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«إنسان» تدين اختطاف املرتزقة للصحفية نزيهة اجلنيد أثناء معاملتها جلواز مبأرب وتطالب باإلفراج عنها

قائد الثورة: قائد الثورة: األعداء يصرحون يف ظل اهلدنة بأم األعداء يصرحون يف ظل اهلدنة بأم 
يعدون العدة وهذا يظهر توجههم للمرحلة املقبلة يعدون العدة وهذا يظهر توجههم للمرحلة املقبلة 

األمريكي يعيد تشكيل أدواته وينشئ قواعده األمريكي يعيد تشكيل أدواته وينشئ قواعده 
وعلينا مواصلة املشوار يف التصدي لهوعلينا مواصلة املشوار يف التصدي له

السياسي األعلى: السياسي األعلى: على العدوان واألمم املتحدة على العدوان واألمم املتحدة 
االلتزام باملرتبات ولن نقبل جتزئة امللف اإلنساينااللتزام باملرتبات ولن نقبل جتزئة امللف اإلنساين

نرصد ترتيبات عسكرية معادية وجتاهل نرصد ترتيبات عسكرية معادية وجتاهل 
االستحقاقات اإلنسانية املتأخرة يهدد التمديداالستحقاقات اإلنسانية املتأخرة يهدد التمديد

فرص متديد اهلدنة تتأرجح بني صرب صنعاء وتعنت العدو:فرص متديد اهلدنة تتأرجح بني صرب صنعاء وتعنت العدو:

على أنقاض ما تبقى من اهلدنةعلى أنقاض ما تبقى من اهلدنة

رئغج الطةظئ المرضجغئ لطتجب اقحاراضغ «أبع إخئع»

غضحش لطاارغت 
الاساون اإلجرائغطغ السسعدي طظث أغام سئثالظاخر!

ضغش ظخئئ السسعدغئ «سفاش» رئغسًا لطغمظ!
الترب سطى العتثة طعلاعا السسعدغئ وصادعا سطغ سئثاهللا خالح!

طساعثة الطائش وططش التثود وضغش تساطض الظزام السسعدي طسعا!
طظ وراء اغاغاقت اقحاراضغ والضعادر العذظغئ؟
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أخبار 

 : خاص
التقـى قائُد الثورة، السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، 
أمـس األول الخميس، وفداً َكبرياً مـن قيادات ووجاهات 
محافظة إب، وذلك يف إطار اللقاءات التي يعقُدها السـيد 
القائد مع قبائل اليمن لتعزيز اللُّحمة الوطنية املجتمعية 
اليمنية وتوحيد الصفوف يف مواجهة األخطار واملؤامرات 

التي تستهدف اليمن ككل. 
وخـالل اللقـاء، عّرب قائُد الثورة عن األمـل يف أن تقّدَم 
محافظـة إب نموذجـاً يف التعايش الذي يـردُم الفجوات 
ويُمـدُّ الجسـور، منوًِّهـا إىل أن «األعـداَء يتَحّركون بكل 

األساليب والعناوين لزرع الفتنة وتوسيع التباينات». 
وأَشاَر السيُد القائُد إىل أن «الجانَب الرسمي والشعبي 
ِف والقيـام  يف إب معنيـون بمواصلـِة نشـاِطهم املـرشِّ
ُن  بمسـؤولياتهم»، الفتاً إىل أن النشـاَط التوعـوي يحصِّ

أبناء الشعب اليمني من األبواق والخاليا الدعائية. 
وشـّدد قائـُد الثـورة عـىل رضورة «أن نحـرِص عىل 
االسـتقرار األمني واالجتماعي يف محافظـة إب بالصلح 
والتعـاون بني الوجاهـات»، حاثٍّا الجانَب الرسـمي عىل 
بـذل ُكـّل الجهـود لالهتمام بالخدمـات وإصالح الطرق 

والعناية بالنظافة. 
ويف سياق متصل، قال قائد الثورة: إن «حالَة التفريط 
تَنا يف مقّدمة الدول املستهدفة  يف الجانب الزراعي جعل أُمَّ
يف أمنها الغذائي»، ُمضيفاً: «نأمل أن يكون هناك اهتماٌم 
كبـريٌ يف محافظة إب لالسـتفادة مـن خصوبتها لإلنتاج 

الزراعي». 
 

تتثغراٌت جثغثٌة سطى لسان الصائث: أي 
تخسغث جغظصطإ وباًق

وعـىل هامِش حديثـه عن املسـتجدات عىل السـاحة 
الوطنيـة، أّكــد السـيد عبدامللك بـدر الديـن الحوثي، أن 
األعداء يّرصحون يف ظل الُهدنة بأنهم يعدون العدة، وهذا 
يظهـر توّجـَههم للمرحلة املقبلة، يف إشـارة إىل التصعيد 
املحتمل الذي تسـعى مـن خالله قوى العـدوان وأدواتها 
تحقيق أي مكسـب عجـزت عن جنيـه طيلَة السـنوات 

املاضية. 
وأَشاَر السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، إىل أن ترتيباِت 

األعـداء األخرية مبنيٌّة عـىل فشـلهم وإخفاقاتهم طوال 
املرحلـة السـابقة، يف حـني دعا قائـد الثـورة ضمنياً إىل 
اليقظِة والتصدي بكل اإلْمَكانيات لكل ما يحيكه العدواُن 
وأدواتـه، وهو ما قد يـؤوُل إىل مرحلٍة تصعيديـٍة يبدأُها 
العدوان كعادته، وقد يتحمل عواقبها، ال سـيَّما أن وعيَد 
قائـد الثورة للمعتديـن الذي أطلقه قبيَل شـهر رمضان 
املبـارك ما يزاُل قائماً حـال أرص األعداء عىل البقاء داخل 

مربَّع الغطرسة. 
وعن قضية تدويِر نفايات املرتِزقة واسـتبدال الُعمالء 
القدامـى بمرتِزقـة قدامى –ُجـُدد، قال قائـد الثورة إنه 
«عندما وصل األعداء إىل اليأس يف فرض أحد عمالئهم عىل 
الشعب أزاحوه وبطريقة مذّلة»، يف إشارة إىل الفاّر هادي 

واملرتِزق عيل محسن. 
َوأََضــاَف: «حفنة من املجرمـني والخونة واللصوص 

أتـوا بهم كقـادة وعيّنوهم باختيار أجنبـي»، مؤّكـداً أن 
بعَض من عيّنهم األجنبي مؤّخراً فوجئوا بهذا القرار. 

ويف السـياق، جـّدد قائـُد الثـورة التأكيد عـىل أنه «ال 
يمكننا القبول أن نُحَكَم بقرارات أمريكية»، وهي رسالة 
تؤّكـد أن قيـادات املرتِزقة القابعة يف فنـادق الخارج قد 
تجاوزتهم املرحلَة الحارضة والراهنة وهو ما يسـتوجب 
عىل تحالف العدوان إعادة النظر يف خياراته املتعلقة بأية 
مشـاورات من شـأنها تقديـم أيِّ َحـلٍّ سـيايس، وليكن 
هـذا الحل بعيـًدا عن األدوات املرتِزقة التـي ثبت خيانتها 
لـكل املقدرات الوطنية وقد باتت غطاء للمحتّل الخليجي 

واألمريكي. 
وأَشـاَر قائد الثـورة إىل الواقـِع املخزي الذي يعيُشـه 
تحالف العـدوان وأدواته بقوله: «إن الخونة والعمالء هم 
من يقبلـون أن يصـادر قرارهم من ضابط سـعودّي أَو 

إماراتي». 
ويف سـياق املسـاعي االحتالليـة األمريكية، لفـت قائُد 
الثـورة إىل أن األمريكي اتجه إلنشـاِء قواعـَد يف حرضموت 
واملهـرة وعـدن بعد أن اطمأن ملـا نفذته أدواتـه، فيما نّوه 
السـيد القائد إىل أن هدَف العدّو إفقاُد الشـعب اليمني ُكـّل 
عنارص تماسكه وقوته، ليسهل السيطرة عليه بشكل عام. 
وأتبع قائُد الثورة حديثَه يف هذا السياق بالقول: «نحن 
كشـعب يمنـي معنـيٌّ بمواصلـة مشـوارنا للوصول إىل 
االستقالل والحرية، ومنع التدخل األجنبي»، وهي رسالة 
تحمل معها دالالت عدة، أبرزها أن مطالب الشعب اليمني 
لن تتوقف عند أي سقف خارج إطار السيادة واالستقالل 
وبرت أذرع الَوصاية الخارجية وأدواتها الداخلية، وهو ما 
ال تقبله دول العدوان، لتُفتح األبواب عىل مرصاعيها أمام 
ُكـّل االحتماالت التي تؤّكـد أن املرحلة القادمة قد تشهد 
تصعيـداً سـعوديٍّا إماراتيـاً ملحاولة تحقيق مـا ترفضه 
صنعاء، والتي سـتواجهه بعمليات نوعية متصاعدة كما 

يتوقع خرباء ومحللون. 
وأمـام هذا ومـع التأكيدات امُلسـتمّرة لقائـد الثورة، 
َفــإنَّ املخـرَج الوحيد للنظامـني اإلماراتي والسـعودّي 
وداعمهـم األمريكي، هـو وقف العدوان ورفـع الحصار 
وخروج االحتالل األجنبي أياً كانت جنسـيته، وهو خيار 
سـهل تنفيذه لو قّررت أمريكا وأدواتها التخيل عن بعض 
من الغطرسة واالستكبار، التي ستقودهم إىل ما ال يحمد 
عقباه، ال سـيَّما مع تصاعد القدرات العسـكرية اليمنية 
وإعـالن وزيـر الدفاع بداية الشـهر الجاري عـن امتالك 
قـدرات جديـدة عىل املسـتوى الربي والبحـري والجوي، 
فيمـا اعترب ذلك اإلعالن بمثابة التحذير لدول العدوان من 

مغبة العودة لنسف جهود السالم. 
القضيـة  لهـا  تتعـرض  التـي  الخيانـة  سـياق  ويف 
الفلسـطينية من قبل بعض األنظمة العربية والخليجية، 
أوضح قائد الثورة أن التطبيَع هو عنوان لتمهيد املنطقة 
للعـدو اإلرسائيـيل، مؤّكـداً أن من يقـودون العدوان عىل 
الشـعب اليمني هـم من يقـودون حمـالت التطبيع مع 
العدّو اإلرسائييل، يف إشـارة من قائد الثورة إىل أن العدوان 
عىل اليمن يحمل عدَة أهداف من بينها جر اليمن إىل مربع 

ــة.  الخيانة والخضوع ألعداء األُمَّ
حـرض اللقاَء رئيُس الـوزراء الدكتور عبـد العزيز بن 

حبتور وعدٌد من الوزراء واملسؤولني. 

صائث البعرة: افطرغضغ غسغث تحضغض أدواته وغظحأ 
صعاسثه وسطغظا طعاخطئ املحعار يف الاخثي له

طعاجعاعط الةمغع  وسطى  الائاغظات  وتعجغع  الفاظئ  لجرع  والسظاوغظ  افجالغإ  بضض  غاَتّرضعن  افسثاء 
غةإ تعشغر الثثطات والترص سطى اقجاصرار افطظغ واقجاماسغ شغ إب بالخطح والاساون بغظ العجاعات

صائث البعرة السغث سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ خقل لصائه وشثًا َضئغرًا طظ صغادات ووجاعات إب:

شغما الظفط تسطُظ الصرخظئ سطى جفغظئ جثغثة لغرتفع سثد المتاةجات إلى بقث ظاصقت:

أّضـث أن افسثاء غخرتعن شغ ظض الُعثظئ بأظعط غسثون السثة وعثا 
ـَععط لطمرتطئ المصئطئ وجظاخثى لعط: غزعر تعجُّ

السثوان وأدواته غخرون سطى ظسش جععد السقم بارتضاب أضبر طظ 500 خرق خقل الـ 72 جاسئ
 : خاص

وسـَط حرص الطـرف الوطني يف صنعـاء عىل ضبِط 
النفِس والحفاظ عىل مـا تبقى من الُهدنة لتكوَن فاتحًة 
لتمديد قادم، يواصل تحالُف العدوان األمريكي السعودّي 
عة ونسـف جهود  اإلماراتـي انتهاكاِتـه لالتّفاقـات املوقَّ
السـالم، ليؤّكــد أنـه ال ينوي تحقيق السـالم ويسـعى 
لتحقيق مكاسـبه من وراء التصعيد املغىشَّ بـ «غالفات 

مساملة». 
ويف ظل التأكيدات السعوديّة اإلماراتية واملرتِزقة، عىل 
التوّجـه صوب التصعيد ونسـف جهود السـالم، ارتكبت 

قـوى العدوان وأدواتها خالل الـ 72 سـاعة املاضية أكثر 
من 500 خرق التّفاق الُهدنة اإلنسـانية واتّفاق الحديدة، 
بالتزامـن مع اسـتمرار القرصنة عىل سـفن املشـتقات 

النفطية. 
وأوضحـت مصـادُر عسـكرية لصحيفة املسـرية أن 
خروقاِت العدوان وأدواتها التّفـاق الُهدنة تجاوزت 330 
خرقاً، فيما بلغـت الخروقات يف الحديدة نحو 200، وهو 
األمـر الذي يكشـف تصاعـد االنتهـاكات التـي يرتكبها 

العدوان وأدواته. 
وبيّنت املصادُر أن معظـَم الخروقات كانت عبارًة عن 
أكثر من 120 عملية تحليق لطريان العدوان التجسـيس، 
وهـو األمـر الـذي يؤّكـد حـرَص العـدوان عـىل تصعيد 

الخروقات مع سبق اإلرصار والرتصد. 
وأَشـاَرت إىل أن الخروقات تمثلت أَيْـضاً يف اسـتحداث 
تحصينات قتالية واسـتهداف مدفعي وصاروخي ملواقع 
قـوات الجيـش واللجان الشـعبيّة عـىل امتـداد املحاور 

القتالية يف مختلف املحافظات. 
ويف الشـق املـوازي ملا تضمنتـه بنود اتّفـاق الُهدنة 
اإلنسانية والعسـكرية ويتعرض لالنتهاكات امُلستمّرة 
الراعيـة  املتحـدة  األمـم  مـن  ومسـمع  مـرأى  أمـام 
لالتّفاقات التي شـملت هذا امللف، أّكـدت رشكة النفط 
اليمنيـة، أن تحالـف العـدوان بقيادة أمريـكا احتجز، 
أمس الجمعة، سفينة مشتقات نفطية جديدة محملة 
بمادة الديـزل، رغم تفتيشـها وحصولها عىل ترصيح 

من األمم املتحدة. 
وأوضح الناطق الرسـمي للرشكة عصـام املتوكل، أن 
تحالـف العدوان مـا يزال يمـارُس القرصنة عىل سـفن 
الوقـود، ُمشـرياً إىل أن تحالـف العـدوان احتجـز، أمس، 
سـفينة الديـزل «بريكليـس» التي تحمـل 30 ألفاً و597 
طناً، مبينًا أن عدَد السفن املحتجزة ارتفع إىل ثالث سفن 
نفطية جميعها خضعت للتفتيش وحاصلة عىل تصاريح 

دخول من األمم املتحدة. 
وطالـب الناطـُق الرسـمي للرشكـة املجتمـَع الدويل 
واملنظمـات اإلنسـانية والدوليـة، بالضغط عـىل تحالف 
العـدوان لاللتزام بالُهدنـة املعَلنة والتوقـف عن احتجاز 

سفن املشتقات النفطية. 
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عىل مسـافِة أقـلَّ من أسـبوَعني من نهايـة الُهدنة، 
أعلنت صنعاُء أن املوافقَة عىل طلب «التمديد» مرهونٌة 
بالتقييم النهائي التّفاق «الشهَرين»، وهو ما قد يكون 
تقييماً سـلبياً بالنظر إىل تعنت تحالف العدوان يف تنفيذ 
التزاماته، وتشـجيع األمم املتحـدة له عىل ذلك التعنت، 
وُخُصوصاً فيما يتعلـُق بميناء الحديدة ومطار صنعاء 
الدويل، مجددة التأكيد عىل أن إعادة رصف املرتبات عىل 
رأس أولويات املِلف اإلنسـاني الذي يجب التعاطي معه 
بدون تجزئـة إلثبات جدية التوّجـه نحو السـالم الذي 
يبدو أن تحالف العدوان يسـلك الطريَق املعاِكَس له من 

خالل تَحرُّكاِته العسكرية. 
 

اخائاراٌت إظساظغئ لظةاح 
الُعثظئ 

وأعلـن املجلُس السـيايس األعـىل، أنه يـدُرُس طلَب 
تمديد الُهدنة التي تم التوقيع عليها مطلع أبريل املايض 
ملدة شهرين، وفقاً لتقييم نتائج هذه املدة، ُمشرياً إىل أن 
هذا التقييم يأخذ يف االعتبار مدى التزام تحالف العدوان 

باالتّفاق الحايل. 
لكن مؤرشات هذا التقييم ال زالت حتى اآلن سـلبية 
إىل َحـــدٍّ كبـري؛ ألَنَّ تحالـف العـدوان مـا زال يعرقـل 
وصـول سـفن املشـتقات النفطية إىل مينـاء الحديدة، 
وال زال ِملـفُّ مطار صنعاء يواجـه الكثري من العقبات 
بعد تأخر تسيري الرحالت ألكثر من شهر ونصف شهر، 
وعدم فتح وجهة القاهرة التي تم االتّفاق عليها، وهي 
عراقيل كان يفرتض باألمـم املتحدة أن تمارس دورها 

إلزالتها لكنها لم تفعل. 
ويف هذا السياق، حّذر املجلس السيايس األعىل من أن 
«عدم تعويض عدد السفن والرحالت الجوية ووجهاتها 
املتفـق عليها يهّدد فرَص تمديـد الُهدنة التي يطالبون 

بها ويمس بمصداقية األمم املتحدة ومبعوثها». 
تحذيـٌر كانت صنعاء قد كّررته خالل األيّام املاضية، 
ويبدو أن مضمونه سيكون املعيار األبرز لتقييم الُهدنة 
وتحديـد إْمَكانية تمديدها؛ ألَنَّ تحالـف العدوان حاول 
مؤّخـراً التالعب باملشـهد من خالل السـماح بتسـيري 
جـزء بسـيط من الرحـالت املتفـق عليها بـني صنعاء 
وعّمان خالل األسبوعني املتبقيني من الُهدنة، متجاهالً 
الرحالت املسـتحقة األُخرى التي تم منعها خالل الفرتة 
السـابقة، والرحالت التي يفرتض تسيريها بني صنعاء 

والقاهرة، األمر الذي مثَّل مؤرش «مراَوغة» إضافياً. 
ويف هذا السـياق، أعاد رئيس الوفـد الوطني، محمد 
عبد السالم، التذكري بأن «بنود الُهدنة تنص عىل رحلتني 
أسـبوعيٍّا وإىل وجهتني محّددتني هما عّمان والقاهرة، 
وهـو ما لـم تلتزم به دول العدوان التي أضاعت شـهرا 
ونصـف من زمن الُهدنة دون أيـة رحلة من وإىل مطار 

صنعاء الدويل». 
َوأََضــاَف أن «مـا يتطلبـه املوقـف هـو اإلرساع يف 
تسـيري الرحالت املقّررة واإلفادة فيما تبقى من الوقت 

لتعويض ما فات منها». 
السيايس األعىل جّدد أَيْـضاً رسم املحّدداِت الرئيسية 
للميض يف أية خطوات سـالم أَو تهدئـة قادمة، يف إطار 
«موقف صنعـاء الثابت تجاه السـالم العادل واملرشف 

الذي يعزز سيادة واستقالل البالد». 
عىل رأس تلك املحّددات «التزام األمم املتحدة وتحالف 
العدوان املتحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات املوانئ 
وعمليـات البنك املركزي برصف املرتبـات املتأخرة لكلِّ 
موظفـي الدولة وضمان اسـتدامة رصفهـا؛ كون ذلك 

يأتي ضمن املِلف اإلنساني ويف إطار واجباتهم». 
وأّكــد أن «التعاطي الجادَّ مع املِلف اإلنسـاني دون 

تجزئـة للتخفيف من معاناة أبناء الشـعب اليمني، هو 
املدخـُل السـليُم والصحيح»، وأن «فتـَح الطرق يف تعز 
وغريهـا من املحافظات وفقاً لبنود الُهدنة تعترب ضمن 

أولويات العمل لتخفيف معاناة املواطنني». 
هذه املحّدداُت تعزُِّز قطع طريق املراوغة أمام تحالف 
العدوان، وباملقابل تثبّت معادلة صنعاء للسالم العادل، 
ُن معالجَة ُكـّل جوانب الوضع اإلنسـاني  والتـي تتضمَّ

