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حتقيق يتتبع سرقات الثروات النفطية والغازية منذ بداية ٢٠٢٢.. كلها تورد للبنك األهلي السعودي: 

الـــــــــثـــــــــورة  قـــــــــائـــــــــد  نـــــــصـــــــائـــــــح  جتــــــــاهــــــــلــــــــوا  مــــــــــن  أن  أكـــــــــــــد 
وصــــــــــــــــلــــــــــــــــوا لـــــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــردد بـــــــــــصـــــــــــوابـــــــــــيـــــــــــة مـــــــوقـــــــفـــــــهـــــــم

الشديد»: البأس  أمام «أويل  من  العدوان  لقوى  املشاط  الرئيس 
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 :  خظساء
َد القائـُد األعىل للقـوات املسـلحة واألمن،  َجـدَّ
املشري الركن مهدي محمد املشاط، توجيَه النُّصح 
لتحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، 
مؤّكــداً أن الِحمايـَة األمريكية لـن تغني تحالف 
ات اليمنية  العدوان شـيئاً عـن الصواريخ واملسـريَّ
التـي صنعـت خصيصـاً لـدك األهـداِف يف العمق 

الجغرايف لدول العدوان. 
وخالل حضوره حفل تخرج دفعة «أويل البأس 
الشـديد»، ألقـى القائـُد األعـىل للقوات املسـلحة 
واألمـن كلمـًة أّكــد فيهـا أنَّ «املسـار التدريبـي 
سيسـتمر بإذن اللـه وبتصاعد وبوتـرية عالية يف 

جميع املناطق العسكرية». 
ُمون عىل أن نصل ببلدنا  وقال الرئيـس: «مصمِّ
إىل بـر األمـان بهـذه الـرؤوس الشـامخة األبية»، 
ُمضيفـاً «مهمتنـا هي صـون هذا البلـد ووحدته 
وتحقيق السيادة الكاملة عىل ُكـّل الرتاب الوطني 
ونحـن يف قيـادة الدولـة نترشف بـأن نحمل هذه 

املسؤولية». 
وتابع حديثه «سنسعى الستعادة الجزء املحتّل 
مـن بلدنا لينال شـعبنا حقه يف حياتـه الكريمة»، 
مناطـق  يف  االحتـالل  إجـراءات  أن «كّل  مؤّكــداً 
سيطرته باطلة وال أََساس لها وأن املركز القانوني 
يخـيل  صنعـاء  اليمنيـة  الجمهوريـة  لعاصمـة 
مسـئوليته عـن ُكـّل تلـك اإلجـراءات وال يعتربها 
رشعية»، مسـتدركاً «سـنواصل املشوار بإذن الله 
تحت راية قائد الثـورة ومعنا ُكـّل القوى الوطنية 

والدينية والقبلية الحرة». 
املعتـدي  مـع  وقفـوا  «مـن  بالقـول:  وأردف 
وتجاهلـوا نصائح قائد الثورة وصلوا يف النهاية إىل 
الـرتّدد بشـأن صوابية موقفهم»، مؤّكــداً أنه «ال 
مجـال لليأس وال للقنوط مهمـا كانت الصعوبات 
ومهمـا كانـت التحديات»، مجـّدًدا التأكيد عىل أن 
ُكـّل أحرار اليمن سـيظلون أوفيـاًء مضحني كما 
ضحى أبناؤنا وأجدادنا من قبائل اليمن يف كربالء. 
وأوصل الرئيس املشـاط رسـالة عىل العدّو أن 
َع العربـدة األمريكية، َحيُث  يفهَمهـا ويغادَر مربـَّ
أّكــد أننـا «لـن نرتّدَد بـإذن اللـه يف تنفيـذ أقىس 
الرضبـات وال يف اتِّخاذ ُكـّل ما من شـأنه نيل حق 
شـعبنا يف العيش الكريم»، منوًِّهـا إىل أن «التواجد 
األمريكـي الـذي أعلن عنه باألمـس يف حرضموت 

يصادق عىل ما نقوله حول مطامع األعداء». 
وقال: «لعاب األعداء يسـيل طمعـاً تجاه بلدنا 

لكننا بإذن الله سنجفف ذلك اللعاب». 
وأّكــد أن «منـاورات «الغضـب العـارم» التي 
تجـرى اليـوم يف ينبـع ويشـارك فيهـا الجيـش 
األمريكـي والجيش السـعودّي سـيصبح عنوانها 
«الهـروب الطويـل»، ُمضيفاً بالقـول: «األمريكي 
يلعـب بالنظامني السـعودّي واإلماراتي ويريد من 

خالل املناورات رفع معنوياتهما املهرتئة». 
ونصـح تحالف العـدوان بقوله: «إن األسـلحة 
الدفاعيـة األمريكية لن تقَي النظاَمني السـعودّي 
واإلماراتي من رضبات قوتنا الصاروخية وطرياننا 
»، منوًِّها إىل أن «يدنـا الطوىل مصممة عىل  املسـريَّ
الوصول إىل األعداء يف حال ركبوا رؤوسهم وأرصوا 

عىل استمرار العدوان والحصار». 
وأَشـاَر إىل أن «مناوراتهم العسكرية وضجيَج 
ُكـّل تلك األسـاطيل يف البحـر األحمر وخليج عدن 

لن يهز فينا شعرة». 

ويف كلمـة قـال القائد األعىل للقوات املسـلحة: 
«أعدكـم بـأن األيّـام القادمـة ستشـهد تحوالت 
مفاجئـة»، وهو ما ينذُر بعمليات يمنية نوعية قد 
تقلب الطاولة عىل تحالف العدوان حال أرصوا عىل 

بغيهم وعدوانهم. 
الدبلوماسـية  للعزلـة  اليمـن  كـرس  وبشـأن 
والدولية، أّكـد الرئيس املشاط أن «هناك تغرياً كبرياً 
يف املـزاج الـدويل وشـعبنا بقيادتـه الحكيمة أصبح 

رقماً صعباً يف املنطقة يُحسب له ألف حساب». 
وتقدم الرئيس املشـاط «بالتحيـة لدفعة (أويل 
البأس الشـديد) «وأحيي من خاللكم ُكـّل الرجال 
يف قمـم الجبـال ويف السـواحل والوديـان حيثمـا 
وجـدوا يف ُكــّل الثغـور، والتحية لشـعبنا اليمني 
العظيـم العزيز عىل صموده وعىل قـراره الصائب 
يف مواجهة الغزاة واملعتدين حتى نيل اسـتحقاقه 

وحريته واستقالله». 

وخاطـب الرئيس املشـاط املجاهديـن بقوله: 
«منـذ اليـوم األول كنتـم أنتـم الـدرع الـذي صـد 
املؤامرات التي تعرض لها شـعبنا»، ُمضيفاً «أنتم 
وعـد اللـه الصـادق وسـلطانه الـذي يقيضه عىل 

الجبابرة واملتكربين ويقتص به من الظلمة». 
وواصل خطابه للمجاهدين بقوله: «إن الرتاب 
الـذي علق عـىل أقدامكم أثناَء احتـدام املعارك هو 
وسـاُم شـموخ وكربياء نفتخـر بـه»، مؤّكـداً أن 
«شعبنا صمد عىل أقدامه وواصل الجهاد والكفاح 
حتـى أوصـل ُكــّل الغـزاة واملعتدين إىل مسـتوى 

اليأس». 
وفيما أشـاد الرئيس بجهـوِد «اإلخوة يف قيادة 
وزارة الدفاع ورئاسـة هيئة األركان العامة وهيئة 
التدريـب والتأهيل عىل هذا الدور الرائد وامُلسـتمّر 
يف بنـاء قوتنـا العسـكرية»، حيا الرئيس املشـاط 
«كّل القبائل والرجـال األوفياء يف محافظة عمران 

الباسلة التي تعترب مدرسة الصمود واالستبسال»، 
منوًِّهـا إىل أن «أبناء حاشـد وبكيـل ومذحج وكّل 
قبائلنا الوفية ثبتوا بشموخ أمام العواصف واليوم 

هم رشكاء يف النرص ويف طليعة صانعيه». 
ولفـت إىل أن األحـداَث تؤّكــد يومـاً بعـد يوم 
صوابيـة موقفنا، مؤّكـداً أن «تخـرج هذه الدفعة 
من قوة االحتياط والتدخل الرسيع يأتي يف سـياق 
برنامج تصاعدي سيسـتمر بإذن الله»، منوًِّها إىل 
أن «التاريـَخ ال يُصنَُع باالرتزاق بـل يصنع بالذود 

عن الحمى والدفاع عن األوطان». 
ويف ختـام كلمتـه حيـا الرئيس املشـاط «صمود 
إخوتنا يف فلسطني وموقف الجمهورية اليمنية واضح 
وثابـت من القضيـة الفلسـطينية»، ُمضيفـاً «نحن 
نتجـرع العـدوان والحصـار نتيجة موقفنـا الواضح 
والرصيـح من الكيان اإلرسائيـيل الغاصب الذي يجُب 

أن يرحَل عن أرايض فلسطني الحرة واملقدسة». 

أخبار

الاارغت ق غخظع باقرتجاق بض بالثود سظ افوذان وأسثضط بأن افّغام الصادطئ جاحعث تتعقت طفاجؤئ

خمعُد حسئظا شرض تشغرًا َضئغرًا شغ المجاج الثولغ وأخئح رصمًا خسئًا شغ المظطصئ ُغتسإ له ألش تساب
افطرغضغ غتاول رشع طسظعغات «الاتالش» المعارئئ وطظاوراتعط وضةغب أجاذغطعط لظ غعج شغظا حسرة 
غثظا الطعلى طخممئ سطى العخعل إلى افسثاء شغ تال رضئعا رؤوجعط وأخروا سطى اجامرار السثوان والتخار
ــســاب ــط ــــك ال ـــــإذن اهللا جــظــةــفــش ذل ــا ب ــظ ــا لــضــظ ــثظ ــط ــا تـــةـــاه ب ــض ذــمــس ــســغ لـــســـاب افســـــــثاء غ
ضض إجراءات المتاّطغظ شغ المظاذص المتاّطئ باذطئ وجظسسى قجاسادتعا وجظزض أوشغاء ضما ضتى أجثادظا شغ ضربقء

الرئغج المحاط خقل تدعره تثرُّج دشسئ «أولغ الئأس الحثغث»:
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السةري: سقصُاظا بأي ذرف غتّثُدعا اقلاجاُم باجاصقل 
الئطث ورشُخ الاعاجث السسضري افجظئغ

 : خاص
دعـا عضُو الوفـد الوطني املفـاوض، عبد امللـك العجري، 
أطـراَف املرتِزقـة ملراَجعِة موقفها والتوّقـف عن الرهان عىل 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي، مؤّكـداً عىل 
التوّجـه الوطني الثابت ألنصار الله وحلفائهم والذي يقتيض 

االلتزام عن وحدة استقالل البلد. 
وعّلـق العجـري عـىل «تبادل أطـراف الرصاع يف معسـكر 
العـدوان تهمـة التواصل مع أنصـار الله وحكومـة صنعاء» 

قائالً إن «الذي يحـّدُد عالقة صنعاء وأنصار الله بهذا الطرف 
أَو ذاك هـو مبدأ وطني ينص عىل االلتزام بوحدة واسـتقالل 

اليمن ورفض أي تواجد عسكري خارجي». 
واحتـدم الـرصاُع مؤّخـراً بـني مرتِزقِة حـزب «اإلصالح» 
ومرتِزقـة اإلمارات يف محافظة شـبوة، يف إطار االنقسـامات 

املتواصلة التي يشهدها معسكر أدوات العدوان. 
َوأََضــاَف العجـري يف تغريدة عـىل تويرت: «مـن كان مع 
مبـدأ االسـتقالل ورفض التواُجـد العسـكري الخارجي فهو 
معنا ونحن منه، ومـن ال زال يراهن عىل دول العدوان ندعوه 

ملراجعة موقفه». 

ودعا نشـطاُء وسياسـيون خالل األيّام املاضيـة مرتِزقَة 
حـزب «اإلصـالح» إىل مراجعـة موقفهـم ومغادرة معسـكر 
العدّو، بعد أن تلقوا رضباٍت ُمهينًة من قبل دول العدوان، لكن 

«اإلصالح» ال زال ُمرصاً عىل االنبطاح لها. 
وكان العجـري عّلق عىل موقف مرتِزقة «اإلصالح» واصفاً 
إياه بأنه «األكثر نذالة» ُمشـرياً إىل أن الحزَب «بذل ماء وجهه 
وهـدر كرامته تحـت االقدام السـرتضاء دول العـدوان دون 

فائدة وال زال يحاول».
َوأََضـاَف أن «نهاية «اإلصالح» ستكوُن بالرضبة القاضية 

أن لم يتدارك أمره»

 : خاص
ذُها  ــُه الُعُروُض العسـكريُة املتواصلُة التـي تنفِّ توجِّ
القـواُت املسـلحة هـذه الفـرتة، رسـائَل بالغـَة األهميّة 
لتحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي وأتباعه؛ 
كونها تأتي يف وقت حّساس تتجه فيه األمور نحو مفرتق 
طـرق ومرحلة جديدة كليٍّا أما سـلماً أَو حربـاً، وهو ما 
يؤّكــد أن الُهدنَة تقرتُب من نهايتها، وأن الكرَة يف معلب 

ِل عواقبها.  دول العدوان لتحديد تلك النهاية وتحمُّ
الُعـُروُض العسـكرية -التـي تُعتـَربُ غريَ مسـبوقٍة يف 
حجمها ونوِعها منذ بدء العدوان- ترُسـُم صورًة واضحًة 
لـم تكن مكتملة من قبـل لدى الكثري، وهـي صورة قوة 
الجهوزيـة  ومسـتوى  الوطنيـة  العسـكرية  املؤّسسـة 
واإلعـداد الـذي وصلـت إليه اليـوم بالنظـر إىل أن عملية 
بنائهـا بدأت من نقطـة الصفر يف معظـم الجوانب، بعد 
أن كانـت قد تعرضت لتدمري ممنهج اسـتمر منذ ما قبل 

العدوان. 
هـذه الصورة بحد ذاتها توّجـه رسـالَة نجـاح وتَحدٍّ 
رئيسـية مهمة مفادها أن مسـار بناء الدولـة التي أراد 
العـدوان وأدها يف ٢٠١٥ من خالل شـن العـدوان (والذي 
ركـز بشـكل كبـري عـىل تدمري مـا تبقـى من القـدرات 
العسـكرية) لم يتوقف بل استمر يف اتّجاه تصاعدي رغم 
ُكــّل التحديات وفـرض واقعا جديـًدا، وهـذه العروُض 

العسـكرية تؤّكـُد اسـتحالَة تجاُوِز هذا الواقع أَو التغلب 
عليه أَو إعادة التأريخ إىل ما قبله. 

وانطالقاً من هذه الرسالة الرئيسية، توّجـه العروُض 
العسـكرية رسـائَل فرعية قويـة لدول تحالـف العدوان 
بشـأن الوضـِع الراهـِن للمعركـة ومسـتقبلها، وهـذه 
الرسـائل تحمـل عنوانـاً بارزاً هـو أن ما بعـد الُهدنة لن 
يكـوَن كما قبلها، وهو عنواٌن ينطبُق عىل حالتَي السـلم 
والحـرب؛ ألَنَّ الخياراِت املطروحَة أمـام تحالف العدوان 
ــُه نحو سـالم فعـيل ينهـي معاناة  اليـوم هـي: التوجُّ
اليمنيـني ويضمـُن حريتَهـم واسـتقاللهم، أَو الدخـول 
مرحلـة جديدة من التصعيد أشـد وأقىس من سـابقاتها 

َوْقًعا عىل دول العدوان وأدواتها. 
الُحُشـوَد  َفــإنَّ  الـوزراء  رئيـِس  توصيـف  بحسـب 
العسـكرية التي تـؤدي هذه العـروَض تمثـُل «ضمانًة» 
لهـذه املعادلـة؛ ألَنَّها تعطي العدّو فكـرًة أوليًة عن حجم 
ت، فتوّجـه هذه  التصعيد الذي سـيواجُهه يف حال التعنـُّ
بقـدرات  مسـنودة  الجبهـات  إىل  العسـكرية  الدفعـات 
صاروخيـة وجويـة متطـورة حرصـت القيـادة عىل أن 
تكون جزءاً من هذه العروض، يعني التوّجـه نحو حسم 
املعركة عسكريٍّا، وليس ذلك فقط؛ بَسبِب كثافة الحشود 
أَو إْمَكاناتهـا، بل أيضاً؛ ألَنَّ العـدّو يعرف جيًِّدا أن وضَعه 
امليدانـي متهالـك للغايـة وأن كافـَة خياراتـه وخططه 
العسكرية قد أثبتت فشالً ذريعاً، كما هو الحال بالنسبة 

ألالعيبه السياسية وتعويله عىل الدعم الدويل واألممي. 
ومن املهم أن تؤخذَ يف االعتبار مسـألُة أن مسـتوى 
التصعيـد امليداني الذي سـيواجهه العـدّو لن يقترص 
عىل تدفق الحشـود العسـكرية إىل الجبهات فحسـب؛ 
ألَنَّ هذا التدفق سيصحبه -كالعادة- رضبات مكثّـفة 
ومزلزلة عرب الحدود، وهو ما يعني أن حساَب خسائر 
العدّو سيتجاوز الهزيمة العسكرية املذلة، وسيتضمن 
أرضاراً أُخرى اقتصادية وداخلية طويلة األمد وواسعة 

التأثري. 
وحتـى يف مـا يتعلـق بتدفق الحشـود العسـكرية إىل 
الجبهـات، فاألمُر ال يقترص عىل تعزيـز خطوط الهجوم 
املوجودة مسـبًقا (والتي تعترب خطوطـاً قوية ومحكمة 
أصالً)، بل من املرجح أن يتم تدشـني خطة قتالية أوسع 
السـتعادة مناطـق جديـدة محتّلـة سـيفتح تحريرهـا 
مساًرا جديًدا تتسـاقط فيه ُكـّل مؤامرات وخطط العدّو 

التقسيمية. 
ِج  يف كلمتـه األخـرية خالل العـرض العسـكري لتخرُّ
اط بوضوح أن  دفعة (البأس الشـديد)، أعلن الرئيس املشَّ
صنعاَء ستسعى السـتعادة الجزء املحتّل من البلد، وأنها 
ال تعـرتُف بأية إجراءات حاول العـدّو فرضها يف املناطق 
التي يسـيطر عليها، وهذه رسالة مبارشة ورصيحة بأن 
مسـاَر املعركة الربية لن يقَف عند «الحدود» السياسـية 
التي يسـعى األعداُء لرسمها، وبالنظر إىل أن مدينَة مأرب 

هـي آخـر معاقل العدّو الرئيسـية يف الجزء الشـمايل من 
الوطن، َفــإنَّ الحديث عن تحريـر املحافظات الجنوبية 
ال يبـدو «مبكرا»، ُخُصوصـاً إذَا انتهت الُهدنة بدون َحـلٍّ 

حقيقي. 
باملحصلـة، يمكـن القـول إن العـروَض العسـكرية 
للقوات املسـلحة ترُسـُم بوضوح مالمح الدولـة اليمنية 
املسـتقلة التي بـات عجز تحالـف العـدوان ورعاته عن 
إعاقتهـا أمـرا ثابتـا، وبـات صعوُدهـا كقـوة جديدة يف 
املنطقة محتوماً سواء بالحرب أَو بالسلم، وهو ما يعني 
أن عـىل تحالف العـدوان أن ينظـَر إىل خياراته من زاوية 
مسـتقبله ووجـوده يف ظل وجود هذه القـوة، وليس من 
زاوية خسارة «مأرب» أَو غريها من املناطق اليمنية؛ ألَنَّ 
هذه زاوية ضيّقة قد تؤدي به إىل خسـارة مصالَح كربى 

له، إضافة إىل خروجه الحتمي من اليمن. 
وحقيقـُة أن العدّو قـد لجأ إىل الُهدنة وبـدأ بالتعاطي 
مع مطاِلِب السـالم العادل (ولو شـكليٍّا) لتفادي عواقب 
العـروض  مـن  تجعـُل  والحصـار،  العـدوان  اسـتمرار 
العسـكرية األخـرية دليًال واضًحـا عىل أن فـرَص العدّو 
يف مواجهـة التطور املتسـارع والهائل يف قـدرات صنعاء 
العسـكرية أَو حتـى «الصمـود» أمامها باتـت معدومًة، 
وحتـى محاولـة كسـب الوقـت واملراوغـة تحت شـعار 
السـالم، تـكاد اآلن تسـاوي يف كلفتها خيـاَر التصعيد يف 

ميزان املخاطر التي يواجهها العدّو. 

