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 :  خظساء
أّكــد موظَّفو الدولة أن اسـتهداَف العدّو 
الصهيوأمريكـي لالقتصـاد اليمنـي، وقطَع 
ـُر عن وحشـيتهم  مرتبات املوظفـني يَُعـبـِّ
وإجرامهـم وحقدهـم الدفـني عىل الشـعب 
اليمنـي، مطالبـني األمـَم املتحـدة بالوفـاء 
بالتزاماتها ورسعة رصف مرتبات املوظفني 

املتوقفة منذ سبتمرب ٢٠١٦م. 
جـاء ذلـك خـالل الوقفـة التـي نظمهـا 
موظفو الدولـة املنتمون ملختلف القطاعات، 
أمـس الثالثـاء، أمام مكتـب األمـم املتحدة 
بالعاصمـة صنعـاء، تحـت شـعار «ادفعوا 

مرتباتنا يا أعداَء الشعوب». 
اآلالُف  فيهـا  شـارك  التـي  الوقفـة  ويف 
مـن موظفـي الدولـة بمختلـف قطاعاتها، 
أشـار املشـاركون إىل أن العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي عىل اليمـن، تزامن مع 
حـرب اقتصاديـة تمثلت يف فـرض الحصار 
ونهب ثروات وإيـرادات اليمن ونقل وظائف 
البنـك املركـزي اليمنـي إىل عـدن وطباعـة 
املليـارات مـن العملة املزيفة، لـرضب قيمِة 

واستقرار الُعملة الوطنية. 
واسـتنكروا املمارسـات التعسـفية لدول 
العـدوان بقطـع ونهـب مرتبـات موظفـي 
الدولـة وتدمري البنية التحتيـة واالقتصادية 
املصانـع  اسـتهداف  تـم  َحيـُث  بالغـارات، 
والحقول الزراعية ومخازن الغذاء واألسواق 

واملوانـئ وغريهـا مـن املؤّسسـات والبنـى 
بغارات لطريان العدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي. 
وأوضـح املشـاركون، أن تلك املمارسـات 
صـرب  مـن  زادت  اإلجراميـة،  واالعتـداءات 
وصمـود وثبـات ووعـي الشـعب اليمنـي، 
وبالشـكل الـذي عمل عـىل تعزيز وتماسـك 
الجبهة الداخلية واسـتقرارها، الفتني إىل أن 
االسـتمرار يف دعم ورفـد الجبهات عىل مدى 
السـنوات املاضيـة وحتـى اليـوم، دليل عىل 
فشـل مؤامـرات ومخّططـات دول العدوان، 

وتماسك ووحدة الجبهة الداخلية. 

ودعا بيان صادر عن الوقفة، دول تحالف 
العـدوان إىل رصف مرتبـات موظفي الدولة، 
معتربًا الُهدنَة فرصًة لتحالف العدوان لتنفيذ 

ُكـّل رشوطها بما فيها رصف املرتبات. 
وأّكـد البياُن موقَف الشعب اليمني الثابت 
ومنارصتـه  الفلسـطينية،  القضيـة  تجـاه 
ــة ويف مقدمتهم محور املقاومة.  ألحرار األُمَّ
وأَشـاَر إىل أن ٧٥ ٪ مـن موظفـي الدولة 
يعانـون نتيجـة توقـف رواتبهـم وأصبحوا 
وعائالتهم يقاسون األمرَّين ويعيشون واقعاً 

مأساوياً جراء توقف مرتباتهم. 
وطالب البيـان األمم املتحـدة، االضطالع 

بواجبهـا وعـدم التنصل من القيـام بدورها 
اإلنسـاني، داعياً األمـم املتحـدة واملنظمات 
اإلنسـانية والحقوقيـة إىل العمـل عـىل فتح 
مطار صنعاء الدويل وميناء الحديدة بشـكل 
كامـل؛ باعتبَـار ذلـك حقـاً مكفـوالً لكافة 

اليمنيني. 
النقابـة  اسـتنكرت  ذاتـه،  السـياق  ويف 
العامـة للمهـن التعليميـة والرتبوية يف بيان 
لهـا تلقت صحيفة (املسـرية) نسـخًة منه، 
الدور املنـوط باألمـم املتحـدة ومبعوثها إىل 
اليمـن، مذكـرًة األخـريَ بااللتزامـات التـي 
قدمهـا للشـعب اليمنـي، ومنهـا التزامه يف 

يونيـو ٢٠٢٠م باألولويات اإلنسـانية ومنها 
رصف مرتبـات موظفي الدولة، مشـريًة إىل 
معانـاة ٧٥ ٪ مـن موظفـي الدولـة نتيجة 
توقف رواتبهم وأصبحوا وعائالتهم يقاسون 
األمريـن ويعيشـون واقعـاً مأسـاوياً جراء 
توقـف مرتباتهـم.  وطالـب البيـان األمـم 
املتحدة، االضطـالع بواجبها وعـدم التنصل 
مـن القيـام بدورها اإلنسـاني، داعيـاً األمم 
املتحدة واملنظمات اإلنسـانية والحقوقية إىل 
العمل عىل فتح مطـار صنعاء الدويل وميناء 
الحديـدة بشـكل كامـل؛ باعتبَار ذلـك حقاً 

مكفوالً لكافة اليمنيني. 

 :  خظساء
َد نواُب الشـعب التأكيَد عىل ثبـاِت موقف اليمن  َجدَّ
ـــة العربيـة  واليمنيـني تجـاه قضايـا وشـعوب األُمَّ
واإلسـالمية، ومناهضـة الغطرسـة الصهيونية بحق 

أمتنا. 
ويف بيـاٍن صادٍر عن هيئة رئاسـة مجلـس النواب، 
َد الربملـاُن إدانتَـه واسـتنكاره العتـداءات العـدّو  َجـدَّ
الصهيوني عىل سـوريا ولبنان وفلسطني وآخرها شن 
غارات جوية عىل ريف دمشق وطرطوس بالجمهورية 
اللبنانيـة  لألجـواء  وانتهاكهـا  السـورية،  العربيـة 

واعتداءاتها امُلستمّرة عىل أبناء الشعب الفلسطيني. 
ونّوه البيان إىل اسـتمرار تضامن ومساندة الشعب 
اليمني مع األشـقاء يف سـوريا ولبنان وفلسطني، رغم 
الظـروف االسـتثنائية التي يمـر بها يف ظـل تداعيات 

والحصـار  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
املفروض عىل اليمن منذ أكثر من سبع سنوات. 

واسـتنكرت هيئة رئاسـة مجلـس النواب، بشـدة 
صمـت املجتمع الـدويل وتخاذل موقف الـدول العميلة 
واملواليـة واملهرولـة للتطبيـع مـع العـدّو الصهيوني 
الغاصـب تجاه صلفـه وعجرفته يف ارتـكاب املزيد من 
الجرائم بحق األشقاء بسوريا ولبنان وفلسطني والذي 
أصبح يرى نفسه يف مأمٍن من العقاب تجاه ما يرتكبه 
من اعتداءات وانتهاكات واسـتخفاف بأمن واستقرار 
املنطقة، معتربًة ذلك الصمت والتخاذل املعيب مشاركة 
وضوءاً أخَرض الرتـكاب املزيد من االعتداءات والجرائم 

واالنتهاكات بحق دول عربية مستقلة وذات سيادة. 
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب أحرار العالم من 
رؤسـاء وأعضاء الربملانات العربية واإلسالمية إىل دعم 
ومساندة األشـقاء يف ُكـّل ُقطر عربي يتعرض لعدوان 

وانتهاك السيادة، الفتًة إىل مدى تمادي العدّو الصهيوني 
ـة بعـد تهافـت أنظمة التطبيـع التي  البغيـض، َخاصَّ
أعلنت والَءها وفتحت أجواَءها للصهاينة؛ إمعاناً منها 

ــة العربية واإلسالمية.  يف استفزاز مشاعر أبناء األُمَّ
وطالـب بيـان الهيئة، مجلس األمـن واألمم املتحدة 
والهيئات واملنظمـات التابعة لهما بتحمل املسـؤولية 
القانونية ومحاسـبة العـدّو الصهيوني إزاء ما يرتكبه 
من جرائـم وانتهاكات أَو إعالن عجزها عن ممارسـة 
دورهـا والتوقف عـن سياسـة الكيل بمكيالـني تجاه 

القضايا العربية واإلسالمية. 
ونّددت هيئة رئاسة مجلس النواب، بتنصل الهيئات 
األممية والدولية وخذالنها لتطلعات الشـعوب التواقة 
للحريـة، والـدول التـي تدافـع عـن أمنها وسـيادتها 
واسـتقرارها يف مواجهـة صلف وتعنـت دول الهيمنة 

واالستكبار الصهيو أمريكي. 

أخبار

طعّظفع الثولئ غطالئعن افطَط املاتثة بالعشاء بالاجاطاتعا وخرف املرتئات

ظعاب الحسإ غةّثدون إداظاَعط لقساثاءات الخعغعظغئ سطى جعرغا ولئظان وشطسطني

صعى السثوان تخّسث طظ خروصاتعا بارتضاب 
أضبر طظ 350 خرصًا خقل 48 جاسئ

شغ وصفئ وطسغرة تاحثة أطام طضائعا شغ الساخمئ خظساء تتئ حسار «ادشسعا طرتئاتظا غا أسثاَء الحسعب»:

اسائروا الخمَئ افطمغ والثولغ تةاه الشطرجئ «اإلجرائغطغئ» ضعءًا أخدَر غحّةع سطى المجغث طظ اقظاعاضات:

«الظصض الربي» تثغُظ صخَش ذريان السثوان اإلطاراتغ بمحارضئ الطغران الصاالغ وغاراته الصاتطئ:
تاشطًئ لطظصض الةماسغ وتطالُإ بمعصش أطمغ

 :  خظساء
أدانـت هيئـُة تنظيـم شـؤون النقـل الربي قصـَف طريان 
العـدوان اإلماراتـي إحدى حافـالت النقل الجماعـي يف الخط 

الدويل بني محافظتَي حرضموت وشبوة. 
وأوضحـت الهيئـُة يف بيـان لهـا، أن حافلـَة نقـل جماعي 
تعرَّضت لقصف من قبل الطريان اإلماراتي مساء االثنني، أثناء 
مـرور مجموعة من الحافالت يف الخـط الدويل بني حرضموت 

وشبوة. 
وأّكــد البيان أن الغارَة أَدَّت إىل وفاة سـائق الحافلة (يمني 
الجنسـية) فيما أُصيب مسـاعُده (مرصي الجنسية) وطفلة 

بجروح بليغة. 
وأَشـاَر إىل أن العدواَن يتعمد وبشـكل مبـارش قتل املدنيني 
األبريـاء بدم بارد يف مختلف املحافظات دون اسـتثناء، منوًِّها 

إىل أن االعتداء عىل املدنيني خرق واضح للُهدنة اإلنسانية. 
ودعـا البياُن املجتمَع الدويل ويف املقدمة األمم املتحدة راعية 
ـل مسـؤوليتها تجاه ما  الُهدنـه اإلنسـانية يف اليمـن إىل تحمُّ
يتعـرض له املدنيون األبرياء من إرهـاب ومجازر وقتل يف ظل 
ُهدنـة يُفرتض أنها وجـدت؛ ِمن أجِل تخفيف معاناة الشـعب 

اليمني. 
وشـّددت الهيئة عـىل أن ما تعـرَّض له املواطنـون لن يمر 

مروَر الكرام إذَا لم تتَحّرك األمم املتحدة إزاء هذه الجريمة. 

 :  طاابسات
واصلـت قـوى العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتي، إثباَت مسـاعيها الحثيثة لزعزعة جهود 
السـالم وتهديـد مـا تبقى مـن الُهدنة، يف سـياق 
التنصـل عن االلتزامات اإلنسـانية التي يعاني من 
ورائها أبناُء الشـعب اليمني، َحيُث أفادت مصادر 
عسـكرية برصـد نحـو ٣٦٠ خرقاً خـالل اليومني 

املاضيني. 
وبينـت املصـادُر أن انتهاكات العـدوان للُهدنة 
اإلنسـانية والعسـكرية تمثلـت يف قصـف جـوي 
لطـريان العدوان يف منطقة العـرب ومنفذ الوديعة، 
وكـذا بتحليـق الطـريان الحربي املعـادي يف أجواء 
مـأرب والضالع وإب والحديدة، فضالً عن عمليات 

الطريان القتايل ضمن رصاعات األدوات يف شبوة. 
ولفتت املصادر إىل أنه تم رصُد أكثر من ٦٠ خرقاً 

بتحليق للطريان االسـتطالعي املسلح والتجسيس 
يف أجـواء محافظات مأرب، تعـز، حّجـة، الجوف، 

صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أنـه تـم تسـجيل خـرق 
بعملية تسـلل ألفراد من مرتِزقة العـدوان باتّجاه 
مواقع الجيش واللجان الشـعبيّة يف شـمال حيس 
بمحافظـة الحديدة، مؤّكـدًة رصد نحو ٢٠٠ خرق 
بإطـالق نار عىل منـازل املواطنني ومواقع الجيش 
تعـز،  يف محافظـات مـأرب،  واللجـان الشـعبيّة 
حّجـة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود. 
وبينـت املصادر أنه تم تسـجيل نحـو ٥٠ خرقاً 
بقصـف مدفعي ملرتِزقة العـدوان، عىل محافظات 
مـأرب، صعـدة، تعز، حّجــة، الحديـدة وجبهات 
الحدود، فيما اسـتهدف مرتِزقـة العدوان بقصف 
مدفعي مكثّـف، مواقع الجيش واللجان الشـعبيّة 

يف مناطق متفرقة من مأرب ومحاور أُخرى. 
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 : خاص
يف الوقـت الـذي ينتظـُر فيـه الجميـُع مؤرشاٍت 
ــِه العـدّو ورعاته نحـو حلوٍل  إيجابيـًة عـىل توجُّ
حقيقيٍة إلنجـاح الُهدنة التي تعيُش فـرتَة التمديد 
األخرية، جـاءت إحاطُة املبعوث األممـي إىل اليمن، 
هانز غروندبرغ، األخرية أمام مجلس األمن حاملًة 
مـؤرشاٍت سـلبية وغـري مبـرشة تؤّكــد أن األمم 
املتحدة ال زالت مرصة عىل التعاطي مع ملف اليمن 
بمنطق وتصـورات ورؤى تحالف العدوان ورعاته، 
وهـو األمر الذي كان وما زال من أبرز العوائق أمام 
ُكـّل جهود التهدئة والسالم؛ ألَنَّه يعني أن الُهدنة ال 
زالت ُمَجـّرد شـعار يريد العدّو استثماره لاللتفاف 

عىل متطلبات الحل الحقيقي وخداع الرأي العام. 
غروندبـرغ عـرب بوضـوح عن تمسـك منظمته 
الدوليـة بأُسـلُـوب التضليل والتواطـؤ مع تحالف 
العدوان يف عدة نقـاط، كان منها إنكاره لخروقات 
العـدّو العسـكرية الربيـة والجوية خالل األشـهر 
املاضية، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء 
والجرحـى، يف مقابل تبنيه لروايـة املرتِزقة املضللة 
حول وقوع قصف مدفعي استهدف مدينة تعز التي 
ال زال املبعوث أَيْـضاً يتعاطى مع ملف فتح الطرق 
فيها وفقاً لتصور وخطـاب دول العدوان، إذ حاول 
تسـليط الضوء عليها بشكل حرصي متغاضياً عن 
موقـف املرتِزقة املتعنـت هناك، ومتجاهـالً العديد 
مـن الطـرق التـي يواصل العـدّو إغالقهـا يف بقية 
محافظات أُخرى مثل مأرب، والتي يسـبب إغالقها 

معاناة كبرية للمواطنني يف تلك املحافظات. 
هـذا األُسـلُـوب يؤّكـد أن األمم املتحـدة ال زالت 
تحـاول اسـتثمار الُهدنـة لخدمة أغـراض تحالف 
العدوان وخلق ضغوط عىل صنعاء للمسـاومة عىل 
التزامات االتّفاق ومتطلبات السـالم، وهو ما يعرب 
بوضـوح عـن أن تحالـف العدوان لم يغـري موقفه 
املتعنـت، وأن تعهدات املبعـوث األممي التي رافقت 
طلبات تمديد الُهدنة سـابًقا لم تكن سوى دعايات 

للمناورة واملراوغة. 

هـذا مـا ظهـر أَيْـضـاً يف حديـث املبعـوث عـن 
موضـوع سـفن الوقـود والرحـالت الجوية خالل 
إحاطته األخرية أَيْـضاً، َحيُث عمد مجّدًدا إىل تجاهل 
اسـتمرار قيـام تحالـف العـدوان باحتجاز سـفن 
الوقـود ومنعها مـن الوصـول إىل مينـاء الحديدة، 
برغم حصولها عـىل تصاريح آلية التفتيش التابعة 
لألمـم املتحـدة، بل حـاول أن يصـور ملجلس األمن 
وكأن عملية «تدفق الوقود» سلسة وطبيعية، وهو 
ما يعنـي أن تحالف العـدوان ورعاته مرصين عىل 
التمسـك بإجـراءات الحصار التعسـفية من خالل 

إيهام العالم بأنها لم تعد موجودة. 
ويف ما يخص الرحـالت الجوية، تجاهل املبعوث 
األممـي أَيْـضـاً اسـتمرار تحالـف العـدوان بمنع 
تشـغيل رحالت بـني صنعـاء والقاهـرة، برغم أن 
اتّفاق الُهدنة نص بشـكل رصيح وواضح عىل هذه 
الرحـالت، وبـدل العمل عـىل إيقاف هـذه العرقلة، 
اتجـه غروندبـرغ إىل تصويـر الرحـالت املحـدودة 
التـي يتم تسـيريها إىل األردن (والتي ظلت تتعرض 

لعراقيـَل متنوعـة من قبـل تحالف العـدوان طيلة 
األشهر األربعة املاضية) كإنجاز كبري يحل مشكلة 
إغـالق املطار، وهـذا يعني أن دول العـدوان واألمم 
املتحـدة ال زالت ُمرصًة عىل إبقـاء الرحالت الجوية 
املتفـق عليهـا كورقة مسـاومة، األمر الذي يشـري 
بدوره إىل أن وعود إضافة وجهات جديدة وتوسـيع 
نطـاق الرحالت ال زالت ُمَجــّرد دعايات ال يدعمها 

أي مؤرش إيجابي. 
وحقيقـُة أن املبعـوَث األممـي يتعمـد التضليل 
عـىل عملية تنفيـذ البنـود املتعلقة بسـفن الوقود 
والرحـالت الجوية، تمثُّل تأكيـداً صادماً عىل غياب 
نوايـا التوّجـه نحو حلول حقيقيـة تخفف معاناة 
اليمنيـني وتمهد لسـالم فعـيل؛ ألَنَّ وصـول الوقود 
وحق السـفر مـن وإىل مطار صنعاء هـي من أبرز 
االستحقاقات اإلنسـانية املرشوعة لليمنيني والتي 
ال يجب أن تربط بأية أجندة سياسـية وعسـكرية، 
والتعامـل معهـا بهـذه الطريقة امللتويـة ال يبرش 
بنهايـة إيجابية للُهدنة التي بات نجاحها مرشوطاً 

شـاملة  معالجـة  يتضمـن  اتّفـاق  إىل  بالتوصـل 
للملـف اإلنسـاني وفصله عـن امللفات العسـكرية 

والسياسية. 
 

