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السواحل امــتــداد  على  اليمنية  اإلقليمية  املياه  قــرب  واســع  أجنيب  انتشار  السواحل  امــتــداد  على  اليمنية  اإلقليمية  املياه  قــرب  واســع  أجنيب  انتشار   
 استحداثات عسكرية يف املخاء واستعدادات الستقبال سفن شحن حربية استحداثات عسكرية يف املخاء واستعدادات الستقبال سفن شحن حربية
 قــــرصــــنــــة جـــــديـــــدة وحتــــــــرك مــــشــــبــــوه بــــعــــد غـــــــرق ســـفـــيـــنـــة قــــبــــالــــة عــــدن قــــرصــــنــــة جـــــديـــــدة وحتــــــــرك مــــشــــبــــوه بــــعــــد غـــــــرق ســـفـــيـــنـــة قــــبــــالــــة عــــدن

قــــــبــــــائــــــل احملــــــــويــــــــت حتـــــتـــــشـــــد مـــــــتـــــــوعـــــــدًا الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــســـــــعـــــــودي بــــــــالــــــــرد ثـــــــــــــأرًا البــــــنــــــهــــــا الــــعــــلــــيــــي

قـــــائـــــد الــــــثــــــورة يـــــعـــــزي الــــرئــــيــــس يف اســــتــــشــــهــــاد شـــقـــيـــقـــه والـــــــدفـــــــاع تـــشـــيـــد بــــــــــــــأدواره الـــبـــطـــولـــيـــة


توجه معاد لتفجري جولة جديدة من احلرب بعد مزاد دويل وتواطؤ دويل على «مائدة جملس األمن»
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أخبار 

 : طاابسات
بعث قائُد الثورة، السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي، 
أمس، برقيَة عزاٍء ومواسـاة لفخامة املشري الركن مهدي 
املشاط رئيس املجلس السـيايس األعىل باستشهاد أخيه 

مصلح املشاط. 
وأعـرب قائـُد الثـورة يف الربقيـة عـن خالـِص العزاء 
واملواسـاة للرئيـس املشـاط ووالـده وأرستـه الكريمة.. 
سـائالً اللـَه تعاىل لـه الرحمَة واملغفـرة والفـوز بالجنة 

وألهله الصرب والسلوان. 
وتلقى الرئيُس املشاط برقياِت عزاء ومواساة متعددة 
يف استشـهاد شقيقه مصلح بعد معاناة مع املرض جراء 
اإلصابـة التـي تعـرض لها خـالل مشـاركته يف جبهات 
البطولـة يف مواجهـة العـدوان األمريكي السـعودّي منذ 

اللحظات األوىل للعدوان. 
وقال رئيُس الوفد الوطني محمد عبد السـالم يف برقية 
عـزاء بعثها للرئيـس املشـاط: «خالص العـزاء وعظيم 
املواسـاة لألخ فخامـة الرئيـس مهدي املشـاط وجميع 
أفراد أرسته الكريمة بوفاة أخيه العزيز واملجاهد مصلح 
املشـاط»، وسـأل اللَه تعـاىل أن يتغمده بواسـع الرحمة 

واملغفرة وأن يلهم أهله الصرب والسلوان. 
 مـن جانبـه، بعـث وزير الدفـاع اللـواء الركن محمد 
العاطفـي، ورئيـس هيئـة األركان العامة اللـواء الركن 
محمد الغماري، برقية عزاء ومواسـاة إىل الرئيس مهدي 
املشـاط - القائـد األعىل للقوات املسـلحة، يف استشـهاد 

شقيقه مصلح املشاط. 

وأشـاد وزير الدفاع ورئيـس هيئـة األركان، باألدوار 
البطولية والجهادية للشـهيد يف مواجهة املعتدين والغزاة 
ومرتِزقتهـم منذ اللحظـات األوىل للعـدوان، معربني عن 
خالـص العـزاء واملواسـاة للرئيس املشـاط ووالـده وآل 
املشـاط كافة يف محافظة صعدة، سائلني املوىل عز وجل 
أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان. 
من جانبه، أشـاد مديـر مكتب الرئاسـة أحمد حامد 
خالل برقية العزاء التي بعثها إىل الرئيس املشـاط ووالده 
وإخوانه، بمواقف الشـهيد وتضحياته دفاعاً عن الوطن 
واسـتقالله، منوًِّهـا بمـا سـّطره من مالحـَم بطولية يف 

مواجهة قوى العدوان األمريكي السعودّي. 

وأّكـد أن اليمَن خرس باستشـهاده شـخصيًة قياديًة 
كانت لها إسـهامات بارزة يف مواجهة العدوان ومنارصة 

املظلومني. 
وعـّرب حامـد عـن خالص العـزاء وصـادق املواسـاة 
للرئيس املشـاط ووالده وإخوانه وكافة آل املشـاط بهذا 
الفقـد األليم، سـائالً املـوىل القديـر أن يتغمَده بواسـع 
الرحمة واملغفرة ويسـكنه فسـيح جناته وينزله منازل 

الشهداء األبرار ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان. 
كذلـك، تلقى الرئيس املشـاط، برقية عزاء ومواسـاة 
من وزير اإلعالم ضيف الله الشـامي، يف استشـهاد أخيه 
مصلح املشاط، بعد معاناة مع املرض جراء اإلصابة التي 

تعرض لها خالل مشاركته يف مواجهة قوى العدوان. 
وأشاد وزير اإلعالم، بمناقب الشهيد ومواقفه الوطنية 
يف الدفـاع عن اليمن، فضالً عن إسـهاماته املشـهودة يف 

املجال االجتماعي وإصالح ذات البني وخدمة املجتمع. 
ونـّوه باملالحـم البطوليـة التي سـطرها الشـهيد يف 
جبهـات الـرشف والبطولـة يف مواجهـة قـوى العدوان 

األمريكي السعودّي. 
وعّرب وزير اإلعالم عن خالص العزاء واملواساة للرئيس 
املشـاط ووالـده وإخوانه وكافة آل املشـاط بهـذا الفقد 
األليم.. سـائالً املوىل القديـر أن يتغمده بواسـع الرحمة 
واملغفـرة ويسـكنه فسـيح جناتـه ويلهم أهلـه وذويه 

ومحبيه الصرب والسلوان. 
كما تلقى الرئيس املشـاط العديد مـن برقيات العزاء 
واملواساة من معظم الشخصيات السياسية واالجتماعية 

يف البلد. 

صائث البعرة غسجي الرئغج املحاط يف اجاحعاد حصغصه
وزغُر الثشاع ورئغُج عغؤئ افرضان غحغثان بافدوار الئطعلغئ لطحعغث شغ طعاجعئ المساثغظ والشجاة

جثد الثسعَة فترار المتاشزئ لطاخسغث الحسئغ ظتع تماغئ البروة والثشاع سظ السغادة:

شغما وزارة البروُة السمضغئ تثغُظ وتطاِلُإ بمعصٍش أطمغ ودولغ تازم:

ُر طظ سسضرة املعاظأ الحرصغئ  طتاشُر تدرطعت غتثِّ
وتتعغطعا إىل صعاسث لطظعإ ودسط الترب

املرتِجصُئ غعاخطعن اساصاَل الخغادغظ الغمظغني بإغساٍز 
طظ اقتاقل اإلطاراتغ

 : طاابسات
جّدد محافـُظ حرضموت، لقمان باراس، 
التحذيـَر من مغبـة إقحام املوانـئ الرشقية 
يف الـرصاع وتحويلهـا إىل قواعـد عسـكرية 
أن دعوات  لقوى الغـزو واالحتالل، مؤّكــداً 
عسـكرة مينـاء الضبـة التي يقـف وراءها 
األمريكان والفرنسيون، تشكل تهديداً للبنى 
التحتيـة يف املحافظة، وقد تحولها من ميناٍء 
نفطي إىل هدٍف عسـكري مرشوع يف حال تم 
تسـليم امليناء للغـزاة األمريكيـني وأعوانهم 

الفرنسيني. 
وبحسـب وكالـة سـبأ التـي رصح لهـا، 
فقـد دعـا املحافـظ لقمـان بـاراس كافـة 
عقـالء املحافظـة إىل وقف العبـث بمقدرات 
حرضمـوت، مؤّكــداً أن أبنـاء املحافظة يف 

الوادي والصحراء والسـاحل أول من طالبوا 
بإيقاف نهـب وتصدير الثـروة النفطية من 
منشأة املسيلة النفطية التي تعرضت ألبشع 
استنزاف عىل مدى السنوات املاضية دون أن 
يستفيد منها أبناء املحافظة الذين يعيشون 
ظروفـاً اقتصادية وإنسـانية صعبة، منوًِّها 
إىل أن قـرار حمايـة الثروات السـيادية جاء 
مكمالً وملبياً ملطالب أحرار حرضموت الذين 
تعرضـوا للرتهيب باسـتخدام القوة من قبل 

القوات الغازية املحتّلة يف امليناء. 
أبنـاء  تأييـد  بـاراس  املحافـظ  وحيـا 
حرضمـوت وتعاونهـم الكبـري مـع القوات 
املسلحة يف اإلبالغ عن كافة املحاوالت الرامية 
لنهـب ثـروات املحافظـة التـي حرمـت من 
أدنى الخدمـات عىل مدى السـنوات املاضية 
ولم يلمس أبناؤها أيـة آثاٍر إيجابية لتصدير 

مليوني برميل من خام املسيلة. 
وجدد التأييد للرضبة الثانية التي أحبطت 

ثاني محاولة لنهب مليونَي برميل من النفط 
الخام.. محمالً سلطات االحتالل يف املحافظة 

مسـؤولية أية مخاطـر يتعرض لهـا امليناء 
النفطـي، مؤّكــداً أن امليناء بكافـة مرافقه 
والطاقـم العامـل لـم يتعـرض أليـة أرضار 
خالل العمليتني التي أفشـلت محاوالت آثمة 

لتهريب النفط الخام. 
ودعـا املحافـظ بـاراس سـلطات ميناء 
الضبـة إىل االمتثـال لقـرار صنعـاء القايض 
بوقـف تهريب النفط الخام وعدم اسـتقبال 

أية سفن ناهبة حتى تتجنب أي مخاطر. 
وأَشاَر باراس إىل أن مساعي تسليم ميناء 
الضبـة للقـوات األمريكية مـن قبل حكومة 
العمالة واالرتزاق يؤسـس لبقاء االحتالل يف 
سـواحل املحافظة، ويعد تفريط بالسـيادة 
محافظـة  يف  لالحتـالل  وتوطـني  الوطنيـة 
حرضمـوت وهـو مـا يرفضـه ُكــّل أحرار 

املحافظة. 

 : طاابسات
مـع اسـتمرار سـيطرِة تحالُـِف العـدوان األمريكـي 
السـعودّي اإلماراتـي عىل الجزر االسـرتاتيجية وانتشـار 
بوارجه يف املياه اليمنية، تواصُل القوات األجنبية واملرتِزقة 
ممارسة ُكـّل أشكال االنتهاكات بحق الصيادين اليمنيني 

الذين يمارسون حقوَقهم عىل املياه اليمنية. 
ويف جديد تلك االنتهاكات قامت عصابة مسـلحة تابعة 
ملرتِزقـة العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي باعتقال 

عدد من الصيادين يف محافظة حّجـة. 
وأوضحت وزارة الثروة السـمكية أن اختطاف مرتِزقة 

العـدوان، عـدداً مـن الصياديـن اليمنيني جـاء يف منطقة 
بحيص بمديرية ميدي محافظة حّجـة. 

وبينـت وزارة الثـروة السـمكية أن مرتِزقـة العـدوان 
اختطفوا، عرص أمس، سـتة صيادين «محمد عيل كالدة، 
أحمـد عـيل كالدة، إبراهيـم عـيل مـوىس، خـال إبراهيم 
محمـد خال، عبده رشيـم عاتي وعيل خربـني خال» أثناء 
ممارستهم نشاط االصطياد يف منطقة بحيص يف مديرية 

ميدي دون أي مربّر. 
وحّملـت الوزارة األمـم املتحدة ومنظماتها مسـؤولية 
الصمت والتخاذل امُلسـتمّر تجاه ممارسات قوى العدوان 
واملرتِزقة واألعمال اإلرهابية واالختطافات القرسية بحق 

الصيادين اليمنيني.
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 : خاص
ـِك دوِل تحالـف العـدوان األمريكي  يف ظـل تمسُّ
السـعودّي اإلماراتـي بسـلوكها العدوانـي املبطن، 
تقول املؤرشات عىل األرض: إن انفجاَر األوضاع عىل 
ما  نحٍو واسـع بات أمراً أقرَب إىل السـالم، ال ِســيـَّ
مـَع إرصار املجتمع الـدويل عىل التمسـك بمواقفه 
التضليليـة الرامية إىل إطالة أمـد الحرب والحصار 
عرب البيانات واإلحاطات املغلوطة يف مجلس األمن، 
وكل هذه العوامل تقود إىل االنفجار الواسـع يف الرب 
ويف البحـر الذي يشـهد تَحـرُّكاٍت أمريكيـة غربية 

متتالية. 
ويف تصعيـٍد جديـٍد ينـايف الحديـَث املتكـّرَر عن 
السـالم، أّكــدت رشكـة النفط اليمنيـة أن تحالف 
العدوان احتجز سفينَة مازوت ومنعها من الوصول 
إىل مينـاء الحديـدة عـىل الرغـم مـن التزامها بكل 
اإلجراءات التعسـفية التي فرضها تحالف العدوان 
واألمـم املتحـدة، يف إشـارٍة إىل تََحــــدٍّ سـعودّي 
إماراتي واضح لـكل املواثيق واملحادثات الرامية إىل 
التهدئة وبدء الدخول يف عملية سالم عادل ومرشف. 
ناطـق رشكـة النفـط اليمنيـة عصـام املتوكل 
أوضـح أن تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي 
وإمعاناً منه يف زيادة معاناة أبناء الشـعب اليمني، 
احتجز سـفينَة املازوت «بريموري» رغم خضوعها 

