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رشسئ تتغات الحسإ لفبطال خطش الصدئان وأّضـثت أن الصغادة لظ تاثطى سظعط:

الطةظئ املضطفئ بجغارة أجراظا يف السةعن السسعدّغئ تسعُد إىل الساخمئ خظساء 
 :  خظساء

وصلت اللجنُة العسكريُة والفنية الوطنية التابعة 
للوفـد الوطنـي إىل العاصمة صنعاء، أمس السـبت، 

ام.  بعَد زيارة إىل السعوديّة استمرت أربعة أَيـَّ
وأوضحت مصادُر محليٌة أن الوفَد عاد إىل صنعاء 
بعد جولة من املحادثـات حول عملية تبادل األرسى 
واالطالع عىل أحوالهم وتفقدتهم ومطابقة األسماء 
يف كشـوفات تحالُـِف العدوان، مـع الواقع الفعيل يف 

السجون السعوديّة. 
وأَشاَرت املصادر إىل أن الزيارات املتبادلة من وإىل 
الرياض وصنعاء جاءت وفق التوافق يف جولة عمان 
األخـرية والتي نصت عىل زيـارات متبادلة لوفد فني 
من لجنة األرسى إىل السعوديّة، فيما وصل وفد فني 

سعودّي إىل صنعاء لتحقيق األسماء ومطابقتها عىل 
الواقع بعيًدا عن أي نقاش أَو حوار سيايس آخر. 

وكانت اللجنُة الوطنيُة قد غادرت صنعاء باتّجاه 
الرياض األسـبوَع املاَيض برئاسة اللواء الركن يحيى 

عبدالله الرزامي. 
وأّكــد اللواء الرزامي أن القيـادَة لن تتخىلَّ عنهم 
هم إنساني  وتويل ِملفهم اإلنسـاني األولويَة؛ ألَنَّ ِمَلفَّ
بحـت وأن تضحياتهـم وصربهـم كان الذخـَر األوَل 
ًا عن عظيم  لتحريـر البـالد وكتابـة االنتصار، معـربِّ
الفخـر واالعتـزاز بمـا يقدُِّمـه أرسانا األبطـاُل من 

مالحم الصرب ودروس العزيمة والتضحية. 
وعـّرب رئيـُس اللجنة اللـواء الرزامي عـن أمله يف 
َحـلِّ ِملف األرسى وأن يتم إنهاُء هذا املِلف اإلنسـاني 

بشكل عاجل ودون مماطلة. 

طآّجسُئ الحعثاء تئثأُ سمطغئ خرف 
ظخش راتإ لضض أجر الحعثاء

 :  خظساء
أّكـدت مؤّسسـُة الشـهداء، أنه تم التعزيز بنصف راتب لكافة أرس 
الشـهداء عرب الربيد اليمني وفروعه يف مختلف املحافظات واملديريات 

وبإْمَكان الجميع استالمه من أقرب فرع للربيد بدءاً من اليوم األحد. 
وأوضحت املؤّسسـة يف بيـاٍن لها، أن نصف الراتـب تم رفعه إىل ٢٠ 

ألف ريال كحٍد أدنى خالل عملية الرصف الجارية. 
وعّربت املؤّسسـة عن االعتذار ألرس الشـهداء لتأخر الراتب ألسباب 
خارجـة عـن اإلراَدة؛ بَسـبِب صعوبة الوضـع القائم نتيجـة العدوان 

والحصار عىل اليمن. 
وجّددت مؤّسسة الشهداء اعتزازها بالصمود والعطاء الكبري ألرس 
الشـهداء، مؤّكـدة أنها العامل األََسـايس الستمرار الصمود والثبات يف 

مواجهة العدوان. 

سعدة 150 أجرة إىل طظازلعا يف طضرياس 
بسث ظجوح لسظعات؛ بَسئِإ السثوان

 :  الئغداء
عـادت ١٥٠ أرسًة مـن أبنـاء منطقة بـركان يف مديريـة مكرياس 
محافظـة البيضاء، أمس السـبت، إىل منازلها بعد نزوحها لسـنوات؛ 

بَسبِب العدوان واملعارك التي أشعلتها العناُرص التكفريية املرتِزقة. 
وأَشـاَر مديـُر مديرية مكـرياس، يارس جحـالن، خالَل اسـتقباله 
وقيـادات تنفيذيـة وشـخصيات اجتماعية األرس العائـدة، إىل حرص 
واهتمـام قائد الثـورة واملجلس السـيايس األعىل بأوضـاع النازحني، 

والعمل عىل عودتهم إىل مناطقهم وتوفري احتياجاتهم الخدمية. 
وأّكــد جحـالن موقف أبناء وقبائـل مكرياس يف مواجهـة العدوان 

ومرتِزقته حتى يتم تحرير تراب الوطن من الغزاة واملحتّلني. 
بدورهـم، عـّرب أبناُء منطقـة بركان عـن امتنانهم لقيـادة الثورة 
واملجلس السـيايس األعىل، وقيادة املحافظة وكّل من سـاهم يف ترتيب 
وتسـهيل عودتهم والِحفـاِظ عىل منازلهـم وممتلكاتهـم طوال فرتة 

نزوحهم. 

ُر طظ تثاسغات إصتام تدرطعت يف  املتاشُر باراس غتثِّ
خراسات داخطغئ بني أدوات السثوان

 :  طاابسات
حـّذر محافـُظ حرضمـوت، لقمـان بـاراس، من 
املساعي املكشوفة لنقل رصاعات املرتِزقة والعمالء إىل 

وادي وصحراء حرضموت. 
وحسب ترصيحاته التي أدىل بها لوكالة سبأ لألنباء، 
أّكــد املحافـظ بـاراس، أن دوَل العدوان تحـاوُل عرب 
مرتِزقتها إقحاَم املحافظة وأبنائها يف أتون رصاعاتها. 
وأَشـاَر إىل أن املحافظـة تواجـُه اليـوَم مؤامـراٍت 
خارجيـًة متعـددًة، ومـا تعانيـه مـن انفـالت أمنـي 
وتدهور خدمي هو نتيجة لتصادم األجندات اإلقليمية 

واألجنبية فيها. 
ه محافـُظ حرضمـوت مـن محـاوالت قـوى  ونبـَّ
الغـزو واالحتـالل تحويـل الذكـرى الـ ٥٩ لثـورة ١٤ 
أُكتوبر من مناسـبة وطنية تحمـل الكثري من الدالالت 

والعـرب للمحتّلني الجدد، إىل مناسـبة إلعالن األجندات 
وكشـف املطامـع القديمـة، مـا يسـتدعي مـن أبناء 
حرضموت استحضار دورهم املحوري يف ثورة أُكتوبر 
وما سـطروه مـن مالحم نضاليـة إلفشـال تَحّركات 

ومؤامرات دول العدوان. 
واعترب ثورَة الرابع عرش من أُكتوبر واحدة من أهم 
وأعظم الثورات التحّررية يف التاريخ السيايس.. واصفاً 
تَحـّركات قوى الغـزو واالحتالل يف حرضمـوت بأنها 
«محاوالت فاشلة سوف تسقط كما سقطت مشاريع 

االحتالل الربيطاني وغريها». 
ودعا املحافظ باراس أبناء حرضموت كافة إىل عدم 
االنصياع ملؤامـرات دول تحالف العدوان ومشـاريعها 

الصغرية، التي وئدت يف املايض وإىل األبد. 
كمـا دعـا املحافـظ بـاراس لالصطفـاف الوطني 
الثوري للتصـدي لكل مؤامرات العـدوان ومخّططاته 

الهدامة.

دسا ُضـّض افترار لقخطفاف العذظغ والاخثي لضض طثّططات السثوان والمرتِجصئ:

الئغداء: خطٌح صئطغ غظعغ صدغَئ صاض بني آل طجغث وآل الصاضغ يف طثغرغئ خئاح
 :  الئغداء

نجحـت وسـاطٌة قبلية، أمس السـبت، يف َحـلِّ 
وإنهـاء قضيـة قتل بـني آل مزيـد وآل القايض يف 
مديريـة صباح بمحافظة البيضاء، دامت أكثر من 

١٣ عاماً. 
وخـالل الصلح القبيل بحضـور وكيل املحافظة 
لشـؤون الوحدات اإلدارية عبداللـه الجمايل ومدير 
مديرية القريشـية أحمد القبيل وقيـادات تنفيذية 

وشـخصيات اجتماعيـة، أعلـن أوليـاء دم املجني 
عليهمـا مـربوك ومعني محمـد مزيـد، العفو عن 
الجنـاة مـن أوالد أحمد القـايض لوجـه الله تعاىل 

وترشيفاً للحارضين. 
وثمن الوكيل الجمـايل، موقف آل مزيد يف العفو 
عن الجناة لوجه الله تعاىل واسـتجابة لدعوة قائد 
الثـورة السـيد عبدامللـك الحوثـي، يف إصـالح ذات 
البني وحل النزاعات والخالفات، وبما يجّسـد مبدأ 

التسامح واألخّوة بني أبناء الوطن. 
ـُد قيَم  وأَشـاَر إىل أن موقـَف أبناء آل مزيد يُجسِّ

ومبـادئ وأعـراف القبيلة اليمنيـة يف إنهاء قضايا 
الثـارات والتفرغ ملواجهة العدوان الذي يسـتهدف 

اليمن أرضاً وإنساناً. 
بدوره أشـاد مدير مديرية صباح، مروان عالو، 
بموقـف أوليـاء الدم مـن آل مزيـد يف عفوهم عن 

الجناة من آل القايض لوجه الله تعاىل. 
واعتـرب هـذا املواقـف رسـالًة للعـدوان بحـل 
القضايا املجتمعية بني أبناء الشعب اليمني بطرق 
أخويـة ومرضية للجميـع وأنهم سـيقفون صفاً 

واحداً يف مواجهة العدوان ومرتِزقته. 

تضرغُط لةان التحث لفسالغات املعلث الظئعي الحرغش يف خظساء الصثغمئ
 :  تسغظ الضثس

بأمانـة  القديمـة  صنعـاء  مديريـُة  أقامـت 
العاصمـة، أمس، حفَل تكريم للجـان التحضريية 
زت يف إقامـة فعاليـات وأنشـطة املولد  التـي تميـَّ

النبوي الرشيف. 
ويف التكريـم الذي حرضه مـِرشُف عام املديرية 
رزق غـرارة ومعـاِوُن املرشف محمد حجـر، أّكـد 
مديـُر عـام املديريـة، العميـد مهدي عرهـب، أن 

مديريـَة صنعـاء القديمة كانت وال تزاُل السـبَّاقَة 
يف إحياء املولد النبوي الرشيف منذ مئات السنني. 

وأشـاد عرهب بالرتتيب والتنظيم وكذا املكاتب 
التنفيذية والسـلطات املحلية واإلرشافية باملديرية 
واملشـايخ والوجهـاء واألعيـان وعقـال الحارات 
الفعاليـات  إنجـاح  يف  جميعـاً  أسـهموا  والذيـن 
يف األحيـاء واملسـاجد واملجالـس وكـذا الظهـور 
الجماهريي الحاشـد يف الفعاليـة املركزية احتفاًء 
بمولد خري الربية -عليـه وعىل آله أفضل الصلوات 

وأتم التسليم-.
ونّوه عرهب إىل أنه ومن خالل إقامة الفعاليات 
تـم  واملجالـس  واملسـاجد  األحيـاء  يف  املختلفـة 
اكتشـاف شـباب لهـم قـدرات إبداعيـة سـواء يف 
الجانـب اإلنشـادي أَو غـريه سـيتم صقـُل هـذه 

املواهب وتنميتها؛ ملا فيه صالح الوطن.
ويف ختام الحفل، كّرمت قيادُة املديرية واملكتُب 
اإلرشايف، اللجـاَن التحضريية واملكاتـَب التنفيذية 

املشاِركة يف إقامة الفعاليات 

املرتدى: تط الاعصغُع سطى الصائمئ افخرية الاغ بمعجئعا جغاط تئاُدُل افجرى 
 :  خاص

أّكـد رئيُس اللجنة الوطنية لشـؤون األرسى، عبدالقادر املرتىض، أن زيارَة 
وفدنا إىل السجون السعوديّة كانت ناجحًة، َحيُث تم االطمئناُن عىل أرسانا. 

ونـّوه يف ترصيحـات له، أمس السـبت، إىل أن وفَدنا قـام بتصحيِح قاعدة 
البيانات التي كانت تعترب إشكاليًة فيما يتعلُق بتنفيذ االتّفاق. 

وقـال إنه تم التوقيـُع عىل القائمة األخـرية التي من خاللها سـيتم تباُدُل 
األرسى بيننا وبني الجانِب السعودّي. 

َوأََضــاَف املرتىض «ال زال هناك بعُض اإلشـكاليات مـع األطراف األُخرى 
مـن املرتِزقـة اليمنيني وقد تحدثنا بذلك مع الفريق السـعودّي الذي وعد بحلِّ 

املشكلة». 
وعّرب املرتىض عن أمله يف أن تكوَن هذه الزياراُت خطوًة أوىل يف مجاِل تنفيِذ 

االتّفاق بشكٍل كامٍل َوأَيْـضاً يف إطار إنهاء هذا امللف اإلنساني. 

ويف ختـام ترصيحاته، جدد املرتىض التأكيَد عـىل حرص الطرف الوطني 
عىل «أن يبقى ِمَلفُّ األرسى إنسـانيٍّا مهما كانت التغريات األُخرى وال يمكن 
أن نربـَط هذا امللـف بأية متغريات سياسـية أَو عسـكرية أَو أمنية»، معرباً 
عـن أمله بأن تكون األطراف األُخرى بنفس املسـتوى من االسـتعداد ونحن 
مسـتعدون لتنفيذ اتّفاق تبادل األرسى، فيمـا لفت إىل أن الطرف الوطني ال 
يـزال لديه أمـل يف أن يكون هناك زيارات مماثلة فيما مـع األطراف اليمنية 

األُخرى. 
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ـــًا ـــعذج ـــم ــــــــرى ظ طــــطــــشُّ افج

تشطغُش خطعة تئادل العشعد بسظعان «تمثغث الُعــثظئ» غآّضـث اجامراَر طساسغ اقلافاف سطى اقجاتصاصات 

إخرار السثو سطى تسغغج وسسضرة الصداغا اإلظساظغئ:
 : ضرار الطغإ 

مثّل تباُدُل الوفـود بني صنعاَء والرياض 
إلبرام صفقة تباُدل األرسى خطوًة إيجابيًة 
غـريَ مسـبوقة يف مسـار التفاهمات، لكن 
إيجابيتَهـا ال زالـت محـدودًة ومنحـرصًة 
يف جانـب واحـد، وبالتـايل فهـي ال تكفي 
ٍم» حقيقي  لتكوَن مؤًرشا عـىل وجود «تقدُّ
يف مسـاِر التهدئة أَو السـالم بشـكل عام، 
بـل إنَّ املواِقـَف املعَلنـة لتحالـف العدوان 
ورعاته حتى اآلن تؤّكـد أنهم يبحثون عن 
املزيد مـن الضغوط ويحاولون جر صنعاء 
إىل مسـارات التفافيـة ال تتضمـن حلـوالً 
حقيقية وواضحة لتخفيف معاناة الشعب 
اليمني وال تؤدي إىل السالم الفعيل، وهو ما 
يعني أن العدّو ُمسـتمّر يف استخدام أوراق 
امللـف اإلنسـاني للمراوغة وكسـب الوقت 
وأن موقفـه لـم يتغـري بما يكفـي لتجنب 

خطر عودة التصعيد العسكري. 
منذ مارس املايض، عرقل تحالف العدوان 
تنفيـذ اتّفـاق رعتـه األمم املتحـدة لتبادل 
أكثر من ٢٢٠٠ أسـري مـن الطرفني، وقام 
بمنـع مرتِزقته من االسـتجابة ألية جهود 
محلية لتبادل األرسى يف أية جبهة، وبرغم 
مـن االجتماعـات واللقـاءات التـي جرت 
لتنفيـذ االتّفـاق وتحريك امليـاه الراكدة يف 
هذه املِلف خالل األشـهر املاضية، لم يتغري 
موقف العدّو إال بعد انتهاء الُهــدنة وبروز 

مؤرشات خطرية لعودة التصعيد. 
للرغبـات  األرسى  ِمَلـفِّ  إخضـاُع 
والحسـابات السياسـية والعسكرية ليس 
أمًرا جديًدا عىل تحالف العدوان، ففي ٢٠٢٠ 
وافق عـىل صفقِة تبادل كانـت هي األكربَ 
حتى ذلك الوقت، لكن دافَعه الرئييس وراء 
ذلك كان محاولة تهدئة الضغط العسكري 
الذي كان يتعرُض لـه يف جبهات محافظة 
مأرب، بحسـب ترصيحاٍت لناطق القوات 

املسلحة العميد يحيى رسيع آنذاك. 
بالتـايل َفـإنَّ «تجـاُوَب» تحالف العدوان 
يف مـا يُخـصُّ ِملـف األرسى ال زال حتـى 
بالظـروف  ومحكوًمـا  ا»  «اضطراريّـٍ اآلن 
والتهديدات التـي يواجهها، وليس برغبته 
يف تحقيق أي تقدم يف امللف اإلنساني فضالً 
عـن رغبته املزعومـة يف السـالم، وهذا ما 
أّكـدتـه بوضوح ترصيحاتُـه األخريُة التي 
حاول فيهـا تقديـَم خطوة تبـادل الوفود 

تحـت عنوان «مسـاعي تمديـد الُهــدنة» 
وهـو العنوان الـذي حرص رئيـُس اللجنة 
القـادر  عبـد  األرسى،  لشـؤون  الوطنيـة 
املرتـىض عىل إزالته من خـالل التأكيد عىل 
أن زيـارة الوفـود «ليـس لهـا عالقـٌة بأي 

نقاش أَو حوار سيايس آخر». 
عنـواُن «تمديـد الُهــدنة» الـذي حاول 
العـدّو أن يغلَِّف بـه عمليَة تبـادل الوفود، 
ٍر معني يريُد التحالُف  هدُفه تكريُس تصـوُّ
فرَضـه عىل واجهة املشـهد منذ مدة، وهو 
أنـه «حريٌص» عىل إنجـاح الُهــدنة، وأنه 
ُم «تنازالت»، وأن صنعـاَء هي الطرُف  يقـدِّ
املعرِقُل، وهو نفُس التصـور املخادع الذي 
تنطلـُق منـه مسـاعي الواليـات املتحـدة 
واملبعـوث األممـي ومجلـس األمـن لخلِق 
ضغوٍط عىل صنعاء؛ ِمن أجِل إجباِرها عىل 

القبول بتمديد الُهــدنة وفق رشوطهم. 
هذا التصـّوُر يوضُح أن تحالـف العدوان 
ورعاته يحاولون بكل جهد تجنب التجاوب 
الفعيل مع متطلبات تجديـد التهدئة فضالً 
عن متطلبات السـالم الفعيل، وهو ما يعني 
أن موافقَة النظام السـعودّي عىل التعاطي 
مـع صفقـة تبادل األرسى، ليسـت سـوى 
محاولـة لــ «اللعـب» بورقـة األرسى عىل 
طاولة التفاوض، تماماً هو الحاُل مع بنود 
الُهــدنـة املنتهيـة التي أصبـح واضًحا أن 
تحالف العدوان لجأ إليها «مضطرٍّا» كتكتيك 

لكسـب الوقت وتضليل الرأي العام والبحث 
عن مسارات حرب أُخرى أقل تكلفة. 