الصتعم: طعاصُش افطط املاتثة 
وطئسعبعا طحرتاٌة باملال

عضُو املكتب السيايس ألنصار الله، عيل القحوم، 
عّلـق عىل إحاطِة املبعـوث األممـي إىل اليمن خالل 
جلسـة مجلس األمـن واصفاً إياهـا بأنها «مضللة 
إىل أن  وغـري مهتمـة بمعانـاة اليمنيـني» ُمشـرياً 
غروندبـرغ ذهـب فيها إىل «مسـالك غـري حقيقية 
بتعمـد واضح ونهج معروف ملنظمـة أممية تدعي 
اإلنسـانية لكنهـا أضاعـت بوصلـة اإلنسـانية يف 

اليمن».
َوأََضــاَف القحـوم أن هذا السـلوك «إن دل عىل 
يشء َفـإنَّما يدل عىل بيع ورشاء مسبق ملواقف هذه 

املنظمة ومبعوثها باملال السعودّي واإلماراتي».
وأّكـد أن جلسـة مجلـس األمـن «ال جديد فيها 
سـوى تكريس التضليل وتغييب الحقائق وتسويق 
األكاذيب الباطلة واإلشـادة باملعتدي والوقوف مع 
الجالد ضد الضحية» ُمشرياً إىل أن «هذا املوقف غري 
جديـد فهو منـذ اليوم األول للعدوان مـا زال يتكّرر 
وهو دليـل واضح أن هذا العالم تحكمه السياسـة 

واملصلحة وال هم وال إدراك ملعاناة اليمنيني». 
هـذه القـراءة ال تتناقـض مـع حديـث صنعاء 
مؤّخراً حول وجود تغري يف املزاج الدويل بشـأن ملف 
اليمـن؛ ألَنَّ هـذا التغيـري لـم يالمـس أرض الواقع 
بعـد، وامليزان الحقيقي الذي سـيعطي هذا التغيري 
قيمة معينة هو الخطوات العملية لتخفيف معاناة 
ما يف  اليمنيني ومعالجة القضايا اإلنسـانية ال ِسـيـَّ
ظـل وجود اتّفاق واضح يمكـن البدء منه وإن كان 
محدوداً للغايـة، َوإذَا كان التعاطي األممي مع هذا 
االتّفاق ال يزال بهذه السـلبية فهذا يعني أن تحالف 
مقاومـة  يزالـون يحاولـون  ال  ورعاتـه  العـدوان 

التغيري. 

تقرير

إتاذئ تدطغطغئ ُأخرى
َك باخعرات السثو: المئسعُث افطمغ غعاخُض الامسُّ

السةري: ق َتـّض إق بمسالةئ املطش اإلظساظغ وزغارُتظا لروجغا تسجز 
الاعّجـه املحرتك ضث السطعك افطرغضغ

 : طاابسات
أّكــد عضـُو الوفد الوطنـي، عبد امللـك العجري، عىل 
أولويِة معالجة املِلف اإلنسـاني قبل التوّجـه نحو الحل 
السـيايس، وأوضح أن زيارَة الوفد لروسيا تأتي يف سياق 
ما مع  تعزيـِز العالقات بني صنعاء وموسـكو، ال ِســيـَّ
بروز القواسـم املشـرتكة بينهمـا يف مواجهة السـلوك 

األمريكي يف املنطقة والعالم. 
وقـال العجـري يف حديـث لوكالـة األنبـاء الروسـية 
«سـبوتنيك»: إن الخطـوة اإلنسـانية هي األهـم اآلن يف 
امللف اليمنـي، وهي تتعلق بدفع املرتبات ورفع الحصار 
عن املوانئ، مشـّدًدا عىل أن «الخطوة األوىل نحو السـالم 
أن يعـود الوضـع إىل مـا كان عليه سـابًقا فيمـا يتعلق 
باالقتصـاد، وإعـادة املرتبـات والخدمـات األََساسـية، 
والنفـط والغاز، حتـى يتم تهيئة األجـواء ملناخ إيجابي 

يساعد عىل التسوية السياسية». 
وتتمسـك صنعاء برضورة فصل امللف اإلنسـاني عن 

امللفات السياسـية والعسـكرية، لكن تحالـف العدوان 
ورعاته يحاولون االلتفاف عىل ذلك، الستخدام الحقوق 
اإلنسـانية املرشوعة لليمنيني كأوراق ضغط ومساومة 

للحصول عىل تنازالت سياسية وعسكرية من صنعاء. 
وتحـدث العجري عـن زيارة الوفـد الوطنـي مؤّخراً 
لروسيا ُمشرياً إىل أن «جاءت بدعوة كريمة من األصدقاء 
يف موسـكو، وهي الزيارة الثالثة للوفـد الوطني اليمني 
إىل روسـيا خالل السنوات الثالث املاضية، وتأتي دائماً يف 

إطار االهتمامات املشرتكة وتعزيز العالقات الثنائية». 
وبحسـب الوكالة الروسـية فقد أوضـح العجري أن 
أهميّـة هذه الزيـارة تأتي من «اإلدراك املشـرتك ألهميّة 
تنسيق املواقف ملواجهة البلطجة األمريكية، والسياسات 
العدائيـة الغربية، التي تهّدد ليس فقط أمن واسـتقرار 
دول اإلقليـم والـدول الناميـة والصغرية، وإنما تشـكل 
خطراً عىل أمن واستقرار دول كربى، كروسيا والصني». 
َوأََضـاَف العجري أن املشاركة الفاعلة لروسيا يمكن 
أن تحـدث نوعاً مـن التوازن يف امللف اليمنـي، ُخُصوصاً 

وأنهـا «مقبولة من ُكــّل األطراف اليمنيـة، ويمكن أن 
تكون جـزءاً فاعالً يف عملية السـالم، ويف دعـم التهدئة 
والدفع باالهتمام باألمور اإلنسانية؛ ألَنَّ عالقاتها جيدة 

مع ُكـّل أطراف النزاع». 
وأّكـد أن هناك مشـرتكات بني موسكو وصنعاء فيما 
ما بعد أحداث  يتعلق بمواجهة الصلف األمريكي، ال ِسـيـَّ
أوكرانيـا، ُمضيفـاً أن «اليمن كما هو معـروف منطقة 
مهمة بالنسـبة لكثري من املصالح الحيوية للعالم، فهي 
تقف عىل ممـر بحري مهم، وتتحكم بهـذا املمر، وتؤثر 
عىل أسـواق الطاقة والتي هي من أهـم املعارك القائمة 

اآلن». 
وتأتـي زيـارات الوفـد الوطنـي لروسـيا يف سـياق 
كـرس العزلة الدبلوماسـية التي حاول تحالـف العدوان 
فرضها عـىل البلد منذ بداية الحرب، وهـو إنجاز يحمُل 
أبعاداً مهمـة؛ ألَنَّه يفتح آفاقاً جديـدة ملواجهة الهيمنة 
األمريكيـة التي تتحكـم بطريقـة وأُسـلُـوب التعاطي 

الدويل مع ملف اليمن. 

شغ تثغث لعضالئ «جئعتظغك»:

الصتعم: افطط الماتثة ق تضارث لمساظاة الغمظغغظ وطعاصش طةطج افطظ تتّثدعا المخالح
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21@ .  77511179901314024

 : خظساء
أّكــد عضـُو املجلـس السـيايس، محمد 
عيل الحوثي، دعَم القيـادة الثورية واملجلس 
السيايس إلنجاح مرشوع األتمتة القضائية، 
معتـربًا األخري مرشوعاً وطنيـاً يلبي طموح 

املجتمع يف تحقيق عدالة ناجزة. 
ووّجـه الحوثـي يف كلمتـه التـي ألقاهـا 
خـالل تدشـني وزارة العـدل العمـل بدائـرة 
النظـام القضائـي اإللكرتونـي يف الـوزارة، 
مجلـس  رئيـس  بحضـور  الثالثـاء،  أمـس 
القضاء األعىل القـايض أحمد يحيى املتوكل، 
ونائب رئيس الوزراء لشـؤون الدفاع واألمن 
الفريـق جـالل الرويشـان، بُرسعـِة إتمـام 
الربط الشبكي املعلوماتي مع النيابة العامة 
ووزارة الداخلية ومصلحة التأهيل واإلصالح 
ومختلف أجهزة وهيئـات املنظومة العدلية، 
مشـّدًدا عـىل رضورة إنشـاء نظـام التوثيق 
اإللكرتونـي وربطة بمكاتب وأقـالم التوثيق 
يف مختلـف املحافظـات، وترتيـب اإلجراءات 
األمنـاء  مـع  للربـط  والفنيـة  التنظيميـة 
املحّققـة  باإلنجـازات  وأشـاد  الرشعيـني.  

للسـلطة القضائيـة وحرصها عـىل االرتقاء 
بمستوى األداء القضائي، مثمناً جهود قيادة 
وزارة العدل وإنجاز الربط الشبكي للمحاكم 

يف مختلف محافظات خالل فرتة قياسية. 
ويف التدشـني الـذي حرضه النائـب العام 
القايض الدكتور محمد محمد الديلمي وأمني 
عـام مجلـس القضـاء القايض سـعد أحمد 
هـادي ورئيـس هيئـة التفتيـش القضائـي 
القايض أحمد عيل الشهاري، استعرض وزير 
العـدل القايض نبيل نـارص العزاني، خريطة 

ومدرج الربط الشبكي للمحاكم االستئنافية 
واالبتدائيـة التـي ربطها بالنظـام القضائي 
اإللكرتوني، ُمشـرياً إىل أن عـدد املحاكم التي 
تـم االنتهاء مـن ربطهـا بالنظـام بلغ ٢٠١ 

محكمة استئنافية وابتدائية. 
وتطـرق للمهام املناطـة بدائرة النظام يف 
متابعـة إدَخال بيانـات القضايـا يف النظام، 
ُمشـرياً إىل أن النظـام يتيح لقيادة السـلطة 
القضائيـة االطالَع عىل القضايا، وسيسـهم 
يف اتِّخاذها للقرارات املناسـبة بكل سـهولة 

ويُـرس.  وأوضـح العزانـي أن دائـرَة النظام 
سـبع  مـن  تتكـون  اإللكرتونـي  القضائـي 
ُشـَعٍب تتوزع عىل القضايـا اإلدارية واملدنية 
والشـخصية والتجارية والجزائيـة والتنفيذ 
وشـعبة الرقابـة املرئية، الفتـاً إىل أن النظام 
القضائـي اإللكرتوني يمّكن قيادَة السـلطة 
القضائيـة من متابعـة سـري األداء لألعمال 
القضائيـة واإلدارية واملاليـة يف املحاكم منذ 
قيـد القضايـا يف النظـام وعقـد جلسـاتها 
وتسـليمه  وطباعتـه  الحكـم  وصـدور 

للمتقاضني ثم التنفيذ. 
وأَشاَر إىل أن النظاَم القضائي اإللكرتوني 
سـيوّفر مـؤرشاِت قيـاس األداء القضائـي 
ومتابعة ذلك عـرب مختصني قانونيني وذوي 
خـربة يف العمـل القضائـي املتعلـق بتحليل 
البيانات، مؤّكـداً أن الدائرة تعمل عىل تقييم 
األداء ونسـبة إنجاز القضايا وعدد الجلسات 
وأسـباب التأجيـل والرتحيـل لـكل قضيـة، 
باإلضافة إىل نسـب يف األحكام عىل مسـتوى 

ُكـّل محكمة استئنافية وابتدائية. 
القضائـي  النظـام  دائـرة  أن  إىل  ولفـت 
االحتياطـات  كافـة  اتخـذت  اإللكرتونـي 
لحمايـة املعلومات بأحدث الوسـائل التقنية 
وتوثيقهـا إلكرتونيـاً وأرشـفة وحفظ كافة 
إجـراءات الرصـد بالصـوت والصـورة عـرب 
نظـام تخزيـن واسـع وآمـن، ُمشـرياً إىل أن 
النظـام اإللكرتوني سـيدعم مجلس القضاء 
األعىل وهيئات السـلطة القضائيـة يف اتِّخاذ 
القرار وتقييم مـؤرشات قياس األداء للنظام 
القضائـي وفاعليته ورسعـة إنجاز القضايا 
وتقييم العمل يف حال حدوث أية تجاوزات أَو 

اختالالت محتملة. 

 : الئغداء
يف  العليـا  العدليـُة  املنظومـُة  ناقشـت 
اجتماعهـا، أمـس، برئاسـِة عضـو املجلس 
السيايس األعىل، رئيس املنظومة، محمد عيل 
الحوثـي، وبحضور عضو املجلس السـيايس 
األعـىل محمـد النعيمـي، عدداً مـن القضايا 
واملهامِّ املرتبطة باألوضاع األمنية والقضائية 
وقضايا الثـأر والنزاعات القبلية يف محافظة 

البيضاء. 
أعضـاَء  ضـم  الـذي  االجتمـاع  وتطـرق 
املنظومـة العدليـة: رئيس مجلـس القضاء 
األعـىل القايض أحمـد املتـوكل ونائب رئيس 
الوزراء لشـؤون الدفاع واألمن الفريق الركن 
جـالل الرويشـان، ووزيـر العـدل القـايض 
نبيـل العزاني، والنائب العـام القايض محمد 
الديلمي، ورئيـس هيئة رفع املظالم القايض 

عبدامللـك األغربي ووزير الشـؤون القانونية 
الدكتور إسماعيل املحاقري ومعهم محافظ 
البيضـاء عبدالله إدريـس، إىل بعض القضايا 
املتعلقـة باألوضـاع يف املحافظـة يف ضوء ما 
ة  تضمنتـه توجيهـات قائـد الثـورة، الَخاصَّ
بتحقيـق العدالة وحلحلة القضايا الشـائكة 

املرتبطة بأمن واستقرار املواطنني. 
واستعرض االجتماُع بحضور رئيس هيئة 
التفتيش القضائي القايض أحمد الشـهاري 
وأمـني عـام مجلـس القضاء القايض سـعد 
هادي ونائب رئيس جهـاز األمن واملخابرات 
اللـواء عبدالقـادر الشـامي ورئيـس الهيئة 
العامة لألوقاف العالمـة عبداملجيد الحوثي، 
يف  واألمـن  بالعدالـة  الصلـة  ذاِت  القضايـا 
املحافظة وتوفري اإلْمَكانات الالزمة لحلها ال 
ما قضايا الثأر، بما يحّقق إرساء األمن  ِسـيـَّ

والسكينة العامة للمواطنني. 

السـلطة  أوضـاَع  االجتمـاُع  وناقـش 
بمحافظـة  واملحليـة  واألمنيـة  القضائيـة 
البيضـاء ومـا تحتاجـه املحاكـُم والنيابات 
واملقـرات األمنيـة مـن معالجـات رضورية 
تلبـي ُرسعـة الفصـل واإلنجـاز يف القضايا 

الواردة إليها، وتحقيق الطمأنينة والسـكينة 
يف املحافظة واملديريات. 

القيـادات  دور  إىل  االجتمـاُع  وتتطـرق 
األمنية والقضائيـة يف ِحماية املواطنني وبما 
يحول دون تغذيِة اإلشـكاالت وزعزعة األمن 

واالستقرار يف بعض مناطق املحافظة. 
املوضوعـاِت  االجتمـاُع  اسـتعرض  كمـا 
املتعلقَة بالتنسـيق والتعاون مـا بني النيابة 
يف  الرشطـة  وأقسـام  باملحافظـة  العامـة 
املديريات بخصوص قضايا العدوان والسـري 
يف اسـتكمال إجراءات التحقيـق مع مراعاة 
قضايا الثأر والنزاعات القبلية لخصوصيتها 
اإلجرائية ومعالجتها القانونية واالجتماعية. 
وشـّدد االجتمـاُع عـىل رضورة االهتمام 
بمعالجة أوضاع العائدين واإلجراءات امُلتَّبعة 
السـجون  بنـزالء  واالهتمـام  عودتهـم،  يف 
االحتياطيـة عـىل أن يتم انعقـاُد اجتماعات 
اسـتثنائية للمعالجـات الالزمـة، إضافة إىل 
االهتمـام بحـل إشـكالية البناء العشـوائي 
الجـوار  بوحـدات  املتعلقـة  واإلجـراءات 
للتخطيط الحرضي وأرايض الدولة واألوقاف 

باملحافظة. 

التعبغ: افتمائ الصدائغئ طحروع وذظغ غطئغ ذمعح الحسإ يف تتصغص سثالئ ظاججة 

وغظاصح افوضاَع افطظغئ والصدائغئ بمتاشزئ الئغداء

أّضـث دسط الصغادة البعرة والمةطج السغاجغ إلظةاح المحروع وحّثد سطى ضرورة اإلجراع شغ إظةازه
خقل طحارضاه شغ تثحغظ السمض بثائرة الظزام اإللضاروظغ شغ وزارة السثل:

شغما تط تعزغُع التصغئئ لططقب افحث شصرًا شغ إب:

طآّجسئ الحعثاء تثّحـظ تعزغَع 3 آقف و294 تصغئئ طثرجغئ 
سطى أبظاء الحعثاء بمتاشزئ ذطار

 : طاابسات
دّشـنت مؤّسسُة الشـهداء، أمس األول، مرشوَع 
الحقيبة املدرسية يف محافظة ذمار، بتوزيِع عدٍد من 
الحقائب املدرسية عىل أبناء وبنات الشهداء بمدرسة 

الشهيد البخيتي بمركز املحافظة. 
وأوضـح مصدٌر مسـؤوٌل يف املؤّسسـة لصحيفة 
(املسرية) أن املرشوَع الذي تنّفذه املؤّسسُة بالرشاكة 
مـع الهيئة العامة للـزكاة، يسـتهدف ٣ آالف و٢٩٤ 
طالبـاً وطالبـًة من أبناء الشـهداء يف كافـة مدارس 

املحافظة بمختلف مديرياتها. 
ويف التدشـني، أّكـد مديُر مكتـب الرتبية والتعليم 
باملحافظـة محمد الهادي ومسـؤول التعبئة العامة 
باملحافظـة أحمد الضوراني، أهميّـَة تضاُفر الجهود 
لرعاية أبناء وأرس الشهداء وفاًء لتضحيات الشهداء 

الذين بذلوا أرواحهم رخيصًة يف سبيل الوطن. 
من جانبه، أوضح مدير فرع مؤّسسـة الشهداء، 
عبدامللـك املروني، أن توزيع الحقيبة املدرسـية يأتي 
ضمـن العديد من األنشـطة واملشـاريع التي تنفذها 

املؤّسسـة لرعايـة أرس الشـهداء واالهتمـام بهم يف 
التعليم والصحة وغريها من املجاالت. 

