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احلديدة حتيتا  على  للعدوان  بــغــارة  أطــفــال  بينهم  مدنيني  احلديدة  حتيتا  على  للعدوان  بــغــارة  أطــفــال  بينهم  مدنيني   66 وإصــابــة  وإصــابــة استشهاد  استشهاد 

املنطقة على  كبرية  تداعيات  مأرب  وملعركة  اليمنيون  يصنعها  اليمن  يف  االنتصارات  اهللا:  نصر  املنطقةالسيد  على  كبرية  تداعيات  مأرب  وملعركة  اليمنيون  يصنعها  اليمن  يف  االنتصارات  اهللا:  نصر  السيد 


طثغر عغؤئ الئرغث لختغفئ «المسغرة»:
ظماطك بظغئ تتاغئ وخئرة تراضمغئ وغارات 

السثوان ترطئ الغمظغغظ الضبغر

السثوان غافادى عجائمه شغ الغمظ بدشط واباجاز دولغ.. 
والسجي: سطى «المةطج» أن غاساطض طع خظساء بسصقظغئ 

«السصعبات» ق تعصش اقظاخارات
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 : طاابسات
قـال األمنُي العـام لحـزب اللـه اللبناني، 
السيد حسـن نرصالله: إن النظام السعودّي 
ُق أن اليمنيـني هـم مـن يصنعـون  ال يَُصـدِّ
الطائـرات املسـرّية والصواريخ الباليسـتية 
رغم أن هذا هو الواقع، ُمشـرياً إىل أن اململكة 
تتصور أن حزب الله يقود الجبهات يف اليمن، 
وهذه أوهام يف أوهـام، مبينًا أن االنتصارات 
يف اليمـن يصنعهـا قادة ومقاتلـون يمنيون 
وعقول يمنية وإيمان وحكمة يمانية ونٌرص 

إلهي لليمن. 
وأَشـاَر السـيد نرصالله يف كلمته، مسـاء 
أمس األول الخميس، بمناسـبة «يوم شـهيد 
حـزب اللـه»، إىل أن موقـَف حـزب اللـه من 
العـدوان عـىل اليمن واضح منذ بـدء الحرب 
السـعوديَّة  أن  موضًحـا  سـنوات،   ٧ قبـل 
رصفت مئات مليارات الـدوالرات يف العدوان 
عـىل اليمن وفشـلت، منوًِّهـا إىل أن تداعيات 
ا يف اليمن  معركة مأرب سـتكون كبـرية ِجـدٍّ

واملنطقة. 
إن  اللـه:  لحـزب  العـام  األمـني  وقـال 
السعوديّة افتعلت أزمًة مع لبنان، ُمشرياً إىل 

ا بتبيني الحقائق؛  أنَّ حـزَب الله معنيٌّ ِجــدٍّ
ألَنَّنا أماَم معركـة رأي عام وأمام مظلومية 
يسـكت  أن  للمظلـوم  يصـح  وال  أَيْـضـاً، 
عندمـا يتمّكـن مـن تبيـان حقه، الفتـاً إىل 
أن مـن بـني فرضيـات األزمة عـدم معرفة 
السـعوديّة مسبًقا بترصيحات وزير اإلعالم 
اللبناني، معتربًا أن رّدة فعل السـعوديّة عىل 
ا  ترصيحات الوزير قرداحي مبالغ فيها ِجـدٍّ

ا.  ا ِجـدٍّ جدٍّ
ونـّوه السـيد نرصاللـه إىل أنـه وخـالل 
السنوات املاضية وحتى اليوم هناك دول قام 
بها جهات بشـتم رسـول الله ولم نَر شـيئاً 
من السـعوديّة، فهل ما اعتربوه إسـاءًة لهم 
يف كالم وزيـر اإلعالم هو أخطر وأشـنع مما 
يقال عـن النبي األعظم محمـد صلوات ربي 

عليه وعىل آله، خالل ُكـّل هذه السنوات. 
نفسـها  قّدمـت  السـعوديّة  وأضـاف: 
صديقـة، فهل هكـذا يتعاطـى الصديق مع 
صديقه؟!، فاذا كان هناك مشـكلة مع وزير 
اإلعالم أَو حـزب الله فلتحرص ردود الفعل يف 
حدود املشـكلة، مبينًا أن سـوريا التي نقول 
عنهـا إنها صديقة لبنان لم تُقدم عىل خطوة 
ضـد بلدنا رغم شـتمها خالل ١٦ سـنة، ولم 

تقف عائًقا دون وصـول الغاز والكهرباء إىل 
لبنـان رغم الحمالت والشـتائم واالعتداءات، 
الفتـاً إىل أن إيران كذلك واصلت اسـتعدادها 
لتقديـم املسـاعدة ولـم تمن رغـم الحمالت 

ضدها والشتائم خالل ١٦ سنة. 
وحول موقف حزب اللـه من هذه األزمة، 
قال أمني عام حـزب الله: «نحن أيّدنا موقَف 

أن  ورفضنـا  يسـتقيل  ال  أن  اإلعـالم  وزيـر 
يُقـال»، متسـائالً: «اليوم إذَا اسـتقال وزير 
أَو أقيـل، فهـل يحصـل هـذا األمـر يف دولـة 
سـيدة وحـرة وكريمة ورشيفـة؟ وهل تحل 
املشـكلة كمـا قـال كثـري مـن اللبنانيني يف 
استقالة وزير»، ُمضيفاً «نحن نقبل العقوبة 
ونعتربها تضحية يف سبيل موقفنا اإلنساني 

واألخالقي تجاه الشعب اليمني». 
بـأن  قيـل  مـا  نرصاللـه  السـيد  ونفـى 
اإليرانيـني قالوا للسـعوديّة اذهبـوا إىل حزب 
اللـه كـي يتوسـط لكـم مـع أنصـار اللـه، 
ُمشـرياً إىل أن اإليرانيني قالوا للسـعودينّي يف 
بغـداد تكلمـوا مع أنصـار الله ونحن لسـنا 
معنيني بالتفاوض عنهـم، مؤّكـداً أن طريق 
السـعوديّة لتنتهـي من موضـوع اليمن هو 
فقـط وقـف إطـالق النـار ورفـع الحصـار 

والذهاب إىل املفاوضات السياسية. 
وبـنّي السـيد نـرص اللـه أن ال أمريكا وال 
مجلس األمـن وال افتعال األزمـات يمكن أن 
يغري شـيئاً أَو يبدل حرفاً مما يكتب يف اليمن 
اليـوم، منوًِّها إىل أن عنـوان «إرسائيل» اليوم 
هـو القلـق بعدما تحدثـت يف «زمـن الربيع 
العربـي» عـن بيئة مناسـبة لها، ُمشـرياً إىل 
أنَّ املناورات اإلرسائيليـة تعكس الخوف من 
اقتحام لبنـان للمسـتعمرات يف الجليل، وأن 
الصهاينـة يدركـون قوة املقاومـة وصدقها 
وعلو شـأنها وأهميّة عقولها االسرتاتيجية، 
يف لبنـان  أنَّ هنـاك مـن يتحـدث  موضًحـا 
عـن «ضعـف» محـور املقاومة رغـم تأكيد 

املعطيات عكس ذلك. 

أخبار

اغاغال طعاذظ يف طثغظئ سثن املتاّطئ
 : طاابسات

ُقتل مواطٌن، أمـس األول الخميس، يف محافظِة عدَن املحتّلة عىل أيدي 
ميليشيا مسلحة قبل أن تلوذَ بالفرار وسط تصاعد جرائم القتل وعمليات 
االختطاف وإقالق السـكينة العامة عىل أيـدي مرتِزقة االحتالل اإلماراتي 

التي تحكم سيطرتها عىل املدينة. 
وأوضحت مصادُر محليٌة يف عدن املحتّلة، أن ميليشيا مسلحًة اغتالت، 
الخميـس، مواطنًـا يف الشـارع العام بمدينـة إنماء، َحيُث لـم تعرف بعد 

ُهــِويَّة الضحية. 
وبحسـب املصادر، َفـإنَّ هذه الجريمَة تأتي بعد ٤٨ سـاعة من عملية 
اغتيال الصحافية رشا عبدالله وجنينها وإصابة زوجها باستهدافهم عرب 

عبوة ناسفة زرعت يف سيارتهم. 
وتشـهُد مدينُة عدَن الخاضعة لسـيطرة ما يسـمى املجلس االنتقايل، 
انفالتـاً أمنيٍّا َكبـرياً، وانتشـاراً للعصابات املسـلحة املدعومة من جهات 

نافذة، وتفش كبري لالغتياالت. 

اتاةاجغئ غاضئئ يف املضق تظثغثًا 
برشع أجسار املحاصات الظفطغئ

 : طاابسات
نّظـم اآلالُف من أبناء مدينة املكال بمحافظة حرضموت املحتّلة، أمس 
الجمعة، تظاهراٍت احتجاجيًة غاضبًة؛ للتنديد بارتفاع أسـعار املشتقات 

النفطية. 
وقالـت مصـادر محلية يف مدينة املـكال: إن آالف املواطنـني خرجوا يف 
مظاهرات غضبة عارمة بعد صالة الجمعة، احتجاجاً عىل قرار السـلطة 
املحليـة املرتِزقة يف محافظـة حرضموت، بفرض املزيد مـن األعباء عىل 

املواطنني، يف ظل األزمة االقتصادية التي تعاني منها البالد. 
وأوضحت املصـادر أن املتظاهريـن رّددوا ُهتافاٍت وشـعاراٍت تطالب 
برحيل تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي من اليمن، وإسقاط 
حكومة الفاّر هادي وما يسـمى املجلس االنتقايل، مبينة أن االحتجاجات 
الغاضبة رافقها أعمال شغب وفوىض وقطع شوارع رئيسية وفرعية، ما 

أَدَّى إىل شل حركة املرور. 
وكان فـرع رشكة النفط يف محافظة حرضموت املحتّلة، قد قّرر أمس 
األول الخميس، رفَع سعر لرت البنزين إىل ١٢٠٠ ريال، وذلك ضمن مساعي 
حكومـة املرتِزقة ملحاوالت تحسـني الوضـع االقتصادي، وانهيار سـعر 

العملة املحلية الريال أمام العمالت األجنبية. 

دسئ المةطج لطظأي بظفسه سظ الاةاعض والخمئ المثجي

تصعق اإلظسان تظّثد بثور طةطج افطظ يف حرسظئ جرائط 
واظاعاضات تتالش السثوان سطى الغمظ

تصرغر برغطاظغ: اإلطارات تظاب شغطمًا جغظمائغًا غطّمع 
خعرتعا وغشّطغ جرائمعا العتحغئ يف الغمظ

 : خظساء
نـّددت وزارُة حقـوق اإلنسـاني يف حكومـة 
اإلنقـاذ الوطنـي بصنعـاء، بدور مجلـس األمن 
الحقيقـي يف رشعنة جرائم وانتهـاكات تحالف 
العدوان السعودّي وتشجيعها عىل ارتكاب مزيد 
مـن املجـازر الوحشـية بحـق الشـعب اليمني، 
املسـؤولية  وهيئاتـه  األمـن  مجلـس  محملـة 
دول  ترتكبـه  مـا  إزاء  واألخالقيـة  القانونيـة 
العدوان من جرائم والتي كان آخرها، ما تعرض 
لـه املدنيـون بحي النهضـة يف أمانـة العاصمة، 
ويف منبـه بمحافظـة صعـدة ومركـز محافظة 
عمران والجوف ومأرب من غارات شـنها طريان 

العدوان، مساء أمس األول. 
َودعـت وزارة حقوق اإلنسـان يف بيان، أمس، 
مجلـَس األمن الـدويل، للعودة إىل جـادة القانون 
الـدويل والنـأي بنفسـه عـن التجاهل امُلسـتمّر 
والصمـت املخزي تجاه ما يحـدث من انتهاكات 
جسيمة وجرائم شـديدة الخطورة يف حق اليمن 
أرضاً وإنسـاناً، مشـرية إىل أن ما جـاء يف الخرب 
الصحفـي ملجلس األمن بشـأن اليمـن الصادر، 
االثنني املنرصم، يؤّكـد اسـتمراره يف غيِّه القديِم 
بإدانته الشـعب اليمني وقيادتـه الذين يدافعون 
عـن شـعبهم وسـيادة أراضيهـم، ودفاعـه عن 
املجـرم الجالد الـذي دّمــر البالد وقتـل أطفال 

اليمن ونسائه وشبابه وشيوخه. 

وقال البيان: إن موقف مجلس األمن، بشـأن 
إدراج قيـادات من الجيش اليمنـي املدافعني عن 
الشـعب واألرض، مـا هو إال غطاء ال مسـؤول، 
وبدالً عـن اهتماِمـه بالوضع اإلنسـاني وإنقاذ 
حيـاة املاليـني من األطفال والنسـاء مـن حافة 
املـوت، يهتـم بتلميع نفسـه أمـام دول تحالف 
العـدوان؛ ِمـن أجـِل األمـوال التـي طغـت عـىل 

اإلنسانية يف أجندة مجلس األمن. 
وأّكـدت حقوق اإلنسان يف بيانها أن مجلَس 
األمـن هـو مـن أعطـى دول تحالـف العدوان 
الغطـاَء الـدويل لشـن الغـارات وقتـل املدنيني 
وحـرق ممتلكاتهم، إىل جانب مـا تقوُم به تلك 

الدوُل َحـاليٍّا مـن تدريب مقاتلني مرتِزقة عىل 
أيدي املارينز األمريكي يف محافظة حرضموت، 
وجلبها مجموعـًة من التكفرييني إىل محافظة 
مأرب واعتقال العديد من املواطنني والزج بهم 
يف السـجون وإهانتهـم، مطالبة مجلس األمن 
إىل اتِّخـاذ وقفة جادة ومسـؤولة أمام مواقفه 
املتخاذلـة تجاه ما يعانيه الشـعب اليمني من 
عدوان وقتل للمدنيني وحصار شـامل ومعاناة 
مؤلـم،  صحـي  ووضـع  شـديدة،  اقتصاديـة 
وقصـف ُمسـتمّر تمارسـه دول العـدوان منذ 
سبع سنوات، دون إنصاف من املجلس وغياب 

تام للعدالة. 

 : طاابسات
كشـف موقٌع بريطانيٌّ عن مساٍع حثيثٍة 
لدولـة االحتـالل اإلماراتي؛ ِمن أجـِل تغطية 
جرائمها الوحشـية يف اليمن، وذلك من خالل 
إنتـاج فيلـم سـينمائي يسـتعرض بطوالت 
جنود أبـو ظبي املشـاركني يف العـدوان عىل 
البلد وقتل اآلالف من املدنيني األبرياء، ناهيك 
عـن االنتهـاكات اإلنسـانية وتعذيـب املئات 
من الشـباب يف سـجون رسيـة باملحافظات 

الجنوبية. 
وقال موقع «ميدل ايست آي» الربيطاني، 
يف تقريـر، أمـس األول: إن مقطعـاً دعائيـاً 
لفيلـم عن حـرب اليمن من إنتـاج اإلمارات، 
أثار غضباً واسـعاً لدى الناشـطني واملعنيني 
بحقوق اإلنسان عىل مختلف مواقع التواصل 
االجتماعي؛ وذلك بَسـبِب تركيـز الفيلم عىل 
«كفـاح ٣ جنـود إماراتيني»، بينمـا تجاهل 
آالُف  فيهـا  ُقتـل  التـي  الوحشـية  الجرائـم 
ًة مـن األطفال والنسـاء بيد  املدنيـني، َخاصَّ

تحالف العـدوان السـعودّي اإلماراتي، مبينًا 
أن الفيلم سـيعرض يف دور السـينما يوم ٢٥ 

نوفمرب الجاري. 
َوأََضـاَف التقريـَر أن تصويَر الفيلم جرى 
بدعـم كامل من اإلمارات وجيشـها، فجميُع 
الذيـن  اإلضافيـني (الكومبـارس)  املمثلـني 
ظهروا يف الفيلم هم أفراٌد يف القوات املسـلحة 
واألسـلحة  املركبـات  وجميـع  اإلماراتيـة، 
رهـا الجيُش  املسـتخدمة أثنـاَء التصوير وفَّ

اإلماراتي. 

أّضـث صئعَل تجب اهللا أغئ سصعبات شغ جئغض طعصفه اإلظساظغ وافخقصغ تةاه الحسإ الغمظغ

السغث تسظ ظخراهللا: اقظاخارات يف الغمظ غخظسعا غمظغعن وتثاسغات 
طسرضئ طأرب جاضعن ضئرية سطى املظطصئ
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 : خاص 
يف ُخطـوٍة عدوانيٍة جديـدٍة تؤّكــُد تواُطَؤه مع 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي، 
أقـدم  والسياسـية،  املاليـة  للهيمنـة  وانصياَعـه 
مجلـُس األمن الدويل، نهايَة األسـبوع املنرصم عىل 
إدراِج شـخصياٍت يف السـلطة الوطنيـة بصنعـاء 
ام من تهديد  عـىل «قائمة» عقوبات، وذلك بعـد أَيـَّ
الواليـات املتحـدة بفـرض املزيـد مـن العقوبـات 
عـىل صنعـاء، يف إطار محـاوالت تعويض الفشـل 
العسـكري املتعاظم يف اليمـن، وخلق «ضغوطات» 

البتزاز القوى الوطنية. 
وتضّمـن قـراُر مجلـس األمـن، إدراَج ُكــلٍّ من 
اللـواء الركن محمد عبـد الكريم الغمـاري، رئيس 
هيئـة األركان العامة، واللواء يوسـف املداني، قائد 
املنطقة العسكرية الخامسة، واللواء صالح مسفر 
الشـاعر، عىل «قائمة سـوداء» تعرضهم لعقوبات 

حظر السفر وتجميد األصول. 
اٍم قليلـٍة من إعالن املبعوث  وجـاء القراُر بعد أَيـَّ
أن  عـن  ليندركينـغ،  تيـم  اليمـن،  إىل  األمريكـي 
بـالده سـتواصل النظـر يف «تصنيـف» املزيـد مـن 
الشـخصيات والكيانـات يف السـلطة الوطنية عىل 
لوائـح «العقوبـات»، وهـو ما يكشـف مجـّدًدا أن 
مجلـس األمن الدويل يعمل كـ»وكالة» لبيع املواقف 

والقرارات ألصحاب النفوذ. 
وتأتي هـذه الخطوة العدوانية، يف إطاِر محاوالت 
الواليـات املتحدة األمريكية وتحالف العدوان للبحث 
عن «ضغوط» عىل صنعاء؛ ِمن أجِل إيقاف إنجازاتها 

امليدانية املتعاظمة التي باتت تبّرشُ بحسم املواجهة 
ونهاية مرشوع الَوصاية والهيمنة عىل اليمن. 

