد خريي علقم، أما عروبة 
التطبيع، فال ترشفنا، ولسنا منها بيشء، 
ولـن يأتـي اليوم الـذي يكون فيـه لبنان 
جـزءاً من هـذه العروبـة املزيفـة، ومن 
ارتـىض أن يكـون يف خنـدق واحـد مـع 
نتنياهو، فهو الذي يخرس رشفاً، ويرتكب 

ــة».  خيانة للقدس وفلسطني وكل األُمَّ

 : طاابسات
شنت قوات االحتالل الصهيوني، فجر األحد، 
حملـة مداهمات اعتقاالت واسـعة يف صفوف 
قيادات وكوادر حركة الجهاد اإلسـالمي وعىل 
رأسهم الشيخ خرض عدنان يف بلدة عرابة غرب 

جنني. 
وأَفاد مصـادر محلية، بأن قـوات االحتالل 
اعتقلـت القيـادي يف حركة الجهاد اإلسـالمي 
املنـزل  بـاب  تفجـري  بعـد  املحتّلـة  بالضفـة 

واقتحامه بالقوة يف بلدة عرابة غرب جنني. 
وبينـت املصادر، أن قوات االحتالل اقتحمت 
منـزل تقتحـم منـزل األسـري املحـّرر ماهـر 

األخرس يف بلدة عجة. 
واعتقل االحتالل الشـاب خالـد غوادرة من 
بلدة بري الباشـا قضاء جنني، والشاب إبراهيم 
الزبيدي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته 

يف مخيم الجلزون شمال رام الله. 

يف السياق، أّكـدت حركة الجهاد اإلسالمي يف 
فلسـطني، أن إقدام قوات االحتالل الصهيوني 
عىل استهداف واعتقال قادة ومجاهدي حركة 
الجهـاد اإلسـالمي بمحافظة جنـني بالضفة 
املحتّلـة، فجـر اليوم هـي محاولـة صهيونية 
وصمـود  شـعبنا  إراَدة  عـىل  للتأثـري  بائسـة 

املجاهدين وعزيمتهم. 
وشـّددت الحركة، يف بيـان صحفي، عىل أن 
«اعتقال القائد الشـيخ خرض عدنـان والقائد 
خالـد غـوادرة، وعـدداً مـن إخوانهـم وأبنـاء 
شـعبنا، يعكس مـدى التخبـط والضغط الذي 
يالحق حكومة االحتالل الفاشية، جراء تصاعد 

انتفاضة شعبنا يف القدس والضفة املحتّلة». 
وقالـت الحركة: «لقد شـّكل الشـيخ خرض 
عدنان وإخوانه املجاهدين حالة وعي متجددة، 
وجـذوة اشـتباك مشـتعلة يف وجـه االحتالل، 
ونسـتذكر دوره الطليعي يف معـارك اإلرضاب 
عـن الطعام يف سـجون االحتـالل والتي كانت 
محطات راسـخة يف تسـجيل جـوالت انتصار 

ألرسانا وشعبنا». 
وأّكــدت، أنه رغم هذه الهجمـة االحتاللية 
املسـعورة بحـق شـعبنا ورموزنـا وكوادرنـا 
لن يسـتطيع إخماد وهج االنتفاضة وشـعلة 
املقاومـة، وكلمـا تمـادى االحتـالل يف عدوانه 
سـيزيد ذلك من صمودنا أكثر، واسـتمرارنا يف 
جهادنا حتى تحرير أرضنا وتطهري مقدساتنا. 
بدورهـا، أّكـدت حركة املقاومة اإلسـالمية 
«حمـاس» أن «اعتقـال شـخصيات قيادية يف 
الجهـاد اإلسـالمي هـي محاولـة يائسـة من 
االحتـالل إلخماد حالة املقاومـة املتصاعدة يف 

الضفة». 
وقال املتحدث باسـم حركة حـمـاس، عبد 
اللطيف القانوع: «نديـن قيام جيش االحتالل 
الفايش باعتقال عدد من الشخصيات القيادية 
لحركـة الجهاد اإلسـالمي يف الضفـة الغربية 
ومنهـا األسـري املحّرر الشـيخ خـرض عدنان، 
ونعدها محاولة يائسـة مـن االحتالل إلخماد 

حالة املقاومة املتصاعدة يف الضفة». 

