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دسئ المةامَع الثولغ إلى شك التخار سظ الةمععرغئ السربغئ السعرغئ

اجاظضر الصرار واسائر المرتِجصئ أدوات لطشجو واقتاقل وأسطظ براءته طظ طةمعسئ طرتعظئ صاطئ الحسإ

خظساء تحاذر دطحص وأظصرة التجن يف ضتاغا الجقزل
 : طاابسات

أمس،  اليمنيـة،  الجمهوريـُة  شـاطرت 
الجمهوريَة العربيَة السـورية ودولة تركيا 
الحزَن يف ضحايا الزالزل التي رضبت، أمس 
األول، عدداً من املناطق السـورية والرتكية، 

مخلِّفًة اآلالف من الضحايا. 
إىل  املشـاط،  املشـري  بعثهـا  برقيـة  ويف 
نظرييـه السـوري والرتكي، عـّزى الرئيس 
املشاط الشعب السوري والرتكي وقيادتهما 

يف هذا املصاب األليم. 
وعـّرب الرئيـس املشـاط يف الربقيتني عن 
خالِص التعازي واملواساة لقيادتَي وشعبي 
املصـاب  هـذا  يف  الضحايـا  وأرس  البلديـن 
األليم، مطالباً املجتمَع الدويل برفع الحصار 

الظالم عن سوريا. 
بـدوره بعث وزيـُر الخارجيـة املهندس 
عـزاء  برقيتَـي  عبداللـه،  رشف  هشـام 
ومواسـاة، إىل وزيـَري الخارجية واملغرتبني 
بالجمهوريـة العربيـة السـورية الدكتـور 
فيصـل املقـداد، وجمهورية تركيـا مولود 
جاويـش أوغلـو، يف ضحايـا الزلـزال الذي 

رضب شمال سـوريا وجنوب تركيا وأودى 
اً عـن عظيـم تعازي  بحيـاة املئـات، معـربِّ
الشـعب اليمنـي وحكومة اإلنقـاذ الوطني 
لشـعبي وحكومتـي سـوريا وتركيـا بهذا 

الحادث. 
من جهته، َعزَّى الناطُق الرسميُّ ألنصار 
الله، رئيس الوفد الوطني، محمد عبدالسالم 
البلديـن يف هذا الحادث، معـرباً عن تمنياته 

بأن تتجاوز سوريا وتركيا هذه املحنة. 
ويف السـياق ذاته، تقدم سـفري اليمن يف 
دمشـق، عبدالله عيل صـربي، إىل الحكومة 
السـورية وإىل الشـعب السـوري الشـقيق 
بخالص العزاء واملواساة يف استشهاد املئات 

من السوريني جراء الزلزال املدّمـر. 
الضحايـا،  ألرس  العـون  تمنـى  وفيمـا 
طمأن السفري صربي الجميع بأن سفارتنا 
يف دمشق لم تسجل أي ضحايا من اليمنيني 

يف الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا. 
يشار إىل أن نائب الرئيس الرتكي تحدث، 
أمس، ُمشـرياً إىل أن عـدد الضحايا يف بالده 
وصل إىل نحو 1600 شخص، يف حني أفادت 
السلطات السـورية أن عدد الضحايا بلغت 

قرابة الـ100 شخص. 

الحغُت التطغطغ غسطُظ رشَده صراَر تضعطئ اقرتجاق 
باسغغظه «طساحارًا لعزغر افوصاف»

 : خظساء
أعلن الشيُخ املقرئُ يحيى بن أحمد الحلييل، رفَضه 
لقـراِر حكومة املرتِزقة بتعيينه مستشـاراً ملا يسـمى 

بوزير األوقاف املقيم يف الرياض. 
وعّرب الشـيُخ الحلييل يف بيان، عن اسـتغراِبه لقراِر 
َمن يطلقون عىل أنفسـهم رشعيًة، ويتحدَّثون باسـم 
الشـعب اليمنـي، يف حني أنهـم رشكاُء للغـزاة يف قتل 
الشـعب اليمني، وتدمري بُنيتـه التحتية، ونهب ثرواته 

ومقدراته. 

وقـال: «ال يرشُفني قراٌر يصدر عن جهة رشيكة يف 
تدمري ما يزيد عن ألف و600 مسـجد، أغلبُها تاريخيٌة 
كجامع ومقام شـيخ املحدثني عبدالرزاق الصنعاني»، 
مؤّكــداً أن موقَفـه واضٌح بتجريم العـدوان وأدواته، 
الفتـاً إىل أن مكانتـه العلمية سـتظل كما هي رئيسـاً 
للجـان تحكيم حفظ القرآن الكريـم يف قطاع تحفيظ 

القرآن بوزارة اإلرشاد وشؤون الحج والعمرة. 
وحـذَّر من مغبة االنسـياق وراء شـائعات حكومِة 
االرتـزاق املغرضـة، والتي تحـاوُل من خاللهـا إيجاَد 
رشخ للمجتمـع اليمنـي الصامـد واملتماسـك ببـأس 

رجاله وعمق ُهــِويَّته اإليمانية األصيلة. 

ترتغٌض صسري 
وظالط غطال 11 

ألش طشرتب غمظغ 
يف السسعدّغئ خقل 

افّغام املاضغئ
 : طاابسات

قال ناشطون حقوقيون يف مواقع التواصل االجتماعي، أمس 
االثنـني: إن النظاَم السـعودّي أقدم عىل ترحيـل أكثَر من 11 ألف 
مغـرتب يمني خالل األيّـام املاضيـة، تحت مزاعم تأخري سـداد 

رسوم اإلقامة. 
وأّكـد الناشـطون أن حملَة الرتحيل غريُ قانونية، مشريين إىل 
أنها اسـتهدفت اآلالَف من العمال ممن سـّددوا رسـوَم اإلقامة، 
ما يفنُِّد املزاعَم السـعوديّة ويكشُف مسـاعيَها إلقصاء العاملني 
اليمنيني، وذلك ضمن مسلسـل اسـتهداف املغرتبني واملقيمني يف 

اململكة بشكل ممنهج ومنظم، عىل مرأى ومسمع العالم. 
وأوضحوا أن السـلطات السـعوديّة نفذت حملًة واسعًة خالل 
األسـبوعني املاضيني عىل العمالة الوافدة ومنها العمالة اليمنية، 
َحيـُث قامـت باعتقـال وترحيـل ما يقـارب 190 ألـف وافد من 

مختلف الجنسيات غالبيتهم من اليمنيني. 
وأَشـاَر الناشـطون، إىل أن ُكـلَّ من تم اعتقالُهم تم تبصيُمهم 
عىل خروٍج نهائيٍّ وتم ترحيلُهم، الفتني إىل أنه ألول مرة يتم تنفيذ 
مثـل هكذا حمـالت ظاملة ومجحفة تسـتهدف الجميع من يملك 
فيـزاً ومن ال يملـك، منّوهني إىل أن املئات بـل اآلالف من اليمنيني 
ممن تـم اعتقالهم وترحيلهـم يملكون فيـزاً وملتزمني بأنظمة 

وقوانني العمل السعوديّة. 
 إىل ذلـك، أّكــد مغرتبـون يف اململكـة السـعوديّة أن حمـالت 
الرتحيل الظالم والقرسي بحق العمالة اليمنية، ما زالت ُمستمّرة 
دون هـوادة يف ظل غياب تـام لدور حكومة املرتِزقة وسـفارتها 
بالرياض، وصمت مخجل ومعيب ملا يسمى املجلس الرئايس وكّل 

املسؤولني القابعني يف فنادق الرياض. 
هذا وقد القت حملة الرتحيل استياًء شعبياً واسعاً عىل مواقع 
التواصل االجتماعي، َحيُث اتّهم ناشطون سفريَ حكومة العمالء 
والخونة بالرياض، املرتِزق شـائع محسـن، بتجاهل ما يتعرض 
له املغرتبون اليمنيون، من عمليات مداهمات إىل أماكن أعمالهم 
والسـكن قبل أن يتم ترحيلهم إىل اليمن يف ظل اسـتمرار العدوان 

والحصار السعودّي وتدهور األوضاع املعيشية. 
وكانـت العديد من منظمات العمـل الدولية، قد أدانت يف وقت 
سـابق، قيام السـلطات السـعوديّة برتحيل العمالة اليمنية بعد 

مصادرتها حقوقهم وممتلكاتهم دون أي مسوغ قانوني. 
يشـار إىل أن منظمـة الهجـرة الدولية كشـفت مطلـع يونيو 
2022م عن قيام السـعوديّة برتحيـل 5440 مهاجراً يمنياً خالل 
لني إىل أكثر مـن 29 ألف مغرتب  مايـو املـايض لريتفع عـدُد املرحَّ

يمني خالل الخمسة األشهر األوىل من العام 2022. 
وقالت املنظمة يف تقريرها الشهري: إن مصفوفة تتبع النزوح 
سـجلت عودة 5.440 مهاجراً يمنياً من السـعوديّة خالل شـهر 

مايو 2022، مقارنة بـ 5.898 يف أبريل 2021. 

اإلخقح غتاوُل تربئئ ظفسه وغاعط طرتجصئ «اقظاصالغ» بصاض 
721 طساشرًا يف املتاشزات املتاّطئ

 : طاابسات
يف محاولِة لتربئة نفسـه اتّهـم حزب اإلصالح 
املوايل للعدوان، ميليشـيا املجلس االنتقايل املوالية 
لالحتـالل اإلماراتـي، بالوقـوف وراء مقتل 721 
مسـافراً يمنيـاً يف مختلـف النقـاط العسـكرية 

واألمنية التابعة لها يف املحافظات الجنوبية. 
ونـرشت قنـاة «بلقيـس» القريبة مـن حزب 

اإلصالح تقريراً تلفزيوناً، أمس، أّكـدت من خالله 
أن 721 مسـافراً ُقتلـوا خالل الفـرتة املاضية يف 
املحافظات واملناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا 
االنتقايل وقوات الخائن طارق عفاش بالسـاحل 

الغربي. 
ووفقاً لتقرير القناة اإلخوانية فقط ارتكب ما 
أسمتهم فصائل اإلمارات أكثَر من 13 ألف انتهاك 
بحق املسـافرين يف املناطق املحتّلة الواقعة تحت 

سيطرة ما يسمى املجلس االنتقايل. 
وفيما سـعى حزب اإلصـالح إىل ذَرِّ الرماد عىل 
العيـون من خـالل توجيـه االتّهامـات لالنتقايل 
التـي  والجرائـم  االنتهـاكات  تلـك  ارتـكاب  يف 
طالت مئـات املواطنني واملسـافرين يف الخطوط 
االنتهـاكات  حقيقـة  أغفـل  أنـه  إال  الرئيسـية، 
الجسيمة الواقعة تحت سيطرته مثل تعز ومأرب 

والتي تشهد جرائم شبه يومية بحق اإلنسانية. 
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 : خاص 
أعلنت صنعاُء اعتزاَمها اتِّخاذَ إجراءاٍت وخطواٍت 
صارمـٍة ملواجهـِة تعنُِّت آليـة التفتيـش والتحّقق 
التابعـة لألمـم املتحـدة وتعسـفها بحـق السـفن 
املتوّجـهـة إىل مينـاء الحديـدة، وذلك بعـد اعرتاف 
األمم املتحـدة بتواطؤهـا ومشـاركتها املبارشة يف 

الحصار اإلجرامي املفروض عىل اليمن. 
وقـال نائب وزيـر الخارجيـة بحكومـة اإلنقاذ 
الوطني، حسـني العزي، يف تغريدة عىل حسـابه يف 
موقـع التواصـل االجتماعـي «تويـرت»: إن «األمم 
املتحـدة بـّررت عرقلة السـفينة (أنجيلينـا) بعدم 
تلقـي اآلليـة األمميـة ضـوءاً أخَرض مـن الرياض 
رصيحاً  للقيـام بالتفتيش» معتـربًا ذلك «اعرتافـاً 
ومخِجـالً بعـدِم حيادية األمم املتحـدة وتورطها يف 
وضـع آليتها تحت تـرصف دول العدوان ملمارسـة 

الحصار عربها».
التفتيـش  آليـَة  أن  كشـف  قـد  العـزي  وكان 
والتحّقـق التابعة لألمـم املتحدة رفـض ترصيَح 
السـفينة املتوّجـهـة إىل مينـاء الحديـدة، األحد، 
بـدون أي مـربّر، مؤّكــداً أن األمنَي العـامَّ لألمم 
املتحدة واملبعوث األممي متهمان بحصار الشعب 
اليمني، وحذر من أن هذا التعسف «سيكّلف األمم 

املتحدة كثرياً». 
وبعـد اعـرتاِف اآللية األممية من خـالل تربيِرها 
الفاضـِح لعرقلـة السـفينة وعـدم السـماح لهـا 
بالوصول إىل مينـاء الحديدة أّكـد العزي أن صنعاء 
«ماضية وبرصامة غري مسبوقة إلنهاء هذه املهزلة 

مهما كلف ذلك من ثمن». 
وكان العـزي قـد حذر يف وقت سـابق مـن تزايد 
املمارسات التعسـفية من جانب آلية األمم املتحدة 
بحق سـفن الوقود، ملمحـاً إىل أن صنعاء قد تتخذ 
قراراً َكبرياً ملواجهة هذه املمارسـات، وهو ما يبدو 
أن صنعـاء قـد اتخذته بالنظـر إىل الترصيح األخري 

لنائب وزير الخارجية. 

وأّكــد العـزي أن «صنعاء سـتقدم عـىل تدابري 
صارمـة مسـتعينة بالله وبالشـعب اليمنـي الذي 

تستند إىل إرادته الصلبة».
التـي  اإلجـراءات  طبيعـة  العـزي  يحـّدد  ولـم 
ستتخذها صنعاء، لكن يبدو بوضوح أنها ستكون 

ذات طبيعة حاسـمة فيما يتعلـق بمواجهة عرقلة 
وصول السفن إىل ميناء الحديدة. 

َوأََضــاَف نائب وزيـر الخارجية: «نعد الشـعب 
اليمني العزيز واملظلوم بأنه لن يبقى يعاني لوحده 
إىل ما ال نهاية، وأننا سـنبقى أبنـاءه األوفياء الذين 

لـم يعهد منهـم أي تـرّدد يف اإلقدام عـىل القرارات 
الكبرية». 

ُل الخطـوُة األخـريُة لألمم املتحـدة مؤرشاً  وتمثـِّ
واضًحـا لإلرصار الدويل عىل قطـع الطريق أمام أية 
إْمَكانيـة إلنجـاح جهود السـالم التـي يفرتض أن 
تفـيض إىل رفـع الحصار، وهو مـؤرش كان قد برز 
بوضـوح خـالل الفـرتة املاضية من خـالل موقف 
املبعـوث األممي ومواقـف الدول الراعيـة لتحالف 
العـدوان وعىل رأسـها الواليات املتحـدة وبريطانيا 

اللتان تسيطران عىل قرار املنظمة الدولية. 
مـن جانبه عّلـق ناطق حكومة اإلنقـاذ الوطني 
وزير اإلعالم، ضيف الله الشـامي، عىل عرقلة األمم 
املتحـدة للسـفينة، قائـالً: إن «العدّو حشـد القوة 
العسـكرية واسـتنفر العالـم وُطغاتـه يف العدوان 
عىل اليمن وفشـل وتورط يف جرائم الحرب برشاكة 
األمـم املتحدة، ولذلك يحاول اليـوم أن يحّقق نرصاً 

بالسياسة واملراوغة والحصار». 
هاً خطابَه لدول العدوان ورعاتها:  َوأََضـاَف موجِّ
«أيها الحمقـى: ال تمتحنوا صرب اليمنيني فصربهم 
حكمـة وصولتهم عليكم نقمـة ورضباتهم منكلة 

وقد أعذر من أنذر». 
وتؤّكــد مختلُف املـؤرشات أن صنعاء سـتقدم 
عىل فرض معادلة حاسـمة لحماية سـفن الوقود 
والبضائع من القرصنة واملمارسات التعسفية من 
جانـب آلية األمم املتحـدة ودول العدوان عىل َحــدٍّ 

سواء. 
وسـبق أن أثبتـت صنعـاُء قدرتَهـا عـىل فرض 
بحمايـة  يتعلـق  فيمـا  الحاسـمة  املعـادالت 
اسـتحقاقات الشـعب اليمنـي، وآخر تلـك املعادلة 
معادلـة حمايـة الثـروة الوطنية التـي نجحت من 
خاللهـا صنعـاء يف منـع دول العـدوان ومرتِزقتها 
مـن تهريب النفط الخام ورسقـة عائداته، وذلك يف 
سياق املوقف الوطني املتمسك برضورة تخصيص 
اإليرادات الرئيسـية للبلد لرصف مرتبات املوظفني 

وتحسني األوضاع املعيشية والخدمية. 

تقارير

خظساء تاعسث بثطعات «خارطئ» ملعاجعئ الاسسش افطمغ ضث السفظ

السجي: افطط الماتثة اسارشئ بعضع آلغاعا 
تتئ تخرف السثّو لممارجئ التخار

الحاطغ: ق تثائروا خئر الحسإ الغمظغ 

رئغج طآّجسئ طعاظأ الئتر افتمر 
غافّصث جاعجغئ طتطئ التاوغات 

بمغظاء التثغثة
 : طاابسات 

تفقد نائُب رئيس مؤّسسـة موانئ البحر األحمر اليمنية زيد الوشيل، أمس، 
سري العمل بمحطة الحاويات يف ميناء الحديدة. 