بالنسبة لصنعاَء فإبراُم صفقة التبادل، 
مثل إعالن اتّفـاق الُهــدنة يف ابريل، يعترب 
مكسبًا وإنجاًزا من إنجازات مسار «انتزاع 
الحقـوق»، فوجوُد حسـابات وأهداف غرِي 
معَلنـة لـدى التحالـف مـن وراء مثل هذه 
الخطوات ال يعني بالرضورة أنه قادٌر عىل 
تحقيقهـا، ومثلما عجز عن َجرِّ صنعاء إىل 
مربع املسـاومة عىل االسـتحقاقات تحت 
ِمظلـة الُهــدنة، لن يسـتطيَع اسـتخداَم 
صفقـة األرسى كحيلة لتجديـد الُهــدنة 

برشوطه. 
سـبُب ذلك هو أن صنعـاَء تمتلك موقًفا 
ثابتًـا بما يكفي إلزالة مفعـول أية أالعيب 
أَو حيـل أَو ضغـوط لدى تحالـف العدوان 
اسـتخداُم  يمكنهـم  ال  بحيـث  ورعاتـه، 
األرسى كورقة لاللتفاٍف عىل مطلب رصف 
تعديـَل  يسـتطيعون  وال  مثـالً،  املرتبـات 
أَو سـحَب اسـتحقاِق رفـع الحصـار بأيِة 

ضغوٍط أَو تهديدات. 
وهـذا مـا عـّرب عنـه الترصيـُح األخـريُ 
لرئيِس الوفـد الوطني محمد عبد السـالم 
الذي أّكـد فيه أن «الُهــدنَة انتهت؛ بَسبِب 
تعنُِّت تحالف العدوان»، يف إشـارة واضحة 
إىل أن اسـتخدام أية أوراق أَو ضغوط تحت 
عنوان «تمديد الُهــدنة» لن يغري يف الواقع 

َل االسـتحقاقات  شـيئاً، ولن يلغـي أَو يعدِّ
التي يتطلبها أي اتّفاق جديد. 

بعبـارة أُخـرى: لقـد نجحـت صنعاُء يف 
منع تحالف العدوان من تسييس وعسكرة 
املِلف اإلنسـاني عمليٍّا، وجـّردت محاوالِته 
أيـة  مـن  املِلـف  هـذا  أوراق  السـتغالل 
إْمَكانية للُحصوِل عىل مكاسـَب عسكريٍة 
أَو سياسـيٍة، وهـو مـا يعنـي أن مأِزَقـه 

التفاويض أصبح سيئًا كمأِزِقه امليداني. 
ربما لهذا السبب يكثّـُف الرعاة الدوليون 
لتحالـف العدوان جهوَدهم إلرهاب صنعاء 
والضغـِط عليها، وهـو تَحـرٌُّك يأتي عادة 
عندمـا يصُل تحالُـُف العـدوان إىل نهايات 
مسـدودة، ويف العـادة تصـُل تلـك الجهوُد 
الدوليـة إىل نفس النهايـات؛ ألَنَّ معطياِت 
الواقـع قد خرجـت عن سـيطرة معادالِت 
وحسـابات تحالـف العـدوان ورعاته منذ 
الحاكمـُة  املعادلـُة  وأصبحـت  سـنوات، 
هـي معادلـَة الحرب والسـالم الرئيسـية 
التـي فرضتهـا صنعـاء، والتـي تقتـيض 
أن املكسـَب الوحيـَد الذي يمكـُن لتحالف 
العـدوان الحصوُل عليه هـو عدُم التعرُِّض 
للمزيـد من الرضبات املوجعـة، والطريقُة 
الوحيـدُة للحصـول عىل هذا املكسـب هي 
إنهـاُء العدوان والحصـار واالحتالل ودفع 
التعويضـات، ما يعني أنـه ال يوجُد مجاٌل 

ألية أهداف أَو مكاسَب أُخرى. 

السةري: طخُري تتالش السثوان لظ غثاطَش سظ طخري اقجاسمار الربغطاظغ
 : خاص 

أّكـد عضُو الوفـد الوطني املفاِوض، عبد امللك 
العجـري، أن مصـريَ تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي لـن يختلـَف عـن مصـري 
االستعمار الربيطاني، وأن محاولَة املستعمرين 
ة اليمن وتغيري جغرافيته  الُجُدِد لطمس ُهــِويـَّ

ستبوُء بالفشل. 

وكتب العجري يف تغريدة عىل تويرت بمناسـبة 
ذكـرى ثـورة الرابع عرش مـن أُكتوبـر املجيدة: 
«نقوُل للمستعمرين الجدد سرتحلون كما رحل 
اإلنجليـز، َوُكلُّ ِحيَِلكم لتخريـب ُهــِويَّة اليمن 

مصريُها مصريُ ِحيَِل اإلنجليز».
ة اليمن الكبري ليسـت  َوأََضــاَف أن: «ُهــِويـَّ
رأيـاً يكتبـه مزاُج مريـٍض أَو مسـتعمر طارئ، 
إنها تاريٌخ وحضارٌة دوَّنتها نقوُش الخط امُلْسنَد 

قبـل١٠ آالف عام ومداها الجغرايف يمتدُّ إىل َحيُث 
تمتد». 

وتحاوُل قوى العدوان تكريَس سـيطرتها عىل 
املناطـق املحتّلـة والثروات اليمنيـة كأمٍر واقع، 
وتسـعى لفرِض مرشوِع تفتيِت وتقسـيم البلد، 
لكن صنعاَء تؤّكـُد دائماً أن املعركَة لن تنتهَي إال 
بتحرير ُكـّل شـرب من أرايض البلد وإخراِج ُكـّل 

القوات األجنبية، وتحقيِق السيادة الكاملة. 
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اجامرارًا فسمال الاةرغش والسئث والظعإ شغ الةجغرة المتاّطئ: 

شغ جغاق اقساراشات المااالغئ الظاتةئ سظ ارتفاع اإلجرام افطرغضغ:

افجعجُة افطظغئ تدُئُط 100 ضةط طظ 
التحغح املثّثر يف طأرب

 : طاابسات:
ضبطـت وحـدُة مكافحـة التهريب التابعـة لقوات النجـدة بمديرية 

مجزر محافظة مأرب، أمس ١٠٠ كجم من مادة الحشيش املخدر. 
وقال مصدٌر يف وحدة مكافحة التهريب باملديرية، إنه تم ضبُط كمية 
الحشـيش املخدر عىل متن سيارة «صالون» قادمة من مناطق سيطرة 
مرتِزقـة العـدوان يقودها املدعـو (أ. ن. ع. ج) ٥٥ عاماً، مبينًا أن كمية 
املخدرات كانت مخبأة يف صندوق مخفي تحت السـيارة، وتم اكتشافها 

نتيجة الحس األمني واليقظة العالية ألفراد الوحدة. 
ولفت املصدر األمنـي إىل أن املضبوطات أحيلت مع املتهم إىل الجهات 

املختصة للتحقيق معه واتِّخاذ اإلجراءات القانونية. 

اظفةاُر خعرغب غاز يف حئعة 
غعصُع سثدًا طظ الصاطى والةرتى

 : طاابسات:
ُقتل شـخص وأُصيب آخر بانفجار صهريح غاز يف محافظة شـبوة، 

أمس السبت. 
وقالت مصادر محلية: إن شـخصاً ُقتل وأُصيب آخر بانفجار قاطرة 

تحمل صهريح غاز يف منطقة الضلعة بمديرية حبان. 
وأضافت املصـادر أن االنفجار أَدَّى إىل دمار واحرتاق القاطرة ومقتل 
سـائقها وإصابـة مرافقه َولم تعرف األسـباب التـي أَدَّت إىل انفجارها 

واحرتاقها. 

وشاٌة أطرغضغ يف جصطرى 
املتاّطئ وجط ظروف غاطدئ

 : طاابسات:
أّكــدت مصـادُر إعالميـة، أمس السـبت، وفـاَة أمريكـي يف جزيرة 

سقطرى املحتّلة، وسط مالبسات غامضة. 
وقالت املصادر: إن ميليشـيا االنتقايل أعلنت حالـَة طوارئ بعد وفاة 
األمريكـي، مبينـة أن الغموَض يكتنـُف وفاة األمريكي وكذا مالبسـات 
زيارتـه إىل الجزيرة اليمنية التي ينظم االحتـالل اإلماراتي زيارات إليها 

دون علم ما يسمى املجلس الرئايس أَو حكومة املرتِزقة. 

صغاديٌّ طرتِجٌق يف اقظاصالغ 
غصاض حاباً وجط طثغظئ 

سثن املتاّطئ
 : طاابسات:

تتواصـُل جرائُم مرتِزقة االحتالل اإلماراتـي يف املحافظات الجنوبية، 
َحيُث ُقتل شـاب من أبناء مدينة عدن، أمس السـبت، برصاص مرافقي 

قيادي عسكري يف ما يسمى املجلس االنتقايل. 
وأَفـادت مصـادر مطلعـة بـأن الشـاب أنـس كارم، تـويف يف أحـد 
مستشـفيات مدينة عدن املحتّلة، بعد إصابته بأربع رصاصات من قبل 

مرافقي قيادي أمني يتبع االنتقايل يف سوق لبيع القات. 
وأضافـت أن القيادي املرتِزق املوايل ألبو ظبي رفَض تسـليم مرافقيه 
الذين تورطوا بعملية قتل الشـاب أنس، وسط استياء عارم يسود أهايل 

املدينة. 
وتأتي هذه الجرائم يف سـياق االنفالت األمني املمنهج الذي أسـهم يف 

انتشار الجرائم املنظمة يف املناطق املحتّلة بشكل شبه يومي. 

اقتاقُل اإلطاراتغ غسئُث بأحةار دم افخعغظ يف جصطرى

طةطٌئ أطرغضغئ: العقغاُت املاتثة حرغٌك َأَجاٌس يف السثوان سطى الغمظ طظث 2015

 : طاابسات:
حّذر عـرشاُت الناشـطني واملواطنني 
يف سقطرى من اسـتمرار عبث االحتالل 
اإلماراتي يف الجزيرة والذي سيتسـبب يف 
انقـراض أهم مقومات الجزيرة الجاذبة 
للحركة السـياحية، واملتمثلة يف أشـجار 
«دم األخويـن» التـي تعرضـت لتجريف 
متعمد يف السـنوات األخـرية من قبل أبو 

ظبي وأدواتها. 
وأَشـاَر الناشـطون إىل أنـه تـم عمل 

بحث ميداني يف سـقطرى حول ظاهرة 
األخويـن  دم  شـجرة  ومـوت  تسـاقط 
الفريـدة يف محمية «دكسـم» الطبيعية 
وسـط الجزيرة وأسباب اتّساع الظاهرة 
إىل الجروح التي يحدثها الزوار يف جذوع 
األشجار املعمرة، وأرجعت ذلك إىل العبث 
اإلماراتي املمنهج واملتعمد، بحسب الذي 

كشفته تقارير بيئية دولية. 
 Middle East Monitor وكان موقـع
الربيطاني نرش تقريـراً خطرياً يف أواخِر 
٢٠١٩م كشـف فيـه عن نقـل االحتالل 
«دم  أشـجار  سـقطرى  يف  اإلماراتـي 

األخويـن» املحميـة مـن اليونسـكو إىل 
بالدها يف عمليات رسية. 

هذا وقد أطلق ناشـطون وإعالميون 
نـداءات  املاضيـة،  السـنوات  خـالل 
ومناشـدات للجهـات املعنيـة بالتدخـل 
إلنقاذ شـجرة دم األخويـن التي تكّررت 
حـوادث موتهـا يف املوقع ذاتـه والنطاق 
الجغرايف نفسـه الذي تعـرض للتجريف 
اإلماراتـي املتعمد، مؤّكـدين أن أسـباباً 
غامضة يقف وراءها االحتالل اإلماراتي 
تحت مسـميات مشاريع البنى التحتية، 

من طرقات ومجمعات حرضية. 

أصارُب املرتجق جططان السرادة غثاطفعن شااًة طظ آل ظمران بمأرب
 : طاابسات:

تسـوُد حالٌة من التوتر بـني محافظ 
مأرب املرتِزق سلطان العرادة وقبائل آل 
نمران باملحافظة، عقب قيام أشـخاص 
مقربـني مـن شـقيق املحافـظ املرتِزق 
مبخوت العرادة، باختطاف فتاة يرتاوح 
عمرهـا مـا بـني ١٥ َو١٨ عامـاً من آل 

نمران، من وسط مدينة مأرب املحتّلة. 
وقالـت مصـادر إعالميـة: إن الفتاة 
«سحايب عبدالله نارص البحري نمران»، 
تعرضـت لالختطاف بعـد خروجها من 
مدرسـة الفضيل يف منطقة آل شـبوان، 
أمس األول، عىل يد شـخصني من أقارب 

املحافظ املرتِزق سلطان العرادة أحدهما 
يدعى «محسـن بن حمد سالم العرادة»، 
ُمشـرياً إىل أنـه تـم إعادتهـا إىل أهلها يف 

املساء. 
العـرادة  املرتـِزق  أقـارب  أن  وبيّنـت 
زعموا أثناء إعادتهم الفتاة إىل أهلها أنها 
كانـت يف املستشـفى، غـري أن آل نمران 
لـم يقتنعـوا بالرواية وزادت شـكوكهم 
بعـد تدخل القيـادي يف «اإلصـالح» فهد 
مبخـوت العـرادة نجـل شـقيق منتحل 
صفـة محافـظ مـأرب املحتّلـة املرتِزق 
سـلطان العـرادة، وأدركـوا أن املرتـِزق 
العـرادة يحـاول مـن خـالل تدخلـه إىل 
التغطية عىل جريمـة اختطاف فتاة من 

آل نمران.  وأَشاَرت املصادر اإلعالمية إىل 
أن آل نمران احتجزوا لديهم شخصاً من 
آل العرادة وهو الذي قـام بإعادة الفتاة 
إليهم يف املسـاء للتأّكـد مـن حقيقة ما 
حـدث، كما دعـوا للنكف القبـيل أَيْـضاً 
ضد آل العرادة، وتبني لهم أكثر أن ابنتهم 
كانـت مختطفـة، ما دفع نجـل املرتِزق 
العـرادة لتهدئـة آل نمـران وامتصاص 
غضبهـم وتحكيمهم، يف الوقـت الذي ال 
يـزال فيه العـرادة رافضـاً اإلفصاح عن 
اسـم األشـخاص الذيـن بـارشوا الفتاة 
باالختطـاف، متهمـني املرتـِزق العرادة 
بالتغطيـة عىل الجريمـة األخالقية التي 

ارتكبها أقارب املحافظ وشقيقه. 

