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املواجهات تشتعل جمددًا يف عتق و «االنتقايل» يوسعها حنو حضرموت
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 : التثغثة
يتواصـُل الغضُب الشـعبي العـارم يف الحديـدة، جراَء 
قيـام تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 
باحتجاز سـفينة مازوت تابعة لكهربـاء الحديدة، وذلك 
يف سـياق تحالف العدوان ملفاقمة معاناة اليمنيني، َحيُث 
تعيش الحديدة أجواًء حارًة يف الصيف، وهو ما يجعُل من 
انقطاع الكهرباء عامالً َكبرياً ملضاعفة املعاناة يف صفوف 

املواطنني. 
ويف جديد االحتجاجات نُظمت بمدينة الحديدة، أمس، 
وقفـة احتجاجيـة؛ تنديـداً بمنـع دول تحالـف العدوان 
دخول سـفينة املـازوت «جولدن إيجـيل» التابعة لقطاع 

الكهرباء ميناء الحديدة. 
ويف الوقفة، رفع املشـاركون يف الوقفة الفتاٍت ورّددوا 
الشـعاراِت املعربَة عن استنكارهم إلقدام تحالف العدوان 
عىل احتجاز السفينة، معتربين ذلك خرقاً سافراً للُهدنة، 
مطالبـني األمم املتحـدة بموقف جـاد لتنفيذ مـا يتعلق 
بـرصف مرتبات موظفي الدولة وفقاً ملا نصت عليه بنود 

الُهدنة. 
ويف الوقفـة، أشـار املحافظ محمد عيـاش قحيم، إىل 
أن خـروَج أبنـاء املحافظـة يؤّكــد رفضهـم وتنديدهم 
بالخروقـات التـي يرتكبها تحالـف العـدوان باحتجازه 
ة بكهربـاء الحديـدة، والذي قد  سـفينة املـازوت الَخاصَّ
يؤدي إىل خـروج محطات التوليـد الكهربائية عن العمل 

وانقطـاع الخدمـة عـن السـكان ومضاعفـة معاناتهم 
ة خالل فصل الصيف.  َخاصَّ

وطالـب املحافـظ قحيـم املجتمـع الـدويل ومبعـوث 
األمـم املتحدة باتِّخاذ موقف واضح إزاء هذه املمارسـات 
التعسـفية التي يرتكبهـا تحالف العدوان واسـتمراره يف 
مضاعفـة معاناة الشـعب اليمنـي، الفتاً إىل أن الشـعب 
اليمنـي يمتلـك الخيـارات املتاحـة للرد عىل املمارسـات 

التعسفية لتحالف العدوان. 

فيما عـّربت كلمة العلمـاء التي ألقاها الشـيخ هائل 
مجـيل، عـن اإلدانة ملمارسـات تحالـف العـدوان بخرق 
الُهدنة القائمة بمنع دخول سفن املشتقات النفطية، ما 
يحتم عىل الشـعب اليمني اتِّخـاذ الخيارات لردع العدوان 

وكفه عن غطرسته. 
وأدان بيـان صادر عن الوقفة احتجاز تحالف العدوان 
للسـفينة «جولدن إيجـيل» املحملة باملـازوت املخصص 
لكهرباء الحديدة، رغم حصولها عىل تصاريح دخول من 

األمـم املتحدة.  واعترب ذلك خرقاً للُهدنـة املؤقتة وإجراًء 
تعسفياً ملضاعفة معاناة الشعب اليمني. 

وحّمل البيـان الذي تاله مدير كهرباء منطقة الحديدة 
أيـوب البحري، األمـم املتحدة مسـؤولية ترصفات قوى 
العدوان وخرقهـا للُهدنة، مطالبـاً بالضغط عىل تحالف 
العدوان لإلفراج عن السفينة والسماح لها بدخول امليناء. 
كمـا حمل بيـان الوقفـة املجتمـع الدويل مسـؤولية 
الصمت جراء تعسف دول العدوان وخروقاتها امُلستمّرة. 

أخبار

غدإ طاخاسث يف التثغثة وططالئات بمعصش أطمغ طسآول 
لقشراج سظ السفغظئ «جعلثن إغةطغ»

طع تساظط طساظاة المعاذظغظ جراء اظصطاع الضعرباء بفسض صرخظئ جفظ المازوت المحشطئ لعا:

افطط الماتثة تآّضـث حراضاعا طع تتالش السثوان بضض الةرائط وتائظى طظع دخعل المسثات وافجعجة الضاحفئ:

اجاحعاد 3 طعاذظني باظفةار طثطَّفات السثوان يف تّةـئ
 : خاص

مع اسـتمرار األمم املتحدة وتحالُِف العدوان يف منع 
دخول األجهـزة واملعدات الالزمـة ملكافحتها، تواصل 
املخلفـات االنفجاريـة األمريكية التـي تركها تحالف 
العـدوان وأدواتـه يف مختلـف املناطـق املدنيـة، قتـل 
األطفال واملدنيني، يف ظل الُهدنة امللتهبة التي لم تخلو 

من الجرائم واالنتهاكات، وسط صمت أممي مريب. 
ويف جديـد الجرائم التي خلفتهـا مقذوفات وألغام 
وعنقوديات العدوان وأدواته، استشهد ثالثة مواطنني 
يف محافظة حّجــة بانفجار مقـذوف أَدَّى إلصابتهم 

بجروح قاتلة. 
وأَفاد مصدر محيل لصحيفة «املسـرية» بمحافظة 
حّجـة، باستشـهاد ٣ مواطنني يف منطقة بني حسـن 
بمديرية عبس بمحافظـة حّجـة إثر انفجار مقذوف 

من مخلفات العدوان. 
ولفـت املصـدر إىل أن املخلفـات االنفجاريـة التـي 
تركهـا تحالـُف العـدوان وأدواتـه يف املنطقة تشـكل 

تهديداً بالقتل لكل املارة ورعاة األغنام. 
وكان مديـر املركـز التنفيذي للتعامل مـع األلغام 
العميد عيل صفرة، قد تحدث يف وقت سابق، للمسرية، 
أنه تم مسـح ١٢٠ منطقة مشتبَهاً بتلوثها بمخلفات 

العدوان يف الحديدة، مؤّكـداً أنه ما يشكل عقبًة أمامنا 
هي القنابل العنقودية املدفونة تحت األرض. 

ويف ترصيحاتـه، أّكـد العميـد عيل صفرة أن «األمم 
املتحدة أخربتنا بوقف دعـم مركز التعامل مع األلغام 
مطلع سبتمرب القادم وهذا يعني استمرار الخطر عىل 

أرواح اآلالف مـن املواطنني»، يف حـني يتأّكـد للجميع 
مـن خالل املوقف األممـي، أن األمم املتحـدة لم تتخلَّ 
عـن موقعهـا كرشيـك لتحالـف العـدوان واإلجرام يف 
ُكـّل الجرائم املرتكبة بحق الشـعب اليمني طيلة سبع 

سنوات. 

ويف سياق كشف املوقف األممي املتواطئ واملنخرط 
مـع تحالـف القتل واإلجـرام، قال العميـد صفرة «إن 
الربنامـج اإلنمائـي لألمم املتحـدة، أفاد بـأن تحالَف 
العـدوان لم يسـمح أصالً بـرشاء األجهزة الكاشـفة 
لأللغـام ومخلفـات العـدوان يف اليمن»، يف إشـارة إىل 

العجز األممي املقصود. 
ولفت إىل أن «املركز سـيعمل باإلْمَكانـات املتاحة، 
ولـن ننتظـَر ألي دعـم مـن األمـم املتحـدة أَو غريها 
ترصيحاتـه  مختتمـاً  ووطنـي»،  إنسـاني  كواجـب 
بالقـول: «ال نتوقع وقف دعم املركز التنفيذي للتعامل 
مـع األلغام، واإلعالن األممي عن وقف الدعم قد يكون 
مُلَجــّرد رصف األنظـار عـن مطالبنا بإدَخـال أجهزة 

الكشف عن هذه املخلفات». 
وكان املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام قد كشف 
يف أوقاٍت سابقة عن إحصائيات الضحايا التي خلفتها 
املخلفـات االنفجارية منذ بـدء الُهدنة، َحيُث تجاوزت 
١٤٠ شـهيداً وجريحـاً، وهو ما يشـري إىل أن مخلفات 
العـدوان تقوم بالـدور اإلجرامي الـذي كانت تقوم به 
الطائـرات الحربيـة، التي توقفت مؤّخـراً عىل أعقاب 
الُهدنة، ليتأّكــد للجميع أن تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي عبارة عن مشاريع موت وإجرام 

يستهدف ُكـّل الشعب اليمني. 

املرتجق الجبغثي غرشخ وصش الخراسات يف حئعة وغثسع لاعجغع املسرضئ إىل تدرطعت قجاباث «اإلخقح»
ئ  : طاابسئ َخاخَّ

يف سـياق تصاُعـِد رصاعـات العدوان 
العـدوان،  أقطـاب  يف  النفـوذ  ومعـارك 
واملعمـد بدماء فصائل أدواتـه املتناحرة، 
رفض املرتـِزق عيـدروس الزبيدي رئيس 
مـا يسـمى «املجلـس االنتقـايل» التابـع 
لالحتـالل اإلماراتـي، توجيهـات املرتِزق 
رشـاد العليمـي رئيـس مجلـس العـار، 
بشأن وقف املعارك بني األدوات يف املناطق 

الرشقية. 
وحسب وسـائل إعالمية موالية للعدوان، 
َفــإنَّ املرتـِزق عيـدروس الزبيـدي رفـض 
توجيهـات املرتـِزق رشـاد العليمي، بشـأن 
وقـف املعـارك التـي تخوضهـا املليشـيات 
التابعة لالحتالل اإلماراتي يف شـبوة، يف حني 
اعتـربت تلك الوسـائل هـذا الرفـض انقالباً 
واضًحـا عىل سـلطة مجلس العـار الذي لم 

يتمّكـن من الوقوف أمام مخّططات العدوان 
القائمة عىل تغذية النزاعات والرصاعات بني 

األدوات. 
ونقلت تلك الوسـائل أن املرتـِزق الزبيدي 
خالل ترأسـه لجلسة مجلسـه املرتهن، أّكـد 
رفضـه تقريـر «اللجنـة الرئاسـية» بشـأن 
شـبوة متذرِّعـاً باسـتمرار حشـد مرتِزقـة 
تابعني لإلصالح من مأرب ووادي حرضموت 
فقدهـا «اإلخـوان»  التـي  عتـق  السـتعادة 
األسـبوع الفائت إثر معارَك قويٍة بمشاركة 
الطريان اإلماراتي، يف حني تشـري ترصيحات 
املرتـِزق الزبيـدي إىل أن شـبوَة قادمـٌة عـىل 
جـوالت رصاع مقبلة إثر تَحّركات سـعوديّة 
إلعـادة عتق إىل سـيطرة «اإلصـالح»، بحيث 
تتجـدد الرصاعات مـرة أُخرى مـع مرتِزقة 

االحتالل اإلماراتي. 
وأَشاَر املرتِزق الزبيدي ضمنياً إىل تَحّركات 
ألدوات االحتـالل اإلماراتي لتوسـيع املعارك 
مع مرتِزقة «اإلصـالح» يف حرضموت، َحيُث 

أّكـد «استمرار السري يف معركة حرضموت» 
مشـّدًدا عـىل رضورة تسـليمها ملـا تسـمى 
النخبة الحرضمية التابعة لالحتالل، وهو ما 

يرفضه خونة «اإلصـالح»؛ باعتبَارها املعقَل 
األخريَ لهم، يف الهضبة النفطية، وهو ما ينذر 
برصاعـات واسـعة يف وادي حرضموت، عىل 

غرار شبوة ومأرب. 
وفيما تأتـي ترصيحات املرتـِزق الزبيدي 
بعد سـاعات عـىل إعالن ما تسـمى «اللجنة 
الرئاسـية» املكلفة بتطبيع الوضع يف شبوة 
تقريرهـا الـذي حاولـت مـن خاللـه إعادة 
تقسـيم عتـق، املركـز اإلداري لشـبوة، بني 
مـن  ـام  أَيـَّ بعـد  و»االنتقـايل»  «اإلصـالح» 
سـيطرة فصائل االحتالل اإلماراتي عليها، يف 
تأكيد عىل تمسـك تحالف العدوان بسياسـة 
تدويـر السـيطرة الجغرافيـة بـني األدوات؛ 
عن حسـمها  لضمـان تجـدد املعارك، بـدالً 

بشكل نهائي. 
وكانت خالل السـاعات املاضية الفصائل 
واصلـت  قـد  اإلماراتـي  لالحتـالل  التابعـة 
معاركهـا يف شـمال ورشق عتـق يف محاولة 
للسـيطرة عىل حقول النفط االسـرتاتيجية 
هنـاك، يف حني يحاول املرتِزق الزبيدي تمرير 
مخّطط االحتالل الهادف لتقسـيم اليمن بني 

الشمال والجنوب. 
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الدولـة  موظفـي  مرتبـات  ِمــَلـفُّ  زال  ال 
ُر واجهَة مشـهد «الُهدنـة» التي تعيُش  يتصـدَّ
فرتَة تمديدها األخرية، لكن ال مؤرشات إيجابية 
ملموسة عىل وجود تقدم حقيقي يف هذا امللف 
حتى اآلن بالرغم من مرور ثلث فرتة التمديد. 

وكان املبعوُث األممي قد تعهد مطلع الشـهر 
الجـاري بالعمل عىل إزالـة العراقيل التي تواجه 
التزامـات الُهدنـة خالل فـرتة التمديـد، وكذلك 
السـعي للتوصـل إىل اتّفاق شـامل يتضمن آلية 
واضحـة لرصف املرتبـات، وهو ما تتمسـك به 
صنعاء كمطلب إنساني أََسايس إلنجاح التهدئة. 
لكـن تحالـف العـدوان لـم يُبْـِد أيَّ رد فعل 
إيجابـي إزاء هـذه التعهـدات، بل إن سـلوكه 
السـلبي اسـتمر عىل نفس الوترية، إذ ال زالت 
عمليـة نهب إيـرادات النفط الخام ُمسـتمّرة، 

بالتوازي مع استمرار التعنت يف تنفيذ التزامات 
اتّفاق الُهدنة، األمر الذي يرتجم إرصاراً واضًحا 
عىل اسـتخدام أوراق امللف اإلنسـاني للضغط 

واالبتزاز وكسـب الوقت، وهـو ما يعني وجود 
نوايـا لاللتفـاف عىل التعهـدات التـي أطلقها 

املبعوث األممي. 

ووّجهت صنعاُء هذا األسـبوع تحذيراً شديَد 
اللهجـة أّكـدت فيـه أن فرتَة التمديـد الحالية 
هي «الفرصـة األخرية» أمـام تحالف العدوان 

مشرية إىل أن «الصرب أوشك عىل النهاية». 
يف  األخـرية  العـدوان  تَحـّركاُت  وعكسـت 
املناطـق املحتّلة إرصاراً واضًحا عىل اسـتمرار 
نهب ثـروات النفـط والغاز برعايـة أمريكية، 
وهـو ما يعني إبقاء السـيطرة عـىل اإليرادات 
التـي يفـرتض أن تسـتخدم يف دفـع مرتبـات 

املوظفني. 
ويشري هذا السلوُك إىل أن تحالَُف العدوان قد 
يـراوُغ مجّدًدا يف ِملف املرتبات أَيْـضاً، لكسـب 

املزيد من الوقت. 
لكن ذلك من شـأنه أن يكتَُب نهايًة سـلبيًة 
للُهدنة التـي تؤّكـد صنعاء أنها لـم تعد قابلًة 
للتمديد إال برفـع الحصار ووقف نهب إيرادات 

البلد، وهو ما يعني الذهاَب للتصعيد. 

