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الرئيس املشاط يلتقي وزير النقل ورئيس هيئة الطريان املدين ويؤكد: الرئيس املشاط يلتقي وزير النقل ورئيس هيئة الطريان املدين ويؤكد: 
حبــره  مــاء  مــن  قــطــرة  أو  أرضـــه  تـــراب  مــن  واحـــدة  بـــذرة  املــســاس  يــقــبــل  لــن  لــيــمــين  ا لــشــعــب  حبــره ا مــاء  مــن  قــطــرة  أو  أرضـــه  تـــراب  مــن  واحـــدة  بـــذرة  املــســاس  يــقــبــل  لــن  لــيــمــين  ا لــشــعــب  ا
لـــــــلـــــــيـــــــمـــــــنـــــــيـــــــني حـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــًا  حـــــــــــقـــــــــــًا  ســـــــــتـــــــــبـــــــــقـــــــــى  وجــــــــــــــــــزرهــــــــــــــــــا  لـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــن  ا لـــــــلـــــــيـــــــمـــــــنـــــــيـــــــنيســــــــــــــــواحــــــــــــــــل  حـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــًا  حـــــــــــقـــــــــــًا  ســـــــــتـــــــــبـــــــــقـــــــــى  وجــــــــــــــــــزرهــــــــــــــــــا  لـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــن  ا ســــــــــــــــواحــــــــــــــــل 

صــــنــــعــــاء  مـــــــطـــــــار  وإىل  مــــــــن  لـــــــــرحـــــــــالت  ا وتـــــقـــــيـــــيـــــد  احلــــــــصــــــــار  بــــــاســــــتــــــمــــــرار  نـــــســـــمـــــح  صــــنــــعــــاء لــــــــن  مـــــــطـــــــار  وإىل  مــــــــن  لـــــــــرحـــــــــالت  ا وتـــــقـــــيـــــيـــــد  احلــــــــصــــــــار  بــــــاســــــتــــــمــــــرار  نـــــســـــمـــــح  لــــــــن 
مـــــــؤقـــــــت  احـــــــــــــتـــــــــــــالل  هـــــــــــــو  أجـــــــــــنـــــــــــيب  تـــــــــــــواجـــــــــــــد  أي  أو  األمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــي  لــــــــــــتــــــــــــواجــــــــــــد  مـــــــؤقـــــــت ا احـــــــــــــتـــــــــــــالل  هـــــــــــــو  أجـــــــــــنـــــــــــيب  تـــــــــــــواجـــــــــــــد  أي  أو  األمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــي  لــــــــــــتــــــــــــواجــــــــــــد  ا



الثاخطغئ تتغغ الثضرى السظعغئ لطحعغث المثاظغ الثاخطغئ تتغغ الثضرى السظعغئ لطحعغث المثاظغ 
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بظ تئاعر: الغمظ جغزض غثضر الحعغث بضض شثر واساجاز 
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 : خظساء
أّكــد رئيـُس املجلـس السـيايس األعـىل 
بصنعاء، املشـري مهدي املشـاط، عىل أهميِّة 
ــِه إىل الصناعـات الدوائيـة واإلنتـاج  التوجُّ
املحيل من األدوية واملستلزمات، واالستفادة 
مـن التنوع الحيوي يف البـالد، ووجود الكثري 

من النباتات التي تدخل يف صناعة األدوية. 
وحث خـالل لقائه، أمـس، وزير الصحة 
هيئـة  ورئيـس  املتـوكل،  طـه  الدكتـور 
مستشـفى الثورة العـام بصنعـاء الدكتور 
مطهر مرشد، عىل إيجاد صيدلية مركزية يف 
ُكـّل مستشـفى؛ ملا لذلك من أهميّة يف توفري 
األدوية والعالجات للمرىض يف املستشـفيات 
واملرافـق الصحيـة بأقـل تكلفـة؛ لتخفيف 
معانـاة املواطنني يف ظل العـدوان والحصار 

األمريكي السعودّي. 
تحسـني  خطـط  اللقـاء  ناقـش  كمـا 
املقدمـة  والعالجيـة  الصحيـة  الخدمـات 
بصنعـاء،  الثـورة  مستشـفى  يف  للمـرىض 
والصعوبات التي تواجـه القطاع الصحي يف 

ظل العـدوان والحصار األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي الخانق الـذي يمنع وصول األدوية 
واملسـتلزمات الطبيـة ودخولهـا إىل اليمـن، 

ة أدوية مرىض األمراض املّزمنة.  َخاصَّ
من جانب منفصل، حث الرئيس املشـاط 
عىل االهتمام بالفقراء واملسـاكني يف مختلف 

الجوانـب، ودعـم األفران واملطابـخ الخريية 
ملـا من شـأنه تخفيـف معانـاة املواطنني يف 
ظل األوضـاع التي تمر بها البـالد وتداعيات 
العدوان والحصار.  وأشـاد الرئيس املشـاط 
خـالل لقائـه، أمس، رئيـس الهيئـة العامة 
نشـطان،  أبـو  شمسـان  الشـيخ  للـزكاة 

بمشـاريع التمكني االقتصادي التي ترعاها 
الهيئـة العامة للزكاة ملا لها من دور تنموي، 
تمّكـن األرس الفقرية من االعتماد عىل ذاتها، 
وتحويلها إىل أرس منتجة وفاعلة يف املجتمع. 
وجـرى خـالل اللقـاء مناقشـة أنشـطة 
الهيئـة العامـة للـزكاة ومشـاريعها التـي 

سـتنفذها خالل شـهر رمضان املبارك، كما 
استمع إىل رشح موجز عن مشاريع التمكني 
االقتصادي للهيئة العامة للزكاة يف محافظة 
املجـاالت  يف  املحافظـات  وبقيـة  الحديـدة 
الحيوانيـة،  والثـروة  واملهنيـة،  الزراعيـة، 

والسمكية، والنحل والتصنيع الغذائي. 

أخبار

أّضـث أن خظساَء جااثُث الثطعاِت القزطَئ لضسر التخار شغ تال تسظئ السثو

خقل لصائه بعزغر الختئ ورئغج العغؤئ الساطئ لطجضاة 

خقل اظسصاد المآتمر افول لطرابطئ الثولغئ لطثئراء والمتططغظ السغاجغغظ

الرئغج: لظ ظصئض باجامرار التخار والصعات افجظئغئ جاثرج طظ الغمظ راغئًئ َأو طضرعًئ

الرئغج املّحاُط غُتثُّ سطى اقعامام بالفصراء واملساضني ودسط افشران واملطابت الثريغئ وغحغُث بمحارغع الامضني اقصاخادي

 : خاص
أّكــد الرئيُس املشـاط، الثالثـاء، أن صنعـاَء لن تقبَل 
باسـتمرار الحصار، وسـتتخذ الخطوات الالزمة لكرسه، 
يف حـال أرص تحالف العـدوان ورعاته عـىل التعنت، كما 
أّكـد عىل حتمية خروج القوات األجنبية من اليمن سواء 

بالتفاهم أَو بالقوة. 
وقـال الرئيس خالل لقائه وزيـر النقل ورئيس الهيئة 
العامة للطـريان: إنَّ «فتَح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
بشـكل كامل، ورفع الحصار براً وجواً وبحراً هو حقٌّ من 

حقوق الشعب اليمني وليست ِمنًَّة من أحد».
وأضـاف: «لـن نسـمَح باسـتمرار الحصـار وتقييـد 

الرحالت من وإىل مطار صنعاء الدويل».
وأّكـد أنه «إذا استمر الحصاُر فسيتم اتِّخاذُ الخطوات 

الالزمة لفكه عن شعبنا».

وأوضـح أن تواُجـَد القـوات األمريكيـة وأيـة قـوات 
ٌت»، مؤّكـداً  عسـكرية أجنبية يف اليمن هو «احتـالٌل مؤقَّ

أن هذه القوات «ستخرج راغبة أَو مكرهة».
ولفـت إىل أن «عىل الخونة يف املناطق املحتّلة أن يعلموا 
أنهم مهما كانوا مطايا لألمريكي؛ فسينتهي بهم املطاف 

كمطايا األمريكي يف فتنام وأفغانستان».
َوأََضــاَف أن: «الشـعَب اليمنـي لـن يقدم ُكــّل هذه 
التضحيات؛ ليقبََل باملساس بذرة واحدة من تراب أرضه، 

أَو قطرة واحدة من ماء بحره».
وأّكــد أن السـواحل اليمنية وجزرها «سـتبقى حقاً 

حرصياً لليمنيني». 
وتجـدد هـذه الرسـائل الواضحـة التأكيد عـىل ثبات 
املوقـف الوطني، ورفض ُكـّل محـاوالت تحالف العدوان 
ورعاته لاللتفاف عىل مطالب الشعب اليمني ومتطلبات 

السالم العادل. 

أّضـــث سطى أعمّغــئ الاعّجـه إلــى الخظاسات الثوائغــئ واإلظااج المتطــغ طظ افدوغئ

وزغر اإلسقم غثسع إىل تعتغث الثطاب اإلسقطغ املصاِوم ملعاجعئ 
الادطغض افطرغضغ الخعغعظغ

 : خظساء
عقـدت الرابطـة الدولية للخـرباء واملحللني 
السياسـيني، أمـس، مؤتمرهـا العـام األول يف 
العاصمة اللبنانية بريوت بمشاركة واسعة من 
الكتاب واملحللني من عدة دول عربية وإسالمية 

بما فيها بالدنا. 
وُكرَِّس املؤتمُر الذي ُعقد تحت عنوان «غرب 
آسيا املقاوم.. أيُّ نظام عاملي جديد؟»؛ ملناقشة 
القضايـا االسـرتاتيجية يف املنطقـة ويف العالم، 
ومدى تأثريها عىل دول محور املقاومة يف غرب 

آسيا. 
وخـالل كلمة متلفزة له، أّكــد وزير اإلعالم 
ضيف الله الشامي، عىل أهميّة توحيد الخطاب 
اإلعالمـي والسـيايس ليعلـَو صـوُت الحق عىل 
أن  موضًحـا  االسـتكبارية،  القـوى  أصـوات 
التوّجـَه واحد، واملنطلقات واحدة، وهذا يجعلنا 
جميعاً أمام مسؤولية توحيد الخطاب اإلعالمي 
والسـيايس؛ بما يخدم مصالح أمتنـا، داعياً إىل 
رضورة مواجهـة التضليـل اإلعالمـي العاملـي 
والهيمنـة األمريكيـة والصهيونيـة ومحاولـة 
إيجـاد رصاع إعالمـي عىل مسـتوى املحللني يف 

العالم. 
وأَشـاَر إىل محاولِة وسـعي أمريـكا والعدّو 
اإلعالميـة  قنواتهـم  خـالل  مـن  الصهيونـي، 

تخـدم  رؤيـة  إليجـاد  التضليليـة؛  وأدواتهـم 
مصالحهـم، وخلق نمـاذَج متعـددة تعمُل عىل 
تزييف الحقائق وطمس الواقع وتوجيه التاريخ 

لخدمة الصهيونية العاملية. 
وقـال: «إن الهجمة األمريكيـة واإلرسائيلية 
بما تمتلُكه من مقومات وإْمَكانيات، تعمُل عىل 
إيجاد صناعة نظام عاملي جديد يحكم ويتحكم 
ة املليـار مسـلم ومقدرات  يف سـري العالـم وأمَّ

ــة».  األُمَّ
َوأََضــاَف وزير اإلعالم «حـريٌّ بنا يف محور 
املقاومـة أن نكـوَن يف مقدمـة النخـب التـي 
تتَحّرك يف مواجهـة التضليل اإلعالمي األمريكي 
الصهيونـي، وأن نعمـل جاهديـن عـىل توحيد 

الخطاب اإلعالمي ملواجهة تلك الهجمة». 
وتضَمُن املؤتمُر محاوَر عّدة، عن واقع الدول 
واألزمـات الدوليـة، ودور الشـعوب واألحـزاب 
العربيـة يف املواجهـة واملقاومـة، كمـا تنـاول 
االنتهـاكات الغربية واألمريكية وكيان االحتالل 
للقوانـني الدوليـة، وأثرها عىل قضية الشـعب 
الفلسطيني، والدور األمريكي يف العراق واليمن، 

والحصار املفروض عىل سوريا. 
ـام،  وتسـتمر فعاليـات املؤتمـر لثالثـة أَيـَّ
تناقـش فيهـا الكثـريَ مـن القضايـا الهامة يف 
العـراق وفلسـطني واليمـن، وسـوريا ولبنان، 

وجميع محور املقاومة. 

ُد بالاَتّرضات افطرغضغئ وغطالُإ أبظاَء املتاشزات املتاّطئ بالاَتّرك الاقُتُط الصئطغ غظثِّ

وشاُة طساصض يف جةعن طرتجصئ السثوان بمأرب بسث 3 جظعات طظ الاسثغإ

 : خظساء
عـّربت قبائـُل اليمـن عـن إدانتهـا 
للتَحـّركات  الشـديَدين  واسـتنكارها 
األمريكيـة الصهيونيـة يف املحافظـات 
والجـزر اليمنيـة املحتّلـة، والتـي كان 
آخرها زيـارة السـفري األمريكي وقائد 
تحـت  املهـرة  إىل  الخامـس  األسـطول 

ذريعة مكافحة التهريب.  ودعا مجلُس 
التالحـم القبيل يف بيان، أمـس الثالثاء، 
كافـَة أبناء ومشـايخ القبائـل اليمنية 
ـة أبنـاء املحافظـات املحتّلة، إىل  وَخاصَّ
تعزيـز روابـط األُخوة، والوقـوف صفاً 
واحداً، والنفري العـام يف مواجهة الغزاة 
والبصرية  بالوعـي  والتحيل  واملحتّلـني، 
ودسـائس  مؤامـرات  مـن  والحـذر 

املحتّلني.  وحّمل البياُن تحالَف العدوان 
وأدواته مسـؤولية نهب ثروات الشعب 
اليمني ومقدراته واالعتداءات السـافرة 
عىل سـيادة ووحدة اليمن واسـتقالله، 
اليمنـي  الشـعب  حـق  عـىل  مؤّكــداً 
املـرشوع بقيادتـه وجيشـه الوطني يف 
أي  واسـتهداف  االنتهـاكات  هـذه  ردع 

تواجد أجنبي عىل أرضه. 

 : طاابسات
تـويف املعتقُل يف سـجون مرتِزقة العـدوان بمـأرب، العميد خالد 
محمـد صالـح األمـري الحوشـبي، بعد ثالث سـنوات مـن االعتقال 

والتعذيب النفيس والجسدي. 
وأّكــد مصدٌر محـيلٌّ لوكالـة األنبـاء اليمنية (سـبأ) أن العميد 
الحوشـبي تويف قبل يومني بعد دخوله يف مضاعفات خطرية؛ نتيجَة 
إصابته بالفشـل الكلوي جراء التعذيب الذي تعرض له يف سـجن ما 

يسمى باالستخبارات العسكرية التابع لقوى العدوان. 
وأدان املصـدُر التعذيـَب الوحيش الـذي يتعرض لـه املعتقلون يف 
سـجون مرتِزقة العـدوان، داعياً املنظمـاِت الحقوقيَة واإلنسـانيَة 
لزيارة السجون واالطالع عىل معاناة املعتقلني والضغط عىل مليشيا 
اإلخوان املوالية للعدوان لوقف االعتداءات والتعذيب داخل السجون. 
وكانت ابنة العميد الحوشـبي صفاء خالد قد توفيت قبل عامني 

بعد اعتقالها مع والدها وشقيقها وعدد من أفراد أرستها. 
يشـار إىل أنه تم تسـجيُل عرشات الوفيات داخل سجون مليشيا 

اإلخوان بمدينة مأرب خالل الفرتة املاضية. 
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 : خاص
أّكــدت صنعـاُء أن تحالُـَف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي ُمـِرصٌّ عـىل مواصلـة فرض 
الحصـار اإلجرامي عـىل البلـد، ويرُفُض فتـَح أية 
ِوجهـات جديـدة للرحـالت املدنية مـن وإىل مطار 
صنعاء الـدويل، وهو ما يمثل مؤًرشا سـلبيٍّا يؤّكـد 
عـدَم جدية دول العـدوان يف التعاطـي مع مطالب 
الشـعب اليمني؛ برغـم تجاوب صنعـاء مع جهود 

الوسطاء. 
وقـال وكيـل هيئـة الطـريان املدنـي واألرصاد، 
رائـد جبـل، الثالثـاء: إن «تحالف العـدوان بقيادة 
السـعوديّة يعمل وبشـكل مبارش عـىل إعاقة فتح 

وجهات جديدة عرب مطار صنعاء». 
ويعتـرب فتح مطـار صنعاء من االسـتحقاقات 
الرئيسـية التـي تدور حولهـا املشـاورات الجارية 
بوسـاطة سـلطنة عمان، إىل جانب رصف املرتبات 

من إيرادات النفط والغاز، وفتح ميناء الحديدة. 
وكان اتّفاق الُهدنة السـابقة قد نَصَّ عىل تسيري 
رحالت محـدودة إىل وجهتني: همـا األردن ومرص، 
لكـن تحالـف العدوان رفض السـماح بتسـيري أية 

رحلة إال بعد اقرتاب انتهاء املرحلة األوىل من الُهدنة. 
ورفـض تحالـف العـدوان فتَح ِوجهـة مرص إال 
لرحلة واحدة، وسط تواطؤ فاضح من جانب األمم 
املتحدة التي لم تقم بدورها يف إلزام تحالف العدوان 

بتنفيذ االتّفاق. 
وأوضـح جبل أن «العدوان السـعودّي ومرتِزقته 

ُمسـتمّرون يف مماطلتهـم وتعنتهم بعـدم فتح أية 
وجهـات جديـدة مـن شـأنها اإلسـهام يف تخفيف 
املعانـاة»، ُمشـرياً إىل أن «وجهـة القاهـرة ما تزال 
مغلقـًة، وتسـيري الرحـالت املدنيـة إليهـا مرهوٌن 
مـع  تمـارُس  التـي  الريـاض  بموافقـة  مبـارشًة 

مرتِزقتها عرقلَة تسيري الرحالت». 
وكانـت السـعوديّة قد دفعت بحكومـة املرتِزقة 
سـابًقا إلعاقـة رحالت مطـار صنعـاء، من خالل 
فرض اشرتاطات تعسفية تتعلق بجوازات السفر. 

وقـال جبـل: إنَّ «تحالُـَف العـدوان ومرتِزقتـه 
رفضـوا إضافـة أيـة رحـالت إىل األردن باسـتثناء 
الرحالت الثالث األسبوعية التي ال تكفي للمرىض». 
َوأََضــاَف أن: «فتـح وجهـة إىل الهنـد مرهـون 

بموافقة تحالف العدوان». 
ويعـرب هذا املوقـف بوضوح عـن إرصار تحالف 
العـدوان ورعاتـه عـىل مواصلـة فـرض الحصار 
اإلجرامـي عىل اليمـن، وعـدم الجديـة يف التوّجـه 
نحو حلول حقيقية تسـهم يف رفع معاناة الشـعب 

اليمني. 
وكان قائـد الثورة السـيد عبـد امللك بـدر الدين 
الحوثي أّكـد مؤّخـراً أن الواليات املتحدة األمريكية 

تعمل عـىل إبعاد تحالف العدوان عـن أية التزامات 
تجاه اسـتحقاقات الشعب اليمني املرشوعة، وأنها 
تحاول الدفع باملرتِزقـة كطرف رئييس للتهرب من 
تنفيـذ متطلبات السـالم العادل، وهو مـا يؤّكـده 
بوضـوح اليوم رفـض تحالف العـدوان فتح مطار 
صنعاء الـدويل.  وحّمل وكيُل هيئـة الطريان املدني 
تحالـف العـدوان ومرتِزقته «مسـؤولية اسـتمرار 
فـرض الحظر غري املـربّر عىل مطار صنعـاء أمام 

جميع رشكات الطريان املدنية». 
وكان مدير مطـار صنعاء الدويل خالد الشـايف 
ـام، أن: «حركة  أّكــد لصحيفة «املسـرية» قبل أَيـَّ
مطار صنعاء الدويل خالل سنوات اإلغالق والحصار، 
ال تساوي حركَة شهرين يف الوضع الطبيعي»، وأن 
عدد املسافرين عرب املطار منذ إعالن الهدنة، يعادل 
ام فقط  عدد املسافرين يف رحالت يومني أَو ثالثة أَيـَّ

قبل العدوان. 
وأّكـد الشـايف أن: «نسبَة الحاالت املرضية التي 
غـادرت عرب مطار صنعاء الدويل منـذ بداية الُهدنة 
وحتـى اليـوم ال تسـاوي ١٠ % من عـدد الحاالت 
املرضية املنتظرة، والتي كان يفرتض مغادرتُها عرب 

مطار صنعاء للمعالجة». 

