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مليشيا «اإلصالح» مليشيا «اإلصالح» 
تـــعـــتـــقـــل امـــــــــرأة مــن تـــعـــتـــقـــل امـــــــــرأة مــن 
ــــــزهلــــــا مبــــــــــأرب ــــــزهلــــــا مبــــــــــأربمــــــنـــــــ مــــــنـــــــ





الترغجي غفدح طحروع السثوان وأدواتهالترغجي غفدح طحروع السثوان وأدواته

أطرغضا وبرغطاظغا والسسعدغئ واإلطارات غاصاجمعن المعرة
جظصش طع ضض الحرشاء شغ الغمظ لثتر اقتاقل الةثغثجظصش طع ضض الحرشاء شغ الغمظ لثتر اقتاقل الةثغث

جغاجغعن سرب خقل ظثوة ظزمئ شغ الساخمئ بغروت:

بعرة 21 جئامئر أظعئ العجعد افطرغضغ الثطغةغ طظ الغمظ وأذسرت الضغان الخعغعظغ
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الترغجي: اإلخقح واقظاصالغ صثطعا وسعد باسطغط املعرة لـ «الاتالش» وبرغطاظغا وجظصش طع أي غمظغ ضث اقتاقل

أخبار

دسا صئائض المعرة إلى الاخسغث تاى رتغض آخر جظثي طظ صعات اقتاقل

 : طاابسات: 
أّكـد الشـيخ عيل سـالم الحريـزي -وكيـل محافظة 
املهرة السابق، ورئيس لجنة االعتصام السلمي املناهض 
لالحتـالل األجنبـي- أن النَرص حليُف أبنـاء املهرة، الذين 
مـن  االحتـالل  لقـوات  الكامـل  بالرحيـل  سـيحتفلون 
محافظتهم، مشـيداً بمنع حراسـة ميناء نشطون قواِت 

ِل يف مهامها.  االحتالل السعودّي من التدخُّ
وأَشـاَر الشـيخ الحريزي يف ترصيحات، أمس الثالثاء، 
إىل أن لجنـة اعتصام أبناء املهرة تتابُع عن كثب تَحّركات 
أن  مبينًـا  املحافظـة،  مديريـات  يف  األجنبيـة  القـوات 
االنسـحاب األخري لقوات االحتالل السـعودّي، من بعض 
املواقع يف املسيلة، يعترب بدايَة االنتصار، ولم يكن ليحدث 

لوال نضاُل أبناء املهرة. 
وأوضـح الشـيخ القبيل البـارز املناهـض لالحتالل يف 
املهـرة، أن االنتصـارات تتحّقـق بصرب األحـرار والدفاع 

عن السـيادة الوطنية، داعيـاً الجميع إىل املزيد من الصرب 
والثبـات حتى تحقيـق االنتصـار الكامل، داعيـاً جميع 
القبائـل إىل التصعيـد حتـى رحيل آخر جنـدي من قوات 

االحتالل يف املهرة. 
وكشـف الحريزي عن مخّطط تحالف العدوان بقوله: 
«أنا التقيت وفداً بريطانياً يف مسقط، ويقول إن سقطرى 
ستكون لإلمارات، وفهمت أن هناك تنازالت لإلمارات من 
املجلـس االنتقايل، وفيه وعود مـن االنتقايل لإلمارات بأن 
تدعمونـا وسـنعطيكم سـقطرى»، ُمضيفاً: وبالنسـبة 
للمهـرة السـعوديّة تطـرح رشوط أنها لن تسـلم املهرة 
إلدارة االنتقايل إال بعد أن تأخذ ما تريده من املهرة، أنبوب 
النفـط، وقواعـد عسـكرية وموانـئ، هـذا كالم صحيح 
وعندنـا وثائق تقـول برقية عاجلة من امللـك عبدالله بن 
عبدالعزيـز، إىل ُكــّل الـوزارات السـيادية أن تعملوا عىل 
إيجـاد منفـذ بحـري إىل بحـر العـرب، لكن السـعودينّي 
أخطأوا الطريـق، جاءوا بالرشكات السـعوديّة إىل املهرة 

يف ٢٠١٨ وكأن الشعب اليمني حيوانات أمامهم، وجاءت 
رشكـة تريد تمد خط إسـفلت عىل مـد ثالثِمئة كيلو مرت 
عىل شـاطئ بحر العـرب باملهرة، وتريـد أنبوب نفط بني 
الخطني سـعته خمسِمئة ألف برميل يف اليوم، فاعرتضها 

الشعب وكل اليمنيني يف املهرة ووقفوا أمام الرشكة». 
وتابع الحريزي حديثه: «أي إنسـان وطني بالسـاحة 
إن كان حوثياً أَو إصالحياً أَو نارصياً أَو اشرتاكياً يدعو إىل 
إخراج املحتّل هذا صاحبـي، أنا أعترب أنصاَر الله يمنيني، 
وأي أخطـاء يجب أن تُعاَلَج يف إطـار اليمن، وليس بغزو 

خارجي». 
وأّكــد أن «كل الوفـود التـي تأتـي مـن الرشعيـة إىل 
السـويد والكويت، هي تتكلم بلغة السعوديّة واإلمارات، 

ولم تتكلم باللغة الوطنية ولن تقوم بذلك». 
واختتم حديثه بالقول: «أنا مع املنظومة الوطنية التي 
تستعد إلخراج املحتّل بكافة الوسائل، األحزاب السياسية 
اليمنية لألسـف الشـديد ما كنا نتوقُع لألسف الشديد أن 

تصـَل إىل هذا الحظيـظ وإىل هذا االنبطاح الـذي ال يقبله 
وا عن االنبطاح  حتى الطفل، وأنصح اإلصالحيني بأن يكفُّ

وهم قد صاروا ضحيًة للتحالف الذي جاءوا به». 
مـن جانبه، أشـار القيـادي يف لجنة االعتصام سـالم 
بلحاف، إىل أن االنسـحاب الجزئي لالحتالل السعودّي من 
بعض املعسـكرات واملواقـع يف املحافظة شـكيل، مجّدًدا 
مطالبتَه القـوات األجنبية الغازية برسعـة مغادرة ُكـّل 

شرب من أرايض املحافظة. 
َوأََضــاَف بلحـاف: «تعودنـا مـن السـعوديّة أنهـا ال 
تنسـحب إال وأحدثت شـيئاً ما، وهي دائمـاً ترتك خلفها 
مشاكل أمنية، وتخلق بؤرة جديدة من التوتر، وانسحابها 
بهذه الطريقة نوع من الفتنة وإرباك املشـهد»، مبينًا أن 
قبائَل املهرة لن تقبل إال بانسـحاب كامل وتسليم املنافذ 
الربيـة والبحريـة والجوية، مبينًا أن االحتالل السـعودّي 
يف االنسـحاب لقـام بتسـليم املواقـع  لـو كان صادقـاً 

االسرتاتيجية مثل املنافذ الربية التي يسيطر عليها. 

وصفئ اتاةاجغئ يف برغطاظغا تظّثد باجامرار بغع افجطتئ 
لطسسعدّغئ وصاض الحسإ الغمظغ

بسث 20 ساطًا طظ اتاقلعا وصاض طؤات اآلقف طظ أبظائعا بثرغسئ اإلرعاب 

أطرغضا تّربئ أششاظساان طظ «اإلرعاب» وتخش الغمظ 
وجعرغا والسراق بالاعثغث افخطر

 : طاابسات:  
نّظـم العـرشاُت مـن الناشـطني الربيطانيـني 
يف حملـة نـزع السـالح النـووي، أمـس، وقفـًة 
احتجاجيًة ملدة ساعة واحدة أمام مصنع «بولتون 
للصواريـخ»؛ للتنديـد باسـتمرار بيع السـالح إىل 
النظـام السـعودّي واسـتخدامها يف قتل الشـعب 

اليمني عىل مدى ٧ سنوات. 
وقـال موقـع «ذا بولتـون نيـوز» الربيطانـي: 
إن الناشـطني املشـاركني يف الوقفـة االحتجاجية 
املتزامنة مع افتتاح معرض لندن لألسلحة، عّربوا 
عـن قلقهم البالغ بعد سـبع سـنوات من العدوان 
عىل اليمن َحيُث زاد عدد النازحني والقتىل املدنيني، 
يف ظل اعتماد ٨٠ ٪ من السـكان عىل املسـاعدات 

اإلنسانية. 
وأوضح املوقع أن نشـطاء حملة نزع السـالح 
النـووي يريـدون أن يكـون الشـعب الربيطانـي 
عىل درايـة بانعدام األمن الغذائي وسـوء التغذية، 
باإلضافـة إىل تفيش وبـاء الكولريا، مع اسـتمرار 
قصف املستشـفيات واملدارس واألسـواق واملنازل 
من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعوديّة عىل 

اليمن بمشاركة أمريكية بريطانية. 

زّودت  بريطانيـا  أن  إىل  املتظاهريـن  وأَشـاَر 
السـعوديّة خالل هذا الوقت بمبلغ ١٦ مليار جنيه 
اسرتليني من مبيعات األسلحة والدعم اللوجستي 
واالسـتخباراتي وتدريب الطيارين السـعودينّي يف 

وادي سالح الجو امللكي بأنجليس. 

ولفـت موقع «ذا بولتون نيـوز» إىل أن الرشكة 
الربيطانية املصنعة للصواريخ MBDA، ُمسـتمّرة 
يف تصديـر العديـد مـن منتجاتهـا إىل السـعوديّة 
الستخدامها يف العدوان عىل اليمن وقتل اآلالف من 

املدنيني األبرياء. 

 : طاابسات:  
لالسـتخبارات  جديـدٌة  ترصيحـاٌت  كشـفت 
وكـذب  زيـف  عـن  الثالثـاء،  أمـس  األمريكيـة، 
وخـداع واشـنطن حـول العالم ودورهـا يف تدمري 
البلدان العربية واإلسـالمية تحت ذريعة مكافحة 
«اإلرهـاب»، عرب أدواتهـا حكام وزعمـاء الخليج 
والدول العربية واستغاللهم يف نهب ورسقة ثروات 

الشعوب لتغطية نفقات الحروب العبثية التي تدار 
من غرف املاسونية العاملية. 

هاينـز  أفريـل  بـرَّأت  صـادم،  ترصيـح  ويف 
األمريكيـة-  الوطنيـة  االسـتخبارات  -مديـرة 
أفغانسـتان من تهمة «اإلرهـاب»، موضحة أن 
التهديـَد األكربَ لبالدها من اإلرهـاب الدويل ينبع 
مـن اليمن والصومال وسـوريا والعـراق، وذلك 
بعـد عقود مـن الزمن عـىل االحتـالل األمريكي 
ألفغانسـتان وتدمري بنيتها التحتية وقتل مئات 

اآلالف من أبنائهـا وتهجري املاليني منها ورسقة 
نفطها وثرواتها وخرياتها تحت ذريعة مكافحة 
اإلرهـاب ومالحقـة طالبان التي باتت تسـيطر 

اليوم عىل البالد. 
وأَشـاَرت أفريل يف مؤتمر حـول األمن القومي 
بضواحي واشـنطن، إىل أن مسؤويل االستخبارات 
صـدارة  يف  أفغانسـتان  يضعـون  ال  األمريكيـني 
قائمة األولويات، بل ينظرون إىل اليمن والصومال 

وسوريا والعراق أنها مصدر التهديدات األخطر.

ططغحغا اإلخقح يف طأرب 
تصاتُط طظجل ظاحطئ تصعصغئ 

وتجج بعا يف جةظ اقجاثئارات 
السسضرغئ

 : طاابسات:  
داهمت ميليشـيا حـزب «اإلصالح» بمأرب، أمـس الثالثاء، منزَل 
ناشطة حقوقية قبل أن تقوَم باعتقالها واقتيادها إىل أحد السجون 
التابعة لها، األمر الذي يؤّكـُد اسـتمراَر جماعة اإلخوان يف ممارسـة 
االنتهـاك بحـق املواطنني واملدنيـني يف عموم املناطـق الواقعة تحت 

سيطرتها. 
وقالـت مصادر محليـة يف مأرب: إن قواٍت أمنيـًة تابعًة لإلصالح 
مدججة بأنواع السـالح، اقتحمت، أمس، منزل الناشطة الحقوقية، 
ــة الله الحمـادي، َحيـُث قامـت باعتقالها والزج بها يف سـجن  أُمَّ
«االسـتخبارات العسـكري» الـذي يُسـتخدم لقمـع وتعذيب أرسى 
الجيش واللجان الشـعبيّة وكذا املناهضني لإلخوان وتحالف العدوان 

يف مأرب. 
وأضافت املصادر أن الناشطة الحمادي كانت قد تعرضت ملحاولة 
اغتيال يف مارس ٢٠١٨م أثناء نزول ميداني لدراسـة ظاهرة تسـول 
الفتيـات يف مأرب، َحيـُث تم تقييد القضية ضـد مجهول، ويف يوليو 
٢٠٢٠ اعتدت ميليشـيا اإلصالح عليهـا وحاولت اعتقالها ومصاَدرة 

هاتفها الشخيص، لوال تدخل أحد أعضاء النيابة العامة. 
وبيّنـت املصـادر أن اعتقال الناشـطة الحمادي، أمـس الثالثاء، 
يأتي بعد حملة تحريض يشـنها ناشـطو حزب اإلصالح عىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي واتّهامها بالعمالة؛ بَسـبِب كشـفها لقضية 
الطفـل «عبدالله املريـدي» املعتقل يف أحد سـجون مرتِزقة العدوان 
بمـأرب بتهمـة االنقالب عىل السـلطة وتعرضه من قبل مسـؤولني 

أمنيني العتداءات جنسية. 

طصاض رجض أسمال غمظغ تتئ 
الاسثغإ يف جغجان رشخ تسطغط 

طماطضاته لطضفغض السسعدي
 : طاابسات:  

ُد انتهاكاُت أساليب وأدوات الجريمة بحق املواطنني املغرتبني  تتعدَّ
يف اململكة، َحيُث أّكـدت مصادر إعالمية، أمس الثالثاء، أن السلطات 
السـعوديّة أعدمـت رجَل أعمـال يمنياً مغرتبـاً بعد فشـلها يف نقل 

ممتلكاته لكفيله السعودّي. 
وقالـت املصادر: إن قوات أمنية سـعوديّة اقتحمت منزل صاحب 
دي،  مطاعم «جبال فيفا» يف منطقة جيـزان يُدعى عبدالصمد املحمَّ
ورشعت باالعتداء عليه أمام زوجته وأطفاله قبل أن تقتاَده إىل أحد 

سجونها، ليفارَق الحياَة تحت التعذيب الجسدي. 
ويف محاولة منها لتربير الجريمة الوحشية التي لقيت استهجاَن 
واسـتنكار املقيمـني اليمنيني، ألصقت السـلطات السـعوديّة تهمة 
«دعـم الحوثيني» للقتيل املحمدي، رغم أن القضيَة تعوُد إىل خالفات 
بينه وبني كفيله السـعودّي الذي يسعى إىل االستحواِذ عىل ممتلكات 

وأموال املواطن اليمني بالقوة وبدون وجه حق. 
وتكشـف هـذه الجريمة جانباً مـن االنتهـاكات وعمليات النهب 
والرسقـة التي يتعرض لها املغرتبون اليمنيون يف السـعوديّة، يف ظل 
استمرار الرتحيل والتهجري القرسي والطرد التعسفي غري القانوني 

لعرشات اآلالف منهم رغم تواجدهم بطرق مرشوعة يف اململكة. 
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واحظطظ تتاول تتثغث ذرغسئ «اإلرعاب» لطاخسغث يف الغمظواحظطظ تتاول تتثغث ذرغسئ «اإلرعاب» لطاخسغث يف الغمظ

السةري: شاح ططار خظساء أخئح ضرورة 
ططتئ تتاط سطى املةامع الثولغ الاترك 

طثغرة اقجاثئارات افطرغضغئ: أششاظساان لط تسث طخثر صطص وترضغجظا اآلن سطى الغمظ والسراق وجعرغا

أّضـث اجاسثاد السططئ العذظغئ لتماغئ جمغع المساشرغظ 
والاظسغص لظصض جرتى المرتِجصئ إلى الثارج

 : طاابسات: 
جـّددت الوالياُت املتحدُة األمريكيُة الكشـَف عن نواياها 
ملواصلـة التصعيـد العدواني ضـد اليمن، من خـالل إعادة 
إثارة مزاعم «اإلرهاب» التي تسـتخدمها واشنطن كذريعة 

الستهداف البلدان العربية واإلسالمية. 
األمريكيـة،  الوطنيـة  االسـتخبارات  مديـرة  وقالـت 
أفريـل هاينز، أمـس الثالثاء: إن الواليـات املتحدة تعترب أن 
«التهديد اإلرهابي األخطر يأتي من اليمن وسوريا والعراق 
والصومـال» بحسـب تعبريها، مشـرية إىل أن هـذه الدوَل 
تعترب ذات أولوية بالنسبة ألجهزة االستخبارات األمريكية. 
وزعمت هاينز أن أفغانسـتان لم تعـد مصدراً للقلق، يف 
محاولة مكشـوفة للتغطية عىل الخـروج الفاضح لقوات 

االحتالل األمريكية من كابول. 
وتتكّرر اإلشـارة إىل اليمن بشـكل متزايد يف الترصيحات 
األمريكية املتعلقة بما يسـمى «اإلرهاب»، وهو ما يكشف 
أن الواليـات املتحـدة متوّجـهـة بوضـوح نحـو مضاعفة 

استهدافها لليمن، تحت مربّر «مكافحة اإلرهاب». 
وتحـاول إدارة بايدن تطوير ذريعـة «اإلرهاب» وربطه 
باليمن ودول محور املقاومة بعد انكشـاف العالقة الوثيقة 

بني الواليات املتحدة وتنظيمات «داعش» َو»القاعدة». 
وكانت واشـنطن قد أعلنت رسـميٍّا يف وقت سـابق هذا 
العام عن تشـكيل وتدريب مليشـيات تابعة لهـا يف اليمن، 
ضمـن فصائل قوات حكومة املرتِزقة التي تضم عدداً َكبرياً 
مـن العنـارص التكفرييـة، وذلك خلـف واجهـة «مكافحة 
اإلرهـاب»، األمر الـذي مثََّل مـؤرشاً واضحاً عـىل التوّجـه 
األمريكـي ملضاعفـة التواجد العسـكري واالسـتخباراتي 

األمريكي داخل اليمن، ومواصلة العدوان والحصار. 
وتزامن ذلك اإلعالن مع لقـاء ضباط أمريكيني باملرتِزق 
الفـاّر عيل محسـن األحمر، والذي يُعَرُف بــ»األب الروحي 

لتنظيم القاعدة يف اليمن». 
ومثل خروج الواليات املتحدة من أفغانسـتان، فضيحًة 
مدويًة كشـفت زيـَف مزاعـم «مكافحـة اإلرهـاب» التي 
اسـتخدمتها واشـنطن طيلـة السـنوات املاضيـة الحتالل 

العديد من البلدان. 

