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احتاد اإلعالميني اليمنيني يستعرض االستهداف األمريكي لليمن واملنطقة: احتاد اإلعالميني اليمنيني يستعرض االستهداف األمريكي لليمن واملنطقة: 

الـــــصـــــمـــــود   مـــــــــن  ســـــــــنـــــــــوات  حــــــــصــــــــاد 8  الـــــــــيـــــــــوم  تـــــكـــــشـــــف  املـــــســـــلـــــحـــــة  الــــــــــقــــــــــوات 

الـــــزمـــــيـــــل حيــــــىي الـــــشـــــامـــــي يـــــفـــــوز جبــــــائــــــزة «اخلـــــــيـــــــواين لـــلـــصـــحـــافـــة واإلعـــــــــالم  

افوصاف تثحظ المرتطئ الرابسئ طظ طحروسغ «وغطسمعن الطسام» 
و «إظما غسمر طساجث اهللا» باضطفئ 6 ططغارات رغال  

التعبغ : العغؤئ جاضعن راشثًا لطاظمغئ اقصاخادغئ والاضاشض اقجاماسغ  
بظ تئاعر: ظحاعث أبر افوصاف غظسضج إغةابًا سطى الفصراء والمساضغظ  

 

العميد بن عامر: 
مــــشــــاركــــة أمــــريــــكــــيــــة مـــبـــاشـــرة 
الــــيــــمــــن  عــــــلــــــى  الـــــــــــعـــــــــــدوان  يف 
ومــــــــــــــعــــــــــــــركــــــــــــــة احلـــــــــــــــديـــــــــــــــدة 
كــــــــانــــــــت بـــــــــــإشـــــــــــراف أمـــــريـــــكـــــي   

حطيط: 
حــــــيــــــث تـــــــدخـــــــل أمـــــــريـــــــكـــــــا يــــــنــــــعــــــدم االســـــــتـــــــقـــــــرار 
وتـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــي الــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــادة واالســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــالل  
لكل دولة تنتشر على أراضيها قوات أمريكية احلق 
يف ممـــارســـة كـــل أنـــــواع املـــقـــاومـــة لــتــطــهــري أراضــيــهــا  

ناصر قنديل: 
جيب تبين ما قاله السيد عبدامللك 
احلوثي والرئيس األسد بأن مفتاح 
رفـــض  هـــــو  الـــيـــمـــن  يف  االســـــتـــــقـــــرار 
كــل أشــكــال املــســاومــة مــع األمــريــكــي  
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 : خظساء
افتُِتَح، أمس السـبت، بالجامع الكبري يف 
العاصمة صنعاء، املعِرُض األول ملخطوطات 
القرآن الكريم، والذي تنّظُمه مؤّسسُة كفل 
التنمويـة، بالتعـاون مـع دار املخطوطات 
ومكتبة الجامع الكبري، وبتمويل من الهيئة 
العامة لألوقاف والجمعيـة الخريية لتعليم 

القرآن الكريم. 
وتُضمُّ مخطوطـاُت القرآن الكريم رقوقاً 
قرآنيًة ِجْلِديًة وورقيًة من القرن األول وحتى 
القـرن 14 هجـري، ويتصدرهـا مصحـف 

اإلمام عيل بن أبي طالب -عليه السالم-. 
وقـال مديـُر مكتب قائـد الثورة سـفر 
الصـويف: إنَّ معـِرَض مخطوطـات القـرآن 
الكريم دليٌل عىل ما يحظى به كتاُب الله من 
تقديٍس لدى الشعب اليمني وكل املسلمني. 
من جهته، قال عضو املجلس السـيايس 
األعـىل، محمـد عـيل الحوثـي: إن معِرَض 
مخطوطـات القـرآن الكريم يعـرض جزًءا 
مضيئاً من تاريخ الشـعب اليمني، مؤّكـداً 
أن األرسَة اليمنية تمتلُك مئاِت املخطوطات 
الثمينة تاريخيٍّا، ونحن ندعو لعدم التفريط 

فيها. 
بدوره، أوضح نائب وزير الثقافة، محمد 
حيدرة، أنه جرى استنفاُر ُكـّل الجهود لدى 
الثقافة واألوقاف؛ إلبراز ما يملُكه الشـعُب 

اليمني من إرث قرآني. 
وعىل صعيد متصل، قـال مديُر املكتبات 
واملخطوطات الوقفية، عيل الدولة: «نمتلُك 

ُخ ملراحَل  نحو 20 ألَف مخطوطة قرآنية تؤرِّ
زمنيٍة متعددة يف التاريخ اإلسالمي». 

دار  عـام  أمـني  أشـار  جانبـه،  مـن 
املخطوطـات، خالـد الروحانـي، إىل أن داَر 
املخطوطـات يمتلُك نحو 18 ألف رّق قرآني 
تمثّـل كنـزاً عظيماً للشـعب اليمنـي، وأنه 

تمت صيانُة 11 ألف رق منها. 

 : سمران
أنهـى ُصلـٌح قبـيل بمحافظـة عمران، 
أمس، قضيـَة قتل بالخطأ بـني أرستَي ابن 
نارص والزيادي، يف مديرية أرحب بمحافظة 
صنعـاء، راح ضحيتهـا املجنـي عليه أيمن 
عـيل جاراللـه الغمريي مـن أبنـاء مديرية 

السود بعمران. 
وكيـُل  تقّدمـه  الـذي  الصلـح  وخـالل 
املحافظة حسـن األشـقص، ومديُر شؤون 
القبائل بعمران عبدالله العسـمي، والشيخ 
هشـام منصور ردمان، أعلن عضُو مجلس 
النواب أحمد العقاري، نيابًة عن والد املجني 
عليه، العفَو عن الجانـي يف القضية؛ لوجه 
للحارضين واستجابًة لدعوة  الله وترشيفاً 

قائد الثورة يف إصالح ذات البني. 
وأشـاد الحارضون بموقـف آل الغمريي 
يف تنازلهـم عـن القضيـة، وإغـالق ملفها؛ 

ما يعكـس كرم وشـهامة أبنـاء عمران يف 
التسـامح ونبـذ الخالفات وتعزيـز التالحم 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  ملواجهـة 
أرضـاً  اليمـن  يسـتهدف  الـذي  اإلماراتـي 
وإنساناً.  ودعوا إىل رص الصفوف وتفويت 

الفرصة عىل األعداء الذين يسـعون إىل زرع 
الفتنـة والفرقة بـني أبناء الوطـن الواحد، 
وفقـاً  القضايـا  َحــّل  رضورة  مؤّكـديـن 
للـرشع واألعـراف القبلية، وبما يسـهم يف 
حفظ األمن واالستقرار والسكينة العامة. 

أخبار

طآتمٌر ختفغ لطصعت املسطتئ الغعَم لطضحش 
سظ تخاد 8 جظعات طظ الخمعد 

تضثُُّس آقف املساشرغظ الغمظغني يف طظفث 
العدغسئ بسئإ تسسفات الظزام السسعدّي

 :  خاص
تكشـُف القـواُت املسـلحة يف مؤتمـر صحفي، 
اليوم األحد 19 مارس 2023، حصاَد 8 سنوات من 
الصمـود يف مواجهة العدوان األمريكي السـعودّي 

املتغطرس. 
املسـلحة،  للقـوات  الرسـمي  املتحـدُث  وقـال 
العميد يحيى رسيع، يف بيان: «إن املؤتمَر سيشـهُد 
اسـتعراضاً لـ جانٍب من بطوالت القوات املسلحة 
اليمنية، وصمود الشـعب اليمنـي يف وجه تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، طيلـَة 
الثماني السـنوات املاضية من العـدوان وحصاره 

الظالم عىل الشعب اليمني». 

 : طاابسات
نـرش ناشـطون عـىل مواقـع التواصل 
االجتماعـي، أمس السـبت، صـوراً تُظِهُر 
تكدَُّس آالف املسافرين اليمنيني أمام منفذ 
الوديعـة الحـدودي الربي، وسـط ظروٍف 
صعبة وغياب تام للخدمات؛ وذلك بَسـبِب 

تعسفات السعوديّة. 
وأَشاَر الناشطون إىل أن تعقيدات السفر 
يف املنفذ والدوام الجزئي للجانب السعودّي 
أَدَّى إىل تكدس املسـافرين وتأخر دخولهم 
إىل اململكة؛ فيما زادت أعداُد املسافرين مع 

اقرتاب حلول شهر رمضان ألداء العمرة. 
وبيّنـت الصـوُر املتداولة وقـوَف مئات 
السـيارات املختلفـة والحافالت ووسـائل 

النقـل الجماعـي يف طوابـريَ طويلة تحمُل 
عىل متنها آالَف املسـافرين، بينهم نسـاء 
ـام طويلة  وأطفـال، وهم يقفـون منذ أَيـَّ
أمـاَم منفـذ الوديعـة، بانتظـار دورهـم 
ظـل  يف  السـعوديّة،  األرايض  إىل  للدخـول 
غياٍب تـام للخدمـات، وصعوبـة بالغة يف 
الحصـول عىل طعام، كمـا تفتقد املنطقُة 
للفنادق وأماكـن الراحة والنوم، بل وحتى 

ألماكن دورات املياه. 
يُشـاُر إىل أن النظـاَم السـعوديَّ يقـوُم 
بشـكٍل ُمسـتمّر بوضع العراقيل التي من 
شـأنها إغـالق منفـذ الوديعـة؛ وهـو ما 
يجعل املسـافرين ُعرضًة لإلهانة واإلذالل 
املتواصل، وسـط صمت وخضوع حكومة 

املرتِزقة. 

اشاااح املسِرض افول ملثطعذات الصرآن الضرغط 
يف الةاطع الضئري بخظساء

ُخطٌح صَئطغ بسمران غظعغ صدغَئ صاض بني آل ظاخر وبغئ الجغادي

التعبغ: المسِرُض غمّبض ججءًا طدغؤًا طظ تارغت الحسإ الغمظغ

ختغفئ إغطالغئ: إظعاُء الترب السثواظغئ سطى الغمظ لغج ججًءا طظ خطط واحظطظ
 : تصرغر

أَشـاَرت صحيفـٌة إيطاليـٌة إىل الـدوِر 
الحاِسـِم الـذي تلعبه الواليـاُت املتحدة يف 
العدوان الذي تقوُده السعوديّة عىل اليمن 
منذ 26 مارس 2015م، الفتًة إىل أنه وبعد 
ثمانـي سـنوات مـن الحـرب والتغـريات 
الجيوسياسـية الدراماتيكيـة التي حدثت 
يف اليمـن وغرب آسـيا والعالـم، أصبحت 
أهداُف واشـنطن اآلن مختلفًة عن أهداف 

العميلة السعوديّة. 
وأّكـدت صحيفـة «النتي دبلوماتيكو» 
أن  السـبت،  أمـس  تقريـٍر،  يف  اإليطاليـة 
الواليـاِت املتحدة دعمت عـدواَن الرياض 
الوحـيش وغري املـربّر يف اليمن، من جميع 
أَو  املصطلحـني  باسـتخداِم  النواحـي، 
الصحافـُة  كّررتهمـا  اللتـني  الصفتـني 
األمريكيـة بقلـق شـديد لوصـف الغـزو 

الرويس ألوكرانيا. 
وذكـرت أن عـىل مـدى هذه السـنوات 
ومـن املذابـح امُلسـتمّرة، زّودت الوالياُت 
املتحدة السـعودينّي بمجموعٍة كاملٍة من 
املعـدات والخدمـات، من بينها األسـلحُة 
املتطورة والدعم العسـكري واللوجسـتي 

وصوُر أقمار صناعية دقيقة. 
وأَفـادت الصحيفة اإليطاليـة بأن بني 
عـام 2010م وبدايـَة العـدوان عىل اليمن 

إىل  املتحـدة  الواليـاُت  باعـت  2015م،  يف 
السعوديّة أسلحة بقيمة 3 مليارات دوالر 
و2020م،  2015م  عاَمـي  وبـني  فقـط، 
ارتفـع هذا الرقم بشـكٍل كبـري، ليصَل إىل 

رقٍم مذهل قدره 64.1 مليار دوالر، ناهيك 
عـن كسـِب أمـواٍل أُخـرى من األسـلحة 
املباعة للدول التي سـاعدت السعودينّي يف 

الحرب مثل اإلمارات. 

وتابعت صحيفـة «النتي دبلوماتيكو» 
أن العدوان السعودّي تسـبّب بمقتل أكثر 
مـن 370 ألـف شـخص، وهـي تقديرات 
مقتـل  إىل  باإلضافـة  2021م،  يف  كانـت 
أَو إصابـة 11 ألـف طفـل، كما تسـبب يف 
نـزوح أكثـر مـن 4 ماليني شـخص، 79 
يف املئـة منهـم نسـاء وأطفـال، وأن 20 
مليوَن شـخص بحاجة ماسة للمساعدة 

اإلنسانية. 
وبيّنـت أن الحـرب ليسـت وحَدها من 
جعلت اليمنيني يعانون من ويالتها، ولكن 
أَيْـضاً الحصار الدويل، الذي غالبًا ما يمنع 
وصوَل املسـاعدات اإلنسانية، َحيُث يخنق 
البـالد منـذ سـنوات، وهذا يسـبّب الكثريَ 
من املصاعب، الفتـًة إىل أن حجم مبيعات 
األسـلحة األمريكية يزيد عـن 100 مليار 
دوالر إذَا أضفـت اإلمَدادات إىل السـعوديّة 
واإلمارات، عالوًة عـىل ذلك، ليس مصنعو 
األسـلحة الذيـن يجنـون األمـوال؛ ففـي 
الواقع يرتبط رشاء األسـلحة بـالخدمات 
اللوجسـتية التـي تقـوم بهـا الـرشكات 
األمريكيـة نيابـًة عـن القـوات املسـلحة 
السعوديّة وهي عقود تتجاوز بكثري قيمة 

مبيعات األسلحة. 
وأوضحت الصحيفة اإليطالية: أنَّ «هذا 
دليٌل قاطٌع يجعلنا نفهُم سبب فشل هذه 
الحـرب القذرة من إيجاد َحـّل، عىل الرغم 

من أن بايدن وعد بإنهائها فور تنصيبه يف 
البيت األبيض»، مشريًة إىل أن وعود بايدن 
تالشـت منذ بواكري توليه للسـطلة، َحيُث 
كان حجر العثرة أمام مشـاريع القرارات 
الداعيـة إىل وقف املشـاركة يف الحرب عىل 

اليمن. 
ونّوهت الصحيفة إىل أنه ورغَم الحصار 
الوحـيش املفـروض عىل اليمـن؛ فقد قام 
الجيش اليمني بتطوير قدراته الهجومية 
بشـكٍل كبري وعزز تقدمه العسـكري؛ ما 
أجـرب اململكة عىل البحث عـن مخرج من 
األعمال العدائية لحماية املشـاريع والبنى 
االقتصاديـة وحفظ ماء الوجـه للهزيمة 

التي لحقت به يف اليمن. 
وتطرقت صحيفة «النتي دبلوماتيكو» 
إىل أن هذه هي األولويـة الداخلية الحالية 
للرياض، لكن يجـب أن نعترب أن الواليات 
املتحـدة ترص عـىل إبقاء الحـرب اليمنية 
اسـتخداُمها  يمكـن  بحيـث  مفتوحـة؛ 
اإلقليميـة  اسـرتاتيجياتها  يف  كرافعـة 
األوسـع؛ وهذا يشـمل اسـتغالَل العواقب 
اإلنسانية الكارثية للحرب لزيادة الضغط 
الداخـيل عىل أنصـار الله، مشـريًة إىل أنه 
ومـن خـالل تمديـد الهدنـة الحاليـة إىل 
أجٍل غري مسـمى، ولكن برشط اسـتمرار 
الحصار االقتصـادي لليمن، َفــإنَّ إنهاَء 

الحرِب ليس جزًءا من خطط واشنطن. 
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يواصُل جيُش العدّو السعودّي تصعيَده اإلجراميَّ 
ضد املدنيني يف املناطق الحدودية بمحافظة صعدة، 
َحيُث ترتفع أعداد الضحايا من الشهداء والجرحى 
؛ نتيجَة القصف الذي ال يتوقف عىل  بشـكٍل ُمستمرٍّ

تلك املناطق، يف ظل صمٍت أممٍي مخٍز. 
ومنـذ بدايـة شـهر مـارس الجـاري، رصـدت 
صحيفة «املسـرية»، سـقوط قرابـة 58 مدنيٍّا بني 
شـهيد وجريح جراء القصـف السـعودّي املدفعي 
والجـوي (بالطائرات بدون طيـار) عىل العديد من 

املناطق الحدودية يف محافظة صعدة. 
وبلغ عـدُد الشـهداء جـراء القصف السـعودّي 
منـذ بدايـة الشـهر قرابـة 12 شـهيداً؛ فيمـا بلغ 
عـدد الجرحـى قرابـة 46 جريحاً، بينهـم عدد من 

املهاجرين األفارقة. 
ووصلت حصيلة ضحايا القصف السـعودّي عىل 
مديريتَي شدا ومنبه الحدوديتني، خالل يوم السبت 
فقط، إىل سـتة جرحى وثالثة شهداء (حتى لحظة 

الكتابة). 
الحدوديـة  املناطـق  أن  األرقـام  هـذه  وتؤّكــد 
بمحافظـة صعدة تشـهد تصعيـداً إجراميًـا َكبرياً 
يسـقط جـراَءه قرابُة 3 أشـخاص عـىل األقل بني 
شـهيد وجريح بمعـدٍل يومي؛ األمر الـذي يعني أن 

ُف عىل تلك املناطق.  القصف ال يتوقَّ

بالنسـبة للفرتات  ولـم يكـن الوضـع مختلفـاً 
املاضيـة، َحيـُث يسـقط العـرشات مـن املواطنني 
واملهاجريـن بني شـهيد وجريح ُكـّل شـهر بنريان 

جيش العدّو السعودّي. 
وقد دفع تصاُعُد جرائم العدّو السـعودّي، وزارة 
حقوق اإلنسان بحكومة اإلنقاذ الوطني، إىل الدعوة 
إليجاد مشـاٍف متنقلـة يف املناطـق الحدودية التي 
تعاني من نقص كبري من اإلْمَكانات الطبية مقابل 

زيادة ُمستمّرة يف عدد الضحايا. 
 

خمٌئ أطمغ:
وطالـب وزير حقـوق اإلنسـان، عـيل الديلمي، 
املفوضية السـامية لحقوق اإلنسان بـ «أن تتَحّرك 
وتقـوم بدورهـا يف توثيـق جرائم العـدّو يف الحدود 
بـدالً من تخفيض عدد عامليها يف الرصد يف املناطق 

املستهدفة». 
َوأََضـاَف يف حديٍث للمسـرية: «نتمنى أن نسمع 
األمني العام لألمم املتحدة وهو يتحدث عن الضحايا 
املدنيـني يف املناطـق الحدودية وأن يتخـذ إجراءات 

عملية لوقف جرائم العدوان هناك».
وطيلَة األشـهر املاضيـة، التزمت األمـم املتحدة 
صمتًـا مخزيًـا إزاَء نزيف الدم امُلسـتمّر يف املناطق 
الحدودية بمحافظة صعدة؛ وهو أمر غري مستغرب 
مـن املنظمـة الدولية التـي دأبت عـىل التواطؤ مع 
تحالف العدوان يف ُكـّل جرائمه الوحشـية املرتكبة 

بحق الشعب اليمني. 
ويجـّدد هـذا الصمـُت التأكيـَد عىل عـدم وجود 
تغيري حقيقي يف املوقف األممي السلبي تجاه امللف 
اليمني، برغـم ُكـّل الترصيحات التـي تتحدث عن 
دعم جهود السـالم؛ إذ ال تستقيم هذه الترصيحات 

مع الصمت إزاء ُكـّل هذه الجرائم. 
 