 : خاص
أّكــد ناطُق حكومـة اإلنقـاذ الوطني، وزير 
الزيـاراِت  أن  الشـامي،  اللـه  ضيـف  اإلعـالم، 
األمريكيـَة العسـكريَة إىل املهـرة وحرضمـوت 
تؤّكـُد نواياهم التصعيديَة ضد الشعب اليمني، 
وترتجـُم إرصاَرهم عىل احتالل البلد، مؤّكـداً أن 

هذا التصعيَد لن يمر. 
األمريكـي  «التواُجـَد  إنَّ  الشـامي:  وقـال 
وزيارة القيادات العسكرية األمريكية إىل املهرة 
وحرضمـوت تؤّكــُد بمـا ال يدع مجاًال للشـك 
مساعيَهم لالحتالل والسـيطرة العسكرية عىل 

اليمن». 
وكان وفـٌد أمريكـي يُضمُّ السـفري سـتيفن 

فاجـن وقائـد األسـطول األمريكـي الخامس، 
الجنرال براد كوبر، وقيادات عسـكرية أمريكية 
ام، والتقى  أُخـرى، زار محافظة املهرة قبـل أَيـَّ
قيـادات املرتِزقة هناك، يف خطـوة أثارت موجة 
غضب رسـمي وشـعبي واسـعة، وعـّربت عن 
اندفـاع أمريكـي نحـو تثبيـت واقـع االحتالل 
والسـيطرة عـىل األرايض والسـواحل اليمنيـة 

والهيمنة عىل املمرات املائية. 
ونـّدد مجلُس النواب يف وقٍت سـابٍق بالزيارة 
األمريكية االستفزازية، وأّكـد «رفض أي تواجد 
أجنبـي عـىل األرايض والجـزر وامليـاه اليمنية، 
ا كانت مربّراتـه»، ومحذًِّرا مـن «املخّططات  أَيّـٍ

األمريكية التي تستهدف سيادة اليمن».
وأّكـد املكتُب السـيايسُّ ألنصـار الله يف بيان، 
االثنـني، أّن: «التَحـّركات األمريكيـة يف املهـرة 

وحرضمـوت تأتـي يف سـياق ترتيبـات لخيانة 
جديـدة من قبل املرتِزقة تهـدُف إىل بيع وتأجري 

سواحَل وُجُزٍر يمنيٍة من قوى االحتالل».
وقال وزيـر اإلعالم ضيف الله الشـامي، إن: 
«هـذا التصعيـَد لن يُمـرَّ عىل شـعِبنا وأحراِره؛ 
فاملعركـة مـع األمريكي والصهيونـي بالدرجة 
األوىل، وإن انتعلـوا أدواتهم مـن أنظمة وعمالء 

العدوان واالحتالل». 
وكان قائُد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثـي كشـف مؤّخـراً أن الواليـاِت املتحـدَة 
األمريكيـَة تعمـُل عـىل تثبيـِت بقـاِء القـوات 
مؤّكــداً  املحتّلـة،  املحافظـات  يف  األجنبيـة 
اسـتحالَة الُقبـوِل ببقـاِء االحتـالل، ورضورَة 
رحيل ُكـّل القوات والقواعد العسكرية من ُكـلِّ 

مناطق اليمن. 

 : خاص

أّكــد نائـُب وزيـر الخارجية بحكومـة اإلنقاذ 
الوطني، حسـني العـزي، أن االسـتقراَر واألمَن يف 
املحافظات املحتّلة مرهوٌن بطرد القوات األجنبية، 
وأنه ال يوجد أي َحـّل آخر للفوىض التي تشـهدها 

تلك املحافظات يف ظل الرصاع بني املرتِزقة. 
وقال العزي يف تغريدة عىل حسـابه يف تويرت: إّن 

«اشـتباكات املخاء واقتحامات تعز وكل ما يجري 
يف األرايض املحتّلـة هـو نتيجٌة لفوىض املشـاريع 

الصغرية التي يحركها املحتّل».
وتصاعدت خالل األيّام املايض وتريُة الصدامات 
بـني فصائل مرتِزقة العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي يف املخاء ومدينة تعـز، يف إطار الرصاع 
امُلسـتمّر فيما بينهم منذ سـنوات، والـذي تغذيه 
دول العدوان ضمن مـرشوع الفوىض الذي ترعاه 

يف املناطق املحتّلة. 

وأّكــد العـزي أن املناطـَق املحتّلَة سـتنعُم 
تطـُرُد  حينمـا  «فقـط  واالسـتقرار  باألمـن 
املحتّلني واملرتِزقة»، وتعود إىل حضن الدولة يف 
صنعاء، ُمشـرياً إىل أن أيَة حلول أُخرى ليسـت 

لها قيمة. 
ويحـاوُل تحالـُف العدوان دائمـاً مللمَة صفوف 
مرتِزقته وتوحيَدهم، من خالل اتّفاقات وصفقات 
متنوعـة، لكـن الـرصاَع بينهـم رسعان مـا يعود 

بوترية أعىل. 

تقارير

وضغض عغؤئ الطريان املثظغ: تتالش السثوان غرشخ 
شاح أغئ وجعات جثغثة لرتقت ططار خظساء

ظاذص تضعطئ اإلظصاذ: الاخسغث افطرغضغ يف املعرة 
وتدرطعت لظ غمر 

السّجي: افطظ واقجاصرار يف املظاذص املتاّطئ 
طرععٌن بطرد املتاّض واملرتجصئ 

أّضـث أن السسعدّغئ وطرتِجصاعا غعاخطعن إغقَق وجعئ الصاعرة وغسرصطعن إضاشئ أغئ رتقت لطمرضى

أّضـث أن الجغارات السسضرغئ افطرغضغئ تارجط طساسغ تبئغئ اقتاقل والسغطرة سطى الغمظ

أّضـث أن الفعضى الاغ تحعُثعا تطك المظاذص ظاتةٌئ سظ المحارغع الخشغرة الاغ غتّرضعا السثو
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را بغاغ» قجاصئال حعر رطدان أوصاُف التثغثة تثّحـُظ تمطَئ «وأن ذعِّ

طئاتُث الساخمئ تدئط حئضات دسارة وتةارة بحر طظزمئ طثسعطئ طظ السسعدّغئ

 : التثغثة
دّشـن فرُع الهيئة العامة لألوقاف بمحافظة الحديدة، 
را بيتـي» لتجهيز وتنظيف  أمس الثالثـاء، حملَة «أن طهِّ

بيوت الله؛ استعداداً الستقبال شهر رمضان 1444ھ. 
ويف التدشني، أوضح مدير عام مكتب الهيئة باملحافظة، 
فيصـل الهطفـي، أن الحملة تأتي يف إطـار حرص الهيئة 
عىل تعزيز الوعـي املجتمعي وثقافة االهتمام باملسـاجد 
والحفاظ عىل نظافتها عىل مدار السـنة، مبينًا أن تدشني 
الحملة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان له دالالت روحية 
إيمانية يف تجسـيد رمزية التمسـك بالُهــِويَّة اإليَمـانية 

ودور اآلباء واألجداد يف العناية ببيوت الله. 
وأَشـاَر الهطفي إىل ما يمثله شـهر رمضان من مكانة 
عنـد الله وفضل عظيم، مـا يتطلب من الجميـع املبادرة 
واملشـاركة الواسـعة إلنجاح الحملة، مؤّكـداً عىل أهميِّة 

د بمواقيـت األذان والصـالة بحسـب التقويم الذي  التقيـُّ
أعدتـه الهيئة، والذي سـيتم توزيُعه عىل كافة املسـاجد 

باملحافظة. 
من جانبه، أوضح مدير مكتب اإلرشـاد وشئون الحج 
والعمرة باملحافظة، عبدالرحمن الوريف، أهميَّة مشـاركة 
املجتمع يف الحملة؛ استجابًة لدعوة قائد الثورة وحثه عىل 
تعزيز دور أفراد املجتمع لرعاية املساجد وخدمتها، داعياً 
إىل تفعيـِل املبـادرات واملسـاهمات املجتمعيـة، التي من 
شأنها مساندُة هيئة األوقاف وتجسيد املسؤولية الدينية 

تجاه بيوت الله. 
بـدوره، أوضح رئيـس جامعـة دار العلـوم الرشعية، 
الشـيخ محمـد محمد عـيل مرعـي، أن مكانَة املسـاجد 
ا؛ ففيها طهارة  الدينية ووظيفتَهـا اإليمانية كبريٌة ِجــدٍّ
الـروح والبـدن وراحـة القلـب والجسـد وسـمو الفكر 

والشعور. 

 : خظساء
أعلنت مباحُث العاصمِة صنعاَء، أمس الثالثاء، 
عن إنجـازاٍت أمنيـٍة ناجحٍة ومتميـزٍة يف ضبط 
الجريمة، بالتنسـيق مع باقي الوحدات؛ ِمن أجِل 
الحفاظ عىل األمن واالستقرار والسكينة العامة، 
وذلك خالل النصف األول من العام الجاري 1444 

هجرية. 
إحصائيـة  يف  العاصمـة  مباحـث  وأَشـاَرت 
جديـدة، أمـس، إىل أن منتسـبيها نّفـذوا خـالَل 
النصـف األول من العام الجـاري 1444 هجرية، 
ا؛ للتحري والضبط  5 آالٍف و177 تَحـرُّكاً ميدانيّـٍ
وتنفيـذ املهـام، وفيما يخـص األعمـال اإلدارية 
والتعاون مع املواطنني وتسهيل معامالتهم فقد 

تم اسـتقبال وقيد 7 آالف و774 معاملة وخطاباً 
خاصة باملواطنني، أنجز منها 6 آالف و30 قيًدا. 

وأوضحـت اإلحصائيـة، أن مباحَث العاصمة 
نجحـت يف ضبـط 8 شـبكات دعـارة وفسـاد 
أخالقي منافيـة للقيم واألخالق الدينية، منها 4 
شـبكات منظمة، تدار من السـعوديّة؛ لتهريِب 
شـواذ  إىل  وتحويلهـم  بهـم  واملتاجـرة  البـرش 
جنسـيٍّا، البعـض منهـم مصـاب باإليـدز، َو2 
شـبكتني متاجرة جنسية دعارة وتسول جنيس 
إلكرتوني واإلسـاءة إىل املـرأة اليمنية املحافظة 
يف دول عربيـة، كما تم ضبط 5 عصابات تزوير 
منظمة تقـوم باصطنـاع املحـّررات واألختام، 
ة و25  املنسـوبة للجهـات الحكوميـة والَخاصَّ

عصابة رسقات ونصب واحتيال. 

ويف مجـاِل الجرائـم الواقعة عىل املـال، لفتت 
اإلحصائيُة إىل أن إدارة مباحث العاصمة ضبطت 
خالل الفـرتة ذاتهـا 332 جريمـة، توزعت بني: 
جرائم رسقـة املنـازل، والسـيارات، والدراجات 
النارية، ومن عىل السـيارات، وباإلكراه، والنشل، 
واالبتـزاز، ورسقـات أُخـرى، وجرائـم النصـب 
واالحتيال وخيانة األمانة وتهريب وغسيل أموال، 

والتسول عرب مواقع التواصل االجتماعي. 
كمـا تـم اسـتعادة 17 سـيارة، َو46 دراجـة 
نارية مرسوقة، َو7 قطع سـالح ناري نوع «آيل» 
َو3 قطـع سـالح نـوع «مسـدس»، و41 هاتفاً، 
وأجهزة إلكرتونيـة ومجوهرات، ومبلغ 3 ماليني 
َو150 ألف ريال يمني، ومبالغ مالية أُخرى مبلغ 

برسقتها من قبل أصحابها. 

وجـاء يف اإلحصائية أنه خالل الفرتة نفسـها 
تمّكنـت مباحـث العاصمـة من اكتشـاف 282 
جريمـة كانت مجهولة، حدثت يف أعوام سـابقة 
ونتيجـة للمتابعـة الحثيثة والتحـري الدقيق تم 

اكتشافها وضبط املتورطني فيها. 
كمـا تمّكنـت مباحـث العاصمة وبالتنسـيق 
ومشـاركة الجهـات األمنيـة، مـن ضبـط 348 
للجهـات  أحيلـت  جمركـي  وتهريـب  مخالفـة 

املختصة. 
ويف مجـال التعـاون مـع املواطنـني، فقـد تم 
اسـتقبال 590 شـكوى من املواطنني تم توجيه 
مكاتب البحث باملناطق ومراكز الرشطة بإنجاز 
عـدد 380؛ فيمـا أحيلـت وأنجـزت يف األقسـام 
الداخلية عدد 210 شكاوى خالل الفرتة املذكورة. 

طةطُج الظعاب غحّثد سطى ضرورة اقلاجام باتثغث 
أجسار املعاد الشثائغئ وضئط افجعاق

 : خظساء
أّكــد مجلُس النواب عـىل رضورة االلتزام 
بتحديد أسـعار املواد الغذائيـة، وتعزيز الدور 
الرقابـي عـىل األسـواق وضبـط املخالفـني، 
ومصـادرة السـلع منتهيـة الصالحيـة مـن 
األسواق، والتأّكـد من سالمة التخزين للمواد 
واالهتمـام  التهريـب،  ومكافحـة  الغذائيـة 
بافتتـاح معـارض تنافسـية؛ لعـرض املواد 
ـة مـع حلول شـهر رمضان  الغذائيـة َخاصَّ

املبارك. 
وشـّدد الربملان يف جلسـته، أمـس الثالثاء، 
برئاسـة يحيـى الراعي رئيـس املجلس، عىل 
رضورة مراعاة الظروف االستثنائية التي تمر 
بها بالدنـا جراء تداعيات العـدوان والحصار 

عىل الحالة املعيشية للمواطنني. 
مـن جانبه، أوضـح نائب وزيـر الصناعة 

أحمـد محمـد الشـوتري، قيـام  والتجـارة، 
الـوزارة بإعـداد خطـة مكثّـفة تسـتمر من 
اآلن وحتـى نهايـة شـهر رمضـان ملتابعـة 
تنفيذ الئحة األسـعار املحّددة للمواد الغذائية 
ومنها: القمح والدقيق والزيت واألرز والسكر 
واألجبـان ورغيـف الخبـز والروتـي وغريها 
من املـواد التي شـملتها قائمة أسـعار املواد 

الغذائية املخفضة. 
كمـا لفـت إىل جهود الـوزارة بهـذا الصدد 
عـرب مكاتبها يف العاصمـة واملحافظات، وقد 
أقر املجلس تكليف لجنـة التجارة والصناعة 
باملجلس مـع نائب وزير الصناعـة والتجارة 
واملعنـني يف الجهـات ذات العالقـة بالنـزول 
امليداني؛ للتأّكـد من مدى التزام املسـتوردين 
وتجـار الجملـة والتجزئـة بتطبيـق الالئحة 
املحّددة ألسـعار املواد الغذائيـة ورفع تقرير 

للمجلس بشأن ذلك.

طتاشُر ذطار غثّحـُظ تمطئ الرصابئ الرطداظغئ سطى افجعاقدسا إلى طخاَدرة السطع طظاعغئ الخقتغئ طظ افجعاق والاأّضـث طظ جقطئ الاثجغظ.. 

 : ذطار
محمد  ذمـار،  محافُظ  دّشــن 
الثالثاء،  أمـس  البخيتـي،  نـارص 
الرمضانيـة  الوطنيـَة  الحملـَة 
ذُها  لحماية املسـتهلك، والتـي ينفِّ
مكتـُب الصناعـة والتجارة، خالل 
الفرتة: من 15 شعبان حتى نهاية 

شهر رمضان املبارك. 
والنـزول  التدشـني  وخـالل 
األسـواق،  مـن  لعـدد  امليدانـي 
عـىل  البخيتـي  املحافـظ  أّكــد 

أهميّـة الحملـة يف تعزيـز جهـود 
الرقابـة امليدانيـة عـىل األسـواق، 
السـلع  وتوفري  املخالفني،  وضبط 
قرب  مـع  ُخُصوصـاً  األََساسـية، 

شهر رمضان املبارك. 
وحـثَّ كافـَة الجهـات املعنيـة 
والتجـار للتعاون مع فرق الرقابة 
امليدانية للحملـة ومراعاة ظروف 
املواطـن، مشـيًدا بجهـود مكتب 
الصناعة يف الحفاظ عىل استقرار 
الوضـع التموينـي وتوفـري املواد 

الغذائية وضبط األسعار. 
مديـر  نائبـا  أوضـح  بـدوره، 

الصناعة للشؤون التجارية نارش 
واإلدارية  املالية  والشؤون  عمران 
محمـد األكـوع، أن الحملـة التي 
يشارك فيها 15فريقاً للرقابة عىل 
األسـواق تشمل جميع املديريات، 
ُمشرياً إىل تشـكيل غرفة عمليات 
يف املكتب السـتقبال البالغات عن 
أيـة ارتفاعات سـعرية أَو تالعب 
وغـش بالسـلع واملـواد الغذائية، 
مشـّدًدا عىل أهميّة تعاون التجار 
وااللتـزام  امليدانيـة  الفـرق  مـع 
بالقائمـة السـعرية املحـّددة من 

الوزارة.
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 : خظساء
أحيت وزارُة الداخلية بصنعاء، أمس، 
الذكرى السـنويَة للشهيد املجاهد اللواء 
طـه املدانـي، وذلك بمشـاركة رسـمية 

وشعبيّة واسعة. 
وقال رئيُس مجلس الـوزراء الدكتور 
عبـد العزيـز بـن حبتـور، يف كلمـة لـه 
الذكـرى  إحيـاَء  إن  الفعاليـة:  أثنـاء 
السـنوية الستشـهاد اللواء طه املداني، 
ـُد الوفاَء والتقديـَر واالحرتاَم لهذه  يجسِّ
الشـخصية، وغريهـا من الشـخصيات 
التـي ضحـت؛ ِمـن أجـل اليمـن، معرباً 
عن اإلجالل لروح الشـهيد طـه املداني، 
وجميـع شـهداء الوطـن الذيـن ارتقت 

أرواحهم يف سبيل الدفاع الوطن. 
وأضاف بـن حبتـور، أن إحيـاء ذكرى 
استشـهاد هذا البطـل وكّل الشـهداء تعد 
لحظات تاريخية مهيبة الستذكار مآثرهم 
وتضحياتهـم؛ ِمن أجـل رفع رايـة اليمن 
الكبـري وإسـقاط خطـط العـدوان التـي 
سـعت لتنكيـس هـذه الراية، مؤّكــداً أن 
اليمن سيظل يذُكُر ُكـّل شهدائه العظماء، 
ومنهـم الرئيس الشـهيد صالـح الصماد، 
واللـواء طـه املدانـي، بكل فخـر واعتزاز، 
ُمضيفـاً أن أحداً ال يسـتطيع أن يزايَد عىل 
الشـعب اليمنـي الحـر بشـهدائه؛ ألَنَّهـم 
بمثابة نـرباٍس ينـري طريَق الحريـة التي 

افتقدها شعبُنا لردٍح طويل من الزمان. 
ولفت بن حبتور إىل أن العدواَن صقل 
قدراِت الشـعب اليمني، وأحيا فيه روَح 
املقاومـة والكربيـاء والحضـور الفاعل 
أمام الشعوب التي تتوُق دوماً إىل الحرية 

والكرامـة والعزة، مبينًـا أن عىل األعداء 
واسـتعداده  شـعبنا  حقيقـة  معرفـَة 
مـا  إذَا  واملقاومـة،  الصمـود  ملواصلـة 
استمروا يف املماطلة يف خطوات الوصول 
إىل الحل السـيايس، مؤّكـداً الحرص عىل 
تخليـد بطـوالت وإنجازات الشـهداء يف 

سجل واحد ليدرس لألجيال. 
ونـّوه رئيـس الـوزراء إىل أن شـهداء 
اليمـن صنعـوا املسـتحيَل، وحّققوا هذا 
اً عن  ـة اليمنية، معربِّ اإلنجاَز والنَرص لألُمَّ
شـكره لوزير الداخلية وجميع القيادات 
األمنيـة والعاملـني يف مختلـف وحداتها 
عىل ُكـّل ما يقومون به من عمٍل عظيٍم؛ 
لتثبيت األمن واالسـتقرار يف ربوع اليمن، 

وعىل تنظيم هذه الفعالية املهمة. 

