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حرضئ الشاز تثخص 48 طتطئ يف الساخمئ خظساء لاسئؤئ أجطعاظات املعاذظني

اقتاقُل اإلطاراتغ غسرُق آبارًا غمظغًئ صثغمًئ سمُرعا آقف السظني وغظسُئعا لثوغطاه

املرتجُق السطغمغ غسائسُث تجب اإلخقح طظ لةظئ افجرى يف طفاوضات جظغش

اقتاقُل السسعدّي غظعغ ظفعَذ طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ سطى طرضجي سثن

 : خظساء
صنعـاَء  بالعاصمـة  الغـاز  رشكـُة  أّكــدت 
ال الحارات،  اسـتمراَرها بالتوزيع مبارشًة عـرب ُعقَّ
وذلك بالتنسـيق مـع الجهـات ذات العالقة، ممثلة 
العليـا  االقتصاديـة  واللجنـة  املحليـة  بالسـلطة 
خطـًة  وضعـت  أنهـا  مبينـة  األمنيـة،  والجهـات 
السـتبدال 40 ألف أُسـطوانة، منها 15 ألفاً مصانة 
و25 ألـف أُسـطوانة جديدة خـالل العـام الجاري 

 .2023
وقـال املتحـدث الرسـمي لرشكـة الغـاز، عـيل 
معصار، يف ترصيح، أمس األحد: إن الرشكة تسعى 
يف إطـار اإلْمَكانيات املتاحة لسـحب األُسـطوانات 
التالفـة من املواطنني رغم أن كميات األُسـطوانات 
التالفـة هائلـة وأعمـال الصيانة تحتـاج إىل موارد 
مالية كبـرية، وهناك مقرتح لتخصيـص ِمئة ريال 

عىل ُكـّل أُسطوانة للقيام بأعمال الصيانة. 
وعـن حوادث أُسـطوانات الغـاز، أرجع معصار 
السبَب الرئييس النفجار أُسطوانات الغاز لإلهمال، 
َحيـُث تـم النزول إىل أماكـن الحـوادث، وقد لوحظ 
أن أغلب حـوادث الغاز تحدث بعد صـالة الفجر أَو 
صباحاً، وهذا يدل أن هناك إهماًال؛ كون أُسطوانات 
الغاز كانت سليمًة، وكان السبب الرئييس للحوادث 
هو تـرسب الغاز وتشـبع املـكان بالغـاز وحدوث 
االنفجـار عنـد إنـارة الكهرباء أَو حتـى وصول أي 

رشر. 
وأَشـاَر إىل حـرِص رشكـة الغـاز عـىل الجانـب 

التوعوي عرب وسـائل اإلعالم عن كيفية االستخدام 
اآلمـن للغـاز املنـزيل، مشـّدًدا عـىل أهميّـة تفهـم 
املواطنـني يف التعامل السـليم مع أُسـطوانة الغاز؛ 
كون االستخدام غري السـليم يتحّول إىل قنبلة تهّدد 

سالمة املواطنني. 
َوأََضــاَف متحـدُِّث رشكـة الغـاز، أن محطات 
الغـاز املوجـودة يف أمانـة العاصمة تتبـع رشكات 
مرخصة وفيها رشوط األمن والسـالمة وبعيدة عن 
التجمعات السكانية مع الحرص عىل وجود رشوط 

األمـن والسـالمة، مبينًا أن الرشكة أوقفـت َحـاليٍّا 
منح تراخيَص جديدة؛ حرصاً عىل عدم اقرتابها من 

ا.  التجمعات السكنية؛ كونها خطرية ِجـدٍّ
ولفـت معصـار إىل أن عدد املحطـات التي تغذي 
أمانـة العاصمة قد تصل إىل 60 محطة، واآلن تقوم 
الرشكة بتمويل ما يقـارب 48 محطة لتعبئة الغاز 
للسيارات، َحيُث تحرص الرشكة عىل أن تكون هذه 
املحطات لتعبئة أُسـطوانات املواطنني باملبالغ التي 
لديهم، ُخُصوصاً مع اقرتاب شهر رمضان املبارك. 

 : طاابسات
كشـفت مصـادُر مطلعـٌة، أمس األحـد، عن 
اسـتيالء االحتالل اإلماراتي عىل آثار يمنية نادرة 
ُر عمرها بآالف السـنني، ومحاولًة نسـبَها  يُقـدَّ

لدويلته التي ال يتجاوز تاريخها 51 عاماً. 
وأوضحـت املصـادر أن أبـو ظبـي تعاقـدت 
مـع رشكة أملانيـة للتنقيب عن اآلثـار يف جزيرة 
السـعديات الواقعة قبالة سـاحل أبوظبي، وذلك 
بعد 6 أعـوام من دفن السـلطات اإلماراتية آثاراً 

يمنية نفيسة رسقت من متاحف تعز وعدن. 
إىل ذلك، سـخر ناشـطون يمنيـون يف مواقع 
التواصـل االجتماعـي مـن الخطـوة اإلماراتية، 
مبينـني أن ذلك يكشـف عن عقـدة النقص التي 
تعانيهـا دويلُة اإلمـارات واسـتمرارها يف ادِّعاء 
حضـارة قديمـة لدولـة كانت إىل مـا قبل 1971 

جزًءا من سلطنة ُعمان. 

 : طاابسات
أثار قراُر املرتِزق رشـاد العليمي، أمس األحد، استبعاَد حزب اإلصالح 
ا، ردود أفعال  من رئاسـة لجنـة األرسى التـي تحتضنها جنيـف َحـاليّـٍ

غاضبة يف أوساط قيادات وناشطي جماعة اإلخوان. 
وبحسـب مصـادَر إعالمية؛ فقد أصـدر املرتِزق رشـاد العليمي قراراً 
قـىض بتعيـني املرتـِزق يحيى محمـد كزمان، رئيسـاً للجنـة األرسى يف 
حكومة املرتِزقة، بدالً عن السـابق املحسـوب عىل حزب اإلصالح املرتِزق 
هادي هيج، َحيُث أظهرت صـور االجتماعات األوىل، أمس األحد، انطالَق 
مفاوضـات األرسى التـي تسـتضيفها العاصمـة السـويرسية وغيـاَب 

املرتِزق هيج عنها. 
وبيّنت املصادر أن اسـتبعاد املرتِزق هيج من رئاسة لجنة األرسى تعد 
رضبـة قاصمة لحـزب اإلصالح الذي ظل ينـاور بِملف األرسى عىل مدى 
الجوالت السـت املاضية، ويعمل عىل عرقلة ُكـّل االتّفاقيات التي ترعاها 
األمم املتحدة طيلة السـنوات املاضيـة؛ األمر الذي دفـع اللجنة الوطنية 
لـألرسى يف حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي إىل إبـرام صفقات محليـة لتبادل 

األرسى عرب التنسيق مع املشايخ والشخصيات االجتماعية. 

 : طاابسات
قالت مصادُر إعالميٌة، أمس األحد: إن مسـاعَي 
االحتـالل السـعودّي لتقويـِض ما يسـمى املجلس 
االنتقايل وتقليم أظافره ُمستمرٌَّة داخل مدينة عدن 
املحتّلـة، يف ظـل اسـتمرار حالة التدويـل والتدوير 

امُلستمّر ألدوات املرتِزقة. 
وبيّنت املصادر أن املرتـِزق أحمد غالب املعبقي، 
املعنَي مـن تحالف العدوان «محافظاً للبنك املركزي 
يف حكومـة املرتِزقـة»، أصـدر توجيهـاٍت تتعلـق 
بتجميد صالحيات نائبه املحسـوب عـىل االنتقايل، 
املرتـِزق محمـد عمـر باناجـة، وذلـك بإيعـاز من 

االحتالل السعودّي.  وأَشاَرت املصادر إىل أن املرتِزق 
املعبقي أزال اسـم نائبه من التوقيع عىل املعامالت 
املاليـة داخـل البنك؛ وهـو ما انعكس عـىل الوضع 
وتسـبب يف ظهور خالفات حادة بـني الطرفني؛ ما 
أَدَّى يف نهايـة املطـاف إىل مغـادرة املرتـِزق باناجة 

املحسوب عىل االنتقايل وبقائه داخل منزله.

إخابئ طثظغَّني بظريان طثشسغئ 
الةغح السسعدّي يف طثغرغئ 

حثا التثودغئ بخسثة
 : طاابسات

تتواصُل جرائُم الجيش السـعودّي يف املناطق اليمنية الحدودية، 
َحيُث اسـتهدفت املدفعية السـعوديّة، أمس األحد، عدداً من القرى 
واملناطـق الحدوديـة يف محافظة صعدة؛ مـا أَدَّى إىل وقوع جرحى 

يف صفوف املدنيني. 
وأّكــدت مصادر طبية يف صعـدة، أمس األحـد، إصابة مدنيَّني 

اثنني بنريان مدفعية الجيش السعودّي يف مديرية شدا الحدودية. 
وخـالل الثالثـة األيّـام املاضية، سـقط 12 مدنياً مـا بني قتيل 
وجريـح بنريان الجيش السـعودّي يف مديرية شـدا بصعدة، يف ظل 
استهداف سـعودّي وحيش ُمسـتمّر ضد القرى الحدودية املأهولة 

بالسكان.

جرغمئ اغاغال تطال طسآوًق 
ا طعالغًا لطسثوان يف طأرب  أطظغًّ

املتاّطئ
 : طاابسات

تتواصـُل عمليـاُت االغتيـاالت والتصفيـة الداخليـة يف صفوف 
املرتِزقـة، َحيُث لقي مسـؤوٌل أمني مرتـِزٌق مرصَعه، أمس األحد؛ 
جـراء تعرضـه لكمني نصبـه مسـلحون يف مدينة مـأرب املحتّلة 

الواقعة تحت سيطرة حزب اإلصالح. 
وقالت مصادر: إن ميليشـيا مسـلحة عىل متن سـيارة أطلقوا 
النـار صوب املرتِزق «أسـد الديـن عبدالله األسـدي» القيادي يف ما 
يسـمى البحث الجنائي، أثناء مروره بالقرب من سوق بن عبود يف 
مدينة مأرب املحتّلة، مؤّكـدة فرار الجناة عقب ارتكاب الجريمة. 

وتأتي هذه الجريمة تزامناً مع ما تتعرض له قيادات عسـكرية 
وأمنيـة موالية للعدوان من عمليات اغتيـال وتصفية داخل مدينة 
مـأرب املحتّلة، والـذي يُعتَقُد أن حـزب اإلصالح يقـف وراءها، ال 

ما أنه لم يتم الكشف عن ُهــِويَّة منفذيها حتى اللحظة.  ِسـيـَّ

وباُء التخئئ غةااُح سثَن 
املتاّطئ وجط غغاب تام لثور 

تضعطئ املرتجصئ
 : طاابسات

شـكا املئاُت من أهايل مدينة عدن املحتّلة، أمس األحد، انتشـاَر 
أمراض وبائية غريبة خالل األيّام املاضية، يف ظل غياب كامل لدور 

القطاع الصحي املحسوب عىل حكومة املرتِزقة. 
وأّكــد مواطنون يف مديريتَي دار سـعد والربيقة، انتشـار وباء 
«الحصبـة» يف أوسـاط األهايل، ُخُصوصـاً األطفـال دون العارشة 

والنساء؛ ما أَدَّى إىل وفاة حاالت كثرية خالل األيّام املاضية. 
ودعا املواطنون يف عدن املحتّلة، إىل رضورة وضع َحــّد النتشار 
هذا الوبـاء القاتل، ورسعة التدخل يف معالجـة الحاالت التي تصل 

بالعرشات يوميٍّا إىل مستشفيات املحافظة. 

أّضـثت وجعد برظاطب تمعغظغ غشطغ بقبئ أحعر صادطئ:
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 :  خاص
جـّددت صنعـاُء التأكيَد عىل رفِض ُكـلِّ أشـكال 
املوقـف  وثبـاِت  األجنبيـة،  والتدخـالت  الوصايـة 
الوطنـي املبني عىل أََسـاس التمسـك باالسـتقالل 
والسيادة الكاملة، وضماِن حقوق الشعب اليمني، 
العـدوان  يُنِهـي  الـذي  العـادل  السـالم  وتحقيـِق 

والحصار واالحتالل. 
وكتـب عضو الوفد الوطني املفـاوض، عبد امللك 
العجري، يف تغريدة عىل حسـابه يف موقع التواصل 
االجتماعي تويرت أن: «اليمن ليسـت حديقة خلفية 
ألحد، هـي حديقـُة اليمنيـني وحَدهم وبسـتانُهم 

وجنتُهم عىل األرض». 
ويأتـي هـذا التأكيـُد تذكـرياً لتحالـف العـدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي بعدم جدوى التعويِل 
عىل محـاوالت التأثري عىل قرار صنعـاء أَو التحكم 

بخياراتها. 
َوأََضــاَف العجـري: «مصالـُح اليمـن وأمنُهـا 
الحاِكـُم  هـي  وسـالمتُها  وَوحدتُهـا  واسـتقاللُها 
لفلسـفتنا يف تصنيـف أصدقائنـا وأعدائنـا؛ فعدو 
اليمن عدوُّنـا وصديُقها صديُقنـا، وحربُها حربُنا، 
وِسْلُمها ِسـْلُمنا، من أراد لها خرياً أردناه، ومن أراد 

ا َرَدْدنَاه».  بها رشٍّ
ويحمـُل هـذا التأكيـُد رسـائَل واضحـًة للنظام 
ـة بشـأن رضورة تـدارك موقفه  السـعودّي، َخاصَّ
بإنهـاء العـدوان والحصـار واالحتـالل؛ ِمـن أجل 

إصالح عالقته بالجمهورية اليمنية. 
وكان العجري أّكـد يف وقت سابق أن: «استجابة 
دول العـدوان للمطالـب العادلـة واملحقة للشـعب 
اليمنـي، ويف مقدمتهـا القضايا اإلنسـانية، ورفع 
الحصـار، َوإعـادة اإلعمـار، هي املدخـل املنطقي 
والوحيد إلعادة تطبيع العالقات األخوية بني اليمن 
والسـعوديّة وعىل أََساس الندية واملصالح املشرتكة 

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية». 
من جانبه، أّكـد نائـب وزير الخارجية بحكومة 
اإلنقـاذ الوطني، حسـني العزي، أنـه: «عىل أمريكا 
وباقي قـوى الحصار والتجويـع أن تغادَر األرايض 

واملياه اليمنية». 
ويأتي هذا تعزيـزاً لتأكيدات قائد الثورة السـيد 
عبد امللك بدر الدين الحوثي، األخرية بشـأن رضورة 

رحيـل القـوات األجنبيـة مـن ُكــّل أرايض البلـد، 
واستحالة القبول ببقاء االحتالل تحت أي عنوان. 

وكان رئيـُس املجلـس السـيايس األعـىل، مهدي 
ام أن تواجد القوات األجنبية  املشـاط، أّكـد قبل أَيـَّ
ـت»، وأن هـذه القوات  يف اليمـن هـو «احتالل مؤقَّ
سـتغادر اليمـن «راغبـًة أَو مكرهـًة»، يف إشـارة 
واضحة إىل التمسـك برضورة تحريـر ُكـّل األرايض 

املحتّلة بالسلم أَو بالقوة. 
وتأتـي هـذه التأكيـداُت والتحذيـراُت بالتوازي 
مـع تصاُعـِد التَحـرُّكاِت األمريكيـة والربيطانيـة 
العدوانية؛ لتثبيت وتوسـيع وجود القوات األجنبية 
يف املحافظـات املحتّلـة والسـيطرة عىل السـواحل 
وامليـاه اإلقليمية اليمنية، َحيُث زار قائد األسـطول 
األمريكـي الخامس محافظة املهـرة مؤّخراً برفقة 
قيادات ومسؤولني أمريكيني، يف الوقت الذي أّكـدت 
فيه وسـائل إعـالم أمريكية أن واشـنطن تسـعى 

لالسـتحواذ عـىل املحافظة خلف واجهـة االحتالل 
السـعودّي واإلماراتـي؛ ِمـن أجـل خدمـة أغراض 

ومطاِمَع اسرتاتيجية طويلة األمد. 
يف سـياق متصل، أّكـد عضو املجلس السـيايس 
األعـىل، محمد عـيل الحوثـي، أن التزامات السـالم 
العـادل تقـُع ُكلُها عـىل عاتـق دول العـدوان، ويف 
مقدمتها السعوديّة؛ ألَنَّها هي من اعتدت وارتكبت 

ُكـلَّ االنتهاكات بحق الشعب اليمني. 
وتسـاءل الحوثي سـاخراً يف تغريـدة عىل تويرت: 
«بمـاذا سـيلتزم أيُّ محاور يمني بشـأن العالقات 
بني السـعوديّة واليمن؟ هل سيعدهم بفك الحصار 
عـن السـعوديّة؟ أم بإيقـاف التدخـل يف شـؤونها 
ودعـم فصائلها؟ أم بإيقـاف الحظر الجوي عنها؟ 
أم بالسـماح لها بتسـليم رواتبها مـن ثرواتها؟ أم 
بتسـليم أموال نفطها من البنك اليمني؟ أم بإيقاف 
تحشـيد الدول يف تحالـف ضدها؟ وهل سـيعدهم 

بالسـماح بخـروج املـرىض؟ أم فـك الحصـار عن 
موانئ السعوديّة؟».

َوأََضــاَف، أن ُكـّل هذه االلتزامات تتحملها دول 
العـدوان األمريكي الربيطاني السـعودّي اإلماراتي 
وحلفاؤهـا؛ ألَنَّهـم هم مـن يقتلـون ويحارصون 
الشـعب اليمنـي وينهبـون ثرواتـه ويتدخلـون يف 

شؤونه. 
وأّكــد أن «مـا يفعله أحـرار الشـعب اليمني يف 
مواجهة غطرسـة وإرهاب دول العـدوان هو دفاٌع 
محٌض وجهـاد مقدس، مع مد يد السـالم املرشف 

من البداية». 
وتضـُع ُكــلُّ هـذه التأكيـدات تحالُـَف العدوان 
وُرعاتَه أمام رضورة التعاطي مع مطالب الشـعب 
اليمني؛ باعتبارها الطريَق الوحيد للسـالم الفعيل، 
كما تغلق الباَب أمام أية محاوالٍت إضافية للمراوغة 

وااللتفاف عىل هذا الطريق. 

