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اليمنية االتصاالت  على  تتجسس  وبريطانيا  احلرب  أمد  يطيل  األمريكي  الدعم  العجري: 

أســــرى املــرتــزقــة يــثــمــنــون الــتــعــامــل الـــراقـــي لــصــنــعــاء ويـــنـــددون بــنــســيــاــم.. واملــرتــضــى: نــعــامــلــهــم كضيوف

نائب وزير شؤون املغتربني الشيخ زايد الريامي لـ «املسرية»:

الرئغج المحاط غجور وزارة الخظاسئ وغسامع إلى المعاذظغظالرئغج المحاط غجور وزارة الخظاسئ وغسامع إلى المعاذظغظ
وّجه باحضغض لةظئ تتثغث تضالغش السطع والثثطات لدئط افجساروّجه باحضغض لةظئ تتثغث تضالغش السطع والثثطات لدئط افجسار

وحّثد سطى تسجغج الثور الرصابغ شغ المعاخفات وحّثد سطى تسجغج الثور الرصابغ شغ المعاخفات 
والمصاغغج لتماغئ المساعطكوالمصاغغج لتماغئ المساعطك
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أخبار 

شغما تجب التص غثسع الغمظغغظ إلى طعاخطئ الثشاع 
سظ تصعط شغ التغاة والترغئ والضراطئ

التراك الةظعبغ غئارك سمطغئ تعازن 
الردع السابسئ يف السمص السسعدّي 

ضث صعى اقتاقل
 : خظساء

تتواىل ردوُد األفعال املباركة لعملية القوات املسلحة اليمنية الجديدة 
داخَل العمق السـعودّي، أمس األول، َحيُث بارك مكون الحراك الجنوبي 
املشـارك يف مؤتمر الحوار الوطني املوقع عىل اتّفاق السـلم والرشاكة، 

عملية توازن الردع السابعة ضد قوى العدوان واالحتالل. 
ودعـا الحـراك الجنوبـي يف بيـان، أمـس االثنـني، إىل مواصلة ردع 
الغزاة املحتّلني املعتدين حتى يعودوا إىل رشـدهم ويعدلوا عن عدوانهم 
وحصارهـم دون قيـد أَو رشط، مؤّكـداً أن الشـعب اليمني يدافع عن 
أرضه وعرضه وسيادته واستقالله ضد تحالف عدواني محتّل مستكرب 
أهلك الحرث والنسـل وارتكب أبشع جرائم الحرب بحق الشعب اليمني 

وتسبب يف أسوأ كارثة إنسانية يف العالم. 
وطالب مكون الحراك الجنوبي، أحرار العالم إىل تحمل مسؤولياتهم 
ومساندة ودعم حق الشـعب اليمني يف العيش بسالم دون أية تدخالت 
خارجيـة يف شـؤونه، ومحاسـبة قوى العـدوان األمريكـي الربيطاني 
الصهيونـي السـعودّي اإلماراتـي وأدواتهـا ومرتِزقتهـا عـىل ُكـّل ما 

اقرتفوه من جرائم حرب املكتملة األركان بحق اليمن واليمنيني. 
مـن جانبـه، بارك حـزب الحـق عملية تـوازن الردع السـابعة ضد 
قـوى التحالف والتي نفذتها القوات املسـلحة اليمنية يف عمق األرايض 

السعوديّة. 
وأعلـن الحزب يف بيـان، أمس االثنـني، تأييده ومباركتـه لكل أبناء 
الشـعب اليمنـي والقيـادة الثوريـة والسياسـية نجاح هـذه العملية 
الكربى، حاثٍّا أبطال القوات املسـلحة واللجان الشـعبيّة االسـتمرار يف 

هذه الخطوات الدفاعية لردع قوى العدوان. 
وبنّي حـزب الحق أن اإلدانات الجائرة لهذه العملية ومثيالتها والتي 
تصـدر عـن األمريكيني والربيطانيـني وبعض عمالئهـم يف املنطقة لن 
تثنَي الشـعَب اليمني عن مواصلة الدفاع عـن حقه املرشوع يف الحياة 

والحرية والكرامة والسيادة. 

أّضـث أن الترب تخإ شغ طخطتئ واحظطظ لدمان الاثشص الظصثي والسغطرة سطى ظفط الثطغب:

خئري أردظغ: أطرغضا خاتإ صرار السثوان سطى الغمظ والسسعدّغئ واإلطارات أدوات طظفثة

شغما أعالغ ضتاغا طةجرة العةر غتاةجون سحرات اآللغات اإلطاراتغئ لطمطالئئ بالاسعغخ والصخاص:

طعصع برغطاظغ: اإلطارات تتعل طغظاء بطتاف الظفطغ وحرغان اقصاخاد الغمظغ إىل بضظئ سسضرغئ

تظفغُث تضط اإلسثام بتص صاطئ افغربي وظاحطعن غآّضـثون: التضط اظاخر 
لطسثالئ وأخرس أبعاَق السثوان

 : طاابسات
أّكــد ناجـي الزعبـي -الخبـري االسـرتاتيجي 
والعسكري األردني- أن الواليات املتحدة األمريكية 
ال تملـك مصلحـة يف وقـف العـدوان عـىل اليمن، 
موضًحا أن واشـنطن لن ترغب يف تحقيق السـالم 
باليمـن مـا لم تحصل خسـارة كبـرية يف صفوف 
األمريكيـني ومصالحهـم، تفـوق املكاسـب التي 

تحصل عليها من الحرب يف هذا البلد. 
وأوضح الزعبـي يف مداخلة لـه للربنامج اإلذاعي 

ـه للعالـم العربـي، أمس االثنـني، أن  الـرويس املوجَّ
تحالف العدوان الذي تقوده السعوديّة ال يملك القرار 
إلبرام اتّفاقيات سـالم يف اليمن، مبينًا أن أمريكا هي 
صاحـب قرار العدوان عـىل اليمن، بينما السـعوديّة 
ذة وال يمكن لهم اتِّخاذ  وتحالفهـا يمثلون أدوات منفِّ

أي قرار لوقف الحرب أَو إبرام اتّفاقيات سالم. 
وأَشـاَر الخبري العسـكري األردنـي، إىل أن أبرَز 
مصالح أمريـكا تتعلق بالسـيطرة عىل نفط دول 
الخليـج وتمرير املزيد من صفقات األسـلحة لكل 
من اإلمارات والسـعوديّة، وضمان التدفق النقدي 
غري املبارش لصالح واشـنطن عرب املالحة يف البحر 

األحمـر وبـاب املندب، فضـالً عن مصالـح أُخرى 
تنالها الواليات املتحدة من اسـتمرار العدوان عىل 
اليمن، وهو ما يفرس تبـدل توّجـهات بايدن التي 
كان قـد أعلنهـا بخصوص إلزام السـعوديّة وقف 
حربها يف اليمن خالل فرتة االنتخابات األمريكية. 

وتأتـي ترصيحات الخبـري الزعبـي تزامناً مع 
توقعـات بعراقيـَل دوليـة قـد تواجـه التسـوية 
السياسية املرتقبة يف اليمن، َحيُث يؤّكـد مراقبون 
أن الـدول الفاعلة يف الشـأن اليمني قد تقوِّض أية 
تسوية سياسية تفيض إىل إنهاء العدوان والحصار 

نظراً لتعارض ذلك مع مصالحها يف املنطقة. 

 : طاابسات
سـّلطت وسـائل إعـالم بريطانيـة الضوء عىل 
مينـاء بلحاف النفطـي بمحافظة شـبوة املحتّلة 
بعد أن حّوله االحتالل اإلماراتي إىل ثكنة عسكرية 

وسجوناً رسية. 
وقـال موقـع «ميدل إيسـت آي» الربيطاني، يف 
تقرير، أمس االثنني: إن ميناَء بلحاف كان رشياَن 
حيـاة لالقتصـاد يف اليمن؛ بَسـبِب تصديـر الغاز 
الطبيعي املسـال، والذي سـيطرت عليه أبو ظبي 

منذ سنوات وحّولته إىل ثكنة عسكرية. 
وأَشـاَر املوقـع الربيطانـي إىل أنـه ومع دخول 
الحـرب عـىل اليمن عامها السـابع ال يـزال ميناء 
بلحاف الواقع يف محافظة شـبوة بيد اإلماراتيني، 
ممـا يسـبب غضبـاً عارمـاً يف أوسـاط اليمنيني 
الراغبني بعودة امليناء إىل وضعه الطبيعي السـابق 
كمركـز تصدير للغـاز ويعزز اقتصـاد يعاني فيه 

غالبية السكان من الفقر. 

وبحسـب موقـع «ميـدل إيسـت آي»، َفــإنَّ 
املاضيـة  األسـابيع  يف  قـاَم  اإلماراتـي  االحتـالل 
بعمليات تجنيد واسـعة للمقاتلني داخل معسكره 
يف ميناء بلحاف، كما قام باسـتقدام العرشات من 
منتسبي ما يسمى النخبة الشبوانية، وأجرت لهم 

تدريباٍت عسكريًة مكثّـفة. 
وأضـاف، وعىل الرغم من سـيطرة قوات الفاّر 
هادي عىل محافظة شـبوة، َفــإنَّ قوات االحتالل 
اإلماراتي ما زالت تتمركز يف معسكر العلم وميناء 
بلحـاف الخاص بمرشوع الغاز الطبيعي املسـال، 
والـذي تديره رشكـة «توتال» الفرنسـية؛ وهو ما 
أَدَّى إىل توقـف الصـادرات منـذ بدء العـدوان عىل 
اليمـن يف العام ٢٠١٥، فيمـا ترفض حتى اللحظة 
أبو ظبي االنسـحاب من ميناء بلحاف والسـماح 

بإعادة تصدير الغاز املسال. 
من جانب آخر، احتجزت مجاميُع قبلية، أمس 
االثنني، آليات عسـكرية تابعة لالحتالل اإلماراتي 

يف محافظة شبوة. 

وأَفـادت مصـادر محليـة، بـأن أرس ضحايـا 
مجـزرة منطقـة الهجـر التـي ارتكبهـا الطريان 
اإلماراتي، احتجزت اآلليـات اإلماراتية التي كانت 

متجهة إىل معسكر العلم التابع لها يف املحافظة. 
من جانبه، أوضح أحمد املحضار -الناطق باسم 
أرس ضحايـا مجـزرة الهجـر، أن احتجـاز اآلليات 
العسـكرية التابعـة لالحتـالل اإلماراتـي ُمسـتمّر 
حتى تنفيذ مطالبهم وتسـليم الجناة عن مقتل ١١ 
مواطنًا بينهم أطفال بغارة إماراتية يف يناير ٢٠١٩، 
مبينًا أن مطالبهم مرشوعة؛ كون االعتداء وقع عىل 

األهايل وهم يف منازلهم دون أي سـبب يُذكر. 
ونفذت قبائل الهجر اعتصاماً مفتوحاً بشـهر 
أُكتوبـر مـن العام املنـرصم، أمام معسـكر العلم 
التابـع ألبو ظبي يف منطقة جردان، قبل أن تتدخَل 
وسـاطٌة قبليٌة وتتعهد بتقديم التعويض وتسليم 
الجناة، إال أن الوسـاطة فشـلت، مما دفع األهايل 
إىل احتجاز اآلليـات اإلماراتية وهي يف طريقها إىل 

معسكر العلم، أمس االثنني. 

 : خظساء
نّفذت النيابُة العامة بصنعاَء، صباح أمس 
االثنني، حكَم الِقصاص الرشعي، بحق أربعة 
مـن الجنـاة املتهمني بقتل عبـد الله األغربي 
والـذي تحّولـت قضيتـه إىل رأي عـام بعـد 
انتشـار مقاطع فيديو عـىل مواقع التواصل 
االجتماعي تظهر تعرضـه للتعذيب الوحيش 

حتى املوت. 
وتـم، يوم أمس، تنفيذ حكـم اإلعدام رمياً 
بالرصـاص ضـد املتهمـني يف قتلـة الشـاب 
عبدالله األغربي وهم: عبدالله حسـني نارص 
السـباعي ووليـد سـعيد الصغـري العامـري 
ومحمـد عبدالواحـد محمد الحميـدي ودليل 
شوعي محمد الجربة، وذلك يف ساحة السجن 
املركـزي بصنعـاء، وبحضـور أوليـاء الدم، 
وجمٍع غفري من املواطنني وعدد من وسـائل 

اإلعـالم اليمنيـة، َحيُث حرض تنفيـذ الحكم 
عـدد من قضـاة النيابة وقيادات ومسـؤولو 

األجهزة األمنية بأمانة العاصمة. 
والقى تنفيذُ حكم اإلعدام ارتياحاً شـعبياً 
َكبـرياً بني أوسـاط املواطنني، وذلـك لتطبيق 
حكـم الله وتحقيـق العدالة وفـق أوامر الله 
وقوانني اإلسالم، مشيدين بالعدالة يف صنعاء 
ورسعـة تطبيـق األحـكام، بعكـس املناطق 
الواقعـة تحـت سـيطرة االحتـالل األمريكي 
السـعودّي والتـي ترتكـب فيهـا الكثـري من 

الجرائم دون أن تطاَلها يُد العدالة. 
وأظهر عدٌد من الناشطني املوالني للعدوان 
اسـتياَءهم لهـذا التنفيذ، مع أنهـم قبل ذلك 
كانـوا يشـكِّكون يف تحقيق العدالـة، وظلوا 
خالل األشـهر املاضية، يعملون ليـالً ونهاراً 
لتوظيفهـا سياسـيٍّا، وتحويـل القضيـة إىل 

محطٍة لتشويه سلطة صنعاء وأنصار الله. 

 : طاابسات
مـن  املئـاُت  تداولهـا  رسـميٌة  وثيقـٌة  فضحـت 
الناشـطني واإلعالميـني يف مختلـف مواقـع التواصل 
االجتماعي، دوَر مرتِزقة العـدوان بمأرب يف مواصلة 
نهب النفـط ورسقة ثـروات البلد وحرمـان الخزينة 
العامة اإليرادات املالية الضخمة ملبيعات النفط الخام 
التـي تذهب إىل جيـوب قادة حزب اإلصـالح ونافذين 

بحكومة املرتِزقة. 
وأَشـاَرت الوثيقـة إىل واقعـة رسقـة تعـرض لها 
أحـد أنابيـب تصدير النفـط يف مأرب بصـورة غريبة 
ومختلفة، عىل أيدي ميليشـيا حزب اإلصالح وتواطؤ 

مبارش من الفاّر هادي. 
وتكشـف الوثيقـة الصادرة عـن املرتِزق حسـني 
العبـاب، منتحـل صفـة مديـر عـام مكتـب وزارة 
النفـط بمدينة مأرب الواقعة تحت سـيطرة االحتالل 
ومرتِزقته من حزب اإلصالح، عن عملية قطع ورسقة 
لخـط أنبوب نقـل وتصدير النفط الخـام، من حقول 

مأرب إىل ميناء رأس عيىس يف محافظة الحديدة. 
وأوضح املرتـِزق العباب، يف مذكرة وجهها إىل قائد 
مـا يسـمى اللواء ١١٧ مشـاة، أنهم تلقـوا بالغاً يوم 
الخميس املـايض، بقطع ورسقة ١٨ مـرتاً من أنبوب 
النفـط بمنطقـة العرقـني، مبينًـا أن قطـر األنبوب 
املـرسوق ٢٦ إنشـاً وليس من السـهل قطعـه وأخذه 
بـدون اسـتخدام معـدات ثقيلـة مثل ماكينـة قطع 

وونـش وقاطرة، كما تحتاج عمليـة الرسقة إىل وقت 
طويل إلتمامها. 

ولفـت املرتِزق العباب يف مذكرتـه إىل وجود تواطؤ 
مـن اللواء العسـكري املرتـِزق املحسـوب عىل حزب 
اإلخوان يف عملية قطع األنبوب ورسقة النفط الخام، 
داعيـاً قائد ما يسـمى اللـواء ١١٧ مشـاة، التحقيق 
يف قطـع خط أنبـوب التصدير يف الكيلـو ١٨ بمنطقة 

العرقني. 
الجدير ذكره أن ميليشـيا حـزب اإلصالح يف مأرب 
املحتّلـة، تقوم بإنتـاج أكثر من عرشيـن ألف برميل 
ا وبيعهـا وتكرير جـزء منها  مـن خـام النفط يوميّـٍ
يف مصفاة صافـر، ويتم نهب عائداتهـا لصالح قادة 

املرتِزقة. 

طثغر ظفط طأرب غفدح ططغحغا «اإلخقح» يف صطع 
وجرصئ 18 طرتًا طظ أظئعب الظفط
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ضحش أن برغطاظغا تمارس أسمال تةسج سطى اقتخاقت الغمظغئ 

الثوقر غصفج إلى (1070) والرغال السسعدّي غصارب طظ تاجج الـ (300) 

 : خاص
جـّددت الوالياُت املتحدة األمريكية، أمس االثنني، التأكيد 
عىل دعم اسـتمرار وتصعيد العـدوان والحصار عىل اليمن، 
وأعلنـت أنها متوّجـهة ملضاعفـة «الضغط « عىل صنعاء؛ 

ِمن أجِل دفعها لتقديم تناُزالٍت سياسية وعسكرية. 
وقالـت املتحدثة اإلقليمية باسـم الخارجيـة األمريكية، 
جريالديـن غريفيـث، أمس، يف ترصيحات لقنـاة «الحدث» 

التابعة للنظام السـعوديّة: إن الواليات املتحدة «تبحث عن 
طرق جديدة للضغط» عىل صنعاء. 

وتسعى الوالياُت املتحدة منذ أشهر البتزاز صنعاء باملِلف 
اإلنسـاني والوضع املعييش؛ ِمن أجِل الحصول عىل تنازالت 
عسكرية وسياسية، أبرزها وقف التقدم يف محافظة مأرب 
ووقف العمليات الصاروخية والجوية العابرة للحدود، وقد 

رفضت صنعاء هذه املقايضة بشكل قاطع. 
ويشري ترصيُح املتحدثة األمريكية بوضوح إىل فشِل ُكـّل 

جهود الضغط السـابقة التي مارسـتها الواليـات املتحدة؛ 
بَهـدِف دفع صنعـاء للقبـول بـ»الخطـة األمريكية» التي 
ُن استمراَر العدوان الحصار، وتقييد خياراِت صنعاء  تتضمَّ

العسكرية والسياسية. 
كما يجدد هذا الترصيُح التأكيَد عىل مسـؤولية الواليات 
املتحـدة عن اسـتمرار العـدوان والحصار، ويكشـُف زيَف 
دعايات «السـالم» التي ترفعهـا اإلدارة األمريكية لتضليل 

الرأي العام والتهرب من الضغوط. 

