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 : خظساء
حكومـة  يف  النقـل  وزيـُر  أّكــد 
اإلنقـاذ الوطنـي بصنعـاء، اللـواء 
زكريا الشامي، أن استمرار احتجاز 
تحالـف العدوان بقيادة السـعودية 
لسفن الوقود يف ميناء جيزان ومنع 
دخـول السـفن إىل مينـاء الحديدة 
سـبَّب الكثـري من املتاعـب لليمنني 

وينذر بكارثة وشيكة. 
إن  الشـامي:  الوزيـر  وقـال 
حيـاَة املواطنـني مرتبطـٌة بالوقود 
الغذائيـة  واملـواد  األدويـة  ونقـل 
واملستشفيات كلها مرتبط بالوقود، 

ُمشـرياً إىل أن األمم املتحـدة دورها 
متخاذٌل يف هذا الجانب. 

وأَشـاَر إىل أن تأثـريَ هـذه األزمة 
سيكون عىل املجتمع اليمني بشكل 
كامـل، وأن العـدوان يريـد القضاء 
عـىل الشـعب اليمنـي مـن خـالل 
تشـديد الحصار، الفتاً إىل أن طوابري 
محطات  أمـام  تزدحـم  السـيارات 
الوقود وأن املستشـفيات تسـتغيث 
الصناعـي  التنفـس  أجهـزة  بـأن 
سـتتوقف، وهـو مـا ينـذر بكارثة 

إنسانية مرتقبة. 
األممـي  الـدور  وبخصـوص 
وتعاطيه مع هذه األزمة قال الوزير 

الشـامي: إن األمم املتحدة تخاذلت 
عن دورهـا وأداء واجبهـا ولم تقم 
باملطلـوب وأصبحت طرفاً يف خذالن 
الشعب اليمني ومساعدة العدوان. 

دور  أن  الشـامي  الوزيـر  وبـنّي 
األمم املتحدة يف هذا الجانب سـلبي 
للغاية، وأن عليها أن تعمل بموجب 
القانون بأنهـا ُوجدت لرفع املعاناة 
عن اإلنسـان وليس العكس، ُمشرياً 
إىل أنها شطبت السعوديَة من قائمة 
أن تتحـوَل األمـُم  العـار، متخوفـاً 

املتحدة مثل ُعصبة األمم. 
األمريكـي  العـدوان  ويسـتمرُّ 
السـعودي منـذ أكثـَر من ٣ أشـهر 

يف احتجـاز سـفن الوقـود ومنعها 
الحديـدة  مينـاء  إىل  الوصـول  مـن 
غربـي اليمـن الـذي يعـد الرشيان 
الوحيد لدخول البضائع والسـلع إىل 
املحافظـات الواقعة تحت سـيطرة 

املجلس السيايس األعىل بصنعاء. 
ودّقت وزارُة الصحة بصنعاء قبل 
يومـني ناقـوس الخطـر، معلنًة أن 
نفاَد الوقود سيعني كارثًة حقيقيًة 
عىل اآلالف من حيـاة اليمنيني، كما 
سـتتوقف الكثري من املستشـفيات 
ة، كما ستتوقف  الحكومية والَخاصَّ
وغـرف  املركزيـة  العنايـة  أقسـاُم 

العمليات الحرجة. 

أخبار

وزغر الظصض: افطط املاتثة خثلئ الحسإ الغمظغ وشحطئ يف رشع التخار سظ جفظ العصعد

بدعء أخدَر طظ اقتاقل اإلطاراتغ

سخاباُت الئسط يف سثن 
تعاخض السئث باملاظفسات 

والتثائص 
 : سثن

تسـتمرُّ عملياُت البسط ونهب األرايض واملتنفسات العامة 
يف مدينـة عدن املحتّلة، حيث سـطا نافذون، أمس عىل أرايض 
ومسـاحات جبـل جزيـرة العمـال يف مديريـة خـور مكرس، 

ومتنفس مجمع العرب يف ذات املديرية. 
وقالـت مصـادر محليـة: إن عصابـة مسـلحة تابعـة 
لالحتـالل اإلماراتـي اسـتحدثت األبنية العشـوائية يف جبل 

جزيرة العمال. 
واتهم األهايل ما يسمى املجلس االنتقايل املوايل ألبو ظبي، 
بحماية املتنفذيـن ودعمهم يف عمليات النهب، مسـتغربة 
من تـورط قياداتها املرتِزقة طوال خمس سـنوات يف نهب 
ة وحتى املتنفسـات  األرايض واملمتلـكات العامـة والَخاصَّ

والحدائق. 
ة  وانتقـد األهـايل مزاعـم االنتقـايل بتشـكيل لجـان َخاصَّ
للتحقيق يف عمليات النهـب لألرايض يف حني تواصل عصابات 
ة بضوء أخرض  السطو عمليات النهب لألريض العامة والَخاصَّ

من ما يسمى االنتقايل. 
ويف عملية سـطو أُخرى، قالت مصـادر محلية: إن عصابة 
مسـلحة تدعمها أطقٌم أمنية تابعة ملا يسـمى الحزام األمني 
اسـتولت عىل متنَّفس مجمع العـرب يف مديرية خور مكرس؛ 
بذريعة إنشـاء مستشـفى ميداني ملواجهة الُحميّات، يف حني 
مستشـفى عدن مغلق وكان باإلْمَكان تحويلها إىل مستشفى 

ميداني ملواجهة الحميات. 
ويتهم أبنـاء عدن، االحتالَل اإلماراتي باسـتهداف حضارة 
وتاريخ شـواطئ عدن عرب دعم هذه العصابات املسلحة التي 
ترتبـط بعضهـا بمتنفذين ومسـؤولني أمنيني يف ما يسـمى 

االنتقايل والحزام األمني.

طصاض جظثغني طظ صعات الفاّر 
عادي يف حصرة أبني 

 : أبغظ
ُقتل جنديان من قوات الفاّر هادي، أمس الثالثاء، يف ظروف 

غامضة. 
وقالت مصادر محلية: إن مركبًة عسـكريًة تابعة لحكومة 
املرتِزقة كانت تميش بشكل رسيع، ما أَدَّى إىل انقالبها يف جبال 

العرقوب االسرتاتيجي املطل عىل بلدة شقرة الساحلية. 
ولفتت املصـادر إىل أن الحادثة وقعت بعد سـماع رصاص 
كثيف، ومن املحتمل أن املركبة العسكرية انقلبت جراء كمني 
اسـتهدفهم، مـا أَدَّى إىل انقالبهـا، ومقتـل اثنني مـن الجنود 

وإصابة آخرين. 
وتشـهد محافظُة أبـني مواجهاٍت بني مليشـيات اإلصالح 
التـي تقاتل تحت غطـاء حكومة الفاّر هـادي وبني قوات ما 

يسمى املجلس االنتقايل املوايل لالحتالل اإلماراتي. 

ترتغٌإ تصعصغ واجع لفاح تتصغص شرظسغ بحأن 
جرائط إطاراتغئ يف الغمظ

 : طاابسات 
قوبـل اإلعالُن عـن فتح تحقيـق قضائي 
ضـد مجرم الحرب ويل عهـد أبوظبي الحاكم 
الفعـيل لدولة اإلمارات، محمـد بن زايد، عىل 
خلفيـة جرائـم التعذيـب يف اليمـن برتحيب 
حقوقي دويل وسـط دعوات لخطوات دولية 

جادة يف هذا اإلطار. 
ووفقاً لعـدة مصادَر مطلعـة عىل املِلف، 
فـإّن تحقيقاً أوليـاً ُفِتـح يف أكتوبر ٢٠١٩م 
قضائيتـني،  دعويـني  تقديـم  إثـر  بحقـه 
إحداهمـا عن طريق االدِّعـاء بالحق املدني، 
أثناء زيارته الرسـمية إىل باريس يف نوفمرب 

الثاني ٢٠١٨م. 
وتسـمح الشـكاوى عـن طريـق االدِّعاء 
بالحق املدني بفتح تحقيق بشـكل شـبه آيل 

وتعيني قايض تحقيق لتويل األبحاث. 
وقدرت حصيلُة الشهداء من املدنيني جراء 
العدوان املستمر منذ مايو عام ٢٠١٥ بحسب 
ما كشـفه عن مركز عني اإلنسانية للحقوق 
والتنميـة عـن استشـهاد وإصابـة ٤٠ ألفاً 
و٥٤٦ مدنياً، جراء العدوان خالل ١٤٠٠ يوم 
مـن العـدوان األمريكي السـعودي اإلماراتي 

الغاشم عىل أبناء الشعب اليمني الصامد. 
وأوضحـت إحصائيـة صادرة عـن املركز 
أن عدد الشـهداء بلغ ١٥ ألفـاً و٨٢٢ مواطناً 
وألفـان و٢٥٠  بينهـم ٣ آالف و٤٩٥ طفـالً 
امـرأة، و١٠ آالف و١١٣ رجالً، فيما بلغ عدد 
الجرحى ٢٤ ألفاً و٧٢٤ مواطناً بينهم ٣ آالف 
و٤٩٧ طفـالً وألفان و٥٢٤ امـرأة، و١٨ ألفاً 

٧١٢ رجالً. 
وكشـفت صحيفـُة ”لوموند“ الفرنسـية 
عـن وجود سـجن رسي يف قاعدة عسـكرية 

أقامتهـا اإلمـاراُت منتصف عـام ٢٠١٧ عىل 
جزء من َحقل للغاز جنوبي اليمن، متسـرتة 
بمجموعـة توتال الفرنسـية؛ لتكـوَن جزءاً 

منه. 
ويقـع السـجُن اإلماراتـي الذي كشـفت 
عنه صحيفة ”لوموند“ الفرنسـية يف قاعدة 
عسـكرية أقامها اإلماراتيون عـىل جزء من 
حقل الستخراج الغاز يف مدينة بلحاف جنوب 
اليمن، والذي جرت السيطرة عليه بطلب من 

حكومة املرتِزقة. 
وقالـت املنظمات يف التقرير: إنه ”حسـب 
مصادر متاحة وشهادات، فإن السجَن يؤوي 
منذ ٢٠١٦ مليشيا ما يسمى النخبة يف شبوة، 
تحت إرشاف االحتالل اإلمارات، والشـهاداُت 
تتحـدث عن معامالت غري إنسـانية ومهينة 
تتمثـُل يف الحرمان مـن الرعايـة والتعذيب، 

ارتكبها جنود إماراتيون“. 
كما كشـف تقريٌر آخر لوكالة أسوشـيتد 
بـرس األمريكيـة ويف يونيـو ٢٠١٨ تعـرُّض 
للتعذيـب  اليمنيـني  املعتقلـني  مـن  املئـات 
ضبـاط  قبـل  مـن  الجنسـية  واالنتهـاكات 

إماراتيني يف سجن رسي. 
ويف يوليـو ٢٠١٨، اعرتفـت حكومة الفاّر 
هـادي بوجود سـجون إماراتيـة، حيث دعا 
ما يسـمى وزيـر الداخلية أحمـد امليرسي يف 
حكومـة الفنادق أبو ظبي، إىل رضورة إغالق 
السـجون والعمـل عـىل إخضاعهـا للنيابـة 
والقضاء، يف إشـارة إىل سجون غري رشعية، 
تُتهم اإلمارات بـاإلرشاف عليها كما أن األمر 
لـم يقترص عىل السـجون الرسية والتعذيب، 
بل تخّطى ذلك إىل االغتياالت التي اسـتهدفت 
بشـكل أََسـايس قيـادات يف حـزب اإلصـالح 
املرتـِزق، الذي يفرتض أنـه رشيك يف حكومة 
الفـاّر هـادي املدعومة من تحالـف العدوان 

السـعودي الذي تعد أبوظبي ثاني أهم رشيك 
به. 

وكان موقـع Buzzfeed News األمريكـي 
كشـف يف تحقيق خاص نرشه نهاية ٢٠١٨، 
أن طائراٍت عسكريًة من دون طيار، صوَّرت 
مقطَع فيديو يفضح مشاركة جنود مرتِزقة 
تعذيـب  عمليـات  يف  مسـلحني  أمريكيـني 

واغتيال يف اليمن. 
من جانبهـا، قالت منظمة هيومن رايتس 
ووتش: إن دوَل العدوان األمريكي السـعودي 
تسـبّبت يف أكرب أزمة إنسانية يف العالم، حيث 
يعانـي أكثُر من ٢٠ مليون شـخص يف اليمن 
من انعـدام األمن الغذائـي، منهم ١٠ ماليني 

معرضون لخطر املجاعة. 
ووثّقـت ”هيومـن رايتس ووتـش“ ما ال 
يقل عـن آالِف الغارات الجويـة للعدوان ضد 
املدنيـني، بما فيها هجمات قاتلة عىل قوارب 
صيد يمنية أسـفرت عن مقتـل املئات، وبدا 
أنهـا متعمـدٌة عىل مدنيـني وأهـداف مدنية 
يف انتهـاك لقوانني الحرب، بحسـب مرشوع 

بيانات اليمن. 
وحول التعذيـب قالت املنظمـة: إن قوات 
بشكل  االحتالل اإلماراتي اعتقلت أشـخاصاً 
وأسـاءت  أطفـال،  بينهـم  مـن  تعسـفّي، 
معاملتَهـم واحتجزتهـم يف ظـروف سـيئة، 
واختطفت أَو أخفت قرساً أشخاصاً يُعتربون 
معارضني سياسيني أَو يشّكلون تهديداً أمنياً 

لها. 
ووجد فريُق الخرباء أن االحتالَل اإلماراتي 
وميليشـياتها مارسـوا االحتجاَز التعسـفي 
والتعذيـب، بمـا يف ذلـك العنـف الجنيس، يف 
لسـيطرتهم،  الخاضعـة  االحتجـاز  مرافـق 
ِوفــًقا لتحقيٍق إعالمي استقصائي وتقارير 

مدافعني حقوقيني. 
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 : خاص 
تواَصَل الرصاُع بني فصائل املرتِزقة يف الريف 
الجنوبي الغربي لتعز، حيث تعّرض جندي يف ما 
يسمى اللواء ٣٥ املوايل لإلمارات، أمس، ملحاولة 
اغتيال أسـفرت عن إصابته، فيما تعرض عدد 
من ضبـاط اللـواء نفسـه لالحتجاز مـن قبل 

عنارص حزب اإلصالح. 
وأفادت مصادر ميدانية، بأن الجندي املدعو 
عـيل محمد جميـل، والـذي كان يعمل سـائقاً 
لدى القائد السـابق ملا يسمى اللواء ٣٥، املرتِزق 
عدنـان الحمـادي، تعّرض إلطالق نـار من قبل 
مسـلحني يرجح أنهم تابعـون لحزب اإلصالح 
الذي يخوض رصاعاً مستمرٍّا مع «اللواء ٣٥». 

وكان العديـد من أتباع املرتـِزق الحمادي قد 
تعرضوا لحـوادث مشـابهة وعمليـات اغتيال 

خالل الفرتات املاضية، يف إطار ذلك الرصاع. 
يف الوقت نفسـه، أوضحت مصادر صحفية 
بـأن مرتِزقة حزب اإلصالح املتمركزين بالقرب 
مـن مدينة الرتبة، قاموا، أمـس، باحتجاز عدد 

من ضباط ما يسمى «اللواء ٣٥» أثناء طريقهم 
للقاء محافظ تعز املعني من قبل العدوان. 

ويأتي هـذا بعد رفض ضباط «اللـواء» قراراً 
أصدره الفاّر هادي بتعيني قائد جديد للواء خلفاً 
للمرتِزق الحمادي؛ ألنَّ القائد الجديد يتبع حزب 
اإلصالح، األمـر الذي يعني أن القبول به سـيعد 

سـقوطاً للواء املوايل لإلمارات يف يد اإلصالح. 
ويشـهد الريف الجنوبي الغربـي ملحافظة تعز 
مواجهات متواصلة منذ أسـابيع، وتوتراً متصاعداً 
بني مرتِزقة حزب اإلصالح وفصائل املرتِزقة املوالية 
لإلمارات وعىل رأسها ما يسمى «اللواء ٣٥»، حيث 

يسعى الحزب للسيطرة عىل مدينة الرتبة ومناطق 
الحجريـة لتوسـيع نفـوذه عىل حسـاب الفصائل 
ا، فيمـا تسـعى األخـرية لطرد  املدعومـة إماراتيّـٍ
الحزب من هناك، والتصعيد ضده يف املدينة أَيْـضاً. 
ويـرى محللـون ومراقبون أن الـرصاع بني 
اإلصـالح والفصائـل األُخرى يف ريـف تعز يأتي 
انعكاسـاً للرصاع اإلماراتي الرتكي يف املنطقة، 
حيـث تدعـم تركيـا حـزب اإلصالح لتشـكيل 
معسكرات ملواجهة خصومه هناك، فيما تدعم 
اإلمـارات أتباعهـا للهـدف ذاته، عىل غـرار ما 

يحدث يف ليبيا. 

أخبار

«التراُك البعري» غثسع إلى اظافاضئ حاططئ

ططغحغات اإلخقح تتاةج سثدًا طظ صغادات طا غسمى «الطعاء 35» وتتاول اغاغال أتث سظاخره

اتاةاجاٌت حسئّغئ تظّثد برتدي الثثطات يف سثن و «اقظاصالغ» غصمع املازاعرغظ
 : خاص 

شـهدت محافظـة عـدن املحتّلـة، أمس 
الثالثـاء، تظاهـرات شـعبيّة منـّددة برتدي 
األوضـاع الخدميـة؛ بَسـبِب فسـاد وإهمال 
سلطات املرتِزقة التي تسيطر عىل املحافظة 
والتـي لجـأت لقمـع املتظاهريـن؛ بَهـدِف 
إسكاتهم، وسط دعوات متصاعدة الستمرار 

الخروج يف «انتفاضة» شعبيّة. 
وأفادت مصادر محليـة، بأن متظاهرين 
غاضبني خرجوا، أمس، يف مدينة خور مكرس 
لالحتجـاج عىل تـردي الخدمـات، وانقطاع 
التيـار الكهربائي، حيث تعتـرب الكهرباُء من 
االحتياجـات الرضورية لسـكان عدن يف هذا 
املوسـم الذي يبلغ فيه ارتفاع درجة الحرارة 

ذروته. 
وأوضحـت املصادر أن املتظاهرين قطعوا 
عـدداً من الطرقات، ورفعـوا ُهتافات منّددة 

بفساد سلطات املرتِزقة. 
وقالت املصادر: إن مليشـيات ما يسـمى 
«املجلس االنتقايل» أرسـلت أطقماً عسكرية 
لقمـع املتظاهريـن، حيـث أطلقـت األطقم 
الرصاَص بشـكل عشـوائي عىل املتظاهرين 

لتفريقهم. 
بالتزامـن، دعا «مجلس الحـراك الثوري» 
أبنـاء عـدن إىل «انتفاضـة شـعبيّة عامـة» 
يف كافـة املديريـات، احتجاجـاً عـىل تـردي 

الخدمات يف املحافظة. 
وطالـب املجلـس يف بـالغ صحفـي أبناء 
هم يف الحياة  عدن بأن «يثوروا؛ ِمـن أجِل حقِّ
وتوفري الخدمات وتشـغيل املوانئ واستقرار 

إىل أن املجلـس وقياداتـه  املدينـة»، ُمشـرياً 
وقواعده سـيكونون يف «مقدمـة هذه الثورة 
الشعبيّة التي آن أوانُها يف ُكـّل مديريات عدن 

وأحيائها». 
وقال املجلس: إن «الجميع تخىل عن أبناء 
عـدن وتركهـم يف العـراء بال أيـة خدمات»، 
مطالباً جميع املكونات يف عدن بـ»التَحّرك». 
قـد  عـدن  يف  محليـون  ناشـطون  وكان 

أطلقوا خـالل األيّام املاضية دعوات للخروج 
والتظاهر احتجاجاً عىل تردي الخدمات. 