 :  طاابسات
أّكــد سـفريُ الجمهوريـة اليمنيـة يف طهـران، 
إبراهيـم الديلمـي، أن النظـاَم السـعودّي فشـل يف 
محاولـِة التأثـرِي عـىل موقـف صنعـاء السـيايس 
والعسـكري، وأن الطريـَق الوحيـَد أمـام الرياض 
للسـالم هو وقف العدوان والحصار والتفاوض مع 
صنعاء، محذراً من أن استمرار الحصار سيؤدي إىل 

دخول مرحلة جديدة من املواجهة. 
وكشـف الديلمي يف لقاء مع تلفزيون «املنار» أن 
النظاَم السـعوديَّ حاول اسـتغالَل مفاوضاته مع 
طهـران خالل الفـرتة املاضية للتأثري عـىل قرارات 

ومواقف صنعاء السياسية والعسكرية. 
وأّكــد أن «اإليرانيني أوضحوا للسـعودينّي خالل 
اللقـاءات أن العالقـَة مـع اليمن هي عالقـُة إخاء 

صادق، وأنه يجب إنهاء العدوان والحصار». 
أن  للسـعوديّة  أّكــدوا  اإليرانيـني  أن  َوأََضــاَف 

«القراَر يف صنعاء وليس يف طهران». 
وعّلـق الديلمـي عـىل اتّفـاق التقـارب اإليراني 
السعودّي الذي أعلن مؤّخراً بالقول» إن «التفاُهماِت 
إذَا أتـت بالسـالم يف املنطقة؛ فسـتكون يف مصلحة 
الجميع، لكن السـعودّي هو من يريد أن يقايض يف 

املنطقة». 
من جانبه، قال سـفري اليمن يف سـوريا، عبدالله 
ع،  صـربي: إن االتّفـاق اإليرانـي السـعودّي مشـجِّ
وننتظُر لنرى إىل أي مدى سـيكون تطبيُقه تدشـيناً 
ملرحلة جديدة من التوافق، ُمشرياً إىل أن رعايَة الصني 
ُ بأن الصني كقطٍب  لالتّفاق اإليراني السـعودّي تبرشِّ

دويل باتت أكثَر تَحرُّكاً وتحرُّراً من األداء التقليدي. 
وأّكـد السـفري صـربي، أننا: «وصلنـا إىل الُهدنة 

يف اليمـن قبل عـام تقريبًا نتيجـَة القـوة اليمنية؛ 
وبالتايل فهمت السـعوديّة أنها عاجزة عن الحسـم 

العسكري». 
وكانت العديُد من التقارير كشفت خالل الفرتات 
املاضيـة أن السـعوديّة تحاول االسـتعانة بأطراف 
محور املقاومـة؛ للتأثري عىل قـرار صنعاء ودفِعها 
نحـو الرتاجـع عـن موقفهـا التفـاويض ومطالب 
الشـعب اليمني، لكـن الردوَد التـي تلقتها الرياُض 
ُكلَّهـا أّكـدت عـىل أن القرار يف صنعـاء، وأنه يجب 
التفاوض مع اليمنيني بشـكل مبارش واالسـتجابة 
والحصـار  العـدوان  بإنهـاء  املتمثلـة  ملطالبهـم 

واالحتالل. 
يف سياق آخر، اعترب السفري الديلمي أن «املرحلَة 
األوىل مـن العـدوان انتهت خالل السـنوات الثماني 

املاضية، لكن الحصار بقي ُمستمرٍّا». 

َوأََضـاَف أن استمراَر الحصار سيقوُد إىل مرحلٍة 
جديدة. 

وكان قائـُد الثـورة السـيد عبـد امللك بـدر الدين 
الحوثـي، أّكـد مؤّخراً أن حالـَة «خفض التصعيد» 
الجاريـَة لن تسـتمرَّ إىل مـا ال نهاية، محـذِّراً قوى 
تحالـف العـدوان ورعاته من أن «الصرب سـينفد»، 
يف رسـالة واضحـة تلفـت إىل رضورة التوقـف عن 

املماطلة واملراوغة. 
ودعـت القـوات املسـلحة يف وقـت سـابق دول 
العـدوان إىل عدم تفويت فرصة السـالم املطروحة، 

وأخِذ تحذيرات قائد الثورة عىل محمل الجد. 
وحّذر عضُو املكتب السيايس ألنصار الله، محمد 
ـام، مـن أن «املفاوضـات قد ال  البخيتـي، قبـل أَيـَّ
تنجُح، وقد يضطرُّ الشـعُب اليمني لخوِض معركٍة 

فاصلٍة إلنهاء العدوان ورفع الحصار». 

تقارير

خظساء: ق طةال لطمساوطئ سطى اقجاصقل والسغادة 
الضاططئ واجاتصاصات السقم السادل

طتاوقت جسعدغئ شاحطئ قجاشقل الافاعمات طع إغران لطاأبري سطى املعصش العذظغ

ـــًئ فتــــث  ـــغ ـــف ـــط ــــًئ خ ــــص ــــثغ ـــئ ت ـــس ـــغ ـــــســـــةـــــري: الــــغــــمــــظ ل ال
الغمظغئ ــاه  ــغ ــم وال افراضـــــغ  طـــشـــادرة  ــار  ــخ ــت وال ـــســـثوان  ال صـــعى  ســطــى  ـــســـّجي:  ال
التعبغ: الاجاطات التض غاتمطعا السثو؛ َفظَّه عع طظ غصاض وغتاخر الغمظغغظ وغاثخض شغ حآوظعط

السفغر الثغطمغ: خظساُء تماطُك صراَرعا واجامراُر التخار جغصعُد إلى طرتطئ جثغثة طظ المعاجعئ
السفغر خئري: وخطظا إلى الُعثظئ ظاغةئ الصعة الغمظغئ والسسعدّغئ شعمئ أظعا ساججة سظ التسط
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

وزغر الثاخطغئ: المسِرُض غسضُج لظا طا ظاثضره طظ طتطات طظث بثاغئ المسغرة 
الصرآظغئ وصائثعا السغث تسغظ بثر الثغظ التعبغ

 : ذطار
زار وزيـُر الداخليـة، اللواء عبد الكريـم أمري الدين 
الحوثي، ومعه محافظ ذمـار محمد نارص البخيتي، 
يوم أمس، َمْعِرَض الشـهيد القائد الذي تنظمه قيادة 
املنطقـة العسـكرية الرابعـة، والـذي يحـوي صوراً 
ومجسـماٍت تُظِهُر أبرز املراحل التي مرت بها املسرية 
القرآنية وتوثق أهم املحطات يف حياة الشهيد القائد. 

وقـال الوزيـر الحوثـي: «ترشفنا بزيـارة املعرض 
الـذي عكس لنا ما يهمنا من التاريخ، وما نتذكره من 
محطات منذ بداية املسـرية القرآنية وقائدها السـيد 

حسني بدر الدين الحوثي». 

وأضـاف: «لقـد كان املعـِرُض معـرباً ويـرتك أثراً 
ة من عايش املراحل األوىل للشهيد  نفسياً للزائر، َخاصَّ

القائد». 
من جانبه، أّكـد محافظ ذمار البخيتي عىل أهميّة 
املعـرض وما يوثقـه من محطـات يف حياة الشـهيد 
القائد، مبينًا أن املعرض يقدم سرية السيد حسني بدر 

الدين الحوثي، منذ بداية تَحّركه حتى استشهاده. 
واعتـرب املعـِرَض أقلَّ مـا يمكُن تقديُمـه يف ذكرى 
الشـهيد للقائد، وفرصًة ألي زائر لالسـتفادة منه؛ ملا 
وثقـه من محطات يف تاريخ املسـرية القرآنية، مثمناً 
جهـود قائـد املنطقـة العسـكرية الرابعـة يف اإلعداد 

والتجهيز للمعرض النوعي. 

خقل زغارته لمسِرض الحعغث الصائث بثطار 

الثورة اجامرت 50 غعطًا وحارك شغعا ألش جظثي

الئثغاغ: املسرض غرتك أبرًا ظفسغًا لطجائرغظ وعع غعبص املراتض افوىل لطحعغث الصائث

وزارة الثاخطغئ تتافغ باثرج دشسئ الحعغث املثاظغ طظ طرَضج حرذئ بثطار
 : طاابسات

احتفت وزارة الداخلية، أمس، بتخرج دفعة تأسيسـية 
باسـم الشـهيد «طه املداني» مـن املركز التدريبـي العام 
للرشطة بمحافظة ذمار، وتضـم ألَف فرد، بحضور وزير 

الداخلية، اللواء عبدالكريم أمري الدين الحوثي. 
وأّكــد وزيـر الداخليـة يف الحفـل عـىل أهميّـة عملية 
التدريب والتأهيل لكوادر الرشطة يف تعزيز أدائهم ودورهم 
يف ميادين العمل وترجمة مسؤولياتهم أمام الله والقيادة 
الثوريـة واملجلس السـيايس األعـىل، ُمشـرياً إىل أهميّة أن 
يعكـس الخريجون ما تلقوه مـن معلومات ومعارَف عىل 

الواقع العميل واملهام املناطة بهم. 
يف  اإللهيـة  الرقابـة  استشـعار  إىل  الخرِّيجـني  ودعـا 
أداء مهامهـم واالضطـالع بمسـؤوليتهم يف تعزيـز األمن 
والسـكينة العامة وخدمة املجتمع، مشـيداً بجهود كافة 

القائمني عـىل التدريب والتأهيل يف املركـز التدريبي العام 
للرشطة ومدرسة الشهيد طه املداني. 

مـن جهته، أّكـد مدير املركـز التدريبي العام للرشطة، 
الرائـد محمد يحيـى الدولـة، أن الدورة التأسيسـية التي 
اسـتمرت 50 يومـاً تأتـي يف إطار جهود املركـز يف اإلعداد 
والتدريـب ملنتسـبي وزارة الداخلية انطالقـاً من قول الله 
ن ُقوٍَّة َوِمن  ا اْسـتََطْعتُم مِّ سـبحانه وتعاىل: (َوأَِعدُّواْ َلُهْم مَّ

رِّبَاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعْدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم). 
وبـنّي أن التدريب واإلعـداد الحقيقي يتمثـل يف اإلعداد 
الرتبوي والنفـيس الذي يرتك أثـَره يف النفس وينعكس يف 

ميادين الحياة. 
وبـنّي أن منتسـبي دورِة «الشـهيد طه املدانـي» تلقوا 
الكثري املعلومات واملعـارف يف الجوانب األمنية والقانونية 
والرشطة والعسـكرية، وكذا الـدروس الثقافية والرتبوية 
والتوعوية التي سـتكون عامالً مهماً وأََساسـياً يف عملهم 

يف امليدان. 

طةطُج الحعرى غظاِصُح اجاصراَر أجسار املعاد الشثائغئ
 : خظساء

شّدد رئيُس مجلس الشورى، محمد 
املتابعـِة  اسـتمراِر  عـىل  العيـدروس، 
والرقابـة الدوريـة عـىل أسـواق املواد 
الغذائيـة واللحـوم واملخابـز وتكثيـف 
الحمـالت اإلعالميـة التوعويـة بالتقيد 

بالقائمة السعرية. 
ـٍع ُعقد، أمس،  وحث يف اجتماع موسَّ
باملجلـس عـىل إعـداد تقريـر متكامل 
عن الصعوبـات التي تواجههمـا؛ ليتم 
عـىل ضوئهـا رفـُع تقرير مـن اللجان 
االقتصادية واملالية والحقوق والحريات 
بالتوصيـات  مشـفوعاً  باملجلـس 
املناسـبة للمجلـس السـيايس األعـىل، 
كمـا اسـتعرض االجتمـاع اإلجـراءات 
والتدابري التـي اتخذتها وزارة الصناعة 
والغرفـة التجاريـة باألمانـة؛ للحد من 
للقائمة  ارتفاع األسعار وضبطها وفقاً 

السعرية املوحدة قبل شهر رمضان. 
من جهته أشار نائب وزير الصناعة 
والتجارة إىل أن الوزارة عملت من خالل 
اللجـان امليدانيـة عـىل ضبط األسـعار 
بنسبة 70 باملِئة وفقاً للقائمة السعرية 

للمواد الغذائية األََساسـية والبقوليات، 
الفتاً إىل أنه يجري التنسـيق َحـاليٍّا مع 
تجار ومسـتوري املوايش واللحوم؛ ِمن 
أجـل اعتمـاد قائمـة مخفضـة للحوم 
سـيتم اعتمادهـا قبـل شـهر رمضان 

املبارك. 
بدورهما اسـتعرض رئيـس الغرفة 
التجارية والصناعية، حسـن الكبوس، 
ونائـب رئيـس مجلـس إدارة الغرفـة، 
محمـد صـالح، مـا تـم اتِّخـاذه مـن 
إجراءات لتوحيد أسعار السلع الغذائية 
إىل  لوصولهـا  والزيـوت  األََساسـية 

املستهلك بأسعار مناسبة. 
اللجنـة  اضطـالع  أهميّـة  وأّكــدا 
االقتصاديـة العليـا بدورهـا يف وضـع 
لتوفـري  والعاجلـة  العمليـة  الحلـول 
إىل  البضائـع  إليصـال  شـحن  رشكات 

ميناء الحديدة. 
وطالـب الكبـوس وصـالح بالفتـح 
الكامل مليناء الحديدة، والذي سيسـهم 
بشـكل كبري يف توفـري السـلع الغذائية 

وبأسعار مخفضة. 
وثمنـا اإلجـراءات املتخـذة من قبل 
بعض التجار يف تخفيض األسـعار بأقل 
من القائمة السـعرية املحـّددة من قبل 

الوزارة بمناسبة قدوم شهر رمضان. 
الصعوبـات  إىل  االجتمـاع  وتطـرق 
التـي تواجـه وزارة الصناعـة والغرفة 
بحلهـا  الكفيلـة  والسـبل  التجاريـة، 
تظافـر  أهميّـة  مؤّكــداً  ومعالجتهـا، 
الجهـود؛ للتخفيف عن كاهـل املواطن 
ومراعاة الظروف االقتصادية التي يمر 

بها الوطن جراء توقف املرتبات. 
ولفت املجتمعون إىل أهميّة تسـهيل 
اإلجـراءات عـىل التجار ورسعـة إنجاز 
القوانني  وتطبيق  التجاريـة  الرتاخيص 
والجمـارك  بالرضائـب  يتعلـق  فيمـا 
والزكاة للوصول إىل رشاكة حقيقية مع 
القطاع الخاص وينعكـس إيجابياً عىل 

املواطن. 
املنتجـات  تشـجيع  عـىل  وشـّددوا 
منهـا،  الزراعيـة  سـيَّما  ال  املحليـة، 
ودعـم املشـاريع الصناعيـة الصغـرية 
واالبتكاريـة؛ ملا لذلك مـن أهميّة يف رفد 
االقتصـاد الوطنـي وتخفيـف فاتـورة 
االسـترياد.. الفتني إىل أهميِّة العمل عىل 
منـِع وحظـِر دخـوِل املـواد الصناعية 
امللونة الداخلة يف صناعة املواد الغذائية 
ـة باألطفال؛ الحتوائها عىل مواد  الَخاصَّ

كيميائية خطرة. 

خطح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني آل جمسان 
طظ خارف وآل صرطان طظ جفغان بسمران

 : طاابسات
تُواِصـُل الجهوُد الشـعبيّة القبَليُة والرسـمية 
السـريَ وفَق توجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثـي، يف توحيـد اللُّحمـة اليمنيـة 
ونبـذ الخالفات وتوحيد الصـف والتفرغ ملواجهة 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، وبعد 
سلسـلة من الجهود والصلوح القبلية التي قتلت 
عرشات الثارات خالل الفرتة املاضية، أنهى صلح 
قبيل بصنعاء، أمس، قضية قتل وقعت منذ عامني 
بـني آل جمعان من قبيلة خـارف وآل قرمان من 
حرف سـفيان بمحافظة عمـران، راح ضحيتها 

املجني عليه عيل يحيى هادي قرمان. 
وخـالل الصلـح الذي قاده الشـيخ نـرص أبو 
شـوارب وأعضاء لجنة الوساطة املشايخ حسني 
األشـموري  وجمـال  الرزامـي  عيضـة  عبداللـه 
ومجاهـد حجـي وزايد يحيـى الرداعـي وفتحي 
الوادعـي وفايد دانـة وعبدالرحمن عبده راشـد، 
أعلن عضو مجلس الشـورى الشيخ عبده حبيش 
نيابـًة عن آل قرمان العفَو عن الجاني عبدالفتاح 
وترشيفـاً  اللـه؛  لوجـه  جمعـان  عبدالرحمـن 
للحارضين واسـتجابة لدعوة قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدر الدين الحوثـي، يف معالجة القضايا 

املجتمعية. 
وأّكــد حبيش يف الصلح الـذي حرضه أعضاء 
مجلَيس الشـورى عـيل حميد جليـدان وعبدامللك 
القايفـي ومحمـد الكبيس والنواب محمد مشـيل 
الـريض ووكيـال محافظة عمران محمـد املتوكل 
وباكـر عيل باكر، أن تنازل أولياء الدم عن الجاني 
وعفوهـم، يأتـي انطالقـاً مـن الحرص عـىل َلمِّ 
الشـمل وحل القضايا املجتمعية بروح التسامح 
واألخوة وتقديراً للجنة الوسـاطة ولقبائل اليمن 

الحارضين الصلح. 
وأشـاد الشيخ نرص أبو شوارب بموقف أولياء 
الـدم وعفوهم الشـامل عـن الجاني، ما يجسـد 
قيـم التسـامح واألخوة بـني أبناء اليمـن وإنهاء 

خالفاتهم بطرق مرضية للجميع. 
وأّكــد حـرص قبائـل اليمـن عـىل معالجـة 
القضايا املجتمعيـة، ويف مقدمتها قضايا الثارات 
وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية ملواجهة العدوان 
وإفشـال مخّططاته التي تسـتهدف اليمن أرضاً 

وإنساناً. 
فيما أشاد املشايخ الحارضون بتعاُوِن املجاهد 
الشيخ عبدالله عيضة الرزامي يف تقريِب وجهات 
النظـر يف هذه القضية وغريها مـن القضايا؛ بما 

يسهم يف تعزيز وحدة الصف الوطني. 
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 : خظساء
نّظمت رابطُة علماء اليمن، أمس األحد، لقاًء للعلماء؛ 

ملناقشة «الربا ومخاطره يف الدنيا واآلخرة». 
ويف اللقاء، أشـار رئيـس رابطة علمـاء اليمن، مفتي 
الديـار اليمنيـة، العالمة شـمس الديـن رشف الدين، إىل 
أهميّة تنظيم مثل هذه اللقاءات؛ لنرصة دين الله وإعالء 
كلمته واألمر باملعـروف والنهي عن املنكر وإيصال كلمة 
العلماء إىل والة األمر واملواطنني وأصحاب رؤوس األموال 
والبنـوك واملعنيـني بمصيبـة الربا وخطورتـه عىل الفرد 

