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صراءة شغ خطاب الرئغج المحاط أطام «أولغ الئأس الحثغث»

أجرار الصثرات الماساظمئ وأبساد «ظسثضط باتعقت طفاجؤئ»أجرار الصثرات الماساظمئ وأبساد «ظسثضط باتعقت طفاجؤئ»

ردع تاجط غصارب

سفينة مازوت لقطاع الكهرباء حمتجزة وسفينة عمالقة تغادر الضبة مبليوين برميل نفط منهوب



من «ستوكهومل» حىت آخر «متديد» العدو يقر بنهبه للمرتبات

صنعاء للعدوان: حذارِ أن تضيعوا فرصتكم األخرية

أمريكا تتوسع عسكريًا يف حضرموت وتشرف على سرقة ثروات شبوة

طتاشر تدرطعت باراس لختغفئ «المسغرة»:

اقتاقل افطرغضغ غظحأ صعاسث بالغمظ إلدارة تروبه 
وبصاء السسعدغئ دون دسمه طساتغض

السغظ سطى ظفطظا وغازظا
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شرظسا تظُحُر بعارَجعا وصعاِتعا يف حئعة 
اجاسثادًا لظعإ الشاز الغمظغ طظ بطتاف

 : طاابسات
مدينـة  يف  الرئيسـيُة  الشـوارُع  شـهدت 
عتق عاصمة شـبوة املحتّلة، أمس الجمعة، 
الجنـود  مـن  للعـرشات  َكبـرياً  انتشـاراً 
الفرنسـيني عـىل متـن مدرعات عسـكرية، 
وذلـك تزامنـاً مـع وصـول وفد مـن رشكة 
لاللتقـاء  املحافظـة  إىل  الفرنسـية،  توتـال 
بمنتحـل صفة املحافظ املرتـِزق عوض ابن 
الوزير، وذلك؛ ِمن أجِل مناقشـة اسـتكمال 
ترتيبـات تشـغيل منشـأة بلحـاف الغازية، 
التـي تسـتحوذ عليهـا الرشكة الفرنسـية، 
والبدء يف نهب ورسقة الغاز اليمني وتهريبه 
إىل الخـارج بتواطـؤ مـن تحالـف العـدوان 

السعودّي اإلماراتي ومرتِزقتهم وأدواتهم. 
وكانـت وحـدات عسـكرية فرنسـية قد 
ام إىل منشـأة بلحاف الغازية  وصلت قبل أَيـَّ
التي تتخـذ منها أبو ظبي قاعدة عسـكرية 
لهـا منـذ سـنوات، يف سـياق اتّفاق الشـهر 
املنـرصم بـني االحتـالل اإلماراتي وفرنسـا 
حـول إعـادة تشـغيل املنشـأة دون علم ما 

يسمى «الرئايس» وحكومة املرتِزقة. 
ويف ذات السـياق، قالـت مصـادر محلية 
يف شـبوة، أمـس الجمعـة: إن بارجة حربية 
فرنسـية وصلـت، فجـر أمس، إىل سـواحل 

رضوم. 
البارجـة  َفــإنَّ  املصـادر،  وبحسـب 
العسـكرية الفرنسية قدمت من خليج عدن 
مجهزة بأسلحة متطورة، إىل سواحل رضوم 
بالقـرب مـن ميناء بلحـاف، وذلـك يف إطار 
االسـتعدادات الفرنسـية األمريكيـة لنهـب 
الغاز املسـال وتصديره لألسـواق األُوُروبية، 
وهـو ما يشـري إىل أن فرنسـا تسـعى لنهب 

الغاز اليمني بقوة السالح. 
وكان ضبـاط فرنسـيون قـد وصلـوا يف 
وقت سـابق إىل مدينة عتـق برفقة نحو ٢٠ 
مهندسـاً فرنسـياً يف إطار التَحّرك الفرنيس 
إلعادة إنتاج الغاز املسال وتصديره لألسواق 
األُوُروبية لسـد حاجتها مـن الغاز الطبيعي 
يف ظل اسـتمرار األزمة األوكرانية الروسية، 
والتـي أَدَّت إىل اضطرابـات كبرية يف إمَدادات 

الغاز الطبيعي يف أُوُروبا. 

 : خاص
ل عن التزاماته بدفع  بالتوازي مـع التنصُّ
مرتبـات املوظفـني ومعاشـات املتقاعدين، 
يواصُل تحالُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي نهب الثـروات النفطيـة اليمنية، 
السـفينَة  أن  خـاص  مصـدر  أّكــد  َحيـُث 
التـي   MARAN CANOPUS العمالقـَة 
غـادرت، أمـس، مينـاء الضبـة بمحافظـة 
حرضموت، قامت بنهـب ما يقارب مليوني 

برميل نفط خام. 
وأوضـح املصـدر لوكالة سـبأ السـفينة 
العمالقـة كانت قـد وصلت يف ٦ أغسـُطس 
الجـاري إىل مينـاء الضبة، وقامـت بتحميل 
ما يقـارب أثنني مليـون برميـل نفط خام، 

ُر بــ ٢٠٠ مليون دوالر،  بقيمة إجمالية تُقدَّ
وفقـاً ألسـعار البورصة.  وأَشـاَر املصدر إىل 
أن نهـب النفط الخـام اليمنـي يأتي ضمن 
مسلسـل النهـب املنظـم مـن قبـل العدوان 
ومرتِزقتـه لعائـدات النفط الخـام وثروات 
اليمـن، ومواصلتهم قطـع مرتبات موظفي 

الدولة ألكثر من ست سنوات. 
هـذه  َفــإنَّ  املالحيـة  للمواقـع  ووفقـاً 
«ريتشـاو»  مينـاء  إىل  متجهـة  السـفينة 

الصيني إلفراغ حمولتها. 
ويف السـياق، أّكـد وزيـر الخدمة املدنية، 
سـليم املغلس، أمس الجمعة، التزاَم صنعاء 
بفتح حسـاب للرواتب فيمـا تنصل تحالف 
العـدوان عن التزامـه بتغطيـة الفجوة منذ 

مفاوضات السويد. 
وقال املغلس لـ «املسرية»، أمس الجمعة: 

«َقِبْلنا بفتح حسـاب للرواتب يف مفاوضات 
السـويد سـداً للذرائع، وموارد النفط والغاز 

هي الكفيلة بسد كافة الرواتب. «
من جانبه، قال وكيـل وزارة املالية أحمد 
حجـر: إن «املرتبـات املسـتحقة للموظفني 

عىل الخزينة العامة تتجاوز ٤ سنوات». 
الحكوميـني  «املوظفـني  أن  َوأََضــاَف 
يمثّلون ٣٤ ٪ من حجم القوى العاملة، وهذا 
يشـري إىل مدى تأثري الرواتب لناحية عودتها 
أَو قطعها مسبًقا، مؤّكـداً أن تحالَف العدوان 
قام بتجزئة البنك املركزي اليمني عقب نقله 
إىل ٤ بنـوك مسـتقلة يف عـدن وحرضمـوت 

واملهرة ومارب تحت إرشاف سعودّي. 
وأوضـح أن تحّوَل البنـك املركزي اليمني 
إىل مودٍع لـدى البنك األهيل السـعودّي يعني 

فقدانَه السيادة. 

جفغظئ سمقصئ تشادر طغظاء الدئئ بسث ظعإ طا غصارب ططغعَظغ برطغض ظفط خام
المشطج: طظث تعصغع «جاعضععلط» إلى تمثغث الُعثظئ وتتالش السثوان غصر بظعئه لطمرتئات 
ــئــات  ــمــرت ــعــإ طـــخـــادر دشــــع ال ـــاز غــســظــغ ظ ـــش ــفــط وال ــظ ـــثات ال ـــائ تــةــر: ظــعــُإ س

شغ جغاق اجامرار سمطغات الظعإ والمخادرة لطبروات الغمظغئ ورواتإ الغمظغغظ:

ضعرباُء التثغثة تساظضُر خرق تتالش السثوان 
لطُعـثظئ بسث اتاةازه جفغظئ طازوت

 : طاابسات
عـىل مرأى ومسـمع األمم املتحـدة واملجتمع الـدويل يواصـل تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي حصاره الخانق ضد الشـعب اليمني متجاهالً الُهـدنة اإلنسانية ضارباً 

ُكـّل مضامينها عرض الحائط. 
يف السياق، استنكرت كهرباء الحديدة إقدام تحالف العدوان عىل احتجاز سفينة «جولدن 
إيجيل» املحملة باملازوت الخاص بقطاع الكهرباء ومنع وصولها إىل ميناء الحديدة للتفريغ. 
وقالـت كهرباء الحديدة يف بيان، أمس الجمعة: إن منع دخول السـفينة إىل ميناء الحديدة رغم 
حصولها عىل ترصيح من األمم املتحدة، خرق سـافر للُهـدنة، وإجراء تعسـفي ملضاعفة معاناة 
أبناء الشـعب اليمني ويف مقدمتهم أبناء املناطق الحارة يف تهامة، محملة األمم املتحدة مسـؤولية 
هذه املمارسات غري املسؤولة، مطالبة بالضغط عىل تحالف العدوان لإلفراج عن السفينة والسماح 
بدخولها إىل ميناء الحديدة.  ونّدد البيان بصمت املجتمع الدويل إزاء خروقات دول العدوان امُلستمّرة 
ة أن املازوت  للُهـدنة، مؤّكـداً أن هذا الصمت سيرتتب عليه مضاعفة معاناة الشعب اليمني، َخاصَّ

مخصص بالدرجة األوىل لتشغيل املرافق الصحية والقطاعات الحيوية يف اليمن. 

طغطغحــغا اقتاقل اإلطاراتغ الاضفريغــئ تفّةر سثدًا طظ 
افضرتئ واملسالط اإلجقطغئ يف حئعة

 : طاابسات
ارتكب االحتـالُل اإلماراتي وأدواتُـه من الجماعات 
التكفرييـة املتطرفـة، أمـس األول الخميـس، جريمًة 
جديـدًة طالت العديـَد من األرضحة اإلسـالمية، وذلك 
يف إطـار املخّطط املمنهج واملنظـم لتحالف العدوان يف 
تفجـري وطمس املعالم التاريخية واإلسـالمية باليمن 

ورسقتها ونهبها طيلة ٨ سنوات. 
وبحسـب مصـادر محليـة يف شـبوة، فقـد قامت 
ميليشـيا مـا يسـمى العمالقـة التي تظـم املئات من 
التكفرييـني بتنفيذ عمليات تفجري واسـعة هدفت إىل 
نسـف أرضحة تاريخية وإسالمية يف مناطق متفرقة 

من املحافظة عرب استخدام عبوات ناسفة. 
ولفتـت املصـادر إىل أن من بني األرضحـة التي تم 
تفجريهـا رضيح الويل عبدالرحمـن بن عمر باداس يف 

منطقة عرقة الساحلية. 
وكانت ميليشـيا العمالقة املتطرفة قد اسـتهدفت 
خالل السـنوات املاضية وبتوجيه مباٍرش من االحتالل 
اإلماراتي، عرشات املعالم اإلسالمية القديمة من بينها 

مساجد وأرضحة يف الساحل الغربي بالحديدة. 

ردًا سطى طساسغ إصخاء تجب «اإلخقح» الثي غظامغ إلغه وشغ إذار خقشات «المأجعرغظ»

جفُري املرتجصئ يف افردن غاعُط «طةطج السطغمغ» بالثغاظئ 
والسمالئ وتمجغص الئطث

 : طاابسات
هاجم سـفريُ حكومة املرتِزقـة يف األردن، أمـس الجمعة، 
ما يسـمى املجلس الرئايس املشـكل من قبـل تحالف العدوان 

منتصف أبريل املايض. 
واتهـم القيادي «اإلصالحي» املرتِزق عـيل العمراني، املعني 
من قبل الفاّر هادي سـفرياً للمرتِزقة لدى األردن، ما يسـمى 
«الرئـايس» بالخيانـة والعمالة والسـري نحو تمزيـق وتقزيم 

اليمن مع سبق إرصار وترصد ال تخطئه العني. 
وأوضـح العمراني يف منشـور عىل حسـابه الشـخيص بـ 
«فيسـبوك» أن هنـاك ترتيبـات وتحشـيدات ينفذهـا عمالء 
محليون رخيصون وجاهـزون للدفع نحو تمزيق البلد، مبينًا 
أن هـؤالء العمالء رخيصون وجاهـزون يبيعون بثمن بخس، 
مـع أن األوطان ال تباع بأغىل األثمـان ومثل أُولئك الرخيصني 
يتواجدون يف ُكـّل األمم والشـعوب وعرب العصور، يف إشارة إىل 
ما يسـمى املجلس الرئايس وأدوات االحتالل اإلماراتي، يف حني 
تناىس السـفري املرتـِزق انخراطه وحزبه طيلة ثمان سـنوات 
لتنفيـذ مخّططـات تحالـف العـدوان االسـتعمارية، ليكون 
حديثُه وهجوُمه هذا يف سـياق الرصاع مـع منظومة االرتزاق 
التي قّررت إزاحة «اإلصالح» من املشـهد، يف حني أن السـفري 
املرتـِزق وكّل املرتِزقـة اإلخوانيني التزمـوا الصمت قبل حملة 
اسـتئصالهم، ليؤّكـدوا أنهـم ال يحملون غرية عىل الوطن، بل 

غرية عىل نفوذهم وبقائهم أدوات للمحتّل.
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 : خاص
يف الوقـت الذي تتحدَُّث فيـه الوالياُت 
املتحـدُة عن «دعـم» الُهـدنـة يف اليمن، 
تقـوُم بمضاعفـة تَحّركاتهـا العدوانية 
املبارشة ضد البلد عىل عدة أصعدة، َحيُث 
قواٍت عسـكريًة إضافيًة  أرسلت مؤّخراً 
زار  فيمـا  حرضمـوت،  محافظـة  إىل 
مبعوثُها محافظَة شـبوَة وعقد لقاءاٍت 
مع قوات االحتالل اإلماراتي وسط أنباء 
عـن إبرام صفقـة جديدة لنهـب ثروات 
املحافظة، األمر الذي يؤّكـد أن واشنطن 
ال زالـت ُمـرصًة عىل اسـتخدام الُهـدنة 
كغطاء لثبيت مصالحهـا ومطامعها يف 
البلد، وهو سـلوك من شـأنه أن يقوض 
التهدئة التي تعيش آخر فرتات تمديدها. 
القواُت العسكرية األمريكية الجديدة 
التـي وصلـت إىل محافظـة حرضموت 
زار وفـٌد منهـا مديريـة «بـروم ميفع» 
والتقى بمسـؤولني أمنيني وعسـكريني 
يف سـلطات املرتِزقـة هنـاك، كمـا عقد 
لقـاءات مع «منظمـات مجتمع مدني» 

تعمل يف املنطقة. 
سـخط  موجـَة  أثـارت  الزيـارة 
وانتقادات كبرية، فربغم صمت وسـائل 
إعالم حكومـة املرتِزقة ومحاولتها عدم 
تسـليط الضوء عىل الحدث، قام نشطاُء 
بنـرش العديد مـن الصور التـي أظهرت 
جنود وضباط الوفد العسكري األمريكي 
خـالل اللقاءات التـي تضمنتها الزيارة، 
وُخُصوصاً اللقـاءات التي عقدت مع ما 

تسمى «منظمات املجتمع املدني» والتي 
ضمت عناَرص نسائية محلية. 

وتأتـي هـذه الزيـارة بعـد أقـلَّ مـن 
شـهرين عىل زيـارة السـفري األمريكي 
سـتيفن فاجن للمحافظـة نهاية يونيو 

الفائت. 
تابعـة  إعالميـة  مصـادر  وقالـت 
للمرتِزقة أنفسـهم: إن الزيـارة تأتي يف 
إطـار توّجـه إلنشـاء قواعَد عسـكرية 
التـي  املحافظـة  يف  جديـدة  أمريكيـة 
يتواجد فيها منذ سنوات عدد من الجنود 
يف  والربيطانيني  األمريكيـني  والضبـاط 

عدة أماكن، منها مطار الريان. 
وتعترب هذه املرة األوىل التي تُنَرشُ فيها 
صـوُر لقاءات جنود وضبـاط أمريكيني 
بالزي العسـكري مع مسؤولني محليني 
عىل مستوى املديريات، وهو ما يشري إىل 

تزايد واتسـاع نفوذ القوات األمريكية يف 
املحافظة. 

املحافظـاُت  تشـهُد  سـنوات  ومنـذ 
الرشقية اليمنية وعىل رأسها حرضموت 
تَحـّركاٍت أمريكيـًة متزايـدًة عىل كافة 
األصعـدة ومنهـا الصعيـد العسـكري، 
بشـكل  األمريكيـة  السـفارة  وتنشـط 
ملفـت هنـاك، وهـو مـا يأتـي يف إطار 
املطامـع األمريكية املتعلقة بالسـيطرة 
عىل سـواحل تلك املحافظـات، إىل جانب 
نهـب ثرواتهـا، واسـتخدامها كمراكـز 
وقواعـد إلدارة العمليـات العدوانية ضد 

الشعب اليمني. 
ويف هـذا السـياق، قال عضـو املكتب 
السـيايس ألنصار الله، عيل القحوم إن: 
«تدفق القـوات األمريكية إىل حرضموت 
يجـدد إثبات السـلوك العدواني للواليات 

املتحـدة ونواياها الخبيثـة التي تناِقُض 
مزاعَمها حول السالم». 

وأضاف: «إن هذه التَحّركات مرصودة 
ولن يقبل بها الشعب اليمني». 

