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السيد القائد خالل لقاء موسع للتهيئة الستقبال شهر رمضان املبارك: السيد القائد خالل لقاء موسع للتهيئة الستقبال شهر رمضان املبارك: 

وجرحيًا  شهيدًا  وجرحيًا   شهيدًا   2020 تبلغ  أســبــوع  وحصيلة  صــعــدة  على  القصف  بتجدد  تبلغ جــرحيــان  أســبــوع  وحصيلة  صــعــدة  على  القصف  بتجدد  جــرحيــان 



لــــــكــــــرمي  ا لــــــشــــــهــــــر  ا الســــــتــــــقــــــبــــــال  لــــــنــــــفــــــوس  ا ـــــيـــــئـــــة  إىل  لــــــيــــــمــــــين  ا لــــــشــــــعــــــب  ا لــــــكــــــرمي   ا لــــــشــــــهــــــر  ا الســــــتــــــقــــــبــــــال  لــــــنــــــفــــــوس  ا ـــــيـــــئـــــة  إىل  لــــــيــــــمــــــين  ا لــــــشــــــعــــــب  ا يـــــــدعـــــــويـــــــدعـــــــو 
واحملــرومــني   بــالــفــقــراء  لــعــنــايــة  وا واإلحــســان  لــكــرمي  ا بــالــقــرآن  االهــتــمــام  واحملــرومــنيعــلــى  بــالــفــقــراء  لــعــنــايــة  وا واإلحــســان  لــكــرمي  ا بــالــقــرآن  االهــتــمــام  عــلــى  ويــؤكــدويــؤكــد  
لـــــــدعـــــــاء   بـــــــا واالهـــــــــتـــــــــمـــــــــام  واخلــــــــــــــري  لــــــــــــرب  ا أعـــــــــمـــــــــال  يف  لــــــــتــــــــعــــــــاون  ا لـــــــدعـــــــاءعـــــــلـــــــى  بـــــــا واالهـــــــــتـــــــــمـــــــــام  واخلــــــــــــــري  لــــــــــــرب  ا أعـــــــــمـــــــــال  يف  لــــــــتــــــــعــــــــاون  ا عـــــــلـــــــى  وحيــــــــــــثوحيــــــــــــث  

لــفــرصــة  ا ضــيــاع  مــن  لــفــرصــة وحيــذر  ا ضــيــاع  مــن  وحيــذر 
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شغما بطس سثد ضتاغا افجئعع الماضغ 20 حعغثًا وجرغتًا طظ المثظغغظ:

خسثة: طثشسغئ السثو السسعدي تخغإ طعاذظني يف حثا وتساعثف طظازل املعاذظني يف رازح

ضشعذاٌت تظةح يف إذقق جراح 
املسامرة الغمظغئ الخربي طظ 

جةعن الظزام السسعدّي
 : خظساء

كشـفت مصادُر إعالميٌة، أمس الجمعة، عن اقـرتاِب موعِد اإلفراج عن املعتمرة 
اليمنية مروة الصربي، املعتقلِة داخل سـجون النظام السـعودّي، بعد صدور حكم 

قضائي ظالم عليها، الشهر املايض؛ لرفضها تقبُِّل إهانة رشطية يف الحرم املكي. 
ِع أن يتمَّ اإلفراُج عن املواطنة اليمنية مروة الصربي  وبيّنت املصادُر أنه من املتوقَّ
خالل السـاعات القادمة، وذلك بعد ضغوط كبرية مارستها حكومُة صنعاء تكللت 
بالنجـاح، إضافـًة إىل الضغوط اإلنسـانية التـي واجهت جريمة النظام السـعودّي 

املتمثلة يف اعتقال املعتمرة الصربي. 
مـن جانبه، قال نائـب وزير الخارجية، حسـني العزي، يف تغريدة عىل حسـابه 
بـ»تويـرت»، أمس: «تلقت صنعاُء تأكيداٍت إيجابيًة بقرب اإلفراج عن أختنا العزيزة 

مروة الصربي». 
وأضاف: «األمُل أن يتم اإلفراُج اليوم أَو غداً إن شـاء الله، مع تطلعنا للمزيد من 

املبادرات اإليجابية لتشمل األخت سمرية مارش وعشاري والجميع». 
وأعلن العزي ترحيَب صنعاَء بكل ما يعزز تساميها عىل الجراح وحرصها الدائم 

عىل العمل املشرتك؛ ِمن أجل السالم. 
وكانت قضيُة املعتمرة اليمنية مروة الصربي، قد شهدت تضاُمناً وتفاعالً يمنياً 
واسـعاً؛ بَسـبِب تعرُِّضها للسـجن نهاية يناير املايض، بتهم كيديـة وملفقة، أثناَء 
قدومها ألداء العمرة وردها عىل محاولة رشطية سـعوديّة يف مكة املكرمة اإلساءَة 

لليمنيني، بالقوِل: إن السعوديّة دّمـرت اليمن. 
وتعد قضية اليمنية مروة الصربي واحدًة من االنتهاكات والجرائم التي يتعرض 
لها اليمنيون يف السعوديّة، َحيُث أقدمت اململكُة، األسبوع املنرصم، عىل إصدار حكٍم 
باإلعدام بحق الشـاب اليمني املغرتب بشار معاذ العشاري ذي الـ 16 عاماً، بتهمة 
ملفقة وكيدية، كما أصدرت ُحكماً بالسـجن 30 سـنة بحق أخيه الشـاب املغرتب 
أحمد معاذ العشـاري، بتهمة ملفقة أَيْـضـاً، ضاربًة ُكـلَّ املواثيق واألعراف الدولية 

وقوانني حقوق اإلنسان عرض الحائط. 

وشاُة وإخابُئ 7 أحثاص جراء 
اظعغار طظجل صثغط يف طثغرغئ 

حسعب بالساخمئ خظساء
 : خظساء

تويف خمسـُة أشـخاص، وأُصيب اثنان آخران، فجر أمس الجمعـة؛ َجرَّاَء انهيار 
مبنى شـعبي متهالك يف حي هربة بمديرية شـعوب وسـط العاصمة صنعاء، وذلك 

تزامناً مع استمرار هطول األمطار يف معظم املحافظات اليمنية. 
وقـال مصدر محيل، أمس: إن خمسـَة أشـخاص توفوا؛ فيما نجـا اثنان آخران 
بأعجوبة؛ جراء انهيار مبنى قديم متهالك يتكوَّن من طابقني يف حي هربة بمديرية 

شعوب جوار سور الرشطة العسكرية بالعاصمة صنعاء. 
وأوضح املصدر أن املبنى القديَم املهجوَر منذ سـنوات انهار، فجَر أمس الجمعة، 
أثناَء تواجد بعض املواطنني الساكنني يف الحارة بداخله يف الدور األول لتناول القات؛ 

األمر الذي سبّب فاجعًة مهولة لدى سكان الحي واملنطقة. 
وبحسـب املصدر، َفـإنَّ األشـخاص املتوفـني نتيجَة انهيار املنـزل هم: «يحيى 
محـاوش، ربيع األغربي، محمد السـميني، ردمان الهمداني، عـيل الرجوي»، فيما 

نجا ُكلٌّ من «أيمن النويرة وإسماعيل محاوش شقيق املتويف صالح». 
وقـد تم الصـالة عىل املتوفني عقب صـالة الجمعة، يف مسـجد الفرقان، ووريت 
جثامينُهم الثرى يف مقربة الرحمة بمديرية شعوب، وسط حشود جماهريية غفرية 

من أهايل وجريان وذوي الضحايا.

 : خسثة
لـم تشـفِع الُهدنُة املزعومـُة من قبل تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، ألبنـاء املديريات الحدودية 
بمحافظـة صعـدة؛ كـي يحصلـوا عـىل قليٍل عـىل األمن 
والسـالم، يف ظـل تصعيـد سـعودّي إجرامـي يومي خلف 
العرشات من القتـىل والجرحى يف صفوف املدنيني األبرياء 

عىل مدى األيّام املاضية، وعىل مرأى ومسمع العالم واألمم 
املتحدة. 

ويف جديد جرائم النظام السعودّي بحق أبناء الشعب اليمني، 
أُصيب، أمـس الجمعة، اثنان من املدنيني بجروح متفاوتة جراء 
اسـتهداف مدفعية الجيش السـعودّي ملناطـَق متفرقٍة مأهولة 

بالسكان يف مديرية شدا الحدودية بصعدة. 
ووفقاً ملصدٍر أمني يف صعدة، َفـإنَّ إصابَة مواطنني يف شـدا، 
أمـس الجمعة، تأتـي بعد يوم واحد فقط من اسـتهداف قذائف 

مدفعيـة الجيـش السـعودّي اإلجرامـي، أمـس األول الخميس، 
مناطَق سكنيًة يف مديرية رازح الحدودية. 

هذا وقد سـقط ما يقارب 20 مدنياً بني قتيل وجريح، خالل 
األسـبوع املنـرصم؛ نتيجَة الجرائم السـعوديّة امُلسـتمّرة يوميٍّا 
عىل مناطق صعدة الحدودية، غالبيتهم من مديرية شـدا، َحيُث 
ال يـكاد يمـر يوم دون أن يسـقط ضحايا يف صفـوف املواطنني 
األبريـاء؛ نتيجـة التصعيـد السـعودّي بحـق األهـايل يف صعدة 

باستخدام املدفعية والصواريخ. 

إىل ذلـك، أعلنت مصادر طبية يف صعـدة، أن حصيلة ضحايا 
االعتداءات السـعوديّة عىل مديرية منبه الحدودية خالل شهري 

يناير وفرباير بلغت 202 قتيل وجريح من املدنيني. 
وتأتي هذه الجرائم السـعوديّة مع استمرار مطالب حكومة 
صنعاء بلجاِن تحقيق دولية محايدة؛ للنظر يف انتهاكات تحالف 
العدوان السعودّي باليمن، إال أن مجلس األمن الدويل واملنظمات 
الدوليـة ال تبدي أي اكرتاث لضحايا الجرائـم التي ترتكبها دول 

العدوان بحق املدنيني يف اليمن طيلة 8 سنوات. 

تةاُر سثن غظزمعن تزاعرًة اتاةاجغًئ لطاظثغث باقظفقت 
افطظغ وطصاض الااجر السثغظغ

«راغاج رادار» تثسع تضعطَئ املرتجصئ الاتصغص بحأن طصاض 
املساشرغظ يف لتب املتاّطئ

 : طاابسات
نّظـم العـرشاُت مـن التجـار يف مدينة عـدَن املحتّلـة، أمس الجمعة، مسـريًة 
احتجاجيـًة غاضبًة، وإرضاباً شـامالً عـن العمل؛ وذلك تنديـداً باالنفالت األمني، 

واتساع رقعة الجرائم، والتي كان آخرها مقتل التاجر أحمد حمود العديني. 
ويف املسرية االحتجاجية لتجار عدن، رّدد املشاركون هتافاٍت وشعاراٍت تطالُب 
بضبط الجناة ومحاسـبتهم والقصاص منهم، ووضـع َحــدٍّ للجريمة والفوىض 
التي تشهدها املدينة املحتّلة، منّددين بالجريمة النكراء التي طالت التاجَر العديني 

من قبل ميليشيا مسلحة اليومني املاضيني. 
وأّكـد املحتجون أن التاجَر العديني سـبق أن تعرَّض للظلم واالعتداء والتهديد، 
وكذا االختطاف والتعذيب الجسـدي والنفيس؛ بَسبِب مطالبته بأمواِله لدى إحدى 
رشكات الرصافة التي أعلنت إفالَسها واختلست أمواَل املودعني بمن فيهم التاجر 

املغدور به الذي كان من كبار العمالء فيها بمبلغ مليونَي ريال سعودّي. 
وكانت ميليشـيا مسلحٌة قد أقدمت عىل اقتحاِم محل التاجر أحمد حمود قائد 
العدينـي يف مديريـة الشـيخ عثمان، وأطلقت الناَر عليه بشـكل مبـارش، ليفارق 
الحيـاَة صباح السـبت املـايض؛ األمر الذي أثـار حفيظَة التجار يف عـدن ودفعهم 
للخروج، أمـس، يف مظاهرة غاضبة؛ للتنديد بالجريمة واملطالبة بتسـليم الجناة 

والقتلة. 

 : طاابسات
دعت منظمٌة دوليٌة، حكومـَة املرتِزقة املوالية 
لتحالف العـدوان، إىل فتِح تحقيٍق، بشـأن جرائم 
مقتل العرشات من املسـافرين اآلمنني يف منطقة 

طور الباحة بمحافظة لحج املحتّلة. 
وقالت منظمة «رايتـس رادار» الدولية املعنية 
بحقوق اإلنسـان، يف تقرير، أمس األول الخميس: 
إن اثنني من املدنيني ُقتال الثالثاء املايض، برصاِص 
ميليشيا مسلحة تابعة لتحالف العدوان، يف حاجز 

تفتيش بمديرية طور الباحة. 
وطالبـت املنظمـة الدولية، حكومـَة املرتِزقة، 
املواطنـني  قتـل  يف  املتورطـني  الجنـاة  بتقديـم 
بالطريـق العـام؛ للمحاكمـة عىل وجـه الرسعة، 
والعمل عىل حماية املسافرين ومنع تكرار جرائم 

التقطع. 
وكانـت منظمة «رايتـس رادار» قد رصدت يف 
تقريٍر نرشته بتاريخ 5 فرباير املايض، وقوَع 585 
انتهاكاً ارتكبتها أدوات وميليشيا تحالف العدوان 
يف نقاط التفتيش بمحافظـة لحج املحتّلة، خالل 
الفرتة من فرباير 2014 وحتى نهاية العام 2021، 
توزعـت بـني 53 جريمة قتـل و76 حالـة إصابة 
و154 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب و52 حالة 
نهب وفرض إتاوات وتدمري لوسائل نقل مختلفة 
و246 حالـة تقييـد لحريـة الحركـة والتنقل و4 

حاالت مصادرة وعرقلة للمساعدات الدولية. 
تجُدُر اإلشـارُة إىل أن الجرائم التي يتعرَُّض لها 
املسـافرون من أبنـاء املحافظات الشـمالية يتم 
ارتكابُها بدوافَع مناطقيٍة، َحيُث تعمل السعوديّة 
واإلمـارات عىل تغذيتهـا؛ بَهـدِف زرع الفتنة بني 

أبناء اليمن وتدمري النسيج االجتماعي. 