طتاوقٌت لاعةري السضان صسرغاً:
وحـول أهـداِف التصعيد السـعودّي اإلجرامي يف 
الحدود، يرى وزير حقوق اإلنسان بحكومة اإلنقاذ 
الوطنـي، أن العـدّو السـعودّي يسـعى مـن خالل 
القصف املكثّــف عىل املناطـق الحدودية إىل تنفيذ 
عمليـة «تهجـري قرسي للسـكان» إليجـاد معادلة 

عسكرية وأمنية جديدة يف الحدود. 
ويـرى مراقبون أن هذا الهـدَف اإلجرامي يرتبط 
باشـرتاطات عدوانيـة كانـت تقاريـر إعالمية قد 
أفادت بأن النظام السـعودّي حـاول فرَضها خالل 
مشـاورات الفـرتة املاضيـة مقابـل املوافقـة عىل 
معالجـة املِلـف اإلنسـاني، ومن تلك االشـرتاطات 

«إقامة منطقة عازلة يف الحدود كضمانة أمنية». 
لكـن صنعاَء كانـت قـد أَشـاَرت إىل رفض هذه 
االشـرتاطات، وأّكــدت عـىل لسـان عضـو الوفـد 
الوطني، عبـد امللك العجـري، أن الضمانة الوحيدة 
ألمـن واسـتقرار دول العدوان هي إيقـاف العدوان 

والحصار واالحتالل؛ ألَنَّها هي الدول املعتدية. 

وقـد أشـار وزيـُر حقـوق اإلنسـان يف حكومة 
اإلنقاذ إىل أن مساعَي العدّو السعودّي لتنفيذ خطة 

«التهجري القرسي» للسكان ستبوء بالفشل. 
 

سعاصُإ الاخسغث:
تصعيُد العدّو السـعودّي امُلسـتمّر ضد املناطق 
الحدوديـة يؤّكـُد أن صنعـاَء تماِرُس أعىل درجات 
ضبط النفـس؛ إلنجاح جهود الوسـاطة الُعمانية 
الرامية ملعالجة امللف اإلنسـاني والتمهيد للسالم، 
فالجرائـم التـي ترتكب ضد سـكان تلـك املناطق 
تمثـل انتهاكاً واضًحـا لحالة «خفـض التصعيد» 

الراهنة. 
كمـا أن مسـاعَي العدّو لتغيـري خارطة املناطق 
الحدوديـة من خـالل تهجري السـكان قرسياً تمثل 
انتهـاك  مواصلـة  عـىل  واضًحـا  عدوانيـاً  إرصاراً 
السيادة اليمنية، وهو ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام 

أي جهود سالم. 
لكـن، وبحسـب تأكيـدات قائـد الثـورة السـيد 
عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي، َفــإنَّ حالة خفض 
التصعيد بما تتضمنه من ضبط للنفس لن تسـتمر 
إىل ما ال نهاية؛ وهو ما يعني أن التصعيَد السعودّي 
اإلجرامي (بما يحمله من أهداف عدوانية) قد يرتد 
عكسـياً عـىل اململكة يف حـال وصلت جهـود الحل 
إىل طريٍق مسـدود، وأرصت الريـاض عىل مواصلة 

اعتداءاتها والتمسك بمخّططاتها العدوانية. 

تقارير

صرابئ 58 حعغثًا وجرغتًا بظغران جسعدّغئ طظث طططع الحعر الةاري وجط خمئ أطمغ طثٍج 

جضان املظاذص التثودغئ يف خسثة تتئ صخش جسعدي ق غاعصش 
خظساء: السثّو غسسى لاعةغر السضان صسرغًا ورجط خارذئ جثغثة لضظه لظ غظةح

ارحغش

خظساء: طظ املاعصع وخعُل السفغظئ املثخخئ لافرغس تمعلئ خجان «خاشر» خقل حعرغظ
 :  خاص

ُع وصوَل السفينة البديلة  قالت صنعاء: إنها تتوقَّ
املخصصـة لعملية نقـل حمولة الخـزان «صافر» 
خالل شـهرين، وذلك يف إطار تنفيـذ اتّفاق صيانة 
الخـزان الـذي تسـبب تحالـف العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي بتحويله إىل قنبلة موقوتة تهّدد 

بكارثٍة بيئية واسعة. 
وقـال نائب وزيـر الخارجيـة بحكومـة اإلنقاذ 
الوطني، حسـني العـزي، قبل يومـني: إنَّ «الفريق 

الوطنـي املرشف عىل خزان صافر، أجرى لقاًء بناًء 
مع الفريق األممي، وتم االطالع عىل آخر املستجدات 

ذات الصلة بالسفينة البديلة». 
ام أعلنت األمـم املتحدة، توقيَع اتّفاقية  وقبل أَيـَّ
لتأمـني رشاء «ناقلـة نفط خـام كبرية جـداً بديلة 
سـيتم اسـتخدامها؛ لتفريغ أكثر من مليون برميل 
من النفط من السـفينة العمالقة «صافر» الراسية 

عىل ساحل البحر األحمر قبالة الحديدة. 
وكانـت صنعاء قـد توصلت إىل اتّفـاق مع األمم 
املتحـدة يقيض بتفريِغ حمولة السـفينة صافر إىل 
سـفينة أُخرى؛ وذلك لتحييد خطر ترسب حمولتها 

البالغـة حـوايل مليـون برميـل نفـط؛ األمـر الذي 
سيشكل كارثة بيئية واسعة. 

وأوضح العزي أنه «من املتوقع أن تصل السفينة 
البديلة خالل الشهرين القادمني». 

ويشـّكل هذا اإلعـالُن مؤرشاً إيجابيـاً يف ِمَلفِّ 
السـفينة صافر الذي شـهد مماطلـة كبرية من 
قبـل األمـم املتحـدة خـالل السـنوات املاضية، 
ومحاوالت لفرض خطط مشـبوهة خارج إطار 

االتّفاقات. 
وكان خـرباء حذروا يف وقٍت سـابق من أن تأخري 
نقل حمولة السفينة يضاعف خطر وقوع الكارثة، 

مشـريين إىل أن املبالغ التـي جمعتها األمم املتحدة؛ 
ِمن أجل خطـة تفريغ حمولة السـفينة قد تصبح 

غري كافية يف ظل االرتفاع امُلستمّر للتكاليف. 
وتسـبب تحالف العـدوان بتحويل السـفينة إىل 
كارثـة بيئيـة محتملة، عندما تعمـد منع صيانتها 
وحظـر وصول املـازوت املخصص لهـا؛ األمر الذي 
أَدَّى إىل تعطل أجهزتها وتحويلها إىل قنبلة موقوتة. 
اسـتغالل  ورعاتـه  العـدوان  تحالـف  وحـاول 
السـفينة كورقة ابتزاز ضـد صنعاء؛ للحصول عىل 
تنـازالت سياسـية وعسـكرية؛ ولتربيـر خطـوات 

تصعيدية ضد الشعب اليمني. 
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 :  طتمث الضاطض
دّشـنت الهيئُة العامُة لألوقاف، يوم أمس 
السـبت، بصنعـاء املرحلـة الرابعـة ملرشوِع 
«ويطعمون الطعام» ومـرشوع «إنما يعمر 

مساجد الله» بتكلفة ٦ مليارات ريال. 
ويف التدشـني، بـارك مديـر مكتـب قائـد 
الثورة سـفر الصـويف، يف كلمٍة لـه ألقاها يف 
الفعالية قدوم شـهر رمضان املبـارك، فيما 
بـارك لإلخـوة يف الهيئـة العامـة لألوقـاف 
هذه املشـاريع املباركة، والتـي تمثل خطوة 
عظيمـة والتي إذَا مـا دلت َفـإنَّهـا تدل عىل 

عظمة هذا اإلسالم. 
وأشاد بجهود املسؤولني يف الهيئة العامة 
لألوقـاف واهتمامهم بمال الوقف واالهتمام 
بمـا قدمـه هـؤالء الخـريون، ُمشـرياً إىل أن 
التفريَط يف أمـوال الوقف جريمة كبرية حذر 
منه السـيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي 

-حفظه الله- أكثر من مرة. 
وخالل كلمـة التدشـني والرتحيب، رحب 
رئيـس الهيئـة العامة لألوقـاف العالمة عبد 
املجيـد الحوثـي بجميـع الحارضيـن، وقال 
«ونحـن يف هذا اليوم العظيـم الذي هو ثمرًة 
مـن ثمار ثـورة ٢١ من سـبتمرب، وبناًء عىل 
توجيهـات القيـادة الثوريـة بقيادة السـيد 
عبـد امللك بـدر الدين الحوثـي -حفظه الله- 
الذي كان من أولوياته إنشـاء الهيئة العامة 
لألوقاف والهيئة العامـة للزكاة والتي كانت 

أموالها تنهب يف السابق». 
َوأََضـاَف: «إن الله ترك لإلنسـان مصارف 
الوقف حسب رؤيته، ونحن يف الهيئة العامة 
لألوقـاف ماضون يف بناء املؤّسسـة الوقفية 
الحديثة التي تستخدم املنظومة اإللكرتونية 
عـىل مسـتوى املحافظات وكذلك نسـعى إىل 

بناء اإلنسان من خالل دورات تأهيلية». 
وأّكــد عىل رضورة أن يكـون القائم عىل 
الوقـف ُقدوة للجميع، متبعـاً حديثه «ونحن 
اليوم ندّشــن املرحلة الرابعة من مرشوعي 
ويطعمون الطعام، وإنما يعمر مساجد الله، 
ًة  هذا إنجاز كبري لم نَر مثَله يف السابق، َخاصَّ
هذه املشاريع من املتشّددين واألبواق التابعة 
للمرتِزقة التي ال هدف لها إالَّ تشـويه أعمال 
الخـري ومحاربتنـا موضًحا وهـذه املحاربة 
دليل عىل نجاحنا رغم تسـخري ُكـّل أبواقهم 

ووسائلهم اإلعالمية لتشويه ما نقوم به». 
وتسـاءل العالمة عبداملجيد الحوثي: «ما 
الـذي قدمه االحتالل للمحافظـات الجنوبية 
سـوى التنازع والقتـل واإلرهـاب والتناحر 
وقيـادة  رؤيـة  تجمعهـم  وال  بينهـم  فيمـا 
واحدة»، مردفاً بالقول: «البعض يقول هيئة 
األوقاف تختلق مشـاكل مع بعض النافذين 
مـع أن الجميـع يعـرف أن النافذين هم من 

ينهبون أموال األوقاف». 
وأّكــد أننا «ملتزمون أمام الله وأمام هذا 
الشـعب أن نطبـق وصايا الواقـف، فوصايا 
الواقف كوصايا الشـارع نحـن ننتزع أموال 
الوقف من الفاسـدين وإعادتها إىل الشـعب 

واملساكني الذين لم يكن يصل لهم يشء فيما 
مىض، ملتزمون كذلك بأننا لن نأخذ يشء من 
مواطن، بل ما نسـعى إليه هو استعادة مال 

الوقف». 
ويف ختام كلمته قال رئيس الهيئة العامة 
لألوقـاف: «القيـادة الثورية ممثلة بالسـيد 
القائـد عبدامللك بدر الديـن الحوثي -حفظه 
الله- شـّدد عىل قدسية األوقاف التي وضعت 
واليـوم  واملحتاجـني،  واملـرىض  للمسـاكني 
وبدعم من السـيد القائد ورئيس الجمهورية 
مهـدي املشـاط، بدأنا بناء مؤّسسـة وقفية 
صحيحـة تعيـد أمـوال الوقـف التـي كانت 
ترصف للمسـؤولني، وترصفها فيما أوقفت 
لـه»، مؤّكــداً «أننـا ماضـون يف حربنا عىل 
املسـؤولني والنافذين واستعادة مال الوقف، 

أما أموال املواطنني فهي محرمة علينا». 
 

أطاظئ ترضعا تسرة وظثاطئ:
مـن جانبـه، أّكـد مفتـي الديـار اليمنية 
العالمة شمس الدين رشف الدين، أن مسألة 
األوقـاف أمانة من األمانات التي أمر الله بها 
أن تـؤدى، ومن التكاليف التـي أمر الله بها، 

وتحقيقاً لرعاية اإلسالم. 
يف  ألقاهـا  لـه  كلمـًة  خـالل  َوأََضــاَف 
الفعالية: أن «روعة النظام اإلسـالمي القائم 
عىل التكافل االجتماعي والرتاحم بني الناس 
فتحـل عىل الناس رحمة الله، والتي تعني أن 
الله سـبحانه وتعاىل رفعهـم وأّمنهم، بينما 
عندمـا ال يرتاحـم الناس يصابون بسـخط 

الله». 
األوقـاف  جعلـت  «ولذلـك  واسـتطرد 
رحمة مـن رحمات الله، ونحـن نتحدث عن 
املرشوعـني وأهميتهـا تنفيـذ الرتاحـم بـني 
الناس ومستوى املسؤولية امللقاة عىل الهيئة 

العامة لألوقاف الكبرية». 
ونـّوه إىل رضورة أن يراعي املسـتأجرين 
رقابة الله، فهناك مساجد بحاجة إىل تنظيف 
وميـاه، والعبء عىل الهيئـة العامة لألوقاف 
ا، وتوفـري مرتبـات القائمني عىل  كبـري ِجـدٍّ
املسـاجد، ُمضيفاً «أما الذين يأخذون أموال 
الوقف وال يردونها إىل الهيئة العامة لألوقاف 

فقد منعوا مسـاجد الله وإعمارها، والحليم 
تكفيـه اإلشـارة، فهـم يمنعـون الناس من 

حقوقهم بالباطل». 
حديثـه  اليمنيـة  الديـار  مفتـي  وتابـع 
بالقـول: «أمـا مرشوع ويطعمـون الطعام، 
هذه لفتـة كريمة من الهيئة العامة لألوقاف 
يف تنفيـس كربـة مـن كـرب املحتاجني من 
املسلمني، فلنرتاحم فيما بيننا ونعني بعضنا 
عىل أداء مسؤوليتنا أمام الله وأمام الناس». 

 

فول طرة.. افوصاف تطاتط 
بمخارشعا:

ويف السـياق، قـال رئيـس الـوزراء عبـد 
العزيز بن حبتور: إن هنـاك التحاًما مباًرشا 
بـني النظريـات املطروحة وبـني احتياجات 

الناس، وما تقدمه الهيئة العامة لألوقاف. 
َوأََضـاَف خالل كلمـة ألقاها يف الفعالية: 
«حني نسـمع االنتقاد الـذي يوجهه املرتِزقة 
لنا َفـإنَّ العمل الـذي تقوم به هو عمل جيد 

وعظيم». 
وزاد بالقول: «اسـتمرارنا لهذه السنوات 
كلها صمـود ونحن عـىل أعتاب مشـاورات 
رغـم وصولها إىل مرحلـة متقدمـة إالَّ أنهم 
يسـوفون ويماطلـون ويسـتمرون، ونقول 
لهم: أنتم أمام خيارات لم تستخدم، كما قال 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي 

-حفظه الله-». 
وأوضح أننا نعمل عىل خدمة هذا الشعب 
بعيًدا عن أبواق العدوان ووسـائل إعالمه وال 
يهمنا ما يروجون له، فشـعبنا اليوم انترص 
بعـد أن قدم تضحيـات وال زال عـىل مدى ٨ 

سنوات. 
بدوره قال عضو املجلس السـيايس األعىل 
جابـر الوهبانـي: إننـا أمـام العام التاسـع 
بالتصـدي لهـذا العـدوان والشـعب اليمني 
يرزح تحت معاناة وويالت والحصار، ولكننا 
اليوم ندّشــن هـذا العمل اإلنسـاني الرحيم 
الـذي تقوم بـه الهيئة العامـة لألوقاف عرب 
مرشوعني يغذيان اإلحسـان ويغذيان الروَح 
والعقـول، مـرشوع «ويطعمـون الطعـام» 

ومرشوع «إنما يعمر مساجد الله». 

َوأََضــاَف خالل كلمـة ألقاهـا نيابًة عن 
املجلس السـيايس األعـىل: «يف هـذه املرحلة 
التي يعاني فيها أبناء هذا الشعب، تأتي هنا 
أهميّة هذه املشـاريع العظيمة عرب مؤمنني 
أسسـوا لها باإلنفاق من أموالهـم، وأوقفوا 
إىل السـلوكيات  لهـا مـن أموالهـم»، الفتـاً 
واألولويـات التي دعا إليها قائد الثورة، أمس 

األول، يف خطابه بمناسـبة قرب حلول شهر 
رمضـان الكريـم، والتـي يجـب أن نراعيها 

ونقدم بها يف هذا الشهر وتوصياته املهمة. 
وأّكــد أن هذا هـو الواجـب الديني الذي 
يجب أن نقوم به لخدمة أبناء شعبنا اليمني، 
الشكر لقيادة الهيئة العامة لألوقاف  مقدماً 

عىل ما تقوم به من جهود. 