واحظطظ تآّضـث تمسضعا بثغار الاخسغث: ظئتث سظ ضشعط جثغثة سطى خظساء 
أخبار

السةري: الثسط افطرغضغ السغاجغ والسسضري 
لثول السثوان عع طا غطغض أطَث الترب 

تسارع تثععر السمطئ املتطغئ يف املظاذص املتاّطئ

 : خاص
َردَّ عضو الوفـد الوطني، عبد امللك 
األمريكيـة  املزاعـم  عـىل  العجـري، 
الـردع  عمليـاِت  بشـأن  التضليليـة 
القـوات  تنفذهـا  التـي  املرشوعـة 
قيـام  عـن  كشـف  كمـا  املسـلحة، 
عـىل  تجسـس  بأعمـال  بريطانيـا 

االتصاالت اليمنية. 
زعمت،  املتحـدة  الواليـاُت  وكانت 
الرضبـات  أن  األول،  أمـس  مسـاَء 
اليمنيـة  والجويـة  الصاروخيـة 
عـىل العمـق السـعودّي «تطيـل أمد 
الـرصاع»، يف محاولة مكّررة لتحميل 

صنعاء مسؤولية استمرار الحرب. 
وقـال العجـري، أمـس األحـد: إن 
«حق الرد املرشوع ليس هو ما يطيل 
الرصاع، ما يطيله هو استمرار تدفق 

األسلحة األمريكية». 
وتحـاول اإلدارة األمريكيـة تثبيت 
روايـة مضللة تقدم فيها السـعوديّة 
تقديم  اسـتمرار  لتربير  كـ»ضحية» 
الدعـم العسـكري والسـيايس لهـا، 
الجرائـم  مسـؤولية  مـن  والتنصـل 

واملعاناة املرتتبة عىل هذا الدعم. 
وأّكـد العجـري أنه لوال هذا الدعم 
األمريكـي «لوقف العـدوان يف عامه 

األول». 
السياسية  الحماية  لوال  وأضاف:» 
األمريكية ملا استطاعت دول العدوان 
الـدويل  املجتمـع  ضغـوط  مقاومـة 
العـدوان  قـادة  وَلـكان  والحقوقـي 

يالَحقون يف املحاكم الدولية». 
وجـاءت الترصيحـاُت األمريكيـة 

عقـَب إعـالن القـوات املسـلحة عن 
تنفيذ عملية «توازن الردع السابعة» 
منشـآٍت  اسـتهدفت  التـي  الكـربى 
تابعًة لرشكـة أرامكو السـعوديّة يف 
الدمـام وجدة ونجران وجيـزان، رداً 

عىل استمرار العدوان والحصار. 
يف سياق منفصل، كشف العجري، 
أمـس، أن بريطانيا «تمـارُس أعماالً 
شـبكات  بعـِض  عـىل  تجسسـية 
الكابالت  وبعض  اليمنيـة  االتصاالت 
البحريـة، انطالقـاً مـن محافظـات 
جنوبيـة اتخذوا منهـا قواعَد لخدمة 

أهدافهم االستعمارية». 
ُل  يمثـِّ هـذا  أن  العجـري  وأّكــد 
«انتهـاكاً سـافراً للسـيادة اليمنيـة 
وخصوصيـات املواطنـني اليمنيني»، 
ُمشـرياً إىل أنه يتم «بتواطؤ ُمخٍز من 

رشعية الفنادق». 
قـواٌت  املـاَيض  الشـهَر  ووصلـت 
محافظـة  إىل  بريطانيـة  عسـكرية 
املهـرة املحتّلـة التـي تتواجـُد فيهـا 
عدُة قواعـَد عسـكرية تتمركز فيها 
قواُت االحتالل، وعىل رأسـها القواُت 

األمريكية والربيطانية. 

 : خاص
َد تدهوُر سـعر الُعملـة املحلية يف  تجدَّ
املناطق املحتّلة؛ بَسـبِب استمرار تداول 
األوراق النقديـة املـزَورة التـي تواصـل 
حكومة املرتِزقة طباعتَها بكميات كبرية 
يف إطـار الحرب االقتصاديـة املتصاعدة 
التي يشـنها تحالف العـدوان عىل اليمن 

ملضاعفة املعاناة اإلنسانية. 
وأَفـادت مصـادر محلية بأن أسـعار 
رصف الـدوالر األمريكـي يف املحافظات 
الجنوبية املحتّلـة تراوحت، أمس األحد، 
بـني (١٠٦٠- ١٠٧٠) ريـاالً للبيع، فيما 
قفز سـعر رصف الريال السعودّي هناك 

إىل قرابة (٢٨٢) رياالً. 
وتمثـل هذه األرقـام مسـتًوى جديًدا 
وغـريَ مسـبوق مـن التدهـور يف قيمـة 
العملـة املحليـة، ويتوقـع مراقبـون أن 
الدوالر األمريكي سـيصل قريباً إىل سعر 

(١١٠٠ ريال) وسيصل الريال السعودّي 
إىل (٣٠٠ ريال). 

ويكشـُف هـذا التدهوُر امُلسـتمرُّ عن 
رّوجتهـا  التـي  الدعايـات  ُكــّل  زيـف 
حكومـُة املرتِزقة خالل الفـرتة املاضية، 
والتي سـعت مـن خاللهـا للتغطية عىل 
مسـؤوليتها عـن تدمري العملـة املحلية 
وإلقاء اللوم عىل أطراف ثانوية كمحالت 

الرصافة. 
املرتِزقـة  حكومـة  بـدأت  أن  ومنـذ 
بطباعة األوراق النقديـة بدون غطاء يف 
الخارج، بإيعاز من دول تحالف العدوان، 
تسـارع تدهـور العملة املحليـة بصورة 
غـري مسـبوقة يف تأريخهـا، وقـد وصل 
إجمايل األموال املطبوعة إىل أكثر من ٥٫٣ 

تريليون ريال. 
وتسـبب هذا التدهور بارتفاع كبري يف 
أسـعار السـلع والبضائع يف املحافظات 
األغذيـة  برنامـج  كان  َحيـُث  املحتّلـة، 

العاملـي قـد أّكـد قبـل أسـابيَع أن املواد 
والسـلع الرضورية باتـت مكلفًة للغاية 

يف عدن. 
وتمّكنـت السـلطة الوطنيـة يف صنعاء 
من الحد من آثار تدهور العملة، من خالل 
منع تـداول األوراق النقديـة التي تطبعها 
سـيطرة  مناطـق  يف  املرتِزقـة  حكومـة 
املجلس السـيايس األعـىل، األمر الذي أثمر 
اسـتقراراً يف أسـعار الرصف، َحيـُث يقل 
سـعر رصف الدوالر األمريكـي يف صنعاء 

عما هو عليه يف عدن بقرابة ٤٧٠ رياالً. 
وكانـت حكومـة املرتِزقـة قد سـعت 
إىل اسـتهداف هذا االسـتقرار، من خالل 
طباعـة أوراق نقديـة (فئة ألـف ريال) 
مشـابهة لـألوراق املتداولـة يف املناطـق 
الحـرة، إال أنهـا فشـلت يف تحقيق ذلك، 
نتيجَة يقظة الجهـات املعنية يف صنعاء 
واملناطـق الحـرة وإجراءاتهـا الصارمة 

رة.  ملنع إدَخال األوراق النقدية املزوَّ

املرتجصُئ غفرضعن جئاغات «دسط 
سسضري وأطظغ» سطى حرضات 
اإلجمظئ يف املظاذص املتاّطئ 

 : طاابسات
نرشت وسائُل إعالم موالية لتحالف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي، أمس االثنني، وثيقًة تكشـُف قياَم مليشـيا ما يسـمى 
«املجلس االنتقايل» التابع لإلمـارات؛ بفرض جبايات عىل مصانع 
ورشكات اإلسـمنت يف املحافظـات املحتّلـة، تحـَت ذريعة «الدعم 

األمني والعسكري». 
وتبني الوثيقة توجيهاً صادراً عن ما يسمى «اللجنة االقتصادية 
العليا» التابعة ملليشيا االنتقايل، إىل ُكـلٍّ من رشكة الوحدة، ورشكة 
الوطنية، ورشكة اسـتار، لإلسمنت، يقيض بفرض «رسوم الدعم 
األمني والعسـكري» عىل تلك الـرشكات بواقع ١٠٠ ريال عن ُكـّل 
كيس إسـمنت عبـوة ٥٠ جراماً، يتم توريدها إىل حسـاب تابع ملا 

تسمى «اللجنة األمنية املشرتكة» التابعة للمرتِزقة. 
ويأتـي ذلك يف إطار سلسـلة واسـعة من عمليـات النهب التي 
تمارسـها فصائل مرتِزقة العدوان بكافة أشـكالها يف املحافظات 
املحتّلة تحت عناوين مختلفة، بـدءاً بنهب إيرادات النفط والغاز، 

ُوُصـوالً إىل فرض جبايات عىل الرشكات والتجار واملحالت. 
وتعيـُش املحافظـات واملناطـق املحتّلـة فوًىض واسـعًة تحت 
سـيطرة مليشيات وفصائل مرتِزقة العدوان التي تمارس مختلف 

أنواع الجرائم واالنتهاكات بكل حرية، وبدون حساب أَو عقاب. 
ويتعرَُّض التجاُر يف املحافظات املحتّلة بشـكل متكّرٍر لتهديدات 
وضغوطات مـن قبل عصابات ومليشـيات املرتِزقة املدعومة من 
دول تحالـف العـدوان؛ ِمن أجـِل إرغامهم عىل دفـع مبالَغ مالية 
كبرية تحت مربّرات «الدعم العسـكري واألمني» وأحياناً تتعرَُّض 

املؤّسسات التجارية العتداءات إذَا رفضت الدفع. 
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تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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 : خظساء
والرياضـة  الشـباب  وزارُة  أحيـت 
بصنعاء، أمس االثنني، ذكرى استشـهاد 
اإلمام زيـد عليه السـالم، بإقامة فعالية 
خطابيـة وثقافية تحت شـعار «والله ما 

يدعني كتاب الله أن أسكت «. 
وأَشـاَر وزير الشـباب محمـد املؤيدي 
خـالل الفعاليـة إىل أن ثـورة اإلمـام زيٍد 
جـاءت امتـداداً لثورة اإلمام الحسـني يف 
ــة واألمـر باملعروف  إصالح مسـار األُمَّ

والنهي عن املنكـر، موضًحا أن االحتفاء 
بهـذه الذكـرى هـو السـتلهام الـدروس 
والعـرب من حيـاة اإلمام زيد وشـجاعته 
يف رفض الـذل والخضوع لقوى الطغيان 
واالستكبار.  ودعا املؤيد إىل االقتَداء بنهج 
اإلمـام زيـد والتمسـك بالقيـم واملبادئ 
ى ِمن أجِلهـا، ملواصلة الصمود  التي َضحَّ
والثبـات والتضحيـة يف مواجهة العدوان 

األمريكي السعودّي. 
بـدوره، تطرق الناشـط الثقايف محمد 
املرونـي، إىل املبادئ واألسـس التي تَحّرك 

ِمـن أجِلهـا اإلمـام زيـٌد، ومـا تمثله من 
يف  وأهدافهـا  والعدالـة،  األخـالق  قيـم 
ــة وهدايتهـا، معتربًا إحياَء  إصـالح األُمَّ
املناسـبة محطـًة للتـزود مـن نهجـه يف 
نُـرصة املسـتضعفني ومواجهـة الطغاة 

واملستكربين. 
ولفـت إىل أن اإلمـام زيـداً بـذل روَحه يف 
ــة،  سبيل إعالء كلمة الله وإصالح حال األُمَّ
مـا يتطلب السـري عـىل نهجـه يف مواجهة 
العدوان وأدواته.  تخللـت الفعالية عدد من 

الفقرات اإلنشادية والقصائد الشعرية. 

 : خظساء
أقامت دائـرُة العلماء واملتعلمـني، أمس االثنني، 
ندوًة فكريًة حـول «ثورة اإلمام زيد وأثرها يف واقع 

ــة اإلسالمية» يف العاصمة صنعاء.  األُمَّ
وأّكـد مفتي الديار اليمنية، العالمة شمس الدين 
رشف الديـن، أن اإلمام زيداً –عليه السـالم- انطلق 
يف ثورته ضد الطغاة واملستكربين من منطلق األمر 
باملعـروف والنهـي عن املنكـر، عمالً بقولـه تعاىل: 
ــة يَْدُعـوَن إىل الَخـرْيِ ويَأُْمُروَن  نُكْم أُمَّ {وْلتَُكـن مِّ
ِبامَلْعُروِف ويَنَْهْوَن َعِن امُلنَكِر وأُولئك ُهُم امُلْفِلُحوَن}. 
وأَشاَر املفتي إىل أن ثورة اإلمام زيد جاءت بعدما 
ـــُة إىل حالة مـن العبوديـة والضعف  وصلـت األُمَّ
والهوان والسـكوت عـىل الباطل، مؤّكــداً الحاجَة 
إلحيـاء الضمري وتعزيـز الثقافة القرآنيـة القائمة 
عـىل كتـاب اللـه عـز وجـل واملـيض عىل نهـج آل 
ــة  البيت -عليهم السـالم- يف النهـوض بواقع األُمَّ
وحمل الرسـالة املحمدية، ومواجهة ورفض الظلم 

والطغيان والفساد. 
ــة  وقـال العالمـة رشف الديـن: إن وضـَع األُمَّ
اليـوم ال يُرسُّ خاطـراً، إذ يُحرَُّف كتاُب الله ويَُسـبُّ 
املصطفى -صىل الله عليه وآله وسلم- عرب الرسوم 
املسـيئة، والعلماء صامتون وال يحركون سـاكناً، 
وال يأمـرون بمعروف وال ينهون عن منكر، وهذا ال 

يجوز، بل عليهم تبليُغ رسالة اإلسالم. 

وتطـرق العالمـة رشف الدين إىل مـا يتعرض له 
الشـعب اليمني من عدوان وحصـار وجرائم حرب 

منذ نحو سبع سنوات. 
الجرائـم  تكـن  لـم  «إذا  متسـائالً:  َوأََضــاَف 
والعدوان والحصـار واحتالل اليمن مـن املنكرات، 
فمـا هو املنكـر؟، َوإذَا لـم يكن اسـتهداُف املدنيني 
وهدم املنازل عىل رؤوسـهم وتدمري املقدرات ونهب 

الثروات منكراً، فما هو املنكر؟». 
وأّكــد رشف الديـن أن إحياَء ذكرى استشـهاد 
اإلمام زيد، للتذكـري بواجب القيام باألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر»، موضًحا أنه ال عذر ألي سـاكت 
ــة  عن الظلم الذي يمارسه طغاة العرص بحق األُمَّ

بصورة عامة والشعوب اإلسالمية بشكل خاص. 
وُقدمـت يف الندوة التي ثـالث أوراق عمل، األوىل 
بعنـوان (نهضة اإلمـام زيد.. األهـداف والنتائج) 
لنائـب رئيس املجلس الشـافعي، رضـوان املحيا، 
اسـتعرض فيها مواقَف اإلمام زيد -عليه السالم- 
الطغـاة  وجـه  يف  وثورتَـه  ومبادئَـه  وشـجاعتَه 
والظاملـني، مؤّكــداً أن ثـورة اإلمـام زيـٍد جاءت 
لتصحيح مسـار اإلسـالم ونُرصة املسـتضعفني، 

ــة آنذاك إىل مرحلة من  ـًة بعد أن وصلت األُمَّ َخاصَّ
الضعف والذل والشتات. 

وتطرقت الورقُة الثانية واملقدمة من قبل العالمة 
محمـد العيسـوي، أحد علمـاء األزهـر الرشيف يف 
ــة اليوم ودور العلماء يف األمر  اليمـن، إىل واقع األُمَّ
باملعروف والنهـي عن املنكر، وتسـّلط قوى الظلم 

واالستكبار عىل الشعوب والهيمنة عىل قرارها. 
مـن جانبـه، أّكـد العالمة العيسـوي أن رسـالَة 
اإلمام زيد وثورته ودعوتَـه لألمر باملعروف والنهي 
عـن املنكـر والتـي سـتظل ُمسـتمّرًة حتـى قيام 
السـاعة؛ كـون تَحرُِّكـه كان امتثاالً لقولـه تعاىل: 
ـة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف  {كنتْم َخرْيَ أُمَّ

َوتَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه}. 
ويف الورقـة الثالثـة واملقدمة مـن قبل عضو 
رابطـة علمـاء اليمـن، العالمـة عـيل محسـن 
املطـري، والتـي حملت عنـوان (القـرآن الكريم 
مصدر الثورة)، أوضح املطري أن رسـالَة اإلمام 
ــة مـن خروجـه وثورته هي  زيـد لعلمـاء األُمَّ
االسـتمراُر يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ُمشرياً إىل أن الجهاَد يف سبيل الله ال بُـدَّ أن يكون 
عىل علـم وبصرية، كما جاهد اإلمـام زيد الظلم 

والطغيان عىل بصرية. 
وأّكــد رضورَة الثبات عىل الحق حتى يكتب الله 
ـة بصورة عامة  النـرص العظيم والفتح املبـني لألُمَّ

والشعب اليمني بشكل خاص. 

 : خظساء
وتقنيـة  االتصـاالت  وزارُة  دّشــنت 
األوىل  املرحلـَة  األول،  أمـس  املعلومـات، 
مـن مـرشوع خدمـة اإلنرتنت عـرب األلياف 

 .(FTTH) الضوئية للمنازل
وزيـر  حـرضه  الـذي  التدشـني  وخـالل 
االتصـاالت املهندس مسـفر عبدالله النمري، 
لالتصـاالت،  العامـة  املؤّسسـة  ورئيـس 
الدكتور هاشم الشامي، أشار الوزير مسفر 
توجيهـات  إطـار  يف  يأتـي  املـرشوَع  أن  إىل 
الـوزارة وخطة املؤّسسـة العامة لالتصاالت 
خدمـات  تطويـر  بَهـدِف  االسـرتاتيجية؛ 
االتصـاالت واإلنرتنـت يف الجمهوريـة، وبما 
هات الرؤية الوطنية لبناء الدولة  يرتجم موجَّ

اليمنية الحديثة. 
ولفت إىل أن املرشوَع سريفع من مستوى 
اليمن يف املـؤرشات الدولية، ويعمل يف الوقت 
نفسه عىل رفع رسعات اإلنرتنت للمشرتكني 

واالستفادة من خدمات اإلنرتنت. 
وأّكــد أن الوزارة واملؤّسسـة سـتعمالن 

عـىل تطويـر وتحسـني خدمـات االتصاالت 
واإلنرتنت بشكل ُمستمّر ومواكبة ُكـلِّ جديد 

يف عالم تكنولوجيا االتصاالت. 
وثّمـن وزيـر االتصـاالت جهـوَد كـوادر 
خدمـات  لتحسـني  االتصـاالت  مؤّسسـة 
االتصـاالت واإلنرتنت رغـم الظروف الصعبة 
التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار. 

من جانبه، أوضح رئيس املؤّسسة العامة 
لالتصـاالت أن مرشوع خدمـة اإلنرتنت عرب 
األلياف الضوئية والبالغ تكلفته ٨٥٠ مليون 
ريال، سـيتم تنفيذُه عىل مراحَل، ُمشـرياً إىل 
أن املرحلـَة األوىل من املرشوع تتضمن ١١٠٢ 
خـط إنرتنـت بأمانـة العاصمـة ومحافظة 
صنعـاء، ُوُصـوالً إىل ٦٥٠ ألف خط إنرتنت يف 

كافة املحافظات. 
ولفـت إىل أن خدمـة األليـاف الضوئيـِة 
تسـمُح لرجـال املـال واألعمـال وأصحـاب 

املنازل بتجويد الخدمة برسعات عالية. 
بدوره، أفـاد مدير عام املؤّسسـة العامة 
لالتصـاالت، املهندس صـادق محمد مصلح، 
بـأن خدمَة األليـاف الضوئية تمتلـُك العديَد 

من املزايا التقنيـة والخدمية عالية الرسعة، 
ستمنح املشـرتكني يف قطاع األعمال واألفراد 
فرصـًة لتنميـة وتطويـر أعمالهـم وتقديم 

خدمات ذات موثوقية. 
وأَشـاَر إىل أن املرشوَع قابٌل لدعم خدمات 
السـعات  تغيـري  إْمَكانيـة  مـع  مسـتقبلية 
والرسعـات، ومـع زيادة املسـافة سـتكون 

بنفـس املزايـا مـن َحيـُث الجـودة والدقـة 
والنقاوة.  وأّكـد املهندس مصلح أن املرشوَع 
سـيحل محلَّ الشـبكة النحاسـية املتهالكة 
بخدمـة األليـاف الضوئية إىل املنـازل األكثر 
أماناً ورسعة، من ٢٥ ميجا بت إىل ١٠٠ ميجا 

بت بالثانية. 
وبـنّي أن خدمَة األليـاف الضوئية تواكُب 

االتصـاالت  عالـم  يف  العامليـة  التطـورات 
واإلنرتنـت.. الفتـاً إىل أن املرحلـة األوىل بدأت 
بأمانـة العاصمـة ومحافظة صنعـاء بـ٣١ 
كبينة، يف حني سـتكون املرحلة الثانية ١٠٠ 
كبينـة واملراحل األُخرى تصـُل تباعاً إىل ٤٠٠ 

كبينة يف جميع محافظات الجمهورية. 
وكان وزيُر االتصـاالت ونائبه ومدير عام 
املؤّسسـة، اسـتمعوا من مدير اإلنشـاءات، 
املهنـدس إسـماعيل حميـد الديـن، ومديـر 
اتصـاالت األمانة، املهنـدس عبدالله عقالن، 
ـة باملرشوع،  من أمـام أحـد الكبائن الَخاصَّ
إىل تفاصيـل ونوعيـة الخدمـة، وفـق أحدث 

تكنولوجيا االتصاالت واالنرتنت. 
حـرض التدشـنَي وكيـُل وزارة االتصاالت 
وتقنية املعلومات للشـؤون الفنية، املهندس 
طـه زبـارة، ونائـب مديـر عـام املؤّسسـة 
للشـئون الفنيـة، املهنـدس محمـد املهـدي 
ورئيس مجلـس إدارة يمـن موبايل، عصام 
الحمـيل، ومديـر عـام اتصـاالت محافظـة 
صنعـاء، فؤاد القواس، ومديـر عام املبيعات 

يف املؤّسسة، نبيل الرسي. 