 : طاابسات:
كشـفت مجلـٌة أمريكيـٌة عـن الدور 
الرئييس واألََسـايس للواليـات املتحدة يف 
الحرب عىل اليمن، وذلك من خالل تزويد 
تحالـف العدوان الذي تقوده السـعوديّة 
باملعلومات االسـتخباراتية واملساعدة يف 
االسـتهداف منذ العام ٢٠١٥، فضالً عن 
انتشـار الجنـود األمريكيـني يف عدد من 

السواحل اليمنية. 
«كاونرتبنـش»  مجلـة  وقالـت 
األمريكيـة: إن الرئيـس بايـدن كان قد 
وعد بإنهاء املسـاعدة لتحالـف العدوان 
عـىل اليمـن خـالل الحملـة االنتخابية، 
يف أول خطـاب رئيـيس لـه يف السياسـة 
الخارجية كرئيـس يف ٤ فرباير ٢٠٢١م، 
بيـع  تواصـل  املتحـدة  الواليـات  أن  إال 

كميات هائلة من األسـلحة للسـعودينّي 
واإلماراتيـني، وهذا يعـد إرصاراً أمريكياً 
عـىل اسـتمرار املشـاركة يف الحرب عىل 

اليمن. 
توفـر  أمريـكا  أن  املجلـة  وأّكــدت 
قطع غيـار وصيانة لطائـرات التحالف 
الحربيـة، وهـو ما يجعل خـرباَء أجانَب 
يؤّكــدون أنه بـدون هذا الدعم، سـيتم 
إيقاُف الطائرات الحربية السعوديّة، وأن 
وقـف القوات الجوية امللكية السـعوديّة 
سـينهي حملة القصف املدّمـرة الهائلة 
عـىل اليمن، وهـو األمر الـذي يؤّكـد أن 
قـرار اسـتمرار العـدوان والحصار عىل 

اليمن أمريكي بامتيَاز. 
وأضافت أنه كان بإْمَكان بايدن إنهاء 
املساعدة األمريكية للسعودينّي، وبالتايل 
شـل جهودهم الحربية وفرض السـالم، 

لكنـه لم يفعـل ذلـك، مبينة أنـه يمكن 
للكونغرس إجبار السلطة التنفيذية عىل 
إنهـاء مسـاعدتها غري الدسـتورية من 

خالل تمرير قرار سلطات الحرب. 
أنه  مجلـة «كاونرتبنـش»  وأوضحت 
يجـب أن نتوقع حق النقض من الرئيس 
جديًدا،  بايدن إذَا أصدر الكونغرس قراراً 
َوإذَا لم يسـتخدم بايدن حق النقض ضد 
قـرار سـلطات الحرب، فسـوف يعرتف 

بأن سياسته تجاه اليمن قد فشلت. 
وأّكــدت املجلـة أن يف يوليو، سـافر 
الرئيـس بايدن إىل الريـاض للقاء محمد 
بـن سـلمان، عىل الرغـم مـن أن بايدن 
يقـول إنـه لم يناقـش سـعر النفط مع 
ابـن سـلمان، فمـن املرجـح أن بايـدن 
طالب محمد بن سـلمان بفتح الصنابري 

بالكامل. 
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 : طتمث الضاطض 
كشفت القواُت املسلحة خالل العرض 
العسكري الكبري الذي شهدته العاصمة 
الصاروخية  املنظومـات  وهـذه  صنعاء 
حّددت بصورة واضحة أين كانت قواتنا 
املسـلحة قبـل ثـورة ٢١ مـن سـبتمرب 
وأيـن أصبحـت اليـوم واملسـتوى الذي 
وصلـت إليـه يف النهضـة التكنولوجيـة 
الواسعة يف مجال تطوير وامتالك أجيال 
ا بعضها لم تصل  صاروخية حديثة ِجـدٍّ
إليهـا أية دولة عربيـة، وتنافس التقنية 
الصاروخيـة ألقوى الدول عىل مسـتوى 
املنطقة واملسـتوى الـدويل فاملنظومات 
الباليسـتية كـذو الفقـار والصواريـخ 
املجنحـة قـدس٣ تنافـس عمليٍّا بعض 
أهـم منظومـات كوريا الشـمالية منها 
هواسـونغ واملنظومـات الحديثـة التي 
تطورها باكسـتان كصواريـخ «حتف» 

وصواريخ الكروز كاليرب الروسية. 
الخـرباء  مـن  عـدد  قالـه  مـا  هـذا 
واإلعالميـون  واملراقبـون  العسـكريون 
خالل حديثهم لصحيفة املسـرية، بشأن 
التطور الكبري وامللحوظ للقوات املسلحة 

اليمنية. 
وشهد ميدان السبعني عرضاً عسكريٍّا 
هو األضخم تزامناً مع احتفاالت شـعبنا 
 ٢١ لثـورة  الثامنـة  بالذكـرى  اليمنـي 
سبتمرب املجيدة استعرضت خالله قواتنا 
املسـلحة نوعيـات وأجيـاالً جديـدة من 
الصواريـخ الباليسـتية واملجنحـة، حني 
أزاحـت القـوة الصاروخيـة السـتار عن 
١٠ صواريـخ جديـدة «محليـة الصنع»: 
صـاروخ «بـدر٢»، قصري املـدى ويعمل 
«بـدر٣»،  صـاروخ  الصلـب،  بالوقـود 
متوسـط املدى ويعمل بالوقـود الصلب، 
صاروخ «حاطم» الباليسـتي، بعيد املدى 
ويعمل بالوقـود الصلب، صاروخ «قدس 
٣»، كـروز مجنـح، بعيـد املـدى يعمـل 
بالوقـود السـائل، ويتميـز بقدرتـه عىل 
التخفي عن االلتقـاط الراداري، صاروخ 
«فلـق» الباليسـتي، بعيـد املـدى يعمـل 
بالوقـود السـائل، ويحمل رؤوسـاً عدة، 
صـاروخ «كرار» الباليسـتي، بمدى ٣٠٠ 
كم، يعمـل بالوقود الصلب بنظام توجيه 
ذكـي ووزن رأسـه الحربـي نصف طن، 
صاروخ معراج «أرض -جو»، مطور من 
صاروخ بدر ١-P، يعمل بالوقود الصلب، 
يتأثـر  ال  وراداري،  حـراري  وبنظامـني 
بالتشـويش، صـاروخ «البحـر األحمر» 
أرض -بحـر، مطور من صاروخ سـعري، 
يعمـل بنظامني حراري وراداري، ويمتاز 
برسعته العالية، صاروخ «محيط» أرض 
 ،٢M بحـر»، مطور من صـاروخ قاهر-
يعمل بالوقـود الصلب والسـائل ويتميز 
بقدرته العملية يف ُكـّل الظروف الجوية، 
صـاروخ «عاصـف» أرض -بحـر، يعمل 
بالوقود الصلـب، وبنظام توجيه وتحكُّم 
ذكي، ويتجاوز وزُن رأسه الحربي نصَف 
ُطـن، وغريها من األسـلحة النوعية التي 
تحمـل مواصفـات متعددة تواكـب ُكـّل 
متطلبات املرحلة القادمة التي قد تشهد 
من قبل تحالف العدوان  واسـعاً  تصعيداً 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي وأدواته 

ورعاته الدوليني. 
ويؤّكـد عـدد من الباحثـني والخرباء 
هـذه  أن  واإلعالميـني  العسـكريني 
بصورة  حّددت  الصاروخيـة  املنظومات 
واضحـة أين كانت قواتنا املسـلحة قبل 
ثـورة ٢١ سـبتمرب وأين أصبحـت اليوم 
واملسـتوى الذي وصلت إليـه يف النهضة 
التكنولوجيـة الواسـعة يف مجال تطوير 

وامتالك أجيال صاروخية حديثة. 
 

رجُط لعتئ الظخر 
األحـزاب  باسـم  املتحـدث  ويؤّكــد 

عـارف  الدكتـور  للعـدوان  املناهضـة 
العامري، أن «ثورة الـ ٢١ من سـبتمرب 
املجيـدة أثبتت بما ال يدع مجاالً للشـك، 
أنهـا مـن أعظـم الثـورات التـي تكللت 
بالنـرص والنجـاح الكبـري واملتميـز من 
َحيُث بناء القدرات العسـكرية وصناعة 
واملتطورة  الحديثـة  النوعيـة  األسـلحة 
رغم ما واجهته اليمن من عدوان غاشم 
وحصـار جائر خالل الثماني السـنوات 

املاضية». 
ويضيـف العامـري يف ترصيٍح خاص 
القوات  لصحيفة «املسـرية»: «إنجازات 
املسـلحة اليمنية ما لم يكن سينجز لوال 
حكمة وحنكة القائـد العلم عبدامللك بن 
بـدر الدين الحوثي -يحفظـه الله- قائد 
الثورة املباركة، وموجهاته التي سـارت 
عليها العقول النرية لتضعنا أمام طريق 
واحد ال رجعة عنه، وهو طريق النرص». 

القـوات  عرضتـه  مـا  أن  ويوضـح 
مكوناتهـا  بجميـع  اليمنيـة  املسـلحة 
وقواهـا، وتلـك اإلنجـازات التـي حولت 
العدوان والحصار إىل فرصة استطاع من 
خاللها األبطـال أن يصنعـوا املعجزات، 
وأن يجاروا األحداث مبدعني يف رسـمهم 
للوحـة النرص، ويحملون عـىل عاتقهم 
عـزة وكرامة اإلنسـان اليمني، مرصين 
عىل أن السـيادة الوطنية وامتالك القرار 
أصبحت أمراً غريَ ذي جدل. ُمشرياً إىل أن 
أصبح األمر بيد ويل األمر، فعانقت جباُل 
صنعاء عناَن السـماء بكل فخر، حاملة 

راية الوطن خفاقة مرفرفة. 
ويختتـم حديثـه بالقـول: «نعم لقد 
أصبحت املنجزات العسـكرية، والتطور 
الذي وصلت إليه قواتنا املسلحة الباسلة، 
ــة اإلسـالمية  محط فخر لكل أبناء األُمَّ
ـًة دول محور املقاومة، فهي من  وَخاصَّ

األهميّة بمكان؛ كونها ترتجم مدى قدرة 
اإلنسـان اليمني وبرغم الحصـار َفـإنَّه 
سـيصبح أقـوى وأعتـى، وقـد أظهرت 
مدى قوة وبأس وقدرة الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف صناعـة التاريـخ. موضًحا 
أنهـا رسـائل بالغـة األهميّـة إىل أنظمة 
تحالـف العـدوان ومرتِزقتهم وعمالئهم 
بأن التصنيع العسـكري بـكل مكوناته 
لن يتوقف عن فرض فرص السالم التي 
عجزت عن إيجادها الطاوالت اإلقليمية 

والدولية». 
 

أجغاٌل جثغثٌة طظ الخعارغت الئالساغئ
بـدوره، تحـدث الباحث يف الشـؤون 
العسـكرية زين العابدين العابد، يف إطار 
الحديث حول عنـارص القوة واملضامني 
العسـكرية واالسـرتاتيجية التي ظهرت 

خالل العرض العسكري األضخم للقوات 
املسـلحة يف صنعاء وما حمله من أبعاد 
ورسائل محورية تجاه تحالف العدوان، 
َفــإنَّ أول ما يمكن أن يظهر يف الطليعة 
هـي املجموعـات الصاروخيـة املتنوعة 
واألجيال الجديدة التي كشـف عنها وتم 

عرضها بصورة مذهلة واستثنائية. 
ويوضـح عثمـان يف ترصيـٍح خاص 
لصحيفـة «املسـرية» أنـه تـم الكشـف 
عن منظومات باليسـتية متقدمة منها 
صواريـخ هجوميـة متوسـطة وبعيدة 
منهـا:  -سـطح  سـطح  طـراز  مـدى 
وصواريخ  بنسـختني  بركان  منظومات 
فلـق وذي الفقـار التـي يصـل مداهـا 
العملياتي من ١٠٠٠ إىل ١٨٠٠ كم إضافة 
إىل منظومـات حاطم وكـرار التي تعترب 
الجيـل األحدث من الصواريخ الهجومية 
التي تم الكشـف عنها ألول مرة، إضافة 
إىل نسـخ جديدة مـن صواريـخ الكروز 
االسـرتاتيجية طراز قدس الجيل الثاني 
والثالـث والذي يصل مداها إىل نحو أكثر 
مـن ٢٠٠٠ كم وتسـتطيُع تغطيـَة ُكـّل 
نقطة يف السعوديّة واإلمارات والوصول 
إىل مناطق حساسة يف العمق اإلرسائييل. 
ويواصل عثمان حديثه للمسرية: «تم 
الكشف عن صواريخ دفاعية اعرتاضية 
أرض -جـو ومنهـا منظومـات فاطـر 
ومعـراج وصقـر١ وهي الجيـل املتقدم 
التي حّققت مكاسـب نوعية يف عمليات 
التصـدي واعـرتاض مختلـف الطائرات 
التابعـة للعـدوان املأهولـة (كمقاتالت 
الريوفايـرت  ومقاتـالت  و١٦   -F١٥
والتايفـون) أَو غـري املأهولـة (طائرات 

الدرون) بمختلف طرازاتها الحديثة. 
عـن  الكشـف  تـم  أنـه  إىل  ويشـري 
منظومـات بحريـة طراز سـطح -بحر 
وقد أتى يف الصدارة منظومات «محيط» 
التـي  و»عاصـف»  األحمـر»  و»البحـر 
تتميـز بقدراتهـا العاليـة يف رضب أدق 
األهداف البحرية عىل طول شعاع يغطي 

ُكـّل نقطة بالبحر. 
املنظومـات  هـذه  أن  إىل  ويشـري 
الصاروخيـة حـّددت بصـورة واضحـة 
أين كانت قواتنا املسـلحة قبل ثورة ٢١ 
سـبتمرب وأين أصبحت اليوم واملسـتوى 
الذي وصلت إليه يف النهضة التكنولوجية 
الواسعة يف مجال تطوير وامتالك أجيال 
ا بعضها لم تصل  صاروخية حديثة ِجـدٍّ
إليهـا أية دولة عربيـة، وتنافس التقنية 
الصاروخيـة ألقوى الدول عىل مسـتوى 
املنطقة واملسـتوى الـدويل فاملنظومات 
الباليسـتية كـذو الفقـار والصواريـخ 
املجنحـة قـدس٣ تنافـس عمليٍّا بعض 
أهـم منظومـات كوريا الشـمالية منها 
هواسـونغ واملنظومـات الحديثـة التي 
تطورها باكسـتان كصواريـخ «حتف» 

وصواريخ الكروز كاليرب الروسية. 
ويواصل عثمان حديثـه: «من جانٍب 
آخر اسـتعراض هذه املنظومات حّددت 
أن القوات املسـلحة اليمنية تأخذ مساراً 
تصاعديـاً يف البنـاء والتطويـر وهـي يف 
هـذه املرحلـة املفصليـة تمتلـك فائَض 
قـوة واقتـدار عسـكري -صاروخي ما 
يمّكنها مـن تنفيذ هجمـات صاروخية 
حاسمة وبطابع اسرتاتيجي يغطي ُكـلَّ 
جغرافيـا دول العـدوان والبحـر العربي 

واألحمر». 
ويف ختام ترصيحاتـه، أّكد عثمان أن 
ما تم اسـتعراضه يعكس حجم التمكني 
والعون اإللهي للقيادة وقواتنا املسـلحة 
وشـعبنا اليمنـي العزيز وحجـم اإلبداع 
الكبـري للعقل اليمنـي الـذي تمّكن من 
كرس التحديات واملعوقات التقنية وبلوغ 
مراحل متقدمة تخوله املنافسة الفاعلة 
يف النـادي الصاروخـي الـدويل وتحويل 

اليمن إىل قوة اسرتاتيجية باملنطقة. 