واطلـع عـىل جاهزية معـدات وآليات املحطة السـتقبال سـفن الحاويات، 
وأسـتمع من مدير املحطة شوقي مرشد إىل رشح عن أوضاع املحطة والعملية 

التشغيلية للمعدات واآلليات. 
وأّكــد الوشـيل، أن موانئ املؤّسسـة ممتثلـة لكافة االشـرتاطات واملعايري 
للمدونة الدولية ألمن املوانئ والسـفن والصـادرة عن املنظمة البحرية الدولية 

”IMO“ التابعة لألمم املتحدة. 
وأَشـاَر إىل جاهزية املؤّسسة الفنية والتشـغيلية الستقبال سفن الحاويات 
وكافـة السـفن التجارية، حسـب املقاييس الدوليـة واملعمول بهـا يف املوانئ 
الدولية.  وأشـاد بجهود كوادر املحطة، رغم الصعوبـات التي فرضها العدوان 
والحصار.  رافقه خالل الزيارة، مدير العمليات البحرية محمد السايس ونائبه 

اياد السماوي، ونائب مدير التخطيط واإلحصاء محمد مهدي. 

 ختئ افطاظئ ُتاطش تسسئ 
أذظان طظ افدوغئ املظاعغئ

 : طاابسات 
أتلـف مكتـُب الصحة العامـة يف أمانة العاصمـة، أمس، تسـعة أطنان من 

األدوية منتهية الصالحية. 
وأوضـح مديـر مكتب الصحة يف األمانـة الدكتور مطهـر املروني، أن إتالف 
هذه الكمية من األدوية تم خالل اليومني املاضيني وفقاً لإلجراءات القانونية. 
وأّكـد اسـتمرار عملية الرقابة عىل املنشـآت الصيدالنيـة ومخازن األدوية، 
ومصـادرة وإتـالف األدوية املنتهيـة، بما يكفـل الحفاظ عىل سـالمة وحياة 

املواطنني. 

املظطصئ السسضرغئ السادجئ تتافُض باثرج دشسئ 
«الععغئ اإلغماظغئ» البصاشغئ والاأعغطغئ

 : طاابسات 
العسـكرية  املنطقة  قيـادُة  نظمـت 
السادسـة بمحافظـة صعـدة، أمـس، 
حفـَل تخرج دفعة ”الهويـة اإليمانية“ 
من قيادات ورؤساء شعب املنطقة من 
دورة ثقافيـة وتأهيليـة بحضور مدير 
مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد. 

وخالل الحفل الذي حرضه محافظو 
صعـدة محمـد جابر عـوض، والجوف 
فيصـل حيدر، وعمـران الدكتور فيصل 
العسـكرية  املنطقـة  وقائـد  جعمـان، 
السادسـة اللواء جميـل زرعة، وعضو 
مجلس النواب مرتىض جدبان، ورئيس 
اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي، 
بارك مديـر مكتب رئاسـة الجمهورية 
للمشـاركني بهذا التخـرج الذي يتزامن 
مع الذكـرى السـنوية للشـهيد القائد 

السيد حسني بدرالدين الحوثي. 
وأّكـد عىل أهميّة التَحّرك عىل أََساس 
الثقافة القرآنية واالنطالق الصادق مع 
الله.. الفتاً إىل عظمة أن يكون اإلنسـان 
يف هـذه املرحلـة الحرجة والحساسـة 

ـــة والشـعب اليمني  مـن تاريـخ األُمَّ
جنديا مع اللـه ومع كتابه بينما يتجند 
اآلخرون مع أمريكا والعدّو الصهيوني. 
وأَشاَر حامد، إىل أن النظام السعودّي 
وعىل الرغـم من األموال التـي بذلها إال 
أنهـا لـم تتحّقق له شـيئاً ألنـه وغريه 
من األنظمة العميلة تسـابقوا يف الوالء 
لليهود والنصارى، بينما يتمتع الشعب 
اليمني بالعـزة والكرامة نتيجة موقفه 

الصحيح وقضيته العادلة. 
وقال إن ”من رسـم لشـعبنا ثقافته 
وحـّدد هويتـه هـو الرسـول صلـوات 
اللـه عليه وعىل آله وهـذه نعمة وفضل 
عظيـم“.. مؤّكــداً أن الشـعب اليمني 
النظريـات  ُكــّل  يكـرس  أن  اسـتطاع 
بتفوقـه  العالـم  وأدهـش  العسـكرية 
اللـه  عـىل  توكلـه  نتيجـة  العسـكري 
واستشـعاره  الهـدى  ألعـالم  واتباعـه 

للمسؤولية. 
وأّكــد أن تضحيـات الشـهيد القائد 
أثمرت عزا ونرصا، ودولة عزيزة تحّقق 
مـا كان يطمـح إليـه الشـهيد القائد.. 
ـة قرآنية يحسب لها  وقال ”أصبحنا أُمَّ

األعداء ألف حساب، بفضل الله وبفضل 
السـري عىل منهج القـرآن والتَحّرك عىل 
أََسـاس املـرشوع الـذي قدمه الشـهيد 

القائد“. 
فيمـا أشـار مسـاعد قائـد املنطقة 
جابـر  العميـد  السادسـة  العسـكرية 
عبداللـه، إىل أهميّـة توظيـف القدرات 
والخـربات يف سـبيل الدفاع عـن الحق، 
والحـرص عـىل االرتقاء بالواقـع فكرا 

وسلوكاً. 
وأوضـح أن العدّو ينشـط من خالل 
وسـائل إعالمه املختلفة وشـن حمالت 
عدائيـة تسـتهدف املفاهيـم الفكريـة 
والقيميـة والحضاريـة بالتـوازي مـع 
أطماعـه  لتنفيـذ  العسـكري  تَحّركـه 
ومؤامراته يف اليمـن، ما يتطلب التحيل 

بالوعي الكايف ملواجهته. 
بدوره أّكــد العقيد عبدالله العفريت 
يف كلمة الخريجني عىل أهميّة االستمرار 
يف البنـاء والتأهيل ليكـون الجميع عند 
مسـتوى تحديات املرحلة، مسـتعرضاً 
أبـرز ما تضمنتـه الدورة مـن مفاهيم 

ومعارف نافعة. 
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ظائإ وزغر اإلرحاد: سغُث جمسئ رجإ 
غسضُج طثى اساجاز الغمظغني وشثرعط 

بُعــِعغَّاعط اإلغَمـاظغئ
 : خظساء

احتفـت مديريُة الوحـدة بأمانة العاصمة، 
أمـس األول، بمناسـبِة ذكـرى جمعـة رجب 
شـعاِر  تحـت  وخطابيـة،  ثقافيـة  بفعاليـة 

«اإليمان يمان». 
وأَشـاَر نائب وزير اإلرشـاد، فؤاد ناجي، يف 
كلمـة ألقاها خالل الفعالية، إىل فضل ومكانة 
هذه املناسبة الدينية العظيمة، «جمعة رجب، 
وذكـرى دخول اليمنيني اإلسـالم»، ودورها يف 
تعزيز التمسك بالُهــِويَّة اإليمانية واملحافظة 
عليها وغـرس القيم واملبـادئ نفوس الطالب 

والطالبات. 
وأّكــد أن إحياء ذكرى جمعة رجب يعكس 

مـدى اعتـزاز وفخـر اليمنيـني بُهــِويَّتهـم 
اإليمانية وارتباطهم وتمسـكهم بنهج رسول 
اللـه -صلوات اللـه عليـه وآله وسـلم- الذي 
ّرشفهـم وميّزهـم يف قولـه: «اإليمـان يمـان 

والحكمة يمانية». 
ولفـت ناجـي إىل أهميِّة الحفـاظ عىل قيم 
ومبـادئ الُهــِويَّة اإليمانيـة وتوعية الطالب 
واملجتمـع ملواجهـة مخاطر الحـرب الناعمة 

ومخّططات العدوان وإفشالها. 
تخلـل الفعاليـة التـي حرضهـا مسـؤوُل 
التعبئـة باملديريـة عبُدالله الظـرايف وقياداُت 
اجتماعيـة،  وشـخصيات  تربويـة  وكـوادُر 
فقراٌت ثقافية وإنشـاديه معربٌة عن االحتفاء 

ك بالُهــِويَّة اإليمانية.  باملناسبة والتمسُّ

تعاخض ردود الفسض الشاضئئ حسئغًّا ورجمغًّا تظثغثًا بإجاَءات الشرب وجرائمه 
ذقب وتربعغع غترصعن السَطط السعغثي وغطالئعن التضعطات الشربغئ باقساثار لطمسطمغظ وطساصئئ الماطرشغظ
جغاجغعن وبرلماظغعن: الماجعظغئ تصش وراء جرائط الماطرشغظ واإلجاَءات الشربغئ لطمصثجات اإلجقطغئ

الشدُإ الغماظغ الشّغعر ق غاعصش
 : طاابسات

تتواىل ردوُد الفعل الغاضبة واملنّددة بجرائم 
املتطرفـني ومن ورائهم الكيـان الصهيوني، 
ــة اإلسالم، ومقدساتها، واملتمثلة  بحق األُمَّ
يف إحراق نسـخ من القرآن الكريم يف ُكـلٍّ من 
السـويد وهولندا والدنمارك، ففي محافظة 
إب خرجت مسرية جماهريية حاشد؛ تنديداً 
بجرائـم املتطرفـني، وتأكيـداً عىل التمسـك 
بالُهــِويَّة اإليمانية، والدفاع عن مقدسـات 

ــة، ويف مقدمتها القرآن الكريم.  األُمَّ
ويف املسـرية التي شـارك فيها اآلالُف من 
طـالب املـدارس واملعلمـني والرتبويني، رفع 
املحتجون املصحَف الرشيـَف، مرّددين عدداً 
من الشـعارات املعّربة عـن رفضهم القاطع 
ملثل هـذه املمارسـات واالنتهاكات املسـيئة 

لإلسالم واملسلمني. 
التـي  املسـرية  يف  املشـاركون  وأحـرق 
نظمها طـالب ومعلمو مدينـة إب بالتعاون 
مـع مكتب الرتبية والوحـدة الرتبوية بمركز 
مطالبـني  السـويدي،  الَعَلـم  املحافظـة، 
الشـعَب اليمنـيَّ باالسـتنفار ملواجهة أعداء 
القـرآن واملخّططـات الصهيونيـة الهادفـة 
ـــة اإلسـالمية يف دينهـا  إىل اسـتهداف األُمَّ

ومقدساتها. 
واعتـرب بيـاٌن صـادر عن املسـرية جرائَم 
إحراق نسـخ مـن القـرآن الكريـم، انتهاكاً 
خطرياً وتكريساً للنزعة العدائية ضد اإلسالم 
السـويدية  الحكومات  محملني  واملسـلمني، 
والهولنديـة والدنماركية، تبعـات وتداعيات 
جرائـم حـرق القـرآن وانتهـاك املقدسـات 
مـن  باالعتـذار  إياهـا  مطالبـاً  اإلسـالمية، 

املسلمني ومعاقبة ومحاسبة املجرمني. 
الصهيونـي  الكيـاَن  البيـاُن  واتهـم 
وراء  بالوقـوف  اليهوديـة»  و»املاسـونية 
ـة اإلسالمية  الجرائم واإلساَءات الغربية لألُمَّ
أن  إىل  ُمشـرياً  ورموزهـا،  ومقدسـاتها 
إحـراق القـرآن الكريـم جريمة كبـرية تعرب 
عن مسـتوى الحقـد والعداوة ضد اإلسـالم 
واملسـلمني، معتـربًا ذلـك خطـوًة عدائيًة يف 

مسلسل الحرب عىل اإلسالم واملسلمني. 
ـــة العربيـة  ودعـا البيـاُن شـعوَب األُمَّ
واإلسـالمية إىل تضافر الجهـود والعمل عىل 
تشـكيل رأي عاملي يحـوُل دون تكـرار هذه 
االنتهاكات بحق اإلسالم ومقدساته، مشّدًدا 
عىل أهميِّة التَحرُّك الشعبي والعميل للتصدي 
ُل له نفُسه املساَس  لكل َمن يتماَدى أَو تسـوِّ
باملقدسـات.  وأَشـاَر مديـر مكتـب الرتبية 
بمحافظـة إب، محمد درهم الغزايل يف كلمته 
التي ألقاها يف املسـرية، إىل أن مـا يُحاك ضد 
ــة من مؤامرات ومخّططات تسـتهدف  األُمَّ
عقيدتهـا ودينها، يسـتدعي تعزيز االرتباط 
بكتـاب اللـه والرسـول الكريـم -َصـىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه-، معتربًا اإلسـاَءات 
الغربية املتكّررة للدين اإلسالمي تجنِّياً سافراً 
ــة واسـتفزازاً  عىل اإلسـالم ومعتقدات األُمَّ

ملشاعر أكثر من مليار مسلم. 
واإلسـالمية  العربيـة  الشـعوَب  ودعـا 
منـّددة  ومظاهـرات  مسـريات  يف  للخـروِج 
بترصفات أدوات اللوبي الصهيوني والضغط 
عـىل الحكومـات لطرد سـفراء الـدول التي 
أقدمت عىل حرق نسخ من القرآن ومقاطعة 

بضائعها وكافة التعامالت معها. 
ويف السـياق ذاتـه، نظم أبناُء ُعـَزِل رجام 
وغرضان وذي مرمر بمديرية بني حشـيش 

محافظة صنعـاء وقفًة احتجاجيـًة؛ تنديداً 
عىل التمسـك  بالجريمة وتأكيداً  واسـتنكاراً 
بالُهــِويَّة اإليمانية، واالسـتمرار يف مواجهة 
قوى االسـتكبار العاملي والتصدي ملشاريعها 
مقدمتهـا  ويف  التآمريـة،  ومخّططاتهـا 
املـرشوع الصهيوأمريكي الهادفـة إىل إبعاد 
ــة اإلسـالمية عن الدين، ومسخ  وفصل األُمَّ
شـعوبها وتجريدهـا مـن القيـم واملبـادئ 

اإلسالمية. 
ويف الوقفـة التـي حرضهـا مديـر عـام 
املديريـة، راجـح الِحنَِمـي، وأمـني املجلـس 
املحيل إبراهيـم الجيالني نّدد املشـاركون يف 
الوقفـة بجريمة حرق نسـخ مـن املصحف 
الرشيف يف السـويد وهولنـدا والدنمارك من 
قبل اللوبي الصهيوني، مؤّكـدين عىل أهميّة 
تضافـر وتوحيد الجهـود يف مواجهة الحملة 
الرشسة التي يشـنها أعداء الله عىل اإلسالم 
واملسـلمني.  وأشـاروا إىل أن ذلك لن يكون إال 
بالعـودة إىل الله والعمل عـىل تعزيز وتأصيل 
الُهــِويَّة اإليمانية والوقوف صفاً واحداً أمام 
كافة التحديـات واألعمال االسـتفزازية من 

قبل اليهود وعمالئهم. 
وأَشـاَر عضـو مجلـس الشـورى، فضل 
مانع، يف كلمته التي ألقاها خالل الوقفة، إىل 
أن الهجمَة الرشسـَة عىل اإلسالم ومقدَّساته 

من قبل اللوبي الصهيوني، ناتجٌة عن ضعف 
ــة اإلسالمية وتفكُِّكها؛ بفعل مؤامرات  األُمَّ
قوى االستكبار أمريكا و»إرسائيل»، الفتاً إىل 
أهميّة العـودة إىل الله والحـرص عل تأصيل 
ة اإليمانيـة وغرسـها يف النفـوس،  الُهــِويـَّ
وتجديد الوالء لله ولرسوله وآل بيته األطهار. 
واعتـرب بياٌن صـدر عن الوقفـة، جريمَة 
حرق نَُسـٍخ من القرآن خطوًة عدائيًة، ضمن 
مسلسل الحرب عىل اإلسالم واملسلمني يقف 
خلفها اللوبي الصهيوني املتحكم يف الغرب. 

وأَشاَر إىل أن األعماَل العدائية املتكّررة ضد 
املقدسـات اإلسالمية انعكاٌس ملا وصلت إليه 
املجتمعـات الغربية من حالة إفالٍس أخالقي 

وسيايس. 
ــة اإلسـالمية  ودعـا البياُن شـعوَب األُمَّ
إىل تشـكيل رأي عام عاملي لوقف االنتهاكات 
بحق اإلسـالم ومقدسـاته، مطالباً بالتَحّرك 
الشـعبي للتصـدي لـكل محاوالِت املسـاس 
عـىل  والحفـاظ  اإلسـالمية،  باملقدسـات 

الُهــِويَّة اإليمانية وتأصيلها.

