
أكد أن  زيارة قبائل العبدية لصنعاء تركت األثر البالغ يف نفوس املواطنني مبديرييت عبيدة  واملدينةأكد أن  زيارة قبائل العبدية لصنعاء تركت األثر البالغ يف نفوس املواطنني مبديرييت عبيدة  واملدينة

جـــــــــــاء لــــيــــحــــتــــل الــــــيــــــمــــــن ومــــــوانــــــئــــــه جـــــــــــاء لــــيــــحــــتــــل الــــــيــــــمــــــن ومــــــوانــــــئــــــه العدوان خارجيالعدوان خارجي  
وســــــــــواحــــــــــلــــــــــه ويــــــــنــــــــهــــــــب ثـــــــــرواتـــــــــه وســــــــــواحــــــــــلــــــــــه ويــــــــنــــــــهــــــــب ثـــــــــرواتـــــــــه 
لــتــطــهــريهــا مــــــــأرب  أبـــــنـــــاء  دور  تـــنـــتـــظـــر  احملـــتـــلـــة  لــتــطــهــريهــاواملــــنــــاطــــق  مــــــــأرب  أبـــــنـــــاء  دور  تـــنـــتـــظـــر  احملـــتـــلـــة  واملــــنــــاطــــق 

مـــــشـــــروع بــــنــــاء أمــــــة قـــويـــة مشروع أنصار الـله 
عـــــــزيـــــــزة حــــــــــرة مـــســـتـــقـــلـــة 
احلــقــيــقــيــة والــيــمــانــيــة  اإلميـــانـــيـــة  هــويــتــكــم  إىل  يــعــيــدكــم 

مــــــنــــــصــــــفــــــة وكـــــــفـــــــيـــــــلـــــــة بــــــــــــــــأن تــــنــــهــــي مــــــنــــــصــــــفــــــة وكـــــــفـــــــيـــــــلـــــــة بــــــــــــــــأن تــــنــــهــــي مبادرة مأربمبادرة مأرب  
احلــــــــــــــــــرب وعـــــــــــرضـــــــــــت عــــــــلــــــــى عــــــمــــــان احلــــــــــــــــــرب وعـــــــــــرضـــــــــــت عــــــــلــــــــى عــــــمــــــان 
والــــســــعــــوديــــة واألمــــــــم املـــتـــحـــدة واملــــبــــعــــوث األمــــريــــكــــي ورفـــضـــتوالــــســــعــــوديــــة واألمــــــــم املـــتـــحـــدة واملــــبــــعــــوث األمــــريــــكــــي ورفـــضـــت

مـــــــســـــــتـــــــقـــــــل يـــــــــــــديـــــــــــــره كـــــل قرارنا ميين حرقرارنا ميين حر  
الـــــــــــشـــــــــــرفـــــــــــاء واألحـــــــــــــــــــــــــرار 
حتــت رايــــة الــقــائــد الــشــجــاع عــبــداملــلــك بــدرالــديــن احلــوثــي

جمــوســًا،  وال  لــبــنــانــيــني  وال  إيـــرانـــيـــني  لــيــســوا  إلــيــكــم  الـــقـــادمـــون 
اليمنية القبائل  خمتلف  مــن  اليمن  أبــنــاء  هــم  إليكم  الــقــادمــون 

مـــا الـــــذي قــدمــتــه لــكــم مـــا تــســمــى «الـــشـــرعـــيـــة» مل تــصــلــح لكم مـــا الـــــذي قــدمــتــه لــكــم مـــا تــســمــى «الـــشـــرعـــيـــة» مل تــصــلــح لكم حازب ألبناء مأرب:حازب ألبناء مأرب:  
مـــأرب ألبـــنـــاء  مـــشـــروع  أي  تــقــدم  ومل  جــامــعــة،  تـــنبِ  ومل  مـــأربطــريــقــًا  ألبـــنـــاء  مـــشـــروع  أي  تــقــدم  ومل  جــامــعــة،  تـــنبِ  ومل  طــريــقــًا 
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األدوات بني  الشتباكات  يتصاعد  اإلمــارايت  السعودي  والصراع  عدن  يف  سيارة  بانفجار  وجرحى  األدواتقتلى  بني  الشتباكات  يتصاعد  اإلمــارايت  السعودي  والصراع  عدن  يف  سيارة  بانفجار  وجرحى  قتلى 

شــهــيــدان بــقــصــف ســـعـــودي عــلــى رقــــو صــعــدة ودفــــاعــــات الــيــمــن تــبــعــثــر طـــائـــرة أمــريــكــيــة يف مســــاء مـــأرب
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طصاض ضابط وجظثغني طعالني 
لـ «اإلخقح» يف اظفةارات 
داخض طسسضر الظةثة باسج

 : طاابسات: 
هـزَّت انفجاراٌت عنيفٌة، أمس الثالثاء، أحَد املعسـكرات التابعة 

لحزب «اإلصالح» يف محافظة تعز املحتّلة. 
وبيّنـت مصادر إعالميـة، أن االنفجارات هزت مقرَّ ما يسـمى 
«رشطة الدوريات»، املعروف باسـم معسـكر قوات النجدة يف حي 

بري باشا غرب مدينة تعز. 
وأّكــدت املصـادر أن االنفجـارات أَدَّت إىل مقتـِل ضابٍط واثنني 

مجندين مرتِزقة موالني لتحالف العدوان. 
وتشـهد مدينة تعـز املحتّلـة خالفاٍت عسـكريًة بني ميليشـيا 
«اإلصـالح» وقـوات الخائـن طارق عفاش، الذي يسـعى لسـحب 
البسـاط من تحت جماعة اإلخوان التي تسيطر عىل أجزاٍء واسعة 

من تعز منذ العام ٢٠١٦م.

واحظطظ تاةاوز الفاّر عادي 
ا  وتظصض خقتغَاه رجمغًّ
لطمرتجق طسني سئثاملطك

 : طاابسات: 
كشـفت مصادُر إعالميـٌة، أمس الثالثـاء، أن الواليـات املتحدة 
األمريكيـة منحت الضوء األخرض للمرتـِزق معني عبدامللك، رئيس 
حكومـة الفنادق، للبدء يف ممارسـة صالحيات الفاّر هادي ونائبه 

رسميٍّا. 
جـاء ذلك يف بيان للخارجية األمريكية تعليقاً عىل اللقاءات التي 
يجريها املبعـوُث األمريكـي إىل اليمن، تيم ليندركينـغ، مع رئيس 
حكومـة الفـاّر هادي، َحيـُث أشـار البيـاُن إىل أن ليندركينغ أبلغ 
املرتـِزق معـني عبدامللـك بتعزيز التنسـيق مع ما يسـمى املجلس 
االنتقايل، والخائن طارق عفاش يف تجاوز لصالحيات الفاّر هادي. 
وبـّررت الخارجيـة األمريكيـة إىل أن الهـدَف إعادُة تشـكيل ما 
يسـمى الرشعيـة املتواجـدة يف فنـادق الريـاض منذ ٧ سـنوات، 
ملواجهـة مرحلة ما بعد تحريـر مدينة مأرب التي بات سـقوُطها 

وشيكاً بيد قوات صنعاء. 

عةعم طسطح بالصظابض الغثوغئ غساعثف طظجل طتاشر حئعة املرتجق بظ سثغع

ضاتإ جسعدّي غسثر طظ تعار املرتجق افتمر طع «سضاظ»

أسداء يف الحغعخ افطرغضغ غطالئعن بإظعاء شعري لطسثوان سطى الغمظ

 : طاابسات: 
قالت مصادُر محليٌة يف محافظة شـبوة، 
أمس الثالثاء: إن مسلحني من أبناء القبائل 
هاجمـت منـزَل املرتـِزق محمـد بـن عديو 
-املعـنّي من قبل حكومة الفاّر هادي وحزب 

«اإلصالح» محافظاً لشبوة-. 
وأوضحـت املصـادُر أن مسـلحني قبليني 
هاجموا منزَل املرتِزق بن عديو، عىل خلفية 

الـرصاِع القائِم يف املحافظـة الغنية بالنفط 
التصعيـد  تجـدُّد  مـع  وتزامنـاً  والثـروات، 
ضـد وجـود االحتـالل اإلماراتـي ومرتِزقته 
ووفقـاً  بلحـاف.   منشـأة  يف  وميليشـياته 
للمصادر املحلية، فقد قام املسلحون بإلقاء 
عدة قنابـل يدوية عىل منـزل املرتِزق املوايل 
لحـزب «اإلصـالح» بن عديو قبـل أن يلوذوا 
ام  بالفـرار.  ويأتـي هـذا الهجـوم بعـد أَيـَّ
من تحذيرات ما يسـمى املجلـس االنتقايل، 

للمرتـِزق بـن عديـو، جـراء االسـتفزازات 
والترصيحـات اإلعالمية التـي يطلقها ضد 
االحتـالل اإلماراتـي وأدواتـه، كمـا تتزامن 
هـذه التطـورات مع اقـرتاب انتهـاء املهلة 
التي منحها «اإلصالح» ألبو ظبي، بوساطة 
سـعوديّة؛ ِمن أجـِل إخالء منشـأة بلحاف، 
وهو ما يشـريُ إىل أن اإلماراِت تحاول إيصاَل 
رسائَل للمحافظ اإلخواني من أن أي تصعيَد 

ضدها قد يودي بحياته.

 : طاابسات: 
سـخر كاتـٌب سـعوديٌّ من 
الحـوار الـذي أجرتـه صحيفُة 
السـبت  الرسـمية،  «عـكاظ» 
عـيل  الخائـن  مـع  املنـرصم، 
والصـورة  األحمـر،  محسـن 
الهزيلة التي ظهر بها يف اللقاء

السـعودّي  الكاتـب  وقـال 
حمود أبو طالب، أمس الثالثاء: 
إن اللقـاء الذي أجرته صحيفة 
مـع  السـعوديّة  «عـكاظ» 
املرتِزق األحمـر، لم يكن حواراً 
دردشًة،  بل  سياسـيٍّا،  صحفياً 
أن  رومانسـية ناعمة، مؤّكـداً 
ما يسـمى نائـب الفـاّر هادي 

املتواجـد يف فنـادق الرياض لم 
يقدم فيها أي يشء. 

 وأَشـاَر الصحفي السعودّي 
محسـن  عـيل  الخائـن  أن  إىل 
األحمـر، لـم يجب عـن أيٍّ من 
األسـئلة ـ التـي ينتظُرها منه 
مـن قـرأوا تلـك املقابلـة ــ يف 
إشـارة إىل املعركة، التي تتقدم 
فيها قـواُت صنعـاء إىل مدينة 
الصحفـي،  أن  مبينًـا  مـأرب، 
الذي أجرى الحوار، مع املرتِزق 
األحمـر، قـدَّم لـه باقـاٍت من 
ـاٍت من العطور،  الزهور، ورشَّ
مقابلـًة  كانـت  أنهـا  معتـربًا 
ذات محتـوى ترويجـي دعائي 

شخيص. 

 : طاابسات: 
الشـيوخ  مجلـس  يف  عضـواً   ١٣ طاَلـَب 
األمريكـي و١٠ مجموعات سياسـية، أمس 
الثالثـاء، بإنهـاء فـوري للدعـم األمريكـي 
يف العـدوان عىل اليمـن.  وطالبت الرسـالُة 
هُة إىل السـيناتور جاك ريد باسـتخدام  املوجَّ
نفـوِذه كرئيـٍس للجنة القوات املسـلحة يف 
مجلس الشيوخ، لقطع الدعم األمريكي عن 

السعوديّة يف حربها العبثية ضد اليمن. 
عون الديمقراطيون يف رسالة  وكتب املرشِّ
نرشتها مجلة بروفيدنـس األمريكية: ”عىل 

مدى سـنوات، شـهدنا التأثري املزعج للدعم 
األمريكي لهذه الحرب وما خلفته من انتشار 
املجاعة عىل نطاق واسع، وتفجري الحافالت 
املدرسية، وخسـائر ال تعد وال تحىص جراء 
الرضبـات الجويـة وحصـار املوانـئ ملنـع 

وصول الغذاء والدواء الرضورّي”. 
وأضافـت الرسـالة التـي حملـت توقيَع 
األعضاء، أالنا ديماريو، بريدجيت فالفريدي، 
سـينثيا مينديـز، جينني كالكـني، جوناثان 
أكوسـتا، كندرا أندرسـون، ميغـان كاملان، 
سـام بيـل، تيـارا مـاك، وفاالري لوسـون. 
والنـواب براندون بوتـر وديفيـد موراليس 

وليانا كاسار. اضافت: ال يمكننا االستمرار 
يف دعم هذه السياسات الالإنسانية“. 

وطالـب أعضاُء مجلس الشـيوخ من ريد 
أن يدرَج تعديـالً عىل قانون تفويض الدفاع 
الوطني القادم الذي اقرتحه السناتور بريني 
سـاندرز والذي من شـأنه قطع املساعدات 

العسكرية واللوجستية عن السعوديّة. 
من جهته، قال تشـيب أونـروه، املتحدُِّث 
باسـم مكتـب السـيناتور ريد: ”بمـا أنه ال 
يوجُد َحـلٌّ عسـكري يف اليمـن، فقد ضغط 
السـناتور ريد عىل إدارة بايـدن إليجاد َحـلٍّ 

سيايس يساعُد يف َحـلِّ األزمة اإلنسانية. 

ورحئ تثرغئغئ بخظساء تعل إدارة طعاصع الرتاث أبظاء الضعارث والطعرائ
 : تسغظ الضثس

 اقيمـت بمركز الدراسـات والتدريب 
املعمـاري يف الهيئة العامـة للمحافظة 
عـىل املـدن واملعالم التاريخيـة بصنعاء 
القديمة  الورشة التدريبية إلدارة مواقع 

الرتاث الثقايف أثناء الكوارث واألزمات. 
مواقع  مديرو  الورشـة  وتستهدف 
العامـة  الهيئـة  يف  واملتاحـف  اآلثـار 
لآلثـار واملتاحـف   ومواقـع الهيئـة 
العامة للمحافظة عـىل املدن واملعالم 
منظمـات  مـن  وعـدد  التاريخيـة 
الـرتاث  يف  العاملـة  املدنـي  املجتمـع 

الثقـايف واملجلس املحيل ملدينة صنعاء 
املدنـي  الدفـاع  ومصلحـة  القديمـة 
واألمـن العـام والرشطـة السـياحية 
وقطـاع املخطوطات وممثيل رئاسـة 
لألرايض  العامة  والهيئـة  الجمهورية 

واملساحة والتخطيط العمراني
تهدف الورشة  التي تنفذ عىل مدى ٧ 
أيام بالرشاكة بني اليونسكو والصندوق 
االجتماعـي للتنمية بتمويل من االتحاد 
األوروبـي اىل تدريـب ٤٥ متـدرب عـىل 
كيفيـة حمايـة مواقـع الـرتاث الثقايف 
بعمـل جماعـي متكامـل مـن جميـع 
املكونـات للحـد مـن تأثـريات الكوارث 

السلبية عىل ممتلكات الرتاث الثقايف. 
ويف افتتاح الورشـة أكـد نائب رئيس 
الهيئـة املهنـدس عقيـل االنصـاري اىل 
وحـدة  تشـكيل  يف  الورشـة  رضورة 
طوارئ وخطة معدة مسـبقا  النقاذ ما 
يمكـن انقـاذه مـن األرواح واملمتلكات 

قبل وأثناء وبعد وقوع الكارثة. 
مـن  لالسـتفادة  املشـاركني  وحـث 
مخرجـات الورشـة بما يكفـل تحقيق 
األهداف املنشـودة من اقامتها يف كيفية 
حمايـة مواقـع الرتاث الثقايف.. مشـريا 
إىل أن الورشـة هـي االوىل مـن نوعها يف 

اليمن.
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عغ الثاطسئ طظ ظعسعا طظث دخعل السام السابع لطسثوان:

وجط أظئاء سظ جتإ الرغاض لئسخ صعاتعا شغ جغاق تئادل افدوار طع أبعظئغ:

أخبار

الثشاسات الةعغئ تخطاُد ذائرة أطرغضغئ طاطعرة يف جماء طأرب
 : خاص: 

تواصُل الدفاعاُت الجويـة اليمنية َحْصَد الطائرات 
األمريكيـة املتطورة، وذلـك يف املناطـق املدنية والتي 
تشـهد عمليـات قتالية عنيفـة ضد تحالـف العدوان 
وأدواتـه، وهـو مـا يؤّكـد مـن جديد تصاعـد قدرات 
الدفاعـات الجويـة اليمنيـة يف مواجهـات مقاتـالت 
تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي، َحيُث تمّكنت، 
سية متطورة  أمس الثالثاء، من إسـقاط طائرة تجسُّ
جـاءت بهـا واشـنطن إىل مـأرَب ملسـاندة صفـوف 

املرتِزقة املتهاوية. 
املتحدُِّث الرسـميُّ للقوات املسـلحة اليمنية، العميد 
يحيى رسيـع، أعلن، أمـس، تمّكن الدفاعـات الجوية 
اليمنيـة من إسـقاط طائـرة تجسسـية أمريكية من 

طراز «سكان إيغل» يف سماء مأرب. 