بدوره، شّدد أّكـد مديُر إدارة املصارف بفرع هيئة 
الزكاة، عبدالكريم الخوالني عىل أهميّة تقديم الدعم 
والرعايـة الكاملة ألرس الشـهداء بصورة ُمسـتمّرة 

تقديرا لتضحيات ذويهم. 
ويف السـياق ذاتـه وعقب التدشـني، تفقـد مديُر 
مكتـب الرتبيـة والتعليـم ومعـه مسـئول التعبئـة 
باملحافظة، سـريَ العملية التعليمية بمدرسة الشهيد 
البخيتـي، واطلعـا عـىل مسـتوى انضبـاط الـكادر 

التعليمي وإقبال الطالب والطالبات. 
الكـوادر  بصمـوِد  والضورانـي  الهـادي  وأشـاد 
الرتبويـة يف جبهـة التعليم وحرصهم عىل اسـتمرار 
التعليـم رغـم التحديات يف ظـل العـدوان والحصار، 
حاثـني الطـالَب والطالبات عىل املثابـرة يف التحصيل 

العميل لتحقيق مراكز متقدمة. 
إىل ذلـك، دّشــن وكيل محافظـة إب عبدالرحمن 
الزكري، أمس، بمدرسـة الشـعب يف مديرية املشنة، 
توزيع الحقيبة املدرسية للطالب األيتام واألشد فقراً، 

فيما تستهدف الحقيبة املدرسية التي تنفذها مبادرة 
«سـاعدوني كـي أتعلم.. العـودة إىل املدرسـة» ٣٠٠ 

طالب وطالبة يف ثماني مدارس باملديرية. 
وخالل التوزيع، ثّمن وكيل املحافظة هذه املبادرَة 
اإلنسـانيَة واملجتمعيـة؛ للتخفيـف مـن أعبـاء أرس 
الطـالب املحتاجني للدعم واملسـاندة يف ظل الظروف 
الصعبة التي تمر بها البالد نتيجَة العدوان والحصار 

والحرب االقتصادية. 
وأّكــد أن مثـَل هـذه املبـادرات تحّفـز الطـالب 
املعوزيـن عىل مواصلة الدراسـة والتحصيل العلمي، 
الفتـاً إىل أهميّة توسـيع هذه املبادرات لتشـمل أكربَ 
رشيحـة من الطـالب املحتاجني يف مختلـف املدارس 

واملديريات. 
مـن جانبه، دعـا مدير مكتـب الرتبيـة والتعليم 
باملديريـة هشـام الصليحي، رجـاَل املـال واألعمال 
وامليسـورين إىل املسـاهمة يف رعاية الطـالب األيتام 
واألشد فقرا، ُمشـرياً إىل أن مثَل هذه املبادرات تُسِهُم 
يف ترسيخ قيم الرتاحم والتكافل االجتماعي التي حث 

عليها الدين اإلسالمي. 

طآّجسُئ الةرتى تعّزع أدوغًئ 
وأجعجة وطساطجطات ذئغئ بمئطس 

غخض 57 ططغعن رغال
 : خظساء

دّشــنت مؤّسسـُة الجرحى، أمس، توزيَع أدويـة وأجهزة ومسـتلزمات طبية بمبلغ ٥٦ 
مليوناً و٨٨٠ ألف ريال، يف حني يسـتهدُف املرشوُع دائرَة الخدمات الطبية العسكرية واملراكز 
الصحية بمجمع الساحل الغربي واملنطقة العسكرية الرابعة واملنطقة العسكرية الخامسة. 
وخالل التوزيع، أشـاد مديـر دائرة الخدمات الطبية العسـكرية، الدكتـور نارش القعود، 
بجهود مؤّسسة الجرحى لدعم الدائرة وعدد من مراكز رعاية الجرحى يف املناطق العسكرية. 
وأّكـد رضورَة االهتمام بالجرحى نظري تضحياتهم يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره 

وسيادته واستقالله. 
مـن جانبه، أشـار املدير التنفيذي ملؤّسسـة الجرحـى، الدكتور عيل الضحيانـي، إىل حرِص 
املؤّسسـة عىل دعـم الجرحى من أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة والتخفيف مـن معاناتهم، 
موضًحا أن توزيَع األدوية واألجهزة الطبية عىل املراكز الصحية باملناطق العسكرية يأتي تنفيذاً 
لتوجيهـات قائد الثورة السـيد عبدامللـك الحوثي ورئيس املجلس السـيايس األعـىل واهتمامها 
بالجرحى.  ولفت الضحياني إىل أن مرشوَع توزيع األدوية واألجهزة الطبية يأتي يف إطار برنامِج 

تحسني مدخالت الجانب الصحي لعدد من الجهات الصحية التي تهتم برعاية الجرحى. 
بدوره، أشـار مديُر املشـاريع بمؤّسسـة الجرحى، زيد عامر، إىل أن املـرشوَع يأتي ضمن 
مشـاريع املؤّسسـة لرعايـة الجرحى واالهتمـام بهم، مبينًـا أن من ضمن األجهـزة التي تم 

ًة بمرىض امُلخ واألعصاب.  توزيُعها أجهزًة َخاصَّ
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شغما تضعطئ المرتِجصئ تعّجـُه بإغقق طظفث العدغسئ أطام آقف المعاذظغظ 

وجط تتثغر المرتِجق ابظ العزغر طظ جصعط ساص طةّثًدا بغث «اإلخعان» 

بسث إصخائه سسضرغًّا وأطظغًّا وصدائغًا:

أخبار

سحراُت الدتاغا طظ املثظغني املساشرغظ بسث تسرُِّض باص ظصض جماسغ لصخش بالطريان إطاراتغ

طصاُض 4 طظ طةظثي «اإلخقح» بغظعط ضابٌط يف صخش جعي إطاراتغ بحئعة

تتالُش السثوان غظعغ جغطرَة «اإلخقح» سطى «الصطاع الثبطعطاجغ» بالثارج

 : طاابسات
يف جريمـٍة جديـدٍة مرّوعة تضاُف إىل سلسـلة 
جرائمه السـابقة املمتدة عىل مدى ٨ سنوات من 
عمر العدوان عىل اليمـن، ارتكب طرياُن االحتالل 
اإلماراتي، فجَر أمس الثالثاء، مجزرًة بشعة أودت 
بحياِة العرشات من املدنيني بعد قصف باص نقل 
جماعـي يف خـط العـرب ـ عتـق، كان قادمـاً من 
السعوديّة، وذلك يف خرق فاضح للُهدنة اإلنسانية 

والعسكرية. 
وبحسب مصادر إعالمية، أمس، َفـإنَّ الباص 
املستهَدَف يحمُل العرشات من املغرتبني القادمني 
مـن السـعوديّة عـرب منفذ الوديعـة، َحيـُث أَدَّى 
القصـُف اإلماراتـي عـىل الباص إىل سـقوط عدد 

كبري من الضحايا. 
إىل ذلك أشار حقوقيون، أمس، إىل أن استهداَف 

بـاص النقـل الجماعي من قبل طـريان االحتالل 
اإلماراتي وعىل متنه مسـافرون مدنيون آمنون، 
جريمـة جديـدة تضـاف إىل جرائـم أبـو ظبي يف 

اليمن. 
وكانـت وسـائُل إعـالم تابعـة لــ «اإلصالح» 
اتهمـت االنتقايل بالوقوف وراء قصف اسـتهداف 
حافلة نقل جماعي، ما أسـفر عن مقتل سائقها 

سوري الجنسية وإصابة عدد من املسافرين. 
مـن جانـب آخـر، أوقف مـا يسـمى املجلس 
االنتقايل، أمـس الثالثـاء، العمَل بمنفـذ الوديعة 
الـربي آخر رشيان حيـاة لليمنيني، وذلـك تزامناً 
مـع اتسـاع رقعـة الـرصاع والتوتر بـني فصائل 
االحتـالل اإلماراتي ومقاتيل حـزب «اإلصالح» يف 

حرضموت. 
وأصـدرت وزارُة النقـل يف حكومـة املرتِزقـة 
والواقعـة تحـت سـيطرة االنتقـايل، توجيهـاٍت 

بإغـالق منفـذ الوديعـة حتـى نهايـة األسـبوع 
الجاري. 

وأظهـرت صوٌر تداولها ناشـطون عىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي، أمـس، مئـاِت املركبـات 
شـوهد  كمـا  إغالقـه،  فـور  املنفـذ  يف  العالقـة 
املئـات من املسـافرين وهـم عالقـني يف املنطقة 

الصحراوية بالعرب. 
ووفقاً ملذكرة ما يسمى الهيئة العامة لتنظيم 
شـؤون النقل الربي بوزارة النقل يف عدن املحتّلة، 
وجهتهـا لرشكات النقل الدوليـة، فقد تم توقيف 
الرحالت ملـدة يومي الخميـس والجمعة، املوافق 

١٨-١٩ أغسُطس. 
ويأتي تعطيُل آخر منافذ اليمن الربية بالتزامن 
مـع العمليـات التي ينفذُهـا االحتـالُل اإلماراتي 
ضـد حزب «اإلصـالح» وقصف الطـريان الحربي 

اإلماراتي لباصات نقل املسافرين. 

 : طاابسات
كشـف املرتِزُق عادل الحسني -القيادي يف ما يسمى «املقاومة الجنوبية» 
التابعـة لحزب «اإلصالح»- أن القصَف الجويَّ لالحتالل اإلماراتي عىل مواقع 
حزب «اإلصالح» يف شبوة، أمس الثالثاء، أسفَر عن مقتل ٣ مجندين وضابط 
عـىل األقل وإصابة آخرين، إىل جانب سـقوط ضحايا يف صفوف حافلة نقل 
جماعـي، تعرَّضـت للقصف بينما كانت يف طريقهـا إىل املحافظة قادمة من 
الوديعـة.  وأَشـاَر املرتِزُق الحسـني يف ترصيح، أمس، إىل اسـتمراِر الغارات 

الجوية اإلماراتية عىل مواقع ونقاط مقاتيل «اإلصالح» يف العرب. 
من جانب آخر، حّذر املرتِزُق عوض بن الوزير -محافظ شـبوة املعنيَّ من 
تحالف العدوان-، من سـقوط مدينة عتق بيد «اإلصالح»، تزامناً مع احتدام 

املعارك عىل بعد نحو ٣٠ كيلومرتاً من رشق مدينة عتق. 
ويف ترصيـح، أمس الثالثاء، أوضح املحافظ املرتِزق أن مقاتيل «اإلصالح» 
ة التي تم تشـكيلُها للسيطرة عىل  يسـتغلون ما يسـمى قوات األمن الَخاصَّ
املنشآت والحقول النفطية يف وادي حرضموت ومأرب، لتهديِد عتق عاصمة 

شبوة، وذلك عن طريق دعم القيادات العسكرية واألمنية «املتمردة. 
وخالل الساعاِت املاضية، حّقق مرتِزقُة «اإلصالح» تقدُّماً يف معاركهم مع 

ومرتِزقة اإلمارات، رغم كثافة الغطاء الجوي واملدفعي لخصومهم. 

 : طاابسات
يواصـُل تحالُـُف العـدوان عمليَة اسـتهداف 
حـزب  عـىل  املحسـوبة  القيـادات  وإقصـاء 
«اإلصـالح» من جميـع املناصب داخـل حكومة 
املرتِزقة وتعيني قيادات جديدة تابعة ملا يسـمى 
املجلـس االنتقـايل وجناح الخائن عفـاش املوايل 

لالحتالل اإلماراتي. 
وبحسب وسـائل إعالم موالية للعدوان، أمس 
الثالثاء، َفـإنَّ املرتِزَق رشاد العليمي يعتزُم خالَل 
األيّـام القادمـة إصداَر قـرارات تعيـني مرتِزقة 

بدرجة سـفراء ومناصب يف السـلك الدبلومايس 
والسـفارات التابعة للمرتِزقة بالخارج، َحيُث إن 
من املتوقـع أن تخلَو قائمُة التعيينـات الجديدة 
من مرشـحي حزب «اإلصالح» الذين يسيطرون 
عىل غالبية املناصب والتعيينات يف تلك السفارات 

التي حّولوها إىل أماكن للسمرسة واالبتزاز. 
وكان املرتِزق العليمي قد أصدر قبل أسبوعني 
قـراراٍت أنهـت سـيطرة «اإلصالح» عىل السـلك 
القضائـي وأحلـت قيـادات االنتقـايل بديـالً عن 
قيادات اإلخوان، يف ظل مسـاعي تحالف العدوان 
الجتثـاث قيادات «اإلصالح» مـن كافة املجاالت، 

بما فيها العسكرية واألمنية. 

غدٌإ حسئغ بتدرطعت بسث 
ظحر خعر تةمُع جظعدًا أطرغضان 

بظساء طظ الحتر

 : طاابسات
أثـارت صوٌر تداولهـا املئاُت من الناشـطني يف مختلف مواقـع التواصل 
االجتماعي، أمس الثالثاء، لجنوٍد أمريكيني يقفون إىل جانب نسـاء يمنيات 
يف مدينة الشحر بحرضموت، استياَء وغضَب اآلالف من أبناء اليمن ُعُمـوًما 

وأهايل حرضموت عىل وجه الخصوص. 
وقـال الناشـطون: إن نرش مثل هكـذا صوٍر مخزية تعكس سـقوط ما 
يسمى املجلس الرئايس املوايل لتحالف العدوان، وحكومة املرتِزقة، باإلضافة 
إىل سلطة األدوات يف حرضموت التي لم تعلق عىل انتشار القوات األمريكية 
املسـتفز وقيامها بجولة ميدانية يف الضبة والشحر ومنطقة فوه ومديرية 

بروم الساحلية. 
ولفت الناشـطون إىل أن قيام األمريكان بالتقاط صوٍر لهم بجانب نساء 
يمنيـات يَُعدُّ إسـاءًة لليمنيني جميعاً، ومؤرشاً خطـرياً ينبغي عدُم الصمت 
عنـه؛ كـون ذلك انتهـاكاً لخصوصيـة اليمنيـني وأعراضهم مـن قبل غزاة 

ومحتّلني. 

سثن: طغطغحغا طسطتٌئ تعاجُط 
طتغط شظثق ضعرال يف خعر 

طضسر بسثد طظ الصظابض
 : طاابسات

ذكرت مصادُر إعالميٌة يف عدن املحتّلة أن انفجاراً عنيفاً هزَّ أرجاَء املدينة، 
فجَر أمس الثالثاء، ما سبّب حالًة من الذعر والفزع يف أوساط املواطنني. 

وأّكـدت املصادر أن ميليشـيا مسـلحًة هاجمت بقنابـَل يدوية، محيط 
فندق كورال يف مديرية خور مكرس رشقي مدينة عدن املحتّلة. 

وبيّنـت أن االنفجاَر الذي ُسـِمَع دويُّه يف مناطَق واسـعة من املدينة، لم 
يوقع أية ضحايا، إال أنه تسبّب يف إثارة الرعب لدى السكان. 

«غع» تطةأ لطصداء دولغًا لطمطالئئ باسعغخ الحرضئ واملحرتضني يف سثن
 : طاابسات

تعتـزُم الرشكـُة اليمنية العمانيـة لالتصاالت 
ـَه إىل القضاء الـدويل، وذلك للحصول  (يـو) التوجُّ
عـىل اإلنصـاف، بعـد تعـرض فـروِع رشكتها يف 
محافظة عـدن املحتّلة لإلغالق وإيقاف الخدمات 
ونهـِب أجهزتهـا ومعداتها نهايـة يونيو املايض، 
عىل أيدي ميليشـيا املجلس االنتقايل التي تسيطر 

عىل املدينة. 
وأَفـادت صحيفة «األيّـام» اليوميـة الصادرة 
يف عـدن واملواليـة لتحالـف العدوان، بـأن رشكة 
«يو» اسـتدعت فريقـاً قانونيـاً متخصص للبدء 
بوضع مسـار ذلك التوّجـه الذي سـيتضمُن رفَع 
دعـوى واملطالبـة بالتعويضـات الالزمة للرشكة 

واملشرتكني جراء إيقاف وتعطيل الخدمة. 

ولفتـت الصحيفة إىل أن لجوَء «يو» إىل القضاء 
خـارج اليمن هو بسـبب تأجيِل البـت يف القضية 
مـن قبـل املحكمـة اإلدارية بعـدن لثـالث مرات 
رغم أنها قضيٌة مسـتعجلة، َحيُث رفعت الرشكة 

دعوى بعدم قانونية إغالق فروعها يف عدن. 
وأضافت أن الرشكة تستنُد يف تَحرُّكها للقضاء 
إىل «قانونية نشـاطها» والتزامها بكافة القوانني 
اليمنيـة النافذة منها قانون الـرشكات التجارية 
رقم ١٥ لسـنة ١٩٩٩م واملعّدل بالقانون رقم ٢٨ 
لسنة ٢٠٠٤م والئحته التنفيذية والذي عىل ضوئه 
اسـتحوذت رشكُة الزمرد الُعمانية عىل نسبة ٩٧ 
٪ من الرشكة بموجـب إجراءات واضحة ومعلنة 
جـرت بني املسـاهمني، عـىل اعتبـاِر الرشكة من 
رشكات املساهمات املغلقة وال يرتتب عىل عملية 
البيـع والرشاء أيـة تبعـات قانونيـة؛ باعتبَارها 
عمليًة داخليًة وسـبق أن حدثـت يف الرشكة أثناء 

انتقالها من «سبيس تل» إىل «أم تي أن». 
وأّكـدت الصحيفُة أن الرشكَة يف إطار استكمال 
كافة اإلجراءات لتحريِك القضية دوليٍّا عىل اعتبار 
هـذا التوّجــه هو الخيـار األخري أمامهـا بعد أن 
حاولت التوصـَل إىل تفاهمات وتسـويات وكذلك 
لجـأت إىل القضـاء املحيل، مبينة أنه ليسـت املرة 
األوىل التـي تتجُه فيها الرشكـة إىل القضاء الدويل 
فقد سبق لرشكة أم تي أن (النسخة السابقة من 
يـو) أن اتجهت للقضاء الدويل ورفعت قضية ضد 
الحكومـة اليمنيـة وتمّكنت من انتـزاع حقوقها 

بحكم دويل عام ٢٠٠٩م. 
وبشـأن تقدير التعويضات، كشـفت مصادُر 
داخل الرشكة عن تشـكيِل فريٍق متخصص لذلك 
وأن هـذه التعويضـات ال تشـمل الـرضَر املادي 
واملعنـوي الذي أصاب الرشكة، بل وكذلك تشـمُل 

املشرتكني يف مدينة عدن. 
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 : طتمث الضاطض
ضمَن أحداٍث مرتابطٍة ومتسلسـلٍة يسـعى 
مـن خاللهـا االحتـالُل إىل نهِب ثـرواِت اليمن، 
تأتي محافظُة شـبوة لتجَد نفَسها اآلن أحدث 
سـاحة يف اليمن للرصاعـات تعمل من خاللها 
قوى االحتالل اإلماراتي السعودّي عرب وكالئها 
عىل األرض لفرض سيطرتها بما يخدم مصالح 

الدول الغربية يف مقدمتها أمريكا وبريطانيا. 
تعددت الوسائُل ولكن الهدف واحد هو نهب 
ثروات اليمن النفطية والغازية وتقسيم اليمن 
بـدءاً بإعالن العدوان األمريكي السـعودّي عىل 
اليمن منذ ثماني سنوات، ُوُصـوالً إىل رصاعات 
بني املرتِزقة أنفسـهم من اليمنيني الذين هم يف 
األََسـاس أذياُل االحتالل املتواجد يف املحافظات 

الجنوبية للجمهورية اليمنية. 
 