بالتـوازي مـع ذلـك، ظهـر املبعـوث 
األمريكي إىل اليمن، تيم ليندركينغ، قبل 
ـام يف محافظة شـبوة، مـع قيادات  أَيـَّ
عسـكرية من قوات االحتـالل اإلماراتي 
للمرتِزقـة  التابـع  شـبوة  ومحافـظ 
ومستشـارين أجانب يف اجتماع، أّكـدت 
مصـادر إعالمية تابعة للعدو إنه عقد يف 
ميناء بلحاف الذي تسيطر عليه اإلمارات 

والذي يضم مِنشأة الغاز املسال. 
وكشـفت مصـادر مطلعة ووسـائل 
إعالم تابعة للمرتِزقة أن هذا اللقاَء جاء 
يف إطـار توّجـه إلبـراِم صفقات جديدة 
لنهب ثروات املحافظة النفطية والغازية 

لصالح رشكات أجنبية برعاية أمريكية. 
واعترب مراقبون أن ظهوَر ليندركينغ 
يف شـبوَة يفّرس األحداَث التي شـهدتها 
مدينـُة عتق عاصمة املحافظـة مؤّخراً، 
َحيُث بـات واضًحا أن الواليـاِت املتحدَة 
حـزب  مرتِزقـة  بـني  الـرصاَع  أدارت 
«اإلصالح» واملليشيات التابعة لإلمارات؛ 
ِمـن أجِل تمكـني األخرية من السـيطرة 
مشـاريع  يف  للمـيض  املحافظـة  عـىل 

وصفقات نهب الثروات. 
هذه التَحـّركاُت العدوانيـُة الواضحُة 
يف شبوَة وحرضموت تؤّكـد أن الوالياِت 
السـتثمار  تسـعى  األمريكيـة  املتحـدة 
الُهـدنة واسـتغاللها كفرصٍة لتوسـيع 
وتثبيـت  املحتّلـة  املناطـق  يف  نفوذهـا 
مطامعها ومصالحها االستعمارية التي 
تستهدف أمن واستقرار واقتصاد البلد، 
األمر الذي يمثل عائقا َكبرياً أمام مسـار 

التهدئة والسالم. 
ووّجهت صنعاُء خالل الفرتة املاضية 
رسائَل شديدة اللهجة تحذر من عواقب 
اسـتمرار نهب ثـروات البلـد يف املناطق 
املحتّلـة، وأّكــدت أنها تعتـرب إجراءاِت 

االحتالل هناك باطلًة وال رشعيَة لها. 
وقـال رئيس الوفـد الوطنـي، محمد 
عبد السـالم: إن الرشكات األجنبية التي 
تقـوم بنهب الثـروات سـتكون ُعرضًة 

لالستهداف إذَا لم تتوقف. 
وتؤّكــد صنعـاء أن الطريـق الوحيد 
للسالم، يتمثل بإنهاء العدوان والحصار 
واالحتالل، وهو ما يتصادم بوضوح مع 

التَحّركات األمريكية. 

 : خاص
وّجهـت صنعاُء تحذيـراً ُملفتـاً لتحالف العدوان 
عواقـب  بشـأن  اإلماراتـي،  السـعودّي  األمريكـي 
االستمرار بالتعنت ورفض تنفيذ التزامات الُهـدنة، 
َحيـُث أّكــدت أن الفـرتَة الحاليـة هـي «الفرصة 
األخرية» ملعالجة املِلف اإلنساني، وأن وقت «الصرب» 

يشارف عىل االنتهاء. 
التحذيُر بعد إقدام تحالـف العدوان عىل احتجاز 
سفينة مازوت مخصصة لقطاع الكهرباء، ومنعها 
من الوصول إىل ميناء الحديدة، برغم حصولها عىل 

تصاريح آلية التفتيش األممية. 
وقال عضو الوفد الوطني، عبد امللك العجري إن: 
«هذه هي ثاني سـفينة منذ التمديد األخري للُهـدنة 
ومـع ذلـك تـم احتجازها» يف إشـارة إىل أن سـلوك 
دول العـدوان لم يتغري برغم التعهدات التي قدمتها 

إلقناع صنعاء باملوافقة عىل التمديد. 
َوأََضــاَف مخاطباً دول العـدوان: «لقد تحملنا؛ 
ِمن أجِل السالم ومنحنا املزيَد من الوقت الستكمال 
امللفات اإلنسـانية، ونحذر مـن أن صربنا قد وصل 
ذروته، فال تراهنوا عىل املزيِد ونحملكم مسـؤولية 

إضاعة الفرصة األخرية». 

وكان رئيـُس الوفد الوطني، محمد عبد السـالم، 
قد أّكـد سـابًقا أن فـرتة التمديد الحالية سـتكون 
األخـرية يف حال عـدم التوصل التّفـاق واضح، وأن 

صنعاء ستذهب بعد الُهـدنة لتصعيد أكرب. 
ولـم تتوقـف دول العـدوان منـذ بدايـة الُهـدنة 
عـن احتجـاز سـفن املشـتقات النفطيـة ومنعها 

مـن الوصول إىل ميناء الحديدة، كمـا لم تنفذ بقية 
ة بالرحالت الجوية َووقف إطالق  التزاماتها الَخاصَّ

النار وفتح الطرقات. 
وقدمت األمم املتحدة ومبعوثها تعهداٍت لصنعاء 
بالعمـل عىل وقف عراقيل دول العدوان والعمل عىل 
توسـيع مزايـا الُهـدنـة لتخفيف معاناة الشـعب 

اليمني، لكن لم يتغري أي يشء. 
ووجهـت صنعاء خـالل الفرتة املاضية رسـائَل 
عسـكرية قويـة لـدول العـدوان بشـأن عواقـب 

استمرار التعنت. 
ويُفـرتَُض أن تعمـَل األمم املتحدة خـالل الفرتة 
الحالية عىل التوصل إىل اتّفاق شامل لرفع الحصار 
وفتـح مطـار صنعـاء ومينـاء الحديـدة وإعـادة 
رصف مرتبـات موظفي الدولة مـن إيرادات النفط 
والغـاز التي ينهبهـا تحالـف العـدوان ومرتِزقته، 
لـن املؤرشات عـىل الواقـع تؤّكــد أن دول العدوان 
متمسـكة باستخدام املِلف اإلنسـاني كورقة ابتزاز 
للحصول عىل تنازالت عسكرية وسياسية، وهو ما 

سيعني فشل الُهـدنة بشكل نهائي. 
ويمثل تحذيُر صنعاء األخريُ لدول العدوان تأكيداً 
إضافيـاً واضًحا عىل عدم وجـود نوايا حقيقية من 

جانب تحالف العدوان إلنجاح الُهـدنة. 

تقارير

ا يف  تتئ غطاء العثظئ.. أطرغضا تاعجع سسضرغًّ
تدرطعت وتحرف سطى ظعإ بروات حئعة

تَتّرضات سثائغئ طئاحرة تصّعض طسار الاعثئئ والسقم 

خظساء: خربظا سطى تسظئ السثو غحارف سطى اقظاعاء 
السةري غتثر طظ تثاسغات إضاسئ «الفرخئ افخغرة» لطُعـثظئ 

بسث اتاةاز جفغظئ طازوت طثخخئ لصطاع الضعرباء:
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شسالغاٌت طاسثدٌة يف طتاشزات ذطار وتّةـئ وخظساء إتغاًء لثضرى اجاحعاد تطغش الصرآن
 : طتاشزات

الحـج  وشـؤون  اإلرشـاد  مكتـُب  أحيـا 
والعمـرة بمحافظة ذمار، أمس األول، ذكرى 
استشـهاد اإلمام زيد -عليه السـالم-، وذلك 
بإقامة فعالية خطابية وثقافية، بالتنسـيق 

مع وحدة الثقافة القرآنية. 
ويف الفعالية التي حملت شعار «من أحب 
الحيـاة عاش ذليـالً» أّكـد مسـؤول التعبئة 
العامـة باملحافظـة أحمـد الضورانـي، عىل 
أهميّـة املناسـبة يف اسـتحضار الدروس من 
جهـاد وتضحيات أعـالم الهـدى وثباتهم يف 
نرصة الحق ومواجهة الطغاة واملستكربين. 

وأّكـد أهميَّة االسـتفادة من سرية اإلمام 
زيـد وثورتـه يف التَحـّرك الواعـي للجهاد يف 
سبيل الله والتحيل بأخالق آل بيت رسول الله 
وتمسكهم بكتاب الله ونهجه وتطبيقه قوالُ 
وعمـالً، داعيـاً إىل تنظيم الفعاليـات إلحياء 
هـذه الذكرى واسـتلهام الـدروس والعرب يف 

تعزيز عوامل الصمود ومواجهة العدوان. 
مـن جانبـه، أشـار مدير مكتب اإلرشـاد 
بمدينة ذمار، زكريا الوشيل، إىل أهميّة تعزيز 
االرتباط بآل بيت -رسول الله صىل الله عليه 
وآله وسـلم-، واالقتـَداء بنهجهم يف مواجهة 

قوى الطغيان واالستكبار. 

بـدوره، أّكــد نائب مدير مكتب اإلرشـاد 
عبدالله مرشح، أن اإلمام زيداً كان مدرسة يف 
ــة وتصحيح املفاهيم  التَحّرك يف أوساط األُمَّ

املغلوطة. 
إسـماعيل  العالمـة  اعتـرب  جهتـه،  مـن 
الوشـيل يف كلمة ألقاها عن العلماء، الذكرى 
محطة للتزود من سرية آل البيت والسري عىل 
نهجهم يف الجهاد يف سـبيل اللـه تعاىل، الفتاً 
إىل مكانـة اإلمام زيد عند رسـول الله -عليه 
السـالم- ومواقفـه ومـا تميـز به مـن قوة 
إيَمـان وتقوى الله وارتباطه بالقرآن الكريم 

حتى أُتصف بحليف القرآن. 
ويف سـياق متصل، نظم أبناء مديرية بني 
الحـارث بأمانـة العاصمة، فعاليـة ثقافية 
بمناسـبة الذكرى السنوية الستشهاد اإلمام 

زيد بن عيل -عليهما السالم-. 
ويف الفعاليـة، ألقيت العديـُد من الكلمات 
التـي أّكـدت يف مجملهـا عىل أهميّـة إحياء 
املناسـبة يف التزود بمعانـي الصرب والصمود 
والشـجاعة واإلبـاء التـي جسـدها -عليـه 
السـالم- يف خروجـه وثورتـه، مشـّددة عىل 
أهميّـة االقتـَداء بنهـج اإلمـام زيـد -عليـه 

السـالم- وشـجاعته يف مواجهة قوى الظلم 
والطغيان. 

وعـىل َخطٍّ مواٍز، أقامت الهيئة النسـائية 
الثقافية بمديريتي كرش والشاهل بمحافظة 

حّجـة فعاليتني ثقافيتني أحياًء للمناسبة. 
ويف الفعاليـات أّكــدت املشـاركات عـىل 
أهميّة إحياء املناسـبة يف اسـتلهام الدروس 
والعرب، مشـّددات عىل رضورة االقتَداء بنهج 
اإلمام زيد (ع)، وتجسيد املبادئ والقيم التي 
جّسدها -عليه السالم- بخروجه وجهاده يف 

واقع الحياة قوالً وعمالً. 

وأرشن إىل أن اإلمـام زيداً -عليه السـالم- 
هو إمـام الجهـاد واالجتهـاد والغاضب لله 
يف األرض ومقيـم أحـكام لسـنة، وألقيت يف 
الفعاليات عدد من الكلمات التي استعرضت 
سـرية األمام -عليه السالم- ومكانته وعلمه 
وزهـده  وشـجاعته  ومواقفـه  وصفاتـه، 

وتقواه. 
وأّكـدت املشاركات عىل رضورة استلهام 
الدروس والعرب من سـرية اإلمـام زيد -عليه 
السـالم- يف تعزيز الصمود والثبات وترسيخ 

الُهــِويَّة اإليَمـانية. 

«اقظاصالغ» غمظُح «اإلخقح» أجئعسًا ملشادرة تدرطعت وتسطغط 
«املظطصاني افوىل والباظغئ»

 : طاابسات
منحـت ميليشـيا االحتـالل اإلماراتي مهلَة 
أسـبوٍع واحد فقـط ملقاتيل حـزِب «اإلصالح» 
املغـادرة  أجـِل  ِمـن  حرضمـوت؛  بمحافظـة 
تقـع  التـي  واملعسـكرات  املواقـع  وتسـليم 

بأيديهم. 
وأمهل املرتِزُق سـعيد املحمـدي -رئيس ما 
يسـمى املجلس االنتقايل يف حرضموت- حزب 
أسـبوعاً  وفصائلهـا،  ومقاتليـه  «اإلصـالح» 
متوعـداً  املحافظـة،  مـن  للمغـادرة  واحـداً، 

باجتياح عسكري للهضبة النفطية. 
وقـال املحمدي، يف ترصيـح، أمس الجمعة: 
إنه حان الوقت لوقف عمليات القوات املتمركزة 
يف الـوادي والصحـراء، يف إشـارة واضحـة إىل 
ترتيبـات أخـرية لطـرد قـوات «اإلصـالح» يف 
املنطقتني العسـكريتني األوىل والثانية.  وتأتي 
هـذه الترصيحـاُت يف ظل احتـدام املعركة بني 
مقاتـيل  وبـني  اإلماراتـي  االحتـالل  مرتِزقـة 
غـرب  شـمال  العـرب  منطقـة  يف  «اإلصـالح» 
حرضموت، وسـط توقعات بانفجـار معركة 
فاصلـة يف عموم مديريات الـوادي والصحراء، 
خـالل األيّـام القادمـة، وذلك ضمـن مخّطط 
أمريكي إماراتي للقضاء عىل قوات «اإلصالح» 

للتخلـص من أدوات الجريمة املسـتخدمة عىل 
مدى ثمان سنوات، والسري نحو تقسيم اليمن 

والسيطرة عىل موارده ونهب ثرواته. 
مـن جانـٍب آخـر أفـادت وسـائل إعالمية 
ة  تابعـة لإلصالح أن ما يسـمى القوات الَخاصَّ
التـي يقودها لكعب يف شـبوة نصبـت كميناً، 
أمـس األول الخميس، للعرشات من ميليشـيا 
«العمالقـة» كانت يف الطريق املـؤدي إىل العرب 

بمنطقـة عياذ، مـا أَدَّى إىل مقتل وإصابة عدد 
من مرتِزقة أبو ظبي. 

وبينـت املصـادر أن هـذه العمليـة جـاءت 
تزامناً مع ارتفاع وتـرية املواجهات بني أدوات 
تحالف العدوان يف أطراف حرضموت النفطية، 
وسـط اسـتئناف الغارات التي يشنها الطريان 
اإلماراتـي عـىل مواقـع مقاتـيل «اإلصالح» يف 

حرضموت وشبوة. 

طسطتعن صَئطغعن يف لتب 
غسصطعن طروتغًئ سسضرغئ 

لطسثوان بالصرب طظ باب املظثب
 : طاابسات

كشفت مصادُر إعالمية، أمس الجمعة، عن تمكُِّن مسلحني قبليني يف محافظة 
لحج املحتّلة من إسقاط طائرة مروحية عسكرية تابعة لتحالف العدوان. 

وأّكـدت املصادر أن مروحية عسـكرية تابعة للعدوان نفذت هبوطاً اضطرارياً 
يف أحـد املعسـكرات باملنطقة، بعـد تعرضها لنريان مسـلحني قبليـني يف منطقة 

املضاربة جنوب لحج بالقرب من باب املندب. 
ووفقـاً للمصـادر، َفـإنَّ هـذا الهجوم هـو الثاني الذي تتعرض لـه مروحيات 
ام فقط، إذ سـبق أن سـقطت مروحية األسبوع املنرصم  تحالف العدوان خالل أَيـَّ
يف منطقة نائية بمحافظة لحج، بعد أن تعرضت لهجوم ناري من قبل مسـلحني، 

فيما تفيد مصادر بأن طاقم الطائرة اختفى ولم يُعرف مصريُه أَو ُهــِويَّته. 

طغطغحغا «اإلخقح» تثاطُش ظاحطًا 
طظ أطام طظجله يف تسج املتاّطئ

 : طاابسات
اختطفت ميليشـيا حزب «اإلصالح» 
أحـد  األول،  أمـس  املحتّلـة،  تعـز  يف 
الناشطني من أمام منزله وسط املدينة. 
وذكرت مصادر مطلعة، أن ميليشيا 
مسلحة يرتدي بعُضهم بزات عسكرية 

عـىل متـن طقـم، اختطفـوا الناشـَط 
املعروف لدى الشـارع التعـزي عبدالله 
عبده العريقي، من أمام منزله، مسـاء 

أمس األول. 
وبينت املصادر أن امليليشـيا التابعة 
الناشـط  اقتـادت  اإلخـوان  لجماعـة 

العريقي إىل جهة مجهولة.

جغظاصح طا ق غصض سظ 128 بتبًا شغ سثة طةاقت..

اظطقق املآتمر السطمغ البالث بةاطسئ الئغداء اقبظني الصادم
 : خاص

حـّددت وزارُة التعليم العايل، االثنني املقبل، 
موعداً النطالِق أعمال املؤتمر العلمي الثالث يف 

جامعة البيضاء. 
ويهدُف املؤتمُر الذي ستسـتمرُّ أعمالُه ملدة 
يومني، إىل نـرش الثقافات وتبـادل املعلومات 
والخـربات العلميـة والبحثيـة، وتوطني رؤى 
علمية جديدة تدعم وظائف وأدوار الجامعات 
التنميـة  تحقيـق  يف  يسـهُم  بمـا  البحثيـة، 
عن رصد اتّجاهات  املستدامة شـاملة، فضالً 
التحـول يف مجال إدارة الجامعـات البحثية يف 

ضوء الفكر اإلداري املعارص. 
وأوضح مصدٌر مسؤوٌل يف الوزارة أن أعمال 

املؤتمـر الذي تنظمـه الـوزارة برعاية رئيس 
الوزراء عبدالعزيز بـن حبتور، وبالتعاون مع 
محافـظ محافظة البيضـاء عبدالله إدريس، 
سـيناقش مـا ال يقـل عـن ١٢٨ بحثـاً، منها 
٢٦ بحثـاً يف محـور العلوم الطبيعـة، ومثلها 
يف العلـوم الرتبويـة، و٢٢ يف محـور العلـوم 
اإلنسـانية، و٢٧ يف محـور العلـوم اإلداريـة، 

ومثلها يف العلوم الرياضية. 
وأَشاَر املصدر إىل أن أعماَل اإلعداد والتجهيز 
للمؤتمر شـارفت عىل االنتهاء، الفتاً إىل أنه تم 
ة باملؤتمر والتي تمثلت  تشكيُل اللجان الَخاصَّ
يف اللجنـة اإلرشافيـة، واللجنـة التحضريية، 
َواللجنـة العلميـة، واللجنة التقنيـة، واللجنة 
املالية، واللجنة اإلعالمية، ولجنة السكرتارية، 

واللجنـة األمنيـة، ولجنة االسـتقبال، ولجنة 
الخدمات. 