كما تشـهد عـدن انفالتـاً أمنياً واسـعاً، 
يتوازى مع استمرار الرصاعات املسلحة بني 
فصائل املرتِزقة، حيث أفادت مصادر محلية 
بأن اشـتباكات عنيفـة اندلعـت، أمس، بني 
مليشـيا «االنتقايل» ومسلحني مدعومني من 

السعودية يف مديرية كريرت. 

وعـىل صعيـد متصل، كشـفت مصادر يف 
مؤّسسـة الكهرباء بعدن، أمس، عن وصول 
باخـرة محملـة بـــ٣٣ ألف طـن مرتي من 
مـادة الديـزل إىل ميناء الزيت غـري مطابقة 

للعينات املتعاقد عليها. 
وأوضحت املصادر أن مسـؤويل ما يسمى 
املجلس االنتقايل التابـع لالحتالل اإلماراتي، 
ومسـئويل مؤّسسـة الكهربـاء املعينـني من 

حكومـة املرتِزقة اجتمعوا، أمس، أقّروا ضخَّ 
هذه الشحنة إىل محطات الكهرباء رغم عدم 
مطابقهـا للمواصفـات والتي قـد تؤثر عىل 
محطـات التوليـد ويكون فاعليتهـا ضعيفاً 
ا، متهمة االنتقايل بإبرام صفقات فساد  ِجـدٍّ
مع مـوردي مادة الديزل والتسـبب يف تدمري 

محطات الكهرباء. 
إىل ذلـك، حـذر نائـب مدير كهربـاء عدن 
لقطـاع التوليـد ماجـد مانا، أمـس الثالثاء، 
من كارثـة قريبة خالل السـاعات القادمة؛ 
ة بمحطات  بَسـبِب نفاد مادة الديزل الَخاصَّ
توليد الكهربـاء، وتوقف الكثري من محطات 
الكهربـاء العاملـة بالديـزل عـن الخدمـة، 
مطالباً أطراف املرتِزقة برسعة توفري الديزل 
لتشغيل الكهرباء وتخفيف معاناة املواطنني. 
ويف السـياق، أخلـت مؤّسسـة الكهرباء، 
املتكـّررة  االنقطاعـات  مـن  مسـؤوليتها 
أمـس،  اجتماعهـا،  يف  عـدن  يف  للكهربـاء 
مع مسـئويل مـا يسـمى املجلـس االنتقايل؛ 
بَسـبِب ما سـمتها مماطلة وتأخري مرتِزقة 
أبو ظبـي يف توفـري الوقود، رغم املناشـدات 
واالسـتغاثات املسـتمرة للمواطنني، مشرية 
إىل أن كميـة الوقود التي وصلت ميناء الزيت 
غـري املطابقة للمواصفـات أدخلتها مصفاة 
عدن ورشكـة النفط التي يسـيطر عليها ما 

يسمى االنتقايل. 
وتأتي هذه االنقطاعات املتكّررة للكهرباء 
والتحذيـرات بكارثة إنسـانية؛ بَسـبِب نفاد 
مادة الوقود، يف ظل اللقاءات الشـكلية أمام 
وسـائل اإلعالم ملسؤويل ما يسـمى االنتقايل 
والحديث حول وضع حلول عاجلة لحل أزمة 

الكهرباء. 

طرتجصئ «اإلخقح» غصاتمعن طثرجئ لطئظات 
يف «الحماغاني» لاتعغطعا إىل بضظئ سسضرغئ 

 : تسج 
واصلـت فصائـُل مرتِزقـة العـدوان اعتداءاتها عـىل املدنيـني يف محافظة 
تعـز، مع اسـتمرار الرصاع الداخيل فيما بني هـذه الفصائل، يف إطار الفوىض 

املتواصلة التي تشهدها مناطق سيطرة العدوان يف املحافظة. 
وأفادت مصـادر محلية، بأن مجاميع من مرتِزقـة حزب اإلصالح، قامت، 
أمس الثالثاء، باقتحام مدرسـة للبنات يف ريف تعز الجنوبي الغربي؛ ِمن أجِل 

االستيالء عليها وتحويلها إىل معسكر. 
ونـرش ناشـطون محليون رسـالة وجهتها مديرة مدرسـة «أبـو الذهب» 
للبنـات يف منطقـة بني غـازي بمديرية الشـمايتني، إىل سـلطات املرتِزقة يف 
املديرية تبلغهم بأنه تم اقتحاُم حرم املدرسة من قبل قوات عسكرية، وتطالب 

بإخالء املدرسة وعدم تحويلها إىل ثكنة عسكرية. 
وقالت املصادر: إن حزب اإلصالح يسعى لتوسيع نفوذه يف الريف الجنوبي 
الغربي لتعز، والذي يشـهد مواجهات مسـتمرة بـني مرتِزقة الحزب وفصائل 

املرتِزقة املوالية لإلمارات. 
وليسـت هذه املرة األوىل التي يقوم فيها املرتِزقة يف تعز بتحويل مدرسة إىل 
ثكنة عسـكرية، حيث مـا زالت العديُد من املـدارس يف املدينة ويف عدة مناطق 

تستخدم كمعسكرات ومعتقالت تابعة ملختلف فصائل املرتِزقة. 
ويأتـي هذا يف إطـار انتهـاكات متواصلة ترتكبهـا فصائـل املرتِزقة بحق 
املدينيـني يف مختلـف املناطـق الخاضعة لسـيطرة العدّو يف تعـز، حيث كانت 
عصابـة تابعـة لحزب اإلصالح قـد اقتحمت، أمـس األول، منتزهاً نسـائياً يف 

املدينة. 

صال إن الرغاض وأبع ظئغ لط تسمتا باظفغث اقّتفاق

برملاظغ طرتجق: «اّتفاق الرغاض» خطئ جسعدغئ إطاراتغئ لاصاجط الظفعذ 
 : طاابسات 

اعـرتف برملانـيٌّ تابٌع لحكومة الفـاّر هادي 
بأن ما يسـمى «اتّفاق الريـاض» ُمَجـّرد خطة 
سـعودية إماراتيـة، تـم إجبـار املرتِزقـة عىل 
التوقيع عليه ملنح دول العدوان غطاء لتقاسـم 
النفوذ، وأن دول العـدوان رفضت أن يتم تنفيذ 
البنـود املعلنـة لهـذا االتّفـاق بعـد أن حّققت 

مرادها منه. 
وقال نائب رئيس ما يسـمى مجلس النواب 
التابـع لحكومـة الخونـة، املرتِزق عبـد العزيز 
جبـاري: إن «اتّفـاق الريـاض» بـني حكومـة 
املرتِزقة ومليشيات االنتقايل، «مرشوع سعودي 
إماراتـي» لم يكن ألطـراف االتّفاق أيُّ دور فيه 

سوى «التوقيع. 
َوأََضــاَف أن االتّفاق لم يتم تنفيذه، ُمشـرياً 

إىل أن السـعودية تسـعى إليجاد «اتّفاق» بديل، 
إلدارة الـرصاع بـني حكومة املرتِزقة ومليشـيا 

االنتقايل. 
وقـال املرتـِزق جبـاري: إن «كل األوراق بيد 
دول التحالف ولو أرادت تنفيذ االتّفاق فسـيتم 
تنفيـذه»، يف تأكيد آخَر عىل أن طريف املرتِزقة لم 
يكونا سـوى أداتني للتوقيـع، وأن قرارهما بيد 

السعودية واإلمارات بشكل كامل. 
كما يعترب هذا الترصيح إقـراراً بأن الرصاع 
الـذي يخوُضه طرفا املرتِزقة ليس سـوى جزء 
مـن املـرشوع السـعودي اإلماراتـي للفـوىض 
وتدمـري اليمـن، وأن االتّهامـاِت املتبادلـَة بني 
الطرفني بخصوص إفشال االتّفاق ليست سوى 
محاوالت للتغطية عـىل من يقف خلف الرصاع 

بينهما ويديره. 
وقـال املرتِزق جبـاري: إن دول العدوان هي 

املسـؤولة عـن سـيطرة مليشـيات «االنتقايل» 
عىل سـقطرى، وإنها تقوم بإنشـاء تشكيالت 

مسلحة لخلق مشاكل يف اليمن. 
وأقر بأن دول العـدوان تقوم أَيْـضاً بحصار 

املوانئ اليمنية واملطارات. 
وتأتـي هـذه االعرتافـات يف ظـل أزمـة بني 
حيـث  املرتِزقـة،  وحكومـة  العـدوان  تحالـف 
تشـتكي األخـرية مـن أن «التحالـف» خذلها، 

ودعم مليشيات االنتقايل. 
وتكشـف هـذه االعرتافـات حجـم التضليل 
الذي ظل تحالُف العدوان ومرتِزقته يمارسـونه 
منـذ البداية حول أهداف الحـرب عىل اليمن، إذ 
بات واضًحـا أن دعايات «اسـتعادة الرشعية» 
وغريهـا لم تكن سـوى عناويـن للتغطية عىل 
األهـداف الحقيقيـة املتمثلـة باحتـالل اليمن 

والسيطرة عىل ثرواته وتقسيمه وتدمريه. 

اجامرار الخراع بني شخائض املرتجصئ يف الرغش الةظعبغ الشربغ لاسج
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 :تّةـئ
أعلنـت قبائـُل مديرتـي مبـني َوكعيدنـة 
بمحافظـة حّجــة، أمـس الثالثـاء، النفري 
العـدوان  تحالـف  جرائـم  عـىل  رداً  العـام، 

السعودي بحق الشعب اليمني. 
الـذي  املنفصلـني  اللقاءيـن  وخـالل 
حرضهمـا قيـادة املجلس املحيل واملشـايخ 
والشـخصيات االجتماعية لـكلٍّ من مديرية 
مبني وكعيدنة، اسـتنكر املشـاركون، إمعاَن 
العدوان يف ارتـكاب الجرائم، وآخرها مجازر 
طـريان العدوان يف وشـحة بحّجـة ومنطقة 
املساعفة بالجوف وجريمة ميليشيا اإلصالح 

التابعة للعدوان بحق آل سبيعيان بمأرب. 
للنكـف  االسـتجابة  املشـاركون  وأّكــد 
القبيل للرد عـىل جرائم العـدوان ومرتِزقته، 
منّددين باستمرار تحالف العدوان يف احتجاز 
السـفن النفطية يف ظل تواطؤ األمم املتحدة 

ومنظمات حقوق اإلنسان. 
وأَشـاَر املشـاركون إىل أن تشديد الحصار 
وارتـكاب جرائـم اإلبادة الجماعيـة لن تزيد 

الشـعب اليمني إال إرصاراً وثباتاً يف مواجهة 
العدوان. 

التـي  االنتصـارات  املشـاركون  وحيّـا 
يحّققها الجيش واللجان الشعبيّة يف مختلف 
امليادين والجبهات، داعني كافة قبائل اليمن 
إىل التَحـّرك للجبهـات ورفـد املرابطني باملال 
والرجـال حتى تحقيـق النرص وطـرد قوى 

االحتالل. 
إىل ذلك، أقيم يف مديرية مذيخرة بمحافظة 
ع؛ للتنديد بجرائم العدوان  إب لقاء قبيل موسَّ
سـفن  احتجـاز  يف  واالسـتمرار  ومرتِزقتـه 

املشتقات النفطية. 
وخالل اللقـاء الذي حرضه عضو مجلس 
الشورى أحمد باعلوي، أّكـد وكيال املحافظة 
أن  املليكـي،  وحـارث  غـالب،  عبدالفتـاح 
التضحيـة والفـداء لهـذا الوطن لـن تتوقف 
إال بالنـرص وتحقيق الكرامـة ودحر املعتدي 

واملحتّل من أرايض الوطن الحبيب. 
وأَشـاَر غـالب واملليكـي إىل أن اسـتمرار 
جرائم العدوان واحتجازه لسـفن املشـتقات 
النفطيـة تسـتوجب من كافة أبناء الشـعب 

لالنتصـار  والواعـي  الصـادق  التَحـّرك 
العدوان  مخّططـات  وإفشـال  ملظلوميتهـم 

الرامية لتقسيم البلد ونهب ثرواته. 
وتطرقـا إىل أن االنتصـارات التـي تتحّقق 

يف كافة الجبهـات جعلت قوى العدوان تقف 
عاجزًة أمام قوة وشجاعة هؤالء األبطال من 

الجيش واللجان. 
بدورهم، أّكـد املشاركون، ثبات موقفهم 

الراسخ مع الوطن وضد هذا العدوان الغاشم 
واالسـتمرار يف التصدي واملواجهة بالتحشيد 
إىل الجبهات، منّددين بالجرائم البشعة لقوى 

العدوان ومرتِزقته. 
وأَشـاَر املشـاركون إىل أن جرائم العدوان 
لـن تتوقف إال بتَحّرك فاعـل وتوّجـه جاد إىل 

الجبهات. 
ويف ذات السـياق، أّكــد أبنـاء عزل بريف 
ـع، اسـتعدادهم  إب خـالل لقـاء قبيل موسَّ

للتحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال. 
وخالل اللقاء التي حرضه وكيل املحافظة 
قاسـم املسـاوى، أّكــد املشـاركون أهميّة 
التَحـّرك يف سـبيل اللـه ودفاعاً عـن الوطن 
وما نتـج عن هذا التَحّرك من عزة وشـموخ 

وكرامة يف شتى املجاالت. 
وأوضحـوا أن العـدوان بجرائمه البشـعة 
يزيـد الشـعب إرصاراً عىل املواجهـة وقطع 
أيـادي العمالـة واالحتـالل مـن أرض يمننا 
الحبيب.  ودعا املشاركون كافة أحرار اليمن 
إىل رفد الجبهات باملال والرجال واالستمرار يف 

خوض معركة التحّرر حتى تحقيق النرص. 

أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محمد الباشا
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صئائض وادي قسئ باملتعغئ 
تساظضر اجامراَر جرائط السثوان 
وطرتجصاه وتثسع لطظفري رداً سطغعا

 :المتعغئ
اسـتنكرت قبائـُل وادي العـة بمديريـة الطويلـة 
محافظـة املحويـت، املجـازر البشـعة التـي ارتكبها 
العـدوان ومرتِزقتـه بمحافظـات حّجــة والجـوف 

ومأرب. 
ونـّددت القبائـُل يف لقـاء قبـيل، أمـس الثالثـاء، 
باسـتمرار الحصار الجائر ومنع قوى العدوان دخوَل 
سفن الوقود والغذاء والدواء إىل ميناء الحديدة، معلنًة 
النفري العام لرفدها للجبهات بالرجال واملال والسالح 
وبذل الغايل والنفيس؛ دفاعاً عن عزة وكرامة الوطن. 
وأّكـد بيـان صادر عن اللقاء، حـرص قبائل وادي 
العة عـىل تعزيز الجبهـة الداخلية ومواصلـة الثبات 
والصمـود يف مواجهـة العدوان والتصـدي ملخّططاته 

االستعمارية. 
ودعـا البيـان كافـة القبائـل اليمنيـة إىل تعزيـز 
مـن  واالقتصـاص  والتالحـم  الوطنـي  االصطفـاف 

املجرمني. 
حـرض اللقـاء عدد من قيـادات ومسـئويل مديرية 

الطويلة والشخصيات االجتماعية. 

طضاإ الخظاسئ بخظساء غاطش 
38 ذظًا طظ املعاد الشثائغئ 

املظاعغئ يف املتاشزئ
 :خظساء

أتلف مكتـب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، 
أمس الثالثاء، ٣٨ طناً من املواد الغذائية املنتهية وغري 

الصالحة لالستخدام اآلدمي. 
الصناعـة  مكتـب  مديـر  ثمـن  اإلتـالف،  وأثنـاء 
باملحافظـة أمني شـايع، موقف ُمـالك املصانع الذين 
أبلغوا عـن موادهـم الغذائية املنتهيـة وطلب إتالفها 

بحسب القانون. 
وأّكـد عدَم تهاون مكتب الصناعة مع من يتاجرون 
بالبضائع الفاسـدة، وسـيتم اتِّخاذ كافـة اإلجراءات 

القانونية بحقهم.

صئغطاا طثغثرة ورغش إب تظّثدان بةرائط السثوان واتاةاز املحاصات الظفطغئ
شغما أبظاء ووجعاء طئغظ وضسغثظئ بتّةـئ غآّضـثون طعاخطئ طسرضئ الاتّرر تاى تتصغص الظخر:

ظائإ وزغر الرتبغئ غآّضـث الترص سطى تعجئئ اخائارات الحعادة الساطئ
 :خظساء

أّكـد نائـب وزير الرتبية والتعليـم الدكتور همدان 
حوسـبة  عـىل  الحـرَص  الثالثـاء،  أمـس  الشـامي، 
اختبارات الشهادة العامة لالرتقاء بالعملية التعليمية 

برمتها. 
وأَشـاَر الدكتور الشـامي يف افتتاح ورشة تدريبية 
العاصمـة  بأمانـة  والتوجيـه  االختبـارات  ملديـري 
واملحافظـات يف إطار حوسـبة االختبـارات العامة إىل 

دور الحوسـبة يف الحدِّ مـن ظاهرة الغـش وتخفيف 
الجهـد والتكلفـة يف تصحيح اإلجابـات ”إلكرتونياً“.  
وحثَّ املشـاركني عىل التفاعـل اإليجابي مع مفردات 
الورشـة، بما يمكنهم من اكتساب املعارف َواملهارات 
ة بعملية الحوسـبة والقـدرة عىل التعامل مع  الَخاصَّ
ورقتي األسئلة واإلَجابَة املحوسبة وتدريب املختصني 
بمكاتـب الرتبيـة باملحافظـات واملديريـات عىل هذه 

العملية. 
ويف الورشـة التـي حرضهـا وكيل قطـاع املناهج 

والتوجيـه أحمـد النونـو، أوضـح مديـرا االختبارات 
صالـح الوادعـي والتوجيه حسـني الحمـران، إىل أن 
الورشـة التي ينظمهـا قطاع املناهـج والتوجيه عىل 
ام، تهدف إىل تعريف ٥٥ مشـاركاً عىل  مدى ثالثـة أَيـَّ
أنـواع االختبـارات املوضوعيـة املتوافقة مـع أنظمة 

التصحيح اإللكرتوني ومميزاتها. 
 َوأشـارا إىل أهميّـة إدراك املتدربني لكيفية التعامل 
مـع ورقتَي األسـئلة واإلَجابَة املحوسـبة ودورهم يف 

إنجاح االختبارات املحوسبة. 

طتاشر تسج غظاصح دور طحاغت تغفان الفاسطئ يف رشث الةئعات

خظساء: تثحني تمطئ «إطاذئ افذى سظ الطرغص خثصئ»

 : تسج
أشـاد محافظ تعز سليم املغلس، بمواقف مشايخ 
وأعيـان ووجهاء مديرية حيفان وأدوارهم يف مختلف 

املراحل. 
وخـالل لقائـه، أمـس الثالثـاء، مشـايخ وأعيان 
ووجهـاء مديريـة حيفان، بـنّي املغلس الـدور الهام 
لقبائـل حيفان يف الحفـاظ عىل النسـيج االجتماعي 
والسـلم واألمـن االجتماعيني ومواجهة االسـتهداف 
املنظم مـن قبل العـدوان السـعودي األمريكي لليمن 

وقبائله األبية الحرة والصامدة دون مربّر. 
وأّكـد محافظ تعز األُسـتاذ سـليم املغلس، حرَص 

قيادة السـلطة املحلية عىل االلتقاء بمشـايخ وأعيان 
محافظة تعـز وتبادل الـرأي واملشـورة معهم؛ كون 
العدوان ومرتِزقته يسعى إىل استهدف القبيلة اليمنية 

وإضعافها عن القيام بدورها يف املجتمع اليمني. 
وتطـّرق اللقـاء إىل مناقشـة تطـورات األوضـاع 
يف الجبهـات ومـا تحّقق مـن إنجازات عىل مسـتوى 
املحافظـة يف مجـال التنميـة، ورفد الجبهـات باملال 

والرجال. 
كما تطـّرق اللقـاء إىل األدوار اإليجابيـة والفاعلة 
التـي قـام بها مشـايخ وأعيـان ووجهـاء حيفان يف 
التحشـيد والتعبئة العامة، وخدمة املجتمع يف العديد 

من الجوانب. 