خراُع افدوات
الرصاُع بني أدوات ومرتِزقة التحالف يف ُكـّل 
ة  املحافظـات املحتّلة ويف شـبوة بصفـة َخاصَّ
ليس جديـًدا، والجديـد هو أن هـذا الرصاع يف 
هذه املحافظـة النفطية والغازيـة التصديرية 
وصل إىل حدوِده الُقصـوى، وأصبحت املعركة 
بني حزب «اإلصالح» (إخـوان اليمن وخونته) 
ومرتِزقـة اإلمارات عـىل اختالف مسـمياتهم 
للسـخرية  واملثـري  عظـم،  كـرس  معركـَة 
واالشمئزاز يف ذات اللحظة أن أخطبوط تحالف 
العدوان تتقاتل فيما بينها مرة أُخرى من جهة 
وأن االقتتـال عـىل محافظـة شـبوة يهدف إىل 
السـيطرة عىل الثروة النفطيـة وصب عائدات 
نهبها يف األخري بني جيوب قوى االحتالل وليس 
ألدوات الـرصاع إال املـوت والخـزي والعار بعد 
أن انتهـى دور أحدهم وأصبـح ورقًة محروقًة 
وهي النتيجة الحتمية وللبقية الذين سينتهي 
دورهـم ويصبحون كروتاً ال فائـدة منها وإن 

بعد حني. 
ويقـول الخبري واملحلـل العسـكري العقيد 
مجيب شمسان: إن ما يدور اليوم يف محافظة 
شـبوة هو جـزء مـن السـيناريو الـذي أعده 
تحالـف العـدوان منـذ أن أقام تلـك التغيريات 
إلزاحة ما تسـمى الرشعيـة املزعومة رشعية 
عبدربـه منصور وتكوين ما يسـمى باملجلس 

الرئايس. 
ويشري شمسان يف ترصيح خاص لصحيفة 
«املسـرية» إىل أن هـذه الخطـوة جـاءت بعـد 

خطوة قام بها السـفري السـعودّي الجابر عرب 
لقائه عدداً من قيادات املؤتمر والتي ّرصح من 
خاللها بإزاحة حزب «اإلصالح» وتمكني حزب 
املؤتمر الشـعبي العـام وإعادتـه إىل الواجهة، 
مؤّكـداً أن ما يدور اليوم يف محافظة شبوة هو 
جـزء من هذا السـيناريو يف جانب منه إلزاحة 
حزب «اإلصـالح» وإطاحة ما تبقى منه، ومن 
ثم االنتقـال وتمكني الخطوة التالية املتمثلة يف 

تنفيذ الجنوب لعمليات االنفصال. 
ويتابع حديثـه «كذلك من هـذا املخّطط ما 
يتمثـل يف تمكـني تنظيم داعـش والقاعدة من 
السـيطرة عىل محافظة أبني ومحافظة شبوة 
ومحافظة حرضمـوت؛ باعتبَارها محافظاٍت 
نفطيـًة ومن خالل قـراءة املنابـع النفطية أَو 
املناطـق النفطيـة أَو خارطة تواجـد املناطق 
النفطية سواء يف اليمن أَو يف غريها من املناطق 
يالحـظ بـأن تواجد داعـش والقاعـدة وبقية 
التنظيمـات اإلرهابية تنترش يف أماكن الثروات 
الغازيـة والنفطيـة وهـي عىل عالقـة وثيقة 
بأمريكا وبريطانيا ومخّططاتهم يف السـيطرة 
عىل مناطـق الثـروة والطاقة، وبالتـايل َفـإنَّ 
جزءاً من أهداف تحالف العدوان هو السيطرة 
عـىل مناطق الثروة والطاقة، وتعترب تنظيمات 
التكتيكيـة  األدوات  هـي  وداعـش  القاعـدة 
للسـيطرة عـىل هـذه املناطـق لتمكينهـا من 

السيطرة عىل هذه الثروات». 
ويوضـح أن «ما يـدور مـن رصاع بني هذه 
األدوات يف محافظة شبوة هو جزٌء من املخّطط 
األمريكي الربيطانـي بتنفيذ إماراتي للتخلص 
مما يسـمى بحزب «اإلصالح» وتمكني قيادات 
داعـش والقاعـدة يف هـذه املحافظـة لتمهيد 
السـيطرة عـىل ثرواتهـا الغازيـة والنفطيـة 
وخـري دليل عـىل ذلك ما تم من زيـارة املبعوث 
األمريكـي يف شـهر مارس إىل منشـأة بلحاف، 
والحديث عن إعادة تشـغيلها بعد توقفها دام 

لسبع سـنوات بالتزامن مع أزمة الطاقة التي 
تشـهدها دول أُوُروبـا الغربيـة نتيجة الحرب 
الروسـية األوكرانية، وزيارة تسعة سفراء من 
الدول األُوُروبية نهاية شهر مايو وبداية شهر 

يونيو ووصولهم إىل عدن». 
وينهي كالمه، «الحاصل هو سيناريو واضح 
ومحاولة حثيثـة لنهب ثروات اليمـن الغازية 
والنفطيـة عـىل اعتبـار أن تحالـف العـدوان 
يركز بشـكل كبري عىل ثروات اليمن كجزء من 
املخّطـط باإلضافة إىل داعـش والقاعدة والتي 
ليسـت إالَّ أدوات تكتيكيـة جميعهـا لتحقيق 
األهداف األمريكية، سـواء يف محافظة شـبوة 
أَو غريهـا من املحافظات، مؤّكــداً أن الرتكيز 
اليوم عـىل محافظة شـبوة يأتـي؛ باعتبَارها 
ومحافظتي مأرب وحرضموت من املحافظات 
الغنية بالثروات النفطية والغازية التي تحتاج 
إليهـا أمريـكا ودول أُوُروبا الغربيـة يف الوقت 

الراهن». 
 

أعمّغئ اجرتاتغةغئ واصاخادغئ
وتَحّولت شـبوُة إىل الوجهِة املفضلِة وساحٍة 
االسـتعمار  قـوى  مـن  للطامعـني  للـرصاع 
وأطـراف العـدوان القائـم عـىل اليمـن إطـار 
تسابُقها للسـيطرة عىل الثروة، وهو ما يفّرسُ 
اسـتماتتَها لتعزيز أوراقها هناك، أمالً يف جنْي 
مكاسب مسـتقبلية، وقد احتدم هذا التسابق 
يف ظـل ازديـاد الحاجة العامليـة إىل النفط عىل 
إثر األزمة الروسـية -األوكرانية، َحيُث ُسّجلت 
زياراُت عّدة ملسؤولني أمريكيني إىل جانب عدد 
من سـفراء الدول األُوُروبية يف األشهر األخرية، 
وبالتـايل َفــإنَّ جوهـر الـرصاع القائـم بـني 
األدوات ليـس ألهداٍف وطنيـة تحّررية بل هو 
رصاع استعماري هدفه االستيالء عىل مصادر 
الثـروة يف ثالث أكـرب املحافظـات اليمنية من 
َحيُث املسـاحة وبسـاحل يصل طوله إىل ٣٠٠ 

استطالع

حمسان: طا غتخض عع 
جغظارغع واضح وطتاولئ 

تبغبئ لظعإ بروات الغمظ 
الشازغئ والظفطغئ

طثطط أطرغضغ لظعإ البروةطثطط أطرغضغ لظعإ البروة
خراع املرتجصئ يف حئعة.. خراع املرتجصئ يف حئعة.. 
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كم عىل البحر الهندي وتنوع جغرايف يكسـبها 
أهميّة اقتصادية وجيوسياسية كبرية. 

مـن جانبه، يشـري وكيـُل قطاع الدراسـات 
التخطيـط  بـوزارة  االقتصاديـة  والتوقعـات 
والتنميـة الدكتور عادل الحوشـبي، إىل أهميّة 
محافظة شبوة بالنسبة لليمن واملنطقة والتي 
تعتـرب ثالث محافظة مـن َحيُث املسـاحة، إذ 
تبلغ ما يقارب ٥٠ ألـف كيلومرت مربع، وتمتد 
عـىل البحر املفتوح بشـاطئ يبلُغ طوله حوايل 
٣٠٠ كم، عىل املحيط الهندي، تتخلله شـواطئ 
وموانـئ اقتصادية هامة مثل برئ عيل وحوراء 
وبلحاف مركز تصدير النفط والغاز املسال إىل 

العالم. 
خـاص  ترصيـح  يف  الحوشـبي  ويوضـح 
لصحيفة «املسـرية» أن محافظَة شـبوَة تقع 
يف الوسـط الجنوبـي لليمـن، ممـا يكسـبها 
أهميّة اسـرتاتيجية واقتصادية كبـرية، َحيُث 
أن يف املحافظـة العديد من الحقول واملنشـآت 
النفطيـة مثل جنـة والعقلة وعيـاذ ومصفاة 
بيحـان وخطوط األنابيـب املمتدة من الحقول 
النفطية فيها ومن صافر يف محافظة مأرب إىل 

موانئها وإىل برئ عىل وبلحاف. 
وتطـرق إىل أن محافظـة شـبوَة كانـت يف 
أحـداث ١٣ ينايـر ١٩٨٦م، ومـا تالهـا ضمن 
محور الزُّمـرة الذي ضم كذلـك محافظة أبني 
والـذي يُِكنُّ الِعداَء املتبادل ملحور الطُّغمة الذي 
ضـم محافظـة الضالع وردفان ويافـع، الفتاً 
إىل أن سـيطرت «قوات دفاع شـبوة» َو»ألوية 
العمالقـة» املوالية لإلمارات والتابعة للمجلس 
االنتقـايل االنفصايل الجنوبي، بقيادة عيدروس 
الزبيـدي املنتمـي ملحافظـة الضالـع ومحور 
الطغمة، عىل محافظة شـبوة، فهو اسـتمراٌر 
ملسلسـل اإلذالل والعقـاب لقبائـل محافظـة 
شـبوة وكرس معنوياتهـا وكربيائهـا من قبل 
الخصـوم التاريخيني لها، باإلضافـة إىل تنفيذ 
مخّططـات جديدة تلبي التغـريات االقتصادية 
والسياسـية الحادثـة يف العالـم ومـن أبرزها 
الحاجـة إىل تلبيـة الطلـب املتزايد عـىل النفط 
ـة يف أُوُروبـا، وكبـح  والغـاز يف العالـم وَخاصَّ

جماح األسعار املتصاعدة من حني ألخر. 
ويشري إىل أن استخداَم الطريان الحربي لدحر 
ة» التابعة  «اللواء ٢١ ميـكا» و»القوات الَخاصَّ
لحـزب «اإلصالح» إىل خـارج املحافظة، يجعل 
من الرصاع، ليس ُمَجـّرد صدام دوري معتاٍد يف 
إطار املنافسة بني اإلمارات املتحكمة يف «قوات 
دفاع شـبوة» َو «ألوية العمالقة»، والسعوديّة 
و»القـوات  ميـكا»   ٢١ «اللـواء  يف  املتحكمـة 
ـة»، موضًحـا إنما لفـرض واقع جديد  الَخاصَّ
لجغرافيـا املحافظة وإعادة تقاسـم النفوذ يف 
املحافظـات اليمنيـة الجنوبيـة والرشقية بني 
أطراف وكالء االستعمار اإلمارات والسعوديّة، 
بما يخدم الـدول الغربية املهيمنة عىل مسـار 
األحداث يف اليمن واملتمثلة بربيطانيا َوأمريكا، 
اللتان تحـاوالن إبقـاء هيمنتهما عىل خطوط 
ال  والغـاز،  النفـط  ومنابـع  الدوليـة  املالحـة 
ما مع الهلع الذي ينتابهمـا بعد ظهور  ِســيـَّ

أقطاب أُخرى يف العالم منها روسيا والصني. 
ويشـّدد عىل أنه يف نهايـة املطاف ما يخلفه 
الـرصاُع املسـلح بـني اليمنيـني ال يهـم وكالء 
االحتالل، فالدمار يلحق باملدن والقرى اليمنية 

والضحايا هم من أبناء الشعب اليمني وال يهم 
اإلمارات والسـعوديّة عدد الضحايـا أَو املآيس 
التي يتسـببون بهـا، وبالتايل سـيعملون عىل 
تغذية الرصاع حتى آخر مقاتل يمني، ُمشـرياً 
إىل أن ما جرى للقوات املوالية لحزب «اإلصالح» 
هـو نتيجـة النتهاء دورهـا، بعـد أن أصبحت 
ورقـة محروقة وعبئـاً تخلت السـعوديّة عنه 
واستخدام «اإلصالح» لعرشات السنني يف اليمن 

ولم يعد يفي بالغرض يف املرحلة الراهنة. 
ويؤّكــد الحوشـبي يف كالمـه أن «الجوهـر 
الحقيقـي لالقتتال والرصاع الدائر يف محافظة 
شـبوة لـه أبعـاد جيوسياسـية واقتصاديـة 
وعسـكرية من أهمها إضفاء رشعية وتوسيع 
لنفـوذ املجلـس االنتقايل االنفصـايل الجنوبي، 
عىل حساب القوى األُخرى يف الساحة واملتمثلة 
يف املليشـيات التابعة لإلصالح، وإنهاك القوى 
ة تلك القوة التي ال  واملليشيات املحاربة، وَخاصَّ
تلقى قبوالً وترحيباً من قبل وكالء االسـتعمار 
والتي قد تشكل لهم عوائق يف املستقبل يف حالة 

نشوب خالفات أَو تقاطع للمصالح». 
ويضيـف وتأجيج الخالفـات والعداوات بني 
املناطـق والقبائـل اليمنيـة وتمزيق النسـيج 
االجتماعي والثقايف بني أوساط املجتمع اليمني 
وعىل مسـتوى الجنوب أَو الشـمال وحتى عىل 

مسـتوى اليمن ككل، واسـتغالل ُكـّل ما يشق 
الصـف ويردع أيـة مقاومـة، إىل جانب إحكام 
السـيطرة عىل املحافظـة بأي سـيناريو كان 
وما ييل ذلك من إحكام السـيطرة عىل الثروات 
النفطية وهيمنة واسـتكمال التحكم بخطوط 
املالحـة الدوليـة، تجاوباً مـع تداعيات الحرب 

الروسية األوكرانية السياسية واالقتصادية. 
ويزيـد بالقـول: إن «فـرض نوع مـن عدم 
االسـتقرار السيايس والعسـكري واالقتصادي 
واالجتماعـي واألمنـي يف اليمـن بشـكل عـام 
بشـكل  والجنوبيـة  الرشقيـة  واملحافظـات 
خاص، هـو لكي ال تقـوم لليمـن قائمة وبما 
يزيد من وترية نهب الثروات واملوارد واستغالل 
إْمَكاناتـه ومميزاته بسـهولة، وكذلـك غربلة 
الشـارع اليمني يف املناطق الجنوبية والقضاء 
عىل ُكـّل مقاوم محتمل أَو مناهض ملشـاريع 
والتحضـري  واالسـتعداد  االسـتعمار،  وكالء 
لسـيناريوهات التصعيد واملواجهة ضد القوى 
الوطنية املناهضة ملشاريع التقسيم واالحتالل 
وعىل رأسهم حكومة اإلنقاذ الوطني والجيش 

اليمني ولجانه الشعبيّة. 
 

تشثغُئ الخراع
يف السياق، يشـري الباحث واملحلل السيايس، 

الدكتور أنيس األصبحي، إىل أن منطقة شـبوة 
اليمنية يف عصور ما قبل امليالد، كانت عاصمًة 
لثالث ممالـك يمنية قديمة: قتبان، وأوسـان، 
وحرضموت، وتتميز شـبوة بتنوعها الجغرايف، 
َحيـُث تمتد فيها السالسـل الجبليـة واملناطق 
الصحراويـة ُوُصــوالً إىل سـواحل بحر العرب 

الخالبة. 
ويوضـح األصبحـي يف ترصيـح لصحيفـة 
«املسـرية» أن محافظة شبوة لها أهميٌّة كبرية 
ملا تملكه من مواردها الطبيعية، إذ تضم حقوالً 
ومنشـآت نفطيـة، وميناَءيـن اسـرتاتيجيني 
لتصديـر الغـاز والنفط، ُمشـرياً إىل أن شـبوة 
محافظـة محوريـة لليمـن عامـة والجنـوب 
ة، بحكم موقعها الجغرايف الذي يتوسـط  َخاصَّ
البالد، ُمضيفاً أن «من يسطر عىل شبوة يحكم 
سـيطرته عـىل القـرار السـيايس فعليـاً، كما 
أثبتت تجارب سابقة»، كما أن شبوة محافظٌة 
اسرتاتيجية يف الجنوب؛ ألَنَّها محاذية للبيضاء 
ومأرب واملحافظات الشمالية الكبرية املهمة. 

