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السياسي األعلى: ال قبول باحتالل وب وال تنازل عن وحدة الوطن وثرواته

للعدوان: استجيبوا برفع احلصار وصرف املرتبات

ردًا سطى الاترك السسضري المحئعه فطرغضا وتطفائعا شغ إصطغط الةمععرغئ الغمظغئ:
السجي: الاعاجث افجظئغ شغ أرضظا وطغاعظا غعثد المظطصئ والمقتئ الثولغئ 

اتارام الغمظ وجغادته الثغار افجطط
لطعاصفغظ شغ طسسضر الشجاة: تسالعا طسظا شثسعتظا لاعتغث الخش ق تسابظغ أتثًا

لاتامعا بمحروع وذظغ جاطع
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 :  خاص 
بعـَد تصاُعــــِد الجرائِم ِبَحـقِّ األطفاِل 
واملدنيـنَي، التـي تخلُِّفهـا مخلفـاُت تحالف 
اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
االنفجاريـة، وسـَط عجز أممي عـن إدَخال 
األجهـزة الكاشـفة واملعدات الالزمة، شـّدد 
الطـرُف الوطني عـىل رضورة موقف أممي 
حاسـم يثبـت مسـؤولة املنظمـة األمميـة 
وانسـالخها –ولـو مؤقتاً– عـن االصطفاف 
بطـرق مبـارشة وغـري مبارشة مـع تحالف 
العـدوان واإلجـرام، يف حـني حـاول الطرف 
األممـي إزاحة ولو جزء بسـيط من الحجج 
امللقـاة عىل عاتقـه يف هذا السـياق، بإطالق 
وعـود وترصيحات تشـري إىل إْمَكانية تَحّرك 
األمم املتحدة نحو السـماح بإدَخال األجهزة 
التـي يحتاجها املركز التنفيـذي للتعامل مع 
األلغـام ملكافحة مخلفات العـدوان وأدواته، 
والحـد مـن الجرائـم، لتكـون الترصيحـات 
األمميـة الجديـدة بمثابـة االختبـار األخـري 
للوسـيط األممـي الـذي يحمل باعـاً طويالً 
من العجـز املقصود أمام تَحـّركات العدوان 

والحصار واإلجرام. 
وخـالل لقـاء الفريـق الوطنـي يف لجنـة 
إعادة االنتشـار، أمس، رئيَس وأعضاَء بعثة 
األمم املتحدة لدعم اتّفاق الحديدة، أّكـد نائُب 
رئيـس هيئة األركان رئيـس الفريق الوطني 
يف لجنـة إعادة االنتشـار، اللـواء عيل حمود 
املوشـكي، اسـتغراَب الطـرف الوطنـي من 
صمت بعثة «األونمهـا» إزاء تصعيد العدوان 

الخطري يف حيس. 
مرتِزقـة  زحـوَف  «إن  املوشـكي:  وقـال 

العـدوان املتكّررة وغـارات الطـريان القتايل 
املسلح تسـتهدف األعيان املدنية وممتلكات 

املواطنني يف حيس». 
َوأََضـاَف اللواء املوشكي أن «هذا التصعيد 
العـدوان  دول  تسـعى  واملمنهـج  السـافر 
ومرتِزقتهـا مـن ورائه إىل تقويـض الُهـدنة 

وإفشال جهود األمم املتحدة». 
وشّدد رئيس الفريق الوطني عىل «أهميّة 
قيام البعثـة األممية بالتزاماتهـا إزاء اتّفاق 
السـويد والعمـل عىل إيقـاف قرصنـة دول 

العدوان عىل سفن املشتقات النفطية». 
مـن جهته، قال عضـو الفريق الوطني 
يف لجنـة إعـادة االنتشـار اللـواء محمـد 
القادري: «يفرتض ممارسة بعثة األونمها 
ضغطـاً أكـرب عىل برنامـج األمـم املتحدة 
اإلنمائي لتوفري معدات ومستلزمات العمل 
امليداني لفرق املركز التنفيذي للتعامل مع 

األلغام». 

ولفـت اللـواء القـادري إىل أن اسـتمرار 
ونسـاًء  سـقوط الضحايـا املدنيـني أطفاالً 
بشكل يومي بفعل مخلفات العدوان يفرض 
عـىل األمـم املتحـدة عـدم التأخـر يف إيصال 
معـدات تطهـري املناطـق امللوثـة بمخلفات 

الحرب. 
ويف السـياق ذاته، قال رئيـس بعثة األمم 
املتحدة لدعم اتّفاق الحديدة، الجنرال مايكل 
الـرشكاء  مـع  نقاشـاتنا  بـريي: «نواصـل 
الدوليني إليجـاد التمويـالت الالزمة لتغطية 
النقـص الحاد املوجود لـدى املركز التنفيذي 
للتعامـل مع األلغام»، يف حني أن هذا التَحّرك 
املتأخـر لألمـم املتحـدة يشـري إىل الجمـود 
األممـي املقصـود الـذي دام خـالل العامني 
املاضيني رغم املناشـدات امُلسـتمّرة من قبل 
املركـز التنفيذي للتعامل مـع األلغام، ورغم 
الجرائـم اليوميـة التـي يسـقط ضحاياهـا 
بشـكل يومي األطفال واملدنيني، ُخُصوصاً يف 

محافظتي الحديدة وصعدة، اللتني تتصدران 
قائمة املحافظات األكثر ترضراً من مخلفات 
املوت التي زرعتها أمريكا وأدواتها يف مختلف 

املناطق اليمنية. 
وفيمـا أضـاف الجنـرال بـريي يف حديثه 
املمثـل  الفريـق  تفاعـل  «نثمـن  بالقـول: 
لحكومة صنعـاء إلعادة االنتشـار اإليجابي 
والتسـهيالت املقدمة للبعثة؛ ِمن أجِل امليض 
قدماً يف إرسـاء السالم»، َفإنَّ الوعود األممية 
الجديدة يف هذا السياق تضع املنظمة األممية 
أمـام فرصـة لتحسـني صورتهـا والقيـام 

بمسؤوليتها امللقاة عىل عاتقها. 
ومـع أن الوسـيط األممـي أثبـت عجـزاً 
َفـإنَّ  املاضيـة،  السـنوات  خـالل  فاضحـاً 
احتمـاالت الوفاء بالوعـود الجديدة ملكافحة 
تكـون  االنفجاريـة،  العـدوان  مخلفـات 
مسـتبعدة، َحيُث إن عمليـة الرشاء للمعدات 
وتوسيع حلقة االتصال مع األطراف الدولية 

التي ذكرها الجنـرال بريي، يطيل من عملية 
توفـري تلـك املعدات، وهـو ما َقـد يميع هذه 
الوعـود ُوُصــوالً إىل إضاعتهـا بـني امللفات 
اإلنسـانية الشـائكة، فضـالً عـن أن األمـم 
املتحـدة تتخـىل عـن الضغـط عـىل تحالف 
العدوان الذي يقوم بمنع السـفن التي تحمل 
املواد الرضوريـة املختلفة، من بينها املعدات 
واألجهـزة الالزمة ملكافحـة أرضار العدوان، 
وكذلك سـفن النفـط والغـذاء، وجميع تلك 
السـفن حاصلـة عـىل الرتاخيـص األمميـة 
وقد خضعت للتفتيش مـن قبل اللجان التي 
فرضتهـا األمـم املتحـدة وتحالـف العدوان، 
ة باملـواد التابعة  يف حـني أن السـفن الَخاصَّ
لألمم املتحدة ال تتعـرض للقرصنة، ليتأّكـد 
للجميـع أن ذلك اللعز األممي ليـس عابراً أَو 
مربّراً، بل سياسـة مقصودة تعزز من أعمال 
الحصـار والتضييق عـىل اليمنيني ومفاقمة 

معاناتهم. 

أخبار

جرائط املثطفات اقظفةارغئ تبري جثط الطرف العذظغ ووسعد أطمغئ بختعة طاأخرة

المعحــضغ: الســثوان غمــارس الةرائــط والثروصــات وضض طا غصــعض الُعـثظئ وجمــعٌد أطمغ غغــر طئّرر
الصادري: سطى افطط الماتثة إبئات طســآولغاعا بإدَخال طسثات ضحــش افلشام ضأولعغئ إلظصاذ افذفال والمثظغغظ
الةظرال بغري: ظاعاخض طع الحــرضاء الثولغغظ لطئثء شغ تعشغر تمعغض لفجعجة والمسثات الضاحــفئ لفلشام

خظســاء تصــش سظــث آلغــات سمــض المظزمــات الثولغــئ وافطمغــئ الحــاعثة سطى طساظــاة حــسإ بأضمطه 
«تصــعق اإلظســان»: تجاغــث المساظاة طع تعاجــث المظزمات الثولغئ خطفــه السثغث طظ سقطات اقجــافعام

وجط المطالئئ الُمسامّرة لمعصش تازم طظ صئض افطط الماتثة لاترغك ططفات «جاعضععلط»

الســجي: الاعاُجُث افجظئغ يف أرضظا وطغاعظا غعّثُد املظطصَئ واملقتَئ الثولغئ 
واترتاُم الغمظ وجغادته الثغار افجطط

 :  خاص 
أّكــد نائـُب وزير الخارجيـة، حسـني العـزي، أن التواجد 

األجنبـي هو من يهّدُد املالحـَة الجوية وأمـن املنطقة، مجّدًدا 

الدعوة الحرتام اليمن وسيادته؛ كونه املخرَج الوحيد. 

وقال العزي، أمـس يف ترصيحات له: إن «وجود قوات 
أجنبيـة يف خليـج عدن وباب املنـدب، أَو أيٍّ مـن مياهنا 
وجزرنا اليمنية بشـكل عام، هـو يف الواقع غريُ مرشوع، 
ويمثل تهديداً مبارشاً للمالحة ويعّرض املصالح املشرتكة 

للخطر». 
َد نائـُب وزير الخارجية التأكيَد عىل أن «خيار السـالم  وَجدَّ

واحرتام حقوق شعبنا وسـيادة واستقالل بالدنا، هو الطريُق 
الوحيد واألمثل لحماية مصالح الجميع». 

وتأتي هذه الدعوة يف ظل تَحرٍُّك عسـكري متصاعد ألمريكا 
وبريطانيـا وحلفائهـا يف املنطقة، لتُقيَم صنعـاُء ُكـلَّ الحجج 
عىل خصومها قبل أن تتسبب حماقاتُهم وأطماُعهم يف تأجيج 

الحروب باملنطقة. 

رّدًا سطى الاَتّرك السسضري المحئعه فطرغضا وتطفائعا شغ إصطغط الةمععرغئ الغمظغئ:

ارحغش

بمظاجئئ الغعم الساملغ لطسمض اإلظساظغ.. ططالإ باشغري السطعك صئض السصعط الظعائغ
 :  خظساء 

أّكــد القائـُم بأعمـال وزارة حقـوق اإلنسـان عـيل 
الديلمي، أن معاناَة الشعب اليمني تفِرُض علينا رضورة 
مراجعـة آليات عمل املنظمات الدوليـة يف بالدنا، مؤّكـداً 

أن هذه املنظمات تنصلت عن مسؤولياتها اإلنسانية. 
وخالل حلقة نقاشية نظمتها الوزارة حول دور األمم 
املتحدة يف اليمن بمناسـبة اليوم العاملي للعمل اإلنساني، 
أمـس االثنني، يف العاصمة صنعاء، أوضح القائم بأعمال 
وزير حقوق اإلنسـان أن معاناة الشعب اليمني املتزايدة 
تفـرض علينـا رضورة مراجعـة آليات عمـل املنظمات 
الدوليـة بالبـالد، يف إشـارة إىل أن الخـذالن األممـي الذي 

اسـتمر سـبع سـنوات لم يعـد مقبـوالً بعد تبديـد ُكـّل 
الحجج أمام مسـاِعي تضييق الخناق عىل أبناء الشـعب 
اليمنـي، وهو ما يسـتوجب عىل املنظمـة األممية تغيري 

سلوكها لتفادي سقوطها اإلنساني النهائي. 
ونـّوه القائـم بأعمـال وزيـر حقـوق اإلنسـان إىل أن 
«اتّهامنـا لألمـم املتحـدة بغيـاب الشـفافية واملسـاءلة 
والنزاهة يف مسـاعدات املنظمات الدوليـة جاء بعد تنصل 
هذه املنظمات عن مسـؤولياتها اإلنسـانية»، يف إشارة إىل 
ملفات الفساد التي أظهرتها صنعاء سابًقا بشأن التالعب 
األممـي بأمـوال املانحـني وتضييـع املسـاعدات املقدمة 

للشعب اليمني يف نفقات تشغيلية لطواقم املنظمات. 
ومختلـف  املتحـدة  لألمـم  الدعـوَة  الديلمـي  َد  وَجـدَّ

املنظمـات الدوليـة إىل مشـاركة آليـات تنفيـذ برامجها 
اإلنسـانية يف اليمن مع حكومـة اإلنقاذ الوطني لتحقيق 

الشفافية. 
مـن جهتـه، أشـار الناطق الرسـمي لـوزارة حقوق 
اإلنسـان، طلعـت الرشجبـي، إىل أن اسـتخدام العـدوان 
للتجويع كوسيلة من وسـائل الحرب عىل اليمن ضاعف 

من معاناة ماليني املواطنني. 
وأوضح الرشجبي أن نفقات األمم املتحدة التشـغيلية 
تصـل إىل قرابـة ٧٠ ٪ مـن إجمـايل مسـاعدات املانحني 
الدوليـني خالل الفـرتة املاضية، معتربًا أن سـوء التنفيذ 
للمشـاريع اإلنسـانية يف اليمن متعمد من قبل املنظمات 

األممية. 
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 :  خاص 
ِكها بَوحدة الوطن  جّددت صنعاُء تأكيَد تمسُّ
واستعادة ثرواته، يف رسالٍة جديدٍة برفض ُكـّل 
إجراءات وتَحـرُّكات تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي ومحاوالته لفرض تفكيِك 
البلـد وتبديد ثرواته كأمـر واقع يف املحافظات 
املحتّلـة، وهو األمر الذي يجـدد تثبيت معادلة 
السـالم الرئيسـية التي تتضمن إنهاَء العدوان 
والحصـار واالحتالل، ويقطع الطريق أمام أية 

مساع لاللتفاف عليها. 
وشـّدد املجلُس السيايس األعىل، االثنني، عىل 
التمسك بَوحدة اليمن الجغرافية واالجتماعية 

وسيادته عىل ثرواته. 
ويأتـي هـذا التأكيـد يف الوقت الـذي تحاول 
فيه قوى العدوان فرض مؤامرة تقسيم اليمن 
كأمر واقع، من خالل دعم مرشوع ما يسـمى 
«االنفصال» ودعم املليشـيات التي يستخدمها 
االحتـالل اإلماراتـي لتفتيـت البلـد جغرافيـاً 

واجتماعياً. 
بمليشـيا ما  ودفعـت دول العـدوان مؤّخراً 
يسـمى «املجلـس االنتقايل» التابعـة لإلمارات 
للسيطرة عىل محافظة شـبوة الغنية بالنفط 
والغـاز، يف خطـوة جديـدة لتكريـس مرشوع 
التقسيم وتبديد الثروات، يف الوقت الذي تحاول 
فيـه تجنـب التداعيات والعواقـب تحت غطاء 

الُهـدنة. 
ويمثل تأكيد املجلس السيايس األعىل رسالة 
واضحة بهـذا الخصوص مفادهـا أن ال تنازل 
عن وحدة وثروات البلد تحت أي ظرف، وهو ما 
يعني اسـتحالة الذهاب إىل أية عملية سالم أَو 
تهدئة منقوصة تنطوي عىل استمرار االحتالل 

والسيطرة عىل املوارد. 
املجلـس  أّكــد  أَيْـضـاً،  السـياق  هـذا  ويف 
السـيايس األعىل عىل أن «مـن يُعرِّض اليمن أَو 
ثرواته للخطر يتحمل املسـؤولية الناجمة عن 
ذلك، سـواٌء أكان أطرافـاً أَو رشكات أَو دوالً أَو 

تحالفات». 

ويُعتـَربُ هـذا إنـذاراً مبـارشاً جديـداً لـدول 
العـدوان التي تسـعى إلبقـاء سـيطرتها عىل 
املوارد النفطية والغازية يف املحافظات املحتّلة 
لحرمـان اليمنيـني مـن عائداتها التـي تعترب 

اإليرادات الرئيسية للجمهورية اليمنية. 
وتصـدر ِملف إيرادات النفـط والغاز مؤّخراً 
واجهة املشـهد، َحيُث كشـفت صنعاء أرقاماً 
صادمة للعائـدات التي ينهبها تحالف العدوان 
ومرتِزقتـه من مبيعـات النفط والغـاز، َحيُث 
تكفـي هذه العائدات لتغطيـة فاتورة مرتبات 
موظفـي الدولـة بشـكل منتظـم، كمـا تتيح 
فرصة لتحسني األوضاع االقتصادية واملعيشية 

لليمنيني. 
وشـن نشـطاء، األحـد، حملًة واسـعًة عىل 
مواقـع التواصـل االجتماعـي، فضحت حجم 
النهب التي تتعرض له ثروات البلد وعىل رأسها 
النفـط والغاز، مـن قبل دول تحالـف العدوان 

ومرتِزقتها منذ سنوات. 
وكانت صنعاُء أّكـدت عىل أن نجاح الُهـدنة 
يرتبط بشكل أََسايس بالتوصل إىل اتّفاق واضح 
يضمـن رصف مرتبـات موظفـي الدولـة من 
إيـرادات النفط والغاز ورفع الحصار، وأّكـدت 
أن فـرتة التمديد الحالية سـتكون هي األخرية 
إذَا لم يتم التوصل لهذا االتّفاق، وأنها ستذهب 

إىل تصعيد أوسع يف هذه الحالة. 
وحّمل املجلس السيايس األعىل دول العدوان 
ومرتِزقتها «مسـؤولية العبث بالثروات وعدم 
رصف مرتبات املوظفـني» يف تأكيد إضايف عىل 

التمسك برضورة معالجة هذا امللف. 
وكشـف وزيـر النفـط واملعـادن يف حكومة 
اإلنقاذ أن رشكاٍت أجنبيًة عقدت اتّفاقاٍت غريَ 
قانونية مع العـدّو وخالفت عقودها األصلية؛ 
ِمـن أجِل التالعـب بعملية إنتـاج وبيع ورشاء 
النفـط الخـام، ومسـاعدة تحالـف العـدوان 

ومرتِزقته عىل نهب العائدات. 
وكان رئيـس الوفـد الوطنـي، محمـد عبـد 
السـالم، حـّذر مؤّخراً مـن أن هـذه الرشكات 
ستكون ُعرضًة لالستهداف بعد الُهـدنة، وهو 

ما يشـري إليه أَيْـضاً ترصيح املجلس السيايس 
األعىل. 