وزغر الحئاب: ذضرى اجاحعاد اإلطام زغث سطغه السقم تسّطمظا رشَخ الثدعع لصعى الطشغان 

طفاغ الغمظ: ق سثَر في جاضئ سظ الزطط الثي غمارُجه ذشاة السخر

اقتخاقت تثّحـظ طحروع خثطئ اإلظرتظئ سرب افلغاف الدعئغئ
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 : ظعح جقس
تؤّكــُد صنعـاُء مجـّدًدا انتصاَرهـا عـىل 
قوى العـدوان وأدواتهـا أخالقيـاً، إىل جانب 
انتصارهـا سياسـيٍّا وعسـكريٍّا واقتصاديٍّا، 
َحيـُث تسـعى وباسـتمرار إىل الدفـع بِملف 
ِة التي  األرسى إىل األمام رغـم العراقيل الَجمَّ
يضُعها تحالـف العدوان وأدواتـه، وبمقابل 
ذلك تحرص وبشـكل ُمسـتمّر عىل اإلحسان 
إىل أرسى الطـرف اآلخـر، والتعامـل معهـم 
كضيـوف، تم التغريـر بهم من قبـل عدوٍّ ال 

يرقب يف يمنيٍّ إالٍّ وال ذمة. 
ويف سـياق ذلـك، يؤّكــد رئيـس اللجنـة 
عبدالقـادر  األرسى،  لشـؤون  الوطنيـة 
املرتـىض، أن القيـادة الثوريـة والسياسـية 
يف  األرسى،  ملـف  متواصـٍل  بشـكل  تتابـع 
حني توفر باسـتمرار كامَل الرعاية الصحية 
والنفسية واالجتماعية ألرسى الطرف اآلخر، 
مجسـدة بذلك أخالق الشعب اليمني األصيلة 

يف اإلكرام واإلحسان. 
األرسى،  شـؤون  لجنـة  رئيـس  ويقـول 
عبدالقـادر املرتـىض: إن «لدينـا توجيهـات 
بالتعامل مـع األرسى كضيـوف ونقدم لهم 
ُكـّل الخدمات الالزمة رغـم ظروف العدوان 
والحصار»، وهو ما بدا واضًحا أمام عدسات 
كامـريا املسـرية، التـي قامت، أمـس األول، 
بجولة ميدانيـة ألحد مراكـز االحتجاز الذي 
يضم اآلالف من أرسى الطرف اآلخر، ووثّقت 
العديـَد مـن املشـاهد للحيـاة اليوميـة التي 
يقضيهـا األرسى يف املراكز التـي يتواجدون 

عليها. 
الفـرتة  مـن  أوقاتـاً  املشـاهُد  وتُظِهـُر 
الصباحية لألرسى والسـماح لهـم بالصول 
واألماكـن  «الشماسـيات»  يف  والجـول 
املفتوحـة للتعـرُّض للهواء والشـمس، عىل 
عكـس مرتِزقـة العـدوان الذيـن يحرمـون 
أرسى الجيـش واللجان الشـعبيّة من الهواء 

والشمس ألشهر عدة إن لم تكن لسنوات. 
ويف خضم الجولة التي قامت بها املسرية، 
تظهـر املشـاهد املطبـَخ الخـاص باألرسى 
والذي يحتوي عىل طاقم كبري من الطباخني 

احتياجـات  لتوفـري  باسـتمرار  العاملـني 
األرسى من الطعام، رغم كثرة عددهم، وقلة 
اإلْمَكانيـات لدى لجنة شـؤون األرسى جراء 

العدوان والحصار. 
كما أظهرت عدسـة املسرية املرَكَز الطبي 
الخـاص باألرسى، والـذي يعمل باسـتمرار 
عـىل معاجلة جرحى الطـرف اآلخر ممن تم 
أرسهم يف جبهـات القتـال، يف املقابل وثقت 
العدسـة أحـوال عـدد مـن جرحـى الجيش 
واللجان الشـعبيّة املفَرج عنهم من سـجون 
املرتِزقـة، والذين أُصيبوا بعـدٍد من األمراض 
جـراء املعاملة الوحشـية وأشـكال التعذيب 

ام األرس.  التي تعرضوا لها طيلة أَيـَّ
ومع اسـتمرار عدسـة املسـرية يف توثيق 
باقي مظاهر الحيـاة اليومية التي يقضيها 
أرسى الطرف اآلخـر داخل مراكز االحتجاز، 
ملخاطبـة  األرسى  مـن  العـرشات  تهافـت 
قوى العـدوان وأدواتها ومناشـدتهم بإزالة 
العراقيـل مـن أمـام عجلـة ِملـف األرسى، 
مسـتنكرين ما يمارسـه العـدّو من تجاهل 
مريب تجاههـم رغم وقوفهم معه يف القتال 
عىل حـدود أراضيه كمرتِزقة بـدالء للجيش 

السـعودّي. 
وقـال أرسى الطـرف اآلخـر يف حديثهـم 
أمام عدسـة املسـرية: ليش «التحالف» تنكر 
لنـا، أيش ذنبنا؟.. هـل ذنبنا أننـا قاتلنا مع 
«رشعيـة» يف الخـارج.. نطالـب «التحالف» 
بتحريك ملف األرسى وإجراء عمليات تبادل 

رسيعـة.. إحنا من اليمـن و»التحالف» عقد 
صفقات لألرسى السـودانيني والسـعودينّي 

هذا تجاهل فظيع. 
كما أطلق أرسى الطرف اآلخر مناشـداٍت 
عـدًة للفاّر هـادي وباقي مسـؤويل الفنادق 
بالخـروج مـن الصمـت املريـب ومخاطبة 

النظام السعودّي بشأن أرسى املرتِزقة. 
ويف هذا السياق، يقول عبدالقادر املرتىض 
-رئيـس اللجنـة الوطنية لشـؤون األرسى- 
معلقـاً عىل حديـث أرسى الطـرف اآلخر، يف 
ـة للمسـرية: إن «رسـائل  ترصيحـات َخاصَّ
األرسى تأتـي مـن الواقـع املأسـاوي الـذي 
يعيشـونه؛ نظراً لتخيل الطـرف اآلخر عنهم، 
بجبهـات  القتـال  يف  ملشـاركتهم  والتنكـر 

الحدود». 
َوأََضــاَف املرتـىض «ليسـت هنـاك أيـة 
مـؤرشات عـىل انفراجـه يف ملـف األرسى، 
ومكتـب املبعوث يجري تواصـالً بنا ال يرقى 

إىل مستوى ما يتطلبه امللف». 
اللجنـة  توليهـا  التـي  الفسـحة  وأمـام 
الوطنية لشؤون األرسى أمام اللجان الدولية 
والصليـب األحمـر ووسـائل اإلعـالم؛ نتاجاً 
لثقتهـا بما لديها مـن رصيـد أخالقي عال، 
مـا تـزال قـوى العـدوان رافضًة لكل سـبل 
الوصول إىل املعتقـالت التي تديرها وتمارس 
فيها أبشع أنواع التعذيب النفيس والجسدي، 
وهنا يؤّكـد املرتىض أن الصليب األحمر «وعد 
بزيـارة السـجون واملعتقـالت الواقعة تحت 

سيطرة املرتِزقة، ولم نتلَق أي رد منهم حتى 
اآلن باسـتثناء الوعود بإعادة محاولة إقناع 

حكومة املرتِزقة بفتح هذه السجون». 
مـع  «عالقتنـا  أن  إىل  املرتـىض  وينـّوه 
الصليـب األحمر جيدة ونفتـح جميَع مراكز 
االحتجاز لزياراتهم املنتظمة، وليس لدينا ما 

نخاف منه». 
ويؤّكــد أن سـبَب قيـام الطـرف اآلخـر 
«برفـض فتـح معتقالتـه وسـجونه التـي 
تضـم أرسى الجيش واللجان الشـعبيّة أمام 
الصليـب األحمر أنه يخفَي بذلك ممارسـاته 

وانتهاكاته بحقهم». 
ويجـّدد املرتـىض التأكيد عـىل أن صنعاء 
تبـذل ُكـّل مـا بوسـعها لحلحلة هـذا امللف 
اإلنساني، مختتماً حديثه بالقول «نحن نبذل 

ُكـّل ما بوسـعنا إلتمام هـذا امللف، والطرف 
اآلخر يواصل سياسة التوظيف للحصول عىل 

مكاسب سياسية». 
وبالعودة للحديث عن ما أظهرته عدسـة 
كامريا املسرية لم يفّوت أرسى الطرف اآلخر 
الحديـَث عن املعاملة الحسـنة التي يحظون 
بهـا من قبل القائمني عـىل مراكز االحتجاز، 
مؤّكـديـن أنهـم يحصلون عىل ُكـّل أشـكال 
الرعايـة، عكس الطرف اآلخـر الذي أمعن يف 
إعـدام العرشات مـن أرسى الجيش واللجان 

الشعبيّة بالتعذيب الوحيش. 
وهنا تسـجل صنعاء انتصاَرها األخالقي 
كمـا جرت العـادة، لتؤّكـَد مجـّدًدا أنها أهٌل 
للحرب والسـالم، عىل قاعدة األخالق الدينية 

القومية. 

 : طاابسات
زار فخامـة املشـري الركـن مهدي املشـاط 
-رئيس املجلس السـيايس األعىل- أمس، وزارَة 
الصناعـة والتجارة، وكان يف اسـتقباله القائُم 
بأعمـال رئيـس اللجنـة االقتصاديـة العليـا - 
محافـظ البنـك املركـزي، هاشـم إسـماعيل، 
ـاب الدرة،  ووزير الصناعـة والتجارة، عبدالوهَّ

ونائبه محمد الهاشمي. 
وخالل اللقاء، وّجه الرئيس املشاط بتشكيل 
لجنة تحديد تكاليف السلع والخدمات، ومتابعة 
ضبـط األسـعار بما يفـيض إىل تقديم السـلع 

والخدمات للمواطنني باألسعار املناسبة. 
كما وّجـه محافظي املحافظـات بالتعاون 
مع مكاتب الوزارة يف ضبط األسـعار.. مؤّكـداً 
أهميّة تضافر الجهـود يف الجبهة االقتصادية؛ 
ملـا فيـه خدمة أبنـاء الشـعب اليمنـي الصابر 

العظيم. 
ودعا الرئيس املشاط الجميع إىل دعم جهود 
وزارة الصناعـة والتجـارة يف تنفيـذ خططهـا 
وبرامجهـا املختلفـة.. مؤّكــداً عـىل أن وزارة 
الصناعة والتجارة خدمية، وبالتايل فهي معنية 

بخدمة كافة الشعب اليمني من املهرة إىل صعدة. 
وأَشـاَر فخامـة الرئيـس، إىل أهميّة تنظيـم وتطوير 
األعمال واألنشـطة التجارية والخدميـة والصناعية، بما 
يعزز من الـدور االقتصادي والتنمـوي للقطاع الخاص، 

الصغـرية  والصناعـات  واملنشـآت،  األعمـال،  ورجـال 
واملتوسطة. 

وشّدد الرئيس املشاط، خالل اللقاء، عىل أهميّة تعزيز 
الدور الرقابي لحماية املسـتهلك واملواصفات واملقاييس، 

ويف الوقت نفسه حماية وتعزيز اإلنتاج الوطني. 

إىل ذلـك، تـرأس فخامـة املشـري الركـن مهـدي املشـاط 
اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة ونائبه، ووكالء القطاعات 

ومدراء العموم، واملستشارين، وموظفي الوزارة. 
ويف االجتمـاع، حيـا الرئيـس املشـاط صمـود وثبات 
قيـادة وموظفي وزارة الصناعة والتجارة، واملؤّسسـات 

والهيئات التابعة لها. 
وقال: «نعترب زيارتنـا اليوم لوزارة الصناعة والتجارة 
فرصة لالطالع عىل سري العمل، والجهود املبذولة يف تنفيذ 
ة  املهام والواجبات املنوطة بالوزارة ومؤّسسـاتها، َخاصَّ
ما يتعلق بتوفري السـلع بسـعر ومواصفـات ومقاييس 
تناسـب أبنـاء الشـعب اليمنـي يف مثـل هـذه الظـروف 

االستثنائية». 
وحـّث الرئيُس املشـاط عىل بـذل املزيد مـن الجهود، 
ُكلٌّ فيمـا يخصه، ويف العمل املوكل إليـه، قائالً: «املرحلة 
اليـوم مرحلة عطاء، مرحلة عمل، وآمل من هذه الوجوه 
مضاعفة الجهـود لتحقيق النجاحـات املطلوبة بتقديم 

الخدمات والسلع للمواطنني بأسعار مناسبة». 
وأضـاف: «يف الوقـت الـذي نشـيد فيه بجهـود وزارة 

الصناعة والتجارة، إال أنها ال ترقى إىل ما نطمح إليه». 
وتابع الرئيس املشـاط: «لدينـا االنطباع اإليجابي عىل 
اإلنجازات التي تّمت عىل مستوى برامج الرؤية الوطنية، 
كما أن وزارة الصناعة تعترب من أبرز الجهات التي نفذت 

برامج التعايف االقتصادي يف املشاريع املطلوبة منها». 
واّطلع فخامة الرئيس، عىل سري العمل يف صالة خدمة 

الجمهور بالوزارة والخدمات التي تقّدمها للمواطنني. 
واسـتمع إىل انطبـاع املواطنني من خدمـة الجمهور، 

وأبرز الصعوبات التي تواجههم. 
ووّجـه الرئيـُس املشـاط وزارَة الصناعـة بمضاعفة 
وتبسـيط  الجمهـور،  خدمـة  أداء  وتطويـر  الجهـود، 
اإلجـراءات أمام املواطنـني، ورسعة إنجـاز معامالتهم، 
وتوفـري االحتياجـات الالزمـة ملكتـب خدمـة الجمهور، 

واالرتقاء بخدمات األعمال، والقطاع الخاص. 

تقارير

سثجئ «المسغرة» شغ زغارة فتث طراضج اتاةاز أجرى السثوان..

الرئغج املحاط غجور وزارة الخظاسئ وغعّجه باحضغض لةظئ ملاابسئ ضئط افجسار

المرتدى: ظفاح ُضـّض افبعاب أطام الخطغإ افتمر ولثغظا تعجغعات بالاساطض طع افجرى ضدغعف
افجرى غحغثون بالاساطض الراصغ طسعط وغظّثدون بظسغان تتالش السثوان وأدواته لعط

 رخغث أخقصغ زاخر يف الاساطض
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  : طظخعر الئضالغ 

يحّقـُق أبطـاُل الجيـش واللجان الشـعبيّة 
مـأرب،  محافظـة  يف  متتاليـًة  انتصـاراٍت 
ويلوذ املرتِزقـة بالفرار، فيمـا يجني العدوان 
األمريكي السعودّي الهزائم النكراء واملخزية، 
ويعض أصابع النـدم ملا أنفقه من مال وعتاد 

ذهب أدراج الرياح. 
ويشكل االنتصار الكبري يف مديرية «رحبة» 
ألبطـال الجيـش واللجـان الشـعبيّة، خيبـة 
ووجعاً كبـرياً للعدوان واملرتِزقـة، الذين باتوا 
عـىل يقني تـام بـأن بقاءهم يف مدينـة مأرب 
ليس سـوى مسـألة وقت فقط، وأن رحيلهم 
بات وشـيكاً، ومع ذلـك ال تزال املبـادرة التي 
قدمها قائُد الثورة، السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثي –حفظه الله- للوفد الُعماني الذي زار 
ُل َطْوَق نجاة لسـكان  صنعاَء مؤّخراً، تُـَمـثـِّ
املدينـة، إذَا مـا التفتـوا إليهـا بشـكل جدي، 

وتعاطوا معها بواقعية. 
وعىل الرغـم من أن املبـادرة تحظى بقبول 
مـن قبـل قبائـل مـأرب، بمـا فيهـم أُولئـك 
الذين شـاركوا يف صفوف العـدوان األمريكي 
السـعودّي، إال أن السـعوديّة تتعامل بقسـوة 
ضد ُكـّل من يحاول التعاطي معها، يف خطوة 
تهدف منهـا اململكـة االسـتمرار يف املواجهة 
مـع أبطـال الجيش واللجـان الشـعبيّة حتى 

التضحية بآخر ُجندي مرتِزق. 
 