 : خاص
شـّكلت التغـرياُت التـي شـهدها معسـكُر 
تحالُِف العـدوان مؤّخراً، وبالـذات فيما يتعلَُّق 
بفضيحـِة حـزب «اإلصـالح»، محطـًة مهمًة 
لتوضيِح حقيقة املواقف السياسـية ومآالتها 
يف مشهد العدوان عىل اليمن َحيُث بات واضًحا 
أن خيار الرهان عىل العدّو برغم ُكـّل ما يملُكه 
من إْمَكانات ونفوذ كان رهاناً خارساً وصادماً 
ألصحابـه وأن خسـارتَهم وسـقوَطهم أمٌر ال 
يتعلق بمسـتوى خربتهم وحنكتهم السياسية 
والتنظيميـة، بل هو أمر حتمي، وهو ما كانت 

صنعاء تؤّكـد عليه منذ اليوم األول. 
ال زالـت الصفعاُت امُلهينة التـي تعرض لها 
مرتِزقـُة حـزب «اإلصـالح» مؤّخـراً مـن قبل 
ُر  تحالـف العـدوان يف محافظـة شـبوة تتصدَّ
واجهَة املشهد كُربهاٍن واضح عىل أن معسكر 
العـدّو يمـر يف مرحلة التفـكك الحتمـي التي 
يواجه فيها املرتِزقة مصري السقوط، ُخُصوصاً 
بعـد أن أبـدى تحالـف العـدوان إرصاراً عـىل 
التخلـص من «اإلصالح» وإزاحته من املشـهد 
بشـكل نهائي من خالل تكثيف الرضبات عىل 

قواته، وعدم منحه حتى فرصة االعرتاض. 
هذا الحدث لم يكن مفاجئاً بالنسبة لصنعاء 
وقيادتهـا التي قدمت منذ بداية العدوان قراءة 
دقيقة لحقيقة املعركة وأطرافها، وقد تضمنت 
تلك القراءة تذكرياً واضًحا بالخسـارة الحتمية 
التي واجهها ُكــّل املرتِزقة عىل امتداد التأريخ 
يف ُكــّل املعـارك التـي واجهت فيها الشـعوب 
غـزواً خارجياً، لكـن حزَب «اإلصـالح» كغريه 
مـن أطراف املرتِزقة كانـوا وقتَها يعّولون عىل 
إْمَكانـات ونفـوذ تحالف العـدوان ويثقون به 

أكثر من حتميات التأريخ وشواهده. 
عضـُو املكتـب السـيايس ألنصـار الله، عيل 

القحـوم، يتحـدث عن هذا املشـهد قائـالً: «يف 
بداية العدوان ارتمت بعض األحزاب إىل أحضان 
التحالـف فكـّربوا وهّللـوا ورحبـوا وظنـوا أن 
ة ستتحّقق وكانت  أحالمهم السياسية الَخاصَّ
آمالهم معلقة بالسعوديّة وأنها ستحّقق نرصاً 
يف اليمـن لكن األحـداث كشـفت وأثبتت عجز 
ووهن السـعوديّة، األمـر الذي انعكـس وارتد 
عليهم وبدأت التصفيـات واملؤامرات فُقصفوا 

بطائراتها وبإرادتها». 
وقيادتَهـا  صنعـاَء  أن  القحـوم  ويوضـُح 
بَنَـْت موقَفهـا منذ البداية عىل أََسـاس حتمية 
البـاب  النتيجـة «فأبقـت  هـذه  إىل  الوصـول 
إلدراكها خسـارة العـدوان وحتمية  مفتوحـاً 
نهاية االحتالل واملؤامرات عىل اليمن ومعرفتها 
أن العدوان يستهدف ُكـّل اليمنيني وأنه سيأتي 
اليـوم الـذي سـيكون فيه إعـادة الحسـابات 
وإعـادة النظـر يف مجريات األحـداث والعودة 
إىل املوقف والصـف الوطني ملواجهة التحديات 

واملخاطر».
هـذا املوقُف يربهـن بوضوح عـىل أن رؤية 
صنعـاء وقيادتهـا ملسـتقبل املعركـة، كانـت 
قائمـًة منـذ البدايـة عـىل أََسـاس بنـاء دولة 
متماسكة، وأن فتح الباب أمام املرتِزقة للتوبة 
ليس «إجراًء» طارئًا ملواكبة تغريات املشهد، بل 
هو جزء أََسـايس من عقيدة صنعاء السياسية 
والوطنية الجامعة التي حاول تحالف العدوان 

تشويهها عىل امتداد السنوات املاضية. 
ويؤّكــد القحـوم أن الفـروَق بـني موقـف 
صنعاء ومواقـف املرتِزقة اتضحـت اليوم بعد 
ثمانـي سـنوات مـن العـدوان والحصـار إذَا 
«أصبـح بعض املرتِزقة يف مرمى االسـتهداف، 
وسيلحق بهم آخرون»، ُمشرياً إىل أن «الظروف 
اآلن تؤّكــد حتميـة التواصالت وبناء ونسـج 
العالقات مع صنعـاء؛ ألَنَّها تمثل الدولة واقعاً 
وقوًة وجيشاً ومؤّسسات ال يمكن تجاوزها أَو 

تجاهلها». 

والواقـع أن هذه الحقيقة كانـت بارزة منذ 
البداية، لكن املرتِزقة وقعوا يف فخ تقدير األمور 
لحسـابات اإلْمَكانـات والنفـوذ فقط،  وفقـاً 
وبرغـم الكثري من الشـواهد التـي أثبتت خطأ 
هذا التقدير عىل امتداد ثماني سـنوات، استمر 
املرتِزقـة بالتعنت، وهو ما يعنـي أن وصوَلهم 
إىل املصـري الحتمي املخزي ربما لـم يعد كافياً 

إلعادتهم إىل جادة الصواب. 
يف هذا السـياق، يقول عضـو الوفد الوطني 
املفاوض، عبـد امللك العجري إنـه: «لو مارس 
ل الذي يمارُسه  حزُب «اإلصالح» ١٠٪ من التعقُّ
مـع دول العـدوان ملا وصلنا إىل مـا وصلنا إليه 
منـذ ٢٠١٤م، علماً أن ما حدث له يف صنعاء ال 
يساوي ١٪ من الصفعات التي تلقاها من دول 

العدوان».
ويرى العجـري أن «مشـكلَة «اإلصالح» أن 
ضغائنَـه األيديولوجية عىل أنصار الله أصابته 
بعمـى سـيايس ال يبدو أنـه قادر عـىل التعايف 

منه!».
هـذا أَيْـضاً مـا يراه عدد كبري مـن املراقبني 
واملحللني الذين يعيد بعضهم سبب عجز حزب 
«اإلصالح» عن تغيري موقفه إىل أنه ال يستطيع 
أن يبقـى يف بيئة سياسـية صحيـة بعيًدا عن 
االرتهـان للخـارج، حتـى لـو تجـاوز أحقاده 

األيديولوجية. 
باملحصلـة، يمثـل وضـُع حـزب «اإلصالح» 
اليوم نموذجاً شـديَد الوضـوح ملصري االرتهان 
واالنبطـاح للخـارج، وسـواٌء أكانـت أحقاُده 
التي تحكم سـلوَكه أم أطماَعـه، َفـإنَّه لم يعد 
هناك أي شك يف أن صنعاء اليوم تضيف برهاناً 
تاريخيٍّا جديًدا عىل أن حتمية انتصار الشعوب 
ال عالقة لها باإلْمَكانات والنفوذ بقدر ما تتعلق 
باملبدأ نفسـه الذي حاول حـزب «اإلصالح» أن 

يتجاوزه يف عالقته مع دول تحالف العدوان. 

تقارير

ـــًا  ـــعذج ـــم ــــــجب «اإلخــــــــــــقح» ظ ت

ِططشُّ املرّتئات بني الاسعثات افطمغئ وجطعك دول السثوان
السثّو غعاخض إدارَة سمطغئ ظعإ اإلغرادات وغامسك بُأجُطـعب اقباجاز والمراوغئ

املرتِجصئ يف طعاجعئ طخريعط التامغ.. 
الصتعم: خظساُء أبصئ باَب «السعدة» طفاعتًا فظعا أدرضئ طظث الئثاغئ تامغَئ خسارة السثوان
السةري: ضشائُظ «اإلخقح» افغثغعلعجغئ أخاباه بسمى جغاجغ ق غئثو صادرًا سطى الاساشغ طظه
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طع تةثد المعاجعات بغظ «اإلخقح» والسمالصئ شغ ساص وجغطرة افخغر سطى تصعل الظفط.. 

تتالُش السثوان ُغسغُث الخراَع بني أدواته يف حئعة إىل طربع الخفر بسث َأغَّـام طظ اظاعائعا
 : تصرغر

أعاد تحالُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
الرصاَع يف محافظة شـبوة النفطيـة إىل مربع الصفر 
بعد سيطرة ميليشيا وفصائل االحتالل اإلماراتي عىل 
كامل عتق بعد مواجهات رشسـة ودامية أسفرت عن 
خـروج مقاتيل حزب «اإلصـالح» من املدينـة ومقتل 
العرشات من الطرفني، باإلضافة إىل نزوح آالف األرس 
بعـد اشـتداد املعـارك وانتقالها إىل وسـط الشـوارع 
واألحيـاء، األمـر الـذي يكشـف املخّطـط الحقيقـي 
لالحتـالل يف إطالـة أََمـِد االقتتـال بـني أدواتـه وعدم 
حسـمها من قبل أي طرف؛ بَهدِف البقاء والسـيطرة 
عـىل املحافظة الغنيـة بالثـروات النفطيـة والغازية 

وعسكرتها لصالح القوات األجنبية. 
ام من سـيطرة فصائل أبو ظبـي عىل عتق،  وبعـد أَيـَّ
ظهـر املحافـظ املرتـِزق لشـبوة عـوض ابـن الوزير، يف 
لقـاء، أمس السـبت، معلناً تقاُسـَم املحافظة بني أدوات 
وميليشـيا العدوان، عىل ضوء ما أسـماه تقريـر اللجنة 
الرئاسـية املكلفة من املرتِزق رشـاد العليمي، األمر الذي 
دفع ما يسـمى املجلـس االنتقايل إىل مهاجمتـه واتّهامه 

بالخيانة. 
وكان تقرير ما يسـمى اللجنة الرئاسية التي يقودها 
منتحـال صفتـي وزيـَري الدفـاع والداخليـة يف حكومة 
الفنـادق واملحسـوبنَي عىل الخائن عيل محسـن األحمر، 
أعاد تقسـيَم شـبوة النفطية بني «اإلصـالح» واالنتقايل، 

عىل الرغم من سيطرة األخري بالكامل عىل املحافظة. 
وقضـا التقريـر الـذي ينسـجم مـع أهـداف العدوان 
باسـتمرار الـرصاع وإطالـة أمـد االقتتال، بعـودة كافة 
املجندين املحسـوبني عىل «اإلصالح» إىل معسـكراتهم يف 
عتـق، عىل أن يتم تسـليم الخط الدويل الرابـط بني العرب 
وعتق لحماية ما يسـمى «محور عتق» الـذي تم مؤّخراً 

تعيـني قائد جديد له محسـوب عىل االنتقايل، كما تضمن 
التقريـر بقاء سـيطرة ميليشـيا «اإلصـالح» عىل حقول 

النفط. 
إىل ذلـك، اعتـرب ناشـطو مـا يسـمى االنتقـايل، أمس 
السـبت، التقريـَر أنه أعـاد رشعنة وجـود «اإلصالح» يف 
شبوة ورشعن عودة مقاتيل الحزب بعد دحرهم من كافة 

املحافظة، وتمكينهم من حقول النفط، الفتني إىل أن هذا 
التقريـر تجاهل تضحيات امليليشـيا املرتِزقة التي جلبها 
االحتـالل اإلماراتي من الضالع وعدن ولحج وأبني للقتال 
يف شـبوة بعد أن قتل منهـم العرشات، فيما اعترب آخرون 
هذا األمر إعادة عوامل الرصاعات إىل مربع الصفر بحيث 

تتجدد، كما جرت العادة خالل الفرتات املاضية. 
ميدانيٍّا، سيطرت ميليشيا ما يسمى العمالقة التابعة 
لالحتـالل اإلماراتـي، أمس السـبت، عىل حقـول العقلة 
النفطية بشـبوة إثر معارك واشـتباكات مع قوات حزب 

«اإلصالح» وألوية إسنادها القادمة من مأرب. 
وبحسـب مصـادَر إعالمية، فقد سـيطرت ميليشـيا 
العمالقـة عىل مناطق «نعضة وعيـاذ» وواصلت تقدمها 
صوب «مفرق جردان»، بعد اشتباكات ومواجهات دامية 
ة التابعة لإلصالح،  بينها وبني ما يسـمى القـوات الَخاصَّ
مسـنودة مـن قوات مـا يسـمى اللـواء ٢١ القادمة من 

مأرب. 
وذكرت املصادر أن ميليشيا العمالقة وما يسمى دفاع 
شـبوة، تقدمـت من مفـرق «عرما»، أمس السـبت، بعد 
سـاعات من السـيطرة عليه، باتّجاه املجمـع الحكومي 
يف منطقة «العقلة»، َحيُث سـمح لها مقاتلو «اإلصالح» 
بالتوغـل؛ ِمـن أجـِل تجنـب غـارات الطـريان الحربـي 
اإلماراتـي، قبيـل أن تنفذ التفافاً ناجحـا من مواقعها يف 
منطقة «املعشـار»، ما دفع مرتِزقة أبو ظبي إىل الرتاجع 
نحو مفرق «عرما» بعد تكبدها خسائَر فادحًة يف األرواح 

والعتاد. 

صاطى وجرتى يف احائاضات طسطتئ بني 
ططغحغا اقظاصالغ وصئائض تاملني بطتب

 : طاابسات
لليوم الثالث عىل التوايل شـهدت محافظة لحج املحتّلة، أمس السـبت، اشـتباكات مسلحة 
عنيفـة بني ميليشـيا االنتقايل ومسـلحني قبليني ال تـزال تدور رحاها حتـى اللحظة.  وقالت 
مصادر محلية، أمس: إن مواجهاٍت عنيفًة نشـبت الخميس املنرصم بني ميليشـيا ما يسمى 
الحـزام األمني وبني مسـلحني من أبناء القبائـل يف منطقة حاملني، إثر خالفات للسـطو عىل 
ام أسفرت عن إصابة اثنني  قطعة أرض.  وأوضحت املصادر أن االشتباكات امُلستمّرة منذ ٣ أَيـَّ

أحدهما من املواطنني املارة، أمس السبت. 
وكانـت مواجهـاٌت عنيفة قـد اندلعت بـني الطرفني، الخميـس املايض، أسـفرت عن مقتل 
وإصابـة ٧ آخريـن، َحيـُث تأتي مع تصاعـد حالة الفـوىض األمنية يف محافظة لحـج املحتّلة، 

وانتشار كبري للعصابات املسلحة املسنودة من االنتقايل. 

ظاحطعن: اقتاقُل اإلطاراتغ غظُحُر الرذغطَئ 
واقظتقَل افخقصغ يف ججغرة جصطرى

طثطفاُت السثوان السظصعدغئ تعدي بتغاة 
100 ذفض غمظغ افحعر املاضغئ

 : طاابسات
فيمـا ال يزال الغضب الشـعبي يتصاعد 
جـراء الظهـور املخـزي والسـافر لنسـاء 
بمديريـة الشـحر حرضمـوت مـع جنود 
أمريكان األسـبوع املايض، دّشـن االحتالل 
فاضحاً  اإلماراتي، أمس السـبت، برنامجاً 

يسـتهدف نسـاء جزيرة سـقطرى، األمر 
الـذي يؤّكــد واحديـة املخّطـط والهـدف 
لتحالـف العـدوان يف اسـتهداف املجتمـع 
اليمني املحافظ ونرش الرذيلة واالنحالل يف 

أوساط مواطنيه. 
مواقـع  عـىل  ناشـطون  وانتقـد 
التواصـل االجتماعـي، أمس السـبت، 

االحتـالل  دّشــنه  الـذي  الربنامـج 
اإلماراتـي يف سـقطرى تحـت يافطـة 
« مارثـون امليش للنسـاء»، الهادف إىل 
إسـقاط عفة املرأة اليمنية بشكل عام 
وإخـراج نسـاء الجزيرة عـن العادات 
ة، كما يؤسـس  والتقاليد بصورة َخاصَّ
ملرحلة من االنحالل األخالقي والقيمي 

يف أوساط األهايل. 
إىل  الالأخالقـي  الربنامـج  ويسـتهدف 
ظهور نسـاء الجزيرة يف حالة اسـتعراض 
أمـام ضبـاط وقيـادات إماراتية، حرضت 
الحاكـم  رأسـهم  عـىل  التدشـني  حفـل 

العسكري اإلماراتي خلفان املزروعي. 
واعتـرب الناشـطون أن هـذا الربنامـج 
الذي يأتي ضمن سلسـلة برامج مشبوهة 
وقذرة، يستهدف ثقافة املجتمع السقطري 
املحافـظ، كما يهـدف إىل مسـخ الُهــِويَّة 
اليمنيـة اإليَمانيـة، وذلـك ضمـن مخّطط 
االحتالل يف السيطرة والبقاء داخل الجزيرة 
االسـرتاتيجية املطلـة عـىل البحـر العربي 

واملحيط الهندي. 

 : خظساء
العنقودية  العـدوان  مخلفـات  تواصـل 
حصـد أرواح العـرشات مـن املواطنـني يف 
اليمن َحيُث أعلن الربنامج الوطني للتعامل 
مع األلغام، أمس السـبت، سقوط عرشات 
األشـهر  خـالل  األطفـال،  مـن  الضحايـا 
املاضية من الُهدنة اإلنسـانية والعسكرية 
يف اليمـن، بفعـل مخلفات أسـلحة تحالف 
العـدوان التـي اسـتخدمها يف الحـرب عىل 

اليمن. 
وأَفـاد الربنامج يف تغريدة عىل حسـابه 
بتويـرت، أمـس، بأنه سـجل سـقوط أكثر 
مـن ١٠١ من األطفـال اليمنيـني بني قتيل 

وجريـح بفعـل القنابـل العنقوديـة خالل 
٤ أشـهر مـن الُهدنـة اإلنسـانية يف اليمن، 
ُمشرياً إىل أن أرضار القنابل العنقودية أَدَّت 
أَيْـضاً إىل تلـف آالف الهكتارات من املزارع 
واملنازل، وترضر األطفال والنسـاء وكافة 
فئات املجتمع اليمني التي ال تزال تعيش يف 

قلق بشكل يومي. 
 وكان مدير املركز التنفيذي للتعامل مع 
األلغام يف صنعاء العميد عيل صفرة، أعلن، 
أمس األول الجمعة، تسـجيل أكثر من ١٠١ 
ضحية جميعهم مـن األطفال ما بني قتيل 
وجريـح مـن القنابـل العنقوديـة وإتالف 
اآلالف مـن الهكتـارات واملـزارع واملنـازل 
خالل أربعة أشـهر من الُهدنة اإلنسانية يف 

اليمـن، منوًِّهـا إىل أن كافة فئـات املجتمع 
اليمني ال تزال تعيش يف قلق ُمستمّر بشكل 

يومي. 
ويـوم األربعـاء املنرصم كشـف العميد 
صفرة عـن خطـاب لألمم املتحـدة بوقف 
دعـم مركـز التعامـل مـع األلغـام مطلع 
سـبتمرب القـادم متحججـة بعدم سـماح 
التحالف برشاء األجهزة الكاشـفة لأللغام 
ومخلفات العـدوان يف اليمـن، موضًحا أن 
وقف الدعم سـيعمل عىل اسـتمرار الخطر 
عـىل أرواح اآلالف مـن املواطنـني، الفتاً إىل 
أن املركز سيعمل باإلْمَكانات املتاحة، دون 
االنتظـار ألي دعـم مـن األمم املتحـدة أَو 

غريها كواجب إنساني ووطني. 