وقـال العميـد رسيـع يف بيـان مقتضـب: «تمّكنت 
دفاعاتنـا الجويـة بفضـل اللـه مـن إسـقاط طائرة 
 Scan Eagle تجسسـية مسـلحة نـوع سـكان إيغـل
أمريكيـة الصنع أثنـاء قيامها بأعمـال عدائية صباح 
يومنا هذا يف أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب». 

وبـنّي متحدث القوات املسـلحة أن عملية إسـقاط 
الطائرة تمت بسالح مناسب. 

ونّوه إىل أنه سيتم بث مشاهد حطام الطائرة الحقا 
إن شاء الله. 

وتعترب طائرة سـكان إيغل األمريكية هي الخامسة 
التي يتم إسـقاطها خالل العام السابع للعدوان، َحيُث 
تم إسـقاُط أربع طائرات من ذات الطراز يف الـ ٢١ والـ 
٢٢ مـن شـهر يونيو املـايض، فيما تم إسـقاُط أُخرى 
يف الـ ١٤ من أغسـُطس املايض، ورابعـة يف الـ ٢٧ من 

سبتمرب الفائت.  

طسطعطاُت الطائرة افطرغضغئ
صحيفـة  رصدتهـا  التـي  املعلومـاِت  وبحسـِب 
«املسـرية»، َفـإنَّ طائرة سكان ايغل األمريكية تنتُجها 
رشكُة «إنسـيتو» التابعة لرشكـة «بوينغ» األمريكية، 
وتتمتع بمواصفـات حديثة، َحيُث يـرتاوح وزنها بني 
١٤- ١٨ كيلـو غراماً، وتسـتطيع نقـل ٣٫٤ كيلو غرام 
من الحمولة، وتبلغ رسعتها ١٤٨ كيلو مرت يف الساعة، 
وتسـتطيع التحليق يف الجو ملدة ٢٤ ساعة عىل ارتفاع 
٥٩٥٠ مـرتاً، ويبلغ سـعر تصنيع الوحـدة ٣٫٢ مليون 

دوالر، لكنها ثمن بيعها يتجاوز ذلك. 
وتتميّـز الطائـرُة بكفاءة عاليـة يف أداء املهام تحت 
الظـروف الصعبـة ودرجـات الحـرارة العاليـة، ويتم 
اسـتخدامها ملهام االسـتطالع يف فوق البحـار أَيْـضاً، 
وهـي مـزودة بأنظمـة حديثـة للرصـد واالسـتطالع 

والتصوير الدقيق ملساحات واسعة ورسم الخرائط. 

الئثغاغ غضحش سظ تعاجث جظعد أجاظإ بغظعط برغطاظغعن 
يف طسسضرات السثوان و «اإلخقح» بمأرب

صاطى وجرتى يف اظفةار جغارة واحائاضات طسطتئ يف سثن 
ضمظ خراسات الظفعذ السسعدّي اإلطاراتغ بثطاء املرتجصئ

 : خظساء: 
كشـف عضُو املكتب السـيايس ألنصار الله، محافُظ ذمار، 
محمـد البخيتي، أمس، عن تواُجد جنود من جنسـيات أجنبية 
مختلفـة، بينهـم جنـود وضبـاط بريطانيون يف معسـكرات 

العدوان وأدواته يف مدينة مأرب. 
وقـال محمـد البخيتـي، عضـو املكتـب السـيايس ألنصار 
وجنـوداً  اللـه، يف مداخلـة عـىل قنـاة املياديـن: إن ضباطـاً 
أجانـب من جنسـيات مختلفة يتواجـدون يف غرفـة عمليات 
التحالف بمعسـكر تداوين، رشقي مـأرب، ومن بينهم ضباط 
بريطانيون، يف إشارة إىل مشاركة هذه القوات بشكل مبارش يف 

العمليات العسكرية يف املحافظة. 
يُذكـر أن قـوى العـدوان األمريكي السـعودّي عـىل اليمن، 
تسـتخدم معسـكر تداوين إلدارة عملياتها، بعد سيطرة قوات 
الجيش واللجان الشعبيّة عىل معظم املعسكرات االسرتاتيجية 

يف مأرب. 
وأَشـاَر البخيتـي إىل أن أبطـال الجيـش واللجان الشـعبيّة 
عازمـون عـىل تحريـر محافظـة مأرب وطـرد كافـة القوات 
األجنبية الغازية وأدواتها منهـا، الفتاً إىل أن قبائل مأرب وعىل 
رأسـها قبائل مراد تقاتل إىل جانب الجيش واللجان يف مواجهة 
العـدوان ومرتِزقـة حزب «اإلصـالح» والعنـارص اإلجرامية يف 

املحافظة. 

 : طاابسات: 
تصاَعـَدت حالـُة االنفـالت األمنـي يف مدينـِة عدَن 
املحتّلة، الخاضعِة تحت سـيطرة االحتـالل اإلماراتي 
السـعودّي، يف حني ترتفُع معـدالُت الجرائم إضافًة إىل 
انتشار العصابات املسـلحة املتصارعة فيما بينها، يف 
ظل رصاعات النفوذ اإلماراتي السـعودّي الذي تعمده 
دول العدوان بدماء مرتِزقتهـا، وتبادل أدوار االحتالل 

بني الرياض وأبوظبي. 
وحسب وسـائل إعالم موالية للعدوان، سقط عدٌد 
مـن القتىل والجرحـى، أمـس الثالثاء، يف اشـتباكات 
مسـلحة بني قـوات من ما يسـمى «الحـزام األمني» 
التابع االحتالل اإلماراتـي وعنارص «مركز رشطة» يف 

املدينة. 
وأوضحت تلك الوسائُل، أن عصاباٍت مسلحًة تابعة 
ملا يسـمى «االنتقـايل» اقتحمت «قسـم رشطة مدينة 
العماد» يف مديرية دار سـعد رشقي عـدن، األمر الذي 
أَدَّى إىل نشـوب اشتباكاٍت عنيفٍة بني مرتِزقة االحتالل 
وعنـارص مركز الرشطة، قتل عىل إثرها ضابط يدعى 

عبدامللك الجدي، وإصابة آخرين. 
اقتحمـت  «االنتقـايل»  عصابـاِت  أن  إىل  وأَشـاَرت 
الِقْسـم؛ بَهدِف البحث عن نائب مديـره ويدعى روبل 
الصبيحـي، قبل أن تندلَع االشـتباكات بـني الطرفني 

والتي انتهت بانسحاب أدوات اإلمارات. 
ومـن جهـة أُخـرى، ُقتلت امـرأٌة حامـٌل وطفلتُها 
وأُصيب زوُجها يف انفجار سيارة غامض أثناء مرورها 

يف خط سـاحل أبني بمديرية خور مكرس، دون معرفة 
أسباب االنفجار والهدف منه. 

وجـاءت هـذه األحـداث بالتزامـن مع مـا ذكرته 
وسـائُل إعالم موالية للعدوان بشـأن إجالء السعوديّة 
بعض قواتها العسـكرية الغازية وعتادها العسـكري 

من مقرها يف مدينة الربيقة. 
وأوضحـت الوسـائُل اإلعالمية املواليـة للعدوان أن 
السـعوديّة نقلـت عتاَدهـا الثقيَل من معسـكرها يف 
الربيقة عىل متن باخـرة، مضيفة أنها أجلت جنوَدها 
وضباَطها من املعسكر عىل متن طائرة شحن، مشرية 

إىل أنه لم يبَق يف املعسكر إال بعُض الحراس «امللثَِّمني». 
ولم يُعَرْف بعُد السبَب الرئيَس خلَف إجالء الرياض 
قواتها وعتادها العسـكري بهذا الشـكل املفاجئ من 
عـدن، غري أن مراقبـني أّكـدوا أن هـذه الخطوَة تأتي 
يف سـياق تباُدِل أدواِر االحتالل بني الرياض وأبوظبي، 
ُخُصوصـاً أن هناك خطوًة إماراتيًة مماثلًة يف شـبوَة، 
وهـو ما ينـذر بأن الرياَض تسـعى لتعزيـز قواتها يف 
شـبوَة ملسـاندة صفوِف املرتِزقة املتهاويـة يف مأرب، 
مقابل تعزيز نفـوذ أبوظبي لالنقضاض عىل ما تبقى 

من أوكار لإلخوان يف املناطق الجنوبية املحتّلة. 

اجاحعاد طعاذظني بصخش 
خاروخغ وطثشسغ جسعدّي 

سطى خسثة
 : خسثة: 

واَصَل تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي وأدواتُه ارتكاَب 
الجرائـم بحـق املدنيـني يف مناطق صعـدة الحدوديـة، َحيُث 
استشهد مواطنني بقصف صاروخي ومدفعي عشوائي نفذه 

جيش العدّو السعودّي. 
وأوضـح مصـدٌر محـيل لصحيفـة املسـرية يف محافظـة 
صعدة، أن الجيَش السعودّي َشنَّ قصفاً عشوائياً بالصواريخ 
الخفيفـة وقذائف املدفعية عىل منطقة الرقـو بمديرية منبه 

الحدودية، ما أَدَّى إىل استشهاد مواطننَي. 
وتأتـي هذه الجرائـم يف ظـل إرصار العدّو السـعودّي عىل 
ارتكاب الجرائم بحق املدنيني، بعيًدا عن دعايات السـالم التي 
يطلُقها كمحاولٍة للهروب من ما ارتكبه خالل سـبع سـنوات 

من العدوان عىل اليمن. 

تخسغث جغاجئ الاةعغع غفّةر 
غدئًا حسئغًا واجسًا يف لتب

 : طاابسات: 
تصاعدت حالـُة الغليان الشـعبي يف محافظة لحج، أمس 
الثالثاء، ِضدَّ تحالف العدوان ومرتِزقته؛ نتيجَة استمرارهم يف 
تصعيد سياسـة التجويع وتدهور األوضاع املعيشية واألمنية 
وانهيار العملة املحلية وانعدام الخدمات، وسـط تهديدات من 

املحتجني باجتياح عدن. 
وخرجـت مظاهراٌت شـعبيّة غاضبـة يف مديريـة ردفان، 
طالـب خاللهـا املحتجـون تحالـف العـدوان وأدواته برصف 
رواتب العسـكريني واألمنيني، وإعادة استقرار العملة املحلية 
إضافة إىل زيادة رواتب املوظفني يف القطاع املدني واملتقاعدين، 
وكذا تخفيض أسعار املشتقات النفطية، وعمل حلول عاجلة 

للتخفيف من معاناة الناس وجرحى الحرب. 
وهـّدد املحتجـون بالتصعيـد واجتيـاِح مدينة عـدن التي 
ا رئيـس حكومـة املرتِزقـة والخاضعة  يتواجـد فيهـا َحـاليّـٍ
لسـيطرة مرتِزقة االحتالل اإلماراتي، حال لم يتم االسـتجابة 
ملطالبهم، مهّددين بالسـيطرة عىل مقرات ومؤّسسات عامة، 

ام.  محّددين مهلة ال تتجاوز أربعة أَيـَّ
وتعيـُش محافظُة لحـج واملحافظات الخاضعة لسـيطرة 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي وأدواته أوضاًعا مأساوية 
وانهيار شامل يف كافة القطاعات االقتصادية والخدمية يف ظل 
إرصار العدوان عىل انتهاج سياسـة التجويع إلركاع املواطنني 

وتنفيذ املخّططات مع إشغال املواطنني بلقمة العيش. 

 : خظساء: 
يف سياق دعم املنتج املحيل وتعزيز فرص اإلنتاج 
واالكتفـاء الذاتـي، وّجهـت وزارُة الزراعـة والري، 
بمنـِع اسـترياد الربتقـال الخارجـي خالل موسـم 
اإلنتاج يف اليمن؛ بَهدِف تشجيع ودعم اإلنتاج املحيل 

من هذه الفاكهة. 
وأوضح نائب مدير التسويق والتجارة الزراعية، 

عـيل هـارب، أن اإلدارَة العامـة للتسـويق أصدرت 
تعميماً بمنـع تداول وعرض الربتقال املسـتورد يف 
األسـواق املحلية، تنفيذاً للتعميم الصادر من وزارة 

الزراعة بحظر استرياده. 
وأهاب بمسـتوردي الربتقـال الخارجي االلتزام 
بالتعميـم، مؤّكـداً أنه سـتتم مصـادرة أية كميات 
يتم ضبُطها، سواًء يف األسواق أَو املنافذ، وذلك حتى 

انتهاء موسم املنتج املحيل. 

وأَشـاَر نائُب مدير التسـويق الزراعي، إىل أهميّة 
قرار منع االسترياد لتجنيب املزارع الخسارة نتيجة 

املنافسة غري العادلة مع املنتج الخارجي. 
ولفـت إىل أن الوزارة تسـعى لحماية وتشـجيع 
املنتجـات الزراعيـة املحليـة، لتغطيـة احتياجـات 
السـوق، ومنع استنزاف الُعملة األجنبية يف استرياد 
املنتجـات والسـلع الخارجيـة عىل حسـاب املنتج 

املحيل. 

ترخًا سطى دسط املظاب املتطغ.. الجراسُئ تتزر اجارياد الربتصال الثارجغ خقل طعجط اإلظااج يف الغمظترخًا سطى دسط املظاب املتطغ.. الجراسُئ تتزر اجارياد الربتصال الثارجغ خقل طعجط اإلظااج يف الغمظ
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 : / تاوره رئغج الاترغر

ضابط جسعدي غثغر املظاذص يف 
طأرب وجمغع افترار يف املتاشزئ 

طع طئادرة صائث البعرة

- بدايـًة شـيخ حسـني.. مـا تعليُقكـم 
الكبـري  االسـتقبال  حـول  وانطباعكـم 
لقبائل ومشايخ العبدية بصنعاَء مؤّخراً 
ولقائهـم بقائـد الثورة السـيد عبد امللك 

الحوثي؟
بدايًة، أنتهـُز الفرصَة ألَُحيـي إخوانَنا 
وأبناَءنـا من قبائـل وأفـراد «العبدية»، 
ونؤّكـد أننـا جزٌء منهم وهـم جزٌء منا، 
وحقيَقـًة لقـد كان حضوُرهـم مميـزاً، 
ونحن نعـرُف أنهم أحفاُد أويس القرني، 
وعندمـا كانوا يقاتلـون يف صف العدوان 
كانـوا صادقني مـع الطرف اآلخـر؛ ألَنَّ 
رسيرتَهم صافية، لكن عندما اكتشـفوا 
الحقيقـة وما ملسـوه من أخـالق أبطال 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة وتعاملهـم 
مـن  اسـتضافتهم  خـالل  مـن  الراقـي 
قبـل قائد الثـورة السـيد عبـد امللك بدر 
الديـن الحوثي –حفظه اللـه- فقد كنُت 
، وقـد وّجهت  مـرسوراً إىل أقـىص َحــدٍّ
قبائُل «العبدية» رسالًة غريَ عادية أثَّرت 
يف نفوس الناس يف بقيـة املديريات التي 
لم يصـل إليها الجيـش، ويف الوقت ذاته 
كشفت عن التضليل والتجهيل الذي لحق 
يف هذا املديريات، وهم ناس صافون منذ 
ـابية وغزوهم  أن دخلت اإلخوانية والوهَّ
بها اسـتطاعوا أن يؤثروا عىل الناس ذلك 

التأثـري الـذي دفعهـم ألن يقاتلـوا بذلك 
الشـكل، وعندما عرفـوا الحقيقة كانوا 
أحسـَن ناس يمدون أيديَهم إىل السـالم؛ 
ه ال يقـدر أن يصنع السـالم إال الذي  ألَنـَّ

يقاتل. 
ونحـن هنـا نسـّجُل الشـكَر والتقديَر 
لقائـد الثورة، السـيد عبد امللـك الحوثي، 
عىل االسـتضافة والكـرم املعنـوي الذي 
أكرمهـم من خـالل حديثه معهـم، ومن 
خالل إكرامه بإطالق سجنائهم وأرساهم 
ومن خـالل التوجيه باالهتمـام بالعبدية 
واملناطـق املحّررة، ونحن اليوم يف مجلس 
الـوزراء ناقشـنا توجيهـاِت الحبيب عبد 
امللـك الحوثـي، املتعلقـة بالعبدية وبقية 
املديريـات، أثناء اسـتقباِله لهم، وقد أقر 
املجلُس تكليَف الوزراء، ُكلٌّ يف ما يخصه، 
يف  إشـكاالت  أيـة  مبـارشًة  يحلـوا  بـأن 
املديريات املحـّررة، وتصور أن «العبدية» 
َو»الجوبة» كان فيها خدمات قليلة، وهي 

مظلومة، َواآلن التوجيهات بدأت تُنفذ. 
 