 : خاص: 
أّكـد عضو الوفد الوطني، عبد امللك العجري، 
أن فتـَح مطـار صنعـاء أصبـح رضورًة ُمِلحًة 
تحتمُّ عـىل املجتمع الدويل التَحـرَُّك لفتحه أمام 
املسـافرين الـذي يتعرضـون لجرائـَم مروَّعـٍة 
وممنهجٍة من قبل عصابات مرتِزقة العدوان يف 

املناطق املحتّلة. 
وكتـب العجري عىل تويرت: «صار فتح مطار 
صنعاء أمـام الرحالت الدوليـة رضورة ال تقبل 
الرتحيـل، وعىل األمـم املتحدة واملجتمـع الدويل 
تحمل مسؤوليتهم يف الضغط عىل دول العدوان 

لفتحه». 
والحقوقية  الشـعبيّة  املطالباُت  وتصاعـدت 
بفتح مطار صنعاء بشـكل كبـري، بعد الجريمة 
الشـنيعة التي ارتكبها عنارص مرتِزقة العدوان 
بحق الشـاب اليمني عبـد امللك السـياني، الذي 
كان عائـداً من أمريـكا إىل البلد عرب مطار عدن، 
َحيُث تم رصده من قبل قوات املرتِزقة يف املطار، 
ليتم اختطافه يف نقطة تابعة لهم بمنطقة طور 
الباحة ثم تعذيبـه وقتله ونهب ما كان بحوزته 
مـن أمـوال، يف جريمة هـزت الشـارع اليمني، 
وسـلطت الضـوء عـىل جرائـم مماثلـة كثـرية 

يتعرض لها املسافرون يف املناطق املحتّلة. 
يف  الوطنيـة  السـلطة  أن  العجـري،  وأّكــد 
صنعـاء جاهـزة لتأمـني وحمايـة املسـافرين 
املدنيـني عرب مطـار صنعاء، من ُكــّل األطراف 

ومن ُكـّل مدن اليمن. 
َوأََضـاَف أن صنعاء جاهزة أَيْـضاً للتنسـيق 
لنقـل جرحـى املرتِزقـة إىل الخارج عـرب مطار 

صنعاء؛ ألَنَّ ذلك حق إنساني. 
ويجـّدُد ترصيـُح العجري التأكيـَد عىل زيِف 

ُكـّل املربّرات التي تحاول دول العدوان تسويقها 
إلبقاء مطار صنعاء مغلقاً، كما يكشُف حقيقَة 
املوقـف األممـي والـدويل املتواطئ مـع تحالف 

العدوان بشأن استخدام املطار كورقة ضغط. 
تحـت  الواقعـة  واملطـاراُت  املنافـذُ  وباتـت 
سـيطرة مرتِزقة العدوان كوابيَس مرعبًة تمنُع 
الكثـريَ مـن املواطنـني من السـفر؛ خوفـاً عىل 
سـالمتهم؛ ألَنَّ عصابات املرتِزقة تقوم بشـكل 
متواصـل باختطاف العديد من املسـافرين بناء 
عـىل اللقـب أَو االنتمـاء الجغـرايف، أَو طمعاً يف 
املـال، ويتعـرض كثري منهـم للقتـل، وآخرون 
ا، وبيعهم كأرسى للقوات  يتم إخفاؤهم قرسيّـٍ

السعوديّة. 
عبـد  محمـد  الوطنـي  الوفـد  رئيـس  وكان 
ام أن هذه الجرائم تلغي  السالم، قد أّكـد قبل أَيـَّ
أيـة فرصة للدخول يف حوار قبـل إنهاء العدوان 

والحصار. 

أخبار

إخابئ سثد طظ المازاعرغظ بالرخاص التغ واساصال آخرغظ 

غطغان حسئغ بسئإ تثععر افوضاع املسغحغئ يف سثن 
وجططات املرتجصئ تصمع املتاةني

 : خاص: 
شـهدت محافظُة عدَن املحتّلة، أمس 
الثالثاء، غلياناً شعبيٍّا َكبرياً ضد سلطات 
مرتِزقـة العـدوان األمريكي السـعودّي؛ 
عىل تدهور الوضع االقتصادي  احتجاجاً 
واملعيـيش وانهيار الُعملـة املحلية هناك؛ 
بَسبِب الفساد والسياسات الكارثية التي 
يمارسـها املرتِزقـة، إىل جانـب االنفالت 

األمني والفوىض الواسعة. 
وأَفادت مصادر محلية بأن العديَد من 
مديريات عدن شـهدت، منذُ مساء أمس 
األول، تظاُهراٍت واسعًة قطعت الشوارَع 
لإلطـارات  إحـراٌق  وتخللهـا  الرئيسـية 
املطاطية ورفع شعارات وهتافات منّددة 
بالوضـع املعييش واألمنـي الكارثي الذي 

يعاني منه سكان املحافظة املحتّلة. 
وسـجلت الُعملة املحلية هذا األسبوَع 
تدهـوًرا جديًدا يف عدن وبقية املحافظات 
املحتّلة، َحيُث تجاوز سعر رصف الدوالر 

األمريكي ١١٠٠ ريال. 
واحتشـد عـدد كبري مـن املتظاهرين 
أمام مقر البنك املركزي يف عدن، منّددين 
بتورط سـلطات البنـك التابعة لحكومة 
املرتِزقـة يف صناعـة األزمـة االقتصادية 

واملعيشية وتدهور العملة املحلية. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن قوات 
تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه املتواجـدة 
يف عـدن أطلقـت الرصـاص الحـي عـىل 
املتظاهرين، وتحدثت وسـائل إعالم عن 

إصابة سبعة مدنيني عىل األقل. 
وبالتوازي، قامت مليشيات ما يسمى 
لإلمـارات  التابـع  االنتقـايل»  «املجلـس 
باعتقال عدد من املتظاهرين واقتيادهم 
إىل جهات مجهولـة، بتهمة أنهم تابعون 

لحزب اإلصالح. 
كارثياً،  وتعيُش محافظة عدن وضعاً 
تزايـدت درجـَة سـوئه بشـكٍل كبري مع 
االنهيار املتسـارع للعملـة املحلية هناك 
والذي جـاء نتيجة قيام حكومة املرتِزقة 
بإنزال كميات جديدة من األوراق النقدية 
رة التـي طبعتها يف الخـارج بدون  املـزوَّ
غطاء يف إطـار الحـرب االقتصادية التي 

يشنها العدوان عىل اليمن. 
وقال برنامـُج الغذاء العاملي التابع 
إن  سـابق:  وقـت  يف  املتحـدة  لألمـم 
أسـعاَر املـواد الرضوريـة ارتفعت يف 
عدن بنسبة تتجاوز ٣٠ ٪ خالل أشهر 
قليلـة، وأن السـلَع األََساسـية باتـت 

مكلفًة للغاية. 
املعاناَة  املرتِزقـة  حكومـُة  وضاعفت 
برفـع التعرفـة الجمركيـة إىل الضعـف 

أَيْـضـاً، كما دخلـت العديُد مـن األحياء 
السـكنية بعـدن يف ظـالم دامـس جراء 

انقطاع التيار الكهربائي. 
وتأتي االحتجاجـات يف عدن بالتوازي 
تشـهدها  مماثلـة  احتجاجـات  مـع 

محافظة حرضموت. 
وقالت مصادر محليـة: إن تظاهرات 
جديـدة خرجـت يف مدينـة تريـم، أمس، 
إطـار  يف  الرئيـيس  الشـارَع  وقطعـت 

االحتجاجات عىل تدهور األوضاع. 
ويحـاول ُكــلٌّ مـن حـزب اإلصـالح 
اسـتغالل  «االنتقـايل»  ومليشـيات 
االحتجاجـات يف املحافظتـني وتوظيفها 
بينهمـا،  املتواصـل  الـرصاع  ألغـراض 
وللتهرب من مسـؤوليتهما عن األوضاع 
املحافظـات  تعيشـها  التـي  املأسـاوية 

املحتّلة. 

تأضغثات أطرغضغئ جسعدّغئ جثغثة سطى طعاخطئ التخار واقباجاز
 : طاابسات: 

جّددت ُكـلٌّ مـن الواليات املتحـدة األمريكية والنظام 
السـعودّي التأكيَد عىل تمسـكهما بخيار الحصار، وربط 
الحقوق اإلنسـانية املرشوعة للشـعب اليمني بمكاسـَب 

عسكرية وسياسية. 
ونقلـت وسـائُل إعـالم سـعوديّة، أمس الثالثـاء، عن 
املبعـوث األمريكـي الخاص إىل اليمـن، تيـم ليندركينغ، 

قوله: إن «التحسـن يف امللف اإلنساني مرهون بالتقدم يف 
املسـار السـيايس» يف إعالن رصيح وواضح عن مواصلة 
منهـج «االبتـزاز» باالسـتحقاقات اإلنسـانية لليمنيني، 
ويف مقدمتها سـفن الوقود والغـذاء والدواء، وفتح مطار 

صنعاء الدويل. 
وكـّرر ليندركينـغ يف ترصيحاتـه الجديـدة محاوالت 
تربيـر اسـتمرار الحصـار والعـدوان عىل اليمـن، متهماً 
صنعـاَء باختالق أزمات يف الوقود والسـلع، للتغطية عىل 

مواصلة قرصنة السفن يف البحر األحمر. 
وقـال ليندركينـغ إن بـالده سـتواصل «الضغط» عىل 
صنعـاء لوقف تقدم قـوات الجيش واللجان الشـعبيّة يف 

محافظة مأرب. 
وتجـدد هـذه الترصيحـاُت التأكيـَد عـىل أن الواليات 
ٌة عىل اسـتخدام املِلف اإلنسـاني  املتحدة األمريكية ُمِرصَّ
عسـكرية  مكاسـَب  عـىل  للحصـول  ضغـط،  كورقـة 
وسياسية، وهو ما ينسُف ُكـلَّ االدِّعاءات بشأن «السالم» 

و»وقف الحرب». 
ويف الوقت ذاته، جّدد النظاُم السـعودّي إعالَن التمسك 
باملوقـف ذاتـه، َحيُث طالـب مجلُس الوزراء السـعودّي، 
أمس، املجتمَع الدويل بـ»منع صنعاء من املوارد»، بحسب 
ما نقلت وسائل إعالم سعوديّة، وهو ما يشري بوضوح إىل 
املطالبة باستمرار إغالق موانئ الحديدة ومطار صنعاء. 
وتعـرب هذه املطالبـة عن إرصار واضـح عىل مواصلة 

الحصار واستخدام امللف اإلنساني كورقة ضغط. 

لغظثرضغظــس غاعــط خظســاء باشاسال افزطــات وغربــط المطش اإلظســاظغ بـ «الاصثم شغ المســار السغاجــغ»
طةطــج الــعزراء الســسعدّي غطالإ المةامــع الثولغ بـــ «صطع المــعارد» سظ خظساء 
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أخبار

الثاخطغئ تتافغ بالسغث السابع لبعرة الـ21 طظ جئامرب

اإلدارة املتطغئ تظزط طعرجاظًا اتافائغًا بالسغث السابع لبعرة 21 جئامرب

عغؤئ املخائث: البعرة ُطسامّرة تاى تتصغص الئطث لضاطض ترغاه وجغادته واجاصقله

الحاطغ اسائرعا بعرة تختغح لمسار البعرات السابصئ

الساطسغ: بعرٌة جتئئ الئساَط طظ أظزمئ المرتعظئ لطعخاغئ والعغمظئ الثارجغئ سطى الغمظ

خقل اتافائعا بالسغث السابع لبعرة الـ21 طظ جئامئر:

 : خظساء: 
احتفت وزارُة الداخلية، أمس الثالثاء، بالعيد السابع 
لثورة الـ٢١ من سـبتمرب بفعالية خطابية يف العاصمة 

صنعاء. 
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا نائب وزيـر الخارجية 
حسني العزي، ووزيرة الدولة علياء فيصل عبداللطيف، 
ووكيـل وزارة الخارجيـة للشـؤون املاليـة واإلداريـة، 
السـفري محمد عبدالله حجر، ألقـى وزيُر اإلعالم ضيف 
الله الشامي كلمًة أّكـد فيها عىل أهميّة ثورة الـ٢١ من 
سـبتمرب يف تصحيح مسـار الثورات السابقة؛ كونها لم 
تنَصـْع لإلمـالءات والتدخالت الخارجيـة كما كان حال 
الثورات السـابقة التي انحرفت عن مسـارها وفشـلت 
نتيجـة انصياعها لإلمالءات والتدخالت الخارجية والتي 
لم يكن يهمها سـوى تحقيق مصالح وإشباع أطماعها 

يف اليمن. 
وأَشـاَر إىل أن السـبب يف عـدم رضا بعـض األطراف 
الدوليـة عن ثـورة الــ٢١ من سـبتمرب يتمثـل يف عدم 
والتدخـالت  لإلمـالءات  ورفضهـم  الثـوار  انصيـاع 
الخارجيـة، وإرصارهـم عـىل اسـتعادة اليمـن لقراره 

السيادي واستقالله. 
وقـال: «إن الـدول العـرش، التـي كانت لها سـيطرٌة 

ونفـوذٌ يف اليمن، دخلت ثمانـي دول إىل جانبها لتصبح 
١٨ دولة، تزعم أنها راعيٌة للسالم يف اليمن، بينما هي يف 
الحقيقـة تعمل عىل تمزيق الشـعب اليمني، وإضعافه، 
لتسـهيل مهامهـا العدوانيـة، وأهدافهـا، وأطماعهـا، 
وبالتايل ليس مسـتغرباً أن نرى هـؤالء خصوماً وأعداء 

لهذه الثورة الفتيّة». 
وأوضـح الوزيـر الشـامي أن قوى العـدوان وأدواته 
فشـلوا يف املعرتك السـيايس، مـن خالل مؤتمـر الحوار 
الصـوري وغريه، قبـل أن يلجأوا إىل املعرتك العسـكري 
بالتدخل والعدوان املبارش عىل الشـعب اليمني، الفتاً إىل 
أنه وبالرغم من وقوف أكرب إمرباطوريات املال والسالح 
مع تحالف العدوان يف عدوانه وحصاره للشعب اليمني، 
إال أنهم فشلوا أمام اإلراَدة الصلبة والصمود األُسطوري 

للشعب اليمني. 
وأّكــد أن ثورة ٢١ سـبتمرب عنـواٌن ألحـرار اليمن، 
وامتـالك اليمن لقراره وسـيادته، ُمشـرياً إىل اسـتمرار 
العالقـات اليمنيـة مـع ُكــّل دول العالـم عـدا الكيان 

الغاصب، والحق يف تعزيزها. 
مـن جانبه، أشـار وكيـل وزارة الخارجية للشـؤون 
املاليـة واإلدارية، السـفري محمد عبدالله حجـر، إىل أن 
اليمـن ظل لعقـود مرتهناً للخارج وتدخالته املسـتفزة 

بشكل أَو بآخر. 

وقال: «إن أحرار اليمن استشـعروا املسؤوليَة امُللقاَة 
عىل عواتقهم يف الحفاظ عىل سيادة اليمن، والدفاع عنه، 
وحماية أراضيه، وَصون مقدراته وثرواته، فعملوا -منذ 
وقٍت مبكر- عىل صياغِة محّدداِت الثورة التي سـّطرها 
األبطال بدمائهم، فكان لهذه التضحيات الجسيمة األثر 
والدور البارز، الذي بموجبه تمّكن من الوقوف بشموخ 

وعزٍة وكرامة يف وجه العدوان وأدواته». 
وأضاف: «إن الطغاَة واملعتديـن حاولوا وأَد الثورة يف 
شهورها األوىل، فلم تمر سوى بضعة أشهر حتى قّررت 
دولـة العـدوان السـعوديّة التدخل العسـكري، وفرض 
الحصار الشـامل يف ٢٦ مـارس ٢٠١٥م؛ بَهدِف التدخل 
وتدمري ونهب مقدرات ومكتسبات الجمهورية اليمنية، 
وكـذا تدمري اإلنسـان اليمنـي معنوياً وماديـاً، وهو ما 

فشلت فيه دول العدوان». 
ودعا السـفري حجر دول العدوان إىل اغتنام الفرصة، 
والتقاط املبادرات السياسية التي تُطرح من ِقبل بعض 
الدول الشـقيقة والصديقة، والخـروج بماء الوجه من 
خالل إيقاف العدوان، وفتح مطار صنعاء الدويل، ورفع 

القيود عن ميناء الحديدة. 
وأّكــد رضورة التفريـق بني امللف اإلنسـاني وبقية 
امللفات، مذكراً قوى العدوان باملثل القائل «ما هو ُمتاح 

اليوم قد ال يكون متاحاً غداً». 

 : خظساء: 
أمـس  املحليـة،  اإلدارة  وزارُة  أقامـت 
الثالثـاء، مهرجاناً احتفائياً بمناسـبة العيد 

السابع لثورة الـ ٢١ من سبتمرب. 
ويف املهرجـان الـذي حـرضه وزيـر املياه 
والبيئـة املهنـدس عبـد الرقيـب الرشمانـي 
ونائـب وزيـر اإلدارة املحليـة قاسـم أحمـد 
جريـب،  أحمـد  لحـج  ومحافـظ  الحمـران 
ووكالء الوزارة والوكالء املسـاعدون وكوادر 
الـوزارة، ألقيت قصيدة لشـاعر الثورة معاذ 
الجنيـد، وأنشـودة وأوبريت بعنوان «شـعب 

يصنع املعجزات.
وأّكــد عضـو املجلـس السـيايس األعىل 
سـلطان السـامعي، أن ثـورة ٢١ سـبتمرب 
الخالدة جـاءت لتصحيح مسـار ثورتي ٢٦ 

سبتمرب و١٤ أُكتوبر. 
وأَشـاَر إىل أنهـا ثـورة مسـتقلة لـم تأت 
من الخارج بل جاءت لسـحب البسـاط من 
األنظمة التي مارست الوصاية والهيمنة عىل 

اليمن منذ سبعينيات القرن املايض. 
وقال السـامعي: «بعد سـبع سنوات من 
العـدوان أصبـح اليمـن أكثر قوة وتماسـكاً 

سياسـيٍّا وعسـكريٍّا رغـم ُكــّل الضغـوط 
والحـروب التـي مورسـت عـىل اليمـن من 

مختلف النواحي». 
وأّكــد عـىل أهميّـة املـيض قدمـاً يف بناء 
الدولة اليمنية املسـتقلة، التي تحّقق العدالة 
واملسـاواة لكل أبناء الشـعب اليمني، مشيداً 
باالنتصـارات التـي يحّققها أبطـال الجيش 
واللجان الشـعبيّة يف مختلف الجبهات والتي 
كان آخرهـا العمليـة الثالثـة للنـرص املبني، 
والتـي تمّكن فيها املجاهـدون من تحرير ما 
ال يقل عن ١٢٠٠ كم مربع بمحافظة مأرب. 
وتطـرق السـامعي يف كلمتـه لالختالالت 
املحتّلـة  الجنوبيـة  باملحافظـات  األمنيـة 
ومـا تشـهده مـن اغتيـاالت وتقطـع وقتل 
للمسـافرين، معرباً عـن إدانته واسـتنكاره 
للجريمـة التي تعرض لها املغـرتب عبد امللك 

السنباني من قبل مليشيات العدوان. 
وثّمن جهود قيـادة وزارة اإلدارة املحلية، 
ًة ما يتصل بتفعيل املشاركة املجتمعية  َخاصَّ
يف التنميـة وإيجاد مسـارات ملواءمة الجهود 
الرسـمية والشـعبيّة والقطـاع الخـاص يف 

التنمية املحلية. 
بـدوره، بارك وزير اإلدارة املحلية، عيل بن 

عـيل القييس، لقائـد الثورة السـيد عبد امللك 
بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس السـيايس 
األعىل فخامة املشـري الركن مهدي املشـاط، 
بهذه املناسـبة الوطنية، ُمشـرياً إىل أن ثورة 
٢١ سـبتمرب أسـقطت مشـاريع الوصايـة 
والهيمنـة الخارجية عىل اليمـن بعد أن ظل 

لفرتات طويلة مسلوب القرار واإلراَدة. 