سثن: شرع الئظك املرضجي يف تضعطئ املرتجصئ 
َض تتالش السثوان بحأن العدغسئ غآّضـُث تظخُّ

 : طاابسات
كـّذب منتحـل صفة محافـظ البنـك املركزي يف حكومـة املرتِزقـة، أمس السـبت، مزاعَم 
َل ومماطلَة  وادِّعاءاِت تحالف العدوان السـعودّي اإلماراتي بشأن الوديعة املالية، مؤّكـداً تنصُّ

الرياض يف تسليمها. 
ودعـا املرتـِزق أحمد غالب املعبقي -منتحل صفة محافظ مركـزي عدن- يف لقاء مع قناة 
«العربـي» التابعـة للعدوان، أمس السـبت، إىل رسعـة رصف الوديعة إلنقـاذ انهيار حكومة 
املرتِزقة، يف إشـارة إىل فشـل جهود املرتِزق رشـاد العليمي رئيس ما يسمى املجلس الرئايس، 
يف الحصـول عـىل موافقة إماراتية لدفع وديعـة الثالثة مليارات دوالر، التي سـبق أن أعلنتها 
دول العدوان عشـية خلـع ِالفاّر هادي مطلع أبريل املـايض.  وكان املرتِزق العليمي، قد وصل 
ام، َحيُث نّوه مسؤولون يف  السـعوديّة، أمس السبت، بعد زيارة إىل اإلمارات اسـتمرت عدة أَيـَّ

حكومة املرتِزقة أنها لم تثمر بأي جديد عىل املستوى السيايس واالقتصادي.
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ــرة ــغ ــخ ـــــــٌغ وب ـــــــعرة ووس طـــظـــعـــٌب وب

استطالع

 :  العغؤئ الظسائغئ طضاإ افطاظئ
ُل إحياُء ذكرى استشـهاد اإلمام زيد بن عيل  يمثـِّ
-عليه السـالم- إحياًء لروح الجهاد وروح مقارعة 
الظاملـني متى ما ُوجـدوا، وهي كذلك إحياًء لسـري 
ومنهج الصالحني وأعالم الهدى من آل بيت الرسول 
األعظـم محمد -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم-، فقد كان نهج اإلمام زيد -عليه السالم- 
هـو نهج جده الحسـني، املتمثـل يف مقارعة الظلم 

والظاملني من بني أمية الظاملني. 
لقد حملت ثورة اإلمام زيد -عليه السالم- نفس 
مبادئ ودوافع ثورة الحسني -عليه السالم-، َحيُث 
لـم يقف عائقاً أمام مبادئه وقيمه وهو يرى الظلم 
ـــة، وإنمـا ثار عليه وعـىل أربابه  متفشـياً يف األُمَّ
َوجاهـد حتى استشـهد، ومـن ثم أخرجـت جثته، 

وأحرقت وذريت يف الرياح. 
وبالتزامـن مع هـذه الذكرى أجرينا اسـتطالعاً 
مـع عدد من اإلعالميـات والناشـطات والثقافيات 

للحديث عنها، فكانت هذه الحصيلة:-
 

اإلطاُم املخطعب
تقـول الناشـطة الثقافية مريفت السـواري: إن 
اإلمام زيداً هو ابن سيد الساجدين، وزين العابدين 
اإلمـام عـيل بـن الحسـني بن عـيل بن أبـي طالب 
-عليهـم السـالم-، وهو من قـال فيه رسـول الله 
-صىل الله وسـلم عليه وآله-: (املصلوب من أمتي، 
املظلوم من أهل بيتي سـمي هذا، وأَشاَر إىل زيد بن 
حارثـة، وقال: اْدُن مني يا زيد، فقد زاد الله حبك يف 

قلبي فأنت سمي الحبيب من ولدي). 
وأَشـاَرت مريفت إىل أن اإلمـام زيداً خرج ثائراً يف 
وجه الظالم هشـام بن عبدامللك، والذي كان يسمي 
نفَسـه بخليفة املسـلمني والذي يَُسـبُّ يف مجلسه 
الرسـول األعظـم وال يحرك سـاكناً بـل وينهر من 
يسـتنكر ذلـك، مؤّكــدة أن تَحّرك اإلمـام زيد كان 
يحمل نفـَس املبادئ والقيم التي خـرج؛ ِمن أجِلها 
اإلمام الحسني والتي جاء بها رسول الله -صىل الله 

عليه وآله-. 
وتضيف السـواري: «اإلمـام زيٌد ُقتـل وأُخِرجت 
جثتُـه الطاهرة مـن القرب وُفصل رأسـه َوُصلب ثم 
أُحرق جثمانه وذروا رماَده يف الفرات»، موضحًة أن 
اإلمام زيداً تَحّرك يف ثورته تلك من واقع استشعاره 
باملسـؤولية، آمـراً باملعـروف وناهيـاً عـن املنكر، 
ــة  كما تَحّرك جده الحسـني ملا رأى مـن واقع األُمَّ

ــة.  السيئ، َواالنحراف الكبري الذي وقع يف األُمَّ
وتشـري السـواري إىل أننـا «نحيـي اليـوم هـذه 
املناسـبة األليمة، مثلمـا أحيينا ذكرى عاشـوراء؛ 
ألَنَّهـا مسـرية واحـدة، وخـط واحـد ولهـا نفس 
الغايات واألهداف، ومنها نسـتلهم الدروس والعرب، 
ونتذكر منها التَحـّرك الصحيح والواعي ضد الظلم 

والظاملني». 
بدورها، تؤّكـد اإلعالمية زينب الديلمي أن اإلماَم 
زيداً -عليه الّسـالم- ليس إنساناً عادياً تُقرأ سريتُه 
وانتهى، وليس تأريخـاً يبقى يف رفوف الُكتب ويذر 
مهجـوراً، بل هو منهج، وثورة، وعظمة، ومن رّواد 
البطولـة والفداء، وقائد الكلمة امُلحّقة يف زمٍن بقي 
أصحـاب الباطـل سـالطني عرصهم، َحيـُث كانوا 

يُعلِّقون الحق يف مشانق االستسالم إلرادتهم. 
وتضيـف الديلمـي أن اإلمـام زيداً خـرج بثورته 
بـروٍح قرآنيـٍة، ليدحـض زمـن الخنـوع والجـور 
األموي، ويحاربها دون تلكؤ وُمماطلة، ُمستشـعراً 
املسـؤولية امُللقاة عـىل عاتقه، َحيُث تّوج بوسـام 
«حليف القرآن» القرتانه بآيات الله يف عمله وجهاده 
وحياتـه، مشـريًة إىل أن الرابط امُلشـرتك بني ثورته 
وثورة جـده الّشـهيد الُحسـني -عليهما الّسـالم- 
بأنهما النّفري ثورًة عـىل الُطغيان، وإحياًء ملا أماتة 
الظاملني وإصالحـاً ألمة نبي الرحمـة والُهدى التي 
أصبحت ال حياة لها َوال نشـوراً حينما غزاها علقم 

االنحراف األموي. 
وتؤّكــد زينـب الديلمـي عـىل أنـه ويف ذكـرى 
عـروج إمامنا الشـهيد املظلوم املصلـوب، علينا أن 
نُحييها حياًة ومنهاجـاً ووجداناً، وهاهم اليمانيني 
يُجّسـدونها يف صربهـم وصمودهـم وثباتهم أمام 
أرعن عدوان، وهاهـم كإمامهم يصدحون بصيحة 
الحـق: «والله مـا يدعنا كتاُب الله أن نسـُكَت أمام 

عدوانكم وإجرامكم». 
 

تطغُش الصرآن
مـن جهتهـا، تقوُل الناشـطة اإلعالميـة ابتهال 
محمـد أبـو طالب: إن اإلمـام زيداً -عليه السـالم- 
إمـاُم ُكـّل املؤمنني الصادقـني الثائرين ضد الباطل 
وأعوانـه، وهو نوٌر من أنـوار العرتة الطاهرة، وهو 
املؤمـن الصادق القائل: «واللِه مـا كذبت كذبًة منذُ 
عرفُت يميني من شـمايل، ومـا انتهكت لله محرماً 
منذُ عرفت أن الله يعاقب عليه»، وهو من بلغ أعىل 
درجات اإليَمــان قوالً وعمالً، فهـو القائل: «واللِه 
َلـوددت أن يدي ملصقـًة بالثريا ثم أقـع إىل األرض 
أَو، َحيُث أقع فأتقطع قطعة قطعة وأن يصلح الله 
ـة محمد -صىل الله عليه وآله وسلم-».  بذلك أمر أُمَّ
وتضيـف: هو اإلمـام امُلتَحّرك يف زمن السـكوت، 
وهو النور يف زمن الظالم، من تصدى لعلماء السوء، 
قائالً: «يا علماء السـوء، أنتم أعظم الخلق مصيبة، 

وأشدهم عقوبة، إن كنتم تعقلون». 
وتشري إىل أن اإلمام زيداً -عليه السالم- تَحّرك يف 
ثورتـه امُلباركة تَحّركاً دعائُمه مـن القرآن، وهدُفه 
األسـمى واألعـىل رفـع ديـن اللـه عاليـاً، وإزهاق 
الباطـل وحزبه، منّوهًة إىل أنه وعند تصفح القارئ 
الواعي للسطور التاريخية للثورتني، يخرج بأسئلة 
استفهامية، ِلَم فرط املسلمون آنذاك للوالء ألئمة آل 
البيت؟ ِلَم اسـتمر طغيان وفسـاد بني أمية؟ ِلَم ِلَم 

يتخذ املسلمون موقفاً من حكم بني أمية؟
وإثر ُكـّل هذه األسـئلة يسـتنتج أن سـبب ُكـّل 
ذلك هـو التفريط يف والية آل البيت، وسـببه أَيْـضاً 

هو اللهث وراء أطماع الدنيا الفانية. 
بدورها، الكاتبة منار الشامي تقول إنه يف قائمِة 

آِل البيـت لن تَر من ال يُعـرف، فتِجُد أّن رموز أعالم 
الهـدى ظاهرون عىل الـدوام، مؤّكــدًة أنه لم يكِن 
اإلماُم األعظم مجهوًال، فهو زيٌد بُن عيلٍّ بن الُحسني 
بـن عيل بن أبي طالب، وهو ابُن الناجي الوحيد من 

أبناء اإلمام الحسني بعد حادثِة كربالء. 
وتوضح منار أن تَحرَُّك اإلماِم زيٍد –عليه السالم- 
كان امتـداًدا فاعـًال ملا حدث يف عاشـوراء، فالغاية 
ـة جده رسـول اللّٰـه، ولهذا َفـإنَّ أهم  اإلصالح يف أُمَّ
عوامل االندفاع َوالتَحّرك وراء هدٍف ُمعنّي قد يكون 
هادًفـا أَو هادًمـا، لذا اإلمام زيد لـن تجدُه يف موقٍع 
خارج إطـار املسـؤولية التي فرضت عليـه الثورة 
ضـد طواغيت بنـي أميّة فخـرج بكلِّ عـزٍم وقّوة، 
راسًما بدمه معالم ومبادئ ثورٍة يف االقتَداء والسري 

واالتباع والثبات، ببصريٍة بصرية ثّم جهاد. 
وتنـّوه الشـامي يف سـياق حديثهـا إىل أن ثورَة 
اإلمـام األعظـم زيد بن عـيل ارتبطت بثـورِة اإلمام 
الحسـني، مـن َحيُث األهـداف والغايـات، فلم تكن 
عفويـة بفعـِل املؤثرات التـي جعلت مـن آل البيت 
ـــة وعدم وضعهـم يف مكانهم  محـِط إهمـال األُمَّ
الصحيح، وإنما كانت امتداداً أصيالً لحركٍة واقعيّة 
ــة تهدف إىل إخراجها من واقعها  يف حارض تلك األُمَّ

امُلنحط إىل مكامن عّزتها. 
وتذّكر منـار أن كربالء كانت محّطـة الثورِة األوىل 
التي طالت من اإلمام زيد إىل اليوم والتي توّسـع فيها 
ــة، وأن  سيالن دم الشهداء والعطاء ألجِل أال تُذل األُمَّ
تثور ضد طواغيتها متمسكًة بكتاب الله تحت واليته، 
مشـريًة إىل أن إحيـاء هذه الذكـرى ال ينحُرص برتديد 
الشعارات والقصائد والُهتافات فقط، بل هي املدرسة 
ــة أن تكون به من ارتقاء  امُلتكاملة ملا يجُب عىل األُمَّ
متواصـل بالروح الثوريّة التي تُقارُع الفسـاد حيثما 

َحـّل وتسعى جاهدًة للبناء املتواصل والُرقّي. 
 

بني زغث والتسني
 وعـىل صعيٍد متصل، توضح الناشـطة الثقافية 
غادة حيدر أن اإلماَم الثائر الشـهيد زيد بن عيل بن 
الحسـني بـن عيل بن أبـي طالب -عليهم السـالم- 
هو واحد مـن العرتة الطاهـرة َونجومها وأعالمها 

وهداتها الذين قال عنهم الرسول -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه 
وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-: (أهل بيتي فيكم كسفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى).

وتشـري حيـدر إىل أنه ومع ما سـبق فـال غرابة 
من هذا املوقف فهو سـبط الحسـني بن عيل وبهذا 
ــة مـن الواقع املرير  الحرص تَحّرك ليسـتنقذ األُمَّ
الذي كانت تعانيه من دافع املسـؤولية فهو حليف 
القـرآن وهو من التصقت به عبارة قوية تشـري إىل 
صدق موقفه ومنطقه واستشـعاره للمسـؤولية: 
«واللـه ما يدعني كتـاب الله أن أسـكت»، مؤّكـدًة 
عىل أن هذا االنتماء القرآني جسـده اإلمام زيد وعياً 
وقـوالً وعمالً، وأن خروج اإلمـام زيد بثورة ما كان 
ألجل دنيا وال سـلطان وال ملك وال مال إنما إلصالح 
ــة عىل أََسـاس كتاب الله وسـنة جده  مسـار األُمَّ

رسول الله -صلوات الله عليهم أجمعني-. 
وتذكـر حيدر أن ثـورَة اإلمام زيد جـاءت امتداداً 
ــة واألمر  لثورة اإلمام الحسني يف إصالح مسار األُمَّ
باملعروف والنهي عن املنكـر وتخليد االتّجاه الثوري 
الصـادع بالحـق واملنـادي بمواجهـة املسـتكربين 
وزعزعة عـروش الطغـاة، وبهذا فثـورة اإلمام زيد 
ونهجـه التي تعتـرب امتـداداً لثورة اإلمام الحسـني 
ــة بعد  عليه السـالم وثمارها املمتدة إىل حارض األُمَّ
مئـات الثورات لألحـرار ضد الطغيان واالسـتكبار، 
الفتًة إىل أن إحياء ذكرى اإلمام زيد محطٌة الستلهام 
الـدروس يف مواصلة الصمـود والثبات ملواجهة قوى 
االستكبار العاملي بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني 
وأدواتهمـا من آل سـعود وآل نهيـان، وهي محطة 
الستلهام معاني وقيم اإلسالم الصحيحة من ذكرى 
استشـهاد اإلمام زيد، يف السـري عـىل الطريق األمثل 
ــة واألمر  واالستقامة الشـاملة وإصالح مسار األُمَّ
باملعـروف والنهـي عن املنكـر يف ُكـّل أمـور الحياة، 
مبينـًة أن القيم واملبادئ التي مثلها اإلمام زيٌد يمكن 
االحتفـاء بهـا يف أي وقت ألهميتهـا يف إحقاق الحق 
ومواجهة الباطل ورموز الرش والفساد واالستكبار، 
وبالتـايل تعـد منهجيـة اإلمام زيـد الجهاديـة الحل 
ــة من حالة الخنوع واالستعباد  الوحيد لخروج األُمَّ
التي تعيُشـها وتجسـيد معاني الفداء والتضحية يف 

مقارعة الظاملني ونُرصة الحق. 

اإلطام البائر تَتّرك طظ واصع اجاحساره بالمسآولغئ ضما تَتّرك جثه اإلطام التسغظ «سطغه السقم»

تطغش الصرآن اإلطام زغث «سطغه السقم».. 
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ـُب بكـم سـيادة العميـد يف صحيفـة  - بدايـًة نرحِّ
املسـرية.. َويا حبذا لـو تعطونا ملحـًة مخترصًة عن 
الحملـة الدوليـة لفـك الحصـار عن مطـار صنعاء 

الدويل؟
أهـالً وسـهالً بكم، وشـكراً لصحيفة «املسـرية» 
عىل االستضافة، والشكُر موصوٌل لكم، ولكل طاقم 
الصحيفـة التـي تمثل منـرباً حراً لنـرش املظلومية، 
وفضـح جرائـم العـدوان األمريكي السـعودّي عىل 
بالدنا، والحقيقة أن الحملة الدولية لفك الحصار عن 
مطار صنعاء الـدويل جاءت من واجب االستشـعار 
باملسؤولية الوطنية ملا يتعرض له الوطن من عدوان 
عاملي لم يشـهد له التاريخ مثيـالً، َحيُث يضم فريق 
الحملـة الدوليـة كبـاَر الُكتـاب واملثقفـني والنخب 
السياسـية واألكاديمية والنخـب اإلعالمية والطبقة 
املثقفـة والناشـطني الحقوقيني، وللحملـة الدولية 
كذلـك فريـُق عمـل وممثلـون يف كافـة دول العالم، 
وقد نفـذت عدة أنشـطة سياسـية وإعالمية وعدة 
فعاليـات بتنظيم وقفـات احتجاجيـة يف كافة دول 
العالـم للمطالبة بكرس الحصار، وفتح املعابر؛ كون 
إغـالق مطار صنعاء يمثل انتهاكاً لألعراف واملواثيق 
الدوليـة، ويحاَكـم مرتكبيـه كمجرمي حـرب أمام 

املحاكم الدولية. 
 