- فيمـا يتعلـق بأوضـاع النـاس بعـد 
تحريـر مديريات مأرب مـن قوى الغزو 
واملرتِزقـة.. أنتـم شـيخ حسـني عندما 
تتحدثـون وتسـتمعون إليهـم.. ما هي 

انطباعاتهم؟
الحمـُد لله عـىل أن هـذه املقابلة تتم، 
وقد أصبحت مناطق «مراد» َو «حريب» 
َو «بيحـان» َو «عسـيالن» محـّررة، َويف 
وأصبحت  اليمنيـة،  الجمهورية  حضـن 
الحقيقيـة،  الدولـة  حضـن  يف  مناطـُق 
َويف حضن مـن يعمُل ِمن أجـِل مصلحة 
الوطـن، مناطق من يدافع عـن الوطن، 
وتخلصـت من ذلـك الوضع الـذي كانت 

فيـه، وهـو وضـع مخيف، ويـوم أمس 
أتى أحُد املواطنـني من مديرية «حريب» 
املحـّررة إىل عنـدي يف الـوزارة، وقال يل: 
شـعرنا باألمان وبالراحـة من يوم دخل 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة وقـال إنهم 
كانوا يشعرون بالخوف، فقلُت له: ملاذا؟ 
فرد قائالً: يا أخي ال يوجد مقياس، َحيُث 
لـم نكن نعرُف هل نتعامـل مع دولة، أم 
مع عصابة، أم مـع الفوضويني، وحتى 
إذَا حصلت أي يشء فأنت متهم، وُمَجـرَّد 
أن تعـرتَض عىل وقوف واحد يف شـارع، 
وتقول: ملاذا أنـت واقف خطأ، يقول لنا: 

أنت حوثي مبارشًة. 
أنا كذلـك يف مديريتي ومسـقط رأيس 
جبل مراد، مرتاٌح ولله الحمد أنها تحّررت 
وعـادت إىل حضن الدولة دون َقطرة دم، 

أَو طلقة رصاصة عىل اإلطالق. 
 

- وبالنسـبة النطباع قبائـل جبل مراد.. 
كيف ملستموه شيخ حسني؟

االنطبـاُع جيٌِّد، رغـم أن التعبئَة كانت 
الجيـش  أن  يعتقـدون  وكانـوا  كبـريًة، 
بهـم،  سـيفِتكون  الشـعبيّة  والجـان 
وسـينتقمون منهـم، ويسـيئون إليهم، 
لكنهـم تفاجأوا بأخالق الجيش واللجان 
الشعبيّة، وما قد حصل يف «العبدية» َويف 
«رحبة» ويف «ماهلية» أثَّر عىل نفسـيات 
املديريـات املتأخـرة، مثـل «الجوبـة» َو 
«جبل مـراد»، والخـرب يتناقـل، والناس 
أصحـاب، ويبّلغـون بعضهـم البعـض، 
فأخالقيـاُت الجيـش واللجان الشـعبيّة 
ونـزول الوزراء يف اليوم التـايل إىل حريب 
والجوبـة، جعلـت القبائـل تتسـاءلون 
التواصـل  مواقـع  يف  حتـى  ويقولـون 

االجتماعي: (هذه دولـة)، فالوزير يأتي 
مـع الجيـش، ومرافق للجيـش، بعكس 
املرتِزقـة الذين ال يعرفـون وزراَءهم وال 
يجدونهـم يف أي مـكان، فهـذا االنطباع 
جديـد، وليس هذا فحسـب، الناس تريد 
الهـدوَء وقد تعبت يوماً مـع هذا الفريق 
الـذي يتبـع اإلمـارات، ويومـاً مـع هذا 
الفريـق الـذي يتبـع السـعودّي، ومـع 
هذا الفريـق الذي يتبع املخـاء، الغالبية 
بالجيـش  بـني  مرحِّ أصبحـوا  العظمـى 

واللجان الشعبيّة. 
 إحدى املناطق يف مديرية الجوبة، كانوا 
محاَرصين بتهمة أنهم مع صنعاء، وهم 

اآلن تنفسوا الصعداء. 
 

- ما الرسـالة التي تـودون توجيَهها ملن 
تبقى يف صفوف املرتِزقة ولم يسـتوعب 

ما حدث؟
يف الواقـع، لم يبَق من الناحية الجغرافية 
يبـَق  ولـم  واملدينـة،  الـوادي  مديريتـا  إال 
مـن الناحيـة االجتماعية سـوى «عبيدة» 
َو»األرشاف» َو»سـكان املدينة»، وأنا أوجه 
لهـم رسـالًة من هـذا املكان، وأقـول لهم: 
«عودوا إىل ُرشِدكم، فّكروا يف سبع سنوات، 
ما الـذي عملته هـذه «الرشعيـُة» لكم، ال 

وزغر الاسطغط السالط الحغت تسغظ تازب شغ تعار خاص لـ «المسغرة»:

    طظ غتضط خظساء وضض 
المتاشزات الترة عط 

الغمظغعن افترار وطحروع 
أظخار اهللا طحروع ُأطَّـئ صعغئ 

سجغجة ترة طساصطئ

    أدسع ُضـّض طظ تئّصى شغ 
المظاذص المتاّطئ بمأرَب لطسعدة 

إلى رحثعط شغضفغعط جئع 
جظعات طظ الصاض وظعإ البروات 
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أصلحـت لكـم طريقـاً وال أصلحـت لكـم 
جامعًة، وال عملت لكم أيَّ يشء، وال أّمنتكم 
يف مشـاكلكم اليومية، وكل مـا يف األمر أن 

عائدات مأرب تذهب إىل جيوب أشخاص. 
الذيـن  الجرحـى  بمصـري  َوأذكُِّركـم 
ُجرحـوا يف ذلك الطرف، هـل حالُهم مثُل 
حال اآلخرين، أعتقد أن اإلَجابَة معروفٌة، 
ولدى ُكـّل واحد شـاهٌد عىل هذا الكالم، 
فالدولة هي التي تعـرف الجندي وتوثّق 
صورته وتعرف مسريتَه قبل أن يذهب، ثم 
تدرِّبه ثم يذْهب، َوإذَا أُصيب أَو استشهد 
فهي التي تقوُم بتكفينه ودفنه، وتعزية 
أهلـه، وتصل حقـوق أبنائـه إىل بيوتهم 
نهايـَة ُكـّل شـهر، هذا الـذي يحصل يف 
سلطة املجلس السيايس األعىل وحكومة 
اإلنقاذ الوطني وأنصار الله، أَيْـضاً سبع 
سـنوات قد كشـفت الحقيقة، بأن الذي 
جاءوا إىل «التداوين» ال يتعاملون معكم 
حتى كنُاٍس أَو كُسـلطٍة، وأنـا أقول ِمن 
هذا املـكان: إذَا الحاكـم الحقيقي ملأرب 
هـو عبدربه منصـور هـادي وحكومته 
وسـلطان العـرادة، أهـالً وسـهالً نقبل 
بهـذا الـكالم ونتفهم، لكـن أتحداهم أن 
يثبتوا أنهم الحكام، وبالتايل هل ترضون 

ألنفسكم هذا الكالم! 
أيضـاً السـبع السـنوات أثبتـت بـأن 
العـدواَن لـم يأِت كمـا يقـول يف إعالمه 
إلنقـاذ الشـعب اليمني، بل جـاء ليحتلَّ 
سـقطرى َواملهرة َوحرضموت، وموانئ 
دوَركـم  منتِظـرٌة  وهـذه  الجمهوريـة، 
لتحريِرها مـن هذا العدوان الذي تظنون 
أنه جـاء إلنقاذكم، وهو جاء الحتاللكم، 
مواردكـم،  ولنهـب  ولتقسـيمكم، 
وللسيطرة عىل مواردكم، وعىل ممراتكم، 
وللسـيطرة عىل بحركم وبركم وجوكم، 

وبالتايل اعقلوا. 
وأقـول لهـم: إنكـم تعرفـون حسـني 
حـازب، وتعرفـون سـلوَكه وأخالقيته، 
وواللـه لو جدُت يف أنصار الله والسـلطِة 
يف صنعـاء ٤ ٪ أَو ٣ ٪ ممـا تقولونـه ملا 
بقيُت يف صنعاء يوماً واحداً، وسأذهب يف 
مواجهتهم من مكان آخر، لكن ما يقوله 
العدوان عـىل صنعاء واألنصار «فجور»، 

وما يجوز. 
األربعـاء  حصلـت  حالـة  عنـدي  أنـا 
املايض لجريـح أُصيب بطريقـة الخطأ، 
وأسـعفوه إىل «الجوبـة» ومـا حّصلـوا 
العـالج، وأسـعفوه إىل «ماهليـة» ومـا 
مع  حّصلـوا العـالج، وهـو كان مقاتالً 
الطرف اآلخر، ودخل يف نقطة قتال، لكن 
مـن الطرف اآلخـر، وبحثنا  هـو أَيْـضاً 
عليـه، من قائـد إىل قائد، ومن مسـؤول 
إىل مسـؤول، وأخريًا يقولـون يل البارحة 
صاحبك يف املستشـفى الفالني، ونذهب 
إليه ونجـد فيه ثالَث رصاصات، ولكنهم 
عالجـوه، وحالتـه طيبة ودفعـوا عليه، 
وقاموا بكل الواجب اإلنسـاني نحوه، يف 
الوقت الذي فيه املعركة األخرية، يف جهة 
حريب والجوبة، أنتم الحظتم أن جرحى 
من الطرف اآلخر تركوهـم، َوهذا نقطة 
فقـط تبني لكـم أخالق النـاس «الجيش 
واللجـان»، هؤالء ليـس املرشوع حقهم 
كما يقـال عنهـم، إنه مـرشوع رافيض 
ومجـويس، ومـرشوع...، هـذا مرشوع 
ـة»،  أكرب مـن هذا الـكالم «مـرشوع أُمَّ
ـة، وتحرير  ـة ونهضة أُمَّ مرشوع بناء أُمَّ
ــة ومـرشوع يعيُدكـم إىل ُهــِويَّتكم  أُمَّ
اإليَمانية واليمانية الحقيقية، وال أعتقد 
أنـه يختلُف مع هـذا إال إنسـاٌن ال يملك 
قراَره وال يملك قراَر نفسه، ولهذا نؤّكـد 
أننـا نقبُل بـُكلِّ َمن يف مـأرب إذَا هم من 
بأيديهـم،  وقرارهـم  مـأرب  يحُكمـون 

وسوف نقنُع قيادتَنا هنا، وسوف نرمي 
عندهم األكوات. 

 
- بخصـوص مبادرة قائد الثورة بشـأن 
مـأرب.. ملاذا برأيكـم يرُفُضهـا مرتِزقُة 

العدوان؟
الحقيقـُة أن أبنـاَء مـأرب موافقـون 
عليهـا بالكامل، حتـى الذين مع الطرف 
يف  يشـتغلون  الذيـن  َمـن  وأنـا  اآلخـر، 
هـذا املـكان، وبيننـا وبينهـم تفاهمات 
واتصـاالت، لكـن الطـرف اآلخـر ليـس 
أبناء مأرب، وإنما هـو العدوُّ الخارجي، 

والعمالء الذين معه. 
مأرب يوجد فيهـا اإلخوان من عمران 
وحّجــة وصنعاء ومن جميـع املناطق، 
وهـم من يديرون العملية، والذي يديُرها 
يف الحقيقة هو ضابط سعودّي، وبالتايل 
نؤّكـد أن أهَل مـأرب والغالبية العظمى 
منهـم قد أعلنـوا موقَفهم مـن املباَدرة، 
أال  خوفـاً  الـرس؛  يف  موافقـون  وِمنهـم 
يحصـل لهم الـرضر، لكنهم سـيعلنون 
موقَفهـم يف الوقـت املناسـب، وبالتـايل 
َفــإنَّ أهَل مأرب موافقـون عىل املبادرة 
ومؤيدون لها ويتمسكون بها، ويحملون 

املسؤولية من لم يسمح بها. 
ويمكـن القـول: إن هـذه املبـادرة لو 
أبناء مأرب)  َقِبَلها الطـرُف اآلخر (غـريُ 
لكانـت الحـرُب قد توقَّفت يف أغسـُطس 
املايض، ولك أن تحسـب من ذلك الشـهر 

وحتى اليوم كم قتىل وكم خسائر. 
- ولكن برأيكم شـيخ حسـني.. ما الذي 
يدفعهـم لرفـِض هـذه املبـادرة رغـم 

واقعيتها وإنصافها؟
مبـادرُة مـأرب هـم يـرون أن فيهـا 
ألهل  للشـعب اليمني، واحرتاماً  احرتاماً 
مـأرب، فلـم يقبل بهـا العـدوان، وكان 
يُفـرتَُض أن اليمنيني الذيـن مع العدوان 
يفّكـرون،  أنهـم  يمنيـون)  هـم  (إذا 
ويقرأون ما بني سـطورها، فهي تعِطي 
الحـقَّ لكل أهل مأرب، وهي وضعت أهَل 
مأرب كوساطة يف الوسط، من هنا ومن 
هناك بشكل متكافئ، يتولون إدارَة أمن 
الناس، وأمن املحافظـة، وتوزيع الثروة 

بـني الناس سـواء مرتبات أَو مشـتقات 
نفطية. 

ولذلك َفـإنَّ مبـادرَة مأرَب هي ذهبت 
إىل السـعوديّة قبل أن تأتَي إلينا، وذهبت 
إىل سـلطان ُعمـان قبل أن تأتـَي إىل أهل 
؛ ألَنَّه يعرف  مـأرب، فرفضها السـعوديُّ
أنها سـتنهي الحـرب.. هـم يعرفون أن 
املبـادرة إنصاف للشـعب اليمني، وخط 
سري للحلول، وهذا اليش الذي ال يريدونه، 
فهم يكذبون ملـا يقولون يف إعالمهم ويف 
مجلـس األمن، ويف ُكـّل مـكان أنهم مع 
الشعب اليمني، ولصالح الشعب اليمني. 
والحقيقـة أن املبادرَة كانت سـتَقرُِّب 
بـني أبنـاء الشـعب اليمنـي، ويمكن أن 
يصلـوا إىل اتّفاق، واملبـادرُة تعني نهايَة 
الحرب، وهذا الـذي ال يريدونه، واملبادرة 
تعنـي وحدة املوقف اليمني وأن اليمنيني 
سـيلتقون بعدهـا، وكل هـذا الـكالم ال 

يريدونه. 
منهـم  سـينتزع  ذاتـه  الوقـت  ويف 
اليمنيـون القـرار؛ ألَنَّهم لو قبلـوا َفـإنَّ 
َمـن سـينفذها اليمنيـون، وهـذا ليس 
مقبوالً عندهم؛ ألَنَّها سـتنقل القراَر من 
أيديهـم إىل أيـدي اليمنيـني، وهـذا ليس 
مقبوالً، وبالتايل عىل اليمنيني أن يتعقلوا 
َويتفهمـوا ويمدوا أيديَهم إىل قائد الثورة 

ليحلوا املشكلة، عىل مستوى اليمن كله، 
وأنا متأّكـد أن اليمنيني يسـتطيعون أن 
يحلوهـا مع قائـد الثورة يف شـهر، فهو 
يعلُن يوميٍّا العفَو العام، ودائماً ما يعلن 
التسـامح، ولم يلتفْت الجيـش واللجان 
الشـعبيّة إىل الخلف يف أي موقف، وكلما 
دخلـوا منطقًة تم نسـياُن ما حصل لهم 
يف هذه املنطقة، وهذه األشياء املفروض 
أن تقدروها، طيـب الذين عندكم يعاقب 

