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السيد القائد يوجه باإلفراج عن 31 أسريًا من أبناء احملافظة ويوجه:

بــــــايــــــدن  «أكـــــــــــــاذيـــــــــــــب»  بـــــــوقـــــــف  الــــــــكــــــــوجنــــــــرس  ختـــــــاطـــــــب  دولـــــــــيـــــــــة  مـــــنـــــظـــــمـــــة   40


دققت خطاب الرئغج المحاط شغ سغث اقجاصقل:

صحيفة «املسرية» تستعرض عمليات السرقة املعلنة للنفط اخلام خالل 2021

املرتزقة يسرقون 940 مليون 
دوالر قيمة 14 مليون برميل 




خظساء تسغث ضئط المحعث وتةثد خظساء تسغث ضئط المحعث وتةثد 
تبئغئ طسادقت «الترب والسقم»تبئغئ طسادقت «الترب والسقم»

إظثار جثغث لطسثوان واجاسثاد لطتضإظثار جثغث لطسثوان واجاسثاد لطتض
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 : طاابسات 
املهنـدس  الخارجيـة،  وزيـُر  عّلـق 
هشـام رشف، عـىل تصعيـِد الِحصـار 
األمريكي والتصعيد العسكري الشامل 
قـوى  عـرب  واشـنطن  تقـوُده  الـذي 
العدوان السعودّي اإلماراتي يف عدد من 
الجبهات، معتربًا ذلك التصعيَد الوحيش 
املصحوب بالجرائم دليَل فشل وهزيمة 
وعسـكري  وقيمي  أخالقـي  وإفـالس 

وسيايس. 
املياديـن،  لقنـاة  ترصيحـات  ويف 
اعترب وزيُر الخارجية قصَف املقصوف 
وتكـراَر مـا حدث منـذ بدايـة العدوان 

وحتى اآلن تعبرياً عن العجز. 
وجـّدد الوزيـر رشف التأكيـَد عـىل 
حـرص صنعـاء عـىل إحـالل السـالم 
بقوله: «نمد يدنا للسالم، ولكن للسالم 
العـادل»، يف إشـارة إىل املطالب املحقة 
التـي كّررتها صنعاء يف ُكــّل الجوالت 
يف  واملتمثلـة  السـابقة،  الدبلوماسـية 
أرضار  ومعالجـة  اليمنيـني  تعويـض 
العـدوان والحصـار، ودفـع املرتبـات 
وخـروج القوات األجنبيـة الغازية من 

السواحل والجزر اليمنية. 
َد وزيـُر الخارجيـة مطالبتَـه  وَجـدَّ
بفتِح مطـار صنعـاء واملوانئ كرشٍط 

أن  مؤّكــداً  للسـالم،  بـوادر  لتحريـك 
االتّجـاَه نحو السـالم من قبـل الطرف 
العـدوان  اسـتمرار  ظـل  يف  الوطنـي 
والحصار ال جدوى منه ويكشـف عدَم 
نيـة قوى العـدوان وأدواتهـا يف إحالل 
السـالم وإنهاء أسـوأ أزمة إنسانية يف 

العالم. 
ولفـت الوزيـر رشف إىل أّن «مطـاَر 
صنعـاء الـدويل مطـاٌر مدنـي، وهناك 
قاعدة عسكرية اسمها قاعدة الديلمي 
ال دخَل لها بمطار صنعاء» تم قصفها 
العـدوان  قبـل  مـن  املـرات  عـرشات 
وصـارت خـارَج الخدمة منذ سـنوات 
عديدة، ُمضيفـاً «قصف مطار صنعاء 

يعني أن تحالَف العدوان ال يريد تطبيَع 
األوضـاع يف اليمـن وال التوّجــه نحو 

السالم». 
وحول اعتقاِل موظفني يف السـفارة 
إّن  بالقـول:  رشف  عّلـق  األمريكيـة، 
الجهـات األمنيـة املختصـة هـي مـن 
تتعامل مـع هذا املوضـوع، ويجب أال 

يؤخذ بأكرب من حجمه». 
وأَشاَر وزير الخارجية إىل أن «هناك 
مفارقاٍت مع الجانب األمريكي بشـأن 
العدوان والحصـار، لكننا يف املقابل ما 
زلنا وسنظل نتبع دبلوماسية الصمود 
والهجوم التي تحفظ لليمن كرامته». 

وجـّدد التأكيـَد عىل موقـف صنعاء 
رفـض  يف  واملتمثـل  والعـادل  املحـق 
مـن  وال  السـعوديّة  مـن  ال  الوصايـة 

اإلمارات وال من أية دولة. 
ويف ختـام ترصيحاتـه، أّكــد وزيُر 
الخارجيـة بحكومـة اإلنقـاذ الوطني 
«أن سياسة املصالح هي من أثّرت عىل 
البرشية وعىل قضايا األمم املستضعفة 
ولو كانت اليمن دولة منتجة للنفط أَو 
تشـرتي األسـلحة لـكان البعض وقف 
مـع صنعـاء كما يقـف اآلخـرون مع 
تحالـف العـدوان والحصـار األمريكي 
املصالـح  عالـُم  فالعالـم  السـعودّي، 

وليس عالَم األخالق واملبادئ».

أخبار

 : خاص 
بتوجيهـاٍت مـن قائد الثـورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، عقـدت حكومـُة اإلنقـاذ الوطني، أمـس الثالثاء، 
اسـتثنائيٍّا باملؤّسسـات والهيئات الخدمية؛ لبحث  اجتماعاً 
خطـة النـزول امليدانـي إىل املناطـق املحـّررة يف محافظـة 

البيضاء. 
وأوضـح رئيس الـوزراء الدكتـور عبدالعزيـز حبتور، أن 
االجتمـاع ناقـش توجيهات قائد الثـورة؛ بَهـدِف النزول إىل 
املحافظـات التي عادت إىل حضن الوطـن وتحديد األولويات 

امللحة. 
وأَشـاَر رئيـس حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي إىل أن بعـض 

املحافظات كانت تحت سطوة القاعدة وداعش. 
وقـال: «نزولنـا يجب أن يحدث فرقاً بني الوضع السـابق 

والوضع الجديد». 

مـن جهته، نـّوه نائب رئيـس حكومة اإلنقاذ للشـؤون 
الخدميـة، الدكتـور حسـني مقبـويل، إىل أن لـدى الحكومة 
ومؤّسسـاتها الخدمية املعنية مصفوفَة تدخالت طارئًة من 

الوزارات الخدمية والهيئات اإلنسانية. 
وقال مقبويل: سنعمُل عىل ثالثة مسارات، خدمية وتكافل 

اجتماعي واقتصادي. 
مـن جهته، بـنّي وزير الكهربـاء، أحمد العليـي، أنه ُكلَِّف 
برئاسـة لجنـة البيضـاء، وهنـاك تمثيـل لكافة الـوزارات 

الخدمية والهيئات لتقييم االحتياجات. 
وأّكــد أن الحكومـة لـن تألَو جهـداً يف تلبيـة احتياجات 

املحافظة. 
إىل ذلك، أّكـد وزيُر امليـاه، املهندس عبدالرقيب الرشماني 
أن لـدى الـوزارة إْمَكانـاٍت وخطـًة للتجـاوب للكثـري مـن 
االحتياجـات السـتعادة خدمـات امليـاه والـرصف الصحي، 
ُمشرياً إىل أن الوزارة ستعمل عىل تقييم املشاريع املستدامة. 

صائث البعرة غعّجه باإلشراج سظ سحرات افجرى 
طظ أبظاء طتاشزئ الئغداء

 : خاص 
يف تأكيٍد جديٍد عىل حرص قائد الثورة عىل 
َلـمِّ الشـمل وتوحيد الصف الوطني وتعزيز 
روابط اإلخاء والتسـامح بني أبناء الشـعب 
ـَه السـيُد عبدامللـك بـدر الدين  الواحـد، وجَّ
الحوثي، أمس الثالثاء، باإلفراج عن عرشات 

األرسى مـن أبناء محافظة البيضاء التي تم 
تحريُر آخر مديرياتها مؤّخراً. 

وأوضح رئيـُس اللجنة الوطنية لشـؤون 
بيـان  يف  املرتـىض،  عبدالقـادر  األرسى، 
مقتَضـٍب نـرشه عـىل حسـاباته بمواقـع 
ه  التواصـل االجتماعي، أن قائـَد الثورة وجَّ
باإلفراج عن 31 أسـرياً من أبنـاء محافظة 

البيضاء. 
ولفـت املرتىض إىل أن توجيـَه قائد الثورة 
يأتي بعـد لقائـه، أمس، بعدد من مشـايخ 

وقبائل البيضاء. 
َم مبادرًة أخويًة  يُشاُر إىل أن قائَد الثورة َقدَّ
خالل الشـهر الجاري تمثلـت يف اإلفراج عن 

املئات من األرسى من أبناء

شغ اجاماع تضعطغ طعجع طع المآّجسات الثثطغئ

أّضـث اجاسثاد خظساء الثائط لطسقم السادل واقظفااح سطى الرؤى والتطعل الاغ تدمظ طخالح الةمغع

باعجغعات صائث البعرة.. ظجول تضعطغ طعجع إىل الئغداء لاظفغث طحارغع اقتاغاجات الطارئئ

رئغــج الــعزراء: ظجولظــا غةــإ أن غتــثث شرصــًا بغــظ العضع الســابص والعضــع الةثغث
طصئعلــغ: لثغظــا طخفعشئ تثخقت ذارئئ وجــظسمض سطــى بقبئ طســارات خثطغئ واجاماسغــئ واصاخادغئ
وزغــر الضعربــاء: ضطفئ برئاجــئ لةظــئ الئغداء وعظــاك تمبغض لضض المآّجســات الثثطغئ ولــظ ظألع جعثًا
وزغر المغاه: جــظطئغ اتاغاجات المتاشزئ شغ خثطات المغاه والخرف الختغ وجــظسمض سطى المحــارغع المســاثاطئ

وزغر الثارجغئ: حسئظا ضّتى ذغطئ 7 جظعات ولظ 
ظصئض بالَعخاغئ افجظئغئ والائسغئ فغئ دولئ

افتجاب املظاعدئ لطسثوان: ظثسع لاسجغج الخفعف ورشث الةئعات 
لثتر اقتاقل الةثغث الصثغط وتترغر الغمظ أرضًا وإظساظًا

 : خظساء 
أّكـد تحالُُف األحزاب والقوى املناهضة للعدوان، 
أن ذكرى الجالء تأتي والشعب يقوُد معركَة التحّرر 

واالستقالل ضد الغزاة الجدد. 
ويف برقيـة تهنئـة بعثتهـا األحـزاُب املناهضـة 
للعدوان إىل قائد الثورة والقيادة السياسية، أَشاَرت 
إىل أن الذكرى املجيدَة تأتي يف ظل استمرار العدوان 
واالحتـالل والحصار، ما يتطلَُّب اسـتمراَر الصمود 

والبذل والعطاء وتعزيز االصطفاف الوطني. 
وجـّددت األحـزاُب املناِهضُة للعـدوان وقوَفها إىل 
جانِب القيـادة الثورية والسياسـية وأبطال الجيش 
واللجـان الشـعبيّة حتى تحرير ُكـّل شـرب من أرض 
الوطـن وتحقيـق السـيادة واالسـتقالل.  وباركـت 
األحزاُب للقيـادة الثورية واملجلس السـيايس األعىل 
االنتصـاراِت املتواليـة التـي تحّققها قـواُت الجيش 
واألمن، مؤّكـدًة أهميَّة مواكبة هذه االنتصارات برفد 
الجبهات وتعزيز االصطفاف يف مواجهة التحديات. 

افطط املاتثة: أجسار املعاد الشثائغئ يف املتاشزات 
املتاّطئ ارتفسئ أضبَر طظ 90 % خقل السام الةاري

 : طاابسات 
اعرتفـت األمُم املتحدة، أمـس الثالثاء، باملجاعة 
الحاِصلـة يف املحافظات املحتّلة، جراَء السياسـات 
االقتصادية العدوانية التي تمارُسـها قوى العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي بحق الشعب اليمني 

شماالً وجنوباً. 
ويف تغريـدة لـه، قـال «برنامج الغـذاء العاملي» 
التابـع لألمم املتحدة: إن أسـعاَر املـواد الغذائية يف 
اليمـن ارتفعـت أكثر مـن 90 % منذ مطلـع العام 
الجـاري 2021 يف املناطـق التـي يحكمهـا تحالف 

العدوان وأدواته. 

َوأََضــاَف يف التغريـدة: «ارتفعت أسـعاُر املواد 
الغذائيـة يف املناطـق املحـّررة أكثر مـن 90 % هذا 
العـام وحـَده»، يف حـني يُعتَربُ مصطلـح «مناطق 
محرَّرة» وقوفاً إىل جانب تحالف العدوان والحصار، 
وهـو ما يؤّكـُد اإلرصاَر األممـي عىل توفري الغطاء 
السـيايس لتحالـف العـدوان وجرائمه العسـكرية 
واالقتصاديـة بحق الشـعب، واالنسـجام مع رؤى 
وتوّجـهـات العدوان.  وفيما تعـرتُف األمُم املتحدة 
باملجاعـة الحاصلة يف املحافظات املحتّلة، لم تنتقد 
السياَسـاِت االقتصاديـَة العدوانيـَة التـي يقودها 
تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي عربَ 

مرتِزقته الرِّخاص. 
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تقارير 

 : خاص 
جـّددت صنعـاُء توجيـَه رسـائِل الوعيـد تزاُمنـاً مع 
ارتفاع وترية التصعيد اإلجرامي لقوى العدوان األمريكي 
السـعودّي، األمـُر الـذي يضـُع األخـريَة أمـام احتماالت 
مزعجـة للغايـة، ُخُصوصـاً وأن القوات املسـلحة كانت 
ا للردود املوِجعة التي  ام نموذًجا عمليّـٍ قـد قدمت قبل أَيـَّ

تنتظر دول تحالف العدوان يف حال استمر التصعيد. 
هـت مـن أعـىل هرم السـلطة  الرسـائُل الجديـدة ُوجِّ
الوطنيـة، عىل لسـان الرئيس مهدي املشـاط يف خطابه 
األخـري بمناسـبة ذكـرى ٣٠ نوفمـرب املجيـدة، والـذي 
دعـا تحالَُف العـدوان إىل «اسـترشاف عواقـب التصعيد 

والحسابات الخاطئة». 
إنـذاٌر إضـايف يذكِّـُر بآخَر كانـت القوات املسـلحة قد 
وّجهتـه مؤّخراً وتوعدت فيه تحالـف العدوان بـ»عواقَب 
ا عـىل التصعيـد اإلجرامـي األخـري لطـريان  وخيمـة» ردٍّ
العدوان، وقد جّسـدت القواُت املسلحة ذلك الوعيَد رسيعاً 
بشـكل عميل يف عملية «توازن الردع الثامنة» التي سبّبت 
سلسـلَة خسـائر هي األكـرب منذ أكثر من عام يف سـوق 

األسهم السعوديّة. 
إنـذاُر الرئيـس املشـاط، وبحسـب مراقبـني، يضـُع 
احتمـاالٍت جديدٍة لـردوٍد إضافيٍة قد تكون أشـد وأقىس 
وأوسـع، األمُر الذي يعلُم تحالُف العدوان بشـكل جيد أن 
تداعياته قد تتجاوز خسـائر األسهم بمراحل، وقد سبق 
للقـوات املسـلحة أن قدمت نمـاذج ملثل هـذه التداعيات 
يف عـدة عمليات عسـكرية نوعية مثل اسـتهداف مصايف 

ابقيق وخريص. 
وقـد جـاء ذلـك تزاُمناً مـع إنـذارات أُخرى مشـابهة 
وّجهتهـا القيـادة العسـكرية، ممثلـًة بـوزارة الدفـاع 

ورئاسـة هيئة األركان بصنعاء، َحيـُث أّكـدتا عىل «ُقرب 
نهاية العـدو» و»امتالك زمام املبـادرة يف ُكـّل امليادين»، 
األمر الذي يضاعف احتماالت «الخطر» عىل قوى العدوان 
ويضعهـا أمـام «رضورة» إنهاء التصعيـد اإلجرامي، أَو 

االستعداد لعواقَب قاسية. 
مـع ذلـك، جاء وعيـُد القيـادة السياسـية مشـفوعاً 
برسـائَل تؤّكــُد اسـتمراَر تغليـب خيار السـالم الفعيل 
والحرص عليه، إذ جّدد الرئيس املشـاط دعوته للمجتمع 
الدويل وقـوى العدوان إىل «اإلصغاء إىل ما لدى صنعاء من 
ة، ومواقَف محقة، ورًؤى موضوعيٍة ومنصفة  نوايـا خريِّ
كفيلـة بتحقيق السـالم وضمان مصالـح الجميع» وإىل 

«تغيري السياسـات العدائية تجاه صنعاء ووقف أساليب 
االصطفاف العدواني؛ باعتبَارها سياساٍت ال تنسجُم مع 

بناء الثقة وال مع مقتضيات الحلول السياسية». 
وقد حرص الرئيُس عىل إعالن االستعداد إلنهاء جميع 
العمليات العسكرية الدفاعية «فور توقف العدوان ورفع 
الحصـار وااللتـزام العمـيل بإنهـاء االحتـالل ومعالجة 

تداعيات الحرب».
هـذه الرسـائل -التحذيريـة واملؤّكــدة عىل التمسـك 
بخيار السـالم الحقيقي- تأتي لتعيد ضبط املشـهد الذي 
تحـاول الواليات املتحدة األمريكيـة ودول العدوان العبث 
بـه منذ مـدة، من خالل السـعي لفرض روايـة مغلوطة 

وصورة مزيفة عن ما يجري يف البلد، إذ تحاول واشـنطن 
جاهدة إلقاء اللوم عىل صنعاء وحشـد الضغوط ضدها؛ 
بذريعـة أنها ترفض «الحل» الـذي ال يتضمن يف الحقيقة 
وقـف العـدوان ورفـع الحصـار وانتهـاء املواجهـة، بل 
يتمحور بشـكل رئييس حول دفع قوات الجيش واللجان 
نحو «االستسالم»، وهو األمر الذي ال يمكن بأي حال من 

األحوال أن يتم التعاطي معه. 
وبالتايل، َفـإنَّ تجديد الوعيد مع التأكيد عىل التمسـك 
واالسـتعداد لسـالم حقيقي وشـامل، يزيح مجّدًدا ُكـّل 
تأثريات التضليل السيايس واإلعالمي األمريكي من واجهة 
املشـهد، لتبقـى معادلـة صنعاء األكثـر ثباتـاً وواقعيًة 
للحرب والسـالم هي املتصدرة، وهي معادلة: الدخول يف 
سـالم حقيقي ووفقاً للمحـّددات املعَلنة من قبل القيادة 
ـه نحو  الثورية السياسية، أَو اسـتمرار املواجهة والتوجُّ
مستويات أعىل من الرد والردع العسكري املرشوع، األمر 
الـذي يعيـد األمريكيني وتحالـف العدوان مـرة أُخرى إىل 
نقطة الصفر التي بدأت من عندها محاوالتهم الفاشـلة 
لخداع صنعاء، ولكنَّهم يعودون هذه املرة وقد اسـتنزفوا 
ُكــلَّ مـا لديهـم مـن «مراوغـات» وأالعيـَب، ولـم يعد 
بإْمَكانهم سـوى االندفاِع نحـو مغامرات غري مضمونة، 

أَو البدء بالتعاطي مع محّددات صنعاء للسالم. 
ولعـل التصعيد اإلجرامي الجـاري الذي تنفذه قوى 
العـدوان، يمثل انعكاًسـا واضًحا لعـودة قوى العدوان 
إىل نقطـة الصفـر وانسـداد أفـق الحيـل واملراوغـات 
السياسـية، لكن املأزَق لم ينتِه يف الحقيقة، فالتصعيُد 
هـو أَيْـضاً لـن يحّقـَق ما فشـل الخداع السـيايس يف 
تحقيقـه، ُخُصوصـاً وأن الخيـاَر األخـريَ لـم يـأِت يف 
األََسـاس، إال عىل َوْقِع الفشـل الذريع ملسار التصعيد، 
وهكـذا َفـإنَّ تحالـَف العدوان يتخبَُّط بـني خيارات ال 

جدوى منها حتى لكسب الوقت. 