تضعطُئ الفظادق تظعُإ املعاذظني يف سثن املتاّطئ باجط خغاظئ أجطعاظات الشاز

اقتاقل السسعدي غساوم طرتجصئ ظزريه اإلطاراتغ وغطرح 
حروذًا لخرف طرتئات الثعظئ 

 : طاابسات
أّكــد وكالُء بيع الغاز املنزيل يف عدَن املحتّلة، قياَم 
حكومة الفنادق بنهب ورسقة أموال املواطنني، تحت 

اسم صيانة أسطوانات الغاز. 
وقـال وكالء بيـع الغـاز املنـزيل يف بيـان، أمـس 

األول الخميـس: إن «رشكة الغـاز» التابعة لحكومة 
املرتِزقة، تتسـلم مبلغ (215) ريـاالً فوق قيمة ُكـّل 
أسـطوانة؛ بغـرض إجـراء الصيانـة لألسـطوانات 
التالفـة، إال أن الرشكـة لـم تقم بإجـراء أية صيانة 

لألسطوانات منذ العام 2015. 
َوأََضــاَف الوكالء أن الرشكة راكمت املليارات من 
بدل إصالح األسـطوانات دون حسيب أَو رقيب، ولم 

تقم بإصالح أية أسطوانة، متهمني حكومة الفنادق 
بتحويل كميات الغـاز املخصصة للمواطنني إىل كبار 
املسـتهلكني الذين يقومون ببيعه للمطاعم والسوق 
السـوداء بمليارات الـدوالرات، دون اكرتاث لألزمات 
الخانقـة التي يعاني منها املواطنـون؛ نتيجَة انعدام 
ما مع اقرتاب شـهر رمضان  الغـاز املنزيل، ال ِســيـَّ

املبارك.

 : طاابسات
ذكـرت وسـائُل إعـالم مواليـة للعـدوان، أمـس 
الجمعـة، أن االحتـالَل السـعوديَّ طـرح عـدًدا من 
الـرشوط عىل مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي املنضوية، 
ضمـن مـا يسـمى املجلـس االنتقـايل مقابل رصف 
مرتبـات ميليشـياته املنقطعة عنهـا املرتبات منذ 8 
أشـهر.  وأوضحت أن السـعوديّة اشـرتطت لرصف 

مرتبـات ميليشـيا االنتقـايل، َفـكَّ ارتباِطهـا بغرفة 
عمليات االحتالل اإلماراتي واالرتباط بغرفة عمليات 

ما يسمى قيادة قوات تحالف العدوان. 
وأضافـت أن الرياض وافقت عىل طلـٍب إماراتي 
برصف مرتب شـهرين فقط مليليشيا االنتقايل تحت 
ضغـط تجنـب انـدالع احتجاجـات وثـورة يقوُدها 
مرتِزقة االحتالل اإلماراتـي «االنتقايل» ضد االحتالل 
السـعودّي يف عـدن املحتّلة؛ جـراء التوّجــه الجديد 

بتقليـم أظافـر مرتِزقـة اإلمـارات؛ وهـو مـا دفـع 
السـعوديّة إىل املوافقـة عـىل رصف مرتب شـهرين 
فقـط، عىل أمل مواصلة الـرصف إذَا قبل مرتِزقة ما 
يسـمى االنتقايل بالرشوط املطروحة، يف حني يؤّكـد 
هذا األمر أن االحتالَل السـعودّي يسـاوم عىل رصف 
املرتبـات حتـى للمرتِزقـة والخونـة الذيـن خدمـوا 
مشـاريع العدوان والحصار واالحتـالل طيلَة ثََماِني 

َسنََواٍت. 
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 :  خاص
َد الرَُّعاُة الدوليون لتحالُِف العدوان  َجـــــدَّ
تأكيَد إرصاِرهم عىل املراَوغِة ومواَصلِة الحرب 
والحصار، خالَل جلسـة مجلس األمن األخرية 
بشـأن اليمن، َحيـُث واصل ُكـلٌّ مـن املبعوث 
األممي ومندوبَي الواليـات املتحدة وبريطانيا، 
والتصـورات  األكاذيـب  ترويـَج  محاوالتهـم 
الخاطئـة التـي تعيق السـالم وتمثـل التفاًفا 
واضًحا عىل مطالب الشعب اليمني؛ األمر الذي 
ردت عليه صنعـاُء بالتأكيِد عـىل أن الخيارات 
كلها ما زالت مطروحة، وأنه ال مجال للتفريط 
بثوابت السيادة واالستقالل التي تحكم املوقف 

التفاويض الوطني. 
 

إجماٌع سطى املراوغئ:
أبـرُز التضليالت التـي َركََّز عليهـا ُكـلٌّ من 
املبعوث األممـي، هانز غروندبـرغ، ومندوبي 
رعـاة العـدوان خـالل جلسـة مجلـس األمن 
األخرية بشأن اليمن، كان الحديَث عن «رضورة 
التوصل إىل اتّفاق يمنـي يمني»، وذلك يف إطار 
محاوالت تكريس رواية «الحرب األهلية»، التي 
تمنَـُح دوَل العـدوان ورعاتَها فرصـًة للظهور 
بمظهر «الوسـطاء»؛ وللتنصل عن مسـؤولية 
الجرائم التي تُرتَكُب بحق الشـعب اليمني منذ 
أكثر مـن ثََماِني َسـنََواٍت، َوأَيْـضاً التنصل عن 
التزامات السالم الحقيقي، بما يف ذلك التزامات 
رفـع الحصـار، وإنهـاء االحتالل، مـن خالل 
إلقائها عىل عاتق املرتِزقة الذين ال يملكون أي 

قرار. 
اإلرصاُر عىل هذا التضليل، واإلجماع املشبوه 
بني املبعوث األممي ومندوبي أمريكا وبريطانيا 
عىل هذه النقطة، يمثل دليًال إضافيٍّا عىل إرصار 
اإلدارة الدولية للعـدوان عىل مواصلة املراوغة، 
وعرقلة جهود السالم، والعمل عىل إبقاء حالة 

العدوان والحصار واالحتالل قائمة. 
هـذا مـا أّكـده السـفري اليمني لـدى إيران، 
حديـث  يف  أوضـح  الـذي  الديلمـي،  إبراهيـم 
للمسـرية: أن «اإلحاطـات السـلبية للمبعوث 
األممـي تعّقد املسـاَر السـيايس، وتبعـد ُكـّل 
األطراف عن الحل املسـؤول واملقبول»، ُمشرياً 
مسـتغَربًة  تعـد  لـم  اإلحاطـات  هـذه  أن  إىل 
مـن جانـب غروندبـرغ واملسـؤولني األمميني 
الكارثـي  املسـار  يف  املـيض  عـىل  يـن  «امُلرصِّ

بالتعامل مع املِلف اليمني».
َوأضاف الديلمـي: أن ترصيحات غروندبرغ 
«مدفوعـٌة مـن جهـات ال تريد إنهـاء العدوان 

ورفع الحصار». 
وحـول مضمـون تلك الترصيحـات، أوضح 
سـفري اليمـن لدى إيـران: أن «املرتِزقـة الذين 
تـم تجميعهم بعد العـدوان ال يمثلون قوة عىل 
األرض، وال يملكون قرارهم»، وأن «السعوديّة 
التي ترأسـت تحالف العدوان ال يجوز أن ترمَي 
املسـؤولية عـىل مجموعـة من الشـخصيات 
البهلوانية الذين تسـميهم حكومًة أَو مجلًسـا 

رئاسيٍّا». 
َوأََضــاَف: أنـه «ال يمكُن أن يمَيض املسـار 
التفـاويض مع مجموعة من فاقدي الُهــِويَّة، 
وأيُّ حديـث عن تحول املعتدي إىل وسـيط هو 

محض هراء». 
 

ٌك أطرغضغ برغطاظغ بثرائع  تمسُّ
الاخسغث:

مندوبـا أمريـكا وبريطانيـا حـاوال أَيْـضاً 
استغالل جلسـة مجلس األمن؛ لرتويِج دعاية 
أُخرى مضللة، هي دعاية «تهريب السـالح إىل 
اليمن» التي تحاول واشنطن ولندن منذ أشهر 
تكريَسـها؛ ِمن أجل اسـتغاللها لتربير توسيع 
وتثبيـت وجود القـوات األمريكية والربيطانية 
يف املحافظـات املحتّلـة ويف السـواحل اليمنية 
واملمرات املائية؛ وهـو ما يمثل مؤًرشا واضًحا 
عىل حـرص رعاة تحالـف العدوان عـىل إبقاء 
االحتالل، وتحويله إىل أمر واقع؛ األمر الذي من 

شأنه أن يُفِشَل أية جهود للسالم. 
ويف السـياق نفسه، وبشكل مثرٍي للسخرية، 
حـاول املندوبـان أَيْـضـاً ربـَط هـذه الدعاية 
باتّفـاق التقـارب اإليراني السـعودّي، لرصف 
األنظار عن حقيقة ما مثّله االتّفاُق من سقوط 
واضح لـكل ذرائع ومـربّرات العـدوا، ن وعىل 
رأسـها ذريعة «النفوذ اإليراني»؛ وهو ما يعّرب 
عـن تخبط واضـح وإفالس كبري لـدى اإلدارة 
الدولية للعدوان التي بات واضًحا أنها تتمسـك 
حتـى باألكاذيب املكشـوفة؛ لتربيـر إرصارها 
عىل مواصلـة الحرب والحصار؛ وإلبقاء املجال 
اسـتحقاقات  وتحويـل  للمراوغـة  مفتوًحـا 
ومتطلبات السالم إىل أوراق تفاوضية مرتبطة 

بعناويَن ال أََساَس لها. 
وقد جّدد السفريُ اليمني لدى إيران، إبراهيم 
الديلمـي، الرد عىل ذلـك بالقـول: إن «القيادة 
اإليرانية أّكـدت للسـعوديّة أن الشـأن اليمني 
خـاصٌّ بصنعـاء»، وهـو أَيْـضـاً مـا أّكـدتـه 
الخارجية اإليرانية التي كشـفت الخميس: أن 
«الريـاض كانت تريد مناقشـَة ِملـف اليمن يف 
املحادثات مـع طهران، لكن األخـرية موقفها 

واضح بأن األزمَة اليمنية شأن يمني».
ولعلَّ األكثَر استفزاًزا يف ترصيحات مندوبي 
أمريـكا وبريطانيا خالل جلسـة مجلس األمن 
كان حديثهما عن صعوبة الوضع اإلنساني يف 
اليمن، متجاهلني أن الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة هما من خلق األزمة اإلنسانية اليمنية، 

وجعالها األسوأَ عىل مستوى العالم. 
وقـد عّلـق عضو الوفـد الوطنـي املفاوض، 
عبـد امللك العجري، عىل ذلك قائالً: إنَّ «مداخلَة 
مندوبـي أمريـكا وبريطانيـا يف مجلس األمن 
تذّكر بشـخصية الثعلب الواعظ؛ إذ تحدثا عن 
الوضع اإلنسـاني، لكن لم يتحدثا عن الحصار 
الغاشم، وتحدثا عن زعزعة االستقرار، لكن لم 
يتحدثا عن صفات األسـلحة التـي تَُصبُّ فوَق 

ُل حياتَهم إىل جحيم».  رؤوس اليمنيني، وتحوِّ
 

الثغاراُت ضطُّعا ططروتئ سطى 
الطاولئ:

املبعـوث  ترصيحـاُت  تحمـل  لـم  إجمـاًال، 
األممـي ومندوبـي أمريـكا وبريطانيـا خالل 
جلسـة مجلس األمن بشـأِن اليمـن أيَّ جديد، 
بحسب عضو املجلس السـيايس األعىل محمد 
عـيل الحوثـي، لكنهـا أّكــدت بشـكل واضح 

عىل اسـتمرار تمسـك رعاة العـدوان باملوقف 
املتعنت الرافض ملطالب الشعب اليمني، والذي 
يهدف إلبقاء حالة الحرب والحصار واالحتالل 
ُمسـتمّرًة لكن بدون عواقب عىل دول العدوان؛ 
وهـو ما يعنـي بـدوره عـدَم وجود أيـة نوايا 
يمكـن البناء عليها إلحـراز أي تقدم يف ِملفات 
الحل، بما يف ذلك املِلف اإلنسـاني، الذي يبدو أن 
الواليات املتحـدة وبريطانيـا ال زالتا ُمرصتنَي 
عىل إخضاعه ملسـاومات سياسية وعسكرية 
وأمنية تحّقق مصالَحهما ومطامعهما ليس يف 

اليمن فحسب، بل يف املنطقة بكلها. 
مـن أجل ذلـك، حرصت صنعـاُء عىل تجديد 
تأكيداتهـا الحاسـمة بشـأن ثبـاِت موقفهـا 
الوطنـي، واسـتعدادها التِّخاذ ُكــّل الخيارات 
الالزمـة النتزاع الحقـوق، يف رسـائَل واضحٍة 
تؤّكــُد لتحالـف العـدوان ورعاتـه أن مجلَس 
األمن والحشَد الدويل لن يُجِدَي هذه املرة أَيْـضاً 