خئراُء سسضرغعن وإسقطغعن لختغفئ المسغرة»:

استطالع

الاخظغُع السسضري غفرُض صعَة السقم وصعاُتظا الخاروخغئ تأخُث 
طسارًا تخاسثغاً لرجط لعتئ الظخر واجاسادة التصعق

 الساطــري: المظةجاُت السســضرغئ والاطعر الــثي وخطئ إلغه 
صعاُتظا المسطتئ طتط شثر لضض افترار

 الاخظغع السســضري بضض طضعظاته لظ غاعصَش سظ شرض شرص 
السقم الاغ سةجت سظ إغةادعا الطاوقت اإلصطغمغئ

 سبمان: طا تط اجاسراُضه غسضُج تةَط اإلبثاع الضئغر لطسصض 
الغمظغ الثي تمّضظ طظ ضسر الاتثغات والمسعصات

 الصثراُت الاصظغئ الاغ وخض إلغعا أبطاُلظا تثّعلعط لطمظاشسئ الفاسطئ شغ 
الظادي الخاروخغ الثولغ وتتعغض الغمظ إلى صعة اجاراتغةغئ بالمظطصئ
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 : طتمث ظاخر تاروش 

اعتمـدت الحضـاراُت اليمنيُة السـابقُة 
عىل تحقيق األمن الغذائي الذاتي؛ باعتبَاره 
العمـوَد الفقـريَّ لقيـام تلـك الحضارات، 
وخالل العقود املاضيـة جعلت الحكومات 
اليمنيـة الزراعـة ركيـزة الحيـاة، َحيـُث 
لعبـت دوراً هاماً واسـرتاتيجياً يف األحداث 
والتحوالت السياسية؛ باعتبَار الزراعة أهم 

موارد الدخل الوطني للبالد. 
وتعد الزراعة أكرب األنشـطة االقتصادية 
نسـبة  كانـت  إذ  السـكان،  اسـتيعاب  يف 
املشـتغلني يف القطاع الزراعي اليمني أكثر 
مـن ٧٠ ٪ مـن إجمـايل القـوة العاملـة يف 
البالد.، َحيُث كان يعيش يف املناطق الريفية 

أكثر من ٨٨ ٪ من السكان. 
وعـىل الرغـم مـن االسـتهداف املمنهج 
للقطـاع الزراعي طيلة العقـود املاضية إالَّ 
أن ثـورة الحـادي والعرشين من سـبتمرب 
مثلت نقطة االنطالق نحو تحقيق االكتفاء 
الذاتـي وتوفـري األمن الغذائـي عرب خطط 
واسـرتاتيجيات هادفة ملضاعفة وتوسيع 

اإلنتـاج الزراعـي وإحداث نهضـة زراعية 
شـاملة تكفل توفـري احتياجات الشـعب 

اليمني من الغذاء. 
هـدٍف  إىل  الذاتـي،  االكتفـاء  وتحـّول 
الوطنيـة  الربامـج  تصـّدر  اسـرتاتيجي 
لإلنعاش والتعايف االقتصادي، التي أطلقها 
املجلس السـيايس األعىل للتغلب عىل اآلثار 
االقتصادية التي خلفها العدوان والحصار 
وبما يسـهم يف الحد من اسـترياد الحبوب 

واملنتجات الزراعية من الخارج. 
ويؤّكــد نائـب وزيـر الزراعـة والـري 
الدكتور رضوان الرباعي، أن التوّجـه نحو 
االكتفـاء الذاتـي هو ثمرة مـن ثمار ثورة 
الــ٢١ من سـبتمرب، معتـربًا إياهـا ثورَة 
التغيري التي أحدثت نهضة زراعية شاملة. 
ويوضح أن اليمـن يف املايض كان يفتقد 
الجـاد  القيـادي  والتوّجــه  القيـادة  إىل 
نحو االكتفـاء الذاتي واالهتمـام بالقطاع 
الزراعي وحينمـا وجدت القيـادة الثورية 
والسياسية الصادقة والقرآنية عزمت بكل 
إرصار لتحقيـق االكتفـاء الذاتي من األمن 
الغذائـي، الفتـاً إىل أن االهتمـاَم بالقطـاع 

الزراعي يعـد جزًءا أََساسـيًا من اهتمامنا 
وواجباً دينياً وإنسانياً ووطنياً يف مواجهة 
األعداء ونرصة اإلسالم واليوم بفضل ثورة 
الـ٢١ من سـبتمرب رغم الحـرب والعدوان 
والحصـار ورغـم األرضار الكبـرية التـي 
تعرض لها القطاع الزراعي خالل سـنوات 
العدوان والحصار، وقد تجاوزت الخسـائر 
املبارشة وغري املبارشة أكثَر من ١١١ مليار 
دوالر إال أننـا لـم نقف مكتـويف األيدي ولم 
نستسـلم، بفضـل موجهـات وتوجيهات 
القيـادة الثوريـة والسياسـية، تـم إطالق 

الثورة الزراعية بمراحلها الثالث». 
ويضيف أن «هنـاك نتائج كبرية حّققت 
زيادة يف املساحات املزروعة وكميات اإلنتاج 
وتَحّرك املجتمع نحو الثورة الزراعية فكان 
هو الداعم والرافد واملساند األول يف الجبهة 
الزراعية كمـا كان يف الجبهة العسـكرية، 
َحيـُث بلغت املبـادرات املجتمعية أكثر من 
١١٥١مبـادرة مجتمعية، وتم إنشـاء أكثر 
مـن ٦٤جمعيـة تعاونية زراعيـة، وإعادة 
تفعيـل ١٤٥ جمعيـة»، منوًِّهـا إىل أنه «تم 
إعـادة تفعيـل االتّحاد التعاونـي الزراعي، 

وإنشـاء اتّحاد جمعيات منتجي الحبوب، 
واتّحـاد جمعيـات منتجـي البـن، وكلهـا 
من ثمـار وبركة ثورة الحـادي والعرشين 
من سـبتمرب، والتي بفضلهـا تغري تفكري 
املجتمـع وأصبح يعتمد اعتمـاداً كليٍّا عىل 

أرضه ويزرعها». 
ويشـري الرباعي إىل أن ثورة ٢١ سبتمرب 
أبطلـت النظريـات والتقارير والدراسـات 
التي وضعهـا البنك الـدويل ومنظمة ألفاو 
والتـي كانت تـروج عدم جدوائيـة زراعة 
القمح والحبـوب يف اليمن؛ كونها ال تمتلك 
مساحات شاسعة من األرايض وعدم توفر 
امليـاه، مؤّكـداً أن زراعـة القمح والحبوب 
من األولويات التـي توليها القيادة الثورية 
والسياسـية، َحيُث أن اليمن بـات مكتفياً 
ذاتياً يف إنتاج بعض املحاصيل من الحبوب 
والبقوليـات وتـم إيقاف االسـترياد منها، 
موضًحـا أن قيادة الجبهـة الزراعية باتت 
اليـوم تركز عـىل تحقيق االكتفـاء الذاتي 
من محصول القمـح كأولوية لدى القيادة 
الثورية التي تسعى لتحقيق األمن الغذائي. 
ومـن األنشـطة الحديثة التي أنشـأتها 

طسآولعن زراسغعن: الصغادُة البعرغئ والسغاجغئ أخرجئ الصطاَع الجراسغ طظ الزطمات إلى الظعر

بــــعرة 21 جئــامـــئــر..
 أغصعظُئ افطظ الشثائغ لطغمظ 
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الجبهـة الزراعيـة يقـول الرباعـي إنه تم 
إنشـاء أسـاليب تسـويق حديثة ومواكبة 
كالزراعـة التعاقديـة، َحيـُث تم تأسـيس 
ثمانـي رشكات للزراعـة التعاقدية، َوُكـّل 
رشكـة متخصصـة يف مجـاٍل خـاص من 
املنتجات الزراعية النباتية، سـواًء الحبوب 
يف  وبعضهـا  واملكـرسات  البقوليـات  أَو 
وأُخـرى  لألعـالف،  وبعضهـا  الدواجـن، 
للمسـتلزمات الزراعيـة، ورشكـة للثـروة 

الحيوانية. 
ويتطرق إىل أن فكـرة الزراعة التعاقدية 
أثمـرت يف إنجـاز أكثر مـن ٦٠ عقـداً مع 
ففـي  الزراعيـني  واملنتجـني  الجمعيـات 
محصـول الذرة الشـامية تـم التعاقد عىل 
٤٢٠٠ طـن ويف محصول الثـوم تم التعاقد 
محصـول  ويف  طـن   ٥٠٠٠ كميـة  ورشاء 
البقوليـات تـم التعاقـد عـىل ١٢٠٠ طن، 
والتمـور تم االتّفاق مـع الوكالء عىل رشاء 

٢٥٠٠ طن، والزبيب تم رشاء ١٢٥ طناً. 
ويتابع بالقول: «كذلك يف الرمان والتفاح 
واملانجو، وقد انخفضت فاتورة االسـترياد 
يف بعض املنتجات الزراعية بنسب متفاوتة 
بعضهـا زادت عما كنـا مخّططني له مثل 
الثـوم نسـبة ٥٠ ٪، الـذرة الشـامية ٥ ٪، 
الزبيـب ٧٠ ٪، الدواجـن ٢٠ ٪، التمور ١٥ 
٪، اللـوز ٥ ٪، ُكـّل هـذا االنخفاض بفضل 
توجيهات القيادة التي أرشدتنا إىل التحول 
نحـو الزراعـة التعاقدية وتحويـل فاتورة 
االسـترياد لصالح املـزارع اليمنـي، ولدينا 
اليـوم توّجــه لربـط الزراعـة التعاقديـة 
بالكثري من املشاريع مثل التمكني الزراعي 
وغريهـا لخلق وعـي مجتمعـي ولحلحلة 
َكثري من مشكلة التسويق والذي يعترب من 

أهم املشاكل». 
 

اجاعثاٌف حاطض
بدوره يؤّكـد وكيل وزارة الزراعة والري 
لقطـاع اإلنتـاج املهندس سـمري الحناني، 
أن ثقافـة االسـتهالك والرتويـج للمنتـج 
الخارجـي كانـت السـائدة لـدى األنظمة 

السابقة قبل ثورة ٢١ سبتمرب. 
ويوضح يف ترصيح خاص للمسـرية، 
أن القطاع الزراعي عانى من االستهداف 
املمنهـج لتدمري القطاع مـا جعله كياناً 
مشـلوالً وعاجـزاً عن تلبيـة احتياجات 
األفراد من السلع الغذائية دون أن يحرك 
ساكناً من قبل الساسة والنظام يف البالد 
وأن االسـتهداف يف القطاع الزراعي كان 
شـامالً لجميع مفاصله، فتم استهداف 
والترشيعـي  املعلوماتـي  الجانـب 
واإلنتاجـي وغابـت عنه األهـداف حتى 

ضل طريقه. 
ويلفت إىل أن القيادة الثورية والسياسية 
بعـد ثورة ٢١ سـبتمرب توّجـهـت توّجـهاً 
صادقـاً وإيَمانيـاً لخدمـة الديـن والوطن 
وتحقيـق الحريـة واالسـتقالل والـذي ال 
يمكـن تحقيقـه إالَّ بالنهـوض بالقطـاع 

الزراعي وتحقيق األمن الغذائي. 
ويؤّكـد أن القيادة الثورية والسياسـية 
أخرجت القطاع الزراعـي من الظلمات إىل 
النور ويكفينا أن ثورة ٢١ سـبتمرب خلقت 
لدى املجتمع ثقافة الزراعة، ثقافة اإلنتاج 
املحـيل، ثقافة وجوب امتالكنـا لقوتنا من 
أرضنـا، معتـرباً تلـك الثقافة ثقافـة بناء 
وليست ثقافة هدم وأنه من ال يتملك قوته 

ال يمتلك قراره السيادي. 
ويضيف «هناك خطوات عملية وخطط 
اسـرتاتيجية تعمـل عليهـا ُكــّل الجهات 
العاملـة يف الجبهة الزراعيـة والتي ال تقل 
شـأناً عن الجبهة العسـكرية فالعمل جاٍر 
عىل قـدٍم وسـاق للتحضري لثـورة زراعية 
شـاملة حّققت العديـد من اإلنجـازات يف 
الجانـب اإلنتاجـي والجانـب املعلوماتـي 
والجانـب الترشيعي وأهم مـن ذلك جانب 

اإلنسـان والوعي املجتمعي يف فرتة قصرية 
وهي ما زالت تخوض هذه املعركة للوصول 

إىل مرحلة االكتفاء الذاتي بإذن الله». 
 

تضعطاٌت سمغطئ
وتذكر تقارير زراعية أنه يف سـبعينيات 
القرن املايض، حرصت الجمهورية العربية 
اليمنية بقيـادة الرئيـس إبراهيم الحمدي 
عـىل تطوير الزراعـة؛ باعتبَارهـا القطاع 
األََسـايس الـذي ال يتأثـر َكثـرياً بالتقلبات 
والعوامـل الخارجيـة والدوليـة، كمـا هو 
عليه الحال يف املصادر االقتصادية األُخرى 

كالنفط، والسياحة، وغريها. 
وتؤّكــد التقاريـر أن الحكومـة اليمينة 
آنذاك قطعت شوطاً َكبرياً يف مجال التنمية 
يف  والزراعيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
املـدن واألرياف، َحيُث حّقـق الناتج املحيل 
اإلجمايل معدل نمو قدره ٧ ٪ سنوياً، خالل 
فـرتة تنفيذ الربنامـج اإلنمائي الثالثي من 
١٩٧٤ حتـى ١٩٧٦، يف حني أنه بلغ نسـبة 
خـالل فـرتة تنفيـذ الخطـة  ٦ ٪ سـنوياً 

الخمسية األوىل من ١٩٧٦ إىل ١٩٨١. 
وتشري دراسة قديمة حول تقييم «تجربة 
اليمـن يف التنمية الريفيـة» للدكتور نارص 
العولقـي، املنشـورة يف مجلـة (دراسـات 
أن  إىل   ،١٩٨٣ مـارس   ١١ العـدد  يمنيـة) 
مسـاهمة القطاع الزراعي يف الناتج املحيل 
 ١٩٧٢-١٩٧٤ الفـرتة  يف  كانـت  اإلجمـايل 
تـرتاوح بـني ٥٠ إىل ٥٥ ٪، ثـم انخفضـت 
مسـاهمة الزراعة بالناتج املحيل اإلجمايل 
إىل ٤٤ ٪ خـالل الفـرتة ١٩٧٨-١٩٧٩، ثـم 
وصلـت إىل حـوايل ٣٠ ٪ يف الفـرتة ١٩٨٠-

١٩٨١، وفقاً لدراسة العولقي. 
وبحسـب تلـك الدراسـة، فقـد اعتمدت 
الزراعـة يف الجمهوريـة العربية اليمنية يف 
معظمها عىل ميـاه األمطـار، َحيُث كانت 
الرقعـة الزراعية التي تعتمـد عىل األمطار 
تبلـغ حـوايل ٨٤ ٪ مـن مجمـوع الرقعـة 
الزراعيـة بالبـالد، ذلـك أن امليـاه الجوفية 
والسـطحية ال تكفـي يف ذلـك الوقـت إالَّ 
لزراعـة نحـو ١٦ ٪ مـن األرض الصالحة 

للزراعة. 

وتلفت الدراسـات الزراعية إىل أن النمط 
تلـك  خـالل  الشـمايل  اليمـن  يف  الزراعـي 
الحقبة، يتصف بسيادة محاصيل الحبوب، 
َحيُث إنتاج الحبوب مكان الصدارة سـواًء 
مـن َحيُث املسـاحة املزروعـة أَو من َحيُث 
حجم اإلنتاج، َحيُث كانت مسـاحة زراعة 
الحبوب بتلك الفرتة تشغل نسبة ٨٠ ٪ من 

املساحة املزروعة يف البالد. 
املحصـول  الرفيعـة  الـذرة  وتشـكل 
األََسـايس، َحيُث بلغ إنتاج الذرة والدخن يف 
العـام ١٩٧٥-١٩٧٦ حـوايل ٧٨٥ ألف طن، 
وهـو ما يعادل نسـبة ٧٨ ٪ مـن مجموع 
إنتاج الحبوب يف نفس السـنة، يف حني بلغ 
إنتـاج الذرة يف العام ١٩٨١ حوايل ٥٧٧ ألف 
طـن، ما يعادل نسـبة ٧٥ ٪ مـن مجموع 

إنتاج الحبوب لتلك السنة. 
وبحسـب مصـادر زراعيـة فقـد لعبت 
الدولـة خـالل تلـك الحقبـة، دوراً َكبرياً يف 
نمو القطاع الزراعي، وأولت قطاع الزراعة 
اهتماماً كبرياً، وبحسب التقارير الرسمية، 
ارتفـع إنتاج الفواكـه والخرضوات نتيجة 
الحكوميـة  واملسـاندة  والدعـم  الحمايـة 
كسياسـة انتهجتها حكومـة الجمهورية 
العربيـة اليمنية كأولويـة، لحماية اإلنتاج 
املحـيل، حتى وصلـت إىل مرحلـة االكتفاء 
الذاتي، وفق ما تشري وثائق تقارير مجلس 

الوزراء اليمني لعام ١٩٧٥. 
محاصيـل  كانـت  للمصـادر،  ووفقـاً 
الحبـوب الغذائيـة املختلفـة، ومحاصيـل 
القطـن، هي أبـرز السـلع الزراعيـة التي 
كانت اليمن تصدرها للخارج بنسبة ٦٣ ٪، 
وفقاً لتقرير رئاسة مجلس الوزراء، لسنة 

 .١٩٧٥
وكانـت اليمـن مـن أهـم االقتصـادات 
الزراعيـة يف العالم إىل أن جاءت الحكومات 
العميلة بعـد الحمدي، وأوصلـت اليمن إىل 

حافة انعدام األمن الغذائي. 
وتؤّكــد تقارير اقتصاديـة أن االكتفاء 
الذاتي تراجع بشـكٍل ملحـوظ بعد اغتيال 
الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي، والقضاء 
عـىل مرشوعه الوطنـي النهضوي يف كافة 

املجاالت. 