إظثارات جثغثة لطظزام السسعدّي وتأضغثات إضاشغئ سطى اقجاسثاد لطتض الحاطض

شغ رجالئ طحارضئ أّضـثت الاعرط افطرغضغ شغ جرائط الترب والتخار العتحغ المفروض سطى الغمظ
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أضبر طظ 40 طظزمئ دولغئ تثاذُإ املحرِّسني افطرغضغني لعصش تسطغح السسعدّغئ 
ئ   : طاابسئ َخاخَّ

وّجهـت أكثُر ٤٠ مـن منظمة حقوقيـة دولية 
عـني األمريكيـني تطالبُهـم بمنع  رسـالًة إىل املرشِّ
تمرير صفقة األسلحة التي أقرت وزارُة الخارجية 
األمريكية بيَعها للنظام السـعودّي؛ السـتخدامها 
يف العـدوان امُلسـتمّر عـىل اليمن، يف داللـة جديدة 
عىل إخفـاق إدارة بايـدن يف محاولـة التنصل من 
مسؤولية اسـتمرار الحرب والحصار، وتأكيد عىل 
اسـتحالة تجاوز حقائق التورط األمريكي املبارش 

يف االنتهاكات امُلستمّرة بحق الشعب اليمني. 
وجاء يف الرسـالة التـي وّقعت عليهـا عرشاُت 
املنظمات، عىل رأسها «العفُو الدولية»، أن صفقَة 
السـالح التـي تخطـط إدارة بايـدن إلبرامهـا مع 
السـعوديّة بقيمة ٦٥٠ مليون دوالر: «ستضاعف 
األرضاَر املَدنية امُلسـتمّرة، من خـالل تعزيز قدرة 
التحالـف الـذي تقـوده السـعوديّة عـىل فـرض 

حصارها الجوي والبحري املدّمـر عىل اليمن». 
وقالت الرسالة: إن إبرام الصفقة يعني «إدامة 
تواطـؤ الواليات املتحدة يف االنتهـاكات املرتكبة يف 
اليمـن بما يتعارض مع القانـون الدويل والقوانني 

األمريكية». 
ودعت املنظمات الدوليـة الكونغرس األمريكي 
إىل دعـم تَحـّركات النائبـة األمريكيـة إلهان عمر 
والسـيناتور راند بول، ملنع إبرام صفقة األسلحة، 
وإنهـاء التورط األمريكـي يف الحرب عـىل اليمن، 

والحصار غري القانوني امُلستمّر. 
هـذه  عـىل  «املوافقـة  إن  املنظمـات:  وقالـت 
الصفقة تبعث برسالة إفالٍت من العقاب، مفاُدها 
أن الواليات املتحدة تدعم سياسـة اململكة العربية 
السـعوديّة املتصاعدة للعقـاب الجماعي»، داعية 
إىل استخدام النفوذ لوقف تسليح السعوديّة ودعم 
عملياتهـا العسـكرية وإنهاء الحصـار ومختلف 

االنتهاكات املرتكبة بحق املدنيني. 
وجـاء يف الرسـالة: «منـذ مـا يقرب من سـبع 
سنوات، استهدفت القوات السعوديّة املدعومة من 
الواليات املتحدة بشكل غري قانوني األهداَف املَدنية 
والبُنيـة التحتية، من خالل الهجمات العشـوائية 
وغري املتناسـبة التي قتلـت وجرحت آالَف املدنيني 
يف اليمن، وتضمنت عمليـات القصف الجوي هذه 
جرائـَم حرب ال تُعـد وال تُحـىص، وفاقمت األزمة 

اإلنسانية الكارثية». 
وأضافت رسالُة املنظمات الدولية أن «الحصار 
غـري القانونـي الـذي فرضـه التحالـُف بقيـادة 
السـعوديّة عـىل اليمـن أَدَّى إىل آثـار كارثيـة عىل 

الوقـود والغـذاء والوصـول الطبـي للماليني، مما 
أعاق بشـكل غـري قانوني املسـاعداِت التي تمس 

الحاجة إليها».
وتطرقت الرسـالة إىل اسـتهداف وإغالق مطار 
صنعاء الدويل مـن قبل تحالف العـدوان، مؤّكـدة 
أنه «منذ عام ٢٠١٦، حولت السعوديّة املطار إىل ما 
وصفته مجموعات اإلغاثة بأنه «محطة أشباح»، 
من خالل إنهـاء جميع الرحـالت الجوية من وإىل 
صنعاء، وبحسـب مـرشوع بيانات اليمـن، َفـإنَّ 
القصف السعودّي عىل مطار صنعاء ما زال يحدث 

بشكل منتظم». 
وذّكرت بأنـه «منذ أن بـدأت الرضبات الجوية 
 ،٢٠١٥ مـارس  يف  السـعوديّة  بقيـادة  للتحالـف 
وثقـت منظمـات حقـوق اإلنسـان، بمـا يف ذلـك 
منظمة العفو الدولية، عىل نطاق واسع، استخدام 
األسـلحة املصنَّعة يف الواليات املتحدة يف الرضبات 
واملـدارس  املستشـفيات  أصابـت  التـي  الجويـة 
ومنـازل املدنيـني، مما أسـفر عن مقتـِل مقدِّمي 
الرعايـة الصحية واملعلمني والعائـالت بما يف ذلك 

األطفال». 
بُطـالَن  الدوليـة  املنظمـات  رسـالُة  وأّكــدت 
وهشاشـة املربّرات «املضلِّلة» التـي تقدمها إدارة 
بايـدن؛ ِمن أجـِل اسـتمرار تسـليح السـعوديّة، 
وعىل رأسـها مربُّر «الدعم الدفاعي»، َحيُث أّكـدت 
املنظمـاُت أن األسـلحة التـي تتضمنهـا الصفقُة 
األخرية تدعم العمليات الهجومية، وتساعد تحالَف 
العدوان عىل اسـتمرار الحصار الوحيش املفروض 
عىل اليمن، كما أن االسـتمرار بتسـليح السعوديّة 
بشـكل عام يعني دعَم انتهاكاتها والسـماح بها، 
ويغذِّي األزمة اإلنسـانية األسوأَ يف العالم، كما أنه 

يكرُِّس الدعَم والغطاء السيايس للحصار. 
مؤّخـراً  نرشتـه  بتقريـٍر  الرسـالة  وذّكـرت 
مؤّسسـة «بروكينغـز» جاء فيه أنـه «ال يمكن أن 
تكوَن عمليـاُت الحصـار دفاعيًة، فهـي عمليات 

هجومية». 
وأضافـت أن هذه الصفقَة تناقُض تماماً إعالَن 

اإلدارة األمريكية عن «التزامها بإنهاء الحرب». 
نمـط  ضـوء  «عـىل  إنـه  املنظمـات:  وقالـت 
الهجمـات السـعوديّة غري القانونيـة عىل املدنيني 
وانتهاكات حقوق اإلنسـان، َفـإنَّ صفقة السالح 
املقرتَحـة تنتهـُك أَيْـضـاً قوانـنَي الهـاي وقانون 
املسـاعدة الخارجيـة التـي تحُظـُر عـىل الواليات 
املتحدة تقديَم األسلحة واملساعدَة األمنية ملنتهكي 
حقوق اإلنسان الجسـيمني وملن يقيدون الوصوَل 
إىل املساعدات اإلنسانية، مثل النظام السعودّي». 
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اقجــاــصــقل ســغــث  ـــرى  ذض تتغغ  حــئــعة 
 : بغتان- رغاض الجواتغ

نّظـم أبنـاُء املديريات الثـالث املحّررة بشـبوة، أمس، 
حفالً خطابياً بمناسبة عيد االستقالل الـ 30 من نوفمرب 
وخـروج آخـر جنـدي بريطاني مـن اليمن، بمشـاركة 
قيادات السـلطة املحليـة باملحافظة واملشـايخ واألعيان 

والشخصيات االجتماعية يف املديريات املحّررة. 
وخـالل الحفـل، ألقى الشـيح أحمد الباقـر -وكيل 
املحليـة،  السـلطة  باسـم  كلمـًة  شـبوة-  محافظـة 
اسـتعرض فيهـا املعانـَي والـدالالِت العظيمـَة لهـذه 
املناسـبة التي تعتـرب ثمرًة من ثمار نضـاالت اليمنيني 
لطرد االحتالل من أرضهم ونيل االسـتقالل بتضحيات 
أبناء الشـعب اليمنـي، مؤّكـداً أن املرتِزقـة يف املناطق 
املحتّلـة يحتفلون بذكرى االسـتقالل وهـم يف أحضان 
املحتّلـني والغـزاة بدون أي خجـل من الله ومـن أبناء 
َوأدواٍت  أذيـاالً  يكونـوا  أن  وقبلـوا  اليمنـي،  الشـعب 
رخيصًة لالحتـالل السـعودّي اإلماراتي ومـن ورائهم 
أمريـكا والكيـان الصهيوني الغاصب، مشـّدًدا عىل أن 
أبناَء شـبوة والجنوب وأبناء اليمن ُعُمـوًما ماضون يف 
معركة تحرير شـبوة واملحافظات املحتّلة دون تراجع 
وبـكل إرصار وعزيمة عىل تحرير ُكـّل شـرب من أرض 
اليمـن انتصـاراً لدينهم وكرامتهـم وتاريخهم النضايل 

املرشِّف. 
وقـال وكيـل املحافظـة: إن اليمـن كانـت ومـا زالت 
وسـتظل مقربه للغزاة ولن تقبل املسـاومة عىل حريتها 

واستقاللها بأي ثمن.
كما شـّدد الوكيل الباقر عىل أن قوافل الشـهداء الذين 

ضحـوا بأرواحهـم؛ ِمـن أجـِل دينهـم وكرامة شـعبهم 
وأمتهـم هي الدماء الزكية التي تصنع لنا العزة والكرامة 

واالستقالل.
بدوره، ألقى الشيخ عبدالقادر جرب، كلمًة عن العلماء 
أشـار فيهـا إىل أن طرد االحتـالل ومرتِزقتهـم من أرض 
اليمن يعتـرب َعْهداً يف ذمة ُكـّل يمني مسـلم، وأن تحرير 
اليمـن واجـب عىل ُكــّل يمنـي؛ ألَنَّها مسـؤولية تُخصُّ 
ُكــلَّ أبناء اليمن، مشـّدًدا عىل أن دينَنـا وقيَمنا تأبى لنا 
أن نخضـَع لالحتـالل ومرتِزقتهـم أَو أن نكـون أذالًء أَو 
نتخـاذَل ونحن أمة محمـد -صلوات الله وسـالمه عليه 
وعىل آلـه- الذين كّرمنا الله باإلسـالم وجعـل لنا كرامة 

الجهاد واالستشـهاد أعـىل مراتب اإليمـان بالله لنرصة 
دينه واالنتصار للمستضعفني من عباده، مطالباً الجميع 
برفد الجبهـات بالرجـال َواملال والسـالح ومواجهة كيد 
ــة بالتضحيات وثقافة االستشـهاد التي فيها  أعداء األُمَّ

عزة وكرامة األمة. 
وعىل صعيد متصل، ألقى الشيخ أحمد الفاطمي، كلمًة 
عن مناضـيل الثورة اليمنية اسـتعرض فيهـا تضحياِت 
أبنـاء الشـعب اليمني لطـرد االحتالل مـن أرض اليمن، 
قائالً: إن عيَد االستقالل 30 نوفمرب يمثل محطًة مرشقًة 
يف تاريخ أبناء اليمـن ُعُمـوًما الذين أجربوا االحتالل عىل 

مغادرة جنـوب اليمن وهـم صاغرون، مطالبـاً الجميَع 
باستلهام الدروس والعرب من هذه املناسبة والتَحّرك لرفد 
الجبهـات؛ ألَنَّها الـرَّدُّ الوحيد الذي سيسـتوعبُه االحتالُل 

ومرتِزقتُه. 
وأَشـاَر إىل أن الجميـَع يف انتظـار توجيهات سـماحة 
السـيد القائـد عبدامللك بن بـدر الدين الحوثـي -حفظه 
اللـه- والقيـادة السياسـية لتنظيِف جنـوب الوطن من 
دنـس االحتـالل والغـزاة الذين عاثـوا يف األرض فسـاداً 
ونهبوا ثروات البالد ولم يقدموا ألبناء جنوب الوطن حتى 
الُفتاَت من الخدمات أَو غريها عىل مدى السنوات األخرية 

من االحتالل. 

الئاصــر: طاضــعن شــغ طسرضــئ تترغر ُضـّض حــئر طــظ أرض الغمظ بــضض إخــرار ودون تراجع
وطرتجصــئ أذقًء  ظضــعن  أن  َأو  لقتاــقل  ظثدــَع  أن  لظــا  تأبــى  وصغمظــا  إجــقُطظا  جئــر: 
الفاذمــغ: باظازار تعجغعات صائث البعرة لاظزغش جظــعب العذظ طظ دظج اقتاقل والشجاة

 : تصرغر 
مارسـت قوى العـدوان واملرتِزقة الكثريَ مـن التضليل 
بخصوص معركة مأرب، املحافظة ذات األهميّة االقتصادية 

الكبرية. 
خُّ اإلعالمي يكرُِّس تَحـرُّكاِت صنعاء كاعتداٍء  وظل الضَّ
عـىل املنطقة وأهلها، يف حني كانت قـوى العدوان واملرتِزقة 
تسـتكمُل َوْضَع يد اإلرهاب عىل الثـروات النفطية والغازية 
هناك، وتسـتجلب لهذه املهمة عنـارص داعش والقاعدة من 
خـارج وداخل البلد، بعد أن اتخـذت من مأرَب مقراً لقوات 

العدوان منذ بدء عملياته العسكرية يف 26 مارس 2015. 
نـأت صنعاُء بمواقِفها بعيًدا عن إقحام مأرب يف معارَك 
ستجلب الرضَر عىل مصالح ُكـّل اليمنيني، وقدمت مبادراٍت 
بهـذا الخصـوص، لكنها لـم تجـد آذاناً صاغيـة من قوى 
العدوان واملرتِزقة، الذين كانت نواياهم مبيَّتة لجعل مصري 
ثـروات اليمنيني يف هذه املنطقة بيد النظام السـعودّي ويف 

خدمة مصالح واشنطن أَيْـضاً. 
يدلـل ذلـك املنسـوُب املرتفـُع من رصاخات واشـنطن 
واملوقف األممي والدويل املنسـجم مع توّجـهات واشـنطن، 
عىل اقرتاب دخوِل قوات الجيش واللجان الشعبيّة إىل مدينة 

مأرب، بعَد تحرير 14 مديرية من مديريات املحافظة. 
مـن املثري، يف هذا التوقيت، أن تبعَث القيادُة السياسـيُة 
يف صنعاء، رسـائَل إىل «القلقني» من اسـتعادة مأرب، بأن 
ذلك سوف يشّكُل دعماً للسلم واألمن لليمن ودول الجوار. 

قال ذلك بوضوح، رئيُس املجلس السيايس األعىل مهدي 
املشـاط، يف كلمته عشـية الذكـرى الـ 54 لالسـتقالل من 
االسـتعمار األجنبي وجالء آخر جنـدي بريطاني من مدينة 
عدن: «ال أََسـاَس وال صحَة لكل مـا يثار من مخاوف حول 
دخـول مـأرب، ال بل نعترب دخـول مأرب خطـوة إيجابية 
تصب يف مصلحة السلم واألمن لليمن واملحيط بشكل عام». 
وأضاف:» يمكن لكل القلقني النظر إىل هذه املسألة عىل هذا 

األََساس». 
وأعـاد املشـاط إىل األذهان حـرص صنعاء منـذ بداية 

الحرب عىل أن تبقى مأرب يف منأًى عن الرصاع. 

وقـال: «قدمنا الكثري من املبادرات والتنازالت يف سـبيل 
تحقيق هذه الغاية، وآخرها مبادرة السيد القائد التي قّدمها 
عرب األشـقاء يف ُعمان، ولكنهم أبوا ورفضوا ُكـلَّ محاوالتنا 
للحلول السلمية، وصنعوا من مأرَب قاعدًة عسكرية للقوات 
األجنبية، ووكـراً للتنظيمات الظالميـة، ومنطلقاً للعمليات 
العسـكرية واألمنيـة، ومكنـوا تلـك التنظيمـات اإلرهابية 
اإلجراميـة مـن اضطهـاد املسـافرين واملقيمـني يف مأرب، 
والعبـث بثـروات الشـعب، حتى صـارت املحافظة مصدر 

تهديد ألمن ومصالح الشعب اليمني ككل». 
وألهداف تُخصُّ مصالَح الرياض وأبو ظبي، وقبل ذلك 
واشنطن وتل أبيب، يجري اتِّخاذُ مأرَب شماعًة للضغط عىل 

تمرير مخّطط السيطرة واالستحواذ والتقسيم يف اليمن. 
لكـن صنعاء، باتـت أكثَر قـوة اآلن، لتوضيـِح موقِفها 
أمام العالم. قال الرئيس املشـاط: «لم يكن تَحّركنا باتّجاه 
مأرب عمالً ترفياً وال فائضاً عن الحاجة، وال بَهدِف التحدي 
واملكابـرة، وإنمـا كان رضورة وطنيـة وأمنية وإنسـانية، 
ونؤّكــد للعالم أجمع أن مـأرب بمديرياتهـا األربع عرشة 
ا إىل حضن الوطـن، ولم يتبقَّ سـوى أقل من  عـادت عمليّـٍ

مديريتني». 
ومنـذ بدأت صنعـاء جولًة أُخرى من التَحّرك عسـكريٍّا 
باتّجـاه مأرب، يف فرباير 2021، انهمكت الفعالياُت األممية 
والدوليـة، يف تصديـر تحذيراتهـا التي تتضمـن مبالغات 
واضحة، بشأِن التأثريات االقتصادية واإلنسانية للسكان يف 
املدينة وتحديداً النازحني. يف حني ال تعكُس هذه التَحّركاُت 
الدوليـة سـوى الحيلولـة دون أيِّ تقـدُّم لصنعـاء صوب 
السـيطرة عىل املنطقـة الغنيـة بالنفط والغـاز، واملتاخمة 
للسـعوديّة التـي ترعى وتنّفـذ مصالـَح ورشوَط الفاعلني 

الدوليني ومشاريَعهم التوسعية واالستحواذية يف املنطقة. 
يف املحصلـة، ال يمكُن الرتاُجُع عن مأرب، وهذا ما تقولُه 
صنعاء؛ ألَنَّ هذا األمر قراٌر سـيايس وسيادي وشعبي؛ وألن 
املعاناَة من نقص الغاز والبرتول والطاقة؛ بَسـبِب العدوان 
والحصـار ورسقة النفط اليمنـي وصلت إىل قمتها، يف وقت 
تستحوذُ أمريكا عىل النفط اليمني كما تفعُل يف سوريا، وفق 

خرباء اقتصاديني وعسكريني.