بدورهـم، عـّرب مشـايخ ووجهـاء حيفـان عـن 
تقديرهـم ملواقف محافظ تعـز وتوّجـهاته التي يريد 
من خاللها النهـوض باملحافظة وأبنائها بعد أن عمد 
العدوان السـتهدافها بجميـع مخّططاتـه العدوانية 

الشيطانية. 
وأّكـدوا وحدَة املوقف والصف القبيل، واالسـتمرار 
يف مواجهـة العـدوان حتـى تحقيق النـرص، معلنني 
مباركتهـم ودعمهم ووقوفهم الكامل إىل جانب قيادة 
السـلطة املحليـة بقيادة معايل األخ املحافظ األُسـتاذ 
سـليم املغلـس، السـتمرار دوره الوطنـي والقيـادي 
الكبري يف معركة الحمى والبناء، والتي يلمسـها أبناُء 

املحافظة عىل أرض الواقع.

 :خظساء
الثالثاء،  أمـس  بصنعـاء،  دّشــنت 
الحملـة التوعويـة «إماطـة األذى عن 
الطريق صدقة»، والتـي ينفذها مركز 
الرصد والتثقيـف البيئي، بالتعاون مع 
السلطات املحلية باملحافظات ووزارات 
والثـروة  والصحـة  والثقافـة  الرتبيـة 
السـعودي  واملستشـفى  السـمكية 

االملاني. 
تسـتهدف املرحلة األوىل من الحملة 
بالتنسـيق مع قطـاع شـؤون األحياء 
أمانـة  مديريـات  حـارات  والعقـال، 
عيـد  قـدوم  مـع  تزامنـاً  العاصمـة، 

األضحى املبارك. 
ويف التدشـني، اعتـرب رئيـس لجنـة 
أمانـة  بمحـيل  االجتماعيـة  الشـؤون 

تدشـني  النقيـب،  حمـود  العاصمـة 
حملـة إماطة األذى عن الطريق خطوة 
إيجابيـة باتّجاه إيجاد شـوارع نظيفة 
وخاليـة مـن املخلفـات، مشـّدًدا عىل 
رضورة اسـتمرار مثل هـذه الحمالت، 
بما يعّزز من مسـتوى النظافة وجعل 
العاصمـة  وحـارات  وأحيـاء  شـوارع 

صنعاء نظيفـة وخالية مـن األمراض 
واألوبئة. 

ونّوه النقيب بتفاعل قيادة املجلس 
املحيل بمديرية بني الحارث واملشـايخ 
الحملـة  مـع  والخطبـاء  والعقـال 
التوعوية التي ستسـهم يف رفع الوعي 
املجتمعـي بأهميّة النظافـة والحفاظ 

عىل البيئة. 
مـن جانبـه، أشـار رئيـس مركـز 
الرصـد والتثقيـف البيئـي عـيل أحمد 
األسـدي، إىل أن تدشـني الحملـة عـىل 
مسـتوى املحافظـات، يأتـي يف إطار 
توّجـهات الدولة والحكومة لتجسـيد 
واالهتمـام  اإليمانيـة  ة  الُهــِويـَّ
بالنظافة الشـخصية والعامة كواجب 
وثقافة وسـلوك حضاري ومسـئولية 

مجتمعية. 
ولفت إىل أن املركز سـيوزع خمسة 
آالف لوحة إرشادية وتوعوية باملساجد 
واملـدارس والحـارات وتنفيـذ برامـج 
التثقيف الصحي والبيئي، حاثٍّا املجتمع 
عـىل التفاعـل مـع الحملـة واالهتمام 
بالنظافة الشخصية والعامة، سيما يف 

ظل انتشار األمراض واألوبئة. 
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وسـعد برغطاظغئ لطتراك الةظعبغ باقظفخال..
 لضظ إلى تغظ طغسرة  لضظ إلى تغظ طغسرة 

 : سئثاهللا سطغ خئري
املكشـوف،  عـىل  اللعـُب  بـات 
فاملؤامـراُت واألطمـاُع الخارجيُة يف 
ــــُف يومـاً بعد آخر،  اليمـن تتكشَّ
ولُْغــُة الدبلوماسـية التـي تتصـُف 
بالكياسـة والنعومة يف العادة، غدت 
ًة أكثَر من أي وقت مىض،  وقحًة وفجَّ

فيما يتعلُق باملِلف اليمني. 
هذا مـا ينطبُق عـىل الترصيحات 
األخرية للسـفري الربيطاني يف اليمن 
وعـوداً  حمـل  الـذي  آرون،  مايـكل 
عن  باالنفصال  للحراكيـني  رصيحًة 
دولـة الوحـدة، فتلقفـوه مبتهجني 
الجنـوب  أن  أحدهـم  زعـم  حتـى 
قـد تحـّرر عىل عكـس الشـمال الـ 
«مرتهـن» بنظـره. وهكـذا تنقلـب 
املفاهيـم، فالقـوى الوطنيـة التـي 
وقفـت كالطـود الشـامخ تناهـض 
العدوان وتصد عـن اليمن آفة الغزو 
واالحتالل، أضحت يف قفص االتّهام، 
أمـا الذين رهنوا قـرار البالد وفتحوا 
األبواب للغزاة واملحتّلني، وينتظرون 
إعـالن دولتهـم املوهومة ليسـوا إال 
أحرارا ومناضلني يتعني أن نرفع لهم 

القبعات احرتاماً.. 

ودغسئ آرون 
يف  الربيطانـي  النشـاط  تصاُعـُد 
اليمـن بلـغ درجـة الجنـون َحـــدَّ 
وصـف األمريكي جون بالتون، وهو 
مـا ال يخفيـه السـفري آرون الـذي 
ظهر مؤّخراً يف حوار ملوقع «املشـهد 
أَو  الرصاحـة  تنقصـه  ال  اليمنـي»، 

البجاحة، سيان. 
زعـم آرون أن مـرشوَع انفصـال 
ممكنـاً،  سـيكون  اليمـن  جنـوب 
لكـن بعد فـرتة انتقالية تـيل الحرب 
القائمـة. ومع أنـه ال يبـدو أن ثمَة 
للعـدوان  قريبـًة  مرتقبـًة  نهايـًة 
عـىل اليمـن، إال أن الربيطانيـني قد 
حسـموا أمَرهـم، فوحـدُة اليمن لم 
ـًة وقد كرش  تعد ثابتـاً لديهم، َخاصَّ
«االنتقـايل الجنوبـي» عـن مخالبـه 
املصطنعـة، فخلـط األوراق عـىل ما 
يسـمى بالحكومة الرشعية يف كثري 
مـن املناطق واملحافظـات الجنوبية 
تحت مسـمى «اإلدارة الذاتية»، التي 
قـد تصبح «حكمـاً ذاتياً»، بحسـب 

مخّطط فك االرتباط مع الشمال. 
كشـف السـفريُ عن عالقة وثيقة 
تجمـع االنتقـايل الجنوبـي بلنـدن، 
وعن تسـهيالت سياسـية وإعالمية 
تمنحهـا األخـرية لعنـارص الحـراك 
الجنوبـي األكثـر تطرفـاً، مـا داموا 
االنفصـال،  مـرشوع  يف  ماضـني 
الخـارج،  أحضـان  يف  واالرتمـاء 
إىل التطبيـع مـع الكيـاِن  ُوُصــوالً 
الصهيونـي. وألَنَّ مـرشوَع انفصال 
االسـتعمارية  القوى  يخُدُم  الجنوب 
الجديـدة والقديمـة، فال مانـَع لدى 
الربيطاني مـن تقديم نصائح علنية 
للحـراك الجنوبي، بحيث ال تغدو أيُة 
خطوة مسـتعجلة نحـو االنفصال، 

بمثابة القفز يف املجهول. 
النصيحـُة التـي يمكـن اعتباُرها 
إمالًء مفضوحـاً تتعاطى معه نخبة 

الحـراك بأدب جـم، تتمحـور حول 
نقطتني رئيستني:

األوىل: أن توقيـَت االنفصـال ليس 
مناسـباً يف اللحظة الراهنة، فخطوٌة 
ُ أن تأتَي وقـد توقفت  كهـذه يتعـنيَّ
الحرب، وانخرطت القوى السياسيُة 
انتقاليـة  مرحلـة  إدارة  يف  الفاعلـة 

جديدة. 
الثانيـة: أن قوى الحـرك الجنوبي 
تنفيـذُ  مقدورهـا  يف  يكـوَن  لـن 
االنفصـال بالقـوة أَو السياسـة، إال 
إذَا كانـت جـزءاً فاعالً فيما يسـمى 
بالرشعيـة والحكومـة املعـرتف بها 

دوليٍّا. 
دعـم االنفصـال من حيـث املبدأ، 
أمـا التنفيـذ فحـني ميـرسة.. هـذا 
ـيَه بـ  ملخـُص مـا يمكـن أن نسـمِّ
«وديعـة آرون»، فإذا سـاير الحراك 
الجنوبـي الرشعية، وتعامل بواقعية 
مـع خطوة االنفصـال التي يجب أن 
تنتظر الوقت املناسب، فإن بريطانيا 
لن تتأخـر عن دعـم «أصدقائها» يف 
االنتقايل الجنوبي واالعرتاف برشعية 

دولة الجنوب مستقبالً. 

العتثُة لغسئ صرآظاً 
ا عىل سؤال املوقع اإلِلكرتوني  وردٍّ
اليمنـي، بشـأن املرجعيـات الثـالث 
لعمليـة السـالم يف اليمـن، جـاء رد 
السـفري الربيطاني مفاجئا، إذ قال: 
«املرجعيـات الثـالث ليسـت قرآناً»، 
وهـذه املرونـُة التـي افتقدناهـا يف 
متوفـرًة  باتـت  سـابقة  مناسـبات 
اليوم، ليس ِمن أجِل الدفع بالسـالم 
ألنَّ  بـل  اليمـن؛  يف  االسـتقرار  أَو 
املرجعيـات الثالث تتحدث عن اليمن 
كدولة واحدة موحدة ومستقرة، وال 
مانَع من القفز عليها يف سبيل إنفاذ 

االنفصال..!
علمـاً أن املرجعيـاِت الثالَث محل 
نظـر يف األصل، فاملبـادرُة الخليجيُة 
انتهـت عملياً، وما عـاد يصلح منها 
كمرجعية سوى مبدأ التوافق يف إدارة 
شئون البالد، والقرار 2216 الصادر 
عـن مجلس األمن عام 2015م، جاء 
ليرشعـن للحصـار؛ بذريعة الحؤول 
دون وصوِل األسلحة لطرف صنعاء، 

لتحالف  العسـكريُة  العمليـاُت  أمـا 
العـدوان السـعودي األمريكـي، فال 
تسـتند ألية مرجعية من املرجعيات 
الثالث، ولوال اختـالُل التوازن الدويل 
لصالـح السـعودية، ملا أمكـن لهذه 
الحـرب أن تدوم شـهراً واحداً، وهذا 
أكـرب مـا كان يطمـح إليـه النظام 
السـعودي حـني بـارش عمليـات ما 

يسمى بـ «عاصفة الحزم». 
الحـوار  ملخرجـات  وبالنسـبة 
الوطنـي -وهـي املرجعيـة املتوافق 
عليها- فإن أكرب ما تضمنته بشـأن 
القضية الجنوبية ينحرص يف التوافق 
عىل مبـدأ « الدولـة االتّحادية «، أما 
أقاليـم هـذه الدولة فـال زالت محل 
خالف القوى السياسـية منذ مؤتمر 
الحوار، وإىل حني االنتهاء من أعمال 
لجنة صياغة الدستور، وقبلها لجنة 

تحديد األقاليم. 

طثّطط خعغعأطرغضغ 
عـن  الحديـث  أن  يتبـني  هكـذا 
د ومسـتقر» يف البيانات  «يمـٍن موحَّ
والخطابـات الدبلوماسـية الغربيـة 
يأتـي من باب ذر الرمـاد يف العيون، 
الصهيوأمريكـي  فاملخّطـُط  وإال 
وإذ  اليمـن.  يسـتثنَي  أن  يمكـُن  ال 
تسعى وأمريكا وإرسائيل إىل تفكيك 
وتفتيت دول املنطقة وتفجريها من 
الداخـل، فقـد اتجهت الـدوُل العرش 
الراعية للمبادرة الخليجية باالعتماد 
عىل وسـائل دبلوماسية وناعمة، إىل 
محاولة تقسيم وتجزئة اليمن تحت 
املخرج  وسـعى  الفيدرالية،  يافطـة 
إىل فـرض فكرة األقاليم السـتة ولم 
يسـمح بـأي نقـاش موضوعـي أَو 

علمي بشأنها حتى اليوم. 
العسـكرية  العمليـات  مجريـاُت 
للعدوان سـعت يف كثـرٍي من األوقات 
إىل تبنـي قواعـد اشـتباك تـؤدي إىل 
فـرض األقاليـم بالقوة العسـكرية، 
إال أن عمليـَة «البنيـان املرصـوص» 
للجيـش واللجان الشـعبيّة يف مطلع 
الطريـَق  قطعـت  الجـاري،  العـام 
عـىل مـا يسـمى بــ «إقليم سـبأ»، 
الـذي تمركزت فيه قواُت ما يسـمى 
اإلصـالح،  ومليشـيا  بالرشعيـة 

وراهنت عىل استمرار السيطرة عليه 
طوال السنوات األوىل للحرب. 

الجنوبيـَة  املحافظـاِت  أن  إال 
وضـع  يف  تـزاُل  ال  اللحظـة  حتـى 
التقسـيم  مخّطط  بتمريـر  يسـمُح 
أَو االنفصال، فاألصـواُت املعتدلة يف 
الجنـوب ال تقبَُل بأقلَّ من إقليمني يف 
إطار دولـة اتّحادية، وهـو ما يعني 
منَح الجنوب نوعاً من الحكم الذاتي، 
يف سـيناريو قـد يكـوُن أسـوأَ مـن 

االنفصال نفِسه. 
هـذه الوضعيـُة أوحـت للعـدوان 
ومـن  العالـم،  يف  الهيمنـة  ولقـوى 
بينها بريطانيا أن قواعَد االشتباك ال 
يمكنُها وال يجُب أن تتعدى الخطوَط 
الفاصلـَة بـني الشـمال والجنـوب. 
وحني يهـّدد املبعوُث األممي ويقوُل: 
غـري  مـأرب  محافظـة  تحريـَر  إن 
قواعـد  أن  يقصـد  فإنمـا  مقبـول، 
االشـتباك ال يجـب أن تتعدى مأرب، 
وهذا ما فهمته القياديُة السياسـيُة 
يف صنعـاَء فـردت عىل نحـٍو مباٍرش 
وعىل لسـان الرئيس مهدي املّشاط، 
الذي قال يف ترصيح األسبوع املايض: 
«لقد أخذنا عىل أنفسنا عهداً والتزاماً 
أمام شـعبنا  ودينياً  مبدئياً وأخالقياً 
بـأن نحـّرَر كافـة األرايض املحتّلـة 
يف بلدنـا، وسـنثبت عـىل هـذا العهد 
عىل عاتقنا  إن شـاء الله، وسـنأخذُ 

تحريَر ُكـّل شرب من هذا الوطن». 

الةظعُب والثولُئ الععط 
لكـن بمعـزل عـن إراَدة صنعـاء، 
تتوهـم نخبـة الحـراك الجنوبي أن 
االنفصـال  يف  املتمثـل  مرشوعهـا 
وإعـالن دولة رخـوة يف الجنوب، لن 
يمر إال عرب املزيد من الوالء واالنبطاح 
للغزاة املحتّلني والقـوى الكربى، بل 
وبالتطبيـع مع الكيـان الصهيوني. 
وقد كشـفت وسائل إعالم إرسائيلية 
مؤّخراً عن «أصدقاء إرسائيل الجدد» 
يف اليمن. وقالـت صحيفة «إرسائيل 
اليـوم»: إن دولًة جديـدًة أُعلنت قبل 
بضع أسـابيَع خلَف أبواب مغلقة يف 
الرشق األوسط، يف إشارة إىل املجلس 
االنتقايل الذي أعلن عن إدارة ذاتية يف 
عدَن وعدد من املحافظات الجنوبية 

بقيـادة عيدروس الزبيـدي، وأردفت 
الصحيفـة، أن املجلس االنتقايل لديه 

موقٌف إيجابيٌّ تجاه إرسائيل. 
وكان هاني بـن بريك -القيادي يف 
االنتقايل الجنوبي- قد قال يف ترصيح 
مثـري للجـدل: إن املجلـَس ال يكـنُّ 
العداَء أليِة دولة أَو ديانة أَو شـخص 
يف العالم، داعياً الفلسطينيني للعيش 
بسـالم إىل جانب اإلرسائيليني، فيما 
-مديـر  السـليماني  الخـرض  قـال 
مكتـب العالقات الخارجية للمجلس 
ال  جـزٌء  املجلـَس  إن  االنتقـايل-: 
يتجزأ من املنظومـة العربية، وأبدى 
اسـتعداَد املجلس إلقامـة عالقة مع 
«إرسائيـل» إذَا لم يتعـارض ذلك مع 

مصالِحه الوطنية، حسب تعبريه.!!
لكـن مـا رس هـذا التهالـك عـىل 
اسـتعادة مـا كان يُعـرف بالدولـة 
اليمنية الجنوبيـة؟ ويف هذا التوقيت 

بالذات؟ 
عالقـًة  لألمـر  أن  عنـدي  شـك  ال 
بمفاعيل ثورة 21 سـبتمرب 2014م، 
وهيمنـة أنصـار اللـه عىل املشـهد 
السيايس اليمني، وإعالنهم الرصيح 
العـزَم عـىل تحريـر القـرار اليمني 
مـن الوصاية الخارجيـة، وتموضع 
صنعاء يف محور املقاومة واملجابهة 
مع الكيـان الصهيوني، األمـُر الذي 
استثار واشنطن وتل أبيب والعواصم 

الحليفة والتابعة لهما. 
خطـورَة  إرسائيـُل  تـدرُك  وإذ 
تحـت  اليمنيـة  الدولـة  اسـتقرار 
ُسـلطة أنصار الله مـع الهيمنة عىل 
بـاب املنـدب، فإنهـا تسـعى حثيثاً 
لتمكـني الحراكيـني يف الجنـوب من 
االنفصال وإعالن دولة مستقلة عن 
الشـمال؛ ألنَّها تعي تماماً أن الدولَة 
املرتقبَة لـن تتوافَر لها عوامُل القوة 
واالستقالل، ما يجعلها تندرُج تحت 
مفهوم الدولـة الوظيفية، عىل غرار 
الدولـة يف جنـوب السـودان، وعـىل 
غرار ما فعلتـه بريطانيا مع إمارات 
الخليـج العربي، التي جرى اصطناع 
معظمهـا وتحويلهـا إىل دول ترعى 
مصالـح الغرب يف النفـط ويف تأمني 