تعزغُع ألش و360 تصغئئ طقبج وطعاد ختغئ 
لظجقء اإلخقتغئ بثطار

 : خظساء
دّشــنت مؤّسسـُة «العمـل ِمـن أجل 
أمـس  اإلنسـانية»،  واالسـتجابة  األمـل 
االثنـني، بالتعـاُوِن مـع مكتـب الصحة 
وتنسـيق  إلدارة  األعـىل  املجلـس  وفـرع 
توزيـع  مـرشوَع  اإلنسـانية،  الشـئون 
اإلصالحيـة  لنـزالء  الصحيـة  الحقيبـة 

املركزية بمحافظة ذمار. 
ويهدُف املرشوُع الذي تنفذه املؤسسُة 
بدعم من الرشكة اليمنية العمانية املتحدة 
لالتصاالت (YOU) ورشكة يمن موبايل، 
إىل توزيع الحقيبـة الصحية واملكونة من 
مالبس ومواد نظافة شـخصية، عىل ألٍف 

و360 سجيناً وسجينة. 
ويف التدشـني، أشـاد وكيـل املحافظة 

عباس العمدي بجهود املؤّسسـة ودورها 
الحقيبـة  توزيـع  مـرشوع  تنفيـذ  يف 
الصحية عىل نزالء اإلصالحية، ُمشـرياً إىل 
أن الحقيبـة احتـوت عىل مالبـَس ومواد 

صحية. 
وأَشـاَر إىل أهميّـة الرعايـة الصحيـة 
واالهتمـام  السـجناء  تأهيـل  وإعـادة 
االزدحـام  ظـل  يف  ـة  َخاصَّ بأوضاعهـم، 
الـذي يعانيه السـجن، فضالً عن ُشـحة 
اإلْمَكانيات، مشـّدًدا عـىل أهميّة تضافر 
الجهود يف تقديم الرعاية للسجناء وتوفري 

احتياجاتهم من املالبس واألدوية. 
من جانبـه، أوضح مديـر فرع مكتب 
الصحـة بمديرية ذمار، عـيل الخرض، أن 
عمليـَة التوزيع للمسـاعدات سـتتزامُن 
ٍم طبي مجانـي لرعاية  مع إقامـة مخيـِّ

نزالء اإلصالحيـة ممن يحتاجون للرعاية 
الطبية وتقديـم األدوية الرضورية ونرش 
الوعي الصحي أوسـاطهم، بما يسـهم يف 

الحد من انتشار األمراض. 
مـن جهتـه، أشـار املديـر التنفيـذي 
ملؤّسسة «العمل ِمن أجل األمل»، الدكتور 
صالح النمري، أن املرشوع يتضمن توزيع 
مالبس ومواد نظافة، باإلضافة إىل إقامة 

مخيم طبي لرعاية النزالء. 
بـدوره، أّكـد مديـُر اإلصالحية، املقدم 
محمـد الغرباني، عـىل أهميّة املرشوع يف 
التخفيـف من معاناة النـزالء والتحديات 
التـي تواجُههـا إدارُة اإلصالحية بشـكل 
والجهـات  املؤّسسـات  وبقيـة  خـاص، 
بشـكل عـام، َجـرَّاَء اسـتمرار العـدوان 

والحصار، كشحة اإلْمَكانيات.



5
الثالثاء

العدد

16 رجب 1444هـ..
7 فرباير 2023م

(1584)
 

ضطمُئ تص شغ وجه جططان «جسعدّي»!

املسامرة طروة الخربي.. 
 :  أغمظ صائث- طتمث ظاخر تاروش

القت جريمُة اعتقال مواطنة يمنية معتمِرة من 
قبل السـلطات السـعوديّة غضباً شـعبيٍّا ورسميٍّا 
واسـعاً وتواصلـت حمـالت التنديـد يف املحافظات 
الحرة وسـط مطالبات للمملكـة باإلفراج الفوري 
عنهـا والكـف عـن اإلجـراءات التعسـفية بحـق 

املعتمرين وزوار بيت الله الحرام. 
وتعرَّضت املـرأُة اليمنيُة مـروة عبدربه الصربي 
ـهها إىل  ـام أثنـاء توجُّ 29 عامـاً لالعتقـال قبل أَيـَّ
الحرم املكي ألداء مناسـك العمرة، قبل أن تتعرََّض 
إلهانـٍة مـن رشطية عـىل بوابـة الحرم قالـت لها 
«اليمنيـون مـا أنتم طيبني»، إال أنهـا ردت عىل تلك 
اإلهانـة بالقـول: «أنتـم يـا السـعوديّون دّمـرتم 
بلدنا»، وهو األمر الذي دفع السـلطات السـعوديّة 
العتقال املرأة اليمنية من مكة املكرمة ومحاكمتها 
دون مربّر، وذلك يف إطـار االنتهاكات التي يتعرض 
لها اليمنيون من قبل النظام السعودّي واضطهاده 
لـكل من يقول كلمة الحق أمام مـا يرتكبه النظام 

من جرائم بحق اليمنيني. 
ويف السـياق اسـتنكرت وزارة حقـوق اإلنسـان 
يف العاصمـة صنعـاء، اعتقـال النظام السـعودّي 
للمواطنـة اليمنية مروة الصربي من وسـط الحرم 

املكي خالل أدائها شعائر العمرة. 
وأوضحت حقوق اإلنسـان يف بيان لها، أمس، أن 
اعتقال املرأة اليمنية من وسط الحرم املكي انتهاك 
لحقوق اإلنسان واستفزاز ملشاعر ماليني اليمنيني، 
مبينة أن اعتقال مروة الصربي خالل أدائها شعائر 
العمرة جريمة ويجب تحييد املشـاعر املقدسة عن 

سطوة النظام السعودّي. 
وأضافـت الـوزارة أن املرأة اليمنيـة ردت بعبارة 
«السـعوديّة دّمــرت بلدنـا»، َحيُث وهـي تلخص 
مـا يحصل عىل مدى 8 سـنوات من قتـل وحصار، 
مطالبـة برسعة اإلفراج عن مـروة الصربي وتدعو 
املنظمـات الدوليـة إلدانـة الجريمـة والضغط عىل 
النظـام السـعودّي؛ بَهـدِف اإلفـراج عنهـا ووقف 

االعتقاالت التعسفية. 
كما أّكــد وزير حقوق اإلنسـان عـيل الديلمي، 
أن الـوزارة سـبق واسـتقبلت العديد مـن القضايا 
املشـابهة لقضية املواطنة اليمنية مروة الصربي يف 

األرايض السعوديّة. 
وقـال الوزير الديلمي للمسـرية: إن هناك العديد 
من النسـاء اليمنيـات يتعرضن للمحاكمة بشـكل 
غـري قانونـي وبإجـراءت غـري عادلـة وألسـباب 
مشـابهة لسـبب اعتقـال املواطنة الصـربي أثناء 

تأديتها مناسك العمرة يف الحرم املكي. 
وأوضـح الديلمـي أن النظام السـعودّي مارس 
مضايقات عىل العديد من املواطنني اليمنيني ذكوراً 
وإناثاً ألسباب تتعلق بتفاعلهم مع املنشورات التي 
تتحدث عن جرائمه بحق اليمن وأبنائه عىل مواقع 
«السوشيال ميديا»، مؤّكـداً أن هذا النظام يحاسب 
اليمنيـني املقيمني يف أراضيه عـىل الكلمة الواحدة، 
وقد تعرض العديد منهم لالختطاف واملحاكمة لهذا 

السبب. 
وعىل صعيـد متصل، عرب اآلالف من الناشـطني 
واملواطنـني يف مواقـع التواصـل االجتماعـي عـن 
غضبهـم جـراء توظيف السـلطات السـعوديّة رد 
فعـل املعتمرة اليمنية؛ ِمن أجل التنكيل بها وتلفيق 
تهمـة وجود قنابـل لديها، األمر الذي يـربّر الحكم 
عليها بالسـجن عامـاً كامالً، مشـريين إىل أن مثل 
هـذه األحكام تعد انتهاكاً بحق األماكن اإلسـالمية 
املقدسـة يف اململكة، وتشـويهاً بحق الزائرين لهذه 

األماكن. 
وعربَ َوْسـِم (#أطلقوا-اليمنية-مروة-الصربي)، 
طالـب ناشـطون وحقوقيون يمنيون، السـلطات 
السعوديّة، باإلفراج عن املعتمرة اليمنية، مؤّكـدين 
أن جرائم السـعوديّة يف اليمن، ال يمكن حجبها عن 

العالم بتكميم األفـواه وإرهاب اآلخرين، الفتني إىل 
أن تلك الجرائم وصلت اليوم إىل املشاعر املقدسة. 

وبالتـوازي مع حملـة التضامن أصـدر االتّحاد 
العربي لإلعالم اإللكرتوني برئاسـة الدكتور صالح 
املياح، بياناً تضامن مع املرأة اليمنية التي اعتقلتها 

السلطات السعوديّة عىل خلفية رأي. 
وأدان االتّحاد العربي لإلعالم اإللكرتوني وفروعه 
يف كافة دول العالم، النظام السـعودّي وقدموا بيان 
اإلدانة للسـفارة السعوديّة يف العراق ويف عدة بلدان 
وخاطبوا الجامعـة العربية واملنظمـات الحقوقية 

واإلنسانية للوقوف مع قضية املرأة اليمنية. 
وطالبت البيانات السـلطات السـعوديّة برسعة 
اإلفـراج عـن املـرأة اليمنيـة، كما خاطـب االتّحاد 
العربـي وفروعـه يف كافـة دول العالم املؤّسسـات 
الدولية واملنظمـات الحقوقية بتناول هذه القضية 
يف كافـة املحافل الدولية للضغـط؛ ِمن أجل اإلفراج 

عنها. 
ومـع تصاعـد الغضـب الشـعبي لـدى مختلف 
رشائـح املجتمع اليمني إزاء جريمـة اعتقال امرأة 
يمنية يف مكة بشـكل تعسفي وال أخالقي، سارعت 
االسـتخبارات السـعوديّة، أمس األول السـبت، إىل 
نرش ِمَلفِّ تحقيق زعمـت فيه أنه تم خالل اعتقال 
املواطنـة اليمنية مـروة الصربي مـن داخل الحرم 
املكـي، َحيـُث ضمنت السـلطات السـعوديّة تهمة 
االدِّعاء بوجود قنابل يف كيس كان بيد الفتاة لحظة 
اعتقالها من داخل الحـرم، وذلك يف إطار محاوالت 
سـعوديّة تربّير اعتقـال املعتمـرة اليمنية وفرض 
عقوبات قاسـية بحقها دون وجه حق سـوى أنها 
نطقـت بالحقيقـة التـي يعرفهـا العالـم وهو أن 

السعوديّة دّمـرت بالدها. 
ويرى مراقبون سياسـيون أن هذا الخطوة التي 
أقدمت عليها السـلطات السـعوديّة تعرب عن مدى 
اإلفـالس الذي وصل إليه النظام السـعودّي يف إطار 
تعسـفاته وانتهاكاتـه بحـق املواطنـني اليمنيـني 
وتلفيقـه التهـم الكاذبـة بحّجــة املحافظـة عىل 
ُسـمعته أمام الرأي العام، فيمـا أن العالم قد أدرك 
جليٍّا حقيقة ما يرتكبه النظام السعودّي ليس بحق 

اليمنيني فحسـب بل بحق الحقوقيني والناشـطني 
مـن املعارضني لـه داخـل اململكـة وكذا املشـايخ 
والدعاة الذين حاولـوا النهي عن املنكرات التي أتى 
بها النظام السعودّي عىل مرأى ومسمع من العالم 

أجمع. 
كما أن حادثة قتل الصحفي خاشـقجي هي 
األُخـرى ال تخفى عىل أحـد، والكثري من الجرائم 
التي ال حرص لها، فمهما حاول النظام السعودّي 
حفاظه عىل سـمعته أمام العالم فلن يسـتطيع 
ذلـك مهما قـدم املربّرات الواهيـة ومهما اختلق 
األكاذيـب والذرائـع، َفـإنَّ جرائمـه وانتهاكاته 
قـد غلبـت وتعددت فلـن يسـتطيع حجبها عن 
أنظار العالم، كما سـتبقى مجازره بحق أطفال 
اليمن ونسـائه ورجاله وصمة عـار عىل جبينه 
املعتم فلن ينسـاها التاريخ مهما كانت األحداث 

والعصور. 
ويؤّكـد اإلعالمي محمد حيدر، أن حادثة اعتقال 
املـرأة اليمنية مروة من قبل النظام السـعودّي تدل 

عىل تخبط النظام وفشله الذريع. 
ويلفت إىل أن ما تحدثت به املرأة اليمنية يدل عىل 
شـجاعتها يف قول الحق أمام الظاملني والطغاة من 

آل سعود. 
ويؤّكـد حيـدر أن النظام السـعودّي لـم يدّمـر 
اليمن فقط وإنما دّمــر العديد من البلدان العربية 
وأنـه الراعي الرسـمي لإلرهـاب يف مختلـف بلدان 

العالم. 
ويبني أن قوى الرش أمريكا وإرسائيل جعلت من 
النظام السـعودّي العبد املطيع املنفذ لكل مؤامرات 

ومخّططات األمريكان الشيطانية. 
ويوضـح أن النظام السـعودّي عمد خالل اآلونة 
األخـرية إىل نـرش الرذيلة واملفاسـد األخالقية تحت 

مسمى هيئة الرتفيه. 
ويشـري إىل أن أعمال النظام السعودّي اإلجرامية 
تؤّكــد مدى االنحطـاط والدناءة التـي وصل إليها 
النظام السـعودّي متنكراً للدين والعادات والتقاليد 
املتعـارف عليها منذ القدم، موضًحا أن تلك األعمال 
الدنيئة تسُقُط من النظام السعودّي أهليته يف إدارة 

املقدسات اإلسالمية كمكة واملدينة. 
ولفـت إىل أن كلمـة املـرأة اليمنية هـزت عرش 
النظـام السـعودّي وأبدت مسـاوئه املخبـأة تحت 
عباءته، مؤّكــداً أن حادثة مروة أثبتت مدى القلق 
والخوف الذي وصل إليه النظام السعودّي، وهو ما 

يوحي بقرب سقوط النظام وزواله. 
ويقـول حيـدر: «لقـد أصبحـت الكلمـات تهـز 
عروشـهم وتقـض مضاجعهـم، تزلـزل قلوبهـم 
وتحرق ما تبقى لهم مـن أخالق أَو حتى منطقية، 
فكيـف بالفتـح القـادم باليـد الضاربـة بالزحف 

لتحرير تلك األرض من طغيانهم». 
بدورها، تؤّكـد الناشطة اإلعالمية عفاف محمد، 
أن أفعـال وجرائم النظام السـعودّي يف بلدنا اليمن 

ستظل منحوتة يف قلب ُكـّل يمني حر وغيور. 
وتضيـف عفـاف بالقـول: «نعـم جارة السـوء 
دّمــرت بلدنـا وقتلـت أبناءنـا ويحاسـبون امرأًة 
تفوهـت بهـا يف حدهم بل يف بيت اللـه! أال يدركون 

فداحة جرمهم؟!». 
وتتابـع القول: «مـا فعله ملوك بني سـعود بنا 
لم يكن هيناً لننسـاه أَو نتناسـاه، أَو نسـكت عنه، 
تلـك الصواريخ التي رّوعتنـا يف الليايل الكالحات لن 
تُمحى ذكراها الدامسـة، أنتم دّمـرتم بلدنا، هل يف 
هذه الجملة من مبالغة أَو زيف، بل إنها خرجت من 
مواطنـة يمنية قلبها محروق ممـا جرى من ظلم 

واعتداء ساِفر عىل موطنها وشعبها». 
وتلفت إىل أن دمار البنى التحتية يف اليمن وشالء 
األطفال والنساء والكبار وحطام الطائرات ستظل 
بصمة عار يف جبني مملكة السـوء إىل قيام الساعة 
وأن أجيـال اليمـن املتعاقبـة لـن تنىس مـا فعلته 

اململكة بأرضهم مهما مرت األعوام والعصور. 
وتختم عفاف حديثها بالقول: «إن سجنتم مروة 
الصربي هل سـتخمدون النـار املتأججة ضدكم يف 
صدورنا؟، بل إنكم بسجنها زاد حقدنا عليكم أكثر 

وأكثر كونكم تتغابون عما صنعت أيدكم. 
هل صواريخكم كانت وروداً أَو حلوى تُرمى من 
عـىل الطائرات ونحن أخطأنا التقديَر والحسـاَب؟، 

بالله عليكم كفى ُسخفاً». 