صئائض عمثان بخظساء تسطظ الظفري السام ملعاجعئ السثوان 
افطرغضغ السسعدّي وجرائمه بتص الظساء وافذفال

لطصطصغظ طظ دخعل طأرب

املحاط: جغاتّصص السطط وافطظ لطغمظ والةعار

 : خظساء 
أعلنـت قبائُل همـدان بمحافظة صنعـاء، النفريَ العـام؛ للرد عىل 
جرائـم وانتهـاكات العـدوان واملرتِزقـة ومسـاندة الجيـش واللجان 

الشعبيّة دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره. 
جاء ذلك يف الوقفة القبلية املسلحة التي نّظمها أبناُء همدان، أمس 
الثالثـاء، يف منطقة قاع الرقة؛ للتنديد باسـتمرار الصمت الدويل تجاه 
ما يرتكبُه تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي وأدواته من جرائم بحق 

األطفال والنساء واألرسى. 
ويف الوقفة القبلية، قـال عاطف املصيل -وكيل محافظة صنعاء-: 
إن التصعيـد األمريكـي وإعـداَم عـرشة مـن أرسى الجيـش واللجان 
الشـعبيّة يف السـاحل الغربي، جرائُم حرب تضاف إىل السجل الدموي 
للتحالف األمريكي السـعودّي عىل الشـعب اليمني، الفتاً إىل أن تشديَد 
الحصار واالنتهاكات واملجازر بحق اليمنيني لن يثنَي عن خوض أبناء 
اليمن رشف الدفاع عن الحرية واالسـتقالل والوقوف إىل جانب أبطال 

الجيش واللجان الشعبيّة حتى تحقيق النرص. 
إىل ذلـك، أّكـد هادي عمار -مدير مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة 
صنعـاء- أن اإلمعـاَن يف الحصار وسـفك دمـاء األطفال والنسـاء لن 
يُخِضَع الشـعَب اليمني، بل يدفع بأبنائه إىل مقدمة الصفوف لحماية 

األرض والعرض والسيادة الوطنية مهما بلغت التضحيات. 

من جانبه، أشـاد العميد منري الكبيس -مدير عام مديرية همدان- 
بصموِد أبناء املديرية وامليض يف رفد الجبهات والوفاء لدماء الشـهداء 
وتضحيـات الجرحى واألرسى واملفقودين، مشـّدًدا عـىل أهميِّة دعم 
جهـود التعبئـة العامـة والتصدي لجرائـم العـدوان واملرتِزقة ودعوة 

املغرر بهم العودة إىل صف الوطن. 
ويف بيـاٍن صـادٍر عـن الوقفـة القبليـة املسـلحة بهمـدان، ثّمـن 
املشـاركون االنتصاراِت التي يحّققها أبطاُل الجيش واللجان الشعبيّة 
يف مختلف الجبهات، مؤّكـدين أن تشـديَد الحصـار وارتكاب الجرائم 
بحق األرسى يسـتدعي املزيـَد من التَحّرك والنفـري لتطهري اليمن من 

دنس الغزاة واملعتدين. 
وجـّدد البيـاُن التأكيـَد عـىل موقِف الصمـود والتالحـم وامليض يف 
دعـم معركة الدفـاع عن الوطن وأمنه واسـتقراره ومواَصلة التصدي 
ملخّططـات العـدّو حتى طرِد املحتّل من البـالد وتحقيق النرص املؤزر، 
مبينًـا أن الشـعَب اليمنـي سـينتُرص ببـأِس أبنائه وجيشـه ولجانه 
البواسـل وصمود الشعب اليمني، داعياً املغرر بهم يف صفوف العدوان 
العودة إىل صف الوطن باالسـتفادة من قرار العفو العام واالتعاظ من 

الهزائم ومؤرشات االنتكاسات يف مختلف الجبهات. 
ويف ختـام الوقفة، تم إشـهاُر وثيقـِة التكاُفـل القبـيل وتخفيض 
املهور لتعزيز التماسـك املجتمعي والتالحـم بني أبناِء مديرية همدان، 

استجابًة لتوجيهات القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل. 
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جرصات طسَطظئ لصعت الحسإ وطا خفغ ضان أسزط

ختغفئ «المسغرة» تساسرض سمطغات السرصئ المسَطظئ لطظفط الثام خقل السام 2021 الاغ ظفثعا السثوان وأدواته:

10 سمطغات ظعإ ضئرى طظ حئعة وتدرطعت خرجئ أخئارعا بفدض خقف افدوات وسمطغات سثغثة خفغئ
جرصئ 14 ططغعن برطغض بصغمئ 940 ططغعن دوقر بما غسادل 564 ططغار رغال وعع طا غضفغ طرتئات لسام ضاطض

 : ظعح جقس 
 يواصـُل تحالـُف العـدوان األمريكي 
النفطيـة  الثـروات  نهـَب  السـعودّي 
والغازيـة اليمنيـة، يف وقـت يعمـُل عىل 
حصار الشعب اليمني وخنقه، ويحرُمه 
من الحصـول عىل املشـتقات النفطية، 
عالوًة عىل نهبـه للمرتبات وعكوفه عىل 
طباعـة األوراق النقدية غـري القانونية؛ 
لفـرض املزيد مـن «الجلـد» االقتصادي 
الخانـق ضد اليمنيـني شـماالً وجنوباً، 
وهو ما ضاعف أسعاَر السلع األََساسية 
معانـاة  مـن  وفاقـم  جنونـي،  بشـكل 
املواطنني، مخلِّفاً أكربَ أزمة إنسـانية يف 
العالم، باعرتاف األمم املتحدة، التي توفر 

الغطاءاِت املناسبَة للعدوان. 
ويعترب العام ٢٠٢١ من ضمن األعوام 
التـي شـهدت عمليـات رسقـة كـربى 
للثـروات النفطية والغازيـة اليمنية من 
حرضموت وشبوة تحديداً، َحيُث رصدت 
صحيفة «املسـرية» عمليات النهب التي 
كان يتـم اإلعـالن عنهـا والتـي كانـت 
تخـرج أخبارها عقب خالفـات املرتِزقة 
وتشـاجر فصائلهم وأقطاب محركيهم، 
عىل تقاسم الكعكة، َحيُث بلغت عملياُت 
الرسقة املعَلن عنها إثر خالفات املرتِزقة 
١٠ عمليات رسق كربى منذ بداية العام، 
لـًة عـىل متن ١٠ سـفن مـن دول  محمَّ
مختلفة، بكميات تصل إىل ١٣٫٦٥٠٫٠٠٠ 
برميل، بواقـع ١٫٥٩٩٫٠٠٠ طن، بقيمة 
٩٤٠ مليـون دوالر، أي مـا يعـادل ٥٦٤ 
مليار ريال، وهي ما يكفي مرتبات لعام 

كامل. 
 

سمطغاُت الظعإ السحرة.. 
جرصات ضربى بافرصام:

«املسـرية»  صحيفـة  وتسـتعرُض 
عمليات الرسقة ومعلوماتها عىل النحو 

التايل:
وصـول الناقلـة النفطيـة العمالقـة 
يف  رضـوم  مينـاء  إىل   SEATRUST
محافظـة شـبوة األربعـاء ٢٠ نوفمرب؛ 
لنهـب مـا يقـارب ١١٤٫٥٤٩ طنـاً من 
النفـط الخـام، بواقـع مليـون برميل، 
بمبلغ ٧٨ مليـون دوالر ونصف املليون، 
أي مـا يعادل أكثـر من ٤٧ مليـار ريال 

يمني. 
إىل   SEASCOUT الناقلـة  وصـول 
مينـاء بري عيل يف محافظة شـبوة يف ١٩ 
نوفمرب لنهب ١٠٧ آالف طن بواقع ٩٥٠ 
ألف برميل من النفـط الخام بقيمة ٨٢ 
مليـون دوالر، أي مـا يعـادل ٤٩ ملياراً 

و٢٠٠ مليون ريال يمني. 
وصـول السـفينة PAROS إىل مينـاء 
رضوم لنهب ١٠٧ آالف طن، بواقع ٩٥٠ 
ألف برميـل، بقيمة ٦٥ مليون دوالر، أي 
ما يعادل أكثر من ٣٩ مليار ريال يمني. 
وصـول ناقلة نفـط عمالقة إىل ميناء 
الضبـة يف الشـحر بحرضموت يف الـ ٢٣ 
من أغسُطس، لنهِب مليوننَي و٤٠٠ ألف 
برميـل من النفـط الخـام، بقيمة ١٦٥ 
مليون دوالر، أي ما يعادل أكثَر من ١٠٠ 

مليار ريال يمني. 
وصـول ناقلـة كوريـة تحمـل اسـم 
منتصـف  شـبوة  إىل   SARASOTTA
أغسـُطس لنهـب ١٠٦ آالف طـن مـن 
النفـط الخـام بواقع ٩٥٠ ألـف برميل، 
بقيمة ٦٢ مليون دوالر، أي ما يعادل ٣٧ 

ملياراً و٢٠٠ مليون ريال يمني. 

وصـول الناقلة هيلـني منصف يونيو 
لنهـب ١٠٠ ألـف طـن بواقـع ٩٠٠ ألف 
برميـل من النفط الخـام بقيمة، بقيمة 
٧٢ مليون دوالر، أي ما يعادل ٤٣ ملياراً 

و٢٠٠ مليون ريال يمني. 
وصـول ناقلة نفـط عمالقة إىل ميناء 
الضبة بحرضمـوت يف الـ ٢٦ من إبريل، 
لنهب مليونَي برميل مـن النفط الخام، 
بقيمة ١٣٠ مليـون دوالر، أي قرابة ٨٠ 

مليار ريال يمني. 
عمالقـة  نفـط  ناقلـة  وصـول 
«APOLYTARES» إىل مينـاء الضبـة يف 
الشحر باملكال يف الـ١٢ من إبريل لشحن 
كميات كبرية تصل إىل ٣٠٠ ألف طن، أي 
بواقع أكثر مـن مليونني ونصف مليون 
مليـون   ١٤٥ تتجـاوز  بقيمـة  برميـل، 
دوالر، أي مـا يعادل نحو ٩٠ مليار ريال 

يمني. 
 SAGA وصـول ناقلـة نفط عمالقـة
إىل ميناء برئ عيل بمديرية رضوم شـبوة 
يف الــ١١ مـن إبريـل قادمة مـن ميناء 
الفجـرية اإلماراتـي، لنهب مـا يزيد عن 
١١٥ ألف طن «ما يقارب مليون برميل» 

مـن النفط الخـام لبيعهـا لصالح قوى 
العـدوان بقيمة ٦٠ مليـار دوالر، أي ما 

يعادل أكثر من ٣٦ مليار ريال يمني. 
وصول الناقلـة Carmel إىل ميناء برئ 
عيل بشـبوة يف الـ ١٤ مـن فرباير لنهب 
مليـون برميل نفط يمني خـام، بقيمة 
٧٠ مليـون دوالر، أي ما يعادل أكثر من 

٤٢ مليار ريال يمني. 
وحسب مصادَر مؤّكـدة َفـإنَّ كميات 
النهـب للثورات النفطيـة اليمنية كبرية 
ا يفوق عدُدها ما ذكر سابًقا، َحيُث  ِجـدٍّ
أن العدواَن يعمل عىل النهب امُلستمّر بكل 
رسية، ومـا يخرج من أخبـار هي نتاُج 
التفاضـح يف ما بـني فصائـل املرتِزقة، 
فيما يشـار إىل أن وزير النفط واملعادن، 
أحمـد عبداللـه دارس، أّكــد يف مقابلة 
سـابقة بداية العام الراهن أن الخسائَر 
املبارشة وغري املبـارشة التي تعرض لها 
قطـاع النفط والغـاز واملعـادن، نتيجَة 
العـدوان والحصار األمريكي السـعودّي 
تجاوزت ٤٥ ملياراً و٤٨٣ مليون دوالر. 

سـيطرَة  أن  النفـط  وزيـر  وأوضـح 
تحالـف العدوان عىل قطـاع النفط حرم 

الدولـة مـن ٧٥ باملِئـة من املـوارد التي 
كانـت ترفـد الخزينة العامـة بالعمالت 

الصعبة. 
وذكر أن إنتاَج اليمن من النفط الخام 
يف العـام ٢٠١٨م تجـاوز الــ ١٨ مليون 
برميـل، وبما قيمته مليـار دوالر، مبينًا 
أن إجمايل رسقات التحالف للنفط الخام 
اليمني بلغت يف العام ٢٠١٩م، ٢٩ مليوناً 
و٦٩٢ ألـف برميـل بإجمـايل ملياريـن 

و٣٠٠ مليون دوالر. 
رسقـاُت  بلغـت  ٢٠٢٠م  العـام  ويف 
اليمنـي  الخـام  النفـط  مـن  التحالـف 
٣١ مليونـاً و٦٢٠ ألـف برميـل بإجمايل 

مليارين و٢٤ مليون دوالر. 
إجمـايل  بـأن  دارس  الوزيـر  وأَفـاد 
قيمـة النفـط اليمنـي الخـام املرسوق 
خـالل  العـدوان  تحالـف  قبـل  مـن 
 ٥ إىل  وصـل  ٢٠١٨م-٢٠٢٠م  األعـوام 
مليـارات و٦٢٠ ألـف دوالر، وهي مبالُغ 
ضخمـٌة كانـت كافية لتغطيـة مرتبات 
موظفـي الدولـة، َحيـُث تم توريـد تلك 
املبالـغ إىل البنـك األهـيل يف السـعوديّة 
وتحت ترصفـات تحالف العـدوان الذي 

يستخدمها يف حصار الشعب اليمني. 
وأّكـد أن نهَب ثروات اليمن من النفط 
والغـاز من قبل دول تحالـف العدوان ال 
يـزاُل قائماً حتى اللحظـة، وأن العدواَن 
يمـارُس االبتزاُز السـيايس عرب احتجاز 
سفن املشتقات النفطية والذي يضاعف 
اسـتمرار  بَسـبِب  املواطنـني؛  معانـاة 

العدوان والحصار. 
 

ظعُإ طا بسث الظفط وتخاٌر 
غقتُص املعاذظ لاحثغث الثظاق:

قـد  «املسـرية»  صحيفـُة  وكانـت 
املـايض،  سـبتمرب  يف  اسـتعرضت 
قـوى  نهـب  ِملـف  بشـأن  تحقيقـاً 
 ،Cالعـدوان ومرتِزقتها لعائـدات مادة ٥
املستخَرجة من النفط، وهي مادٌة تدُخُل 
يف صناعـة العديد من املـواد الكيميائية 

ذات األسعار املرتفعة. 
التي  ـة  الَخاصَّ املعلومـات  وبحسـِب 
حصلت عليها «املسـرية»، َفـإنَّ تحالَف 
العـدوان وأدواته ينهبـون عائدات مادة 
C٥ بواقـع إنتـاج يومـي يبلـغ ٤٫٣٧٥ 
برميـالً ناتجـة عـن عمليـات التكريـر 

بمصفاة صافر بمأرب. 
وحينها أفـاد مجاهد الصـويف، مدير 
مكتـب املدير العـام التنفيـذي للرشكة 
اليمنيـة لتكريـر النفـط، بـأن إجمـايل 
 Cاإليرادات املنهوبـة من عائدات مادة ٥
تزيـد عن ٢٦٧ مليار ريـاٍل خالل عامني 

ونصف عام. 
 Cوأوضح مجاهد الصـويف أن مادة ٥
إحـدى الغـازات الناتجـة عـن عمليات 
التكريـر بمصفـاة مأرب برقـم أُكتيني 
هابـط ويجـري خلطهـا ببنزيـن عـايل 

الجودة وتباع محلياً كبنزين. 
 Cوبـنّي أن كميَة اإلنتاج مـن مادة ٥
خـالل عامني ونصف عام تبلغ ٣ ماليني 
و٩٣٧ ألفـاً و٥٠٠ برميـل بعائدات تزيد 

عن ٢٠٠ َو٦٧ مليار ريال. 
مـن جهتـه، قـال محمـد الصديعي 
-مدير الدائـرة املالية واإلدارية بالرشكة 
للمسـرية-:  النفـط  لتكريـر  اليمنيـة 
إن إيـراداِت مـادة C٥ ليسـت إال نسـبة 
بسـيطة من إجمايل اإليـرادات الوطنية 

التي تنهب يوميٍّا. 
املمنهجـة  النهـب  عمليـاُت  وتأتـي 
واليومية يف ظل تشـديد تحالف العدوان 
لقبضـة اِلخنـاق عـىل الشـعب اليمني 
ومصـاَدرة مرتباتـه وحقوقـه، فيما لم 
يكتـِف العـدوُّ عند هذا الحد، بل يسـعى 
باستمرار إىل طباعة الُعملة بدون غطاٍء 
لتوجيه املزيد من الرضبات عىل الشعب 

اليمني. 
املذكـورة  املبالـغ  إىل  وبالعـودة 
املنهوبة خالل العام الجاري من شـبوة 
مرتبات  تغطِّـي  َفـإنَّهـا  وحرضمـوت، 
الشـعب اليمنـي شـماالً وجنوبـاً حتى 
نوفمـرب الجـاري، فضـالً عـن عمليات 
خـالل  تمـت  التـي  الخفيـة  الرسقـة 
العام الجـاري من مـأرب واملحافظتني 
أكثـر  قيمتهـا  وتفـوق  املذكورتـني، 
بكثري ممـا يتطلَّبُه الشـعُب من نفقات 
رضورية كاملرتبات وغريها من النفقات 
األََساسـية، وهـو مـا يؤّكـد مـن جديد 
وقـوَف العـدوان وأدواتـه وراَء ِحرمان 
اليمنيني مـن رواتبهم، فضالً عن قيامه 
بتشـديد الخنـاق عليهـم عـرب الحصار 