أوالً وعدم إخضاعه لصفقات مساومة مشبوهة. 
ويف هـذا السـياق، يؤّكـد عضو الوفـد الوطني، عبد 
امللـك العجـري أن: «الُهدنـة ليسـت بديالً عـن االتّفاق 
اإلنسـاني وقضايـاه املطروحة عىل طاولـة املحادثات 
ومنهـا الخدمـات واملرتبـات، والتـي كان يفـرتض أن 
تحسـم خالل الُهدنة لتحويلها إىل اتّفاق ثابت»، مذكراً 
ْ رحلُة القاهرة حتى  بأن «الُهدنة تكاد تنقيض ولم تسريَّ
اللحظـة، ولم يتم الدخـوُل يف ترتيبات ما بعـد الُهدنة، 

لُهم مسؤوليَة أية تداعيات».  ونحمِّ
ويضيـف العجـري: «أن يسـتطيَع املواطـُن اليمني 
السـفر، وأن يحصـل عـىل الخدمـات األََساسـية، وأن 
يحصل عىل راتبه، هذا ليس تنازالً منكم لسلطة صنعاء 
كما تقولون وال انتصار لطرف سيايس وهزيمة لطرف 
آخر، هذه حقوق أََساسـية ال تسقطها الحرب وما كان 
ينبغي أن تكون محل خالف لوال أنا بلينا بأبشع عدوان 

وأسوأ مرتِزقة يف التاريخ». 
هكذا يمكن القول إن تحالَف العدوان أمام اختبارين 
رئيسـيني اآلن: األول هو تعويُض اسـتحقاقات الُهدنة 
املتأخـرة لكـي يمكـن البنـاء عليهـا؛ ِمن أجـِل تمديد 
التهدئة وتطويرها إىل اتّفاق إنساني ثابت، والثاني: أن 
يتم استكمال متطلبات هذا االتّفاق لتخفيف املعاناة يف 
إطار املرحلـة القادمة، ومن ذلك رصف املرتبات، وعدم 

إخضاع هـذه املتطلبات ملسـاومات ومقايضات أُخرى 
تجعـل من االتّفـاق أَداة ابتـزاز ضد صنعـاء، وتكرس 
اسـتغالل الحقـوق املرشوعة لليمنيـني كأوراق ضغط 

وتفاوض. 
ويُفَهُم من بيان املجلس السيايس األعىل وترصيحاِت 
الوفـد الوطنـي أن تحالَف العدوان ال يسـتطيُع اجتياَز 
: ال يسـتطيُع  اختبـار منهما دون اآلخـر، وبعبارة أعمَّ
االستمراَر باملراوغة لكسـب الوقت وخلط األوراق؛ ألَنَّ 
عـدَم معالجة امللف اإلنسـاني بالشـكل املطلوب تعني 
بوضـوح أنه ال يوجُد سـالٌم حقيقي يف األفـق، كما أن 
سـلوَك تحالف العدوان خالل الفرتة املاضية كان هداًما 
للثقـة بصورة كبـرية، وهو مـا يعني أنـه يحتاج اآلن 
لخطوات عملية واضحة ومؤثرة ومتكاملة كي يحافظ 

عىل التهدئة أَو يطورها. 
هذا ما أّكــده أَيْـضاً نائُب وزير الخارجية، حسـني 
العـزي، الذي أوضـح أن «تحالَف العـدوان تعاطى مع 
الُهدنة بشكل غري مسؤول وصنع منها تجربة صادمة 
وغـري مشـجعة»، ُمشـرياً إىل أن «صمـود الُهدنة يعود 
فقـط إىل ما أبدته صنعاء من صرب وضبط نفس.. ومن 
املهـم اصطفاُف ُكـّل محبي السـالم ملطالبـة التحالف 

بتغيري سلوكه وإبداء تعاون حقيقي ومشجع». 
 

ـٌه عدواني واضٌح نحو التصعيد توجُّ
كمـا تتأرجُح احتمـاالُت تمديد الُهدنة وفشـلها بني 
جدية صنعاء وبني تعنت التحالـف، فيما يتعلق باملِلف 
اإلنساني ومتطلباته، َفـإنَّها تتأرجح أَيْـضاً بني التزام 
صنعاء بوقف إطـالق النار وتَحـّركات تحالف العدوان 

ومرتِزقته املتزايدة نحو التصعيد. 
املجلـس السـيايس األعـىل أعلـن بوضـوح يف بيانه 

أن: «هنـاك رصـداً للعديد من الرتتيبات واالسـتعدادات 
العسكرية التي يقوم بها طرف العدوان ومرتِزقته رغم 

الُهدنة املعلنة». 
وسّلط قائُد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي 
الضوَء عىل ذلك بشـكل واضح، الخميس، إذ أوضح أن: 
ة،  «األعـداَء يُرصحون يف ظل الُهدنـة بأنهم يعدون الُعدَّ

ـههم للمرحلة املقبلة».  وهذا يظهر توجُّ
وبحسـب مراقبني، َفـإنَّ تحالف العدوان يحاول أن 
يعتمَد عىل مسـار «التهدئة» للتغطيـة عىل ما يرتبه يف 
امليدان يف مخاطرة متهورة وغري متماسـكة يهدُف من 
خاللها إىل الوصول -بشـكل مـراوغ- إىل اتّفاقات تقيد 
فيما يتعلق  خيارات صنعـاء العسـكرية (وُخُصوصـاً 
بعمليـات الردع) لكنهـا تبقي املجـال مفتوحاً لتفجري 
األوضـاع يف الداخـل، لتكريس رواية «الحـرب األهلية» 

وبالتايل االلتفاف عىل متطلبات السالم الفعيل. 
لكن حقيقة أن صنعاَء تضُع ذلك يف حسبانها، تجعُل 
هذا املخّطط كله عىل حافِة الفشل؛ ألَنَّ تحالف العدوان 
ال يمتلُك القدرَة عىل تحقيق مكاسـَب عسـكرية يف ظل 
جهوزية صنعاء واسـتعدادها العسكري املعلن للميض 
نحـو خيـاراٍت قتاليـة أقىس، كمـا أن محاولـَة تجنب 
عمليـات الردع مع ممارسـة تصعيد ميدانـي عدواني 
تمثل مهمة مسـتحيلة عىل العـدّو؛ ألَنَّ معادلة صنعاء 
للحرب والسالم متكاملة ومرتابطة وال يمكن االلتفاف 

عليها. 
وقـد دعا السـيايس األعىل أبطـاَل الجيـش واللجان 
الشـعبيّة «إىل اليقظِة الدائمة واالستفادة من التجارب 
السـابقة، يف حـال نكث تحالـف العـدوان ومرتِزقته»، 
وهي رسـالٌة واضحٌة بأن جديـَة صنعاَء وحرَصها عىل 

السالم ال تشّكُل فرصًة سانحًة للمراوغة والِخداع. 

السغاجغ افسطى: 

باظازار الاصغغط الظعائغ

«الامثغث» غــعــّثد  لــقّتــفــاق  الــمــاــأخــرة  اإلظــســاظــغــئ  اقجــاــتــصــاصــات  تسعغخ  ســثم 
اإلظساظغ الِمطش  تةجئئ  ظصئض  ولظ  بالمرتئات  اقلاجام  الماتثة  وافطط  السثوان  تتالش  سطى 

ــــئ طــــســــادغــــئ  ـــــات ســــســــضــــرغ ـــــئ ـــــغ ـــــرت ـــــــســـــــثادات وت ـــــث اجـــــــا ـــــرخ ظ

ُشرص تمثغث الُعثظئ تاأرجح بغظ «َخْئر» خظساء وتسظئ السثو:

سئث السقم: المعصش 
غاططإ اإلجراع شغ 

تسعغخ الرتقت الفائائ 
وشاح وجعئ «الصاعرة»

السةري: الُعثظئ لغسئ 
بثغًق سظ اقّتفاق اإلظساظغ 
والسثّو غاتمض طسآولغئ 

الاثاسغات

السجي: تتالش السثوان 
جسض الُعثظئ تةربًئ خادطًئ 

والفدُض شغ خمعدعا 
غسعد لخظساء
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 : خظساء
أّكــد مديُر مكتـب رئاسـة الجمهورية عىل 
باملراكـز  لاللتحـاق  الطـالب  تشـجيع  أهميّـة 
الصيفيـة يف تنمية املعـارف الدينيـة والثقافية 
لـدى الطالب وتنمية وصقـل مهاراتهم العلمية 

واملعرفية. 
جـاء ذلك خـالل الزيـارة التي نفذهـا مدير 
مكتب رئاسـة الجمهورية، أحمد حامد، ووزير 
اإلعـالم، ضيف الله الشـامي، برفقة املحافظة، 
محمـد جابر عوض، لعدد مـن املراكز الصيفية 

بمحافظة صعدة، أمس األول. 
وبعـد االطـالع عـىل مسـتوى سـري العملية 
التعليميـة يف املراكـز الصيفية، أشـار حامد إىل 
أهميّة الـدورات الصيفية يف ترسـيخ الُهــِويَّة 
اإليَمانية وانتماء النشء والشـباب، وتحصينهم 
مـن الثقافـات املغلوطة والحـرب الناعمة التي 
يشنها العدوان بعد أن فشل يف الحرب عسكريٍّا، 
الفتـاً إىل أهميّة تركيز أنشـطة املراكز الصيفية 

عـىل فهـم العلـوم الرشعيـة، وحفـظ القـرآن 
الكريم. 

مـن جانبـه، أّكـد وزيـر اإلعـالم أهميّة 
اغتنام فرصة املراكز الصيفية واالسـتفادة 
من أنشطتها يف السري عىل الطريق املستقيم 
وتلقي الثقافة الصحيحـة وتحفيز الطالب 

وبرامجهـا  أنشـطتها  خـالل  مـن  للعلـم 
املتنوعة. 

بدوره، ثّمـن محافظ محافظة صعدة جهود 
القائمني عىل املراكز الصيفية، حاثٍّا الطالب عىل 
االسـتفادة من هذه األنشـطة يف تنمية وتعزيز 

قدراتهم ومهاراتهم يف مختلف املجاالت. 

 : التثغثة
زار وكيُل محافظـة الحديدة، أحمد البرشي، 
ومدير مديرية باجـل، عبداملنعم الرفاعي، عدداً 

من املراكز الصيفية بمحافظة الحديدة. 
وخالل الزيـارة، اطلـع البـرشي م الرفاعي 
عىل مسـتوى سـري العملية التعليمية يف املراكز 
الصيفيـة املغلقـة بعـدد مـن مديريـات املربع 

الرشقي بمحافظة الحديدة. 
وأشاد البرشي بتفاعل األهايل وإقبال الطالب 
عىل املراكـز الصيفيـة، مثمناً جهـود القائمني 
عىل املراكز الصيفية وتنوع األنشـطة والربامج 

التعليمية فيها. 
وأّكـد عـىل أهميّة الـدورات الصيفية يف ترسـيخ 
ة اإليَمانيـة وتصحيـح املفاهيـم املغلوطة،  الُهــِويـَّ
وبناء جيل متحّصن بالعلم واملعرفة قادر عىل مواصلة 
ـًة يف ظل الظروف التي  مسـرية البناء والتنمية، َخاصَّ
يمـر بها الوطـن ومخّططـات العـدّو وأدواتـه التي 

ــة يف عقيدتها وُهــِويَّتها.  تستهدف األُمَّ
مـن جانبه، اعتـرب مديـر مديريـة باجل أن 
املراِكـَز الصيفيـة من أهـمِّ املحطـات الرتبوية 
والتوعويـة التـي يمكـن اسـتغاللُها يف تنميـة 
وتعزيز قدرات الطالب املعرفية والعملية وتنمية 

أولياَء  مهاراتهـم يف مختلـف املجـاالت، داعيـاً 
األمـور إىل الدفـع بأبنائهـم للمراكـز الصيفية، 
واسـتغالل العطلة الصيفية يف إكسـاب وتعليم 
مهـارات  وتمنيـة  الرشعيـة،  العلـوم  أبنائهـم 

املعرفية والعلمية. 

خقل اجاماع طتاشر طأرب بالطتظئ 
الجراسغئ والسمضغئ السطغا:

إصرار إظحاء وتثة تظفغثغئ زراسغئ 
تسَظى بالظجول لطمثغرغات ودراجئ 

اتاغاجاتعا يف الةاظإ الجراسغ
 : طارب

ناقـش محافـُظ محافظـة مـأرب، أمـس األول، مـع اللجنـة الزراعيـة 
والسـمكية العليا اللجنة الزراعية والسـمكية العليا متطلبات تنفيذ املرحلة 

الثالثة من الثورة الزراعية باملحافظة. 
وأقر االجتماع الذي ترأسـه محافظ محافظة مأرب محمد عيل طعيمان، 
عدداً من اإلجراءات بشـأن إنشـاء وحدة تنفيذية زراعية والعمل عىل تكليف 
فريـق فني متخصص للنـزول امليدانـي للمديريات ودراسـة احتياجاتها يف 

الجانب الزراعي للعمل عىل توفريها. 
ويف االجتمـاع، أّكـد املحافـُظ عىل رضورة االهتمام باسـتصالح األرايض 
الزراعيـة الخصبـة يف كافة املديريات والحرص عىل زراعتها لتسـهم يف رفع 
إنتاجيـة املحاصيل وتحقيق األمن الغذائي، ُمشـرياً إىل أهميّـِة تعزيز الوعي 

املجتمعي وحشد الطاقات للنهوض بالقطاع الزراعي. 
ولفـت إىل أهميّة االسـتفادة من الفرص والتسـهيالت املقدمة من الدولة 
وبعض الصناديق؛ ِمن أجِل النهوض بالجانب الزراعي، مؤّكـداً دعم السلطة 

املحلية للمبادرات املجتمعية وتشجيع صغار املزارعني. 
من جانبه، اسـتعرض مدير مكتـب الزراعة باملحافظـة املهندس فارس 
القانيص الخطوات املبذولة يف الجانب الزراعي، وتشـجيع إنشـاء الجمعيات 
التعاونيـة واملبـادرات املجتمعية؛ ِمن أجـِل تحفيز إْمَكانيـات املجتمع نحو 
املشـاركة الفاعلـة يف التنمية، تنفيـذا لتوجيهات القيـادة الثورية واملجلس 

السيايس األعىل باالهتمام بالعمل الجماعي. 
مـن جهته، أّكــد رئيـس اللجنـة الزراعيـة باملحافظة املهنـدس دارس 
املعويض عىل أهميّة تضافر جهود الجميع إلحداث نهضة يف القطاع الزراعي 

والحيواني وتفعيل دور الجمعيات الزراعية يف هذا املسار. 
بـدوره، أشـار مديـر مؤّسسـة الخدمـات الزراعيـة مبـارك الزايـدي إىل 
التسـهيالت التي تقدمها املؤّسسـة للمزارعني والتي يمكن االسـتفادة منها 

لتشجيع املواطنني لالتّجاه نحو الزراعة.

أطاظئ الساخمئ تظاصح جععد 
الاتحغث والاسئؤئ لطةئعات

 : خظساء
أّكــد أمنُي العاصمـة، حمود عباد، عىل أهميّة اسـتمرار ومواصلة جهود 
وأعمال التحشيد للجبهات، يف مواجهة العدوان وتحرير ما تبقى من األرايض 

اليمنية. 
جاء ذلك خالل االجتماع املوسـع الذي عقدته األمانة، أمس األول، برئاسة 

أمني العاصمة حمود عباد. 
واسـتعرض االجماع الـذي ناقش جهوَد وأعمال التحشـيد والتعبئة، آلية 
العمل لتنفيذ خطة التحشيد ومواصلة تسيري قوافل الرجال والعطاء إلسناد 

املرابطني بالجبهات دفاعاً عن الوطن. 
وأّكــد االجتمـاع عىل أهميّة تعزيز جهود التحشـيد وتفعيـل دور ومهام 
املديريـات واملكاتـب التنفيذيـة واللجان امليدانيـة، ُمشـرياً إىل أهميّة تعزيز 
التالحـم واالصطفـاف الوطنـي يف مواجهـة العـدوان، واستشـعار الجميع 
ملسؤولياتهم مواجهة العدوان والتصدي له، واملشاركة الفاعلة إلنجاح حملة 

إعصار اليمن، ويد الردع اليمانية للمعتدين والطغاة واملستكربين. 
وشـّدد املجتمعون عـىل رضورة اضطـالع الجميع باملسـؤولية والتَحّرك 
الجـاد للتصدي ملؤامـرات ومخّططات العـدوان التي تسـتهدُف اليمن أرضاً 

وإنساناً. 

خقل زغارة لطمراضج الخغفغئ بخسثة برشصئ المتاشر ووزغر اإلسقم:

طثغر طضاإ الرئاجئ غآّضـث أعمّغئ املراضج الخغفغئ يف ترجغت 
الُعــِعغَّئ اإلغَماظغئ وتتخني الحئاب

شغما الرشاسغ غحغث بمساعى تفاسض افعالغ واقصئال سطى المراضج الخغفغئ

وضغض طتاشزئ التثغثة غآّضـث أعمّغئ الثورات الخغفغئ يف بظاء جغض طاتّخظ بالسطط واملسرشئ

بسث اخاطاشعا واساصاِلعا صسرًا صئض سام وظخش سام خقل تعاجثعا شغ طأرب لصطع جعاز جفر 

طظزمئ إظسان تطالإ طرتِجصئ السثوان يف طأرب جرسئ اإلشراج سظ الختفغئ ظجغعئ الةظغث
 : خاص

ال تـزاُل الصحفية نزيهـة نارص عيل الجنيـد تقبَُع 
يف سـجون ومعتقالت العـدوان ومرتِزقته يف محافظة 
مـأرب منذ أكثـَر من عـام ونصف عام بعـد أن قامت 
ميليشـيات «اإلصـالح» باختطافهـا يف ٢ فربايـر من 
العام املنـرصم ٢٠٢١ خالل تواُجِدها يف مأرب؛ بغرض 
الحصول عىل جواز سفر ومعها ابنها البالغ من العمر 

٧ سـنوات، لتعلَن جماعة «اإلخوان» بذلك تجردها من 
ُكــّل القيم الدينية واإلنسـانية واألخالقيـة واألعراف 

القبلية. 
للحقـوق  إنسـان  منظمـة  عـّربت  جانبهـا،  مـن 
والحريات عن اسـتنكاِرها الشـديِد لجريمة اختطاف 
الصحفيـة نزيهـة الجنيـد بمدينـة مـأرب عـىل أيدي 
ميليشـيا «اإلصالح» يف فرباير من العام املايض ٢٠٢١، 
َحيُث تم خطُفها مع عدد من النساء، لتقبَع يف سجون 

مرتِزقـة العـدوان ملا يقارب عام ونصـف عام ولم يتم 
اإلفراج عنها حتى اللحظة، مبينًة أن الصحفية نزيهة 
الجنيـد سـافرت إىل مدينة مأرب؛ بغـرض قطع جواز 

والسفر إىل القاهرة للعالج. 
وطالبت منظمُة إنسان للحقوق والحريات، ومعها 
اآلالف من الناشـطني واإلعالميني اليمنيني، سـلطاِت 
املرتِزقـة يف مـأرب، واملنظمـات الدوليـة ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي ومنظمات حقـوق اإلنسـان واملرأة، 

بالضغِط عىل املعنيني لإلفراج عن املختطفة الصحفية 
نزيهـة الجنيد وجميـع املختطفـات واملعتقالت قرساً 
يف سـجون مرتِزقة العدوان بمـأرب وبقية املحافظات 
املحتّلـة.  الجديـُر ذكـره أن الصحفيـة نزيهـة الجنيد 
مـن أهايل محافظة ريمـة مدينة الجعفريـة، وهي أُمٌّ 
لخمسـة أطفـال، َوتعمـل صحفية مسـتقلة، وقد تم 
الزجُّ بها يف السـجن مع ابنها البالغ ٧ سنوات دون أي 

مسوغ ومربّر قانوني. 

بةععد ذاتغئ: املرضج الاظفغثي لطاساطض طع افلشام غثااط دورَته اإلظساحغئ لـ 61 طظ ساططغ العتثة الظعسغئ
 : خظساء

اختتـَم مرَكـُز التعامـل مـع األلغـام بمقر 
الوحـدة النوعية للمركـز، أمـس األول، الدورة 

اإلنعاشية للعاملني يف الوحدة. 
وهدفـت الـدورة التي شـارك فيهـا ٦١ من 
عامـيل الوحدة النوعية، يف الوحدة، إىل اكسـاب 
العاملني من فرق ووحدات التطهري القدرة عىل 
تنفيـذ األعمـال امليدانية وفقا إلجـراءات األمن 

والسـالمة املهنية، وكيفية تنفيذ عملية اإلخالء 
الطبـي للجرحـى عنـد وقـوع الحـوادث وفقاً 

للمعايري الوطنية والدولية.
ويف فعاليـة االختتـام، أوضح مديـر الوحدة 
النوعيـة الدكتـور عبـد الباسـط السـلمي، أن 
الدورة التي تضمنت استخداَم الكالب الكاشفة 
يف تدريـب الفـرق، عىل ورفـع كفـاءة الوحدة 
وقدرتها عـىل تنفيذ أعمال التطهـري يف امليدان. 
ورفـع وترية العمل امليدانـي يف أعمال التطهري، 

وبمـا يضمن جـودة العمل ويحّقـق اإلنجاز يف 
املناطـق امللوَّثة بالقنابـل العنقوديـة واأللغام 
وخـالل فعالية الدورة أجري مـن قبل العاملني 
أوامُر الطاعة بالكالب الكاشفة بشكل جماعي 
وفـردي وتنفيـذ اإلخـالء الطبي لحقـل األلغام 
املفـرتض.  ولفت مدير الوحدة النوعية الدكتور 
عبـد الباسـط السـلمي إىل أهميّـة العمل وفق 
ـة بأعمال  املعايـري الدوليـة والوطنيـة الَخاصَّ

التطهري بالكالب. 
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وجط تظخض السثوان وطرتِجصاعط سظ تظفغث الاجاطاتعط شغ الاثفغش طظ طساظاة المعاذظغظ:

«الظصض الربي» تسطظ شاَح الثط طظ طظطصئ املربز جئض رأس إىل طثغرغئ تغج
 : طاابسات

أّكــدت الهيئُة العامة لتنظيم شـؤون النقل الربي أن 
الخطَّ املمتَد من منطقة املربز جبل رأس إىل مديرية حيس 
بمحافظـة الحديدة من جهة سـيطرت حكومـة اإلنقاذ 
مفتوٌح وجاهٌز لعبور املسافرين واملواطنني يف أي وقت. 

