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خظساء أشصثت السثو «ضسإ العصئ» وبّئائ المطش اإلظساظغ تفاوضغًا وضاسفئ الطاصات ظتع «التسط»

العثظئ.. طظ طراوغئ سثواظغئ إلى طضاجإ وذظغئ

للعدوان: نكث «االتفاق» وشرط املرتبات له تداعيات

الــعــدو يــواصــل ابــتــزازه بقرصنة واســعــة جتـــاوزت الــوقــود إىل الــغــذاء والـــدواء:
احلـــصـــار طــــال ســفــن الــبــضــائــع الــتــجــاريــة 
واملـــــعـــــفـــــيـــــة مـــــــن اجلــــــــمــــــــارك والـــــضـــــرائـــــب

موارد احلديدة ال تغطي راتب شهر وإيراد 
ميناء عدن يكفي 80 % من رواتب اليمنيني 
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 :  ظعح جّقس
يف  والعسـكرية  اإلنسـانية  الُهدنـُة  تدُخـُل 
نسختها الثالثة، منتصَف أسبوعها الثاني وسَط 
ضبـط نفس تتحىل بـه صنعاُء رغـم الخروقات 
واالنتهـاكات الفاضحـة التي يمارُسـها تحالُف 
العدوان وتجهيزه للتصعيد تحت ظل هذه الُهدنة 
امللتهبة، إال أن األمر هذه املرة يبدو أكثر تعسـفاً 
واسـتهتاراً، َحيـُث مـا يـزال تحالف العـدوان –

إضافة لخروقاته العسكرية والبحرية والجوية– 
يسعى لتضييع ِملف املرتبات الذي يعترب الرشَط 
الرئيَس الـذي دفع صنعاء للقبول بالتجديد رغم 
مرور أربعة أشـهر دون تغري حقيقي يف تحسني 
الوضـع وتخفيف معاناة اليمنيـني، َحيُث يتعمد 
تحالف العدوان العمل عىل زيادة إشعال «الُهدنة 
امللتهبـة» مـن خالل فرض حصـاره املطبق عىل 
املاليني من أبناء الشـعب اليمن بعد استمراره يف 
منع وصول سـفن املشتقات النفطية والبضائع 
التجارية املختلفة من الوصول إىل ميناء الحديدة 
ا لتوفري  التي تعترب أحـد املصادر البسـيطة ِجـدٍّ
ما تيرس من أموال وتحويلها كرواتب ومعاشات 
مقسـطة، فضـالً عـن اسـتمرار نهب إيـرادات 
النفط والغاز وتجاهـل املتفق عليه عند التجديد 
بشأن الراتب، وهو ما يؤّكـُد رغبَة العدّو يف إبقاء 
املعاناة اإلنسانية وعدم احرتامه للعهود واملواثيق 

وتحديه للمجتمع الدويل واستغالله للعجز األممي، 
وهو مـا يضع املنظمة األممية يف موقف ال يُحَسـُد 
عليـه، يف حني تضـع ُكـّل تلـك املعطيـاِت األحقيَة 
الكاملـَة للطـرف الوطنـي للتعامل وفـق خياراته 
ة الستعادة الحقوق املرشوعة ورفع معاناة  الَخاصَّ
الشـعب اليمنـي بالطريقـة التي يفهمهـا تحالف 

العدوان. 
وبعد جملة من التحذيرات التي أطلقتها صنعاء 
عىل لسـان رئيس الوفد الوطنـي، ومن قبله رئيس 
املجلـس السـيايس األعـىل مهدي املشـاط بشـأن 
خطـورة اسـتمرار العـدوان األمريكـي السـعودّي 
الشـعب  بمعانـاة  واسـتهتاره  غيـه  يف  اإلماراتـي 
وتنصله عن االلتزامات اإلنسـانية التي وّقع عليها، 
يواصل التحالف األرعن سلوكه التصعيدي، ليؤّكـد 
أنـه عندما يوقع عـىل االتّفاقات إنما يسـعى ألخذ 
وقٍت مسـتقطع لرتتيب صفوفه وإعـداد مرتِزقته 
والتقاط أنفاسـه مع نجاته من الرضبات النوعية 
املوجعـة يف عمقـه الجغـرايف، وهـو األمـر الـذي 
يسـتوجب عىل الطـرف الوطنـي تفعيـَل خياراته 
للحصـول عـىل حقـه يف إزاحـة معانـاة الشـعب، 
ٍل عليه يف  سـيما أن الوسـيط األممي بات غريَ معوَّ
رعاية أية اتّفاقات تفيض للسـالم وتخفيف معاناة 
اليمنيـني، والتجـارب املاضية خري شـاهد عىل هذا 
الضعف الذي يرقـى إىل درجة االنخراط املبارش مع 

تحالف العدوان والحصار. 
ويف سـياق ذلك، أّكــد وكيـل وزارة املالية أحمد 
حجـر أن «تحالف العدوان يواصـل فرض الحصار 
عىل سـفن البضائع التجاريـة املختلفة عن اإلبحار 

تجاه ميناء الحديدة»، يف إشـارة إىل تصعيد العدوان 
للحصار فضالً عن تصعيده العسـكري، َحيُث دخل 
منًحـى جديـًدا مـن القرصنة التي تجاوزت سـفن 
النفـط إىل سـفن الغـذاء والـدواء، وهو مـا يؤّكـد 
سـعيه للمسـاومة يف ملفـات جديـدة؛ كـي يعود 
بعد فـرتة ليبتز بها الطرف الوطنـي للحصول عىل 
مكاسَب عسكرية وسياسية غري مرشوعة، مقابل 
إفراجه عن سـفن الغذاء والـدواء التي دخلت حيز 
القرصنـة بعد سـنوات مـن قرصنة سـفن النفط 
التـي اسـتخدمها العـدوان كورقـة ضغط بشـكل 
متكـّرر ومفضوح، لتكـون القرصنُة عىل السـفن 
التجاريـة ورقة ضغـط جديدة. وبهذا تكـون ُكـّل 
الحجج يف صالح الشـعب وأياديـه الطوىل للخوض 
يف ُكــّل الخيارات السـتعادة الحق املسـلوب، دون 
أن تكـون هناك أيُة خطوط حمـراء تعرتضه، فهذا 
التحالف االرعن قد حطم ُكـّل السقوف ونسف ُكـّل 

الخطوط الحمراء. 
ولفت الوكيل حجر يف ترصيحات للمسرية إىل أن 
«السـلَع األََساسـية القمح َوالدقيق واألرز َوالسكر 
معفيـة من الرسـوم الرضيبية ومينـاء الحديدة ال 
يتحصـل أية إيـرادات منهـا»، ليتأّكــد للجميع أن 
قرصنة هذا النوع من السفن هدفة تجميع ملفات 
إنسـانية جديدة إلدَخالها خط االبتزاز واملسـاومة، 
وليس هدفها البحث عن قيود لإليرادات البسـيطة 
للمينـاء، والتي اعرتضت األمـم املتحدة قبل عامني 
عىل توزيع تلك اإليرادات كنصف راتب ُكـّل شهرين. 
وبشـأن حجم الحصـار والقيود التـي يفرضها 
تحالف العدوان عرب البحرية األمريكية السـعوديّة 
االمارتيـة الربيطانية يف البحر األحمـر، لفت حجر 

إىل أن بيانات املؤّسسـة العامة ملوانئ البحر األحمر 
للعـام ٢٠٢١ تظهر اسـتقبال مينـاء الحديدة ٢٠٣ 
سـفن بينهـا ٢٣ ناقلـة وقـود، يف حـني أن بيانات 
مؤّسسـة موانـئ خليج عـدن للعـام ٢٠٢١ تظهر 
اسـتقبال املينـاء ٥١٣ سـفينة تجاريـة منها ١٢٠ 

سفينة وقود. 
ويف سـياق ما يمارسـه العدوان من عملية نهب 
كـربى للمصـادر األُخرى مـن العائدات عـىل غرار 
النفـط والغاز، كشـف الوكيل حجـر أن «اإليرادات 
الرضيبيـة والجمركيـة لواردات مينـاء عدن للعام 
٢٠٢١ تقـدر بــ ٧٥٠ مليـاراً، منهـا ٢٧٠ مليـار 
عائـدات من واردات الوقود»، الفتـاً إىل أن «إيرادات 
الواردات مليناء عدن الواقع تحت سـيطرة االحتالل 
خالل العام الفائت فقط تغطي ما نسبته ٨٠ ٪ من 
مرتبات موظفـي الدولة»، وهو األمـر الذي يؤّكـد 
تـورط العدوان وأدواته يف نهـب ومصادرة مرتبات 
اليمنيـني وثرواتهـم، يف حـني أن اسـتمراره يف هذا 

السلوك يعجل من عمر الُهدنة امللتهبة. 
وتأتـي هـذه املصـادرة بالتناغم مـع التَحّركات 
األمميـة يف هـذا الصدد، َحيـُث أنه يف العـام ٢٠٢٠ 
عندمـا أعلـن الرئيـس املشـاط بـدء عملية رصف 
نصف راتب لكل شـهرين –اسـتناداً إىل ما يعود به 
مينـاء الحديدة من إيرادات– بـارشت األمم املتحدة 
فوًرا عرب مبعوثها غريفيث إلعالن تبنيها القرصنَة 
عـىل السـفن الـواردة إىل مينـاء الحديـدة؛ بغرض 
قطع مـا تيرس من املرتبات، فيمـا تعذرت املنظمة 
األمميـة بـأن تلك الخطـوَة تأتي يف سـياق الجهود 
املبذولة لرصف املرتبات حسـب اتّفاق السويد الذي 
يقيض بتوريد اإليرادات السـيادية إىل البنك املركزي 

يف الحديـدة، إال أن الخطـوة األممية املعادية جاءت 
يف الوقـت الذي التزمت صنعاء برصف ما تيّرس من 
الراتب وخّصصت حسـاباً بإرشاف بعثات أممية يف 
البنـك املركـزي بالحديدة لصالح املرتبـات، لتؤّكـد 
» يتقمص دور الوسـيط  تلـك املنظمـُة أنها «عـدوٌّ
ويرتـدي ثوب الوسـاطة، ومع هـذه املعطيات َفإنَّ 
ُكــّل االحتمـاالت تؤّكـد تعثـر ملـف الراتب داخل 
األدراج األممية، يف حني تبقى ترصيحات الوسـيط 
يف هـذا الصـدد للتغطيـة عـىل اخرتاقـات العدوان 
وجلـب تأييد لُهدنـة زائفة تعطي العـدّو املزيد من 

الوقت الذي يريده. 
إىل ذلـك، تجـّدد صنعـاء التأكيـَد عـىل حرصها 
لحلحلـة هذا امللف، وذلك مـن خالل إعادة موضوع 
حسابات الراتب يف بنك الحديدة إىل الواجهة، لتحمل 
الُحّجـة عىل الطرف اآلخـر ورعاته، وكذلك لتحمل 
الحّجــة عـىل الوسـيط األممـي «املشـبوه، َحيُث 
أّكـدت رشكـة النفط اليمنية أن «إيـرادات واردات 
الوقـود الواصلـة إىل ميناء الحديدة توّرد للحسـاب 
املخصـص للمرتبات فـرع البنك املركـزي الحديدة 
وفق اتّفاق السـويد»، يف إشارة إىل أن عملية رصف 
املرتبات تنتظر التزاَم الطرف اآلخر بما وّقَع عليه يف 

مسقط وقبلها يف ستوكهولم. 
وأوضـح متحـدث رشكـة النفـط للمسـرية أن 
«إيـرادات واردات الوقـود العام املـايض لم تتجاوز 
٢٣ مليـاَر ريال، وهذا مبلغ ضئيل ال يغطي مرتبات 
شـهر واحـد»، وهـو األمر الـذي يؤّكـد مـن جديد 
وقوَف تحالف العدوان وأدواته وراء عملية مصادرة 
املرتبـات، فضالً عن عملية مصادرة ونهب الثروات 
التي تعترب هي املصدر األََسـاس والرئيس للمرتبات 
طيلة عقود مضت، فيما يجدد ناطق النفط التأكيَد 
عىل أن «عائدات صادرات النفط الخام املنهوب هي 
املصـدر الرئيـيس لتغطية مرتبـات موظفي الدولة 
وللتنميـة أيضاً»، وهي معلومـات أدلت بها صنعاء 
عدة مـرات لتقيـم الحّجـة الكاملة عىل الوسـطاء 

والفرقاء. 
وأمـام ُكــلِّ هـذه املعطيات َفـإنَّ عمـَر الُهدنة 
الراهنـة بات قصرياً أكثـَر من أي وقت مىض، ما لم 
يكـن هناك تَحّرك أممي عاجل ومسـؤول ومحايد، 
وتجاوب سعودّي إماراتي ملطالب الشعب املرشوعة 
واملحقة، َحيُث إن اإلخالل بالبند األََسـايس الذي تم 
عليه بنـاء تمديد شـهرين إضافيـني، يؤّكـد خرق 
الطـرف اآلخـر لالتّفـاق، ما يجعلـه ملغيـاً بحكم 
العـرف املتعارف عليه، وهنا صـارت األفضلية لدى 
صنعاء التي لن تخىش لومة الئم يف مرحلة تشـمري 
السـواعد نحـو إزاحة معاناة الشـعب واسـتعادة 
حقوقه، وعندها سـيتعاىل الصـوت األممي والدويل 
الـذي ال يظهر إال حني تشـتعل النـريان يف عواصم 
دول العـدوان، وسـيكون ذلك الصـوت مغايراً عما 
كان عليه عندما اشـتعلت معانـاة الناس واألزمات 
اإلنسـانية؛ بفعل الغطرسـة األمريكية السعوديّة، 
وبهـذا يتحمـل املجتمع الـدوي والوسـيط األممي 
كامـَل املسـؤولية عمـا سـتؤول إليه املمارسـاُت 
العدوانيـة السـعوديّة اإلماراتية املسـنودة أمريكياً 

وفوَقها أممياً. 

تقرير

العجغط غاتمض طسآولغئ الاثاسغات
السثوان يف طسار تعجغع اقباجاز لتخث طضاجإ غري طحروسئ.. 

طاتثث حرضئ الظفط:وضغُض وزارة المالغئ تةر: 

تتالش السثوان غسّرع طظ سمر الامثغث بالثخعل شغ سمطغئ صرخظئ واجسئ تةاوزت العصعد إلى الشثاء الثواء:

 السثوان غفرض التخار سطى جفظ 
الئدائع الاةارغئ المثاطفئ والسطع 

اَفَجاجغئ المسفغئ طظ الةمارك والدرائإ

 إغرادات طغظاء سثن تمبض طا ظسئاه 80 % 
طظ المئالس الضاشغئ لمرتئات الغمظغغظ

  إغرادات العصعد العاخض لطتثغثة 
تثعإ لتساب المرتئات بفرع الئظك 

المرضجي بالتثغثة وشص اّتفاق السعغث

  إغرادات العصعد السام الماضغ لط تـاــةـاوز 
23 ططغار رغال وعثا ق غشّطغ طرتئات حعر واتث 
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طظ «طراوغئ» سثواظغئ إلى شرخئ لابئغئ المضاجإ العذظغئ

 :  ضرار الطغإ
عـىل الرغـِم مـن انخفـاض َسـْقِف املزايـا 
مـع  باملقارنـِة  الُهدنـة،  التّفـاق  اإلنسـانية 
متطلبـات معادلـة السـالم والحـرب، إضافًة 
إىل سـوء نوايا تحالـف العـدوان ومماطلته يف 
تنفيذ بنود االتّفاق، استطاعت صنعاُء تحويَل 
«مراوغة» العدّو إىل فرصة اسرتاتيجية لتثبيت 
املكاسـب الوطنيـة ملعركـة الصمـود، ورفـع 
مسـتوى الجاهزية القتالية وتحصني الجبهة 
الداخليـة، يف الوقت الذي عجز فيـه العدوُّ عن 
املـيض يف مخّططاته التـي كان ينوي تنفيذها 
تحـت غطـاء الُهدنـة، األمر الـذي يجعل منها 

مكسباً مهماً لصنعاء. 
منذ األسـابيع األوىل للُهدنة، لم تنفك قياداُت 
ووسـائل إعـالم املرتِزقـة عـن الحديـث عـن 
ُز لها العدوُّ تحت ِغطاِء  «معركـة فاصلة» يجهِّ
الُهدنة التي ظل التلكؤ يف تنفيذ بنودها شاهداً 

حياً عىل وجوِد أهداٍف أُخرى وراءها. 
صنعـاَء  مواَفقـَة  جعلـت  الحقيقـة  هـذه 
عـىل الُهدنـة، ثـم تمديَدهـا الحقـاً، تبـدو يف 
الظاهر كمكسـٍب لدول العدوان؛ باعتبَار أنها 
َب تداعيات اسـتمرار الحرب  اسـتطاعت تجنـُّ
والحصـار، بعد أن كانت الرضبات العسـكرية 
اليمنية العابرة للحدود قد وصلت إىل ذروة غري 

مسبوقة يف العنف واالتساع. 
لكن عـىل الواقـع وطيلَة الفـرتات املختلفة 
َة ميزاِن املكاسـب الحقيقية  للُهدنة، كانت َكفَّ
وطويلة املدى تميُل لصالح صنعاء، وليس دول 
العـدوان؛ ألَنَّ األخريَة كانت محشـورًة يف دور 
«املضطـر» إلبقاء الُهدنة ُمسـتمّرة، وكان هذا 
القرار فقط بيد صنعاء التي عرفت جيًِّدا كيف 

تستغلُّ هذه امليزة عىل أكثر من مستوى. 
عـىل مسـتوى رشوط والتزامـات االتّفـاق 
نفسـها، كان إجبـاُر تحالـف العـدوان عـىل 
التعاطي مع مطالب فتح مطار صنعاء وميناء 

الحديـدة، اخرتاقـاً ال يمكـن تجاُهلُـه لجـدار 
التعنت الذي ظل العدّو يبنيه لسنوات، وقد مثّل 
تمسـك صنعاء بتلك االلتزامات والتشديد عىل 
رضورة تنفيذها وتعويض املتأخر منها، جداراً 
مضاداً قطع الطريق الـذي كان يريد العدّو أن 
يسـلكه السـتدراج صنعاء إىل مربّع املساومة 

والخروج عن نص ومضمون االتّفاق. 
ومع املوافقة عىل التمديد ازداد موقُف العدّو 
سـوءاً؛ ألَنَّ صنعـاء أحاطتـه بالتزامات أُخرى 
أََساسـية؛ للحفاظ عـىل التهدئة، وأجربته عىل 
النزول عن الشجرة ملناقشة ِملف املرتبات الذي 

كان يرفض طيلة سنوات االقرتاب منه. 
إزاحـة  مـن  صنعـاُء  تمّكنـت  باملحصلـة، 
التصورات املخادعة لـ»السـالم» والتي حاول 
العدّو أن يفرَضهـا عىل طاولة التفاوض طيلة 
سـنوات، كتصـورات رئيسـية ورضوريـة وال 
يمكن تجاوزها، مثل مسألة مقايضة الحقوق 
عسـكرية  بمكاسـَب  املرشوعـة  اإلنسـانية 
وسياسـية، تنطـوي عـىل اسـتمرار العـدوان 
الوصايـة،  تحـت  اليمـن  وإبقـاء  والحصـار 