- كيف تقيّمون الفتـَح الجزئي ملطار صنعاء الدويل 
يف ظل الُهدنة امُلستمّرة للشهر الخامس عىل التوايل؟

الفتـُح الجزئـي ملطـار صنعـاء الدويل هـو بدايُة 
خري، ومقدمٌة لفـك الحصار الكامل، وإطالق جميع 
الرحـالت الجويـة، وهـذا حق مـن حقوق الشـعب 
اليمنـي؛ ألَنَّه ِملف مدني يُفرتَُض أن يتمَّ تحييُده عن 

أي رصاع سيايس. 
والحقيقـة أن املطـاَر والبنـك املركـزَي ومينـاَء 
الحديدة هي ِملفاٌت مدنية وإنسـانية ال يجوز لدول 

العدوان أن تتاجر بها عىل اإلطالق. 
 

- ما أبـرُز الجهود التي نّفذتهـا الحملة لفتح مطار 
صنعـاء الـدويل؟ وكيف ملسـتم التفاُعـَل الدويل مع 

ذلك؟
الحملـُة الدوليـُة نّفذت عدَة أنشـطة سياسـية، 
وإعالمية، ووقفات احتجاجية يف كافة دول العالم يف 
أمريـكا وأملانيا والهند وكنـدا ولندن ويف دول أُوُروبا، 
وتـم تنفيذُ وقفـات احتجاجيـة من قبـل الجاليات 
اليمنية والعربية واإلسالمية وممثيل الحملة الدولية 
لفـك الحصار عن مطار صنعـاء الدويل يف كافة دول 

العالم. 
وأيضـاً تـم التواُصُل مـع الدكتـورة روال حطيط 
-رئيس املرصد العربي لحقوق اإلنسان واملواطنة يف 
لبنان- بالتنسـيق مع الحملة الدولية، َوتم التواصل 
مع منظمات دولية ومؤّسسـات حقوقية للمطالبة 
بوقـف العـدوان، وفـك الحصـار بـراً وبحـراً وجواً 
ومحاكمة دول العدوان كمجرمي حرب أمام املحاكم 
الدولية، والواقع أن هذه املؤّسسـات أبدت تضامنها 
الكامل مع اليمن َحيُث طالبت ١٣٨ شبكًة ومنظمًة 
حقوقية ومدنية بوقـف الحرب والعدوان عىل اليمن 
ورفـع الحصـار، بعـد أن تابعـت تطـوراِت الحرب 
العدوانيـة السـعوديّة- اإلماراتيـة عـىل اليمـن ملدة 
٨ أعـوام ومـا خلفته من عـرشات اآلالف من القتىل 
والجرحى املدنيني، وتدمري للبنى التحتية، وتوسـيٍع 
لدائرة الفقر واألمـراض الَفتَّاكة، وغريه من مظاهر 
البـؤس والحرمـان من أبسـط الحقوق اإلنسـانية، 
ناهيـك عن محاَرصة مينـاء الحديدة، وإغالق مطار 

صنعاء والسـعي الحثيث لتقسـيم اليمـن واحتالل 
ة جزيرة سقطرى، وقد طالبت  أراضيه وجزره َخاصَّ
هذه املنظماُت الحقوقيـة بالتَحرُّك الجاد لكل أحرار 
وحرائـر العالـم وكل القـوى املدافعـة عـن حقوق 
اإلنسـان والشـعوب؛ للضغط ِمن أجِل وقف الحرب 
العدوانيـة عىل اليمن، ورفع الحصـار، واعتذار دول 
العدوان، والتعويض عما لحق باملدنيني من خسائر، 
كمـا طالبت كذلك بإطالق رساح كافة أرسى الحرب 
وكشف مصري املفقودين، ووقف بيع األسلحة لدول 
العـدوان، والجلـوس إىل طاولة حـوار يمنية يمنية، 
وتمكني الشـعب اليمني من حقـه يف تقرير مصريه 
بنفسه، ودون أي تدخل خارجي، مع تشكيِل تحالف 
حقوقـي دويل، ملالحقـة جميـع األطـراف املتوّرطة 
يف جريمـة العـدوان وجرائـم الحـرب والجرائم ضد 
اإلنسـانية التي ارتُكبت يف اليمن ملساَءلتهم قضائياً 

وعدم إفالتهم من العقاب. 
 

- ما أهمُّ هذه املنظمات التي ملستم تفاُعَلها الجادَّ مع 
مظلومية الشعب اليمني؟

نحـن نتواَصُل مـع مئات املنظمـات الحقوقية يف 
العالم، وأبـرز هذه املنظمات التـي تفاعلت ووّقعت 
يف بيـان تضامني مـع اليمن، سـنحاوُل هنا ذكَرها 
بالكامـل، دوَن التقليـِل من ِجهـٍة دون أُخرى، وهي 

كاآلتي:
االتّحاد العام التونيس للشغل

اتّحاد الُكتاب العرب

اتّحاد العمل النسائي- املغرب
اتّحاد النقابات العمالية املستقلة األردني
اتّحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
اتّحاد لجان املرأة العاملة الفلسطينية

اتّحاد لجان املرأة للعمل االجتماعي/ فلسطني
االئتالف الحقوقي لوقـف العدوان ورفع الحصار 
وبناء السـالم يف اليمن (يضم ١٠ منظمات من عرش 

بلدان عربية) 
التجمع األكاديمي يف لبنان لدعم فلسطني/ لبنان
التجمع الثقايف ِمن أجِل الديمقراطية/ العراق

التجمع الثقايف النسـائي ِمن أجِل الديمقراطية/ 
العراق

تجمع املؤّسسـات األهلية (يضم ٥٠ مؤّسسة)/ 
لبنان

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
التحالف العراقي ملناهضة عقوبة اإلعدام

التحالف العراقي ملنظمات حقوق اإلنسان (يضم 
٥٥ منظمة حقوقية) 

التحالف العربي ملناهضة عقوبة اإلعدام (يضم ٩ 
تحالفات يف ٨ دول عربية) 

التحالف اليمني ملناهضة عقوبة اإلعدام
التنسـيقية املغاربيـة ملنظمات حقوق اإلنسـان 
(تضـم ٢٦ منظمة حقوقيـة يف املغـرب وموريتانيا 

والجزائر وتونس وليبيا) 
جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/ العراق

جمعية إرصار املرأة التنموية/ اليمن
الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان

جمعيـة الرباعـم للعمـل الخـريي واالجتماعي/ 
لبنان

جمعية البشائر لتنمية املرأة والطفل/ اليمن
جمعية التضامن املدني- املتوسط تونس

الجمعية التونسية للحراك الثقايف
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية ملساندة األقليات
جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان يف املغرب

جمعيـة الرضا لتدريـب وتأهيل املـرأة والطفل/ 
اليمن

جمعية الرواد للثقافة والفنون/ فلسطني
جمعية السيدات العامالت/ األردن

جمعيـة الشـبكة الثقافيـة الدوليـة؛ ِمـن أجـِل 
فلسطني/ لبنان

الجمعية اللبنانية للحقوقيني الديمقراطيني
جمعيـة املـرأة العاملـة الفلسـطينية للتنميـة/ 

فلسطني
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان

الجمعية املغربية للنساء التقدميات
جمعيـة املنتدى االقتصادي االجتماعي للنسـاء/ 

حوار

رئغج التمطئ الثولغئ لفك التخار سظ ططار خظساء السمغث تمغث سظار شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

ضربات طا بسث الُعثظئ جاضعن صاجغئ وسطى 
السثوان الفاح الضاطض ملطار خظساء الثولغ

  الةالغاُت الغمظغئ شغ 
أظتاء السالط تطالُإ 
بفاح المطار ضاطًق 

وإذقق جمغع الرتقت 
الةعغئ 
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األردن
جمعية املهندسني الزراعيني العرب
الجمعية املوريتانية لرتقية الحقوق

جمعية امليزان للتنمية وحقوق اإلنسان يف العراق
جمعية النساء العربيات/ األردن

الجمعية اليمنية ملرىض التالسيميا وأمراض الدم 
الوراثي/ اليمن

جمعية تنمية إعالم املرأة-تام/ فلسطني
جمعية حماية لحقوق اإلنسان والتنمية/ مرص

العربـي  للتضامـن  مارتـي  خوسـيه  جمعيـة 
األمريكي الالتيني

جمعية راشل كوري للتضامن بني الشعوب
جمعية رؤى نسائية/ األردن

جمعية شبكة املرأة لدعم املرأة/ األردن
جمعية شموع للمساواة/ املغرب

جمعية منتدى عمان لحقوق اإلنسان/ األردن
جمعية وشم/ تونس

جمعيـة يقظة ِمـن أجـِل الديمقراطيـة والدولة 
املدنية/ تونس

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان

رابطة املرأة األردنية “رما“/ األردن
رابطة النساء معيالت األرس من موريتانيا
رابطة مدربي حقوق اإلنسان العراقية

الشـبكة األردنيـة لحقـوق اإلنسـان (تضـم ١١ 
منظمات حقوقية) 

الشـبكة الديمقراطيـة املغربيـة للتضامـن مـع 
الشعوب (تضم ٣٨ هيئة) 

الشبكة العربية ملدربي حقوق اإلنسان
شبكة املتطوعني للتنمية وحقوق اإلنسان/ مرص

شبكة املرأة للسالم واألمن/ اليمن
الشـبكة الوطنية السورية للسـلم األهيل واألمان 

املجتمعي
لجـان الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان والحريات 

الديمقراطية يف سورية
سـجون  يف  األرسى  للتضامـن  الدوليـة  اللجنـة 

االحتالل اإلرسائييل (تضامن) 
اللجنة العربية لحقوق اإلنسان/ باريس

سـوريا  يف  اإلنسـان  لحقـوق  الكرديـة  اللجنـة 
(الراصد) 

لجنة اليقظة ِمن أجِل الديمقراطية يف تونس ببلجيكا
اللجنـةِ ن أجِل احرتام الحريات وحقوق اإلنسـان 

يف تونس
املجلـس الدويل لدعم املحاكمـات العادلة وحقوق 

ICSFT اإلنسان
املجلس العاملي للحقوق والحريات/ اليمن

بالحقـوق  تُعنَـى  مؤّسسـة  العدالـة  محامـو 
والحريات/ اليمن

املدرسة الديمقراطية/ اليمن
املرصد العربي لحقوق اإلنسان واملواطنة/ لبنان

مرَكُز البيت العربي للبحوث والدراسات/ مرص
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان

مركز الدراسات النسوية/ فلسطني
املرَكُز الـدويل لدعم الحقـوق والحريات- جمعية 

سويرسية
مركز العمل التنموي- معاً/ فلسطني

املركز الفلسـطيني السـتقالل القضاء واملحاماة 
“مساواة“

املركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية/ 
فلسطني

مركز حقوق اإلنسان للذاكرة واألرشيف/ املغرب
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية املدنية
مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان/ األردن

مركز عني لحقوق اإلنسان/ اليمن
مركز مرتو للدفاع عن حقوق الصحفيني/ العراق

املعهد اليمني للشؤون االسرتاتيجية
ملتقى منظمات املجتمع املدني املستقلة/ اليمن

منتدى البحرين لحقوق اإلنسان
منتدى البحوث االقتصادية/ تونس

منتـدى التجديد للفكر املواطنـي والديمقراطي / 
تونس

منتدى الشباب السيايس االجتماعي – فلسطني
املنتـدى املدنـي القومـي يف السـودان (يضـم ٥٤ 

منظمة مجتمع مدني) 
املنتدى املغربي للحقيقة واإلنصاف

املنظمة االفريقية ملراقبة حقوق اإلنسان/ املغرب
املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب

منظمة الدراسات واملعلومات الجندرية/ العراق
منظمـة الدفاع عـن معتقـيل الرأي يف سـورية- 

روانكة
منظمة الشباب املستقل/ اليمن

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف سورية
املنظمـة الكرديـة لحقـوق اإلنسـان يف سـورية 

 (DAD)
منظمة املوئل للحقوق والتنمية/ اليمن

املنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان يف سورية
املنظمة اليمنية لحوار األديان والثقافات
املنظمة اليمنية للعمل اإلنساني/ اليمن

منظمـة بيت الحرية للدفاع عن حقوق اإلنسـان 
ومحاربة العبودية ومخلفاتها/ موريتانيا

والـرتاث  والتنميـة  للحقـوق  تهامـة  منظمـة 
اإلنساني/اليمن

منظمة حقوق اإلنسان يف سوريا- ماف
منظمة ساوة لحقوق اإلنسان / العراق

وحقـوق  للتنميـة  الصحـراء  شـباب  منظمـة 
اإلنسان/ ليبيا

منظمة هيومنتي لإلغاثة والتنمية/ اليمن

منظمـة يمـن للدفـاع عـن الحقـوق والحريات 
الديمقراطية/ اليمن

مؤّسسة أفكار لبناء اليمن
مؤّسسـة الحق الحريـة الـرأي والتعبري وحقوق 

اإلنسان/ مرص
مؤّسسة الرأفة للتنمية املستدامة/ اليمن

مؤّسسـة الرعاية اإلنسـانية لـذوي االحتياجات 
ة/ اليمن الَخاصَّ

مؤّسسة السجني الوطنية/ اليمن
وحقـوق  للتنميـة  األوسـط  الـرشق  مؤّسسـة 

اإلنسان/ اليمن
مؤّسسـة العدالـة واملواطنـة لحقوق اإلنسـان، 

املنيا/ مرص
املؤّسسـة العربية لدعم املجتمـع املدني وحقوق 

اإلنسان/ مرص
مؤّسسة املسار االجتماعية التنموية/ اليمن
مؤّسسة املعارف للتنمية اإلنسانية/ اليمن

املؤّسسة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش/ اليمن
القـات  التدخـني  ملكافحـة  الوطنيـة  املؤّسسـة 

واملخدرات/ اليمن
مؤّسسـة بسـمة أمل للعالج الطبيعـي والتأهيل 

الحركي/ اليمن
مؤّسسة تميز وعطاء للتجديد والتنمية/ اليمن

مؤّسسة جسور للتنمية/ اليمن
مؤّسسة جود لرعاية وتأهيل اليتيمات/ اليمن

مؤّسسة دروب لإلغاثة والتنمية/ اليمن
مؤّسسة شهامة وطن للحقوق والتنمية/ اليمن

مؤّسسة عدالة لحقوق اإلنسان/ اليمن
مؤّسسة قضايا املرأة املرصية

مؤّسسة مبادرة املحاميات لحقوق املرأة/ مرص
مؤّسسة مدى لحقوق اإلنسان/ العراق

نقابة املحامني اليمنيني
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشـعب الفلسطيني 
«حشد»

هيئـة السـاحل للدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان/ 
موريتانيا 

 
- كيـف وجدتـم تفاُعـَل الجاليات اليمنيـة يف أنحاء 

العالم مع الفتح الجزئي ملطار صنعاء؟
كان هناك ترحيٌب كبربٌ باالستجابة لفتح املطار؛ 
كونه يخُدُم كافَة أبنـاء الجاليات والطالب واملرىض، 
لكنهـم يطالبـون بالفتح الكامل للمطـار، وبجميع 
الرحالت الجويـة، والحملة الدولية تتواصُل مع عدة 
مؤّسسـات حقوقية ومع نشطاء وسفراء السالم يف 
العالم، لتكثيف التضامن مع اليمن، وإصدار بيانات 

تطالب برفع الحصار بالكامل. 

 
- ما تعليقكم عىل ترصيحات الرئيس املشـاط بفتح 

مسارات جديدة للرحالت إىل مطار صنعاء؟
ٌ جيٌد من رئيس الدولة بأن يّرصح بهذا،  هذا مؤرشِّ
وهذا يعني أن هذه الُهدنة ليسـت كالُهدن السابقة، 
فال بد من فك املعابر براً وبحراً وجواً، وإطالق رواتب 
الجهاز اإلداري للدولة شماالً وجنوباً، ورفع الحصار 
عـن املشـتقات النفطيـة، ومنعها مـن الوصول إىل 
املوانـئ، وهـذا مقدمٌة إلحـالل السـالم يف اليمن، ما 
لـم سـوف تنتقل املعركـة مـن الدفـاع إىل الهجوم، 
واسـتهداف الُعمق السعودّي واإلماراتي؛ ألَنَّ الرصاَع 
هو بني معسـكَرين: حق وباطل، رصاع وجود نكوَن 

أَو ال نكون. 
 

- برأيكم كيـف يمكُن كُرس الحصار الكيل عن مطار 
صنعاء؟

نقـل املعركة مـن الدفاع إىل الهجوم، واسـتهداف 
ُكــّل عواصـم دول العـدوان، يف حال حـدث تعطيل 
وتسويف، وفشـلت الُهدنة، َفـإنَّ رضَب واستهداَف 
ُكـلِّ األهـداف الحيوية واالسـرتاتيجية املرصودة يف 
بنـك األهداف سـيكون وارداً، وبالتـايل دول العدوان 
سوف تجنُح للسالم، وسيتم صدوُر قرار دويل بوقف 

العدوان ورفع الحصار براً وبحراً وجواً. 
 