وأدانـت الهيئـة يف بيان لها ما يتعرض له املسـافرون 
واملواطنـون من مضايقات وصعوبات جـراء عدم التزام 
مرتِزقـة العدوان بتنفيـذ ما تضمنته الُهدنة اإلنسـانية، 
بشـأن الطرق واملنافذ يف املناطـق الواقعة تحت االحتالل 
حتـى اللحظة، وهو ما يشـكل عائقاً أمام حركة تنقالت 

املسافرين واملواطنني وحركة نقل البضائع التجارية. 
وقال البيان: إن تحالَُف العدوان عرب مرتِزقته ما زال 

يتنصل ويماطل يف تنفيذ الُهدنة اإلنسانية التي أعلنتها 
األمـم املتحـدة مطلع ابريـل املايض، يف فتـح املنافذ إىل 
اآلن، مجـّدًدا التأكيد عىل أن القيـادة الثورية واملجلس 
السـيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني يسعون بكل 
السـبل إىل رفع املعاناة وتقديـم التنازالت تلو التنازالت 
يف فتح املنافـذ، وبما يمّكن املواطنني واملسـافرين من 
التنقـل بكل سـهولة ويُـْرس، مبينًـا أن الطـرَف اآلخَر 

يمتنع وبشـكل مبارش عن تنفيذ ما جاء بالُهدنة حتى 
هذه اللحظة. 

وناشـدت الهيئُة العامُة لتنظيم شـؤون النقل الربي، 
األمـَم املتحـدة راعيـَة الُهدنـة اإلنسـانية بالضغط عىل 
الطـرف اآلخر بفتح الطرق واملنافـذ وعدم عرقلة املارين 
مـن املواطنـني واملسـافرين وشـاحنات نقـل البضائـع 
بالخط الحيوي الذي يربط بني محافظة الحديدة وتعز. 

صئائض املعرة تتّثر اقتاقل وطرتِجصاه طظ ظحر 
الفعضى والسظش باملتاشزئ

جماسات إجراطغئ طعالغئ لطسثوان تثّطـر طسةثًا 
أبرغًا يف الثعخئ بالتثغثة

 : طاابسات
الجمعـة،  أمـس  املهـرة،  قبائـُل  جـّددت 
لالحتـالل  مكثّـفـٍة  تَحـرُّكاٍت  إزاَء  تحذيراِتهـا 
السعودّي اإلماراتي وأدواته ومرتِزقته تستهدف 

نرش الفوىض والعنف يف املحافظة. 
ودعا الناطق الرسـمي باسـم لجنة اعتصام 
أبنـاء املهـرة، عـيل بـن محامـد، كافـة أبنـاء 
املحافظـة إىل رفض دعوات ما يسـمى املجلس 
االنتقـايل إلقامـة فعاليات هدفها جـر املهرة إىل 
أتون الرصاعات ونرش الكراهية وإثارة االقتتال 
بـني املواطنني، معتـربًا دعوات االنتقـايل تغريداً 

خارج الرسب. 
وأّكــد بـن محامـد أن لجنـة االعتصـام لن 
نقـف مكتوفـة األيدي ولن تسـمح ملن وصفهم 
ا  بـ»املليشـيات» أن تعبـث بأمـن املهـرة، حاثّـٍ
جميع األحـرار يف املحافظـة إىل اليقظة والعمل 

عىل إفشال جميع تَحّركات االحتالل وأدواته. 
مـن جانبـه، أوضح سـعيد عفـري -رئيس 
الدائرة السياسية بلجنة االعتصام- أن دعوَة ما 
يسـمى االنتقايل لفعالية ما تسمى بذكرى «فك 

االرتباط» دعوٌة للفوىض واالقتتال يف املهرة. 
َوأََضــاَف عفري يف منشـور عـىل صفحته 
يف فيسـبوك، أمـس، أن دعوَة االنتقـايل هي يف 
األصـل دعوة ألبناء املهـرة اآلمنة لالنضمام إىل 
املرسح العدنـي وما حوله امللتهب بالتفجريات 
وباالغتيـاالت اليومية، واالقتتـال عىل األرايض 

واملعارضني  الخصـوم  وتصفيـة  واملسـاحات 
ـة وأبناء اليمـن عامة،  مـن أبنـاء املهرة َخاصَّ
ُمشـرياً إىل أن الدعـوَة تأتـي ضمـن مخّطـط 
تآمـري لتسـليِم املهرة التي رفضت املشـاركة 
بالرصاعـات التـي اوجدهـا تحالـف العدوان 

والتواجد األجنبي. 

 : طاابسات
أوضحت مصادُر محليٌة يف الخوخة محافظة 
الحديـدة، أمس الجمعـة، أن عنـاَرص إجراميًة 
ومتطرفـًة قامـت بتدمري مسـجٍد أثـريٍّ جديٍد، 
وذلـك ضمن مخّطـط تحالف العـدوان وأدواته 
التكفرييـني يف اسـتهداف املسـاجد واألرضحة 
واملواقـع التاريخيـة اليمنيـة بشـكل ممنهـج 

ومتعمد. 
ولفتـت املصادر إىل أن الجماعـات اإلجرامية 
التـي تقاتـل يف صفـوف مـا يسـمى «القـوات 
املشـرتكة» بقيادة الخائن طارق عفاش أقدمت 
عىل هدم مسـجد القطابا األثري، الذي يبُعُد عن 
مركز املديرية سـبعة كيلومرتات ويعوُد تاريُخه 
إىل العرص األيوبي، مبينة أن عمليَة الهدم جاءت 
بدعـم وإرشاف مبـارش من ما يسـمى «مكتب 
الثقافـة» التابـع لحكومة املرتِزقـة يف املديرية، 
مؤّكــدة أنه تم تدمريُ سـقف ومؤخرة املسـجد 

بشكل كامل كمرحلة أوىل الستبداله ببناء جديد. 
هذا وتواصُل الجماعـاُت اإلجرامية املتطرفة 
التابعـة لتحالف العـدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي تدمريَ املسـاجد واألرضحة التاريخية 
واملواقع األثرية الهامة يف مدينة املخاء والخوخة 

وتريم حرضموت والعديد من املناطق املحتّلة. 

ذقب الغمظ الثارجعن يف 
السعدان غحضعن شساد وجئاغات 

وتسسفات «السفارة»
 : طاابسات

كشـف الطالُب وأبناء الجالية اليمنية يف السودان عن املعاناة اإلنسانية 
التـي يعيشـونها جراء الفسـاد املسـترشي داخل السـفارة التـي تحتلها 

حكومة املرتِزقة. 
وشـكا طلبة اليمن الدارسون يف السـودان يف مناشدات، من ممارسات 
فسـاد ونصب واحتيال يماَرُس من قبل املرتِزقة القائمني عىل السـفارة يف 
الخرطوم ضد الطالب وأبناء الجالية بشـكل عام، مشريين إىل أن السفارة 
فرضت عليهم رسـوَم ختم تمديد الجواز ملـدة عامني بمبلغ ١٧ ألف جنيه 
سـوداني بـدون وجـه قانونـي، وهـذا املبلغ قد يصـُل إىل ضعَفي رسـوم 
اسـتخراج الجـواز يف اليمن إضافـة إىل فرض مبلـغ ٥٠٠٠ جنيه فرضتها 
السـفارة كرسوم عىل ختم الشهادات الجامعية، بالرغم أن رسوم التعميد 

مجاناً كما هو واضح يف الختم. 
وأّكـد الطالب يف شـكواهم أن أي طالب يعرتُض عىل إجراءات السفارة 
يتـم تهديـُده وإجباُره عـىل االعتـذار للسـفارة وتهديده بإلغـاء مقعده 
الدرايس حتى وإن كتب منشوراً يف الفيس بوك ينتقد أية ممارسات تُرتكب 
من قبل السـفري املرتِزق أَو موظفي السـفارة أَو مديـر الجالية اليمنية يف 
الخرطوم وإجبارهم عىل االعتذار أَو تلفيق أية تهمة ألي طالب، موضحني 
أن املرتِزقة القائمني عىل السفارة منعوا دخول الطالب من دخول السفارة 

نهائيٍّا. 
وبيّنـوا يف شـكواهم أن السـفارة اليمنيـة يف الخرطـوم يديرهـا حزُب 
«اإلصالح» وكوادره الذين يعيثون فسـاداً داخل السـفارة وكأنهم عصابٌة 
ال يهمها سـوى نهـب الطالب ومحاولة إذاللهم بكل الوسـائل، متجاهلني 
متابعـَة قضايا الطالب وأبناء الجاليـة اليمنية، مؤّكـدين أن منتحَل صفة 
مدير الجالية اليمنية يف الخرطوم أصبح يمتلُك عقاراٍت وأراَيض، مطالبني 
برسعـة التحقيق يف فسـاد السـفارة اليمنيـة يف الخرطوم بـأرسع وقت 
ممكـن، مهّدديـن بالتصعيـد وبدء إرضاب شـامل يف حال عدم محاسـبة 

املتورطني يف نهب الطالب وأبناء الجالية. 

بثسط وتمعغض طظ اقتاقل السسعدّي 
اإلطاراتغ ضمظ طثّطط تصسغط الغمظ 

أدوات اقتاقل اإلطاراتغ 
يف جصطرى تثسع أظخاَرعا 
لطازاعر الغعم ضث العتثة

 : طاابسات
وّجه ما يسـمى املجلس االنتقايل التابع لالحتـالل اإلماراتي أنصاَره إىل 
التظاهر اليوم السـبت؛ ِمن أجِل املطالبة بفك االرتباط عن الَوحدة اليمنية 
يف جزيرة سـقطرى الخاضعة لسـيطرة أبو ظبي، وذلك يف إطار مسـاعي 

االحتالل اإلماراتي لتقسيم وتمزيق اليمن. 
وقـال «االنتقـايل» يف بيـان، أمـس الجمعـة: إنـه يسـتعدُّ للمشـاركة 
واالحتشـاد اليوم السبت، يف ملعب سعد عيل ساملني بمدينة حديبو إلحياء 

«إعالن االنفصال عن الوحدة». 

صاطى وجرتى يف طعاجعات طسطتئ بني أدوات اقتاقل اإلطاراتغ بحئعة
 : طاابسات

خّلفـت مواجهاٌت مسـلحٌة عنيفٌة 
متبادلٌة بـني أدوات االحتالل اإلماراتي 
األول  أمـس  شـبوة،  محافظـة  يف 
الخميس، العديَد من القتىل والجرحى 

بينهم مواطنون. 
مواليـة  إعـالم  وسـائل  وقالـت 
للعدوان: إن اشـتباكاٍت عنيفًة نشبت 
ومسـلحي  االنتقـايل  ميليشـيا  بـني 
الخائـن طـارق عفاش وسـط مدينة 
للمحافظـة  اإلداري  املرَكـز  عتـق، 
النفطيـة املحتّلـة، إثـر محاولـة مـا 

يسـمى املجلس االنتقـايل نصب نقاط 
تفتيش جديـدة داخل املدينة، مؤّكـدة 
أن املواجهـاِت املسـلحة أسـفرت عن 

سقوط قتىل وجرحى. 
اإلماراتـي  االحتـالل  أدوات  وكان 
املنضوية ضمن ما يسـمى «االنتقايل» 
األيّـام  خـالل  ميليشـياته  نـرش  قـد 
املاضية، يف محيط مدينة عتق، تمهيداً 
واسعة  تحشـيدات  وسط  القتحامها، 
لقـوات الخائن طارق عفاش، ويف ظل 
تصاعد الرصاعات بني أدوات االحتالل 
اإلماراتـي للسـيطرة عـىل املحافظـة 

االسرتاتيجية، بينها منابع النفط. 
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- توقفنـا يف الحلقـة األوىل عـن موضـوع مقتـل أحمد 
الغشـمي، صعـود عـيل عبدالله صالح جـرى برتتيبات 

سعوديّة، أليس كذلك؟
الواقع أنه عـيل عبدالله صالح من نفس اللحظة الذي 
ُقتل فيها أحمد حسني الغشمي توّجـه عىل طول لألركان 
القوات املسـلحة إىل رئاسة األركان وكأنه كان هذا املوقع 

ام أحمد حسني الغشمي.  يمارُسه من أَيـَّ
 

- أليـَس هـذا يعـد أن مقتل الغشـمي جـرى برتتيبات 
سعوديّة أَيْـضاً، وتهيئة عيل عبدالله صالح كبديل؟

والرسعة التي تَحّرك فيها، يعني يف اتّهامات حتى عىل 
عيل عبداللـه صالح أنه وراء عملية قتل الغشـمي، املهم 
يـا سـيدي العزيز عندما تَحّرك وشـّكلوا مجلس رئاسـة 
برئاسة عبدالكريم العريش، وعضوية الشيبة وعبدالعزيز 
عبدالغنـي وهو طبعـاً كان ثاني قـرار، أول قرار بنفس 
اليوم تشـكيل مجلـس الرئاسـة، ثاني قـرار تعيني عيل 

عبدالله صالح رئس األركان، ونائب القائد العام. 
كان القائـد العـام يف حينه صالح الشـيبة، فطبعاً بدأ 
ام عبدالكريم العـريش، كان أول يشء  يمـارس عمله، أَيـَّ
شـّكل فِرقاً باتصال بالسياسـيني؛ ِمن أجـِل التأكيد عىل 
انتخابه، فرق أُخرى لالتصال مع أعضاء مجلس الشعب 
ام أحمد حسـني الغشـمي،  التأسـييس، الذي تشـّكل أَيـَّ
هؤالء يطالبون من السياسيني من ُكـّل من التقوا به، أن 
الرئيس القادم هو عيل عبدالله صالح وعليكم أن تدعموا 
هذا االتّجاه، باملقابل بدأ التَحّرك ضد عيل عبدالله صالح، 

ضد العسكر، ضد األنظمة العسكرية. 
 

- سـنأتي ملوضـوع تشـكيل اللقـاء الوطنـي، تحدثت 
عـن املجاميـع العسـكرية التابعة لعـيل عبدالله صالح 

التـي كانت تواصـل اتصاالتها وزياراتها للشـخصيات 
السياسية، وكانت تأخذ توقيعات تعهدات عىل املصحف 

من قبل أعضاء مجلس الشعب التأسييس؟
طبعاً هذه األيّام األوىل لكن بعد ميض حوايل أسـبوع أَو 
أسبوعني، بدأوا يزورون الناس، عساكر يحملون التهديد 
والوعيـد، يحملـون التهديد إذَا لم توّقـع، أن الرئيس عيل 
عبداللـه صالح، ويف نفس الوقـت الوعيد بالزلط بالرشاء 
وباملنصب، طبعاً كله من السعوديّة، صالح الهديان كان 

باذل جهد جبار. 
 

- وقتها تقريبًا كان يصل مسئولون كبار؟
سـنفتح هـذا املوضوع عندمـا نجي ملوضـوع اللقاء 

الوطني. 
 

- حاولتهم أنَت بعد مقتل الغشـمي، تشكيل لقاء وطني 
برئاسة أحمد جابر العفيف؟

كان املقـّرر حقه أحمد جابـر العفيف، كان هدفه هو 
التصـدي لفـرض نظام عسـكري بما يف ذلـك نظام عيل 

عبدالله صالح. 
 

- كنتم تعرفون عيل عبدالله صالح؟
هو مش قضيـة معرفته، إنما كان االتّجاه السـيايس 
العـام هـو أن يتوىل السـلطة يعني نظام مدنـي، ُكلٌّ من 
اتّجـاه، مثالً املشـايخ عبدالله بن حسـني وسـنان كلهم 
كانـوا ضد النظام العسـكري مـن منطلق أنـه يكفيهم 
تجربة ومرارة تعاونهم مـن البداية مع إبراهيم الحمدي 

وكيف جاء سّوى بهم. 
 

- لكـن إبراهيـم الحمدي كان بالنسـبة للقـوى املدنية 
جيداً؟

هـم يقولـون إن القـوى التقليـدي واملشـايخ بالذات 
يسـتطيعون أن يتحكمـوا بالنظـام املدني مثلمـا فعلوا 
ام اإلرياني؛ ولهذا عارضوا، وعارضوا حتى السعوديّة  أَيـَّ
يف املرحلـة األوىل؛ ولهـذا اللقـاء الوطني تشـكل من ُكـّل 
النـاس، من األحزاب املوجودة يف السـاحة ومن املشـايخ 

والتجار وغريهم وغريهم. 
الشـيخ عبدالله كان عىل رأس الجميـع وكان موقفه 
ا ضد عـيل عبدالله صالح وضد أي عسـكري  حـاداً ِجــدٍّ
يتوىل السـلطة والسـبب املرارة التي يف رأسه من إبراهيم 
الحمدي؛ ألَنَّه عسكري؛ وألنه تعاون معه يف البداية، فكان 
يعتقدون أن هؤالء العسكر سينقلبون عىل املشايخ، هذا 
االعرتاض، لكن أحنا كان من وجهة نظرنا أن السـعوديّة 
تريـد وهذا ما ترسب لنا معلومات أن السـعوديّة تريد أن 
تفرض شخصاً عسكرياً يف اليمن، جاهالً أميٍّا غري متعلم، 
الحظت كيف، من منطلق أن السعوديّة تقول الزم يحكم 
اليمن هذا عىل ما سـمعنا شاوش؛ ألَنَّ اليمنيني جالسون 
ة فيما يتعلق برشوط  يفتخرون بتاريخهم السيايس َخاصَّ
الخليفة أَو اإلمامة، الرشوط الزيدية، أربعة عرش رشطاً، 
أن يكـون عاملاً، أعلم الناس أن يكـون مجتهداً، أن يكون 
شـجاعا، أن يكـون كريما، أن يكـون... إلخ، أربعة عرش 
رشطا، رشوط الزيدية، يعني أنه هذا التاريخ السيايس يف 
اليمـن، يف من يكن الحاكم، هذا يجب أن يرضب وجب أن 

يمحى وأن يؤتى بشاوش عىل أََساس أن ينىس اليمنيون 
الزيدية والرشوط السياسية للنظام السيايس يف اليمن، 

ا.  هذا مهم ِجـدٍّ
 

- كان عيل عبدالله صالح يمتلك هذه الصفات؟
عـيل عبداللـه صالح طبعاً هـو أمي ما يقـرأ، يعني 
يجيد القراءة والكتابة... إلخ، الحظت كيف، لكنه قبييل 
تعّرف عىل السلطة، عرف كيف يشتغل يف السلطة، كيف 
يشـرتي النـاس، والدعم السـعودّي وهي كانـت القوة 
املهيمنة يف السـاحة، لهـذا كانت الوفـود تأتي وترسح 
الوفود السـعوديّة، كانـت الوفود السـعوديّة تأتي؛ ِمن 
أجِل إقناع أصحابهم وإقناع الناس وإقناع املشايخ بعيل 
عبدالله صالح؛ ألَنَّ عيل عبدالله صالح حسب املعلومات 
التي ترسبت كانت االسـتخبارات السعوديّة قد جنّدتهم 

ام اإلرياني، عندما كانوا يف أسمرة.  أَيـَّ
الـذي أعرف أنـا عىل السـعوديّة، ما فيـش فرق بني 
االسـتخبارات السـعوديّة واإلرسائيليـة عـرب التاريخ، 
ـام جمـال عبدالنارص، كان التنسـيق عىل  ـة أَيـَّ وَخاصَّ
مستوى، فلهذا كانت السـعوديّة تقنع املشايخ، جندته 
يف أسـمرة، كان شـوف أحمد حسني الغشـمي مريض 
كان عنـده العمـود الفقري، فرقوا لـه فلوس يعني من 
الجيـش وكـذا ورافقه عـيل عبدالله صالـح، ولهذا عيل 
ا من الغشـمي، أنا سألت  عبدالله صالح كان قريباً ِجـدٍّ
الغشـمي مرة، قلت له ليـش تثق بعـيل عبدالله صالح 
أكثر مـن إخوانك، قال: هذا قّدم معي معروف أكثر مما 
قدمته أمـي، قلنا له كيف، قال كنت مريضاً وشـهرين 
وأنـا ممـدد عىل الرسيـر وهو يعنـي ينظفني يشـلني 
يدخلنـي الحمام كذا، كذا... إلخ.. بوفاء نادر، ولهذا، أنا 
مقدم لـه عىل إخوانه، هذيك األيّام كسـبتهم املخابرات 

السعوديّة، وهم يف أسمرة. 
إذاً عـيل عبداللـه صالـح، هنا جـزء مـن املخابرات 
السعوديّة، فلهذا حاولوا أوالً إقناع الشيخ عبدالله بكله، 

آخـر مرة اتصلنا بالشـيخ عبدالله شـكلوا لجنـة ثالثية 
لألمور اإلعالميـة يف اللقاء الوطني املعارض لعيل عبدالله 
صالـح، لجنـة ثالثية مـن محمـد عبدالرحمـن الرباعي 
ومحمـد عبداللـه الفسـيل ويحيـى منصور أبـو إصبع، 
رحنا للشـيخ عبدالله مـا خالناش نتكلـم، الزم تصدروا 
بيانـات قوية ضد عيل عبدالله وضد من يريد عيل عبدالله 
صالح، السـعوديّة مش عتفرض علينا أحـد، كان يقول 
هذا الكالم، يعني يشجعنا، وأي تمويل قال الرباعي، قال 
لـه املطبعة تحت ترصفك، وأدى لـه مفتاح املطبعة، كان 
معه مطبعة يف البيت، وفعالً الرباعي كان معجباً بالشيخ 
ا، رغم أن الرباعي شـخصية وطنية ال ُغباَر  عبداللـه ِجـدٍّ
عليها، تستطيع تقول عليه، إنه من القالئل وطنيا يف حب 
الشعب اليمني والوقوف مع قضاياه، وقوفه ضد األنظمة 
العسـكرية وضد الدكتاتوريني كلهم، فبعدين جئنا اليوم 
الثاني نشتي نفعل مطبوع؛ ألَنَّه وصل عيل مسلم اللجنة 
ـة يحملوا تعليمات بـرضورة عيل عبدالله صالح،  الَخاصَّ
ال عنـد الشـيخ عبداللـه، ففعلنـا بياناً بصياغـة محمد 
عبدالرحمـن الرباعي يقول يف مقدمته، لقد وصل مندوب 
البـاب العـايل من الرياض ليفـرَض عىل اليمن عسـكرياً 
متخلفاً بـدالً عن املدنيـة واملتعلمـني واملجتهدين وكذا.. 