افوصاف تثحـظ املرتطئ الرابسئ طظ طحروَسغ «وغطسمعن 
الطسام، «إظما غسمر طساجث اهللا» باضطفئ 6 ططغارات رغال

ى وسطى ُضـّض طظ طا زال تتئ أغثغعط أطعال وصش أن غاصعا اهللا وغئرئعا ذطاعط السقطئ حرف الثغظ: افوصاف أطاظئ ضئرى ق ُبـثَّ أن تآدَّ
الخعشغ: دائرة اإلتسان واجسئ وتساطغع تشطغئ وضع الغمظ وتحمض ُضـّض شصرائه وعثه طظ برضات دغظظا اإلجقطغ

الععئاظغ: سطى الماسططغظ سطى أطعال العصش رشع أغثغعط لاساطغع عغؤئ افوصاف الصغام بسمطعا القزم 
بظ تئاعر: الغعم ظرى الاتام عغؤئ افوصاف بالفصراء والمساضغظ وظحاعث ذلك افبر الثي غظسضج بالرضا والثغر 
 التعبغ: العغؤئ جاضعن راشثًا تصغصغًّا لطاظمغئ اقصاخادغئ والاضاشض اقجاماسغ وجظسمض إلسادة أطعال افوصاف
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عـىل مدى أكثـَر من نصـف قـرن، كانت يد 
يف  الطُّـوىل  هـي  السـعوديّة 
اليمـن، غـري أن هـذا الواقَع 
ـَر تمامـاً مـع صبيحـة  تبخَّ
مـن  والعرشيـن  الحـادي 
حـني  2014م،  سـبتمرب 
الشـعبيّة،  الثـورة  انترصت 
ت بعهد سـيايس جديد  وبرشَّ
سـيادة  ضمان  عـىل  يقـوُم 
اليمـن واسـتقالله وكرامـة 
عالقـات  وعـىل  مواطنيـه، 
دولية متوازنة، ال قبوَل فيها 
للتبعية لهـذه الدولة أَو تلك، 
مرشوعـة  مصالـح  ولكـن 
من  أََسـاس  عـىل  متبادلـة، 

الندية، واملعاملة باملثل. 
أفاقت السـعوديُّة عىل يمـٍن جديٍد ومختِلٍف 
عن يمن السبعينيات الذي عرفته وقولبته، بما 
يخـُدُم مصالَحهـا االسـرتاتيجية، ويف امَلَصافِّ 
منها ضمان بقـاء حكومة مركزية ضعيفة ال 
يمكن أن يصدَر عنها ما يمكن اعتباره خروًجا 
عن «بيت الطاعة» السعودّي، فإن حصل يشٌء 
من هذا القبيل، أمكن آلل سعود، عربَ وكالئهم 
ـُل لتغيري  من قـوى النفـوذ التقليديـة، التدخُّ
الحكومـة، واإلطاحة برأسـها، وتنصيب بديل 

َمْرِيضٍّ عنه. 
غري أن من يتأمل ويتعمق يف حقيقة الهيمنة 
السـعوديّة عـىل اليمن طيلة العقـود املاضية، 
يلحـظ بـال عنـاء أنهـا شـملت ُكــّل مناحي 
الحيـاة، وكل فئات املجتمع تقريبًا، سـاعدها 
يف ذلك الحماية الربيطانية- األمريكية للعرش 
السـعودّي، واألمـوال الضخمـة التـي توافرت 
للمملكـة؛ بفضل الوفـرة النفطيـة، يف مقابل 
تردي األوضـاع االقتصادية يف اليمن، واتسـاع 

معدالت الفقر بني اليمنيني. 
السـعوديّة  عاشـت  1990م،  عـام  ويف 
نفـَس الهاجس الـذي هيمن عـىل حكامها يف 
2014م؛ إذ خشـيت أن تكـون حكومـة اليمن 
أقـوى عوًدا بَُعيْـَد قياِم الَوحـدِة اليمنية يف 22 

مايو؛ فاسـتغلت عىل نحٍو مباَلـٍغ فيه املوقَف 
الرسميَّ للجمهورية اليمنية املناِهَض للتدخل 
العسكري األجنبي إثر الغزو العراقي للكويت، 
وسـارعت إىل طـرِد مئـاِت اآلالف مـن العمال 
ما  السـعوديّة؛  يف  اليمنيـني 
شـكََّل عبئًـا اقتصاديٍّا َكبرياً 
عىل دولِة الَوحدِة وحكومتها 
الوليدة، كمـا ألقت بظالِلها 
عىل حيـاِة أكثَر مـن مليون 
أرسة يمنيـة كانـت تعتمـد 
يف معيشـتها اليوميـة عـىل 
تحويـالت املغرتبني العاملني 

يف اململكة. 
وإذا كان هـذا مـا عملته 
واليمنيني  باليمن  السعوديّة 
القـرن  تسـعينيات  مطلـَع 
انتقلـت  َفـإنَّهـا  املـايض، 
وأخطـَر  أكـربَ  طـوٍر  إىل 
والتوحـش،  اإلجـرام  مـن 
حـني حشـدت يف 26 مـارس 2015م، تحالًُفا 
ا َكبرياً للعـدوان عىل بالدنـا؛ انتقاًما من  دوليّـٍ
الثورة الشـعبيّة املناهضة للهيمنة السعوديّة 

األمريكية. 
عىل أن هذا التدخل العسـكري املبارش وغري 
املسـبوق يف العالقات العربية العربية، ليس إال 
امتـداًدا لعدوان غري مبارش انتهجه آل سـعود 
يف تعاطيهـم وتعاملهـم مـع الشـأن اليمنـي 
جيوسياسيٍّا، واقتصاديٍّا، وثقافيٍّا، واجتماعيٍّا، 
عـرب آليـاٍت متعددة مـن الرتغيـب والرتهيب، 
ـة» التـي لعبـت دوًرا  ومنهـا «اللجنـة الَخاصَّ
َكبرياً يف تطويع النُّخبة السياسية والقبلية، إىل 
أن أمكـن للرياض انتزاُع اتّفاقيـة الحدود بني 
البلديـن يف عـام 2000م، وسـط صمت يمني 
مطبـق عـىل الصعيَديِن الرسـمي والشـعبي. 
َب لوسـائل اإلعالم حينها، أن الرياض  وقد ترسَّ
محليـني  يمنيـني  لشـيوٍخ  رشـاوى  وزَّعـت 
ومسـؤولني حكوميـني تصـل إىل مـا يقـُرُب 
مـن أربعة مليـارات دوالر. لكنها اسـتعاضت 
أضعاَف هذه املبالغ بعد اإلعالن السـعودّي عن 
اكتشـافات نفطية وغازية جديـدة يف مناطق 

حدودية مختلٍف عليها مع اليمن. 
حتـى خـارَج النخبـة السياسـية والقبلية؛ 

فقد أمكن للسعوديّة التغلغل يف العقل اليمني، 
ـابي ذي النزعة السـلفية  مـن خالل املـد الوهَّ
الزيـدي  املذهبَـني:  حسـاب  عـىل  املتطرفـة، 
والشـافعي؛ ما أثَّر سـلبًا عىل شكل ومضمون 
ة اإليمانية لليمنيـني، وتطويع اآلالف  الُهــِويـَّ
مـن الشـباب، وتجنيدهـم؛ لخدمـة األجنـدة 
السـعوديّة وتنفيذ سياسـتها االسرتاتيجية يف 
اليمن واملنطقة. بل إن السـعوديّة قد سـايرت 
املخطَّـَط األمريكـي يف اليمن، وسـاعدتها عربَ 
وكالئهـا املحليـني، عـىل صناعـة التنظيمات 
وتوظيـف  وداعـش)،  (القاعـدة  اإلجراميـة 
اإلجراميني واملتطرفني دينيٍّا يف خدمة املرشوع 
اللجـاَن  أن  عرفنـا  وقـد  الصهيوأمريكـي. 
الشـعبيّة اليمنية قـد أمكن لها بَُعيَْد أسـابيَع 
قليلـٍة من انتصار ثورة 21 سـبتمرب، الوصوُل 
إىل معاقل وأوكار هـذه الجماعات وتطهريها؛ 
ُل عسـكريٍّا إلنقاذ  ما جعل داعش الكربى تتدخَّ

شقيقتها الصغرى. 
وعىل الصعيـد االقتصادي، دأبـت الرياُض 
عـىل حصـار اليمـن وعزلِهـا عـن محيطها 
اإلقليمـي والـدويل، وبـدل توجيـه جـزء من 
اليمـن،  يف  لالسـتثمار  الضخمـة  أموالهـا 
فّضلت انتهاَج أُسـلُـوب املِنَِح واملسـاعدات؛ 
حتى يظل اليمن: حكومًة وشـعباً، يف موقف 
املسـتعطي واملسـتجدي آلل سـعود وأمـراء 
النفط. وفوق ذلك َفـإنَّها قد اسـتعاضت عن 
هـذه األموال بأكثـَر منها، حـني أبقت اليمن 
سـوًقا مفتوحًة للصـادرات السـعوديّة، بما 
يف ذلك «املياه املعدنية»؛ فقد كشـفت األرقام 
أن اليمَن اسـتوردت من هذه املـادة لوحدها 
ومن السـعوديّة تحديًدا، 125 ألًفا و513 طنٍّا 
بقيمـة 9 مليارات و617 مليـون ريال، وذلك 

خالل عام 2012م.!!
ومما يؤسـف له أن مرتِزقـَة اليمن الُقَدامى 
والُجُدد، حداثيـني وتقليديني، لـم يتعلموا من 
دروِس املـايض، وال زالوا عىل َغيِّهم يف االرتهان 
والخيانة والعمالة وعىل نحو مقزز؛ األمر الذي 
أغرى آَل سعود وِمن خلفهم أوالد زايد؛ فأمعنوا 
يف العبث والتطـاول، إىل درجة أن توقيَع اتّفاق 
الرياض بني طرَيف الرصاع داخل مربع االرتزاق 
(االنتقـايل الجنوبي + حكومة هـادي)، جرت 
هندسـتُه ليتم اإلعالُن عنه رسميٍّا يف 5 نوفمرب 

2019م. وقد فهـم املراقبون أن هـذا التوقيَت 
الـذي ال يمكن أن يكوَن بالصدفة، ينطوي عىل 
رسالة سـعوديّة مفادها أن حربَها عىل اليمن 
ليس إال بَهدِف اسـتعادة حضوِرها وهيمنتها، 
كمـا فعلـت يف 5 نوفمـرب1967م، حني دعمت 
االنقالَب عىل الرئيس السـالل، وأمكن لها بعد 
ذلـك احتواُء امَلدِّ الجمهـوري، ومصادرة القرار 
اليمني، الذي أصبح السفريُ السعودّي صاحَب 
الكلمـة األوىل فيه، كما يفعُل اليوَم السـفريُ آل 

جابر مع حكومة املرتِزقة. 
وهكـذا دّلت أحـداُث املايض والحـارض، أن 
اليمَن ال يمكُن أن تكوَن «سـعيدًة وسـعوديًّة» 
يف نفس الوقت، كما قال أحدهم. وهو ما يعني 
أن الثـورَة يف وجـه آل سـعود وعدوانهم يجُب 
أن تبقى ُمسـتمّرًة، ومسـتندًة كذلك إىل الوعي 
بحقيقة سياسـة وأطماع آل سـعود يف اليمن، 
َف هذا العدوان العسكري أَو استمر  وسواء توقَّ
بأسـاليَب أُخـرى ماكرٍة وغري مبـارشة، َفـإنَّ 
عىل القيـادة السياسـية والثوريـة أن تواصَل 
السـريَ باليمـن خارج النـص السـعودّي، مع 
إعمال آليـات مضادة لكبح النفوذ السـعودّي 
املتغلغـل والعميـق يف بنيـة الدولـة واملجتمع. 
ومن هذه اآلليات التـي نقرتُحها ونضُعها بني 

يدي صانع القرار:
السـابقة،  الحـدود  اتّفاقيـات  مراجعـة   –
واعتبارهـا ملغـاًة بحكـم العدوان السـعودّي 

العسكري عىل اليمن. 
– تجريم املال السـيايس السعودّي، وتحذير 
ـة» من أفراد  مـن يتعامل مـع «اللجنة الَخاصَّ

ومنظمات. 
– املقاطعة الشـعبيّة للبضائع السـعوديّة، 
والعمـل الحثيث عىل دعم السـلع والصناعات 

الوطنية. 
– اسـتيعاب العمالـة اليمنيـة يف مشـاريَع 
اسـتثمارية ُكربى بالداخل؛ حتى ال تبقى هذه 
الورقُة االقتصاديُة سالًحا بيد العدّو السعودّي. 
– الرفـض التـام أليـة ِمنَـٍح اقتصاديـة أَو 
مساعدات إنسانية سعوديّة، (وهذا ال يتعاَرُض 
مـع َحـقِّ اليمـن واليمنيـني يف التعويضـات، 

ـره العدوان).  وإعادة إعمار ما دمَّ
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أخبار

اّتتاد اإلسقطغني الغمظغني غساسرض 
اقجاعثاف افطرغضغ لطغمظ واملظطصئ 

المسغرة: طظخعر الئضالغ 
نظم اتّحاد اإلعالميني اليمنيني يف بيت 
الثقافـة بصنعاء، أمس، نـدوة إعالمية 
األمريكـي  االسـتهداف  اسـتعرضت 
للمنطقة وشـواهده وأبعاده، بمشاركة 
متحدثني من اليمن ولبنـان، عرب تقنية 

الفيديو املبارش. 
وُقدمـت يف الندوة ثـالث أوراق عمل، 
التوجيـه  دائـرة  رئيـس  لنائـب  األوىل 
املعنوي بـوزارة الدفاع العميـد عبدالله 
بن عامـر، تناولت «االحتـالل األمريكي 
واملخاطـر  -األهـداف  اليمـن  لرشقـي 
ومعادلة التحرير»، َحيُث قدم ابن عامر 
وصفاً ملجريات األحداث هناك، وأّكـد أن 
أي تحالف عسكري يف املنطقة ال يتشكل 
إال بضـوء أخرض من أمريـكا، وال يكون 
هناك أي تحالف عسـكري يف املنطقة ما 
لم تكـن الواليات املتحدة عىل رأسـه، أَو 

تديره من الخلف. 
وأَشـاَر العميـد ابـن عامـر إىل أن أية 
حرب للواليات املتحدة األمريكية تتطلب 
موافقة الكونجـرس، إال أن هذه الحرب 
مـن  وتعتـرب  قـرار،  أي  دون  اتخـذت 
الحـروب الرسية التـي تخوضها أمريكا 
دون موافقه شعبها، موضًحا أن عقيدة 
أقدمـت  «أوبامـا»  األمريكـي  الرئيـس 
عـىل اسـتخدام األدوات لشـن الحروب، 
وتجنيـب الجيش األمريكي الخسـائر يف 
األرواح والعتاد، ُمشـرياً إىل أن السعوديّة 
لديها أهداف من العدوان عىل اليمن، ويف 

مقدمة ذلك الوصاية عىل اليمن. 
بعـض  عامـر  ابـن  العميـد  ورسد 
تفاصيـل مـا قبل العـدوان عـىل بالدنا، 
الفتـاً إىل أن صحيفـة بريطانيـة أعلنت 
عن أحد األهـداف األمريكية من العدوان 
عـىل اليمن، وهذا التقريـر نقل عن قائد 
عسـكري أمريكـي بقولـه: «موضـوع 
الحـرب السـعوديّة يف اليمـن مختلطة، 
وأنه أول مرة يقود حليف إقليمي ألمريكا 
حرباً وهذا ما حلمنا به»، أي يف إشارة إىل 
ابن سـلمان، مؤّكـداً أن ذلك كان حلماً، 
ولطاملا قال مسؤولو الدفاع األمريكيني: 
«إن السـعودينّي يستخدمون ترسانتهم 
العسـكرية، ويقوم األمريكيون بتحريك 
الجيـوش يف منطقـة الخليـج، وجعـل 
اململكة تتوىل زمـام مبادرة العدوان عىل 

اليمن». 
وعن الطريقة الجديد يف شن الحروب 
– أمريكـي  باحـث  يقـول  املنطقـة  يف 

بحسـب ابـن عامـر- إن إدارة «أوباما» 
ال  َحيـُث  مقلقـة،  لسـابقة  تؤسـس 
تتحمـل أية تبعـات للعملية العسـكرية 
التي تقوم بهـا دول أُخرى، وتحدث بها 
أََساسياً  الواليات املتحدة األمريكية دوراً 
ومحوريٍّا، مبينًا أن هناك تفاصيل أُخرى 
تتحدث عن عقيـدة الجيش األمريكي يف 
عهد «أوبامـا» وتحويلها إىل دور إرشايف 

تدريبي لجيوش الحلفاء. 
الحـرب  «يف  عامـر:  ابـن  ويواصـل 
العدوانيـة عىل اليمن سـنجد املشـاركة 
املبارشة للجيش األمريكي بشكل فعيل، 
وبـدأت بعـد صعـود الرئيـس األمريكي 
«ترامب» إىل السـلطة، وكان من مهامه 
إنجـاح صفقة القرن التـي من ضمنها 
توسيع نشـاط عمليات الطائرات بدون 
طيـار يف اليمـن واسـتهداف القيـادات، 
الفتـاً إىل أن تفاصيل ومسـميات الحرب 
مـن  مقتبسـة  اليمـن  عـىل  العدوانيـة 
املسـميات األمريكية املستخدمة، واسم 

«عاصفـة الحـزم» هـي اقتبـاس مـن 
عاصفة «الصحراء» التي شـنها الجيش 
األمـل  وإعـادة  العـراق،  يف  األمريكـي 
هي نفـس االسـم املسـتخدم لالحتالل 
األمريكي للصومال عام 1993 - 1994م 
«، الفتاً إىل أن العواصف ترتبط باألرايض 
السهلية، لكن السعوديّة استخدمت ذات 
االسـم يف اليمن التي يوجـد فيها الكثري 

من األرايض الجبلية». 
وقـال عامـر: إن أمريـكا هـي التـي 
تشـكل التحالفـات وال يوجـد تحالـف 
وأمريـكا  إال  املنطقـة  يف  عسـكري 
ألهدافهـا  وتسـتخدمه  تشـكيله  وراء 
ومخّططاتهـا وأجندتها للسـيطرة عىل 
الشـعوب، مسـتدالً بترصيحـات قائـد 
الدراكن»  األمريكـي «جوزيـف  األركان 
الـذي قـال: «إن الواليـات املتحدة تعمل 
يف  املنطقـة  يف  حلفائهـا  تجنيـد  عـىل 
الحمايـة  توفـر  عسـكرية  تحالفـات 
األمنية للمصالح املشـرتكة تجاه اليمن 

وإيران». 
أن  إىل  عامـر  ابـن  العميـد  ويلفـت 
هنـاك حديثًـا لضابط يف االسـتخبارات 
العسـكرية األمريكية تحدث فيه عن أن 
القـوات الجوية السـعوديّة واإلماراتية، 
تعتمد يف تدريبهـا وتأهيلها عىل الجانب 
األمريكـي حتى عىل مالبـس الطيارين، 
َوإذَا توقفت الواليـات املتحدة األمريكية 
عن تجهيز املالبس سيتوقف سالح الجو 
امللكي عن القيام بمهامه، الفتاً إىل تطور 
التدريـب يف قاعـدة الظفـرة للجيشـني 
السعودّي واإلماراتي منذ العامني 2015 
و2016 م، وكان مـن يتـم تدريبـه يتم 
إرسـاله لتنفيـذ الرضبـات عـىل اليمن 

بشـكل فوري، وأول مـا يتم تخرجه من 
التدريبات، وكتطبيق عميل». 

وتلفت الوثائق التي كشفها ابن عامر 
إىل أن الجيَشني السـعودّي واإلماراتي ال 
يجيـدون اسـتخدام التقنيـات الحديثة 
لكـن  واسـتهدافها،  األهـداف  لتحديـد 
الواليـات املتحـدة هي التي تقـوم بهذه 
املهام، وتكلف جنودها باإلرشاف عليها، 
ُمشرياً إىل أنه بعد إسقاط الجيش اليمني 
لطائـرة MQ األمريكيـة املتطورة، كتب 
أحـد القـادة األمريكيني قائـالً: «لقد تم 
مسـح القـرن الفاصـل بـني العمليات 
العسـكرية التي تدعي محاربة اإلرهاب 
وبـني العمليات العسـكرية السـعوديّة 
واإلماراتيـة التـي تنفذهـا يف اليمـن»، 
بمعنـى أن الواليـات املتحـدة األمريكية 
هي من تقـوم بالحربني معاً، وبأن هذه 
الطائرات مخصصة ملالحقة اإلرهابيني، 
وأين هم اإلرهابيني يف صنعاء؟ لكن هذا 
مـؤرش عـىل أن أمريـكا هي التـي تقود 

العدوان عىل اليمن. 
ويقـدم الجيش األمريكي –كما يقول 
العميـد ابـن عامـر- الدعم اللوجسـتي 
لتنفيـذ العدوان عىل اليمـن من القواعد 
الخليـج  دول  يف  املنتـرشة  العسـكرية 
وجيبوتـي، َحيـُث تفيـد الوثائـق بـأن 
إجمايل ما تسـفيده أمريـكا من العدوان 
ا،  يوميّـٍ دوالر  مليـارات   5 اليمـن  عـىل 
مقابـل الدعم اللوجسـتي بـكل أنواعه 
املختلفة، وصيانة األسـلحة، الفتاً إىل أن 
العمليات العسكرية التي يشنها الجيش 
األمريكي من قاعـدة «الظفرة» ويدرب 
الحلفاء عىل شـن الغارات تحّقق نجاحاً 
يف املعركة األمريكية ضد الشعب اليمني.