مـن جهتـه، أشـار رئيـس الـوزراء 
لشـؤون الدفـاع واألمن الفريـق الركن 
إحيـاِء  دالالِت  إىل  الرويشـان،  جـالل 
الذكرى السـنوية الستشـهاد اللواء طه 
املدانـي الـذي صدق مـع الله ورسـولِه 
واملسـرية القرآنية، موضًحا أن الشـهيَد 
املدانـيَّ كان له الدوُر البـارُز يف الحفاظ 
واملؤّسسـات  األمنيـة  املؤّسسـة  عـىل 
العامـة يف أصعـب املراحل التـي مر بها 
الوطـن؛ فـكان مثـاالً للمجاهـد البطل 

ورجل األمن الُقدوة. 
وبـنّي الفريُق الرويشـان أن ُكـّل من 
عرف الشـهيد املداني تعلَّـَم منه الكثري، 
واسـتلهم منه الشـجاعَة وقـول الحق؛ 
قراراتـه  ُكــّل  يف  حكيمـاً  كان  َحيـُث 

ومخلصـاً مع الله ومـع القيادة الثورية 
حتـى اصطفاه الله شـهيداً، الفتاً إىل أن 
الشـهيد املدانـي مثََّل نموذجاً للمسـرية 
سـها الشـهيد القائد  القرآنيـة التـي أسَّ
السيد حسني بدرالدين الحوثي، واستقى 
معارَفهـا ونهَجهـا من السـيد عبدامللك 

بدرالدين الحوثي. 
يف السـياق، أوضـح وزيـر الداخليـة، 
اللـواء عبد الكريـم الحوثـي، أن الوزارة 
تُْحيـي ذكرى استشـهاد اللـواء املداني؛ 
ِله  وتحمُّ وشـجاعِته  مواقِفه  السـتذكار 
ُمشـرياً  واقتـدار،  بأمانـٍة  للمسـؤولية 
إىل أن الشـهيَد املدانـي سـيبقى نموذجاً 
ل  اسـتثنائيٍّا ومدرسـًة لألجيـال يف تحمُّ
املسـؤولية، مبينًـا أن اللواَء طـه املداني 

كان يحمُل روحيًة إيمانيًة منذ انطالقه، 
حتى استشهد يف سبيل الله، بعد أن سّطر 
بدمائه أبلَغ الـدروس يف الصدق والثبات 
عىل املبـادئ والوفاء والشـهامة والعزة 

والكرامة واإلباء والتضحية والفداء. 
وأَفـاد وزيـُر الداخليـة بأن الشـهيَد 
املداني كان يتميَُّز بما وصفه به السـيُد 
القائـُد بأنـه «رجٌل كثـريُ املعونـة قليُل 
ـَد  املؤونـة»، وهـو وصـٌف عظيـٌم جسَّ
هاً بإطالق اسم الشهيد  شخصيتَه، موجِّ
طه املداني عىل مدرسة تدريب الرشطة. 
رئيـُس  كـرََّم  الفعاليـة،  ختـام  ويف 
الـوزراء ونائبُـه ووزيـُر الداخلية، أرسَة 
الشـهيد اللـواء طه املداني بـدرع وزارة 

الداخلية. 

 : طاابسات
اليمنيـة  الجمهوريـة  سـفري  سـعادُة  أّكــد 
بسـوريا، عبـد اللـه عيل صـربي، أن االسـتجابَة 
اإلنسـانيَة ملساعدة الشـعب السـوري املترضر؛ 
َجرَّاَء تداعيـات الزلزال املدّمـر الـذي رضب البلَد 
َْت عن مشـاعِر ُكـلِّ  مطلَع الشـهر املنرصم، َعربَّ
اليمنيني، وتوجيـِه القيادة السياسـية يف الداخل 
والحكومـة بأنـه ال بُــدَّ أن تكـوَن لليمـن وقفٌة 
مع سـوريا يف ظـل هذه املحنـة، ُخُصوصاً أن لها 
مواقَف تضامنيًة مع الشـعِب اليمني والحكومِة 

يف صنعاء ال تنىس. 
َوأََضـاَف السـفري صربي يف مقابله مع صحيفة 
«الوطـن» السـورية، أمـس الثالثـاء، «أن األلـم يف 
سـورية هو ألـم يف اليمن، ومـا تابعناه من قصص 
مأسـاوية حركت مشـاعر ُكـّل من عنده إنسانية، 
فكيف بنا ونحن تجمعنا اإلنسانية والدين والقومية 
وتاريخ مشرتك وثقافة مشـرتكة، ونحن أَيْـضاً يف 
خندق واحـد؛ فالعـدّو واحد واملؤامـرة واحدة عىل 

الشعبني والدولتني، واملصري كذلك واحد». 
وبـنّي أن سـوريا واليمن حافظتا رغـم ما حَدَث 
للبلدين عىل موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، 
وموقـف ثابت تجـاه مقاومة املـرشوع الصهيوني 
األمريكـي يف املنطقـة؛ وبالتـايل محـور املقاومـة 

يجمعنا ويعـزز هذه العالقات، مرحبـاً بالخطوات 
التـي قامت بهـا دول عربيـة وإسـالمية وصديقة 
لنجدة الشـعب السـوري واالنفتاح عىل دمشق بعد 
الزلزال الذي رضب مناطق شمال غرب البالد، منّدداً 
بالحصار الغربي والعقوبات املفروضة عىل دمشق، 
مؤّكــداً أنها منافيـٌة للقوانـني واملواثيـق الدولية 
وتشكل عقاباً جماعياً بحق الشعب السوري، داعياً 

إىل عمل عربي مشرتك ملواجهتها. 
وأَشـاَر سـفريُ بالدنا لـدى سـوريا إىل أن اليمن 
كان يأُمُل يف أن تكوَن اسـتجابتُه ملسـاعدة سورية 

ملواجهة تداعيات الزلزال، يف مسـتوى أرسع وأرفع، 
لكن الحصار والعقوبـات املفروضة حالت دون أن 
تكـون اليمـن يف مقدمة الدول التي تنجد سـورية، 
موضًحا أن ذلـك لم يمنع اليمن من القيام بواجبه، 
َوأن املساعدات اليمنية كانت عبارة عن ثالث قوافل 
إغاثيـة، األوىل توّجـهـت إىل الالذقيـة والثانيـة إىل 
حلـب والثالثة إىل حمـاة، وكّل واحدة كانت تضم 6 
شاحنات محملة بمواد غذائية وأدوية ومستلزمات 
طبية ومالبس شـتوية وبطانيات وفرشات، مبينًا 
أن هذه املسـاعدات رمزية والشـعب السوري كان 

يحتـاج إىل مسـاعدة أكرب وأرسع، فحجـم الكارثة 
كبري. 

وأوضح السـفري صربي أن الجميع ينظر بتقدير 
ويثّمـن ُكــّل الخطـوات التـي قامت بهـا عدد من 
ة التي  الدول العربية واإلسـالمية والصديقة وَخاصَّ
سـارعت يف األيّـام األوىل لنجدة الشـعب السـوري 
واالنفتـاح عىل سـوريا بتجـاوز ما يسـمى قانون 
قيـرص األمريكـي الظالـم، معربـاً عن أملـه يف أن 
تراجع الدول العربية املركزية صاحبة القرار داخل 
الجامعـة العربيـة مواقفهـا من سـورية واليمن، 
اللتـان صمدتا رغم العدوان والحصار وأثبتت األيّام 

صوابية مواقفها. 
واعترب سـفري اليمـن لـدى دمشـق أن التعاون 
والتضامـن العربي مطلوب دائمـاً يف ُكـّل األوقات، 
متمنياً أن يكوَن االنفتاُح عىل سـورية بشكل دائم، 
وأن يبنـى عليه تعاُوٌن اقتصادي وتالٍق سـيايسٌّ يف 
إطـار الجامعة العربية ويف األطـر األُخرى، مؤّكـداً 
أن الحصـار الغربـي عىل سـورية منـاٍف للقوانني 
واملواثيـق الدوليـة ويشـكل عقابـاً جماعيـاً بحق 
الشـعب السـوري، مطالبـاً اإلنهـاء الفـوري لهذا 
الحصار والعقوبات واملبادرة لعمل عربي مشـرتك 
ملواجهتهـا، ُمشـرياً إىل دعـم الجمهوريـة اليمنيـة 
لالنفتاح والتقارب العربي مع سـوريا؛ ألَنَّه بشكل 

أَو بآخر سينعكُس إيجاباً عىل الوضع يف اليمن. 

بــظ تئاــعر: الغمــظ جــغزض غثضــر حــعثاءه السزمــاء وطظعــط الطــعاء المثاظــغ بــضض شثــر واساــجاز
الساطئ والمآّجسات  افطظغئ  المآّجسئ  سطى  التفاظ  شغ  الئارز  الثور  له  ضان  المثاظغ  الحعغث  الروغحان: 
التعبــغ: الحــعغث المثاظــغ جــغئصى ظمعذجــًا اجــابظائغًّا وطثرجــئ لفجغــال شــغ تتمــض المســآولغئ

الثاخطغئ تتغغ الثضرى السظعغئ لطحعغث املثاظغ

السفري خربي: الغمظ وجعرغا تاشزاا سطى طعصش بابئ 
تةاه طصاوطئ املحروع افطرغضغ الخعغعظغ يف املظطصئ

خقل طصابطئ له طع ختغفئ «العذظ» السعرغئ:
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 :  طتمث التعبغ 
يف تمـام السـاعة الثانيـة بعـد منتصف ليلـة ٢٦ من 
شـهر مـارس٢٠١٥م أعلن تحالـف العدوان عـىل اليمن 
مـن واشـنطن، بدايـة عدوانـه الوحـيش، وتزامنـاً مـع 
قصـف الطـريان ملدينـة صنعـاء، وارتكابـه أول مجزرة 
بحـق املواطنـني املدنيـني يف منطقـة بني حـوات-رشق 
مطـار صنعاء الـدويل، ويف نفس اليوم ألقـى قائد الثورة 
السـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثـي، خطـاب التعبئة 
الشـاملة ملواجهة العدوان، وتشكيل الجبهات السياسية 

واإلعالمية واالجتماعية والعسكرية والعلمائية،... إلخ. 
واسـتجابًة لدعوة قائد الثورة واستشـعاراً ملسؤولية 
املثقـف والدور املنوط به تجـاه وطنه ومجتمعه، ورشف 
الكلمـة والوقوف مـع الحق يف الدفاع عن سـيادة الوطن 
واستقالله تداعى األدباء والشعراء والكتاب واملفكرون –

ثلة منهم- وأعلنوا عن نشـأت «الجبهة الثقافية ملواجهة 
العـدوان» يـوم االثنـني، ١٣ أبريـل ٢٠١٥م يف أول وقفة 
لهم بميـدان التحرير-أمام وزارة الثقافة- صنعاء، تحت 
يافطـة «أدباء ومثقفو اليمن»، وتـم إصدار البيان األول، 
بحضور عـدد من القنـوات الفضائية ووسـائل اإلعالم، 

وألهميته نورده كامالً:
«نظـراً لغيـاب الـدور الهـام والوطنـّي الكبـري الذي 

كنّـا نؤملـه مـن كياٍن بحجـم اتّحـاد األدبـاء والكتّاب 
اليمنيني؛ ونظراً للنكوص عن واجبه الوطنّي واألخالقّي 
واإلنسـانّي وصمته املريب حتـى اآلن عن إدانة العدوان 
الغاشـم املتّمثـل يف تحالف الّرش بقيادة آل سـعود، وما 
ّمثلته من تدمري وحّيش، وتدخل عدائي سافر ومرفوض 
يمس وطننا الحبيب، حرصنا نحن مثقفني وأدباَء وكذا 
األعضـاء واملنتمني التّحاد األدبـاء والكتّاب اليمنيني أن 
يكـون املوقف املعرب عنا أمام هذا العدوان بما يتناسـب 
مع األحـداث والعدوان الـذي تمر به بالدنـا نصدر هذا 

البيان والذي نؤّكـد فيه عىل ما ييل:
- إدانـة ورفض هذا العدوان الذي تقوم به مملكة آل 
سـعود ومن معهـا من قوى الرش والعـدوان عىل بالدنا 

شعباً وجيشاً ودولة ومؤّسسات قطاع عام وخاص. 
- نطالب بالوقف الفوري لهذا اإلجرام والعدوان الذي 
تقوم به قوات تحالف الرش السـعودّي الذي يسـتهدف 
بالدنا ووطننا الحبيب أرضاً وإنساناً وتاريخاً وحضارة 

َواستهداف كافة مقدراته َومؤّسساته. 
- نحيي صمود واستبسـال وتصدي قواتنا املسـلحة 
واألمـن واللجـان الشـعبيّة يف مواجهـة هـذا العـدوان 
واإلرهـاب السـعودّي وأتباعه ومن تحالـف معه يف هذا 
اإلجرام والعدوان السـافر َونشد عىل أيديهم يف مالحقة 

ُكـّل من يصطف مع العدوان بأي شكل. 
- نحيـي صمود واستبسـال وتصدي كافة الشـعب 
اليمنـي أمام هذا الصلف العدوانـي، ونؤّكـد عىل أهميّة 
املزيد واملزيد من التكاتـف والتالحم الوطني الذي يقوم 

أبناء الشعب يف مواجهة هذا العدوان. 
- ندعـو كافة املثقفـني واألدباء واملبدعـني والكتاب 
والصحفيـني والفنانـني واالتّحادات الثقافيـة واألدبية 

والسياسية واملهنية ُعُمـوًما ونخص اتّحاد األدباء العرب 
وكل القـوى الحية وكل الخريين يف العالم ويف مقدمة ذلك 
العالـم العربي واإلسـالمي إىل اتِّخاذ املواقـف الرضورية 
والجـادة قـوالً وعمالً أمام هـذا العـدوان اإلجرامي الذي 

يستهدف بالدنا. 
- ندعـو كافة املنظمـات والهيئات الدوليـة والجهات 
التابعة لها إىل رفض وإدانة هذا العدوان السـافر وتحمل 
املسـؤولية اإلنسـانية واألخالقيـة تجاه الشـعب اليمني 
وما يتعرض له من اسـتهداف وتدمري وعدوان؛ مما يهّدد 

األمن والسلم اإلقليمي والدويل. 
والربملانـات  والحكومـات  الـدول  كافـة  نشـكر   -
والهيئات واملنظمات واملؤّسسـات واالتّحادات والنقابات 
والفعاليات والشخصيات واملكونات التي رفضت وأدانت 
العـدوان وتقف إىل جانب الشـعب اليمنـي فيما يتعرض 
له من حرب إجرامية وحصار وعدوان سـافر جواً وبحراً 

وبراً. 
- االحتفاظ بكامل الحقـوق املرتتبة عىل هذا العدوان 
والجرائـم التـي قـام ويقـوم بارتكابها نظام آل سـعود 
وحلفائه واملشـاركني معـه يف مقاضاة السـعوديّة وكّل 
مـن شـاركها يف جرائمهـا واملطالبة باملحاكمـة العادلة 
ورفـع ومتابعة القضايا لـدى الجهات املعنية وعىل كافة 

املستويات ذات العالقة. 
وختاًمـا إننا، إذ ندين ونرفض هـذا العدوان لنربأ بأَيٍّ 

مـن القوى والجهـات وأصحـاب الكلمة عـن الوقوع يف 
مماألة العـدوان والتواطؤ معه واالرتهان والخضوع لكّل 
ما من شـأنه سلب كرامة اإلنسـان وحريته، مهما كانت 

التباينات أَو االختالفات السياسية. 
 املثقفون واألدباء والكتاب اليمنيون-االثنني١٣ أبريل 

٢٠٢٢م».
وبعد الفعالية مبارشة، ُعقـد االجتماع األول بحضور 
١٩ مـن األدبـاء والشـعراء والكتـاب، وحـّرر محـرض 
االجتماع األول بتوقيعاتهم، واعتمد الحارضون عدداً من 

البنود أهمها:
- أن يتم إنشـاء مكون ثقايف يسمى «الجبهة الثقافية 

ملواجهة العدوان». 
- تكليف الدكتورة ابتسام املتوكل برئاسة الجبهة. 

- تكليـف األديـب/ عبـد الرحمن مـراد بصياغة بيان 
إشهار الجبهة يف وقفة األربعاء ١٥ أبريل ٢٠١٥م، أي بعد 

يومني، ويف مكان الوقفة األوىل، وتم ذلك. 
بغـرض مأسسـة الجبهـة؛ تـم اعتمـاُد الحارضين، 
وعددهم ١٩ «اللجنة التحضريية للجبهة»، بمقام الهيئة 
اإلداريـة، ويف أوقـات الحقة تم توزيع املهـام بني أعضاء 
الهيئـة التحضرييـة، إضافـة إىل املبادريـن، وتوزيعهـم 
عـىل لجـان متكاملة فيمـا بينهـا، منها «لجنة الحشـد 
والتعبئـة، اللجنة الثقافية، اللجنة اإلدارية واملالية، لجنة 
التواصل واالتصال... إلـخ»، ولوحظ الزخم الذي حظيت 
به الجبهة من خالل األنشـطة والفعاليـات التي نفذتها 
الجبهـة الثقافية ملواجهة العدوان مـن جانب، وانضمام 
املزيد من األدبـاء والكتاب والشـعراء إىل الجبهة، وهكذا 
ُولدت الجبهُة الثقافية ملواجهة العدوان مؤّسسة ملقاومة 
ثقافية تتصدر املشهد بني الجبهات املختلفة بعد الجبهة 
العسكرية، معتمدة عىل جهود أعضائها، بما فيها تمويل 
الفعاليات واألنشـطة وما يتعلق بها من إعداد اليافطات 
والشـعارات وتجهيـز القاعـات، والتنقـل إىل السـاحات 
واملحافظات، وإعداد أوراق العمل والبحوث والدراسـات، 
ما يف عامهـا األول؛ ألَنَّهـا وضعت أهـم أهدافها  ال ِســيـَّ
ما يف فضح الشائعات  مواجهة العدوان، وتعريته، ال ِسـيـَّ
وتفنيدها، والتصدي للحملة الرشسة التي تبناها تحالُف 
العـدوان ضمن اسـرتاتيجيته ممثلة يف تفكيـك املجتمع 
وتمزيـق النسـيج االجتماعي؛ وألن املثقـف اليمني أدرك 
خطورة تلك االسـرتاتيجية العدوانية مبكراً؛ ولهذا صبت 
الفعاليات واألنشـطة بمختلف مسـمياتها ومسـاراتها 
يف التصدي مـن جانب، والحفاظ عـىل الُهــِويَّة اليمنية 
واإليمانيـة، وتعزيز الـروح الوطنيـة، والرتابط بني أبناء 
املجتمع بمختلف أطيافه وأشكاله، ورفع مستوى الوعي 
بخطـورة العدوان لـدى أبنـاء املجتمع مـن جانب آخر، 
ودعـم الـروح املعنوية للجيـش واملرابطـني يف الجبهات 

العسكرية، وتعزيز الثبات والصمود من جانب ثالث. 
 