ة.  واملجتمع واألمَّ
وتطـرق إىل خطورة التعامل بالربا عىل الناس يف الدنيا 
ة يف ظل اسـتمرار  واآلخـرة؛ ألَنَّ عاقبتـه وخيمـة، َخاصَّ
بعض الجهـات واألفراد بالتعامل به، مـع العلم بحركته 

واستفحال خطره ووصول رضره إىل ُكـّل بيت. 
ــة من حرب وشـقاق  ولفـت إىل أن مـا يحصـل لألُمَّ
واختـالف وتدهـور اقتصـادي واجتماعـي سـببه عدم 
االلتزام برشع اللـه وتحكيم كتابه الكريم، مؤّكـداً أنه ال 
ـة من ُكـّل ذلـك إال بالرجوع إىل الله والعمل  َخـالَص لألُمَّ

برشيعته. 
ودعـا مفتـي الديـار اليمنيـة، املعنيني إىل االسـتماع 
للعلمـاء والعمـل عىل الحـد مـن التعامل بالربـا، والذي 
يتسـبب يف إهـالك الحـرث والنسـل، حاثٍّا العلمـاء عىل 
التبليغ واإلرشـاد والنصـح والتحذير من هـذه املصيبة؛ 

ــة ويصلَُح شأنُها.  ليستقيَم حاُل األُمَّ
ونـّوه رئيـُس رابطة علمـاء اليمـن إىل أن الرجوع إىل 
الله هو عـني الصواب والحكمة واملعالجة الحقيقية لكل 
األوضـاع، ومنها الوضـع االقتصادي، والسـبيل الناجع 
والطريق الصحيـح إلعادة األمور إىل نصابها ومسـارها 

السليم. 
وأُلقيـت يف اللقـاء كلمات مـن أعضاء رابطـة علماء 
اليمن العالمـة أحمد درهم حوريـة والعالمة محمد عيل 
مرعـي والعالمة محمد املهـدي والعالمة حسـني الهدار 
ومفتي ذمار العالمة أحمد األكوع، تطرقت إىل األسـباب 

املؤديـة النتشـار الربـا ومـن يقـف وراءه مـن اليهـود 
والنصـارى ومـن واالهـم، الذين يريـدون تدمـري العالم 

اإلسالمي ونهب ثرواته. 
وأَشـاَرت الكلمات إىل أن الله تعاىل حّرم الربا يف محكم 
كتابه الكريم، وشـّدد عىل تحريمه، وهّدد بحرب من الله 
ورسـوله عىل من يتعامل به؛ باعتباره آفًة كبرية ومحنة 

ومصيبة عظيمة عىل البلدان والشعوب. 
ولفتـت الكلمـات إىل املفاسـد واملضـار املرتتبـة عىل 
التعامـل بالربـا، مستشـهدة بآيـات من القـرآن الكريم 
وأحاديث نبوية بهذا الشأن، مؤّكـدة أن أخذ أموال الناس 

واسـتحاللها بالباطل سـيواَجُه بحرٍب من الله ورسوله، 
ـة.  وأن ترك الربا نجاٌة وفالٌح لألُمَّ

وأّكــد بيان صادر عـن اللقاء، ُحرمـَة التعامل بالربا 
بكل صوره وأشكاله، وعدم جواز التحايل عىل رشع الله، 
ورضورة التوّجـه السـتثمار األمـوال يف األمور املرشوعة 
يف مجاالت الزراعة والصناعة واسـتخراج الثروة املعدنية 
والتعليـم  والحيوانيـة،  السـمكية  بالثـروة  واالهتمـام 

ومخرجاته؛ إلصالح شأن العباد والبالد. 
ودعـا البيـان املتعاملـني بالربـا إىل التوقـف الفوري، 
والكـف عن التعامل به، واإلقالع عنـه، والتوبة النصوح، 
بهـذا  الكريـم  القـرآن  يف  ورد  ومـا  بالـرشع  وااللتـزام 

الخصوص. 
وأّكـد البيان رضورة االلتزام بتعاليم اإلسالم والتحيل 
بالرتاحـم والتسـامح، ومد يد العون واملسـاعدة من قبل 
امليسورين للمعوزين والفقراء واملساكني، وعدم استغالل 
حاجتهم يف إثقال كاهلهم وزيادة معاناتهم، فيما يُفَرُض 
عليهم من فوائد الديون املنهي عنها، واملباَدرة إىل التعاُمِل 
بالَقْرِض الَحَسن، واالبتعاد عن محاكاة الغرب الرأسمايل 

يف تعامالتهم املنهي عنها. 
وأوىص البياُن القطاَعني العام والخاص بالتحيل بروح 
املسـؤولية، والسـعي يف دراسـة الوضع القائم، وإنشاء 
مشـاريع اقتصادية من شأنها تشـغيل األيادي العاطلة، 
والتي سيكون لها اإلسهام يف تغيري واقع الناس وإصالح 

شأنهم. 

أخبار

طمّبُض تماس بخظساء غسّطط بظ تئاعر درَع الترضئ وشاًء ملعاصش الغمظ الثاسمئ لطصدغئ الفطسطغظغئ

طآتمر لرابطئ سطماء الغمظ غظاصح الربا وطثاذره يف الثظغا واآلخرة

 : خظساء
أّكــد رئيُس الـوزراء الدكتـور عبدالعزيز 
صالح بـن حبتور، أن القضية الفلسـطينية 
كانت وسـتظل حـارضة يف وجدان الشـعب 
العربيـة  ـــة  األُمَّ أحـرار  وكّل  اليمنـي 
واإلسـالمية، منوًِّها إىل أن مصطلح التطبيع 
ـــة ومرفـوٌض مـن قبـل  دخيـٌل عـىل األُمَّ

أحرارها كافة. 
جاء ذلـك خالل لقائه، أمس األحد، القائَم 
بأعمال ممثـل حركة حماس يف اليمن، معاذ 
أبو شـمالة، بحضـور نائبَي رئيـس الوزراء 
لشـئون الدفاع واألمن الفريـق الركن جالل 
الرويشان، وشـؤون الرؤية الوطنية محمود 
الجنيـد، ووزيـر الدولة أحمـد العليي ومدير 

مكتب رئيس الوزراء طه السفياني. 
ونـّوه رئيـُس الـوزراء بالـدور النضـايل 
املشـهود لحركة حماس ومختلف املنظمات 

الفلسـطينية الحـرة يف مقاومـة االحتـالل 
تسـتهدف  التـي  ومشـاريعه  الصهيونـي 
أمـن وسـالمة املنطقة وشـعوبها، مجـّدًدا 
التأكيَد عـىل املوقف املبدئي للشـعب اليمني 
يف منـاَرصة القضيـة الفلسـطينية، ودعـم 
الفلسـطيني  للشـعب  املرشوعـة  الحقـوق 

الشقيق. 
وحّمـل رئيـس الـوزراء أبو شـمالة نقَل 
تحياِت قائِد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثـي، ورئيـس املجلس السـيايس األعىل 
فخامة املشري الركن مهدي املشاط، إىل قيادة 

الحركة يف فلسطني. 

بـدوره، نقـل أبو شـمالة تحيـات رئيس 
حركـة حماس، إسـماعيل هنيـة، إىل اليمن 
املواقـف  قيـادة وحكومـة وشـعباً، مثمنـاً 
املرشفـة واملتقدمـة لليمـن عىل املسـتويني 
للقضيـة  الداعمـة  والشـعبي  الرسـمي 
الفلسـطينية يف مختلـف مراحل الرصاع مع 

الكيان الصهيوني. 
واسـتعرض االجتمـاُع آخـَر املسـتجدات 
عىل السـاحة الفلسطينية واألحداث الجارية 
يف الضفـة الغربية ومدينـة القدس الرشيف 
والعمليـات البطوليـة األخـرية ضـد الكيان 
الصهيونـي، ومـا أحدثته من إربـاك وتعريٍة 
للمنظومـة األمنيـة الصهيونيـة التـي طاملا 

تفاخر بها العدّو. 
وقـال: «نشـعر يف اليمـن بأننا بـني أهلنا 
وشعبنا، وذلك من خالل ما نراه من احتضان 
ألبناء الشعب الفلسطيني وقضيته والوقوف 
إىل جانبـه، يف الوقـت الـذي نـرى الكثري من 
األنظمـة العربية تهـرول للتطبيع مع العدّو 

الصهيوني، وتحقيق أطماعه يف املنطقة». 
ويف ختـام اللقـاء سـّلم أبو شـمالة درع 
الحركـة لرئيـس الـوزراء؛ تقديـًرا وعرفانًا 
للقضيـة  الداعمـة  ومواقفـه  لجهـوده 

الفلسطينية. 

الفطسطغظغئ الــصــدــغــئ  ـــّط  ع ــتــمــُض  غ ــــجال  غ وق  ـــان  ض ــمــظ  ــغ ال ــعر:  ــا ــئ ت بـــظ 
ــا ــظ ـــا وحــســئ ـــظ ـــغـــظ أعـــط ـــغـــمـــظ أظـــظـــا ب ـــُر شــــغ ال ـــُس ـــح ـــئ: ظ ـــال ـــم ـــــع ح أب

طفاغ الثغار: ُضـّض طا غتض بافطئ عع بسئإ الُئسث سظ تحرغسات اهللا وق خغار غغر الاعبئ والسعدة الخادصئ هللا

الطةظُئ الجراسغئ تططُص شغطط «الظضش» لتحث الطاصات 
ظتع الجراسئ وتسئغث الطرغص أطام اقضافاء الثاتغ

 : خظساء
أطلقـت وحدُة الثقافـة واألدب 
الزراعيـة  اللجنـة  يف  الزراعـي 
والسمكية العليا، فيلماً عن أهميِّة 
املجتمعيـِة؛  املبـادراِت  تشـجيِع 
القطـاع  بإنتاجيـة  للنهـوض 
الزراعـي يف اليمـن، وتعزيـز دوره 
إىل  والوصـول  الغذائـي،  األمـن  يف 

االكتفاء الذاتي. 

وقـدَّم فيلـم «النكـف» تحليـالً 
عن  هـادف-  درامـي  -بأُسـلُـوب 
املتدهـور،  االقتصـادي  الوضـع 
وحالـة النزوح من الريف إىل املدن، 
يف السنوات األخرية، وترك األرايض 
يهـدف  فيمـا  صالبـة؛  الزراعيـة 
الفيلـم، الذي تم بثـه، أمس األحد، 
عـرب وسـائل اإلعـالم الوطنية، إىل 
عـىل  االعتمـاد  بأهميّـة  التوعيـة 
الغذائي،  لألمـن  كمصدر  الزراعـة 
والعمـل عـىل اسـتصالح األرايض 

الزراعيـة، والتوّجـه نحو الزراعة؛ 
واالعتمـاد  االكتفـاء  إىل  للوصـول 
عليها يف الغذاء، بدالً عن االسـترياد 

من الخارج. 
وركَّـز «النكـف» عـىل الحالـة 
السـائدة التـي يمر بهـا االقتصاد 
الوطني؛ نتيجَة العدوان والحصار، 
وتأثـري ذلك عىل تدخـالت الدولة يف 
تنفيذ املشـاريع والربامج الزراعية 
يف مختلـف املناطـق باملحافظـات 
اليمنية، إىل جانـب تأثريات الحرب 
الروسية - األوكرانية، التي تسببت 
بأزمٍة عاملية يف صـادرات الحبوب 
إىل جميع دول العالم، ومن ضمنها 

اليمن. 
عـىل  الفيلـم  محتـوى  وشـّدد 
أهميّة الرجوع إىل األرض الزراعية 
واسـتصالحها، وتشـمري السواعد 
وتكاتـف جهود الجميع، والحرص 
عـىل تشـكيل جمعيـات تعاونيـة 
زراعية؛ لتكـون ِمظلًَّة للمزارعني؛ 
إلعانتهـم عـىل تنفيـذ املبـادرات، 

ًة يف مجال زراعة الحبوب.  َخاصَّ

تسج: أتراُر حرسإ غطعون خفتئ الخمعد الباطظئ بعصفئ 
صئطغئ تأضغثًا سطى طعاخطئ البئات تاى الظخر

 : تسج
بعد أن طوى الشـعُب اليمني صفحـًة ثامنًة ناصعًة 
ومرصعًة بالبـأس والصمود، نّظم أبناء مديرية رشعب 
السالم بمحافظة تعز، أمس األحد، وقفة قبلية تدشيناً 

للعام التاسع من الصمود يف وجه العدوان. 
ويف الوقفـة ألقيـت كلمـات أّكــدت أن إحياء ذكرى 
الصمـود تعكس الـروح اإليمانيـة واملعنويـات العالية 
والثبـات ومواصلـة إمـَداد الجبهات بكل غـال ونفيس 

للذود عن تراب الوطن. 
وثّمنـت الكلمات تضحيات أبناء تعز واستشـعارهم 

للمسـؤولية تجـاه مـا يتعرض لـه الوطن مـن عدوان 
وحصـار، مؤّكــدة أن الصمـود الشـعبي كـرس ُكــلَّ 

رهانات ومخّططات قوى العدوان. 
إفشـال  يف  الوطنـي  الصمـود  ثمـاِر  إىل  وأَشـاَرت 
مخّططـات الغزاة املحتّلني، وتوحيـد الصفوف، وتعزيز 
دور الجبهة الداخلية يف الوقوف إىل جانب أبطال الجيش، 
ومسـاندتهم يف تحقيق االنتصارات والدفاع عن الوطن.  
وأّكـد بياُن الوقفِة استمراَر وقوف أبناء رشعب السالم 
إىل جانـب الجيش، ودعـم املرابطني، ُمشـرياً إىل أهميّة 
مواصلة رفـد الجبهات باملـال والغـذاء والرجال، حتى 

تحقيِق النرص وطرد قوى الغزو واالحتالل. 
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 :  أتمث داوود

قبـَل العـدوان األمريكي السـعودّي عىل 
بالدنـا، الذي بـدأ يف ٢٦ مـارس ٢٠١٥م، لم 
يكن للسـعوديّة ودول الخليج أيُّ موطئ يف 
دول القرن اإلفريقي، لكن األمر تغري تماماً 

بعد العدوان. 
السـعوديّة  كثّــف   ،٢٠١٦ عـام  يف 
حضوَرها يف «القرن اإلفريقي»، وال سـيَّما 
يف الـدول املطلـة عـىل مضيق بـاب املندب، 
وزيـاراٍت  مشـاوراٍت  العـام  هـذا  وشـهد 
بـني القيادتـني العسـكريتني يف ُكــلٍّ مـن 
جيبوتـي والسـعوديّة، تمخضت عن وضع 
مـرشوع مسـودة اتّفـاق أمني وعسـكري 
واسـرتاتيجي، يتضمن اسـتضافة جيبوتي 
قاعدة عسكرية سعوديّة، وقد جرى تحديد 
بعـض املواقع عىل السـاحل الجيبوتي لهذا 
الغرض، وأعلنت جيبوتي نهاية ٢٠١٦، أنها 
«وافقت مبدئياً» عىل إقامة قاعدة عسكرية 
سـعوديّة، إال أنه لم يتم اإلعالن رسميٍّا عن 

توقيع االتّفاق بني الجانبني حتى اليوم. 
وخالل األيّام األوىل من العدوان عىل اليمن، 
زار الرئيـس اإلرتـريي «أسـيايس أفورقي» 
اململكة العربية السـعوديّة، وفتحت إريرتيا 
مجاَلها الجوي ومضيق «عصب» ألبو ظبي 
وبقية دول العدوان الذي تقوده السـعوديّة 
عـىل بالدنـا، وتلقـت العاصمـة اإلريرتيـة 
«أسـمرة» الوقوَد والدعم املايل ملساعدة هذا 

التحالف، واستطاعت الرياض إقناع إرترييا 
وجيبوتي بقطع عالقتهما الدبلوماسية مع 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عام ٢٠١٦، 
ومسـاندة اململكة يف الحصار الذي فرضته 

عىل قطر. 
وإذا كانـت السـعوديُّة قـد تمّكنـت من 
التَحـّرك الفعال يف جيبوتـي وإرترييا، َفـإنَّ 
اإلمـارات كان لهـا حضـوٌر أكـرب، َحيـُث 
تجاوزت الدولتان إىل الصومال؛ فعملت أبو 
ظبي عىل تسليح ميناء «عصب» وحولته إىل 
قاعدة لإلمارات، وحشدت املقاتلني املرتِزقة 
من أوغندا وتشاد والسـودان؛ لقتال أبطال 

الجيش واللجان الشعبيّة يف بالدنا. 
 

أعمّغئ جغعجغاجغئ:
 وتتمتع دول القرن «اإلفريقي» بمميزات 
كثـرية؛ فهي ترشف مع بالدنا عىل «مضيق 
بـاب املنـدب»، وهـي دول تزخـر بالثروات 
الكبـرية يف باطنهـا كــ: الذهـب والنفط، 
واملعادن التي تُستخَدم يف الصناعات الثقيلة 
والنوويـة، كمـا تمتاز بموقع اسـرتاتيجي 
هام؛ وهـو ما جعلها محـط أطماع القوى 
اإلقليمية والدوليـة، تماماً مثلما هو الحال 
باليمن؛ ولهذا نلحظ خالل السنوات األخرية 
التنافـس الدويل الكبري عىل هـذه الدول من 
قبل أمريـكا والصـني وفرنسـا وبريطانيا 
وتركيـا،  وإيـران،  وإرسائيـل،  وروسـيا، 
والسعوديّة، واإلمارات، والتي تتنافس فيما 

بينها لالسـتفادة من مواردها االقتصادية 
وموقعها االسرتاتيجي الهام. 