وكثّـفت الواليـات املتحدة األمريكية مؤّخراً 
تَحّركاِتها لتوسـيع عملية نهـب املوارد، َحيُث 
أفادت تقارير بأنها أرشفت عىل إبرام صفقات 
جديدة مع االحتالل اإلماراتي وأدواته ورشكات 
أجنبيـة لنهـب الثـروات النفطيـة والغازية يف 
محافظة شـبوة بعـد أن تم الدفع بمليشـيات 

«االنتقايل» للسيطرة عليها. 
وأّكـد املجلس السـيايس األعـىل أن «ثروات 
اليمـن املتمثلـة يف الغـاز وغـريه، ينبغـي أن 
تسـهم يف البنية التحتيـة ويف تقديم الخدمات 

للمواطنني يف الوقت الحايل». 
ويعرب سـلوُك تحالـف العـدوان وُرعاِته عن 
إرصاٍر واضٍح عىل االلتفاف عىل االستحقاقات 
املرشوعـة للشـعب اليمنـي ومنهـا املرتبات، 
وهـو ما يعني عدم وجود نوايا لتنفيذ خطوات 
عمليـة تهيـئ للسـالم، األمر الذي قـد يعرض 

الُهـدنة للفشل بشكل نهائي. 
وتعـرب تأكيـداُت املجلـس السـيايس األعىل 
باملقابـل عـن يقظة وطنيـة تجـاه مراوغات 
العـدّو، وعن تمسـك ثابت بمتطلبـات معادلة 
السـالم الرئيسـية املتمثلـة بإنهـاء العـدوان 
والحصار واالحتالل، والتي حاول العدّو سابًقا 

االلتفاف عليها لكنه فشل. 
وكان رئيس املجلس السيايس األعىل، مهدي 
ـام عـىل أن صنعاء ال  املشـاط، أّكــد قبـل أَيـَّ
تعرتف بأية إجـراءات يحاول االحتالل فرضها 
يف املناطـق الواقعة تحت سـيطرته، بل وأّكـد 

عىل التوّجـه الستعادة ُكـّل املناطق املحتّلة. 
املجلـس  أّكــد  أَيْـضـاً،  السـياق  هـذا  ويف 
السـيايس األعىل عـىل أهميّة اسـتمرار عملية 
القـوات  تشـهدها  التـي  والتأهيـل  التدريـب 
املسـلحة، مثمناً العروض العسكرية الواسعة 
املتخرجـة  «الدفـع  أن  وأوضـح  وامُلسـتمّرة، 
سـتمثل رافـداً مهمـاً لقـوة اليمـن وصموده 

وحمايته من أطماع الغزاة». 
ويف ذلك رسـالة أُخـرى لتحالف العدوان بأن 

محـاوالت االلتفـاف عـىل متطلبـات معادلـة 
السـالم الفعـيل، سـيتم مواجهتهـا بخيارات 
عسـكرية فعالة ومزلزلة، وهو مـا تم تأكيده 

أكثر من مرة خالل الفرتة املاضية. 
وينقـيض النصـف األول مـن فـرتة التمديد 
ـام قليلة بدون وجود  األخـرية للُهـدنة بعد أَيـَّ
أيـة مؤرشات إيجابية –حتـى اآلن- من جانب 
تحالـف العـدوان فيمـا يتعلُق برفـع الحصار 
أَو رصف املرتبـات، وهـو ما يجعـل تحذيرات 
القيادة السياسـية والعسـكرية الوطنية عىل 

واجهة املشهد. 
ويـرى مراقبـون أن تحالف العـدوان ال زال 
يـيسُء تقديَر موقـف صنعـاء وانفتاحها عىل 
التهدئـة وخطوات التهيئة للسـالم، َحيُث يرى 
فيها «فرصة» لكسـب الوقت وترتيب صفوفه 
وهـو ما يعرب عنه بوضوح االسـتمرار يف نهب 
الثروات ومحاولة تكريس مؤامرة «التقسيم». 
ومـن املرجـح أن يواصـل تحالـف العـدوان 
استخدام حق الوصول إىل ميناء الحديدة ومطار 
صنعاء كأوراق للمساومة بالتوازي مع مواصلة 
املراوغة يف ملف املرتبات؛ ِمن أجِل كسـب املزيد 
مـن الوقت، وهو ما يؤّكـده اسـتمرار تعنته يف 
تنفيذ االلتزامات البسـيطة التّفاق الُهـدنة عىل 
الرغم مـن تعهد املبعوث األممـي أكثر من مرة 

بالعمل عىل وقف ذلك التعنت. 
لكن معطيات الواقع وتأكيدات صنعاء تشري 
بوضـوح إىل أنه لم يعد هناك وقـت كاف أمام 
دول العدوان، وأنه قريباً سـيصطدم برضورة 
التعاطي اإليجابي مع متطلبات السـالم وعىل 
أَو  الحصـار،  ورفـع  املرتبـات  رصف  رأسـها 
سـيكون عليه مواجهة تداعيـات مزلزلة قد ال 

يستطيع التعايف منها. 
وكان عضُو الوفد الوطني عبُد امللك العجري، 
ام من أن صربَ صنعاء أوشـك عىل  حّذر قبَل أَيـَّ
االنتهـاء وأن الفـرتة الحاليـة هـي «الفرصة 
األخـرية» أمام تحالف العـدوان لتدارك موقفه 
ورفع يده عن االستحقاقات اإلنسانية للشعب 

اليمني. 

رجائُض جثغثٌة تتثر طظ سعاصإ اقلافاف سطى طاططئات طسادلئ السقم الفسطغ 
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 : ظعح جقس
مـع اسـتمرار املعـارِك الشـاملة السـتئصال حـزب 
«اإلصـالح» مـن املشـهد كامـالً، بعـد تنفيـذه أجنـداِت 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف  ومخّططـاِت 
اإلماراتي طيلة سـبع سـنوات مـن العـدوان والحصار، 
وتحـول هذا الحـزب إىل ضحيـة جديدة يضـاف إىل عداد 
األدوات التـي يسـتغني عنهـا االحتـالل يف ُكــّل املراحل 
التاريخية املاضية، يف حني تجدد صنعاء التأكيد عىل أنها 
الحضن الـذي يحتوي ُكـّل اليمنيـني، والحصن الحصني 
لـكل املنتمني لهذا الشـعب، من غدر الخـارج وجرائمه، 

حتى وإن كان األمر متعلقاً بمحتّل وأدوات عميلة. 
 

طتاضمُئ ظعاغئ الثثطئ!
وبعـد أن تصاعدت، أمـس االثنني، حـدة املعركة التي 
يخوُضهـا تحالـف العدوان ضـد أدواته املسـتغنَى عنها، 
والتـي هي معركة أشـبه بمـا تكون «عمليـة جراحية» 
الستئصال حزب «اإلصالح» العميل، واصلت دول العدوان 
إسـقاط أوكار ومراكـز نفوذ حزب «اإلصـالح»، مع بدء 
إعالن محاكمة لعنارص ومنتمي الحزب، من قبل األدوات 

التابعة لالحتالل اإلماراتي يف عدن. 
وذكـرت وسـائل إعـالم موالية للعـدوان، أمـس، بدء 
جلسـات محاكمـة يف عدن ضد قيـادات بـارزة يف حزب 
«اإلصالح» يف خطوة قد تمهد لحظر نشـاط الحزب الذي 
يتعرض لحملة اجتثاث شـاملة، مشريًة إىل أن ما يسمى 
«املجلس االنتقايل» التابع لالحتالل اإلماراتي، واملسـيطر 
عىل السـلطة العميلـة يف عدن، فتح، أمـس االثنني، ملف 
تفجـريات مطار عدن واسـتهداف منتحل صفة املحافظ 
املرتـِزق أحمد مللس، والتي يتهم فيهـا مرتِزقة اإلمارات، 
قيادات عسـكرية يف حزب «اإلصالح» أبرزهم أمجد خالد 
منتحـل صفة مـا يسـمى «قائد لـواء النقـل» بحكومة 

املرتِزقة، واملقيم َحـاليٍّا بالريف الجنوبي الغربي لتعز. 
وأوضحـت تلـك الوسـائل أن مـا تسـمى «املحكمـة 
الجزائيـة يف عدن» نظمـت، أمس، أوىل جلسـات امللفني، 
َحيـُث يحاكـم العديـد مـن املتهمـني غيابيـاً، جميعهم 

محسوبني عىل حزب «اإلصالح». 
وفيمـا تعد هذه الجلسـة هـي األوىل منذ تـويل أدوات 
االحتـالل اإلماراتي قيادة القطاع القضائي يف املحافظات 
املحسـوبة  السـابقة  السـلطة  بعـد إقصـاء  الجنوبيـة 
عـىل «اإلصـالح»، إال أن هـذه الخطـوة تشـري إىل توّجـه 
سـعودّي إماراتي متناغم نحو االجتثاث الشـامل لحزب 
«اإلصالح»، مع الحرص عىل البحـث عن أغطية قانونية 
الجتثـاث الحزب الذي قدم خدماته طيلة سـبع سـنوات 
ونصف، فرط فيها بكل أشـكال السـيادة اليمنية وتبنى 
عمليات نهب الثروات ومصادرة حقوق الشعب ومفاقمة 

معاناته. 
وتتزامن هذه املحاكمة مع استمرار الزحف العسكري 
ألدوات االحتـالل اإلماراتي التي تبدد الوجود العسـكري 
لإلصـالح يومـاً تلو اآلخـر، منطقًة تلـو األُخـرى، فبعد 
إسقاطهم يف شبوة وأبني، فتحت، أمس، ما تسمى «قوات 
العمالقـة» التابعـة ألدوات االحتـالل اإلماراتـي، أمـس 
االثنني، معركة عسكرية مفتوحة مع حزب «اإلصالح» يف 
ام من وعيد املرتِزق الزبيدي باجتثاث  حرضموت، بعد أَيـَّ
أدوات «اإلصـالح» مـن حرضمـوت الـوادي والصحراء، 
ورفضـه ُكـّل التوجيهات من املرتـِزق العليمي الذي دعا 
لوقـف تلك املعارك، يف حني أن الصمت السـعودّي والدعم 

اإلماراتـي املعَلن بالطريان الحربي يؤّكـد أن هذه املعركة 
التـي تدار ضـد «اإلصـالح» تأتـي بتفاُهٍم بـني الرياض 
وأبوظبـي بمنأًى عن فصائل املرتِزقـة متعددة الوالءات، 
والتي ال تسـتطيع فعل يشء أكثر مـن تنفيذ التوجيهات 

واملخّططات التي يصدرها تحالف العدوان. 
 

اجاؤخاٌل جثري بافاُعٍط جسعدّي إطاراتغ
ويف السياق أعلنت وسـائل إعالم موالية للعدوان، أمس 
االثنني، أن فصائل مرتِزقة ما تسـمى «العمالقة» التابعة 
لإلمـارات، تمّكنت خـالل السـاعات املاضية مـن إحكام 
سـيطرتها العسـكرية عىل معسـكر «حـراد» أوىل معاقل 
«اإلصـالح» األََساسـية عـىل مدخل محافظـة حرضموت 
الغربـي، وهو ما يمّهد ملعركـة مفتوحة ضد «اإلصالح» يف 
حرضموت، وسـط عجز ُكــّل قيـادات املرتِزقة املنضوية 
فيما يسمى «املجلس الرئايس» عن عمل أي يشء من شأنه 

وقف الزحف الساعي الستئصال «اإلصالح» عسكريٍّا. 
ولفتـت تلك الوسـائل إىل أن السـيطرة عىل معسـكر 
«حـراد» جاء بعـد وصول تعزيزات عسـكرية كبرية عىل 
رأسـها ألوية ما تسـمى «محور عتق» التابـع لإلمارات 
وقائدها املرتِزق «عادل املصعبي» رفقة املليشـيات التي 
شـكلتها اإلمـارات مؤّخـراً بديالً عـن «مرتِزقـة النخبة 
الشـبوانية»، والتي تسـمى بقوات «دفاع شـبوة»، لتتم 
السيطرة عىل أوىل معاقل «اإلصالح» يف حرضموت، وسط 

وعيد باستمرار الزحف حتى اجتثاث «اإلصالح». 
وبينت تلك الوسائل أنه وفور إحكام الفصائل املرتِزقة 
التابعـة لالحتالل اإلماراتي السـيطرة عىل املعسـكر بعد 
فرار قوات «اإلصالح» عرب طريق «العرب» تكون الفصائل 
التابعـة ألبوظبي قد بارشت عمليٍّا خّطتها الهادفة لطرد 

«اإلصالح» من حرضموت. 
وبالعودة إىل الحديث عن االستئصال الجذري والتَحّرك 
الشـامل إلنهاء وجود الحزب، واصلـت القوات املدعومة 
إماراتيًـا يف محافظـة شـبوة، أمـس االثنـني، حمـالت 

اعتقاالتهـا املتواصلـة ضـد مواطنني بدوافـَع مناطقية 
وانتقامية، بذريعة مشـاركتهم يف القتال إىل جانب قوات 
«اإلصالح»، َحيُث شهدت مدينة عتق، عاصمة املحافظة، 
ة أبناء شبوة، عىل  اعتقال العرشات من املواطنني، وَخاصَّ
خلفية مناطقيـة، بتهمة مشـاركتهم يف املعارك األخرية 
ضد الفصائـل اإلماراتية، يف إشـارة إىل حزب «اإلصالح»، 
أبـواب  ُكــّل  أن  لتؤّكــد  الحملـة  هـذه  تأتـي  حـني  يف 
الخـارج «املتحكـم» باتت مغلقة أمام حـزب «اإلصالح» 
واملحسـوبني عليـه، الذين ظنـوا أن خدمة ذلـك األجنبي 

املنتقم ستمّكنهم من الوصول إىل أوهامهم. 
 

