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شغما أعالغ الدتاغا غتمطعن السثوان طسآولغئ التادث جراء صخش الطرصات الرئغسغئ:

وشاُة وإخابئ 47 حثخاً بتادث اظصقب تاشطئ لطظصض الةماسغ يف ظصغض الصئغطئ بطتب
 :  طاابسات

تسـبب سـقوط حافلة نقـل جماعي، 
فجـَر أمـس األحـد، إىل الهاويـة يف نقيـل 
ضمران بمديريـة القبيطة محافظة لحج 
املحتّلـة، إىل وفـاة اثنـني مـن املواطنـني، 
وإصابة ٤٥ آخرين، بينهم حاالت حرجة. 

وقالـت مصـادر إعالميـة: إن حافلـة 
للنقل الجماعي تقل عـىل متنها العرشات 
مـن املسـافرين رجـاالً ونسـاًء وأطفاالً، 
تعرضت لحادث انقالب وسـقوط يف نقيل 
ضمران، فجر أمس األحد، ما أَدَّى إىل وفاة 

رجل مسن وامرأة، وإصابة ٤٥ آخرين. 

ولفتـت املصـادر إىل أنـه تـم إسـعاف 
املصابـني إىل مستشـفى الثـورة بالراهدة 
الذي بدوره أعلن حالة الطوارئ واستدعى 
باصـات أطبـاء بال حـدود لنقـل الركاب 
املصابني البالغ عددهم ٤٥ إصابة توزعت 
ما بني بالغة ومتوسـطة وخفيفة، مبينًة 
أن املعلومات األولية تفيد أن سبب انقالب 
الحافلـة يعود لعطـل ميكانيكي يف فرامل 
الهـواء لدى الحافلة، ما أَدَّى إىل سـقوطها 

يف الهاوية. 
إىل ذلـك، حّمـل أهـايل وذوو الضحايـا 
بحـادث انقـالب بـاص النقـل الجماعـي 
يف نقيـل القبَّيطـة بلحج املحتّلـة، تحالف 
العـدوان مسـؤولية الحادث جـراء قطع 

مختلـف  يف  والجسـور  الطـرق  وقصـف 
املحافظات، مثمنني جهـود قيادة وكوادر 
واملواطنني  بالراهـدة  الثـورة  مستشـفى 
يف منطقـة ضمـران يف إسـعاف الضحايا 
وتقديـم الخدمات الطبيـة الالزمة، داعني 
والدائمـة،  العاجلـة  الحلـول  وضـع  إىل 
وفتح منافذَ أُخرى أكثر سـهولة لحركات 

املواطنني والبضائع. 
مـن جانبـه أوضـح مدير مستشـفى 
الثـورة بالراهـدة الدكتـور نبيـل الحجي، 
أن كـوادر املستشـفى قدمت اإلسـعافات 
الالزمـة للـركاب، الذيـن غـادر معظمهم 
املستشـفى فيما ال يزال ٢٢ منهم يف حالة 

حرجة. 

ترغٌص غطاعُط صاذرة طتمطئ 
بمرتئات املرتجصئ الاابسني 

لـ «اإلخقح» يف طأرب

 :  طاابسات
لٌة بمئات املاليني، أمس األحد، بالقرب من مدينة مأرب املحتّلة،  احرتقت قاطرٌة محمَّ
كانت قادمة من عدن لرصف رواتب املجندين املرتِزقة املحسوبني عىل حزب «اإلصالح»، 
يف الوقـت الـذي يصادر فيـه تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي مرتبات 

املوظفني واملتقاعدين املدنيني والعسكريني. 
وبحسـب مصادر محلية يف مأرب، أمس، َفـإنَّ قاطرة كانت قادمة من عدن املحتّلة 
تقل عىل متنها مرتبات أفراد وضباط ما يسـمى املناطق العسـكرية الثالثة والسادسة 
والسـابعة التابعة لحكومة املرتِزقة والواقعة تحت سـيطرة حـزب «اإلصالح»، قبل أن 
تشـتعل النريان فيها عىل بعد بضعة أمتار من بوابة معسـكر تداوين، األمر الذي تسبب 

يف تعرض األموال كلها إىل اإلتالف. 
ما وهو يأتي يف ظل ارتفاع  ولم تستبعد املصادر أن يكون هذا الحريق مفتعالً ال ِسـيـَّ
حـدة التوتر والتصعيد بني ما يسـمى االنتقايل وإصالح مأرب بشـأن اإليـرادات املالية 
الضخمة للغاز والنفط التي تسـتحوذ عليها جماعة «اإلخوان»، َحيُث سبق لالنتقايل أن 
أعلـن رفضه رصف مرتبات العسـكريني يف مأرب من البنك املركـزي يف عدن املحتّلة، يف 

الوقت الذي يرفض فيه املرتِزق سلطان العرادة توريد عائدات مأرب إىل مركزي عدن. 

طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ 
تساعثف أظئعباً ظفطغاً اظاصاطاً 

لاسرغتعا ووصش رواتئعا
 :  طاابسات

ا أسـمته مصدراً قبلياً يف شـبوة، أمس  ذكرت وسـائل إعالم موالية للعدوان نقالً َعمَّ
األحد، تعرَُّض أنبوِب نفط يف مديرية حبان إىل تفجري جديد قبيل عملية شـحن مرتقبة 
لتصدير كمية كبرية من النفط اليمني الخام إىل الخارج لصالح تحالف العدوان وأدواته 

ومرتِزقته. 
ولفتت تلك الوسـائل إىل إن ميليشـيا مسـلحة يف ما يسـمى «دفاع شـبوة» التابعة 
لالحتالل اإلماراتي، والتي تم ترسيحها من وحداتها من قبل ما يسمى املجلس االنتقايل، 
وضعـوا عبوات ناسـفة أسـفل أنبوب لنقل النفط مـن حقول اإلنتاج يف عيـاذ والعقلة 
واملمتد إىل ميناء النشـمية، موضًحا أن التفجريَ تسـبب يف تـرسب النفط ووقف عملية 

الضخ. 
وأَشـاَرت إىل أن تفجـري أنبـوب النفـط يف شـبوة، أمس األحـد، يعد الثانـي من قبل 
امليليشـيا املسـلحة املوالية لالحتالل اإلماراتـي بعد أن تم ترسيحهم قرساً واالسـتغناء 
عن خدماتهم، رغم تصعيدهم امُلسـتمّر إزاء هذه الخطوة وإقامة العديد من املظاهرات 
االحتجاجية يف مدينة عتق ضد ترسيحهم ووقف مرتباتهم، َحيُث تتهم ميليشـيا «دفاع 
شـبوة» ما يسـمى املجلس االنتقايل بمحاولة إقصائهم وفرض ميليشيا مستقدمة من 

الضالع ويافع بدالً عن أصحاب األرض. 
وكانت ناقلة غاز قد تعرضت قبل يومني، للتفجري من قبل ميليشـيا مسـلحة بينما 

كانت تقوم بنقل الغاز من مأرب إىل عدن عرب شبوة. 

اجاغاٌء واجٌع يف أوجاط أعالغ تسج املتاّطئ بسث 
اخافاء ذالئئ طظ داخض ترم الةاطسئ

املآّجسئ الساطئ لطاأطغظات اقجاماسغئ تثّحـظ 
السمض بظزام املظاشع الاأطغظغ اآللغ

 :  طاابسات
بلغـت الفوىض األمنيـُة ذروتَها يف مدينة 
تعز املحتّلة الواقعة تحت سـيطرة ميليشيا 
حـزب «اإلصـالح»، َحيـُث كشـفت مصادر 
محلية عن اختفاء طالبة يف ظروٍف غامضة 
بعد سـاعات من دخولها إىل الجامعة، األمر 

الذي أثار استياَء واستنكاَر األهايل. 
يف  الطالبـة  َفــإنَّ  للمصـادر،  ووفقـاً 
املسـتوى الثاني بقسـم الفيزياء الطبية يف 
كليـة العلـوم بجامعة تعـز، نهـى عبدالله 

حمـود سـعید الجماعي، اختفـت الخميس 
املايض، بعد مغادرتها منزلها يف حي الدحي 
ودخولهـا جامعـة تعـز، مبينـًة أن كامريا 
املراقبة رصدت دخول نهى إىل الجامعة َولم 
ترصد خروجها منها، ما يشـري إىل تعرضها 

لالختطاف. 
وذكـرت املصـادر أنه تـم، أمـس األحد، 
السـماح ألرستهـا بالبحث يف حـرم جامعة 
تعـز، دون أن يجدوا لها أثراً، وسـط صمت 
مطبق مـن إدارة أمن املدينـة الواقعة تحت 
سـيطرة «اإلصـالح» والتي تلقـت بالغاً من 

عائلتهـا فور اختفائها دون اتِّخاذ أي إجراء 
أَو إصدار إيضاح. 

هـذا وتعيـش مدينـة تعز التي يسـيطر 
ا  أمنيّـٍ انفالتـاً  «اإلصـالح»  حـزب  عليهـا 
متصاعداً وسـط انتشـار كثيـف لعصابات 
النهب والسـلب املوالية لقيادات عسـكرية 
وأمنيـة إخوانيـة، يف شـوارع املدينـة التـي 
تلـك  بـني  اشـتباكات  سـاحة  إىل  تحولـت 
العصابات، من بينها عصابة املرتِزق غزوان 
املخاليف، ما أَدَّى إىل سقوط عرشات الضحايا 

من املدنيني. 

 :  خظساء
للتأمينـات  العامـة  املؤّسسـة  دّشــنت 
االجتماعيـة، أمـس، العمل بنظـام املنافع 
التأمينيـة، والربنامـج التدريبـي ملختـيص 
املنافـع التأمينية والرقابة يف املركز الرئييس 

والفروع. 
ويف التدشـني أّكـد رئيس املؤّسسة رشف 
الديـن الكحالني أن النظام سـيكون مكمالً 
ألنظمة سـابقة، كانت املؤّسسـة السـباقة 
بالعمـل بهـا يف إطـار مسـاعيها لتطويـر 

وتجويد خدماتها. 
وأَفاد بأن النظام سـيوفر عىل املؤّسسـة 
الكثري من الوقت والجهد ويسـهم يف ترسيع 
مختلـف اإلجـراءات يف إطـار حرصهـا عىل 
إنجاز معامـالت املؤمن عليهـم وحصولهم 
عىل كافة حقوقهم دون أي تدخالت برشية 

خاطئة. 
وأوضـح الكحالني أن املؤّسسـة اعتادت 
عىل اسـتكمال كافة اإلجراءات واملعامالت، 
ورصف معاشـات املتقاعدين واملسـتحقني 
من بعدهـم بانتظام يف الخامـس من بداية 

ُكـّل شهر. 
وقـال «إن النظام سـيحّقق نقلة نوعية 
يف عمل املؤّسسـة، وسـيتم خالل الشهر أَو 

الشـهرين املقبلني توسـيع النظام ليشـمل 
املزيـد مـن التفاصيـل، بمـا يف ذلـك خدمة 
ومعامالت  مسـتحقات  ومتابعة  الجمهور، 

املؤمن عليهم». 
وأَشـاَر إىل أن النظـاَم يمثـل أنموذجاً يف 
العمـل التأمينـي؛ باعتبَـاره األول من نوعه 
عىل مسـتوى اليمـن، مؤّكــداً أن القائمني 
عىل النظام سـيواصلون تطويـره بما يلبي 
ويحّقق طموحات املؤّسسة يف تقديم خدمة 

ذات جودة وفاعلية. 
وتخلل التدشني الذي حرضه نائب رئيس 

املؤّسسـة العامـة للتأمينات هيثـم باصيد، 
عرض حول مـرشوع املنافع التأمينية الذي 
تبنته املؤّسسـة يف إطـار مشـاريع األتمتة 
ضمـن الرؤية الوطنية لبنـاء الدولة؛ بَهدِف 

االنتقال من العمل اليدوي إىل اآليل. 
الـذي  التدريبـي  الربنامـج  ويسـتهدف 
دّشــنته املؤّسسـة بالتزامـن مع تدشـني 
النظام بالتعاون مع الرشكة املنفذة، جميع 
مختيص املنافع التأمينية والرقابة يف املركز 
الرئييس والفروع ويسـتمر خالل الفرتة ٢٠ 

- ٢٤ ربيع األول. 
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 : خاص 
التـي  املاضيـُة  القصـريُة  الفـرتُة  كشـفت 
تلت انتهـاَء الُهــدنة عن األسـباب الحقيقية 
لفشـِلها وانسـداِد أُُفِقها، فبينما أبقت صنعاُء 
البـاَب مفتوحاً أمام ُجُهود الوسـطاء للتوصل 
إىل اتّفـاق جديد يضمن اسـتحقاقات الشـعب 
اليمني ويوسـع مفعـول التهدئة للذهاب نحو 
حلول مستدامة، كثّـف تحالف العدوان ورعاته 
يف الغرب جهودهم يف مسـار الضغط واالبتزاز 
إلجبـار صنعـاء عىل القبـول بتمديـد الصيغة 
السـابقة للُهــدنة والتي أصبـح واضًحا أنها 
لـم تكن سـوى حيلة حاول العـدّو من خاللها 
أن يخفف عىل نفسـه كلفة اسـتمرار العدوان 
والحصـار فقـط، األمـر الذي يعني أن ُحسـَن 
نوايـا صنعـاء كان العامـل اإليجابـي الوحيد 
الذي حافظ عىل اسـتمرار التهدئة، وأن فرص 
إنعاشـها تكاد تنعدم؛ بَسبِب اسـتمرار تعنت 
تحالف العـدوان ورعاتـه الدوليني وإرصارهم 
املتزايـد عـىل تحويـل األمـر برمتـه إىل فرصة 

لكرس املوقف الوطني. 
يف الجلسـة األخـرية التـي عقدهـا مجلـس 
األمن بشأن اليمن، كانت مواقُف رعاة تحالف 
العدوان وعىل رأسهم الواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيـا، واضحًة ومبـارشًة يف التأكيد عىل 
عدم وجود أية نوايا لتمكني الشعب اليمني من 
اسـتحقاقاته القانونية واإلنسانية التي تعترب 
مفتاحاً لتجديد التهدئـة وتطويرها، ومن ذلك 
رصف املرتبات من إيرادات البلد ورفع الحصار 
عن املطـارات واملوانئ، بل أّكـدت الترصيحات 
بشـكل ال لبس فيـه أن اإلدارة الدولية للعدوان 
تركز فقط عىل صناعة ضغوط البتزاز صنعاء 
وإرهابهـا؛ بغـرض دفعهـا نحـو التخـيل عن 

موقفها التفاويض تماماً. 
إحاطُة املبعوث األممـي مثّلت بدورها دليالً 
إضافيـاً عـىل أنه ال يوجد يف أجنـدة عمل األمم 
املتحدة سـوى مـا يدعم موقـف دول العدوان 
ورعاتهـا الدوليـني، وبالتايل َفـإنَّ املسـألة قد 
عادت إىل نقطة الصفر، َحيُث تصطف املنظمة 
الدولية مع مموليها ودول العدوان يف معسـكر 
واحـد ليل ذراع صنعاء وتقييـد خياراتها، وكّل 
ما يف األمر أن هذا املعسـكر يرفع اليوم عنوان 
«تمديـد الُهــدنة» ويسـتثمره كواجهة لجعل 

موقفه يبدو مختلفاً وجذاباً و»إنسانياً». 
لكن عمليٍّا َفـإنَّ عنـوان «تمديد الُهــدنة»، 
مثلُـه مثـُل عناوين «السـالم» السـابقة التي 
رفعتها واشنطن واألمم املتحدة َكثرياً، لن يفلح 
يف تغيـري الحقائق واالسـتحقاقات التي يرتكز 

عليها موقف صنعاء الثابت. 
مـن تلـك الحقائق ما كشـفه عضـو الوفد 
الوطنـي املفاوض عبد امللـك العجري يف حديث 

للمسـرية، َحيـُث أوضـح أن: «األمـم املتحـدة 
قّدمـت نصوصـاً قابلـة للتأويـل فيمـا يتعلق 
بالُهــدنـة وهـذا غري مقبـول»، ُمضيفـاً أن: 
«الُهــدنة بصيغتها السابقة قد انتهت»، وهو 
مـا يعني أن صنعاء قـد أغلقت طريق املراوغة 
الذي ظن العدّو أنه قد فتحه لألبد خالل املرحلة 
السـابقة التي اعتمد فيها بشـكل رئييس عىل 
تجاوز نصوص االتّفاق وإخضاعها لتفسرياته 
ورغباتـه ومصالحـه؛ ِمـن أجِل فـرض حالة 
طويلة األمد من «الال حرب والال سالم» تتمّكن 
فيهـا دول العـدوان مـن مواصلـة اسـتهداف 

وحصار البلد بدون أية عواقب!
وأّكــد العجـري أن موقـف مجلـس األمن ال 
ينطلُق من الحرِص عىل بقاء التهدئة؛ باعتبَارها 
فرصًة لتخفيف معاناة الشـعب اليمني والدفع 
نحـو السـالم الفعـيل، بـل؛ باعتبَارهـا فرصة 
لتحقيـق مكاسـب للقـوى التـي يخضـع لهـا 
املجلس وعىل رأسها الواليات املتحدة وبريطانيا 
وبقيـة دول الغـرب التـي يوضـح العجـري أن 
«موقفهـا تجاه اليمـن ليس غريبـاً؛ ألَنَّها تقف 

خلف األزمات يف املنطقة بكلها». 
يف مقابـل هـذا التعنـت الـذي لن تفلـَح أية 
شـعارات أَو عناوين يف التغطيـة عليه، يؤّكـد 
العجـري أن االسـتحقاقات التي تتمسـك بها 
صنعاء لن تتغري فـ»املرتبات حق لكل اليمنيني 
بال استثناء سواٌء أكانوا مدنيني أَو عسكريني» 
و»ال يمكـن التنـاُزُل عن حـق أي موظف؛ ألَنَّ 
ذلـك يخالـف املعايـري اإلنسـانية واألخالقيـة 
والقانونيـة»، مـا يعنـي أن مسـار الضغـوط 