وحتى اآلن لم يتفق الباحثون والدارسون 
عـىل إيجـاد تعريـف جامـع مانـع للقرن 
اإلفريقـي، أَو تحديـد الدول التي يشـملها 
هـذا التعريـف؛ فالبعض يرى أنها تشـمل 
دول (الصومال، إريرتيـا، جيبوتي، أثيوبيا، 
وأجـزاء من كينيـا)، لكن الواليـات املتحدة 
أوسع  ويف اسـرتاتيجيتها تضع له مفهوماً 
الـدول  إىل  إضافـة  ليشـمل  ذلـك،  يتعـدى 
السـابقة اليمن والسـودان، َحيـُث أطلقت 
عليه تسمية «القرن اإلفريقي الكبري»، عىل 

غرار مفهوم «الرشق األوسط الكبري»!
ويعتـرب القرن اإلفريقي أقرب السـواحل 
املجـاور لليمـن، ويربـط شـعوبه باليمـن 
روابـط التاريـخ والثقافـة وصلـة القربى 

والجوار، كما يعترب مضيق باب املندب أقرص 
طريق مائـي يصل اليمن بالقرن اإلفريقي، 
لكن وعىل الرغم من أهميته الجيوسياسية 
إال أنـه يُطَلُق عليه مسـمى «قرن الفقراء» 
َو»قرن الجفاف» َو»قرن املجاعة»، ملا َحـّل 
به من نكبات وحـروب واقتتاالت، عرضته 
لحالة متدنية من الفقر، وأصابته بالقحط 
واملجاعات؛ بَسـبِب عوامـَل داخلية وأُخرى 
خارجية كانت السبَب يف إفقار هذه البلدان 

وتجويعها وتقسيمها. 
يـرشف «القـرن اإلفريقي» عـىل مضيق 
بـاب املنـدب، وهو بـاب الدخـول إىل البحر 
األحمـر، ويف الوقـت ذاته بـاب الخروج إىل 
خليج عدن، ثم املحيـط الهندي أحد البحار 
املفتوحـة الـذي أصبـح يف اآلونـة األخـرية 
أحد أهم مراكز الـرصاع، كما تطل منطقة 
«القرن اإلفريقي» عىل عدة جزر يمنية لها 
أهميّة اسـرتاتيجية، مثل جزيرة «حنيش»؛ 
َحيُث يقول بعض الباحثني: إن من يسيطر 
عىل القـرن اإلفريقي يسـيطر عـىل البحر 

األحمر، ويؤثر عىل املحيط الهندي. 
 

صعاسُث سسضرغئ أجظئغئ:
وعـىل الرغم مـن أن دولـة جيبوتي ثالث 
أصغـر دولـة إفريقية بمسـاحة ال تتجاوز 
٢٣ ألف كيلومرت مربع، إال أنها تحتوي عىل 
موقع اسـرتاتيجي متميـز مطل عىل البحر 
األحمر، وهي تُشّكل مرصًدا مثاليٍّا للمراقبة 

سغعن ترخث الغمظ
صعاسث سسضرغئ ضئرى شغ «الصرن اإلشرغصغ»..

  أطرغضا تماطُك 
صاسثًة سسضرغًئ ضئغرًة 
شغ جغئعتغ طعمُاعا 
طراصئُئ المةال الةعي 
والئتري لطغمظ ودول 

الصرن اإلشرغصغ
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والوصول إىل الرشق األوسط ورشق إفريقيا 
وآسـيا الوسـطى؛ مما جعلها تحتوى عىل 
أكرب عـدد من القواعد العسـكرية يف العالم 
بواقـع ١٩ قاعدة عسـكرية لعـدد من دول 
العالـم، مـن بينهـا قاعـدة للصـني، وهي 
القاعـدة الوحيـدة لهـا يف العالـم، وبنيـت 
بالجوار من القاعدة األمريكية يف جيبوتي. 

وإىل جانـب القواعد األمريكية والصينية، 
توجـد يف جيبوتي قواعُد ألملانيـا، واليابان، 
وإيطاليـا، وإسـبانيا، إضافـة إىل ٣ قواعد 
عسـكرية فرنسـية، بينها قاعـدة بحرية، 
ومطـاران، أحدهمـا يف منطقة سـاحلية، 

وقواعد أُخرى تحت اإلنشاء. 
معهـد  وبحسـب  الصومـال  يف  أمـا 
«ستوكهولم الدويل ألبحاث السالم»؛ فيوجد 
فيه ٥ قواعَد عسكرية أجنبية عاملة، تشمل 
قاعدة عسكرية لإلمارات العربية املتحدة يف 
مدينة بوساسو الصومالية، وقاعدة أُخرى 
يف مدينـة بربرة بإقليـم «أرض الصومال»، 
يضاف إىل ذلـك قاعدة تركية يف مقديشـو، 
وقاعـدة «باليدوجـل» الجويـة األمريكيـة 
والقاعـدة  السـفي،  شـبييل  محافظـة  يف 

الربيطانية يف منطقة بيدوا. 
وتعـد القاعـدُة العسـكرية الرتكية التي 
تم افتتاُحها عـام ٢٠١٧ األهمَّ يف الصومال 
وأكـرب قاعـدة عسـكرية تركيـة يف العالم، 
وعـىل الرغم من أن تركيـا أعلنت أن الهدَف 
من إنشاء القاعدة هو تدريُب الصوماليني؛ 
ليشكلوا نواة للقوات الصومالية مستقبًال، 
إال أن هـذه القاعـدة كان وراءهـا العديـد 
ها السـيطرُة عىل  من األهداف األُخرى، أهمُّ
«القـرن اإلفريقـي» وممـر البحـر األحمر 
التجاري، ومضيق بـاب املندب؛ كونه املعَربَ 
البحريَّ الرئيَس لتجارة النفط العاملية؛ وما 
يمثلـه من خطـورة ألمن الخليـج، كما أن 
األتـراك حرصوا أن تكوَن املباني يف القاعدة 
نسـخًة من قرص توبكابي وقرص الرئاسة 
الرتكـي الجديـد، وليس عىل أي طـراز بناء 
الصوماليـني  املتدربـني  أن  كمـا  إفريقـي، 
يتدربـون يف صفوف الكليـة باللغة الرتكية 
ويتعلَّمون التاريـخ والثقافة الرتكية؛ وهو 
مـا يشـري إىل الرغبـة يف التغلغـل الرتكـي، 
وإعـادة العثمانيـة الجديـدة إلفريقيـا من 

خالل الصومال. 
األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  وأنشـأت 
القاعدة العسـكرية «ليمونري» يف جيبوتي، 
عام ٢٠٠٧، وهي مسـؤولة عـن العمليات 
والعالقات العسـكرية مع الدول اإلفريقية، 
وبلـغ تعداد قواتهـا ما يقارب مـن ٤ آالف 
جنـدي، وأصبحت مقراً لقـواِت «أفريكوم» 
املجـال  مراقبـة  ومهمتهـا  املنطقـة،  يف 
الجوي والبحري والربي للسـودان وإريرتيا 

والصومال وجيبوتي وكينيا واليمن. 
إقليمياً: أقدمت إرسائيل عىل إنشاء قواعد 
عسـكرية يف بعـض دول القـرن اإلفريقي 
كإريرتيـا مثـالً؛ كـي يتيح لها كـَرس دائرة 
العزلة العربية، ورصد أي نشـاط عسكري 
عربي ضدها، واستخدام التفوق اإلرسائييل 
ضدها،  لكرس أي حصـار عربي مسـتقبالً 
وضـد سـفنها يف البحـر األحمـر ومدخلـه 
الجنوبـي؛ وبالتايل ضمـان االتصال واألمن 
للخطوط البحرية العسكرية والتجارية من 
املحيط الهندي إىل البحر األبيض املتوسـط، 
والحيلولة دون أن يكون البحر األحمر بحراً 

عربياً خالصاً. 

ومنـذ عـام ٢٠١٦، أنشـأت «إرسائيـل» 
رساً قاعدة اسـتخبارات إلكرتونية متقدمة 
املنـدب  بـاب  مضيـق  ملراقبـة  إريرتيـا  يف 
االسـرتاتيجي، الـذى تنتقـل عـربه معظم 
شـحنات النفـط الخليجيـة يف طريقها إىل 
العمـالء يف جميع أنحاء العالـم، َحيُث تقع 
القاعدة عىل أعىل جبل يف البالد، إمبا سويرا، 
خـارج العاصمـة أسـمرة، وهـي تراقـب 

أنشطة «أنصار الله» يف اليمن. 
 

طثاذُر طتثصئ سطى الغمظ:
ومـع اتسـاع دائـرة التنافـس الـدويل يف 
«القـرن اإلفريقي»؛ َفــإنَّ اليمن لن يكون 
بمنأًى عن هذه األطماع، وستؤثر عليه سلباً 
ال محالـة؛ فضعف الـدول اإلفريقية املطلة 
عـىل مضيق بـاب املندب يف البحـر األحمر، 
وارتفـاع وتـرية الرصاعـات فيهـا، يدفـع 
باآلالف من األفارقة لعبور اليمن كالجئني، 
وهو ما يزيـد األعباء عىل بالدنا التي تعاني 
مـن عـدوان وحصـار خانق من قبـل دول 

العدوان طيلة ثماني سنوات مضت. 
وإىل جانـب ذلـك؛ َفـإنَّ املخاطـَر األمنية 
والعسـكرية عـىل اليمـن من قبـل القواعد 

كثـرية  اإلفريقـي  القـرن  يف  العسـكرية 
ومتعددة؛ فعىل سـبيل املثال؛ فقد اسـتثمر 
النظام اإلماراتي ماليني الدوالرات يف تطوير 
مينـاء وتوسـيع مهبط للطائـرات وإقامة 
بنـى تحتية أُخرى يف القاعدة التي أنشـأها 
املستعمرون اإليطاليون يف ثالثينيات القرن 
املايض يف مدينة عصب اإلريرتية املطلة عىل 
البحر األحمر، واسـتخدمت هذا املوقع منذ 
سـبتمرب ٢٠١٥ كقاعدة لنقل أسلحة ثقيلة 
وقـوات إىل اليمـن، َحيـُث نـرشت اإلمارات 
يف هـذه القاعـدة آليـات قتاليـة مختلفـة، 
منهـا دبابات مـن طراز «لوكلـري» ومدافع 

ذاتيـة الدفع من طـراز «هاوتـزر جى ٦»، 
ومدرعـات قتالية من طراز «بي أم بى-٣»، 
كمـا تم رصد مروحيات هجومية وطائرات 
ة وغريها من أنواع الطريان الحربى يف  مسريَّ
القاعدة، وكّل هـذا كان له عالقة بالعدوان 

عىل اليمن. 
وبالتوازي مع تكثيف الحضور اإلرسائييل 
والخليجـي والرتكـي يف هـذه املنطقة؛ فقد 
اسـتخدمت دوُل العـدوان إريرتيـا كقاعدة 
عسـكرية انطلقت مـن خاللهـا الطائرات 
الحربيـة لقصـف بالدنـا، كما اسـتخدمت 
جيبوتـي لفـرض حصـار عىل املشـتقات 
النفطيـة التـي تصـل إىل مينـاء الحديدة، 
واحتلت اإلمـارات املوانئ والجـزر اليمنية 
وال سـيَّما القريبة من مضيـق باب املندب 

كجزيرة «ميون»، وجزيرة «سقطرى». 
وليـس هذا هو العـدواَن األوَل عىل بالدنا 
القـادم مـن إرترييـا؛ فقـد كانت أسـمرُة 
الذراَع األوَل للصهاينة، َحيُث احتلت جزيرَة 
حنيـش، وزقر، عـام ١٩٩٧، وكادت بالدنا 
تدُخُل يف حرٍب مبارشة، قبل أن يتم حسـُم 

ذلك سلمياً عن طريق التحكيم الدويل. 
ومنـذ مطلع العـام ٢٠٠٠م، بذلت اليمن 
جهوداً كبـرية يف إقامة عالقات تعاون بناء 
مـع دول القـرن اإلفريقـي؛ بَهـدِف تعزيز 
األمن والسـالم يف املنطقة؛ فـكان التحالف 
اإلقليمـي بني (اليمن وإثيوبيا والسـودان) 
والذي ُعرف باسـم (تجمـع صنعاء) والذي 
ولدت مسودتُه يف أُكتوبر عام ٢٠٠٢ يف قمة 
جمعـت زعماء الـدول الثـالث يف العاصمة 

اليمنية صنعاء. 
ووفقـاً للبيـان الختامـي الصـادر يـوم 
تأسيسـه عن اجتماع وزراء خارجية الدول 
الثالث املشار إليها؛ فـإنَّ الغايَة من إنشائه 
تكمن يف إقامة عالقـة تعاون بناء بني دول 
جنـوب البحر األحمـر، والقـرن اإلفريقي، 
وتعزيـز األمن والسـالم يف املنطقة، غري أن 
هذا التجمع لم يعد حياً، ألسباب كثرية لعل 
أبرزها حـدوث متغريات يف اليمـن والبلدان 
اإلفريقية، أعاقت االستمرار يف هذا التجمع. 
وعطفـاً عـىل ما سـبق، يمكـن أن نفهم 
األسـباب التي أَدَّت إىل إضعاف اليمن ودول 
القرن اإلفريقي، رغـم امتالكهما مقومات 
جيوسياسـية (إرشاف عىل ممرات مائية + 
ثـروات هائلة)، إضافـة إىل حضارة ضاربة 
يف التاريخ، ومسـاحة وعدد سـكاني كبري، 
وغري ذلك من املقومات، َحيُث تخىش أمريكا 
والدول الغربية من حدوث تقارب بني اليمن 
ودول «القرن اإلفريقي»؛ ألَنَّ ذلك سـيؤدي 
إىل وجـود قـوة إقليميـة يف املنطقـة، عـىل 
حساب دول أُخرى كـ: السعوديّة وإرسائيل 
إىل  ينظـرون  فالصهاينـة  األول؛  بالدرجـة 
البحـر األحمـر؛ باعتباره جزًءا مـن أمنهم 
القومي؛ ولهـذا َفـإنَّهم يعملـون ليَل نهاَر 
عـىل تدويل هـذا املمر، وإعاقـة أي جهد أَو 

مساٍع نحو عروبِة «البحر األحمر»! 

  «إجرائغُض» أظحأت 
طظث سام 2016 صاسثًة 

سسضرغًئ جرغًئ شغ 
خًئ لمراصئئ  إرتغرغا طثخَّ

أظحطئ الغمظ

  اإلطارات ذّعرت أتث 
المعاظأ شغ إرتغرغا 

واجاثثطاه ضصاسثة 
لظصض أجطتئ بصغطئ 

وصعات طرتِجصئ إلى 
الغمظ 
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أطغظ الحرغش

أعادت الصنُي العالقاِت الدبلوماسيَة واألمنيَة بني إيران 
والسـعوديّة بعد ثماني سنوات من القطيعة، وهو ما أربك 
واشـنطن واملرتِزقَة يف املناطق املحتّلة يف اليمن؛ فالوالياُت 
املتحـدة األمريكية ترى أن هذا األمر يُعتـَربُ نجاحاً للصني 
يف الرشق األوسـط؛ كونها جمعت بني فرقاَء من املستبَعد 
إعادة عالقات التبادل الدبلومايس بينهما، هذا من ناحية.

ومـن ناحيـة أُخـرى، واشـنطن -وهـي التـي جعلـت 
السـعوديّة تقطع العالقات مع إيران- ترى أن هذا االتّفاَق 
يمكـن أن يعيـد الهـدوَء إىل منطقة الرشق األوسـط، َوأن 
يخفـف التوتر بني البلدين، وبالتايل خفض حدة الرصاع يف 
املنطقة، وهذا ما ال ترغب به واشـنطن؛ فهي تريد الرشق 

األوسـط يغـيل بالرصاعات والحـروب والدمار؛ ِمن أجـل إراحة ربيبتها 
«إرسائيل»؛ ولكي تتمدد «إرسائيل» بعالقات التطبيع يف املنطقة. 

الواليـات املتحدة األمريكية تريد الرشَق األوسـَط يغـيل بالرصاعات؛ 
وهـذا أمر معلوم لدى الجميع؛ ولذلك َفـإنَّ هـذا االتّفاق ال يمكن القول 
بأنه مر دون موافقة واشنطن؛ فالسعوديّة ال يمكن أن تربم اتّفاقاً كهذا 
دون رضـا موالها األمريكـي، وهذا يضع عالمَة اسـتفهام: ما مصلحة 

الواليات املتحدة األمريكية يف املوافقة عىل هذا االتّفاق؟ 
لطاملا لعبت واشنطن عىل الوتر املذهبي يف الرشق األوسط، وأن الرصاع 
هو رصاع سـني شـيعي، وال يمكن أن ننكَر دعم واشنطن لهذا الرصاع، 
ولكن إذَا ما سلمنا بنظرية أن واشنطن هي من تدعُم املحوَر السني من 
خالل السـعوديّة ضد الشـيعة؛ باعتبارهم خطًرا عىل إرسائيل من خالل 
محور املقاومة؛ َفـإنَّه يمكننا التسـليم بأن واشـنطن رأت أن الخسائَر 
العسـكرية التي يتلقاها حلفاؤها تحت مسمى املحور السني يف سوريا 
واليمن اقتضت من واشـنطن املوافقة عـىل هذا االتّفاق؛ ِمن أجل تهدئة 
األوضاع مؤقتاً؛ ولتجنب مزيٍد من الخسـائر لحلفائها وخفض التصعيد 
مؤقتـاً؛ حتى تقوم بخطة جديدة تشـعُل الرصاع مـن خاللها، ومن هذا 
املدخل يمكننا القول: إن هناك احتماليًة ملوافقة واشنطن عىل االتّفاق. 

الواليات املتحدة األمريكيـة إذَا لم تكن موافقًة عىل االتّفاق َفـإنَّ هذا 
يعترب انتصاًرا سياسيٍّا َكبرياً للصني يف الرشق األوسط، وتعترب املرة األوىل 
الذي تتدخل فيه الصني يف الرشق األوسط؛ ومع هذا حّققت نجاحاً َكبرياً، 

وهذا ما ال ترغب به واشـنطن، هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى َفـإنَّ 
االتّفاق الذي عقدته السـعوديّة إذَا لم يكن برضا أمريكا َفـإنَّ هذا يعترب 
تمرًُّدا من السعوديّة عىل واشنطن، وهي التي ال تقوم بأي 
عمل إالَّ بعد موافقة واشـنطن، وبالتـايل َفـإنَّ تمرد الولد 
عىل والده يعترب خارجاً عن العادة السـعوديّة، وهذا يضع 
فرضية إْمَكانية تحّرر السـعوديّة عـن الهيمنة األمريكية 
عـىل القـرار السـيايس السـعودّي والتـي تمتد لسـنوات 
ا؛ فالسعوديّة ال  طويله، غري أن هذا االحتمال ضعيٌف ِجـدٍّ

يمكن تصور خروجها عن اإلراَدة األمريكية. 
االتّفـاق الذي أبـرم له تأثري كبريٌ عـىل مرتِزقة العدوان 
يف املناطق املحتّلـة؛ فلطاملا تغنت السـعوديّة أنها تحارب 
املـد اإليراني واالحتـالل اإليراني يف اليمن، وهي إذ تسـوق 
هذه الكذبة منذ ثماني سـنوات َفـإنَّهـا ال تدرك أن الكذَب 
له نهاية؛ فَهـا هي تعيـد العالقات مع إيران َوالتبادل الدبلومايس معها 
َواالتّفاقيات األمنية واالقتصادية مع طهران؛ فما الذي بقي للسـعوديّة 

لتقوله ملرتِزقتها بعد أن أعادت املياَه إىل مجاريها بينها وبني طهران.
أكذوبـة محاربة إيـران يف اليمن انتهـت ولم يتبـقَّ للمرتِزقة أي عذر 
يتغنون بـه، إذ إنهم خالل الفرتة املاضية يربطون عمالتهم للسـعوديّة 
وقوات الغـزو واالحتالل؛ بحّجــة أن الجانب الوطنـي يف صنعاء عميل 
إليـران، أما اآلن وبعد انتهاء الكذبة وتكشـف الحقائق؛ فما الذي يمكن 

جوا به؟! أن يتحجَّ
إن املرتِزقـة ال يهمهـم اتضاُح األمور، بقدر مـا يهمهم الحصول عىل 
املال السـعودّي واإلماراتي املدنس؛ وبالتايل َفـإنَّنا نعتقد أن هذا االتّفاق 
ال يمكن أن يؤثَِّر عىل توّجـه املرتِزقة، أَو يصحيهم من الغفلة والسبات، 
بل سيسـتمرون يف غيهم وغفلتهم، إىل درجة أنهم سـيصلون إىل مرحلة 
أن تقف السـعوديّة مكتوفَة األيدي ال تسـاندهم وال تنفعهم من غضب 

اليمنيني األحرار. 
ال تعويَل عـىل عودة املرتِزقة إىل جادة الصواب وإعادة قراءة املشـهد 
مـن جديـد، ويكُمُن أهميُّة هذا االتّفاق يف أنه يمكـن أن يؤدَِّي إىل خفض 
ٍم يف املفاوضات التي  التصعيـد مع السـعوديّة ويمكن أن يـؤدَِّي إىل تقـدُّ
تجـري يف ُعمان مـع مملكة الرش؛ فيمـا إذَا عادت السـعوديُّة إىل جادِة 

الصواب. 