للتفتيـش يف جيبوتي، يف حني تأتي هـذه القرصنة 
بعد أقل من ٤٨ ساعة عىل أُخرى مماثلة استهدفت 

سفينة محملة بالديزل. 
وحّملـت رشكـُة النفـط عـرب ناطقهـا املتوكل 
تحالَف العدوان واألمم املتحدة، املسـؤولية الكاملة 
يف التداعيـات اإلنسـانية واالقتصاديـة املرتتبة عىل 

استمرار القرصنة عىل سفن الوقود. 
ويف السـياق تتزامُن هـذه القرصنة مع تَحرُّكاٍت 
أمريكيـة سـعوديّة إماراتيـة مكثّـفـة عـىل املياه 
اليمنية، وهو ما يشري إىل توّجـٍه معاٍد نحو تصعيد 

األوضاع.
فعـالوًة عـىل أعمـال النهـب املمنهـج للثـروات 
النفطيـة والغازية اليمنية وحرمان الشـعب منها، 
ما تزال السـفن املعادية التابعة لواشنطن وأدواتها 
تبحـث عـن تمركز يف امليـاه اليمنية، إمـا للنهب أَو 
للتموضـع القتـايل اسـتعداداً للمعركـة التي ينوي 

تحالف العدوان إشعالها يف السواحل اليمنية. 
ويف السـياق، رصـدت مصـادر قيـام االحتـالل 
شـحن  طائـرات  مهبـط  باسـتحداث  اإلماراتـي 
عسـكرية يف منطقة املخـاء السـاحلية املطلة عىل 
بـاب املندب، يف حني يؤّكـد مراقبـون أن التَحّركات 
اإلماراتية يف الجزر اليمنية االسرتاتيجية عىل البحر 
األحمـر تأتـي يف سـياق اإلعـداد نحـو التصعيد يف 

الساحل الغربي. 
ومـع أن التَحـّرك هـذه املـرة هـو عبـارة عـن 

اسـتحداثات لقواعـد ومهابـط شـحن عسـكري، 
َفـإنَّ النتيجة هي اسـتقبال التعزيزات العسـكرية 
واإلمـَدادات الحربيـة، وهـو مـا يؤّكــد التوّجــه 
بحـراً،  املعركـة  للتصعيـد  اإلماراتـي  السـعودّي 
ورعايـة  مبـارشة،  أمريكيـة  ومشـاركة  وإرشاف 

أممية واضحة. 
األمريكيـة  التَحـّركات  تـزال  مـا  املقابـل  ويف 
الربيطانية يف السـواحل الرشقية والجنوبية لليمن 
تـرسي بوتـريٍة عاليـة، فمـع الزيـارات األمريكية 
املشـبوهة إىل حرضمـوت واملهرة وباقـي املناطق 
الجنوبيـة املحتّلـة والتـي تضمنـت مجموعـة من 
اإلجراءات املشـبوهة عىل مسـار التصعيد والنهب، 
شـهدت محافظـة عـدن املحتّلـة، أمـس الجمعة، 
مرسحيًة جديدًة يف سواحلها رافقه انتشار أمريكية 
وأجنبـي مكثّـف، ليتذكر الجميـع ُكـّل املرسحيات 
التي اعتربتها أمريكا وأدواتها يف السـنوات املاضية 
تسـتوجب  خطـرية  وتهديـدات  عارضـة  أحداثـاً 

االنتشار العسكري األجنبي بقيادة واشنطن. 
وأَفـادت مصـادر، أمـس الجمعة، بأن سـفينة 
ُح أنها عسـكريٌة غرقت قبالة سـواحل مدينة  يُرجَّ

عدن وسط ظروف غامضة. 
وأوضحت املصادر أنه تزامن مع غرق السـفينة 
انتشـار عسـكري كبري وواسـع براً وبحراً للقوات 
األجنبيـة املحتّلـة املتمركزة يف السـواحل الجنوبية 
والرشقية اليمنية، وهو األمر الذي يجعل الشـكوَك 

السـفينة  ة  ُهــِويـَّ وكـذا  الحادثـة  حـول  تحـوُم 
ومالبسـات مجيئهـا وخلفيـات غرقهـا يف ظروف 

غامضة. 
ولفتت إىل أن السـفينَة كانت راسـيًة يف سـاحل 
الربيقة والحسوة بحرم ميناء عدن، قبل أن تتعرض 
للغـرق بصـورة مفاجئة، دون معرفة األسـباب أَو 
الجهة املالكة لها، وهو األمر الذي يرجح تمركز تلك 
السـفينة داخل دائرة التصعيد األمريكي الغربي يف 
السواحل اليمنية؛ وذلك إلضفاء اإلرباك عىل املشهد 
العسكري والسـيايس يف اليمن، وتمرير املخّططات 
بواجهة مغلوطـة تتبناها املواقف األممية والدولية 

الهالمية واملعتمة. 
مع االنتشار العسـكري البحري والربي  وتزامناً 
تـداول  السـفينة،  غـرق  عقـب  الكبـري  األجنبـي 
ناشـطون يف عـدن، أمـس، عـىل مواقـع التواصل 
االجتماعي جوانَب من االنتشـار العسـكري الربي 
وتحليق الطائـرات املروحة السـعوديّة واإلماراتية 
حول «معاشيق»، وهو ما يشري إىل ثبوت التَحّركات 

املشبوهة لتحالف العدوان عىل مسار التصعيد. 
من جانبهـم، أّكـد مراقبـون أن تحالف العدوان 
بقيـادة أمريـكا مـا يـزال ينتهـج سياسـة خلـق 
وتعزيـزه،  األجنبـي  التواجـد  لتربيـر  املرسحيـات 
منّوهـني إىل أن التَحـّركاِت التـي تقـوُم بهـا دوُل 
العـدوان تعـّرب عن رغبـٍة كبرية لتصعيـد األوضاع 

وتوسيع املعركة. 

 : خاص
مـع انفضـاِح املواقـِف الدوليـة واألممية املسـاندة 
لتحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي، عربَ 
«منصـة مجلـس األمـن» الـذي بـات عبـارًة عـن دكة 
تعتليها الرسـائُل واإلحاطاُت املغلوطة الرامية إىل خلط 
األوراق وتعتيم الصورة الحقيقية عن مجريات العدوان 
والحصـار عىل اليمن وما يندرج تحته من تَحّركات غري 

مرشوعة للقوات األجنبية. 
ويف السـياق، رّدت صنعاُء عرب نائـب وزير الخارجية 
حسـني العـزي عـىل الترصيحـات واملواقـف الدوليـة 

واألممية املقدمة جلسة مجلس األمن األخرية. 
وقـال نائب وزيـر الخارجية، أمس األول، يف سلسـلة 
تغريدات عىل حسابه بموقع «تويرت»: إن «اإلدانات التي 
توّجــه إىل صنعاَء وقاحٌة غريُ مسـبوقة وتندرُج ضمن 
أسـباب إطالة أمد الحرب»، يف إشارٍة إىل اإلدانات الدولية 
للخيـارات املرشوعـة واملحقـة والعادلـة التـي تنفذها 
القـوات املسـلحة اليمنيـة لحمايـة الثـروات النفطية 
والغازيـة التي تنهبها دول العدوان لصالح مشـاريعها، 
ومرتباتـه  اليمنـي  الشـعب  مرتبـات  حسـاب  عـىل 

واحتياجاته اإلنسانية. 

َوأََضــاَف العـزي مخاطبـاً مجلس األمـن «العدوان 
والحصـار واالحتـالل وتمكـني الفاسـدين مـن رسقة 
الثـروات النفطية والغازيـة، ُكـّل هذه املمارسـات من 
العالـم املعتدي، وليسـت منا، وتتم بغطـاٍء أممي ودويل 

رخيص». 
وتابع ترصيحاته بالقول: «إىل ُكـلِّ متحدث يف جلسة 
مجلس األمـن، ماذا تريـدون بالضبط! هـل تظنون أن 
إداناتكم سـوف ترشعُن لجرائم الحرب بحق شـعبنا أَو 
لرسقة نفط اليمن؟ أَو تلغي حق الشعب اليمني يف الدفاع 
عن نفسه»، ُمضيفاً «إذا كنتم تظنون ذلك فأعتقد لستم 
واهمني فحسـب وإنما من العـار والفضيحة املدوية أن 

نراكم عىل مقاعد ما يسمى بمجلس األمن». 
وواصـل حديثـه ملجلـس األمـن «السـالُم ال يحتـاُج 
أمثالكـم، ونحن حذرنا مراراً من رسقـة نفطنا وغازنا، 

وقلنا بأن الثروات ملك لكل شعبنا املظلوم». 
ولفـت إىل أن الطـرَف الوطنـي قـام بمخاطبـة «كل 
الـرشكات ومـالك السـفن، ونخاطـب دول العلم ودول 
جنسـية البحـارة، ويتـم أَيْـضـاً مناَداة سـفن الرسقة 

وعندما نحذرها بشكٍل مختلف تدينوننا نحن». 
ويف سياق حديثه عن املواقف األممية، قال نائب وزير 
الخارجية: إن املبعوث يعرف أن مفاوضات وقف الحرب 

وإنهـاء التدخل الخارجي ليسـت ضمـن صالحياته، 
وهو ما يزيح ُكـّل أشـكال التعويل عىل األمم املتحدة 

كوسيٍط إلنهاء العدوان والحصار واالحتالل. 
وفضـح نائب وزيـر الخارجيـة جانباً مـن الدور 
املشـبوه للمبعوث األممـي بقوله: «املبعـوث األممي 
قال لنا بأن الطرف الذي يقود الحرب عىل اليمن ليس 
ضمن اختصاصه، ولذلك ال ندري كيف يسمح لنفسه 

بتقييم األطراف بعيًدا عن هذه الحقيقة». 
ويف ختام ترصيحاته، توّجـه نائب وزير الخارجية 
حسـني العزي بالسؤال للمبعوث األممي: «كان عليك 
يف جلسـة هذا املساء أن تقول ما قلته لنا وكنت بذلك 

ستخدم السالم». 
وتأتـي ترصيحـاُت العـزي يف ظـل تزايُــِد ِحـدة 
السـقوط األممي املدوي وتحـول املنظمة األممية من 
وسـيط إىل صف من صفوف العدوان، يف حني يستغلُّه 
األخريُ للتغطية عـىل الجرائم والتَحّركات العدوانية يف 
الـرب والبحر، وهو األمر الذي يجعل الخياراِت الوطنية 
محدودًة عىل الردع النوعي والفاعل والواسـع، وبهذا 
يكون السلوك األممي ومن قبله األمريكية والسعودّي 
اإلماراتي هو السبَب يف االنفجار الكبري الذي قد يحُدُث 

عىل نحٍو واسع وله أرضاُره عىل مستوياٍت عدة. 

العجغط طحئعٌه وراِسغ الترب خارج سظ اقخاخاخات افطمغئ..

 تجغغش إلذالئ الترب

بشطاء دولغ ورساغئ أطمغئ.. 
صرخظٌئ جثغثٌة سطى جفظ الظفط واجاتثابات سسضرغئ شغ الساتض الشربغ وغرق جفغظئ شغ سثن راشصعا اظاحار أجظئغ واجع
طراصئعن غآّضـثون بئعَت الاعّجـه افطرغضغ السسعدّي اإلطاراتغ ظتع الاخسغث سطى اطاثاد السعاتض الغمظغئ

السثوُّ غاةُه ظتع تخسغث المسرضئ برًا وبترَا

لـــ طةطــج افطظ: الســقم ق غتاــاُج أطبالضــط وتثرظا طرارًا طظ جــرصئ ظفطظــا وغازظا
لـــ المئســعث افطمغ: لماذا لط تسارف بما صطاه لظا بأن الطرف المحــرف سطى الســثوان لغج طظ اخاخاخك؟

ظائإ وزغر الثارجغئ غرد سطى «اإلتاذات» المشطعذئ شغ طةطج افطظ:
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 : طاابسات
نُظمت بمديريات العاصمة صنعاء وعدد من مديريات محافظة 
الحديـدة، أمس، عقب صـالة الجمعة، وقفـاٍت احتجاجيًة؛ رفضاً 
السـتمرار قوى العدوان يف محاوالت نهب الثروات الوطنية للشعب 

اليمني بدعم من قوى الطاغوت واالستكبار أمريكا وإرسائيل. 
واستنكر املشاركون يف الوقفات، اإلدانَة من مجلس األمن واألمم 
املتحـدة وأمريكا والعدّو الصهيوني للرضبات الصاروخية والجوية 
للقوات اليمنية املسـلحة للدفاع عن السيادة اليمنية وعدم السماح 

بنهب الثروات كحق ال يخالف ُكـّل القوانني اإللهية والبرشية. 
وأّكـدت الوقفاُت أن الشعَب اليمني يتابُع التَحّركات األمريكية 
يف حرضمـوت وغريهـا مـن  غـري املقبولـة واملرفوضـة تمامـاً 

املحافظات. 
وأشـادت بياناُت الوقفات بـدور القوات الجويـة والصاروخية 
اليمنية يف حماية السيادة والثروات الوطنية، داعية القوات املسلحة 

لالنتقال من حالة الرضبات التحذيرية إىل الرضبات املبارشة والتي 
تقطع من خاللها يد السارق وتجعله عربة لغريه. 