وتسليم السالح واالنسحاب وما إىل ذلك. 
تعيـَد  أن  صنعـاُء  اسـتطاعت  وباملقابـل، 
ضبَط مشـهد التفاوض عىل أََسـاس معادلتها 
الرئيسـية للحرب والسـالم والتـي تقتيض أن 
تتم معالجة امللف اإلنسـاني قبل الدخول يف أية 
عمليـة تفاوض حول السـالم ووقـف الحرب، 
وهـو األمر الـذي وجد تحالف العدوان نفسـه 
مضطراً للتعاطي معه ألول مرة (ولو شكلياً)؛ 
ه ال يمتلـك أي خيـار آخر، وهو مـا يعترب  ألَنـَّ

مكسباً تفاوضياً مهماً لصنعاء. 
تثبيُت هذا األََساس التفاويض لم يكن تغيرياً 
ثانوياً يف املشـهد؛ ألَنَّه عكـس بوضوح أن ُكـلَّ 
آمال العدوان السـابقة باتت أمـراً من املايض، 
وهـو ما يعنـي أن طريقـَة التعاطـي األممية 
والدوليـة مع ملف اليمن بـات عليها أن تتغري 
لتناسـب الواقع، وبعبارة أُخرى: أن مرشوعية 

مطالـب صنعـاء باتت أمـًرا واضًحـا ال يمكن 
ه ال مجـال إىل العـودة  تجـاوزه، وبالتـايل َفإنـَّ
للمساومات، بل إن أية محاولة من قبل تحالف 
العـدوان إلعـادة اسـتخدام الحيـل القديمـة، 

ستكون فضيحة. 
مـن املهـم اإلشـارة يف هـذا السـياق إىل أن 
صنعاَء قد أخذت يف ُحسـباِنها وضَع معسـكر 
العـدّو والتحديـات املتزايـدة التـي يواجههـا، 
واسـتفادت بشـكل احـرتايف من هـذا الوضع، 
فالنظاُم السـعودّي لجـأ إىل الُهدنـة يف البداية 
بضغط أمريكي؛ لضمان تدفق النفط  مدفوعاً 
ومواجهة تداعيـات الحـرب يف أوكرانيا، وعىل 
الرغـم من أن موافقَة صنعاء عىل التمديد مثّل 
«مكسباً» لحظياً ظاهرياً للعدو يف هذا السياق، 
إال أنـه فقد قيمته رسيعاً، مـع تزايد تعقيدات 
الوضـع العاملي، وبقاء الوضـع مرهوناً بقرار 
فشـلت  إذ  معادالتهـا،  ومتطلبـات  صنعـاء 
دول العـدوان يف الوصـول إىل «تمديـد» يزيـد 
عن شـهرين، وظل قلق انهيـار التهدئة قائماً 

وخارجاً عن سيطرة العدّو. 
بنفـس القـدر التـي أصبحـت فيـه الُهدنة 
مكسباً سياسـياً وتفاوضياً لصنعاء، أصبحت 
أَيْـضاً مكسبا عسكريٍّا َكبرياً، يمكن مالحظته 
بشـكل مبارش وبسـهولة من خـالل العروض 
العسكرية الكربى التي تنفذها القوات املسلحة 
هـذه الفرتة والتي تكشـف بوضوح أن صنعاَء 
قد اسـتثمرت فرتة الُهدنة يف رفع مستوى بناء 
القدرات والتجهيـزات القتالية إىل َحــدٍّ صادم 
لـدول العدوان التي كانت مـا تزال تعيش وهم 
أنها تواجه «مليشيات» مسلحة وليست جيش 

دولة. 
وحقيقـُة أن العـدّو كان يسـعى يف بدايـة 
مللمـة  وإعـادة  أدواتـه  تحشـيد  إىل  الُهدنـة 
تكشـف  مفارقـًة  اليـوم  تمثـل  صفوفهـم، 
بوضوح أن دول العدوان لم تفشـل فحسـب 
يف تنفيذ املراوغة التي كانت تسـعى لها تحت 

غطـاء الُهدنـة، بـل إنهـا وجدت نفسـها يف 
النهاية أمام نتيجة معاكسـة تماماً تتمثل يف 
أن قوة وقدرات صنعاء العسـكرية تضاعفت 
بشـكل صادم، يف الوقت الذي تزداد فيه وترية 

ضعف وتفكك املرتِزقة بشكل كبري. 
قيمة املكاسب العسـكرية والسياسية التي 
اسـتطاعت صنعـاء أن تجنيَها خـالل الُهدنة، 
تربز اليوم بشـكل جـيل يف موقف القـوة الذي 
أعلن منه رئيس الوفد الوطني أن فرتة التمديد 
الحالية سـتكون األخـرية إذَا لم يتـم التوصل 
إىل اتّفاق واضح يتضمـن آلية لرصف املرتبات 
وإنهـاء للحصار، وهـو موقـف ال تمتلك دوُل 
العـدوان أمامه أيَّ خيـار للمراوغة واملماطلة، 
فالرفض سـيؤدي إىل عودة املواجهات وهو ما 
يعني عودَة اسـتهداف العمق السعودّي بشكل 
أعنف وأوسع، واستئناف التَحّرك نحو ما تبقى 
من املناطق املحتّلة بجحافَل ضخمة من قوات 
الجيـش التي تـم تأهيلها خـالل الُهدنة، وهذا 

يعني هزيمة محّققة. 
محاولـُة اختـالق حيلـة تفاوضيـة أُخـرى 
للِحفـاِظ عـىل الُهدنـة لـن تجـدَي نفعـاً هي 
األُخرى؛ ألَنَّ األََساس التفاويض التي استطاعت 
صنعاء تثبيته خالل فرتة الُهدنة والذي يقتيض 
رضورة معالجة امللف اإلنسـاني بشـكل كامل 
وعاجل، يقطع الطريق أمام أية مسـاٍع جديدة 

لتضييع الوقت. 
لقـد تمّكنت صنعـاء من جعل املـأزق الذي 
حاول العـدّو الهـروب منه أشـدَّ صعوبًة مما 
كان عليـه، ومـن خـالل الُهدنة نفسـها التي 
ظنت دوُل العدوان أنها سـتكون «املخرَج» من 
ذلك املأزق، وسـواء اختـارت اآلن عودة القتال 
أَو االسـتجابة ملطالب صنعاء أَو حتى محاولة 
االسـتمرار باملراوغـة، َفإنَّ املكاِسـَب الوطنية 
باتـت أكثـَر حتميًة وثباتاً مـن أي وقت مىض، 
ولـم تعـد خيـارات العـدّو يف معظمها سـوى 

مفاَضلة بني «الخسائر». 

العثظئ يف طغجان الظفج الطعغض:العثظئ يف طغجان الظفج الطعغض:
جعءًا طأزصه  وزادت  العصئ»  «ضسإ  صغمئ  السثّو  أشصثت  والسسضرغئ  السغاجغئ  خظساء  تَتّرضات 

ــار ضــــَأَجــــاس تــفــاوضــغ  ــخ ــت ــــع ال ــش اإلظـــســـاظـــغ ورش ــط ــِم ــةــئ ال ـــــرورة طــســال تــبــئــغــئ ض
ــط»  ــس ــت ــعى «ال ــا ــس ــــى ط ــئ لـــطـــعخـــعل إل ــغ ــال ــا ــص ـــطـــاصـــات ال ــئ ال ــف ــاس ــد ط



4
األحد

العدد

16 محرم 1444هـ..
14 أغسطس 2022م

(1457)
 

 : طاابسات
جـّددت صنعـاُء التحذيَر مـن مغبة 
االسـتمرار يف تسـييس ملـف الباخـرة 
النقـل،  وزيـر  حـّذر  َحيـُث  صافـر، 
ـاب يحيى الدرة، من التداعيات  عبدالوهَّ
الكارثية يف حـال انفجار الخزان العائم 
عىل الشـواطئ اليمنيـة ودول املنطقة 
يف البحـر األحمـر، لتمتـد حتـى قنـاة 

السويس. 
وقال وزير النقل، خالل زيارته لهيئة 
الشـؤون البحريـة يف مينـاء الحديـدة: 
«العالم يدرك جيًِّدا ما معنى تلوث البيئة 
البحريـة وقتل الحيـاة البحرية والثروة 
املوجودة من الشعب املرجانية وغريها، 
التـي تكّونت منذ آالف السـنني يف مياه 
البحـر األحمر، يف حال -ال سـمح الله- 

حصل انفجار للخزان العائم صافر». 
وطالب الوزيـُر الدرة األمـَم املتحدة 
بـاإلرساع يف توفري البديل للخزان العائم 
سـفينة صافـر؛ تالفيـاً أليـة تداعيات 
كارثية بيئيـة كبرية عىل امتـداد البحر 
ًة وقد توفـر التمويل من  األحمـر، َخاصَّ
مؤتمـر املانحني، َحيُث تجاوز سـبعني 
انكشـاف  أن  حـني  يف  دوالر،  مليـون 
مسـألة توفـر التمويـل الالزمـة لتاليف 
الكارثة، يؤّكـد اسـتخدام األمم املتحدة 
لهـذا امللـف كوسـيلة لالبتـزاز وجنـي 

األموال، فضـالً عن أن الطـرف األممي 
يتحمل كامل املسؤولية حال حدوث أية 

كارثة وشيكة. 
وأَشاَر وزير النقل إىل أن زيارته تأتي 
لالطـالع عـىل مسـتوى األداء وتقييـم 
مؤّسسـة البحـر  موانـئ  يف  األنشـطة 
األحمـر والهيئـة، وسـري العمـل فيها 
املسـتقبلية،  ومشـاريعها  وخططهـا 
وكـذا الصعوبات التي تواجهها وسـبل 
معالجتهـا وكل مـا من شـأنه االرتقاء 

باألداء إىل املستوى األفضل. 
وأّكـد اسـتعداد الوزارة لتقديم كافة 
خطـط  إلنجـاح  الالزمـة  التسـهيالت 
وبرامج ومشـاريع املؤّسسـة والهيئة، 

مشّدًدا عىل مضاعفة الجهود الستمرار 
مسـتوى  عـىل  والحفـاظ  النشـاط، 
املشـاريع القائمة، وتوسـيع أنشطتها 

واستثماراتها. 
ونائبـه  الـدرة  الوزيـر  واسـتمع 
الرئيس  ومعهمـا  الهاشـمي،  محمد 
التنفيذي للمؤّسسـة القبطان محمد 
أبوبكر بن إسـحاق، من مدير الهيئة 
الدكتـور إبراهيم املوشـكي إىل رشح 
حـول املهـام التـي تؤديهـا الهيئـة 
للحفاظ عـىل البيئة البحريـة، وأبرز 
معوقـات العمـل، واإلجـراءات التـي 
يمكـن القيـام بهـا لالرتقاء بـاألداء 

خالل الفرتة املقبلة. 
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 : خظساء
جّدد املجلُس السـيايس األعىل التأكيَد عىل 
ثبـات موقـف الجمهوريـة اليمنيـة الداعم 

للقضية الفلسطينية قيادًة وشعباً. 
ويف لقـاء لعضو املجلس محمـد النعيمي 
بممثل حركة الجهاد اإلسالمي الدكتور أحمد 
بركة، أشـار السـيايس األعىل إىل أن القضية 
الفلسـطينية بالنسـبة ألبناء الشعب اليمني 
وكمـا أّكـد قائد الثورة أنها عقيدة راسـخة، 

وليست سياسة. 
واستعرض اللقاء الذي حرضه نائب وزير 
الخارجية حسـني العزي، والقيادي يف حركة 
جهاد الدكتور مجدي عزام، املسـتجدات عىل 
السـاحة الفلسـطينية وما حّققته املقاومة 
والشـعب الفلسـطيني، من انتصـارات عىل 
العدّو الصهيوني يف معركة وحدة الساحات، 

فيما بـارك عضو السـيايس األعىل للشـعب 
الفلسطيني انتصاراته عىل العدّو الصهيوني 

يف معركته األخرية. 
وأشـاد النعيمـي بمـا أظهرتـه فصائـل 
الجهـاد  حركـة  مقدمتهـا  ويف  املقاومـة 
اإلسـالمي من قـدرات يف إدارة معركة وحدة 
السـاحات التـي صاحبهـا زخـم عسـكري 
غري مسـبوق يف تاريـخ املواجهة مـع العدّو 
الصهيونـي، الفتـاً إىل أهميّـة تعزيـز وحدة 
الصف الفلسـطيني والعربي واإلسـالمي يف 
مواجهـة العدّو الصهيوني ودول االسـتكبار 
العاملـي من خالل توحيـد الخطاب اإلعالمي 
واملواقف السياسية الداعمة ألي جهود تبذل 

للتحّرر من هيمنة دول االستكبار. 
فيما ثمن ممثل حركة الجهاد اإلسـالمي 
دعـم الجمهوريـة اليمنيـة قيـادًة وشـعباً 

للقضية الفلسطينية. 
الثوريـة  القيـادة  دعـم  وقـال: «نقـدر   
واملجلس السـيايس األعىل والشـعب اليمني، 

الـذي يسـاند القضية الفلسـطينية بشـكل 
دائـم، ويعـد ظهـراً للمقاومة الفلسـطينية 

تحتمي به حتى تحّقق االنتصار عىل العدو». 
وقـدم الدكتور بركـة عرضاً موجـزاً عن 
معركـة وحـدة السـاحات، التـي خاضهـا 
الشـعب الفلسـطيني مع العـدّو الصهيوني 
وتمّكن من خاللها إفشـال مؤامـرات العدّو 
الراميـة للتفريـق بـني الفلسـطينيني عـىل 

املستوى الجغرايف واإلنساني والشعبي. 
وتابع حديثه «أنه ومن خالل هذه املعركة 
تـم إيصـال رسـالة للعـدو الصهيونـي بأن 
فلسـطني موحدة برغم مؤامراته ومساعيه 
للتفريـق بـني الفصائل الفلسـطينية، وأنها 
وإسـقاط  االحتـالل  مقاومـة  يف  ُمسـتمّرة 

جميع مؤامراته». 
واملقرتحـات  اآلراء  إىل  اللقـاء  وتطـرق 
التي من شـأنها دعم القضية الفلسـطينية، 
وتعزيز مقاومة الشـعب الفلسطيني للعدو 

الصهيوني. 

 : خظساء
استمراراً ملشـاريعها التي تؤّكـد نجاعة خططها 
يف تحصـني أموال األوقاف، دّشــنت الهيئـة العامة 
لألوقاف، أمس، بمستشـفى الثورة العام النموذجي 
بأمانـة العاصمـة، املخيـم الطبـي املجانـي إلجراء 
عمليات إصالح الشـفاه األرنبية وشـق سقف الحلق 

واستئصال اللوزتني. 
ويسـتهدف املخيم الذي يسـتمر حتـى ٢٠ محرم 
الجاري، إجراء ٢٥٠ عملية يف اللوزتني، َو١٠٠ عملية 
تجميل الشفاه األرنبية وإصالح سقف الحلق وتوفري 
أدوية ومستلزمات طبية وعمل الفحوصات املجانية 

الالزمة. 
ويف التدشـني أّكــد نائـب رئيـس الهيئـة العامة 

لألوقاف عبدالله عـالو، أهميّة املخيم الطبي املجاني 
إلجـراء عمليات لعدد من األطفـال الذين يعانون من 
تشـوهات الشفاه األرنبية وسقف الحلق واستئصال 
اللوزتني.  وأوضح أنه «تم دعم املخيم الطبي بعرشين 
مليون ريال كمرحلة أوىل من مربات األوقاف الصحية 

الستهداف ٣٥٠ حالة من املستحقني». 
وأَشـاَر عالو إىل أهميّة إقامة مثـل هذه املخيمات 
الطبيـة، لدورهـا يف تخفيف معاناة املواطن، سـيما 
يف ظـل الظـروف الراهنة التي يمر بهـا الوطن جراء 
العـدوان والحصـار، مشـيداً بجهود قيـادة وكوادر 
املخيـم  عـىل  والقائمـني  الجمهـوري  املستشـفى 

والعاملني فيه. 
مـن جانبـه، أشـاد وكيـل وزارة الصحـة العامة 
والسكان لقطاع الطب العالجي الدكتور عيل جحاف 

بدعم هيئـة األوقاف للمخيم الطبي املجاني، وإجراء 
عمليات استئصال اللوزتني وإصالح الشفاه األرنبية 

وشق سقف الحلق. 
وأّكـد أهميّـة إقامة مثل هـذه املخيمات الطبية، 
لتخفيـف معاناة املواطنني يف ظـل األوضاع التي تمر 

بها البالد جراء العدوان والحصار. 
فيمـا عـرب رئيس هيئة مستشـفى الثـورة العام 
الدكتور مطهر مرشد، عن الشكر لهيئة األوقاف عىل 

هذه اللفتة بدعم املخيم الطبي املجاني. 
ودعـا التجار ورجال األعمال وجميع امليسـورين 
وفاعيل الخري إىل التفاعل واملساهمة يف إعادة الحياة 
للكثري من املرىض، ممن حالتهم تستدعي دعم إجراء 
عمليات استئصال اللوزتني وإصالح الشفاه األرنبية 

وسقف الحلق. 

خقل لصاء سدع السغاجغ افسطى الظسغمغ بممبض ترضئ الةعاد اإلجقطغ: 

أّضـث أن الطصاءات طع الةاظإ الروجغ تأتغ شغ جغاق تصاذع 
المخالح وطعاجعئ المحروع افطرغضغ المثّطـر:

بظ تئاعر لطمسرية: ترغخعن سطى أن غضعن 
لظا تطفاء يف السالط طظ طعصع الظثغئ واملخالح 

املحرتضئ وطعاجعئ افسثاء املحرتضني
 : خاص

أّكـد رئيـُس حكومة اإلنقاذ الدكتور عبدالعزيز 
بن حبتور أن اللقاء مع الجانب الرويس ينطلق من 
تقاطع املصالح املشرتكة، منوًِّها إىل أن مخرجات 

الزيارة مهمة للبلدين. 
ة  وقال بـن حبتور، أمس، يف ترصيحـات َخاصَّ
للمسـرية: «نلتقي وروسـيا االتّحادية يف مواجهة 
املرشوع األمريكي الذي يترضر منه كثري من دول 

العالم». 
َوأََضــاَف «حريصون عـىل أن يكون لنا حلفاء 
يف العالـم مـن موقع النديـة واملصالح املشـرتكة 

ومواجهة األعداء املشرتكني». 
ونـّوه رئيـس مجلـس الـوزراء إىل أن الطـرف 
الوطني «اسـتلم العديد من الرسـائل واالتصاالت 
من عـدد من الـدول»، مؤّكــداً أن «الدعـوة التي 

جاءتنا من موسكو مؤرش عىل تغري املوقف». 
وتابع بن حبتور يف ترصيحاته «نسعى لنجمع 
بني الصداقـة والحلف مع روسـيا والصني ونحن 
نعلن خالفنا مع السياسـية األمريكيـة منذ اليوم 

األول». 

وأَشـاَر إىل أن «الرشعيـة الزائفـة التي تدعمها 
أمريـكا والسـعوديّة هـي ُمَجــّرد غطـاء لنهـب 

ورسقة الثروة اليمنية إىل البنوك السعوديّة». 
ويف ختـام ترصيحاتـه، لفت بن حبتـور إىل أن 
«القوة العسـكرية التي نسـتعرضها هي ضمانة 
سـالم، وإال فهي قـوة موجهة ضـد دول العدوان 

حال رفضت وقف الحرب ورفع الحصار».