العزغر الثغطمغ: عظاك سثد طظ الظساء الغمظغات طساصقت شغ السسعدّغئ بحضض غغر صاظعظغ
إسقطغعن وظاحطعن: طا تتثبئ به الخئري غثل سطى حةاساعا والضطمات أخئتئ تعج سروش آل جسعد

استطالع
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 : سئاس الصاسثي 

تُثِبُت األحداُث والوقائُع أن بريطانيا 
لعبت وال تزاُل دوراً محوريٍّا يف صناعة 
معانـاة الشـعب اليمنـي مـن خـالل 
دعـم سياسـة الحصـار والتجويـع، 
وآخرها املساهمة يف رفع سعر الدوالر 
الجمركي والذي سـتكون له تداعيات 
وآثـار اقتصاديـة جمـة عـىل الوضع 
املعييش للمواطنني يف كافة املحافظات 
وبشكل أعمق يف املحافظات الجنوبية 

والرشقية املحتّلة. 
ويقول الكاتـب واملحلل االقتصادي 
رشـيد الحـداد: إن مواقـف بريطانيا 
وسـفريها لـدى حكومـة املرتِزقة لم 
تكن مفاجئـة للكثريين؛ ألَنَّ بريطانيا 
عضو يف اللجنة الرباعيـة الدولية مع 
وهي  والسـعوديّة  واإلمـارات  أمريكا 
من تدير الحرب االقتصادية منذ العام 
األول للعدوان عىل بالدنا، ُمشرياً إىل أن 
املوقـف الربيطاني املسـتفز لليمنيني 
جاء عىل شكل املباركة، ويف الحقيقة 
أن بريطانيـا هـي مـن اتخـذت هذا 
القرار العدائي للشـعب اليمني بشكل 
عـام، ولهذا َفـإنَّ السـفري الربيطاني 
لـم يتحـدث عـن صفته الشـخصية 
كالرأي عن القرار العقابي واإلجرامي 
للشـعب اليمنـي مـن قبـل حكومـة 
املرتِزقة برفع سـعر الدوالر الجمركي 
بنسـبة ٥٠ ٪، وإنمـا تحـدث باسـم 

الحكومـة الربيطانية، وهذا ما يؤّكـد 
أن هـذا القـرار كان بريطانيا أمريكيا 
ـة وأن املبعوث األممي  بامتيَاز، َخاصَّ
إىل اليمن هانس غروندبرغ كان خالل 
الفرتة األخرية له دور بارز فيما يتعلق 

بالحرب االقتصادية. 
ويواصل الحداد بقوله: «لو عدنا إىل 
العام ٢٠١٦ م لوجدنـا أن األمريكيني 
كانـوا يتصـدرون املشـهد يف الحـرب 
االقتصاديـة، وهـم من هـّددوا بنقل 
البنـك املركـزي اليمنـي مـن صنعاء 
إىل عـدن، وهـم مـن هـّددوا بتعطيل 
واسـتهداف العملـة الوطنيـة، ولهذا 
فهـم ال يزالون يقفـون وراء الحصار 
والحـرب االقتصاديـة التـي تمـاَرس 
ضـد الشـعب اليمني منـذ أن فرضت 
دول العدوان حصاراً خانقاً عىل البالد 
جواً وبـراً وبحراً ونقـل البنك املركزي 

اليمني مـن صنعاء إىل عـدن ومن ثم 
طباعـة أوراق نقديـة بـدون غطـاء 
ملئـات املليارات وانهيار العملة املحلية 
مقابل العمالت األجنبية، َحيُث تجاوز 
سعر الدوالر الواحد ١٠٥٠ رياالً يمنياً 
وتزامـن ذلك مع ارتفاع أسـعار املواد 

الغذائية واالستهالكية». 
ويشـري إىل أن «هذا التدمري املمنهج 
ا ما هو إال رضٌب من الحرب  اقتصاديّـٍ
اليمـن  بحـق  الضاريـة  االقتصاديـة 
وشعبه، َحيُث يعد الحصار االقتصادي 
أجنـدات  يف  أََساسـيًة  اسـرتاتيجيًة 
العدوان للسيطرة عىل املنافذ البحرية 
ومنـع وصـول االحتياجـات وفـرض 
الحظـر عىل أكثر مـن ٤٠٠ صنف من 
املواد الغذائية والسـلع ورفع التعرفة 
للـدوالر الجمركي إىل ٥٠٠ ريال يمني، 
ُكـّل ذلك يتزامن مع استهداف الُعملة 
وطباعة األوراق النقدية وهو ما يزيد 
يتحمل تبعاته شـعبنا  الوضع تأزمـاً 

اليمني». 
وعـن أهـداف الحـرب االقتصاديـة 
هدفـني  هنـاك  أن  الحـداد  يؤّكــد 
أََساسـيني، األول يتمثل يف إفراغ ميناء 
عدن من الحركة املالحية بشكل كامل؛ 
كـون هذا امليناء يعد أحـد أهم املوانئ 
األمريكيـة  الرؤيـة  وفـق  العالـم،  يف 
والربيطانيـة واإلماراتيـة التـي تتفق 
حول تعطيل الحركة املالحية وتعطيل 
مينـاء عدن، وهـذا يأتـي نتيجة هذه 

القرارات الكارثية التي أَدَّت إىل عزوف 
الكثرييـن من املسـتوردين عن ميناء 
عدن يف يوليو من العام ٢٠٢١م عندما 
تـم رفع سـعر الـدوالر الجمركي من 
«٢٥٠ إىل ٥٠٠»، واتجـه الكثـري مـن 
املسـتوردين لالسـترياد عرب سـلطنة 
عمان عرب مينـاء صالله وأدخلوا عرب 
هـذا املينـاء البضائـع إىل املحافظات 
الحـرة واملحتّلـة عـرب الـرب، موضًحا 
أنـه تبـني حينها أن تكلفـة النقل أقل 
من تكلفـة اإلتاوات ومـا كان يقدمه 
التجار لحكومة املرتِزقة من الجبايات 
غري املرشوعة بـدًءا ما يتعلق بالدوالر 
الجمركي، ومن ثـم الجبايات األُخرى 
التي تفرضها املليشـياُت العسـكرية 
التـي تمتـد عىل طـول الخـط اإلمَداد 
وحتـى  عـدن  مينـاء  بـني  التجـاري 

املحافظات الحرة هذا جانب. 
من جانـب آخـر ثمة محاولـة بعد 
فشـل األمريكي والربيطاني يف إرغام 
صنعـاء للرتاجع عن قرار منع تهريب 
النفـط الخـام مـن املوانـئ الجنوبية 
املحتّلـة، َحيـُث اتجهوا إىل اسـتخدام 
الحرب االقتصادية كوسـيلة للضغط 
ة وأن هذه القرارات  عىل صنعاء، َخاصَّ
لها أرضاٌر كبرية ومبـارشة عىل أبناء 
املحافظـات الجنوبيـة املحتّلة التي ال 
يتجاوز عددهم نسـبة ٣٥ ٪، بينما يف 
املحافظـات الحرة يتواجدون بنسـبة 

 .٪ ٦٥

  التثاد: رشع جسر 
الثوقر الةمرضغ غعثف 

لبظغ خظساء وإرغاطعا 
لطاراجع سظ صرار طظع 

تعرغإ الظفط الثام طظ 
المعاظأ المتاّطئ

طا وراء الثسط الربغطاظغ لصرار رشع 
جسر الثوقر الةمرضغ؟

خئراء اصاخادغعن: برغطاظغا تسسى لقجافادة طظ البروات اقصاخادغئ السغادغئ لطحسإ الغمظغ
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ووفقاً لذلك َفـإنَّ السـوق التجارية 
واألََساسـية هي يف املحافظات الحرة، 
ولذلك فهـذه محاولـة لتصدير معدل 
التضخـم مـن املحافظـات الجنوبية 
ة  املحتّلـة إىل املحافظات الحـرة َخاصَّ
وأن رفع أسعار السلع واملنتجات وتلك 
الجبايـات يتسـبب يف عدم تـوازن ما 
بـني القيمة الرشائية للدوالر أَو الريال 
يف املحافظـات الحـرة، َحيـُث حـاول 
العـدوان األمريكـي السـعودّي خالل 
الفـرتة املاضيـة إحداث عـدم التوازن 
بـني القيمـة الرشائيـة للعملـة وبني 
واملنتجات،  للسـلع  الرشائية  القيمـة 

كما يقول خرباء اقتصاديون. 
 

ضشعط سطى خظساء 
إطـار  يف  املحـاوالت  تلـك  وتأتـي 
الضغوط الدولية التي تستخدمها دول 
ـة يف اآلونة  االحتـالل والعـدوان َخاصَّ
األخرية يف محاولة منها إلثناء حكومة 
اإلنفـاذ الوطنـي واملجلس السـيايس 
األعىل للرتاجع عن قرار حماية الثروة 

السيادية. 
وكـرد عميل مـن قبل صنعـاء عىل 
القـرار العقابـي واإلجرامي للشـعب 
اليمنـي مـن قبـل حكومـة املرتِزقة، 
رشـيد  االقتصـادي  الخبـري  يؤّكــد 
الحـداد، أن هناك توجيهـات واضحة 
من القيادة السياسـية ممثلة باللواء 
الركن مهدي املشـاط، رئيس املجلس 
بأعمال  والقائمـني  األعىل،  السـيايس 
اللجنـة االقتصادية العليـا، للحكومة 
بتحمـل أية غرامـات تأخري نتيجة أي 
احتجـاز محتمل لسـفن الحاويات يف 
حال تم تحويل مسـار االسـترياد من 
املوانئ املحتّلة إىل ميناء الحديدة، وذلك 
كرد عميل عىل تحميل الشـعب اليمني 
تبعات القـرارات االنتهازيـة األخرية، 
معلنـاً تأييده لهـذا التوّجـه والعرض 
التجار لرسعة  املغري للتجار وداعيـاً 
االسـتجابة ونقـل كافـة بضائعهـم 

املستوردة عرب الحديدة. 
وألن هنـاك فوائَد كبريًة لالسـترياد 
عرب ميناء الحديدة سـتنعكس بشكل 
إيجابي عىل املسـتهلك وعـىل الحركة 
التجاريـة -كمـا يقول الحـداد- َوتلك 
الفوائد تتمثل يف سعر الدوالر الجمركي 
يف مينـاء الحديـدة، َحيـُث يبلـغ ٢٥٠ 
ا وتأتي  رياالً، وهذه الدعوة مهمة ِجـدٍّ
كرد فعيل عىل إمعان حكومة املرتِزقة 
عـىل فرض املزيـد مـن الجبايات غري 
القانونيـة، ويف حـال االسـتجابة من 
سـتنخفض  الخـاص  القطـاع  قبـل 
تكلفة اسـترياد السلع واملنتجات التي 
يتم استريادها عرب موانئ عدن بنسبة 
ال تقـل عـن ٣٠ ٪؛ بَسـبِب انخفاض 
تكلفـة النقـل الـربي للحاويـات من 
٣٠٠٠ دوالر للنقـل الـربي مـن عـدن 
بطول ١٣٠٠ كيلو إىل ٥٠٠ دوالر لقطع 
مسـافة ٤٥٠ كيلـو مـن الحديـدة إىل 
صنعـاء، وكذلك انخفاض أجور النقل 
البحري للحاوية الواحدة بنسبة تزيد 
عـن ٢٠٠ ٪ يف حال تم تحويُل مسـار 
سفن الحاويات من جيبوتي إىل ميناء 
الحديدة، منوًِّها إىل أنه سيتم إنهاء أي 
ازدواج رضيبـي أَو جمركي، وسـوف 

تتوقف الجبايات غري املرشوعة وهي 
ضخمـة والتـي تفرضها املليشـيات 
عـىل ُكـّل قاطـرة قادمة مـن ميناء 
عدن يف الطرقـات الرابطة بني ميناء 

عدن ومناطق سيطرة صنعاء. 
 

تثطُري اقصاخاد 
السياسـية  األبعـاد  وحـول 
واالقتصاديـة من موقـف بريطانيا 
الداعـم لقـرارات حكومـة املرتِزقة 
يف رفـع سـعر الـدوالر الجمركـي، 
يقول الدكتور يحيى عيل السـقاف 
-وكيـل وزارة املاليـة-، وهو كذلك 
كاتب وباحث يف الشأن االقتصادي: 
إن موقـف الحكومـة الربيطانيـة 
الداعم لقرارات حكومة املرتِزقة يف 
رفع سـعر الدوالر الجمركي يأتي 
مضمونها  وجلية  واضحة  ترجمة 
تـزال  وال  كانـت  بريطانيـا  أن 
أحـد األطـراف األََساسـيني الذين 
شـاركوا يف العدوان والحصار عىل 

اليمـن، وكانت بريطانيـا بالذات هي 
املسـؤول األول عن املِلـف االقتصادي 
االقتصادية  الحرب  ومهندس  اليمني، 
والحصار عىل اليمن، وهي وفقاً لهذه 
املهمـة املوكلـة إليهـا تسـعى لتنفيذ 
إجـراءات وفـق أجندات اسـتعمارية 
هدفها األول هو السيطرة عىل ثروات 
وتدمـري  ونهبهـا  السـيادية  اليمـن 

االقتصاد اليمني وعملته املحلية. 
ويواصـل قائالً: «ومما ال شـك فيه 
َفــإنَّ مـا يؤيد صحـة هـذا الحديث 
ما قامت بـه بريطانيا خـالل العقود 
السابقة يف تزعمها أمام املجتمع الدويل 
املانحـني  مؤتمـرات  وإدارة  لتنظيـم 
لدعم اليمن التي أثبتت فشـلها وعدم 
مصداقيتها يف وصول أي دعم من دول 
املانحني ملصلحة اليمن أرضاً وإنساناً 
وكانت نهاية ُكــّل مؤتمرات املانحني 
التـي تـم عقدها هـي الفشـل ونهب 
ومصادرة أية مبالغ ملصلحة بريطانيا 
تحت مسمى مسـاعدات وهمية عرب 
املنظمات التي كانت تديرها وتسيطر 

عليها بريطانيا». 
وحول ترصيحات السفري الربيطاني 
الداعمة لقرارات حكومـة املرتِزقة يف 
رفع سـعر الدوالر الجمركـي، يؤّكـد 
أبعـاداً  يتضمـن  ذلـك  أن  السـقاف 

سـية  سيا
واقتصادية تريـد بريطانيا فرضها يف 
املرحلة القادمـة وهدفها الرئيس هو 
إعـادة االسـتعمار الربيطاني إىل عدن 
والسـيطرة عـىل مينائهـا وثرواتهـا 
األبعـاد  أن  موضًحـا  االقتصاديـة، 
السياسـية ملوقف بريطانيـا من هذه 
الترصيحـات تكمـن يف التخفيف عىل 
حكومـة املرتِزقـة ودعمها سياسـيٍّا 
أمـام املجتمع الـدويل إلضفاء رشعية 
لها يف قانونية اتِّخاذ مثل تلك القرارات 
الفاشـلة أمـام الـرأي العـام الـدويل 
واإلقليمي السـاخط عـىل ما تقوم به 
حكومـة العمالء من سياسـات مالية 
االقتصـاد  انهيـار  إىل  أَدَّت  ونقديـة 
الريـال  قيمـة  وانخفـاض  الوطنـي 
اليمنـي أمـام العمـالت األجنبيـة إىل 
موضًحـا  ا،  ِجــدٍّ كبـرية  مسـتويات 
أنـه باملقارنـِة باالسـتقرار النقدي يف 
حكومـة املجلـس السـيايس األعـىل، 
وما جـاء بـه تقرير مكتب الشـؤون 
اإلنسانية يف األمم املتحدة الذي وصف 
إجـراءات حكومة املرتِزقة بالفاشـلة 
وأنها تسـببت بانهيار كبري لالقتصاد 
اليمنـي وعملته املحلية، مما تسـبب 
بمعاناة إنسانية كبرية للشعب اليمني 
وعـدم قـدرة املواطـن اليمنـي لرشاء 
احتياجاتـه الرضوريـة مـن الغـذاء، 
وأن تلك اإلجـراءات التي قامت بها يف 
رفـع التعرفـة الجمركيـة والرضائب 
واملحروقات وأجور النقل كانت سـبباً 
يف فقد الريال اليمني أكثر من ٢٢ ٪ من 
قيمته الرشائية خـالل العام ٢٠٢٢م، 
وهذا بال شـك ما دفـع دولة بريطانيا 
ألن تقـوم عـربَ سـفريها بالترصيح 
الذي يدعم ويؤيد مجمل تلك القرارات 
الفاشلة وغري املسؤولة التي تقوم بها 

حكومة العمالء واملرتِزقة. 
ويزيـد بقولـه: «يأتـي أَيْـضـاً لهذا 
املوقف بُعٌد سيايس آخر يتمثل يف قطع 
الطريـق أمـام أي تفـاوض محتمـل 
واإلنسـاني،  االقتصـادي  امللـف  يف 
وبالتـايل وضـع العقبـات والعراقيـل 
بغـرض عـدم التوصـل أليـة حلـول 
يف هـذا الخصـوص، وبالتـايل زيـادة 

للشعب  اإلنسانية  املعاناة 
اليمني وفـرض املزيد من 
العدوان  واستمرار  القيود 
عىل  االقتصادي  والحصار 

الشعب اليمني». 
 وأمـا األبعاُد االقتصادية 
خاللها  مـن  تسـعى  التـي 
بريطانيا يف موقفها الداعم 
لقرارات حكومة املرتِزقة يف 
رفع سعر الدوالر الجمركي 
وكما  إنـه  السـقاف:  يقول 
يعلـم الجميـع مـا تمـر به 
بريطانيا من أزمة اقتصادية 
وانهيـار اقتصـادي وشـيك 
نتيجة الحرب الروسـية عىل 
االقتصادية  وآثارها  أوكرانيا 
عىل دول أُوُروبا ولذلك تهدف 
بريطانيا مـن خالل موقفها 
حكومـة  لقـرارات  الداعـم 
املرتِزقة االستفادة والسيطرة 
االقتصاديـة  الثـروات  مـن 
السـيادية من النفـط والغاز 
يف اليمـن والسـيطرة عىل تلك 
الثروات يف حرضموت وشـبوة ومأرب 
التـي لديها مخـزوٌن كبري مـن النفط 
والغاز وكذلك االسـتفادة التي سـوف 
تحصل عليها مستقبالً من خالل العودة 
إىل تحريـك ِملف املانحني؛ بحّجـة دعم 
ا هذا مـن جهة، ومن  اليمـن اقتصاديّـٍ
جهة أُخـرى لربيطانيا أبعاد اقتصادية 
أُخـرى منهـا محاوالتهـا الفاشـلة يف 
فرض املزيد من ارتفاع أسـعار السلع 
والخدمات وزيـادة الفجوة التضخمية 
ووصـول آثارهـا الكارثيـة إىل املناطق 
الحـرة الواقعـة تحـت حكـم املجلس 
السـيايس األعىل وذلـك؛ بَهـدِف زيادة 
املعاناة اإلنسـانية والتأثري عىل تماسك 
الجبهة الداخلية وهذا هو املسـتحيل؛ 
كون الشـعب أصبـح واعيـاً ملؤامرات 

العدوان. 
ويشري الدكتور السقاف إىل أن املتتبع 
لخطوات بريطانيا االسـتعمارية عىل 
املـدى القصري والبعيد وعىل مسـتوى 
البُعـد االسـرتاتيجي التدمـريي وعىل 
األهداف واألطماع التي تريد تحقيقها 
يف نهب الثـروات والركائز االقتصادية 
للـدول الناميـة يتضُح له بمـا ال يدُع 
تسـعى  بريطانيـا  أن  للشـك  مجـاالً 
لتنفيـذ مخّططاتهـا التآمريـة، فمن 
ناحيـة تحتـلُّ وتنهـُب ثـرواِت الدول 
األزمـاِت  وتخلـق  عليهـا  وتسـيطر 
واإلنسـانية  واالقتصادية  السياسـية 
عـرب أدواتها من عمالئهـا وأذنابها يف 
املنطقـة، ومن ناحيـة أُخـرى تّدعي 
اإلنسانية وتقديم يِد العون واملساعدة 
لتلك الدول عرب عقد مؤتمرات املانحني 
الوهمية وإرسال املساعدات الوهمية 
الكاذبة واملخادعة واملنتهية الصالحية 
بواسـطة منظماتهـا غري اإلنسـانية 
وتّدعـي أنها راعية لألمن واإلنسـانية 
باألََسـاس  وهـي  العاملـي  والسـالم 
من يسـتغلُّ إْمَكانياِت وخـرياِت هذه 
الدول وتعيُش وتنهُض عىل اسـتغالل 
ثرواتهـا االقتصادية وتسـعى لتدمري 
وتجويع الشعوب وشغلهم باملنازعات 

والرصاعات والحروب. 