ة وأية  ورفضـت البيانـاُت أي تواجـد أمريكي وإرسائيـيل َخاصَّ
قـوات أجنبيـة عامة يف األرايض، معلنـًة أن وجـوَد أيِّ جنود لقوى 
االحتـالل عـىل األرايض اليمنيـة يجعلهم هدفـاً مرشوعـاً للقوات 

املسلحة. 
كمـا أعلنت البياناُت تأييَد الشـعب اليمني ودعمـه الكامل لكل 
األحـرار والرشفـاء يف حرضموت ويف ُكـّل املحافظـات املحتّلة بكل 

الوسائل حتى تطهري ُكـّل شرب من الغزاة واملحتّلني. 
وأّكــدت بياناُت الوقفات موقَف الشـعب اليمنـي املبدئي تجاه 
القضيـة الفلسـطينية، مباركة العمليات البطوليـة التي يقوم بها 
أبناء الشعب وقوى املقاومة والجهاد ضد املجرم الصهيوني املحتّل 

الغاضب. 
ودعـت البياناُت الجميـَع إىل التفاُعِل الكبرِي مع مناسـبة ذكرى 
الشـهيد والرتكيز عىل االهتمام بأرس الشـهداء والجرحى واألرسى 

والتفاعل يف ُكـّل األنشطة االجتماعية والتكافلية املصاحبة لها. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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أّضـثت سطى طعاخطئ الخمعد والبئات وحّثدت سطى ضرورة تسجغج الاقتط واقخطفاف العذظغ شغ طعاجعئ السثوان

وصفاٌت حسئّغٌئ يف الساخمئ والتثغثة تحغُث بسمطغات الصعات املسطتئ لتماغئ السغادة ووصش ظعإ البروة

36 خرصاً لصعى السثوان 
وطرتجصاعط يف التثغثة خقل 

الـ24 جاسئ املاضغئ
 : طاابسات

سـجّلت غرفُة عمليـات ضباط االرتباط والتنسـيق لرصد خروقـات العدوان يف 
محافظة الحديدة ٣٦ خرقاً خالل الـ٢٤ ساعة املاضية. 

وأوضـح مصدٌر يف غرفـة العمليات، أن خروقات قوى العـدوان تضمنت تحليق 
طائرات تجسسية، وخمسـة خروقات بقصف مدفعي و٢٩ خرقاً باألعرية النارية 

املختلفة. 

الترغجي غضحُش اجاصثاَم 
تتالش السثوان طرتِجصئ 
إبغعبغني إىل تدرطعت

 : طاابسات
أّكـد الشـيخ القبيل البارز عيل سالم الحريزي رئيس لجنة االعتصام السلمي يف 

محافظة املهرة، استقدام تحالف العدوان، مرتِزقة إثيوبيني للقتال يف اليمن. 
وقـال الحريـزي يف تغريدٍة له عىل صفحته الشـخصية بتويـرت، أمس الجمعة: 
إن إحـدى طائـرة تابعة للخطـوط اليمنية هبطت قبل يومني يف مطـار أديس أبابا 
بشـكٍل رسي وغادرت منه أَيْـضاً بشكل رسي إىل مطار سيئون والريان بمحافظة 
حرضمـوت املحتّلـة، تحمل عىل متنها العـرشات من املرتِزقـة اإلثيوبيني الذين تم 

استقدامهم للقتال يف صفوف العدوان السعودّي اإلماراتي باليمن. 
يذكر أنها ليسـت املرة األوىل التي يستقدم فيها تحالف العدوان مرتِزقة أفارقة، 
فقد سـبق له أن اسـتقدم مئـات املرتِزقة من مختلف جنسـيات العالـم بما فيهم 
مرتِزقـة بـالك ووتـر الذين تلقـوا أقىس الهزائـم يف اليمـن عىل يد أبطـال الجيش 
واللجان، باإلضافة إىل استخدام الرياض وأبو ظبي ُكـّل أنواع األسلحة يف عدوانهما 
عىل اليمن، بما فيها األسلحة املحرمة والعنقودية التي ال تزال تحصد بشكٍل يومي 
أرواح املواطنـني األبريـاء يف املحافظـات املترضرة وامللوثة بتلك األسـلحة واأللغام 

املحرمة من مخلفات العدوان. 

صئائُض املتعغئ تظّثُد بةرغمئ صاض أتَث أبظائعا 
وتحعغه جباه يف السسعدّغئ

 : المتعغئ
التـي  الجرائـم  املحويـت  قبائـُل  أدانـت 
يرتكبهـا النظام السـعودّي بحـق اليمنيني، 
والتـي كان آخرهـا تصفيـة وقتـل املغـرتب 

اليمني عيل عاطف هضبان العليي. 
وأّكــدت القبائل يف اللقاء القبيل املوسـع 
بمحافظـة  األول،  أمـس  نظمتـه،  الـذي 
الدولـة  أمـن  جهـاز  خطـف  أن  املحويـت، 
السـعودّي للمغرتب عيل عاطف العليي –من 
أبنـاء محافظـة املحويـت- وقتله وتشـويه 
جثته، من الجرائم التي ال تسـقط بالتقادم، 
متوعـدة بمتابعة ومالحقـة مرتكبيها حتى 

ينالوا جزائهم. 
ويف اللقـاء الذي حرضه وزير الدولة أحمد 
العليي، وقيادات السلطة املحلية والتنفيذية، 
وعدد من مشايخ وأعيان ووجهاء املحافظة، 
أشار املشاركون إىل أن سفك الدماء ومصادرة 
الحقوق ليس بغريب عىل النظام السـعودّي، 

الـذي ارتكـب املئات إن لـم نقـل اآلالف من 
الجرائم املروعة بحق الشعب اليمني. 

وأّكـدت القبائـل يف بياٍن صادر عن اللقاء 
أن جرائـم تحالـف العدوان لن تزيد الشـعب 
اليمنـي إال صمـوداً وثباتـاً، الفتـاً إىل أهميّة 

مواجهـة  يف  واالصطفـاف  التالحـم  تعزيـز 
العدوان حتى تحقيق النرص. 

وطالب البيان أحرار العالم إىل إدانة صمت 
املجتمـع الـدويل ومنظماتـه الحقوقية، إزاء 

جريمة قتل املغرتب العليي وتشويه جثته.

الطةظُئ املضطَّفئ باطئغص صرار طةطج العزراء 
الثاص بمطار تسج تثّحـظ أسمالعا بحص الحعارع 

 (A) وتطئغص سقطات الترم باملظطصئ
 : تسج

املكلفـُة  امليدانيـُة  اللجنـُة  دّشــنت 
بتطبيـق قرار مجلـس الـوزراء الخاص 
بمطار تعز الـدويل العمل، أمس، أعمالها 
بشق الشـوارع املحيطة باملطار وتطبيق 
عمـل العالمـات لحـرم املطـار تحديـداً 
املنطقـة (A) وشـق الشـارع الحـدودي 

للحرم. 
ويف التدشـني، الـذي حـرضه أمـني عـام 
املجلس املحيل بمحافظة تعز، محمد الحاج، 
ومديـر عـام األشـغال باملحافظـة، فيصـل 
مشـعل، أشـار عضـو اللجنـة وكيـل هيئة 
األرايض واملساحة والتخطيط العمراني، عيل 
جسـار، إىل أن الهيئة سـتطبق القرار شامالً 
وحدات الجـوار للقطاعني السـابع والثامن 
املحيطة بمطار تعز الدويل وشـق الشوارع يف 

القطاعني. 
من جهته أشـاد مديـر قطـاع املطارات 

يف هيئـة الطـريان املدنـي واألرصـاد، عضو 
اللجنة، أمني جمعان، بتعاون قيادة السلطة 
املحلية يف تسـهيل كافـة اإلجراءات وتوجيه 

الوحـدة التنفيذية ومكتب األشـغال العامة 
بتوفـري كافـة املتطلبـات الالزمـة لتنفيـذ 

القرار. 
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 : خظساء
أعلن خليل جحاف –القائُم بأعمال رئيس 
مجلـس إدارة الخطـوط الجويـة اليمنية-، 
عن تعديل أسـعار تذاكر السـفر عىل جميع 
الخطـوط التي تشـغل إليها الرشكـة ابتداًء 
من ١ ديسـمرب ٢٠٢٢م، وذلـك بعد تخفيض 

أسعار وقود الطائرات. 
وقال جحاف خالل مشاركته، أمس األول، 
يف مؤتمـر وكالء الخطـوط الجويـة اليمنية 
بالعاصمة صنعاء تحت شـعار «معاً نصنع 
النجـاح»: إن ارتفـاع أسـعار التذاكـر كان 
خـارج عـن إراَدة الرشكة؛ بَسـبِب الظروف 
التـي فرضهـا العـدوان والحرب املأسـاوية 
عـىل بالدنـا منذ العـام ٢٠١٥م، َحيـُث تمت 
مضاعفُة تكاليف التشغيل وتحملت الرشكة 

أعباء مالية كثرية. 
وأَشـاَر القائـم بأعمـال رئيـس مجلـس 

اإلدارة إىل أن الرشكـة وضعـت بعني االعتبار 
خـالل املراحل املاضية رؤية معيَّنة لألسـعار 
ة واملرىض  ُخُصوصاً لذوي االحتياجات الَخاصَّ
واملحتاجني، َحيُث تـم اعتماد تخفيض ٣٠ ٪ 
ملرىض الرسطـان و٢٠ ٪ لألمـراض األُخرى، 
مع استمرار منح كثري من الحاالت اإلنسانية 
كتقديـٍر من الرشكـة، مبينًا أن عـدد التذاكر 
املمنوحـة وصـل إىل ٦٠٠٠ تذكـرة مخفضة 

خالل النصف األول من العام ٢٠٢٢م. 
مـن  جملـًة  حّققـت  الرشكـة  أن  وبـني 
اإلنجـازات خـالل الفـرتة القليلـة املاضيـة 
للنهوض بالخطـوط الجوية اليمنيـة، الفتاً 
إىل أنـه تـم رشاء أربعـة محـركات طائرات 
طراز ايربـاص A٣٢٠ مع توفري قطع الغيار 
إجـراءات  وتعزيـز  واألََساسـية  الرئيسـية 
الصيانـة الدوريـة، كمـا أن الرشكـة بصدد 
تحديـث األسـطول بـرشاء طائـرات أُخرى 
والتـي من املتوقـع انضمامها مطلـع العام 
٢٠٢٣م.  ونّوه جحـاف إىل أن الرشكة تعمل 

بـكل السـبل املتاحـة عـىل توسـيع شـبكة 
الخطوط من خالل إعادة استئناف التشغيل 
إىل عـدد مـن املناطـق التي تمّكنـت الرشكة 
مـن الحصـول عـىل املوافقـات املبدئية من 
الجهات ذات العالقة، َحيُث سـيتم استئناف 
التشـغيل قريبـاً إىل اإلمـارات عـرب الرياض 

بحسب االشرتاطات املطلوبة من قبلهم، كما 
سيتم استئناف التشـغيل إىل أديس أبابا عرب 
جيبوتي بواقع رحلتني أسبوعياً باإلضافة إىل 
خطط موضوعة السـتئناف التشغيل لباقي 
دول الخليـج ورشق آسـيا عرب الهنـد أَو أية 

وجهة وسطية أُخرى. 

من جانبه أّكـد أنور األشـطل وكيل قطاع 
السـفر باالتّحاد اليمني للسـياحة يف كلمته 
باملؤتمر، أن هناك جهوداً كبرية تبذل لتعزيز 
الرشاكـة وأنـه تـم اسـتئناف التواصـل بني 
االتّحـاد و»اليمنية»، ُمشـرياً إىل أنه تم إقرار 
مجموعـة مـن اإلجـراءات لتعزيـز الرشاكة 
وتطوير الخدمات املتبادلة والتي سـتنعكس 
مثمنـاً  إيجابـاً،  املسـتفيد  الجمهـور  عـىل 
املواقف املرشفة من قبـل الرشكاء والجهات 
ذات الصلة وعىل رأسـهم وكالء السفر الذين 
يعتربون حلقة الوصل بـني رشكة الخطوط 
الجويـة اليمنيـة الوطنية واملسـافرين وهو 
ما يشـري إىل اسـتمرار نقطة الضوء بالعمل 

اإليجابي بني اليمنية ورشكائها. 
ويف ختـام املؤتمر، تم تكريـم ١٨٦ وكالة 
سـفر بالشـهادات التقديرية ملـا قدموه من 
تعـاون يف سـبيل اسـتمرار تقديـم الخدمة 
للمواطنـني اليمنيني للسـفر إىل مختلف دول 

العالم. 

 : تةئ
أنهـى ُصلـٌح قبَـيل، أمـس األول، قضيـة قتـل بني آل 
حريض من جهة، وآل العرجيل والشعيفي من جهٍة ثانية 

بمديرية حرض محافظة حّجـة. 
ويف الصلح الذي تقدمه محافظ محافظة حّجـة هالل 
الصويف، واملنبثق عن جهود الوساطة القبلية التي بذلتها 
قبائل بني مروان وعدد من مشايخ مديرية حرض، أعلن 
أوليـاء دم املجني عليه من آل حـريض، العفو عن محمد 
رضوان عايض أحمد العرجيل، وماجد يحيى أحمد هادي 

الشعيفي لوجه الله تعاىل وترشيفاً للحارضين. 
وأشـاد محافظ املحافظة هالل الصويف يف كلمته التي 
ألقاها خالل الصلح، بحضـور عضو مجلس النواب عيل 
العبديل، وعدد من أعضاء مجلس الشـورى، وهم: حمود 
حيدر محجب، والدكتـور يحيى جحاف، ويحيى األكوع، 
وحسـن عيل الطيب، وعـدد من وكالء ومشـايخ وأعيان 
ووجهـاء املحافظـة، بمواقـف آل حـريض يف التنازل عن 
القضية وإغالقها ملفها، واالسـتجابة لدعوة قائد الثورة 
السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثـي، يف إصالح ذات البنَي، 
وإنهاء القضايـا املجتمعية والثـارات، والتفرغ ملواجهة 

العدوان وأدواته. 
وشـّدد عىل أهميّـة توحيـد الصفوف واسـتمرار رفد 

الجبهـات بقوافل الرجـال والعطاء وتقديـم التضحيات 
حتـى تحقيـق النرص املـؤزر.. منوًِّهـا بـدور قبائل بني 
مروان وإسهامها يف تقريب وجهات النظر وحل القضية. 
وأّكــد املحافظ الصويف الحرص عىل معالجة القضايا 
املجتمعيـة املعلقـة منذ سـنوات وتفويـت الفرصة عىل 

املرتبصـني النيـل مـن أمـن واسـتقرار الوطـن وتمزيق 
النسيج االجتماعي. 