واالبتـزاز واملراوغة التي تكثّــف دول العدوان 
ورعاتها جهودهم فيه لـن يصل إىل أية نتيجة 

مختلفة. 
هـذا أَيْـضاً ما أّكــده نائُب رئيـس الوزراء 
لشـؤون الدفـاع واألمـن الفريـق الركن جالل 
الرويشـان، الذي أوضح أن «مطالـَب الجانب 
ربطهـا  ومحاولـة  بحتـة  إنسـانية  الوطنـي 
بالتفـاوض السـيايس من قبـل العـدوان أمر 
مرفوض» وهو تذكريٌ مهم بمحاوالت سـابقة 
سـعت فيهـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل 
تكريس مقايضة الحقوق اإلنسانية بمكاسب 
عسكرية وسياسية كأََساس لعملية التفاوض، 
تحت عنـوان «إنهـاء الحـرب»، لكـن صنعاَء 
واجهت تلك املساعي بموقف ثابت لم تزعزعه 
أيـة ضغوطات أَو بيانات دولية، بل إن تصعيداً 
َكبرياً أعقب ذلك وحّققت فيه صنعاُء مكاسَب 
هامة وتلقى فيه العدّو رضبات موجعة أثبتت 

خطأ ُكـّل حساباته وتقديراته. 
وبالحديث عن التصعيد، أوضح العجري أنه 
«ال توجد ضمانـات السـتمرار التهدئة كما يف 
كانت يف السابق» َو»يف حال وصلت املفاوضات 
إىل طريـق مسـدود َفـإنَّ التصعيـد هو الخيار 
البديل» يف تأكيٍد إضايف عىل أن الهدوَء النسـبي 
الذي يسـود املشـهد َحـاليٍّا ال يعنـي بأي حال 
مـن األحوال وجـود أي احتمال لَعـودة العجلة 
إىل الـوراء تحـت الضغـوط كما يأمـل تحالف 
العـدوان ورعاته، وبالتأكيـد ال يعني أن هناك 

«فرصة» أمامهم ملمارسة خدع جديدة. 
العجـري تطـّرق أَيْـضـاً إىل الوضـع الحايل 

للعالقـة بـني الواليـات املتحـدة والسـعوديّة 
واألزمـة األخـرية؛ بَسـبِب قرار خفـض إنتاج 
النفط، ُمشرياً إىل أن هذه األزمَة ليست معزولة 
عـن املـأزق السـعودّي يف اليمـن؛ ألَنَّ «النظام 
السـعودّي منزعٌج من الواليـات املتحدة؛ ألَنَّها 
ال تعـريه االهتمـام املطلـوب كمـا تعمـل مع 
أن  مؤّكــداً  الصهيونـي»،  والكيـان  أوكرانيـا 
الريـاَض تواجُه ابتزازاً غربياً؛ بَسـبِب األزمات 
التي صنعتها مـع جريانها، وهذا يعني أن عىل 
اململكـة أن تبـدأ باإلصغـاء إىل مطالب صنعاء 
لتخرج مـن أزمتها التي يمكن أن تتضاعف إىل 
َحــدٍّ غري مسـبوق يف حال أرصت عىل االلتزام 

باملوقف الغربي. 
خالصة القـول: إن موقف تحالـف العدوان 
ورعاتـه الرافـض لتمكني الشـعب اليمني من 
حقوقـه املرشوعـة واإلنسـانية، قـد أصبـح 
واضًحا ومعلناً، بل إن تعنُّتَهم يتصاعُد بشـكل 
يؤّكــد أنه حتى لو أفلحت جهود الوسـطاء يف 
إحداث اخرتاق ما، َفـإنَّه لن يكون كافياً إلبرام 
اتّفاق جديد مضمون وملزم، وهو ما يعني أن 
ما تبقى من وقت الهدوء قد ال يكون طويالً إذَا 
لم تسـارع دول العدوان إىل تـدارك املوقف؛ ألَنَّ 
مساَر الضغوط واالبتزاز قد تم تجريبُه سابًقا 
ولم يعد هناك َشكٌّ يف أن التعويَل عىل التَحّركات 
الغربيـة ينتهـي دائمـاً بوقـوف دول العدوان 
وحيـدًة أمام هجمات قاسـية تثبـت معادالت 
صنعـاء عىل األرض وعـىل الطاولـة، وتعرض 
السـعوديّة واإلمـارات للمزيـد مـن االنتهازية 

الغربية. 

تقارير

الاسظُُّئ افطرغضغ الئرغطاظغ المسَطظ غثشُع ظتع اقظفةار 

السةري لـ «المسغرة»:

خظساء: ق سعدَة إىل الخغشئ السابصئ لطعثظئ 
وشحض املفاوضات جغآدي لطاخسغث

ـــئ  ـــثئ ـــع ـــا ال قجــــــاــــــمــــــرار  ضــــــمــــــاظــــــاٌت  ــــــُث  ــــــعج ت ق 
حسئظا اجاتصاصات  سظ  ظاثّطى  ولظ  لطاأوغض  صابطًئ  ظخعخًا  صّثطئ  الماتثة  افطط 
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الغمــظ شــغ  والطاطسغــظ  الشــجاة  لــثى  الظضســات  رّجــت  الئرغطاظــغ  المتاــّض  خــروُج  الرعــعي: 
بــظ تئاــعر: بــعرة 14 ُأضاعبر بــعرٌة جمسئ أتــراَر الةظــعب والحــمال وأّضـثت واتثغــَئ الظجســئ الاتّررغئ
الاتّررغــئ طحــارغسعا  خخعبــئ  طــثى  غآّضـــث  واجــع  بجخــٍط  الثضــرى  لعــثه  خظســاء  إتغــاُء  سئــاد: 
والةظــعب  الحــمال  شــغ  التــرَة  الحــسئّغئ  اإلراَدَة  جّســثت  ُأضاعبــر   14 المظاضطغــظ:  ضطمــئ 

بعرٌة طاةثدٌة لطرد اقتاقل الةثغث الصثغط وطثطفاته

 : طاابسات 
نظّمـت حكومة اإلنقـاذ الوطني، أمـس األحد، حفالً 
خطابياً بمناسبة الذكرى الـ ٥٩ لثورة الـ ١٤ من أُكتوبر، 
بحضـور عضـوي املجلس السـيايس األعـىل أحمد غالب 

الرهوي وجابر الوهباني. 
ويف الحفـل أّكــد عضو السـيايس األعـىل الرهوي يف 
كلمته التي ألقاها يف الحفل، أن ثورة ١٤ أُكتوبر جسـدت 
نضاالت شعب اليمن بشطَريه الشمايل والجنوبي لتحرير 
جزٍء غـاٍل من الوطـن اليمني بقيادة املناضـل غالب بن 
راجح لبوزة ومعه ٧٠٠ مقاتل َقِدُموا من شمال الوطن. 

 

إْطَضاظغاٌت بسغطٌئ خظسئ الظخر
وأَشـاَر إىل أن ثورة الـ١٤ من أُكتوبـر املجيدة بدأت بـ 
١٢٠ ألف طلقة رصاص و١٢٠ لغماً و٤٠ بندقية خشبية 
أرسـلت إىل ردفان ليتوىل املناضل لبوزة تفجري وإشـعال 
فتيـل الثورة من عـىل جبال ردفان ومعه ثلـة من القادة 
الفدائيـني والثـوار األحـرار الذيـن اسـتطاعوا مواجهَة 
املستعمر الربيطاني بقاعدة الحبيلني ومنَعه من التقدم. 
وقـال الرهوي: إن ثورة ١٤ أُكتوبـر ثورة ُكـّل األحرار 
والرشفـاء مـن شـمال الوطـن وجنوبـه، والتـي دامت 
وصمدت أربع سنوات حتى رحيل آخر مستعمر بريطاني 

عن جنوب اليمن يف الـ٣٠ من نوفمرب عام ١٩٦٧م. 
وأوضـح أن االحتـالل الربيطانـي يف جنـوب اليمـن، 
كان يراهـن عىل عاملـني إلطالة أََمِد الوجـود الربيطاني 
يف الجنوب عرب اسـتقراء حالة الضعـف التي وصل إليها 
الثـوار مـن االقتتـال الـذي حدث بـني الجبهـة القومية 
وجبهة التحرير يف السـادس من نوفمرب عام ١٩٦٧م بعد 
يوم مما يسـمى انقـالب الخامس من نوفمرب يف شـمال 
الوطـن، والذي كان يعتقـد أن هذه األحداث سـتؤدي إىل 

انهيار يف صفوف الثوار يف الشمال والجنوب. 
ولفـت عضـو املجلـس السـيايس األعـىل إىل أن يـوَم 
ا عمليٍّا عىل نكسة الجيوش  االسـتقالل يف الجنوب كان ردٍّ
املرصية والسـورية عـام ١٩٦٧م، وقال: «ثـورة أُكتوبر 
يجـب أن نسـتلهَم منهـا الـدروَس والعرب ونسـتفيد من 
مواجهـة  يف  والكفاحـي  البطـويل  ومخزونهـا  مآثرهـا 

املستعمر الجديد القديم». 
وأضـاف: «لـدى املجلـس السـيايس األعـىل وحكومة 
اإلنقاذ الوطني ثالثة مطالب حقوقية ومرشوعة للقبول 
بتمديـد الُهــدنة تتمثل يف دفع املرتبـات ملوظفي الدولة 

يف الشـمال والجنـوب وفتـح مطـار صنعـاء مـع تعدد 
الوجهات، ورفـع الحصار عن املوانئ اليمنية والسـماح 

بدخول املشتقات النفطية واألدوية بسالسة». 
ولفـت إىل أن دول العدوان وسـفراء أمريكا وبريطانيا 
يختلقـون األقاويَل ويضلّلون الـرأَي العام املحيل والدويل 
فيما يتعلق باملطالب املستحقة للقبول بتمديد الُهــدنة. 

 

بعرٌة طاةثدٌة يف وجه املساسمر 
الصثغط الةثغث

مـن جهته، أّكــد رئيـُس مجلـس الـوزراء، الدكتور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن ثورة ١٤ أُكتوبر أسسـت 
لتجربة وطنية واسـعة هي إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 

وما تالها من إنجازات. 
ولفـت إىل أن الحضـور الكبـري لقيـادات الدولـة مـن 
املجلـس السـيايس واملؤّسسـات الدسـتورية الربملانيـة 
والحكوميـة والقضائية والشـوروية يأتي بمثابة تكريم 
لواحدة من املحطات االستثنائية يف حياة الشعب اليمني. 
وقال: «كحال معظم الثورات تم يف هذه الثورة نسيان 
الكثري من املناضلني الذين صمـدوا صمود األبطال، وهم 
يحـرضون مـع الشـهيد األول يف هـذه الثـورة راجح بن 
غالـب لبوزة، الذي قاد مـع مجموعة من قيادات الجبهة 
القوميـة وجبهـة التحرير، هـذه الثورة، وبذلـوا جهوداً 
كبرية يف حشـد طاقات املجتمع بجنوب الوطن وشـماله 

آنذاك، أَدَّت إىل انبالج فجر الثورة». 
وأضـاف: «ثورة الــ١٤ مـن أُكتوبر جزء مـن تاريخ 
الشـعب اليمنـي، ال يسـتطيع أحـد أن يقـول إنها جزء 
من تاريخه الشـخيص أَو الجهوي أَو الشـطري؛ ألَنَّ من 
سـقطوا شـهداء فيها هم من ُكـّل أرجاء الوطن شماله 
وجنوبـه ورشقـه وغربـه، كمـا أن قيادتها هـم قيادات 
يمنية بحتة، فيما يظل االنفصال هو النقطة السـوداء يف 
تاريـخ اليمن إذَا ما أخذنا أن هـذا التاريخ الطويل لليمن 
سيستمر بإراَدة شعب وقيادة واحدة وبشهداء موحّدين 

وبفكر يمني موحد». 
وخاطـب مـن ال يزالون يبحثون يف أضابري املسـتعمر 
الربيطانـي ليجدوا ورقة هنا وأُخرى هناك، عما يسـمى 
جنـوب اليمـن والجنـوب العربـي بقولـه: «عليهـم أن 
يعلموا أن ذلك املرشوع واملسـمى االسـتعماري الخبيث، 
قد أسـقطته الجبهـة القومية وجبهة التحرير يف مسـار 

نضالهم؛ ِمن أجِل تثبيت الثورة املباركة». 
وأّكـد رئيس الوزراء أن املناسـبة تقتيض تذّكر الرموز 

التـي حرضت وسـاهمت وعملـت بجد؛ ِمن أجـِل الثورة 
اليمنية ٢٦ سـبتمرب و١٤ أُكتوبـر و٣٠ نوفمرب، ولتثبيِت 

معايريَ وطنية عامة. 
ولفـت إىل أن الثـورة الفتية ٢١ سـبتمرب بقيادة قائد 
الثورة، السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، جاءت لتعطي 
زخًما إضافياً للثورة اليمنية وإعادة االعتبار للشـهداء يف 
جنـوب اليمن وشـماله ورشقه وغربـه، ولتأكيد واحدية 

الثورة وإراَدة الشعب اليمني املوحد. 
وبنّي الدكتور ابن حبتور أن ُكـّل من حرض وشـارك يف 
مسرية هذه الثورة ونهجها املقاوم بقيادة السيد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي، هـم أبطال كبار ومجاهدون عظماء، 
ابتـداًء بالجندي الذي قاتـل يف جبهات املواجهـة، ُمروًرا 
باملوظف البسـيط، وانتهـاء بقيادات املجلس السـيايس 
األعىل ومجالـس النواب والشـورى والـوزراء والقضاء، 

وقيادات وزارات الدفاع والداخلية واألمن. 
وأَشـاَر إىل أن جميـع الذين صمـدوا يف صنعاء يُعدون 
أبطاالً وأحـراراً؛ ألَنَّ صنعاء كانت وسـتظل منـرباً عالياً 

للكرامة والحرية والشموخ والبطولة. 
وجـّدد رئيس الوزراء التأكيد عـىل أن الحلول القادمة 
ستأتي من صنعاء وليس من عواصم االحتالل والعدوان، 
معـّرباً يف ختام كلمته عن الشـكر ملن نّظـم الفعالية من 
املعنيني برئاسـة الـوزراء ووزارة الثقافة وكّل من حرض 

وشارك فيها. 
 

إتغاُء البعرة تضرغٌط لظدال اآلباء وافجثاد
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا رئيس مجلـس القضاء 
األعىل القـايض أحمد املتـوكل ورئيس مجلس الشـورى 
محمد حسـني العيدروس ونائب رئيس الوزراء لشـؤون 
الدفاع واألمـن الفريق الركن جالل الرويشـان، وأعضاء 
مـن مجالـس الـوزراء والنـواب والشـورى ومحافظـو 
املحافظـات الجنوبيـة والرشقية، أشـار أمـني العاصمة 
حمـود عبـاد، إىل أن دالالت ثـورة ١٤ أُكتوبـر املجيـدة، 
تؤّكـد مواصلة الدرب والنضال الذي خطه أحرار سبتمرب 
وأُكتوبر ونوفمرب حتى تحقيق االسـتقالل وتطهري اليمن 

من كافة أشكال الوصاية واالرتهان الخارجي. 
وأشـاد بتضحيـات الـرواد األوائـل مـن املناضلـني يف 
الشمال والجنوب الذين فجروا أعظم ثورة يف تاريخ اليمن 
وتمّكنـوا من القضاء عىل أطول اسـتعمار بريطاني كان 
يسـتحكم عىل ُكــّل مفردات الحياة يف الشـطر الجنوبي 

من الوطن. 

وأّكــد أن الفعاليـة التـي تقيمهـا حكومـة اإلنقـاذ 
برعاية رئيس املجلس السـيايس األعىل، تجسـد يف املقام 
األول وحدة الشـعب اليمني يف الدفاع عن وطنه وسيادته 
ومواجهـة ُكـّل أشـكال االسـتعمار واالحتـالل وتطهري 

اليمن من دنس الغزاة واملحتّلني. 
ولفت ُعباد إىل أن الشـعب اليمني بقيـادة قائد الثورة 
السـيد عبـد امللك الحوثـي، قادر عـىل مواصلـة النضال 
والجهاد يف مواجهة ُكـّل محتّل ومسـتعمر وتطهري تراب 
الوطن وسـيادته ولن يهدأ له بال حتى يخرج آخر محتلٍّ 
مـن أرض اليمـن كما خـرج آخـُر جنـدي بريطاني من 

جنوب الوطن يف الـ ٣٠ من نوفمرب ١٩٦٧م. 
واعتـرب االحتفـال بالذكرى الــ ٥٩ لثـورة ١٤ أُكتوبر 
تكريماً للمناضلني األبطال الذين قضوا وجاهدوا وقدموا 
دمائهم وأرواحهم يف سـبيل الله ودفاعاً عن عزة وكرامة 

وسيادة الوطن. 
 