ا.  وكذا، بيان كان قوياً ِجـدٍّ
وصلنـا عنـَد الشـيخ عبداللـه قالـوا الشـيخ عبدالله 
مش موجود، سـأل الرباعـي عن الشـيخ عبدالله، طبعاً 
ُكــّل من بيت الشـيخ عبداللـه ال يخفون عـىل الرباعي 
أي يشء؛ نتيجـًة للعالقـة الوطيـدة بينهم، قالـوا له «ما 
هلوش»، قـال لهم وينه، قالوا مـش دارين، خرج، أمس 
الليـل ومـش دارين أين هـوه، قال هاه، دخـل مدري من 
شـاف، تقريبًـا أتصل بعائلة الشـيخ عبداللـه، فرجع إىل 
عندنا قال الخبري قدوه بالسـعوديّة، قله الفسـيل مثلما 
كان متشـّدد، أمس ضـد السـعوديّة وضد عـيل عبدالله 
صالح، بايرجع متشـّدد مع السعوديّة ومع عيل عبدالله 
صالـح، كان عنـد محمد الفسـيل توقعات، هـذا محمد 
الفسـيل الشـيبة، عنده توقعـات جميلة، ورجـال عنده 
خربة هائلـة، اآلن هو فوق املِئة سـنة فاملهم رجع اليوم 
الثاني عبدالله بن حسـني رجع من السـعوديّة، فرجع يا 
سـيدي العزيز قـال الرباعي يالله نروح نشـوفه، وصلنا 
إىل هنـاك قالـوا له راقـد، مريـض، تاعب، قـال خالص، 
نجز هو والسـعوديّة، رحنا طلب الرباعـي لوحده، وقله 
يعنـي أن الظـرف صعب والجنوب بيحشـد قـوات علينا 
والظرف يسـتدعي ورجل يعني ماهـر عنده قدره وعنده 
خربه، وهـذه كلها ال تتوفر إال بعـيل عبدالله صالح، قال 

رئغج الطةظئ المرضجغئ لطترب اقحاراضغ الغمظغ اُفجااذ/ غتغى طظخعر أبع إخئع شغ تعار لئرظاطب «جاسئ لطاارغت» التطصئ الباظغئ سطى صظاة «المسغرة»:

بسث طصاض الشحمغ رتئئ السسعدغئ تظخغإ «سفاش» رئغسًا لطغمظ 
وباحرت خقغاعا بةمع أخعات طآغثة إطا باملال َأو الاعثغث

  بسث تظخغإ «سفاش» 
ضان أول إجراء جسعدّي عع 
الاثطص طظ ُضـّض الحثخغات 

العذظغئ الاغ ترشخ 
طثّططات الرغاض وسمطئ 
سطى تعجغه الِسثاء لطةظعب

  أعط طا تّصصه سطغ 
سئثاهللا خالح لطسسعدّغئ 

ضرب الترضئ العذظغئ 
المظاعدئ لطسسعدّغئ 
وطثّططاتعا الاآطرغئ

 تسربئ لظا طسطعطات 
أن السسعدّغئ ترغث شرَض 
رئغج غغر طاسطط غاسطط 

سطى الغمظ لامرغر افعثاف 
الاغ غظحثعا آل جسعد
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لـه الله يخزيك، عادك، أمس حشـدتنا عليه وكذا، قال له 
املهـم أفهمها، محمد عبدالرحمن، فرحنا بعدين يف اللقاء 
الوطني يف بيت أحمد جابر عفيف إال وبعض املشـايخ ما 
عاد جـاءوا تواصلوا هم والشـيخ عبداللـه بعد ما رجع، 
فبعدين قالوا الزم نروح عند الشيخ عبدالله، وفد برئاسة 
أحمد جابر عفيف، رحنا وقابلنا، تكلم معنا بكل وضوح، 
أنـه نحنا ينبغي أن يحكم البلد اآلن رجل عسـكري قوي؛ 
ألَنَّ البلـد تتعـرض ملخاطر كبرية، والذي هـو مهيئ لهذا 
املوضـوع هـو الرائد عـيل عبداللـه صالح، عـادوه كان 
املراتب، إبراهيم الحمدي جاء نزل الرتب العسـكرية، ويا 
سـيدي العزيز وبعدين رحنا نشـوف عبدالكريم العريش، 
قبل ما يرجع الشـيخ عبدالله، قالوا حتى لو رجع الشيخ 
عبدالله ال يمكن أن نقبل، العريش، وبعدين جئنا له اليوم 
الثاني، سمعنا أنه قد راحوا له مجموعة من العسكر من 
أصحاب عيل عبدالله صالح َوأَيْـضاً رجع الشيخ عبدالله، 
هّددوه، قال له، باينسـفوه مع بيته، أي واحد كان يقول 

كذا.. وال.. يعني مع العيال واملرة. 
 

- جرت هذه الرتتيبات كلها؟
املهـم عاد احنـا عند العريش إال وهـو ينصحنا ينصح 
اللقـاء الوطني بـأن ندعَم عيل عبداللـه صالح، هذه هي 

السعوديّة وهذا هم أصحاب السعوديّة. 
 

- صعد عيل عبدالله صالح إىل الرئاسـة وتوّىل زمام 
األمور؟ أصبح النظام السيايس؟

صعـد عـيل عبداللـه صالـح إىل الرئاسـة يف مجلـس 
الشـعب التأسييس واملعارض الوحيد له هو صوت محمد 
عبدالرحمـن الرباعـي الذي قال ال، الوحيـد، أما اآلخرين 

فقد أشرتاهم بالتهديد والوعيد والزلط، ُكـّل األعضاء. 
 

- السعوديّة تواصلت بهم وجابت لهم فلوس؟ 
طبعاً. 

 
- صعـد عيل عبدالله صالح وأصبـح النظام اليمني 
نظاماً سـعوديٍّا إن صح التوصيف، نظام سـعودّي 

من عند الرئيس إىل عند أصغر وزير؟
أول خطـوة هـو كان العمـل داخـل القوات املسـلحة 
واألمـن العتقـال القوى الوطنيـة، قام بها عـيل عبدالله 
صالح، تحشـيد الجيش؛ ِمن أجِل الحمـالت عىل مناطق 
ا ضد  الجبهـة الوطنيـة، التصعيـد اإلعالمي الكبـري ِجـدٍّ
النظـام يف الجنـوب، ضـد تجربـة الحزب االشـرتاكي يف 
الجنوب، واشـتعلت الحـرب من جديـد، وكان الذي يدير 
هذا املطبخ اإلعالمي والسيايس مع مجموعة هو املرحوم 

عبدالله االصنج. 
 

- قلـت يل الغشـمي وأنـت برتاجـع مجموعـة من 
السجناء، أين مصريهم؟ 

ام  هـذوال كانـوا معتقلني، بعضهـم معتقلني مـن أَيـَّ
أحمد حسني الغشمي. 

 
- قام عيل عبدالله صالح بإعدامهم فيما بعد؟

هو شـوف هؤالء أسـتطيع أذكـر لك منهم األسـماء 
التـايل، سـلطان أمني القـريش، من الشـخصيات املهمة 
ا عبدالـوارث عبدالكريم، عبدالعزيز عون، عيل خان،  ِجـدٍّ
حسـن الخوالني، يعني حوايل ما بني ٣٠ إىل ٣٢ شخصية 
سياسـية قياديـة يف املعارضـة، قتـل الغشـمي وهو قد 
وعدنـي وطلب مني مهلة فقط محدودة وأنه بايطلقهم، 
لكـن عندمـا انتهـى الغشـمي، جـاء عبداللـه األصنج، 
قالـوا إنه أقـرتح عىل عيل عبدالله صالـح أنه تخلص من 

املجموعة هذه ال ظهر أحمد حسني الغشمي. 
 

- وقتلهـم عـيل عبداللـه صالـح، ولـم تحصلوا عىل 
جثثهم؟

هـذا الـيل سـمعته واللـه حتـى اآلن نحـن نعتربهـم 
مخفيني قرسياً، لكن لم يظهر أحد إىل اآلن. 

 
- بعد صعـود عيل عبدالله صالح، ما هو أول إجراء 

قام به لصالح السعوديّة؟
كان أول إجراء هو هذا اليل تطلبه السـعوديّة مالحقة 
القوى الوطنيـة واالعتقاالت الشـاملة، وتصعيد اللهجة 
اإلعالميـة ضـد الجنوب؛ ِمـن أجـِل التصعيـد ومن أجل 

الوصول إىل حرب ٧٩م. 
 

- وحتى اشتعلت الحرب؟
جاءت الجبهـة، طبعاً كانت الجبهـة الوطنية يف ُكـّل 
املناطق، يف البيضـاء، عيال رسيح، يف بني عبد، يف أرحب، 
يف ريمـة، يف عتمـة، يف وصابـني، يف عديـن يف رشعـب، يف 
املناطـق الوسـطى، يف ُكـّل مكان، وجـاءت بعدين حرب 
٧٩م بني الشـمال والجنوب وراءها السعوديّة، وبتمويل 

ا.  سعودّي هائل ِجـدٍّ
 

- موضـوع عـيل عبداللـه صالـح، أنـت قلـت إن 
السـعوديّة اشـرتطت أن يصعَد إىل رئاسـة اليمن، 
رجـل متخلف شـاوش، كمـا ذكرت، عـيل عبدالله 

صالح كان فيه هذه املواصفات كلها؟
أكيـد؛ ألَنَّه مـش متعلم عـيل عبدالله صالـح، وكانت 
ا، َوفعـل له تاريـخ يف الجيش أنه  رتبتُـه متواضعـًة ِجـدٍّ
كان مـن املناضلني وكذا، وأنه ما فيش حاجة، يعني فيه 

أشـياء خصوصيـة ما أعتقـد أن الجو مناسـب لذكرها، 
لعيل عبداللـه صالح هو وأرسته، كانـوا أرسة متواضعة 
وتعيسـة وحالتهم حالة، يعنـي فيه معلومات كثرية عن 

محمد أخوه عنه، السعوديّة فعلت منه رئيس. 
 

- وحكم اليمن ثالثني سنة؟
وحكـم اليمـن، جاءت حـرب ٧٩م، طبعـاً هزته هذه 
الحرب، ولوال تدخل السـعوديّة وتدخـل العراق وجامعة 

الدول العربية، وأنا كنت مشاركاً يف هذه الحرب. 
واسـتطاعت الجبهة الوطنية أن تتقدم، تقدمت شلت 
قعطبة وشلت مناطق كثرية يف الوازعية ويف تعز، وأخذت 
ا، الحظت كيف،  البيضاء، وتقدمـت يف مأرب، كثري ِجــدٍّ
وكان الجـو مهيئاً، لكن لألسـف الشـديد كان فيه تدخل 
خارجي والتدخل الرويس كان ضد دخول الجنوب وسالح 
السـوفيتي األرايض الشـمالية، وعبدالفتاح يف األخري هو 
كان ضد الحـرب، عبدالفتاح كان ضـد الحرب، كان ضد 
العنـف، يعنـي هذيك الدعاية عـىل عبدالفتـاح، أنه وراء 

العنف وراء الحروب، هذه كلها من هنا. 
 

- استمرت التوترات يف الجنوب والحروب حتى جاء عيل 
نارص محمد تقريباً؟ 

التوتـرات هي كانـت يف مناطـق الجبهـة الوطنية يف 
الشـمال، حصـل تقريبًـا زيـارات لبعـض دول الخليـج 
مـن قبل عـيل نارص وجماعتـه وفعلوا عالقـات مع عيل 
عبدالله صالح عىل أََسـاس أنه وقف الحمالت العسكرية 
عـىل املناطق والجبهة الوطنية تعلن وقف العمل املسـلح 
والدخـول يف العمل السـيايس وإجراء حوار مع السـلطة 

وإطالق املعتقلني، وأشياء كثرية. 
 

- طبعـاً أنتم حني شـكلتهم اللقاء الوطنـي نعود لهذه 
النقطة، كنتم تعرفون عيل عبدالله صالح مسـبًقا ولذلك 

رفضتم من البداية؟
ُكلُّ الذي كانوا مشـاركني يف اللقاء الوطني الذي املقّرر 
حقه أحمـد جابر عفيـف، كلهم يرفضون عـيل عبدالله 
ومعظمهـم يعرفـوه عـن قـرب؛ ألَنَّه شـخص ال يصلح 
للرئاسة، ُكـّل الشـخصيات كانوا يف اللقاء الوطني، قلت 

لك حتى الشيخ عبدالله وكان فيه أجماع عجيب. 
 

- ُفِرَض من السعوديّة َفْرضاً؟
ُفِرَض من السـعوديّة فرض بالقوة، قالوا إن اليمنيني 
جالسـون يفتخرون بالتاريخ السـيايس للزيدية، أنه ما 
يحكم اليمن إال شـخص بـرشوط، يف مقدمتها أن يكون 
أعلم الناس، أن يكون مجتهداً، يف كافة املجاالت أن يكون 

شجاعاً. 
 

- وطبقت حتى بعد الجمهورية؟
ما كان بش وقت مع الحروب. 

 
- القـايض عبدالرحمـن اإلرياني كان مؤهـالً وإبراهيم 

الحمدي كان مؤهالً؟ 
القـايض كان مؤهـالً، وإبراهيـم كان مؤهـالً، ولهذا 

تخلصت منهم السعوديّة. 
 

- االنقالب عىل اإلرياني كان بتخطيط سعودّي؟ 
طبعـاً، تخطيط سـعودّي وجاء فيه رسـالة للشـيخ 
عبدالله من األمري سـلطان، يقول له فيها إبعاد اإلرياني 

صار خطر وجوده عىل اململكة وأمن اململكة. 
 

- مـا الـذي كان تطلب السـعوديّة من هؤالء الرؤسـاء، 
ومـا الذي حّققه لهـا عيل عبدالله صالـح بعد أن وصل 

إىل السلطة؟
شـوف أهم ما حّققه عيل عبدالله صالح للسـعوديّة، 
هو رضب الحركة الوطنية الذي هي معادية للسـعوديّة 
أصـالً، محاربتهـا بـكل الوسـائل، محاربـة النظـام يف 

سـعوديٍّا؛ ألَنَّ السـعوديّة  الجنـوب، وهـذا كان مطلبـاً 
جندت ضد الجنوب السـالطني واملشـايخ وكـذا، وفعلت 
معسكرات مليان الحدود، من يوم االستقالل يف الجنوب، 
واملعسـكرات نرشتهـا السـعوديّة يف ُكــّل مـكان وعىل 
حسـابها، والتخريب يف الجنـوب وكل يشء، عيل عبدالله 
صالـح أكثر ما كانـت تريده السـعوديّة منه، هو األرض 
اليمنية واملوافقة عىل يعني جعل اتّفاقية الطائف ترسيم 
دائم رسـمي جديـد.؛ ألَنَّ ُكــّل اليمنيني رفضـوا، رفض 
اإلريانـي، رفـض الجنوبيني، ثم الغشـمي عـاده ما كان 
ام الغشمي، إبراهيم الحمدي رفض؛ ألَنَّ إبراهيم  طرح أَيـَّ
الحمدي كان يقول لهم هذا باتّفاق بني الشمال الجنوب، 

جاء عيل عبدالله صالح وسلم لهم. 
أوالً وافق عىل نجران وجيزان وعسري، أنها قديه أراٍض 
سـعوديّة، وثانياً، الربع الخـايل أرض يمنية أَو عىل األقل 
كما يقول املؤرخني، نص الربع الخايل هذا سيطرت عليه 
السـعوديّة، جزء من الجوف سـيطرت عليه السـعوديّة، 
جـزء من حرضموت سـيطرت عليه السـعوديّة وجاءت 
االتّفاقيـة التـي وقعـت بـني عـيل عبدالله صالـح وبني 

السعوديّة والتي قادها باجمال لتتنازل عن ُكـّل هذه. 
 

- توقفنـا عنـد موضوع اتّفاقية ترسـيم الحـدود التي 
وقعـت وقام علبي عبدالله صالح بتوقيعها، ما هي أبرز 
التنـازالت التي قدمها نظام عـيل عبدالله صالح يف هذه 

االتّفاقية للسعوديّة، وكيف تم توقيعها أصالً؟
أول يشء كان التنازالت تشـمل التناُزَل عن االمتيَازات 
ـة باملهاجريـن اليمنيـني التي تضمنتهـا اتّفاقية  الَخاصَّ

الطائف، املغرتبني. 
 

- املغرتبني، كان مَعهم حقوق؟ 
كان مَعهـم حقـوق، أن يعملوا يف أي مـكان، أولوية، 
لليمنيـني أن يعملـوا يف أي مكان دون غريهـم، أن يتنقل 
يف املـدن السـعوديّة، أن ال يأخذوا عليهم حق التأشـريات 
الخسـائر واألمـوال هذه الـذي هي رضائب أَو رسـوم أَو 
كذا، هذه كانت ضمن اتّفاقية الطائف، الذي هي معاهدة 
الطائـف، هـذا أول يشء جراء إلغـاء تجاهلوهـا تماماً، 
ونص جزء غري مبارش يف االتّفاقية عىل أن يعامل اليمنيني 
املغرتبـني يف السـعوديّة مثلهـم مثل غريهم، وهـذا الذي 
يجري اآلن، يف االتّفاقية، اليشء الثاني أن االتّفاقية نصت 
عـىل أن الحدود القائمة بيننا وبني السـعوديّة هي حدود 
نهائية وفاصلة ورسـمية ولم يعد هناك أي ادِّعاءات من 
أي طرف، بمعنى أن ُكـّل األرايض اليمنية لألسف الشديد 
سـواء الذي خالف السـليماني نجران وجيزان وعسـري، 
أَو باتّجـاه الرشق يعني حرضمـوت وغريها وبما يف ذلك 

الربع الخايل. 
 

- كانت السعوديّة قد دخلت؟
نعـم كانت السـعوديّة قـد دخلت يعني نـاس يقدروا 
أربعـني كيلـو، ونـاس يقـدروا ِمئـة كيلو داخـل األرض 

اليمنية. 
 

- هذا من بعد إبراهيم الحمدي؟
ام الغشـمي وهكـذا وأيام عـيل عبدالله  هـذا مـن أَيـَّ
ـام إبراهيـم الحمدي زار هذيـك املناطق  صالـح؛ ألَنَّ أَيـَّ
وزار الجـوف، وأرسـل أكثـر من وفـود إىل الحـدود التي 
كانـت قائمة وعملـوا عالمـات، وحيث ما يوجـد تواجد 
سـكاني، كان يفعل لهم مدرسـة وبرئ ارتـواز، َحيُث ما 
يوجدوا الناس، ويقدم لهم املسـاعدة والدعم حتى يبقوا 
يف هذه املناطق، عىل أََسـاس الحفاظ عىل األرض اليمنية، 
لكن السـعوديّة ُمَجـّرد ما جـزع إبراهيم الحمدي أبعدت 
هذه العالمات ونسـفت اآلبار ودخلـت يف األرض اليمنية، 

وقاتلوها أبناء الجوف. 
 