ترتغٌإ واجع 
ويعتـرب مشـايخ وأعيـان قبائـل محافظة 
مـأرب هـذه املبادرة لقائـد الثورة السـيد عبد 
امللك الحوثي بأنها الحل واملخرج السـليم نحو 
سـالم حقيقي، َحيُث يصفونهـا «بالواقعية» 
ة وللشـعب  َو»املنصفة» ألبناء املحافظة َخاصَّ
اليمني عامة، مؤّكـدين أن هذه املبادرة فرصة 
ستُحدث صحوة لدى قبائل املحافظة، وأن من 
يرفضها ال يمثل إال نفسـه، ويعرب عن تجاوبه 
مـع ضغوط قـوى الغـزو واالحتـالل وأداتهم 

حزب اإلصالح. 
ويشّدد رئيس مجلس التالحم القبيل، الشيخ 
ضيف الله رسـام، عىل أهميّـة توحيد الصف، 
والتعاطـي بإيجابيـة مع هذه املبـادرة، لكبح 
جمـاح مخّططات الغـزاة واملحتّلني وإفشـال 
مؤامراتهم بحق الشـعب اليمني، الفتاً إىل دور 
القبيلة اليمنية يف الدفاع عن الوطن، ومواجهة 
العـدوان، ومؤّكــداً أن قبائـل اليمـن يقظـة 
باستمرار يف خوض معركة الحرية واالستقالل 
عرب مختلف العصور وهـي تراقب الوضع عن 
كثـب، داعيـاً أبناء قبائـل مـأرب وكل القبائل 
اليمنية إىل الحفـاظ عىل الجبهة الداخلية ونبذ 
الخالفات والُفرقة واالستمرار يف دعم الجبهات 

باملال والرجال حتى تحقيق النرص. 
مـن جهتـه، يؤّكــد محافظ مأرب الشـيخ 
عيل محمد طعيمـان أن املبادرة تحظى بقبول 
وتجـاوب من قبل ُكـّل أبنـاء قبائل املحافظة، 
الذيـن تواصلـوا به، مشـيداً بتلك االسـتجابة 
والتفاعـل معها، واالسـتمرار يف رفد الجبهات 
باملـال والرجـال حتـى تحريـر املحافظـة من 

الغزاة واملحتّلني وأدواتهم املنزوعة القرار. 
ويرى الشـيخ حسـني غالب الرشيف، وهو 

مـن كبـار مشـايخ مدينـة مـأرب، أن لهـذه 
املبـادرة أهميتهـا البالغة؛ كـون املدينة باتت 
ة وأن  قـاب قوسـني أَو أدنى من التحـّرر َخاصَّ
السيطرة العسكرية يف مختلف املديريات باتت 
بيد أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، ولم يتبق 
تحت سـيطرة االحتالل السـعودّي واإلماراتي 
وأدواتهـم مـن مليشـيا حزب اإلصالح سـوى 

مديريتي املدينة والوادي فقط. 
ويضيف الشـيخ الرشيف يف ترصيح خاص 
لــ «املسـرية» أن هـذه املبـادرة فتحـت باب 
القبـول لهـا بـني أوسـاط املواطنـني، وتلقى 
ترحيباً واسـعاً مـن قبل الوجاهـات واألعيان 
واملشـايخ داخل املدينة والـوادي، ولكن القرار 
ال يزال تحت سيطرة مرتِزقة العدوان، أما عىل 
املسـتوى القبيل والشـعبي، فأبناء مأرب بكل 
مديرياتهـا كبارهـم وصغارهم مـع املبادرة، 
ويـرون فيها الخيار املفضل لتحقيق السـالم، 

وتلبية تطلعاتهم ومصالحهم. 
وبشـأن رفض اإلصالح والتحالف للمبادرة، 
يقول الشـيخ الرشيف: «هؤالء غزاة ال يهمهم 
السـالم، وال تهمهـم مصالح الشـعب اليمني، 
بقـدر مـا تهمهـم مصالحهـم ومطامعهـم، 
وتنفيـذ األجنـدة الصهيو - أمريكـي يف مأرب 

وغري مأرب». 
ويضيف الشـيخ الرشيف: «نتلقى اتصاالت 
متتابعة من قبل املشـايخ والوجاهات واألهايل 
يف مديريتي الـوادي واملدينة تعرب عن ترحيبها 
وقبولها ملـا جاء يف املبـادرة، وهناك منهم من 
رفضـوا الخروج مع قوى العدوان إىل الجبهات 
مـرة أُخرى، وتغريت مواقفهم، بشـكل كامل، 
وقالـوا للغزاة وأذيالهم: إذَا كان عندكم مبادرة 
ثانيـة قدموهـا، فهذه مبادرة صنعـاء، ونالت 
إعجابنـا ونحـن ندعمهـا ونقـف معهـا ومع 

تنفيذها». 

العـدوان  أن  إىل  الرشيـف  الشـيخ  ويشـري 
وميليشـيات اإلصالح هي من تتحكم بالوادي 
واملدينة، وشـّددت إجراءاتها التعسفية خشية 
تفجري ثـورة مـن الداخـل وانقـالب املعادلة؛ 
بَسبِب تجاوب أبناء مأرب يف تلك املديريتني مع 

املبادرة». 
 

خارذئ ذرغص ظتع السقم
وتحـت هـذا العنـوان يقول رئيـس مجلس 
التالحم القبيل يف محافظة مأرب، الشيخ حمد 
بن الجميدر، أحد مشـايخ مديريـة مجزر: إن 
مبـادرة قائد الثورة بشـأن مـأرب «منصفة» 
َو»عادلة» لكل أبناء مأرب بمختلف انتماءاتهم 
ومكوناتهـم، وتراعـي مصالحهـم وحقوقهم 
واالسـتقرار  األمـن  إعـادة  وتضمـن  أوالً، 
والحفـاظ عـىل الحقـوق والحريـات العامـة 
لجميـع املواطنـني، ونقاطها التسـع رسـمت 
خارطـة طريـق للخروج من مربـع الحرب إىل 
السـالم واالسـتقرار وتجنيب املحافظة ويالت 

الحرب والدمار. 
 ويضيف الشـيخ الجميدر يف ترصيح خاص 
لصحيفـة «املسـرية»: «كمـا أن هـذه املبادرة 
الكريمة تلبي تطلعـات أبناء مأرب بإرشاكهم 
يف السـلطة والثـروة بعـد عقود مـن اإلقصاء 
والتهميـش، ونـرى إىل اليوم كيف يتـم العبث 
بهـذه الثـروات وحرمـان أبنـاء املحافظة من 
االسـتفادة منها، َحيُث يسـتويل مجموعة من 
قيـادات املرتِزقـة عـىل عائدات النفـط والغاز 
الـدوالرات  بماليـني  ضخمـة  إيـرادات  وهـي 
وتذهـب إىل جيـوب مجموعـة مـن النافذين، 
بينما أبناء وقبائل مأرب محرومون من أبسط 

الخدمات». 
الشـيخ  يقـول  املبـادرة،  أهميّـة  وحـول 
الجميـدر: «تأتي أهميّة املبـادرة يف أنها جاءت 
يف وقت باتت طالئع الجيش واللجان الشـعبيّة 

عىل مشـارف مدينة مأرب ويحيطون بها من 
عدة اتّجاهـات بعد تحرير نحـو 10 مديريات 
من أصل 14 مديريـة باملحافظة، وبالتايل هي 
مبـادرة مـن موقع قـوة ويمكن أن نسـميها 

بمبادرة «املنترص املتسامح». 
ويؤّكــد رئيـُس مجلـس التالحـم القبيل يف 
محافظة مأرب أن املبادرة حظيت بتأييد كبري 
وواسع يف أوسـاط قبائل مأرب؛ كونها مبادرة 
منصفة، وحتى يف أوساط من يوالون العدوان، 
لكنهم مسلوبو القرار واإلراَدة وال يستطيعون 
اتِّخاذ قرارات جريئة تخدم املحافظَة وأبناَءها؛ 
لكونهم ربطوا مصريهم بمصري حزب اإلصالح 

والسعوديّة. 
ويدعو الشـيخ الجميدر جميَع قبائل مأرب 
عـرب صحيفـة «املسـرية» إلعـالن ترحيبهـم 
بهـذه املبـادرة واملسـارعة يف اتِّخـاذ خطوات 
تحقن الدمـاء، وتحافُظ عىل املمتلكات العامة 
ـة، وتضمـُن إرسـاء دعائـم السـالم  والَخاصَّ
واألمـن، بعيـًدا عن العـدواِن وحـزب اإلصالح 
الذين ال يريدون لليمن الخريَ وال االستقرار، وال 
يتعاملـون مع املخدوعني بهـم من أبناء مأرب 

إالَّ كجنود ومحارق يزجون بهم للموت. 
ويشـري الشـيخ الجميدر إىل أن أبنـاَء مأرب 
الرشفـاء واألحـرار هـم يف مقدمـة الصفوف 
ملواجهة الغزاة واملرتِزقـة ويقدِّمون تضحيات 
جسيمة لتحرير محافظتهم، وأن من يؤيدون 
العدوان السـعودّي هـم ِقلٌَّة ال يمثلـون مأرَب 
ون عن نفسـياتهم  وتأريَخهـا العريَق، بل يعربِّ

الرخيصة واملشرتاة باملال السعودّي املدنَّس. 
وخـالَل األيّـام املاضيـة، اسـتقبلت صنعاء 
وفوداً من مشايخ ووجهاء قبائل مراد وعبيدة 
والجدعـان، وبقيـة قبائـل املحافظـة؛ لبحث 
املبادرة والتوقيع عليها وفتح أبواب الحوار مع 
حكومة اإلنقاذ الوطني؛ لالتّفاق عىل تنفيذها. 

الحرغش: تطصغظا تفاسًق إغةابغًا واتخاقت ضبغرة طظ أبظاء ووجعاء المثغظئ والعادي طع المئادرة
الةمغثر: المئادرة «طظخفئ» و «سادلئ» لضض أبظاء طأرب بمثاطش اظاماءاتعط وطضعظاتعط وتراسغ طخالتعط وتصعصعط

ذعق «الظةاة» العتغث ملأرب!
طئادرُة صائث البعرة.. 
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  : تاوره إبراعغط السظسغ

- بدايًة قراُر النظام السـعودّي برتحيـل اليمنيني من 
جنوب اململكـة -عوائل وأفراداً وعمـاالً وكوادَر مهنية 
وغريها- ما عدد أُولئك الذين سـيتم ترحيلُهم قرساً من 

السعوديّة؟
ُر أعداُد اليمنيني يف املناطق الجنوبية يف جيزان   تَُقـدَّ
وعسـري ونجران والباحة واملناطـق التابعة لها بحوايل 
٨٠٠ ألـف مغـِرتب مـن جميـع الفئـات، أكاديميـني 
ومهنيـني، وغريهـم، َوطاملـا أن هنـاك تعميمـاً دون 

استثناء أحد بالرتحيل، فسيشمل هذا العدد الكبري. 
 

- هناك حديث أن ترحيل السـعوديّة لليمنيني سيشمل 
مناطَق أُخرى غري املناطق الجنوبية؟

هناك توسـيٌع يف عملية استهداف املغرتبني جميعاً، 
سـواء يف املناطق الجنوبيـة، أَو الرشقيـة، أَو الغربية، 
َحيـُث وصلتنا معلوماٌت من بعض املغرتبني يف املنطقة 
الرشقية مثـالً أنه تم إبالُغ أرباب العمـل بإنهاء عقود 
ـخ  بعـض العمالـة اليمنية دون سـبب، وبالتايل ترسَّ
لدينا بأن السلطات السـعوديّة تعمُل عىل إنهاء تواجد 
املغرتبـني يف ُكـّل مناطق اململكة تدريجيٍّا وعىل مراحَل 

زمنية متفاوتة.
 

- أمام هـذه االنتهاكات التي تطال حقـوَق اليمنيني.. 
كيف تقيِّمون ردود الفعل الدولية تجاه ذلك؟

العاَلـــُم يراِقُب الجرائـَم واالنتهاكات التعسـفية 
الالإنسـانية غري القانونية التي تمارسـها السـلطات 
ـة املغرتبني اليمنيني  السـعوديّة ضـد اليمنيني، وَخاصَّ
املتواجديـن عىل أراضيهـا، وما الصمت الـدويل َحـاليٍّا 
إال نتيجـة لضـخ السـعوديّة مـن أموال لـرشاء الذمم 
واملواقف، وسـتزول هذه املواقُف وستنقلب إىل عكسها 
حينمـا يتوقف الضـخ املايل الذي أرشف عـىل االنتهاء، 

 . واملسألة مسألة وقت ليس إالَّ
املواقف الدولية تظل ضعيفـة وغري ُمجدية، بحكم 
أن جميـع الهيئات الدوليِة ُمشـرتاٌة باملال السـعودّي، 
وترحيـل العمالـة اليمنية دون غريها من الجنسـيات 
اآلن حقٌد عىل اليمنيني منذ األزل، وتحديداً منذ تشكلت 
أرسة آل سـعود، َوالسـلطات السـعوديّة تعمـل عـىل 
اتِّخاذ املغرتبني ورقة ضغط سياسـية واقتصادية عىل 
الحكومة اليمنية، وما لم تأخذه بالحرب تحاول أخذَه 

ة ورقة املغرتبني.  بهذه الضغوط، وَخاصَّ
 

- مـا اإلجـراءاُت الطارئـة التـي تحدثت عنهـا وزارُة 
املغرتبـني ملواجهـة هـذا القـرار الالإنسـاني تجـاه 

اليمنيني؟
الوزارُة شـّكلت لجنَة طوارئ السـتقبال العائدين، 
بالتنسـيق والرتتيـب مـع حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي 
بدورهـا  للقيـام  العالقـة،  ذات  والجهـات  بصنعـاء، 
لـني  املرحَّ العائديـن  واسـتقبال  وصـول  تسـهيل  يف 
وإدماجهـم يف املجتمـع، كما أصدرت الـوزارة بيانات 
إدانة واسـتنكار وحمالت إعالمية عىل جميع القنوات 
اإلعالمية لكشف وفضح هذه اإلجراءات غري القانونية 

والتي تتناىف مع أبسـط حقوق اإلنسـان وتخالف ُكـّل 
األعراف واالتّفاقيات واملعاهـدات الدولية، مما أَدَّى إىل 
اتضاح الصورة أمام الـرأي العام العاملي واملحيل حول 
طبيعة االسـتهداف املمنهج لإلنسـان اليمني من قبل 

دول العدوان، سواء يف الداخل أَو يف الخارج. 
 

- ماذا عـن تواصلكم بالجاليات اليمنيـة يف الخارج.. 
هل تعتمـدون عليها كقناة من قنـوات تعريف العاَلم 
بما يجري من انتهاكات لحقوق اليمنيني يف السعوديّة 

وغريها؟
تواُصلُنا ُمستمرٌّ ودائم مع جميع الجاليات اليمنية 
حـول العالـم، ومنهـا الجاليـة اليمنية يف السـعوديّة 
العالـم،  حـول  اليمنيـة  للجاليـات  العـام  واالتّحـاد 
والضغوط كانت عـرب الجاليات اليمنية حول العالم يف 
ما يقـارب ٩٢ دولة؛ لإلدانـة واملظاهرات االحتجاجية 
أمـام املنظمات الحقوقية والهيئـات الدولية واملحاكم 
الدولية، َوأَيْـضاً تم تشـكيل لجنة وزارية عليا بحسب 
توجيهات املجلس السـيايس األعىل الستقبال شكاوى 
املغرتبني وتجهيزها يف ملفات مع وثائقها لتقديمها إىل 
املحاكم الدولية، حتى ال يسقط ما قامت به السلطات 
السعوديّة من جرائَم ضد املغرتبني اليمنيني بالتقادم. 

 
- أال يمثل القرار السعودّي برتحيل اليمنيني كما تكّرر 
هذا الفعل يف السابق انتهاكاً وتجاوزاً رصيحاً التّفاقية 

الطائف؟
 رد حكومـة صنعـاء حول تلـك االنتهـاكات تمثََّل 
يف تشـكيل لجنـة فنيـة مـن وزارة شـؤون املغرتبـني 
والخارجيـة والشـؤون القانونية إلعـداد رأي قانوني 
يدعم املصلحة الوطنية العليا الذي بموجبه يمكن إلغاُء 
االتّفاقيـة، وجميع القرارات التي اتخذتها السـعوديّة 
مخالفـٌة لبنـود االتّفاقيـة، وهي بهـذا تلغيهـا ُجملًة 
وتفصيالً، وسـيقدم هذا الرأي ملجلس الوزراء إلقراره، 
والذي بدوره سـيقوم برفعه للمجلس السيايس األعىل 

للموافقة عليه وإقراره. 
 

- بحديثكم عن إعداد ملفات لالنتهاكات بحق املغرتبني 
اليمنيـني.. هل سـتكون هنـاك مقاضـاٌة للرياض يف 

القريب العاجل؟
الحقـوُق ال تُلغـى، وال تسـُقُط بالتقـادم، وهنـاك 
قضـاٌء ومحاكُم دوليـة إلحقاق الحق ملسـتحقيه، وال 

يضيع حقٌّ وراءه مطالب. 
 

- الالفُت يف قرار آل سعود برتحيل اليمنيني أنه لم تكن 
هنـاك قرارات، أَو تعاميم رسـمية علنية.. برأيكم ملاذا 
هذا التسرت السـعودّي واالكتفاء بالتوجيهات الشفهية 

لرتحيل اليمنيني؟
نعتقد أن السـلطات السـعوديّة ال تريد لفَت انتباه 
ملمارسـاتها  الدوليـة  والهيئـات  واملنظمـات  العالـم 
التعسـفية؛ تجنبـاً للنقد، َوأَيْـضاً خشـية السـلطات 
السـعوديّة من املالحقات القضائية مسـتقبالً، وأمور 

أُخرى نجهلها. 

 
- باإلشـارة إىل اللجنـة املشـكَّلة السـتقبال شـكاوى 
لـني.. هل هناك دالئـُل ثابتٌة  املغرتبـني اليمنيـني املرحَّ

تدين السعوديّة النتهاكها حقوق املغرتبني؟ 
اللجنـُة التـي تـم تشـكيلُها يف الـوزارة السـتقبال 
لني تعمُل عـىل توثيق وإرفاق  شـكاوى املغرتبني املرحَّ
املسـتندات والوثائـق التـي تُثِْبـُت تعـرَُّض أصحابهـا 
النتهاكات، أَو مصاَدرة ممتلكات، أَو تعسـفات، لكنها 
لـم تتمّكْن مـن الحصول عىل شـكاوى موثقٍة باألدلة 
والرباهـني، والسـبب أن نظـام العمالة يف السـعوديّة 
يجعل من ممتلكات أي وافد إليها باسم الكفيل، وهذه 

إشكاليٌة كبريٌة بحق املغرتبني. 
 

- هـل أنتـم عـىل تواصـل مـع اليمنيني املسـتهَدفني 
بالرتحيل؟

يتـم التواُصـُل مـع رؤسـاء الجاليـات يف املناطـق 
املسـتهَدفة، َواملعلومـات التـي تصـُل منهـم إلينا بأن 
السـلطات السعوديّة تنوي ترحيَل املغرتبني بعد انتهاء 
املهلـة املمنوحـة لهم، وقـد بـدأ الكثريُ مـن املغرتبني 

العودَة؛ تجنباً للرتحيل القرسي. 
 

- مـا الـذي تقوم بـه السـلطات السـعوديّة إلنهاء 
أعمال وعقود اليمنيني.. كيف تترصَّف تجاههم؟

 تقـوم األجهـزة األمنيـة السـعوديّة بإبـالغ أرباب 
العمل بإنهاء التعاقد، وعـدم تجديد العقود ملن انتهت 
عقوُدهـم، َوأَيْـضـاً بعـدم قبـول أبنـاء املغرتبـني يف 

املدارس... إلخ.
 

- نعـود للجاليـات اليمنيـة يف الخـارج.. أال يجب أن 
تتفاعلـوا معهـم كواجهٍة يمنيـٍة إليصـال مظلوميتنا 

ًة يف الدول الفاعلة عاملياً؟  َخاصَّ
 نقـوُم بدورنـا يف التواصل مع الجاليـات اليمنية يف 
الـدول املؤثـرة، بحسـب إْمَكانياتنا املتاحـة، وبجهود 
ذاتيـة؛ استشـعاراً باملسـؤولية، ونأمـل أن تتضاَعَف 
الجهـود، واستشـعار الحكومة بالدور الهـام للوزارة 
الـذي يجب أن يكون يف ظل العدوان والحصار؛ باعتبَار 
الجاليـات اليمنية يف البلـدان املؤثرة جبهًة من جبهات 
املقاومـة للعـدوان والعمل عىل تنشـيط تلـك الجبهة؛ 
باعتبَارهـا النافذَة الوحيدَة للعمل الخارجي، وباعتبار 
الدبلوماسية الرسمية مع حكومة الفنادق واملرتِزقة. 

ـًة يف أُوُروبا  هنـاك فعالياٌت يف بلـدان املهجر، َخاصَّ

عًة، َحيُث أن  وأمريـكا وكنـدا، نعتربها جيـدًة ومشـجِّ
أغلب تلك الفعاليات مناهضة للعدوان وفضح جرائمه 
ونقل مظلومية الشـعب اليمني إىل املجتمعات الغربية 
واكتسـاب تعاطف األحرار والرشفاء من جميع بلدان 
العالم؛ بَهدِف الضغط عىل حكوماتهم إليقاف العدوان 

وإنهاء الحصار. 
 