الجائر. 
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 : طتمث تاروش 
تحـرُص القيادُة الثورية والسياسـية عىل إحياء 
التكافل االجتماعي، وذلك لتحصني الشـعب اليمني 
ــة  من مؤامرات األعداء الذين يسـعون لتدمري األُمَّ

اإلسالمية. 
وبعـد دعـوة قائد الثـورة السـيد عبـد امللك بدر 
الديـن الحوثـي، املجتمـع اليمنـي لتيسـري املهور 
وتجسـيد التكافـل االجتماعي انطلقـت العديد من 
املؤّسسـات والشخصيات الرسـمية والقبلية لعمل 
وثيقة تيسـري الزواج، وكذا مبادرات إقامة أعراس 
جماعيـة لتزويـج املعرسيـن من الشـباب، فربزت 
الهيئة العامة للزكاة كأهم املؤّسسـات الناشطة يف 
هذا املجـال ونفذت العديد من األعـراس الجماعية 
والتـي سـيكون أكربهـا عـىل اإلطالق هـو العرس 
الذي سـيقام الخميس القادم لحوايل ٧٢٠٠ عريس 

وعروسة. 
ويؤّكـد املدير التنفيذي لجمعية مستقبل اليمن، 
بنـدر الحمزي، أن املنهجيـة القرآنية أعطت أهميّة 
عظمى للتكافل االجتماعي وأن قائد املسرية السيد 
العلـم عبد امللك الحوثي شـدَّ املجتمـع نحو القرآن 
الكريـم وجعلـه املحور األََسـاس الذي مـن خالله 

يرتقي املجتمع ويتوحد. 
ويشـري الحمزي إىل أن اآلية الكريمـة (َوتََعاَونُوا 
َعـَىل اْلِربِّ َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوا َعـَىل اْإلِثِْم َواْلُعْدَواِن) 
ـــة املحمديـة بالرتاحـم والتعـاون  تخاطـب األُمَّ
والعمل بشـكل موحد جماعي وبمـا يعود بالفائدة 
ــة جمعاء، موضًحا أن التكافل املجتمعي  عىل األُمَّ
ـة اإلسـالمية ويدخلها  يشـكل حصنـاً منيعـاً لألُمَّ
ضمن نسـيج أرسي موحد مـا يجعلها عصية عىل 

األعداء. 
ويـرى الحمـزي أن إحيـاء التكافـل االجتماعي 
رشائحهـا  بمختلـف  متكافئـة  ـــة  األُمَّ يجعـل 
املتوسـطة والغنية والفقـرية، وأن إحيـاء التكافل 
ا لله سبحانه تعاىل  االجتماعي يجعل املجتمع منشدٍّ
الـذي رشع لهـم الدين من منطلق رحمتـه، منوًِّها 
إىل أن خطابـات قائـد الثورة وحرصه عـىل العناية 
َواالهتمام بالتكافل املجتمعي حفز الشـعب اليمني 
عـىل االهتمام أكثر وإحيـاء روح التعاون بني أفراد 

املجتمع. 
ويلفـت الحمزي إىل أن مشـاريع الهيئـة العامة 
للـزكاة يف مصارفهـا الرشعيـة أعـادت الثقـة بني 
املزكـي والدولة وكـذا املجتمع وأن شـعب الحكمة 
واإليمـان بـات يعي أهميّـة دفع الـزكاة ورضورة 

إحياء هذا الركن العظيم. 
ويؤّكـد الحمزي، أن الهيئة العامة للزكاة تبذل 
جهـوداً عظيمـة يف مختلف املصـارف الرشعية 
كمـا أنها تقـوم بدور جبـار يف تعزيـز التكافل 
االجتماعـي وذلـك بتبنيها األعـراس الجماعية 
للمعرسين من مختلف فئات املجتمع كالفقراء 
واملسـاكني والجرحى واملرابطني واألرسى وأرس 
الشـهداء وكذا معاقي الحرب، الفتاً إىل أن سعي 
الهيئـة العامـة للـزكاة يف توسـيع مشـاريعها 
لتشـمل أبنـاء اليمن الفقـري واملحتـاج انطالقاً 
مـن قيم ومبادئ الدين اإلسـالمي الحنيف الذي 
حـث عىل التكافـل والرتاحم، مؤّكــداً أن إقامة 
األعـراس الجماعية يوصل رسـالة قوية لقوى 
تحالف العـدوان مفادها جرائمكـم وطغيانكم 
وحصاركـم الجائـر لـن يثنينـا عـن مواصلـة 

مسريتنا يف الحياة. 
وعن أهميّة تيسري املهور، يرى الحمزي أن العمل 
بالوثيقة يأتي اسـتجابة لتوجيهات الله سـبحانه 
وتعـاىل وتوجيهات القيادة الربانية الحكيمة، َحيُث 
كان له الدور اإليجابي يف تعزيز الروابط االجتماعية 
النسـيج  عـىل  والحفـاظ  االجتماعـي  والتكافـل 
االجتماعـي والعـادات والتقاليد واألعـراف القبلية 
املسـتمدة من الُهــِويَّة اإليمانيـة اليمنية، مؤّكـداً 
أن االلتـزام بهذه الوثيقة يحد من تفيش العنوسـة 
والرذيلة يف أوسـاط املجتمع ويحصن الشـباب من 

االنحراف والسقوط يف مستنقع الحرب الناعمة. 
 

دوٌر ضئٌري لطصغادة البعرغئ 
والسغاجغئ

بدوره، يقول املديـر التنفيذي لصندوق املعاقني، 
عيل مغيل: إن توليَّنـا ألعالم الهدى األطهار -عليهم 
السـالم- يمنحنا النرص والعزة والكرامة يف مختلف 
شؤون حياتنا، َحيُث أن آيات الله تجلت أمام مرأى 
ومسـمع العالم، فنحن نعيـش يف زمن االنتصارات 

العظيمـة فالقيـادة الحكيمـة القرآنيـة تحـرص 
ــة اإلسالمية إىل بر  حرصاً شـديداً عىل أن تجر األُمَّ
األمان املتمثل يف إحياء املرشوع القرآني، الفتاً إىل أن 
إحياء التكافل االجتماعي بعد أن كان شبه غائباً يف 
أوساط املجتمع نعمة عظيمة لها أثرها اإليجابي يف 

نهوض ورقي املجتمع. 
ويضيـف مغـيل أن التكافل االجتماعـي إذَا ُوجَد 
ممزوجاً بمبادئ وقيم مستندة عىل املبدأ الذي سار 
عليه الرسـول -صىل الله عليه وآله- سيزيد األفراد 
واملجتمعات قوة وثباتاً وتماسـكاً، وسـيثمر أفراداً 
ة يف ظل وجود  أكثر وعيـاً وإنتاجاً وفاعليـة، َخاصَّ
قيادة تحث وتشـجع وتدعو إىل التكافل االجتماعي 
وعمـل الخـري، وتهدف إىل جعل ذلك نموذجاً يسـري 

عليه كافة أفراد املجتمع. 
ويشيد مغيل بدور القيادة الثورية الحكيمة التي 
تسـعى إىل ترسـيخ منهـج إقامة العدل واملسـاواة 
ومسـاندة الفئات األشد ضعفاً والوقوف إىل جانبها 

لتكون ذات فاعلية يف املجتمع. 
ـة بتيسـري املهور،  وعـن وثيقة «يُـرس» الَخاصَّ
يؤّكـد مغيل أنها وثيقة هامة للحفاظ عىل الروابط 
املجتمعية، موضًحا أن الوثيقة ستسـهم يف حماية 
الشـباب وسـتمثل رضبة قاصمـة لألعـداء الذين 
يحاولون تدمري الشـباب من خالل تنوع األنشـطة 

الشيطانية واملسماة بالحرب الناعمة. 
ويلفـت مغـيل إىل أن مشـاريع الهيئـة العامـة 
للزكاة تمثل أنصع نمـوذج للتكافل املجتمعي، وأن 
إقامـة األعراس الجماعيـة ذات مردود إيجابي عىل 
حياة املئات من الشـباب الذين استطاعوا بفضلها 
تحصـني أنفسـهم وتكويـن أرس ناجحـة يف بنـاء 

وخدمة الوطن. 
ويختـم مغـيل حديثـه بالقـول: «يف النهايـة ال 
يسعنا إالَّ أن نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لقيادتنا 
الحكيمة التي تهتم اهتماماً بالغاً بهذا الشعب، كما 
هـي موصولة لكل العاملني يف مجال الخري ونخص 
بالذكـر قيادة الهيئة العامة للزكاة ممثلة بالشـيخ 

شمسان أبو نشطان وكل العاملني معه. 
 

التكاُفُل املجتمعي يعزز صموَد الجبهة الداخلية 
بدوره، يرى الدكتور أمري الدين جحاف، نائب 
رئيس مؤّسسـة أحرار اليمن، أن الشعب اليمني 

جعـل مـن التكافـل االجتماعـي وسـيلة دفاع 
تفوقـت عـىل صواريخ وقنابـل العـدوان بما له 
من دور أََسـايس يف الحفاظ عىل تماسك الجبهة 
ما وقد تحول إىل عمل مؤّسيس  الداخلية، ال ِسـيـَّ
منظـم تبنته الدولة والحكومة بمـا فيها الهيئة 
العامة للـزكاة يف إطار خطط مدروسـة تضمن 
وصولـه إىل كافة الرشائـح االجتماعية يف وطننا 

الحبيب. 
ويرى جحاف أن إحياء األعراس الجماعية يعزز 
الصمـود يف الجبهـة الداخليـة ويحصـن البالد من 
األفـكار الهدامة التـي تدّمـر النسـيج االجتماعي 
تخـدم  ممارسـات  أيـة  أَو  الوطنيـة  ة  والُهــِويـَّ
العدوان، ُمشـرياً إىل أن اليمنيني اسـتطاعوا إفشال 
مخّططـات العـدوان ورهانـه عـىل ورقـة الحرب 
االقتصادية وسياسة التجويع إلخضاعهم واحتالل 
بلدهم بالتزامن مع اسـتمرارهم يف الكفاح والعمل 
ومواجهـة  للصمـود  املعـززة  املجـاالت  بمختلـف 
العـدوان وتحمـل تبعاتـه الخطـرية عـىل الوضـع 

املعييش واإلنساني. 
التنفيـذي  املديـر  نائـب  يوضـح  جانبـه،  مـن 
ملؤّسسـة يمن ثبات، عيل املضواحـي، أهميّة إحياء 
التكافـل االجتماعي وذلـك ملا له مـن أهميّة بالغة 
يف إخـاء وتوائم وتراحـم املجتمع، مبينًـا أن غياب 
التكافل املجتمعي يؤدي إىل تمزيق وتفرقة النسيج 
املجتمعـي األمـر الـذي يجعله ضعيفـاً يف مواجهة 

األخطار التي تواجهه. 
ويرى أن تطبيق وثيقة تيسـري الزواج يسـهم يف 
تحصني الشـباب ويجعل املجتمع قوياً ومتماسكاً 
يصعب عىل األعداء اخرتاقه، مستدالً بقول الرسول 
األكرم محمـد: «تكاثروا تناسـلوا َفـإنَّي مباٍه بكم 

األمم». 
ويثمـن املضواحي الـدور الكبري الـذي تقوم به 
الهيئة العامة للزكاة يف تحقيق التكافل االجتماعي 
وذلك من خالل إقامة األعراس الجماعية للمعرسين 

من فئات املجتمع. 
االجتماعيـة  األنشـطة  َع  تنـوُّ بـأن  ويجـزم 
والسياسية والعسكرية واالقتصادية يوصل رسالة 
لقـوى العـدوان مفادها أن يمَن اإليمان سـيواصل 
مسـريته الجهاديـة يف بناء وتطويـر وحماية البلد 

غري آبٍه بطغيان وإجرام العدوان. 

افسراس الةماسغئ تتّخظ املةامَع طظ طآاطرات افسثاء وطحارغع 
العغؤئ الساطئ لطجضاة تمبض أظخع ظمعذج لطاضاشض اقجاماسغ

طسآولع سثد طظ المآّجسات اقجاماسغئ لختغفئ «المسغرة»:
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املتاشزات املتاّطئ سطى طعسث طع الترغئ واقجاصقل 
وطخُري اقتاقل الغعم جغضعُن أجعَأ طظ السابص

 : خاص 
أّكــد عدٌد مـن محافظـي املحافظـات الجنوبية عىل 
أهميّـة االحتفال بذكـرى ٣٠ نوفمرب؛ ملا لهـا من دالالٍت 
عظيمـٍة يف نفـوس اليمنيـني؛ وكونها تثبت قـوَة وإراَدة 
وصالبـة املواطـن اليمنـي التـي قهـرت أقـوى وأعتـى 

إمرباطوريات العالم. 
وقال طارق سـالم -محافظ محافظة عدن-: إن ثورة 
الـ ١٤ أُكتوبر ويوم االستقالل الوطني ٣٠ نوفمرب، كانت 
نتيجة نضاالت وتضحيات شـجاعة وجسـيمة من كافة 
أبناء الشـعب اليمني، موضًحا أن أبطال ثورة ١٤ أُكتوبر 
قدمـوا تضحيـات جسـيمة يف سـبيل الحريـة والتحّرر، 
وكانـت الـرشارة األوىل التـي انطلقـت من جبـال ردفان 
مرعبة لالحتالل ولم تسـتطع أن تطفئها سياسة األرض 
املحروقة التي تبنتها دولُة االحتالل الربيطاني وامتدت إىل 
ُكـّل األرايض الجنوبية لتكرس جربوت اإلمرباطورية التي 

لم تكن تغيُب عنها الشمس. 
ولفت سـالم يف ترصيـح، أمس الثالثـاء، إىل أن أبطال 
١٤ أُكتوبـر أجـربوا املحتـّل الربيطاني عـىل الرحيل بعد 
١٢٩ عامـاً مذلوالً مدحوراً، وواجهوا أكـرب قوة يف العالم 
باإلراَدة وقوة الحق، فخاضوا معركة تحرير غري متكافئة 
بالسـالح واملـال والعتاد وانتـرصوا وأجـربوا املحتّل عىل 
الرحيـل، مؤّكــداً أن املحتـّل مهما حـاول أن يعود اليوم 
تحت ذرائَع جديـدٍة ومخّططاٍت وأجنـدة متعددة، َفـإنَّ 
الهزيمَة سـتكون أقىس؛ ألَنَّ أرَض اليمـن كانت وال تزال 

مقربة الغزاة. 
وعىل صعيـد متصل، أوضح لقمان بـاراس -محافظ 
حرضمـوت- أن يوم الــ ٣٠ من نوفمرب سـيبقى خالداً 
يف ذاكـرة اليمنيني؛ كونه يوماً مفصليٍّا يف تاريخ الشـعب 
اليمنـي ومسـرية نضالـه وتضحياتـه يف مقارعة وطرد 
املحتّلـني والغـزاة، مشـّدًدا عـىل أهميّة االحتفـال بهذه 
الذكـرى للربط بني مرحلة الكفاح التي خاضها الشـعب 
اليمنـي النتزاع اسـتقالله وسـيادته مـن اإلمرباطورية 
الربيطانيـة واملرحلـة الراهنة التي يناضـل فيها إليقاف 
العـدوان والحصار وطرد الغزاة واملحتّلـني، ونيل الحرية 

والكرامة واالستقالل. 
وبـنّي بـاراس يف ترصيـح، أمـس الثالثـاء، أن الدفاع 
عـن الوطن وأمنه واسـتقالله مسـار متجـّذر يف وجدان 
اليمنيـني، وماضـون يف نضالهـم وتضحياتهـم للدفـاع 
عـن الوطن والحفـاظ عىل تاريخه وحضارته، وإفشـال 
املخّططـات التآمريـة التـي تسـعى قـوى االحتـالل إىل 
تمريرهـا عرب مشـاريع ممنهجـة الحتالل البـالد ونهب 
ثرواتها، منوًِّها إىل الواقع املرير الذي تعيشـه املحافظات 
املحتّلة، نتيجة االحتالل السعودّي اإلماراتي الذي يمارس 
أنـواع االنتهاكات واملمارسـات التعسـفية يف حـق أبناء 

املحافظات الجنوبية. 
وأّكـد محافـظ حرضموت، أن مصري قـوى االحتالل 
سيكون أسـوأ من مصري املسـتعمر الربيطاني بالتالحم 
الشـعبي وحرية االنتماء والتمسـك بالُهــِويَّة اإليمانية، 
مبينًا أن كافة املشـاريع التي تكشـفت -خالل السنوات 
املاضية- سيكون مصريها الزوال، وال رجعة أَو مساومة 
يف الحرية والكرامة، مبينًا أن املشـاريع املاضية لن تعود 
واملحتّل أخطأ حسـابه؛ كون اليمن مقـربة الغزاة، داعياً 
إىل تعزيز االصطفـاف ملواجهة املحتـّل وطرده عن أرض 

الوطن. 
 

أبظاء الةظعب سطى أعئئ اقجاسثاد 
لطاتّرر طظ اقجاسمار الةثغث 

من جانبه، قال الشـيخ أحمد جريب – محافظ لحج-
: إن ذكـرى ٣٠ نوفمـرب تأتـي اليـوم وأبنـاء املحافظات 
الجنوبيـة عـىل أهبـة االسـتعداد للتحـّرر مـن الهيمنة 

واالسـتعمار الجديـد، مبينًـا أن عيد االسـتقالل الوطني 
سـيتجدد عىل أيـدي أحـرار املحافظات الجنوبيـة، الفتاً 
إىل أن هذه املناسـبة الوطنية تـزداد أهميّة يف ظل تكالب 
قوى الهيمنة واالسـتعمار اإلقليمية والدولية عىل شعبنا 
اليمنـي وهي مناسـبة سـنوية يسـتلهم منهـا األحرار 

والثوار العظات والعرب. 
وطالـب املحافـظ جريـب يف ترصيح، أمـس الثالثاء، 
أبناء املحافظات الجنوبية املتواجدين يف صفوف العدوان 
إىل قراءة التاريخ السيايس الحديث ألحرار وثوار الجنوب 
الذين بإرادتهم وعزيمتهم الوطنية الصلبة طردوا املحتّل 
الربيطانـي وكرسوا جـربوت اإلمرباطوريـة التي لم تكن 
تغيـب عنها الشـمس، وبـذات العزيمـة واإلراَدة واإلباء 

سوف تطهر املحافظات املحتّلة. 
بدوره، اعترب صالح الجنيدي -محافظ محافظة أبني- 
العيـد الــ ٥٤ لالسـتقالل الوطني ٣٠ نوفمرب، مناسـبة 
وطنية يتذكر فيهـا اليمنيون رحيل آخر جندي بريطاني 
مستعمر لألرض اليمنية، داعياً املليشيا التي تقاتل اليوم 
يف صـف العدّو إىل احرتام تاريـخ أبطال وأحرار ثورتي الـ 

١٤ من أُكتوبر والـ ٣٠ من نوفمرب. 
وأوضـح املحافظ الجنيدي يف ترصيـح، أمس الثالثاء، 
أن مرتِزقة اليوم أكثر جرماً من مرتِزقة األمس وأن أدوات 
اإلمـارات والسـعوديّة يف املحافظـات الجنوبية سـيؤول 
مصريهـم إىل مزبلة التاريـخ هم وحلفاؤهـم من أدوات 
أمريـكا وإرسائيل وبريطانيا التي أّكـدت اليوم من خالل 
حضورها العسـكري يف املهـرة أن هزيمتها يف الـ ٣٠ من 

نوفمرب ١٩٦٧ م كانت جسيمة. 
وأَشـاَر محافظ أبني إىل أن عـودة االحتالل الربيطاني 
أضغاث أحالم، ُمضيفاً أن عىل بريطانيا أن تسـتعد لتقبل 

هزيمة أقىس من هزيمة األمس. 
 