ضطمئ املظاضطني والبعار.. لظ ظاثطى سظ تدتغاتظا
من جانبهـا تطرقت عضو مجلس الشـورى، فاطمة 
محمـد بن محمـد، يف كلمـة املناضلـني واملـرأة، إىل دور 
املناضلـني األحرار الذين غيبهم التاريخ يف شـمال الوطن 
وجنوبه ودور القيادات النسـوية النضالية التي شاركت 
يف الكفاح املسلح لنيل الحرية واالستقالل وتحرير جنوب 

الوطن من املستعمر الربيطاني. 
وأَشاَرت إىل اليوم التاريخي الذي تجسدت فيه حقيقة 
النضـال اليمني ضـد اإلمرباطوريـة التي لـم تِغب عنها 
الشمس وجثمت عىل صدر جنوب اليمن قرن و٢٨ عاماً، 
وكانـت اإلراَدة الشـعبيّة الحـرة هـي األقـوى لدحر تلك 
اإلمرباطورية، الفتًة إىل أن مصري قوى العدوان واالحتالل 

الجديد سيكون أسوأ من مصري املستعمر الربيطاني. 
وأّكــدت فاطمـة محمد بـن محمد أن الـرواد األوائل 
لثورة ١٤ أُكتوبر و٣٠ نوفمرب هم من مختلف املحافظات 
اليمنيـة ولوال دعم ثورة ٢٦ سـبتمرب ملا نجحت ثورة ١٤ 

أُكتوبر. 
وأوضحت بأن الثوار واجهوا أعتى املعدات العسـكرية 
يف مرحلة الكفاح املسـلح منذ بداية الثورة التي انطلقت 
من قمم جبال ردفان وبذلوا الغايل والنفيس مسرتخصني 
دماَءهـم لكرس شـوكة الطغاة ولتحقيـق الهدف الكبري 
الذي يحتفل اليوم بذكراه الـ٥٩ من ثورة أُكتوبر املجيدة. 
تخلـل الحفـل قصيدة للشـاعر عبد الكريـم الحنكي، 
ولوحة فنية ممزوجة بالفلكلور الشعبي للفرقة الوطنية 

التابعة لوزارة الثقافة. 
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 : سئاس الصاسثي 
حلَّت علينا الذكرى التاسـعُة والخمسـني لثورة 
١٤ أُكتوبـر التي انطلقت ضـد االحتالل الربيطاني، 
واملحافظـات الجنوبية تعيش واقعاً احتالليٍّا جديًدا 
تتزعمه قوى االسـتكبار العاملـي أمريكا وإرسائيل 
السـعودّي  العـدوان  دول  وأدواتهـا  وبريطانيـا 
واإلماراتـي، اللتني تقودان التآمـر وتنّفذان األجندة 

الغربيَة. 
تسـعة وخمسـون عامـاً عـىل انطـالق الثورة، 
تكاثرت فيها األحداث وتغرّيت الشخصيات وتبّدلت 
املعـادالت، وعـادت لتسـتقر عند النقطـة الصفر، 
وجنوب اليمن تحت االحتالل من جديد، النقطة التي 
تتحـدث وفق تفاصيل واقع اليوم عن تعدد مظاهر 
عـودة االسـتعمار الربيطانـي ومعـه االسـتعمار 
الجديد املتمثل يف دول العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، وما أّسسـت له بريطانيـا من ُهــِويَّات 
مصطنعة عن طريق دعمها حكم السـلطنات الذي 

كان قائماً إبان استعمارها جنوب اليمن. 
اليوم عاد االسـتعمار الجديد يف صورة تشكيالت 
وتسـميات تعزز االنتماءات املناطقية واملشـيخية، 
بعد أن انهـت ثورة ١٤ أُكتوبـر تراكمات ١٢٩عاماً 
مـن الطغيـان والعبـث االسـتعماري الربيطانـي، 
وقدمت يف سـبيل ذلك عرشات اآلالف من الشهداء، 
ولألسف لم يتبقَّ من هذه الثورة سوى االسم فقط، 
الصورة انقلبت رأسـاً عىل عقب، واملفاهيم تغريت، 
واألدوار تبدلـت، واملسـتعمر لم يعد مسـتعمراً بل 
محّرراً، ومقاومة املسـتعمرين لم تعد عمالً وطنياً 
بل عمالـة وخيانـة وإرهابـاً، وبقي املشـرتك بعد 
٥٩ عامـا املحافظات الجنوبيـة املحتّلة، بما تتوافر 
عليهـا من موقع اسـرتاتيجي وثـروات، وأصبحت 
لألطمـاع ونهب  سـاحة لعبث املحتّلـني، ومرسحاً 
املهيمنـني، القدمـاء والجـدد، ولهـذا ال زالت ثورة 
١٤ أُكتوبر تنبض بالحرية واالسـتقالل، من وسط 
العاصمة صنعاء حتى عدن، يف ظل القيادة الثورية 

والسياسية والعسكرية. 
 

طتطٌئ تارغثغئ 
يف هذا الصدد تقول مصادر تاريخية: إن ثورة ١٤ 
أُكتوبر كانت من أقوى الثورات الشعبيّة يف املنطقة 
العربية، ضد االسـتعمار القديم من َحيُث تالحمها 
بالجماهـري ووضوح أهدافها وقوتهـا، مؤّكـدة أن 
قـوى االحتالل الجديـد لن تسـتطيع الصمود أمام 
إراَدة الشـعب اليمني وأبنائه األحرار، مشرية إىل أن 
الذين صمدوا أمام قوة املستعمر وبطشة وجربوته 
وتمّكنـوا مـن إسـقاط كافـة مشـاريع االحتـالل 
الربيطانـي وأدواته يف الجنوب وطرده يف سـتينيات 
القرن املايض، قادرون عىل إفشال كافة مخّططات 
املحتـّل الجديـد، يف محافظة عـدن التي تعـد قبلة 

األحرار، وبقية املحافظات املحتّلة. 
وتؤّكـد املصادر، أن هزيمة املحتّل ستكون مؤملة 
عـىل أيدي الشـعب اليمني الصامد الـذي وقف منذ 
سبع سـنوات إىل جانب قيادته الثورية والسياسية 

والعسكرية، يف مواجهة دول العدوان األمريكي. 
وبحسـب املصادر َفـإنَّ الذكرى الـ٥٩ لثورة ١٤ 
أُكتوبـر محطة يف تاريخ الشـعب اليمنـي الصامد 
الذي يواجه منذ سبع سنوات عدوانا غاشما، ويوماً 
اسـتثنائيٍّا ليـس يف حياة الشـعب اليمني فحسـب 
وإنما يوٌم لم ينَسـه املحتّل الربيطاني، الذي أصبح 
رشيكاً أََساسياً يف العدوان عىل اليمن، وأصبح يدرك 
مدى أهميّة هذا اليوم والخسارة الكبرية التي ُمنيت 
بهـا اإلمرباطورية التي غابت عنها الشـمس يف ١٤ 

أُكتوبر و٣٠ من نوفمرب. 
وحول الهدف الرئييس من الذكرى السنوية لثورة 
١٤ أُكتوبـر يف ظل الحرب التي يعاني منها الشـعب 
اليمني شماله وجنوبه، تؤّكـد املعلومات التاريخية 
أن الذكـرى السـنوية لثـورة ١٤ أُكتوبـر املجيـدة 
تحّولـت إىل محطـة إلهام سـنوية، يسـتلهم منها 
الـدروس والعرب، ويسـتذكر فيها واحديـة الكفاح 
والنضـال والهـدف، وكذلك لالسـتفادة من تجارب 

السـلف يف النضال والتضحية واالستبسـال يف وجه 
االسـتعمار الربيطاني البغيض، إلسقاط مشاريع 
التآمر الجديدة الرامية إلذالل الشعب اليمني ونهب 
خرياتـه ومقدراتـه والسـيطرة عىل قـراره، ولهذا 
َفـإنَّ مشاريع املسـتعمر الجديد سيكون مصريها 
نفس مصري املحتّل الربيطاني القديم يف املحافظات 
املحتّلـة، موضحـة أن االحتفـاء بهـذه الذكرى لم 
يعـد احتفاًء عابـراً كمـا كان قبل سـنوات، بل إن 
االحتفـاء بثـورة غريت مجـرى التاريـخ يف جنوب 
اليمن وأرغمت بريطانيا االستعمارية عىل الرحيل، 
بل محطة سـنوية هامة يف ظل التقاسم املكشوف 
بـني دول العـدوان لثـروات ومقـدرات املحافظات 
الجنوبية املحتّلة، ونهج تفتيت الوحدة االجتماعية 
والسياسـية للبلد، وتقاسـم الثـروات النفطية بني 
الغـزاة الجدد وأدواتهم مـن جماعات ومراكز نفوذ 
عسـكرية وقبلية ومليشـيات متعددة الوالء، فهذا 
اليـوم األُكتوبري يعـد محطة سـنوية يتذكر فيها 
اليمنيون مسار التحّرر وتاريخ ثورة اآلباء يف سبيل 
تحريـر األرض واإلنسـان مـن إمرباطورية لم تكن 
تغيب عنها الشمس، وبإراَدة األحرار تحّرر الجنوب 
من االستعمار، ونالت استقاللها الكامل عىل كامل 

ترابها الوطني لتغيب شمس عدن عن إنجلرتا. 
 

واتثغئ الظدال والعثف
لـم تكن ثـورة ١٤ أُكتوبـر إالَّ تجسـيداً حقيقيٍّا 
لنضال الشـعب اليمنـي الذي خـاض معركته ضد 
االسـتبداد واالسـتعمار، َحيُث تميـزت بأنها ثورة 
وحدويـة يمنيـة خالصـة، شـارك فيهـا اليمنيون 
مـن مختلف أرجاء البالد، سـواًء مـن الجنوبيني أَو 
الشـماليني، الذيـن هبوا مـن ُكـّل مـكان؛ ِمن أجِل 
الكفاح والنضال ضد االحتالل الربيطاني، وتشكلت 
وحدة الصف يف هذه الثورة، وكانت من بني العوامل 
التي أسـهمت يف نجاحها بطرد االحتالل الربيطاني 
الذي كان يسيطر يف القرن العرشين، عىل مساحاٍت 

واسعة من العالم. 
ولهذا َفـإنَّ ثورة ١٤ أُكتوبر تعد حصاد سـنوات 
من النضال املتواصل يف مختلف األصعدة العسكرية 
والسياسـية واالجتماعيـة والثقافيـة من مختلف 
تيارات املجتمع القومية واإلسـالمية والقبلية ومن 

ُكـّل اليمنيني يف الشمال والجنوب، وقد أّكـدت هذه 
الثورة بقيامهـا واحدية الثـورة اليمنية ووحدوية 
اليمنيني عرب التاريخ وهي حقائق ال تقبل الشك أَو 
الجدال مهما حاول البعض ممن لم يعيشـوا عرص 
الثـورة اليمنيـة سـبتمرب وأُكتوبر واألحـداث التي 
رافقتهما أن يزرعوه يف نفـوس األجيال من عوامل 

التشطري وإثارة العنرصية واملناطقية املقيتة. 
وعـىل الرغم من محـاوالت دأب عليهـا االحتالل 
الربيطاني؛ ِمن أجِل زرع الشقاق والتمزق والفرقة 
يف صفـوف اليمنيني جنوباً وشـماالً، إال أن واحدية 
املصري وتطلعهم لالنعتـاق من ُكـّل أصناف الظلم، 
أجربهـم عىل تـرك ُكــّل الخالفـات والعمـل صفاً 
واحـداً؛ ِمن أجـِل تحقيـق رغبات الشـعب يف طرد 
االحتـالل والتخلص من ويالت االسـتعمار وأوجاع 

املحتّل األجنبي. 
يف هذا السـياق كانت وما زالـت صنعاء والقوى 
املناهضة للمرشوع االسـتعماري يف صدارة املشهد 
الوطنـي وعليهـا أن تـدرك مسـؤوليتها التاريخية 
والحضارية، فقد شـاءت لها األقـدار أن تضعها يف 

الصدارة وهذا قدرها الذي وضعها الواقع فيه. 
 

اقصاخاد وجععر السغاجئ 
وبخصوص أهداف االستعمار الربيطاني، تؤّكـد 
املعلومات التاريخية أن الثوار اليمنيني أدركوا حينها 
أهـداف االسـتعمار، التي تتضمن عمليـة التفكيك 
ودعم السـالطني إلذكاء الرصاعات القبلية، ليبقى 
األقوى يمـارس سـلطته ويمزق البـالد، وما زالت 
آثار االسـتعمار باقية إىل اآلن يف الجنوب بمشـاريع 
التفكيك ودعوات االنفصـال والتمزيق، والتي عادًة 
ة يف  ما تغذيهـا أجندة خارجيـة، ألهدافهـا الَخاصَّ
إبقاء الرصاع والتحكم بالثروات السيادية ونهبها. 

ولهـذا كان االقتصـاد الهـدَف الرئيـيس للمحتّل 
خالل عقود االحتـالل الربيطاني يف جنـوب اليمن، 
وكان التقسـيم والنزعـات االنفصالية واملناطقية، 
جوهر السياسة االستعمارية التي جرى تطبيقها، 
فكانـت بذلك تعـزز بقاَءها يف مدينـة عدن للتحكم 
االقتصادي بأحد أهم املوانئ يف العالم، وكان يضمن 
مصالحها االقتصادية، َحيُث كان االحتالل يسيطر 
عىل ميناء عدن وبقية املوانئ، وحول مدينة عدن إىل 

مركـز اقتصادي لصالحـه وكان يتحكم يف التجارة 
الدولية واإلقليمية، وقام بتدمري االقتصاد الطبيعي 
اليمنـي (الثروة السـمكية والحيوانيـة والزراعية) 
الـرشكات  ملنتجـات  سـوقاً  البـالد،  وأصبحـت 
االحتكارية األجنبية، واقترص اهتمام املستعمر عىل 
تطوير الجوانـب الخدمية، كالتسـهيالت التجارية 
واملالية، عىل حسـاب نمو الصناعـة والزراعة، مما 
أوجـد يف بالدنا اقتصاداً مشـوهاً وحيـد الجانب ذا 

طابع ُطفييل. 
ومن هـذا املنطلق َفــإنَّ العدوان أعـاد الجنوب 
إىل ما قبـل ١٤ أُكتوبر ١٩٦٣م، َحيُث أعادت الحرب 
امُلستمّرة للعام الثامن عىل التوايل، تلك الظروف التي 
عاشتها اليمن، من خالل العمل بذات االسرتاتيجية 
القديمـة لالسـتعمار الربيطاني، املتمثلـة يف إعادة 
النزعات االستقاللية يف ُكـّل محافظة عىل حدة من 
خـالل إعطائها حكماً ذاتيـاً وفصلها عن محيطها 
إداريـاً وعسـكريٍّا يف إحـالل ميليشـيات ودعمهـا 
بمسـميات وأهـداف مناطقيـة، خدمـًة ألجنـداٍت 
خارجية تهدف للسـيطرة واالستحواذ عىل املمرات 
واملوانئ والجزر االسـرتاتيجية التي تكتسب أهميّة 

دولية. 
 

حعاعث تارغثغئ 
اسـرتاتيجياً  وألن مدينـة عـدن تمتلـك موقعـاً 
ذا أهميّـة اقتصاديـة، ذكـر الحاكـم الربيطاني يف 
بومباي يف رسـالة موجهة إىل مجلـس إدارة رشكة 
الهند الرشقية يف ٢٧ فرباير ١٨٣٨م ما ييل: إن عدن 
ُر بثمـن فهي تصلـُح كمخزن  بالنسـبة لنـا ال تُقدَّ
للفحم طيلة فصول السنة ويمكن أن تكون ملتقى 
عامـاً للسـفن املسـتخدمة طريـق البحـر األحمر 
وقاعدة عسكرية قوية بواسطتها يمكننا أن نحمي 
ونستفيد من تجارة الخليج العربي والبحر األحمر، 
وعدن متى أصبحت يف أيدينا سـتكون صعبة املنال 

من البحر والرب. 
أمـا الكابتـن هينس القائـد العسـكري للحملة 
الربيطانيـة عىل عدن فقد كتـب إىل حكومته قائالً: 
«إن هـذا املرفأ العظيم –عـدن– يمتلك من القدرات 
واإلْمَكانـات مـا ال يملكـه مينـاًء آخـر يف الجزيرة 
العربية فهو يحتل مركزاً تجارياً ممتازاً ال شـك أنه 
أنسب املوانئ املوجودة ملواصالت اإلمرباطورية عرب 

البحر األحمر». 
ولهذا وبحكم موقع عدن االسرتاتيجي واملناطق 
الجنوبيـة وبهدف السـيطرة عليهـا والتحكم فيها 
أعاد االسـتعمار القديـم االحتالل الجديـد للتحكم 
ونهـب الثـروات وما العـدوان والحرب عـىل اليمن 
إالَّ شـماعة لتحقيق األهداف والسياسات القديمة 

والجديدة. 
 

الةظعُب واقتاقل الةثغث
يسـعى المتصاص  جديـداً  وباعتبـاره احتـالالً 
ثـروات اليمنيني والتحكم بمصريهـم، وتدمري ُكـّل 
مقدرات البـالد، تواصل دول العدوان إفراغ املجتمع 
الجنوبـي مـن قوته البرشيـة واسـتنزاف أبنائه يف 
جبهـات حـرب عبثية لخدمـة االحتـالل من خالل 
تشـكيل مليشيات عسـكرية، واسـتهداف اللحمة 
االجتماعية وإثارة العنرصية واملناطقية يف أوساط 
املجتمـع وتحويـل عـدن واملحافظـات الجنوبيـة 
املحتّلـة إىل سـاحٍة للرصاعات، يتمّكـن من خاللها 
االحتـالل الجديـد من تقاسـم النفوذ فيهـا ونهب 
ثرواتها النفطية والغازية وتجريف الثروة السمكية 
من املياه اإلقليمية اليمنية، والتحكم والسيطرة عىل 
املوانـئ واملطـارات، وتحويلها إىل قواعَد عسـكرية 
واإلرسائيليـة،  والربيطانيـة  األمريكيـة  للقـوات 
ولهـذا َفـإنَّ أحداث اليوم تهدف إىل إعادة مشـاريع 
االحتالل القديم كاملليشيات التابعة لالحتالل ودعم 
املشـيخات والسالطني التي سـقطت يف الـ ٣٠ من 
نوفمـرب، وفتـح املحافظـات الجنوبيـة لالحتـالل 
الربيطانـي واإلرسائييل وتحقيق مخّططات أمريكا 
السـابقة بالتواجد العسكري يف السـواحل الغربية 

والشمالية لليمن وعىل امتداد البحر العربي. 