مـن جانبه، ثمن عضو لجنة الوسـاطة مدير مديرية 
بعفوهـم  الـدم  أوليـاء  كـرَم  حـريان،  حسـني  حـرض 
وتسـامحهم، معرباً عن شـكره وتقديره لجهود ُكـّل من 

شـارك وسـعى وسـاهم يف تقريب وجهـات النظر وحل 
وإنهـاء القضية وإغـالق ملفها، ويف مقدمتهم مشـايخ 
املديرية وقبائـل بني مروان. وأَشـاَر إىل التضحيات التي 
ة، دفاعاً  يسـطرها أبناء حرض وآل حريض بصورٍة َخاصَّ

عن األرض والعرض والسيادة الوطنية. 
ويف سـياٍق متصـل أّكـد محافـظ محافظـة حّجـة، 
عـىل أهميّـة دور أعضـاء مجلـس الشـورى واملشـايخ 
والشـخصيات االجتماعيـة يف َحــّل القضايا واملشـاكل 
االجتماعيـة، واملشـاركة الفاعلة يف مختلـف الفعاليات 

واألنشطة. 
وأَشاَر الصويف خالل ترأسه الجتماع عقده مع أعضاء 
مجلس الشـورى وعـدد من مـدراء املديريات ومشـايخ 
وأعيان ووجهاء املحافظة، ملناقشة آلية معالجة القضايا 
القبليـة واملجتمعيـة بمديريـات تهامـة، وعـىل أهميّـة 
إرشاك أعضاء مجلس الشـورى واملشـايخ والشخصيات 
االجتماعية لحل املشـاكل والقضايـا االجتماعية العالقة 
تنفيـذاً لتوجيهـات قائد الثورة السـيد عبدامللك بدرالدين 

الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعىل. 
مـن جهتـه أّكــد عضـو مجلـس الشـورى الدكتور 
جحـاف، حرص املجلـس واللجنـة املجتمعيـة باملجلس 
عىل َحـّل املشـاكل والقضايا املجتمعية ورفع التوصيات 

الالزمة ملتابعتها عرب املجلس. 

أخبار

ظاحطعن غاعمعن املرتِجق خشري بالعصعف وراء 
جرائط تخفغئ صغادات سسضرغئ طرتِجصئ

 : طاابسات
اتهـم ناشـطون يمنيـون يف مواقـع التواصل 
االجتماعي، أمس الجمعة، املرتِزق صغري بن عزيز 
املعني من قبل تحالف العدوان، رئيساً ألركان دفاع 
حكومة املرتِزقة، بالوقوف وراء جرائم االغتياالت 
والتصفية التي تشـهدها مأرب وبقية املحافظات 

املحتّلة، بدعم وتمويل سعودّي إماراتي. 
ولفت الناشـطون إىل أن املرتِزق بن عزيز يبذل 
خدماتـه بسـخاء لتحالف العـدوان، وهو عىل أتم 
االسـتعداد للقيام بأي يشء يخـدم االحتالل، وقد 
ا من خالل لقاءاتـه املكثّـفة مع  اتضـح ذلك جليّـٍ
قـادة عسـكريني يف دول العـدوان خـالل اليومني 
وسـعوديّة  أمريكيـة  قيـاداٌت  بينهـم  املاضيـني 

وإماراتيـة، مبينـني أن تلك اللقاءات أسـفرت عن 
تكليـف املرتـِزق بـن عزيـز مهمة قتـل وتصفية 
قيادات عسكرية مرتِزقة، باتوا غري مرغوباً فيهم 
وترى الريـاض وأبو ظبي أنـه آن األوان للتخلص 
منهم، مـن ضمنهم قيادات محسـوبة عىل حزب 

«اإلصالح». 
يأتـي الحديُث عن تـورط املرتِزق بـن عزيز يف 
جرائم قتل وتصفية داخل املحافظات املحتّلة، بعد 
ـام قليلة مـن اغتيال قادة عسـكريني مرتِزقة  أَيـَّ
بمحافظة مـأرب، وعدد من املحافظـات املحتّلة، 
عـىل رأسـهم القيـادي اإلخوانـي املرتـِزق العميد 
الجـرادي الذي تم التخلص منـه بطريقٍة غامضة 
بعـد اسـتدراجه ومرافقـه إىل منطقـٍة خالية من 

السكان يف مأرب. 

اظاعاضاٌت جثغثة ملرتِجصئ اقتاقل اإلطاراتغ بسث طظع 
أبظاء املتاشزات الحمالغئ طظ دخعل سثن

 : طاابسات
يف انتهاٍك جديٍد ملرتِزقـة االحتالل اإلماراتي يف املحافظات 
الجنوبيـة والرشقيـة املحتّلـة، منعت ميليشـيا ما يسـمى 
املجلـس االنتقايل التابعـة لالحتالل اإلماراتـي العرشاِت من 
املواطنـني املنتمني للمحافظات الشـمالية، مـن الدخول إىل 

مدينة عدن. 
وأّكـدت مصادُر إعالمية، أن ميليشـيا االنتقايل املتمركزة 
يف مداخـل عدن احتجزت قرابة ٥٠ سـيارة يف نقطة املجاري 
بمنطقة العريش، َحيُث قامت تلك امليليشـيا بفرز املواطنني 
املتجهـني صوب املدينة بموجب البطاقة الشـخصية، لتقوم 
بعدها بمنع أبناء املحافظات الشمالية من الدخول إىل عدن، 

الفتـًة إىل أن معظم املمنوعني مـن الدخول ينتمون ملحافظة 
تعز. 

وبينـت املصـادر أن مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي احتجزوا 
عـرشات السـيارات يف النقـاط املنتـرشة عنـد مداخل عدن 
املحتّلة ما سـبب يف إعاقة املسافرين دون أي اكرتاث لحاالت 
املـرىض الطارئة التي يتطلب وصولهـا إىل مطار عدن الدويل 

بغرض السفر إىل الخارج. 
وكشـفت املصـادر أن املمارسـات واالنتهـاكات الجديدة 
مليليشـيا االنتقايل ضد أبناء املحافظات الشـمالية غالبيتهم 
من كبار السـن واملـرىض، يقودهـا قائد ما يسـمى «طوق 
عدن» التابعة لالحتالل اإلماراتي، املرتِزق ناجي اليهري، أحد 

أبناء منطقة يافع. 

غحمض تثفغخ 30 % لمرضى السرذان و20 % لفطراض اُفخرى:

«الثطعُط الغمظغئ» تسطُظ سظ تثفغخ أجسار تثاضر السفر طع بثاغئ السام الصادم

خطٌح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني آل ترضغ وآل السرجطغ والحسغفغ بتّةـئ
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ا : خاص 
مىض عامان عىل رحيِل اإلعالمي واملثقف 
واألديب الكبـري محمد املنصور، لكنه ال يزال 
حارضاً يف وجداننا؛ بفعل ما أحدثه من ثورة 
يف الجانبـني اإلعالمي واألدبي خالل مشـوار 

حياته. 
املمتـاز  املهنـي  املنصـور  محمـد  ويعـد 
الـدؤوب واملخلـص حتـى التفانـي، الدقيق 
حتـى التمحيص، الخبـري يف الشـأن املحيل، 
وكان  واألدب،  اإلعـالم  أصـول  يف  واملرجـع 
صحفياً مخرضماً، لم يسـلك درب غريه، ولم 
َل البقاَء يف  يرتـِم يف أحضان العدوان، بـل فضَّ
وطنه شاهراً قلَمه يف وجه العدوان األمريكي 

السعودّي دون ملل أَو كلل. 
ويطلق عليه الوسط اإلعالمي والحقوقي 
لقب «شهيد الحصار»، فهو كما بقية اآلالف 
من املرىض اليمنيني كافحوا َكثرياً مع آالمهم 
ولـم يتمّكنـوا مـن السـفر للخـارج لتلقي 

العالج، حتى لقي الله شهيداً كريماً عزيزاً. 
يقول عنـه وزير حقوق اإلنسـان ورفيق 
دربه عـيل الديلمي: إن محمـد املنصور كان 
ال يخـاف يف قـول كلمـة الحـق لومـة الئم، 
وإن الفقيـد كان يمثل رمـزاً للقيم واألخالق 
القـول  يف  ويجّسـدها  الوطنيـة،  واملبـادئ 
والعمـل، وقد اسـتمد منها القـوة والعزيمة 

واإلرصار عىل املبدأ واملوقف. 
ويشـيد الديلمي بمناقـب املرحوم محمد 
املنصور ومواقفه الوطنية والقومية ودفاعه 
عن املسـتضعفني والقضايا التي كان يؤمن 
بها، ُمشـرياً إىل أن الفقيد شارك يف الفعاليات 
الوطنيـة والقوميـة عـىل املسـتوى املحـيل 
واإلقليمي وسـخر كافـة طاقاتـه اإلبداعية 
خدمـة  يف  والثقافيـة  والفكريـة  واألدبيـة 

القضايا والقيم الوطنية. 
وأَشـاَر وزير حقوق اإلنسـان خالَل حفل 
أُقيـم يوم الخميـس املايض إىل أهميّـة تبنِّي 
مبادرة لتكريم املبدعني العظماء يف الوسطني 
اإلعالمي واألدبـي األحياء الذيـن تعرضوا يف 
السابق لإلقصاء والتهميش والذين كان لهم 
بصمـات يف الصمود والثبات ومقارعة الظلم 
والطغيـان واالسـتبداد ومواجهـة العدوان، 
وتكريمهم  ومآثرهم  مواقفهم  واسـتعراض 

قبل رحيلهم إىل الدار اآلخرة. 
 

خسارٌة ضئرية
وأحيا الوسـُط اإلعالمي واألدبي بصنعاء 
الخميـس املايض الذكـرى السـنوية الثانية 
لرحيل فقيد اإلعالم اليمني الكاتب والشـاعر 
والصحفـي محمـد يحيـى املنصـور، رئيس 
مجلـس إدارة وكالـة األنباء اليمنية (سـبأ) 

-رئيس التحرير السابق. 
وخـالل الفعاليـة، أّكــد رئيـس مجلس 
إدارة وكالـة األنباء اليمنية (سـبأ) - رئيس 
التحريـر، نرص الدين عامر، أن رحيل الهامة 
اإلعالميـة واألدبيـة، محمـد املنصـور، مثّل 
خسـارة كبرية للسـاحة الوطنية، َحيُث كان 
يمثل مرجًعا لكثري من األحداث عىل الساحة 

الوطنية والدولية. 
واسـتعرض عامـر إسـهامات الراحل يف 
مختلـف الجوانـب العمليـة واملهنيـة، التي 
جّسـدها يف مشـوار حياتـه، وتـرك بصمـة 
كبـرية لـدى األجيال يف اكتسـاب العلم وحب 

العمل، والسـلوك األخالقي واملهني، والثبات 
عىل املواقف الصادقـة واملخلصة يف مقارعة 

الفساد والظلم والطغيان واالستبداد. 
وأّكـد أن الفقيد الراحل كانت له بصمات 
يف إنجـاز املهام املوكلة إليه رغم معاناته مع 
عاب  املـرض، منوًِّها بقدرته عـىل تحدي الصِّ
الفكـري  والعطـاء  العمـل  يف  واالسـتمرار 
واألدبـي والتحليل االسـرتاتيجي يف القنوات 

اإلعالمية املحلية والدولية. 
وأَشـاَر عامر إىل أن الفقيـَد املنصور مثّل 
إضافًة نوعيًة لوكالة األنباء «سبأ» وأوصلها 
إىل مرحلـة متقّدمـة، وأعادهـا إىل مكانتهـا 

لحسـه الصحفـي واملهني،  الطبيعية، نظراً 
وخربته العملية الطويلة. 

ويف الفعاليـة، اسـتعرض رئيـس الهيئـة 
العامـة للكتاب، عبد الرحمـن ُمراد، ورئيس 
الجبهـة الثقافية ملواجهة العدوان، الدكتورة 
الجبهـة  عـام  وأمـني  املتـوكل،  ابتسـام 
الثقافية، محمـد العابد، مكانة ودور الفقيد 
وإسـهاماته يف املشـهد الثقـايف واألدبي منذ 
مطلـع ثمانينـات القـرن املـايض، وبـروزه 
الكبري عىل جيل التسعينيات، وتأثريه الفاعل 
عىل السـاحة األدبية واإلعالمية والسياسية 

والثقافية عىل املستويني الوطني والعربي. 
وأشـاروا إىل دور الفقيد املنصور يف صنع 
الوعي الوطني يف مختلف املجاالت السياسية 
والثقافية واألدبية؛ كونه كان شـاعًرا وأديبًا 
ومفكًرا وناقـًدا، ومن أهم النّقاد والشـعراء 
عىل مستوى الوطن العربي، يف مجال قصيدة 

الحداثة. 
وأّكــدوا أهميَّة دراسـة الحاالت واملراحل 
عليهـا  اشـتغل  التـي  والجوانـب  الكاملـة، 
الفقيـد، منّوهـني بجمـع تراثـه الكبري، من 
وقصائـد،  ونصـوص  ودراسـات  مقـاالت 
وطبعهـا وجعلها يف متنـاول الجميع؛ كونه 
ا وأدبياً  كان يمثـل مرجًعـا تاريخيٍّا وثقافيّـٍ
وتنويرياً، وشاهداً عىل مرحلة مهمة شهدت 

مختلف التحوالت. 
َي هيئـة الكتـاب والجبهـة  وأعلنـوا تبنـِّ
الثقافيـة مبادرَة تكريم رواد الشـعر واألدب 
واإلعالم اليمني األحياء منهم واألموات الذين 
كان لهـم بصمـات ومسـاهمات يف املشـهد 

الثقايف واألدبي. 
وأّكــدوا أهميّـَة تكريم القامـات األدبية 
واإلعالميـة والعمـل عـىل طباعـة وإخـراج 
أعمالها األدبية والثقافية والفكرية إىل النور 
كجـزء من تـراث وذاكـرة الوطـن لتخليدها 
تحويـل  عـىل  والعمـل  القادمـة،  لألجيـال 
هـذه األقوال واملبـادرات إىل أفعال ملموسـة 

للجميع. 