- أنت ذكـرت يف مذكراتك، أحد املشـايخ عامر بن قري 
الذي قتلته السعوديّة؟

ه معارض أي عمـل يعارضهم  قتلتـه السـعوديّة؛ ألَنـَّ
بالعمـل املسـلح أَو غـريه، يف الجـوف أَو يف غريهـا كانوا 

يقتلونه. 
 

- أنـت أرشت إىل أن ذكـر لك أن السـعوديّة تقوم بقلع 
العالمات الحدودية وتقوم بالتهام األرايض اليمنية؟

نعم، وهو كان يقاتلها وسـبب هذا الكالم، أَيْـضاً ابن 
هضبان حذرنا، الشـيخ عزيز بن هضبـان، الذي كان له 
عالقة بآل نهيان، يف اإلمارات كان يحذر وعنده معلومات 
دقيقة حـول املناطق واألريض واملسـاحات التي دخلتها 

السعوديّة؛ ألَنَّهم بدوا يعرفوا هذه املناطق. 
وأضـف إىل ذلـك أن جـده هو الـذي تحـارب مع أمري 
الدرعية من آل سـعود وانترصوا عليهم واحتلوا الدرعية، 
جد بـن هضبان، ولهـذا السـعوديّة تذكر هـذه الحادثة 
والتاريخ اليمني ال يأتي عليهـا، ولهذا ُكـّل املناطق الذي 
عـىل حدودهـا وإىل الداخـل الزم ُكــّل املشـايخ والعقال 
والوجهـاء الـذي لهـم تأثـري يكونوا مـع السـعوديّة أَو 

تتخلص منهم بأي صورة. 
 

- حتى أنها منعت أي تلميح يف املناطق الحدودية؟
ة املدارس، يعني املدارس  نعم منعـوا ُكـّل يشء وَخاصَّ
الـيل كانـت توجـد وال يشء ما بـال هكـذا وإال يعني وأال 
سـمحت باملعاهد الدينية، يعنـي بدر يف صعدة ما يذهبوا 
ـابي،  مـدارس أَو أي يشء، فعلوا بدله معهد دمـاج الوهَّ
يعنـي يف قلـب الزيدية، يعني هـذه؛ ِمن أجـِل خلق فتنة 

طائفية يف املستقبل والتوتري. 
 

- كيف جـرى التوقيع عـىل االتّفاقية، قيـل بأنه دفعت 
أموال طائلة لعيل عبدالله صالح ولباجمال؟

واللـه املعلومات متداولـة أنه ما بـني ١٠ مليارات إىل 
١٥ ملياراً، توزعـت أغلبها مع عيل عبدالله صالح ثم مع 

اآلخرين. 
 

- أنت كنت يف مجلس النواب وقتها؟
يف مجلس النواب جاؤوا كلهم وجاء الرئيُس بنفسـه، 
وجـرى النقاش وأنـا الوحيـد وهي مسـجلة الذي قمت 
واعرتضـت ودخلـت يف مسـاجلة مـع الدكتـور اإلرياني 
حول املوضوع، قلت لهم أن االتّفاقية هذه تنازل أوالً عن 

اتّفاقية الطائف التي تنص عىل واحد، اثنني، ثالثة. 
هـذه االتّفاقيـة فرطـت يف الرتاب اليمنيـة ويف األرض 
اليمنية ليس فقط نجران وجيزان وعسري ولكن ما لحقها 
مـن الربع الخايل ومن أرايض حرضمـوت، هذه االتّفاقية 
إذَا كانـت تعني تـيشء، احتالل كامل للسـعوديّة لألرض 
الـذي معهـا واألرض الذي عادها لم تحتـل بعد، فقام رد 
عليا اإلرياني، أن االمتيَازات حق اتّفاقية الطائف، أنها ما 
زالـت موجودة، قلت له الحمد للـه، اآلن وصلت طائرتني 
من السـعوديّة تحمـل يمنيني مزفريـن ألول مرة حافني 
مقرعني، وأشـهدت العالـم كلهـم، اآلن طائرتني وصلت 
من السـعوديّة تحمل يمنيـني من املغرتبـني، مطرودين 
ومرشدين، عىل شـأن يقولـوا لنا أن هذه هـي االتّفاقية 

الجديدة. 
 

- بعـد توقيع الوحدة باندفاع الحزب االشـرتاكي بعدها 
كأن عيل عبدالله صالح، انقلب عىل الحزب أَو انقلب عىل 

الوحدة؟
شـوف قضيـة الوحـدة اليمنيـة هـي قضيـة الحزب 
االشـرتاكي، مـن حركـة القوميـني العرب، ومـن ثقفنا 
الناس عىل الوحدة اليمنية، وكانت الشعارات كلها لليمن 
الديمقراطيـة وللجبهـة الوطنية كلها شـعارات الوحدة 
اليمنية فلهذا عندما كان عيل عبدالله صالح يشتي وحدة 
فيدراليـة، أَو كنفدرالية، ونـزل إىل عدن يعني أخترص لك 
املضـوع، لكـن عيل سـالم البيـض مع جزء مـن أعضاء 
املكتـب السـيايس، قالـوا ليش عـاد أحنا نفعل مسـافة 

  اجاطط سطى سئثاهللا 
خالح وأسعاظه أضبَر طظ 15 
ططغار رغال طصابض افذماع 

السسعدّغئ اقتاقلغئ 
لفراضغ الغمظغئ الاغ 

جظاعا الرغاض طظ اّتفاصغئ 
ترجغط التثود

 اظثشع التجب اقحاراضغ 
شغ سام 90م لثطص وتثة 

وذظغئ تصغصغئ وتط الاعصغع 
وبسثعا اظصطإ سطغ سئثاهللا 
خالح وأسعاظه بشرض إظعاء 

التجب اقحاراضغ

  صّثم سطغ سئثاهللا خالح 
افرض الغمظغئ وطصثراتعا 

سطى ذئص طظ ذعإ لخالح 
السسعدّغئ وأسعاظعا
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للموضـوع، قـال أنه الزم نختـرص الطريـق ونوقع عىل 
دسـتور دولة الوحدة الذي قد تم اعـداده من قبل اللجان 
عرب السـنوات املاضية، وندخل يف وحـدة اندماجية، تمت 
الوحـدة االندماجيـة يف اتّفاق ما بني عـيل عبدالله صالح 

وعيل سالم البيض، جاءت الوحدة يا سيدي العزيز. 
عـيل عبدالله صالح من خالل املعلومـات وملا تأتي إىل 
كتاب مذكرة الشيخ عبدالله بن حسني األحمر، أنه كانوا 
متفقني أنـه هذه الحزب االشـرتاكي أول ما يصل الدولة 
الجنوبية يجب أن نعمل ُكـّل السـبل والطرق عىل إنهائه 
من الوجود، وعىل أن نعد أنفسـنا لحرٍب شـاملة لنقتلَعه 
تماماً، بحيث أن السـلطة يف صنعاء سيطرت عىل األرض 

اليمنية شماال ًوجنوباً. 
 

- قـام عيل عبدالله صالح، قيل بانـه كان ينفذ اغتياالت 
بحق الكوادر االشرتاكية؟

يعنـي شـوف كيف وقعـت القضية، يف الشـهر الرابع 
من الوحـدة، هذه قصة ظريفة، أنا كنت عند عيل سـالم 
البيض عىل أََسـاس نخرج نسـتقبل امللك حسـني، وعيل 
سـالم كان دائمـاً يدعينـي؛ ألَنَّه أنا مطلع عىل الشـمال، 
فجـاء سـنان أبـو لحوم عـىل أََسـاس يخرج هـو وعيل 
عبدالله صالح السـتقبال امللك حسني، قال له عيل سالم 
البيـض، قـال له قد اتصل بـي الرئيس أنه سـيمر علينا، 
ننتظر، قال له سـنان تمام، بـس ما نتأخرش، قال له أال 
قد قال الرئيس بايجي، مر الوقت عيل سالم البيض اتصل 
بعديـن، بتلفون عـيل عبدالله صالح ما احـد رد، بتلفون 
التحويلة ما احد رد، قال له سنان، الله شاهد عيل عبدالله 
صالح قدوه باملطار، ما أنت داري بأساليبه هذا ولد، هذا 
هـو عيل عبداللـه صالح، قال له مش معقول، اسـتغرب 
البيض، مش معقول، مش معقول يعني، ولحقوا، وصل 
وعـيل عبدالله صالـح هناك موجود، شـتمه، فرع بينهم 
سـنان، قال له أنا آسـف أنا نسـيت أنا مـش عارف أيش 
يشـتي يوصل امللك حسـني ويسـتقبله هـو وحدة وعيل 
سـالم البيض ما يكون موجود، أول ما جلسـوا مع امللك 
حسـني، أَدَّى له عيل سـالم البيض الواقعة، قال له شوف 
صاحبـك كيف بدأ، كان امللك حسـني جاء زيـارة للبيض 
أول رئيـس يزور أَو زعيم عربي يزور بعد تحقيق الوحدة 
اليمنية، فعيل عبدالله صالح بدأ من هنا عرب اتّفاق واتفق 
مـع عـيل عبدالله صالح ومـع التجمع اليمنـي لإلصالح 
الذي كانوا ضمن املؤتمر الشعبي العام أنه يشكلوا حزب 
لحالكـم، يكون هو املعارضـة، أنا ال أسـتطيع أعارض؛ 
ألَنَّ احنـا وّقعنا عىل اتّفاقية، لكن أنتـم تكونوا تعارضوا 
وأنا سأتعاطف معكم وسأعطيكم ُكـّل الدعم، ما يعطى 
للمؤتمر الشعبي سـيعطى للذي شكلوا التجميع اليمني 

لإلصالح. 
 

- وعىل إثر هذه الصفقة جاءت انتخابات ٩٣م؟
أوالً يا سـيدي العزيز بـدأ عملية اغتيـاالت، تصفيات 

ة الكوادر الفاعلة.  لكوادر الحزب االشرتاكي وَخاصَّ
 

- كان يديرها عيل عبدالله صالح؟
وباالسـم، محمد إسـماعيل، إىل عيل محسـن، هذول 
يعني الرمـوز املرشفة عىل االغتياالت، وأمـا القتلة، فهم 
األفغـان اليمنيني، ادوا األفغان كلهم باتّفاق مع أسـامة 
بن الدن، عىل أََسـاس محاربة الحزب االشـرتاكي، وكذلك 
تـم إطالق يعني وابل من الرصـاص والقذائف عىل قيادة 
الحـزب االشـرتاكي، أطلقوا عـىل بيت حيـدر العطاس، 
أطلقوا عىل غرفة ياسني سعيد نعمان ببازوكة، وصادف 
أنه ما دخلش الغرفة بحني، مع أنه كان فيه ضيافة معه 
نـاس يف البدروم، أطلقـوا علينا كلنا، حاولـوا اصطيادنا 
كلنـا، ١٣٢ قيـادي من كـوادر الحـزب االشـرتاكي قبل 
انتخابات ٩٣م، والحزب االشرتاكي لم يرد أبداً كان نصدر 
بيانـات أال ننجـر لهذا االسـتفزاز؛ ألَنَّ مرادهـم الدخول 
يف حرب عسـكرية، ونحن ال نريد حرب عسـكرية ونريد 
أن تعالـج األمور بالوسـائل السياسـية والدبلوماسـية 
العهـد  وثيقـة  اتّفاقيـة  يف  دخلنـا  ولهـذا  ووسـاطات، 
واالتّفاق، جاءت ضد رغبة عيل عبدالله صالح؛ ألَنَّه كانت 
وثيقة تعالج القضايا األََساسـية التي حاول عيل عبدالله 
صالـح أن يهـرب منها، وهي عبارة عـن مرشوع وطني 
سـيايس شـامل، لبناء الدولة اليمنية الحديثـة أن تقوم 
عىل مؤّسسـات وفصل بني املؤّسسات وتنمية اقتصادية 
واسـعة، وحدة وطنية، يعني بنـاء دولة تقوم عىل وحدة 
اليمـن، مش عىل أََسـاس مناطقي وال مذهبـي وال قبيل 
وال يشء، يعنـي ُكــّل مواطنـني هـذه الدولـة الضامنة 
متساوون بغض النظر عن العرق أَو الجنس أَو كذا، لهذا 

تربصوا بهذه االتّفاقية ورتبوا للحل. 
 

- وّقعوا االتّفاقية يف عمان؟
نعم، تم التوقيع عليها يف عمان. 

 
- ولكن رفض عيل عبدالله صالح كان رغبته يف إشـعال 

الحرب؟
شـوف كانت يف االتّفاقية تنص أنـه البدء يف محاكمة 
القتلـة، والقاء القبـض عليهم اليل قتلوا ِمئة وخمسـني 
من الحزب االشـرتاكي، هذا عيل عبدالله صالح رفض أن 
يعمل أي يشء، إال إذَا رجع عيل سـالم البيض إىل صنعاء، 
قـال ليش أرجع عىل شـأن يغتالونـي يف الطريق، كان يف 

عدن. 
اليل حصـل بعد كذا أنه يعني عبدالله صالح والشـيخ 
عبداللـه وّقعوا عىل االتّفاقية وأعلنوا أنه ال يمكن التنفيذ 

ألية اتّفاقية إال بعدوة البيض إىل عدن.
 

- إىل صنعاء؟
قالـوا لهـم محاكمـة وإلقـاء القبـض عـىل القتلـة 
ومحاكمتهـم ما هوش رشط هذا، هـذا يعني يف املقدمة، 
وقبل ما يرجع عىل سالم البيض وقبل ما تلتئم املؤّسسات 

أَو الهيئات أَو الرئاسة، اتفجرت الحرب. 
 

- طبعاً انتخابات ٩٣م كيف استطاع عيل عبدالله صالح 
أن يقـيض عىل حضـور الحـزب االشـرتاكي يف مجلس 

النواب؟
شـوف يف الجنوب الحزب االشرتاكي فاز بكل املقاعد، 
يف الجنـوب، أمـا هنا فقد سـلطوا علينا األمـن واالخوان 

واإلصالح واالفغان وكل من هب ودب. 
 

- وال مقعد؟
بـىل فزنـا بـ ١٨ مقعد أنـا من عندي مـن إب فزت أنا 

والشيخ أحمد عيل عبدالباقي. 
أنا شـوف نافست مرشـح اإلصالح ومرشـح املؤتمر 
الشـعبي اليل هـو اللواء عـيل السـعيدي، ونجحت عليه، 
يعنـي الحزب االشـرتاكي يف نتائج االنتخابـات هو الذي 

حصل عىل أغلبية األصوات. 
 

- انفجرت الحرب يف ٩٤م كانت بإعالن من عيل عبدالله 
صالح؟

بـدأت الحـرب أوال بالقضـاء عىل اللـواء الثالث مدرع 
يف الجنـوب يف عمران، وأبـادوه بطريقة بشـعة، ثم جاء 
خطـاب عيل عبدالله صالـح يف ٢٧ إبريل، دعـا إىل اقتالع 
االنفصاليـني واىل حرب االنفصاليني، وسـميناه وسـموا 
النـاس كلهم بأنـه أعلن الحـرب، كان عبـارة عن إعالن 
حرب، دعـا الجيش اليمنـي ودعا القبائل ودعا الشـعب 

اليمني لالنتفاضة عىل االنفصاليني يعني. 
 

- مثلما اثنني ديسمرب؟
وهكذا بدأت الحرب، يف الجنوب. 

 
- كانت السعوديّة جزء من الحرب؟

كان كلـه بتمويـل سـعودّي معركة ٩٤م، السـعوديّة 
طبعاً كانـت مع الجنوب؛ ِمن أجـِل االنفصال، لكنها مع 
الشـمال؛ ِمن أجِل القضاء عـىل االنفصال وعىل أي يشء، 
وعـىل الوحدة بالـذات؛ ألَنَّها كانت تعـرف أن الحرب بني 
الشـمال والجنوب القضاء عىل الوحـدة ولن تقوم وحدة 
بعد هذا، هذا محلل سـعودّي يتكلم أسـمه خالد الدخيل، 
جـاء هنا يف صنعـاء، قال كانـت السـعوديّة كان عندها 
اعتقاد أن قيام الحرب بني صنعاء وعدن والوحدة عادها 
قائمـة، معناه أن الوحدة اليمنيـة لن تبقى أبداً والجنوب 

سيتجه نحو االنفصال، بعد هذه الحرب. 
 

- نعم، ننتقل إىل ثورة فرباير يف ٢٠١١م
طبعاً أصال هذه الحرب يف الجنوب لو تشـوف ما الذي 
جـرى الذي جـرى يشء ال يتصور، تم مصـادرة الجنوب 
بالكامـل، ومرافـق الدولة وفروع الدولـة الجيش واألمن 
كلهم رموهم يف الشوارع الجيش واألمن والقطاع املدني، 
وأدى موظفـني كلهم مـن هنا من صنعـاء، اما األرايض 
واملصانع تم تقاسـمها بني سبعة عرشة شخص، بينهم 
يا سيدي العزيز من السبعة عرش الشخص هذول حسب 
التقريـر حق صالـح بـارصة، وعبدالقادر هـالل وفالن 
وفالن أنه سـبعة عرش هذول اليل شلوا الجنوب، إذَا اردت 
الوحدة أن تبقى أخذ منهم ما أخذوا من الجنوب وعودوه 
للجنوبيني والوحدة ستبقى منهم ١٣ واحد من سنحان، 

و٦ من مناطق مختلفة. 
يعنـي أدي لك مثال، أنا نزلت اللجنـة كنت املقّرر حق 
لجنة سالم صالح، عىل أََساس تحل املشاكل عندما بدأت 
االنتفاضة، عندما بدأ الحراك الجنوبي يف ٢٠٠٧م، شـوف 
أقولها قدام الناس اآلن كلهم، مثالً يف منطقة واحدة، من 
مربع دار سـعد يف عدن إىل العلن، عـىل خليج أبني، يعني 

مسافة يف حدود أربعني أَو ستني كيلو أَو أكثر، تم توزيع 
األرايض هكـذا، كان يبزوا الجنوبيـني، واحد هذه أرضية 
فـالن، منهـا ثالثة كيلو، هـذه أرضية فـالن، يعني كلهم 
أصحاب سـنحان، بما يف ذلك عيال محمد عبدالله صالح، 

أما األخ عيل محسن. 
فكانـت املسـاحة واحنـا نمـيش بالسـيارة بالعـداد، 
خمسـة عرش كيلو حق عيل محسـن، يف عدن، تصور من 
املطار ملا توصل التحريـر، هذه كلها، هذه اليل يف منطقة 
واحـدة وكذلك بقية املناطق، كانت يف أرايض مع موظفي 
الدولـة املدنيني والعسـكريني، من عرشيـن مرت، من ٣٢ 
مرت، تم توزيعها من ثالثة من أربعة ألف لهؤالء السـبعة 
عـرش، وبعض اليل وزعها عيل عبدالله صالح، يعني نهب 
الجنـوب وال خىل للجنوبيني يشء، وأتـى يعني تصور، يف 
حرضموت ١٨ إدارة عامة أَو ما يسمى بفروع الوزارات، 
١٨، سـتة عرش مدير من صنعاء، واثنني من حرضموت، 
مـن أصحابهـم، يف أبني ُكــّل املديرين يف أبـني كلهم من 
صنعـاء، يف عدن ُكـّل املـوارد املالية كلها مع شـماليني، 
ماتوا الجنوبني جوع، وبعدين تم االعتداء عىل الجنوبيني 
بطـرق قذرة، يعني كانوا يتَحّركوا يف الشـوارع بالبوازيك 
واملدفعية، ُكـّل هذا الصعاليك، معك يعني أسابيع كاملة، 
ما كان فيش مرأة بالجنوب عادها تجزم تخرج الشارع، 
مـا تحصل مـرأة يف الشـارع أبـدا؛ ألَنَّهـم يشـلوها؛ ألَنَّ 

الجنوبيات كلهم إالَّ اشرتاكيني شوعيني إال دعارة. 
 

- هذا نظام عيل عبدالله صالح؟
ما جرى يا سـيدي ضد الوحـدة، أوال أصحاب الضالع 
خرجوا عن بكرة أبيهم يوم الوحدة يهتفوا للوحدة، وأحنا 
مرينا من عندهم، واليوم هذا عن بكرة أبيهم ضد الوحدة؛ 
ألَنَّه ملا دخلوا الضالع، يقول يل شـالل عيل شايع، ولد هذا 
عندي يف جبلة هذوه يسمعني، كان أمه وأرسته ٢٤ أرسة 
ويدعينـي خاله، أول ما بدأوا الحراك الجنوبي، قلنا له ما 
هو هذا يا شـالل، ما عاد تشتي حتى تسلم عليا، انا مش 
من جبلة أنا مش مواليد الشمال، أنا ضد الشمال، فهمت 
كيف، قيل، ملا عدنا إىل الضالع بعد الحرب، قال يعني انتوا 
تخلـوا البيت ال عـاد قلص وال كتـيل وال تحصل أي يشء 
قـال إىل درجة أنه مغـرف ماء نهبوا ُكـّل ما يف القرية من 
مضخات من أشياء، من كنابل من فراشات من إثاث من 
أي يشء وفعالً جاءت أعرضت يف أكرب سوق حراج يف إب، 

قال وتشتينا بعد كذا نرجع وحدة. 
 