وجط تعشر الامعغض القزم لطخغاظئ الساجطئ طع بصاء المطش طسطصًا لقباجاز:

وزغر الظصض غتّثر طظ ضاربئ بغؤغئ وحغضئ وواجسئ يف 
الئتر افتمر بسئإ «اإلرباك» يف ططش «الثجان السائط»
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 : طاابسات
عـىل َقَدٍم وسـاٍق، يواصُل ما يسـمى 
املخّطـط  تنفيـذَ  الرئـايس  املجلـس 
املرسـوم لـه واملشـكَّل ِمن أجِلـه، وهو 
تمكـنُي االحتـالل اإلماراتـي السـعودّي 
والربيطانـي  األمريكـي  خلفهـم  ومـن 
والفرنـيس والصهيوني مـن املحافظات 
بالثـروات  الغنيـة  اليمنيـة  الجنوبيـة 
النفطية والغازية والتي بدأها من شبوة 
املحتّلة منتصف األسـبوع املنرصم، بعد 
شـن امليليشـيا والفصائـل التابعة ألبو 
ظبي حرباً رضوسـاً ضد مليشـيا حزب 
«اإلصـالح» امتـدت عىل جميـع مناطق 
عتـق، وراح ضحيتهـا العـرشات بينهم 
مدنيني، مخلفة أزمة إنسانية هي األكرب 

يف تاريخ املدينة. 
وتجددت االشـتباكات، أمس السبت، 
بني ما يسـمى ميليشيا دفاع شبوة التي 
يقودهـا املحافـظ املعـنيَّ مـن االحتالل 
اإلماراتـي عـوض ابـن الوزيـر، وبـني 
مقاتـيل «اإلصالح» وسـط مدينة عتق، 
عقب مقتـل قائد عسـكري مـواٍل ألبو 
ظبي برصاص قوات ما يسمى العمالقة 

القادمة من الضالع. 
وذكـرت مصـاُدر إعالميـة، أمس، أن 
ميليشيا العمالقة التي ينتمي منتسبوها 
إىل الضالـع وعدن ولحـج اعرتضت قائَد 
ما يسمى اللواء الخامس «دفاع شبوة»، 
املرتـِزق مفـرح الحارثي، غـرَب مدينة 
عتق وقامت بقتله ومرافقيه عىل الفور. 
املرتـِزق  قتـل  أن  املصـادر  وبينـت 
الحارثي يأتـي ضمن مخّطـط إماراتي 
يقـوده االنتقايل املنـادي باالنفصال، إىل 
فرض سيطرته عىل شبوة عرب التخلص 

املنتميـة  العسـكرية  القيـادات  مـن 
للمحافظة. 

يأتي ذلك يف وقت يهّدد محافظ شبوة 
املرتِزق عوض ابن الوزير، املعنّي من قبل 
باجتثاث «اإلصالح»  اإلماراتي،  االحتالل 

املطالب بإقالته. 
ولوح املرتِزق ابـن الوزير يف ترصيح، 
القيـادات  باسـتهداف  السـبت،  أمـس 
يف  «اإلصـالح»  حـزب  عـىل  املحسـوبة 
شـبوة، معتربًا مطالب االخـوان بإقالته 

انقالباً ضد ما يسمى املجلس الرئايس. 

يف السـياق، غرّي مقاتـيل «اإلصالح» 
قواعد اللعبة يف شبوة بعد استخدامهم، 
أمس السـبت، الطائرات املسـرية للنيل 
وميليشـيا  مرتِزقـة  خصومهـم  مـن 

اإلمارات. 
باصالـح  جـالل  املرتـِزق  وبحسـب 
-متحـدث الفصائـل املرتِزقـة لالحتالل 
اإلماراتـي يف شـبوة- فقد شـن مقاتيل 
اإلخـوان فجر، أمـس السـبت، هجوماً 
جديـًدا عىل مطار عتق الـذي تتخذه أبو 
ظبـي والقوات األجنبيـة الغازية قاعدة 

عسـكرية لهـا، تسـبب يف وقـوع قتـىل 
وجرحى من ميليشيا أبو ظبي. 

وتتزامـن هذه األحداث مع اسـتمرار 
وصـول التعزيـزات العسـكرية ملرتِزقة 
َحيـُث  شـبوة،  يف  اإلماراتـي  االحتـالل 
وصلـت قـوات مـن ألويـة مـا يسـمى 
العمالقة التابعة للقوات املشـرتكة التي 
يقودها الخائن طارق عفاش إىل منطقة 
بلحـاف، أمس السـبت، عىل متـن ناقلة 
شـحن عسـكرية إماراتيـة، قادمة من 

مدينة املخاء. 
مـن جانـٍب آخـر، ارتكبت ميليشـيا 
التـي  اإلماراتـي  االحتـالل  ومرتِزقـة 
تـم اسـتقدامها إىل شـبوة مـن الضالع 
ولحج وعدن لخـوض املعارك ضد حزب 
«اإلصالح»، جرائَم إنسانية مروَّعة بحق 

املواطنني يف مدينة عتق. 
ونرش عـدٌد من الناشـطني يف مواقع 
التواصـل االجتماعـي، أمـس السـبت، 
صوراً مأساويًة، َحيُث يظهر من خاللها 
انتشـار عدٍد من جثـث املواطنني ملقاة 
يف شـوارع عتـق، عثـر عليهـا األهـايل، 
كمـا عثروا عىل جثث مسـلحني مرتِزقة 

موالني لإلمارات. 

صاطى وجرتى شغ عةعم «إخقتغ» بالطغران المسغَّر سطى طرتِجصئ اإلطارات بمطار ساص

طخادر إسقطغئ: اقتاقل غظحر سحرات المثاشع بسغثة المثى باّتةاه طأرب

الخراع غامثد يف حئعة.. اظاحار سحرات الةبث يف حعارع طثغظئ ساص

تتالش السثوان غصخش ظصاذًا وطعاصَع سسضرغئ لـ «اإلخقح» يف تدرطعت
 : طاابسات

أطلـق تحالُف العدوان، أمس السـبت، تهديداِته 
األوىل  العسـكرية  املنطقـة  يسـمى  مـا  بقصـِف 
الخاضعـة لسـيطرة حـزب «اإلصـالح» يف مدينة 
سـيئون، وذلك بعد سـاعات قليلة من شن غارات 
جويـة سـعوديّة إماراتيـة ضـد نقاط عسـكرية 
منتـرشة عـىل خـط حرضمـوت شـبوة والتابعة 

لإلخوان. 
وقالت وسـائل إعالم موالية لإلصالح، أمس: إن 
تحالف العدوان طالب قيادات ما يسمى العسكرية 
األوىل املنترشة يف وادي وصحراء حرضموت، البقاء 
يف معسـكراتها وعـدم تحريـك أيـة قـوة أَو تنفيذ 
انتشـار جديـد بما فيهـا داخل مرسح انتشـارها 

بمناطق الوادي والصحراء. 
وفيمـا ينتـُرش املئاُت مـن ميليشـيا االنتقايل يف 
مناطـَق متفرقٍة من مدينة سـيئون اسـتقدمهم 
االحتـالل اإلماراتـي مـن الضالـع ولحـج، أعلنت 
رصـدت  أنهـا  السـبت،  أمـس  األوىل،  العسـكريُة 
تحضـريات لهجـوم محتمـل مـن قبل ما يسـمى 
النخبـة الحرضميـة املشـكلة من قبل أبـو ظبي، 

موضحة أنها عىل استعداد تام ملواجهتها. 
وكان طـريان العدوان قد نفذ العديد من الغارات 
الجويـة، أمـس، التـي اسـتهدفت نقـاَط ومواقَع 
مقاتـيل «اإلصـالح» عىل طـول خط العـرب الرابط 

بـني حرضموت وشـبوة، يف محاولٍة منهـا ملنع أية 
تَحّركات جديدة قد تنهي وجوَد ميليشـيا االحتالل 

اإلماراتي يف عتق. 
إىل ذلـك، ذكرت مصادُر إعالميٌة مواليٌة للمرتِزقة 

أن االحتـالَل اإلماراتـي بـدأ، أمس السـبت، يف نرش 
عرشاِت املدافع بعيدة املدى باتّجاه مأرب. 

وقالـت مصادر مطلعة داخـل حكومة املرتِزقة، 
أمـس: إن قواِت ما يسـمى العمالقة نصبت مدافع 

«جهنم» يف مناطق عسـيالن وبيحان، والتي سبق 
أن قدمتها السـعوديّة لفصائلها يف شبوة، مشرية 
إىل أنـه تم توجيُه املدافع صـوب مدينة مأرب آخر 

معاقل حزب «اإلصالح». 
وبحسـب املصـادر، َفإنَّ هـذه الخطـوَة تؤّكـد 
ترتيبات تحالف العدوان ومرتِزقته القتحام مأرب 
وإسقاطها فور صدور قرار إقالة املرتِزق سلطان 
العرادة من منصبة كمحافظ للمحافظة، كما أنها 
تهدف إىل استهداف أي تعزيزات ملقاتيل «اإلصالح» 

باتّجاه محافظة شبوة. 
ويف السـياق، نّفـذ حـزب «اإلصـالح» يف مأرب، 
أمـس السـبت، حملـَة اعتقـاالت واسـعة طالت 

العرشات من املوالني للخائن طارق عفاش. 
ـة  وأَفـاد مصـدر محـيل بـأن القـوات الَخاصَّ
املواليـة لإلصـالح يف مـأرب اعتقلت، أمـس، عدداً 
مـن املواطنني بينهـم عاملني يف محـالت تجارية 
وسط املدينة، وذلك بتهمة العمل لصالح االحتالل 
اإلماراتـي والخائـن طـارق عفاش، مؤّكــداً نقل 

املعتقلني إىل جهة مجهولة. 
ولفت املصدر إىل أن هذه االعتقاالت تأتي ضمن 
حالـة التأهب التـي أعلنتهـا جماعـة «اإلخوان» 
يف مـأرب بعد انكشـاف مخّطط «الرئـايس» الذي 
تحول إىل أَداة بيد االحتالل والغزاة من خالل إسقاط 
املحافظـات الجنوبيـة الغنيـة بالثـروات النفطية 

لصالح أمريكا والكيان الصهيوني. 

السةري: «اإلخقح» افضبر ظثالًئ وتصثًا بني طرتِجصئ السثوان 
وظعاغُاه طثلئ وبالدربئ الصاضغئ إن لط غاثارك أطَره

 : خاص
رأى عضـُو الوفد الوطني املفـاوض، عبُدامللك العجري، 
أن حـزَب «اإلصالح» عـىل موعٍد مع نهايٍة قريبـٍة وُمِذلٍَّة، 
قائـالً: «صحيـح سـتكوُن نهايـُة املرتِزقة مخزيـًة، لكن 
ُع أن نهايَة «اإلصالح» سـتكوُن بالرضبة القاضية إن  أتوقَّ

لم يتدارك أمره». 
واعتـرب، أن الـرصاَع الحاِصَل يف محافظة شـبوة «أمٌر 

طبيعـي بـني قـوى ال يجمعهـا سـوى العمالـة للقـوى 
الخارجية والعداء للقوى الوطنية». 

واسـتدرك العجري بالقول: «لكـن موقَف اإلصالح هو 
األكثر نذالة، ففي سـبيل إرضاء أحقـاده عىل أنصار الله 
كان مستعداً لعمل أي يشء واستباحة وإباحة ُكـّل يشء، 
دوَن تقديـر للعواقب، ويف سـبيل عقده وأحقاده وشـبقه 

للسلطة يدّمـر ذاته بذاته». 
وأوضـح عضُو الوفـد الوطني املفـاوض، أن «اإلصالَح 

بـذل ماَء وجهـه وأهدر كرامتَه تحَت األقدام؛ السـرتضاِء 
دول العدوان دون فائدة وال زال يحاول». 

وقـال العجـري: إن الحـزَب اإلخواني «رفض السـالم، 
وتجاهـل نصائح أصدقائه اإلقليميني، ومارس التحريض 
ــة،  عـىل الكراهيـة والعنرصية، التطاول عىل رمـوز األُمَّ
ُع أن  صحيـٌح سـتكوُن نهاية املرتِزقـة مخزية لكـن أتوقَّ
نهايَة اإلصالح سـتكون بالرضبـة القاضية إن لم يتدارك 

أمره».
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تُسِقُط األحداُث يوماً تلَو اآلخر الكثريَ من 
األقنعة التي ترتديها دوُل العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، إذ تفنُِّد املمارسـاُت 
العمليـُة عـىل أرض الواقـع يف محافظـة 
املهـرة، ما حـذرت منـه القيـادة الثورية 
والسياسـية سابًقا، فاألحداث األخرية عىل 
وجه التحديد أماطـت اللثام بصورة كبرية 
عن مخّطط دول العدوان لفرض السيطرة 
عـىل املهـرة، وتقاسـم ثرواتهـا النفطيـة 
واملعدنية، وكذلك تقاسم النفوذ يف املناطق 
الجنوبيـة الرشقيـة، فبينمـا تتـوىل دويلة 
االحتالل اإلماراتي عمليات النهب املنظم يف 
محافظتي حرضموت وشـبوة، يوَكل أمر 
محافظة املهرة إىل السـعوديّة التي تحاول 

إعادة رسم الخريطة السياسية بها. 
ولهذا َفإنَّ املهرة كانت بمثابة الكاشـف 
العـدوان  ملخّططـات  األوضـح  املركـزي 
السـعودّي باليمـن، وبشـكل ال يـرتك أي 
السـعوديّة  حولـت  فقـد  للبـس،  مجـال 
محافظة املهرة التي كانت آمنة ومستقرة 
ومعزولـة عـن ظـروف الحـرب والعدوان 
يف باقـي املحافظـات، إىل محافظة تشـهد 
أكرب عمليـة توتـر داخيل بفعـل تواجدها 

العسكري هناك. 
 

خارذئ ظفعذ جثغثة
ويف هـذا الصدد َفإنَّ االحتالل السـعودّي 
يف املهـرة يكشـف األبعـاد الجيوسياسـية 
واالسـرتاتيجية للعدوان عىل اليمن بشكل 
عـام، بعيـًدا عن ُكــّل الشـعارات الزائفة 
التـي رفعتهـا دول العدوان منهـا «حماية 
املالحة» و»حماية األمن القومي العربي»، 
فاملهـرة الواقعـة أقىص شـمال اليمن عىل 
حدود سـلطنة ُعمان، لم يشفع لها بُعدها 

الجغرايف، وبُعدها عـن الحرب، من النزعة 
التوسـعية لرباعية العـدوان، ويف واجهتها 

السعوديّة. 
مصـادُر  تفيـد  املعلومـات،  جديـد  ويف 
مطلعـة بـأنَّ النظـام السـعودّي يواصـل 
تعزيزاتـه العسـكرية إىل مطـار الغيضة، 
بعد أن حوَّله إىل قاعدة عسكرية، إىل جانب 
فـرض الهيمنـة واالسـتيالء عـىل منفذي 
«شـحن» و»رصفيـت» الربيـني، ومينـاء 
«نشـطون»، واسـتحداث عرشات الثكنات 
العسكرية، رغم حالة الرفض الشعبي من 

قبل سّكانها. 
ووفق ما كشفه جهاز األمن واملخابرات 
يف صنعاء، َفإنَّ القوات السعوديّة ال تتواجد 
وحدهـا يف املهـرة، فثمـة قوات مشـرتكة 
بريطانيـة - أمريكيـة يف مطـار الغيضة، 
ولهـذا َفـإنَّ الـدور السـعودّي مكشـوف، 
وهـو دور ال يقترص عىل فـرض الحضور 
تكتيكـي  بشـكل  العسـكري  واالنتشـار 
وظريف، فثمة أنشـطة أُخـرى أخطر بكثري 
يمارسها الطرف السعودّي لفرض هيمنة 
وإحيـاء  املحافظـة،  عـىل  اسـرتاتيجية 
مطامـع تاريخيـة للعـدوان السـعودّي يف 
فقـد  والجنوبيـة،  الرشقيـة  املحافظـات 
املهـرة؛  إىل  السـعوديّة  القـوات  دخلـت 
بذريعــة «مكافحـة التهريـب» و»إعـادة 
اإلعمار»، رغم أن املحافظة لم تشهد حرباً 
عىل اإلطـالق، وهـو إعمار من نـوع آخر، 
إعمـار قواعـد عسـكرية، وإعمـار الحلم 
السـعودّي التاريخـي املتمثـل بمـد أنبوب 
نفط مـن اململكة إىل ميناء «نشـطون» يف 
املهـرة، ُوُصــوالً إىل بحـر العـرب، ليكون 
خطاً لتصدير النفط، واختصاراً للمسافات 
املتباعدة التي تسـلكها الصادرات النفطية 
السعوديّة، وتخفيفاً لكلفة الشحن، وبديالً 
للمـرور عـرب مضيق هرمـز، إضافة إىل أن 
السعوديّة تسعى ألن يكون لها موطئ قدم 

عىل البحار املفتوحة، كبحر العرب. 
لذلك يسـتميت النظام السـعودّي اليوم 
يف إحيـاء تلـك املطامع التاريخيـة، لتعمل 
الريـاض عىل تحقيق حلمها يف الوصول إىل 
بحر العرب والسيطرة عىل أكرب مخزونات 
الطاقة، ولذا َفإنَّ سياسـة الضم واإللحاق 
االستعمارية،  ومطامعه  للعدو السـعودّي 
تنكشـف اليـوم بجـالء، َحيُث تسـعى إىل 
السـيطرة عـىل محافظـة املهـرة بشـكل 
كامـل تحـت أكثر مـن ذريعـة، باإلضافة 
إىل السـيطرة عـىل محافظتـي حرضموت 

وشبوة. 
ويف هذا السـياق، تستميت دولُة العدوان 
السـعودّي عىل أن تكون لها واجهة بحرية 
عىل املحيط الهندي عرب الرشيط السـاحيل 
مـن رصفيـت رشقاً وحتـى شـقرة غرباً، 
إضافـة لذلك تـدرك الرياض حجـم الثروة 
الطبيعية يف هـذه املحافظات، وتأكيداً عىل 
ذلـك َفـإنَّ السـعوديّة تحاول منـذ مطلع 
سـتينيات القـرن املـايض إلحـاق املناطق 
النفطيـة بأراضيها، بعـد أن أثبتت رشكة 
«بان أمريكان» عام ١٩٦١م، وجود كميات 
كبرية مـن النفـط يف تلك املناطـق؛ بَهدِف 

االستحواذ عىل الثروة النفطية والبحرية. 
وبنـاًء عىل أطمـاع العدوان السـعودّي، 
يؤّكـد مراقبون أن السـعوديّة تسـعى من 
خالل العدوان والحرب عىل اليمن إىل تقسيم 
األخري؛ لتتمّكن من السـيطرة عىل املناطق 
النفطية والبحريـة يف املهرة وحرضموت، 
وتعيد تشـكيل البـالد وفق خارطـة نفوذ 
جديـدة، وهذا ما أّكــده نبيل خوري -أحد 
كبـار الباحثـني يف املجلـس األطلـيس-، يف 
«تحليل» نرشه منتدى الخليج الدويل، َحيُث 
قـال: «إن خريطة جديدة لليمن سـتتعزز 
بموجبها السـيطرَة السعوديّة عىل ممرات 

حرضموت واملهرة». 
ولتحقيـق ذلك، تحاول السـعوديّة خلَق 

ظروٍف مالئمة من خالل العمل عىل تفكيك 
وتنافر القوى الجنوبية لتمرير مشاريعها 
عـىل نـار هادئـة، لكـي تقـوم بتأسـيس 
منظومة حكم ومراكز قوى طائعة مدينة 
لها بالـوالء (التبعيـة املطلقـة)، وبأدوات 
وسياسية  اجتماعية  ورموز  وشـخصيات 
ضعيفة وهشة ومتهافتة، ولهذا ويف سبيل 
تحقيق أجندتـه وأهدافه الجيوسياسـية، 
يسـعى النظام السـعودّي بالرتغيب تارة، 
والرتهيـب تـارًة أُخـرى، السـتمالة عـدٍد 
من املشـايخ، بـل بات يفـرض التعيينات، 
وينّصب ويعـزل من يريد، باسـم حكومة 
املرتِزقة التي باتت مطيّة لتنفيذ مخّططات 

االحتالل. 
تلك هـي املقومات الجيوسياسـية التي 
يسـيل لها لعاب النظام السعودّي، والعني 
عليها منـذ ثمانينيات القـرن املايض، وقد 
كشفت مصادر قبلية أن السعوديّة حاولت 
رشاء والئهم ومنحهم التجنيس السيايس، 
ووجدت اليوم يف عدوانها عىل اليمن فرصة 
لتحقيـق أحالمها التاريخيـة، ولكن ذلك ال 
يعني أنها نجحـت؛ ألَنَّ رجال قبائل املهرة 
وقفوا أمامهـا بكل قوة، ودّمـروا ما كانت 

قد بنته. 
 