  السصاف: برغطاظغا 
عغ طعظثجئ الترب 
اقصاخادغئ والتخار 

سطى الغمظ وعغ تسمض 
وشص أجظثات اجاسمارغئ 

عثشعا افول السغطرة 
سطى بروات الغمظ 
السغادغئ وظعئعا 

وتثطغر اقصاخاد الغمظغ 
وسمطاه المتطغئ
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غا حسعَب الساَلـِط 
َتغَّ سطى الَثقِص 

ِطظ َوخاغِئ أطرغضا 
الحتات حاا* 

يـا شـعوَب العاَلـِم َحـيَّ عىل الَخـالِص ِمن 
َوصايِة أمريكا التي تقتلُكم بالقنابل النووية. 

يـا شـعوَب العاَلـِم َحـيَّ عىل الَخـالِص ِمن 
َوصايِة أمريـكا التي تفـِرُض َوصايتَها عليكم 

باالنقالبات العسكرية.
يـا شـعوَب العاَلـِم َحـيَّ عىل الَخـالِص ِمن 
َوصايـِة أمريكا التي تقتلُكـم بافتعال الحروب 

والقنابل الذكية.
يـا شـعوَب العاَلـِم َحـيَّ عىل الَخـالِص ِمن 
بالعقوبـات  تقتلُكـم  التـي  أمريـكا  َوصايـِة 

والحصار. 
الَخـالِص  عـىل  َحـيَّ  العاَلــِم  شـعوَب  يـا 
ِمـن َوصايـِة أمريكا التـي تقتلُكـم بالجيوش 

واملرتِزقة واإلرهاب. 
يـا شـعوب العالـم أال يكفـي قتـل أمريكا 

عرشات املاليني؟! 
١- يا شـعوَب العاَلـِم َحيَّ عىل الَخالِص ِمن 

َوصايِة أمريكا 
يـا شـعوَب العاَلـِم َحـيَّ عىل الَخـالِص ِمن 
َوصايـِة أمريـكا التـي قتلت مئـات اآلالف من 
أشـقائكم اليابانيني، وقتلت مئـاِت اآلالف من 
أشـقائكم الكوريني، وقتلت مئـات اآلالف من 
أشـقائكم الفيتناميـني، وقتلت مئـات اآلالف 
من أشقائكم األفغان، وقتلت مئات اآلالف من 
أشـقائكم العراقيني، وقتلـت مئات اآلالف من 
أشـقائكم السـوريني، وقتلت مئات اآلالف من 
أشـقائكم اليمنيني، وقتلت عرشات اآلالف من 
أشـقائكم الليبيني، وقتلـت عرشات اآلالف من 

أشقائكم اللبنانيني.
حيَّ عَىل الخالص لكل الشعوب والحرية لكل 
شـعوب العالم مـن وصاية أمريـكا اإلجرامية 

العدّو األول لكل البرشية. 
٢- يا شـعوَب العالم افرضـوا عقوباٍت عىل 

أمريكا التي قتلتكم بالعقوبات. 
يـا شـعوَب العاَلـِم َحـيَّ عىل الَخـالِص ِمن 
َوصايـِة العقوبـات األمريكيـة التـي فرضتها 
عىل أشـقائكم يف كوريـا الديمقراطية وفيتنام 
وفنزويـال وإيـران وسـوريا واليمـن والعراق 
وليبيا ومرص وكوبا، لقد قتلت أمريكا الشعوَب 
بالعقوبات، وسؤايل هو ما ذنُب هذه الشعوب؟ 
وملاذا فرضت أمريكا عقوبات عَليهم؟ وكم من 
املرىض ماتوا؛ بَسبِب العقوبات؟؛ ولذلك يا ُكـّل 
شـعوب العالم اتحدوا وافرضـوا أنتم عقوبات 
عىل أمريكا التي قتلت أشـقاَءكم يف العديد من 
دول العالم بالعقوبـات، حيَّ عىل الخالص من 

َوصاية أمريكا. 
٣- يا شـعوَب العاَلـِم َحيَّ عىل الَخالِص ِمن 

َوصايِة أمريكا 
عىل ُكــّل شـعوب العالم اسـتغالُل الهزائم 
روسـيا  ودعـم  اآلن  أوكرانيـا  يف  األمريكيـة 
ومقاطعة املنتجات األمريكية ورشاء املنتجات 
الروسـية والصينيـة واإليرانية، وعىل شـعوب 
العالـم مقاطعـة الدوالر األمريكي واسـتبداله 
بالروبل الرويس واليوان الصيني، وعىل شعوب 
العالـم الضغـط عـىل الحـكام لطرد سـفراء 
أمريـكا، لقـد جاء وقـُت الَخـالص، فَحيَّ عىل 

الَخالص من وصاية أمريكا. 

* كاتب مرصي

كتابات

غتغى خالح الَتماطغ

األمُم املتحدة ال تصنع السـالم وال توفـر األمن يف البلدان 
العربية واإلسـالمية وبالذات التي تخرج عن سـيطرة قرار 

الهينة األمريكية لذلك تتحول األمم املتحدة إىل ِمظلة. 
األمم املتحدة ال تضمن حتى أبسـط الحقوق اإلنسـانية 
للشـعوب من الغذاء والدواء وال تضمن لإلنسـان حتى حق 
العيـش والحرية يف أرضـه وال الديمقراطية التي تتغنى بها 
أمريكا لذلك تحل املعاناة يف الشـعوب التي ترفض القرارات 
األوروبيـة والهيمنة األمريكية يف أرضها فهذه األمم املتحدة 
التي ولدت من رحم قوى االسـتكبار العاملية بقيادة أمريكا 
ومـن يـدور يف فلكها من الحلفاء وهذه مسـاعي سياسـة 
األمم املتحدة والتي تسخر جميع سياستها يف حماية القرار 

الغربي وحماية املصالح األمريكية والربيطانية والفرنسـية واإلرسائيلية 
يف شبه الجزيرة العربية. 

األمم املتحدة ليسـت وليدة األمس لذلك منذُ أنشئت لم تضمن الحقوق 
اإلنسـانية للشـعوب العربية، جميع املنظمات األوروبيـة زائفة، َحيُث لم 
تدن حتى إراقة دم طفل عربي يف جزيرة العرب مثل ما َحـّل يف فلسـطني 
مـن إرسائيل ولم تدن تحالف العدوان بمـا ارتكب من جرائم بحق الطفل 
واملـرأة يف اليمن لذلك منذُ تاريخ إنشـائها فهي تصب دموعها عن املعاناة 
ولم تذكر ما سبب املعاناة لذلك عندما تقدم إحاطتها عن معاناة الشعوب 
يف املحافل الدولية وعرب مؤتمراتها الصحفية فهي تشعر بالقلق من أرقام 
املعاناة وتطالب الدول املانحة باحتياج الرصيد املايل الكايف والذي سيوقف 
عزرائيل عدد األموات ويشـفي وينعش األمـراض ويبعث األموات من تلك 
الشعوب، وال تحل املعاناة بالشعوب إال بَسبِب أمريكا، َحيُث لم تعمل عىل 

رفع املعاناة. 
لذلـك تكشـفت حقائقها السياسـية يف اليمن َحيُث تـم االعرتاض عىل 
حقوق الشـعب اليمني يف الُهــدنة وجعلت تسـليم رواتب الشعب اليمني 
مـن املطالب املسـتحيلة، لم تلـزم تحالف العـدوان بتسـليم املرتبات من 
عائـدات النفط الخـام املنهوب والذي تـم النهب ملا يقـارب ثمانية أعوام 
وحرمـان الشـعب اليمنـي من رصف الراتـب، هل رصف املرتبـات ألبناء 
الشعب اليمني مستحيلة أم املستحيل يف تنفيذ مواثيق األمم املتحدة والتي 
يعرفهـا العالم لم تضمن الحقوق اإلنسـانية عىل مر الزمن، كفى عبثاً يا 

هنس. 
ففي اليمن تعرت من العمل اإلنسـاني أمام الشـعب اليمني بما فرضه 
تحالف العدوان لذلك من متابعة سياستها يف العمل اإلنساني فهي زائفة، 
لقد قامت بالتفتيش عىل السـفن الواردة إىل اليمـن يف ميناء جيبوتي من 
قبل لجنة آلية التحّقق والتفتيش «اليونيفيم»، َحيُث تخضع جميع السفن 
الغذائيـة والنفطيـة للتفتيش ويتم منـح جميع السـفن تصاريح عبور 
املحملة بالطابع اإلنسـاني مـن الوقود والغذاء والدواء وهي لالسـتهالك 
العام، َحيُث ما ينص الترصيح يف البند التاسـع نجد الرشط األََسايس عىل 
القبطان فتح قناة االتصال «١٦» والتواصل بالقطع البحرية العسـكرية 
التابعـة لتحالف العدوان وطلـب األذن بالدخول إىل مينـاء الحديدة، لذلك 

من خالل االتصال يتم اعرتاض العدوان عىل دخول السفن ويتم توجيهها 
واقتيـاد السـفن إىل أمام سـواحل جيـزان واحتجازها بشـكٍل تعسـفي 
لفـرتاٍت مرتاوحة وقد بلغت فرتة االحتجاز لبعض السـفن 
أثنـاء الحـرب والحصار عىل اليمن ملا يقـارب العام الكامل 
ويتـم دفع غرامة االحتجاز باملبلغ املتفاوت حسـب سـعر 
البورصة يف السـوق العاملية فكانت الغرامـة أثناء العدوان 
دوالر   «٣٨٥٠٠» إىل  تصـل  واآلن  ا  يوميّـٍ دوالر   «٢٢٥٠٠»
ويتم التسديد أسـبوعياً ملالكي السفن وتكبيد أبناء الشعب 
اليمني الغرامـات واملعاناة باألزمة النفطيـة الخانقة، هل 
قرار تحالف العدوان أكرب من قرار األمم املتحدة أم ماذا!؟

األمم املتحدة عدوة السـالم لإلنسـان وسـبب املعاناة يف 
جميع البلدان ويف اليمن خاصة من خالل ما فرضه تحالف 
العدوان من املعاناة اإلنسانية نجد من املؤسف بما لحظناه 
يف اليمن من إحدى مواقف األمم املتحدة عندما قدمت مسـاعدة للشـعب 
اليمني أثناء الحصار بالسـفينة «مليحة» والتي تحمل عىل متنها خمسة 
آالف طـن من مـادة الديزل بينما سـفن أبناء الشـعب اليمنـي محتجزة 
والتـي وصلت يف إحدى املرات إىل «١٤» سـفينة وتصل حمولتهن أكثر من 
«٣٠٠٠٠٠» طن هل األمم املتحدة تقدم املسـاعدات للشـعوب أم تسـاعد 

الجالد عىل تربيك الضحية، ما لكم كيف تحكمون!!
األمـم املتحـدة ال تصنع السـالم يف اليمن لذلك فهي مـن اعرتضت عىل 
تسليم الحقوق اإلنسانية للشـعب اليمني، األمم املتحدة من تمهد للغرب 
وهي من تسـاعد أمريكا وحلفائها عىل احتالل الشعوب لذلك سوف نذكر 
إحدى مشـاريعها اإلنسـانية يف اليمـن َحيُث تقدمت عـىل تنفيذ مرشوع 
املطار يف الجزيرة اليمنية سقطرى، َحيُث عملت عىل مرشوع مطار واسع 
القدرة عىل االستيعاب، َحيُث يستقبل أكرب الطائرات العمالقة التي تحمل 
عـىل متنها النقـل الجوي الثقيل من العتاد العسـكري، ألـم يكن األوىل يف 
بناء مرشوعها اإلنسـاني أن يكون يف مطار العاصمة صنعاء أم تجهيزات 
عسكرية يف صالح قوى االستكبار العاملي الحتاللها عرب الجو!، كفى كذباً 

باسم خدمة اإلنسان اليمني. 
لذلـك تواجـد األمم املتحدة يف البلـدان العربية هي الفقـر وهي املعاناة 
بذاتها ال تصنع السـالم وال تضمن الحقوق اإلنسـانية، هل قوانني الدين 
اإلسـالمي غري عادلة وهل الـدول األوروبية من تعم هـذه األرض بالعدل 
واألمـن والسـالم ال وألـف ال; لكـن مـن خـالل انبطـاح العمـالء أمامها 
واستسـالمها لسياستها العبثية مما تسلطت عىل قيادة الشعوب العربية 
لذلـك الله سـبحانه وتعاىل هو العـدل بذاته وال يظلم ربك أحـداً، لقد ذكر 
الله أخالق اليهود والنصارى وتعاملهم مع املسلمني يف سورة البقرة، قال 
َل  ِكنَي أَن يُنَزَّ اللـه تعاىل: «َما يَـَودُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمـْن أَْهِل اْلِكتَٰـِب َوَال اْلُمْرشِ
ن رَّبُِّكْم َواللَُّه يَْختَصُّ ِبَرْحَمِته َمن يََشاُء َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل  ْن َخرْيٍ مِّ َعَليُْكم مِّ

اْلَعِظيِم».
هل سيحل السالم يف اليمن واألمم املتحدة مرتكزة يف اليمن عىل أقدامها 
ال وألـف ال ومن املسـتحيل ذلك ولـن يوقف العدوان والحـرب واملعاناة يف 
اليمـن إال من مكان إعالنه من اللحظـة األوىل وهو من أمريكا أم اإلرهاب 

والخراب والدمار واملعاناة يف جميع البلدان العربية واإلسالمية. 

افطُط الماتثة ق تخظُع جقطًا وق تدمُظ تصعصًا 
لطحسعب الراشدئ لطعغمظئ افطرغضغئ

طصاذسُئ الئصرة الععلظثغئ 
طتمث خالح تاتط 

اشـتهرت هولنـدا عامليٍّا برتبيـة األبقـار، وارتفاع 
إنتاجها من مشـتقات األلبان املتنوعـة، وتضاعفت 
مبيعاتهـا سـنوياً حتـى صـارت البقـرة الهولندية 
مصدراً اقتصاديٍّا قومياً للشـعب الهولندي، َووصلت 
منتجاتهـا مـن الحليب والزبـدة والجبـن إىل معظم 

البيوت العربية. 
رغـم امتالك الـدول العربيـة عـرشات املاليني من 
األبقـار إال أن أطفالهـا يموتـون جوعـاً ينتظـرون 

الحليب املجفف والجبن والزبدة تأتي من هولندا. 
ا، باتت تظهـر العداء  هـذه الدولة الصغـرية ِجــدٍّ

لإلسالم ومقدساته، بل إنها صهيونية يحكمها اللوبي 
الصهيوني ويتحكم بها، وأمام ما تقوم به هولندا والسـويد جاء 
قرار حكومة اإلنقاذ الوطني مقاطعة منتجاتهما كموقٍف رافض 

عىل إساءتهما املتكّررة للدين اإلسالمي ورموزه وقيمه. 
وتنفيذاً لهذا القرار يتطلب أن تكون املقاطعة نابعة من منطلٍق 
دينـي وكأقل مـا يمكن القيـام به تجـاه األعمـال العدائية بحق 

اإلسالم ومقدساته. 
فالبقرة الهولندية ومنتجاتها تعد منتجات ممنوع اسـتريادها 
ودخولها إىل األرايض اليمنية، وتعويض النقص الذي 
يمكـن أن يحـدث يف السـوق، يتطلب منـا االهتمام 
بالثروة الحيوانية لسد الفجوة الغذائية عن املنتجات 

الهولندية. 
فبالدنا تمتلك أكثر مـن مليون وثالثِمئة ألف رأس 
مـن األبقـار، وما يقـارب من عرشين مليون رأسـاً  
من األغنـام واملاعز ولكن هذا العدد لألسـف لم يجد 

الرعاية واالهتمام من قبل املعنيني بذلك. 
فلو حظيـت الثروة الحيوانيـة يف بالدنا باالهتمام 
والرعاية ومنها انتخاب السـالالت، وتوفري األعالف، 
والعالجـات واللقاحات، وتشـجيع االسـتثمار لكانت 
الثـروة الحيوانية رافـداً اقتصاديٍّا َكبـرياً، وكانـت منتجاتها من 
الحليـب والزبدة والجبن والزبادي واللحوم تكفي مواطني اليمن، 

بل وصدرنا للخارج. 
فهل سـتكون مقاطعة البقرة الهولندية منطلقاً لرعاية الثروة 

الحيوانية وتحقيق االكتفاء الذاتي من منتجاتها؟
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طروة وضطمُئ التص
ضعبر السجي

باتـت كلمـة الحـق يف عـرص الطاغيـة 
محمد بن سلمان تكلفك ُحريتك، وتجعلك 
حبيس القضبان الحديديـة، وبات الحـج 
لـمن استطاع أن ينال رضا أمريكا ورضخ 
السـعوديّة  السـعودّي،  الحكـم  ألفعـال 
اليوم أشـبه بحضـرية الحيوانات تحكمها 
بقرة حـلوب ال تُسـمن وال تغني للشـعب 
وال تؤويهـم من خـوف، ُحـِرقت شـهادة 
التطبيـع،  مهـب  يف  وتالشـت  العروبـة 
وغفـت العروبة يف خضم الـوالء، والطاعة 
لقرن الشـيطان كـان واجبًـا عىل حكـام 

الشعوب العربية. 
إحدى املعتمرات اليمنيات قصدت تلبية 
النـداء وأداء مناسـك الُعمـرة، ذهبت رغم 
خطورة الطـرق وتجرب املرتِزقـة يف نقاط 

التفتيـش إال أن اللـه أراد لهـا الوصـول، 
وإظهار مدى جبن وحقارة من نحارب. 