أبظاُء الةظعب أخئتعا الغعم أضبُر 
إدراضاً ملثّططات ودجائج افسثاء 

ويف السـياق، تحـدث القعطبـي عيل حسـني الفرجي 
-محافـظ املهرة- عن ذكـرى العيد الوطني لالسـتقالل 

٣٠ نوفمرب، مؤّكـداً أن هذه املناسـبة ستبقى عيداً خالداً 
ومنهاجاً لألجيال، ومدرسـة يف االستبسال والتضحية يف 

الدفاع عن الوطن، ودرساً مؤملاً لالستعمار. 
وأَشاَر املحافظ الفرجي، يف ترصيح، أمس الثالثاء، إىل 
أن هذه املناسـبة الوطنية يسـتمد منها األجيال الدوافع 
واملحفزات ملواجهة الغزاة واملحتّلني الجدد الذي يسـعون 
لنهب ثروات ومقدرات اليمن، ويحاولون طمس ُهــِويَّته 
وإرثه التاريخي والحضاري، منوًِّها إىل أن االحتفال بهذه 
الذكرى يجعـل أبناء املحافظات الجنوبيـة، قبل غريهم، 
أكـرب وأشـد قـوة وإرصاراً وبأسـاً يف التضحيـة والفداء 
والذود عن األرض والعـرض، وتطهريها من دنس الغزاة 
واملحتّلـني، مبينًا أن أبناء املحافظـات الجنوبية أصبحوا 
اليوم أكثر إدراكاً ملخّططات ودسـائس األعداء السـاعية 

إىل النيل من وحدته وأمنه واستقراره. 
وذّكـر دول العـدوان بتاريـخ اليمن الزاخـر بالنضال 
إىل أنهـا  والكفـاح والتضحيـة ضـد االسـتعمار، الفتـاً 
يف ذات الوقـت رسـالة تؤّكــد مسـرية كفـاح اليمنيـني 
ة اإليمانية لصد  وشـجاعتهم وقوة تمسـكهم بالُهــِويـَّ
الطغاة واالحتالل مهما كانت مؤامرات قوى االسـتكبار، 
مبينًا أن االحتفال بهذه املناسـبة يأتي والشـعب اليمني 
يخوض معركـة مصريية وصمـوداً وتضحيًة يف موجهة 
الطامعني واملحتّلني، ما يحتم عىل الجميع تعزيز التالحم 
مخّططاتـه  وإفشـال  الطغيـان،  لدحـر  واالصطفـاف 

التآمرية التي تستهدف الوطن أرضاً وإنساناً. 
َوأََضــاَف محافـظ املهـرة أن يوم الــ٣٠ من نوفمرب 
ذكرى ومناسـبة وطنية يسـتلهم منهـا الجميع مراحل 
النضـال يف مواجهة االحتـالل الربيطانـي، والتنكيل به، 
وطرده مـن البالد، داعيـاً أبناء املحافظـات الجنوبية إىل 
هبـة شـعبيّة الجتثـاث الطغـاة واملتآمريـن والطامعني 
وطردهم، وإيقاف ممارسـات وانتهاكات االحتالل بحق 

أبناء الشعب اليمني يف تلك املحافظات. 
وأشاد القعطبي بدور قبائل وأحرار املهرة يف مناهضة 
االحتالل األجنبي، والتواجد العسكري السعودّي، وإفشال 
مخّططاته، معتـربًا تواجد قـوات بريطانية يف املحافظة 
وصمـة عـار يف جبني مرتِزقـة العدوان الذيـن ال يمثلون 
الشـعب اليمنـي، وال يهمهـم سـوى تحقيـِق مكاسـَب 

ومصالَح شخصيٍة عىل حساب الوطن وحرية أبنائه. 
أمـا الشـيخ أحمد الحسـن األمري -محافظة شـبوة- 
فقد أّكـد أن مشـاريع االستعمار واالحتالل تمّزقت أمام 
جربوت وقوة وإراَدة الشـعب اليمني، الذي سّطر مالحَم 
بطولية، واسـتعاد حريته وكرامتـه، مبينًا أن يوم الـ٣٠ 
مـن نوفمـرب املجيـد حـدث مفصـيل يف مسـرية النضال 

اليمني. 
وأوضـح املحافـظ األمـري يف ترصيح، أمـس الثالثاء، 
أن الثـوار األحـرار الذي ضحـوا بأرواحهم فـداًء للوطن 
وحريته، تفوَّقوا عىل قوة وعنفوان املسـتعمر الربيطاني 
الغاصب بقـوة اإلراَدة والعزيمة واالستبسـال والصمود، 
مبينًـا أن إحياء هذه الذكرى يؤّكـد وفاء الشـعب اليمني 
للمناضلني والشهداء الذي قّدموا التضحيات الجسيمة يف 
الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقالله ونيل حريته. 

وأَشاَر محافظ شبوة إىل أن مشاريع املستعمر الجديد 
لن تدوم، وسـتتحطم مخّططاته ومؤامراته أمام صالبة 
واستبسال اليمنيني، وهزيمة املحتّل السعودّي اإلماراتي 
ستكون مؤملة بسواعد الشعب اليمني الصامد واملناضل، 
معتـربًا ما يحـدث من ممارسـات تعسـفية وانتهاكات 
لحقوق اإلنسـان، وتدمري البنية التحتية، ونهب الثروات 
مـن ِقبل قوى االحتـالل، وما يعيشـه أبنـاء املحافظات 
الجنوبية من أوضاع صعبة، بات مؤرشاً إىل اقرتاب موعد 

الحرية واالستقالل. 
ودعا األمري أبناء املحافظات الجنوبية إىل وحدة الصف 
والتالحم الشـعبي ملواجهة قـوى الغـزو واالحتالل التي 

تدّمر الوطَن وتنهب ثرواِته. 

طتاشزع المتاشزات الةظعبغئ لختغفئ «المسغرة»:

جــقم: صــعة وإرادة وخقبــئ الغمظغغــظ تمّضظــئ طــظ صعــر أصــعى وأساــى اطئراذعرغــات السالط
بــاراس: الثشــاع ســظ العذــظ وأطظــه واجــاصقله طســاٌر طاةــّثر شــغ وجــثان الحــسإ الغمظــغ
جرغــإ: ذضــرى 30 ظعشمئــر تجداد أعمّغًئ شــغ ظض تضالإ صــعى العغمظئ واقجــاسمار سطى بقدظا
الةظغثي: سطى المطغحغا الاغ تصاتض الغعم شغ خش السثّو أن تتارَم تارغت أبطال وأترار بعرة 30 ظعشمئر
الفرجــغ: اقتافــال بعــثه الثضرى غةســض أبظــاَء المتاشزات الةظعبغئ أحــثَّ صعة وإخرارًا وبأجــًا
افطغر: عجغمئ المتاّض الســسعدّي اإلطاراتغ جاضعن طآلمًئ بسعاسث الحسإ الغمظغ الخاطث والمظاضض
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سغث الةقء.. بغظ اتاقل افطج واتاقل الغعم 

الثغاُل السغظمائغ لظ غشّغَر العاصع 

أطغظ سئثاهللا الحرغش 

تحـل علينا الذكرى الرابعة والخمسـني لجالء آخر 

جنـدي بريطانـي مـن جنـوب البـالد يف 30 نوفمرب 

1967، والبـالد تعيش وضعاً مشـابهاً ملا حدث أثناء 

االحتالل الربيطاني، َحيـُث تعيش محافظات جنوب 

البـالد وبعـض املديريـات يف الشـمال تحـت وطـأة 

االحتالل السعوإماراتي، ويف هذه اللحظات الفارقة يف 

تاريخ يمننا املعـارص نتذكر كيف أن هناك مجموعًة 

مـن الخونة والعمالء سـاعدوا املحتّل الربيطاني عىل 

احتـالل جنـوب اليمن ولفـرتة اسـتمرت عرشات السـنني قدموا 

خاللهـا أنفسـهم فـداء للمحتّل وجعلـوا قرارهم بيده متناسـني 

أن مصـري أي محتـّل أَو غازي هو الرحيل والهـروب، ونحن اليوم 

نـرى مجموعة من الخونة والعمالء الذين يقدمون أنفسـهم فداء 

للمحتّل اإلماراتي والسـعودّي ومـن خلفهم األمريكي واإلرسائييل 

وكيـف أنهم جعلوا قراَرهـم بيد هذا املحتّل، متناسـني هم أَيْـضاً 

أن املحتّل مصريه الرحيل والخسـارة ولم يعتربوا ملا حدث للعمالء 

السـابقني الذيـن سـاعدوا املحتـّل الربيطاني من خسـارة للدين 

والوطن والشعب. 

نسـتلهم من عيد الجالء أَيْـضاً الصمود األُسطوري الذي قدمة 

أبنـاء الجنـوب والشـمال يف وجه املحتـّل الربيطانـي وكيف أنهم 

قاتلوا لسنوات طويلة ولم يتوانوا لحظة يف تقديم أنفسهم قرابني 

لخدمـة دينهم ووطنهم حتى تحّقق لهم ما أرادوا وهو رحيل آخر 

جندي بريطاني، وهو ما يزيد املقاومني اليوم الذين رفضوا املحتّل 

السعودّي واإلماراتي قوة إىل قوتهم، فها هم األحرار اليوم يجددون 

العهد والوالء للدين والوطن معمداً بالدم، وواقفني بشـموخ أمام 

املحتـّل الجديـد ومرتِزقته ومسـطرين أروع املالحـم البطولية يف 

سبيل الحرية والعزة والكرامة واالستقالل. 

نسـتلهم من عيد الجالء أَيْـضاً ضعف املحتّل الذي 

مهما بلغت إْمَكاناته َفـإنَّ مصريه الخسارة والرحيل 

وبالرغـم من إْمَكانات بريطانيـا يف ذلك الوقت حتى 

أطلـق عليهـا «اإلمرباطوريـة التـي ال تغيـب عنهـا 

الشـمس» إال أنها رحلـت يف األخري وخـرست اليمن 

بعـد أن مـرغ املقاتل اليمنـي أنفها يف الـرتاب، وهو 

األمر نفسه الذي ينطبق عىل االحتالل السعوإماراتي 

فرغـم مـا تمتلكه الدولتـان من إْمَكانـات هائلة من مـال وعتاد 

وقوى برشية إال أن املقاتل اليمني مرغ أنفيهما يف الرتاب وما زال، 

وسيكون مصري هذا االحتالل هو الهزيمة والرحيل يف األخري مهما 

عمل ومهما مكر فاملسـألة مسـألة وقت ال أكثـر أما املصري فهو 

مصري من سبقوه وال غبار عىل ذلك. 

نسـتلهم من عيد الجـالء أَيْـضاً املقولة الشـهرية اليمن مقربة 

الغـزاة، وهي مقولـه تنطبق عىل ُكـّل من احتل اليمن يف السـابق 

مـا دام  وتتجـدد اليـوم يف حارضنـا وسـتبقى ملسـتقبلنا أبـداً 

الدهـر ودامت اليمـن، فمثلما خـرج األحباش والفـرس واألتراك 

والربيطانيـون سـيخرج السـعودّي واإلماراتي خارسيـن ذليلني 

يجـرون أذيـال الخيبـة والهزيمـة، ومثلمـا كرس اليمني شـوكة 

اإلمرباطوريات السابقة سيكرس شوكة رعاة اإلبل املحتّلني الجدد 

ومـن يقـف وراءهم مـن األمريكـي إىل اإلرسائيـيل إىل الربيطاني 

وغريهم وسـيمنى هذا االحتالل بهزيمة تسجل يف التاريخ ليكون 

عربة لألجيال يف الحارض واملستقبل. 

أطض المطعر 

وتكـرب  البطـوالُت  تنعـدُم  حينمـا 

وتتـواىل  الخيبـات  وتكثـر  االنتكاسـات 

الصفعات تزيد الرتَّهات ويسعى أصحابُها 

لخلق عالم خيـايل وهمي لصنع بطوالتهم 

وإنتـاج صـورة جميلـة عوضـاً عـن تلك 

املشوهة لرفع معنوياتهم. 

وكمـا تعـود الجمهور املتلقـي يف العالم 

العربي والغربي رؤية نموذج غريب ومناٍف 

للواقـع وطامـٍس للحقائق عـن أمريكا يف 

أفالمهـا التـي أظهرتهـا بشـكل املحامي 

عن العالـم واإلنسـانية والحريـة وزيفت 

واقعهـا اإلجرامي امللوث بالدمـاء منذ بدء 

قيامها فيصور الجندي األمريكي يف فيتنام 

والعراق وأفغانسـتان بأنـه ذو قلب رحيم 

وال يقتل إال للدفاع عن نفسه فقط. 

يقـوم ُكتاب سـيناريوهات تلـك األفالم 

بُصنـع هالـة مشـحونة بالعاطفـة حول 

أُولئك الجنود بكتابة سـيناريوهات جاذبة 

للعقـل البرشي، بحيث يركـز عليهم وعىل 

تَحّركاتهـم ويعجب بكل مـا يصنعونه بل 

يقوم بخلـق املربّرات لـكل يشء ميسء قد 

يصنعه ذلك الجندي يف الفيلم.

االمتعـاض  مـن  هالـة  يخلـق  بينمـا 

والسخط عىل أصحاب األرض واملكان الذين 

يظهرهم كاتـُب القصة تارًة بأنهم ُمَجـّرد 

رعـاع متوحشـني أَو إرهابيـني أَو أغبيـاء 

جهلة ال يفهمـون مصلحتهـم ويُظِهُرهم 

بأشـكال رثـة متسـخة، بعكـس الجنـود 

األمريكيني، مما يُثبـت يف العقول الركيكة 

الوعـي حالـَة التمسـك بتلـك الشـخصية 

واإلعجـاب الشـديد بها وعـدم تصديق أية 

حقائق تدور حول كشف إجرامها وقبحها، 

وقد نجحت هذه الطريقة َكثرياً يف السـابق 

بالتعتيم عىل الحقائق وتنويم العقول، وقد 

رأينا أن الكثريين لم يعرفوا حقيقة أمريكا 

الداميـة إال متأخـراً بعـد أن ذاقـوا مـرارة 

وويـل إجرامها فقـد انخدعوا بهـا ونُوموا 

عـن طريـق تلـك األفـالم املضللـة فكانوا 

أوطانهـم  إىل  قادمـة  وهـي  يسـتقبلونها 

بجنودها املحتّلني بالورود والرتحيب الحار 

اسـتقبال املخلص لهم كما رأوها تماماً يف 

تلك األفالم. 

وهذا ما تسعى إليه اآلن دويلة اإلمارات يف 

إنتاجها لفيلم سـينمائي بعنوان (الكمني) 

الذي يتضح من عنوانه أنه حربي عسكري 

ممـا يؤّكـد اتبـاع الخادم لسـيده يف نفس 

النمـط لصنـع أمجـاد وبطـوالت وأخالق 

منعدمة يف الحقيقة والواقع لكن االختالف 

هنا يف أن من يكتب سيناريوهات وقصص 

األفـالم األمريكية هم األمريكان أنفسـهم؛ 

ألَنَّ اإلماراتيني لم يسـتطيعون حتى كتابة 

تلك البطوالت حتـى وإن كانت مزيفة ولم 

يسـتطيعوا أن يسـتوعبوا أن يروا أنفسهم 

أبطاال يتحلون بصفات الشـجاعة وااليثار 

والتعاون وكل مـا يفتقدونه يف ذلك الفيلم 

لكن كان من السهل عليهم أن يدفعوا فقط 

ثمن ذلك الهراء. 

هل تظنون أن املتلقي الواعي سـيصدق 

أَو يسـتوعب مضمـون ذلـك الفيلـم الذي 

تمنـى مخرجه الفرنـيس أن يصـل للعالم 

بـأرسه ليعرفوا قصـة الجنـود اإلماراتيني 

األبطال عىل َحـــّد قوله من وجهة نظري 

أن الوعـي العربـي والعالـم أصبـح عاليًا 

وَكبرياً بحيث لم تعـد تنطيل هذه األكاذيب 

عىل أحد ولم تعد تناسب ذوق وتفكري أبناء 

الشعوب الحرة الواعية. 

وسيكون الجندي اإلماراتي هو الخاَرس، 

فاملقارنـة بـني أحـداث الفيلـم وأحـداث 

ا له  الواقع سـيكون موجعـة ومؤملـا ِجـدٍّ

ويف جميـع األحوال لـن يمنح ذلـك الفيلم 

الجنود اإلماراتيني ما يفتقدونه يف واقعهم 

امليدانـي املخـزي الـذي كشـفه وفضحـه 

املقاتل اليمني من انعدام الشجاعة والقوة 

واألخـالق والذكاء والعقيـدة القتالية، فما 

انعدم يف الواقع لن يُخَلَق من الرساب. 

ذضرى اقجاصقل.. 
صرغئًا جغسغث 

الاارغُت ظفَسه 
طتمث خالح تاتط 

الشـعُب  يحتفـُل 

بالذكـرى  اليمنـي 

والخمسـني  الرابعة 

 30 لالسـتقالل 

تـم  التـي  نوفمـرب، 

فيها طرُد آخر جندي 

بريطانـي محتّل من 

مدينة عدن. 