ولفـت إىل أن املؤتمَر سـيصدر عنـه كتاٌب 
خاص بعنـوان املؤتمر العلمي الثالث لجامعة 
البيضـاء، يضم محتـواه التعريـف بالجامعة 
إنجازاتهـا  وأبـرز  ومعاهدهـا  وكلياتهـا 
وشـعاراتها ومؤتمراتهـا مـع تفصيـل دقيق 
لوثيقـة املؤتمـر العلمـي الثالـث ومحـاوره 

ولجانه وملخصات األبحاث املشاركة. 
واملهتمـني  للمشـاركني  املؤتمـر  ويتيـح 
والباحثـني من داخل الوطـن وخارجه فرصة 
الحضـور واالسـتماع واملناقشـة لنخبـة من 
املتحدثني والخرباء املميزين من خالل محاوره 

القيمة يف مختلف املجاالت والتخصصات. 
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السثّو طامسك بافذماع وردع ضئغر تاجط غظسش ُضـّض افوعام:

تقرير

 :  ظعح جّقس
«ِبْسـِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَسـاَها، إِنَّ َربِّي َلَغُفوٌر رَِّحيٌم»، بهذه 
العبارة اسـتهل القائـد األعىل للقوات املسـلحة اليمنية املشـري 
الركـن مهدي املشـاط، حديثه بشـأن مسـار البناء العسـكري 
املتصاعد، وبهذه العبارة أنهى حديثه بعد جملة من الرسـائل يف 
خطابه أمام «أويل البأس الشـديد»: «أعدكم بـأن هناك يف األيّام 
القادمة ستسـمعون بتحـوالت عما قريب تحـوالت مفاجئة»، 
لتكـون هاتان العبارتان كفيلتني بنقـل صورة واضحة للجميع 
تنقل مالمح املرحلة القادمة، يف حني أن تلك الرسـالتني كفيلتان 
بأن تجرب تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي ورعاته 
الدوليني واألمميني، عىل الوقوف وإعادة النظر يف سلوكه الراهن 
وإعـادة ضبـط ُكــّل الحسـابات والتقديرات وتغيري مسـارها 
نحـو التفكري يف كيفية الخـروج من املأزق بأقل الخسـائر؛ ألَنَّ 
االسـتمرار يف ذات الطريـق يقود نحو تضخيم فاتـورة املغامرة 
واملقامـرة يف بلـٍد عرفهـا الجميـع عـرب التاريخ باسـم «مقربة 

الغزاة». 
ويف حني تحدث املشري املشاط عن عدد من الجوانب يف سياق 
حديثه عـن املسـتجدات واالرتباطات املتعلقة بها، فقد كشـف 
العديـد مـن األرسار التي سـتتحدث عنها بشـكل أكثـر املرحلة 
القادمـة التي قد تشـهد حضوراً غري مسـبوق للجيش اليمني، 
الذي اعتربه قائده األَداة التي ستقود اليمن واليمنيني نحو فرض 
املعادلة التي خطها اليمنيون بدمائهم ونسـجوها بتضحياتهم 

الكبرية. 
 

بظاء صعاتظا طاخاسث وغعازي تَتّرضات افسثاء.. 
تطئغئ الططإ املحروع أوىل

وبشـأن طبيعة تَحّركات القوات املسـلحة اليمنية يف املراحل 
القادمـة، أوضـح الرئيس املشـاط الجزء األكرب منهـا، بتأكيده 
بالقـول: «إن املسـار التدريبـي سيسـتمر بإذن اللـه وبتصاعد 
وبوتـرية عاليـة يف جميع املناطق العسـكرية»، يف حني كشـف 
أسباب إدالئه بهذا النوع من الترصيحات بتأكيده عىل أن الطرف 
الوطنـي: «مصممون وصادقون فيما نقول إننا سـنوصل بلدنا 
بـإذن الله إىل بـر األمان بهذه الرؤوس الشـامخة األبية، الرافعة 
لراية الحق»، وهي كلمات توحي بأن القادم سـواء أكان سـلماً 
أَو حرباً، لن يكون إال يف سـياق البحث عن الحق اليمني املسلوب 
منذ عقود طويلة، وهي إعادة حرية اليمن واستقالله وسيادته، 

وانتزاع القرار اليمني من داخل السفارات وتلفونات السفراء. 
وعىل قاعدة «إن التاريخ ال يُصنع باالرتزاق، بل يُصنع بالذود 
والحمـى والدفـاع عن األوطـان»، رسـخ القائد األعـىل للقوات 
املسـلحة ثبات املوقـف اليمنـي يف مواصلة الطريـق والصمود، 
معززاً تلك القاعدة بقوله: «سنواصل املشوار بإذن الله سبحانه 
وتعـاىل حاملـني الراية تحـت قيادة سـيدنا وقائدنا وابـن نبينا 
سـيدي وقائدي عبدامللك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأبقاه»، 
ُمضيفاً: «تقع عىل عواتقنا أيها اإلخوة مهمة جسيمة وعظيمة، 
وهي صون هذا البلد، وسـيادته واسـتقالله ووحدته وسـالمة 
أراضيـه، يف أن يكـون حـراً مسـتقالً كامل السـيادة عـىل ُكـّل 
الرتاب الوطني، بإذن الله سـبحانه وتعاىل، وهذه املسئولية نحن 

نترشف يف قيادة الدولة أن نحملها وأن نكون بإذن الله بمستوى 
هذه املسـئولية»، وبهذه العبارات أحرج الرئيس املشاط تحالف 
العدوان وكّل الوسطاء الدوليني، َحيُث أن ُكـّل محطات الصمود 
والنضـال التـي يجرتحهـا الشـعب اليمنـي ال تخرج عـن إطار 
البحث عن الحرية واالسـتقالل وقطـع أذرع التدخل الخارجي، 
وهـي مطالب محقة تتغنى بها ُكـّل دول االسـتكبار يف حديثها 
عـن السياسـات الخارجيـة املتعلقـة بالهجمـات التـي تطـال 
حلفائها، وبهـذا اإلحراج جعل الرئيس املشـاط ردود تلك الدول 
والوسـطاء الدوليني ال تخرج عن إطار االعرتاف بتبني سياسـة 
الكيـل بمكيالني، فهي تتغنى بتلك العناويـن عندما يتعلق األمر 
بحلفائهـا، لكنها تحاول طمس هـذه الحقائق والحقوق عندما 
يتعلق األمر بمشـاريعها التوسـعية وسـباق النفـوذ يف املنطقة 
العربية واإلسالمية، ومنها اليمن التي تُعترب املركز االسرتاتيجي 
للمنطقة، إن لم تكن املركز االسرتاتيجي والالعب األكرب يف مسار 

رسم السياسات الدولية. 
ويف خطابه يعاود الرئيس املشـاط كلماته املحرجة للمجتمع 
الـدويل بقوله: «نحن يف مسـرية هذا الشـعب نسـعى بـإذن الله 
سـبحانه وتعـاىل، السـتعادة بلدنـا الـذي يقع جـزء منه تحت 
أقدام الغزاة واملحتّلني، سنسـعى السـتعادة هـذا الجزء من هذا 
البلـد الغايل حتى ينال شـعبنا حقه يف حياته الكريمة، وعيشـه 
الكريـم ومعنا ُكــّل القـوى الوطنيـة والدينيـة والقبلية تحت 
عنـوان اليمن، نحن تحت عنوان اليمن ومعنا ُكـّل القوى الخرية 
يف هذا الشـعب»، وبهذه الرسـالة تـرك الرئيس البـاب مفتوحاً 
أمـام اإلحراجـات بوجـه تحالف العـدوان ورعاتـه الدوليني، يف 
حني أوسـط ُكــّل األبواب أمـام أطماع «التحالف» ومشـاريعه 
االسـتعمارية، لتكـون محـاوالت تحالف الغطرسـة فتح أبواب 
األطماع بالقوة، أشبه بسعيها األعمى والحثيث نحو املهلكات». 

 

تتثغر لرتك «املظاورات» املعِععطئ.. ق رادَّ 
لئأس الئالساغات واملسريات الغمظغئ

ومع أن املؤرشات تؤول إىل إرصار تحالف العدوان والغطرسة 
يف متابعـة الطريق املحفوف باألطماع غري املرشوعة، واملحفوف 
أَيْـضـاً باألخطار التي أوجدتهـا ردود الفعل املرشوعة حيال تلك 
األطماع، َفـإنَّ مالمح املرحلة القادمة من الردع سـتكون مليئة 
بالعمليات النوعية يف عمق دول العدوان، َحيُث أّكـد قائد القوات 
املسلحة اليمنية: «سنستمر بإذن الله سبحانه وتعاىل حتى نعيد 
لبلدنـا الواحد واملوحد ألقه ووحدته وأمنه واسـتقراره»، يف حني 
كشـف املشـاط الصورة الكافية من حقيقة الـردع بقوله: «لن 
نرتّدد بإذن الله يف تنفيذ أقىس الرضبات وال يف اتِّخاذ ُكـّل ما من 
شأنه نيل شعبنا حقه يف عيشه الكريم، والحر واملستقل»، وهذه 
الرسـالة قرعت األجراس يف آذان النظامني السعودّي واإلماراتي 
أكثر مـن غريهم، وبينت لهم ما يكفـي ألن يقودهم نحو تغيري 

سلوكهم، ال تصعيده بالغطرسة. 
ويف حديثه لم يغفل الرئيس املشـاط كشـف طبيعة الردع يف 
العمق الجغرايف اليمني املحتّل من قبل واشنطن ولندن والرياض 
وأبوظبـي، َحيـُث أوصل املشـاط رسـالة تنويهيـة خطرية عىل 
املتجاهلـني ومطمئنة عىل العقـالء، وأّكـد بقولـه: «إن التواجد 
األمريكـي الـذي أُعلن عنـه باألمس يف حرضمـوت لهو مصداق 

ملا كنا نقول، إن هناك لعاباً يسـيل تجاه شـعبنا لكننا بإذن الله 
سـنجفف ذلك اللعاب»، يف إشارة إىل أن تجفيف «لعاب األطماع» 

لن يكون باملنديل، بل بالعمليات املباغتة والنوعية والحاسمة. 
ومع تَحّركات القوات املسـلحة اليمنية املتصاعدة اسـتعداداً 
ملعركـة اسـتعادة الحقـوق، يـوازي تحالـف العـدوان ورعاته 
الدوليـني بقيادة أمريكا هذه التَحـّركات، بتصعيد يف البحر والرب 
عىل هيئة مناورات تدشينية لتصعيد أوسع، يف حني أّكـد املشاط 
أن الرد اليمني يتجاوز ُكـّل تلك التَحّركات واالحتياطات الهشـة 
التي تعدها واشـنطن وحلفائها يف تحالف العدوان، َحيُث أشـار 
بقولـه إىل أن: «منـاورات الغضـب العـارم التي تجـري اليوم يف 
ينبع يشـارك فيهـا الجيش األمريكـي والجيش السـعودّي إنها 
ستكون بإذن الله الهروب الطويل، بدل الغضب العارم، ستكون 
الهروب الطويل بإذن الله سبحانه وتعاىل»، يف حني أّكـد املشاط 
تجـاوز الردع اليمني لتلك التَحّركات بتنويهه –مخاطباً الرياض 
وأبوظبي– إىل أن «األسـلحة الدفاعية التي يَُمنِّيكم بها األمريكي 
لتقيكـم رضبـات يدنا الطـوىل يف قوتنـا الصاروخيـة وطرياننا 
املسريَّ ال تغني عنكم شيئاً من رضباتنا»، معززاً رسالته بوصف 
قدرات األسـلحة اليمنية يف عبارة تمثلـت بقوله: «إنها مصممة 
ألن تصل إليكم بإذن الله يف حال ركبتم رؤوسـكم وأرصرتم عىل 
اسـتمرار عدوانكم وحصاركم عىل شـعبنا اليمني»، وبهذا أقام 
الرئيس املشـاط الحّجـة الكاملة عىل دول العدوان وكشـف لهم 
أرساراً عن مدى القدرات اليمنية، عىس أن يختار األعداء الطريق 

األسلم. 
وللتأكيـد عـىل أن اإلدالء بهـذه األرسار يكشـف مدى حرص 
الطـرف الوطنـي عىل اإلعـداد للسـلم باملجاهرة عـن الخيارات 
املتاحـة، وليس بإخفاء ما تملكـه اليمن من ردع مفاجئ هدفه 
الحرب، وجه الرئيس املشـاط النصـح بقوله مخاطباً النظامني 
اإلماراتي والسـعودّي بقوله: «كفى.. كفى، األمريكي يلعب بكم 
أنـه يريد من خالل هذه املنـاورات أن يرفع معنوياتكم املهرتئة، 
أما نحن فال مناوراتكم وال ُكـّل ضجيج تلك األسـاطيل يف البحر 
األحمر وخليج عدن إنها لن تهز فينا شـعرة بإذن الله سـبحانه 
وتعاىل، وسنميض ألن نستعيد ُكـّل حقوقنا رغماً عن أنوف ُكـّل 

املتغطرسني». 
ووسـع املشـاط دائرة نصحـه لألطـراف الدوليـة املتواجدة 
يف الجغرافيـا اليمنيـة املحتّلة، ليزيح ُكـّل الحجـج واللوائم عن 
الطرف الوطني، َحيُث قال يف خطابه أمام «أويل البأس الشديد»: 
«مـن خاللكم أيهـا الرجـال األوفياء، نؤّكــد أن ُكــّل إجراءات 
االحتـالل التي يجريهـا يف مناطق تقع تحت سـيطرته نعتربها 
باطلة وال أََسـاس لها، وأن املركز القانوني لعاصمة الجمهورية 
اليمنيـة صنعـاء يخيل مسـئوليته عـن ُكـّل تلك اإلجـراءات وال 
يعتربهـا نافـذة، وال يعتربها رشعية وال تمـت للرشعية بصلة، 
وإننـا يف َحـّل منها وإننا نعتـرب أن ُكـّل إجراءاتكم هي إجراءات 
احتالل زائلة مهما جثمت عىل صدر الشعب باذن الله»، يف إشارة 
إىل أن عمليـات الردع سـتطال ُكــّل من يحـاول تجزئة حقوق 
اليمنيني املرشوعة أَو يسـعى لبلع ولو حتى جزء بسـيط منها، 
يف حني أن هذه الرسالة تضاف إىل ما أّكـده رئيس الوفد الوطني 
محمـد عبدالسـالم، األسـبوع الفائت حـني أّكــد أن الرشكات 
األجنبية يف جنوب اليمن لن تنجو من الرد والردع اليمني املتمثل 

ة.  عىل هيئة صواريخ بالستية وطائرات مسريَّ

 افســثاء أطام خغارغظ.. إطا دشــع الغمظ ظتع 
طساملاعط َأو جره ظتع اٍإلغقم بعط

ويف سـياق حديثه، كشـف الرئيس املشـاط أَيْـضـاً عن ّرس 
آخر يكشـف مدى غباء تحالف العدوان وتيهه نتيجة غطرسته، 
َحيـُث أّكـد بقوله: «إنما يزيدنا طمأنينة يف صوابية موقفنا هي 
األحداث التي تتواىل يوماً بعد يوم»، ُمشرياً إىل أن تَحّركات تحالف 
العدوان املشبوهة هي من تجرب الطرف الوطني عىل اللجوء نحو 
اإلعداد النوعي والهائل، فتَحّركاته التصعيدية دفعت اليمن لبناء 
قواته املسـلحة حتى وصلت إىل ما نالته اليوم، يف حني يعني هذا 
الرس أن تَحّركات العدوان املسـاملة سـتجرب الطرف الوطني عىل 

اللجوء نحو اإلعداد للسالم. 
وبهذا الرس عىل لسـان رئيـس اليمن، أزاح الطـرف الوطني 
آخـر الحجج، وتـرك تحالف العـدوان أمام خيارين، إما السـلم 
وهو األقرب، أَو الحرب وهو األتعب واألهلك، وهنا يتبني للجميع 
مـدى صبيانية تحالف العدوان واسـتهتاره وغبائـه، فضالً عن 
انكشاف مدى تمسـكه باحتالل اليمن وسلبه الحرية والسيادة 
واالستقالل، يف حني عرج املشاط عىل ما شهدته املراحل السابقة 
من محطات يف هذا السياق، بقوله: «كم بذل وأسدى سيدي قائد 
الثورة -حفظه الله وأبقاه- النصح ألُولئك الذين ركبوا رؤوسهم 
ووقفوا يف صف املعتدي وحتى أنهم لألسف الشديد إىل هذا اليوم 
لـم يعرفوا كـم هو الخطأ الفادح الذي ارتكبـوه، إنهم ال يحبون 
الناصحـني وصلـوا يف نهاية املطاف إىل الـرتّدد هل كان موقفهم 
صائباً أم خاطئاً ولألسف الشديد لم يصلوا إىل قناعة أن موقفهم 

خاطئ من اليوم األول». 
وبعد إقامة الحّجـة الكاملة، عزز الرئيس املشاط من رسائل 
الحشـد الكامل لكل اإلْمَكانيات والقدرات بيـد الطرف الوطني، 
بتأكيـده عـىل أن: «الدمـاء الطاهرة التـي قدمها أبناء الشـعب 
اليمنـي، هي ثمن حرية واسـتقالله فـال تبخلوا يـا أويل البأس 
الشـديد غذوا شـجرة الحرية بدمائكم الطاهـرة والزكية، حتى 
نيل شعبنا حقه الكامل يف العيش الكريم والحرية واالستقالل»، 
ُمضيفاً: «لن نسمح بإذن الله باليأس وال بالقنوط أن يتسلل إىل 
نفوسنا بإذن الله سبحانه وتعاىل مهما كانت الصعوبات ومهما 
كانـت التحديات، سـنظل أُولئـك األوفياء املضحـني كما ضحى 
آباءنـا وأجدادنا مع آباءك وأجدادك يف كربـالء من قبائل مذحج 
ومـن قبائـل همدان ومـن قبائل حاشـد، ومن قبائـل قضاعة، 
سـنفي معك يـا سـيدنا كمـا وىف أجدادنا مع جدك الحسـني يف 
كربالء وأريقت دمائهم حماية لعرض رسـول الله -صلواُت الله 

وسالمه عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين-». 
ويف ختـام خطابـه أسـدل القائـد األعـىل للقوات املسـلحة 
اليمنية السـتار عىل ُكـّل ما كشـفه عنوًة يف السـالم ال تحريضاً 
عـىل الحـرب، وخاطـب ُكــّل املرابطني خلـف متـارس الدفاع 
والـردع، بقولـه: «أحييكـم جميعـاً وأنتم تقفون يف متارسـكم 
لصـد الغزاة واملعتدين، أحيي شـعبنا اليمني العظيم العزيز عىل 
صموده، وعىل قراره الصائـب يف مواجهة الغزاة واملعتدين حتى 
نيل اسـتحقاقه وحريته واسـتقالله»، وهنا بدا الخيار الوطني 
واضحاً وواحداً ال رشيك له، أال وهو حق الحرية واالسـتقالل، يف 
حـني أن هذا الخيار هو األقرب لإلقرار والقناعة من قبل تحالف 

العدوان لو قّرر التنحي عن الغطرسة واالستكبار واالستهتار. 