ظعُإ ظفط املعرة العاسث
وحـول الثـروة النفطية، تؤّكــد تقارير 
دوليـة أن املهـرة مـن املحافظـات الغنية 
بالبرتول الذي لم يُستخرج بعُد، كما يشري 
املسـح الجيولوجي؛ ولذا حرصت الرياض 
عـىل تركيز انتشـارها العسـكري بالقرب 
مـن املناطـق التـي تحدثت عنها املسـوح 
الجيولوجيـة، كمـا قامـت رشكـة «هوتا 
ماريـن» السـعوديّة للنفط بتشـييد ميناء 
نفطـي باملهرة، وإعـداد الدراسـة الالزمة 

الستخراج وتصدير النفط. 

المتاشزئ تتّعلئ إلى طصرٍّ لمةاطغَع طظ صعات طاسثدة الةظسغات

المعرة تتَئ جطعة اقتاقلالمعرة تتَئ جطعة اقتاقل
وجعد أطرغضغ برغطاظغ طحئعه.. 
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يـراود  حلـم  النفطـي  األنبـوب  ومـد 
السعوديّة منذ ثمانينيات القرن العرشين، 
وتطمـح مـن خاللـه للوصـول إىل «بحـر 
العرب»، بالسـيطرة عىل ميناء «نشطون» 
الحيوي واالسـرتاتيجي، وبناء بنية تحتية 
متطـورة، تسـمح باسـتخدامه لتصديـر 
بمضيـق  املـرور  دون  السـعودّي  النفـط 
«هرمـز» االسـرتاتيجي أَو «بـاب املندب»، 

وبالتايل بعيًدا عن إيران. 
لذا يمكن القول: إن النوايا املبيتة وخطط 
السعوديّة تم إعدادها منذ عهد عبد الله بن 
عبد العزيز لالستحواذ عىل محافظة املهرة؛ 
بَهـدِف تأمني منفـذ للسـعوديّة عىل بحر 
العرب، َحيُث كشـفت التقاريـر َوالوثائق، 
أن السـعوديّة ألقـت بثقلها العسـكري يف 
محافظـة املهـرة البعيدة عـن املواجهات 
أطماعهـا  تحقيـق  بَهـدِف  العسـكرية؛ 

املتمثلة يف إيجاد منفذ بحري عرب املهرة. 
ووثائـق  شـهادات  التحقيـق  وتضمـن 
وترصيحـات مـن مؤلفـني ومختصـني يف 
شؤون الطاقة والنفط، أّكـدت عىل أن أحد 
أبرز أهداف السـعوديّة، التـي يُنظر لها يف 
املهرة كمحتّل، هي تحقيق أطماعها يف مّد 
أنبـوب النفط، يف «رشورة» حتى سـواحل 
املهـرة، يف الوقت الذي تنشـغل فيـه البالد 

بالحرب والعدوان. 
وحـول األهـداف، فقـد منحـت قـوات 
االحتـالل السـعودّي وانتشـارها املكثّـف 
سـيطرة  ٢٠١٧م،  نهايـة  منـذ  املهـرة  يف 
فعليـة عىل مناطق واسـعة من املحافظة، 
مصحوبـاً بقائمـة طويلـة مـن عالمـات 
االسـتفهام حـول الذرائع واألهـداف، وما 
تخفيه وراءهـا من أجندات اسـتعمارية، 
باتـت مصدر خـوف وقلـق لدى السـكان 
املحليـني، مما يحاك ضـد محافظتهم من 

مخّططات بعيدة املدى. 
ومنذ اليوم األول لدخول قواته محافظة 
عـىل  السـعودّي  االحتـالل  عمـل  املهـرة، 
عزلها عن مجالهـا الحيوي «االجتماعي»، 
يف  الرئيسـية  العبـور  بمنافـذ  والتحكـم 
«شحن» و»رصفيت» و»نشطون»؛ بذريعة 
التفتيش ومراقبة دخول أسـلحة مزعومة 
للجيـش اليمنـي واللجـان الشـعبيّة مـن 
سـلطنة ُعمان املجاورة، وتكدير معيشـة 
وحياة النـاس، كما عمل عىل إقحام املهرة 
يف الحرب البعيـدة عن حدودها عنوة بهذه 
السـيطرة  لتسـهيل  الكيديـة»،  «الذرائـع 
الحيويـة  مقدراتهـا  عـىل  واالسـتحواذ 
وثرواتهـا الواعـدة، واسـتخدامها منطلقاً 
لتمرير رزمة من األهداف الخادمة ملصالح 
اإلقليمية،  وأطماعهـا  القوميـة  الريـاض 
بدأت تتكشـف تباعاً، بالتـوازي مع تنامي 
اإلدراك املحيل بخطورتهـا، وتنامي وتنوع 

خيارات املقاومة الشعبيّة. 
من جهتها، تعتقـد املحارضة يف جامعة 
أكسـفورد والخبـرية يف شـؤون محافظة 
املهـرة، «إليزابيـث كينـدال»، أن الوجـود 
العسـكري للسـعوديّة يف محافظة املهرة، 
خطوة تشري إىل تقاسم النفوذ والسيطرة، 
َحيُث تسـعى السعوديّة من وراء السيطرة 
عىل املهـرة إىل خلق «توازن جيوسـيايس» 
مع اإلمارات، وكذلك الضغط عليها لخفض 
وتخفيـف  سـقطرى،  جزيـرة  يف  قواتهـا 
قبضتها ونفوذهـا يف املحافظات الجنوبية 

والرشقية. 
 

أذماٌع أطرغضغئ 
وحـول األبعاد السياسـية والعسـكرية 
عـىل  السـيطرة  لسـاعي  واالقتصاديـة 
محافظة املهـرة، تؤّكـد تقاريـر دولية أن 
العدوان السعودّي اتخذ عدداً من املؤامرات 
عىل املهـرة بُحكـم موقعها االسـرتاتيجي 
الـذي تتمتع بـه، َحيُث تحاول السـعوديّة 
من خاللها تمرير أهدافها وأطماعها التي 
أمام صمود وعنفوان  ذريعاً  فشلت فشـالً 
أبناء املهرة األحرار الذين سـحقوا العدوان 

واملتآمرين. 
االسـتعمارية  األطمـاع  حقيقـة  وعـن 
محللـون  يؤّكــد  والدوليـة،  اإلقليميـة 
أهـداف  ضمـن  مـن  أن  اسـرتاتيجيون 
واألطمـاُع  األهـداُف  تأتـي  السـعوديّة 
إىل  الهادفـة  واإلرسائيليـة  األمريكيـة 
السـيطرة عـىل محافظـة املهـرة والبحر 
العربي؛ ملا يمثله من موقع اسـرتاتيجي إىل 
جانـب الثـروة النفطية واملعدنيـة األُخرى 

التي تزخر بها املهرة. 
وبينما تتـوىل اإلماراُت عمليـاِت «النهب 
يـوَكل  املحتّلـة،  املحافظـات  يف  املنظـم» 
أمـُر محافظة املهـرة (رشقـي اليمن) إىل 
السـعوديّة، َحيـُث أظهرت الريـاُض نزعًة 
يف  اليمنيـة  الجغرافيـا  عـىل  لالسـتحواذ 
ا عن مرسح العمليات  محافظة بعيدة ِجـدٍّ
العسكرية، فالسعوديّة حتى هذه اللحظة 
تواصل تعزيز تواجدها العسكري يف املهرة. 

 
صطُع ذرغص الخني

التـي  الخطـرية  املؤامـرة  وبخصـوص 
تتعـرض لهـا محافظـُة املهـرة مـن قبل 
دول العدوان، والتي بـدأت فصولُها تطفو 
عىل السـطح من خالل التواجد العسكري 
رئيـُس  يؤّكــد  والربيطانـي،  األمريكـي 
الوفـد املفـاوض محمـد عبـد السـالم يف 
ترصيح ملوقع «الخنادق» أن «وجوَد قوات 
بريطانية يف املهرة هو ليس جديداً، له أكثر 
من سـنتني، والوجود العسـكري األجنبي 

يف اليمـن مرفـوض. ولهذا نحـن نعتقد أن 
أيـة قوات عسـكرية هـي قـوات احتالل، 
ومن حق الجمهورية اليمنية وجيشـها أن 
يواجه أية قوات عسكرية وأن يستهدفها». 
األهـمُّ يف وصـول القـوات الربيطانية إىل 
مطار الغيضة بالذات هو مسـار سـيطرة 
(اإلمـارات  وبريطانيـا  أمريـكا  أدوات 
والسـعوديّة) عىل مطارات املناطق املحتّلة 
والتحكـم بهـا وتحويلهـا إىل معسـكرات، 
وتلـك واحـدة مـن أهـم املقدمـات لعودة 
بريطانيـا إىل جنـوب اليمـن، ولعـل األهم 
واألبرز يف ذلك سـيطرة القوات السـعوديّة 
عىل مطـار الغيضة بمحافظـة املهرة منذ 
بدايـة العـدوان والحصـار؛ بذريعة تأمني 
املحافظة واملطار من أن تصل إليهما قوات 

حكومة اإلنقاذ. 
ولهذا َفـإنَّ القوات السـعوديّة التي تعد 
األكثـَر خدمـًة وعالقـًة بالديـوان امللكـي 
الربيطانـي، وعرب األعمـال اإلغاثية وتحت 
مـربّر مكافحة التهريب عززت تواجدها يف 
املهـرة، وجعلت من املطار نافـذة لها؛ ِمن 
أجـِل التواصـل الخارجي، ومقـراً لقواتها 
العسـكرية، رغـم األهميّـة الحيويـة التي 
يمثلها املطار لسكان املحافظة البعيدة عن 

املدن اليمنية الكربى..
كانت تلك املقدمـات واإلجراءات الرامية 
إىل عسـكرة املطـار إحـدى أهـم املقدمات 
لتهيئة اسـتقبال القـوات الربيطانية التي 
جاءت ملالحقـة املتسـببني يف الهجوم عىل 
سـفينة «مريسـري سـرتيت اإلرسائيليـة» 
قبالة سواحل عمان، وتمكينها من التواجد 
يف البحـر العربي وامليـاه اإلقليمية التابعة 

لليمن. 
وأَشـاَرت املصادر اإلعالميـة إىل أن قوات 
مطـار  إىل  وصلـت  وأمريكيـة  بريطانيـة 
الغيضة املهـرة، موضحة أن هـذه القوات 
ت إىل قوات سابقة  األجنبية الجديدة انضمَّ
متواجـدة يف املطار بعد تحويلـه إىل قاعدة 

عسكرية سعوديّة بريطانية أمريكية. 
ووفقـاً للعديد من الخرباء العسـكريني، 
َفـإنَّ تدفق املئـات من الجنـود األمريكيني 
تحـت  الواقعـة  املهـرة  إىل  والربيطانيـني 
سـيطرة االحتـالل السـعودّي ومرتِزقتـه 
يكشـف عن نوايـا مبيتـة لدى واشـنطن 
ولنـدن لتعزيـز وجودهمـا العسـكري يف 
العربـي،  البحـر  عـىل  املطلـة  املحافظـة 
تعتربهـا  التـي  االسـرتاتيجية  املنطقـة 
واشنطن مهمًة لفرض وجودها العسكري 
يف منطقـة خليج عمـان واملحيط الهندي، 
والذي تسـعى واشـنطن من خالله لقطع 
الطريق عىل الصني ومنع توسـعها تجارياً 
وإفريقيـا،  الهنديـة  القـارة  شـبه  نحـو 
وبالتايل َفإنَّ تواجد القوات األجنبية املحتّلة 

يف املهـرة تحـت مزاعم مكافحـة اإلرهاب 
ُمَجـّرد ذرائَع كاذبة ومربّرات تسـتخدمها 
تواجدهمـا  لتعزيـز  ولنـدن  واشـنطن 

العسكري يف البحر العربي. 
وكان القيـادي القبيل البارز يف محافظة 
املهرة، الشيخ عيل سـالم الحريزي -وكيل 
املحافظة السابق- قد أّكـد تحول محافظة 
املهـرة إىل مقرٍّ ملجاميَع مـن قوات متعددة 
الجنسـيات أبرزهـا (سـعوديّة، إماراتية، 
يف  أَيْـضـاً  وهـي  بريطانيـة)،  أمريكيـة، 
مـن  ملليشـيات  ملقـر  للتحـول  طريقهـا 

التنظيمات اإلرهابية يمنية وغري يمنية. 
من ناحيٍة أُخرى، َفإنَّ للتواجد العسكري 
عالقـًة  املهـرة  يف  والربيطانـي  األمريكـي 
بالرتتيبات بني ُكـلٍّ مـن أمريكا واإلمارات 
عسـكرية  قاعـدة  إلنشـاِء  وإرسائيـل 
اسـتخبارية يف جزيرة سـقطرى، وهو ما 
ُكشف عنه إعالمياً بما يف ذلك عىل مستوى 
اإلعـالم اإلرسائيـيل بعـد إعـالن التطبيـع 

العلني بني اإلمارات والكيان الصهيوني. 
 

طعصٌع اجرتاتغةغ 
موقًعـا  املهـرة  محافظـة  وتحتـلُّ 
ا جعلها ميدانًـا لتناُفِس  اسـرتاتيجيٍّا مهمٍّ
إقليمي ودويل، َحيُث تقع يف الجزء الجنوبي 
الرشقي من الجمهورية اليمنية، وتبُعُد عن 
العاصمة صنعاء بحدود (١٣١٨) كيلو مرت 
رشقاً، وتقع املحافظة عىل رشيط سـاحيل 
طويل يصل إىل (٥٠٠) كيلو مرت عىل البحر 
العربـي، كمـا أنها تقـع عىل الحـدود مع 
سلطة عمان، ويطلق عليها تسمية البوابة 

الرشقية لليمن. 
 وتُعـدُّ املهرة ثاني محافظـة يمنية بعد 
حرضمـوت مـن َحيـُث املسـاحة، إذ تبلغ 
مسـاحتها نحو ٩٣٠٠٠ كلم٢، تتقاسمها 
تسـع مديريات، منها سـت مديريات تقع 
عـىل السـهل السـاحيل املشـاطئ للبحـر 
العربي، عىل امتداد قـدره ٥٠٠ كلم، وهذه 
املديريـات، ابتـداًء من حـدود ُعمان، هي: 
املحافظـة)،  (مركـز  والغيضـة  حـوف، 
وحصوين، وُقُشـن، وسـيحوت، وامَلِسيلة، 
وتقع الثـالث األُخرى إىل الرشق والشـمال 
من املحافظة، وهي: ُشُحن، وحات، وَمنَعر 

 .(٤)
وتكتسـب املهرة أهّميتها الجيوسياسية 
واالسرتاتيجية من خالل مساحتها الكبرية 
وموقعهـا  والبحريـة،  الربيـة  ومنافذهـا 
الجغرايف، الذي أكسبها أهميّة اسرتاتيجية 
من َحيُث اتصاله بصحراء الربع الخايل من 
الشمال، ومحافظة حرضموت من الغرب، 
والبحـر العربـي مـن الجنوب، وسـلطنة 

عمان من الرشق. 
ُل منافـذُ املهرة، البحريـة والربية،  وتُمثـِّ
مصدًرا إيرادي للدولة، َحيُث تستغل بعض 
منافذها البحرية كمرافئ للصيد السمكي، 
وموانـئ املهرة هـي: نشـطون، دمقوت، 
حوف، سـيحوت، قشـن، وحصوين، فيما 
يُعـدُّ مينـاء نشـطون، الـذي افتتـح عام 
١٩٨٤م، املنفذ البحري الرئيس للمحافظة، 
ويُسـِهُم يف النشـاط التجاري والسـمكي 
داخـل اليمن ومع سـلطنة ُعمـان وغريها 
مـن دول الخليـج العربـي عـىل الرغم من 

تواضع إْمَكانيات تشغيله. 
 أمـا املنافذُ الربية فهنـاك منفذان، هما: 
رصفيت، وشـحن، َحيـُث يقـُع األوُل عىل 
الطريق الربي السـاحيل بني اليمن وُعمان، 
ويقع الثاني يف مديرية شحن، وتجري عربه 
حركة املسـافرين والبضائع بـني البلدين، 
فضـًال عـن حركـة التجـارة واملسـافرين 
بـرٍّا مـن اإلمـارات، ويرتبط املنفـذ بمنفذ 
رصفيت، بواسـطة طريق إسفلت يمتد إىل 
الطريق الساحيل، وال يوجد منفذ بري عىل 
الحدود بني اليمن والسـعوديّة عرب املهرة؛ 

ألَنَّه لم تكن هناك أهميّة لذلك سابًقا. 

تقرير
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أتمث سئثاهللا الرازتغ

يف مقال سـابق يل نرشته صحيفـة رأي اليوم يف 17 من 

فرباير املايض وبعنوان «ملاذا تسـّلم سـفري موسـكو لدى 

اليمـن رؤيـَة أنصار الله للحـل يف اليمن ويف هـذا التوقيت 

الحساس بالذات». 

حينهـا كانـت أوىل خطـوات روسـيا لتعزيـز عالقتهـا 

باليمـن؛ ملا له من أهميّة اسـرتاتيجية ومـا يمثِّلُه من قوٍة 

إقليميٍة فرضت نفسـها للدفاع عـن أراضيها اليمنية ضد 

هيمنـة أمريـكا وأدواتهـا يف الـرشق األوسـط املتمثلة يف 

السـعوديّة واإلمارات اللتني تتصدران العـدوان عىل اليمن 

منذ 2015م.. وتسـلم السـفري الرويس كان أوىل رسـائل روسيا ألمريكا 

والسـعوديّة بالذات أننا سـنحّرك «ملف اليمن» وسـندعم اليمن يف ُكـّل 

املجاالت!! 