وتطـرق إىل اإلنجازات املحّققـة يف تعزيز 
حالة األمن واالسـتقرار باملحافظات الحرة، 
االقتصـادي،  الجانـب  يف  اإلنجـازات  وكـذا 
وثبات سـعر رصف العملة وأسـعار السـلع 
يف  يحـدث  مـا  عكـس  عـىل  والخدمـات، 

املحافظات املحتّلة. 
كان  أنـه  إىل  القيـيس،  الوزيـر  وأَشـاَر 

لالسرتشـاد بالتوجيهـات الحكيمـة لقائـد 
صمـود  تعزيـز  يف  البالـغ  األثـُر  الثـورة، 
مؤّسسـات الدولة وإعادة تفعيل دور أجهزة 
السـلطة املحلية يف املحافظات واملديريات يف 

املجالني الخدمي والتنموي. 
ولفـت إىل أن توجيهـاِت رئيـس املجلـس 
الــ  نسـبة  بتخصيـص  األعـىل  السـيايس 
٤٥ باملِئـة مـن املـوارد املحليـة واملشـرتكة 
للمحافظات، مّكنت أجهزة السـلطة املحلية 
مـن تنفيـذ املشـاريع الخدميـة والتنمويـة 

الرضورية للمواطنني. 
يف  تحّققـت  التـي  بالنجاحـات  ونـّوه 
والخدميـة  والتنمويـة  اإلداريـة  الجبهـات 
والتـي كان لـوزارة اإلدارة املحليـة النصيُب 
األكرب منهـا بفضل جهود قيادتها وكوادرها 
باملحافظـات  املحليـة  السـلطات  وتفاعـل 

واملديريات. 
ودعا الوزير القييس محافظي املحافظات 
إىل إقامة الفعاليات االحتفائية بالشكل الذي 

يليق بثورة الحادي والعرشين من سبتمرب. 
تخلل الحفل قصيدة لشـاعر الثورة معاذ 
الجنيـد، وأوبريـت بعنـوان «شـعب يصنـع 

املعجزات». 

 : التثغثة: 
للمصائـد  العامـة  الهيئـُة  نّظمـت 
أمـس  األحمـر،  البحـر  يف  السـمكية 
الثالثـاء، فعاليـة خطابيـة بمناسـبة 
سـبتمرب   ٢١ لثـورة  السـابع  العيـد 

بمحافظة الحديدة. 
ويف الفعاليـة، أّكــد نائـب رئيـس 
الهيئـة، محمد العميـيس، أن ثورة ٢١ 
سـبتمرب أعادت للشعب اليمني حريته 

وكرامته ومكنته من اتِّخاذ قراره. 
وأَشاَر إىل أن الشعب اليمني سيظل 
لراية النضال السـرتداد أراضيه  رافعاً 

املنهوبـة واملغتصبة ولن يفرط بشـرب 
واحـد مـن ترابـه الطاهـر، مبينًا أن 
الثـورة كانـت الخيـار الوحيـد إلنقاذ 
الشـعب اليمني من الحالـة التي كان 

يعيشها. 
مـن جانبهـم، أشـار الصيـادون يف 
كلمة لهم ألقاها الصياد عبد الله حسن 
إىل معاناة الصيادين وما يتعرضون له 
من استهداف ممنهج واعتقاالت ونهب 
مـن قبـل قـوى العـدوان والسـلطات 
اإلرتريية، مؤّكـدين اسـتمرارية الثورة 
حتـى تحقيق النـرص واسـتعادة البلد 

لكامل حريته وسيادته واستقالله. 

بـدوره، أّكـد مديـر املكتب اإلرشايف 
باملحافظـة يف كلمة ألقاهـا عنه عامر 
يارس عىل أهميّة املناسبة التي يحتفي 
فيهـا الشـعب اليمني بثمـرة صموده 
ورفضه ألي عدوان خارجي يسـتهدف 

الوطن وأمنه واستقراره. 
وأَشـاَر إىل أهميّة االستمرار يف دعم 
الجبهات باملال والسالح لتحقيق كامل 
النرص ودحر الغزاة واملرتِزقة، مشـيداً 
بصمـود الصياديـن يف وجـه أعتى آلة 
عسـكرية بالرغم ممـا تعرضوا له من 
تنكيل واسـتهداف ممنهـج واعتقاالت 

ومنعهم من ممارسة الصيد. 
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 الضراعغئ لطمتاّض وأدواته
 :أغمظ صائث

يف  الشـعبيّة  االحتجاجـات  وتـريُة  تصاعـدت 
اليمـن  جنوبـي  وعـدن  حرضمـوت  محافظتـي 
اإلماراتـي  االحتـالل  سـيطرة  تحـت  الواقعتَـني 

السعودّي وأدواتهما من املرتِزقة. 
وتحمـل هـذه االحتجاجـاُت يف طابعهـا العـام 
اسـتنكاًرا وغضبًا واسـَعني جراء ارتفاع األسـعار، 
واالنفـالت األمني، وصعوبـة أبنـاء املحافظتني يف 
توفري متطلبات الحياة، ورشاء املشـتقات النفطية 
التـي ارتفعت مؤّخراً، َحيُث تأتي ُكـّل هذه األوضاع 
املأسـاوية جراء فشل حكومة الفاّر هادي يف اتِّخاذ 

إجراءات تساعد يف تحسني الوضع االقتصادي. 
ولعـلَّ من أهـمِّ األسـباب التي أوصلـت الجنوب 
املحتّل إىل هذا الوضع املزري هو اسـتمراُر حكومة 
الفنـادق يف طباعـة الُعملـة املزيفة، َحيُث تسـبب 
هـذا يف ارتفاع مخيف للدوالر األمريكي أمام العملة 
اليمنيـة، ووصل الـدوالر الواحـد إىل ١٢٠٠، بعكس 
صنعاء التي تحافظ عىل سـعر اسـتقرار الرصف، 
فالدوالر الواحد بـ ٦٠٠ ريال فقط، وذلك؛ ألَنَّ لجنة 
صنعـاء االقتصاديـة اتخذت جملة مـن اإلجراءات 
االقتصاديـة ومنهـا محاربـة ومعاقبـة ُكــّل من 
يتعامـل مع العملـة التـي طبعتها حكومـة الفاّر 
هـادي يف روسـيا خالل السـنوات السـت املاضية، 

ووصلت إىل أكثر من تريليون ريال يمني. 
وبـدالً عن معالجة هـذا الوضع املـرتدي، قّررت 
حكومة الفاّر هادي رفَع سعر الدوالر الجمركي من 
٢٥٠ رياالً، إىل ٥٠٠ ريال، ما يعني ارتفاعاً مضاَعفاً 
لألسعار، وهو ما يزيد األعباء عىل املواطنني، الذين 
يجـدون صعوبة يف الحياة، نتيجـة تدهور األوضاع 
املعيشـية، وانعدام الخدمات عىل كافة املستويات، 
سـواء يف الجانب الصحي، أَو التعليمي، أَو الخدمي، 
َحيـُث يشـكو املواطنـون مـن االنقطـاع املتكـّرر 
للكهربـاء، وانتشـار األوبئة واألمـراض، واالنفالت 

األمني، وانتشار املليشيا املسلحة وتعددها. 
ويكمـن القـول: إن مـا يجمـع االحتجاجات يف 

حرضمـوت وعدن هـو وصول املواطنـني إىل حافة 
الجوع، جـراء الوضـع االقتصادي املـرتدي، وعدم 
قدرة الفصائل املرتِزقة املوالية لإلمارات والسعوديّة 

يف إيجاد حلول لها. 
 

اجابمار جغاجغ
ومن مساوئ هذه االحتجاجات أنها غري مرتبة، 
َحيـُث ال توجد جهـة منظمة لها، وهـي عبارة عن 
تنفيـس ملـا يف الصـدور من سـخط ضـد التحالف 
وحكومـة هـادي واإلصـالح واالنتقايل، وقـد اعتاد 
اليمنيون يف مثـل هذه األوضاع أن يتالىش غضبهم، 
ويرضخـون لألمـر الواقـع؛ ألَنَّ ما يحـدث ُمَجـّرد 
احتجاجـات شـعبيّة، وليسـت ثـورة منظمـة لها 

قائدها وأهدافها وخططها وتوّجـهاتها. 
ومن املسـاوئ أَيْـضاً أن هذا الغضب قد تستغله 
أطـراف الـرصاع يف الجنـوب لتحقيـق أجنـدة ضد 
الطـرف اآلخـر، فعىل سـبيل املثال يعمـل اإلصالح 
عـىل دعـم الحـراك الغاضـب يف عدن، ويسـعى إىل 
قمـع الحـراك يف حرضمـوت؛ ألَنَّ اإلصـالح يريـد 
اسـتثمار هذا الغضب ضد خصمـه االنتقايل املوايل 
لإلمـارات، ويف املقابـل تعمل مليشـيا االنتقايل عىل 
قمع املظاهرات يف عـدن، وتحذر يف الوقت ذاته من 
قمعهـا يف حرضموت؛ ألَنَّ االنتقـايل يريد من خالل 

هذا الغضب طرد اإلصالح من حرضموت. 
وتؤّكــد مصـادر مطلعـة أن مليشـيا االنتقايل 
تقـوم بمداهمة عدد من منـازل املواطنني يف كريرت 
عدن وتعتقل عدداً منهم عـىل خلفية االحتجاجات 
املعيـيش  والوضـع  الخدمـات  بتحسـني  املطالبـة 

املتدهور. 
َويتسـاءل املواطن أبو رائد: ملـاذا يقمع االنتقايل 
احتجاجـات مواطنـي عدن الذي يعانـون أكثر من 
غريهم من املحافظات األُخرى من سـوء الخدمات، 
وضعف األمن والنهب واملداهمات والفوىض، ويؤيد 
ويدعـم ويحـرض خـروج املواطـن يف املحافظات 

األُخرى؟. 
مـن جانبـه، يصـُف الكاتـب محمـد العمراني، 

قيـاداِت مليشـيا االنتقايل بأنهم يف حالة هسـترييا 
عصبية وحالة نفسـية انعكست عىل ترصيحاتهم 
املتناقضـة وازدواجيتهـم املثـرية للضحـك، ففـي 
حـني يطلقون النـار عىل املتظاهرين السـلميني يف 
عدن الذين خرجـوا للمطالبة بالكهرباء والخدمات 
يحذرون من املساس باملتظاهرين يف املكال.!! مردفاً 

بتساؤل: هل رأيتم تناُقضاً كهذا؟!!. 
ويواجه االنتقايل املدعـوم من االحتالل اإلماراتي 
غضَب الشـارع الجنوبـي، جراء تدهـور الخدمات 
ومنهـا «التيـار الكهربائـي»، إذ وصلـت سـاعاُت 
االنقطاع إىل ١١ ساعة، بعد رفض السعوديّة تزويد 
محطـات التوليد بالوقـود املمنوحة منها؛ بَسـبِب 
االختـالالت املوجـودة يف اإليـرادات والفاقـد، جراء 
عدم تسـديد فواتري تكلفة الكهرباء، وزيادة رسوم 

التحصيل من قبل املجلس. 
كما يواجه النظام السعودّي سخطاً َكبرياً نتيجة 
للوعود الوهميـة للمواطنني، َحيـُث يوّجه املواطن 
محمد جمـال كالَمه الغاضـب، مخاطبـاً نظام آل 
سـعود قائـالً: «إنما يحـُدُث يف عدن واملـكال هو ما 
أوصلتمونا إليه من مجاعات وفقر يا أوسَخ البرش.. 
ارحلوا من أرضنا يا آَل سـعود يا كالب املسلمني، لم 

نَر منكم إالَّ الفقر والجوع واملشاريع الوهمية». 
ومن وسط االحتجاجات الغاضبة يف عدن املحتّلة 
تشـكو مواطنـٌة من انعـدام الخدمات األََساسـية، 
وانقطـاع الكهربـاء، وارتفاع األسـعار، إضافة إىل 
تحملهـا أعباء أرستهـا، وتقول بسـخط: «ال نريد 

رشعية، وال انتقايل، نشتي نأكل، أنا وأوالدي». 
 

أزطات خاظصئ
ويرى ناشطون إعالميون أن املظاهرات الشعبيّة 
املتصاعدة تتزامن مع اشـتداد أزمات الخدمات من 
كهربـاء وميـاه وارتفـاع مظاهر االنفـالت األمني 
من قتل ونهب وسـلب ملمتلـكات املواطنني من قبل 
مليشـيات مواليـة لالنتقـايل يف عدن ولحـج وأبني 
وتصاعـد االنتهـاكات ضـد املواطنـني يف محافظة 

شبوة من قبل مليشيات حزب اإلصالح. 

االقتصـادي  العامـل  أن  الناشـطون  ويؤّكــد 
واملعييش كان أبرز دوافع التظاهرات الشعبيّة التي 
تمثـل كافـة أطياف املجتمـع وتجـاوزت الحواجز 
الحزبيـة؛ بفعل تداعيات فشـل حكومة املرتِزقة يف 
إدارة امللـف االقتصادي وتهربها عـن القيام بأدنى 
املسـؤوليات تجاه املجتمع، فاملؤرش العام ألسـعار 
الغـذاء والـدواء والوقود ارتفع إىل أعىل مسـتوياته 
يف ظل تراجع مسـتويات الدخـل وحرمان حكومة 
املرتِزقـة اآلالف من املوظفني مدنيني وعسـكريني 
مـن رواتبهم األََساسـية التي لم تعـد تكفي لرشاء 

أدنى متطلبات الحياة األرسية. 
َويرى الشـيخ هـادي النهمي، أن أكـرب الجرائم 
التي ارتكبها مجلس األمـن واألمم املتحدة هو نقل 
البنك املركزي من العاصمة صنعاء إىل عدن، ُمضيفاً 
بقولـه: «انُظروا نتائج جرمكم َفـإنَّ عدن أصبحت 
يف حالـة فـوىض عارمـة، َوانهيـار العملة بشـكل 
خيايل يف املناطق املحتّلة، َوارتفاع يف األسعار بشكل 
مخيـف يف املناطق املحتّلة، متبعاً: ماذا أردتم؟! قتل 

شعب اليمن؟ ها هو مرادكم يتحّقق». 
وفيما يتعلـق باألوضاع األمنيـة يضيف النهمي 
قائـالً: احتجاجات عىل رشعيـة الفنادق التي تنعم 
بخـريات اليمن والشـعب يموت جوعـاً ولم يكِفهم 
ذلـك، بـل زادوا من رفـع معاناة املواطـن إىل أقىص 
حـد»، مردفـاً «أوالدهم يف أكـرب الجامعـات وأبناء 

اليمن يموتون من الفقر». 
وتعد قـوى العـدوان السـعودّي واإلماراتي هي 
املسـتفيدة من ُكـّل ما يحدث، فهي تريد أن ينشغل 
املواطـن يف جنوب اليمـن بلقمة عيشـه، فيما هي 
تنهـب ثرواته النفطيـة والغازيـة، وتعّطل موانئه، 
وكلَّ مـا هـو ثمني فيـه، إضافـًة إىل ذلك أنـه كلما 
زاد الِخنـاُق االقتصادي عىل اليمـن، زادت حكومُة 
يف  املرتِزقـة  وكل  و»اإلصـالح»  واالنتقـايل  هـادي 
تقديـم الطاعـة والـوالء للسـعودينّي واإلماراتيني، 
واالسـتجداء بهم إلنقـاذ الوضع االقتصـادي، َوإذَا 
ما قدمت السـعوديُّة منحًة مالية أَو غريها، َفـإنَّها 

تظهُر يف صورة املنقذ، وليس املحتّل. 

ُعااشاٌت غاضئئ ضث تتالش السثوان وتضعطئ الفظادق وططغحغا اقظاصالغ

الةعع غفّةـر الشدإ يف املتاشزات املتاّطئ..

تقرير
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بعرة الـ 21 طظ جئامرب أجصطئ العجعَد افطرغضغ والثطغةغ وتبري ذسَر الضغان 
الخعغعظغ والغمظ الةثغث يف لتزئ اظاخاره جغضعن صطسًئ ردغفًئ ملتعر املصاوطئ

أضادغمغعن وباتبعن وإسقطغعن سرب: 

 : خاص: 
حرضت ثـورُة ٢١ سـبتمرب ٢٠١٤ يف حلقة 
نقاشـية نُظِّمت يف العاصمـة اللبنانية بريوت؛ 
لتنقل احتفاَء الشـعب اليمني بهذه املناسـبة 

من الداخل إىل الخارج. 
وشـارك يف الحلقـة النقاشـية، أكاديميون، 
وباحثون، وإعالميون، وبحضور دبلوماسيني، 

عرب وأجانب. 
وتضمنـت الحلقـة النقاشـية عـدَة أوراق، 
امتـازت بأنها اختارت عناويـَن هامًة، ملرحلة 
هامة، وربطت مساَر الثورة اليمنية بمحيطها 

سواء اإلقليمي أَو الدويل. 
وتحمل ورقُة رئيس مرَكز باحث للدراسـات 
االسـرتاتيجية، الدكتـور يوسـف نـرص اللـه، 
املقدمة إىل الحلقة النقاشية عنوان: «ارتدادات 
ثـورة الـ ٢١ من سـبتمرب يف السـعوديّة ودول 

الخليج». 
ويقـول الدكتـور نـرص الله: إن الــ ٢١ من 
سـبتمرب أصبحت يوماً وطنيـاً بامتيَاز، ويوًما 
مجيـداً، ويوًما عظيًما يضاف إىل قائمة األعياد 
الوطنيـة التحّرريـة الكبـرية التـي يفخر بها 
اليمنيون، ويحتفون بها، ويعظمونها بوصفها 
باتـت تشـكل مصاديـق حريتهـم وكرامتهم 
ُهــِويَّتهـم  ومكـون  اسـتقاللهم  وعناويـن 
الوطنية والجمعيـة، َوأَيْـضاً بوصفها منارات 
هديهـم وعبورهـم إىل أن يكونوا جـزًءا أصيالً 
وفاعالً من االجتماع اإلنسـاني، و جزًءا أصيالً 
وفاعالً من املشـهد السيايس اإلقليمي والدويل، 
ُمشـرياً إىل أن ٢١ سـبتمرب أحدث كذلك قطيعًة 
تاريخيـة عميقة بني ما قبله ومـا بعده، فبعد 
هذا التاريـخ أصبح القرار اليمنـي عصياً عىل 

الهيمنة الخارجية، أياً يكن هذا الخارج. 
ويتطـرق الدكتـور نـرص اللـه إىل أهميّة ما 
جـرى يف ٢١ سـبتمرب ٢٠١٤، مؤّكــداً أنه قام 
عـىل محّرَضني، األول أنـه جاء ثمرَة السـياق 
السـيايس الـذي عاشـته اليمن طـوال العقود 
لحظتـه  وليـد  ليـس  أنـه  بمعنـى  املاضيـة، 
السياسـية، بل هو نتـاج رصاع مديد وطويل، 
فالسياسـات  َوداخـيل،  خارجـي  بُعـٌد  ولـه 
السـعوديّة التـي قامت منذ عرشات السـنني، 
قامت عـىل امتهان الكرامـة الوطنية اليمنية، 
وعـىل امتهـان الـذات اليمنية، وعىل اسـتالب 
إرادتها، وعىل محاولة استتباعها واستلحاقها، 
وعىل النظرة االسـتعالئية حيالهـا، فضًال عن 
محاولة استغالل مواردها وخرياتها وقدراتها، 
وهذا باملوازاة كان يحصل مع اسـتعداء داخيل 
يمارسـه النظـام السـيايس اليمنـي ملكونات 
وازنة يف النسـيج املجتمعـي اليمني، من خالل 

عمليات اإلقصاء والتهميـش والعزل لرشيحة 
كبرية من هذا الشعب. 