خظساُء طظ جثغث.. املُظصث يف ُضـّض الزروف
وأمـام االنهيار «اإلصالحي» الكبري والحرب الشـاملة 
ضـده، بقيادة مبارشة من دول تحالـف العدوان، جددت 
صنعـاء دعوتهـا لـكل اليمنيـني لالنخـراط يف املـرشوع 
الوطنـي الرافـض للتدخـل الخارجـي، مؤّكــدًة أنها لن 
تسـكت عن أي عدواٍن خارجي عىل أي فصيل أَو منطقة 
يمنيـة، مهمـا كان توّجـه ذلـك الفصيـل، وإن كان من 
أدوات الخارج املسـتغنى عنها، وذلك تحت رشط اإلعالن 

الرسمي والواضح بالتخيل عن الخارج. 
وعىل لسـان عضو الوفـد الوطني املفـاوض عبدامللك 
العجـري، أّكـدت صنعاء أن الفرصـة مفتوحة أمام ُكـّل 

اليمنيني لالنخراط يف مواجهة الخارج، وتاليف األخطاء. 
وقال العجـري، أمس، يف تغريدٍة له عـىل تويرت: «لكل 
القوى يف معسكر العدوان سنخترص لكم الطريق، تعالوا 
معنـا عىل مرشوع وطني جامع يخرجكم من حالة التيه 

ويعيد لليمن استقراره ووحدته وسيادته». 
وخاطـب العجري قـوى العـدوان بقولـه: « قلنا لكم 
مـن البدايـة لو أنفقتم ُكــّل نفطكم لتوحـدوا بينهم لن 
تزيدوهم إال خباالً؛ ألَنَّكم تريدون توحيدهم عىل الكراهية 

واملناطقية والعنرصية ضد واحدية اليمن». 
وتؤّكــد دعـوُة العجـري أن صنعـاء كانت ومـا تزال 

الحضن الذي يؤوي ُكـّل اليمنيني. 
من جهته، علق محافظ ذمار، عضو املكتب السيايس 
ألنصار الله، محمد البخيتـي، عىل األوضاع الصعبة التي 
يعيشـها مرتِزقـُة الخـارج بعـد التخـيل عنهم مـن قبل 
أسيادهم، فاتحاً فرصة لتلك األدوات لالحتماء باملرشوع 
الوطنـي القويم الذي تحمله صنعاء وتعمل عىل غرسـه 

بدماء وأرواح األحرار. 
وقـال البخيتـي، أمـس، يف ترصيحـاٍت لـه: «    دعوتنا 
إىل توحيـد الصف الوطني ال تسـتثني أحـداً؛ ألَنَّنا نحمل 
قضية استعادة سيادة واستقالل اليمن»، يف إشارة إىل أن 
الفرصة مفتوحة عىل مرصاعيها أمام حزب «اإلصالح»، 
لتجنب السـقوط األخري وهو ما يزال يحمل راية الخيانة 

واالرتزاق والعمالة العمياء. 
َوأََضــاَف البخيتـي بقولـه: «دعوتنـا لتوحيد الصف 
الوطني تشـمل حزب «اإلصـالح» واملجلس االنتقايل وكل 
مـن تورطـوا يف الوقوف يف صـف دول العـدوان»؛ لتكون 
هذه الترصيحات هي املسـمار األخري يف نعش الشائعات 
التي سّوقها حزُب «اإلصالح» خالل سنوات وزعم بها أن 
صنعاَء ال تحتمل أحداً مخاِلفاً لها، وبهذا أحرجت صنعاء 
ُكــّل خصومهـا وأّكــدت للجميـع أن مرشوعها جامع 

وكاٍف ألن يستوعب ُكـّل يمني. 
وأمـام ُكـّل هذا، بـات حزب «اإلصـالح»، أَو الفصائل 
األُخرى التي تخلت عنها دول العدوان واألطراف اإلقليمية 
والدوليـة، أمـام فرصـة تاريخيـة، للنجاة مـن الخارج 
الجائـر، واالحتمـاء بالداخـل الجامـع والكفيـل بَصون 

كرامة وحقوق ُكـّل اليمنيني. 
ومـع أن املـؤرشات حتـى اللحظـة تشـري إىل صمـٍت 
«إصالحي» وخضوٍع تام تحت التعذيب رغم ُكـّل الفرص 
التـي ما كان ليحلم بها الحزب؛ نظراً لباعه الطويل امليلء 
باإلجرام ضد الشعب، إال أن صنعاء قد أثبتت للجميع أنها 
هي الوحيدة الكفيلة باسـتعادة اسـتقالل اليمن وكرامة 
وحرية أبنائـه، وأنها الحامي األكثر جـدارة بصون ُكـّل 

من يميش عىل الرتاب اليمني، أَو ينتمي إليه. 
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أخبار 

خقل لصائه وشث ترضئ الةعاد اإلجقطغ بالساخمئ السعرغئ دطحص

تَتّرضات لطرد ططغحغا «اإلخقح» شغ سثن واساصاقت لطسحرات شغ ساص

السفري خربي: السثّو الخعغعظغ لط غسث غتامض طسارَك ذعغطئ املثى والحسإ 
الغمظغ غاابع طا غةري يف شطسطني املتاّطئ لتزئ بطتزئ

املطغحغا الاابسئ لقتاقل اإلطاراتغ تسطظ اضاحاَف آبار ظفطغئ جثغثة يف حئعة

 : دطحص
التقـى سـفري الجمهوريـة اليمنية 
لدى سوريا، عبد الله عيل صربي، أمس، 
بوفد من حركة الجهاد اإلسالمي بمقر 
السـفارة اليمنية يف العاصمة السورية 

دمشق. 
الشـعب  صـربي  السـفري  وهنـأ 
اإلسالمي  الجهاد  وحركة  الفلسـطيني 
يف فلسطني املحتّلة عىل االنتصار األخري 
عىل كيان العدّو املؤقـت، كما أثنى عىل 
شـجاعة األمني العـام لحركـة الجهاد 
اإلسالمي زياد النخالة وعىل دور رسايا 

القدس يف معركة «وحدة الساحات». 
العـدّو  أن  صـربي  السـفري  وأّكــد 
الصهيوني لم يعد يحتمل معارك طويلة 
املدى؛ بَسـبِب االنقسـامات السياسية 
والوضـع النفـيس للمسـتوطنني، الفتاً 
إىل أن الشـعب اليمني يتابـع ما يجري 
يف فلسـطني لحظًة بلحظة، مؤّكـداً أن 
اليمن سـيكون جزءاً رئيسياً يف الحرب 

مع الكيان الصهيوني. 
وتأتـي هـذه الزيـارة عقـب انتهاء 
وحدة السـاحات التـي خاضتها حركة 
الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني املحتّلة 
ضـد كيـان العـدّو املؤقـت، ويف وقـت 

تشـهد فيه السـفارة اليمنية بسـوريا 
حراكاً متواصـالً ولقاءات مع الفصائل 
الفلسـطينية املقيمة يف سوريا يف داللة 

عىل قوة املوقف وواحديته. 
وعىل صعيد متصل قال ممثل حركة 
الجهاد اإلسالمي يف سوريا أبو مجاهد: 
إن الهدف األََسـايس للعدوان عىل قطاع 
غـزة كان يتمثـل يف اسـتهداف حركـة 
القـدس،  ورسايـا  اإلسـالمي  الجهـاد 
مؤّكــداً بـأن االغتيـاالت لـن تضعـف 
الحركة بل سـتزيدها قوة، انطالقاً من 
واجبهـا الدينـي وحفاظـاً عـىل وصيّة 

الشهداء. 

 : طاابسات
كشـف املجلـس االنتقـايل التابـع لالحتالل 
اإلماراتي عن اكتشـاف تجمع لآلبـار النفطية 
يف محافظة شـبوة جنوب رشقـي البالد، وذلك 
بعد سـيطرت مليشـياته عىل الحقول النفطية 
باملحافظة يف مواجهات اسـتمرت ألسابيع مع 

مليشيا حزب «اإلصالح». 
ونقلت وسـائل إعالم املجلس عـن مصادر، 
تأكيدهـا العثور عـىل نحو ١٥٠ بـرئاً نفطياً يف 
منطقـة صغـرية رشق عتـق، املركـز اإلداري 
ملحافظة شـبوة، مشـريًة إىل أن هذه اآلبار كان 
يتم تهريب إنتاجها عرب أنبوب رويس قديم يمتد 
إىل مينـاء بلحـاف الذي تسـيطر عليـه القوات 
اإلماراتية يف حني يتم تهريب البقية عرب ناقالت 

النفط إىل مدينة مأرب، معقل «اإلصالح». 
ووفق املصادر َفإنَّ اآلبار التي تم اكتشـافها 
يف منطقـة صغرية رشق عتق جـزء من حقول 
نفط واسـعة تنترش يف املحافظة الثرية بالنفط 
والغاز ويتم تقاسـمها بـني رشكات بريطانية 

وفرنسية وكندية وشخصيات سياسية وقبلية 
يمنية بنحو ٨٠ ٪ للرشكات و٢٠ ٪ للنافذين. 

ووفقـاً لخارطـة إسـقاط جوجل َفـإنَّ تلك 
اآلبار تنترش يف منطقتي عياذ والعقلة وهي من 
الحقول االسـرتاتيجية يف محافظة شـبوة التي 
تؤّكــد التقاريـر إنتاجها ملا يقـارب ٧٠٠ ألف 
برميل نفط يوميٍّا يف حني لم يتم اإلعالن سـوى 

عن ٣٠-٨٠ ألفاً فقط. 
وعىل صعيد الوضع األمني والعسكري شنت 
املليشـيا التابعـة لالحتـالل اإلماراتـي، أمس، 
حملـة اعتقـاالت جديـدة يف محافظة شـبوة، 

جنوبي اليمن. 
وقالت مصادر محلية: إن قوات دفاع شـبوة 
املواليـة لالنتقـايل، داهمت عدداً مـن املنازل يف 
مدينـة عتـق، واعتقلـت عرشات األشـخاص، 
بتهمة العمـل لصالح قوات «اإلصـالح»، َحيُث 
تأتـي الحملـة يف أعقاب قيام فصائـل االنتقايل 
املنـادي باالنفصـال، بمنـع أبنـاء املحافظات 
الشمالية من دخول شـبوة، تزامناً مع سلسلة 
اعتقاالت اسـتهدفت الكثري من املسافرين عرب 

املحافظة النفطية. 

ويف السـياق بـدأ املجلـس االنتقـايل، أمـس 
االثنني، رسميٍّا بمحاكمة قيادات يف «اإلصالح»، 
يف خطـوة واضحـة لطـي صفحة الحـزب من 

واجهة املشهد. 
جاء ذلك، تزامنـاً مع إعادة املجلس االنتقايل 
فتـح ملـف التفجـريات يف عـدن، عىل رأسـها 
تفجـريات املطـار واسـتهداف املحافـظ أحمد 

مللمس. 
ونفذت املحكمة الجزائية يف مدينة عدن، أوىل 
جلسـاتها للتحقيـق يف التفجريات، التي سـبق 
وأن قدم االنتقايل قائمة طويلة باملتهمني بينهم 

قيادات بارزة يف «اإلصالح». 
ورأى مراقبـون أن توّجــه املجلس االنتقايل 
ملحاكمـة اإلصـالح، يف هـذا التوقيـت بالـذات، 
يعكـس املسـاعي القائمـة يف ملعـب التحالف 
إلنهـاء وجـود الحـزب من املشـهد السـيايس 
والعسـكري، ُخُصوصـاً وأن الخطـوة تأتـي يف 
أعقاب تسـلم املجلس املنادي باالنفصال، ملف 
القضاء، مشـريين إىل أن محاكمـَة «اإلصالح» 
قضائيـاً مقدِّمـٌة لحظر نشـاط الحزب يف عدن 

وعموم املحافظات الجنوبية. 

 : طاابسات
سـّلمت مليشـيا حـزب «اإلصـالح»، أمس 
االثنني، آخـَر معاقلها يف محافظة أبني املحتّلة 
جنوبي البالد سـلمياً، بحسب مصادر إعالمية 

موالية للعدوان. 
متتاليـة  هزائـم  أعقـاب  يف  ذلـك  ويأتـي 
تجرعتهـا هـذه الفصائـل يف شـبوة، ُوُصـوالً 
إىل وادي حرضموت.  وأَفـادت مصادر محلية 
بأن قوات مـن الحزام األمني وصلت إىل مدينة 

شقرة، مشرية إىل أن مدير أمن أبني أبو مشعل 
الكازمي، املحسـوب عىل «اإلصـالح» وهادي، 

كان يف استقبالها. 
ويف وقـٍت الحـق، أصـدر محور أبـني بياناً 
أعلن فيـه جاهزيته العمل تحت مظلة القوات 
الجنوبيـة.. وهذه املـرة األوىل التـي يعلن فيه 

املحور املحسوب عىل هادي االستسالم. 
وغادرت عدٌد من قيادات فصائل «اإلصالح» 
إىل القاهـرة أبرزهم محمد العوبان قائد قوات 
ـة يف حني انسـحبت فصائل بن  األمـن الَخاصَّ

معييل إىل مأرب. 
وكان املرتـِزق عيـدروس الزبيـدي َعقـد يف 
وقٍت سـابق من مسـاء األحد، اجتماعاً بقادة 
القوات املتمركزة يف أبني ومنحها ضوءاً أخَرض 

باقتحام شقرة. 
وشقرة كانت آخر معاقل الفصائل التابعة 
لـ «اإلصالح» عىل حدود شـبوة.. وكان الحزب 
يتخـذ منهـا خطـاً أماميـاً للدفاع عـن قواته 
يف املحافظـة النفطيـة والتـي سـقطت خالل 

األسابيع املاضية بيد الفصائل الجنوبية. 

 : طاابسات
املجلـس  فصائـُل  كثّـفـت 
لالحتـالل  املواليـة  االنتقـايل 
اإلماراتي يف مدينة عدن املحتّلة، 
الصحفيـني  مالَحقـَة  أمـس، 
ضمن  الحقوقيـني  والناشـطني 
مسـار ينبئ بتقييـد الحريات يف 

املدينة. 
الفصائـل  هـذه  واعتقلـت 

الناشط الحقوقي مازن سالم. 
وقالت هدى الرصاري، رئيسة 
منظمـة للدفـاع عـن الحقـوق 
والحريات يف عدن، إن مسـلحني 

يستقلون حافلة اختطفوا الناشط سالم وهو 
محاٍم لدى خروجه من محكمة صرية، مشريًة 

إىل أن سالم يحتجز يف سجن لدى االنتقايل. 

وسـالم واحد من عدة ناشطني وصحفيني 
ـام قليلة لالعتقاالت يف عدن  تعرضوا خالل أَيـَّ
واإلخفـاء القـرسي من قبل فصائـل االنتقايل 

أبرزهم الصحفي أحمد ماهر وشقيقه. 

يف  الجديـدة  الحملـة  وتأتـي 
وقـت يرتـب فيه املجلـس لفتح 
بالصحافـة  ـة  َخاصَّ محكمـة 
واملطبوعـات بعـد إقرارهـا من 
قبل سـلطة املجلـس يف القضاء 
وهـي خطـوة عدهـا حقوقيون 
محاولـة لفرض قيود عىل حرية 
الصحفيني  ومالحقـة  الصحافة 

والناشطني الصحفيني. 
ونـّددت منظمـات حقوقيـة 
بالحملـة داعيـة لتدخـل دويل.. 
وتخـىش املنظمات وفق بيان لها 
من أن تؤسس التَحّركات األخرية 
لعمليـة قمع واسـع يف الجنوب 
ُخُصوصاً يف ظل دفع االنتقايل لالسـتحواذ عىل 
املشـهد مع طرد خصومه الشـماليني وسـط 
توقعات بانتفاضة للقوى الجنوبية املناهضة 

ملرشوعه. 

طخادر إسقطغئ: صعات 
برغطاظغئ جثغثة تخض

 إىل املعرة

اقظاصالغ غاسّطُط آخر طساصض «اإلخقح» بأبني

تخاُسُث تمطئ اساصال الظاحطني والختفغني يف سثن

 : طاابسات
ذكـرت عدٌد من وسـائل اإلعالم اليمنيـة أن دفعة جديدة من القـوات الربيطانية 
وصلـت، أمس، إىل محافظة املهرة رشقي البالد، واسـتقرت يف مطار الغيضة املحتّل 

من قبل القوات األمريكية والربيطانية والسعوديّة. 
وسبق لربيطانيا أن أرسلت املئات من جنودها إىل املهرة، يف مخّطط جيل للعدوان 

األمريكي السعودّي الربيطاني الستغالل ثروات اليمن واحتالله. 
وتأتي التعزيزات الربيطانية، بالتزامن مع تصاعد التَحّركات األجنبية يف الهضبة 
النفطية رشقي البالد، يف ظل مسـاٍع لتوسيع عمليات نهب الثروات والتحكم بطرق 

املالحة الدولية
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 : طاابسات

تتواصُل الفعالياُت واألمسـياُت الثقافية 
والِخطابيـة يف ذكـرى استشـهاد حليـف 
القرآن اإلمام زيد -عليه السـالم- يف معظم 
وسـط  املديريـات  ومختلـف  املحافظـات 
تأكيـد عىل امليضء بـدرب الجهاد والنضال 

بالبصرية والوعي. 
والبداية مـن أمانة العاصمة، َحيُث نظم 
مكتـب اإلرشـاد باألمانة، نـدوة ثقافية يف 
مديريات املربّع الشـمايل بعنـوان «بصرية 

وجهاد». 
الجامـع  يف  ُعقـدت  التـي  النـدوة،  ويف 
الكبري بالروضة بحضـور وكيل أول أمانة 
العاصمـة خالد املداني ومـدراء املديريات، 
قّدم عضـو رابطة علمـاء اليمن، أسـامة 
املحطوري، محطاٍت من سـرية اإلمام زيد 
-عليه السالم- ومناقبه وثورته وأهدافها، 
ومضامني رسالته التي خاطب بها العلماء، 
مؤّكـداً عىل أهميّة استلهام الدروس والِعرب 
من سـرية ونهج اإلمام زيد -عليه السالم- 
وشـجاعته يف مواجهـة املعتدين، ُمشـرياً 
إىل املواقـف العظيمة املسـتلهمة من ثورة 
اإلمام زيد، التي جّسـدت معاني الشجاعة 
والصمود والتضحية والفداء يف سبيل إعالء 
كلمة الله، ونرصة الحق ومحاربة الباطل. 
وشّدد املحطوري عىل رضورة التزّود من 
هذه الذكرى يف التَحّرك بمسؤولية ملواجهة 
واالستمرار  مخّططاته،  وإفشـال  العدوان 
يف رفـد الجبهـات باملال والرجـال ملواجهة 

الطغاة والظاملني. 
كمـا نّظمـت جامعـة صنعـاء فعاليـة 
خطابيـة بذات املناسـبة، أّكـد من خاللها 
رئيـس الجامعة الدكتور القاسـم عباس، 
أن ثورة اإلمام زيد جاءت لتصحيح مسـار 
ــة وإحياء ثقافة الجهاد واالستشهاد  األُمَّ

يف وجه الطغاة واملستكربين. 
وأَشـاَر إىل خصوصيـة ثـورة اإلمام زيد 
وامتدادهـا لثـورة جده الحسـني يف واقعة 
كربـالء والتضحيات يف سـبيل إعالء كلمة 
املسـتضعفني  ونـرصة  والديـن  الحـق 

واملظلومني. 
وتطـرق الدكتـور القاسـم، إىل جرائـم 
اإلبـادة بحق آل بيت وصحابة رسـول الله 
التي سـعى الطغاة آنذاك إىل إسكات صوت 
ــة التي لحق  الحق، مسـتعرضاً واقع األُمَّ
بهـا عقـب التفريـط بحيـاة إمـام األئمة 
ِد روح الجهـاد اإلمـام زيـد وجـده  وُمَجـدِّ

الحسني -عليهما السالم-. 
واستعرض رئيُس جامعة صنعاَء دالالِت 
وخصوصيِة الشـعار الذي رفعه اإلماُم زيٌد 
«البصرية والجهاد» واتِّخاذ منهجية القرآن 
طريقـاً إلعـادة بُوصلـة اإلسـالم لالتّجاه 
الصحيـح، مبينًـا أن تضحيـات اإلمام زيد 
كانـت نتيجتهـا تهـاوي عـروش الظلمة 

والطغاة. 
ويف الفعالية، اسـتعرض الناشُط الثقايف 
الدكتـور عبـد اللـه الخالد، محطـات من 

سرية اإلمام زيد -عليه السالم-. 
واعترب ثـورَة اإلمام زيد امتـداداً لحركة 

اإلسالم يف حقيقته ومبادئه وقيمه، ُمشرياً 
إىل أن ثـورة اإلمـام زيـد جـاءت لتُحيي يف 
ــة روح العـزة والكرامة واتباع الحق  األُمَّ
واملحقـني وإعـالء كلمـة الديـن ونـرصة 
املستضعفني ومقارعة الظلم واملستبدين. 
وتطـرق الخالـد إىل العرص الذي عاشـه 
ــة؛ بَسـبِب  اإلمـاُم زيٌد يف ظل انحراف األُمَّ
حكامهـا، مبينًـا أن اإلمـام زيـداً تَحّرك يف 
مواجهـة الطغيـان مسـتمد مـن القـرآن 
الكريم وتعاليمه والدعوة إىل نهج اإلسـالم 

الصحيح وقيمه السمحاء. 
 