ويقـول: إن املرتِزقة انقسـموا كبيادق عىل 
صفيح تناصفه ابن سـلمان وابن زايد، يهبون 
أرواحهـم وقـوداً لـرصاع النفـوذ دون يمننـة 
أخاديـِد  يف  بأنفسـهم  ويقذفـون  وطنيـة،  أَو 
املحـارق نكايـًة بجيـش ولجان يـذودون عن 
حيـاض الوطن بالغـايل والنفيـس، ويرفعون 
راية الكرامة واالسـتقالل عاليـاً تحفها أرواح 

الشهداء من الجهات األربع. 
ويؤّكـد أن دوَل العدوان تغذّي الرصاعات يف 
اليمن بشـكل غري مسـبوق وما نشاهده اليوم 
يف شـبوة من اقتتال بني أدوات العدوان وقبلها 
يف عـدن ويف ابـني أَيْـضاً وغريها مـن املناطق 
الواقعـة تحـت االحتـالل إال دليـل كاف لنوايا 
دول العدوان إلدَخـال املناطق اليمنية يف رصاع 
واقتتال دائم ليتسـنى لها السيطرة والوصاية 

عىل مقدرات اليمن وموقعها االسرتاتيجي. 
املنهجيـة  السياسـَة  «هـذه  أن  ويضيـف 
واملدروسـة من قبل دول العـدوان لها أهدافها 
الخبيثـة لتعميـق االنقسـامات بـني اليمنيني 
وتغذيتها لتبقى اليمـن دولة ضعيفة وممزقة 
وال تسـتطيع اسـتثمار ثرواتها التي أصبحت 
تـدار من قبل الرياض وأبوظبي بينما الشـعب 
اليمني يتضور جوعاً، مشـّدًدا علينـا أَّال نركَن 
عـىل دول العـدوان بما فيهـا أمريـكا يف َحـّل 
مشـاكلنا الداخلية، فمواقف رعـاة َحـّل أزمة 
اليمن تظهر تضـاءل اهتمامهم باليمن نتيجة 
األوضـاع الدوليـة لذلـك فهـم يبحثـون عـن 
مخرج يضمـن مصالحهم مهما كانت نتيجته 
عـىل اليمن وأزمته مما سـيطيل أمـد العدوان 
وتكلفته عىل اليمن وشـعبه، منوًِّها إىل أن هذا 
يتضـح من معالـم الُهدنة التـي نعيش فرتتها 
الثالثـة ولـم يتحّقق منهـا للشـعب إالَّ اليشء 
اليسري ولم تؤسس أصالً لبيئة مناسبة للحوار 
والسـالم وإنمـا كانـت فقـط رضورة لـدول 
العـدوان لتجنيب إمـَدادات الطاقة من التدمري 
واالسـتهداف، وعلينا كشـعب يمني أن ندافع 
عن حريتنا واسـتقاللنا وتحرير ُكـّل شرب من 
جغرافيتنا وتحرير ُكـّل الثروات التي تنهب». 

ويؤّكــد أن الشـعَب اليمنـي يواجـُه حربـاً 
كونيـة قـذرة اسـتُخدمت فيهـا دول العدوان 
وبدعـم أمريكـي صهيوني بريطانـي وأممي، 
ووفرت ُكـّل وسائل القتل والتدمري والنهب من 
ومرتِزقتهم  والتكفريية  اإلرهابيـة  جماعاتهم 
والخونـة وبدعم ال محـدود لوجسـتياً ومالياً 
وعسـكريٍّا وتسـليحاً؛ لتعمل من خاللهم عىل 
للمـرشوع  خدمـة  اليمـن  جغرافيـة  تجزئـة 
الصهيوأمريكـي لشـعب وقـع عليـه اعتـداء 
وعـدوان واحتالل واسـتغالل؛ بَهدِف إضـعاف 
إرادتـه وتحـّرره واسـتقالله وكل ذلك ألهداف 
اسـتعمارية صهيونية قديمة جديدة تجاوزات 

القانون الدويل واإلنساني. 
وينهـي حديثـه؛ ولـذا فهـي معركـُة تحّرر 
واستقالل وأن ُكـّل مشاريع الخيانة واالرتزاق 
والعمالـة ستسـُقُط ولـن يقبَـَل بها الشـعُب 
اليمني الذي يمتِلُك اإليَمـاَن عرب تاريخه التليد 
برفِضـه ومقاومِتـه لـكل أشـكال االحتـالل، 
معركة تحـّرر وطني يقوُدها الشـعب اليمني 
بـكل فئاتـه، وسـيواجُه ُكــّل أنـواع التآمـر 
ومرشوع الفوىض والتجزئة التي تديُره الدوائُر 
األمريكية والربيطانية والصهيونية وعمالئهم 

من املرتِزقة وأحذيتهم من دول العدوان. 

استطالع

التعحئغ: الخراُع غعثُف 
لفرض واصع جثغث 

لةشراشغا المتاشزئ 
وإسادة تصاجط الظفعذ 

شغ المتاشزات الغمظغئ 
الةظعبغئ والحرصغئ بغظ 

أذراف وضقء اقجاسمار 
بما غثثُم الثول الشربغئ 

المعغمظئ

افخئتغ: جغاجٌئ 
طمظعةئ وطثروجئ 

طظ صئض دول 
السثوان لظعإ البروة 

وتسمغص اقظصسام 
وتشثي الخراع تثغره 

الثوائر افطرغضغئ 
والئرغطاظغئ 

والخعغعظغئ. 
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أطرغضا وسقصُاعا 
بخراِع سمقئعا

زعران الصاسثي

بق  تتسـا
جحافـل االرتـزاق يف 
املحافظـات املحتّلـة 
مصالـح  لخدمـة 
مموليهـا وداعميهـا 
حسـاب  عـىل  ولـو 
مـن  اآلخـر  الطـرف 

املرتِزقة. 
الحاصل  فالرصاع 
العمالة  فصائـل  بني 
واالرتهـان يف شـبوة وغريهـا مـن املحافظـات 
املحتّلـة هو تصفية حسـابات بني قوى العدوان 

عىل اليمن. 
لقد حـول املرتِزقة تلك املحافظات إىل سـاحة 
رصاع لتنفيـذ أجنـدة اإلمـارات والسـعوديّة يف 
تهيئة متعمدة وخلق جو مريح ومناسب لدخول 
القوات األمريكية إىل الجنوب ورصف األنظار عن 
تواجدهـا يف املحافظات الغنية بمـوارد الطاقة، 
فرصاع العمالة وقـوى االرتزاق قائم عىل خدمة 
أمريكا وتنفيـذ مخّططها الهـدام لليمن ورسق 

خرياته ونهب ثرواته. 
فسـلطت أمريكا أنظارها تجـاه اليمن إلعادة 
هيبتهـا املسـحوقة مـن قبـل محـور املقاومة 
ولحمايـة ربيبتها إرسائيل العاجـزة عن حماية 
نفسها والعمل عىل السـيطرة عىل ثروات اليمن 
وتعويض حلفائها ما نقص من مخزون الطاقة 
نتيجة الحرب الروسـية األوكرانية، فعملت عىل 
تحريك أدواتهـا يف الجنوب ليتسـنى لها التقاط 
أنفاسها غري مسـتدركة أنها دخلت يف مستنقع 

زوالها.

الاسطغُط شغ الغمظ.. بغظ المساظاة وافطض الاسطغُط شغ الغمظ.. بغظ المساظاة وافطض 

المسغاُر المادي.. وطثاذُرهالمسغاُر المادي.. وطثاذُرهُعثظئ طثادسئ وسثٌّ تظازلغ لرد ُطجلجلُعثظئ طثادسئ وسثٌّ تظازلغ لرد ُطجلجل

روغثا الئسثاظغ

يف ظلِّ أوضاع عصيبة لم تشـهدها البالد 
ـام العام  منـذ عقود، تطـل علينـا أوىل أَيـَّ
الـدَّرايس 2022/ 2023 بمالمـَح يتيمـة، 
وُخًطـى عرجـاء، وأنفـس موجعـة مـن 
االحرتاب الذي َحـّل وخلف وراءه الكثري من 
الدمـار َواملآيس واألزمات، وبسـببه تراجع 
مستوى التعليم يف جميع املناطق اليمنية، 
ومن هنا كان ال بُـدَّ من التعاون الجاد بني 
أولياء األمور ووزارة الرتبية والتعليم لدعم 
املعلمني واملعلمات والرفع من معنوياتهم، 
كذلك تحفيـز الطالب والطالبات للعودة إىل 

املدارس. 
إن دوَر ويل األمـر ال يقتـرص عـىل توفري 
املستلزمات الّدراسية ودفع رسوم التّعليم 
فقط، وإنمـا ال بُـدَّ من املتابعة امُلسـتمّرة 
والرعاية الدائمـة واالهتمام الجيد بطفله، 
إن الغالبيـة العظمـى يغفلـون عن جانب 
مهـم يف حيـاة ابنـه / ابنتـه وهـو الدعم 
املعنوي واإلحساس بالدفء األرسي، ومنح 
الطفل الحب ومده بالطمأنينة والسـكون 
النفـيس الـذي يضمـن سـالمة نفسـيته، 
فالطفـل إن لم يحـظ بهـذه األولويات لن 
تمنحه كنوز الدنيا رغيف سـعادة، سيظل 

يشعر بالجوع وجيبه ميلء بالنقود. 
وثمة أطفـال ثُكلت طفولتهم، وُسـلبت 
أحالمهـم،  وأجهضـت  حقوقهـم،  منهـم 
وتاهت مظلوميتهم بني دهاليز السياسـة 
وكانت ضحيـة االحرتاب، هـؤالء األطفال 
سرتاهم حتماً يف األزقة يبحثون عن مأًوى 
يتسُع لشـجونهم ومآقيهم، أَو يف األسواق 
يقارعـون هجري الشـمس ليواروا سـوءَة 
فقرهـم، ويجابهوا عـوز أهاليهم، وهناك 
مـن يجـول ويصول منـذ الصبـاح وحتى 

آخر الليـل وبيـده مناديل وأحـالم أَيْـضاً، 
ال ليشـرتي بهـا أقالماً ودفاتـراً كما يفعل 
البقيـة وإنمـا ليقتنـي بثمنهـا دواء ألمه 
املّسـنة، ويقتـات بالباقـي خبـزاً ألرسته، 
هؤالء األطفـال تحملوا مسـؤولية تخاذل 
عنهـا الكبـار وبضياعهـا هـوت ُهـِويّـة 
األطفال، وإن لم يجـدوا االحتواء والرعاية 

فحتماً لن يتعلموا. 
وعـىل حافـة الوجـود اإلنسـاني هناك 
جنـدي مجهول ُقطع راتبه وضاقت حياته 
املعيشـية؛ بَسـبِب قـوى العـدوان الجائر 
التـي نهبت إيـرادات الدولة التـي تتمثل يف 
النفـط والغـاز، ومـع ذلك ما بـرح جبهة 
الصـرب والتحدي شـاحذاً همتـه برضاوة، 
حامالً رسـالته املجيدة عـىل كاهله املثقل 
يـزل  لـم  أُخـرى،  حياتيـة  بمسـؤوليات 
يطقطق بالطبشـور منذ سـنني خلت، لم 
يزل يتحمل عناء املعيشـة، ويتكبد وعورة 
الطريـق، ودهامـة اليوم واألمـس يف حني 
لـم يلتفـت إىل معاناتـه أحد ولـم يقدم له 
بعضـاً من حقوقه، بل يواجهونه بالعقوق 
والنكران، وكأنه لم يبن أجياالً واعدة كادت 
تحطمها الحروب، وتنهشها براثن العدى. 

ومما ال جدال فيه أن التعليم هو سفينة 
نجـاة اليمن يف بحـر العواصف، وهو النور 
الذي ييضء ظلمات الحيـاة، وإن لم نعمل 
يف ضـوء ذلـك عـىل االهتمـام بـه وباملعلم 
َوالطالب فسـتظل اليمـن تتقاذفها أمواج 

الظلم والقهر والجهل والتخلف. 
فلجأوا حينها إىل شـن عدوان عىل اليمن 
-ثـورًة وشـعباً وُهوية يمانيـة وإيمانية- 
تحالـف فيـه عالـم النفـاق واالسـتكبار 
وأذناب الخيانة والتطبيع؛ بَهدِف وأد الثورة 
وإحياء ما أنهته الثورة من خيانة وتطبيع 
مع الصهاينة مـن تحت الطاولة وإظهاره 
للعلن وإعادة اليمـن إىل التبعية والوصاية 

السعوديّة األمريكية والوالء اإلرسائيلية. 
 2014 السـبتمربية  الثـورة  وألهـداف 
الفلسـطينية  القضيـة  مـن  وموقفهـا 
العـدّو  واعتبـار  وأراضيهـا  ومقدسـاتها 
اإلرسائيـل كيانـا لقيطـا محتـّال وجاثمـا 
عليهـا وغـدة رسطانية يف الجسـد العربي 
يجب اسـتئصاله كان أن ثبت أحرار اليمن 
للحفـاظ عـىل هـذه املبـادئ والدفـاع عن 
اليمن األرض واإلنسان والعقيدة والقضية 
األم الذي مثلت حرب اليمن ملحمًة وركيزة 

أََساسية.
ويمثـل ثبـات وانتصـار اليمن بجيشـه 
والسياسـية  الثوريـة  وقيادتـه  وثورتـه 
يدق  والعسـكرية حائـط صـد ومسـماراً 
ألمـن  وتهديـداً  العاملـي  اإلرهـاب  أوكار 
ووجود الصهاينة وإخراجهم من فلسطني 

واملنطقة العربية ككل. 
ولو لم تُكن فلسـطني -شعباً ومقاومًة، 
أرضـاً ومقدسـات- قضية اليمـن األوىل ملا 
ُشـن العـدوان عـىل اليمن وملـا ُقتـل أبناء 
وخـرية رجالها وملـا ُحورصت من أسـبط 
مقومـات الحيـاة وملـا أطلقـت رصاصـة 

واحدة تجاه اليمن. 
لكن التحالف بشقيه اليهودي والنفاقي 
يدركـون حجـم اليمـن وثورته السـيادية 

والخطر الذي يتهّدد إرسائيل. 
ولكن مهما كانت تبعاُت الحرب وآثارها 
سـتظل فلسـطني هي قضيتنا األوىل حتى 
قيـاِم السـاعة، وال بد من مواقـَف يمانية 
تـريض اللـه وتشـفي قلوباً وتحـّرر كامل 
فلسـطني بمعيـة املقاومـة الفلسـطينية 
واملحور املقاوم، وستبوُء مؤامراُت تحالف 
العدوان ومن خلفهم الصهاينة واألمريكان 
بالفشـل والهزيمـة املنكـرة ولنـا انتصار 

بعون الله. 

شعث حاضر أبع رأس

ال جديـد يذكر حتى اآلن بخصوص الُهدنة األممية، وال تزال 
أهدافهـا وبنودهـا تتأرجح حتى اللحظة بـني التزام صنعاء، 
وانتهاكات دول العدوان، وعرقلتها الستحقاقاتها اإلنسانية، 
بينمـا يغـط املبعـوث األممي يف نـوم عميـق، متناسـياً ُكـّل 
تلـك الوعـود املطروحة من ِقبـل األمم املتحدة عـرب مبعوثها، 
بخصـوص تكثيـف جهـود العمـل يف إيجـاد الضمـان الـذي 
يضمن التنفيـذ الكامل والشـامل اللتزامـات الُهدنة األممية 
واسـتحقاقاتها اإلنسانية، أَو التوصل إىل اتّفاق ُهدنة موسع، 
يكون من شـأنه إتاحة املجال إليجاد اآللية الصحيحة لرصف 
رواتب املوظفني، وتكثيف وجهات السفر وتسيري املزيد من الرحالت التجارية من وإىل 
مطار صنعاء الدويل، والعمل عىل توفري الوقود أَو حتى تنظيم تدفقه إىل ميناء الحديدة، 
كمدخل لتهيئة األجواء املسـاعدة يف إيجاد فرص تفاوض أكثر بخصوص وقف إطالق 
النار وبشكل شامل وكامل، والتحضري الستئناف العملية السياسية؛ ِمن أجِل الوصول 
بذلك إىل السـالم العادل واملستدام، إال أن الدبلوماسـية األممية واألمم املتحدة مرهونة 
باألجندة األمريكية، ولذلك َفـإنَّ استئناف األمم املتحدة للنشاط السيايس لن يكون إال 
إذَا ما جاء الوقت الضائع وبدأ العد العكيس للسـاعات األخرية من عمر الُهدنة؛ بَهدِف 
تمديدها أَو التجاهل لها، إيذاناً بموجة جديدة من التصعيد العسـكري لقوى العدوان، 
وهـذا األمر غري مسـتبعد أبداً، وإن انشـغلت دول العدوان يف األيّام األخرية بمشـاريع 
التصفيـة والتجريـف ألدواتهـا املنتهيـة الصالحيـة يف محافظـة شـبوة وغريها من 
املحافظـات اليمنية املحتّلة؛ ِمن أجِل توطيد االحتالل لبلدنا وتكريس دعائم السـيطرة 

فيه عىل منابع النفط والثروة. 

أبع زغث العقلغ

عندمـا تكـون املاديات هـي الغاية من 

التَحـّرك يف هـذا املـرشوع القرآنـي، هنـا 

سينّكس اإلنسان رأسه، وسيسقط يف يوم 

من األيّام. 

لكن نحن يف ذلك ال نقول: يجب أن يزهد 

الجميـع، ال، بـل نقـول: يجـب أن تكون 

املاديات وسـيلًة مساعدًة عىل الوصول إىل 

الغايـة املنشـودة، وهي الجهاد يف سـبيل 

الله، والعمل عىل كسب رضا الله. 

هذا هـو الـذي يجـب أن ينُشـَده ُكـلُّ 

مؤمن من التَحّرك يف هذه املسرية القرآنية؛ 

ألَنَّ مـن تكـون معايريُهم ماديًة سـيأتي 

اليـوم الذي يسـخطون فيه عـىل القيادة 

بشـكل مبـارش وظاهـر وقد قـدم الله يف 

القرآن نماذج مخزيـة كانت عالقتهم مع 

الرسـول األكرم محمد -صلوات الله عليه 

وعـىل آلـه- عالقـة مادية بحتـة، فعندما 

كانوا ال يعطون من الصدقات وهي تعترب 

مادياٍت كانوا يسخطون عىل الرسول دون 

تحايش عظمتـه ومكانته وسـطرها الله 

بقوله جل وعـال: {َوِمنُْهْم َمـْن يَْلـِمُزَك ِيف 

َدَقاِت َفِإْن أُْعُطوا ِمنَْها َرُضوا َوإِْن َلـْم  الصَّ

يُْعَطْوا ِمنَْها إذَا ُهْم يَْسَخُطوَن}. 

كانـت نسـبة الرضا والسـخط عندهم 

بمقـدار مـا يأتي لهم من ماديـات، وهذه 

منهـا،  نحـذر  أن  يجـب  خطـرية  حالـة 

والبعض قد يتقـاىض من العمل أجراً وإن 

نقص عليه أي يشء من مستحقات معينة 

حـاول أن يخرب يف العمـل حتى يُعطى ما 

يزعم أنها حقوٌق شخصية له. 

واألهـمُّ مـن ُكــّل ذلـك أن ال يتعاَمـَل 

اإلنسـاُن مـع مشـاِكِله الشـخصية التي 

تحدث له ويسـقطها عىل املرشوع بأكمله 

كما يعمل بعض األشخاص عندما يحصل 

يف حقه أي تقصري سـيتَِّهُم اآلخرين ممن 

فوقه بالفساد والخيانة. 