وعن غـرف العمليات املشـرتكة التي 
تشـن منها العدوان عىل اليمن، كشـف 
العميد ابن عامر أن أمريكا أنشـأت قبل 
العـدوان عـىل اليمـن غرفـة عمليات يف 
رشق اليمـن وأُخـرى يف الريـاض، وكّل 
غرف العمليات مرتبطـة بغرفة الجهاز 
العصبي للعدوان عـىل اليمن يف الرياض 
الذي بداخله جيـش أمريكي وبريطاني 
وعـىل حائط مبنـاه العلمـني األمريكي 
والربيطانـي وتجـد بداخلـه عـدد مـن 
الشاشـات توضـح الغـارات والعمليات 
وتصـور وتتابـع وتصـدر منـه األوامر 
والتوجيهـات والخطـط البديلـة، الفتـاً 
األمريكيـة  العسـكرية  املنطقـة  أن  إىل 
العمليـات  بغـرف  تتصـل  الوسـطى 
ولهـا  االفريقـي،  القـرن  يف  املوجـودة 
تواصل مبارش بغرف عمليات يف القواعد 
األمريكيـة يف منطقـة الخليـج، الفتاً إىل 
أن معركـة الحديدة كانت بإرشاف وزير 
الدفاع األمريكي حينها وغرفة العمليات 
الجيـش  وأن  األمريكيـة،  املركزيـة 
األمريكـي مـن خطط ومول وشـارك يف 

الهجوم عىل الحديدة. 
ولفت ابن عامر إىل أن الواليات املتحدة 
األمريكيـة تـرشف عـىل ُكــّل األعمـال 
العسكرية يف العدوان عىل اليمن، وتقدم 
وهي  االسـتخباراتية،  املعلومـات  كافة 
التـي بيدها قرار االسـتمرار أَو التوقف، 
وأدواتهـم  واإلمـارات  السـعوديّة  وأن 
محليـة  أدوات  سـوى  ليسـوا  املحليـة 
بيد الجيـش األمريكي يحركهـم لتنفيذ 
املخّططات األمريكية الرامية للسـيطرة 
عـىل املنطقـة ومنابـع النفـط، وتأمني 
كيـان العدّو الصهيونـي، والحفاظ عىل 

بعض األنظمة العملية. 
 

جصعط افتقم افطرغضغئ:
ويف ورقتـه املقدمـة إىل النـدوة ركـز 
«البنـاء»  صحيفـة  تحريـر  رئيـس 
اللبنانيـة، نـارص قنديـل، عـىل الذرائع 
والعناوين التي روجتها الواليات املتحدة 
األمريكيـة لتربيـر حروبهـا، مبينًا بأن 
التواجد األمريكي له ثالثة أهداف ممثلة 
يف اإلمساك والسيطرة عىل منابع النفط، 
واملمرات الدولية واملواقع االسـرتاتيجية 
يف املنطقـة، وتوفـري الحمايـة الكاملـة 
الغاصـب،  الصهيونـي  العـدّو  لكيـان 
واملساعدة يف التوسع وبناء العالقات مع 
الحلفاء املطبعني، وكـذا تأمني األنظمة 
العمليـة والحفـاظ عىل اسـتمرارها يف 
السـلطة، واسـتهداف محـور املقاومة 
مواليـة  قيـادات  خلـق  ومحاولـة 

لسياسيات األمريكية. 
وشـّدد قنديـل عـىل أهميّة مسـاندة 
القيـادة اليمنيـة ممثلـة بقائـد الثورة 
الحوثـي – بدرالديـن  عبدامللـك  السـيد 

يحفظه الله- وتوجيهاته املعززة للثبات 
والصمـود واملصوبة للخيـارات العملية 
ملواجهـة التواجد األمريكـي يف املنقطة، 
إىل أن الروحيـة واإلراَدة اليمنيـة  الفتـاً 
التي كانت حـارضة يف الصمود والثبات 
طيلـة 8 أعوام مـن العـدوان األمريكي 
السـعودّي عىل الشـعب اليمنـي، والتي 
أسـقطت األحـالم األمريكيـة يف اليمـن 
وقـادت املرحلـة بـكل ثبـات ووضـوح 
للميض قدماً يف معركـة التحرير من أي 

تواجد أمريكي. 
العسـكري  الخبـري  كشـف  بـدوره 
اللبنانـي، العميـد أمـني الحطيـط، عن 
حجم الجيـوش والقواعـد األمريكية يف 
املنطقة، َحيُث قّدرهـا بنحو 80 قاعدة، 
مبينـة  عسـكري،  ألـف   400 وبنحـو 
خارطـة انتشـارها وحجم تلـك القوات 
وطبيعـة التحالفات املتعاونـة معها يف 
هذا النطاق الجغرايف، الذي ال تكاد تخلو 

دولة عربية من أي تواجد أمريكي. 
وقـال حطيـط يف ورقتـه: إن كيـان 
العـدّو الصهيونـي كان سـابًقا ضمـن 
املنطقة العسـكرية األُوُروبيـة وبعد ما 
سـمي باتّفاقيـة «إبراهـام» تـم دمجه 
املنطقـة  يف  العربيـة  الجيـوش  مـع 
العسـكرية الوسـطى التـي تضـم دوالً 
عربيـة بجيوشـها الخاضعة للسياسـة 

األمريكية». 
وبنّي حطيـط أن مهام قوات املنطقة 
العسـكرية الوسـطى األمريكية تسعى 
للسـيطرة عىل املنطقة العربيـة، ومنع 
دخول أية قوة خارجية منافسة، وخلق 
رشق أوسـط جديـد تحكمه وتسـيطر 
عليـه أمريـكا، ويأمن فيه كيـان العدّو 
مـن  لألمريكـي  ويمكـن  الصهيونـي، 
لتنفيـذ  العربيـة  الجيـوش  اسـتخدام 
مخّططاته وحروبـه يف املنطقة، إضافة 
إىل تشـكيل النواة السياسـية األمريكية 

العليا وخدمة أجندتها يف العالم. 
ولفت حطيط إىل أن الوجود األمريكي 
يف املنطقـة يـرضب السـيادة الوطنيـة 
لشـعوب املنطقـة ويعتمـد عـىل نـرش 
واالنقسامات،  الرصاعات  وزيادة  الفتن 
يف  جديـداً  إسـالماً  لصناعـة  ويهـدف 
املنطقة يسـاعد يف خلق الفوىض وزيادة 
الحـروب الداخليـة ويمهـد الطريق ألن 
بالجيش  واألنظمة  الشـعوب  تسـتغيث 

األمريكي يف نهاية املطاف. 
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أقامت لجنُة دعم الصحفيني وبالرشاكة مع وزارة 
ًة عن الذكرى  اإلعالم، يوم أمس، بصنعاء ندوًة َخاصَّ
السنوية للشهيد عبد الكريم الخيواني، تحت عنوان 
(الخيوانـي.. كلمة ال تموت) بحضـور وزير اإلعالم 
األُستاذ ضيف الله الشـامي، ووزير حقوق اإلنسان 
األُسـتاذ عـيل الديلمـي، وعدد مـن مسـؤويل الدولة 

وكوكبة من اإلعالميني والناشطني والحقوقيني. 
وتزامـن مـع الفعاليـة إطـالق جائـرة الخيواني 
ألي  سـنوياً  سـتمنح  والتـي  واإلعـالم،  للصحافـة 
إعالمـي تتوافر أَو تنطبـق عليه الـرشوط واملعايري 
التي تضعها اللجنة، وقد بادت اللجنة بمنح الجائزة 
لهـذا العـام لإلعالمي يحيى الشـامي مراسـل قناة 
املسـرية، والـذي كانت له بصمة واضحـة يف تغطية 
الكثـري مـن التقاريـر املتعـددة وأبرزهـا التقاريـر 
الحربيـة يف جبهات القتال، وظهر أكثر من مرة وهو 

ينفذ تقارير من بني الغبار والقصف. 
وخـالل الفعاليـة التـي حرضها كذلـك عدد من 
أعضاء مجلس الشـورى، أّكـد وزير اإلعالم األُستاذ 
ضيـف اللـه الشـامي، أن الشـهيد الخيوانـي كان 
مدرسـة متكاملـة يف القيـم واألخـالق، وكان قوي 
املنطـق وقوي الحّجـة، وامتاز بأُسـلُـوب اسـتطاع 
من خالله إقنـاع اآلخريـن، وأن يواجههم بالحّجـة 
الدامغة، ُمشـرياً إىل أن الشـهيد الخيواني كان دائماً 
ما يتعرض للمضايقات، فتعرض للتعذيب والسجن؛ 
ألَنَّه كان منارصاً للحق وللمظلومني يف زمن الصمت 

وسكوت اآلخرين. 
وواصل قائالً: «كان الشـهيد مـن أبرز اإلعالميني 
الذين كنا نتواصل معهم خالل حروب صعدة الظاملة، 
وكان يتفانـى بـكل ما يملك من قـوة وبكل ما أوتي 
مـن إْمَكانيات، ألن يصل بهذا الصوت واملظلومية إىل 
جميع أنحاء العالم»، مذكراً بما حدث يف تلك الحروب 
مـن جرائم ارتكبها نظام الخائن عفاش، ومن بينها 
جريمـة الطلح التي قتـل فيها نسـاء وأطفال، وتم 
توثيـق الجريمة من قبل املجاهدين توثيقاً متكامالً، 
غري أن املنابر اإلعالميـة يف ذلك الوقت لم تكن تجرؤ 

عىل بثها أَو الحديث عنها». 
ويشـري الوزير الشـامي إىل أن الشـهيد الخيواني 
ملـا علم بهـذه الجريمـة، ووصلـت إليـه املعلومات 
من صعدة، سـافر مبـارشة إىل خـارج اليمن، ونقل 
ًدا أن النظام  املظلوميـة هناك، وعـاد وهو يدرك جيـِّ

سيعتقله، وبالفعل فقد زج به يف السجن. 
وأوضـح وزير اإلعـالم أن الشـهيد الخيواني كان 
ذلـك الصـوت الـذي ال يمكـن أليـة قـوة طاغية أن 
تسـكته، وكان ذلـك الرجـل الـذي لديه الجـرأة عىل 
قـول الحق وكلمـة الحق، الفتـاً إىل أنهـم يف الوزارة 
حرصوا عىل أن تبقى ذكرى الشهيد الخيواني قائمة 
وحية، ولذا فقد تم ربطها بإطالق جائزة سنوياً عرب 
وزارة اإلعالم، وكّل املتعاونني معها (جائزة الشـهيد 
الخيواني للصحافة واإلعالم)، والتي ستكون سنوياً، 
وسيكون موعد إعالن الجائزة وتسليمها ملن تنطبق 

عليه الرشوط. 
واختتم الوزير الشـامي قائالً: «الشهيد الخيواني 

كلمة ال تموت وال يمكن أن تموت». 
 

حثخغئ ظادرة:
مـن جانبه أّكـد وزير حقوق اإلنسـان، األُسـتاذ 
عيل الديلمي، أن الشـهيد عبـد الكريم الخيواني كان 
شـخصية نـادرة، فهو شـاعر وسـيايس وصحفي 
وحقوقي وإنسان، وكان يهتم بأدق التفاصيل سواًء 
يف مجال عمله، أَو يف تعامله مع اآلخرين، ُمشـرياً إىل 
أن هنـاك الكثـري والكثري من الذكريات عن الشـهيد 

والحديث عنها ذو شجون. 
وأّكــد الوزير الديلمي يف كلمـٍة له خالل الفعالية 
أن الشهيد الخيواني امتاز بقوة الكلمة، وهو يتحدث 
عن الفسـاد أَو التوريث أَو عن القتل، وأنه كان لديه 
الكثري من التفاصيـل؛ ولذا تجده عند الجميع، وعند 
ُكـّل التيارات، يحبونـه ويتفاعلون معه ويختلفون 
معـه، لكنهم يحرتمونه؛ ألَنَّه احرتم القيم التي نشـأ 

عليها. 

وأَشـاَر إىل أنه مـن الصعب الحديث عن الشـهيد 
الخيوانـي يف كلماٍت رسيعة، لكن من املهم أن نؤّكـد 
أنـه امتـاز باملبدئية، وكان صلبـاً وعنيداً، وإنسـاناً 
ورحيمـاً مـع اآلخريـن، وكان ال يخاف سـوى الله، 
وهو ذاك اإلنسان الرائع الذي إذَا اختلفت معه ستجد 
ـام، موضًحا أن الشـهيد  نفسـك تحتضنـه بعـد أَيـَّ
الخيواني كان نموذجاً وشـخصية قيادية عىل الرغم 
من التهديـدات والحبس واملعانـاة التي تعرض لها، 
داعياً إىل طباعة كتبه وأبحاثه وتحقيقاته واالهتمام 

بها. 
بـدوره قال مستشـار املجلـس السـيايس األعىل 
بصنعـاء، الدكتـور عبد العزيـز الرتب: إن الشـهيد 
الخيوانـي كان مدرسـة، وكان صادقـاً مع نفسـه، 

وانتزع من اآلخرين احرتامه. 
وخالل كلمتها التي ألقيت يف الفعالية قالت ممثلة 
لجنـة دعـم الصحفيـني يف اليمن، األُسـتاذة سـارة 
املقطـري: إن إحياء ذكـرى الشـهيد الخيواني تأتي 
تقديراً لتضحياتـه ونضاله الوطنـي، ولذا فقد كان 

كلمة الحق التي ال تموت. 
وأَشـاَرت املقطـري إىل أن اللجنـة حرصـت عـىل 
دعوة قـادة الحرف ووسـائل اإلعالم الذين سـّخروا 
أقالمهـم وأصواتهم للنضال؛ ِمن أجـل الحرية، كما 
وجهت التحية ألرسة الشهيد الخيواني التي حرضت 

للمشاركة يف الفعالية. 
وأوضحـت املقطـرى أن لجنـة دعـم الصحفيني 
قـّررت أن تحيي يف ُكـّل عام هذه املناسـبة، وتختار 

صحفياً كي تستمر مدرسة الخيواني. 

ويصـف محمد عبـد الكريم الخيوانـي والده بأنه 
األب واألخ والصديـق للجميع، ُمشـرياً إىل أن اغتيال 
والـده كان بدايـة إلعالن سـفك دمـاء اليمنيني ُكـّل 
اليمنيـني، وتدمـري البلد السـعيد، َحيُث جـاء بعدها 
ضمـن  والحشـحوش،  بـدر  مسـجدي  تفجـريات 
املخّططات اإلجرامية التي راح ضحيتها فلذات أكباد 
ــة، وكّل هذه محاولة إلسكات روح الكلمة عىل  األُمَّ

َحــّد تعبريه. 
وأَشـاَر إىل أن تالميـذ الشـهيد الخيوانـي يحيون 
هـذه الذكرى وهـو حي يف وجدانهم، ولم ينسـوه يف 
أحاديثهم ومجالسهم ويف ُكـّل مكان، آمالً االهتماَم 
أكثر بأبيه الشهيد؛ ألَنَّ نضاله الوطني كان َكبرياً وال 

يجب أن يُنىس. 
 

افحةار تمعت واصفئ:
واسـتعرض الباحـث والكاتـب الصحفـي أنـس 
القايض، يف كلمة له بعضاً من حياة الراحل الشـهيد 
الخيوانـي، الفتـاً إىل أنه قبل استشـهاده بيوم وقبل 
ـام من العدوان لخص مفهـوم الوطنية، فقال  8 أَيـَّ
يف منشـوٍر له عرب صفحته يف الفيس بـوك: «الثورة 
يف اليمـن رفض التبعية ورفـض الوصاية الخارجية 
مـا عـدا ذلك فهـو ُمَجــّرد تغيري للوجـوه وصفات 

العمالء».
مشـواره  بدايـة  يف  كان  الخيوانـي  أن  وأوضـح 
مناضالً، ثم وجد نفسـه يف الصحافة، ففتح قضايا 
وملفـات كانـت مـن املحرمـات، وحـني خـرج من 

السـجن ذات مرة كان واضًحا يف تصوره للصحافة، 
وأجـاب عىل سـؤال عما تبحـث مـن وراء كتاباتك؛ 
فـكان جوابه: «أبحث عن حقي كمواطن، أبحث عن 
الحريـة واملواطنة املتسـاوية عن العدالـة عن القيم 
واألخالق وعن أهداف الثورة َوالجمهورية.. أنا أعترب 
نفيس أكـرب جمهوري بأننـي كنُت مـن أوائل الذين 
هاجموا التوريـث ورفضوا توريـث الحكم وتوريث 
الوظيفـة العامة، َوأعتقد أن عيل عبد الله صالح بعد 
28 عامـاً مـن الحكم يجـب أن يؤّكـَد مبـدأَ التداول 

السلمي للسلطة الذي كان يتغنَّى به». 
وأوضح القايض أن الشـهيد الخيواني كان مؤمناً 
شـجاعاً مدافعـاً بصالبـة عن موقفه وعـن قضيته 
وكان يرى فيها قضية إيَمـانية وجهادية، منوًِّها إىل 
أنه وبعد عام 2005م وجه له أحد الصحفيني سؤاالً: 
«يبدو أن الطريق الذي سلكته صعٌب.. أال تخاف؟».

فـكان رده: «عنـدي قناعـة أن األعماَر بيـد الله، 
عندما خرجت من باب السجن قبل أن أغادر البوابة، 
قالـوا يل وبشـكٍل واضح ويف رسـالٍة رسـمية بأنني 
سـأموت مقتوالً وأن فالناً سيقتلني، ومنذ طفولتي 
أسـمع أن األشـجار تمـوت واقفـًة، أعجبتني هذه 

العبارة وأريد أن أموَت كاألشجار». 
وبـنّي القـايض أن الشـهيَد الخيوانـي كان يـرى 
يف الكتابـة نقـداً للبنـاء وللتغيري نحو واقـع جديد؛ 
فكتب بلغة شـعبيّة بعيدة عن االبتـذال، وكان يقود 
القـارئ نحو أفكار عميقة وقضايـا معقدة انطالقاً 
من حقائق بسيطة، وفتح ملفات لم يجرؤ أحد عىل 

فتحها. 