- الكارثـة الذي جناهـا هو عيل عبداللـه صالح ونظام 
عـيل عبدالله صالح، نظام ٧/٧ وليس ُكـّل الشـماليني 

أقصد؟
طبعـاً نظام عـيل عبداللـه صالح، الـذي خطط ودبر 
ونهب وسـلب أما الشـعب اليمنـي، الشـعب اليمني مع 

بعضه البعض، متعاطف متعاون... إلخ. 
 

- طبـع ننتقـل إىل موضوع ثورة فربايـر ٢٠١١م، هذه 
ا برز فيها التدخل السـعودّي بشـكل  نقطـة مهمة ِجـدٍّ
ا، هل تعتقـد أن توقيع املبـادرة الخليجية يف  كبـري ِجـدٍّ

الرياض، كانت وصاية جديدة عىل اليمن؟
شـوف الثورة هذه كانت ثورة عظيمة شـاركوا فيها 
حتـى أنصار اللـه كان خالد املداني مسـئول أنصار الله، 
أنـا كنت دائماً يف لقـاءات معهم، أنا كنـت رئيس اللجنة 
حق اللقاء املشرتك يف السـاحة، اليل حصل للثورة خافت 
السـعوديّة منها، بعد ما خافت من اليل حصل يف مرص يف 
تونس، يف الربيع العربي، فبدأت تشـتغل بكل إْمَكانياتها 

كيف احتواء هذه الثورة، اتفقوا يا سيدي العزيز، اتصلوا 
عىل بالقادة حق أصحابنا لألسـف الشـديد من األحزاب، 
أقول أنا هذا عىل الهواء، أنه السعوديّة بتحل املشكلة وما 
فيش داعي تدخلوا يف حروب وال يف مشـاكل، وال كذا؛ ألَنَّ 
عيل عبدالله صالح لن يسـلم بسـهولة، وكان يخطب أن 
الحـرب باتكون من طاقة إىل طاقة، بيهّدد، فالسـعوديّة 
بعديـن طلبـت الجميع، بعدمـا راح عـيل عبدالله صالح 
وأعوانـه، هم السـعودينّي وصاغـوا اتّفاقيـة الخليجية، 
ودعوا لنـا أنا رحت حـرضت يف السـعوديّة للتوقيع عىل 

هذه االتّفاقية. 
هـذه االتّفاقيـة كانت البدايـة، األوىل لـرضب الثورة، 
الحظت كيف؛ ألَنَّها نصت عىل تقاسم السلطة باملناصفة، 
ما بـني املؤتمـر الشـعبي وما بـني اللقـاء املشـرتك، أَو 
املعارضـة، لكـن أخطر ما فيهـا أنه أعفى عـيل عبدالله 
صالح وكل املسئولني الذين عملوا معه طوال الفرتة كلها 
فرتة عيل عبدالله صالح أعفاهم من أي مسـائلة قانونية 
أَو قضائيـة، أَو غريها، عن جرائمهم عن ما نهبوا عن ما 
قتلـوا عن ُكـّل يشء، هذه يا سـيدي العزيـز، بدأت تخلق 

مشاكل داخلنا يف الثورة. 
 

- ويف نفـس الوقت هذه املبادرة مورسـت ووقعت تحت 
إرشاف سعودّي؟

ملا تشـكلت الحكومة عـيل عبدالله صالـح عطل ُكـّل 
يشء، ثـم أدوا لنـا هادي، هذا هادي ١٨ سـنة وهو تحت 
ارشاف عيل عبدالله صالح نائب الرئيس، خبزه وعجينه، 
قد قـال هكذا أنـه خبـزه وعجينه، يعني خـالص طبعة 
بطابـع السـعودّي بحت، يعنـي كان سـعودّي أكثر من 
السـعودينّي، هـذا لألمانـة، عبدربـه، بعد هذا يا سـيدي 
العزيز جاءت الحكومة، لم تقدر تعمل، كان محمد سالم 
باسـندوة، شـوف رجل وطني رجل محرتم، كان يحاول 
أن يعمل أي يشء للبلـد، لكنهم لم يعملوا أي يشء وبقت 

املحاصصة هذه عطلت ُكـّل يشء. 
 

- نعـم ننتقل إىل موضوع، نحن اليوم بعد مرور سـبع 
سـنوات من الحرب السـعوديّة عىل اليمـن، كيف تتوقع 

نهايتها؟ 
نهايتهـا بالنـرص اليمنـي، نهايتهـا عاصفـة يمنية 
الغطرسـة  بـكل  وتعصـف  الحـزب  بعاصفـة  تعصـف 
السـعوديّة واألطمـاع لسـعوديّة واالحتـالل السـعودّي، 
والحقد الدفني السـعودّي عىل اليمن، أنا عندي يقني تام، 
أن اليمـن هو املنترص، عندي يقـني تام، والدليل عىل ذلك 
هو الفشـل الذريع الذي لحق يف السـعوديّة خالل السبع 
السـنوات هذه الباقية، السـعوديّة فشـلت فشـالً ذريعاً 
مخزياً، تماماً واآلن هـي تتلقى الرضبات من الصواريخ 
البالسـتية ومـن الطائرات املسـرية، وعـىل الحدود مش 
قادرين يجندوا الجيش السعودّي ليقاتل عن أراضيه، ادوا 
سودانيني وادو مرتِزقة من ُكـّل مكان يف هذا العالم، عىل 

شأن يقاتلوا عىل الحدود، فالسعوديّة يف وضع مزري. 
 

- هـي املـرة األوىل أُسـتاذ يحيـى التـي تضعـف فيها 
السعوديّة أمام اليمن؟

هي املـرة األوىل التي تضعف فيها أمـام اليمن، وأمام 
العالـم وعـىل ُكـّل الصعـد، السـعوديّة اآلن ضعيفة ولن 
يعود يحرتمها، ملاذا، شـوف أدي لك مثل، يف بداية الحرب 
عـىل اليمن عقـد مؤتمـر الدل اإلسـالمية أربعـني دولة، 
صوتـوا كلهم للمرشوع السـعودّي وبقت إيران لوحدها، 
اآلن قـيل مـن باقي مع السـعوديّة من الدول اإلسـالمية 
كلهـا، لن يبقى أحد، لن يبقى أحـد إال اإلمارات اآلن هي 
واياهـا اآلن يف هـذا التحالـف، اإلمارات لهـا مخّططها، 
ولها عداءها الشديد مع السـعوديّة؛ ألَنَّها تنفذ مخّطط 
إرسائيـيل متكامل، يف املنطقة، والسـعوديّة اآلن يف حالة 
حيص بيص، ُكـّل مـا يف األمر هو الطريان هذا هو الذي 

يرضب أَو يقصف. 
 

ختاًمـا.. شـكراً جزيـالً لك أُسـتاذ يحيى منصـور أبو 
إصبع عىل حضورك معنا وشـكراً جزيالً عىل املعلومات 
واملواضيع التي طرحتها يف هذه الحلقات، والشـكر لكم 
مشاهدينا االكارم عىل املتابعة واإلصغاء والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته. 

  شغ بعرة 11 شئراغر 
2011م شاتئ السسعدّغئ 
طسارًا جثغًثا طظ طسارات 

تبئغئ َوخاغاعا سطى الغمظ 
وذلك سئر «المئادرة الثطغةغئ»

  جغظاعغ السثوان سطى 
الغمظ بعجغمئ جاتصئ 

لطسسعدّغئ فن لثغظا صغادًة 
وذظغًئ جاظسش ُضـّض الئظاء 

السسعدّي غغر المحروع 
الثي بثأ صئض 50 ساطًا

  شغ ترب 94م طعرجئ 
سمطغات ظعإ وجطإ 

واجسئ بتص الةظعبغغظ 
وضض ذلك باثطغط وأواطر 

طظ سطغ سئثاهللا خالح

  ظفث «سفاش» السثغث 
طظ اقغاغاقت بتص صغادات 
التجب اقحاراضغ الفاسطئ 

صئض وبسث ترب 94م
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 تظاُشُر المرتِجصئ وِحصاُصعط 

اإلسقم الُتّر وتأبغره شغ سمطغئ الاظمغئ الحاططئ (1) 

لماذا الخرخئ شغ 
المساجث؟ 

 

أبع زغث العقلغ

يتساءل الجميع عن رس إطالق شعار الرصخة يف 
يوم الجمعة، داخل املساجد. 

اختار الشهيد القائد (سـالم الله عليه) أن يُرفع 
شعار الرصخة يف املسجد بعد صالة الجمعة، ليكون 
شعاراً رسمياً يطلقه الناس ُكـّل أسبوع متوّجـهني 
بسـخطهم نحو العـدّو الحقيقـي والتاريخي لكن 

السؤال هنا ملاذا يف املسجد?
أوالً: ألَنَّ اليهـود يعرفـون مـاذا يعنـي أن يكون 
العـداء عداء «دينياً» ينطلق من رصح ديني مقدس 
يجتمع فيه املسـلمون، ويطلقون فيه شعاراً واحداً 
ضـد عدو واحد يف وقت واحد وهذا ليس بغريب عىل 
املسلمني فهم يعرفون أن شعار الرباءة أمر الله بأن 
يطلق يف رصح ديني كبري هو (الحج)، َحيُث إن الله 
تعاىل قـال: {َوأَذَاٌن ِمَن اللِه َوَرُسـولِِه إىل النَّاِس يَْوَم 
ِكنَي َوَرُسولُُه}.  اْلَحجِّ اْألكرب أَنَّ اللَه بَِريٌء ِمَن اْلـُمْرشِ
ثانياً: لم يسـمح الشـهيد القائد أن يكون إطالق 
الشـعار رسـمياً يف مـكان غـري املسـجد ألسـباب 
حكيمة؛ ألَنَّه لو رفعت شـعار الرصخة يف مسريات 
سـيأتي مندسـني ويحرقون أشـياء من ممتلكات 
املواطنني أَو يقتحمون محـالت تجارية أَو يعتدون 
عىل منشآت حكومية وينسب ذلك العمل التخريبي 

لهذا الشعار وأصحابه. 
لكن لحكمة الشهيد القائد اختار املساجد التي ال 
يستطيع أحٌد أن يقوم بعمل تخريبي داخله لحرمة 
املسـجد عند الجميع وأي عمل يقـوم به املنافقون 
داخل املسـجد هـو يخدم الشـعار وال يـرضه؛ ألَنَّ 
املنافقـني واملرجفـني هـم املـرآة التـي تعكس لك 

فاعلية عملك. 
ثالثاً: ال تسـتطيع أن تجمَع املسـلمني بكلهم يف 
يـوم واحد ليرصخوا رصخة واحـدة يف مكان واحد 

وإن حصل فنادر ذلك. 
لكـن الله سـبحانَه وتعـاىل قد حّدد يـوم مؤتمر 
أسـبوعي هو يوم (الجمعة) يجتمع فيه املسلمون 
حتى التجار ويخرجون برؤية واحدة وتوّجـه واحد 

ويسمعون إمام واحد ومنهج واحد. 
واألعـداء يخافون من هذا السـخط األسـبوعي 
اإلسـالمي الدينـي وهذا هو سـبب الحمـالت التي 
يشـنها املنافقني حمالت تحريضيه وتشويهيه ضد 
من يرصخون يف املسـاجد ومع ُكــّل هذه الحمالت 
إالَّ أن اللـه قـد أذن للحق أن يرفـع وللنور أن يظهر 
ووصل الشـعار اليوم إىل بلدان كثرية؛ ألَنَّهم يريدون 
ويكيدون ولكن الله محيـط بالكافرين والله يفعل 

ما يريد، الله أكرب وتباً لهم والنرص لإلسالم. 

سئثالرتمظ طراد 
ظـن التحالـف أنه قد صنـع واقعاً جديـًدا يف اليمن من 
خـالل تجميـع املرتِزقة يف بوتقـة مجلس القيـادة، وظن 
أنه قد يسـتطيع من خالله أن يمرر ما يشاء من أجندات، 
ولكنـه لم يدرك حجم التناقض الظاهر والباطن يف أعضاء 
املجلـس، فقد كانـوا أمراء حـرب، وهم عـىل تناقض بني 
وواضـح، فال جامـع يجمعهم، وال قضية لهم سـوى مع 
أنفسهم، ومصالح أنفسهم، أَو ما يصنعونه من مجد وأثر 
ألنفسهم، وما سوى ذلك ال يمكن التعويل عليه، وقد سبق 
يل أن كتبـت ذلك يف تناوالت سـابقة، ولـم يطل املدى حتى 

قالت األيّام ما ذهبنا إليه من بيان وتوضيح. 
اليـوم التوتـر عىل أشـده يف املناطـق املحتّلة بـني أمراء 

الحرب الذين يشـكلون قوام مجلس القيـادة، وكّل فصيل يريد أن يقول 
للسـعوديّة ولإلمارات إنه األقوى واألكثر أثراً وسـيطرة، ولذلك تنشط يف 
صفـوف املرتِزقة حركة االعتقاالت، ونسـمع تنابزاً َكثـرياً، وتهديداً من 
بعضهـم لبعضهـم، وكادت النزعة الذاتية تعلـو يف الخطاب، وكاد أمراء 
الحـرب أن يعلنوا مواجهة بعضهم بعضـاً كدورة تاريخية تعتادها عدُن 

منذ زمن، ومثل ذلك كائن ال محالة ولن يطول أمد انتظاره. 
ذلك ما يحدث اليوم يف صفوف املرتِزقة يف امليدان كما تتداوله األخبار، 
وثمة أمر آخر يظهر اليوم يف وسـائل التواصل االجتماعي، َحيُث يخوض 
اإلخوان مع أنفسـهم جدالً واسـع النطـاق، إذ تفجر الحـدث من خالل 
الفتـاوى التـي أطلقهـا بعض رمـوز اإلخوان بعـدم جـواز الرتحم عىل 
اإلعالمية الفلسـطينية شريين أبو عاقلة، وقد تصاعد إىل درجة الرتاشق 
اليومـي وتفنيد األفكار، ويبدو أن صاحبة نوبـل -وهي قيادية يف حزب 
اإلخـوان- تقود حملة تطهـري للجيل التقليدي وقـد تجرفه من الواجهة 
السياسـية مـن خالل الكثـري من األنشـطة والتفاعالت التـي تقوم بها 
خـارج اليمـن أَو داخله، فحزب اإلصالح قد يحمل وجهـاً آخراً غري الذي 
كنا نعرفه يف سـالف أيامنا من خالل حالة التجريف التي تنتهجها توكل 
كرمان للوجوه القديمة، وللفكر القديم، والسلوك القديم، وقد شعر قادة 
اإلصالح بخطورة ما تقوم به توكل املدعومة من الغرب فلم يسـعهم إال 
معايرتهـا بفقرها وعوزها قبل 2011م وقـال أحدهم: إنها لم تكن تجد 
قيمة فرشـاة أسنان لتنظيف أسـنانها، وتساءل عن األموال التي تنشط 
بهـا هذه األيّام، وهو تسـاؤل يطوي املرارة والحقـد يف حنايا أضلعه وال 

يخلو من مكر كعادة «اإلخوان». 
يف الطـرف اآلخر لتيار اإلخوان وبعيًدا عـن التآكل لبيني يطل االنتقايل 
الذي يناصب اإلخوان العداء الشديد وبالتايل فحالة الرتقب 
والتصفيات بني االنتقايل و»اإلخوان» تنشط بوترية عالية، 
فمـا يمـر يوم دون أن تسـمع بتفجـري أَو اغتيـال هنا أَو 
هناك، أما معسـكر العمالقـة فهو يحمل بـذرة الفناء يف 
تركيبته فهو خليط متجانس من جماعات ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بأجهزة اسـتخبارية ولذلك سيكون أقرب إىل التنافر 
أَو االنفجـار منـه إىل االنسـجام أَو التناغـم وكل أُولئك ال 

تجمعهم قضية. 
ويبـدو يل أن الحلقة األضعف هـي حلقة العليمي، فهو 
ال يملـك امتداداً يف امليـدان، وربما قد يجد يف طارق عفاش 
مـالذاً، بيـد أن طـارق -وإن بدا أنـه أكثرهم قـوة وعتاداً 
وتنظيماً- بدون أيديولوجيا، وبدون مسـار ثقايف واضح، وال يملك هدفاً 
وطنيـاً نبيالً، كما أن مكونه العسـكري وإن كان ظاهـره الوحدة إال أن 
جوهره الشتات والتنافر، وربما كانت توكل أكثر ذكاء من طارق عفاش 
فهي ال تملك جيشـاً وال سـالحاً لكنها تملك حضـوراً ثقافيٍّا واجتماعياً 
وإنسـانياً يجعـل منها أكثر شـعبيّة مـن فيالق طارق التـي رسعان ما 

تبتلعها رمال اليمن املتَحّركة. 
ويبـدو يل -من خالل املعايشـة والتجارب- أن مرشوع تـوكل الثقايف 
واإلنسـاني أخطر عىل اليمن من أي مرشوع آخر، فهو مرشوع يتكامل 
مع االسـرتاتيجيات الغربية يف السـيطرة عىل املوجهـات الثقافية، ولها 
نشـاط ملحـوظ يف هذا االتّجـاه فما إن يـنئ أي أديب أَو فاعـل ثقايف أَو 
فنان إال وتسارع إىل اإلعالن عن مساعدة لهذا أَو ذاك، كما أنها تبذل املال 
بسـخاء يف نـرش أعمال األدباء عن طريق مؤّسسـات ودور نرش بشـكل 

مبارش أَو غري مبارش. 
الخياُر العسـكري فشـل يف اليمن لكن العدّو يسـتخدم اليوم خيارات 
أُخرى ومنها الخيار الثقايف واإلنساني، وهو ينشط يف هذا االتّجاه نشاطاً 
ملحوظاً منذ أمد غري قصري، وهذا النشاط يف أوج الذروة من خالل حالة 
التفكيـك لنظام اإلخوان العام والطبيعي، والتسـويق ملرشوع توكل عىل 
حسـاب مشـاريع أُخرى لم تعـد مجدية من وجهة نظـر الالعب الدويل، 
وعلينـا أن ندرك هذه الظاهرة ونحاول فهم مـا يحدث حتى نتمّكن من 
السـيطرة عىل مقاليد املسـتقبل ونحافظ عىل االنتصارات والتضحيات 

التي قدمها شعبنا؛ ِمن أجِل الحرية واالستقالل والسيادة.

طعجى المطغضغ

مـن  رضورة  اإلعـالم  يعـد 

للمجتمعـات،  التقـدم  رضورات 

وتسـتطيع املساهمة بشكل فعال 

يف التنمية. 

اإلعـالم  قضيـة  أصبحـت  لـذا 

ودوره يف عمليـة التنميـة من أهم 

القضايا التي تثري اهتمام الدول يف 

العرص الراهـن، إذ تتنافس الدول 

فيمـا بينها يف السـبل والوسـائل 

اإلْمَكانـات  وبـكل  املسـتخدمة 

والقدرات املتاحة املادية والبرشية 

لتطويـر وتنميـة مجتمعاتها؛ ألَنَّ 
التنميـة تمثـل املعيـار األََسـايس 
للتغيـري الحضـاري ألي مجتمـع 
يطمح بالتقدم والتطور، ويعرتف 
اإلعـالم  وسـائل  بـأن  الجميـع 
ومهماُ  َكبرياً  املختلفة تلعـب دوراً 
ة  يف إنجاح العملية التنموية َخاصَّ
وأنهـا أصبحت تدخـل يف تفاصيل 
العالقات السياسـية واالقتصادية 
واالجتماعية يف جميع املجتمعات، 
املتقدمـة منهـا والنامية، بنسـب 
نجـاح  وأن  ـة  َخاصَّ متفاوتـة 
العمليـة التنمويـة يعتمد بشـكل 
كبري عىل تلـك العوامل وعىل مدى 

قوتها ونجاحها وشدة تأثريها. 
إن التحول الكبري الذي طرأ عىل 
املجتمع شـمل مختلف املستويات 
باإلْمـَكان  يعـد  ولـم  والجوانـب، 
وسـيلة  ُمَجــّرد  اإلعـالم  اعتبـار 
لتوصيل الخرب، وإنما بوصفه قوة 
تؤثـر بشـكل فاعـل يف الجمهور، 
ومن ثم تساهم يف تشكيل املفاهيم 
وتوجيههـا، إذ يعتـرب اإلعالم أهم 

أَداة يف التعبئة الجماهريية. 
بعد انتشـار وسائل اإلعالم عىل 
نطاق واسـع وتعاظم أثرها، عمد 
الباحثـون يف علم االتصـال بوجه 
خـاص،  بشـكل  واإلعـالم  عـام، 

عـىل البحـث يف العالقة بـني هـذا 

التخصصـات  وبـني  التخصـص 

والرتبيـة  كاالجتمـاع  األُخـرى 

ومحاولـة  ونحوهـا  والسياسـة 

التعـرف عـىل طبيعة الـدور الذي 

يمكـن أن تؤديَـه وسـائُل اإلعالم 

يف تفعيـِل العالقـات بينهـا وبـني 

كان  إذَا  ُخُصوصـاً  جمهورهـا، 

الجمهـور بمفهومـه العـام يمثل 

يف نجاح الوظائف  أََساسياً  عنرصاً 

التي تقـوم بها، كما انصب الكثري 

من البحوث اإلعالمية حول كيفية 

تسخريها يف عميلة التنمية. 