إرسائيل. 
األخطـُر مـن ذلـك، أن َوْهــــَم 
وحدة الجنـوب كُهوية يراهُن عليها 
الحـراك، لن تبقى كذلـك، فاملرشوُع 
املخّطـط  مـع  الصهيوأمريكـي 
الربيطاني يقـيض بتفجري الُهويات 
الصغـرى، وهذا ما نـراه يف اعتصام 
وحـراك املهـرة، الذي يرُفـُض حتى 
اآلن االنضمـاَم إىل املجلـس االنتقايل 
الجنوبـي، َومـا حـدث مؤّخـراً من 
تظاُهرات كـربى يف املكال وإن كانت 
يف إطـار دعـم «االنتقـايل الجنوبي» 
إال أنها تنطـوي عىل مطلٍب رصيٍح، 
يف  حرضمـوت  تمثيـُل  فحـواه 
الحكومـة املرتقبة املزَمع تشـكيلُها 
وفقـاً التّفـاق الرياض، األمـر الذي 
اسـتجابت لـه الرياُض حـني دعت 
مؤّخراً عدداً مـن أعيان حرضموت؛ 
للتشـاور معهـم بشـأن املشـاَركة 
ممنهـٍج  إذكاٍء  يف  السـلطة،  يف 
للمناطقية، وتهيئِة الجنوب نفِسـه 

للمزيد من التجزئة والترشذم. 
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حكمت السعودية 
سنة 1989 بقطع 

رؤوس 16 حاجًا 
كويتيًا وسجن أربعة 

منهم 20 سنة مع 
جلد ُكـّل واحد فيهم 

1500 جلدة

قطعت الحكومة 
المصرية عالقاتها 

بعبد العزيز آل سعود 
وامتنعت عن إرسال 
الحجاج إلى مكة 
لعشر سنوات بعد 

ـابيين على  اعتداء الوهَّ
الحجاج المصرين سنة 

1926

 : سئاس الصاسثي
ـابيـون السـعوديون  دأب الوهَّ
الحرمـني  عـىل  السـيطرة  منـذُ 
الرشيفني يف أواسـط العرشينيات 
مـن القرن املـايض عـىل ارتكاب 
املزيـد مـن الجرائم بحـقِّ حجاج 

بيت الله الحرام. 
ولعّل أكثر من عانى من «َفَرمان 
الِحْرمـان» مـن زيـارة بيـت الله 
الحرام، هو الشـعب اليمني، فلقد 
فـرض عليـه آل سـعود املنع من 
الحج والعمـرة مّرتني، حيث كان 
املنـع األول لليمنيني من الحج، يف 
الستينيات (إبان األزمة السعودية 
مـع الرئيس السـالل)، ثـّم تكّرر 
املنع خالل السنوات املاضية إبّان 
الذي  السعودي  األمريكي  العدوان 

بدأ عام ٢٠١٥. 
السـوري  الشـعب  َوحظـي 
بحصتـه مـن الحرمان مـن بيت 
الله، بعد نشـوب األزمـة الحادثة 
يف البلـد منـذُ عـام ٢٠١١، ومنـذ 
السـعوديون  يغلق  الوقـت،  ذلـك 
مانعـني  دمشـق،  يف  سـفارتهم 
الراغبـني  واملعتمريـن  الحجـاج 
يف إكمـاِل فرائـض دينهـم، مـن 

الحصول عىل تأشريات السفر. 
وأّما الليبيـون فقد جاء دورهم 
يف التسـعينيات، وذلك حني منعت 
اململكُة السـعودية عىل الطائرات 
الليبية الناقلة للحجاج الدخوَل إىل 
أجوائها، تنفيذاً للحظر الذي أقامه 
مجلـس األمـن عـىل الجماهريية 

الليبية، يف أعقاب أزمة لوكربي. 
وأّمـا العراقيـون، بعـد حـرب 
الخليـج الثانية، فقد كانوا أسـعد 
حظاً من الليبيني؛ ألنَّ املنافذ الربية 
السـعودية مع العراق تسـامحت 
مـع بعـِض حافـالت الحـج، ولم 
يبخل آل سعود عىل املرصيني أبداً، 

ففـي أعقاب الجفـاء الذي حصل 
بـني امللـك فيصـل والرئيـس عبد 
النارص، فرض العاهل السـعودي 
عـىل املرصيـني أن يسـّددوا ثمَن 
تأشـريات الحج والعمرة بالعملة 
الصعبة، وليـس بالعملة املرصية 

املحلية، كما جرت العادة. 
وخـالل عقود مضـت، أغلق آل 
سـعود أبـواب بيـت اللـه الحرام 
وجـوه  يف  الزمـن  مـن  لفـرتات 
املرصيـني واليمنيني والسـوريني 

والليبيني والعراقيني واإليرانيني. 

طظع التب سظ املخرغني ١٠ 
جظعات

كتـب   ،٢٠١٢ أبريـل   ٢٨ يف 
محتجـون مرصيـون عـىل جدار 
السـفارة السـعودية يف القاهـرة 
عبـارة: «لـكأن الكبعـة املرشفة 
صـارت بتاعة أمهـم»، احتجاجاً 
عىل الكيـد يف اسـتهداف املحامي 
والناشط املرصي أحمد الجيزاوي، 
أثناء وصوله مع زوجته إىل البقاع 
املقدسـة ألداء العمـرة، فاعتقـل 
يف مطـار جـدة، بتهمـة جهـزت 
له سـلفاً، وهي «العيـب يف الذات 
امللكيـة السـعودية»، وعقوبتهـا 

السجن مع الجلد أمام املأل.
وتعّرضت بعثـة الحج املرصية 
دبـره  لكمـني   ١٩٢٦ يونيـو  يف 
عرفـوا  ـابيـون  وهَّ مسـلحون 
اللـه،  طـاع  مـن  إخـوان  باسـم 

يف  املرصيـني  مشـاكل  أّن  عـىل 
الحـج إىل السـعودية، لـم تطـرأ 
بـدأت  وإنمـا  الجيـزاوي،  مـع 
 ٢٢ قبلـه بكثـري، ففـي مسـاء 
حزيـران ١٩٢٦، وكان يـوم عيد 
الحج  بعثـة  تعرضت  األضحـى، 
املرصية إىل كمني دبره مسلحون 
ـابيـون يتبعـون لعبد العزيز  وهَّ
آل سـعود (ُعرفوا يف ذلك العرص 
باسـم «إخوان من طـاع الله»)، 
وحصـل ذلـك الكمنُي املسـلح يف 
منـى، بعـد وقفـة عرفـة، حيث 
ـابيـون امَلْحَمَل الذي  هاجم الوهَّ
يحتـوي الكسـوة التي ترسـلها 

مرص بسالم هديًة إىل الكعبة، منذ 
سبعة قرون متواصلة. 

ـابيـني لـم يعجبهم  لكـّن الوهَّ
شـكل املحمل، وقد كان عىل هيئة 
هيكل خشبي توضع فوقه كسوة 
الكعبة، فحاولوا حرَقه، واالعتداء 

بالحجارة عىل حراسه. 
ـابيـون يرصخـون  وأخـذ الوهَّ
غاضبـني، وهم يرجمون كسـوة 
الكعبة الحريرية املطرزة بالذهب 
والفضـة: «ُهبَـل... ُهبَـل... جاء 
الكفـار بُهبل!» و(ُهبَل هو اسـم 
كبري اآللهة يف الجاهلية)، وتسبب 
ـابي يف جرح ضابط  الهجوم الوهَّ
وثالثـة جنـود مرصيـني، ما دفع 
بأمري الحج املرصي اللواء محمود 
عزمي باشـا إلصـدار أوامـره إىل 
جنوده بالتصدي ألُولئك املسلحني 

وجرحـوا  فقتلـوا  املهاجمـني، 
منهم أفراداً كثرييـن، حتى تفّرق 

شملُهم. 
وبدا أّن أمـن الحجاج املرصيني 
صـار يف خطـر بعـد أن ُسـفكت 
ـابيني  الدمـاء بينهـم وبـني الوهَّ
املتعصبـني الذيـن باتـوا يزمعون 
الثـأر من «املرشكني»، وهكذا قّرر 
أمـري الحـج أن يقفـل راجعـاً إىل 
وطنه، قاطعاً شعائَر الحج، خوفاً 
مـن مذبحة قـد تلحـق بالحجاج 

املرصيني. 
ـابيون  الوهَّ تعقـب  فقد  وفعالً 
بعثة الحجيـج املرصية، وتربصوا 
بهـم يف مضيق جبيل قـرب جّدة، 
حيث دارت اشتباكات جديدة بني 
جنـود الحراسـة املرصيـني وبني 
البـدو النجديـني، فكانـت الغلبة 

للمدافع املرصية. 

وكان من نتائج هذه االنتهاكات 
ـابية ضد الحجاج أن قطعت  الوهَّ
عالقاتهـا  املرصيـة  الحكومـة 
بعبد العزيز آل سـعود، وسـحبت 
عـىل  ُملكـه  برشعيـة  اعرتافهـا 
الحجـاز، وأغلقـت قنصليتهـا يف 
جدة، وكذلـك الوكالة السـعودية 
(القنصلية) التي أنشأت حديثاً يف 
القاهرة يف كانـون الثاني ١٩٢٦، 
عن  املرصية  السـلطات  وامتنعت 
إرسال الحجاج إىل البقاع املقدسة 
مـّدة عـرش سـنوات كاملـة، مع 
تحذيـر من يذهب منهـم بمفرده 
مسـؤولية  تتحّمـل  لـن  بأنهـا 
سالمته الشخصية، يف بالد يحتلها 

ـابيون.  الوهَّ

طسرتغُئ طتاضمئ التةاج 
الضعغاغني

وقـع   ،١٩٨٩ تمـوز   ١٠ ويف 
انفجاران منفصالن يف مكة، إبّان 
موسـم حج سنة ١٤١٠هـ، ونتج 
باكستاني،  شـخص  وفاة  عنهما 
بجـروح  آخريـن   ١٥ وإصابـة 

طفيفة. 
ويف اليوم نفسه، ألقت الرشطة 
السـعودية القبض عىل ٢٩ حاجاً 

كويتياً (شيعياً). 
وبقي أُولئك الحجاج محتجزين 
الداخليـة  وزارة  سـجون  يف 
السـعودية مّدة سبعني يوماً، فلم 
يعلـم أحد بمصريهم، ثّم حدث أن 

خقل سصعد طدئ أغطص آل جسعد أبعاب بغئ اهللا الترام شغ وجعه المخرغغظ والغمظغغظ 
والسعرغغظ والطغئغغظ والسراصغغظ واإلغراظغغظ وارتضئعا السثغث طظ الةرائط بتص التةاج:

ـابغئ..   التبُّ يف زطظ الععَّ
 شرطاُن الترطان والمظع والصاض شرطاُن الترطان والمظع والصاض
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(956)
 

في عام 2015 
حدث تدافع هائل في 

منى وقتل أكثُر من 
4 آالف حاج وظهرت 

الجرافات وهي تجرف 
جثث الحجاج كما 

لو كانت نفايات من 
القمامة 

ارتكب آل 
سعود مجزرة بحق 

الحجاج اإليرانيين 
سنة 1987؛ بَسبِب 
ترديدهم هتافات 

الموت ألمريكا الموت 
إلسرائيل وقتل أكثر 
من 400 حاج إيراني

تقرير

ظهر ١٤ واحداً منهم، مسـاء يوم 
األربعاء ٢٠ أيلول ١٩٨٩، «ضيوفاً 
رئيسيني» يف نرشة أخبار التاسعة 
يف التلفزيون الرسمي السـعودي. 

الكدمـات  مـن  واضًحـا  وكان 
عىل وجـوه «ضيـوف» التلفزيون 
«أكِرَمـت  قـد  أنهـم  السـعودي 
وفادتهم» جيًِّدا لدى األمري نايف. 

عـىل  الكويتيـون  ظهـر  ولقـد 
وكانـت  مذعوريـن،  الشاشـة 
ونظراتهـم  مرتبكـة،  عباراتهـم 
أقـّروا  جميعـاً  لكنهـم  ذاهلـة، 
إىل  ينتمـون  أنهـم  للمشـاهدين 
وأنهم  الشـيعية» (كذا)،  «الديانة 
تلقـوا تعليمات لتدبـري تفجريات 
يف الحرم املكـي، من قبل الكويتي 
محمد باقر املهري، ودبلوماسينْي 
السـفارة  يف  يعمـالن  إيرانيـني 
اإليرانيـة بالكويـت، وأنهم قاموا 
بتسـّلم متفجرات مـن نوع «تي. 
الخلفـي  البـاب  مـن  تـي»  إن. 
الكويـت،  يف  اإليرانيـة  للسـفارة 
وأنهم نقلوها إىل داخل السعودية، 
وفّجروهـا  مكـة،  يف  وزرعوهـا 
يظهـروا  لكـي  الحـج؛  موعـد  يف 
األمني  السـعودية  عجـَز  للعالـم 
والتنظيمـي، وأنهـا ال تسـتطيع 

إدارة الشعائر وحماية الحجاج. 
لكّن روايـة املتهمني املذعورين 
أوحـت  السـعودي  التلفزيـون  يف 
لكثري من املشاهدين، وكأّن يَداً َما 

غليظة قد لقنهم ما قالوه. 
وزادت الشكوَك طريقُة اإلخراج 
الرديئـة التي كثر فيهـا التقطيع 
(مـا دّل عـىل حجـم الرتكيـب يف 
الرشيـط)، وأّما العارفون بدقائق 
هـذه  أّن  أيقنـوا  فقـد  األمـور، 
«االعرتافـات الخطرية» املعروضة 
للمأل لم تكن دقيقة، وال منطقية، 
وال مقنعـة، ومثـالً، فقـد كانـت 
قصـة «البـاب الخلفي للسـفارة 
اإليرانيـة» التي رّدد ثالثة متهمني 
أنهـم تسـلموا منـه املتفجـرات، 
قصة مفربكـة بالكامل، فلم يكن 
هنالـك أيُّ بـاب خلفي للسـفارة 
اإليرانيـة الكائنـة يف منطقة بنيد 
القار بشـارع االستقالل يف مدينة 
الكويـت، وهـي ال تـزال موجودة 
أحـد  اسـم  أّن  كمـا  اليـوم،  إىل 
الذيْـن  اإليرانيـني  الدبلوماسـينْي 
يُزعم أنـه قام بتزويـد الكويتيني 
يف  متضاربـاً  جـاء  باملتفجـرات، 
أقـوال املتهمني، فهو مـّرة يدعى 
محمد رضا غـالم، ويف مرة أُخرى 
يقولون إنه محمد رضا غنيم، ويف 
روايـة ثالثـة قيل إنـه محمد عيل 

غنيم!! 
َويف صبـاح الخميـس ٢١ أيلول 
١٩٨٩، اليـوم التايل لـ«اعرتافات» 
الحجـاج الكويتيـني يف التلفزيون 
السـعودي، ُعـرَض املتهمون عىل 
ـابية التي  محكمة الرشيعـة الوهَّ
نظـر قضاتها بطريقـة رسية، يف 
أمر أُولئك الشـيعة، وبعد جلسـة 
الحكـم  صـدر  غـري،  ال  واحـدة، 
بقطع رؤوس سـتة عـرش حاجاً 
منهـم  أربعـة  وسـجن  كويتيـاً، 
عرشين سـنة مع جلد ُكـّل واحد 
فيهم ١٥٠٠ جلدة، وتربئة تسـعة 
آخريـن لم يثبت لقضاة الرشع ما 
قـد يدينهـم، ومن الغريـب أنه لم 
يحـرض يف تلـك الجلسـة ممثلون 
مـن السـفارة الكويتية (كما هي 
الغربيـني  املتهمـني  مـع  العـادة 

حـني تقـاِيض بعَضهـم املحاكـُم 
القضاة  يسـمح  ولم  السعودية)، 
للمتهمـني بتعيني محامني عنهم، 
ولم يسـمحوا بحضور شهود من 
ذويهم (أصالً، لم يُسـمح لذويهم 
بمعرفـة مصـري أبنائهـم: ال بعد 
القبض عليهم، وال أثناء التحقيق 
معهـم، وال عنـد محاكمتهم، ولم 
يشـهد أحد مـن األقـارب كيفية 
إعدامهم، ولم يسـرتجع أحد جثة 
ابنـه إىل اليـوم، ولم يتسـلم حتى 

ة!).  أغراضه الَخاصَّ

٢٠١٥.. ضاربئ الاثاشع يف طظى 
موسـم  يف  ١٩٨٧م  سـنة  ويف 
حـج ١٤٠٧هــ ويف ذروة الحرب 
العراقية عىل الثورة اإلسـالمية يف 
إيران، قام آُل سـعود بشـن حملة 
أمنيـة عـىل الحجـاج اإليرانيـني، 
وهـم بـاآلالف بذريعـة هتافهـم 
بشـعارات: املوت ألمريـكا، املوت 
إلرسائيل، وهم ُعزَّل بدون سالح، 
فَقتلوا منهم أكثـر من ٤٠٠ حاج 
آالف،  منهـم  وجرحـوا  إيرانـي، 
وفعلوا األفاعيل يف مجزرة ليسـت 
سياسـية  معركـة  أيـة  وراءهـا 
ال  حجـاج  مواجهـة  يف  مـربّر  أَو 
مُلَجــّرد  إال  سـالًحا،  يحملـون 
وإلسـقاط  الطائفيـة،  األحقـاد 
قداسة املسجد الحرام، وإهدار دم 
الحجيج، وعدم وضـع أي اعتبار 

لدمائهم.
ذو  املوافـق  ٢٠١٥م  العـام 
حادثـة  ويف  ١٤٣٦هــ،  الحّجــة 

مروعـة يف العـرش منه سـقطت 
رافعـة عمالقة يف صحـن الكعبة 
الحجـاج  عـرشات  فقتلـت 
وجرحـت آخرين، وأحدثـت رعبًا 
سـعود  آل  أن  وُخُصوصـاً  هائـالً 
معـدات  ُكــّل  إبقـاء  يتعمـدون 
البنـاء دائمـاً يف ُكــّل مـكان من 
والكعبة  الحـرام  املسـجد  محيط 
واإلنشـاءات  العمـل  واسـتمرار 
دون  الطوابـق  عـرشات  علـو  يف 
مراعاة لوجود ماليني الحجيج، يف 
ترصف مقصـود يَنمُّ عن ضيقهم 
يف  ورغبتهـم  الحجـاج،  بتوافـد 
أموال الحجـاج دون الحفاظ عىل 

أرواحهم. 
ويف ذات العام ٢٠١٥م املوافق 
ذي   ١٠ األضحـى  عيـد  يـوم 
تدافع  حصل  ١٤٣٦هـ  الحّجـة 
هائـل ومتعمـد يف منـى بـدون 
أي مـربّر منطقـي يفـرس ذلك 
التدافـع، وتعامل آل سـعود مع 
الفاجعة بكل سخرية واستهزاء 
بدماء الشـهداء الحجـاج الذين 
وجرحـى  آالف  أربعـة  بلغـوا 
الجرافـات  فظهـرت  آخريـن، 
وهي تجرف جثث الحجاج كما 
لو كانـت نفايات مـن القمامة 
ولم يتم إسعاف الحجاج لحظة 
التدافع، رغم إْمَكان ذلك، وظلت 
القضية غامضـة، وتم التعامل 
بإهانـة  الحجـاج  جثـث  مـع 
بالغة، ولألسـف كانـت مواقف 
الدول اإلسالمية متهادنة بدماء 
أبنائها عدا موقف مرشد الثورة 
اإلسالمية السـيد خامنئي الذي 
وحجاجها  إيـران  أن  استشـعر 
منهم  املئـات  استشـهد  الذيـن 
كانـوا هـم هـدف أحـداث هذا 
التدافـع، وباألخص مـع وجود 
رموز يف الدولة استشهدوا، رغم 
سعة املكان املخصص للجمرات 

بشكل يستحيل معه التدافع. 
وانزعجـت السـعودية من نربة 
ى مطاوعتها  إيران العالية، وتَشفَّ
يف شـهداء إيـران، وظهروا عالنية 
يقولـون إنهـم إىل جهنـم، وهـذا 
يكشـف مـدى اسـتحالل هـؤالء 
وأنهم  املسـلمني،  لدماء  املجرمني 
ال يؤتمنـون عىل الحج وعىل دماء 

املسلمني، ونشبت أزمة بني إيران 
أسـبابها  أبرز  كانت  والسـعودية 

دماء الحجيج اإليرانيني املهدور. 