يواجههـا  قـد  وصعوبـاٌت  متاِعـُب  هنـاك  أخـريًا   -
لون.. هل أنتم مستعدون الستقبالهم اليوم؟ املرحَّ

لون  اإلشـكالياُت التي قد يواِجُهها العائـدون املرحَّ
كثـريٌة، وال بُــدَّ مـن تظافـر جهـوِد جميـِع األجهزة 
لني، واستيعاِبهم والتعاُوِن  الحكومية يف استقبال املرحَّ
يف تسـهيل وصولهـم واسـتقرارهم رغـم اإلْمَكانيات 
الضعيفـة بُحكـم العـدوان والحصـار، إالَّ أن تعـاُوَن 
ًة  ا يف هذه املرحلة، َخاصَّ الجهات الحكومية ُمِهـمٌّ ِجـدٍّ
أن للعديـد من املغرتبـني العائديـن أوالداً وأَُرساً تحتاُج 
إىل التسـهيل يف اسـتيعابهم يف املـدارس والجامعـات، 
بتسـهيالت  صغـريٍة  مشـاريَع  إيجـاِد  يف  والتعـاون 
وإعفـاءات، َوأَيْـضـاً إعـادة تأهيـل أصحـاب املهـن 
والخـربات ومنحهـم شـهادات إليجـاد أسـواق عمل 
جديدة، والكثري من املتطلبات التي يجُب استشـعاُرها 

من الجميع يف الدولة والحكومة. 

السططات السسعدّغئ تسمض سطى إظعاء تعاجث املشرتبني الغمظغني 
يف ُضـّض طظاذص املمطضئ تثرغةغًا وسطى طراتَض زطظغئ طافاوتئ

   الضبغر طظ المشاربغظ 
الغمظغغظ بثأوا بالسعدة إلى 
العذظ تةظئًا لطارتغض الصسري

   تحضغُض لةظئ وزارغئ سطغا 
قجاصئال حضاوى المشاربغظ 

وتةعغجعا شغ ططفات طع 
وبائصعا لاصثغمعا إلى 

المتاضط الثولغئ

   جمغع الصرارات الاغ اتثثتعا 
السسعدّغئ تةاه المشاربغظ الغمظغغظ 

طثالفٌئ لئظعد اّتفاصغئ الطائش

   حّضطظا لةظَئ ذعارئ بالاظسغص 
طع تضعطئ اإلظصاذ العذظغ بخظساء 

قجاصئال المرتَّطغظ طظ السسعدّغئ 
وإدطاجعط شغ المةامع

ظائإ وزغر حآون المشاربغظ الحغت زاغث الرغاطغ لـ «المسغرة»:
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عحاحُئ الئصرة 
التطعب أطام 

الغمظ

لعق المحروُع الصرآظغ َلما خمثظا

طاذا بسث؟!

طظاخر الةطغ 

إن مـع أيلـول تأتي البشـائر، َومعك يا سـبتمرب 
األحـرار ترفـع آيـات االنتصـارات لثـورة الرحيـة 

اليمنية. 
وإن تأّخـر يـوم الوعـد فقـد جاء ولـو بعد حني 
مـن االنتظار.. الخامس من أيلـول يوم ليس ببعيد 
عن انتصـارات اليمنيني التي تـدق ناقوس املعتدي 

وُطغاته. 
مع تباشـري فجـر الوعد والنائمون ُكثْـٌر، لم ينم 
اليمنيون وهم عىل موعٍد مع زفة حطيم من شـكل 

ونوع آخر. 
تتضـارب األنبـاء عن صوابيـة الهجـوم وما أن 
يطل أسـد اليمنيني ورضغامهم الـذي يلهج تراتيل 
العملية السـابعة الكـربى يف جدول الـردع والدفاع 
اليمني لتكـن العملية املرتقبة منذ شـهور «توازن 
الردع السـابعة» التـي نفذها أبطالنـا من الجيش 
واللجـان الشـعبيّة عىل قعر دول العـدوان وبالذات 

جارت السوء العربية السعوديّة. 
لم ينَس شـعبنا جراحه ولم تندمل آهات وجعه، 
وأزيـز العـدوان عـىل سـماء املحافظـات اليمنيـة 
كشـيطان لعني يوغل فتكاً باملؤمنني، مع تصعيده 
األخـري بالقصف والدمار تجاوزت العرشات ومئات 

الرضبات العدوانية عىل بالدنا. 
لم يكن يف واقع األمر من تأخر العملية السـابعة 
من حيثيات أَو ملفات توجب تأخرها ولكن الظرف 
والزمان واملعرتك السـيايس كان قـد نزل إىل امليدان 

عرب قيادات صنعاء، لعل العدوان والرياض وأُمهما 
أمريـكا أن تسـتجيَب لكل محـاوالت وقف العدوان 

ورفـع الحصار كجانب إنسـاني قبل 
ُكـّل َحـّل يُبتُّ فيه. 

يف حـني كان الجانـب األمريكي يف 
إطـار املراوغـة بـني الال حـرب والال 
سـلم حتى يَُضيع الشـعب والقيادة 
يف متاهـة الزمن والعناء والقصف لم 

يتغري من حدته يشء. 
األممـي  املبعـوث  يف  تغيـري  مـع 
الجديـد، لـم يتغري يشء مـن واقعية 
املعركـة، مع نـزول الجانب العماني 
كوفد إىل صنعاء خالل يوليو املنرصم 

ولقائه التاريخي مـع قيادات صنعاء 
وقائـد الثورة سـماحة السـيد عبدامللـك وخروجه 
برؤية تنصف الجانبـني ومحافظة مأرب وقبائلها 

عىل وجه األخص. 
والتـي أعلنهـا جانب فريقنـا الوطنـي بعد ذلك 
لتطرح عـىل طاولـة النقـاش املفتـوح لوجاهات 
مـأرب وقبائلها لتلقـى التعنت الكبـري والغبي من 

قبل دول العدوان. 
يف وقت كانت تالعبات قيادات املرتِزقة يف مضمار 
السيولة النقدية وتضارب املال مع طباعة املليارات 
مـن العملة غري املتكافئة واملـزورة وفاقدة التأمني 
لطباعتهـا، لغرق السـوق املحلية وارتفـاع الدوالر 
وكرس العملة الوطنية مما يكسبه خضوع الشعب 

والقيادة الوطنية. 
يف واقعها خطـوة قوبلت بالصد وتجريم تداولها 

ومنعهـا يف املناطق املحّررة الشـمالية، وحني أدرك 
العدّو فشـله من خالل العملة ذهب لرفع التسعرية 
الجمركية لتضاف عىل ظهر املواطن. 
بفضل الله اسـتطاعت القيادة يف 
صنعاء تعطيَل هـذه الورقة وفتحت 
ميناء الحديدة برضيبة تصل بنسـبة 
تخفيـض 45 %، وفـرض عقوبـات 
عىل التجار من متالعبي األسـواق يف 

صنعاء واملحافظات املحّررة. 
تأتي عملية توازن الردع السـابعة 
والتـي طاملـا انتظرنـا ملحمتَها عىل 
شـوق من النرص وشوق من الصرب، 
َهـا هي تدك رشق السعوديّة الدمام 
مسـتهدفة  التنـورة  رأس  بالتحديـد 
منشـآت أرامكـو ورشكاتهـا بــ 8 طائـرات نوع 
صماد3 وصاروخ باليسـتي نوع ذو الفقار، كما لم 
يفت أبطالنا إكمال مشهد العملية بجيزان ونجران 
وجـدة بخمـايس باليسـتي موحـد من طـراز بدر 

تني نوع صماد3.  ومسريَّ
مشـهد كبري وإن كان تفاعل العـدّو معه بروح 
األعمى، آثار جراحه سـتظهر عـىل وجه األمريكي 
والربيطانـي واإلرسائيـيل يف صـورة تعكـس تذمر 
الشـيطان من اليد اليمنية الضاربة التي تتنبأ عنها 
الدراسـات األمريكيـة «أن طائرات اليمن املسـرّية 
سـتصبح ذات يوم خطراً يهـّدد القـارات العاملية، 
لسـان األمريكي اليوم أبكم ال يقـدر عىل يشء وقد 
ضيـع العـدوان ُكـّل الفـرص التي لن تتكـّرر بتلك 
السـهولة من قبل القـوى الوطنيـة يف الجمهورية 

اليمنية. 
هذه العملية أعادت إىل الواجهة لغة الرد وبسملة 
القوة التي اشـتاقت لها رشكات أرامكو ومنشآتها 
النفطية يف ُكـّل من بقيق والتنورة وينبع والرياض 
وأبها، كلها نالت قسمها األوفر وها هي تستقبل ما 
تبقـى من حصة النار التي ما زالت يف جعبة املقاتل 

اليمني. 
عمليـة اليوم عملية ُدِرسـت جوانبهـا املحورية 
ومـاذا يعنـي توقيتهـا واألهـداف املختـارة ونوع 
الرضبات، داللة ال يفهمها سوى املعتدي السعودّي 
الـذي ألجمـه األمريكي كحمار ال يردع عن نفسـه 
الطاغـوت  أبـواب  عـىل  يطلقهـا  أصـوات  سـوى 

األمريكي والفرنيس واألُوُروبي بشكل عام. 
تـوازن ردع سـابعة داللـة عىل مـا أّكــده قائد 
الثورة سـماحة السـيد عبدامللـك، يف خطابه األخري 
خالل مناسـبة استشـهاد اإلمـام زيد والـذي أّكـد 
فيهـا حتمية الثـورة واسـتمرارية املواجهة وقطع 
أياد املحتّل اإلماراتي والسـعودّي يف السـيطرة عىل 
منشـآت هـذا البلـد ومقدراته ُمـروًرا بسـقطرى 
وحرضمـوت واملهرة وميـون، املهرة التـي جاءها 
سـماحته  وليؤّكــد  الربيطانـي،  املحتـّل  مؤّخـراً 
بحتمية الخارطة وكمال تحرير ُكـّل شـرب عىل هذا 

البلد مهما كانت قوة املحتّل وقدراته الواهية. 
أبواق وضجيج السعوديّة جراء رضبتنا املوجعة 
يُسـمع رصاخها غداً عىل منابر اإلعالم يف سياسـة 
ولن تجـد من مغيث ينقذها مـن رضبات اليمنيني 
الحيدريـة حتى ترفـع عدوانها وتجـر خيبتها مع 

مرتِزقتها وحثالة رشها.. والعاقبة للمتقني. 

أتمث الماعضض 
  

الـردع  تـوازن  عمليـة 

اسـتهدفت  التـي  السـابعة 

رأس  يف  أرامكـو  رشكـة 

وجـّدة  بالّدمـام،  التنـورة 

تكللـت  وجيـزان،  ونجـران 

بالنجاح بفضل الله سبحانه 

وتعاىل، واتضح أن ما تُسمى 

باململكة السعوديّة ليست إال 

بقرة حلـوب تحلبها أمريكا 

أن  تسـتطيع  وال  واليهـود، 

تحمي نفسها، وال أمريكا قادرة عىل حمايتها!

كيـف تسـتطيع أمريـكا أن تحمـَي السـعوديّة وهـي 

مـن ُطـِردت طـرَد الكالب مـن الفلبـني وفيتنـام والعراق 

وأفغانستان؟! 

عىل السـعوديّة أن تُكفَّ عن عدوانهـا عىل اليمن وترفع 

ك بأمريكا  الحصار عن الشعب اليمني، وأن تُدرك أن املتمسِّ

كمن يتمّسك بقشه يف عرض البحر، وأن احتالل اليمن أبعُد 

عليها وعىل غريها من عني الشـمس، وعليها أن تسـتوعب 

أن زمـن الوصايـة وىلَّ دون رجَعـه، وعىل دويلـة اإلمارات 

أن تأخذ العظة والعربة وتنسـحَب فـوًرا من اليمن قبل أن 

نرجَعهـا لزمن رعي البعري ورشب مخلفاِتها؛ ألَنَّها ليسـت 

بمنـأًى عن الرضبـات الحيدرية للقوات املسـلحة اليمنية 

طاملا اسـتمرت يف عدوانهـا وتمويلهـا للمرتِزقة والعمالء، 

ومن يريد أن يسـلبنا حريتنا واستقاللنا وكرامتنا فسوف 

ننتـزع روحـه مـن بـني جنبيـه ويكـون مصـريه الهوان 

والُخرسان.

طتمث طعجى المساشى 
يف ٢٦ مـارس ٢٠١٥م بدأوا عدوانَهم عىل بلدنا، وشـنوا 
أكثـَر مـن نصف مليـون غارة عـىل مختلـف املحافظات، 
سـقط عىل إثرها آالف الضحايا بني شـهداء وجرحى مع 

ترضر غالبية شعبنا جراء استمرار العدوان والحصار. 
ُسـفكت الدمـاء ولم تسـتثِن طائراتُهـم ال األطفال وال 
النسـاء، بكل وحشـية وصلف اسـتهدفت املنازل يف سـط 
املـدن السـكنية واألحيـاء، َووصلـت دنـاءة عدونـا إىل أن 

يقصف قاعات األفراح وصاالت العزاء. 
قصفـوا حتى حافالت املـدارس كما فعلـوا يف ضحيان 

وظهر ناطقهم معرتفاً بذلك بكل كربياء. 
قصفوا.. استهدفوا.. دّمـروا.. أحرقوا.. قتلوا.. قطعوا.. 

مزقوا.. اغتالوا. 
مصطلحات نسمعها يف ُكـّل يوم وليلة منذ بدأ هذا العدوان. 

ولـوال أن َمنَّ الله علينا باملرشوع القرآني واملسـرية القرآنية والسـيد 
القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- وبمن تَحّرك تحت لوائه 
وقيادتـه َلما اسـتطعنا أن نصمد طيلة هذه املدة ولكنا نسـاق إىل الذبح 

قطعاناً كالبهائم. 

أنعـم الله علينا بالقـرآن وقرناء القرآن فها نحن اليـوم بعد ُكـّل هذا 
العـدوان والحصـار والبغي والدمار الذي تعرض له وطننا، ها هو اسـم 

اليمن اليوم يرفع عاليًا ويحسب له ألف حساب. 
عملية توازن الردع السـابعة اسـتهدفت عـدة مناطق 
ورست  القلـوب  فاسـتبرشت  السـعودّي  العمـق  داخـل 
وعم الفرح واالبتهاج ليشـمل صدر ُكــّل مؤمن يف أرجاء 
املعمـورة فرحـاً بعمليـة أهـني فيهـا السـالح األمريكي 
واسـتهدف بهـا عصب االقتصاد السـعودّي وهـّددت بها 
رشكات العالـم الغربي وأرعبت ُكــّل الطواغيت والظاملني 
واملسـتكربين عىل ظهـر هـذه األرض ولوال اللـه وتأييده 

ونرصه وعونه وتمكينه ملا كان ُكـّل ذلك. 
مّن علينـا بأعظم مرشوع فله الحمـد.. وجعلنا جنوداً 
تحـت قيادة أفضـل قائد فله الحمـد.. هـدى إىل الصناعة 

ووفق يف اإلنتاج فله الحمد.. 
صّوب الرمية وسـدد الطلقة فله الحمد.. أقلـق بنا عدونا.. ونرص بنا 

أمتنا.. وشفى بنا صدور ُكـّل املستضعفني فله الحمد. 
له الحمد ما صنع جيشنا وأطلق.. له الحمد ما جاهد شعبنا وأنفق.. 

له الحمد ما امتَن َوأعاَن وأيدَّ َووفق. 

طتمث أطغظ التمغري * 
جـرى حكـم اإلعـدام يف صنعاَء بحـق قتلة 
الشـاب عبداللـه األغـربي؛ تنفيذاً لـرشع الله 
(َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحيَاٌة يَا أُوِيل اْألَْلبَاِب)، وهو 
درٌس كاٍف ملن تسـّول له نفسـه املسـاَس بأي 
مواطن وتحت أي مربّر أَو سبب، فهناك جهاٌت 
معنية للـردع والزجر حال ثبت يف حق أي مدان 

يشء خطأ أَو ُجرم معني.. 
ويف الجانـب اآلخـر، هو رسـالة لـكل ناعق 
ومبتور عمل عىل تزييف الحقائق وحرص عىل 
تضليل الرأي العام منذ مقتل األغربي إىل ما قبل 
اإلعـدام، (أن عليهم أن يصمتوا إىل ما ال نهاية، 

فقد مضـت القضية يف مسـاراتها الصحيحة، 
وأثبتـت القيـادة السياسـية يف صنعـاء ومـن 
ورائهـا القضاء، أن هنـاك دولًة ال يُظلم عندها 
أحد، وأن هناك قيادًة تعمل جاهدًة عىل إرسـاء 

دعائم العدل واالنتصار للمظلوم). 
حادثـة األغـربي التـي تحولـت إىل رأي عام 
ومـا صاحب ذلك من ردود فعل، وإىل ما وصلت 
إليه، تستدعي منا كمواطنني يمنيني، أن نحيي 
ثقافة الوازع الديني بالخوف من الله يف قلوبنا، 
وثقافـة القانـون يف واقعنا، برد ُكـّل مشـكلة 
إىل جهاتهـا املختصة، وعىل القضـاء والجهات 
املعنية يف الدولة القيام بمسؤولياتهم يف إحقاق 

الحق. 

خيـار  وراء دولتنـا، فـال  كيمنيـني  لنلتـف 
إال دولـة النظـام والقانـون، ال دولة املليشـيا 
املتناحـرة، ودولـة يحكمهـا الغـزاة املحتّلـني 

وأدواتهم العميلة والرخيصة. 
ومعـاً يف ُكــّل وقـت وحني للتصـدي لحرب 
التضليـل واإلرجاف وبث الشـائعات والتعاطي 
مـع ُكـّل األحداث واملسـتجدات بوعي وبصرية 
وتربية أنفسـنا عـىل ثقافة التحـري والتثبت، 
ونقل ما صح من معلومات، والنأي عن مواطن 
الريبـة، وهـذا هو السـلوك الحميد لـكل عاقل 

لبيب. 

* كاتب سلفي
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الطشغاُن الصثغُط الماةثد

صائُث البعرة الغمظغئ شغ خطابه افخغر.. وسٌث ووسغث

د. شاذمئ بثغئ 
 

سـخروا  هـم،  َهــمِّ أكـربَ  الديـُن  كان 

ُكــلَّ حياتهـم ألجلـه، سـعوا بـكل طاقاتهـم 

وإْمَكاناتهـم لخدمتـه وإعـالء رايتـه، وعندما 

عم الفسـاد وأحسـوا بالخطر املحدق به، هبوا 

وكل  األرواح  واسـرتخصوا  أعدائـه،  ملواجهـة 

ما يملكـون لحمايته؛ ألَنَّهم يدركـون جيًِّدا أّن 

ذلـك االصطفاء من ِقبل املوىل عـز وجل يقابله 

مسـؤولية حمـل هـذا الديـن والحفـاظ عليه 

صافيـاً نقياً كمـا أنزل عىل جدهم رسـول الله 

صىل الله عليه وآله وسلم. 

عندمـا نبحث يف أخبار العرتة الطاهرة نجده 

مليئاً بالـدروس والعرب ملا قدموه من تضحيات 

يف سـبيل نرصة هذا الديـن، ويجعلنا عىل يقني 

بأننـا بحاجـة ماّسـة إلحياء ذكرى مـن كانوا 

مدرسـة تتعلم فيهـا األجيال املعنـى الحقيقي 

وأهميّـة  األرض  هـذه  عـىل  البـرشي  للجـود 

الحفـاظ عىل هذا الديـن؛ ألَنَّ فيه تكمن الحياة 

الحقيقية والسعادة األبدية. 