يف هـذا اليـوم التاريخي تم طـيُّ صفحة ١٢٩ 

عامـاً من االسـتعمار الربيطاني لجنـوب اليمن 

َحيُث كانت بريطانيا اإلمرباطورية التي ال تغيُب 

عنهـا الشـمس، وبفضل اللـه سـبحانَه وتعاىل 

وصمود وتضحيات الثوار األبطال الذين أشـعلوا 

ثـورة الرابع عرش مـن أُكتوبر 1963م من جبال 

ردفـان، لريغموا املحتـّل الربيطانـي أن يجرجر 

أذيال الهزيمة ويرحل. 

اليـوم بعـد نصف قـرن مـن طـرد بريطانيا 

تعيـُش أجزاٌء من املحافظات الجنوبية حالًة من 

االحتـالل واالغتصاب مـن قبل أذيـال بريطانيا 

يسـيطرون  واإلمـارات،  السـعوديّة  وأدواتهـا 

عىل سـواحلها وينشـئون قواعَد عسـكريًة عىل 

ُجُزِرهـا، وينهبـون ثرواتها، ويقتلـون أبناَءها؛ 

بدعوى إعادة الرشعية! 

عـىل املحتـّل الجديد أن يـدُرَس تاريـَخ اليمن 

ويسـأل السـيدة العجـوز التـي دفعـت بهم إىل 

املسـتنقع اليمنـي ما القـى جنودهـا يف اليمن، 

يفتـش يف أوراق التاريخ ليعـرف من هي مقربة 

الغزاة، التي يدفن تحت ترابها ُكـّل غاٍز ومحتّل. 

اليوم ومـع التقدمات امليدانيـة واالنتصارات 

العسـكرية يف الجبهـات التي يحّققهـا الجيُش 

اليمني ولجانه الشعبيّة، َفـإنَّ بريَق 30 نوفمرب 

يلوح يف األفق ورشارة أُكتوبر ستشتعُل من جديد 

ليعيَد التاريُخ نفَسـه، ويجرجر االحتالُل الجديُد 

أذيـاَل الهزيمـة والخزي والعار مـن املحافظات 

الجنوبيـة، ويتنفـس أبناؤهـا نسـماِت الحرية 

والعزة والكرمة والشموخ. 

ذكـرى االسـتقالل 30 نوفمـرب لـن تنطفـئ 

شـعلتها، وَعَلـُم الجمهوريـة والوحـدة اليمنية 

سـريفرُف يف سـماء عدن َوفوق جبال شمسـان 

والغيظـة  وسـيئون  وحرضمـوت  والحديـدة 

وعبدالكـوري  وميـون،  سـقطرى  وسـواحل 

وبلحاف وعتق وستحرق، وتداس أعالم االحتالل 

السـعودّي اإلماراتي األمريكـي الصهيوني تحت 

أقدام املجاهدين اليمنيني. 

عاش اليمُن حراً أبيـاً، والخزُي والعاُر للخونُة 

والعمالء. 
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شغ ذضرى اقجاصقل: طسرضئ ضث طتاطغظ جثد

الاخسغث افطرغضغ تةربئ تاضّرر وتفحض الاخسغث افطرغضغ تةربئ تاضّرر وتفحض 

د. طعغعب الُتسام 

ونحن نعيش اليوم الذكرى الـ 54 لعيد االسـتقالل 

ورحيـل آخر جندي بريطاني عـن األرايض اليمنية يف 

الجنـوب يوم30 نوفمرب 1967م هـذا اليوم الذي كان 

نتاجـاً طبيعيـاً لثورة مجيـدة وثمرة مـن ثمار ثورة 

أُكتوبـر التـي انطلقت يـوم 14 أُكتوبـر 1963م من 

جبـال ردفان الشـماء بقيادة غالب بـن راجح لبوزة 

ورفاقه املناضلني األحرار الذين عادوا من صنعاء بعد 

مشاركتهم يف ثورة 26 سبتمرب1962م ليفجروا ثورة 

أُكتوبر ضد االحتالل الربيطاني.

إن االسـتقالل املعلن يف 30 نوفمرب 1967م لم يكن ِمنًَّة من أحد 

ولم ينَْله الشـعُب اليمنـي ولم يصل إليه إال بعـد دماٍء وتضحيات 

ونضـال وكفاح مسـلح طويٍل خاضه األحراُر الرشفـاُء الثواُر من 

أبناء الشعب اليمني كله من جنوبه وشماله ومن رشقه وغربه ضد 

املحتّل الربيطاني وما سـطروه من بطـوالت ومعارك بطولية ضد 

اإلمرباطوريـة الربيطانية التي ال تغيب عنها الشـمس وأخرجوها 

ذليلة من األرايض اليمنية ممرغاً أنفها يف الرتاب اليمني. 

يف هذا اليوم الوطني لذكرى الـ 54 لالستقالل يحق لنا أن نسأَل 

أنفسـنا: ملاذا عدنـا بعد أقل مـن47 عاماً فقط من هـذه الذكرى 

ثـورة حرية واسـتقالل مجـّدًدا ونخـوض للعام السـابع معركة 

الحرية واالسـتقالل ضـد نفس االسـتعمار بذات األطمـاع وذات 

األهـداف وهذه املرة ضـد عدوان وغزو واحتالل تشـارك فيه ُكـّل 

دول االسـتعمار الغربي اإلنجلوصهيوأمريكي وبمشـاركة أنظمة 

وجيوش دول تسـمي نفسـها عربية، والسؤال الذي يطرح نفسه 

مـا الذي حدث وملـاذا احتجنا إىل خوض معركـة التحرير والحرية 

واالستقالل مجدداً?

اإلَجابَُة باختصار لسنا كشـعب يمني مثقوب الذاكرة ولم تكن 

ثورة الـ14 من أُكتوبر إال ثورة تحرير واستقالل خالصة حقيقية 

ولم يكن نيل الحرية واالسـتقالل يف العام 1967م إال 

ثمرة واسـتحقاق لنضال وتضحيات الشعب اليمني 

منذ انطالقة الثـورة التي أرغمت املحتـّل الربيطاني 

عىل الخروج بجنوده وجيشـه مرغماً مهزوماً ذليالً، 

ولكن كعادة وسـلوك ُكـّل مستعمر ال يخرج إال وقد 

غـرس أياد له يف الداخل ما بالنا باسـتعمار مكث ما 

يربـو عىل 130عاماً لبلـد كان وال يزال يمثل بموقعه 

لكل  الجغـرايف وأهميتـه الجيواسـرتاتيجية مطمعاً 

اإلمرباطوريات والقوى الكربى االسـتعمارية قديماً 

وحديثاً، هذا أوالً. 

ثانياً نؤّكــد أن اليمن ولألهميّة التي ذكرناها آنفاً مضاًفا إليها 

مـا يمتلـك من ثـروات ضخمة زادت مـن أطماع دول االسـتعمار 

وزادت من مؤامراتها عىل اليمن وشـعبه وعىل ثوراته التي تنشـد 

الحرية واالستقالل تباعاً وحركت أدواتها وعنارصها وعمالئها يف 

الداخل سـواء كانت عنارص مخرتقة لثوراتـه كطابور خامس أَو 

العنارص املعادية واملضادة لهذه الثورات وبها ومن خاللها أدخلت 

اليمـن قبل الوحـدة أو بعدهـا يف فتن وحروب داخليـة وانقالبات 

وثـارات؛ خوفاً من االسـتقرار وبنـاء دولة قوية تحمي السـيادة 

واالستقالل. 

وحـريٌّ بنا أن نذكر يف عجالة بأن اليمن منذ االسـتقالل سـواء 

ـام التشـطري أو بعد الوحدة لـم تحكم من قبل الثـوار األحرار  أَيـَّ

الرشفاء الذين قادوا الثورة إال لفرتات وجيزة وتم التآمر عليهم من 

الخـارج والقضاء عليهم وتم حكم البـالد من قبل العمالء الخونة 

وما فعلـه النظام الَوصائي اإلخواعفايش باليمن كلها وبالشـعب 

اليمنـي كله هو خري نموذج لعدوان داخيل ودمار ندفع ثمنَه حتى 

اليوم. 

دغظا الرطغمئ 

مع ما تعيشـه دول تحالف العدوان من 

انتكاسـات وهزائـَم عسـكرية يف اليمـن، 

ة ومع وصول رجال الجيش واللجان  َخاصَّ

الشـعبيّة إىل تخـوم مدينة مـأرب واقرتاب 

تحريرها بالكامل وهي املدينة التي اتخذت 

منها دول العدوان قاعدة عسـكرية إلدارة 

حربهم وتمويلها، وهي الورقة االقتصادية 

الرابحـة بأيديهم يـرون أنهم بخسـارتها 

عىل  االقتصاديـة  معركتهـم  سـيخرسون 

الشـعب اليمنـي، َحيـُث سـتعود ثرواتها 

النفطيـة ألبناء اليمن، ما سـيخفف عنهم 

الكثري من تبعات الحصار االقتصادي. 

 وأمـام هـذا الفشـل الذي تعيشـه دول 

العـدوان ومرتِزقتهـا لـم يجـد قـادة هذه 

الحـرب من وسـيلة إليقـاف تحرير مأرب 

استهداف العمق السعودّي  وإيقاف أَيْـضاً 

واملنشآت العسـكرية والنفطية إال العودة 

إىل التصعيد العسكري عرب الغارات الجوية 

املكثّـفة عـىل ُكـّل املدن اليمنيـة املحّررة، 

بما فيهـا صنعاء املدينة التـي تحوي أكرب 

كثافـة سـكانية ومـع هذا لم نسـمع تلك 

األصـوات التي تغنت باإلنسـانية والخوف 

عىل النازحني يف مأرب وكيف لإلنسانية أن 

تكون لناس دون ناس؟!

مـع علمهـم أن غاراتهم هـذه ال تحّقق 

أياً من األهداف التي يسـعون إليها؛ كونهم 

يقصفـون املقصـوَف ويدّمــرون املدّمـر 

وال يطالـون إال منازَل تسـقط عىل رؤوس 

ساكنيها تزيد رصيدهم يف القتل والتدمري، 

ومنشـآت خارجـة عـن الخدمة؛ بَسـبِب 

غاراتهـم العدوانيـة كمطار صنعـاء الذي 

ناله النصيب األكرب من الغارات طيلة سبع 

سـنوات وتحت مربّر أنه يستخدم كقاعدة 

عسـكرية إلطـالق الصواريـخ البالسـتية 

والطائـرات امُلسـرّية هم يعـادون قصفه، 

بينمـا يرى أغلـب املحللني السياسـيني أن 

قصفـه تحت هـذا املـربّر ليس إال بَسـبِب 

الضغط الدويل عىل السعوديّة بفك الحصار 

عليه حتى تربّر تعنتها يف إغالقه!

أن  نحـن نعلـم وهـم يعلمـون أَيْـضـاً 

الذي لـم تحّققه غاراتهم طيلة 7 سـنوات 

لـن يحّققـه تصعيدهم إال أنهـم ومع ذلك 

يرصون عليـه بما يدلل للعالـم إن الحرب 

التـي تديرهـا أمريكا بقيـادة السـعوديّة 

ليست إالَّ حرب للقتل والقتل فقط وبالقوة 

يـردون إخضاع اليمن للهيمنة السـعوديّة 

َوألمريـكا التـي اتخـذت من اليمن سـوق 

لبيع أسـلحتها وابتزاز السـعوديّة بحّجـة 

ة مع  حمايتهـا من الرضبات اليمنية َخاصَّ

ما تعيشـه أمريـكا من أزمـات اقتصادية 

خانقـة ومـع أن بايـدن اتخذ مـن إيقاف 

الحـرب عـىل اليمن شـعاراً براقـاً لحملته 

العـرش  اعتـىل  إن  مـا  لكنـه  االنتخابيـة 

األمريكي حتى تخىل عن شـعاراته الزائفة 

تحـت مسـمى السـالم وسـلك طريق من 

سـبقوه يف إدارة هذه الحرب واسـتغاللها 

لصالـح أمريـكا الداعمـة لهـم عسـكريٍّا 

وسياسـيٍّا ولوجستيا، وهذا يؤّكـد حقيقة 

أن العدوان أمريكي سعودّي. 

مـا يؤّكــده اليمنيـون اليـوم مـع هذا 

التصعيد أنه لن يزيدهم إال تمسكا بالدفاع 

عـن أرضهم ودحـر املحتّل منـه والحفاظ 

عـىل سـيادة بلدهم مهما كلفهـم ذلك من 

ثمـن، وأن أمريكا من املحـال أن تعود كما 

كانـت يف اليمن فمـا لم تبلغـه بالحيلة لن 

تبلغـه باإلجبار، وأن السـعوديّة سـتدفع 

ثمـن ما تفعلـه باليمن غاليـاً وأن مرحلة 

الوجع الكبري هي من سـتجعل السعوديّة 

وحلفاَءها ينهون هـذا العدوان كما رصح 

وزير الدفاع اليمني بأن السعوديّة هي من 

ابتدأت هذه الحرب ونحن من سينهيها. 

صدغاظا لظ تسصط 
بالاصادم    

اتارام الُمحّرف 

هنـاك قضايا ال تنتِهي وملفـات ال تقفل وإن 
تعاقبـت عليهـا الحقـب واألزمان، كذلـك هناك 
جـروح ال تندمـل وإن ضمدت وأوجـاع ال تخف 
وإن أخفيـت، ودمـوع ال تجـف وإن كفكفـت، 
وقلوب تظل تضطرب بني الحنايا وتلتاع من أملها 
الذي نساه الجميع وهي لم ولن يذهب عنها هذا 

األلم حتى يتوقف نبضها. 
توجـد آالم ال ينهيهـا أَو يخففهـا االعتـذار، 
وهنـاك أوجـاع ال تهدأ حتـى باالنتقـام، وهناك 
مواقـف تكون أشـد من وقـع السـهام، وهناك 
كلمـات أفتك من النبال، وهناك صمت أخزى من 

الكالم.
ويف اليمن حصل ُكـّل هذا، اليمن السعيد أصل 
الحضارة ومهد العروبة األوىل، أرض تبع وحمري 
وسـيف بن ذي يزن، اليمـن أرض األنصار الذين 

حملوا الرسالة وجاهدوا يف الله حق الجهاد. 
اليمن الـذي ُشـنت عليه حرٌب كونية شـارك 
فيها العالم أجمع، نعم العالم بكله ملطخ بدماء 
اليمنيني؟ فمن لم يشـارك عسـكريٍّا فقد شارك 
أمميًا بصمتـه وحصاره ومنع هذا الشـعب من 
الحيـاة عـىل أرضه بسـالم، العالم كلـه شـاهد 
اليمنيني وهم يقتلون يف أرضهم، شـاهد مرضاه 
وهم ممنوعون من السـفر من مطارهم، شاهد 
صعـدة وهـي تحـرتق وصنعـاء وهـي تقصف 
والدريهمي وهي تحارص، شـاهد املستشـفيات 
واملـدارس وهي تقصف، شـاهد األطفـال وهم 
يقصفـون، ُكـّل العالم شـاهد وما زال يشـاهد 
اليمـن وهـو يف ُكـّل يـوم يزف خرية شـبابه إىل 

املقابر. 
نحن يف اليمن وإن كانت حربنا مع السـعوديّة 
ومن تحالف معها إال أننا نعرف بأن الكل مشرتك 

يف هذه الجريمة التي ارتكبت بحق اليمن. 
قضيتنا لن تنتِهي بانتهاء هذه الحرب وملفنا 
لن يغلق بانتصارنا عسـكريٍّا عىل دول التحالف، 
إن مـا حصـل لليمـن ليـس فقـط هـو الحرب 
العسـكرية وإن كان ملـف الحـرب العسـكرية 
كبـرياً وال يسـتهان بـه ولكن هنـاك ملفات من 
الخيانة والعمالة وموت الضمري التي تلقاها هذا 

البلد املنكوب املغدور املطعون يف خارصته. 
ولله جزيل الحمد واملنة، فلليمن رجال صدقوا 
مـا عاهدوا اللـه عليـه فمنهم من قـىض نحبه 
ومنهـم من ينتظر ومـا بدلوا تبديـالً، وَهـا هو 
اليمـن يف انتصـارات متواليـة وعدونـا يف هزائم 
متتاليـة ولن يطول به الوقـت حتى يدحر عدوه 

ويطهر أرضه. 
وبعـد أن يأتـي ذلـك اليـوم الذي ليـس ببعيد 
ويعلن فيه عـن انتهاء الحـرب وانتصار اليمن، 
سـنرى يف حينهـا هـل سـتنتهي قضيـة اليمن 

وسيغلق ملفها؟!
وتنطـوي هـذه الصفحـة الدامية مـن حياة 

اليمن وأهله وكأن شيئاً لم يكن!
ملن يدور يف خلـده هذا السـؤال؟ إليكم جواب 

اليمن (ال) لن تنتِهي قيضتنا ولن يغلق ملفنا.
وال بـد مـن مقاضاة ُكــّل من شـارك وبارك 
وسكت عن ما حدث يف اليمن وكما تم القصاص 
لليمن عسكريٍّا، أَيْـضاً سـنظل حاملني قضيتنا 
فاتحـني ملفنا حتى نقاضيَكـم أخالقياً، وليكن 
الجميع عىل يقني بأنه لن ينتِهي ما حدث لليمن 
مـن محاولـة إلبادته بكل األسـاليب وال بُـدَّ من 

مقاضاة من وضع بصمته فيما حدث.
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الحساُر وطصاذسئ الئدائع افطرغضغئ واإلجرائغطغئ.. 
تترٌُّك طغثاظغ ملعاجعئ أسثاء اهللا

 : بحرى المتطعري 
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ملــاذا افطرغــضان لط غاثثوا الحــساَر 
ذرغسًئ قتاقل الغمظ؟:ــ

ـِهيُْد الَقاِئُد ِرْضَواُن اللِه  تسـاءل الشَّ
يكشـف ُمَخّططات  مهماً  َعَليِْه سـؤاالً 
األمريـكان مـن خـالل اإلجابـة عليه، 
وذلـك عندمـا وّضـح لنـا بـأن أمريكا 
تبحث عن املـربرات والذرائع لكي تغزو 
أي ُقطـر تريـد، فمثـالً يف اليمـن املربر 
كان املرسحيـة الهزيلـة عـن (تفجـري 
املدمـرة كول) لكـي يقولوا بـأن اليمن 
فيهـا (إْرَهــاب)، هـذه الذريعـة التي 
بواسـطتها يدخلـون البلـد، ويقيمون 
لهـم قواعَد عسـكرية فيـه، ويحتلونه 
بالتدريـج، فتسـاءل: [األمريكيـون يف 
هذه املرحلـة، هي مرحلـة أن يختلقوا 
مـربّرات، مـا هـي مرحلـة أن يختلقوا 
مـربرات؟ ُكّل مـا رتبوها هـي مربرات 
هـم وراءها من أجـل يف الصورة تكون 
لهم مـربر للدخـول، ذرائع يسـمونها. 
طيب ملاذا ما ترتكوا هذا الشعار واحدة 
مـن الذرائع؟ مـا كان املفروض هكذا؟ 
ما املفرتض أن يرتكوا الشـعار، يقولوا 
هـذه ذريعـة مـن أجـل ندخـل اليمن؛ 
ألنـه يف اليمن يوجد من يعـادوا أمريكا 
وإرسائيـل، ويرفعوا شـعارات معادية 

ألمريكا وإرسائيل].
ثم أجـاب ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه عىل هذا 
التسـاؤل، موضحاً أن ذلـك غري ممكن؛ 
ألَنَّ مسـألة عـدم محاربـة الشـعار ال 
تخـدم مصالحهـم، حيـث قـال: [هـذا 
الشـعار يعرفون أنه مـا يمكن أن يعترب 
ذريعًة، بل هو نفُسه يواِجُه ُكّل الذرائع، 

هـو يوحي بعمـل, ووراءه عمـل يبطل 
الذرائـع األُْخـَرى، معناه أن هذا نفسـه 
يجعـل اليمنيـني بمـا يرتافـق معه من 
توعية، واعني، رافضني لهيمنة أمريكا، 
رافضني لدخول أمريـكا، وبالتايل ماذا؟ 
يجعل الكثري من الناس مهيئني أنفسهم 
ملواجهة أمريكا ورفضها، بل يحول دون 
أن تحصـل أمريكا عىل عمالء، بالشـكل 
املطلـوب. ألنـه عبـارة عن ضجـة، عن 
ضجـة، أي شـخص يفكـر بـأن يكون 
عميل يتهيب أن يكون عميل، وهو يرى 
املجتمـع كله يرصخ بشـعارات معادية 
ألمريـكا وإرسائيـل، هل عاد بـا يجرؤ 
أحد أن يجي عميـل؟ عميل ظاهر؟ فما 
عاد هم محصلني من يتحركوا كعمالء؛ 
ولهـذا يعتربون أن هذا العمـل يعيق ما 
يريـدون تنفيـذه من الخطـط، يعيقها 

فعالً]. 