- ما هي رسالتُكم لألمم املتحدة بشأن رفِع الحصار 
عـن مطـار صنعـاء وتقديـم املسـاعدة اإلنسـانية 

للمترضرين من اإلغالق؟
رسـالتي لألمم املتحـدة هي إدَخـال دول العدوان 
ضمن القائمة السـوداء؛ كونها ارتكبت جرائم حرب 
يف اليمن وتقديم ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها 
دول العـدوان إىل محكمـة الجنايـات الدوليـة، ليتم 

محاكمة أمراء الحرب. 
كمـا أطالـب األمـم املتحـدة باملزيـد مـن الدعم 
واإلغاثـة لليمن املحـارص، وأن يكـون لديها موقٌف 
قويٌّ وثابٌت بـأن تعمَل مع الحق، وأالَّ تبيَع مواقَفها 
س، وبالتايل هذا  للنظام السـعودّي مقابَل املال املدنـَّ

يفقُد هيبتَها أماَم دول العالم. 
 

- رسالتُكم لقوى العدوان؟
رسـالتي لـدول العـدوان هـي يف سـحب قواتهم 
الغازيـة مـن األرايض واملـدن املحتّلـة ومـن الجزر 
والسـواحل ورفع يدهم عن التدخل بالشأن اليمني، 
ليقـّرروا  اليمنيـني  ويرتكـوا  لليمـن،  يعتـذروا  وأن 
مسـتقبلهم السـيايس؛ ألَنَّ أمَن اليمـن من أمن دول 
املنطقة، واليمن يمثُّل العمَق االسـرتاتيجي للجزيرة 
العربيـة، وأي انهيـار لليمـن هـو انهيار لـكل دول 

املنطقة. 
 

- كلمـة أخـرية تـودون إضافتَهـا عـرب صحيفـة 
«املسرية»؟

واإلعالميـة  السياسـية  النخـب  ُكــلَّ  أدعـو 
واألكاديميـة إىل َرصِّ الصفـوف، وتوحيـِد الخطاب 
اإلعالمي؛ ملواجهة إعالم دول العدوان، َوأَيْـضاً أدعو 
القيادة السياسـية إىل أن تقيّم الرشفـاء والوطنيني 
مـن َحَملة األقـالم الرشيفـة، ومن نقـل مظلومية 
اليمن للعالـم، وأن تدعَم اإلعالم املجتمعي من ُكتاب 
وكاتبـات ونخب سياسـية وإعالمية الذين سـّخروا 
أقالمهـم بفضـح إعـالم دول العـدوان، وسـاهموا 
بنـرش مظلومية اليمـن للعالـم، وأن تأخـذَ القيادُة 
بمـا يُطَرُح مـن قبل َحَملـة األقـالم الرشيفة، ومن 
واجه دول العـدوان بقلم؛ ِمن أجِل تصحيح املسـار 
وتطبيـق أهداف ثـورة ٢١ سـبتمرب التي أسـقطت 
منظومَة الفسـاد ومراكز القـوى التقليدية املتنفذة 
الفاسـدة، وأن يتم تنفيذُ توجيهـات قائد الثورة من 
خالل دروس عهد اإلمام عيل ملالك األشـرت، وتأّكـدوا 
أن النـَرص قريـب، والتمكـني وهزيمـة تحالف دول 
العدوان ومن خلفهم قوى االستكبار، واليمن سوف 
ينتُرص وَسـيكوُن أبناء الشـعب اليمني هم سالطني 
الجزيرة العربية، واليمُن هو مهيَّأٌ لقيادِة دول محور 
املقاومة؛ كونه تصدى ألكرب عدوان كوني لم يشـهد 

له التاريُخ مثيالً. 

حوار

  شغ تال شحطئ 
الُعثظئ َشـإنَّ شاَح ططار 

خظساء ضطغًّا لظ غضعن 
إق باجاعثاف الُسمص 

السسعدّي

  تخرغح الرئغج 
المحاط بفاح طسارات 

جثغثة لطرتقت إلى 
ططار خظساء ظسائره 

طصثطًئ إلتقل السقم 
طا لط َشـإنَّ المسرضئ 
جاظاصض إلى العةعم
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اقتاقُل افطرغضغ 
وزطُظ ضحش التصائص

أطغرة السططان

منذ أن تَحّرك الشـهيد القائد السـيد/ حسني 

بـن بدر الدين الحوثي، بمرشوعه وهو يحذر من 

ــة وأعاد بوصلة  الخطر األمريكي عىل هذه األُمَّ

العداء للعدو الحقيقي لإلسـالم واملسلمني فكان 

شعار الرصخة «املوت ألمريكا»، عند انطالق هذا 

الشـعار تعجب منه البعض واسـتنكره البعض 

وسخر منه البعض؛ ألَنَّ تفكريهم السطحي كان 

ينتهي بقولهم: (أين أمريكا؟) 

يأتـي العدوان عـىل اليمـن ويتم إعـالن قرار 

الحـرب مـن العاصمـة األمريكية «واشـنطن» 

ويعتـيل املسـؤولني األمريكيـني منابـر اإلعـالم 

ويعرتفون وبشـكل واضح مشاركتهم ودعمهم 

لهـذه الحـرب، ولـم يُـدرك البعض هـذا الخطر 

القادم من أقايص األرض. 

أصبحت القوات األمريكية متواجدة وبشـكل 

يلفت االنتباه، يف حرضموت يرسحون ويمرحون 

يف املحافظة دون رقيب أَو حسـيب وكأنها تدور 

يف إحدى والياتها! وكأن اليمن ليس بلداً مستقالً 

يمتلك سيادة!

القوات األمريكية باتت تستحدث النقاط دون 

أن تعـود ألحـد! ناهيك عن تزايد عـدد الجنود يف 

هـذه املحافظة، تواجد يجعلنا عىل يقني أن قرار 

الحرب عىل بلدنـا كان أمريكيًا بامتيَاز، والهدف 

منه هو نهب الثروات التي هي ملك لهذا الشعب، 

وهو ما بات جليٍّا وواضًحا من خالل نهب النفط 

اليمني والتي بلغت باملليارات!

تواجد كشـف الحقائق للعلـن أن أمريكا هي 

الراعـي األوحـد لهـذه الحـرب ومـا السـعودّي 

واإلماراتـي إال أدوات ال أكثر، وهـذا ما لفت إليه 

الرئيس/ مهدي املشـاط، ُمهّدداً هذه القوات أن 

رضباتنـا مصممة لكي تصل إليهم ولن نرتّدد يف 

توجيه أقىس الرضبات. 

والسـؤال املوجه أخريًا ملـن ال يزالون يقولون: 

(أيـن أمريـكا؟) َمـا هو رأيكم اليـوم يف التواجد 

املريبـة  وتَحّركاتهـا  حرضمـوت  يف  األمريكـي 

ونهبها للنفط والغاز اليمني؟!

هل استشـعرتم الخطر األمريكـي أم أنكم لن 

تدركوا إال عندما يصبح الجنوب أبو غريب آخر؟

هـي  أمريـكا  أن  يقـني  عـىل  أصبحتـم  هـل 

الشيطان األكرب ورأس الرش يف العالم أم أنكم ما 

ِزلتم تنظرون إليها بأنها حمامة السالم وراعية 

حقوق اإلنسان؟!

طتاولُئ شرض بصاشئ اقظعجام

ٍة َوُأوُلع َبْأٍس َحِثغٍث  ٍة َوُأوُلع َبْأٍس َحِثغٍث ُأوُلع ُصعَّ ُأوُلع ُصعَّ

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

تعمـُل الـدوُل الكربى عىل تكريـس ثقافة االنهزام 
يف أوسـاط املجتمعات التي تسـتهدفها حتى تتمّكَن 
من السيطرة عىل الدول التي ترغب بالسيطرة عليها 
دون مقاومـة، وذلـك مـن خالل اسـتخدام وسـائل 
عديدة، مـن أهمها اخرتاق التعليـم والثقافة الدينية 
والوطنيـة للمجتمعات املسـتهدفة والتـي تعترب من 
أكرب املحفـزات ملواجهة أي خطر قـد تتعرض له أية 

ـة. أُمَّ
فكما نعـرف جميعاً أنـه خالل النصـف األول من 
القـرن املـايض تمّكنـت شـعوب عديدة مـن تحرير 

بلدانهـا ونيـل اسـتقاللها وطـرد املحتّلـني مـن أراضيهـا، وذلك 
بإْمَكانيـات محـدودة، أي أن الشـعوب وقفـت يف وجـه محتّليها 
باإلْمَكانيـات املتاحـة ولم تكن تنتظـر توفري السـالح أَو اجتماع 
النـاس حول الهـدف املرجو، وحتى أن بعَض الشـعوب األفريقية 
كانت تواجُه محتّليها بأسلحة بدائية وبعدد محدود من املقاتلني، 
ولكن يف النهاية تمّكنت تلك الشـعوب من تحرير بلدانها مع فارق 
اإلْمَكانيات بينها وبني عدوها، وكان سالحهم الرئييس هو الرغبة 
يف العيـش بحرية وتعترب هذه الرغبة غريزة إنسـانية وضعها الله 

سبحانه وتعاىل يف نفس ُكـّل إنسان. 

وبعد أن خرج املحتّلون وعىل رأسـهم أمريـكا ودول أُوُروبا من 
الـدول التي كانت تحتلها لجأوا إىل تغيري سياسـاتهم وعملوا عىل 
السيطرة عىل الشعوب التي يستهدفونها من الداخل 
عـن طريق إيجـاد نخب حاكمـة تدين بالـوالء لتلك 
الـدول، ومن خالل نـِرش ثقافة الهزيمـة عن طريق 
اخـرتاق التعليـم وثقافة الشـعوب املسـتهدفة ليتم 
تنشئة املجتمع عىل التفكري بالقدرات املادية وتنايس 
قدرات الشـعوب الذاتية وعمل املقارنات بني قدرتها 
وقـدرات أعدائها الذين يملكـون قدرات مادية هائلة 
يف العـدة والعتـاد ودائماً ما تكـون املقارنة يف صالح 
األعـداء، وبذلـك تقتنع الشـعوب بعـدم قدرتها عىل 
الوقـوف يف وجه التدخالت األجنبيـة يف بلدانها وتعلن 
استسـالمها لألعداء قبل بدء املعركة نتيجة الثقافة والتعليم الذي 
يتلقاه الفرد يف املدرسـة والجامعة ويف وسـائل اإلعـالم املختلفة، 
وبهذه النتيجة شعرت الدول املعادية باألمان يف ظل هذا الوضع. 

ومما يؤّكـد القدرَة عىل إفشال تلك السياسات ما قام به الشعُب 
اليمني عندما رفض القياساِت املاديَة واستعان بالثقافة القرآنية 
يف مواجهتـه لتحالـف العدوان وعىل رأسـهم أمريـكا وأدواتها يف 
املنطقة، وأعد ما استطاع إليه من قوة وحّقق انتصارات كربى لم 

يتمّكن األعداء من استيعابها والقادم أعظم. 

خطعد الحرشغ

عىل درب الحسـني، ومرفأ زيد يكون 

للجهـاد ظالل وألـوان، وللعنوان كرامة 

واستبسـال، فتلك الثـورات التي جرفت 

عروش الظلـم، وأزعجت منـام الطغاة 

واملستكربين، أسـاطني الكفر واإلجرام، 

وعتاولـة الظلـم وفراعـني الزمان، هي 

نفسـها هـذه الثـورات التـي يخوضها 

اليـوم الشـعب اليمنـي الصامـد بـكل 

كرامة، يميض عىل امتدادها، ويستيضء 

بنورهـا، بـكل عنفوان واقتـدار يف زمن 

تكالبت عليه قوى الشيطان الرجيم من 

ُكـّل حدب وصـوب، يف الوقت التي تملك 

فيه تلك القوى الشـيطانية من وسـائل 

التقنيـة الحديثة، مـا يجعلهـا تتعامل 

مع الشعوب بعنجهية وغطرسة ما لها 

حدود، ناسني أَو باألصح متناسني القوة 

العظمى التي يتصل بها الشـعب اليمني 

مـن أقصـاه إىل أقصاه، تلك القـوة التي 

تكمـن يف اتصالـه الوثيق برب السـماء 

واألرض جل يف عاله، وطاعته وتسـليمه 

املطلق ألعالم الهدى مـن العرتة النبوية 

الطاهـرة، بقيادة السـيد القائد الحكيم 

الذي يُدير املعركـة بحكمة واقتدار، ويف 

الوقت الـذي يشـهد فيه اليمـن العزيز 

غاشماً، يستهدف ُكـّل مقومات  عدواناً 

الحياه، ويدّمــر البنية التحتية للوطن، 

ويستنزف طاقته، وينهب ثرواته، ورغم 

شـحة اإلْمَكانيـات، وفـرض الحصـار، 

وتضييـق الخنـاق، عىل شـعبنا اليمني 

العظيم؛ بَهدِف تركيعـه، وإذالله لقوى 

الطاغوت، إال أن الشـعب اليمني العزيز 

أثبـت وبجـدارة أنه صلـب العود، عيص 

عىل االنكسـار، معـززاً ثباتـه وصموده 

بالشواهد من ميادين الكرامة وساحات 

الرشف والجهـاد املقدس، ومـا فزعات 

نمـوذج  إال  هانـي  الطومـري  الشـاب 

فريد مـن تلك النمـاذج التـي ال تُحىص 

لرجال الله يف ميادين الوغى، وسـاحات 

مشـاهد  إىل  تصـل  والتـي  البطولـة، 

ـدها من قبلنا بكل  أُسـطورية، وقد جسَّ

تفاصيلهـا العظيمة، ودروسـها الهامة 

أصحاُب الحسني وزيد -عليهما السالم- 

وأصحابهم الصادقني الذين ثبتوا معهم 

واجتثوا عروش املجرمـني من أصولها، 

وتالشـت إىل األبـد يف  فتهـاوت رسيعـاً 

طيات الزمن، ومزابل التاريخ.. 

وكمـا أعلـن الرئيس الشـهيد صالح 

الصمـاد عـن «يـد تبنـي ويـد تحمي» 

ليؤسس بذلك مرحلة جديدة من الصمود 

والبناء، ويف إطار نهضة تعبوية جهادية 

شـاملة لحماية الوطن والذود عنه، فقد 

تتابعت وبشـكل الفت وملحوظ دفعات 

األبطـال شـباب اليمـن، وفخـره وقلبه 

النابـض بالحياة، كزخـات الغيث، الذي 

يغيث البالد والعباد، يف عروض عسكرية 

مهيبة، لقـوة وطنية تصاعـدت بوترية 

عالية، يف ظل عدوان وحصار ومليشيات 

ومرتِزقة، وعىل مدار ثمان سـنوات من 

العدوان والقتل والتدمري.. 

إن تلك الحشـود املنظمـة من طليعة 

الشـباب املؤمـن املجاهـد التـي تدوس 

أعالم أمريـكا وإرسائيل بأقدامها، باتت 

تثري الرعب لألعداء، وتقض مضاجعهم 

فرتاهـم يحسـبون لشـعب اليمـن ألف 

حساب، ابتداًء بدفعة «الشهيد الصماد» 

لضبـاط الرشطـة، ودفعـة «وإن عدتم 

عدنـا»، ُمروًرا بدفعة «قادمون يا أقىص 

بجحافل جيوشنا»، وانتهاًء بدفعة «أويل 

البأس الشديد»، والتي لن تكون األخرية 

-بإذن اللـه تعاىل-، فمـا زالت منظومة 

الدفـاع وإعـداد القـوى البرشيـة مـن 

الشـباب املؤمـن املجاهد يف طـور النمو 

واالزدهـار، يف واقٍع يفرض عليها دينها 

إعـداد القـوة، وتجهيز العدة اسـتعداداً 

لتحريـر األقىص الرشيـف الذي يخوض 

أبنـاؤه الفدائيـون أرشس املعـارك مـع 

عدو متوحـش يرشب الدمـاء، ويقتات 

باألبريـاء، وما عمليـة القدس البطولية 

، عـىل عظمـة املقاومة  إّال شـاهد حـيَّ

اإلسـالمية، وتنامـي قوتهـا، ورسـالة 

خالدة لـكل األحرار أن اإلسـالم ال يقبل 

الهزيمة، وقـد أّكـد الرئيس املشـاط يف 

كلمته لدفعة الباس الشديد بقوله: «من 

اليمن إىل فلسطني، نحن معكم، وموقف 

الجمهوريـة اليمنية واضـح وثابت من 

القضية الفلسطينية».. 

قصيـة  الفلسـطينية  فالقضيـة 

محوريـة ال يمكـن التسـاهل فيهـا أَو 

التفريـط بهـا، يف الوقـت الـذي باعهـا 

الخونـة والعمـالء بثمن بخـس، دراهم 

معدودة، ليسـتمر األمريكي واإلرسائييل 

العفنة،  بأقدامه  ودوسهم  باستعبادهم 

وأحذيته القـذرة، ومن فرط سـكوتهم 

وجبنهـم بات العدّو يطمـع فيهم أكثر، 

فَهـا هـو ينهب الثـروات يف حرضموت 

وشـبوة، فال يجـرؤون عىل قـول كلمة 

واحدة، وأنى للعبد أن يتكلم عىل سـيده، 

ممـا دعا كثرياً مـن مرتِزقة اإلصالح إىل 

للعدوان  بمساندتهم  بخطئهم  االعرتاف 

عـىل بلدهم ولكن بعد فوات األوان، وأين 

هم طـوال ثماني سـنوات مـن املجازر 

اليومية التي يشيب لهولها الولدان؟!. 

والعاقبة للمتقني..
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رتاب الصتط

منذُ ثماِني سنوات والعدوان يُتهم أنصار 
الله بأنهم جماعات إرهابية وإيرانية ليس 
لها أي مكان تستقر فيه، ولكننا بعروضنا 
العسكرية العظيمة أثبتنا للعالم بأننا دولة 

ذات سيادة. 
مـا رأيتمـوه من العـروض العسـكرية 
كانـت هـذه القوة بعـد الله لحمايـة البلد 
وحريته واسـتقالله، ومـن أجل إثبات لكل 
العالـم بأننا مـا زلنا دولة قويـة رغم ُكـّل 
الحـرب والقصـف والحصـار ورغـم أنف 

الطغاة واملستكربين. 