بخريٌة وجعاد 
املناطـق  مـدارس  نّظمـت  بدورهـا، 
العاصمـة،  أمانـة  بمديريـات  التعليميـة 
فعاليات وأنشطة تربوية بذكرى استشهاد 
اإلمـام زيـد -عليه السـالم- تحت شـعار 

«بصرية وجهاد». 
وأّكــدت كلمـات وفقـرات الفعاليـات، 

أهميّـة إحياء الذكرى، السـتلهام الدروس 
والعرب من سرية اإلمام زيد -عليه السالم-، 
الطغـاة  مواجهـة  يف  وجهـاده  ومواقفـه 

والظاملني ونرصة الحق. 
واعتربت الذكرى، محطـَة تزود من قيم 
الصرب والثبات عىل الحق ومواجهة الباطل، 
والتمسـك بالقيـم واملبادئ التي جسـدها 

ـة.  اإلمام زيد ورسمها لألُمَّ
وأَشـاَرت الفعاليـات، إىل أن اإلمـام زيداً 
ــة يف تصحيح  كان مدرسـة ثقافيـة لألُمَّ
األفـكار واملفاهيم املغلوطـة، وكان -عليه 
السالم- أُنموذجاً فريداً يف الثبات عىل الحق 

ومواجهة الباطل والطغيان. 
وأّكــدت املـيضَّ عـىل نهـج اإلمـام زيد 
يف  وثورتـه  وتضحيتـه  السـالم-،  -عليـه 
مواجهـة الطغـاة وتعزيـز حالـة الصمود 
والوعـي إلفشـال مخّططـات ومؤامـرات 

قوى العدوان واالستكبار العاملي. 
ونُظِّمـت يف مديريـة صنعـاء الجديـدة 
بمحافظـة صنعـاء، فعاليـة ثقافية تحت 

شعار «بصرية وجهاد». 
تناولـت كلمـاُت الفعاليـة لنائـب وزير 
اإلرشـاد، فؤاد ناجي ومدير أمن املحافظة 
العميد يحيى املؤيدي ومدير املديرية أحمد 
عثمان، جانباً من سرية اإلمام زيد وصربه 
وجهاده وتضحياته يف مواجهة االستكبار، 
وحثـت عىل اسـتلهام الـدروس والعرب من 
مبـادئ ثورتـه التـي خاضها إلعـالء راية 

اإلسالم. 
وتطرقت إىل الدروس املستفادة من حياة 
اإلمـام وثباته عـىل الحق يف وجـه الطغاة 
والظاملـني فضالً عـن القيم واملبـادئ التي 

ــة خالل حياته.  أرساها يف األُمَّ
كما أحيـت مديريـُة بني بهلـول ذكرى 
استشهاد اإلمام زيد بفعالية ثقافية ركزت 
كلماتها عىل أهميّة التزود بثقافة وسـرية 
اإلمـام زيد يف صـربه وجهـاده والتضحية 
ومواجهـة  الحـق  رايـة  إلعـالء  بنفسـه 

االستكبار. 
القيـادات  بحضـور  الفعاليتـان  تخلـل 
املحليـة والتنفيذيـة والرتبويـة وعـدد من 
الشـخصيات االجتماعية، فقرات وقصائد 
حثـت عـىل اسـتلهام الـدروس مـن حياة 

وسرية ونهج اإلمام زيد -عليه السالم-. 
ونُظمت يف مربع غربي مديرية سـنحان 
محافظـة صنعـاء فعاليـٌة ثقافيـة بذات 
املناسـبة، َحيـُث ركزت عىل البُعـد الثوري 
زيـد  اإلمـام  استشـهاد  ذكـرى  إلحيـاء 
السـتلهام الدروس من سـريته وشجاعته 

وتضحياته. 
أهميّـة  املتحدثـني،  كلمـات  وأّكــدت 
السـري عىل نهج اإلمام زيد وآل بيت رسول 
اللـه وشـجاعتهم يف مواجهة قـوى الظلم 

والطغيان. 
وأَشـاَرت إىل دالالت التضحيـة والفـداء 
مقارعـة  يف  زيـد  اإلمـام  جّسـدها  التـي 

طواغيت الظلم. 
إنشـادية  فقـرات  الفعاليـة  تخللـت 
مـن  التـزود  أهميّـة  أّكــدت  وقصائـد، 
مظلوميـة أحفاد الرسـول -عليـه الصالة 

اخبار

أّضـثت اجاطعام الثروس والِسئر طظ جغرته وحةاساه شغ طعاجعئ المساثغظ..

شسالغات وأطسغات طاسثدة بمثاطش املتاشزات 
إتغاء لثضرى اجاحعاد تطغش الصرآن
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والسالم- بفضائل الجهاد وقيم الصمود يف 
الدفاع عن الوطن. 

وإىل محافظة الحديدة، نُظمت يف مديرية 
املنصورية، فعالية خطابية وثقافية تحت 

شعار «اإلمام زيد.. بصرية وجهاد». 
ويف الفعاليـة، بحضـور مديـر املديريـة 
عامر عـيل عامر وعدد من مـدراء املكاتب 
يف  االجتماعيـة  والشـخصيات  الخدميـة 
املشـاركني  كلمات  اسـتعرضت  املديريـة، 
جانباً من سـرية اإلمام زيد -عليه السالم- 

ونهجه يف مواجهة الفساد. 
وأَشـاَرت إىل أن اإلمام زيداً مثّل نموذجاً 
الحـق  عـىل  والثبـات  الصمـود  يف  فريـداً 
ومواجهـة الباطل، والتَحّرك يف سـبيل الله 

دون خوف أَو وجل. 
وأّكــدت الكلمـات أهميّـة إحيـاء هذه 
الذكـرى يف ظـل مـا يتعـّرض له الشـعب 

اليمني من عدوان وجرائم وحصار. 
 

واِهللا طا غثسظغ ضااُب اهللا أن أجُضئ 
فعاليـة  نُظمـت  التحيتـا،  مديريـة  ويف 
ثقافية تحت شعار «واللِه ما يدعني كتاب 

الله أن أسكت». 
ويف الفعاليـة، بحضـور مدير املديرية 
عادل أهيف، ومدير رشطة املديرية الرائد 
إسـماعيل محمد النـور، أّكـدت كلمات 
املشـاركني أهميّـة إحياء هـذه الذكرى 
التي جّسـدت مدى ارتباط اليمنيني بآل 
بيت رسـول اللـه -صىل اللـه عليه وآله 

وسلم-. 
وتطّرقـت الكلمات إىل سـرية اإلمام زيد 
وصربه وجهاده، وتضحياته العظيمة التي 
لم تدْعه يسُكُت أَو يرىض للباطل أن يسود، 
فقارعه حتى استشهد –سالم الله عليه-. 
وأّكــدت عـىل أهميّة اسـتلهام الدروس 
والِعـرب واملواقـف مـن التاريخ اإلسـالمي 
وقادته العظمـاء، أمثال اإلمام األعظم زيد 
-عليـه السـالم- الذي قّدم موقفـاً عظيماً 

امتدت آثاره إىل اليوم. 
وتطـرق املشـاركون إىل واقـع املعانـاة 
واملظلومية التي يعيشـها الشعب اليمني، 
ومـا يواجه من اسـتهداف لحياتـه وأمنه 
أن  مؤّكـديـن  واقتصـاده،  واسـتقراره 
الشـعب ال يزاُل يستمد من ثورة اإلمام زيد 
الوقوف ضد الطغيان وعدم السـكوت عن 

الباطل. 
ويف ذات املحافظة، أحيت الهيئُة النسائية 
الثقافيـة بمدينـة الحديدة، أمـس االثنني، 
املناسبة بفعالية خطابية، أّكـدت الكلمات 
خاللها أهميّة استلهام الدروس والعرب من 
سـرية اإلمام زيـد، يف ترسـيخ االرتباط به 

وتجسيد مواقفه وأخالقه وقيمه النبيلة. 
ونّوهـت الكلمـات بشـجاعة اإلمام زيد 
-عليه السالم- يف قول الحق وعدم السكوت 

عن مخالفة كتاب الله. 
واسـتعرضت جوانـب من حياة ونشـأة 
اإلمام زيد -عليه السالم- وعلمه وجهاده. 
وأَشـاَرت إىل أهميّـة السـري عـىل خـط 
الهدايـة والحريـة والكرامـة واالسـتقالل 
والتمسـك باملنهـج املحمدي والسـري عىل 
ــة،  درب آل البيت، مؤّكـدة أن حارض األُمَّ

يمثل امتداداً ملاضيها. 
 

طظعُب سثالئ واظاخار
مكاتـُب  نظمـت  ذمـار،  محافظـة  ويف 
الهيئة العامـة للزكاة والرضائب وصندوق 
الرعاية االجتماعية وفرع هيئة التأمينات 
باملحافظة فعالية ثقافية بذكرى استشهاد 

اإلمام زيد -عليه السالم-. 
ويف الفعاليـة بحضـور وكيـل املحافظة 
محمد عبـد الرزاق، أشـار الوكيـل عباس 
العمـدي إىل أهميّة إحياء ذكرى استشـهاد 
اإلمـام زيد الذي واجه الطغيان بقوة الحق 
كما نواجه اليوم تحالـف العدوان بصمود 

وشجاعة. 
وأّكــد أن رس ثبات الشـعب اليمني أنه 
سـار عىل نهج اإلمـام زيـد وإيَمـانه بأن 
الشـهادة حياة وليسـت موتاً وهذا النهج 

يمثل العدالة واملظلومية والحق. 
ولفـت إىل أننـا بـني مرشوعـني، قرآني 
حريـص عىل الوطن ووحدته واسـتقالله، 
ومرشوع استعماري لتمزيق الوطن ونهب 
ثرواته، مؤّكـداً تجديـد العهد لقائد الثورة 
بالسـري عىل نهج اإلمـام زيـد يف مواجهة 

العدوان والطغيان. 

بـدوره، أشـار مديـر صنـدوق الرعاية 
إىل مـرشوع  االجتماعيـة عبـده الفضـيل 
األمـر باملعـروف والنهـي عن املنكـر الذي 
حمله اإلمام زيد بروحه ومبادئه ومواقفه 
وأخالقه عىل طريق إصالح وتصحيح واقع 

ــة.  األُمَّ
ويف كلمة املناسـبة، أّكـد زيـد الحايف أن 
إحياء هذه الذكـرى يربطنا بعلم من أعالم 
ـــة ورمـز من رمـوز اإلسـالم، مبينًا  األُمَّ
أن اإلمـام زيداً مدرسـة للهـدى والحق وال 
يخـص مذهباً بل ُكــّل املسـلمني ونهجه 

امتـداد لنهـج النبـي الكريـم واإلمام عيل 
-كرم الله وجهه-. 

بمحافظـة  ُعقـدت  مـواٍز،  سـياٍق  ويف 
حّجــة، أمـس االثنـني، نـدوٌة ثقافيـة يف 
ذكرى استشـهاد حليـف القـرآن، نظمها 
فرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون 

اإلنسانية والتعاون الدويل باملحافظة. 
ويف النـدوة بحضـور عـدد مـن مديري 
املكاتب التنفيذية ونائب مدير فرع املجلس 
األعىل محمد الغشـيمي، اسـتعرض عضو 
رابطـة علماء اليمـن القايض عبـد املجيد 
رشف الديـن، يف املحـور األول منهج اإلمام 
زيد -عليه السالم- وقيمه ومبادئه وأهميّة 

التمسك بها. 
وأّكـد عىل دور اإلمام زيد -عليه السالم- 
ـة يف زمن  يف إحيـاء الـروح الجهاديـة لألُمَّ
الصمـت والخنـوع وتضحيتـه بروحـه يف 
سبيل الله وإقامة الدين اإلسالمي الحنيف. 
بدوره، تطرق الناشـط الثقـايف إبراهيم 
صوعـان، يف املحـور الثانـي مواقف اإلمام 
زيد -عليه السالم- وشجاعته وبطوالته يف 

مواجهة طغاة بني أمية. 
وأَشـاَر إىل أن اإلمام زيداً -عليه السالم- 
الحـق،  عـىل  الثبـات  يف  أنموذجـاً  شـّكل 
مؤّكـداً أهميّة ترسيخ االرتباط به والتأيس 

واالقتَداء بأخالقه وفضائله وشجاعته. 
 

دروٌس وِسرب
ويف محافظـة حّجــة نفسـها، نظمت 
اإلرشـاد  بمكتـب  املـرأة  توعيـة  إدارُة 
باملحافظـة فعاليـة ثقافيـة، أّكــدت من 
خاللهـا مديـر إدارة توعيـة املـرأة بمكتب 
اإلرشـاد رحمة إسـحاق، أهميّة اسـتلهام 
الدروس والعرب من سرية اإلمام زيد -عليه 
السـالم- وتجسيد مواقفه وأخالقه وقيمه 

النبيلة قوالً وعمالً. 
مـن جهتها، أّكـدت رئيسـة منتدى «ن» 
للثقافـة والتنميـة خديجـة رشف الديـن، 
أهميّة التمسـك بمنهج اإلمـام زيد -عليه 
السـالم- والقيم واملبادئ التـي ضّحى ِمن 

أجِلها. 
بدورهـا، اعتـربت مديـر تنميـة املـرأة 
باملحافظـة، آيـة الحمـزي، إحيـاَء ذكرى 
استشـهاد اإلمـام زيد السـتلهام الدروس 
والعـرب مـن شـجاعته وعلمـه وجهـاده 
وترسـيخ االرتباط بـه وتعزيـز الُهــِويَّة 

اإليَمـانية والثقافة القرآنية. 
من جانبها، تطرقت كلمة مكتب الصحة 
إىل شـخصية وسـرية اإلمـام زيـد -عليـه 
السالم- وخروجه ملواجهة الظاملني وإعادة 

ــة اإلسالمية إىل مسارها الصحيح.  األُمَّ
وإىل محافظة إب، نظم مكتب الشـؤون 
االجتماعية والعمل، فعاليـة ثقافية، أّكـد 
خاللهـا وكيـال املحافظة الدكتـور أرشف 
املتـوكل وقاسـم املسـاوى، أهميّـة إحياء 
الذكـرى التـي ارتبطـت بشـخصية كانت 
ــة  ومـا تزال لها تأثري يف تاريخ وحياة األُمَّ

اإلسالمية. 
وأشارا إىل أن اإلمام زيداً تَحّرك بمرشوع 
ــة وإرجاعها إىل  تنويـري لتغيري واقع األُمَّ
منهجها القويم ملقارعة الطغاة والظاملني. 
وأشـاد املتوكل واملساوى بصمود وثبات 
الشـعب اليمنـي وأبطال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة الذين يسـطرون أروع املالحم يف 

التضحية والذود عن الوطن وأمنه. 
من جانبـه، أّكـد مديُر مكتب الشـؤون 
املرتـىض،  نبيـل  باملحافظـة  االجتماعيـة 
رضورة استلهام العرب والدروس من سرية 
اإلمام زيد ونهجه القويم يف مقارعة الظلم 

والطغيان. 
ودعا أبناء املحافظة إىل املزيد من التالحم 
والثبات ضد قوى العـدوان ورفد الجبهات 
حتى تحقيـق النرص املـؤزر وتطهري البلد 

من دنس الغزاة واملحتّلني. 