شعث حاضر أبع رأس

يف األيّـام األخـرية املتبقية من عمـر الُهدنة 
اإلنسـانية املزعومـة، وبعـد توقـف الرحـالت 
التجاريـة مـن وإىل مطار صنعـاء الدويل لفرتة 
طويلـة دامـت ألكثـر من سـت سـنوات، كان 
وصول أوىل الرحالت التجارية إىل مطار صنعاء 
والرحلـة بمثابة صدمة عىل سـكان العاصمة 
والجمـع الغفري مـن الصحفيـني واإلعالميني، 
حتـى خيل لهم أنهم بذلك األمر أمام حدث جلل 

ونادر غري مسبوق. 
يف الحقيقـة هو كذلك، فأن تعـاود الرحالت 

التجاريـة مـن وإىل مطـار صنعاء الـدويل بعد 
انقطـاع دام ألكثـر مـن سـت سـنوات يعترب 
حدثـاً جلـالً وصادمـاً وغـري مصدق بالنسـبة 
لشـعبنا اليمني املكلوم املعتدى عليه واملحارص 
منذ أكثر من سـبع سـنوات خلـت، ولكن تظل 
الرحلـة الواحـدة أَو اثنتني أَو عـرش رحالت أَو 
حتـى العرشيـن رحلـة ال تكفـي لالسـتجابة 
للعمـل اإلنسـاني يف أقـل األحـوال، أمـام ُكـّل 
تلك الرحـالت والحاالت املرضيـة التي راكمتها 
سنوات العدوان والحصار والتي تجاوز عددها 
حتى اآلن عرشات اآلالف، وأمام عرشات اآلالف 
أَيْـضـاً من رحـالت الطالب واملغرتبـني والذين 
قيدت حرية تنقلهم من وإىل العاصمة صنعاء، 

يف ظـل الغياب التام لألمن عن املطارات األُخرى 

املحفوفـة باملخاطر عـىل الضفـة املقابلة من 

أرض الوطن. 

وما الحفلة األممية املرحبة بتلك الرحالت إال 

محاولة منها يف تجميل قبحها وتوحشها بحق 

ة بعـد أن أثبتت للعالم  اإلنسـان اليمنـي، َخاصَّ

بالدليـل القاطـع بإعادتها للرحـالت التجارية 

من وإىل مطـار صنعاء الدويل بأن األمم املتحدة 

رشيك أََسـايس للتحالف يف ُكــّل جرائمه بحق 

الشـعب اليمني وعىل رأس تلك الجرائم جريمة 

الحصار ألكثر من سبع سنوات مضت دون أي 

مربّر. 

سعدة الرتقت دلغض سطى احاراك افطط الماتثة شغ 
الةرغمئ ق سطى إظساظغاعا
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تسظغط الّثغطمغ

يسـعى العدّو إىل إدَخال جميع أنواع الفساد 
العقاِئدي واألخالقي إىل أعماِق نفوسنا ِلطمِس 
ورضِب ديننـا وُهــِويَّتنـا اإليَمانيـة اليمانية، 
والتي قال عنها الرسـول األعظـم صلوات الله 
عليه وعىل آله: اإليَمان يماٌن، والحكمُة يمانيٌة، 

والفقُه يمان. 
 فِمـن رشوِر العـدّو وِحقده وشـّدة ِعـداِئه 
لنـا، أنّـه يُرّكز عـىل األطفال باألخـِص كونهم 
ـــة وبلدنا  الجيـل الصاعـد وبهـم تُبنـى األُمَّ
امليمـون؛ وألنّهـم ما زالـوا سـليمي الـِفـطرة 
وأنقيـاء الفكر؛ وكون عقولهم مـا زالت أرضاً 
خصبة قابلة، للغرِس والتشجري دون أدنى بذل 
ومجهـود يَودُّ العـدّو أن يتحكَم ويسـيطر عىل 
ُمخيالِتهم ويسـريهم كألعوبـٍة حتى يِصلوا إىل 

ما خطّطوا له.
 وألّن العدوَّ يُدِرُك الخطورَة التي ستحلُّ عليه 
والتـي تَكُمـُن خلف التمسـك باللـه وبالثقافِة 
القرآنيـة وبالُهــِويَِّة اإليَمانيـة اليمانية، قّدم 

الفساد عىل هيئِة تطّور وتقّدم ورقي.
كما أنّه ِمن دهاِء العدّو ولكي يُبـوَّء بتحقيِق 
اإلنجـازات والنجاحات أنه عىل أتِم االسـتعداد 
إلنفـاِق مئـات املاليـني واملليـارات لسـلب ِمنّا 
قيمنا ومبادِئنا وعـىل سبيِل املِثال َفتََح معاِهداً 
ُمختلطـة وقـّدم ِمنح ِلتعّلـم اللغـات ِبُمختلِف 

أنواعها، 
كذلك قّدم ِمنحاً جـامعية داخلية وخارجية؛ 
ليس ُحبّـاً فينا أفيقوا من غفلتكـم، فالعدّو ال 
يودُّ لنا الخري وال اإلنجـاز َوالفالح واإلبداع؛ ألَنَّ 
مـن أخربنا بذلك هـو العليم الخبـري: «َمـا يََودُّ 

ِكنَي أَن  الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمْن أهـل اْلِكتَاِب َوَال اْلُمْرشِ
ُكْم». ـِن رَّبـِّ َل َعَليُْكم ّمْن َخرْيٍ م يُنَزَّ

وإحبـاط ِلمخّططـاِت العدّو التي سـتهوي 
ِبنـا وِبأطفالنا إىل ُمسـتنقِع الضـالِل والرذيلة 

وتدّمـر أخالقنا.
أقامـْت الِجهـات امُلختّصة، مراِكـزاً صيفية 
تعليميـة توعوية تُقـّدم رشحاً بيانيـاً ُمفّصالً 
ِلكتاب املوىل عز وجل، ودروٌس تربوية وثقافية، 
ولغوية للتقوية ليقوى التعليم وتسـقط رغبة 

ــة. العدّو يف نِرش الجهِل يف أوساط هذه األُمَّ
املراكز الصيفيـة تُحـّصـن وتوّعي املجتمع 
من خطِر العدّو ومن الحـرِب الفكرية الناعمة 
ومـن الفسـاد األخالقي كـما أنّها تُربّي أجياالً 
تـربيًة ُقرآنية محمديّة تُرعب وتُرهب عدو الله، 
كمـا أنَّها تُصحـح الثقافات الغربيـة املغلوطة 

التي وضعها العدّو يف مناِهجنا الدراسية.
وتُبـني أعالم الهدى والقدوات الحسـنة التي 
طمسـها وغيبهـا العـدّو والتـي يجـب علينـا 
االقتـَداء بهـم والتحـيل بصفاتهـم وأخالقهم 

وتضحياتهم. 
اِحرصوا عىل دفـِع أبنائكم إىل تعّلِم نهج الله 
السوي ليكونوا بذلك ُجنٌد لله وليحضوا بالفالح 

والفوز والتوفيق يف دينهم ودنياهم وآِخرتهم.
قبـل أن يجلبهم العدّو إىل مسـتنقِع الضالل 
والرذائـل ليكونوا ُقرناء للشـيطان، «َوَمن يَُكِن 

ـُٰن َلُه َقِريناً َفَساَء َقِريناً» يَْط الشَّ
وشـتان ما بني تعّلـم كتاب اللـه وبني تعلم 

ُكتب ولغات ِحلف الرش.
أبناؤكـم أمانـة يف أعناِقكم فاللـه الله فـي 

ُحسن اختيار ما فيه صالحهم واستقامِتهم. 

كتاباتكتابات

أجطعاظُئ «تخار تسج» غرب ووجط المثغظئ

الغععُد ودعاؤعط الِسمقق

طخغُر الَعتثة 
الغمظغئ  

 

طتمث خالح تاتط   
اثنـني  قبـل 
من  عامـاً  وثالثـني 
إعـادة  تـم  اآلن 
بني  اليمنية  الوحدة 
شطري اليمن آنذاك 
العربية  الجمهورية 
اليمنية يف الشـمال، 
اليمن  وجمهوريـة 
طيـة  ا يمقر لد ا
الشعبيّة يف الجنوب. 
كلتـا  كانـت 
الجمهوريتني تسـمى اليمن، وكان الشعب واحد يف 
ثقافته وعاداته وأسالفه، ولغته، ودينه، وُهــِويَّته، 

كان يوجد نظامي حكم، وشعب واحد. 
تحّققـت الوحـدة يف الثاني والعرشيـن من مايو 
1990م- ووجـد نظـام حكـم واحـد وجمهوريـة 
بحيـث  اليمنيـة،  الجمهوريـة  سـميت  واحـده 
أصبحـت اليمـن بتوحدهـا قويـة يف جيشـها، ويف 
اقتصادهـا، ويف مكانتهـا السياسـية، وهذا اليشء 
ال يروق لألعداء الذين يسـعون إىل تفتيت الشـعوب 
العربية واإلسـالمية وتقسـميها وتجزئتها طائفياً 
ومناطقياً، بحيث يسـهل عليهم احتالل الشـعوب 

ونهب ثرواتها، وسلب سيادتها وقرارها. 
فأصبح تدمـري وتمزيـق الوحدة اليمنيـة هدفاً 
مـن أهـداف األعـداء، فتـم التآمـر عليهـا طيلـة 
العقدين عمرها، بعدة طرق وعدة وسـائل وبتنفيذ 
أبنـاء اليمـن أنفسـهم من الحـكام والسياسـيني 
واألحـزاب، ومنهـا مـرشوع األقاليـم السـتة التي 
تبناهـا الحـوار الوطنـي الشـامل عقب ما سـمي 
بالربيع العربي يف عـام 2011م-حتى جاء العدوان 
السـعوصهيوأمريكي يف 26مـارس 2015م لتكون 
للقضاء  ورئيسـياً  أََساسـياً  الوحـدة اليمنية هدفاً 
عليهـا، وهـو ما يجـري اآلن من خالل بث سـموم 
الُفرقـة واملناطقيـة بـني أبنـاء الشـعب اليمنـي، 
ودعم اإلمارات ألحد الفصائل السياسـية (املجلس 
االنتقـايل الجنوبي) بزعامـة الزبيـدي، الذي يدعو 
نهـاراً  جهـاراً إىل االنفصـال وليـس هذا وحسـب، 
ولكن يدعو إىل اسـتعادة الجنـوب العربي والتنصل 
عـن ُهــِويَّتـه اليمنيـة، وهـذا مخّطـط بريطاني 
بامتيَـاز، فالوحدة اليمنية اليوم ليسـت يف أحسـن 
حاالتها، ومسـتقبلها غامض، وبقائها وصمودها 
مرهـون بوعـي أبنائها وتمسـكهم بهـا؛ ألَنَّها رس 
قوتهم، وعنوان مستقبلهم، والحفاظ عليها يفشل 

مخّططات األعداء. 

 ذه عمام الئرغعغ* 
الشـعب اليمنـي العزيـز ومنهـم أبنـاء محافظـة تعز 
الخاضعة لسـيطرة الدولة منذُ ثماني سـنوات يتعرضون 
لحصـار همجـي خانق جواً وبـراً وبحراً مـن قبل تحالف 
الغـزو والعدوان السـعودّي الصهيوأمريكـي وأدواته التي 

استدعته لغزو اليمن والَوصاية والهيمنة عىل مقدراته. 
املعابر الربية والبحرية والجوية مغلقٌة من قبل تحالف 
قـرن الشـيطان واملطارات املدنيـة مغلقة أمـام الرحالت 
باستثناء املطارات واملعابر الدولية يف املحافظات الجنوبية 
املحتّلـة وغرب مدينة تعز املسـيَطر عليها من قبل املوالني 

لتحالف الغزو والعدوان.
فعـن أي حصـار لتعـز يتحـدُث إعـالم تحالـف الغزو 

والعدوان ومرتِزقتهم!!
هـل محافظـة تعـز يف الصـني الشـعبيّة أم هـي محافظـة يمنية يف 
الجغرافيـا اليمنيـة تتعرض مناطق سـيطرة الدولة فيهـا لهذا الحصار 
الهمجـي اإلجرامي وتتقاسـم مع أبناء الشـعب اليمنـي العزيز الصامد 
صنوف املعانـاة يف جريمة حرب وإبادة جماعية مشـهودة ترتكب أمام 
أنظار ومسمع املجتمع الدويل الذي الجمته أموال البرتودوالر الخليجية. 
من أغلق ودّمـر مطار تعز كمعرب للعالم أليس تحالف الغزو والعدوان 

ومرتِزقته؟!
من يتحكم بميناء املخاء كمعرب لتعز للعالم، أليس الغزاة وأدواتهم؟!

وبالتـايل فماكنـة اإلعـالم املتصهينـة املضللـة بالتماهي مـع ماكنة 
إعـالم تحالف الغزو والعدوان تمارس أكرب كذبة مدروسـة للتغطية عىل 

جرائمهم املشهودة يف حصار اليمن الحر العزيز املستقل. 
حتى سـفُن املشـتقات النفطية والغذاء والدواء التي تحمل تصاريح 
أممية تحتجز من قبل بحرية تحالف الغزو والعدوان بصورة تعسفية يف 

عرض البحر؛ ِمن أجِل اإلمعان يف خنق الشعب اليمني وزيادة معاناته. 
وهـذا العالـم املنافـق ال يسـمع ألنـني ومعاناة هـذا الشـعب العزيز 
ومناشـدات القطـاع الصحي الـذي توقف تمامـاً عن تقديـم الخدمات 

للمرىض. 
فال تضللكم ماكنة الغزاة واملنافقني الدجالني وال تنجروا بعد خططهم 
املدروسـة لتزيف الوعي وتضليل الرأي العام وحـرف البوصلة ومحاولة 
التغطية عن جريمة الحرب ضد اإلنسـانية واإلبادة الجماعية املشـهودة 

بحق الشعب اليمني العزيز. 
جـرْت يف مشـاورات السـويد قبـل سـنوات التحـدث عـن مبـادرات 
بخصـوص تهدئة كافة جبهات تعز وكان ممثل تعز ابنها البار األُسـتاذ 

سليم محمد املغلس عضو الوفد الوطني املفاوض. 
فمن كان ممثل املوالني لتحالف الغزو للتحدث عن تعز!؟

عسكر زعيل!! أليس كذلك؟!
عسكور عيل محسن الذي رفض مبادارات التهدئه؟!

واملنافقـني  الغـزاة  قبـل  مـن  عليهـا  املسـيطر  تعـز 
! يستخدمها العدّو كورقة سياسية ليس إالَّ

املوالـون لتحالـف العـدوان واملرتمـون بأحضانـه من 
القيادات ال يملكون قرارهم، وباتوا مسـوخاً ال حميَة وال 
ِغـريَة وال أخـالق وال قيم لديهم وال يعتـربون مما يحصل 

لهم وواقعهم يتحدث عن نفسه. 
فيما يُخصُّ طرق السـري اآلمنة التي سـتخفف األعباء 
عىل املسـافرينـ  طرحْت قيادات أنصار الله عدة مبادرات 
وفتحت طريَق نقيل اإلبل صالة من طرف واحد، فمن الذي 
عرقل هذه املبادرة متذرعاً بجماعات سلفية كانت تسيطر 

عىل تلك املناطق!
واآلن وبعـد إخـراج جماعـة أبـي العباس مـن املدينـة القديمة وتلك 

املناطق أقيمت الحّجـة عليهم!
طرحت بعض القيادات مبادرة لفتح طريق املطار القديم حذران وفق 
آلية متفق عليها وضامنة لسالمة عبور املواطنني من هذه الطريق فمن 

الذي رفض املبادرة!!
وقبـل هذا كلـه طرحت قيـادة أنصار الله قبـل بدء العـدوان مبادرة 
معلنة وموثقة ويعرفها الجميع؛ ِمن أجِل تجنيب تعز كافة أن تتحول إىل 
ساحة حرب فمن الذي رفض املبادرة معلالً رفضه بأن القرار بيد النظام 

السعودّي وأنه لن يسمح «للحوثيني» باالنسحاب بماء الوجه!!
عليكـم أن تخجلـوا من تكرار هـذا الطرحـ  إال بعـد أن يكون قراركم 

بأيديكم ـ وإال ففاقد اليشء ال يعطيه. 
ولذلك فلن ينجد الشعب اليمني العظيم إالَّ النفري العام ورفد الجبهات 
باملال والرجال والعتاد والعمل عىل تعزيز حالة الصمود والتوكل عىل الله 
والثقـة به والرهان عىل اللـه تعاىل وأبطال الجيش واللجان الشـعبيّة يف 
تمريغ أنـف تحالف الغزو والعدوان بالرتاب والتَحـّرك الجاد للوصول إىل 
معادلة توازن الردع والرعب مع العدّو املشـغل الحقيقي لألدوات املحلية 
فمعركتنا ليست مع األدوات!! حينها فقط سيتوقف العدوان وسينكرس 
الحصـار وسـيخرج ُكــّل جنـدي أجنبي مـن أرضنا الطاهر وسـتدفع 
األنظمة االعرابية املتصهينة ثمن عدوانها عيل هذا الشعب املظلوم قريباً 

بحول الله وقوته. 
والعزة لله ولرسوله وللمؤمنني، والعاقبة للمتقني. 

* وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية
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«ق غاععط أتث أن السالَط السربغ صادٌر سطى تماغئ لئظان شعع لط غساطع تماغَئ شطسطغظ» 

السغث ظخراهللا: ظتظ أضبر املسظغني بالتفاظ سطى 
إظةازات دطاء حعثائظا والتفاظ سطى الئطث

املحعُث الفطسطغظغ يف أجئعع: حعغثان و143 جرغتًا

الرئغج اإلغراظغ غجغح الساار سظ صمر (أروم جات) اقخطظاسغالرئغج اإلغراظغ غجغح الساار سظ صمر (أروم جات) اقخطظاسغ

 : طاابسات
قـال األمنُي العام لحزب الله، السـيد حسـن 
نـرص اللـه: إن «الشـعب الفلسـطيني لم يعد 
ينتظُر ال دوالً وال أنظمة عربية وال جامعة دول 
عربية وال مجتمعاً دولياً وهو حارض يف امليادين 
والسـاحات.. إن إيَماُن األغلبية السـاحقة من 
الشـعب الفلسـطيني باملقاومة أقـوى من أي 

زمن مىض». 
وأطـل السـيد نرصاللـه، أمـس الجمعة، يف 
االحتفـال التكريمـي الـذي نظمـه حـزب الله 
بمناسبة الذكرى السنوية السادسة الستشهاد 
القائـد الجهادي الكبري «السـيد مصطفى بدر 

الدين» – ذو الفقار. 
وقال: «نجدد تربيكنـا وعزاَءنا لعائلة قائدنا 
العزيز الشـهيد مصطفى بـدر الدين الرشيفة 
فـرًدا فـرًدا.. الحمـد للـه أن وفقنا هـذا العام 
إلحيـاء ذكـرى األخ العزيـز القائـد الجهـادي 
الشـهيد مصطفى بدر الدين رضوان الله تعاىل 

عليه». 
َوأََضـاَف السيد نرصالله: «الشهيد بدر الدين 
هو أحُد رموز جيل بكامله جيل مؤمن ومجاهد 
يف لبنـان واملنطقـة كما الحال بالنسـبة إلخوة 

كثريين مثل الشهيد القائد عماد مغنية». 
وشـّدد السـيد نرص الله: «ال يتوهـم أحد أن 
العالـم العربي قادر عىل حمايـة لبنان وهو لم 
يسـتطع أن يحمي فلسـطني عندما كان قوياً 
ومقتدراً»، وأضـاف: «املقاومة بـكل فصائلها 
وقواهـا اسـقطت اتّفاقية 17 أيـار.. يجب أن 
نسـعى إىل دولة عادلة وقادرة تكون سـلطتها 
املصلحـة  تقـدم  وشـجاعة  صادقـة  وطنيـة 

الوطنية عىل ُكـّل املصالح األُخرى». 