كمـا ألقيـت كلمـاٌت مـن ِقبـل الكاتـب 
واألديـب علـوان الجيالنـي، والدكتـور خالد 
واألديـب  الفقيـد،  أصدقـاء  عـن  الشـامي 
والكاتـب عبد الحفيـظ الخـزان، واإلعالمي 
عبـد الكريم الوشـيل، وِحْمـرَي الكحالني عن 
جريانـه ونجل الفقيد أحمـد محمد املنصور 
عن أرستـه، اسـتعرضت يف مجملها مناقب 
واألدبيـة  الشـعرية  وإسـهاماته  الفقيـد، 
والصفات  والنقابيـة،  والنّقديـة  والفكريـة 
والقيـم األخالقية واإلنسـانية التـي حملها 

طيلة مشوار حياته. 
واستعرضت الكلماُت أدواَر الفقيد الراحل 
وتربوياً  وإعالمياً  ومثقفاً  وإسـهاماته أديباً 
وإداريـاً بارعـاً، وسياسـيٍّا متألقـاً وناجحاً 
يف كافـة املناصـب التـي تقّلدهـا، سـواًء يف 
مجال السياسـة أَو اإلعالم، إذ كانت تتجّسد 
فيه ُكــلُّ معاني الوطنيـة الصادقة والحب 
للوطـن، عـالوة عىل مـا كان يتمتـع به من 
دماثـة الخلـق والوفـاء والصـدق والنزاهة 

والحكمة والتواضع والقيم اإلنسانية. 
وأَشـاَرت الكلمـات إىل أن إحيـاِء الذكرى 
السـنوية الثانيـة لرحيـل القامـة اإلعالمية 
املنصور هي ِمن أجِل تقديم قراءات يف سـري 
العظماء، والحديث عن نتاجاتهم ودراساتهم 
والسياسـية،  والعلميـة  والفكريـة  األدبيـة 
وإبـراز دورهـم الريـادي والتنويـري الـذي 

تركوه يف املجتمع. 
وتطرق املتحدثون إىل نماذَج من إبداعاته 
والثقافيـة  والفكريـة  األدبيـة  ونتاجاتـه 
واإلعالميـة التي أثرى بها السـاحة الوطنية 
والعربية، من ثمانينيات وتسـعينيات القرن 
املـايض وآخرهـا ديوانـه الشـعري «سـرية 
األشـياء» الـذي تجلت فيه خالصـة تجربته 
الشعرية واألدبية، وديوانه الذي صدر حديثاً 
بعنـوان « عـىل ظهـر اللحظة « الـذي يمثل 
حضـوراً إبداعياً يـوازي يف أبهته جالل الفقد 

وحرقة الغياب. 
املعنيـَة  الجهـاِت  املتحدثـون  وطالـب 
والرسـمية واالتّحادات األدبية واملؤّسسـات 
املعنيـة إىل االهتمـام بـاإلرث األدبـي الكبري 
الذي تركه الفقيد وطباعة دواوينه الشعرية 
وكتاباتـه السياسـية والفكريـة والثقافية؛ 
ــة كلها  باعتبَارهـا حقـاً عامـاً وإرثـاً لألُمَّ
وتخليدهـا  الجميـع  متنـاول  يف  وجعلهـا 

لألجيال. 
تخللـت الفعاليـة، التـي حرضهـا نُخبٌة 
مـن األدباء والُكتـاب واإلعالميـني وأصدقاء 
ومحبي وأرسة الفقيد الراحل، مرثيًة للمنشد 
عبـد العظيـم عزالديـن، بعنـوان «صنعـاُء 
تشـتكي وتناجي أيـن اختفى املنصـور أين 
رساجـي» وقصيدة شـعرية ملحمد الشـامي 

بعنوان «الحزُن أعظُم فاجعة». 

الثغطمغ: الفصغُث 
ضان غمبض رطجًا لطصغط 

وافخقق والمئادئ 
ُثعا شغ  العذظغئ وغةسِّ

الصعل والسمض

ساطر: رتغُض العاطئ 
اإلسقطغئ وافدبغئ 

المظخعر طّبض خسارًة 
ضئغرة لطساتئ 

العذظغئ

ــئ ــس ــاج الـــــتـــــجُن أســـزـــط ش

دسعاٌت لقعامام بإرث الفصغث وذئاسئ دواوغظه الحسرغئ وضااباته السغاجغئ والفضرغئ

ساطان سطى رتغض اإلسقطغ طتمث املظخعر.. 
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- بدايًة.. كيف كانت انطالقتكم مع الشعر؟ 
بدايًة، نشـكر صحيفة «املسرية» لتسليط الضوء 
حول إبداعات املرأة اليمنية وكفاحها يف ُكـّل امليادين 
ومن بينها الشعر، والحقيقة لقد انطلقت من أشالء 
حـرويف املبعثرة، ومن جزء الخيال املظلم، ومن واقع 
العـدوان والحصـار األمريكـي السـعودّي، والحرب 
الشـعواء، ومن إحسايس بهذه املسؤولية كـأقل حق 

من حقوق وطني علينا كمواطنني أحرار. 
 

- كيف تقيّمون دور املرأة اليمنية كشـاعرة ومثقفة 
وأديبة يف مواجهة العدوان عىل بالدنا؟

يف  كبـرياً  نحـن نعتقـد أن للمـرأة اليمنيـة دوراً 
مواجهة العدوان األمريكي السـعودّي، فدورها بازر 
كحد السيف املرهف، فإذا هي يف الدول األُخرى نصف 
املجتمع، فهي يف اليمن تمثل املجتمع بأكمله، كونها 
مـن أعـدت أبيها، وأعـدت زوجهـا، وأعـدت أخيها، 
وأعدت ابنها للقتال يف سبيل الله، والذود والدفاع عن 
هذا الوطن ليس ذلك فحسـب، بل وجاهدت يف شتى 
املجاالت سـواًء يف اإلعالم وتوعية الشعب من كتابات 
وقصائـد ونثريـات وخواطر، أم يف الجهـاد امليداني، 
ومنهـا تجهيز الفعاليات، وإقامـة الندوات، وخدمه 
املجاهديـن ورفدهم بكل ما تملـك من غاٍل ونفيس؛ 
ولـذا َفــإنَّ دورهـا كبـري وال يمكن حـرصه، وهي 
ظهرت إىل جانـب أخيها يف ُكـّل يشء، وكانت صابرة 

محتسبة مقاومة ومبدعة يف الوقت ذاته. 
 

- ما أبرز التحديات واملصاعب التي تواجه الشاعرات 
يف اليمن؟

التحديات واملصاعب كثرية، والكالم عنها حساس 
ا، ولكننا سـنتحدث عـن أبرز تلـك الصعوبات  ِجــدٍّ
الشـعراء  اتّحـاد  دور  غيـاب  ومنهـا  َواملواجهـات، 
واملنشـدين عن الشـاعرات كدافٍع معنوي، أَو غريه، 
َحيـُث لـم نلمس لهم يف واقعنا أي إنجـاز، كما أنه ال 
يوجد لـدى الشـاعرات أي موقع، أَو وسـيلة لحفظ 
العبـث  أَو  التطفـل،  أَو  الرسقـة،  مـن  قصائدهـن 

بالقصائد. 
ومن أبرز التحديات كذلك احتكار أغلب املنشـدين 
للشعراء فقط -ليسوا ُكـّل املنشدين- وإنما الذين لم 
يمتلكوا الوعي الكايف من هذه املسرية القرآنية، ونحن 
نرجو أن يتم االلتفات إىل قصائد الشاعرات اليمنيات 
ومنحهن الفرصة للظهور يف هذا املضمار، وكيل ثقة 
لو تم ذلك لرأيتم شـاعرات مبدعـات ومميزات، لكن 
مثلما قلـت ما ينقصنـا هو عدم التشـجيع والدعم 
الكايف، وعدم تبني قصائدنا وإظهارهن إىل الوجود. 

 
- لديكم بعُض القصائد الشـعرية املميزة عن املولد 
النبـي الرشيـف عـىل صاحبـه وآله أفضـل الصالة 
وأزكى التسليم؟ ما أبرز نماذجكم يف هذا الجانب؟

سنُطلعكم عىل قصيدة يف رحاب الرسول -صلوات 
الله عليه وعىل آله- وهي بعنوان «شوق اللقاء»:

أهالً بمن أحيا الوجُود بفضلِه
واستبرشت بقدومِه أنحائي 

وتزينت أرجاؤنا وبيوتنا 
بالذِكر والتسليِم واإلِحياِء 

فاح العبري ِبذكرِه حتى السماء
وتزينت فرحاً بكل حياِء 

واخّرضِت الُدنيا وروحي خّرضت
وازدادِت األشواق للُّقياِء 

ـِ الثوِب الذي وتهيأت صنعاُء ب
هزمت بِه الطاغوت يف األرجاء 

حتى الجباُل تزينت وتألقت

فرحاً يُضاهي فرحة الُعلماِء 
حتماً ُهنا عجزت قصاِئد انُميل

والروُح تاهت فيك، أنت لوائي 
صّىل عليك اللُه يا نوراً أتى

للكون هذا شايف األدواِء 
صلت عليك نفوسنا شوقاً وما

من ذرٍة إالَّ تبني والئي 
يا سيدي اُنظر إىل الشعب الذي

يأتَي من األنقاض واألشالِء 
ليُرتِجَم الحب الذي يف قلبه

لك يا نبي الله يف األسماِء 
ويغيظ كفار املدينًة كلهم 

وتحالف األحقاد والبغضاِء 
أنت الذي تسمو إلينا رحمة

بدراً بهذا الكون.. والجوزاِء 
إناَ َفِرحنا واحتفلنا مثل ما

َفِرَحت بك األفالك يف العلياِء 
وترّجل الشعب اليماني قائالً

لبيك يا من قد رفعت بنائي
لباك هذا الشعُب من جبهاته

لباك يا من بالهدى ارسائي 
 

- نحن نعيش يف هذه األيّام إحياء الذكرى السـنوية 
للشهيد.. ماذا كتبتكم عن الشهيد؟

يف الواقـع لقد كتبـت الكثري مـن القصائد يف هذا 

الجانب، أذكر منها ما ييل:
نَــعم ُهــْم ِرجاُل الــِفداء للـُشعوب

وفــخراً ألرضــي وِطـْب الـــُقلوب
َوُهـــم َمــِجُدنا والـــُهدى نَـــهِجهم

ِوُهــــم ِعـــُزنا ضــد غــاٍز كـــذوب
ِرجـاُل الٌــوغى ُهــم بــِساح الـقتَال

مــِالئـكُة األرض جــــاُزوا الـــُدروب
َوُهـم وَحـدهم ِيف الحيَاه أصـدقَوا

ِبـَما عاَهـــدوا َربـُهم فـي الـــُحروب
ـِراج الـسماء َوُهــم نُــوُر أرضــي سـ

ـِـــَساع الــغروب ـُــجوُم الــدِلــيِل ب ن
َفــهل يا تُـــرانا.... َلــُهم قــــد نـــرَى

إذا َجـاءِت الــــنفُس َحـــتماً تَـــأوب
ـَــجتمع ِفــي ِرحــاُب الـــنبي ِبـــهم ن

ـُـشفْى الـــُقلوب وباآلل نـحظَى وت
 

- برأيكم.. ما الذي تحتاجه الشاعرة اليمنية لتحقيق 
املزيد من النجاح؟

أوالً تحتاج إىل الوعي الكايف كونها أنموذجاً للكثري 
من النسـاء، وإن لم تحمـل الوعي والبصرية والصرب 
واإليَمــان والثقافـة القرآنية لن تسـتطيع تحقيق 
أي نجـاح، كما تحتـاج إىل الدعم النفـيس واملعنوي؛ 
كونهـا لم تالمس هذا اليشء مـن الجهات املختصة، 
كمـا تحتاج إىل قيادة تجمع جميع الشـاعرات تحت 
سـقٍف واحد ويكون لهن قسم خاص بكل أعمالهن 

األدبية والثقافية. 
 

- ما هي الرسـائل التي تـودون توجيهها من خالل 
هذا الحوار؟

 رسـالتي للمرأة اليمنية، أقول لها «ُشـدي العزم 
ة يف هذه  يـا زينبية العرص وضعـي بصمتـِك الَخاصَّ
األوقـات، َوتحصنـي بفاطمـة الزهـراء مـن حرب 
العـدوان القذرة نحو املـرأة، َوال تكوني وسـيلة مع 
الباطل، ولكن كوني رصاصة تقتحم أحشـاء الكفر 
والفسـاد، وواجهي العدوان بكل الوسائل.. عّلميهم 
بـأن املـرأة اليمنيـة بألـف رجـل، كوني خري سـند 

للمجاهدين ودمتي فخراً لهذا الوطن. 
أما رسـالتي للعدوان نقـول لهم: إننـا صامدون 
وثابتـون إىل آخـر قطرة من دمائنا، وحتماً سـنجيل 
النرص املبني، ونسجد سجدة الشكر يف مكة املكرمة، 

وتعود اليمن أصل ُكـّل العرب. 
 