غتغى المتطعري

تعاَلـت يف الفـرتة األخـرية أصـواُت بعـِض األصدقـاء 
ريـن مـن الوضـع، وباتوا يكتُبـون ليًال ونهـاًرا عن  املتذمِّ
ِتهـم مـن أنهم نرصوا الثـورة َواملسـريَة، وعن خيبِة  َحْرسَ
آمالهم فيهما، وكيف اسـتحالت األموُر وأصبحت باطًال ال 

فرق بينها وبني َمن ثرنا عليهم! 
وأنهـم وقفوا معنـا يف الوقت الذي كنـا نحتاُجهم؛ فلما 
تغـريَّ وضُعنا انقلبنـا عىل املبادئ التـي جمعتنا وإياهم يف 

قضيٍة واحدة؟! 
وغـري ذلك من الـكالم الجـارح وامليسء الـذي يصُل إىل 

َحــدِّ التخوين يف بعض الحاالت. 
وبعُض هؤالء ينطبُق عليهم قول الله تعاىل:

َّ إِْسَالَمُكم  بَِل اللَُّه يَُمنُّ َعَليُْكْم  يَُمنُّوَن َعَليَْك أَْن أَْسَلُموا  ُقل الَّ تَُمنُّوا َعَيل
أَْن َهَداُكْم ِلْإلِيَماِن إِن ُكنتُْم َصاِدِقنَي.

إن كانوا صادقني يف نرصتهم وإيمانهم حينها؛ ألَنَّ الله يقول: 
إِنََّمـا اْلُمْؤِمنُـوَن الَِّذيَن آَمنُـوا ِباللَِّه َوَرُسـولِِه ثُمَّ َلْم يَْرتَابُـوا َوَجاَهُدوا 

اِدُقوَن. ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه، أُوَلِٰئَك ُهُم الصَّ
ولم نَر فيهم صفًة من هذه الصفات. 

ونصيحتي لهم أن يتذكروا قول الله تعاىل:
َ َلـُه اْلُهَدى َويَتَِّبْع َغرْيَ َسـِبيِل  َوَمن يَُشـاِقِق الرَُّسـوَل ِمـن بَْعِد َما تَبنَيَّ

ٰ َونُْصِلِه َجَهنََّم  َوَساَءْت َمِصريًا. اْلُمْؤِمِننَي نَُولِِّه َما تََوىلَّ
وأن يحذروا من عقاب الله حني يقول:

ا َزاُغوا أََزاَغ اللَُّه ُقلُوبَُهم. َفَلمَّ
ن نعرف، كانت لهم مواقُف صادقٌة فعًال، وال نُكراَن  والبعُض اآلخر ممَّ
للعمـل الذي قاموا بـه، أَو التضحيـات التي قدموهـا، ولكنهم أصبحوا 
متذمرين وسـاخطني لظـروٍف مرت بهم، أَو تقصـرٍي يف حقهم، أَو ظلم 

لحق بهم يف بعض الحاالت.
ونصيحتي لهم أننا جميعاً معرَّضون لالبتالء، وعلينا أن نحذر الفتنة، 

واللُه يقول:
أََحِسَب النَّاُس أَن يُْرتَُكوا أَن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال يُْفتَنُوَن.

َوَلَقـْد َفتَنَّا الَِّذيـَن ِمن َقبِْلِهـْم؛ َفَليَْعَلَمنَّ اللَّـُه الَِّذيَن َصَدُقـوا َوَليَْعَلَمنَّ 
اْلَكاِذِبنَي.

وأن علينـا تقييـَم أنفسـنا أوًال، قبـل الحديـِث عن غرينـا، أَو تحميِل 

اآلخرين مسؤوليَة واقعنا وما نحن فيه، وأن نتذكََّر قوَل الله جل شأنه: 
ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم. ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى يَُغريِّ إِنَّ اللََّه َال يَُغريِّ

وحتـى لو كانت الظـروُف املاديُة لنا صعبـًة؛ فعلينا أن 
نحذََر أن نكوَن ممن قال الله فيهم:

َدَقاِت َفـِإْن أُْعُطوا ِمنَْها َرُضوا  ن يَْلِمُزَك ِيف الصَّ َوِمنُْهـم مَّ
َوإِن لَّْم يُْعَطْوا ِمنَْها إِذَا ُهْم يَْسَخُطوَن.

وأن نتذكََّر قوَل قائِدنا -رضوان الله عليه-:
«ما أسـوأ اإلنسـان حني يسـمُع كلمَة الحـق، ثم يرى 
نفَسه يف يوٍم من األيّام يقُف يف وجه الحق يرضبُه بسيفه، 
ى عىل الضالل من يومه األول،  إنه أسـوأُ من ذلك الذي تربـَّ

إنه أسوأ من أُولئك».
وفئة أُخرى؛ فهم ممن قال الله عنهم:

َوِمَن النَّاِس َمن يَُقـوُل آَمنَّا ِباللَِّه َوِباْليَْوِم اْآلِخِر َوَما ُهم 
ِبُمْؤِمِننَي

يَُخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ أَنُفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن
ـَرٌض َفَزاَدُهُم اللَّـُه َمَرًضا، َوَلُهـْم َعذَاٌب أَِليـٌم ِبَما َكانُوا  ِيف ُقلُوِبِهـم مَّ

يَْكِذبُوَن.
ونحـن عىل يقـني أنهم وقفـوا إىل جانبنـا؛ لغرض يف نفـس عفاش، 
وانقلبت مواقُفهم من تلقاء أنفسـهم، عىل سنة من أسالفهم الذين قال 

الله عنهم:
ْن أَْهِل اْلِكتَاِب آِمنُوا ِبالَِّذي أُنِزَل َعَىل الَِّذيَن آَمنُوا َوْجَه  َوَقاَلـت طَّاِئَفٌة مِّ

النََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم يَْرِجُعوَن.
وأن نرصتَهم زائفٌة، ونواياهم مشبوهة من بداية انطالقتهم. 

َخلُوا ِباْلُكْفـِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا ِبِه، َواللَُّه  َوإِذَا َجاُءوُكـْم َقالُوا آَمنَّا َوَقد دَّ
أَْعَلُم ِبَما َكانُوا يَْكتُُموَن

ْحَت، َلِبئَْس  نُْهْم يَُسـاِرُعوَن ِيف اْإلِثِْم َواْلُعْدَواِن َوأَْكِلِهُم السُّ َوتََرٰى َكِثريًا مِّ
َما َكانُوا يَْعَملُوَن.

وأن سخريتهم واستهزاَءهم وتشويَههم مردوٌد عليهم
َوإِذَا َلُقـوا الَِّذيـَن آَمنُـوا َقالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخَلـْوا إَِىل َشـيَاِطيِنِهْم َقالُوا إِنَّا 

َمَعُكْم إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزئُوَن
ُهْم ِيف ُطْغيَاِنِهْم يَْعَمُهوَن.  اللَُّه يَْستَْهِزئُ ِبِهْم َويَُمدُّ
نسأُل اللَه التوفيَق والثباَت وسداَد القوِل والفعل.

َربَّنَـا َال تُِزْغ ُقلُوبَنَا بَْعـَد إِذْ َهَديْتَنَا َوَهْب َلنَا ِمن لَُّدنـَك َرْحَمًة، إِنََّك أَنَت 
اُب. اْلَوهَّ

وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم. 

لغاظا لط ظظُخْرضط!!

اقّتفاُق اإلغراظغ السسعدّي وتأبغراُته سطى أطرغضا والمرتِجصئ

الترطان الحرغفان 
بغظ طراصص عغؤئ 
الارشغعغئ وخطر 

الةماسات الاضفغرغئ  
طتمث تسغظ شاغع

 
شـعوب  أبنـاء  إن 
اإلسـالمية  ـــة  األُمَّ
وعـىل رأسـهم الكثـري 
مـن النخـب العلمائية 
والسياسـية  الدينيـة 
والثقافيـة واإلعالميـة 
توّجـهاتهم  باختـالف 
اليوم  أصبحوا  الفكرية 
يدركـون أكثـر من أي 
وقت مـىض أن ما قام 
بـه الكيـان السـعودّي 
منذ إنشـائه من جرائم القتـل آلالف الحجاج األبرياء 
العزل يف األشـهر الحرم: إما داخل الحرمني الرشيفني 
أَو حولهمـا أَو يف الطريـق إليهما، ومـا قاموا به من 
أعمـال التدمري املمنهج واملتصاعد لآلثار اإلسـالمية، 
ومـن أعمـال لتفريغ فريضـة الحج مـن مضمونها 
اإلسـالمي القرآنـي إىل منـع الحـج يأتـي يف إطـار 
التوّجــه ويف خدمة املـرشوع الذي أنشـئ؛ ِمن أجل 
تنفيذه الكيان الصهيوني يف فلسـطني، فجرائم القتل 
والتدمـري التـي قام ويقـوم بها الكيان السـعودّي يف 
غرض الحرمني الرشيفني ال تختلف عن جرائم القتل 
والتدمري التي قام بهـا ويقوم كيان العدّو اإلرسائييل 
املحتّل يف فلسطني فلقد أثبتت ُكـّل وقائع األحداث أن 
الكيانني السـعودّي واإلرسائييل منذ نشأتهما عىل يد 
بريطانيا الصهيونية هما رأس حربة لتنفيذ مرشوع 
صهيونـي عنوانه وشـعاره دّمـروا اإلسـالم وأبيدوا 

أهَله. 
بـني ُكــّل فـرتة وأُخـرى يقـدم بنـو سـعود عىل 
انتهـاكات جديـدة تسـتهدف الحرمـني الرشيفـني؛ 
فهـذا محمد بن سـلمان األكثر يهوديـًة واألكثر والء 
ألمريـكا وإرسائيـل يذهـب إىل مكـة ويتعمـد اعتالء 
سـطح الكعبة تكرباً واسـتهتاراً ويفتـح املجال أمام 
السـواح وأحبار وكهنـة اليهود الصهاينـة بالتواجد 
داخـل الحرمـني الرشيفـني ويلتقطـون الصور من 
داخـل مسـجد الرسـول محمـد -صلوات اللـه عليه 
وآله- مع سـعودينّي.. بل لقد وصل بسلمان وابنه إىل 
السـماح لإلعالميني الصهاينـة القذرين املنحطني إىل 
الوصول إىل الكعبة املرشفة واملشـاعر املقدسـة التي 
حرم الله عىل اليهود واملرشكني دخولها وألن ذلك كله 
كان يحدث وال يزال يحدث ويتعاظم لألسـف وسـط 
ــة َفـإنَّ ذلك شـجع بني  صمت مـن قبل أبنـاء األُمَّ
سـعود اليهود عىل التجرؤ أكثـر واإلقدام بتبجح عىل 
انتهـاكات لقدسـية الحرمني الرشيفني أقبح وأسـوأ 

وأخطر مما سبقها. 
اليوم برعاية ودعم وتبني من قبل الكيان السعودّي 
بقيادة ابن سـلمان تقـام مراقص ومالهـي الرتفيه 
املاجنـة املنحطـة بالقرب من املسـجد الحـرام فيما 
املسـاجَد يف السعوديِّة بشـكل عام أصبحت ُمسّخرة 
ألمراِء البالط، يف مسـايرة ملسار االنفتاح عىل الغرب، 
الذي ال يستسـيُغ املظاهَر الدينيـة، َحيُث برزت هيئُة 
الرتفيه، كبوابة إلشاعِة الفسـاِد واالنحالِل األخالقّي 
يف نفس الوقت ينفذ الكيان السعودّي بقيادة سلمان 
وابنه حمالت تضيق ومحارصة للتوّجـه الديني ويتم 
الـزج بالعلمـاء والخطباء يف السـجون يف مسـار أنه 
يتم بالتنسـيق مـع املخابرات األمريكيـة الصهيونية 
يكـون نتيجتُه أن يتـم توظيف العنـاِرص التكفريية، 
السـتهداف الحرمني الرشيفـني؛ ففيما صنعت هيئُة 
الرتفيه لتتصدر اليوم املشـهد، وال تبعُد أنشطتها عن 
بيِت الله الحرام سوى عرشاِت الكيلومرتات فسيقدم 
تحريك الجمعات التكفريية كرأس حربة السـتهداف 
الحرمـني الرشيفـني وسـيقدم تَحّركها بأنـه تَحّرك 
الجماعـات التكفرييـة، إنما جـاء كردة فعـل للتيار 
الديني عىل مسار التضييق ومسار االنفتاح الرتفيهي 
واالنحـالل ولتطهـري أرض الحرمـني الرشيفـني من 

مراقص ومالهي املجون والكفر البواح. 
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طتمث سطغ الترغحغ

تابعت ردوَد األفعال من قبل السياسـيني 
واإلعالميـني والكتـاب واملتابعـني اليمنيـني 
حـول االتّفاق السـعودّي اإليراني عىل عودة 
العالقات السياسـية والديبلوماسية بينهما 
خـالل الشـهرين القادَمـني وإنهـاء حالـة 
القطيعة والعداء بينهما التي استمرت خالل 
السنوات املاضية، ردود األفعال انقسمت إىل 

قسمني:
القسـم األول: يـرى يف االتّفـاق مؤرشات 
عىل إحالل السـالم وإنهاء التدخل السعودّي 

يف اليمن. 
القسـم الثانـي: يـرى أن إيـران يهمهـا 

مصالحها اإلقليمية بالدرجة األوىل. 
عىل أيـة حال، لنا وجهة نظر حول الجدل 
املثار عن عـودة العالقات بني ُكـّل من إيران 

والسعوديّة. 
مخطـئٌ مـن يعتقـد أن دافـع العـدوان 
السـعودّي عىل اليمـن هو مكافحـة النفوذ 
اإليرانـي وتمـدده يف اليمن منـذ إعالن دعوة 
السـيد حسـني بدر الدين الحوثـي، ملرشوع 

املسرية القرآنية. 
الحقيقـة تقول: األطمـاُع السـعوديّة يف 
اليمـن ُوجدت منذ ما يزيد عن ِمئة عام، منذ 
اسـتيالء امللك عبد العزيز عىل نجد والحجاز، 
كما أن األطماع السـعوديّة يف اليمن تمتد إىل 
منتصف القـرن الثامن عرش امليالدي عندما 
ـابية يف بالد  ظهـرت الدعـوة والحركـة الوهَّ
ـابية  نجد، كان الهـدف األول للحركـة الوهَّ
هو القضـاء عىل املذهـب الزيـدي؛ وبالتايل 
يسـهل  حتـى  اليمنيـني  ة  ُهــِويـَّ طمـس 

السيطرة عىل اليمن. 
الثـورة اإلسـالمية يف إيـران عمرها ثالٌث 
وأربعون سـنة، وعمـُر األطماع السـعوديّة 

أكثر من ِمئة سنة. 
إذن ال صحَة البتة أن الدافع السعودّي من 
العدوان وشـن الحرب عىل اليمن هو خوفها 
عـىل أمنهـا القومـي مـن التواجـد اإليراني 
يف اليمـن والذي يسـبب لهـا تهديـداً أمنيٍّا، 
هـذا كالم غـري صحيح ولو روجـت املطابخ 
اإلعالمية السـعوديّة ذلك فهـو فقط إليجاد 
املـربّرات والحجـج التـي تطرحهـا لتربيـر 

عدوانها وتدخلها العسكري. 
الدوافُع السـعوديُّة الرئيسـية يف العدوان 
عىل اليمن هي األطماُع والهيمنُة واالستحواذ 

عىل ثـروات اليمـن والوصول إىل الشـواطئ 
املفتوحـة يف حرضمـوت واملهـرة؛ ولتبقـى 
اليمن حديقة خلفية مهيمن عليها سياسيٍّا 

وأمنيٍّا واقتصاديٍّا من النظام السعودّي. 
السـعودّي  االتّفـاق  بـني  عالقـَة  ال  إذن 
اإليرانـي وحالة العدوان والحرب عىل اليمن، 
سـواٌء أكانت العالقـة السـعوديّة جيدة مع 
النظـام اإليراني أَو يف أسـوأ حاالتها، بمعنى 
ال يمكـن أن نراهـن عـىل انعكاس تحسـن 
العالقـات السـعوديّة اإليرانيـة عـىل تغـري 

إيجابي للسياسة السعوديّة تجاه اليمن. 
أوالً نفهـم أن العالقـات السياسـية بـني 
الـدول تقـوم عـىل أََسـاس املصالـح وليس 
غري املصالـح هكـذا تقول أبسـط نظريات 
العلـوم السياسـية، ومن الخطـأ أن تراهن 
اليمـن يف عالقاتها السياسـية وتضـع ُكـّل 
بيضهـا يف سـلة واحـدة مـع أيـة دولة من 
الـدول مهما كانـت قوة تلـك العالقات، نعم 
تجمعنـا مع إيـران روابط ثوريـة ومواقف 
سياسـية موحـدة تجـاه عدد مـن القضايا 
السياسـية لكـن ذلك ال يمنع إيـران أن تغري 
ملسـتجدات االتّفاق  مـن سياسـاتها وفقـاً 
السـعودّي معها، ال بُـدَّ أن تنعكس العالقات 
اإليرانية الجديدة مع النظام السـعودّي عىل 
عدد من امللفات السياسية يف املنطقة ومنها 
امللـف اليمني، ال ننىس تشـابك مصالح دول 