تقرير

لائثغث آطال سعدة املتاّض الئائث

 زخط بعري جسطعا باصغئ تظئخ بالترغئ واقجاصقل

شغ ذضراعا الـ59 وجظعب الغمظ طتاّض.. البعرة الاتّررغئ ُطسامّرة
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 : عظادي طتمث 

• ضمن سلسـلة محارضاته «دروس 
من هدي القرآن الكريم» تحّدث الشهيد 
القائـد/ حسـني بـدر الديـن الحوثـي 
-رضـوان اللـه عليـه- درس (ملزمة): 
﴿اْشـَرتَْوا ِبآَيَاِت اللِه ثََمنًا َقِليًال﴾، التي 
ألقاها عـام ١٤٢٢ هـ، وهي مقّرر هذا 
األسـبوع، حديثًا مهًما حـول ما يعنيه 
القـرآن الكريـم ككتـاب هدايـة ونور 
وبصائـر مـن رب العاملـني، ويف كونـه 
مبـارٌك يف نفسـِه ومبـارٌك مـن يتبعه 
ويسري عىل نهجه ويستقيم عليه، ومن 
خـالل عرضـه آليـاٍت مبـاركات، أّكـد 
-عليـه السـالم- عـىل رضورة اتباعـه 
لحاجتنـا للعمل بما تضمنـه من هدى 
وتوجيهـات إلهيـة؛ باعتبَـاره املصـدر 
اللـه،  برحمـة  للظفـر  واألخـري  األول 
وأوضـح عاقبة املعرضـني عنه وحجم 
خسـارتهم، وطرح تسـاؤالٍت تستنكر 
واقعنـا كمسـلمني يف عالقتنـا بالقرآن 

الكريم. 
وفيمـا ييل: نصـوص مـا ذكرنا عىل 

لسان الشهيد القائد: 
من سورة التوبة- آية (٩).

 

اإلغَمـان باهللا لغج اساصاًدا بالصطإ ضما صغض سظ 
أختاب سطط الضقم، بض عع طغباٌق بغظك وبني 

اهللا، طظ طخادغصه اتئاسك لطصرآن الضرغط
سـألنا  لـو  اإلخـوة-  -أيهـا  «نحـن 
أنفسـنا، وسـألنا ُكــّل واحـد منا: هل 
أنت مسـلم؟ هل أنت مؤمـن؟ هل أنت 

مؤمـن باللـه وبرسـوله وبكتابه؟ هل 
أنت مؤمن بهذا القرآن العظيم؟ ألجاب 
ُكـّل واحد منا: نعم، وملا ريض أي واحد 
منا لنفسـه أن يقـال بأنه غـري مؤمن 
بهذا كلـه، فإذا كانت هذه حقيقة نحن 
نقر بهـا َفـإنَّها ميثـاق بيننا وبني الله 
سبحانه وتعاىل: {َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثََقُكْم 
ِبـِه، إذ ُقْلتُْم َسـِمْعنَا َوأََطْعنَـا} (املائدة: 
من اآلية٧) هل أحد منا يمكن أن يقول: 
سـمعنا وعصينا؟ ال، كلنا نقول، وكلنا 
نشهد عىل أنفسـنا بأننا ال نستطيع أن 
نقول إال سـمعنا وأطعنا، إذاً بني أيدينا 
الكتـاب الكريـم، القـرآن الكريم، وبني 
أيدينا يف واقع الحياة أحداث كثرية، هذا 
الكتاب الكريم يكشـف عـن حقائقها، 
ويكشـف عـن واقعهـا؛ ألَنَّه كمـا قال 
الرسـول -صلوات اللـه عليه وعىل آله- 
فيـه: ((فيـه نبأ مـا قبلكـم، وخرب ما 

بعدكم))». 
 

صاسثة طعّمئ: اقعاثاء بالصرآن 
والابّصش به 

«لنعـود بجديـة إىل التمسـك بالقرآن 
الكريم كمـا يريد الله سـبحانه وتعاىل 
منـا، إذ يقـول: {َوَهـذَا ِكتَـاٌب أَنَْزْلنَـاُه 
ُمبَاَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم تُْرَحُموَن} 
القـرآن  هـل  لننظـر   (١٥٥ (األنعـام: 
الكريم لـه نظرة حول مـا يحدث؟ هل 
له موقف حول ما يجري يف هذا العالم؟ 
هـل يريد منا أن نتحمل مسـئولية ما؟ 
هل يريد منا أن نعمل عمالً ما؟ هل يريد 
أن يكون لنا موقف من ُكـّل ما يجري؟ 
مـن ُكـّل ما يحدث؟، ُكــّل ذلك يف إطار 

قاعدة نريد أن نسري عليها جميعاً هي: 
أن نهتـدي بالقرآن، وأن نثقف أنفسـنا 
بثقافة القـرآن الكريـم، لنبحث الهدى 
من خاللـه، ولندعو إليه، ولنسـري عىل 

هداه باستقامة وثبات».
 

الصرآن الضرغط طئارٌك طظ غسري سطى 
ظعةه

«فعندما يقول يف كتابه الكريم: {َوَهذَا 
ِكتَـاٌب أَنَْزْلنَاُه ُمبَـاَرٌك َفاتَِّبُعـوُه َواتَُّقوا 
َلَعلَُّكْم تُْرَحُموَن} (األنعام: ١٥٥) نجد يف 
هذه اآلية املباركة أنه وصف هذا الكتاب 
أنـه هو الـذي أنزلـه، هو الـذي أنزله.. 
رحمًة منـه بنا، هدايًة منـه لنا، رعايًة 
منه بنا.. وأن هـذا الكتاب كتاب كامل، 
فيـه الهدى الكامل، فيـه النور الكامل، 
ال ينقصـه يشء، وأنـه مبـارك، مبارك 
من يسـري عليه، مبارك مـن يهتدي به، 
مبـارك من يتمسـك به، مبـارك يف أثره 
يف النفـوس، وأثـره يف الحيـاة.. ُكـّل ما 
تعنيـه كلمة: {ُمبَـاَرٌك} هـي يف القرآن 
الكريم، ومن خالل القرآن الكريم، وملن 
يسـريون عىل نهجه تتحّقـق عىل أعىل 

وأرقى مستوى».
 

طظ ق غائسعن الصرآن: طا أبسثعط 
سظ رتمئ اهللا وُطْساصّرعا..!

«هـذا الجزء مـن هذه اآليـة املباركة 
قول الله تعاىل: {َلَعلَُّكْم تُْرَحُموَن} عىس 
أن ترحمـوا، رجاء أن ترحمـوا، ليوحَي 
للنـاس أن مـن ال يتبعـون القـرآن مـا 
أبعَدهم عـن رحمته، أن مـن ال يتقون 

اللـه يف تفريطهـم يف اتبـاع القـرآن ما 
أبعدهـم عـن رحمتـه، وأيـن رحمته؟ 
وأين مستقر رحمته؟ رحمته يف الدنيا، 
ومستقر رحمته يف اآلخرة وهي الجنة، 
أليـس يف هذا نوع من التهديد؟ أليس يف 

هذا إيحاء بخطورة املوقف؟».
 

الصرآن الضرغط ضااٌب (سمطغ)، 
تةمغثُه غةسطظا ُسرضًئ لطدربات 

اإللعغئ شـغ اقجائثال..!
«إذاً فهـذا الكتـاب الـذي أنزلـه مـن 
عنده سـبحانه وتعاىل هو نزل من عند 
ملـك، إلـه، مدبـر، حـي، قيـوم، عليم، 
حكيـم، سـميع، بصـري، رحيـم، وهو 
كتاب عميل، كتاب عميل للحياة يتَحّرك 
ـة بني  بحركـة الحياة، فـأن تجمـد أُمَّ
يديها القرآن الكريم هي ليسـت جديرة 
ـة ال تتخلـق بأخالقه،  بحمله، هـي أُمَّ
ـة تنبذ القرآن وراء ظهرها، هي  هي أُمَّ
ـة جديرة  ــة تهجـر القرآن، هـي أُمَّ أُمَّ

بأن تعيش منحطة ذليلة مقهورة».
 

الصرآن عع الثغاُر العتغث وق باظغ له 
لطتخعل سطى رتمئ اهللا

«نحـن لو سـألنا أنفسـنا هـل هناك 
خيـار آخر غري هـذا لنحصل من خالله 
عـىل الرحمة من الله سـبحانه وتعاىل؟ 
نحـن يف هـذه الحيـاة ليس بـني أيدينا 
سـوى القرآن الكريم هـو ما يمكن من 
خاللـه أن تتحّقق لنا الرحمـة من الله 
سبحانه وتعاىل أَو أن نرجو رحمته، هل 
هناك خيار آخر؟ هل هناك سبيل آخر؟ 

الصرآن الضرغـط ضااب سمطغ غاَترَُّك بترضئ التغـاة
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هـل هناك كتـاب آخر؟ هل هنـاك نبي 
آخر؟ هل هنـاك خيار أال نقف بني يدي 
الله سـبحانه وتعاىل يوم القيامة؟ فإذا 
ما وقفنا بـني يديه يـوم القيامة، ماذا 
يكـون النـاس هناك ينتظـرون؟ أليس 
ُكــّل واحد منهـم يرى نفسـه يف أََمسِّ 
الحاجة إىل رحمة ربه؟ وهو يرى جهنم 
أمامه لها زفري وشهيق، لقد أرشدنا الله 
-هنا يف الدنيا- أنه ال خيار سـوى هذا: 

{َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم تُْرَحُموَن}».
 

طاى غةإ أن تسأل طظ اهللا 
الرَّتمئ؟

«فنحن يا من نسمي أنفسنا مسلمني، 
نسمي أنفسنا مؤمنني، نسمي أنفسنا 
أتباعـاً للرسـول وللقرآن وألهـل البيت 
أين نحـن من هذه اآلية؟ ُكـّل واحد منا 
يرجو أن يرحم، متـى ترجو أن ترحم؟ 
بعد أن تتبع القرآن وتكون متقياً لله يف 

أن تفرط يف إتباعك للقرآن، هناك يمكن 
لـك أن ترجو الرحمة مـن ربك، ما أكثر 
مـا نقول، ويقول النـاس جميعاً: [الله 
غفور رحيم، رحمة الله واسـعة، عىس 
اللـه يرحمنـا] ما هـذه العبـارات التي 
نرّددهـا كثرياً؟ هنـا يقول لنـا: {َوَهذَا 
ِكتَـاٌب أَنَْزْلنَاُه ُمبَـاَرٌك َفاتَِّبُعـوُه َواتَُّقوا 

َلَعلَُّكْم تُْرَحُموَن} (األنعام: ١٥٥)».
 

طا بني اإلسراض واقتئاع: طا عع 
طعصفك طظ الصرآن الضرغِط؟

«لو سـألنا أنفسنا اآلن -أيها اإلخوة- 
عن موقفنا مـن القـرآن الكريم أعتقد 
ال أحـد منـا يسـتطيع أن يجيـب بأننا 
نتبـع القـرآن الكريم اتباعـاً كامالً، بل 
واقعنـا واقع املعرضني عـن كتاب الله، 
املعرضني عن ذكر اللـه، يجب علينا أن 
نسـتيقظ، يجب علينـا أن نتنبه، يجب 
علينـا أن نعود إىل القرآن الكريم فنتدبر 

نتدبرهـا  نتفهمهـا،  نتأملهـا  آياتـه، 
بشـكٍل جدي، وبروٍح عملية، وبشعوٍر 

بمسئولية».
 

اإلسراُض التصغصغ سظ الصرآن عع يف 
«طغثان السمض». 

«مـاذا يعني أعـرض عنـه؟ رمى به 
عنه وهو  هنـاك؟! قد تكـون معرضـاً 
بـني يديك، قد تكـون معرضاً عنه وهو 
يف جيبـك، قد تكون معرضـاً عنه وأنت 
تحفظ آياته آيًة آية عن ظهر قلب، أنت 
معـرض عنه يف ميـدان العمل، معرض 
عنه ال تـرى أن فيـه الهدايـة الكافية، 
فأنـت تبحث عن هدى مـن هنا أَو هنا، 
معـرض عنـه ال تقدر الهـدي الذي بني 
دفتيـه حق تقديره، فـرتى أن َكثرياً من 
شـئون الحياة لـم يتناولها ولـم يهتم 

بها».
 

اإلسراض: تمٌض بصغض سطى خاتئه 
غععي بِه إىل الّظـار

ُه يَْحِمُل يَْوَم  « {َمْن أَْعـَرَض َعنُْه َفِإنـَّ
اْلِقيَاَمِة ِوْزراً} (طـه: ١٠٠) أوزاٌر كثرية 
{فِإنَُّه يَْحِمُل يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِوْزراً، َخاِلِديَن 
ِفيـه} (طـه: مـن اآليـة ١٠١) خالدين 
يف عقوبـة ذلك الوزر {َوَسـاَء َلُهـْم يَْوَم 
اْلِقيَاَمِة ِحْمالً} حمل يسء، حمل مثقل، 
يجعلك تنحط وتهوي إىل أسـفل درك يف 

النار بإعراضك عن كتاب الله».
 

ضطماٌت طظ ظـعر
من  «لنقل ألنفسـنا وللنـاس جميعاً 
حولنـا: يجب أن نستشـعر أن علينا أن 
نسـتأنف حياة جديدة، وأن نقول لزمن 
الال مباالة، زمن الال اهتمام، الال شعور 

بمسئولية: يجب أن يويل».
والعاقبــُة للمتَّقيـن. 

د. غعجش التاضري

يطـوُف الناُس حـول الكعبـة ويقبّلون 
الحجَر األسـوَد وال يعلمون ملـاذا يقومون 
بذلـك غري أنـه ناتٌج عن تسـليمهم املطلق 
لله سـبحانه وتعـاىل، كما أنهـم يقاتلون 
يف سـبيله ويسـفكون دماءهم وأرواحهم 
غـري أنهم يعلمـون ملاذا يقومـون بذلك يف 
إطار أَيْـضاً التسـليم املطلق لله -سبحانه 
وتعاىل- يف إطار الوعي، فالتسـليم الواعي 
هو جزء من التسليم املطلق لله -عز وجل- 

وهناك تسليٌم ألنبيائه وأوليائه. 
كلُّ مخلوقات الله يف السـماوات واألرض 
تحـت قـدرة وإدارة وقـوة الله -سـبحانه 
وتعـاىل-، وأعطيـت جميعهـا بمـن فيهم 
اإلنـس والجن واملالئكة الخيار يف التسـليم 
للـه عز وجـل، بني أن تسـلم له َطوعـاً أَو 
واألرض  السـماوات  فاسـتجابت  كرهـاً 
َماِء َوِهَي ُدَخاٌن  طوعاً: (ثُمَّ اْسـتََوى إىل السَّ
َفَقاَل َلَها َوِلْألَْرِض اِئِْتيَا َطوًْعا أَو َكْرًها َقاَلتَا 
أَتَيْنَا َطاِئِعنَي) وهناك من الجن واإلنس من 
أصبح يف إطار التسليم وهو غري راغب، أي 
أنه يف حالة عصيـان وانحراف غري أن ذلك 
ال يمنُعـه أَو يعطيه قدره ليخرَج عن إطار 
قدرة وقوة الله وسيطرته: (أََفَغرْيَ ِديِن اللِه 
َماَواِت َواألرض  يَبُْغوَن َوَلُه أَْسَلـَم َمْن ِيف السَّ
َطوًْعا َوَكْرًها َوإَِليِْه يُْرَجُعوَن) فيجزي الذي 
سلم له طوعاً بالحسنى ويجزي الذي سلم 

له باإلجبار بالعذاب. 
ا عن  وهنـا يأتـي التسـاؤُل الهام ِجــدٍّ
كيفية التسليم لله -سبحانه وتعاىل-، وهنا 
يأتي دور الكتب السـماوية والرجال الذين 
يوضحونها ويعلمونهـا للناس متمثلني يف 
األنبياء والرسل واألولياء، فيحركون الناس 
بالقرآن الكريـم وليس بغريه عىل اإلطالق، 
َحيـُث إن القرآن ما فّرط الله فيه من يشء 
وتأتـي ما تسـمى أحاديـُث النبـي األكرم 
-صـىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم- يف نطاق 
القرآن الكريم أنها جزء من القرآن وليست 
منهجية بحـد ذاته منفصلة أَو مكملة عن 
القـرآن، فالنبي مسـلٌِّم تسـليماً كامالً لله 
سـبحانه وتعـاىل يف ُكـّل أوامـره ونواهيه: 
(اتَِّبـْع َما أُوِحَي إَِليَْك ِمْن َربَِّك َال إَِلَه إِالَّ ُهَو) 
وهناك قضايـا كان النبي يعلـم خلفياتها 

فيوضحهـا للنـاس وهناك قضايـا كان ال 
يعلم خلفياتها يف تلك اللحظة أَيْـضاً فيأمر 
النـاس والنتيجـة النهائيـة هي التسـليم 
املطلـق للنبي الذي هو تسـليم مطلق لله؛ 
َل عن الله شـيئاً بعيًدا  ألَنَّ النبـيَّ لن يتقـوَّ
َل َعَليْنَـا بَْعَض  عمـا يريد اللـه: (َوَلْو تََقـوَّ
اْألََقاِويل، َألََخذْنَا ِمنْـُه ِباْليَِمنِي، ثُمَّ َلَقَطْعنَا 
ِمنُْه اْلَوِتـنَي) ومصداقية النبي هي تعكس 
مصداقية من اختاره أي مصداقية الله لذا 
وجب علينا أن نسـلم تسليماً مطلقاً للنبي 
سـواًء وعينا وفهمنا خلفيات األمور أم لم 
نعرفها؛ لذا جاء الله بقصة نبي الله موىس 
مـع الرجـل الصالـح ليوضح اللـه لنا من 
خاللهـا أن هناك قضايا قد تؤملنا وتوجعنا 
غري أن نتائجها عظيمة وخريٌ لنا وما علينا 
إال أن نسلَِّم لله -سـبحانه وتعاىل- يف ُكـّل 
جوانـب حياتنا رشط أن نكـون متَحّركني 
كما يريد اللـه -عز وجل- واثقني بالعقبى 