اخبار
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بشغاب السقطئ التئغإ المحععر غثسر الغمظ والسالط 
اإلجقطغ أتث رواد المثرجئ الخعشغئ اإلجقء 

أ. د. سئثالسجغج خالح بظ تئاعر

رحل العالمة الحبيب/ أبو بكر العدني املشهور 
باعلوي، إىل عالم الخلود األبدي يف يوٍم حزين مؤلم 
ومشـبٍّع باألحاسـيس الربانيـة اإليَمـانيـة، وقد 
حـرض إىل مدينـة تريم الغناء عـرشات اآلالف من 
محبيه وأتباعـه وأنصاره إللقـاء النظرة األخرية 
عىل جثمانـه الطاهر وتوديعـه بالدعاء والدموع 

واآلهات والحرسات. 
رحل هـذا الحبيب الهاشـمي الجليل املشـهور 
الذي ستفتقده حرضموت وصنعاء وعدن وأحور 
–أبني وشبوة والحديدة واليمن قاطبة، وتم مواراة 

جثمانه الطاهر يوم األربعاء تاريخ 2022/7/27م، وكان بحقٍّ 
يوماً استثنائياً يف تريم املدينة بحرضموت، فقدت أمتنا اليمنية 
والعربية واإلسالمية أهم وأعظم عالم ديني متصوف يف عرصنا 
الراهـن، هناك العديد من أسـماء العلماء املجتهدين الصوفيني 
يف اليمـن ولكن كان الحبيب املشـهور أشـهرهم، وهناك ُكتاب 
باحثني إجالء من هؤالء العلماء، لكن الحبيب املشهور أغزرهم 

عطاء وأكثرهم كتابة واجتهاداً ومعرفة. 
تعرَّْفـُت عىل الحبيِب الهاشـمي/ أبي بكر العدني املشـهور 
باعلـوي يف مدينة عـدن، حينما كنـت نائباً لرئيـس جامعتها 
يف منتصـف التسـعينيات مـن القـرن العرشيـن، كان يدعونا 
باسـتمرار إىل جامع العيـدروس يف ضاحية كريـرت، يدعونا يف 
املناسـبات الدينية العديدة، أَو حني االنتهاء من إحدى الدورات 
التعليمية التثقيفية الدينية؛ باعتبَار أّن جزءاً من طالبه هم من 
طالب جامعة عدن، وكنا نشرتك معه يف تلك األنشطة كمحبني 
وتابعـني صوفيني ومسـؤولني يف مدينة عدن، نشـرتك معه يف 
تلك املناسـبات يف هـذا الجامع املبارك جامـع العيدروس الذي 
كان يقيم فيه دروسـه وحلقات ذكره ومحارضاته وأنشـطته 

املتعددة. 
يمتـاز الحبيـُب أبو بكر العدني بسـعة علمه وغـزارة فكره 
وعمق تحليالته الدينيـة االجتهادية، وكان له حضور روحاني 
دينـي ُمشـع يف جميـع جلسـاته ولقاءاتـه كإنسـان متميـز 
مجتهـد، ولذلك يلتـف حوله املئات بل لن نبالـغ إن قلنا اآلالف 
من طالبـه ومريديه، ولذلك يجد الحـارضون معه يف ُكـّل مرة 
مـن محارضاته ولقاءاته الفكرية متعة ولذة األفكار املحمدية 
الصوفية الصافية لوجه الله العيل القدير، ويف املحراب املتجول 
للحبيـب املصطفى محمد صـىل الله عليه وآله وسـلم، وكانوا 
يسـتمعون منه إىل يشء جديد مستنبط مبتكر من الواقع الذي 
يعالج فيه قضية ما، وإشـكالية محّددة، ويسـتقي من فكره 
الغزيـر النـري آالف الُحجـج واألسـانيد التي تتقابـل مع واقع 

حياتنا امُلعاشة، لتقديم املعالجات والحلول، وما أكثرها. 
أنجز العالمة الحبيب املشـهور يف عمـره القصري العديد من 
املهام يف مسرية حياته، منها تأسيس األربطة الدينية، فقد كان 
هـو املوّجه العـام ألربطة الرتبية اإلسـالمية واملعاهد العلمية، 
وأسـس مركـز دار الزهراء لتعليـم املرأة يف تريـم حرضموت، 
ولـه فـروع يف عدد مـن املحافظات، كما أسـس مركـز اإلبداع 
للدراسـات وخدمة الـرتاث يف حرضموت، وله فـروع أَيْـضاً يف 
عدد من املحافظات، كما أسـس جامعة أهلية أكاديمية بجوار 
رضيـح جده الحبيـب أحمد بن عيىس الحسـيني املهاجر عليه 
السـالم يف وادي حرضمـوت، وأسـماها الجامعـة الوسـطية 
للعلـوم الرشعية، قدم املحارضات الدينية االجتهادية والعلمية 
املكتوبـة واملحكية واملنظورة عىل طول وعرض الكرة األرضية، 
إذ بدأهـا مـن اليمن من عـدن، وأبني، وصنعـاء، وحرضموت، 
والحديدة وتعز والعديد من املحافظات اليمنية األُخرى، وانتقل 
إىل السـعوديّة، ومرص، واألردن، واملغرب، والسودان والحبشة، 
ثم انتقل إىل رشق آسـيا من إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، 
والصـني، والهنـد وبنجالديـش وغريهـا مـن البلـدان، ليقدم 

خطاباته ومحارضاته الصوفية الرصينة. 
تخّرج العالمة املشـهور باعلوي من جامعة عدن يف منتصف 
السـبعينيات من القرن العرشين، وقد كان مسيطراً عىل ُحكم 
اليمن الجنوبي آنذاك تنظيم (الجبهة القومية اليساري) والذي 
كان الحـزب االشـرتاكي اليمني امتـداده، وكان يومها االتّجاه 
السـيايس والثقايف العام ُمعاٍد للعلماء اإلسالميني تحديداً ومع 

ذلك كتـب العديد من األبحاث والدراسـات الناقدة لذلك النظام 
الحديـدي التوتاليتاري والذي تعامل مع فئـة العلماء الدينيني 
بعـداوة وقسـوة، إذ قـام بالعديد مـن االغتياالت 
الرسية والعلنية والسـحل والتنكيـل َحــّد القتل 
يف الشـوارع العامة للعلماء املسـتنريين يف جنوب 

اليمن. 
بعـد الوحـدة اليمنيـة املباركة أعطـى النظام 
السـيايس القائم مساحة واسعة للحريات العامة 
والسـماح لحريـة الـرأي والـرأي اآلخـر، وحرية 
اإلعـالم، والتوسـع يف بنـاء وترميـم دور العبادة 
للجوامع واملساجد، وهنا سـنحت الفرصة لربوز 
وتألـق العلماء واملجتهدين مـن العلماء املتصوفة 
وغريهم، وبرز عاملنا الجليل املشهور يف تلك األجواء واملساحات 
من الحريـة لالجتهـاد والكتابـة والخطابة ومواصلة رسـالة 

ــة اإلسالمية.  السلف من علماء األُمَّ
قّررت جامعة عدن عرب مجلسـها العلمي يف العام األكاديمي 
2014م أن تمنح الدكتوراه الفخرية للمفكر العالمة/ أبي بكر 
العدني املشهور باعلوي، وُشكلت لجنة علمية ملراجعة وتقييم 
األعمال العلمية من الكتب التي أّلفها وقد بلغت يومها 78 كتاباً 
مرجعيـاً، أّما األبحاث التـي أعدها فقد بلغـت حينها أكثر من 
350 بحثـاً علمياً رصيناً، واطلعت عىل محارضاته املسـموعة 
امُلتلفزة واملسـجلة التي بلغت حينهـا أزيد من 4000 محارضة 

شاملة، باإلضافة إىل خطاباته وأحاديثه وكانت باآلالف. 
كّل هذا اإلنتـاج الفقهي الفكري تم رفعه إىل مجلس جامعة 
عدن وبذلك اسـتحق وعن جـدارة اللقب العلمـي الرشيف وهي 

الدكتوراه الفخرية. 
لم يُنِسـه عملُه االجتهـادي الفكري وال سـفرياته العديدة، 
وال انشـغاله اإلداري وهـو يُـرشف عـىل ُكـّل تلك املؤّسسـات 
الرتبويـة العديـدة، عن التواصـل الروحي والديني مـع أتباعه 
وأحبابه وطالبه وُمريديه، وقد كان يبعث إيلّ بتحياته وسـالمه 
ودعواته الروحية يل شـخصيٍّا؛ باعتبَـاري واحداً من املحبني له 
ومن املعجبني بشـخصه وعلومه واجتهـاده، يصلني بني حنٍي 
وآخـر نفحات روحانية من دعواته العطرة ودعائه يل بالتوفيق 
والسـداد يف مسـريتي العمليـة واألرسيـة، وكنت أسـعد َكثرياً 

بسماع ذلك الدعاء عرب أحد طالبه ومحبيه. 
العلمـاء الروحانيـون مـن الحبايب الهاشـميني لهم مكانة 
ـة يف أجسـاد وأرواح الناس مـن أتباعهم، وليـس غريباً  َخاصَّ
ذلك؛ باعتبَارهم موهوبني بربكات من الله وتمييز من عند الله 
بسـعة علمهم واطالعهم وفكرهم، إنهم عبـاد الله الصالحني 
ة وتأثرياً اسـتثنائيٍّا  الذين يمتلكون كرامات نادرة وروحاً َخاصَّ
تميـزوا به عن غريهـم من بني البرش، فسـالم الله عليهم يوم 
كانوا أحياًء بيننا، وسـالم ورحمة عىل أرواحهم الطاهرة وهي 
يف رحـاب الخلود األبدي مودوعة يف العليني يف السـماوات الُعىل 

بني يدي الله سبحانه وتعاىل. 
وهنـا ملحوظـة أودُّ إيرادهـا يف هـذه املرثيـة الحزينـة عىل 
الحبيـب، أنـه يف أحـد األيّـام مـن صيـف عـام 2012م زارني 
الحبيـب مع عدد مـن مرافقيه وأهدى جامعـة عدن مجموعة 
من اللوحات الفنيـة ومما زاد اندهايش أن تلك اللوحات الفنية 
هـي من أعمـال الحبيب الفنيـة وهو إبداع فنـي جانبي، لكنه 
إبداع جميل، وقـد أهداني عدداً من هذه اللوحات لتكون ضمن 
ُمقتنياتـي الشـخصية، كما أهدانـي ُكتبه الشـخصية ومعها 
(خاتماً وشاالً من الصوف) وقال إنها من بركات أخيك الحبيب 
أبـا بكر، ال زلت أتذكـر تلك اللحظات االسـتثنائية الجميلة وال 
زلـت محتفظاً بهداياه الثمينة، وُمحتفظاً بها كتذكاٍر َو(حرٍز) 
خـاص لها معانـي كريمة وروحيـة ال يُدركها سـوى املحبني 

للحبايب الكرام. 
نعم نحن ُمحبوه ونحن من خرسناه وخرسه العالم اإلسالمي 
واملدرسـة الوسـطية يف اإلسـالم، لكننـا ومـن خالل مـا وّرثه 
لإلنسـانية مـن علم واجتهاد وفكر وأعمال إنسـانية سـيبقى 
خالداً خلود الدهر وحارضاً يف ضمري ووجدان ُكـّل من اتبع هذا 

الطريق وهذا املنهج القويم، والحمد والشكر لله رب العاملني. 
﴿َوَفْوَق ُكـّل ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾. 

* رئيس مجلس الوزراء 

َواْتُرِك اْلَئْتَر َرْعًعا 
ِإظَُّعْط ُجْظٌث ُطْشَرُصعَن

أبع زغث العقلغ 

«ِبْسِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها، إِنَّ َربِّي َلَغُفوٌر رَِّحيٌم»، 
بهـذه العبـارة اسـتهل القائـد األعىل للقوات املسـلحة 
اليمنيـة املشـري الركـن مهدي املشـاط، حديثَه بشـأن 
مسـار البناء العسـكري املتصاعد، وبهذه العبارة أنهى 
حديثـه بعـد جملة من الرسـائل يف خطابـه أمام ”أويل 
البأس الشـديد“: ”أعدكـم بأن هناك يف األيّـام القادمة 

ستسمعون بتحوالت عما قريب تحوالت مفاجئة“. 
وال يخفـى عىل ُكـّل ِذي ِحْجٍر ما يحصل يف البحر من 
تَحّرك أمريكي ومناورات عسـكرية مشرتكة يف ينبع تم 
اإلعالن عنها يف ١٣ أغسـُطس وحملت مسمى «الغضب 
العارم» تزامنت هذه املناورة مع عروض ودفع عسكرية 
عرضتها القوات املسـلحة اليمنية يف محافظاتها الحرة 

واملستقلة من التبعية واالرتهان. 
ويف سـياق مـا سـبق ذكـره أمـام دفعـة أويل البأس 
الشـديد تحدث الرئيس املشـاط عن ذلك الغضب العارم 
والذي توعد أنه سـيحمل اسـم الهـروب الطويل قائالً: 
منـاورات «الغضب العـارم» التي تجرى اليـوم يف ينبع 
ويشـارك فيها الجيـش األمريكي والجيش السـعودّي 

سيصبح عنوانُها «الهروب الطويل».
وعـن أهداف األمريكي من خالل هـذه املناورات قال 
املشاط: األمريكي يلَعُب بالنظامني السعودّي واإلماراتي 

ويريد من خالل املناورات رفع معنوياتهما املهرتئة. 
فهل وصل األمريكي والسعودّي إىل يأس بري وأصبح 
يراهـن عـىل نرص بحـري؟ أم هـي كما أخرب املشـاط، 

ُمَجـّرد رفع معنويات مهرتئة. 
وعىل سياق الحديث، يتساءل مراقبون يف هذا الشأن، 
ما الذي تخفيه صنعاء من قوة برشية وسالح بحرية! ال 
ما وقد عرضت صنعاء جيشاً برياً قوياً ومتنوعاً!  ِســيـَّ

فهل تخفي صنعاء ثقالً بحرياً من عدٍد وعدة؟ 
وكان قد تحدث سابًقا يف اليوم الوطني للصمود السيد 
عبدامللـك بدر الدين الحوثي وتطـرق إىل موضوع البحر 
بشـكل مركَّز، والحديث عن األداء البحـري والعملياتي 
والعمل عىل تطويره يف املسـتقبل وفـق برنامج واضح 
ومحّدد، وقال: ال نحتاج إىل اإلعالن عنه، تظهر -إن شاء 

الله- ثمراته يف املستقبل القريب. 
وتتطرق السـيد القائد يف نفـس الكلمة عىل موضوع 

مهم يتعلق بالبحر قائالً:
ا فيمـا يتعلـق بالصاروخيـة،  طبعـاً حرصنـا ِجــدٍّ
ات، وحتـى يف البحريـة، أن نمتلـَك الُقدرَة عىل  واملسـريَّ
مستوى املديات البعيدة، بحيث نطلق من أي مكان نريد 
أن نطلق منه مـن محافظاتنا الحرة، بمعنى: ال نحتاج 
يف أن نـرضب أهدافـاً يف البحـر، أَو أن نـرضب أهدافـاً 
يف الـرب، أَو أهدافـاً لتحالـف العدوان حتـى يف عمقهم، 
سـواًء يف السـعوديّة، أَو يف اإلمـارات… أَو يف غريهما، ال 
نحتـاُج فقط إىل محافظة محـّددة، أَو منطقة محّددة، 
نحـن عملنا عـىل أن نصَل إىل مسـتوى أن نطلَق من أي 
مـكاٍن نريد أن نطلق منه، حتـى إىل البحر، نحرص عىل 
ا، أن نرضب من أيـة محافظة إىل أية نقطة يف  ذلـك ِجـدٍّ
البحـر، وأن نرضب من أيـة محافظة أيـة بُقعة إىل أي 
مكان مستهدف لدى تحالف العدوان، هذا يشء حرصنا 
عليـه؛ ألَنَّنا نعـرف أهميته، وما يمثله مـن إحباط لدى 

تحالف العدوان. 
وكما تحدث السـيد القائد يف نفس الخطاب ويف فقرة 
«قادمـون» بقوله: قادمـون بأسـلحتنا البحرية، التي 
تغـرق األعـداء، وتوصلهـم -بـإذن الله تعـاىل- إىل قعر 

البحر، كما هو هالك فرعون. 
فمـا الـذي تخبئـه صنعـاء يف األيّـام القادمـة مـن 
مفاجـآت بحرية وصناعية يغـَرُق فيها ُكـّل ما يخطط 

له األمريكي وعمالؤه يف املنطقة؟!
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ة عندما أصبحت أمريكا هي  عىل مدى العقود األخرية وَخاصَّ
املتحكم األوحد بهذا العالم جعلت من نفسـها هي من يحق لها 
أن تغـري وهي من تعني وهي من تختـار من يحكم هذا البلد أَو 

ذاك. 
ويتـم اختيار هـذا الرئيس وفـق مواصفات تراهـا هي أنها 

املواصفات املناسبة لكي تستطيع من خالله تنفيذ أجنداتها. 
وإن لـم تخرت هـي من يقود هـذا البلد فهي تسـتطيع ومن 
خالل خربتها الطويلة أن تطوعه فيصبح خادماً مطيعاً يف يدها 

ما تريه إال ما ترى!
إىل أن جاءت ثورة الـ 21 من سبتمرب وقلبت ُكـّل تلك املوازين. 
فأصبح للجمهورية اليمنية رئيساً يمتلك القرار الذاتي والذي 

جعل من ُكـّل قراراته تصب يف مصلحة شعبه. 
إن املتتبـع لخطابـات الرئيـس مهدي املشـاط، ويف أكثر من 
مناسبة وتخرج دفعة سيجد فيها الكثري من الدالالت والرسائل 
التي يرسـلها والتي جعلت مـن العدّو األمريكـي يقف عندها؛ 
ألَنَّها كلمـات من رئيس ليس تابعاً ألحـد وال يتلقى أوامره من 

أحد وليست اإلدارة األمريكية هي من تُميل عليه القرارات.
بـل كلمـات ورسـائل ودالالت نابعـة من رئيس بـات يمتلك 
هـو القرار وكلمـة الفصـل، رئيٌس قـادٌر أن يقـول لألمريكي 