بعدوانكـم وجربوتكم علينـا وبحكمتنا 
واقتدارنـا جعلنـا مـن العـدوان والحصار 
فرصة لنا لبناء جيش عظيم ومتني ال يهاب 
املـوت؛ ِمن أجـِل الدفاع عـن وطنهم ومن 
أجـل أن يبقـى بكرامته وعزته وشـموخه 

يتعاظم شأنه يف ُكـّل حني. 
العـروض العسـكرية تعكس اسـتعداد 
القوات املسلحة ضد العدوان وأدواته وإنما 
هي رسالة لألعداء، {اْرِجْع إَِليِْهْم َفَلنَأِْتيَنَُّهْم 
ِبُجنُوٍد َال ِقبَـَل َلُهْم ِبَهـا َوَلنُْخِرَجنَُّهْم ِمنَْها 
أَِذلًَّة َوُهْم َصاِغُروَن}، ليسـت لالستعراض 
ولكـن لنري العـدوان واملرتِزقة بـأس الله 

الشديد. 
علينـا بـأن نكـون متيقظـني للتصدي 

مكايدهـم،  وإحبـاط  العـدوان  ملؤامـرات 
فاليهود ينظرون إىل العهود واملواثيق بأنهم 
يوقعوا عليها للـرضورة ولغرض مصلحة 
فيها فـإذا تحّقق مـا أرادوه من هذا العهد 
نقضـوا العهود واملواثيـق وأصبحت صفة 

الزمة من صفاتهم الظاهرة. 
أيها األبطال أنتم تعلمون أنكم تواجهون 
أرش خلـق اللـه ولكـن بجهادكم سـيكوُن 
طريُق النرص والعـزة والرفعة والكرامة يف 

الدنيا واآلخرة..
أسال الله أن ينرص املجاهدين الصادقني 
وأن يثبت أقدامهم ويسـدد رميهم ويتقبل 

شهداءهم ويفك أرساهم. 

دغظا الرطغمئ

ليس خافياً عىل أحد كيف عمل النظام السـعودّي ومن 
خلفه أمريكا عىل التدمري املمنهج للجيش اليمني وهيكلته 
وتمزيقـه باإلضافـة إىل تدمـري منظومة الدفـاع الجوي 
منـذ وقـت مبكر كخطوة اسـتباقية لغـزو اليمن يف حال 
رفضها الهيمنـة الخارجية بتواطؤ مع األنظمة السـابقة 
التـي أتاحت لهم التحكـم باليمن وسـلب إرادتها، ونعلم 
جليٍّا كيف حاول السـفري األمريكي سـحب حتى سـالح 
الكالشـينكوف من السـوق اليمنية وهم بذلك إنما أرادوا 
شـل قوة اليمنيني املعروف منذ القدم بأنه شعب ال يتخىل 

عن سالحه الشخيص.
ومـع بداية العدوان عىل اليمـن كان القضاء عىل بقية 
منصات الصواريخ الباليسـتية هو أول اهتماماتهم َوبعد 
يومني فقط أعلن ناطقهم العسريي أنهم تمّكنوا من تدمري 
٩٨٪ منها! ظنوا بذلك أنهم شـلوا قوة اليمن، ما سيجعل 
اليمنيون يرفعون راية االستسـالم، لكن ذلك لم يكن لهم، 
حيث إن اليمنيـني األحرار من ُكـّل القبائل اليمنية جندوا 
أنفسـهم للدفاع عن اليمن وسـيادته بسالحهم الشخيص 
والذي تطور إىل َمـا هو أكرب، مع اسـتمرار العدوان، ومن 
ثم فتحت أبـواب التجنيـد والتدريب والتأهيـل للدورات 
العسـكرية والقتالية تحت إرشاف وزارة الدفاع ورئاسـة 
هيئة األركان العامة وشـهدنا تخـرج العديد من الدفعات 
العسـكرية، أضف إىل تطوير الصناعات العسـكرية التي 

استطاعت أن تنتج أسلحة قتالية نوعية من الكالشنكوف 

إىل الصاروخ الباليستي ومنظومة الدفاع الجوي والطريان 

املسـريَّ كان لها بالـغ األثر يف ميـدان املواجهة وأفشـلت 

رهانـات العدّو يف ُكـّل املحاور والجبهات، مما جعل دول 

العـدوان تبادر إىل طلب الُهدنـة من اليمن وهذا بحد ذاته 

يعترب نرصاً َكبرياً. 

ويف الوقـت الـذي اعتقـدت دول العـدوان أن الُهدنـة 

سـتجعل اليمنيون يقفون حيث هم عليه، فقد كانت محل 

استغالل كبري يف التدريب والتأهيل املركز وتخريج العدد 

من الدفعات ذات الجاهزية العالية للذود عن اليمن وصد 

أية مستجدات عىل الصعيد العسكري. 

كان بالوعـي والبصرية والثقافة القرآنية هم السـالح 

األول الذي تسـلحوا به قبل التسـليح العسكري كما ذكر 

ذلـك الرئيـس مهدي املشـاط يف كثري مـن خطاباته التي 

ألقاهـا يف حفالت التخرج التي حرضهـا لبعض من هذه 

الدفعات التي دّشــن بهـا العام الهجـري الجديد وفيها 

الـدور الكبـري ألبطـال اليمـن الذين وصفهـم بالصخرة 

الصمـاء التـي تحطمـت عليهـا ُكــّل مؤامـرات األعداء 

َوسـحقت كربيائهـم وداسـوا عـىل كرامتهم كما داسـوا 

أعالمهم بأقدامهم، مؤّكـداً أن جهود املنظومة العسـكرية 

وما حققته من انتصارات غريت يف املزاج الدويل من خالل 

ما يسمعه من الزوار والسفراء!!

وأَشـاَر إىل أن املسار التدريبي سيستمر وبوترية عالية 

ومتصاعـدة يف جميـع املناطق العسـكرية، فكثرة العرق 

توفـر قطرة الدم يف امليدان؛ ِمن أجِل رفع معاناة الشـعب 

ونيل حقه يف العيش الكريم، مؤّكـداً عىل املهمة الجسـيمة 

والعظيمـة التي تقع عـىل عاتق الجميـع يف صون وحدة 

هذا البلد وسـيادته واسـتقالله وسـالمة أراضيه، ليكون 

حراً مسـتقالً كامل السيادة عىل ُكـّل الرتاب الوطني الذي 

يسـيل لعاب الربيطاني واألمريكي والفرنيس املتواجدون 

اليوم يف حرضموت واملهرة وشبوة. 

ويف الوقـت الذي فيـه اليمنيون يتسـابقون للذود عن 

أرضهم واستطاعوا كرس هيبة الجيش السعودّي الذي ُعّد 

خامس الجيـوش األقوى يف العالم هم دائماً يسـتنجدون 

باألمريكـي يطلبونه صـد هجمات اليمنيـني عليهم وهو 

الذي لم يقرص معهم فجميعهم يهدفون إىل السيطرة عىل 

اليمن لكنهم سيفشلون، فاألمريكي الذي يشارك اليوم يف 

مناورات الغضـب العارم يف نيوم مع الجيش السـعودّي 

إنما هي فقط لرفع معنوياتهم املحطمة َوسـتكون عنواناً 

للهـروب الطويل ولـن تقي السـعوديّة دفاعـات أمريكا 

الجويـة التي تمنيهـا بها من رضبات اليـد الطوىل للقوة 

الصاروخية اليمنية يف حال اسـتمروا بالحصار والعدوان 

عـىل الشـعب اليمني الذي لـه كامل الحـق يف الدفاع عن 

سيادة أرضه وكرامته وله كامل الحق يف الوقوف مع أبناء 

الشعب الفلسـطيني والذي كان أحد أسباب العدوان عىل 

اليمن، وبالوعي والبصرية والصرب سننال يف اليمن حريتنا 

واسـتقاللنا؛ ألَنَّنا أصبحنا أشد رهبة يف صدورهم من الله 

الذي له العزة ولرسوله وللمؤمنني.

طحروُع افظخار العذظغ المظاِخر سسضرغًا ووسغًا وتظمغًئ

ُطسةجة الغعمُطسةجة الغعم

الثشسات السسضرغئ.. وسُث اهللا الخادق الثشسات السسضرغئ.. وسُث اهللا الخادق 

طتمعد المشربغ
 

الكثري منا كان ضد التمديد األول والثاني للُهدنة؛ كوننا 
كنـا نـدرك أن تحالف العـدوان يراهـن عـىل الُهدنة وعىل 
الطابـور الخامـس لزعزعة الجبهـة الداخلية والشـعبيّة 
لألنصار، وبأن العدّو سـوف يسـتعمل الحصـار والوضع 
االقتصـادي الصعـب الـذي خلقهـا العـدوان ضـد الدولة 
يف مناطـق الجيـش واللجان الشـعبيّة لشـيطنة األنصار 
والدفـع باألمور إىل التـآكل واالنهيار معتمـد عىل مطابخ 
األكاذيب لبث الرصاعات واالنقسامات يف صفوف األنصار 
والقوى الوطنية وعىل مخزون هائل من العمالء واملرتِزقة 
املتواجديـن يف مناطـق األنصـار ويف مؤّسسـات الدولـة 

للفساد وخلق حالة من السخط الشـعبي ورضب الحاضنة االجتماعية 
للقوى الوطنية. 

لكن القيادة السياسية املؤمنة والحكيمة كان لها وجهة نظر مختلفة 
واْ اللََّه  مبنيـة عىل إيَمـان كبري بالله القائل: (يَٰأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ إِن تَنُرصُ

ُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم).  يَنُرصْ
ـِميُع  ـْلِم َفاْجنَـْح َلَها َوتََوكَّْل َعـَىل اللَِّه، إِنَُّه ُهَو السَّ (َوإِن َجنَُحـواْ ِللسَّ

اْلَعِليُم). 
باإلضافة إىل معطيات عىل األرض تشـري إىل أن التآكل واالنهيار سوف 

يكـون أرسع يف صفوف املرتِزقـة وأدوات التحالف؛ كون هؤالء ليس لهم 
هدف أَو مرشوع وطني يجمع بينهم بل مصالح شخصية وحزبية سوف 
تدفـع بهم إىل التناحر والدخول يف رصاعات مسـلحة كما 
يحدث من بداية العدوان ويحدث اليوم يف شـبوة وسـوف 

يحدث يف تعز ومأرب وبقية املناطق املحتّلة قريباً. 
باإلضافـة إىل رصاعـات بـني األدوات الكبـرية للبيـت 
األبيض، السـعوديّة، واإلمارات، عىل املصالح لكل طرف يف 
اليمـن ووجود خالفات قديمة وقوية بينهم نتيجة هيمنة 
وأطماع النظام السـعودّي الذي ذهب للتوسع عىل حساب 
الدول املجاورة منذ نشـأة الكيانات الخليجية عىل األيادي 

الربيطانية واألمريكية. 
يف املقابـل هنـاك تماسـك وثبات شـعبي مـع األنصار 
والقوى الوطنيـة ناتج عن هدف ومرشوع وطني وقضية 
عادلة كانت الدافع خلف صمود وثبات وانتصارات ثمان سنوات ماضية 
وكفيـل بتحقيق مزيـد من الصمود والثبات واالنتصـار يف معارك الوعي 

املستقبلية. 
كمـا أن العروض واإلنجازات العسـكرية التي ظهرت يف األيّام األخرية 
ـام الُهدنة  كانـت بمثابـة بلسـم للجروح واألخطـاء التي ظهـرت يف أَيـَّ
عززت التالحم الشـعبي مع القيادة الحكيمـة وعززت من صرب وصمود 
واستعداد أبناء الشعب اليمني ملواصلة مرشوع التحّرر الوطني وهزيمة 

العدوان وتحرير األرض والسيادة اليمنية.

سروُض الظخر
طتمث الدعراظغ 

الجيش  يسـتمر 
الشـعبيّة  واللجان 
الرسـائل  تقديم  يف 
العـدوان  لقـوى 
مسـتعدون  بأننـا 
وجاهـزون  لكـم 
القادمة  للمواجهة 
يف حـال أردتم ذلك، 
اليمنـي  الجيـش 
اليمنيـة  والقبائـل 
مـن األنصار الصادقـني املجاهديـن املتَحّركني 
يف قضية هـي الحق الحق... يف مواجهة الباطل 
وقوى العدوان األمريكي السـعودّي الصهيوني 

وعمالئهم من املنافقني من الخونة واملرتِزقة. 
يتَحـّرك رجـال اليمـن يف عروض عسـكرية 
كبـرية ومرشفـة واسـتعداد قتايل كبـري وغري 
مسـبوق لكل وحـدات الجيـش اليمنـي، هذه 
العـروض لدليل واضـح عىل القـوة التي وصل 
إليها هـذا الجيـش اليمني الحـر وبدعم يمني 
يمني وإراَدة يمنية وقيادة يمنية من الصادقني 

املؤمنني املجاهدين. 
هـذا الجيش الذي قدم خـرية املجاهدين من 
منتسـبيه شـهداء يف سـاحات القتال والجهاد 
والنضـال ضـد قوى الـرش وأعداء اللـه وأعداء 
رسـوله -صلوات اللـه عليه وعىل آلـه- وأعداء 
دينه وأعداء هذا الشـعب الحر والكريم، أصبح 
الجيـش اليمني بكل مـا يمتلك مـن إْمَكانيات 
وأسـلحه وتصنيـع حربـي وتدريب عسـكري 
ينافـس الجيـوش للـدول املتطورة، بـل أصبح 
الجنـدي اليمني بما يمتلك من روحية إيَمـانية 
ومعنويـات عاليـة وإراَدة قويـة ال تنكـرس يف 
مواجهـة أكرب الجيـوش التي تمتلك األسـلحة 
واإلْمَكانيـات والقـدرات الكبرية، هذا السـالح 
الذي يمتلكه املجاهد والجندي اليمني هو سالح 
اإليَمـان بالله واإليَمـان بأن الله هو أعظم من 
ُكـّل ما يمتلكون من أسلحة وعتاد متطور وأنه 
مهما عملتـم لـن تسـتطيعوا إركاع وإخضاع 
هذا الشـعب الذي تثقف بثقافة القرآن الكريم 
ويمتلك القيادة من آل البيت األطهار املجاهدين 
الصادقـني من أعـالم الهدى السـيد القائد عبد 

امللك بن بدر الدين الحوثي. 
نحـن يف بدأيه عـام 1444هجريـة ويف إطار 
االسـتعداد القتايل والعسـكري تقـام العروض 
العسكرية لآلالف من املقاتلني يف كافة الوحدات 
العسـكرية واألمنية يف كافة املناطق العسكرية 
لالستعداد القتايل ألي حدث كان وأية مستجدات 
قد تحدث أَو يفكر أن يقوم بها العدوان وأدواته 
يف الداخـل والخارج، هـذا الجيش الـذي يعترب 
فخراً لكل اليمنيـني وحّقق االنتصارات الكبرية 
وكرس قوى العدوان وأوصلهم لطريق مسـدود 
بل هـو يعترب هـو معادلـة الردع لتلـك القوى 
املعتدية ولغريها يف الداخل أَو الخارج، من يفكر 
بزرع الفتنة يف الداخل أَو محاولة زعزعة األمن 
واالسـتقرار أَو االعتـداء عـىل األرايض اليمنية 
التي أصبحت محرمة عليهم ومن املسـتحيالت 
بفضل الله وعونه للمجاهدين وللقيادة الثورية 

والسياسية. 
العـروض  يف  تجسـدت  االنتصـار  رسـائل 
الكبـري  واالسـتعداد  الكبـرية  العسـكرية 
والجهوزيـة العالية، فال مكان للعدوان وأدواته 
يف الداخل الحر وإلْمَكان للوصاية واالحتالل من 

جديد. 
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طئثأُ التص وَطظ غمضُظ أن غصثَِّطه
عظادي طتمث 

• دعاُء مـكارم األخالق لإلمام زين العابدين 
عيل بن الحسـني بن عيل بن أبـي طالب (عليه 
السـالم)، يُعتَربُ بمثابة وثيقـة إيَمـانية يمكُن 
لكل مؤمن ممن يريُد أن يرتقَي بإيَمـانه وسمو 
نفسـه وكمال أخالقه، فهو ليس ُمَجـّرد دعاء 
جامد، وكلمات منظومة، بل هو جرعة روحية 
شاملة وشافية للروح يتوّجـه بها اإلنسان لله 
-جّل شأنه- ويقف بني يديه يف محطة من أهم 

املحطات العبادية وهي «الّدعاء». 
يف هـذه املحـارضة والوقفـة الهامـة مـن 
الشـهيد القائـد درس يف ظـالل دعـاء مكارم 
األخالق «1»، أشـار فيها للعديـد من املواضيع 

الهامة نستعرضها فيما ييل:
 

العثاغُئ ق تاعشر بآلغٍئ طربطةئ
«ال بد مـن الرجوع إىل الله، ال بد من الدعاء، 
أن نطلـب مـن الله الهدايـة، أن نطلب من الله 
التوفيـق، أن نطلـب مـن الله االسـتقامة، أن 
يوفقنا لالسـتقامة، أن نطلب من الله أن يثبت 
خطانـا، أن نطلب مـن الله أن يسـدد أقوالنا. 
اإلنسـان ال يستطيع بنفسـه، ال يستطيع من 
خـالل االعتماد عىل نفسـه أن يحّقق لنفسـه 
الهدايـة، والتوفيـق يف املجــاالت التـي ترتبط 

بحيـاته، وفيما يتعلق بآخرته». 
 