كما لم يجد سابًقا. 
ويف هذا السياق، أّكـد عضُو املجلس السيايس 
األعـىل، محمد عيل الحوثـي: أن «كل الخيارات 
مطروحـة عىل الطاولـة»، َوأََضــاَف مخاطبا 
رعاة العدوان: أنه «ال جديَد يف مداوالتكم ولكن 

ولوا وجوهكم نحو صنعاء؛ ألَنَّ القرار هنا». 
وقال السفريُ الديلمي بدوره: إنه «لو تحدث 
العالـم كلـه بلُغـٍة غـرِي واقعية؛ فنحن لسـنا 
معنيـني إال بالواقع، وبما يؤدِّي النتزاع حقوق 
: «األُُفَق التفاويض  شـعبنا كاملة»، ُمضيفاً أَنَّ
هو عدُم التفريط يف سـيادة واسـتقالل بلدنا، 
والبدُء باملسـار اإلنسـاني الذي يـؤدِّي لخروِج 
القوات األجنبية، وإعادة اإلعمار، والتعويضات 

ة لشعبنا».  املستَحقَّ

تقرير

جطسُئ طةطج افطظ تضحُش إخراَر صغادة السثوان سطى طعاخطئ الترب والتخار واقتاقل

رساة السثوان غعاخطعن الاسظئ

ـــغ خــظــســاء  ـــئ والـــــصـــــراُر ش ـــطـــاول ــى ال ــط ـــارات س ـــغ ـــث ـــضُّ ال ــــ ـــغ: ُض ـــتـــعب ال
ـــر  ـــعاس ال ــإ  ــط ــس ــب ال دور  ــان  ــئ ــس ــط ت وبـــرغـــطـــاظـــغـــا  ـــضـــا  أطـــرغ ـــري:  ـــة ـــس ال
السفغر الثغطمغ: إتاذات غروظثبرغ ُتسغُص السقَم ولسظا طسظغغظ بالاساذغ الثولغ غغر العاصسغ

إجماع أطمغ غربغ سطى الاعرب طظ الاجاطات التض: 
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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

 :  ظعح جّقس

العـدوان  مـن  َسـنََواٍت  ثََماِنـي  مـروِر  مـع 
والحصـار، وما شـهدته من مظاِهَر للوحشـية 
واإلجرام بحق اليمنيني، سـواء بالقتل قصفاً أَو 
بالحصار وتضييق الخناق عىل ُكـّل أبناء الشعب 
بال اسـتثناء، بمن فيهم املرىض واملسافرون من 
الطالب واملغرتبني وغريهم، َحيُث شهدت األعواُم 
املاضيُة من الحصار وإغالق املطار جرائَم عديدًة 
ومتعددة الوحشـية واإلجـرام؛ فمنهم من قىض 
نحبـه داخل أروقة املطار ينتظر السـفر للعالج، 
ومنهم من اضطر للسـفر عرب املطارات املحتّلة؛ 
فكانوا ضحايا لعصابات الغدر والنهب واإلجرام 
التـي يرعاها العـدوان، وبهذا عاش املسـافرون 
مـن املرىض واملغرتبني والطالب بـني َفكَّْي القتل 
والنهـب واإلجـرام عـرب إغـالق املطـار أَو عـرب 
إجبارهم عىل املرور بطرق املوت التي ينتهي بها 
مصريهـم، أَو عىل األقل يالقون الويالت والعذاب 

حتى يصلون إىل الوجهة التي يقصدونها. 
ويف هـذا الشـأن أعدت قنـاة «املسـرية» فيلَم 
وثائقياً بعنوان: «قيود حادة»، سّلط الضوَء عىل 
مراحـل قيام العدوان بتشـديد الحصـار الجوي 
والـربي عىل منافـذ السـفر ويف مقدمتها مطار 
صنعاء الـدويل، يف حني تؤّكــد حصيلة الثمانية 
األعوام املاضية وبعُض الجوانب التي استعرضها 
الفيلـم، أن تحالف اإلجرام األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي كان يقصد حرص الشعب اليمني داخل 
زاوية مغلقة؛ ليبارش قتلهم وممارسـة اإلجرام 

بحقهم بكل األساليب والطرق املمكنة. 
ويسـتعرض الفيلم الوثائقـي: «قيود حادة» 
جوانَب من مظاهـر اإلجرام التي حصدت أرواح 
املسافرين من املرىض واملغرتبني والطالب، والتي 
تؤّكــد أن تحالـف العـدوان تعمد إغـالق مطار 
صنعاء؛ ليفتح أبوابًا عـدة لقتل اليمنيني، الذين 
لم يسـتطع الوصول إليهم بطائراته وصواريخه 
الغـادرة، يف حـني اسـتخدم التحالـف اإلجرامي 
عدة مسـارات لفـرض الحصار وإغـالق املطار؛ 
فمنها كان بالتدمري والقصف املبارش، ومنها ما 
هو بمنع تشـغيل املطار ومنـع وصول األجهزة 
واملعـدات الالزمـة اليـه، ويف كلتـا الحالتني كان 
ا عىل فتح املطـار، وكان  الطـرف الوطني ُمـِرصٍّ
يقوم بعمـل الالزم فـور ُكـّل اعتداء من شـأنه 
إغالقه؛ وذلك بغرض إعدام املربّرات أمام تحالف 
العدوان واملجتمع الدويل، الذي حرص عىل توفرِي 
األغطية املناسبة إلغالق املطار وتشديد الحصار. 
ومـع مرور ُقرابـِة عاٍم من الُهدنة املشـتعلة، 
والتي كان يف مقدمة بنودها فتُح مطار صنعاء، 
إال أن األرقـاَم واإلحصائيـاِت والشـواهَد تؤّكـُد 
إرصاَر تحالف العدوان واملجتمع الدويل عىل إبقاء 
اليمنيني القاصدين للسـفر داخـَل دائرة املوت!، 

حيُث إنـه انتهك الُهدنة يف هـذا البند، عرب وضع 
العراقيل والقيود التي تجعل املطار شـبه مغلق، 

وكّل ذلك برعاية أممية. 
وبالعودة إىل اسـتعراض الجوانب التي تطرق 
إليهـا وثائقـي: «قيـود حـادة»، َفــإنَّ الجانَب 
املظلشـَم، واألكثَر وحشـيًة من القصف وفرض 
الحصـار، هـو املوقف الـدويل واألممـي املخزي 
الذي تجاوز سـقف التواطؤ، حتى بلغ إىل َحــّد 
االنخراط املبارش مـع منظومة القتل والحصار، 
َحيـُث رافـق بغطائـه ونفاقـه اإلنسـاني، ُكـّل 
االنتهـاكات والجرائـم التـي ارتكبهـا العـدوان 
إلغالق املطار؛ لتكون الجرائم التي حصلت جراء 
هذا األُسـلُـوب العدائي شـاهدًة عىل مدى نفاق 
وزيـف ُكـّل األطراف التـي تختبئ خلف العدوان 

والحصار وتخبئ يف ذات الوقت ُكـّل جرائمه. 
 

صخُش املطار ضعجغطئ أولغئ إلغقصه:
ويف السـياق، يتحدَُّث عدٌد من املسـؤولني عن 
املراحل التي تعرض فيها مطار صنعاء للقصف 
والتدمري؛ بغرض إخراجه عن الجاهزية، يف حني 
تؤّكـد شـهاداتهم أن ُكـّل ذلك القصف والتدمري 
ُووِجـَه بصمـود وإرصار عىل فتحـه، من خالل 
الرتميم امُلسـتمّر ومعاجلـة األرضار حيال ُكـّل 
اعتداء؛ وبهـذا تبقى العائق الوحيـد أمام فتحه 

هو املوقف الدويل واألممي املخزي واملفضوح. 

مديـر عـام مطـار صنعـاء، خالد الشـايف، 
إنَّ  بقولـه:  حـادة»  «قيـود  لوثائقـي  يتحـدث 
«العـدوان عطل ُكــّل مظاهر الحيـاة يف املطار، 
وما سـلم من االسـتهداف لم يسـلم من الحظر 
والتعطيـل»، ُمضيفـاً: «إىل أن تحالـف العـدوان 
عطـل مطار صنعاء عىل مرحلتني ما بعد مارس 
٢٠١٥ بتسيري رحلتني مقيدتني عرب مطار بيشة 
السـعودّي، ثم اإلغالق التام يف أغسـُطس ٢٠١٦ 

حتى توقيع الهدنة». 
ويشـري الشـايف إىل أن القصـف والتدمري لم 
يكـن كافيـاً إلبقـاء املطـار؛ ممـا دفـع تحالف 
الحصـار ورعاتـه األمميـني والدوليـني النتهاج 
أساليَب أُخرى من شأنها تشديد الخناق وإغالق 

ُكـّل املجاالت أمام املسافرين. 
«الخسـائَر   : أنَّ إىل  الشـايف  يشـري  حـني  يف 
الناجمة عن االسـتهداف املبـارش ملطار صنعاء 
الـدويل قرابـة ١٦٠ مليـون دوالر، وغري املبارشة 
٣ مليارات دوالر»، فضالً عن الخسـائر البرشية 

الجسيمة التي أفرزها الحصار عىل املطار. 
ويف ذات السـياق، يؤّكـد وزير النقل بحكومة 
ـاب الدرة، أن: «مطار  اإلنقاذ الوطنـي، عبدالوهَّ
صنعاء لم يُستخَدْم منذ إغالقه إال لطائرات األمم 
املتحدة والصليب األحمر»!، يف تأكيد عىل أن األمم 
املتحـدة واملجتمع الدويل كانـوا يعون أن قصف 
املطـار لـم يكن كافيـاً إلغالقه وتربيـر الحصار 

عليه وعـىل قاصديه، وقـد تعمـدوا التناغم مع 
مقاصـد الحصـار بإغالق املطار ولـم يتحفظوا 
عـىل هذا االنفضـاح، بل سـارعوا لفرضه واقًعا 
عـىل األرض، مـن خـالل حرمـان اليمنيـني من 
ة  السـفر وحـرص املطار عـىل الرحـالت الَخاصَّ
بالطواقم األممية التي كانت السند والغطاء لهذا 

الجانب من اإلجرام. 
ويتابع الدرة يف حديثه لوثائقي «قيود حادة»، 
أن: «إغالق املطار والعدوان عليه من أول يوم كان 
بغرض إيقاف الحركة منـه وإليه نهائيا»؛ وهو 
األمـر الذي تجىل مـن خالل العراقيـل املتواصلة 
التي فرضها تحالف العدوان عرب الغارات أَو عرب 

الحصار املزدوج عىل املطار. 
ويف سـياٍق كشـف مقاِصَد القصـف والتدمري 
املتواصـل، ومـدى تناغمها مع املواقـف الدولية 
واألممية، يقوُل املراقـب الجوي بمطار صنعاء، 
عـيل العزيـري، لوثائقي «قيود حـادة»: «قبل ٣ 
سـاعات مـن الغـارة األوىل عىل املطـار تفاجأنا 
بإلغاء رحالت طريان املرصية والرتكية واألردنية، 
وذلك أثار الشـكوك لدينا»، وهنا إشارة واضحة 
وإدانة مثبتة للتواطؤ الدويل تجاه هذا الحصار. 

ويضيف العزيري: «عند الساعة الواحدة و٣٥ 
دقيقـة صبيحـة ٢٦ مـارس ٢٠١٥م، تفاجأنـا 
بأوىل الغـارات عىل مدرج مطـار صنعاء وثانية 
عىل مخزن؛ لينطفئ املطار بشـكل كامل»، فيما 

اجاماتئ أطرغضغئ جسعدّغئ إطاراتغئ 
أطمغئ لصاض الغمظغني تخارا وظارا

سطى ضعء حعادات وبائصغ «صغعد تادة» وطا جئصعا طظ افتثاث المطغؤئ باإلجرام المفدعح:

صخش وتزر طجدوج واحاراذات تسسفغئ وتظخض 
ووسعد طمغائ وجرائط وتحغئ تفاك بالمساشرغظ
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يتطـرق محمـد الراعـي (مرشـد أريض بمطار 
صنعـاء) إىل تعمد تحالف الحصـار قتل املدنيني 
داخـل وخـارج املطـار وحرمانهم من السـفر؛ 
بقصـد إغـالق الدائرة عـىل اليمنيـني ومبارشة 
قتلهـم بالغارات الغـادرة، َحيُث يؤّكــد الراعي 
أنه: «لحظة الغارات األوىل للعدوان كانت صاالت 
املطار مكتظة باملسافرين والذين أُصيبوا بحالة 
مـن الرعب والخوف الشـديد»، وهنـا تأكيد عىل 

تعمد القتل بالحصار وبالقتل يف آن واحد. 
 