- كلمة أخرية
أوجه شـكري لـكل العاملني يف صحيفة املسـرية 
«صـدق الكلمـة» وعيننا اإلعالمية، وخمائل الشـكر 
واالمتنـان لـكل املجاهديـن األعـزاء يف ُكــّل أرجاء 
الوطـن حماكم الله يا جنود الديـن املحمدي والنهج 
الحيدري فأنتم تاٌج عىل رؤوسـنا، والشـكر لكل من 

يعرفني.. دمتم بألف خري. 

حوار

الحاسرُة الغمظغئ صاعرة السثوان الحعراظغ شغ تعاٍر لختغفئ «المسغرة»:

املرأُة الغمظغئ زغظئغُئ السخر وظتااُج ضحاسرات 
إىل صغادة تةمُسظا تتئ جصٍش واتث
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السبت

العدد

2 جمادى األوىل 1444هـ..
26 نوفمرب 2022م

(1531)
 

الفحُض جغئصى 
طّرًا إَذا لط تئاطسه 

 سئثالشظغ تةغ

لصـوص  فشـل 

املحاوالت  يف  الثروة 

وعـدم  الثـالث 

إحـراز أي نجاح يف 

واستغباء  الرسقة، 

صنعـاء  قـرار 

بحمايـة  ووعدهـا 

نهبها  ومنع  الثروة 

إالَّ لصالـح مرتبات 

موظفـي الدولـة وغريها من الخدمات للشـعب 

يسمى غباء ال استغباء. 

هـم يف حالـة مـن الذهول مـن الواقـع الذي 

فرضتـه صنعاء عليهـم، ولم يأخـذوا املوضوع 

بجدية، وحسب تحليالتهم للمعطيات، ينظرون 

ملـا تقـوم بـه صنعـاء عـىل أنـه اسـتفزاز لهم 

إلجبارهم عىل تنفيذ مطالبها لتجديد الُهــدنة، 

وكأننا نالعب مشاعرهم، ترتاجع السفينة تحت 

وقـع التهديد مـن مينـاء وتذهب ملينـاٍء آخر يف 

وضع غري مصدق بأنه ال نفط دون مرتبات، ولو 

جئنا لتفسـري محاوالتهم هذا نفسـياً لقلنا أنها 

حركات ال إرادية، ضنناً منهم أن صنعاء ستصل 

ليأس من املرتبات وتدعهم يعبثون بخريات البلد 

ملصالح أشخاص ويف حسـاباتهم الشخصية أَو 

لتمويـل مخّطـط تمزيق اليمن ونـرش الفوىض 

ومنع االستقرار وبقائنا يف دوامة رصاع وشتات 

دائم. 

بـيشء  للحكمـة  تمـد  ال  الترصفـات  هـذه 

وتفسـريها سياسيٍّا اسـتغباء بغباء، وعسكريٍّا 

تهور وسـتكون نهايتها بكاء هـذه مؤرشات ال 

شك يف أنها ستصبح واقع عميل. 

 فثـالث صفعات لـم تجدي نفعاً ولـم يبتلعوا 

سـيتحول  الحالـة  هـذه  يف  والتهديـد  الفشـل، 

لتصعيد خطـري تصبح فيه املالحة يف خطر وهم 

من سـيتحملون النتائج الكارثية واملكلفة التي 

سـتنتج، أما صنعاء فلديها حـق ممنوح رشعاً 

وقانونـاً يف اتِّخـاذ أي تدابري من شـأنها حماية 

سيادة البلد ولو كان ذلك ونتائجه كيف ما كان. 

 ال جـدل وال نقـاش وال يسـمح بفتـح ملف 

يفيض بالتخيل عن السيادة وترك املجال مفتوح 

لـكل من هب ودب مـن قوى النفـوذ والهيمنة، 

وال زلنـا يف إطار حـرب تحملناهـا وصربنا عىل 

مرارتها لثمانية أعـوام متتالية، لم نحظى فيها 

باسـرتاحة لرتتيـب وضع، وحرمنـا خاللها من 

أدنى حقوق لإلنسـان كإنسان، ولم يعد لدينا ما 

نحافظ عليه، ولـم يعد يف اليمن جميل غري قرار 

حماية السـيادة وتكلفته لـن تكون باهظة عىل 

صنعاء مثـل ما سـيكلفهم ويؤملهـم ويضعهم 

أرضـاً ويـرتك آثـار كارثيـة لـن تسـتطيع دول 

التحالف تالفيها ألجيال متعاقبة. 

لدى صنعاء السالح الكفيل باسرتداد ما أخذ يف 

سنوات الحرب من مال الشعب ما بالك بالحفاظ 

عـىل املتبقي له، هنـاك بنك أهداف حسـاس لن 

ينتهي غري بهزيمٍة نكراء لدول التحالف فابتلعوا 

الفشل قبل أن يصبح هزيمة.

كتابات

الةئعُئ التصغصغئ 
طتمث خالح تاتط

يقـول امَلثَُل اليمنـي: (الحـرب حرب املوائـد) أي حرب 
الغـذاء، حـرب لقمة العيـش، الحرب التي تسـتهدف ُكـّل 
البـرش، ال يسـتثنى منهـا أحـد، وهـذه هي الحـرب التي 
يسـتخدمها األعـداء بحق الشـعوب العربية واإلسـالمية 
جمعاء، وكل من يناهض السياسية األمريكية الصهيونية. 
نحن يف اليمن تمّكنا من االنتصار يف الجبهة العسـكرية 
بفضل الله سبحانه وتعاىل وحكمة القيادة، ودعم الشعب 
اليمني الذي رفد الجبهات بالرجال واملال والسـالح فعجز 
العـدّو أن يحّقق النرص العسـكري الذي حشـد له وجيش 

الجيوش من شتى بقاع األرض. 
كذلك نجحنـا يف الجبهة الداخليـة وحصناها وصمدت، 

وكان وعـي الشـعب هو ما أفشـل مخّططـات األعـداء إىل جانب يقظة 
األجهـزة األمنيـة، وكان للجبهـة اإلعالميـة والثقافيـة أدوار كبـرية يف 
تحصـني الجبهة الداخلية وكشـف مخّططات األعداء، وتوعية الشـعب 
بخطورة ما يسـعى إليه األعداء، وبفضل الله تـم إبطال مفعول الحرب 

الناعمة والتي ما زالت تشن علينا حتى اآلن. 
وأمـام ُكـّل هـذا االنتصار العظيـم، بقي أمامنا أهـم الجبهات وهي 
الجبهـة االقتصاديـة أَو نسـميها الجبهـة التنمويـة، ويف الحقيقة هي 
الجبهة الزراعية، والتي تسـمى (جبهة العوايف)، نعم جبهة العوايف ليس 
فيهـا صواريخ وال دبابات وال مدفعية وال طائرات، هي جبهة تحتاج إىل 
تشـمري السواعد وشـحذ الهمم والعودة للزراعة والثقة يف األرض، وهذه 
الجبهة سالحك املعول واملحراث، واملفرس، وذخريتك املياه والبذور، عليك 

التـوكل عىل الله والثقة فيه، وكل واحد يـزرع أرضه ويأكل من خرياتها 
وثمارهـا مثلمـا كان يعمل اآلبـاء واألجداد، ال ينتظـر القمح األمريكي، 
وال الـذرة الشـامية الروسـية، وال الزيـت اإلندونييس، وال 
الدجاج الفرنيس، وال الجبن والحليب الهولندي، ُكـّل واحد 
يزرع ليأكل هو وأفراد أرسته، يربي الدجاج واملوايش لهم، 
ُكــّل أرسة تكتفي ذاتيـاً، تأكل من خـريات أرضها، ولحم 
كباشها، وبيض دجاجها، وسمن غنمها، وحليب ماعزها 

وبقرها، هل هذه فيها صعوبة، هل هذا مستحيل!؟
ال نتكاسـل وال ننتظـر دعم من منظمـات، وال من بنٍك 
دويل، وال دولـة وال مـن أحـد، رغم أن الدولـة عليها توفري 
البذور املحسـنة واملرشـدين الزراعيني، وتوفري منظومات 
الطاقـة الشمسـية ومنظومات الري الحديث بالتقسـيط 
بدون فوائد، ولكن يف ظل هذه األوضاع عليها أن توفر قدر 
املمكن واملتاح، كذلك عليها تنظيم التسـويق الزراعي بحيث يجد املزارع 

سوقاً يبيع فيه منتجاته بعدالٍة وإنصاف. 
وعىل املزارعني أن يتجمعوا ويشـكلوا لهم جمعيات زراعية وينتخبوا 
أشـخاصاً رشفاء ومخلصني، من يرون فيه الخري والذي سيعمل لصالح 
املزارعـني، ال نقـول معنـا جمعيات سـابقة مـاذا اسـتفدنا منها؟ تلك 
الجمعيات يجب تفعيلها وانتخـاب هيئات إدارية وطنية كفئات نزيهة، 

ال نجعل من سلبيات املايض حجر عثرة أمامنا اآلن!
ال نجعـل من الحرب والعـدوان وانعدام املوارد ذريعة وشـماعة نعلق 

عليها فشلنا، وعدم زراعتنا ألرضنا؟ 
بـل يجب أن نجعل منهـا فرصة لالنطالقة لتحقيـق التنمية الزراعية 
الحقيقيـة، وتحقيق االكتفاء الذاتي، لنعيش يف عزة وكرامة، فانتصارنا 

يف هذه الجبهة سيعزز انتصاراتنا يف بقية الجبهات. 

بثاغئ الظعر.. تختغح وتطعغر المظزعطئ الاسطغمغئبثاغئ الظعر.. تختغح وتطعغر المظزعطئ الاسطغمغئ
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ

باألمس دّشــن رئيس املجلس السيايس األعىل، الرئيس 
املشـاط املؤتمـر الوطنـي األول لتطوير املناهـج وتنويع 
مسارات التعليم قائالً: ال تطور وال تقدم ألي شعب أَو دولة 
إال عندما يكون التعليم أعىل سـلم األولويات، وانطالقاً من 
هذه الكلمات الصادقة والتي تـرشق تفاؤالً وأمالً وتمتلئ 
طموحاً وتسعى بكل جد إىل التطوير واالهتمام وبناء جيل 
محصن من ُكـّل شـوائب الثقافـات املغلوطة التي جعلت 
األجيال لعقود من الزمن يتوه ويضيع يف متاهات الثقافات 
ا  املغلوطـة والنظريـات الزائفة التي أصبحـت قديمة ِجـدٍّ
وغري واقعية نوعاً مـا وال تعايش الواقع العميل للتحصيل 
العلمي الذي يكون الطالب منصدم عندما ينهي الدراسـة 
األََساسية والثانوية ال يجد ما درسه يف الجامعات واملعاهد 

وكذلـك عندمـا يتخرج الطالب مـن الجامعة ال يجد ما درسـه يف الواقع 
العمـيل ويكون ما تحصلـه من العلم نظريات وثقافـات قد عفى عليها 

الزمن وال ترتقي إىل الواقع التطبيقي العميل الذي يالمس امليدان. 
ويكـون الجهد الذي بذلـه الطالب عبارة عن اقتناء أُسـلُـوب تلقيني 
فقـط، وال يرتقي إىل املسـتوى التطبيقي َوإذَا احتاج لكـي يعمل يكون 
أمام مسـتوى جديد مـن التعليم يكون طالباً للذيـن لديهم خربة عملية 
ولـم يتعلموا ولم يحصلوا عىل شـهادات عليا أَو غـريه، ويحس إنه كان 
قد بحث عن شـهادة فقط، ولألسـف املجتمع اليمنـي يعيش ويتعايش 
مع ما يسـمى (كيف أحصل عىل الشـهادة فقط)، يكتشـف املرء نفسه 
عندمـا يصـادف عمل عن جهات ومؤّسسـات كاملنظمـات أَو البنوك أَو 
أية مؤسسـة تكون معايـري قبولها تعتمد عىل الجانـب العميل واختبار 
الكفـاءة واملهنة وهذا أُسـلُـوب رائع يشـاد به ويطـور ويعتمد يف ُكـّل 
املؤّسسـات، فيجد الشـخص نفسـه عاجزاً عن أن يعمل يشء وهنا يبدأ 
الشـعور بالنقص َوالضيـاع، ويقول (يا ليتني بحثت عـن العلم) والذي 

ضحيته البيئة التي تعلم فيها والواقع الذي تعايش عليه. 
سـبب ُكـّل ذلـك هو غياب املنهجيـة التعليمية التي ترتقـي بالتعليم 
وتطور أسـاليب التعليم وتقيم التعليم وتراعي مسـألة البناء وتأسيس 
تعليم قـوي منذ البداية وهذا ما جعل القيـادة الحكيمة اليوم تقف عىل 
اإلشكاليات التعليمية السـابقة ورضورة تطويرها لبناء جيل قادر عىل 
االرتقـاء بالبلد والنهـوض للتنمية، هـذا فيما يخص التعليم األََسـايس 

والثانوي، كمرحلٍة أوىل. 
أمـا عـن حال الطالب األكاديمـي من يبحث عن العلـم فهو يعيش يف 
اليمـن متنقـالً بني معانـاة كثرية، أولهـا التكاليف الدراسـية الباهظة، 
والتي تشـكل عبئـاً عىل الطالب والتي يضل الباحـث يتكبد عناء دفعات 
وأقسـاط الرسوم األكاديمية التي تؤرق الباحث ومن السلبيات الفادحة 