أمـا املحـرض الثانـي –كما يقـول الدكتور 
نـرص اللـه- فقد جـاء ثمرة لخطـاب جماعة 
السـيايس  الحامـل  بوصفهـم  اللـه،  أنصـار 
والثـوري والعسـكري لهـذه الثـورة املباركة، 
وهو الخطاب الداعي إىل التحّرر وإىل اسـتعادة 
الهيمنـة  إسـقاط  وإىل  الوطنيـة،  الكرامـة 
الخارجيـة، والوصايـة الخارجيـة، والداعـي 
أَيْـضاً إىل التحّرر الداخيل من سطوة االستبداد 
واإلذالل  والحرمـان  االجتماعـي،  والقهـر 
واإلقصـاء والتهميش، مؤّكــداً أن هذه الثورة 
هـي نتـاُج تاريـخ حركة أنصـار اللـه، وهي 
خالصُة مرشوعها التحّرري لإلنسـان ولألرض 

وللقرار الوطني ولإلراَدة الوطنية. 
ويشري الدكتوُر نرص الله إىل أن من الطبيعي 
أن يقلَق النظام السـعودّي ويبادر إىل العدوان، 
ربًطا بما تكشـف عنه ٢١ سـبتمرب ٢٠١٤ من 
صور مخيفة ومرعبة عىل مسـتقبل الحضور 
السعودّي والنفوذ السعودّي واملكانة السعوديّة 

يف املنطقة واإلقليم. 
وتناول الدكتور نـُرص الله جانباً من عوامل 
قلـق النظام السـعودّي من ثورة ٢١ سـبتمرب 
٢٠١٤، منها خشـية السـعوديّة مـن تداعيات 
الثـورة عـىل املسـتوى االسـرتاتيجي، أي من 
إْمَكانيـة قيام نظام ثـوري وتحّرري يف اليمن، 
والسياسـية  االجتماعيـة  التحـوالت  وتأثـري 
والثقافية اليمنية عىل مسـتقبل هـذه املمالك 
واملشـيخات وعىل ديمومتها وعىل استقرارها 
وبقائهـا ومكانتهـا يف املنطقـة، كمـا أن هذه 
الثورة التصحيحية املباركة جاءت عىل خلفية 

اسـتعادة السـيادة الوطنية عـىل كامل الرتاب 
اليمني، وسـعت إىل تقويض النفوذ السـعودّي 
ـا وشـامًال، وإخـراج اليمن من  تقويًضـا تامٍّ
مـدار التأثري السـعودّي، ومن مجـال الهيمنة 
أنهـا  َحـــّد  إىل  اسـتطالت  التـي  السـعوديّة 

تجاوزت الثمانية عقود. 
ومـن عوامـل قلق النظـام السـعودّي تجاه 
ثـورة ٢١ سـبتمرب -كما يقـول الدكتور نرص 
الله– أنها تؤسس لواقع سيايس مغاير داخليٍّا 
ا، وهـو واقـع تعـارض بالـرضورة  وخارجيّـٍ
مع مـرشوع الهيمنـة األمريكيـة يف املنطقة، 
وما يمكـن أن يؤّديَه السـعوديُّ بوصفه كيانًا 
ا عـىل هـذا الصعيـد، الفتـاً إىل أن مـا  وظيفيّـٍ
يجري اليـوم يضُع املنطقَة ُكــلَّ املنطقة عىل 
بوابة تحوالت اسـرتاتيجية هـي لغري مصلحة 

األمريكي وحلفائه.
 

طفاجأٌة جسغثة طظ الغمظ السسغث
وخصصـت الورقـة الثانيـة لرئيـس مركز 
الرشق الجديـد لإلعالم والدراسـات، األُسـتاذ 
غالـب قنديـل، والتي جـاءت بعنـوان: «اليمن 

ومحور املقاومة بعد ثورة ٢١ سبتمرب». 
وافتتح قنديل حديثَه بالتأكيد عىل أن أبطال 
اليمـن الصامدين الشـجعان شـّكلوا مفاجأًة 
ـــة العربية بـني املحيط  سـعيدة ألحـرار األُمَّ
والخليج، ورفعوا راية التحّرر، فزلزلوا الهيمنة 
االسـتعمارية يف توقيت بات يثـري ذعر الكيان 

الصهيوني. 
ويؤّكــد األُسـتاذ غالـب قنديـل أن اليمـَن 
قلعـًة  سـيكون  انتصـارِه  لحظـة  يف  الجديـَد 
رديفًة ورشيكـًة ملحور املقاومـة، ونجدًة لكل 

أحرار العرب، ُمشـرياً إىل أن األضواء تسـلطت 
وانصبت األنظاُر عىل اليمن بعد تلك الثورة؛ ألَنَّ 
الهسـترييا التي أصابت محـور الهيمنة وذنبه 
السـعودّي بصورة رئيسـية، أثـارت حالة من 

الذعر عىل صعيد جميع القوى الرجعية. 
ويصـف قنديل قائد الثورة السـيد عبد امللك 
بـدر الديـن الحوثـي بـ»القائد الثـوري الفذ» 
الـذي أبـدع يف خطابـه السـيايس، ويف رؤيتـه 
ويف إدارتـه للـرصاع مـع رفاقـه وإخوانـه يف 
ملحمة شـديدة األهميّة والخطورة عىل صعيد 
مسـتقبل املنطقة، معتقداً أن الحـدَث اليمنيَّ 
هـو بدايـُة انعطافة جديـدة يف الواقع العربي، 
ال تقـل أهميّـًة عـن لحظـة والدة املقاومة يف 
لبنـان، وال عن مسـار امللحمة التـي يخوضها 

خقل ظثوة أصغمئ شغ بغروت بتدعر دبطعطاجغغظ أجاظإ 

  الثضاــعر ظخر اهللا: بعرة 
21 طظ جئامئر أخرجئ الغمظ 
طظ طــثار الاأبغر الســسعدّي 
جغاجــغ  لعاصــع  وأجســئ 
وخارجغــًا  داخطغــًا  طشاغــر 
لمحروع العغمظئ افطرغضغئ 

شغ المظطصئ

  صظثغــض: المصاوطــئ الغــعم 
لغســئ طتخعرة شــغ تجب اهللا 
لئظــان وق بئطــعقت المصاوطئ 
الفطســطغظغئ وق روح المعصش 
الســعري الاتــّرري شعغ صطسئ 
خاطــثة تخثر الئطــعقت وعغ 
عــثه الغمــظ غمــظ الحــةسان 
سئث  الســغث  والحــعثاء غمــظ 

المطك التعبغ
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محـور املقاومة، منوًِّهـا إىل أن الرؤية الثورية 
ومنطـق التضحيـات وفهم أولويـات الرصاع، 
والتناقـض الرئيـيس، جعل أبطـال اليمن عىل 
خط التماس يف قلب فلسـطني، و»إننا نتابع يف 
اإلعالم الصهيونـي َواألمريكي َكثرياً من الذعر 
والرعب واملخـاوف من تطور الظاهرة اليمنية 
وتفاعلهـا، وكذلـك من فعل املسـتقبل اليمني 

الواعد». 
ويلفـت قنديـل أن املقاومـة اليـوم ليسـت 
محصـورًة بمـا يمثلـه حـزب اللـه يف الواقـع 
اللبناني، وال هي محصورة يف بطوالت املقاومة 
الفلسـطينية داخل فلسـطني املحتّلة، وال هي 
يف روح املوقـف السـوري التحـّرري الرافـض 
للهيمنـة، والداعـم لقـوى املقاوم الشـقيقة، 
فاليـوم املقاومـة قلعة حرة مقاتلـة صامدة، 
تصدر البطـوالت يف جميع املجاالت، وهي هذه 
اليمن، يمن الشـجعان والشـهداء، يمن السيد 
عبـد امللك الحوثـي، مؤّكــداً أننا أمـام رافعة 
اسـتثنائية ونوعيـة تهّدد بتقويـض منظومة 

الهيمنة ورضبها بالقلب. 
ويوّجه قنديل رسالة للشعب اليمني ولقائد 
الثـورة قائـالً: «نحن معكم يف معركـة التحّرر 
الوطنـي العربـي يف ُكــّل مـكان بـني املحيط 
والخليـج، وإن محـور املقاومـة واملقاومة يف 
لبنـان والشـعب اللبنانـي بأحراره يشـعرون 
بوجدانهم ووعيهم أن معركة اليمن اليوم هي 
بشـارة سـعيدة توحي لنا بأن النـرص قريب، 
َوأن انتظاَرنـا لن يطوَل لسـاعة نهضة قومية 
شاملة سـتنهي هذا الليل اللئيم الذي ساد عىل 

منطقتنا». 
 

عجغمُئ املحروع الخعغعظغ
ويختار الدكتور وليـد محمد عيل، موضوعاً 
هامـاً يف ورقته املقدمة إىل الحلقة النقاشـية، 
تتضمن عنوان «القضية الفلسطينية يف أجندة 
ثورة ٢١ سبتمرب»، متسائالً عن موقف الثورة 
اليمنيـة املباركة من قضية فلسـطني، وبماذا 
تسـتفيد قضية فلسـطني من انتصـار الثورة 

املباركة؟
ويرى الدكتور وليـد أن ما قبل انتصار ثورة 
الحادي والعرشين من سـبتمرب، كان يلفتنا أن 
أهمِّ املظاهرات واملسـريات التـي كانت تخرج 
يف يوم القـدس العاملي، كانت تنظم يف صنعاء، 
ويف املـدن التي ألنصار الله ثقـل فيها، الفتاً إىل 
أن هذا املوقَف اسـتمر، وكان يتكّرر دائماً عىل 
لسـان قائـد الثـورة يف اليمن السـيد عبد امللك 
الحوثي -حفظه الله- أن فلسطنَي هي الهدُف 
وهـي الغايـة وأن الثـورة يف اليمـن انطلقـت 
لتقـول: (املـوت ألمريـكا واملـوت إلرسائيل)، 
وانطلقت لتسـتعيد لليمـن مكانته، ولتخلصه 
مـن حكـم يعمـل بالوكالـة لتنفيـذ املرشوع 
اإلمربيـايل الصهيوني الرجعـي يف أرض اليمن، 

ولتبني مكاناً لهزيمة املرشوع الصهيوني. 
ويضيـُف الدكتـور وليـد أن تأييَد ثـورة ٢١ 
سبتمرب للقضية الفلسطينية استمر ولم يتأثر 
ببعـض األخطـاء، ُوُصــوالً إىل املوقـف املميز 
باالسـتعداد ملبادلة طيارين وضبّاط سعودينّي 
بـأرسى ومعتقيل حمـاس املظلومـني عند آل 
سـعود، َوهـذا األمر لـه دالالت.. إّن مـا يهمنا 
هو الهـدف، ومـا يهمنا هو هزيمـة املرشوع 
الصهيونـي، ومـا يهمنا هو نرصة فلسـطني، 
وتحرير دولنا من الهيمنة والتبعية هو لتمكني 
ـــة مـن اسـرتداد ذاتهـا، مبينًا أن  هـذه األُمَّ
مواقف الثورة اليمنية كانت واضحة فهي ترى 
ــة لن تسرتد ذاتها إال إذَا اسرتدت  أن هذه األُمَّ

فلسطني. 
ويوضح الدكتور عـىل أن الكيان الصهيوني 
يعتقد بوضوح وبرسـوخ أن وجود قوة ثورية 
املنـدب،  بـاب  يف  تتحكـم  اليمـن،  يف  تتحكـم 
املـرشوع  لهـذا  قاصمـة  رضبـة  سـتوّجـه 
الصهيوني، وأن املرشوع الصهيوني بدون رئة 

البحر األحمر يختنق. 
 

تعثغُث الثائرة الباظغئ
وينطلـُق الدكتـور عبـاس إسـماعيل، وهو 
باحـث وخبـري يف شـؤون العـدّو الصهيوني، 
ثـورة  مـن  اإلرسائيـيل  املوقـف  إىل  ورقتـه  يف 
٢١ سـبتمرب، موضًحـا أن إرسائيـل تنظـر إىل 
الثـورة اليمنيـة ومـا أنتجتـه مـن وقائع عىل 
مسـتويات كافـة؛ باعتبَارها تهديـداً واضحاً 

عىل األمـن القومي اإلرسائيـيل، وعىل املصالح 
بصـورة  انعكـس  مـا  وهـو  االسـرتاتيجية، 
واضحـة ورصيحة يف التقديرات االسـتخبارية 
والعسـكرية لطبيعة التهديـد اليمني، إذ أطلق 

عليه اسم «تهديد الدائرة الثانية». 
عندمـا  أنـه  إىل  عبـاس  الدكتـور  ويشـري 
يتحدثـون يف إرسائيل عن دوائـر التهديد، تجُد 
الحديَث عن تهديد الدائرة األوىل: لبنان وسوريا 
وغزة والضفـة، والدائـرة الثانية هـي العراق 
واليمن، والدائرة الثالثة هي إيران، موضًحا أن 
ترتيـب التهديد ليس له عالقة بأهميّة التهديد، 
ولكن ُمَجـّرد إضافة التعريف الرسمي للتهديد 
اليمني بأنه الدائرة الثانية، هذا يعكس التبني، 
التهديـد  لهـذا  اإلرسائيليـة  االسـرتاتيجية  أَو 
وتوصيفـه، الفتاً إىل أنه ال توصـف دول أُخرى 
يف املنطقة غـري العراق واليمن، عىل أنها تهديد 
ثاٍن، وهذا يلّخص فكرة التعامل اإلرسائييل مع 

التهديد اليمني. 
وبشـأن القلـق اإلرسائيـيل مـن ثـورة ٢١ 
سـبتمرب يؤّكــد الدكتور عباس إسـماعيل أن 
مرجَعه سـببان، األول هو الواقع االسرتاتيجي 
السـلبي الذي أنتجته الثورة اليمنية، واملسألة 
الثانية هي الرؤية االسرتاتيجية لحركة أنصار 

الله تجاه إرسائيل. 
كذلك الدراسـات االسـرتاتيجية اإلرسائيلية 
قليلـة رغـم أهميّة وكثـرة املقـاالت التحليلية 
ذات الصلـة، منوًِّهـا إىل أن بعـض الدراسـات 
اإلرسائيليـة عنـد مقاربتهـا ملوضـوع الثورة 
اليمنيـة، تتحـدث عـن أن هذه الثـورة أنتجت 
إرباكاً عنـد القادة األمنيـني اإلرسائيليني لعدة 
أسـباب؛ ألَنَّ الحديث يدور عن سـاحة بعيدة، 
وعـن عـدو جديـد بالنسـبة لإلرسائيليـني ذو 

مواصفات غريبة وغري معروفة. 
ويرى الدكتور عباس إسـماعيل أن إرسائيَل 
اليمـن  نقلـت  سـبتمرب   ٢١ ثـورَة  أن  تنُظـُر 
مـن موقـع إىل موقـع، ونقلتـه من املعسـكر 
السـعودّي إىل معسـكر املقاومة، وبالتايل هذا 
التحـول هـو األهم وهـو الذي تبنـي إرسائيل 

عىل أََساسـه قراءتها للثورة اليمنية، وهذا هو 
السـبب األول للقلق اإلرسائييل من هذه الثورة، 
ُمضيفاً أن هـذا التموضع الجديد يحول املوقع 
االسـرتاتيجي لليمـن إىل موضـع قلـق، فهـو 
ة عىل املالحة البحرية،  يشـكل تهديًدا، وبَخاصَّ
أَو حركـة السـفن اإلرسائيليـة عـىل أنواعهـا 

عسكرية ومدنية وتجارية. 
أمـا العنـرص الثانـي مـن عنـارص القلـق 
اإلرسائيـيل من ثورة ٢١ سـبتمرب هـو التهديد 
العسكري املبارش الذي يمكن أن يشكله اليمن 
أَيْـضاً عىل الجبهـة الداخلية اإلرسائيلية يف أية 
مواجهة مستقبلية، وهذا التهديد ليس ُمَجـّرد 
سـيناريو نظري، بل تتم مقاربتـه يف إرسائيل 
عىل أنه سـيناريو واقعي، ويـزداد هذا التهديد 
خطورة بالنسبة لإلرسائييل مع تزايد القدرات 
اليمنية الصاروخية والطائرات املسرّية وإىل ما 
ـًة وأن إرسائيل تراقـب باهتمام  هنالـك، َخاصَّ
كبري وقلق شـديد، ُكـلَّ عملية إطالق صاروخ 
باليسـتي أَو غري باليسـتي، أَو طائرة مسـرّية 
مـن اليمـن، وتعمل محاكاة مبـارشة عىل هذا 
املوضـوع، كما حصل يف أرامكو وغريها، َحيُث 
كان حاًرضا بقوة يف الداخل اإلرسائييل، أَيْـضاً 
من مواقـع القلق هو التأييد الشـعبي اليمني 
العـارم للقضيـة الفلسـطينية، وزرع العـداء 

إلرسائيل، والكالم للدكتور عباس إسماعيل. 
ويرى الدكتـور عباس إسـماعيل أن الرؤية 
االسـرتاتيجية لليمنيني تجاه إرسائيل هي أمٌر 
بالـُغ األهميّة بالنسـبة لإلرسائيليـني، إذ إنهم 
يصيُغون بناًء عليها اسرتاتيجيتَهم يف مواجهة 
اليمـن، فالنقطة األوىل التي تلفت اإلرسائيليني 
يف قراءة العقل اليمني هي الشعار؛ الذي يكّرر 
يف ُكــّل املناطـق ويظهـر يف ُكــّل املسـريات، 
ويختزل بحّد ذاته هذه الرؤية اليمنية الجديدة 
تجاه إرسائيل، وهذا موقع قلق كبري؛ ألَنَّ رؤية 
ماليني الناس ترفع هذا الشعار، يعّد أمًرا مقلًقا 

إلرسائيل؛ ألَنَّ الشعار يعّرب عن مضمون. 
 