شحض تسطغض املطار بالصخش غفاح 
طساسَغ ُأخرى لثات الصخث:

وأمام هذه االنتهاكات وتعمد استهداف املطار 
وأجهزتـه ومعداته؛ بغرض إيجـاد مربّر إلغالقه 
نهائيٍّا؛ فقـد حرص الطرف الوطني عىل مواكبة 
ُكـّل مساعي العدوان عرب اإلصالحات املتواصلة 
بـكل جوانبهـا؛ لنسـف مـربّر إغـالق املطـار؛ 
بحّجـة عـدم جاهزيتـه، إال أن تحالف الحصار 
واإلجـرام وبرعاية أمميـة ودوليـة، واصل ذاَت 
النهـج العدواني، من خالل االعتداءات املتواصلة 
عىل عمليـات الرتميم واإلنشـاءات، وكذا فرض 
الحصار عىل املعدات، التي تم مبارشًة استرياُدها 

لتحل محل سابقاتها التي تم تدمريها. 
الفنيـة  الشـؤون  مسـؤول  يؤّكــد  وهنـا 
والهندسية بمطار صنعاء، أن: «تحالَُف العدوان 
َد استهداَفنا، أثناء عمل اإلصالحات بعرشات  تعمَّ

الغارات، وكان يستهدف حتى معدات العمل». 
ويف هـذا الجانـب أَيْـضاً، يضيـف مدير النقل 
الجـوي، محمـد الرسيحـي، أن: «الغـارات عىل 
مطار صنعاء تسببت بتدمري عدة أجهزة مالحية 
ومنظومـة الكهربـاء يف املـدرج»، يف حني يقول 
مسـؤول الشـؤون الفنيـة والهندسـية بمطار 
صنعاء الدويل نجيب املتوكل: إنه «تم اسـتهداف 
جهاز VR عام ٢٠١٧ بشـكل مبارش ملنع وصول 
متبعـاً  الـدويل»،  صنعـاء  مطـار  إىل  الطائـرات 
حديثه: «كما تم اسـتهداف موقع املطار الجديد 
قيد اإلنشـاء بــ٨٥ غـارًة طالت حتـى مكاتب 

الرشكات العاملة يف املوقع». 
ويف مواجهـة القصـف والتدمـري ضـد البنـى 
واإلصالحـات  الرتميـم  عـرب  للمطـار  التحتيـة 
الفوريـة، حـرص الطـرف الوطنـي أَيْـضاً عىل 
تعويض األجهزة واملعـدات التي تم قصفها عرب 
استرياد البديل، إال أن منظومة القصف والحصار 
ًة عىل توفري  وبرعاية الوسيط األممي، كان ُمِرصَّ
الظروف التي تبقي املطار معطالً أمام اليمنيني، 
أمـام رحـالت األمميـني املتواطئني،  ومفتوحـاً 
َحيـُث لم تصدر األمم املتحدة موقفاً واحداً حيال 
تعمـد فـرض الخنـاق وتجـدد االعتـداءات، ويف 
هـذا الصدد يتابع مدير النقـل الجوي الرسيحي 
يف حديثـه لوثائقـي «قيـود حادة» بقولـه: «تم 
احتجـاز أجهـزة وقطع غيار مدنيـة يف جيبوتي 
بالرغم من تفتيشـها»، وهنـا تأكيد عىل إرصار 
تحالـف العـدوان و»املنظمـات الغطائيـة» عىل 
فـرض حصـار مـزدوج عـىل املطـار، وذلك من 
خالل التدمري وحصار املسـافرين وكذلك حصار 
األجهـزة واملعـدات التـي يتم اسـتقدامها، فيما 
يضيف مدير مطار صنعاء خالد الشايف، يف هذا 
السـياق بقوله: «إن تحالف العدوان منع دخول 
وقود الطائـرات وأجهزة فنية وقطـع غيار بعد 
تفتيشـها؛ بَهـدِف خلـق مـربّرات إليقافه»، مع 
العلـم أن ُكـّل هذه األحداث تمـت بتواطؤ أممي 

ودويل. 
ويف سـياٍق كشـف التواُطَؤ األممـي أمام هذا 
اإلرصار عـىل الحصار وتضييق الخنـاق، يؤّكـد 
مدير قطاع النقـل الجوي بهيئة الطريان املدني، 
الدكتـور مازن غانم، بقوله: «لم نجد أي تجاوب 
رغم مراسـالتنا املتكّررة ملنظمة الطريان املدني 
واألمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة»، يف حني 
ـاب الـدرة بقوله:  يضيـف وزير النقـل عبدالوهَّ
«مجلـس األمن واألمـم املتحدة لم يكـن لهم أي 
دور يف شـجب وتنديد هذا الحصـار أَو عىل األقل 

الضغط عىل التحالف لفتح املطار». 
لكن وأمام ُكـّل هذا التحشيد والتكالب لفرض 
الحصار، نسـف الطـَرُف الوطني ُكــلَّ املربّرات 
وكان يعـوض ُكـّل التدمري بحـق البنى التحتية 
واألجهزة واملعدات، َحيُث يؤّكـد وزير النقل، أن: 
«مطار صنعاء الدويل جاهٌز الستقبال الطائرات 
التجارية عىل مدار ٢٤ سـاعة ولم يكن هناك أي 
مـربّر لديهم»، عـالوة عىل الترصيحـات املماثلة 
التي كانت تطلقها قيادات النقل الجوي، واملثبتة 
بالحقائق عـىل األرض التي تدمـغ ُكـّل مربّرات 

اإلغالق. 

 
بسث الفحض املاعاخض إلتضام 

الثظاق.. ورصئ «الةعازات» 
ضعجغطئ لفرض التخار:

ومع تمسـك الطرف الوطنـي بموقفه الثابت 
واملطالبـة بفتـح املطار، ونسـف ُكــّل مربّرات 
إغالقـه، عـرب معالجـة ُكــّل ما طالـه القصف 
والتدمـري، يكشـُف وثائقـي «قيود حـادة» عن 
الجوانـب األُخرى التي انتهجهـا تحالف العدوان 
والحصـار األمريكـي السـعودّي اإلماراتي تحت 
املِظلـة األمميـة، َحيـُث لجـأت هـذه املنظومة 
الوحشـية إىل خلق تعسـفات بحق املسـافرين؛ 
بغرض اإلبقاء عىل الحصار، وإيجاد مربّرات هي 
عذر أقبح من ذنب؛ فقد أرص تحالف العدوان عىل 
رشوط تعسفية فيما يخص جوازات املسافرين؛ 
فكانـت الحصيلة هي ابتزاَز املسـافرين وقتلهم 

بعد وقبل حصولهم عىل جواز السفر. 
ويف هـذا الصـدد، يؤّكـد مدير مطـار صنعاء، 
فـرض  العـدوان  أن «تحالـف  الشـايف:  خالـد 
مجحفة وإجراءات تعسـفية ومخالفة  رشوطاً 
أن: «تحالـف  لالشـرتاطات الدوليـة»، مؤّكــداً 
العـدوان لجأ إىل اسـتهداف الجـوازات الصادرة 
من عاصمـة اليمن، بينما الجـوازات يف املناطق 

املحتّلة تصدر من الرياض». 
ويف السـياق هنا أَيْـضاً شـهادات تؤّكـد مدى 
اسـتماتة دول العـدوان والحصـار عـىل إغـالق 
املطار، وحشـد ُكــّل الطاقات، بمـا فيها الزور 
األممـي والزيف الدويل، َحيـُث يؤّكـد وزير النقل 
األمنيـَة  «اإلجـراءاِت  أن:  الـدرة،  ــاب  عبدالوهَّ
املتَّبعـَة يف مطـار صنعـاء الـدويل، تعمـُل وفـق 
التعليمـات األمنيـة الدوليـة لجميـع مطـارات 
العالـم»، فيمـا ينـّوه رئيـس مصلحـة الهجرة 
يف  املؤيـد،  إسـماعيل  والجنسـية،  والجـوازات 
حديثـه لوثائقي «قيـود حـادة» إىل أن: «أنظمة 
الجـوازات تخضع ملعايري ومواصفات عاملية من 
ضمنهـا نظام قراءة الجودة الخاضع ملواصفات 
منظمة اإليكاو»، ويؤّكـد املؤيد، أن: «ما أثري من 
شـائعات ودعايات كان الغرُض منها استهداَف 

الجـواز اليمنـي نفسـه، وتشـديد الحصار عىل 
مطار صنعاء الدويل». 

 
إجراٌم وغطاء أطمغ طفدعتان.. «الةسر 

الطئغ» لثر الرطاد سطى السغعن:
بهـا  تحـدث  التـي  الشـهادات  مجمـل  ويف 
املذكـورون، يتأّكـد للجميـع أن تحالف العدوان 
والحصـار األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي لـم 
يتحفـظ عىل الظهور أمام العالم بأنه ُمِرصٌّ عىل 
قتل اليمنيني بكل الوسـائل، حتى مع علمه بأن 
الغطاء األممـي املفضوح لم يكـن كافياً ملواراة 
هـذا اإلجرام الـذي أفرزه الحصـار بحق املرىض 
والطـالب واملغرتبني وغريهم مـن املدنيني، حيُث 
إنـه وعالوة عىل الجرائم التي طالت املرىض ممن 
فارقوا الحياة بحثاً عن منفذ للسفر؛ فقد تعرض 
أمثالهم من املرىض والطـالب واملغرتبني –الذين 
أكملـوا الحّجــة عىل العـدّو ورعاتـه واضطروا 
للسفر عرب املطارات يف املناطق املحتّلة– لجرائم 
وحشـية عـىل يـد مرتِزقـة العـدوان يف خطوط 
السفر الربية، وكذلك لالنتهاكات داخل املطارات، 
وكّل ذلك بـإرشاف املرتِزقـة وإدارة مبارشة من 
واألمريكيني،  واإلماراتيني  السعودينّي  مشغليهم 
وقـد تأّكـد ذلك من خـالل حماية ُكـّل عصابات 
التقطع والقتل والنهب التي نكلت باملسـافرين؛ 
ليتضح للجميع أن ُكـّل األحداث خالل السـنوات 
املاضية كانت تصب يف مسـار إغالق الدائرة عىل 

اليمنيني وقتلهم. 
ويف السـياق، يؤّكـد مدير مطار صنعاء خالد 
الشايف بقوله: «تعرض ١٠ ٪ ممن سافروا عرب 
املطـارات املحتّلة إىل القتل والتقطع والنهب عرب 
٢٠ نقطـة»، ُمشـرياً إىل أن: «هنـاك أكثـر من ٥ 
ماليـني مغرتب حرموا من زيـارة أهاليهم وأكثر 
من ٤ آالف طالب ُحرموا من دراسـتهم»، يف حني 
ـاب الـدرة: «ال يزال  يقـول وزير النقـل عبدالوهَّ
هناك أشـخاص محتجزين ممن ذهبوا للسـفر 

عرب املطارات املحتّلة، وهناك مخاطر عليهم». 
وعالوًة عىل ذلك؛ فقـد تويف اآلالف من املرىض 
الذين ُحرموا من السـفر، فضـالً عن أن خطوط 
املوت يف املناطق املحتّلة شـهدت أبشـع الجرائم 

بحـق املسـافرين مـرىض وطـالب ومغرتبـني، 
وأبرزهـم ما تعرض له الطالـب اليمني عبدامللك 
السنباني، من إجرام تجاوز ُكـّل الحدود، والذي 
ة من قيادات املرتِزقة  حظي قاتلوا برعاية َخاصَّ
ورعاتهـم، وهكذا تم التعامل مـع أمثالهم ممن 
ارتكبـوا جرائم مماثلـة، ليجد العدّو والوسـيط 
األممي أنفسـهم أمام فضيحة مدوية، سقطت 
معهـا ُكــّل العناوين اإلنسـانية وفاحت رائحة 
النفاق يف هذا السياق؛ وهو ما دفعهم الستخدام 
الجرس الطبي كوسيلة للتغطية عىل هذا اإلجرام 
وإدَخـال املـرىض يف متاهـة جديـدة يصارعون 

املوت بحثاً عن هذا الجرس الزائف. 
وهنا يؤّكـد مدير مطار صنعاء خالد الشايف، 

أن: «الجرس الطبي كان لذر الرماد يف العيون». 
العـدوان  «تحالـَف  أن:  إىل  الشـايف  وينـّوه 
والحصـار ومعهـم األمـم املتحدة لم يسـمحوا 
للمرىض بالسـفر حتى عىل حسابهم الخاص»، 
وعالوة عىل شـهادة مديـر مطار صنعـاء، فقد 
أوضح يف وقت سـابق الدكتـور مطهر الدرويش 
املسـؤول عـىل الجـرس الطبـي، أن اآلالف مـن 
املرىض توفوا وهم ينتظرون هذا الجَرس املزعوم، 
والـذي وجـد لتحجيم األصـوات املطالبـة بفتح 
املطـار، عرب إدَخال املؤملني فيـه يف دوامة وعود 
طويلة انتهت حياة معظمهم قبل أن تنتهي تلك 

الوعود!. 
ـاب  ويف السـياق، يقول وزير النقـل عبدالوهَّ
الـدرة: «إن الجـرس الطبـي لم ينقل سـوى ٣٠ 
حالـة من أصـل ٣٥ ألف حالة مرضيـة»، وبهذه 
اإلحصائية يتأّكـد للجميع أن الجرس الطبي هو 
الوسـيلة التي أوجدتها األمم املتحدة لتواري بها 
سـوءات وجرائم الحصـار األمريكي السـعودّي 