الفسالغاُت وافظحطئ: 
يف سبيل تحقيق األهداف التي رسمتها الجبهة الثقافية 
ملواجهة العـدوان اعتمدت عدداً من األسـاليب واألدوات، 
أهمهـا العمل بـروح الفريق الواحد، الهيئـة التحضريية 

تحديـداً، واعتماد روح املبـادرة، ووضع برامج عمل تقر 
ام، وتنفيذ  يف االجتماعات املنعقدة ُكـّل ثالثة أَو أربعة أَيـَّ
فعاليات وأنشطة تتطلبها اللحظة يف بعض األحيان ومن 
خالل بانوراما مختارة لألنشطة والفعاليات التي نفذتها 
الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان ترتسـم للقارئ صورة 
مصغـرة للدور الـذي لعبته الجبهـة الثقافية يف مواجهة 

العدوان، تطرح عىل النحو التايل:
ويالحـظ أن الفعاليـات واألنشـطة توزعـت مـا بني 
وقفات وصباحيات شعرية وقصصية، وندوات وزيارات، 
ولقـاءات، ومسـريات، وحمـالت ميدانيـة، ومؤتمـرات، 
وإصـدار بيانـات، وبعـث رسـائل وخطابـات، وإعـداد 
الكثري من الهتافات والشـعارات التي تـرّدد يف الوقفات، 
ويف وسـوم التواصـل االجتماعي، وتنـرش عىل صفحات 
«الفيسـبوك والواتس أب وتويرت» وإصدار بروشـورات، 
وإصدار ديـوان الجبهة الثقافية ملواجهـة العدوان األول 
-فليقصفوا، كبداية ملرشوع لم يكتمل... إلخ، كلها تصب 
يف مسـار تحقيق األهـداف املذكورة آنفـاً، ونوجز أهمها 

كما ييل:
 

شسالغاٌت تسجز التفاظ سطى الُعــِعغَّئ 
والظسغب اقجاماسغ: أصاطئ الةئعئ سثدًا 

طظ الفسالغات وافظحطئ طظعا:
الحـروق  مركـز  «يريـم»،  مجـزرة  جرحـى  زيـارة 
٢٠١٥م،  أبريـل   ٢٨ بتاريـخ  الجمهـوري،  باملستشـفى 
وتوزيع هدايا رمزية للجرحى الذين احرتقوا جراء قصف 

العدوان لهم بمواد فسفورية. 
زيـارة إىل بنك الـدم، وزيـارة الجرحى يف املستشـفى 
الجمهـوري، تمت بتاريـخ ٧ مايـو ٢٠١٥م، وتم التربع 
بالـدم من قبـل أعضاء الجبهة، ثم زيـارة الجرحى جراء 
القصـف العدواني، ومنحهم مسـاعدة رمزيـة (٦٠٠٠) 

ريال لكل جريح. 
ندوة بعنوان «مواجهة العدوان واالقتتال الداخيل»، ٢٧ 
أبريل ٢٠١٥م، قدمت فيها أربعة أوراق بحثية، وسـبقها 
وقفـة احتجاجيـة بميـدان التحرير، وإصـدار بيان ضد 

العدوان ودعمه االقتتال الداخيل. 
ندوة بعنـوان «النسـيج االجتماعي يهـزم العدوان»، 
٤ مايـو ٢٠١٥م، قدم فيهـا ورقتا عمل ناقشـت التنوع 
يف اليمـن والتعايش بني هـذا التنوع الجغـرايف والفكري 

واملذهبي... إلخ. 
تأسـيس فـرع الجبهـة الثقافية ملواجهـة العدوان يف 
محافظـة ذمـار، انتقـل ١٥ عضـواً من أعضـاء الجبهة 
٢٠١٥م  مايـو   ٢٥ االثنـني  يـوم  ذمـار،  محافظـة  إىل 
وأقامـت الجبهة فعاليـة ضد العدوان، وأعلنت تأسـيس 
فـرع الجبهـة يف محافظة ذمـار ضمن مرشوع يشـمل 

املحافظات الحرة. 
فعاليـة تضامنية مـع محافظة صعـدة، األربعاء ٢٧ 
مايـو ٢٠١٥م، تـم اختيـار محافظـة صعـدة لتعرضها 
لعمليـات قصف شـديدة واسـتخدام األسـلحة الفتاكة 
ومنهـا مـا يعترب مـن األسـلحة املحرَّمة –حسـب تعبري 
املنظمـات الدولية ومنهـا األمم املتحـدة ومجلس األمن، 

دوُر الةئعئ البصاشغئ يف طعاجعئ السثوان افطرغضغ 
السسعدّي سطى الغمظ

  اجاةابًئ لثسعة 
صائث البعرة واجاحسارًا 

لمسآولغئ المبصش 
والثور المظعط به 

تةاه وذظه وطةامسه 
تثاَسى بطٌئ طظ افدباء 

والحسراء والضااب 
والمفضرغظ، وأسطظعا سظ 
ظحأت «الةئعئ البصاشغئ 
لمعاجعئ السثوان» غعم 
اقبظغظ 13 أبرغض 2015م
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تقرير 

واالتّفاقـات والبيانـات الدوليـة-؛ وألن تحالـف العدوان 
أعلنهـا منطقة عسـكرية لكي يـربّر جرائمـه ومجازره 
للمواطنـني يف املحافظـة، ويف الفعاليـة ألقـى الشـاعر 
األديب/ عباس الديلمي قصيدة معربة عن املوقف، وألقى 
رئيـس املجلس املحـيل باملحافظة شـهادة عن الوضع يف 
املحافظة، وقدمت الجبهة عرضاً موجزاً لجرائم العدوان 
التـي يرتكبهـا يف املحافظة، ثـم بيان الجبهـة، وتضمن 
اإلدانـة لتحالـف العـدوان، والدعـوة ملواجهتـه، والصرب 

والثبات ودعم الجبهات. 
«الطفولـة  بعنـوان  شـعرية-قصصية،  صباحيـة 
الجبهـة  أعضـاء  أحياهـا  مذبوحـة»،  قصيـدة 
بتاريخ١٣أغسـُطس٢٠١٥م، التضامن مع أطفال اليمن 
الذين تقصفهم طائرات العدوان، وبالرتكيز عىل الطفل/ 
زيـاد الذهب، املذبـوح يف رداع محافظة البيضـاء، َحيُث 

تواجد عنارص القاعدة. 
فعاليـات اليـوم املفتـوح بعنـوان «ليس منا أبـًدا!»، 
أقامتها الجبهـة بتاريخ ٢٥ أغسـُطس ٢٠١٥م، صباحاً 
ومساًء، شارك فيها الشعراء واألدباء بالشعر والقصص، 
وأوراق بحثيـة تنبـذ الكراهيـة واملناطقية، واسـتهداف 
النسـيج االجتماعـي من قبـل تحالف العـدوان وأدواته، 
وتم اختيار العنوان بدقة لشـطر بيت شعري من قصيدة 
غناهـا الفنان/ أيوب طارش، كَردِّ فعل عىل جرائم الذبح 
والسـحل يف مدينـة تعـز، وبالتحديد املناطـق التي تحت 

سيطرة مرتِزقة تحالف العدوان!
وقفة احتجاجية يف حارة الفليحي –صنعاء القديمة- 
ندوة يف بيت الرتاث اليمني صنعاء القديمة، نّفذت بتاريخ 
٢٧ أُكتوبـر٢٠١٥م؛ بَسـبِب اسـتهداف القصف لصنعاء 
التاريخية للمرة الثانية وتم قـراءة بيان اإلدانة، وعقدت 
ندوة عـن صنعاء التاريخية، قدم فيها كاتب هذه الورقة 
دراسـة علمية بعنوان: «صنعاء مدينة مدنية من منظور 
ـة الرزاق جحاف مداخلة،  ثقايف»، وقدمت األُسـتاذة/ أُمَّ
وألقت املنشـدة/ دعاء الواسـعي مداخلة وأنشودة (رب 

بالسبع املثاني) باللغتني العربية والرتكية. 
فعاليـات وأنشـطة تعـزز الحشـد والتعبئـة، ودعـم 

الجيش واملجاهدين: يمكن اختيار النماذج اآلتية:
وقفـة يف فـج عطان، بعـد قصفـه بقنابـل محرمة، 
نفذتهـا الجبهة الثقافية بتاريـخ ٢٣ أبريل ٢٠١٥م، وتم 
رفع شـعارات اإلدانـة للعـدوان، ودعوة املجتمـع الدويل 
للقيـام بواجباتـه القانونيـة واإلنسـانية، والرسعـة يف 
الضغط عىل تحالـف العدوان بوقف عدوانـه عىل اليمن، 
وقراءة بيـان اإلدانة والثبـات والصمـود يف وجه تحالف 

العدوان. 
مسـرية تضامنية مع الجيـش، نفذها أعضاء الجبهة 
بتاريخ ٢١ مايـو ٢٠١٥م، انطالقاً من ميدان التحرير إىل 
بوابة وزارة الدفاع، رافعني اليافطات، ومرّددين الُهتافات 
املؤيـدة للجيش واللجان الشـعبيّة، وتقديـر تضحياتهم 
التـي يبذلونها يف سـبيل اليمـن، وهناك تم قـراءة البيان 

التضامني. 
 

املحارضُئ طع طضعظات ُأخرى 
الحمـالت امليدانية: اعتمدت الجبهة الثقافية الحمالِت 
التوعويـة امليدانية إحدى األدوات واألسـاليب الناجعة يف 
ما إذَا كانت الفئات  إيصال الرسـالة إىل املجتمع، ال ِســيـَّ
االجتماعيـة املسـتهدفة واسـعة مثـل املـرأة والعاملني 
يف حقـل الرتبيـة والتعليـم، وغريهـا، ونفذت عـدداً من 
الفعاليات ضمن مـرشوع ممتد، ولنرضب مثالً بالحملة 
الرتبويـة: أعد برنامـج الحملـة الرتبوية وتـم االجتماع 
املوسـع بـني قيـادة الجبهة الثقافيـة ملواجهـة العدوان 
وقيـادة الرتبيـة والتعليـم، بتاريـخ ٧ نوفمـرب٢٠١٥م، 
واالتّفاق عىل التنسـيق والتعاون لتنفيذ الحملة الرتبوية 
بالنـزول امليداني إىل املـدارس، وإقامة الفعاليات الهادفة 
إىل غرس قيم التسامح واإليثار، ونبذ التطرف والطائفية، 
وتعميـق مبادئ الوطنية والوحدة، وإحياء دور املدرسـة 
يف الوعي املجتمعي، من خـالل الربامج الثقافية املتنوعة 
التي تعدها وتنفذها الجبهـة الثقافية ملواجهة العدوان، 
ما الذين انقطعوا عن  ودعماً للرتبويني واألساتذة ال ِسـيـَّ
التدريس نتيجة لقصف العدوان العشـوائي واسـتهداف 
بعض املدارس، تـم مقابلة نائب وزيـر الرتبية والتعليم، 
وأصـدر التعميـم إىل مكاتـب الرتبيـة والتعليـم بأمانـة 
العاصمة، بالنـزول امليداني لفريق الجبهة الثقافية، وتم 
اختيار «مدرسـة خولة» بأمانة العاصمة لعدة اعتبارات 
موضوعيـة، ويف صباح يوم الثالثـاء، ١٧ نوفمرب٢٠١٥م 
نـزل فريق الجبهـة الثقافية إىل املدرسـة املذكـورة، ويف 
طابـور الصباح تـم إلقـاء الكلمات من أعضـاء الجبهة 
وطمأنـة الطلبـة/ والطالبـات، وحثهـم عـىل مواصلـة 
التعليـم، وحث زمالئهـم بالعودة إىل املدارس، وترسـيخ 
قيـم املحبة والتعـاون فيما بينهـم، وأن ال صحة ملا يبثه 
إعـالم العدوان مـن تفرقة بني اليمنيني، وأنهـم أبناء بلد 
واحد وإخـوة... إلخ، إضافة إىل كلمـات الفخر واالعتزاز 
باسـتمرارهم يف مواصلة التعليم رغم القصف والحصار، 
وغريهـا مـن الكلمات التـي تضمنتهـا رسـالة الجبهة 
املطبوعـة واملوزعة للجميع، وتم توزيع بروشـور ملون 
تحت عنوان رئييس «سـنتعلم»، وأصبح عنواناً للحمالت 
الرتبوية، تضمن، رسـائل إىل الطالب والطالبات، ورسالة 
إىل املعلمني –األسـاتذة- وعدد من العبارات التي تخاطب 
الطلبـة بمختلـف أعمارهـم، ونبذة موجزة عـن الجبهة 
الثقافيـة ملواجهـة العـدوان، رافـق ذلك النـزول حضور 
وسـائل اإلعالم التي غطت الفعالية وبثتها عرب شاشات 
التلفزيـون لتصـل الرسـالة إىل أبعد مدى عىل املسـتوى 
املحيل والخارجي، وتحت عنوان «سنتعلم» أعدت الجبهة 
الثقافية «فالشـات قصرية» تضمنت جرائـم العدوان يف 
قصف املـدارس وإرصار الطالب عـىل مواصلة تعليمهم، 
رغـم القصـف والحصار، وتـم النزول إىل مكتـب الرتبية 
والتعليـم محافظة صنعاء بتاريـخ ٢٢ نوفمرب ٢٠١٥م، 
وتم االتّفاق بالنزول امليداني إىل املدارس وتنفيذ الربنامج 

الثقايف املعد من الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان!

 شسالغــات وأظحــطئ تســجز طظ تماجــك 

أسداء الةئعئ البصاشغئ ملعاجعئ السثوان:
يعترب الوسـط األدبي-الثقايف من أهـم املكونات لعدد 
من األسـباب أهمها نفسـية األديب املثقف وحساسيته، 
ومشـاعره التي تجعله يعتقد بأنه مسـؤول عىل إحداث 
التغيري، وأن نتاجه األدبي يمثل الحل للمشـكالت... إلخ، 
وأن عـىل اآلخرين االسـتماع إليه وتنفيذ ما يـراه؛ ولهذا 
يحتـاج إىل نظرة تقديرية، ما لم سـينعزل، وربما يغرتب 
يف وسـط مجتمعه، وبني أهله؛ وإدراكاً من هيئة الجبهة 
الثقافيـة لكل ذلـك حاولت جاهدة الحفاظ عىل تماسـك 
أعضـاء الجبهـة، وإشـعارهم باالنتمـاء إىل هـذا املكون 
الجمعـي، ونّفـذت عدداً مـن الفعاليات واألنشـطة التي 
تعزز شـعورهم بوجودهم ودورهم امللموس يف املجتمع، 
ما يف العـام األول لتكوينهـا، التـي تبـوأت فيها  ال ِســيـَّ
مرتبة متقدمة بني الجبهات األُخرى، ومن تلك األنشـطة 

والفعاليات اآلتي:
 

شسالغات وأظحطئ طاظعسئ: 
أقيمت يف أوقات مختلفـة بحضور القنوات الفضائية 
املواجهة للعدوان، صباحية شـعرية بعنوان: «الشـعر يف 
مواجهة العدوان»، شارك فيها تسعة من الشعراء بتاريخ 
٣ يونيو ٢٠١٥م، فعاليـة إبداعية بعنوان «كلما حارصنا 
املوت احرتفنا الحياة»، شعر وقصة وفن تشكييل، وغناء 
ملتزم، نفـذت بتاريخ ١١ يونيـو ٢٠١٥م يف صالة وزارة 

االتصاالت. 
 

زغارات ولصاءات جماسغئ فدباء وطبصفني 
غمظغني: 

بـدأت بزيـارة الدكتور األديـب/ عبد العزيـز املقالح، 
إىل مكتبـه بمركز الدراسـات والبحـوث بتاريخ ١٩ أبريل 
٢٠١٥م، وقال كلمته املشهورة «لو نزلت املالئكة لتحارب 
وطني فسـأكون ضدهـا»؛ واعتبارها قبـوالً باالنضمام 
إىل الجبهـة الثقافية ملواجهة العـدوان، واتخذتها الجبهة 

أيقونة لعدد من أنشطتها. 
نّفذ أعضـاء الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان زياراٍت 
منتظمـًة لرموز ثقافية معتربة مـن مختلف املحافظات 
والتوّجـهات واملشـارب، إىل منازلهم خـالل القرتة ٣- ٧ 
أُكتوبر٢٠١٥م، شـملت كالً من: «أ/ عبد السالم الوجيه، 
أ/ عـيل عبد الرحمن جحاف، أ/ حسـن الـرشيف، أ/ فؤاد 
املحنبي، أ/ سـلطان الرصيمي، أ/ عبد الكريم قاسم، د/ 
عبد العزيز املقالح، أ/ حسـن اللوزي، أ/ أحمد الحبييش، 
ـاب جحـاف، أ/ عبدالباري طاهـر، أ/ عبد  أ/ عبـد الوهَّ
الجبار سـعد، أ/ محفوظ سالم. أ/ عبد الرحمن العلفي، 

أ/ عباس الديلمي». 
اسـتضافة الكثـري مـن أعضـاء الجبهـة يف القنـوات 
الفضائية واإلذاعات والصحف، وال يتسع املجال لذكرها. 
املشاركة يف الفعاليات والوقفات مع تكوينات أُخرى، 
كمـا حدث أمام مكتـب األمم املتحدة –صنعـاء أكثر من 
مرة، وإصدار البيانات وتسـليمها للمثـل يف اليمن، كذلك 
يف مستشـفى السـبعني مع عدد من املكونات الحقوقية 
إلدانة جرائم العدوان املرتكبة بحق أطفال اليمن... إلخ. 