تقرير

الجطغض غتغى الحاطغ غفعز بةائجة الثغعاظغ لطختاشئ واإلسقم

ظثوة بخظساء سظ الثضرى السظعغئ لطحعغث سئث الضرغط الثغعاظغ
تسضاه أن  ذاغغئ  صعة  فغئ  غمضظ  ق  الثي  الخعت  ذلك  ضان  الثغعاظغ  الحعغث  الحاطغ: 
الثغطمغ: الحعغث ضان لثغه الضبغر طظ الافاخغض وضان الةمغع غتئعظه وغافاسطعن طسه



8
األحد

العدد

27 شعبان 1444هـ..
19 مارس 2023م

(1612)
كتابات 

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ
 

ونحن عىل وشـك الدخول يف السـنة التاسـعة من 
العدوان عىل اليمن ما زال االستهداُف للشعب اليمني 

متواصًال.
َوإذَا اسـتعدنا ما حدث لهذا الشـعب الصابر خالل 
السـنوات املاضية فسـوف نجُد أن ما حدث ال تمكُن 
مقارنتـه بـأي عـدوان أَو حرب عىل أي شـعب آخر، 
فمنذ بدايِة العدوان كان الشـعب اليمني يقف وحيًدا 
يف مواجهـة ثماِنَي عرشَة دولًة اسـتهدفت ُكـلَّ يشء 
يف البالد: األحياء واألمـوات، املدنيني وغريهم، املرافق 
املـزارع  والجسـور،  الطـرق  والعسـكرية،  املدنيـة 

واملصانع، املطارات واملوانئ.
بمعنـى أن دوَل العدوان اسـتهدفت ُكـلَّ مقدرات ومكتسـبات 
الشـعب اليمني بشكل ممنهج دون رادع قانوني أَو ديني أَو ُعريف 

أَو مراعاة لحق األُخّوة اإلسالمية أَو حق الجوار.
واملسـاحُة التي كانت تتَحـّرك فيها دول العدوان لم يسـبق أن 
حصلت عليها أية دولة معتدية من بعد الحرب العاملية الثانية، وقد 
ظنت هذه الدوُل بأن اليمن سـوف ينهاُر تحت ضغط االستهداف 

املمنهج من قبل آلتها الحربية الهائلة، ولكن ظنها خاب. 
وقد رافق هذا العدوان الغاشم والهمجي حصاٌر جائٌر استهدف 

معظـَم احتياجات البالد، وأغلق أمام الشـعب كافة املنافذ الربية 
والبحريـة والجوية، فال مريض يسـتطيع أن يغـادَر للعالج، وال 
طالـب يتمّكُن من العودة إىل بلـده أَو يغادر إىل مكان 
دراسـته، وال منقطع خارج البالد يسـتطيع العودة 
إىل أرسته؛ فتقطعت السـبل أمـام اليمنيني، وأصبح 
معظـم اليمنيني الجئني يف مختلـف دول العالم، بعد 
أن كان اليمنـي معزًَّزا مكرًَّمـا يف أي بلد يذهب اليها، 
وأصبـح اليمني يف بلـده ينتظُر للمسـاعدة الضئيلة 

التي تقّدُمها األمُم املتحدة للنازحني واملحتاجني. 
إنَّ مـا ذكرنـاه يوضـح املظلوميـَة الكبـريَة التي 
تعـّرض لهـا الشـعب اليمنـي مـن دول العـدوان يف 
مختلـف جوانـب حياته، ولكنه لم ييـأس، وصمد يف 
وجه تلـك املخاطر، وتمّكن من تعديـل موازين القوة، 
وفـرض قواعَد اشـتباك جديدة يف الحرب الدائـرة ضده، وذلك من 
خالل التفاِفه حول قيادة الثورية والسياسـية وقراراتها الصائبة 
التـي اتخذتهـا يف مواجهة هـذا العـدوان، وعّزز ذلـك صموده يف 
مختلـف امليادين؛ حتى تمّكـَن من تجاُوِز معظـم املؤامرات التي 

كانت تحيكها دوُل العدوان ضده، وتعمُل عىل أن يقَع فيها.
والهـدُف الرئييس من تلـك الجهـود العدائية أن يعلَن الشـعُب 
اليمني استسالَمه، وهذا الذي ال يمكُن أن يكوَن ولن يكوَن بفضل 

الله سبحانه وتعاىل. 

بصطط| جظا ضةك* 
َر هذا االسُم يف اآلونة األخرية  «مجدو».. تصدَّ
عناويَن األخبار والصحف واملواقع وشاشـات 

التلفزة.. 
«عميلـة مجـدو» هي مـن أكثـِر العمليات 
التي أدخلـت الرعَب يف نفـوس الصهاينة: من 
مؤّسسـات أمنية.. لطبقة سياسـية فاشية.. 

وصوالً إىل قطعان املستوطنني. 
وما زال حتى السـاعة، اإلرسائييل يعجُز عن 
َحـلِّ «شـفرتها املقاومة» رغم ُكــّل البيانات 
والتحليـالت والتكهنـات التي صـدرت، ولكن 

«إرسائيل» ُمربكة.. 
السؤال الذي يُطرح بني أروقه وزارة الحرب 
«الكرياه»: هل فعالً اسـتطاع مقاِوٌم من حزب 

الله اللبناني التسلَُّل والدخوَل عرب الحدود؟!
رغم ُكـّل أجهزة املراقبة واإلنذارات والرصد 
العـدّو،  يتخذهـا  التـي  األمنيـة  واإلجـراءات 
واالدِّعـاءات أنهم يرصدون حتـى الذبابة التي 

تمر!
فكيـف لهذا املقاوم أن يتسـلَل وفقاً للرواية 
اإلرسائيليـة؟؟ هذا مـا لم تسـتوعبه عقولهم 

«الحربية»!
بالتأكيد إنه َلخربٌ ُمفِرٌح بالنسـبة لنا عبوُر 

مقاوم لبناني أَو فلسطيني ال فرق.. 
فهـذه الحـدوُد حدوُدنا، ودعكـم من الخط 
األزرق وتوابعـه ونقـاط املراقبـة الدولية، تلك 
ما وجدت إال ألجـل «بروتوكول» الُهدنة وليس 

لتحقيق السالم!
عبوُر املقاوم -بغض النظر إن صحت رواية 
العـدّو أَو أخطـأت- رضبة أمنيـة قاضية عىل 

الجيش اإلرسائييل «وتتويٌج» إلخفاق أمنه!
بمفهومنا «التحريري» يحق ألي فلسطيني 

العبوُر متى شاء إىل وطنه فلسطني!
نحـن ال نعـرتف -وإن كنـا نسـايُر ألجـل 
دولتنـا- بما تنص عليه املعـادالت واالتّفاقات 

الدولية، هذا شأنهم؛ ألَنَّها لن تحّرر فلسطني!
أمـا شـأنُنا نحن فهـو: باملقاومـة والثورة 
تُحّرر وتقتلـع جذور العـدّو اإلرسائييل، هكذا 
يفهم معـُرش الثوار واألحـرار الطريَق لتحرير 
فلسـطني، ومـا تبقـى مـن األرايض اللبنانية 

املغتصبة!
إذاً الجـداُل والنقاُش يتسـع يف كيـان العدّو 
الـذي هّدد ولكن «بأدب»!، أنه سـريد يف املكان 
والوقت املناسـب عىل املسـؤولني عن العملية، 
بحسـب مـا رصح به وزير الحـرب اإلرسائييل 

اللبنانيـة  يـوآف غالنـت، مـن عـىل الحـدود 
-الفلسـطينية خـالل جولـة لتقييـم األوضاع 

األمنية.. 
فهـل هذه منـاورٌة من العـدّو لالنقالب عىل 
قواعد االشـتباك ومعادلة الـردع التي فرضتها 

املقاومة اللبنانية وبالقوة؟!
إنَّ العقـَل اإلرسائييلَّ الغبي واملشـوش يُِرصُّ 
عىل أن العبوَة الناسـفَة التي وضعهـا املقاِوُم 
ُق  تحمـُل بصماِت حـزب الله، ولكأنـه ال يصدِّ
بـأن األبطـاَل يف املناطق الفلسـطينية املحتّلة 
بمقدورهـم أن يصنعـوا مثـَل هـذه العبـوات 

الناسفة!
وهو ال يرغُب نفسـياً ومعنوياً تصديَق ذلك؛ 
ألَنَّه سـترتتَُّب عىل أمنه نتائُج كارثية سـتُلِهُب 

شوارَع «تل أبيب» ومفاِرَق الطرق!!
الكيـُد اإلرسائييل «يتفاقم» مع صمِت حزب 
اللـه تجـاه زعِمهـم بمسـؤوليته عـن عملية 

التسلل. 
والربوباغنـدا اإلرسائيليـة تّدعـي بأنـه تم 
تحييـُد املقاوم وقتله، وإن صحـت ادِّعاءاتُهم؛ 

فذلك ليطمنئ قلُب جمهورهم!
وإال أيـن جثـة املقـاوم وملـاذا لـم يعرضها 
اإلعالم العربي كعادته، ويتفاخر بهذا اإلنجاز؟

ملـا التكتم عن ُهــِويَّة وصـورة ممن اّدعوا 
أنهم قتلوه؟

وقد أَشـاَرت صحيفة «يرسائيـل هيوم» أي 
(إرسائيـل اليـوم) إىل أن «الجيـش والشـاباك 
يعمـالن عـىل اكتشـاف كيـف قـام املنفذ من 
الدخـول إىل إرسائيل؛ ألَنَّها مسـألٌة ذات أهميه 
سـواٌء أكان من فـوق األرض أَو مـن باطنها! 
وهـل حصل املنفـذ عىل مسـاعدة عنارص من 

داخل إرسائيل؟؟». 
وتعقيباً عىل ما ذكرته الصحيفة العربية.. 

َمن قال: إن فرضيَة وجود عناَرص من حزب 
الله داخل فلسطني املحتّلة ُمستبعَدًة؟ 

بمـا أن الحـدَث مناِسـٌب، سـوف أتطـرق 
للحديـث الذي دار بيني وبني شـابٍّ ُمقرٍَّب من 

حزب الله.. 
أنـا ال أدَّعي أنـه مصدٌر خاصٌّ «لتشـويق» 
القارئ؛ كي يتابع مقايل.. بل أكتب بشفافية.. 
ـام وإنجازاتهـم  تحدثنـا عـن أبطـاِل القسَّ
وعـن التفوق العسـكري يف مواجهـة الجيش 

اإلرسائييل وجهاز املوساد.. 
التـي  األبطـال  عمليـاِت  إىل  وتطرقنـا 
تنفذها «الذئـاُب املنفردُة» التابعـُة للمقاومة 
الفلسـطينية، سـواء مـن كتائب القسـام أَو 

رسايا القدس.. 

وإذ به يقـول: أتعلمني أن هناك عناَرص من 
حزب الله متواِجدٌة يف فلسطني؟

ولربما يتجولون يف ساحات «تل أبيب»!!
ابتسم.. وقال يل بثقة:

من يجـزم أن القائد الشـهيد سـليماني لم 
يدخل لفلسطني ويتجوَّل بها مثالً؟!

ْب كثرياً؛ فكلنا يعلُم   يف حقيقة األمر لم أتعجَّ
ويدرُك جيداً مدى قدرات حزب الله العسـكرية 
واملخابراتيـة واألمنية وامليدانية.. وعقله املدبِّر 
واملفكـر وخططه االسـرتاتيجية للعبور إىل أي 

بلد أَو منطقة يريدها!
 فإن قّرر الدخوَل، سـواء عـرب األنفاق التي 

وجدها اإلرسائييل بعد فوات األوان آنذاك.. 
 أم عـرب البحـر أَو الرب؛ فهو سـيعُربُ بأمان 

ويتنشق هواَء فلسطني النقي!
 بل وقد يجلُس ُمقاِوٌم من فرقة «الرضوان» 
يف مقهـى داخـل» تـل أبيـب» ويحدِّثُهـم عن 

السياسات الحمقاء لـ «بنيامني نتانياهو»!
وقـد ينصُح أحَد جنـود االحتياط مـن ُروَّاد 
املقهـى باملزيـد مـن التمـرُّد والعصيـان عىل 

ضباطه! تصّوروا!!
كما تجدر اإلشـارة إىل أنهم يُجيـدون اللُّغَة 
العربيـة، ونحـن ال نتحـدَُّث فقـط عـن قوات 
الرضـوان، بل ربما أيضاً املئة ألف مقاتل الذين 

زوا القتحام الجليل! ُجهِّ
أَولم يقْل سـماحُة السيد حسـن نرص الله: 

«حزُب الله يسريُ وخلَفه الجنود الصهاينة»؟!
وملـا ال نعتقُد أن قواِت «الرضـوان» لم يعُربْ 
أغلَب عنارصها حتى السـاعة إىل املستوطنات 
الشـمالية لفلسـطني؟؟ ويتمركز يف مدن «تل 

أبيب»؟
تُشـنَّ  بـأنَّ  ينتظـرون  أنهـم  أتعتقـدون 

«إرسائيل» عدوانَها عىل لبنان ليعُربُوا؟!
مـا أهميُّة األنفاق إذاً التـي ُحفرت وأجربت 
املقاومـة «بمزاجها» العدوَّ عىل اكتشـافها يف 

ذاك الوقت «الجميل»؟!
وبعُد... هناك األنفاق التي لم تُكتَشْف؛ نظراً 

إلخفاقات جيش «األرانب» اإلرسائييل! 
أدرك أن أيَّ مقـاوم لبنانـي أَو فلسـطيني 
سـيقرأ مقايل هذا.. سوف يبتسـُم ويهمُس يف 

قلبه: اطمئنوا.. 
فهل وصلت الرسالُة إىل قيادة جيش الحرب 

اإلرسائييل؟ 
ونحن َعربنا!!!

* كاتبة صحفية لبنانية

بماِظغ جظعاٍت طظ اقجاعثاف الممظعب لطغمظ

عض سئَر «طصاِوُم» تجب اهللا إلى شطسطغظ؟.. 

بماٍن طظ السثوان 
والخمعُد غرجُِّح 

المغجان  
شاذمئ السراجغ

 
وتنقيض ثََماِني َسنََواٍت صاخبًة بسمفونيات 
القتـل والدمار والتخويـف والتجويع والحصار، 
مشبعًة بكل عنجهية وحشية العدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي عىل اليمن واليمنيني: أزهقت 
األنفَس الربيئة، يتَّمت األطفال، وأثكلت النساء، 
َهَدَمِت املنازل عىل رؤوس ساكنيها من األبرياء، 
الناجي منهم يَقـذُف يف قلب موت بطيٍء؛ بفعل 

املرض والترشد والجوع. 
ثََماِنـي َسـنََواٍت مـن خبـث وحقـد العـدوان 
وسـاعاتها  ودقائقهـا  ثوانيهـا  ُكــلُّ  شـهدت 
وأيامها وشـهورها عىل جرائمهم التي تسلسلت 
بـني فظيـٍع وأفظع، حتـى باتت يومـاً بعد يوم 
تصطبـُغ بصبغة الوحشـية املرسفة؛ نسـتطيع 
القـول غالبًـا: إن ُكـّل جرائم العالـم قد جمعت 
وأسقطها العدوان اإلماراتي السعودّي ومرتِزقته 

عىل اليمن دفعًة واحدًة! 
حرٌب شـعواء، قتل، ترشيد، تخويف، تجويع، 
حصـار، بكل دم بارد يفتكون بهذا الشـعب من 
ُكــّل جانب دون ما رحمة؛ ليجعلوا اليمن لوحًة 
مرسـومًة بالـدم األحمـر القانـي، يشـار إليها 

بالبنان إذَا قيل: ما هي املأساة؟ 
ثمانيـة أعوام مـن التواطؤ األممـي والصمت 
العاملـي، حيال ُكــّل ما حدث، ويحـدث، صمٌت 
يرتجم حالَة موت الضمري الرسيري، وآفة النفاق 
العلني، َحيُث ال آمال فيهم تعلَّق، وال فائدة منهم 
ترجى، حياديٌة يتشدقون بها وظاهرها لم يكن 

إالَّ تواطًؤا واشرتاًكا يف الجرم! 
ثََماِنـي َسـنََواٍت قـاىس فيهـا الشـعب أهواًال 
ِعظاًما، وهو يعاني ويالت الحرب والحصار؛ بيد 
أنه أبى الخضوع، رغم ُكـّل يشء: لم يستسلم، لم 
يرضخ، رغم األوجاع تحيـط به من ُكـّل جانب، 
واألعـداء يرتبصـون به من ُكـّل حـدٍب وصوب؛ 
وألنـه شـعب اإليمـان والحكمـة صاحـُب حق 

ومظلومية كان اللُه معه؛ فتمخض الصمود. 
الصمـود األُسـطوري الـذي ال نظـري لـه وال 
شبيه، صمود فوالذي، تشظت عليه ُكـلُّ أطماع 
العدوان السعودّي اإلماراتي ومرتِزقته، وتناثرت 

أحالمهم أدراج الرياح.
مـن قلب الزوبعة خرج الشـعب اليمني بدرٍع 
تَي امليزان،  مـن صمود؛ فقلب املوازين ورّجح كفَّ
صمـوٌد ال نهايـة آلخـره مهمـا امتدت سـنوات 

العدوان. 
سـنواصُل الصمود، وال بُـدَّ للحرب من نهاية، 
لكـن الشـعب لن ينىس دمـاَء أبنائـه امُلراقة، لن 
تنـىس األرُض األجسـاَد القابعـة يف جوفهـا، لن 
نسـاوم يف أرواح شـهدائنا، سـيخرج اليمُن من 
هـذه الحرب أقوى، وبأذن الله، بنٍرص مؤزٍَّر وِعزٍّ 

ورفعٍة ال مثيَل لها. 
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حدث يف سوالف األيّام أن وقع النظام السعودّي اتّفاقاً 
مع نظريه اإليراني، قىض بعودة العالقات الدبلوماسـية 
بني البلديـن وبوسـاطة صينية، وبادر متحـدث البيت 
األبيـض بالرتحيـب بعـودة العالقـات بني السـعوديّة 
َوإيران، داعياً يف السـياق نفسـه أن يرتك االتّفاق ظالالً 
عـىل الرصاع يف اليمن، ويقيض إىل إنهاء الحرب يف اليمن 

َحــّد وصف املتحدث وفق التداوالت اإلعالمية. 
فكـرة التقـارب السـعودّي اإليرانـي فكـرة تخـدم 
االسـتقرار يف املنطقـة هذ أمر ال شـك فيـه، لكن فكرة 
الرتحيـب األمريكـي وتمنياتـه بوقف الحـرب يف اليمن 

تحمـل يف طياتهـا مكراً سياسـيٍّا واضـح األبعاد واملعالـم، فأمريكا 
عـىل غري وفاق مـع الصني، وهـي تخوض حربـاً باردة مـع الصني 
ومع روسـيا يف التنافس عـىل مراكز النفوذ يف العالم، فهي تتشـبث 
بواحديـة النظام العاملي ومركزيته، يف حني تعمل الصني مع روسـيا 
عىل تعدد األقطاب والتخفيف من القبضة الحديدية يف ثنائية الهيمنة 
والخضـوع لألنظمة التي تديـر الدول يف العالم، ويبـدو يل أن أمريكا 
سـمحت للصني أن تقود فكرة عودة العالقات بني السعوديّة وإيران 
طمعاً يف خفض التصعيد يف املنطقة العربية، وحتى تتفرغ هي إلدارة 

رصاعها مع روسيا يف أوكرانيا. 
ال أظن أن عودة العالقات بني السـعوديّة وإيران ستحمل تباشرياً 
كـربى وتوافقاً، بل سـتكون تكتيكاً اسـرتاتيجياً مرحليـاً لن يطول 
أمده، فأمريكا ترى يف التوتر بني البلدين -إيران والسـعوديّة- توازناً 
لهـا يف إدارة املنطقة، ولذلك فاالتّفاق يمثل جرس عبور إىل املسـتقبل 
املنظور حتى تنقشـع غيوم البحر األسود، وما تسفر عنه املقدِّماُت 
التـي تعتمل اليـوم هناك، فاألثـر االقتصـادي املرتتب عـىل النتائج 
شـديد الوطأة عىل دول االتّحاد األُوُروبي وعىل أمريكا نفسها، وتأتي 
أولوية ما يحـدث يف أوكرانيا لألهميّة الكربى وهي أهميّة سياسـية 
واقتصادية َوأَيْـضاً عسكرية؛ فتوازن القوة يفرض رشوطه، ويحّدد 