دقلئ «بسط اهللا طةراعا وطرجاعا» وأبساد «ظسثضط باتعقت صرغئئ طفاجؤئ»..

الئــعح بأجــرار الصثرات وأجــئاب بظائعــا ودواشع الطةــعء لطادتغئ والظدــال.. السثّو أطام شرخــئ تارغثغئ
الظخُح لـ «المســابمرغظ» والثسعة الخادصئ لـ «المســاعارغظ».. لظ تضعظعا «بضاغرغا» تاشثى سطى جراح الغمظ

صراءٌة شغ خطاب صائث الصعات المسطتئ الغمظغئ أطام «أولغ الئأس الحثغث».. 

 الغمظ الثي «جّره» أسثاؤه لغسطع



6
السبت

العدد

22 محرم 1444هـ..
20 أغسطس 2022م

(1461)
حوار 

 -
بدايـًة نتحـدُث عـن املطامـِع التاريخيـة 
للسـعوديّة يف حرضموت عـىل نحو خاص 
ذلـك منذ بـدء نشـوء الدولـة السـعوديّة 
وإيفـاد امللـك عبدالعزيـز لوزيـر خزانته 
مع مستشـاره الربيطاني فيلبي.. محاولة 
إغراء الحضارم باملال والذهب لالنضمام.. 
وتكـرار األمـر يف فـرتات متالحقـة حتـى 
اليوم.. كيف تنظر السـعوديّة لحرضموت 
وكيـف تـربز أطماعهـا يف هـذه املناطـق 

النفطية؟
بدايًة هذا سـؤاٌل هامٌّ، وأهميتُه تكُمُن يف 
العودة إىل بداية تاريخ مطامع السـعوديّة 
وتمددهـا  حكمهـا  مسـاحة  توسـيع  يف 
الجغـرايف يف بلـدان الغـري دون وجـه حق، 
األمـر الـذي سـيقودنا إىل تعريـف القارئ 
بمطامع السعوديّة يف اليمن بصورة عامة 

ة.  وحرضموت بصورة َخاصَّ
الدولـة  نشـوِء  تاريـخ  إىل  ُعدنـا  وإذا 
السـعوديّة وكيف أُنشـئت ومن وراء فكرة 
إنشـاءها ودعمهـا لوجدنا أنهـا بريطانيا 
االسـتعمارية، ثم كيف تمددت وبأُسلُـوب 
مذهبي تكفـريي ملحاربة مـن يخالفها... 
كالم طويل ال يتسع حيز املقابلة لرشحه.. 
ومعظـم النـاس يف اعتقـادي عـىل درايـة 

واطالع بذلك. 
وبالعودة لُصلب السؤال حول «املطامع» 
يمكنـك مالحظـة أنـه تـم إرسـال وزيـر 
خزانة عبدالعزيز كما تفضلت واملستشـار 
الربيطانـي هاري سـارجون فيلبـي الذي 
تظاهر باإلسـالم وأطلق لحيته عام ١٩٣٠ 
وكان يجيد اللغة العربية واللهجات املحلية 

وحمل اسم الحاج عبدالله فيلبي. 
واملستشـار  الوزيـر  املبعوثـان  هـذان 
حقيقـًة لم يقوما بإغـراء الحضارم باملال 
والذهـب إنما كانـت األرض وما يف باطنها 

مـن ثـروات هـي مـن أغـرت السـعوديّة 
وبريطانيـا والدليل عـىل ذلـك االتّفاقيات 
املجحفـة مـن قبـل الـرشكات النفطيـة 
وليـس  والحضـارم،  حرضمـوت  حـق  يف 
بالغريِب أن يكون وراء مطامع السـعوديّة 
يف حرضمـوت مطامـع لربيطانيـا قديمة 
-جديدة تمتد إىل املهرة وشـبوة وسقطرى 
إن لـم تكن تتعداها وهذا ما أّكـدته الحرب 
األخرية الظاملة التي شـنتها السعوديّة عىل 
اليمن منذ العـام ٢٠١٥م وحتى اليوم، وال 
شـك أن أمريـكا وبريطانيـا وإرسائيل هم 
وراء السـعوديّة واإلمـارات ووراء نتائـج 
وتداعيـات الحـرب الخطرية التـي ألحقت 
أرضاراً كبرية باليمن أرضاً وإنساناً لم ولن 

تُنىس من قبل اليمنيني جيالً بعد جيل. 
 

- إذَا دخلنـا يف بعض التفاصيل حول منع 
السـعوديّة لـرشكات التنقيـب يف املنطقة 
الحدوديـة «ثمـود» كمثـال.. ومسـاعيها 
القديمـة الحديثـة لعرقلة جهـود إنعاش 
املحافظة الكبـرية والغنية.. كيف كان يتم 

ذلك؟
السـعوديّة كانـت ومـا زالـت تحـارب 
اليمن بأكملهـا يف ُكـّل املجاالت وعىل وجه 
الخصـوص الحـرب يف مجـال االسـتثمار 
للثروات واسـتخراجها، وذلك ضمن خطة 
رسـمتها القـوى االسـتعمارية املهيمنـة 
عىل مصادر الطاقة يف املنطقة مستخدمة 
التعديـن  رشكات  عـىل  الرتهيـب  أدوات 

والجهات االسـتثمارية من جهة والرتغيب 
لبعض املسـؤولني املحليني الذين يخدمون 
جهـة  مـن  املسـتعمر  خطـط  وينفـذون 
أُخـرى، واملنطقة الحدوديـة كمثال غيض 
من فيـض، َحيـُث توقفت ُكــّل الرشكات 
التـي تنقب عـن النفـط يف ثمـود وغريها 
بإيعاز سـعودّي لجعل حرضموت وغريها 
مـن مناطـق اليمن تعيـش يف حالـة فقر 
دائم باإلضافة إىل تغذية الرصاعات وإثارة 

النعرات القبلية واملذهبية. 
وقد لعب اإلعالم السعودّي وكّل األجهزة 
اإلعالميـة املحليـة والدوليـة دوراً َكبرياً يف 
إظهار الرقعة اليمنية دولة فقرية متناحرة 
ال تملك ثرواٍت وال تملك أية عوامل للتطور 
والنمو والنهضة ومـا الحرب القائمة عىل 
اليمن يف الوقـت الحارض إالَّ ِمن أجِل إعادة 
الجمهوريـة اليمنيـة إىل حضـرية القـرار 

دول  لقـرار  أََساسـاً  املرتهـن  السـعودّي 
االستكبار العاملي. 

 
- مـع العـام ٢٠١١م بـرزت حرضمـوت 
ضمن اإلقليم الصحراوي النفطي الذي كان 
يأمل املحتّل فصلـه ضمن مخّطط األقاليم 
دون الدخول يف حرب.. ألم يظهر هذا نوايا 
الريـاض والغرب املتجددة لليمنيني لفصل 
هذا اإلقليم واالسـتحواذ عىل خرياته والذي 
يشـمل الجـوف ومـأرب وشـبوة واملهرة 

كمناطق ثروة؟
أخطأ الساسـُة اليمنيون من قبُل حينما 
غضوا الطرَف عن الجارة التي كانت تتحني 
الفرصـة إلعادة إحيـاء أطماعها يف ثروات 

اليمن. 
 

- أظهـر ذلك شـيئاً مـن غباء سـيايس لم 
يسـتطع التعامل من حقائـق التاريخ كما 
يجـب، ما سـمح للجـارة الطامعـة بفعل 

فعلتها؟ 
اختالُف ساسة اليمن كان مشكلة كبرية 
إىل جانـب أن غالبيـة تلـك األطـراف تدين 
بالوالء للخـارج بما فيه الوالء للسـعوديّة 
التي كانـت تفرض تأثريها عـىل القرار يف 

صنعاء. 
 

- السـعوديّة تعلم أن اليمَن شعٌب وتاريٌخ 
وثروٌة فيما ال تمتلك هي سـوى الثروة ولذا 
سـعت لفرض حالة الجمود يف نشـاط هذا 

البلد الكبري 
السـعوديّة تـدرُك أنها دولـٌة قائمٌة عىل 
االقتصـاد الريعـي املعتمد عـىل النفط َوال 
يوجد لديهم مصـادر دخل إنتاجية، ولذلك 
َفـإنَّ النظـر إىل النفط اليمني ومحاوالتها 
املستميتة للسيطرة عليه هي مسألة وجود 
واسـتمرارية، كما أن النظام العاملي يدرك 
أن استقراَر اليمن ورخاءه واالستفادة من 
ثرواته بالنسـبة لنـا يجعلنـا قادرين عىل 
صناعة أثر بارز عىل مستوى اإلقليم، َحيُث 
ونسـبة كبرية مـن تجارة الطاقـة العاملية 
تمـر عرب باب املندب والـذي يعترب خارصة 

التجارة العاملية بل وقلبها النابض. 
 

- منذ متى بـدأت أعمال املسـح والتنقيب 
النفطي بحرضموت؟

لقد بـدأ التنقيب عن النفـط أَو باألصح 
ُخـرباُء  زار  عندمـا  ١٩٣٨م  عـام  املسـح 

طتاشر تدرطعت لصمان باراس شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

تدرطعت طظارة السمض البصايف والعجعُد افطرغضغ 
شغعا ساطُض اذمؤظان لطظزام السسعدي

  اقتاةاجاُت شغ 
تدرطعت طمضظ أن 
تخئَح بعرًة حاططًئ 

لطرد المساسمر وظتظ 
إخعة وصطعبظا تاسُع 

لطةمغع

  السسعدّغئ تسامُث 
سطى اقصاخاد الرغسغ 
وطتاوقتعا لطسغطرة 

سطى ظفط تدرطعت 
طسألُئ وجعد

 تدرطعت لصمان باراس شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

درطعت طظارة السمض البصايف والعجعُد افطرغضغ 
عا ساطض اذمؤظان لطظزام السسعدي
عجع و يف ض ر ع ر
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جيولوجيون صحراَء ثمود ويف العام ١٩٥٩ 
تقدمت رشكات بطلب الحصول عىل امتيَاز 
السـتغالل الثروة البرتوليـة ولكن يف العام 
١٩٦٠ توقفـت املفاوضـات مـع الرشكات 
الربيطانيـة ويف العـام ١٩٦٣ وقعت رشكة 
«بـان أمريكان» اتّفاقاً مع سـلطنة املهرة 
وقبلهـا اتّفاقـات مع سـلطنتي القعيطي 
والكثـريي، َحيـُث دل التنقيـُب عىل وجود 
حقـول نفطية غنيـة بالبـرتول يف ضحيه 
وثمود والعرب وصنوخ وحربوت وحجر بن 
داغـار، لكن بريطانيا ال تريـد الخري ألبناء 
اليمن؛ ألَنَّها تريد استغالل الثروة لصالحها 
وهـذا مـا أّكـدتـه العقـود املجحفـة كما 
أسلفنا الذي تقدم بها السري توم هيكنبوتم 
عـام ١٩٥٥ إىل السـالطني، كما اسـتعانت 
بريطانيا بعـدد من عمالئها إلقناع القبائل 
يف مناطـق التنقيب بالتعاون مع الرشكات 
يف حـني رفضـوا بفضـل مشـايخ القبائل 
وعىل رأسـهم الشـيخ «املقدم» عيضة بن 

طناف املنهايل يف ثمود. 
والحال كذلك مع السـعوديّة التي أعاقت 
أعماَل التنقيـب يف املناطق الحدودية وغري 
الحدوديـة بحرضموت، َحيـُث كانت تدفع 
الرشكات النفطيـة لرفع يدها عن املناطق 
النفطية تحت ذرائع مختلفة وكل هذا كي 
ال يـرى الحضـارم واليمنيـون ككل ثـروَة 

وخريَ بالدهم. 
 

األمريكيـة  القـواُت  تتواجـد  اليـوم   -
والسـعوديّة بحرضمـوت.. برأيكم عىل ما 

يستند هذا الوجود؟
أيُّ اسـتعمار لـه بالتأكيـد أهـداٌف من 
احتـالل أي بلـد ومن ضمن هـذه األهداف 
لحمايـة  كمقدمـة  العسـكري  الهـدف 
األهداف األُخـرى، فعندما احتلت بريطانيا 
عـدن يف ١٦ ينايـر ١٨٩٣ عسـكريٍّا، فقـد 
سـبق أن احتلت جزيرة ميون عام ١٧٩٩م 
إلغـالق البحـر األحمر يف وجه الفرنسـيني 
املسـتعمرات  إىل  الوصـول  مـن  ومنعهـم 
ولـرداءة  األُخـرى  البلـدان  يف  الربيطانيـة 
الطقـس وقلـة املـاء أخالهـا اإلنجليز، ثم 
١٨٥٩م،  فربايـر   ١٩ يف  الحتاللهـا  عـادوا 
والتواجد العسكري لإلنجليز يف مطار عدن، 
ومعسـكر خور مكـرس والربيقـة ومطار 
الريـان يف حرضمـوت، وقواعد عسـكرية 

لتحقيـق  إالَّ  ِهـي  َمــا  وبحريـة  جويـة 
األهـداف األُخرى االقتصادية والسياسـية 

واالجتماعية وغريها. 
مـن  بريطانيـا  أن  إىل  اإلشـارة  وتجـدر 
خالل سـيطرتها عىل باب املندب شـاركت 
يف العـدوان الثالثـي عىل مـرص وبالذات يف 
جنـوب السـويس عـام ١٩٥٦، واألطمـاع 
السعوديّة ال تخفى عىل أحد، وحجم أطماع 
السـعودّي أقلُّ بكثري من أطماع األمريكي، 
َحيـُث إن السـعودّي لديه أطمـاٌع بثروات 
اليمـن فقط بينما األمريكي لديه أطماع يف 

اإلقليم ككل. 
ومن خالل إقامة املعسـكرات، وإنشـاء 
العسـكري  والتواجـد  العمليـات  غـرف 
عىل مسـتوى اإلقليم يسـتطيع األمريكي 
تمويـل وإدارة حروبه يف املنطقة، بل ومع 
دول الهنـد وروسـيا والصـني وغريها، أَو 
يف إطـار رصاع الدول املتناحـرة التي فيها 
حـروب أهليـة، وأمريكا دولـة قائمة عىل 
تجـارة السـالح والسـعوديّة قائمـة عىل 

تجارة النفط، وتوقف األسواق العاملية عن 
اإلقبال عىل السعودّي واألمريكي للحصول 
عىل هاتني السـلعتني سـواء لوجود بدائل 
املصطنعـة  الحـروب  توقـف  أَو  نفطيـة، 
أمريكياً سـيؤدي إىل انحسـار هـذه الدول، 
وبالتايل فقدان الهيمنة، ووجود األمريكان 
يف حرضموت واملهـرة، هو عامل اطمئنان 
للمعتدي السـعودّي عىل أرض اليمن َحيُث 
إن بقـاَءه دون دعم وغطاء أمريكي يُعتَربُ 

من سابِع املستحيالت. 
 

- كيف تنظر إىل االحتجاجات التي تشهدها 
محافظة حرضموت من وقت آلخر؟

لطاملـا كانت حرضموت، وال زالت منارَة 
العمـل الثقايف والتنظيمـي والثوري مثلما 
كانـت عـدن أَيْـضـاً ضـد املحتّلـني، وهذا 
ال يعنـي عدم مشـاركة بقيـة املحافظات 
اليمنيـة يف العمل الثـوري ضد املحتّلني، بل 

إن كالً مضطلٌع بدوره. 
واالحتجاجاُت الرافضـة لوجود الدخالء 

واملحتّلـني هـي جزء مـن ثقافة اإلنسـان 
اليمني وغريزة برشية لكل من يملك فطرة 
سـليمة والعدوان يسعى بشـتى الوسائل 
ليضيق عىل املواطنني يف حياتهم املعيشـية 
ليشغلهم عن مطالبهم برحيله من األرض 
وإيقاف ممارساته العدائية التي يقوم بها 
عىل يد بعض األطراف املحلية ذات املصالح 
والرؤى الضيقـة، فاقترصت االحتجاجات 
يف اآلونـة األخـرية عـىل مطالـب خدميـة، 
مسـتويات  لـرتدي  نتيجـة  واقتصاديـة، 
الخدمـة واألمـن االقتصـادي واملجتمعي، 
ولكـن ال يعني أن تظل هـذه االحتجاجاُت 
يف هـذا اإلطـار املطلبـي املحـدود، وإنمـا 
ممكـٌن االرتقاُء بهـا بالتـدرج ألن تصبَح 
ثورًة شاملًة لطرد املستعمر، بكل الوسائل 

السلمية والكفاح املسلح. 
 

- َمن املسـؤوُل يف حرضمـوت برأيكم عن 
التدهور الحاصـل: هل حكومة الفنادق أم 
مسـؤولو املحافظة أم هو تحالف العدوان 

ذاته؟
يملكـون  ال  هنـاك  وأتباُعهـا  السـلطُة 
شـيئاً، ففاقُد اليشء ال يُعطيه، والسـلطُة 
التي تسـتمدُّ مرشوعيتَها من قًوى أجنبيٍة 
وتفتقـد لتأييـد الشـعب سـلطة منزوعة 
اإلراَدة ليـس لها أي تأثـري، بل إنها وضعت 
نفَسـَها يف موقـف حـرج أمـام شـعبها، 
َحيُث يسـتخدمها العدّو كقفـاز للوصول 
إىل أهدافـه، والتدهـور الحاصـل اليوم هو 
مسـؤولية ُكــّل من قبـل وريض أن يكون 
سـالحاً ضد أرضه ووطنه وشعبه بيد عدو 
ظهرت عداوته منـذ عقود مضت وال نذكر 
أسماء أَو نشري إىل أحد منهم، فنحن نؤمن 
أن إخواننـا سـيعودون إىل رشـدهم، َحيُث 
قلوبنا تتسـع للجميع، كما قد أَشـاَرت إىل 

ذلك قيادتنا السياسية أكثر من مرة. 
 