أنها خري. 
وباملثل ينطبُق الحاُل عىل الذي يختارهم 
النبـي محمد مـن بعده ليمثلـوه يف فرتات 
عـدم تواجـده حتـى آخـر الزمـن (تركُت 
فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 
أبـداً... كتاب الله وعرتتي أهـل بيتي َفـإنَّ 
العليم الخبـري نبأني أنهما لن يفرتقا حتى 
يردا عـيلَّ الحـوض) وآُل بيت رسـول الله 
مصداقيتُهم من مصداقية رسول الله الذي 
هـو مصداقيـة اللـه، أي اإلمـام عيل ومن 
اختـاره من بعـده ُمـروًرا إىل يومنا متمثالً 
بالسيد عبدامللك الحوثي، الذي تتجّسُد فيه 
ُكـلُّ عالمات وأدلـة وبينات ويل األمر الذي 

يتَحـّرك بالقـرآن كتَحرُّك الرسـول محمد 
-صـىل اللـه عليه وآلـه وسـلم- والذي ال 
يمكُن بأي حاٍل مـن األحوال أن يأتَي بأي 
تَحـّرك أَو توّجـه خارٍج عـن القرآن كتلك 
األُطروحات املنحرفة وإن جلد ظهرك وأخذ 
مالك؛ ألَنَّ هـذه منهجية خط االنحراف يف 
ــة وهنـا اتضحت الرؤيا ملن يجب أن  األُمَّ
نسـّلم لهم تسـليماً مطلقاً يف ُكـّل أمورنا 
التي تتضح لنا ويوضحها لنا وتلك التي ال 
تتضح لنا ولكن نثق يف نتائجها املستقبلية 
ومن أمثلة ذلك: (تحالفه مثالً مع عفاش 
وكيف كانت كثـري من النفوس متضايقة 
غـري أن النتائج جاءت بما لم نكن نتوقعه 

يف الجانب اإليجابي). 
نأتـي اآلن للنـوع الثالث الـذي تضمنته 
اآلية الكريمة بقولهـا: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا 
أَِطيُعوا اللـَه َوأَِطيُعوا الرَُّسـوَل َوأُوِيل اْألَْمِر 
ٍء َفُردُّوُه إىل اللِه  ِمنُْكـْم َفِإْن تَنَاَزْعتُـْم ِيف َيشْ
َوالرَُّسـوِل إِْن ُكنْتُـْم تُْؤِمنُوَن ِباللـِه َواْليَْوِم 
اآلخر ذَِلـَك َخرْيٌ َوأَْحَسـُن تَأِْويـًال) توضح 
اآليـة أن هناك طاعة مطلقـة لله واملتمثل 
يف القرآن الكريم (الرابـط بيننا وبني الله) 
والرسـول (ومن يدخل يف مسـار الرسـول 
ممثـالً بأعـالم الهـدى والـذي يتَحّركـون 
بالقـرآن) وهنـاك طاعـة غـري مطلقة بل 
طاعة واعية يف إطـار الحق وهذا يتمثل يف 
أويل األمـر منـا (وأويل األمر منكـم) الذين 
مـن بيننا يف إطـار الحق والقـرآن ويخرج 
من هـؤالء مـن يتـوىل اليهـود والنصارى 
الذين يتحولون إىل منهم وليسوا منَّا (وَمن 
يتولهم منكم َفـإنَّه منهم)؛ لذا يكون النوع 
الثالـث هم رئيس الجمهوريـة ومن تحته 
من النظام أصحاب القرار والذي وضح الله 
يف سـياق اآلية أنهم منا أي مستوى وعيهم 
القرآني مثلمـا هو مسـتوانا (منكم)؛ لذا 
قـد يحصل خـالف ونزاع بيننـا وبينهم لذا 
ٍء َفُردُّوُه إَِىل  قال تعاىل: (َفِإن تَنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ
اللَِّه َوالرَُّسوِل) ولم يقل وإىل أويل األمر؛ ألَنَّ 
النزاع بيننا وبينهم أََساساً لذا نعيد املشكلة 
ليحلهـا الله عرب القـرآن الكريم وويل األمر 
الـذي يسـتوعب القـرآن أشـمل وأوضـح 
وأكمل ويتكلم بالحلـول من القرآن والذي 
يحـل ُكــّل مشـاكلنا بطبيعة الحـال؛ لذا 
فطاعتُهم تشـمل اتّباعهم باملعرفة والعلم 

والوعي وليس تسليماً مطلقاً عىل اإلطالق 
بل يجب تصحيـح أية أخطاء تحدث منهم 
ونصحهم واستشارتهم وتنبيههم حتى إذَا 
أرصوا عىل خطئهم نصل إىل َحــدِّ الخالف 
معهـم ليصـل األمـر لعلـم الهـدى (خط 
الرسول) ليحل الخالف وعند َحـّل الخالف 
علينا أن نسلم تسليماً تنفيذاً لتوجيه الله: 
َك َال يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكُِّموَك ِفيَما  (َفَال َوَربـِّ
َشَجَر بَيْنَُهْم ثُمَّ َال يَِجُدوا ِيف أنفسِهْم َحَرًجا 

ا َقَضيَْت َويَُسلُِّموا تَْسِليًما).  ِممَّ
نقاط إضافية ملن يضُع كالماً أن األنبياء 
أَيْـضـاً ال يمكـن أن يصـربوا عـىل أمور ال 
يفهمـون مغزاهـا وهـذا جانـُب الصواب 
جملـًة وتفصيالً، فنبي اللـه إبراهيم ونبي 
اللـه إسـماعيل -عليهما السـالم- عندما 
أمرهـم الله بعملية الذبح لم يسـتوضحوا 
مـن اللـه عن األسـباب بل انتقـل الحديث 
بينهما البني (يـا بني إني أرى يف املنام إني 

أذبحك...).
عـن  إبراهيـم  يسـتوضح  لـم  وكذلـك 
أسـباب أمر الله له بأن يأخذ زوجته وابنه 
إىل واٍد غـري ذي زرع بـال أكل وال مـاء وال 
حماية وال أمن وال يشء بل اسـتجاب رغم 
أن األمريـن كانـا خـارج نطـاق منطقنـا 
وعقلنـا وقوانينـا إالَّ أن نتائَج االسـتجابة 
ا، كذلك ويل  املطلقـة كانـت عظيمـة ِجــدٍّ
الله طالـوت عندما أمر جيشـه إالَّ يرشب 
من مـاء النهـر رغم أنـه ماٌء حـالٌل زالٌل 
َوأَيْـضـاً جيـش يتَحـّرك يف مواجهة أعداء 
أي معركة مفصلية ويحتاجون ألكرب قدر 
مـن اإلْمَكانية لدرجة أنه طرد الذين رشبوا 
من ماء النهر رغم عطشـهم الشـديد رغم 
أنها معركة مفصلية، العقل واملنطق يقول 
بـأن تجمع أكرب قدر ممكـن من املقاتلني، 
غري أن تسليم َمن سـّلم له تسليماً مطلقاً 
مـن منطلـق وعيهم الناتج عـن ثقتهم به 
أنه مسـار الربط بالله عـز وجل، فجاءت 
ا، كذلك أهل اليمن يف  النتائج عظيمًة ِجــدٍّ
زمننا هذا عندما اسـتجبنا للسـيد ويل الله 
عبدامللك الحوثي للتَحّرك ضد العدوان رغم 
أن العقـل واملنطـق يقـول أال نجابـَه هذا 
العـدّو لفارق إْمَكانيتنا؛ لـذا جاءت نتيجُة 
ا، واألمثلة  استجابتنا املطلقة عظيمًة ِجـدٍّ

كثرية. 

الاسطغط املططص أجاس العسغ لطمآطظ
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إصراٌر أطرغضغ بأولعغئ 
الرواتإ ورشع التخار 

أو تخسغث وحااء 
غربغ صارس 
شعث حاضر أبع رأس

 
الخطوُط  تـزاُل  ال 
ساخنة،  السياسـية 
الزنـاد  عـىل  واليـُد 
اعتداء  ألي  مستعدة 
أَو أية محاولة للقفز 
عىل مطالب الشعب. 
يرُفـَض  أن  فإمـا 
املناِفـُق  العاَلـُم 
األمـم  إجـراءاِت 
وقـوى  املتحـدة 
العـدوان األمريكي غري اإلنسـانية بحق شـعبنا 
اليمنـي املعتـدى عليـه ظلمـاً وعدوانـاً، ويقـر 
بأولوية وأحقية رفع الحصار عن مطار صنعاء 
الـدويل، ومينـاء الحديـدة، واعتمـاد املدفوعات 
لـرصف رواتـب املوظفـني مـن عائـدات ثروات 
اليمن السيادية املنهوبة، أَو ينتظر جولة تصعيد 
عسكري جديدة وغري مسبوقة، وعندها لن تجد 
دول العـدوان موطئَ قدٍم واحٍد تنعم فيه باألمن 

واالستقرار. 
وعـىل السـعوديّة أن تعـي جيًِّدا وتـدرك، أننا 
اليوم ال نرعد ونزبد تخويفاً وترهيباً، وقد خربت 
قدراتنا يف ما مىض من سنوات العدوان الثماني، 
وخربت كيف أنه عندما اشـتعلت نرياننا، غطت 
السـحب الدخانيـة أجواءهـا يف جـدة واملنطقة 
الرشقيـة السـعوديّة املتخمـة بالنفـط، وهـي 
العاجزة عن حماية نفسـها وتأمني منشـآتها، 
لـوال الدعـم األمريكي امُلسـتمّر لهـا واملهّدد هو 
اآلخـر باإليقاف وقطع الدابر، وقد قطعت قواتنا 
املسلحة عىل نفسـها عهداً بقطع ُكـّل يد تتأبط 
رشاً لليمـن، وتريـد نهـب ثرواتـه أَو إخضاعـه 
والسـيطرة عليـه أَو التحكـم بقراره السـيادي 

والسيايس. 
ومع اعتبار أمريـكا وبريطانيا ملطلب صنعاء 
باعتمـاد مدفوعـات رواتـب املوظفـني، مطلباً 
مبالغاً فيه ورشطاً إضافيٍّا، يف اإلحاطة الجديدة، 
يتضح لنا جليٍّا املخّطط التآمري األممي والدويل 
عىل اليمن، وال يبدوا أن لفصول هذا املخّطط من 

نهاية. 
ومـع اسـتذكار ثـورة 14 أُكتوبـر املجيـدة، 
يثبت شـعبنا اليمني من جديـد جدارته، وقدرته 
الفائقـة، عىل كشـف ُكـّل املخّططـات التآمرية 
ًدا ويعـي حقيقة  ضـد وطنـه، وأنـه يـدرك جيـِّ
األطمـاع الخارجيـة، ويعـي بأهميّـة تمسـكه 
بمرشوع اليمـن الواحد واملسـتقل، الذي تقوده 

وتنفرد به صنعاء وكّل قواها الوطنية. 

الثوُر افطرغضغ والئرغطاظغ شغ إشحال الُعثظئ 
طتمث الدعراظغ

 ما زال الدور األمريكي والربيطاني والذي يقوده اللوبي 

الصهيونـي، هـذا الدور الـذي قـاد العدوان عىل الشـعب 

اليمني الحـر والكريم والطامح لنيل الحرية واالسـتقالل 

بعيـداً عن الوصايـة واالرتهان للخـارج، هذا الـدور الذي 

ظهر واضًحـا ومنذ فرتات طويلة مـن الزمن وهو يتدخل 

يف شـؤون الشـعب اليمني من خالل السـفارة األمريكية 

والربيطانية التي تواجدت يف أرايض اليمن وتقود السياسة 

الداخليـة للحكومات يف تلك الفرتة، بل كان يعترب السـفري 

األمريكي وإىل جانبه السفري الربيطاني هما من يتحكمان 

يف القـرارات لتلك الحكومات التـي حكمت يف ظل االرتهان 

الحاصـل يف تلـك الفـرتة، وبعـد أن رفـض اليمنيـون سياسـة االرتهان 

والَوصايـة وتم طرد عمالء األمريكي يف اليمن وعمالء أدواتهم يف املنطقة 

املتمثل بالسعوديّة واإلمارات وغريهم.

أعلنـت الحـرب مـن واشـنطن بقـرار أمريكـي وبريطاني عـىل هذا 

الشـعب، اسـتمر عدوانهم ألكثر من ثمان سـنوات، رغم حجم العدوان 

عىل هذا الشـعب أفشل الله مخّططاتهم ومشـاريعهم وسقطوا بفضل 

الله وتضحيات الشـعب اليمني الذي حمل اإليَمـان والروحية اإليَمـانية 

وتوكل عىل الله واسـتعان بالله وبسواعد الرجال األبطال من املجاهدين 

وتضحياتهم الكبرية.

اليوم بعد أن فشـل مرشوعهم التخريبـي، مرشوع االحتالل، مرشوع 

اإلذالل لكل حر وكريـم وعزيز، مرشوع تفتيت اليمن وباألخص املناطق 

الحرة التابعة للمجلس السـيايس األعىل، التماسـك الشعبي مع القيادة 

الثوريـة والسياسـية والتَحّرك الثـوري الصادق والحقيقي أفشـل ُكـّل 

مخّططاتهـم ووصلـوا لحالٍة من اإلحباط واليـأس، إىل جانب ذلك القوة 

العسكرية التي امتلكها الشـعب اليمني والتصنيع العسكري الذي زلزل 

عروشهم ودّمـر منشآتهم النفطية وأوصلهم لطريٍق مسدود.

حجم هـذه االنتصارات جعلهـم يخضعون للحوار وطلـب الُهــدنة، 

نجد اليوم حجم العزة التي يمتلكها هذا الشـعب بقيادته، كذلك فضحت 

هذه الُهــدنة الكاذبني من الصادقني يف تحقيق السالم العادل من خالل 

إعـادة الحقوق لهذا الشـعب، وأبسـط تلـك الحقوق هـو رصف رواتب 
الشـعب اليمنـي الذي تم نهبها من قبـل العدوان وأدواتهـم القذرة لكي 
يزيدوا من األزمة اإلنسانية َواالقتصادية، استمرار املعاناة 
سـببها العدوان الغاشـم ممثـل باألمريكـي والربيطاني 
ومن تحتهـم أدواتهم القـذرة السـعوديّة واإلمارات ومن 
تحالف معهم من مرتِزقة الداخل، نجد اليوم أنهم يريدون 
استمرار معاناة الشعب اليمني ومنع أبسط الحقوق لهم 
وهو الراتـب من ثرواته املنهوبة من قبـل تلك الدول ومن 

تحالف معهم.
مـع اسـتمرار الوفـد الوطني الحـر والعزيـز يف رفض 
تجديـد الُهــدنـة ما لم يتـم اإليفاء بااللتزامـات من قبل 
العـدوان وأدواتهم، فـال يمكن أن يقبـل اليمنيون -قيادًة 
وشـعباً- ُهــدنًة ال تحّقق شيئاً بل املزيد من املعاناة واستمرار الحصار 
الغاشـم، أمريكا وبريطانيا هي من تحارص الشـعب اليمني وهي العدّو 
الحقيقي الذي ال بُـدَّ أن نتَحّرك جميعاً ضده وضد سياسـته القذرة التي 
يقودها النظام الصهيوني ومن تحالف معهم من املنافقني، نحن نواجه 
عدواناً يسـعى السـتمرار الحصـار واسـتمرار معاناة هذا الشـعب، ما 
يتطلب أن يستمر الوعي الشعبي والتماسك الشعبي مع القيادة الثورية 
والسياسـية ملنع هـذا املرشوع واملخّطـط القذر، ما يحـدث من معاناة 
وباألخص يف املناطق املحتّلة من األرض اليمنية يدفعنا جميعاً أن نحافظ 
عـىل ما وصلنـا إليه من عزة وقوة وردع اسـرتاتيجي سـوف يمكن هذا 
الشـعب من انتزاع حقوقه نزعاً من تلك الدول، بل سـوف يجعلها تخرج 

من ُكـّل شرب يمني.
ال يمكـن أن يقبل هذا الشـعب وقيادته باسـتمرار الحصار والعدوان 
ومن مصلحة تلك الدول ويف مقدمتها األمريكي والربيطاني أن يقبلوا بما 
تـم طرحة من الوفد الوطني، ما لـم فالخارس هو األمريكي والربيطاني 
ومـن خلفهـم عمالئهـم يف املنطقة، موازيـن الردع قد تغريت والشـعب 
اليمنـي أكثـر قـوة وإراَدة وتصميماً وثباتـاً يف ُكـّل مرحلـة من مراحل 
الرصاع، هذا الشـعب املتمسـك بالله وبرسـوله -صلوات الله عليه وعىل 
ــة وهي  آلـه- وبأعالم الهـدى مـن آل البيت، متمسـكني بقضايـا األُمَّ
ــة املحورية ولن يسـاوم فيها  القضيـة الفلسـطينية وكّل قضايـا األُمَّ

مهما حدث ويحدث. 