وأّكــد أن «عمليـة أنصاريـة كانـت بقيادة 
مشرتكة من الشهيدين القائدين مصطفى بدر 
الدين والحاج عماد مغنية»، وأَشـاَر نرص الله: 
«مـا ينعُم به لبنان اليوم من أمن وسـيادة هو 
بربكـة وفضل هـذه املقاومة وهؤالء الشـهداء 
واملضحـني.. جيـل السـيد ذو الفقـار وعمـاد 
مغنيـة الذي التحـق به أجيال هـو الذي حمى 

لبنان إىل اليوم». 
وأوضح نرص الله: أن «املقاومَة سـاهمت يف 
كشـف وتفكيك الكثري من شـبكات التجسس 
اإلرسائيليـة بالتعاون مـع األجهـزة األمنية»، 
كما طالب ُكـّل القيادات والقوى السياسـية يف 
لبنان «أن تدعم توّجـه القوى األمنية يف تفكيك 

الشبكات التجسسية». 
يناقـش  «ملـن  اللـه:  نـرص  السـيد  وأّكــد 
املعنيـني  أكثـر  نحـن  الوطنيـة  باالنتمـاءات 
بالحفـاظ عـىل البلـد وُهــِويَّته.. نحـن أكثر 

املعنيني بالحفاظ عىل إنجازات دماء شـهدائنا 
والحفـاظ عـىل البلـد.. نحـن هنا ولدنـا وهنا 
ندفـن وال يتوقعن أحد أننا سـنضعف أَو نتخىل 
عن بلدنـا الذي دفعنا؛ ِمن أجِلـه ُكـّل هذا الدم 

الغايل». 
ولفـت السـيد نـرص اللـه أنـُه «اآلن انتهت 
االنتخابـات وحـان وقـت العمل والذهـاب إىل 
مجلس النـواب وتطبيـق الربامـج االنتخابية، 
نحن اليـوم أمـام تحديات كبرية مثـل الوضع 
املعيـيش واالقتصـادي وارتفـاع سـعر رصف 

الدوالر». 
وذهـب السـيد نرصاللـه بالقـول: «ال نمِلُك 
خطـرية  اسـتحقاقات  أمـام  ونحـن  الوقـَت 
وغرباً  تطلب خطـة طـوارئ واالنفتاح رشقـاً 
وعـدم الخضوع ألحد»، وتابـع: «نحن يف وضع 
اسـتثنائي ويجب التعامل مع الوضع عىل هذا 

األََساس». 

 : طاابسات
القمعيـُة  القـوُة  تواصـل 
جرائمهـا  مسلسـَل  الصهيونيـة 
الشـعب  بحـق  وانتهاكاتهـا 
املناطـق  عمـوم  يف  الفلسـطيني، 
َحيـُث  املحتّلـة،  الفلسـطينية 
شـهد األسـبوُع الفائُت استشهاَد 
بإصابتهمـا  متأثريـن  مواطنـني 
برصاص قـوات االحتالل، وأُصيب 
أطفـال   5 منهـم  143مواطنًـا، 
عن  فضـالً  ومسـعف،  وصحفـي 
إصابـة العرشات بحـاالت اختناق 
أَو كدمات ورضـوض جميعهم يف 
الضفـة الغربية بمـا فيها القدس 

الرشقية. 
ويف التفاصيل، أستشهد مواطن 
متأثـراً بإصابتـه بعيـار معدنـي 
مغلـف باملطـاط أطلقتـه تجاهه 
قـوات االحتـالل الصهيوني خالل 
املسـجد  سـاحات  يف  مواجهـات 
األقىص يف القدس الرشقية املحتّلة 

بتاريخ 2022/4/22م. 

استشـهد  2022/5/15م،  يف 
مواطـن من سـكان مخيـم جنني 
رمبـام  مستشـفى  يف  لالجئـني، 
بإصابتـه  متأثـًرا  «اإلرسائيـيل»، 
بعيار نـار يف بطنه خـالل اقتحام 
قـوات االحتـالل مخيـم جنـني يف 
مواطن  العتقـال  2022/5/13م، 
منزلـه  وحصـار  لهـا،  مطلـوب 
حينـه  ويف  بالقذائـف.  وقصفـه 
 3 بينهـم  مواطنًـا،   12 أُصيـب 

أطفال، واثنان يف حالة الخطر. 
أُصيـب  فقـد  الجرحـى  أمـا 
مفرط  اسـتخدام  جراء  معظمهم 
للقـوة، وقمـع تظاهرات سـلمية 
نظمها مدنيون فلسـطينيون عىل 

النحو اآلتي:
 33 أُصيـب  2022/5/13م،  يف 
مواطنًا، أحدهـم مصور صحفي، 
االحتـالل  قـوات  قمـع  خـالل 
الصحفية  جنـازة  يف  للمشـاركني 
القـدس  يف  عاقلـة،  أبـو  شـريين 
الرشقية، ويف اليوم نفسـه، أُصيب 
بأعرية  طفل،  أحدهمـا  مواطنان، 

معدنية خالل قمع قوات االحتالل 
السـلمية  قـدوم  كفـر  تظاهـرة 

األسبوعية يف قلقيلية. 
 3 أُصيـب  2022/5/14م،  ويف 
مواطنـني بأعـرية معدنيـة خالل 
تظاهـرة  االحتـالل  قـوات  قمـع 
كفر قدوم السـلمية األسبوعية يف 
قلقيلية. ويف اليوم نفسـه، أُصيب 
مواطـن برصاص قـوات االحتالل 
حاجـز  قـرب  تعتقلـه  أن  قبـل 
املحكمة العسـكري شمال البرية، 
بدعوى إلقاء الحجارة عىل مركبة 

مستوطنني. 
أُصيـب  2022/5/15م،  ويف 
طفـالن،  بينهـم  مواطنًـا،   20
خـالل مواجهات بعـد قمع قوات 
االحتالل مسـرية يف ذكـرى النكبة 
الفلسطينية، قرب حاجز املحكمة 

العسكري شمال البرية. 
 71 أُصيـب  2022/5/16م،  يف 
مواطنًـا، بينهم مسـعف، واعتقل 
35 مواطنـاً، خـالل عمليات قمع 
واسـعة نفذتهـا قـوات االحتـالل 

يف  املشـاركني  املواطنـني  آلالف 
وليـد  املواطـن  جثمـان  تشـييع 
الرشيـف، الـذي تويف قبـل يومني 
متأثـًرا بإصابته، كمـا اعتدت تلك 
القـوات عـىل صحفيـني وعرقلت 

عمل 11 صحفياً. 
أُصيـب  2022/5/17م،  ويف 
اإلعاقـة  ذوي  مـن  مواطـن 
(اضطراب نفيس) برصاص قوات 
االحتـالل قبـل اعتقالـه ونقله إىل 
مستشـفى يف إرسائيـل، بدعـوى 
وفق  الجنـود  مهاجمـة  محاولـة 

فيديو نرشته تلك القوات. 
أسـفرت  العـام،  بدايـة  ومنـذ 
اعتداءات قوات االحتالل عن مقتل 
ا،  مدنيّـٍ  38 بينهـم  مواطنًـا،   48
منهم 10 أطفال و4 نساء إحداهن 
صحفية، والبقية ناشطون، منهم 
3 قضوا يف عملية اغتيال، وإصابة 
693 آخرين، بينهـم 68 طفالً و4 
ا، جميعهم يف  نسـاء و19 صحفيّـٍ
الضفة الغربية املحتّلة، باسـتثناء 

7 صيادين يف قطاع غزة. 

إخاباٌت وطعاجعاٌت واصاتاطاٌت 
يف طظاذَص طافرصئ بالدفئ 

الشربغئ املتاّطئ
 : طاابسات

اندلعت مواجهات، الليلـة املاضية وفجَر أمس الجمعة، 
يف مناطَق متفرقة من الضفة الغربية املحتّلة، كما شهدت 
اقتحامات واعتداءات من املسـتوطنني، واعتقلت عدداً من 

الشبان الفلسطينيني. 
ففي الخليـل، اعتقلت قوات االحتالل الشـاب ماهر أبو 
حيـة بعـد مداهمة منزلـه، والتنكيـل بأفـراد عائلته، بعد 
تعرضهم العتداء من مسـتوطنني يف شارع الشاللة وسط 

املدينة. 
ويف السـياق، اندلعـت مواجهـات بـني الشـبان وقوات 
االحتالل يف دورا جنوب الخليل، َحيُث اقتحمت قوات كبرية 
مـن جيـش االحتـالل مدينـة دورا، وتصدى لهم الشـبان 

بالحجارة والزجاجات الحارقة. 
وأوضحت مصادُر محليٌة أن شاباً أُصيب برصاص قوات 
االحتالل يف دورا، وأُصيب العرشات من املواطنني باالختناق 

بالغاز السام. 
أمـا يف نابلـس، هاجمـت مجموعـة مـن املسـتوطنني 
مركبـات املواطنـني بالحجـارة قـرب بلدة قـرصة جنوب 

نابلس، األمر الذي أَدَّى إىل ترضر عدد منها. 
فيما اقتحمـت مجموعة من املسـتوطنني برفقة قوات 
االحتـالل نبع قريوت األثري يف قرية قريوت جنوب نابلس، 

وأدوا طقوساً تلمودية يف املكان. 
ويف اإلطار اقتحمت مجموعات من املستوطنني بحماية 
قوات االحتالل منطقـة وادي الباذان بنابلس، عىل الطريق 

بني القرية وقرية طلوزة املجاورة. 
وكانت قد اقتحمت عدة حافالت تقل مستوطنني برفقة 
دوريـات لالحتالل منطقة األغوار الوسـطى بني قرية بيت 

حسن والنصارية شمال رشق نابلس. 
أما يف سـلفيت، فاندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات 
االحتالل لقرية حارس قضاء سـلفيت، فيما تواصل قوات 

االحتالل إغالق القرية. 
واقتحمـت قوات االحتالل بلدة قراوة بني حسـان غرب 
سـلفيت، فيما تواصل قوات االحتـالل لليوم الخامس عىل 
التـوايل إغالق عـدة مداخل لبلـدات كفل حـارس وحارس 

وقرية قضاء سلفيت. 
ويف طولكـرم، اقتحمـت مجموعـة من آليـات االحتالل 
العسـكرية مخيـم نور شـمس رشق طولكرم مـن الجهة 
الرشقية انطالقا من معسـكر «عنـاب» وداهمت عدداً من 
املنـازل واعتقلـت الشـاب محمود أبو سـاري بعد تفتيش 

منزله والتخريب يف محتوياته. 
أمـا يف قلقيلية، اندلعـت مواجهات بني قـوات االحتالل 
والعمـال الفلسـطينيني أثناء مطاردتهم قـرب قرية حبلة 

جنوب قلقيلية، وأطلقت صوبهم النار. 
ويف جنـني، اقتحمت قوة كبرية مـن آليات االحتالل بلدة 
«رمانـة» قضاء جنـني، وانترشت يف عدد مـن املناطق من 

البلدة وشوارعها. 
واملتضامنـني  املواطنـني  عـرشات  أُصيـب  ذلـك،  إىل 
باالختناق، أمس الجمعة، خالل قمع قوات االحتالل فعالية 
ضد مخّطط التهجري وامتداد املسـتوطنات يف مسـافر يطا 

جنوب الخليل. 
يُذكر أن لجاَن الحماية والصمود، واملؤّسسـات الفاعلة 
وأهايل املسـافر ينظمون هذه الفعاليات بشـكل أسـبوعي 
رفضـا لقـرار املحكمـة اإلرسائيليـة اعتبار مسـافر يطا 
منطقـة إطالق نار وتدريب عسـكري؛ بَهـدِف تهجري أكثر 

من 14 قرية وتجمعاً سكانياً من املنطقة. 

 : وضاقت

السـيد  اإليرانـي  الرئيـس  أزاح 
إبراهيـم رئيـيس السـتار عـن القمر 
«أروم سـات» الـذي صنعـه العلماء 

الشـبان اإليرانيون يف مدينـة أرومية 
مركز محافظة أذربيجان الغربية. 

حيـث أزاح الرئيـس رئييس صباَح 
هـذا  عـن  السـتار  الجمعـة،  أمـس 
القمر لـدى تفقده معـرض إنجازات 
طائرات  تشـمل  التـي  الجوفضائيـة 

خفيفـة وشـبه خفيفـة التـي يتـم 
صناعتهـا يف مراكـز النمـو التابعـة 
اإلسـالمية،  الثـورة  حـرس  لقـوات 
واطلـع عـىل سـري العمـل يف صنـع 
التـي  واالقمـار  املسـرية  الطائـرات 
يصنعها الباحثـون اإليرانيون يف هذه 

املدينة. 
اإليرانيون  وقّدم العلمـاء الشـبان 
الجمهوريـة  لرئيـس  توضيحـاٍت 
الخفيفـة  الطائـرات  بخصـوص 
واملسـرية واألقمـار التي تـم إنتاجها 

محلياً عىل يد هؤالء الشبان. 
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ضطمئ أخغرة

الحسار.. طظ الطشئ إىل التغاة 
جظث الخغادي   

شـعاٌر  هي  كمـا  الرصخـُة 
ُ عن موقف  ديني جهـادي يعربِّ
واقعي يف وجه الظلم والطغيان 
وينتـُرص لقيم الديـن واملعتقد 
تعبريٌ  واملظلومية، هـي أَيْـضاً 
إنسـاني ثوري تنتـُرص ملبادئ 
والحريـة،  اإلنسـانية  وقيـم 
وشـعاٌر يمكـن أن يحمَله ُكـلُّ 
األحرار يف وجه قوى االستعباد 
والهيمنـة والَوصايـة، وعنواٌن 
لرفض املؤامرات التي تتعـرض لها مجتمعاتهم َوأوطانهم 
من قبل ذات العدّو الذي يتهّدد ويستهدف اإلنسانية جمعا. 
هذا الشعار هو أحُد أرسار الصمود اليمني َوأحد العوامل 
التي غرّيت معادلة الرصاع ملصلحة من رصخوا به كموقف، 
وحملـوه كسـالح، َوكان لها بالـُغ األثر يف تنمية املشـاعر 
الثوريـة والِحـسِّ الوطني يف نفـوس املواطنـني وتعبئتهم 
للنزول إىل مختلف جبهـات املواجهة والعمل، هكذا يمرُّ بنا 

الّشعار من الّلغة إىل الحياة، َوالواقع اليمني خري شاهد.
لقد لّخصت الرصخُة التي أطلقها الشهيُد حسني الحوثي 
ُكــلَّ األبعاد الوطنيـة والعربية واإلسـالمية.. َوجمعتها يف 
قالـب واحد قـادر أن يعزَز تماسـَك املجتمـع داخل القطر 
ــة بأعراقها َومذاهبها  الواحد، كما هو كفيٌل بأن يوحد األُمَّ
َوفئاتهـا، دون تعـارض مـع ُكــّل املنهجيـات التحّرريـة 
َوأهدافها، َومخطئٌ من يختزل الشعار يف تكريس الُهــِويَّة 
الدينية وحسـب، بل إن تعبرياِته منطلقة من نزعة كونيّة، 
إنسـانيّة، ونقطة انطالق رضوريّة يف سريورة التغيري التي 
تبدأ بالصحوة الدينية، وبعدها يتحّول النّقاش إىل املسـائل 

االجتماعية واالقتصادية واملعرفية والجماليّة. 
َوكمـا أفلح السـيد حسـني الحوثي يف تشـخيص العدّو 
َوتمييزه، ويف رفع معدل الوعي بمخّططاته، َورسـم طريًقا 
ضامنـة ملواجهـة هذا العـدّو وهزيمتـه، بقدر مـا أفلح يف 
تلخيص املرشوع بهذا الشعار وبهذه الرصخة التي تتجاوز 

ارتداداتها املعنوية جملها وكلماتها املخترصة. 
مـن هنا يمكُن تفسـريُ كيـف تجاوزت الرصخـة حدوَد 
صعدة واليمـن، وأصبحت اليوَم حركًة عمليًة ملموسـة يف 
الواقـع؛ ألَنَّها اختزلت ُكـلَّ مفـردات الوعي الجامع، والذي 
أن كان ناضجـاً َفــإنَّ جمهـوره يتصاعـد بفعـل الحاجة 

َويتحول إىل قوة ملموسة حني يُصِبَح يف أيدي الجماهري. 
لقد تكاملت قيمُة َوأطراُف الشـعار من قيادٍة وجمهور، 
َومثَّل السـيُد القائد عبد امللك بدر الديـن الحوثي أهمَّ عامل 
يف اسـتمرار الثـورة والوفـاء ملضاميِنها ولشـعاراتها، وبه 
تحّققت أعظُم االنتصارات يف مواجهة أعدائها، وكان القائُد 
أميناً يف الحفاظ عىل نفس درجة الوعي والثبات والشجاعة 
يف مواجهـة التهديـدات الكبـرية من الداخل ومـن الخارج، 
َوأظهر يف ُكـّل امتحان الكفاءَة واملقدرة الواسعة واإلخالص 
ـة اإلسـالمية وملسـتضعفي  الكبري للشـعار والثورة ولألُمَّ

العالم. 

اظاخاُر لئظان املصاِوم 
سئثالشظغ السجي

 

تابعنـا بكل إعجاب جموَع الشـعب اللبناني وهو 
يزحُف نحو صناديق االقرتاع يوم الخامس عرش من 
مايو املنرصم، رجاالً وشباباً وشيوخاً ونساًء وحتى 
املـرىض واملعاقـني، الكل حمـل رايَة انتصـار لبنان 
ـدها مواقَف يف  املقـاِوم خفاقًة عىل الـرؤوس وجسَّ

صناديق االقرتاع. 
شـعٌب حيٌّ يعرُف ما يحاك ضـده ويعرُف إىل أين 
يتجـه ويعرُف ملن يصـّوت وإىل جانب من يقف رغم 
األموال املغرية، والهالة اإلعالمية املضادة، والُجهوِد 

الجبارة التي حشـدها أعـداؤه للحيلولة دون تحقيق 
انتصار لبنان العربي الحر املقاوم.

اسـتجاب الشـعُب اللبنانـي بطوائفـه املختلفـة واتّجاهاتـه 
السياسـية املتنوعة لدعوة سـيد املقاومة وبادل الوفـاَء بالوفاء 
وداس عىل ُكـّل املغريات املتدفقة إلغوائه وحرف مسـاره املقاوم 
للصهيونية وللمشـاريع األمريكية االستعمارية وهزمهم بنتائَج 
انتخابيـة مذهلـة حطمت آمـاَل األدوات املحلية وبعثـرت أحالَم 
سـفراء ومندوبي االسـتعمار، وجعلت منهم أضحوكًة وموضَع 
سـخرية لكل أحـرار العالم املتابعني للعمليـة االنتخابية يف لبنان 

الشقيق. 
أمواُل املندوب السعودّي البخاري، وخطط الصهيوني جعجع، 
ودمـوُع العميـل السـنيورة، ذلـك الثالثـي العابث بواقـع لبنان 
ومسـتقبل شـعبه لفظهم الشـعُب اللبناني بقوة ورد كيدهم إىل 
نحورهم ولبَّى شـامخاً دعوَة السـيد حسـن، محّققـاً االنتصار 
العظيـم للبنان املقاوم املدافـع عن الكرامـة، واملضحي ِمن أجِل 

االستقالل والحرية وتطهري األرض من دنس الصهيونية. 
مرشـحو حزب اللـه، ومرشـحو حلفائه من القـوى الوطنية 
اللبنانية املناهضة للمشـاريع االستعمارية حّققوا 
األرقـام القياسـية بأصـوات الناخبـني اللبنانيـني 
والتـي تعد رسـائل رضا ووالء ومسـاندة للمقاومة 
وقيادتها، بل إن املراقبني اعتربوا ذلك الزخم الشعبي 
والعـرس االنتخابـي والنتائـج القوية دليـَل وجود 
مزاج شـعبي رافض للذل والخـزي والتبعية للقوي 
املحليـة السـاعية لتطويـِع لبنـان لصالـح املسـار 
األمريكي الصهيوني، وأن الرغبَة الجامحة للشـعب 
اللبناني تؤّكـد خياَره القادم ضد الكيان الصهيوني 
الغاصـب، وأن ال مكان وال قبوَل ألية خيارات أُخرى 
تسعى إىل جره إىل ساحات الوالء والتطبيع رغم إدراك هذا الشعب 
العظيم أن خياَر دعمه للمقاومة سيجعله محلَّ استهداف القوى 
املحلية واإلقليمية املتصهينة وسيناله التضييق واختالق العراقيل 
يف طريـق تحقيق أهدافـه، ولكن يبـدو أنه لن يبـايلَ بذلك يف ظل 
القيادة الشـجاعة للسـيد حسـن وكأنه بتصويته يقول للخونة 
واملرتبصني: اعملوا ما شـئتم وافعلوا ما تريـدون فلن تثنونا عن 

دعم املقاومة واالنتصار للبنان الحر املقاوم. 
انتصـاُر املقاومـة يف لبنان انتصاٌر لكل أحـرار العالم املناهض 
لإلمربياليـة األمريكيـة، واملشـاريع الصهيونيـة ودليـل صحوة 
متناميـة يف أمتنا املسـتهدفة كما إنه رفض قاطـع للتطبيع مع 
الكيـان الغاصب الذي ترعاه السـعوديّة واإلمارات وتدفع األموال 

لتحقيقه. 
هنيئاً للشـعب اللبناني هذا االنتصار وهنيئاً للسيد حسن بهذا 
الشـعب العظيم وهنيئاً لكافة القوى الوطنيـة التي حمت لبنان 

ورفعت راية انتصاره.. والعاقبة للمتقني. 