اظاخار الغمظ صـَثٌر طتاعم ق ُغرد 
رجائُض السروض السسضرغئ:

دسا شخائَض المرتِجصئ لمراجسئ طعصفعا والاعصش سظ الرعان سطى دول السثوان
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  : خظساء
نّظمـت جامعـُة صنعاَء، أمـس االثنـني، وقفًة 
احتجاجيـًة يف الحـرم الجامعي؛ تنديداً باسـتمرار 
خروقـات تحالـف قـوى العـدوان للُهدنـة املعلنة، 

ومواصلة الحصار عىل اليمن. 
واسـتنكر املشـاركون يف الوقفـة التي حرضها 
نائـُب رئيـس الجامعـة لشـؤون الدراسـات العليا 
الدكتـور إبراهيـم لقمان، وعمـداء الكليات وجمع 
مـن الطالب والطالبات، إرصار تحالف العدوان عىل 
تأزيم األوضاع وعرقلة أيـة مبادرات باتّجاه إيقاف 

العدوان وإنهاء معاناة اليمنيني. 
وتسـويفه  العـدوان  تحالـف  بتعنـت  ونـّددوا 
ومماطلتـه يف تنفيـذ بنـود الُهدنـة كاملـة وفتـح 
والسـماح  املوظفـني  مرتبـات  ورصف  املطـارات 
بدخول سفن املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة. 
وأّكــد عميد كلية الرتبية الدكتور سـعد العلوي 
يف كلمة ألقاهـا عن جامعة صنعـاء، موقف قيادة 
ـــة  وكـوادر الجامعـة الثابـت تجـاه قضيـة األُمَّ
املركزية القضية الفلسطينية ودعم املقاومة لدحر 
العـدّو الصهيونـي وتحريـر ُكـّل شـرب من رجس 

الصهاينة. 
وأدان املشـاركون يف بيـان صـادر عـن الوقفة، 
العـدوان الصهيونـي عـىل غـزة وتوسـيع عدوانه 

القتحـام مخيـم جنـني وجريمـة اغتيـال قيادات 
بحركـة فتـح يف نابلـس واسـتهداف مواقع حركة 
الجهاد اإلسالمي الفلسطينية يف ظل صمت وتواطؤ 
األنظمـة العربيـة العميلـة واملطبعـة مـع الكيان 

الصهيوني.
واسـتغرب البيان، صمت جامعة الدول العربية 
ومواقف األمم املتحدة تجاه جرائم العدّو الصهيوني 
يف غزة ومخيم جنني وكافة املدن الفلسـطينية وما 
يتعـرض له أبناء الشـعب الفلسـطيني من جرائم 

مروعة من قبل االحتالل الصهيوني. 

وبارك البيان االنتصارات التي تسـطرها فصائل 
تضاُمـَن الشـعب اليمني عامة  املقاومـة، مؤّكـداً 
وجامعـة وأكاديميـي ودكاتـرة وطـالب جامعـة 
ـة مـع غـزة ومخيـم جنـني وكافة  صنعـاء َخاصَّ
املـدن الفلسـطينية.  ودعـا البياُن كافـَة الفصائل 
الفلسطينية إىل الحفاظ عىل وحدة الصف والصمود 
والثبـات يف مواجهة العدّو الصهيونـي، الفتاً إىل أن 
الفلسطينيني هم أكثُر صالبًة وقوًة وحركة الجهاد 
قّدمـت أروَع األمثلـة يف التضحيـة ملواجهـة العدّو 

الصهيوني وتلقينه الدروَس القاسية. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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 : خاص
سـّلط تحقيٌق أجرته قناة املسرية، 
ِل إنتاج النفط الخام والغاز  لتتبُِّع معدَّ
املنـزيل وعائداتهمـا خـالل الفرتة من 
ينايـر إىل أغسـُطس ٢٠٢٢م، والـذي 
كشـف عـن حجـم املنهوبـات التـي 
يصادُرهـا تحالُف العـدوان األمريكي 
حجـم  وكـذا  اإلماراتـي،  السـعودّي 
عمليـات الرسقـات الكـربى الخفيـة 
التحالـف  فـرض  ظـل  يف  واملعلنـة، 
الوحيش حصاراً شـامالً وشـنه حرباً 
اقتصاديـة شـعواء فاقمـت معانـاة 

املواطنني. 
التي  والوثائـق  األرقـام  وأظهـرت 
حصلـت عليهـا املسـرية، أن إجمـايل 
إنتاج النفـط الخام بلغ ١٨٫٢٩٩٫٤٠٠ 
برميـل، وبلغ إنتاج الغـاز املنزيل ٣٣٧ 
ألـف طـن مـرتي منـذ مطلـع العام 

الجاري. 
ونّوهت نتائـج التحقيقـات إىل أن 
عائدات إنتاج النفـط الخام ومبيعات 
الغاز املنزيل منذ بدايـة العام تزيد عن 
ترليـون و٢٠٠ مليار ريال، بما يغطي 
فاتورة مرتبات املوظفني لعام ونصف 

العام. 

عائـدات  أن  التحقيـق  وأوضـح 
صادرات النفط ومبيعات الغاز املنزيل 
خالل ٤ شـهور من الُهدنة بلغت ٦٨٩ 
مليـاراً و١٧٣ مليونـاً، وبمـا يغطـي 
مرتبات ٩ شـهور لجميـع املوظفني، 
وهـو األمر الـذي يجعـل تنفيذ رشط 
عـىل تحالف  رصف املرتبـات حتميـاً 
الـذي  الطـرَف  باعتبَـاره  العـدوان؛ 
يتقـاىض عائـدات الثروات السـيادية 
التي هي مصدر املرتبات حسب اآللية 
التي دأبت عليها الحكومات السـابقة 

لعدة عقود. 
ويف سـياق التحقيـق تحـدث نائب 
وزيـر النفط واملعادن يـارس الواحدي 
للمسـرية بقوله: إن متوسـط إجمايل 
اإلنتاج الشـهري من النفط الخام بلغ 
مليونـني و٦١٤ ألفاً و٢٠٠ برميل منذ 
يناير وحتى أغسُطس للعام الجاري. 

وأّكـد الواحدي يف حديثه للمسـرية 
أن هنـاك مسـاٍع لرفع مسـتوى نهب 
النفـط اليمنـي من خـالل العمل عىل 
يف  هنـت»،  ٥ «جنـة  قطـاع  تشـغيل 
إشـارة إىل التَحـّركات اإلماراتيـة عرب 
األدوات يف شـبوة نحو توسيع أنابيب 
النهب؛ بغرض سد نسبة من العجز يف 
أسـواق النفط جراء الحرب الروسـية 

األمريكيـة  والعقوبـات  األوكرانيـة 
األُوُروبية عىل موسـكو التي أشـعلت 

األزمات يف معظم بقاع العالم. 
الـرشكات  أن  إىل  الواحـدي  ونـّوه 
معالجـات  سلسـلة  تنفـذ  األجنبيـة 
مختلفـة لرفـع معـدل اإلنتـاج مـن 
حقـول النفـط اليمنيـة، مؤّكــداً أن 
تلك الـرشكات تخالف عقود اتّفاقيات 
املشـاركة مع وزارة النفـط واملعادن 
وستتحمل تبعات ذلك عاجالً أَو آجالً. 
إىل ذلك أّكـد املتحدث باسم الرشكة 
اليمنية للغاز عيل معصار، أن عائدات 
مبيعات الغـاز املنزيل منذ يناير وحتى 
أغسـُطس أكثر من ١٠٠ مليـار ريال 
وتـم توريدهـا لحسـاب بنـك مأرب، 
وهو األمر الـذي يؤّكـد تورط مرتِزقة 
نهـب  وراء  املحافظـة  يف  «اإلصـالح» 
عائدات الغاز والنفط، وذلك عىل غرار 
باقـي فصائـل العـدوان املنتـرشة يف 
مختلف املحافظات النفطية والغازية، 
مهمتهـا  أصبحـت  أن  بعـد  وذلـك 
األََساسـية هـي التغطيـة عـىل ُكــّل 
ممارسات العدوان يف املناطق املحتّلة، 
وهو األمر الذي يؤّكـد صوابية املوقف 
الوطنـي املناهـض لتحالـف العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي وأدواته. 

طرتئات الغمظغني يف «بظعك» افسادي

ططغار  و200  ترغطغعن  بصغمئ  المظجلغ  الشاز  طظ  طاري  ذظ  ألش  و337  خام  ظفط  برطغض   18.299.400 ظعإ 
تةُط المسروصات خقل الُعثظئ 689 ططغارًا و173 ططغعظًا وعغ تشطغ طرتئات 9 حععر لةمغع المعظفغظ

شغ تتصغص خاص أجرته المسغرة لاائع تةط جرصات البروات الظفطغئ والشازغئ طظث بثاغئ 2022م:

أرصاُم وإتخائغات السرصات تآّضـث التصغصئ البابائ:

خظساُء تثغظ السثوان 
الخعغعظغ سطى دطحص

 : خظساء
أدانت صنعاُء، بعباراِت شديدة اللهجة، االعتداَء اإلرسائييل الغاشم 
الذي استهدف بعدٍد من الصواريخ، مساَء األحد، نقاطاً يف محافظتَي 

ريف دمشق وطرطوس بسوريا الشقيقة. 
واعتـربت صنعـاُء يف بيان صـادر عن مجلـس الشـورى اليمني، 
هذا االعتداَء السـافَر تهديـداً خطرياً لألمن والسـلم اإلقليمي والدويل 
وتقويضـاً للسـالم يف املنطقة وامتـداداً للعـدوان اإلرسائييل املدعوم 
أمريكياً الذي يطال اليمن واألرايض الفلسـطينية املحتّلة، الفتًة إىل أن 
هذه االعتـداءات الصهيونية تأتي يف إطار الدعـم املبارش للتنظيمات 
اإلرهابية املسـلحة املنترشة يف سـوريا لتسـهيل تَحّركاتها وأعمالها 

اإلجرامية بحق أبناء الشعب السوري. 
وأّكـد البيان، أن العدواَن اإلرسائييل يمثُل انتهاكاً سافراً الستقالل 
وسيادة سـوريا وخطراً يهّدد أمن واستقرار املنطقة، فيما أّكـد حق 
سوريا يف الدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادتها واستقالل أراضيها 

بشتى الوسائل التي كفلها القانون واملواثيق الدولية. 
ودعـا البياُن املجالـَس املماثلة يف أفريقيا والعالـم العربي وأحرار 
العالـم إلدانة واسـتنكار هـذا العمل اإلجرامـي الخطري الـذي يهّدد 
األمـن والسـلم يف املنطقة، مطالبـاً جامعة الـدول العربية أن تخرج 
عـن صمتها املخزي وتعمل وفقاً ملا أنشـئت ِمن أجِله وتمثل مصالح 
ـــة وتطلعات الجماهري والشـعوب العربيـة وتدين هذا االعتداء  األُمَّ
الهمجـي، وأال تقف عند املصالح الضيقة التي تخدم مصالح تل أبيب 

وأعوانها الهادفة إىل تدمري وتمزيق املنطقة العربية برمتها. 

ظّثدت بثروصات السثوان لطُعثظئ واجامرار التخار

وصفٌئ بةاطسئ خظساء تةثد الاداطظ طع شطسطني 
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بالاجاطظ طع اظاحار صعات أطرغضغئ شغ سثن المتاّطئ 

جغاجغ سماظغ غاتثث طظ طآاطرة دولغئ وإصطغمغئ تساعثف الغمظ 

أخبار

طخادر إسقطغئ: وخعُل صعات شرظسغئ إىل طظحأة بطتاف بحئعة

ُع تضراَر جغظارغع أتثاث غظاغر يف املتاشزات الةظعبغئ والحرصغئ الرئغُج افجئص غاعصَّ

 : طاابسات
كشـفت عـدٌد مـن وسـائِل اإلعـالم التابعـة 
ملرتِزقة العـدوان عن ُوُصوِل العرشاِت من الجنود 
الفرنسيني إىل منشأة بلحاف الغازية يف محافظة 
شـبوة التي يتخذ منها االحتالل اإلماراتي قاعدة 
عسـكرية له وثكنات لقواته ومرتِزقته وسجوناً 

رسية. 
الفرنسـية  القـوات  أن  املصـادر  وأوضحـت 
الواصلة إىل شـبوة املحتّلة، أمس، سـترشف عىل 
املنشـأة الغازيـة، التـي تسـتحوذ رشكـة توتال 
الفرنسـية عـىل ٣٩ ٪ مـن حصتهـا، يف محاولة 
لتأمني نهـب الغاز اليمني وتصديره إىل األسـواق 
األُوُروبيـة بدعـم مبـارش مـن تحالف العـدوان، 

مشـرية إىل أن أبـو ظبي سـبق أن أبرمت الشـهر 
املايض اتّفاقاً مع فرنسـا إلعادة تشـغيل املنشأة 
يف  واسـعة  اسـتياءات  أثـار  اتّفـاق  يف  الغازيـة، 
الشـارع اليمني بعد غياب ما يسـمى «الرئايس» 
وحكومة الفنادق عن توقيع االتّفاقية، يف تفريط 

واضح للسيادة الوطنية. 
ويأتـي وصول القوات الفرنسـية متزامناً مع 
عسكرة القوات األمريكية والربيطانية للسواحل 
والجـزر االسـرتاتيجية اليمنية، ضمن مسـاعي 
الغـرب للتحكم بطـرق املالحة البحريـة وتأمني 

عملية نهب الثروات اليمنية. 
ويف السـياق، قـال ناشـطون من أبنـاء عدن، 
أمس االثنـني، إن قوات أمريكية انترشت بشـكل 

كبري يف معظم مديريات املحافظة املحتّلة. 
وأّكـد الناشـطون أن العرشات من األمريكيني 

انتـرشوا يف محيط مطـار عدن الـدويل، بمديرية 
خـور مكـرس، مبينـة أنهـا خرجـت مـن قرص 
معاشـيق، َحيـُث يقيـم املرتـِزق رشـاد العليمي 
-رئيـس مـا يسـمى املجلـس الرئـايس- قبل أن 

تتمركز بالقرب من املطار. 
وفيمـا لـم تُعـرف أسـباُب االنتشـار الجديـد 
للقـوات األمريكية املحتّلة يف عـدن، وما إذَا كانت 
يف إطار تأمني شـخصية أمريكية يتوقع وصولها 
إىل املدينة، نتيجة التوتر والتصعيد التي تشـهدها 

عدن بني أدوات ومرتِزقة العدوان. 
الجدير ذكره أن انتشـار القـوات األمريكية يف 
عـدن املحتّلة، أمس االثنني، يأتي بعد ٢٤ سـاعة 
من وصول قوات أمريكية مماثلة إىل حرضموت، 
وقيامهـا بجـوالت يف مديريـات الضبة والشـحر 

وبروم الساحلية. 