أوجـِه  لتغيـري  دائمـاً  املحتـّل  يلجـأ   -
مرتِزقته، َحيـُث تم تغيريُ أكثَر من محافظ 
بحرضمـوت.. هل خـدم هـؤالء املحتّل يف 

الواقع؟
تعيـني  إىل  العـدوان  تحالُـُف  يحتـاُج 
شخصيات لديها قبول يف البيئة املجتمعية 
الحاضنـة وتصديرهـا للواجهة ليسـتفيد 
منهـا ويسـتثمرها للوصـول إىل أهدافـه، 
ولكننا إىل هذه اللحظـة بتعيني ابن مايض 
مؤّخراً نتمنى أن نجد أرضية حوار وتواصل 
مشرتكة مع هذه الشخصيات وغريها من 
مناصـب ومشـايخ «مقادمة» حرضموت 
وكوادر يف مختلـف التخصصات، بما يعزز 

أمن واستقرار حرضموت واليمن ككل. 
 

- أخـريًا.. كيف يريد املحتّل لحرضموت أن 
تكون مع ُكـّل ما يجرى بها ويف جوارها؟

محافظـة  ملسـاحة  نظرنـا  مـا  إذا 
حرضمـوت والتي تشـّكل نسـبة تقارب 
٣٣ ٪ من مسـاحة األرايض اليمنية، َفـإنَّ 
موقَعهـا املـوازي لطرق التجـارة العاملية 
بحـراً وبـراً، وثرواِتهـا املتعـددَة وأكثُرها 
املخـزوُن النفطـي وغـريه يجعلهـا محلَّ 
أطمـاع إقليميـة ودوليـة للسـيطرة عىل 
ثرواتها وحرمان شـعبها من تلك الثروات 
وعزلهـا عـن إقليمهـا اليمنـي، وإجـراء 
تغيـريات ديمغرافيـة مـن خـالل تغيـري 
الجنسـية ونرش األفكار املتطرفة وإنشاء 

املليشيات املسلحة لحماية مصالحها. 
األمريكيـني  نشـاَط  أن  واملالَحـُظ 
البحـر  وسـط  ويف  ان  الريـَّ يف  وتواُجَدهـم 
يأتي يف هذا االتّجـاه مع الرتكيز عىل هدف 
أعمَق وهو إنشـاُء قواعَد عسكرية ومراكز 
عمليات لنرش وتصدير النزاعات واالحرتاب 
والسـيطرة  إضعافـه  بَهـدِف  اإلقليـم؛  يف 
عليـه وتصفية حسـابات دولية يف محيط 

الجمهورية اليمنية. 

حوار

  بصاُء السسعدّغئ شغ 
تدرطعت دون دسط 

وغطاء أطرغضغ غسائر 
طظ جابع المساتغقت

  بإصاطئ المسسضرات وإظحاء غرف السمطغات 
والاعاجث السسضري غساطغع افطرغضغعن تمعغَض 

وإدارة تروبعط شغ المظطصئ بض وطع دول 
العظث وروجغا والخغظ 

صعات جسعدغئ إلظحاء صاسثة سسضرغئ ضربى يف تدرطعت - ارحغش
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الراتُإ تص.. وق ُبـثَّ 
لطُعـثظئ أن تتّصص 

عثا المططإ
ظاغش تغثان*

قلنا  كما  الُهـدنـة 
أصبحـت  سـابًقا 
للجميـع  رضورة 
للوصول لسـالم دائم 
وشـامل فبعـد ثمان 
سـنوات، حرب وقتل 
وتدمـري وترشيـد لم 
يسـتفد من ُكـّل هذا 
ــة  األُمَّ أعـداء  غـري 
واإلسـالمية  العربيـة 
وخرس فيها مـن أعان األعداء الخسـارة األكرب؛ 
كونه ضحى وخرس وتعـب ورشد ألجل مرشوع 

تآمري ضد أبناء جلدته وضد قيمه ومبادئه. 
فمطلـب الطـرف الوطني (حكومـة اإلنقاذ) 
بـرصف املرتبـات مـن عائـدات النفـط اليمني 
مطلـب وطني ورشعي وإنسـاني ومطلب جدي 
وليـس مناورة أَو تعجيـزاً.. ومثلما كان الطرف 
الوطني قبل نقل البنك وبحسن نية وبمصداقية 
وبوطنية وشـعور باملسـؤولية يـرصف الراتب 
لكل املوظفني مدنيني وعسـكريني يف ُكـّل أنحاء 
الجمهوريـة بما فيها املحافظـات املحتّلة، فهذا 
إن دل عىل يشٍء َفـإنَّما يدل عىل تحمل املسؤولية 
والنظـرة لبعد والشـعور بمعانـاة أرس من غرر 

بهم وارتموا بحضن األعداء. 
ولـو كان الطـرف اآلخـر يمتلك هذا الشـعور 
واإلحسـاس والروح الوطنية ملا أوقفوا املرتبات 
عىل موظفي املحافظات الحـرة وال حتى َوَقفوا 
املوقـف املخـزي بقتالهـم مـع األعـداء ولكـن 
نسـتطيع القول إن من اسـتغنى وفرط بوطنه 
سـيفرط بكل يشء، وبما أن الراتب حق قانوني 
لـكل موظف فالضغط الدويل عىل صاحب القرار 
سـيجرب الطـرف اآلخـر عـىل تنفيذ هـذا الحق 
وهـذا ليس حباً أَو رحمـًة باملوظفني بل للذهاب 
للتسـوية وتطبيع األوضاع والخروج من املأزق 

والورطة التي وضعوا أنفسهم بها. 
أما عـن مصداقية الطرف اآلخـر فقد تجردوا 
من ُكـّل القيم واألخالق وإال ملا وضعوا أنفسـهم 
بهذا الوضع املخزي.. مسـلوبي القـرار واإلراَدة 

وحتى الحقوق. 
فالُهـدنة التي تجددت للمرة الثانية كرضورة 
بفعل الصمود اليمني ال بُـدَّ لها أن تحّقق الغايات 
التـي يطمـح لهـا الشـعب اليمنـي وإن جاءت 
بالتـدرج أَو بخطـوات بطيئة فليـس من صالح 
املرتِزقـة ومـن يمولهم ويسـريهم اسـتمرار أَو 
تجدد الحرب واملواجهات؛ كونهم وصلوا لطريٍق 
مسـدود وعجزوا عن الحسـم العسكري.. ولكن 
تبقى خطوات املناورات السياسية واالقتصادية 
أكثر خطورة وبالـذات محاوالت زعزعة الوضع 
الداخيل باسـتخدام هذه الورقـة (ورقة الراتب) 
فبتحقيق هـذا املطلب والوفـاء بالتزامهم بدفع 
ورصف رواتـب املوظفـني سـيحّقق خطوة أوىل 
يف طريق اسـتعادة الثقة سواًء باألمم املتحدة أَو 

بدول العدوان املتحكمة بقرار الطرف اآلخر.

* عضو مجلس الشورى

ضعالغُج الخراع السسعدّي اإلطاراتغ وخطُر ضعالغُج الخراع السسعدّي اإلطاراتغ وخطُر 
دخعل أطرغضا الغمظ دخعل أطرغضا الغمظ 

أصجاُم الةظعب أطام َسَطِط الغمظ السمققأصجاُم الةظعب أطام َسَطِط الغمظ السمقق

أغعب أتمث عادي

والسياسـية  امليدانيـة  األحـداث  وتـرية  تتسـارع 
جنـوب ورشق اليمن، تنفيذاً ألجنـدة تحالف العدوان 
بقيـادة أمريـكا لتكريـس االحتالل والسـيطرة عىل 
منابع النفـط والثروة، يف شـبوة وحرضموت مراكز 
االسـتقطاب وبـؤر الـرصاع بـني أجنحـة العمالـة 
واالرتزاق، عىل أن النتائج ال يمكن قياسـها حتى اآلن 
بتقدم طرف عىل حساب الطرف اآلخر، فثمة وسائل 
أُخرى للحـرب «أمنية واقتصادية»، قد تضع املناطق 
املحتّلـة يف مهب احتماالت ال حرص لها يف ظل تدهور 
الخدمات وانكشـاف أهداف الخـارج وأطماعه، ويف 

هذا السـياق تحذير من هيئة رئاسة مجلس النواب من التَحّركات 
الغربية املريبة واألدوار املشبوهة ملجلس الثمانية الخونة يف تمرير 

املشاريع الهادفة إىل تقسيم وتجزئة الوطن.
فمـا كشـفه املبعوث األمريكـي إىل اليمن، تيـم ليندركينغ، هو 

كواليس لرصاع إماراتي –سعودّي يف الهالل النفطي لليمن.. 
ليأتي ذلك الرصاع يف أعقاب أسـبوعني مـن املعارك الدامية بني 

فصائلهما يف رشق البالد.
ويف الترصيـح الجديـد للمبعوث األمريكـي إىل اليمن والذي قال 
فيه بأنه ناقش مع السـفري السـعودّي يف اليمن، محمد آل جابر، 
سـبل التهدئـة يف شـبوة وكان ذلك اللقـاء عقب تهديـد اإلصالح 
ـام من خسـارتها عىل أيدي  بالتقـدم صـوب مدينة عتـق بعد أَيـَّ

الفصائل املدعومة إماراتياً. 
ويأتـي هـذا اللقاء ضمن حـراك يقوده املبعـوث األمريكي منذ 
ـام يف محاولـة الحتواء معارك شـبوة التي تقـرتب من حقول  أَيـَّ
النفط التي تشغلها رشكات نفط أمريكية، َحيُث أعلن ليندركينغ 
يف وقٍت سـابق طلبـه من مسـؤولني إماراتيني التهدئة يف شـبوة 

واعتماد الحوار لحل القضايا. 
وتشري مؤرشات مسار الحراك األمريكي إىل حجم الخالفات بني 
الحليفتني وهو ما كشـفته مصادر دبلوماسية عن إبرام أمريكا، 
صفقة جديدة، بني اإلمارات والسعوديّة تقيض بإبقاء حرضموت 
املجاورة للسـعوديّة ضمن خارطتها السياسـية الحالية وتسليم 
اإلمـارات محافظـة شـبوة، وبهـذه املناسـبة أصـدرت الدولتني 
توجيهـات لفصائلهما يف وقت سـابق بوقف معـارك العرب وعقب 

تلك التوجيهات شـهدت األوضـاع امليدانية هدوًءا تاماً باسـتثناء 
قصف مدفعي متبادل وفق مصادر ميدانية. 

ويشـكل ملف املناطق النفطية خالفات سـعوديّة 
–إماراتيـة منذ أغسـُطس من العـام 2019م عندما 
دفعت اإلمارات بأتباعها يف املجلس االنتقايل لالنقالب 
عـىل الحكومة املدعومة سـعوديٍّا ُوُصــوالً إىل إبرام 
اتّفـاق الرياض الـذي وعد خالله محمد بن سـلمان 
بمنح اإلمارات حق تشغيل منشأة الغاز املسال مقابل 
وعـود بتوحيد الفصائل.. وجاء التصعيد العسـكري 
األخري مع دفع أطراف دولية نحو تسـوية شاملة يف 
اليمن ما يشري إىل أن أبوظبي التي انتزعت سيطرتها 
عـىل جزيـرة سـقطرى تحـاول تعزيـز مكاسـبها 

بمحافظة نفطية مقارنة بحرضموت واملهرة للسعوديّة.
فيظهـر لنا مـن خالل ما حـدث يف املهرة وشـبوة وسـقطرى 
بـأن كيان االحتـالل السـعوإماراتي يتطلع إىل اسـتغالل املناطق 
املحتّلـة رشق وجنوب اليمن ملا فيها من ثـروات نفطية ومعدنية 
ومـوارد طبيعية بشـكل دقيق ومـدروس، لتغذيـة خزينته بأكرب 
قـدر من األمـوال، غـري أن التحديات التـي تواجه هـذا امللف من 
ناحيـة قطاع الخدمات تجعل من تصدير تلك الثروات عرب املمرات 
الربية َوالبحرية أمراً يحتاج لدراسـة أدق، لذلك لجأ كيان االحتالل 
السـعوإماراتي إىل تهيئـة األجـواء أمـام األمريكيـني لدخول تلك 
املناطق والبدء يف تنفيذ مخّططات السـطو التـي أعدها االحتالل 

السعوإماراتي.
ليقرتب الخطر الذي تحدث عنه الشهيد القائد حسني بدر الدين 
الحوثي -رضوان الله عليه- يف إحدى مالزمه والذي لو تأملنا فيها 
قليًال فسـنجد أن الشهيد القائد -رضوان الله عليه- قد حذرنا من 
تبعـات دخـول أمريكا اليمن وصـور لنا دخول ذلـك الفريوس إىل 
اليمن يف مواقف وأحداث مفصلة يف نظرة اسـتباقية لتلك األحداث 

وها نحن نراها اليوم تتحّقق بالحرف الواحد.
وهـذا يعطينـا داللـًة واضحة عـىل أن السـكوت والتخاذل عن 
مقارعة هذا الكيان الغاشـم وأتباعه سـيحول بيننا وبني السالم 
عقبـاه؛  يحمـد  ال  جحيـم  إىل  حياتنـا  وسـتتحول  واالطمئنـان 
باعتبَـار الصـوت الحـر املناهـض لهذا االحتـالل تأكيـداً لتنامي 
الوعي بمخّططات األعداء واتسـاع دائـرة الصمود لتحرير األرض 
واستعادة السيادة التي يسودها الهدوء واألمن واالستقرار، فماذا 

أنتم فاعلون يا شعب الجنوب؟!.

اتارام الُمحّرف

لليمـن  أنفسـكم  تنسـبوا  ال  بدايـًة 

فاليمـن أعلـن براءتـه منكـم شـماله 

وجنوبه، وال تسموا أنفسكم بالعمالقة 

فهو اسم كبري عليكم. 

واآلن لنتحـدث عنكم أقـزام الجنوب، 

أمـام علـم اليمـن العمـالق ويسـمون 

أنفسـهم بالعمالقـة، أيـن أنتـم وأيـن 

العملقـة وأيـن أنتـم مـن اليمـن وعلم 

اليمـن، دعوني أُحدثكم عـن حقيقتكم 

أنتم رشذمة أقزام مرتِزقة ال سـعر لكم 

ال يف اليمـن وال عنـد من بعتـم رشفكم 

لهم، فلستم عندهم يشء، وهذا معروف 

من بدايـة العدوان لدى الرشفاء واتضح 

بعد العدوان لـدى من كانوا حمقى فقد 

فهمـوا وإن كان متأخـراً بأنهم ال قيمة 

لهـم عند املحتـّل، أما أنتم فلـم تفهموا 

ولن تفهموا. 

ويف محاولة يائسـة ألجد لكم شـبيهاً 

عرب التاريـخ ممن خانـوا أوطانهم فلم 

أجـد لكـم شـبيه ال يف رخصكـم وال يف 

قلة سـعركم، نعم أنتم يا مرتِزقة اليمن 

أرخـص مرتِزقة عرفهـم التاريخ باعوا 

أرضهم وداسـوا علم وطنهـم مقابل ال 

يشء، وعـىل األمريكـي واإلرسائيـيل أن 

يسرتيح، َهـا هو املرتِزق اليمني يدوس 

علم اليمن، يف سـابقة لم يتوقعها حتى 

األمريكي واإلرسائييل. 

أيها املرتِزق الرخيـص هل تعلم بأنك 

عندمـا ترىض ُمَجـّرد الرىض بإنزال علم 

بلـدك عـىل األرض تُعد جريمـة وخيانة 

فكيف إذَا كنت أنت من يقوم بهذا العمل، 

هل تعلم أنك بهذا الفعل قد خرست ُكـّل 

ما تبقى لديك مـن كرامة وأنت فعالً بال 

كرامة، لنُقل قـد َفقدت ما تبقى لك من 

قيمة عند أسيادك الذين تخدمهم وكيف 

ال وهـم يرونك ال تسـوى حتـى الدرهم 

والريال الذي سيدفعونه لك، يا لرخصك 

ومهانتـك، بعـت أغىل مـا يُحافظ عليه 

وهو الوطن وامتهنـت رمز الوطن وهو 

العلـم وكان ثمنـك هو االحتقـار منهم 

والرباءة منا ومن ُكـّل يمني حر. 

حتى من كانوا معكم سيعيدون النظر 

وسـيعيدون املقارنة بينك يا من دسـت 

عىل علم اليمن واسقطتُه أرضاً وبني من 

داس العلـم األمريكي واإلرسائييل ورفع 

َعَلم اليمن عاليًا، نعم سـتكون املقارنة 

بينك يا خائن يا من دست علمك ورفعت 

علـم عدوك وبـني من غـرس الوتد الذي 

يرفرف فوقه علم اليمن، غرسـه يف قلبه 

قبل أرضه وثبته وسقاه بدمه حتى ثبت 

وأصبح من املسـتحيل إسـقاطه ورفع 

له يـده بالتحية قائالً قسـماً أيها العلم 

لن ينـال منك دخيـل أَو يبيع املكاسـب 

العمالء. 

ستأتي املقارنة وستكون لك قاتلة من 

َحيُث ظننت أنك أوجعتنا فما أوجعت إال 

نفسك ومن َحيُث توهمت بأنك أسقطت 

علمنا وما أسقطت إال نفسك.. وسيبقى 

شامخاً علمنا ما بقيت أرواحنا.

تحيا الجمهورية اليمنية. 
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قالـوا ما يف باطن هـذه األرض من نفٍط 
وغـاٍز وثـروات، خالصـٌة لـدول تحالفنـا 
ومحرمٌة عىل اليمنيني، وإن تكن مساعدات 
غذائية فاسـدة أَو أدوية منتهية الصالحية 

فهم فيها رشكاء. 
جاهليـة  أمميـة  قوانـني  إنهـا  نعـم.. 
حديثـة، قاعدتها املعتمـدة يف ذلك: (الكيل 

بمكيالني). 
ففـي الوقت الذي تحتجـز دول العدوان 
سـفن املشـتقات النفطية التابعـة لليمن 
-برغـم حصولها عىل ترصيحـات أممية- 
يتم شحن سفٍن تابعة لدول العدوان أَيْـضاً 
بماليني الرباميل من النفط اليمني وماليني 

األطنـان املرتيـة مـن الغـاز املنـزيل، َحيُث 
بلـغ إجمايل مـا نهبته دول العـدوان خالل 
السبعة األشهر املاضية ابتداًء من يناير إىل 
أغسُطس 2022م، 337 ألف طن مرتي من 
الغاز املنزيل وأكثر من 18 مليون برميل من 
النفط بقيمة (ملياري دوالر) أي ما يعادل 
(تريليـون ومائتـي مليـون ريـال يمني) 
تكفي لدفع مرتبات املوظفني لعام كامل. 