وتراجـع االكتفـاء الذاتـي مبـارشة إىل 
الحمـدي  الرئيـس  اغتيـال  بعـد  م   ٪  ١٥
وصعـود الخائن عفـاش إىل الحكـم، كما 
تدنت مسـاهمُة الناتـج الزراعي يف الدخل 
املحيل اإلجمايل إىل ١٣ ٪؛ بَسـبِب فساد تلك 

الحكومات. 
الحكومـات  أن  اقتصاديـون  ويؤّكــد 
املتعاقبة بعد اغتيال الحمدي تعمدت تدمري 
القطاع الزراعي يف اليمن بشـكٍل مقصود، 
َحيـُث شـهد القطـاع الزراعي بعهـد تلك 
الحكومات كماً هائالً من الفساد واإلهمال 
دفعه إىل االنهيـار املطلق للحد الذي أُصيب 

بالشلل. 
انخفاض  أسـباب  اقتصاديون  ويرجـع 
القطـاع  اسـتثمارات  يف  التنفيـذ  نسـبة 
الزراعـي يف عهد حكومـة الخائن عفاش، 
إىل عدة أسباب، أهمها: قلة الكوادر الفنية 
واإلداريـة، والصعوبـة يف الحصـول عـىل 
األرايض، وقصـور التمويـل الـالزم لبعض 

املرشوعات. 
كمـا تعـود أسـباب التدهـور والرتاجع 
يف  اليمنـي  الزراعـي  للقطـاع  التاريخـي 
إىل  للخـارج  املرتهنـة  السـابقة  األنظمـة 
عدة أسـباب، أهمها إهمال الدولة للقطاع 
املؤّسسـات  دعـم  وتراجـع  الزراعـي، 
الزراعيـة لصغار املزارعـني، وتصفية عدد 
من املؤّسسـات الزراعيـة اململوكة للدولة، 
املمنهـج،  للفسـاد  غالبيتهـا  وتعـرض 
تزايـد  مقابـل  بعضهـا  مهـام  وتقليـص 
األُخـرى  للقطاعـات  النسـبية  األهميّـة 
كالتجـارة والنقـل واألشـغال والخدمـات 

والرياضة. 
كما أن من األسـباب التي أَدَّت إىل تهاوي 
األمـن الغذائـي تعطيـل عمل املؤّسسـات 
الزراعية الحكوميـة، وضعف الترشيعات، 
وعدم وجود خطط وسياسـات عامة لرفد 
األنشـطة الزراعيـة، إضافـة إىل اسـترياد 
الدولة بتوجيهات أمريكية ملدخالت الزراعة 
الحديثة كاألسـمدة، والبذور املحسنة التي 
تسـببت يف قتل الزراعة وانخفاض اإلنتاج 
يف القطاع الزراعي نفسه نتيجة االستخدام 

املتباين والضعيف لذلك. 
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عـىل مدى عقـود مـن الزمن 
فقد املسلمون ارتباطهم بالنبي 
العظيم والقـرآن الكريم، وعقداً 
تلـو عقد أصبح القـرآن ُمَجـّرد 
آيـات تتـىل يف الصـالة وشـهر 
رمضـان، والنبـي محمد -صىل 
اللـه عليه وآله وسـلم- ُمَجـّرد 
شخٍص جاء بالرسـالة يف وقٍت 
ما وانتهى «وحاشـاه من هكذا 
وصف»، فأصبح واقع املسلمني 
خاوياً َوفارغـاً من دعائمه فما 
قيمة اإلسـالم دون النبي محمد 
-صلـوات الله عليه وآله- ودون 

القرآن الكريم! 
القـدرة  دائمـاً  لليمنيـني  إن 
الديـن  جوهـر  اسـتعادة  عـىل 
وإعـادة بريقـة وحدة سـيفه، 
ففي ُكـّل عـام يتفرد اليمنيون 
باملولـد  احتفائهـم  بطريقـة 
النبـوي الرشيف بطرق تجسـد 
أوسـاطهم،  يف  النبـي  حضـور 
االحتفـال  سـاحات  فمشـاهد 
يف صنعـاء وباقـي املحافظـات 
تداولت يف أوساط العالم العربي 
وكبري  زاخر  بشـكٍل  واإلسالمي 
العالم  مشـاهري  عليهـا  وعلـق 
وكأن  واعتزاز  بفخر  اإلسـالمي 
تلـك املشـاهد أسـلحة وقنابـل 
وتحدثوا  اسـتعرضوها  نوويـة 
وإعالمهـم  بلدانهـم  يف  عنهـا 
ومواقعهـم ليدافعـوا بهـا أمام 
ُكــّل من حاول أن يشـوه الدين 
الفقـري  وعمـوده  اإلسـالمي 
النبـي العظيـم محمـد -صـىل 
اللـه عليه وآله وسـلم-، وتمنوا 
جميعهـم أن يكونـوا يف صنعاء 
املحمديـة  الربيعيـة  أيامهـا  يف 
األوىل  بفرحتهـم  ليحتفلـوا 
وبقائدهـم  هديهـم  وبمصـدر 
العظيم يف مولده الرشيف، وكأن 
صنعاء بهذه املناسـبة أصبحت 
قبلة املسلمني ووجهتهم إالَّ أنها 
وبني  بينهم  ويحـول  محارصة، 
الوصول إليها العدوان وحصاره 
الجائـر، فقـد عّرب كثـريون عن 
فرحتهـم باالحتفـال يف اليمـن 
بفيديوهـات مصـّورة أظهـرت 
الفخـورة،  مشـاعرهم  مزيـَج 
من  بتمّكنهم  لليمنيني  مباركني 
االحتفال باملولد النبوي الرشيف 
ويف قلوبهم غصة أنهم محرمون 
من هكذا فرحة وأجواء روحانية 
واحتفال عظيم ومهيب يترشف 
محـب  مسـلم  أي  بحضـوره 
للرسـول الكريم العظيم محمد 
-صىل اللـه عليه وآله وسـلم-، 
وكأن لسـان حالهم يقول ليتنا 

معكم. 

 بعرة 14 ُأضاعبر.. وجآاُل اقجاصقل
سئثالرتمظ طراد

تمر الذكرى الجديدة لثورة أُكتوبر 63م وهي تفرض سؤاالً 
وطنياً َكبرياً، وسـؤاالً حضارياً وثقافيٍّا بالـغ األهميّة، بعد أن 
تحول املفهوم عن مضمونه الثقـايف واالجتماعي والحضاري 
ليصبح تربيراً لغاٍز جديد يلبس شـعار التحّرر ويمارس غواية 
االستغالل الذي كان يمارسه املستعمر القديم من خالل فرض 
هيمنته العسـكرية والسلطوية عىل مقدرات اليمن ومواردها 
الطبيعيـة ومنافذهـا، ومن خـالل جرف الحيـاة الطبيعية يف 
سقطرى وزرع القواعد العسكرية، ومن خالل استغالل حالة 
الفوىض يف إقامة مشـاريع حيويـة يف املوانئ كما يحصل ذلك 

يف املهرة. 
من محاسـن ُكــّل التموجات التـي حدثت خالل السـنوات املاضية أنها 
حاولـت أن تعيـد الحقيقـة إىل مكانهـا الطبيعـي، وأن تقـول للنـاس: إن 
العبوديـة لن تكون هـي الحرية التي يسـتلذ بوجودها االنتهـازي، وقالت 
تفاصيل األحداث للمستعمر الجديد: إن فرض الهيمنة عىل الشعوب الحرة 
من الصعوبة باملكان الذي تعجز عنه األسلحة املتطورة والحديثة، وأن وعي 
الشـعوب لم يعد باملستوى الذي يمكن النفاذ من خالله فقد تجاوز مراحل 
السـذاجة وعدم الفهم إىل مراحل متقدمة بدليل أن ُكـّل خرباء علم النفس 
وعلم االجتماع وعلم االجتماع السـيايس فشـلوا يف تسـويق فكرة التحرير 
التي يضمر املستعمر الجديد تحت شعارها أهدافه منها، وهذا الفشل الذي 
تحطـم عىل صخرة الحريـة الثورية كان نتاج الوعي الثـوري الذي أحدثته 
الثـورة اليمنية الجديدة أي ثورة 21سـبتمرب التي كانـت رؤية تصحيحية 
ملسـار ثورتي: سـبتمرب / وأُكتوبر ولذلك سيكون املسـتعمر الجديد عاجزاً 

عن بلوغ أهدافه. 
فاملهـرة التي كانت بمنأى عن الرصاع السـيايس وعن شـعارات التحّرر 
لم تستسـلم وها هي تثـور، والحناجر التي رفعت شـعار «ارضب ارضب 
يا سـلمان» اليوم تهتف بـكل جربوتها ضد التحالف الذي يقوده سـلمان، 
فاملوضوع ليس سهالً بحيث يمكن تمرير األجندات من خالله، فالجماهري 

التـي خرجت برؤية منظمة وبهدف حزبـي مضمر يف 2015م يف تظاهرات 
تؤيـد التحالف دون وعي وتحت شـعارات تضليل مبتكرة، أدركت الحقيقة 
اليوم، وها هي تخرج وما تفتأ تخرج بعفوية الرافض وبدون 
تنظيم حزبي، تقودها ثقافة ثورية من غرس سبتمرب وأُكتوبر 
ولن تسـكت حتى تبلغ مناها وتعيش واقعها كما تريد هي ال 

كما يريد املستعمر الجديد. 
فـكل ذكـرى لحركة ثوريـة تمر يف وجدان النـاس يف عموم 
اليمـن من أقصـاه إىل أدناه تبعث سـؤاالً ثوريـاً يحرش الذين 
يتغنـون بأمجـاد املسـتعمر اليـوم يف زوايـا ثوريـة ضيقـة، 
والشعوب التي تثور ضد الضيم من املحال أن تقبل الضيم، قد 
يطـول الزمن وقد يقرص لكن الثورة تظـل حالة متجددة غري 

قابلة للمساومة. 
مـا يحدث اليـوم يف عدن ويف الجنـوب املحتّل تحت شـعارات زائفة يعيد 
ترتيب النسـق الثوري يف الوجدان وقد بدأت رموزه وإشـاراته تخرج للعلن 
يف شـبكة التواصل االجتماعي؛ ألَنَّ العاجز ال يمكنه أن يصنع حدثاً تحولياً 
مهما تشدق وبالغ يف شعاراته، كما أن الزائف واملضلل تنكشف عورته وإن 
تشـدق بمفردات الدين وركب موجة اإلسـالم السـيايس أَو موجة حركات 
التحّرر وهو يعاني من عبودية مزمنة ما تنفك تالزمه منذ تم التأسيس لها 

يف الزمن السفياني / األموي. 
فعدن التي شـهدت فرتة عصية من عمرها تحت نري املستعمر ال يمكنها 
أن تـذل لـه مجّدًدا حتى ولو أقبـل إليها اليوم يحمل مسـوح الرهبان فهي 
تعـرف ماذا يريد؟ وماذا تريد هي؟ ولعل املسـتعمر سـارع بالكشـف عن 
نوايـاه يف الجـزر ويف املوانئ بمـا ال يدع ملرتـاب مجاالً يخـوض فيه جداالً 
عقيماً غري صالح لالسـتهالك وقـد قالت التموجات األخرية يف عدن شـيئاً 

َكثرياً للذين يفرشون وجوههم تحت نعال الغازي الجديد. 
سـوف تظل ثورة أُكتوبر ثـورة ملهمة لكل أحرار اليمن ضـد أي غاز أَو 
مسـتعمر أجنبـي، وربما تكون ثـورة أُكتوبر يف عامها هـذا غريها يف ُكـّل 
األعوام فهي ثورة ملهمة لحركة التحّرر ولن يهنأ غاز فكر يف أذية اليمن أَو 

حاول فرض هيمنته عليه. 

بعرة 14 ُأضاعبر والةظعب المتاّض
سئثالفااح سطغ الئظعس

 
59 عامـاً مضـت عىل ثـورة الرابع عـرش مـن أُكتوبر ضد 
قوات االحتـالل الربيطاني البغيض، الثورة الشـعبيّة اليمنية 
التي فّجر براكينَها وأشـعل جذوتَها كوكبٌة نرية من املناضلني 
الرشفاء األحرار من أبناء الجنوب، مورسـت يف حقهم أبشـع 
وأشـنع أشكال القمع والتعذيب وسـقط العديد منهم شهداء 
عظماء، بعد أن سطروا املالحم البطولية التي ترشئب لعظمتها 
األعنـاق وتفاخر األجيال املتعاقبة، لـم ترهبهم اإلمرباطورية 
الربيطانية وهي يف عز قوتها، ولم تثِنهم آلة القمع الربيطانية 
املتوحشـة عن القيام بواجب النضال واملقاومة بغية الخالص 

من االسـتعمار الربيطانـي وإعالن التحّرر واالسـتقالل؛ ألَنَّهم 
عشقوا أرضهم وأكلوا من خرياتها، ولديهم قناعة راسخة بفداحة التفريط 
يف األرض والتـي ال تقـل يف فداحتها عن التفريـط يف العرض، لذلك هبوا من 
مختلف املناطق اليمنية يف الشمال والجنوب هبة رجٍل واحد؛ ِمن أجِل إنهاء 
املعاناة التـي كان يكابدها أبناء الجنوب، َوالخالص من االحتالل الذي جثم 

عىل صدورهم قرابة 129 عاماً. 
اليـوم تحل هذه الذكـرى واملحافظـات الجنوبية اليمنيـة تعيش يف ظل 
ظـروف بالغة الصعوبـة والتعقيد، نتيجـة االحتالل السـعودّي واإلماراتي 
الذي يمثـل مطية للمحتّل األمريكي والربيطانـي واإلرسائييل الذين يمنون 
أنفسـهم بالسـيطرة عىل ثروات ومقـدرات اليمن والهيمنة عـىل مواقعها 
االسـرتاتيجية عـىل البحر األحمـر وخليج عـدن والبحر العربـي واملحيط 
الهندي يف سياق مخّططهم االستعماري القذر الذي يرام تنفيذه يف املنطقة، 
محتّلون جدد من أبناء جلدتنا، جندهم الشـيطان األكرب لالعتداء عىل دولة 
جارة مسـتقلة، والسـعي؛ ِمن أجِل تمزيقها بعد فرض واقع احتاللهم لها 
من خالل مرتِزقتهم وأدواتهم من أبناء املحافظات الجنوبية املحتّلة، الذين 
مهدوا وعبـدوا لهم الطريق ورشعنوا لهم تواجدهم العسـكري وانتهاكهم 
السافر للسـيادة اليمنية، وتحكمهم يف إدارة شـؤون املحافظات الجنوبية 

ودعمهم ملشاريع االنفصال والتشظي والرصاعات املناطقية والحزبية. 
يتحدثـون عن الخطـر اإليراني الذي ال وجود لـه إال يف مخيلتهم، يف حني 

أنهم هم الخطر الحقيقي الذي يتهّدد اليمن واليمنيني من املهرة وسقطرى 
إىل صعدة، يحتلـون األرض وينهبون الثروات ويعيثون الفسـاد وينرشون 
قبحهم وينفثون سـمومهم الخبيثة الفتاكة التي تهدف للنيل 
من تماسـك النسـيج االجتماعي للمجتمع اليمني، ويقدمون 
أنفسـهم عىل أنهم بالنسـبة لليمن واليمنيني (سـفينة نوح) 
من ركبها نجـا ومن تخلف عنها غرق وهوى، يعملون بوترية 
عاليـة عىل إخضـاع املحافظـات الجنوبية لسـلطتهم، وقمع 
األصوات الوطنيـة املعارضة لتواجدهم العسـكري والرافضة 
لتدخالتهم السـافرة يف الشـؤون الداخلية اليمنية، ويضخون 
األمـوال واألسـلحة ألدواتهم مـن أبناء املحافظـات الجنوبية 
لالقتتـال والتناحر فيمـا بينهم، ومن ثم يدعـون إىل التصالح 
والتسامح، ويذهبون بكل وقاحة وقلة حياء لتنظيم مؤتمرات 

دعائية لحل األزمة التي هم السبب فيها. 
59 عامـاً عـىل قيام ثـورة 14 أُكتوبر املجيـدة وال يزال العديـد من أبناء 
املحافظـات الجنوبية يطبلون ويرحبـون باملحتّلني الجدد، وكم هو مخجل 
حـال هؤالء وهم يحتفلـون هذه األيّام بثـورة 14 أُكتوبـر التي قامت ضد 
املحتـّل الربيطانـي، وهـم يرفعـون أعـالم املحتـّل السـعودّي واإلماراتي، 
ويقاتلون يف صفه، ويقدمون له العون واملساعدة عىل احتالل محافظاتهم 
ونهـب ثرواتهم وانتهاك أعراضهـم!!!! وال أعلم أين عقولهم؟!! وأين ذهبت 
غريتهـم؟! وعىل من يضحكـون باحتفالهم بثورة الرابـع عرش من أُكتوبر 

وهم اليوم من يرشعنون للمحتّلني الجدد؟! 
باملختـرص املفيد ثـورة 14 أُكتوبر انترصت بنضال األبطـال األحرار من 
أبناء الجنوب بقيادة املناضل الجسور راجح غالب لبوزة، َوكما نجح أُولئك 
األحرار يف إجبار املسـتعمر الربيطاني عىل الرحيل من جنوب الوطن الغايل، 
ة واليمن عامة يف ترحيل الغازي  سينجح أحفادهم من أحرار الجنوب َخاصَّ
السـعودّي واإلماراتي واألمريكـي والصهيوني وكّل الغـزاة من املحافظات 
اليمنية املحتّلة، وسيسـتعيد اليمنيون سـيادتهم عـىل بالدهم ويحافظون 
عـىل وحدتهم بفضل الله وعونه وتأييده وبجهـود ُكـّل املخلصني من أبناء 

هذا الوطن الحبيب، وستظل اليمن مهلكة ومحرقة ومقربة للغزاة. 
قلت قويل هذا وأسـتغفر اللـه يل ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشـق النبي 

يصيل عليه وآله. 
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أتمث الماعضض

لكـي يتحّقق لنا الفـالُح يف الدنيا 
والرعاية  بالنـرص  ونحظى  واآلخرة 
والتوفيـق من الله سـبحانه وتعاىل، 
يجـب أن يكـوَن ارتباُطنـا بالنبـي 
محمد -صىل الله عليه وآله وسـلم- 
ارتباطاً صحيحاً، مبنياً عىل عناوين 
أربعـة حّددها اللـه يف اآلية 157 من 

سورة األعراف. 
قال الله سبحانه وتعاىل: {َفالَِّذيَن 
وُه َواتَّبَُعوا  آَمنُوا ِبـِه وََعزَُّروُه َونَـَرصُ
وَر الَّـِذي أُنِزَل َمَعـُه، أُوَلِٰئـَك ُهُم  النـُّ
اْلُمْفِلُحـوَن}، بدأ الله بالعنوان األول 
وهـو: اإليَمـان برسـول اللـه، الذي 
ثمرتـه االقتـَداء والتـأيس واملحبـة 
والوالء واألسـوة الحسـنة ملن يرجو 
اللـه ورحمتـه وثوابه وهـو محّقق 
للتقوى يف نفسـه َوواقعه وبشـكل 
عميل وليـس مُلَجـّرد التمنـي: {لََّقْد 
َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسنٌَة 
لَِّمـن َكاَن يَْرُجـو اللََّه َواْليَـْوَم اآلخر 

َوذََكَر اللََّه َكثرياً}. 
التعظيـم للنبي -صـىل الله عليه 
وآلـه وسـلم- هـو العنـوان الثاني 
واحرتام منزلته العالية وذلك لكمال 
إيَمانـه بالله وعظمة الرسـالة التي 
يحملها، وتضحياته التي بذلها؛ ِمن 
ــة من الظلمات إىل  أجِل إخراج األُمَّ
النور، ومـن الجاهليـة والضالل إىل 

النور والرشاد. 
العنـوان الثالث: هو نرصة قضية 
رسـول الله التـي ِمن أجِلهـا جاهد 
وصـرب، وهـي رسـالة اللـه وهديه 
املرشوعـة  الوسـائل  بـكل  ودينـه 
ويف ُكــّل زمـان ومـكان، والعنوان 
الرابـع: هو إتبـاع النور الـذي أُنزل 
معه وهو القرآن الكريم الذي يعترب 
هو الحق الخالـص والكمال املطلق 
وذلـك لكمال اللـه الذي أنزلـه، فيه 
الحلول واملخرج لكل مشاكلنا، وكّل 
أنـواع العلـوم لتقدمنـا وازدهارنـا 
وفالحنا،  وعزتنا  وقوتنـا  نا  وتَحرضُّ
وهـو الحصن الحصـني واألمان لنا 
من مؤامرات اليهود وأتباعهم، هو: 
«بحٌر ال يُدرك قعره» كما قال اإلمام 
عيل -عليه السـالم-، بحٌر من العلم 
واملعرفة، أوسع من الحياة والكون، 
وهو املعجزات التـي تتحّقق يف ُكـّل 

من آمن وألتزم وسار عىل نهجه. 