أطرغضا وبعرة ٢١ جئامرب
ُم الكاتُب والباحث السـيايس، األُسـتاذ  ويقدِّ
عـيل مـراد، رؤية حـول املوقـف األمريكي من 
ثورة ٢١ سبتمرب، مستعرضاً النفوذ األمريكي 
يف اليمـن قبل الثـورة، فالتعدي عىل السـيادة 
اليمنيـة كانت ضمـن الهيمنـة األمريكية عىل 
اليمـن، وكذلـك تفجـري الذخائـر والدفاعـات 
الجوية يف الصحراء، ُمشرياً إىل أن أمريكا كانت 
تتحّكـُم وتمارس نفوذًا وهيمنـة داخل اليمن، 
وأن األمريكـي كان يدفع السـعودّي لتوظيف 
االغتيـاالت  لتمـارَس  اإلجراميـة  التنظيمـات 

وترسل االنتحاريني إىل املساجد. 
َويقـول مـراد: إنـه وخـالل األشـهر التـي 
سـبقت مبارشة انطـالق العدوان عـىل اليمن، 
كانـت هنـاك عدائية يف ترصيحات املسـؤولني 
األمريكيني ضـد الثورة، وضـد اللجنة الثورية 
العليا وضد الكثـري من القرارات التي كانت قد 
ًة  بدأت اللجنة الثورية العليا باتِّخاذها، وَخاصَّ
يف موضـوع االنفتـاح عـىل الـدول التـي كان 

ممنوًعا عىل اليمن أن ينفتح عليها. 
األمريكيـة  اإلدارات  أن  إىل  مـراد  ويلفـت 

يف  «النفـاق»  أُسـلُـوب  إىل  لجـأت  املتعاقبـة 
التعاطي مع اليمن، وهـم ال يريدون االعرتاَف 
بشـكل واضـح وعلنـي وبنّي بـأن لهـم الدوَر 
األبرز، وأنهم هم من دعموا ودفعوا السـعودّي 
واإلماراتـي وتحالف العدوان لشـّن العدوان يف 
مارس/آذار ٢٠١٥، ويف نفس الوقت يحاولون 
التنصـل مـن الجرائم التـي ارتكبـت يف اليمن 
بسالح أمريكي وبتجسس أمريكي وبمعلومات 
ولوجستيات كلها أمريكية، وحتى ضباط عىل 
األرض يف بعـض األماكن يف اليمن هناك تواجد 

عسكري محدود لألمريكيني. 
ويؤّكــد مراد أنـه يف مرحلة مـا قبل ٢٠١٤ 
عندمـا كان األمريكي يتحكـم بالقرار اليمني، 
واليـوم يعاني مـن ارتدادات انتصـار ثورة ٢١ 

سبتمرب. 
 

دواشع وأجئاب
ويبَحُث الكاتُب واإلعالمي طالب الحسـني، 
يف ورقتـه املقدمـة إىل الحلقـة النقاشـية عن 
أسـباب ودوافع ثورة ٢١ سـبتمرب، والتي كان 
يف مقدمتهـا الوصايـة عـىل البلـد، واملبـادرة 
الخليجيـة التـي جمـدت الدسـتور، وعطلـت 
الربملـان، وعّطلـت ُكــّل القـوى السياسـية، 
وأصبحـت القـوى السياسـية ُمَجــّرد أدوات 
تتَحّرك مع السعوديّة فقط، وال يمكن الخروج 
عن هذه املبادرة، موضًحا أن السـعوديّة كانت 
تركِّـُب نظاًما بديًال لنظام عيل عبد الله صالح، 
واختارت عبـد ربه منصور هادي، وعملوا عىل 
هيكلة الجيش، واختاروا بعض األشخاص من 
نظـام عيل عبد الله صالح، ورّشـحوها لنظام 
عبد ربه منصور هادي، ثم اختاروا قًوى سلفيًة 
جديـدة، بعُضهم من حزب الرشـاد، وبعُضهم 
من املتطرفني يف حزب اإلصالح وحزب اإلخوان 
ـا واختاروا  املسـلمني، ثـم رّكبـوا نظاًمـا هشٍّ
جميـَع  وألغـوا  الوطنـي،  الحـوار  يف  عنوانًـا 
العناويـن التي تـم التفاوض عليهـا واختاروا 
عنـوان الدولـة االتّحادية اليمنية املقسـمة إىل 
سـتة أقاليـم، الفتـاً إىل أن مصطلـح األقاليـم 
وفكرة الدولة االتّحاديـة لم تكن موجودة ولم 
يفكـر بها أحد من قبـُل، وهـذه الفكرة كانت 
خطـوة أوىل نحو تفكيـك الدولـة اليمنية؛ ألَنَّ 
خارطـة بناء األقاليم كانت مبنية عىل أََسـاس 
أن تكـون هناك ميـوٌل لالنقسـام، مؤّكـداً أنه 
لوال ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب، َلُكنَّا 
سـنأتي هـذا العام مع بـوادر لتفكيـك اليمن، 
ة أنهم ألغوا  وربمـا كان هناك انقسـاًما، َخاصَّ

فكرة الدولة املركزية تماماً. 
ويلفـت الحسـني إىل أن ثـورة ٢١ سـبتمرب 
٢٠١٤ قد جاءت إلخـراج هذا التدخل األجنبي؛ 
ألَنَّه كان كارثـة اليمن الحقيقية، وكانت ثورة 
من األعىل إىل األدنى، أسقطت الوجوَد األمريكي 
والوجود الخليجي والوصاية بشكلها التقليدي 
األدوات  بسـقوط  انتهـت  أن  إىل  والجديـد، 
بُمَجــّرد أن رحلت الواليات املتحدة األمريكية، 
مؤّكـداً أنه لوال فضُل الله سـبحانه وتعاىل أوًال 
ولوال وجوُد القائد السـيد عبـد امللك بدر الدين 
الحوثـي، لكان من الصعـب قياُم ثورة جامعة 

وقيادة ثورة جامعة. 

  التســظغ: البعرة أجــصطئ 
العجــعَد افطرغضــغ والثطغةغ 
الاصطغثي  والعخاغــئ بحــضطعا 
بســصعط  واظاعــئ  والةثغــث 

افدوات

  طــراد: شغ طرتطــئ طا صئض 
غاتضط  افطرغضــغ  ضان   2014
غساظغ  والغعم  الغمظــغ  بالصرار 
طظ ارتــثادات اظاخــار بعرة 21 

جئامئر

  الثضاــعر ولغــث طتمث سطغ: 
الضغاُن الخعغعظغ غساصث بعضعح 
أن وجعد صعة بعرغئ تاتضط شغ 
الغمظ وشغ باب المظثب جاعّجـه 

ضربئ صاخمئ لمحروسه
  الثضاــعر سئاس إجــماسغض: 
إجــرائغض تظزــر إلى بــعرة 21 
تعثغــثًا  باساَئارعــا  جــئامئر؛ 
الصعطغ  افطــظ  سطــى  واضتــًا 
سطغعا  وغططصــعن  اإلجــرائغطغ 

اجط «تعثغث الثائرة الباظغئ»
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اقّتفاُق 
الماظاِصخ!

جرائط صاض واخاطاف برساغئ دول السثوان..!

عجائُط أطرغضا وزغش الترب سطى طا غسمى (اإلرعاب) 

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

رأي اهللا افحعل 

انعكسـت  لـو  مـاذا 
الصورة.. ماذا لو كان عبُد 
من  عائداً  السـنباني  امللك 
صنعاء  مطار  عرب  أمريكا 
لحـادٍث  تعـرض  وبهـا 
مـروري أَو نزاع شـخيص 

أَدَّى لوفاته؟!
سـيتم تسـييس األمـر 
بطريقـة مذهلـة ويحّول 
إىل  الحادَث  العـدوان  إعالم 
جريمـة مفتعلة ما تلبث أن تبث برصاٍخ أممي وتباٍك 
عربـي غري محدود ثـم تظهر مذيعة الحـدث بصوٍت 
عاٍر وتقول بكل صفاقة أن (مليشـيا الحوثي) قتلت 

طالباً يمنيا رفض الرصخة!
من جانبهم، يتفق قطبا االرتزاق عىل قلب الحقائق 
وفربكتهـا، أصحـاب الفنـادق يحلحلـون ويؤولـون 
ويتفلسـفون وينتهون إىل أن مليشـيا الحوثي قامت 
بتصفيـة شـاب ثائـر حـر؛ ألَنَّه مـن أبنـاء الجنوب 
اليمـن!  يف  اإليرانـي  املـرشوع  ويناهـض  الرشفـاء 
أمـا مرتِزقـة االنفصـال تثـور عقريتهـم أيمـا ثورة 
وسيعتربون السنباني شهيد النضال واالستقالل عىل 

يد الرجعيني الدحابشة!
أمـا إذَا أعيـدت الصـورة ألصلهـا.. بأن عبـد امللك 
السـنباني الشـاب الربيء قـد اختُطف وعـذب وقتل 
بطريقة وحشية وهو يمارس حقه املرشوع يف العبور 
بمناطق يفرتض يمنيتها.. َفـإنَّ أبواق الدعاة ستتفق 
مجّدًدا يف تحوير وتسـييس القضية وحرف مسارها، 
ُكـلٌّ بما يناسـب عمالته.. سـيعمل األول عىل تمييع 
الجريمـة ورصفها إىل حدث بطويل وأن القتيل ُمَجـّرد 
عميل حوثي يخـدم املرشوع الوحدوي! وهؤالء النفر 

هم دعاة التحّرر واالستقالل ويخضعون ألبو ظبي!
النـوع الثاني فصيٌل دنـيء يتعمد اإلثارة اإلعالمية 
أليـة حادثـة وإن صغـريًة تحـدث بصنعـاء.. لكنـه 
سـيخرس عـن التفـوه ولو بحـرف واحـد مهما بلغ 
بشـاعة الجرائم ضد اليمنيني بمناطـق االحتالل، بل 
إن بعضهـم يرى أن الضحية يخدم املرشوع اإليراني! 
وهـؤالء هم دعـاة الرشعيـة والتحّرر مـن الكهنوت 
والسـاللية، وهـم برشعيتهم وما حملـت يخضعون 

ململكة آل سعود!
أما الثالـث فهو النوع الذي كثر ضجيجه؛ بَسـبِب 
ـًة إذَا تعلق األمر بأيـة قضية جنائية  وبدونـه، َخاصَّ
ولـو كانت ُمَجــّرد نزعة شـخصية وقعـت أحداثها 
بصنعاء.. فحتى لو ُقتل كلب يف صنعاء َفـإنَّ منسوَب 
االفرتاءات واالسـتغالل اإلعالمي الكاذب يرتفع حول 
االنتهـاكات واإلنسـانية والقانـون الـدويل.. لكـن ذا 
الفصاحة هذا سـيصيبه الخرس ولن يشعر بأي قلق 
أَو يرى ثمة إنسانية تنتهك أَو شاباً تُزهق روحه ظلماً 
وعدوانًـا عىل مـرأى العالـم كالتي يف عـدن.. وهؤالء 
املنافقون هم دعاة حقوق اإلنسـان واألمن والسـلم 
الدوليني وهـم يخضعون لألمم املتحـدة ومن خلفها 

أمريكا وبريطانيا!
مهمـا يكـن َفــإنَّ الجيـد بقضيـة قتـل ونهـب 
السـنباني أنها كشـفت مجـّدًدا تناُقـَض املتحالفني 
والعمـالء واملبعوثني، واتّفاَقهم يف لباس واحد، رؤاهم 
وتوّجـهاتهـم لم تتعلق يوماً بإنسـانية أَو جمهورية 
أَو رشعية أَو انفصـال أَو...، بل ترتبط وجوداً وعدماً 

بمصالح ومشاريع أسيادهم! 
ومـا عدا هـذا الجيد َفــإنَّ ُكـلَّ مـا يف جريمة قتل 
السـنباني من أسوأ ما قد يمر عىل املرء وأكثر ما يثري 
الحـزن والغصـة بقلب ُكــّل يمني حر، قطـع عهداً 

بزوال املحتّل عاجالً غري آجل!

أبع عادي سئثاهللا السئثلغ 
 

إن مـا يحـُدُث مـن اغتيـاالت واختطافـات للمغرتبني 
ونهـب  األعـراض  وهتـك  والنسـاء  واألطفـال  والطـالب 
املمتلكات، مشهٌد َسـاَد يف املناطق املحتّلة يكشف حقيقَة 
العـدوان ومرتِزقتـه ورعايتـه الرسـمية يف التوكيـل لهم 
لقتال إخوانهم وسـفك الدماء وارتـكاب املجازر والجرائم 
واالختطافات خدمة للعدوان الذي يمارس بحقهم أبشـع 
الجرائم ويسـتخدمهم كوقود يف جبهـات القتال وارتكاب 
الجرائم تلبية لتنفيذ مخّططاتهم االستعمارية واإلجرامية 

والعدوانية ضد أبناء شعبهم..! 
املمرات والطـرق الربية يف املناطـق املحتّلة غدت عبارة 
عـن كابوس يطويه رحلـُة املوت واالعتقال التي يلتمسـه 

العديد من أبناء شـعبنا اليمني العظيم من املغرتبـني والطالب العائدين 
إىل وطنهم، فيتم التنكيل بهم وسـجنهم تحت مربّرات ال أََسـاس لها من 
الصحة وهي تلبسـهم تهمة سياسـية ال عالقه لهم بها، وما حدث بحق 
املواطن عبدامللك السـنباني َلهو فعٌل رصيُح املشهد، كذلك اعتقال أربعة 
مـن الطالب العائديـن إىل وطنهم وهنـاك غريهم تـم اعتقالهم دون أي 

مسوغ قانوني. 
إىل سـقطرى وكيـف اسـتملكتها اإلمـارات وحّولتها إىل معسـكرات 

وقواعد حربية وكيف نهبت أشـجارها النادرة واآلثار التاريخية العريقة 
بتاريـخ ومجد الشـعب اليمني العظيـم، إىل املهرة وشـبوة وحرضموت 
ومـأرب وعدن ولحـج وكل املناطق املحتّلـة كيف ينهبون 
نفَطهـا وغاَزهـا وإىل مـا يعانيـه قبائلهـا مـن قبـل تلك 
العصابـات املسـلحة مـن تعسـفات وانتهاكات وسـلب 
أموال جعلتهم يندمـون أنهم رضوا بدخول الغازي املحتّل 

مناطَقهم التي استباحها. 
أصبح أبناء املحافظـات املحتّلة نادمني عىل تصديقهم 
لتلـك الشـعارات التـي رفعتها قـوى العـدوان ومرتِزقته 
يف بدايـة عدوانهـم عـىل الشـعب اليمنـي َوأصبحـت يف 
حقيقتها شعارات توحي إىل قتلهم وإباحة دمائهم ونهب 
ممتلكاتهـم، فالحـال املتاح ألبناء املناطـق املحتّلة النفري 
يف وجـه العـدوان، فقاتلوهم حتى آخر نفـس وأنتم قبائُل 
رشفـاء وكرماء لن تفرطوا بكرامتكم ولن ترضوا عىل أرضكم وعرضكم 

ولن تقبلوا بمحتّل أن ينجس بالدكم وواجب عليكم أن تنفروا..! 
عليكم توحيـد الرؤية وااللتفاف حول القيـادة القرآنية وأن تتَحّركوا 
وتنـرصوا إخوانكـم القبائل املرابطني إىل جانـب املجاهدين يف الجبهات، 
لتبقى لكم كرامتكم وتصونـوا أرضكم وأعراضكم، فبوادُر النرص الحت 
عىل األفق، وبتكاتف الجميع سيسـتمر الصمود وسـيتحّرر ُكـّل شرب يف 

اليمن بإذن الله.

طتمث سطغ العادي 
 

تُركت السـاحة لطالبـان من قبل األمريكـي، قد يكون 
جْزًءا من تاريخ الهزائم األمريكية يف املنطقة. 

جاءت األلوية العسكرية األمريكية لتحاول مسح العار 
املسبق مسح الهزيمة املسبقة. 

دخلـت أمريكا ميـدان الحرب العسـكرية يف املنطقة يف 
بدايـة األلفية الثانيـة مهزومًة بحجـج مفضوحة تحمل 
عنوان الزيف واملكر لتسـهيل طريقة الوصول إىل أهدافهم 

املعروفة يف الرشق األوسط. 
قد يطول الكالم حول هزيمة أمريكا، وال أخالفكم الرأي 
يف هزيمة أمريكا إنما لتتضح الصورة حول هزيمة أمريكا 

متى ومن هزم األمريكيني؟ 
ال يـزاُل حتـى اليـوم صـدى اإلعالم حـول خـروج أمريكا املـذل من 
أفغانسـتان مهزومًة من طالبان، لكني أرى غـري ذلك، فمن املؤّكـد أَنَّها 

دخلت املنطقة مهزومة. 
بدأت هزيمُة األمريكيني مع اندالع الثورة اإلسالمية اإليرانية.

بدأت الهزيمة األمريكية مع إغالق دهاليز ومكاتب السفارة األمريكية 
من قبل أحرار الشـعب اإليرانـي يف حال الثورة املعـارصة األم للمجتمع 

املؤمن. 
تكـّررت هزيمُة أمريكا يف إيران حينما انسـحبت من مفاوضات امللف 

النووي اإليراني. 
ُهزمـت أمريـكا يف صيـف 2006 يف انتصار تموز يف لبنـان عىل أيادي 

رجال حزب الله خري من يمثل الشعب اللبناني. 
ُهزمت أمريكا مع بداية انطالقة املسـرية القرآنية التي إطالقة شعار 
الرصخـة (الله أكرب، املـوت ألمريكا، املوت إلرسائيـل، العنة عىل اليهود، 
النرص لإلسـالم) وإشـعال الثورة الفكرية للرتاث اإلسالمي يف اليمن عىل 

يد الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحوثي سالم الله عليه. 

ُهزمت أمريكا حينما هربت شـياطنُي السـفارة األمريكية من اليمن 
يف بداية الثورة.

ُهزمـت أمريـكا وحقيقـة هزيمتهـا بـدأت يف تاريـخ 
السـادس والعرشين من شـهر مارس 2015م ليلة إعالن 
الحـرب عـىل اليمـن مـن واشـنطن؛ بذريعة دعـم إعادة 

الرشعية. 
ُهزمت أمريـكا يف اليمن من قبل رجـال الرجال اللجان 

الشعبيّة والجيش.. 
ُهزمت أمريكا يف ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب. 

ُهزمت أمريكا حينما تحّررت نسـبٌة ال يستهان بها من 
جغرافيا البلدة الطيبة.

ُهزمت أمريكا بصدور بيانات بتعيني حركة أنصار الله 
حركًة إرهابية وتراجعوا يف قرارتهم املهزومة. 

ُهزمت أمريـكا يف اليمن حينما حاولوا إخفاَء الوجه األمريكي القبيح 
خلف ما يسمى بمجلس األمن. 

ُهزمـت حينما عجـزت بطاريـاُت الدفاعـات الجويـة األمريكية عن 
التصدي لسـالح الردع اليماني وعجزنا عن الدفـاع عن ثدي البقرة التي 

تدر لهم بالنفط واملال.
ُهزمـت يف اليمـن حينمـا تعمـدت حصاَر الشـعب اليمانـي يف الغداء 

والدواء ومنع املشتقات النفطية. 
ُهزمـت أمريـكا يف العـراق بمقتـل اللـواء قاسـم سـليماني ومهدي 

املهندس، وتم كُرس ظهر األمريكيني يف قصف قاعدة عني األسد. 
ُهزمت من قبل الحشـد الشـعبي زبدة الشـعب العراقي من ال يزالون 
هزائـم متكـّررة وبشـكل يومـي املتمثلـة يف رضب اإلرهـاب األمريكي 

(استهداف ارتال الدعم األمريكي).. 
ُهزمـت أمريـكا يف سـوريا املمانعة عىل أيادي أبناء الشـعب السـور 

الصامد.. 
ــة اإلسـالمية ُخُصوصاً يف  ُهزمـت أمريـكا بتعاظم وعـي أبنـاء األُمَّ

محور املقاومة. 