املسارات يف لغة التوازن السيايس اليوم. 
ولعـل الصني لـم تكن غافلة عن املكـر األمريكـي، ولكنها رأت يف 
فكرة عودة العالقة واالشـتغال عليها أمراً مهماً قد يحّقق لها وجوداً 
وتأثـرياً، األمر الـذي يمهد الطريـق أمامها يف املنطقـة؛ لكي تتواجد 
بشـكٍل أكرب من ذي قبل، وقـد يعمل عىل تذليل الكثـري من الصعاب 
يف مـرشوع الصـني الكبري، وهو طريق الحرير الـذي تعمل عليه منذ 

سنني طواٍل، وقد بدأته بالفعل وهي اليوم قادمة بقوة غري مسبوقة، 
والتوترات التي تحدث يف العالم تخدم مرشوع الصني االسـرتاتيجي، 
وبمـا يعزز من حضورها السـيايس وأثرها االقتصادي 
ًة يف التحكم بمسارات وأبعاد  يف السـوق العاملية، وَخاصَّ
االقتصـاد املعريف الذي تتحكم به أمريكا، والصني تعمل 
يف مفاصلـه العامـة وتخوض حرباً كـربى مع أمريكا، 
ومؤّخـراً هناك معركة حـول تطبيق «التيـك تك» الذي 
أصبح يشـكل منافسـاً قوياً وقاهـراً للتطبيقات التي 

تديرها واشنطن. 
نأتي إىل أثر االتّفاق عىل مسار القضية اليمنية، البيت 
األبيض تمنى أن ينعكس االتّفاق عىل الرصاع يف اليمن؛ 
كـون اليمـن ورقة مـن أوراٍق عـدة تسـتخدم يف إدارة 
الـرصاع بني الرشق والغرب، ويف حركـة التوازن للنظام 
العاملـي القديـم /الجديد الذي يتشـكل اليوم، فأمريـكا تريد خفض 
التوتر يف اليمن، ولكنها تحرص عىل بقاء اليمن عىل صفيٍح مشتعل، 
وهي بالرضورة ضد أية حركة تحّرر؛ لذلك لن تفاوض حركة التحّرر 
بصنعاء إال بالقـدر الذي يطيل أمد الرصاع وال يقرب وجهات النظر، 
فالتالعـب بامللف اإلنسـاني يف اليمـن والتجاذبات حـول املرتبات ال 
يعني إال أن أمريكا تريد يمناً هزيالً مضطرباً قلقاً وغري آمن، فالبيئة 
املضطربـة والقلقة توفـر مناخاً لها حتى تديـر مصالحها، وأمامنا 
العـراق كنموذج كيف حاولت أن تبقيـه يف مناطق التوتر والقلق ولم 
تمّكنه من االستقرار، هذا دأب أمريكا، وتلك هي سياستها عىل مدى 

عقود من الزمن ومنذ تفردت بقيادة العالم. 
كما أن اليمن سـيوفر يف قابل األيّام غطاًء قانونيٍّا وحقوقيٍّا سوف 
تعمـل أمريكا عىل اسـتخدامه يف الضغط عىل جموح ابن سـلمان يف 
التنقل بـني الرشق والغـرب، فجرائم الحرب يف اليمـن التي يرتكبها 
ابن سـلمان سـتكون من الصهـوات التي سـوف تمتطيهـا أمريكا 
للوصـول لغاياتها وتحقيق مآربها، فكل الذي تنازل به ابن سـلمان 
طوال سنوات العدوان عىل اليمن من قيم وثوابت لصالح الصهيونية 
وأمريكا سـيعود وباالً عليه يف املستقبل القريب وبقيادة الصهيونية 

وأمريكا نفسهما؛ فهما ال يرقبان يف مؤمن إالٍّ وال ِذمة. 
ويف مجمـل األحـوال: نحـن أمام واقـع جديد ومرحلـة أجد، ومن 
الحكمـة التعامـل مـع الواقـع واملرحلة وفـق اشـرتاطات املصالح 
املرسـلة لليمن، فالسياسة اقتناص فرص وصناعة فرص، ويف عالم 
السياسـة إذَا فاتت الفرص تكـون عودتها من املسـتحيالت، ونحن 
أمـام تحديات ونخـوض معركة وجود مـع هذا العالـم املتغطرس؛ 
ولذلك من الرضورة أن تحرض السياسة وأن نصنع واقعنا الذي نريد. 

ظعح جقس

بعد االتّفاق اإليراني السـعودّي بإعادة تطبيع العالقات 
بني الجانبني، وما أسـفر عنه هذا االتّفاق من نسـِف ُكـلِّ 
الذرائع التي رّوجتها دوُل العدوان وأدواتُها املحلية الخائنة؛ 
لتربيـر احتـالل اليمـن، حاولت األمـم املتحـدة (وبإيعاز 
أمريكي) أن تُْرِبَك املشهَد، وتشوَِّش عليه، وتستغلَّ «االتّفاق 
الثنائي» لصالح العناوين الزائفة التي تم تسـويُقها طيلَة 
ثََماِني َسنََواٍت، َحيُث قام املبعوُث األممي بزيارة العاصمة 
اإليرانيـة طهران، أمـس األول، والرتويُج بـأن الزيارة هي 

ملناقشة املِلف اليمني سلماً وحرباً. 
ووسـط هذه املحاولة التضليلية املدفوعة إلرباك املشهد 
واسـتعادة بعـٍض مـن الضبابيـة التي كانـت تغّطي عىل 

يًة بوجه املنظمة  العناويـن الزائفة.. وّجهت إيراُن صفعًة جديـدًة ومدوِّ
األمميـة عـىل وجه الخصـوص، وبوجـه منظومـة العـدوان والحصار 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي وأذيالهـا املحليني الخونـة بوجه عام، 
َحيـُث جـّددت الخارجيـة اإليرانية (عىل لسـان متحدثها ولسـان كبري 
مستشاريها) التأكيَد عىل استقالل القرار اليمني يف صنعاء عن أية جهة 
أجنبية.. وقالت خارجية إيـران مخاطبًة املبعوث املأجور: (إن القرار يف 
صنعاء وليس يف طهران.. وإن االتّفاق مع السعوديّة كان ثنائياً ويُخصُّ 
البلديـن وجميع بنوده واضحـة وتم إعالنُها بالنـص وال توجد أية بنود 
تحـت الطاولـة.. وإن دور إيران طيلـة الثماني السـنوات كان مقترصاً 
عـىل الدعوة إلنهـاء العدوان والحصـار وإبقاء اليمنيني بمنـأًى عن أية 
قوة إقليميـة أَو دولية)، وهذا هو الذي تقوم به أية دولة محايدة إلنهاء 
هـذا امللف؛ وبهذه الترصيحات أفشـلت إيران ُكـّل محاوالت التشـويش 

واالستغالل القذر. 
هـذه الصفعة عىل وجه املبعـوث األممي ومشـغليه، دفعتهم لتكراِر 
املحاولـة التضليليـة عـرب إحاطـة زائفة قدمهـا املبعوث 
املأجـور، عىل مائدة مجلـس األمن الـدويل، والتي تحولت 
إىل مزاٍد لتسويق األجندات االسـتعمارية الصهيوأمريكية 

الغربية. 
ويف املقابـل، جاءت الصفعُة الثانيُة مـن طهران أَيْـضاً 
عىل لسـان السـفري اليمني لـدى إيـران... ومـن صنعاء 
الصمود واالستقالل عىل لسان الساسة األحرار.. وكان الرد 
الوطني: أن «محاوالت االسـتغالل والتشويش مفضوحة 
مهما احتشـد املضللـون؛ فقرار السـلم والحـرب املتعلق 
باملِلف اليمني راسـٌخ وثابٌت داخـل صنعاء، وهو مرهون 
بمدى اسـتجابة منظومة العدوان؛ لتلبية االسـتحقاقات 
املرشوعة لليمن واليمنيني، ويف مقدمتها السـيادة الكاملة 
واالستقالل التام ومعالجة ُكـّل األرضار التي خلفتها ثََماِني َسنََواٍت من 
العدوان والحصار، سواء أرضار مادية أَو برشية أَو اقتصادية أَو غريها، 
وأن عىل العالم أن يتحدََّث بواقعية بعيًدا عن اللهث وراء التسرت بالزيف؛ 
مـا لم َفـإنَّ صنعاء كفيلة بالتعامل مـع الواقع وتوجيه ُكـّل الصفعات 

الالزمة إلعادة املنطق والعقالنية إىل العالم املتغطرس». 
وأمام ُكـّل هذه الصفعات، بات املشـهد واضًحـا وبدون أية رتوش.. 
وتبّقى فقط تخيل قوى الغطرسة عن تعنتها وعنجهيتها واستهتارها.. 
وأن تتخاِطـَب بالعقـل واملنطق والواقعية مع صنعاء املسـتقلة والحرة 
والصامـدة والقادرة عـىل توجيه «الرضبات العالجيـة» لرأس املنظومة 
املتغطرسـة لتسـتعيد ذاكرتها الصحيحـة، التي تسـتطيُع من خاللها 
الحديَث بعقل ورزانة، وتخرج من املسـتنقع املظلم التي أدخلت نفسها 

فيه، وبالرشوط التي تلبي تطلعات اليمن الحر واليمنيني األحرار. 

خفساٌت طااالغئ لسثوٍّ ق غثةض: 
الصراُر شغ خظساء ق ذعران

 الاصاُرُب السسعدّي اإلغراظغ 

طآحراُت ظعاغئ ضغان 
السثّو اإلجرائغطغ  

أطغظ الحرغش
 

يعانـي الكياُن الصهيوني 
أسـوأَ أزمٍة له منذ نشأته، إذ 
تسـتمر املظاهراُت الغاضبُة 
عىل  املسـتوطنني  قبـل  مـن 
حكومة نتنياهو منذ أسابيع؛ 
تنديـداً بالقوانـني الجديـدة 
وقـد  بالقضـاء،  ـة  الَخاصَّ
أغلق املحتجـون خالل األيّام 
املاضية الطريق إىل مطار بن 
غوريون؛ ملنـع رئيس وزراء 
الكيان بنيامـني نتنياهو من 

السـفر إىل إيطاليا، يف أحدث تطور يف األزمة، وتصاعدت حدُة 
املواجهات بني رشطة كيان العدّو واملستوطنني املتظاهرين يف 

اآلونة األخرية، منذرًة بتصاعد مخيف يف األزمة. 
األزمـة الحاليـة تعتـرب األسـوأ يف تاريـخ الكيـان، وتنذر 
باالنقسـام؛ إذ يعانـي نتنياهـو من تصاعد السـخط عليه يف 
الشـارع اليهـودي يف ظـل تمسـكه بقراراته بشـأن القضاء 
والتـي يعتربهـا املحتجون إسـقاطاً السـتقاللية القضاء؛ إذْ 
ينص القانـون الجديد عىل حق السـلطة التنفيذية يف الكيان 
عىل تعيني قادة يف السـلطة القضائية، وهو ما ينذر بتشـظي 
االحتـالل وانقسـامه، وربمـا تتطـور األمـور إىل املواجهات 

املسلحة بني املتظاهرين والرشطة. 
املحللـون السياسـيون اإلرسائيليون يـرون أن هذه األزمة 
هـي األكرب يف تاريخ الكيان، ويتوقعون أن تؤدي إىل انقسـام 
فعـيل داخل الكيـان؛ فيما يروج البعض إىل رضورة تقسـيم 
إرسائيـل إىل واليات عىل غرار الواليات املتحدة األمريكية؛ فيما 
ذهب البعض إىل أن هذه األزمة ستؤدي يف النهاية إىل االنقسام 
الحتمي؛ فيما تحدث آخرون عن النتائج العكسية لألزمة ومن 
أنها سـتؤدي إىل هروب املستثمرين من إرسائيل، وستنعكس 
سـلباً عىل االقتصـاد اإلرسائييل، وهـو ما حدث فعـًال، َحيُث 
أفادت تقارير بقيام عدد من املستثمرين بتحويل أموالهم إىل 

أُوُروبا، يف تطور جديد ينذر بانهيار الكيان اقتصاديٍّا. 
ليسـت األزمـُة هـذه الهاِجَس الوحيـَد للكيـان، بل هناك 
هاجٌس آخر يتمثل يف: تصاعد املقاومة الفلسطينية يف الداخل 
اإلرسائيـيل يف اآلونة األخرية، َحيـُث ال يكاد يمر يوم إال وهناك 
عملية فلسـطينية ضـد املسـتوطنني والرشطـة اإلرسائيلية؛ 
مـا يؤّكـد عىل فشـل حكومـة نتنياهو التي تسـعى لترشيع 
مستوطنات جديدة يف الضفة الغربية، األمر ذاته انعكس عىل 
املسـتوطنني الذين أصابهم الذعر والخوف من تصاعد أعمال 
املقاومة الفلسـطينية؛ فهم ال يشـعرون باألمـان مطلقاً، بل 
يعيشـون يف خوف ورعب متواصل، ومن هنا أتت العديُد من 
الدعـوات يف الداخل الصهيوني التي تنادي بالعودة إىل الدول 
التي جـاؤوا منها؛ كونه ال يوجد أمٌن وال إْمَكانية لالسـتقرار 
يف الداخـل الصهيوني، وهذا شـكٌل آخُر مـن مؤرشات تفكك 

االحتالل وانتهائه. 
وجوُد محور املقاومة وسـعيُه الدؤوُب إىل إزالة «إرسائيل» 
من عـىل الخارطة عامٌل آخـُر من مؤرشات نهايـة االحتالل، 
حيـُث إن الهاِجـَس األمنيَّ إلرسائيل يتمثـل يف وجود مقاومة 
تسـعى إىل إزالته وتحرير املقدسـات من رجسه، ومع تنامي 
قوة محور املقاومـة أصبح الهاجُس أكرب والخوف من انتهاء 
هذا الكيان مسـألَة وقت ال أكثر، وبالتـايل تتضاعُف املخاطُر 
اإلرسائيلية، وتتنامى الدعوات للعـودة إىل َحيُث أتوا، وتتزايد 
فـرص انتهاء الكيان واضمحالله، ويذهب الكثريُ من املحللني 

اإلرسائيليني إىل أن مؤرشاِت نهاية االحتالل قد بدأت. 
إن االحتـالل إىل زوال، وهـذا أمـر محتوم ووعـد إلهي لنا 
بالنـرص عىل اليهود، وتطهري املقدسـات من رجسـه، كما أن 
مؤرشات ذلك قد بدأت؛ فاالنقسـام اإلرسائييل واألزمة الحالية 
يف الداخـل الصهيونـي ما هـي إال البداية النتهـاء االحتالل، 
وتتضمن مؤرشات انتهاء االحتالل، الغضُب الفلسطيني الذي 
يتزايـد يومـاً بعد يـوم، َويتمثل يف تصاعد هجمـات املقاومة 
الفلسطينية ضد املستوطنني والرشطة اإلرسائيلية والعمليات 
الفدائيـة التي يقوم بهـا األحراُر يف الداخل الفلسـطيني، َوال 

يكاد يمر يوم إال ويحدث جديٌد يف هذا الشأن.
ومن املؤرشات تصاعُد قوة محور املقاومة يف اليمن وإيران 
والعـراق وسـوريا ولبنان وفلسـطني، والتهديُد الـذي يمثله 
محور املقاومة لكيان العدّو، حيُث إنه ويف حالة نشـوب حرب 

مع محور املقاومة َفـإنَّ مصريَ االحتالل إىل زوال.
 ُكـلُّ هذه املؤرشات تنبئُ بُقرِب نهاية االحتالل اإلرسائييل، 
ــة. ـة بمحو هذا الرسطان من جسد األُمَّ واقرتاِب الفرِج لألُمَّ

وإن غداً لناظره قريب. 
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صراءة شغ ططجطئ «ق سثر لطةمغع أطام اهللا» لطحعغث الصائث:
اباساُد اُفطَّـئ سظ أواطر اهللا أوخطعا إىل وضسغئ جغؤئ

 : خاص:

ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  َص الشَّ شخَّ
ـة العربية واإلْسَالمية  َعَليِْه- حال األُمَّ
يف محارضتـه [ال عـذر للجميـع أمام 
الله]، ووضـع الحلـول املنطقية لتلك 

املشكالت والخروج منها. 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللِه  أّكــد الشَّ
َعَليْـِه- مـن الحـال الذي وصلـت إليه 
ــة هـو لرتكها العمـل بأوامر الله  األُمَّ
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- يف الُقـْرآن الكريم، 
حيث أصبـح الحديُث عنها مسـتغرباً 
ونـادر الوجود يف القنـوات أَْو الصحف 
أَْو غريهـا مـن وسـائل اإلعـالم، حيث 
قال: [أصبـح اآلن الحديث عن الجهاد، 
الحديث عن املواقف الُقـْرآنية العملية 
يف مواجهة أعداء الله، الحديث عن نرص 
دين الله، الحديث عن بذل املال عن بذل 
النفس عن العمل أصبح غريباً، أصبح 
منطقـاً نـادراً ال نسـمعه من وسـائل 
اإلعـالم يف مختلف البلـدان العربية إال 
يف النـادر، وال نسـمعه من املرشـدين 
والعلمـاء واملعلمـني إال يف النـادر، وال 
ذكـر لـه يف مناهجنا الدراسـية، وال يف 
مـا يكتب يف صحفنا، أصبـح غريباً أن 
يتحدث اإلنسـان عن أنه يجب أن نتخذ 

موقفاً من أعداء الله]. 
مضيفـاً: [اليشء الغريـب ليس هو 
طـرح املواضيع هـذه، الغريب هو أن 
تكون غريبـًة يف أنظارنا، وغريبًة لدى 
الكثري منا، هذا هو اليشء الغريب، وما 

أكثر األشياء الغريبة يف واقعنا]. 
ـِهيُْد الَقاِئُد عىل الوضع  وتحّرس الشَّ
ـُة، حيث  املخـزي الذي صارت إليه األُمَّ
أصبـح اليهـود َوالنصـارى هـم مـن 
يتَحّركـون عسـكريٍّا ويف ُكّل املجاالت، 
ـًة  يف ُكّل بقاع الدنيا، ونحن أصبحنا أُمَّ
خامدة، فقـال: [نحن نـرى اآلخرين، 
اليهود والنصارى هم من يتَحّركون يف 
البحار، يف مختلف بقاع الدنيا مقاتلني 
يحملون أسلحتهم طائراتهم دباباتهم 
قواعدهـم العسـكريّة بريـة وبحرية، 
فرقاً من الجنود من أمريكا ومن أملانيا 
ومن فرنسا وأسـبانيا وكندا ومختلف 

بلدان العالم الغربي. 
هـم مـن ينطلقـون فاتحـني، هم 
مـن يتَحّركـون يحملـون أسـلحتهم 
ـة  يف مختلف بقـاع الدنيا، وهـذه األُمَّ
ـة الُقـْرآن، الُقـْرآن الذي  اإلْسَالمية أُمَّ
أراد أن ترتبـى عـىل أن تحمـل روحـاً 

جهاديـة أن تحمـل مسـؤولية كربى، 
هـي مسـؤولية أن تعمم ديـن الله يف 
األرض كلهـا، حتـى يظهر هـذا الدين 
عىل الدين كله عىل الديانات كلها حتى 

يصل نوره إىل ُكّل بقاع الدنيا. 
ــُة التـي قـال اللـه عنها  هـذه األُمَّ
ٍة  مذّكـراً باملسـؤولية: {ُكنْتُْم َخـرْيَ أُمَّ
اِس} للعالم كله {تَأُْمُروَن  أُْخِرَجْت ِللنـَّ
اْلُمنَْكـِر  َعـِن  َوتَنَْهـْوَن  ِباْلَمْعـُروِف 
َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه} أصبـح اآلن الحديُث 
عـن الجهـاد، الحديـُث عـن املواقـف 
الُقـْرآنيـة العمليـة يف مواجهـة أعداء 
اللـه، الحديـث ُعـن نـرص ديـن الله، 
الحديُث عن بـذل املال عن بذل النفس 
عن العمل أصبح غريباً، أصبح منطقاً 
نادراً ال نسـمعه من وسائل اإلعالم يف 
مختلـف البلدان العربيـة إال يف النادر، 
وال نسـمعه مـن املرشـدين والعلماء 
واملعلمـني إال يف النـادر، وال ذكـر له يف 
مناهجنـا الدراسـية، وال يف مـا يكتب 
يف صحفنـا، أصبـح غريبـاً أن يتحدث 
اإلنسـان عن أنه يجب أن نتخذ موقفاً 

من أعداء الله]. 