أحدكم عىل الكلمة. 
لذلـك أنصـح بـأن يفكر النـاس يف أن 
ينتهـوا ويكفي مـا حصل ألهـل مأرب، 
أنا أذّكـر أهل مأرب بـيشء واحد، اليمن 
كلها بنيت من مأرب، طرقها، مدارسها، 
الفاسـدين  جيوُب  َوانتفخت  جامعاتها، 
من مأرَب، بنى الرشكات أوالُد املسؤولني 
من مـأرب، وكل يشء حصـل من مأرب 
إال مـأرب، أوصلـوا الكهربـاء إىل جميع 
أنحـاء الجمهوريـة، وأنتـم تعرفـون يا 
أبناَء مأرب أنه ليـس معكم كهرباء، كل 
الطرق عندكم كأننا يف العصور الحجرية 
بينمـا األسـفلت وصلت ُكــلَّ مكان من 
مأرب، املنح الجامعية، كم أعطي لكم؟!، 

تذكروا هذا الكالم. 
يف العهد السـابق وأنا أقولها بالصوت 
العايل، ثم يف عهد عبدربه منصور هادي، 
وهـذا العهد الذي يديره السـعودّي، ماذا 
الـذي حصل لكم؟ ربمـا نحصل مع هذا 
القائـد الجديد حقنا، َونعمرها من جديد 
وإال نحن وإيـاه خالفات من جديد، لكن 
تذكـروا أنكـم محرومـون «الجدعـان» 
َو»جهم» َوعبيدة» َو»األرشاف»، مراد، آل 
عطيفـة، ُكـّل الناس تذكـروا كم دفعتم 
من الرجـال، وماذا اسـتفدتم؟!، إذَا هو 
اسـتفاد واحد أو اثنان من مـراد، اثنان 
مـن الجدعان أو اثنان مـن مراد، واثنان 
من عبيدة، بكذا سـيارة وكـذا بندق.. ما 
الـذي اسـتفاده اآلخرون، لم يسـتفيدوا 

شيئاً. 
الفرصـة  إن  مـأرب:  ألهـل  وأقـول 
الوحيـدة معهـم أن يصلـوا إىل حقوقهم 
مـن خـالل هـذه السـلطة ومـن خالل 
هـذه القيـادة، وأنـا متأّكــد أن الكثـري 
مـن الناس -»اإلصالحيـني» واإلخوانيني 
وأصحاب املصالـح- يقولون هذا الكالم 
ليس صحيحاً، بل وسيشـتمون، لكن أنا 
أسـجلها للتاريخ وسـتثبتها األيّام وكل 
عاقل وكل إنسـان صامت يعرف أن هذه 

هي الحقيَقة. 
وأتمنى أن يكون هذا الدور مني لوجه 
الله تعاىل ومن أجلكم، فلسـت ناقصاً أن 

أحداً يْشتمني ويلعنني. 
وأريـد أن أقـول: إن القادمـني إليكـم 
ليسـوا إيرانيني وال لبنانيني وال مجوساً، 
القادمون إليكم هم أبناؤكم من حاشـد 
وبكيل، ومذحج وحمري، ومن الشـوافع 
والزيود ومن السادة والقبائل (مجتمعنا 
اليمنـي)، وأوالد عم منكم، بعض الناس 
واحـد  إخـوة  مقاتلـني  لديـه  إن  واللـه 
هنـا وواحد هنـاك، فاتركوا هـذا الكالم 
والتغريـر عـىل أن النـاس بـأن هـؤالء 
القادمني هم ُفرس.. فرسـوا رأسه الذي 
يقول إنهم فرس.. هؤالء هم أبناء اليمن 
ورجال اليمن الذين دافعوا عن اإلسـالم، 
ودافعـوا عن العقيدة، وسـيدافعون عن 
اليمن وَعن الدين وعن فلسـطني إن شاء 

الله، شاء من شاء، وأبى من أبى. 

حوار

السثوان جاء لغتاضَّ جصطرى 
والمعرة وتدرطعت وتان العصئ 

أن تاثاسى الصئائُض لاترغرعا

    طخططتات «طةعس 
ولئظاظغغظ وإغراظغغظ» سظاوغظ 

تدطغطغئ وصرارظا غمظغ تر طساصض

    اجاصئال صئائض «السئثغئ» 
شغ خظساء أوخض رجالًئ غغر 

سادغئ أّبرت شغ ظفعس المظاذص 
الاغ لط غخض إلغعا الةغح 

والطةان الحسئّغئ

    أصعُل لضض صئائض طأرب وضض 
الصئائض افبغئ بأظظغ لع وجثُت 

خطًق بظسئئ ٤ % طما غجسُمه 
السثوان سظ أظخار اهللا لارضُئ 

خظساء شغ غدعن جاسئ
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ختغفئ «المسغرة» تساسرُض بالخعر والمسطعطات أجماَء تضفغرغغظ بارزغظ غسمطعن تتئ راغئ السثوان بصغادة واحظطظ:

 : خاص
تعـدَّدِت األدواُر واملهـامُّ التـي أوكلهـا 
تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي عىل 
اليمن، إىل العناِرص التكفريية من تنظيَمي 
القاعـدة وداعش، يف الجوانب العسـكرية 
والتحريفيـة  واالسـتخباراتية  واألمنيـة 

الثقافية. 
ومـع طـول املـدة التـي تحالفـت فيها 
العنـارص التكفريية مع تحالـف العدوان، 
وتجنيـد األخـري للتكفرييـني يف عـدد مـن 
جبهـات القتـال عـىل امتـداد محافظات 
العالقـة  تطـورت  اليمنيـة،  الجمهوريـة 
وانكشـفت ُكــّل خباياها، ولـم تأبه دول 
العدوان ومـن ورائها أمريكا النفضاح تلك 
العالقة، َحيُث تسـعى واشنطن وحلفاؤها 

الحتالل اليمن بكل الطرق املمكنة. 
اسـتعرضت  سـابقة،  حلقـات  ويف 
صحيفـة املسـرية العالقـة الوثيقـة بـني 
جهـة،  مـن  وداعـش  القاعـدة  تنظيمـي 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  وتحالـف 
من جهـة أُخـرى، والتنسـيق العسـكري 
وذلـك  بينهـم،  واالسـتخباراتي  واألمنـي 
ـة،  بنـاء عـىل مصـادر ومعلومـات َخاصَّ
ويف سـياق مواصلـة كشـف الحقائق عن 
عالقة أمريكا وأدواتها باإلجرام والعنارص 
التكفرييـة، تسـتعرض صحيفة املسـرية 
قائمـة من القيـادات التكفريية املدرجة يف 
ما يسـمى «قائمـة اإلرهـاب» األمريكية، 
والتي جندتها واشنطن ودول العدوان عىل 
رأس التشـكيالت العسـكرية التي تخوض 
عمليـات عسـكرية عدائيـة ضـد الجيش 
واللجـان الشـعبيّة، وضد الشـعب اليمني 
عامـة، وهـو ما يكشـف زيـف االدِّعاءات 
شـعارات «مكافحة  وسـقوط  األمريكية، 

اإلرهـاب» وغريهـا مـن الذرائع التي 
العالـم  دوَل  واشـنطن  بهـا  تحتـلُّ 

العربي واإلسالمي. 
وبحسب املعلومات والوثائق التي 
حصلـت عليهـا صحيفة املسـرية، 
َفــإنَّ هنـاك قائمة مطولـة تضم 
العديد من القيادات التكفريية التي 
وألوية  عسـكرية  تشكيالت  ترأس 
كبـرية تابعـة لقوات الفـاّر هادي 
تسـتعرض  «اإلصـالح»،  وحـزب 
الصحيفة أبرز تلك القيادات، عىل 

النحور التايل: 
 

- الاضفريي املرتِجق سادل 
سئثه شارع الثبتاظغ «أبع 

السئاس»
تفيـد املعلومـات أن املرتـِزق 
التكفـريي عـادل عبـده فارع 

ني  لذبحا ا
املكنى بـ»أبي العباس» تم تعيينه من قبل 
حكومة الفاّر هادي، قائداً لقوات عسكرية 
يطلق عليهـا «كتائب أبي العباس» التابعة 
ملا يسـمى محور تعز، وقد تم منح املذكور 
رتبة «عقيـد» بموجب «قـرار جمهوري» 
رقـم (٤٢) لسـنة ٢٠١٧م أصـدره الفـاّر 

هادي. 
املمولني  أحد  املذكور  ويعترب 

عمـني  ا لد ا و
لتنظيم القاعدة، وقد قاد مجاميع من هذه 
العنـارص للقتال يف تعز، وهو مدرج ضمن 
قائمـة وزارة الخزانـة األمريكيـة كأحـد 

داعمي ما يسمى باإلرهاب. 
ويتلقى املرتـِزُق التكفـريي أبو العباس 
الدعـَم من دولة االحتـالل اإلماراتي، وذلك 
بحسب ما كشفه موقُع «مؤّسسة جيمس 
تاون لألبحاث والدراسـات»، ومـا أّكـدته 
صحيفة «الواشـنطن  أَيْـضـاً 
يف  شـكَّكت  والتـي  بوسـت» 
اعتبـار دولة اإلمـارات رشيًكا 
للواليات املتحدة يف مكافحة ما 
يسمى باإلرهاب؛ نظراً لتورطها 
يف تقديـم الدعـم ملـن يسـمون 
معهم،  والتنسـيق  باإلرهابيـني 
وهو ما يكشـف زيَف االدِّعاءات 

األمريكية. 
 

- املرتِجق سطغ طئثعت 
السرادة

املنافـق التكفريي عـىل مبخوت 
العـرادة، شـقيق املرتِزق سـلطان 
العرادة، املعنيَّ من قبل الفاّر هادي 
محافظـاً ملحافظة مأرب، وهو أحد 

القيـادات 
تشكيالت  ضمن  العسـكرية 

ما يسـمى الجيش الوطني التابع لتحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي عـىل اليمن، 
وهو أحد قيـادات تنظيـم القاعدة ويقوم 
بتقديـم الدعم للتنظيم ويدير معسـكرات 
تدريـب لعنـارص التنظيم منها (معسـكر 
معسـكر   - السـحيل  معسـكر   - امليـل 
اللجمة)، حسـب املصادر واملعلومات التي 

حصلت عليها الصحيفة. 
وحصلت الصحيفة عىل صور للتكفريي 
املرتِزق عـيل العرادة القيـادي يف القاعدة، 
وهو يرتدي الزي العسـكري التابع ملرتِزقة 
العدوان بجانب الفاّر املرتِزق عيل محسـن 
األحمـر، كمـا ظهـر يف صور أُخـرى وهو 
ُمْرتٍَد للزي املدني برفقة املرتِزق محمد عيل 
املقـديش (وزير دفـاع حكومـة املرتِزقة)، 
ما يؤّكــد التنسـيق العلنـي واملبارش بني 

التكفرييني ومرتِزقة العدوان وُرعاته. 
وبحسـب املعلومات التي حصلت عليها 
الصحيفـة، فقد تـم إدراُج املذكور من قبل 
وزارة الخزانة األمريكيـة كأحد داعمي ما 
لتسهيله عمليات  يسـمى باإلرهاب؛ نظراً 

نقل أسلحة وأموال. 
وتفيد املعلومات بأن للمرتِزق التكفريي 

صغادات «الصاسثة» المثَرجعن شغ «صائمئ اإلرعاب»..
 صادة لاحضغقت سسضرغئ ضربى 

تائع السثوان وأدواته
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كبـريًة  وعالقـًة  وثيقـاً  ارتباطـاً  العـرادة 
بقيادات حكومـة املرتِزقة، وهو من يقوُم 
بالتنسـيق بني قيـادات القاعـدة وقيادات 

العدوان وأدواته. 
 

ـاب  - املرتِجُق الاضفريي سئثالععَّ
سئثالرتمظ التمغصاظغ:

للفار  يعمُل املرتـِزُق املذكوُر مستشـاراً 
هـادي، وتـم تعيينُـه مـن قبـل حكومـة 
املرتِزقة كعضـٍو يف فريق املفاوضات عنها 
يف مفاوضـات جنيـف ٢٠١٥م، وهـو مـا 
أثار حينها اسـتغراَب بعـض الجهات من 
تواجـد عنـارص تابعة لتنظيـم القاعدة يف 
هـذه املفاوضـات، َحيُث اسـتغربت وكالة 
األنبـاء السـويرسية مـن تواجـد املرتِزق 
ــاب الحميقاني ضمن  التكفريي عبدالوهَّ
وفـد حكومة املرتِزقة يف جنيـف، عالوة إىل 
وجـود لقاء يجمعه باألمني العام السـابق 
لألمم املتحدة (بان كي مون) رغم ارتباطه 

بتنظيم القاعدة. 
وقـد شـارك املذكـور يف تأسـيس حزب 
الرشـاد وُعني أميناً عاماً له، وعمل مدرساً 
يف جامعة اإليمان التي كان يرأسـها املدعو 
عبداملجيـد عزيـز الزنداني، أحـد املدرجني 
ضمـن قوائم مـا يسـمى اإلرهـاب، وهو 
متـورط يف تدريـب العرشات مـن عنارص 
القاعـدة الذيـن قامـوا بتنفيـذ العديد من 
العمليـات اإلجراميـة التـي راح ضحيتها 
املئات من املدنيني من أبناء الشعب اليمني. 
عاماً  ويعمل املرتـِزق الحميقانـي أميناً 
لجمعية «الرُّْشد الخريية»، وقد استغل هذا 
العمل يف تمويل تنظيم القاعدة تحت غطاء 
العمـل الخريي، وقـد تم إدراجـه من قبل 
وزارة الخزانـة األمريكيـة ضمـن الالئحة 
السـوداء ملمـويل مـا يسـمى بالتنظيمات 
اإلرهابيـة، كمـا جـاء يف الرتتـب الثانـي 
عرش ضمن قائمة الشـخصيات املسـماة 
السـعوديّة  أصدرتهـا  التـي  باإلرهابيـة 
واإلمـارات والبحرين ومـرص، غري أن ُكـّل 
تلـك الدول لم تتـواَن يف تجنيد واسـتخدام 
ُكـّل العنارص اإلجرامية لتنفيذ مخّططات 
واشـنطن وأدواتهـا يف اليمـن ويف املنطقة 

ُعُمـوًما. 
 

- املرتِجق الاضفريي التسظ بظ 
سطغ أبضر 

كان املرتِزق التكفـريي أبكر يعمل قائداً 
يف مـا تسـمى املقاومة التي تقاتـُل مع ما 
يسـمى الجيـش الوطنـي التابـع لتحالف 
العـدوان عـىل اليمـن بمحافظـة الجوف، 
وكان أحَد قيادات حزب «اإلصالح» املرتِزق، 
وكان يشـغل منصـَب رئيـس فـرع حزب 
التجمـع اليمنـي لـ»اإلصـالح» بمحافظة 

الجوف إىل بداية العام ٢٠٢٠م. 
واملرتـِزق أبكـر مـدَرٌج مـن قبـل وزارة 
الخزانـة األمريكيـة ضمـن قائمـة ممويل 
ما يسـمى بالتنظيمـات اإلرهابيـة، َحيُث 
فرضـت عليـه الخزانة األمريكيـة بتاريخ 
٢٠١٥/٧/١٢م عقوبـات لصلتـه بتنظيم 
َ من  القاعـدة، غري أنه بعد ذلـك القرار ُعنيِّ
قبل العدوان وأدواِته يف مناصَب عسـكريٍة 

تابعة للمرتِزقة. 
وتؤّكــد املعلوماُت والوثائـق أن املرتِزق 
التكفريي الحسن أبكر يعترب أحد القيادات 
املمولـة والداعمة لتنظيم القاعدة يف مأرب 
والجوف، وساعد التنظيم يف عمليات رشاء 
األسلحة والذخائر، وقدم لهم مبالَغ مالية. 
وعىل الرغم من العقوبـات التي ُفرضت 
يف  املسـؤولني  أحـَد  أن  إال  املذكـور،  عـىل 
حكومـة املرتِزقـة (لـم يتم اإلفصـاُح عن 
 «١٥» مبلـَغ  للمذكـور  قـّدم  ُهــِويَّتـه) 
مليون ريال يمني بداية العام ٢٠٢٠م (ما 
يقارب ٣٠ ألف دوالر)، َحيُث أّكـد املذكوُر 
ذلـك يف إحدى تغريداتـه التي نرشها عىل 
والتـي  يف «تويـرت»  الشـخيص  حسـابه 
أشـار فيها إىل أن هـذا املبلَغ الذي ُقدم له 
عبـارٌة عن هدية، شـاكراً هذا املسـؤول 

-الـذي لـم يُفصح عن 
هذه  عـىل  ُهــِويَّتـه- 
املبادرة، وأَشـاَر إىل أنه 
سـيقدم جزًءا من هذا 
املبلغ كدعم ملا يسمى 
الجيش الوطني التابع 
عىل  العدوان  لتحالف 
الجـوف،  يف  اليمـن 
وهو مـا يثبت تورط 
املرتِزقـة  حكومـة 
ومسؤوليها  التابعة 
الدعـم  تقديـم  يف 
لقيـادات تنظيمـي 

القاعدة وداعش. 
 