وهنا قد يسـتغرب البعـض كيف يُنهب 
مـن يُحـاَرص؟! نقـول: ال غرابـة، فالـذي 
يحارصنا من املشـتقات النفطيـة، والذي 
ينهـب حقولنا النفطية والغازية هو العدّو 
نفسـه الـذي أخربنـا اللـه عنه بأنه أشـد 
الناس عداوًة لنا، وأنه ال يريد أن ينَزل علينا 
أي خرٍي من ربنـا، وهو بحصاره لنا ونهبه 

لثرواتنـا إنما يحاول أن يحّقق ما عجز عن 
تحقيقه عسكريٍّا. 

ولكـن.. من فشـل يف امليدان العسـكري 
فهو يف غريه أفشل، واليد التي امتدت لنهب 
ثرواتنا سـتقطع عن قريب وليس هناك ما 
يحول بيننا وبني ذلك إال ُهدنة اقرتب تاريخ 
انقضائها، ومـا قاله رئيس الوفد الوطني، 
من أنه: سيتم التدخل ملنع من ينهب ثروات 
بالدنا عسـكريٍّا فور انتهـاء الُهدنة، ليس 
كالمـاً مُلَجـّرد التهديد، بل هو أمٌر سـينفذ 
يف حينـه، ومـن يحارصنـا اليـوم لـن يلج 
غداً من مضيق املنـدب حتى يلج الجمل يف 
سـم الخياط، فمن اعتدى علينا سـنعتدي 
عليه ونمـرغ أنفه يف الوحل، ومن حارصنا 

سنحارصه، وإن غداً لناظره قريب. 

الرئغُج المحاط غئسُث رجائَض لطسثوان واجسئ الظطاق

ضغش ُغظعإ طظ ُغتاَخر؟!ضغش ُغظعإ طظ ُغتاَخر؟!

غتغى خالح الَتماطغ
 

من خـالل إقامة فعاليـة حفل التخـرج والعرض 
العسـكري لدفعة البأس الشـديد يف محافظة عمران 
محافظـة  صنعـاء..  للعاصمـة  الشـمالية  البوابـة 
عمـران تحمـل رس فتـح بوابة النرص لليمن بشـكٍل 
عـام يف ُكــّل األحداث والحـروب يف اليمن ومن خالل 
الحضـور املـرشف للقيادة السياسـية والعسـكرية 
وبما اسـتعرضت به القوات العسـكرية بعد التدريب 
والتأهيل وعرض العتاد والقـدرات القتالية، العرض 
أثلـج صدورنـا والعروض العسـكرية متوالية يف ظل 
الُهـدنـة وهـذا دليل إرصار موقف القيـادة يف تحرير 

اليمن. 
العروض العسـكرية رسـائل سياسـية تدل عـىل عزيمة رجال 
القـوة والبأس الشـديد يف سـبيل حرية األرض واإلنسـان اليمني 
ومن خالل خطـاب القائد األعىل للقوات املسـلحة رئيس املجلس 
السـيايس األعىل املشري الركن/ مهدي محمد املشاط، وبما تطرق 
إليه من رسـائل يف خطابه مـن َحيُث املكان والحضـور والتواجد 
يف محافظـة عمران، من َحيُث موقـف أبناء محافظة عمران التي 
أفشـلت رهان العدو، فتواجد القيادة السياسـية يف عمران رسالة 

واضحة للداخل والخارج. 
خطـاب الرئيـس املشـاط نـاري، وبما تطـرق إليه مـن نُصح 
قـوى تحالـف العـدوان والحرب عـىل اليمن وقد عرب عن رسـائل 
كثرية موجهة للخـارج أن موقف القيادة اإليَمـانية والسياسـية 
والعسـكرية موحد وقوي وواعد وصادق بالتوُكل والثقة املطلقة 
بالله وما تحّقق ألبناء اليمـن من معجزات بالتدخل اإللهي والتي 
ُصنعـت من املسـتحيل بعزيمة صناديـد رجال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة، فالعروض العسـكرية تُدل عىل االسـتعداد والجاهزية 
وخـوض املواجهـة مع قـوى تحالف العـدوان يف أيـة لحظة وإن 
اسـتمروا بالحصار عىل أبناء اليمن فاليـد اليمنية طوىل من َحيُث 
قدرات سـالح الجو املسـريَّ والقوة الصاروخيـة، فالُهـدنة إعادة 
لرتتيب الصف ورفع الجاهزية القتالية، فالقوات املسلحة اليمنية 
ُمكتملة بالعتاد والُعدة باستعداد تام ألية مواجهة عسكرية يف الرب 
والبحر والجو ويجب عىل أمريكا وحلفائها أن تعي وتتفهم فشـل 
حربها يف اليمن ولكنهم غري معرتفني بذلك وُمستمّرين باملماطالت 
اإلنسـانية واملراوغات السياسية واملحاولة ُمستمّرة إليجاد النرص 

غري املمكن. 
القيـادة اإليَمـانيـة والسياسـية والعسـكرية تعلـم بجميـع 
مخّططات قوى تحالـف العدوان فالحقيقة واضحة ومكشـوفة 
ولكن ما تريده أمريكا وحلفائها هو بقاء الحرب يف اليمن مفتوحة 
ولكن إذَا أقدمت أمريكا أَو دفعت عمالئها بأي عمل عسـكري من 
جديد يف اليمن سـتكون النتائج عكسـية ومؤملة وموجعة يف عقر 
دار العدو، عليهم أن يدركوا فشلهم خالل ثمانية أعوام فالنرص لن 
يأتـي باملال وال بالعتاد، النرص يأتـي من مواقف اإليَمـان والدفاع 
عـن األرض والعرض ويأتي من عزيمة وصـرب وصمود وتضحية 
الرجال املؤمنني من الجيش اليمني واللجان الشعبيّة الذين مرغوا 
أنـف العدو يف الرتاب اليمني بأبسـط اإلْمَكانيات والعتاد بقوة الله 
سـبحانه وتعاىل، رُغم توقعات العدو بالغلبة والنرص لهم بحسب 

قدراتهـم املالية والعسـكرية والقرار الدويل ولكـن بقوة الله كلت 
قدراتهـم ولـن يمنعهم عـن جرائمهم بحـق أبناء اليمـن إال عدم 
القدرة عـىل الفعل، لقد بذلوا ما بحوزتهم من الجهد 

الكبري دون تحقيق يشء. 
الُهـدنـة هي آخر ورقة سياسـية تلعبهـا أمريكا 
وتحالـف العـدوان، الُهـدنة بمثابة خطة سياسـية 
أمريكيـة خليجيـة ومنهـا تفكيك اللحمـة الوطنية 
وتفكيـك الجبهـات الداخليـة، لم يدركـوا ما رصح 
بـه قائد الثوريـة اليمنيـة املباركة السـيد املجاهد/ 
عبدامللك بدر الدين الحوثي -سالم الله عليه- قادمون 
يف العام الثامن بجحافل جيشنا ولكن لم يؤمنوا بذلك 
الترصيـح وهذه الُهـدنة هي مـن باب الخداع واملكر 
األمريكي املعروف لرفع معنويات دول الخليج العربي 
وملوك عاصفة الحزم آل سـعود فالنظـام األمريكي ما زال يدفع 
بحلفائـه إىل املحـارق يف الـرشق والغرب ويسـوقهم كقطيع من 

األغنام إىل الهاوية. 
ومـن خـالل العـروض العسـكرية املتوليـة ما يدل عـىل ذكاء 
سـيايس بالعمل امُلسـتمّر وإرصار وعزيمة قائد الثـورة والقيادة 
السياسية والعسكرية وأن اإلعداد والتدريب والتأهيل ُمستمّر، لن 

تقف الثورة اليمنية عند يشء معني. 
وقد أّكـد الرئيس املشـاط عىل موقف الحرية واالستقالل لليمن 
دون تفريط بشـرب يف أرايض وسواحل وُجْزر الجمهورية اليمنية، 
وأكـد عىل املفاجآت الكثرية ومنها تحـول يف املزاج والقرار الدويل، 

فالقوة عز ونرص باملثل اليمني من «رشق صميله عاش». 
الرئيس املشـاط لم يتجاهـل القبيلة اليمنيـة يف ُكـّل خطاباته 
والذي ينصفها بالشـكر امُلسـتمّر والثناء الدائـم فالقبيلة عنوان 
النرص ويشيد بُكل القبائل اليمنية ولم يتجاهل األحزاب والهيئات 
التنظيمية يف السـاحة اليمنية بحسـب ما يروج لـه املرتِزقة من 
اإلقصـاء والتهميـش وتكميـم األفواه وعـدم الحريـة وعليهم أن 
يدركوا بأن القيادة الصادقة مع الله ورسـوله تضع من أولوياتها 
أمن وسالمة عيش أبناء اليمن ولن تفرط باألرض ولن تسرتخص 

اإلنسان. 
الرئيس املشاط وما أشار إليه يف التخرج العسكري يف محافظة 
عمران أنُه يخيل املسئولية الكاملة مع جميع االتّفاقيات بني قوى 
تحالف العدوان مع من تسمي نفسها الرشعية ممثلة يف الرشعية 
األوىل عبدربـه منصور هـادي والرشعية الثانية بقيـادة العليمي 
واملصطنعة من خارج اليمـن فالرشعية الحقيقية هي يف صنعاء 
ومـن خالل ذلك عىل قـوى تحالف العدوان أن تراجع نفسـها من 
البيع والرشاء يف أرايض وُجّزر الجمهورية وتُعترب جميع القرارات 

ملغية. 
الرئيس املشـاط يف آخر رسـالة له توّجـه بها إىل من هم بصف 
العـدوان، أن األوطان ال تُبنى باالرتزاق وإنما بالحرية، فالعاصمة 
اليمنية صنعاء تحصنت بالعزة والكرامة وتُوجت بالنرص شامخة 
شـموخ جبالها وال تزال صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية 
التي أرتوت حريتها من دماء جيشنا ولجاننا الشعبيّة، لن تُدنس، 
َحيـُث وأطماع الغرب ما زالت يف اليمن مصحوبة بسـيالن اللعاب 
والذى أّكـد بتجفيفه الرئيس املشاط.. سالم ربي عىل اليمن شعباً 

وقيادة. 

جغٌح وذظغ اقظاماء، 
غمظغ الُعــِعغَّئ، 

ذاتغ الئظاء
أبع زغث العقلغ 

عـن هذا اليوم تحدث، وعنـه أخرب وكله ثقة 

قائالً: نسـعى لبناء جيش وطني االنتماء يمني 

الُهــِويَّة ذاتي البناء يحافظ عىل أمن واستقرار 

وسالمة أرايض الجمهورية اليمنية. 

إنه الرئيـس الشـهيد صالح الصمـاد، أخرب 

عن هذه الدفع العسـكرية التـي تتخرج اليوم، 

ولقـد اختزل يف هذا املقطـع الكثري والكثري من 

الرسائل التي يجب أن نقف عندها جملة جملة. 

 

وذظغ اقظاماء
للمتأمل العاقل: الجحافل والدفع العسكرية 

التي تتخـرج اليوم ال تحمل انتمـاء مذهبياً أَو 

طائفياً أَو مناطقيـاً وإنما تحمل انتماء وطنياً 

مسـتعداً أن يخـوض البحـر دفاعاً عـن وطنه 

املذبوح، بعكس الطرف اآلخر الذي ربى جيوش 

ارتزاقيـة تنتمي ألشـخاص ومناطـق، تنتمي 

لـدول ومنظمـات خارجيـة تنهـش وتتَحـّرك 

أسـيادها  مصالـح  يخـدم  فيمـا  بالريمونـت 

والشـاهد أنها داسـت بأقدامها النجسـة رمز 

الوطنيـة العلم الجمهوري اليمنـي وما هذا إالَّ 

دليل عىل أن املرتِزقة ينتمون إىل غري الوطنية. 

 

غمظغ الُعــِعغَّئ
أما املميـزات الثانيـة التي حملتهـا جحافل 

الجيـش اليمنـي الُحر اليـوم هـي أن ُهــِويَّة 

جيوشـنا يمنيـة خالصة ال يوجـد فيهم جنود 

أجانـب بعكـس الطـرف اآلخر الذي لـو دخلت 

يف جيوشـهم لوجـدت كوكتيل مـن الُهــِويَّات 

األجنبيـة والغربيـة وهـذا من العـار واملضحك 

أن تطلق عىل نفسـك مسـمى دولـة جمهورية 

مسـتقلة وجيوشـك يديرها ضباط أمريكيون 

وبريطانيون وغريهم من األجانب. 

 

ذاتغ الئظاء
واألهـم من ُكــّل هـذا أن الدفع العسـكرية 

لـم تبن عـىل أيادي خارجيـة وإنما بنـاء ذاتي 

عـىل أيادي يمنيـة خالصة وهذه ميـزة فقدها 

الكثـري ومنهم املرتِزقة اليـوم فهم تتلمذوا عىل 

أيـادي أجنبية وغربية وهذا من قمة السـذاجة 

والحماقـة أن يكون عـدوك هو من يدربك وهل 

يمكن للمخرب أن يكون يوماً مدرباً!؟

 

أعثاف عثه الثشع السسضرغئ
تهدف هذه الجيوش ليـس لالعتداء عىل أحد 

وإنمـا للحفـاظ عىل أمن واسـتقرار وسـالمة 

أرايض الجمهورية اليمنية. 
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شئ إجقٌم ق غترضظا ضث أسثاء اهللا.. عع إجقٌم َشَصَث طتاعاه.. وطفاعغُمه طترَّ
كعادته َدائماً كما يف ُكّل محارضاته 

ــ املالزم ــ التي تتناثر يف آذان 
سامعيها كالدر املنثور، تمأل القلوَب 
باإلسالم الصايف، الخايل من شوائب 

االختالف، والتفرق، والتي تُعيد الناس 
إىل القرآن وال يشء غريه؛ ألنه هو من ال 
زالت األمة مجتمعة عليه، وألنه ال يأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه، 
يعيدنا إعادة صادقة، بكلمات تمس 
شغاف القلوب، وبطرح قلَّ أن نجد 

نظريه يف الدنيا، كما يف محارضة ــ 
ملزمة ــ [ال عذر للجميع أمام الله]، 
والتي منها تقرير هذا العدد، فكانت 

نتيجتُه نشأة أمة مجاهدة صابرة، 
بعون الله ستهزم ُكّل املعتدين.

خقٌة ق تثشُع خاتئعا لفطر 
باملسروف والظعغ سظ املظضر.. ق 

تظفع
أّكد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بأن طريق الجنة 
مـيلٌء باألعمـال الجهاديـة، وليـس طريقاً 
سـهالً، يتطلب العمل، تلـو العمل، للحصول 
عـىل رضا اللـه، وتنفيذ مـا جـاء يف القرآن، 
فقـال: [فنحـن نريـد أن نفهم من هـذا أننا 
إذا لـم نتدارك أنفسـنا مع اللـه أوالً، أنه غري 
صحيـح أننـا نسـري يف طريـق الجنـة، وإن 
كنت ترتّكع يف اليـوم والليلة ألف ركعة، هذه 
الصـالة إذا لم تكن صالة تدفعك إىل أن ترتبط 
بالله أكثر وأكثر وأن تنطلق لالستجابة له يف 
ُكّل املواقـع التي أمرك بأن تتحرك فيها فإنها 

ال تنفع].
مضيفـاً أن الدين هو ديـن متكامل، ال بد 
أن نـؤدي أوامر الله كلها التي يف القرآن وأننا 
مسؤولون عن القرآن كامال عندما نقف بني 
يدي اللـه، فلن يسـألنا عن الصـالة والزكاة 
والحج فقط وإنما سيسألنا أيضا عن اإلنفاق 
والجهـاد والتـربؤ من الظاملـني وغريه، ومن 
يعتقـد غري ذلـك فإنه يؤمن ببعـض الكتاب 
ويكفر ببعض، فقـال: [الدين دين متكامل، 
دين مرتابط، الله ذكر عن بني إرسائيل هكذا 
أنهم كانوا عىل ما نحن عليه: يؤمنون ببعض 
ويكفـرون ببعـض، والتوراة بـني أظهرهم، 
والتـوراة يقرؤونها ويطبعونهـا ويكتبونها، 
هل اليهودي كفر بيشء من التوراة بأنه ليس 
من التـوراة؟ التوراة كلها هم مؤمنون بأنها 
كتاب الله، التوراة شـأنها عندهـم كالقرآن 
عندنا. عندما يقول الله عنهم بأنهم يؤمنون 
ببعـض ويكفـرون ببعـض ال يعنـي بأنهم 
هـذا اإلصحاح أَْو هـذه املقطوعة من التوراة 
يكفـرون بها أي يلغونها وليسـت من كتاب 
الله يصفـرون عليها ليس هكـذا إنما ألنهم 
يرتكون العمل به ويرفضون العمل وااللتزام 
بأشـياء يف التـوراة، األمـر الذي نحـن عليه، 

نرتك العمل بل نرفض].

ضغش عع واصسظا بالظسئئ لقغمان 
بالصرآن الضرغط؟

ولفت -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- إىل أن الناس 
َدائماً يبحثون عن األشـياء السهلة واليسرية 

التـي ال مشـقة فيهـا يف الديـن ويحاولـون 
العمل بها، وهو إيمـاٌن ببعض القرآن وكفٌر 
ببعض، منبها إىل أن هذا اليشء يفرغ اإلسالم 
من محتـواه، حيث قال: [نحن نلتزم بأجزاء 
من الدين وأجزاء أخرى ال نلتزم بها؛ ألننا لم 
نعرفها، أَْو لم نتعود عليها، أَْو لم نسمعها أَْو 
ألنها تبدوا: [واللـه أما هذه قد تكون مثريه، 
وقد تكون شاقه وقد تكون مخيفة]. نبحث 
عن السـهل يف الديـن الذي ال يثـري حتى وال 
ِقـّط علينا، الـذي ال يُِثري أحداً علينـا، ونريد 
أن نصـل بهذا إىل الجنـة، والله يقول عن من 
يبلِّغـون دينه باعتبـار أن يف دينه ما قد يثري 
اآلخريـن ضدك، يف دينه مـا قد يخىش الكثري 
من الناس أن يبلغـوه ويتكلموا عنه: {الَِّذيَن 
يُبَلُِّغوَن ِرَسـاالِت اللَِّه َويَْخَشْونَُه َوال يَْخَشْوَن 

أََحداً إّال اللََّه}].