والكوارث الرهيبة أن الباحث غري مسدد الرسوم يحرم من االختبارات.
ثانياً، الوسـائل واألساليب وهي ذات جانبني، الجانب األول، ما يتعلق 
باملهارات وقدرات الدكاترة والذي لألسـف البعض ال يزال ذلك األُسلُـوب 
التلقينـي والقـراءة والغـوص يف صفحـات الكتـب ولم يطـور مهاراته 
وقدراته وأسـاليبه يف الرشح والطرح وإيصال املعلومات بصورة سـهلة 

وبسيطة وذات قيمة. 
الجانب الثاني، إْمَكانيات ووسـائل التدريس، مع التكاليف الدراسـية 
الجامعـات  مـن  البعـض  املرتفعـة  والرسـوم  الباهظـة 
الحكوميـة ال تمتلـك حتـى قاعـات مخصصـة للتدريس 
األكاديمـي مرتبـة مـزودة بجهاز عرض حديـث وكرايس 
ومكـربات صـوت و و و... إلـخ، بالرغم مـن وجود الكثري 
من القاعـات التـي باإلْمـَكان تأهيل قاعـة وتخصيصها 

للدراسات العليا. 
ثالثـاً، أسـاليب قيـاس مـدى قـدرة الطالب عـىل فهم 
املعلومات واستيعابه من خالل االختبار النهائي، الطريقة 
املعتـادة هـي توزيـع الدرجات مـا بني تكاليـف وحضور 
واملشـاركة والحظ األكـرب لالختبار النهائـي، وهذا اليشء 
ا.. فتقييـم الطالـب يجـب أن يكـون بصورٍة  غلـط ِجــدٍّ

ُمستمّرة. 
رابعـاً، املنهـج الذي يتم إعـداده لنيل درجـة املاجسـتري، ال زالت تلك 
النظريـات الغربيـة واألُوُروبية املسـتوردة من الغرب هي التي تسـيطر 
عـىل املنهج وتكون أََساسـية ورضوريـة وال بد منها ودراسـة الفوارق 
واألبحـاث والعلوم التي هي يف األََسـاس غري منطقية وغري واقعية وترك 
للباحـث مجاالً واسـعاً لالسـتفادة من العلـوم اإلسـالمية والبحث عن 
حلول للمشـكالت من واقع الرؤية القرآنيـة الصحيحة واملحقة والتي ال 
تقبـل التناقض واالختالف ودعونا نبهر العالم بمعجزات القرآن بدالً عن 
الغوص والتشـتت بعد الثقافـات واملراجع الغربية التـي تجعلنا ماديني 
وتدخلنا يف وادي االشرتاكية أَو الرأسمالية يف ما يخص العلوم اإلنسانية.

لذا نحن أمام قضية مهمة ورضورة وضع مقرتح معالجات لألخوة يف 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي، رضورة تخفيض رسـوم الدراسات 
العليـا، أَو السـماح للباحث بدخول االختبارات وتقسـيطها إىل أقسـاط 
عىل حسـب دخل ُكـّل باحـث وعدم حرمان الباحث مـن حقه يف دخول 

االختبارات. 
- تطوير الوسائل واألساليب سواًء للكادر التأهييل أَو ملكان التدريس. 

- اعتماد أُسلُـوب التقييم امُلستمّر للباحث. 
- تطويـر منهج أكاديمي لطالب الدراسـات العليـا من خالل الوقوف 
عـىل املشـاكل العلميـة التي تعيـق واقعنا العمـيل يف مؤّسسـات الدولة 
ة وسـبل إيجاد حلول من خالل الدراسات والبحوث  واملؤّسسـات الَخاصَّ
األكاديمية وإعانة الباحث يف التعاون يف توفري وتسهيل وسائل وأساليب 
للوصول إىل املعلومات والدراسـات دون عناء أَو تكاليف باهظة َوإيقاف 
االعتمـاد يف التدريـس عـىل املراجع الغربية بشـكٍل أََسـايس كان يعتمد 
عليهـا ولكـن يتم االكتفـاء بأخذ معرفة بسـيطة عن إيجابية وسـلبية 
دورها يف الدفع بعجلة التنمية، وَمـا هو األُسـلُـوب اإلسـالمي الصحيح 
وكيف سـيكون أثره يف ميدان العمل، وترك الباحث يطل عىل اإلشكاليات 
ومعرفة الحلول سـواًء الغربية األجنبية أَو العربيـة وإيجاد حالً يتوافق 
مـع املنطـق القرآني الصحيـح؛ ألَنَّ القرآن واسـٌع وبحٌر ال يـدرك قعره 
وأََسـاس ومفتاح ُكــّل العلوم واملعارف هو القـرآن الكريم، والذي نأمل 
ونحث عىل املسارعة يف أن يكون مرحلة ثانية من مراحل تطوير املنظمة 

التعليمية بشكٍل عام. 
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بصاشُئ الادتغئ   
 ذقل الشادر

مـن املالَحِظ عندمـا يطلـع املتابع 
واملتأمـل ملا يحصل مـن متغريات عىل 
الصعيـد اإلقليمي والـدويل وآثار حرب 
روسـيا وأوكرانيـا غـري املبـارشة عىل 
أُوُروبـا وغريهـا، كيف تـرى االهتزاز 
الجارف لـدول عظمى، ومـا تزال غري 
مبـارشة وتؤثر يف االقتصـاد وال نبالغ 
فالثقافـة والقيـم التي عليهـا هؤالء 
وما يفقدونه، هي التي تسهم يف األداء 

والحكمة يف مواجهة ُكـّل املتغريات.
فاملطلوب أمام املتغريات ليس أمواال 

وأرصدة إنمـا تحتاج عوامل للثبات والوقوف أمام كافة األمواج التي 
تجـرف ُكــّل ما أمامها وهـذه العوامل ال تشـرتى باألمـوال بل هي 
مبادئ وقيم، هو اإليمان الحقيقي املرتسخ بدءاً من العبودية املطلقة 
لله والكفر بما دونه من أصنام برشية والتويل الصادق والتسـليم لله 
والتَحّرك الفعال والجاد بالقول والفعل وثقافة التضحية التي جعلت 
العـدّو يخرس ُكـّل كروته بـدءاً من الحرب الصلبـة وانتهاًء بالحرب 
الناعمة وإفسـاد النفـوس ُكـّل هذه العوامل التي أسـهمت وأثمرت 
نـرصاً وعزاً ُكـّل هـذا يدعونا لاللتفاتة الجـادة وتقدير هذه العوامل 

حق قدرها.
فلـو ُووجه أي بلـد يفتقد هـذه العوامل من حصـار وقتل ودمار 
وتكالـب وخـذالن وتشـويه وتكميم أفـواه وقلب الحقائـق َو و َو... 
إلـخ، ملا صمد وملـا تحمل ولو أوتي ُكـّل أمـوال العالم ملا صرب بل وملا 
واصل مشـواره يف إقدام وثبات بل لتالىش كما تالشـت أكرب الجيوش 

النظامية بميزانياتها الهائلة ناهيك عن باقي املؤسسات.
فهل نسـتوعب هذه العوامل التي حبانا اللـه ونحن مقدمون عىل 
مناسـبة زاخرة بالعطايا املعنوية التي ال توجد يف أي مقومات أُخرى 
أنهـا ثقافـة التضحية وكمـا قال املـوىل قائد الثـورة -يحفظه الله- 
نحتـاج لثقافـة التضحية ليس لنفنـى بل لنعيش كرمـاء ولننهض 

حضارياً. 
فلنتجـه لنقيم هذه العوامل ولنقدرها حق قدرها فبقدر ما نعرف 
القيمـة العظيمة لهذه العوامل ونلتفت إليها بجدية نرتقي يف شـتى 

املجاالت وليس هنا فحسب بل يف كلتا الدارين. 

طئادُئ الخراع
 غتغى المتطعري

ُرِوَي عـن مالـك األشـرت أنـه قـال: 

«عّلمني أمـري املؤمنني عيل كيف أقاتل 

عدوي وأنا ال أحقد عليه».. 

املبدئية يف الرصاع أن تقاتل املعتدي 

بكل قوة.. َوَقاِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه الَِّذيَن 

يَُقاِتلُونَُكْم َوَال تَْعتَُدوا �

بُوا  َواْرضِ اْألَْعنَاِق  َفْوَق  بُوا  َفاْرضِ

ِمنُْهْم ُكـّل بَنَاٍن.. 

ذَِٰلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن.. 

حتـى إذَا ما تراجع عن موقفه الباطـل وتوقف عن عدوانه وجنح 

إىل السلم.. 

ـِميُع  ـْلِم َفاْجنَـْح َلَها َوتََوكَّْل َعَىل اللَِّه، إِنَُّه ُهَو السَّ َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّ

اْلَعِليـُم.. َوإِْن يُِريـُدوا أَْن يَْخَدُعوَك َفِإنَّ َحْسـبََك اللَُّه � ُهـَو الَِّذي أَيََّدَك 

ِه َوِباْلُمْؤِمِننَي..  ِبنَْرصِ

ْت  إِالَّ الَِّذيَن يَِصلُوَن إَِىل َقْوٍم بَيْنَُكْم َوبَيْنَُهْم ِميثَاٌق أَو َجاُءوُكْم َحِرصَ

ُصُدوُرُهـْم أَْن يَُقاِتلُوُكْم أَو يَُقاِتلُوا َقْوَمُهْم � َوَلْو َشـاَء اللَُّه َلَسـلََّطُهْم 

ـَلَم  َعَليُْكـْم َفَلَقاتَلُوُكْم، َفِإِن اْعتََزلُوُكْم َفَلْم يَُقاِتلُوُكْم َوأَْلَقْوا إَِليُْكُم السَّ

َفَما َجَعَل اللَُّه َلُكْم َعَليِْهْم َسِبيًال.

التزامنا بهذه املبادئ رضوري.. 

وإن رأى البعـض فيـه إجحافاً عىل املدى القريب.. لكنه سـيحّقق 

نتائج صحيحة عىل املدى األبعد يف نرص القضية ويف عدالتها ويف قدرة 

املرشوع عىل احتـواء الخصوم ومعالجة آثار الرصاع وأرضار الحرب 

مهما بلغ عمق الجراح أَو فداحة الخسائر. 

أبابغُض سطى َطظ غصارُب ِطظ برواِت الغمظ 
غتغى خالح الَتماطغ

 
الطريان املسـرّي يف اليمن يصول ويجول يف سماء 
اليمن ويقوم بعمليات جوية ابتداًء من الرصد ومن 
ثم الهجوم عىل األهـداف امُلكلفة بها عن بُعد إغارة 
طرياننا امُلسريَّ املحّقق ألهدافه موفقة وهذا ما يُغري 

يف موازنة الردع. 
الطريان امُلسـريَّ هو من يتحكم يف أجواء وسماء 
اليمـن وهو جدير عىل حماية الرب والبحر، سـلمت 

أيادي القوات الجوية اليمنية. 
الطريان املسـريَّ اليمني عبارة عـن طيور أبابيل 
العرص، َحيُث ترمي وتحرق وسـوف تغرق ُكـّل من 

يقـرتب من مياه اليمـن اإلقليمية أَو يتجرأ عىل نهب 
النفط والغاز عرب املوانئ اليمنية. 

الطريان املسريَّ اليمني يحمل رسائل القوة ال يُستهان به، فهو 
سـالح قـوي وفتاك ومؤثر عىل العـدو ُصِنع بأيـادي األبطال من 
وحدة القوات الجوية اليمنية وقد أثبت الجيش اليمني من جميع 
الوحدات يف املهام القتالية واملواجهة العسـكرية جدارة يف املعارك 
الربيـة والبحريـة والجويـة ولهم القـدرة عىل حمايـة اليمن براً 
وبحراً وجواً، سـالم ربي عىل القيادة الثورية والسياسـية وتحية 

إىل الجيش وقيادة أبطال جيش اليمن األحرار. 
لقد أثبت الطريان املسريَّ اليمني أنه الرس يف أمن املوانئ اليمنية 
ورس أمـان وحمايـة حقـوق الشـعب اليمني من خـريات أرضه 
النفطيـة والغازية من صحاري الجمهوريـة اليمنية ولها القدرة 
عىل الحماية من النهب والعبث التي اسـتمرت عليه قوى تحالف 
العـدوان بقيـادة آل سـعود وآل زايد وإرشاف أمريـكا وبريطانيا 
وفرنسـا عـىل النهب والحرمـان وارتكبـت أبشـع الجرائم بحق 
املواطنني األبرياء من األطفال والنسـاء ونفذت العمليات الجوية 
بالرضبات املبارشة عىل امُلدن واألحياء اآلهلة بالسكان، ُكـّل هذه 
الجرائم وُكل هذه الترصفات غري اإلنسانية وَغري املسؤولة ُفرضت 
عىل الشـعب اليمني بكاملة من قبـل العمالء ومن قبل اللصوص 
األوربية والذي اسـتمرت ملا يقـارب ثمانية أعوام من نهب النفط 
وحرمان أبناء الشـعب اليمني من أبسط الحقوق اإلنسانية ومن 
الراتب األََسـايس الـذي يضمنه القانون والهيئـة الدولية ولكن يف 
اليمـن تصحرت جميع القوانني واألنظمـة الدولية املتعارف بها، 
لقد أخرص العالم عنا سـمعه والبرص مما أصبحت مطالب أبناء 

الشـعب اليمني ُمسـتحيلة يف النظـام الغربـي ويف منظمة األمم 
املتحدة، ما لكم كيف تحكمون!