ا ِباللِه َفِإذَا  {َوِمـَن النَّاِس َمْن يَُقوُل آََمنـَّ

أُوِذَي ِيف اللـِه َجَعَل ِفتْنََة النَّاِس َكَعذَاِب اللِه 

َوَلِنئْ َجـاَء نَْرصٌ ِمـْن َربَِّك َليَُقولُـنَّ إِنَّا ُكنَّا 

َمَعُكـْم أََوَليَْس اللـُه ِبأَْعَلـَم ِبَمـا ِيف ُصُدوِر 

اْلَعاَلـِمنَي}. 

املـرشوُع القرآنـيُّ يتطلَُّب مـن الجميع 

االلتفاَف حوله ال االلتفاف عليه. 

نتمنى من الجميع أن يستوعَب ذلك. 
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ضعبر السجي

اقتحمنا أعوامنَا السابقة بصموٍد أُسطوري، 
وصالبـة  يمانيـة،  وإراَدٍة  حيـدري،  وعــزٍم 
كـالصخـور، لــو النـت الصخـور َلَمــا الن 
ـُنا، بفضل اللـه وقيادتنـا الحكيمة أعدنا  عزم
مجدنـا املسـلوب، وحريتنـا املـرهونـة، أعدنا 
كـرامتَنـا ووجدنا أنفَسنـا، وحّددنا مساَرنـا، 
وتولينا قراراِت أنفسـنا، وتربعنــا نحـن عىل 
سـيادة وطننا وتحت غطاء وأهـداف وقرارات 

وطنية ال أجنبية. 
واتباع منهـج الله وبصدق الـوالء واالنتماء 
للقيـادة، ُوجد النُرص املبـني، واتضحت حقائق 
عدوانهم األرعن، وفوق سـابقات الليل تسابق 
املجاهدون لسـاحات القتال، ليقدموا دروسـاً 
مجـانيـًة ملـن أراد ذلـك، وملــن نـيس التاريخ 
سـيرسد  جبهاتنــا  ويف  ُهنـا  لليمـن  القديـم 
لــه التـاريـخ بـرصاصنــا لعـلهـم بعد ذلك 

يتذكرون. 
تحــت عنــوان «اليمن مقـربة الغــزاة»، 
تهـاوت جيوشـهم تغـرق يف بحارنـا، وتتوه يف 
صحارينا، وتتهاوى من أعايل أوتادنـا، وتضيع 
يف ليالينـا املظلمـة، يوماً بعد يــوم، عاماً بعد 
عــام، اشـتدَّ البـأُس اليمـانـي، مــن طلقة 
رصاصة حـتـى قذيفة، لـصاروٍخ باليسـتي، 

ة، اقتحمـت  حتى وصلنــا لـطائـرات مسـريَّ
مسار املـعركة، وانطلقت فاردَة الجنـاح.

قـوُة  زادت  الشـعب،  وجــع  ازداد  ُكـلَّمـا 
رة، عـىل مبدأ العـنِي بالعني  الطائـرات املسـيـَّ
والسـن بسـن والجــروح قصـاص، أطلقنـا 
العنـاَن لـرجال الرجـال من الجيش واللجـان، 
انقلب السحـُر عىل السـاحر، وامتّدت البضعُة 
األيّام التي حـلمت بها البقرُة الحـلوب لـبضع 
سـنني، تبدلت األدوار، ودارت عقارُب الساعة، 
وترقبت األيّام، وشـهد الزمــُن النقلَة النوعية 
التي جعلت مـن اليمن محط األنظار ومسـاراً 
للدهشـة، ورضب األمثــال، كيـف ومتى وإىل 

أيـن!؟
يف العـام 2015 شـكلت اململكة السـعوديّة 
بقـرار أمريكي، تحـالفاً أطلـق عليه «عاصفة 
الحزم» ثم «إعـادة األمـل»، وضعت عـىل رأس 
ذلـك التحالـف أهدافاً هشـة، وطمـوحاً أوهن 
من بيـت العنـكبـوت.. ضياع، دمـار، هـالك، 
خسـارات فادحـة، ورضبـات موجـعـة هـذا 
مـا القته السـعوديّة يف حرب اليمــن، انصياع 
وذل وهــوان وخــوف ورهب وتلقـي طلبات 
وتنفيذهـا، هذا ما لقته السـعوديّة أَيْـضاً من 

تـحالفها مـع أمريكا. 
ويف عامنــا الثـامـن عــام النـرص بـإذن 
اللـه، ويف موسـم الُهدنه الثـالثـة، ويف طاوالت 
التفاوض، َحيُث بات اليمـني هو سـيد القرار، 

ويتوعـُد بالعـودة، ومسـتعد ُكــّل االسـتعداد 
للقتـال، وتحـت الرايـة املحمديـة، مـا زالـت 
جيوُشنا تتوافد، وأبطالُنـا تتدفق من دوراتهـا 

التدريبية، إن عادوا عـدنا وعاد الله معنـا. 
أرأيتـم تلك الجيـوش، التـي تخـرجت مـن 

مدرسة الحسني بأرض الطف!؟
تلـك هـي كلمــاُت القائـد، صاحـب القول 
السـديد، وحفيد ابن بنت رسـول الله، قالهـا: 
قادمون بجحافل جيشـنا، وَهـا هي جـحافل 
جيشـنا كـالسـيول سـتجرف مـا بقـي مـن 
األنـذال، ُقُدماً ُقُدماً حـتى تحـرير األقىص، من 
االسـتعمار اإلرسائيـيل، وتطهريهـا مــن ذلك 
الدنـس، وربِّ البيـت إننـا وعُد اآلخـرة، وإننـا 
سـنكـُرس قيوَد فلسـطني، ولنـا وقفـٌة أمـام 
األشـهاد، ويـوم ينـادي املـنـادي: اْدُخلُوهــا 
بسـالٍم آمـنني.. باتـت القدس عـىل موعد مع 
التحـرر واإلبـاء، ونـٌرص يل ولـك اقـرتب، كتفاً 
بكتف، ليكن القلب يمانياً والدقات فلسطينية. 
سننترص، وسنسـتِعيد مقدساتنـا، وسنلف 
طاولَة التطبيـع بمن مكث فيهـا وأعلن الوالَء 

بعيًدا لحضيِض الذل والخـزي والعار. 
ُقلناها وسـنحّقق قولنـا برفقـِة ِمحورنـا، 
سـتظل القدُس هي قضيتَنـا األوىل، ومحـراَب 
جـهادنا، ومداَد أقالِمنـا، َمن ساوم فيها ساوم 

يف دينه وانتمـائه ووطنيته وعروبته. 

تجُب «اإلخقح» وظعاغُئ الثغاظئ

بةتاشض جغعحظا صادطعن لُظخرة افصخىبةتاشض جغعحظا صادطعن لُظخرة افصخى

غتغى خالح الَتماطغ
 

تعنُت وأنانية قادة ومكون وأعضاء حزب التجمُع 
اليمني لإلصالح يف السـاحة اليمنية سبب لهم الكثري 
مـن الفشـل يف جميـع املجـاالت الدينيـة والوطنية 
والسياسـية ممـا تحطمـت قاعـدة حـزب اإلصالح 
وذهبـت أدراج الرياح وهذا سـبب الكربياء والعلو يف 
السـاحة اليمنية وعدم التقبل باآلخرين وهذه نتيجة 
التعصب يف القرار فأصبحوا يهيمون مع السياسـات 
الخارجية يف ُكـّل واٍد، تبخرت مصداقيتهم ومكانتهم 
السياسـية، يقولون ما ال يفعلـون، وتبعثرت جميع 
مكوناتهم يف السـاحة اليمنية والعربيـة ولم يُدركوا 

بأن الحزبية هي وسيلة وليست غاية. 
صّعروا خدودهم وذلوا أنفسـهم، وتناسـوا أنهم من أهل القوة 
والبأس الشـديد يف مواجهة الغزاة، لم يحافظوا عىل وحدة الصف 
اليمني ولم يعلموا بأن تاريخ أبناء اليمن متجدد، ونحن يف إشكال 
من قديم الزمن مع امللوك ولكن ما سمعناه يؤسف يف ردهم بداية 
العدوان يف عاصفة الحزم، يشـاهدون املجازر بحق أطفال ونساء 
إخوانهم ويثنون عىل العدو بالشـكر «شـكراً سلمان» وكأنه قائد 

لتحالف عربي لتحرير املسجد األقىص. 
لكن من خالل الحرب الطاحنة يف محافظة شبوة والتي تغذيها 
اإلمارات عسـكريٍّا ضد اإلصالح فاملوقـف لقيادة صنعاء مختلف، 
تدين وتستنكر الغارات الجوية من سالح الجو اإلماراتي يف أرايض 
الجمهورية اليمنية لم تأِت كلمة تيسء أَو تسرتخص بالدم اليمني 
فالقيادة وجميع أحرار اليمن لن تفرط بذرة تراب من أرض اليمن 
ولن تفرط يف قطرة دم يمنـي، فأخالق اليمنيني معروفة ومؤّكـد 
عليها يف الكتاب والسـنة فالضمري الحي ما زال يف نفوس األحرار، 
نختلف يف الحزبية والسياسة، ويجمعنا وطن، نختلف يف املذاهب، 
ويجمعنا كتاب الله وسنة رسوله الواضحة وضوح الشمس دون 
تفريـط باألرض واإلنسـان اليمني، لكـن عندما تتشـبع األفكار 
بالحزبيـة تمـرض القلوب وتضيـق األنفس مما يكـون الترصف 
وردة الفعل باملوقف املـيسء لجميع األطياف واألحزاب واملكونات 

السياسية. 
من خالل ترصيحات بعض قادات اإلصالح اتضح الرش والسوء 
يف نفوسـهم ُرغم تسـرتهم بلباس الدين اختلفـت اآلراء فترصيح 
الزنداني بأن العـدوان واجب ديني. وصعرت يقول: عاصفة الحزم 
أتت من أمر الله وتعترب هـذه الجرائم يُرصح بها جربيل والداعية 
عبداللـه صعرت الذي تبللت له لحى من املواعظ واكتظت شـوارع 
العاصمـة لالسـتماع إىل محارضاتـه قال يمـوت أربعة وعرشون 

مليوناً ويبقى مليون، من أي دين يستند بذلك ألم يتعظوا من كتاب 
الله وما أمر به وحـرم قتل النفس املحرمة أم تباح املحظورات يف 

سبيل حزب التجمع اليمني لإلصالح أم ماذا؟!
حزب اإلصالح هو الحزب الذي اسـتوىل عىل الكثري 
من املناطق يف الساحة اليمنية لعقوٍد من الزمن وكان 
يتسـلق الدين عرب املنابر ويف السياسة وراء الكرايس 
واسـتلم الكثري من الحقائب الوزارية فكان منكمشاً 
ومعقـد لم يعرفـه الكثري من اليمنيـني يف النهج عن 

مساعيه السياسية. 
لقـد حمل الحزبيـة واملرض الطائفـي دون نتائج 
اليمنيـون،  منـه  يسـتفيد  مجتمعيـة  أَو  وطنيـة 
انكمـاش وانزواء وتوتـر ومكائد لكـي يحافظ عىل 
مكونه ويبحث عىل من يمكنه ويسـاعده عىل السطو 
والبسط عىل الحكم فاملجتمع اليمني لم يتقبل بمكونه السيايس، 
ُكـّل مسـاعداته وجمعياته لم تمس البسـطاء من بقية املجتمع 
انحرصوا بتجمعـات وتكتل مظلم «ما أنت معي أنت ضدي» ومن 
خـالل أحداث ٢٠١١م تَحـّرك بالثورة لكن لم يؤمنوا بأحد سـوى 
بالشـمس وال يريـدون أن يأتي مسـاء ومبغضني لطلـوع البدر، 
فهـذه حقيقتهم، لم يبنـوا لهم مكانة يف نفـوس املجتمع اليمني 
ولم يحافظوا عىل مكانتهـم يف الخارج وعند من أباحوا له األرض 
والعـرض وأرخصوا له دماء إخوانهم واألن أصبحوا بني السـندان 

واملطرقة مشتتني يف األمر والقرار. 
املكانة الدولية ملكونهم السـيايس صفر عىل الشـمال يف جزيرة 
العرب، الله سـبحانه هـو العدل لن يمكن من عبـاده إال من كان 
عـدالً، بقدر الُرشـد لنا واإليَمــان بالله يوىل علينـا، فهم أصبحوا 

ضحية االرتزاق وتشتتوا يف جميع الدول العربية ذنب أنفسهم. 
جميع فصائل املقاومة يف فلسـطني اتحـّدت ووحدت صفها يف 
مواجهة العدو وشـكلوا صخرة قوية وقـوة جبارة ركعوا الجيش 
اٍم معدودة، يا من فتحتم أبواب اليمن للمحتّل،  الذي ال يقهر يف أَيـَّ
ألم تدركوا فشـلكم السـيايس وخسـائر أرضكم وهل لكم شعور 
بالذنـب عن إباحة الدم اليمني من األبرياء واملواطنني العزل طيلة 
الحرب فرتاجعون أنفسكم أم املرض الحزبي تجذر يف دمائكم مما 
أعمـى الله برصكم وبصريتكم ال تدركون شـيئا وتشـكل حزبكم 

بمكون سيايس «حبتي وإال الديك». 
الوطن يتسـع الجميـع فمن ضاقت نفسـه روحـه تتصعد إىل 
السـماء وسـتظلون جمالً يف معرصة، لم تحّققوا ألنفسكم األمن 
والحريـة يف وطنكم وسـتظلون تجددون جوازات سـفركم لعدد 
وا ما  ُ ما ِبَقوٍم َحتّى يَُغريِّ الرحـالت قال الله تعاىل: (إِنَّ اللَّـَه ال يَُغريِّ

ِبأَنُفِسِهم) صدق الله العظيم.

حئعة و «الحرسغُئ» 
المجسعطئ

أطغرة السططان 

منـذ هروب الرئيس الذي كان قد انتهت فرتة 

رئاسـته عبدربه منصور هـادي والذي بهروبه 

استطاعت قوى االسـتكبار من محاربة اليمن 

وشـن العـدوان عليهـا تحـت عنـوان عريض 

وجذاب هو مسمى «إعادة الرشعية».

عنـوان ضلـل عـىل الكثرييـن مـن أصحاب 

العقول الصغرية والتفكري السطحي. 

عنوان اتخذ منه املنافقون واملرتِزقة من عباد 

الريال السـعودّي والدرهم اإلماراتي شماعًة يف 

تحليالتهم ونرشاتهم اإلخبارية وحتى يف الدفع 

بضعفاء النفوس للقتال تحت هذا العنوان. 

ثم تأتـي األحـداُث وتحاك مرسحيـٌة بطلُها 

هـادي  عبدربـه  ليتنحـى  األمريكـي  الوحيـد 

جانباً ويتـم اختياُر الخادم املدلـل واألكثر والًء 

لألمريكي واإلرسائييل «رشـاد العليمي» ليكمل 

دور الخائن وتحت مسمى» الرشعية». 

إن ما يحدث اليوم يف شـبوة مـن إنزال للَعَلِم 

اليمنـي من قبل القوات املدعومـة إماراتياً وما 

يطلق عليها باسـم «قوات العمالقة» ودوسها 

له ورفع َعَلـِم االنفصال وعَلـم دويلة اإلمارات 

َلهو بالحـدث الواضح والجيل بـأن أهدافهم يف 

هذه الحرب ليست «إعادة الرشعية» أَو تحقيق 

األمن واالسـتقرار وإنمـا الغرض منه هو نهب 

الثـروات وتفكيـك النسـيج االجتماعـي لهـذا 

الشعب. 

كشـفت أحـداث شـبوة أن حـزب اإلخـوان 

أَداة للسـعوديّة وهـو يحـارب ويقتـل وتغتال 

قيادته أينما ُوجدت سـواء يف شـبوة أَو عدن أَو 

حرضموت وُمَجـّرد ورقة تم اسـتخدامها وها 

هي اليوم تداس وتُحرق وتذر هباء منثوراً. 

أصبـح حزب اإلخـوان اليـوم يتباكى وينوح 

عىل عَلم اليمن الذي تم إنزاله ودوسـه وأن هذه 

تعد جريمة يف حق الوطنية والسـيادة ناسيا أَو 

متناسـيا ما أرتكبه من جرائـم يندى لها جبني 

التاريخ واإلنسانية وعىل مدى ثمان سنوات من 

الحرب والحصار والتقتيل والترشيد!

حزٌب ُكــّل صفحاته مليئٌة باإلجـرام والدم 

بداية من حـرب صيـف 94م إىل دار الحديث يف 

دمـاج ومـا كان يحمل يف أزقته مـن متفجرات 

اإليمـان  بجامعـة  َوُمـروًرا  ناسـفة  وأحزمـة 

وانتهاء بهذه الحرب. 

إن أحداث شـبوة كشـفت لنا وبوضوٍح مدى 

هشاشـة التحالـف ومرتِزقتـه وأدواتـه وهـم 

يمشون بقانون الغاب «القوي يأكل الضعيف». 

كشـفت لنا أن الرشعيـَة املزعومَة التي ظلوا 

يتذرعون بها َمـا ِهي إال كمسمار ُجحا للدخول 

إىل اليمن ونهب ثرواته ومقدراته. 

أحـداٌث جعلتنـا يف موضـع مقارنـة بني ما 

يعيشـه الجنـوب اليـوم ومـا تعيشـه املناطق 

املحـّررة وأيهمـا لديـه رشعية وقرار وسـيادة 

وسلطة?!

أحداث جعلتنا عىل يقني أن انتصار الشـعب 

اليمني بات قاب قوسـني أَو أدنـى فهو الوحيد 

الذي يمتلك الحـق يف الحديث عن الوطنية وهو 

فقط صاحب الرشعية األوحد. 
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ثقافة 

لظ ُتْئظى افّطئ اإلجقطغئ بظاًء ختغتاً إق سطى أجاس 
طسرشاعا (الُصــْرآظغئ) بأعض الضااب

 : بحرى المتطعري:

عض (السقم) طمضظ طع الغععد؟!
ِهيُْد الَقاِئـُد -َسَالُم اللِه َعَلـيِْه-  أوَضَح الشَّ

الخامـس  الـدرس  (ملزمـة)  محـارضة  يف 

مـن دروس رمضـان عـىل رضورة أن تكوَن 

ــــة عىل معرفـة تاّمة بنفسـيات أهل  األُمَّ

الكتـاب من خـالل الُقـــْرآن الكريـم الذي 

أحكمـت آياتـه، والذي هـو (هـدى للناس) 

ومـن خالل هذه املعرفة سـيتضح جلياً بأنه 

ال يمكن أن يحصَل سـالٌم مع اليهود، إذ قال 

ِهيُْد الَقاِئـُد -َسـَالُم اللِه َعَلـيِْه-: [الحظ  الشَّ

قوله: {أََفتَْطَمُعـوَن أَْن يُْؤِمنُوا َلُكْم}(البقرة: 

مـن اآلية75) هـذا الطـرف الغبـي، الطرف 

الغبـي فعـالً الـذي ال يعـرف بنـي إرسائيل 

متى صار عنده أمل قد أَْصبَــح يسـمع من 

بنـي إرسائيل، هم مـكَّارون، هـم مضللون 

يصدقهم عندما يقولون: [إنه احتمال ندخل 

معكـم يف هدنـة واتفاقيات سـالم ومواثيق، 

ويهمنـا أن يكـون هنـاك سـالم وتعايـش 

سـلمي] فيعـود هـذا عـىل أَْصَحابـه الذين 

يجاهـدون ويقاتلـون ليقول لهـم: اقعدوا، 

اسـكتوا] ويقوم برضبهـم؛ ألن لديه طمعاً، 

هنا أليس طامعاً؟ هو طامع يف بني إرسائيل 

أنه سيدخل هو وإياهم يف ماذا؟ يف اتفاقيات 

سـالم، ويسـتقر، وال يوجد حاجة لقتالهم! 