لط تضظ جعى ُخثسئ أطرغضغئ

ظتظ أوُل َطظ اتاَفَض برجعل اهللا

خفعة اهللا افعثل
 

كم عقدت من اتّفاقيات، وكم وّقعت من 
ُهــدن خـالل األعوام املاضية، لرفع أيادي 
القـوة الصاروخية، ورضبات سـالح الجو 
املسريَّ من منشآت قوى العدوان العسكرية 
سـفنهم  اعـرتاض  وعـدم  واالقتصاديـة، 
البحريـة وبوارجهم الحربيـة، التي تجوب 
البحـر األحمر، وليـس رأفـة ورحمة بهذا 
الشـعب، وما ينالـه منهم جـراء عدوانهم 
وحصارهم، أَو للتخفيف من بعض املعاناة 
التي تسـببوا هم بـه، لم يسـتفد من هذه 
الُهــدنة سوى مرتِزقة العدوان، وذلك كي 
ال ينالهم قتل وترشيد يف الجبهات واملواقع 
مـن رجال اللـه، أمـا املـرىض امُلعّذبون لم 

تزدهـم هـذه الُهــدنـة إّال عّلـة وأمًلا فوق 
عّلتهم وأملهم فضًال عن بقية الشـعب، من 
واملسـاكني  الفقراء  واملرشدين،  النازحـني 
ذوي األجسـاد النحيلة، التي لم تعد تغطي 
عظامهـم سـوى الجلـود الرقيقة، ويسـد 
رمق بطونهـم الخاوية ويُسـكت جوعهم 

سوى أوراق بعض الشجر. 
األمريكـي  يريـد  كان  ُهــدنـة  أيّـة 
الربيطاني ومرتِزقتهم، عىل رأسهم امللعون 
األممـي تمديدها، وهي لم تكن يف الحقيقة 
سـوى أُكذوبة خدعوا بها شـعوب العالم، 
بـل كيف لنـا أن نسـّميها ُهــدنة وهي لم 
تخدم سوى طرف واحد «الطرف املعادي»، 
أيـة ُخدعة كانوا يريـدون بها الضحك عىل 
هذا الشعب اليمني العظيم، شعب اإليَمـان 

والحكمة. 

كل الُهـــدن السـابقة التي تـم إعالنها 
من قبـل والتي ليس لهذا الشـعب منها إّال 
اسـمها أعطته دروًسـا، تؤّكـد لـه أن ُكـّل 
ُهــدنـة يتم اإلعالن عنها مـن ِقبلهم، َمـا 
ِهي إّال ُمَجـرَُّد ُخدعـٍة أمريكيٍة بريطانيٍة، 
لريتبوا بها صفوفهم، ويحشـدوا جمعهم، 

ويجيشوا آخرين يف صفهم ليس إّال. 
تمديـد  والشـعب  القيـادة  رفضـت 
الُهــدنـة، لعـدم تسـليم قـوى العـدوان 
للبواخـر  والسـماح  املوظفـني،  مرتبـات 
والسـفن اإلغاثيـة بالدخـول، وفتح مطار 
صنعاء، ورفع الحصار بشكٍل كيل عن هذا 
البلـد، ووقف الغارات واإلفـراج عن جميع 
األرسى؛ ألَنَّ املؤمن كيِّس فطن، ال يُلدغ من 

جحر مرتني. 

سئثالسجغج الصغري
 

ال َغرابـَة أن يحتفـَل اليمنيـون بذكـرى مولد خاتـم النبيني 
وإمام املرسلني املرسـل رحمًة للعاملني سيدنا محمٍد -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه-، فهم أول من احتفل برسـول الله يوم 
وصل مهاجراً إىل املدينـة املنورة خرجت قبيلتا األوس والخزرج 
اليمنيتـان بأطفالهـم ونسـائهم ليحتفلـوا بقدومـه مرّددين 

األناشيد الدينية ونحن سنحتفل بميالده ونتبع النور الذي أُنزل 
معه حتى قيام الساعة. 

االحتفال والتعظيم لرسول الله هو من شعائر الله قال تعاىل: 
وُه َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذي أُنِْزَل َمَعُه  «َفالَِّذيَن آَمنُوا ِبِه وََعزَُّروُه َونََرصُ

أُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن». 
ولو كانت االحتفاالت بدعًة -كما يقول املغرَّر بهم- َلَما سمح 
رسـوُل الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه- ألجدادنا األنصار 
باالحتفال به يوم خرجوا الستقباله، وأثناء حفر الخندق عندما 
رضب رسـول الله الصخرة فرأى قصور صنعاء ومدائن كرسى 

وقيرص، أرسـل رسـالً للملوك يدعوهم لإلسـالم وأرسـل لليمن 
رجالً يحب الله ورسـوله ويحبه الله ورسوله هو اإلمام عيل بن 
أبي طالب -عليه السـالم- وقد استجاب اليمنيون لدعوة رسول 
اللـه وآمنوا بالله ورسـوله ودخلوا يف دين اللـه أفواجاً، وعندما 
علم رسـول الله -صىل عليه وعىل آله- بإسـالم أهل اليمن قال: 
«أتاكم أهل اليمن أرق قلوباً وألني أفئدة، اإليمان يماٍن والحكمة 

يمانية». 
أفال تستحقُّ يا سيدي يا رسوَل الله أن نحتفَل بذكرى ميالدك 

ونفرَح بك كما فرحَت بدخولنا اإلسالم؟!
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وطظ َحــرِّ 
افطرغضغ 

والئرغطاظغ 
إَذا َظضبا!
طرام سئثالشظغ

األمريكـي  العـدوَّان  يـزال  ال 

الربيطانـي يف تخبـٍط واضـح وجيل 

ِحيـال ُكـّل االنتصـارات والتقدمات 

الال محسوبة يف سـيناريوهاته، لذا 

ينجـر لتوّجـهاته القـذرة من خالل 

قرصنته لسفن النفط واحتجازها يف 

عرض البحر، وعرقلته مللف املرتبات 

واألرسى ومـا دون ذلـك الكثري من 

امللفات اإلنسانية، ويتوارى عن ُكـّل 

جهود وخطوات ومسـاعي السالم، 

محـاوًال الضغط عىل أبناء الشـعب 

اليمني وزيـادة معاناته والرفع من 

مأساته وآالمه. 

ـام الُهــدنـة الزائفة  تمـيض أَيـَّ

للُهــدنـة  العـدوان  بتعاطـي 

تعاطيـاً سـلبياً، وال جديد عنده غري 

وانتهاكاته  التعسـفية  ممارسـاته 

االعتياديـة مذ بـدأ عدوانـه الظالم 

عىل شـعبنا، محاوًال بذلك التملص؛ 

ِمن أجِل حمايـة عمقه من عمليات 

الردع الصاروخية وعمليات الطريان 

املسـريَّ اليمني، فالعدّو ماكٌر وذليٌل 

يف الوقـت ذاتـه، فهو يعلـم حتمية 

مصريه يف املواجهات العسكرية، لذا 

يضـع العراقيل ويختلـق األكاذيب، 

ليُغطـي هزيمتـه، ويأخذ أنفاسـه 

ولكـن  صفوفـه،  ترتيـب  ويُعيـد 

يمكـرون ويمُكـر اللـه واللـه خري 

مخيلـة  يف  يُرسـُم  ومـا  املاكريـن، 

العدوان هـو حلٌم محـاٌل تحقيقه، 

وإن بقـيَّ عىل هـذه الحـال ماضيًا 

رشوط  مماِطـًال  املسـار،  بهـذا 

ومخرجـات الحوار، فـال عاصم له 

من غضـب اليمنـي ورضباته، فهو 

بذلك يسـلُك مسـلًكا سـيدفع ثمنه 

غاليًا، فالشعب اليمني لصربه َحــّد 

يـكاُد أن ينتهـي وتنتهي معـه ُكـّل 

ُهــدنة كاذبة. 

أنـه  يعـّي  أن  بالعـدوان  جديـٌر 

كلما امتد أمد عدوانـه كلما ازدادت 

انكسـاراتهم  وتكاثرت  خسـائرهم 

وانهزاماتهـم، أمـا اليمـن وشـعب 

اليمـن فهو يف تطـوٍر ونهوض كبري 

وعظيـم يف كافـة املجـاالت والواقع 

خري شاهٍد عىل ذلك، فُرسعة العدوان 

يف تنفيذ بنود السالم والوصول لحٍل 

كامل مع ملـف الحرب يف اليمن هو 

واجـب قبـل فـوات األوان، والقارئُ 

شاهد والله خري الشاهدين. 

كتابات

بعرُة ُأضاعبر شغ ذضراعا الااجسئ والثمسغظ واقتِّحاُح بالسعاد

الربغُع الغمظغ شغ تدرة الرجعل افسزط الربغُع الغمظغ شغ تدرة الرجعل افسزط 

طرتدى الةرطعزي 

عىل قلب رجل واحد وصعيد مقّدس حشـود 
يمانية وجماهري مليونية خرجت إىل سـاحات 
املولـد النبـوي الرشيـف أفواجاً، رجال نسـاء 
وأطفال جميعهم حباً يف رسـول الله استقباالً 
ملولده املبارك توافـدت من ُكـّل جغرافيا اليمن 
وحـرضت عن بكرة أبيهـا إىل ميادين الفعالية 
يف العاصمة صنعاء واملحافظات والًء وتعظيماً 
لله ورسـوله واستجابة ملا فيه الحياة الكريمة 
وإحياًء ملناسـبة املولـد النبوي الطُّهـر والعزة 

والرحمة املهداة. 
ربيـع يماني يف حـرضة رسـول الله -صىل 
اللـه عليـه وآله وسـلم- يف يـوم مولده حرض 
اليمانيون املحمديون تلبية لله وشـكراً لنعمه 
التي أنعمهـا علينا كأمٍة مسـلمة بهـذا النور 

والرساج املنري املنقذ واملخّلص. 
فقـد خرج أحفـاد األوس والخزرج وقطعوا 
املسـافات وتحملـوا الصعـاب وتحـت حرارة 
الشـمس وثبـوا وثبتـوا يف سـاحات وميادين 
السـاعات األوىل للفعالية كانت  املناسبة ومنذُ 

قـد امتـألت السـاحات بأمواٍج برشيـة وزخٍم 
جماهـريي كبـري لحشـوٍد يمانيـة محمديـة 
مؤمنة صادقة صدعت بالحق وعانقت السماء 
فرحاً وابتهاجاً بمولـده الربيعي واملبارك الذي 

أنار الوجود وأحيا القلوب وانرشحت. 
ومع الزخم الجماهريي الكبري الذي اكتظت 
السـاحات به يف العاصمة صنعاء واملحافظات 
هـي رسـائل أننـا يف اليمـن مـا نـزال شـعباً 
يتمسـك بُهــِويَّته اإليَمانية وحبه لرسول الله 
بإخـالٍص وتفـاٍن وصدق انتمـاء ووالء مطلق 
وتتخذه منهاجاً وطريق نرص وحق نحو العزة 
والكرامة ومعراٍج نحو سـماوات الخلد وسبيل 
نجاة يف الدنيا واآلخرة من ظلمة الجهل وعذاب 

اآلخرة. 
 {«ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِٰلَك َفْليَْفَرُحوا 

ا يَْجَمُعوَن»}. مَّ ُهَو َخرْيٌ مِّ
خـروج أبنـاء اليمـن دليل عىل مـدى حبهم 
وارتباطهم الوثيق برسـل اللـه وخاتم أنبياءه 
-صلـوات اللـه عليه وعـىل آله وسـلم-، وهو 
خـروج حمـداً لله وشـكراً له عىل منـه وأمنه 
وفضله علينـا بالنبي قائداً وملهمـاً ومجاهداً 
ورسـوالً إىل العاملني ليخرجهم من الظلمات إىل 

النور. 
وهـو خـروج تعظيم للـه وسـعادة غامرة 
الخـري  وهـو  اللـه  مـن  والفضـل  بالرحمـة 
والفـالح والعـزة والنرص والغلبة عـىل األعداء 
واملطبعني  واملتأسـلمني  للمنافقـني  وإغاظـة 
الذين أزعجتهم املناسـبة وعرتهـم االحتفالية 
وقهرتهم الحشـود وأركستهم تحذيرات السيد 
القائـد عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي، يف كلمة 

املناسبة. 
رسائل احتفالية املولد النبوي الرشيف كانت 
واضحة عربية اللغـة إيَمانية الهدف محمدية 
الهـوى والُهــِويَّة والعشـق املالئكي وواحدية 
الصـف واملوقـف يف مواجهـات ضـد املعتدين 
ويجب عىل تحالف العـدوان وقطعان املرتِزقة 
واملنافقـني واملطبعـني أن يدركـوا أن صحـوة 
الشعب اليمني ستستمر حتى يرث الله األرض 

ومن عليها. 
وإن مسـريَة جهادنا تسري دون توقف برهة 
واحدة مـا دام األعداء قابضني عىل أسـلحتهم 
ـــة  األُمَّ عـىل  حقدهـم  سـهام  ويصّوبـون 

والشعب اليمني وفلسطني ومقدساتها. 

خثام تسغظ سمغر*

اعتـاد البعـُض من الناس عنـد التعبري عـن أفراحهم أَو 
أحزانهم باتّشـاحهم أَو ارتدائهم ملالبَس ذاِت ألواٍن معيَّنة، 
فمثالً جرت العادة عند البعض االتشاح باملالبس ذات اللون 

األسود للتعبري عن الُحزن الذي وقع عليهم. 
يف اليمـن السـعيد تطـلُّ علينا هـذه األيّام ثـورُة أُكتوبر 
املجيـدة يف عيدهـا التاسـع والخمسـني كئيبـًة متشـحًة 
بالسـواد؛ تعبرياً عن سـخطها وعـدم رضاها بمـا يفعلُه 
أحفاُدها اليوم من االرتماء يف أحضان املحتل القديم الجديد 
األمريكـي الربيطانـي، مـن هم عبـارة عن عبيـٍد للمحتّل 
السـابق من ثار آباُء األحفاد ضده وقهروه وأخرجوه ذليالً 

يجر أذياَل الخيبة، وهو من كان يطلق عليه اإلمرباطورية التي ال تغيب 
عنها الشمس. 

تريُد ثورة أُكتوبر من ظهورها متشـحًة بالسـواد يف عيدها التاسـع 
َوالخمسني أن ترسَل ثالَث رسـائل نارية، األوىل منها موجهة ألحفادها 
املنزلقـني يف مسـتنقع العمالـة، ومفاُدهـا إن لم ترجعـوا إىل صوابكم 
َوتخرجوا من مسـتنقع العمالـة للمحتّلني الجـدد وتصطفوا مع بقية 
إخوانكـم من أبناء اليمن الواحـد ملواجهة املحتّلني الجدد (السـعوديّة، 
اإلمـارات) وطردهم صاغرين من جميـع األرايض اليمنية املحتّلة، كما 
ُطرد أسياُدهم الربيطانيون يف ستينيات القرن املايض، ما لم فأنتم عمٌل 
غـري صالح وال تمثلوا إال أنفسـكم، وسـيلحق بكم الخـزي والعار وإىل 

مزبلة التاريخ مصريكم. 
هة إىل بقية األحفاد َمن لم يسقطوا يف مستنقع  والرسالة الثانية موجَّ

العمالـة، ومفادها: عاٌر عليكم أن يحتل أرضكـم َمن هم عبيٌد للمحتّل 
السابق، انهضوا وقوموا بواجبكم الديني َوالوطني، وال تركنوا إىل الذين 
ـكم النار، امضـوا عىل مـا كان عليه آباؤكم  ظلمـوا فتمسَّ
مـن الحرية وعدم الخضوع للمحتّل، وال تدعوا من سـقط 
مـن إخوانكم يف مسـتنقع العمالـة أن يتحّكـَم يف أموركم 
ويُْسـِلَم رقابَكم رخيصة للمحتّل، قاوموه وأذنابه بشـتى 
الوسـائل، زلزلوا األرَض من تحت أقدامـه اجعلوا من ُكـّل 
حـارة وقرية وجبـل وواٍد يف جنوبنا الغـايل براكنَي ملتهبًة 
تحرُق املحتـّل وأذنابه، ولتكن دماُء آبائكم الزكية نرباسـاً 
لكم، التي سـقطت لرتوي تراب الوطن وتخلصه من براثن 
أعتى مستعمر، واعلموا أن إخوانكم يف املحافظات املحّررة 

رهن إشارتكم. 
هٌة إىل املحتّلني الجـدد، ومفادها: يا  والرسـالة الثالثة واألخـرية موجَّ
ــة  َمن انسلختم عن أمتكم ودينكم، واستخدمتم أمواَل وإْمَكانياِت األُمَّ
لتخريِبها من الداخل ونرشتم البؤَس واملعاناَة بني شـعوبها؛ ظناً منكم 
أن تلـك األفعـاَل والترصفـاِت تقرِّبُكـم زلُفى من آلهتكم مـن دون الله 
مـن اليهود والنصـارى، فلتعلموا إن كنتم لم تقـرأوا التاريَخ أن أبنائي 
-وبأبسـط اإلْمَكانيات- قهروا وطردوا املحتلَّ الربيطاني َمن غرسـكم 
ــة، فخرج مهزوماً خانعاً َورحل  مـع الكيان الصهيوني يف خارصة األُمَّ
آخـر جندي له من تـراب جنوب اليمن يف الثالثني مـن نوفمرب 1967م، 
أما أنتم أيها العبيد فسـيطرُدكم أحفادي َوسـيكوُن يوُم خروجكم من 
تراب جنوب اليمن الطاهر، أنكى وأمرَّ من خروج َسـيِِّدكم الربيطاني.. 