- املرتِجق 
الاضفريي 
سئثالرب 

خالح 
السقطغ

التكفـريي  املرتـِزق  يشـغل 
عبدالرب السـالمي منصب «وزيـر الدولة 
عضو مجلـس الـوزراء» التابـع لحكومة 
املرتِزقة، وهو مدير فرع جمعية اإلحسان 
جمعيـة  بـأن  علمـاً  عـدَن،  محافظـة  يف 
اإلحسـان سـبق َوأعلنت ُكلٌّ من (اإلمارات 
والسـعوديّة والبحريـن ومـرص) يف بيـان 
مشـرتك عام ٢٠١٧م إدراج هذه الجمعية 
ضمن قوائم ما يسمى باإلرهاب املحضورة 
لديهـم، وللعلـم بـأن رئيـس الجمعية هو 
القيادي يف تنظيم القاعـدة املدعو عبدالله 
يف  بـارز  عضـو  (وهـو  اليزيـدي  محمـد 
«املجلـس األهيل الحرضمي» الذي أسسـه 
تنظيم القاعدة عقب سـيطرته عىل مدينة 
املـكال يف أبريـل ٢٠١٥م)، غـري أن العدوان 
وأدواتـه لـم يتوانـوا عـن تجنيـد املذكور 
واالسـتفادة من خدماته يف سياق األعمال 
العدائيـة التـي تقودها منظومـُة العدوان 

بقيادة واشنطن. 
 

 - املرتِجق أطني سطغ السضغمغ
يشـغُل املرتـِزق أمني العكيمـي منصَب 
محافـظ الجـوف، املعـنيَّ مـن قبـل دول 
العـدوان ومرتِزقتـه، ويقـود مجاميع من 
العنـارص التكفرييـة ضمـن التشـكيالت 

العسكرية التابعة للعدوان. 
وتؤّكــد املعلومات التـي حصلت عليها 
الصحيفـة أن املرتـِزق العكيمي له ارتباط 
وعالقة وثيقة بتنظيم القاعدة حتى أصبح 
بعض املنتمني للتنظيم يطلقون عليه لقب 
«الزير سـالم»، كما أنه يعترب من القيادات 
التي احتضنت عنـارص التنظيم عند بداية 

دخولهم إىل محافظة الجوف. 
 

سثد طظ صغادات الخش الباظغ 
الاضفريغني الاابسني لطسثوان 

واملثرجني يف «صائمئ اإلرعاب» 
افطرغضغئ

- املدعو جمعان صافيان، يشغل منصب 
«مستشار وزير الدفاع» بحكومة املرتِزقة، 
وهـو من قيادات تنظيم القاعدة البارزة يف 

ما تسمى والية الجوف. 
- املدعو حسـن غالب االجدع، تم تعيينه 
قائد ما يسمى لواء الشدادي يف مأرب، وهو 
تابع لتشكيالت ما يسمى الجيش الوطني 
التابع لتحالـف العدوان عـىل اليمن، وهو 

من قيادات 

تنظيم القاعدة، وتفيد املعلومات والوثائق 
التـي حصلت عليها الصحيفـة أن املذكوَر 
قد اشـرتك يف الكثري من األعمال اإلجرامية 
(تجنيد لصالح التنظيم سواًء يف داخل البلد 
أَو عرب إرسالهم إىل سوريا والعراق، تمويل 
عمليـات إجراميـة يف صنعـاء اسـتهدفت 
مركـز املسـاج الصيني يف حـدة، احتضان 
عنـارص التنظيم يف مـأرب، تقديـم الدعم 
أثنـاء تنفيذ أغلب العمليات اإلجرامية التي 
قـام بها التنظيم، وهـذا الدعم يختلف من 
عمليـة ألُخرى سـواٌء أكان دعمـاً مالياً أَو 
ـذة يف أمانة العاصمة أَو  إيواء عنارص منفِّ

نقلهم أَو تسليحهم). 
- املدعـو يارس حسـني فايـد مجيل، تم 
تعيينُـه يف ٢٠١٧م قائـداً ملا يسـمى اللواء 
مـع  الحدوديـة  باقـم  منطقـة  يف   «٦٣»
السـعوديّة، ويحمـل فكـراً متشـّدداً، وله 
ارتبـاٌط بعنـارص تنظيم القاعـدة، وتفيد 
املعلومـاُت والوثائـق أن املذكور عمل أثناء 
تشـكيل اللواء الذي يقوُده عىل استقطاب 
هم يف  عنـاَرص مـن تنظيـم القاعـدة لَضمِّ
قوة اللواء مقابل ُرتٍَب ومناصَب عسـكرية 

بداخل اللواء نفسه. 
وهنـاك العديـُد مـن القيـادات واألفراد 
والقيـادات اإلجراميـة التـي تجنَّدت تحت 
قيـادة العـدوان األمريكي السـعودّي عىل 
اليمـن، اسـتقدمتها دوُل العـدوان لتنفيذ 
أعمال عدائية ضد الشـعب اليمني، آخُرها 
معتقـيل  مـن  ا  تكفرييّـٍ  ١٢ تُضـمُّ  دفعـة 
غوانتنامو وصلـوا إىل حرضموت منتصف 
الشـهر املـايض، بعد فـرتة قضوها خمس 
سنوات يف اإلمارات للتدريب، وقبلها قضوا 
١٧ عاماً يف غوانتانامـو النتمائهم لتنظيم 

القاعدة. 
وهنا تسـُقُط ُكـلُّ القناعات والشعارات 
التي تسـوُِّقها واشـنطن الحتـالل البلدان 
العربية واإلسـالمية تحَت ذرائع «مكافحة 
اإلرهـاب»، ليكون العـدوان عىل اليمن وما 
قابله من ممانعٍة وصموٍد محطًة أسقطت 

ُكـلَّ أقنعة أمريكا وشعاراتها. 

تقرير
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ُط طآرب تتالش السثوان اظاخاراُت طأرب تتطِّ

واظــافــخ المــــارُد الغــمــــاظغواظــافــخ المــــارُد الغــمــــاظغ

وجام الضئسغ 

عىل وقع االنتصارات التي يحّققها الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف جبهات مأرب واقرتابهم من املدينة أكثر 
بل وتطويقهم لها من أكثر من جهة تسـتنفر اإلدارة 
األمريكيـة الجديـدة برئاسـة (بايـدن) بمعية األمم 
املتحدة للحيلولـة دون تحريرها من أذيالهم محاولة 
كسـب الوقت إلعـادة تموضـع تلـك األدوات القذرة 
وترتيـب صفوفها من جديد يف أكثر من محور إلعادة 
الكـّرة من جديد إن اسـتطاعوا إىل ذلك سـبيالً، إال أن 
تلـك املحـاوالت (املراوغـة) لن تصـل إىل نتيجة طاملا 
واملوقف اليمني ثابت ومبدأي وهو تحرير ُكـّل الرتاب 

اليمني من دنس املحتّل وهي مسـؤولية وطنية ودينية عىل عاتق 
األحرار من أبناء يمن الحكمة واإليمان. 

فبعُد التقُدم الواسـُع واالسـرتاتيجُي للجيش واللجان الشعبيّة 
ا ُمـروًرا (بنهم والجـوف وقيفة  وتطهـري مناطـق واسـعة ِجــدٍّ
وتطهـري كامل محافظـة البيضـاء ومديريات مـراد وبعض من 
مديريات شـبوة) أدرك العـدّو الصهيونـي واإلدارة األمريكية بأن 
أحالمهم ستتالىش َوآمالهم باتت يف مهب الريح وأن ُكـّل ما بذلوه 
يف سـنوات عدوانهم السبع سيذهُب سـدى ولن يعود عليهم بأية 
فائدة لذا عمدوا إىل تجميع أدواتهم املتناقضة من (داعش وقاعدة 
ومرتِزقـه محليـني ودوليني وخـرباء أمريكيـني وصهاينة) إلدارة 
املعركة يف مأرب؛ كونها معركتهـم بالدرجة األوىل ويعرفون جيًِّدا 

ماذا يعني تحريرها من دنسهم وسيطرتهم!. 
لقـد جعلوا محافظـة مأرب حجر الزاويـة يف تجميع املتناقض 
وتوحيـده لصالح هـدف صهيوني أمريكي اسـرتاتيجي عىل ُكـّل 
املسـتويات واملسـارات (االجتماعيـة والسياسـية االقتصاديـة) 
وحتى (ديمغرافية) ليتسـنى لهم رسم خريطة املنطقة من جديد 

كما يحلو للصهيوني. 
ومـن املالحـظ أن الرئيـس األمريكـي الجديد (بايـدن) كان له 
أكثـر من ترصيح منذ وصوله البيت األبيض عن وقف الحرب عىل 
اليمن ليس حباً يف اليمن واليمنيني أَو حتى نظراً للحالة اإلنسانية 
واملأسـاوية التي يعيشـها اليمنيون جراء عـدوان كوني أعلن من 
واشـنطن يف ظل حكم حزبه الـذي ينتمي إليه بل محـاوالً تلميع 

وجـه أمريكا القبيح الـذي يزداد قبحاً يوماً إثر يوم أَو باملسـتوى 
ة  األدنـى انتشـال أدواتـه مـن مـأزٍق حتمي وقعـوا فيـه وَخاصَّ
بقرتهـم الحلوب (مملكـة آل سـعود) وكلما أقرتب 
الجيش واللجان الشـعبيّة من تحرير مأرب تتصاعد 
الترصيحـات بتناغٍم مـزدوج بني الواليـات املتحدة 
األمريكية واألمم املتحدة مع االسـتمرار يف االبتزاز يف 
امللف اليمني بوضع االحتياجات اإلنسانية املرشوعة 
للشعب اليمني مقابل مكاسب سياسية وعسكرية يف 
مقايضة وقحة تكشـف عدم تغيري سلوكها العدائي 
تجاه اليمن، وهذا السـلوك العدائي الذي تسـري به يف 
االتّجاه املعاكـس جعلها مفضوحـة أكثر حتى لدى 

املواطن البسيط. 
فالتَحـّرك األمريكـي املتصاعـد وامللتوي يكشـف مـدى أهميّة 
محافظـة مأرب لدى قوى العدوان وعىل رأسـها العدّو الصهيوني 
واألمريكي فهي تعني لهم الكثري الكثري وكأنه حلم كاد أن يتحّقق 
بفضل أدواتهم الطيّعة والرخيصة فيسعون بكل جهد للمحافظة 
عليه والوصول إىل مآرب وغايات كبرية ال يفقه أهميتها إال صانعو 
القـرار يف (اللوبي الصهيوني واملوسـاد اإلرسائييل بمعية اليس آي 
أي والبيـت األبيـض) مع أن هناك مآرَب آنيًة للسـعوديّة تتمثل يف 
تأمـني حدودهـا الجنوبية بالسـيطرة عـىل َمأرب االسـرتاتيجية 
ومحيطها الجغـرايف الهام وما تحويه من بحـرية نفطية وغازية 
ِبكر، وهو هدف يحّقق الهدف األهم إلرسائيل؛ كون الجميع يعمل 

لصالح الصهيونية العاملية. 
معركـة مـأرب سـتقلب املعادالت رأسـاً عىل عقب وسـتحطم 
مآرب قوى تحالف عدواني (ابتداء من أمريكا بمشاركتها الفعلية 
واللوجستية وجميع حلفائها وأدواتها يف العالم بما فيها الكرتون 
الرتكي) تحالف كاد أن يسـتنفد ُكـّل طاقاته املعنوية واسـتخدم 
ُكــّل أوراقه للسـيطرة عىل اليمن طيلة سـبعة أعوام من اإلجرام 
والحصار وقد بات واضًحا بأن معركة مأرب هي معركة الحسـم 
واالسـتقالل اليمنـي يف مواجهـة ُكــّل قـوى االسـتكبار العاملي 
الطامع وقد باتت محسـومة -بفضل الله تعـاىل وحكمة القيادة 
القرآنيـة ووعي الشـعب- وأصبـح العدّو يعـي جيًِّدا بـأن مآربه 
وأهدافه تتحطم كلما تحّرر موقع أَو تطهر جبل سـقط هدف من 
أهدافـه، وكلما تحـّررت جبهة يف مأرب تحطم َمـأرب من مآربه، 

وإن الصبَْح لناظِره قريب. 

اتارام الُمحّرف 

ليصحـح  اليمانـي،  املـارد  وانتفـض 

ويمسـح  للعالـم،  الجغرافيـة  الخريطـة 

منهـا النتوءات التي طرأت عليها واسـمت 

نفسـها بممالك ودويالت، وليحجم البعبع 

األمريكي، الذي ظن العالم أن ال أحد يمكنه 

الوقوف بوجهه. 

وألنه املـارد الذي إذَا انتفـض فلن يبقي 

ولـن يذر، فقـد أمهلهـم عـىس أن يعودوا 

لرشدهم ويعرفوا جادة الصواب. 

سنوات وهم يف غيهم وعدوانهم الهمجي 

وإنساناً  الهستريي وتدمريهم لليمن أرضاً 

وحصارهم الخانـق وأفعالهم التي ال تمت 

لإلنسـانية بأرسهـا، ناهيـك عن اإلسـالم 

وحقوق الجوار. 

وألنـه يعـرف أنهم ليسـوا له بأنـداد لم 

يكرتث بهـم لعلهم يثوبون لرشـدهم فقد 

حرسهم عـىل الحـدود ورشد بهـم وجعل 

الوالعـة هـي مـن تواجههـم فهـذا هـو 

حجمهم، ونكل بمرتِزقتهم يف الجبهات. 

عّرفهم قدرهم يف نجران وجيزان وعسري 

وعىل طول الرشيـط الحدودي لكي يعرفوا 

أنهم ليسوا لليمني بأنداد. 

ولكـن ما حيلتـك إذَا كان عـدوك أحمق 

أخرق، بدالً عـن أن يحفظوا ماء وجوههم 

مـن ذل الهزيمـة وهم من يملكـون أقوى 

األسـلحة وأسـطول من أحـدث الطائرات 

الحربيـة وكل ما انتجه العالم من أسـلحة 

محرمـة، باإلضافـة إىل أموال اشـرتوا بها 

الضمائر امليتة من ساسة العالم وتقويهم 

بالبعبـع األمريكـي الذي ظنـوا أنهم به ال 

يقهرون، وجهلوا أن اليمني مسـتمد قوته 

من العزيز الجبار القاهر املتعال جل شأنه 

وتقدست أسماؤه. 

ومـا زال املارد يف مكانه وهم يعلنون: تم 

القضاء عىل القـوة الصاروخية لليمن، تم 

ام سوف  القضاء عىل الحوثي، يف غضون أَيـَّ

يتم دخول صنعاء وامتدت األيّام إىل شهور 

والشهور إىل سنوات وهم لم يترشفوا حتى 

أن يقاتلوا عىل أبواب صنعاء. 

سنوات وهم رغم املجازر التي ارتكبوها 

مهزومون، سـنوات ولم يحّققوا أي إنجاز 

يذكـر غري قتـل األطفـال والنسـاء وهدم 

البيوت فوق ساكنيها، أما يف الجبهات فهم 

عني بعد أثـر، وأنى لهـم بمواجهة اليمني 

ومن أين للثرى أن يطال الثريا. 

وانتفض املـارد، وقال: أنا هنا.. ليخرس 

ُكــّل ناعـق، وبـدأت الرضبـات املوجعة، 

رضب الحـدود، وتخطى الحـدود وما بعد 

الحدود وما بعد بعد الحدود. 

وأصبحت الرضبة بعرش أمثالها وانطلق 

املـارد ليفتح عليهم أبواب الجحيم، ويؤرق 

يف  ويرضبهـم  عروشـهم  ويهـز  نومهـم 

عمقهـم، ويعدهم وهـو من يفـي بوعده 

يعدهم باملزيد املزيد مما ال يتوقعون. 

وارتجفـت قلوبهـم يف أضالعهـم فهـم 

يعرفون أكثـر من غريهم من هـو اليمني 

وكيف هو اليمني إذَا انتفض، وهم يعرفون 

أكثر من غريهم أن من يقبعون يف فنادقهم 

ليسوا سوى أذناب ال حيلة لهم. 