اليمـن ذو املوقـع االسـرتاتيجي والذي تمثلـت قوته اليـوم يف حركة 

«أنصـار اللـه» التي لهـا مواقـُف عدائيـة منذ نشـأتها ضد السياسـة 

األمريكيـة وتواجـه بقوة مرشوع أمركـة العالم، وحيـث ارتمت غالبيُة 

األحزاب اليمنيـة يف أحضان الريال السـعودّي واإلماراتي ولم تُِعر اليمن 

واليمنيني املعتدى عليهم واملحارصين أي اهتمام فأصبح أنصار الله هم 

مـن يمثل اليمن يف الواقع وكقوة اسـرتاتيجية والعب إقليمي َويمكن أن 

يكون حليفا قويا ملواجهة املرشوع األمريكي يف املنطقة والعالم. 

 أدركـت روسـيا منذ بدء املواجهة الروسـية األطلسـية يف أوكرانيا أن 

«أنصـار الله» اليمـن أصبح قوًة عظمـى َوعنرصا فعـاال يف أمن الرشق 

األوسـط وحليفا قويا ملجابهة أمريكا ومرشوعها يف املنطقة؛ لهذا سعت 

روسـيا للتقارب مع أنصار الله شيئاً فشيئاً وبناِء عالقات روسية يمنية 

بشكل أرسع وأكرب. 

وأنا أتابع مقابلة مع األُستاذ محمد عبدالسالم رئيس وفد املفاوضات 

وناطـق أنصـار الله، َحيـُث ّرصح لقنـاة امليادين أن زيارتـه الحالية إىل 

موسـكو تناقش مـع الجانب الرويس التأثري الواسـع لألحداث يف اليمن، 

اٍت حقيقيًة يف  ُخُصوصـاً بعـد املسـتجدات يف أوكرانيـا وأن هنـاك تغـريُّ

املوقـف الرويس وإدراك أن اليمن يسـتطيُع أن يكون مؤثراً اسـرتاتيجياً 

وأنـه طاملا هناك عدوان وحصـار َفـإنَّ من حقنا أن نتَحّرك يف العالم مع 

ُكـّل املترضرين من املرشوع األمريكي ومنهم روسيا. 

َوأََضـاَف أن «الزيارة إىل موسـكو تأتي يف ظرف اسـتثنائي وحّسـاس 

إليجـاد تصور يسـتفيد منه أبنـاء اليمن يف مثل هذه املرحلـة وأن هناك 

تحدياٍت جديدة نشرتك فيها مع روسيا وإيران ودول محور 

املقاومـة ودول أُخرى متـرضرة من الهيمنـة األمريكية، 

كمـا أن هناك تغرياً يف املزاج اإلقليمي والدويل والسـعوديّة 

مدركة بأن الحماية األمريكية لم تعد مضمونة». 

واليـوم وأنا أقـرا كتاباً أصـدره األربعاء جنـرال رويس 

سابق «يوري بالويفسكي» الرئيس السابق لهيئة األركان 

العامة للقوات املسلحة الروسية.. تحدث يف مقدمة الكتاب 

حمل عنوان «الحروب األجنبية نموذج جديد» كشـف فيه 

أن الصواريَخ الباليستية والذخائر الخفيفة نسبياً املتاحة 

لجماعـة أنصار اللـه «الحوثيني» ال تزال تخلق مشـاكَل خطريًة ألنظمة 

الدفاع الجوي يف السعوديّة واإلمارات. 

وأّكـد بالويفسـكي أنـه وعىل الرغم من امتالك السـعوديّة واإلمارات 

ألنظمة دفاعية جوية غربية حديثة إالَّ انها قابلة لالخرتاق بسهولة وهذا 

ما ثبت من خالل تعرض الدولتـني لرضبات قوية يف عمقهما وكلفتهما 

الكثـري من الخسـائر عـىل كافـة املسـتويات االقتصادية والسياسـية 

والعسكرية. 

هذه الرسـائل الروسـية لم تعد مبطنة ومخفية بل أصبحت رسـائَل 

واضحـًة، وهـي أن عـىل دول الخليـج وُخُصوصـاً السـعوديّة أن تنأى 

بنفسـها وال توقع نفسـها يف الحرب األمريكية ضد روسيا وإال فالروس 

لديهم حليف قوي يف اليمن وأصبح لها عالقات معه عىل أُُسـٍس متينة ال 

تزعزعها التهديدات. 

وألن لروسيا ترسانًة عسكريًة قوية ستعمل عىل أن تُمدَّ اليمن بأقوى 

األسـلحة الدفاعية والهجومية يف حال أقحمت السـعوديّة نفسـها ضد 

روسيا لصالح أمريكا.

وإذا حـدث ودعمـت روسـيا أنصاَر اللـه يف اليمن بسـالح صاروخي 

وطائرات حديثة سـتكوُن السعوديّة َوالخليج يف مهب الريح وستنهار يف 

أوىل ساعات املواجهة مع اليمن!

التسـاؤل الـذي يبحث عـن إَجابَة: هل سـتنهي أزمـُة أوكرانيا حرب 

اليمن? وهل ستقدم روسيا الدعم العسكري ألنصار الله لرضب مصالح 

أمريكا وأدواتها يف املنطقة!! وهل نشهُد قريباً عقد صفقات بيع أسلحة 

روسية لليمن?

ال يشء مستبَعد وستكشف األيّام القادمة مفاجأًة لم يتوقْعها أحد. 

الغمُظ شغ ظضَّ 
الُعثظئ
حغماء التعبغ

يف ظلِّ األوضاع املعيشيِة واالقتصادية الصعبة التي 

تمـر بها بالدنـا، ويف ظل الُهدنِة الهشـة واملماطلة يف 

تنفيـذ بنودها وكافة التزاماِتها اإلنسـانية، رغم ذلك 

لـن تنكـرس إراَدة شـعبنا يف التحـّرر واالسـتقالل أَو 

تضعف. 

مرشوُع البناء االسـرتاتيجي لردع الحصار الجائر 

عـىل بلدنا سـيصنُع املتغـريات يف السـاحِة اإلقليمية 

والدولية التي ستغري من موازين املعركة. 

املؤّسسـُة العسـكرية باتت يف مرحلٍة متقدمٍة من 

عد كمـا أّكـد ذلك  الصناعـات املحليـة يف مختلِف الصُّ

الرئيس املشاط خالل تخرج دفعٍة عسكرية من ألويِة 

الحمايِة الرئاسية بصنعاء. 

مـن منطلق الحـق والقـوة ال زال التحذيـر قائماً 

جـراء االسـتمرار يف منـع رصف الرواتـب مـن ثروة 

اليمـن املنهوبة، والنصيحُة لدول تحالف العدوان بأن 

السـالم أقل ُكلفًة من استمرار الحرب والحصار الذي 

سيكلفكم الكثري والكثري. 

كما أّكــد رئيُس الوفد الوطني محمد عبدالسـالم 

أن تمديَد الُهدنة بشـكِلها الحايل سيكوُن األخري إذَا لم 

تُحلَّ املِلفاُت اإلنسـانيُة باتّفاق رصيٍح يشـمُل رصف 

الرواتـب، وإّال فالتصعيـُد بالتصعيـد يلـوُح يف األفق 

وعواصُم العدوان سـتكون الهدَف األوَل بشكٍل أوسَع 

وخرياٍت أكرب لم تكن بالحسبان. 

االسـتهداف اليمنـي لـن يسـتثنَي رشكاِت النفط 

السـعوديّة التـي تـِرسُق وتنهـُب مواردنـا وثرواتنا 

النفطية والغازية ويف ظلِّ وجود االحتالل واسـتمرار 

العدوان والحصار لن تُقبل أية حلول، وال استقرار وال 

أمن يف دول العدوان حتى تسـتقر وتأمن اليمن، وغريُ 

ذلك ُمَجـّرُد حٍرب عىل ورق. 

بداسُئ اقتاقل المضحعشئبداسُئ اقتاقل المضحعشئ
طتمث غتغى الدطسغ

بدأت األوراق تتكشف للبعض رغم انكشافها لنا 
منذ زمن، وظهـرت الحقائق جليـة للبعض أَيْـضاً 
رغـم ظهورهـا لنا مـن البدايـة، واسـتغرب َكثرياً 
مما يحدث يف املحافظـات املحتّلة من انفالت أمني 
ومعارك بينية وقتىل وجرحى بشـكل شـبه يومي، 
وأقـول لهم ماذا تنتظرون من محتّل أن يزرع لكم؟ 
ماذا تنتظرون من عدو غاصب أن يصنع لكم؟ ومن 
متى جاء الغـزاة واملسـتعمرون بالرفاهية واألمن 
واالسـتقرار للبالد التي يحتلونها؟ ومن متى كانت 

البالد املستعمرة آمنة أهالً وأرضاً؟ 
هي رشعيـة مرشعنة فقط من محتـّل، ال أصل 
لهـا وال قاعدة بل للتوضيح هي بـال أصل من ُكـّل 
النواحـي منفلتـة كقضيتهـا املزعومـة وفاشـلة 
كفشـلها الذريـع يف إدارة املناطـق املحتّلـة هي ال 
تسـمي نفسـها وال تسـمي زعيمهـا هـي ال تقّرر 
وال تصـدر القرارات لنفسـها أَو ألتباعها هي فقط 
تتلقى ُكــّل القرارات من كفيلهـا وهي من تواجه 

التبعات فقط. 

ُكــّل  وعـىل  عارمـة  فـوىض  مـن  يحـدث  مـا 
املسـتويات يف املحافظـات املحتّلـة يجعـل الصغري 

قبل الكبري يف حالـة تعجب ال تنتهي، 
ال أمن واستقرار وال اقتصاد َوأَيْـضاً 
ال كرامـة موجـودة، ُكـّل مـا يصاغ 
برشعنـة  كاذب  ترويـج  اإلعـالم  يف 
لعصابـة االحتالل واألعظـم من هذا 
أن الـكل يعـرف بهشاشـة الوضـع 
املسـتويات  ُكــّل  عـىل  وركاكتـه 

ويقامرون وال نعرف ملاذا؟
مـا يحـدث يف شـبوة مـن تناحر 
بني أبنـاء البلـد الواحد هـو طبيعي 
محتـّل  لنتائـج  حاصـل  وتحصيـل 

ومخـرج يريـد هكذا لحاجـة يف نفـس يعقوب وال 
غرابـة أن ُكــّل املحافظـات املحتّلـة تمـر بنفـس 
مرحلـة الرصاع ليسـهل للمحتّل تنصيـب من يريد 

من نصابني وقوانني لقضاء حاجته. 
أال يدرك هؤالء املغفلون وهم يف كامل الدراية بما 
يدور وبما سـيكون وما هـي العواقب، أال يدركون 
أَيْـضـاً أن هؤالء العمالء وبثمـن بخس باعوا البالد 
أرضـاً وإنسـاناً، َحيـُث تتجرد ُكــّل معاني األخوة 

واإلنسانية يف دول العدوان بمشاهدتها ُكـّل املعاناة 
ألبنـاء الشـعب اليمنـي وال تمييز عندهـم فهؤالء 
البعران لم ينصفوا عمالئهم فما بالك 
بالذين وقفوا يف وجوههم لنيل العزة 
والكرامة واألمور واضحة ويف أوضح 
تجلياتهـا فليسـت بحاجـة للتحليل 
أكثـر  يعرفـون  وهـم  والتوصيـف 
منا بعدالـة قضيتنا، ولكـن ما يؤلم 
الشـجرة من الفـأس أن العصا التي 
تحمل الفأس من جنسـها مقطوعة 
منها وهكذا هـم العمالء الذي جلبوا 
املحتـّل ليغتصـب الثـروة ويصـادر 
الكرامـة وإجماالً لكل هذا ليسـوا يف 

مرتبة العالء. 
منـذ األمس واليـوم وحتى الغد سـتتجىل األمور 
أكثر سـتتضح الصورة لتكون بدقة أعىل، سـيعلم 
الجميع سـواء أكان غبيـاً أم متغابياً أن دول العهر 
ممثلة بالسـعوديّة واإلمارات مـا أرادت الخري يوماً 
لهذا البلد، وأن املناطق التي تسـلم لهم زمام األمور 
سـتدفع الثمن باهضاً وبشـكل ُمسـتمّر، سـتظل 
تدفعـه ُكـّل يوم حتى تتحّرر وال خيار للخروج من 

هذا املسـتنقع اليسء سـوى ثورة عارمـة وانحياز 

شامل للصف الوطني حتى يتم طرد املحتّل وتأمني 

البالد وبناء الدولة التي يحلم بها ُكـّل اليمنيني. 

إن رسـالتنا مـن صنعـاء الشـموخ لـكل ربوع 

الوطـن الغايل ُخُصوصاً تلك املناطق التي تقع تحت 

وطأة املحتّل يديرها عرب الدمى املحلية التي ارتضت 

لنفسـها أن تكـون كالب صيد لسـيدها، رسـالتنا 

للجميع نقول لهم لقد آن األوان ألن تصنعوا موقفاً 

يخلـده التاريخ، أفيقوا من غفلتكـم وكونوا أحراراً 

ترفضـون الخنوع، دعوا ضمائركـم تنطق واتركوا 

املقامـرة والتغابـي واعرتفـوا بخطئكـم واعتذروا 

وانضمـوا لصـف األحـرار كـي نصنع املجـد الذي 

انتظرناه طويالً وآن الوقت لعناقه. 

وكما قدمنـا الشـهداء لتتحّرر الجوف سـنقدم 

أضعافهم لتحّرر شـبوة ومأرب وعدن واملهرة وكل 

شرب يقع تحت وطأة املحتّل، وال هدوء وال استقرار 

وال تراجـع وال خنـوع وال سـكون وال ُهدنـة حتى 

تصبـح اليمـن العظيمـة كلها حرة أبيـة رغماً عن 

ُكــّل الحاقديـن واألعداء واملرتِزقـة وال نامت أعني 

الجبناء. 
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لَماذا ُظتغغ ِذضرى اجاحعاد اإلَطام الُتسغظ؟

سعاصُإ الافرغطسعاصُإ الافرغط

ططعر غتغى حرف الثغظ
 

 يتسـاءل البعض من الناس بدافـع االمتعاض وأحياناً 

مـن باب حسـن النية ومعرفـة الهدف ملاذا إحيـاء ذكرى 

َالُم- بإقامة املسريات  استشـهاد اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ

والفعاليات وما هي الفائدة من ذلك؟ 

وحصـل ذات مـرة أن قـال يل أحدهـم ليس مـن الالزم 

إحيـاء الذكـرى فأجبت عليـه بل من الالزم ومـن الواجب 

أَيْـضاً وهذه قناعتـي وقناعة ُكـّل مؤمٍن حٍر رشيف أدرك 

قيمة الدين اإلسالمي وحرٌي بأن يُضحى بالجاه والسلطة 

واملال والولد؛ ِمن أجِل سالمة الدين ليكون سائداً مرتسخاً 

ـــة وتبقى مبادئه فاعلـة ومتَحّركة يف واقع  يف أبنـاء األُمَّ

الحيـاة، ومن يتجاهل أَو يتعمـد تهميش الذكرى أَو القضيـة َفـإنَّه آثم 

ومؤاخذ عىل ذلك. 

وألن اإلمـام الُحسـني كان يخطـب يف الحجـاج العائديـن مـن مكـة 

ويذّكرهم بقول رسـول الله صىل الله عليه وآله وسـلم: «أيها الناس من 

رأى منكم سـلطاناً جائراً مسـتحالً لُحـرم الله ناكثاً لعهـد الله مخالفاً 

لسـنة رسـول الله يعمل يف عباد الله باإلثم والعدوان فلم يغري ذلك بقوٍل 

وال فعل كان حقاً عىل الله أن يدخله مدخله». 

ه بذلك قـد أقام الحّجـة عىل جميع النـاس يف ُكـّل زماٍن ومكان  َفـإنـَّ

وبـنيَّ للقـايص والداني أن من يسـكت عـىل باطل فهو مؤاخـذ وأن من 

يصمت عىل سلطٍة ظاملٍة جائرة فهو أَيْـضاً مؤاخذ عىل ذلك. 

ـة أن خروجه  اإلمام الحسـني من خـالل مواقفه وأقواله كشـف لألُمَّ

ملواجهـة الطغيـان األمـوي كان امتثاالً للتوجيهـات اإللهيـة يف القرآن 

الكريـم التي تتحدث عن وجـوب األمر باملعروف والنهـي عن املنكر وأن 

ــة االسـتقامة والعزة وأن يسـلكوا الرصاط  تكون مواصفات أبناء األُمَّ

املسـتقيم وأن يتذكروا نعم الله سـبحانه وأجّلها وأسماها نعمة الهداية 

التي تالشـت من قاموس السـلطة األموية وقد َحـّل الضالل واإلفسـاد 

بديالً عنها. 

ولذلك َفـإنَّ اإلمام الحسـني عندما خرج مجاهداً يف سـبيل الله َفـإنَّه 

بذلك قد أرىس مبادئ الدين اإلسالمي وأعاد للدين مكانته وعلوه وسيادته 

ـة اإلسـالمية مجدها وخرييتها بني األمم  عىل بقية القوميات وأعاد لألُمَّ

وكان ثمـن ذلك تضحيته بروحه وجوارحه وماله، وكان ثمن ذلك أَيْـضاً 

تضحيته بأوالده وأبناء عمومته وأصحابه. 

ــة اإلسالمية َوأثبت  اإلمام الحسني صدق مع الله ومع الدين ومع األُمَّ

للعالـم أجمع يف ُكــّل األزمنة والعصـور وحتى تقوم السـاعة مقوالته 

املشـهورة والتي أصبحت شـعاراً وعنواناً لكل األحـرار ومنها: «إن كان 

ديُن محمٍد لم يسـتقم إال بقتيل فيا ُسيوف خذيني»، وقوله «هيهات منا 

الذلة».