وخـالَل الفرتة األخـرية، كثّـف تحالـف العدوان 
وُرعاتُـه يف الغـرب مـن اسـتخدام مجلـس األمن، 
واألمم املتحدة، كواجهٍة ووسـيلة البتـزاز صنعاَء؛ 
لدفعها نحو االستسالم ووقف الخيارات العسكرية 
التي عجزت قوى العـدّو عن مواجهتها، َحيُث كان 
املجلـُس قد أصدر مؤّخـراً بياناً فاضحـاً أعلن فيه 
اصطفاَفه بشـكل َفجٍّ إىل جانب النظام السـعودّي 
ومرتِزقته، كما كان «مجلس حقوق اإلنسـان» قد 
أقـدم قبل ذلك بفرتٍة قصرية عـىل إنهاء عمل فريق 
الخـرباء يف اليمـن؛ بَهـدِف التغطيـة عـىل الجرائم 

الوحشية التي ترتكب بحق اليمنيني. 
ووصف عضُو املجلس السيايس األعىل، محمد عيل 

الحوثي، قـراَر مجلس األمن بأنـه «خيانة أممية»، 
وأّكــد أنه ينتهـك معايريَ التصنيف بشـكل واضح، 
كما يعّرب عن تواطؤ معَلٍن مع الواليات املتحدة ودول 
العدوان التي «تحارص الشـعب وتقصفه باألسلحة 
املحرمـة واملتطـورة وتمنع املـرىض واملواطنني من 
السـفر وتستهدُف األعياَن املدنية اليمنية، ومع ذلك 

لم تتم إدانتها أَو تصنيُفها». 
َوأََضــاَف الحوثـي: «إن خـوَف األمـم املتحـدة 
مـن تصنيف مجرمـي العدوان ال يثني شـعبنا عن 
مواصلـة نضاله»، يف تأكيد واضـٍح عىل أن محاولة 
اسـتخدام ورقـة «العقوبـات» و»التصنيفات» لن 

تؤثر عىل موقف صنعاء العسكري والسيايس. 
بـدوره، أملـح نائـُب وزيـر الخارجيـة بحكومة 
اإلنقاذ، حسـني العـزي، إىل أن مجلـَس األمن يضُع 

نفَسـه كمعرِقـٍل ملسـاِر السـالِم مـن خـالل هذه 
الخطوات. 

وقال العزي: «لتعزيِز فرص السالم، من املهم أن 
يظهَر مجلس األمن قدراً مـن االنفتاح عىل صنعاء 
والتعاطي معها بأُسـلُـوب أكثـَر عقالنية، ُوُصـوالً 

إىل تطمينها وتعزيز ثقتها باملجتمع الدويل». 
وأّكــد عضـُو املكتـب السـيايس ألنصـار اللـه، 
أن  البخيتـي،  محمـد  ذمـا،  محافظـة  محافـظ 
«عملياِتنا العسـكرية يف الداخل والخارج ستستمر 
حتـى تحريـر آخـر شـرب مـن أرض اليمـن وكرس 
الحصـار الـربي والبحـري والجوي بقوة السـالح؛ 
ألَنَّنا ال نراهن عىل صحـوة ضمري العالم وإنما عىل 
الله وعـىل قوتنا، وعىل دول العالـم أن تحرتَم إراَدة 
اليمنيني يف اسـتعادة سيادة واسـتقالل بلدهم إما 

سلما وإال حربا». 
ويعرب قراُر مجلس األمن بوضوح عن اسـتمرار 
وتصاُعـِد التخبـط السـعودّي األمريكـي يف اليمن 
َحيُث تحاول الرياُض وواشـنطن منـذ مدة تفادَي 
الهزيمة املحتومـة، وُخُصوصاً يف مأرب، إال أن ُكـلَّ 
وسائل الضغط واالبتزاز أثبتت فشلها يف التأثري عىل 
مجريـات املعركة التـي تحّقق فيها قـوات الجيش 

واللجان مكاسب متزايدة. 
وترتكز األنظاُر هـذه الفرتة عىل محافظة مأرب 
التـي اقرتبت قـوات الجيش واللجان الشـعبيّة من 
إكمـال تحريرهـا، األمـر الـذي تُجِمُع ُكــلُّ مراكز 
الدراسـات ووسـائل اإلعالم األجنبية، والصهيونية 
أَيْـضاً، عىل أنه سـيَُمثُِّل الخسـارَة الكربى لتحالف 
العـدوان ورعاته يف اليمن، وسـتكون لـه تداعياٌت 

كربى عىل مستوى املنطقة. 

 : خاص 
نهايـَة  املسـلحة،  القـواُت  أعلنـت 
عمليـة  تنفيـذَ  املنـرصم،  األسـبوع 
صاروخية واسـعة اسـتهدف عـدداً من 
معسـكرات العدّو السـعودّي ومرتِزقته 
وراء الحدود ويف الداخل اليمني بسـبعة 
صواريخ بالسـتية، أسفرت عن مرصع 
وإصابة عدد كبري منهم، بينهم قيادات. 
القـوات  باسـم  املتحـدث  وقـال 
إن  رسيـع:  يحيـى  العميـد  املسـلحة، 
القوة الصاروخيَة نّفذت عملية واسـعة 
استهدفت معسكرات يف ظهران الجنوب 
بمنطقة عسـري السـعوديّة، ويف مأرب، 

وغربي محافظة تعز. 
وأوضـح رسيع أنـه تم إطـالُق ثالثة 
اسـتهدف معسـكر  بالسـتية  صواريخ 
ظهـران  منطقـة  يف  األول»  «الفـوج 
الجنـوب بعسـري، و»نتج عـن الرضبة 

سـقوط أعداد كبري من ضبـاط وجنود 
العدّو السعودّي بني قتيل وجريح بينهم 

قائد املعسكر».
وأّكــد نُشـطاُء سـعوديّون وصـوَل 
الصواريخ إىل هدِفهـا يف منطقة ظهران 
الجنوب، كما نرشوا صورا لبعض القتىل 
والجرحـى بينهـم ضبـاط كبـار، عقب 

العملية. 
َوأََضــاَف رسيع أن القواِت املسـلحَة 
أطلقت أَيْـضـاً يف الوقت ذاته صاروخني 
بالسـتيني عىل معسـكر تدريبـي للعدو 
غربـي محافظـة تعـز، وهـو أَيْـضاً ما 
أّكـدته وسـائُل إعالم ونشـطاء املرتِزقة 
الذين بثوا مقاطَع فيديو تظهُر بوضوح 
تصاعـد الدخـان داخـل املعسـكر، كما 
تظهـر حالَة الهلع والذعـر التي أصابت 
قـوات العـدّو وجعلتهـا تلـوذ بالفـرار 

برسعة عقب الرضبة. 
صاروخني  إطـالَق  العمليُة  وتضمنت 

بالسـتيني إضافيني اسـتهدفا تجمعات 
مرتِزقة العدوان يف جبل «البلق األوسط» 
ويف معسـكر آخـر بمحافظـة مأرب، يف 
إطار العملياِت امُلسـتمّرة إلكمال تحرير 

املحافظة. 
ويعترب جبـل «البََلق األوسـط» املطلِّ 
عىل مدينـة مأرب من آخر خطوط دفاع 

العدّو ومرتِزقته. 

العمليـَة  هـذه  أن  مراقبـون  وأّكــد 
تؤّكــُد اتسـاَع حجـم ومـدى االخرتاق 
حّققتـه القـوات  االسـتخباراتي الـذي 
املسـلحة يف صفـوف العـدّو ومرتِزقته، 
َحيُث جـاء إطالق الصواريـخ، بناًء عىل 
معلوماٍت دقيقـٍة عن تجمع قوى العدّو 

يف ُكـّل املعسكرات املستهدفة. 
ُد العمليُة التأكيَد عىل تطور  كما تجـدِّ
وتمّكنها  اليمنيـة،  العسـكرية  القدرات 
مـن مواكبة تَحّركات العـدّو عىل امتداد 
خارطة واسعة داخل الجغرافيا اليمنية 
وخارجها وبشـكل متزاِمٍن، مع تحقيق 
إصابات دقيقة، األمُر الذي يرتجُم تفوقاً 
يف التصنيـع والتنسـيق وتنفيـذ  َكبـرياً 
الرضبـات، كمـا يربِهـُن عـىل جهوزية 
املعطيـات  ُكــّل  مـع  للتعامـل  عاليـة 
امليدانيـة بأفضـِل صورٍة ممكنـة، وبما 
يحّقـق أعـىل مسـتوى من الخسـائر يف 

صفوف العدّو. 

تقارير

تتالش السثوان غتاول تفادي عجغماه التامغئ يف الغمظ بـ «سصعبات» دولغئ 

جئسئ خعارغت بالساغئ تثك سثة طسسضرات لطسثو واملرتجصئ يف سسري وتسج وطأرب

التعبغ: افطط الماتثة تظاعك طساغغر «الاخظغش» ولظ تبظَغظا سظ طعاخطئ الظدال
الســجي: سطــى «المةطــج» أن غاساطَض طع خظساء بحــضض سصقظغ
الئثغاغ: ق ظسّعل سطى ضمغر السالط وسمطغاتظا السسضرغئ جاسامر

طصاض وإخابئ السحرات طظ الدئاط والةظعد السسعدّغغظ والمرتجصئ وإسقطعط غآّضـث دصئ اإلخابات

السةري غثسع أترار طأرب لسثم السماح ملطغحغا «اإلخقح» باثرغإ املثغظئ
 : خظساء 

 دعا عضو الوفـد الوطني املفـاوض، عبد 
امللـك العجـري، أحـراَر مدينـة مـأرب أن ال 
يسـمحوا لوافـدي حـزب «اإلصـالح» َجـّر 

املعركة للمدينة وتخريب بُنيتها التحتية. 
وقـال العجـري يف تغريـدة لـه يف تويـرت: 
«يكفي سباع الفسـاد استثمارات وعقارات 
عـىل  وماليزيـا  والقاهـرة  إسـطنبول  يف 

حسابكم». 

مـع  «التنسـيق  العجـري:  َوأََضــاَف 
الجيش واللجان يسـّهل حفـَظ املمتلكات 
ة، وتعايـش جميع أبناء  العامـة والَخاصَّ
مأرب دون اسـتهداف لخلفيـة حزبية أَو 

مذهبية.
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 : خاص
صدَر حديثاً عن داِر الـوالء لصناعِة النرش 
يف بريوت كتاب (العالقات اليمنيّة السـعوديّة 
بنَي السـيادِة والَوصايـة) خالل الفرتة ما بني 
العـام {١٩٧٤-٢٠١٤م} للكاتـب ماجـد بـن 

أحمد الوشيل. 
ُم الباحـُث يف هـذه الدراسـة رؤيـة  ويقـدِّ
للعالقات الدبلوماسـية والسياسـية بني دول 
الجـوار -اليمـن والسـعوديّة أنموذجاً- عىل 
مبـدأ: السـيادة أَو الوصايـة، متتبعـاً ذلك يف 
مسار تاريخي واسرتاتيجي بمنهجية علمية 

ورؤية أكاديمية. 
اليمنيـة  العالقـات  أن  الكاتـب  ويـرى 
السـعوديّة الدبلوماسية والسياسية واألمنية 
ا باتِّخـاذ مسـارات ُمختلفـة  تتسـم تاريخيّـٍ
النظـام  طبيعـة  حكمتهـا  ُمتعـددة  وآفـاق 
السـيايس يف صنعـاء وعـدَن، مـا أضفى عىل 
هـذه العالقات املتدحرجة حاالت من التذبذب 
ُصعـوًدا وهبوًطـا نظـًرا للتوتـرات الداخلية 

سواًء االجتماعية أَو االقتصادية. 
للموقـع  ونظـراً  إنـه  الكاتـُب:  ويقـوُل 
االسـرتاتيجي لليمـن من خـالل إرشافه عىل 
مضيق باب املندب الذي يُمثُِّل أحَد أهم الطرق 

البحريـة لنقل النفـط من الخليـج إىل أُوُروبا 
وأمريـكا والـذي يمنحـه القدرة عـىل امتالك 
مصـدر النفـوذ يف املجـال الخارجـي ويُعزز 
من أهميّـة مكانته الدولية، كانـت اليمُن وال 
تزاُل محلَّ اهتمام لدى السـعوديّة التي تنظر 
إليـه كجزء ال يتجـزأ من أمنهـا القومي عىل 
وجه الخصوص، والتحكم بـكل أجزاء اليمن 
وفـق املصالح التـي تخـُدُم اململكـَة العربيَة 
السعوديّة، ُمشرياً إىل أن الُعمَق الجيوبولتيكي 
ملوقـع اليمن يف سياسـة دول البحـر األحمر 
يجعله محط أنظار القوى الدولية واإلقليمية، 
وهـذا ما يجعله يف رصاع دائم مع هذه القوى 
كما حصل مع الربتغال ثم بريطانيا واالتّحاد 

السوفيتي. 
ويبنّي الباحث أن مسـارات التاريخ اليمني 
تتميّز فيه حـركات التغيري واالنتفاضات من 
فرتة إىل أُخرى؛ نظًرا للتأثريات الخارجية عليه 
ـة دول الجـوار، ما جعل حـاالت التوتر  َخاصَّ
قائمة بشـكل ُمسـتمّر وهذا، مـا أَدَّى بدوره 
ة  إىل عدم وجود استقرار شـامل لليمن َخاصَّ
انعكاسـات  وإىل  {١٩٧٤-٢٠١٤م}،  فـرتة  يف 
سلبية عىل العالقات السياسية والدبلوماسية 
مع السـعوديّة، واستمرار الحروب والتوترات 
بني البلدين، كما ترتبت عليه تداعيات خطرية 

ومصرييـة بني اليمـن والسـعوديّة، الفتاً 
إىل أن سياسـة السـعوديّة منذُ تأسيسها 
أن يبقـى اليمـن يف حالـة مـن الضعـف 
واالنقسام والحصار الدويل، وأن ال يتقدم 
إىل مصـاّف الدول النفطية، وهذا املسـار 
حـّدد أفق العالقـات اليمنية السـعوديّة 
بمعنى «سياسـة وصاية بلـد عىل آخر» 
ا وأمنيٍّا، ونجم عنه  سياسـيٍّا واقتصاديّـٍ
انفجار شـعبي وحقوقـي جعل اململكة 
تُعيد ُكـّل حسـاباتها مـع اليمن، وبناء 
رؤية حديثة تتالءم مع السيادة اليمنية 

وتحفظ حقوق الشعب. 
ويذكـُر الباحُث الوشـيل بُعـداً هاماً 
فيما يتعلُق برجال السياسـة والحكم 
يف اليمـن التـي اتسـمت فيهـا حاالت 
الضعف والسـذاجة والعمالة والجهل 
صفـات  النظـر،  وقـرص  واألنانيـة 
تحّىل بها بعـض الساسـة اليمنيون 
املتعاقبون عرب حوايل ستني عاماً من 
عقـود الحكم، وهـذه الحالة أنتجت 
مـآٍس ومواقـف وشـواهد محزنـة 
الكتاب  يرسدها  واألجيـال،  للتاريخ 
ويوثقهـا الباحـث؛ كـي ال تتكـّرر، 

وحتى يُصبح املشهُد حكيًما. 
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خثر سظ دار العقء لخظاسئ الظحر شغ بغروت

ذغران السثوان غساود صخش الساخمئ خظساء وأضرار شغ طماطضات المعاذظغظ

السقصات الغمظغئ السسعدّغئ بني السغادة والَعخاغئ خقل الفرتة طا بني 
السام (1974-2014م).. إخثار تثغث لطضاتإ طاجث العحطغ

اجاحعاد وإخابئ 6 طثظغني بغظعط أذفال يف غارة لطريان السثوان افطرغضغ 
السسعدّي سطى الاتغاا بالتثغثة

 : طاابسات
استشـهد ٤ مواطنني بينهم ٣ أطفال وأُصيب 
اثنـان، يوم أمـس، يف حصيلٍة غـرِي نهائية لغارة 
لطريان العدوان األمريكي السـعودّي عىل مديرية 

التحيتا بمحافظة الحديدة. 
وعـىل صعيـد متصل، أعلنـت غرفـُة عمليات 
ضبـاط االرتبـاط والتنسـيق يف الحديدة، مسـاء 

العـدوان  لقـوى  خرقـاً   ١٤٤ رصـد  الجمعـة، 
باملحافظة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية. 

وأوضـح مصدر يف غرفـة العمليات أن من بني 
الخـروق، ٦ غارات لطريان تجسـيس عىل حيس 
والفـازة والجاح والتحيتـا، وتحليـق ٣ طائرات 
حربيـة يف أجـواء الدريهمـي وحيـس والجـاح، 
و١٩ طائـرة تجسسـية يف أجواء الفـازة وحيس 

والجبلية والجاح والتحيتا. 
وأَشـاَر املصدُر إىل أن الخروَق تضمنت أَيْـضاً، 

٢٠ خرقاً بقصـف مدفعي لعدد ١٤٣ قذيفة َو٩٧ 
خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 

ويف السياق، استشهد وأُصيب ثالثة مواطنني، 
الخميس املايض، إثر قصـف صاروخي ومدفعي 
سعودّي استهدف مديرية شدا بمحافظة صعدة 
الحدودية مع اململكة، كما تعرضت مناِطُق آهلٌة 
بالسـكان يف مديريـة رازح لقصـف صاروخـي 

ومدفعي سعودّي. 
ونّفذ طرياُن العدوان األمريكي، مساء األربعاء 

املـايض، خمـَس غـارات اسـتهدفت العاصمـة 
بمنـازل وممتلـكات  صنعـاء، َوخّلفـت أرضاراً 
املواطنـني، َحيـُث شـن غارتـني عـىل منطقـة 
الصيانـة بمديرية الثـورة، وغارة عـىل منطقة 
الحفـاء يف مديرية السـبعني باألمانـة، وغارتني 
عـىل منطقـة ريمـة حميـد يف مديرية سـنحان 
بمحافظة صنعاء، باإلضافة إىل غارة عىل شبكة 
اتصـاالت يف منطقة حـرف سـفيان بمحافظة 

عمران. 

اجاسثادات ظعائغئ بخسثة ملظاصحئ 
إصاطئ املآتمر السطمغ الجراسغ

الئثغاغ غساصئض أجريغظ طترَّرغظ طظ أبظاء طتاشزئ ذطار

 : خسثة
التحضرييـة  للجنـة  اجتمـاٌع  ناقـش 
للمؤتمر العلمي الزراعي األول بمحافظة 
صعـدة، برئاسـة املحافظ محمـد جابر 
عـوض، االسـتعداداِت النهائيـَة إلقامـة 

املؤتمر يف الـ ٢٣ من نوفمرب الجاري. 
وأّكـد محافُظ صعـدة خالل االجتماع 
الـذي حـرضه رئيـُس جامعـة صعـدة، 
الدكتـور عبد الرحيـم الحمـران، ووكيل 
املحافظـة صالـح عقـاب، ونائـب مدير 
األمـن طـارق الكربـي، ورؤسـاء لجـان 
املؤتمـر عـىل أهميّـة االسـتعداد الجيـد 

واستكمال التجهيزات لتنظيم املؤتمر. 