الحساُر ضطمُئ تص ملعاجعئ الطاغعت:ــ
ـِهيُْد الَقاِئـُد حديثَه بألم  وواصل الشَّ
بالغ؛ بسـبب الهجمة الرشسة ملحاربة 
الشـعار، حيث كانوا يحبسـون ُكلَّ َمن 
يـرصخ بـه، أَْو ينـرشه، حتـى أن أحد 
[املكّربيـن] الـذي تم القبـض عليه من 
قبـل السـلطة آنـذاك؛ ألنه رفـع صوته 
بالشعار يف املسجد قال: (لو كنا نسمع 
أغاني يف املسـجد ملا فعلوا بنا يشء!!).. 
فأصـدروا فتـاوى غريبـًة قـال عنهـا 
ـِهيُْد الَقاِئـُد: [بل بعضهـم انطلقوا  الشَّ
يـدورا لفتاوى أنه ما يجـوز، قد بيفتوا 
أنـه ينقـض الوضـوء!! وهذا قـال: ما 
يصـح اللعـن يف املسـجد لليهـود!! قـد 
بينطلق الجهال يفتوا فتاوى!. من أجل 
أن يتوقف هذا العمل، هذا يشء مؤسف 
جداً أن يكون اإلنَْسـان املسلم أَْصبَح إىل 
الدرجة التي ال يعي فيها أي عمل مؤثر 

عىل أعدائه].

الردُّ سطى شااوغعط الزاملئ، وسطى طظ 
غساظضر الحسار.. ضاآلتغ:ــ

أوالً: الرد عىل َمن قال بأن الشـعاَر ال 
يجوُز يف املسجد:ــ

اعتـرب ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه أي شـخص 
يمنُع الشـعاَر يف املسـجد بأنه صاد عن 
سـبيل الله، حيث قال: [فيفهم اإلنَْساُن 
بأنـه عندما يعارض عمل من هذا النوع 
إنه يصد عن سبيل الله, والذي يقول: إن 

هذا الشـعار ال يصح يف املسـجد! عملك 
أنت الذي هو الصد عن سـبيل الله الذي 
ال يجوز يف املسـجد, الذين رفعوا الشعار 
أنت تعلـم أن هذا الشـعار ضـد أمريكا 
وإرسائيل، وأقل مـا فيه أنه إْعَالن براءة 
من هؤالء األَْعـَداء، وعمل صالح, العمل 
السيئ هو أن تنطلق أنت يف املسجد تصد 
عـن هذا العمـل. كيف تبيح لنفسـك أن 
تعارض مسـلم يف موقفه ضد يهود, أما 
عمله وهو يرفع شـعار ضد اليهود ضد 
األمريكيـني واإلرسائيليـني تعترب أنه ما 
يجوز له, مسـلم يعارض يهود ما يجوز 
ز لنفسه أن يعارض مسلم  له, وهو يجوِّ

يف معارضته لليهود!!].
مسـتدالً بالُقـْرآن عىل َجَواز ووجوب 
رفع الشـعار، وأنه عمـٌل صالح، فقال: 
[مـا تسـتطيع تقـول: إن هـذا عمل ال 
يؤثـر، أثبت لك السـفري األمريكي، الذي 
يمثل أمريكا أنه مؤثـر, ما هو أثبت أنه 
مؤثـر؟ إذَا ما أنت فاهم مـا هو تأثريه، 
هـذا  أن  بـرز  أنـه  يشء  أقـل  فيكفيـك 
الشـخص الذي يعترب من دولة معادية، 
ولهـا خطـط وأَْهَدافها تسـمع، ونراها 
تعمل عىل شاشـة التلفزيـون، يكفيني 
أنهـم انزعجوا منه، وأنهـم كارهون له، 
إذاً فهـو عمـل صالـح؛ ألن اللـه يقول: 
َّ ُكِتَب َلُهم  {َوالَ يَنَالُـوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّيْـالً إِال
ِبـِه َعَمٌل َصاِلٌح}(التوبـة: 120) ينالون 
منـه أي نيل، أي تأثري عىل العدو، هذا ما 

يتعلق بالشعار].

باظغــاً: الــرد سطى طظ غبئــط الظاس 
وغاضاجض سظ لسظ الغععد:ــ

يف سـياق رده ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه عىل 
من يسـتنكر الشـعار، أظهر استغرابه 
الشـديد وتعجبه من اليهـود والنصارى 
كيـف يتعبـون تعبـا شـديدا لتحقيـق 
أَْهَدافهم ونحـن ال نريد أن نتعب دقيقة 
واحـدة برتديـد الشـعار والـرباءة مـن 
أَْعـَداء اللـه بعـد صـالة الجمعـة حيث 
قـال: [ونحـن تجد مـا عنده اسـتعداد 
يف األُْسـبُْوع أن يرفـع هذا الشـعار مرة 
واحدة يف األُْسـبُْوع، دقيقة أَْو دقيقتني, 
بـل بعضهم ينطلق يعـارض, وبعضهم 
يعـارض وال تـراه يعـارض عـىل لعـن 
املسـلمني بنفس الطريقـة هذه، ما هذا 
يشء غريـب؟ لـو سـمع مسـلم يلعـن 
مسـلم يف السوق، أَْو يف نفس املسجد، ملا 

انطلق يضج ويعارض بهذه الطريقة]. 
بأن البعـَض قـد يلعن خالل  مذّكـراً 
األُْسـبُْوع عـدداً مـن الناس املسـلمني، 
أو يسـمع مسـلماً يلعن أخاه املسلم يف 
املسـجد ويسـكت!! ويعترب عنده شيئاً 
عادياً، لكـن أن يلعن َمـن لعنهم الله يف 
محكـم كتابه فإن هذا ما يجوز!! فقال: 
[بـل هـم بعضهم قـد يكون يلعـن إما 
أهلـه، أَْو أحـد مـن أوالده، أَْو بقرته، أَْو 
حمـاره، أَْو أي يشء لـه, ربما ما يمر يف 
اليوم أَْو يف األُْسبُْوع، ما يمر األُْسبُْوع إال 
وقـد لعن عدة مرات.. أمـا اللعن لليهود 
فقد فيها، سـيعارض وما هو مسـتعد 

يرفعه.!].

بالبــاً: الــرد سطى َطظ غســاظضر لسظ 
الغععد:ــ

واسـتدل أَيْضـاً ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه 
قرآنيـة  بآيـة  الشـعار  رفـع  بوجـوب 
واضحة؛ اسـتنكاراً منه عـىل من يمنع 
لعـن اليهود، بـأن اللـَه أوَجـَب قتاَلهم 
واجتثاثَهـم مـن الوجـود وليـس فقط 
لعنهـم، قـال تعـاىل يف سـورة التوبـة: 
يُْؤِمنُـوَن ِبالّلـِه َوالَ  الَِّذيـَن الَ  [{َقاِتلُـواْ 
ِباْليَـْوِم اآلِخِر َوالَ يَُحرُِّمـوَن َما َحرََّم الّلُه 
َوَرُسولُُه َوالَ يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن 
أُوتُـواْ اْلِكتَـاَب َحتَّى يُْعُطـواْ اْلِجْزيََة َعن 
يٍَد َوُهـْم َصاِغُروَن}. فوضح لنا السـيُد 
قائالً: [هـذا موقـف الُقـْرآن بالنسـبة 
لهؤالء, بعدما تصبـح القضية إىل أنه ال 
يعد يسمُح لك مسلمون, ويعارضوك أن 
ال تتكلـم كالم, ما قد هو قتال, كالم عن 
اليهود والنصارى, وتمنـع األوراق التي 
فيها: [املوت ألمريكا واملوت إلرسائيل]، 
واللـه أمر بالقتال, وليـس فقط الكالم, 
يقوم يعـارض أن ال تكـوَن هناك كلمٌة 
ضدهـم, واملوقـف اإللهـي منهـم هـو 
هذا، من أهل الكتـاب: القتال لهم حتى 
يعطـوا الجزية عن يد وهـم صاغرون؛ 
ألنهم أَْعـَداء وسـيتحركون كلما ملكوا 

إمكانيات].

رابســاً: الردُّ سطى طظ غُزظُّ بأن أطرغضا 
خثغصئ، وظتظ ظساسثغعا:ــ

أن  يريـدون  َمـن  عـىل  أَيْضـاً  ورد 
يمنعوا الشـعاَر، بأنه من باب الشـعور 
باملسـؤولية ال يمكن أن يشاهدوا أَْعَداء 
الله وما يفعلونه باملسلمني ثم يجلسون 

مكتويف األيدي، ال يرفعون شـعارات، وال 
يوّزعـون أرشطـة، وال يقولـون كلمة، 
وطلب من املثبطني قائالً: [ملاذا ال تحاول 
أوالً أنك تسـري إىل األمريكيني تقول لهم، 
تقول نحن مسـتعدون أن نتوقف، نحن 
مسـتعدون أن ال يكـون لنـا أي عمـل 
ضدكـم لكن أنتـم بّطلـوا وال يكون لكم 
أي عمل ضدنا وضد ديننا, ستحصل عىل 

ضمانتهم؟ ما يمكن تحصل عليها.
ثم أردف قائالً وهو يحاوُل أن يوضَح 
لهم بأن السـكوَت والخنوع هو يصب يف 
مصلحـة اليهود والنصارى، وأن اليقظَة 
والوعي بأخطارهـم ال يخدُمهم: [طيب 
أنـت عندما تقول: نبطِّل وهم شـغالني، 
أنـت تخدمهم بهذا، تخدمهـم بأنك أنت 
عندما يكون معك عـدو، هل أنت ترغب 
أن يكـون هـذا العـدو متيقـظ وقـوي 
ومتحـرك، أم رغبتـك أن يكون سـاكت 
وهادئ من أجل أنك تسـيطر عىل بالده، 
وتسـيطر عـىل ممتلكاتـه؟ أيـن رغبة 
األمريكيـني، أن نكون متحركني وواعني 
ومحاربني، وضد مؤامراتهم أَْو أن نكون 
سـاكتني؟ بالطبـع رغبتهـم أن يكـون 
الناس سـاكتني، هم يعرفوا أن السكوت 

هو الذي يخدمهم.

خاطســاً: الرد سطى َطــظ غصعل (سطغظا 
ضشعط أطرغضغئ):ــ

ا مفحمـاً عـىل من يريد  وأيضـا ًردَّ ردٍّ
أن يمنـع الشـعار؛ ألن عليـه ضغوطـاً 
أمريكية فقال ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه: [عندما 
قالـوا: هناك ضغوط مـن أمريكا, نقول 
لهم: نحن وأنتـم علينا ضغوط من الله, 
ما ضغوط الله أشد؟ ضغوط الله، تهديد 
وراءه جهنـم, أنت تقـول يل أبطِّل وأنت 
تريد تتوقف أنت وتعمل كلما يريدوا ألن 
هناك ضغوطاً مـن أمريكا, ضغوط الله 
هي أشد وهي أخطر, وواجب عيلَّ وعليك 
أن تحسـب حسـاب الضغوط مـن الله، 
التـي هي أوامـر بعدها تهديـد بجهنم, 
بعدها تهديد بالخـزي يف الدنيا والعذاب 
يف اآلخرة. طيب فهم ملاذا ينطلقوا ويروا 
ألنفسـهم حـق أن ينطلقـوا؛ ألن عليهم 

ضغوط من أمريكا, أما نحن ال!!].

جادجــاً: الــرد سطــى َطظ غصــعل بأظه 
سمض بسغط لغج طظه شائثة:ـ

ومن ردوده ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه عىل َمن 
ة أنه أمر بسيط،  يمنعون الشـعار؛ بُحجَّ
وال فائـدة منـه، ضـد أقـوى دولـة، أن 
حاججهم ــ إذَا لـم يقنعهم الُقـْرآن ــ 
األمريكيني  وتّرصفـات  واملنطق  بالعقل 
أنفسـهم، فطلب منهم أن ينظروا إليها، 
كيف أنهم يهتمون بأبَْسـط األمور التي 
قد تعيُق مشاريعهم، ليعلموا أن الشعاَر 
ا عليهـم، وأن املفـروض أن  مؤثـر ِجـدٍّ
نمَيض يف هذا الطريق ال أن نمنَعه، حيث 
قال: [طيب ملاذا السفري األمريكي عندما 
يخرج يحسـب ألف حسـاب لألسـلحة 
التي يراها أمامه يف سوق الطلح، مع أنه 
يعلم أن عنده صواريخ عابرات القارات، 
عندهم طائرات، وكل أسلحتهم متطورة 
من أرقى األسلحة، عندهم قنابل نووية, 
هـل األمريكـي عندما يرى البنـادق تلك 
مركَّز يف دكاكني يف سوق الطلح، هل هو 
يمر من عندهـا وال يبايل؟ أَْو يرى ألغام، 
ويرى قنابل يدوية، ويرى مواصري آر بي 
جي، وأشـياء من هـذه, هل هو يمر من 
عندها وال يفكر فيها، يقول: نحن عندنا 
صواريخ، وعندنا طائرات، إيش با تجي 
هذه؟؟ يحسب ألف حسـاب لهذا. نأخذ 

عربة من هذا].
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ئ  : طاابسئ َخاخَّ

ُد  فيما بريطانيا تفاِوُض إيراَن يف فيينا، تتعهَّ
يف الوقت نفسـه لــ «إرسائيل» بمنـع برنامج 
طهران النووي، بعد فشـِل األخـرية من التأثري 
عـىل مسـارات واشـنطن، لكن ثمـة مؤرشاٍت 
هذه املـرَة تعكُس خيبـًة جديدًة آلمـال الكيان 
الصهيونـي يف عرقلة التوصـل إىل اتّفاق يف هذه 

املفاوضات. 
رئيُس الدبلوماسـية اإليرانية، حسـني أمري 
عبـد اللهيان، أّكــد أن طهران تريـد ضمانات 
أمريكيـة؛ كي ال يتكّرر سـيناريو عام 2018م، 
حـني انسـحب دونالـد ترامـب مـن االتّفـاق 
النووي، كما أن ليس لدى اإليرانيني تَرَف الوقت 

لكي يسمحوا باملماطلة أَو التسويف. 
الحاليـة  النوويـة  املفاوضـات  أن  شـك  ال 
دة  بنسـختها السـابعة ُوصفت باملهمـة واملعقَّ
بة، وقـد تخـُرُج االتّفـاُق  والشـائكة واملتشـعِّ
النـووي من الِعنايـة الفائقة التـي دخلها قبل 
سنوات، ورغَم األجواء اإليجابية والترصيحات 
املفَعمـة باألمـل إال أنـه ال ينبغـي اإلغـراُق يف 
ما أن األمريكي لطاملا  منسوب التفاؤل، ال ِسـيـَّ

وعد ولم يِف، ولم يلتزْم بأيٍّ من عهوده. 
 

أول اقظاخارات
إىل ذلـك، فثمـة مـؤرشاٌت إيجابيـة ال يمكن 
تجاهلها، إذ بات االنتصار الجديد للدبلوماسية 
اإليرانيـة مسـألة وقـت، ومن هـذه املؤرشات، 
نقل مـكان انعقاد مفاوضـات فيينا من فندق 
غراند اوتيل إىل فندق كوبورغ، َحيُث تم التوقيع 
عىل االتّفـاق النووي عـام 2015م، وهذا األمر 

بالطبع له رمزيته ودالالته. 
وصوُل كبري املفاوضني اإليرانيني نائب وزير 
الخارجيـة، عيل باقري كنـي، يرافقه وفد كبري 
مؤلف من 40 شـخصية متخصصة وخبرية يف 
مجاالت االقتصـاد والتجارة واملـال واملصارف 
والحقـوق والسياسـة والدبلوماسـية والذرة، 
يؤّكــد جدية املوقـف اإليراني ورغبـة طهران 
يف املفاوضـات، وأنهـا تريـد التفاهـم للعـودة 
إىل االتّفـاق النـووي، بالطبـع هي تريـد إلغاء 
الحصار والقرارات الظاملة ضدها، وهو الهدُف 
الرئيـُس لعودتها إىل فيينا، فالتفاوض ِمن أجِل 
التفاوض هو َفخٌّ أمريكي ال تريد إيران أن تقَع 
فيه مجـّدًدا، كما أن هذا الوفـَد اإليراني الكبري 
يدَحُض ُكـلَّ ما يثريُه اإلعالُم من شـائعات عن 
أن إيـران تريد تطيـريَ املفاوضـات، أَو ترُفُض 

العودَة إىل االتّفاق النووي. 
 

تفاُوٌض غُري طئاحر طع افطرغضغ
الجلـوس  اإلسـالمية  الجمهوريـة  رفـض 
والتفـاوض املبـارش مـع املوفـد األمريكـي إىل 
فيينـا، َحيُث يجلس األمريكي يف غرفة مجاورة 
وحيـداً، فيما تحـاور إيران مندوبـي دول 1+4 
بشـكل مبـارش يف القاعة الرئيسـية، كما كان 
األمر يف جلسـات التفاوض الست السابقة، ما 
يعنـي أن األمريكي أَيْـضاً رضخ مجّدًدا للرشط 

اإليراني، خالفـاً ملا يثريه بعض اإلعالم أن إيران 
رضخـت بعودتهـا إىل املفاوضـات، كما أن هذا 
املوقف اإليراني هو درس يف الكرامة والسـيادة 
لألمريكيـني، َوأَيْـضاً للدول الخانعة واملنبطحة 

أمام املرشوع األمريكي يف املنطقة. 
 