كتابات

الُعــثظئ بغظ طث الغمظ وججر السثوان

أظعاُر العثى أظعاُر العثى 
أطاظغ سئثالثالص المعثي

فعمت  املحمدية  األنواُر  أرشقت 
األكـوان، وازدهـت الدنيـا فرًحـا 
بميـالد أرشف الخلـق، سـيد بني 

آدم، خاتم األنبياء واملرسلني. 
نعـم بمولـدك ومبعثك سـيدي 
ــة  يـا رسـول اللـه أحييـت األُمَّ
وأخرجت  الضاللة،  مـن  وأنقذتها 
النـاس مـن الظلمـات إىل النـور، 
فكيـف ال نفـرح، وال نحتفي بك، 
والهـدى  والرحمـة  النـور  وأنـت 

والنعمة الكربى. 
اليمنيـني  عـىل  بغريـب  ليـس 
النبـوي  باملولـد  احتفاؤهـم 
الرشيـف، فنـرى الجميـع كبـاراً 
وصغاراً، نسـاًء ورجـاالً، وهم يف 
غايـة الـرسور محتفلـني بالنبي 
-صلوات الله وسـالمه عليه وعىل 
آله- الطاهرين وكّل بطريقته من 
وإقامة  والبيـوت،  األحيـاء  تزيني 
املوالد النبوية لقراءة سـرية النبي 
وشـمائله، جهـاده وتوجيهاتـه، 
حبيب  عـىل  ويسـلمون  فيصلون 
قلوبهـم -صلوات ربي عليه وآله-

، ُكــّل ذلـك؛ ألَنَّهـم عرفـوا قـدر 
رسـولهم الكريم منـذ األيّام األوىل 
من  فأجدادهم  اإلسالمية،  للدعوة 
األوس والخزرج هم من اسـتقبل 
النبي مهللني ومنشـدين مرحبني 

بالطلعـة النبوية البهية وما فتئوا 
ويجاهدون  الله  رسول  ينارصون 
عـىل  يمضـون  اآلن  فهـم  معـه، 
نفس املنوال بنرصتهم ومحبتهم، 
معلنني ارتباطهم الوثيق برسـول 
اللـه وأهـل بيته، وعـدم االنفكاك 

عنه وعن منهجه القويم. 
التشـويهية  الحمـالت  برغـم 
التـي شـنت وتشـن ضد رسـول 
اللـه واالحتفاء به؛ لغـرض إبعاد 
النـاس عـن رسـول اللـه كُقدوة 
وقائـد ومعلـم، مربـي ومجاهد، 

واختالق  العطرة،  سريته  وتشويه 
وأخريًا  إليـه،  ونسـتبها  أحاديـث 
األفالم والرسوم املسيئة لشخصه 

العظيم. 
الحـروب  هـذه  ُكــّل  ولكـن 
والحمـالت الشـعواء هيهـات لها 
أن تنسينا رسـول الله -صىل الله 
عليـه وآلـه-، أَو أن تحجبنـا عن 
السري عىل خطاه ونهجه املحمدي 
السـماوي املنري، ال سـيَّما ونحن 
تحـت راية القائد السـيد عبدامللك 
بدر الدين الحوثـي -حفظه الله-

، الـذي يويل جـّل اهتمامـه بهذه 
يدعـو  َحيـُث  ـة،  َخاصَّ املناسـبة 
والحكومـة  والقيـادة  الشـعب 
لالحتفال واالحتفاء بهذه املناسبة 
الجليلـة بالشـكل املـرشف الـذي 
املناسـبة  عظمـة  مـع  يتناسـب 
وجاللة قدر النبي محمد -صلوات 

الله عليه وعىل آله-. 
لبيك يا طه شـوقاً وحباً، جهاداً 
وصمـوداً، صرباً وتضحيـًة، نلبيك 
بدمائنـا وأرواحنـا، فال يـذل من 
لباك واستمد منك نرصًة وعزيمًة. 

طظغر الحاطغ

انتهت فرتة الُهــدنة األخرية يف الثاني من شـهر أُكتوبر 
الجـاري ولذلـك يسـتغرب الكثري مـن املهتمـني واملحللني 
ويتساءلون عن أسـباب تعليق الُهــدنة فال عادت الحرب 
وال تم التوصل إىل اتّفاق بشأن التمديد وقد يتساءل البعض 

بقوله هل مددت الُهــدنة نفسها دون تدخل طرفيها.
والحقيقـة أن الُهــدنة وقعت بـني مد اليمن وجزر دول 
العدوان؛ بَسبِب الرشوط التي طرحتها صنعاء للتمديد هي 
رشوط بسـيطة وتمثل حقوقاً أََساسـية للشعب اليمني يف 
الحرب ويف الُهــدنة ليست مجحفة وال صعبة وال تعجيزية 
وال يرتتب عليها أي أعباء مالية أَو تكاليف ستتحملها دول 

العدوان ولن تخرس سنتاً.
والعالم يدرك من أقصاه إىل أقصاه أن رشوط قيادتنا لتمديد الُهــدنة 
ال تتعدى الحقوق األََساسـية واملرشوعة ألي شعب يخوض حرباً بنص 
القانون الدويل، لكنها بالنسبة لدول العدوان ال تمثل كارثة عليه فحسب 
بل تعتقد تلك الدول املستكربة أن تنفيذها مستحيالً ملا يرتتب عليها من 
نتائج كارثية عليهم وعىل مخّططاتهم املستقبلية يف اليمن بشكٍل عام. 
دول العـدوان اليـوم واقعـة يف أصعـب ورطة وأشـد موقـف لم يعد 
بأيديهم أية ورقة ضغط استنفذوا ُكـّل رهاناتهم وحرقت ُكـّل أوراقهم 
ولم يعد أمامهم غري خيارين أحدهما أشد مرارة من اآلخر، األول القبول 
برشوط صنعاء وتنفيذها وهذا يعني إعالن الهزيمة بالنسـبة لهم؛ ألَنَّ 
رشط رصف املرتبـات لكافـة موظفي الدولة مدنيني وعسـكريني مثالً 
سـتتمخض عليـه نتائج كارثية عليهـم وأولها أنهـم يتوقعون يف حال 
موافقتهـم عىل رصف مرتبـات الجيش واألمن أن يخـرسوا ٩٥ % من 
مرتِزقتهم؛ ألَنَّهم سيعودون إىل صف وطنهم ممتنني للقيادة يف صنعاء؛ 
باعتبَار أن املال هو سـبب انجذابهم لالرتزاق ولذلك سـيفضلون بدون 
شـك اسـتالم مرتباتهم بكرامة عىل اسـتالم مرتبات االرتزاق تحت ذل 
الغازي واملحتّل ويف حالة حدوث ذلك ستفشـل مخّططاته املستقبلية يف 
اليمن سـواًء مخّطط التشطري أَو مخّطط الحفاظ عىل رصاع مستقبيل 
بمعنى أنهم سيخرسون وقود الرصاع املستقبيل ويدفعون املرتِزقة من 
أبناء املحافظات الجنوبية نحو التمسـك بالوحدة والقناعة برضورتها 
ُخُصوصـاً وأن قيادة صنعاء مرصة عىل رصف املرتبات لكل اليمنيني يف 

الشمال ويف الجنوب املناهضني واملرتِزقة هذا من جهة ومن جهة أُخرى؛ 
ألَنَّ صنعـاء تحتفي بالعائدين إىل صف الوطن وتكرمهم وتعاملهم كما 

لو أنهم ما كانوا يوماً يف صف التحالف.
أما الخيـار الثاني واألخـري املتاح للتحالـف فهو رفض 
تنفيـذ رشوط صنعـاء وعـودة الحـرب ويف هـذه الحالـة 
َفــإنَّ النتائج عـىل دول التحالف العدوانـي وأولها أمريكا 
وبريطانيـا وكّل دول أُوُروبا سـتكون أَيْـضـاً كارثية وهم 
ًدا أنهم يف  أول مـن سـيحرتق بنريانهـا؛ ألَنَّهم يدركون جيـِّ
ظل هـذا الخيـار يكونون قـد أجربوا صنعـاء عىل خوض 
حرب وجودية وهذا سـيدفعها إىل اسـتخدام أقوى أوراقها 
وأشـدها إرضاراً بهـم ُخُصوصاً مع املسـتوى العايل للقوة 
العسـكرية العظيمـة التـي وصلـت إليهـا قـوات صنعاء 
إعداداً وتسـليحاً واسـتخدامها لتلـك األوراق القوية والتي 
لم تسـتخدمها سابقاً أقل ما سـينتج عنه حدوث أخطر أزمة عاملية يف 
مصادر الطاقة تركع أمامها أقوى وأكرب أنظمة االسـتكبار العاملي ويف 
هذه الحالة سـتصبح مجـربة عىل تنفيذ أي رشوط تشـرتطها صنعاء 
حتى ولو كانت مجحفة أَو حتى مسـتحيلة فسـتكون دول االستكبار 
مجـربة عـىل تنفيذها وهو ما يعني بالنسـبة لهم وكأنك يـا بو زيد ما 
غزيت كما يقـال ويف كال الخيارين تكون النتيجـة واحدة هي فضيحة 

التحالف وإعالن هزيمته.
ترصيحـات املندوبـني األمريكي والربيطاني يف مجلـس األمن وكذلك 
مـا أورده املبعـوث األممي إىل اليمـن يف تقريره أمام املجلس يف جلسـة 
أتـت كلها كمحاولة أخرية للضغط واملسـاومة عىل قيادة صنعاء ولكن 
رسعان مـا أحرقتها قيـادة صنعاء بخطـاب الرئيس مهدي املشـاط، 
وبتغريـدات عدد مـن أعضاء القيادة كعبد السـالم والحوثـي والعزي، 
فتغريدة محمد عبدالسـالم التي أعلن فيها فشـل تمديـد الُهــدنة بعد 
جلسة مجلس األمن كان يرتتب عليها بدء العمليات العسكرية الفورية 
مـن جانب صنعـاء إال أنـه كمـا يبـدوا أن دول العدوان حركـوا أقوى 
الوسـاطات وقدموا أوثق العهـود بتنفيذ الرشوط بعدهـا وبعد تحذير 
الرئيس املشـاط يف سـياق خطابه بمناسـبة ذكـرى ثـورة 14 أُكتوبر 
وهذا عىل ما أعتقد سـبب تأجيل البدء باسـتئناف العمليات العسكرية 
لذلـك فال يمكن حتى هذه اللحظة الجزم بمسـتقبل الُهــدنة أَو الجزم 
بالعودة إىل مربع الحرب ويبقـى االختيار والقرار لدول العدوان قبل أن 

ينفد صرب صنعاء وتسلبهم القرار.
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حئاُبظا والتفاُظ 
سطغعط طظ اقظتراف  

طتمث الدعراظغ
الشـباُب هـم مـن يصنعـون املتغـريات وهم من 
يصلحون هذا العالم ويصلحون بلدانهم وفق مسـار 
صحيـح وتوّجــه إيَمــاني، نحـن كمجتمع مؤمن 
مرتبط بالله وبالرسول -صلوات الله عليه وعىل آله- 
وبأعـالم الهدى من آل البيت األطهـار الذين يعتربون 
مدرسـة يتعلـم منها ُكــّل األجيـال يف ُكــّل األزمنة 
واملراحل، شـبابنا عندمـا يرتبطون باللـه من خالل 
ارتباطهـم اإليَمــاني الصـادق وبحملهـم الروحية 
اإليَمــانية بالله وبالرسـول -صلوات الله عليه وعىل 
آلـه- وبأعـالم الهـدى مـن املجاهديـن املخلصني، ال 
بُــدَّ أن نربـط أبنائنا بهؤالء لنحميهـم من االنحراف 
من السـقوط األخالقي والقيمي من انتشـار الفساد 
واالنحـالل الذي يعمل عىل نرشة أعـداء الله إلضعاف 
لهـم  سـائغة  لقمـة  ولتكـون  اإلسـالمية  ـــة  األُمَّ

وألهدافهم ومخّططاتهم ومشاريعهم.
نحن كأمة إسالمية نستطيع أن نحافظ عىل الدين 
ومبادئ الدين وعىل من يحملون هذا املرشوع اإللهي 
ـة من الضالل  املرشوع املحمدي الذي يعترب إنقاذاً لألُمَّ
ومن االنحراف الذي يودي بها للخرسان املبني يف الدنيا 
قبـل اآلخرة، ال يمكـن أن نحافظ عىل أنفسـنا إذَا لم 
نتَحّرك يف الحفاظ عـىل ديننا أن يكون صافياً من أي 
ضالل من أية ثقافات أتتنا من خارج كتاب الله ومن 
خـارج منهـج الله، الحفـاظ عىل الشـباب من حالة 
الفوىض والضياع الفكري واألخالقي والقيمي أصبح 
مـن األمـور الواجبة علينـا كمجتمٍع مؤمـن نحارب 
أيـة ثقافات أتتنا من أعداء الله وليسـت من عند الله 
وليسـت من عند الرسـول -صلوات اللـه عليه وعىل 
آلـه-، نتَحّرك يف تربية هذا الجيـل الرتبية اإليَمــانية 
الحقيقيـة ويتكاتـف الجميع حكومات وشـعوب يف 
ــة بشبابها وأجيالها من حالة االنحراف  حماية األُمَّ
ـة  التي تمر بها تلك األجيال، اإليَمــان هو النجاة لألُمَّ
بـكل فئاتها ال يمكن أن تصلح أمتنا إالَّ من خالل دين 
الله وهدى الله والثقافة القرآنية الصحيحة الجامعة 
ــة، لن يوحـد صفوفنا إالَّ أن نواجه أعداءنا  لكل األُمَّ
وهم اليهود ومـن نارصهم ووقف معهم فهو مبدأ ال 
يمكن التخيل عنـه أَو التغايض عنه، الله قد وضع لنا 
الحلول لكل مشاكلنا ولكل األمور التي سوف تجعلنا 
ننحرف عن سبيل الله وعن منهج الله، القرآن الكريم 
بثقافته الواسـعة وبحمل الروحية اإليَمــانية سوف 
تحصـن املجتمـع بكل فئاته مـن أي مكائـد لألعداء 
أَو ضالل يأتي منهم لنتمسـك بديـن الله ومنهج الله 
وبالرسـول -صلـوات الله عليـه وعىل آلـه- وبأعالم 
الهدى من عباد الله نتمسـك بهم ونسري فيما ساروا 
ــة وحمايتها  فيه وتَحّركوا من خالله يف تحصني األُمَّ

من أعدائها ومن الشيطان وأنصار الشيطان. 