اإلبداعـات  إبـراز  أهميّـِة  إىل  وأَشـاَر 
واألفكار اإليجابية يف املحافظة يف مختلف 
الجوانـب سـواء التعليميـة أَو الزراعيـة 

وغريها ملواكبة التطورات الحاصلة. 
ونـّوه محافُظ صعـدة بـدور جامعة 
صعـدة بفتـح التخصصـات الجديـدة يف 
كلية الطب البرشي وإنشاء كلية الزراعة 
رغم قلـة اإلْمَكانيـات وظـروف العدوان 

والحصار. 
من جانبه، أّكـد رئيُس جامعة صعدة، 
أن القطاَع الزراعي سـيجني ثمرة علمية 
وافرة مـن البحوث التي سـيتم تقّديمها 
يف املؤتمـر العلمـي.. معـرباً عـن األمل يف 

استكمال التجهيزات للمؤتمر. 

 : ذطار
ذمار  محافظـة  محافُظ  اسـتقبل 
محمـد البخيتي، يوم أمس، أسـريَين 
مـن األرسى املحّرريـن مـن سـجون 
مرتِزقـة العـدوان بمحافظة الضالع، 

وهما األسـريُ عبدااللـه صالح رصيم 
من أبناء مديريـة عتمة الذي مكث يف 
سـجون مرتِزقة العدوان عاماً كامالً، 
واألسـري حافظ ناجي الدبـا من أبناء 
مديريـة ضـوران آنـس الـذي مكـث 

عامني ونصف عام. 

ثباِتهمـا  عـىل  األسـريان  وأّكــد 
وصموِدهمـا يف مواجهة قـوى الغزو 
والعـدوان والعمالة، باعثني برسـائل 
الشـكر والعرفـان لـُكلِّ َمـن سـعى 
وسـاهم يف فك أرسهما.  يشـاُر إىل أن 
تحريَرهما تم بصفقة تباُدٍل محلية. 
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 : ظعح جقس
يُعتـَربُ ِمَلفُّ الخزان العائم صافر مـن أحد املِلفات التي 
يسـتخدُمها تحالـُف العـدوان األمريكـي السـعودّي عىل 
اليمن، كورقة حرب تنذُر بكارثة بيئية واسعة، فيما تُراِفُق 
األمـُم املتحدة تحالف العدوان يف العبـث بهذا امللف وتوفري 
الغطاءات املناسـبة، بما يجعله محل جدل إعالمي لتوليف 
السـخط تجـاه صنعـاء، وتشـتيت األنظـار عـن املناورة 
الصبيانية التي يمارسها تحالف العدوان بقيادة واشنطن 
من خالل هذا امللف، وجعله محل ابتزاز لتحقيق بعٍض من 
املكاسـب السياسية والعسكرية التي يلهث وراءها بطرق 
غـري مرشوعة، غري أنها مصبوغٌة أمميـاً بِطالء يزيُل ُكـلَّ 

البصمات العدائية. 
األمـُم املتحـدة وعـىل غـرار توفـري الغطاء السـيايس 
واإلنسـاني لـكل ما يمارسـه تحالـف العـدوان األمريكي 
السعودّي عىل اليمن، أرصت أكثر من مرة عىل تعقيد ملف 
الخـزان العائم صافر، رغـم صياغتها التّفـاق مع اللجنة 
االقتصاديـة العليـا بحكومة اإلنقـاذ الوطنـي، وتوقيعها 
عليها بما يضمن الحد من الكارثة الوشـيكة التي تنذر بها 
منـاورات تحالف العدوان من خـالل الباخرة العائمة، وما 
تشـكله من تهديد بيئي ال يقتُرص عىل اليمن فحسـب، بل 

عىل جميع الدول املطلة عىل البحر األحمر. 
اللجنة اإلرشافية لتنفيذ اتّفاق الصيانة العاجلة للخزان 
صافـر، عقـدت، أمـس األول الخميـس، مؤتمـراً صحفياً 
للوقوف عند مسـتجدات مسـار االتّفاق، وما يرتافق معه 
مـن مماطـالت أممية تسـهم بشـكل كبري يف جعـل امللف 
معلقاً بكل مخاطره، ليسـتمرَّ تحالُف العدوان يف ممارسة 
ابتزازه، عىل غرار باقي امللفات اإلنسانية التي ينتهج فيها 
سياسـة االبتزاز ومقايضة الحاجات اإلنسـانية للشـعب 
اليمنـي، باملسـاعي السياسـية والعسـكرية لواشـنطن 

وأدواتها يف الجغرافيا االسرتاتيجية اليمنية. 
ووفق ما جـاء يف املؤتمر الذي قدم خالله رئيس اللجنة 
اإلرشاقيـة لتنفيذ اتّفـاق الصيانة العاجلـة للخزان العائم 
صافـر، إبراهيم الرساجـي، ُكـلَّ املباحثات املشـرتكة بني 
الطرف الوطنـي والطرف األممي للوصول إىل اتّفاق عاجل 
للحـد مـن الكارثة، يتبـني للجميـع إرصار األمـم املتحدة 
عىل اسـتخدام امللـف كورقة ضغط ضد صنعـاء، وموازاة 
املخّطـط العدواني تجاه ملف الباخرة العمالقة، بمناورات 
دبلوماسـية وأُخرى سياسـية بحتة، تشـرتك جميعها يف 
التوصـل إىل خياريـن، أولهمـا حـدوث الكارثـة وثانيهما 

تحقيق مطامع «تحالف العدوان». 
 

تظاُصداٌت شاضتئ.. اظصقٌب أطمغ سطى 
اّتفاق طخاغ أطمغاً:

ويف فضيحـة أمميـة ليسـت بالجديـدة، كشـف رئيس 
اللجنـة اإلرشاقية لتنفيـذ اتّفاق صافـر، أن األمم املتحدة 
صاغت تفاصيل اتّفاق الصيانة األولية والتقييم للسـفينة 
وتخلفت عن تنفيذه، مبينًا أن النقاَط التي خالفتها الخطة 
التنفيذية لالتّفاق املقدمة من األمم املتحدة تمثل ٩٠ ٪ من 
حجم وأهميّة أعمال الصيانة املتفق عليها، وهو ما يؤّكـد 
أن األمـم املتحدة لم تكن جـادة يف الوصول إىل اتّفاق، بقدر 
ما تسـعى لخلِق مناورٍة تمّكن تحالـف العدوان من إبقاء 

امللف معلقاً للوصول إليه يف الوقت املناسب. 
وأَشـاَر إبراهيم الرساجي إىل أن «خطة التنفيذ املقدمة 
مـن األمـم املتحـدة اسـتبعدت أعمـال الفحـص املتفـق 

عليهـا كفحص مهني يقـوم عىل معايري دوليـة معروفة 
أن «الخطـة  واسـتبدلته بالفحـص البـرصي»، مؤّكــداً 
املقدمة كشـفت تناقضـات األمم املتحـدة وأّكـدت انعدام 
النية لديها يف صيانة السـفينة وتـاليف خطرها، فضالً عن 

التزامها باالتّفاق». 
وأوضح أن االتّفاق يتكون من ١٦ نقطة رئيسية توضح 
أعمـال الصيانة والفحـص التي كان يفـرتض أن ينفذها 
خـرباء األمم املتحدة، غري أن األمـم املتحدة فاجأت اللجنة 
وقدمـت خطة تضمنت إلغاء ١٠ نقـاط من إجمايل الـ ١٦ 
نقطة والتي تمثل ٩٠ ٪ من حجم وأهميّة أعمال الصيانة. 
ورسد الرساجي نـص االتّفاق املتضمن صيانة وفحص 
واختبـار جميـع أنظمـة مولـد «كاتربيلـر» عىل سـطح 
السـفينة، فيمـا نصـت الخطـة التنفيذية لألمـم املتحدة 
عـىل إجراء الفحـص فقط، كما نص االتّفـاق عىل فحص 
واختبار وصيانة مولد الطوارئ، يف حني نصت خطة األمم 

املتحدة عىل إجراء الفحص فقط. 
ووفقـاً لرئيـس اللجنـة اإلرشافيـة، نـص االتّفاق عىل 
وجوب فحص سـطح الخزان واألماكـن باالختبارات غري 
اإلتالفيـة، وعمـل اإلصالحات املمكنـة يف املواقـع القابلة 
للتنفيـذ، فيمـا نصـت خطـة التنفيـذ عىل فحـص نظام 

التهوية فقط، وتم تفويت املناطق األُخرى. 
وتابـع الرساجـي: «نص االتّفـاق عىل وجـوب فحص 
صمامات دخـول مياه البحر واألنابيـب املرتبطة، وإجراء 
االختبارات غري اإلتالفية واإلصالحات املحتملة، فيما نصت 
الخطة التنفيذية عىل فحص غرفة محرك مياه البحر، وتم 

إزالة الفحوصات األُخرى واإلصالحات». 
وقـال: «نص االتّفـاق عىل إجـراء الفحـص والصيانة 
الالزمـة لنظـام التهوية لسـكن الخزان وغرفتـي املحرك 
واملضخات، غري أن خطة التنفيذ نصت عىل إجراء الفحص 
فقـط، كما تم االتّفاق عىل وجوب اتِّخاذ اإلجراءات إليقاف 
التّرسبات املحتملة للغازات القابلة لالشـتعال عىل سـطح 
الخـزان، فيما نصـت الخطة التنفيذية لألمـم املتحدة عىل 

إجراء الفحوصات الالزمة فقط». 
َوأََضـاَف: «كما نـص االتّفاق عىل وجوب فحص نظام 
الغاز الخامل، وفحص واختبار وإصالح جميع الصمامات 
املوجودة عىل الخزانات، أَو اسـتبدالها إذَا اقتضت الحاجة، 
وإحضار الصمامات البديلة، فيما خطة التنفيذ نصت عىل 

إجراءات أعمال الفحص فقط». 
ولفـت الرساجـي إىل أن االتّفاق نص أَيْـضـاً عىل طالء 
جميع األنابيب التي تم إصالحها أَو استبدالها، فيما خطة 
التنفيـذ لم تتطرق إىل األمر من األََسـاس، كمـا أن االتّفاق 
نص عـىل وجـوب فحـص نظـام مكافحـة الحرائق عىل 
السطح الرئييس، وفحص وصيانة واختبار مضخة حريق 
الطـوارئ يف أعـىل مقّدمة السـفينة وجميـع الصمامات، 
وإصـالح املكونـات أَو اسـتبدالها عند االقتضـاء، يف حني 
نصت الخطة التنفيذية لألمم عىل إجراء الفحوصات فقط. 

 

خفاغا اقظصقب افطمغ:
ومع هـذه السلسـلة الطويلة من التناقضـات األممية 
واسـتبدال االتّفاق بخطة تنفيذ أفرغته من محتواه، يتبني 
للجميـع أن األمـم املتحـدة كانت تهدف إىل السـيطرة عىل 
الخزان العائـم والوصول إليه لتقييمـه ومقارنة أوضاعه 
مـع الخطـة الزمنية التي يـرسي وفقها تحالـف العدوان 
األمريكي، يف سلسـلة تبديله ألوراق الحـرب واالبتزاز غري 
املرشوعـة، ال سـيَّما أن البوصلة األمريكية السـعوديّة يف 

الفـرتة املاضيـة لـم تتجه صوب السـاحل الغربـي، َحيُث 
انشـغلت بشـكل كبـري يف جبهـات مـأرب، وجلبـت ُكـّل 
جهودها العسكرية والدبلوماسـية والسياسية، وطرحت 
ُكــّل أوراقها عىل الطاولة التي فشـلت جميعها، بما فيها 
االبتـزاز بحاجـات الشـعب اإلنسـانية املاسـة، كالوقـود 

والدواء وفتح املطارات لتسفري املرىض. 
ويف هـذا السـياق، يؤّكــد إبراهيم الرساجـي أن األمم 
املتحـدة أفرغـت االتّفاق مـن محتواه، وقامت بتسـييس 
امللف الذي كان يهـدُف لتقليل املخاطر وليس إنهاَءها عىل 

السفينة صافر. 
ويقـول الرساجي إنه من خالل مماطلـة األمم املتحدة 
الواضحـة واملتكّررة وتضليلهـا اإلعالمي اتضـح لنا أنهم 

يريدون شيئاً آخَر غري الصيانة. 
ويف هذا الصدد، حصلت صحيفة املسرية عىل معلومات 
ـة، تؤّكـد اشـرتاط األمـم املتحدة لدخـول ُخرباَء إىل  َخاصَّ
السـفينة والطـواف بكامـل محيطهـا، دون خضوعهـم 
للرقابـة أَو متابعـة ما يقومـون به خـالل جولتهم تحت 
البحـر حول الباخـرة العائمة، وهو ما يكشـف جانباً من 
األجندة املشـبوهة التي كانت األمم املتحدة تسعى لها من 

خالل هذا االتّفاق. 
وتؤّكــد املعلومـات أن صنعاَء قبلت بكل االشـرتاطات 
األمميـة املجحفـة، مـع ضمـان سـالمة تنفيـذ االتّفـاق 
وأغراضه، غري أن األمم املتحدة عاودت انقالبَها، مستعينًة 
باملزيد من االشـرتاطات التـي تبني وجود أغـراض أممية 

مشبوهة بكل املقاييس. 
ومـا يعـزز احتمـاالت اللهـث األممـي وراء األجنـدة 
املشـبوهة، ما طرحه الرساجي بشـأن جانٍب من املناورة 
األمميـة حـول االتّفـاق، َحيُث بـنّي الرساجي أنـه بعد أن 
«قدمنا تأشـرياٍت ألسـماء الفريق الثالثـني الذين أعلنتهم 
األمم املتحدة، لم يأِت الفريق، وبعد ستة أشهر طلبت األمم 
املتحدة تأجيل التأشـريات؛ ألَنَّها سـتغرّي أسماء ١٥ خبرياً، 
غري أنها بعد أن غرّيت أسماء الخرباء منحناهم التأشرياِت 
الالزمَة، ومر شـهٌر وانتهت التأشريات وأشـعرناهم بأننا 
ُدها، فكان ردهم أن نوقفهـا»، وهو ما يبوح بعدة  سـنجدِّ

أرسار أممية خفية عىل طيات الخطة التنفيذية املقدمة. 
 

تظاُغٌط أطمغ أطرغضغ جسعدّي لطسإ 
سطى ساطض العصئ:

وتعقيبـاً عىل ما أّكــده الرساجي بشـأن تعمد تحالف 
العـدوان إيصال الخـزان صافر إىل الحالـة املتدهورة التي 
هـو عليهـا اآلن؛ بَهـدِف تحويلـه إىل ورقة حـرب، تؤّكـد 
ة للصحيفة أن تحالف العدوان وبمساندة  معلومات َخاصَّ
األمم املتحدة يف تنسيق ُمستمّر لطرح ورقة العائمة صافر 
يف الوقـت املناسـب، بعـد نفـاِد أوراق االبتزاز السـعوديّة 
األمريكية وخروجها عن الخدمة، َحيُث بينت املعلومات أن 
تحالف العـدوان كان يهدف من وراء تعليـق ملف الخزان 
ومخاطـره لتوليف السـخط اإلعالمي والـدويل الكبري ضد 
صنعـاء، غري أنـه تفاجـأ بجلـوس األخرية عـىل الطاولة 
وقبولها باتّفاٍق ُمصاٍغ أممياً للتخلص من املشـكلة والحد 
مـن الكارثة الوشـيكة التي كانـت هالُة اإلعـالم املعادية 
تروج لـه، وهو ما دفع العدوان األمـم املتحدة إىل الخروج 

من االتّفاق وجعل الخزان محل ابتزاز وتهديد. 
ويف هـذا السـياق، يوضـح الرساجـي أن دول العدوان 
منعت تشـغيَل السـفينة واعرتضت سـفينَة املازوت التي 
كانت حكومة اإلنقاذ قد اسـتوردتها لغرِض التشغيل عىل 

بُعـد عرشين ميـالً من خزان صافـر، ُمشـرياً إىل أن وزارة 
الخارجيـة وّجهت رسـالة لألمـم املتحدة مـن وقت مبكر 
تحذر من تبعات استمرار احتجاز تحالف العدوان لكميات 

املازوت املخصص للسفينة صافر. 
ويعـود الرساجـي إىل حيثيات الكارثـة، مبينًا أن توقَف 
عمـل السـفينة منـذ العـام ٢٠١٥ جـاَء بإيعـاز أمريكي 
سـعودّي لرشكة صافـر التي سـحبت ٧٠٠ عامل كانوا يف 
مهمـة تشـغيل وحمايـة السـفينة، وأبقت فقط سـبعة 
أشـخاص، فيمـا بـنّي أن رشكة صافـر بمـأرب منعت يف 
أبريل املايض تزويَد الخزان بالديزل الخاص باملولدات التي 
يسـتخدمها املوظفون ومنعـت بعد ذلك بإيعـاز من دول 

العدوان وصول كبري املهندسني إىل السفينة. 
ونّوه الرساجي إىل أن هناك الكثريَ من األدلة عىل ُضلوع 
دول التحالـف يف إيصال خزان صافر إىل ما هو عليه اليوم، 
يف حني دخلـت بريطانيا عىل الخط، وهو ما يشـري –دون 
أدنـى شـك– إىل تعويـل تحالف العـدوان ورعاته بشـكل 
كبري عىل اسـتثمار الخزان العائم ضمـن روزنامة عدوانه 
َح الرساجي أن  وحصـاره عىل اليمن واليمنيني، وهنـا وضَّ
دول العدوان طالبت بالسـماح للفريـق األممي بالوصول 
إىل السـفينة، وبعد توقيع االتّفاق قال السـفري الربيطاني 
السابق لدى حكومة املرتِزقة: «إن أوان الصيانة قد فات»، 
وهو ما يكشف لجوء العدوان إىل خطٍة بديلة للمناورة عىل 
ملف الخزان العائم بعد موافقة صنعاء عىل اتّفاق الصيانة 
العاجلـة بكل مـا فيه من رشوط مجحفـة وضعتها األمم 
املتحـدة لجعـل صنعاء ترفضهـا ومن ثـم تحميلها كامل 
املسـؤولية عـن الكارثة التي ينـوي العـدوان خلقها، مع 

إزاحة بصمات الجريمة من أياديه. 
ويف هـذا الصدد، نّوه الرساجي إىل أنه لم يكن يف مجلس 
األمـن اهتمـام واضح وحقيقـي بمنع حـدوث الكارثة يف 
البحـر األحمر جـراء أي احتمال للترسب بـل كانت هناك 
أهـداٌف واضحة لتسـييس القضية، ُمضيفـاً «إنه يف وقت 
تواصـل األمم املتحـدة التحذير من خطـورة وضع الخزان 
عـرب اإلعـالم، َفـإنَّها لـم تتواصل مـع اللجنـة اإلرشافية 
لتنفيـذ اتّفـاق الصيانـة منذ مايـو املايض حتـى اليوم»، 
معتـربًا األصـوات األممية بشـأن الخزان العائـم ضجيجاً 
إعالميـاً ليـس لـه عالقـة بالحرص عـىل صيانـة الخزان 

وتجنّب كارثة بيئية. 
ويف تأكيد عىل حرص األمم املتحدة عىل اللعب عىل عامل 
الوقت ملساعدة تحالف العدوان يف استخدام امللف يف الوقت 
املناسـب، مع خلق حالة سـخط ضـد صنعـاء لتحميلها 
تداعيـات الكارثة الوشـيكة، قال الرساجي: «لـم نتلَق أية 
دعوة أممية ملناقشـِة عراقيل تنفيـذ االتّفاق منذ توقيعه، 
بل ظلت األمم املتحدة ومبعوثها السابق غريفيث يجيّشان 
اإلعـالم واملنظمات وفق وجهـات نظر أحاديـة»، مؤّكـداً 
أن األمم املتحدة حرصت عـىل تزييِف الواقع ومنع وصول 
الحقيقة إىل وسـائل اإلعالم واملنظمات ليظل واقع الخالف 

غـري معـروف مـا يحـول دون التوصـل إىل َحــّل. 
ويف ختـام املؤتمـر، أشـار الرساجـي إىل أن «الصحـايف 
د  األمريكـي الذي أجـرى مقابلًة معنا ملجلـة أمريكية تعمَّ
َقْلـَب الحقائـق وتزييفهـا ١٠٠ ٪، فاتضح يف مـا بعُد أنه 
َد  عىل عالقة بالسـفري السعودّي محمد آل جابر»، فيما َجدَّ
رئيـُس اللجنة اإلرشافيـة لتنفيِذ اتّفـاق الصيانة العاجلة 
للخزان العائم تمسـك صنعاء باالتّفاق وحرصها عىل منع 
الكارثـة، داعياً األمـَم املتحدة إىل االلتزام بمـا وّقعت عليه 
وصاغتـه يف االتّفـاق، والتوقف عـن الضجيـج والتوّجـه 

الصادق نحو الحل. 