 دغظ اهللا لغج جعًق.. بض شغه طا 
ُغبري أعَض الئاذض ضثظا

وتسـاءل -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- عن معنى 
قوله تعـاىل [َويَْخَشـْونَُه َوال يَْخَشـْوَن أََحداً 
إّال اللَّـَه]، ليؤكـد لنا أن الديـن فيه ما يغض 
ويثـري أهـل الباطل، الـذي نحـن مأمورون 
بمجاهدتهم، والجهاد مـن أوجب الواجبات 
يف القـرآن، وبدونـه ال قيـام للديـن، فقـال: 
[ماذا تعني هذه اآلية؟ أن يف رساالت الله، أن 
يف دين اللـه ما يثري اآلخريـن، وما قد يجعل 
َكثرياً مـن الناس يخشـون أن يبلغوه. ملاذا؟ 
لـو كان الدين كله عىل هذا النمط الذي نحن 
عليـه ليس مما يثري ملا قـال عن من يبلغون 
رسـاالته أنهم يخشـونه وال يخشـون أحداً 
إّال اللـه. فهذا يـدل عىل أن هنـاك يف دينه ما 
يكـون تبليغه مما يثـري اآلخرين ضدك، مما 
قـد يُدخلك يف مواجهة مـع اآلخرين. َمن هم 
اآلخرون؟ أهل الباطل أهل الكفر أهل النفاق 
يهود أَْو نصارى أَْو كيف ما كانوا، هؤالء هم 

من قد يواجهونك. 
وألن يف دين الله، وهـذه هي قيمة الدين، 
هـي عظمـة الدين، لـو كان الديـن عىل هذا 
النحـو الـذي نحـن عليه ملـا كان لـه قيمة؛ 
ألنـه دين ال أثـر له يف الحيـاة، وال يحق حقاً 
وال يبطـل باطـالً، دين ليس لــه موقف من 
الباطل، أليس هذا هو ديننا الذي نحن عليه، 

أَْو الجزء مـن الدين الذي نحن عليه؟ لو كان 
اإلسـالم عىل هـذا النحو الذي نحـن عليه ملا 

كانت له قيمة].

اإلجقُم الثي تّرك طتمثًا وسطغاًّ، 
ملاذا ق غترضظا؟

واسـتغرب -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- من الذلة 
الرهيبـة املرضوبـة عـىل األمة اإلسـالمية، 
والتـي تدل عىل أن اإلسـالم الـذي نحن عليه 
ليس اإلسـالم الصحيح، وأنه ال بد من إحياء 
املفاهيم الحقيقية لإلسـالم، فتساءل قائال: 
[ألـم يقل اللـه عن إرسـاله للرسـل وإنزاله 
للكتـب أن املهمـة تتمثـل يف: {َوَلَقـْد بََعثْنَـا 
ـٍة َرُسـوالً أَِن اْعبُـُدوا اللَّـَه َواْجتَِنبُوا  ِيف ُكّل أُمَّ
الطَّاُغـوَت} (النحل: من اآليـة 36) واجتنبوا 
الطاغـوت.. فلتفهـم أن ما نحـن عليه ليس 
هو اإلسـالم الصحيح، عندما ترى نفسك أنه 
ال ينطلـق منك مواقف تثـري أهل الباطل، وال 
تثري أهل الكفر، وال تثري املنافقني، أنك لست 
عىل يشء، وإذا كنت ترى أنك عىل اإلسالم كله 
فأنـت تكذب عىل نفسـك، وتكذب عىل دينك. 
إن اإلسـالم هو الذي حرك محمـداً (صلوات 
اللـه عليه وعىل آلـه) فلماذا هذا اإلسـالم ال 
يحـرك اآلخرين؟ ملـاذا كان محمـد (صلوات 
الله عليه وعىل آله) وعيل والحسن والحسني 

وآخرون ممن كانوا يتحركون..
 فقط كان ذلك اإلسـالم الذي كان موديالً 
قديماً هو الذي كان يحتـاج الناس يتحركوا 
مـن أجلـه؟ أمـا إسـالم هـذا العـرص فهـو 
إسـالم مسـالم ال يحتاج منك أن تتحرك ضد 
أحـد؟!. وال أن تثري ضدك أحداً؟ وال أن تجرح 
مشـاعر أحد، حتـى األمريكيـني، ال تريد أن 
تجرح مشـاعرهم أن تقول: (املوت ألمريكا) 
قـد تجـرح مشـاعرهم ومشـاعر أوليائهم، 
وهـذا يشء قـد يثريهـم علينـا، أَْو قـد يؤثر 
عىل عالقتنـا وصداقتنا معهـم، أَْو يؤثر عىل 
مسـاعدات تأتي من قبلهم، ال نريد أن نجرح 
مشـاعرهم. هذا اإلسـالم ليس إسالم محمد 
(صلـوات الله عليـه وعىل آلـه).. الذي حرك 
رسـول اللـه يف بـدر وأحد وحنـني واألحزاب 
وتبوك وغريها هو القرآن، الذي حرك علياً يف 

ُكّل مواقعه هو القرآن].

عض ظتظ شسًق يف ذرغص الةظئ؟
وبدا -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- متأملا، موجوعا، 
مـن الحالة التـي عليها األمة، فتسـاءل من 
بَْت َعَليِْهُم  جديـد عن معنى قوله تعاىل: {ُرضِ
الذِّلَّـُة أَيَْن َما ثُِقُفوا إّال ِبَحبٍْل ِمـَن اللَِّه َوَحبٍْل 
بَْت  ِمـَن النَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمـَن اللَِّه َوُرضِ
َعَليِْهُم اْلَمْسـَكنَُة ذَِلَك ِبأَنَُّهـْم َكانُوا يَْكُفُروَن 
ِبآيَـاِت اللَّـِه َويَْقتُلُوَن اْألَنِْبيَاَء ِبَغـرْيِ َحقٍّ ذَِلَك 
ِبَما َعَصـْوا َوَكانُـوا يَْعتَُدوَن} قائالً: [ألسـنا 
نقـرأ هذه اآليـة، ثم ال ننظر إىل أنفسـنا؟ إذاً 
فما بـال هؤالء الذين قد ُرضبت عليهم الذلة 
واملسـكنة هم من يهيمنـون علينا؟ هل أحد 
منـا يتسـاءل هـذا السـؤال عندمـا يصل يف 
سـورة [آل عمران] إىل هـذه اآلية؟. هل أحد 
يتسـاءل: هؤالء قوم رضب الله عليهم الذلة 
واملسـكنة، وبـاءوا بغضب من اللـه ونراهم 
مهيمنني علينـا إذاً ما بالنا؟!. ما السـبب؟. 
هل أحد يتسـاءل؟؟. ال نتسـاءل، ال نتساءل 
جميعـاً ال نحـن وال علماؤنـا وال كبارنا وال 
صغارنا، ال نتسـاءل نتلـو القرآن هكذا بغري 
تأمل أشـبه يشء بالطنني يف شـهر رمضان 
ويف غـري رمضـان، ال نتسـاءل، ال نتدبـر، ال 
نتأمـل، ال نقيّـم الوضع الذي نعيشـه. ثم يف 
نفس الوقـت ال ننظر من جهة أخرى إىل أنه 
هل باإلمـكان أن نصل إىل الجنـة؟ هل نحن 
يف طريـق الجنـة أَْو أن طريـق الجنة طريق 

أخرى؟].

طعاخفاُت الصعم الثغظ غتئعط اهللا، 
وغتئعظه: ــ

موضحـاً -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- من خالل 
القرآن الصفات التـي تكون يف من يحضون 
بتأييـد الله، ونرصه، وجنتـه، يف قوله تعاىل: 
{يَـا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم َعْن ِديِنِه 
َفَسْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة 
َعَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَىل اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن 
ِيف َسِبيِل اللَِّه َوال يََخاُفوَن َلْوَمَة الِئٌم}، فكانت 

كاآلتي: ــ

الخفئ افوىل: 
{َأِذلٍَّئ َسَطى اْملُْآِطِظَني} ـ

قـال -ِرْضَواُن اللـِه َعَليْـِه-: [ويقول عن 

هذه النوعيـة: {أَِذلٍَّة َعـَىل اْلُمْؤِمِننَي} ألسـنا 

أقويـاء عىل بعضنـا بعـض يف الخصومات؟ 

وكل واحـد منـا يقـرح ُكّل ما يملـك يف رأس 

اآلخـر عىل مـرشب، واالّ عىل قطعـة أرضية 

واالّ عـىل أي حاجـة وأذالء أمـام الكافريـن، 

أمام أهـل الباطل، أمـام اليهـود والنصارى 

أذالء. يذل الكبري فينا ونحن نذل بذله، يخاف 

الرئيـس أَْو امللـك فيقـول: أسـكتوا، ال أحـد 

يتحـدث، ونحـن نقـول: تمـام. وال نتحدث، 

ونسـكت، يخـاف ونخـاف بخوفـه إىل هذه 

الدرجة أَْصبَحنا، أذلة أمام اليهود والنصارى، 

أذلة أمام أهل الباطل]..

الخفئ الباظغئ: 
{ُغَةاِعُثوَن ِيف َجِئغِض اهللاَِّ} ـ 

قال -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-: [{يَُجاِهُدوَن ِيف 

َسـِبيِل اللَّـِه} ينطلقون هم؛ ألنهـم قوم كما 

قال عنهـم: {يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه} ليسـوا حتى 

بحاجـة إىل كالم كثري يزحزحهـم، ويدفعهم 

فينطلقـون متثاقلـني. هـم مـن ينطلقون 

بوعـي كامل وبرغبـة كاملة؛ ألنهـم يحبون 

اللـه {يُِحبُُّهـْم َويُِحبُّونَُه} ومن يحـب الله ال 

يبحث عن املخارج واملمالص من عند سيدي 

فالن أَْو سـيدنا فالن. من يحب الله ال يبحث 

عن أسـئلة [يا خبري قالوا أمانه الزم أن احنا 

نسـوي كذا هو صدق؟ قد هـو واجب؟ قال: 

ال يا خبري.. قال: ها شـفتم يا جماعة ما بالّ 

فـالن بيضحك عليكم، هو ذا قال فالن ما هو 

واجـب علينا] هم قـوم يبحثون عـن العمل 

الذي فيه رىض اللـه؛ ألنهم يحبون الله والله 

يحبهم].

الخفئ البالبئ: 
[َوق َغَثاُشعَن َلْعَطَئ قِئٌط]: ــ

قال -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-: [{يَُجاِهُدوَن ِيف 

َسـِبيِل اللَّـِه َوال يََخاُفوَن َلْوَمـَة الِئٌم} لم يقل 

حتـى، وال يخافون قتل قاتـل،أو ال يخافون 

القتل. أساسـاً هـم منطلقـون للجهاد، هم 

من يريدون أن يستبسلوا ويبذلوا أنفسهم يف 

سبيل الله، أن تخوفه بالقتل هذا يشء غريب 

هـو يشء ال يثـريه وال يخيفه؛ ألنـه يجاهد. 

مـاذا بقـي أن تعمـل؟ أن تلومـه. قـد يأتي 

اللوم مثـالً يقول: [ليش اما أنت إنك با تقوم 

تتحـرك؟ وذا عندك سـيدي فالن مـا تحرك. 

ليـش اما انتـم يا آل فالن وذا عنـدك آل فالن 

ما قاموا وال تحركوا؟. إما انت عادك أحسـن 

مـن فالن؟. واما فالن أنه أحسـن من فالن]. 

من هذا اللوم يحصل؟ هم واعون ال يخافون 

لومـة الئـم، عارفـون لطريقهـم وعارفون 

لنهجهم وعـىل بصرية من أمرهـم، ال يمكن 

ألحـد أن يؤثـر فيهـم فيمـا إذا المهـم.{َوال 

يََخاُفوَن َلْوَمَة الِئٌم} أما أن يخاف املشاكل أَْو 

يخاف القتل فهذا اليشء الذي ال تستطيع أن 

تخيفه به؛ ألنه منطلق مجاهد، أن تنطلق إىل 

مجاهد لتخوفه بالقتل هذا غري صحيح، هو 

لـن يتأثر. أن تخوف اإلمام عيل يف بدر بالقتل 

هـل سـيخاف؟ ال يمكـن أن يخـاف وهو يف 

ميدان الجهاد، وهو انطلق مجاهد مستبسل 

يبذل نفسه يف سبيل الله].

اللُه سـبحانه وتعـاىل تمنََّن عىل عباده املؤمنني بـأن هداهم إىل طريق 
الحـق وأرشـدهم للسـبيل األمثــل الذي مـن خاللـه يمكـن أن يتحقَق 
لإلنَْسـان كمـاُل اإليمــان تدريجيــاً، وخطـوًة خطـوًه لريقـى بإيمانه 
ِل املسؤوليـة  ووعيـه، أال وهو «الجهـاد يف سبيل الله»، واصطفاهم لتحمُّ

اإليمانيـة الجهاديـة.. 
فمنهـم من يرى فيهـا (مغنمـاً):

ُرها لتحقيـِق رغباٍت لُه – ما كان  ـِه ويسـخِّ حينما يسـتغلُّ صالحيات
منهـا معنويـاً وما كان ماديـاً - فيصبُح يف موضٍع يكوُن فيه مسـتحقاً 

لغضِب الله وسخطـه.. 
ومنهم من يجـدها (مغرمـاً):

ـَه، وهذا  عىل أنها من خالل نظرته تغـّرمه وقتاً وُجهداً وتأُخذُ اهتمام
ما ليس مستعداً للصبـر معـه..!

َل تماماً عن مسـؤوليتـه ويرمَي بها خلَف ظهـرِه غري  فإمـا أن يتنصَّ
آبٍه وال واٍع للعواقب اإللهيـة، ويكون بذلك قد تسـبب لنفســه بالهـالك 

والوبـال كحالة طبيعية لالنرصاِف عن الهدى.. 
 أَْو أن يسـتمرَّ يف مسـؤوليته وحالة التقوى غائبٌة عن واقعِه فتسـوُد 

العشـوائيُة والالمبـاالُة فـ تتوسـع آثـاُر التقصري والتفريـط التدمريية 
لترضبَه رضبًة قاصمًة فيجعل منه اللُه إنَْسـاناً مخذوالً مسـلوباً املعية 

اإللهيـة ويستبدل به غيـَره وخيـراً منه..!
إذن، املسـؤوليـُة يف اإلْسـَالم تكليـٌف ال مناَص منه إال إىل نار جهنـم، 
وإال بقــاء معهــا واسـتمرار فيهـا بعـزٍة وكرامـة وفـالح وتمكني يف 

األرض.. 
أسأُل من اللِه الهدايَة والتوفيَق والثباَت والعوَن والسداَد والرشاد.. 

والعاقبــُة للمتقيــن. 

املسآولغـئ.. طشظٌط أم طشَرماملسآولغـئ.. طشظٌط أم طشَرم
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شغ اتافالغئ وضع تةر اَفَجاس لمسطط جظاا السغاتغ الةعادي «تضاغئ الططصئ افولى».. 
السغث ظخر اهللا: ُعظا أوُل طسسضر تثرغإ لطمصاوطئ اإلجقطغئ 

يف لئظان وأوُل دورة سسضرغئ

ختغفئ سئرغئ: أذفال طةجرة جئالغا اجاحعثوا بشارة إجرائغطغئ ولغج بخعارغت

الحغت دسمعش: أطرغضا تساشضُّ افزطَئ 
اقصاخادغئ لطسغطرة سطى لئظان 

 : طاابسات
أّكـد األمنُي العام لحزب الله، السيد 
حسـن نـرص اللـه، موضـوع الحدود 
البحريـة وكاريـش والنفـط والغاز ال 
عالقة له باالتّفاق النـووي اإليراني ال 
ع من  من قريب وال من بعيد، سواء ُوقِّ

جديد االتّفاق النووي أَو لم يوقع. 
حجـر  وضـع  احتفاليـة  وخـالل 
األََساس ملعلم جنتا السياحي الجهادي 
«حكاية الطلقة األوىل»، أشـار السـيد 
ه «إذا جاء الوسـيط  نـرص الله، إىل أنـَّ
األمريكي وأعطى للدولـة اللبنانية ما 
تطالب به «رايحني عىل الهدوء» سواء 

ُوّقع االتّفاق النووي أَو لم يُوّقع». 
وشـّدد عـىل أنَّه سـواء ُوّقـع أَو لم 
يوّقع االتّفـاق النووي اإليراني فاذا لم 
يُعـَط للدولـة اللبنانية مـا تطالب به 

فنحن «رايحني عىل التصعيد». 
واعترب السيد نرص الله أنَّ «انسحاب 
الشـاب اللبنانـي رشبـل أبـو ضاهـر 
مـن بطولـة العالـم للفنـون القتالية 
يف أبـو ظبـي موقـف بطـويل وعنوان 
مـن عناويـن املقاومـة، متوّجـها إىل 
«رشبل وعائلته لنعرب لهم عن اعتزازنا 

وفخرنا بهذا املوقف». 
الجمركي،  الـدوالر  موضوع  وحول 
أوضح السيد نرص الله، أنَّه قبل اتِّخاذ 
أي قـرار يجب أن تكون هناك دراسـة 
واقعيـة لتداعيات هذا القرار، مشـّدًدا 
عـىل رضورة مواصلة الجهـد لتأليف 

الحكومة يف لبنان. 
وأوضـح السـيد نرص اللـه، أنَّه «لم 
يكـن النقـاش يف مبدأ إقامـة معلم يف 
البقاع وهذا أقل الواجب تجاه التاريخ 
والذاكرة والتضحيـات لكن دائماً كان 
النقاش أين؟ ولم نحتج إىل وقت طويل 
الختيـار املـكان ووقـع االختيـار عىل 

جنتا». 
ولفت السـيد نرص اللـه إىل أنَّه عام 
1982م، إثـر االجتيـاح «اإلرسائيـيل» 
كانت هنـاك احتماالت قويـة بإكمال 

االجتيـاح إىل ُكــّل املناطـق اللبنانية 
ومحارصة دمشق، ويف تلك األيّام اتخذ 
تاريخيٍّا َكبرياً  اإلمام الخمينـي قـراراً 

وأرسل طليعة قوات إىل سوريا. 
َوأََضـاَف نـرص اللـه: «كان تواجد 
القوى األََسـايس يف منطقـة الزبداني 
ومن هناك تقّرر أن يدخلوا إىل لبنان إىل 
جنتا وكانت أول منطقة لبنانية يصل 
إليها األخوة الحـرس هي هذه األرض 

التي نقيم فيها احتفالنا». 
كما بنيَّ أنَّ املعسكر استقبل الدورة 
األوىل عنـد الحرس الثـوري وكان أول 
امللتحقـني بهذه الدورة سـيد شـهداء 
املقاومة السيد عباس املوسوي وكان 
معه عدد من األخوة القياديني، ُمشرياً 
ه انتهـت الـدورة األوىل وأصبـح  إىل أنـَّ
وأصبحـت  جنتـا  معسـكر  شـائًعا 
تهفو إليه القلـوب واألفئدة ويتنافس 

العشاق لاللتحاق به. 
اللـه: «هنـا  نـرص  السـيد  وتابـع 
كان أول معسـكر تدريـب للمقاومـة 
دورة  وأول  لبنـان  يف  اإلسـالمية 

عسكرية لتخريج مقاومني يف املقاومة 
املعسـكرات  وتوسـعت  اإلسـالمية، 
هنـاك  وأصبـح  ومحيطهـا  جنتـا  يف 

معسكرات جنتا يف الوديان والتالل». 
وأّكــد السـيد نـرص اللـه أنَّ أهايل 
البلـدات املحيطـة للمعسـكر عانـوا، 
َحيُث تعرضوا ملعاناة؛ بَسـبِب العدوان 
اإلرسائييل املتكّرر لكـن لم يلق األخوة 

إالَّ املزيد من االحتضان من األهايل. 
وأّكـد األمـني العام لحـزب الله أنَّه 
يف هـذا القصف عىل املعسـكر اختلط 
الـدم اإليراني بالدم اللبنانـي، الفتاً إىل 
أنَّ كثـري من الذين التحقوا باملعسـكر 
استشهدوا واألكثر ما زالوا ينتظرون. 
وتابـع: «هـذه األرض كانـت أرًضا 
يف  لكـن  التدريـب  معسـكُر  عنوانُهـا 
الحقيقة كانت أرضاً للدعاء والتوسـل 
والتعبئـة  واالسـتعداد  واإلعـداد 
كان  كيـف  مسـتذكًرا  املعنويـة»، 
يودع اإلخـوة بعضهم بعًضـا بالعناق 
املحبـني  وداع  واملصافحـة  والدمـوع 

الصادقني. 