تظعطئ.. ُأمُّ الةرائط
ولـن ينـىس اليمنيون مـا َحـلَّ 
بهم من جرائـم تجاه حجاج بيت 
اللـه الحـرام مـن قبل آل سـعود 
ة  ـابيـة السـعودية، وَخاصَّ والوهَّ

ما حدث يف «تنومة» الشهرية. 
حمود  الدكتور  الباحث  ويؤّكـد 
تصفيـة  قـرار  أن  األهنومـي، 
الحجـاج اليمنيني تم عندما كانوا 
يجتـازون بـني أبها وتنومـة؛ ألنَّ 
هنـاك مـن الوقـت مـا يكفـي يف 
التواصـل بني حاكـم أبها النجدي 
عبدالعزيـز  الريـاض  يف  وأمـريه 
بن سـعود، حيـث قد تـم التعّرُف 
وعتادهـم  الحجـاج  عديـد  عـىل 
وعىل أموالهـم وبضائعهم املغرية 
واملسـيلة للعاب الغنيمـة يف أبها، 
كما تم اكتشـاف نقـاط ضعفهم 
وأفضل الطـرق إلبادتهم، كما تم 
تصور الطريقة املثىل للتنصل عن 
املسـؤولية بطريقـة تضيع دماء 
أُولئك األبرياء بشـكل شـيطاني، 
يوفـر البن سـعود إظهاَر نفسـه 
ككل مرة بمظهر الباكي الشاكي، 

ذارف الدموع الحرَّى والثكىل. 
ويضيف األهنومي، أن الحجاج 
بعـد أن اجتـازوا مناطـق كثرية، 
إىل أطراف بني األسـمر  ُوُصــوالً 
سـدوان وإىل حـدود بنـي شـهر 
يف تنومـة، حطـت القافلـة األوىل 
والكبرية هناك، ولم يعرف الحجاج 

املؤامرة التي يحيكها ابن سـعود، 
وبينما كانـوا يف أمان وعىل طعام 
الغـداء ظهـراً، وملا شـد بعضهم 
أثقاله بعد الغـداء، وبعضهم كان 
ال يـزال يف حال الغـداء، وبعضهم 
يف حال الشد إذَا بجيش ابن سعود 
الكامـن لهم قـد أحـاط بهم من 
ُكــّل الجهـات، َوإذَا بهم يصليهم 
ويبارشهم بإطـالق النار يف  نـاراً 
رؤوسهم وصدورهم بشكل كثيف 
حتى أنهم ماتوا جميعاً، وبعد ذلك 
أخـذوا أموالهـم وكل ما يمتلكون 
حتى املالبس أخـذت منهم، وبعد 
أن أبـادوا الِفرقة الكربى يف تنومة 
عطفـوا عىل الفرقتني يف سـدوان 
األعىل واألسفل التي كانتا تبعدان 
 ١٥ إىل   ١٠ بحـوايل  األوىل  عـن 
كيلومـرتاً، وفعلوا بهـا مثل األوىل 
وهذا يشري إىل أن أكثر الناجني من 
فرقتي سـدوان، وأن عامل الوقت 
كان سبباً من أسباب نجاة معظم 
الناجـني الذيـن تظاهـروا باملوت 
بـني الدمـاء، أمـا الذيـن طالتهم 
سـعود  ابـن  دواعـش  سـكاكني 
وفصلت رؤوسـهم عن أجسادهم 

فعددهم ٩٠٠ شهيد. 
اإلحصائيـات  وبحسـب 
والروايـات املتواتـرة، فـإن عـدد 
شـهداء مجزرة تنومة بلغ ٣ آالف 
حاج يمني، وقد عمدت السلطات 
املتعاقبة عىل إخفاء هذه الجريمة 
وعـدم تدوينهـا حتـى أصبحـت 
لفـرتات طويلـة مـن الزمن طي 

الكتمان. 
ومـع ذلـك كلِّـه، فإن مـن نجا 
منهم بعد تلك األهوال تلقاهم أهل 
القـرى القريبة من محل املجزرة، 
كمـا تقـول سـرية اإلمـام يحيى 
فسـلبوهم مـا بقـي معهـم من 
أموال محمولة ومالبس، وبحسب 
ما يروي السيد ضيف الله املهدي، 
تلـك  إحـدى  يف  خـرّياً  رجـالً  أن 
القرى كان قد تكفل بسـرت بعض 
الحجـاج الذين صادفـوه، ومنهم 
السـيد ضيف الله املهدي، فقطع 
فراَشـه لهم، وصنع لهم عشـاء، 
نهم ليلتهم، ويف الصباح أرسل  وأمَّ
أوالَده لحمايتهـم وإيصالهـم إىل 

مركز بارق يف تهامة. 
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نظـراً ألهميّة الزراعة يف بناء اقتصاد قوي للشـعوب، والذي سـينتج 

ــة قوية فقد كان التآمـر عليها من  ـة مكتفيـة ذاتياً، أُمَّ عنهـا بنـاء أُمَّ

ــة العربية واإلسـالمية اليهود والصهاينة  قبـل أعداء األُمَّ

مبكراً. 

حيث قام اليهود بتدمري الزراعة من خالل:

أوالً: األنظمة العربيـة الحاكمة املرتهنة لهم عن طريق 

إرغـام هذه األنظمة أن ال تزرع أراضيهـا، وأن تعتمد كليٍّا 

عىل استرياد الحبوب والقوت الرضوري من دول االستكبار 

العاملي. 

ثانياً: جعل البلدان العربية ومنها اليمن سوقاً مفتوحة 

ملنتجاتهم الزراعية والصناعية. 

ثالثـاً: إغـراق األسـواق العربيـة باملنتجـات الزراعيـة 

الخارجية بأرخص األثمان؛ بَهدِف تدمري الزراعة املحلية، ومنها يف بالدنا 

اليمن منتج (البن) ذات الشهرة العاملية، فقد غزوا السوق اليمنية بأنواع 

ا؛ بَهـدِف القضاء  مختلفة من البن املسـتورد، وبأسـعار رخيصـة ِجـدٍّ

عـىل منتج البن اليمني، وكذا شـتى أنواع الفواكه املسـتوردة من تفاح، 

وبرتقـال، وغريها َوالتي تكتظ بها أسـواقنا املحلية رغم أن أرضنا تنتج 

أنـواع الفواكه وبكميات كبرية، تكفي االسـتهالك املحيل، والباقي يصدر 

إىل الخارج، ولكن بوجود املنتجات املسـتوردة وبأسـعار رخيصة، تجعل 

املزارع يخرس، وهو ما يجعله يعزف عن زراعتها مرًة أُخرى. 

رابعاً: من السياسـة اليهودية لتدمـري الزارعة، إدَخاُل أنواع كثرية من 

املبيـدات واألسـمدة الزراعية التـي تصنعها رشكات يهوديـة تهدف إىل 

القضاء عىل األشجار واملحاصيل الزراعية، والقضاء عىل خصوبة الرتبة، 

ولم تعد تصلح للزراعة، والتي ال تظهر إّال بعد عدة سنوات. 

كل هذه وغريهـا من العمليات التدمريية اليهوديـة للزراعة، وهذا ما 

حذرنـا ونبهنـا إليه الشـهيد القائد يف ملزمـة (دروس رمضان - الدرس 

التاسـع)، حيث قال: (عندما يحاول أن يصدر لك كميات مدعومة تراها 

رخيصـة، أرخص من الناتج املحـيل، يف األخري عندما يعطل زراعتك أنت، 

سيسـتعيد ما خرسه بأضعاف مضاعفة، سـريفع السعَر قليالً قليالً، يف 

وقـت قد أنت محتاج إليه، هذه سياسـة عندهم ثابتة، لألسـف ال توجد 

هناك رعايٌة من نفس الحكومات القائمة، تشـجيع للمزارعني، تشجيع 

للناتـج املحيل، تسـهيالت كبرية حتى يمكـن للمزارع أنـه ينتج، ويبيع 

برخص، وما زال مسـتفيداً ما يغطي تكلفته، ووقته، ما يسـاوي وقته، 

وتكلفـة اإلنفـاق عىل املزروعـات يف حراثة األرض حتـى يحصل ثمرته، 

ويسوقها، ال توجد رعاية بهذا الشكل، ملاذا؟؛ ألَنَّه يكون بعض الرشكات 

األجنبيـة، َوبعض الدول األجنبية تعمل رشـاوى كبرية، رشـاوى كبرية 

ملسـئولني معينـني، وحاول يرضب هو، يسـاعد يف رضب 

الناتج املحيل، ويسـتورد منتجـات من البلـدان األُخرى.. 

يف األخـري: زراعـة التفاح، زراعة هذه الحمضيات بشـكل 

عـام، زراعة البُـن، زراعة أشـياء كثرية، تكـون معرضًة 

للتاليش ليبقى الناس يف األخري سوقاً استهالكية، وال حتى 

الخرضة، أَو الفاكهة ال تعد تحصلها من بالدك). 

قـال تعـاىل: (َوإِذَا تَـَوىلَّ َسـَعى ِيف اْألَْرِض ِليُْفِسـَد ِفيَها 

َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسـَل)؛ ولذا فإننا اليوم مطالبون، وأمام 

سياسـة اليهود التدمريية للزراعـة أن نعمل جاهدين عىل 

الوقوف والتصدي لهذه السياسات، وأن يكون العمل جماعياً 

وتكامليـاً بني الدولة واملجتمـع، من خالل قيام الدولـة بدعم املزارعني، 

وإيجـاد سياسـة تسـويقية للمنتجـات الزراعيـة، وإيجاد مؤّسسـات 

ورشكات زراعيـة تُعنى بـرشاء املحاصيل الزراعية من املـزارع، وإيجاد 

مخـازن مركزيـة لحفـظ الفواكـه والخضار، وكـذا التوعيـة بخطورة 

االعتمـاد عـىل املنتـج الخارجـي، والـذي يجب إصـدار قـرارات حازمة 

وصارمة من قبل الحكومة بمنع اسـترياد املنتجـات الزراعية والتي يتم 

ة (البـن، والفواكـه بجميع أنواعهـا من تفاح  زراعتهـا يف اليمـن َخاصَّ

وبرتقـال والحمضيـات كاملًة)، وذلـك من خالل رفع رسـوم الرضائب 

والجمارك عىل املنتجات املستوردة بنسبة تفوق 100 %. 

توعيـة املواطن بخطـورة الفاكهة املسـتوردة وأرضارها االقتصادية 

والصحيـة؛ كونها تحتوي عىل مـواد كيميائية حافظـة، وتبقى مخزنًة 

لعدة أشـهر، مقابل مـا يحتويه املنتج املحيل مـن فوائد غذائية وصحية 

لخلوه من املواد الحافظة ووصوله إىل املستهلك طازجاً. 

تشـديد الرقابة عىل املبيدات واألسـمدة الزراعية املسـتوردة، وتوعية 

املـزارع بخطورتهـا عـىل صحـة املسـتهلك، وأرضارها عىل األشـجار، 

واملحاصيـل الزراعيـة، وعـىل خصوبـة وصالحيـة الرتبـة، والتوّجــه 

السـتخدام األسـمدة املحليـة املصنعـة من مخلفـات الحيوانـات، وكذا 

االعتماد عـىل البدائل اآلمنة يف مكافحة األوبئة واآلفات الزراعية التي قد 

تصيب النباتات واملحاصيل الزراعية. 

عندهـا سـنعمل عـىل القضـاء عـىل مشـاريع اليهـود التدمرييـة، 

ومخّططاتهم االستعمارية يف الجانب الزراعي. 

عجز قلمـي عن الكتابة، تاهت كلماتي وضاعت 
عباراتـي أمام ُكـلِّ هذا الخراب والدمار، أمام تناثر 
األشـالء وهذا السـيل من الدماء، لقـد غص قلمي 
بدمـع أملـي، واختنق بعربتي من مظلومية شـعبي 
الكبـرية التي ال يبلغهـا وصف، وال يعدلهـا البيان، 

كيف أكتب ومن أين أبدأ بالكتابة؟ 
اليمنـي  والشـعب  أعـوام  خمسـة  مـن  أكثـر 
يصارع األوجـاع واآلالم، ويعاني الجوع واألمراض 
والحرمان، تُسـفك دماء أطفاله ونسائه وشيوخه، 
تُحتل أرضه وسـماؤه، أكثر من خمسة أعوام وهو 
يُقصف بالطائرات السعوأمريكية، ويُقتل بدٍم بارد 
بشـتى أنواع األسـلحة املحرمـة دوليٍّا ويُسـتهدف 
ويُذبـح عمداً بأفتك القنابـل والصواريخ األمريكية 

والربيطانية والفرنسية. 
من حجم هـذه املظلومية الكبـرية، جئت ألكتب 
حرويف بآهاتي ودمعاتي، وأسطر كلماتي بأوجاعي 
وأحزانـي، أكتـب وأنـا أغـوص يف بحر مـن املآيس 
والزفرات، أرسم بآالمي مشـهد اليمن الدامي، عىل 
مـدى أكثر من خمسـة أعـوام والحـرب العدوانية 
السـعوأمريكية تعصف بشـعبي املظلـوم الصابر، 
عـدوان وإجرام انتهـك ُكـلَّ الحرمـات، تعدى ُكـلَّ 
الحدود وتجـاوز كافة الخطـوط الحمراء من دون 

حسيب أَو رقيب لهذا العالم الجاني. 
تحالف شيطاني وعدوان إجرامي، ترعاه أمريكا، 
وتقوده سـعودية الرش وإمـارات الكفـر بمباركة 
إرسائيلية، عدوان آثم وظالم ارتكب وال زال يرتكب 
اآلالف من الجرائم البشعة واملجازر الوحشية الغري 
أخالقيـة والالإنسـانية بحـق األبريـاء، والتي أكثر 
ضحاياها هم األطفال والشـيوخ والنساء، يقتلهم 
العدوان بدم بارد وبدون ذنب سـوى أنهم يمنيون، 
عىل مدى أكثر من خمسـة أعوام يقتل هذا الشعب 
وتُسـفك دماؤه عىل مرأى ومسـمع من هذا العالم 

املنافق َوبمشاهدة من أدعياء اإلنسانية. 
املاليـني مـن أطفـال اليمـن يقتلـون بالغارات 
ويموتـون جـّراء الحصـار، يُمنـع عنهـم الغـذاء 
والدواء، تُحرق مساكنهم، وتدّمـر منازلهم، تتمزق 
أجساد الطفولة؛ بفعل الغارات يدفنون تحت ركام 
املنـازل؛ نتيجَة القصف املبـارش بالطائرات، تنتهي 
الحياة يف أجسـامهم الصغـرية، وتنطفئ أرواحهم 
الربيئة جراء الحصار القاتل، يموتون خنقاً وجوعاً 
ومرضاً لعدم توفر الغـذاء والدواء، املؤلم امُلبكي أن 
هذا العالم يشاهد مأساة اليمنيني بصمت، واملحزن 
من ذلك أن األمم املتحدة تغضُّ طرفها، بل وتتجاهل 
معاناة املاليني من شـعبي، واملنظمات الالإنسانية 

تكتفـي بحرص أرقام الضحايا للمتاجرة بها وجني 
األموال من ورائها. 

نعم، فمن هول ما رأيت وأرى من مظلومية أكتب 
اليـوم بأملـي وبحرقة قلبي، أكتـب بحرب من دمعي 
ودمي عن أوجاع ومآيس شعبي، أكتب عن الشهداء 
والجرحى واملرىض والجوعى وعن معاناة الصغار، 
أكتب بأملي عن العدوان والحصار وتداعياته وآثاره 
الكارثية، عن اآلالم والجوع واألمراض، عن الخراب 
والدمـار، عن أوجاع الصغار وأحـزان الكبار، أكتب 
عن دماء النساء املسـفوكة ظلماً وعدواناً يف بلدي، 
عـن الطفولـة املذبوحـة يف يمني، أكتـب عن نفاق 
العالم وموت الضمري، أكتب عن عالم أصم َوتواطؤ 
املنظمـات واألمم، عن تعاطف العالم مع املجرمني، 
عـن األمـم املتحـدة وجرمها بإخـراج السـعودية 
وشـطبها من قائمة العار، وتربئتهـا من جرائمها 
املشهودة بحق الطفولة، أكتب بنزيف دمي ووجعي 
وحزني عن ظلم األمم املتحدة ألطفالنا، عن الضوء 
األخرض الجديد الذي أُعطي للسـعودية يف استمرار 
عدوانها وحصارها وقتلها املزيَد من أطفال ونساء 
شـعبي املظلوم، عن مظلومية أطفـال اليمن وعن 
العالم الالإنسـاني الذي وقـف إىل جانب الجالد ضد 

الضحية. 

ولكني من املظلوميـة أمزج األلم باألمل، بوجود 

الغـد األجمل، وأكتب مـن عمق الجـراح ومن هذه 

املآيس واملعاناة، وبحجم التضحيات الكبرية، وهذه 

الدماء اليمانية الغالية، بحجم هذه األوجاع الغائرة، 

هنـاك انبعاثـة لألمل، بأن الـردَّ عـىل دول العدوان 

سـيكون موجعـاً ومؤملاً بحجـم ُكـلِّ أوجـاع وآالم 

شـعب اليمن، سيطال آل سـعود واإلماراتيني ومن 

معهم من أوجاعنا وجعاً أكرب، سـيأملون وسنجعل 

العالـم أجمـع يفيق مـن عويلهـم ورصاخهم، فال 

يغرنكـم صـرب قيادتنا الحكيمـة، أمـام تماديكم؛ 

ألَنَّه ليس ضعفاً، وإنما إلشـهاد العالم عليكم وعىل 

إجرامكم، إلبالغ الحّجـة وتبيان للمحّجـة، وقد تم 

التحذيُر وسـمعتم الوعد والوعيد، وسـيطالكم الردُّ 

اليمانـي الذي يزلزل عروشـكم َويفيـق العالم من 

بكائكم، فأمل هؤالء املسـتضعفني بالله وبالقيادة 

قويـة، ومن قوة الـرد والردع اليمانيـة ومن عزائم 

الرجـال الحيدرية سيشـع النـور، وينبعث األمل يف 

ُكـّل النفـوس الصامدة األبية، ليتعزز معه الصمود 

وتشفى به ُكـلُّ القلوب، وإن نرص الله لقريب، نراه 

قريباً وترونه بعيًدا. 

أزطاُت الئارول لطسام 6 طظ 
السثوان 
Ü‡™@äqÏ◊

دائمـاً نسـمع نفس السـؤال: أيـن الحكومة مـن أزمة 
املشتقات؟! وأين هي من السوق السوداء وارتفاع األسعار 

فيها واحتكارها من تجار الحروب؟!
مشـكلة املشـتقات البرتوليـة، أنها أزمـة مفتعلة فهي 
تكـون مع اتّفاق بني العـدوان يف الخارج ومرتِزقة العدوان 
يف الداخـل الذين جهزوا لألزمة من فـرتة، ويتم تنفيذها يف 

وقت واحد بني ُكـلٍّ من: 
العدوان.

أصحاب املحطات.
أصحاب السوق السوداء.