 : طاابسات
حّذر خبريٌ سـيايس عمانـي، أمس االثنني، 
مـن مؤامرة دولية وإقليمية تسـتهدف اليمن 
شـماالً وجنوباً وتهدف إىل إعادة رسم املشهد 
يف البلـد الـذي يتعـرض للعـدوان والحصـار 

األمريكي السعودّي اإلماراتي منذ ٨ سنوات. 
الشـخصية  صفحتـه  عـىل  منشـور  ويف 
بالفيـس بـوك، أمس، قـال الخبري السـيايس 
واالسرتاتيجي يف سلطنة عمان حيدر اللواتي: 
إن اليمن كله أصبح مسـتهدفاً شماالً وجنوباً 

بخرياتـه وثرواتـه وموانئه وجـزره وخلجانه 
وممراته، داعياً الجميع إلدراك هذه الحقيقة. 
وأَشاَر السيايس اللواتي إىل أن الدور القادم 
سيكشـف ملـن تأخـر بـاإلدراك، يف إشـارة إىل 
وجود مخّطـط دويل وإقليمي يهدف إىل إعادة 
تقاسـم النفوذ بني السـعوديّة واإلمارات عىل 
واقـع املعـارك األخـرية يف شـبوة والرتتيبات 
الجاريـة يف حرضمـوت؛ باعتبَارهما من أهم 
املحافظات اليمنية الغنيـة بالثروات النفطية 

والغازية. 
وعىل صعيد متصل، حذر الرئيس الجنوبي 
األسـبق عيل نارص محمد، من تكرار سيناريو 

أحداث يناير املرعب الذي شـهدته املحافظات 
الثمانينيات،  منتصـف  والرشقيـة  الجنوبيـة 
وذلـك بعـد تمـدد جنـاح «الطُّغمـة» صـوب 
املحافظـات الرشقية املحسـوبة عـىل ما كان 

يُعرف بـ «الزُّمرة». 
وشـّدد رئيُس مـا كان يعـرف بجمهورية 
اليمن الديمقراطية جنـوب البالد يف مقاٍل له، 
أمس االثنني، عىل رضورة توحيد اليمن وإلغاء 
حصـة التقسـيم واملحاصصـة يف ما يسـمى 

املجلس الرئايس املشكل من قبل الرياض. 
وأَشـاَر نـارص الـذي يعد مـن أبـرز رموز 
حرب يناير مـن العـام ١٩٨٦، إىل حرب يناير 

التـي جرت يف عدن؛ بَسـبِب رصاعـات الرفاق 
يف الحزب االشرتاكي عىل السلطة وتحولها إىل 
تصفيـات بالُهـِويّـة خلفت أكثـر من ٢٠ ألف 

قتيل ومفقود خالل أسبوعني. 
ويعكـس حديث الرئيس الجنوبي األسـبق 
عىل نارص حول يناير الذي يوصف باألسود يف 
تاريخ جنوب اليمن، مخاوف من تكراره اليوم 
بعد تنفيـذ «الطغمـة» التي يقودهـا املرتِزق 
عيدروس الزبيـدي رئيس ما يسـمى املجلس 
االنتقـايل، املـوايل لالحتـالل اإلماراتـي، حملة 
انتقـام ضد خصومها بدوافـَع مناطقية بدءاً 
من عدن وأبني ُوُصـوالً إىل شبوة وحرضموت. 

ترتغئاٌت لئثء طسرضئ جثغثة بني ططغحغا السثوان يف تدرطعت
 : طاابسات

رشعت ما يسـمى املنطقـة العسـكرية األوىل 
يف  «اإلصـالح»  حـزب  سـيطرِة  تحـَت  الواقعـة 
حرضمـوت، برتتيبـات املواجهـة املحتملـة مـع 
ميليشـيا وفصائـل االحتالل اإلماراتـي، وذلك من 
خالل استحداث الخنادق والتحصينات يف مختلف 

مديريات الوادي والصحراء. 
وذكـرت مصـادر محليـة، أمـس االثنـني، أن 
مواقـع  إىل  بتعزيـزات  دفعـت  األوىل  العسـكرية 
متقدمـة والتموضع أسـفل عقبة عجـرز، وذلك 
بعـد تموضـع مـا يسـمى النخبـة الحرضميـة 

التابعة ألبو ظبي يف منطقة وادي عمد املطلة عىل 
العقبة، اسـتعداداً لسـاعة الصفر وبـدء املعركة 
بـني الطرفني، مبينة أن قيـادة «اإلصالح» وجهت 
مقاتليها برسعة إجراء الصيانة ملختلف األسلحة 
املتوسطة والثقيلة من العربات املدرعة والدبابات 

وتجهيزها بالذخرية. 
إىل ذلك، تحدثت وسـائل إعالم موالية للعدوان، 
أمـس االثنـني، أن طائـرات اسـتطالعية تابعـة 
لالحتـالل اإلماراتـي رصـدت تَحـّركات حشـود 
مسـلحي جماعـة اإلخـوان يف أحـد معسـكرات 

املنطقة. 
وكان وزيـر دفـاع حكومـة املرتِزقـة املعـني 

حديثـاً مـن قبـل مـا يسـمى املجلـس الرئايس، 
ام إىل  املرتِزق محسـن الداعري، قد وصل قبـل أَيـَّ
مدينة سـيئون، ملطالبـة قيادة العسـكرية األوىل 
بإخـالء مديريات وادي حرضموت مـن الوحدات 
العسـكرية، ونقلهـا إىل مأرب، كمـا تتزامن هذه 
التطورات مع تعيني املرتِزق فائز منصور التميمي 
مؤّسـس مليشـيا النخبة الحرضميـة اإلماراتية، 
قائداً ملا يسمى املنطقة العسكرية الثانية باملكالء، 
بعد اإلطاحة باملرتِزق فرج البحسـني من منصبه 

كمحافظ لحرضموت وقائد للمنطقة. 
يف السـياق، وصل املئات من ميليشـيا االنتقايل 
والعمالقـة، أمس االثنـني، إىل مديريتـي الروضة 
محافظـة  مـع  الحدوديـة  شـبوة  يف  والطلـح 

حرضموت. 
وبحسـب مصادر قبلية، َفـإنَّ التعزيزات التي 
دفـع بهـا االحتـالل اإلماراتـي تضمنـت عرشات 
اآلليات العسـكرية واملدافع املتوسـطة والثقيلة، 
َحيُث قامت امليليشيا بإنشاء معسكرات مؤقتة يف 

تخوم الهضبة النفطية. 
دفعـت  ظبـي  أبـو  أن  املصـادر  وأوضحـت 
أَيْـضـاً بتعزيزات عسـكرية إىل طريق العرب غرب 
حرضموت، يف محاولة لتطويق املحافظة وعزلها 
عن مـأرب، وذلـك يف إطار مسـاعيها للسـيطرة 
الكاملـة عـىل املحافظـة النفطية وإنهـاء وجود 
قـوات حـزب «اإلصالح» التـي ال تـزال تتمركز يف 

حقول النفط. 

وشاة 4 خغادغظ وشصثان 2 آخرغظ 
يف أطعاج صعغئ باملعرة

 : طاابسات
كشفت مصادر مالحية يف محافظة املهرة املحتّلة، أمس االثنني، عن وفاة 
عدد من الصيادين غرقاً يف عرض البحر جراء تحطم قواربهم قبالة سواحل 
املحافظة يف ظل غياب تام لدور حكومة املرتِزقة تجاه توفري وسائل إنقاذ ال 

ما أن املحافظة تشهد أمطاراً غزيرة تحولت إىل فيضان.  ِسـيـَّ
ووفقـاً للمصدر، َفـإنَّ أربعـة صيادين توفوا غرقاً وفقـد آخران نتيجة 
تحطم قاربني كانوا عىل متنهما؛ بَسبِب األمواج القوية التي شهدها ساحل 
«محيفيـف» يف مديرية الغيضة، مبينًـا أن مجموعة من الصيادين وبجهود 

ذاتية يقومون بعمليات البحث عن زمالئهم املفقودين. 

صاطى وجرتى يف احائاضات طائادلئ بني أدوات اقتاقل بحئعة
 : طاابسات

سـقط العديـُد مـن القتـىل والجرحـى، أمس 
بـني  متبادلـة  مسـلحٍة  اشـتباكاٍت  يف  االثنـني، 

ميليشيا ومرتِزقة االحتالل اإلماراتي بشبوة. 
ٌة، أمس: إن اشـتباكاٍت  وقالـت مصـادُر َقبَليـَّ
عنيفـًة متبادلـًة دارت يف منطقـة الشـبيكة بني 
ميليشـيا ما يسـمى العمالقـة وأُخـرى تابعة ملا 
يسـمى «محور سـبأ» التي تنتمـي إىل محافظة 
مـأرب واملدعومـة مـن أبـو ظبـي، كانـت قـد 
اسـتقدمتها للقتال إىل جانبهـا ضد «اإلصالح» يف 

عتق األسبوع املايض. 
وبينّـت املصـادُر أن االشـتباكات املتبادلة بني 

أدوات اإلمارات اندلعت بعد تالسـن بني طقم من 
محور سـبأ وأفراد نقطة للعمالقة؛ بَسبِب تأخري 
بالغ عمليات مرور قوة تابعة للمحور إىل معسكر 
العلـم، مؤّكــدة سـقوط قتيلـني و٤ جرحى من 
الطرفـني جرى نقلهم إىل مستشـفى الشـفاء يف 

عتق. 
وكان قائد ما يسـمى اللـواء الخامس يف قوات 
دفاع شـبوة املرتِزق مفرج الحارثي ُقتل ومرافقه 
فيما أُصيب آخرون يف اشتباكات، السبت املنرصم، 

عىل يد ميليشيا العمالقة وسط مدينة عتق. 
ويف السـياق توغلت قوات ما يسـمى العمالقة 
التـي يقودهـا الخائن طـارق عفـاش بدعم من 
االحتـالل اإلماراتـي، أمـس االثنـني، يف محافظة 

حرضمـوت املحتّلة.  وأوضحت مصادر محلية أن 
مجاميع من ميليشـيا العمالقة وصلت، أمس، إىل 
منطقة «خشم رميد» التي تبعد عن منفذ الوديعة 

حوايل ١٠٠ كيلو مرت. 
وأظهرت صورة تداولها ناشـطون عىل مواقع 
التواصـل االجتماعي، عدداً مـن مرتِزقة االحتالل 
اإلماراتـي يف تخوم طريق خشـم رميـد املؤدي إىل 
املنفـذ الحدودي.  يأتي ذلك تزامناً مع اسـتهداف 
الطـريان اإلماراتـي، أمـس األول، مواقـع تابعـة 
ملقاتـيل «اإلصـالح» يف خـط العـرب الفاصـل بني 
محافظتي شـبوة وحرضموت، يف إطار مسـاعي 
أبو ظبي لعزل الهضبة النفطية عن مأرب وشبوة 

ووقف تعزيزات «اإلصالح». 
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 : طظخعر الئضالغ
بالتوازي مع ُهُطـوِل األمطاِر مؤّخراً 
والحضـارة  التاريـخ  بصنعـاء  َحلَّـت 
وغريها من املـدن بعُض الفجائع ولحق 
وماديـة،  برشيـة  خسـائُر  بسـكاِنها 
َحيُث تهدمت بعـض املنازل عىل رؤوس 
ساكنيها، ودخلت مياه السيول إىل بعض 
املنـازل واملحال التجارية، يف الوقت الذي 
تكاثرت فيه الحفر العميقة يف الشـوارع 
األسـفلت  طبقات  وانجرفت  واألحيـاء، 
وتهدمـت بعـض األرصفـة، إضافـًة إىل 
تجمـع املياه تحت الجسـور ويف األنفاق 

واستمراها أليام دون ترصيف. 
ويتجـدد الحاُل يف صنعاء كلما جاءت 
األمطار الغزيرة، َحيُث ترتاكم املشـاكل 
مـن عـام إىل آخر، لتكـون واقعـاً مليئاً 
بالتعقيـدات املتشـابكة، يف وقت يبحث 
فيـه املواطنون عن حلـول ناجعة لهذه 

الكوارث. 
ويتسـاءل الكثـري مـن املواطنني عن 
السـبب يف عـدم قيـام الحكومـة وأمانة 
العاصمة باتِّخاذ الخطـوات الجادة لحل 
وغريهـا،  صنعـاء  يف  السـيول  مشـاكل 
وتنفيـذ التوجيهـات السياسـية يف هـذا 
البنيـة  سـالمة  يضمـن  وبمـا  املجـال، 
وممتلـكات  أرواح  ويحفـظ  التحتيـة 
املواطنني والشوارع واألحياء من مخاطر 
السـيول، وتبني شـبكة قنوات ومجاري 
ترصيف قـادرة عـىل اسـتيعاب كميات 
ميـاه األمطار مهما كانت نسـبتها؟ كما 
يتساءلون عن املعالجات والحلول املؤقتة 

ومدى جدواها يف إصالح الخلل. 
 

أجئاب طرتاضمئ
ويـرى القائـُم بأعمـال رئيس قسـم 
الهندسة املدنية بكلية الهندسة بجامعة 

صنعـاء، الربوفسـور فضـل النزييل، أن 
مـن أبرز األسـباب التي تخّلفها سـيوُل 
األمطـار يعـوُد إىل ضعـف ومحدوديـة 
نطاق شـبكة قنـوات ومجاري ترصيف 
ميـاه السـيول يف أمانة العاصمـة التي 
القليلـة  السـنوات  يف  وتشـهد  شـهدت 
املاضية توسـعاً عمرانياً غري مسبوق يف 
ظل غياب شـبه تام للجهـات املختصة، 
وضعف موازنـة الدولة يف ظـل العدوان 
والحصـار، وعـدم قدرتهـا عـىل تنفيذ 

مشاريع تواكب ذلك التوسع. 
ويؤّكــد النزيـيل أن أمانـة العاصمة 

غري جاهـزة السـتيعاب ميـاه األمطار 
االسـتثنائية هـذا العـام؛ بَسـبِب تغـري 
االسـتعانة  الـرضوري  ومـن  املنـاخ، 
بمرشوع اإلنـذار املبكر، ووضع خزانات 
علويـة لتخزيـن امليـاه قبـل أن تنزل إىل 
أمانة العاصمة، الفتاً إىل أن هناك أمطاراً 
ا وتنزل مبـارشًة وهذه لها  غزيرة ِجــدٍّ
خطتـان، تتطلب وضـع قنوات ترصيف 
يف بعض الشـوارع الرئيسـة مثل الخط 
الدائري ومصبات تأتـي من أعىل بحيث 
تصب فيها مبـارشًة، وكذا يفرتض عند 
تخطيط الشوارع أن تأخذ امليول باتّجاه 

الشوارع التي فيها قنوات رصف صحي 
وهذا يجب أخذه باالعتبار يف تصاميمنا. 
عـىل  يجـب  «كمـا  النزيـيل  ويتابـع 
املواطنـني معرفُة ميول الشـارع لوضع 
البدرومـات  بنـاء  أثنـاء  حسـاباتهم 
بحيـث  للمبانـي  السـفلية  واملخـازن 
تتجنـب تدفق مياه األمطـار إىل داخلها، 
وعندما تكون الشـوارع أعىل من املنازل 
أَو منخفضـة عنها بشـكل كبـري فهذه 
ورؤيـة  حـرضي  تخطيـط  إىل  تحتـاج 
مسـتقبلية مسـبقة»، منوًِّهـا إىل أنهم 
يضعـون الخطَط العلميـة من اآلن لحل 
مشكالت الحارض واملستقبل، وهذا خريٌ 

من أن نرتك الحبل عىل الغارب. 
ويشـري النزييل إىل أن قنواِت ترصيف 
امليـاه وبنـاء الجسـور واألنفـاق خالل 
سـالمة  ينقُصهـا  املاضيـة  الفـرتة 
التخطيـط وضعـف قنـوات الترصيـف 
أَو بنـاء جسـور وأنفاق يف أماكـَن ذات 
موقـع منخفض عن القنـوات املختصة 
بترصيـف امليـاه، وهـذه مـن األخطـاء 
إىل  معاناتهـا  امُلسـتمّرة  االسـرتاتيجية 
الجانـب  ضعـف  أن  موضًحـا  اليـوم، 
الرقابـي عـىل املقاولـني وضعف ضمري 
املهندسني أمام بعض اإلغراءات يعرض 
املصلحـة العامـة للمخاطر ويسـهم يف 
اسـتمرار غش معايـري الجـودة للكثري 
مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة يف أمانة 

العاصمة وغريها. 
ويبنّي الدكتور النزييل أن عدَم اهتمام 
الدولـة باملهندسـني املدنيـني يجعلهـم 
املقاولـني  قبـل  مـن  لالبتـزاز  ُعرضـًة 
ورشكات تنفيذ بعض مشـاريع سفلتة 
بعـض  وتشـييد  ورصهـا  الشـوارع 
الجسـور واألنفـاق وقنـوات الترصيف 
وهذا من العوامل املؤثرة يف هذا الجانب، 
منوًِّها إىل أن مخرجات كلية الهندسة يف 
جامعة صنعاء متميزة ومنهم نماذج تم 

استقطابهم للعمل يف دول أُخرى، لكنهم 
ال يحضـون باالهتمام والرعاية من قبل 

الدولة منذ عقود. 
ويؤّكــد النزيـيل أن الحلـوَل املمكنة 
اليـوم تتمثل يف إكمال شـبكات ترصيف 
املياه وتوسـعتها وتنظيفهـا وصيانتها 
الدورية والوقائية بالكشف املبكر عليها 
لتفـادي األرضار التي تخلفها السـيول، 
إضافة إىل اتِّخاذ إجـراءات ضد مقاولني 
سفلتة وترميم شـوارع العاصمة الذين 
أثبتـت األمطـار والسـيول عـدم جودة 
طبقات األسـفلت التـي نفذوها وكلفت 
الشـعب ماليني الدوالرات برغم العدوان 
والحصار وشـحة اإليرادات، الفتاً إىل أن 
غياب غزارة األمطـار يف العقود املاضية 
شـجعت أصحـاب األرايض عـىل البنـاء 
بقيعـان األودية وعىل ضفاف السـوائل 
ويف املنخفضـات وهـذا يجعـل منازلهم 
يف ظل هطول أمطار غزيرة وبمنسـوب 
ا عرضة للسـيول والغرق، ما  عاٍل ِجــدٍّ
لـم يكن هنـاك ضعٌف يف طبيعـة بنائها 
التي تعرضها للتهدم والخراب عند نزول 

األمطار الغزيرة. 
ويأمل الدكتور النزييل «أن يكون بيننا 
وبني الجهات ذات العالقة قنواُت تواصل 
لوضع معايريَ مناسـبة للبنيـة التحتية 
ذات الجودة، ووضع خطط علمية قادرة 
عىل احتواء ميـاه األمطار، وبناء قنوات 

ترصيف يف األماكن املخصصة لها». 
وعن مخرجات كلية الهندسـة املدنية 
ودورها يف هذا الجانب يقول: «أوالً وزارة 
األشغال يجب أن تنظر إىل املهندس بأنه 
خريـج ويحتاُج إىل إعادة تأهيل وتدريب 
مـن خـالل ورش ودورات، ثانيـاً: تنظر 
إليه بأنـه يحتاج إىل توظيـف وال ترتكه 
سلعة رخيصة بأيادي املقاولني، ويكون 
عملُه عند املقـاول هذا أَو ذاك كأنه نوع 
مـن الصدقـة لألسـف، وهـذا نـوع من 

 الضاربُئ الماةثدة! الضاربُئ الماةثدة!
جغعل افططار تعثد الساخمئ..
تراُضمات أخطاء الماضغ غاتمطعا المسآولعن شغ التاضر
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التسـاهل، كمـا نؤّكــد بأن يكـون من 
الـرضوري وجـود جهـات رقابيـة من 

املختصني». 
 