بحق اليمنيني. 
وبعد تفيش ُكـّل روائح اإلجرام الذي مارسـه 
التحالـف األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، من 
خـالل حصار املـرىض والطـالب واملغرتبني وكّل 
أبناء الشعب اليمني بإغالق مطار صنعاء وباقي 
ه ومع مرور  املطـارات يف املناطق الحـرة، َفـإنـَّ
عام عىل توقيع الهدنة واالتّفاق عىل فتح املطار، 
ا عىل  ما يـزال تحالف العـدوان والحصار مـِرصٍّ
خنق اليمنيني والسـري عىل ذات املسـار وبرعاية 
أممية أَيْـضاً، َحيُث لم يفتح املطار طيلة الهدنة 
إال بمقـدار ال يتجـاوز ٩ ٪ من الـالزم، ومما تم 
االتّفاُق عليه، عىل الرغم من تاليش ُكـلِّ مربّرات 
اإلغـالق واعـرتاف التحالف العدواني والوسـيط 
األممـي بكل الجـرم والفظائع التـي نتجت عن 
إغـالق املطار، غـري أن املـؤرشاِت تؤّكــد تكراَر 
نسـخة جديدة من سـيناريو السـنوات املاضية 
املليئـة باإلجرام؛ فالعراقيل ما تـزال تأتي تباعاً 
مـن قبـل تحالف العـدوان ومـن قبـل األطراف 
الدولية املعنية بهذا االتّفاق، ليكون الجميع أمام 
واقع مشـهود ال غبار عليه، يخاطب العالم بأن 
أمريكا وأدواتها مرصون عىل قتل اليمنيني، وأن 
الوسـط األممي بات أكثر انخراطاً مع منظومة 
القتـل والدمـار والحصـار، وأن املنفـذَ الوحيـَد 
الـذي بات أمام اليمنيني هـو التَحّرك لكرس ُكـّل 
القيود، ليتحّرَر الشـعُب بـ»أياديه الطوىل»، التي 
هي الوحيـدة الكفيلة بـردع السـّجان والقاتل، 

واستعادة ُكـّل الحقوق املرشوعة والعادلة. 
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  ظتظ شغ سخر ق طبغض له وتماطك شغه صعى الدقل إْطَضاظاٍت 
عائطًئ إلضقل طةامساتظا اإلجقطغئ

  السمُض الخالح شرخٌئ لطظةاة شغ تغاتظا وآخرتظا وبمةغء افجض 
تظاعغ ُضـّض الفرص أطاطظا

سطغظا السمض لاضرار املقتط واقظاخارات الاارغثغئ 
السزغمئ الاغ تثبئ يف رطدان

صائُث البعرة السغث سئث المطك التعبغ شغ خطاب خقل لصائه بـ السطماء وصغادات شغ الثولئ اجاصئاًق لحعر رطدان:

لظساسث قجاصئال الحعر الضرغط باظزغش الظفعس وتظزغش 
افتغاء والمثن

خطاب السيد
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بالعثى  والاجود  واإلتسان  والمعاجاة  الصثر  لغطئ    
والصرآن شرص ظةاة غأتغ بعا رطدان 

وظعر  سطغظا  تص  عغ  وتسطغمات  تعجغعات  الصرآن  شغ    
وحفاء وظةاة لظا

خطاب السيد
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  رطدان طتطئ إغماظغئ لطاجود بالاصعى والاتخظ بالعثى

الخالتئ  افسمال  أجر  تداسش  رطدان  شغ  المرابطئ    
والسئادات السزغمئ
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  - رطدان شرخئ وتفعغاعا خسارة.. والفعز افضئر عع 
الظةاة طظ الظار
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لو تأتي إىل مسألة: أن تقتل يف سبيل الله تجدها يف األخري تعترب 
من الحكمة بالنسـبة لك ومن الخري الكبري بالنسـبة لك ألنه عندما 
ترى أنه يف األخري أنت سـتموت، أليس ُكّل إنسـان سيموت، أليس 
من األفضل يل أليس من الحكمة أن استثمر موتي. [سورة البقرة 

الدرس الثامن ص: 9]

كلُّ َمـن يخاف من املوت هو الخـارس، هو الذي يريد أن يموت، 
هو من سـيكون موته ال قيمة له، إذا كنـت تكره املوت فحاول أن 
تجاهـد يف سـبيل الله، وأن تقتل شـهيداً يف سـبيله.[معرفة الله 

وعده ووعيده الدرس الخامس عرش ص: 16]
اإلنسان يف األرض هنا يكون قلقاً يعني ما يعرف كيف قد تكون 

نهايتـه، مـا عنده ضمانة مؤكـدة تماماً، بأنـه إىل الجنة وإن كان 
يف طريقها، ال يعرف كيف تكون النهاية بالنسـبة له، أما الشـهيد 
فهـو حّي وقد عـرف أنه من أهـل الجنة ويف نفـس الوقت هو يف 
جنة، الجنة الحقيقية، أَْو جنة أخرى.[سـورة آل عمران الدرس 

السادس عرش ص: 7]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ

العسغ طظ خقل الصرآن الضرغط جـسـض حـعـثاَءظـا افبــراَر بــابـاني بـئاَت الـةـئـال الـرواجغالعسغ طظ خقل الصرآن الضرغط جـسـض حـعـثاَءظـا افبــراَر بــابـاني بـئاَت الـةـئـال الـرواجغ

العسغ لثى الحعثاء طظ خقل الصرآن العسغ لثى الحعثاء طظ خقل الصرآن 
الضرغط:ـــ الضرغط:ـــ 

من املعلوم قطعـاً أن القرآَن الكريَم هو 
الكتـاُب الوحيـُد الصحيـُح مائـة يف املئة؛ 
َل بحفظه، قـال تعاىل: [إِنَّا  ألن البـارئَ تكفَّ
نَْحُن نَزَّْلنَا الذِّْكـَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن] وقال 
تعاىل: [الَ يَأِْتيِه اْلبَاِطُل ِمْن بنَْيِ يََديِْه َوالَ ِمْن 
َخْلِفِه تَنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد]، وقال أيضاً: 
َلـْت ِمْن َلُدْن  [ِكتَـاٌب أُْحِكَمـْت آيَاتُُه ثُمَّ ُفصِّ
َحِكيٍم َخِبرٍي] وقال تعاىل عنه: [ذَِلَك اْلِكتَاُب 

الَ َريَْب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي]..
د املسلمني؛ ألنَّ  لذا فهو نعمٌة كبريٌة توحِّ
ُكلَّ املسلمني متفقون عىل صحة ُكّل آياته، 
حيـث قال الشـهيد القائد سـالم الله عليه 
عـن ذلك: [هذا القرآن نعمة كبرية جداً ألنه 
ما يزال بـني أيدينا وما نـزال كلنا متفقني 
عليـه، ُكّل املسـلمني متفقـون عليه، هي 
نعمة كبرية ال يسـاويها نعمة، ال يساويها 
نعمة من ُكّل النعيم.[سورة البقرة الدرس 

الثامن ص: 8].
وقال أيضاً سـالُم الله عليـه عن القرآن 
الكريـم: [قراءة كتاب اللـه بتأمل، وقراءة 
أحـداث الحيـاة بتأمـل، وقـراءة النفوس، 
وسـلوكيات النـاس بتأمل هي ما يسـاعد 
اإلنسـان عىل أن يهتدي، عىل أن يسرتشـد، 
عىل أن يسـتفيد من خالل القـرآن الكريم.
[معرفـة الله وعده ووعيـده الدرس الثالث 
عـرش ص: 1]. وقال أيضـاً: [عندما تكون 
ثقافتك ثقافـة القرآن, هديك هدي القرآن, 
يصبح ُكّل يشء يف الدنيا يعطيك معلومات, 
ويطمئنك عىل ما أنت عليه, ويشهد ملا أنت 
عليه؛ فـإذا أصبـح القرآن داخلـك, أصبح 
مـاذا؟ ُكّل يشء يشـهد للحـق الـذي أنـت 
تحملـه, ُكّل يشء.[مديـح القـرآن الدرس 
السـادس ص: 5]. وقال أيضاً: [لن يحمينا 
من أعدائنا إال العودة إىل القرآن الكريم، لن 
يبقـي العالقة قائمـة بيننا وبـني ديننا إال 
القـرآن الكريم، ال يمكن أن يدفع عنا أيضاً 
إال القرآن الكريم إذا ما عدنا إليه.[اإلسـالم 
وثقافـة اإلتبـاع ص: 7].. ومـن خالل هذا 

الوعي القرآني تجىل اآلتي:ــ 

أوقً:ـ خعُف الحعثاء طظ الاعثغثات أوقً:ـ خعُف الحعثاء طظ الاعثغثات 
اإللعغئ يف الصرآن:ــاإللعغئ يف الصرآن:ــ

ازداد وعـُي شـهدائنا من خـالل القرآن 
الكريـم، فصّدقوا بـه، وامتثلوا ألوامر الله، 
فعندمـا قـرأ شـهداؤنا األبـراُر التهديداِت 
اإللهيـة التـي توعـد بهـا اللـه سـبحانه 

عن  املتقاعسـني  املتخاذلـني،  املقرصيـن، 
قولـه  مثل:ـــ  مـن  سـبيله،  يف  الجهـاد 
َّ تَنِفـُروا يَُعذِّبُْكْم َعذَابًـا أَِليًما  تعاىل:ـــ[إِال
وُه َشـيْئًا  َويَْسـتَبِْدْل َقْوًمـا َغرْيَُكْم َوالَ تَُرضُّ
ٍء َقِديـٌر].. ومـن مثـل  َواللَّـُه َعـَىل ُكلِّ َيشْ
قولـه تعاىل: [ُقْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
َوإِْخَوانُُكـْم َوأَْزَواُجُكْم وََعِشـريَتُُكْم َوأَْمَواٌل 
اْقَرتَْفتُُموَهـا َوِتَجـاَرٌة تَْخَشـْوَن َكَسـاَدَها 
َوَمَسـاِكُن تَْرَضْونََهـا أََحبَّ إَِليُْكـْم ِمَن اللَِّه 
َوَرُسـولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسـِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى 
يَأِْتـَي اللَّـُه ِبأَْمـِرِه َواللَّـُه الَ يَْهـِدي اْلَقْوَم 
اْلَفاِسـِقنَي].. انطلقـوا إىل مياديـن العـزة 

والكرامة غري آبهني بيشء.

باظغاً:ــ اطابال الحعثاء فواطر اهللا.. باظغاً:ــ اطابال الحعثاء فواطر اهللا.. 
بـ(لةعاد) يف جئغطه:ــبـ(لةعاد) يف جئغطه:ــ

وكذلك قرأ شـهداؤنا األبـراُر اآلياِت التي 
تأمرنا بالجهاد يف سـبيل اللـه، والتي تمأل 
القرآن، حيـث أنه ليس هنـاك أية فريضة 
مـن الفرائـض نزلـت فيهـا آيـات كثـرية 
كالجهاد يف سبيل الله، مثل قوله تعاىل: [إِنَّ 
الَِّذيَن آَمنُـوا َوَهاَجُروا َوَجاَهـُدوا ِبأَْمَواِلِهْم 
وا  َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَووا َونََرصُ
أُْوَلِئـَك بَْعُضُهـْم أَْوِليَـاُء بَْعٍض]ـــ وقوله 
تعـاىل: [الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجـُروا َوَجاَهُدوا ِيف 
َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة 
ِعنَْد اللَّـِه َوأُْوَلِئَك ُهـُم اْلَفاِئُزوَن]..فامتثلوا 
لتلـك األوامر، وانطلقوا ال يلوون عىل يشء، 
بفاعلية قوية جـدا، وروح جهادية عالية، 
يسـتهدفون أعـداء اللـه عـىل طـول، مرة 
بعـد مرة، بدون وهـن، أَْو ضعـف، امتثاال 
لقوله تعاىل: [َوالَ تَِهنُـوا ِيف ابِْتَغاِء اْلَقْوِم إِْن 
تَُكونُـوا تَأَْلُموَن َفِإنَُّهْم يَأَْلُموَن َكَما تَأَْلُموَن 
َوتَْرُجـوَن ِمَن اللَِّه َما الَ يَْرُجـوَن َوَكاَن اللَُّه 

َعِليًما َحِكيًما].

بالباً:ــ سرشعا أن (افطعاَل وافوقد) لظ بالباً:ــ سرشعا أن (افطعاَل وافوقد) لظ 
تشظَغ سظعط طظ سثاب اهللا حغؤاً:ــتشظَغ سظعط طظ سثاب اهللا حغؤاً:ــ

إضافًة إىل ما سبق، فعندما قرأ شهداؤنا 
األبراُر اآلياِت التـي تُدلُّ عىل أنه من الحمق 
أن تعـرض عـن أوامـره، من أجـل األموال 
واألهـل والولـد، مـن مثـل قولـه تعـاىل: 
ـِه َوأَِبيِه*  [يَـْوَم يَِفرُّ اْلَمـْرُء ِمْن أَِخيِه* َوأُمِّ
َوَصاِحبَِتِه َوبَِنيِه* ِلـُكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم يَْوَمِئٍذ 
َشأٌْن يُْغِنيِه]، وقوله تعاىل: [َلْن تُْغِنَي َعنُْهْم 
أَْمَوالُُهـْم َوالَ أَْوالَدُُهـْم ِمَن اللَِّه َشـيْئًا أُْوَلِئَك 
اِر ُهْم ِفيَها َخاِلـُدوَن]، وقوله  أَْصَحاُب النـَّ
تعـاىل: [يَـَودُّ اْلُمْجِرُم َلْو يَْفتَـِدي ِمْن َعذَاِب 

يَْوِمِئٍذ ِببَِنيـِه (11) َوَصاِحبَِتِه َوأَِخيِه (12) 
َوَفِصيَلِتِه الَِّتـي تُْؤويِه(13)َوَمْن ِيف األَْرِض 
َجِميًعـا ثُمَّ يُنِجيِه(14) َكالَّ إِنََّها َلَظى (15) 
..[ َوى (16) تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََوىلَّ نَزَّاَعًة ِللشَّ

 فعرفوا ووعوا أال يشء ينفعهم، ال حنان 
األم، وال حـب األب، وال الزوجـة وال الولـد، 
وال األخ، وال العشـرية، وال األموال الكثرية، 
ممكـن أن ينجيهم أَْو يشـفع لهم بني يدي 
اللـه، إال عملهم الصالـح، ورىض الرحمن 
الـذي ينالـون مـن خاللـه الفـوز بالجنة 
والنجـاة مـن النار..فانطلقـوا للجهـاد يف 

سبيل الله ال يخافون يف الله لومة الئم..