حليف القرآن، وما أجمَله من اسـم، هو من 

نحيـي ذكرى استشـهاده هـذه األيّـام، وهذه 

وانعـكاس  عميقـة،  داللـة  تحمـل  التسـمية 

لشخصية من جسـدوا القرآن قوالً وعمالً، ولم 

تكـن حركته تلـك إال امتداداً للمـرشوع اإللهي 

الـذي حمله آباؤه اإلمام زيـن العابدين واإلمام 

الحسني واإلمام الحسـن واإلمام عيل، ُوُصـوالً 

إىل جده رسول الله صلوات الله وسالمه عليهم 

أجمعني. 

ولكـن؛ ألَنَّ الباطل دائماً يضيق ذرعاً بوجود 

مـن يدعو النـاس إىل الله َوإىل منهجـه القويم 

ورصاطـه املسـتقيم، فقد خـاض اإلمـام زيد 

عليه السـالم غمار املواجهات مع أعداء الدين، 

من اتخذوا (ديـن الله دغالً وعباده خوالً وماله 

دوالً)، كما حذر رسول الله صىل الله عليه وآله 

ــة منهم قبل رحيله.  وسلم األُمَّ

عندما انتـرش الظلم والفسـاد يف عرص بني 

أميـة لم يكن حليـُف القرآن ليسـُكَت عىل ذلك 

وهنـاك مـا يحثه عـىل القيام والثـورة يف وجه 

الظلمة واملستكربين، فكان عليه السالم يقول: 

(واللـِه مـا يدعني كتـاُب الله أن أسـكت)؛ ألَنَّ 

عـىل عاتق قرنـاء القـرآن مسـؤولية الحفاظ 

عىل القرآن، والعمـل بتوجيهات القرآن، ليبقى 

ـة منهجاً سـوياً خالياً مـن التحريف، بعد  لألُمَّ

أن حـرف تأويلـه لصالح أمراء السـوء وحكام 

الضالل. 

وترحالـه،  حلـه  يف  بالقـرآن  يتَحـّرك  كان 

كان معلمـاً ومربيـاً ألمـة جـده رسـول اللـه 

واسـتنهاضهم ملواجهـة الخطر املحـدق بهم. 

لكن ذلـك التَحّرك سـبب قلقـاً لطاغية عرصه 

هشام بن عبدامللك، الذي كان يُقال عنه خليفة 

املسـلمني، بينما كان يوجد يف مجلسـه يهودي 

يسب رسوَل املسـلمني، ويف دولته خيّم الفساُد 

والضـالل، مما يـدل عـىل الواقع املظلـم الذي 

ــة، واقع عجز فيه الناس عن  وصلـت إليه األُمَّ

قول الحق والعمل بالحق، ومواجهة الباطل. 

واقـٌع جعل ذلـك الطاغية يعلن عـىل املأل يف 

يوم حج وبكل جراءة: (واللِه إن قال يل أحد اتق 

الله إال رضبت عنَقـه)، لكن لم يكن اإلمام زيٌد 

ليخيَفه ذلك، فأطلقها يف وجه هشـام: اتَِّق الله 

يا هشـام؛ ألَنَّه عىل يقني مـن وجوب مواجهة 

حجـم  كان  مهمـا  واملسـتكربين،  الظاملـني 

التضحيات واملعانـاة، اقتَداء بآبائـه واجداده. 

فكانـت بدايـة املواجهـات بينـه وبينهم، عىل 

الرغم من قلـة النارص واملعني، بعـد أن ُدجنت 

ــة للحكام الفاسدين.  األُمَّ

ما كان من اإلمام زيد -عليه السـالم- إال أن 

استبسـل يف مواجهتهـم مع قلة مـن أصحابه 

بعـد أن تخىل عنـه اآلالف ممن بايعـوه، وكان 

يدعوهـم للتحيل بالبصـرية يف قتـال الظاملني، 

ومـا كان منهم أَيْـضـاً إال أن اقتـدوا بقائدهم 

العظيم يف تلـك املعركة، ذلك القائد الذي أصابه 

سـهم غادر بعـد مواجهات عنيفـة مع من ال 

يجيدون سـوى لغة الغـدر والخديعة لعجزهم 

عن مواجهة أهل الحق. 

حمـد اللـه َكثـرياً أن نـال وسـام الشـهادة 

العظيـم، ليلقـى جـده رسـول اللـه وقـد أمر 

باملعـروف ونهى عن املنكر، قتلـوه ولكنه كان 

يرعبُهم حتى بعد ما صلبوه عىل كناسة الكوفة، 

ملا بدا عىل جثمانه الطاهر من كرامات، فعمدوا 

إىل إحراقـه وذّره يف الفرات، ليفـوح ماء النهر 

برائحة املسـك مدة من الزمـن لعلها توقظ تلك 

القلوب التـي تخاذلت عن نـرصة الحق، فعلوا 

ذلك عّلهم يمحون ُكـّل أثر لحليف القرآن، لكن 

مـن نزل القـرآن حفـظ القرآن ومنهـج قرناء 

القرآن يف قلـوب محبي القرآن ومتبعي القرآن. 

فبقـي اإلمام زيد -عليه السـالم- حيٍّا يف قلوب 

شـيعته ومحبيـه بمنهجـه وثورتـه وحركته 

وكلماته وشعاراته، وسيظل دربه درَب األحرار 

عىل مدى األزمان. 

وكمـا وجـد الظلمـة واملسـتكربون يف زمن 

حليـف القرآن وزمـن آبائه، ظهـروا من بعده، 

ويف التاريخ الكثري من الشـواهد يف مواجهاتهم 

مع أعـالم الهدى من العرتة الطاهرة، سلسـلة 

ممتدة حتى استشـهاد الشـهيد القائد حسني 

بـدر الديـن الحوثي ومـن ثـّم مواجهاتهم مع 

أخيه السـيد القائد عبدامللك سالم الله عليهما، 

وكمـا حـارب الطغـاة الديـن يف املـايض تحت 

عناويـن مختلفة، ها هم اليوم يحاربونه تحت 

عناوين ومسميات وأشكال مختلفة، يتزعمهم 

األمريكـي واإلرسائييل، ويتَحـّرك تحت إمرتهم 

العمـالء واملنافقون من مختلـف بلدان األرض، 

وعىل رأسهم العرب املطبعون. 

وستسـتمر املواجهـات بني الحـق والباطل 

ام الدنيا.  حتى آخر أَيـَّ

إضرام المتاصري 
 

بدايـًة بالفعـل املضـارع الذي وصـف واقع 

الصمـود اليمني يف مواجهة العدوان، وبالتأكيد 

بأننـا سـنحّرر بلدنـا ونسـتعيد ُكــّل املناطق 

التـي احتلها تحالف العدوان، واملسـتقبل واعد 

سـنضمن فيه لبلدنا أن يكون حراً مسـتقالً ال 

يخضـع الحتالل أَو وصاية، وبلسـان الشـعب 

الصامـد شـعبنا سـيكون حـراً عزيـًزا وليس 

متسـوالً عند آل سـعود وآل نهيان، ويف رسالة 

عميقـة ذات أبعـاد لجميـع األطـراف العربية 

والدولية، وإىل من يفهم الرسالة بالخط العربي 

العريض (سنكون حارضين للتكامل مع أحرار 

أمتنا يف ُكـّل القضايا الكربى). 

هـذه ليسـت ُمَجــّرد عناوين للبـدء، بل إن 

املرحلـَة الحاسـمة لنهاية تواجـد االحتالل قد 

ًة يف محافظة مأرب والتي أصبحت  بدأت، َخاصَّ

قاَب قوسني أَو أدنى من التحّرر والعودة ضمن 

املناطـق الحرة والتي يسـيطر عليهـا الجيش 

اليمنـي الوطني حقاً واللجان الشـعبيّة األبية، 

وهـذا ما أّكــد عليه السـيد القائـد يف خطابه 

األخـري، حني طـرح األوراق األخرية عىل طاولة 

يمنية دعا من خاللها إىل مراجعة وثيقة السالم 
التـي تبناهـا الوفـد العماني وذلك قبـل فوات 

األوان. 
كانـت املناسـبة كفيلـًة بأن توضـح للعدو 
الوضَع اليمنـي الذي يحمل البصـرية والجهاد 
الشـعب  حقـوق  أولويـات  ضمـن  والعمـل 
واسـتقالل الوطن، لذلك فقـد توّجـه الخطاب 
الخليـج  دول  يف  ولألقـزام  العالـم  يف  للطغـاة 
والذيـن تاهوا يف خضم اللعبة الصهيو أمريكية 
يف املنطقـة كأدوات متورطـة ال ينفـع معهـا 

التعقيم لشدة قذارتها. 
فحني تحدث السـيد القائد بأنه «ال يمكن أن 
نسـكت وشـعوب أمتنا تظلم وتسـتباح»، هنا 
يجب عىل قوى االسـتكبار مراجعة الحسابات، 
ليس بحق اليمن فقط، بل بحق املنطقة بشكل 
عـام، كذلـك عـىل العـدّو الصهيونـي مراجعة 
موقفـه األعمـى بتواجـده يف األرايض اليمنية، 
فلن يقف الرصاع عند َحــدِّ الجغرافية اليمنية 
بـل ولـن ينتهـي فيهـا، وهـذا مـا أّكــد عليه 
محللون سياسـيون وخرباء عسكريون يف أكثر 
ـة هي  من مناسـبة، فالقضيـة املركزيـة لألُمَّ
من سـتحّدد حدود وجغرافية الـرصاع العربي 
اإلسـالمي الصهيونـي، وهذه رسـالة واضحة 

للعدو. 
زمن االحتالل والعربـدة قد انتهى ووىل معه 
زمـن االسـتكبار، وقريبـاً سـتذهب األزمـات 
املصطنعة يف مهب الريـاح، فاملؤّكـد أن تحرير 
محافظة (مأرب) سـيغري املعادالت بشكل عام 
بانتهـاء تواجـد أهـم التنظيمـات اإلرهابية يف 
اليمن، وكل يشء وارد بوضوح يف رسالة السيد 
القائد التي وجهها لنظامي العمالة السـعودّي 
واإلماراتي، وهي رسـالة واضحة أَيْـضاً لقوى 

االحتالل األجنبية يف املنطقة. 
هـي ثـورة اإلمام زيـد التـي تتجـدد، وهي 
تعاليم القـرآن وقضية اإلسـالم، وهي مواقف 
ليسـت غريبـة ملن عظـم الله يف نفسـه ليفقه 
ويعي خطورة األلعاب السياسـية والتَحّركات 
العسـكرية للعـدو، فالصمـود واملواجهة كانا 
ومـا زاال الخيـار الوحيد للشـعب اليمني ولكل 
الشـعوب املقهورة، ولن يحصد العـدّو غري ما 
حصده نظام العمالة لشـاه يف إيران، وقطعان 
املعارضـة السـورية، واألذناب التعسـاء الذين 
حاولـوا تدمري لبنـان والعراق!! هـو الهوان ال 
غـري.. واألرض العربية سـتبقى حـرة وكرامة 
اإلنسـان مصانـة طاملـا ومحـور املقاومـة يف 

مواجهة العدوان، وإن غداً لناظره قريب. 

طظ ظصطئ الئثء 
تأتغ الظعاغات   

اتارام الُمحّرف 

 إن مـا حدث ويحدث يف اليمـن، لهو عاٌر ليس يف 

حق دول العدوان فقط بل يف حق اإلنسانية جمعاء. 

 إن التاريخ سـوف يسـجل ما حدث يف اليمن من 

عدوان وحصار وإغالق للمطارات واملوانئ، ويف ظل 

سكوت مخٍز من املجتمع الدويل، وانحطاط أخالقي 

أصاب ضمري اإلنسانية وجعلها تخرس عما يحدث 

يف اليمـن، اإلنسـانية التـي تجردت من ُكــّل القيم 

واألخـالق، مما يحـدث يف اليمن من مجـازر وكأننا 

نكـرة يف هذا العالم األهوج الذي يتشـدق بني الحني 

واآلخر بحقوق اإلنسان والحيوان والنبات. 

وإذا وصـل األمر إىل اليمن نكس رأسـه مطأِطئ 

ومر من فوق األشالء اليمنية دون أن يحرك ساكناً، 

ملاذا؛ ألَنَّه يف الحقيقة، ال حقوق لديهم إال ملن رشعت 

لهم رشعيتهم الرعناء أن لهم حقوق. 

وبالفعـل وكما قال السـيد حسـن نرصالله، إن 

مظلومية اليمن لم يشـهد لهـا التاريخ مثيالً، حتى 

وإن كنـا كما يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون يف 

قولهم (مجوس). 

فهل هـذا يجيز لهم اسـتباحة دمائنـا وهل من 

حقهـم الوصايـة عىل شـعب حر شـهد له رسـول 

الله صلوات ربي وسـالمه عليه وعىل آله، بالحكمة 

واإليمان. 

نحـن أهـل الحكمة يـا من جهلتـم حتى حقوق 

اإلنسان أين كان دينه ومعتقده!، نحن أهل اإليمان 

يا عبـدة الـدوالر!، نحن األحـرار يا عبيد أنفسـكم 

ونحـن من سـنأخذ بثائرنا ولن ننتظـر من أحد أن 

يقف معنا؛ ألَنَّنا نعلم أنه ليس بوسعكم عمل يشء؛ 

ِمن أجِل أنفسـكم فكيف بغريكـم.. (فاقد اليشء ال 

يعطيه). 

إن مـا يحـدث مـن مجـازر يف اليمـن طيلة هذه 

األعـوام هـي جرائم حـرب لـن تسـقط بالتقادم، 

وبالنسـبة لنا لن ننتظر من أحد أن يسرتد حقوقنا، 

ونحن من سريد دين الدم بالدم. 

 (َوَسـيَْعَلـُم الَِّذيَن َظَلـُمـوا أي ُمنَْقَلٍب يَنَْقِلبُوَن) 

من سورة الشعراء- آية (227) 

ومـن اآلن وصاعـداً لن تكونـوا أيهـا اليمانيون 

ترضبـون  االنتصـارات،  سـماء  يف  محلقـني  إال 

بصواريخكـم البالسـتية مواقع عدوكـم الحيوية، 

تحلقون بطائراتكم املسرية يف سمائهم التي لم تعد 

تمطر عليهم إال بما يخيفهم ويقض مضاجعهم. 

ولن تأتي األعوام القادمة، إال وقد انقلبت املعادلة 

رأساً عىل عقب. 

ومـا كان يسـمى (بعاصفة الحـزم والعزم عىل 

اليمن) أصبح تسـونامي الذي سـوف يـدك اململكة 

ويسويها بالرمال، ولن يكون لهم أمان يف غري مكة 

واملدينة. 

وسـيفتح التاريـخ الحديث أوراقه ويدون اسـم 

اليمني يف سطوره األوىل. 

اليمنـي الـذي جعل العالـم شـاخصاً ببرصه إىل 

تلك البقعـة الجغرافية من العالم، املتوجة بإيمانها 

وقوة رجالها.. 

ومـن اآلن لـن تـرى أيهـا العالـم إال املزيـد ِمـن 

ـِن خريطتك املمتدة.  املفاجآت، من هذه البقعة م

وليس ببعيـد عىل اليمني أن يجعـل وبإذن الّلـه 

من كلمات الشعار املدوية. 

اللـه أكـرب.. املـوت ألمريـكا.. املـوت إلرسائيل.. 

اللعنة عىل اليهود.. النرص لإلسالم..

أن يكـون تطبيُقهـا حقيقـًة علـى يـد اليمنيني 

وسـتكون مملكـة بنى سـعود هـي البدايـة فقط 

لتحرير العالم من الهيمنة األمريكية. 
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املآطظ (َغِةُث اهللا ِيف ُضضِّ اْملََةاَقِت) عادًغا، وطسطًما، إذا طا اظططص يف التغاة ضما أراد اهللا

ونصـح سـالُم اللـه عليـه بإخـراج 
هـذا الكتاب بطريقـة ممتـازة والقيام 
وللثقافيـني،  العلـم  لطلبـة  بتدريسـه 
والعمل عـىل نرشه بني أوسـاط الناس، 
حيـث قال: [وهـذا الكتاب مناسـب أنه 
يصّور، ويخرج بأحسـن مما هو عليه، 
؛ ألجل يـدّرس يف املراكـز، وينترش  يكـربَّ
للناس. فهو مناسب جًدا نرشه يف الفرتة 
هذه بالـذات. يعني الناس اآلن أحوج ما 
يكونون إىل القرآن، يف الزمن هذا بالذات. 
نحن بحاجة إليه يف املسـاجد, يف املراكز, 

ينترش يف أوساط الناس].
األعـداد  ويف  العـدد  هـذا  تقريـر  ويف 
هـذه  سـنتناول  اللـه  بـإذن  القادمـة 
بــ(مديح  املعروفة  السبع،  املحارضات 
مـن  فيهـا  ممـا  القـرآن)، لالسـتفادة 
علـٍم غزيـر، ووعـي كبـري، وطـرح قل 
نظريه.. فجزى الله الشـهيد القائد خري 
الجـزاء، وجعله مـع النبيني والصديقني 

والشهداء..

تفسري {ِتْئَغاًظا لُِّضضِّ َحْغٍء} لغج 
ضافسري {َوُأوِتَغْئ ِطظ ُضضِّ َحْغٍء}

اسـتكماًال ملا تم ذكره يف تقرير العدد 
السـابق عـن وصف اللـه تعـاىل للقرآن 
ٍء}، اسرتسل الشهيد  بأنه{ِتبْيَانًا لُِّكلِّ َيشْ
القائد سـالم الله عليـه يف التوضيح بأن 
أي يشء يف هـذا الكون يُطلق عليه اسـم 
(يشء) فالقـرآن تبيانـا لـه، وموضًحـا 
لـه، فهي عبـارة مطلقة، غـري محددة، 
وعندما بعض العلماء يقومون بتفسـري 
(تبيانًا لكل يشء) مثل تفسـري (وأوتيت 
مـن ُكّل يشء) فإن هذا تفسـري قارص، 
حيث قال: [أحيانًا يرجعون إىل مسـألة: 
ُكّل يشء هذه، نتيجـة النظرة القارصة، 
ويفّرسونهـا مثل تفسـري: {َوأُوتِيَْت ِمن 
ٍء} يعنـي: فّرسوا منطقـاً عربياً  ُكلِّ َيشْ
هكـذا أحيانًـا يأتـي بعبـارة: ُكّل يشء، 
واملقصـود منـه األشـياء التـي تناولها 
هـو، واألشـياء التي تناولهـا هو، يعني 
األشـياء التـي قد هـو يفهم الديـن أنه 
تناولهـا، بالنظرة القـارصة هذه. يقول 
يف بلقيـس عندما حكـى عنها:{َوأُوتِيَْت 
ٍء}(النمـل23) ليس معناها  ِمـن ُكلِّ َيشْ
مـن ُكّل يشء يف السـموات ويف األرض، 
معناها مـن ُكّل يشء من األشـياء التي 

عـادة تكون متوفرة مع امللـوك [تغدينا 
عنـد فالن قدم لنا من ُكّل يشء] أليسـوا 
يقولون هكذا أسلوب؟ يعني من األشياء 
املعروفة املعهـودة أن تقدم للضيف عىل 
طعامـه يف عـرف البـالد الفالنيـة، أو يف 
نوعيـة الطبخ والغـذاء عندهم. وقد هو 
يريد يرجع إىل القرآن بهذه! و{ِتبْيَانًا لُِّكلِّ 
ٍء} يعني من األشياء التي تناولها، قد  َيشْ
نظرتـه هو قـارصة إىل الدين، واملجاالت 
التي يتناولها، أن معناها: ُكّل يشء، هذه 
األشـياء، فقط جاء عىل سـبيل التغليب 
بعبارة تشـبه عبـارة: {َوأُوتِيَـْت ِمن ُكلِّ 
ٍء} مما يصح  ٍء}!ال.. {ِتبْيَانًـا لُِّكلِّ َيشْ َيشْ
أن يقـال لـه يشء، بـدًءا من اللـه الذي 
معرفتـه رأس ُكّل يشء، معرفـة يعرِّفه 
بشـكل يكون لها اثر كبـري جًدا، معرفة 
شـبه كاملة. فهـو تفصيال لـكل يشء، 

هدى، تبيانًا، لكل يشء].