واإلرسائييل: كفى. 
ومن تلك الرسائل:

رسـالته للجيش اليمنـي الذي أصبح اليوم قوة يحسـب لها 
العدّو ألف حساب؛ كونه أصبح جيشاً متسلحاً بالوعي والثقافة 
القرآنية مدركاً لخطورة العدّو متحمالً مسـؤولياته أمام وطنه 
وأبناء شـعبه أوالً وأمام قضايا أمته الكربى املتمثلة يف القضية 

ـة «فلسطني».  املركزية لألُمَّ
ثـم أردف قائـالً: «إن التدريـب ُمسـتمّر ونحـن يف القـوات 
املسـلحة واألمن ويف قيادتنا الثورية املتمثلة يف السـيد عبدامللك 
-يحفظه الله- مصممون عـىل أن نقود بلدنا إىل بر األمان بهذا 
الجيش وبهذه الرؤوس الشـامخة األبيـة وماضون لصون هذا 
البلد مدافعني عن سـيادته ووحدته واستقالله عىل ُكـّل الرتاب 

الوطني». 
كانت القبيلة اليمنية وما زالت وسـتظل هي العمود الفقري 
لهـذا الوطن؛ كونهـا هي الداعم ومنذ اليـوم األول للثورة باملال 

والرجال. 
ومن هذا املنطلق فقد شكر الرئيس مهدي املشاط، دور هذه 
القبائل اليمنية والتي حيا صمودها األُسطوري يف وجه غطرسة 
هـذا العـدوان فقـال: «أحيي ُكــّل القبائـل اليمنيـة والرجال 

األوفياء، أحيي صمودكم وشموخكم أمام هذا العدوان».
أما الرسـالة التـي قدمهـا للمرتِزقة والعمالء ففـي طياتها 
النصـح ملـن أراد منهم العـودة إىل صف الوطن قائـالً لهم: «إن 

التاريخ ال يصنع باالرتزاق بل بالدفاع عن الحق».
محذراً لهم بأن التاريخ ال يرحم أحداً ومن أراد االسـتمرار يف 
صـف العدوان َفـإنَّ قواتنا لن تقف أمامهـم مكتوفة األيدي بل 

ستقوم بواجبها يف الدفاع عن هذا البلد. 
كما وّجه رسالًة إىل الشـعب الفلسطيني قائالً: «إننا كشعب 
يمنـي ندعم ُكــّل ما تقوم به حـركات املقاومة الفلسـطينية 

وإننا مع هذا الشعب ولن نتخىل عنه».
تحـدث الرئيـس أَيْـضـاً عـن التواجـد األمريكـي امللفـت يف 
حرضمـوت قائالً: «إن التواجـد األمريكي يف حرضموت يجعلنا 
عـىل يقني أن هناك لعاباً يسـيل تجاه شـعبنا، ومـن واجبنا يف 
القوات املسـلحة واألمن تحرير ُكـّل اليمن ولن نرتّدَد يف توجيه 

أقىس الرضبات».
كما وجه الرئيس مهدي املشـاط النصح إىل السـعوديّة قائالً 
لهـا: « كفى، إن األمريكي يلعب بكم» ثم تابع كلمته قائالً: «إن 
املنـاورات التي يقوم بها العدّو األمريكي مع النظام السـعودّي 
ال تخيفنا ولن تهزمنا ولن تهز فينا شـعرة فرضباتنا مصممة 

لكي تصل إليكم».
ثم ختم كلمته قائالً: «إن يف األيّام القادمة تحوالت ومفاجآت 
كربى فقد أصبح اليمن بعد فضل الله له رقماً صعباً يحسب له 

هذا العالم ويحسب لهذا الشعب ألف حساب». 

الُعثظئ افطمغئ.. 
ضثُبعا وزغُفعا وتصائُص واصسعا

سئث الصعي السئاسغ
 

يف اآلونـة األخـرية، كانـت هنـاك محاولتان 

لقـول الحقيقـة يف قضيـة الُهدنـة اإلنسـانية 

والعسـكرية ومسـار تمديدها عىل النحو الذي 

يُفِيض إىل سـالٍم حقيقي، سـالم شامل وعادل 

يف عموم اليمـن، لكن وما هو واضح أن القوى 

الدولية الداعمة والراعية للُهدنة نفسـها، هي 

غري مستعدة أََساساً ملواجهة هذه الحقيقة. 

وفيمـا رأى جميـُع املراقبني للشـأن اليمني 

واملتابعني ملسـار املعـارك امليدانية واعتقـدوا جازمني، عىل 

أن انتصاًرا عسـكريٍّا للجيش واللجان الشـعبيّة، وسياسيٍّا 

ألنصـار الله، كان وشـيكاً، وكان سـينتهي بنهاية العدوان 

واالحتالل من ُكـّل األرايض اليمنية، غري أنها سبقته بخطوة 

إىل األمـام تلـك املسـاعي الدوليـة الرامية إىل وقـف الحرب 

والدعوة لُهدنة مؤقتة. 

إذ أراد األمريكي والسـعودّي الخـروج مؤقتاً من الحفرة 

العسـكرية والسياسـية واالقتصادية التي غرقوا فيها بعد 

فشـل محـاوالت إركاع صنعـاء عـىل مـدى أكثر من سـبع 

سـنوات، فدعوا وحشـدوا الصديق والعدّو إىل صنعاء إلقناع 

قيادتها بقبول الُهدنة، والتي اشـرتت إعجـاب وإكبار ُكـّل 

األحـرار، بقبولها هذا العذر املتمثل بالُهدنة رغم علمها أنها 

حّجــة تربّر الحـروب الصغرية التي تشـن عليهـا منذ ذلك 

الوقت بني حـني وآخر متمثلة بخروقات يومية، ُوُصـوالً إىل 

شـن الحمالت الدعائية والنفسـية الهادفة إىل خلق فجوات 

يف صفوفهـا، والتشـويه وتأجيـج الشـارع باسـم املطالب 

الحقوقية، وقضايا الفسـاد وغريها، والتي أتت انعكاساتها 

بالجملة عىل قطاعات مختلفة. 

لكن هذه الحمالت فشـلت بشـكل رئييس؛ بَسـبِب الوعي 

واإلدراك الجمعي للشـعب اليمني وامليـزة األمنية الواضحة 

اليوم، وهذا ليس اختباراً للقدرة والشـجاعة والتماسك، بل 

هو انعكاس لقدرة صنعاء عىل تصميم أَداة سياسية للوعي 

محصنـة وغـري قابلة لألفـكار املعادية، وما عادت تسـمح 

لولـوج مثل هكذا اسـتهداف، بينما يف املقلـب اآلخر نجد أن 

شـهور الُهدنة عززت من دخـول األدوات املحليـة املرتبطة 

بـدول تحالف العـدوان دائـرة مفرغة من الـرصاع والتآكل 

البينـي والتـي لن تتوقـف أبداً عـن النزيف، حتـى تصل إىل 

التقسـيم والتقاسم، كّل بمسـتوى نفوذه وسيطرته ومدى 

تشـبثه بمـا يف حوزته مـن األرض، كوكيٍل معتمـد وممثل 

ظاهري لألجنبي، الذي سـيمنحه صك التملك؛ كونه قد فاز 

عن جدارة وقدم الدماء لذلك. 

لكـن.. ولتهدئـة النفـوس الضالة تقـول وتؤّكــد قيادة 

صنعاء وحكومتها وجيشها ولجانها، إنها لن تتخىل عن حبة 

رمل من تراب اليمن، وقرأنا ما قرأناه من الرسائل والدالالت 

يف العروض العسـكرية مفتتح العام الهجري الجديد، وبات 

مـن املفرتض عـىل الوطنيني أَو من يدعـون ذلك، يف الجانب 

اآلخـر بـدالً مـن مكوثهم مذهولـني يف سـكرة الصدمة، أن 

يقوموا بتعويض ما فاتهم من تقصري واسـتحقاق وطني، 

والتفرغ لالنتقال من مسببات الصدمة إىل القضايا املصريية 

املشـرتكة داخل الخط الوطني األخرض الذي تقوده صنعاء 

وذلك بطـرق متنوعة، عسـكريٍّا واقتصاديٍّا بشـكٍل رئييس 

وسياسيٍّا وثقافيٍّا، والتوقف عن العيش يف كذبٍة لطاملا تغنوا 

بها أن «تحالف العـدوان جاء بأمر من عند الله»، ومن أجل 

إعادة رشعية هم ال يعرتفون بها البتة. 

فأخطر كذبـة تواجههم عـىل اإلطالق، هي 

االسـتمرار بالتماهـي مع مخّططـات ووعود 

وادِّعـاءات دول العـدوان بأن صنعـاء ترفض 

أي ترتيـب وأية تسـوية، فالحقائـق جميعها 

تؤّكــد أن أُولئـك هـم مـن يرفضهـا بانتظام 

أن  هـو  بسـيط  لسـبب  متنوعـة،  وبذرائـع 

الرتتيب والتسـوية تعني لهم نوعاً من التنازل 

واالنسحاب إن لم تكن هزيمة الهزائم. 

ليعلـم الجميع أن الُهدنة جاءت لتمريـر مزيد من الوقت 

لـألوراق واألدوات امليدانيـة املوثوقـة، والتـي عملـت بدأب 

خـالل الفرتة املاضية عـىل تصفية الرشكاء غـري املوثوقني 

وتحـاول اليوم التوفيـق بني حفالت الزفـاف الدموية وبني 

السـالم، ُوُصـوالً إىل الكذبة األكثـر رضراً عىل اإلطالق، عىل 

تلك األدوات، واملتمثلـة يف توحيد الرشكاء ومللمت صفوفهم 

وكياناتهم املسـلحة، غري أن الحقيقـة واضحة، إذ ال يوجد 

رشيك يف هذا التزاوج.. سـوى املحتـّل األجنبي بكل أطماعه 

وأهدافه. 

فمجلس العليمي، بشـخوصه املتعددة وغري املتجانسـة 

كعمالء فوىض ترتعرع وتزدهر عىل تقويض األمن وال تمتلك 

أدنى اليقني الشـخيص والوطني، والذي جاء ليس؛ ِمن أجِل 

تدعيم الرشاكة الوطنية بل لفضها ونسـفها، واشرتى وهم 

السـالم املزعوم واملؤقت من التحالـف األمريكي الخليجي، 

مقابـل حلم الدخول مـع صنعاء يف رشاكـٍة «كونفدرالية»، 

وهو األمر الذي تعتربه صنعاء خيانة لن تسمح بمرورها. 

إدراكاً منها أن تقنية النظام األمريكي املكشـوفة لتفتيت 

الدول وتدمريها تأتي يف سـياق ما يسمى مكافحة اإلرهاب 

بدًء بالتدخـل املبارش وخلـق الفوىض وتغذيـة الرصاعات، 

ُوُصـوالً إىل تكثيف أي حدٍث إىل مسـتوى التهديد الوجودي، 

بحيث تفـرض عىل جميع دول املنطقة أن يكونوا رشكاء يف 

الحـرب عىل اإلرهاب يف جميع القطاعات، وهذه هي طبيعة 

األنظمة العميلة التي تسـتخدمها أمريكا ككالب بوليسية، 

تخدم بشـكٍل مبـارش وغري مبـارش إّما غرضـاً أيديولوجياً 

وسياسيٍّا أَو هدفاً اسرتاتيجياً واقتصاديٍّا لها. 

ولكي يتم التخلص من قيادات وعنارص يف حزب «اإلصالح» 

املدعومـة سـعوديّاً، كورقـٍة انتهت فـرتة صالحيتها، ومن 

أجل إثبات أن قيـادة التحالف تتعامل مع جميع اإلرهابيني 

عىل نفس املسـار األمريكي، سـيدفع ابن سلمان وابن زايد 

املنطقة املحتّلة من اليمن إىل أن تكون نقطة سـاخنة دائمة 

التوتـر والرصاع املسـيطر عليـه، وهذه هي سياسـة قوى 

الهيمنة العاملية يف املراوغة والتصعيد وتغذية الرصاع ونهب 

ثروات الشـعوب، وهي ال تختلف جوهرياً عن تقنية التهرب 

والكـذب األممـي بمنظماته املختلفة التي تغسـل ُكـّل عار 

وعمل إجرامي ومخّطط اسـتعماري وتضفي عليه مسوح 

املرشوعية. 

بقي يف النهاية أن ندعو تلك القوى املسـتهدفة يف املناطق 

املحتّلـة، أن تعـي حجم املؤامـرة التي تحـاك ضدها وأن ال 

تحاول التشـبث بخيارات هي الستأصلها أقرب، وعليها أن 

تتجـه اليوم قبل غٍد إىل عاصمة العواصـم صنعاء والتي لن 

تخذلهـا أبداً، دون هـذا الخيار، ليس مـن الصعب عىل أحد 

توقع النهاية املحتومة واملدوية واملوسومة بالخزي والعار، 

فهذه هي الحقيقة األكثر مالءمة لو كانوا يفقهون. 
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العاصُع السغُء ق غسظغ اظشقق املةال لظخـر دغظ اهللا.. العاصُع السغُء ق غسظغ اظشقق املةال لظخـر دغظ اهللا.. 

اإلطام زغظ السابثغظ ظمـــعذجًااإلطام زغظ السابثغظ ظمـــعذجًا

طاذا رأى زغث؟! طاذا رأى زغث؟! 

عظادي طتمث
• يف هـذه املحطـة نتوّقـف عند مـا تطرق له 
الشـهيد القائد -رضوان اللـه عليه- يف محارضة 
يف ظـالل دعاء مكارم األخـالق «1» من مواضيع 
مهمـة تتعلـق بـكل مؤمـن فيما يخـص واقعه 
النفيس والعميل واإليَماني؛ وألن أُسـلُـوبَه يف هذا 
الدرس أغلبه اسـتفهام اسـتنكاري؛ بَهدِف لفت 
انتبـاه للحصول عىل نتيجة فحٍص شـاٍف للذات 
والواقع، وجدنا أن يتم عرض مقتطفات منه من 
خالل عرض الداء فالدواء، بمعنى مشكلة وبيان 

سببها ونتيجتها عىل لسان الشهيد القائد. 
 

زععُق التص يف ظفسك جئُئُه وضُع 
خط طتّثد لقغَمان

«ألننـا جميعـاً مؤمنون مـن هذا النـوع الذي 
يرىض بأن يرسـم لنفسه خطاً معيناً ال يتجاوزه 
فيصبـح ذلك الخط هـو املانع لـه دون أن يزداد 
معرفـة، دون أن يـزداد هدى، هـو الحاجز الذي 
يمنعـه أن يبحـث عـن أي مصـدر للهدايـة، أن 
يحرض يف جلسة معينة، يف مسجد معني، يستمع 
لرشيط معني، يتدبر كتاب الله بشكل جدي، يقرأ 
صفحات هذا الكون، وما أكثر ما يفيد اإلنسـان 
النظـر يف هذا الكون، وتأمالت حياة الناس يف هذا 
العالم، وأحداث هذا العالم، ما أكثر ما تصنع من 

إيَمان يف نفسك!». 
 

سثُم إدراك سزمِئ العثى تعخطك 

لقضافاء بتث طسني طظ السطط
«اإلنسـان بضعف إدراكه ومعرفتـه املحدودة 
-حتـى وإن كان جـاداً- يبدو لـه وكأن مصادر 
الهدى كاملة قد قدمت إليه وانتهى املوضوع، فال 
يفكر أن يبحث أَو أنه بحاجة إىل املزيد! هذه حالة 
تحصـل عند النـاس لكن ارجع إىل اللـه هو الذي 
يعلم أنك بحاجة إىل املزيد لريشـدك هو إىل املزيد، 
وإىل املزيد من مصادر الهدى واملعرفة واإليَمان». 

 

املططعُب طظا يف تساططظا طع الصرآن 
والعثي

«تحـاول دائمـاً طـول حياتـك، طـول حياتك 

وكلمـا تقرأ كتاب الله تدعـو الله دائماً أن يهديك 
بكتابـه، وأن يوفقـك لفهم كتابه لتـزداد إيَمانا، 
تـزداد إيَمانا، تزداد إيَمانا. حتـى وإن وصلت إىل 
درجـة أُولئك: {الَِّذيَن إذَا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت ُقلُوبُُهْم} 

(األنفال: من اآلية٢)». 
 

ثالُث مواصفات مهمة تُظِهُر حقيقة اإليَمان
«خوف من الله، خشـية من الله، اشـتياق إىل 
الله توجل له القلوب، حرص عىل الهداية، معرفة 
لعظمة وقيمة الهداية فيزدادون إيَماناً كلما تتىل 
عليهـم آيات اللـه، وكلهم ثقة باللـه، ثقة قوية 
بالله، يتوكلون عىل الله {وََعَىل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن}». 

 

الظزرُة الحثخغئ بالضمال اإلغَماظغ 
دلغُض صخعر طسريف

ومتـى رأيت نفسـك أنـك ترى أنـه ليس هناك 
يشء مـن مصادر الهداية إال وأنت قد اسـتكملته 
فاعـرف بأن معرفتك قارصة، فارجع إىل الله هو 
من ال يزال يعلم بأن هناك الكثري، الكثري مما أنت 

بحاجة إليه يف ميدان الهداية وتقوية إيَمانك. 
 

تسرغُش املاعجِّسني
«مـا أكثـر املتوجسـني فينا ممن لـم يصل إىل 
درجـة أن يقطـع عىل نفسـه إلزاماً بـأن يثقف 
نفسـه بثقافة القرآن بما فيها أن يحمل روحية 
الجهـاد التي يريـد القـرآن منـه أن يحملها! ما 
أستطيع -أنا واحد منكم- أن نقطع بأننا وصلنا 

إىل هذه الحالة». 
 