أصحاب السيارات.
لهـذا السـبب نالحـظ أن األزمـَة يعلـن عنهـا يف الليـل 
ويف النهـار، تجـد الناس كلهـا تكتظ للوقـوف يف صفوف 
املحطـات، والـذي يفتعلهـا العمـالء ويلحقهـم املهافيف 
والرشاذمـة لالصطفاف بعد العمـالء، َوإال لترتك املحطات 

ام دون زحام وسرتون الفرق.  لعدة أَيـَّ
نالحظ أن السوق السوداء تخرج للشارع، والكل يسارع 
ليشـرتي منهم وهـم بدورهم يسـتغلون الفرصة للتالعب 
باألسـعار إىل أن ارتفـع السـعر للضعف، فلـو فّكر الناس 
بأنهـم يرتكون البرتول للناس املحتاجة له فعالً يف أعمالهم 
أَو مرضهم أَو سـفرهم سـيكون أفضل لهـم، َوأما البقية 
فليمشـوا وليسـتخدموا املواصالت العادية مثـل الباصات 

وغريها. 
الدولـة كانـت قد حاولـت منع السـوق السـوداء، لكن 
عندما ترى أن األزمة سـتطول فهي تـرى أن تجعل الناس 
تسـري أمورها بدالً عن الركود، املشـكلة الكبرية من الناس 
أنفسـهم وليس من الدولة، ال يوجد لديهم دراية بفن إدارة 
األزمـات، فلو كان الناس ذوي إيثـار وذوي دراية بعواقب 
هذه األزمة، َوأن سـببها األول هو جهل املواطن بأسـاليب 
الضغـط التي يوجهها العـدوان ضد أبناء الشـعب اليمني 
والتـي طوال 6 سـنوات تواجهها حكومـة اإلنقاذ لوحدها 
بينما تلقى الشـتائم َواالنتقادات من الشـعب الذي ساهم 
فيها بدون علم أَو دراية، فهذا إجحاف يف حقِّ دولة تصارع 

ُكـّل يشء لوحدها يف عدوان يستهدف ُكـلَّ يشء. 
فلنكـن بنياناً مرصوصاً يف مواجهـة ُكـّل مؤامرة تحاك 

ضد وطننا الغايل. 
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أراضيـه، وانحسـار جمهوره مـن املرتِزقة 
واملغـّرر بهم من البسـطاء وَعودتهـم العملية 
َوالذهنيـة إىل الحاضنـة الوطنيـة، كيـف تبدو 
فـرص هـذا التحالف اليـوم، وما هـي الفوائد 
السياسية التي يتوقع أن يجنيها يف هذا الفصل 

الجديد من حصاره املحكم والخانق؟! 
ألـم يِع أن هذه االنتصارات التي حّققتها وال 
تـزال تحّققها الجبهـة الوطنيـة كان وقودها 
إىل جانب صـدق القيادة َوحكمتهـا وحنكتها، 
إجرامه َواستكباره َوتعاليه، َونظرته الدونية إىل 
شـعٍب إرثُه وماضيه يدفع حارضه إىل أن يبتلع 
الـرتاب عوضاً عىل أن يتجرع كؤوس االنتقاص 

َواالمتهان واالرتهان.. 
فمـع ُكــلِّ مجـزرة ارتكبهـا بحق النسـاء 
واألطفـال والعـزل عـىل امتـداد هـذه األرض، 

كان يتدافع مئـات الرجال إىل جبهات املواجهة 
ليشـكلوا جيشـها، ومـع ُكــّل حصـار جائر 
يفرضـه، كانـت قوافـل املـدد تتوافـد إىل تلـك 
الجبهـات لتشـكل مددهـا وَعتادهـا، وبذلـك 
الوعي َوتلك املجازر َواألفعال تشكلت منظومة 
املواجهـة اليمانية من نقطـة البداية، وحّددت 

لها األهداف ورسمت لها املسار. 
لقـد غـاب عن هـذا التحالـف األرعـن الذي 
يفتقـد إىل الرشـد َوالناصـح األمـني، َويحيـط 
بـه قائمـة مـن األسـياد والعبيـد االنتهازيني، 
إن ارتـدادات الخطايـا التي يقـدم عليها كانت 
باملجمل كارثية عليه يف عواقبها َوأبعادها أكثر 
مما كانت عىل هذا الشعب، بل عىل العكس من 
ذلك فقد سـاهمت تلك الخطايا يف إلهام شعبنا 
لـدروب الحريـة والكرامة َوحفزتـه عىل امليض 
لتحقيقها، واضعاً نصب عينيه حقيقة مفادها 
أن كلفة املوت منترصاً للمبادئ العليا تبقى هي 

األقـدس واألجدى واألبقى، وأن كلفة الذلة أكرب 
َووقعها أمر وأطول وأخطر. 

ختامـاً نقول: صحيح أنه إَذا ما اسـتمر هذا 
الحصـار عـىل املشـتقات النفطية، قـد يموت 
آالف املـرىض وآالف املواليـد، وقـد تتعطل ُكـلُّ 
أوصال الحياة الخدميـة، ويزداد الوضُع اليسُء 
يف ظـل العدوان سـوءاً مضاَعفاً، لكـن هذا لن 
يحـدث فرقاً يف أيـة مفاوضات ملصلحـة العدّو 
دون خياراتنـا املطروحة، ولن يـؤدَي إىل تغيري 
قناعات أبناء الشـعب عن صدق قيادتهم، وعن 
سـوء قاتليهم، كما لن يسهم يف إيقاف جبهات 
املواجهـة لهـذا العدّو بقدر مـا يرفدها باملزيد، 
فوقود الكرامـة والنخوة ورفـض الضيم الذي 
يجـري يف عـروق وأوصـال هذا الشـعب ليس 
سـلعة للمسـاومة، وال عرضة للنضوب، مهما 

اشتدت قسوة القتل أَو جار الحصار. 

افجماء الاةارغئ 
وتأبغُرعا سطى 

بصاشاظا وُعِعغَّاظا !
Ôflbí€a@Âfl˚ΩaÜj«@Ü‡™@@

عندما تسـري يف شوارع 

العاصمة صنعاء وشوارع 

واملديريـات  املحافظـات 

والقرى يف بالدنا من املهرة 

إىل صعـدة وتقرأ األسـماء 

الالفتـات  عـىل  املكتوبـة 

التجارية باختالف أنواعها 

التجارية  الـرشكات  عـىل 

والـوكاالت التجاريـة واألسـواق واملراكـز واملحـالت 

التجاريـة واملطاعـم تجـد انهـا تحمـُل العديـَد من 

التسـميات التجارية وكل يوم نسمُع عن فتح رشكة 

أَو وكالة أَو سوق أَو مركز أَو محل وهذا أمٌر طبيعي، 

فاالسـم التجـاري هـو االسـم الرسـمي للـرشكات 

التجارية أَو الوكاالت التجارية أَو األسـواق أَو املحالت 

التجاريـة أَو املطاعـم الـذي يسـتخدمه لتمييزه عن 

ا، لكن األمر غري الطبيعي  غريها، وذلك كله طبيعي ِجـدٍّ

واملؤسف أن معظمها األسماء التجارية املكتوبة عىل 

تلك الرشكات التجارية والوكاالت التجارية واألسواق 

واملراكـز واملحـالت التجاريـة واملطاعـم يف شـوارع 

العاصمـة صنعاء وشـوارع املحافظـات واملديريات 

والقري تحمل أسماء دول ومدن ومعالم وشخصيات 

عربية وأجنبية ال تُمتُّ بالُهِويَّة الوطنية أَو الثقافة أَو 

الحضـارة أَو تاريخ اليمن بأية صلة، وهذا عكس تلك 

الدول العربية أَو األجنبية فمعظم األسـماء التجارية 

ة َوثقافة وتاريخ وحضارة  فيها مسـتوحاة من ُهِويـَّ

تلـك الدول العربيـة واألجنبية، وهذا ما يعكسـه ذلك 

من تأثري عىل منظومة الُهِويَّة الوطنية والشخصيات 

واملعالم لتلك الدول وتحويل األنظار إىل هذه األسـماء 

التجاريـة أكثـر من اهتمـام أصحاب البـالد بالُهِويَّة 

الوطنيـة والتاريخ والشـخصيات الوطنيـة واملعالم 

التاريخية للوطن. 

وهنـا مـا يجـب التنبيـه عـىل أن اسـتمرار هـذه 

الظاهـرة وتأثريها عـىل ثقافتنا وُهِويَّتنـا وتاريخنا 

والثقافـة  الوطنيـة  ة  فالُهِويـَّ وحضارتنـا،  َوتراثنـا 

والحضـارة بمعايريها املختلفة مـن معتقدات وقيم 

وتقاليـد  وعـادات  واقتصاديـة  واجتماعيـة  دينيـة 

وأعـراف وأحداث تاريخية تعكـس عراقة هذا الوطن 

ة الثقافيـة الوطنيـة ومـا توفـره من  وتميـز الُهِويـَّ

انتمـاء وتماسـك وطنـي، فاالنتماء يأتـي من تعزيز 

روح  وغـرس  الثقافـة  وتأصيـل  الوطنيـة  ة  الُهِويـَّ

االنتمـاء واملواطنة اليمنية؛ لذلـك يجب علينا أن نعَي 

خطورة تلك الظاهرة عىل الُهِويَّة والتاريخ والحضارة 

والثقافـة الوطنيـة اليمنيـة، ونعمل عـىل خلق وعي 

بني أبنـاء الوطن الواحـد بأهميّة أن تكون األسـماء 

التجارية تمثـل الُهِويَّة واالنتماء والتاريخ والحضارة 

والثقافـة اليمنيـة، وأن نعمـل جميعاً عـىل صناعته 

بإرادتنا وإيماننا. 

الجواُب بكل رصاحٍة وبساطٍة هو (أمريكا). 

فلو ُقدِّر لألمريكان مثالً أن يتصالحوا مع إيران غداً صباحاً لتصالَحنا 

–نحن العرَب- معهم، واتفقنا غداً بعد الظهر.

هـذه هي الحقيقـُة املغيَّبُة عن أذهـان الكثريين، وهذه 

هـي املعادلة التي ال يعيها جيًِّدا إّال ُكـلُّ من هو عىل اطالٍع 

ومعرفٍة بالتاريخ وطبيعة وأصل الرصاع. 

وإال ملـاذا كانـت عالقتنا مع إيران (سـمناً عىل عسـل) 

عندمـا كانـت عالقة أمريـكا مع نظام شـاه إيـران (وال 

أروع)، مـع أن إيـران يف تلكـم الحقبـة كان لديها مفاعل 

نـووي وكانت تخصـب اليورانيوم، وكانت كذلك تسـيطر 

عـىل الجزر اإلماراتية، وكانت تتبع ذات املذهب التي تتبعه 

اليـوم، وكانـت تتحّكـم باملالحـة يف مياه الخليـج العربي 

ومضيـق هرمـز، وكان هـذا الخليج نفسـه يُسـمى حتـى يف الخرائط 

األمريكية نفسها بالخليج (الفاريس)، وكانت السفارة اإلرسائيلية هناك 

يف طهران مرشعًة أبوابها ومفتوحة عىل اآلخر؟!

يعني موجبات ومسببات العداء إليران التي يتحّدث عنها العرُب اليوم 

كانت موجودًة تماماً و(زيادة حبتني)، ومع ذلك كانت عالقتنا بهم أكثر 

من ممتازة، فلم نسـمع أن حاكماً عربياً اشتكى أَو تضايق من خطورة 

امتـالك إيران للمفاعل النووي مثالً أَو اّدعى أن إيران تحتل جزرنا أَو أنه 

تضايق من سـيطرتها عىل مياه الخليج العربي وإرصارها عىل تسميته 

بالفـاريس، كمـا لم نسـمع أَيْـضاً أن مسـئوالً أَو عالم ديـن اتهم إيران 

باملجوسية أَو الصفوية أَو حتى الفارسية؟!

وكلنا يعرف طبعاً كيف اسـتقبل السـعوديون شـاه إيران بالطريقة 

والحفاوة التي لم يسـتقبل بها ملٌك أَو رئيٌس من قبله وال من بعده حتى 

ترامب نفسـه عندما اسـتقبله السـعوديون لم يُسـتقبل بذات الحفاوة 

والرتحاب الذي استُقبل بها شاه إيران وحتى العاهل السعودي الحايل لم 

يرقـص العرضة أمام ترامب بذات الحماسـة والفرحة التي رقصها ذات 

يوٍم يف ريعان شبابه أمام الشاه!!

وهنـا يجـب أن نشـكر كامريا الفيديـو التـي وثّقت لنا تلـك اللحظة 

التاريخية، والتي لوالها ملا رأينا آالف املواطنني السـعوديني وقد أُخرجوا 

إىل جنبات الشـوارع والطرقات يهتفون بحياة شاه إيران، وال رأينا كذلك 

أمراء األرسة السـعودية الحاكمة بمن فيهم العاهل الحايل للمملكة وهم 

يرتاقصون فرحاً وطرباً بمقدم ذلك الشاه. 

ويف لحظـٍة مـن اللحظـات وبقـدرة قـادر وعىل إثـر انتصـار الثورة 

اإلسـالمية يف إيران وإسقاط نظام حكم الشـاه، تبدلت نظرتنا إىل إيران 

وانقلبت رأسـاً عىل عقـب، فإذا هم يف عيوننا مجـوس وروافض وفرس 

وصفويون ال ليشء إّال ألن أمريكا رأت وأوعزت لنا بذلك مع أن السـفارة 

التـي اقتحمها الشـباب اإليراني الثائر لم تكن السـفارة السـعودية وال 

اإلماراتية وال أيَّاً من سـفاراتنا العربية، وإنما كانت السفارة األمريكية، 

وأن السـفارة التـي تـم إغالُقها وطرد سـفريها يف طهران واسـتبدالها 

بسـفارة دولٍة أُخرى لم تكن السفارة الفلسطينية وإنما كانت السفارة 

اإلرسائيلية، والتي تم طرد طاقمها واسـتبدالها يف نفس البناية بسفارة 

دولة فلسطني!!

يعني: ناصبناهـا العداَء من أول يوٍم الندالع ثورتها اإلسـالمية بدون 

أدنى مربّر حقيقي أَو واقعي، ثم نتسـاءل بعـد ذلك: ماذا تريد إيران من 

بالدنا، ملاذا تتدخل يف شئوننا وأمننا وشعوبنا؟!

بالله عليكم مـاذا تريدونها أن تعمَل إذَا كنا نسـتجدي 

أمريـكا ُكــلَّ يـوم ونحرضها عـىل رضبها ليـس حمايًة 

ملصالحنا وإنما تملق وتقّرب من أمريكا وخطب لودها؟!

مـاذا تريدونها أن تعمل حمايًة لنفسـها إذَا كنا حرفنا 

األنظـار عـن قضيتنا املركزيـة األوىل -قضية فلسـطني- 

وذهبنا نعلن عىل املأل تحالفنا مع إرسائيل لرضب إيران؟!

مـاذا تريدونهـا أن تعمـل إذَا كنا ال نريـد أن نتحّرر من 

التبعيـة األمريكيـة العميـاء، التبعيـة التـي جعلتنا نعلن 

الجهـاد ونسـتنفر للدفـاع عـن أفغانسـتان ذات يـوم يف 

مواجهة الغزو السـوفيتي، بينما وقفنـا كالنعام نرقب من بعيد اجتياح 

أمريـكا ألفغانسـتان، التبعيـة التي جعلتنا نسـتنفر لنـرصة العراق يف 

مواجهته مع إيران بينما وقفنا كالنعاج نرقب من قريب اجتياح أمريكا 

للعـراق بل وشـاركناهم فيـه، التبعية التـي جعلتنا ال نتحالـف إّال عىل 

أنفسـنا وال نتآمر إّال عىل بعضنـا بعضاً، التبعية التـي جعلتنا نؤمن أن 

تسـعة وتسعني يف املِئة من أوراق اللعبة هي يف يد أمريكا فذهبنا ننخرط 

يف مرشوعهـا ونراهـن عليه حتى أضعنا فلسـطني كمـا أضعنا من قبل 

األندلس وتورطنا يف تدمري العراق وسـوريا واليمـن وليبيا والحبل -كما 

يقال- عىل الجرار، التبعية التي قتلت فينا روَح األمل والتضامن والوحدة 

وأفقدتنا البوصلة حتى لم نعد ندري يف أية اتّجاهاٍت وأنحاٍء نسري؟! 

ثم نعيب بعد ذلك عىل إيران أنها قّررت أن تتعملق وتستقل بمرشوعها 

الخاص، بينما نحن قد ارتضينا ألنفسـنا أن نظل صغاراً وأذناباً يف كنف 

املرشوع االنتهازي األمريكي املشبوه!! 

نعيـب عليها أنهـا تذكـرت أمجاَدها وقـّررت أن تتحّرر مـن تبعيتها 

ألمريـكا والغـرب، وأن تكون صاحبة مـرشوع إمرباطـوري مثلها مثل 

أمريكا نفسـها وروسـيا وكوريا الشـمالية َو...، تعيد مـن خالله تلكم 

األمجـاد الغابرة كواحدة من أهم القوى العظمـى والفاعلة، بينما نحن 

وبسـبب هذه التبعية العمياء ألمريكا نسـينا أمجادنا وأحالمنا فلم نعد 

نتذكر من ماضينا التليد فقط سـوى يوم أن كنا قبائل متناحرة وأقواماً 

يغري بعضها عىل بعض!!

نعيـب عليها أنها تجري ُكـلَّ يـوٍم تجربًة ناجحًة لصاروٍخ جديٍد بعيد 

املدى أَو تفتتـح مصنعاً جديداً للتصنيع العسـكري املتطور، بينما نحن 

نفتتح ُكـّل يوم مرقصاً أَو ملهًى ليلياً أَو ملعب قماٍر أَو ديسكو (حالل) 

أَو حانة خمر!!

ثم بعد ذلك نطمع أن نواجه إيران؟!

هل رأى العالُم أسخف منا يف هذا الكوكب؟!

لقـد كان حريـاً بنا يا سـادة أن نحذَو حذو إيران ونؤسـس ملرشوعنا 

اإلمرباطـوري القومـي العربـي أوالً قبـل أن نفكـر يومـاً يف مواجهـة 

ومهاجمـة إيران أَو غري إيـران، ال أن نظل دمًى وأدواٍت يف أيادي أصحاب 

املشاريع اإلمرباطورية العظمى، أمريكا وغري أمريكا.. 

وهنا يكمن جوهُر املشكلة. 