بعرة 21 جئامرب ذمعح حسإ 
وظدال طسامر

وشعبه وغايتها خدمة هذا الشعب 

بقيادة السـيد عبدامللـك بدر الدين 

الحوثي -حفظه الله- والذي التف 

اليمنيـون حـول قيادتـه، فكانت 

ثورة الـ٢١ من سـبتمرب أول ثورة 

يمنية تتحّقق بمشـاركة شـعبيّة 

وجماهريية واسـعة مـن مختلف 

فئـات ومكونات الشـعب اليمني، 

وتمّكنت هـذه الثورة من اإلطاحة 
بمراكز النفـوذ واإلرهاب وحّققت 
السـيادي  القـرار  اسـتقاللية 
الوطني وإعادة هيبة املؤّسسـتني 
األمنية والعسكرية وطاردت فلول 
تنظيـم القاعـدة مـن املحافظات 
التي كانت تتموضع فيها، وعملت 
ثـورُة الــ٢١ مـن سـبتمرب عـىل 
الحد من انتشـار الجريمة وإنهاء 
املسلسـل الدموي الذي كان شـبَه 
يومي ما قبل الثورة وأفشلت ثورة 

الـ٢١ من سبتمرب مرشوَع تقسيم 
اليمـن، وعملـت عـىل خلـق وعي 
شـعبي كبـري ينطلق مـن الثقافة 

القرآنية. 
ومـا إن تحّققت ثـورة الـ٢١ من 
سـبتمرب حتى قامت الـدول التي 
تريد إبقـاء اليمن تحـت الوصاية 
وبدون حرية وال اسـتقالل بشـن 
حرب وعدوان بهـذا الحجم وبهذا 
اإلجـرام الذي لم يسـبق لـه مثيل 
منـذ سـبع سـنوات بتعـاون من 

قبـل خونـة ومرتِزقـة اليمن عىل 

هـذه الثـورة؛ ألَنَّها أفشـلت ُكـّل 

لليمـن  التدمرييـة  مخّططاتهـم 

وشعبه خدمة ملصالحهم ونجحت 

يف تحقيق حرية واستقالل اليمن، 

والثـورة ما زالت ُمسـتمّرًة، وثمن 

ا،  ِجـدٍّ باهظ  واالسـتقالل  الحرية 

الصـرب  مـن  املزيـد  إىل  ويحتـاج 

والعزيمـة والنضال حتـى اكتمال 

تحرير ُكـّل أراضينا املحتّلة. 
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ظخٌر طظ اهللا 
وشاٌح صرغإ

ظاحؤعن بالخعغعظغئ شغ ججغرة السرب

المظاعُب الثراجغئ وتسعغصعا لطةعض

حغماء التعبغ  
وأطلَّ بشريُ الخرِي يحيى رسيع ليُزفَّ لنا البُرشى السارَّة 
بتحريـِر ُمديريتـي ماهلية ورحبـة يف محافظِة مأرب، وال 
ُم ُمسـتمرٍّا، هو إنجـاٌز كبريٌ ونوعي يُنذر ويُبرش  يزاُل التقدُّ

بما هو أكرب وأعظم. 
الِهمُم عالية وصلت َحــدَّ السـماء الستكماِل ومواصلِة 
معركة التحّرر واالسـتقالل حتى يـأذَن اللُه بالنرص وطرِد 
املحتّلني من ُكـّل شـرب من أرايض الجمهورية اليمنية، هو 
عهٌد قد قطعه أبطاُل الجيِش واللجاِن الشعبيّة أنهم وبعوِن 
الله ونرصه وبدعِم ومساندِة الشعب اليمني ماضون حتى 

تحقيِق الحرية واالستقالل. 
هـي الغايـُة األرقى التـي يتطلُع إليها ُكـلُّ شـعب يف أن 
، وأن يتمّكَن  يتمّكَن من تحريِر واسـتعادة ُكـلِّ شرب محتلٍّ
من طرِد وإخـراِج الُغزاِة صاغريـن وأذالَء أَو أن يدفنَهم يف 

مقابرهم مع أحالمهم الوهمية االستعمارية. 
هذا اإلنجاز الكبـري والنوعي بتحريـِر ُمديريتي ماهلية 
ورحبة يضاُف إىل سـجلِّ االنتصـارات اليمنية ضد العدوان 
الغاشـم الظالم، ويعزز مـن أهميّة امُلبـادرة التي طرحها 
السيُد القائد، ملن يُِحبُّ أن يتعاطى معها بإيجابية، فاليمُن 
يتسُع لجميِع أبنائه إال من تخّلَف وأبى واعتمَد عىل عمالتِه 
للعدو األجنبـي، فمصريُهم هو مصريُ ُكــّل خائن وعميل 

خان أرَضُه وشعبه. 
عـىل املرتِزقة أن يعْوا ويُدِركوا أن ورقـَة ارتزاقهم ورقٌة 
غـري رابحة، فالعـدوُّ يطمُع بهم ويعتربهـم ُمَجـّرَد أذناب 
ـُق من خاللهـم مصالَحـه وغاياِتـه، والعـدوُّ يُتاِجُر  يُحقِّ

باملرتِزقة لتحقيِق أهدافِه االستعماريِة التوسعية. 
تحريـُر ُمديريتـي ماهليـة ورحبـة هـو ترحيـُب ُكـلِّ 
البـالد ملـن يُريد أن يصحـى من غفلتـِه ويرجـع إىل صفِّ 
الوطن، فإن اسـتمَر املرتِزقُة يف غفلتهم وغيِّهم وضاللِتهم 
ا ولن يُعوَِّض  فحتماً خسـارتُهم آتيٌة وسـتكوُن قويًة ِجـدٍّ
خسارتَهم ماٌل ُمدنٌَّس عىل حساِب الوطن حصلوا عليه من 

ِقبل أسيادهم صهاينُة العرب. 

غتغى خالح التَماطغ 

ملوك العرب خرجوا عن مسـار الدين والقومية العربية 

وهذا يدل عىل عدم الثقة بالله. 

وضعـوا ثقتَهم املطلقة يف دول االسـتكبار العاملي، مما 

تدحرجت وهرولت قراراتُهم إىل العمالة املخزية الفاضحة 

ـة العربية واإلسـالمية  مع كيان الرش والعـدّو اللدود لألُمَّ

أمريكا وإرسائيـل وبريطانيا، مما أَدَّت العمالة إىل إنشـاء 

الصهيونية العاملية يف ذاتهم ويف أراضيهم وتنفيذها يف بالد 

العرب.

عىل سـبيل املثـال، املراهقـان السياسـيان (محمد بن 

سـلمان+ محمد بـن زايد) اللـذان ال يفقهـان يعيثان يف األرض فسـاداً 

خارجا عن إطار أخالق اإلسـالم واملسلمني ويلعبان لعَب الخرسان املبني 

ويدّمـران بالد إخوانهم العرب. 

تَحّركاتهـم يف خدمة الغرب أمريكا إرسائيل بريطانيا، ويحملون عداًء 

عـىل أنظمة إسـالمية دون اعتـداء عليها أَو عىل مقدراتهـا أَو التدخل يف 

شئونها الداخلية. 

كابوسـهم وعدوهـم األول (إيران)، ورغـم ما أعطاهـم الله من مال 

وخريات من باطن أرضهم لم يبنوا مجد وعز شعوبهم عسكريٍّا سياسيٍّا 

ـــة العربية  ا، يرصفـون أموالهم يف دمار العـرب وضياع األُمَّ اقتصاديّـٍ

واإلسـالمية وضيـاع مقدراتهـا بـني العرب مكانهـا وحجمهـا وثقلها 

السيايس واملايل يف صالح االستكبار العاملي. 

من خالل ما الحظناه من السياسـة اإلرسائيلية والقلق الذي رصحت 

بـه إرسائيل من بـاب املنـدَب وكأنها راعية السـالم يف الرشق األوسـط 

والجزيرة العربية. 

تَحـّرك الناشـئني بالصهيونية العربيـة وباملغامرة واإلجـرام من قبل 

نظام مملكة آل سلمان ودويلة آل نهيان بشن عاصفة الحزم عىل العرب 

األقحاح اليمن. 

احتالل الجزر اليمنية من قبل اإلمارات والزحف الربي من السـعوديّة 

بكل غباء سيايس، لم تحسبا للعواقب والكوارث االقتصادية والعسكرية 

والخسـائر البرشيـة التي سـتحل بهـا من قبل الشـعب 

اليمني. 

إرسائيل تلعب دور الثعلب املاكر وأمريكا دور الشيطان 

وبريطانيا الفكر املدّمـر وملوك العرب تتقدم دون تفهم. 

لـو كانت هذه األنظمة تعرُف حجـَم االنتصار ألقحمت 

نفسها يف هذه املعركة بصوره مبارشة. 

ملوك العرب أنشـئت عىل فكر غربـي وبأحضان غربية 

ورضاعة من أثداء أُمهات ليست عربية. 

حضانتهـم تربيتهـم لم تكن مـن آداب وأخـالق الدين 

اإلسـالمي فكيـف لنـا أن ننتظـر منهـم الوعـي واإلدراك 

واإلمعان عىل مواقفهم أن تكوَن يف طريق الحق.

ومن خالل قراراتهم العسكرية تُدلُّ عىل أنهم ليسوا كأعراب تَحّركهم 

عن قناعة أنفسهم وبما ترعرعت أفكارهم قبل أن يعرفوا الحق والباطل. 

ألم تعلم هذه األنظمة العربية أن املسـاعي مع الشـيطان لن تفلح يف 

هذه األرض؟

ألم تعلم بأن النرص والتمكني هو من رب السموات واألرض؟ 

ـة اإلسـالم كتاب الله لـم تتطلع أعينهم عىل  ألم تعلم بأن دسـتور أُمَّ

قـول الله تعـاىل أو تخطر عىل بالهم آياته يف القرآن الكريم يف قولة تعاىل: 

(َوَما النَّْرصُ إِالَّ ِمْن ِعنِد اللَِّه). 

يبحثون عن يشء ال يوجد عند البرش واعتمادهم الكيل والثقة املطلقة 

يف األمريكان بهم يحيون وِبهم يهلكون ولهم طائعني متذللني مسخريَن 

أنفسهم وأموالهم يف سبيل هذه األنظمة التي ال تأتي بالعز وال بالذل. 

سياسـتهم يف تقهقـر وضعـف أخالقهـم يف انفتـاح غـري أخالقـي 

ومساعيهم ال تمثل اإلسالم وال تمثل العرب. 

ومـا يدور مـن أحـداث وحـرب ودمـار األرايض العربية هم السـبب 

الرئييس َواألول. 

أطئ المطك صعارة 

مناهجنا الدراسـية والتي يعكف عليها أجيالنا 
يف  ويدفعـون  والتعلـم،  العلـم  بغيـة  عامـاً؛   12
سـبيل ذلك جـُل طاقاتهـم وأوقاتهـم وجهدهم، 
وتمر األعـوام والعقود وال زالت هـي تلك املناهج 
بمحتواهـا ومضمونهـا! لكـن إىل أي مـدى هـي 
صالحـة للتدريس، وأسـتطيع أن أُجيـب إىل مدى 
أنـه أُدخل فيها بعض من التحريفات يف املواِد التي 
تتشـكل منها ُهـِويَّتنا اإليمانية! ناهيك عن املواد 
العلمية التي تتحدث عن بداية التجارب يف القرون 
املتوسطة ونظريات فشلها واالحتماالت البسيطة 
لصحتهـا، فما الضغـط الذي يواجُهـه الطالُب يف 
سـبيِل تحمل ُكـّل تلك األعبـاء وما هي املخرجات 

من منهج تعليمي ذي أََساس مهٍرت وهش؟!. 
نحن يف القرن الواحد والعرشين وثورته العلمية 
الهائلـة، بينمـا مناهجهـا الدراسـية تتحدث عن 
التجـارب العلمية للقرن الخامس عرش والسـابع 
عرش! ناهيك عن املعامل التي ما زالت تُطبق فيها 
نظريات وقوانـني نيوتن يف الفيزيـاء، واحتماالت 
أرسـطو وسـقراط يف الكيميـاء، أي ركـود علمي 
يعيـش فيه أجيالنـا ولعقود متتاليـة دون النظر 
إىل هـذه األخطـاء الفادحة يف محتـوى ومضمون 
مناهجنا! ثم َما الذي حصل حتى عمم ذلك الجهل 
بطريقـة واضحة ومرئية بـل واحرتافية؛ ليتعمق 
يف جـذر املورد العلمي لبنيتنـا التعليمة وملناهجنا 
الدراسـية لتصبـح ذات فشـل ذريـع وبـال أيـة 
مخرجات إيجابية متوقعـة، بينما يقيض أجيالنا 
زهرة أعمارهم يف مدارس لم يتذوقوا منها سـوى 
ثُلة من العلم ورساب كبري أخذ منهم جل وقتهم؟!. 
ويبقى التسـاؤل يقدح، ما الرؤية التي قدمتها 
املناهج الدراسـية ألجيالنا والتي لم نَر فيها سوى 

قليـل من تاريـخ أمتنا اإلسـالمية كرسد بسـيط 
لألحداث يف ظل تجاهل كبري لشـخصيات وأحداث 
قويـة كان لهـا التأثـري األكرب يف نشـأة الحضارة 
اإلسـالمية، إىل فتوحات كربى وامتدادات وثورات 
ومظلوميـات لم نعـرف عنها شـيئاً يف مناهجنا، 
بـل إن هنـاك شـخصيات أثّـرت سـلباً يف الدولـة 
اإلسـالمية تذكرهـا مناهجنا كقـادة ورواة، فأية 
ة يمتلك أجيالنا وأية بنية ثقافية ترسـخت  ُهـِويـَّ
لديهم؟! وأسرتسـل الحديث إىل املواد العلمية التي 
يُجـرب الطالـُب عىل حفظهـا يف ظل نـدرة املعامل 
التطبيقيـة ناهيـك عـن قدمهـا وعـدم فائدتهـا 
وبالواجب عدم اسـتحقاقها ألية نظرة منه؛ فهي 
وبالرغم من قدمها إال أنها ال تُشكل أي رافٍد للعلم 

واملعرفة، وال تشجع عىل االبتكار أَو اإلبداع. 
إن النظر إىل املناهج التعليمية وتطويرها وتغيري 
ما يسـتحق تغيـريه فيها وجعلهـا مواكبة للثورة 
العلميـة املعارصة، واجب دينـي ورضورة حتمية 
يفرضهـا علينا الواقـع، فمن املناهـج التعليمية 
ة وثقافـة أجيالنـا وتُبنـى منهـا  تتشـكل ُهـِويـَّ
قدراتهـم الفكرية ومهارتهـم اإلبداعية، وبثقافِة 
أبنائنا وقدراتهم ومهاراتهم يحّدد مستقبل وطننا 
وتنهـض فيه جميـع جوانب التنميـة، إضافة إىل 
أن املنهـج التعليمـي يف الحـارض ومـا يحدثه من 
تأثـري وما يبنيـه من تصـورات لـدى أجيالنا يعد 
إحـدى املتغريات التي قـد تؤثر سـلباً أَو إيجاباً يف 
جوانب ومجاالت التنمية الحارضة واملسـتقبلية، 
ومـا نأمله هو فجر جديـد لوطننا يبزغ من خالل 
مناهـج قوية ترفد أفكار أبنائنا وتزيد من وعيهم 
وتمثـل مواكبتهـم للعلـم يف قمة تطـوره، وبذلك 
سـيتمُّ إحداثُهـم لتأثـرٍي ملمـوٍس يف الواقـع بناًء 
عـىل قدراتهم املعرفيـة القويـة والخصبة عندها 
سـيكونون الركيزَة األََساسيَة للنهضة الشاملة يف 

وطننا ويف مختلِف املجاالت. 
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والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي من املبلغ املعتمد يف املوازنة للعام 2021م
أوقات  خالل  الخطية  بطلباتهم  التقدم  الدعوى  هذه  يف  املشاركة  الراغبني  عىل 

الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:
                املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب – الحصبة –  االدارة العامة 

للشئون املالية / إدارة املشرتيات
 لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره (20,000) ريال ال يرد.

    وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ    21 /  9  /   2021م
املؤسسة  عنوان  إىل  األحمر  بالشمع  ومختوم  مغلق  مظروف  يف  العطاء  يقدم   -
املحدد ومكتوب عليه اسم املؤسسة واملرشوع ورقم املناقصة، واسم مقدم العطاء، 

ويف طيه الوثائق التالية:
1.  ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة بمبلغ مقطوع 
قدره (      1500  $  ) الف وخمسمائة دوالر صالح ملدة   (  120 ) يوماً من تاريخ 

فتح املظاريف، أو شيك مقبول الدفع.
2.  صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

3.  صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.
4.  صورة من شهادة مزاولة املهنة.

- آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة (         11        ) من 
يوم (    االثنني    )  املوافق   11 /  10   /2021م  ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد 

هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.
االجتماعات)  (بقاعة  بعالية  املوضح  املؤسسة  بمقر  املظاريف  فتح  سيتم   -

بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
- يمكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة واالطالع عىل وثائق املناقصة قبل 
رشائها خالل أوقات الدوام للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة (10) أيام 

من تاريخ اعالن املناقصة.

א�++++++++++++++++++++++++א'
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(1234)
ثقافة 

برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (لاتثون تثو بظغ إجرائغض) الةجء الباظغ:
السئُإ يف سثم شاسطغئ املسطمني يف الئطثان عع أن الثغظ 

ُصثَِّم ظاصخاً وتصثغط الثغظ ضاطًق غتغغ افطئ 

طــع الـسـغث الـصـائـث شـغ الغعم الساملغ لطمرأة املسطمئ       (3)

 :  بحرى المتطعري

واصل الشـهيُد القائُد حديثَه يف ملزمة (لتحذون 
حذو بني إرسائيل) وأشار إىل أن بيَع الدين من أكثر 
األشـياء سـوءاً يف الدنيا، وأن الله سـبحانه وتعاىل 
اعترب أي ثمن لذلك البيع قليالً، الفتاً عىل واقع األمة 
العربية واإلسـالمية وخطورة أن تصبح اهتمامات 

الناس باتت غالباً مادية بعيداً عن الدين.
ليتسـاءل: من أين جاءنا هذا؟ ليشـري أن اآليات 
التـي تحدثت عن بيـع الدين بثمن قليـالً {أُوَلِئَك َما 
يَأُْكلُـوَن ِيف بُُطونِِهـْم إِالَّ النَّاَر َوال يَُكلُِّمُهـُم اللَُّه يَْوَم 
اْلِقيَاَمـِة} (البقرة: مـن اآلية174) هـي تعبريٌ عن 
إعراضهـم عـن توجيهـات اللـه ولهـذا اسـتحقوا 
العقـاَب وليـس لهم جزاء إال النـار؛ ألن كل يشء يف 
مقابـل الدين هو ثمن قليل وإن كانت الدنيا بملئها 

ذهبًا هـي ثمنه فهي قليل؛ ألنك تبيع نفسـك، ألنك 
توبق نفسك، توقعها يف جهنم. 