املسآولغُئ تصُع سطى السطماء
مؤّكـــداً -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- أن 
الجميَع مسـئوٌل عن الوضـع املخزي 
ـة، حيث أصبحنا  الذي صارت فيه األُمَّ
تحَت أقدام من رضب الله عليهم الذِّلة 
واملسـكنة، أي أننـا رصنـا يف وضعية 
أسـوأ مـن وضعيـة اليهود أنفسـهم، 
ومن أهم أسباب هذا األمر أن [العلماء 
ــ الناس] ُكّل واحد يلقي باملسـؤولية 
عـىل اآلخر، حيث قـال: [وعندما يأتي 
من يتحدث، نسـتغرب مـا يقول، وإذا 
ما اتضح األمر أكثر قد يتساءل الكثري: 
ملاذا اآلخرون أيضـاً لم يتحدثوا، هناك 
علمـاء آخـرون لـم يتحدثـوا!. إذا لم 
يتحدث أحد من العلماء قالوا: العلماء 
لـم يتحدثوا. ومتى مـا تحدث البعض 
قالوا: الباقون أيضـاً الزم أن يتحدثوا. 
فإذا لم يتحدث الكل قالوا إذاً فالقضية 

غري رضورية. 
بينهـم  فيمـا  النـاس  أن  الواقـُع 
 - العبـارة  صحـت  إن   - يتهادنـون 
العلماء هم يرون أنفسـهم معذورين؛ 
ألَنَّ النـاس ال يتجاوبـون، والناس قد 
يرون أنفسـهم ليس هناك ما يجب أن 
يعملـوه؛ ألَنَّ العلماء لم يقولوا شـيئاً. 
ألسـنا متهادنني يف ما بيننا؟ لكن يوم 

القيامة قد يكشـف الواقع فال نعذر ال 
نحن وال علماؤنا، قد ال نعذر أمام الله 

-ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-]. 

الُصـْرآن غعّجه الظاَس بالاَتّرك
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  وبنّي الشَّ
ـة، بأنه ال يشـرتط اإلجماع  َعَليِْه- األُمَّ
من جميـع العلماء حتـى يُقام الحق، 
عـىل ذلك  ويتَحـّرك النـاس، مسـتدالً 

بآيات من الُقـْرآن الكريم.. 
الدليـُل األوُل:ــ حيث قـال: [إذا ما 
تَحّرك أحد النـاس وذكرنا بيشء يجب 
علينـا أن نعمله.. هل يكـون عذراً لنا 
أمام اللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- هو أن 
اآلخريـن لم يتحدثوا بعـد؟. ال. لنرجع 
إىل الُقــْرآن الكريـم، الُقــْرآن الكريم 
يتحـدث عـن قصة نبـي اللـه موىس 
(عليـه السـالم) عندمـا قـال لقومه: 
{اْدُخلُـوا اْألَْرَض اْلُمَقدََّسـَة الَِّتي َكتََب 
اللَّـُه َلُكـْم َوال تَْرتَـدُّوا َعـَىل أَْدبَاِرُكـْم 
يـَن} عندما رفض بنو  َفتَنَْقِلبُوا َخاِرسِ
إرسائيل أمر نبي اللـه موىس ذكر الله 
-ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أيضـاً كالم رجلني 
مـن بنـي إرسائيل: {َقـاَل َرُجـالِن ِمَن 
الَِّذيَن يََخاُفوَن أَنَْعَم اللَُّه َعَليِهَما اْدُخلُوا 
َعَليِْهـُم اْلبَـاَب َفـِإذَا َدَخْلتُُمـوُه َفِإنَُّكْم 
َغاِلبُـوَن وََعَىل اللَّـِه َفتََوكَّلُـوا إِْن ُكنْتُْم 
ُمْؤِمِنـنَي} (املائدة:23) ألـم يذكر الله 
كالم الرجلـني ويسـطِّره ككالم نبيـه 

موىس؟ رجالن. 
ــُة التي كانـت مع موىس  تلـك األُمَّ
ألـم يكن فيهـا علمـاء وفيهـا عبّاد؟ 
هل تتصـور نبيـاً من األنبيـاء يعيش 
فرتة مـع أمته ثم ال يكون فيها علماء 
وعبّاد؟ ثم ال يكون فيها ُوجهاء وفيها 
شـخصيات كبـرية، وفيهـا.. مختلف 
فئـات املجتمع تكـون متواجدة، لكن 
موقـف أولئـك وإن كانوا علمـاء وإن 
كانـوا وجهـاء وإن كان فيهـم عبّـاد 
يعتربه الله سبحانه موقفاً ال قيمة له، 
يعتـربه عصياناً له ولنبيه، لكن رجلني 
منهم: {َقاَل َرُجالِن} لم يقل قال عاملان 
أَْو قال عابدان أَْو قال شـيخان أَْو قال 

رئيسان {َقاَل َرُجالِن}]. 
الدليل الثاني: ــ حيث قال -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليْـِه-: [كذلك قال عـن مؤمن آل 
فرعون يسـطر كالمه يف صفحة كاملة 
يف سـورة [غافـر] ذلك الـكالم الجميل 
الذي قالـه مؤمن آل فرعـون، ويذكره 
كما ذكـر كالم نبي اللـه موىس]. وهو 

إشارة إىل قوله تعاىل: [َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن 
ِمـْن آِل ِفْرَعـْوَن يَْكتُُم إِيَمانَـُه أَتَْقتُلُوَن 
ي اللَُّه َوَقـْد َجاَءُكْم  َرُجـالً أَْن يَُقوَل َربـِّ
ِباْلبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا َفَعَليِْه 
َكِذبُـُه َوإِْن يَـُك َصاِدًقا يُِصبُْكـْم بَْعُض 
الَّـِذي يَِعُدُكـْم إِنَّ اللََّه الَ يَْهـِدي َمْن ُهَو 

ٌف َكذَّاٌب] إىل آخر اآليات.  ُمْرسِ

العســُغ السالغ لحــعثائظا طظ خقل 
باباــني  جسطعــط  الضرغــط  الُصـــْرآن 

ضالةئال الرواجغ
أربعـة  خـالل  ُكلُّـه  العاَلـُم  يتابـُع 
أعـوام من العدوان عـىل بلدنا الحبيب 
ثبـات وصمـود أبنـاء اليمـن يف وجه 
الغـزو األجنبـي الظالـم، ذلـك الثبات 
واالستبسـال الذي أذهل العالم أجمع 
ــ بدون مبالغة ـــ فما الذي حصل؟ 
ما الدوافـع والعوامل واألسـباب التي 
جعلت مجاهدينا ينطلون إىل سـاحات 
العـزة والكرامـة، ال يخافـون من أي 
يشء عىل اإلطالق، واملوت الذي يخافه 
الجميـع هـم ال يخافونه أبـداً، مثلهم 
مثـل اإلمام عيل بـن ابي طالـب عليه 
السـالم الـذي قـال: ((واللِه َالبـُن أبي 
طالـب آنَـُس باملوت مـن الطفل بثدي 
أُّمـه)).. إن ذلك الثبات والصمود يعود 

إىل عاملني رئيسيني هما:ــ
أوالً: الوعي كان عالياً لدى الشهداء 

من خالل الُقـْرآن الكريم. 
ثانياً: الوعي كان عالياً لدى الشهداء 
ـِهيِْد الَقاِئِد  من خالل محـارضات الشَّ
الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه.. 

العســُغ لــثى الحــعثاء طــظ خقل 
الُصـْرآن الضرغط:ـــ 

من املعلوم قطعاً أن الُقـْرآَن الكريم 
هـو الكتـاب الوحيد الصحيـح مئة يف 
املئـة؛ ألَنَّ الباري تكفـل بحفظه، قال 
تعـاىل: [إِنَّا نَْحـُن نَزَّْلنَا الذِّْكـَر َوإِنَّا َلُه 
يَأِْتيـِه  َلَحاِفُظـوَن] وقـال تعـاىل: [الَ 
اْلبَاِطـُل ِمـْن بَـنْيِ يََديِْه َوالَ ِمـْن َخْلِفِه 
تَنِزيٌل ِمْن َحِكيـٍم َحِميٍد]، وقال أيضا: 
َلـْت  ُفصِّ ثُـمَّ  آيَاتُـُه  أُْحِكَمـْت  [ِكتَـاٌب 
ِمـْن َلـُدْن َحِكيـٍم َخِبـرٍي] وقـال تعاىل 
عنـه: [ذَِلـَك اْلِكتَاُب الَ َريْـَب ِفيِه ُهًدى 

ِلْلُمتَِّقنَي].. 
د املسلمني؛  لذا فهو نعمٌة كبريٌة توحِّ
ألَنَّ ُكّل املسـلمني متفقـني عىل صحة 
ـِهيُْد الَقاِئُد  ُكّل آياتـه، حيث قـال الشَّ
سالم الله عليه عن ذلك: [هذا الُقـْرآن 

نعمـة كبـرية جـداً؛ ألَنَّه ما يـزال بني 
أيدينا وما نزال كلنا متفقني عليه، ُكّل 
املسـلمني متفقـون عليه، هـي نعمة 
كبرية ال يسـاويها نعمة، ال يسـاويها 
نعمة مـن ُكّل النعيم. [سـورة البقرة 

الدرس الثامن ص:8]. 
سـالُم اللـه عليه عن  وقـال أَيْضـاً 
الُقــْرآن الكريـم: [قـراءة كتـاب الله 
بتأمـل، وقراءة أحـداث الحياة بتأمل، 
الناس  وسـلوكيات  النفـوس،  وقراءة 
بتأمـل هـي ما يسـاعد اإلنسـان عىل 
أن يهتـدي، عىل أن يسرتشـد، عىل أن 
يسـتفيد من خـالل الُقــْرآن الكريم. 
[معرفـة الله وعـده ووعيـده الدرس 
أيضـاً:  وقـال  ص:1].  عـرش  الثالـث 
[عندمـا تكون ثقافتك ثقافة الُقـْرآن، 
هديك هدي الُقــْرآن، يصبح ُكّل يشء 
يف الدنيا يعطيـك معلومات، ويطمئنك 
عىل ما أنت عليه، ويشهد ملا أنت عليه؛ 
فـإذا أصبـح الُقــْرآن داخلـك، أصبح 
ماذا؟ ُكّل يشء يشـهد للحق الذي أنت 
الُقــْرآن  [مديـح  يشء.  ُكّل  تحملـه، 
الدرس السـادس ص:5]. وقال أيضا: 
[لـن يحمينـا مـن أعدائنـا إال العودة 
إىل الُقــْرآن الكريم، لـن يبقي العالقة 
قائمـة بيننـا وبـني ديننـا إال الُقـْرآن 
الكريـم، ال يمكـن أن يدفع عنـا أيضاً 
إال الُقــْرآن الكريـم إذا مـا عدنا إليه. 
ص:7]..  اإلتبـاع  وثقافـة  [اإلْسـَالم 
ومن خالل هذا الوعـي الُقـْرآني تجىل 

اآلتي:ــ 
خـالل  مـن  شـهدائنا  وعـُي  ازداد 
الُقــْرآن الكريم، فصّدقوا به، وامتثلوا 
ألوامـر اللـه، فعندمـا قـرأ شـهداؤنا 
التـي  اإللهيـة  التهديـدات  األبـرار 
توعـد بهـا اللـه سـبحانه املقرصين، 
املتخاذلني، املتقاعسـني عن الجهاد يف 
 َّ سـبيله، من مثل:ــ قوله تعاىل:ــ [إِال
تَنِفـُروا يَُعذِّبُْكْم َعذَابًا أَِليًما َويَْسـتَبِْدْل 
وُه َشـيْئًا َواللَُّه  َقْوًمـا َغرْيَُكـْم َوالَ تَُرضُّ
ٍء َقِديـٌر].. ومن مثل قوله  َعـَىل ُكلِّ َيشْ
تعـاىل: [ُقـْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
وََعِشـريَتُُكْم  َوأَْزَواُجُكـْم  َوإِْخَوانُُكـْم 
تَْخَشـْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَرتَْفتُُموَها  َوأَْمَواٌل 
َكَسـاَدَها َوَمَسـاِكُن تَْرَضْونََهـا أََحـبَّ 
إَِليُْكـْم ِمـَن اللَّـِه َوَرُسـولِِه َوِجَهـاٍد ِيف 
َسِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى يَأِْتَي اللَُّه ِبأَْمِرِه 
َواللَّـُه الَ يَْهـِدي اْلَقـْوَم اْلَفاِسـِقنَي].. 
انطلقوا إىل ميادين العزة والكرامة غري 

آبهني بيشء. 

خالصـُة ما يشـعر به من ينتهي من قـراءة ملزمة 
[معرفة الله ــ عظمة الله ــ الدرس السابع] للشهيد 
القائـد رضـوان الله عليه هـو الخجل من اللـه املنعم 
علينا ُكّل هذه النعم العظيمة، ونحن ال نزال مقرصين 
يف حقـه سـبحانه أيما تقصـري، هذا من جهـة ، ومن 
جهـة أخرى اإلحسـاس بالفائـدة العظيمـة والكبرية 
ا من املعرفة، التي تعزز ثقتنا بالله، وأيضا الشعور  ِجدٍّ
باللهفة لقـراءة املزيد من املـالزم، مادامت هكذا تمأل 
العقـول نـورا، والقلوب بصـرية، والتمني بـأن تطول 
امللزمة وال تنتهي أبدا، لننهل من هذا النبع الصايف حتى 
ترتوي عقولنا وقلوبنا ونعرف الله حق معرفته، ونثق 

به حق الثقة.
البظاء سطى اهللا بضماله، ضماله املططص:ــ

ابتـدأ الشـهيد القائد رضوان اللـه عليه محارضته 
ــ ملزمـة ــ [معرفة اللـه ــ عظمة اللـه ــ الدرس 

السـابع] بذكر اآليات التي فيها ثناء عىل الله سبحانه 
وتعـاىل، وتمجيد وتعظيم له جل شـأنه، وهي كثرية يف 
القـرآن الكريـم، لم يأت بهـا الله ُسـدى، وإنما لهدف 
وغاية من أسـمى الغايات، ألنها من أهم الوسائل التي 
ترسـخ معانـي معرفته يف نفوسـنا لتعزيـز الثقة به 

سبحانه وتعاىل..
مشـرياً إىل التسـبيح أيضـا املوجـود يف الصالة عند 
الركـوع والسـجود، التـي رشعهـا اللـه لعبـاده كي 
يرددوهـا، ُكّل ذلـك كما قال رضـوان الله عليـه:[ ُكّل 
هـذا هـو يف الواقع خطـاب ثناء عىل اللـه، ينطلق من 
وجدان اإلنسـان ثم يعود إليه بشـكل معاٍن ترتك آثاراً 

يف النفس]..

ظتظ طظ ظخظع آلعئ داخض أظفسظا:ــ
مؤكداً رضوان الله عليه وهو يرشح (ال إله إال الله) 

التي نرددها ُكّل يوم يف األذان للصالة ، ويرددها الناس 
من عهد رسـول الله صىل الله عليه وآله وسلم إىل يوم 
الديـن بأنه لو كان هناك آلهة غـري الله لظهرت خالل 
هـذه الفـرتة الطويلة، ولكن ليـس هناك إلـه إال الله، 
ولكننـا نحن من نصنع آلهة داخل أنفسـنا، وأضاف:[ 
نصنـع آلهة من األشـخاص ممن هم عبيـد كاألنعام, 
وليسوا حتى مثل بقية الناس، نحن من نصنعهم آلهة، 
ونحـن من نصنع داخل أنفسـنا آلهـة، يف الوقت الذي 
نسـمع قول الله تعاىل يتكرر يف آذاننا وعىل مسـامعنا: 
ُه ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه}. واملـؤذن للصالة يقول لنا:  {َفاْعَلـْم أَنـَّ
(ال إله إال الله). ونحن نقول يف صالتنا: {سـبحان الله، 
والحمد لله، وال إله إال الله}. ملاذا ال نفكر يف كيف يجب 
أن نسـتفيد من تكرير {ال إَِلَه إِالَّ اللَُّه} نرسـخ يف داخل 
أنفسـنا أن ما سـوى الله ال يجب أن يخيفنا، ال ينبغي 
أن نخاف منه، ال ينبغـي أن نعتمد عليه، ونطمنئ إليه 
يف مقابل االبتعاد عن إلهنا الذي ال إله إال هو، وهو الله 

سبحانه وتعاىل]. 

املآطظ.. ملاذا ق غساطغع أسثاؤه اجاشفاله؟:ــ
موضحـا رضوان الله عليه صفـة أخرى لله العزيز 
القهار تقوي ثقتنا به سـبحانه، وهـي [{َعاِلُم اْلَغيِْب 
ـَهاَدِة}، من إذا وثقنا به فقد وثقنا بمن ال يخفى  َوالشَّ
عليه يشء يف األرض وال يف السـماء، متسـائال:[ فمتى 
يمكن أن يَْستَْغِفلني أعدائي إذا كان وليي هو من يعلم 
الغيب يف السموات واألرض، هو عالم الغيب والشهادة؟ 
ومتى أحتاج فال يسـمعني, متى أدعوه فال يسمعني؟ 
ليس له مجلس معني فقط متى ما رسنا إىل بوابة ذلك 
املجلـس يمكن أن نقابله.هو معكـم أين ما كنتم, هو 
من يعلم الغيب والشهادة.. بالنسبة له ُكّل يشء شاهد 
ليس هناك غائب بالنسـبة له سـبحانه وتعاىل إنما ما 

هو غائب وشاهد بالنسبة لنا الله يعلمه].