الغمظغعن.. شغ تدرة الرجعل افسزط 
إضرام المتاصري

تجددت ذكرى مولد النور، ليتجدد معها العهد والوالء الصادق، 
لسـيد البرشيـة وخاتم النبـوة، الرحمة املهـداة إىل العاملني، النبي 
محمـد -صلوات اللـه عليه وآله، عىل أن الشـعب اليمني لن يحيد 
ولـن يرتاجع قيد أنملة عن سـبيل الرسـالة املحمدية، والجهاد يف 
سبيل الله ومقارعة الظلم، والحد من الفساد، والكفر بالطاغوت، 
فهمـدان اليـوم واملتمثلـة يف القبيلـة اليمنية، هي ذاتهـا همدان 

األمس، ولبيك يا رسول الله طريقاً ومنهجاً. 
توحد اليمنيون تحت لواء محمد رسول الله، ليكونوا أشداء عىل 
الكفار رحمـاء بينهم، وتعالت الرصخات بالتكبريات والتلبيات يف 
صٍف وطنٍي واحد، واستقالٍل للرأي والقرار، وحريٍة لدستور البالد 
الذي كان تحت سطوة وسيطرة القرارات الخارجية عىل مر قرون 
وأزمنـة مضت، لكنها أصبحت شـيئاً من املايض البعيد بالنسـبة 
للشعب وللعدو املرتبص يف نفس الوقت، والذي لم يعد يجد لنفسه 
مقعداً بني شعب التف بروحه وروحانيته وعتاده حول رسول الله 
ـة اإلسـالمية  ودين اإلسـالم، متطلعـاً إىل يوٍم مجيد للقدس ولألُمَّ

املحمدية بشكٍل عام. 
يف حرضة الرسول األعظم، أثبت اليمنيون جدارتهم يف حمل لواء 
راية اإلسالم، فالنبي محمد -صلوات الله عليه وآله- بالنسبة لهم 
ليس ُمَجـّرد مناسـبة جاءت وذهبت، بل إنه ُقدوة وأُسـوة حسنة 
يف جميع مجاالت الحياة، السياسية، والعسكرية، والثقافية، وقد 
كان التدشـني لفعالية املولد النبوي هو من وضح الصورة للعدو، 
بأن القوة اليمنية املمتدة من نهج الرسالة لن تحيد عن الدفاع عن 
الدين ومقدسـاته وعن الوطن الذي أصبـح قبلة للتضحية ومنرباً 

للحرية بعد إذ كان تحت وصاية الدول املستكربة. 
فهذه املناسـبة املقدسـة، تعترب محطة نوارنية ومنطلقاً ثابتاً 
للعودة إىل الله تعاىل وإىل سـرية رسـول الله والعظماء من آل بيته 
الكـرام، ليكـون اليمنيون عـىل مر التاريـخ األنصـار، الذين أووا 
ونـرصوا وانترصوا للديـن، ولبوا نداء الرسـالة، وسـبحوا بحمد 
ـة ال فرق  ـة وهـذه أُمَّ اللـه بسـيوفهم وفوهات بنادقهم، فتلك أُمَّ
بينهما، وال مجال هنـا للتفريط والتخاذل، فهذا هو محمد، وهذا 
هـو الشـعب اليمني العظيم، وهـذا هو الطريق الذي رسـمه الله 

لعباده ليكونوا أعزة غالبني، والعاقبة للمتقني. 

طظ ذغئئ افظخار إلى خظساء افتفاد: لئغك غا رجعل اهللا 

رواتُإ المعظفغظ بغظ ظفط روجغا 
وغاز وظفط الغمظ

طعلُث الظعر  

خثام تسغظ سمغر 

الحُب والَوالُء صفتان ترتبطان باليمن وأجياِلها مع 
النبـي -صىل الله عليه وآله وسـلم- وآل بيته األطهار 
منذ بزوغ فجر الرسالة املحمدية حتى عرصنا الحايل 

إىل أن يرث الله األرض ومن عليها. 
فما أشبه األيّام واالسـتعدادات وإن اختلف الزمان 
لكن املحبة هي نفسها ممتدة وُمستمّرة عرب القرون 
فقبـل ألـف وأربعِمئـة سـنة كان األجـداد األنصـار 
يسـتعدون وبلهفـة وشـوق السـتقبال أرشف خلق 
اللـه الرحمة املهداة مهاجـراً إليهم بعد أن القى الصد 
والتكذيب مـن قريش وبقية العربـان املحيطة بمكة 

واسـتقبلوه وهم يرّددون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. 
ويف عرصنـا الحـايل وبعد أكثر من ألف وأربعِمئة سـنة يسـتعد 
األحفـاد وبنفـس اللهفة والشـوق السـتقبال ذكرى مولـد النبي 
محمد -صىل الله عليه وآله وسـّلم- فرتى املدن والقرى اليمنية قد 
اصطبغـت باللون األخرض ويف مقدمتهـا صنعاء الصمود عاصمة 

األحفاد فرحاً بمولد الهادي األمني. 
ففـي الثانـي عرش مـن ربيـع األول 1444ه توافدت الحشـود 
امليلونيـة مـن أحفـاد األنصـار إىل املياديـن والسـاحات املجهزة 
الستقبال ضيوف رسـول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- إلحياء 
ذكرى مولد النبي األعظم محمد –صىل الله عليه وآله وسلم- وهم 

يرّددون يا رسول الله رشفت اليمن وانجلت عنا بذكراك املحن. 
لـم يكـن حضـوُر املاليني مـن اليمنيني رجاالً ونسـاًء شـيوخاً 

وأطفـاالً مُلَجـّرد الحضور واالحتشـاد إنما جـاءوا ليقولوا وبأعىل 
أصواتهم «لبيك يا رسـول الله» نحن عـىل نهجك ال نميل وال نحيد 
فكما أعلن أجدادنا األنصار البيعة لك يف بيعتي العقبة 
ونـارصوك ووقفوك معك ضـد الجاهلية األوىل فنحن 
أحفادهم اليوم ومن يمن اإليَمــان نعاهدك ونبايعك 

بامليض عىل نهجك ونارصوك ضد الجاهلية األُخرى.
يا رسـول الله فكما حارصتك وأهل بيتك الجاهلية 
األوىل بشـعب، َويف عرصنـا الحايل ومن أجـل حبك يا 
رسـول الله والسـري عىل نهجـك َهـا هـي الجاهلية 
األُخـرى وللعـام الثامـن عـىل التوايل تحارص شـعب 

اإليَمــان والحكمة بأكمله. 
اليـوم ونتيجـة التبـاع اليمنيـني النهـج املحمدي 
األصيـل الرافض للهيمنـة والداعي للحرية والتسـامح والتعايش 
شـن عىل اليمن وأهلها عدوان غاشـم همجي وللعـام الثامن عىل 
التـوايل، َحيُث اسـتغل الشـيطان األمريكـي وسـادنه الصهيوني 
انحـراف آل سـعود وشـيوخ النفط عـن النهج املحمـدي األصيل 
لتنفيـذ مخّططاتـه بالعدوان عـىل اليمن وأهلها بغيـة ثنيهم عن 
االلتفاف حول رسول الله وآل بيته من جديد وأن ال يكونوا نرباساً 
يسـتضاء به لبقية املسـلمني يف اباع النهج املحمـدي األصيل كما 

فعل أجدادهم األنصار قبل أكثر من ألف وأربعِمئة سنة. 
وعليـه فليكن ماثالً أمام الجميـع ويف مقدمتهم طواغيت الرش 
واالسـتكبار يف هذا الكـون أنه وكما انترص النـور يف األوىل بصدق 
وإيَمـــان األنصار، سـينترص بقوة الله يف األُخـرى بصرب وثبات 

وإيَمــان أحفاد األنصار. 

اباسام وجغه الثغظ 

أمريـكا وباقـي دول أُوُروبـا تعتمـد اآلن عـىل 
البقرتني الحلوبتني السـعوديّة واإلمارات واللتني 
بدورهمـا تقومـان بنهـب ثـروات اليمـن وعدم 
قبولهمـا و»الحمـم» املتحـدة رشوط الُهــدنـة 
املتمثلة بـرصف مرتبات جميع موظفي مفاصل 
الدولة املدنية والعسكرية وفك الحصار عن مطار 
صنعاء ورفع أيديهم عن ميناء الحديدة، ُكـّل هذا 
سيجعل أُوُروبا تمر بأزمة خانقة؛ بَسبِب ارتفاع 
كبري يف أسـعار الغـاز الطبيعي والبنزيـن واملواد 
الغذائية، والحد من تدفق النفط الرويس إىل أُوُروبا 
سـبب ارتفاع األسـعار بنحو ٢٠٠ دوالر للربميل، 
كمـا يرى تومـاس فريدمان الكاتـب والصحفي 

األمريكي يف صحيفة نيويورك تايمز، أن الشـتاء 
صديـق بوتـني وأطلق عـىل املرحلـة الجديدة من 
الحـرب اسـم «اسـرتاتيجية الشـتاء» فعوامـل 
انخفـاض درجـات الحـرارة يف الشـتاء وتراجع 
إمَدادات النفط والغاز عامليٍّا مع ارتفاع األسـعار 
وانقطـاع الكهرباء سـيؤدي إىل شـق صف حلف 
الناتـو والضغط عىل زيلينسـكي لعقد اتّفاق مع 
روسـيا لوقف الحرب وكذلـك توقع حدوث حرب 

أهلية يف أمريكا مع ميليشيا ترامب ومناوئيه. 
لذا عىل القوات املسلحة اليمنية وهيئة األركان 
الرضب بيد من حديد وتأديب ُكلٍّ من السـعوديّة 
اليمنـي  الشـعب  حقـوق  وانتـزاع  واإلمـارات 
وأراضيهم وثرواتهم بالقوة؛ ألَنَّ ما أخذ بالقوة ال 

يسرتد إالَّ بالقوة. 

خطعد جفغان 

مولـد النور يفوُح بأجمـل رياحينه إنه 
الربيع املحمدي يزهـو بأجمل حلل الزينة 
الخـرضاء يف ُكــّل مكان فرحـًة ليس لها 
وصـف وال مثيل يف أوجـه الصغار والكبار 

الكل مرسور. 
هـذا هـو اليمـن امليمون يحيـي ذكرى 
املولـد النبـوي الرشيـف كما يف ُكــّل عام 
واللهفـة  الشـوق  يـزداد  عـام  ُكــّل  ويف 
إلحياء هذه املناسـبة الكل فرح مستبرش 
بميالدك يـا طه الكل أقبل رجاالً ونسـاًء، 
الكل للساحات حرض ولبى النداء من ُكـّل 
قاع من السـهول والقمم، الكل حرض من 
الريف واملـدن يرّددون بصوٍت واحد «لبيك 

يا رسول الله». 

الشـعب املقاوم املكافح يخرج كخروج 
أجـداده األنصار هـا هم اليـوم أحفادهم 
يحيـون هذه الذكرى العظيمة واملناسـبة 
الجليلـة ذات الفرحـة الكبرية يـوم ميالد 
خـري األنـام، الـذي أخرجنـا اللـه به من 

الظلمات إىل النور. 
يـوم الثانـي عرش مـن ربيـع األول له 
طابعـه الخـاص والفريـد يف قلـوب أبناء 
الشـعب اليمنـي فإحيـاء هذه املناسـبة 
لـدى أبناء الشـعب اليمني يـدل عىل مدى 
تمسـكهم بُهــِويَّتهـم اإليَمــانية وكيف 
ارتباطهـم بقائدهـم وكيف يلبـون النداء 
شـاخصة،  وعيونهـم  ينتظـرون  وكيـف 
حفيد املصطفى يطل علينا بكلمته يف هذه 
املناسـبة وكلهم آذان صاغية ويرصخون 

بصوت واحد ويلبون لبيك يا رسول الله. 
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106 سمطغات شثائغئ يف 162 ظصطئ طعاجعئ يف أجئعع واتث

ترتغٌإ سربغ ودولغ باعصغع الفخائض الفطسطغظغئ «إسقن الةجائر»

 :  طاابسات
ُقتل جنديـان صهيونيان، وأُصيب 32 جنديٍّا 
ومستوطنًا، واندلعت مواجهات يف 162 نقطة، 
ونّفـذ مقاومـون 40 عمليـة إطالق نـار، و66 
عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة 
ام  يف عـدة مناطـق بالضفـة املحتّلة خـالل أَيـَّ

األسبوع الفائت. 
ففي يوم أمـس األول، ارتفع عدُد الشـهداء 
الفلسـطينيني إىل 8 شـهداء، َحيـُث استشـهد 
4 شـبان هم القسـامي قيس عماد شـجاعية 
(23 عاًمـا) مـن رام اللـه، يف اشـتباك مسـلح 
قرب مسـتوطنة «بيـت إيل»، واألسـري محمد 
ماهر تركمـان (17 عاًما) متأثًرا بجراحه التي 
أُصيـب بها يف عملية األغـوار يف 2022/9/4م، 
واملقاومان الطبيب عبد الله األحمد (43 عاًما)، 
ومتني ضبايـا (25 عاًما) برصاص االحتالل يف 

مخيم جنني. 
ونفـذ  نقطـة،  يف 23  مواجهـاٌت  واندلعـت 
مقاومـون 5 عمليـات إطـالق نـار يف نابلـس 
وجنـني، و5 عمليـات إلقـاء عبـوات متفجرة 
وزجاجـات حارقة ومفرقعات نارية يف مناطق 

مختلفة من الضفة والقدس. 
رشـقاً  ومسـتوطنني  جنـود   7 وأُصيـب 
نابلـس  يف  الناريـة  واملفرقعـات  بالحجـارة 
وقلقيليـة، وبالرصـاص يف مسـتوطنة «بيـت 

إيل». 
ويـوم الخميـس، اندلعت مواجهـاٌت يف 20 
نقطـة، ونفذ مقاومـون 5 عمليات إطالق نار، 
و11 عمليـة إلقاء عبـوات متفجرة وزجاجات 
حارقة ومفرقعات نارية، وأُصيب 8 مستوطنني 
رشـقاً بالحجارة يف نابلـس وقلقيلية والقدس 

والخليل. 
ويـوم األربعـاء، اندلعـت مواجهـاٌت يف 45 
نقطـة، يف معظم مدن وقرى الضفـة الغربية، 

ونفذ مقاومون 11 عملية إطالق نار استهدفت 
مستوطنات ومواقع عسكرية لالحتالل. 

وألقـى الشـباب الثائـُر عبوتـني متفجرتني 
صـوب قـوات االحتـالل يف محيط قرب يوسـف 
وحاجز الجلمة، و19 زجاجة حارقة استهدفت 

جنود االحتالل واملستوطنني يف عدة مناطق. 
وأُصيب 6 من جنود االحتالل خالل مواجهات 
يف العيسـاوية، وسـلوان يف القـدس املحتّلـة، 
مسـتوطنان  وأُصيـب  بنابلـس،  وسبسـطية 
بجروح بعد رشـقهما بالحجارة يف محيط باب 

األسباط، وقرب مستوطنة «بسجوت». 
ويـوم الثالثـاء، اندلعـت مواجهـاٌت يف 23 
نقطـة، ونفذ مقاومـون 12 عملية إطالق نار، 
أبرزهـا يف نابلـس والقـدس، و5 عمليات إلقاء 

زجاجات حارقة صوب أهداف لالحتالل. 
وُقتل جنـديٌّ صهيونيٌّ يف عملية إطالق النار 
قرب مسـتوطنة «شايف شـمرون» املقامة عىل 
أرايض املواطنـني يف نابلس، وأُصيب جندي آخر 
يف مواجهات بمخيم شـعفاط، ومسـتوطن يف 

النبي صالح قضاء رام الله. 
ويوم االثنـني، اندلعت مواجهاٌت يف 9 نقاط، 

عبـوات  إلقـاء  عمليـات   4 مقاومـون  ونفـذ 
متفجـرة وزجاجات حارقـة ومفرقعات نارية 

استهدفت قوات االحتالل. 
ونّفذ مقاومون عمليتَي إطالق نار يف نابلس، 
وأُصيب مستوطنان رشقاً بالحجارة قرب راس 

كركر قضاء رام الله. 
ويوم األحد، اندلعت مواجهاٌت يف 19 نقطة، 
أُصيـب خاللها جندي إرسائييل يف العيسـاوية، 
ونفـذ مقاومـون عملية إطالق نـار يف نابلس، 
وألقـوا عبـوة ناسـفة تجـاه حاجـز الجلمة، 
وألقيـت زجاجـات حارقـة ومفرقعـات نارية 

صوب قوات االحتالل يف 10 مناطق. 
ويوم السـبِت املايض، ُقتلت ُمجنّدة، وأُصيب 
جنديـان آخـران بالرصـاص، يف عملية إطالق 
نار عند حاجز مخيم شـعفاط، وأُصيب جندي 
بالرصاص يف مخيم جنني، وجندي يف مواجهات 

باب العامود بالقدس املحتّلة. 
واندلعت مواجهات يف 23 نقطة، و5 عمليات 
إطالق نار، و10 عمليات إلقاء عبوات متفجرة 
وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية استهدفت 

قوات االحتالل واملستوطنني. 