بسخ افطبطئ الاغ تعضح بأن 
الصرآن{ِتْئَغاًظا لُِّضضِّ َحْغٍء}:ـ

املبال افول:ـ غاتضط الصرآن تاى يف 
تخمغط طظجلك:ـ

رضب سـالم الله عليه مثـاًال يوضح 
فيـه كيـف أن القـرآن الكريـم وثقافته 
تصـل إىل أدق األشـياء يف حياتنـا، وهذا 
املثال هو عبارة عن مقارنة بني تصميم 
املنزل يف بالد املسـلمني، وتصميم املنزل 
يف بالد الكفـار، حيث قال: [طيب: كلمة 
يشء حتـى نعـرف أنهـا فعـًال تتنـاول 
األشـياء هذه، نحـن قلنا قبـل فرتة: إن 
الديـن له عالقة ـ يف األخـري ـ لدرجة أن 
يتحكـم يف تصميـم بيتـك، يف التصميـم 
الهنـديس لعمارتك. الفـارق مثال ما بني 
تصميـم البيوت للسـكن مثـال يف البالد 
اإلسـالمية ويف الغـرب أنـت تلمـس أثر 
هنـا للثقافة. ألسـت هنا تصمـم البيت 
عىل أسـاس أن يكون فيه شقتني، شقة 
معزولة للنساء، هناك باملطبخ بالحمام 
بـكل حاجاته عـىل جنـب، ومدخل من 
ـة بالرجـال  هنـاك، وشـقة هنـا َخاصَّ
ومدخـل خاص. الغربيـون ال يصممون 
بهـذا الشـكل، يصمـم لـك بيـت يكون 
واسـع، حجرة وسيعة، كنب هنا، وكنب 
هنا، امـرأة تخرج من هنـا، وتدخل من 

هنـا، وتطلع مـن هنا، وباب مـن يأتي 
يدخل منه].

املبال الباظغ:ـ غاتضط يف ذرغصئ 
إظفاصك يف طظجلك:ــ

ورضب سـالم اللـه عليه مثـاًال آخر 
حـول هـذا املوضـوع، وهـو أن القرآن 
يف  األشـياء  أدق  إىل  يتدخـل  وثقافتَـه 
تفاصيل اإلنسـان املسـلم، وهنا تحدث 
عن (اإلنفاق) وكميته، ومقداره، مسألة 
الغـذاء داخل األرسة كيـف تكون، حيث 
قـال: [يتناول حتـى اإلنفـاق يف منزلك، 
نوعيته يف مرحلة معينة، كميته {َوالَِّذيَن 
ُفوا َوَلـْم يَْقُرتُوا َوَكاَن  إِذَا أَنَفُقـوا َلْم يُْرسِ
بَـنْيَ ذَِلـَك َقَواًما}(الفرقـان67). إذا أنت 
تتصور بأن القرآن مثًال ما يقدم (قائمة 
مـن األغذيـة)، هـو يهديك إىل مسـألة، 
املسـألة هذه هي تحكم أن يكون واقعك 
عـىل النحو الفالنـي، وهو هـذا الهدى، 
يحكـم أن يكـون واقعـك يف إنفاقـك، يف 
ترصفاتك عىل النحو الفالني. فاملؤمنون 
عندمـا يكونـون متقـني، يتَحــّركون، 
ويهتمون، ويعرفـون أن الحركة تحتاج 
إىل مـال، سـيكون هو شـخصيٍّا عندما 
ينفـق يف بيتـه ال يوجـد عنـده إرساف؛ 
ألنه يريد الفائض عـىل أقل تقدير ينفق 
النفقة املتوسـطة، ال إرساف وال تقتري؛ 
ألن عنـده قضية يريد أن يوفر لها، عنده 
عمـل يتَحــّرك فيه يف سـبيل الله يوفر، 

هي هكذا أحيانًا بهذا النوع]. 

املبال البالث: ضغش عثى الصرآن يف 
طعضعع اقخرتاسات:ـ

ورضب سـالم اللـه عليه مثـاًال ثالثًا 
صلـة  للقـرآن  أن  كيـف  فيـه  يوضـح 
باالخرتاعـات، وإذا كان القرآن لم يذكر 
قوانني الفيزياء والكيمياء مثًال، وغريها 
من القوانني، ولكنـه هدى، هدانا إىل ُكّل 
ذلـك وحث عليه، حيث قـال: [تقول هل 
هـدى إىل موضـوع االخرتاعـات هـذه؟ 
أقول لـك: نعم هـدى إليهـا بطريقة إن 
لـم تكن قائمـة، يذكـر لك كـذا: اعمل، 
واتجـه إىل كذا. الحياة هـي طبعت فيها 
األشـياء، يف الحيـاة أشـياء كثـرية مـن 
الكنـوز، مـن املعـادن، ولهـا خواصها، 
ولها كذا. حاجيات اإلنسـان واسعة من 
جانب، املسئولية التي ربطك القرآن بها 
تفـرض عليـك أن تتَحـــّرك يف ُكّل هذه 
ع، أن تزرع، أن تعمل  املجاالت، أن تصنـِّ
عـىل أن يكـون لديـك خـرباء، أن يكون 
لديـك مهندسـني، أن تهتـم ببنـاء أمـة 
متكاملـة. أليس القرآن هـدى إىل هذه؟ 
يكـون عنـدك خـرباء يشـتغلون يف ُكّل 
املجـاالت، ويبدعون، ومعاهـد، معاهد، 
بحث، دراسـات، تمويل للبحث من أجل 
ماذا؟ أنك تريد أن ال يسبقك اآلخرون إىل 
يشء، تكـون أنت من تملـك الخربة، من 
تملـك الصناعـة، من تملـك االكتفاء، يف 
زراعة، يف غريها. وتجد يف ُكّل واحدة من 

هذه تلقى الله فيها، عندما يتَحــّركون 
يتلمـس  املجـاالت  مـن  مجـال  أي  يف 
التأييـد اإللهي، يتلمس الربكـة اإللهية، 
يتلمس البُرشى التي قال هنا: {َوبُْرشَى 
ِلْلُمْؤِمِنـنَي}]. وبهذا الـكالم كانت نهاية 

الدرس األول من (مديح القرآن).

َئِه) سظث الطرف   طا عع طظحأ (الحُّ
اآلخر:ــ

وبدأ سـالم اللـه عليه الـدرس الثاني 
عـن  بالحديـث  القـرآن)  (مديـح  مـن 
الشـبه الكثـرية التـي تأتـي مـن عنـد 
اآلخريـن، وكيف ملن تثقف ثقافة قرآنية 
أنـه يسـتطيع أن يـرد عىل ُكّل شـبهة، 
ونفندهـا، من خالل القـرآن، حيث قال: 
[الشـبه، هـي مرحلـة شـبه، والشـبه 
ربمـا لـن تكـون فقـط يف داخـل أروقة 
جامعـات، أو مراكـز علميـة، قد تكون 
ربما شـبه تأتي عىل الشاشات، من عىل 
واإلنرتنت،  التلفزيـون،  من  الشاشـات، 
وغريه. كم يقولون يوجد داخل اإلنرتنت 
رصاع، مواقع حـرب، مواقع صهيونية، 
ومواقع أخـرى، يف رصاع حول القضايا 
هذه. شبه حول القرآن مثًال أنت بحاجة 
أن تعـرف من خـالل تأمـالت يف القرآن 
الكريم، من خالل أن تثقف نفسك ثقافة 
قرآنية، تفهم كيف لغة القرآن بالنسـبة 
للطرف اآلخر، كيف تنشـأ الشـبهة عند 
الطرف اآلخر. أوًال كيف تنشـأ الشـبهة، 

وما منشأ الشبهة؟].
ثالثـة  الشـبه  منشـأ  بـأن  وأضـاف 
أشـياء: [إذا أنت متحامل فمنشؤ الشبه 
هو كونـك متحامل، أنـك ال تنظر نظرة 

موضوعية، ال تنظر نظرة منصفة]. 

املرتطئ الاغ ظتظ شغعا (طرتطئ عاطئ 
وإغةابغئ) لاصثغط البصاشئ الصرآظغئ:ــ

ولفـت سـالم اللـه عليه بأننـا هنا يف 
اليمـن، ويف هـذه املرحلـة، ليـس علينا 
يشء ضاغـط يمنعنـا مـن أن نتثقـف 
بالثقافة القرآنيـة، وأن ننهل من نبعها 
الصايف، والذي من خالله نسـتطيع الرد 
عىل أي شـبهة يف الدنيا، وأن ننرص دين 
الله، ونميض كمـا أمرنا الله، حيث قال: 
[طيـب: املرحلـة التـي نحن فيهـا اآلن 
مرحلـة إيجابية، مرحلة هامـة جًدا؛ ال 
يوجـد فيهـا يشء ضاغـط، قـد تفرض 
علينـا منطًقـا معينًا، قد تفـرض علينا 
منطًقـا مؤطـًرا بإطار مشـكلة معينة. 
هنا فعًال تسـتطيع أن تقـول: أنت تريد 
ثقافـة قرآنيـة، تقـدم ثقافـة قرآنيـة، 
وتستطيع أن تقدمها بالطرح املتكامل، 
تسـتعني بما يوجد من شواهد حولك يف 

واقع الحياة. أليس هذا يشء؟].

طباٌل تعضغتغ (لطدشعذات) الاغ 
تآذر الترضات، شغزعر شغعا خطض:ــ

مثـاًال  عليـه  اللـه  سـالم  ورضب 
بــ(حـزب اللـه) يف لبنان، يـرشح فيه 

كيفيـة الضغوطـات التي قـد تتحكم يف 
حركات التحرر واالسـتقالل، وأننا نحن 
يف اليمـن ـــ بحمد الله ـــ يف مرحلة ال 
توجد علينا فيها ضغوطاٌت حقيقية؛ لذا 
يجب اسـتغالل هذه املرحلة، حيث قال: 
[مثـًال أن تصبح مثلما أَْصبَح اللبنانيون 
املنطـق،  يختلـف  األخـري  يف  محتلـني، 
يفـرض عليك من خـالل وضعية معينة 
أن تؤطر أطروحتك بإطار معني، فيظهر 
عندك خلـل، يظهر عندك خلل يف جوانب 
هنـا، وجوانـب هنا، تصبـح أنت تعيش 
يف أجـواء ضاغطـة. الوضعية التي نحن 
فيها اآلن من أرقـى، وأفضل الوضعيات 
عـىل اإلطـالق، يعنـي بعبارة أنـه هكذا 
عىل اإلطالق أرقى وضعية بالنسـبة لك. 
شواهد من حولك، وكلها ليست بالشكل 
الذي تكون ضاغط عليك، بالشـكل الذي 
يحكـم منطقـك يف إطـار معـني، يعني 
فأمامـك مجـال لتأهيل نفسـك، أمامك 
ـم املوضوع بشـكل كامل،  مجـال لتفهُّ
أمامـك مجـال لتقـدم طرًحـا إسـالميًا 

عاًما].
وأضـاف سـالم اللـه عليه شـارًحا: 
[اآلن الحظوا حـزب الله، الذي قد يكون 
أرقـى حركة يف تقديمـه، يف طرحه، اآلن 
ُمَعّرضـني لضغـوط رهيبـة. رأيناهم يف 
الخطاب األخري ما سـمعنا شـعار! من 
أين جـاءت الضغوط هذه؟ عـىل إيران، 
عـىل سـوريا، عـىل لبنـان، وأَْصبَحـت 
هـذه  أليسـت  هـم.  عليهـم  ضاغطـة 
مـؤرشات خطـرية؟ مـؤرشات خطرية. 
شـعار: [ املوت ألمريكا املوت إلرسائيل] 
هل سـمعناه يف الخطـاب األخري يف عيد 
يف  سـمعناه،  األول  النـرص  يف  النـرص؟ 
عاشـوراء، يف أربعينية اإلمام الحسـني، 
كنا نسـمعه. مـن أين جاء هـذا؟. جاء 
ضغـط ربما من جانب إيران، وسـوريا، 
إيران [خاتمي]، إيران االنفتاح، االنفتاح 
يعنـي: االعتـدال، واالسـتعداد لتقبل ما 
لدى اآلخر، ليس عـىل عنوان: {تََعاَلْواْ إَِىل 
َكَلَمٍة َسَواء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم}(آل عمران64) 
مع أنه عنوان [حـوار الحضارات] الذي 
يقدمـه خاتمـي! إذًا تجـد حـزب اللـه 
أَْصبَـح مضغوًطـا عليـه اآلن، الشـعار 
ربمـا لم يعـد يرفعه! مـا ضغطت عليه 
إرسائيـل مبارشة، وال أمريـكا مبارشة. 
ألـم يحصـل هكـذا؟ وهم عندهـم قوة، 
ما تسـتطيع أمريـكا أن تضغط عليهم 
مبـارشة، وال إرسائيـل مبـارشة، لكـن 
ضغط عليه طـرف آخر. الطـرف اآلخر 
هـذا، ظهـر من خـالل هذه خلـل معني 
لتأطـري حركتي يف البدايـة يوم انطلقت 
لتكون حركـة مقاومـة لبنانية لتحرير 
أريض مـن إرسائيـل. أليسـت هـذه هي 
الفكرة؟. كنت قابـًال أن إيران تدعمني، 
وسـوريا تدعمني، وقضية نقـوم فيها 
جميًعا، ودعموك؛ أَْصبَحـت مدينا لهذا. 
ألم تصبح مدينا له؟ أَْصبَحت مشاريعك 

مفصلة عىل أساس دعمه ومساندته].

اليهـود عـىل الرغم مما وصلوا إليه وسـيطرتهم عىل وسـائل اإلعالم، عىل 
االقتصاد عىل أشـياء كثرية لم يسـتطيعوا أن يظهروا هم هم دون أن يكونوا 
محتاجـني لآلخـر واآلخر يرونـه من فوقهـم. إرسائيل دولة هنـا ظهرت يف 
املنطقة تجدها حياتها متوقفة عىل مساندة أمريكا وأمريكا تساندها مع أنهم 
مؤثرين داخل أمريكا لكن ال بد أن يكون تحت ال بد أن يكون تحت مهما كان 
إىل يوم القيامة مهما بقي هؤالء إىل يوم القيامة سـيظلون تحت .[سورة آل 

عمران الدرس الثالث عرش ص:8]
اليهود عندهم حساسية من املوت بشكل رهيب تجد حتى كتبهم أو اليهود 
والنصارى بشـكل عـام حتى كتبهم كتب [العهد القديـم والعهد الجديد] ال 
يوجـد فيهـا حديث عن اآلخرة تقريبًا ال يوجد نادر جـًدا ال يوجد حديث عن 

املوت واآلخرة.[سورة آل عمران الدرس السادس عرش ص:13]
اليهـود يعرفـون، يعرفون أثر اإليمان عندما يكون هنـاك يف األمة إيمان، 

وهم يعرفون أنهم إذا اسـتطاعوا أن يمسخونا كفاًرا هم ال يريدون أن نكون 
يهوًدا.. وقالوا هم يف وثائقهم املسـماة [بروتوكوالت حكماء صهيون] أنهم ال 
يريدون أن يكون املسلمون أو النصارى يهوًدا, أنهم ال يستحقون أن يكونوا 
يهوًدا ولكن يكونوا كفاًرا يكونوا ضالني، يكونوا كذا إىل آخره ليفقدوا النرص 
اإللهـي والتأييد اإللهي وما يمكن أن يعطيـه اإليمان.[يوم القدس العاملي 

ص:8]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ

ألقى الشهيُد القائُد سالُم الله عليه من 5/28 إىل 2003/6/3م سبع 
محارضات ــ مالزم ــ رائعات جداً -ُحقَّ لها أن تُكتَب بماء الذهب- يَرشُح 

فيها كتاب (مديح القرآن) لإلمام القاسم بن إبراهيم عليه السالم، هذه 
املحارضات كلها تحكي عن القرآن، وكيفية االهتداء بالقرآن، وكيفية طرح 

القرآن للقضايا، ومنهجية القرآن يف ُكّل يشء، قال عنه الشهيد القائد: 
[كتاب هو من إمام كبري من أئمة أهل البيت، الزيدية متفقني عليه، هو 
مشهور عندهم جميًعا، وكتابته بالطريقة التي تكشف كيف رؤية أهل 
البيت، وتوجه أهل البيت األصيل، قبل تجي أشياء أخرى]، ويقصد سالم 

الله عليه بـ (أشياء أخرى)، أي الثقافات املغلوطة التي هي تعترب معارضة 
للقرآن، ومعاكسة ملنهجية القرآن التي عليها األئمة األوائل من آل البيت 

سالم الله عليهم أجمعني..
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بغظ الفحض افطظغ الخعغعظغ وطسآولغئ التفاظ سطى افبطال المتررغظ 
سمطغئ اظاجاع الترغئ.. جثغُث الخفسات الفطسطغظغئ لطضغان الشاخإ 

 : خاص: 
فلسـطنُي  خطفـت  املـرَة،  هـذه 
األنظـاَر بفـرادة املشـهد، إذ مـا يزال 
الفلسطينيون يُبِْدعون يف ُكـّل املعارك 
العسكرية كما االفرتاضية واإلعالمية، 
ويف حروب اإلراَدة أَيْـضاً، عملية انتزاع 
الحريـة، التـي قادها أسـريٌ ظل نحو 
خلـف الجـدران،  محتجـزاً  25 عامـاً 
هـو األسـري القائـد محمـود عبدالله 
العارضـة، والـذي تمّكن مـن الهروب 
نفـق  عـرب  معتقلـه  مـن  التكتيكـي 
الحريـة، برفقة خمسـٍة مـن األرسى 
األبطال وهم: «محمد قاسم العارضة، 
وزكريـا الزبيدي، ومناضـل انفيعات، 

وأيهم كممجي، ويعقوب قادري». 
العملية شكلت صفعة قوية، وهزة 
شديدة بقوة 6 ريخرت يف مقياس جهاز 
أمن االحتالل الصهيوني لفشله الذريع 
يف منـع األرسى مـن انتـزاع حريتهم، 
رغـم ُكـّل اإلجـراءات األمنية الحديثة 
واملتطـورة يف هذا املعتقـل الصهيوني 
العريق واملعروف بإجراءات الحراسـة 
املشـّددة عليه، والذي يقع قرب مدينة 
املحتّلـة،  فلسـطني  شـمال  بيسـان، 
ويتكـون من خمسـة أقسـام يف ُكـّل 
قسم منها 15 غرفة، تتسع ُكـلٌّ منها 

لثمانية أرسى. 
ليصبح سـجُن جلبوع اليوَم مصدَر 
الكيـان  لصـورة  الجديـدة  الصفعـة 
املهـزوزة أصـالً، فتارًة مـن صواريخ 
املقاومـة يف غـزة املحـارصة، وأُخرى 
من نافـذٍة صغريٍة يلقى عربها قناٌص 
فلسطينيٍة  برصاصٍة  حتَفه  صهيوني 
مـن مسـافة صفـر، ويبقى السـؤال 
حول كيفيـة تمّكن هؤالء األرسى من 
حفر نفٍق من هذا النوع داخل السجن، 
الـذي يعتـرب أحـد أفضل السـجون يف 

كيان االحتالل. 
التـي  الحريـة  انتـزاع  عمليـة 
خططـوا  قـد  السـتة  أبطالهـا  كان 
باسـتخدام  تنفيذهـا  وبـارشوا  لهـا 
ليتمّكنوا  الطويل،  النََّفس  اسرتاتيجية 
يف النهايـة من العبور بحرية عرب نفٍق 
حفـروه بإْمَكانياٍت بسـيطة وبدائية 
ووسـط حراسـٍة صهيونيٍة مشـّددة، 
أثارت ضجة إعالمية غري مسـبوقة يف 
وسـائل اإلعالم العربية، التي بارشت، 
أمس، بنرش تفاصيل أولية حول 
لعمليـة  ا

حكوميـة  توجيهـات  تأتـي  أن  قبـل 
صهيونية بمنع تلك الوسائل من تداول 

أية أخبار حول تفاصيل العملية. 
لكن رسعـان ما انتـرش الخرب عىل 
ووسـائل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الجمهـوُر  معـه  ليتفاَعـَل  اإلعـالم 
الفلسـطيني والعربـي والعاملـي عىل 
َحــدٍّ سـواء، مما تـرك صدمة غائرة 
وانتقادات واسـعة للمنظومة األمنية 
والعسـكرية يف دولـة االحتـالل، األمر 
الـذي عكـس الكثـري مـن التداعيات 
ا، سـواًء عىل  الخطـرية والكبـرية ِجـدٍّ
هـذه املنظومـة األمنية بشـكٍل عام، 
ما جهاز الشـاباك املسـؤول  ال ِســيـَّ
األمنيني،  الفلسـطينيني  األرسى  عـن 
أَو عىل مسـتوى جمهور املستوطنني 
باتـوا  الذيـن  أنفسـهم  الصهاينـة 
الثقـَة  يفقـدون 

بحكومتهم. 
وصف  الصهيوني  اإلعـالم  بـدوره، 
عملية انتزاع الحرية بـ»الفشل األمني 
والعسـكري اإلرسائيـيل الكبـري منـذ 
حـرب 1973م»، هـذا الفشـل الذريع 
إلدارة مصلحـة السـجون أنها علمت 
بهـروب األرسى مـن أحـد املزارعـني 
الـذي أبلغ رشطة االحتـالل عن وجود 
لصوص يف الحقل الزراعي الخاص به 
دون أن يعلـم هو اآلخـر بأنهم أرسى 

انتزعوا حريتهم من السجن. 
 