ئ تخطئ سطغعا الختغفئ: سطى ضعء المآتمر الختفغ لطةظئ اّتفاق خاشر وطسطعطات َخاخَّ

ورصــئ تـــرب أطـرغضـغئ 
جسعدّغئ بـ «شرز» أطمغ

طعمئ أطمغئ طحــئععئ طظ وراء اقّتفاق وتعاشص واضح طع «روزظاطئ» السثوان وأوراصه غغر المحــروسئ
16 ظصطــئ خاغاعا افطط الماتثة ووّصسئ سطغعا بط ظســفاعا بثطئ تظفغثغئ أشرغئ 90 % طظ اقّتفاق

طحــارضئ أطرغضغــئ برغطاظغــئ طئاحــرة شــغ خفاغــا إبــارة المطــش وأعــثاف سرصطاه 

خجان خاشر.. 
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- بدايـة أُسـتاذ عمـار.. مـا الواقع الذي 
يعيشه قطاع الربيد اليوم؟

ــُل ِقطاعـاً حيوياً  الربيـُد اليمنـي يَُمثـِّ
يرتبـُط ارتباطاً مبـارشاً باملواطن اليمني؛ 
والتواصـل،  الوصـول  نافـذَة  باعتبَـاره 
سـواء باملحيـط الوطني داخـل املدن وبني 
ارتبـاط  مـن  يحّققـه  َومـا  املحافظـات 
مجتمعـي، أَو قنـاة وصـل بـني الجهـات 
خـالل  مـن  مسـتفيديها  أَو  وموظفيهـا 
الخدمات املاليـة والربيدية وغريها، أَو بما 
ـلُـه من نافذة تصـل املواطن بالعالم  يَُمثـِّ
الخارجـي عرب الربيد الدويل وما يقدمه من 
دور إنسـاني بالـغ األهميّـة، إال أنه بفعل 
العدوان الذي استهدف قطاع الربيد بشكل 
ممنهـج فقد تعرضت بنيـة الربيد التحتية 
ومنشـآته املدنية للقصـف والتدمري، وهو 
ما انعكس سـلباً عـىل أداء وتطور خدمات 
الربيد، وتسـبب بحرمان ماليني املدنيني يف 
اليمن من الخدمات اإلنسـانية واملجتمعية 
واإلغاثية التـي كان يتم تقدمها عرب نوافذ 
الربيد، إضافة لحصـار جائر َوحظر جوي 
وبـري وبحري منع دخوَل أَو خروج الربيد 
الـدويل مـن وإىل اليمـن، ورغـم العـدوان 
متماسـكاً  ظـل  الربيـد  أن  إال  والحصـار 
وجّسـد صورًة من صور الصمـود اليمني 
الذي أحبط ُكــّل املخّططات التآمرية التي 
اسـتهدفت مؤّسسـات الدولـة وخدمـات 
اإلنسـان اليمني ومقدراتـه، وتعزيزاً لذلك 
الصمـود يسـعى كافـُة منتسـبي وقيادة 
الهيئة اليوم نحَو مسـار البناء عىل منهاج 
مـرشوع الرئيس الشـهيد صالـح الصماد 
(يٌد تحمي ويـٌد تبني)، وتوجيهات القيادة 
(الرؤيـة  إطـار  يف  والسياسـية  الثوريـة 
الوطنيـة لبنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثة) 
التـي يتبناها فخامُة املشـري الركن مهدي 
ـاط، وتسـعى الهيئـة العامة  محمـد املشَّ
للربيد يف تنفيـذ برامجها ومبادراتها بدعم 
ورعايـة قيـادة وزارة االتصـاالت ممثلـًة 

بمعـايل املهنـدس مسـفر النمـري -وزيـر 
االتصـاالت وتقنية املعلومـات- الذي يويل 
الربيـَد اليمنـي اهتماَمـه الكبـريَ، وهو ما 
يجعلُنـا نتطلَُّع ملرحلـٍة جديدة مـن البناء 
اليمنـي  الربيـد  يف  والتطويـر  والتحديـث 
مـن  مسـتفيدين  املختلفـة،  وخدماتـه 
مسانَدة الحكومة للربيد اليمني وتوّجـهها 
الجـاد يف بناء مؤّسسـات الدولة وتمكينها 
من أداء مهامها بما يخدم املواطن اليمني. 

 
- بحديثكم عـن الخدمات التـي يقدمها 
الربيد َويف ظل تطـورات التقنية الحديثة 
وطرق التواصـل.. ما هي التغيريات التي 
طـرأت عـىل طبيعـة ونوعيـة الخدمات 
الربيديـة؟ هـل أثّـر ذلـك عىل مسـتوى 

ونوعية أداء الربيد اليمني؟ 
التقنيـة  التطـورات  اسـتيعاُب 
مـن  كأَداة  وتسـخريُها  والتكنولوجيـة، 
أدوات التطوير، حتماً يؤثُِّر بشـكل إيجابي 
عىل نوعية الخدمـات التي يقدمها الربيد.. 
صحيـٌح أنه إىل وقت قريب ظل الربيد يقدم 
خدمـات بريديـة ومالية محـدودة، إال أنه 
ويف ظل الطفرة التي تعيشـها التكنولوجيا 
اتسـعت مهام الربيد وتنوعت خدماته عىل 
نطـاق أوسـع، َوهذا مـا يجـري يف العمل 
الربيدي عىل املستوى العاملي اليوم، بعد أن 
صار الربيد يصب ُجلَّ اهتماماته يف تسخري 
تلك التقنيـة وتوجيهها نحـو تعزيز الدور 
الربيدي يف الجوانب االجتماعية واإلنسانية 
وتحويلـه إىل أَداة فاعلـة مـن أدوات دعـم 
التنمية املسـتدامة، فالربيـد اليوم يوظف 

تسـهيل  عـن  البحـث  نحـو  توّجـهاتـه 
طـرق الوصـول إىل النـاس واملسـتفيدين 
مـن الخدمـات الربيدية، باالسـتفادة من 
إْمَكانياتـه املتاحـة ومن الخيـارات التي 
أتاحتهـا تقنيـة املعلومـات واالتصـاالت 
وتكنولوجيـا اإلعالم؛ ولكـون بالدنا جزءاً 
مـن العالـم يجب علينـا أن نتمـاىش مع 
هـذا التغـري واالنطالقـات املتالحقة التي 
ا، فباإلضافة إىل أن  يعيشـها الربيـد عامليّـٍ
اليمـن هو أحد أقدم أعضـاء اتّحاد الربيد 
العاملي ويعمـل وفق التصنيفات واملعايري 

العامليـة، َفــإنَّ الربيد اليمنـي يمتلك بنية 
تحتية وخربة تراكمية تمتد ملئات السـنني، 
وتوسـيعها  بخدماتـه  للنهـوض  تؤهلـه 

التنميـة  أدوات  ودعـم  املجتمـع  لخدمـة 
املستدامة بشكل عميل وملموس، ويتطلب 
فقـط إعـادة النظـر يف تطبيـق القوانـني 
ة بإنشـاء الربيد وتمكينه من دوره  الَخاصَّ
ودعم توّجـهاته االسرتاتيجية، وسنجد أن 
املؤّسسـات والرشكات والبنـوك والهيئات 
ة واملجتمعية والتعليمية  الرسمية والَخاصَّ
والصحيـة هي املسـتفيد األول مـن الربيد 

اليمني.
 

- هـل ملسـتم دعمـاً حقيقيٍّا مـن الدولة 
والحكومة نحو توّجـهات تطوير الربيد؟ 

هل هناك تعاون جاد يف ذلك؟
ـهاُت العريضُة التي يرُسُمها قائُد  التوجُّ
الثورة سـماحة السـيد عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، نحـَو بنـاء مؤّسسـات الدولـة 
وتعزيز صمودها ومحاربة الفساد وخدمة 
املواطـن والعمل عىل تطويرها، انعكسـت 
يف الواقِع من خالل تبني الدولة والحكومة 
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الربغث الغمظغ غماطك ُبظغئ تتاغئ وخربة تراضمغئ تماث 
ملؤات السظني وغارات السثوان ترطئ الغمظغني طظ خثطاته

   لطئرغث صثرات وإطضاظات 
شظغئ وأجطعل ظصض غمّضظه 
طظ تصثغط خثطاته بأشدض 

اإلطضاظغات والاسعغقت 

   المعاذظ طسافغث تغظ 
غدمظ وخعل رجائطه أو بدائسه 

الئرغثغئ سئر الحتظ الئرغثي 
ضةعئ تضعطغئ تدمظ أسطى 

طساعغات افطان وبرجعم 
طثفدئ ورطجغئ
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لهـا يف مختلف املسـارات ودعمهـا لكافة 
توّجـهات التطوير والبناء، وهو ما ملسناه 
يف الربيـد اليمنـي، َوكان آخرهـا مـا خرج 
به الربملـان من توصيات للحكومة بشـأن 
إصـدار الالئحـة التنفيذية لقانـون الربيد 
رقم (٦٤) لسـنة١٩٩١م، وتوجيه مختلف 
الـوزارات املعنيـة، ُكلٌّ فيمـا يخصها؛ ِمن 
أجـِل تمكـني الربيـد مـن أداء دوره وفقـاً 
للربيـد،  العامـة  الهيئـة  إنشـاء  لقانـون 
وبمـا أن حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي هـي 
الراعـي والداعم للربيد اليمني وملشـاريعه 
التطويرية، فنحن عىل يقني تام بأنه سيتم 
العمل بتلك التوصيات من مختلف الجهات 
التي أَشـاَرت إليها توصيات مجلس النواب 
الذي بدورنا نقدم لرئيسه وأعضائه الشكر 
عـىل ما ملسـناه منهـم من حـرص وطني 
ومسـؤولية عالية تجـاه واحـدة من أهم 
مؤّسسـات الدولة وما تمثله من رافد كبري 
يعـزز العمـل املؤّسـيس وينعكس بشـكل 
مبـارش عىل الخدمـات املقدمـة للمواطن، 
وهو الشـكر الذي نوجهه لرئيس وأعضاء 
وإسـنادهم  لدعمهـم  مقدمـاً  الحكومـة 
ملشـاريع الربيد وتوّجـهاته االسـرتاتيجية 

نحو تطوير الخدمات والنهوض بها. 
 

- هناك حديث بأن الربيـد يفقد خدماته 
املقدمة لصالح البنوك ومحال الرصافة.. 
برأيكـم هـل هناك خلـط أَو تشـابك، أَو 
تضـارب مصالح بـني ما يقدمـه الربيد 
اليمنـي وبني ما تقدمـه البنوك ورشكات 

الرصافة؟
بوضوح الرؤيـة وبالقراءة السـليمة ملا 
ه ال وجوَد ألي  تنُـصُّ عليه القوانـنُي َفـإنـَّ
تشـابك، أَو تضـارب للمصالح بـني الربيد 
وأي طـرف مـرصيف، عـىل العكـس تماماً 
يوجد تكاُمـٌل وتشـاُرٌك يف األدوار، فالربيُد 
اليمنـي يركُِّز بدرجة أََساسـية عىل تقديم 
خدمات مجتمعية إنسـانية، وقناة وصول 
للمشاريع اإلغاثية، إضافة الستهدافه ُكـلِّ 
فئات املجتمـع دون االقتصـار عىل طبقة 
ـُل  معينـة يف املجتمع؛ باعتبَـار الربيد يَُمثـِّ
أَداًة رئيسـيًة يف تحقيق اإلدماج والشـمول 
املايل من خـالل تنوع الخدمـات واالعتماد 
عىل شـبكة انتشـار واسعة وشـبكة ربط 
تغطي مديريات الجمهورية، كما أن تنوع 
الخدمات املاليـة والربيدية للربيد يعزز من 
حضوره كأحـد أدوات التنمية االقتصادية 
خدمـات  لديـه  أن  كمـا  واالجتماعيـة، 
نوعية تسـهم يف دعم وتمكـني توّجـهات 
مؤّسسـات القطـاع العـام والخاص من 
تطويـر وتجويـد أدائهـا، وزيـادة فرص 
املواطنني يف الحصول عىل خدمات متقدمة 
بسهولة ويرس، وهذه الرؤية تجعلنا نسري 
بتوّجــه واضح وأدوار تكامليـة مع ُكـّل 
املهام األََساسية للبنوك ورشكات الرصافة 

وغريها. 

 
- ما طبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة 
العامـة للربيـد؟ وكيف تسـهم يف خدمة 
املجتمع واملؤّسسات والرشكات واألفراد؟

خدمـات الربيد شـاملة ومتعددة وقابلة 
للتنـوع وفـق التغـريات التقنيـة يف إطـار 
مهامهـا واختصاصاتها األََساسـية، فعىل 
سـبيل املثال يف جانب الخدمـات الربيدية، 
سـيصبح املواطـن مسـتفيداً حـني يأمن 
بضائعـه  أَو  رسـائله  وصـول  ويضمـن 
أَو  العاجـل  الربيـد  عـرب  سـواء  الربيديـة 
املسـجل أَو الطرود أَو شـحن البضائع (ما 
يُطلق عليه الشـحن الربيـدي)؛ باعتبَار أن 
الربيد جهة حكومية رسـمية تسـري وفق 
إجـراءات تضمن أعـىل مسـتويات األمان 
وبرسـوم مخفضة أَو رمزيـة، ويف املقابل 
َفـإنَّ خضوع الـرشكات والجهات العاملة 
الرتاخيـص  إلجـراءات  الربيـد  مجـال  يف 
والتزامهـا باشـرتاطات السـالمة املهنيـة 
والقانونية سـيضمن لها بيئة اسـتثمارية 
آمنة، ويحفظ لها حقوقها، ويعزز من ثقة 
الجمهـور واملتعاملني لديهـا، وبخصوص 
والهيئات  والـرشكات  الدولـة  مؤّسسـات 

املختلفـة َفـإنَّ الربيد يوفر لها الكثري من 
الجهـد واملـال ويقلل من نسـبة املخاطر 
بقـدرة الربيـد عىل تأمني وصـول بريدها 
وطرودها أَو أية شـحنة تخصها يف إطار 
تعامـل رسـمي مأمـون يمثلهـا الربيـد 

اليمني. 
ومثلما يسهم الربيد يف جانب الخدمات 
الربيدية َفـإنَّه أَيْـضاً يقدم دوراً استثنائيٍّا 
يف مجال الخدمات املالية ويسخر تواجده 
وانتشـاره يف أرجاء اليمن إلعانة وإسناد 
مختلف املؤّسسات والرشكات ويعمل عىل 
تمكينهـا يف الوصول لكافة مسـتفيديها 

بأرسع وقـت وأقل التكاليـف؛ كون تركيز 
َل لـه الجانُب  الربيـد خدميـاً دون أن يَُمثـِّ

الربحي معياراً جوهرياً. 
 

- ماذا عن أسـطول العمل الربيدي.. هل 
لديكـم أسـطول كاٍف قـادر عـىل تلبية 

الخدمات الربيدية للجهات؟
نعم لـدى الربيـد اليمنـي مـن القدرات 
واإلْمَكانـات الفنيـة وأسـطول النقـل مـا 
يمّكنه مـن دوره لتقديـم خدماته بأفضل 
اإلْمَكانيات والتسـهيالت، صحيح أنه كان 
هنـاك ركود أَو قصور بشـكل أَو بآخر، إال 
أن لديـه مـن اإلْمَكانيـات ما جعلنـا نعيد 
توظيفها بالشـكل املناسـب والـذي يلبي 
رغبات وطلبات العمالء، سـواء من األفراد 
أَو املؤّسسـات وقطـاع األعمـال، كمـا أن 
دورنا الوطني يحتـم علينا الدخول يف بناء 
رشاكات واسـعة مـع الجهـات الراغبة يف 
االسـتثمار لتلبية وتنظيم السوق الربيدية 

وحماية حقوقها وحقوق مستفيديها. 
 