أما أهم األنشطة التي عززت من دور املثقفني ورفعت 
مسـتوى أدائهـم، بـروح معنويـة عاليـة، وعـززت من 
مكانتهم َوتقدم مرتبة الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان؛ 

فتمكن اإلشارة إىل ثالثة أنشطة لم تتكّرر، وهي:
 

شسالغُئ تضرغط اإلسقم املعاِجه لطسثوان: 
بمناسـبة ذكرى ثـورة ٢١ سـبتمرب٢٠١٥م، وصمود 
اإلعـالم املواجه للعـدوان، أعدت الجبهـة الثقافية ضمن 
برامجها ومرشوعاتها، تكريم اإلعالم مؤّسسات وأفراداً، 
تـم اإلعـداد والتجهيـز لفعاليـة التكريـم، وأنفذتها يوم 
الخميـس ١٧ سـبتمرب ٢٠١٥م، يف قاعـة بيـت الثقافة، 
وألقيـت الكلمـات، وتكريـم ٢٥ جهة إعالميـة مواجهة 

ملواجهـة  الثقافيـة  الجبهـة  درع  ومنحهـم  للعـدوان، 
العدوان، وشهادات التكريم، وإصدار بيان الشكر والدعم 

واملساندة، وأّكـد عىل اآلتي:
١- االعتزاز بالدور اإلعالمي الرائد يف مواجهة العدوان 
السـعو أمريكي وحلفائه، وهو الـدور الذي لفت األنظار 
ا، والتقدير العـايل ألهميته  إليـه، محليـاً، وعربياً، ودوليّـٍ

وخطورته. 
٢- التأكيد عىل أن هذا الـدور البطويل الخالد، قد كتب 

نفسه بحروف من نور، يف صفحة الخلود واالنتماء. 
٣- اإلكبـار للشـجاعة اإلعالمية وصمودهـا، يف هذه 
اللحظـة الفارقة، التي تتحـدى الطائـرات ونريانها، وال 
تتوقف أمام التهديد، والتشـويش، واإلغـالق، واالنتحال 

وأخرياً النسف. 
٤- اإلشـادة باملصداقية العالية التي تميز بها اإلعالم، 
بوثائقـه وبالصوت والصورة، فاضحاً ُكـّل زيف العدوان 

وتربيراته. 
٥- اإلدانـة واالسـتهجان لالعتـداءات املتكـّررة عـىل 
وسـائل اإلعالم؛ مما جعـل دول العـدوان يف وضع حرج 
أمام العالم، ومناشـدة املنظمات العامليـة املؤيدة لحرية 

الرأي، وحق التعبري، باتِّخاذ ما يلزم. 
 ٦- مسـاندة اإلعالميـني ودعمهـم، بـكل مـا يعـزز 
معلوماتهم، أَو يثري رسائلهم، من خالل التعاون معهم، 

والتصدي عربهم لكشف املؤامرة الكربى عىل بالدنا. 
٧- دعـوة الجهـات املختصـة، إىل تكريـم اإلعالميني، 
بما يليق بعطائهم، وخطـورة هذا الدور، ودعمهم مادياً 

ومعنوياً. 
املجد للحق -النرص للجيش واللجان الشعبيّة -الخلود 

للشهداء. 
 

سصث الطصاء الاحاوري –افول- املعجع 
لطمبصش الغمظغ: 

يعتـرب من أهـم الفعاليات واألنشـطة، إذ تـم اإلعداد 
الجيـد لـه، واختيار املـكان والزمـان املناسـبني –املركز 
الثقـايف، وملدة يومني١٤و ١٥أُكتوبـر٢٠١٥م، أي التزامن 
مـع ذكـرى ثورة١٤أُكتوبر ضـد االسـتعمار الربيطاني 
يف جنـوب اليمـن، واختيار الباحثني مبكـراً؛ مما جعلهم 
يقدمـون أبحاثـاً ودراسـات قيمـة، حـرض الفعاليـات 
أعضـاء من ُكـّل الجبهات املواجهة للعدوان «السياسـية 
والعلمائيـة  والقانونيـة،  واالجتماعيـة  والعسـكرية 
بمجالسـها الصوفيـة والشـافعية والزيديـة، واألدبـاء 
والكتـاب، ومـن أكثر املحافظـات بما فيهـا املحافظات 
املحتّلـة «عـدن، حرضمـوت، أبـني، الضالـع،.. وبمـا ال 
يقل عن ألف مشـارك، وانعقد ملدة يومني، جلسـتان لكل 
ـا- تتضمن األبحاث  يـوم، وتم توزيـع ٣٥٠ حقيبًة -ملفٍّ
والدراسـات الست املثبتة يف الربنامج، إضافة إىل بروشور 
التعريـف بالجبهة وأنشـطتها، ومـرشوع ميثاق رشف 
املثقـف اليمني، وشـكلت لجنة إلعـادة صياغته وإقراره 
والتوقيع عليه ومن ثم قراءته ونرشه عرب وسائل اإلعالم، 
وتوزيعـه، ورسـالة الجبهـة الثقافيـة إىل أحـرار العالم 
اليونسـكو،  إىل  والرسـالة  (عربي-إنجليـزي -فرنـيس) 
وشعار نحايس –شـعار الجبهة- لكل الحارضين، ولقي 

صدى واسعاً عىل املستويني الداخيل والخارجي. 
 

فعالية تدشـني املوقـع اإللكرتوني الخـاص بالجبهة 
الثقافية ملواجهـة العدوان، وإصدار ديوان الشـعر األول 

بعنوان: «فليقصفوا»: 
أقيمـت الفعالية يوم السـبت ٢٤ أُكتوبـر ٢٠٢٢م، تم 
تدشـني املوقع بعرض بروجكرت، وكلمـة الراعي لطباعة 
الديـوان األُسـتاذ/ عبدالرحمن الحسـني، وكيـل وزارة 
الشـباب والرياضة، بعدد ١٠٠٠ نسخة، وتوقيع الديوان 
بقراءات لخمسـة من الشعراء، املشاركني، وورقة قراءة 
نقدية للديوان، والتوقيـع عىل «ميثاق رشف املثقف» ملن 
لـم يوقع مـن قبل، وعىل هامـش الفعالية تـم بيع ١٠٠ 
نسـخة مـن الديوان بسـعر رمـزي ٢٠٠ ريال للنسـخة 

الواحـدة، وضم ديوان الشـعر قصائد ونصوص شـعرية 
ألكثـَر مـن ٥٠ شـاعراً وشـاعرة، مـن بينهـم: املقالـح 
والربدونـي والـرشيف وجحـاف والجنيـد َو... إلخ، سـبق 
تشـكيل لجنة جمعـت القصائـد والنصوص الشـعرية، 
َورصفتها عىل الكمبيوتر وراجعتها، ونسقتها، وصممت 
الغـالف األمامي والخلفي، حتـى أصبح جاهزاً للطباعة، 

وخرج بذلك الشكل الالفت. 
 

شسالغٌئ خطابغئ شظغئ بمظاجئئ ذضرى جقء 
املساسمر الربغطاظغ وذرده طظ جظعب 

الغمظ ٣٠ ظعشمرب١٩٦٧م: 
ويف الفعالية التـي أقيمـت بتاريخ٣٠نوفمرب٢٠١٥م، 
ألقيـت الكلمـات والبيان الصـادر عن الجبهـة الثقافية 
مواجهـة  يف  أوبريـت  أول  وعـرض  العـدوان،  ملواجهـة 
العدوان بقاعة املركز الثقايف بعنوان «وطن لألحبة مقربة 
للغـزاة»، من شـعر أعضاء الجبهـة د. ابتسـام املتوكل، 
محمد الحوثي، نبيلة الشيخ، أداء وتمثيل أعضاء املرسح 

الوطني. 
أضف إىل ذلـك فعاليـات احتفائية بذكرى استشـهاد 
املناضل الوطني الشـهيد/ عبد الكريم الخيواني، وأصبح 
تقليداً سنوياً تتفرد به الجبهة الثقافية ملواجهة العدوان، 
كذلـك إحيـاء ذكـرى رحيـل الشـاعر األديب/ عبـد الله 
الربدونـي، وإحياء فعالية ونـدوة علمية يف ذكرى مئوية 
ميالد األديب املؤرخ/ محمد عبد القادر بامطرف، عقدت 

يف جامعة األندلس. 
نكتفـي بهـذا اإليجاز عـن نشـاط الجبهـة الثقافية 
ملواجهـة العـدوان، التي تعكس دور الجبهـة يف مواجهة 
العـدوان، منذ نشـأتها حتـى نهاية العـام٢٠١٥م، علماً 
أنها نفذت أنشـطة أُخرى يمكـن االطالع عليها من واقع 
الجدول املرفق بهذا اإليجاز، ونشـري إىل أن أنشطة فردية 
كثرية نفذها أعضاء الجبهة، ومنها اإلصدارات الشـعرية 
والقصصية، أَو الزامل والشـيالت، ولها صدى واسعاً بني 
ما الوسط الشـعبي، ويمتد إىل خارج  املواطنني، ال ِســيـَّ
اليمن، كذلـك وجدت تكوينات ثقافية أُخـرى مثل اتّحاد 

الشعراء اليمنيني. 

* ضاتإ وباتث جغاجغ - رئغج الاةمع افضادغمغ والاعاشص

  ُولثت الةئعُئ 
البصاشغئ لمعاجعئ 

َج  السثوان لاآجِّ
لمصاوطئ بصاشغئ تاخثر 

المحعث بغظ الةئعات 
المثاطفئ بسث الةئعئ 

السسضرغئ طسامثة سطى 
جععد أسدائعا، بما 

شغعا تمعغض الفسالغات 
وافظحطئ وغغرعا
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سئث الصعي السئاسغ

خالل تلك الزيـارة للحديدة أَيْـضاً، ال يمكن 
تجاهل املعاناة التي كانت الطبقات األشد فقراً 
تكابدها، حتى مرضاها ما زالوا يسافرون إىل 
صنعاء لطلـب العالج، لعدم توفـر الكثري من 
األجهزة والتخصصات يف مستشفياتها، أضف 
إىل ذلـك انخـراط الكثـري من األطفال بسـوق 
العمل نظراً لألعباء املعيشـية املتضاعفة عىل 
أرباب األرس؛ ما اضطر أبناءهم إىل ترك الدراسة 
مبكراً؛ كونها باتت تشكُِّل ِعبئاً إضافياً عليهم، 
كما ال يمكُن تجاُهُل الدوِر املشبوِه للمنظمات 
يف تحفيـز األهايل عىل الهجرة مـن األرياف إىل 
املدن؛ سـعياً وراء املعونات اإلغاثية والحصول 
عـىل بطاقات الدعـم ملا كان يعـرف بالحاالت 

اإلنسانية. 
مع بداية العام 2014م، كانت زيارتي الثالثة 
للحديـدة، ولم يتغري يشء مـن تلك املالحظات 
السـابقة، بل كانت هي السـائدة، إذ لم ألحظ 
سـوى التطور والتوسـع امُلسـتمّر؛ ملا يمتلكه 
هامورات الفسـاد ذاتهـا واملتعـددة األطياف 
واملتنافسة عىل اقتسام الكعكة وسط سباقها 
املحتدم داخل مضمـار الخصخصة، أضف إىل 
ذلك التواجد غري املسـبوق للمنظمات الدولية 
بمختلف مسـمياتها وأشكالها وتخصصاتها، 
وعـىل الرغم من انتشـارها الواسـع يف معظم 
جغرافيا املحافظة، إال أنها أَيْـضاً لم تكن تقدم 

للسـكان سـوى فتات املسـاعدات واملعونات 
التـي جـاءت: إّمـا أن تحفـز فيهـم الكسـل 

تبقيَهـم  أن  أَو  إليهـا،  والركـون 
وأجنداتهـا  برامجهـا  أرسى 

املشبوهة. 
لكـن ومع بزوغ فجـر الحرية 
للثـورة  األوىل  الـرشارة  وتوهـج 
الشـعبيّة يف الــ21 من سـبتمرب 
2014م، كانت محافظة الحديدة 
الثـورة  الحتضـان  السـباقة 
الوليدة، وانخرطت بها الجماهري 
العريضة، وكان لكوادرها الثورية 

ورفـد  تشـكيل  يف  متميـزة  أدواراً 
اللجـان الثورية فيها، ويف تحقيـق انتصارات 
ميدانية عىل عتاولة املتنفذين ومافيا الفسـاد 
وهامـورات االقطاعيني، وتـم حلحلت معظم 

القضايا التي كان وضعها يف نصابها الطبيعي 
شـبه مسـتحيل، واسـتمرت كذلك حتى جاء 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
الغاشم، يف مارس 2015م، والذي 
األكثـر  النصيـب  للحديـدة  كان 
إمعاناً من االستهداف واملجابهة، 
يف  تشـويقاً  األكثـر  والحكايـة 

التحدي والصمود والثبات. 
قبل عاٍم من اآلن كانت زيارتي 
الرابعـة لعـروس البحـر األحمر، 
بـدء  منـذُ  األوىل  الزيـارة  وهـي 
هالنـي  األوىل  للوهلـة  العـدوان، 
حجـم الدمار والخـراب الذي لحق 
يف كثري مـن البنى التحتية واألحياء السـكنية 
جـراء االسـتهداف والرضبـات العبثيـة لآللة 
الحربية لتحالف العدوان ومرتِزقته، تسـاءلت 

يف نفـيس إذَا كانت تلك حال املباني فكيف هي 
حالة السـكان؟، يف ظروٍف كهذه، لم أسـتطع 
كبح مشـاعر الحـزن واأللم عندمـا رأيت تلك 
البنايات الخراب واألحجـار املتناثرة مع بقيٍة 
مـن شـظايا القصـف والتـي ال تـزال رائحة 

البارود تعشعش فيها. 
يف األثنـاِء اقـرتب منـي طفٌل بعمـر أصغر 
أبنائي تقريبًا يف الثالثة عرشة من عمره، لكنك 
تقـرأ يف وجهه تفاصيل الحياة برمتها، تنبعث 
من عينيه خـربات الزمن القديم والجديد، قال 
يل بصـوٍت هامـس: «يا عـم.. أراك حزيناً عىل 
ما دّمــرُه العدوان»، لم أسـتطع أن أجيبُه بل 
هـززت رأيس باإليجاب؛ فتبّسـم وقال: «انُظْر 
يـا عـم إىل ُكـّل هـذا الدمـار بل وتخيـل أكثر 
منـه، إن كان العدّو قـد اسـتهدفها، وتلذذ يف 
تدمريها، إال أنُه فشل، إذ لم يستطع أن يدّمـر 
اإلنسـان؛ فنحن مـن عمرناها سـابًقا ونحن 
من سـيعمرها مـن جديد، بل سنشـيد أفضل 
منها؛ فمـا دمنا أحياًء كرمـاَء لم ولن نرضخ 

للمعتدي». 
انتابتنـي القشـعريرة من هول ما سـمعت 
عىل لسـان هذا الطفل النحيـل، حينها أدركت 
أن ثمـة مرشوًعا انتـرص ُهنـا، مرشوًعا قَدم 
الشـهيُد القائـد روَحه حتـى وضع أََساَسـه، 
وقّدم الرئيس الشهيد الصماد دَمُه حتى رّسخ 
بُنيانَه، وال يزال عطاُء هذا املرشوع ُمسـتمرٍّا، 
كيف ال وقد وضع اإلنسان يف سّلم أولوياته؟!؛ 

فباإلنسان تُصنُع حضارُة األوطان. 

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

يأتـي اهتمـاُم أمريـكا باليمـن؛ نتيجـًة لعـدِة 
أسـباب: من أهمها موقع اليمـن الجغرايف الحاكم 
عىل طرق التجارة َوالثـروات الكبرية التي تمتلكها 
من النفـط والغاز وغريها وكّل ذلـك يف إطار رغبة 
أمريكا الجامحة بالسيطرة عىل مقدرات الشعوب، 
وقـد ظهر اهتمـام أمريكا بالجزيـرة العربية ومن 
ضمنها اليمـن يف بداية القرن املايض؛ َحيُث أشـار 
وكيل الخارجية السـعوديّة فؤاد حمزة عام 1934 
إىل أنه تلقى برقية من أحد املسؤولني اإلنجليز أشار 
فيها إىل أن الحكومة األمريكية طلبت من بريطانيا 

معلومـات عـن املعاهـدات املتعلقـة بشـأن الحالة 
اإلقليمية وحدود بعض مناطـق النفوذ يف الجزء الرشقي من بالد 
العرب، وقد قدمت بريطانيا املعلومات املطلوبة، ومنها االتّفاقيات 
الرتكيـة اإلنجليزية لعاَمـي 1913م – 1914م املتعلقة باملنطقة، 
ويف إثـر هذه الربقية بدأ االهتمام األمريكي بالجزيرة العربية يزيد 
عن طريـق فتح باب التواصـل مع حكام املنطقـة، وتمّكنت من 
تحقيق اخرتاقات كبرية مع حاكم السـعوديّة امللك عبد العزيز بن 
سعود، ولكنها فشلت يف اليمن بالرغم من محاوالتها املتكّررة مع 

اإلمام يحيى ومع اإلمام أحمد. 
وبعد ثورة سـبتمرب 1962م كانـت أمريكا من أوائل الدول التي 
اعرتفـت بالجمهوريـة العربية اليمنيـة وقدمت لحـكام صنعاء 
الجدد الدعم السيايس واملادي، ولكن رسعان ما تدهورت العالقات 
بـني الجانبني بعد اشـتعال الحرب بني الجمهوريـني َواملدعومني 
من مرص َوامللكيني املدعومني من السـعوديّة وانقطعت العالقات 
بـني الطرفـني بعـد أن طلب النظـام الجمهـوري املسـاعدة من 
االتّحاد السوفيتي، واستمرت أمريكا بعيدة عن اليمن حتى بداية 
السـبعينيات عندمـا عادت العالقات بني البلديـن يف عهد القايض 
عبدالرحمـن األريانـي، ومع ذلك لـم تتمّكْن أمريـكا من تحقيق 
اخرتاقـات كبـرية؛ بَسـبِب التنافس مـع االتّحاد السـوفيتي عىل 
النفوذ يف اليمن واضطرت إىل ترك ِملف اليمن يف يد السـعودّي بعد 

املصالحة الوطنية. 
واسـتمر العالقات بـني البلدين يف حدها األدنـى إىل أن وصل إىل 
الحكـم عـيل عبدالله صالح الـذي صعد إىل كريس الرئاسـة بدعم 
مبارش من السـعودّي 1979 م، وبعد تويل صالح الحكم اشـتعلت 

الحرب بني الشمال والجنوب فوقفت السعوديّة إىل جانبه وقدمت 
لـه الدعم الكامل مادياً وعسـكريٍّا بموقفه مـن أمريكا؛ نظًرا ألَنَّ 
األسلحة التي قدمتها السعوديّة لليمن كانت معظمها 
أمريكية وال يمكن أن تقدم إالَّ بموافقة أمريكا.. وكانت 
هذه البداية للتدخل األمريكي الذي كان يتوسع بمرور 
الزمـن وتمّكن صالح خالل هذه الفرتة من اسـتخراج 

البرتول عن طريق رشكات أمريكية. 
وكان التدخـل األمريكـي أكثـر وضوحاً بعـد إعالن 
الوحدة اليمنية عام 1990 م، َحيُث بدأت ببناء عالقات 
اسـرتاتيجية مـع اليمـن يف عـدة مجاالت مـن أهمها 
التعاون العسـكري الـذي وصل إىل مرحلـة بدأت فيها 
أمريكا تفكـر ببناء قواعد عسـكرية يف بعض املناطق 
ة يف عدن، وكذلك التعاون األمني يف مجال  اليمنية وَخاصَّ
مكافحـة اإلرهـاب والذي تمّكنـت أمريكا من خاللـه من التوغل 
يف مفاصـل الدولـة والتأثري املبارش عـىل القرار اليمنـي، َوأَيْـضاً 
التعـاون االقتصـادي وأهم مـا حّققته أمريكا يف هـذا املجال هو 
القضـاء عىل زراعة الحبوب يف اليمن من خالل إرسـال شـحنات 
قمح أمريكي كمسـاعدة سـنوية مجانية، إىل جانـب التعاون يف 
مجال اسـتخراج النفط والغاز الذي كان املسـتفيد األول من هذا 
التعـاون هو الرشكات األمريكية، ومن مجـاالت التعاون األُخرى 
االنتخابـات والرتبية والتعليم ودعم منضمات املجتمع املدني ولم 
يـأِت عام 2011م الذي قامت خالله ثورة الشـباب إالَّ وقد أصبح 

السفري األمريكي هو الحاكم الفعيل لليمن. 
وبرغـم النفوذ الكبري الذي أصبحت أمريـكا تتمتع به يف اليمن 
يف نهايـة حكم عيل صالح إالَّ أنها لم تكتف بذلك وحاولت تشـديد 
قبضتها عـىل البالد واخـرتاق مختلف النخب اليمنية السياسـية 
والثقافيـة واملشـايخ والعلمـاء وغريهـم، وكانت أمريـكا تهدف 
من ذلـك إىل مصادرة القرار اليمني والتحكم يف اسـتخراج ثرواته 
واستغالل موقعه أسوة ببقية الدول التي تخضع لنفوذها، وكذلك 
ضمان عدم ظهور سلطة وطنية قد تفكر بالخروج عن طاعتها، 
واألهم مـن ذلك هو إيجاد نخب سياسـية تمهـد الطريق وتهيئ 

الظروف للتطبيع مع إرسائيل بوترية أرسع من السابق. 
وتواجـد أمريـكا يف بعض مناطـق اليمن يف الوقـت الراهن هو 
لتحقيـق األهداف التـي ذكرناها، َوأَيْـضاً لقطـع الطريق عىل أي 
سـالم قادم ال يحّقق أهدافها وال يضمن مصالحها التي تتعارض 

مع مصالح اليمنيني. 