الدفئ الشربغئ املتاّطئ.. تخسغٌث يف وجه 
اقتاقل الخعغعظغ

ظاحٌط جسعدّي غضحُش طحارضَئ 
وشث خعغعظغ يف طآتمر بالرغاض 

دسماً لطاطئغع
 : وضاقت

أّكـد الناشـُط املشـهور عرب موقـع التدوين املصغر 
”تويـرت“، يوسـف األويس، أن وفًدا صهيونيٍّا سيشـارك 
بشكل رسـمي يف مؤتمر LEAP23 بالرياض، يف خطوة 
تأتـي دعًمـا للتطبيع بـني الكيان الصهيونـي واململكة 

العربية السعوديّة. 
 LEAP23# وقال األويس يف سلسلة تغريدات: «مؤتمر
سـيقام يف الريـاض األسـبوع القـادم املؤتمـر ضخم، 
وسـيتم تمثيل رشكات إرسائيلية فيه ألول مرة بشـكل 

علني». 
وذكر الناشـط أن «عدداً من اإلرسائيليني سيقومون 

بإلقاء كلمات حول مشاريعهم التقنية». 
وأَشـاَر األويس إىل أنه «لم يتطلـب األمر حتى اإلعالن 
عن التطبيع! ولكنه إعالنا بأن السلطة فوق النظام، وال 

تلتزم به». 
كما لفـت الناشـط إىل أن «نظام مقاطعـة إرسائيل 
املسـتقر منـذ 60 عامـاً يتـم إخفـاؤه، وتجاهلـه من 

السلطة (ممثلة يف وزير االتصاالت». 
وأّكـد أن «هـذا النظام يحظر التعامـل مع أي كيان 
إرسائييل أَو شخص يحمل الجنسية اإلرسائيلية أَو يقيم 
فيه العقوبة سـجن وغرامة، لكن السـلطة تدعس عىل 
النظام لعدم وجود من يحاسبها! وألن قيمته رياالن». 

الرئغج اإلغراظغ غحغث بةععد 
الترس البعري والاسئؤئ يف 
إغابئ طظضعبغ زلجال خعي

 : وضاقت
أشـاد رئيس الجمهورية اإلسـالمية السـيد إبراهيم 
وتعبئـة  اإلسـالمية  الثـورة  حـرس  بقـوات  رئيـيس، 
املسـتضعفني ورجـال االغاثـة لخدماتهـم الجليلـة يف 
تقديم املساعدات للمنكوبني بالزلزال الذي رضب مدينة 

خوي السبت، املايض. 
جاء ذلك خالل زيارته امليدانية املفاجئة التي قام بها 
صباح األحد، ملدينة خوي لإلطالع عىل أوضاع املترضرين 

بالزلزال املدّمـر واالستماع إىل مطالب املواطنني. 
وقـدم الرئيـس رئييس لـدى وصولـه مدينـة خوي 
مواسـاته للمواطنني، مؤّكــداً أن «الهـدف من زيارته 
لهـذه املدينـة هـو دراسـة مطالبهـم شـخصيٍّا وحـل 

مشاكلهم برسعة». 
وقـال السـيد رئيـيس: «يجـب َحــّل املشـاكل التي 
يواجهها املواطنون املترضرون بالزلزال بصورة عاجلة 
وفورية من خالل تظافـر جهود الجميع لتوفري الراحة 

لهم بأرسع وقت ممكن». 
وأضـاف: أن «الواجب امللقى عليه هو متابعة قضايا 
األهايل الذين اجتازوا هذه املرحلة الصعبة بصرب وإراَدة 
لن تلني رغم ُكـّل الشـائعات التي تريد تثبيط معنويات 

املواطنني الغيارى». 
وشـّدد رئيـس السـلطة التنفيذيـة يف إيـران عىل أن 
«أهـايل هذه املنطقة مـا أنفكوا يثبتـون والءهم للثورة 
اإلسـالمية والنظام وقدمـوا الكثري من الشـهداء لهذه 
الثـورة املباركـة»، مؤّكــداً «رضورة قيام املسـؤولني 

بواجباتهم حيال هؤالء االوفياء». 
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ضطمئ أخغرة