أعطُّ غاغئ غةإ أن غسسى اإلظسان يف 
العخعل إلغعا

«أن تطلـب من الله أن يبلـغ بإيَمـانك أكمل 
اإليَمــان. ال تـرىض بمـا أنـت عليـه، ال تقف 
فقط عىل ما أنت عليه فتضع لنفسـك خّطا ال 
تتجـاوزه يف درجات اإليَمـان، ويف مراتب كمال 
اإليَمــان. من يرىض لنفسـه أن يكون له خّط 
معـني ال يتجـاوزه يف إيَمـانه فهـو من يرىض 
لنفسه بأن يظل تحت، وأن يظل دون ما ينبغي 

أن يكون عليه أولياء الله». 
 

طغثاُن اإلظسان املآطظ «الظفـج»
«اإلنسـان املؤمن هو جندي مـن جنود الله، 
وميدان تدريبـه، ميدان ترويضه ليكون جندياً 
فاعـالً يف مياديـن العمـل لله سـبحانه وتعاىل 
هي السـاحة اإليَمـانية، سـاحة النفس، كلما 
ترسخ اإليَمـان يف نفسـك كّلما ارتقيت أنت يف 
درجات كمـال اإليَمـان، كلما كنت جندياً أكثر 

فاعلية، وأكثر تأثرياً، وأحسن وأفضل أداء». 
 

طعامُّ جظثي اهللا «حاطــطئ»
«جندي الله مهامه تربوية، مهامه تثقيفية، 
مهامـه جهاديـة، مهامـه شـاملة، يحتاج إىل 
أن يروض نفسـه، فـإذا ما انطلـق يف ميادين 
التثقيف لآلخرين، الدعوة لآلخرين، إرشادهم، 
هدايتهـم، الحديث عن دين الله بالشـكل الذي 

يرسخ شـعوراً بعظمته يف نفوسـهم يجب أن 
يكون عىل مستوى عال يف هذا املجال». 

 

املساعى املططعُب يف أداء طعمئ 
املآطظ

«فمهمُة املؤمن يجـب أن ترقى بحيث تصل 
إىل درجة تسـتطيع أن تجتاح الباطل وتزهقه 
من داخل النفوس، ومتى ما انزهق الباطل من 
داخـل النفوس انزهـق من واقع الحيـاة، {إِنَّ 
ُوا َما ِبأنفسِهْم}  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ اللََّه ال يَُغريِّ

(الرعد: من اآلية١١) ». 
 

الَتصُّ ضفغٌض بإزعاق الئاذض بثساغاته
«الجنـدي املسـلح باإليَمـان إذَا لـم يكن إىل 
درجـة أن تتبخر ُكـّل تلـك الدعايات، وكل ذلك 
ه ملن  ـه إليه، أَو وجِّ التضليل - سـواء إذَا ما ُوجِّ
هم يف طريقه، ملن هم ميدان عمله - يستطيع 

أَيْـضـاً أن يجعلهـا كلهـا ال يشء؛ ألَنَّ هذا هو 
الواقـع، واقـع الحق إذَا ما وجد من يسـتطيع 
أن ينطـق به، إذَا ما وجد من يفهمه، ويف نفس 
الوقـت يجد آذانـا مفتحة واعيـة َفـإنَّه وحده 
الكفيل بإزهاق الباطـل بمختلف أنواعه، ومن 
أي جهة كان، ومن أي مصـدر كان {َوُقْل َجاَء 
اْلَحـقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطـُل إِنَّ اْلبَاِطـَل َكاَن َزُهوقاً} 

(اإلرساء: ٨١) ». 
 

الَتصُّ الثي غجعص الئاذَض أطاطه عع طا 
ضان ضالاالغ:

«ذلـك الحق الـذي يقدم بجاذبيتـه، بجماله 
بكمالـه، بفاعليتـه وأثـره يف الحيـاة هـو من 

يزهق الباطل». 
 

خفُئ َطظ غمضظ أن غصثَِّم التص
«هو من يسـعى دائماً ألن يطلب من الله أن 
يبلـغ بإيَمـانه أكمـل اإليَمــان. عندما تكون 
متعبداً للـه حاول دائماً أن تدعـو الله أن يبلغ 
بإيَمـانك أكمل اإليَمـان، حاول دائماً أن تبحث 
عـن أية جلسـة عـن أي اجتماع عـن أي يشء 
يكون مسـاعداً لك عىل أن يبلـغ إيَمـانك أكمل 

اإليَمـان». 
 

ذالُإ السطط غةُإ أن ق غضافَغ طما 
غسمع

«إذا كنـت طالـب علـم فـال ترىض لنفسـك 
بـأن تكتفـي بأن تنتهـي من الكتـاب الفالني 
واملجلـدات الفالنيـة، والفـن الفالنـي وانتهى 
املوضـوع، وكأنك إنما تبحث عـن ما يصح أن 
يقـال لك به عالـم أَو عالمة! حـاول أن تطلب 
دائماً، وأن تسـعى دائماً بواسطة الله سبحانه 
وتعـاىل أن تطلب منه أن يبلـغ بإيَمـانك أكمل 

اإليَمـان». 
والعاقبــُة للمتَّقيـن. 

خثغةئ المّري 

 لقد كانت ثورُة اإلمام زيد -عليه السـالم- وحركتُه الجهادية، 
امتداداً لحركة اإلسالم، يف القيم واملبادئ واألخالق، امتداداً لحركة 
اإليَمـان، امتـداداً يف املواقف، والتوجيهات العمليـة، امتداداً فعالً 
وقـوالً ومرشوعاً لثـورة جـده اإلمام الُحسـني -عليه السـالم-، 
امتـداداً حقيقيٍّا ملنهـج الله، والرسـالة امُلحمديـة العظيمة، لقد 
كانت ثورة اإلمام زيد -عليه السالم- ثورة يف وجه الطغيان، ثورة 
يف وجه الظلم والفسـاد، ثورة يف وجه العمالة واالسـتكبار، ثورة 
ــة منـذُ ذلك العرص وإىل  ضـد الطغيان األموي الذي اسـتعبد األُمَّ
عرصنا الحارض، يسـتعبدها ويسـتذلها، ويُمـارس بحقها كافة 

أشكال أنواع الظلم واالستهداف. 
ــة،  لقد كانت ثورة اإلمام زيد -عليه السـالم- ثورة إلنقاذ األُمَّ
فاإلمـام زيد هو رمزاً عظيماً بما تعنيه الكلمة، ومدرسـة قرآنية 
ــة، درساً من  عظيمة، فقد سطر الدروس العظيمة يف تاريخ األُمَّ
ــة بأمس الحاجة  العـزة، والحرية، والكرامة، واملجد، درسـاً األُمَّ
إليه، لتستفيد منه العزيمة، والبصرية، والوعي العايل، يف مواجهة 
التحديـات واألخطار التي عصفت بهـا، يف مواجهة قوى اإلجرام 

والعمالة والنفاق إىل يوم القيامة. 
نحُن يف العرص الذي سـاد فيه وعـّم الطغيان عىل أمتنا العربية 
واإلسـالمية، وشـملها ظلـم املجرمني وفسـادهم، العـرص الذي 
ــة أكرب التحديات، وتُستهدف يف دينها ومبادئها،  تعيش فيه األُمَّ
ال بُـدَّ من العودة إىل تلك املدرسة امُلحمدية، والثقافة القرآنية، تلك 
املدرسـة التي يتخرج منها أُولئك األبطـال العظماء، الذين حملوا 

رايـة الدين عاليًة، حملـوا راية الحق والعـدل، وانطلقوا بالصدق 
ــة من هيمنة الطاغوت والذلة.  واإلصالح؛ ِمن أجِل إنقاذ األُمَّ

إنّها املدرسة التي يتخرج منها العظماء، مدرسة تُربيهم تربية 
إيَمـانية، مدرسـة منها نتعلم العّزة والثبـات، نتعلم منها الوعي 
والبصرية، نتعلـم منها اإلخالص والصدق، نتعلـم منها الثبات يف 
مواجهة التحديـات، الصمود أمام امُلتغـريات، التَحّرك الجاد أمام 
الطغاة واملستكربين، مدرسة نتعلم منها التَحّرك؛ ِمن أجِل املبادئ 
السـامية، مدرسـة نتعلم منها االسـتمرار يف مواجهـة الطغيان، 
وكيـف نحمل يف ضمائرنا عزة اإلسـالم، نعود ملدرسـة اإلمام زيد 
-عليه السـالم-، ونحُن يف واقعنا نعيش املأسـاة نفسـها، نعيش 
أبشـع العـدوان الذي عرفه التاريـخ بأنُه اسـتهدف ديننا وعّزتنا 

وحّريتنا، وكل ما لذَّ وطاب يف بلدنا. 
نحن نرى اليوم ببصريتنا ووعينا وإيَمـاننا، كيف تخرج هؤالء 
الُعظمـاء يف الجبهـات والسـاحات وامليـدان، نرى كيـف بأنُه لم 
يدعهـم كتاب الله أن يسـكتوا لهذا العدوان الغاشـم عىل بلدهم، 
ووحـدوا موقفهم وصفهـم «بالوعـي والبصرية» وتصـدوا لهذا 
العـدوان بهذه الـروح الجهاديـة والبصرية التي اسـتمدوها من 
اإلمام زيد -عليه السالم- بهذه الروح الثّورية التي يحملها رجال 
الله وشـعبنا العظيم، سـنُحّرر بلدنا من الطاغوت، ومن الهيمنة 
األمريكية واإلرسائيلية، وال يمكن أن نخضع أو نركع لكل األعداء، 
بـل سـنُقاوم ونتَحـّرك باإليَمـان الصـادق، بالثبـات، والبصرية، 

والجهاد، كما تَحّرك اإلمام الثائر زيد بن عيل -عليهما السالم-. 
من مدرسـة وثورة اإلمـام زيد الجهادية، نـرى اليوم الُدفعات 
العسـكرية تتخرج مـن كافـة امُلحافظات واملناطق العسـكرية، 

يتخـرج هؤالء الثّـوار األحرار وهـم يحملون الروحيـة واملعنوية 
التي كان يحملها اإلمام زيد -عليه السـالم-، فقد تخرج الُعظماء 
وانطلقـوا وجاهـدوا واستشـهدوا، ثم صنعـوا نـرصاً يتغنى به 
األحرار، كـشـهيد مران مؤّسس املرشوع القرآني السيد/ ُحسني 
بـن بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه-، الذي سـار بنهج جده 
اإلمام زيد وعيل والُحسـني، وانتهج بنهجهم وعىل ُخطاهم كانت 
مسـريته القرآنية، وثورته الجهادية، تخرج الرجال الصادقني يف 
شـعبنا العظيم أمثال: (طومر) الذي سيشهد لُه التاريخ بجهاده 
وكفاحه وتضحيته يف سـبيل اللـه، وأبا قاصـف الثائر واملخلص 
امُلجاهـد، وكثريون من الُعظماء ومنهم شـهداء تخرجوا من تلك 
املدرسـة العظيمة، التي ستبقى لألجيال «مدرسة» ليتعلموا منها 

ويستفيدوا ويتخرجوا منها جيالً بعد جيل. 
فسـالم الله عىل اإلمام زيد -عليه السالم- الذي أحرقوا جسده 
وذروه يف نهـر الفـرات، لكي يمحـوا ذكره، ومنهجـه، ولكن الله 
رفعـه، فأحيا ذكـره من جديد، وفضح أُولئـك امُلجرمني من «بني 
أمية، وهشـام ويزيد»، وبقي اإلمام زيد -عليه السالم- يف أوساط 
ــة منهجاً، وُموقفاً، وحركة، وسـريٍة ومسـرية، وبقي ثورة  األُمَّ
ـة، نستلهم  يتخرج منها الُعظماء، بقي مدرسة ودرساً َكبرياً لألُمَّ
منه الدروس والعرب، بقي ُموقفاً خالداً يؤثر ويحرك ويسـتنهض 
ــة، بقي حياً فينا، ويف مشـاعرنا وضمائرنا، وسنُحي ذكراه،  األُمَّ
ونُغيظ عـداه، ونرفـض الذلة والهـوان، ونعيش أعـزاًء وأحراراً، 
وسـوف نبقى نهتـف بشـعاره ونُرّدد دائمـاً ونقـول: (من أحب 
الحيـاة عاش ذليالً) فصلوات الله عليه وآله األطهار، وسـالم الله 

عليه من يومنا هذا إىل يوم الدين. 

طظ طثرجئ اإلطام زغث وبعرته الةعادغئ غاثّرُج الُسزماءطظ طثرجئ اإلطام زغث وبعرته الةعادغئ غاثّرُج الُسزماء
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ختغفٌئ لئظاظغئ: تجُب اهللا غساسثُّ فغئ 
طفاجأة «إجرائغطغئ»

روجغا تعّجـه ضربًئ صعغًئ لطصارة السةعز لغرتبص 
حئُح الرضعد اقصاخادي بعا

تسّرف سطى الصظابض الثضغئ املساثَثطئ يف اغاغال الصائث يف جراغا الصثس «تغسر الةسربي»

 : وضاقت
اللبنانية»،  صحيفـُة «األخبـار»  كشـفت 
أمـس السـبت، عـن اتِّخـاِذ تنظيـم حـزب 
الله إجـراءاٍت احرتازيـًة ملنع أيـة «مفاجئة 
الحـزب  تهديـدات  ضـوء  يف  إرسائيليـة» 

لالحتالل. 
وذكرت الصحيفة املقرَّبـة من حزب الله، 
أن جيش االحتالل بادرت خالل األيّام القليلة 
املاضيـة إىل رفع وتـرية الحركة العسـكرية 
واألمنيـة يف املنطقـة الشـمالية مـع تركيز 
عىل السـاحل اللبناني من الحدود إىل مناطق 

بعيدة شمال فلسطني املحتّلة. 
وأضافت: «ومـع أن طبيعة هذا النشـاط 
تبـدو احرتازية إال أن املقاومـة بادرت أَيْـضاً 
إىل اتِّخـاذ إجراءات من جانبها؛ ِمن أجِل منع 
أي مفاجـأة يف حال قّرر العـدّو القيام بعمل 

مفاجئ». 
ولفتـت إىل أن هـذا يأتـي بعـد أن رسبـت 
القيادات العسـكرية واألمنيـة يف «إرسائيل» 
قبل يومني أنها قد تكون مسـتعدة لرضبات 
اسـتباقية يف حـال تثبتت من وجود نشـاط 
لحـزب الله يمهد لتوجيه رضبة إىل املنشـآت 

الغازية يف البحر. 
وكشـفت الصحيفة عـن أن تحذيَر األمني 
العام لحزب الله حسن نرص الله من تسويف 
هوكشـتني،  عامـوس  األمريكـي  الوسـيط 
مسـاء الجمعة، جاءت بعدما قّرر هوكشتني 

تأجيل زيارة له. 
وأّكـد السـيد نرص الله مجّدًدا عىل معادلة 
الهـدوء أَو التصعيد، ُمضيفاً أنه «بمعزل عن 
ام من  مصري االتّفاق النووي وعىل مسافة أَيـَّ
االسـتحقاق املهـم السـتخراج النفط وملف 

حقل كاريش وترسـيم الحدود، إذَا تم تقديم 
مـا تريـده الدولـة اللبنانية فنحـن ذاهبون 
للهـدوء َوإذَا لـم يحصل لبنان عـىل حقوقه 
التي تطالب بها الدولة اللبنانية فذاهبون إىل 

التصعيد». 
كما دعا السـيد حسن نرص الله ألن تكون 
«العني عىل حقل كاريـش والحدود اللبنانية 
والوسـيط األمريكي»، وُمشرياً إىل أن «العني 
عىل الوسـيط األمريكي الـذي إىل اآلن يضيع 
الوقت ووقته قد ضاق»، عىل َحــّد وصفه. 

أن  اللبنانيـة»  «األخبـار»  وأوضحـت 
هوكشـتني أّجـل زيـارة كانـت مقـّررة لـه 
إىل فلسـطني املحتّلـة أول مـن أمـس األول، 
إىل موعـد جديـد قالـت مصـادر مطلعة إنه 

«سيكون يف 28 أغسُطس الجاري». 

وأضافـت أن «هوكشـتني سـيناقش مع 
املسـؤولني «اإلرسائيليـني» امللـف ويعود إىل 

الواليات املتحدة وليس مبارشة إىل لبنان». 
ام أنه  ولفتـت إىل أنه هو من رسب قبل أَيـَّ
يمـيض إجازة يف اليونان، بما يحمله ذلك من 

رسالة «عدم االهتمام باملواعيد». 
وذكرت أن هذا ما فّرسه أصدقاٌء للسفارة 
األمريكيـة يف بريوت بأن الوسـيط األمريكي 
يوّجه رسـالة إىل حزب الله بأن واشـنطن ال 

تخضع الختبار الوقت. 
وأَشـاَرت الصحيفـة إىل أن الحديـث يدور 
عـن زيـارة مرتقبـة لرئيس مجلـس األمن 
القومـي «اإلرسائيـيل» إىل واشـنطن خـالل 
األيّام القليلة املقبلة للبحث يف امللف إىل جانب 

قضايا أُخرى.