طاذا ترغُث أطرغضا طظ الغمظ؟!

تضـاغاغ طـع سـروس الئتـر افتمر (2 - 2) 

الحعغُث أبع تسظ 
المثاظغ.. لط غضظ 

طبَطظا أبًثا
غتغى المتطعري

واللـِه  كان 
محاريب  إىل  السباَق 
إىل  واألسبَق  القتال.. 
االبتهال..  محاريـب 
يسـِبُق  وكان 
باألفعـال..  األقـواَل 
الطاعـة  يف  وكان 
االمتثـال..  رمـَز 
ويف الحكمـة سـديد 
املقـال.. ويف البـأِس 
شـديِد الفعـال.. ويف 
اليقـني راسـخ كالجبـال.. ويف اإليمـان لـه دروس 

لألجيال..
كان قتالُـه بطولًة.. وخصومتُـه رجولًة.. وله يف 
الحـرِب صولـٌة وجولـة.. ويف السـلم إدارٌة ودولة.. 
ال يعـرُف الغيلَة وال الرذيلـة.. لطيف املعرش جميل 
املنظـر.. عايل األخالق.. رفيع املقام.. مهاب الطلعة 

ونزيه السمعة.. ال ينقض العهد أَو يخلف الوعد..
ُكلُّ مـا قيَل عنـه قليٌل.. وما سـيقال قليل؛ فهو 
العاِلُم املجّرب املسـتبرص واملجاهد الشجاع والعابد 

الزاهد واملرشد والدليل واملربي والُقدوة.
إنـه األُب الَحنوُن واألُخ النصـوُح والرفيُق األرفق 

والصديق األصدق والزميل األشفق..
ُكلُّ ثنـاء يف حقه قـدح، إذ ال طاقة للمدح والثناء 

عىل إحصاء مناقبه.. وال تعداد مواهبه..
كان منحَة الله للناس.. لكننا لم نعد نسـتحقه.. 
والشـهداء  األنبيـاء  َحيـُث  إليـه..  اللـه  فرفعـه 

والصدِّيِقني واألولياء..
السالُم عليه.. سالُم ُمِحبٍّ صادِق الوالء.. عاشٍق 

للقاء.. ورحمُة الله وبركاته..
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تتفق السـعوديّة واإلمارات عىل تمزيق اليمن وتجويعه 
وإفقـاره وزرع الفـوىض فيـه واحتاللـه ولكنهـا تختلف 
يف تقاسـم النفـوذ يف املناطق املحتّلة، اإلمـارات كانت هي 
األرسع يف كشـف نواياهـا بزراعتهـا للمجلـس االنتقـايل 
الجنوبـي التابـع لهـا؛ بَهدِف السـيطرة عـىل املحافظات 
الجنوبيـة، لكـن السـعوديّة عندما تنبهت لألمر سـارعت 
يف احتـالل املهـرة وأجـزاء مـن حرضمـوت، باإلضافة إىل 
سـيطرتها عىل مأرب من خالل مرتِزقتها املتمثلة يف حزب 
اإلصـالح، بدورها قامـت اإلمـارات بدعم املرتـِزق طارق 
صالح ووضعت له منطقة املخاء ومن خاللها التوسـع يف 
تعـز والحديدة، ومؤّخراً قامت السـعوديّة بتشـكيل قوات 

درع الوطـن ودعمها كبديل للمجلـس االنتقايل الجنوبي التابع لإلمارات 
كقوة عسكرية تسيطر عىل الجنوب. 

الخالف يف تقاسـم النفوذ يوحي بأن هناك رصاعاً عسكريٍّا قادماً بني 
ُكلٍّ مـن: مرتِزقة اإلمارات ومرتِزقة السـعوديّة؛ فالخـالف يظهر للعلن 
، وربما يظهر الخالف  يوماً بعد آخر ويبدو أن القادم سيكون أسوأَ وأشدَّ
اإلماراتي السـعودّي للعلن بعد سـنوات من الرصاع الخفي عىل تقاسـم 

النفوذ يف املناطق املحتّلة. 
اإلمارات تعترب املسـتفيد األول حتى اآلن، َحيُث أقامت قاعدة جوية يف 
جزيرة ميون االسرتاتيجية عىل مضيق باب املندب وبمشاركة إرسائيلية 
ومؤّخـراً أقامت قاعده عسـكرية يف جزيرة عبد الكـوري بعد أن هجرت 
أهلها منها وبمشـاركة بريطانيـة وإرسائيلية فضالً عـن القواعد التي 

أنشـأتها يف جزيرة سقطرى، بينما تعاني السعوديُّة يف ثبات قواعدها يف 
املهـرة بعد تَحّرك القبائل املناوئة لالحتالل السـعودّي وارتفاع األصوات 
من قبـل قبائل املهـرة الحـرة املطالبة بانسـحاب القوات 
الغازيـة من املهرة، كما أن أذرع السـعوديّة يف حرضموت 
تعانـي من قدرتها عـىل تحقيق أهداف السـعوديّة يف ظل 
منافسة عنارص املجلس االنتقايل الجنوبي التابع لإلمارات 
لها؛ لهذا َفـإنَّ السـعوديّة تحاول بناء تشـكيل عسـكري 
جنوبي لها من خالل القوات الجديدة (درع الوطن) والتي 

تتبناها لدعم سلطة املرتِزق رشاد العليمي. 
الحديث عن إْمَكانية تخيل اإلمارات عن املجلس االنتقايل 
لصالـح القوات الجديدة التي أنشـأتها السـعوديّة مقابل 
تمكـني طارق صالح من تعـز، كالم غري دقيق؛ فاإلمارات 
تسعى من خالل املجلس االنتقايل من استكمال سيطرتها 
عـىل جزيرة سـقطرى باإلضافة إىل أن املجلـس االنتقايل هو 
وسيلتها للسـيطرة عىل الجنوب واحتالله ونهب ثرواته؛ وبالتايل َفـإنَّنا 
نعتقد أن اإلمارات لن تتخىل عن املجلس االنتقايل، وسـتقوُم بدعمه ضد 

القوات الجديدة التي أنشأتها السعوديّة. 
الرصاع السـعودّي اإلماراتي عـىل النفوذ ربما سـيمتد إىل املواجهات 
العسـكرية بني مرتِزقة الطرفني وهذا أمر ال بُـدَّ منه والضحية سيكون 
أبناء املناطق املحتّلة الذين يعيشون أصعَب الظروف، يف ظل انعدام األمن 
وتـردي الخدمات والتجويع املمنهج من قبـل االحتالل، ويكمن الحل يف 
ثـورة من قبل املواطنني األحرار يف املناطـق املحتّلة ضد الغزو واالحتالل 
وإعـادة األمـن والتنمية لتلـك املناطق ما لـم َفـإنَّ الرصاع سـيبقى يف 
تلك املناطـق وبالتايل اسـتمرار الدمار والخراب والجـوع وانعدام األمن 

واالستقرار يف تلك املناطق. 

خراُع الظفعذ بغظ اإلطارات والسسعدّغئ شغ 
المظاذص المتاّطئ

اتارام سفغش الُمحّرف 

رسـالُة شكر وتقدير وإجالل وإكبار لرجال 
األمـن وجهـاز املخابـرات الذيـن يف ُكــّل يوم 
يدافعـون عن هذا الوطن ما يحاك عليه داخلياً 
مـن مؤامـراٍت عدة مـن خاليا كامنة تسـعى 
إلقـالق السـكينة العامـة وتخريـب وتزويـر 
وتالعـب بما هـو األخطر عىل اإلطـالق، وهي 
املوادُّ الغذائيـة واألدوية الطبية، والتي تعد من 
أبشـع الجرائم ومرتكبيها من أقذر املجرمني؛ 
فمـن يُخـْن ما اؤتمـن عليه مـن أرزاق الناس 
واسـتطبابهم يعـد مـن أحقـر املجرمـني وال 

يقاس بأحد. 
ولوال يقظـُة رجـال األمن واملخابـرات ملثل 
هـؤالء معدومي الضمـري الذين يـرون بلَدهم 
يف خضـم هذا العدوان الكوني الذي يشـن عىل 
اليمن أرًضا وإنسانًا، ولم يستثِن أحًدا، ال يأِتي 
هؤالء املجرمون بالتزوير والتالعب برضورياِت 

الحياة ويجعلون من الدواء داًء. 
إن اللـه –بفضلـه- قـد أعـّد لهـذا البلد من 

يخافـه ويخشـاه ويتقيـه مـن رجـال األمن 
واملخابـرات الذين قامـوا ويقومون بإفشـال 
العديد من املؤامرات، وكشف الكثري من الخاليا 
التـي تعـد يف الخفـاء لزعزعة األمـن وإخافة 
اآلمنـني، َوأَيْـضـاً سـعيهم الـدؤوب يف تعقب 
العصابات التي تسعي لنخر الوطن من داخله، 
باألغذية  واسـتهدافهم  باملواطنـني،  واإلرضار 

الفاسدة واملنتهية الصالحية. 
األمثلة كثرية للجهود التي قامت وتقوم بها 
أجهـزة األمن ولنقـف عند آخرهـا، والتي لوال 
فضل يف كشـفها ألحدثـت كارثة، أبشـع مما 

أحدثه العدوان العسكري. 
حيـث تمّكن جهاز األمـن واملخابرات بحمد 
اللـه بالقبض عـىل 27 متهماً ضمـن عصابة 
تقوم بالتالعـب باملركبـات الدوائيـة والعثور 
عـىل 5 معامـل وعـدد مـن املخـازن واملنـازل 
تمارس بيع وتخزين األدويـة بطرق مخالفة، 
أَيْـضـاً الكشـف عـن 9 محالت جملـة تكتظ 
بمواد غذائيّة فاسدة وغري صالحة لالستخدام 
وأهلهـم  لوطنهـم  واضـح  عـداء  يف  اآلدمـي، 

وخيانة لله ورسوله واملؤمنني. 
وهنا نبعث رسالتني األوىل: ملن باعوا أنفسهم 

وضمائرهم وخانـوا أماناتهم، أال تخافون من 
يـوٍم يقوُم الناُس فيه لرب العاملني، أال تعلمون 
أنكم أثقلتم عىل أنفسـكم الحسـاب أمام الله 
وأنتـم تعبثـون بـأرواح النـاس وتخونونهـم 
بغذائهم ودوائهم، ألنتم أشد وباالً وعدواناً عىل 
اليمـن من عدوه الخارجـي، أفال تعقلون أنكم 
تقتلـون أهلكم وتنرشون األمـراض يف ذويكم 
وأن مـا زرعتم من وباء ال بُـدَّ أن يأتي الحصاد 

فيه بما يوجعكم فهذه سنة الله يف األرض. 
األبطـال  إىل  نوجههـا  الثانيـة:  الرسـالة 
األشـاوس مـن رجـال اللـه يف جهـاز األمـن 
واملخابـرات، نقـول: لوالكـم بعد اللـه لكانت 
اليمـن، يف وضع كارثي؛ بَسـبِب مـن ينخرون 
فيها من الداخل ويحاولون أن يعيثوا يف األرض 
فسـاداً، َوإذَا كان الجيـش واللجان الشـعبيّة 
يحمـون الحمـى يف الجبهـات ويـذودون عن 
األرض والعـرض فأنتـم تحمـون األرض مـن 
داخلها وتقتلعون الخاليا الرسطانية التي تريد 
ــة، وأنتم من تحمون  أن تنـرش وباَءها يف األُمَّ
ظهَر املجاهديـن يف الجبهات، وتحمون أهلهم 
وذويهم؛ فلكـم ُكـّل التحية، ونسـأل الله لكم 

التوفيَق واإلعانة، والعاقبة للمتقني. 

طتمث خالح تاتط 
عندما نتحدث أَو نكتب عن الشـهيد 
الصمـاد َفـإنَّنـا نتحـدث عن شـخص 
حمـل اإليمان يف قلبـة، وتحىل باألخالق 
والقيـم الرفيعـة، والوطنيـة والـرشف 

والنزاهة؛ بمعنى رجل استثنائي. 
الشـهيد الصماد تـوىل قيـادة اليمن 
يف أصعـب مرحلـة، واسـتطاع قيادتـه 
بحكمة واقتدار، كان شـوكة ميزان بني 
جميع القوى السياسـية، رجـل إداري 

من الطـراز الفريد، عسـكرٌي شـجاع، 
العلـوم  مـن  لديـه  كان  فطـن،  عالـم 
واملعـارف الكثري والكثـري، كان خطيبًا، 
كان معظـم حديِثه مستشـهداً باآليات 
القرآنية، وهو خريج املدرسة القرآنية. 
الشـهيد الصماد الـذي نحيي ذكرى 
استشـهاده الخامسة، نتساءل: ما هي 
الحكمة من إحياء مناسـبة استشهاده 
وملـاذا نحتفـل بهـذه الذكـرى وننظـم 
ويف املحافظات وعىل  الفعاليات مركزياً 

مستوى الوزارات واملؤّسسات؟ 
راقياً  الشـهيد الصماد يعد نموذجـاً 

بـكل  يف القيـادة، كان وطنيـاً  وفريـداً 
مـا تعنيـة الكلمة، ال يمكـن أن يختلف 
عىل وطنيتـه ووالئه للـه والوطن أحد، 
ال يمكـن أن يشـكك يف نزاهتـه ورشفه 

وإخالصه أحد. 
الـكل مجمع عـىل شـخصية صالح 
الصمـاد؛ ولذلـك َفــإنَّ إحيـاء ذكـرى 
استشـهاده تعني أن نقتـدي بالصماد 
يف ُكـّل حياتنا يف تحملنا للمسؤولية، يف 
اإلخـالص والرشف والنزاهـة، يف تحمل 

األمانة. 
إحياء ذكرى استشهاده يعني امليض 

عـىل دربه والعمل عـىل تنفيذ مرشوعة 
(يٌد تحمي ويٌد تبني) هذا ما يتطلب منا 

القيام به. 
يجـب علينـا إذَا كنـا نحـب صالـح 
الصماد وله مكانه يف قلوبنا أن نعاهده 
عـىل األخـذ بثـأره وثـأر ُكــّل شـهداء 
الوطـن، وذلـك مـن خـالل االقتصاص 
من العـدّو واملرتِزقة، والعمل عىل تنفيذ 
مرشوعـه وأن يرى النـور، وكذلك بناء 
مؤّسسات اليمن بناء حقيقيٍّا كما كان 

يحلم الشهيد الصماد. 
علينا أن نواصل مشوار التنمية الذي 

بـداءه الشـهيد صالح الصمـاد، تنمية 
تنميـة  سـمكية،  زراعيـة  اقتصاديـة 
تعليميـة، تنمية صحية، تنمية شـاملة 
يف ُكـّل جوانب الحياة، تنمية مسـتدامة 

تشمل ُكـّل مؤّسسات الدولة. 
علينـا أن نواصـل مـا بدأ بـه صالح 
الصماد وهو مكافحة ومحاربة الفساد 
ا وأن نكتب عىل  والقضـاء عليـه نهائيّـٍ
جبني السارق سارق والفاسد فاسد، ما 
لم فنحن نخون عهد الشـهيد الصماد.. 
ونفرط بدمه ودماء ُكـّل شهداء الوطن 

الرشفاء األحرار. 

تتغٌئ فطظظا افطغظ 

سعُث الحعغث الخماد 

الترُب والسقُم 
ضحفئ افذماَع 

افطرغضغئ!
ظاغش تغثان*

يعرُف  ُكلُّـه  العاَلُم 
جيًِّدا مـن أين ويف أي 
الحرُب  أُعلنـت  مكان 
والوحشـية  الظاملـة 

عىل اليمن!
أمريـكا  وألَنَّ 
مطامـُع  لهـا 
بالتسـيُّد عـىل العالم 
للمطامـع  إضافـة 
سـواء  االقتصاديـة، 
بحلـب األدوات التـي 
تسـتخدمها للعداء مع 
اليمـن واليمنيني كـ: السـعوديّة واإلمـارات أَو لبيع 
أسـلحتها وصواريخها وإجراء تجـارب حية لها عىل 
أرض الواقـع، ومدى تأثريها عىل اإلنسـان والحيوان 

والشجر والحجر. 
ناهيك عن خدمِة املرشوع الصهيوني االستعماري 
التوسـعي، والسـعي إلحكام السـيطرة عـىل املوانئ 

واملنافذ واملمرات البحرية. 
كلُّ ما ذُكر سـابًقا يكشُف مدى اسـتفادة أمريكا 
مـن الحرب عىل اليمن واسـتمراريتها، بـل ومحاولة 
حسـمها عسـكريٍّا؛ ألجـل عـودة األدوات الرخيصة 
والطائعة لألوامـر والتوجيهـات األمريكية ليحكموا 
اليمـن؛ وبهذا ال تحتاج أمريكا ال لقوة عسـكرية وال 
لحرب أَو تهديد لتنفيذ سياساتها باملنطقة بل تَحّرك 

هذه األدوات بالريمونت كنرتول كما تشاء. 
لهذا فهي تبذُُل ُكـلَّ جهدها لعرقلة عملية استعادة 
السـالم وتعرقـل بتعنـت مقصـود املِلف اإلنسـاني؛ 
لتفشـل املسـاعي العمانية التي تحاول التقريب بني 
ُكــّل األطـراف، ووقف الحـرب، وعودة السـالم، وَلّم 
الشـمل اليمنـي، وتأمـني السـعوديّة مـن أي غضب 

َورضبات يمنية قادمة. 
إن هذه املحاوالِت املعرقلة لعملية السـالم تكشف 
وتثبـُت أن أمريكا هي صاحبـُة القرار، وأنها هي من 
ترُسـُم السياسـاِت للـدول املطبعـة وتوّجـهها؛ بما 
يخدم أهداَفها؛ لتظهَر هي بالعلن بعيدًة عن األحداث 
وراعية للحريات وللسالم، بينما تستخدم هذه الدول 
بالرسيـة واجهـة للعـداء ولـزرع الشـقاق والفرقة 
العربية واإلسـالمية، وهذا مـا بينته األحداث يف تزعم 

السعوديّة لتحالف الحرب عىل اليمن.. 
املسـاعي األمريكيُة امُلستمّرُة بالعرقلة يف مواجهة 
الُجُهـود الُعمانيـة الكبـرية للحـل لـن يفشـَلها غريُ 
اسـتمرار رضوخ واستسـالم الرياض ودبي للهيمنة 
األمريكية، وباستمرار هذا التعنت والغرور واالنبطاح 
سـيصطدُم باإلراَدة اليمنية والعنفـوان اليمني الذي 
سـيفِرُض السـالم فرضـاً، ويُفِشـُل ُكـلَّ املسـاعي 
واألطمـاع األمريكية، ويُنِقذُ شـعوَب الـدول املرتهنة 

واملطبِّعة الذليلة من عمالة وانبطاح حكامها. 
* عضو مجلس الشورى
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إذا أنـت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالشـكل الذي يتلقى من اآلخر ما يقول، ثم 
يأتـي الطـرف اآلخر فتتلقى منه ما يقـول حينئٍذ لن تكون أكثر مـن مجرد ناقل، 
تكـون ذاكرتك عبارة عن رشيط فقط تسـجل فيها كالم فـالن ثم يأتي كالم اآلخر 
تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل هذا النحو لن تستفيد من العرب. 

[ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى ص:3]
واإلنسـان يتابـع التلفزيون, ويتابع الـروادي, يتابع األحـداث أن تفهم بأن أي 
موقـف تتبناه أمريـكا أَْو إرسائيل أَْو اليهود أن تجعل نفسـك من داخل ضده وإن 

رأيتهم يرضبون شـخصاً يعجبك تحت عنوان مفتوح. [املواالة واملعاداة ص:9]
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُكّل حدث تسـمع عنه، أَْو 
تشاهده حتى يف بلدك، حتى يف سوقك، حتى داخل بيتك، ُكّل يشء فيه دروس وفيه 
عربة، ليزداد اإلنسـان بصرية، يزداد إيماناً، يزداد وعياً. اإلنسان الذي يعرف يزداد 
إيمانه ووعيه؛ سـيجنب نفسـه الكثري من املزالق، سـيدرك كيف ينبغي أن يعمل؛ 
ألنه من خالل تأمالته الكثرية يعرف أن األشـياء أشـبه بسنن يف هذه الحياة. [ولن 

ترىض عنك اليهود وال النصارى ص:3]

{َمـا َكاَن اللـُه ِليَذََر اْلُمْؤِمِننْيَ َعـَىل َما أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى يَِميْـَز اْلَخِبيَْث ِمَن الطَّيِِّب} 
(آل عمـران: من اآلية179) قد يدخل ناس خبثاء، أَْو يخبثون من بعد وإيجابياتها 
هامـة إيجابياتها بالنسـبة لهم هـم الفئة هـذه الخبيثة يظهر من جانبهم أشـياء 
يحصـل تبكيـت لهم، يحصل توبيـخ لهم، يحصل حـذر عند املؤمنـني الصادقني 
منهم، وللمستقبل يف املسرية يكونون عارفني تماماً من خالل التمييز عارفني تماماً 
من يعتمد عليه ومن ال يعتمد عليه. [سـورة آل عمران الدرس السـادس عرش 

ص:11]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ

  

ق سثر لطةمغع أطام اهللاق سثر لطةمغع أطام اهللا  
  - خاص:

تطـرََّق الشـهيُد القائـُد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـِه- يف محـارضة (الشـعار ــ سـالح 
ا  ِجـدٍّ حسـاس  موضـوع  إىل   ( وموقـف 
ومهم، وشـائع بـني كثري من النـاس، أال 
وهـو (تقليـد الناس للعلمـاء) يف صمتهم 
وقعودهم عن القيام بواجبهم من الجهاد 
يف سـبيل الله، ودعوة النـاس إىل ذلك، وإىل 
عـدم ترديـد وتشـجيع (الرصخـة) مـن 
قبلهـم، فرد عليهم رداً مفحما، يف نقطتني 

كاآلتي:ـ

الظصطئ افوىل: 
نفى -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- نفياً قاطعاً 
أن باسـتطاعة أي واحـد مـن العلمـاء أن 
يأتـَي بمربر مقنع من القـرآن الكريم بأن 
القعـوَد جائٌز يف ظروف كهذه، وأن الجهاد 

غـري الزم، حيـث قـال: [قد يشـوف واحد 
إنه (ياخي ذاك سـيدي فـالن والعالم فالن 
وسـيدنا فـالن والحاج فـالن، يقـوم قبل 
الفجـر، ويرتكع، ويسـبح، مـا بيتَحّركوا 
وال بيقولـوا يشء وال قالوا للناس يسـربوا 
كذا.. ) ويكون واحد يريد أن يميش معهم, 
أنت اسألهم، سـري اسأل هؤالء, تتضح لك 
القضية كيـف هي, أن هـؤالء ال يعتربون 
أن هـذا العمل ليس مرشوعاً, وال يعتربون 
إْن ما هناك أوامر إلهية للناس بأن يكونوا 
أَنَْصـاراً لدينه, ومجاهدين يف سـبيله، وأن 
يعدوا ما يستطيعون من قوة، وأن.. وأن.. 
إىل آخره. ال يسـتطيع يقول لـك: ما هناك 

يشء].. 
وأشـار -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- بأنه أي 
عالم لم يشّجع الرصخة، أن ذلك عائد ربما 
إىل أنـه لـم يفهم بعد مـدى تأثري الرصخة 
عـىل األعـداء، أَْو ما يفعله األعـداء مؤخراً 

باملسـلمني، حيـث قال: [ما هـو فاهم أن 
هـذا املوضوع مؤثـر مثـالً, أَْو عمل معني 
مؤثـر, أَْو ما هو بالغ له أخبـار معينة أن 

هناك مؤامرات كبرية أو.. أو.. إىل آخره].
النقطة الثانية:ــ

وفند أيضا -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- كالَم َمن 
يقول بأنه ما دام العلماء لم يتَحّركوا بأنه 
غري واجب علينا التَحّرك، بأنه ربما هؤالء 
العلمـاء وجدوا ألنفسـهم العـذر للقعود 
بسـبب الناس أنفسـهم، فقـال: [يجدك 
أنـت واآلخريـن مربر لـه أنه مـا يتَحّرك؛ 
ألن عنده فكـرَة أن الناس ما منهم يشء, 
ومـا هناك أَنَْصار، وال أحـد متَحّرك معنا، 
وال أحـد قاوم معنـا, وال.. وال.. إىل آخره. 
فعنـده أن قد معه عذر، وسـيجلس ما له 
حاجة, فتكتشـف أنه يعتربك أنت ويعترب 
آخريـن عبارة عن عذر له, عبارة عن عذر 
له. يعني لن تكتشـف عند أحـد أن يقول 

لـك: أن هذا العمل باطل أبـداً, أَْو أنه ليس 
هناك أوامر إلهية ملا هو أكثر من هذا مما 
الناس عليه, بينما ستجده يف األخري يعترب 
إن قد معه مربر وعذر له شخصياً, ما هو 
عذر يصلـح لكل واحد, له عذر شـخيص 
أنـه وإن كان عالم ويجـب عليه، لكن إذا 
كان هناك أَنَْصار، وما هناك أَنَْصار، فمع 

السالمة وجلس وما له حاجة].

ق ُسثَر لطةمغع أطام اهللا:ــ
نبََّه الشـهيُد القائُد الناَس إىل أن ما هم 
عليه من القعود حالة خطرية، تؤدي بهم 
ـ والتهادن  ـ والعياذ بالله منهاـ  إىل النارـ 
الحاصـل بينهـم خطري جـدا، حيث قال: 
[النـاس عىل ما بني نقـول أكثر من مرة، 
متهادنيـني,  نحـن  متهادنيـني,  النـاس 
العالم يـرى أن ذوال الناس ما هم أَنَْصار، 
إذاً قـد لـه عـذره, وذوال النـاس يـروا أن 

العالـم ذاك ال يتَحـّرك، إذاً فمـا القضيـة 
الزمه, جلس وجلسـوا، وكل واحد يجعل 
الثاني مـربره، جلس ألن ما هناك أَنَْصار، 
واألَنَْصار جلسـوا ألن ما هناك حركة من 

العالم, ما هي كلها مهادنة؟. 
قـد يقـدم الناس عـىل اللـه ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل يوم القيامة، وتتضح القضية وإذا 
نحن اتهادنا وكان احنا سـاكتني, الناس 
سـاكتني والعالم ساكت, وكل واحد عنده 
إن قـد معه عـذر، وعىل ما هـو عليه، قد 
معه مـربر أمام اللـه. إذاً فالقرآن الكريم 
سيكشـف ما معك عذر وال معه عذر, وال 

القضية بحث عن أعذار].. 
مذكرا بنار جهنم وعقـاب الله بقوله: 
[فيجـب عـىل اإلنسـان أن يكون حـذراً, 
يكـون اإلنسـان مراقب لنفسـه, ال يقدم 
عىل الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل وهو عايص لله، 

ثم يكون مصريه جهنم). 

أكد سـالُم اللـه عليه يف بدايـة الدرس 
األول مـن (مديـح القـرآن) عـىل قاعدة 
مهمـة يجـب أن يتبعهـا اإلنسـان لكـي 
يُْمكنَـه أن يهتدَي بهـدى القرآن، أال وهي 
أن يفتـح قلبـه لهـذا الهدى، حيـث قال: 
[اإلنسـان هو الزم أن يكون عنده اهتمام 
يسـتمع  يصغـي،  صـدره،  يفتـح  بـأن 
باهتمـام حتى يسـتفيد. وإال سـتنتهي 
القضيـة يف األخـري إىل أنه ال يعـد ينفع يف 
واحـد يشء عىل اإلطالق. ليس هناك يشء 
أعظـم من كتاب الله، القـرآن الكريم. إذا 
واحـد ال يتفهـم، ال يعد ينفـع فيه يشء 

نهائياً، أّي يشء كان].

َماَواِت َواْفَْرِض:ــ اهللاَُّ ُظعُر السَّ
وتناول سـالم الله عليه بالرشح لقوله 
ـَماَواِت َواْألَْرِض َمثَُل  تعاىل:{اللَّـُه نُوُر السَّ
نُوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح ِيف 
ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد 
ِقيٍَّة َوَال  بَاَرَكٍة َزيْتُونٍِة الَّ َرشْ ِمن َشـَجَرٍة مُّ
َغْرِبيٍَّة يََكاُد َزيْتَُها يُِيضُء َوَلْو َلْم تَْمَسْسـُه 
وٌر َعَىل نُـوٍر يَْهِدي اللَّـُه ِلنُوِرِه َمن  نَاٌر نـُّ
ُب اللَُّه اْألَْمثَـاَل ِللنَّاِس َواللَُّه  يََشـاُء َويَْرضِ

ٍء َعِليٌم}يف عدة نقاط:ــ ِبُكلِّ َيشْ

الظصطئ افوىل:ـ:ــ طسألئ العثاغئ:ـ
رشح لنـا معنى هـذا الجزء مـن اآلية 
(يَْهِدي اللَُّه ِلنُوِرِه َمن يََشـاُء)، حيث قال: 
[مسـألة الهداية، تأتي (الهداية العامة) 
هذه التي تعني: اإلرشـاد، إرسال الرسل، 
إنزال الكتب. هذه التي يسمونها: الهداية 
العامة، اإلرشـاد. لكن يهدي لنوره قضية 
ثانيـة، مطلـوب أن اإلنسـان نفسـه هو 
يتسبب لهذه من جهة الله، يهتم، يصغي، 
يتفهم، يرجو الله، يدعو الله أن يهديه]. 

الظصطئ الباظغئ:ـ ظعر سزغط يف طتغط 
طزطط ـ

وّضـح لنـا هنـا (املثـل) الـذي رضبه 
ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل عن نـور الهداية، حيث 
قـال: [هـذا مثل، نـور عىل أرقـى درجة 
تتصوره، نور عـىل أرقى درجة يف محيط 
مظلم]، وأضاف أيضاً: [املشكاة معناها: 
الكوَّة، ترى النور فيها مجتمعاً، قد ملئت 
نوراً. وهنا تتصـور الكوة تكون متى؟ يف 
الليـل، هـذا املثل يف الليل، أليـس يف الليل؟ 
كيـف تكون الكـوة لوحدها، النـور فيها 

بهذا الشكل، يف محيط مظلم؟].

الظصطئ البالبئ:ــ املصخعد بالظعر، عع 
(ظعر العثاغئ):ــ 

ولفت إىل أن املقصوَد بالنور ليس ضوء 
الكواكـب والنجـوم وغريها، حيـث قال: 
[الله نور السموات واألرض، ُكّل نور فيها 
هو منه بهذا املعنى: نور الهداية. األشياء 
األُْخَرى هي من خلقه: الشمس، والقمر، 
والكواكـب، وسـائر الدرر هـذه، لكن ما 
كأنهـا هـي املقصـودة أن يتحـدث عـن 
املخلوقات التي تيضء، وتنري كالشـمس 
والقمر. يتكـرر كثرياً الحديث عن الهدى، 
عـن هدى الله بأنه نـور؛ ألن هنا تتصور 
معـه بأنـه تكون الحيـاة ظلمـات كلها، 
تكـون الحياة كلهـا ظلمات. فاإلنسـان 
بحاجة إىل هذا النـور، تمثل يف آية أُْخَرى: 
{أََو َمن َكاَن َميْتاً َفأَْحيَيْنَاُه َوَجَعْلنَا َلُه نُوراً 
ثَلُُه ِيف الظُّلَُماِت  يَْمِيش ِبِه ِيف النَّاِس َكَمن مَّ
نَْها}(األنعـام122)  مِّ ِبَخـاِرٍج  َليْـَس 
والتشـبيه لها بالظلمة، أليس اإلنسان يف 
الظلمـة الحقيقية هذه يحتـار، ويتوقف 
فال يـدري أين يذهب، هكذا أَْو هكذا؟ هو 
نفس اليشء يف األمور املعنوية، يف شؤون 
الحياة. فاإلنسـان إذا لم يـرس عىل هدي 

الله يكون متخبطاً يف واقعه].

الظصطئ الرابسئ:ــ املقئضُئ طتااجعن 
لطعثاغئ:ـ

تطرق سـالم الله عليه لنقطـة قلَّ أن 
نسـمَعها مـن قبـل، حيـث قال:[اإلمام 
القاسم يتحدث كثرياً عن موضوع هداية 
املالئكة. املالئكة ال تتصورهم خلقاً هكذا 
يخلقون (تماتيك)، مهديني جاهزين. إن 
ُكّل هدى مصدره من الله، وكل كائن، ُكّل 
مخلوق يحتاج إىل هدى الله، وهداية الله؛ 
املالئكة، األنبياء، البرش. البعض يقولون: 
(أمـا أوىل عندك إنهم مالئكـة)! كأن الله 
خلقهـم جاهزين!. هنـا يؤكد يف أكثر من 
موضـوع بأن املالئكة هـم محتاجون إىل 

هداية الله].

الظصطئ الثاطسئ:ـ اهللا اجاثثم ُضّض 
ذرغصئ لعثاغئ سئاده:ـ

وأكد سـالم اللـه عليه بأن الشـيطان 
ـد البـرش أن يضلهم مـن ُكّل  عندمـا توعَّ
جهـة، اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل عمـل عىل 
هدايتنا بكل طريقـة ممكنة، أكثر بكثري 
من الشـيطان، حيث قال: [الله ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل قـدم ُكّل الوسـائل التـي تـؤدي 
إىل مللمـة النـاس أن يسـريوا يف رصاطـه 
املسـتقيم، وأن يسـريوا عـىل هـداه بكل 
الوسائل. مثلما قلنا باألمس أنه أكثر مما 
قال الشيطان، عندما قال الشيطان: {ثُمَّ 
ن بنَْيِ أَيِْديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم وََعْن  آلِتيَنَُّهم مِّ
أَيَْماِنِهْم وََعن َشَمآِئِلِهْم}(األعراف17) ألم 
يقل هكذا وهو يريد أن يضل؟ الباري جاء 
لإلنسان من محيطه كله ملحاولة هدايته، 
مـا زال هناك من فـوق، ومن تحت، ومن 
داخل، ومن ُكّل جهة، من ُكّل جهة، وبكل 

وسيلة].

ضـضُّ ظـعِر عـثاغـٍئ.. شـغ الـسمـاوات َأْو شـغ ضـضُّ ظـعِر عـثاغـٍئ.. شـغ الـسمـاوات َأْو شـغ 
افرض.. عـع ِطـَظ اهللا ُجْئَتاَظُه َوَتَساَىلافرض.. عـع ِطـَظ اهللا ُجْئَتاَظُه َوَتَساَىل

أكد الشهيد القائد سـالم الله عليه يف محارضة (خطر دخول أمريكا 
اليمن) بأن اللَه ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل يقوُل للناس يف القرآن الكريم أن يهتموا 
بإصالح أنفسـهم، وأن يرتبـوا الرتبية اإليمانية، وأن يكوَن رسـوُل الله 
ا  محمٌد صـىل الله عليه وآله وسـلم قدوتهم،.. فهذه خطـوة مهمة ِجدٍّ
ألن يكـوَن اللُه إىل جانبهم.. حيـث قال: [إن الله يقـول للناس: اهتموا 
جداً بإصالح أنفسـكم، بإعداد أنفسـكم، وبتهيئة مـا يمكنكم إعداده، 
ولتكـن ثقتكم بالله كبرية، وهو من سـيكون معكم، وهو من سـيتوىل 
أيضـاً أن يزرَع الرعب يف قلوب أعدائكم، وهو من يعمل الكثري إىل درجة 
أن يكشف لكم واقع عدوكم، ألم يوفر الله عىل أوليائه الكثري, الكثري من 
العنـاء؟ ألم يصنع الكثري الكثري مما يطمئنهم؟ ألم يعمل الكثري, الكثري 

مما يؤيدهم, ويشد من أزرهم؟]. 

لاظاخر افطئ.. غةإ أن تسث الُسثَّة لطمعاجعئ:ــ
وبـنّي سـالم الله عليـه نقطة هامـة جدا، وهـي بأن األمـة متى ما 
انطلقـت ملواجهة اليهود والنصارى، وهم يحملون وعياً عالياً، فإن الله 
من سـينرصهم ال محالة، ويفضح لهم واقع أعدائهم أفضل من أعظم 
جهـاز مخابـرات يف العالم حيث قـال: [إذا ما كنت أنت من أعدَّ نفسـه 
اإلعـداد الجيـد يف إيمانك، يف ثقتك باللـه، ويف إعداد مـا يمكنك أن تعده 
أيضـاً حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود 
وُكـْم إِالَّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكـُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ ال  والنصـارى: {َلْن يَُرضُّ
وَن}(آل عمران:111). أي جهاز مخابرات يسـتطيع أن يؤكد لك  يُنْـَرصُ
بأنك إذا دخلت يف معركة مع هذا العدو فإنه سـيوليك دبره، أنه سـيفر 
مـن أمامك؟ هـل هناك أحد يف الدنيـا يمتلك مخابرات تؤكـد له هذا؟ ال 
أمريـكا نفسـها وال روسـيا وال غريها، كلهـا تقارير احتمـاالت, كلها 
احتماالت، يحتمل أننا إذا ما اتخذنا ضدهم كذا ربما تكون النتيجة كذا، 
وُكْم إِالَّ أَذًى  وهكذا احتماالت، أما الله فهو من أكد بعبارة (لن) {َلْن يَُرضُّ

وَن}]. َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ ال يُنَْرصُ

الرتبغُئ اإلغماظغُئ واإلسثاد الرتبغُئ اإلغماظغُئ واإلسثاد 
لطمعاجعئ جئُإ اظاخار افطئلطمعاجعئ جئُإ اظاخار افطئ
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6 حعثاء و16 جرغتاً يف سثواٍن خعغعظغ جثغٍث 
سطى جظني

سثواٌن خعغعظغ ُغثِرُج ططاَر تطإ سظ الثثطئ وغسرصُض 
وخعَل املساسثات ملادّرري الجلجال

 : طاابسات 
استشـهد ستُة شبانٍّ فلسـطينيني، وأُصيب 
16 آخرون بجروح مختلفة، يف عدوان صهيوني 
جديٍد، مسـاء الثالثاء، عىل مخيم جنني بشمال 

الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفـادت املعلومـات بـأن «قـوات كبرية من 
جيـش االحتـالل الصهيوني اقتحمت مسـاًء، 
مخيـم الالجئـني يف جنـني وحـارص عـدداً من 
املنـازل، ومـن ثَـمَّ فتحـت نـريان رشاشـاتها 
وقذائفها عىل املنـازل، ويف أعقاب هذا االعتداء 
املقاومـني  بـني  عنيفـة  اشـتباكات  دارت 
تـزال  ال  االحتـالل  وقـوات  الفلسـطينيني 

ُمستمّرة»، حتى ساعة كتابة هذا الخرب. 
الفلسـطينية  الصحـة  وزارُة  وأعلنـت 
استشـهاد 6 شـبان فلسـطينيني وإصابة 16 
آخرين بجروح مختلفة بعضهم بحال الخطر، 
والشهداء هم: «محمد وائل غزاوي (26 عاًما)، 
  مجد محمد عزمي حسينية (26 عاًما)،   طارق 
زياد مصطفـى ناطور (27 عاًمـا)،   زياد أمني 
الزرعينـي (29 عاًمـا)،   عبـد الفتـاح حسـني 
خروشة (49 عاًما)، معتصم نارص صباغ (22 

عاًما)». 
ونقلت طواقم اإلسعاف إىل مستشفى جنني 
الحكومي، ١٢ إصابـة، بينها إصابة خطرية يف 
البطن، وإىل مستشفى ابن سينا التخصيص، 4 

إصابات بينها إصابة خطرية يف الحوض. 
ـًة  َخاصَّ «قـوًة  أن  عيـان،  شـهود  وذكـر 
صهيونيـة تسـّللت إىل أطـراف مخيـم جنـني، 
مسـتخدمة شـاحنة مموهة، وتبعتها بعد ذلك 
آليـات عسـكرية كانـت متجمعة عنـد حاجز 
جلمـة، وحارصت منـزًال يعود لعائلة الشـهيد 
أمجـد العزمي، وال تزال تحـارصه مطالبة والد 

الشهيد بتسليم نفسه». 
وذكر الهالل األحمر الفلسـطيني، أنه تلقى 

نداءاٍت من داخل مخيم جنني إلسعاف عدد من 
الجرحى. 