يف األخـري يقسـو عـىل أَْصَحابـه عـىل الذين 

يجاهـدون، وفعـالً هـذا حصل يف فلسـطني 

الفلسـطينية]  [السـلطة  عجيـب،  بشـكل 

يخادعهـا اإلرسائيليـون، وظنـوا فعـالً أنـه 

سيدخل معهم يف سالم، وتنتهي القضية!

إذاً أولئـك الذيـن هم مزعجـون [حماس 

والجهـاد] وتلـك الحـركات املجاهـدة؛ ثـم 

يرجعون عليهم بقسوة، ويعيقون أعمالهم، 

ويقتلون منهم، ويسـجنونهم ويسـلمونهم 

لإلرسائيليـني يف بعـض الحـاالت؛ ألنـه قـد 

أَْصبَــح لديـه طمع أنهم سـيصدقون!. ال، 

القضيـة هنا ال يكون لديـك طمع فيهم عىل 

اإلطالق، أن يبني الناس أنفسهم عىل أساس 

معرفتهـم لبنـي إرسائيـل، يمكـن متـى ما 

جـاءت مرحلة معينة رأوا هـم، هذا الطرف، 

ليس عىل حسـب إمالءات بنـي إرسائيل: أنه 

يأتـي هدنـة، يأتي صلح ويكـون هو مجهز 

نفسـه بالشـكل الـذي يعـرف أنـه احتمال 

%100 أنهـم ينكثـون لكن اتركهـم ينكثون 

لترضبهم؛ ألنه متـى ما نكثوا عهداً، متى ما 

نقضوا ميثاقـاً أَْصبَــح مربراً واقعياً ومربراً 

بُوا].  إعالمياً، ومربراً منطقياً أن يُْرضَ

 

إجصاط اآلغئ سطى العاصع يف عثا 
الجطان:ــ

ـِهيُْد الَقاِئــُد -َسـَالُم اللـِه  وأسـقط الشَّ

َعَلـيْـِه- قوله تعاىل: (أََفتَْطَمُعـوَن أَْن يُْؤِمنُوا 

َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم يَْسَمُعوَن َكالَم اللَِّه 

ثُمَّ يَُحرُِّفونَُه ِمْن بَْعِد َما َعَقلُوُه} (البقرة: من 

اآليـة 75) عىل واقعنـا بالحديث عن العراق، 

وامللـف النووي العراقي، حيـث قال: [الحظ 

القصـة العجيبـة التي تبـني لك أنـه الناس 

الذيـن يكونون جريئـني إىل الدرجة هذه: أن 

يحّرفوا كالم الله سيحرفون أي يشء تقدمه 

إليهم، ألم يحصل هذا يف قضية العراق عندما 

قدم ملفـاً كامالً عن أسـلحته وعن برامجه 

هـم؟  بخطفـه  يقومـوا  ألـم  التسـليحية، 

اختطفوه وفعـالً غريوا فيه حتـى أَْصبَــح 

ظاهراً بأنهم غريوا فيه فعالً قبل أن يوزعوه 

لدول أُْخـــَرى، ويعيدوه إىل [مجلس األمن] 

أَْو إىل [الجمعية العامة لألمم املتحدة] غرّيوا 

فيه. 

اإليرانيـون سـلكوا نفـس الطريقـة أي 

قدموا هـم أيضـاً تقارير قدموا أشـياء عن 

برامجهـم إىل [الوكالـة الدوليـة] واحـد من 

األمريكيـني يتكلم قبل أسـبوع قـال: قدموا 

بعـض، أي: اإليرانيني قدموا بعـض، أي: أن 

هنـاك مطالَب، ال تنتهي هذه املطالب. أولئك 

يترصفـون معهـم عـىل أسـاس أن عندهم 

أمـل، أَْو عندهم طمع: أن يؤمنوا لهم! هؤالء 

أناس ليـس فيهم مطمع أن يؤمنوا لكم عىل 

اإلطـالق. إذاً، العنوان هـذا، أَْو القضية هذه 

تحتهـا ترصفـات كثرية جداً، إمـا ترصفات 

خطـأ - عندمـا ال تكون فاهم بـأن الله قال 

عنهـم، بـأن ليس فيهـم مطمـع أن يؤمنوا 

لكـم - أَْو ترصفـات إيجابيـة عندمـا تكون 

واثقاً بهذه: أن هذه طبيعة لديهم ثابتة، فإذا 

كانوا يحرفون كالم الله سـيحرفون كالمك، 

كالم أي دولـة، كالم أي حـزب {ِمـْن بَْعِد َما 

َعَقلُوُه}(البقرة: من اآليـة75) ليس تحريفاً 

عىل أسـاس أنهم إنما يتحدثون بما فهموه، 

يتحدثـون بمـا فهمـوه فتكـون النتيجة يف 

األخري ماذا؟ أنهم لم يعرفوا املوضوع فعربوا 
عنه خطأ، ال. إن القضية من أصلها أنهم هم 

ينطلقون متعمدين للتحريف]. 

ق غسمح اهللا أبثًا أن (ُتجاح) 
ظخعص تثل سطى صداغا 

أجاجغئ:ــ
ـِهيُْد الَقاِئــُد  ويف ذات السـياق أشـار الشَّ
-َسَالُم اللِه َعَلـيِْه- وهو يتحدث عن تحريف 
اليهـود لكتـب اللـه، أن هنـاك (نصوصـاً) 
أساسية مهمة جداً تدل عىل قضايا مهمة ال 
يسمح الله ألهل الكتاب من خالل تحريفهم 
ـــة  للتوراة واإلنجيل، كذلك لطوائف من األُمَّ
اإلْسَالمية بعد موت رسول الله صىل الله عليه 
وآله وسـلم وتحريفها لكثري مـن األحاديث، 
ال يسـمح أن تـزال أَْو تمسـح أَْو تمحى هذه 

النصوص، ومن األمثلة عىل ذلك:ــ

املبال افول:ـ وروُد ذضر رجعل اهللا 
طتمث يف ضائعط:ــ

ـِهيُْد الَقاِئـُد شـارحاً: [تجد فعالً  قال الشَّ
عىل الرغـم من حرصهم الكبـري جداً عىل أن 
ال يكون لديهـم ال يف كتب تأريخ، وال يف كتب 
دينيـة لديهم أي مؤرش يعتـرب مبرشاً بالنبي 
(صلـوات اللـه عليـه وعـىل آله)، وشـهادة 
بأنـه النبي املذكور يف كتبهم. ما اسـتطاعوا 
أن ينسـفوا هـذه تمامـاً، بقي، بقي أشـياء 
كثـرية داخـل كتبهـم بعـد تحريفهـا، {أََوال 
وَن َوَما يُْعِلنُوَن} يَْعَلُموَن أَنَّ اللََّه يَْعَلُم َما يُِرسُّ

(البقرة:77). فلن يسـتطيعوا أبداً أن يصلوا 
إىل درجـة أن ال يبقـى أي مـؤرش عـىل نبوة 
محمد (صلوات اللـه عليه وعىل آله) بل تجد 
أنهم هم، وعندما تقـول هم أي: الجيل الذي 

كانوا يف أيام رسـول اللـه (صلوات الله عليه 

وعىل آله) أن الله حكى عنهم: {يَْعِرُفونَُه َكَما 

يَْعِرُفـوَن أَبْنَاَءُهْم}(البقـرة: مـن اآلية146) 

من أيـن هذا؟ أليـس معناه أن هنـاك يوجد 

يف كتبهـم، ما زال هنـاك يف كتبهم، يف تراثهم 

أشياء ما تزال عالمات]. 

 وأضـاف أيضـاً: [كذلك مـا كان عند بني 

إرسائيل من أشـياء موجودة يف كتب: [العهد 

القديـم] التي يسـمونها أَْو يف كتـب: [العهد 

الجديـد] يف نفـس الوقـت قد يكـون لديهم 

تأويل معني. 

وهـذه يذكرهـا أحـد الُكتّاب املسـيحيني 

هنـاك  قـال: [يكـون  بعـد  أسـلموا  الذيـن 

نص معـني وعندهـم يوجد تأويل سـائد يف 

أوسـاطهم، تأويـل سـائد لديهـم] يأتي ما 

يكشف هذا الواقع هنا ويبني أنه هو حقيقة 

هذا النص، ال يمكن أن يكون هذا هو الواقع 

الذي ينسـجم معه اليشء هذا الذي يؤولونه 

به نهائياً. 

الله سـبحانه وتعاىل يعلم ما يرسون وما 

يعلنون، وكيف سيكون موقفهم من املؤرش 

الفالني، مـن الدليل الفالني، ال يسـمح أبداً 

يف القضايـا التـي تعترب أساسـية وهامة أن 

يزيحوها]. 

املبال الباظغ:ــ أتادغث (الشثغر، 
والبصطني، واملظجلئ):ــ

اللـِه  -َسـَالُم  الَقاِئــُد  ـِهيُْد  الشَّ أوضـح 

َعَلـيْـِه- أَيْضاً أن هناك أحاديـَث مهمة جداً 

لـم يسـتطيعوا أن يمسـحوها، أَْو يخفوها، 

ـَل اللُه بحفظهـا، حيث قـال: [أحياناً  وتكفَّ

األشـياء هذه قد تكون يف وضعية وهذا يشء 

عجيـب بل تجـده فيما كان من بعد رسـول 

اللـه (صلـوات اللـه عليـه وعىل آلـه) داخل 

ــــة هـذه يصبح هـذا الـيشء محاطاً  األُمَّ

بقضيـة، بحيث أنه لم يعـد باإلمكان إزاحته 

عـىل اإلطالق، إما أن يكونـوا قد اعتمدوا عىل 

تأويل معني، أحياناً بعض التأويالت تشـكل 

حمايـة لنص معني، بعـض التأويالت يكون 

أَْصَحابها معتمدين عليها، لكن متى ما ظهر 

الواقـع الحقيقي لذلك اليشء فإنه سـيغلب 

ُكّل التأويـالت، وإذا به يظهر أكثر انسـجاماً 

مع النص مع املؤرش لم يعد هناك انسـجاماً 

بينـه وبني مـا قد أولـوه به. وهـذه القضية 

عجيبـة، لتبقى الحجة قائمـة.. تالحظ مثالً 

لدينـا كأمثلة عىل هذه [حديث الغدير] أليس 

حديـث الغديـر يالمـس أخطـر قضيـة لدى 

اآلخرين يف كونه نصاً يف موضوع والية اإلمام 

عيل عليه السالم؟ أي: أنه الويل لألمة من بعد 

رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله).

أعني هو من األشـياء التي لديهم حرص 

شـديد عـىل أن يزيحوه نهائياً، فـال يبقى له 

أي ذكـر، وال يبقى لـه أي وجود يف أي مرجع 

األجيـال  يف  تـداول  أي  وال  مراجعهـم،  مـن 

املتعاقبة.. قد يكون يشء معني، تأويل معني 

لديهـم أنه قال يعني: [مـن كنت محبه فهذا 

محبه] اعتمدوا عىل التأويل هذا، ألم يعتمدوا 

عليـه؟ هذه شـكلت حماية، تشـكل حماية 

للنص، أعني: أن بعض التأويالت التي يعتمد 

عليهـا أَْصَحابهـا يكون أحيانـاً فيها مؤرش 

تدخل إلهـي لحفظ النص، هذا النص لم يعد 

باإلمكان أبداً أن يزيحوه، ألن القضية هامة، 

وحجج الله سبحانه وتعاىل وآياته فواصل يف 

القضية.. هذا التأويل يمكن أن ينسف، ليس 

بالشـكل الذي يمكـن أن يثبت أمام دراسـة 

الحادثة، حادثـة الغدير، وقضية الغدير، أبداً 

ال يمكن، لهذا يتبخر أمام واقع القضية]. 

فيمـا يتعلق  وأضـاف أيضاً: [معـك مثالً 

ـــة هذه [حديث الثقلني] حديث ثابت  باألُمَّ

تجده يف مراجع الحديث عند الكل، ويصححه 

املحدثـون، أَْو منهـم منشـغلون بالتصحيح 

والتضعيف جيالً بعد جيـل [حديث الغدير]، 

[حديـث املنزلة] أحاديث قـد تكون مثالً عىل 

أقـل معـدل اعتربهـا عـرشة أحاديـث، لكن 

هـذه األحاديـث هـي تعتـرب: قواعـد عامة، 

أشياء أساسـية، فواصل يف القضية، هذه ما 

اسـتطاعوا أبداً أن يزيحوها، ممكن أحاديث 

أُْخــَرى فرعية يسـتطيع يقول: هذا نفسه 

حديـث ضعيـف فيـه فـالن وهـو أحاديثـه 

منكرة، أَْو هو يعترب كذا يتكلمون عليه، لكن 

أحاديـث تمثل حجة تمثل آيات، تعترب قواعد 

عامة، تعترب أشـياء أساسية ال يمكن أبداً أن 

يزيحوهـا، أبداً، ومتى مـا تداولوها هم أثناء 

التدريس فإنه يقدم ذلك التأويل: ((َمن كنت 

مـواله فهذا عيل مـواله)) أي: من كنت أحبه 

فهـذا عيل يحبـه!. فإذا هـو يـدرس أحداً يف 

مدرسة، أَْو يف مسجد أَْو يف أي يشء يقدم هذا 

املعنـى عندما يلقى الحديث! سـِلم الحديث، 

سِلم]. 

فالشـعار هذا أثبت عندما مسـحوه, عندما تراه ممسوح 
هو يشهد - وهو ممسوح - بماذا؟ أنه مؤثر عىل األمريكيني, 
عندمـا تراهم يخدشـوه يشـهد بأنه مؤثر عـىل األمريكيني, 
أيضاً مؤثر عىل الوهابيني, مؤثر عىل الوهابيني أيضاً بشـكل 

كبري. [ملزمة الشعار سالح وموقف]. 
هـذا الشـعار ما بإمكانهـم أن يرفعوه، ومحـرج جداً أن 

ينتـرش، يؤثر عـىل مكانتهم؛ ألنهـم أَْصبَــحوا هـم قاعدة 
عريضة يف البالد، يؤثر عىل مكانتهم، وبالتايل ما معهم خيار 
إال يحاولـوا يقولوا: بدعـة أحياناً، يضجوا ملـاذا نرفعه؟ إذاً 
فهذا أيضاً من بركات الشـعار هذا، من بركات الشـعار أنه 
نفعنا، أمام األمريكيني, هو هذا السـفري األمريكي ضج منه, 

أمام الوهابيني هم ذوال ضجوا منه. 

إذاً فأنـت بعمل واحد تؤثر عىل عدة جهـات، عدة جهات 
تؤثر عليها، وهو يف نفس الوقت عمل مرشوع، عمل مرشوع 
ما أحد يسـتطيع أن يقول: أن العبارة الفالنية فيه ال تجوز، 
أنها عبارة محرمة, أبداً، عمل مرشوع ومؤثر، فاملفروض أن 
الناس ينطلقوا فيه، يعملوا عىل توزيعه.. [ملزمة الشـعار 

سالح وموقف]. 

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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شخائُض املصاوطئ الفطسطغظغئ: السثوُّ غاتّمُض 
املسآولغَئ بحضض ضاطض سظ جرائمه بتص حسئظا

ختغفئ سئرغئ: أذفال طةجرة جئالغا اجاحعثوا بشارة إجرائغطغئ ولغج بخعارغت «الةعاد»

الةعاد اإلجقطغ: ظطالُإ اإلسقَم الثي تساِوُق 
طع رواغئ اقتاقل باصثغط اقساثار

ضاائُإ تجب اهللا (السراق): جظاثُث صراراٍت 
طغثاظغًئ لتماغئ السطط املةامسغ

 : طاابسات
أّكــدت فصائـُل املقاومـة الفلسـطينية، 
ُل  أمس الثالثـاء، أن العدوَّ «اإلرسائييل» يتحمَّ
املسـؤوليَة بشـكل كامل عـن جرائمه بحق 
شـعبنا الفلسـطيني، موضحًة أن «املقاومَة 
تقـوم بواجبهـا ودورهـا املنوط بهـا يف صد 
العـدوان ولجم االحتالل عـن التغول يف دماء 

شعبنا». 
ترصيـح  يف  املقاومـة  فصائـُل  وقالـت 
صحفـي: «املقاومـة يف امليـدان أثبتـت أنها 
موحـدة يف كافـة السـاحات، وأّكــدت أنها 
قادرة بكل حكمة وقوة واقتدار عىل إفشـال 
املحـاوالت الصهيونية الرامية إىل شـق صف 

مقاومتنا وشعبنا». 
البطوليـة  العمليـات  تصعيـِد  إىل  ودعـت 
التي تسـتهدف الجنود وقطعـان املغتصبني 
الصهاينة يف القدس والداخل املحتّل والضفة 
حتى كنس االحتالل عن كامل ترابنا املقدس. 
وأضافت الفصائـل: «نؤّكـد وقوَفنا خلف 
أرسانا األبطـال املرضبني عـن الطعام وعىل 
رأسـهم األسـري/ خليل عواودة الـذي يعاني 

مـن مضاعفات صحية خطـرية، ونؤّكـد أن 
قضيـة األرسى هـي ثابت أصيل مـن ثوابت 
ندعمهـم  فنحـن  لـذا  ومقاومتنـا،  شـعبنا 
ونساندهم ونشـد عىل أيديهم بكل ما أوتينا 
مـن قوة، فهـذا واجبنـا الرشعـي والوطني 

واألخالقي». 
اعـرتف  االحتـالل  جيـَش  أن  إىل  ويُشـار 
خـالل  أطفـال   5 بقتـل  أمـس،  رسـميٍّا، 
اسـتهدافه ملقـربة يف جباليا خـالل العدوان 

األخري عىل غزة. 