العاصُع السغء لغج اظشقق املةال 
لظخر دغظ اهللا.. اإلطام زغظ السابثغظ 

«ع» «ظمـعذج»
إن الحالـة التي كان فيها حالة فعالً شـديدة، 
بالغة الشدة النفوس مقهورة ومهزومة واألفواه 
مـة، لكـن زيـن العابدين مـن أُولئـك الذين  مكمَّ
يفهمون بأن املجاالت دائماً ال تغلق أمام دين الله 
فانطلق هو ليعلم ويربـي، ويصنع الرجال؛ ألَنَّه 
يعلـم أنـه إن كان زمانه غري مهيـأ لعمل ما َفإنَّ 

الزمان يتغري فسيصنع رجاالً للمستقبل. 
والعاقبــُة للمتَّقيـن. 

خالح طصئض شارع 
•  مـا إن فتح زيـٌد عينَيه عـىل الحياة حتى 
رأى ظلًما يمارُسـه بنو أمية ضد الناس عامة 
ة، ظلًما  وضد أهل البيت عليهم السـالم َخاصَّ
ال يطيقـه، ظلًمـا متنوعاً بـني: حبس، وقتل، 
وترشيد، وفقر، وبُعٍد عن الدين، ونهب ثروات 
ـة واألمراء من  البالد وتقسـيمها عىل الَخاصَّ

البيت األموي وغري ذلك. 
•  رأى بني أمية يقتلون آَل بيت رسـول الله 
بدون تهمة وبدون سـبب فقـط إال ألَنَّهم من 

بني هاشم ومن آل البيت. 
•  رأى الَفَجـرَة والفاسـقني مـن بني أمية 
ــة، وهم  ووالتَهم هم املتوّلون عىل رقاب األُمَّ
قادة املسـلمني، وهـم الخلفاء، وهـم امُلخّول 

لهم التكلُّم باسم املسلمني. 
•  روى لـه أبـوه مذبحة كربـالء وما حصل 
لجده الحسـني وأعمامه وأوالد َجدَّيه الحسن 
وعـيل وبقية بني هاشـم وأصحابه الخرّيين، 
ومـاذا حصل بعـد ذلك لجدته زينـب الحوراء 
ولبقية نسـاء آل البيت عليهم السـالم من ذل 
ومهانـة وتطـواف من بلـد إىل بلد، فُكِشـفت 
سـتوُرهن وُهِتكت ُخُدورهن، وُكـنَّ كما قال 

الشاعر:
نساء زياد يف القصور مصونة * وآل رسول 

الله يف الفلوات. 
َفلم ينَس زيٌد تلك املأساة وذلك الظلم. 

•  وروى لـه أبـوه أَيْـضـاً بأن جيـَش يزيد 
ام، فقتل أوالد  استباح املدينَة املنورة ثالثة أَيـَّ
الصحابة باملئات، وافتض العذارى من البنات 
املخـدرات مـن بنـات الصحابـة والتابعـني، 
ووصل عددهـن إىل 800 بنت من بنات مدينة 

رسول الله. 
•  وروى له أبوه أَيْـضاً بأن الوزَغ بن الوزغ 
امللعـون بـن امللعـون -بلسـان رسـول الله- 

أصبح أمرياً للمؤمنني. 

•  عارص زيـٌد عبَدامللك وواليَه الحجاج، وما 
ــة،  أدراك مـا الحجـاج؟!، فرعون هـذه األُمَّ
الظالـم الغشـوم الطاغيـة الجبار الـذي قتل 
اآلالف مـن العلمـاء واملصلحـني واملواطنـني 

والرعايا بدون سبب. 
•  عبدامللـك بن مـروان، الذي قـال عنه ابن 
أخيه عمر بـن عبدالعزيز: عبدامللك بالشـام، 
والحجاج بالعراق، ومحمد بن يوسف باليمن، 
وقـرة بـن رشيك بمـرص، وعثمان بـن حيان 

بالحجاز، ُمِلئت األرض واللِه جوًرا. 
•  رأى الحجاَج وهو يُصِدُر قراًرا أمريياً بأنه 
يُمنَُع أي شـخص يولد له مولود بأن يسـميه 
عليٍّا، فقد أصبح اسُم «عيل» جريمًة عقوبتُها 

اإلعدام. 
 زيـد رأى خطيـَب املسـجد النبـوي وهـو 
يلعـن َجـــدَّه عـيل بن أبـي طالـب وجدته 
فاطمة الزهراء والحسـن والحسـني ِمن عىل 
منـرب رسـول اللـه، والنـاس تحته سـاكتني 
أَو  يغـريون،  أَو  يغضبـون  أَو  يسـتنكرون  ال 

ينكرون املنكر. 
•  رأى الوليـد بن عبدامللك ظلوًما، غشـوماً، 
سـفاًحا، يُغـرّي يف أوقـات الصـالة وهـذا من 
أنكـر املنكرات، والناس والعلماء سـاكتون ال 

يفعلون شيئاً. 
•  رأى سـليمان بـن عبدامللـك، وهـو يقتُُل 
الفاتحني وقادات الجيوش ويحبسهم ويصدر 

قرارات بمنع مواصلة الفتح. 
•  رأى يزيد بن عبدامللك وهو يلهو ويسـكر 
ويطـرب ويلعـب مـع جاريتـه حبابـة، وقد 
شـغفها حبـا، رماها بحبة عنـب، فوقعت يف 
حلقها فرشَقت «رشغـت» بها وماتت، فمات 
بعدها بيسري أسًفا عليها، ونبشها بعد الدفن، 

ولم يدفنها حتى تغريت ريحتها. 
•  رأى هشـام بن عبدامللك بخيال، حسـوًدا، 
ظلوما، غشوًما، فّظا، غليًظا، شديد القسوة، 
بعيـد الرحمة، طويل اللسـان، غـري آبٍه بأمر 

الرعية. 

•  رأى الدولة األموية ليست عادلًة يف توزيع 
الوظائف، فقد اقتـرصت الوظائف فقط عىل 
العرب، أمـا املوايل «غري العرب» وهم السـواُد 
األعظـُم من املسـلمني، فـال يسـتحقون أية 

وظيفة؛ ألَنَّهم مواطنون من الدرجة الثالثة. 
واملوايل هم املسـلمون غري العرب، مثل أهل 
مرص األصليني، أهل سوريا األصليني، الرببر، 
أهل إيران األصليني، أهل أفريقيا، العبيد الذين 
تحّرروا، السود، الشعوب الرشقية، ُكـّل هؤالء 
كانوا يُطلقون عليهـم «املوايل» يف عهد الدولة 

األموية. 
حرمتهـم الدولة من ُكـّل يشء، وسـلبتهم 
ُكــّل حقوقهم، حرمتهم مـن الفيء وجميع 
الغنائم لم يعطوهم شـيئاً منها، أَو يعطوهم 
َقسـمهم مثـل بقيـة العـرب، حرمتهـم من 
التجنيد، فال يحق ألي موىل أن يتجنََّد ويلتحق 
بالجيـش اإلسـالمي الفاتـح، حرمتهـم من 
الوظائف واملناصب واملرتبات، ُكـّل هذا حصل 
يف الدولـة األموية وكل هـذا الظلم حصل عىل 
مـرأى ومسـمع من زيـد بن عيل ومـن بقية 

العلماء والفقهاء املعارصين له. 
فأين العدالة إذن؟! أين املساواة يف الحقوق 
والواجبـات؟ أين تطبيق الرشيعة اإلسـالمية 
القائلة بأن الناس سواسـية كأسنان امُلشط، 
وال فـرق بـني عربي وال عجمـي إال بالتقوى، 
والناس من آدم وآدم من تراب. إن لم يكن هذا 

ُظلٌم، فما هو الظلُم إذًا؟! 
•  رأى األرسَة الحاكمَة هي امُلستحوذَة كليٍّا 
عىل ُكـّل ثروات الدولـة وممتلكاتها، والناس 

فقراء ال تعطيهم شيئاً. 
ــة اإلسـالمية  •  رأى انحراًفا فكريٍّا يف األُمَّ
وضالل يسود دينهم، وعقيدة الجرب تنترش يف 

ــة كالهشيم.  األُمَّ
•  رأى النـاَس تركوا األمَر باملعروف والنهَي 

عن املنكر. 
•  رأى السجون مألى بالصالحني والعلماء، 

ورأى السكارى أحراراً. 

ـد لغـري أهلـه، وتوىل عىل  •  رأى األمـَر ُوسِّ
الخالفـة َمن ال يسـتحّقها، وتربّع عىل عرش 
املسـلمني مـن ليـَس كفـؤا، وتسـّمى بأمري 
إىل  يُمـت  وال  بمؤمـن،  ليـس  ًمـن  املؤمنـني 

اإليَمـان بصلة. 
•  رأى آل البيت خائفني مرعوبني، مراَقبني، 

ُمطاردين، فقراء. 
•  رأى ثمانيـة مـن سـادات بنـي هاشـم 
يُصّلـون بثوب واحـد يتداولونه فيمـا بينهم، 
لشدة فقرهم، ولعدم استطاعتهم رشاء ثوب 

آخر يسرتون به عوراتهم. 
•  رأى بنات بني هاشـم وبنات رسـول الله 
ال يملكـن إال ثوبـاً واحداً للصـالة، وال يجدن 
مـا يأكلـن من طحـني وبـر وقمـح، فكانت 
تمـر األشـهر تلو األشـهر ونارهن لـم توقد، 
والعرابيـد  وفاضيـة،  طافيـة  ومطابخهـن 
يتبذرون باملال هنا وهناك، ويقضون لياليهم 
يف رشب الخمر والرقص واللهو والغناء وجلب 
املغنيات والفاتنات والجواري من ُكـّل أصقاع 

األرض. 
•  رأى زيـد ُكـّل ذلك فكيف ال يثور؟، وكيف 

له أن يسكت؟
هيهاَت له ذلك وهو حليف القرآن!. 

هيهاَت لـه ذلك وهو ابن رسـول الله وابن 
عيل وابن الحسني. 

هيهاَت له أن يسـكت عـىل املنكر وهو من 
بيت النبوة. 

هيهـاَت له ذلك وهو الـذي تربّى عىل موائد 
القـرآن، فالقـرآن حّركـه وأمـره بالخـروج، 
فخرج ثائـًرا ضد الظلـم والظاملـني، ونصريًا 
ـة محمد، وإصالحا ألمة  للمستضعفني من أُمَّ

جده رسول الله. 
ه امللك! أَو ثـأراً أَو انتقاماً مما  لم يكـن همُّ
َحـّل بآل البيت يف كربالء، أَو غضباً لنفسه، بل 
ــة محمد، فخرج غضبًا  كان هّمـه إصالح أُمَّ

لله ولرسول الله. 
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الرئغج اإلغراظغ: أغادي املساضِربغظ 
جُاصَطُع طظ املظطصئ

ُظ دسَط إغران ملتعر املصاوطئ ترضُئ تماس تبمِّ

الةئعُئ الحسئّغئ: ظطالُإ بربظاطب وذظغ لتماغئ 
ثة املصثجغني وطصاوطئ طعتَّ

 : طاابسات
أّكـد الرئيـُس اإليراني، إبراهيم رئييس، أن 
«الجمهورية اإلسالمية اليوم أقوى وأعداؤها 
أضعـُف مـن أي وقت مـىض»، مشـّدًدا عىل 
«قطع أيدي القوى االستكبارية يف املنطقة». 
ويف كلمة ألقاها بمناسـبة يوم الصناعات 
الدفاعية يف البالد، أشار رئييس إىل اإلجراءات 
التي اتخذتهـا وزارة الدفاع وإسـناد القوات 
املسـلحة يف تحقيـق شـعار العـام الجـاري 
العمـل»،  فـرص  وتوفـري  املعـريف  «اإلنتـاج 

ا.  مؤّكـداً أنها فاعلة ِجـدٍّ
للعلمـاء  القيمـة  إن «اإلنجـازات  وقـال: 
والنخب يف الصناعات الدفاعية ليسـت فقط 
لبلدنا بـل هي تعطي األمـل وتصنع االقتدار 
للعالم اإلسـالمي ومحبي الثورة اإلسـالمية، 

وتدخل اليأس يف نفوس جبهة الكفر». 
واعتـرب الرئيس اإليراني النخـب والعلماء 
املتحمسـني واملبدعـني يف وزارة الدفـاع من 
األرصـدة القيمـة للبـالد، ُمضيفـاً أن نتـاج 
عمـل هؤالء األعزاء وإبداعاتهم هو الصناعة 
الدفاعية القائمة عىل املعرفة يف البالد، والتي 
ال يمكن إخفاء إنجازاتها من قبل أي جهة يف 

الوقت الحارض. 
إيـران  إْمَكانيـات  أن  رئيـيس  وأوضـح 
وقدراتهـا أصبحـت اليـوم محـل تهديد من 
األعـداء، مضيًفـا: «عـىل الرغـم مـن تهديد 
وضغـوط وعقوبـات األعداء عـىل صناعاتنا 
الدفاعيـة، َفـإنَّ التقدم يف هـذا القطاع أكثر 
مما هو عليه يف القطاعات األُخرى والسـبب 
يف ذلـك هو الدافـع الكبري للغايـة املوجود يف 
الصناعات الدفاعية لتحقيق االكتفاء الذاتي 

واستقالل البالد، ونتيجة لهذا التقدم أَدَّى إىل 
إنتاج القوة للبالد». 

ولفت الرئيس اإليرانـي إىل تفقده ملعرض 
إنجازات الصناعة الدفاعيـة اليوم، وقال إن 
إحـدى النقـاط الواعدة يف هـذا املعرض هي 
يف صناعـة  والتقـدم  انتشـار التكنولوجيـا 
الدفـاع يف البـالد إىل القطاعـات األُخرى، إىل 
جانب اإلنجازات القيمة يف التحسني امللحوظ 

ملعرض القدرات الدفاعية للبالد. 
واعترب رئييس أن الحافـز والثقة بالنفس 
أهم مكون وخاصية للمتخصصني الشـباب 
املقتدريـن يف الصناعات الدفاعيـة يف البالد، 
ُمضيفـاً أن «الثقة بالنفس تتشـكل يف ضوء 
اإليَمــان باللـه وهـو رس االنتصـار يف نظر 
اإلمام الخميني (رض)، الذي أّكـد أنه يمكن 
للمـرء أن ينجـز أشـياء عظيمة مـن خالل 
اإليَمـان بالله والثقة بالنفس واالعتماد عىل 

قدراته». 

وشـّدد رئيـيس عـىل أن العلمـاء والنخب 
وصلـوا إىل خطـوة واحدة من صنـع طائرة 
ركاب وطلبت منهم أن يفعلوا ذلك، وواصلوا 

الطريق لتحقيق النتيجة بقوة واقتدار. 
ويف جانٍب آخر مـن كلمته، أوضح رئييس 
إن بعـض أعـداء الثورة اإلسـالمية يطلقون 
أحيانـاً تهديدات ضـد الشـعب اإليراني عىل 
الرغـم من القدرات الدفاعيـة العالية للبالد، 
وقال: إن «الجمهورية اإلسالمية اليوم أقوى 
مـن أي وقٍت مىض وأعداؤنـا أضعف من أي 
وقٍت مىض، وما جعلنا قوة فاعلة يف املنطقة 
والعالم هو قوتنا الكفؤة واملحفزة والثورية 

واإلنجازات الدفاعية لعلمائنا». 
وختم بالقول: «ليعلم األعداء أننا عازمون 
عىل االسـتمرار يف هذا الطريـق والتأّكـد من 
أن أيادي املستكربين سـتقطع من املنطقة، 
وأن هذه املنطقة ستكون للشعوب املستقلة 

واملحبة للحرية». 

 : طاابسات
لحركـة  السـيايس  املكتـب  عضـُو  ـَن  ثمَّ
حمـاس، محمـود الزهار، دعـم الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانية ملحور املقاومة، الفتاً إىل 
أن االنفتـاح عـىل الدول العربية واإلسـالمية 
ودول العالـم ينصب نحو تحرير فلسـطني، 
مشـّدًدا عىل أن معركة «وعد اآلخرة» اقرتبت 

وعلينا التجهز لها. 
وأعرب الزهار يف الحلقة األوىل من برنامج 
املحور الـذي تبثه إذاعة األقىص عن شـكره 

لدعمهـا  اإليرانيـة  اإلسـالمية  للجمهوريـة 
محـور املقاومـة ضـد الكيـان الصهيونـي، 
مشـّدًدا عىل قرب معركة وعـد اآلخرة، ودعا 

إىل رضورة أن نتجهز لها ونعد العدة. 
وقـال الزهـار: إن «القدس ليسـت قضية 
عاصمـة محتّلـة إنما هي جزء مـن العقيدة 
الحـرام  املسـجد  بـني  والربـط  اإلسـالمية، 
واألقـىص يجـب أن يعزز االنتماء اإلسـالمي 

للقدس». 
وبـنّي الزهـار أن مهمة املحـور هي زوال 
كيان االحتالل، وإنهاء الوجود الصهيوني عن 

فلسطني كاحتالل وبقية الدول كتدخالت.