كمـا أوضـح السـيد نرص اللـه أنَّه 
«هنا سـالت الدموُع حـني كانت تُقرأ 
مجالس العزاء يف الخيم وسـالت دماء 
يف طريق الحسني ومن هنا سار رجال 

الله وصنعوا املعجزات». 
وشـّدد السـيد نـرص الله، عـىل أنَّ 
«هذه املعسـكرات يف جنتـا احتضنت 
رجاَل الله األشـداء والرحماء، قلوبهم 
عامرة باإليَمـان والعطف واإلحساس 
باملسـؤولية، وأنَّ لهـذا املـكان موقع 

وجداني وروحي كبري يف مسريتنا». 
ه «نحـن نطمـح يف هـذا  وأّكــد أنـَّ
املعلم إىل أن يحتضن ذاكرة معسكرات 
أن  ونطمـح  كلهـا،  جنتـا  يف  تدريـب 
تحـرض يف هذا املعلم ُكــّل ذاكرة هذه 
املعسكرات يف جنتا وما مر عليها ومن 

مر عليها». 
وأردف السـيد نـرص اللـه: «نطمح 
أن تحـرض يف هـذا املعلم ُكــّل ذاكرة 
بقية املعسـكرات يف البقـاع والبدايات 
ووصـول الحـرس إىل بلـدات البقـاع 
ونشـاطهم  املقـرات  وتشـكيل 

التعبوي وكل ذاكـرة تبني أهل البقاع 
للمقاومة». 

اللـه: «يف  نـرص  السـيد  واسـتذكر 
بعـِض السـنني الظـروف الصعبـة يف 
املعـارك، هناك أناٌس قدمـوا الصابون 
واملكـدوس فهـذا ُكـّل مـا كان لديهم 
ولو كان لديهم أكثر من ذلك لقدموه». 
ه يجب أن يضـمَّ هذا  وأَشـاَر إىل أنـَّ
املعلم ذاكرة التحرير الثاني إضافة إىل 
ما يتصل باملقاومة ُعُمـوًما، وبنيَّ أنَّه 
«نحن منذ سـنوات اشرتينا مساحات 
واسعة من األرايض املوجودة يف محيط 
املعسكرات وأن شـاء الله سيقام عىل 
أسس قانونية من رخصة وغري ذلك». 
وأعرب األمني العـام لحزب الله عن 
طموِح الحزب «يف هذا امَلْعَلم لسـياحة 
جهاديـة دينية فلدينا يف هـذه الدائرة 
مشـهد نبـي الله شـيت ومرقد سـيد 

الشهداء السيد عباس موسوي». 
َوأََضــاَف سـماحته: «امللفـت أنـه 
قبـل ما يزيد عـن 400 إىل 450 سـنة 
كان أكرب مراجع الدين الشيعة الشيخ 
زين الدين بـن عيل الجباعي الشـهيد 
الثاني أتـى إىل بعلبك من جباع ودّرس 
هناك عىل املذاهب الخمسة ويف عودته 
مّر عىل مشـهد نبي الله شـيت وتعبّد 

هناك». 
كمـا لفـت السـيد نـرص اللـه، إىل 
ه «نطمـح يف هـذا املعلم لسـياحة  أنـَّ
ترفيهية، فهذا املعلم يفتح الباب لحياة 
روحيـة وجهادية ودينيـة واقتصادية 
أيًضـا»، مؤّكـداً أنَّ طبيعـة هذا النوع 
من العمـل يحتاج إىل وقـت والتمويل 
إن شـاء اللـه يتيـرس وبالتجربة هذا 
النوع من املشـاريع ييـرس الله أمرها 
بسـهولة. ويف الختـام تمنـى السـيد 
حسن نرص الله لو أنَّه بني الحارضين 
لكـن الظـروف املعروفـة حالـت دون 
ذلك، ُمشرياً إىل أنَّ أوىل الناس بأن يضَع 
الحجر األََساس يف هذا املعلم هو أخونا 
الكبري والعزيز األخ السـيد أبو هشـام 

املوسوي، داعياً إياه أن يتقدم. 

 : طاابسات
أّكـد نائُب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله، الشيخ 
عـيل دعمـوش، يف خطبـة الجمعـة، أمـس، أن «الواليات 
املتحـدة األمريكيـة تسـتغل األزمـة االقتصاديـة واملالية 
واملعيشـية يف لبنان لإلمسـاك بـه وإعادة السـيطرة عليه 
وتحقيق أهدافها املعروفة فيه، وأنها تعرقل وتمنع وصول 
أية مسـاعدات للشـعب اللبناني إلبقاء لبنان تحت ضغط 

األزمات والحصار والعقوبات واإلذالل». 
واعترب دعموش، أن «ادِّعاءاِت البعض أن أمريكا تتَحّرك 
َ من حقيقـة أن أمريـكا تتَحّرك  ملسـاعدة لبنـان لن تغـريِّ
ملسـاعدة «إرسائيل» بالدرجة األوىل، وأنها سـبٌب رئيٌس يف 

ُكـّل ما يعاني منه اللبنانيون». 
وقـال: «يجـب أن يعـرف اللبنانيـون أن أمريـكا التـي 
منعت لبنان من اسـتخراج النفط والغاز، ومن اسـتجرار 
الكهرباء، وحمت الفاسدين والفاشلني، هي عدوهم، وهي 
من يحارصهم ويفاقم من أزماتهم من خالل وضع الفيتو 

وفرض الرشوط». 
وشـّدد عىل أن املقاومة وانطالقـاً من خلفيتها الثقافية 
واإلنسـانية والوطنيـة تقـوم بمسـؤولياتها االجتماعية 
والسياسية وعىل ُكـّل الصعد؛ ِمن أجِل أن يعيش اللبنانيون 
يف بلدهم أعزاء بكرامة، وهي «تصنع اليوم أقوى املعادالت 
لفك الحصار األمريكي عن البلد وإنقاذه وتحصيل حقوقه 

والحفاظ عىل ثرواته، فيمـا بعض اللبنانيني ممن اعتادوا 
عـىل االرتهان للخارج وانتقاد املقاومـة يكتفون باملواقف 
اللفظيـة وال يقدمون أية حلول أَو بدائل للخروج من نفق 

األزمة». 
وأّكــد أن «حـزب الله سيسـتمر يف تحمل مسـؤولياته 
تجاه بلده وشـعبه، ومرص عىل فك الحصار األمريكي عن 
لبنان، ولن يصغي لكل الرصاخ والحمالت التي تسـتهدفه 

وتستهدف مواقفه الوطنية». 

اجاحعاُد «أبع جئارة» 
برخاص اقتاقل يف ذعباس

 : طاابسات
استشهد املواطُن الفلسـطيني صالح توفيق صوافطة «أبو جبارة» 
(60 عاًمـا) متأثـراً بإصابته برصـاص االحتالل يف رأسـه يف طوباس 

بالضفة الغربية املحتّلة. 
وأُصيـب أبو جبـارة برصاصة يف الـرأس أثناء خروجه من املسـجد 
بعـد أداء صـالة الفجر يف طوباس، ونقل عىل إثرها للمشـفى بشـكل 
عاجـل، َحيُث وصفت إصابته بالخطرية، بعدهـا أعلنت وزارة الصحة 
عن استشهاده يف مستشفى رفيديا بنابلس عقب ساعات من إصابته. 
واقتحمـت قوات كبـرية من جيش االحتـالل، فجَر أمـس الجمعة، 
مدينة طوباس وبلدة طمـون، َحيُث تصدى مقاومون لقوات االحتالل 

بإطالق النار صوبها. 
وإىل جانـب أبـو جبـارة، أُصيب الشـاب عبيدة جمال بشـارات من 
طمون، برصاصة يف الفخذ وتم نقله إىل املستشـفى الرتكي يف طوباس 

للعالج ووصفت إصابته باملتوسطة. 
واعتقلـت قـوات االحتالل الشـبان مأمـون نعيم بني عـودة، وعيل 
مصطفـى بنـي عـودة، ومعـاذ وعايـد فرحان بنـي عـودة، بعد دهم 

وتفتيش منازلهم والتخريب يف محتوياته يف بلدة طمون. 
 كما اعتقلت قوات االحتالل الطالب الجامعي أكرم حكم الخراز من 
منزل عائلته يف طوباس، بعد االعتداء عليهم وتحطيم محتويات املنزل، 

علما أنه طالب طب يف الجامعة العربية األمريكية. 
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رجائُض املغثان السسضري 
والسغاجغ

جظث الخغادي 
 

تتواصُل الُعروُض العسكرية 
املسلحة  للقوات  املسبوقة  غريُ 
اليمنية، وبالصـوت والصورة، 
تبث مشـاهدها التي ال تخطئ 
العني تقديَر أبعادها َورسائلها 
وَعـىل  واملسـتقبل،  للحـارض 
وتـرية هـذه العـروض جاءت 
والرسـائل  الحقائق  من  جملة 
الرئايس  الخطـاب  مضمون  يف 

اليمني. 
وبنَْيَ سطور خطاب الرئيس 
املشـاط، حجُم اإلنجاز الذي حّققته القوات املسلحة والذي 
يصـل إىل َحــدِّ اإلعجاز، عىل اعتبار أن بناَء هذه القوات بدأ 
مـن نقطة الصفـر يف معظم الجوانب، ويف ظـروف الحرب 
والحصـار َوبعـد أن تعرضت املؤّسسـة العسـكرية لتدمري 

ممنهج سبق سنوات العدوان وال يزال. 
جاءت مشـاهُد هذه العروض العسكرية للشعب اليمني 
بمثابِة البشـارة يف تحقيق الحلم الوطني املتقادم َواملتمثل 
ببناء جيـش وطني قوي قـادر عىل حماية البـالد والثورة 
ومكاسـبها، أما الرسـالة التي يصدرها هذا املشهد لألعداء 
من امليـدان ومن منرب الرئاسـة فتتعلق باسـتحالَة تجاُوِز 
هـذا الواقـع أَو التغلب عليـه أَو إعادة التاريـخ إىل ما قبله، 
كما تـؤرش يف توقيتهـا إىل أننا وضعنا أنفسـنا َوالعدّو عىل 
أعتـاب مرحلـة جديـدة جاهزون نحـن فيها عـىل خياري 
السلم أَو الحرب وال خيار ما بينهما، كما لن تبقى الكرة يف 
ملعـب العدوان طويالً، وعىل األنظمة التي تقود العدوان أن 
«تحسـبها صح» وتنظر إىل ما اسـتجد يف واقعنا العسكري 
املتصاعـد وواقعها العسـكري املتهالك، وبما يسـاعدها يف 
اتِّخاذ القرار ورسم النهاية التي تريُدها لنفسها يف اليمن. 

ومع هذه العروض العسكرية املهيبة، والخطاب الرئايس 
الذي يؤّكـد عىل أن معركة التحرير الوطني لن تتوقف حتى 
اسـتعادة كامـل األرض والقرار، ترتسـم بوضـوح مالمح 
الدولة اليمنية املستقلة، َويتوازى معها انتصارات سياسية 
دولية قادتها الدبلوماسـية اليمنية عـرب وفدها املفاوض، 
أحسـنت اسـتغالل املتغـريات يف املـزاج واملواقـف الدولية، 
ومثّلـت رضبات إضافية صادمة لتحالف دول العدوان، َويف 
مجمل هذه املعطيـات الجديدة يمكن قراءة مالمح املرحلة 
القادمة من الحـرب، وحظوظ ُكــّل عنارصها عىل ميدان 

املعركة. 
نتيجـًة  جـاءت  البشـائَر  هـذه  أن  إىل  نشـريَ  أن  بقـي 
لسـبع سـنوات من الصرب والثبـات َوالحنكة والشـجاعة، 
الدينيـة  املفاعيـل  بـذات  َوالتمسـك  باللـه  وباالسـتعانة 
والوطنيـة التـي قادت إىل هـذه املتغريات، يمكـن لليمنيني 
اليوم اسـترشاُف النرص َوتعزيـُز الثقة بالقيـادة واملنهج، 

ُب لجولة أخرية حاسمة.  والتأهُّ

الغمظغعن.. خغاُر حسعب افرض
سئث الصعي السئاسغ   

يقـوُل الرسـوُل األعظـُم -صـىل اللـه عليـه وآله 

وسلم-: (أتاكم أهُل اليمن مثل السحاب خياُر من يف 

األرض)، هكذا كان الشعُب اليمني، وما يزال، وهكذا 

سيظل أكرَم شـعوب األرض وخياَرها وأكثَرها عزًة 

ومروءًة ونخوة وشهامة، وأعرقها مقاماً، وأشجعها 

اجرتاحاً للمآثر والبطوالت. 

فاليمـُن امليموُن هو التجسـيُد الحقيقي لألصالة 

والحضارة والتاريخ، هو القوة والبأس الشـديد، هو 

موطن اإليمـان والحكمة، هـو أرُض الكرامة، وبلد 

املحبة والسـعادة، هواؤه حرية.. ونسـيُمه عزة.. وترابُه كرامة.. 

وكّل ذرٍة يف ثـراه الطاهـر ينبعـث منهـا عبري الشـموخ واألنفة 

واإلباء. 

ولـو عددنـا فضائَل اليمن وشـعِبها عـىل مر الزمن، سـواًء يف 

الكتب السـماوية، أَو ُكتُِب التاريخ وكتابات العلماء والفالسـفة 

وتوصيفـات املتحدِّثني أَو يف أقوال الحبيـب املصطفى -صىل الله 

عليه وآله وسـلم-، ال يمكـن لنا أن نحَيص لها عـدداً، ليس ألنها 

(بلـدة طيبة) فحسـب، بل والعتبـارات كثرية، كما جـاء يف قوله 

(ص): (إذا هاجـت الفتُن فعليكم باليمـن فإنها أرٌض مباركة)، 

ليأتَي مصداقاً لكل ذلك، واقُع كيف أن الشعَب اليمني الذي عاش 

ويعيـش عىل مدى ثماني سـنوات مـن تحالف عدوانـي وتكالب 

أعرابي دويل عليه؟، قد أثبت خاللها عىل أنه شعٌب جديٌر بأصالته 

وخرييته، وهو يقارع البغي والعدوان والحصار والطغيان بثباٍت 

راسـخ رسـوخ جباله، وصرب لم يفرت أَو يتزعزع، وعـزم لم يَِلْن، 

وإراَدة لم تقهر، وأثبتت األرض أَيْـضاً عىل أنها مباركة. 

وهكـذا.. أرٌض أثبتـت طيبتَها وبركتَها، وشـعٌب 

أثبت بحق أنه خياُر شعوب األرض، إذ واجه العدواَن 

الكوني بكل رشاسـته ووحشية ترسـانته الحربية، 

وتحّمـل عـالوًة عىل ذلـك، الحصـاَر الظالـَم وآثاَره 

وتداعياتـه وانقطـاَع املرتبـات ونتائَجهـا وتـرادف 

األزمـات املتواليـة عليه، دون أن يركع أَو يستسـلم 

للمعتـدي الغاشـم والغـازي األرعـن، بـل ضّحـى 

ويضّحـي ُكــّل يوم بالغـايل والنفيـس، فينزُف من 

دمائه ودماِء فلذات أكبـاده بغزارٍة ال منّاً وال فضالً، 

فسقى األرَض عزًة وكرامة حتى ارتوت. 

وها هي اليمن، اليوم كما كانت باألمس وستظل قبلَة األخيار، 

بـالَد األحرار وموطَن األبرار وخرية الخـرية من بني البرش يف هذا 

الزمـان، وكّل األزمـان، تميض ويميض فيها شـعٌب عظيم يف ظل 

قيـادة عظيمـة، قيادة يمنيـة ثورية حرة ومجاهـدة، نحو املجِد 

 . والنرص بكل إيمان وثقة، وبكل إرصار وتََحــدٍّ

شـعٌب جديٌر بكل هذه الفضائل وَحْمـِل ُكـلِّ هذه الصفات، إال 

أنهـم يومـاً ال ولن تنتابهم حالـٌة من العجب والغـرور، أَو الزهو 

والتعـايل والفخر عىل غريهم، لعلِمهـم أن الفضَل يف الدين ال يزيُد 

صاحبَه إال تًقى وتواُضعاً، كالشـجرة املثمرة التي تدنو أغصانُها 

لتعطَي أجوَد الثمر، فال تشـَمُخ كالشـجرة العاطلـة من الثمر.. 

حفظ اللُه اليمَن واليمنيني من ُكـّل مكٍر ومكروه. 