رابساً:ــ آطظعا إغماظاً طططصاً بأن: [ِلُضضِّ رابساً:ــ آطظعا إغماظاً طططصاً بأن: [ِلُضضِّ 
َأَجٍض ِضَااٌب]َأَجٍض ِضَااٌب]

وتجىل أيضاً الوعي لدى شـهدائنا األبرار 
من خالل القـرآن الكريم عندما قرأوا قوله 
تعاىل: [ُقْل َلـْو ُكنْتُْم ِيف بُيُوتُِكْم َلـَربََز الَِّذيَن 
ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل إَِىل َمَضاِجِعِهْم]ــ وقوله 
تعـاىل: [ِلُكلِّ أََجٍل ِكتَـاٌب]، ــ وقوله تعاىل: 
[َفِإذَا َجاَء أََجلُُهْم الَ يَْسـتَأِْخُروَن َساَعًة َوالَ 
يَْستَْقِدُموَن]ــ وقوله تعاىل: [أَيْنََما تَُكونُوا 

يُْدِركُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِيف بُُروٍج ُمَشيََّدٍة].
 فعرفـوا ووعوا بأن املوت هـو بيد الله، 
وليس مـن ذهب إىل الجبهـات مقتول، وال 
مـن ظل يف بيتـه ُمعـاىف، وأن املـوت آت ال 
محالة، لـكل مـن يف األرض، ال أحد مخلد، 
فكانوا أذكيـاء، عندما اسـتثمروا موتهم، 

بعودتهم بعده أحياء عند ربهم يرزقون..
وقـد قـال الشـهيد القائـد سـالم اللـه 
عليه: [لو أن اإلنسـان يتأمل يتذكر بشكل 
جيد لـرأى بأنه ليس القتال بالشـكل الذي 
تكرهه. عندما تنظـر إىل قضية واحدة هو 
أنه: أن ُكّل إنسـان سـيموت، أليسـت هذه 
قضية معروفة؟ ُكّل إنسـان سيموت، وكل 
إنسـان يالقي يف هذه الحياة أشياء تتعبه، 
ويعاني منها. أليست هذه قضية معروفة؟ 
إذاً فالقتال ما هو؟ غاية ما هناك أن تقتل، 
ألست ستموت وإن لم تقتل؟ أليس األفضل 
لك أن تسـتثمر موتك فتقتل يف سبيل الله؟ 
أفضـل من أن تموت فال يحسـب لك موتك 
يشء؟. [سـورة البقرة الدرس العارش ص: 

[5
وقال أيضـا: [من يهربـون من املوت يف 
الدنيـا، هم مـن يموتون حقيقـة، هم من 
يضيعـون يف الرتبـة حقيقة، أما الشـهداء 
وعـده  اللـه  يموتون.[معرفـة  ال  فإنهـم 

ووعيده الدرس الخامس عرش ص: 16]

خاطساً:ــ صاطعا بـ(السثاء والتثر) طظ خاطساً:ــ صاطعا بـ(السثاء والتثر) طظ 
الغععد والظخارى ضما أطر اهللا:ــالغععد والظخارى ضما أطر اهللا:ــ

ويف ذات السـياق، فإن شـهداءنا األبرار 
عندما قرأوا آيات العداء لليهود والنصارى، 
ــ مثل قول الله تعاىل: [َلتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس 
ُكوا]،  َعـَداَوًة ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْرشَ
ـــ وقوله تعـاىل: [إِْن تَْمَسْسـُكْم َحَسـنٌَة 
ـٌَة يَْفَرُحوا ِبَها]،  تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصبُْكْم َسيِّئـ
ــ وقوله تعاىل: [َوَلْن تَْرَىض َعنَْك اْليَُهوُد َوالَ 
النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم]، ــ وقول الله 
تعاىل: [َها أَنْتُْم أُْوالَِء تُِحبُّونَُهْم َوالَ يُِحبُّونَُكْم 
]، ــ وقوله تعاىل: [َما يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن 
َل َعَليُْكْم  ِكنَي أَْن يُنَزَّ أَْهِل اْلِكتَـاِب َوالَ اْلُمْرشِ
ِمـْن َخرْيٍ ِمـْن َربُِّكْم]، ــ وقولـه تعاىل: [يَا 
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن 
أُوتُـوا اْلِكتَاَب يَُردُّوُكْم بَْعَد إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن 
]، وغريهـا من اآليات التي يؤكد لنا الله عز 
وجـل فيها بـأن اليهود والنصـارى أعداء، 

فيجـب التعامـل معهم عىل هذا االسـاس، 
فانطلـق شـهداؤنا يف عدائهم ألعـداء الله، 
غـري آبهني بيشء، ال يخافـون صواريخهم 
وال طائراتهـم وال دباباتهم.. كاشـفني ُكّل 

مخططاتهم ومؤامراتهم عىل األمة..
وقد قال الشـهيد القائد سالم الله عليه 
حول هذا: [املصلحة للشـعوب اإلسـالمية 
هـو التوجه القرآنـي يف النظرة نحو هؤالء 
اليهـود والنصـارى, نظـرة العـداء, نظرة 
إعداد القوة, نظرة الجهاد, نظرة الشـعور 
بأنهـم يسـعون يف األرض فسـاداً, وأنهـم 
ال يريـدون لنا أي خـري, وأنهم يـودون أن 
نكون كفاراً, يودون لو يضلونا, يودون لو 
يسـحقونا وينهونا من عىل األرض بكلها.

[املواالة واملعاداة ص: 7]
وقـال أيضاً سـالم اللـه عليـه: [إذا كنا 
نـرى دول الغرب كلها حكومات وشـعوباً 
واملسـلمني  اإلسـالم  ملحاربـة  ينطلقـون 
كافة فإن ُكّل مسـلم يجب أن يكون جندياً 
يعاملهم بمثـل ما يعاملون به املسـلمني، 
بـكل  يقفـون  كمـا  وجههـم  يف  ويقـف 
إمكانياتهـم يف وجـه املسـلمني.. [لتحذن 

حذو بني إرسائيل ص: 9]

جادجاً:ـ ذمسعا يف (وْسّث) اهللا، وخاشعا طظ جادجاً:ـ ذمسعا يف (وْسّث) اهللا، وخاشعا طظ 
(وسغثه):ــ(وسغثه):ــ
العسغث:ــالعسغث:ــ

الكريـم،  القـرآن  خـالل  مـن  وكذلـك 
قـرأوا آيات كثـرية جداً، يتوعـد فيها جبار 
السـماوات واألرض العصـاة مـن عبـاده، 
فخاف شهداؤنا األبرار، واقشعرت أبدانهم، 
عندما قرأوا أحوال أهل النار، وكيف وصفها 
الله سـبحانه لنـا يف القرآن وكأننـا نراها، 
طعامهـا، رشابهـا، أبوابهـا، خزنتها، من 
مثل قوله تعاىل: [أَذَِلَك َخرْيٌ نُُزالً أَْم َشـَجَرُة 
وِم* إِنَّا َجَعْلنَاَها ِفتْنًَة ِللظَّاِلِمنَي* إِنََّها  الزَّقُّ
َشـَجَرٌة تَْخُرُج ِيف أَْصـِل اْلَجِحيـِم* َطْلُعَها 
ـيَاِطنِي* َفِإنَُّهـْم الَِكلُوَن  ُه رُُءوُس الشَّ َكأَنـَّ
ِمنَْهـا َفَماِلئُوَن ِمنَْها اْلبُُطـوَن* ثُمَّ إِنَّ َلُهْم 

َعَليَْها َلَشْوبًا ِمْن َحِميٍم].
قـال الشـهيد القائد سـالم اللـه عليه: 
[الوعد والوعيد: هو مما ملئت به صفحات 
القـرآن الكريم وتكرر كثـرياً يف آيات الله يف 
القـرآن الكريم الحديث عن الجنة، الحديث 
عـن النار بالتفصيل الكامـل للجنة والنار. 
الوعـد للمؤمنني يف الدنيـا، الوعد للمتقني، 
الوعـد ملن يسـريون عىل هـدي الله يف هذه 
الدنيا، وعدهم بأشـياء كثرية جداً، والوعيد 
ملـن يخالفون هدي الله يف هذه الدنيا، ومن 
يتمـردون عليـه، ومن يعصونـه، توعدهم 
بعقوبـات كثـرية جداً.[معرفـة الله وعده 

ووعيده الدرس التاسع ص: 1]
وتأمل أيضاً شـهداؤنا األبـرار قول الله 
تعاىل عىل لسـان أهل النار: [َربَّنَا أَِرنَا الَّذَيِْن 
أََضالَّنَـا ِمَن اْلِجـنِّ َواِإلنْـِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت 
أَْقَداِمنَا ِليَُكونَا ِمَن األَْسَفِلنَي] فعرفوا ووعوا 
أن يجعلوا املضلـني لهم تحت أقدامهم هنا 
يف الدنيـا، ألنه هنـا ينفع هذا، أمـا يف النار 
فلن ينفعك أن تضع من أضلك تحت قدمك، 
ألنكما سـواء يف النـار، فانطلقـوا ضد ُكّل 
طاغيـة ومتكـرب، يحاربونـه، وينكسـون 
رايتـه، ويعلـون راية الحـق، ال يخافون يف 

الله لومة الئم..
قال الشهيد القائد سالم الله عليه حول 
هـذه النقطة: [هنا يف الدنيا، يف الدنيا، إلعن 
أولئـك الذيـن أضلونـا، إلعـن أولئـك الذين 
أضلـوا األمة مـن سـابقني أَْو من الحقني، 

إن لعنتهم هنا يف الدنيا هي التي سـتجدي، 
أن تفضحهم هنـا يف الدنيا، وأن تطلب من 
اللـه أن يخزيهم وأن يخزي من يسـري عىل 
نهجهم، هنا يف الدنيا سـينفع.[معرفة الله 

وعده ووعيده الدرس التاسع ص: 6]

العسث:ــالعسث:ــ
أما آيـات الوعد، التي امتـأل بها القرآن، 
فقد جعلتهم يشتاقون إىل الشهادة، بشغف 
شـديد، من مثل قوله تعاىل: [َوالَ تَْحَسـبَنَّ 
الَِّذيَن ُقِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه أَْمَواتًـا بَْل أَْحيَاٌء 
ِعنْـَد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن* َفِرِحنَي ِبَما آتَاُهُم اللَُّه 
وَن ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا  ِمْن َفْضِلِه َويَْسـتَبِْرشُ
َّ َخْوٌف َعَليِْهـْم َوالَ ُهْم  ِبِهـْم ِمْن َخْلِفِهـْم أَال
وَن ِبِنْعَمـٍة ِمـَن اللَِّه  يَْحَزنُـوَن* يَْسـتَبِْرشُ
َوَفْضـٍل َوأَنَّ اللََّه الَ يُِضيُع أَْجـَر اْلُمْؤِمِننَي]

ــ ومن مثل قوله تعاىل: [إِنَّ الَِّذيَن َسـبََقْت 
َلُهـْم ِمنَّا اْلُحْسـنَى أُْوَلِئَك َعنَْهـا ُمبَْعُدوَن* 
الَ يَْسـَمُعوَن َحِسيَسـَها َوُهْم ِيف َما اْشتََهْت 
أَنُفُسُهْم َخاِلُدوَن* الَ يَْحُزنُُهُم اْلَفَزُع األَْكَربُ 
اُهُم اْلَمالَِئَكُة َهـذَا يَْوُمُكُم الَِّذي ُكنتُْم  َوتَتََلقَّ
تُوَعـُدوَن] ــ ومن مثل قولـه تعاىل: [َفُهَو 
ِيف ِعيَشٍة َراِضيٍَة* ِيف َجنٍَّة َعاِليٍَة* ُقُطوُفَها 
بُوا َهِنيئًا ِبَما أَْسـَلْفتُْم ِيف  َداِنيٌَة* ُكلُوا َواْرشَ
اِم اْلَخاِليَـِة]، وغريها مـن اآليات التي  األَيـَّ
تحكـي نعيـم الجنـة التي فيها مـا ال عني 
رأت، وال أذن سـمعت وال خطـر عـىل قلب 

برش.