ضرورُة بظاء جثود خارج خظساء 
وإىل جانـِب ُكــّل مـا سـبق وطرَحه 
الربوفسـور النزيـيل، يؤّكــد مديُر عام 
مركز امليـاه والبيئـة بجامعـة صنعاء، 
الدكتور عبد الويل الرشجبي، أن األمطاَر 
املـدن  معظـم  عـىل  خطـًرا  تشـّكل  ال 
اليمنيـة، َوأن ما حدث خـالل هذا العام 
من سـقوط أمطار اسـتثنائية تسـببت 
بغـرق بعض املنـازل واملحـال التجارية 
يف  والجسـور  الطـرق  بعـض  وتعطُّـل 
أمانة العاصمة صنعاء هو بَسـبِب سوء 
حالة شـبكة الرصف الصحـي وقنوات 
الترصيـف وقلتها وعدم جـودة طبقات 
أسـفلت طرق الشوارع، وغياب الخطط 
األمطار  مياه  السـتغالل  االسـرتاتيجية 
حـول املدن اليمنيـة واملناطق الحرضية 

كما هو يف الدول املتقدمة. 
ترصيحـه  يف  الرشجبـي  ويضيـف 
لصحيفة «املسرية» أنه يمكن االستفادُة 
مـن ميـاه األمطـار يف املـدن الحضارية 
مجـاالت  شـتى  ويف  أوالً،  الزراعـة  يف 
الحيـاة ولكـن، يجـب أن تكـون املدينة 
الحرضيـة التـي سيسـتفاد مـن ميـاه 
األمطـار الهاطلة عليها مثـل العاصمة 
صنعـاء عىل درجـة عالية مـن النظافة 
الصلبـة  املخلفـات  مـن  تتخلـص  وأن 
(القمامة)، وأن يتم حجز وتجميع هذه 
املياه ومعالجتها والعمل عىل ترسيب ما 
يمكن ترسـيبه مما تحمله هـذه املياه، 
بحيث تسـمى مياه األمطار بعد نزولها 
لألرض بميـاه رصف صحي، الفتاً إىل أن 
«هذا لن يتحّقق ما لم يكن هناك تعاُوٌن 
من الجميع للحفاظ عىل سـالمة الرتبة 
من امليـاه امللوثة، ومن مخلفـات البناء 

ومخلفات هدم املباني القديمة أيضاً. 
أن  إىل  الرشجبـي  الدكتـور  ويشـري 
الطرَق امُلثىل السـتغالل هذه املياه تتمثل 
يف إعـادة تهيئة أهم الشـوارع الرئيسـة 
لتشـتمل عىل قنوات رصف جانبية ذات 
ميـول، لتصـب يف مجمعـات مصارف، 
ويتـم تجميعها يف محطات تنقية ويعاد 
يف  تصـب  سـائلة  إىل  أَو  اسـتخدامها، 
سـدود خارج األمانة، وهذا يتطلب بناء 
األحـواض الكبرية والسـدود يف مختلف 
وحجـز  السـيول  ومصبـات  مجـاري 
أكـرب قدر ممكـن منها، وهـذا بدوره له 
ا فهو مصدر  فوائد كثـرية ومهمة ِجــدٍّ
للميـاه لالسـتفادة منها وقـت الجفاف 
َوأَيْـضـاً مهـم لتقليل تدفقات السـيول 
والفيضانات الغزيرة يف مثل هذا املوسم 

لسنه م٢٠٢٢ - ١٤٤٤هـ. 
ويؤّكــد الرشجبـي أن «بنـاء بعِض 
الحظريـة  املناطـق  أطـراَف  السـدود 

واملـدن الكبـرية من األولويـات للحفاظ 
عـىل مخـزون امليـاه الجوفيـة وحماية 
البيئة واالسـتفادة منها لتنمية القطاع 
الرؤيـة  أهـداف  وتحقيـق  الزراعـي، 
الوطنية يف هذا القطاع وتلبية احتياجات 
االكتفـاء  مرحلـة  إىل  ليصـل  الشـعب 
الذاتي ويأكل مما يـزرع»، منوًِّها إىل أن 
مساحات األرايض حول أمانة العاصمة 
يف محافظـة صنعـاء وغريها مـن املدن 
ومسـطحة  وواسـعة  كبـرية  اليمنيـة 
العاليـة  بالخصوبـة  تربتهـا  وتتميـز 
ويمكن بدء زراعتها بالقمح واملحاصيل 
الزراعيـة ذات األولويـة، مـع تشـجيع 
املزارعني للتقليل من زراعة القات املهّدد 

ملعظم األريض الزراعية اليوم. 
مشـكلة  تحويـل  «يمكـُن  ويقـول: 
الجانـب  يف  نجـاح  فـرص  إىل  السـيول 
الزراعـي إذَا مـا ملس املواطـن االهتمام 
الكبـري مـن قبـل الدولة والجهـات ذات 
العالقة، ومراعـاة وضع حلول متعارف 
وتوعيـة  العالـم  دول  بقيـة  يف  عليهـا 
املواطنـني بأهميّة االسـتفادة من مياه 
األمطـار وحفـر آبـار وخزانـات تحـت 
فيهـا  السـطوح  ميـاه  لخـزن  املنـازل 

واالستفادة منها». 
َوبشأن اسـتغالِل مياه األمطار للحد 
من انخفاض منسـوب امليـاه الجوفية، 
يقول الرشجبـي: إن أسـباَب انخفاض 

بشـكل  منهـا  كثـرية  الجوفيـة  امليـاه 
مخترص حفر األعـداد الهائلة من اآلبار 
الجوفية التي حفرت بطريقه عشـوائية 
داخل املدن وخارجها وبسبب كثرة هذه 
اآلبار َوتقاربهـا والضخ الجائر بأكرب ما 
تنتُجه الطبقات الجوفية الحاملة للمياه 
ويؤدي ذلك حتماً إىل انخفاض ُمستمّر يف 
مناسـيب املياه الجوفية وهذا معلوم لنا 
جميعاً َوإذَا نظرنا إىل إْمَكانية االستفادة 
من مياه األمطار بتغذيـة خزانات املياه 
الجوفية، فمياه األمطار السـاقطة عىل 
حتـى  سـنوات  تحتـاج  األرض  سـطح 
تترسب وتصل إىل خزانات املياه الجوفية، 
وهـذا الزمن مرتبـط بأنـواع الطبقات، 
أمـا اآلبـار التي قـد حفرت واسـتُنزفت 
ونَُضبَت وتركت بعد ذلك مكشوفًة فهي 
مصدر لتلويـث خزانات امليـاه الجوفية 
سـواء مـن نزول سـيول األمطـار إليها 
أَو مياه َمَجاٍر أُخـرى محملة بمخلفات 
القمامـة وغريهـا من مخلفات سـيول 
األمطـار املذكورة سـابًقا، وهـذه اآلبار 
من الرضوري معرفة أماكنها وإغالقها 
بطريقة ال تسمح بدخول املياه العادمة 

فيها. 
يجـب  «كمـا  الرشجبـي:  ويتابـع 
االهتمام بشبكتَي ترصيف املياه العادمة 
من األحياء السكنية وغريها وكذلك مياه 
الرصف الصناعي واملستشـفيات والذي 

يجب أن تكون هذه امليـاُه الصناعية قد 
تم معالجتهـا أصالً يف املصانع نفسـها 
وقبل رصفها للشـبكة العامـة للمدينة، 
بشـبكة  الشـديد  االهتمـام  إىل  إضافـًة 
وإصالحهـا  األمطـار  ميـاه  ترصيـف 
والعمـل عـىل جاهزيتها لتكـون قادرة 
لرصف املياه ألسـوأ الظـروف، من َحيُث 
الفيضانات املطريـة كما يجب اإلصالح 
وترميم وتنظيف جميع شـوارع املدينة، 
وإزالـة ما فيهـا من مخلفـات وأحجار 
وقمامة وغريها وبشـكل دوري للتقليل 
أَو عـدم جـرف املـواد الصلبـة املسـببة 
النسداد مجاري السيول واملسببة لتدمري 
الطرقـات واألسـفلت مع الوقـت والتي 
تعمل عىل انسـداد قنوات الترصيف ملياه 

األمطار». 
ويويص الرشجبي الجهـاِت املختصَة 
بعمـل صيانـة كاملـة تشـمل جميـع 
الشـوارع والطرقـات بحيـث يتـم فيها 
رصـف الحفـر يف الشـوارع وسـفلتتها 
وعـدم تـرك غـرف التفتيش مكشـوفة 
ومعرضـة مليـاه األمطـار وغريهـا من 
املخلفات، للمحافظة عىل ُكـّل شـبكات 
الترصيف وخاصة شبكة مياه املجاري، 
وإنشاء أكرب عدد من السدود والخزانات 
الحتـواء مياه األمطـار الفائضة وكذَلك 
عمـل مسـوحات ميدانيـة تشـمل ُكـّل 
نواحـي املدينـة ملعرفـة أماكـن اآلبـار 

الناضبـة واملهجـورة إلغالقهـا؛ كـي ال 
تكـون أماكـَن لتجمـع املخلفـات فيها 
كاإلبـار اليدوية املهجـورة وغريها التي 

تعمل عىل تلويث املياه الجوفية. 
كما يـويص املواطنني وأصحاَب املباني 
السـكنية بتجهيز أسـطح املنازل، بحيث 
تتجمـع ميـاه األمطـار يف جهـة معينـة 
تصب يف مواسـري رصف، تصـب بدورها 
يف الرصف العمومي أَو يف شـبكات رصف 
األمطار املنفصلة، كما هو موجود يف دول 

العالم، خالفاً عن ما هو موجود لدينا. 
 

تطعٌل طاسثدة 
ويف ظـل هـذه األوضـاع تبـذُُل أمانة 
العاصمة ُجهوداً للخروج من هذا املأزق، 
وعمل ما يمكن عملـه ملعالجة األخطاء 

والتقليل من املخاطر. 
ويقول وكيل أمانـة العاصمة لقطاع 
«إن  الحوثـي:  عبدالكريـم  األشـغال، 
القطاَع قام بتنفيذ بعض من املشـاريع 
املتمثلة يف الكرفانات، وتوسـع وتنظيف 
الكرفانـات القديمـة، وتوسـيع قنوات 
مصارف السـيول وتنظيفها، إضافة إىل 
رص بعض الشوارع واألحياء بالحجارة، 
وبنـاء جسـور سـطحية يف بعـض من 
شـوارع العاصمة، وُمسـتمّرة يف تنفيذ 
عدد من املشـاريع ذات الصلـة، الفتاً إىل 
أنه تـم إنـزال ١١ كرفانـة مناقصة من 
الوحـدة الزراعية، والحصول عىل تمويل 
٢١ كرفانة سـوف تقام يف حـدود أمانة 
العاصمـة بتمويـل مـن منظمـة الفاو 

وبتعاون وزير الزراعة ووزير املياه».
وحـول املشـاريِع التـي تـم إنجازها 
لترصيف مياه األمطار وحماية املواطن، 
يقـول: «قنـاة دارس، عبـارات فتحتني 
قطر ١٫٥ مرت يف تقاطع شـارع السـالل 
مع شارع الخمسني، وبعض العبارات يف 
بني جرموز، وعبارات قطر ١٫٢ فتحتني 
حديديتني يف سعوان، َوقناة صندوقية ٢ 
× ٢ يف حـدة، ورصف حجري لشـارع يف 
هربه شـمال وزارة الرتبية والتعليم مع 
إصـالح القناة القديمة، ورصف شـارع 
بيحان رصفاً حجرياً لترصيف املياه من 
شـارع تعز إىل السائلة العظمى عرب هذا 
الشـارع، ورصف بعض الحارات مثل ٣ 
حارات يف مذبح وحارات جوار السـجن 
للحـارات  الشـوارع  وبعـض  املركـزي 

األُخرى». 
ويف جانب السـدود السـطحية يشري 
منهـا  جـرساً،   ١١ تنفيـذ  إىل  الحوثـي 
يف  وجـرس  النـرص،  شـارع  جسـور   ٢
الخمسـني أمام محطة كمـران، وجرس 
جولـة دار َسـْلم، وجـرس يف ضفة نفق 
السـاعة، وجـرس كبـري يف شـارع كلية 
الرشطة، وجـرس قبل مقلـب األزرقني، 
الجزائـر،  شـارع  يف  سـطحي  وجـرس 
وجرس يف مدخل سـوق نقـم، وجرس يف 
ضفة نفق شـرياتون، وجرس سـطحي 
فـوق سـائلة الفجيعـة قبـل السـفارة 

األمريكية. 
وعـن أعمـال الصيانـة يقـول: «تـم 
 ٨٠٠ لعـدد  الصيانـة  بأعمـال  القيـام 
مصيـدة مياه أمطـار متفرقة عىل كثري 
من الشوارع، وتنظيف كثري من خزانات 
األنفـاق والسـوائل، إضافـة إىل وجـود 
مشـاريع تم تسـليمها ملقاولني َحـاليٍّا 

عرب مرحلتني». 
ويواصل الحوثـي: «صحيح أن كثرياً 
مـن املناطق أصبح يف األسـفلت رشوخ 
كثرية، وهذا يعني أن الروابط األسفلتية 
قـد فقـدت قيمتهـا وبالتايل َفــإنَّ ترك 
سـطح األسـفلت يف الطريق بدون عمل 
طبقة إسـفلتية إضافية ناعمة سـوف 
يسـمح لألمطـار النازلـة عـىل سـطح 
األسـفلت أَو الذي يكون ُعرضًة لجريان 
السـيول عليـه ُكــّل ذلك سـوف يؤدي 
إىل نـزول امليـاه مـن الـرشوخ إىل طبقة 
األََسـاس وهي طبقـة ترابيـة بُمَجـّرد 
تشبعها باملاء َفـإنَّها تفقد خاصية الدك 
وبالتـايل يحصل لها هبـوط وتبدأ حفرة 
وهناك أمثلة كثرية يف طريق عمران أمام 
بوابـات امللعب من الجهة الغربية وحتى 
بدايـة جرس جولـة عمـران َوأَيْـضاً من 
بعد جـرس عمران وحتـى مفرق البحث 
الجنائـي الجهة اليسـار وكـذا مقاطع 
كثرية يف شارع الستني من جولة عمران 

وحتى نفق املصباحي، وهناك الكثري». 
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إلى رئغِج تجِب اإلشساد 
سطغ سئثاهللا خعطض

إىل رافع الشـمس شعاراً ملشـاريع التيه يف حنادس 
ِالظالم، أي دماء يسـكبُها طويـُل العمر غري دمائكم 

يا طويل النظر؟
وكيـف تخىش عىل أنصاِرك من عمى البصرية وهم 

يقتفون ُخطاك يا أعمى البرص والبصرية؟
لقد ناشدت أسيادك باكياً عىل شاشات التلفاز ذات 
يوم أن ال يرتكوكم يف منتصف الطريق ولقد كانوا عند 
ُحسِن ظنك بهم فقد استمروا ماسكني بِخطامكم إىل 
قبل أسـبوع واحد أتدري ملاذا؟ لكي يسفحوا دماَءكم 
ويسـلخوا جلوَدكم كاألنعام يف نهاية الطريق، أم أنك 

أصبحت تراهم اليوم يسكبون ماء ال دماء؟
لقد لفظتكم اليمُن كما يلُفُظ البحُر الجيفَة واستخدمكم األمري 
املتصهني كما تسـتخدم املحارم الورقية «املنديل»، ال يوجد أحقر 
من قبح وجوهكم إال سـواد قلوبكم وال أرخـص من كرامتكم إال 

دماؤكم.
إنكم تفّضلون العبوديَة ألمراء النفط عىل الندية لرشكاِء البلد!، 
ومـاذا تنتظرون مـن بهائم الخليج أن يفعلوا بكم أبشـَع من هذا 
وأنتم من رضيتم ألنفسكم أن تكونوا لهم ذيوالً ونعاالً بدالً عن أن 

تكونوا مع أبناء وطنكم رؤوساً وسواعد؟! 
ولتبـِك اليوم إن بقـي يف عينيك دموٌع عـىل عنارصك املقصوفة 
بصواريـخ الطـريان يف معسـكرات مدينة شـبوة وعـىل عوائلهم 

املجروفة بسيول الوديان يف منخفضات مدينة مأرب.
وهل جّهزت شـقتك يف فنادق إسـطنبول؟ إن حان قراُر طردك 
من فنادق الرياض هذا إن سمحوا لك بالفرار بجلدك ورضيت من 
الغنيمة بالسـالمة، أما إذَا أرادوا تصفيتك جسدياً فلن تكوَن أبعَد 
عىل منشـارهم من خاشـقجي ولو كنَت الجئـاً يف نيويورك أَو تل 
أبيب ناهيك عن القاهرة أَو إسـطنبول، وبعد أن تفحمت أجسـاد 

جنـودك بغـارات الطريان اإلماراتي أال يسـتحق منكـم محمد بن 
زايـد أن تتهمـوه بالنازية أم أن نريان صواريـخ الطريان ال تقارن 
بهولوكسـت أفران الغاز، أال تدري أن أسـباَب اإلحراق 
واحـدة، فهتلر أحـرق اليهود بحّجـة أنهـم بّطالون 
وعاطلون عـن العمل وأراد أن يتخلص منهم حتى ال 
يظلوا عبئـاً اقتصاديٍّا يرهق كاهـَل البلد كما أن ابن 
زايد يحرُقكم اليوم؛ ألَنَّكم أصبحتم راقدين وعاطلني 
عـن القتال وإن كنا ال نقّرر مـربّرات املجرمني مهما 
تدثـرت بثياب الحكمة والعدل ولكن نريد أن نذكركم 
أن ملـة الطغيان واحدة وأن مفردة النريان الصديقة 

الوجود لها يف قاموس القتل؟!
ثـم أال تعلم أيها األحمق أن أولياء نعمتك من ملوك 
دويالت محطات البنزين يسعون هذه األيّام للتقارب 
مع جمهورية إيران اإلسـالمية وفتح سـفاراتهم الدبلوماسية يف 
عاصمة «املجوس» -حسب منطقكم التكفريي- طهران، وأزيدك 
من الشـعر بيت أنك سـتمحو مفردات شـتائمك ملن تصفهم منذ 
ثمانينيـات القرن املـايض بـ»الرافضـة والصفويـني واملجوس» 
هـذا إن كتب لـك البقاء عىل قيـد الحياة إىل بعد الوفاق السـيايس 

الخليجي اإليراني. 
ومتى كنت حر الـرأي وصاحب مبدأ حتى تقول يل: إن قناعاتك 

ال تتبدل وأن مواقفك لن تتغري؟ 
دع شـجاعة حرية الرأي ورضاوة الدفاع عن رشف املبدأ ألحرار 
وحرائر اليمن الذين لم يكرس شـوكتهم ال أسـيادك الخاليجة وال 
أسـياد أسـيادك من األمريكان والصهاينة أما أنت يا رافَع شمس 
شـعاراً ملشـاريع التيه يف حنادس الظالم فالجميُع يعرُف حجَمك 
جيًِّدا فأنت وكل فرد يف جماعتك ال تتجاوزون منزلة الرقيق األحمر 
-الذي يتـم امتالكه وتسـمينه للتضحية به عىل مذبـح الخيانة- 

املسجونني يف فنادق األمري. 
وال سـالم عـىل مـن يبيـع األمانة ويرتـع يف الخيانـة ويخضع 

لإلهانة. 