ومـن هنا انتـرص الدم عىل السـيف َوانتـرصت القضيـة واملظلومية 

وانترص الحق وانترصت املبادئ َواألهداف والغايات وانترصت الشعارات 

الحسـينية بصدقها ووفائها للميثاق الذي أخذه الله من أنبيائه وأوليائه 

والصادقـني من عباده، قال تعاىل: «وإِذْ أخذنَا ِمَن النِّبينَي ِميثَاَقهم َومنَك 

َوِمن نوٍح َوإبراهيم َوموَىس وَِعيَىس ابِْن َمريَم وأَخذنا ِمنُهْم ميثَاًقا غِليًظا 

اِدِقني َعن ِصدِقهْم َوأَعّد ِللكافِريَن عذابًا أَليًما». ِليسأََل الصَّ
يقول العالمة الرباني السـيد بدر الديـن الحوثي -رضوان الله عليه-: 
«ذلـك امليثاق عىل التبليغ للرشائع واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر ليسـأل الصادقني مـن األنبياء والصادقني ممن 
آمن بهـم يف إيَمــانهم وسـؤالهم عنه بسـؤالهم هل بلغ 
النبـي وهـل آمن املبلَّغ واتبـع صدقهـم؛ ألَنَّ النبيني بلغوا 

واملؤمنني الصادقني آمنوا واتبعوا». 
ُقتـل اإلمام الحسـني وهـو يجاهـد يف سـبيل الله وقد 
آثـر املـوت عزيزاً عىل أن يحيـا ذليالً خانعـاً لقوى الباطل 
وأصبح رمزاً للحق ورمزاً للشـجاعة والبطولة والشـموخ 
والتضحيـة واإلباء، ولك أن تتصور ماذا كان سـيحصل لو 
لم يخرج اإلمام الحسني وظل كغريه من علماء السالطني 
السـاكتني عـىل ظلـم وجـور وطغيان وفسـاد السـلطات 
ــة وموقفها  الحاكمة؟ كيف سـيكون الحال وكيف سـيكون وضع األُمَّ

من الدين جيالً بعد جيل؟ 
اإلَجابَـة وبال شـك أن الباطل سيسـود بكل صوره املتمثلة يف إشـاعة 
املنكرات والفساد والفسـق والفجور واالنحراف عن دين الله أبعد وأبعد 
ما يتصوره إنسان مسلم، وسيكون الحسني حّجـة الفاسقني واملنافقني 
وكل مـن يحمـل راية الباطـل؛ ألَنَّه النموذج واألسـوة يف ذلـك االمتحان 
الكربالئي الذي خرج منه اإلمام الحسني فائزاً منترصاً حامالً راية الحق 
وكان صـورًة حية من جده رسـول الله -صلوات الله عليـه وآله- ُخلقاً 
وقيماً وديناً وسـريًة وإنسانيًة وصرباً وتضحيًة وعطاًء وعزيمًة وإقداماً 

وثباتاً وجهاداً وارتباطاً بالله وثقة وتوكالً عىل الله سبحانه.
 ولذلـك َفـإنَّنـا حني نحيـي ذكرى استشـهاد اإلمام الحسـني -َعَليِْه 
ـَالُم- لكـي ندرك أن يف ُكـّل زماٍن حسـني ويف ُكـّل زمـاٍن يزيد ولكي  السَّ
نـدرك أَيْـضاً أننا عىل هذه األرض يف امتحان وابتالء أمام شـهوات الدنيا 
ا بذلك  ومادياتهـا ومغرياتهـا، وعندمـا نحيـي ذكـرى عاشـوراء َفـإنـَّ
نحيي أنفسـنا ونبعث فيهـا طاقات روحية إيَمــانيـة وّقادة تعزز فينا 
املسـؤوليات الجهاديـة َوالدينية واألخالقية تجاه أي انحراف يسـتهدف 
الدين والقيم واألخالق، وعندما نحيي ذكرى استشـهاد اإلمام الحسـني 
ـا نذكِّر بحتمية الرصاع بني الخري والـرش وأن من يتَحّرك ملواجهة  َفـإنـَّ

الرش ال بد أن ينترص، وعٌد من الله ومن أصدق من الله حديثاً. 
ا نحيي روحية الجهاد يف سـبيل الله  وعندما نحيي هذه الذكرى َفـإنـَّ
ونحيـي يف أنفسـنا الغرية والحميّة عىل دين الله مـن أن يُمس أَو يُنتهك، 
ا نحيي ونذكِّر بالثوابت الدينية واملبادئ  عندمـا نحيي هذه الذكرى َفـإنـَّ

اإلسالمية التي ال يمكن التنازل عنها مهما بلغت التضحيات. 
ــة بأن ال يرضوا  ا نحيي أبنـاء األُمَّ عندمـا نحيي هذه الذكـرى َفـإنـَّ
بمنكٍر سـائد أَو طغيان سلطاٍن جائٍر فاجٍر مستكرب، عندما نحيي هذه 
الذكـرى َفـإنَّا نذكِّر بأن ثمة مسـؤوليات ملقاة عىل عواتقنا يف كثري من 
جوانب الحياة وعىل ُكـّل واحٍد منا أن يتحمل تلك املسـؤوليات ابتداًء من 
ــة  كونه عضـواً يف أرسته ومحيطه وحتى اعتباره واحـداً من أبناء األُمَّ
اإلسـالمية، ويجب أن نذكِّر ونتذكر بأنه يف هذه الحياة وعىل هذه األرض 
رايتـان رايـة حٍق ورايُة باطـل وللمرء أن يختار حني يـرى بعينيه «حٌق 
أبلج وباطل لجلج» تحت أية رايٍة يريد أن يكون، قال سبحانه: «َوَهَديْنَاُه 

النَّْجَديِْن».

سئثالرتمظ المرادي

نجـد الكثري من أبناء هذا البلـد التي مرت وتمر أمامهم 

الكثري مـن األحـداث والقضايـا واملناسـبات املهمة ثم ال 

يهتمون بها وال ينطلقون ملواجهتها من منطلق املسؤولية 

التـي وجدوا يف هـذه الحياة ِمن أجِلها وغري مستشـعرين 

خطـورة عواقب التفريط بتلك األحداث، وجدناهم ليسـوا 

فقط ضحيـة تفريطهم بل يف موقف أسـوأ بكثري من ذلك 

املوقف، رأيناهم يُساقون جنوداً للباطل يف مواجهة الحق، 

فمثـالً ألم نَر أُولئك الذين تنصلوا عن واجبهم يف الدفاع عن 

عزة وكرامة وسـيادة وحرية بلدنا طيلة ثمانية أعوام من 

العدوان الغاشـم عىل شـعبنا وفرطوا يف االسـتجابة لداعي 

الحق بعد أن سـمعوا تلك التوجيهات، ألـم نراهم يف ميادين نرص الباطل 

يصدون عن أن تكون كلمة الله هي العليا؟، ولو تأملنا وُعدنا إىل دراسـة 

األسـباب األوىل لألحـداث لوجدنا أن تفريطهم هو امتـداد لذلك التفريط 

ـَالُم) الذي هو نتاج  الـذي ارتكبه أهل الكوفة لإلَمام الُحَسـني (َعَليِْه السَّ

ذلك االنحراف الذي ظلت آثاره السيئة وتداعياته ترضب أمتنا عىل امتداد 

التاريخ وإىل يومنا هذا. 

وكما قال الشاعر:

ــة والوالء هذه نتائج نقص يف إيَمـان األُمَّ

كذلك التفريط يف توجيه خري املرسلني 

فمـن كانـوا قد بايعوا مسـلم بن عقيـل يف الكوفة عىل 

الوالء والسـمع والطاعة وجدناُهـم يف طليعة جيش يزيد 

يف كربالء، ومن كانوا يّدعون الوطنية ويقسمون عىل بذل 

األرواح دفاعـاً عـن اليمن رسعان مـا رأيناُهم يف صفوف 

العمالة واالرتزاق. 

إذا فـكل الذيـن اسـتكانوا وتخاذلـوا وفرطـوا وجعلوا 

أرضهـم وعرضهم وكرامتهـم وحريتهـم ودينهم للغازي 

املحتّل يرسح ويمرح فيها كيفما شـاء هم ليسوا إال امتداداً ألُولئك الذين 

لـو لم يخذلوا الحسـني وفّرطوا بـه وتنصلوا عن نرصتـه وتذبذبوا قبيل 

حدوث تلك الفاجعة املؤملة التي كانت نتيجة ِخذالنهم وتفريطهم ما كان 

لذلك الدخيل عىل اإلسالم واملسلمني أن تتحّقق لُه غاياته وآماله وما كان 

هؤالء نسخًة وامتداداً ألُولئك املتخاذلني املفرطني. 

أيُّ الفرغصغظ 
أتص 

باقتارام؟!
الحغت سئثالمظان السظئطغ 

(االنقالبيـون)،   

 ، ( فـض ا و لر ا )

َو(عمالء  (املجوس)، 

تدُخـُل  َو...،  إيـران) 

ِتهم  ا معسـكر

ِتهم  ّسسـا مؤ و

واملَدنيَة،  العسـكريَة 

فال تجُد هنالـك َعَلَم 

أعـالَم  وال  إيـران 

سـوريا أَو العراق أَو 

حزب الله وال حتى علم موزمبيق.. 

ليس هنالك سوى الَعَلم اليمني فقط. 

بينما تدُخُل معسـكراِت ومؤّسسـاِت (الرشعية) 

العسـكرية واملدنيـة، فتجـد هنالـك أعـالَم وصوَر 

قيـاداِت دول العدوان قـد مألت الجوانـَب واألركان 

وبصـورة تطغى عىل الَعَلـِم اليمنـي، إن وجد أصالً 

ا التـي ال تزال موالية  يف بعض املناطـق القليلة ِجـدٍّ

ملجلس (العليمي). 

أما يف مناطق ما يسمى بالنَُّخب واألحزمة األمنية 

والعسـكرية والعمالقـة ذات املنشـأ اإلماراتي، فال 

وجود هنالك طبعاً للَعلم اليمني عىل اإلطالق. 

(أنصـار اللـه) تعرضـوا -وكما تعلمون- لسـتِّ 

حروٍب شاركت السـعوديُّة يف إحداها، ومع ذلك، لم 

نسمع قط أَو نشـاهد أَو تُسجل حادثٌة واحدٌة أنهم 

أنزلـوا أَو أهانـوا يوماً الَعَلَم اليمنـي أَو تنكروا له أَو 

لُهــِويَِّتهم ويمنيتهم. 

حتى الَعَلُم السعوديُّ لم يُهينوه..!

رأينـا ذلـك َعيانـاً يف إحـدى اقتحامـات الجيش 

واللجان الشعبيّة الناجحة ألحد املواقع السعوديّة.. 

) وقاموا بضعه  كيف أنهم أنزلـوا الَعَلَم (السـعوديَّ

جانباً بكل احرتام وتقدير. 

فأيُّ الفريقني أحقُّ باالحرتام؟!

عىل أية حال.. 

يـا أخـي.. إذَا كان لـك قضيـة تظن أنهـا عادلة، 

فباسـتطاعتك أن تعمل وتجتهد؛ ِمن أجِل تحقيقها 

والظفر بها بكل الوسائل املرشوعة واملتاحة وبدون 

حتـى أن تتعـرض للعلم الـذي يفرتض أنـه ال يزال 

يمثلك بحكم الدستور والقانون املحيل والدويل. 

فـإن حالفـك الحـظ واسـتطعت الحصـول عىل 

كيان مسـتقل يحظى باعرتاف محـيل ودويل، َفـإنَّه 

سـيكون من حقك عندئـٍذ إنزال العلـم اليمني بكل 

احرتام واستبداله بالشـعار والُهــِويَّة التي تريدها 

أنت. 

أمـا أن تأتي وتصب جـاَم غضِبك عىل ما يفرتض 

أنهـا ُهــِويَّتـك اليمنية األصليـة وعىل الَعَلـِم الذي 

يمثِّلُهـا ويرُمُز إليها بطريقـة ال يعرُفها إال الصغاُر 

والجبناُء كأن تحرُقه أَو تدوُسه أَو تمزُِّقه أَو أن تجربَ 

الناَس عـىل عدم رفِعه مثالً أَو عـىل رفع أعالم دول 

الغـزو واالحتـالل، فهذا ممـا ال يزيُدك فخـراً وإنما 

يزيُدك صغاراً ومهانًة وضعفاً!

يكفـي أن تعلـَم أن غالبيـَة الشـعب اليمنـي يف 

الشـمال والجنوب يبصقون عـىل وجِهك كلما رأوك 

تحاوُل عبثاً النيَل من شعارهم ورمز وحدتهم! 

فموتوا جميعاً بغيِظكم أيها الصغار!
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اللـُه ال يأُمـــُر الناَس بـيشء إال وهـو يف متناولهم أن 
يعملـوه إمـا مبـارشة أو يف متناولهم أن يهيئوا أنفسـهم 
ألن يصلـوا إىل العمل به وإال لـكان من تكليف ما ال يطاق 
والرحيـم ال يكلف النـاس بما ال يطيقـون أبدا.[محياي 

ومماتي ص: 8] 
الله سبحانه وتعاىل هو الذي له ملك السماوات واألرض 

هو الذي له ما يف السماوات وما يف األرض، هو الذي يرشع 
لعبـاده، هو الذي يهدي فيجب عليهم أن يكونوا مسـلمني 
له، ومسـلِّمني ألمره، ويقبلـون ُكّل ما جاء من عنده.[آخر 
سـورة البقرة وأول سـورة آل عمران الـدرس الثاني 

عرش ص: 27] 
{َوَهـذَا ِكتَـاٌب أَنَْزْلنَاُه ُمبَـاَرٌك َفاتَِّبُعـوُه َواتَُّقـوا َلَعلَُّكْم 

تُْرَحُموَن}(األنعام: 155) اآلية هذه بالنسـبة لنا، بالنسبة 
للمسـلمني يقول: {َفاتَِّبُعـوُه}، {َواتَُّقوا} قد تشـمل عبارة 
واتقوا: اتقوا أن تسلكوا الطريقة األخرى، طريقة ما حصل 
عنـد بني إرسائيـل، عندما أصبحوا هـم يرشعون من عند 
أنفسـهم، ويقدمون توجيهات أخـرى مخالفة لهدي الله.
[سورة األنعام الدرس السادس والعرشون ص: 26]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ

جئعئ (الـعسـغ) طظ أخطر الةئعات.. والسثوان غرضج سطغعا جئعئ (الـعسـغ) طظ أخطر الةئعات.. والسثوان غرضج سطغعا 
بحثة.. شغةإ الاترك شغعا بحضض ضئريبحثة.. شغةإ الاترك شغعا بحضض ضئري

 : بحرى المتطعري
ُم اللِه َعَلـيْـِه-  ِهيُْد الَقاِئُد -َسـالَّ ألقى الشَّ
من 5/28 إىل 2003/6/3م سبَْع محارضات 
ــ مالزم ــ رائعاٍت جـداً -ُحقَّ لها أن تُكتَب 
بمـاء الذهـب- يـرشح فيهـا كتـاَب (مديح 
القـرآن) لإلمـام القاسـم بن إبراهيـم عليه 
السـالم، هذه املحـارضات كلهـا تحكي عن 
القرآن، وكيفيـة االهتداء بالقـرآن، وكيفية 
طرح القـرآن للقضايا، ومنهجيـة القرآن يف 
ِهيُْد الَقاِئُد: [كتاب هو  ُكّل يشء، قال عنه الشَّ
من إمـام كبري من أئمة أهـل البيت، الزيدية 
متفقـني عليه، هو مشـهوٌر عندهم جميعاً، 
وكتابتـه بالطريقة التي تكشـف كيف رؤية 
أهل البيـت، وتوجه أهل البيـت األصيل، قبل 
ُم اللِه  تجي أشـياء أخـرى]، ويقصـد -َسـالَّ
َعَلـيْــِه- بـ(أشـياء أخـرى)، أي الثقافـات 
املغلوطة التـي هي تعتربُ معاِرضـًة للقرآن، 
ومعاِكسـًة ملنهجية القرآن التي عليها األئمة 
ُم اللـِه َعَلـيْـِه-م  األوائـل من آل البيت -َسـالَّ

أجمعني.. 
ُم اللِه َعَلـيْـِه- بإخراج هذا  ونصح -َسـالَّ
الكتاب بطريقـة ممتازٍة والقيام بتدريسـه 
لطلبـة العلم وللثقافيـني، والعمل عىل نرشه 
بني أوساط الناس، حيث قال: [وهذا الكتاب 
مناسـب أنـه يصـّور، ويخرج بأحسـن مما 
؛ ألجـل يـدرَُّس يف املراكز،  هـو عليـه، يكـربَّ
وينتـَرش للناس. فهو مناسـٌب جداً نُرشه يف 
الفرتة هذه بالذات. يعنـي الناس اآلن أحوج 
ما يكونون إىل القـرآن، يف الزمن هذا بالذات. 
نحـن بحاجـة إليـه يف املسـاجد, يف املراكز, 

ينترش يف أوساط الناس].
ويف تقريـِر هذا العـدد ويف األعداد القادمة 
بإذن الله سـنتناوُل هذه املحارضات السبع، 
املعروفة بــ(مديح القرآن)، لالستفادة مما 
فيهـا من علـٍم غزيـر، ووعي كبـري، وطرح 
ـِهيُْد الَقاِئُد خري  َقلَّ نظـريه.. فجزى الله الشَّ
الجـزاء، وجعلـه مـع النبيـني والصديّقـني 

والشهداء.

جئعُئ (العسغ) والترُب البصاشغئ طآبرة جثًا: 
ُم اللِه  ومما أوَضَحه الشـهيُد القائُد -َسـالَّ
َعَلـيْـِه- وهو يَرشُح قوله تعاىل: {َوِلتَْستَِبنَي 
األعـداء  سـبل  مـن  أنَّ  اْلُمْجِرِمـنَي}  َسـِبيُل 
وُطُرقهـم الحـرب (الثقافيـة، والنفسـية)، 
وبإمكاننا أن نفعَل مثَلهم، ونحاِربَهم ثقافياً 
ونفسياً، بتوعية األمة حول خطرهم، وأنهم 
أعـداء، ويف هـذا رد عـىل َمن يظـنُّ أنه ليس 
بمقدوره محاَربُة أمريـكا؛ ألنها دولٌة قوية، 
حيـث قال: [عندمـا تعود إىل القـرآن الكريم 
يف تشـخيصه لهـؤالء األعداء، تجـد أنه فعالً 
هذا شـاهد حي ملا يحكي عـن هذه النوعية. 
تجـد بالنسـبة لآلخرين الذيـن يقولون ماذا 
نعمل؟ عنـد ما نقول له: نجاهد هؤالء، قال: 
[مـا جهدنا نحن عاجزون] يـا أخي هو هذا 
العدو يقول لك، يكشـف لك هو أن هناك من 
سـبلهم، ولتسـتبني سـبيلهم. يقول: هناك 
طـرق تسـتطيع أن تقاومهـا. الحظه يعمل 
كـرايس، وماسـات مـن أجـل يعمـل طبعة 
عليها، من أجل يصلح نفسـية هذا الطالب، 

وهذا الطالب.. إذاً ألسـت يف مواجهة ثقافية 
مـع هـذا؟ إذاً تحـرك ثقافياً. هـل يمكن لك 
أن تتحـرك ثقافياً؟ هذا العدو يشـهد لك أنه 
يمكنـك أن تتحـرك ثقافيـاً يف مواجهتـه، ال 
تقول: مـا معك صاروخ، ما معـك دبابة، ما 
معـك مدري مـاذا، هو هـذا أبـو الصاروخ، 
والدبابة، والغواصة، يستخدم هذه الطريقة 
التي باسـتطاعتك أنـك أنت تكشـف نواياه، 
وتكشـف واقعه من خاللها، تستطيع تحول 
املاسة التي جاء بها، والكريس شاهد، شاهد 
يعبـئ نفوس الطالب الذين يجلسـون عليها 
عداوة لهذا.. تقول لـه: الحظ هذا الذي عمل 
لك ماسـة، وعمل لك كـريس، الله يقول عنه: 
أنهـم ال يـودون لنا الخـري، وما أعطـاك أنه 
يحبـك، ما أعطاك أنـه يرحمك، هـو أعطاك 
من أجل يمسح مشـاعر العداوة من نفسك، 
من أجل أن ال يكـون لك موقف يف مواجهته، 
من أجـل أن تقبلـه، إذاً فالكريس، واملاسـة، 
هو ثمنك، وثمن دينـك، وثمن وطنك، ما هو 
يسـتطيع أن يفهـم؟ تجعـل الطالب يجلس 

عىل الكريس واملاسة، وهو يلعن أمريكا].