ِتغُط) ْتمُظ الرَّ ِتغُط)تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ ْتمُظ الرَّ تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ
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املصاوطُئ الفطسطغظغئ تظَسى الحعغث خخغإ: البأُر صادٌم سطى 
ذرغص تترغر افرض وتطعري املصثجات

ُث باضبغش  سحغئ اجاماع حرم الحغت.. اقتاقُل غاعسَّ
اقغاغاقت ضث الفطسطغظغني

بسث زغارة الرئغج افجث.. طعجضع تئتُث طع دطحص تظفغث املعام املافص سطغعا

 : طاابسات 

نعـت حركـُة «الجهـاد اإلسـالمي» شـهيَد 
فلسـطني الشـاب عمـر جميـل خصيـب (23 
عاًما)، مـن بلدة قفني بطولكـرم، الذي ارتقى 
إثَر جريمـة إعدام برصاص جنـود االحتالل يف 

مدينة البرية مساء الجمعة. 
ويف بيـان لها قالـت: «نعّزي عائلة الشـهيد 
وأهلنا يف طولكرم الفداء، ونؤّكـد أن اسـتمراَر 
شـالل الدم يف ُكـّل الساحات سيزيد من تمسك 
شـعبنا بمقاومته األصيلة التي تثبت ُكـّل يوم 
قدرتهـا عىل التصـدي ورّد العـدوان، وإّن الثأر 
لهذه التضحيات قادم عىل طريق تحرير األرض 

وتطهري املقدسات». 
بدورهـا، وقالت حركة املقاومة اإلسـالمية 
حمـاس يف ترصيـٍح صحفـي، الجمعـة: «إن 
تصاعد جرائم االحتالل لن تفّت يف عضد شعبنا 
وشبابنا الثائر، ولن تثنيَهم عن طريق املقاومة 

حتى التحرير والعودة». 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاَد 
الشـاب يزن عمـر خصيب (23 عاًما)، مسـاء 
الجمعـة، متأثـًرا بإصابته برصـاص االحتالل 
قـرب مدخـل البـرية الشـمايل وسـط الضفـة 

املحتّلة. 

وقالت يف بيان مقتضـب: «إن الهيئَة العامة 
للشـؤون املدنية، أبلغتها باستشـهاد الشـاب 
خصيـب، عقب إطـالق االحتالل النـار عليه»، 
وكان خصيـب قـد أُصيب برصـاص االحتالل 
عنـد مدخل قرية بيتني الغربي رشقي رام الله، 
واحتجـز الجيـش اإلرسائيـيل جثمانـه، ومنع 

مركبات إسعاف الهالل األحمر من نقله. 
وأغلقت قواُت االحتالل مدخَل البرية الشمايل 
بشـكل كامـل بـكال االتّجاهـني ملدة سـاعة، 
وباستشهاد الشـاب خصيب، ارتفعت حصيلة 
الشهداء الفلسطينيني منذ مطلع العام الجاري 
إىل 89 شهيداً، بينهم 17 طفالً، وسيدة واحدة. 

 : وضاقت 
توّعـد جيُش االحتـالل الصهيونـي بتكثيِف 
عمليـات االغتيال ضد الفلسـطينيني يف الضفة 
الغربيـة قبـَل حلـول رمضـان، وذلـك عشـية 
األحـد،  عقـده  املقـّرر  الشـيخ  رشم  اجتمـاع 
بمشـاركة ممثلني عن السـلطة الفلسـطينية 

وكيان االحتالل ومرص واألردن وأمريكا. 
واسـتبقت «إرسائيـُل» مشـاركتَها يف «قمة 
تكثيـف  عـىل  عزمهـا  بتأكيـد  الشـيخ»  رشم 
عمليـات االغتيال خالل األسـبوع املقبل، وقبل 
حلول شـهر رمضـان، ونقلت قنـاة «كان»، يف 
وقـت متأخر من مسـاء الجمعة، عـن محافَل 
عسـكرية «إرسائيلية» قولها: إنه «لدى جيش 
االحتـالل قائمة مـن املطلوبني الفلسـطينيني 
الذيـن يتوجب أن يكونوا «قبل شـهر رمضان، 

إما أمواتاً أَو خلف القضبان». 
وكان العديـُد من كبار الـوزراء يف الحكومة 
«اإلرسائيليـة» قد أّكــدوا بَُعيَْد «قمـة العقبة» 
التي اسـتضافها األردن يف شهر فرباير/ شباط 
املـايض، أن «إرسائيَل لن تلتزم بأية تعهدات تم 

التوصل إليها هناك». 

وقـال وزيـُر «األمـن القومـي» الصهيوني 
إيتمار بن غفري: «ما كان يف األردن سـيبقى يف 
األردن»، يف إشـارة إىل عزم «إرسائيل» عىل عدم 

تطبيق أية تفاهمات تم التوصل إليها هناك. 
وكشفت قناُة التلفزة «13» ليل الجمعة، عن 
أن االتّفاَق عىل ُعقد «قمة رشم الشيخ األمنية» 
ُل إليه يف أعقـاب محادثات ولقاءات  تـم التوصُّ
رسيـة جـرت أخـريًا بـني أمـني رس منظمـة 

التحرير حسني الشـيخ، ورئيس مجلس األمن 
اإلرسائييل تسـاحي هنغبي؛ بَهدِف اسـتكمال 

التفاهمات التي حدثت يف العقبة. 
ويُشاُر إىل أن «إرسائيَل» أنكرت أن تكوَن قد 
التزمت يف «قمـة العقبة» بأي تجميد للبناء يف 
املسـتوطنات، أَو تقليص عملياتها العسكرية 
الضفـة  داخـل  الفلسـطينية  املـدن  قلـب  يف 

الغربية. 

 : وضاقت 
بحثت موسـكو مع دمشـق تنفيذَ 
خـالل  تحديدهـا  تـم  التـي  املهـام 
مباحثـات الرئيس السـوري «بشـار 
األسـد» والرئيس الـرويس «فالديمري 
بوتني» يف العاصمة الروسية موسكو 

قبل يومني. 
وجاء ذلـك خـالل اجتمـاِع املمثل 
الخـاص للرئيـس الـرويس لشـؤون 
إفريقيـا  وبلـدان  األوسـط  الـرشق 

«ميخائيـل  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
بوغدانوف» مع السفري السوري لدى 
موسـكو «بشـار الجعفري» حسـب 

بيان وزرارة الخارجية الروسية. 
مراقبون رأوا أن هذه الزيارَة يمكن 
النظـُر إليهـا عىل أنهـا تتويـج لبدء 
مرحلـة جديدة يف العالقات السـورية 
– الروسـية مـن جهة، والسـورية – 
اإلقليميـة مـن جهـة أُخـرى، وحط 
األسـد»  السـوري، «بشـار  الرئيـس 
األسـبوع املايض، رحاله يف موسـكو 

عىل رأس وفد حكومي، ضم خمسـة 
الخارجيـة  وزيـرا  بينهـم  وزراء، 
مسـؤولني  إىل  باإلضافـة  والدفـاع، 
آخريـن، لتوقيـع عدد مـن االتّفاقات 
بـني البلدين، وإجراء لقـاء ثنائي مع 
نظـريه الـرويس، «فالديمـري بوتني»، 
أََسـاس  بـدوٍر  ببـالده  تقـوُم  الـذي 
يف مسـاعي َحــّل األزمـة السـورية 

امُلستمّرة منذ 12 عاماً. 
وجاءت هذه الزيـارُة بالتزامن مع 
تغريات سياسية، إقليمية وعربية، يف 

التعاطي مع دمشق، التي كانت حتى 
وقـت قريـب تعيـش حالـة قطيعة؛ 
وهـو ما يعطي هـذه الزيـارَة أهميّة 
مضاعفـة؛ ملا قد يتبعها من تَحّركات 
يؤمـل أن تمهـد للوصول إىل تسـوية 
شـاملة، يف ظـل تعثر املسـار األممي 
(اللجنة الدسـتورية) للحل، وتعاظم 
فعالية املسار الرويس امُلستمّر، والذي 
أفىض إىل تجميـد القتال، وفتح الباب 
أمام عمل سـيايس تحاول واشـنطن 

باستمرار إجهاضه. 

قضايـا عديـدٌة ناقشـها الرئيـس 
السـوري «بشار األسـد»، مع نظريه 
الـرويس «فالديمـري بوتـني»، خـالل 
الزيارة التي أجراها األول إىل موسكو، 
والتي حظيت باهتماٍم إعالمي رويس 
وعربـي كبري؛ ملا يتوقـع أن تكون لها 
مـن آثـاٌر كبريٌة عـىل مسـارات َحـّل 
األزمة السورية من جهة، واالتّفاقات 
املتعـددة بـني البلدين، والتـي تتعلق 
والعسـكرية،  االقتصادية  باملجـاالت 

من جهة أُخرى. 

السغث ظخُر اهللا غساصئُض وشثًا طظ 
الةعاد اإلجقطغ برئاجئ الظثالئ: 

لاسجغج دور املصاوطئ يف طعاجعئ السثّو 
 : طاابسات 

اسـتقبل األمنُي العام لحزب الله، السيد حسن نرص الله، وفًدا 
من حركة «الجهاد اإلسـالمي» يف فلسـطني برئاسة األمني العام 

القائد زياد النخالة. 
وتم خالل اللقاء مناقشـة األوضاع يف املنطقة والتحديات التي 
تواجُه املقاومة الفلسـطينية، وأّكـد الطرفان مواصلَة التشـاور 
والتنسـيق فيمـا بينهمـا بما يعـزز املقاومـة يف مواجهـة العدّو 

الصهيوني. 
وعّرب الطرفان عن تقديرهما للبطوالت التي يسـطرها الشعب 
الفلسـطيني واملقاتلون الشـجعان الذين يواجهون بكل بسـالة 
وإقـدام عصابـات االحتالل وجيشـه املجرم عىل أرض فلسـطني 

ة يف القدس والضفة الغربية.  وَخاصَّ

السراق: التحُث الحسئغ غتئُط طثطَّطاً إجراطغاً 
قجاعثاف صطسات سسضرغئ جظعب ضرضعك

 : طاابسات 
تمّكنت قوٌة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، السبت، من إحباط 

مخّطط إجرامي الستهداف القطاع العسكرية جنوب كركوك. 
وذكـرت هيئُة الحشـد الشـعبي يف بيان: إن ذلـك جاء «خالل 
العملية األمنية الواسـعة، َحيـُث تمّكنت من العثور عىل 3 عبوات 
ناسـفة كانت معدة السـتهداف القطعات العسـكرية يف أطراف 

وادي الشاي». 
وانطلقت قيادتا عمليات كركوك ورشق دجلة ومحور الشمال 
وبمشاركة الجيش العراقي والقوات األمنية بعملية دهم وتفتيش 
وتأمني يف املناطق املشرتكة بني محافظتَي كركوك وصالح الدين. 

شطسطني: اجاعثاُف ظصطئ سسضرغئ وذائرة 
اجاطقع لصعات اقتاقل يف ظابطج

 : طاابسات 
اسـتهدف مقاومون فلسـطينيون، فجَر السـبت، بالرصاِص 
نقطًة عسـكريًة وطائرة اسـتطالع تابعة لجيش االحتالل جنوب 

مدينة نابلس شمال الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفادت مصادر محلية، بأن «مقاومني استهدفوا هذه النقطة 
العسـكرية املقامـة عىل جبل الطـور، بصليات مـن الرصاص»، 
وأضافت املصـادر ذاتها، أن «املقاومني اسـتهدفوا أَيْـضاً طائرة 

استطالع «إرسائيلية» كانت تحلق يف أجواء املدينة». 
كما واستهدف مقاومون بالرصاص سيارًة عسكرية بالقرب 
من مسـتوطنة «إيتمار» عىل بعد خمسة كيلومرتات جنوب رشق 
نابلـس، وعرب بيان تـم تداوله، أعلنت إحـدى كتائب املقاومة، أن 
«منفذي هذه العملية انسـحبوا إىل قواعِدهم بسالم»، ويف غضون 
ذلك، ذكر شـهود عيـان، أن «عبـوة محلية الصنع تـم تفجريها 

بمحيط مستوطنة «إيتمار». 
يُشـار إىل أن مقاومني اسـتهدفوا، ليلة، أمـس، مجموعة من 
جنود االحتالل بالعبوات الناسـفة والرصاص الحي خالل اقتحام 
مجموعـات من املسـتوطنني لقرب يوسـف واملنطقة الشـمالية 
من نابلس، وحّقق هذا االسـتهداف إصابات مبارشة بني صفوف 
الجنـود، َحيُث تـم تداول مقاطـع مصورة عىل مواقـع التواصل 

االجتماعي لحظة تعرض القوات لالستهداف بشكل مبارش. 
يأتـي ذلك، يف وقت أبـدت فيـه املنظومُة األمنية والعسـكرية 
«اإلرسائيلية»، قلَقها من تصاعد التوتر األمني وإشـعال األوضاع 
امليدانية يف شـهر رمضان املرتقب، وذكـرت قناة كان العربية، أن 
«جيش االحتالل سـريفع حالة تأهب لدرجة القصوى يف الجمعة، 

األوىل من رمضان». 
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ضطمئ أخغرة

الاصاُرُب اإلغراظغ السسعدّي.. 
وأشعُل ذرائع الترب سطى الغمظ

بصطط / ظاغش تغثان*

كنُت وال زلـت أرّدد وأقوُل: إن 

الصني هي سيدة العالم مقارنة 

بأمريكا. 

واليـوم الصني تظهر كعمالق 

واالقتصـاد..  بالسياسـة  كبـري 

استطاعت أن ترضب رضبتها يف 

املكان والوقت املناسبني.. 

أجـل؛ فقـد أصابـت أمريـكا 

الذعـَر  وخلقـت  بالـدوار، 

والهلوسـَة للصهاينـة، وأضعفت 

سياسـة القطب الواحد، وشكَّلت عامًال قويٍّا لتواُزِن القطبنَي، 

وأعادت ثقتَها للدول العربية.

بهذا االتّفاق التاريخي واملهم، اسـتطاعت الصني أن تشّجَع 

السـعوديَّة عىل التمرُِّد عىل أمريكا باتِّخاذ هذا القرار الجريء، 

وبتطبيع السعوديّة مع إيران نستطيع القوَل: إن التطبيَع مع 

العدّو الصهيوني قد بدأ يتآَكُل، وإن مصريَه االنحساُر؛ لتصبَح 

َة لصالح محور املقاومة؛ كون العدوِّ واحًدا مع ُكـّل الدول  الكفَّ

العربية واإلسـالمية، حتى وإن مدت يدها للتطبيع؛ فاملشكلة 

الفلسـطينية قائمة وتعاليم الدين الحنيف وتوجيهات القرآن 

الكريم باقية.. 

باختصـاٍر: ُكلُّ مـا دّمـرتـه السـعوديّة باملنطقـة العربية 

والعالم اإلسـالمي بهـذه الخطـوات وهذه املسـتجدات يعترب 

اعرتاًفـا رصيًحـا واعتذاًرا عن سياسـات ماضيـة كانت ُكـّل 

خطواتها خاطئة.. 

وبالنسـبة لليمن وتأثري هذا االتّفاق عىل مجريات األحداث، 

ال نستطيع التأكيَد بأن هذا االتّفاق سينتُج عنه وقَف العدوان 

ورفـع الحصـار ومعالجـة أرضار الحـرب؛ فاالتّفـاق يُخصُّ 

دولتـني: هما إيـران والسـعوديّة، ولكن تأثريَه عـىل املنطقة 

بشـكل عام إيجابـي؛ كون التقـاُرِب يُبِعـُد الشـكوَك، ويزيل 

التآمـراِت، ويذيـب جليـَد القطيعـة، وبنفـس الوقـت يعّري 

ويكشُف الذريعَة التي كانت تحاربُنا السعوديّة بها.

قـراُر وقف املعارك قـد اتُِّخذ قبل هـذا االتّفـاق، وما إعالن 

الهـدن املتجـددة واملتالحقـة إال مقدمـة إلنهـاء املواجهـات، 

وباألخـري يتوقف هـذا القرار -أي إنهـاء املواجهات بني اليمن 

ومرتِزقة السـعوديّة- عىل جدية السعوديّة؛ ألَنَّ ذرائع العدوان 

عىل اليمن عديدة وكثرية، بدأت باستعادة الجمهورية، وإنقاذ 

الشـعب اليمني، وانتهت محاربة إيران يف اليمن بالتوقيع عىل 

إعادة العالقات الدبلوماسية بني البلدين وفتح صفحة جديدة. 

موقُف اليمن ثابت وواضح منذ بداية شـن العدوان، موقف 

ــة العربية واإلسالمية  دفاع ال مهاجم؛ حرًصا عىل وحدة األُمَّ

وحقنًا للدماء. 

* عضو مجلس الشورى

بصطط تسغظ تازب*
اليـوَم وبفضـل اللـه وصمود شـعبنا، 
وتوجيهـات أبـو جربيـل -حفظـه الله-، 
ومتابعـِة قيادتنـا وحكومتنـا الرشـيدة، 
ِج ُدفعة «االنتصار»  نحتفي ونحتفُل بتخرُّ
الطبيـة من جامعـة صنعاء، لعـدد 468 
طبيبًـا وطبيبـة، التحقـوا بالدراسـة مع 
بدايـة العدوان عىل اليمن يف رسـالة بالغة 
الداللـة ألُولئك الذين أرادوا أن يطفئوا نور 
الله بأفواههـم يف اليمن امليمون؛ فأضاءه 
هـؤالء -بفضـل اللـه ورفاقهـم يف قطاع 
التعليم العايل والجامعات، وكل القطاعات 
العسـكرية واملدنية، بنـاًء وحمايًة، حتى 
االنتصار واإلعالن عنه قريبًا إن شاء الله. 
ليـس هـذا فحسـب؛ فهـذا االحتفـاُل 
ذّكرنـا بمظلمِة أحد خرِّيجي هذه الدفعة، 
الديـن  أمـري  الدكتـور  النابغـة  الطالـب 
عبدامللك جحـاف، الذي تـم اختطاُفه من 
قبـل عنارص «اإلصـالح» يف الَفَلج بمأرب، 
وسـجنُه ظلًما وعدوانًا ملدة عامني ونيف، 
وهـو ذاهـٌب ملواصلـة دراسـته يف إحدى 

جامعات مرص. 
ال لـيش إالَّ بَسـبِب ُعنرصيـة خاطفيه 
وقيادِتهم وَمن يقف خلَفهم من املعتدين. 
وبعـد خروِجـه بتبـاُدٍل -وهـو ليـس 
أسـريًا- يعوُد إىل صنعاَء، ويواصل دراستَه 

يف كلية الطب بجامعة صنعاء؛ ليكون أحَد 
خّريجـي دفعة االنتصـار اليـوم؛ وليُثِبَت 
ونُثِبـَت جميعاً بأن الحيـاَة هنا، والحرية 

واألحرار هنا، والبناء والحماية هنا. 
وها هو عضُو املجلس السيايس، األعىل 
األُسـتاذ املناضـل أحمد الرهـوي يرعى، 
بتكليـٍف من الرئيـس، هـذه االحتفالية، 
ويسـتلم من الدكتور أمري الدين جحاف، 
درَع الوفـاء منـه ومـن زمالئـه لرئيـِس 
املجلس السـيايس األعـىل، الرئيس مهدي 

املشاط. 

تهانينـا للدكتـور أمـري الديـن جحاف 
ولوالِده األُستاذ الدكتور عبدامللك جحاف 
وكل أرسته آل جحاف، الذين عانوا األمرَّين 
أثناَء اعتقاِل ولِدهم وهو ذاهٌب يف سـبيل 
اللـه، ولكل زمالئه من األطباء والطبيبات 
خّريجي الدفعة الثالثة والثالثني من كلية 
الطب والعلـوم الصحية بجامعة صنعاء، 

دفعة االنتصار. 
ولله عاقبة األمور. 

* وزير التعليم العايل

ُدشسُئ اقظاخار وطزطمُئ جتافُدشسُئ اقظاخار وطزطمُئ جتاف