- مـاذا عـن صنـدوق التوفـري الربيدي 
وتوزيـع األربـاح هـذا العام.. مـا حجُم 
استثماراته؟ وأين يستثمر قطاع الربيد؟

صنـدوُق التوفري الربيدي يَُشـكُِّل نقطَة 
ثقة متناهية لدى الجمهور والعمالء؛ كونه 
ــُل نافـذَة االسـتثمار الوحيـدة التي  يَُمثـِّ
تضمن للدولـة حقوَق مودعيها يف مختلف 
الظـروف، وفيمـا سـبق كانت املشـاريُع 
االسـتثمارية للصندوق يف مجاالت محّددة 
اقترصت عىل اتّجاهات (املسـاهمة بِنَسٍب 
معينة يف قطاع االتصاالت -أذون الخزانة)، 
وبعـد أن تـم إيقـاُف أذون الخزانـة نهايَة 
العام املايض والـذي كان له األثُر اإليجابي 
عىل مستوى االقتصاد الوطني دون النظر 
للسـلبيات القليلة واملحدودة التي قد تطال 

املودعـني يف أذون الخزانـة، اآلن وبعد قرار 
الصنـدوق  يتجـه  الخزانـة  أذون  إيقـاف 
اآلن يف تعـدد وتنـوع االسـتثمارات اآلمنة 
واألكثر أمناً، وفق دراسـات جدوى وفريق 
اقتصادي ذي ِخربة عالية، إضافًة لحرصنا 
الكبري عىل التعامل بشـفافية ووضوح مع 
مودعي صندوق التوفـري الربيدي، ومثلما 
االسـتثماري،  مشـواَره  الصنـدوق  بـدأ 
َفـإنَّنا نَِعُدهم باسـتثماراٍت واعدٍة وعوائَد 

استثنائيٍة بإذن الله تعاىل وتوفيقه. 
 

- مـا أبرز املشـاريع االسـرتاتيجية التي 
املرحلـة  يف  الهيئـة  تتبنَّاهـا  أن  يمكـن 
القادمة لتطوير خدماتها؟.. هل يمكنكم 

ذكُر بعٍض منها؟
هناك أموٌر ومشاريُع تفصيلية ال يمكن 
الحديـُث عنهـا يف ظـل الظـروف والوضع 
القائـم، لكـن يمكننا تلخيُصهـا إجماالً يف 

نقاط عريضة يف ما ييل: 
- مشاريع تشمُل تطويَر وتحديث البنية 

التحتية والتنظيمية والتقنية. 
- مشـاريع ترّكـز عـىل تعزيـز فـرص 
وضمـان تحقيـق مشـاريع الحكومـة يف 
الشمول واإلدماج املايل واملساهمة يف صنع 

التحول الرقمي. 
- مشاريع هامة واسـرتاتيجية ستعمُل 
عىل تنظيِم السـوق الربيدية وتعزيز فرص 
ضمان حقوق املستثمر واملستفيد النهائي 

منها، ورعاية هذا املجال الحيوي الهام. 
ـهـات  والتوجُّ املشـاريع  تلـك  وجميـُع 
سـتجعُل مـن البنـاِء والتدريـِب والتأهيِل 
وتطويِر القدرات البرشية والتقنية والفنية 
واالستثمار فيها أمراً حتمياً للُوصول إليها 
وتحويل تلك املشـاريع إىل حقائـَق وأرقاٍم 
يطَّلـع عليهـا املواطن بشـفافية ووضوح 
ويسـتفيد منها الجميع ونلَمُس أثَرها عىل 

املستوى الوطني بإذن الله. 

   خظثوق الاعشغر غمبض ظاشثة 
اقجابمار العتغثة الاغ تدمظ 
الثولئ تصعق طعدسغعا شغ 

طثاطش الزروف

   خدعع الحرضات والةعات 
الساططئ شغ طةال الئرغث 

إلجراءات الاراخغص والاجاطعا 
باحاراذات السقطئ المعظغئ 
والصاظعظغئ جغدمظ لعا بغؤئ 
اجابمارغئ آطظئ، وغتفر لعا 

تصعصعا
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سمطغُئ بقبغئ افبساد لطصعة الخاروخغئ الغمظغئ  ح1
إبراعغط طتمث العمثاظغ 

«القـوُة الصاروخيُة تتمكَُّن بفضـل الله من تنفيذ 
عملية نوعية استهدفت معسكرات بظهران الجنوب 
بمنطقة عسري السعوديّة ومأرب وغربي تعز وكانت 

اإلصابات دقيقة». 
كان هـذا نَـصَّ الخـرب، الـذي أعلنه بشـري الخري، 
متحـدث القـوات املسـلحة، العميـد يحيـى رسيع، 
بتاريخ األربعاء 10/ 11/ 2021م، ويمكن القول إن 
هذه العمليـَة ذاُت أهميّة كبرية ومضاعفاته، فعالوًة 
عىل أهميتها الكبرية، يف سياقها الطبيعي، يف الظروف 

العادية، َفـإنَّها تحمل أبعاداً ودالالٍت كبرية، ورسـائَل 
سياسـية قوية، بداية من املسـتوى املحيل، ُوُصـوالً إىل املسـتوى 
العاملي، وفقا لثالثية املكان املسـتهدف، وخصوصية زمن الفعل، 

يمكن تتبعها ضمن أبعادها الثالثة:- 
 

أ- الُئسُث اقجرتاتغةغ. 
ويتمثل البعد االسرتاتيجي لهذه العملية املباركة، يف جانبني: 

األول:- طبيعة التطور النوعـي املتقدم، الذي وصلت إليه القوة 
الصاروخيـة، تخطيطـاً وتقنيـًة ودقًة، رغـم الحصار الشـامل، 
والسيطرة الجوية، واملراقبة الدائمة باألقمار الصناعية، وانتشار 
منظومتَـي الدفـاع الجـوي، ثاد وباتريـوت، وتغطيتها مسـاحة 
واسعة، من الرشيط الحدودي، ومعظم املواقع العسكرية املعادية، 
املسـتخدمة للقيام بأبشـع عمليات القتل والتدمري واإلبادة، بحق 

الشعب اليمني بأكمله. 
الثاني:- حجُم التفوق االسـتخباراتي املتعاظم، الذي تعكُسـه 
دقـُة اختيـار مـكان وزمـان العمليـة، ودورها يف تعجيل حسـم 
تحريـر مدينة مأرب، وقطـع عملية إمَداد املدينـة بمرتِزقة جدد، 
من معسـكرات التدريب، الداخليـة والخارجية، قبـل القيام بها، 
وإفشـال آخر املخّططـات األنجلوصهيوأمريكيـة، الرامية إلطالة 
أمـد املعركة، وحرصها يف الداخل اليمنـي، بوصفها رصاعاً يمنياً 

يمنياً، مفتوح زمنياً، إىل ما ال نهاية. 
 

ب- الُئسُث السغاجغ. 
تمثِّلُـه ثالثيُة املكان املسـتهَدف، بما يحملُه املكاُن من رسـائَل 
سياسيٍة قوية، ذات الداللة املتنامية تصاعديا، املتجاوزة ألنساقها 
الزمنية واملكانية، يف خصوصيتها ومحدوديتها، إىل أنسـاق زمنية 
مفتوحة من الحارض إىل املستقبل، وفضاءات مكانية/ جغرافية، 
متسعة الدوائر والحدود، انطالقا من التموضع املحيل، فاإلقليمي، 
ثم العاملي، وفقا لعالقات الرتابط السـببي، التي تجمعها ببعضها 

تصاعديا، َحيُث ترسمها ثالثية املكان، عىل النحو اآلتي:- 
 

١- طسسضر تثرغإ غربغ تسج. 
يحمـُل هذا املـكان، طبيعة النطـاق الجغرايف ملنطقة السـاحل 
الغربـي، الواقـع -بامتداده من املخـاء يف تعز، إىل حـدود مديرية 
الدريهمي، محافظة الحديدة- تحت سيطرة قوات املرتِزقة، املوالية 
لقـوات االحتالل اإلماراتـي، املواليـة بدورها لهيمنة االسـتعمار 
تموضعـه  يف  ذاك،  التدريـب  معسـكر  واسـتهداف  الربيطانـي، 
االسـرتاتيجي والوظيفي، يقدم رسـائل سياسـية بالغة األهميّة، 
تنطلق مـن خصوصية املحتـوى املحيل، الذي يعـد بمثابة اإلنذار 
األخري، إىل قوى املرتِزقة يف الساحل الغربي، بقيادة طارق عفاش، 
باقرتاب معركة الحسم النهائية، وتحذير أُولئك املرتِزقة من مغبة 
االسـتمرار يف ذلك الدور الوظيفي املشني، والرهان الخارس سلفاً، 
ًة يف ظل املتغريات العسكرية والسياسية واالجتماعية، التي  َخاصَّ
تؤّكــد تعاظـم قوة الـرد والردع اليمنيـة، وامتالك أبنـاء الجيش 
واللجان الشـعبيّة، زمام املبادرة والسيطرة عىل مجريات املعركة، 
وتطورات األحداث عىل كافة املسـتويات، مقابل تراجع وانحسار 
حضـور ومكانـة ودور مجاميع املرتِزقة، بقيـادة طارق عفاش، 
وانهيـار معنوياتهم القتالية والنفسـية، بعد مـا تعرضوا له من 
املعاملة السـيئة، مـن قبل قياداتهـم املحليـني واإلماراتيني، عىل 
كافـة املسـتويات، باإلضافة إىل الـزج بهم يف معـارك ورصاعات 
سـباق بسط النفوذ اإلماراتي السـعودّي، ليصبحوا وقوداً ملعارك، 
وخيانات ومؤامرات وحسابات، ال ناقة لهم فيها وال جمل، وصلت 
إىل مرحلـة املعـارك العبثيـة، والقتـل العشـوائي، وصناعة املوت 

املجاني، خـارج عناوين التضحية الوطنيـة والثورية، التي طاملا 
تشدقوا بها، واتخذوها مربّرا الرتزاقهم وعمالتهم. 

وبذلك فقدوا أدنى مسـتويات األمان والثقة، فيما 
بينهم أفـرادا وقيادات، وأصبـح التخوين والتوجس 
والرتقـب الحـذر، هاجسـاً جمعياً، وحالـًة َمرضيًة، 
تحـول دون االسـتمرار يف تصنـع الـدور التحّرري، 
وااللتفـاف حول قيـادة واحدة، لتطغـى بذلك حالة 
صناعـة الحلـول الفردية، والتماس أقـرب املخارج، 
وتحـني وانتهـاز الفـرص املواتيـة، بـأي حـال من 
األحـوال، مقابـل غيـاب حالـة الصمـود واملواجهة 
واالستبسال الجمعي، والسباق إىل نيل رشف البطولة 
والتضحية، تحت أي مسـمى كان، يف وسط عسكري 
رخو، مفتقر إىل أدنى صور القيادة الوطنية، واملسئولية والشعور 
باالنتماء واألمان، عالوًة عىل ما أفرزته حاالت االنقسامات الحادة، 
والوالءات املتعددة، داخل الفصيل الواحد، وما أعقبها من عمليات 
استهداف شخصيات، واغتياالت وتصفيات جسدية، داخل الصف 

املوايل لإلمارات نفسه. 
ويف ظـل ذلك الوضع الرخو املتهالك، الـذي أحكمت فيه القيادة 
اإلماراتيـة قبضتهـا، عىل ُكــّل التفاصيـل اإلدارية، تـم تهميش 
جميـع قيادات املرتِزقـة، الذي طاملـا اعتدوا برتبهم العسـكرية، 
وأسسـوا تمركزهم القيادي، عىل مسـميات نخبوية، ذات دالالت 
كبـرية، مثل حـراس الجمهورية وحماة الوطـن واملحافظني عىل 
الثورة ومكاسبها، وغري ذلك من املسميات، ذات األبعاد السلطوية 
املركزيـة، التـي أصبحت كرساب بقيعة يحسـبه املرتـِزق منصبا 
ومجـدا، حتـى إذَا جاءه وجـد اإلماراتي السـيد امُلطَلـَق، وجميع 
املرتِزقة خاضعني بني يديه، وهم عنده سواء يف العمالة واالرتزاق، 
ال فرق بني كبريهم وصغريهم، مهما تفانوا يف ممارسة أقذر أنواع 
الخيانـة واالرتزاق، طمعا يف نيل رضـاه، ولن يرىض عنهم، أَو يثق 

بهم، إال شكليٍّا عند الرضورة. 
لم تنتقل رسـالة القوة الصاروخية األخرية، من ساحة مرتِزقة 
اإلمـارات، يف السـاحل الغربي، إال وقد أقامـت عليهم أبلغ حّجـة، 
وأّكـدت لهم أن النهاية املحتومة، أصبحت وشـيكة التحّقق، وما 
بني االسـتمرار يف ذلك الـدور الوظيفي القذر، ومآالته املأسـاوية 
الوخيمة، أَو املسارعة بالعودة إىل حضن الوطن، ولو يف الوقت بدل 

الضائع، تركت لهم حرية االختيار. 
ولم يكـن حال اإلماراتـي -عميل بريطانيا- بأحسـن من حال 
أدواتـه املحليـة الرخيصة، ولـم يكن تعاملـه املتعـايل عليهم، إال 
انعكاسـا لذات املعاملة، التي يتلقاها من أسـياده الربيطانيني، يف 
تموضعهم االستعماري املتعايل، الذي ما زال يبهره حتى اللحظة، 
ويرى فيه مالذه األخري، وحصنه األُسطوري املنيع، الذي سيجعله 
بمنـأًى عن ما يسـتحقه من عقوبات، عىل إجرامه بحق الشـعب 
اليمنـي، ومسـارعته إىل التطبيـع مع الكيـان الصهيونـي علنا، 
وخيانته لإلسالم واملسلمني، معوال عىل وعود الحماية الربيطانية، 

ومعتقدا ارتباط بقائها يف املنطقة بوجوده. 
ويمكن القـول إن بريطانيا تعي نَصَّ الرسـالة ومعناها جيًِّدا، 
أكثَر من عميلها اإلماراتي، الذي أعماه انبهار املفعول بالفاعل، عن 
ًة وأن بريطانيا العظمى، لم تعد كذلك  رؤية مصريه املحتوم، َخاصَّ
إال يف خياله، الذي أدمن العبوديَة والذُّلَّ والخيانة، رغم أن بريطانيا 
ذاتها، تعي حقيقة تموضعها الجديد، اآليل للسـقوط واالنهيار ال 
محالة، نظرا لبلوغها مرحلة الشـيخوخة االستعمارية املتقدمة، 
وفقدانها معظم مواضعات االسـتمرار والبقاء، وكل ما تؤسـس 
عليه حضورها االسـتعماري الراهن، هـو بقايا هيمنة متهالكة، 
وإرث قمعـي تسـلطي غائر، لم يعـد له من قيمة تذكـر، غري ما 
تحمله ذاكره مجرم، تنخرها الشـيخوخة خلف القضبان، وكذلك 
الحال بالنسـبة لربيطانيـا، التي لن يسـعفها رصيدها اإلجرامي 
املتقـادم، يف انتزاع بعض املهابة، كي تجلل ما تبقى من حضورها 
الراهن، وال استخدامها للعمالء -النظام اإلماراتي- سيعفيها من 
طائلة املسـاءلة والعقاب، وليس أمامها سـوى خيار واحد، ترى 
من خالله مصريها املشئوم، وزوالها ونهايتها املخزية، األمر الذي 
يجعلها ترى عبيد عبيدها/ عمالء عمالئها، من املرتِزقة املحليني، 
يف السـاحل الغربـي، أفضل حاال منها، وتحسـدهم عـىل إْمَكانية 
تحّقق فرصة نجاتهم يف اللحظات األخرية، فتسـعى بدافع العقدة 
اإلبليسـية، يف رضورة تعميم الخطيئة، إىل الحيلولة دون ذلك، من 
خالل عبيدها اإلماراتيني، ليكفروا كما كفر أسـيادهم، فيكونون 

سواًء. 

أعمّغئ تترغر 
طأرب

أطغظ سئثاهللا الحرغش 

بدايـة  منـذُ 

اتخـذ  العـدوان 

مـن  املرتِزقـُة 

مـأرب  محافظـة 

النطـالق  مركـزاً 

عـىل  هجماتهـم 

واللجـان  الجيـش 

ومقـراً  الشـعبيّة 

لتحالـف العـدوان؛ 

ألهميتهـا االسـرتاتيجية، َحيـُث تقـع  نظـراً 

يف الوسـط الرشقـي للجمهوريـة، كمـا أنهـا 

محافظة غنيـة بالثروات النفطيـة والغازية، 

فقد وجد حزُب اإلصـالح ضالته فيها وجعلها 

مركـزاً لـه بعد هروبـه من عمـران ومـن ثَمَّ 

صنعـاء وقام بفرض سـيطرته عىل املحافظة 

بشـكل كامل، وحشـد عنـاَرصه الهاربني من 

املحافظـات املحـّررة إىل مـأرب تحت مسـمى 

مفاِصـِل  عـىل  بالسـيطرة  وقـام  نازحـني، 

املؤّسسـات األمنيـة والعسـكرية يف املحافظة 

وأقىص بقية األحزاب واملكونات؛ ونظراً ألَنَّ ما 

تسمى الرشعية يسـيطُر عليها حزُب اإلصالح 

فقـد أصبح مقـرُّ وزارة الدفاع ورئاسـة هيئة 

األركان ملا تسـمى الرشعية يف محافظة مأرب 

وليس يف عاصمتهم املؤقتة عدن. 

كما أصبحت مـأرُب مقراً لعـرشات األلوية 

وعدٍد من املناطق العسـكرية التابعة لحكومة 

هـادي، ويمكـن القـول إن مـأرب هـي املقر 

الرئيـيس لحكومة ما تسـمى بالرشعية، لذلك 

َفــإنَّ السـيطرة عليها تعترب نهايـًة لحكومة 

املرتِزقـة، ولذلـك فقد حشـد تحالـف العدوان 

قواهـم  ُكــلَّ  اإلصـالح  وحـزُب  ومرتِزقتـه 

وإْمَكانياتهـم للدفـاع عن مأرب، واسـتعانوا 

بعناَرص مـن القاعدة وداعـش والعرشات من 

التكفرييـني والذيـن هدُفهـم األوُل هـو منـُع 

تحرير مأرب بيد الجيش واللجان الشعبيّة. 