الترُب الظاسمئ وتثطُري الحئاب
طتمث الدعراظغ

الداخل  من  ــة  األُمَّ إسقاُط 
ال يعنـي احتالَلهـا عسـكريٍّا، 
بل احتـالَل النفوس وتدمريَها 
بحيـث يتمّكـن األعـداء مـن 
ــة اإلسالمية كما  تسـيري األُمَّ

يريدون. 
حـرٌب تسـتهدُف الشـباَب 
وحرفهم  إلضاللهم  والشاباِت 
عن طريق الهداية واالستقامة 
وفـق منهـج الله وهـدى الله 
وهو القـرآن الكريـم الذي هو 
رحمة بنا وحفاظ علينا من أي ضالل يتَحّرك به الشيطان 

وأعوانُه.
ـــة تدّمـر  إن الحـرَب الناعمـَة خطريٌة عـىل أبناء األُمَّ
أخالقهـم وثقافتهـم ومبادئهـم وتجعلهـم عبـارة عـن 
أشخاص ليس لهم أي هدف أَو قضية أَو منهج يتَحّركون؛ 
ِمـن أجِلـه فقـط يعيشـون يف حالٍة مـن التيـه والتخبط 

واملزاجية والال مباالة.
إن اليهـود وأمريكا يسـيطرون عىل ُكـّل الشـعوب من 
خـالل الحرب الناعمـة ويتعاون معهم يف ذلـك املنافقون 

من حكام تلك الدول. 
القـوة التدمرييـة للحـرب الناعمـة تعتـرب كارثة عىل 
املجتمعات جيالً بعد جيل، نالحظ اليوم أين وصلت الكثري 
مـن املجتمعات اإلسـالمية من انحطـاط أخالقي وثقافة 
غربيـة حطمـت العالقـات بـني األرس ونرشت املشـاكل 
وانعدمـت الثقـة بني الجميـع حتى عىل مسـتوى األرسة 

الواحدة.
ــة عن  إن االنحراف والفساد الحاصل نتيجة ابتعاد األُمَّ
دين اللـه ومنهجه وابتعادهم عن الرسـول -صلوات الله 
عليـه وعىل آله- وعـن آل البيت األطهار وانتشـار األفكار 
املغلوطة والثقافة املغلوطة التي جعلت اليهود يتوغلون يف 
ــة وأن تنحرف عن أوامر الله وتعليماته من  أوسـاط األُمَّ
خالل القرآن الكريم، وباسم الدين دجنوا الشعوب وزرعوا 
يف مـا بينها االختالفـات واالجتهادات وغريهـا من األمور 

وجعلوها من الدين.
إن هـذه النظـرة املغلوطـة لديـن الله سـبب رئييس يف 

ــة وتمّكن أعدائها منها.  ضعف وانقسام األُمَّ
نحـن اليـوم نواجـُه معركًة كبـريًة تسـتهدُفنا جميعاً 
باملقدمة أوالدنا وأجيالنا، والهدف إضاللنا وبالتايل نخرس 
رعايـة الله وتوفيقه، إذن ال بُـدَّ أن نواجَه الحرب الناعمة 
باإليمـان والوعـي مـن خالل هـدى الله، بتمسـكنا بالله 
ورسـوله -صلوات الله عليه وعـىل آله- وأعالم الهدى من 
أوليائه الصادقني لتسـتقر نفوسـنا وفق منهج الله الذي 
يحصن اإلنسان املؤمن ويحافظ عليه ويقيه من األخطار 
والصعوبات والتحديات واملكائـد لألعداء الذين يرتبصون 

بنا ويريدون أن نضل السبيل.
ْن بالله وبالقرآن الكريم من الحرب الناعمة.  فلنتحصَّ

د. طعغعب التسام 

إن خسارَة العدو بأصيله األنجلوأوروصهيوأمريكي 
َوأدواته التنفيذية لم تبدأ اليوم أي بعد ثماني سنوات 
من عدوانه عىل الشـعب اليمنـي العظيم وال قبل عام 
أَو عامني بـل منذ اللحظة األوىل لعدوانه يف 26 مارس 
2015م وُخُصوصاً أدواته التنفيذية األعرابية التي لم 
تدرك حتى اليوم مـا يحيكه لها أصيلها بهذا العدوان 
الذي بعون الله شـارف عىل االنتهـاء، نعم أن األصيل 
سيدفع ثمن عدوانه من مكانته ودوره ونفوذه الدويل 
ومصالحه يف املنطقـة والعالم ولكنه بعيًدا عن اليمن 
وشـعبه جغرافيـا وديموغرافيـا، وما دفعـه بأدواته 