خظساء.. والطرغُص 
إلى السقم

طظخعر الئضالغ

السالم  إىل  الطريُق 
ليسـت  اليمـن  يف 
بالـورود  مفروشـًة 
األحمـر  والسـجاد 
بقـدر ما هـي مليئٌة 
الدوليـة  باملطامـع 
بثـروات  واإلقليميـة 
دولـة  ومقـدرات 
أكـرب  عـىل  عائمـة 
النفط  مـن  مخـزون 
والغاز يف العالم، وتتحكم بأهم ممر عاملي ملمرات 
التجـارة العاملية، ولها موقع اسـرتاتيجي أشـد 
حساسية يف رسـم املعادالت والتحوالت الدولية، 
ومع ذلك كانت تفتقر إىل أبسـط مقومات القوة 
العسـكرية والسياسـية القادرة عـىل حمايتها، 
ما أسـال لعاب دول االستكبار العاملي الحتاللها 
ومصـادرة قرارها السـيايس وانتهاك سـيادتها 

الوطنية. 
التـي  الفتيـة،  سـبتمرب   21 ثـورة  وبقـدوم 
هـزت عـروَش الطغاة واملسـتكربين، وأفشـلت 
مخّططاِتهـم ودحـرت أدواِتهـم العميلة شـنوا 
عـىل اليمن عـدوان بقيـادة أمريكيـة بريطانية 
وبمشـاركة صهيونية عرب جيوش وأسلحة عدد 
مـن الحكومـات العربيـة املنبطحة، وبتسـليح 
ووجود عسـكري أمريكي بريطاني صهيوني يف 

املناطق املحتّلة. 
وبعد 8 أعـوام من الصمود اليمني يف مواجهة 
العـدوان األمريكي السـعودّي وحصاره وفشـل 
مؤامراته وتكشـف أهدافه االسـتعمارية، وبدء 
معركـة التحرير لعدد مـن املحافظات واملناطق 
القريبـة مـن منابـع النفـط والغاز، بـرزت إىل 
الواجهـة دعـوات السـالم والعـودة إىل طاوالت 
يف  تجريبيـة،  ُهـدن   3 يف  واملـيض  املفاوضـات 
محاولة مخادعة للبحث عن سالم يضمن للغزاة 
والطامعـني الهيمنـة عىل املحافظـات واملناطق 
النفطية واالسـتمرار يف نهب مقـدرات وخريات 

الشعب اليمني يف وضح النهار. 
صنعـاء ومـن موقعهـا العسـكري املتصاعد 
بقوة، مدركة لطبيعة السالم الذي تبحُث عنه دول 
العـدوان ومرتِزقتهم، تقول للعالم عرب عروضها 
العسـكرية وترصيحـات قياداتهـا السياسـية، 
وتَحّركاتها الدولية للعمل سـوياً مع ُكـّل الدول 
املترضرة من السياسية األمريكية يف هذا العالم: 
إن الطريق نحو السـالم ليس بالُهدن املزمنة وال 
بالسماح لبعض سـفن الغذاء والدواء بالدخول 
إىل مينـاء الحديدة وال ببعـض الرحاالت الجوية 
الطبية والتجارية، بل إن السالم الحقيقي يتمثل 
يف خروج كافـة القوى العسـكرية األجنبية من 
األرايض اليمنيـة ووقـف نهب الثـروات اليمنية، 
وإطـالق مرتبـات املوظفـني، وتوريـد عائـدات 
النفـط والغاز اليمني واملوانـئ التجارية املحتّلة 
إىل صنعاء، ما لم َفـإنَّ القوات املسـلحة اليمنية 
بمختلف تشـكيالتها عىل أتم الجهوزية لخوض 
معركـة الحرية واالسـتقالل والعبور بالشـعب 
اليمنـي امُلسـتمّر بعطائه وتضحياتـه إىل طريق 

السالم الحقيقية. 

خخمان.. والعثُف واتثخخمان.. والعثُف واتث

أطرغضا الحغطاُن افضئرأطرغضا الحغطاُن افضئر

أتمث السماد

ولو أنهم رفضوا العمالَة واالرتزاق ألكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم، فشبوُة التي يشبُّون 
فيها ناَر الحرب فيمـا بينهم اليوم؛ طمعاً بنيل 
الفتات من موائد آل سعود وآل نهيان هي أشبه 
بمائدة نزلت من السماء، وخرياتها التي ال تزال 
برغم ما ينهبه العدوان بشكل دوري من ماليني 
براميل النفط إال أنها لو وجدت من يحّررها من 
يد العدوان لدرت عليه مما يف باطنها من النفط 
والغاز ما يجعل ريالنا اليمني منافسـاً للدوالر 
األمريكي الذي ولألسف الشديد وصل سعره يف 
اآلونة األخرية إىل ألف وسبعِمئة ريال يف املناطق 

املحتّلة، وال يبدوا أنه سيقف عند ذلك الحد. 

ـْؤر،  َلكن... من تعود عىل الفتات، وألف السُّ
ال يمكن أن يقبََل بالعيش الكريم؛ ألَنَّ نفسه قد 
روضت عىل االنحطاط، ولم تعد ترىض بالرفعة 

والسمو، وال ترى للعزة أي قدر أَو قيمة. 
فعندمـا يتصارع حزب اإلصـالح التابع آلل 
سـعود، واالنتقايل التابع آلل نهيان يف محافظة 
كمحافظة شـبوة َفإنَّ ذلك يدل عىل أن تحالف 
العـدوان وعىل رأسـهم دول الخليج ال يريدون 
بحال من األحـوال ألية محافظة من محافظات 
النفـط والغـاز أن تنعم ولو لربهـة من الزمن 
باألمـن واالسـتقرار، لكـي ال يتهيـأ ألبناء تلك 
املحافظات أن يستفيدوا من الثروات التي أنعم 

الله بها عليهم. 
ولقـد وجـدت السـعوديّة واإلمـارات ومـن 

ورائهم أمريكا يف حزب اإلصالح واالنتقايل أنهما 
األداتان السـيئتان اللتان تستطيع بواسطتهما 
أن تعبث بأمن واستقرار املحافظات الجنوبية، 
سواء يف عدن أَو أبني، أو لحج، أَو شبوة التي لم 
يرتكوها لتهدأ حتـى يف ظل الُهدنة بني حكومة 

صنعاء ودول العدوان. 
فاإلصالح واالنتقايل اليوم إنما هما خصمان 
هدفهمـا واحد هو إثبـات األكثـر والًء ألمريكا 
وإرسائيل، فرصاعهم هذا إنما هو كالذي يُكِره 

ابنتَه عىل البغاء لريبَح من ورائها املال. 
وهنا نقول لهم: ال تكرهوا شـبوَة عىل البغاء 
نـاً، وشـبوُة يجـُب أن تكوَن  وقـد أرادت تحصُّ
يف أيـدي الرشفـاء مـن أبنائها الذيـن يقدمون 
أروحهم رخيصة للدفاع عن رشفها وكرامتها. 

ذه عمام الئرغعغ

أينمـا تواجـدت أمريـكا تواجـد اإلجـرام والكراهيـة والفتـن 
والحروب.. تواجدت أمريكا عسـكريٍّا يف الدول الخليجية فأوجدت 
الجماعـات التكفريية لتربّر اسـتمرار بقائهـا وبذريعتها تتواجد 
وتسـتمر يف نهب ورسقة ثروات ومقدرات الشـعوب املسـتضعفة 
وهـي من صنعتهـا وباعرتاف ساسـة أمريكا أنفسـهم، ودجنت 
الشـعوب العربية بثقافـات مغلوطة ال تنسـجم مـن ُهــِويَّتهم 
الدينيـة واإليَمـانية عرب األنظمة الوظيفيـة التي صنعتها لتمرير 
مشـاريعها القذرة فهيأت بذلك السـاحة للقبـول بكيانها اللقيط 
كيان العدّو الصهيوني املغتصب لألرايض الفلسطينية واملقدسات 
اإلسـالمية واملسـيحية، ومن خالل هذا الكيـان اللقيط واألنظمة 
الوظيفيـة الحامية لـه أذكت النعـرات الجاهليـة والخالفات بني 
الدول العربية وكذلك بني الدويـالت الخليجية وجارتها جمهورية 

إيران اإلسالمية. 

أمريـكا هي من تقف واراء العدوان عىل الشـعب اليمني العزيز 
منذُ 8 سـنوات وأُعلن العدوان من واشـنطن عرب أدواتها اإلقليمية 

من األنظمة الوظيفية األعرابية. 
أمريـكا تواجدت يف شـبه الجزيرة الكورية فقسـمت كوريا إىل 
دولتني جنوبية تتواجد فيها وشـمالية مناهضة لتواجدها وغذت 

ثقافة الكراهية بني اإلخوة الكوريني حتى اليوم. 
تواجـدت يف بحر الصني واليابان فأوجـدت الرصاع داخل البيت 
الصينـي الواحـد بدعمهـا لجزيـرة تايـوان الصينيـة، وكذلـك يف 

أفغانستان والبلقان وأُوُروبا القاره العجوز.
فكانـت ُكــّل الحـروب واملجازر ضد اإلنسـانية هـي من تقف 

وراءها وآخرها الحرب الروسية الغربية التي ساحتها أوكرانيا. 
هذه أمثله فقط فأمريكا هي رأس الرسـمالية املتوحشة، وهي 
أم اإلرهاب واإلجرام يف العرص الحديث، وتجسدت عىل الواقع بكل 
وضوح مقولـة روح الله اإلمام الخميني رضـوان الله عليه، قائد 

الثورة اإلسالمية يف إيران: إن أمريكا هي الشيطان األكرب. 
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الغمظ دغٌظ ودولئ

لع لط تُضظ شطسطغظ صدغَاظا لما ُحظ السثوان سطغظا لع لط تُضظ شطسطغظ صدغَاظا لما ُحظ السثوان سطغظا 

طتمث سطغ العادي
 

عروٌض رمزية لجحافل القوات العسكرية بحضور 
رئيس املجلس السـيايس األعىل ودولة رئيس الوزراء 
تحـت إرشاف من قيادة وزارة الدفـاع وقادة املناطق 

واملحاور املبارشة يف امليادين التدريبية والقتالية.
والكـرب  الغطرسـة  حجـم  مـن  سـنوات  ثمانـي 
الصهيوأمريكي ومن محاولة افرتاس الشعب اليمني 
وبعد إقامـة العديد من املحاوالت والدراسـات وصل 
بهـم األمـر إىل قناعة تامـة أنهم يف القريـب العاجل 
تدور بهم عقارب السـاعة وهم يتعمقون ويسريون 
يف ظالم حقدهم الخبيث فالوقت لم يعد يسعفهم فال 

يصحو بهم حال الصباح إىل وهم الفريس الدسمة لكل 
خصومهم يف هذا العالم الواسع. 

اليمن مظلومية، وانتصار الشـعب اليمني حمل الوعي وانطلق 
بمسؤولية حمالً لواء شعار الرصخة يف وجه املستكربين، 

عرفـوا حجـم املؤامـرة ولم يقـف متفرجـني ومنتظرين نفاق 
وزيف األمم املتحدة والتي تعترب أهم عنرص للدعم االسـتخباراتي 
واللوجسـتي للمعسـكر الصهيوأمريكي ودول العدوان األمريكي 

عىل اليمن. 
لكـن الحقيقة اليوم تنطلق من تحت أقـدام املجاهدين الطهرة 
التي أهانت وداست إعالم دول االستكبار العاملي أمريكا وإرسائيل 
يف عـروض تخرج العديد من الكتائب واأللوية والدفع العسـكرية 
«املحمديـة» وكمـا يجـب أن نعرف حجـم أهميّة هـذه العروض 
العسـكرية يف نفوس دول االستكبار العاملي والتي ال خالف يف أنها 

أفقدتهم صوابهم. 
دول العـدوان لو كان لهم القدرة لعمل فـوق جهودهم إليقاف 
بث خطـوات ورصخـات أولئـك األبطـال يف ميادين 
العـرض العسـكرية لفعلـوا املسـتحيل، لكنهـم يف 
الحقيقة أصبحوا شـياطني مقيدة بالسـم الزعاف، 
قـوة الله املتمثلة يف حداثة تكنلوجيا الطريان املسـري 
وسـالح الردع االسـرتاتيجي الصواريخ الباليسـتية 
من أفشـلت ُكــّل رهاناتهـم الخارسة والحسـابات 
األمريكية الحتمية بإسقاط سيادة الشعب اليمني. 

حجـم حقد حـرارة هـذه الحـرب غـري املتكافئة 
انعكـس كطاقـة كامنـة تـزداد اشـتعاالً وغلياناً يف 
صدور قوماً مؤمنني يف أوسـاط أبناء وقبائل اليمني 
التـي لـم يعد مـن املمكن لـدول العدوان مـن تجاهل 
أبعـاد بناء أهم عنرص لكرس عظام الغزاة واملحتّلني وهم «الطاقة 
البرشية» فمع تخرج العديد من األلوية املزودة بمعارفه الُهــِويَّة 
اإليَمـانية اليمانية واملسنودة بالعرف العسكري الجهادي الحديث 
الذي ال خالف يف أن رصخـات أفواه املجاهدين مع حركة قبضات 
أياديهـم وخطوات أقـدام ُكـّل فرد مجاهد يف امليـدان يحرق أكباد 
طواغيت العرص وجعلتهم يغمضون عىل أعينهم ويصمون آذانهم 
تيقنـن منهـم أن ال مكان للباطـل مع ظهور الحق وخري شـاهد 
التفـككات الداخلية للتحالفات الغربيـة وتخبط الغرق األمريكي 

بجر العديد من دول العالم إىل دائرة الرصاع والحروب املدّمـرة.
هزيمـة أمريـكا يف اليمـن ضاعف مـن هزيمته عىل املسـتوى 
اإلقليمـي والـدويل، وانتصـار الشـعب اليمني يف هـذه الحرب هو 

انتصار للعالم كله. 

طرتدى الةرطعزي

مع ترهـل األنظمة العربيـة ويف مقدمتهم النظام 
اليمني البائد وتساقطها املتسارع يف الوالء والتطبيع 
مـع الصهاينة عـىل حسـاب القضية الفلسـطينية 

ومقدساتها. 
كان للشـعب اليمنـي -رجالـه ونسـائه وأحراره 
الرشفـاء- مواقُف مغايـرٌة لهوى األنظمة السـابقة 
فقـد كانـت تقيـم الفعاليـات املناهضـة للصهاينة 
واملؤيدة لشـعب ومقاومـة فلسـطني وكانت تحيي 
مناسـبة يوم القـدس العاملي رغماً عـن أنف الخونة 
واملطبعني تضامناً مع الشـعب الفلسـطيني يف ُكـّل 
عدوان وتصعيد إرسائييل يسـتهدف األرض واإلنسان 

واملقدسات اإلسالمية يف فلسطني. 
ومع تسـارع األحداث ومتغرياتها وسـقوط النظـام بعَد ثورٍة 
سـبتمربية عارمٍة أطاحـت به وأخرجـت القـواِت األمريكيَة من 
صنعـاء حافية األقـدام تجر أذيـال الخزية والعار هروبـاً بعد أن 

لفظتهم األرض اليمنية ودحرهم اإلنسان الثائر. 
فقد كانت توّجـهات القيادة الثورية ممثلة بالسـيد القائد عبد 
امللك بدر الديـن الحوثي إيمانية قرآنية ضـد أئمة الكفر والضالل 
والنفـاق، صادعـاً بالحـق يف وجـوه الظلمـة والجبابـرة، واعـداً 
بمنـارصة القضيـة الفلسـطينية؛ باعتبَارهـا القضيـة املركزية 

واألهم للشعب وللثورة اليمنية والقيادة املجاهدة. 
وبدون ترقب، شعر األمريكان والسـفارات الغربية والخليجية 
يف صنعـاء أنـه لـم يُعد جـدوى لبقائهم يومـاً واحـداً وقد أصبح 
القرار اليمني يمانيـاً ثورياً ال يقبل املهادنة رافضاً للذل والهيمنة 
والَوصاية والتبعية السعوديّة األمريكية ومن خلفهم اإلرسائيلية، 
فتداعت السـفارات وأعلنت حالـة التأهب القصـوى هروباً نحو 
املجهـول الذي ينتظرهـم، وإىل الرياض (سـلة النفايات) غادرت 
السـفارات والقنصليات يضمرون الرش والضغينة للثورة والثوار 
وللشـعب والقيـادة الذيـن جعلوا من فلسـطني حـارضاً يف واقع 
املسـريات واملناسـبات الثورية وكانت األعالم الفلسطينية وصور 
املقاومة والشـهداء واملقدسات تمأل شـوارع صنعاء وغريها من 
املحافظـات اليمنيـة التي رفضـت الخنوع وأبـت اإلذالل وأعلنت 

الرباء من أعداء الله وأعداء العروبة والدين. 
حينها غـادرت الحكومة والرئاسـة اليمنية املشـهد سياسـيٍّا 
لرتتمـَي بني أحضـان الساسـة األمريكيني والخليجيـني مذعنني 
خونـة صغـاراً ليس لهـم مكانة إّال الخسـة والدنـاءة مطرودين 

مهانني. 