مـروة امـرأة يمنيـة يعز عليها معاناة 
وطنهـا وتأبى لها نفسـها أن تكتم الغيظ 
قبـل تلك املتعجرفة التي قالـت لها: «أنتن 
اليمنيات لسـتن طيبـات»، فمـا كان من 
الطهر مروة سـوى القول: «وأنتم دّمـرتم 
بالدنـا»، صعقت تلـك املوظفـة من هول 
جـرأة أهـل الحـق، كيـف لهـا أن تعرتف 
بأرض انتـهك فيها حـرية اآلخرين، كيف 
لها أن تنىس حال الشـيخ النمر وغريه من 

املواطنني يف القطيف والبحرين!
لسـاُن الحــال يحكي جرائـم العدوان، 
وأعني اإلعالم سلطت عـىل انتهاكات بقايا 
االرتزاق بحق أبناء الشـعب، ورياح اليمن 
املوسـمية تهـب عـىل العاملـني يف طياتها 

أنـني الصغار لعّل العالم يـدرك مدى تجرب 
التحـالـف يف حـال اليمانيـني، نحــن يف 
رصاٍع مع قوٍم سكن الذل قلوبهم وتربعت 
الرهبـة مـن اليمانيني بأوسـاط حياتهم، 
قذف الله الرعب يف بالدهم ما إن يذكر اسم 
ة إال ولُجمت  اليمـن عامة واألنصـار َخاصَّ

ألسنتهم وُخطفت أبصارهم.
ليـس بالغريب عـىل الحكم السـعودّي 
احتجـاز امرأة يمانية قصـدت بيت الله ال 
أرض الحجـاز، ولكـن الغريـب ُهنا جمود 
وانحيـاز العالم والشـعب السـعودّي عما 
بحـق  السـعوديّة  السـلطات  بـه  تقـوم 
املعتمريـن أَو املغـرتبني اليمنيني، فأكثروا 
فيهـا الفاسـد فصب اللـه عليهم سـوط 
عذاب، هكذا ستكون نهاية السعوديّة عىل 

األيادي اليمنية. 

كتابات

المفاوضات.. شرخُئ 
ظزام الرغاض أم ظضئاه؟

طظغر الحاطغ 
أن  الواضـح  مـن 
النظام السعودّي هذه 
األيّام يعيـش يف حالٍة 
بحالة  تكون  ما  أشبه 
شخصيته  يف  انفصام 
من  فهـو  السياسـية 
مقتنعـاً  بـات  جهـٍة 
تمامـاً بفشـل الخيار 
العسكري الذي فرضه 
النظام األمريكي عليه 
وأجـربه عـىل تنفيذه، 

يف  األكرب  الخـارس  وأنـه 
حـال عودة الحرب إىل االشـتعال كما أنه أصبح يعي 
فعالً أن الخيار األفضل لخروجه من مستنقع الحرب 
عـىل اليمن الذي غرق فيه لسـنوات خلت لن يتحّقق 
إال من خـالل التفاوض املبارش مع سـلطة صنعاء؛ 
ولذلـك تَحـّرك يف هذا املسـار خالل الشـهور القليلة 
املاضية ودخل يف مفاوضات بدت عليها الجدية نوعاً 

ما مع وفدنا الوطني وبرعاية ُعمانية. 
ومـن جهـٍة ثانية فهـو يرى نفسـه عاجـزاً عن 
تحريـر نفسـه مـن عبـاءة الغطرسـة األمريكيـة 
ليمتلك حريته يف اتِّخاذ القرار املناسـب للخروج من 
مسـتنقع الحرب عـىل اليمن فهو واقـع تحت تأثري 
قوتـني متضادتني يف االتّجـاه ومختلفتني يف املقدار، 
القوة األوىل دوافعه لتحقيق مصلحته املتمثلة بوقف 
الحـرب العدوانية وإخراج نفسـه من مسـتنقعها، 
والقـوة الثانية وتأثريها أكرب من األوىل وتتمثل بقوة 
الضغوط األمريكية والربيطانية عليه؛ بَسبِب تبعيته 
وخضوعه لسـندان غطرسـتهما املتحكمة يف قراره 
فهـو يريد الخـروج بمـاء الوجه لكنه ال يسـتطيع 
ذلك إال بموافقة مسـبقة مـن األمريكي والربيطاني 
وهـؤالء مصالحهم يف اسـتمرار الحرب عـىل اليمن 
ويريـدون اسـتمرارها، فوقفهـا يعنـي خسـارتها 
للمليارات التي يجنياها من بيع أسلحتهم للسعوديّة 
وإيجار تكنولوجياتهم العسـكرية البحرية والفنية 
والجويـة، إضافـًة إىل أن وقـف العـدوان يعني لهما 
عـدم تحّقق الهدف املحـوري من العـدوان واملتمثل 
بأهداف املـرشوع الغربـي الصهيوأمريكي يف اليمن 
ويف املنطقـة ونسـف ُكـّل ما تم تنفيـذه منها، وهذا 
هو السبب الرئييس الذي حال دون الوصول إىل اتّفاق 
بني الطرفني املتفاوضني برعاية وفد سـلطنة عمان 
الشـقيقة، فأمريكا وبريطانيا تريـدان التوافق بني 
الوفدين عىل إنصاف حلول ال عىل حلول كاملة ولذلك 
نشاهد أنه كلما حّقق الوسيط العماني خطوة نحو 
التقـارب يف الـرؤى بـني الطرفـني تَحـّرك األمريكي 
والربيطانـي بسـندان غطرسـتهما إلرجاع مسـار 

التفاوض خطوتني إىل الوراء.
ويف ظـل هذا املناخ املتذبـذب يف أجواء املفاوضات 
يبدو أن العودة إىل مربع املواجهات العسـكرية أقرب 
منـه إىل الوصـول إىل اتّفاق حقيقي لوقـف العدوان 
أَو حتـى لتمديد الُهدنـة والدخول يف هدنـة جديدة، 
اسـتمرار هذا املناخ يستنفد صرب قيادة صنعاء التي 
تملـك قرارها وتملـك الشـجاعة الكاملـة لتنفيذه، 
ومسـتعده لخوضـه؛ ألَنَّها لـن تقبل البقـاء يف هذا 
الحال من الال سـلم والال حـرب أكثر مما مىض َوإذَا 
مـا اتخـذت قرارها فلـن ترتاجع عنه حتـى النهاية 
وإن تراجعت بعد اشـتعالها فلـن توقفها إال بتنفيذ 
مسـبق لجميع رشوطها لسالٍم دائم وفوري، ووقف 
الحـرب يف الحالتني السـابقتني ليس إال استسـالماً 
وإعـالن هزيمـة أمـام العالـم، وهـو مـا تهربـت 
السعوديّة منه إىل املفاوضات األمر الذي يجعلها بني 
خياريـن أحدهما أثمن وأعظـم فرصة تفتح أمامها 
إذَا اسـتغلتها ستسـتعيد حريتها وعزتها وكرامتها 
واستقالل قرارها وامتالك حرية قرارها ويتطلب أن 
تمتلك الشـجاعة وتتخذ قرارهـا بحزٍم وعزم وتوقع 
عـىل اتّفاق يضمـن خروجها بماء الوجـه بعيًدا عن 

اإلمالءات األمريكية الربيطانية.
أما الثانـي ففيه نكبتها األخرية بـأن تظل تراوغ 
تنفيذاً إلمالءات أسـيادها حتى تـرى قصف صنعاء 
ملنشـآتها يسـتأنف نشـاطه بوتـريٍة لـم تعهدها.. 

والخيار لها فماذا ستختار الفرصة أم النكبة.

طا بغظ اإلشقس التداري.. والحةإ 
والاظثغث الثي ق غضفغ

أطئ المطك صعارة 

عمن يدَّعون الحضـارة ويزعمون أنهم 

عىل سـقف القيـم الحضاريـة يتمركزون 

عـن العالـم الغربـي الوضيع! الـذي ثبت 

وال زال يثبـت لنـا مـع مـرور اللحظـات 

وسـقوط  قيمـه  وفقـر  حضارتـه  قبـح 

مبادئه وإفالسـه الحضـاري، وعن ضعة 

معتقداتهـم واجرتائهـم عـىل حـرم اللـه 

وأنبيائه فحـدث وال حرج! وعـىل حديثها 

مـا قامت بـه حكومة السـويد من إحراق 

لنُسخ القرآن الكريم تليها حكومة هولندا 

مـن تمزيـق لكتاب لله يف تَعـدٍّ واضح عىل 

ُحرم األديان وجرم مشهود يف حق اإلسالم 

واملسلمني يف بقاع العالم أجمع، حكومات 

ودول تعاني االنحطـاط الحضاري املقيت 

وهنـا علهم يفهمون مـن اتخذوهم ُقدوة 

َهــا هي حضارتهم النكـراء تتحدث فهّال 

أفقتم! 

ما يقوم به العرب واملسلمون من تنديد 

وشجب واستنكار دون اتِّخاذ مواقف ذات 

صبغـة عملية تجـاه ذلك التعـدي َفـإنَّهم 

وبكالمهم أشد ضعة منهم! وعندما يكون 

إنـكار املنكـر كلمات مفرغة مـن املواقف 

وعندمـا تكون الغـرية عىل الديـن ُمَجـّرد 

هتافات سـيعلم األعداء عندها مدى صدق 

إيمانكم، فهل هناك ما يثبت صحة اإليمان 

ولو بموقف عميل واحد أيها املؤمنون؟!

تعـدت دول الغـرب وال زالت عـىل نبينا 

محمد -صىل الله عليه وآله وسـلم- وعىل 

كتاب الله -القرآن الكريم- يف استفزاز وتعدٍّ 

واضح عىل معتقداتنا ومقدسـاتنا وبينما 

العامة ينّدد ويشـجب نرى مـا يمثلها من 

حكومات يسـارعون يف صداقتهم وتوطيد 

العالقة الحميمية مع تلك الدول من حكام 

وسـالطني دون أدنـى موقـف يُتخـذ من 

قبلهم وهم بني أحضان من يجرتؤون عىل 

الله ورسوله يتمرغون يف استهانة بدينهم 

ة وباملسلمني عامة، وإن  وشـعوبهم َخاصَّ

شـعروا باألحراج سيبادرون إىل تبني بيان 

إدانة أَو أي موقف كالمي ال يفهم املقصود 

منـه خوفاً عىل مشـاعر أصدقائهم!! فهل 

هناك مواقف جادة وتنديد واضح وإدانات 

متعاقبـة؟ هـل هنـاك مواقـف فعلية من 

قطع العالقات وإغالق للسفارات وتوقيف 

للتبادل التجـاري واالقتصادي؟ وهنا عىل 

الشعوب أن تعي أن ما يمثلها من حكومات 

إنما هـم مجموعة أشـخاص قد نسـفت 

أوارص الديـن مـن قلوبهـم بعيـدو الغرية 

عـىل مقدسـاتهم ومتهاونون بشـعوبهم 

ُهــِويَّتهـم  عـن  منسـلخون  وأوطانهـم 

وقيمهم وعقيدتهم إن لم يظهر من قبلهم 

موقف العداء والغرية عىل مقدساتهم؟!

إن مـا بـني اإلفـالس الحضـاري الـذي 

يعانـي منه الغـرب ومرتبة الحيـوان التي 

اتجهـوا النتهاجهـا وبـني موقـف حكام 

العـرب واملسـلمني املشـني مـن سـكوٍت 

كيلّ  واتّجـاه  تنديـد  نصـف  أَو  وتغـاٍض 

إىل تجديـد العالقـات هـو قيد شـعرة من 

فالواقـع  املسـتوى!  نفـس  إىل  السـقوط 

الـذي ال يمثل فيه اإلنسـان دينه َوعقيدته 

ويتجرد فيـه من االحتـكام لدينه والغرية 

عليـه وعىل مقدسـاته ذلك واقـع مفروغ 

منه من أي انتمـاء أَو تمثيل حقيقي لذلك 

الدين! وإن املواقف اآلن تضع نفسـها بني 

يدي الشعوب فإما استفاقت من غيبوبتها 

وإال فُحكامها جديرون بـأن يبيعوا الدين 

بما احتـوى مع بيـع شـعوبهم وأرضهم 

وما احتـوت من سـيادة بطريقـة عملية 

واضحـة وإنمـا البيـع قد تم تحـت أَدراج 

التنازالت وينتظرون فرصة لإلشهار بذلك 

فقط! وعلنـا بهذا القول ال نخاطب العوام 

إنمـا األقليات التـي بيدها الكثـري وبيدها 

تغيري مجرى األمور والتي تكمن بني زوايا 

شـعوٍب نائمة ولسان حالهم يقول هل لنا 

من األمر مـن يشء؟ نقول نعـم، فالواقع 

ال يحتمـل الصمـت برهـة والجهـاد عزة 

وكرامة والشهادة يف سبيل ذلك هو خروج 

من مسـتنقع الذل والخضوع والسـكوت 

الذي ال يليق باملؤمنني فهال ظهر موقفكم 

واستنهضتم الشعوب؟!

إن الشـعوب العربيـة واملسـلمة التـي 

اتجهت نحو تيار تمثيل الغرب وانسـلخت 

عن الدين لتمثل الحضارة اعتقاداً منها أن 

الغـرب يمتلكون القيـادة ملركب الحضارة 

نقولهـا لهـم أنظـروا إىل حضارتهم فآخر 

مسـتجداتهم هو املثلية التي تعدت مرتبة 

اإلنسـان  بخصائـص  وأوقعـت  الحيـوان 

إىل أدنـى مـن الحضيض، وهـم مع ذلك ال 

يمثلـون أيـة حرمـة لقوانني الله وسـننه 

يف الكـون بل يبـادرون إىل االجـرتاء عليها 

ونسـفها ومن هنا لنعلـم أن الحرب حرب 

تدجني ومحاولة االنقضاض عىل ما تبقى 

من رشائع ودين لله يف األرض واسـتئصال 

مـا تبقـى مـن إيمـان فهـّال اسـتفاقت 

الشـعوب من نومها املدجن وهالّ أنصفت 

ممسـوخني  ّحـكام  حكـم  مـن  نفسـها 

ومحسـوبني عىل العروبة واإلسـالم وهالَّ 

رجعت إىل ربها وكتابها ورسـولها ودينها 

الحقيقـي الـذي لـم يلوثـه علمـاء البغي 

والضـالل ولـم تطالـه بصمـات األعـداء 

املمقوتـة، وهالَّ حافظت عىل مقدسـاتها 

وثـارت عىل أعدائها وأخرجت نفسـها من 

وحل العبوديـة والطاعة والتشـبه بهم؟! 

فـإن لم يكن التَحّرك اليوم والدين ينسـف 

واملقدسـات تهـان واملسـلمون القاطنون 

يف الغـرب تداس كرامتهـم ويذبحون متى 

سـيكون ذلك التَحّرك وهل ظننتم أنفسكم 

حقـاً مؤمنـني والصمـت عائم عـىل آفاق 

ألسنتكم وواقعكم املهني؟!
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برظاطب رجال اهللا: (ططجطئ طسرشئ اهللا ظسط اهللا الثرس الثاطج) 
طظ الجارع أظئ أم اهللا؟ وطاى غضعن اإلظسان ظطعطًا ضفارًا؟

الاساطُض افطبُض طع ِظَسط اهللا غزعُر يف حضر املظِسط 
واطابال أواطره وظعاعغه

 : بحرى المتطعري:

تناَوَل الشهيُد القائُد رشَح قوله تعاىل: {أََفَرأَيْتُْم 
َمـا تَْحُرثُوَن أَأَنْتُـْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحـُن الزَّاِرُعوَن}، 
بقوله: [هذه األموال التي تحرثونها، هذه األموال 
التـي تجنون منهـا مختلف الثمـار، فتحصلون 
مـن ورائها عىل أمـوال كثرية، هـذه األرض التي 
تحرثونهـا، وهذا الـزرع الذي ينبـت بعد حرثكم 
{أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزَّاِرُعوَن}، (الواقعة:64) 
ما هذا سـؤال؟ نقـول لك: تذكر النعـم العظيمة 
عليك، تذكـر، إذَا أنت لم تتذكر فسـنذكرك نحن، 
فيأتي عىل هذا النحو من االسـتفهام {أََفَرأَيْتُْم َما 
تَْحُرثُوَن أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزَّاِرُعوَن}، كيف 
سـيكون جواب ُكّل واحد منا؟ الله هو الزارع].. 