وأَشاَرت مصادر محلية إىل أن قواِت االحتالل 
قطعت اإلنرتنت عن املخيم. 

وأعلنت املقاومُة يف جنني التصدي واالشتباك 
مـع قوات االحتالل املقتحمـة للمخيم، وتمّكن 
املقاومون الفلسطينيون، من إسقاط طائرتني 
تني لقـوات االحتـالل الصهيوني خالل  مسـريَّ

اقتحامها ملخيم جنني. 
وتعقيبًا عىل العدوان، قال املتحدث اإلعالمي 
باسـم حركـة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني 
طارق عز الديـن: «إن ما يجري يف مخيم جنني 
هـو إجـرام صهيوني جديد يمارسـه االحتالل 
الصهيوني ضد املخيم وأبناء شعبنا الصامد». 

وتوّجـه عز الدين بـ»التحية لرسايا القدس 
- كتيبة جنني ولكل املقاومني من أبناء شـعبنا 
الذيـن يتصدون لقوات االحتالل بكل شـجاعة 

وبسالة دفاًعا عن جنني ومخيمها». 

وأّكــد أن االحتـالَل سـيبقى يفَشـُل أمـام 
صمود مقاومي شعبنا، وسيدفع ثمن جرائمه 
واعتداءاتـه التـي يمارسـها ُكـّل يـوم، والتي 

ستنقلب عليه ناًرا وجحيًما». 
بـدوره، أّكـد الناطُق باسـم حركة املقاومة 
اإلسـالمية «حماس» حازم قاسم، أن املقاومة 
يف الضفـة املحتّلـة ُمسـتمّرة ومتصاعدة، ولن 
تتوقـف حتـى تحقيق أهداف شـعبنا بالحرية 

واالستقالل. 
وقال قاسـم تعقيبًا عىل العدوان: «إن مخيم 
جنـني يقدم ملحمة أُسـطورية عرب اشـتباكه 
الدائم مع االحتالل»، مشـّدًدا عـىل أن عمليات 
االغتيال واالعتقال سـتزيد من الفعل املقاوم يف 

مناطق الضفة كافة». 
ا قاسـم «كل التحيـة للشـباب الثائر  وحيـَّ
املشـتبك عىل الدوام مع االحتـالل الصهيوني. 
وأضـاف: «نـزف إىل جماهري شـعبنا الشـهيد 
البطل الذي ارتقى برصاص االحتالل يف جنني». 

 : طاابسات 
االحتـالل  جيـُش  يكتـِف  لـم 
الدعـم  بتقديـم  الصهيونـي 
للجماعات اإلجرامية التي ارتكبت 
الشـعب  بحـق  املجـازر  أفظـع 
التـي  الحـرب  خـالل  السـوري 
فرضت عىل سـورية، بل عمد من 
فرتة ألُخرى إىل استهداِف املطارات 
املدنية بغـارات الطائرات لتعطيل 
دورها يف مسـاعدة هذا الشـعب، 
ـة يف تلـك الظـروف التـي  وَخاصَّ
رضب الزلـزال فيها شـمال غرب 

البالد. 
وزارة  قالـت  السـياق،  ويف 
للطريان  العامـة  املؤّسسـة  النقل 
إنـه  بيـان:  يف  السـوري  املدنـي 
اإلرسائيـيل  العـدوان  أثـر  «عـىل 
الذي اسـتهدف مطار حلب الدويل 
وأدى لخروجـه عـن الخدمة تقّرر 
املساعدات  طائرات  هبوط  تحويل 
ملتـرضري  اإلنسـانية  اإلغاثيـة 
الزلـزال، والرحالت الجوية املقّررة 
واملربمجة عرب مطـار حلب الدويل 
دمشـق  مطـاري  عـرب  لتصبـح 

والالذقية». 
ودعا البياُن املسـافرين لرتتيِب 
أمور سـفرهم ونقلهـم، ومواعيد 
الطـريان  رشكات  مـع  رحالتهـم 
وزارة  وأّكـدت  املعنيـة،  ومكاتبها 

املختصـة  «الكـوادر  أن  النقـل: 
الكشـف  عمليـات  بـارشت 
تمهيـًدا  وإزالتهـا  األرضار  عـن 
الرشكات  مع  بالتعاون  إلصالحها 

الوطنية املعنية». 
سوري  عسـكري  مصدر  وأَفاد 
يف وقت سـابق، بــ «توقف مطار 
حلـب الـدويل عـن الخدمـة جراء 
قصـف «إرسائيـيل» طـال املطار 

فجر الثالثاء». 
وزارة  أّكــدت  جانبهـا،  مـن 
الخارجية واملغرتبني السورية، أن 
الصهيوني،  االحتالل  كيان  عدوان 
الدويل  حلـب  مطـار  واسـتهدافه 
الهمجيـة  صـور  أبشـع  يعكـس 

والالإنسـانية لهذا الكيـان، داعية 
املجتمع الدويل إىل إدانة العدوان. 

وقالـت الخارجيـة يف بيان: «إن 
ارتكبه  الـذي  اإلجرامـي  العـدوان 
الكيـان «اإلرسائييل» فجـر اليوم، 
حلـب  مطـار  خاللـه  واسـتهدف 
الـدويل مـا تسـبب يف خروجه عن 
الخدمـة، يعـد جريمـة مزدوجـة 
كونـه من جهـة اسـتهدف مطاًرا 
مدنيٍّا، ومن جهة أُخرى اسـتهدف 
إحدى القنوات األََساسـية لوصول 
املسـاعدات اإلنسـانية مـن داخل 
وخارج سـورية إىل ضحايا الزلزال 
املدّمـر الذي رضب املنطقة بتاريخ 

السادس من شباط املايض». 

الخارجيـة  بيـان  َوأََضــاَف 
السورية: «إن هذا العدوان يعكس 
من جديد أبشـع صـور الهمجية 
والالإنسانية للكيان «اإلرسائييل»، 
وأفظـع  ألشـد  وممارسـته 
االنتهـاكات للقانون الدويل، بما يف 

ذلك القانون اإلنساني الدويل». 
سـورية  «إن  البيـان:  وتابـع 
تحـذر الكيـان «اإلرسائيـيل» من 
مغبة االسـتمرار يف ارتـكاب هذه 
الجرائـم، وتدعـو املجتمـع الدويل 
إلدانتها والعمل عـىل وضع َحــدٍّ 
ـة وأنهـا تنـذر باملزيد  لهـا، َخاصَّ
مـن التهديـدات واألخطـار لألمن 

والسلم يف املنطقة والعالم». 

ضابٌط جسعديٌّ برتئئ سصغث 
غسطُظ اظحصاَصه سظ الظزام

ئ   : طاابسئ َخاخَّ
قبَل سـاعٍة مـن إعالن انشـقاِقه، كتـب العقيد 
رابـح العنزي عـىل صفحتـه يف «تويـرت»: «أصبح 
املواطُن السعوديُّ يف حرية من أمره؛ بَسبِب التخبط 
والتفحيـط السـيايس واالقتصادي الذي يمارُسـه 
محمد بن سـلمان، (حرب اليمن، حصار قطر، قتل 

خاشقجي، كابوس 2030م)». 
وقال العنزي يف بيان انشـقاقه: «أنا العقيد رابح 
العنـزي من جهاز األمن العـام وهذه ُهويتي، أعلن 
انشقاقي عن النظام السعودّي؛ بَسبِب االنتهاكات 
الخطرية لحقوق اإلنسان وبحق املواطنني؛ وبسبب 
السياسات املتهورة والتفحيطات السياسية ملحمد 

بن سلمان عىل الصعيدين املحيل والدويل». 
يُذَكـُر أن العقيـد العنـزي، يعمُل كمحلِّـٍل أمني 
واسرتاتيجي، إىل جانب عمِله كضابِط أمن سعودّي، 
كما أنـُه من الشـخصياِت السـعوديِّة املداِفعِة عن 
حقوق اإلنسـان، أضف أنـُه شـخصيٌة مؤثرٌة عىل 

وسائل التواصل االجتماعي». 

السغث التضغط: تضراُر 
التعادث اإلجراطغئ يف دغاىل 

غثق ظاصعس الثطر

 : طاابسات
حـذر رئيـس تحالـف قـوى الدولـة الوطنية يف 
العراق، السـيد عمار الحكيم، من تكـرار الحوادث 

اإلجرامية يف محافظة دياىل. 
وقـال السـيد الحكيـم يف بيـان: «ُفجعنـا بنبـأ 
استشـهاد 8 مواطنني وإصابة آخرين جراء هجوم 
يف  املقداديـة  جنـوب  الهزينيـة  قريـة  يف  مـزدوج 

محافظة دياىل». 
وأضـاف: إن «تكرار هذه الحـوادث اإلجرامية يف 
ديـاىل يدق ناقـوس الخطر ويتطلب خططـاً أمنية 

استباقية للحد منها». 
ودعـا السـيد الحكيم «القوات األمنيـة إىل الحذر 
ومزيـد مـن الجهـود للتصـدي لهـذا االسـتهداف 
واالهتمام بشـكٍل أكرب بالعمل االستخباري لغرض 

معالجة هذه العمليات قبل وقوعها». 
وكان محافظ دياىل مثنى التميمي أعلن بسـاعة 
متأخرة من ليل االثنني، عن استشـهاد 8 مواطنني 
وإصابـة اثنـني آخرين بحـادث إجرامـي يف قضاء 

املقدادية. 
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إسادُة الامعضع افطرغضغ 
يف املظطصئ
طتمعد المشربغ

األمريكيـة  اإلدارُة  تحـاوُل   

الحاليـُة كبـَح جمـاح حكومة 

نتنياهـو املتطرفـة التي تحاول 

املنطقـة  يف  الحرائـق  إشـعال 

بمواجهـة  أمريـكا  وتوريـط 

مفتوحة وغري مضمونه النتائج 

املقاومـة  ومحـور  إيـران  مـع 

تـكاد  متزعزعـة  منطقـة  يف 

أمريكا تفقُد السـيطرَة والنفوذَ 

والهيمنة عليها. 

فالواليـاُت املتحـدة األمريكيـة -التـي تخـوُض مواجهـًة 

عسـكريًة رشسًة مع روسيا- لديها معركٌة خفيٌة أكثُر أهميًّة 

ورشاسـًة عىل زعامة العالم مع الصني، وهي تدرُك أن التورَط 

سـوف  يف أي رصاع يف الـرشق األوسـط مهمـا كان صغـرياً 

يسـتنزُف اإلْمَكانيـاِت األمريكية املسـتنزفة أصـًال، ويضِعُف 

قدرتَهـا عىل مواجهـة الصني، التـي تأمل بتوريـط أمريكا يف 

ب مواجهة  أي رصاع عسـكري يمكـن للصـني تغذيته وتجنـُّ

محتومة ومبـارشة مع أمريكا، التي بدورهـا تدرك أن الصني 

هـي القوُة الوحيدة يف العالم القـادرة عىل هزيمة أمريكا، بعد 

أن باتـت الصـني قوًة عسـكرية واقتصاديـة وبرشية عظمى 

ومنافسـاً قوياً وحقيقياً ليس ألمريكا بل للغرب بشـكل عام، 

وهاجسـاً يقلُق منـاَم ُصنَّاِع السياَسـة والقرار يف واشـنطن، 

وخطـراً ربما ال يمكـن التصدي له أَو هزيمته ليس عسـكريٍّا 

ا، بل إن أمريكا أصبحت عاجزًة عن مواجهة ووقف  واقتصاديّـٍ

النفوذ الصيني الذي وصل إىل عمق املصالح والنفوذ األمريكي 

وإىل منطقـة ودول كانـت خاضعـًة بشـكل مطَلـٍق للهيمنة 

والوصايـة األمريكيـة وإىل كيانـات صنعتهـا أمريـكا، مثـل: 

اململكة السعوديّة واإلمارات. 

وربمـا هذا ما يدفـُع بالواليات املتحـدة األمريكية إىل إعادِة 

التموضـِع خـارَج دول الخليـج، وتوزيع ثقلها العسـكري يف 

مناطق بديلة وقريبة من الكيانات الخليجية (سـوريا واألردن 

وجنـوب رشقي اليمـن)؛ لعلها تسـتطيُع قطـَع الطريق عىل 

الصـني التي تسـتخدُم قوتَها االقتصادية لالنتشـار، وبسـط 

نفوذها عىل الدول والقارات، دون اللجوء إىل إرسـال األساطيل 

العسـكرية وحامالت الطائرات، عـىل األقل حتى اآلن، وتحّقق 

نجاحاٍت كبريًة عىل حساب النفوذ الغربي. 

وأعتقد أن التواُجَد العسـكريَّ األمريكي رشقي اليمن وعىل 

جزيرة سـقطرى سـوف يتزايُد، وربما تصبُح املناطُق املحتّلُة 

مرَكـَز تواُجـٍد للقوات األمريكية؛ لعدة أسـباب: أولهـا أهميُّة 

وموقُع واسرتاتيجيُة تلك املناطق، وإرشاُفها عىل طرق التجارة 

العاملية وقربها من بوابة الخليج الفاريس. 

واألهمُّ من ذلك سـهولُة إمـَداد تلك القـوات، وتواصلها مع 

مشـاة البحريـة األمريكية؛ كونها تقُع عـىل منطقة مفتوحة 

ومطلٍة عىل املحيط، ومتوسطة بني الرشق والغرب. 

شدض شارس

يف رصاع ُملفـت وتخاُصـٍم مفضـوٍح؛ تتسـابَُق قـوى 

االسـتكبار والنفـاق لالحتـالل ونهـب الثـروة، تَحّركات 

عسـكرية، ووفود ولقاءات سـعوديّة يف املناطـق املحتّلة 

تُمثـل كمـا يقال التحالـف العربي، ولكـن يف حقيقة تلك 

اللقاءات ال وجود يُلَحُظ فيها إال للضباط السعودينّي. 

اجتماعاٌت ولقاءات سـعوديّة يف حرضمـوت واملهرة؛ 

لتـدارس األوضـاع األمنيـة والعسـكرية.. هكـذا نصـت 

الذرائـع، ويف الحقيقـة هـو رصاع مفضوح بـني القوى 

املحتّلـة هناك، يسـعى فيه الـكل لتعزيز وإثبـات نفوذه 

يف تلـك املحافظـات، وهذا مـا يبديه النظام السـعودّي يف 

اهتمامه األخري بمدينة املخاء يف الساحل الغربي، رغم معرفته بتوّجـه 

املرتِزقة هناك لصالح النظام اإلماراتي، 

ويف السـياق نفسـه، يظهر يف املشـهد الخائن طارق عفاش؛ لتقديم 

نفسـه كضمنٍي مؤتَمٍن عىل املالحـة البحرية بالُقرِب مـن باب املندب، 

وهـم بكل هـذا مفضوحون؛ فالُكلُّ يعـرُف أنهم جميعـاً؛ -أَْي املرتِزقة 

املحليـني أَو املحتّل العربـي-، إنما يعملون عىل تهيئـة الظروف وتعبيد 

الطـرق للتواجد األجنبي الذي يقطف ثمرَة تلـك التَحّركات والرصاعات 

فيما بني القوى املتنفذة واملحتّلة لتلك املحافظات. 

الحاصـُل يف هـذه األيّام ادِّعـاءاٌت ومزاعـُم واهيٌة لألجنبـي املحتّل؛ 

فبذريعـِة اسـتهداف القاعدة يف مـأرب والرتويِج املمنهـِج ملزاعمهم يف 

ضبـط أسـلحة مهربـة يف طريقها إىل اليمـن، إنما ينّقبـون عن ذريعة 

لتربيـر احتاللهم وسـيطرتهم عـىل منابع النفـط والثـروة يف املناطق 

املحتّلة؛ أَيْـضاً للتغطية عىل أنشـطتهم العدائية والتواجد الفعيل لهم يف 

سواحل وجزر وموانئ تلك املحافظات. 

ووفقاً لهـذا كانت الزيارة الرسـمية لقائد ما يسـمى 

باألسـطول الخامس يف البحرية األمريكيـة، والتي كانت 

ملحافظة املهـرة والتي التقى فيها بصغار املرتِزقة هناك، 

ومـع ذلك عمـد أَيْـضاً إىل التقاط العديـد من الصور التي 

نُـرشت له ولرفاقـه يف مطار الغيضة الـذي تحّول مؤّخراً 

إىل قاعـدة عسـكرية للمنطلقات االسـتعمارية العدائية؛ 

ويف ُكــلِّ هذا مـؤرش واضح وجيل للنـزول الفعيل للقوى 

األجنبية بثقلها العسـكري مع توهماتهم التي لن تطوَل 

يف السيطرة والبقاء الدائم يف تلك املحافظات. 

وهذا وكحقٍّ مكفول َمـا هو مرفوض قطعاً لدى أبناء شعبنا العظيم 

واملتمثـل بما تتخـذُه حكومُة صنعـاء من خيارات رادعـة، وعليهم أن 

يأخـذوا تحذيرات السـيد القائد املتكّررة يف هذه الفـرتة يف محمل الجد؛ 

فقد أعذر من أنذر.

وعىل أبناء الجنوب كافة أن يكونوا يف يقظة عالية وفهٍم واقعي قرآني 

لكل هذه املؤامرات واملكايد الشـيطانية التي تسـعى إلذالل واسـتعباد 

اليمن، ونهب ثرواتـه، واحتالل أراضيه؛ فال فرَق يف نظرهم بني جنوبي 

أَو شمايل؛ فهم يسعون يف األرض فساداً، وال يريدون للجميع أيَّ خري.

ُههـا إىل إخواننا يف املناطق املحتّلـة: إننا معكم بكل  وهـي دعوٌة نوجِّ

قواتنا وما نملـك؛ فثقوا بالله، وأظهروا موقفكم القوي والرافض لهذه 

املؤامرات. 

ِخراُع افدوات وذرائُع افجظئغِخراُع افدوات وذرائُع افجظئغ