كان األمريكان وحلفاؤهم يَْرُقبون األحداث عن كثب ويراقبون 
ترصيحـاِت وأهـداَف قيادة الثـورة والثوار الواضحـة للعيان بأن 
القضية الفلسـطينية نبـض يف قلوبهم ودماٌء تجري 

يف عروقهم. 
وكان قـد وصلـت قـوى االسـتكبار وأحذيتهم يف 
السـعوديّة واإلمـارات ولقطـاء الخليـج واألنظمـة 
العربيـة العملية والخائنة إىل قناعة تامة بأن ما بناه 
املوساد واملخابرات األمريكية واإلرسائيلية يف العقود 
املاضية بات تحت نعال رشفاء اليمن وباتت القضية 
الفلسـطينية هـي الحديث السـائدة لدى األوسـاط 

اليمنية. 
فلجأوا حينها إىل شـن عـدوان عىل اليمـن -ثورًة 
وشـعباً وُهوية يمانية وإيمانيـة- تحالف فيه عالم 
النفـاق واالسـتكبار وأذناب الخيانة والتطبيع؛ بَهـدِف وأد الثورة 
وإحيـاء ما أنهتـه الثورة من خيانـة وتطبيع مـع الصهاينة من 
تحـت الطاولة وإظهاره للعلن وإعادة اليمن إىل التبعية والوصاية 

السعوديّة األمريكية والوالء اإلرسائيلية. 
وألهـداف الثـورة السـبتمربية 2014 وموقفهـا مـن القضية 
الفلسطينية ومقدساتها وأراضيها واعتبار العدّو اإلرسائيل كيانا 
لقيطـا محتـّال وجاثما عليها وغـدة رسطانية يف الجسـد العربي 
يجـب اسـتئصاله كان أن ثبـت أحـرار اليمن للحفـاظ عىل هذه 
املبادئ والدفاع عن اليمن األرض واإلنسان والعقيدة والقضية األم 

الذي مثلت حرب اليمن ملحمًة وركيزة أََساسية.
ويمثل ثبات وانتصار اليمن بجيشـه وثورتـه وقيادته الثورية 
والسياسية والعسـكرية حائط صد ومسماراً يدق أوكار اإلرهاب 
العاملـي وتهديداً ألمن ووجود الصهاينة وإخراجهم من فلسـطني 

واملنطقة العربية ككل. 
ولو لـم تُكن فلسـطني -شـعباً ومقاومًة، أرضاً ومقدسـات- 
قضية اليمن األوىل ملا ُشن العدوان عىل اليمن وملا ُقتل أبناء وخرية 
رجالهـا وملـا ُحورصت من أسـبط مقومـات الحياة وملـا أطلقت 

رصاصة واحدة تجاه اليمن. 
لكن التحالف بشـقيه اليهودي والنفاقـي يدركون حجم اليمن 

وثورته السيادية والخطر الذي يتهّدد إرسائيل. 
ولكـن مهمـا كانت تبعـاُت الحرب وآثارها سـتظل فلسـطني 
هـي قضيتنا األوىل حتى قياِم السـاعة، وال بد مـن مواقَف يمانية 
تريض الله وتشـفي قلوباً وتحّرر كامل فلسـطني بمعية املقاومة 
الفلسـطينية واملحور املقاوم، وسـتبوُء مؤامراُت تحالف العدوان 
ومن خلفهم الصهاينة واألمريكان بالفشل والهزيمة املنكرة ولنا 

انتصار بعون الله. 

الحرسغُئ تصٌّ لمظ 
غخعُن الغمَظ أرضًا 

وإظساظًا
طتمث الئعطعلغ 

ويف  اليمن  داخل 

املحافظـات  أحـد 

الجنوبية  اليمنيـة 

يف  وبالتحديـد 

شـبوة  محافظـة 

عتق  وعاصمتهـا 

يُداُس  علمـاً  رأينا 

األقـدام  تحـت 

السـيارات  وتميش 

من فوقه وكنت أتمنى أن يكون هذا الَعَلُم هو 

الَعَلـَم األمريكي أَو العلـم اإلرسائييل أَو العلم 

الربيطاني كمـا يحُدُث عندنا يف صنعاء نرفع 

َعَلَم اليمن وندوُس َعَلَم أعدائنا، ولكن لألسف 

الشـديد ما رأينـاه مزق قلب ُكــّل يمني حر 

غيور عىل وطنه، َحيُث كان العلم الذي يُداس 

هو علـم الجمهورية اليمنية ليتضح للجميع 

حجم املؤامرة التي تهدف إىل تمزيق اليمن. 

ومـا نشـاهده اليـوم يف عتـق مـن حـرب 

واقتتال بني االنتقايل التابع لإلمارات مسـنود 

بالطائرات وبني اإلصالحيني ومن معهم حرباً 

متوقعـة لـكل من بـاع وطنه فقد اسـتغنى 

التحالـف عنهـم كمـا اسـتغنى باألمس عن 

الدنبـوع وعـيل محسـن واختفـت املكونات 

واألحزاُب السياسية يف جميع املناطق املحتّلة 

ولـم يبـَق إال مرتِزقـُة العـدوان وعصاباتـه 

املسـلحة وبأسـماء مختلفة تدّمــر وتنهب 

مقدرات هذا الوطن. 

واليـوم نقـول لكل من باع وطنه وتمسـك 

بالعدوان: مرت سـبع سـنوات وأكثـر وأنتم 

متمسـكني بهـذا التحالـف فمـاذا قـدم هذا 

التحالـف غـري التفجريات والحـروب وتدمري 

والجـزر  املوانـئ  واحتـالل  التحتيـة  البنيـة 

ونهـب الثـروات من النفط الخـام وغريه، ثم 

نقـول لكم: لقـد رشبتـم من نفـس الكأس 

فمـن يحاربكم اليوم هو نفس التحالف الذي 

حاربنـا باألمس، وإن الطائرات الحربية التي 

تقصفكـم اليوم هي نفـس الطائـرات التي 

قصفتنا باألمس. 

أخريًا نجـدد النداء لكم جميعـاً مؤتمريني 

وإصالحيني ونقول لكـم: إن تحالف العدوان 

ال يفـرق بني الحوثـي واإلصالحي واملؤتمري 

فكل عنده سـواء والجميـع يف مرمى قصفه 

واسـتهدافه، يكفي غباء تعالـوا وارجعوا إىل 

صـف الوطن فنحـن يمنيون وعدونـا واحد.

ُكُم النَّاُر). (َوَال تَْرَكنُوا إَِىل الَِّذيَن َظَلُموا َفتََمسَّ

 فـال توجـد رشعيـة إالَّ ملـن صـان وطنه 

وحارب العدوان ووقف يف وجه املحتّل. 
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حـاول أن تغري من نفسـك حتى تصبح إنَْسـاناً فاعـالً قادراً 

عىل تغيري نفسـية املجتمـع بأكمله نحو األفضـل، نحو األصلح، 

نحـو العزة، نحو الرشف، نحو االهتداء بهـدي الله، نحو طريق 

الجنة طريق رضوان الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-. [سورة آل عمران 

الدرس الثالث ص:6]

ُكّل عمل ترى أن فيه رضا الله وإْن كان لدى اآلخرين ال يشء، 

أَْو كنـت تـراه أنت قليالً فيمـا يجب عليك أن تؤديـه، قدره حق 

قـدره، ثم حـاول، حاول أن يدفعك اهتمامـك إىل أن تنال األمور 

الكبرية التي فيها لله رضا. [اشرتوا بآيات الله ثمناً قليال ص:5] 

الُقـْرآن الكريم عندمـا يحدثنا كيف نكون أَنَْصـاراً لدينه هو 

يؤهلنا يف نفس الوقت، بدأ من توليه هو؛ ألنها ثالثة أشياء نميش 

فيها بشكل واٍع يف تولينا، تولينا لله، تولينا لرسوله (صلوات الله 

عليـه وعىل آله)، تولينا لإلمام عيل (عليه السـالم). [معرفة الله 

الثقة بالله الدرس األول ص:16]

ونحـن يف زمٍن التضليل فيه بلغ ذروته يف أسـاليبه املاكرة، يف 

وسـائله الخبيثة، يف خداعه الشـديد، فإن املواجهة تتطلب جنداً 

يكونون عىل مسـتوى عال من الوعـي. [يف ظالل دعاء مكارم 

األخالق الدرس األول ص:5]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ

طظ السظظ اإللعغئ أن الغععد ق غمضظ أن غضعن تثطغطعط طظ السظظ اإللعغئ أن الغععد ق غمضظ أن غضعن تثطغطعط 
(ُطْتضماً وطضاعطاً) طؤئ باملؤئ(ُطْتضماً وطضاعطاً) طؤئ باملؤئ

 : بحرى المتطعري

إذا لط غظططص الظاس يف طعصٍش طسني.. 
جُغْئطعن بأخسإ طظه:ــ

ـِهيُْد الَقاِئُد -َسَالُم اللِه َعَلـيِْه-  أَكَّـَد الشَّ
يف محـارضة (ملزمـة) الـدرس الخامس 
مـن دروس رمضـان إىل أن النـاَس عندما 
يأمرهـم اللُه بأمـر، ال يسـتمعون له، وال 
ينطلقـون االنطالقَة املطلوبـَة منهم، فإن 
اللَه سـيبتليهم بمواقـَف أصعب ألف مرة، 

كما حـدث لبنـي إرسائيـل الذيـن أمرهم 
اللـه أن يذبحـوا بقرًة عاديـًة، من أي نوع 
كان مـن البقـر، ولكن تسـاؤالتهم وعدم 
انطالقتهـم لتنفيذ أمر اللـه، جعل األمر يف 
النهاية صعب عليهم، حيث أنهم لم يجدوا 
البقـرة املطلوبـة إال بأغـىل األثمان، حيث 
ْ َلنَـا َما َلْونَُها َقاَل  قـال: [{ادُْع َلنَا َربََّك يُبنَيِّ
ُه يَُقوُل إِنََّها بََقَرٌة َصْفـَراُء َفاِقٌع َلْونَُها} إِنـَّ
(البقـرة: من اآلية69) هنا يبني لنا نسـبة 
لونها: هل صفراء وردية، أَْو صفراء فاقعة، 
أَْو صفـراء طبيعية, ألن اللون الواحد كأنه 
أيضاً درجـات. {َصْفَراُء َفاِقـٌع َلْونَُها تَُرسُّ 
النَّاِظِريَن}(البقرة: مـن اآلية69) ألم يبني 
هنـا جواب موىس يف الدرجـة هذه؟ حاول 
أنـه يقدم لهم، يشـخص القضية بشـكل 
كامل {َصْفَراُء َفاِقٌع َلْونَُها تَُرسُّ النَّاِظِريَن}

(البقرة: من اآلية69) لـم ينفع {َقالُوا ادُْع 
ْ َلنَـا َما ِهَي إِنَّ اْلبََقَر تََشـابََه  َلنَـا َربََّك يُبنَيِّ
َعَليْنَا}(البقرة: مـن اآلية70) هم بقر هم، 
يف الواقع، عندما يصبح الناس بقراً تكون 
األمور متشـابهة عليهـم، واألمور معماة 
وال  يسـمعون  وال  يفهمـون  وال  عليهـم 
ْ َلنَا َما  يفقهـون. {َقالُـوا ادُْع َلنَا َربََّك يُبَـنيِّ
ِهَي إِنَّ اْلبََقَر تََشابََه َعَليْنَا َوإِنَّا إِْن َشاَء اللَُّه 
استعداد  عىل  نحن  َلُمْهتَُدوَن}(البقرة:70) 
أن نلتـزم بنيِّ لنـا هذه املرة فقـط! يعني: 
ـل البقـرة هذه  عـىس إن شـاء اللـه نحصِّ
املطلوبة! هو من البداية املطلوب بقرة أيَّ 
بقرة يذهبون من السوق يأخذونها أَْو من 
عند أي فالح من أطـرف بيت ويذبحونها. 
ا إِْن َشـاَء اللَّـُه} عـىس أننـا سـنجد  {َوإِنـَّ
البقرة املطلوبة ونذبحهـا. {َقاَل إِنَُّه يَُقوُل 
إِنََّهـا بََقَرٌة ال ذَلُوٌل تُِثريُ اْألَْرَض َوال تَْسـِقي 
اْلَحْرَث}(البقـرة: مـن اآليـة71) بقرة، لم 
يسـنوا عليهـا، وال اسـتخدموها يف حراثة 
األرض {ُمَسلََّمٌة ال ِشيََة ِفيَها} (البقرة: من 
اآلية71) ليس فيها عيـوب وال فيها خلط 
من األلوان - كما يقولون - {ال ِشيََة ِفيَها} 
ليس فيها عيوب، ويف نفس الوقت ال يوجد 
فيهـا ألوان أُْخــَرى، عىل لـون واحد. هنا 

أليسـت البقرة بدت نـادرة أكثر؟ كلما زاد 
السـؤال كلما جاءت القضية بشـكل نادر 

أكثر. هـذا مؤرش، مؤرش خطري بالنسـبة 
للنـاس، إذا مثالً موقف معـني لم ينطلقوا 

فيه قـد يبلون بأصعب منه، مـا انطلقوا، 

قـد يعاقبون بأن يقحمـوا يف أصعب منه، 

وهكذا]. 

طباٌل طظ سعث الظئعة.. غعضح طا جئص:ــ
اللـِه  -َسـَالُم  الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ َرضَب 

َعَلـيْـِه- مثاالً من الُقــْرآن الكريم يوّضح 

بأن َمن ال ينطلـق ملبياً أوامَر الله من أول 

وهلة سـوف يبتلون بأمور ينطلقون فيها 

أصعـب بكثـري، حيـُث قـال: [يف موضوع 

الجهـاد يوجد مثل لهـذا: {ُقـْل ِلْلُمَخلَِّفنَي 

ِمـَن اْألَْعَراِب َسـتُْدَعْوَن إَِىل َقـْوٍم أُوِيل بَأٍْس 

َشِديٍد تَُقاِتلُونَُهْم أَْو يُْسِلُموَن}(الفتح: من 

اآلية16) لـم يرضوا يتَحـّركـوا أن يقاتلوا 

أناسـاً عاديني مثلهـم تخّلفـوا جبنوا, ما 

كان املوضـوع بالنسـبة لهـم؟ أعني ماذا 

كانت النتيجة بالنسـبة لهـم، للمخلفني؟ 

أن يُقحمـوا بطريقـة ال بـد منهـا واحدة 

من اثنتـني: {تَُقاِتلُونَُهْم أَْو يُْسـِلُموَن َفِإْن 

تُِطيُعوا يُْؤِتُكُم اللَُّه أَْجراً َحَسناً َوإِْن تَتََولَّْوا}

(الفتـح: مـن اآليـة16) أليـس هـذا أمراً 

صارماً؟ ليس لديكم مجال من أن تطيعوا 

وتتجهوا فعالً لقتالهـم وقدهم {أُوِيل بَأٍْس 

َشـِديٍد} وهـم كانـوا يهربـون مـن أناس 

يُْسـِلُموَن}(الفتح:  أَْو  عاديني {تَُقاِتلُونَُهْم 

مـن اآليـة16) {َوإِْن تَتََولَّـْوا َكَمـا تََولَّيْتُـْم 

ِمـْن َقبْـُل يَُعذِّبُْكـْم َعذَابـاً أَِليماً}(الفتـح: 

مـن اآلية16) بينما العكـس متى ما اتجه 

النـاس يف قضيـة، يف موقـف، هـي تبـدو 

سـهلة فليفهموا بأنـه عندما ينطلقون يف 

هذا السـهل يكون بالشـكل الذي يسـهل 

العسـري فيما بعد، يأتي تدخل إلهي تكون 

انطالقتهـم يف هـذا املوضـع يعينهـم عىل 

مـا هو صعب فـال يبقى حتـى وال صعب 

تلـك  يف  انطالقتهـم  الطبيعـي،  بالشـكل 

القضية التي تبدو سـهلة تسـاعدهم عىل 

أن تبقـى القضايـا األُْخـَرى تكون أسـهل 

من واقعها, أسهل من واقعها فعالً]. 