 : وضاقت
الحـروب  سـاحاُت  حتـى 
تغرّيت يف عرص املعلومات، فلم 
يعد امليداُن هو املـكاَن الوحيَد 
للقتال، َحيـُث تحول االقتصاد 

لساحة أُخرى للمواجهة. 
يف  الحـرب  انـدالع  فمنـذ 
الغربيـة  والـدول  اوكرانيـا، 
الداعمة لكييف تشـن هجوماً 
اقتصاديٍّا عىل روسيا ملعاقبتها 

وإرغامهـا عـىل إنهـاء عمليتها العسـكرية، مسـتهدفة 
مختلفة القطاعات والشخصيات بعقوبات غري مسبوقة. 
هجـوم ردت عليـه موسـكو بسـالح الغـاز، بحسـِب 
مراقبني غربيـني، فبعد تقليلها اإلمَدادات إىل أُوُروبا مرتني 
يف أقل من شـهر، وجهت رشكة الطاقة الروسية العمالقة 
غازبـروم رضبـة قوية للقـارة العجوز، َحيـُث أعلنت أنه 

سيتم تعليق إمَدادات الغاز 
الطبيعـي عرب خط انابيب 
نورد سـرتيم واحد، ولكن 
ـام فقـط تبـدأ  لثالثـة أَيـَّ
من نهاية الشـهر الجاري 
وحتى الثاني من سبتمرب، 
ضاغـط  لصيانـة  وذلـك 
الغاز الوحيد املتبقي لخط 

االنابيب. 
الـذي  اإلغـالق  هـذا 
مـن  شـهر  بعـد  سـياتي 
إعـادة غازبروم إمـَدادات الغاز عرب خط نورد سـرتيم إىل 
خمس طاقتها فقط، يتوقع أن يرفع أسـعار الغاز إىل أكثر 
مـن أربعـة االف دوالر لأللف مـرت مكعب، وهـو ما يعني 
أن أُوُروبـا مقبلة عـىل مرحلة ركود اقتصـادي ال محالة، 
ة وأن  سـتكون هوامش تَحّركها فيه شـبه معدومة َخاصَّ

عامل الوقت يضغط عليها ففصل الشتاء قادم. 

 : وضاقت
كشـفت فريـُق هندسـة املتفجرات بغـزَة عن 
أنـواِع القنابل التي اسـتخدمها االحتالُل يف قصف 
برج فلسـطني، الواقع يف حي الرمال وسط مدينة 
غزة، عرص الخامس من آب الجاري؛ بَهدِف اغتيال 
القيادي البارز يف «رسايا القدس» الذراع العسكرية 
لحركة الجهاد اإلسـالمي، تيسـري الجعربي، وهي 

 .«GBU39» من نوع
وقال رئيُس قسـم التوعية واإلرشاد يف هندسة 
املتفجرات بالرشطـة يف قطاع غزة، النقيب محمد 
مقـداد: إن «االحتـالل اسـتخدم أسـلحة وقنابـل 
قصفـه  خـالل  متطـورة  وإرسائيليـة  أمريكيـة 
ملناطـق متفرقة يف القطاع خـالل العدوان األخري، 

أبرزهـا قنبلة «GBU39»، وهـي أمريكية الصنع، 
ومخصصة الخرتاق الحصون اإلسمنتية، وتسّمى 
مدّمــرة املالجـئ والحصـون، وهي قنبلـة ذكية 
لها خواص انفجارية أقـوى بأضعاف من القنابل 

التقليدية». 
وبنّي مقداد أن «هـذا النوع من القنابل يخرتق 
الجدران اإلسـمنتية والكتل الخرسانية ثم ينفجر، 
ما يتسـبب بقتل من يتواجدون خلف الحصون أَو 
الجـدران، وتدمري املبنـى كما حدث يف اسـتهداف 

برج فلسطني». 
وأّكـد أن «الفرق الهندسـية يف الرشطة عاينت 
مـكان القصـف يف برج فلسـطني، واكتشـفت أن 
 ،«GBU39» االحتالل أطلق باتّجاه شققه 7 قنابل
وهو عـدد كبري مقارنـة باملنطقة الصغـرية التي 

جرى استهدافها، ما يفرس حجم الدمار الذي لحق 
باملنطقة». 

وأَشـاَر إىل أن «هذا النوع من القنابل ينتج عنه 
دمـار كبري وانبعاثات سـامة، َحيُث تحتوي قنابل 
«GBU39» عـىل مـادة شـديدة االنفجـار نوعهـا 
«AFX 757» لحظـة االنفجـار تتحـول املـادة إىل 
غازية، وتصدر أنواعاً من الغازات واملواد السـامة، 

التي تسببت بقتل الضحايا تحت وفوق األرض». 
وكانت رشطة هندسـة املتفجـرات عثرت عىل 
بقايا هذه القنابل يف شـارع الوحدة، خالل عدوان 
مايو من العام املايض، َحيُث استشهد أكثر من 45 
مواطناً جميعهم من املدنيني؛ بَسبِبها، فهي عملت 
عىل انهيار وتدمري البيوت فوق رؤوس سـاكنيها، 
كما جرى اسـتخدامها يف قصف بيـوت املدنيني يف 

مخيم الشاطئ يف ذات العدوان، وبعضها استخدم 
يف تدمـري أبراج وعمارات سـكنية، وأُخرى ُوجهت 

نحو أراض زراعية. 
وتسـمى قنابـل «GBU» بمدّمــرة املالجـئ، 
 «GBU31» ويندرج ضمنها أكثر مـن طراز، منها
وهي نـوع خاص مـن القنابـل الخارقـة لألرض 
يف  وتطويرهـا  صناعتهـا  بُدئـت  واملدّمــرة، 
بدايـات حـرب الخليـج الثانيـة بوسـاطة رشكة 
«LOCKHEED» األمريكيـة، بالتعاون مع سـالح 
الجو األمريكي، (USAF)، كما يطلق عليها أَيْـضاً 
اسـم «جـدام» (JDAM) وتعنـي ذخائـر الهجوم 
املشـرتك املبـارش، وخصصـت الخـرتاق املواقـع 
شـديدة التحصـني، وتضم العائلـة أَيْـضـاً قنابل 
«GPU 39» وتعرف بالقنابل صغرية القطر، وتزن 

حواىل 110 كغم. 
وإضافـة للقنابـل املذكـورة، أّكــد مقـداد أن 
االحتالل استخدم وبشكل مفرط القنابل املسقطة 
جواً مـن عائلـة» MK-82-83-84»، وهي قنابل 
تدمرييـة  قـدرات  ذات  الليـزر،  بأشـعة  موجهـة 
مختلفة، تصل حمولتهـا يف بعض األحيان إىل طن 

من املتفجرات. 
ونـّوه إىل أن االحتالل رّكز يف عدوانه األخري عىل 
إطالق صواريخ ذكية دقيقة التوجيه عرب طائرات 
مسـرّية، وهي صواريخ فتاكة ذات قوة انفجارية 
كبرية، تحوي عىل آالف الشـظايا، ومنها ما أطلق 
يف منطقـة شـمال قطاع غـزة، وتسـبب بمجزرة 
«مقـربة الفالوجـا»، التـي راح ضحيتها خمسـة 

أطفال من الشهداء. 

الةعاد وتماس: ازدواجغُئ 
املساغري افملاظغئ ق تطشغ 

جرائَط اقتاقل بتص حسئظا
 : طاابسات

أدان عضـُو املكتب السـيايس لحركـة الجهاد 
اإلسـالمي، خالد البطش -رئيس دائرة العالقات 
الوطنيـة- أمس السـبت، بشـدة قيـام الرشطة 
األملانيـة بفتـح تحقيـق عىل خلفيـة ترصيحات 
رئيس السـلطة محمود عبـاس التي تحدث فيها 
عن املحارق واملجـازر التي ارتكبها االحتالل ضد 

شعبنا الفلسطيني منذ العام 1948م. 
وأّكـد البطش، أن موقَف الرشطة األملانية يمثل 
أحَد أوُجـه ازدواجية املعايري والنفـاق واالنحياز 
لالحتـالل والتنكـر ملعاناة الشـعب الفلسـطيني 
الذي يدفـع ثمَن نتائج الحـرب العاملية الثاني يف 

ظل غياب العدالة الدولية. 
واعترب البطـُش أن «ترصيَح رئيس السـلطة، 
جزٌء من الرواية الوطنية الفلسطينية التي يدافع 
عنها شـعبنا يف وجه العالم بأرسه لكشف جرائم 
االحتـالل الصهيوني، رافضـني بذلك أية مجاملة 
املانيـة أَو انحياز لالحتالل أَو تسـوية سياسـية 
معه من قبل هذه الدولة أَو تلك عىل حسـاب آالم 
الشعب الفلسطيني ومعاناته وعذاباته اليومية؛ 
بَسـبِب اإلرهـاب اإلرسائيـيل الذي فاق يف شـكله 

وآثاره ُكـّل األحداث األُخرى». 
بدورهـا، رفضت حركـة املقاومة اإلسـالمية 
«حمـاس» وأدانت إعـالن الرشطـة األملانية فتح 
تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
عىل خلفيـة ترصيحاته املتعلقة بجرائم االحتالل 

 ضد الشعب الفلسطيني. 

جعرغا.. اجاعثاُف صاسثة لقتاقل 
افطرغضغ يف تصض السمر

 : وضاقت
أعلنت مصادُر سورية، عن سقوط قذيفة صاروخية يف محيط قاعدة 
أمريكيـة يف حقـل العمر رشق دير الزور، مؤّكــدة أن األرضار اقترصت 

عىل املاديات. 
ونقل مواقع إخبارية عن املصادر، أمس السـبت، القول: إن «طائرات 
التحالف الدويل حلقت بشـكل مكثّـف يف أجواء ريف دير الزور الرشقي.. 
مؤّكـدة أن دوريات التحالف وقسـد تجريان تمشيطاً يف محيط القاعدة 

بحثاَ عن منصات إطالق الصواريخ». 
يف السـياق ذاته، أعلنت قوات االحتـالل األمريكي املتواجدة يف األرايض 
ام أن هجوماً بالقذائِف الصاروخية استهدف قاعدتَها  السـورية، قبل أَيـَّ
يف منطقـة حقل العمر النفطي بريف دير الـزور الرشقي، وذلك بعد أقل 
من 24 سـاعة عـىل هجوم اسـتهدف قاعدتـه يف منطقـة التنف بريف 

حمص الرشقي. 
وذكرت أن عدداً من القذائف الصاروخية سـقطت يف محيط قاعدتها 

قرب حقل العمر النفطي، مساء االثنني املايض. 
ويذكـر أن حقـل العمر النفطـي، وهو أكرب حقول النفط يف سـوريا، 

ينطوي عىل أكرب القواعد لالحتالل األمريكي. 
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ضطمئ أخغرة

تدعُر دولئ 
وجععزغُئ جغح

زعران الصاسثي 
 

اليمنـي  الشـعُب  ـُب  يتأهَّ

ُعِد بـكل قواه  عـىل كافـة الصُّ

وغريها،  واألمنيـة  العسـكرية 

التـام  النفـري  حالـَة  معلنـاً 

مرتّباً  القصـوى،  والجهوزيـة 

صفوفه الداخلية، مستعداً لكل 

الخيارات القادمة التي تتطلب 

منـه حمايـَة سـيادة وكرامة 

أبنائـه، بارزاً صـورًة جليًة من 

أنصع صور الصمود والثبات طيلة ثمانية أعوام من الحرب 

والدمار عليه، مرسـالً رسالًة لكل أعدائه مفاُدها أن ما بعد 

الُهـدنـة املزعومة ليس كما قبلها، وأن ال ُهـدنَة وال سـالَم 

حتى اسـتعادة ُكـّل أراضيه املحتّلة وتوحيدها وإعادتها إىل 

حضن الدولة اليمنية يف صنعاء.

رسـالُة الجيش اليمنـي اليوم واضحة وضوح الشـمِس 

يف بطن السـماء، بـأن حربَه لم تبدأ بعُد عـىل دول العدوان 

وعىل رأسها أمريكا، وأن دماَء ُكـّل يمني سقطت لن تذهَب 

دون عقاب، فما هو حاصٌل اليوَم من إعداد وتأهيل وتخرج 

الدفـع العسـكرية دفعة تلـو األُخـرى إنما هي ثمـار تلك 

الدماء الطاهرة وتلـك األرواح الخالدة التي ذادت عن الدين 

واألرض والعـرض ضد أقوى حرب كونية شـهدها التاريخ 

منـذُ الوجود، حني اجتمعت عىل اليمنيني ُكـلُّ طوائف الرش 

والفسـاد بغيت احتالله وتركيعه ونهـب خرياته فخططوا 

ومكـروا ودبروا وبذلوا أقىص الجهـود يف ذلك، فحدث ما لم 

يكـن يف الحسـبان، فغري الله موازين الحـرب وأثاب النرص 

عىل عباده املؤمنني املتوكلني عليه.

فالشـعُب اليمني اليوَم يف أتمِّ الجهوزية السـتعادة ُكـّل 

أراضيـه املحتّلة وطرد ُكـّل الغزاة مـن عليها َوإعالن دولته 

املستقلة يف القرار والسيادة واملوقف، واالتّجاه نحو قضايا 

ــة اإلسـالمية والعمل عىل إزالة تلـك الُغدة الرسطانية  األُمَّ

«إرسائيـل» املغروسـة يف خارصتهـا.. فكل تلـك العروض 

العسـكرية للدفع املتخرجة من ساحات التأهيل والتدريب 

إنمـا تعـرب عن حضور دولـة وجهوزية جيـش، وأن اليمن 

قادم ال محالة يف اجتثاث ُكـّل من سولت له نفُسه املساَس 

بأرضـه وكرامة أبنائه، وهو حارض وبـكل قوة للدفاع عن 

ــة املحورية ومقدساتها الجوهرية.  قضايا األُمَّ

فيمُن اإليَمـان اليوم أقوى مما مىض، واآلتي غريُ املايض 

والقادُم أعظُم وأقوى وأنكى. 

الاَترُُّك افطرغضغ يف تدرطعت.. أبساٌد ودققت
طظخعر الئضالغ   

لكل تَحـرٍُّك أهـداٌف ومقاصُد وأبعاٌد وقـوى يتَحّرك 
بهـا أَو يعمُل عىل تحريكها؛ لتلبية مطامعه ومصالحه 
وتطلعاته وتنفيذ أجندته ومخّططاته أكانت مرشوعة 

أم غري مرشوعة. 
وللتَحـّرك األمريكـي يف العـدوان عىل اليمـن أهداٌف 
ومقاصد وأبعاد تكشفها اليوم تَحرُّكاته يف املحافظات 
واملناطق اليمنية املحتّلة، منها نموذج تَحّركه األخري يف 
محافظة حرضموت ولقاء وفده العسكري باملسؤولني 
يف مديرية بروم ميفع التي ناقش فيها الجوانب األمنية 
والعسـكرية وغريها، وما سبقها من تَحرُّكات وتواجد 

يف قرص املعاشيق وما حوله بمدينة عدن تحت مربّرات حماية مكان 
إقامة العميل املسـتقيل هـادي، وحكومة املدعو معني وما يسـمى 
باملجلس الرئايس املشكل حديثاً، إضافة إىل تَحّركاته السابقة يف أكثر 

من محافظة محتّلة. 
انتقـاُل الوجـود العسـكري األمريكي مـن قواعده ومعسـكراته 
عـىل األرايض اليمنيـة، إىل تكثيف ذلك التواجـد يف أكثر من محافظة 
لقـاءات  وعقـد  العسـكرية  بالبـزات  امليدانـي  النـزول  ومبـارشة 
باملسـؤولني اليمنيني يف درجة مدير عام مديرية ومدير أمن أَو بحث 
وما شابه يعترب تكراراً للنموذج األمريكي «بريمر» الذي بارش الحكم 
يف العراق بعد احتاللها، وارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي 
وأذل قاداتها ووجهاتها بطريقة لم يسبق لها مثيل يف التاريخ، إال أن 
الفـارق يف الحالة اليمنية أنه يعتمـد يف تنفيذ مخّططاته عىل أدواته 
امليدانية التي يوجهها من موقعها يف املسؤولية، عكس ما كان عليه 
يف العـراق الذي كان يبارش هو تنفيـذ تلك الجرائم بحق ُكـّل األحرار 

فيها. 
لقـاُء الوفد األمريكي بمسـؤولني عىل هذه الدرجـة يعترب خطوًة 
أمريكيًة جديـدة تتيح لها وملخالبهـا ودروِعها املحلية 
والرقابـة  الحكـم  َة  مبـاَرشَ والعمـالء،  الخونـة  مـن 
عـىل السـلطات املحلية والتدخـل يف شـؤونها وأدائها 
والعـزل  واملديريـات  املحافظـات  تلـك  يف  وتوجيههـا 
والقـرى لتنفيذ أجنـدة املحتّل األمريكـي ومخّططاته 
املنطلقة لسلب إراَدة الشعوب ونهب ومصادرة ثروتها 
ومقدراتهـا، بـل والجتثـاث قيـم الحريـة والكرامـة، 
والقمع املبكر ألصوات األحرار وتكميم األفواه، ووأد أي 
تَحّرك مناهض لتواجد قواته العسكرية ومختلف قوى 
االحتالل األجنبية املساعدة له يف حرضموت أَو غريها، 
خشـية من تكـرار مظاهر التَحـّرك الثـوري املتصاعد 
يف مركـز محافظة املهرة عتق التي تشـهد اعتصامـات وتظاهرات 
ووقفات متواصلة بقيادة الشـيخ عيل الحريـزي، ملناهضة التواجد 
العسكري للقوات األجنبية واملطالبة برحيلها وخروجها من األرايض 

اليمنية. 
أبعـاُد هذا التَحّرك يتزاَمُن مع نجاِح قوى العدوان يف الحصول عىل 
مت أنها  موافقـة صنعاء بالدخول يف ُهدنة ثالثة ملدة شـهرين، وتوهَّ
تمهـد الطريق أمامها لالنفـراد باملحافظات اليمنيـة املحتّلة ونهب 
ثرواتهـا ومقدراتهـا النفطيـة والغازية والسـيطرة عىل سـواحلها 
وجزرهـا وموانئهـا، حـال االنتقـال إىل مرحلـة من الُهدنـة طويلة 
األمـد برشوط أكانـت أَو بغريها، تعيـق فيها معركـة التحرير التي 
يقودهـا الجيُش اليمني واللجان الشـعبيّة تحت قيـادة قائد الثورة 
السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- والقيادة السياسية 
والعسـكرية يف صنعـاء، وتمنـع مـن تمددهـا ووصولهـا إىل ُعمق 

املحافظات واملناطق اليمنية املحتّلة، جنوبي ورشقي اليمن. 