طبال تعضغتغ: أن املساسثاِت الاغ تمثُّظا بعا 
أطرغضا عغ ضـ(ُذسط السمك):

ِهيْـُد الَقاِئُد مثاالً رائعاً يوّضُح  ورضب الشَّ
به الهدَف والغايَة من أيَّة مسـاعدٍة أمريكيٍة 
لبالدنـا، حيـُث قـال: [ألنـه فعـالً أمريكا ال 
تقدم شـيئاً من واقع عمل إنسـاني، رحمة، 
حب أبداً، كلها وسـائل مـن هذا النوع، يعني 
كلها ُطعم، مثلما السـمك، عندما تكون أنت 
متصيد للسـمكة، عندما تعمـل لها لحمة يف 
رأس السنارة حقتها، هل أنت عندك مشاعر 
رحمة، تشـفق عليهـا؛ ألنك تحبها، وتسـري 
تبحث لها عن أي فتـات تأكله؟ ال، أنت تريد 
تتصيد لها، وتأكلها هي. إذاً هذا ُطعم، كريس 
وماسة يؤثر عليه من أجل يأكله هو ووطنه 

بكله].

أعُض الدقل.. غساثثطعن أجطعَب (الظُّخح) 
ضإبطغج بالدئط:

ُم اللـِه َعَلـيْــِه- إىل أن من  ولفـت -َسـالَّ
أسـاليِب اليهود و النصارى هو أن يتلبّسـوا 
بلباس الناصحني لنـا، كإبليس عليه اللعنة، 
ِهيْـُد الَقاِئُد قائالً:  ح الشَّ ويف هذا السياق َوضَّ
[هذه هي أول ما كشـفها الله من طرق أهل 
الضـالل، يقدمون أنفسـهم أحيانـاً بمنطق 
الناصحني، وأسـلوب الناصحـني. إبليس ألم 
يعمل هذه؟ {َهْل أَُدلَُّك َعَىل َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك 
الَّ يَبَْىل}(طه120) وهو يرتدد عىل آدم، يرتدد 
عـىل آدم بهـذا املنطق الناصح، مـا هو كأنه 
مهتم جـداً بآدم، ويحب له الخري؟ إنما فقط 
أريـد أن تكـون ملكاً، وتكون مـن الخالدين، 
ويف األخـري يُْقِسـُم لهمـا {َوَقاَسـَمُهَما إِنِّي 
َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحنَي}(األعراف21) {َفَدالَُّهَما 
ِبُغُروٍر}(األعراف22) مـا قال: أريد أن تكون 
عـدو الله، أنا أريد أهينك، أنـا أريد أضلك، أنا 
أريـد أبهذلـك، أنا أريد أشـقيك. هـل قال له 
هكذا؟ مـع أن واقعـه هكـذا.. إذاً هي هذه: 
كريس وماسـة، ويعمل لـك مرشوع، ويعمل 
لـك حاجـة مـن هـذه، يعمـل، يعمـل، يريد 

تتقبلـه، من أجلـه يهيمن عليك، فيشـقيك، 
ويهني كرامتك، ويعمل عىل أن تكون الجنس 
الغريـب يف البلـد، مثلمـا عملـوا يف أمريـكا 
نفسـها، هم محتلـني، توافدوا عـىل أمريكا 

نفسها من أوروبا، من مناطق كثرية]. 

طا سمطه (افطرغضغعن) بالعظعد، ُجضَّان أطرغضا 
افخطغني.. طمضظ أن غسمطعه طسظا:

ُم اللِه َعَلـيْــِه- عىل ما ذهب  ودّلل -َسـالَّ
إليه من أن األمريكي إنساٌن ال يعرُف الرحمَة، 
يحتـلُّ البـالد والعباد ويسـوم الناَس سـوَء 
العـذاب لو تمكن من ذلـك، بما حدث للهنود 
الحمر، سـكان أمريـكا األصليني، حيث قال: 
[مثلما عملوا يف أمريكا نفسها، هم محتلني، 
توافدوا عىل أمريكا نفسـها مـن أوروبا، من 
مناطق كثرية.. والسـكان األصليني بشكلية 
تختلف عن هؤالء، ما زال منهم بقايا، هؤالء 
مسـاكني كانوا ماليني، قتلوهـم، وعذبوهم 
وحاولـوا يقلصـوا وجودهم حتـى أصبحوا 
غرباء، وأصبحوا جنسـاً غريباً يسـخر منه، 
يعتربونـه يمثـل قروناً مظلمـة.. ألم يصبح 
الهنـود األمريكيون قليـالً؟ حتى عندما ترى 
مهرجانـات أمريكية، ترى حضـوراً أمريكياً 
هل تجد منهم أحد؟ أين املاليني من السـكان 
األصليـني لهـذا البلـد؟ قضـوا عليهـم. .هنا 
يعمل لك نفس الطريقـة يف األخري ترى البلد 
هذا هم مزحومني، هناك مزحومني، وما هم 
مرتبطني برتبة معينـة، مرتبطني بمصالح، 
يغـادر  هـذا  هـو  بنفوسـهم،  مرتبطـني 
مـن روسـيا يأتـي فلسـطني، يملئـوا الدنيا 
مهاجريـن من عندهـم، وفود مـن عندهم، 
آالف، عـرشات اآلالف، ماليـني، فيقلصـون 
وجـود الناس بـأي طريقـة، عندهـم طرق 
كثرية حتى ولو بوسـائل أخرى، حتى ماذا؟ 
قـد اليمنـي مثلما الهنـدي األمريكـي نادر، 
نوعيـة يعلمـك نوعية مـن اليمنيـني واحد.. 
الحظ املهرجانات، عندما ترى االحتفاالت يف 
أمريـكا، هل تحصل بينهـم هنود حمر؟ من 
السـكان األصليـني؟ ال يوجد أحـد، أنهوهم! 
قضوا عليهم! سيقدمون كوحوش، ال يصلح 
أن يجلسوا يف األرض، ويتكاثروا! سيعتربوننا 
رشيريـن، ما نصلح نكـون موجودين، وهم 
يفهموننا أننا ما نصلـح فعالً، هم يحاولون 
يفهموننا أننـا ما نصلح؛ حتـى يقول واحد 
يف األخري: [يستحقوا، والثاني قال يستحقوا 
أحسـن،  يروحـوا  يشء،  منهـم  مـا  ياخـه، 

يروحوا من هناك] هم هكذا يعملون].

اإلظساُن يف الثظغا أطاَم (خغاَرغظ) ق بالَث لعما: 
العثى، أو الدقل:

ُم اللِه َعَلـيْـِه- أن اللَه جل وعال  وأكد -َسالَّ
قد بنّي ووّضـح ُكلَّ يشء من الُهَدى والبينات 
يف القرآن الكريم، ما عىل اإلنسـان إال االتباُع 
ملا هو واضـٌح بني كوضوح الشـمس، حيُث 
قال: [عندما قال: {َوإِذَا َجاءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن 
ِبآيَاِتنَـا َفُقْل َسـالٌَم َعَليُْكْم}(األنعام54 ) هنا 
عندمـا يقول: سـالم عليكم. تالحـظ نوعية 
مـن النوعيـة الذيـن يهتمـون، جديرين بأن 
يهتـم بهـم، جديرين بـأن يعلمهـم الحكمة 
فيسـتقبلهم حتى بالرتحـاب.. وهنا يتحدث 

اللـه عن هؤالء، وحتى تكـون رحمته قريبة 
منهـم جـداً، يغفر لهـم. بينما النـوع اآلخر 
يجعـل قلوبهـم قاسـية، يضلهـم، ال يوجد 
مغفـرة، ال يوجـد رحمة بالنسـبة لهم. هو 
يقول لك هنا: {َكتََب َربُُّكْم َعَىل نَْفِسِه الرَّْحَمَة 
ُه َمن َعِمـَل ِمنُكْم ُسـوءاً ِبَجَهاَلـٍة ثُمَّ تَاَب  أَنـَّ
ِمـن بَْعِدِه َوأَْصَلَح َفأَنَُّه َغُفـوٌر رَِّحيٌم} مثلما 
َن  قال يف آية أخـرى: {إِنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِريٌب مِّ
اْلُمْحِسـِننَي}(األعراف56).. فـإذا أنـت عـىل 
هذا النحو، تحـاول أن تكون ممن هو جدير 
بهدايـة اللـه، معنى هـذا أنك تجعـل الباري 
قريبـاً منـك، إن حصـل منك غلطـة، وفقك 
ألن تتوَب منها، ثم يتـوب عليك، إذا أعرضت 
يكون له معك أسلوب آخر، يكون بعيداً عنك، 
يكون قاسـياً عليك، يجعل قلبك قاسياً، يزغ 

قلبك، يضلك، يبعدك تماماً عن طريقه].

 تساُطُض الئارئ جئتاَظه طع َطظ (غسمطعن السعَء بةعالئ):
ُم اللِه َعَلـيْـِه- وهو يرشح  ووضح -َسـالَّ
ُه َمـْن َعِمـَل ِمنُْكْم ُسـوًءا  قولـه تعـاىل: {أَنـَّ
ِبَجَهاَلـٍة ثُـمَّ تَاَب ِمـْن بَْعـِدِه َوأَْصَلـَح َفأَنَُّه 
َغُفوٌر َرِحيٌم} أن اللـه رب العاملني رحيم جداً 
بعبـاده، حيـث قـال: [وألن هـذه النوعية ال 
يكونون ممن يعملون سـوءاً تعمـداً، هكذا، 
وتكـرباً عىل اللـه، واسـتهتاراً وتجـرُّؤاً {أَنَُّه 
َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسـوءاً ِبَجَهاَلٍة} (األنعام54) 
هـو يعلم أنكـم لسـتم مالئكة، قـد يحصل 
منكـم عمل سـوء بجهالة، يف حالة نسـيان، 
يف حالة غفلـة {ثُمَّ تَاَب ِمن بَْعـِدِه َوأَْصَلَح}.

يتحدث يف آيات أخرى أنه حتى التوبة تحتاج 
إىل أن يكـون هناك توفيق إلهي لـك {ثُمَّ تَاَب 
َعَليِْهـْم ِليَتُوبُواْ}(التوبـة118) يعني: ما هي 
هنا تشـجيع، أنه يقول لك: تعال، واعمل ما 
تريد سـأتوب عليك، ليسـت بالطريقة هذه، 
هـو يعرب عـن واقعك كإنسـان، قـد يحصل 
منك يف حالة غفلـة، جهالة، عمل يسء، لكن 
هو رحمته قريبة منك سـيوفقك إىل أن تتوب 

وتصلح فيتوب عليك، فيمحو عنك أثرها].

ِعْغـث الَصاِئث لـ(السطماء، والبصاشغني) خاخئ: ظخائُح الحَّ
وبعـد انتهاء محـارضة ـ الـدرس الثاني 
ُم اللـِه  ــ وجـه -َسـالَّ مـن مديـح القـرآنـ 
َعَلـيْــِه- عـدة نصائـح تكتب بمـاء الذهب 
للحارضين من الطلبة واألسـتاذة والعلماء، 
حيث قال: [كل واحد هو بحاجة إىل أن يكون 
لديه معرفـة ثقافية واسـعة، وكبرية، وأنت 
سـتحتاج إىل ُكّل يشء، ستحتاج إىل ُكّل يشء، 
قد ترى نفسـك يف موقف من املواقفـ  مثلما 
قلنـا باألمـس ـ تـرى نفسـك يف موقف من 
املواقف ضعيـف، ترى نفسـك يف موقف من 
املواقف أتحـت فرصة أن يبـدو الباطل أكثر 
قابليـة، أو أقوى حجة، سـواء يف ندوة حتى 
يف خطاب مع الناس، حتى مع مسـافرين يف 

سيارة، حتى يف أي مقام.
ألنـه يوجـد هجمـٌة ثقافية واسـعة من 
جانـب وهابيني، ومـن جانب يهـود، يعني: 
بكل أشـكالها، تحتاج، ومعـك مجتمع عنده 
مفاهيـم ثقافيـة مغلوطة كثـرية تحتاج إىل 
أن تحركـه تحتـاج إىل أن تصححهـا لديـه، 
يعنـي الناس ُكّل واحد يحتـاج إىل ُكّل حاجة 
يسـمعها مما هو من هدى اللـه، تحتاج إىل 

ُكّل قضية يرشـد إليها القرآن الكريم. يكون 
أحيانـاً تفكري عند واحد يف تفاصيل أشـياء، 
تفاصيل أشـياء، يريد يكون معـه دليل عىل 

هذه].

اضرب افخَض الفاجَث.. تاعاوى ُضضُّ الفروع 
الفاجثة املافّرسئ طظه:

ـِهيْـد الَقاِئـد يف نصائحـه،  واسـتمر الشَّ
حيـُث قـال: [هنـاك أشـياء تغنيك عـن هذا 
كلـه، ممكـن تـرضب األصل بكلـه، ترضب 
األصـل كله، فيتهاوى ُكّل هذا، ما تعد تحتاج 
تغـرق يف تفاصيل أدلة عـىل الضم لوحده أنه 
غـري صحيـح، أو صحيـح. التأمـني لوحده 
أنـه صحيح مـا صحيح. أشـياء مـن هذه، 
تفصيـالت أليسـت تفصيالت كثـرية؟ يوجد 
أشـياء أساسـية عندما يـرضب األصل هذا 
هنـاك تقول لـه إذا ثبت أن هـذا ال يصح أن 
أعتمـد عليـه يف دينـي، وال أقبل دينـي منه، 
وال أن اعتربه حجـة يل، وال أقلده يف يشء. إذاً 

طريقته له، ملاذا أشغل نفيس؟.
هـذه  إىل  يهـدي  الكريـم  القـرآن  يعنـي 
الطريقـة، وهكـذا تكـون كثري من املسـائل 
عـىل هـذا النحـو، هل تتصـور مثال أشـياء 
كثرية، تفاصيل كثرية، يوجد تفاصيل كثرية، 
مـن التفاصيل ما تحتـاج تناولها هي، ومن 
التفاصيـل ما هـي مدرجـة هـي، إنما هي 
فروع إذا مـا رضب األصل ال تعد تحتاج تلك 
كلها، حتى عند الشـخص الذي هو متشـبث 
بتفاصيـل مـن هـذه، تـرضب عنـده األصل 
حقه يتهاوى ُكّل هذه األشـياء عنده، ويعود 
إىل األصل الذي أنت عليـه، وعمل بالتفاصيل 
التـي عندك. هذه هي األدلـة الجملية، األدلة 

الجملية عىل أساسيات.
والحظ هذه هي األصل يف موضوع النبوة، 
نبـوة رسـول الله (صلـوات اللـه عليه وعىل 
آلـه) ألم تقـم أدلة جملية عـىل صدقه، وأنه 
رسول من الله؟ فأصبحت تفاصيله مقبولة 
تماماً، بل أصبحت تفاصيله يتعاملون معها 
كترشيع، أصبحت هي حجج ألم تصبح هي 
حجـج؟ أصبحـت أدلة؟ هـل عاد أحـد يريد 
يطلب من رسـول اللـه دليالً عـىل التفصيل 
الفالنـي الـذي قدمه عـىل املسـألة الفالنية، 
التـي قدمها عىل القـول الفالني الـذي قال، 
هل سـيحتاج يطلب منه دليل عليه؟ ال؛ ألنه 
الدليل اإلجمـايل الذي أثبت صحـة أنه قدوة، 
أنه مصدر هداية يهتدي به الناس أنه رسول 
مـن الله، جعل كلمـا يأتي مـن لديه مندرج 

ضمن هذا األصل مقبول.
هذه هـي طريقة يف املناظـرة، طريقة يف 
الحـوار، ومثلما نقول أكثر من مرة: ال يكون 
عنـد اإلنسـان فكرة جـدل ملجرد الجـدل، أو 
مناظرة ملجرد املناظرة، تكون ُكّل مناظراتك، 
حواراتك عمليـة، وأن تفهم هذه، أن ترضب 
األصـول الفاسـدة، وسـترضب معهـا كلما 
يقوم عليها مـن تفاصيل، وانتهى املوضوع. 
تدخل يف تفاصيل تغرق أنت واآلخرين، وأخذ 
ورد طويـل عريض، أيام طويلة ما تنتهوا إىل 
يشء [والقرآن الكريم] يرسم يف هذا الجانب، 
يرسـم منهجية للحوار مع اآلخر للدخول يف 

حوار مع طرف آخر]. 
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المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 

اجاحعاُد 4 شطسطغظغني وإخابُئ 12 خعغعظغًا يف 127 ظصطئ طعاجعئ بالدفئ املتاّطئ

رًا: تساُبظا  رئغُج ضاطئ العشاء لطمصاوطئ طتثِّ
جغئصى طفاعتًا طع السثو

سعاودة لجوجاه: «خمعدي خمعد جئال شطسطغظ».. 

لطغعم 153.. افجري سعاودة غعاخُض إضراَبه 
سظ الطسام وجط ظروف ختغئ ترجئ

 : طاابسات
شـهدت الضفـُة الغربيـة املحتّلـة 
باشـتباكات  تميـز  ثوريـاً  أُسـبوعاً 
ومواجهـات مـع قـوات االحتالل عىل 
 4 خاللهـا  استشـهد  واسـع،  نطـاق 
مواطنـني وأُصيـب عـدٌد مـن الجنود 

واملستوطنني الصهاينة. 
 4 استشـهد  أسـبوع،  وخـالل 
فلسـطينيني برصاص االحتالل، فيما 
أُصيب 12 مستوطناً وجندياً، ورصدت 
عمليـات  و8  مواجهـة،  نقطـة   127
إطـالق نار، و24 عمليـة إلقاء عبوات 
متفجـرة وزجاجـات حارقـة يف عدة 

مناطق. 
ويـوم الجمعة، أحصيـت 15 نقطة 
مواجهـة يف نابلس ورام الله وقلقيلية 
والخليـل وجنني وبيت لحـم والقدس 
املحتّلـة، وتمّكـن الشـباب الثائر من 
إشـعال النـار يف محيـط مسـتوطنة 
«بيتار عليت» املقامة عىل أرايض بلدة 
نحالـني جنوب غـرب بيت لحـم، بعد 

إلقاء زجاجات حارقة تجاهها. 
وأطلق مقاومون النار عىل معسكر 
لجيش االحتـالل عىل جبـل جرزيم يف 

نابلس، قبل أن ينسحبوا بسالم. 
ويوم الخميـس، اندلعت مواجهات 
يف 5 نقاط بالقدس املحتّلة، وقلقيلية، 
ورام اللـه، وأُصيـب مسـتوطن بعـد 
رشـقه بالحجـارة قرب قريـة خربثا 

املصباح جنوب غرب رام الله. 
وشـهد يـوم األربعـاء، مواجهـات 

عىل نطاق واسـع شملت 28 نقطة يف 
عموم الضفة الغربية بما فيها القدس 
املحتّلـة، وأدت إلصابة 3 مسـتوطنني 

رشقاً بالحجارة. 
الفلسـطينيون  الشـباُب  وألقـى 
أهـداف  صـوب  حارقـة  زجاجـات 
لالحتالل يف مستوطنة «بيتار عيليت»، 
ومسـتوطنة  العيسـوية،  وقريـة 
غرب  هحدشـاه» (شـمال  «جبعـون 
القـدس)، و»مسـتوطنة ننجهـوت»، 
االحتـالل  قـوات  اسـتهدفت  كمـا 
باملفرقعـات النارية خـالل مواجهات 
يف بلدتي العيسوية، والطور يف القدس 

املحتّلة. 