طا التضمئ اإللعغئ طظ (افطر) بثبح الئصرة؟!
ـِهيُْد الَقاِئُد -َسـَالُم اللِه  اسـتخرج الشَّ

َعَلـيِْه- من خالل اسـتعراضه لقصة بقرة 

بنـي إرسائيل (سـنة إلهية) قائمـة إىل أن 

تقوَم السـاعة أََال وهي: أن اليهود ال يمكن 

لخططهـم أن تكـوَن مكتومـًة ومحكمًة 

مئـة باملئة، بل ال بـد أن يرتكوا من ورائهم 

ومؤامراتهم،  ُمَخّططاتهـم  تفَضـُح  ثغرًة 

وهذا هو معنـى قوله تعاىل: [والله مخرج 

ما كنتـم تكتمون]، وهـذه الثغرة يتعرف 

عليها ويكتشفها املهتم املتأمل املستبرص 

مـن الناس، وأنه ليس بالرضورة أن يكون 

هنـاك وحي منزل من السـماء لنكتشـف 

مؤامرات اليهود، بل ممكن اكتشـافها من 

ـِهيْد  خالل الثغرات التي يرتكونها، قال الشَّ

الَقاِئد: [إذاً املسـألة هذه فيها عربة كبرية 

بالنسـبة لنـا، وتعطـي طمأنة بالنسـبة 

لـرصاع الناس مع بنـي إرسائيل، يف مجال 

رصاع الناس مع بني إرسائيل. الحظ كيف 

القضيـة: كان باإلْمَكان أن يأتي وحٌي من 

جهة الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- يخرب بالقاتل 

َمـن هو وال يقول بقـرة وال يشء، ألم يكن 

باإلْمـَكان هذا؟ لكـن القضية هنـا يوجد 

شـخص واحـد مقتـول، الشـخص الذي 

قتلـه دبّر ألن يقتله يف ظروف غامضة، أي 

كانت خطة محكمة محاطة برسية تامة. 

تجد هنـا اآلية توحي: بأن اللَه -ُسـبَْحانَُه 

َوتََعـاَىل- يهيئ أن يكون هناك ما يكشـف 

من الواقع ال يكـون هناك حاجة إىل وحي 

إلهـي مبارش يف نفس كشـف القضية. إذاً 

هنا ذبحوا البقـرة، ورضبوه برشيحة من 

هذه البقرة، قالوا: إن هذا املقتوَل قام فعالً 

وأخرب بقاتله، يأتـي بعدها: {َواللَُّه ُمْخِرٌج 

َما ُكنْتُْم تَْكتُُموَن}(البقرة: من اآلية 72). 

بنـوا إرسائيل وصلوا إىل حالة بالنسـبة 

لنفسـياتهم، أَْصبَحـت نفوسـهم سـيئة 

فعـالً. حصل لديهـم خبث، حصـل لديهم 

نظرة سيئة بالنسبة لباقي البرش، ونظرة 

سـيئة بالنسـبة لله! لهذا حكى الله عنهم 

يف مواضـع أُْخـَرى يف الُقـْرآن الكريم كيف 

كان فيهم جرأة عىل الله: {يَُد اللَِّه َمْغلُوَلٌة}

(املائدة: من اآلية64) {إِنَّ اللََّه َفِقريٌ َونَْحُن 

أَْغِنيَـاُء}(آل عمـران: من اآليـة181). ألم 

يحـِك الله هكـذا عنهم؟ هـم يف واقعهم ال 

يـزاُل لديهم نـوع ذكاء، وخبـث وجرأة يف 

التخطيـط، هم عندما يجتمـع لهم عداوة 

للنـاس، للبـرش، كراهيـة، قلـة خوف من 

اللـه، ينظـرون إىل الله وكأنـه واحٌد منهم 

ال بـد أن يتأقلـم معهـم، وينفـذ الخطط 

التي يعملونها! وقـدرة عىل التخطيط هذا 

معنـاه: أنهـم سـيرضون بالبرش بشـكل 

رهيب، فكأنها سـنة إلهية بالنسـبة لهم: 

ال يتوفـر لهـم التخطيط بالشـكل املحكم 

تمامـاً بحيث ال ينكشـف {َواللَّـُه ُمْخِرٌج} 

بعبـارة اسـم الفاعـل التـي تعنـي وكأنه 

سـنة لديهم: أن يخرج ما تكتمونه {َواللَُّه 

ُمْخـِرٌج َما ُكنْتُـْم تَْكتُُمـوَن}. عندما تنظر 

والقضيـة هنا تبدو قضية محدودة يعني: 

هناك شـخص واحد قتل، وخطة دبرت يف 

ظـروف كانت ناجحة هـذه الخطة، َوكان 

ضحيتها شخص واحد قتل. إذا كانت هذه 

املسـألة كلها لكشـف ما كتموا ولكشـف 

هذه الخطة فافهم بأنـه تقريباً باألوىل أن 

تكون سـنة إلهية: أن يكشـف للمتأملني، 

للمتوسـمني، للمتفهمـني، للمهتمـني، أن 

يكشـف الخطط التي قد تكون ضحاياها 

شـعوب، ضحاياها العرشات مـن الناس، 

ديـن،  ضحاياهـا  النـاس،  مـن  املئـات 

أشـياء  ضحاياها  مقدسـات،  ضحاياهـا 

كثرية جداً، قضية ملموسة هذه، ملموسة 

فعـالً عىل أرض الواقع يف زماننا هذا فضالً 

عن غريه]. 

إسـقاط آيـة {َواللَّـُه ُمْخـِرٌج َمـا ُكنْتُْم 

تَْكتُُموَن} عىل واقعنا الذي نعيشه اليوم:ــ

ـِهيْد الَقاِئـد -َسـَالُم اللِه  وأسـقط الشَّ

َعَلـيْـِه- (والله مخرج مـا كنتم تكتمون) 

عـىل واقعنا من خالل حادثتني شـاهدتني 

عىل صدق اآلية:ــ

الحادثة األوىل: أحداث الحادي عرش من 

سبتمرب2001م يف نيويورك:ــ

ـِهيُْد الَقاِئُد -َسَالُم اللِه َعَلـيِْه-:  قال الشَّ

[قضيـة التفجريات يف أمريـكا هذه خطة 

خبيثـة جداً، وال بد أنهـا صيغت يف ظروف 

دقيقـة؛ ألنهم بحاجة قصوى إىل أن تكون 

رسية تماماً، رسيـة تماماً؛ ألنها خطٌة لو 

تنكشـف داخل أمريكا َلكانـت خلالً كبرياً 

عليهم هم، داخل أمريكا نفسها فضالً عن 

بقيـة العالم، خطة محكمـة ليبنى عليها 

مـربر وذريعة لرضب الشـعوب األُْخـَرى، 

واجتيـاح الشـعوب األُْخــَرى، واحتاللها 

مكافحـة  [إْرَهــاب،  عنـوان:  تحـت 

إْرَهــاب]!، تنفذ الخطة هـذه. تجد كيف 

أحيطـت بهـذه: {َواللَّـُه ُمْخـِرٌج َمـا ُكنْتُْم 

تَْكتُُموَن} من البداية أعني: عندما يكونون 

هـم ُمَخّططني تماماً ال بد أن تبقى ثغرات 

تفضـح، ال بد أن تبقى ثغرات تفضح لكن 

تفضحهـم أمام من؟ أمام من هم عارفني 

لهم من نفس الُقــْرآن، أمام من يعرفون 

ويتأملـون ولديهـم اهتمـام أن يعرفـوا، 

ـُه القضيـة أن يعـرف، أما لـذي ليس  تهمُّ

عنده اهتمام سيكون هو ضحية للتضليل، 

ولو هناك مؤرشات تكشـف. تهاوى الربج 

بطريقـة يدل أن هناك تفجـرياٍت داخلية، 

تـرضب الطائـرة هنـاك يف بـرج رفيع يف 

طابـق رفيع وتـرى تفجريات من أسـفل! 

هذا ليس طبيعيـاً أن يكون بفعل الطائرة 

فيهوي ذلك الربج بكل طوابقه، كم طوابق 

فيه تهـوي تراها أمامك وهـي نازل وهي 

مـا زالت سـليمة هي يعنـي: أن هناك من 

تحت تفجريات، رجـال اإلطفاء - يقولون 

عنهـم - الذين ذهبوا إىل املوقع يسـمعون 

تفجـريات داخليـة. ُكّل مـرة وظهر يشء 

يكشف، يكشف ما يكتمون يف هذه الخطة 

الخبيثة حتى فعالً قالوا: إنه أَْصبَح تقريباً 

عند العرب أذكر مرة يف استبيان يتحدثون 

عنه يف مقابلـة أنه تقريبـاً ربما قد يكون 

%90 يعرفـون أن هـذه القضيـة كانـت 

مدبرة داخلياً]. 

التادبئ الباظغئ: تادبئ املثطرة (ضعل) يف 
سثن:ــ

ـِهيُْد الَقاِئُد -َسَالُم اللِه َعَلـيِْه-:  قال الشَّ

[حصـل هـذا يف السـفينة التـي فجرت يف 

[عدن] رتّبوها خطة مـن أجل أن يلصقوا 

باليمن بـأن هنـاك إْرَهـابـاً وإْرَهـابيني، 

نحـن بحاجـة إىل أن ندخـل ونكافـح  إذاً 

اإلْرَهـابيـني هـؤالء! أي أن نحتل. التفجري 

نفسـه نَسـوا هم أنـه قد يكـون التفجري 

عندمـا يكـون من داخـل سـتفتح فتحة 

خـارج ألم ينسـوا؟ هذه القضية أليسـت 

بديهيـة؟ لكن ال. إذا اللـه يف املوضوع الله 

يقول: {َواللَّـُه َغاِلٌب َعَىل أَْمِرِه}(يوسـف: 

مـن اآليـة21) ليس هنـاك أحـد يمكن أن 

يكـون ذكياً أمام اللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- 

عـىل اإلطـالق، يف األخـري يفضحه بشـكل 

يبـدو غبياً يف تخطيطه، فعـالً يبدو وكأنه 

غبـي! مـع أنهـم ليسـوا أغبيـاء، هـم يف 

موضوع التخطيط ليسوا أغبياء، فقط إن 

اللـه يفضح ويخرج مـا يكتمون. انفجار 

السـفينة، كان انفجـار فتحـة الحديد إىل 

خـارج، ولكن أحياناً قد يكون هناك أناس 

بقـر مـن خـارج حقيقـة تجـد اليمنيني 

أنفسـهم بعدما قالوا: بأن هـذه كلها تدل 

عـىل أن التفجري داخيل. جـاء األمريكيون 

بفرقـة تحقيـق جاهـزة مجهزيـن كيف 

يحققـون، وكيـف يطلعـون تقاريـر عن 

نتيجة التحقيق قالوا: هـذا عمل إْرَهـابي 

من خارج! يف األخري ألم يظهر مسـئولون 

يمنيـون يقولون: نعم عمـل إْرَهـابي! أما 

هـؤالء صحيـح يطلعـون بقـراً، حقيقة. 

إن الـذي ال يفهـم املؤرشات التي تكشـف 

ُمَخّططـات بني إرسائيل والله -ُسـبَْحانَُه 

َوتََعـاَىل- كما لـو كان قد تكفـل فعالً بأن 

يكـون فيها مـا يفضحها ثـم يأتي يوافق 

معهـم، هذا هـو الـذي يعترب بقـرة لبني 

إرسائيـل. يف األخـري ال تـدري إال وقـد هم 

يقولـون فعالً: هذا عمـل إْرَهـابي، يعني: 

إْرَهـابي انطلق من بالدنا! وينزلون تقريراً 

من [رئاسـة الوزراء] يدونون فيه األشياء 

التـي يزعمون أنها أحـداث إْرَهـابية منها 

تصوير للسـفينة هـذه، يف نفس الصورة، 

يف الكتاب نفسـه، ترى أنـت أن الفتحة إىل 

خارج كيف سيحصل هذا؟ فتحة إىل خارج 

إال إذا كان التفجـري من داخل. قالوا: عمل 

إْرَهـابي!. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هؤالء 

أنـاس ال يبالـون، ال يبالون بهذا الشـعب 

نفسه، بأن يسمحوا أن تمرر ذريعة معينة 

لألمريكيني هي الذريعة الرئيسـية واملربر 

الرئييس ألن يتدخلوا يف شـأن هذا البلد وأن 

يحتلـوه وأن يتدخلوا يف مناهجه ويتدخلوا 

يف إخفاء نسـبة كبرية من الُقـْرآن الكريم، 

فيوافقـون معهـم. أي أنهم هنـا لو كانوا 

مخلصـني لدينهـم، لـو كان فيهـم رحمة 

لشـعبهم، لـو كانـوا مخلصـني لوطنهم، 

لـم يوافقوا أبـداً يف القضية هـذه التي هم 

عارفني بأنهـا تقدم كذريعـة، لقالوا: أبداً 

هذا تفجري من داخل، فلماذا؟ يأتي ليقول: 

نعـم عمـل إْرَهـابي، وسـّلمنا..!! يسـلِّم 

لألمريكيني وهي كذبة واضحة فعالً، لكن 

قـد يكون بعضهم جمالً لبنـي إرسائيل أَْو 

بقرة لبني إرسائيل، حقيقة]. 
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السغث ظخر اهللا: املصاوطئ جاعجة لطرد سطى أي 
اساثاء خعغعظغ غطال لئظان

إسثاُم شطسطغظغ يف طظجله وأطاَم سائطاه يف الصثس املتاّطئ

 : طاابسات
أحيا األحرار وجمهور املقاومة اإلسـالمية 
يف لبنان الذكرى السـنوية السادسـة عرشة 
النتصـار مجاهـدي حـزب الله عـىل الكيان 
الصهيوني، يف العدوان الذي بدأه األخري يف 12 
تموز عام 2006م، وأنهاه مجرباً وذليالً يف 14 

آب/ أغسُطس. 
اشـتباك  لقواعـد  اسـس  االنتصـار  هـذا 
جديدة وقلب معادالت الكيان الصهيوني، بل 
واملعادالت الدولية يف املنطقة، وأصبح الكيان 
يحسب للمقاومة ألف حساب قبل أي خطوة 
يخطوهـا، ومنذ ذلك العدوان يف عام 2006م، 
لم يجـرؤ الكيان عـىل إعادة تلـك التجربة.. 
ومهما كان الرؤسـاء واملسؤولون الصهاينة 
ُكــّل  بشـأن  آرائهـم  وتتبايـن  مختلفـون 
القضايـا الداخلية والخارجية واإلقليمية، إال 
أنهـم جميعهـم متفقون عىل أن حـزب الله 
ا عىل وجودهـم وال يمكنهم  خطـر كبري ِجـدٍّ

التفكري بارتكاب ابسط حماقة معه. 
ويف أجواء ذكرى الرابع عرش من أغسُطس، 
يـوم االنتصار عـىل العـدّو الصهيونـي عام 
2006م، أّكـد األمني العام لحزب الله السـيد 
حسن نرصالله، أن املقاومة جاهزة للرد عىل 

أي اعتداء صهيوني يطال لبنان. 
السـيد  تحـدث  تلفزيونيـة،  مقابلـة  ويف 
قاسـم  الحـاج  دور  أهميّـة  عـن  نرصاللـه 
سـليماني خـالل حرب تمـوز ومـا قبلها يف 
تحقيـق االنتصار وقال عـن رغبته بالذهاب 
إىل خطـوط القتال األماميـة يف الجنوب، عن 
دموعـه يوم البارجة، عـن دوره بتأمني ُكـّل 
مسـتلزمات القتال، وكل مسـتلزمات إعادة 
اإلعمـار قائـالً: «حّدثنـا عن قليـل من كثري 
سـنظّل نجهله، لكنّه القليل الكايف لنتحّسس 
حجم الحب الذي أحاطنا به مدى الدهر سيد 

شهداء محور املقاومة». 
وقال األمـني العام لحزب اللـه عن الحاج 
قاسـم والحاج عماد: «يف تموز2006م، كانا 
معـاً، حول الخرائط معـاً، يف غرفة العمليات 

معـاً، عند أجهـزة االتصال معاً، يف سـاعات 
رسـم خطط القتال معاً، يف اتِّخـاذ القرارات 
ويف رسم سبل تنفيذها معاً، يف الشارع، عند 
الشـجرة، يف السـيّارة، يف الضاحيـة، يف هذه 
الضاحيـة املعتـّزة بهم معاً. بكـوا وضحكوا 
وانفعلوا وسجدوا وحمدوا وتبادلوا البسمات 

واليقني بالنرص معاً». 
َوأََضـاَف السـيد نـرص الله: «عـاد بنا إىل 
تمـوز برفقتهم. أن نعود إىل سـاعات النرص 
اإللهـي ودليلنـا يف املسـري قـادة صنعـوه، 
وويلّ  كربالئيـان  شـهيدان  ثالثـة،  رفـاق 
حسـيني يدعو أهل الحب ربهم أن يأخذ من 
أعمارهـم لعمره، قائـدان تخضبـت قلوبنا 
بجراح فقدهـم وثالث بصوته يلملم ضفاف 
جراح القلوب فيحيـل الحزن ذخرية للقتال، 

والغضب وقوداً للثورة». 
وتجدر اإلشـارة إىل أنه، وبعد 16 عاماً من 
عـدوان عىل لبنان تمـوز 2006م، وبعد ُكـّل 
محاوالت العدّو لسـحق املقاومة ومحورها، 
والتقسـيم  والتفتيـت  الداخليـة  بالحـروب 
واإلفقار،  والعقوبات  وبالحصار  والرشذمة، 

يدرك العدّو أنّه لم يعد من مالٍذ آمن، ولم يعد 
هناك من طريقٍة سوى القتال املبارش، وهو 
مـا يتجنبه، ولكـن تأجيل املصيبـة ال يعني 
أنّها لن تأتي، ومصيبة الفناء تنتظر الكيان، 

خلف ُكـّل باٍب سيفتحه للحرب. 
مـع ُكــّل دقيقٍة تمـر منذ ذلـك التاريخ، 
تراكم املقاومـة القوة والقدرات، فيما يراكم 
العـدّو الوهن عىل الوهن، وهـذا الرتاكم عىل 
الجهتني، ستكون آثاره حتمية مهما تأجلت، 
ولن يسـتطيع العدّو اسـتدراك ما فاته؛ ألَنَّ 
التاريخ لم يعد جانحاً، وأّن هناك من وضعه 
عىل السـكة الصحيحة يف 14 آب/ أغسُطس 

2006م. 
ومنـذ الرابـع عـرش مـن آب/ أغسـُطس 
2006م، الوقت الـذي كان فيه الكيان يوقع 
عـىل اتّفـاق وقـف النار، لـم يكن يـدرك أنّه 
يوقـع عىل مـا ال يمكن اسـتدراكه، وأنّها لم 
تكـن ُمَجـّرد كبوة، إنّما كٌرس لخط الصعود، 
أَدَّى به للمنحدر مبـارشًة، وكلما حاول رتق 
املنفتقات عرب املناورات، وتغيري الحسابات، 

ازدادت فتقاً. 