االستكبار املهيمنة يف املنطقة. 
االتّفاق السعودّي اإليراني مرتبط بتفاعل 
العالقات الدولية يف املنطقة، بمعنى االتّفاق 
ليس بعيًدا عن العيون األمريكية ال تستطيع 
السعوديّة أن تقدم عىل تلك الخطوة منفردة 

مع إيران بدون ضوٍء أخَرض أمريكي. 
ام نرشت املواقُع اإلعالمية تقريراً  قبـل أَيـَّ
أصدرته أجهزُة االسـتخبارات األمريكية عن 
تطـور القدرات النوويـة اإليرانية وأنها قاب 
قوسـني أَو أدنـى من إنتـاج قنبلـة نووية، 
التقريـر توصـل إىل وضـع توصيـات للبيت 
األبيـض؛ ِمن أجـل اتِّخاذ سياسـات جديدة 
مرنـة مع إيـران تشـجعها عىل العـودة إىل 
االتّفـاق النـووي السـابق وإنهـاء الحصار 
االقتصادي األمريكي املفروض عليها وإعادة 
العالقـات الطبيعية بينها وبني جريانها دول 
الخليج بما فيها السـعوديّة، هذا ما توصلت 
إليه تقارير ومالحظات أجهزة االستخبارات 
األمريكيـة؛ ألَنَّ املخابـرات األمريكية تعتقد 
أن اسـتمرار الحصـار والضغط عـىل إيران 

يرسع من توّجـه إيران إلنتاج أسلحة نووية 
تشـكل خطراً عىل أمـن الكيـان الصهيوني 
وأمـن املصالـح األمريكية يف املنطقـة، وأية 
عودة للعالقات الخليجية مع إيران وتخفيف 
عليهـا  األمريكـي  االقتصـادي  الحـرض 
سـوف يتوجب عىل إيران االلتـزام بربنامج 
التخصيب يف منشـآتها النووية دون 30 %؛ 
وهذا سـوف يبعـد الخطر النـووي اإليراني 
للوصـول إىل مرحلـة تخصيـب اليورانيـوم 
تسـتخدم  أن  يمكـن  التـي  بنسـبة 90 %، 

لصناعة قنبلة نووية 
ألن ثمـن عـودة العالقـات اإليرانيـة مع 
السـعوديّة وتخفيـف الحـرض االقتصـادي 
األمريكـي عليها يتوجب عـىل إيران خضوع 
منشـآتها النووية للتفتيش من قبل منظمة 
االلتـزام  عليهـا  ويتوجـب  املتحـدة  األمـم 
بنصـوص االتّفـاق بعـدم زيـادة تخصيـب 

اليورانيوم فوق نسبة 30 %. 
من هنا يجب أن تكون عندنا رؤية واسعة 
عـىل مجريـات األحـداث وتغري السياسـات 
مصالـح  عـن  تخـرج  ال  التـي  املنطقـة  يف 
دول االسـتكبار العاملـي، الـذي فـرض عىل 
النظام السـعودّي ومن خلفـه أمريكا لوقف 
العمليـات العسـكرية عـىل اليمـن منذ عام 
تقريبًا هـي القدرات العسـكرية التي وصل 
ة يف مجال الطريان املسـريَّ  إليها اليمن َخاصَّ
والقـوة الصاروخيـة، هذا العامـل هو الذي 
سـوف يفرض السـالم وينهي العدوان عىل 
اليمن وهو الذي يفرض املعادلة السياسـية 
والعسـكرية وليـس تحسـن عالقـات بـني 

دولتني أَو أكثر. 
هنـاك مـؤرشات إيجابية عـىل التقدم يف 
املفاوضـات اليمنيـة السـعوديّة بوسـاطة 
عمانية مثـل فتح ملـف األرسى واملعتقلني 
وقـرب التوصـل إىل نتائـَج مبـرشة يف هـذا 
الجانب بعد ذهاب وفدنا إىل جنيف، لكن ذلك 
املـؤرش ليس ناتجـاً عن التقارب السـعودّي 
اإليرانـي بل ناتج عن قوة املوقف السـيايس 

والعسكري اليمني. 
عىل أية حال، إيران دولة إسالمية شقيقة 
وقفـت مـع الشـعب اليمني، لكـن ال يهمنا 
شـكُل عالقاتها مع السـعوديّة سـواء سلباً 
أَو إيجاباً، موقـف قيادتنا القوي وحكومتنا 
وجيشنا وشعبنا اليمني الصابر الصامد هو 
الـذي يهمنا وهـو من نراهن عليـه بعد الله 
سبحانه وتعاىل وليس عىل أية قوة خارجية. 

طتمث غتغى السغاظغ 
أمام اإلعـالم اليمني اليوم مهامٌّ واسـعٌة وطرق 
األعـداء  مواجهـة  يف  األهميّـة،  غايـة  يف  متفرقـة 
والتصدي إلعالمهم املعادي املوجه الستهداف وعي 
شـعبنا وبلدنـا وأمتنـا، ومنـارصة الحـق وإظهار 

ــة وقضاياها املحقة.  الحقيقة والدفاع عن األُمَّ
هذا امليدان الواسع واملهم والذي بات سالحاً مؤثراً 
يسـتخدمه العالم يف ميادين الرصاع العاملي وتقوم 
الدول الكربى بتوظيفه، الستهداف الدول والشعوب 
املستضعفة أَو املقاومة ملشاريعها؛ خدمًة ألهدافها 
وأطماعهـا ومصالحهـا السياسـية واالقتصاديـة 
وتوسـعاتها االسـتعمارية لنهب الثـروات وتطبيع 

العقول بالثقافات واألفكار واملعتقدات املغلوطة. 
وألن هـذه الـدول كأمريـكا والغـرب والكيـان 
الصهيوني تملك إْمَكانيات إعالمية مهولة ووسائل 
مختلفـة سـيطرت بها عىل العالـم، َفـإنَّهـا اليوم 
تجعل منه ركيزة رئيسـية وقاعدة مهمة لالنطالق 

يف رصاعاتهـا وحروبهـا عـىل بقية دول وشـعوب 
العالـم، وأَداة سـهلة لتمرير مشـاريعها والهيمنة 

عىل بقية دول وشعوب العالم وبديل 
غري مكلف كما هو امليدان العسكري 
َوأَيْـضـاً هـو سـالح خطـري يهيـئ 
يف  ممهداً  لقواتها العسـكرية طريقاً 
احتالل وغزو البلدان بأقل الخسـائر 

والتكلفة. 
العـدوان  يواجـه  اليـوم  وبلدنـا 
والحصـار الـذي يقـوُده األمريكـي 
ومن  واإلماراتي  السـعودّي  وينفـذه 
والربيطانـي  اإلرسائيـيل  خلفهـم 
للصهيـو  والتبعيـة  األذيـال  ودول 

أمريكيـة، كان امليـدان اإلعالمـي ومـا زال -برغم 
ا أمام مـا يمتلكه األعداء  إْمَكانياته املحـدودة ِجـدٍّ
مـن إْمَكانيـات مهولة ووسـائل مختلفـة- ميداناً 
مؤثراً استند عىل الصدق والحقيقة وعدالة القضية 
وعمق وكـرب املظلومية واسـتطاع رغـم املصاعب 
ا جداً أن يكون  الكبرية واإلْمَكانيات الشـحيحة ِجـدٍّ

إعالًما ملفتًا، نقل مـن خالله الحقائق وفند الكثري 
مـن األكاذيـب واالفـرتاءات والتضليل الذي تشـنه 

وسائل إعالم العدّو. 
وعرب ثماني سـنوات مـن العدوان 
والحصار هذا امليـدان اليوم ويف هذه 
املرحلـة مـن تاريـخ بلدنا وشـعبنا 
يف  ويتجسـد  يرسـخ  أن  إىل  يحتـاج 
وسائله املختلفة وكوادره التي تقوده 
أيديولوجيـة منهجيـة وفق املرشوع 
القرآني والرؤية القرآنية، التي أشـار 
إليها السـيد القائد، وشـّدد عليها يف 
خطابه بمناسـبة الذكرى السـنوية 
للشـهيد القائـد ويف أغلـب خطاباته 
السـابقة؛ فالسـيد القائد عندما قـال: «إن امليدان 
اإلعالمـي يجـب أن يكـون ميداناً ملواجهـة األعداء 
وفق الرؤية القرآنية بوعـي وروح عملية متَحّركة 
ومؤثرة ومتصدية ملؤامرات األعداء»؛ فعلينا كوسط 
إعالمي وطني يحمل قضية بلده ومظلومية شعبه 
وقضايـا أمته وكل ما يخص شـؤون بلـده وحياة 

شعبه علينا أن ندرك ونستحرض، ونعي أن املرشوع 
القرآني يقدم لنا رؤية متكاملة يف امليدان اإلعالمي. 
هـذا امليـدان الواسـع واملهـم والعالـم املفخـخ 
وامللغوم الذي يحمل الكـم الكبري من أضاليل العدّو 

وأكاذيبه وافرتاءاته وتزييفه للحقائق.
املـرشوع  القرآنيـة -بحسـب  الرؤيـَة  أن  كمـا 
ُن الكادَر اإلعالمي  القرآني والثقافة القرآنية- تحصِّ
من التعاطي مع ما ينقله ويروج له اإلعالم املعادي 
مـن أكاذيب وتضليل وتزييف مـن الوقوع يف رشاك 
الغفلة والسـذاجة والتأثري وتنقله إىل موقع التأثري 
من خـالل حمل روحيـة املجاهـد وثقافـة القرآن 

والتي ستحّقق الفاعلية العالية واملؤثرة. 
ومع هذه املنهجية القرآنية ووفق رؤيتها الثاقبة 
نسـتطيع االرتقـاء والتطـور ومعالجـة األخطـاء 
وتصحيح السري يف ُكـّل مسارات امليدان اإلعالمي بل 
نستطيع الذهاب إىل آفاق واسعة والتميز عن طريق 
االبتـكار وحمـل روحية الوعي والبصـرية واملثابرة 

والطموح وإىل أبعد مدى بإذن الله وتوفيقه. 

اقّتفاُق السسعدّي اإلغراظغ.. 
وافذماُع السسعدّغئ شغ الغمظ

بالرؤغئ والئخغرة.. اإلسقُم طغثاٌن وطعام

غربطٌئ إلعغئ  
غعجش المصثم

 
تَْدُخلُـوا  أَْن  َحِسـبْتُْم  (أَْم   
ـا يَْعَلِم اللَّـُه الَِّذيَن  َة َوَلمَّ اْلَجنـَّ
َويَْعَلـَم  ِمنُْكـْم  َجاَهـُدوا 

اِبِريَن).  الصَّ
وقال تعاىل: (أَحِسُب الناُس 
أْن يُرتكـوا أْن يقولوا آمنا وهْم 
ال يُفتَنـون، ولقـد فتنّـا الذيَن 
ِمن َقبْلهم فَليَْعلَمنَّ اللُه الذين 

صدقوا وَليعلمّن الكاذبني). 
مرحلـة  املرحلـة  هـذه 
هذه  والتصحيـح  التمحيـص 

املرحلـة هـي مرحلة تميـز الخبيث مـن الطيب، إنهـا والله 
املرحلة الـذي يعلم الله من الصادق ومـن الكاذب، يعلم من 
الذيـن انطلق وتَحّرك ألجل إعالء كلمـة الله ومن تَحّرك؛ ِمن 

أجل إعالء صيته وسمعته. 
هـذه املرحلة العصيبة مرحلة كشـف الحقائق، لن يصرب 
ويتحمـل عبئها إال من ربط اللـه عىل قلبة باإليمان ومّل من 
خدعة الشـيطان، وكان سـالحه القرآن ومعتمده الرحمان 
وغايتـه جنة الرضـوان وهجرته للملك الديـان، أما من كان 
املتـاع القليـل هدفه واملـال غايتـه والدنيا الفانيـة هجرته 
واملنصـب امليال بهجته والشـيطان الرجيم قائده، فال شـك 
أنها هـذه املرحلة هـي الكافية لتطلع النـاس عىل حقيقته 

وتكشف حيلته وخدعته. 
ومع ذلك لقد تطورت أساليب النفاق الشيطاني يف التسلط 
والتثبيط والتحديق ألهل الحق بحججهم الخادعة ومكرهم 
الزاهق وقد تأثر من تأثر بكالمهم املالق الحاقد، أما من ربط 
الله عىل قلبـه وثبته الله بالقول الثابت لن يتزحزح أَو يتأثر 
أَو ينجر لهؤالء، يخربنا الله بقوله: (َوإِن َكاُدوا َليَْفِتنُونََك َعِن 
تََّخذُوَك َخِليًال،  َي َعَليْنَا َغـرْيَُه، َوإِذًا الَّ الَّـِذي أَْوَحيْنَا إَِليَْك ِلتَْفَرتِ

َوَلْوَال أَْن ثَبَّتْنَاَك َلَقْد ِكْدَت تَْرَكُن إَِليِْهْم َشيْئًا َقِليًال). 
هذا الخطـاب يخاطب الله به رسـوله، لقد حاول النفاق 
وأهلـه أن يفتنوا رسـول الله بفتنة الدنيا، وهو رسـول الله 
-صلوات الله عليه وعىل آله- فما بالك بما دونه، ال تتأثر بما 
يقول به النفاق ال تنخدع ألراجيف النفاق وتنهزم لضاللهم، 
ال تتأثـر نفسـيتك وتتحطـم بفسـاد وعنجهيـة بعض من 
املسـؤولني الذي تعامل من املسـؤولية من باب الترشيف ال 

من باب التكليف. 
ال تقلق؛ فهناك تمحيـٌص وتصحيٌح من قبل الله، وهناك 
تزكية إلهيـة تميز الصادَق من الكاذب، ولن يسـتمر يف هذا 
املسرية إال ثلة من الصادقني املؤمنني هم من سرتاهن عليهم 
ــُة اإلسـالمية وهم من سـيكونون أمالً لكل املظلومني  األُمَّ

وعذاباً لكل الظاملني. 
فالثباَت الثباَت، والبصريَة البصريَة، والجهاَد الجهاَد. 

إنها واللِه من أشـد أنواع الظلم الـذي عندما نحيد ونميل 
عن هذا املرشوع القرآني والنهج اإللهي والقيادة الربانية. 

ن ذُكِّـَر ِبآيَاِت َربِِّه َفأَْعـَرَض َعنَْها َونَِيسَ   (َوَمـْن أَْظَلُم ِممَّ
ًة أَن يَْفَقُهوُه َوِيف  َمْت يَـَداُه، إِنَّا َجَعْلنَا َعَىل ُقلُوِبِهْم أَِكنـَّ َمـا َقدَّ

آذَاِنِهْم َوْقًرا). 
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السغث تسني بثر الثغظ التعبغ.. طظ العقدة إىل طسراج الحعادة (السغث تسني بثر الثغظ التعبغ.. طظ العقدة إىل طسراج الحعادة (11))

سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ:

يف أجواء من التقوى وعبق اإليمان ترعرع السـيد 
(حسني) طفالً يف كنف والده العالم الكبري واملجاهد 
بقلمه، ومواقفه املشهودة: السيد بدر الدين بن أمري 
الديـن الحوثي؛ لينهل من معني القرآن، ومن ينابيع 
اإليمان عقيـدة ومنهجاً وسـلوكاً..، ويعيش أجواء 
العلم والعمل، و(استشـعار املسؤولية) تجاه أمته، 
وتجاه دينه منذ طفولته، والتي رافقت والده السـيد 
(بـدر الدين) الـذي حمَل همَّ هذه األمـة يف وجدانه، 
ومواقفـه، ليغرسـها كثقافـة ومنهجيـة يف جميع 

أوالده الثالثة عرش وعىل رأسهم السيد (حسني).
شبَّ السيد (حسني) وكربت معه معالم التقوى، 
معظـم  يفتقدهـا  كان  والتـي  الواعـي،  واإليمـان 
الشـباب يف ذلك العرص، حتى أصبح شاباً يُشار إليه 
بالبنـان ملا منحـه اللُه من علـم، وحكمة، وبصرية، 
وذكاء فذ، وشـجاعة، وسـعة صدر، وكرم، وأخالق 
عالية..، وغريها من صفـات الكمال التي ال تجُدها 

إال يف عظماِء األمة.
وكان السـيد (حسـني) أين ما حلَّ وارتحل يلفت 
األنظار، ويبهر العقول بما يتميز به من مواصفات 
إيمانية، وإنسـانية، وبما يحمله من رؤى يف نظرته 
لألحـداث، وقراءتـه للمتغـريات مـن حولـه. حتى 
أصبحت معالـم العظمة، ومؤهـالت القيادة ترافق 

محياه، وتنعكس عىل واقعه شيئاً فشيئاً.