 جغظُخُر 
َ
 جغظُخُر جابساً:ــ إغماظعط املططص بأن اهللا
َ
جابساً:ــ إغماظعط املططص بأن اهللا
سئاَده املسادسفني (العاسني):ــسئاَده املسادسفني (العاسني):ــ

من جهة أخـرى، فعندما قرأ شـهداؤنا 
نَّ اللَُّه َمْن  األبرار قول الله تعـاىل: [َوَليَنُرصَ
ُه إِنَّ اللَّـَه َلَقِويٌّ َعِزيـٌز]، ــ وقوله  يَنـُرصُ
َّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم  وُكْم إِال تعاىل: [َلـْن يَُرضُّ
وَن]ـــ وقوله  يُنَْرصُ يَُولُّوُكُم األَْدبَاَر ثُـمَّ الَ 
تعـاىل: [بَـْل نَْقـِذُف ِباْلَحـقِّ َعـَىل اْلبَاِطـِل 
ا  َفيَْدَمُغـُه َفِإذَا ُهـَو َزاِهٌق َوَلُكـُم اْلَويُْل ِممَّ
وا اللََّه  تَِصُفوَن]ـــ وقوله تعاىل: [إِْن تَنُرصُ
ُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم ]ــ وقوله تعاىل:  يَنُرصْ

ا َعَليْنَا نَْرصُ اْلُمْؤِمِننَي ]. [َوَكاَن َحقٍّ
ففهمـوا ووعـوا وآمنـوا بتلـك الوعـود 
اإللهية، وأنا سـوف تتحقـق؛ ألنها صادرة 
عـن جبـار السـماوات واألرض، مـن بيده 
القلوب، املهيمن عىل القلوب، وال أحد غريه 
مهيمـن عليهـا، فيمأل قلوب األعـداء رعبا 
وفزعا وخوفا، ويمأل قلوب أولياء الله أمنا 
واطمئنانا وثباتا، فانطلقوا إىل الجبهات ال 
يخشـون أحداً، كما قال الله عنهم: [الَِّذيَن 
َقاَل َلُهـُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقـْد َجَمُعوا َلُكْم 
َفاْخَشـْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَمانًا َوَقالُوا َحْسـبُنَا 

اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكيُل]..
قال الشهيد القائد سالم الله عليه حول 
هذه النقطة: [ليس ُكّل مستضعف هو من 
سـيكون اللـه معه، ومن سـيحظى بتأييد 
الله ونرصه، ومن سيعمل الله عىل إنقاذه، 
إنهـم فقط املسـتضعفون الواعـون.[وإذ 

رصفنا إليك نفراً من الجن ص: 13]
يكـون  ال  إلهيـة  أيضـا: [سـنة  وقـال 
إعـزاز عبـاده ونـرص دينـه إال عـىل أيدي 
املسـتضعفني الذين يغريون ما بأنفسـهم 
فيصبحوا مستضعفني واعني، يستشعرون 
مسـئوليتهم ويثقون بوقـوف الله معهم، 
يثقـون بالله، ويثقون بما وعدهم به.[وإذ 

رصفنا إليك نفراً من الجن ص: 14]
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عربي ودولي 

املحعُث الفطسطغظغ يف أجئعع.. اجاحعاُد 10 وإخابئ 100 
شطسطغظغ يف 198 سمطغئ تشّعل لصعات اقتاقل الخعغعظغ

ا سطى  افجرى الفطسطغظغعن غترصعن ُغَرًشا يف السةعن َردًّ
إجراءات اقتاقل

 : طاابسات 
االحتـالل  قـواُت  تواصـُل 
جرائمهـا  مسلسـَل  الصهيونـي 
الشعب  بَحقِّ  اليومية  وانتهاكاتها 
أسـفرت  َحيـُث  الفلسـطيني، 
ام األسـبوع  االعتـداءات خالل أَيـَّ
الفائت (من الخميس إىل الجمعة)، 
عـن استشـهاد 10 فلسـطينيني، 
بينهـم أطفـال، كما أُصيـب أكثر 
مـن 100 فلسـطيني، فضـالً عن 
إصابة العـرشات بحاالت اختناق، 
يف مناطـَق متفرقـة مـن الضفـة 
الغربيـة املحتّلـة، فيمـا أُصيب 4 

صيادين يف قطاع غزة. 
يف 2023/3/9م،  التفاصيل:  يف 
أعلنت مصادُر طبيٌة يف مستشفى 
املقاصـد يف القـدس وفـاة الطفل 
وليد سعد نصار، 14 عاماً، متأثًرا 
بإصابته بعيار نـاري يف خارصته 
االحتالل  قـوات  تجاهـه  أطلقتـه 
وهو أمـام منزله، خالل اقتحامها 
مدينة جنني مساء 2023/3/7م. 
استشـهد  2023/3/10م،  يف 
الشـاب عبد الكريم بديع الشـيخ، 
21 عاماً، سـكان قلقيليـة؛ َجرَّاَء 
تعرُِّضه إلطالق نار من مسـتوطن 
شمرون  معاليه  مسـتوطنة  قرب 
قـوات  وأعلنـت  قلقيليـة،  رشق 
االحتـالل أن املسـتوطن ادعى أن 
املواطن حاول طعنه بسـكني، ولم 

يتوفر شهود عيان عىل الحادث. 
أعلنـت  نفسـه،  اليـوم  مسـاء 
مستشـفى  يف  الطبيـة  املصـادر 
درويش نزال الحكومي يف قلقيلية 
وفاة الطفل أمري مأمون عودة، 16 
عاماً، بعـد قليل من إصابته بعيار 
ناري يف صدره، أطلقه تجاهه أحد 
قناصة قوات االحتالل من مسافة 
عدة أمتار، بدعوى محاولته إلقاء 
زجاجة حارقـة تجاه تلك القوات، 
خـالل مواجهـات قـرب الحاجـز 
املقـام عىل املدخل الشـمايل ملدينة 

قلقيلية. 
يف 2023/3/12م، قتلـت قواُت 
االحتالل ثالثـة مواطنني من أفراد 
بعدما  رابًعـا،  واعتقلت  املقاومـة 

نصبت كمينًا لهم واشتبكت معهم 
بالقرب من الحاجز العسكري بني 
قريتـي رصة وجيت غرب نابلس، 
والشـهداء هـم: «جهـاد محمـد 
الشـامي، 24 عاماً، عـدي عثمان 
رفيق الشـامي، 22 عاماً، ومحمد 
رائد الدبيك، 18 عاماً»، واحتجزت 

تلك القوات جثامينهم. 
استشـهد  2023/3/16م،  يف 
يف  فلسـطينيني،  مقاومني  أربعـة 
جريمـة اغتيـال جديـدة نفذتهـا 
قـوات االحتـالل الصهيونـي بعد 
ظهـر الخميـس، يف مدينـة جنني 

بشمال الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفادت مصادر محلية بأن قوة 
ـة من وحدة املسـتعربني يف  َخاصَّ
جيش االحتالل الصهيوني توغلت 
داخل مدينة جنني متخفية بلباس 
مدنـي عربـي، وفتحـت النار عىل 
سـيارة قائـد قوة البهـاء يف رسيا 
القـدس- كتيبـة جنـني يف حركة 
خازم»  اإلسـالمي «نضال  الجهاد 
(28 عاًمـا) الذي استشـهد فوًرا، 
إضافة إىل املقاوم «يوسف رشيم» 
(29 عاًما) وهـو قيادي يف كتائب 

القسام التابعة لحركة حماس. 
االغتيـال  جريمـة  أعقـاب  ويف 
اندلعـت اشـتباكات عنيفـة بـني 
وقوات  الفلسـطينيني  املقاومـني 
االحتالل أسـفرت عن استشـهاد 

املقـاوم «لؤي خليـل الزغري» (37 
عاًمـا)، والفتـى «عمـر عوادين» 
(16 عاًمـا)، وإصابـة مقاومـني 

آخرين بجروح. 
الصحـة  وزارة  وأعلنـت 
الفلسطينية، يف بيان لها استشهاد 
أربعـة فلسـطينيني وإصابـة 18 
آخريـن بينهم 4 جرحـى حالتهم 
إعالم  وسـائل  وأَشـاَرت  حرجـة، 
العـدّو الصهيونـي أن املسـتهدف 
بجريمـة االغتيـال هذه هـو قائد 
قوة البهاء يف رسيا القدس التابعة 

لحركة الجهاد اإلسالمي. 
أسـفرت  العـام،  بدايـة  ومنـذ 
االحتـالل  قـوات  اعتـداءاُت 
 83 استشـهاد  عـن  الصهيونـي 
فلسـطينياً، منهم 41 مدنياً، و14 
طفـالً وامـرأة، والبقية مـن أفراد 
املقاومة، منهم طفالن، و6 قتلهم 
يف  مواطـن  وتـويف  مسـتوطنون، 
سـجون االحتـالل، فيمـا أُصيـب 
349 مواطنًـا، من بينهم 47 طفال 

وامرأتان و9 صحفيني. 
دت قوات  ومنـذ بداية العام، رشَّ
االحتـالل 62 عائلـة، قوامها 395 
و178  امـرأة،   79 منهـم  فـرداً، 
طفالً، جراء تدمري 63 منزالً: منها 
16 أجـرب مالكوهـا عـىل هدمهـا 
ا، و6 دّمــرت عـىل خلفيـة  ذاتيّـٍ
العقـاب الجماعـي، كمـا دّمـرت 

56 منشـأة مدنية أُخرى، وجرفت 
ممتلكات أُخرى، وسـلمت العديد 
من أوامر اإلخطـار بالهدم ووقف 
البنـاء، يف مناطـَق متفرقـٍة مـن 

الضفة الغربية املحتّلة. 
 

الاعغُُّض واقساصاقت: 
االحتـالل  قـواُت  نّفـذت 
الصهيونـي (198) عمليـة توغل 
وتعـّول يف الضفـة الغربيـة، بمـا 
فيهـا القـدس الرشقيـة، داهمت 
خاللها منازل سـكنية ومنشـآت 
حواجـز،  وأقامـت  وفتشـتها، 
أسـفرت تلك األعمـال عن اعتقال 
(86) مواطنـاً، منهـم 10 أطفال، 
مركبات  عدة  وصادرت  وامرأتان، 

أثناء مروِرها عىل الحواجز. 
ومنذ بدايـة العام، نفذت قوات 
االحتـالل 2174 عملية اقتحام، يف 
الضفة الغربيـة، بما فيها القدس 
الرشقيـة، اعتقلـت خاللها 1060 
مواطنـاً، بينهم 20 امـرأة، و140 
طفـالً، ويف قطـاع غـزة، اعتقلت 
15 مواطنًا، منهم 6 صيادين، و8 
خالل محاولة تسلل، ومسافر عرب 
عـىل الحاجز، ونفـذت 9 عمليات 
توغل، كمـا نصبت قوات االحتالل 
منـذ بدايـة العـام، 1326 حواجز 
فجائية عـىل األقل، اعتقلت عليها 

60 مواطنًا. 

 : طاابسات 
لليـوم الـ32 عـىل التـوايل، يُواِصـُل األرسى 
الفلسـطينيون يف سـجون االحتالل الصهيوني 
خطواِتهـم التصعيديَة، ضمن الربنامج النضايل 
؛ ملواجهـة سياسـات املتطـرف وزير  امُلسـتمرِّ
األمـن القومي يف حكومة العدّو إيتمار بن غفري 
واإلجـراءات القمعيـة بحّقهـم.  واتخذ األرسى 
قـراًرا بحرِق غرف يف أقسـام السـجون رًدا عىل 
اإلجـراءات العقابيـة بحقهم، يف ظـّل مماطلة 
إدارة السـجون باالستجابة ملطالبهم، كما أورد 

مكتب إعالم األرسى صباح اليوم الجمعة،. 
وتتمثـل خطـوات األرسى ليـوم الجمعة، يف 
إغالق األقسام يف السجون، وإرباك لييل الساعة 

التاسعة مع ُهتاف «حرية.. حرية». 
وبالتزامن مع خطـوات األرسى التصعيدية، 
تواصـل إدارُة سـجون االحتـالل قمَعهـا بحق 
األرسى، َحيـُث اقتحمـت قـوات القمـع، أمس 

قسـم (3) الجديـد يف سـجن نفحـة، وقامـت 
بعمليات تفتيش واسعة، ملجموعة من الغرف. 
وتتكثّــُف الدعـواُت الفلسـطينية برضورة 
دعـم األرسى وإسـنادهم ونرصتهـم يف كافـة 
امليادين، عىل املستويني الشعبي والرسمي، كما 
يواصل األرسى حالة التعبئة تزامناً مع خطوات 
العصيـان املفتوحة، ُوُصــوالً إىل اإلرضاب عن 

الطعام يف األول من شـهر رمضاَن املقبل، تحت 
عنوان «بركان الحرية أَو الشهادة». 

يُشـاُر إىل أن األرسى رشعوا يف 14 شـباط/ 
فرباير املـايض بخطوات نضالية، بعد أن أعلنت 
إدارة السجون وتحديًدا يف سجن «نفحة»، البدء 
بتنفيذ اإلجـراءات التنكيلية التي أوىص بها بن 

غفري. 

اظطقُق املظاورات اإلغراظغئ الروجغئ 
الخغظغئ الئترغئ املحرتضئ

 : وضاقت 
أعلن املتحدُِّث باسم مناورات الحزام األمني البحرية املشرتكة 
2023م، انطـالَق املنـاورات اإليرانية الروسـية الصينية البحرية 
املشـرتكة وتنفيذ عمليات إطالق نار لييل عىل أهداف جوية خالل 
هـذا املناورات، وتقـام هذه املناورات يف شـمال املحيـط الهندي 

بمشاركة الوحدات البحرية لهذه الدول الثالث. 
وقالت وزارة الدفاع الصينية، يف بيان: «اتفقت القواُت املسلحة 
الروسية والصينية وإيرانية عىل إجراء املناورة البحرية املشرتكة 
تحـت عنوان «حزام األمن البحري 2023» يف الفرتة من 15 إىل 19 

مارس يف بحر ُعمان». 
يف السـياق، أّكــد قائد القـوات البحريـة يف الجيـش اإليراني 
األدمريال شـهرام إيرانـي: أن «توفري األمن البحري هو األََسـاس 

للمناورات البحرية املشرتكة 2023». 
وقال قائـُد القوات البحرية اإليرانية: «لقد اسـتطعنا أن ننُقَل 
املفاهيَم القتالية بني قوات البلدان الثالث املشاركة يف املناورات». 
وأضاف: أن «دوَل املنطقة هـي املصَدُر األكرب لتأمني النفط يف 

العالم وهذا يوجب علينا رضورة توفري األمن يف هذه املنطقة». 
وتابع: «لكل الدول يف املنطقة الحق يف الدفاع عن أمنها والعالم 
خرج مـن االحادية»، وقـال: «يمكننا إرشاُك جميـع من يريد أن 

يدافع عن امن املنطقة». 