وهـم عىل معرفة منـذ األزل بأن اليمني 

يأمـر وال يؤمر، ويقـود وال ينقـاد، ويُتّبع 

وال يَتبع، هـم يعرفون اليمني.. أنه الطيب 

الـودود إن صادقته.. وأنـه العدّو اللدود إن 

عاديته، وهم أَيْـضاً من يخافون اليمني إن 

انتفض وأشهر سيفه. 

وهم من يعرفون أن املارد الحقيقي هو 

هنـاك يف اليمـن، وأنه هو من سـيكون له 

التوقيـع األخري يف إعالن النهايــة ملا بدأوا 

به. 

أبظاُء طأرب.. 
ولتزاُت الاترغر

أطغظ سئثاهللا الحرغش 

محافظة  أبنـاء  يعيش 

لحظات  األيّام  َهذه  مأرب 

تاريخيـة يف حياتهـم عىل 

وقع تقـدم أبطال الجيش 

واللجان الشعبيّة وتحرير 

أبناء  املديريـات،  من  عدد 

من  عانوا  الذين  املحافظة 

وتجـرب  وتغطـرس  قهـر 

سـلطة اإلخوان املسـلمني 

يرتقبون اسـتكمال الجيش واللجان الشعبيّة تحرير 

مـا تبقى مـن مديريات وهـم عىل أمل عـودة الحياة 

إىل محافظتهم النفطية بعد سـبع سـنوات من حكم 

«اإلصـالح» قـام فيها بنهـب ثروات وخـريات مأرب 

مـن النفط والغـاز فيما يعانـي أبنـاء املحافظة من 

الجـوع والحصار الذي سـبّبه العـدوان كغريهم من 

أبناء الشـعب اليمني، ولم يكتِف الحزب بنهب ثروات 

املحافظة بل اسـتخدم سـلطتَه العسكرية الختطاف 

وسجن وتعذيب ُكـلِّ من يعارض الحزب ولو بالرأي، 

كما شـن عـدداً مـن الحمـالت العسـكرية عىل قرى 

ومنـازل املواطنني يف عبيـدة واإلرشاف وغريهما، وال 

ننىس حملتَه العسـكرية عىل منزل الشـهيد محسـن 

سبيعيان والتي أَدَّت إىل استشهاده وعدد من أقاربه. 

سلطُة اإلخوان املسلمني يف مأرب أوغلت يف اإلجرام 

جحيـم،  يف  يعيُشـون  املواطنـون  وأصبـح  والتكـرب 

منتظريـن قـدوم مـن يَُخلُِّصهـم من هذه السـلطة 

الظاملـة، ولقد وجد أبنـاء مأرب ضالتَهـم يف الجيش 

واللجان الشـعبيّة كمنقٍذ لهم من صلف وظلم سلطة 

اإلخـوان، لذلك ليـس غريباً أن يتم اسـتقبال الجيش 

واللجان الشـعبيّة بحفاوة بالغة مـن قبل املواطنني، 

كمـا حدث يف الجوبة والعبدية وحريب وكل املديريات 

التي تم تحريرها مؤّخراً. 

ويف هذه اللحظـات التاريخية يمكن تقسـيُم أبناء 

محافظة مأرب إىل ثالث أقسام:

األول: هـم الواقفـون يف صـف الوطـن منـذ بداية 

العدوان وهؤالء كعادتهم يتقدمون الصفوف األمامية 

لتحريـر محافظتهـم إىل جانـب إخوانهم مـن أبطال 

الجيش واللجان الشعبيّة.

القسـم الثانـي: هم أبناء مـأرب الذين تـم تحريُر 

مديرياتهـم مؤّخـراً وهـؤالء هم من سـاعد الجيش 

واللجان عىل دخول مديرياتهم وطرد عنارص التكفري 

مـن مناطقهـم وهـم مـن اسـتقبل أبطـال الجيش 

واللجان الشعبيّة بحفاوة بالغه يف مناطقهم.

القسـم الثالث: هم مـن ما يزالون تحت سـيطرة 

سـلطة اإلخوان، وهؤالء يعملـون بصمت ويرتقبون 

اقـرتاَب الجيـش واللجـان الشـعبيّة مـن مناطقهم 

لالصطفـاف إىل جانبهـم ومسـاعدتهم يف دحر قوات 

الغـزو واالحتـالل ومرتِزقتهـم من عنـارص التكفري 

الداعشية. 

ومن هنا يمكـن القول: إن معظـم أبناء محافظة 

مـأرب يقفـون إىل جانـب إخوانهم املقاومـني للغزو 

واالحتـالل، وقلة قليلـة من أبنـاء املحافظة هي من 

ارتضـت الـذُّلَّ والهـوان، ووقفت إىل جانـب االحتالل 

ومليشـيات اإلخوان الداعشـية، ولهذا َفــإنَّ الكلمة 

األخرية ستكون لألغلبية الساحقة من أبناء املحافظة 

الذين يقفون ضد الغازي املحتّل ومرتِزقته. 
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السثوان.. وجغاجُئ اقجاتمار 
إضرام المتاصري

خطـوات  مـن  مؤّخـراً  حـدث  مـا 
استحماراتية لدول الخليج، مثّلت تصعيداً 
إلثبـات وجود سـياّيس عاجـز يف املنطقة، 
أنفسـهم  قدمـوا  فقـد  الوقـت  ذات  ويف 
قـوة إقليميـة كرتونية تحت رايـة أمريكا 
وبدعـم التنظيمات اإلرهابيـة!! وعرب لعبة 
مفتعلـة مسـتهدفة الحكومـة والشـعب 
اللبنانيـني عىل وجه الخصـوص، لتحقيق 
أهـداف أمريكية وإرسائيليـة!! فقد كانت 
هناك ترصيحـات كثرية منهـا للقائم عىل 
«األمـم املتحدة» تحدث فيهـا عن عدوانية 
دول الخليـج ودفاع الشـعب اليمني، حتى 
مصطلح «الحـرب العبثية» لم يكن لبنانياً 
يف األََسـاس، وإن تراجعـت تلـك التقاريـر 
عمـا رُفع فيها يف حينه، لكن الحرب قد كان 
شـاهداً عـىل املوقـف حتـى وإن تغري بعد 

تسديد الثمن. 
قامـت الدنيـا ولـم تقد حني عـرب وزير 
لبنانـي عـن رأيـه الشـخيص، نعـم فدول 
الخليـج تترصف كطفـل مدلـل ال يحتمل 
النقـد حتـى وإن كان رأيـاً غـري مؤثـر!! 
والطريقة هذه تشـري للسياسة األمريكية 
لتتمّكـن مـن  الصهيونيـة املتبّعـة دومـاً 
تحريك أحجار الشـطرنج بانفعال لفرض 

الهيبة وخلق مكانة ما من العدم!! 
مجريـات  تغـرّيت  وضحاهـا  ليلـة  يف 
األحـداث لصالـح بلد صغري كلبنـان، فيما 

وقعـت السـعوديّة وبعـض دول الخليـج 
الترصفـات  مـن  مسـتنقع  يف  كالعـادة 
املرتبكـة ليـزداد موقفها ضعفـاً، وكحال 
دخولهـم يف العـدوان عىل اليمن الـذي أَدَّى 
ولعـل  وسياسـيٍّا،  إنسـانياً  لسـقوطهم 
هـذه الخطـوات تتصاعد ليتـورط النظام 
السـعودّي البائس يف عدوان عسـكري عىل 
لبنان لتنفيـذ حلم إرسائيل بتوريط (حزب 
الله) يف رصاعات أُخرى، وبنفس الخطوات 
التي حدثت يف اليمن، تبدأ بحرب سياسـية 
ومـن ثـم عسـكرية شـاملة، فخطواتهم 
ال يفهمهـا إال من فهم الـدور األمريكي يف 
الرشق األوسـط، وكل هـذه الخطوات هي 
ِمن أجِل التمدد الصهيوني يف املنطقة وهي 

مغالطات سياسية يف ذات الوقت. 
ة  يمكننا أن نتحـدث بوضوح أكثر َخاصَّ
وقد اسـتخدمت اململكة ومن دار يف فلكها 
اليمـن،  عـىل  حربهـا  يف  األوراق  جميـع 
فحـني يتحدثـون عن عـدم وجـود عدوان 
هنا يمكننـا تجاهلهم والرتكيـز عىل املهم 
يف األمـر وهـو معركـة تحريـر محافظـة 
(مـأرب) والتـي حـاول العدّو باسـتماتة 
حـرف مسـار التغطيـة اإلعالميـة والتـي 
فتحـت امللـف اليمنـي بوجـه الخصوص 
ليـالً ونهاراً إىل تلـك االزمـة املفتعلة عقب 
الترصيحـات اإلنسـانية للوزيـر اللبنانـي 

(جورج قرداحي). 
كذلـك محاولـه تمييـع الجرائـم التـي 
ارتكبتها قوى العدوان بحق الشعب اليمني 

أطفاالً ونسـاء وشـيوخاً وبحق اإلنسانية 
بشـكل عام، وتقديم أنفسـهم رقماً صعباً 
متناسـني واقعهم الضئيل والواهن وامليلء 
بالعـار والجرائم والعمالـة، َحيُث أصبحوا 
يمثلـون املـرشوع الصهيونـي يف املنطقة 

أكثر من الصهاينة أنفسهم!! 
لكـن مهما كانـت مواقفهم مسـتكربة 
ومتعاليـة فهم يف النهاية ليسـوا إال أدوات 
تسـتخدمها القـوى املسـتكربة كواجهـة 
لتنفيـذ مخّططاتهـا دون خسـارة دوالراً 
واحـداً من خزائنهـا، وكل هـذه اللعبة لن 
تنطيل عىل الشعوب واألنظمة املقاومة، بل 
ستزيد من وعيهم تجاه القضية األم وتجاه 

حريتهم ومقدساتهم ومستقبلهم. 
وملن ساءه أمر التَحّركات السعوديّة من 
سحب سفريها وقطع «معوناتها» وهو يف 
رأس الحكومة اللبنانية وهو يحاول تقديم 
االعتذار وتقزيم حجم الكرامة التي ال تقدر 
بثمن.. فعليه أن يتفكر يف حالة الفاّر هادي 
ومراجعة جرائم السـعوديّة ودول الخليج 
يف لبنان قبل اليمن، فـالجرائم السياسـية 
السـبيل  مهـد  وهـل  تحـىص،  وال  كثـرية 
لصهيون غـري أنظمة الخليـج وأموالها؟! 
وكل مـا نتمنـاه أن تكـون الرسـالة قـد 
وصلت، فسياسـة االسـتحمار قد توطنت 
يف قلوب أنظمة الحكـم الخليجية وغريهم 
من العرب األذلة الذين لم يكسبوا من وراء 
ُكـّل هذا شـيئاً سـوى الضيـاع واالرتهان، 

والعاقبة للمتقني. 

ألطاف المظاري

يف ُكـّل زمـان ومكان تثور ثائرة الطغاة 
إن قيـل لهـم اتقـوا اللـه يف أفعالكم، يجن 
جنونهـم مـن كلمـة الحـق التـي تقال يف 
وجههـم من أنـاس ُعرفوا بصـدق القول، 
فقد قال سـبحانه وتعاىل (َوإِذَا ِقيَل َلُه اتَِّق 
اللَّـَه أخذتْـُه اْلِعزَُّة ِباْإلِثْـِم َفَحْسـبُُه َجَهنَُّم 
َوَلِبئْـَس اْلِمَهـاُد) تلك هي نفسـية الطغاة 
املجرمـني يف ُكــّل زمـان ومـكان ال تتغري 
تأخذهم العـزة باإلثم فيمعنـوا يف اإلجرام 
والتغطـرس، وهـذا كان حـال محمـد بن 
سـلمان املختل عقلياً الـذي ترصف كطفٍل 
صغـري ال يعرف السياسـية أمـام ما قاله 
وزيـر اإلعـالم اللبنانـي جـورج قرداحـي 
عندما قال: «الحرب يف اليمن عبثية ويجب 
أن تتوقـف» هكـذا نظـر البعـض لقضية 
التصعيـد السـعودّي ضـد لبنـان، وهكـذا 
جَعلـت السـعوديّة األمر، ولكـن الحقيقة 
التي جعلت السعوديّة ودول الخليج تكشف 
بنفسها عن إجرامها وطغيانها وسياستها 
االستعبادية، وتفضح نفسها بنفسها هي 
تلـك الهزائـم واالنتكاسـات املدويـة التي 
توالـت عليها يف جبهـات الجهاد املقدس يف 
اليمن، رضبات أبطال اليمن قاصمة مغرية 
ملوازين الحرب مبـددة ألطماع الغرب، تلك 
الهزائم جعلت السـعوديّة تُفكر يف سـاحة 
حـرب أُخرى تنفـق فيها أموالها، وتشـبع 
طيـش ملكها الصغري، وهل توجد سـاحة 
أفضل من لبنان التي تمر بأزمات متعددة؟ 
دعونا نتسـاءل: ملاذا أثار خطاب الوزير 
جورج قرداحي الذي مىض عليه ما يقارب 
شـهرين غضـب السـعوديّة حتـى تقـوم 

بخطوات تصعيدية ضد لبنان؟!

هـل ألَنَّه قال إن الحـرب يف اليمن عبثية 
ويجب أن تتوقف؟

هـي حـرب عبثيـة قالهـا الكثـري حتى 
أسـيادهم الذين يتلقون منهم التوجيهات 
ونعتوهم بأقبح العبارات ولم تثر ثائرتهم! 
إذَاً مـا وراء التصعيد ضد لبنان وما خلفية 
الهجوم عىل الهامة الحرة جورج قرداحي؟

الهجمـة  بتلـك  السـعوديّة  أرادت  لقـد 
عـىل وزيـر األحـرار جـورج قرداحـي أن 
تحـرف أنظار العالـم إىل لبنان لتغطي عار 
هزيمتهـا يف اليمن، وعدم تسـليط الضوء 
عىل االنتصـارات العظيمة يف بلـد الحكمة 
واإليَمان، فآخـر أحالمها (مأرب) أصبحت 
رايـات نرصهـا تعانـق السـماء، وقيـادة 
البلـد انتقلت من مرحلـة الدفاع إىل مرحلة 
يف  يـدور  مـن  وكل  للسـعوديّة،  التحـدي 

فلكها.. 
فاليمـن اليـوم يطوي صفحات السـبع 
العجـاف وكلها صفحـات ناصعة مرشفة 
قاتمـة  صفحـات  املقابـل  ويف  لليمنيـني، 
سـعود  لبنـي  والعـار  بالدمـاء  ملطخـة 
وأسـيادهم، وسـبع الخري املبرشة بالنرص 
األبـواب،  عـىل  العربيـة  ــة  ولألُمَّ لليمـن 
فشـمس النـرص تغـزل خيـوط ضوئها يف 
رشق اليمـن وسـتصل إىل ُكـّل بلـد عربي 
عانى األمّرين منها، لبنـان التي تمر اليوم 
يف مرحلـة اختبـار صعبـة، وتحـٍد كبري.. 
يجـب أن تقف أمامه شـامخة متغلبة عىل 
ُكــّل املخاوف واألزمـات، ويجب أن تحذو 
حذو اليمن، فأبنـاء اليمن بذلوا قوافل من 
الرجـال يف سـبيل حريتهم واسـتقاللهم، 
وعىل لبنان التضحية بتلك الدبلوماسـيات 
الخليجيـة التي هي يف غنـى عنها للحفاظ 
عىل استقاللها، ويجب أن ال تقبل بسياسة 
الضغوطـات وأن ال تقدم التنازالت التي لن 

يكـون هناك َحــّد لهـا إن نفذت ما أرادته 
مملكة الرمال، فهي كجهنم هل من مزيد، 
ال تشبع وال تقنع وإنما يزداد لعاب الطمع. 
السـعوديّة اليـوم أصبحت بـني مطرقة 
اليمن وسـندان لبنان وال منقـذ لها، فهي 
تغرق يف الوحـل أكثر وكل األحداث تجعلها 
تفقـد صوابهـا وتدعوهـا لتخبـٍط أرعـن 
والغـرق يف مسـتنقع الجرائـم والحروب.. 
ولم تتخذ مـن حديث وزير اإلعالم اللبناني 
إال ذريعة لتنفذ خططاً مبيتة رسم معاملها 
البيـت األبيض، التي شـعر أن هناك خطر 
يُحدق به مـن اتّحاد محـور املقاومة التي 
وحـدت هدفهـا ومنطقهـا، ذلـك التوحـد 
أصاب قلب كيان العـدّو، وقض مضجعه، 
وجعله يعيد ترتيب حسـاباته العدائية ضد 
العرب ويصعدها ويقدم السعوديّة ككبش 
فـداء لقطع مـا يسـمونهم بـأذرع إيران 
وذلـك هو السـبب األصل يف ُكــّل األحداث 
املتسـارعة يف الشـأن اللبنانـي؛ لذلـك هم 
اليوم ينفثون سـمهم يف لبنان لخسارتهم 
اليمـن، يريـدون أن يغرقوا لبنـان يف حرب 
اقتصادية وسياسـية، كما فعلوا يف اليمن، 
فعـىل اللبنانيني معرفة خطـورة ما يحاك 
ضدهم ويجب أن يكونوا بمستواه يف وعيهم 
وإدراكهـم، وأن يكونوا أحراراً يف قراراتهم، 
ويقفـوا أمام تلـك املخّططـات الرامية إىل 
عـزل لبنـان عـن بعـض البلـدان وجرها 
لحـرب داخلية، يجـب أن تتوحـد كلمتكم 
أيها اللبنانيني ضد مـا يدبره العدّو ضدكم 
وأن تلتفـوا حـول املقاومة فقـد اختارهم 
الله ليوجهوا رضبة كبرية وجديدة إىل عدو 
ـــة أمريـكا وإرسائيـل وكل مـن أراد  األُمَّ
ويريد تفكيك لبنان واسـتعمارها سياسيٍّا 

وإقالقها أمنيٍّا. 