لتبني عدوانَه إال لتحمل أعبائه وسيأتي عليها الدور األكرب الحقاً. 
نعم سـيخرج األصيل مع أدواته مـن اليمن كرهاً ال طوعاً، لكن 
ا وثقافيٍّا وقد تكون شـعوبه  األصيل بشـعوبه هـو بعيـد مكانيّـٍ
مضللـة ال تعرف حقيقة العـدوان، أما أنظمة أدواتـه التي تعرف 
شـعوبُها حقيقَة العـدوان وأغلبُها غريُ راضية عنه فهي شـقيقة 
للشـعب اليمنـي ويجمعها بـه تاريخ ولغة ودين ووشـائج قربى 
وعالقة جـوار... إلخ؛ لذا َفــإنَّ هذه األنظمة وإضافـة ملا أنفقته 
مـن أمـوال طائلة مـن حقوق شـعوبها يف هـذا العـدوان َفـإنَّها 
سـتدفع مرغمة ُكـّل تبعاته ولن يتحمل األصيل شـيئاً من ذلك بل 
إنه سـيميض يف حلبها واسـتنزافها حتى يجـف رضعها ليذبحها 

بالتقسيم والتفتيت، بحسب ترصيحاته وليس ُمَجـّرد تحليل. 
عندها سـيكون املرتِزقة أكـرب الخارسين؛ ألَنَّهم وإن اسـتمروا 
اليـوم يف خدمة العـدوان عىل بلدهم وشـعبهم وقدموا الضحايا يف 

سـبيل عمالتهم وخيانتهم وارتزاقهم وهي ضحايا مدفوعة األجر 
والثمن لكن السـؤال هو ما الذي سـيقولونه غداً لشـعبهم عندما 
يتخىل عنهم العدوان مرغماً ويكشـف غطاءه عنهم، 
حينئـذ يوقنـون أن حبل االرتزاق حسـري «منقطع»? 
فهل يمكنهم القول مثالً بأن قتالهم مع العدوان ضد 
وطنهم وشـعبهم شهداء ومن سيتقبل ذلك? وإىل أين 
املفر من أحرار ورشفاء هذا الشعب العظيم واملنترص 

بعون الله؟ إنه «الخزي والعار بعينه». 
سـيزول العـدوان وسـيبقى هـذا الشـعب اليمني 
املجاهـد األبـي حـرا مسـتقال شـامخا عزيـرا بالله 
وبقيادتـه وجيشـه وسـيظل داعمـا لشـعوب أمته 
يف  فعـال  بشـكل  ومسـاِهماً  العادلـة  وقضاياهـا 
تحريـر أراضيها ومقّدسـاتها ويف مقدمتها الشـعب 
الفلسـطيني الشـقيق، لن يغري ُهــِويَّته ومبادئـه وقيمه الدينية 
واألخالقيـة يف الوقت الذي لن يسـتطيع املرتِزقة العودَة إىل شـعب 
شـاركوا يف العـدوان بقتله وإىل وطـن باعوه، هذا موقف الشـعب 
بغض النظر عن أي اتّفاق سيايس، فالقيادة قد تغفر وتعفو ولكن 

الشعب لن ينىس قتلة أطفاله ونسائه. 
قـد ال تدرك أنظمة كيانـات األدوات التنفيذية للعـدوان مآالتها 
وقد تكـون مرغمًة عـىل دفع ثمن العـدوان َحـاليٍّا وبشـكل أكرب 
الحقاً، ولكن ما مصري املرتِزقة الصغار بعد خروج العدوان مرغماً 
من ُكـّل شـرب احتله من األرايض اليمنيـة، دعك من قياداتهم التي 
رسقت ونهبت أموال الشعب سابًقا والحقاً واستثمرتها يف الخارج 
ِفلالً ومنشـآت ومصانع ومؤّسسـات تجاريـة ومطاعم ومراقص 
ومالهـَي وشـاليهات... إلخ، فبعـد هزيمة دول العدوان سـرتمي 
باملرتِزقـة الصغار ولن تقبل بهم وما حدث يف أفغانسـتان يشـهُد 

واللُه خري الشاهدين.
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