طا عغ طحضطاظا طع إغران؟  
Ô‹j‰é€a@Êb‰Ωa@Üj«@
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(956)
ثقافة 

برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (الععغئ اإلْغَماظغئ):
اإلغماُن باهللا لغج طةرد تخثغص.. ق بث أن 

غضعن إغماظاً واسغاً وسمطغاً وغئسث سطى الاطئغص

صراءة يف درس (الععغئ اإلْغَماظغئ) 
لطسغث تسني بثر الثغظ التعبغ -ِرْضــَعاُن اِهللا َسَطْغـِه- (5-1)

اإليَْمان بالرسـول (صلوات الله عليـه وعىل آله) الذي 
يجب أن يرتسـخ يف نفوس من يحملون العلم برسـالته، 
يجـب أن ينطلقوا هذا املنطلق الذي انطلق منه الرسـول 
(صلوات الله عليه وعىل آله)، وأن يتحركوا بحركته، لكن 
لألسـف ما نشاهده عند الكثري ليس عىل هذا النحو الذي 
كان عليه الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)، يجلسون 
يف زوايـا بيوتهـم، أَْو يف زوايـا مسـاجدهم ويعظـون 
اآلخرين، أَْو يدعون لآلخرين، وأحياناً ينطلقون ملعارضة 
العاملني يف سـبيل الله، وهم يؤمنون بما أنزل إىل رسول 
اللـه (صلوات اللـه عليه وعىل آله)، هـذا القرآن العظيم، 
ويؤمنـون بالنبي محمد (صلوات اللـه عليه وعىل آله)..؛ 
ألنـه يف الوقـت الذي نـرى فيه هـذه اآليات هـي تقرير 
للمؤمنـني كيـف يجب أن يكـون إيَْمانهـم، هي يف نفس 
الوقـت توضـح لنا ما هـو مقاييس صحيحـة وصادقة 
ننظر من خاللها إىل بعضنا بعض، ونقيّم عىل أساسـها 
مواقـف بعضنا بعض، فال نتسـمى باسـم اإليَْمان، وال 
نتسمى باسم أولياء الله، وال نحمل اسم صالحني، إذا لم 
يكن إيَْماننا عىل هذا النحو. {َواْلُمْؤِمنُوَن}، آمن الرسـول 
} كل منهم {آَمَن ِبالّلـِه َوَمالِئَكِتِه  وكذلـك املؤمنـون {ُكلٌّ
َوُكتُِبِه َوُرُسـِلِه}، الرسول نفسه واملؤمنون كل منهم آمن 
باللـه ومالئكته وكتبه ورسـله، اإليَْمان بالله -ُسـبَْحانَُه 

َوتََعـاَىل- هـل فقط مجـرد تصديـق بأنه إلهنـا؟! وأنه 
ربنـا؟! أم أنه ال بد أن يكون إيَْمانا واعيـا، إيَْمانا عمليا، 
إيَْمانـا يبعث عىل التطبيق، إيَْماناً يعزز الثقة يف نفوسـنا 
بالله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، فيما وعد بـه أولياءه يف الدنيا 
واآلخرة، هو من قال -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- يف كثري من آيات 
كتابه الكريم أنه سـيكون مع أوليائه املؤمنني، سـيكون 
مع عباده الصالحني، سـيكون مع عباده الصابرين، هو 
من طمأنهم عىل أنه سـيكون معهم، فأي عذر لهم يف أن 
يقعدوا عما أراد منهم أن يتحركوا فيه، عما أراد منهم أن 
يعملـوا به، عما أوجب عليهم أن يدعو إليه. اإليَْمان بالله، 

وكذلك اإليَْمان بمالئكته. 
واإليَْماُن بمالئكة الله له قيمته الكربى، له أثره الكبري 
عند من يعرف املالئكة، وعند من يعرف الدور الذي يقوم 
به املالئكة. قد يرى الناس أنفسهم يف ظرف من الظروف 
وهـم عازمون عىل أن يتحركـوا يف ميدان املواجهة ألعداء 
الله ولكنهم قد يرون أنفسـهم قليالً، وقد نرتاح فيما إذا 
بلغنـا أن هنـاك منطقة أخرى تتحرك نفـس التحرك أَْو 
عـدد من الناس ينطلقون نفس االنطالقة ويقفون نفس 
املوقف، أليس ذلك مما يعزز معنويات أنفسنا؟!. اإليَْمان 
باملالئكـة باعتبارهم جنداً من جند الله، اإليَْمان باملالئكة 
متـى ما كنـت يف طريق تصبح فيها جديـراً بأن تحظى 

بوقـوف املالئكة معك فإنك قد تـرى يف ميادين املواجهة 
آالفاً من املالئكـة، من جند الله ينطلقون وبكل إخالص، 
وبكل نصيحة، وبما يملكــون من خبـرة عالية لتثبيت 
قلــوب املؤمنني متـى مـا توجه األمر اإللهـي إليهم {إِذْ 
َك إَِىل اْلَمآلِئَكِة أَنِّي َمَعُكْم َفثَبِّتُـواْ الَِّذيَن آَمنُواْ}  يُوِحي َربـُّ
(األنفال: من اآلية 12). قد ال نشـعر نحن بقيمة اإليَْمان 
باملالئكة، وقد ال يشـعر كل إنسـان قاعد، كل إنسـان ال 
يحمل هم العمل يف سـبيل الله، ال يكون إيَْمانه باملالئكة 
إال مجـرد تصديـق بأنهـم عبـاد مكرمـون، وأنهم كما 
حكـى الله عنهم: {َال يَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَْفَعلُوَن َما 
يُْؤَمـُروَن} (التحريم: من اآليـة 6). لكن يف أن يرتك ذلك 
اإليَْمان أثراً يف نفسـه ال يحصل يشء؛ ألنه ليس يف ميدان 
يرى فيه قيمة إيَْمانه باملالئكة، لكن أولئك الذين ينطلقون 
يف ميدان العمل يف سـبيل الله سـيعرفون أهمية اإليَْمان 
بمالئكة الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-، وقد تحدث القرآن عن 
دور للمالئكـة يف بدر ويف يوم األحزاب ويف أيام غريها يف 
حركة الرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) أولئك الذين 
خرجوا وعددهـم قد ال يزيد عىل نحو ثالثمائة شـخص 
إال عددا قليـال، الله وعدهم بأنه سـيعزز بجند من لديه 
يبلـغ عددهم أضعـاف أضعاف أولئك، هناك سـيعرف 
اإلنسـان قيمة إيَْمانه باملالئكة، وسـرتى بأنه لسـت أنت 

وحدك يف ميدان املواجهة، سـرتى تلك املجاميع الصغرية 

من املؤمنني بأنها ليسـت وحدهـا هي يف ميدان املواجهة 

بل هناك آالف من مالئكة الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- الذين 

ليسوا كمثلنا يقعدون ويتثاقلون، ويعصون، ويتحيلون، 

ويتهربـون، ويبحثون عن مربرات. ال.. هم من ينطلقون 

انطالقـة واحـدة ال يعصون الله ما أمرهـم ويفعلون ما 

يؤمرون. فإذا كانت معنوياتك ترتفع عندما تسـمع بأن 

هنـاك عدداً قد يكون أقل مـن هذا، أَْو أكثر فإن عليك أن 

ترتفع معنوياتك وتستشـعر القوة إذا ما كنت يف طريق 

سـتقف معك فيه آالف من مالئكة الله، إذا ما توجه األمر 

منه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- إليهـم، فقط عليك أن تبحث عن 

كيف تؤهل نفسك، عىل تلك املجاميع أن تبحث عن كيف 

تؤهل نفسـها لتكون جديرة بأن تقف مالئكة الله معها. 

فإيَْماننـا باملالئكة هو إيَْماننا بجنـد من جنود الله، متى 

ما تصـدر أمر إلهـي نحوهـم: انطِلقـوا لتثبيت نفوس 

املؤمنني، فهم من سـينطلقون بكل جـّد، وبكل إخالص 

وبـكل نصح، ينطلقـون ولديهم خـربة، ولديهم معرفة 

فيكون لهم تأثريهـم الكبري يف تثبيت نفوس املؤمنني، أَْو 

يف أي عمل يأمرهم الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أن يقوموا به. 

إذاً ال بد من إيَْماننا بمالئكة الله. 

 : خاص

يف هذا الدرس قّدم الشهيُد القائُد السيد 
حسني بدر الدين الحوثي -ِرْضــَواُن اللِه 
َعَليْـِه-، يف محـارضة (الُهوية اإليَْمانية) 
التـي ألقاها يف بتأريـخ: 2002/1/31م، 
إضـاءات عـىل بعـض اآليـات القرآنية يف 
سـياق عميل واضـح، ابتعد عـن التنظري 
والتفسـري، وقـدم التطبيـق العمـيل، يف 
صـورة جّسـدت الُهويـَة اإليَْمانيـَة فعالً 
يف واقـع املؤمنـني، وجعلتهـم يمتلكـون 
املقاييس الصحيحية التي يحاكمون إليها 
الواقـَع اإليَْمانـي لهـم وملجتمعهم، وهو 
األمـُر الـذي يؤّهلُهم إلصـالح االختالالت 
اإليَْمانيـة، ويجعلهم أهـالً لرضا الرحمن 

عليهم، وأهالً لعونه وَمَدِده الغيبي. 
القائـُد -ِرْضـــَواُن  الشـهيُد  انطلـق 
اللـِه َعَليْــِه- يف تحديد الُهويـة اإليَْمانية 
من قوله تعـاىل: {آَمَن الرَُّسـوُل ِبَما أُنِزَل 
ِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمـَن ِبالّلِه  إَِليْـِه ِمن رَّبـِّ
َوَمالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه الَ نَُفرُِّق بنَْيَ أََحٍد 
ن رُُّسـِلِه َوَقالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك  مِّ
 َّ َربَّنَا َوإَِليَْك اْلَمِصريُ الَ يَُكلُِّف الّلُه نَْفًسـا إِال
ُوْسَعَها َلَها َما َكَسبَْت وََعَليَْها َما اْكتََسبَْت 
َربَّنَا الَ تَُؤاِخذْنَا إِن نَِّسـينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا 
ا َكَمـا َحَمْلتَُه َعَىل  َوالَ تَْحِمـْل َعَليْنَـا إِْرصً
ْلنَـا َما الَ  الَِّذيـَن ِمن َقبِْلنَـا َربَّنَـا َوالَ تَُحمِّ
َطاَقَة َلنَا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَحْمنَآ 
نَا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن}  أَنَت َمْوالَنَا َفانُرصْ

(البقرة:285-286) صدق الله العظيم. 
وقد جعل الشـهيد القائـد -ِرْضــَواُن 
اللـِه َعَليْــِه- مـن اآلية السـابقة محّدداً 
لُهويـة إيَْمانية جامعة، وحّلق يف سـماء 
اإليَْمـان الرحب، فلم يقـرص الُهوية عىل 
شـخص، وال عـىل جيـل، وال عـىل أمـة، 

بـل جعلهـا ُهويـة املسـرية اإللهية ومن 
ثـم ُهويـة ُكــّل من يسـري فيهـا، يقول 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْــِه-: [هي البطاقة 
الكاملـة العناويـن ألنبياء الله ورسـله، 
والسـائرين عـىل طريقـه مـن املؤمنني 
بهم، هي تقرير للمؤمنني أنه هكذا يجب 
أن يكـون إيَْمانهم، هي تعريف باملسـرية 
اإللهيـة ألنبيـاء الله ورسـله والصالحني 
مـن عباده جيًال بعد جيل]، ومن هنا بات 
ُكـّل فرد يشـعر بأنه معني شخصياً بهذا 
الطـرح، ويشـعر باالنتمـاء إىل إخوته يف 
هذه املسـرية اإللهية يف ُكـّل مكان، وأكثر 
من ذلك أنه قد تعّزز لديه االنتماء لألنبياء 
َجميعاً، ولنبي محمد صىل الله عليه وآله 
وسلم، ولألئمة الهادين من بعده، إذ كان 
الجامع املشـرتك حارضاً بقوة من خالل 

هذه الهوية املشرتكة الجامعة. 
بهذا يكوُن الشـهيد القائد -ِرْضــَواُن 
اللِه َعَليْـِه- قد حّقق بهذه اللفتة أمراَ بالغ 
األهميـة، توقف عنده الكثـري من الدعاة 
واملصلحني، وهو لم يبذل كثري جهد، إنما 
علمنا كيف نفهم النص القرآني يف سياق 
عميل واع مثمر، ولذلك اسـتطاع أن يصل 
بنا إىل أن اإليَْمان الكامل يصل بصاحبه يف 
نهاية الطريق إىل املواجهة مع أعداء الله، 
وهذا مـا جاء يف النص القرآني السـابق، 
وهـذه هـي الرتجمـة الواقعيـة لإليَْمان 
الصـادق، وليـس لإليَْمان األجـوف، ومع 
أن الكثـري مـن العلمـاء السـابقني أكدوا 
عىل أهميـة انتقـال اإليَْمان مـن مرحلة 
التصديـق بالقلـب واإلقرار باللسـان إىل 
أن يتحقـق يف الواقع العمـيل؛ إال أنهم لم 
يتحركـوا يف تعريـف اإليَْمـان بالطريقـة 
التي جاء بها النص القرآني، هو ما فعله 
الشـهيد القائد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليْـِه-، 
والذي أسس من خالل هذا املدخل ملقياس 

قرآني فاحص لسـالمة الهويـة اإليَْمانية 
بالنسبة للفرد أَْو للمجتمع. 

ويف سياق التأكيد عىل أهمية املوضوع 
يربـط الشـهيد القائـد -ِرْضـــَواُن اللِه 
الدنيـا  يف  بالرسـول  عالقتنـا  َعَليْــِه- 
واآلخرة بهذه القضية، ويسـقطها أيضا 
يف عالقة هذه األمـة باألمم األخرى، حني 
يقول: [أولم يقل الله له: {إِنَّ الَِّذيَن َفرَُّقواْ 
ٍء}  ِدينَُهْم َوَكانُواْ ِشـيًَعا لَّْسَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ
(األنعـام: 159) لسـت منهـم يف يشء، ال 
تلتقي مع محمد (صلوات الله عليه وعىل 
آله) ال تلتقي األمة مع رسـولها (صلوات 
اللـه عليه وعىل آلـه) إال يف طريق إيَْمانية 
واحدة هي: هذه الطريق التي بدأ الخطوة 
عليها الرسـول (صلوات اللـه عليه وعىل 

آله)]
يبدأ الشـهيُد القائـُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليْـِه- حديثَه بعد هذه املقدمة باإلشارة 
إىل مجـاالت اإليَْمان التي اشـتملت عليها 
هذه البطاقـة املحّددة للهويـة اإليَْمانية، 
وهـي: اإليَْمان باللـه، واإليَْمان باملالئكة، 
واإليَْمان  السـماوية،  بالكتـب  واإليَْمـان 
بالرسل، ويركز الشهيد القائد -ِرْضــَواُن 
اللِه َعَليْـِه- عىل قضية التجسـيد العميل 
لإليَْمـان، وملصاديق ذلك اإليَْمان بالحركة 
النشطة، واالستقامة والثبات واإلخالص 

لله. 
ومـن هنـا يتسـاءل -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليْــِه- عن حقيقة اإليَْمـان بالله، وهل 
هـي مجـرد التصديـق فقـط، ويصل إىل 
يف  بالتجـيل  املرتبطـة  اإليَْمـان  حقيقـة 
الواقـع العمـيل، حيـث يقـول: [ال بد أن 
يكـون إيَْمانًا واعيًا، إيَْمانًـا عمليًا، إيَْمانًا 
يبعث عىل التطبيـق، إيَْمانًا يعزز الثقة يف 
نفوسـنا بالله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-، فيما 
وعد به أولياَءه يف الدنيا واآلخرة، هو من 

قال -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- يف كثري من آيات 
كتابـه الكريـم أنه سـيكون مـع أوليائه 
املؤمنني، سـيكون مع عباده الصالحني، 
سـيكون مع عبـاده الصابريـن، هو من 
طمأنهـم عىل أنه سـيكون معهـم، فأي 
عـذر لهم يف أن يقعـدوا عما أراد منهم أن 
يتحركـوا فيه، عما أراد منهـم أن يعملوا 

به، عما أوجب عليهم أن يدعو إليه]. 
ومثـل ذلك يقـال يف اإليَْمان بالرسـول 
صـىل الله عليـه وآله وسـلم، فـال بد أن 
يكـون لهـذا اإليَْمـان محـاكاة يف الواقع 
لواقـع الرسـول الكريـم، الـذي لـم يكن 
يكتفـي بأن يبلـغ اآلخرين، ويرشـدهم، 
ويعظهـم، وهو قابع يف زاويـة من زوايا 
مسجده املقدس، يدعو عىل أولئك األعداء 
املحاربـني لله، بل كان صلـوات الله عليه 
وآله يف مقدمة صفوف املجاهدين يف ُكـّل 

ميدان. 
ويصل الشـهيد القائد -ِرْضــَواُن اللِه 
َعَليْــِه- إىل الحديث عن اإليَْمان باملالئكة، 
للمؤمـن  العمـيل  بالواقـع  ويربطـه 
وللمجتمع، وذلك من خالل معرفة الدور 
الـذي يقوم به املالئكة يف الوقع العميل، ال 
سيما يف ميدان مواجهة األعداء، وبالرغم 
مـن األدوار الكثرية للمالئكة إال الشـهيد 
القائـد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- لم يشـد 
اهتمامنـا إىل غـري األثر املبـارش لإليَْمان 
باملالئكـة يف واقـع املواجهـة مـع العدو، 
وهذا ما ينسجم مع النص القرآني املحّدد 
للهويـة اإليَْمانـي، الـذي كان يف خاتمته 
الحديـث عـن املواجهـة مـع عـدو األمة 
{وانرصنا عـىل القوم الكافريـن}، يقول 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- يف هذا السـياق: 
[اإليَْمـان باملالئكة باعتبارهـم جنًدا من 
جند الله، اإليَْمـان باملالئكة متى ما كنت 
يف طريـق تصبح فيهـا جديًرا بأن تحظى 

بوقـوف املالئكـة معـك فإنك قـد ترى يف 
مياديـن املواجهة آالًفا مـن املالئكة، من 
جند الله ينطلقـون وبكل إخالص، وبكل 
نصيحة، وبما يملكـون من خبـرة عالية 
لتثبيـت قلـوب املؤمنني متـى مـا توّجه 
َك إَِىل  األمـر اإللهـي إليهـم {إِذْ يُوِحي َربـُّ
اْلَمآلِئَكـِة أَنِّي َمَعُكْم َفثَبِّتُـواْ الَِّذيَن آَمنُواْ} 

(األنفال: من اآلية 12)]. 
وهنا يؤكُد الشـهيُد القائُد -ِرْضــَواُن 
اللـِه َعَليْـِه- عـىل قضية مهمـة جعلتنا 
نغفل عن هذا التفاصيل املهمة، وهي أنه 
ال يمكن إدراك هذا البعد لإليَْمان باملالئكة 
إال من خالل التحرك يف وامليدان الجهادي؛ 
ولـم  قعـدوا  األمـة  أفـراد  معظـم  وألن 
يتحركـوا يف هذا امليدان املهم لم يشـعروا 
بقيمـة هذا املجال يف واقعهم العميل؛ ألنه 
ال يأتـي األمر من اللـه للمالئكة بالتثبيت 
إال يف ميـدان املواجهة، وبعـد أن يرى اللُه 
مـن املؤمنـني صدقهـم وصربهـم؛ ولذا 
عىل الجماعـة املؤمنة أن تجّسـد معاني 
إيَْمانهـا باللـه يف واقعهـا الجهادي حتى 
تلمس ثمـرة إيَْمانها باملالئكـة، وهذا ما 
خفـي –ربمـا – عىل كثري مـن املصلحني 
والدعاة يف واقعنـا املعارص وتراثنا التليد، 
يقول -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه-: [فإيَْماننا 
باملالئكـة هـو إيَْماننـا بجنـد مـن جنود 
اللـه، متى مـا تصدر أمر إلهـي نحوهم: 
انطلقوا لتثبيت نفوس املؤمنني، فهم من 
سينطلقون بكل جّد، وبكل إخالص وبكل 
نصـح، ينطلقون ولديهم خـربة، ولديهم 
معرفـة فيكـون لهـم تأثريهـم الكبري يف 
تثبيـت نفـوس املؤمنـني، أَْو يف أي عمـل 
يأمرهم الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أن يقوموا 

به. إذًا ال بد من إيَْماننا بمالئكة الله]. 