 : طاابسات
أّكـد الناطُق باسم حركة الجهاد اإلسالمي 
يف فلسـطني، طارق سلمي، أمس الثالثاء، أن 
املؤّسسـات واملنظمـات الدولية واإلنسـانية 
والعالـم كلـه مطاَلـٌب بإدانة اإلرهـاب الذي 
تمارسـه حكومـة االحتـالل وجيشـها ضد 
ـة جرائمه التي  شـعبنا الفلسـطيني وَخاصَّ
استهدف بها املدنيني واألطفال خالل العدوان 

األخري عىل غزة. 
وقـال سـلمي يف ترصيـح صحفـي: «إن 
املؤّسسـات واملنظمـات الدولية واإلنسـانية 
والعالـم كله أمام أدلة سـاطعة عىل ارتكاب 
االحتـالل جرائـم حـرب اسـتهدفت املدنيني 

واألطفـال خـالل العـدوان األخري عـىل غزة، 
إضافة لجريمة إعدام الشاب محمد الحشام 
يف بلـدة كفر عقب غربي القدس، وهذا األدلة 
القاطعـة تضع ُكــّل الهيئات أمـام اختبار 
حقيقي يتمثل يف إدانة اإلرهاب الذي تمارسه 
حكومة االحتالل وجيشـها والرشوع املبارش 
يف إجراءات مالحقة مرتكبي هذه الجرائم». 

وطالب الناطق باسم الجهاد كافة وكاالت 
األنباء ووسـائل اإلعـالم التي تسـاوقت مع 
املجرمـني وقتلـة األطفال أن تعتذر للشـعب 
الفلسـطيني عـن تقاريرهـا الكاذبـة التـي 
سـاهمت يف ذبـح الضحية مرتـني، وتحولت 
إىل إعـالم أمني مأجـور هدفه تربئـة القتلة 

واملجرمني. 
وكشـفت مصـادر عربية، أمـس الثالثاء، 

أن «جيـش االحتـالل «اإلرسائييل» اعرتف أن 
قواته تقف خلف قصف مقـربة الفالوجة يف 
جباليا شـمال قطاع غزة، ما أَدَّى الستشهاد 
5 أطفال حينها من بينهم 4 من عائلة نجم». 
واألطفـال الشـهداء هـم: جميـل إيهـاب 
نجـم (13 عاًما)، جميل نجـم الدين نجم (4 
أعـوام)، حامد حيدر نجم (16 عاًما)، محمد 
صالح نجـم (17 عاًمـا)، ونظمـي فايز أبو 

كرش (14 عاًما). 
يف  العسـكرية  الشـؤون  مراسـل  ونقـل 
صحيفـة هآرتـس يانيـف كوبوفيتـس عن 
مصادر أمنيـة أّن «القارصين الخمسـة من 
سكان القطاع، الذين ُقتلوا يف منطقة جباليا 
يف اليـوم األخـري مـن عمليـة بـزوغ الفجر، 

أُصيبوا يف هجوٍم لسالح الجو اإلرسائييل». 

 : وضاقت
دعـت كتائُب حـزب الله يف العـراق، أمس 
الثالثـاء، الُعَقالَء للتهدئة، فيمـا أّكـدت عىل 
أنها سـنتخذ قراراٍت ميدانيًة لحماية السـلم 

املجتمعي. 
وذكر بيان للكتائب، أن «ما يمّر به عراُقنا 
العزيـز مـن أزمـات ونزاعـات توجـب عىل 
العقـالء األخـذ بالحكمة، واحرتام السـلطة 
القضائيّـة، واالحتـكام إىل الدسـتور -الـذي 
اكتسـب رشعيّته من االسـتفتاء الشـعبّي- 
وتقديم مبدأ الصلح، والحلول السلمية، بديالً 

عن التصعيد بالتهديد والوعيد». 
َوأََضــاَف البيـان: إن «الخروج من قاعدة 
املـرشوع  واالحتجـاج  السـلمّي،  التعامـل 
إىل لُغـة التأجيـج، واالسـتقواء بالجمهـور، 
وترويـع اآلمنـني، والتعـّدي عـىل املمتلكات 
ة، وتعطيـل مصالح الناس،  العامـة والَخاصَّ

وجّرهـم إىل املجهـول، قـد يـؤدي إىل رصاع 
داخيلّ يعود بالبالد إىل عهد الظُّلم واالستبداد، 

والدكتاتوريّة واملقابر الجماعيّة». 
وتابـع البيان: «يف الوقـت الذي تؤّكـُد فيه 
كتائـُب حـزب اللـه عـدَم مشـاركتها يف أيٍّ 

مـن الحكومات َفـإنَّها سـتبقى مدافعًة عن 
النظام العام، وعن املقدسات، وحفظ الدماء 
واألعـراض، كما كان موقفهـا الرشعي ضّد 
حزب البعث الصدامـّي املجرم، وكما قاومت 
االحتـالل األمريكـي والـدول املتحالفة معه، 
ووقفـت حصناً منيعـاً بوجه داعـش إلنقاذ 

بغداد من السقوط». 
وأوضح، أنه «ملقتضيـات املصلحة العامة 
وحتـى ال تنزلـق األمـور إىل ما يريـده العدّو 
وعمـالؤه؛ ولِـَوأِد الفتنـة التـي قـد تعصف 
بالعـراق وأهلـه، وتحرق األخـرض واليابس، 
ومـن منطلق النصوص، وسـرية املعصومني 
عليهم السالم، وفتاوى علمائنا األعالم، التي 
أّكــدت وأوجبت قطع الطرق عـىل البغاة أيّاً 
كان ما يّدعون، وإىل أي فريق ينتمون، َفـإنَّنا 
يف كتائب حزب الله سـنتخذ قرارات ميدانية 
تهـدف إىل حمايـة السـلم املجتمعـي، عمال 

بالتكليف لدفع الّرشّ عن شعبنا العزيز». 

جعرغا.. اجاعثاُف صاسثة 
اقتاقل افطرغضغ يف «تصض 

السمر» بالخعارغت
 : وضاقت

أقـرت قـواُت االحتـالل األمريكـي، أمـس الثالثـاء، 
باسـتهداف قاعدتها العسـكرية يف «حقل العمر» رشق 

سوريا بعدة صواريخ. 
وأصـدر االحتالل األمريكي بيانًا أّكـد فيه: «سـقطت 
عدة صواريـخ غري مبارشة يف محيـط القرية الخرضاء 
يف شمال رشقي سـوريا، بعد وقت قصري من الساعة 9 
مسـاًء يف 15 من آب/ أغسُطس، يف آخر محاولة هجوم 

عىل قوات التحالف ورشكائنا». 
وقـال البيان: «إن عدداً مـن الصواريخ لم تنفجر وتم 
اسـرتدادها من قبل قوات التحالـف ورشكائها يف قوات 

سوريا الديمقراطية». 
وتعرضـت قاعدة التنف العسـكرية األمريكية جنوب 
رشقي سـوريا لهجوم بطائرات مسـرية، ويف بيان لها، 
اعرتفـت قـوة املهام املشـرتكة األمريكيـة املرشفة عىل 
القاعـدة بتعرضهـا لهجـوم بطائرات مسـرية، وقالت: 
إن «الدفاعـات الجوية ردت عىل الهجـوم، وتمّكنت من 
اعـرتاض إحدى املسـريات، فيما انفجـرت أُخرى داخل 
مجمع قوات املغاوير»، وقال البيان: إن «الهجوم لم يؤد 

إىل سقوط قتىل أَو جرحى». 

حمثاظغ: لط ولظ ظرتاجَع سظ أي 
ججء طظ الثطعط الُتمر اإلغراظغئ

 : وضاقت
يف جلسـة جمعت، مسـاَء أمس الثالثاء، أعضاَء لجنة 
األمن القومي بمجلس الشـورى اإلسـالمي مع األدمريال 
عيل شمخاني أمني املجلس األعىل لألمن القومي اإليراني، 
قدمـت اللجنـُة تقريراً كامـالً عن عمليـة مباحثات رفع 
الحظـر وعـن عمليـة دراسـة مقـرتح منسـق االتّحـاد 
األُوُروبـي إىل جانب ملخص لوجهة النظر اإليرانية يف هذا 

الشأن. 
ويف االجتمـاع الـذي ُعقـد يف األمانة العامـة للمجلس 
األعـىل لألمن القومي يف إيران وبحضـور وزير الخارجية 
حسـني أمري عبداللهيان ورئيس منظمـة الطاقة الذرية 
محمد إسـالمي واملستشـار السـيايس لوزارة الخارجية 
عيل باقـري، تمت اإلَجابَُة عىل أسـئلة النواب الحارضين 

يف االجتماع فيما يتعلق بمختلف جوانب النص املقرتح. 
وضمـن تأكيـده عـىل االسـرتاتيجية األََساسـية لدى 
الحكومـة بعدم ربـط اقتصـاد البالد باملفاوضـات، قال 
أمـنُي املجلس األعـىل لألمن القومي يف إيـران: إن «قانون 
وصيانـة  العقوبـات  إللغـاء  االسـرتاتيجية  اإلجـراءات 
مصالح الشعب اإليراني قد وضع إْمَكانيات جيدة للغاية 
يف متناول البالد للمتابعة الكاملة السـرتاتيجية املقاومة 
الفعالة، َحيُث باتت ثمارهـا تتجىل اليوم أكثر مما كانت 

عليه يف املايض». 
وأشـاد شـمخاني بالجهود املبذولة عىل مدار الساعة 
من قبل رئيـس وأعضاء الوفد اإليرانـي املفاوض وكذلك 
مجموعـة األجهزة الفاعلـة يف هذا امللف، ُمشـرياً إىل أنه: 
«بغـض النظر عـن حـدوث االتّفاق مـن عدمـه، والذي 
سيكون يف الحالتني متوافقاً مع مصالح الشعب اإليراني، 
ا بني مختلـف أجهزة  ومـن خـالل التنسـيق الجيد ِجــدٍّ
البالد للميض قدما يف املفاوضات، لم يتم يف أي قسـم من 
املباحثات الرتاجع عن الخطوط الحمراء وسـوف لن يتم 

ذلك». 
ويف جانب آخر من هذا االجتماع، قدم عيل باقري كبري 
املفاوضـني اإليرانيـني ومحمد إسـالمي رئيـس منظمة 
الطاقة الذرية رشحاً مفصالً عن املفاوضات يف القطاعات 
املتعلقة برفع العقوبات وكذلك القضايا النووية، وأجابوا 
عىل العديد من أسئلة النواب الحارضين يف هذا االجتماع. 
وعىل صعيد متصل، كتب موقع «نور نيوز» املقرب من 
املجلس األعىل لألمن القومي اإليراني يف سلسلة تغريدات 
بأن: هناك «مقرتحاٍت من منسـق االتّحـاد األُوُروبي، لم 
يتـم إعطاء إَجابَة واضحة لبعـض هواجس إيران، والتي 
تمـت متابعتهـا يف إطـار املحـاور الثالثـة الرئيسـية يف 
املفاوضات، ووجهات النظر التي نقلتها إيران إىل االتّحاد 
األُوُروبـي إنمـا أتـت رضورة لتلبيـة املطالـب القانونية 

لبلدنا». 
َوأََضــاَف «نور نيـوز»: «عىل الرغِم من وجـوِد العديِد 
مـن التكهنات والترصيحات حـول طبيعة رد إيران وآراء 
الواليات املتحدة بشـأن أُطروحات مورا، ال يمكن أليٍّ من 
األخبـار والتحليـالت املنشـورة أن تعكَس الواقـَع الحايل 
فيما يتعلُق بنتائج املباحثـات، حتى صدور الترصيحات 
الرسمية من قبل األطراف الحارضة يف مباحثات فيينا». 
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ضطمئ أخغرة

دوُل السثوان ودغمعطُئ 
الخراع بني الغمظغني

د. حسفض سطغ سمغر 
 

 سـؤاٌل يجُب أن نقَف أمامه 

هـذا  ينتهُجـه  فيمـا  للتأمـل 

العـدواُن مـن أسـاليَب خبيثٍة 

يف اليمـن، والتـي ظهـرت بكل 

وضوح من خالِل ممارسـِتهم 

العمليِة يف األرايض اليمنية.

سعت دوُل العدوان إىل تجنيِد 

وعملت  بعضهم،  ضد  اليمنيني 

عىل إنشـاء ما يسـمى الجيش 

الوطنـي والذي أوكلت إليـه مهمة تهيئة السـاحة اليمنية 

أمام هذه الدول حتى يتاَح لها نهُب ثروات الشـعب اليمني 

دون أن تغامَر بجيوشـها، فكانت توهـم بعَض املغرر بهم 

بأنها أتت الستعادة ما يسمى (الرشعية)، أما البعُض اآلخُر 

ـة من نخب الجيش السـابق- فقـد كانوا يعرفون  -وَخاصَّ

مسـبًقا ما تريـُده دوُل العدوان من اليمن بل وشـاركوا يف 

التخطيط لهذه املؤامرة. 

كانت سـواحل اليمن وثرواته املعدنية أهم األهداف التي 

سعت إليها هذه الدول وحتى تستمر يف نهب ثروات اليمني 

والسـيطرة عـىل منافذهـا وموانئهـا وجزرهـا كان لزاماً 

عليها أن توجد رصاعاٍت ُمستمّرًة بني اليمنيني؛ النشغالهم 

ـا يدوُر ويحاُك من مؤامرة تسـتهدُفهم جميعاً، أوجدت  َعمَّ

مشـاكَل وخالفاٍت بـني مكونني أحداهما مدعوٌم سـعوديّاً 

واآلخر مدعـوم إماراتياً ودون أي خالف سـعودّي إماراتي 

تتصارُع أجنحتها وعمالؤها فيما بينهم.

ألم تِع هذه األطراف أنها أصبحت ُدًمى تتالعُب بها الدوُل 

التي تحتلُّ األرايض اليمنية؟ ألم تِع هذه األطراُف املتصارعُة 

بـأن العدوَّ الحقيقيَّ يسـعى إىل اسـتنزافهم وإفراغهم من 

عوامِل القوة؛ لتَسـُهَل السـيطرُة عليهـم، فقد كان هدُفهم 

-وما زال- يف حِرش ما يسـمى بالجيش اليمني وكل القوى 

التي تتبع دوَل العدوان ودفِعهم ملقاتلة إخوانهم من الجيش 

واللجان الشعبيّة هو استنزافاً لليمنيني، سواٌء أكانوا عمالء 

تابعـني لهم أَو خصوماً مدافعـني عن وطنهم كما هو حال 

الجيش واللجان الشعبيّة.

الهدُف واحٌد؛ ألَنَّ املكونـات التابعة لدول العدوان وكذلك 

الجيـش واللجـان الشـعبيّة تعتربهما دوُل العـدوان أعداًء 

وتـود لو أن تجتَثُّهم مـن األرض، مع فارق أن أحَدهما عدوُّ 

الحارض واملسـتقبل وهم الجيش واللجان الشعبيّة واآلخر 

عدوُّ املسـتقبل وهـم عمالؤهم الذين عهـدت إليهم مقاتلَة 

إخوانهـم من الجيـش واللجان الشـعبيّة الذيـن يتصّدون 

ملرشوعهم الخبيث. 

طآقت طثلئ لطمرتِجصئ
أتمث داوود   

 

مـن قـال إننـا ال نحـَزُن للدمـاء التي تُسـَفُك يف 

املحافظـات اليمنية املحتّلـة فهو واهـٌم، فاالقتتاُل 

ُق  والتدمـريُ وافتعـاُل الفـوىض هـي يف األخـري تعمِّ

جراَح الوطن املمزَّق؛ بفعل غاراِت العدوان وجرائمه 

املتوحشة ملا يقارب ثماني سنوات مضت. 

 يف البدايـات األوىل، ومع أول غـارات للعدوان، كنا 

نؤّكــد أن األجنبـي الذي يأتـي عىل ظهـر دبابة أَو 

مصفحـة أَو طائرة من السـماء لـن يفرش األرض 

بالـورود لهذا البلـد املعطاء، غري أن أبـواق املرتِزقة كان لهم رأي 

آخـر، فقد كانوا يعتربونهم من جنـود الله، وقد جاؤوا بأمر الله، 

ويف البدايات األوىل أَيْـضاً والتي استمرت لسنوات كثرية كنا نتألم 

ونحزن ونكتوي بنـريان املرتِزقة ودعاياتهم الكاذبة، والتشـفي 

الواضـح بقتـل املدنيني، مـع أن الجرائم كانت واضحـة للعيان، 

وفيها من القسـوة واأللم ما يجعل الشيطان نفسه يستحي من 

ارتكابها. 

 لقـد كنـا نـرى االبتسـامة يف وجـوه إعالميـني وسياسـيني 

وعسـكريني مرتِزقـة وهـم يتباهـون عـرب الفضائيـات التابعة 

للعـدوان بالتوحش السـعودّي اإلماراتي األمريكـي عىل األطفال 

والنساء والكهول يف مختلف املناطق اليمنية، وكل يمني حر يعلم 

أن األحـداث كانت بعكس ما تروج له قناة بلقيس ويمن شـباب 

وسهيل، وبعكس ما يقوله صعرت واملسيبيل وحاتم وغريهم، لكنه 

غرور القوة، والتعامي عن الحقيقة، واالرتماء يف حضن العدوان. 

اآلن، وبعـد مرور ما يقارب ثماني سـنوات، يبلع 

املرتِزقُة ألسنتَهم، وهم يَرون مشاهَد العزة والكرامة 

تتجـىل يف صنعاء، ويَرون الغازيَّ املحتلَّ خانعاً ذليالً 

يجـري وراء تمديد الهدنة، وكما هـي عادة التاريخ 

يأتـي بالدروس املفيدة لألجيـال القادمة، فقد كتب 

يف صفحاتـه أن اليمـن مقـربة للغـزاة، وأن الخونة 

مكانهم هناك يف املنفى، وعليهم أن يتحملوا الشتائم 

والسباب من قبل أسيادهم ملا آلت إليه األمور. 

املفارقة أننا اليوم نشاهد هؤالء املرتِزقة يفتحون 

النرياَن يف وجوه بعضهم، ويقتلـون بعضهم، وينتهكون أعراَض 

بعضهم، ويدوسـون عىل رقـاب بعضهم، ومع ذلـك نتألم للحال 

ـُه إىل  الـذي وصلـوا إليه، وكم تمنينـا لو كانت رصاصاتهـم تُوجَّ

صـدور املحتـّل، وقتالُهم يوجه تجـاه الطغـاة، إذاً لكنا معهم يف 

الخنـدق ذاته، ولباركنا تلك التضحيات التي ال تذهب سـدى دون 

فائدة. 

 رسـالتنا األخرية لهؤالء املتقاتلني بالكف عن القتال، والحفاظ 

عـىل تراب الوطن، والعـودة إىل جاّدة الصـواب، فاملرشوع الكبري 

بُر،  هـو يف صنعاء، ومن عاصمتها سـيندحُر األعداء ويولـون الدُّ

فمـن أراد الحريـَة والعزة والكرامة فالطريق معـروف، ومن أراد 

االسـتمراَر يف الخيانة واالرتزاق والذل، فلن يحُصَد سـوى الخيبة 

والُخرسان. 