والعاقبُة للمتقني. 
* عضو اللجنة املركزية للحزب االشرتاكي اليمني
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وذّضر َشـإنَّ الثضرى 
تظفع المآطظغظ  

ظاغش تغثان*

ال أستطيُع أن أتكتََّم 
عـىل جـوٍر أَو أصُمَت 
عىل ظلم وال يسمح يل 
ضمريي عـىل املداهنة 
أَو املجاملـة والنفـاق 
فكلمـة الحـق تصدح 
مثـل «العطسـة» من 

الصعب كتمانها. 
ال ننكـر أن معظـَم 
منـذ  األدويـة  تجـار 

عقود معتمدين يف تجارتهم وثراهم غري املرشوع 
عـىل تهريب األدوية فَمن كان يتاجر بالسـالح يف 
عهد عفاش يتاجر أَيْـضاً باألدوية بنفس الوقت. 
فأبواُب التهريب مفتوحٌة عىل مرصاعيها ليس 

من اليوم بل منذ عرشات السنني. 
إال أننـا اليـوم يف وضٍع اسـتثنائي آخر وخطري 
ا وشـديد الحساسـية َويختلـُف َكثـرياً عن  ِجــدٍّ
الوضـع السـابق، أجـل تحت ظل حـرب وعدوان 
غاشـم ولهـذا يتطلب منـا جميعاً -كمسـؤولني 
وأفراد- الدقَة يف العمل وعدم السـماح ألي تسـلل 
للعدو ألية مؤّسسـة من مؤّسسـات الدولة، وإن 
حـدث خلـٌل يف مـكاٍن ما فيجـب عزل املسـؤول 
األول كخطـوة أوىل للتصحيح والبحث بعدها عن 
الشـبكة التي تقف خلـف هذا الخلل ومحاسـبة 
ومعاقبـة ُكـّل من ارتكب أَو سـاهم يف هذا الخلل 
بدون تمييز أَو فرز؛ بَسـبِب اللقـب أَو االنتماء أَو 
املنطقة.. هذا إن أردنا تحصنَي مؤّسسـات الدولة 
مـن االخـرتاق وتصحيح أوضاعهـا ومنع حدوث 
كـوارَث ككارثة موت أطفال مستشـفى الكويت 
ُد األخطـاَء  بالعاصمـة صنعـاء.. فالعـدّو يتصيـَّ
وليـس هكـذا فقـط بل يعمـل بكل مـا أوتي من 
قـوة يف صنع أخطاء عـرب أدوات مزروعة من قبل 

ويزرعها حديثاً. 
ا خطأ وزير الكهرباء السابق  كمثاٍل قريب ِجـدٍّ
يف حـق مواطن ومعالجـة الخطأ بتلـك الطريقة 
أوجـدت ارتياحاً شـعبياً كبرياً وتـرصف أكثر من 
رائـع وغري مسـبوق من َحيـُث رسعـة املعالجة 
والطريقة الحديثة واألُسـلُـوب الراقي يف التعامل 
مـع مثل هكذا قضايـا قد تَحّرك الشـارع وتزرع 
غضبـاً وردة فعـل سـلبية ال يتوقعها املسـؤول، 
ومقارنة هذا الخطأ بالخطأ الجديد يف حق أطفال 
مستشـفى الكويـت وطريقة املعالجة بتشـكيل 
لجنـة أَو زيارة الوزير للمستشـفى ليسـت محل 
قبول َوحتى لو استلمت أرسة ُكـّل طفل مليارات 
الريـاالت كتعويـض عـن فقـدان قـرة عينهـا.. 
فالخطر يظـل قائماً والخطأ قد يتكـّرر بطريقة 
أُخرى أَو بشـكٍل آخر طاملا أسـبابه قائمة فجذر 

َحـّل املشكلة هي إزالة ومعالجة مسبباتها. 
بعيـًدا إن كان املسـؤول األول نزيهـا ورشيفـا 
وكفؤا ومحل إخالص وصاحب تضحيات جسيمة 
ولـه مواقف وطنية ال غبـار عليها إال أن ما حدث 
يف مؤّسسـته أَو وزارته هو من يتحمل املسؤولية 
الكاملة فيهـا وعدم تقديمه السـتقالته من ذات 
نفسـه أعتربه أنا وغريي تشبثا وحبا للكريس وال 

مباالة إن لم نقل عدم شعور باملسؤولية. 
وباملعالجـة السـليمة والصحيحـة ملثـل هكذا 
أحداث نؤمن جبهتنـا الداخلية ونحصنها من أي 
اخـرتاق، كون وضع الـال ُهــدنة يختلف َكثرياً يف 
خطورته عن وضع الحرب املشـتعلة، وهذا رهان 
كبري يراهن عليه العـدّو اليوم يف النيل منا بعد أن 

عجز باستخدام ُكـّل الوسائل القبيحة. 

* عضو مجلس الشورى

لظ غظاعَغ المحعار غا بعرة افترار
روغثا الئسثاظغ

للغـزو  تتعـرض  واليمـُن  األزل  منـذُ 
الخارجـي الـذي اعتـاد أن يأتَي مسـتعًرا 
كشـواٍظ من نار ويعـود إىل وكره مطأطئاً 
رأَسـه وضيًعـا مهانًـا، ونظـًرا ملـا تحتله 
اليمن من موقع اسـرتاتيجي بالغ األهميّة 
فقـد كانت وال تزال هدفـاً وغايًة لألطماع 
الخارجيـة التـي تعـوُد اليـوم بـزٍي آخر 

وبشاكلٍة جديدة. 
يف القرن السـابع عرش أقدم املسـتعمر 
الربيطاني عىل احتـالل مدينة عدن ابتداًء 
بجزيرة سـقطرى التي تمثل مركًزا مهماً 
يف الجنـوب، ويف حينهـا نشـب رصاع بني 
فرنسـا وبريطانيا الحتالل جنـوب اليمن 

تمتلكـه  ملـا  ونظـًرا  فيـه،  واالسـتيطان 
بريطانيا من نفوذ واسـع وترسـانة قوية 
احتلـت جنوب اليمن يف التاسـع عرش من 
يناير عام ١٨٣٢م ومن هنا اسـتل سـيف 
بقاعهـا  غمـد  مـن  الجنوبيـة  املقاومـة 
ورقاعها، وانطلقت مسـرية حاشـدة من 
جبـل ردفـان َوعمت ثورة عارمـة يف املدن 
َوالقرى وانتفضت القبائل ضد املسـتعمر 
الربيطانـي الـذي أراد تقسـيم الجنوب إىل 
مسـتعمرات خاضعـة لـه وجعلهـا دولة 
مسـتقلة عن الشـمال، ورسعان ما ثارت 
حمية الشعب، وجاشت يف نفسه جاهزية 
الدفاع عـن أرض آبائهـم وأجداهم، وصد 
ُكـّل من سـولت له نفسه املساس بحرية 

الوطن َواستقالله. 

إن ثـورة الرابـع عـرش مـن أُكتوبر قد 
خلـدت يف أكـُف التاريـخ عظمة أشـاوس 
قارعوا الظلم والوصاية ورفضوا االستبداد 
الذي خيم عـىل الجنوب منـذ عقود، وتعد 
أنموذجاً سـامياً للكفاح الوطني والتالحم 
الشـعبي الذي سـيخلد يف أنصع صفحات 
التاريـخ، ولـن تذهـب تضحيات شـعبنا 
الجسـام ُسـدى وسـتظل حصنـاً منيعـاً 

يحمي حريتنا املنشودة. 
تلك الثورة املاجدة هي شعلة أمل تيضء 
دروب األمـس والحارض َوتطرد اليأس من 
قلوب الكثريين حتى الذين لم يهبوا لنجدة 
األرض، كمـا أنها سـتبقى ناراً مسـتعرة 

تحرق صفحات األلم والظلم. 

طا بسَث بعرة 14 ُأضاعبر المةغثة
طالك الشظاطغ 

ثـورة 14 أُكتوبر نموذج مصغـر لحتمية نهاية أي 
احتـالل طاملا أن هناك إراَدة عـىل التحّرر وعزماً عىل 
املقاومـة، وإرصاراً عىل اسـتعادة السـيادة، ويقظة 
تـردع أطمـاع املحتّلـني، وتكاتف الجميـع يف تحقيق 
االسـتقالل، ذلـك هـو مـا يحّقـق االنتصـار ويدحر 
االحتـالل، ويكسـب بـه الشـعب عزته واسـتقالله 

ويحفظ له كرامته وقيمه ومبادئه. 
االحتـالل الربيطاني لم يكن ليحصـل لوال العمالء 
كما هـو أي احتـالل، لكن مـا يدعونـا للوقوف عىل 
األحداث أن االحتـالل الربيطاني لجنـوب اليمن كان 

تحت غطاء ما يسـمى بالرشعية بعد الضغوطات التي جرت عىل 
السـالطني آن ذاك، فالتاريخ يعيد نفسه وتتشابه األحداث ما بني 
1839م عنـد احتالل بريطانيـا لجنوب اليمن وبـني 2015م عند 
إقدام تحالف العدوان بالحرب عىل اليمن الحتالله باسم الرشعية، 
وإعـادة األمل -املزعـوم- الذي لم ينتج إال األلـم كما هو حال أي 

احتالل وعادة أي مستعمر ومحتّل. 
أطمـاُع الغـرب يف اليمن لم تنتـِه عند تحرير 

الجنـوب يف ثورة 14 أُكتوبر 1963م 
بل تم السعي الحثيث للتخطيط 

إىل احتالل من نوٍع آخر، تسـع 
وخمسـون سـنة مرت بعد 

الربيطاني  االحتالل  انتهاء 
لجنـوب اليمـن لكنـه لم 
الطامعة  الدول  أمل  ينتِه 
مـن  واملسـتعمرة 
الحتالل  مجـّدًدا  العودة 
ملوقعـه  نظـراً  اليمـن، 
-املعروف  االسرتاتيجي 

لـدى الجميـع- وثرواته 
الهائلـة، وهـذا مـا جعل 

يف  تخطط  الغربيـة  الـدول 
االحتـالل مـن جديد، تسـع 

وخمسـون سنة وهم يخططون 
ويصنعـون لهم أذيـاالً عربية مجاورة 
لتقـوم بالـدور نيابـًة عنهـم، تسـع 
وخمسون سنة وهم يصنعون ويبنون 

لهم العمالء يف الداخل، ُكـّل ذلك لتسهيل 
عملية االحتالل الجديد، ليكون بأقل خسائر برشية ومادية. 

استطاعت الدول الغربية صناعة بعض األنظمة العربية العميلة 
يف املنطقـة لتكـون دمى تَحّركهـا أينما أرادت وحسـب خططها 
املرسـومة يف االسـتعمار املتطور، نجحت الدمى من صناعة دمى 
أخـرى داخل ُكــّل قطر عربي ومـن هنا ظهر االرتـزاق لتحقيق 
مطامع االحتالل، وعندما وجد االحتالل الربيطاني قوة وتماسـك 
اليمـن بجميع طوائفه وقوتهم يف دحره وطرده من جنوب اليمن، 
قـّرر ما بعد ثورة 14 أُكتوبر العمـل الكبري عىل التفرقة الطائفية 
واملذهبية واملناطقية مسـتخدماً سياسة «فرق تسد» -التي عمل 

عليها خالل احتالله- يف األفـكار والتوّجـهات والرؤى والقرارات 
واملنطلقات واملبادئ، ولبس الحق بالباطل، حتى ظن أن السـاحة 

مهيأة له لالحتالل من جديد. 
سـنحت الفرصـة لـدول االحتـالل عـرب أذيالهـا 
ومرتِزقتها ولفيفها للعدوان عىل اليمن حسب الخطة 
من خلف الكواليس الحتالل اليمن يف مارس 2015م، 
وبنفس السياق تحت مسمى الرشعية، لكن العجيب 
يف األمر ورش البلية فيه أن االحتالل الجديد أتى باسم 
التحرير! وهـذا يعترب من أخطر أنـواع االحتالل عىل 
اإلطالق؛ ألَنَّه يحتل باسم املنقذ واملحّرر، ويقتل باسم 
رفع الظلم، ويحارص باسـم اإلنسانية ويفرق باسم 
الوحـدة، وينهب باسـم مصلحـة الشـعب، وينتهك 

باسم السيادة، وهذه السياسة والتكتيك الجديدة لالحتالل. 
العجيـب واملضحك يف املوضوع كيف يجـرؤ من هم يف أحضان 
املحتـّل عىل التحـدث عن ثـورة 14 أُكتوبر، وعـن إنجازاتها وهم 
يعملون لصالح االحتالل الجديد، وعن نتائجها وهم من ينفذون 
نتائج االحتالل من الظلم واالسـتعباد والجرائم الوحشـية، 
وعـن نضالهم وهـم يناضلون يف سـبيل أطمـاع املحتّلني 
يف نهـب الثـروات ومقـدرات الشـعب ومقوماتـه 
وهـم  وفائهـم  وعـن  االقتصاديـة، 
وأبناء  ووطنهم  أنفسهم  يخونون 
شعبهم، وما نراه يف املحافظات 
املحتّلـة مـن انعـداٍم لألمـن 
وإقالٍق للسكينة واخرتاقات 
واختطافـات  واغتيـاالت 
وجرائم أخالقية ما ذلك إال 
بعٌض مـن نتائج العمالة 
واملسـاعدة  واالرتـزاق 
لألعـداء املحتّلـني، فعـالً 
إنـه ال وفـاء وال ذمة وال 
ديـن وال قيـم وال مبـادئ 
وال نضـال وال وطنيـة ملـن 
وقف يف صف املحتّلني يقاتل 
يف صفهـم ضـد أبنـاء شـعبه 
ووطنه وعشـريته، لكنهم ُمَجـّرد 
أدوات ومرتِزقة سـيتخىل عنهـم املحتّل كما 
هو تاريـخ االرتزاق والخيانة عرب التاريخ، 

وقادم الزمن سيكشف ذلك. 
ختاًمـا... كمـا وقف أبناء اليمن شـعباً 
صامـداً يف مواجهـة املحتّلني، وكمـا ثار وطرد املسـتعمرين عرب 
ا ومقاوًما ال  التاريـخ، ال يـزال هو كمـا َعِهَده الغزاة شـعباً وفيّـٍ
يقبل االستعمار وسيميض لتحرير ُكـّل شرب من اليمن، ويأبى إال 
أن يكون شـعباً حراً عزيزاً مسـتقالً يتمتع بكامل السيادة مهما 
كلـف ذلك األمر من تضحيـات ومعاناة يف سـبيل تحقيق الوحدة 
والحرية والكرامة واالسـتقالل، حتى لـو خانه الكثري من الداخل 
ممن يّدعي الوطنية فهم شـذاذ آفـاق، ومرتِزقة رخاص ال قيمة 
لهم أمام الصديق والعدّو، ولن يستقر اليمن إال حراً عزيزاً موحداً 

ولن تستقر املنطقة إال بذلك. 

الحتالله باسم الرشعية، 
ال األلـم كما هو حال أي 

تحرير 

يعملون لصالح ا
نتائج االحتال
وعـن نضاله
يف نه

ني
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شغما جغُح السثّو غتاخُر جضان الدفئ وغجة تتئ ذرغسئ تأطغظ «سغث السرش» 

املؤاُت طظ صطغع املساعذظني والةظعد الخعاغظئ 
غسائغتعن املسةَث افصخى املئارك

إغراُن تُردُّ سطى باغثن: الاثخُُّض والسثواُن والصاُض 
عغ الُعــِعغَُّئ التصغصغُئ لطظزام افطرغضغ

 :  طاابسات
عـاود مئـاُت املسـتوطنني الصهاينة، أمس 
األحد، اقتحاَم وتدنيس املسجد األقىص املبارك، 
من بـاب املغاربة؛ وذلـك بحماية مشـّددة من 
ـام ما  قـوات العـدّو اإلرسائيـيل، يف سـابع أَيـَّ
يسـمى «عيد العرش» العـربي، َحيُث انترشت 
قـوات العـدّو منـذ الصبـاح الباكر يف املسـجد 
األقىص وعند أبوابـه، تمهيًدا لتأمني اقتحامات 

املستوطنني. 
بدورهـا، قالـت دائـرة األوقاف اإلسـالمية 
بالقـدس املحتّلة، أمس األحد: إن أكثر من 300 
مسـتوطن اقتحمـوا املسـجد األقـىص ونّفذوا 
جوالٍت استفزازيًة يف باحاته، وتلقوا رشوحات 
عن «الهيكل» املزعوم، موضحة أن املستوطنني 
أدوا طقوًسـا تلموديـة يف باحات املسـجد، ويف 
املنطقـة الرشقيـة منـه، بحماية مشـّددة من 
رشطـة االحتالل، كمـا أدوا طقوًسـا أمام باب 
القطانـني- أحد أبواب املسـجد- وهم يحملون 

«القرابني النباتية». 
وأضافـت دائـرة األوقـاف أن رشطـة العدّو 
فرضـت قيـوًدا عىل دخـول املصلني للمسـجد 
األقـىص، واحتجـزت ُهــِويَّاتهم عنـد بواباته 
الخارجية، وأخرجت شـابًا من املسجد، تزامنًا 

مع االقتحامات. 
ويف سـياق متصـل، اعتقلـت قـوات الكيان 
الصهيوني موظفاً باإلعمار يف األقىص، ومنعت 
املرابطات من االقرتاب من أبواب املسـجد، كما 
أجـربت القوات أصحـاب املحـالت التجارية يف 
سـوق باب القطانني عىل إغالق محالتها لليوم 
السابع عىل التوايل، لتأمني صلوات املستوطنني، 
ويف البلـدة القديمة، شـّددت رشطـة العدّو من 
إجراءاتها بحق املقدسـيني، ونصبت حواجزها 

العسكرية. 
ويتعـرض املسـجُد األقـىص املبارك بشـكل 

يوميٍّا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات 
صباحيـة  فرتتـني  وعـىل  املسـتوطنني،  مـن 
ومسائية، يف محاولة لفرض مخّطط تقسيمه 
زمانيًا ومكانيًا، وتتصاعد وتريتها خالل األعياد 

اليهودية. 
ميدانيٍّا، فرض الكيان الصهيوني طوقاً أمنيٍّا 
عىل الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءاً من، أمس 
األحد، وذلك بمناسـبة ما يسمى بـ»عيد فرحة 
التـوراة»، والذي يأتي يف آخـر يومني من «عيد 

الُعرش» اليهودي الذي بدأ قبل أسبوع. 
مـن جانبهـا، أَشـاَرت هيئـة البـث العامة 
العربية «كان» إىل أن قـوات العدّو اإلرسائيلية، 
رفعت حالة التأهب يف الضفة الغربية، تحسـبا 
النـدالع أعمال احتجاجات فلسـطينية عنيفة، 
أَو تنفيـذ عمليـات فرديـة مـن جانب شـبان 

فلسطينيني. 
وبيّنـت أن هذه املـرة الثالثة التـي يتم فيها 
فـرُض طوق أمنـي عـىل الضفـة الغربية منذ 

نهايـة الشـهر املـايض، األول بمناسـبة عيـد 
بمناسـبة  والثانـي  العربيـة»،  السـنة  «رأس 
«عيد الغفران» العربي، والثالث بمناسـبة عيد 

«العرش» الذي بدأ قبل أسبوع. 
يُشـار إىل أن إغـالق الضفة الغربيـة وتقييد 
حركـة املواطنني الفلسـطينيني خـالل األعياد 
ا، يؤثـر عىل  اليهوديـة، بـات تقليـًدا إرسائيليّـٍ
الفلسـطينيني  العمـال  مـن  اآلالف  عـرشات 
الذيـن يعملون بتصاريح صادرة عن سـلطات 
االحتالل، َحيـُث يمنعون مـن الوصول ألماكن 
عملهـم، كمـا ويمنـع املواطنـون مـن قطاع 
للعـالج  املحتـّل  للداخـل  الوصـول  مـن  غـزة 

باملستشفيات. 
موسـًما  تعـد  اليهوديـة  األعيـاد  أن  كمـا 
الستباحة املسـجد األقىص، وتنفيذ اقتحامات 
كبرية له، ومحاوالت فرض طقوس تلمودية يف 

باحاته، سعيٍّا إلقامة ما يسمى بـ»الهيكل». 