األمـر اآلخر أن مأرب بمـا تملكه من ثروات 

نفطيـة وغازيـة تعتـرب واجهـَة الجمهورية، 

وعدم تحريرها عليها يعنـي بقاء الجمهورية 

سـاعدت  لطاملـا  ثرواِتهـا  أن  كمـا  ناقصـًة، 

الحكومـة يف بنـاء املشـاريع ورصف املرتبات، 

ا؛ ِمن أجِل رصف  لذلك َفـإنَّ تحريرها مهم ِجـدٍّ

مرتبـات املوظفني ومنع نهب حـزب اإلصالح 

لثروات وخريات مأرب؛ باإلضافة إىل ذلك َفـإنَّ 

تحريـر مأرب له أهميّة كبرية يف سـبيل تحرير 

مواطنـي املحافظة من هيمنة وتسـلط حزب 

اإلصالح والذي أصبح غري مقبول لدى مواطني 

املحافظة؛ ولتلك األسـباب وغريها تربز أهميّة 

تحريـر محافظـة مـأرب مـن قـوى العدوان 

وعنارص االرتـزاق وقد حان الوقت ألن تتنفس 

محافظُة مـأرَب الصعـداَء وتقـذَف بالعدوان 

ومرتِزقته إىل غري رجعة. 
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ربغُع الظخر.. وأوراُق الثرغش
وجام الضئسغ

ضمـن معركـة التحريـر الشـامل، يقـُف الجيُش 
واللجان الشـعبيّة عىل أعتاب مرحلـة الفصل األخري 
لقطع أوردة العدوان ومرتِزقته يف مأرب، َحيُث أظهرت 
املشـاهد األخرية التي وزعها اإلعـالم الحربي (ربيع 
النـرص2) جانبـاً من مسـارات العمليـة يف مديريتي 
الجوبة وجبل مرادر آخر معاقل التنظيمات اإلرهابية 
والتشـكيالت املتعددة من املرتِزقة املحليني وغريهمر 
وقـد بينت تلك املشـاهد حالة الفـرار الجماعي لتلك 
األدوات امللطخـة بعار االرتـزاق والعمالة رغم حجم 
العتاد الضخم بأنواعه الثقيلة واملتوسطة واملدرعات 

الحديثـة واملتطورة املنتـرشة كالجراد يف كثرتها وهشاشـتها، إال 
أن الخـوف الذي دب يف قلوبهم كان أكربَ بفضـل الله تعاىل وبأس 
الرجال فأصبحت أيامهم سوداء كئيبة يتخبطون كتخبط املغيش 
عليه من املس يتبادلون االتّهامات كعادة حسـنة لديهم عند ُكـّل 

هزيمة يتلقونها. 
وكمـا هي عـادة الجيش واللجان الشـعبيّة يتقدمـون بُخًطى 
ثابتٍة ومدروسـة جيًِّدا، يجيدون فيها الـدوس عىل األدوات القذرة 
لتحالف الرشر يف مشـهد يثلج صدور قوٍم مؤمنني بعدالة القضية 
وكرامة اإلنسـان، ولقد استأصلت هذه العملية أهم أوردة مرتِزقة 
العـدوان يف جبهات جنوب مأرب، َحيـُث كانت تمثل تلك الجبهات 
مـورداً هامـاً واسـرتاتيجياً لرفـد باملقاتلـني وكقاعدة أََساسـية 

لجبهـات البيضـاء كاملة وكـذا جبهـات رصواح وغريهـا إال أن 
حكمة قائد الثورة والتسـليم الحريف لرجاله مع ارتباطهم القوي 
باللـه والثقـة يف نرصه تعـاىل جعل زمـام املعركة يف 
متناولهم، مـا أَدَّى إىل أنهم يباغتون قوى العدوان يف 
معاقله األََساسـية والرئيسـية وقطع أوردته كاملة 
ليصبح يف كماشـة ال مفر له منها سوى باالستسالم 

أَو االنتحار الجماعي. 
 فقـد مثلـت تحرير جبهـات الجوبة وجبـل مراد 
رضبـة معلِّم، لتتسـاقط املواقع الجبهـات بما فيها 
من معسـكرات ضخمـة كتسـاقط أوراق الخريف.. 
وقـد أَدَّى التحـام جبهتَـي الجوبـة ِبجبهـة رصواح 
عامال اسرتاتيجيا قويا مع مسار التَحّرك االجتماعي 
الفعـال يف مدينـة مأرب والـوادي لتجنيب سـاكنيها 

ويالت الحرب والدمار.
 هـذا االنتصار الرسيع وتلـك الحركات التكتيكية امُلشـاهدة يف 
تلك املشاهد ينبئ عن تطور نوعي وحرفيّة يف األداء العملياتي بما 

يواكب املرحلة واملستقبل.
ة  تقدم مع تأمـني وتنفيذ أعمال املؤّسسـات الحكومية وَخاصَّ
ام  األمنيـة واملحليـة تخطيط وتنفيد وإدارة يف نفـس الوقت يف أَيـَّ
معـدودة.. لذا َفـإنَّ ربيَع النرص ثبّت معادلَة الفتح والنرص املبني، 
كما أن الخريَف يف قسـاوة وشـدة برده سـيعّري تحالف العدوان 
من األوراق ليسـهل اجتثاث ما تبقى من سيقان الشجرة امللعونة 
لتلتهمها نرياُن رجال الله وجنود السـيد العلـم عبدامللك بدرالدين 

الحوثي (يحفظه الله تعاىل). 

دغظا الرطــــغمئ

لم تكن ترصيحاُت وزير اإلعالم اللبناني 

جورج قرداحي، مسـيئًة للنظام السعودّي 

إىل الحد الذي أثار غضبهم َوجعلهم يشنون 

ا  تلـك الهجمـة الرشسـة والعدائيـة ِجــدٍّ

عليـه وعىل لبنـان بكلها، مـع أن قرداحي 

أوضـح أن ترصيحاتـه تلـك والتـي وصف 

فيهـا الحـرب عـىل اليمـن بالعبثيـة أنها 

لـم تكـن إال نصيحة محب بعـد أن رأى أن 

سـبع سـنوات من الحرب لـم تحّقق فيها 

السعوديّة أي انتصار وأن ُكـّل ما جنته هو 

زيادة رصيدها يف القتل والتدمري وخسـارة 

طالتها اقتصاديٍّا وسياسيٍّا!

السـعوديّة ومنذ إعالن عاصفة عدوانها 

عـىل اليمن وإىل جانـب ما اسـتجلبته من 

أَيْـضـاً  هـي  عسـكرية  وقـوات  أسـلحة 

عمدت إىل رشاء املواقف والوالءات واإلعالم 

واملنظمـات الحقوقيـة واإلنسـانية، بمـا 

يضَمُن لها مسـبًقا عدم إدانة ما سـتقوم 

به مـن جرائم حرب بحق الشـعب اليمني 

وعليه سـارت تحت قاعدة مـن ليس معنا 

فهـو ضدنا، وفعالً كان لهـا ذلك فالجميع 

اإلجـرام  ذلـك  ُكــّل  عـن  يتغـاىض  كان 

والحصـار واالنتهـاكات والتدمـري للبـرش 

والحجر باليمن. 

وكما ظنت السـعوديّة أن ُكـّل تلك القوة 

التي دخلت بها اليمن ستمنُحها النرص هي 

أَيْـضاً ظنـت أن رشاَءها للمواقف واإلعالم 

وكثرياً ما عولت عىل مالها ونفطها بأنهما 

وجرائـم تدفن  مـؤزراً  سـيمنحانها نرصاً 

تحت الثرى دون حساب!! 

بَيَْد أن بعَض ظنونها كانت آثمًة، ال سيما 

مع تَحّرك اإلعالم اليمني الذي كشف للعالم 

حقيقـة جرائـم عدوانهـا وحقيقة سـري 

املعـارك والهزائـم التي لحقتهـا وأظهرت 

صـورة للعالم عـن اليمنيـني الذين كرسوا 

هيبتها وسـطروا أروع البطوالت ببأسـهم 

َوبصمودهم الذي أذهل العالم. 

من هنا بدأت األمور تخرج عن سـيطرة 

النظام السـعودّي وبدأت تتعـاىل األصوات 

املنادية بإيقاف الحرب عىل اليمن وتغريت 

الكثـري من املواقـف بل وخـرج من يصف 

هـذه الحـرب ليـس بالعبثـة فقـط إنمـا 

باإلجراميـة والعدوانيـة والخبيثة والكثري 

من املسميات التي لم تغضب السعوديّة بل 

مضت بعدوانها غري مكرتثة!!

وهـذا ما يؤّكــد أن ترصيحات قرداحي 

لـم تكن هـي السـبب لـكل تلـك الزوبعة 

التي ُشـنت عـىل لبنـان َوقطـع العالقات 

الدبلوماسـية واالقتصاديـة معهـا وخرج 

السـبب الرئييس لذلـك يف ترصيحات وزير 

الخارجية السـعودّي الذي أوضح أن سبب 

الغضب السعودّي عىل لبنان لم يكن إالَّ ألن 

حـزب الله املدعوم من إيران مسـيطر عىل 

الكلمة والقرار اللبناني!!

الحكومـة  لتفكيـك  منهـم  محاولـة  يف 

اللبنانيـة التي مـا لبثـت أن رأت النور بعد 

غيـاب ما يقـارب 13 شـهراً يف ظـل أزمة 

عاشـتها لبنان اقتصاديٍّا وسياسـيٍّا ال أحد 

يشـكك أن السـعوديّة كانت من املتسببني 

فيهـا يف محاولـة لجر لبنان لحـرب أهلية 

تخدم فقط الكيان «اإلرسائييل»!

ومع فشلها يف مخّططها السابق ورؤية 

لبنان تسري نحو االستقرار والتعايف.

َهـا هي اليوم تعود السـتهدافه وانتهاك 

سـيادته متخذة من قرداحي شماعة لشن 

حربهـا عىل حزب الله الذي رد مسـؤولون 

فيـه عـىل وزيـر خارجيتهـا بأنـه لـو أن 

حـزب الله مهيمن عـىل لبنان، لـكان رأى 

لبناَن آخـر، وملا كان لـكل الطغاة يف لبنان 

واملنطقـة والعالم، أية كلمـة هنا يف لبنان، 

ولو كانت كلمُة الفصـل يف لبنان لنا، ليس 

فقط ال نقبل أن يتعـدى أحد عىل كرامتنا، 

وإنمـا الذي ينظر لنا بعني سـوف نقلع له 

عينيه، ولكن ليس نحن من يأخذ القرار يف 

البلد!!

فبنفـس  نفسـه  يعيـد  التاريـخ  وكأن 

األسـباب والذرائع التي شـنت السـعوديّة 

حربهـا عىل اليمـن (محاربة أنصـار الله، 

أتبـاع إيـران) َهـا هـي اليوم تتخـذ منها 

ذريعـًة لتدمري لبنان بمـا يؤّكـد أن النظام 

السـعودّي ليس إال أَداة خبيثـة بيد الكيان 

الصهيوني وأمريكا يحركانها يف وجه ُكـّل 

من يعارُض سياسـتهما يف األرض العربية 

أَو يعلن تضاُمنَه مع فلسطني!! 

وهنـا عـىل لبنـان أن يفهم حقيقـَة ما 

يحاك ضده وأن ال يسمح للنظام السعودّي 

بفـرض اإلمـالءات والـرشوط عليـه التي 

بدايتها استقالة قرداحي واعتذار الحكومة 

اللبنانية للسعوديّة وهي بمثابة فتح ثغرة 

للنظام السـعودّي ويجعلها فيما بعد دولة 

مرتهنة ألرباب السعوديّة. 

ويجـب أن يكون الـرد اللبناني عىل هذه 

العنجهيـة (الـذي ينظـر لنا بعني، سـوف 

نقلع له عينَيه). 

تئاُل الضثب أصخر 
الحغت سئث المظان السظئطغ 

لقد كنا نعلُم جيًِّدا أنكم 

لن تنترصوا!

ًة  ليـس ألَنَّكـم أقـلُّ ُعدَّ

وعتاداً مثـالً، فمعروٌف أن 

لديكـم من املال والسـالح 

ما يمكنكم من غزو نصف 

ولكـن  األرضيـة،  الكـرة 

ألَنَّكـم تفتقـرون إىل أهـم 

وأقـوى مقومـات النـرص 

وهو الصدق!

فمـن بنـى موقفه منـذ اليـوم األول للحـرب عىل 

ادِّعـاءاٍت باطلـة ومزاعم ملفقة وزائفـة ال يمكن له 

بأي حاٍل من األحوال أن ينترص!

الزعيم النازي (هتلر) مثالً لم تجلْب عليه ادِّعاءاُت 

ومزاعُم وأكاذيُب وزيـر إعالمه (جوبلز) يف آخر األمر 

سوى الهزيمة واالنتحار!

كذلـك الرئيـُس األمريكي (جورج بـوش االبن) لم 

تجلـب عليه أكاذيبُه ومربّراتُه الزائفة الحتالل العراق 

وعىل بالده أمريكا يف آخر األمر سوى الهزيمة والخزي 

والعار والهروب!

وهكـذا هو الحال دائماً وأبداً مـع ُكـّل من يلجأ إىل 

نسج األباطيل واختالق األكاذيب كوسيلٍة يحاول بها 

أَو من خاللها النيل من خصومه! 

ا، أَو كما يقولون.  ذلك أن حبال الكذب قصرية ِجـدٍّ

األمر نفسـه أَيْـضاً يمكن أن ينطبق عىل ما يسمى 

بالتحالف العربي يف اليمن!

فلـو عدنا مثالً إىل ظروف ومالبسـات شـنهم هذه 

الحـرب أَو هذا العـدوان الظالم والغاشـم عىل اليمن 

لوجدنـا أنهم كذلك بالفعل قـد بنوا عدوانهم هذا عىل 

مربّراٍت زائفة وادِّعاءاٍت وأكاذيب ملفقة وباطلة!

فمـا ظلـوا يروجونـه َو(مـا زالـوا) مـن عناوين 

ومصطلحاٍت كإعادة الرشعية مثالً أَو إنهاء االنقالب 

أَو مواجهة إيران أَو إعادة اليمن إىل الحضن العربي أَو 

الدفاع عـن األمن القومي العربي أَو ُكـّل ما يمكن أن 

يالمس مشـاعر اإلنسـان اليمني والعربي عىل َحــدٍّ 

سـواء أَو يدغدغ عواطفه مـن عناوين ومصطلحات 

لـم تكـن يف الحقيقة -وكما أثبتت السـت السـنوات 

املاضية من هذا العدوان- سوى عملية خداع وتضليل 

وتمويه الهدف منها كما تبني الحقاً هو تدمري اليمن 

والنيل من سـيادته وأمنـه واسـتقراره ووحدته.. ال 

ليشٍء طبعاً سوى ليسهل عليهم بذلك السيطرة عليه 

والتحكم فيه واسـتغالله عن طريق ما يصنعونه من 

أدوات وأزالٍم خاضعني وتابعني لهم!

فهل تحّقق لهم ذلك؟!

قطعاً ال.. وألف ال..!

فما بنـي عىل باطل فهـو باطل، أَو كمـا يقولون، 

وهيهـات للباطـل أن يكسـب أَو ينتـرص حتـى وإن 

تراءى للبعض عكس ذلك لوهلٍة من الوقت.. 

وبالتـايل.. وأمـام وعـي وإدراك وإرصار وصمـود 

الشـعب اليمنـي العظيم فقد كنـا نعلم يقينـاً ومنذ 

اليـوم األول لهذا العدوان أن ما يسـمى بهذا التحالف 

العربي لن يكون أحسن حاالً أَو أسعد حظاً مما جرى 

لتحالفـاٍت عامليٍة سـابقة ظنت لوهلـة أنها بالكذب 

يمكن أن تنترص. 

وهذا بالفعل ما هو حادٌث اليوم. 

بغظ تخرغتات صرداتغ واجاصالاه.. بغظ تخرغتات صرداتغ واجاصالاه.. 
جغادُة وذظ جغادُة وذظ 
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الةعاد يف تصغصاه خري ولغج حرًا وصث غثخض الةعاد يف تصغصاه خري ولغج حرًا وصث غثخض 
اساصاد أظه حر يف باب الاضثغإ بآغات اهللاساصاد أظه حر يف باب الاضثغإ بآغات اهللا

- مخافـة القتل (نيل الشـهادة) هو أكثر 
ما يُقِعُد اإلنسـان ضعيف اإليمان عن القيام 
بواجبـه الجهادي واللـه تعاىل قـال: {ُقْل َلْو 
ُكنْتُْم ِيف بُيُوتُِكْم َلَربََز الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل 

إَِىل َمَضاِجِعِهْم}

طةاقت الةعاد
الجهـاد يف سـبيل اللـه مجاالته واسـعة 
وعديـدة وأرشفـه القتـال يف ظـل العـدوان؛ 
ِألَّن الجهـاد شـامل وال يُغفـل أيَّ جانب من 
الجوانب، وطاملا املؤمن قد باع نفسـه وماله 
من اللـه تعاىل والله اشـرتى فعليه تسـخري 
هـذه النفس فيما يـريض اللـه دون مقابل، 
وأن يتعبهـا يف سـبيل اللـه يف شـتى األعمال 
الجهاديـة كالقتـال يف الجبهـات وكالعمـل 
الجهادي اإلعالمي أو التمويني أو اللوجستي 
أو األمنـي أو التوعـوي والتعبوي والتثقيفي 
االجتماعـي،  أو  السـيايس  أو  الطبـي  أو 
وكل الجوانـب رشط أن يكـون ذلك حسـب 
توجيهـات القيادة؛ ألن الجهاد ليس حسـب 
املزاج وال إيثاراً للسالمة وال هروباً من ساحة 

الحرب وميدان املعركة.
كما أن الجهاد باملال واسع أيضاً وتربوي، 
حيـث إن من يقّدم ماله سـيقّدم نفسـه إن 
اقتـىض األمـر والحاجة والظـرف واملعركة، 
وفيه وقاية من حب الدنيا واالسـرتزاق حيث 
يخرج من ماله يف سـبيل اللـه فكيف ينتظر 
مقابل أو كيف يشرتيه األعداء وهو من يبذل 
ماله ابتغاء مرضات اللـه، وقد جاء الحديث 
عـن الجهـاد باملال قبـل الجهـاد بالنفس يف 
أغلـب اآليات التـي تحدثت عـن الجهاد قال 
تعـاىل: {َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكـْم َوأَنُْفِسـُكْم ِيف 
َسـِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم تَْعَلُموَن) 
ويقول سـبحانه: {َوَجاَهـُدوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه 

ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسِهْم} 
وكـم أمر اللـه تعـاىل باإلنفاق يف سـبيله 
كقولـه تعاىل:{َفَمـِن اْعتََدى َعَليُْكـْم َفاْعتَُدوا 
َعَليْـِه ِبِمثْـِل َما اْعتَـَدى َعَليُْكـْم َواتَُّقـوا اللََّه 
َواْعَلُمـوا أَنَّ اللََّه َمـَع اْلُمتَِّقـنَي * َوأَنِْفُقوا ِيف 
َسـِبيِل اللَّـِه َوَال تُْلُقـوا ِبأَيِْديُكـْم إَِىل التَّْهلَُكِة 
َوأَْحِسـنُوا إِنَّ اللََّه يُِحبُّ اْلُمْحِسـِننَي} ويقول 
سـبحانه: {َوأَِعـدُّوا َلُهْم َمـا اْسـتََطْعتُْم ِمْن 
ُقـوٍَّة َوِمْن ِربَاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُـوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه 
وََعُدوَُّكْم َوآََخِريَن ِمْن ُدونِِهْم َال تَْعَلُمونَُهُم اللَُّه 
ٍء ِيف َسـِبيِل اللَِّه  يَْعَلُمُهْم َوَمـا تُنِْفُقوا ِمْن َيشْ
يُـَوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُـْم َال تُْظَلُموَن} وعىل العموم 
فـكل عمل يف سـبيل الله ولصـد العدوان هو 
عمل جهادي حتـى الخروج يف مظاهرة ضد 
العـدوان، وهو أمر متيرس وسـهل وبسـيط 
عىل اإلنسان لكنه صعب ومؤثر عىل نفسيات 
األعداء بشـكل كبري جـداً ويكفي قـول الله 
تعاىل: {َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن 
اْألَْعَراِب أَْن يَتََخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َوَال يَْرَغبُوا 
ِبأَنُْفِسـِهْم َعْن نَْفِسـِه ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َال يُِصيبُُهْم 
َظَمأٌ َوَال نََصٌب َوَال َمْخَمَصٌة ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَال 
اَر َوَال يَنَالُوَن ِمْن  يََطئُوَن َمْوِطئًا يَِغيـُظ اْلُكفَّ
َعـُدوٍّ نَيًْال إِالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ اللََّه 
َال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِننَي * َوَال يُنِْفُقوَن نََفَقًة 
َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة َوَال يَْقَطُعوَن َواِديًا إِالَّ ُكِتَب 
َلُهْم ِليَْجِزيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن}.