وأضاف الشـهيد القائد متحدثـاً عن قوله تعاىل: 
{َوَلـْو أَنَّ ِللَِّذيَن َظَلُمـوا َمـا ِيف اْألَْرِض َجِميًعا َوِمثَْلُه 
َمَعُه الْفتََدْوا ِبِه ِمْن ُسـوِء اْلَعذَاِب يَـْوَم اْلِقيَاَمِة َوبََدا 
َلُهْم ِمَن اللَِّه َما َلْم يَُكونُوا يَْحتَِسـبُوَن} (الزمر:47) 
لـو أن لـك األرض بكلهـا، ومثلهـا معهـا، وملؤها 
ذهبًـا، يوم القيامة عندما تـرى جهنم، عندما تَُربَّز 
جهنم للغاوين فتسمع شهيقها وزفريها، وتسمع 
رصاخهـا املرعب تَود لو أن الدنيا بأضعاف ما فيها 
لك لسلمتها فدية مقابل أن تنجى، أليست الدنيا إذًا 
ثمنًا قليًال؟ أليسـت ثمنًا قليًال؛ ولهذا تجدون يف كل 

موضع يقول:(ثمنا قليال، ثمنا قليال).
وانتقـد الشـهيد القائد مـن يتخذ موقفـاً باطالً 
مقابـل أي يشء سـواًء كان مقابـل أن يكتم جزءاً 

من الدين أو أن يرىض عن فالن، مشـرياً إىل أن الذين 
باعوا الدين هم حملة الدين، وإنهم أسوأ وأكثر أثراً 
ورضراً عـىل األمة ألنه إذا باع أهل الدين الديَن فمن 

أين ستلقى الدين نظيًفا ونقيًا؟
 

الثغُظ ُصثَِّم ظاصخًا
يـرى الشـهيُد القائد أن السـبَب الرئييس يف عدم 
فاعلية املسـلمني املنترشين يف أوسـاط رقعة البالد 
اإلسـالمية هو أن الدين قدم ناقصاً، ولهذا لم يعمل 

شيئًا لهذه األمة؟ 
وشـدد الشـهيد القائـد عـىل أن إن بيـع الدين - 
سـواء من ِقبَل من يحملون اسمه، ومن يتحركون 
باسـمه، أو من قبل بقية النـاس - مقابل مصالح 

مادية ال يربرها إطالًقا، ال تجد مربًرا لها إطالًقا.
فـإذا كنـت تريـد أن تحافـظ عـىل الديـن يقول 

الشـهيد القائد عليك أن تنظر ما األمة بحاجة إليه؟ 
انظر وضعيتهـا وحللها، وانظر مـا هو الذي ضاع 
مـن الدين يف أوسـاطها؟ ليجيب علينـا جميعاً إنه 
الديـن فانطلق لتحييه، وحافظ عـىل الدين بأكمله 
ليقـدم لتلك األمة، أوليس الديـن ملصلحة األمة؟ إن 
الدين ملصلحة األمة فمن يهمـه مصلحتها فليقدم 

الدين لها كامًال، وليوجهها بتوجيه الدين كامًال.
فـإذا قدمـت الديـن منقوًصا فأنـت من ترضب 
األمـة وإن قلت من أجل مصلحة األمة، فأنت يا من 
تُعلِّـم، يا من ترشـد، يا من لديك مشـاريع، معاهد 
علمية، أو مراكـز، أن تكون حركتك عىل هذا النحو 
هي يف واقعهـا: إيمان ببعض وكفـر ببعض، فإنك 
من تعمل عىل أن توقع األمة يف الخزي يف الدنيا، وأن 

تسري باألمة إىل العذاب العظيم يف اآلخرة.

سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ

دور املرأة طرتئط بثور الرجض ضضغاٍن واتث:
ويف خضمِّ كالِم السـيد القائد عن املؤهالت 
اإليَْمـانيـة التـي جعلت من السـيدة الزهراء 
سـيدة نسـاء الدنيا واألخرى، يشري «يحفظه 
الله» إىل أهميّة دور املرأة لتتحّمل مسؤوليتها 
الدينيـة مـع الرجـل ضمـن بوتقـٍة واحـدة، 
وهدٍف واحد، وكياٍن واحد يجّسد الدور املناط 
باإلنَْسان يف تقديم الشهادة عىل عظمة الله يف 

كافة ميادين الحياة.
ولفـت السـيد القائـد إىل أهميّـة دور املرأة 
كـدوٍر مكّمـل للرجـل يف مسـرية الدين، عرب 
التأريـخ، وهـذا الجانـب هـو مـن املواضيع 
امُلغيَّبـة يف تأريخ أمتنـا ويف تأريخ املرأة ككل، 
بل حتى يف تأريخ اإلْسـَالم قـد تم تغييب هذه 
القضية. ويف العرص الحديث والوسيط أصبح 
دور املـرأة منحـًرصا بني التفريـط واإلفراط؛ 
فإّما أن تنزوي يف اإلطار املنزيل الضيق دون أن 
يكـون للقضايا والعناوين الكـربى أّي أهميّة 
يف وجدانهـا وواقعها العمـيل، ودون أن يكون 
لهـا أيُّ دور تكامـيل يُذكـر يف مسـرية الدين، 
وإما أن تتحول إىل ورقة لالسـتغالل األخالقي 
والدعائـي، وتحقيق املكاسـب تحت عناوين 

االنفتاح، والتحرض، والحقوق!!
وبالرغـم مـن أّن اإلْسـَالم قد فتـح اآلفاق 
للمرأة لرتتقي إىل ُسلم الكمال، وتكون رشيًكا 
فّعاًال للرجل يف مسرية الدين والحياة، وبالرغم 
مـن أّن الُقــْرآن الكريم قد سـطٍّر الكثري من 
النماذج النسـائية التي لعبت أدواًرا أساسـية 
يف تبنيها للقضايـا الكربى، إال أنه ليس غريبًا 
تلـك املزايـدة مـن قبـل أمريـكا ودول الغرب 
تجـاه اإلْسـَالم وترشيعاتـه املتعلقـة باملرأة؛ 
ألّن أولئـك يبحثـون عن ثغرات لتشـويه هذا 
الديـن وبالتايل إبعاد املرأة املسـلمة عن قيمه 
وأخالقياته، واالنسـالخ عن الـدور املناط بها 
يف املسـرية الدينية، وكذلك ترتكز سياساتهم 
عىل التفريق بـني الرجل واملرأة؛ ليتمكنوا بعد 
ذلك من السـيطرة عىل املرأة وجدانًا وسـلوًكا 
تحت عناوين الحقوق والتحّرض. حيث يقول 

السيد: «يف مسرية الدين وعرب التأريخ، وحتى 
يف ظل الرسـل واألنبياء، برز دور املرأة املؤمنة 
مرتبطاً معاً بـدور الرجل ككيان واحد، وكان 
دوراً مهّماً وأساسـيّاً وعظيماً، ومن شواهده 
املهمـة ما ورد يف قصة نبـي الله موىس عليه 

السالم».(1)
َخْلًقـا  واملـرأة  الرجـل  وحدانيـة  وعـن 
ومسـؤولية يقول السيد القائد أيًضا: «يرسخ 
الُقــْرآن الكريـم هـذه الثقافـة املهمـة، أنَّ 
الرجال والنسـاء من أصل واحد، وأنَّهم كيان 
واحد، مخلوق واحد، إنَّما هناك اختالف ليس 
اختالفـاً يف األصـل وال يف الخلـق، هو اختالف 
يف أنَّ ذاك ذكـر وتلك أنثى، لكنَّ الكل إنَْسـان. 
هذه مسـألة مهمة، وترسـيخها الثقايف مهٌم 
جّداً؛ ألنَّ السياسـة الغربية الصهيونية قائمة 
عىل أسـاس التفريـق حتى فيما بـني الرجال 
والنسـاء، تعّمد السياسة الغربية الصهيونية 
إىل تقديـم الرجـال وكأنَّهـم عالـم لوحدهـم 
هناك، والنساء وكأنهنَّ عالم لوحدهن هناك، 
ثـم يبـدؤون بإثـارة النـزاع مـا بـني الرجال 
والنسـاء، والخصام، وأنَّ عىل املرأة أن تناضل 
لتحصـل عىل حقوقها من الرجـل، ويُقّدمون 
الرجل كمشـكلة عىل املرأة، واملرأة كمشـكلة 

عىل الرجل».(2)

ُأمُّ طعجــى ودورعــا يف املحــروع اإللعــغ 
لثقص أطئ:

من املؤسـف أننا نجد يف املجتمعات العربية 
واإلْسـَالمية أن دور املرأة لـم يتعدَّ ذلك اإلطار 
املنـزوي بـني التفريـط واإلفراط! باسـتثناء 
بعـض املواقف العظيمة التي سـّطرتها املرأة 
املسلمة يف الثورة اإلْسـَالمية اإليرانية، واملرأة 
املسـلمة يف جنـوب لبنـان وغـزة يف مواجهة 
العـدو اإلرسائييل، واملرأة املجاهدة يف اليمن يف 
مواجهة العدوان الصهيوأمريكي السـعودي، 

وكذلك املرأة املجاهدة بشكل عام.
وقـد أشـار الُقــْرآن الكريـم إىل كثـرٍي من 
مواقـف  سـطَّرت  التـي  النسـائية  النمـاذج 
أساسـية  كانـت  منهـا  والبعـض  تكامليـة 
ورئيسـة يف االنتقـال بمجتمعـات وأمـم من 
وضعية االستضعاف والقهر، إىل وضعية العز 

والغلبة. 
يذكر الُقــْرآن الكريم الوضعيـة التي كان 
يعيشـها بنو إرسائيل من تعذيـب واضطهاد 
واستعباد من قبل فرعون وهامان وجنودهما 
الذيـن كانـوا يسـتحيون نسـاءهم ويقتلون 
أبناءهم، وقد أشار الُقـْرآن إىل ذلك يف أكثر من 
موضع؛ ومن ذلك قول الله تعاىل: {إِنَّ ِفْرَعْوَن 
َعال ِيف األَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشـيًَعا يَْسـتَْضِعُف 
َويَْسـتَْحِيي  أَبْنَاءُهـْم  ُح  يُذَبـِّ نُْهـْم  مِّ َطاِئَفـًة 
ُه َكاَن ِمـَن اْلُمْفِسِديَن}.(سـورة  ِنَسـاءُهْم إِنـَّ

القصص: 4)
فقد قام فرعون موىس بتقسـيم شعبه إىل 
طبقات، واسـتضعف طبقًة منهـم وهم بنو 
إرسائيـل، ومـارس بحقهـم التنكيـل وجعل 
منهم سـخرية، وكان يظن بذلـك أنه يحافظ 
عىل ملكه، ويقوي شوكته، حتى جاء أمُر الله 
باسـتنقاذ أولئك املسـتضعفني واملسـحوقني 
من حيـث ال يعلم ذلـك الفرعـون، فكانت أّم 
موىس أول خطوة يف طريق استنقاذ تلك األمة، 
وانتشـالها مـن جحيـم الظلم واالسـتعباد، 
تعـاىل:  قـال  ولذلـك  األرض؛  يف  وتمكينهـا 
يُْسـتَْضَعُفوَن  {َوأَْوَرثْنَـا اْلَقـْوَم الَِّذيـَن َكانُواْ 
َمَشـاِرَق األَْرِض َوَمَغاِربََها الَِّتـي بَاَرْكنَا ِفيَها 
اِئيَل  ْت َكِلَمُة َربَِّك اْلُحْسـنَى َعـَىل بَِني إِْرسَ َوتَمَّ
ْرنَا َمـا َكاَن يَْصنَـُع ِفْرَعْوُن  ِبَمـا َصـَربُواْ َوَدمَّ
يَْعِرُشوَن}.(سـورة األعراف:  َوَقْوُمُه َوَما َكانُواْ 

(137
وهنا تحدث السـيد القائد عـن بعض هذه 
النماذج التي سـطَّرت مواقف لله ولإلنَْسـان 
والتأريخ، ومن هذه النمـاذج العظيمة كانت 
أّم موىس من النساء التي بلغت مبلًغا عظيًما 
مـن اإليَْمــان الواعي والثقـة املطلقة بقدرة 
اللـه، وقدمت فلذة كبدها املولود للتّو؛ بالرغم 
مـن كينونتهـا كأّم وما تمتلكه مـن عاطفة 
جيّاشـة نحو رضيعها. وممـا قاله «يحفظه 

الله»: 
أرادهـا  التـي  اإللهيـة  الرتتيبـات  «ففـي 
ٍة  اللـه حينمـا أَِذَن سـبحانه وتعاىل بفـرج أُمَّ
مسـتضعفٍة تعاني الويـالت واملآيس من ظلم 
طاغيـة متجرب هو فرعـون، وأذن الله بفرج 
تلك األمة املسـتضعفة، كان ضمن الرتتيبات 

اإللهيـة، ومقدمات ذلـك الفرج دوٌر رسـمه 
الله سبحانه وتعاىل للمرأة، بدءاً من أم موىس 

(عليه السالم)».(3)
ويقول أيًضا (يحفظـه الله): «فضمن تلك 
الرتتيبـات اإللهية أوحى الله سـبحانه وتعاىل 
إىل أُّم مـوىس، أوحى بطبيعـة امُلهمة الكبرية، 
والدور األسـاس الذي عهـد به إليها، ووصلت 
التعليمـات من الله سـبحانه وتعاىل إليها عن 
طريق الوحي. دور مهم ودور أسـاس يرتبط 
به فرج أمة وخالصهـا، وانعتاقها من ويالت 
الظلـم والطغيان، كانـت الُخطـوة األوىل من 
خالل امرأة، وخطوة أساسـية وخطوة مهمة 

ومن موقعها كأّم».(4)
يقـول  الكبـري  مـوىس  أّم  إيَْمــان  وعـن 
(يحفظـه اللـه): «ومـا كانـت لتفعـل ذلـك 
وهـي األم الحنـون الرؤوفـة، هـي األم التي 
بفطرتها تحمل ُكــّل الحنـان، ُكــّل الحنان 
وكل الرحمة، وكل الرأفـة لرضيعها الصغري، 
وال عالقـة تسـاوي عالقـة األم برضيعها، ما 
كانـت لتُْقِدم عىل خطوٍة كهذه لـوال إيَْمـانها 
الكبـري باللـه سـبحانه وتعـاىل وتصديقهـا 
} ألقيـه يف البحر {َوال  بوعـده {َفأَْلِقيـِه ِيف اْليَمِّ
تََخـاِيف َوال تَْحَزِني إِنَّا َرادُّوُه إَِليِْك َوَجاِعلُوُه ِمَن 

اْلُمْرَسِلنَي}.(سورة القصص: 7) (5)

____________________________
ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (1) كلمـة السَّ

يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 
 (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.

ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (2) كلمـة السَّ
يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 

 (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.
ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (3) كلمـة السَّ

يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم
(اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.

ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (4) كلمـة السَّ
يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 

 (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.
ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (5) كلمـة السَّ

يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 
 (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.
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(1234)
عربي ودولي 

اإلسقم السربي: سطى خطفغئ طقتصئ أجَريي جطئعع العضُع يف غجة صابٌض لقظفةار
صئض اساصاله.. شطسطغظغ غطَئُع صئطئ العداع سطى خث ابظه المرغخ بالسرذان

 : طاابسات: 
ودّع الفلسـطينيُّ حجـازي القواسـمي مـن مدينـة 
الخليل، أمـس الثالثاء، نجَله املصـاب بمرض الرسطان، 
قبـل أن تعتقَله قواُت االحتالل الصهيوني، بعد اقتحامها 

ملنزلة فجراً. 
وتداول ناشـطون عـىل مواقع التواصـل االجتماعي، 
صـورًة لحجازي وهو يحتضُن أحد أطفالـه، بينما يودّع 
نجلـه أحمد، الذي يتلقى العـالج الكيماوي جراء إصابته 

بالرسطان، فيما تجلس ابنته الثالثة وتراقب والدها. 
وأعرب الناشـطون عن غضبهم مـن اقتحام عرشات 
الجنود اإلرسائيليني منزل القواسمي العتقاله، قائلني: إّن 

حجازي قد ال يتمّكن من رؤية ابنه املريض مرًة أُخرى. 
من جهٍة أُخرى، أُصيب عدد من طالب مدرسة تياسري 
الثانويـة بحاالت اختنـاق، أمس، جراء استنشـاق الغاز 
املسـيل للدمـوع خـالل اقتحام قـوات االحتـالل للقرية 

شمال طوباس. 
إن «طواقمهـا  األحمـر:  الهـالل  يف  مصـادر  وقالـت 
تعاملـت مـع ٣٠ إصابة باالختناق لطالب ثـم نقلتهم إىل 

العيادة الصحة يف القرية». 
وأَفـادت مصـادر محلية، بـأن «قوات االحتـالل التي 
اقتحمـت القريـة أطلقـت قنابـل الغاز بكثافة وبشـكل 
مبـارش باتّجاه مدرسـة الذكور الثانويـة الواقعة رشقي 

البلـدة، مـا أَدَّى لوقـوع حـاالت اختنـاق بـني الطـالب 
واملدرسني». 

كمـا أُصيب، العـرشات من املواطنـني وطلبة املدارس 
بحاالت اختنـاق، يف مواجهـات قرب الحـرم اإلبراهيمي 

بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. 
وقال موقع فلسطني اليوم: إن «مواجهات اندلعت مع 
قوات االحتـالل عىل حاجز أبو الريـش املقام عىل املدخل 
الجنوبي للبلدة القديمة غـرب الحرم اإلبراهيمي، أُصيب 

خاللهـا العرشات من تالميذ املـدارس واملواطنني بحاالت 
اختناق جراء استنشاقهم الغاز». 

إىل ذلـك، قالت مصـادر يف قيادة املنطقـة الجنوبية يف 
جيش االحتـالل: إنَّ «الوضَع يف قطاع غـزة متوتر وقابٌل 
لالنفجـار عـىل خلفيـة مالحقـة األسـريين اللذيْـن فرَّا 
من سـجن «جلبوع» األسـبوع املايض ولم يُلـِق القبض 

عليهما». 
وأَشـاَرت املصادر إىل أنَّ كباَر مسـؤويل حركة الجهاد 
اإلسالمي هّددوا علنًا أنَّه إذَا اعتُقل األسريان أَو ُقتال خالل 
اعتقالهما، َفـإنَّهم سـريدون بشـكٍل اسـتثنائيٍّ بإطالق 

صواريخ نحو الكيان الصهيوني. 
وبحسـب موقع وااله العـربي، أنَّ «التقديـَر يف جيش 
االحتالل يزداد حول دخـول أحد األرسى إىل مخيم جنني، 
ما يُلِزُم الجيش القيام بعمليٍة عسكريٍة واسعٍة العتقاله، 

ما قد يجرُّ إىل رٍد من قطاع غزة». 
ويأخذ جيُش االحتالل التهديداِت عىل محمل الجد وبدأ 
االسـتعداد الحتمال حـدوث تدهوٍر أمنـيٍّ رسيع، يمكن 
أن يبدأ بإطالق الصواريـخ بطريقة تتطلب رداً مؤملاً ضد 

أهداف حماس والجهاد اإلسالمي، بحسب وصفهم. 
ويف أعقـاِب االجتمـاع، بـني رئيـس وزراء االحتـالل، 
نفتايل بينيت، والرئيس املرصي السـييس، قال مسؤولون 
أمنيون: إنَّ «التدخل املـرصي قد يلني األجواء يف القطاع، 

لكن ليس لفرتة طويلة». 