وللموضوع بقية..  
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روتاظغ: إغران جاصُش طع السراق 
بضاشئ إطضاظغاتعا

 : طاابسات

أّكـد الرئيُس اإليراني، حسـن روحاني، أن إيران ستقُف 
مـع العـراق بكافة إْمَكانياتها، فيما شـّدد رئيـس الوزراء 
العراقـي عىل أن بغداد لن تسـمَح ألي تهديـد من األرايض 

العراقية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 
ويف املؤتمـر الصحفـي املشـرتك بـني الرئيـس حسـن 
روحانـي ورئيـس الـوزراء العراقي مصطفـى الكاظمي، 
أمـس الثالثاء، قـال الرئيس روحاني: إن السـيد الكاظمي 

توىل رئاسة وزراء العراق يف مرحلة حّساسة للغاية. 
وأضاف: شـهدنا حركًة جيدًة يف املجـال االقتصادي بني 

البلدين بعد تسلم الكاظمي منصب رئاسة الوزراء. 
وشّدد عىل أن إيران ستقُف مع العراق بكافة إْمَكانياتها 
وستزودها بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية ملكافحة 

كورونا. 
وأَشـاَر إىل أن: املوضوَع اآلخَر الذي تمت مناقشتُه أمس 
هو رفع سـقف التبادل التجاري بـني البلدين إىل 20 مليار 

دوالر سنوياً. 
وشـّدد عـىل أن: هنـاك إراَدة بـني الحكومتـني اإليرانية 
والعراقيـة لتنفيـذ كافة االتّفاقيات التي تـم التوصل إليها 

خالل زيارتي بغداد. 
إيـران  أن  مباحثاتنـا  خـالل  أّكـدنـا  روحانـي:  وقـال 
ستسـتمر بوقوفها إىل جانب العراق ملسـاعدته يف إرسـاء 

األمن واالستقرار. 
وأضـاف: أؤّكــد أن هـذه الزيـارة سـتمثل منعطفا يف 

العالقات بني البلدين. 
مـن جانبـه، قـال رئيـُس الـوزراء العراقـي مصطفي 
الكاظمي: نحـن اليوم أمام تحديات عدة مثل وباء كورونا 
وسـقوط أسـعار النفط ولهذا يجب أن نعزز التنسيق بني 

الجانبني. 
وأضـاف: ما يربط العـراق بإيران ليسـت فقط الحدود 

املشرتكة، بل هي عالقات ثقافية تاريخية. 
ُمشـرياً إىل أن: الجمهوريـة اإلسـالمية كانـت أوَل دولة 
تقُف معنا ضـد تنظيم داعش اإلرهابـي والعراق لن ينىس 

هذا املوقف. 
وأَشـاَر رئيس الـوزراء العراقـي أن: سياسـتنا بالعراق 
مبنية عىل أََساس حسـن الجوار والتفاهم مع دول الجوار 

إلخراج املنطقة من التوترات. 
وشّدد الكاظمي قائالً: لن نسمَح ألي تهديد من األرايض 

العراقية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 

إسقُن الظاائب الظعائغئ لقظاثابات 
الاحرغسغئ السعرغئ

 : وضاقت

أعلنت اللجنُة القضائيُة العليا لالنتخابات، مساء أمس، 
النتائج النهائية لالنتخابـات الترشيعية، من خالل مؤتمر 

صحفي أجرته الهيئة العليا لالنتخابات. 
وكان رئيُس اللجنة، القايض سامر زمريق، قد أوضح يف 
وقت سابق، أن إعالَن النتائج سيتم عىل مدرج وزارة العدل 

بدمشق يليه مؤتمر صحفي. 
ويتـوزع أعضاُء املجلس يف محافظة دمشـق 29 وريف 
دمشـق 19 ومدينة حلب 20 ومناطـق محافظة حلب 32 
ومحافظـة حمـص 23 ومحافظـة حمـاة 22 ومحافظة 
الالذقيـة 17 ومحافظة إدلـب 18 ومحافظة طرطوس 13 
ومحافظـة الرقة 8 ومحافظـة دير الـزور 14 ومحافظة 
الحسـكة 14 ومحافظـة درعا 10 ومحافظة السـويداء 6 

ومحافظة القنيطرة 5. 
وِوفــًقا لقانون االنتخابات العامة رقم 5 لعام 2014م 
بعد إعالن نتائج انتخابات مجلس الشـعب من قبل اللجنة 
القضائيـة العليـا لالنتخابـات، يصدر رئيـُس الجمهورية 
العربية السـورية مرسـوماً بتسـمية الفائزيـن بعضوية 

مجلس الشعب ويُنَرشُ يف الجريدة الرسمية. 

تسجغجاٌت أطظغئ لطسططئ الفطسطغظغئ تجاُطظًا طع دسعاٍت لعصفاٍت اتاةاجغئ

اقتاقل الخعغعظغ غشطُص باب الصطاظني 
باملسةث افصخى وغصاطع أحةاَر الجغاعن

بمحارضئ سئاس وعظغئ.. تماس تسطُظ سظ 
طعرجان «جغآّجج ملرتطئ وشاق»

 : خاص
أفاد مراسُل املسرية يف فلسطني بأن األجهزة 
األمنية للسـلطة الفلسـطينية عززت تواجدها 
وانتشـارها، صبـاَح أمـس الثالثاء، عـىل دوار 
املنارة يف رام الله ومحيط دوار ابن ُرشد بمدينة 
الخليـل، بالتزامـن مـع الدعوات التـي أطلقها 
ناشـطون فلسـطينيون عىل منصات التواصل 
االجتماعـي، نـادت بوقفـاٍت احتجاجيـٍة ضد 
مـا أسـموه بفسـاد السـلطة، ولم تحـدث أية 

مواجهاٍت تذكر. 
وقـال: يف األثناء، قام 54 مسـتوطناً يهودياً 
باقتحـام سـاحات املسـجد األقـىص املبـارك 
بحمايـة عنارص رشطة االحتـالل الصهيونية، 

عند مدخل باب الرحمة. 
االحتـالل  قـوات  عنـارص  قيـاَم  مؤّكــداً 
بإغـالق بـاب القطانـني أحـد أبـواب املسـجد 
األقىص املبارك؛ اسـتعداداً للتظاهرة الشـهرية 

للمستوطنني اليهود، وقامت باعتقال تعسفي 
ألخوين مقدسـيني كانا عىل وشك الخروج من 

املسجد، بعد عرص يوم أمس. 
كمـا قامـت بلديـُة االحتـالل باقتـالع أكثر 

من 200 شـجرة زيتون شـمال غرب سلفيت، 
وقامـت قطعـان مـن املسـتوطنني بـإرضام 
النـريان يف أراٍض ملزارعـني مـن قريتَـي مادما 

وبورين جنوب نابلس. 

 : وضاقت
قال عضُو املكتب السـيايس لحركة حماس، 
حسـام بدران: إن املهرجـان الجماهريي الذي 
سـيخُطُب بـه ُكـلٌّ مـن الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس ورئيس املكتب السيايس لحركة 
حمـاس هنيّة يف غزة «سيؤسـس ملرحلة وفاق 

بني الحركتني». 
َوأََضــاَف بـدران يف نـدوة سياسـية تضـم 
قيادات مـن الفصائل الفلسـطينية، أنه يمكن 
والفصائـل  فتـح  وحركـة  حمـاس  لحركـة 
الفلسـطينية أن تتوافقا عىل برنامج سـيايس 
مشـرتك، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ما 

زالت قادرة عىل استيعاب أحزاب جديدة. 
ومرشوعيـة  الوطنيـة  الوحـدَة  أن  وأّكــد 

املقاومـة الفلسـطينية وأماكـن توزيعها هي 
أقوى مـا يمتلكه الفلسـطينيون، «وهو األمُر 
واملجتمـع  األشـقاء  احـرتاَم  يكسـبنا  الـذي 

الدويل». 
وشـّدد بدران عىل أن «املرحلة التي يعيُشـها 
شـعبُنا الفلسـطيني أوقفت مكونات الشـعب 
أمـام حقيقـة ال شـك فيها أن مـرشوع الضم 
إنهـاٌء ملرحلة سياسـية اسـتمرت لثالثة عقود 

بفعل االحتالل واإلدارة األمريكية». 
ونّوه إىل أن تفعيل املقاومة الشـعبيّة تحتاج 
إىل ضمانات وتفاهمات داخلية تتعلق بمستوى 

ممارسة الحريات يف الضفة الغربية. 
فتـح  أن  كشـف  فلسـطيني  قيـادي  وكان 
وحماس تعمـالن عىل إقامة مهرجان شـعبي 

ومشرتك قريباً يف غزة. 

يُذكـر أن حركتَي «فتـح» و»حماس» أعلنتا 
مرحلـة جديـدة مـن العمـل الوطني املشـرتك 
ملواجهة خطة الضـّم اإلرسائيليّة، وأّكـدتا عىل 
رضورة تجاهل الخالفات وخوض املعركة معاً 
ضد االحتالل، ووزير اإلعالم اإلرسائييل السابق 
قـال: إن «التعاون بني حمـاس وفتح يجب أن 

يثري القلق». 
الفلسطينية-الفلسـطينية،  الخطوة  وتأتي 
يف وقت تسـتمر فيـه التظاهـرات والفعاليات 
املناهضـة لخطـة الضـم اإلرسائيليـة، يف غزة 
والضفـة والداخل الفلسـطيني املحتـّل، ومدن 

عربية وأجنبية عديدة. 
ويف وقت سـابق، قال قياديون فلسطينيون: 
إن خطـوة فتـح وحمـاس تمهـد للمصالحـة 

الشاملة يف ظل املخاطر. 

شدض اهللا: أطرغضا تصعُد ترباً اصاخادغًئ ضث لئظانشدض اهللا: أطرغضا تصعُد ترباً اصاخادغًئ ضث لئظان
 : طاابسات

الوفـاء  كتلـة  عضـُو  قـال 
للمقاومـة، النائـب حسـن فضل 
اللـه: إن ضغوطاً أمريكيًة تُماَرُس 
معهـا  يتعامـُل  مصـارف  عـىل 
مـرصف لبنـان يف الخـارج ملنـع 

استرياد السلع األََساسية. 
وكشـف عن «ضغوط تمارسها 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة عىل 
معهـا  يتعامـل  التـي  املصـارف 
مـرصف لبنان يف الخـارج؛ بَهدِف 
منع اسـترياد السـلع األََساسـية، 
ُمشـرياً إىل أن واشـنطن اسـتغلت 
تراكـم األزمـات الداخليـة نتيجة 
املتبعـة  االقتصاديـة  السياسـات 
ملمارسة املزيد من الضغوط بمنع 

وصول الدوالر إىل لبنان. 
وقـال: إن «القضـاء هو املدخل 
ملكافحـة  واإللزامـي  الوحيـد 
الفسـاد» وشـّدد عـىل جملـة من 
«حـزب  إىل  بالنسـبة  الثوابـت 

اللـه» أوالها «الحفـاظ عىل أموال 
املودعـني، وثانيهـا أن يدفـع من 
أفاد مـن السياسـات االقتصادية 
مـا  ثمـن  عقـود  مـدى  واملاليـة 
وصلنـا إليـه اليـوم»، معتـربًا أن 
املركـزي  واملـرصف  «املصـارف 
يتحمالن املسـؤولية أَيْـضاً يف هذا 
املجـال»، ورفض اللجـوء إىل «بيع 
أمـالك الدولة ملعالجة السياسـات 
إىل «اسـتثمارها  الخاطئة»، داعياً 

إن أمكن ذلك». 
اللـه  فضـل  النائـُب  ولفـت 
ذات  مواجهـة  يف  «البلـد  أن  إىل 
شـقني: األول يتمثّل يف الرتاكمات 
الداخلية والسياسـات االقتصادية 
التـي أنتجـت اقتصـاداً ريعياً غريَ 
منتج، فيمـا يتصل الشـق الثاني 
األمريكية  والضغـوط  بالعقوبات 
عـىل البلد من «قانـون قيرص» إىل 
العقوبات عـىل لبنان ومنع دخول 
الـدوالر ومنـع فتـح االعتمـادات 

ومنع الدول من مساعدة بلدنا». 

وعـن أزمـة الكهربـاء، أّكـد أن 
البعـَض يمنـُع إفـادة لبنـان من 
العـروض الخارجية التـي تلقاها 
لحـل هـذه األزمة؛ بَسـبِب رفضه 
اإلدارة  سـطوة  مـن  الخـروج 
األمريكية، وقـال: «توجد خيارات 
متاحة وال نريـد تحميل الحكومة 
بالذهـاب إىل هـذا  إضافيـاً  ثقـالً 
الخيـار أَو ذاك بـل لهـا أن تناقش 

خياراتها». 
ويف مجـال آخر، أّكــد أن «بيئَة 
املقاومة اليوم ليسـت البيئَة التي 
يسـتطيع األمريكيون أن يفرضوا 
عليهـا رشوَطهم عـىل رغم أقىص 
البوابـة  مـن  الضغـط  درجـات 
االقتصادية بعدما سقط املرشوع 
العسـكري الـذي شـهد ذروته يف 
حـرب تمـوز حـني أعلنـت وزيرة 
الخارجيـة األمريكيـة كوندوليـزا 
رايـس آنذاك مخـاض والدة رشق 
أوسـط جديد، ثم تجـىل يف معارك 
سوريا والعراق ضد التكفرييني». 

ووصـف التحالـَف بـني «حزب 
بالصخرة  وحركـة «أمـل»  اللـه» 
التي تكـرست عليهـا املؤامرات»، 
ُمشـرياً إىل أن «جهوداً كبرية بُذلت 

لرضب هذا التحالف». 
ووصف تحالَف «حزب الله» مع 
«التيار الوطني الحر» أنه «تحالٌُف 
اسرتاتيجي، وأن التباينات بينهما 
يف القضايـا الداخليـة أمـر ممكن 
املشـرتك  املركـزي  املوقـف  لكـن 
املتعلق بحماية لبنـان يف مواجهة 
بالعدوانيـة  أَو  التكفـريي  العـدّو 
اإلرسائيلية عىل لبنـان لم تتغري»، 
وقـال: «نحن دائمـاً يف نقاش مع 
حلفائنا كيـف نواجه هذه املرحلة 
عىل املسـتوى االقتصادي وعندما 
يف  نرتجمهـا  املشـرتكات  تتوافـر 
الحكومـة أَو املجلـس النيابـي أَو 
يف غريهمـا وعندمـا يكـون هناك 
تباينـات نبقـى عـىل حـوار دائم 

للوصول إىل نتيجة». 
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ضطمئ أخغرة

العصعد الثي ق غظفث 
تتئ الصاض والتخار

خمٌئ طرغإ وضمائُر طغائ 
أم التسظ أبع ذالإ

ومـاذا بعـد أيها العالـم الصامت؟! ومـاذا بعد أيتهـا الضمائر 
امليتة؟! 

أمـا آن األوان ألن تنطقوا وتفيقوا وتنصفوا املظلومني وتنقذوا 
ما يمكن إنقاذُه مـن تحت الرُّكام وتقوموا بموقٍف مّرشٍف واحد 

يف قائمتكم السوداء؟! 
ا تلـك الدماء واألشـالء لـم تَحـّرك فيكم سـاكناً، هل  هـل حقٍّ

الطفولة املذبوحة يف اليمن لم تعد تعني لكم شيئاً؟!
هل حصاُر ماليني لليمنيني ومنعهم من أبسط مقومات العيش 
ال يلفت انتباهكـم، أم إنكم قد بعتم اليمن وأهلها لقاء ما تقدمه 

لكم أنظمة الفساد والعمالة؟! 
واقـٌع مريٌر يعايُشـه أبناُء الشـعب اليمني منذ خمسـة أعوام 
يف حـرٍب كونية ظاملة شـارك فيها العاَلُم أجمُع بقوته وسـطوته 
وسـالحه وحتى بسكوته وعدم استنكاره ملا يحدث من مظلومية 
عظيمة لهذا الشعب العظيم، الذي رفض الخنوع ألعدائه فتكالبوا 

عليه ظلماً وعدواناً. 

حرٌب مدّمـرٌة اسـتهدفت البَرش والشـجَر والحجَر وكلَّ ما هو 
جميـل يف موطن الحكمة واإليمـان، وجعلت من األبريـاء أهدافاً 
مرشوعـة لطريانها الحاقد الـذي يصبُّ غاراته عـىل املدنيني من 
األطفـال والنسـاء دون رحمـة، لتصبـح هذه الحـرب بجرائمها 

البشعة وانتهاكاتها هي أقذر حرب عرفتها البرشية جمعاء. 
ستظلُّ معاناُة الشعب اليمني مستمرًة باستمرار قيام العمالء 
والخونـة بدورهـم الالإنسـاني والالأخالقـي، وسـتبقى بصمت 
املحايدين الذين لم يحركوا ساكناً أمام ما يحصل من قتل ودمار، 
وسـيظل اليمني املقـاوم والصامد يف وجه قوى االسـتعمار رغم 
معاناته وبسـاطته، سيظل متمسـكاً بقضيته ومظلوميته التي 
سيسـتطيع بفضل اللـه وبإيمانه بها أن يقلـب معادالت الكون، 

وهو وحده من بيده رفع معاناته واالنتصار ملظلوميته. 
ومهمـا حصل من خذالن للمظلومـني وتواطؤ مع الظالم، فلن 
يغـرّي ذلك مـن نواميس الكوِن شـيئاً، فصاحـُب القضية هو من 
يمتلـك النَفَس الطويل، وَمن يمتلك النَفَس الطويل هو األقدُر عىل 

مواصلة الدرب حتى تحقيق النرص. 
الاامئ ص 9

جظث الخغادي
 

املناشـداُت  تسـتمرُّ 
مـن  اليمنيـة  والتحذيـراُت 
املرتتبـة  الكارثيـة  النتائـج 
تحالف  دول  اسـتمرار  عـىل 
العـدوان يف قرصنتهـا ضـد 
سـفن املشـتقات النفطيـة 
األحمـر،  البحـر  ميـاه  يف 
مـن  ومنعهـا  باحتجازهـا 
الوصـول إىل مينـاء الحديدة 

منذ أكثر من ِمئة يوم. 
َومـع هـذا الفعـل ال يـزال 
يعتقـد تحالـف العـدوان ومن خلفـه الواليـات املتحدة 
َوبريطانيا وإرسائيل واملنظومة األممية املصادر قرارها 
َومبعوثهـا إىل اليمـن، بـأن إقدامهم عىل هـذه الجريمة 
اإلنسـانية سـتحدث فرقـاً جوهريـاً يف املوقـف اليمني 
املقـاوم الذي عجزت آلـُة العدّو وإْمَكاناته مـن وأده أَو 
كبـح جماحـه، َوبحيـث تتدنى سـقوفه َوتقـل أوراقه 
باتّجـاه تقديم املزيـد من التنازالت ملصلحـة أجندة هذا 
التحالف العدائي اإلجرامي، الساعي أوالً َوأخريًا َوسابًقا 
والحقاً إىل هدفـه الرئيس، املتمثـل بالرتكيع واإلخضاع 

لإلراَدة اليمنية اليافعة َواملتنامية. 
والحاصُل أن هذا املسـعى قد فشـل بظروف سـابقة 
كانت وطأتها أشد قساوًة وحرجاً عىل معنويات قيادتنا 
اإليمانيـة والوطنيـة، وخياراتهـا، َوكذلك عـىل رهانات 
الوعي الجمعي لشعبنا الذي كان ناشئاً وال يزاُل يتشّكل 
تحـت ضبابيـة البدايات لهذا العـدوان َوما شـابها من 
شـعارات فضفاضة عن أسـبابه َودوافعه َوما يسـعى 

إليه. 
لكـن َوبعـد أكثر من 5 سـنوات مـن اإلجـرام بكافة 
أشكاله ووسـائله، َوتسـاقط ُكـّل األقنعة التي تقمص 
بموجبها هذا العدوُّ دوَر املنقذ واملخلص والحريص عىل 

أمن َواستقرار اليمن َووحدته َوسالمة 