 :  طاابسات
فلسـطينياً، الخميس الفائت،  وّقع 14 فصيالً 
عىل «إعـالن الجزائر» الـذي يهدُف إىل َلمِّ الشـمل 
الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، بمشاركة 
70 سـفرياً من سـفراء الدول دائمـة العضوية يف 
األمم املتحدة، واملمثل املقيـم الدائم لألمم املتحدة 

يف الجزائر، إضافة إىل ممثل االتّحاد األفريقي. 
وينُـصُّ اإلعالن عـىل إجراء انتخابات رئاسـية 
وترشيعية يف قطاع غـزة والضفة الغربية املحتّلة 
بما فيهـا القـدس املحتّلة خالل عام مـن توقيع 

اإلعالن. 
ويشار إىل أن «إعالَن الجزائر» ينصُّ أَيْـضاً عىل 
انتخاِب أعضـاء املجلس الوطني الفلسـطيني يف 
الداخـل والخارج بنظام التمثيل النسـبي الكامل 
خالل عام من توقيع اإلعالن، وتوحيد املؤّسسـات 
العامـني  األمنـاء  آليـات  وتفعيـل  الفلسـطينية 
للفصائـل ملتابعـة إنهـاء االنقسـام، إىل جانـب 
تكريـس مبـدأ الرشاكة السياسـية بـني مختلف 
القـوى الوطنيـة الفلسـطينية ورضورة اتِّخـاذ 

الخطوات العملية لتحقيق املصالحة. 
يف السـياق، رّحبت وزارُة الخارجية يف حكومة 
الجمهورية اليمنية يف صنعـاء، بتوقيِع الفصائل 
للمصالحـة  الجزائـر»  «إعـالن  الفلسـطينية 

الفلسطينية. 
«املصالحـَة  أّن  صنعـاء  يف  الخارجيـُة  ورأت 
الفلسـطينية جـاءت يف وقـت حسـاس، َحيـُث 
يف  اسـتفزازاته  مـن  الصهيونـي  العـدّو  يصّعـد 
األرايض املحتّلـة، وال سـيما يف القدس الرشيف»، 
مشـريًة إىل أّن «اإلعـالن الذي تـم برعاية الرئيس 
الجزائري ساهم يف تقريب وجهات نظر الفصائل 
الفلسـطينية؛ بَهدِف توحيـد موقفها يف مواجهة 

العدو». 
وثمنّـت الخارجيـة اليمنيـة «جهـود الجزائر 
الهادفة إىل توحيد الصف الفلسـطيني»، مؤّكـدًة 
«وقوف الشـعب اليمني مع القضية الفلسطينية 

يف مواجهة العدّو اإلرسائييل». 
مـن جهتهـا، أعربت موسـكو يف بيـان لوزارة 
الخارجيـة الروسـية عـن أملها يف أن يتـم تنفيذ 
جميـع مـا حملـه اإلعـالن، بمـا يف ذلـك إجـراء 
انتخابات رئاسـية وترشيعيـة وانتخاب املجلس 

الوطني الفلسطيني يف املوعد املحّدد. 
وأشـاد البيـان بالجهـود التي بذلتهـا الجزائر 
لتحقيـق االتّفـاق بـني الفصائـل الفلسـطينية؛ 
مذكـراً  الوطنيـة،  الوحـدة  اسـتعادة  بَهـدِف 
بالدعـوة امُلسـتمّرة لروسـيا؛ ِمـن أجـِل توحيـد 
الصف الفلسـطيني، التي من شـأنها «مسـاعدة 
الفلسـطينيني يف الدفاع عـن حقوقهم املرشوعة 
وخلـق الظروف املالئمة إلجـراء مفاوضات بناءة 
للتوصل إىل تسوية شاملة وطويلة املدى للنزاع». 

وأعرب البياُن عن اسـتعداد روسيا للمساهمة 
يف تعزيز الصف الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف. 
من جهتـه، وصف االتّحـاُد األُوُروبي، الجمعَة 
الفائـت، توقيـَع الفصائـل الفلسـطينية «إعالن 

الجزائر» بأنه «مشّجع». 
وقـال االتّحـاُد األُوُروبي يف بيان لـه: «إّن أنباًء 
عًة حـول نتائـج املحادثات الفلسـطينية  مشـجِّ
الداخلية يف الجزائر، وعىل الفصائل الفلسـطينية 

اآلن تكثيف الجهود نحو تحقيق وحدة سياسـية 
فلسـطينية فاعلـة، واالتّفـاق عىل جـدول زمني 
إلجـراء انتخابات وطنية ديمقراطيـة، َحيُث أنها 
أََساسية لضمان الرشعية الديمقراطية للممثلني 

السياسيني واملؤّسسات الفلسطينية». 
َوأََضــاَف أن «االتّحاد األُوُروبي عىل اسـتعداٍد 

لدعم جميع الجهود يف هذا الصدد». 
من جهته، ثّمن حزب جبهـة التحرير الوطني 
يف الجزائـر توقيَع الفصائل الفلسـطينية لوثيقة 
«إعـالن الجزائر» املنبثقة عن مؤتمر َلمِّ الشـمل؛ 

ِمن أجِل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
ودعا حزُب جبهـة التحرير الوطنـي، يف بيان، 
مختلَف الفصائل الفلسـطينية إىل التمسـك ببنود 
اإلعـالن، الـذي وصفـه بأنّـه «مهـم وتاريخي»، 
والعمـل عىل «تثمني نضال الشـعب الفلسـطيني 
وتضحياتـه الجليلـة، وعـدم التفريـط يف وحدته 

وتمسكه بأرضه ومقدساته». 
واعتـرب الحـزُب أّن «االتّفـاَق الـذي احتضنته 
ه جاء يف سـياق  الجزائـر، تاريخـيٌّ بامتيَـاز؛ ألَنـَّ
عربي حّساس، ويف ظرف عاملي تُريد فواعل كثرية 
يف السـاحة الدولية القضاء تدريجيٍّا عىل القضية 

املركزية لألمتني العربية واإلسالمية». 

تماس: أبطاُل املصاوطئ جغقتصعن 
السثوَّ يف الةئال والعدغان وضض 

بصاع شطسطني املتاّطئ
 :  وضاقت

زّفـت حركُة حماس الشـهيد املجاهد قيس شـجاعية، 
بطـل عمليـة بيت إيـل، (23 عاًمـا) من قرية ديـر جرير، 
الـذي ارتقى الليلـة املاضية أثناَء تنفيـذ عملية فدائية ضد 

مستوطنة «بيت إيل» الصهيونية برام الله. 
وقالت الحركة يف بيان لها «إننا، إذ نُزفُّ شهيَدنا املقدام، 
ونسـتذكُر مشـاركته املرشفـة وقتالـه العنيـد يف مختلف 
املواجهات مع االحتالل، لنؤّكـد لالحتالل أن أبطال القسام 
واملقاومـة سـيالحقونه يف الجبـال والوديـان وكل بقـاع 
فلسـطني املحتّلة، وإن تدنيسـه للمسجد األقىص لن يبقى 

دون عقاب». 
وأّكـدت أن «رسـالَة شـهداء املقاومة اليـوم يف رام الله 
وجنني، ورسالة املقاومة التي عّربت عنها الغرفة املشرتكة 
يف غزة لكل أبناء شـعبنا أن هبّوا للدفاع عن األقىص، وعىل 
ُكـّل َمن يحمل السـالح أن يوجهـه نحو العدّو الصهيوني، 
ولتتكلم البنادق الرشيفة، ولتفّعل ُكـّل الوسـائل الشعبيّة 

والعسكرية لكبح العدوان واالنتصار للقدس واألقىص». 

الةعاُد اإلجقطغ تئارُك سمطغَئ 
«بغئ إغض»: السمُض املصاِوُم جغئصى 

تاى زوال اقتاقل
 :  وضاقت

بارك املتحدُِّث اإلعالمي باسـم حركة الجهاد اإلسـالمي 
عن الضفـة الغربية، طارق عـز الدين، العمليـَة البطولية 
شـمال رام اللـه، والتـي اسـتهدفت مسـتوطنَة بيـت إيل 
االحتاللية، مؤّكـداً أن العمل املقاوم سيبقى ُمستمّراً حتى 

زوال االحتالل. 
وترحم عز الدين «عىل شهداء شعبنا األبطال ومقاومي 
شـعبنا الذين يذودون عـن أرضنا ومقدسـاتنا بأرواحهم 

وأجسادهم الطاهرة». 
كمـا دعا «أبناء شـعبنا لـرضورة االلتفاف حـول أهلنا 
يف القدس وشـعفاط ونابلس وجنـني وعموم الضفة، وإىل 
تصعيـد املواجهـات عىل نقـاط التمـاس لتشـكيل جبهة 

داعمة وحاضنة للمقاومني يف ضفتنا الباسلة». 

رسث: املصاوطُئ وصفئ إىل جاظِإ 
الثولئ لاصّعَي طعصَسعا الافاوضغ

 :  وضاقت
أّكـد رئيُس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، أن 
املقاومة وقفت إىل جانب الدولة لتقّوي موقعها التفاويض. 
ودعـا رعـُد إىل «تشـكيل حكومـة كاملـة املواصفـات 
ممنوحـة الثقـة مـن املجلـس النيابـي، تتخـذُ القـراراِت 
وتمـارُس صالحيـاِت رئيـس الجمهوريـة عندمـا يشـغر 
موقع الرئاسـة، وبذلك نقفل ثغرة الخـالف حول إْمَكانية 
أن تتـرصف حكومة ترصيـف األعمـال بصالحيات رئيس 
الجمهورية، وهذا منطق عاقل وال يهدف إىل تأجيل انتخاب 
الرئيس، وإنما يهدف احتياطيًا إىل تاليف ثغرات قد نواجهها 
إذَا شـغر لسـبب من األسـباب موقـع الرئاسـة، علًما أن 
النقاش حول صالحيات حكومة ترصف األعمال قد بدأ منذ 

اآلن، وسيضج يف البلد عندما يحصل الفراغ الدستوري». 
ورأى رعد أن «البلـد ُمعّرض لالهتزاز طاملا أن الحكومة 
لم تشّكل وأن هناك نقاًشا ساخنًا حول موضوع صالحيات 
حكومة ترصيف األعمال»، ُمضيفاً أن «بعض الفرقاء بدأوا 
يلّوحون منذ اآلن باملقاطعة والتصدي ألي حكومة ترصيف 

أعمال يمكن أن تترصف بصالحيات رئيس الجمهورية». 
كما أّكـد أن «املقاومة وقفت إىل جانب السلطة اللبنانية 
أثناء تفاوضهـا غري املبارش مع العـدّو اإلرسائييل، لتقّوي 
موقعهـا التفـاويض حتـى ال يسـتوطئ العـدّو حائطها، 
وبالتـايل حصـل تفاهم حول اسـتخراج الغاز مـن مياهنا 
اإلقليمية، الذي بدأ يطل ببنود متفّرقة عرب وسائل اإلعالم». 
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ضطمئ أخغرة

اجامراُر بعرة 14 
ُأضاعبر تامغٌئ لطاتّرر

زعران الصاسثي  
 

ا أن تُمرَّ  َلِمن املؤسـف ِجــدٍّ

علينـا ذكرى ثـورة 14 أُكتوبر 

املحتـلَّ  الثـورة التـي طـردت 

مـن جنوِب اليمن آنـذاك، ومن 

ا أن نشـاهَد اليوم  املعيـِب ِجـدٍّ

أُولئـك وهـم يحتفلـون بهـذه 

الذكرى وهم أنفسـهم باألمس 

قالـوا إن املحتلَّ األجنبيَّ أفضُل 

لهم من أبنـاء بلدهـم وراحوا 

يمتدحون عهد االحتالل، وليس هذا وحسب بل هم أنفسهم 

مـن عملوا عىل إدَخال املحتّلني إىل وطنهم وسـَعوا جاهدين 

يف ذلـك، فالوطُن قد احتُل مـن جديد من قبل أُولئك املحتّلني 

أنفسـهم حتى وإن اختلفت املسـمياُت وتعددت األشـكاُل 

والصور.

هـا نحُن اليوم نعيُش ذكرى ثورة 14 أُكتوبر الثورِة التي 

أخرجت املحتّلني من جنوِب وطننا، ونعيُش يف الوقت نفِسه 

هذه الذكرى وما زال أبناُء املحتّلني يمرحون يف وطننا، كيف 

ال وَهــا هي املحافظـاُت الجنوبية تكتـظُّ بجنود االحتالل 

وأذنابهم ينهبون ثـروات بلدنا ويرسقون خرياتنا ويعيثون 

فيها فساداً من قتٍل وسلٍب وترويٍع للمواطنني وغريها؟!

لقـد نجـح االحتالُل حديثـاً يف إعـادِة جنـوب الوطن إىل 

سـيطرته، حني مّكنـه بعُض الخونة، غـري مكرتثني بدماء 

شـهداء ثـورة 14 أُكتوبـر، إذ جعـل منهم دروعـاً لفرِض 

سـيطرته عىل الوطـن، ولكنه تناىس أن اليمـَن هي مقربة 

الغزاة ومركُِّع الظاملني العصاة وأن بقاَءه فيها ُمحال، وأن 

هنالك أحراراً يأبون الظلم واالحتالل.

ثورة 14 أُكتوبر ُمسـتمّرة وأرواُح شهدائها قد بُعثت من 

جديـد لزواله، فال يشَء يثنـي اليمنيون مـن تحرير بلدهم 

وبناء دولتهم الحرة واملستقلة يف القرار والسيادة.

وَهــا هـي الذكـرى 59 منـذ قيـام الثـورة، تُمـرُّ علينا 

واملحتّلـون الُجـُدد يجوبـون يف أرضنـا ويحتلـون جنوبنا 

ويرسقون فرحَة عيدنا بهذه الثورة.

إْن لم نجعْل من ذكرى ثـورة 14 أُكتوبر منطَلقاً وحافزاً 

إلحيـاء روِح الثـورة يف أنفسـنا والعمـل بكل قوانـا لطرد 

املحتّلني وإخراجهـم من أرضنا كما فعل أجداُدنا فال نكوُن 

حينها الئقني بهذا الوطن وهذا الدين.

الخضـوع  عـَدَم  علينـا  تفـِرُض  ديننـا  مقتضيـاِت  إن 

واالستسـالم للغزاة وتفِرُض علينا أَيْـضاً الكفاَح والسـعَي 

للتحّرر واالستقالل ونُرصَة املظلومني عىل هذه األرض.

رجائُض جقمرجائُض جقم
ـاب الحاطغ     د. شآاد سئثالععَّ

قّدم الشـعُب اليمنيُّ خـالل الفرتة املاضية رسـائَل 

سـالم عديدًة، َحيُث كانت البدايُة يف القبول بالُهــدنة 

األممية املتجدِّدة برغم عـدِم االلتزاِم الكامِل بالرشوط 

التـي قّدمتها حكومة اإلنقاذ، ورغم الخروقات الكبرية 

التي حاول املرتِزقُة اخرتاَق الُهــدنة من خاللها، ولكن 

رغبـَة صنعاء بالسـالم كانت أكربَ من تلـك املحاوالت 

فحرصت عىل استمراِرها إىل أن توّقف تمديُدها؛ بَسبِب 

تعنُّت قوى العدوان. 

ا الرسـالُة الثانية فكانت من خالل حرِص القيادة  وأَمَّ

عىل رفع الجاهزية يف مختلف الجوانب، وكانت العروُض العسـكرية 

شـاهًدا عـىل ذلـك االسـتعداد، فالشـعُب اليمنـي يعرُف مـن خالل 

التجـارب املاضيـة التي مر بهـا عربَ التاريـخ أن الضاِمـَن الرئييسَّ 

ا وقويٍّا بما فيه الكفاية ألَْن  للسالم واستمراِره هو أن تكوَن مستعدٍّ

تجعـَل العدوَّ يفكُِّر عـدَة مرات قبل أن يعمَل عىل َخـرق الُهــدنة أَو 

الرتاجع عن الطريق التي تودي إىل السالم.

ولذلـك َفــإنَّ الشـعَب اليمنـي يعترب أن القـوَة التي تم حشـُدها 

اِت التي تم ابتكاُرها والصواريَخ  والسـالَح الذي تم تجهيُزه واملسـريَّ

بمختلف أنواعها التي تم تصنيُعها إنما هي رسـائُل سـالم وضمانٌة 

السـتمراره، وتلك التجهيزاُت هي التي سوف تُحدُّ من أطماِع األعداء 

يف األرض والثروة.

ولـوال القوُة ما حرص العاَلُم عىل اسـتمراِر الُهــدنة األممية وما 

احتشـد الوسـطاُء يف ُعمان وما اضطـروا إىل محاورة 

الشـعب اليمني واالصغاء إىل مطالبه يف محاولة منهم 

للحصول عىل تنازل ولو كان بسيط لحفظ ماء الوجه، 

فالرشوط التي قدمتها حكومة اإلنقاذ لتمديد الُهــدنة 

واسـتمرارها تعترب محقة والعـدّو ال يرغب بتنفيذها، 

ولكن الحكومة تعرف أن العالم اليوم ال يتعامل إالَّ مع 

القوي وال ينصت إالَّ للقوي ولذلك سوف يتم تنفيذها. 

َمها الشعُب  ا رسـالُة السـالم الرئيسـيُة التي قدَّ وأَمَّ

اليمنـي خالَل الفـرتة املاضية فكانت خروَجه بتلك األعـداِد املأهولِة 

لالحتفال بمولِد الرسـوِل األكـرم -عىل صاحِبه وآلـه أفضُل الصالة 

والسالم- بمختلف ساحاِت املحافظات املحّررة.

خروٌج مهيٌب لفت أنظاَر العالم وقدَّم رسالًة واضحًة بأن الشعَب 

اليمني حريٌص عىل السـالم لكن يف ظل ثوابته الدينية والوطنية التي 

تمنُعـه عن الخضوع للظاملني واألعداء مهما كانت قوتهم، كما أّكـد 

مـن خالل ذلك عىل وقوِفـه الكاِمـِل إىل جانِب قيادِتـه يف الذهاب إىل 

السالم العادل.

فالقيادُة الحكيمة والقوُة امللتزمُة والشعُب الواعي والويف ضمانٌة 

للسالم الدائم واملرشِّف. 