الاةربئ الععلظثغئ 
الجراسغئ والتغعاظغئ 

طتمث خالح تاتط 

أُوُروبـي  بلـٌد  ُهولنـدا 

مسـاحتها  تبلـغ  صغـري 

يوازي  بما  كـم2،   41543

محافظة  مسـاحة  نصف 

ورغـم  اليمنيـة،  املهـرة 

ِصَغـِر مسـاحتها إال أنها 

تعـد ثانـي أكـرب دولـة يف 

العالم بعد أمريكا تصديراً 

للمنتجـات الزراعيـة، بقيمـة تفـوق 90 مليار يورو 

سنوياً. 

 الهولنديـون ال يرتكـون مكاناً يمكـن أن يتم فيه 

الزراعة، فهم يستغلون ُكـّل ذرة تراب، للزراعة. 

ُهولنـدا تنتج أكثر من 2 مليون طـن من الحبوب، 

وأكثـر من 7 ماليـني طن من البطاطـس، و6 ماليني 

طن من بنجر السـكر، بل تعد أكـرب مصدر للورود يف 

العالـم، ويوجد فيها مـا يقارب مـن 2 مليون بقرة، 

تنتج سنوياً 13 مليار لرت من الحليب سنوياً، وتشتهر 

ُهولندا بصناعة األلبان والتي ترفد االقتصاد الهولندي 

بما يزيد عن 12 مليار يورو سـنوياً، تتنوع منتجات 

األلبان الهولندية من حليب وجبن وزبدة، ورغم قلت 

أعداد األبقـار يف ُهولندا إال أنها تطعم معظم سـكان 

العالم من الجبن والحليب. 

فأين العرب من التجربة الهولندية، وهم يمتلكون 

بماليـني  تُقـدر  ا  ِجــدٍّ واسـعة  زراعيـًة  مسـاحاٍت 

الكيلومرتات، ويمتلكون عـرشات املاليني من رؤوس 

األبقـار، وبلدانهم تسـتورد معظـَم املـواد الغذائية، 

وسـكانها يموتون جوعاً، وأطفالهم مصابون بسوء 

التغذيـة، وينتظـرون الحليـَب املجفف مـن ُهولندا، 

والجبنـة والزبـدة من البقـرة الهولنديـة، فَمـا الرس 

الـذي جعل ُهولنـدا ترتبع عىل عرش الـدول املصدِّرة 

للمنتجات الزراعية ومشتقات الحليب واأللبان؟ 

ُهولنـدا ال تمتلـك عصا سـحريًة جعلت منهـا بلداً 

يصـّدر منتجـات زراعيـة وحيوانيـة بأكثر مـن ِمئة 

مليار يورو سـنوياً، ولكنها اهتمت باألرض الزراعية 

واسـتخدمت التكنولوجيا الحديثة، اهتمت باألبقار، 

من َحيُث التغذية، والسـكن والصحـة، وهو ما جعل 

األبقار الهولندية تنتج أكرب كمية من الحليب، ُهولندا 

اسـتخدمت التكنولوجيـا يف رعايـة األبقـار، فهناك 

روبوت يقوم بغسـل أجسـام األبقار وتنظفها، وآخر 

يقوُم بتنظيف مخلفات األبقار، وروبورت ثالث يقوم 

بتوزيع األعالف، وهناك أجهزة لقياس حرارة األبقار، 

وجهاز يقوم بعملية الحلب، وهو ما جعل من البقرة 

الهولندية تتفوق عىل مئات األبقار العربية. 

وجعـل من 41 ألـف كيلومرت مربع تنتـج أكثر من 

ماليني الكيلومرتات العربية! 

فَمــا هـو السـبب يف تفـوق ُهولنـدا وجعلها من 

كربيـات الدول املنتجة واملصـدرة للمنتجات الزراعية 

والحيوانية؟ سـؤال ننتظر اإلَجابَة عليه من أصحاب 

الشأن!

طا وراء الاخسغث ضث لئظان؟طا وراء الاخسغث ضث لئظان؟



10
األربعاء والخميس

العدد

5 ربيع الثاني 1443هـ..
10 نوفمرب 2021م

(1274)
ثقافة  

التسُني غسعد

اْخـَطـْع صغعَدك

خقح الثضاك:

شهيدا ِتسعاً  امُلُسوُخ  َغيَّتُه 
يف املجاهيل - َرْهبًَة - أن يعودا

تسٍع بعِد  من  املسوُخ  فتهاوى 
جديدا بعثاً  الحسنُي  وأطــلَّ 

حصادا وأربَــى  َصيِّباً  وهمى 
حصيدا وَغــزَّ  شاهقاً  وسما 

عاملياً منرباً  «الَجرُف»  وغدا 
نشيدا الكليِم  رصخُة  وغدت 

فأرسى بالطائرات  ــاروا  وأغ
َصعودا امُلغريَ  الجحفَل  يرهُق 

عليه املقاِم  طــوَب  وأهالوا 
جنودا وَعــزَّ  أنجماً  َفَعال 

ً بدرا لليمانني  البدُر  أرشق 
وجودا  أضحى  والشهيُد  شاهداً 

قرباً للفراعني  البحُر  يفلُق 
لحودا للطغاة  والبالطات 

*  *  *

«نجٍد» نعاالِت  مأرٌب  خلعت 
والتلمودا والخونج  والخنى 

ضالالً اليهوِد  مسنَد  ومحت 
رشيدا الجدود  مسنِد  بهدى 

واكتست بالحسني ُسنُْدَس َفجٍر
تليدا ومجداً  زاهياً  طارفاً 

*  *  *
فحقٌّ ِفــرُّوا  البُغاِث  لِحْلِف  ُقْل 

أســودا نُِكرَّ  وأن  تفروا  أن 
بنقاٍب شارٍب  ُكـلَّ  قايضوا 

واحرشوا تحَت ُكـلِّ صدٍر نهودا
واعربوا كـ «الحريم» خوَف رجاٍل

وحميدا  ُمْحِسناً  األمس  برقعوا 
فحقٌّ بيدوا  الرقيِق  لِحلِف  ُقْل 

نسودا أن  وحقنا  تبيدوا  أن 
صربنا أْن  وعيَدنا  تطيلوا  ال 

شديدا  بأساً  األنــاِة  خلَف  إن 
املطايا شدوا  امللوِك  مطايا  يا 

واحذروا املوَت حني يميش وئيدا
مقدسياً ى  للرسُّ الوعد  أرسج 

القعودا يطيَل  لن  «برَّان»  وبـ 

د. أتمث سطغ العارب:

جرى فما  قاتِليَك،  عباَءَة  اْخـَلـْع 
ا! تَجربُّ عليك  كّفوا  ومــا  ــاٍف،  ك

غطائها فتحَت  عباَءتَها  اْخـَلـْع 
ُمنَكرا الدناءِة  مع  يسوُق  عبٌث 

خيوُطها فتلك  عباَءتها  اْخـَلـْع 
أحمرا لتلبَس  مكائَدها  نََسَجت 

قيئُها فذلك  عباَءتها  اْخـَلـْع 
أزفرا قد  صدوِرها  ــلُّ  وِغ يُنبي، 

بطِشها مخافة  من  قيوَدك  اْخـَلـْع 
تَحّررا أراد  من  أحــرى  بالبطش 

*   *   *
دعِمها ُفقاعِة  من  قيوَدك  اْخـَلـْع 

ويصربا يجوَع  أن  أرىض  فالحرُّ 
نوالُُه َســاَء  ـــاإلذالل  ب ِنيَل  ما 

تُشَرتى أْن  لنفسِه  العزيُز  يأبى 
ــالِءِه ب حني  املــرِء  صــِرب  وثــمــاُر 

ــدرا وأق ــدَّ  أش ـــوداً  ُع يغتدي  أن 
نفُسُه املهانِة  زاَد  ارتضت  وَمن 

أفقرا املــذّلــِة  مع  ــاَد  وع هانت، 
رغيبُها يَُعزَّ  بأن  الِهباُت  تأبى 

أخطرا جوعاً  يُهديَك  وُفتاتُها 
*  *  *

ذواتهم عبيد  من  رهانَك  اْخـَلـْع 
أصحرا املمالِك  ذاِت  يف  فالغرُب 

ً يدا فينا  لفتِكِه  املــلــوَك  َجعَل 
خنجرا شعٍب  ُكـلِّ  يف  بها  َغَرَست 

رباَطُه َحـّل  اإلســالم  وكأنما 
أقفرا القرابِة  يف  العروبِة  ودُم 

أبراِجها يف  ــراِب  األع بنو  َرِكبَت 
األجــدرا كــان  ــالَق  األخ وركوبُها 

محمٍد لــديــِن  ــادت  ع ليتَها  يــا 

اإلفرتا واجتناَب  لغيٍظ،  كظماً 

ــٍة أذيّ ــّف  وَك ُحْسنَاً،  قولها  يف 

أثمرا كــانــت  لله  ــا  ــوده ج يف 

نفِسها جهالَة  ركبت  لكنها 

أعثرا ت  وَرضَّ ــّداً  َخ َصّعَرت  قد 

تخالُه الــبــالِد  يف  فــســاداً  وبغت 

األخــرسا فيه  فتعوُد  إصالحها، 

َغيّها متاهِة  يف  رسابــاً  ورأت 

أبرصا كانت  باللِه  ــأت  ارت ولــو 

رهانِه ُكـلُّ  بالرحمن  كان  من 

أكربا ــوّىل  تَ وقد  َعاَب،  الصِّ ــاَز  َج
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 : طاابسات

أُصيب فلسطينيٌّ بجراح، والعرشات بحاالت 
اختناق، أمس الثالثاء، خالل مواجهات اندلعت 
مع قـوات االحتالل الصهيوني، وسـط الضفة 

الغربية املحتّلة. 
وذكرت مصـادُر محلية، أن قـوات االحتالل 

اقتحمت مدينة البرية القريبة من رام الله، بعد 
ساعات من اعتداء نفذه مستوطنون يف املدينة. 
فحـص  عمليـَة  االحتـالل  قـواُت  وأجـرت 
وتحقيـق يف املنطقة الصناعيـة بمدينة البرية، 
َحيـُث اندلعت عىل إثرها مواجهات مع عرشات 

الشبان الفلسطينيني. 
واسـتخدم جيُش االحتالل الرصاَص املعدنيَّ 
وقنابَل الغاز املسيل للدموع لتفريق املحتجني، 

وبحسـب تلـك املصـادر، فقـد أُصيـب شـابٌّ 
فلسطيني بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، 
يف القـدم، والعـرشات بحـاالت اختنـاق، إثـر 

استنشاقهم الغاز املسيل للدموع. 
وكان مسـتوطنون يهود، قد خطوا، يف وقت 
سـابق، شـعارات عدائيـة ضد الفلسـطينيني، 
باللغـة العربية، وأعطبوا إطـارات 10 مركبات 

فلسطينية، يف مدينة البرية. 

 : وضاقت

امليدانيـني  القـادة  أحـُد  وّجـه 
لرسايا القدس الجناح العسـكري 
يف  اإلسـالمي  الجهـاد  لحركـة 
فلسـطني بغـزة، أمـس الثالثـاء، 
برسـالة إىل الكيـان الصهيوني يف 
الذكـرى الثانية الغتيـال بهاء أبو 
العطـا، قائد املنطقة الشـمالية يف 

رسايا القدس. 
وقـال أبو فـارس، أحـد القادة 
يف  القـدس  لرسايـا  امليدانيـني 
لـواء غـزة، يف ترصيـح لـ»وكالة 
فلسـطني اليـوم اإلخباريـة» عىل 
الغتيـال  الثانيـة  الذكـرى  رشف 
القائد أبو العطا، موجهاً رسـالته 
للعـدو: «حقـاً نجحتـم يف تغييب 
الجسـد، لكـن روح الشـهيد أبـو 
العطـا تطاردكـم، وتحـوم حـول 

ُكــّل  ومسـتوطناتكم  مواقعكـم 
يوم». 

ووّجه أبو فارس رسالًة للشعب 
أن  املقاومة  وجمهور  الفلسطيني 
وتأهبوا  وتجّهـزوا  واصربوا  أثبتوا 
وتأهبـوا  املبـني  الفتـح  ملعركـة 

ملعركة البهاء أبو العطا. 
لألحـرار  رسـالًة  وّجـه  كمـا 
واملجاهدين: «غاب أبو سليم عنا، 
لكـن ما غابت الفكـرُة التي علمنا 

إياهـا أبـو العطـا، استشـهد أبو 
العطـا، ورسـالته وصلـت لكم يف 

قلب تل أبيت». 
«إرسائيـل»  أن  بالذكـِر  جديـٌر 
مـن  عـرش  الثانـي  يف  اغتالـت 
نوفمـرب عـام 2019م، أبـو العطا 
وزوجتـه بعد اسـتهداف منزله يف 
حي الشـجاعية رشق مدينة غزة 
بصاروخ من طائرة صغرية تعرف 

بـ»كواد كابرت». 

 : وضاقت
اختُتمت، أمس الثالثاء، مناوراُت (ذو الفقار 
1400) املشـرتكة للجيش اإليراني باستعراض 
بحري للسـفن والغواصات مـن بينها املدّمـرة 

دنا. 
اللـواء  حرضهـا  التـي  املراسـم  هـذه  يف 
عبدالرحيـم موسـوي، قائد الجيـش اإليراني، 
وعـدد من كبار قـادة الجيش، واللواء حسـني 
سـعدي نائب، قائـد مقر خاتـم األنبياء (ص) 
املركزي، باإلضافة إىل مراقبني من املقر ورئيس 
دائرة التوجيه العقائدي والسـيايس يف الجيش 
وقادة القوات الربية والبحرية والجوية والدفاع 
الجـوي، قامت جميـُع أنواع البـوارج الحربية 
يف ذلك مدّمــرة دنا اإليرانية الصنـع بالكامل، 
وجميـع أنواع املدّمــرات وراجمات الصواريخ 
وغواصات من طراز طارق وغدير باالستعراض 

من أمام قيادة املدّمـرة سهند. 
وقامـت مقاتـالُت F-4 ومـرياج وطائـرات 
االستطالع P3F التابعة للقوات الجوية للجيش 
البحريـة  للقـوة  التابعـة  املروحيـات  وأنـواع 
بمرافقة الوحدات العائمـة والغواصات يف هذا 

االستعراض البحري. 
وكان القائُد العام للجيش قد استعرض قبل 
ذلك الوحدات املشاركة يف املناورات، ومن بینها 
ة بالقوة الربية  بعُض املعـدات واألدوات الَخاصَّ

مـن بینهـا الدبابات وناقـالت الجنـد واملدافع 
وعربات الصواريخ. 

مراسـم  يف  املوجـودُة  املعـداُت  وكانـت 
الفقـار  ذو  ملنـاورات  النهائـي  االسـتعراض 
1400 املشـرتكة للجيش تشكل فقط جزًءا من 
القدرات املستخدمة، اعتماداً عىل قدرة وحدات 

املنطقة التي شاركت يف هذه املناورات. 
وعـىل هامش املراسـيم، قـال القائـد العام 
للجيـش اإليراني، اللواء عبد الرحيم موسـوي: 

«إذا هـّدد األعـداء مصالحنـا َفـإنَّنـا سـنهّدد 
مصالحهم أينما كانت». 