ق ســثر لطةمغــع ســظ الاتــرك ملعاجعئ 
السثوان

َوَال  َعَفـاِء  الضُّ َعـَىل  تعـاىل: {َليْـَس  قـال 
َعـَىل اْلَمـْرَىض َوَال َعـَىل الَِّذيَن َال يَِجـُدوَن َما 
يُنِْفُقـوَن َحـَرٌج إِذَا نََصُحوا ِللَِّه َوَرُسـولِِه َما 
َعَىل اْلُمْحِسـِننَي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 
* َوَال َعـَىل الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِمَلُهْم ُقْلَت َال 
أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعَليْـِه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض 
ْمـِع َحَزنًـا أَالَّ يَِجـُدوا َمـا يُنِْفُقوَن *  ِمـَن الدَّ
ـِبيُل َعـَىل الَِّذيـَن يَْسـتَأِْذنُونََك َوُهْم  إِنََّما السَّ
أَْغِنيَـاُء َرُضوا ِبأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع 
اللَُّه َعـَىل ُقلُوِبِهـْم َفُهـْم َال يَْعَلُموَن} يحرص 
الله سـبحانه وتعاىل يف هـذه اآليات الكريمة 
املعذورين عن القتال يف سبيل الله الذين ليس 

عليهم قتال وهم: 
َعَفاِء} سـواء من كرب  1- {َليْـَس َعَىل الضُّ
السن أو ضعف شديد يف البدن بحيث ال يقوى 
عىل القتال، ويدخـل يف الضعفاء من ذكرهم 
الله يف قوله: {َليَْس َعَىل اْألَْعَمى َحَرٌج َوَال َعَىل 

اْألَْعَرِج َحَرٌج}.

2- {َوَال َعَىل اْلَمْرَىض} وهم الذي يمنعهم 
املـرض من القتال وهو عـذر إذا ذهب وجب 

القتال.
3- {َوَال َعَىل الَِّذيَن َال يَِجُدوَن َما يُنِْفُقوَن} 
وهـم الفقـراء الذين ال يسـتطيعون تجهيز 
أنفسهم وإذا ُوجد من يجهزهم وجب عليهم 

القتال وسقط عذرهم.
وهـذه األصنـاف الثالثـة املعـذورة عـن 
القتـال يف سـبيل الله يجـب عليهـا النصح 
والعمـل الجهـادي - غـري القتايل - حسـب 
القـدرة واالسـتطاعة واإلمـكان فقد رشط 
اللـه تعاىل عليهم ذلك بقوله: {إِذَا نََصُحوا ِللَِّه 
َوَرُسولِِه َما َعَىل اْلُمْحِسـِننَي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه 

َغُفوٌر َرِحيٌم}
4-{َوَال َعَىل الَِّذيـَن إِذَا َما أَتَـْوَك ِلتَْحِمَلُهْم 
ُقْلـَت َال أَِجُد َما أَْحِملُُكـْم َعَليِْه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم 
ْمِع َحَزنًا أَالَّ يَِجُدوا َما يُنِْفُقوَن}  تَِفيُض ِمَن الدَّ
وهم الذين ال يمتلكون أو ال يجدون الوسيلة 
للذهاب إىل الجبهة (أرض املعركة) ولم يوفر 
أحـد لهم ذلـك، وتتملكهم الرغبـة الجامحة 
والنية الصادقة والجادة واالسـتعداد الكامل 
للقتـال فيعودون إىل بيوتهم وهم يبكون من 
الحـزن؛ ألنهم ال يجدون مـا ينفقون وال ما 

يوصلهم إىل ساحة املعركة.
وغـري هذه األصناف األربعـة ال عذر ألحد 
عن الجهـاد يف سـبيل الله بمفهومـه العام 
ومجاالتـه الواسـعة وعىل وجـه الخصوص 
والثغـور؛  الجبهـات  يف  واملواجهـة  القتـال 
والذي هو غري واجب فقط عىل النسـاء التي 
تتخلـف يف البيوت وأصحـاب العذر الرشعي 
الذي وضحه القرآن، أما غري ذلك فقد سـّمى 
اللـه تعاىل من يتخلـف عن القتـال بأنه مع 
ـِبيُل َعَىل الَِّذيَن  الخوالف قال تعاىل: {إِنََّما السَّ
يَْسـتَأِْذنُونََك َوُهـْم أَْغِنيَاُء َرُضوا ِبـأَْن يَُكونُوا 
َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبَـَع اللَُّه َعَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم َال 

يَْعَلُموَن}وهنا اسأل نفسك هذه األسئلة: 
1- هل أنت من الضعفاء؟.

2- هـل أنت من املـرىض الذيـن أقعدهم 
املرض عن القتال؟.

3- هل أنت من الذين ال يجدون ما ينفقون 
مـن الفقـراء الذيـن ال يسـتطيعون تجهيـز 

أنفسهم ولم يُوجد من يجهزهم للقتال؟.
4- هـل أنت مـن الذيـن ال يمتلكون أو ال 
يجدون الوسـيلة للذهـاب إىل الجبهة (أرض 
املعركـة) ولم يوفـر أحد لهم ذلـك وتتملكك 
الرغبـة الصادقة والنية الجادة واالسـتعداد 
الكامل للقتـال فعدت إىل بيتـك باكياً حزيناً 
ألنـك لم تجـد مـا تنفـق وال مـا يوصلك إىل 

الجبهة وساحة املعركة؟.
يف  تجاهـد  هـل  أولئـك  أحـد  كنـت  وإذا 
املجـاالت األخرى غـري القتاليـة وتنصح لله 
ورسوله وللمؤمنني املجاهدين وتقف يف وجه 

املرجفني واملثبطني وتواجه الشائعات؟.
5- هـل أنـت مكلـف بعمل جهـادي من 
القيـادة كالعمـل اإلعالمـي أو التموينـي أو 
اللوجسـتي أو األمنـي أو التوعوي والتعبوي 
أو  االجتماعـي  أو  السـيايس  أو  الطبـي  أو 
التنظيمي أو أّي عمـل ُكلفت به يف أي جانب 

جهادي؟
وإذا لـم تكـن اإلجابـة عـن أي مـن هذه 
األسـئلة الخمسـة بــ (نعـم) فاعلـم أنـك 
ممـن قـال الله فيهـم: {َرُضـوا ِبـأَْن يَُكونُوا 
َمـَع اْلَخَواِلِف َوَطبَـَع اللَُّه َعـَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم 
َال يَْعَلُمـوَن} فرضيـت لنفسـك أن تكون مع 
النسـاء الخوالف فتخلفت مثلهّن عن القتال 
عىل الرغم أن كثرياً من النسـاء من يجاهدن 
بأموالهـن ويقمـن بأعمـال جهاديـة كبرية 

ومتعددة. 

تفظغث افسثار 
عندمـا دعـا الله سـبحانه وتعـاىل عباده 
املؤمنـني للنفري العام والجهاد بالنفس واملال 
يف كثري مـن آيات القرآن الكريم كقوله تعاىل: 
{انِْفـُروا ِخَفاًفا َوِثَقـاًال َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكْم 
َوأَنُْفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه ذَِلُكْم َخـرْيٌ َلُكْم إِْن 
ُكنْتُـْم تَْعَلُمـوَن} فإنـه مـن منطلـق رحمته 
وحكمته وألطافه بعبـاده املؤمنني ومن باب 
قوله تعاىل: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه 
َوِللرَُّسـوِل إِذَا َدَعاُكـْم ِلَمـا يُْحِييُكْم} حيث إن 
األمر اإللهي بالنفري العـام والجهاد بالنفس 
واملال يحافظ عىل عزة الناس وكرامتهم وعىل 
سـيادة األوطان واستقاللها، ويخطئ الكثري 
الفهـم والترصف حني يعتقـدون أن العكس 
هو الصحيح، وأن القعـود يف البيوت يحافظ 
عليهـا واملكـوث بـني األهـل واألوالد كفيـل 
باملحافظـة عليهـم واالجتماع معهـم وعدم 
فراقهم، وهذا غري صحيح عىل اإلطالق فالله 
تعاىل أمر بالنفري والجهاد لكي تسـلم البيوت 
واألوالد والعـزة والكرامـة والوطـن والديـن 
والحريـة، ويف نفـس الوقـت مـن يستشـهد 
فهـو حي ومـن يبقى فهو منتـرص وحر ويف 
هـذه الوضعيـة اللـه تعـاىل هو مـن يتكفل 
بالنـرص والتأييد ويرىض عن الناس النافرين 
واملجاهدين يف الدنيا ويف اآلخرة وينعم الناس 
واملجتمـع باألمن واألمان والحيـاة الكريمة، 
أما الفهـم الخاطئ والقارص وغـري الواقعي 

بـأن القعود هو الحل فإن املشـهد سـينقلب 
رأسـاً عـىل عقب وسـيحدث مـا كان يحذره 
النـاس وقعدوا بسـببه فسـيدخل العدو ألنه 
لـن يجـد مـن يقـف أمامـه وإذا كان هناك 
مجاهدين قلة فسـيقاتلون حتى يستشهدوا 
عندهـا سـيدخل العـدو وسـيخرج الناس - 
من سـلم منهم من القتل واألرس-، والنسـاء 
- من سـلمت َمـن االغتصـاب وهتك العرض 
- سـيخرجون من بيوتهم الجئـني ونازحني 
فـإذا  الواحـدة  والعائلـة  األرسة  وسـتتفرق 
بالزوجة نازحة أو الجئة يف بالد والبنت يف بالد 
واألخ يف بـالد واألب يف بـالد وهكذا، ويف نفس 
الوقـت الله تعاىل سـاخط عليهم وخاذل لهم 
بسبب معصية القعود عن الجهاد واإلعراض 
عـن التوجيه اإللهي بالنفري العام، واملفرتض 
أن ينفـر النـاس للجهـاد ال أن ينفـروا منـه 
ويتعذرون ويأتون بمـربرات القعود الخطري 
عليهـم؛ ألنه ليس هناك عذر أصالً باسـتثناء 

ما بيّنه القرآن كما ذكرنا سابقاً.
- فال عذر للناس - وكل واحد منّا هو أحد 
الناس وهو مقصود ويتحمل مسـؤولية - ال 
عذر لهم عن القعود عن الدفاع عن أنفسـهم 
األمريكـي  السـعودي  العـدوان  ومواجهـة 
عليهـم، وإذا كان الفرار يـوم الزحف كبرية 
من الكبائر يف حق من نفر إىل الجهاد يف أرض 
املعركة فكيف بمن لم ينفر أصالً ولم يجاهد 

ولم يتحرك يف صد العدوان.
- ال عـذر عن الجهـاد والتحـرك ملواجهة 
ووتـر  وبـالك  اآلفـاق  شـذاذ  ألن  العـدوان؛ 
واملرتزقـة مـن القـارات الخمس قـد أتوا إىل 
بالدنـا وتركـوا بيوتهـم وأهلهـم وأوالدهـم 
وبلدانهـم، ونحـن البـالد بالدنـا والعـدوان 
علينـا وقد جاءوا ليقاتلونا والله تعاىل يقول: 
{َوَقاِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه الَِّذيـَن يَُقاِتلُونَُكْم َوَال 

تَْعتَُدوا إِنَّ اللََّه َال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن}.
- ال عـذر عن الجهاد يف سـبيل الله بحجة 
ومـربر بعـض األخطـاء مـن املجاهدين أو 
املرشفـني أو مـن غريهـم، هـذه األخطـاء 
الصغرية مقابـل الخطأ الكبري والفادح خطأ 
القعود عـن الجهاد وخطأ عصيـان أمر الله 
تعاىل بالجهاد الذي هو فرض عني وكما قال 
تعـاىل: {َوَمْن َجاَهَد َفِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِسـِه إِنَّ 
اللَّـَه َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمـنَي) ويقول تعاىل: {َوَال 
تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إِالَّ َعَليَْها َوَال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر 
أُْخَرى ثُـمَّ إَِىل َربُِّكـْم َمْرِجُعُكـْم َفيُنَبِّئُُكْم ِبَما 
ُكنْتُْم ِفيـِه تَْختَِلُفوَن} فإذا أذنب شـخص ما 
أو أسـاء الترصف فهل مـن العقل والدين أن 
نكون مثله مذنبني وسيئي الترصف كما هو 

يسء؟ الجواب : ال ؛ ألن الله يقول {ُكلُّ نَْفٍس 
ِبَما َكَسبَْت َرِهينٌَة}.

- ال عذر بطول مـدة العدوان والقول لقد 
طالت مدة العدوان، والحقيقة أنه طال ألننا 
قعدنـا والـكالم الصحيح هـو أن نقول: لقد 
طالت مدة قعودنا طيلـة العدوان ولم نعمل 
شـيئاً ولم نسـجل موقفاً ولم نحرك سـاكناً 
ولم نواجه عـدواً ولم ننفق رياالً، واملفروض 
أن نتـدارك األمـر ونقـوم بواجبنـا ونتحمل 

مسؤوليتنا ونستجيب لربنا سبحانه.
لـو فكر املجاهـدون يف الجبهـات ويف كل 
املجاالت مثـل تفكري القاعدين لـكان العدو 
قد احتل البالد بالطول والعرض، وإذا حصل 
اخـرتاق للعدو يف هـذ الجبهـة أو تلك أو من 
هـذه املنطقة أو تلك أو التـف من هنا أو من 
هناك أو تسلل من هذا املوقع أو ذاك فإنه لم 
يسـتطع أن يفعل ذلك إال من خـالل املواقع 
الفارغـة مـن املجاهديـن واملفـرتض أنهـا 
مواقع القاعدين؛ ِألَّن املجاهدين يف مواقعهم 
حتـى  ويقاتلـون  بواجبهـم  ويقومـون 
استشـهادهم ويرتكـون مواقعهـم فارغـة 

أيضاً فأين موقعك أيها القاعد؟.
هـل دورك أن تتابـع األخبـار ومجريـات 
األحداث ومسار املعركة وتسأل ماذا حصل؟ 
مـاذا يحـدث؟ وكأن ليس لك عالقـة بالبالد 
وليـس عليـك واجـب وكأنـك تتابـع أخبار 
أحداث بعيدة عنـك وال عالقة لك بها وصدق 
الله القائل: {يَْحَسـبُوَن اْألَْحَزاَب َلـْم يَذَْهبُوا 
َوإِْن يَـأِْت اْألَْحَزاُب يَـَودُّوا َلْو أَنَُّهـْم بَاُدوَن ِيف 
اْألَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَنْبَاِئُكْم َوَلْو َكانُوا ِفيُكْم 

َما َقاتَلُوا إِالَّ َقِليًال}.
ومن يقول: إنه سـيقاتل حني يصل العدو 
إىل قريتـه أو إىل بيتـه فهـو كاذب؛ ألن من ال 
يتحرك وهو يف سعة من أمره لن يتحرك وقد 
ضاق الخنـاق عليـه، بل سـريحب بالغازي 
واملحتل وسـيقبل يده وقدمه وسيسـتجديه 
الرحمـة والعفـو، وسـيحلف لـه باأليمـان 
املغلظـة أنه لـم يقاتل ولن يقاتـل وأنه معه 
ويف صفه، ومن صدق أنه سيقاتل فلن يدري 
ماذا يفعل؟ أيحمي الزوجة والبنات أم البيت 
واألموال أم نفسـه؟ ويف األخري سـيكون بني 
خيارين إما االستسالم أو الهرب إن استطاع 

إىل ذلك سبيال.
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 : طاابسات

رسـم األمنُي العام لحزب الله، السيد 
حسـن نرصالله، يف كلمتـه، أمس األول، 
بمناسـبة يوم الشـهيد، خرائَط الرصاع 
التـي تحيط بلبنـان، ويف قلبها مقاربته 
ملا سـمي باألزمة يف العالقات السعوديّة 

– اللبنانية. 
السـعوديّة  مـع  األزمـة  هـذه  يف 
السـيد  أّكــد  اللبنانيـة،  وتداعياتهـا 
نرصاللـه عـدم الرغبـة بالتصعيـد، وال 
باستمرار األزمة التي وصفها باملفتعلة 

محاوالً البحث عن تفسري لها. 
السـيد نرصالله الـذي بدا معتـربًا أن 
الحديـَث عـن هيمنـة حزب اللـه كذبة، 
قضيـَة القـايض بيطـار مثـالً  مقدمـاً 
صارخـاً، َحيُث لـم ينجْح َمـن يفرتض 
أنه الحـزُب املهيمُن عـىل الدولة بتنحية 
قاٍض يعتربه مسيّسـاً واستنسابياً، عىل 
رغم محاوالته عىل مدى شهور ولجوئه 
والحكوميـة،  القضائيـة  للمسـارات 
رافضـاً الدعوة السـتقالة أَو إقالة وزير 
االعتبار  اإلعالم جورج قرداحي، واضعاً 
يف أيـة مقاربـة للملـف،  السـيادي أوالً 
ُمضيفـاً أن أوَل الوهن كان يف اسـتقالة 
الوزيـر رشبـل وهبـي، داعيـاً للصمود 
بانتظـار رؤية مصري محاوالت التهدئة، 
داعيـاً القيـادة السـعوديّة إىل العقالنية 
ال  تصعيـد  بجـدوى  بهـدوء  والتفكـري 

جـدوى منـه، وأن تذهب إىل وقـف النار 
وفك الحصار لوقـف الحرب التي آن لها 

أن تتوقف. 
وأّكـد السـيُد نرصالله أن السـعوديَّة 
ورفضنـا  لبنـان،  مـع  أزمـًة  افتعلـت 
اسـتقالة أَو إقالة وزير اإلعالم، سـائالً: 
«إذا اسـتقال وزير أَو أقيل، فهل يحصل 
هـذا األمر يف دولة سـيدة وحرة وكريمة 