الرواغُئ السربغئ لسمطغئ اظاجاع 
الترغئ:

وسـائل إعـالم عربيـة أفـادت بأن 
«الحادث وقـع يف الجناح رقم 2 داخل 
السـجن الذي يعد من أكثر السـجون 
اإلرسائيليـة تحصيناً»، ُمشـريًة إىل أن 
«هذا الجناح يقع بالقرب من سـياج 
 ، « لسـجن ا

وتشـري التقديـرات إىل أن حفـر النفق 
اسـتغرق عدة سـنوات، وأنـه «كانت 
تنتظـر األرسى 6 سـياراٍت للهـروب، 

لنقلهم مبارشًة إىل الضفة الغربية». 
وأضاقـت التقارير: «تم حفر النفق 
أسفَل مغسـلة املرحاض يف الزنزانة 5 
وانتهى بـ50 قدمـاً من الجانب اآلخر 

لجدار السجن». 
أمنيـون  مسـؤولون  قـال  فيمـا 
اسـتغلوا  «األرسى  إن  إرسائيليـون: 
انشـغاَل الحـراس بعيـد رأس السـنة 
العربية، ووجود قوات قليلة بالسجن»، 
مصلحـة  «إدارة  أن  إىل  مشـريين 
السـجون تلقت مؤّخراً معلوماٍت عىل 
أن قد تكون هناك أعماُل شغب يف أحد 
السجون، لكن يبدو أن هذه املعلومات 

كان هدُفها إخفاَء خطة الهروب». 
 

تثاسغاُت السمطغئ:
- نجاح عملية هروب األرسى يمثل 
صفعًة للمؤّسسة األمنية اإلرسائيلية، 
ويضيـف عبـأً جديـًدا عـىل االحتـالل 
ة بعد  ويصـب الزيت عىل النـار، َخاصَّ
مقتـل القناص اإلرسائيـيل عىل حدود 
غزة، وما تبعه من انتقادات وتداعيات 

سلبية لدى االحتالل. 
تّدعيـه  مـا  يفضـح  حـدث  مـا   -
املؤّسسـة األمنيـة اإلرسائيليـة، مـن 
واألمـن  والدقـة  العاليـة،  الجهوزيـة 
واليقظـة، فعمليـة حفـر نفـق كهذا 
ُل  تحتـاُج لفـرتة طويلـة، وهـذا يمثـِّ
للمنظومة األمنية  ذريعاً  إهانًة وفشالً 

واالستخباراتية الصهيونية. 
- تبعاُت هذه الحادثِة ستكون كبريًة 
وخطـريًة داخـَل املجتمـع اإلرسائييل، 
ـة بعـد الهجمـة الرشسـة عىل  َخاصَّ

مؤّخراً،  والجيـش  األمنيـة  املؤّسسـة 
ممـا يزيد من فقدان الثقة، وحالة من 
عدم االسـتقرار السـيايس لـدى دولة 

االحتالل. 
َكبـرياً  انتصـاراً  تمثـل  العمليـُة   -
وتعطـي  الفلسـطينية،  للمقاومـة 
عىل  مهماً  جديدة، وتمثل إنجازاً  روحاً 
الصعيد العسـكري والنفيس للشـعب 
تبَعـَث  أن  ويمكنهـا  الفلسـطيني، 
حالـًة من التصعيـد يف الضفة الغربية 
واألرايض الفلسـطينية يف حـال تمّكن 
األرسى مـن الوصـول إلحـدى املـدن 

الفلسطينية. 
- وال ننـىس أن يكـون لهـا أَيْـضـاً 
تداعيـات خطـرية قد تطـال األرسى؛ 
بَسـبِب غضـب وفشـل إدارة مصلحة 
انتـزاع  عمليـة  منـع  مـن  السـجون 
األرسى يف السـجن، وقد يتم التضييُق 
عىل األرسى وسحُب بعض التسهيالت 
التـي يـرى فيهـا األرسى كـردة فعل 

إرسائيلية. 
- العمليُة سـتفرز تأثرياٍت سـلبيًة 
عىل اسـتقرار حكومة ائتـالف بينيت 
والبيد؛ بَسـبِب توقيـِت تنفيذ العملية، 
وتأثـري سـلبي كبـري عـىل املنظومـة 
األمنية التي تستعدُّ لألعياد اليهودية. 

- ومن التداعيات السلبية لالحتالل؛ 
بَسـبِب العمليـة البطولية، قـد يتغري 
إعـالن  يتـم  وقـد  اليومـي،  الروتـنُي 
كافـة  يف  الكبـري  األمنـي  االسـتنفار 
مناطـق الضفة الغربيـة املحتّلة وعىل 
الحـدود اللبنانيـة والحـدود األردنية؛ 

بحثاً عن األرسى األبطال. 
- قـد تتأثـر العالقـات البينيـة بني 
الفصائـل الفلسـطينية، يف حالـة مـا 
تمّكنـت أجهـزُة االحتالل مـن العثور 
عـىل األرسى بمسـاعدة من السـلطة 
تقاريـُر  تشـري  َحيـُث  الفلسـطينية، 
ميدانيٌة إىل وجود تفاهمات حيال ذلك. 

 
الثاخض الفطسطغظغ وتثعٌُّف طظ 

أجعجة السططئ:
للداخـل  بالنسـبة  واألهـم  مـن   
ُم لألرسى األبطال  الفلسـطيني ما يُقدَّ
اليوم وغداً هو أال يُصبح الفلسـطيني 
مصـدراً للمعلومـة التـي قـد تقود إىل 
الواقـَع  الـدوَر  وأن  األبطـال،  األرسى 
عـىل أجهـزة أمـن السـلطة اآلن مهم 
ا اآلن لحمايـة أبنـاء شـعبها إذَا  ِجــدٍّ
صدقت نواياهـا، وكفرصة لها إلثبات 

وطنيتها. 
واألرسى الذيـن تمّكنوا مـن انتزاع 
حريتهـم مـن سـجن جلبـوع، هـم: 
محمـود عبد الله عارضـة (46 عاماً) 
مـن عرابة، معتقل منـذ عام 1996م، 
محكـوٌم عليـه مـدى الحيـاة، محمد 
قاسـم عارضة (39 عاماً) من عرابة، 
معتقـل منـذ عـام 2002م، ومحكوم 
عليه مـدى الحيـاة، يعقـوب محمود 
قـادري (49 عامـاً) مـن برئ الباشـا، 
معتقـل منـذ عـام 2003م، ومحكوٌم 
عليه مدى الحياة، أيهم نايف كممجي 
(35 عاماً) من كفـر دان، معتقل منذ 
عـام 2006م، ومحكـوٌم عليـه مـدى 
الحيـاة، وزكريا زبيدي (46 عاماً) من 
مخيم جنني، معتقل منذ عام 2019م، 
ومناضـل  موقوفـاً،  يـزال  مـا  وكان 
يعقوب انفيعات (26 عاماً) من يعبد، 

معتقل منذ عام 2019م. 



    
    
   

 
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي

العدد 
  (1228)

الثالثاء 
30 محرم 1443هـ  
  7 سبتمرب 2021م

ضطمئ أخغرة

بخرية وجعاد وصائث
جظث الخغادي 

ميـدان  يف  املنطَلـُق  كان  كمـا 
السـعودّي  للعـدوان  املواجهـة 
األمريكي من روح الثورة الزيدية 
منطلقـاُت  جـاءت  املباركـة، 
ومضامنُي خطاب السـيد القائد 
يف الذكرى، مواِزنًة بني العنواننَي 
العريَضـني التـي حملهمـا زيـُد 
الثائر اإلمـام، البصرية َوالجهاد، 
ُكــّل  إليضـاح  توِطئَـًة  ومثّـال 
أكيـداً  َواسـترشافاً  التفاصيـل 

لعظيم النتائج. 
البصـرية  ملعانـي  َوإيضاحـاً 
املنبثقـة من مضامني القرآن الكريـم، رسد القائُد ُكـلَّ الحقائق 
التـي تقـُف وراءها املعركـة، َوُكــّل املخاطـر التـي تنجُم عن 

التفريط.
َويف عرضـه للحقائق، تجـاوز القائُد اإلطاَر النظـري التحذيري 
الـذي ظل ينذر بـه ويحّذر منـه الجميَع قبل الوقـوع، ليرضب 
اليـوم األمثلَة من واقع امليـدان، وتحديداً من املهرة َوحرضموت 
ـُف  ـون، َويف هـذه املناطق ثمة حقائُق تتكشَّ َوسـقطرى َوَمـيـِّ
أمـام القايص والدانـي عن طبيعـة وجود االحتالل العسـكري 
األمريكي والربيطاني َوأهدافه، َوالدور الذي يمثلُه الطرُف املحيل 
واإلقليمـي يف هذا التواجد، َوكذلـك التموضع الذي يظهرون فيه 
كأدواٍت ال ترتقي يف أهميتها وصالحياتها حتى إىل مستوى أدنى 

ُرتبة للجندي األمريكي والربيطاني يف امليدان. 
عة، وكيف  أعـاد القائُد ذكر فوائد الوعي املسـبَق باملخاطر املتوقَّ
يمثـل هـذا الوعـي دافعاً للتَحـّرك املبنـي عىل الفهـم الصحيح 
ملوجهـات امليثاق اإللهي الحكيم، وبه يكتسـُب املـرشوُع الدعَم 

الرباني، إىل جانب مرشوعيته الدينية َواإلنسانية املقدسة.
َومن امليدان جاء السيد بالدليل، فلوال البصرية ثم الجهاد َلكانت 
القواعـُد العسـكرية لألمريكيني والربيطانيـني واإلرسائيليني يف 
وسط صنعاء، وَلكانت يف مختلف املناطق االسرتاتيجية من هذا 
البلد، وألذلوا وأهانوا وقهروا شـعبنا، وَلَما بقي لنا ال كرامٌة، وال 

حرية، وال استقالل. 
مجّدًدا يعيُد قائُد املسرية توصيَف تركيبة الِجهاد املفَعم بالبصرية 
عـىل الطريقـة القرآنية، وكيف تصبـُح بموجبه الـروُح الثورية 
والجهادية يف أعىل كمالها َوعنفوانها، َوهي الروُح التي يرى فيها 
القائُد القدرَة عىل تحرير ُكـّل البلد واسـتعادة ُكـّل املناطق التي 

احتلها األعداُء َوأخضعوها لألمريكي والربيطاني واإلرسائييل. 
يقـُف قائـُد املسـرية َومعه ضمـريُ الشـعب عىل أرضيـة صلبٍة 
وَعالقـات ثقـة متبادلة، َومـع ذلك يزيـُد القائُد طمأنَة شـعبه 
وأمته بأن ال شك وال التباَس يف املوقف والخيار املتمثل بالتصدي 
لألمريكـي واإلرسائيـيل َوأدواتهـم اإلقليمية واملحليـة، َويف هذا 
ـة، َوما  املسرِي املبرص انسجاٌم مع الله َواملصلحة الحقيقية لألُمَّ

دونه عمى وجهل يودي بأهله إىل الضياع والهالك. 
ومـن تحذيراتـه َوتطميناتـه يمكن لنـا اليوَم أن نـرى يف عيون 
َوُمَحيَّا القائد مالمَح املستقبل كما رأينا منه الحاَرضَ يف املايض، 
وفـَق بصـرية ال تجاُهَل فيهـا لكل هـذه الحقائـق، وال تظاُهَر 
َر بكل العناويـن األُخرى االعرتاضيـة؛ بَهدِف  بااللتبـاس أَو تأثـُّ
التضليـل والتربير، والتشـويش، بصرية تبقـى يف أرواِحنا وقيَد 
الثـورة الذي ال تراُجَع فيهـا أبداً، بها تتحّرر األرُض واإلنسـان، 
ويسـتعاُد الحقُّ العربي واإلسالمي املسـلوب واملصادر، وتتجىل 
الحريُة والكرامُة والعزُة يف شعوبنا وأوطاننا، فيما الخزُي والذل 
والهـوان والعار مصـريُ املستسـلمني، واليائسـني، والخانعني، 

لني عن املسؤولية.  واملتنصِّ

افوراُق افطرغضغئ تترتق تئاسًاافوراُق افطرغضغئ تترتق تئاسًا
د. طعغعب التسام

بعد تسـاُقِط مكانـة وهيبة أمريـكا يف املنطقة بفضل 
اللـه وصمـود وثبات الشـعب اليمني العظيـم املواِجه 
لعدوانها، بدأت أوراُقها تحـرتُق تباعاً، لم يعد بمقدور 
أمريـكا وقُف التدهـور واالنهيـار الحاصـل فيها، وال 
ترميـم يشء من هيبتها املسـفوحة عىل ظهر سـفنها 
املاخـرة بحـَر أطماعها وأرشعـة مراِكـب مغامراتها 
املتهالكـة، وال وصـل مـا انقطـع مـن مـايض القـوة 
املرتِكزة عىل إرهاب الصدمة والرعب املنقشعة غيوُمها 

َوتأثريُها أدراَج الرياح.
ومن اليمن بصمود رشفاء وأحرار شعبه وانتصاراتهم 
لم يعد بمقـدور أمريكا معالجُة داء َحـلَّ بمخّططاتها 

ومشاريعها االستعمارية القذرة يف املنطقة وأصابها يف مقتل، مؤدياً 
بها لفشـٍل ذريع، كما لم يعـد بمقدورها حمايـُة كياناتها وأدواتها 
التنفيذيـة العربيـة والعربيـة واألعرابيـة، وال حتـى مللمـة أوراقها 
املتبعثـرة وحمايتهـا مـن االحرتاق للخـروج بماء وجه هـو معدوٌم 
لديها، وحتى أن مشـاريَع التطبيع العلنيـة التي عملت إلقامتها بني 
ِكياِنها العربي وكياناتها العربية واألعرابية لن تحمَي كيانَها العربي، 
ولن تقيه من مصريه بل غدت بمثابة بنزين سـيزيُد ُرسعَة اشـتعال 

واحرتاق أوراقها. 
إن أمريـكا متجهٌة بالُقصور الذاتي نحو مآالِتهـا ونهايِتها الحتميِة 
جزاَء بما كسـبت من إجرام غري مسبوق بحق الشعوب املستضعفة 
حـول العالـم عـىل هـذه األرض، نـكاالً مـن اللـه بما طغـت وبغت 
ــة وعىل يد الرشفاء األحرار  واستكربت، وبما أجرمت بحق هذه األُمَّ
املؤمنـني بالله املرتبطـني به واملؤمنني بحقهـم وبقضاياهم العادلة 
ــة الذين نهضوا وتَحّركوا  من أبناء الشعوب املستضَعفة يف هذه األُمَّ

لوا مسؤولياتهم يف مواجهتها ومواجهة إجرامها.  مع الله وتحمَّ

لـن تنتهـَي فقط بعـون الله هيمنـُة أمريـكا عىل املنطقـة وينتهي 
تواجدها بمفردها، وإنما سـتنتهي معها كيانـاٌت زرعتها يف أرايض 
ــة من أنظمة وأَُرسٍ حاكمة صنعتها  شـعوب هذه األُمَّ
ــة بأمرها وبها تُخِضَع الشـعوَب  لتحكم شـعوب األُمَّ
ـــة وتقتلها وتنهب  لها وبها تعتدي عىل شـعوب األُمَّ
خرياتهـا وبها تنفذ مشـاريعها القـذرة وتنتهي معها 
فتـٌن زرعتها وثقافـٌة خلقتهـا، وهذا ال يعنـي انتهاَء 
أمريـكا من الوجـود وإنما انتهـاُء تواجدها وهيمنتها 
عىل املنطقة، سـنة الله يف األولني خلت ولن تجد لسـنة 

الله تبديالً ولن تجد لسنة الله تحويال. 
لقـد بـدأت األوراُق األمريكية يف املنطقة تحـرتُق تباعاً 
وبرسعة قياسـية قـد تدخل موسـوعة جينيس، فمن 
العـراق أخرجت وعـادت لتكمل االحـرتاق ومن أفغانسـتان مذلولًة 
خرجـت، ويف سـوريا انكـرست وفشـلت ومـا تبقى مسـألة وقت، 
حارصت لبنـان وحصاُرها يُكَرسُ بالقوة أمـام ناظَريها، ويف العراق 

ترضب قواعدها وتدّمـر أرتالها. 
ا، وتتلقى من  ويف اليمـن ترتكس وتُهـزم وأدواتُها التنفيذية ميدانيّـٍ
ه، ومشاريعها تفشـل وأهداف عدوانها  دروس الهزيمة ما تسـتحقُّ

تتوارى، وفرُص نجاتها تتضاءُل ُكـلَّ يوم. 
ويف اليمن وعىل يد الرشفاء األحرار املؤمنني بالله املجاهدين يف سبيله 
يتم تطهـريُ األرايض التي غزتها واحتلتها تباعـاً، ويتم رضُب أدوات 
عدوانهـا التنفيذيـة األعرابية عىل الشـعب اليمني اليـوم يف ُعمِقها، 
وتُـرضب وتُقصف منشـآتها العسـكرية واالقتصاديـة وعىل مرأى 
ومسـمع أسلحة دفاعاتها الجوية الفاشـلة، والعمُل بعون الله جاٍر 
السـتكمال القضـاء عىل مـا تبقى من قـوة أمريكا وحـرق أوراقها 

ودفنها يف األرض اليمنية. 