هذا من جهة.. 
 مـن جهة أخـرى، لفـت ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه 
نظرنـا إىل أشـياَء كثريٍة نسـتخدُمها للزراعة وال 
تنجح الزراعـة إال بها هي أَيْضاً من نعم الله جل 
شـأنه، فقال: [الزراعة تشـمل مختلف األصناف 
التي بني أيدي الناس سـواء زراعة الزرع، زراعة 
القـات، زراعـة البـن، زراعـة الفواكـه، زراعـة 
الحبوب، تسـمى كلها زراعة، بعد أن تعرتف أنت 
بأن الله هو الزارع، الله هو الذي خلق هذه األرض 
التـي تحرثها، هـو الذي خلق لك هـذه اآللة التي 
تحرث عليها، أَو هـذا الحيوان الذي تحرث عليه، 

هـو الذي خلـق لك تلـك األيدي التـي تقبض بها 
املحراث، أَو تقبض بها عجلة القيادة يف الحرَّاثة. 
واألعـني التي تبرص بها.. أليسـت من الله؟.. هل 

يستطيع األعمى أن يحرث؟ ال يستطيع].. 
مضيفاً أَيْضاً بأنه هو سبحانه من خلق الرتبة، 
بمختلف أنواعهـا، وأن الله هو الذي يفلق الحبة 
يف األرض لكي تُنبت، ودور اإلنسـان مقترص عىل 
رمي البـذور يف األرض فقـط، وكل يشء هو من 

الله.. 
متسـائالً ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليِْه سـؤاالً مهّماً 
ومحورياً، َحيْـُث قال: [فما هو املوقف الصحيح 
بالنسـبة يل منه تعـاىل أمام ما أعطانـي، ما هو 
املوقف الصحيح؟ هل أرىض لنفيس أن أكون ممن 

اٌر}؟].  قال الله عنهم:{إِنَّ اْإلِنَْساَن َلَظلُوٌم َكفَّ

طعصُش اإلظسان طظ عثه الظسمئ:ــ
وأّكـــَد ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه بأنه ال يخلو األمر 
من إجابتني عىل سؤاله سبحانه: {أَأَنْتُْم تَْزَرُعونَُه 

أَْم نَْحُن الزَّاِرُعوَن}:ــ
ــ اإلجابة األوىل:ـ أن يعرض اإلنسان عن الله، 
ويدبـر عنه، ويصـم آذانه عن اللـه، وهنا يكون 
اإلنسـان ظلومـاً كفاراً، مسـتحقاً لغضـب الله 

عليه.. 
ــ اإلجابـة الثانية: أن يقول اإلنسـان: أنت يا 
أللـه الزارع واملنعـم َواملتفضل وبالتـايل كما قال 

الشهيد القائد: [أيُّ املوقفني هو األليق باإلنسان 
مـن هذين؟ أليس هـو املوقف الثانـي؟؛ ألَنَّنا إذَا 
وقفنـا املوقف األول، موقـف الظلوم الكفار، بعد 
أن كنا قد شـهدنا عىل أنفسـنا وأقّريّنا يف إجابتنا 
عىل هذا التسـاؤل اإللهي، فقلنـا: بل أنت يا الله، 
أنت الزارع، أليسـت هذه جريمـة كبرية؟ أعرتف 
وأشـهد وأقر بأنك أنـت الزارع، ثـم أتعامل معك 
معاملـة الظلوم الكفار؟. أليسـت هـذه جريمة 

كبرية؟ جريمة كبرية فعالً]. 

الُصــْرآن غئني طثى سةج اإلظسان:ــ
ويف ذات السـياق اسـتمر ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه 
يف رشح اآلية، {َلْو نََشـاُء َجَعْلنَـاُه ُحَطاماً َفَظْلتُْم 
تََفكَُّهـوَن}، مبيناً مدى عجز اإلنسـان أمام قدرة 
اللـه سـبحانه، وأنـه ال يملـك لنفسـه رضاً وال 
نفعاً: [تتعجبون من سـوء حاله، كيف أصبحت 
مزرعتي بعد أن كانت خرضاء ومنظرها جميالً، 
أصبحت هكذا منظراً موحشاً، أصبحت حطاماً!. 
هـل ُكّل واحد منا يعرتف بأن الله يسـتطيع فعل 
هـذا؟ إذاً هـذا إقـرار آخـر، إذاً فهـو الـذي رعى 
هذه الشـجرة حتـى اسـتطعت أن تحصل منها 
عىل هـذا املحصول الكبـري، هو الـذي رعى هذه 
األشـجار حتى جنيـت أنت ثمارهـا. أم تظن أنه 
الغـاز والبودرة وهـذه الكيماويات هي نفسـها 
التـي أعطته الرعاية؟. هـي أيضاً مما خلقه الله 

سـبحانه وتعاىل، ويف نفس الوقت تذكَّـر أنه {َلْو 
نََشاُء َلَجَعْلنَاُه ُحَطاماً}. 

باظغاً:ــ ظسمئ املغاه، أططار وأظعار وسغعن:ــ 
عـاد ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه مجـّدداً إىل بداية 
املوضوع، وهو رشح أسـلوب (اإلشهاد َواإلقرار) 
الـذي اسـتخدمه الُقـــْرآن الكريم لـريد به عىل 
من يقول بأن األموال التي يملكها اإلنسـان إنما 
حصل عليها بشـطارته وذكائه، متناوالً بالرشح 
بُوَن، أَأَنْتُْم  اآلية اآلتيـة: {أََفَرأَيْتُُم اْلَماَء الَّـِذي تَْرشَ
أَنَْزْلتُُمـوُه ِمـَن اْلُمْزِن أَْم نَْحـُن اْلُمنِْزلُوَن}، فقال: 
[سـيكون الجـواب: أنت يا الله الـذي تنـزله من 
املزن، من السـحاب {َلْو نََشـاُء َجَعْلنَاُه أَُجاجاً}، 
مالحاً فال يصلح للرشب وال يصلح لسقي األرض، 
هـل بإمكانك أن تسـقي نباتات مـن البحر؟. ال 
يصلح. أليس ماء البحر كثري جداً؟ لكن ال يصلح 
ال للرشب وال لزراعة األشجار، وال لسقي املزارع 
بل وال يصلح أحياناً اسـتخدامه مع بعض أدوات 
التنظيف، أحياناً ال يصلح اسـتخدامه مع بعض 
أنـواع الصابون، ال يقبل. ألسـنا مؤمنني بأن الله 
سبحانه وتعاىل يستطيع أن يجعله أجاجاً: مالحاً 
شـديد امللوحة؟ يسـتطيع حتى ولـو أبقاه كثرياً 
يف متناولنـا، لكن يسـتطيع أن يحولـه إىل مالح، 
ره يف أعماق األرض {ُقـْل أََرأَيْتُْم إِْن أَْصبََح  أَو يغـوِّ

َماُؤُكْم َغْوراً َفَمْن يَأِْتيُكْم ِبَماٍء َمِعنٍي}]. 

 : خاص:

إّن هـذا الكـوَن الواسـَع بـُكلِّ مـا يحتويـه مـن مظاهـَر ونَِعٍم 
ومسـخراٍت واسعٍة، والتي ال يسـعنا حرصها، هي جديرة بالتأمل 
والتدبـر حتـى يعلم اإلنسـان حجـم الرحمـة اإللهية املهـداة لهذا 
اإلنسـان، لتكون عونًا لـه يف مهمته املناطة به، والتي عىل رأسـها 
العبودية لله، ونبذ عبودية الشيطان، والتوجه لتقديم الشهادة عىل 

عظمة الله.. 
ونجـُد أن الُقـــْرآَن ميلٌء بتلـك اآليات العظيمـة والكريمة التي 
تتحـدث عن نعم اللـه الظاهرة والباطنة، بشـكٍل كبـري وبتفصيٍل 
عجيب، يسـتدعي التأمـَل والتدبر يف هذه اآليـات الكثرية، ومعرفة 
الحكمـة من عرض هذه النعـم العظيمة يف الُقـــْرآن الكريم بذلك 

التفصيل الواسع. 

تساذغ اُفطَّــئ طع اآلغات الُصــْرآظغئ الاغ تاتثث سظ ظسط اهللا:
لألسـف أن الكثـريَ مـن العلمـاء واملفّرسيـن يف كافـة املذاهـب 
اإلسـالمية لم يتعاطوا مع اآليات التي تتحدث عن نعم الله، تعاطيًا 
ا، بل إّن تعاطيَهم مع الُقــْرآن الكريم نفِسـه، كان تعاطيًا  إيجابيّـٍ
ناقًصـا ومغلوًطـا، وقـد اقترص هـذا التعاطي عىل [سـتمائة آية] 
مـن الُقــْرآن الكريم فقط، والتي تتمثل يف آيات األحكام فحسـب، 
أمـا بقية اآليات والسـور والتي تتناول جوانب أخـرى ومهمة جًدا 
من الدين، كالجهاد يف سـبيل الله، واإلنفـاق، ومواجهة أعداء الله، 
وإعالء كلمة الله، ونعم الله، وهديه، وغري ذلك من قصص األنبياء، 
واألقوام السابقة، أصبح التعاطي مع هذه اآليات الكثرية هو تعاٍط 

يقترص عىل التالوة فحسب..!. 
لذلك نجد أن الشهيَد القائَد السيد حسني بدر الدين الحوثي، كان 
لـه (ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه) رؤيـٌة منبثقٌة من روح الُقــْرآن الكريم، 
جعلته يعترب أن هـذه اآليات والتي تتحدث عن نعم الله، هي مهمة 
جًدا يف ترسـيخ معرفة الله، وتعزيز الثقة به، وأنّه يجب استشـعار 
أّن هذه النعم، وكل ما يتقلب فيه الناُس من سوابغها، أنها من الله 
وحده، وليسـت نتاًجا لجهد اإلنسـان، أَو لقدرته عىل اسـتخراجها 
واستغاللها، واعتربَ أنَّ اسـتحضار هذه النعم الواسعة، وتقييمها، 

مهم جًدا يف تعزيز العالقة بالله.. 
ومما قاله (ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه) يف هذه املسألة: ((فنحن عندما 
نتحدَُّث عـن معرفة الله سـبحانه وتعاىل نتناول أشـياَء كثريًة من 
خالل الُقــْرآن الكريم، مما قد يرى البعض بأنها تدل عىل جهٍل أن 
نتناولهـا ونحن يف إطار الحديث عن معرفة الله، من أجل أن نعرف 

كيف نتواله فنكون من أوليائه بتوفيقه. 
الحديـُث عـن ِنَعِم الله سـبحانه وتعـاىل مهم جـداً، يف الُقــْرآن 
الكريـم آيات كثـرية تناولت كرم الله سـبحانه وتعاىل، وإحسـانه 
العظيم إىل عباده يف ما أسـبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة.. 
وتأتـي ألَْكثَــر من هـدف أَو ألَْكثَــر من غايـة، فدالئل عىل قدرته 
سـبحانه وتعـاىل، عىل حكمتـه، عىل رعايتـه، عىل حسـن تدبريه، 
عىل عظم إحسـانه إىل عبـاده ليحبوه ليعظموه ليجّلـوه، ليخلق يف 
نفوسـهم ذلك األثر الذي تجد يف نفسـك أمام أي نعمة تسـدى إليك 

من اآلخرين. 
هذه املشـاعر مهمـة جداً، عندما نستشـعر عظم إحسـان الله 
إلينا، عظم إنعامه علينا بنعم كثرية جداً.. نعمة الهداية، نعم مادية 
كثـرية، نعمة كبرية فيمـا أعطانا من هذه الكيفيـة التي قال بأنها 

أحسن تقويم {َلَقْد َخَلْقنَا اْإلِنَْساَن ِيف أَْحَسِن تَْقِويٍم}، (التني:4). 
تلك املشـاعر التـي ترتكها هـذه، نظرتـك إليها، نظرتـك إىل من 
أسـداها إليك، تلك املشاعر مهمة جداً يف ربطك بالله، يف ثقتك بالله، 
يف انطالقـك يف طاعتـه، يف ابتعادك عن معصيتـه، يف خوفك منه، يف 

إجاللك له، يف حيائك منه، يف حرصك عىل رضاه)). 

سطماء الضقم لط غسرضعا ظسط اهللا ضأجــطعب طظ أجالغإ طسرشئ 
اهللا:

ومن خالل محارضات ودروس السـيد حسني بدر الدين الحوثي 
ندرك أن انتقـاده (ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه) لقواعد واسـتدالالت علم 
الكالم، لم يأِت مـن فراغ، أَو انتقاد مُلـَجـّرد النقد؛ بل ألّن هذا العلم 
بقواعده واستدالالته لم يعتمد عىل آيات الُقــْرآن الكريم يف أسلوبه 
وعرضـه ملعرفة الله، بل اعتمد عىل قواعد بعض فالسـفة اليونان، 
واملعتزلة، وغريهم من الذين سـلكوا نفس املسلك يف االستدالل عىل 
معرفة الله، ولو عن حسـن نية. وهذه القواعد أَو تلك االسـتدالالت 
ال تصنـع معرفة بالله متكاملة، بـل يف كثرٍي منها ما يصنع معرفة 
مغلوطة بالله سـبحانه وتعاىل، وعىل سـبيل املثال: لو اسـتعرضنا 
جميع كتب علم الكالم ملا وجدنا فيها ما يقدم [ِنَعم الله، أَو رحمته، 
أَو كماله، أَو وعده ووعيده] كأسلوب من أساليب معرفة الله، وهذه 
طاّمة كربى بالفعل، وتشـكل خطورة عىل نفسـية اإلنسان. ومما 
قاله الشـهيُد القائد يف هذا السـياق: ((لم يعرض املتكلمون مسألة 
النعم الكثرية التي أسـبغها الله عىل عباده كأسـلوب من أسـاليب 
معرفته سـبحانه وتعاىل. لم يقدموا الحديث عن شدة بطشه، وعن 
سـعة رحمته فيما يِعُد به أولياَءه، لم تقدم كأسـلوب من أساليب 

املعرفة، نوقشت هناك لوحدها وبمفردها عن واقع اإلنسان..)). 

اآلغات الاغ تاتثث سظ ظسط اهللا طعمئ جًثا شغ ترجغت طسرشئ اهللا وتسجغج البصئ به 

الحعغث الصائث: ظتع رؤغئ طظئبصئ طظ روح الُصــْرآن الضرغط الحعغث الصائث: ظتع رؤغئ طظئبصئ طظ روح الُصــْرآن الضرغط 
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عربي ودولي 

 : طاابسات
استشـهد عـدٌد مـن املقاومني، 
فجر االثنني، يف اشتباٍك مسلٍَّح مع 
قوات االحتالل قـرب مخيم عقبة 

جرب يف مدينة أريحا. 
للجيش  مشـرتك  بيـان  وزعـم 
هـذه  أن  والشـاباك  الصهيونـي 
القوات عملـت «الليلة عىل اعتقال 
الخلية اإلرهابية التي نفذت عملية 
إطالق النار عىل مطعم يف أريحا». 
الليلة  البيـان: «جرت  َوأََضـاَف 
(األحـد) عملية مشـرتكة للجيش 
مخيـم  يف  والشـاباك  اإلرسائيـيل 
عقبـة جـرب لالجئني بالقـرب من 
أريحا. وقد ُقتل خالل هذه العملية 
عدد من املسـلحني الذيـن أطلقوا 
النار عىل قوات الجيش اإلرسائييل 

تفتيـش  بعمليـات  قامـت  التـي 
واعتقاالت». 

من جانبها أبلغت الهيئة العامة 
الصحـة  وزارة  املدنيـة  للشـؤون 

باستشـهاد ٥ مواطنني، برصاص 
االحتالل، خالل عدوانه عىل مدينة 
والشـهداء  االثنني،  فجـر  أريحـا، 
ُهـم: (رأفـت وائل عويضـات ٢١ 

عامـاً، مالك عونـي اليف ٢٢ عاماً، 
أدهم مجـدي عويضات ٢٢ عاماً، 
إبراهيـم وائل عويضات ٢٧ عاماً، 

ثائر عويضات ٢٨ عاماً). 

الةعاُد اإلجقطغ: جرغمُئ السثّو لظ 
ترعَإ حسَئظا وطصاوطغظا واقتاقُل ق 

غفعُط جعى لشئ الصعة

تماس: ظظَسى شرجاَن ضاائإ الصسام 
الثغظ ارتصعا يف احائاك بأرغتا

زلجاٌل طثّطـٌر غدِرُب ترضغا.. وعجّاٌت ارتثادغئ يف سثة دول سربغئ

عظغئ: املصاوطُئ جغِّثُة املغثان 
ولظ غظسَط السثوُّ بالعثوء

 : طاابسات
أّكــد املتحدُِّث باسـم حركة الجهاد اإلسـالمي عن الضفـة الغربية، طارق عز 
الدين، أن «الجريمة الجديدة التي ارتكبها االحتالل الصهيوني املجرم فجر االثنني، 

بحق أهلنا ومقاومينا يف عقبة جرب، لن ترهب شعبنا ومقاومينا». 
َوأََضـاَف عز الدين: «االحتالل الذي قام عىل أرضنا منذ احتالل فلسطني بالقتل 
والدمار واإلرهاب ال يفهم سـوى لغة القوة وشـعبنا الفلسطيني حي لن يرتاجع 

عن مقاومته حتى دحره عن كامل تراب فلسطني». 