الحغت دسمعش: لقجراع يف اظاثاب 
الرئغج وسثم تدغغع العصئ

 : طاابسات 
 

أّكــد نائـُب رئيس املجلـس التنفيذي يف «حزب الله»، الشـيخ 
عـيل دعموش، يف خطبة الجمعـة، أن «أعداَءنا اليوَم يعملون ليالً 
ونهاراً، وبكل الوسـائل واألسـاليب، عىل إبعاد األجيال والشـباب 
عـن املسـاجد؛ ألَنَّهـم يعرفون حجم تأثـري التعبئة املسـجدية يف 
إقبال الشـباب عىل التديـن والتزام ثقافة املقاومـة واالنخراط يف 

املقاومة». 
وقـال: «إن أمريـكا وإرسائيـل والغـرب يراهنـون عـىل إبعاد 
جيل الشـباب عن ثقافة املقاومة، ويعملون عىل إفسـادهم  عرب 
ثقافـة التفاهة وامليوعة والرتويـج للتحّلل األخالقي واالجتماعي 
وللشـذوذ الجنـيس واملخدرات، ولكـن بفضل الله حتـى اآلن هم 
 خرسوا رهاناتهم، ولم ينجحوا يف التأثري عىل جيل الشباب، بدليل 
أن شـبابنا ما زالوا يحملـون ثقافَة املقاومـة وفكرها ويرفعون 

رايتها، ويتنافسون عىل املشاركة فيها». 
وختـم: «لذلك عىل أمريـكا والغرب وحلفائهم أن ييأسـوا من 
التأثـري عىل هذا الجيـل وعىل  األجيال القادمـة؛ فاألجيال الحالية 
واألجيـاُل القادمة سـتحمُل نفـَس الثقافة واإليَمــان وااللتزام 
 والعـزم واإلراَدة والروحيـة، ولن تستسـلم، وسـتميض يف طريق 
املقاومة، اليوم إنقاذ البلد من أزماته الداخلية املتصاعدة ال يكون 
بالتمنيات والالمباالة وانتهاج سياسة التعطيل، بل بالعمل الجاد 
وتحّمل املسـؤوليات، والرتّفع عن الكيديات والحسابات الضيّقة، 
واإلرساع يف انتخاب الرئيس، وعدم تضييع الوقت؛ ألَنَّ الرهان عىل 

الوقت ليس يف مصلحة أحد». 

إغران: ضظساظغ غُردُّ سطى بغان الربملان 
افُوُروبغ بالحأن الثاخطغ

 : وضاقت 
َردَّ املتحدث باسـم وزارة الخارجية اإليرانية، عىل بيان الربملان 
األُوُروبـي التدخـيل، وقـال: «من املثري للدهشـة إصـدار الربملان 
األُوُروبي بياناً وتكراره االتّهامات الباطلة التي ال أََسـاس لها ضد 
إيـران، بينمـا تتم بجديـة متابعُة قضية حـاالت اإلعياء يف بعض 

املدارس». 
وقـال كنعاني: «بينمـا تتابُع الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
بجديـة هذه القضية عىل أعىل املسـتويات بالبـالد، وتواصل فرق 
وزارة الصحـة املتخصصة تحقيقاتهـا امليدانية والعلمية بجدية، 
يعترب صدور قـرار من الربملان األُوُروبي وتكـرار اتّهامات واهية 

وال أََساس لها من الصحة ضد إيران مدعاة للدهشة واألسف». 
وأضاف: أن «النتائَج األوليَة للسلطات القضائية يف الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانية تشـريُ إىل التعـرف عىل بعـض مرتكبي هذه 
الجريمـة، ويف الحقيقة إن نظاَم الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
هـو الـذي يجـب أن يكـون املشـتكي واملدعـي يف هـذه القضية 

املشبوهة وغري اإلنسانية». 
وتابـع: «إنـه ملن املخجـل أن يقـوم البعض بجعل سـلوكيات 
عمالء وتابعني يف هذه الجريمة، كأَداة لتشـويه الصورة، وافتعال 
األجواء ضد الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية، واستخدامها كِملف 
جديـد ملواصلـة عداواتهـم التـي ال نهايـة لهـا مـع الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية». 
وأضـاف: «لألسـف، أصبـح الربملـان األُوُروبـي مكانًـا لهـذه 
الشـخصيات املشـبوهة واملتطرفـة لنرش الكراهية ضد الشـعب 

اإليراني ومرشوع اإليرانوفوبيا». 
وختـم كنعاني مؤّكــداً: «أنه يف ضوِء السـلوك األخري للربملان 
األُوُروبـي، لن يكون مسـتغَربًا أنـه إذَا تم الكشـُف عن املجرمني 
املتورطني يف هذه الجريمة ومعاقبتهم، سـيقُف الربملاُن األُوُروبي 
مـرًة أُخرى باسـم حقوق اإلنسـان؛ للدفاِع عن هـؤالء املجرمني 

واملطالبة بعدِم معاقبتهم». 
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ضطمئ أخغرة

السثوُّ السسعدي طسامرٌّ 
يف املراوغئ واملماذطئ

طتمعد المشربغ

الثانـي  العالـم  يف  دخلنـا 
العسـكرية،  العمليات  لوقف 
ضبـط  يف  ملتزمـني  وكنـا 
النفس إىل أقـىص َحــّد رغم 
التـزام  وعـدم  االسـتفزازات 
العـدّو بـكل مـا تـم االتّفاق 
عليـه؛ ليـس ضعفـاً، ولكـن 
وإتاحـة  السـالم  يف  رغبـًة 
النظـام  أمـام  الفرصـة 
السـعودي؛ ملراجعة نفسـه وتغليب املصلحة السعودية 
عـىل املصالـح األمريكيـة، ومنح الوسـطاء مزيـداً من 
الوقِت؛ للتَحّرك يف مساعيهم الرامية إىل وقف كامل ودائم 
للعـدوان، وتجنيب املنطقة املزيَد مـن الرصاعات البينية 

ــة.  التي تخدم مصالح أعداء األُمَّ
تجاوزنـا األلـَم والضغوطـاِت الشـعبيَّة الناتجَة عن 
املعانـاة اإلنسـانية لشـعبنا التـي تسـبب بهـا العدوان 
والحصار وتآكل الجبهة الداخلية كردة فعٍل طبيعية عىل 
صرب القيادة أمام أكاذيب النظام السعودي وعدم التزامه 
بمـا وعد الوسـطاء، وُكلُّ ذلك عىل أمل أن يـدرَك النظاُم 
السـعودي أننا جـادُّون يف السـالم؛ فيما نحـن قادرون 
عـىل الحـرب وأكثر من أي وقٍت مىض، ونسـتطيع كَرس 
العظام، وحتى نُثِبَت للشـعب اليمني وللعالم أن األنصاَر 
ليسوا آلَة حرب ومدمني معارَك -كما يقوُل األعداء-، بل 
نطمُح ونسعى إىل السالم ورفِع املعاناة عن أبناء الشعب 

اليمني والنهوض بالوطن. 
إنَّ العـدوَّ السـعوديَّ مسـتمرٌّ يف املراوغـة واملماطلـة 
والتحشـيد العسـكري يف كافة الجبهات، ودعم املرتِزقة 
والجماعـات اإلرهابيـة وأصحـاب املشـاريع التمزيقية 
ة والفاسـدين والفاشـلني، ويرُفُض االستجابَة  والَخاصَّ
إىل مطالبنا اإلنسـانية التي نسـعى مـن خاللها إىل وقف 
معاناة الناس، واملتمثلة يف: دفـِع رواتب موظفي الدولة 
اليمنيـة، وفتـِح مطـار صنعـاء بشـكٍل كامـل، ووقِف 
عمليات القرصنة البحرية واحتجاز السـفن، والسـماِح 
لسـفن الشحن والحاويات التجارية بالوصول إىل موانئ 
الحديـدة، بمـا ال يدع لنا مجـاالً يف االسـتمرار بالتهدئة 
التي لم يجِن منها شعبُنا وبالُدنا شيئاً يُذَكُر، والعودة إىل 
سـلوك طريق املقاومة والدفاع عن أنفسنا، وانتزاع حق 
الشعب اليمني يف العيش بسالم وكرامة عىل كامل الرتاب 
اليمني، واسـتعادة األرايض املحتّلة والسـيادة الوطنية، 
وحقنـا يف االسـتفادة ممـا لدينـا من ثـروات ومطارات 

وموانئ ومنافذ بحرية وبرية دون قيود أَو حواجز.

شغخض الثطغفغ

التقيـُت منـذ فـرتة 
كويتي،  أعمـال  برجِل 
حدثنـي عـن معاناته 
العـرب  مـن  وغـريِه 
والكويتيـني  عامـًة، 
رفـض  مـن  ـة،  َخاصَّ
السـويرسية  البنـوك 
ودائَعهـم  إعطاَءهـم 
وعندما  كثرية،  بحجج 
قال لهـم: أريد أموايل.. 

أيِّ  : «سـحَب  أنَّ زاعمـني  رفضـوا 
جزء من أمواله سـيؤثُِّر عىل البنك، 
وإن أردتَّ االسـتثماَر فنحن سنعد 
لك الدراسـاِت الكاملـَة مع ضمان 

األرباح».
واسـتطرد األخ الكويتي قائًال: يل 
أكثُر من شـهر وأنـا اتصاالت بهم، 
إعطائـي  حتـى  رفضـوا  ولكنهـم 

عرشَة ماليني دوالر فقط.!

يف  املودعـني  بقيـة  حـاُل  وهـذا 
ال  والذيـن  السـويرسية،  البنـوك 
يريـدون البوَح أن لهم 
أمـواًال؛ لهـذا ال أنصح 
أيَّ رجـل أعمـال يريُد 
أن يسـتثمَر أمواَله أن 
يضَعهـا يف أيـة بنـوك 
القدرة  لعـدم  أجنبية؛ 

يف سحبها إن أراد. 
أيـَة  فـإنَّ  إذن، 
يف  للبنـوك  انهيـارات 
أمريـكا وغريهـا تهدُف 
إىل نهِب أموال األمة، ولنا عربٌ يف عدة 
بنوك، منهـا بنُك االعتمـاد وغريها 
مثـل الرهن العقاري، وكأن األموال 
للعـرب من دول الخليـج والحال يف 
بنك سـيليكون فايل وسويس كارد 
والبقية تأتـي، األموال املنهوبة تلك 
ـار من عـرق جبينهـم أَو  إمـا لتُجَّ

ار من أموال شعوبهم.  لُفجَّ

السرُب السرُب 
وطخاَدرُة أطعالعط وطخاَدرُة أطعالعط 

تحَت الخبر تحَت الخبر يف الئظعك افجظئغئ يف الئظعك افجظئغئ 
بصطط/ طتمث طظخعر

ألَنَّ معظـَم اإلعـالم يف املنطقـة عبـارٌة عـن ضجيـج يومي، 

بتمويـل سـعودّي وإماراتي وَقطري، يبـدو االتّفاُق السـعوديُّ 

اإليراني خربًا عاديٍّا جرى تناولُه خربيٍّا وتحليليٍّا ليوم واحد فقط 

مـن عىل هذه املنابـر الخليجية، والسـبُب، يف تقديري املتواضع، 

أَنَّ هـذا الخـرب لم يكن سـارٍّا لواشـنطن وتل أبيـب؛ لذلك أدخل 

اإلعالُم الخليجي هذا االتّفاق يف خانة االعتياِد، انُظْر للمسـاحات 

التـي يفرُدها هذا اإلعالم ألخباِر القيادة األوكرانية عىل حسـاب 

مسـاحة خربية عادية ألخبار القيادة الروسـية، والسـبب ذاته 

أمريكا سياسـيٍّا تربح طهران والرياض من هذا االتّفاق بمقداٍر 

نسبي، لكن ماذا عن قائمة الخارسين؟ 

الخـارسون أوًَّال: املرتِزقُة العرُب، ويف املقدمة ُقطعان الدنبوع 

وعيل محسن والعليمي،.

الخاُرس الثاني: الكياُن الصهيوني الذي كانت الرياُض لعقوٍد 

جًرسا ماليٍّا وإعالميٍّا الستهداف إيران وتشويهها ا

َع يف  ا ثالُث الخارسين؛ فهـي: أمريكا، يكفي أن االتّفاَق ُوقِّ أَمَّ

بكني.

والذين يقولون: إن أمريكا تقُف وراء هذا االتّفاق، يتجاهلون 

حيثيَة الصني كراعي وحيٍد لهذا االتّفاق. 

هناك من يسـأل: أيـن صنعاء مـن هذا املوضـوع؟، للتذكري 

فقط، قبَل فرتة كان هناك تقاُرٌب إماراتي إيراني بعدها بساعات 

ُة تقصُف أهداًفـا مهمًة يف دبي وابوظبي،  كانت طائراتُنا املسـريَّ

يومها هرع اإلماراتيون إىل مسـقط، ومنها فهموا أن قراَر اليمن 

يف صنعاء وليس يف مكاٍن آخر. 

الريـاُض تعـرُف هـذه الحقيقَة مـن الناحيـة النظرية، وقد 

تعيُشها بشكل عميل إذَا استمر التسويُف يف املِلف اإلنساني. 

ْف عند الرابحني من االتّفاق النووي اإليراني؛ فهم قلٌة،  ال تتوقَّ

ِل الخارسين من العليمي، لنتنياهو، لبايدن، ملاكرون، للندن،  تأمَّ

ألُوُروبـا الغربيـة، للمرتِزقة العرب، الذين ظلوا لعقوٍد يشـتمون 

طهـران ومحوَر املقاومـة وفجأًة ضاعـت ألسـنتُهم، وارتبكت 

دواخلُهم مثلما هو حاُل قناِة «الحدث» السعوديّة. 