طعسُث جطسئ املفاوضات.. تمرغر رجائض
إيـران هي من حّددت تاريـَخ وموعَد انعقاد 
الجلسة السابعة من املفاوضات يف 29 نوفمرب، 
وهـو ذكـرى استشـهاد العالم النـووي مجيد 
شـهرياري؛ لتمريـر مجموعة رسـائل، منها، 
أوالً التذكري بأن إيران قدمت الشـهداء يف سبيل 
برنامجهـا النووي وهي ليسـت عىل اسـتعداد 
للتنـازل أَو الرتاجـع عـن حقوقهـا املرشوعـة 
والقانونية، وثانياً إحياء قضية اغتيال العلماء 
النوويني واإلضاءة عىل جرائم املوساد الذي ثبت 
تورطـه فيها ورضورة محاسـبته، ثالثاً تذكري 
مندوبـي الـدول الغربية بـأن هؤالء الشـهداء 
النوويـني إنما سـقطوا بفعل خيانـة من قبل 
بعض مفتيش الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، 
الذيـن رسبـوا املعلومـات وعملـوا جواسـيس 

لصالح املوساد واملخابرات األمريكية. 
قـوة  أوراَق  اليـوم  يمتلـك  اإليرانـي  املوفـد 
األمريكيـني  دفـع  يف  تسـاهم  قـد  إضافيـة 
واألُوُروبيني للقبول بالعودة إىل االتّفاق، واهمها 
انهـا تفاوض وهـي تواصل عمليـات تخصيب 

اليورانيوم بنسبة نقاء عاٍل 60 %. 
 

 ظعاغا إغراظغئ خادصئ 
إظهـار األُوُروبيني الرغبَة بإنجاز تفاهم ما، 
لهـذا وقبيل انطالق املفاوضـات يف فيينا أجرى 
الرئيـس الفرنـيس إيمانويـل ماكـرون اتصاالً 
هاتفيـاً مـع نظـريه اإليرانـي السـيد إبراهيم 
رئييس استغرق ساعة ونصف ساعة، علماً بأن 
األُوُروبيني كانوا قدَّموا اقرتاحاً أولياً ووسـطياً 
(يف حـال لـم يتم العـودة الكاملـة إىل االتّفاق) 
مـن مبـدأ «التعليـق مقابـل التعليـق»، أي أن 
تعّلـق أمريكا العقوبات، ويف املقابل تعّلق إيران 
عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 باملئة. 

يتضح من خالل املعطيات أن النوايا اإليرانية 
صادقـة وواضحة وجلية، فيما يسـأل أَو ربما 
يشـكك البعض بالنوايا األمريكية، فهل أمريكا 
صادقـة بالعـودة إىل االتّفاق؟ أم انهـا مناورة 
وتكتيـك جديد ومضيعـة للوقـت؟، وانها تريد 
التفاوض الجل التفاوض، واإليحاء للرأي العام 
العاملي أن طهـران ترفض العـودة إىل االتّفاق، 
وبالتايل إحالة القضية النووية إىل مجلس األمن 

مجددا؟. 
 

تاجئ أطرغضا لطسعدة إىل اقّتفاق 
ثمة مـؤرشات ومعطيات جديـدة يبدو أنها 
السـبب وراء رغبـة الرئيـس جـو بايـدن هذه 
املـرة للعـودة إىل االتّفاق النووي، فقد كشـفت 
اسـتطالعات الرأي األخـرية يف الواليات املتحدة 
عـن تراجـع شـعبيّة بايـدن والديموقراطيني، 
وثمـة انتخابـات للكونغرس ومجلـس النواب 

بعـد حوايل سـنة، وبايدن بحاجـة إىل إنجاز ما 
الستعادة شعبيته. 

أمريـكا بحاجة للعـودة إىل االتّفـاق النووي 
كمقدمـة لبـدء الحوار سـواء املبـارش أَو غري 
املبـارش مـع إيـران لرتتيـب أوضـاع قواتها يف 
املنطقـة التـي تنسـحب منهـا، ولـو أن هـذا 
االنسـحاَب إنما هـو تكتيٌك وإعـادة تموضع، 
ومخطـئٌ َمن يظن أن أمريكا تريد ترك املنطقة 
ونفطهـا وثرواتهـا وتتخـىل عـن «إرسائيـل» 
وحمايتها، لكنهـا بحاجة إىل الحوار مع إيران، 
لتغطيـة انسـحاباتها وحمايـة حلفائها؛  أوالً 
كـي ال يتكـّرَر مشـهُد االنسـحاب امُلـِذلِّ مـن 
ما أن  أفغانسـتان، يف العراق وسـوريا ال ِســيـَّ
محور املقاومة اتخذ قـراَره بإخراج األمريكي 
من غرب آسـيا، وبـدأ بالفعـل التنفيذ (قصف 
قاعـدة التنـف األمريكية يف سـوريا)، وأمريكا 
تشـعر بوطـأة وخطورة الخروج مـن املنطقة 
تحـت نار املقاومني يف سـوريا والعراق واليمن 

ودول أُخرى. 
فيما فشـلت الضغوط االقتصادية القصوى 
عىل إيران والحصار وسياسـة الَعصا والجزرة، 
أقـر املسـؤولون األمريكيـون، غريَ مـرة، بأن 
سياسـة االحتواء والحواَر مع إيران هي الخيار 
الوحيد املتبقي بعد سـقوط كافة الخيارات بما 
فيها الخيار العسـكري، وهـذا ال يعني إطالقاً 
أن املواجهَة بني طهران وأمريكا سـتنتهي بعد 
العـودة إىل االتّفاق النووي، بل الرصاع سـيظل 
ُمستمرٍّ إنما بأساليَب وطرق مختلفة، ما دامت 
أمريكا الشيطان األكرب كما يصفها اإليرانيون، 
وخشـية أمريكا من تعاظم قدرات وإْمَكانيات 
إيران النوويـة، وعدم القدرة عـىل احتوائه، أَو 
فرملـة عجلـة القطار النـووي اإليرانـي الذي 

يسري بوترية متسارعة. 
 

شرائُخ ترتةُش طظ سعدة اقّتفاق الظعوي 
جميع املواقف واملؤرشات تؤّكـد أن واشنطن 
تفـاوض إيـران نووياً لكـن عينها عـىل الدور 
اإليرانـي يف املنطقة وعـىل صواريخها الدقيقة، 
وقلقهـا عىل أمـن الكيان الصهيوني، وال شـك 
أن مفاوضـات فيينا النووية سـواء نجحت أَو 
فشـلت كسـابقاتها، سـتنعكُس عـىل قضايا 
وملفات املنطقة، وثمة مـن ينتظر بل ترتجف 
فرائضـه مـن العـودة األمريكيـة إىل االتّفـاق 
النووي، إال أن الثابَت والواضَح وضوَح الشمس 
يف رابعـة النهار، أن محور املقاومة اليوم أقوى 
مما مىض، ويبدو أنه يتهيأ إىل مرحلة انتقالية، 
مـن الدفـاع إىل االندفاع، عىل قاعـدة أن أفضل 
ما مع  وسـيلة للدفـاع هي الهجـوم، ال ِســيـَّ
الرتاجع امللحوظ للنفـوذ األمريكي يف املنطقة، 
وتنامـي أقطـاب جديـدة، مـن بينهـا محـور 

املقاومة. 

شغ ظسثاعا السابسئ.. طفاوضات شغغظا واجاؤظاُف سمض الثئراء بحأن رشع التزر
اظاخاٌر آخر لطثبطعطاجغئ اإلغراظغئ

اساثاء جثغث طظ طساعذظعن 
خعاغظئ سطى تغ الحغت جراح 

بالصثس املتاّطئ 

 : طاابسات

الثالثـاء،  أمـس  صهاينـة،  مسـتوطنون  قـام 
بتخريِب ومسـح جداريات ُرسمت عىل حائط منزل 
عائلة الكرد يف حي الشيخ جراح يف القدس املحتّلة. 
وأوضحت مصـادر فلسـطينية، أن «أهايل الحي 
فوجئوا بتخريب رسـومات عىل حائط منزل عائلة 

الكرد، برش الدهان عليها».
وتابعت أن «األهايل أّكـدوا أن العصابات املنظمة 
ا لرسقة  التـي تعتـدي علينا وعـىل أطفالنـا يوميّـٍ
منازلنـا واسـتعمارها، يعتقـدون بـأن تخريبهـم 
وأن  لهـم  نـرصاً  للحريـة  ترمـز  التـي  لرسـماتنا 

اعتداءاتهم امُلستمّرة ستجربنا عىل الرحيل». 

الضعغئ: تسطمئ طظ السراق 
1.47 ططغار دوقر ضاسعغداٍت 

لطترب سطغعا

 : وضاقت

ذكـر بنـُك الكويت الوطنـي، أمـس الثالثاء، عن 
ة  تسـلُّم الكويت مـن العـراق التعويضـات الَخاصَّ

بالحرب مبلغ 1.47 مليار دوالر. 
وقـال البنـك: إن «الكويـَت تسـلمت مدفوعـات 
ة  تعويضات لجنة األمم املتحـدة من العراق الَخاصَّ
بالحرب بقيمة 1.47 مليار دوالر (0.4 مليار دينار) 

يف نيسان وتموز وترشين األول من العام الحايل». 
َوأََضــاَف أن الباقي مـن التعويضـات العراقية 
ة للكويت «هو 629 مليون دوالر للسـداد  املسـتحقَّ

بشكل نهائي». 
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ضطمئ أخغرة

الاخسغُث وشعاتُري الترب
د. حسفض سطغ سمغر

لم يـِع العدوُّ السـعوديُّ اإلماراتي مع األسـف ما 
ُد  تخطِّـُط له أمريكا عندما تدفُعهـم للتصعيِد وتتعهَّ
لهـم بمواصلِة دعـم عدوانهـم عىل اليمـن، وهو يف 
ـٌد بسـحب أكرب ما يمكـُن من أرصدة  الحقيقـة تعهُّ
العربـان التي أصبحت خـارَج سـيطرتهم، وبالتايل 
عدم قدرتهـم يف الترصف بهذه الثروة أَو سـحب أي 

مبلغ مما أودعوه يف مصارف الغرب.
ولـم يـدرِك املعتـدي العربـي مـا يمارُسـه العدوُّ 
األجنبي من عملية غسـل ألموالهم، فبعَد الدعم غري 
املحدود لهـذا العـدوان الكوني عىل اليمـن أصبحت 

الـدول العربيـة املتورطُة رهينـًة لالبتـزاز املايل فوق 
االبتزاز السـيايس، لم يعد لها أي مسمى للسـيادة غري سيادتهم 

رين لخدمة عبيد األمريكان.  اِمها ومرتِزقتها املسخَّ عىل ُخدَّ
لقد دفعت الخزانُة السعوديُّة واإلماراتية فاتورَة الحرب بأرقاٍم 
مهولـٍة، ودفعت رضيبَة العدوان عىل اليمـن من رصيد عروبتهم 
وأخالقهم، وحتى دينهم، فأيُّ إفالس بعد هذا وأيُة أخالق تخلقوا 
بها وأية عروبة ينتمون إليها؟! إنه إفالس ديني وأخالقي وعروبي 

لم يحدث يف أي عرص أَو أي نظام حكم منذُ فجر التاريخ. 
كلمـا أرادت أمريـكا َرْفــَد خزينتها أوعزت لُحكَّاِم السـعوديّة 
واإلمـارات بتصعيـد العـدوان عىل اليمـن، ويف حقيقـة األمر هو 
ملعالجـة الفجـوات يف الخزينـة األمريكيـة؛ وألنـه مـن السـهل 
اسـتحمارهم؛ ونظـراً لوقوعهم يف طاولة االبتـزاز فليس أمامهم 

غريُ السمع والطاعة.
َ هذا التصعيُد األمريكي شـيئاً مقابَل ما َسـيُحِدثُه من  لن يغريِّ

تغيري سلبي يف خزائن املشاركني يف العدوان، عدم تقدير السعوديّة 
واإلمارات لحجم رضيبة عدوانهم عىل اليمن ليس أولوياتهم؛ ألَنَّ 
ُجلَّ اهتماماتهم أن ترىض عنهم أمريكا و»إرسائيل» 
حتى ولو كان ذلك عىل حسـاب غضـب الله عليهم، 

يتقرَّبون ألعداء الله بدماء املسلمني. 
أمريكا أدركت وكذلك االتّحاُد األُوُروبي اسـتحالَة 
تحقيق أيـة انتصار عىل الشـعب اليمنـي، فإرصاُر 
أمريـكا عىل التصعيد ليس إال اسـتمراٌر السـتنزاف 
البقرة الحلـوب من جانب ومحاولة السـيطرة عىل 
املوقع الجغرايف الهام َووضع الجزر واملوانئ اليمنية 
تحـت السـيطرة األمريكيـة اإلرسائيليـة من جانب 

آخر. 
عـىل مدار 7 أعـوام ثبتت مع مـرور ُكـلِّ يوم حتميـُة انتصار 
اليمن وهزيمـة قوى العدوان، وهذا وعُد اللـه للمظلومني ووعيُد 
الله للبغاة املعتدين، وقد كشـفت الحـرُب عىل اليمن مدى الكذب 
الذي تمارُسـه أمريكا والغرُب ُعُمـوًما يف مسـألة حق الشـعوب 
يف تقريـر مصريها، فرتجمت بعدوانها عـىل اليمن حقيقَة أن أي 
شعب يتطلع إىل الحرية قد يلحق الرضر بمصالح قوى االستكبار 
العاملـي كما هو حاصـٌل يف اليمن، ويصبُح الكفـاح ِمن أجِل نيل 
الحريـة والكرامـة، بنظرهـم، عمالً غـريَ مرشوع ويسـتحقُّ أن 
تَُجيََّش له جيوٌش ومرتِزقـٌة وإرهابيو العالم لوقف هذا املرشوع 

التحّرري؛ ألَنَّ حريَة الشعوب بنظر أمريكا مرتبطة بمصالحها.
وهنا نتسـاَءُل: ما املصلحُة التي تجنيها السعوديّة أَو اإلمارات 
مـن عدوانهـا عىل اليمن غـريُ الخـزي والعار واسـتنزاف ثروات 

شعوبها.

ذضرى اقجاصقل والةقء.. بني طسسضر 
العذظغني افترار وطسسضر افدسغاء 

سئثالصعي السئاسغ
 

نحتفـُل  ونحـن  بنـا  حـريٌّ 
بالذكرى الـ 54 لعيد االستقالل 
والجالء، أن ندرَك قيمَة ما قّدمُه 
الرعيُل األوُل من أبناء الشـعب 
اليمنـي شـماالً وجنوبـاً رشقاً 
وغرباً، مـن بطوالٍت لن تنمحَي 
قوافـُل  التاريـخ..  جبـني  مـن 
صفحاٌت  األبرار،  الشـهداء  من 
والتضحيـات  باملآثـر  خالـدة 
االحتـالل  ضـد  الجسـيمة، 
الربيطاني البغيض، قّدُمها؛ ِمن 
أجِل استعادة حريته واستقالله وُهــِويَّته اإليمانية اليمانية 

األصيلة وروحيته الوطنية الحضارية.
وكمـا هو األمـس، َهـا هو الشـعب اليمني اليـوم يواصل 
مسـرية آبائه وأجداده املناضلـني املجاهدين األوائل، ويجرتح 
البطوالت والتضحيات املعّمدة بدماء الشـهداء األخيار؛ دفاعاً 
عن وحدة وسـيادة واستقالل وحرية اليمن وسالمة أراضيها 

ومياهها وأجوائها. 
وهـو األمـر الذي يؤّكــدُه ُكــلُّ الوطنيني األحـرار يف هذه 
املناسـبة، بأنه وبقدر تَْوِق شـعبنا إىل الحّرية والسالم، َفـإنَّه 
لن يفرَِّط بسـيادته واستقالله، ولن يقَف مكتوَف األيدي أمام 
العـدوان الهمجي الغادر، وأن اسـتلهاَمه للحّرية والسـالم.. 
للسيادة واالستقالل، إنما هو نابٌع من نرص الـ30 من نوفمرب 
املجيد، ومـن نرص الثورة اليمنية الخالدة (21 سـبتمرب و26 
سـبتمرب و14 أُكتوبر)، ويسـتلهم منها ِقيـم الِفداء والكفاح 
الوطني التحّرري يف أبهى صورها.. قيم الجهاد واالستبسـال 

والعطاء يف أسمى معانيها. 
مؤّكـديـن اسـتمراَرهم يف مواجهـة هذا االحتـالل القديم 
الجديـد بأوراقـه وأدواتـه وعدوانه الوحيش، الـذي يرصُّ عىل 
قتل الشـعب اليمنـي بأكمله وتدمـري الوطن بـكل مقّوماته 
ومقدراتـه، مهما تحّملوا من املشـاق واملتاعب ومهما قّدموا 
من التضحيات، عىل النحو الذي حدث مع االحتالل الربيطاني 
القديم الذي أجربته الثورُة والثواُر واالنتفاضُة والشـعُب عام 
1967م، عـىل الرحيـل وجالِء ُكــّل قواته من جنـوب اليمن، 
ومعهـا قياداُت االرتزاق والحكومة العميلة وكافة السـالطني 
وعمـالء االحتـالل من املشـايخ والساسـة والعسـكر، الذين 

لفظتهم األرُض اليمنية وغادروها إىل لندن والرياض. 
فمـا أشـبَه اليـوَم بالبارحة، فقـد عـادت بريطانيا وقوى 
االسـتغالل واالسـتكبار اإلقليمية والعاملية؛ بَهدِف وأِد الثورة 
وكبـِح جماح الثوار، يف محاولٍة يائسـة إلعادة عجلة التاريخ 
إىل الوراء، وهو األمر الذي ما كان ولن يكوَن، فالشعُب اليمني 
العظيـم وكل قـواه الوطنية الحـرة باتوا قادريـن عىل إلحاِق 
الهزيمـة بكل قوى االحتالل والعـدوان وعمالئهم ومرتِزقتهم 
املحليـني بروحيـٍة جهادية ثوريـة، وإراَدة إيمانيـٍة فوالذية، 
وعّما قريٍب سـتنتُرص اإلراَدُة الوطنية الحرة لشـعبنا الصابر 
اقًة  املجاهـد املكافح، وسـرتتفُع راياُت أعيادنـا الوطنية خفَّ

رغماً عن أنوف األدعياء. 