وذكر الزهار أننا نعيش الذكرى 53 لحرق 
املسـجد األقىص وهي ذكرى تدل عىل العجز 
العربي يف عدم قدرته للتدخل إلنقاذ املسـجد 
من مخّططات االحتالل، ُمشـرياً إىل أن العدّو 
الصهيونـي يفسـد البـالد ويحـاول رسقـة 

تراثها. 
وأَشـاَر الزهار إىل أن مقاومة الضفة باتت 
استنسـاخاً ملقاومة غزة مـن َحيُث تطورها 
وإحداث حالة إرباك يف األوساط الصهيونية، 
ُمضيفـاً أن جنازات شـهداء الضفة تدل عىل 

حالة وطنية كربى مؤيدة للمقاومة. 

 : طاابسات
أّكــد جميل مزهـر -نائـب األمني 
لتحريـر  الشـعبيّة  للجبهـة  العـام 
فلسـطني- أمس االثنـني، أن املخاطر 
التي يتعرض لها شـعبنا الفلسطيني 
لوقـف  التالحـم  تكثيـف  إىل  تدعـو 
االعتـداءات عـىل املسـجد األقىص من 
خالل وضـع برنامـج وطنـي يحمي 
أهلنـا يف القدس املحتّلـة ويتخذ كافة 

اإلجراءات لتعزيز صمودهم. 
وقال خالل املؤتمر الوطني الجامع 
الذي تنظمـه فصائل العمـل الوطني 
واإلسـالمي، يف الذكـرى (53) إلحراق 
املسـجد األقىص املبـارك: إن «القدس 
التـي وحدتنا نحو املقاومـة والظهري 
لهـا تتطلـب منـا أن نطـور قـدرات 
املقاومـة النضاليـة بتشـكيل جبهـة 
تكتيـكات  تديـر  موحـدة  مقاومـة 

املقاومـة واملقاتـل؛ باعتبَارهـا امُلعرب 
عـن وحدة املقاومـة يف امليدان واملعزز 

للحاضنة الشعبيّة». 
وبـنّي أن مدينـة القـدس بأقصاها 
وقيامتهـا شـاهداً وجوديـاً ومكونـاً 
وسـتبقى  الوطنية،  للُهــِويَّة  رمزيـاً 
جـذوة الـرصاع ُمسـتمّرة حتى كنس 
آخر مستوطن وستبقى معلماً عروبياً 
وإسـالمياً وعنونـاً للوحـدة ومنصـة 

عابرة لألجيال والجغرافيا. 
واعترب أن ترسيَب األرايض أحد أهم 
أساليب االستيطان والتهويد التي بات 
يسـتخدمها االحتالل عنـوة للنيل من 
عروبتـا، موضًحا أن هذا األمر يتطلب 
إجـراءات قوميـة وقانونيـة ووطنية 
لـكل مـن يثبـت تورطـه يف ترسيـب 

األرايض؛ باعتبَارها خيانًة وطنية. 
وشـّدد عـىل رضورة تعزيـز وحدة 
الحاضنة الشعبيّة والتصدي ملحاوالت 
العدّو والخصوم الستنبات الرصاعات 

والخالفـات داخلها يعـزز من صمود 
أهلنا يف القدس ويشـد مـن عزائمهم، 
معتربًا أن معركـة البوابات يف القدس 
كانت شـاهدة عىل وحدة شـعبنا من 
عـن  دفاعـاً  ومسـيحيني؛  مسـلمني 

مقدساتهم. 
حـرق  جريمـة  ذكـرى  يف  وقـال: 
املسجد األقىص، نذّكر العالم باملحارق 
التـي ارتُكبت بحـق شـعبنا منذ وعد 
بلفور املشـؤوم، ُمـروًرا بالنكبة ودير 
ياسـني وصربا وشـاتيال واملئـات من 

املجازر واملحارق. 
وأوضـح أن القـدس سـتبقى قلب 
فلسـطني وعاصمتها وسنحافظ عىل 
عهـد الشـهداء بالدفـاع عنهـا حتى 
تحريرهـا، معتـربًا أن جريمـة إحراق 
األقـىص كان مخّطـط لهـا عـىل يـد 
العصابـات الصهيونيـة لإلجهاز عىل 

رموز القضية الفلسطينية. 
ودعـا املجتمـع الـدويل للكـف عن 

بازدواجية  والتعامل  بمكيالـني  الكيل 
املعايري فشـعبنا وقواه ستبقى تدافع 
عن الروايـة الوطنية والتاريخية وعن 
الظلـم التاريخـي الذي لحق بشـعبنا 

واالحتالل إىل زوال. 
وجـّدد يف فصائـل العمـل الوطنـي 
مواصلـة  عـىل  التأكيـد  واإلسـالمي 
عن القدس واملقدسات  النضال دفاعاً 
وعـن الحقوق والثوابت الوطنية حتى 
تحقيـق أهـداف شـعبنا يف التحريـر 
والعـودة، وإقامة دولة فلسـطني من 
نهرها إىل بحرها وعاصمتها القدس. 

وأوضـح أن القـدس سـتبقى قلب 
فلسـطني وعاصمتها وسنحافظ عىل 
عهـد الشـهداء بالدفـاع عنهـا حتى 
تحريرهـا، معتـربًا أن جريمـة إحراق 
األقـىص كان مخّطـط لهـا عـىل يـد 
العصابـات الصهيونيـة لإلجهاز عىل 

رموز القضية الفلسطينية. 

جغُح السثّو غرشع 
ُجععزغَاه سطى تثود 
لئظان خحغًئ طظ أي 

سمٍض لتجب اهللا  
 : وضاقت

يف وقٍت َكثُـَر فيه الحديُث عن اقرتاح صهيوني 
جديـد بخصـوص ترسـيم الحـدود البحرية مع 
لبنـان، ظهـر مؤّخـراً الخوف اإلرسائيـيل من أي 
عمل تقوم به املقاومة عىل غرار إرسال املسرّيات 

الثالثة فوق حقل كاريش يف البحر املتوسط. 
وبانتظـار عـودة املفـاوض األمريكـي يف هذا 
امللف، عاموس هوكشـتاين، برّد جديد إىل بريوت 
من «تل أبيب»، واقرتاب بداية شهر أيلول، يرتقب 
العـدّو خطـوات املقاومة ويتحـرض ملواجهة قد 
تكون مفتوحة، متخذًا إجراءات اسـتثنائية عىل 

الحدود. 
ويف هذا السياق، أفادت القناة «12» بأن جيش 
االحتـالل يف حالـة تأهـب قصـوى عـىل الحدود 
الشـمالية، خشية أن يسعى السـيد حسن نرص 
الله لـ «اسـتفزاز إرسائيل» مرة أُخرى، بحسـب 
تعبريهـا، وتنفيـذ مـا أسـمته «عمـًال عدائيًـا» 
قبيـل التوقيـع عىل اتّفـاق الحـدود البحرية بني 

«إرسائيل» ولبنان. 
وبحسـب القنـاة، َفـإنَّ املعنيني يف املؤّسسـة 
اسـتفزاز،  أي  حصـول  مـن  يخشـون  األمنيـة 
ا يف األرايض املحتّلة،  وهنـاك جهوزية عالية ِجــدٍّ

وستستمر يف األيّام املقبلة وهي يف ذروتها. 
االسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  حـّذر  بـدوره، 
السـابق، اللواء احتياط عامـوس يادلني، من أن 
ا من اسـتفزازاته»،  «حزب الله أصبح واثًقا ِجـدٍّ
ُمضيفـاً أنه «يخاطر باملبالغـة وإثارة رصاع مع 
إرسائيـل» عىل غـرار الرصاع الذي سـبق الحرب 
األخرية بني «إرسائيل» وحزب الله عام 2006م». 
َوأََضــاَف يادلـني أنـه يجـب عـىل حكومـة 
«إرسائيـل» بذل الجهود لتفادي التصعيد، لكن يف 
الوقت نفسه عليها أن تكون مستعدة لحصوله. 
وبحسـب يادلني، َفـإنَّ الجهـود اآلن يجب أن 
تتضمن ليس فقط رسـائل سياسـية وإجراءات 
جهوزية، بل أَيْـضاً سلوًكا صحيًحا يف املفاوضات 
عىل الحدود البحرية وحقول الغاز، وهذا سيثبت 
أن «إرسائيـل» ال تخضع إلمـالءات اإلرهاب، لكن 
قبـل ُكــّل يشء يجب االسـتعداد ملعركـة بحجم 

كامل. 

صعاُت اقتاقل تساصُض 
أطني جر ترضئ شاح يف 

الصثس املتاّطئ

 : طاابسات
االحتـالل  قـواُت  اعتقلـت 
الصهيوني، أمـس االثنني، أمنَي 
رس حركة فتح يف القدس املحتّلة 

القيادي «شادي املطور». 
التواصـل  وسـائل  وتناقلـت 
فيديـو  مقاطـع  االجتماعـي 
تسـجل لحظات مداهمة قوات 
االحتـالل منزل املطـور يف بلدة 
القـدس  شـمال  حنينـا  بيـت 

املحتّلة، واعتقاله. 
يشـار إىل أن املطور يتعرض 
ملضايقـات متواصلـة مـن قبل 
سـلطات االحتـالل، التي كانت 
قـد سـحبت إقامـة زوجته من 

القدس املحتّلة. 
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وكأنَّ شـهَر محـرَّم الحـرام هو شـهُر انبثاقـاِت الروِح 

اإلنسانية املضحية والفادية، واملآيس التي بقدر ما َكـدََّست 

ـــة وكينونتها جروحاً ال تندمـل وال تُطِفئُ  يف وجـدان األُمَّ

حرارتَهـا الزمُن مهما طال.. شـّكلت وتشـّكل -يف املقابل- 

داٍت ألسمى  مضخاٍت ألعظم الطاقات يف نفوس األحرار ووالَّ

عزائمهـم ومواقفهـم يف وجـه الطغيان الـذي ال يخلو من 

قتامة حضوره زمٌن وال جيل. 

يف عارش هذا الشـهر من ُكـّل عام هجـري قمري، طلت 

كربـالء بثنائيـة مدلولها املأسـاوي االستشـهادي وتوهج 

عنوانهـا العاشـورائي الحسـيني الخالِد التدفـق يف معاني 

البطولـة واإلباء وعزة اإليمان واإلسـالم الحـق العيص عىل 

الكـرس مهما كانت قوة اإلجـرام الطاغوتي التي يقف بكل 

شموخ مقارعا لرشها. 

ويف الخامس والعرشين منه ينبض حدٌث جلٌل آخر ال يِقلُّ 

مأسـاويًة وغزارًة يف ِعَربه ومعطياتـه الجهادية واإليمانية 

والبطوليـة الخالدة.. يتمثل يف ثـورة اإلمام زيد بن عيل (ع) 

واستشهاده. 

إن عنفـواَن املعنى املتدفق من ذَُرى وسـفوح أمثال هذه 

املناسبات يسـعُف الوعَي الالِقَط بما ال يستهان به من قيم 

االعتبار والدرس واالسـتخالص، التي تعد عناويَن أََساسيًة 

لحاجـة أمتنا امللحة يف هـذه اللحظة الفارقـة الصعبة من 

تاريخها. 

والقضيـة االعتباريـة الراكـزة بجـالء يف هـذا املضمـار 

املوضوعـي، أَو ضمـن هذا السـياق.. تتمثل يف أنـه «عندما 

يكون هناك ظالٌم ومظلوم.. جالد وضحية.. قاتل ومقتول.. 

فال مجال أبداً للحياد، بل إن الحياَد هنا خيانة، وخذل للحق 

الذي أمر الله بنرصته». 

إن ِخـذالَن الَحـقِّ يف مواقـف الرصاع مـع الباطل جريمة 

ــة كلها، بل اإلنسانية بأجمعها.  كربى تدفع ثمنها األُمَّ

بسـبب هذا الخذالن استبيحت شعوٌب وأوطان.. وُهتكت 

حرمات.. وتنّمر الطغاة والجبابرُة والقتلة واملعتدون. 

وبسببه، عىل نحِو العموم، ُسِفَك دُم اإلمام الحسني، ودم 

اإلمـام زيـد (عليهما السـالم)، وكثريٌ من الدمـاء الطاهرة 

والربيئة.. عرب التاريخ إىل اليوم. 

بخراتئ.. ُغطإ تماري!
الحغت سئثالمظان السظئطغ   

 
لنقل: إنهم كانوا أبرياء ومعذورين.. 

لنقل: إنهم كانوا (مخدوعني) أَو (ُمَضلَّلني) أَو (ُمَغيَّبني) عن 
حقيقة ما يجري. 

لنقل: إنهم كانوا (ُسكارى) مثالً أَو (مسطولني) أَو (غائبني) 
عن الوعي تماماً. 

لنقل: إنهم كانوا (مسحورين) َو(مغلوبني) عىل أمرهم. 
لنقـل: إنهم كانوا يف (غيبوبة) تامة أَو يف حالة انقطاٍع كامٍل 

عن العالم كله طوال سنوات العدوان الثمان املاضية.. 
لكـن اليوم، وبعد أن علمـوا وتأّكـد لهم يقيناً أن ما يسـمى 
بـ(التحالـف) لـم يـأِت إىل اليمـن فعالً؛ ِمـن أجِلهـم وال كرماً 

لعيونهم.. 
بعـد أن رأوا رأي العني كيف أن هذا التحالف ال يقيم لهم وزناً 

أَو يعيل لهم شأناً. 
بعـد أن تبني لهـم أن أهداَف هذا التحالف يف اليمن قد جـاءت مختلفًة تماماً 

وبعيدًة ُكـلَّ البُعد عما كانوا يرجونه منه.. 
بعد أن اتضح لهم أنهم لم يكونوا بالنسـبة لهم سـوى ُمَجـّرد بيادق وأدوات 

وأوراق (كوتشينة). 
وبعـد أن ثبت لهـم أنهم محتجزون لديهم هناك وليسـوا ضيوفـاً كما كانوا 

يظنون، وأنهم أنفسهم مستهدفون قبل غريهم.. 
بعد أن تأّكـد وتبني واتضح لهم ُكـّل ذلك، ماذا نقول؟!

هل نقول: إنهم كانوا أبرياء أَو مخدوعني أَو مسطولني أَو مسحورين أَو...؟!
أم نقول: إنهم كانوا أغبياء وسذجاً وبال عقول؟!

أم نقـول: إنهـم كانوا واعـني ومدركني ملا يجري ويصدق عىل لسـان حالهم 
القول:

قصف الحبيب مثل أكل الزبيب؟!
أم ماذا نقول...؟!

يـن عىل البوح  مـاذا نقول ونحن نراهـم ال يزالون كما هـم، ماضني وُمرصِّ
واإلفصـاح بعكـس ُكـّل ما تأّكـد وتبني واتضح لهـم تماماً، بل ومصممني عىل 

االستمرار يف الرتويج والتسويق له؟!
يُقصفون ويُقتلون، ومع ذلك، تجدهم يف ُكـّل مرة يرّددون ويهتفون: شـكراً 

سلمان.. شكراً إمارات الخري!
حتـى الناجني منهـم.. نراهم يخرجون مـن تحت األنقاض وهـم يهتفون: 

شكراً سلمان.. شكراً إمارات الخري!
حتـى لو أمطـروا عليهم حجارٌة من سـجيل أَو أنزلوا عليهم 

كسفاً من السماء، ملا منعهم ذلك من أن يخرجوا ويهتفوا:
شكراً سلمان.. شكراً إمارات الخري! 

فكأنمـا عقولهم وألسـنتهم لـم تربمج إال عىل هـذه العبارة 
فقط! 

يعني نحن أمام فصيٍل نادٍر من البرش وحاالت استثنائية من 
االستغباء واالستحمام التي لم يشهد لها التاريخ مثيال! 

ال واملصيبة أنهم ورغم ذلك كله ما انفكوا يرفعون شـعاراِت 
(الوطـن) َو(الوطنيـة) ويتحدثون عن (رشعيـة) وعن (عزة) 
َو(كرامـة) َو(سـيادة) َو(اسـتقالل) وعـن خطـر (فـاريس) 
(مجوٍيس) محدق.. وكذلك عن ضياع ُهــِويَّة وثقافة وحضارة 

َو..، ولن ترى الدنيا عىل أريض وصيا!
لن ترى الدنيا عىل أريض وصيا؟!

نعـم.. يقولونهـا ويرّددونهـا هكذا بـكل (اطمئنـان) َو(ثقة) كمـا لو أنهم 
هم أنفسـهم من يقود هذا التحالف ويسـرّيونه، ال هو من يقودهم ويسـرّيهم 

ويتحكم بهم ويف أمرهم ومصريهم كيف يشاء!
هل رأى التاريُخ أسخَف وأغبى من هؤالء؟!

يعلمـون أنهم يقـادون إىل َحيُث يكرهـون ومع ذلك تراهـم ال يمانعون من 
االنقياد واالنصياع سمعاً وطاعًة ملن يريد بهم الهالك!

فلماذا.. ومن أجل من ُكـّل هذا؟!
مع أن طريق العودة ما يزال مفتوحاً أمامهم!

فلماذا يرصون عىل سلك طريٍق آخر؟!
أهو انتحار مثالً؟! أم ماذا يا تُرى؟ 

يعني لو كانوا يحملون ذرًة من عزٍة وكرامة وإباء، لقلنا: ربما تأخذهم العزة 
باإلثم. 

لكنهم ال يحملون!
ولـو كانوا يحملـون ذرًة من عقل، لقلنا: ربما يكفـرون عن خطيئتهم بحق 

وطنهم وشعبهم بقتل أنفسهم انتحاراً! 
لكنهم ال يحملون أيضاً! فلماذا يسلكون طريق انتحار محتوٍم إذن؟!

برصاحة.. ال أدري، فقد ُغلب معهم حماري!