ونفذ مقاومـون عمليتي إطالق نار 
اسـتهدفت حاجـز قلنديـا يف القدس، 

وحاجز الجلمة يف جنني. 
فاستشـهد  الثالثـاء،  يـوم  أمـا 
املقاومان إسـالم صبـوح (32 عاًما)، 
إىل  عاًمـا)،  النابلـيس (19  وإبراهيـم 
جانب الفتى حسـني جمـال طه (16 

عاًما) برصاص االحتالل يف نابلس. 
كما استشـهد الفتى مؤمن ياسـني 
جابـر (17 عاًما) برصـاص االحتالل 

خالل مواجهات يف الخليل. 
وأحصيـت 37 نقطـة مواجهة مع 
قـوات االحتـالل يف مختلـف مناطـق 
بجريمـة  تنديـداً  الغربيـة،  الضفـة 

اغتيـال املقاومـني يف نابلـس، وألقى 
حارقـة  زجاجـات  الثائـر  الشـباب 
عيليت»،  مستوطنة «بيتار  استهدفت 
ومعسـكر «جبعـوت» يف (بيت لحم)، 
وباب الزاوية، ومسـتوطنة «متسبيه 

يريحو» يف أريحا. 
كمـا ألقى الشـبان عبـوة متفجرة 
صوب قـوات االحتالل يف قريـة النبي 
صالـح برام اللـه، ومفرقعـات نارية 
خـالل مواجهـات يف بلدتـي الطـور، 

والعيسوية، وباب الزاوية. 
عمليـات  ثـالث  مقاومـون  ونفـذ 
يف  االحتـالل  اسـتهدفت  نـار  إطـالق 

بريزيت، ونابلس. 

وأُصيب جنـدي صهيوني بالحجارة 
العـروب،  مخيـم  مواجهـات  يف 
مسـتوطنة  قـرب  مسـتوطنني  و3 
«يتسـهار»، وبلـدة حلحـول، وحاجز 
زعـرتة، كذلك أُصيب مسـتوطنان بعد 
رشـقهما بالحجارة قرب مسـتوطنة 

«كرمي تسور» يف الخليل. 
ويـوم االثنـني، أحصيـت 14 نقطة 
مواجهـة يف نابلـس ورام الله والخليل 

وقلقيلية وسلفيت وبيت لحم. 
وألقـى الشـباب الثائـر زجاجـات 
حارقـة صوب قوات االحتـالل يف بلدة 
الفـوار  ومخيـم  بقلقيليـة،  عـزون 
لحـم،  بيـت  يف  وحوسـان  بالخليـل، 
ومستوطنة «كرمي تسور» يف الخليل، 
ومسـتوطنة» مجـدال عـوز» املقامة 

عىل أرايض بيت لحم. 
وأحصيـت يـوم األحـد، 19 نقطـة 
مواجهة يف القدس ونابلس وبيت لحم 
وسلفيت والخليل ورام الله وقلقيلية. 
ونفذ مقاومـون عمليتي إطالق نار 
استهدفت االحتالل يف بلدة سلواد برام 
اللـه، وجبل جرزيم بنابلـس، وأُصيب 
قرب  بالحجـارة  رشـقاً  مسـتوطنان 

قرية حوسان، وكفل حارث. 
وألقيـت زجاجـات حارقـة صـوب 
قـوات االحتالل يف سـلواد، والعيزرية، 
وكفل حـارث، وحزما، ومسـتوطنتي 

«مابو دوتان»، و»جبعات أساف». 
فاندلعـت  املـايض،  السـبت،  أمـا 
مواجهـات يف 9 نقـاط بمـدن القدس 

ورام الله وبيت لحم والخليل. 

 : طاابسات
حـّذر رئيُس كتلـة الوفاء للمقاومـة، النائب 
محمد رعد، كياَن العـدّو الصهيوني بأن الوقت 
النتظـار إجاباته عىل مسـتوى  ليـس مفتوحاً 
ترسـيم الحـدود البحرية، وعليـه أن يفهم بأن 
حسـاب املقاومة معه سـيبقى مفتوًحا إىل «أن 
يتحّقـق التحرير الكامل ألرضنا ومياهنا وجونا 

واليد ستبقى عىل الزناد». 
وخالل كلمة له يف ختام مسـرية الثالث عرش 
مـن محرم التي نظمها حـزب الله عرص، أمس 
األول، يف مدينـة النبطيـة، أّكــد رعـد تضامن 
حـزب الله ومسـاندته لـكل املظلومـني، وقال: 
«يف هذا التجمع الحسـيني الكربالئي يا شـعبنا 
الـويف نعـرب عـن تضامننـا ومسـاندتنا لـكل 
املستضعفني ولكل الشـعوب الرافضة للحروب 
والعدوان ويف مقدمتهم شـعب فلسطني املقاوم 
الـذي نحيي صمـوده وثباتـه يف مواجهة العدّو 

الصهيوني». 
َوأََضـاَف رعـد: «عندما نذكر الشـهداء ال بد 
من ذكر السيد عباس املوسـوي والشيخ راغب 
حرب والحاج مغنية والسيد مصطفى بدر الدين 
واألخ الشـهيد الفريـق قاسـم سـليماني وأبي 

مهدي املهندس وكل شهداء محور املقاومة». 
النائب رعد قال: «نسأل الله لشعبنا يف العراق 
أن يضع نهاية ملحنته التي يعول عىل االستثمار 
فيها اإلرهابيون والـدول اإلقليمية الراعية لهم 
وأمـريكا»، َوأََضـاَف «نتطلع إىل أبناء الشـعوب 
املظلومة يف البحرين واليمن املقاوم كي يعيشوا 

يف أوطانهم بحرية». 
ويف الشـأن الداخيل، دعا رئيـس كتلة الوفاء 
للمقاومـة لإلرساع يف تشـكيل حكومـة كاملة 
الصالحيـات مؤهلـة لتـؤدي واجباتهـا حيـال 
الشـعب املحارص من مقومات عيشـه، وتعالج 
املشكالت املتفاقمة يف الكهرباء واملياه والتعليم 

والصحة وسوق عمل. 
وتنـاول موضوع ترسـيم الحـدود البحرية، 

فأشـار إىل أن «حزب الله ينتظر ما سـيعود به 
املوفد األمريكي آموس هوكشتاين، من الكيان 
الصهيونـي، الفتـاً إىل «أننـا ننتظـر لكن ليس 
لوقت طويل»، مشّدًدا أن «عىل العدّو الصهيوني 
أن يعـرف بأن حسـابنا معه سـيبقى مفتوًحا 
إىل أن يتحّقـق التحرير الكامـل ملياهنا وأرضنا 

وستبقى يدنا عىل الزناد». 
كما شـّدد عىل أن اإلدارة األمريكية سـتبقى 
بالنسـبة لنا «مصدًرا رئيًسا للعدوان وملصادرة 
حرية الشعوب ولن ينفعها التسرت خلف حماية 
حقوق اإلنسـان»، وأن الشواهد الحية تؤدي إىل 
أن هـذه اإلدارة هي الداعمـة للديكتاتوريات يف 

العالم». 

 : طاابسات
قالت زوُجة األسري املرضب عن الطعام خليل 
عواودة، ظهَر أمس السبت، عقب زيارتها للمرة 
األويل لزوجهـا خليل منذ خوضـه اإلرضاب عن 
الطعـام: «إن خليل رأيته هيـكالً عظمياً أمامي 

ومالح وجهه مختفية». 
وأضافت زوجـة عـواودة: «أن خليل مصمم 
عىل مواصلـة إرضابه عن الطعـام حتى ينتزع 
حريتـه، وأّكــد يل أن إرضابه ليـس ضد الحياة 
إنما ضد القيد ومـن أجل انتزاع حريّتي»، الفتة 
إىل أن زوجها يتمتع بمعنويات تناطح السحاب 
ا، قائالً لها: «صمودي صمود جبال  وعالية ِجـدٍّ

فلسطني». 
وبشـأن وضعه الصحي، قالت زوجة األسري 
عـواودة: «إن خليل قـال لها أنه بالـكاد يراني؛ 
بَسـبِب غشـاوة يف الرؤية»، مبينـة أن الطبيب 
أخربهـا: «أن أعضـاء كثرية لن تعود إىل سـابق 

حالتها الطبيعية حتى لو عّلق إرضابه». 
وأضافـت: «خليل فقد أكثر مـن نصف وزنه 
وبات أشـبه بهيـكل عظمي ووضعـه الصحي 
خطـري ويعانـي فقـدان الذاكـرة»، مشـريًة إىل 
أن «عظـام األسـري أصبحت بارزة بشـكل كبري 
واألطباء أبلغوني أنـه وصل إىل نقطة الال عودة 

عىل صعيد حالته الصحية». 
ويواصل املعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من 
بلـدة إذنا غـرب الخليل جنوب الضفـة املحتّلة، 
إرضابـه عـن الطعـام منـذ 153 يومـاً، رفضاً 
العتقاله اإلداري، وسـط ظروف صحية حرجة 

ا.  ِجـدٍّ
ى بــ محكمـة «عوفـر»  وكانـت مـا تَُسـمَّ
العسكرية سـمحت، أول أمس، ملحامية األسري 
عـواودة بزيارته بشـكل عاجـل، برفقِة طبيب 
مختـص، ملعاينتـِه وإعـداِد تقريـٍر طبي حول 

حالتـه الصحيـة، لتقديِمـه للمحكمـة، التـي 
سـتنُظُر، يوَم األحد املقبل، باالسـتئناف املقدم 

له. 
ويُعاني عواودة القابع يف سجن «الرملة» من 
أوجاع حـادة يف املفاصل، وآالم يف الرأس، وُدوار 
شـديد، وعدم وضـوح يف الرؤية، وال يسـتطيع 

امليش، ويتنقل عىل كريس متَحّرك. 
يُذَكُر أن األسـري عـواودة، اسـتأنف إرضابه 
يف الــ 2022/7/2م، بعـد أن عّلقـه يف وقـت 
سـابق بعـد 111 يوماً مـن اإلرضاب، اسـتناًدا 
إىل وعـود باإلفـراج عنـه، إال أّن االحتـالل نكث 
إداري  اعتقـال  أمـر  بحّقـه  وأصـدر  بوعـده، 
جديًدا ملدة أربعة أشـهر، علًما أنّـه معتقل منذ 
2021/12/27م، إذ أصـدر االحتالل بحّقه أمر 
اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر 
اعتقاله للمرة الثانية ملدة أربعة أشـهر، وجرى 

تثبيتها عىل كامل املدة. 
اإلداريـون  األرسى  يواصـل  السـياق،  ويف 
مقاطعتَهـم ملحاكم االحتـالل الصهيوني لليوم 
الــ 224 عىل التوايل، وذلـك يف إطار مواجهتهم 

لجريمة االعتقال اإلداري. 
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ــُئ لغجغث  اُفطَّ

د. حسفض سطغ سمغر 
 

عندما يكوُن األََسـاُس الذي 

يرتكُز عليه أي مرشوع -سواٌء 

ماديـاً  املـرشوع  هـذا  أكان 

متمثالً بالهياكل املادية كالبناء 

روحياً  مرشوعـاً  أَو  املعمـاري 

يهتـم برتبـة الجانـب الروحي 

وتعزيـز جوانبـه اإليَمـانيـة- 

هذيـن  يف  اختـالل  أي  َفــإنَّ 

الكيانني املـادي والروحي يؤثر 

عىل قوتهـا ومتانتها ومقاومتها ملختلـف الظروف وتعتمد 

اسـتدامتها عـىل قـوة ومتانة أََساسـها التـي انطلقت من 

خاللها.

عندما يكون هنـاك تفريط يف هذيـن الكيانني (الروحي 

أَو املادي) َفـإنَّ أثره املنظور سـيكون بال شك خطرياً، فقد 

ينهـدم البناء املـادي ويموت من كان فيـه وكذلك قد يختل 

الجانـب الروحـي وهـو األخطر واألكثـر أثراً فيكـون ُكـّل 

املجتمع ضحيًة لهذا الخلل الروحي والفكري. 

وعـىل هذا األََسـاس َفـإنَّنا نالحظ بأن التيـارات الدينية 

والفكريـة املتطرفة كانت نتاَج هـذا االختالل الروحي الذي 

ـــة لنزواته  أّسسـه يزيـد بن معاويـة عندما أخضـع األُمَّ

الشـيطانية وتمـرده عىل الديـن وأوجد له وملنهجـه أتباعاً 

ومنارصيـن حرصوا عىل ديموَمة هـذا االنحراف عن منهج 

الحق.

ــة اإلسـالمية إىل ما وصلت إليه إالَّ نتيجة  ولم تصل األُمَّ

سكوتها عن الظلم وتوليها للظاملني، وهذه حقيقة يستمر 

ــة متمثالً يف استمرار  تأثريها ويمتد أثرها السلبي عىل األُمَّ

الظلم واستمراء الخنوع للظاملني.

ــة نجد أنها  ويف قراءة لألحداث التي وقعت يف مايض األُمَّ

الجذور التي أسسـت لحارض مهني وواقعها السـلبي الذي 

ــة يف ما  عكس ماضيها وكان نتاجـاً حقيقياً لتفريط األُمَّ

هو لها من حرية وكرامة.

لم يكن املسـلمون آنذاك يف جهـل عن حقيقة أن معاوية 

وابنـه يزيد يف ضـالل وقد دعـوا دماءهـم وكرامتهم جزاء 

َالُم- وجنوا عىل األجيال  ِخذالنهم لسيدنا الحسني -َعَليِْه السَّ

من بعدهم فامتد أثُر هذا السكوت والخذالن إىل يومنا هذا. 

ـَالُم- لتقوَل  واسـتمرت ثورُة سـيدنا الحسني -َعَليِْه السَّ

ــة روَح الحرية وتحيَي فيها روَح  كلمة الحق وتبعَث يف األُمَّ

الجهاد وتعـزز فيها عقيدَة التويل ملن أمرنا الله -سـبحانه 

ــة يف أََساسها هو توليهم  وتعاىل- بتوليهم؛ ألَنَّ مصيبة األُمَّ

ــة.  ألرشاِر األُمَّ

تعّصفعا عظا خغاظئ
سطغ غتغى سئثالمشظغ*   

 
ال شـك أن العدواَن الغاشـَم عىل اليمن قد فشل منذ 
عامـه األول بشـهادة الخـرباء واملحللني السياسـيني 
والعسـكريني حـول العالـم، إال أن النظام السـعودّي 
املجرم الـذي اغرت بُعدته وعتـاِده وأصدقائه وحلفائه 
لم يسـتوعب هـذه الحقيقـة؛ لخلل يف بنيتـه العقلية، 
وأخـذ يراهن عىل أدواته من العمالء والخونة يف الداخل 
والخارج الذين وعدوه بانقسـام القيادة يف صنعاء كما 
حدث يف سـوريا والعـراق وليبيـا، إال أن ذلك لم يحدث 
رغم مـرور سـنوات مـن العـدوان والحصـار ارتكب 
خاللها آالف املجازر الوحشـية وأحدث يف اليمن أسـوأ 

كارثة إنسـانية، فمـا كان منه إال أن أخذ ينـكُِّل بأدواته 
التي ظلت تَِعُده وتمنِّيه حتى وصلت الناُر التي أشـعلها يف اليمن إىل 
جوفه وباتت مدنه وقراه ومصانعه ومنشـآته ومطاراته وموانئه يف 
مرمى القوة الصاروخية والطريان املسـريَّ للجيـش اليمني واللجان 

الشعبيّة.
وبعد ثماني سنوات من العدوان الغاشم والحصار الظالم للشعب 
اليمنـي لـم يجد خيـاراً أمامه سـوى االسـتجابة ملطالـب اليمنيني 
والجلـوس معهم عىل طاولة واحدة لتوقيـع اتّفاق الُهدنة والتهدئة؛ 

تمهيداً للحل الشامل والعادل. 
ولألسف أن نسـمع -وقد شـاهدنا العمالء مرشدين يف ُكـّل دولة 
ومتناحريـن يف ُكــّل جبهة ورأينـا تحالف املعتدين يتوسـل بالعدّو 
والصديـق إلقنـاع صنعاء بتجديـد الُهدنـة وتمديدهـا- أصواتاً من 
العاصمة صنعاء ومن شخصيات محسوبة عىل صنعاء ومن قنوات 
محسـوبة عىل صنعاء لتقول للعمالء والخونة: ال تختلفوا، نحن من 
سـنختلف. ولتحالف الرش واإلجرام: تمهل ال تسـتعجل فاملعركة لم 

تُحسم بعُد حتى نصّفَي حساباتنا مع بعضنا.
والحقيقة أن رسائل هؤالء موجهة للداخل قبل الخارج وللصديق 

قبـل العدّو؛ لكي يقولوا لـه: نحن هنا فأين حصتنا من الكعكة، وما 
حديثهـم عن الفسـاد وحكومة اإلنقـاذ واملجلس السـيايس إالَّ لذر 
الرماد عىل العيـون، لعلهم يصلـون إىل َحيُث يريدون، 
ومزايـدة منهم عىل القيـادة السياسـية التي واجهت 
الظلـم والفسـاد، كما قـال الرئيس املشـاط يف حديثه 
بمجلـس النـواب، صحيـح أن لهم مواقـَف إعالمية يف 
مواجهـة العدوان وال نشـكك يف ذلك إالَّ أننا لن نسـمح 
لهـم أن يحتكروا مواجهـة العدوان أَو ينسـبوا النرص 
ألنفسـهم وهم لم يقفوا يوماً يف أية جبهة ولم يطلقوا 
طلقـة باتّجاه العدوان ولم يكونوا يوماً أصحاب القرار 
وليسوا ممن يشار إليهم بالبنان حتى يقال إن القيادة 
يف صنعاء انقسـمت وعما قريب ستتناحر فيما بينها، 
وهـذا ما يجـب أن يفهمه العـدّو جيًِّدا حتـى ال يراهن 
عىل رساب ويخطئ تقديراته يف الحسـاب ويقع فيما وقع فيه طيلة 
السنوات املاضية، ومع ذلك ال يمكن للقيادة السياسية أن ترتك مصري 
البلد وأمنه واستقراره بيد هؤالء الذين يسعون الستهدافه بقصد أَو 
بدون قصد عرب وسـائل اإلعالم لتحقيق مصالحهم الشخصية، كما 
تحدث الرئيس املشـاط وقال: (حينما يصل األمر إىل الوطن سـنقول 

لهؤالء: توّقفوا ُهنا خيانة). 
ًدا وأن يدركوا أن  نتمنـى مـن الجميع أن يعـوا هذه الرسـالَة جيـِّ
انفعاالِتهـم وعواطَفهم الشـخصيَة عىل وسـائل اإلعالم ال يسـتفيُد 
ما  منهـا إالَّ العدواُن وتعّرض أمن الوطن واملواطن للخطر، ال ِســيـَّ
أن العـدوان والحصار ال يزاالن ُمسـتمرَّين واملرتبصـني ما زالوا ُكثَراً 
يف الداخـل والخـارج، وأن والنـرص بـات قـاب قوسـني أَو أدنى فال 
يسـتعجلوا نصيبهم حتـى ال يُحَرموا منه عمـالً بالقاعدة الفقهية: 
(من اسـتعجل شيئاً ُعوقب بحرمانه)، فالوطن يتسع لجميع أبنائه 

إالَّ من أبى. 

* أمني عام مجلس الشورى