ورشيفـة؟، وهـل تُحـّل املشـكلة كمـا 
قـال كثـري مـن اللبنانيـني يف اسـتقالة 
وزيـر؟، وسـأل أَيْـضاً مـن طالب وزير 
اإلعالم أن يقـّدم املصلحة الوطنية؛ فهل 
املصلحـة الوطنيـة يف اسـتجابة يف ُكـّل 
ما يطلبه الخـارج؟»، َوأََضـاَف املطالب 
والـرشوط السـعوديّة ال تنتهي يف لبنان 
«وهـل املصلحـة الوطنيـة يف الخضوع 

واإلذالل؟». 
ورأى السـيد نرصاللـه أن األزمَة التي 
افتعلتها السعوديّة هي جزء من املعركة 
مـع املقاومة ومع مـرشوع املقاومة يف 
لبنان، وهي خالل ُكـّل السنوات املاضية 
ومنذ عام 2006م، والسعوديّة موجودة 

يف هذه املعركة. 
مـن  تريـُد  السـعوديّة  أن  وكشـف 

حلفائهـا يف لبنـان أن يخوضـوا حربـاً 
يف  حلفائهـا  مـع  ومشـكلتُها  أهليـًة، 
لبنان «أنها تريـد منهم خوض قتال مع 
حزب اللـه ملصلحة املـرشوع األمريكي 

«اإلرسائييل» يف املنطقة». 
كما رأى السـيد نرص اللـه أنَّ عنوان 
بعدمـا  القلـق  هـو  اليـوم  «إرسائيـل» 
تحدثت يف «زمن الربيع العربي» عن بيئة 
مناسـبة لهـا، ُمشـرياً إىل أنَّ «املناورات 
اإلرسائيليـة تعكس الخـوف من اقتحام 

لبنان للمستعمرات يف الجليل». 
وقال السـيد نـرص اللـه: «إذا دخلت 
املقاومـة إىل شـمال فلسـطني والجليل 
ا  فسـتكون لذلـك تداعيـات كبـرية ِجـدٍّ
عـىل كيـان االحتالل»، مشـّدًدا عـىل أنَّ 
«املنـاورات اإلرسائيليـة تعكس فرضية 
املخـاوف مـن أن املقاومـة سـتدخل إىل 

الجليل». 
ولفـت إىل أنَّ «اإلرسائيليـني يدركون 
قـوة املقاومـة وصدقهـا وعلو شـأنها 
االسـرتاتيجية»،  عقولهـا  وأهميّـة 
موضًحـا أنَّ هناك من يتحـدث يف لبنان 
عن «ضعف» محور املقاومة رغم تأكيد 

املعطيات عكس ذلك. 
واعتـرب أنَّ كيـان العـدّو الصهيونـي 
والعنـف  الوجـودي،  القلـق  يعيـش 
األرسى  عـىل  املتزايـد  «اإلرسائيـيل» 
والفلسـطينيني ليـس «عالمـة قـوة بل 

عالمة قلق وذعر». 

 : طاابسات
أعلنـت البحريـُة األمريكيـة يف بياٍن لهـا، أمس 
األول، أنها تقود تدريبًا عسـكريٍّا سيستمر لخمسة 
ام، هو األول من نوعه يجمع كالً من «إرسائيل»  أَيـَّ
واإلمارات والبحرين يف البحـر األحمر، وذكر البيان 
أن «قـوات إماراتيـة وبحرينيـة وإرسائيليـة بدأت 
األربعـاء الفائـت، مـع القيـادة املركزيـة للقـوات 
البحريـة األمريكية (األسـطول الخامس) يف إجراء 
تمرين متعدد األطراف عىل عمليات األمن البحري يف 
البحر األحمر»، ولم يُحّدد بيان األسـطول الخامس 

مكان إجراء هذه التدريبات يف البحر األحمر. 
وسـائُل إعـالم عربية عكسـت خجـل قيادتها، 
َحيُث ذكـرت، أّن «إرسائيل» كانت تفّضل عدم نرش 
موضـوع املناورة البحرية املشـرتكة مـع اإلمارات 
والبحريـن، وقال املراسـل العسـكري يف قناة «كان 
العربية»: إّن البيـان األمريكي عن املناورة البحرية 
املشـرتكة مـع اإلمـارات والبحريـن فاجـأ َكثـرياً 
«إرسائيـل»، وبصـورة عامـة الجيـش اإلرسائييل، 
بحيث كانت تفّضل عدم نرش موضوع هذه املناورة 

عىل األقل يف هذه املرحلة. 
وأَشـاَر املراسـل إىل أّن «املنـاورة تأتـي، بصورة 
ة، ضد التمركز اإليراني يف البحر»، مؤّكـداً أّن  َخاصَّ
«إرسائيـل» وكل دول االئتالف الدويل تفهم أنه يجب 
مواجهة إيران يف السـاحة البحرية، يف وقت نرى أن 
ا يف البحـر، وُخُصوصاً بعد  اإليرانيني فاعلـون ِجـدٍّ
األحـداث التـي جـرت يف خليج ُعمـان، لذلك، جرت 

املناورة. 
وبـدأت قـوات مـن اإلمـارات والبحريـن وكيان 
االحتـالل الصهيونـي والقيـادة املركزيـة للبحرية 
األمريكية، أمس األول، تدريبات عىل تنفيذ عمليات 
أمنيـة بحريـة متعددة األطـراف يف البحـر األحمر، 
تتضمـن تدريـب فـرق الحظـر البحـري للقـوات 
املشـاركة، عىل تكتيكات الزيارة والصعود والبحث 

واملصادرة، َحيُث جرت التدريبات عىل متن سـفينة 
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وتغطـي التدريبـاُت منطقَة عمليات األسـطول 
األمريكي الخامس، بمسـاحة مائيـة تقدر بحوايل 
6.5 مليون كم مربع، وتشـمل مسـطحات الخليج 
وخليـج عمان والبحـر األحمر وأجـزاء من املحيط 
الهنـدي، التـي تضمن ثـالث ممرات عبـور حرجة 

وهي مضيق هرمز، قناة السويس، وباب املندب. 
وزعم نائب األدمريال براد كوبر وقائد األسـطول 
الخامـس األمريكي والقوات البحرية املشـرتكة أن 
هذه التدريبات سـتعزز التعـاون البحري بني هذه 
القوى، األمر الذي سيساعد بنظره، يف حماية حرية 

املالحة والتدفق الحر للتجارة. 
أن  إىل  عسـكريون  خـرباء  يشـري  السـياق،  يف 
واملنطقـة  تمارينهـا  بطبيعـة  التدريبـات  هـذه 

التـي سـتجرى فيها املناورات، تكشـف عـن أبعاد 
مستقبلية يف غاية الخطورة، َحيُث قد تؤسس هذه 
التدريبات مستقبالً، لسلسلة من عمليات التفتيش 
واملصادرة، تحت ذرائـع عديدة؛ بَهدِف مبطن وهو 
اسـتهداف قوى محـور املقاومـة مثل اسـتهداف 

سفن نقل الوقود واملواد الغذائية وغريها. 
وقال خرباء: قد يدفع حصول هكذا تدريبات، إىل 
قيـام قوة بحرية مشـرتكة بني هذه الـدول، يكون 
فيهـا لـ»إرسائيـل» القيـادة تحـت غطـاء عربي، 
ا،  يمكنها من خالله النفوذ إىل مناطق حساسة ِجـدٍّ
وهـذا األمر لم يكـن مقـدوراً عليه لـوال اتّفاقيات 

التطبيع معها. 
وأضافـوا أن قيـام هـذه الـدول بأيـة خطـوة 
تصعيديـة مـا، ُخُصوصاً ضـد إحدى قـوى محور 
املقاومـة، سـتؤدي بـال شـك إىل انـدالع مواجهـة 

عسكرية قد يصعب إنهاءها. 
فيما أشـار مراقبـون إىل وجـود احتمالية كبرية 
القـرتاب الواليـات املتحـدة األمريكية مـن تخفيف 
وجودهـا العسـكري وربما االنسـحاب الكامل من 
املنطقـة، وهذا مـا يدفع بواشـنطن لرعاية الكثري 
من هكذا تمارين عسـكرية مبارشة بني «إرسائيل» 
وبعـض دول الخليـج املطبعـة، تمهيـداً لخطتهـا 
االسـرتاتيجية باالنسـحاب الكامـل مـن املشـهد، 

وتكون هذه الدول هي املتصدرة فيه. 
يف البيان الذي أخجل الكيان الصهيوني هو اآلخر 
لم يخجل السـعوديّة؛ كون اسـمها لم يتناوله ذلك 
البيـان، غـري ما أّكـدته وسـائل إعـالم عربية حني 
أَشاَرت إىل هبوط طائرات تابعة لحكومات الواليات 
املتحـدة و»إرسائيـل» والسـعوديّة يف آن واحـد يف 

أبوظبي، أظهر وجود السعوديّة يف هذه املناورات. 
ولفت املراسل العسكري لهيئة البث «اإلرسائييل 
كان»، إيتـاي بلومنتـال، عىل حسـابه يف تويرت يوم 
الخميس الفائت، إىل أن طائرة من نوع «بوينغ يس-
40 يس كليـرب» (الرقـم 0201-02) تابعة للجيش 
هامـة  شـخصيات  لنقـل  ومخصصـة  األمريكـي 
حطـت يف أبوظبي، بالتزامن مـع طائرة أُخرى رقم 
N467AM مـن طراز «غلف سـرتيم الثالثة»، وهي 
تابعة لجهاز االسـتخبارات اإلرسائييل «املوسـاد»، 
ويف وقت الحق، أشـار الصحفي إىل أن طائرة أُخرى 
مـن طـراز «لوكهيـد يس130- هريكوليـز» تابعة 

للسعوديّة هبطت يف أبوظبي أَيْـضاً. 
لبيانـات «كان»، َفــإنَّ هـذه الطائـرة  ووفقـاً 
تابعة للعائلة امللكية السـعوديّة، ولم تصدر بعد أية 
تعليقات رسـمية عىل املوضوع، وال يزال الغموض 
يلـف هدف هـذه الزيـارات، التي تأتي عـىل خلفية 
إعالن الجيش األمريكي عن إطالق الواليات املتحدة 
و»إرسائيل» واإلمارات والبحرين تدريبات هي األوىل 
مـن نوعها عـىل عمليات أمنية بحرية مشـرتكة يف 

البحر األحمر. 

افزطئ الاغ اشاسطاعا السسعدّغئ ججء طظ المسرضئ طع المصاوطئ وطحروسعا شغ لئظان
السغث ظخر اهللا غرُجُط خرائَط الخراع الاغ تتغط بطئظان

سطى خطفغئ عئعط ذائرات رجمغئ أطرغضغئ وإجرائغطغئ وجسعدّغئ شغ أبعظئغ 
طظاورات أطرغضغئ طحرتضئ طع «إجرائغض» واإلطارات والئترغظ يف الئتر افتمر
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ضطمئ أخغرة

صغاداُتظا وصغاداُتعط 
طظخعر الئضالغ

 العدواُن األمريكي السـعودّي عىل شـعبنا اليمني 

كشـف الكثريَ مـن الحقائَق التي طاملـا ُغيِّبت خالل 

العقود املاضية عن أبناء األُمة. 

وكان العـدوان األمريكـي السـعودّي عـىل بالدنا 

معيـاراً دقيقاً اسـتطاع الفرَز بـني كينونة ومعادن 

مختلـف القيـادات السياسـية الفاعلـة واملؤثرة يف 

صناعة األحداث والتحوالت يف املنطقة، واهتماماتها 

شـعوبَها  تقـوُد  أيـن  وإىل  مشـاريعها  وحقيقـة 

ولخدمـة من تعمل ومن أية جهة تسـتقي ُخَطَطها 

واسرتاتيجياتها ومعلوماتها. 

فظهرت إىل العلن مختلُف الحقائق بأهدافها الواضحة والجلية، 

وباتت الشـعوب مدركًة أكثَر من أي وقت مىض إىل أين يراد السريُ 

بها ويف أي قطار هي اليوم عليه ونحو أية جهة تقاُد إليها. 

وكان من نتائج هذا الفرز أن الشـعوَب اإلسالمية اليوم واقعٌة 

بقياداتهـا بـني خياريـن ال ثالـَث لهما، إمـا االسـتمراُر يف قطار 

تقوُده قيـاداٌت صنعتها ودرَّبتها الهيمنـُة األمريكية الصهيونية 

ــة يف ُهــِويَّتهـا ودينهـا وحريتهـا وكرامتهـا  املسـتهِدفة لألُمَّ

وثقافتهـا ومقدسـاتها ومقـدرات شـعوبها، أَو رسعـة النزول 

لركـوب قطار يقـوُده رباُن املقاومِة اإلسـالمية، أَو االنتظار عىل 

الدرب لوصولها إليها لتنجَو باللحاق بَرْكِبها. 

وإذا كانـت قيـاداُت دول العـدوان عـىل اليمن تقوُد شـعوبَها 

للتطبيـع مع الكيان الصهيوني الغاصب وتُزجُّ بها يف أتون ثقافة 

االنحطـاط والتعـري والتنكـر للُهــِويَّة والدين تحت مسـميات 

االنفتاح والوسـطية والسالم املشرتك واإلبراهيمية، 

َفــإنَّ قياداِتنـا تقوُدنا اليـوم إىل الثقافـِة القرآنية 

وتشـدنا لالرتباط باللـه وكتابه ورسـولِه صىل الله 

عليه وآله وسـلم، وتحيي فينا الروَح الجهادية أكثَر 

من أي وقت مىض. 

إن قياداِتنا تدعو إىل إحيـاِء قيم الوحدة والتكافل 

ـــة، فيما قياداتُهم  والرتاحم والعـدل بني أبناء األُمَّ

تعمـُل عىل إحياِء املناطقية واملذهبية وزرع التفرقة 

وتعميـم الفـوىض والحـروب والنزاعات بـني أبناء 

ــة والهرولة إىل أحضان اليهود واملستكربين، وتسليم  شعوب األُمَّ

مقاليد األمور إليهم ليتحكموا بها. 

ــة  إذن الفـرُق بـني قياداتنا وقياداتهـم، فقياداتنا تقـوُد األُمَّ

وشـعوبَها نحو طريـِق العـزة والحرية والقوة والفـالح والنرص 

والتمكـني، عىل درب الرسـل واألنبياء ووفق املقاصـد التي نزلت 

بـه الكتُب السـماوية، فيما قياداتُهـم تُجرُّهم نحـو طريق الذل 

والضعف والخنوع واالستعباد واللهو واإلغواء عىل درب الشيطان 

وأعوانه وجنوده، ووفق املقاصد الشيطانية الهادفة ألغوى عباد 

الله أجمعني. 

واملقَصُد أن تدرَك شعوُب أمتنا سبيَل نجاتها وفالِحها يف الحياِة 

الدنيا واآلخرة، وتعرُف خلَف َمن تقف، ويف أي خندق هي، وال ضريَ 

بمراجعة الحسابات قبل فوات األوان، وإىل الله قصد السبيل. 

السسعدّغُئ يف لئظان ضما الغمظ
جظث الخغادي

بذكـرى «يوم  ِخطاِبـه  يف 
أفـرد  لبنـان،  يف  الشـهيد» 
اللـه  نـرص  حسـن  السـيُد 
مسـاحًة للحديث عن األزمة 
اللبنانية السعوديّة املفتعلة، 
اليمـن  عـىل  عـرَّج  وفيهـا 
السـعودّي  يُجُرَها  كقضيـٍة 
إىل مربـع الرصاع مـع لبنان 
زوراً َوبُهتانـاً، َوبعد أن عّرى 
النظام السعودّي وسلوكيات 
«الولدنة» التي مارسها َوال يزال ضد لبنان، وعن دوافعها 
َوأسبابها املستغَربة، قارنها بردود فعل أُخرى كان يجب 
ر فقط عـىل األوطان  أن تصـدر عن هـذا النظـام املتنمِّ
العربيـة، فيما يبدو ذليالً وجبانا أمام ترصيحات الغرب 
تجاهه، وكذلك موقفه من القضايا العربية واإلسـالمية 

الكربى. 
هـٌة إىل الداخـل  ويف خطابـه رسـائُل معظُمهـا موجَّ
اللبناني وتحديداً ألتباع اململكة وحلفائها، بأن ما قامت 
به مـن تصعيد ضـد لبنان تجـاوز املنطقـي واملقبول، 
َوأظهـر العدائيَة املفرطَة التي تدحض مواويل صداقتها 
لدولـة َوشـعب لبنـان التـي طاملا تغنـت بهـا ورّددها 
حلفاؤهـا، فالعقاُب لم يسـتثِن أحداً ولم يراِع مشـاعَر 

حتى مواقف املوالني واألتباع. 
ما أشبَه الحال اللبناني اليوم بالواقع اليمني، وتحديداً 
مـا يتعّلـق باملوقـف السـعودّي والنظـرة االسـتعالئية 
والعدائية لهذا النظام ضد الشعبنَي الشقيَقني َوالشعوب 
واألوطان العربية جمعاء، وهو سلوك متقادم منذ نشأة 
هـذا الكيان، غري أنه ومع تطورات األحداث يتجىل اليوم 
يف أبشع صوره، َويفقد مع تنامي محور العزة والكرامة 

ما بقي له من جمهوٍر َوُسمعة. 
وعن اليمن قال السـيد حسـن كالماً يثلـُج الصدوَر، 
فـة واملنحـازة إىل  مضافـاً إىل مواقفـه التاريخيـة املرشِّ
شـعبنا َوُهــِويَّته َومظلوميتـه، َوإىل جانب هذا املوقف 
عـىل توجيـه النُّصـِح للمملكـة بـأن ال  كان حريصـاً 
تسـتنزَف الجهَد والوقَت للبحث عـن حلوٍل لهزيمتها يف 
مأرَب وعدوانها عىل اليمن خارَج حدود اليمن َوخيارات 
شـعبه، كمـا أن عليهـا أن ال تسـتمرَّ يف رفـِض وإنكاِر 
الواقـع اليمنـي الذي ُوِلَد مـن روح الثورة السـبتمربية 

راً.  عزيزاً َوقوياً َومصنِّعاً َومطوِّ
بقـي أن نشـريَ إىل أن املضامـنَي التـي حملها خطاُب 
السـيد حسـن، تتناَغـُم يف فكرتِهـا َوموضوعيتهـا مع 
الخطابات التي ظل يصدرها قائُد الثورة السيد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي -يحفظه اللـه- منذ بدايات العدوان، 
وبها انحاز الوعـُي اليماني إىل قائده وحدث االصطفاُف 

الوطني الذي أثمَر الصموَد واستحق االنتصار. 