 : طاابسات
نعـت حركـُة املقاومـة اإلسـالمية 
حماس، صباح االثنني، شهداء كتائب 
القسام الذين ارتقوا يف اشتباك مسلح 
مع قوات االحتالل يف مخيم عقبة جرب 

بمدينة أريحا. 
وقـال الناطـق باسـم الحركة، عبد 
اللطيـف القانـوع، يف بيـان صحفي: 
القسـام  كتائـب  فرسـان  «ننعـى 
الذيـن ارتقـوا يف اشـتباك مـع قـوات 
يف  جـرب  عقبـة  مخيـم  يف  االحتـالل 
أريحا، ونؤّكــد أن دماءهم الزكية لن 
تذهـب هدرا وعهـد املقاومـة قادم ال 
محالة، ونهيب بشـعبنا بالنفري العام 

ومواصلة االشتباك والتصدي لالحتالل 
وجرائمه». 

مـن جانبـه، أّكــد الناطق باسـم 
حماس، حازم قاسم، أن «املجزرة التي 
ارتكبها االحتالل يف ُعقبة جرب بمدينة 
أريحا، ستكون وقوداً للثورة العظيمة 
للشـباب الثائر، وشعبنا ومقاومته لن 

يتأخروا بالرد عىل هذه الجريمة». 
أن  صحفـي:  بيـان  يف  َوأََضــاَف 
«عمليـات االغتيـال بهـذه الطريقـة، 
تؤّكــد التخبـط الكبـري لالحتـالل يف 
التعامل مـع تصاعد وتمـدد املقاومة 
يف ُكـّل مـدن ومخيمات وقرى الضفة 
الغربية، وعجزه عن إيقاف تصاعدها 

الكبري». 

 : طاابسات

وأُصيب  تويف أكثُر من 1498 شخصاً 

أكثر مـن 8500، يف زلزال مدّمـر رضب 

يف ساعة مبكرة من فجر االثنني، -بقوة 

7.8 درجة عىل مقياس ريخرت- يف تركيا 

بالقرب من مدينة غـازي عنتاب، فيما 

تسـبب يف هـزات ارتداديـة بعـدة دول 

عربيـة أبرزهـا لبنـان، مـرص، العراق 
وسـوريا وكازاخسـتان، محدثًـا دماراً 
هائـًال يف مئـات املباني باملـدن الرتكية 

والسورية املختلفة. 
والطـوارئ  الكـوارث  إدارة  وأعلنـت 
الرتكيـة مسـاء االثنـني، ارتفـاع عـدد 
ضحايا الزلزال إىل 1498 وفاة والجرحى 
جـاءت  كحصيلـٍة  مصابـاً،   8533 إىل 
لحظـة كتابة هـذا التقريـر، فضًالً عن 

انهيار أكثر من 1700 مبنى. 
وبحسـب هيئـة املسـح الجيولوجي 
األمريكيـة، رضب الزلـزال عـىل عمـق 
عـرض  دائـرة  عنـد  مـرت  كيلـو   17.9
(37.174 شماًال) وخط طول (37.032 

رشًقا). 
الـزالزل  رصـد  مركـز  وقـال 
تركيـا  زلـزال  «إّن  األورومتوسـطي: 
املدّمـر تبعته هزة أرضية أُخرى بعد ما 

يقارب ربع سـاعة بلغت 
شـدتها 6.3 درجـة عىل 
مقياس ريخرت»، ُمشـرياً 
إىل أن الهـزة كانـت عـىل 

عمق 10 كيلومرتات». 
يف السياق، قال الرئيس الرتكي رجب 
طيـب أردوغـان: «إن جميـع األجهـزة 
واملؤّسسـات يف حالـة تأهـب؛ بَسـبِب 
الزلـزال»، متمنيًاً تجـاوز الكارثة بأقل 

قدر ممكن من الخسائر. 
وكشـفت إدارة الكـوارث والطوارئ 
الرتكيـة أن 32 هـزة ارتداديـة حدثـت 
عقـب الزلـزال أكربهـا 6.6 درجة عىل 

مقياس ريخرت. 

 : طاابسات
أّكـد رئيُس املكتب السـيايس لحركة املقاومة اإلسالمية 
«حماس» إسـماعيل هنية، أن املقاومة ستبقى هي سيدة 
امليدان رغم املجزرة البشعة يف مخيم عقبة جرب، وستواصل 
الكتائـب عملياتها مع ُكــّل الثوار من أبناء شـعبنا حتى 

يندحر الغزاة عن أرضنا. 
وقـال هنية يف ترصيـٍح صحفي: إن «األبطـال يف مخيم 
عقبـة جرب قاتلـوا حتـى استشـهدوا دفاًعا عـن أرضهم 
ومقدسـاتهم، وسـطروا ملحمة بطوليـة يف املخيم عنوان 

املقاومة والعودة». 
وشـّدد هنية عىل أن «توايل القتل الذي يُماِرُسـه العدوُّ يف 
أرض الضفة سيكون وباًال عليه، ولن تنجَح ُكـلُّ التدخالت 
الدوليـة أَو اإلقليميـة يف وقـف املـد الثوري لشـعبنا، ولن 
ينعَم العدوُّ بالهدوء، واأليّاُم ِسـجاٌل ما دام يف شـعبنا عرق 

ينبض». 

شطسطني املتاّطئ: اجاحعاُد 5 طصاوطني خقل 
احائاك طع صعات اقتاقل يف أرغتا

خثوُر 4 أتضام جثغثة 
بإسثام ظعائغ ضث طساصطغ 

رأي يف السسعدّغئ
 : وضاقت

كشـفت مصادُر سـعوديٌّة معاِرضـٌة مطلعة، عن 
إصداِر السـلطات السـعوديّة أحـكاَم إعـدام جديدة 

نهائية بحق أربعة معتقلني. 
وأوضحـت املصـادر أنه تـم الُحكم عـىل ُكـلٍّ من: 
«محمد عيل الشـقاق، منصور سمري الحايك، مرزوق 
محمد ضيف آل فضـل، ورعد محمد ضيف آل فضل» 
باإلعدام، إىل جانب 27 سنة سجن للمعتقل عيل ريض 

منصور الحايكي. 
يشـار إىل أن جميَع من ورد ذكرهـم من املعتقلني 
أمضـوا يف السـجن 7 سـنوات حتـى تاريخـه، جدير 
النظـام  نفـذ  2022م،  أُكتوبـر   31 يف  أنـه  بالذكـر 
السـعودّي الحكم رقم 1000 يف عهد امللك سـلمان بن 

عبد العزيز. 
وكانـت املنظمة األُوُروبيـة – السـعوديّة لحقوق 
اإلنسـان أّكـدت «انعدام الشـفافية يف تعامل النظام 
السـعودّي مع ملف اإلعدام، وترهيب العائالت ومنع 
أي نشاط للمجتمع املدني، ما يمنع الوصول إىل أرقام 
املهّدديـن الفعليـني، وبالتايل، اعتبـار أغلبية األحكام 
التي نفذت لم يتم رصدها مسـبًقا من قبل منظمات 
حقوقية ولم يتم التدقيق يف مدى عدالتها»، عىل الرغم 
مـن ذلك، َفــإنَّ التفاصيـل فيما يتعلـق باإلعدامات 

األنفة تظهر مدى الدموية التي تكتنفها. 

الرئغُج اإلغراظغ غسّجي 
ظزَريغه الرتضغ والسعري 

بدتاغا الجلجال
 : وضاقت

أعـرب الرئيُس اإليراني السـيد إبراهيـم رئييس يف 
رسـالتني منفصلتني لنظرييه الرتكي والسـوري عن 
تعازيـه بضحايا الزلـزال، وأعلن عن اسـتعداد إيران 
لتقديم املساعدات ملنكوبي الزلزال عىل وجه الرسعة. 
وقـّدم رئيـيس يف رسـالتني منفصلتـني إىل رئييس 
تركيـا وسـوريا تعازيـه لهمـا وللشـعبني الرتكـي 
والسوري بالزلزال العنيف الذي رضب البلدين وأودى 
بحياة وإصابة عدد كبري من مواطنيهما، وتسـبب يف 

الحاق خسائر فادحة. 
وأعلـن السـيد رئيـيس عـن اسـتعداد الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية لتقديم مساعدات فورية للشعبني 
اإليراني َوالسـوري الصديقني يف ظل الوضع املؤسف 

الحايل. 
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ضطمئ أخغرة

طروة جطئئ الظزام السسعدّي طروءَته 
طرتدى الةرطعزي

بلغت دناءة النظام السعودّي 
إىل أحـطِّ درجة السـفاهة وهو 
يعتقل سيدة يمنية أثناء العمرة 
ملوقـف عّربت فيه عـن إيَمـانها 
وقيمهـا وعن الحـق الذي يجب 
أن يقـال يف الوقت الذي سـكتت 
وأحـزاب  ومنظمـات  أنظمـة 
محليـون  ووزراء  وقـادة  ودول 
ارتزقوا الفتـات دون أن يجرؤوا 
عـىل البَـْوِح بـه يف ظـل التعنت 
السـعودّي واالسـتكبار عليهـم 
الفضـالت  مـن  الفتـات  مقابـل 

وموائد السحت. 
لكنهـا امـرأٌة يمانيٌة مـن أقىص محافظة تعـز ومن الجبل 
الشـاهق املطل عـىل املدينة واملرتامـي األطراف غربـاً باتّجاه 
السـاحل الغربـي هي السـيدة الفاضلـة مروة الصـربي، تلك 
الُحـرة اليمنيـة املتسـلحة باإليمـان والصرب والقـوة والبأس 
قالتها وبكل فخر: أنا من اليمن من قتلتموه ودّمـرتموه أرًضا 

وإنسانا دونما وازع من قيم أَو عروبة. 
أنـا يمانية وأفاخر الدنيا، كيل جهاد وقيم يمانية وأخالقية، 
مـا ِهنَت يوماً رغـم أزيز الطائرات وأصـوات االنفجارات التي 
مـألت ُكـّل اليمـن واحدثت بخبثكـم وحقدكـم آالف الجرائم 
بحق النسـاء واألطفـال واملدنيني وأحدثـت أموالكم ونفطكم 
رشخا يف الوسط املحيل والعربي؛ إرضاًء لالستكبار الصهيوني 

األمريكي. 
مـروة الصـربي معتمرة يمنيـة قطعت املسـافات وتحّدت 
الصعاب بغرض زيارة الكعبـة املرشفة وألنها يمنية التقفتها 
قطعان النظـام السـعودّي واقتادوها إىل املعتقـل لتضاف إىل 

سجل املعتقلني واألرسى يف سجونهم. 
اعتُِقلت أُختنا الفاضلة مروة الصربي بعد أن سلبت النظام 
السـعودّي مروءته وأفقدته رجولته بكالمها النابع من صوت 

الحق والفطرة اإلنسانية السليمة. 
اعتُِقلت مروة وسـط صمت حقوقي عربي إسالمي وعاملي؛ 

وألنها يمنية لم تتزاحم املنظمات لتدافع عنها.
اعتُِقلـت ألنها محتشـمة ومحجبة بجلبـاب الدين والحياء 
واإليَمــان والعفـة والطهر ولم نر املدافعـني عن حقوق املرأة 
ينطقـون ببنت شـفة؛ ألَنَّها مسـلمة يمنيـة محافظة ذاهبة 
ألداء مناسـك العمرة فلو كانت وحاشاها لنفرتض انها ذاهبة 
لالحتفال بموسـم الرياض والرتفيه لرأينـا القنوات اإلعالمية 

والصحافية تتسابق بالتنديد والشجب واالستنكار. 
حتـى إن أبـواق العـدوان وأحذيتـه يف الداخـل اليمني رواد 
منصـات التواصل االجتماعي وخطباء النفاق لم يتطرقوا ولم 
تضج قنواتهم ومنابرهم لقضية اعتقالها؛ ألَنَّها ليست هنادي 
الرديني املتحولة وليسـت سـبّابة ومثـرية للفرقة كمصطفى 

املومري وعيىس العذري وأحمد حجر وعالو. 
ولـو افرتضنا أنهـا اعتُِقلت يف صنعاء ملـألوا الدنيا ضجيجاً 
ولغـّردوا يف مواقـع التواصـل االجتماعي والقنـوات اإلعالمية 
#كلنا-مروة-الصربي #نطالب-باإلفراج-عن-مروة-الصربي 

ألنهـم دنيئون ومنحطون فلم تَحّركهـم رجولتُهم فأصموا 
آذانهـم وأخرسـوا ألسـنتهم يرتقبون أي عمل أمنـي تقوم به 

حكومة صنعاء فيملؤون الدنيا ضجيجاً كعادة نفاقهم. 

ظعح جقس 

بعـد أن رفـع املرتِزقـُة سـعَر الـدوالر الجمركي 
إىل (750 ريـاالً) يف املوانـئ املحتّلـة، مقابـَل (250 
رياالً) يف املوانئ الُحـرَّة، عزف الكثري من التجار عن 
االسـترياد عرب تلك املوانئ املظلمة، فبارشت صنعاء 
بدعـوة مفتوحـة للتجار تحثهم عىل االسـترياد عرب 
الحديدة، وقدمت تسهيالت كبرية تمثلت يف إعفاءات 
واسـعة وتأجيل دفع 50 % من الجمارك، ودفع 25 
% نقـداً و25 % شـيكات غـري نقديـة، والكثري من 
التسـهيالت.. مع ضمان صنعـاء تحمل أية تكاليف 

لغرامات (الدمرج) التي عادًة تكون كبريًة إذَا ما أرص 
تحالف العدوان عىل احتجازها طويالً. 

طبعاً صنعـاء وثقت أن تحالف العدوان لـن يتجرأ مجّدًدا عىل 
اعرتاض سـفن السـلع األََساسـية؛ ولهذا قدمـت ضمانات أنها 
سـتدفع غرامات التأخري، وهو ما فتـح ُكـّل األبواب أمام التجار 
وتوافدوا وبدأت أسـعار املواد الغذائية األََساسـية تنخفض شيئاً 

فشيئاً، وزاد استقرار العملة املحلية. 
وأمـام هذا حرص تحالف العدوان عىل عدم اعرتاض السـفن؛ 
كون ذلك سـيكلف الرياض وأبو ظبي رضبـاٍت موجعًة ونوعية، 
فجاءت األمم املتحدة لتقوم باملهمة وتمنع الرتخيص عىل سـفن 
السـلع القادمـة إىل الحديدة، وبهذا تمـارس القرصنة والحصار 
بالنيابـة عن العدوان الذي قّرر التمرتَُس خلف «الوسـيط األممي 

املدان». 

وهنـا اتضح للعالم أن األمم املتحدة رشيك أََسـاٌس يف الحصار 
عـىل الشـعب، وتريد بقـرار منع الرتخيص للسـفن الـواردة إىل 
الحديـدة، إجبار التجار عىل االسـترياد عـرب املوانئ 
املحتّلـة التـي فيها سـعر الـدوالر الجمركـي (750 
رياالً) بدالً عن املوانئ الحرة ذات الـ250 رياالً، وهو 

األمر الذي سيزيد من املعاناة ويرفع األسعار. 
وبهـذا نفـذت األمـم املتحـدة رغبـة بريطانيا يف 
فرض قرار الجرعة الجمركية، ونفذت رغبة أمريكا 
يف الدفـع بعوامـل التصعيد، ولبت رغبة السـعوديّة 
واإلمارات بممارسـة القرصنة والحصار مع توقف 

أية رضبات تطال الرياض وأبوظبي. 
طبعـاً الطـرف الوطنـي يدرك هـذا السـيناريو.. 
والجميع عرف حقيقة الوسيط األممي الذي كشف عن انخراطه 
مـع منظومة العـدوان والحصار، وهـذا ليس جديداً فقد سـبق 
«غريفيـث» يف 2020م باعـرتاف أمـام العالم أنـه أعطى األوامر 
باعـرتاض سـفن النفط ومنعها مـن الوصول للحديـدة، بعد أن 
أعلنت القيادة أن جمارك امليناء ستذهب لصالح نصف راتب ُكـّل 
شـهرين كمرحلة أوىل سيليها مراحُل أكثُر فائدًة.. وهو ما حصل 
يف مرتـني قبـل أن يتدخل الوسـيط األممي ويغلـق امليناء ويمنع 
العائـدات التي كانت توّلد نصف راتب.. فاضطر الرئيُس لالعتذار 

للشعب. 
ختاًمـا بات العـدواُن والحصاُر عـىل اليمن أمريكيـاً بريطانياً 
سعودياً إماراتياً بسياجات أممية، يعني بعد اليوم الطارف غريم 
ولـن تعود القيـادُة لالعتذار، بل سـتعود لتقديم الوعـود بانتزاع 

حقوق اليمنيني بالطريقة التي يفهمها األعداء. 

أطرغضغ برغطاظغ جسعدي إطاراتغ أطمغ.. الطارف غرغطأطرغضغ برغطاظغ جسعدي إطاراتغ أطمغ.. الطارف غرغط