اجاحساُر املسآولغئ:
كان تصدي السـيد حسني بدر الدين الحوثي للمد 
الوهابـي هو بداية مسـريته الجهاديـة -ِرْضــَواُن 
اللِه َعَليْـِه-، حيث كانت دول الخليـج، ومن خلفها 
الواليـات املتحـدة األمريكية، وبريطانيـا تدعم ذلك 
املـد الشـيطاني وبقـوة. فتحرك السـيد (حسـني) 
جنبـاً إىل جنب مع والده السـيد العالمة املجاهد بدر 
الديـن بن أمري الدين الحوثي (طيب الله ثراه) فكان 
عوناً وسـنداً له يف مواجهة ذلك الفكر الذي كان من 
املخطـط نـرشه يف كافة أرجـاء اليمـن، وعىل وجه 
الخصـوص (محافظة صعدة).. فكان السـيد (بدر 
الدين) وابنه السـيد (حسني) أبرز الذين استشعروا 
مسـؤوليتهم الدينية، واألخالقية تجـاه ذلك الخطر 
الذي كان تمهيداً لتقسـيم اليمن واحتالله، ومسـخ 
هويتـه الثقافيـة..، وهـذا مـا أيدتـه أحـداث عام 
2011م يف اليمن، وبعض الـدول العربية، وما تالها 
مـن تداعيـات؛ حيـث توجهـت أمريكا - مسـتغلة 
فتيـل الثورات - لتقسـيم العراق، وليبيا، وسـوريا، 
أمـا اليمن فكان البلـد العربي الوحيد الذي فشـلت 
أمريكا وأذيالها يف تقسيمه ألسباب كان من أبرزها، 
وأهمها اتساع دائرة االستجابة املجتمعية للمسرية 
القرآنيـة يف معظم محافظات اليمـن، والتي أفرزت 
فيما أفرزته الوعي بالخطر األمريكي واإلرسائييل يف 

اليمن واملنطقة.
وقد كان ملؤلفات السـيد (بدر الدين) 
يف الرد عـىل الوهابية دور مهم يف فضح 

االنحـراف العقائدي الـذي تم الرتويج 
له يف أوسـاط املجتمع اليمني، 

وكان السـيد (حسني) خري 
عـون لوالـده يف طباعـة، 
الكتـب،  تلـك  ونـرش 

يف  والتحـرك  والـردود، 
أوسـاط املجتمـع عـىل 

أساسها.
السـيد  انطلـق  كمـا 
والـده،  مـع  (حسـني) 
مـن  مجموعـة  ومـع 

العلماء إلنشاء (املدارس 
التعليمية) يف عدة قرى، ومديريات 

لنرش الوعي، وتحصـني املجتمع من 
خالل ذلـك، ومن خـالل الوعظ، واإلرشـاد الواعي، 

والدؤوب يف العديد من املحافظات.
وكانت كل تحركات السـيد (حسـني) نابعة من 
استشـعاره للمسـؤولية، وخشـيته الشـديدة مـن 
الله سـبحانه وتعاىل، فـكان ال يخـوض ميداناً من 
املياديـن إال إعالء لكلمة الله، ورغبة يف تغيري باطل، 
أو نـرصة للحق. حتى انخراطـه يف حزب الحق كان 
ينشـد من خـالل ذلك االنخـراط صناعـة أمة قوية 
تسـتعيد من خالل مذهب أهل البيت الكرام مجَدها 
التليد، وسؤددها الذي غاب واضمحل نتيجة الزحف 
الوهابـي، والتشـويه اإلعالمـي تجـاه مذهب أهل 

البيت (عليهم السالم) لعدة قرون..
وكان انخراطه -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- يف عضوية 
مجلس النواب عام 1993م من منطلق استشـعاره 
للمسـؤولية؛ ولم يكن طمعاً يف سـلطة، أو رغبة يف 
منصـب؛ بل ألنه كان يتألم ملعانـاة الناس، وخاصة 
يف محافظـة صعدة، ومـا حولها، والتـي كانت من 
أكثر املحافظات حرماناً، ومعاناة من ناحية انعدام 
ونقص الخدمات العامة كمشاريع املياه، والكهرباء، 
وشق الطرقات، واملدارس، واملستشفيات، أو املراكز 
الصحية التي كانت شـبه معدومـة يف تلك املناطق، 

وغريها من الخدمات األساسية.
وكانـت العبـارة التي أطلقها السـيد (حسـني) 
خـالل فـرتة االنتخابات وهـي قوله: (أنـا ال أعدكم 
بيشء ولكني أعدكـم أن ال أمثلكم يف باطل) تختلف 
عن سـائر العبارات التي نقرأها، أو نسـمع عنها يف 
أي انتخابـات تُقام، وخاصة عنـد احتدام التنافس. 
فهـي كلمة تخفي ورائها الكثري من املعاني، والقيم 

الصادقة، والواقعية. 
وقـد أثبتـت األحـداث يف تلـك الفـرتة أن السـيد 
(حسني) لم يمثل األمة يف باطل مطلقاً، ومن شواهد 
هذه املسـألة أنـه كان يرفض التوقيـع أو املصادقة 
عـىل أي قرض من القـروض التي كانـت تُمرر عرب 

(الربملان) تحت عناويـن وهمية؛ لعلمه -ِرْضــَواُن 
اللِه َعَليِْه- بأن تلك الديون ال تزيد الشعب اليمني إال 
بؤساً، وارتهاناً لدول االستكبار العاملي، وعىل رأسها 
أمريكا، وإرسائيل، تحت غطاء (البنك الدويل). وغري 
ذلـك من املواقف الكثرية التي نُقلت عنه -ِرْضــَواُن 
اللـِه َعَليِْه- تحـت قبة الربملـان، أو خارجه والتي ال 

يتسع الحديث لذكرها..
وعندمـا وصل إىل مجلس النـواب - ومن منطلق 
حرصه الشـديد عىل رفع املعانـاة عن الناس - كان 
-ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- يقوم ببذل مرتبه من املجلس 
يف متابعة بعض املشاريع الخدمية، فلم يكن يشغل 
باله بما يتجشـمه من تبعـات ملواقفه تلك؛ بل كان 

يصرب ويتحمل الظروف الصعبة.

بســُخ طعاصفه اإلظســاظغئ (اجاغــاح الةظعب يف 
خغش 94م ظمعذًجا):

وعقب أحداث صيف عام 1994م التي وقعت بني 
حزبـي املؤتمر واإلصـالح من جانب، وبـني الحزب 
االشـرتاكي من جانب آخر؛ كان للسـيد حسني بدر 
الدين الحوثي موقف مشـهود وبارز، حيث تمثل يف 
رفضه املطلق واملعلن لهذا االجتياح وللحرب بشكٍل 
عام، وتعزز الرفض لتلك الحرب يف األوسـاط العامة 
داخـل محافظة صعدة باملوقف املعلن للسـيد 
املجاهـد بدر الديـن الحوثـي (رحمة الله 

عليه).
 وباعتبـار السـيد (حسـني) عضواً 
طـريف  بـني  املصالحـة  لجنـة  ضمـن 
الحرب؛ حاول -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
رأب الصـدع، ولـّم الشـمل، والحيلولة 
دون وقوع تلـك الحرب الكارثية التي 
كان اليمنيـون يف غنـًى عنها، 
فيهـا  يـرى  كان  والتـي 
أنهـا  (حسـني)  السـيد 
ال تخـدم سـوى أعداء 

األمة.
وجـد  وعندمـا 
اللـِه  -ِرْضـــَواُن 
األحـداث  أن  َعَليْـِه- 
الحرب؛  نحـو  تتجـه 
قرر مغادرة العاصمة 
يعرب  مبدئي  كموقـف 
عـن رفضه لتلـك الحرب، 
بالرغم من توجيهات السلطة بمنع 
مغـادرة جميـع أعضاء مجلـس النـواب العاصمة 
صنعاء؛ إلضفاء رشعية لهذه الحرب. فغادر السـيد 
(حسـني) صنعاء غري مبـاٍل بتوجيهات السـلطة، 
ليتلوها بمجموعة من املواقف الالحقة التي سـلبت 

النوَم من عيون تجار الحروب.
حيث قاد السـيد حسـني بـدر الديـن الحوثي يف 
محافظـة صعـدة العديد مـن املظاهـرات املناوئة 
لتلـك الحرب، وظـل -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- عىل 
موقفـه حتى نهاية الحرب، وبعد «نشـوة الحسـم 
العسـكري» الذي حصل يف الجنوب قررت السـلطة 
معاقبة من وقفوا ضد اجتيـاح الجنوب؛ لتدفيعهم 
ثمـَن تلك املواقـف الدينية، واإلنسـانية، واألخالقية 
التي اتخذها السـيد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه-، ووالده 

السيد (بدر الدين).
فعندمـا كان السـيد حسـني بدر الديـن الحوثي 
يف صنعـاء قامـت السـلطة - بعـد انتهـاء الحـرب 
يف الجنـوب - بإرسـال حملـة عسـكرية كبرية عىل 
منطقـة (مـران) يف يوم السـبت 27 / 8 /1994م، 
واستهدفت منزل السيد املجاهد بدر الدين الحوثي، 
وغـريه من بيوت العلماء، كمـا اعتُقل العرشات من 
طـالب السـيد (بـدر الديـن)، وغريهم مـن أفاضل 
املنطقة. حيث ظل البعض منهم يف السجن ألكثر من 
عام رغم املحاوالت الحثيثة للسيد حسني بدر الدين 
الحوثي، والعمل املتواصـل عىل إطالق رساحهم، إال 
أن السلطة يف ذلك الحني كانت تضغط بذلك طامعة 
يف أن يتنازل السـيد (حسني) -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- 
عن مواقفه املرشفة واملعلنة تجاه اجتياح الجنوب، 

ولكن دون جدوى. 

بســخ املسالــط اإلغماظغئ واإلظســاظغئ لطحــعغث 
الصائث:

كان كل من يتعرف إىل السـيد حسـني بدر الدين 
الحوثـي أو يلتقـي بـه ويسـمع حديثـه، ومنطقه 

يتمنـى أال يقوم مـن مجلسـه، أو أن يحالفه الحظ 
ليلتقي به مـرة أخرى. ومهما حاولنا أن نطرق هذا 
الجانب من شخصية الشهيد القائد -ِرْضــَواُن اللِه 
َعَليْـِه- فلن نعطـي املوضوع حقه مهمـا أطنبنا يف 

عرض ذلك.
يف  متكامـالً  أنموذجـاً  كان  فالسـيد (حسـني)   
األخـالق والقيم، وكان مدرسـة يف ثقتـه بالله، ويف 
ــد  إيمانـه، ومواقفه، وإحسـانه الكبري.. فقد جسَّ
(اإليمـان الواعـي واملتكامـل) مـن خـالل ارتباطه 
الوثيق بالله سـبحانه وتعـاىل، وبالقيم التي حملها 
من خالل القرآن الكريـم، فتجىل يف أخالقه، وقيمه، 
ووجدانـه، وكان إيماناً يتحرك، وقرآنا ناطقاً يميش 
عىل األرض. وسـنذكر عىل عجالة بعض هذه املعالم 

لشخصيته العظيمة وبشكل موجز:
• كان عـىل درجة عالية وكبرية مـن الخوف من 
الله سـبحانه وتعـاىل، لدرجة أنه لـم يعد يخىش إال 

الله.
واستشـعار  باألمـة،  واإلحسـاس  الرحمـة،   •

املسؤولية كانت حالة متميزة يف شخصيته.
• كان عـىل درجـة عاليـة من (اإليمـان الواعي) 
والنظـرة الصائبـة، والعميقة، ويكفـي إلثبات ذلك 
االطالع عىل محارضاته ودروسـه القرآنية التي تدل 

عىل أنه كان رجالً استثنائياً. 
• كان عزيـزاً، وأبياً، يأبـى الضيم، ويرفض الذل، 

والقهر.
املالزمـة  الصفـات  أبـرز  مـن  اإلحسـان  كان   •
وكان  النـاس،  خدمـة  يف  ذاب  فقـد  لشـخصيته، 
ذلـك جليـاً يف مواقفه الكثـرية واملشـهودة، وكانت 
محارضاتـه ودروسـه تزخر بالحث عىل اإلحسـان 
بشـكل كبري، وقد تـوج ذلك اإلحسـان بتقديم ماله 

ونفسه يف سبيل الله، ويف سبيل املستضعفني.
• كان مثاالً يف الكرم، والسخاء، والبذل، والعطاء، 
ويشـهد بذلك القريـب، والبعيد. وهذا شـأن أولياء 
الله، وعظمـاء األمة الذين يتميـزون بهذه الخصلة 

الكريمة والعظيمة..
إن املـرء ليخجل ويهطع رأسـه إجـالالً، وإكباراً 
للخصـال السـامية، واملعالـم اإليمانيـة التـي كان 
يحملها الشـهيد القائد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-، ومن 
الصعب اإلحاطـة بأبعاد هذه الشـخصية العظيمة 
يف محـور، أو يف كتـاب، أو مجلـد، ويظـل مرشوعه 
القرآني -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- - من خالل دروسـه، 
ومحارضاته - هو األبلغ، واألوىف، ليدرك الجميع أننا 

أمام شخصية فريدة واستثنائية.

رتطئ طع الصرآن الضرغط:  
وبالرغـم أن السـيد (حسـني) عاش مـع القرآن 
منـذ نعومة أظافره، وتربى يف بيٍت من بيوت القرآن 
الكريـم، إال أنه يف مرحلة من مراحلـه العمرية هيأ 
اللُه له بعض األسباب ليعيش -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- 
مع القـرآن الكريم عيـش املتأمل الواعـي، واملتدبر 

الخاشع الذي يتألم لواقع األمة، وينشد الحل.
فبعـد أن تخرج -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- من كلية 
إىل  سـافر  اإلسـالمية)،  (الدراسـات  قسـم  اآلداب 
السـودان السـتكمال الدراسـات العليـا، وبعد عدة 
سـنوات عاد إىل اليمن ليواصل رسـالة (املاجستري) 
والتـي كانـت يف موضـوع (علـوم القرآن)..ومـن 
هنـا بـدأت رحلة جديدة مـع القـرآن الكريم، رحلة 
اختزلهـا (املرشوع القرآني) الـذي تحرك من خالله 

-ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-.
 فكان يف رؤيته الفريدة، ومواقفه الشجاعة قرآناً 
يميش عـىل األرض، وبركانـاً يزلـزل مضاجع أئمة 
الكفـر والنفاق، وعىل رأسـهم أمريـكا، وإرسائيل، 

وأذيالهم من األعراب.
ومن خالل القرآن الكريم تأمل السـيد (حسـني) 
يف واقع األمـة، يقيم وضعيتها، ويدقق يف األسـباب 
والعوامـل التي جعلتها تصـل إىل ما وصلت إليه من 
انحطـاط، وتيه، وهـوان، وذل، ويبحث عن الحلول 
يف طيات هذا الكتاب العظيم بتأمٍل محمدي، ووعٍي 
علوي. فتحـرك -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليِْه- مسـتنرياً 
بهـدى القرآن، يرقب األحداث برؤيته االسـتباقية - 
من خالل القرآن الكريم - فكانت نظرته إىل األحداث 
العاملية، وسائر قضايا األمة الكربى ليس باعتبارها 
آنيـة لها حـدود معينة، ولـم يكن يتعامـل معها يف 
إطار سـياقها اإلعالمي، أو امليداني. فقدم الرؤية يف 
زمـن الال رؤيـة، وقدم الحل يف زمن الـال حل، وعزز 

الثقة بالله يف زمن اليأس، واإلحباط، والقنوط.
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االثنني

العدد

21 شعبان 1444هـ
13 مارس 2023م

(1608)
عربي ودولي 

3 حعثاء يف ظابطج.. وشخائُض املصاوطئ تثسع لاخسغث املعاجعئ ضث اقتاقل الخعغعظغ

جعرغا: اقتاقُل افطرغضغ غظصُض إجراطغني 
إىل صعاسثه لاثرغئعط وظحرعط برغش تمص

 : طاابسات 
األحـد،  فلسـطينية،  فصائـُل  نعـت 
الشهداَء الثالثَة الذين ارتَقوا فجراً خالل 
اشـتباك مسـلح قـرب حاجـز «رصة» 
العسـكري غربي مدينة نابلس، شـمال 

الضفة الغربية. 
ودعت الفصائـل يف بيانات منفصلة، 
إىل تصعيـد االشـتباك واملواجهـة ضـد 

االحتالل اإلرسائييل ومستوطنيه. 
وقالـت مجموعـات عرين األسـود يف 
مدينـة نابلـس، يف بيان نعيهـا: «خرية 
سلسـلة  أبطـال  ومقاتليهـا،  أبنائهـا 
عمليات الثأر وخرية أبناء مدينة نابلس، 
الذيـن قضوا خالل اشـتباك مسـلح مع 
قـوات االحتـالل قـرب حاجـز رصة يف 

نابلس». 
وقالـت العرين يف البيـان: «بعد رصد 
دقيق لوحدة «غوالني» عىل حاجز رصة 
مجموعتنـا  إحـدى  تَحّركـت  االحتـاليل 
املقاتلـة لنصـب كمـني لهـذه الوحـدة 
واالشـتباك معهـم، وبعـد أن تبـنّي لنـا 
بـأن عنـاَرص هـذه الوحـدة ينصبـون 
كمينًـا ملجموعتنا القتالية قـّرر أبطالنا 
يف املجموعة التسـلل إليقـاع جنود هذه 
الوحدة يف كمني أكرب وأوسـع، وشـاءت 
إراَدة املوىل عز وجل ووقع االشـتباك من 
مسـافة صفر قبل أن يتـوزع مقاتلونا 
يف املنطقة، فارتقوا شـهداء مقبلني غري 

مدبرين». 
وأّكـدت العريـُن أن «الدمـاَء النازفَة 
مـن نابلـس إىل جنـني ُمروًرا بكل شـرب 
عـىل  إرصاًرا  إال  تزيدنـا  ال  فلسـطني  يف 

مواصلة طريق النرص والتحرير». 
ووّجهت رسالة للشعب الفلسطيني: 
«ال تجزعـوا؛ فجنـود العريـن ُكثْـٌر، وال 
فـارس  ترجـل  وإن  اللـه،  إالَّ  يعلمهـم 
سـيحل مكانـه مئـة فـارس، وتأبهـوا 
للمنبطحني املستسلمني ُدعاة الذل وأهل 
والتّفوا  الخزي والعار، تماسـكوا تماماً 
حـول مقاومتكـم التي تفديكـم بخرية 

رجالها». 
العريـن  مجموعـات  وّجهـت  فيمـا 

رسـالة لالحتـالل، بـأن «إنجاَزكم الذي 
تّدعونـه بتصفيـة مقاتلينـا مـا هو إالَّ 
رسالة أُخرى لكم، لنؤّكـد لكم من جديد 
بأن عريَن األسود تتَحّرك باحثًة عنكم يف 
ُكـّل مكاٍن وزمان، وأن سلسلة عمليات 
الثـأر ُمسـتمّرة، وما عليكـم اآلن إال أن 
تسـتعّدوا ملوجة جديـدة مـن عملياتنا 

بتوقيع ذئابنا املنفردة». 
املقاومـة  حركـة  زفـت  وبدورهـا، 
اإلسالمية حماس، األحد، شهداء نابلس 
الثالثة الذين ارتقوا باشتباك مسلح مع 
االحتـالل، قرب مفرق جيـت رصة عىل 

طريق نابلس قلقيلية. 
وقالـت الحركـة يف بيـان: «نـزّف إىل 
جماهـري شـعبنا الفلسـطيني العظيم 
كوكبة مـن املقاومـني األبطـال، الذين 

ارتقوا باشتباك مسلح مع االحتالل». 
«دمـاء  أن  عـىل  الحركـة  وشـّددت 
شـهدائنا لـن تذهب هـدًرا، وأن تصاعد 
جرائم االحتالل بحق أهلنا وأبناء شعبنا، 
وتدنيس أقصانا ومقدسـاتنا، سـيقابل 
بمزيد من الصمود واملقاومة؛ فشـعبنا 
موّحد خلف مقاومته، وسيرضب العدّو 
الغاصـب يف ُكـّل مناطـق أرضنا املحتّلة 