َوأََضـاَف موسـوي أن «أمريكا نفَسـها هي 
منتجـٌة لإلرهاب وانعدام األمن، وحيثما وطأت 
قدُمهـا يف هذا العالم حوَّلتـه إىل مكان غري آمن 
ثـم هربـت، تاركًة ألبنـاء ذلـك البلد املشـاكل 
واملخـاوف الناتجـة عن هـذا الوجـود، فعندما 
ال تكـون هذه الخطـط واإلجـراءات واألهداف 

متجانسة، لن يتم تشكيل أي تحالف». 

إخابئ سحرات الفطسطغظغني يف طعاجعات إخابئ سحرات الفطسطغظغني يف طعاجعات 
طع اقتاقل وجط الدفئ املتاّطئطع اقتاقل وجط الدفئ املتاّطئ

جراغا الصثس تعّجـه رجالًئ لطضغان الخعغعظغ يف الثضرى 
الباظغئ قغاغال الصائث بعاء أبع السطا

الةغح اإلغراظغ غثااط طظاورات (ذو الفصار 1400) باجاسراض بتري

املظزمئ الساملغئ لطمطضغئ 
الفضرغئ يف أتثث تصرغرعا:

الخني أوًق
 : وضاقت

تصـّدر مكتُب امللكية الفكرية الصيني العالم يف عام 2020م، 
بتقديـم 1.5 مليون طلـب براءة اخرتاع، أكثـر 2.5 مرة مقارنة 
بالواليـات املتحـدة التي احتلـت املرتبـُة الثانية، وفقـاً ملا قالت 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية االثنني، الفائت يف جنيف. 
ووفقـاً لتقرير املنظمة لعام 2021م، بعنوان مؤرشات امللكية 
الفكرية العامليـة، َفـإنَّه رغم جائحة كوفيـد19-، زادت طلبات 
بـراءات االخرتاع الدولية مـرة أُخرى يف عـام 2020م، بعد أول 

انخفاض خالل عقد يف عام 2019م. 
ونقالً عن وكالة «شـيحو» الصينية، فقد استحوذت آسيا عىل 
ثلثي جميع الطلبات العاملية عام 2020م، مدفوعة بالنمو طويل 
األجـل يف الصني وكذلك زيادة نشـاط امللكيـة الفكرية يف بلدان 
آسـيوية أُخرى، وكانـت هذه زيادة كبرية مقارنة بنسـبة 51.5 

باملئة يف عام 2010م. 
كما سجلت الصني أرسَع نمو يف عدد براءات االخرتاع املعمول 
بهـا يف عـام 2020م، تليهـا أملانيـا والواليات املتحـدة وكوريا 

الجنوبية. 
وكان التصميـُم الصناعـي هو مجاٌل آخر أخـذت فيه الصني 
زماَم املبادرة، يليها االتّحاد األُوُروبي وكوريا الجنوبية والواليات 

املتحدة وتركيا. 

السراق: التحث الحسئغ 
غسطُظ تخغطئ السمطغئ 
افطظغئ يف الطارطغئ

 : وضاقت
أعلن الحشـُد الشـعبي، أمس الثالثـاء، عن حصيلـِة العملية 
األمنية التي اسـتهدفت خاليا داعش، شـمايل العاصمة العراقية 

بغداد. 
وقال آمر فوج الطارمية يف الحشـد، إبراهيم املشهداني، وفق 
بيـان إلعالم الحشـد: إن «قوًة مـن فوج الطارميـة نّفذت عملية 
نوعية بناًء عىل معلومة مشرتكة مع جهاز األمن الوطني يف بستان 
العكيـيل داخل القضاء»، مبينًا أن «القوة تمّكنت من الوصول إىل 

مجموعة داعشية تم االشتباك معها يف املنطقة املذكورة». 
َوأََضـاَف املشهداني، أن «القوَة قتلت إرهابيَّني، أحدهما فّجر 
نفَسـه خالل االشـتباك، واآلخر ُقتل قبل تفجري حزامه الناسـف 
إضافة إىل جرح آخريـن»، الفتاً إىل أن «املجموعة اإلرهابية كانت 

تنوي استهداف مناطق العاصمة بغداد». 
وتابـع، أن «العمليـة تأتي تعزيـزاً للعمليات السـابقة، واننا 

مستعدون للوصول إىل أي نقطة يحتمل تواجد اإلرهاب فيها». 
هذا وأَفـاد مصدر أمنـي، بتنفيِذ قوات من الجيـش العراقي 

عمليات بحث وتفتيش عن خاليا تنظيم داعش، شمايل بغداد. 
وقـال املصدر يف حديث لوكاالت االنباء: إن «قواٍت من الجيش 
َعت بتنفيذ عمليات بحث  العراقي يف قيادة الفرقة السادسـة، َرشَ
وتفتيـش عـن خاليا تنظيم داعش يف بسـاتني قضـاء الطارمية 

شمايل العاصمة بغداد». 
وتأتي هذه العملياُت بعد أن تمّكنت قواُت الجيش ومن خالل 
جهد اسـتخباري وتعـاون فوج حشـد الطارمية مـن قتل أحد 

عنارص داعش اإلرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا يف الطارمية. 

جعرغا: إخابُئ جظثغني بصخٍش 
«إجرائغطغ» وجط وغربغ الئقد

 : وضاقت
أُصيب جنديان سوريان بجروح، مساَء أمس األول، من جراء 
قصف صهيوني جديد استهدف مواقع يف وسط وغرب سوريا. 

ونقلت وكالة «سـانا» عن مصدر عسـكري قوله: عند «حوايل 
السـاعة 19:16 (05:16 بتوقيـت غرينتـش) مـن مسـاء يوم 
االثنني، نفذ العدّو اإلرسائييل عدواناً جويٍّا من اتّجاه شمال بريوت 

مستهدفاً بعض النقاط يف املنطقة الوسطى والساحلية». 
َوأََضـاَف املصدر: «تصدت وسـائُط دفاعنا الجوي لصواريخ 
العـدوان وأسـقطت معظَمها»، ُمشـرياً إىل أن « العدوان أدَّى إىل 

جرح جنديني ووقوع بعِض الخسائر املادية». 
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ضطمئ أخغرة

صطُص السثوان لط غسث ضاشغًا
د. طعغعب التسام

من حق العدوان األنجلوصهيوأمريكي األصيل اليوم 
أن يقلـق وأن يكون قلُقه شـديداً، كيف ال وهو يعيُش 
هزيمـًة حقيقيًة واقعًة عـىل األرض ويف ُكـّل جبهات 
املواجهـة معه، ونتفهم ُسـعاُر قلقه مـن هزيمته يف 
مأرب؛ ألَنَّ لها ما بعدها ولكن لم يعد قلقه اليوم كافياً 
بـل املطلوب َمـا هو أبعُد بكثري مـن القلق، فاملطلوب 
منه اليوم هو اإلقراُر بهزيمته ووقف عدوانه وسـحب 
قواتـه من كافـة األرايض اليمنيـة املحتّلـة واالعتذار 
ـل كافة تبعـات عدوانه قبـل أن يبلـَغ هزيمتَه  وتحمُّ
ـَل ُكلفتها  النهائيـة الناجـزة التي لن يسـتطيَع تحمُّ

وتأثرياتها.
وكيف ال تقلق أمريكا وهي قائدُة العدوان عىل الشـعب اليمني 
وصاحبـُة قـراره وأُعلن من عاصمتها واشـنطن وهـي ترى بعد 
سـبع سـنوات كيف تبخرت مخّططاتُها وتالشت مشـاريُعها يف 
اليمـن واملنطقـة ُعُمـوًما وتـرى هزيمتَها ماثلًة أمامهـا واقعاً، 
وتكابدهـا ُكـلَّ يوم وتجد نفَسـها عاجزًة عـن إيقاف انتصارات 
الشـعب اليمني ولو مؤقتاً وهي تتجُه مـن هزيمة ألُخرى وتفقد 
ُكـّل الحيل وتعيُش رعباً حقيقياً ومعها ربيبتها «إرسائيل» تعيش 
قلقاً وجودياً لم يخفف منه تطبيٌع من أدواتها التنفيذية األعرابية 

وال قتٌل وحصاٌر وتجويٌع للشعب اليمني العظيم. 
من حـق أمريكا وبريطانيـا وغدتهما الرسطانيـة الصهيونية 
ــة وكياناتهـا العربية واألعرابية أن يقلقوا  املزروعـة يف قلب األُمَّ
حتـى ينقطـَع النَفُس من مصري حتمـي قادتهم إليـه جرائُمهم 
البشـعة غري املسبوقة بحق الشعوب املستضَعفة حول العالم ويف 

ــة وعىل رأسها الشعب اليمني العظيم. مقدمتها شعوُب األُمَّ
َوإذَا كان مـن حق أمريكا أن تقلَق من هزيمة تفقدها مكانتَها 
كإمرباطورية يف العالم َفـإنَّ عىل كيانها الصهيوني 
وبقيـة كياناتها املرتبطة بـه وجودياً أن تقلَق من 

تالشيها معه. 
أمـا أن يقلـَق العدواُن األصيـُل ووكالؤه وأدواته 
التنفيذيـة ويسـّعرون مـن قلقهـم بهذا الشـكل 
الهسـتريي وبعـد سـبع سـنوات مـن عدوانهـم 
اإلجرامـي وأن ال يكـون قلقهم ممـا اقرتفوه من 
جرائم بحق الشـعب اليمني وقتله بأفتك األسلحة 
وبالحصار والتجويع وإنما قلُقهم من تنامي قوة 
هذا الشعب وتَحّركه لتحرير أراضيه املحتّلة َفـإنَّ 
هذا قلٌق طبيعيٌّ يستشـعُره ُكـلُّ طاغوت مستكرب 
مجرم قربت نهايته، وهذا يؤّكـد قرَب هزيمته النهائية الناجزة. 
ولشـدة غباِء هذا العدوان األغبى يف التاريخ، فقد أعلن عدوانَه 
اإلجرامـي عىل الشـعب اليمني بكل غرور َوغطرسـة واسـتعالء 
واسـتكبار، ولم يقرأ تاريَخ هذا الشـعب ومصريَ َمن سـبقه من 
الغزاة، ولم يحسب حسـاَب نتائج عدوانه حتى وهو يرى تنامي 
قوة وقدرات هذا الشعب وهو يمّرغ أنَفه يف الرتاب للعام السابع، 
ومـع ذلك يميض بغطرسـته وغـروره رغم أن َكثـرياً من باحثيه 
ومسـؤوليه يؤّكـدون هزيمتَه، وآخرهم مسـاعُد وزير خارجية 
أمريكا األسبق، ديفيد شـينكر، الذي أقر بالهزيمة يف مأرَب وبأن 
الهزيمة يف مأرب تعني هزيمتَه يف اليمن كلها، وهو ما يعني ُقْرَب 
هزيمِتـه النهائية الناجزة ولكنه ال يزال غـريَ مدرك بأن هزيمتَه 
هي هدُف هذا الشـعب وأبرُز أهداف ثورته يف 21 سبتمرب 2014م 

يف الحرية واالستقالل.

طأرب.. ولعط شغعا طآرُب ُأخرى
شاضض الحرصغ

ًة  التباكي األمميُّ والدويلُّ -َخاصَّ
األمريكي، والربيطاني، والفرنيس- 
ُة دوافَع  عـىل مأرَب ليسـت لـه أيـَّ
عنها  إنسـانيٍة وأخالقيٍة، وال يعّربُ 
يف يشٍء مـن ذلك كمـا يزعمون، إّال 
ما كان من باِب «التمثيل» السيايس 
فاألمريكـي،  فقـط،  واإلعالمـي 
والفرنـيس،  والربيطانـي، 
والسـعودّي لهـم يف مـأرَب مآرُب 
أُخرى ال يعلُمها دراويُش املرتِزقِة، 
املسـتأَجرة  القيـاداِت  ولفيـُف 
وُشـذَّاذُها، وُكلُّ تلـك الدمـوع التي 
ات اإلعالمية، والسياسـية، والدبلوماسـية،  تذَرُف وتنهِمُر عىل املِنصَّ
املقروءة، واملرئية، واملسـموعة ال تحفُل بأيَِّة نوايا حسـنة، أَو بواعَث 
سـليمٍة ِفطرية وأخوية، وال عاطفية وإنسـانية، وال ِمن أجِل سـواِد 
ُعيُوِن أمراِء الَفيْد وامَلْغنَِم، أَو لظروف وأوضاع وحياة من يسـمونهم 

بالنازحني. 
يف «مـأرَب» تلتقـي املصالُح االسـرتاتيجية للنازيِّني والفاشـيِّني 
الُجـُدد -مًعـا- عىل أبواب املناطـق الرشقيـة، والجنوبية، وصحراء 
الربع الخايل، ومصادر الطاقة والثروة، وخليَجي عدَن وُعماَن، وباِب 
املندب، والجرف القاري، والبحر العربي، وقناة السـويس، ومضيق 
هرمـز، ومينـاء ومدينة إيـالت، وبريل هاربـر، ُوُصــوالً للمحيط 
الهندي، وخطـوط التجارة الدولية، واألسـاطيل البحريـة، وقواِعِد 
بِّ الرويس،  التجسس والرقابة، والقيادة والسيطرة؛ لتقليِم أظافر الدُّ
ني الصيني، واملـارد اإليرانـي؛ ولتأمني وحمايـة «إرسائيل»؛  والتنـِّ
لتتمكََّن من بسِط نفوذها، وهيمنِتها، وُحكِمها املباِرشِ عىل املنطقة. 

«مأرُب» التي ظلت لسـنوات -تحـَت ِرعايِة الغـرِب واألمريكان 
والصهاينـة- ِعـّش الّدبابري، وإمـارة تنظيَمي القاعـدة وداعش يف 
اليمـن، والجزيـرة العربية، والقـرن األفريقي، ويف أرض سـبأ وما 
جاورهـا، َحيُث تلتقي األهـداُف واملصالُح السياسـيُة واالقتصاديُة 
ِّ العاملـي يف أََهـمِّ بوتقٍة ونقطِة تـالٍق منطلًقا  واألمنيـُة ملحـوِر الرشَّ
ـع بـرٍّا وبحرٍّا، ومسـتقر املراكز  ِد والنفـوذ والهيمنة والتوسُّ للتمـدُّ
والقواعد االستخباراتية والعسـكرية الدولية يف ظل رصاِع املحاور، 
اٍت تطيُح  والتحـوُّالت املسـتقبلية التـي قـد تدَفـُع باتّجـاِه متغـريِّ
بمخّططـاٍت بُـِذَل ِمـن أجِلها الوقُت واملـاُل والِخـْربات، وقد تُفِيض 
اسـٍة  لتغيـرِي ُكــلِّ قواعِد اللُّعبة يف ظروٍف اسـتثنائيٍة َخِطرٍة وحسَّ
اسـتُخدمت للوقاية منها أوراٌق عدٌة منذ ِعقَدين وأكثَر، وظل سفراُء 
ودبلوماسـيو أمريكا يف اليمـن عىل أقوى عالقـة حميمية، وروابط 
ودية مع أغلب رجالها خارج نطاق سياسة الدولة، ومنظومة الحكم 
العميـل، وأجنحتـه املهرتئة، وخالًفـا لكل الربوتوكـوالت واألعراف 

والتقاليد الدولية والدبلوماسية املعتادة. 
«مأرُب» التي تم تهيئتُها منذُ زمٍن لتكوَن وكًرا للجواسيس واملخِربين، 
وُجْحًرا لُجرذان العلوج، ومحميًّة للمرشوع املتصهني يف خاِرصِة الوطِن 
الحبيِب ومحيِطه الواسـِع، عىل حـني غفلٍة من أهلها الرشفاء، آن لها أن 
تتحـرََّر وتعوَد ألصالتهـا وتاريِخها العربي واإلسـالمي املرشق منذ أن 

جاءها هدهد سليمان النبي، وأسلمت معه لله ربِّ العاملني. 
اَخ والعويـَل الصليبي  َ لـذا مـن الطبيعي أن نسـمَع هـذا الـرصُّ
الصهيوني السعودّي تحت عباءة اإلنسانية والسالم واالستقرار؛ ألَنَّ 
عودتَها لجسـِدها وأهِلها وَربِْعها يعني سقوًطا مدويٍّا لهذا املرشوع 
التدمـريي يف اليمـن واملنطقة، ورضبـًة قاتلًة لم تكن يف الُحسـبان، 
وهزيمًة اسرتاتيجيًة، وخسارًة فادحًة لجهود وأموال عمرها عرشاُت 

السنني. 