 :  طاابسات
اإليرانيـة  اإلسـالمية  الجمهوريـُة  أعلنـت 
األمريكـي  الرئيـس  لدعـِم  ا  كليّـٍ رفَضهـا 
ً سافراً  لالحتجاجات يف إيران، معتربة ذلك تدخالُّ
يف شـؤونها الداخلية، مؤّكـدة أن طهران أقوى 
مـن أن تستسـلم لقـرارات الحظـر األمريكية 

وتهديداتها. 
ويف رده عـىل ترصيحات الرئيـس األمريكي 
جو بايدن، قال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانيـة نارص كنعاني: إن واشـنطن اعتادت 
عـىل االصطياد يف املـاء العكر، لكـن هنا إيران 
وبالدنا أقوى من أن تستسـلم لقرارات الحظر 
األمريكيـة وتهديداتها الخاوية، مبينًا أنه َومنذ 
بداية التطورات األخـرية يف إيران أعلن الرئيس 
األمريكـي جو بايدن، دعمه ألعمال الشـغب يف 
بالدنا للمرة األلف مـن خالل ادالء بترصيحات 

تدخلية. 
َوأََضـاَف كنعاني: ليس لبایدن مستشـارين 
موثوقـني وال يتمتـع بذاكرة جيـدة، فعىل هذا 
األََسـاس يجـب أن أذكـره بـأن إيـران أقـوى 
بكثري مـن أن يزعزع اسـتقرارها مع تدخالت 
الرئيـس األمريكـي وهـو سـيايس تعـب مـن 
القيـام بأعمـال غري مثمـرة ضد إيـران خالل 

السنوات املاضية، الفتاً إىل أن ترصيحات بايدن 
والتدخالت األمريكيـة ال تفاجئ اإليرانيني أبًدا؛ 
ألَنَّ الُهــِويَّة الحقيقيـة للنظام األمريكي هي 
التدخل والعدوان والقتل، بينما الشعب اإليراني 

له جذور عميقة يف التاريخ. 
وكان بايـدن قـد قـال، أمس األول السـبت، 
معلقاً عىل أعمال الفوىض التي تشـهدها إيران 

منـذ أسـابيع، بأنـه «فوجئ بشـجاعة الناس 
الذين نزلوا إىل الشوارع لالحتجاج هناك». 

بـدوره، أّكـد رئيـس األركان العامة للقوات 
املسـلحة اإليرانية اللواء محمد باقري إن إيران 
لـن تتحمل تواجد 3 آالف إرهابي مسـلح خلف 
حـدود البالد، مشـّدًدا عىل أن بالده سـتتصدى 

لهم. 

التحُث الحسئغ بالسراق غقتُص 
الةماسات اإلجراطغئ يف ضرضعك

 :  طاابسات
أعلنت هيئُة الحشـد الشعبي يف العراق، أمس األحد، عن 

بدء تنفيذ عملية أمنية يف محافظة كركوك. 
ونقلـت وكالة األنباء العراقيـة (واع) عن الهيئة يف بيان 
لها، إن قوة من اللواء 40 بالحشـد الشعبي، رشعت، أمس 
األحد، بعملية دهم وتفتيش وتطهري املناطق الواقعة قرب 

نهر الزاب يف محافظة كركوك. 
وأضافـت هيئـة الحشـد الشـعبي أن العمليـة األمنية 
والعسـكرية تهدف ملالحقة العنـارص اإلجرامية بعد ورود 
معلومات اسـتخبارية بتسـلل عنارص ما يسمى «داعش» 

اإلرهابي إىل بعض القرى لتهديد املواطنني يف املحافظة. 

طزاعراٌت غاضئٌئ يف شرظسا اتاةاجاً 
سطى غقء املسغحئ وأزطئ العصعد

 :  طاابسات
نّظم اآلالُف من الفرنسـيني يف العاصمـة باريس، أمس 
األحـد، مظاهـراٍت احتجاجيـًة؛ بَسـبِب ارتفـاع تكاليـف 
املعيشة، وعىل إثر أزمة الوقود التي عاشتها مناطق عديدة 

يف فرنسا. 
وقالت مصادر إعالمية، أمس: إن رشطة باريس انترشت 
يف مختلـف أهـم مناطـق العاصمـة الفرنسـية ملواجهـة 
التظاهرات االحتجاجية عىل ارتفاع تكاليف املعيشـة، بعد 
نحو 3 أسـابيع عىل بدء إرضابات أَدَّت إىل إغالق العديد من 

محطات الوقود يف أنحاء فرنسا. 
وأوضحـت املصـادر أن معارضـني يسـاريني لحكومة 
الرئيـس الفرنيس إيَمـانويـل ماكرون، نظمـوا التظاهرة 
التي قالوا إّن هدفها أَيْـضـاً «التعبري عن رفضهم تقاعس 

الحكومة يف التعامل مع مشكلة تغري املناخ». 
إىل ذلك، أَدَّى الخالف عىل األجور يف مصاٍف ومستودعات 
وقـود فرنسـية إىل إغـالق العديـد مـن محطـات الوقود، 

وشعرت مختلف قطاعات االقتصاد بتداعياته. 
وأَفـادت بيانات حكومية نرشتها شـبكة «بي إف أم تي 
يف» الفرنسـية، أمس السـبت، بـأن 27.3 % من محطات 
الوقـود تعاني من نقـص يف مادة واحدة عـىل األقل. وعىل 

مستوى منطقة باريس تحديداً، بلغت النسبة 39.9 %. 
وما زالت 4 من مصايف فرنسـا السـبع ومستودع وقود 
واحد خارج الخدمة، بعدما رفض أعضاء يف «االتّحاد العام 
للعمال» (CGT) اليسـاري املتشـّدد -يعملـون يف املصايف- 
عرضاً بشـأن زيـادة األجور صـدر عن مجموعـة «توتال 

إنرجيز» وافقت عليه نقابات أُخرى. 

الرئغُج الروجغ غسفغ بسَخ الئظعك 
افجظئغئ يف بقده طظ السصعبات اقصاخادغئ

 :  طاابسات
أعفـى الرئيـُس الرويس فالديمـري بوتني بعـَض البنوك 
األجنبيـة مـن العقوبـات وسـمح للبنك املركـزي الرويس 
إصـدار تصاريح إلخـراج عمالت أجنبية تزيـد قيمتها عن 
10 آالف دوالر من البالد.  جاء ذلك يف مرسـوم جديد وقعه 
الرئيـس بوتـني، أمس األحـد، أعطـى فيه للبنـك املركزي 
الرويس سلطَة إصدار تصاريح إلخراج هذه املبالغ، بحسب 

ما ذكرت وكالة تاس الروسية لألنباء. 
وذكـر املرسـوم الجديـد أن إصـدار التصاريـح يتـم يف 
الحـاالت وبالطريقـة التـي يحّددهـا مجلـس إدارة البنك 
املركـزي الرويس، َحيـُث تم حظر إخراج العمـالت النقدية 
األجنبية التـي تزيد قيمتها عن 10 آالف دوالر من روسـيا 

يف أوائل مارس. 
ووقـع بوتني أَيْـضاً مرسـوماً، أمس األحد، يتم بموجبه 
إعفاء العديد من الصناديق وبنوك التنمية األجنبية، بما يف 
ذلك بنك التنمية الجديـد، من بعض اإلجراءات االقتصادية 
ـة التي تم تبنيها يف مارس فيمـا يتعلق باإلجراءات  الَخاصَّ
غـري الوديـة للواليـات املتحـدة والـدول واملنظمـات التي 
انضمت إليهم، يف إشـارة إىل البنك اآلسـيوي لالسـتثمار يف 
البنيـة التحتية، والبنـك الدويل للتعـاون االقتصادي، وبنك 
االسـتثمار الدويل، وصنـدوق التنمية الـرويس القرغيزي، 

وبنك التنمية الجديد التابع ملجموعة «بريكس». 
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ضطمئ أخغرة

 ق تساسةطــــــعا..!
زضرغا أتمث غتغى المآغثي  

 

تـِرُد الكثريُ من األسـئلِة 

عن الُهــدنة:

ملـاذا لـم تنتقـْم صنعاُء 

وقد انتهت الُهــدنة؟!

منطقيٌّ  سبٌب  يوجُد  هل 

النفط  اسـتهداِف  لتأخـرِي 

السعودّي؟!

قليـًال من الوقـِت فـرصاُخ املجتمـع األُوُروبي يف 

بدايـِة التنامي ضد قادتهم؛ بَسـبِب أزمـِة الطاقة.. 

وعند شدِة األزمة تكوُن الرضبة!

فالشتاء لم يدُخْل بعُد.

قليًال من الصرب، فالحرُب الروسـية األوكرانية لم 

تنتِه بل ربما لم تبدأْ بعُد، والرصاُع األُوُروبي الرويس 

ما زال يف بداياته.

ويعرف ذلك من قرأ عن أسباِب الرصاع وتداعيات 

الحروب والحربني العامليتني. 

قليـًال من الوقت، فمباراُة كأس العالم لم تبدأْ بعُد 

ِلنُسـِمَع العاَلَم ُرصاَخهـم وعويَلهـم! وحقوُقنا لن 

تسُقَط. 

قليـًال من الوقت، فالخـالُف بني أعـداء اليمن قد 

انتقـل من الخـالِف الداخيل بني أطـراف املرتِزقة إىل 

خالف خارجي بني قادة العدوان أمريكا والسعوديّة.

قليـًال من الوقـت، فَمـن كان يزعم أنه سـيدُخُل 

صنعاء فاتحاً قد دخل إليها ذليالً صاغراً!!!

ة اليمنية  وأثناء ذلك فالصواريُخ والطائراُت املسريَّ

ُكــلَّ يـوم يف ازدياٍد ورجـاُل الله يف مياديـن اإلعداد 

زون مـن الغيظ ينتظرون سـاعَة  يتنامـون ويتميـَّ

الحسم. 

ا).  تريثوا قليًال: (َفَال تَْعَجْل َعَليِْهْم إِنََّما نَُعدُّ َلُهْم َعدٍّ

َفــإنَّ عذاَب اللـه ال يأتي إال بغتـًة، بعد أن تكوَن 

أت، وجميُع  الُحَجـُج قـد بلغت، واملتغـرياُت قد تهيـَّ

آيات الله قد ُكذِّبت، فيأتي الشفاُء بنٍرص مبني. 

١٤١٤ ُأضاعبر.. بعرٌة ضث املتاض الربغطاظغ طع وصش اقجاصقل  ُأضاعبر.. بعرٌة ضث املتاض الربغطاظغ طع وصش اقجاصقل 
بطصغج سطغ السططان    

الحريُة ورفُض االسـتعباد فطرٌة إنسـانية، 
مَلن اسـتقوا العـزَة والكرامة، وارتـووا باإلباء 
يرضـوا  أن  هـؤالء  ملثـل  فكيـف  والشـموخ، 
باالحتـالل والَوصايـة، والتحكم عـىل الرقاب 

والسيطرة عىل مقدرات الوطن! 
لقد أثبت اإلنسـاُن اليمني عىل مـر التاريخ 
أنه عيصٌّ عىل الغزو واالحتالل وسـّطر مواقَف 
ن سـولت لهم أنفسهم  بطوليًة لنيل حريته ممَّ
باحتالل اليمن والسـيطرة عليها، وجعلوا من 
أرضهـا مقـربة للغـزاة، لكن محـاوالت الغزو 
تكـّررت وتكـّررت معها الثورات التـي ترُفُض 
االنقيـاَد للمحتّل ومنها ثـورة ١٤ أُكتوبر التي 
قامت ضد املحتـّل الربيطاني الذي احتل أجزاًء 
واسـعة من الدول يف مختلـف القارات، وكانت 
تسـمى مملكتهم باململكـة التي ال تغيب عنها 
الشمس، لكن الثائرين اليمانيني جعلوا شمَس 
اململكـة تأفل من أنحاء اليمن لترشق شـمس 

الحرية فيها ويعم دفُء االستقالل فيها. 
لـم تنتـِه أطمـاُع الغـزاة يف اليمـن؛ كونـه 
يمتلُك موقعـاً جغرافياً هاماً بإطالله عىل باب 
املندب االسـرتاتيجي، ولذلـك تكّررت محاوالُت 
السـيطرة عىل هذا املوقع الهـام وكان آخرها 
التحالُف عىل رأسـه األمريكـي الربيطاني ضد 

اليمـن وشـن عـدوان ظالـم عليها نتـج عنه 
احتـالُل املناطـق الجنوبيـة مـن جديـد تحت 
عناويـن زائفـة تخدع شـعب اليمـن كإعادة 
الرشعيـة ومحاربة االنقالبيـني وغري ذلك من 
املـربّرات الواهية؛ ِمـن أجِل رشعنـة االحتالل 

وإعطائه طابع اإلنقاذ والدفاع! 
اليـوم وبعـد سـبع سـنوات مـن العـدوان 
واسـتمرار االحتالل للمناطـق الجنوبية، تمر 
عىل اليمنيـني الذكرى الـ٥٩ لثـورة الـ١٤ من 
أُكتوبـر مع وقـف تنفيذ االسـتقالل الذي ناله 
الجنـوب اليمني بعـد تضحيات جسـيمة من 
أبنائه الذين قدموا أرواحهم وأرخصوا دماءهم 
يف مواجهة املحتّل األجنبي، ليعود ذلك األجنبيُّ 
األمريكي الربيطاني من جديد ليحكم الجنوب 
ويتحكـم يف ثرواته وموقعه الجغـرايف والعمل 

عىل إخضاع الشعب والقبول بهذا التواجد! 
غـادرت بريطانيـا جنـوب اليمـن ولفلفت 
أذيـاَل خيبتها، لتعـود اليوم مـع دول تحالف 
العدوان وقد اسـتطاعت أن تصنـع لها قاعدًة 
مـن املرتِزقة الذين تجنّـدوا لحمايتهم والدفاع 
عنهم، متناسني الدماء الطاهرة التي ُسفكت؛ 

ِمن أجِل نيل الحرية واالستقالل. 
إن إحيـاَء ذكـرى الثـورات يعتـرب محطـًة 
تعبويًة لتعبئة الشـعب ضـد االحتالل ورفض 
الَوصايـة، وليس للُخَطـب الرنانة واألناشـيد 
البائـدة التـي ال تسـمُن وال تغني مـن جوع، 

فكيف بَمن يحتفـل بذكرى ثورة ضد الَوصاية 
واالحتالل وضد املحتـّل األجنبي وهو يحتضن 
احتـالالً مـن مختلـف الجنسـيات بمـا فيهم 

املحتّل األمريكي الربيطاني؟ 
يجـب عـىل أبنـاء الجنـوب أن يفيقـوا من 
غفلتهـم ويلتفـوا حـوَل قضيتهـم الجوهرية 
بتطهـري الجنوب مـن دنس املحتّلـني ونفض 
وصايتهـم وتدخالتهم التي نخـرت يف الجنوب 
واالغتيـاالت  باملؤامـرات  جسـَده  وأتعبـت 
والتالعـب بقوتـه ومقدراتـه، يجـب عليهـم 
أن يجـددوا ثوراِتهـم ليحتفلـوا بثـورٍة مثمرٍة 
ـا أن يحتفلوا بذكرى ثورة  واسـتقالل ُمْجٍد، أمَّ
واألعـالم األجنبيـة ترفـرُف يف شـوارع وقمم 

الجنوب فهذا ال يُعقل!
ردفان ما زال شامخاً كعادته ينتظُر األحراُر 
والثواُر ليكوَن املنطَلَق مـن جديٍد لثورة عاتية 
يف  تقتلـُع جـذوَر املحتّلـني وتركمهـم جميعاً 
مزبلِة التاريـخ لريفرَف يف سـمائها َعَلٌم واحٌد 
ويكون لها موقٌف واحٌد وقائٌد واحٌد يحّقُق لها 
االسـتقالَل الثقايف واالقتصادي والسـيايس... 
وغريه، وهذا لن يتأتـى إال بوعي أبناء الجنوب 
بخطط وأجندات األمريكي والربيطاني ليقفوا 
ألوجاعهـم  وينتـرصوا  ويرفضوهـا  ضدهـا 
وآالمهم التي سـبّبها لهـم املعتدون وينترصوا 

لدماء األحرار َوالثائرين. 