 : طاابسات
محمـد  الفلسـطيني  الشـابُّ  استشـهد 
شـحام، يف سـاعة مبكرة من صباح االثنني، 
متأثـًرا بجروحـه عىل إثر إصابتـه برصاص 
قـوات االحتـالل الصهيونـي، لـدى محاولة 
اعتقالـه من قبـل قوات العـدّو يف كفر عقب 

شمال القدس املحتّلة. 
وزعمت رشطة االحتالل أن الشاب أُصيب 
بالرصـاص خالل محاولته طعن أفراد وحدة 
من املسـتعربني، حاولـت اعتقاله من منزله 

بعد مداهمته بزعم وجود أسلحة بداخله. 
وبحسب مصادر محلية فلسطينية، َفـإنَّ 
قوات االحتالل اقتحمت منزل عائلة الشـاب 
شـحام، يف البلـدة، َحيُث سـمع إطـالق نار، 
ليتبنّي أنـه أُصيب بجروح لم تعرف طبيعتها 
حينها، وُخطف الشـاب مـن قبل تلك القوات 

مصابًا، قبل أن يعلن عن استشهاده. 
«قـوًة  إّن  شـحام:  الشـهيد  والـُد  وقـاَل 
ة داهمْت منزَلُه ليالً، وقامْت  إرسائيليًة َخاصَّ
بإطـالق النار عـىل نجلِه محمد من مسـافة 
الصفـر، وأصابتْـُه يف رأسـِه، وتركتْـُه ينزُف 
ألكثر مـن أربعـني دقيقـة قبـَل أْن تعتقَله، 

ليفارَق الحياَة بعَدها». 
والقْت جريمُة اإلعدام ردوَد فعٍل من القوى 
منظمـُة  وقالـْت  الفلسـطينية،  والفصائـل 
التحرير: إّن «الجريمَة تستحُق تحقيقاً دوليٍّا 

فوًرا وبشكٍل عاجل». 
من جانبها، نعت حركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسـطني، أمـس االثنـني، «إىل جماهـري 
شعبنا وأمتنا الشهيد محمد إبراهيم الشحام 
(21 عامـاً)، والـذي ارتقـى يف جريمة إعدام 

بدم بـارد عقـب إصابته بالرصاص بشـكٍل 
مبـارش واعتقاله عىل يد قوات االحتالل التي 
اقتحمـت منزلـه يف بلـدة كفر عقب شـمال 

غرب القدس». 
وأّكـدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن «هذه 
الجريمة البشـعة التي اسـتهدفته يف منزله 
وعىل مرأى مـن أهله، تثبت املـدى اإلرهابي 

الذي يتعرض له أبناء شعبنا». 
وشّددت، عىل أن «عمليات القتل واالعتقال 
التي تقوم بها قوات االحتالل يف مدننا وقرانا 
املحتّلة، تدلل عىل حالة الرعب التي يعيشـها 
كيان العدّو، والخشـية مـن تصاعد عمليات 
ـة عقـب عمليـة القـدس  املقاومـة وَخاصَّ

البطولية». 

وأّكـدت أن «هذه الجريمة الوحشـية، لن 
تنـال من إرصار شـعبنا عىل طريـق الحرية 
واالنعتـاق من نـري االحتـالل، وعزيمته عىل 
مواصلـة درب املقاومة حتـى تحرير أرضنا 
وتطهـري مقدسـاتنا، وندعـو أن تكون هذه 
الدمـاء الربيئة دافعـاً قوياً للتصـدي لجنود 
ظـل  يف  املسـتوطنني  وقطعـان  االحتـالل 
الهجمة املسعورة يف القدس ومدن الضفة». 
إىل ذلك، أعلن نادي األسـري الفلسـطيني، 
أمـس االثنـني، أن قـوات االحتـالل اعتقلت 
23 فلسـطينياً، َحيـُث شـنت قواتـه حملة 
اعتقاالت واسـعة يف الضفة الغربية والقدس 
املحتّلتـني طالـت عـدداً من ناشـطي حركة 

حماس وأرسى محّررين. 

«تجب اهللا» و «الةعاد اإلجقطغ» 
غآّضـثان سطى َوتثِة العثف والبئات 

سطى ظعب املصاوطئ
 : طاابسات

زار مسـؤوُل العالقات الفلسطينية لـ»حركة الجهاد 
اإلسالمي» يف لبنان، أبو سـامر موىس، يرافُقه مسؤوُل 
العالقات يف بعلبك أبو عالء سـحويل، مسـؤول منطقة 
البقاع الدكتور حسني النمر، وذلك بحضور ممثل «حزب 
الله» يف البقاع الشيخ سـهيل عودة، وقدم وفد «الجهاد 
اإلسـالمي» التعازي بمناسـبة عاشـوراء واستشـهاد 

األمام الحسني (ع). 
بدوره اسـتهل موىس الحديث برشح مفصل ملسؤول 
الحـزب يف البقـاع حـول آخـر تطـورات جولـة «وحدة 
السـاحات» التي قادتها حركة الجهاد اإلسالمي ورسايا 
القدس، سـواء باألسباب واألهداف الصهيونية والنتائج 

واإلنجازات للجهاد واملقاومة. 
وقـد تداول املجتمعـون آخر التطورات السياسـية يف 
املنطقة، وقدم الدكتور حسني النمر التربيكات بشهداء 
«الجهاد اإلسـالمي»، والشـهداء الذين ارتقوا يف املعركة 
األخرية، وأشـاد «ببسـالة املجاهديـن يف رسايا القدس، 
وأداء املقاومـة يف التصدي للعـدوان الصهيوني األخري»، 
وثمـن الطرفان «دور الجهاد يف إفشـال محاوالت العدّو 

احداث شق يف الصف الفلسطيني واملجاهد». 
وأّكـد املجتمعون أهميّة معركة «وحدة الساحات» يف 
تثبيت معادلة جديدة تمنع العدّو من االستفراد بساحة 
فلسـطينية دون أُخـرى، وتفتـح املجال أمـام املقاومة 
يف أي من سـاحات املواجهة الفلسـطينية بالتدخل عند 

اللزوم. 
بـدوره نّوه النمر بقدرة حركة الجهاد عىل إدارة هذه 
املعركة بجدارة، وإفشـالها هـدف العدّو الصهيوني من 
اغتيـال قـادة رسايا القـدس، وتوجيه رضبـة للحركة، 
إلضعـاف قوتهـا وسـحقها كمقدمة لـرضب حركات 

املقاومة يف غزة والضفة الغربية. 
الفلسـطيني،  شـعبنا  «صمـود  الجانبـان  وحيـا 
وجهوزية املقاومـة يف مواجهة العدوان الصهيوني عىل 
غزة»، سـائلني «املوىل سـبحانه وتعاىل أن يتغمد جميع 
الشهداء الذين ارتقوا عىل طريق الجهاد والفداء بواسع 
رحمته، وال سـيما شـهداء معركة «وحدة السـاحات»، 
وعىل رأسـهم القائدان الكبريان تيسـري الجعربي وخالد 
منصور، وإبراهيم النابليس وأن يبلسـم جراح املصابني 
واملكلومني، ويمن بالشفاء العاجل عىل الجرحى، وينعم 
عىل أرسانا البواسـل بتنسـم عبري الحرية قريباً إن شاء 

الله». 
وأّكـد الجانبان «عمق العالقـة بينهما، والتأكيد عىل 
التمسـك بنهج املقاومـة حتى تحرير فلسـطني، والتي 

نراها قريبة بإذن الله». 

ذائرٌة طسّرية تساعثُف صاسثَة 
اقتاقل افطرغضغ يف الاظش

 : وضاقت
اسـتهدفت طائرات مسـرية انتحارية وأُخرى مزودة 
بصواريخ، قوات االحتـالل األمريكي املتواجدة يف قاعدة 

التنف عند الحدود السورية - العراقية. 
وأّكــدت مصادر أمنية، أن الطائرات املسـرية وصلت 
إىل أهدافهـا يف قاعـدة التنـف رغـم محاولـة الجيـش 
األمريكـي اعرتاضها، مشـريًة إىل أن الهجـوم تم حوايل 

الساعة السادسة والنصف صباح االثنني،. 
وجـاء اسـتهداف املصالـح األمريكيـة يف التنـف بعد 
سـاعات مـن عـدوان «إرسائيـيل» عـىل ريـف دمشـق 

وطرطوس أَدَّى الستشهاد ثالثة عسكريني. 
وزعـم الجيش األمريكـي يف بيان، أمـس االثنني، أنه 
اعرتض طائرات مسـرية حاولت استهداف قاعدة التنف 

عند الحدود السورية-العراقية. 
من جهته، أعلن «جيش مغاوير الثورة» الذي تدعمه 
واشنطن وتوكل إليه مهام حماية محيط التنف، تعرض 
نقاط يف قاعدة التنف لهجوم بواسطة طائرات مسرية. 
ونـرش الفصيل الذي تدعمه واشـنطن صـوراً تظهر 
ارضار يف بعـض النقاط قال إنهـا لألرضار الناجمة عن 

هجوم الطائرات املسرية. 
هـذا ولم تتبـنَّ أيـُة جهة املسـؤولية حتـى اآلن عن 

الطائرات املسرية التي هاجمت قاعدة التنف. 
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املباركـة  األيّـام  هـذه  يف 
يستعرُض الجيُش اليمني الُحرُّ 
وإْمَكانياِتـه  قواِتـه  والعزيـُز 
والوحـدات  املناطـق  ُكــلِّ  يف 

العسكرية.
والكرامـة  العـزة  جيـٌش 
يمتلـُك  جيـٌش  واالسـتقالل، 
القوَة اإليَمــانية واإلراَدة التي 

منبُعها القرآُن الكريم.
جيـش تشـبََّع بالهـدى من 
أعالم الهدى من آل البيت، جيٌش يحمُل النَرص والتحدي لكل 

معتٍد عىل الشعب اليمني.
جيـٌش متـوكٌِّل عـىل الله وواثـٌق بنرص اللـه ال يمكن أن 
ينكـِرسَ وهـو يحمـُل الثقافـَة القرآنيـة واملنهـَج القرآني 

الصحيح.
جيـٌش يمتلُك القيادَة من الصادقـني املجاهدين األحرار، 
جيـٌش يمتلُك الـروَح الثوريـة التـي منبُعها أعـالُم الهدى 
كاإلمام عيل -عليه السالم- واإلمام الحسني -عليه السالم- 

وغريهما.
يسـتعرض هذا الجيُش قواِته التي أرهبت قوى العدوان 
َهم عىل هذا الشـعب،  َهـم وتكربُّ وكـرست هيبتَهـم وتجربُّ
ولّقنهـم الـدروَس تلـَو الـدروس، ولقنّوهـم الهزائـَم تلو 
الهزائم، يستعرض الجيُش اليمني قواته العسكرية يف ُكـّل 
املناطق والوحدات العسكرية وهو يف أتمِّ الُجُهوزية العالية 
ملواجهـة أي اعتداء من أيـة دولة أَو أية جماعـات أَو أفراد 
تهدُف لزعزعة األمن واالسـتقرار لهذا الشعب، هذا الجيش 
هو يعترب رشفاً لـكل اليمنيني هو يعترب عزًة لكل اليمنيني، 
وهو درع حصني لليمن َويُد الشعب الضاربة ضد أي معتٍد.

قيادتُنا الثورية والسياسـية تعمُل بجهـود كبرية إلعداد 
واإلعـداَد  اإليَمــانـي  النفـيسَّ  اإلعـداَد  اليمنـي  الجيـش 
والتسـليحية  التدريبيـة  النواحـي  ُكــّل  مـن  العسـكري 
والتصنيعيـة، وتحّققت الكثريُ من األهداف يف جانِب اإلعداد 
ُج اآلالُف مـن الشـباب اليمنيـني مـن  العسـكري، ويتخـرَّ
الكليات العسـكرية بكل تخصصاتها لرفـِد الجيش اليمني 
بالشـباب املتخّصص والذي تشـبّع بثقافة القرآن ويحمل 

الوعَي واإليَمــاَن والعزيمة الثورية.
العسـكرية  القـدرات  يمتلـك  اليمنـي  الجيـُش  أصبـح 
والتصنيعيـة اليمنيـة وبإنتـاج يمنـي ويصنع ُكــّل أنواع 
ة والصواريخ  األسـلحة حتـى الوصـول للطائـرات املسـريَّ
طويلة املدى، وما زال اإلعداُد ُمسـتمّراً والتطوير ُمسـتمّراً 

بكل ثبات وإراَدة وعزيمة للرجال األحرار الرشفاء.
لذلـك نقول لرجالنا يف الجيش اليمنـي الحر: أنتم فخُرنا 
وأنتـم رشُفنا وأنتـم عزتُنا وأنتم صماُم أمان هذا الشـعب، 

وأرواُحنا فداٌء ألرواحكم. 

زطُظ الَعخاغئ والعغمظئ سطى الغمظ لظ غسعد
طتمعد المشربغ   

 
هذه ليسـت رسـائَل حـرب يُْرِسـلُها أبطـاُل اليمن 
للخارج والداخـل من خالل هذه العروض العسـكرية 

وتخّرج الدَُّفع العسكرية املختلفة. 
كما أنها ليسـت ُمَجـّرد عروض واستعراض للقوة، 
بـل إظهـاٌر للواقـع وحقيقـِة ما وصـل إليـه الجيُش 
واللجاُن الشـعبيّة اليوَم من قوٍة وإْمَكانياٍت واستعداٍد 

وأعداٍد ضخمٍة من القوات املسلحة. 
أيضاً إن هذه القواِت املسـلحة ليست كأيِة قوات، بل 
هم من أُولئـك الوحوش الذين نعرفهم ويعرفهم العدّو 
والصديـق ممن سـّطروا مالحَم وأسـاطريَ يف مواجهة 

تحالف عاملي يمتلك أقوى الجيوش وأحدَث وأعظم األسلحة واملعدات 
العسكرية واإلْمَكانيات املادية. 

هـؤالء األبطال هم من أُولئك الذين شـّكلوا رعباً ألمريكا وأدواتها 
يف املنطقـة واليمـن وللجماعـات اإلجرامية، وخمسـة أفـراد منهم 
اسـتطاعوا مواجهـَة املئات مـن املرتِزقـة وهزيمة معسـكر كامل 
بإيَمــانيهم وإخالصهم وشـجاعتهم التي ليس لها مثيٌل، ومشاهد 

اإلعالم الحربي َستبقى شاهدًة عىل تلك املعجزات. 
كمـا أن هـؤالء األبطـال ال يشـبهون جيَش عيل محسـن األحمر 
الوهمي والفاسـد والخائن، وال تلك القوات التي كان يستعرض بها 
عفاش يف ميدان السـبعني يف ُكـّل مناسـبٍة؛ إلرهاب وقمع الشـعب 
اليمني وكل من يعارض فساَد وظلم السلطة، بل ممن تعرفونهم يف 

جبهات العزة والكرامة والدفاع عن الوطن. 
هـؤالء هـم من أُولئـك الُحفـاة الذيـن أحرقـوا فخـَر الصناعات 
األمريكية بكرتون ووّالعة، ها هم اليوم جاهزون ومسـتعدون لكل 

الخيارات وعىل تحالف العدوان واملرتِزقة أن يفصحوا عن خياراتهم، 
فإن كانوا يريدون االسـتمراَر يف الحـرب والعدوان فهذا ما يربع فيه 
هـؤالِء األبطاُل والشـهادة يف سـبيل اللـه والدفاع عن 
الوطـن والنـاس هي غايـٌة ورشٌف يطمـح إليه هؤالء 

وغريهم من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة. 
يف  يرغبـون  واملرتِزقـة  العـدوان  تحالُـُف  كان  وإن 
السـالِم العـادل والشـامل دون انتقاٍص من السـيادة 
الوطنيـة ودون التفريط يف الوحدة اليمنية أَو يف شـرب 
واحد من تراب الوطن فقد وّفروا علينا وعىل أنفسـهم 
الدمـاَء واألرواَح والوقت واإلْمَكانيات، فالسـالم بهذه 
الرشوط هدٌف وغاية القيادة السياسـية والعسـكرية 
وأبنـاء اليمن، وعندنا إيَمــاٌن مطَلٌق أننا َسـنصل إليه 
بواحدة من هذه الطرق، وعند تحقيق ذلك السـالم املنشـود َسيكون 
هؤالء األبطـال هم اللَِّبنََة األوىل يف بناء الوطـن والنهوض به والدفاع 
عنـه وحماية الثـورة وعامل سـالم واسـتقرار يف املنطقـة والعالم 
ـة العربية واإلسالمية دون تشكيل أي تهديد أَو قلق لدول  ودرعاً لألُمَّ
الجـوار، بل نطمُح ويطمح ُكـّل أبناء الشـعب اليمنـي أن تكوَن لنا 
مـع دول الجوار عالقاٌت أخوية ندية تُحرتم فيها سـيادة الشـعوب 

واألوطان. 
وعىل دول الجوار القبوُل بهذا الواقع الذي ال يمكُن تغيريُه إطالقاً 
والتعايُـُش مـع يمن جديـد قوي وقادر عـىل الدفاع والـرد ويرُفُض 

الَوصاية والهيمنة والتبعية للخارج. 
كما أن عىل أمريكا وأدواتها أن تدرَك أن سـبَع سنوات من العدوان 
والحصـار عـىل اليمن قد جعلتنا مـا نحن عليه اليوم مـن قوة، وأن 
اسـتمراَر عدوانها عىل اليمن ومحاوالِتها فـرَض هيمنتها عىل أبناء 
الشعب اليمني َسيزيد من قوتنا أضعاَف ما نحن عليه اليوم، وعليها 
أن تدرَك أن زمَن الهيمنة ونهب وقهر الشعوب قد ذهب دوَن رجعة. 