حتى زواله عنها». 
كما قال املتحدث باسم حركة الجهاد 
«إعـدام  عزالديـن:  طـارق  اإلسـالمي، 
الشــهداء الثالثـة التـي نفذتهـا قوات 
االحتـالل الصهيوني صبـاح اليوم قرب 
قريـة رصة جنـوب نابلس هـي جريمة 
بشعة جديدة تسـجل يف سجل االحتالل 

الغاصب». 
وأضـاف: «نؤّكــد أن هـذه الجرائـَم 
الصهيونية بحق أبناء شعبنا ومقاوميه 
تثبـت ُكــّل يـوم أن حكومـة االحتالل 
اإلرهابيـة تعلـن الحـرب الشـاملة عىل 
شـعبنا وتسـتخدم ُكـّل الطرق البشعة 
التي تسـتوجب الرد عليهـا بكل الطرق 

والوسائل». 
عزالديـن: «حكومـُة  طـارق  وتابـع 
مسـؤولية  تتحمـل  النازيـة  االحتـالل 
جرائمها وستبقى مقاومة شعبنا ثابتة 
عـىل دربها ولـن ترتاجـع مهمـا كانت 

التضحيات فاالحتالل حتما إىل زوال». 
«هـذه  إنَّ  «فتـح»:  حركـة  وقالـت 
الجريمـة النكـراء التـي ارتكبها جيش 
االحتـالل تؤّكــد أّن حكومـة االحتـالل 
ساعية إىل تصعيد األوضاع، محاولة من 

خالل ذلك تصدير أزماتها الداخليّة». 
وأضافـت: أن «سياسـَة مـا يسـمى 
«جز العشـب» التي يمارسـها االحتالل 
لن تجـدي نفًعـا، ولـن تُرِهَب الشـعب 
الفلسـطيني الـذي سـيواصل نضالـه، 
ذات  املسـتقلة  دولتـه  إقامـة  حتـى 

السيادة، وعاصمتها القدس». 
الـدويل  املجتمـع  «فتـح»  ودعـت 
النزعـة  وكبـح  الفـورّي؛  ـل  التدخُّ إىل 
اإلجراميّـة- الدمويّة ملنظومة االحتالل، 
محّملـًة االحتالل مسـؤوليّة وتداعيات 

جرائمه. 
بدورها، تابعت الجبهة الديمقراطية 
يُخطئُ  فلسـطني، «االحتـالل  لتحريـر 
ومسـتوطنيه  جرائَمـه  أن  ظـنَّ  إْن 
الفلسطيني  الشـعب  سـرتعب  اليومية 
أَو سـتضعف إرادتـه عـىل الصمـود أَو 

ستقيض عىل مقاومته الباسلة». 
أن  «الديمقراطيـة»:  وأضافـت 
«اإلرهاب والجرائم اإلرسائيلية ال يمكن 
أن تقابل إال بمزيد من العمليات النوعية 

ضد االحتالل وقطعان مستوطنيه». 
املقاومـة  حركـة  حملـت  ذلـك،  إىل 
الشـعبيّة يف فلسـطني، االحتـالل كامل 

املسـؤولية عىل جرائمه اليومية ودماء، 
مشّددًة عىل: «أبناء الشعب الفلسطيني 

لن تذهب هدًرا». 
وأّكـدت أن املقاومة الفلسـطينية ما 
ُوجدت إال لتحمَي الشـعب الفلسـطيني 
وتصد العدوان وتلجمه عن ُكـّل جرائمه 
ولن تخذل شـعبها وسـتكون وفية لكل 

دماء الشهداء. 
يف  املقاومـة  لجـاُن  أوردت  ذلـك،  إىل 
فلسـطني، أن «دماء الشـهداء سـتبقى 
شـاهدة عىل إجرام االحتالل وفاشـيته، 
وقـوًدا  سـتكون  الدمـاء  أن  مؤّكــدًة 
لالنتفاضة والثـورة يف وجه العدّو حتى 

زواله». 
ودعت «لجـان املقاومـة» إىل تصعيد 
املقاومـة ومواصلة االشـتباك مع العدّو 
ومسـتوطنيه يف كافة ساحات املواجهة 

عىل امتداد األرض الفلسطينية. 
من ناحيتهـا، أردفت حركـة األحرار 
الفلسـطينية، أن «شـالل الـدم النازف 
يف الضفـة يؤّكـد دعـم حكومة اإلرهاب 
لهـذه السياسـة املمنهجة ضد الشـعب 
الفلسطيني، ويثبت أن املقاومة وحدها 

الكفيلة بلجم هذا العدوان». 
وشـّددت أن «دماَء الشـهداء أمانٌة يف 
أعناق الشـعب الفلسـطيني ومقاوميه 
الذيـن ندعوهـم لتصعيد االشـتباك مع 
االحتالل يف كافة سـاحات االشـتباك يف 

الضفة». 
وفجـَر األحد، استشـهد ثالثُة شـبّان 
برصـاص جيـش االحتـالل الصهيوني، 
واعتقل شاب رابع، خالل اشتباك مسلح 
وقـع قـرب حاجـز «رصة» العسـكري 
غربـي مدينـة نابلـس، شـمال الضفة 

الغربية. 
أسـماَء  صحفيـٌة  مصـادُر  وأعلنـت 
الشـهداء الثالثة اللذيـن اغتالتهم قوات 
االحتالل قرب مفـرق قرية ّرصة جنوب 
غرب نابلس، هم «جهاد محمد الشامي، 
وعـدي عثمـان الشـامي ومحمـد رائد 
دبيـك ورفيقهم املعتقل األسـري إبراهيم 

العورتاني». 

 : وضاقت 
نقلـت حوامـاٌت عسـكريٌة تابعـة لقـوات 
االحتـالل األمريكـي مجموعـة مـن إجراميي 
«داعـش» مـن سـجن الثانويـة الصناعيـة يف 
مدينـة الحسـكة باتّجاه قاعدتها يف الشـدادي 
جنوب املدينة؛ تمهيداً لنقلهم إىل محيط قاعدة 
االحتالل يف منطقة التنف بريف حمص الرشقي 

عىل الحدود السورية العراقية. 
وكشـفت مصـادر مطلعـة أن ذلـك يأتـي 
يف «إطـار مخّططـات االحتـالل إلعـادة تدوير 
اإلجـرام واسـتخدامه يف رضب االسـتقرار من 
خـالل دفع هؤالء اإلجراميـني لتنفيذ اعتداءات 
عىل التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة 

ومواقع الجيش السوري». 
«حوامـات  أن  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
عسـكرية لقوات االحتالل األمريكي أقلعت من 
حـرم الثانوية الصناعيـة التـي حولتها قوات 
االحتالل وميليشيا قسد املرتبطة بها إىل سجن، 
وهي تحمل عـىل متنها مجموعة من إجراميي 
داعـش، واتجهـت جنوبـاً إىل قاعدتيهـا غـري 

الرشعيتني يف الشدادي وحقل عمر». 

ونقلـت قـواُت االحتـالل خـالل السـنوات 
السابقة عدداً َكبرياً من إجراميي «داعش» من 
سـجن غويران وعـدد من املخيمـات والقواعد 
غري الرشعيـة إىل منطقة التنـف التي تحتلها، 
الحيـة،  بالذخـرية  لتدريبـات  وأخضعتهـم 
ونرشتهـم حول قاعدتهـا يف املنطقة ويف عمق 
البادية السورية، لتنفيذ اعتداءات عىل املدنيني 

والحافـالت واملناطـق اآلمنـة ونقـاط الجيش 
العربي السـوري يف املنطقة الرشقية من البالد 
كان آخرها يف السابع عرش من الشهر املايض، 
والثالـث من الشـهر الجاري، َحيُث استشـهد 
53 مواطنـاً، ثـم 3 مواطنني عىل التـوايل كانوا 
يجمعـون الكمـأة جـراَء اعتداءيـن إلجراميي 

تنظيم «داعش» بريفي حمص وحماة. 

رئغسغ غثسع لرشع 
طساعى السقصات بني 

إغران وأوزبضساان
 : وضاقت 

وصـف الرئيـُس اإليرانـي، السـيد إبراهيـم 
رئيـيس، العالقـات بـني إيـران وأوزبكسـتان 
بأنها تاريخيـة، مؤّكـداً أنه رغم اتِّخاذ البلدين 
إجراءات جيدة لتعزيز العالقات، ولكن بالنظر 
إىل إْمَكاناتهمـا املتبادلـة، ينبغي بذل املزيد من 

الجهود لرفع مستوى العالقات. 
واعترب السيد رئييس خالل استقباِل املرشف 
عىل خارجية أوزبكسـتان بختيار سـعيدوف، 
«تعزيز سياسة التشاركية مع دول الجوار أحد 

املقاربات املهمة للحكومة اإليرانية». 
وأَشـاَر إىل زيارتـه األخرية إىل أوزبكسـتان، 
وطلب من الـوزراء املعنيـني اإلرساع يف عملية 
تنفيذ اتّفاقيات الرئيسـني يف املجاالت الثقافية 
ـة يف قطاعـات التجارة  واالقتصاديـة، وَخاصَّ

والعبور والزراعة. 
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ضطمئ أخغرة

طعصُش طاخاسٌث ضث 
اقتاقل: شارتطعا

شدض شارس

يف  األخـريُة  التَحـرُّكاُت 
هـي  واملهـرة  حرضمـوت 
لسـيادة  فاضـٌح  انتهـاٌك 
اليمـِن واسـتقالله؛ فاليمـن 
بلد مسـتقل ودولة مسـتقلة 
وحـدوٍد  وأُُسـٍس  بقوانـنَي 
ومتواَفـٍق  معَلنـة  جغرافيـة 

عليها دوليٍّا. 
لكـن هنـاك مـن يريـد أن 
ينتهَك تلك السيادة عرب مزاعَم 
وذرائـَع تطلقها تلك القـواُت األجنبيُة؛ لتربيـر تواُجِدها 
امللموس مؤّخراً بشـكل علني مفضوح، مستغلًة يف ذلك 
فـرتَة (خفـض التصعيـد)، والسـعَي من قبل األشـقاء 

العمانيني؛ للوصول إىل حلول ُمرضية. 
وأماَم ُكـّل تلـك األحداث واالنتهـاك األمريكي احتالالً 
وتصعيًدا، رسـائُل ناريـٌة لكل أُولئك املحتّلني سـواء من 
قـوى االرتـزاق والنفاق أو من أسـيادهم املسـتعمرين، 
سـواء األمريكي أَو الربيطاني أَو غريهم، صنعاء ليسـت 
غافلًة عما تعملون يف املناطـق املحتّلة، وتريدونه هناك، 
واملواجهـة لكـم طوال ثماني سـنوات مـن العدوان هي 
تعبريٌ رصيٌح ومقنـٌع ملن يكتفي باإلقناع (أن صنعاء لم 

ولن تغفَل أَو تغضَّ النظَر عما يحصل). 
أيضـاً صنعاء لن تكتفَي باملشـاهدة والنظـر من بُعد 
لـكل ذلك االحتـالل والخطـوات الال مسـؤولة؛ فصنعاُء 
أََساساً إنما تعطي أولويًة للحل اإلنساني، إن وجد بحلول 
مرضية وعادلة أَيْـضاً؛ تقديراً واحرتاماً للجهود املبذولة؛ 
ِمن أجل السـالم من قبل اإلخوة يف ُعمـاَن، وإال فما كان 

ُكـلُّ ذلك الصائِر ليصري. 
وليعلم ُكـلُّ من ينظـرون لألرض واملياه اليمنية بأنها 
لقمٌة سـائغٌة أنها فقط مسـألة وقت؛ فحكومة صنعاء 
ومعها أبناُء الشعب لن ترىض ببقاء أي محتّل يف األرايض 
اليمنية، سـواء طـال الوقت أَو قرص، وأن املحتّل سـوف 
يرحـُل: إمـا راغبـاً أَو مكرهاً، وأمـا الخونـُة يف املناطق 
املحتّلـة َفـإنَّهم مهما كانوا مطايا لألمريكي فسـينتهي 
املطاف بهم كمطايـا األمريكي يف فيتنام وأفغانسـتان، 

َوهذا ما يقوله الرئيس املشاط. 
وعىل املحتـّل بأية ُهــِويٍَّة كان أن يضَع يف حسـاباته 
أن صنعـاَء النَفِس الطويِل لن تقبَل ببقاء حالة الالحرب 

والالسلم، وهذا ما قد قيل سابًقا. 
ورسـائُل قائد الثورة والقيادة السياسية يف العاصمة 
صنعاء واضحٌة جليٌة، وقد سمعها الجميع، وعىل املحتلِّ 

أياً كان أن يرَحَل قبَل فواِت األوان. 

سطغ سئثالرتمظ المعحضغ

امَلثَُل اليمني الشـهري: 

«بهذا الوجـه أَو بالوجه 

ٍر  تصـوُّ أبـرُز  الثانـي».. 

اطلعـُت  حينمـا  يل  بـدا 

مفاُدُه «عودُة  خٍرب،  عىل 

السـعوديّة  العالقـات 

اإليرانية».. لم يُعْد هنالك 

مـن خيـاٍر أمام ُحـكَّاِم 

ُل  تقبـُّ إالَّ  السـعودية، 

اآلخر؛ فمـا حصل منهم 

خـالَل َعقَديـِن مـن مكايـدات ورشاء 

والءات و ذمم، لم يُجِد.

اإليرانيـة  العالقـات  يف  الغريـُب 

السـعوديّة، أن الـرصاع كان محتدًمـا 

بغيـض،  طائفـي  طابـع  وذا  وكبـريًا 

وشـكوُكهم تجاه أية حركة إسـالمية 

تواِجُه الهيمنـة األمريكي بأنها ضمن 

دائرة التمدُّد اإليراني، كما حصل طيلة 

23 سـنة من تَحّرك املـرشوع القرآني 

بقيـادة الشـهيد القائد -رضـوان الله 

عليه-، وإىل اليـوم واليمن تُجَلُد وتُقتَُل 

وتحاَرص.

تلك هـي أبجدياُت السياسـة؛ فكما 

السـيايس  بدهائهـم  اليهـوُد  يُعـَرُف 

وحبهـم لألطماع وجمع املال وكسـب 
بنـو  ينهـُج  الذمـم،  ورشاء  الـوالءات 
ويحذو  نهَجهـم  سـعود 

حذوهم.
أنها  السـعوديُة  تُظنُّ 
بمسـارعتها  ستسـلم 
إن  األهـداف،  –خفيـة 
جديـة-  غـريَ  كانـت 
وبـدء  الخالفـات  لطـي 
السياسـة  من  صفحات 
الدول  تجـاه  االنفتاحية 
حروبًا  أرضمتهـا  التـي 
شـنيعة،  برشيـة  ومجـازَر  رضوًسـا 
لكن، نقـول لُحكَّامها: لسـتم الهدَف؛ 
وا عنا رشكـم، إن هدَفنا  فافهمـوا وكفُّ
تحريـُر بيت الله وتحريـر بيت املقدس 
من دنـس اليهود وأوليـاء اليهود ومن 

يعمل يف فلكهم. 
انحطـاٍط  ُكــّل  يف  شـاركتم  لقـد 
ــة، وتقاسـمتم مع  وصلـت إليـه األُمَّ
اليهود واألمريكيني الوزَر، وكنتم يَدهم 
الطـوىل التي قتلت ودّمـرت وسـفكت 
وأشـعلتم  املجـازر،  أبشـع  وارتكبـت 
الفتـَن، ونريانُهـا ال زالت تتَِّقـُد يف ُكـّل 

منرب وجبهة وطائفة.
هل مـن مراَجعٍة حقيقية؟.. إىل هنا 

وكفى، لعلَّكم تعقلون.

تصئُُّض اآلخر.. «بعثا العجه َأو بالباظغ»تصئُُّض اآلخر.. «بعثا العجه َأو بالباظغ»

تحَت الخبر تحَت الخبر 
بصطط/ طتمث طظخعر

اإلعـالُن من بكني عـن انفراٍج كبـرٍي يف ِمَلـفِّ العالقات 
اإليرانية السـعوديّة يمثل أكرب انتكاسة لكل أنواع املرتِزقة 
وسياسـية  ميدانيـة  حـروب  يف  انخرطـوا  لطاملـا  الذيـن 

وإعالمية.
ُع مرتِزقـُة وعمـالُء اليمن كأكِرب خـاٍرس من هذا  ويرتبـَّ
االنفراج؛ لرغبة سـعوديّة جامحـة عمُرها عقوٌد انخرطت 
قطعـان مـن املرتِزقـة اليمنيـني والعراقيـني واللبنانيـني 
والسوريني وغريهم يف مارثون عدواني وتحرييض؛ إلرضاء 
الرياض يف شيطنة طهران ومحور املقاومة؛ وألجل ذلك تم 
إنفاق مئـات املليارات السـعوديّة، والنتيجة صمود محور 
املقاومـة وانتصاره يف ُكـّل الجبهات، وسـقوط مريع لكل 
املرتِزقة الذين أثروا لسنوات من العبث السيايس السعودّي. 
لكن ملاذا أدارت الرياض وجَهها لكل العمالء العرب الذي 

استَْعَدوا إيران ومحور املقاومة؟!
اإلَجابَـُة األقـرب للدقـة هـي أن الريـاض أنفقـت عىل 
قطعـان املرتِزقة مئـات املليـارات، وكانـت النتيجة تحَت 
الصفـر؛ فمحور املقاومة بعد سـنوات مـن املواجهة يملك 
أرًضـا وشـعبًا وقـراًرا وانتصـاًرا، بينما عمالء السـعوديّة 
مـرشدون بال أرض وبال شـعب، وباسـتثناء عـار التاريخ 
الذي يالحُقهم، كسبوا بعض الُعمالت الصعبة سينفقونها 
يف ما تبقى لهم من عمر يف املسـكرات التي قد تساعُدهم يف 

نسياِن أكِرب نسبٍة مما حدث. 
السـعوديّة َخلَُصت يف نهاية املطاف -وهذا ما نأملُه- إىل 
نتيجة تربيتها وإنفاقها عىل قطعان من الخونة والجبناء، 
الذين هـز أداؤهم املهني أركاَن اململكـة، وحّطم الكثري من 
قدراتها السـعوديّة؛ فجنحت بالنظرِة املختلفِة تجاه إيران 
للمصلحة والسياسة بدالً عن التسييس الديني املقيت الذي 

لم يربح رغم وحشيته أيَة معركة يف أية جبهة. 
هل تمثّل الخطوُة السعوديّة تجاه إيران قراًرا نهائيٍّا؟ أم 

ستستعني بصديٍق مجّدًدا؟
هذا هو السؤال الكبري الذي يحتاُج لكتابٍة قادمة. 