بعتني طساصئًق افجث: بةععدظا املحرتضئ 
وّجعظا ضربًئ لقرعابغني

 : وضاقت: 
أفـاد الكرملـني، صبـاَح أمـس الثالثـاء، 
بـأن الرئيَس الـرويس فالديمـري بوتني َعقد 
اجتماعاً مع نظريه السـوري بشـار األسـد 
الذي وصل إىل العاصمة الروسية موسكو، يف 

زيارة غري معَلنة مسبًقا. 
وأَشـاَر بوتني خالل اللقاء إىل أن «الرئيَس 
السـوري يفَعـُل الكثـريَ إلقامـة حـوار مع 

املعارضني السياسيني». 
كمـا هنّـأ بوتني األسـد بالنتائـج الجيّدة 
لالنتخابات الرئاسية، قائالً: إن «هذه النتائج 
تؤّكـد أن السـوريني يثقون بك، وعىل الرغم 
من ُكــّل الصعوبات واملآيس التي شـهدتها 
السنوات السـابقة، َفـإنَّهم يُعّولون عليك يف 

عملية العودة إىل الحياة الطبيعية». 
َوأََضــاَف الرئيـس الـرويس: «بجهودنـا 
املشرتكة وجهنا رضبة لإلرهابيني»، الفتاً إىل 
أن «الجيش السـوري يسـيطر عىل أكثر من 
٩٠ ٪ مـن أرايض البـالد، رغم بقـاء عدد من 

بؤر اإلرهاب قائمة». 
وأَشـاَر إىل أن املشـكلَة األََساسية لسوريا 
هي الوجـود غري الرشعي للقـوات األجنبية 

عـىل أراضيها، معتربًا أن «هـذا يعيُق التقدم 
عىل طريق تعزيز وحدة البالد». 

وبحسب الكرملني، توّجـه الرئيس األسد 
لبوتني بالقـول: إن «جيَيش البلدين أسـهما 
َكثـرياً يف حمايـة البرشية مـن ّرش اإلرهاب 
لهـا  الـدول  «بعـض  أن  ُمضيفـاً  الـدويل»، 
تأثري مدّمـر عـىل إْمَكانية إجـراء العمليات 

السياسية بكل الطرق». 
َوأََضـاَف األسـد: أن «الجيَشـني السوري 
والـرويس حّققـا نتائـَج مهمـًة يف تحريـر 
األرايض وتدمـري اإلرهـاب، وسـاهما بعودة 
الالجئني الذين أجربوا عىل مغادرة منازلهم». 
يعـرف  ال  الـدويل  «اإلرهـاَب  أن  واعتـرب 
حدوداً وينترش مثـل العدوى يف جميع أنحاء 
العالم»، وأّكـد الرئيُس السـوري أن «أعماَلنا 
السياسـية سـواٌء أكانـت يف سـوتيش أَو يف 
أسـتانة سـاهمت أَيْـضاً يف تطبيع الحياة يف 

سوريا». 
ووصف األسـد العقوبـات املفروضة عىل 
سـوريا: بأنهـا «ال إنسـانية وال رشعيـة»، 
شـاكراً «روسـيا وشـعبها عـىل املسـاعدة 
اإلنسـانية التي يقدمها االتّحـاد الرويس إىل 

سوريا».

شغ ظض تراك حسئغ اظاعى بإتراق بظك طاساطض طع السثّو.. 

السفري الئترغظغ غصثم أوراَق اساماده لرئغج ضغان اقتاقل

بعتني ورئغسغ يف اتخال عاتفغ غآضثان تسجغَج السقصات بني الئطثغظ يف جمغع افبساد

املصاوطئ السراصغئ: أطرغضا تثحى طظ اتخال التحث الحسئغ بثط املصاوطئ الفطسطغظغئ

 : وضاقت: 
قـّدم السـفريُ البحرينـي لـدى كيـان 
االحتـالل، خالد يوسـف الجالهمة، أوراق 
اعتماده لرئيس كيان االحتالل الصهيوني 

إسحاق هرتسوغ. 
ووصـل الجالهمـة إىل تل أبيـب نهاية 
الشـهر املـايض، معلنـاً أنه بذلك يتسـلم 
ـه رسـميٍّا، ونهاية مـارس املايض،  مهامَّ
أعلنت البحريـن، تعيـني الجالهمة كأول 

سفري لها لدى تل أبيب. 
والجالهمة هو رابُع سفري عربي يف تل 
أبيب بعد سفراء مرص واألردن واإلمارات، 

وكانت تـل ابيب قد عينت مطلع الشـهر 
الجـاري، إيتـان نائيـه سـفرياً لهـا لدى 

مملكة البحرين. 
وتعبـرياً عـن الرفـض الشـعبي لـكل 
خطوات التطبيـع لنظام آل خليفة، دعت 
قوى املعارضة البحرينية وأبرزها ائتالُف 
الرابـع عرش مـن فرباير، إىل املشـاركة يف 
الفعاليـات املنـّددة بصفقـة التطبيـع يف 

املناطق البحرينية. 
وقد اسـتجابت لهـذه الدعـوة مناطُق 
والبـالد  الشـمالية  والسـهلة  كربابـاد 
القديم وسـرتة، فنّظمـت حراًكا شـعبيٍّا 
رافًضـا للتطبيـع ضمـن الربنامـج الذي 

أعلنته املعارضة تحت شـعار «بحرينيون 
ضـد التطبيـع»، َحيـُث رّدد املتظاهـرون 
شعاراٍت تضامنيًة مع فلسطني والقضية 
الفلسـطينية، رافضـني لتطبيـع النظام 

البحريني. 
ويف سـياق غـري بعيـد، أرضم ملثمون 
النـاَر يف جهـاز الـرصاف اآليل التابع لبنك 
البحريـن الوطنـي يف منطقة سـماهيج 

بمحافظة املحرق، ما تسبّب باحرتاقه. 
وبحسب املعلومات، فإن البنك املذكور 
كان قـد وّقـع مذكرة تفاهم مـع مرصَيفْ 
هبوعليم وليؤمي «اإلرسائيليني» للتعاون 

يف املجال املرصيف بني املنامة وتل أبيب. 

 : وضاقت: 
قال الرئيـُس اإليراني، إبراهيم رئييس، 
أمـس الثالثاء، خـالل محادثـات هاتفية 
مع نظريه الـرويس فالديمـري بوتني: إننا 
نتابع تعزيز العالقات مع روسيا يف جميع 

األبعاد. 
كما أّكـد رئييس عىل رضورة استمرار 
التعـاون بني البلديـن يف مكافحة كورونا 

بما يف ذلك يف مجال اإلنتاج املشرتك للقاح، 
قائـالً: إن «هذا التعاون يجب أن يسـتمر 
بقوة حتى القضاء عىل هذا الوباء العاملي 

بشكل كامل». 
بدوره، قال الرئيـس الرويس فالديمري 
بوتـني خـالل االتصـال: «إنـه وضـع يف 
الحجـر الصحي؛ بَسـبِب احتمال اإلصابة 
بكورونا، ودعـا إىل التنسـيق لعقد اللقاء 

بني الرئيسني يف أقرب فرصة». 

تعـاون  إىل  الـرويس  الرئيـس  وأَشـاَر 
مكافحـة  مجـال  يف  وطهـران  موسـكو 
كورونـا وكذلـك اإلنتـاج املشـرتك للقاح 
سـبوتنيك، مؤّكــداً عـىل «اسـتمرار هذا 
التعاون».  ويف االتصال تم التطرق إىل عدة 
مواضيـع عىل جدول األعمـال الدويل، بما 
يف ذلك الوضع حول خطة العمل الشـاملة 
املشرتكة بشأن الربنامج النووي اإليراني، 

بحسب ما قاله الكرملني. 

 : وضاقت: 
كشـف القيـاديُّ يف رسايا الخرسـاني 
التابعة للحشد الشعبي، هادي الجزائري، 
أمـس الثالثـاء، أن االسـتهداف األمريكي 
للحشـد مبنـيٌّ عـىل خـوف مـن اتصاله 
باملقاومة الفلسطينية وتقديم الدعم عرب 

الطرق الربية. 
وقال الجزائري: إن «القوات األمريكية 
مـن تواصـل واتصال  لديهـا رعٌب كبـريٌ 
الحشـد الشعبي بخط املقاومة اإلسالمية 
يف فلسـطني لذلـك تحاول بـكل جهودها 

تحييد الحشد الشعبي». 
َوأََضـاَف، أن «الطريق املسـيطر عليها 
الحشـد الشـعبي يمثل قناة رعب للقوات 

األمريكيـة التـي عجزت يف ظـل تطورها 
عـن كشـف ارساره وإْمَكانيـة اخرتاقـه 

والسيطرة عليه». 
اآلن  الشـعبي  «الحشـد  أن  إىل  ولفـت 
يمثُِّل الشـوكَة الوطنيـَة الحقيقية يف عني 
االحتالل األمريكي مرة والقوى املناهضة 
لـه يف الحكومة مرة أُخـرى التي ثبت لها 
بالدليل القاطع ركوز وثبات هذه القوة». 

طعاصع تائُّع السفظ ترخث ظاصطَئ الظفط اإلغراظغئ عغ تفرغ تمعلاعا يف جعرغا
 : وضاقت: 

تشـقُّ شـحناُت الوقود اإليرانيـة طريَقها إىل 
لبنـان؛ للتخفيـِف مـن املعانـاِة التـي يواجهها 
املواطُن اللبناني نتيجَة الحظر األمريكي الظالم. 
موقـُع تانكـر تراكـرز لتتبـِع السـفِن نرش، 
أمـس، صـورَة ناقلِة النفـط اإليرانية راسـيًة يف 
مرفأ بانياس السوري وقد أفرغْت ثالثًة وثالثني 
ألَف طٍن من املحروقاِت يف سـورية، ُمشرياً إىل أّن 

«هذه املحروقاِت تحتاُج إىل الٍف وثالثمئٍة وعِرش 
شاحناٍت لنقِلها إىل لبنان». 

األمنُي العام لحزب الله السيد حسن نرص الله 
أشـار يف كلمٍة له، مسـاء االثنني، إىل أَن «الوقوَد 
اإليراني سـيُنَقل إىل لبنان بالصهاريِج الخميَس 
املقبل»، وأَشـاَر إىل أّن «ناقالٍت أُخرى ستصل إىل 
ام مؤّكـداً أّن ُكـّل الرهاناِت عىل  لبنان خـالَل أَيـَّ

عرقلِة مسريِة شحناِت النفط باءت بالفشل». 
السـيد نـرص اللـه لفـت إىل أّن «الهـدَف من 
شحناِت الوقود ليس التجارَة وأن بإْمَكان جميِع 

اللبنانيني الحصوَل عىل الوقود». 
أصحـاب  نقابـِة  عضـُو  أشـار  األثنـاِء،  يف 
محطـاِت املحروقـات يف لبنان جـورج الرباكس 
إىل أَّن «املخزوَن املتبقَي قليٌل جداً»، ُمشـرياً إىل اَّن 
«وصوَل النفِط اإليراني إىل لبنان سرييح األسواق 

اللبنانية». 
هذا ويرتقب اللبنانيون وصوَل شحنِة الوقود 
اإليرانيـة بلهفه، للتخفيِف مـن الصعوباِت التي 
يواجهونهـا ُكــّل يـوٍم عـىل طوابـرِي محطاِت 

الوقود. 
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ضطمئ أخغرة

خظساُء البعرة واملعصش
جظث الخغادي 

صنعـاُء  انتـرصت  لطاملـا 
ـه يف  لإلنسـان اليمنـي َوحقِّ
الحصول عىل مطالب الحياة 
الرضوريـة من غـذاء َودواء 
انترصت  كما  وَعودة،  َوسفر 
لحقه يف أن يحيـا حراً عزيزاً 
املسـتقل  وطنـه  يف  كريمـاً 

بكامل السيادة. 
تقدم صنعاُء مصلحَة الشعب 
االعتبارات  ُكـّل  فوَق  اليمني 
األُخرى، منطلقًة من املبادئ الوطنية العليا لثورة الواحد 
والعرشين من سـبتمرب املجيـدة، َوممـا تفرُضه عليها 
مبادئُ َوقيُم الدين اإلسـالمي َوروُح التطلعات الشعبيّة 

التي أشعلت وقيَد هذا الثورة املباركة. 
وفيمـا ال تـزاُل منظومُة العـدوان السـعودّي األمريكي 
عىل بالدنا ترُفُض فصَل املِلف اإلنسـاني عن العسـكري 
َوالسـيايس التي تنادي به صنعـاُء يف ُكـّل محفل، يمعُن 
أدعيـاُء الداخـل من َقــًوى َوأحزاٍب ارتهنـت للخارج يف 
توظيف هذا التعنُّت الـدويل باملزيد من التنكيل َواالنتقام 
ضد شـعبنا، َوما حدث مؤّخراً للشـاب املغرتب عبد امللك 
السـنباني من تقطُّـٍع َونهب َوتعذيب ثـم قتله بدم بارد 
يف لحـج، َوما حدث لرجِل اإلنسـانية حسـن العماد من 
اختطـاف آثـٍم يف املهـرة، َواختطاف الطـالب األربعة يف 
عدن، إالَّ صورة من صور هذا اإلجرام املمنهج الذي يأتي 
عىل ذمة رفِض هذه النداءات الوطنية التي تتمسـُك بها 

صنعاء، َويرُفُضها العدوان وَعمالؤه. 
وفيمـا تتفاَقـُم التبعـاُت الكارثيـُة للحصـار الشـامل 
َوإغـالق املنافـذ واملطـارات، يتصاَعُد الضغُط الشـعبي 
املسـاِنُد لخيارات املوقف الوطني، َوتعّزز صنعاُء الواحد 
والعرشين من سبتمرب بموجبه انسجاَمها مع التطلعات 
الشـعبيّة، َوهـو ما يزيُد هـذه الثورة ُحُضـوراً عمليٍّا يف 
أوسـاط الشـعب َوضمريه من واقع الجرائم َواملؤامرات 
التي يتعرض لها، َواملواقف الذي يعايُشـها، ليجد يف هذه 

الثورة رافعًة لكل مظامله َوتطلعاته. 
َواليـوَم َومع حلـول عيدها السـادس، يـزداُد االلتفاُف 
الشـعبي حول هذه الثورة الرضورة، وَعـىل ِخالِف ُكـّل 
الثورات السـابقة التي انطفأت ُشعلتُها مبكراً، يتصاعُد 
َوَهـُج ثـورة سـبتمرب الفتيـة َويتعاظم املحتفـون بها 
َويكثُُر املصطفون خلَف قيادتها الشجاعة، بقدر تنامي 
الوعي الشعبي املتصاِعِد بانكشـاف املؤامرات َوسقوط 
األقنعـة، وبقدر الثباِت يف املبادئ واألهداف التي تحملُها 

َواالنتصارات التي تحُصُدها. 
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نتيجًة ملا آلت إليه األوضـاُع يف اليمن تعددت وَكثَُرت 
األسباُب والعوامُل التي أوجبت قياَم ثورة الـ٢١ من 
سـبتمرب من العـام ٢٠١٤ م والتـي كانت من بعض 
هذه األسباب االنحرافات الكبرية عن مسار وأهداف 
الحكومـات  وفشـلت  السـابقة  اليمنيـة  الثـورات 
املتعاقبـة فشـالً ذريعـاً، وباألخص ما كان يسـمى 
بحكومة الوفاق ما قبل ثورة ٢١ سـبتمرب يف تحقيق 
أي إنجـاز اقتصـادي أَو معيـيش وارتفعت أسـعار 
السلع األََساسية وتراجع مسـتوى الحياة املعيشية 
لغالبية املواطنني اليمنيني، باإلضافة إىل إقرار الُجَرع 

السـعرية املفروضة من قبل البنك الدويل بِنَسـٍب مرتفعٍة وأصبح 
الفسـاد ينتـرش ويتوسـع وينخر مؤّسسـات وقطاعـات الدولة 

وأصبح الفساد ثقافة يروج لها يف أوساط املجتمع. 
وملا تملُكـه اليمن من موقع اسـرتاتيجي وجغـرايف مهم وثروات 
هائلة يف باطن األرض وعىل سـطحها والتي لم يستخرج منها إالَّ 
ا، قوى الهيمنة الخارجية تضُع أنظاَرها عىل  الجزء البسـيط ِجـدٍّ
اليمـن وعملت عرب وكالئها يف مراكز النفوذ واإلرهاب داخل اليمن 
عىل إبقاء اليمن تحت الوصاية ومسـلوبة القرار السيادي لتنفيذ 
أجندتهـا ومصالحهـا، ورشعـت بتغذيـة الكراهية واسـتحضار 
الورقـة املذهبيـة والطائفية ليـزداَد االحتقاُن بني أبناء الشـعب 
الواحـد لتمريـر املرشوع األمريكي الذي سـعت إليـه عرب مؤتمر 
الحـوار الوطني بتقسـيم اليمـن إىل أقاليـم، وقدمت السـلطات 
الحاكمة لليمن ما قبل ثورة ٢١ سبتمرب الوالءات لتحقيق مصالح 
قوى الخـارج التي كانت تتعامُل معهـم بالرتغيب والرتهيب من 
قبـل هـذه القـوى الخارجيـة أمريـكا وبريطانيا للحفـاظ عىل 

مصالحهم الشـخصية والسـلطوية عىل حساب مصالح وسيادة 
وكرامة اليمـن واليمنيني فأصبحـت أجواء الجمهوريـة اليمنية 
مفتوحـًة لطريانهم يرضب بها اليمنيني يف أي مكان 
داخل وطنهم يف ظل غضب واسـتنكار شعبي كبري، 
بل ومكنت السـلطة املندوبني األمريكي والربيطاني 
من إدارة جهاز األمن القومي وخفر السواحل وكانت 
لهـم مكاتُب رسـمية يف هـذه املؤّسسـات الوطنية 
وتتبعهم غرف عمليات يف جميع املحافظات اليمنية. 
كما عملوا عىل إعادة هيكلة الجيش اليمني إلضعافه 
وتدمري قدراته التسليحية والدفاعية والجوية والذي 
ُكِشـَف عنـه مـا بعد ثـورة الــ ٢١ من سـبتمرب يف 
وسائل اإلعالم بالصوت والصورة، كما أن السعوديّة 
تعاملت مع اليمن كحديقة خلفية، متحكمًة يف قراراتها السيادية 
وشؤونها الداخلية وعملت عىل دعم ونرش تنظيم القاعدة يف اليمن 
والتي كانت تسيطر عىل بعض املحافظات وُخُصوصاً املحافظات 
التـي تتواجد فيهـا القطاعـاُت النفطية بدوافَع عدائيٍة للشـعب 
اليمني؛ ملنعهم من اسـتخراج ثرواتهم واالستفادة منها، وأصبح 
االنفـالُت األمنـي يـزداُد سـوًءا وانتـرشِت العصابـاُت اإلجرامية 
والتنظيمـاُت اإلرهابيـة حتى وسـط العاصمة صنعـاء، فكانت 
االغتيـاالت للشـخصيات العسـكرية واألمنية واألكاديمية شـبَه 
يومية، وكذلك التفجريات يف املساجد واألماكن العامة يف ظل عجِز 

األجهزة األمنية عن ضبط هذه الخاليا والعصابات اإلرهابية.
فكان ال بُـدَّ من قيام ثورة نابعة من الشعب نفسه بعد أن تهيئت 

له قيادة ثورية شابة وصادقة وحكيمة ومحبة لليمن 

* افطغظ السام المساسث لتجب السمض الغمظغ
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