تحالـف العـدوان يف اليمـن لم يعرتف بالشـعب 
اليمني ولـم يعرتف بحـق الحياة والعيـش الكريم 
ألبنـاء اليمـن، األنظمة الدولية لم تحـرتم الحقوق 
اإلنسانية وُمستمّرة يف البغي والنهب لثروات اليمن. 
صنعـاء حذرت الـرشكات التي تُسـاعد العدوان 
عىل نهـب ثـروات أبناء اليمـن ولم تحمـل الجدية 
مـن التحذير من قيـادة صنعاء والقوات املسـلحة 

اليمنية. 
من خـالل ترصيح بُلبُـل النرص اليمنـي العميد 
يحيـى رسيـع، يف العمليـة األوىل والتـي أدىل بهـا 
وأسماها بالعملية التحذيرية البسيطة سوف نقول 
له بـأن العملية أخطر من عملية القلب املفتـوح من َحيُث الدقة 
يف مسـافة التصويب والتفجري والزمن سلمت أياديكم وسدد الله 

رميكم. 
ومـن َحيُث تنفيذ العملية األخرية يف ميناء الضبة، َحيُث دخلت 
السـفينة العمالقة تحـت حماية قـوات بحريـة أمريكية تحمل 
منظومـة الدفاعات الجوية الحديثـة وقدراتها املتطورة عىل صد 
األهداف الربية والبحرية والجوية وتم تنفيذ هذه العملية الجبارة 
والتـي كرست شـوكة الباغـي والناهـب واملتسـلط أمريكا ومن 

ورائها عىل خريات وقرارات الشعوب العربية بُكل كربياء. 
قوى تحالف العدوان بقيادة اململكة العربية السـعوديّة ومعها 
اإلمـارات العربيـة املتحـدة واإلرشاف املبـارش مـن قبـل أمريكا 
وبريطانيا وفرنسـا وإرسائيل هذه األنظمة لم يعرتفوا بالحقوق 
اإلنسـانية للشـعب اليمني ولم يمتثلوا يف تسـليم مرتبـات أبناء 
اليمن التي قطعوها عن املدنيني والعسـكريني واملتقاعدين، وكل 
هذه املعاناة أتت من قوى تحالف العدوان وجعلوا هذه الترصفات 

من أولويات عدوانهم اإلجرامي والظالم. 
القـوات املسـلحة اليمنيـة كفيلـة بحمايـة األرض اليمنيـة 
واإلنسـان اليمنـي وهي التـي تنتزع حقـوَق الشـعب وهي من 
تحمي خرياته بالقوة العسـكرية لذلك مـا زال تحالف العدوان يف 
املكر والخداع واملماطلة ال يعرُف لُغَة السـالم ُمسـتمّر يف غيه ولم 
يجنح للسالم إال بالقرار العسـكري والعاقبة ملن اتقى، والصمت 
العاملي سيؤدي إىل عودة الحرب يف اليمن، وبالتساهل عن مطالب 
إنسـانية سـيفتحون عىل أنفسـهم أبواب جهنم، وهم حقيقون 

بها. 

كتابات

الُعــِعغَُّئ اإلغَمــاظغئ وتظمغُاعاالُعــِعغَُّئ اإلغَمــاظغئ وتظمغُاعا
طتمث الدعراظغ

إنَّ الديَن عند الله اإلسـالم، اإلسـالم هو التسليم 

للـه عز وجل والسـري حسـب مـا يريد اللـه يف هذه 

الدنيا، السـري كمـا يريد اللـه من واقـٍع إيَمــاني، 

ال يمكـن أن نسـري كما يريـد الله ونحـن ال نحمل 

اإليَمـــان وال نتمسـك بُهــِويَّتنـا اإليَمــانية من 

خـالل كتاب الله وهـو القرآن الكريـم، ال يمكن أن 

ـة نحمل قيم اإليَمــان ونحن بعيدون عن  نكون أُمَّ

دين الله وعن االسـتقامة الحقيقية التي أمرنا الله 

بها، اسـتقامة يف أعمالنا، اسـتقامة يف توّجـهاتنا، 

اسـتقامة يف ثقافتنـا، اسـتقامة يف تولينا ملن أمرنا 

الله أن نتوالهم.

االسـتقامة هـي التمسـك بمنهـج اللـه، التمسـك بديـن الله 

مـن منطلـٍق إيَمــانـي ال يمكـن أن يتبـدل أَو يتغـري، نحن نرى 

ـــة عندمـا انحرفـت عن طريـق االسـتقامة وتخلت  واقـع األُمَّ

عـن ُهــِويَّتهـا اإليَمــانية وصلت لهذا املسـتوى من السـقوط 

األخالقي والثقايف ويف القيم واملبادئ نتيجة تخليها عن ُهــِويَّتها 

اإليَمــانيـة والسـري كما يريد أعـداء الله من اليهـود والنصارى 

واملنافقـني وغريهم باسـم الحريـة والقبول باآلخريـن و... إلخ، 

نتيجـة تخلينـا عـن ُهــِويَّتنـا اإليَمــانية نالحظ أن أعـداء الله 

تمّكنـوا من رضب النفوس قبـل أن يرضبونا يف ما نملك من قوة، 

رضبونـا يف ثقافتنا ويف إيَمــاننا فنسـينا الله ونسـينا واجباتنا 

ـة تحمل اإليَمــان وعليها مسؤوليات أمام الله.  ونسينا أننا أُمَّ

ــة دينها  ة اإليَمــانيـة هـي سـوف تحفـظ لألُمَّ إن الُهــِويـَّ

ـة قوتها أمام  ـة تماسـكها وتوحدها، تحفـظ لألُمَّ وتحفـظ لألُمَّ

هـؤالء األعداء، لذلـك نحن يف الشـعب اليمني املجاهـد ننطلق يف 

تَحّركنـا الجهادي من منطلٍق إيَمــانـي ونتَحّرك عن بصرية من 
خالل منهج الله وهو القرآن الكريم، ومن خالل التمسك بالرسول 
-صلـوات الله عليه وعىل آله- ونسـتقيم كما أمرنا 
الله أن نسـتقيم، نتَحّرك عن بصرية وعن قناعة ملا 
يقدم إلينا من أعالم الهدى الصادقني من مدرسة آل 
البيت -عليهم السـالم- ومن قيادتنا من الصادقني 
املخلصني املجاهديـن، هؤالء الذيـن يتَحّركون من 
منطلٍق إيَمــاني ويهدون الناس للطريق املستقيم 
ملا فيه هدايتهم وملا فيه سـالمتهم من طريٍق يؤدي 

بالناس إىل جهنم. 
إن الهداية يشء مهـم للحفاظ عىل اإليَمــان أن 
يكون نقيـاً وصافياً بعيداً عن أي ضـالل جاء إلينا 
وهو بعيد عن منهـج الله، هذا الضالل الذي رضب 
زكاء النفـوس وطهارتها وأثر ذلك عىل االسـتقامة وجعل الناس 
ال يقبلـون الحق ويسـريون مـع الباطل وبدون بصـرية وهداية، 
نسـوا الله والنسيان لله يعترب مشـكلة كبرية تؤثر عىل اإليَمــان 

واستمراريته يف النفوس ويف واقع العمل. 
ة اإليَمــانية ال بُــدَّ أن نحافظ عليهـا؛ ألَنَّها وقايتنا  الُهــِويـَّ
مـن أي ضـالل وانحراف، هي سـالمة لنا وأمن لنا من السـقوط 
يف طريق الشيطان وأعوان الشـيطان، هي تقوي اإلنسان املؤمن 
وتزيـد من بصريته تحافظ عليه وتحميـه من ُكـّل مكائد األعداء 

مهما كانت وتكون.
إن الُهــِويَّة اإليَمــانية قوة لنا يف مواجهة أعدائنا، هي سـالح 
ة اإليَمــانية تحافظ  قـوي ال يمكن لألعـداء هزيمتـه، الُهــِويـَّ
علينا وعىل أبنائنا وعىل األجيال من بعدنا من أي انحراف وضالل.

ة اإليَمــانيـة نعمة من الله مَلـن يعي هذه النعمة،  إن الُهــِويـَّ
ال بـّد أن نحافظ عليها ونعمل دائماً عىل تنميتها والتزود من ُكـّل 

الهدى الذي يزيد من تمسكنا بهذه الُهــِويَّة اإليَمــانية. 
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ظاصثم بأتر الاسازي الصطئغئ إلى شثاطئ 
املحري الرضظ/ طعثي طتمث املحاط    رئغج المةطج السغاجغ افسطى

وذلك شغ اجاحعاد

أخغه طخطح املحاط
 سظ سمر ظاعج 43 ساطا، بسث طساظاة طع المرض جراء اإلخابئ الاغ تسرض لعا خقل 

طحارضاه شغ جئعات الئطعلئ شغ طعاجعئ السثوان افطرغضغ السسعدي

المسجون : صغادات وطعظفغ صطاع اقتخاقت والئرغث 
سظعط: 

م / طسفر سئثاهللا الظمري ـ وزغر اقتخاقت وتصظغئ المسطعطات 

أطرغضا واساماُدعا سطى طعالغعا لصاال المسادغظ لعا.. السثوان سطى الغمظ أطرغضا واساماُدعا سطى طعالغعا لصاال المسادغظ لعا.. السثوان سطى الغمظ 

صراءٌة يف ططجطئ املعاقة واملساداة لطحعغث الصائث السغث تسني بثر الثغظ التعبغ -ِرْضَعاُن اِهللا َسَطْغِه- 
 : وائض حاري

املـواالُة واملعاداُة يف اإلْسـَالم لهـا أهميٌّة كبريٌة 
يف تربيـة النفس وتوجيهها نحـو الطريق القويم 
, فليـس هناك أي أهميّة للصـالة والزكاة وغريها 
من العبادات واملسـلم يتوىل أَْعــَداَء الله والطغاة 
والظاملـني بدالً عن معاداتهـم , ويحيد عن مواالة 
أوليـاء اللـه الذي أمرنـا اللـه تعـاىل أن نتوالهم 

ونطيعهم ونسري عىل هديهم. 
هيُْد الَقاِئُد السيُد حسني بدر الدين  وقد بنّي الشَّ
الحوثي -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بقوله «أحياناً عندما 
يكون هناك من هذه األحداث ومن هذه القضايا يف 
حياة الناس [التـويل لليهود والنصارى] يف األخري 
تصبح األشـياُء هـذه [الصالة والـزكاة والصوم 
والحـج والدعاء.. ] أحيانـاً ال يَُعْد لهـا قيمة عند 
الله سبحانه وتعاىل، نصيل, نَْدعى, نصوم, نزّكي, 
نحـج, [يا الله تكون بالشـكل الـذي تغطي اإلثم 
فقـط، ال يجي عىل واحد آثام أنه قـد تركها]، أما 
أن تعطـي ثوابَها, تكوُن مقبولـة عند الله فتكون 

مربوطًة بأشياء أُْخــَرى. 
هنـاك حديـٌث مهـمٌّ رواه اإلمـام النـارص يف 
البسـاط عن اإلمام جعفر الصادق عن رسول الله 
(صلوات الله عليه وعىل آله) أنه قال: ((لو أنَّ عبداً 
صـام نهاَره وقـام ليله وأنفق ماله ِعلقـاً ِعلقاً يف 
سبيل الله, وعبََد الله بني الركن واملقام حتى يكون 
آخـَر ذلك أن يذبَح بني الر كـن واملقام مظلوماً ملا 
رفـع إىل الله من عملـه مثقاَل ذرة, حتـى يُظِهَر 
املـواالة ألولياء الله واملعـاداة ألَْعــَداء الله))، هذا 

لفظ الحديث أَْو معناه». 
إن املواالَة تؤثُِّر عىل نفس املسـلم , فحني يوايل 
أَْعـــَداء الله تكوُن نفسـيته تابعًة ملـن يتوالهم، 
فعملـه بالكامل يصـب يف مصلحة أَْعـــَداء الله 
ويعمـل لصالحهـم بقوله وفعلـه , وكذلك عندما 
يوايل أولياء الله َفــإن عمله يهيئُ له مناخاً جيداً 

ألعماله وترصفاته الصالحة. 
هيُْد الَقاِئُد السيد حسني بدر الدين  وأوضح الشَّ
الحوثي -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بالقول: «املواالُة هي 
حالـة نفسـية، واملعاداة هي حالة نفسـية، لكنها 
تتحـول إىل مواقـَف وتنعكـس بشـكل مواقـف، 
وتعترب يف حـد ذاتها مهيِّئة لهذا الشـخص ولهذا 
الشخص وذاك الشخص وملجاميع من الناس, من 
هم عىل وترية واحدة يف املواالة تُهيئ هذه األَْرضية, 
ه، وأعمال الجهة التي  أرضية صالحة النتشار تََوجُّ
هم يوالونها، سواٌء أكانت جهة محقة أَْو مبطلة». 
وعـّرف السـيُد سـالم اللـه عليه املـواالة بأن 
«معناها: املعية, تشـعر بأنك يف هذا الجانب تؤيد 
هـذا الجانـب متجـه إىل هـذا الجانب, هـذه هي 
املواالة، سـواٌء أكانت مواالًة ألوليـاء الله أَْو مواالة 
ألَْعـــَداء اللـه, املـواالة معناها: املعيـة, املعية يف 
املوقف, املعية يف الرأي, املعية يف التوجه, املعية يف 

النظرة, هذه هي املواالة».
ويف حـني ال تزاُل قـوى الرش والعدوان تشـن 
أقوى هجماتها العدائية ضد أبناء الشـعب اليمني 
منذ مـا يقارب الثالث السـنوات , حـرب أرادتها 
أمريـكا ويريدهـا العـدو الصهيونـي ولكنهم لم 
يجرؤوا عـىل مواجهة مجاهـدي الجيش واللجان 
الشعبية يف معركة مبارشة، َواعتمدوا عىل أََدَواتهم 
الداخلية والخارجية ممن يدينون بالوالء لهم , لم 
تكن حرب اليمن كالحروب السابقة التي خاضتها 
دولـة أمريـكا يف أفغانسـتان والعـراق وفيتنـام 
كحرب مبارشة يشـرتك فيها جنودهـا وعتادها , 
لقـد اختلـف الوضع كليا يف اليمـن واعتمدت عىل 
وكالئهـا ومواليها يف املنطقة وزّودتهم بالسـالح 
املعلومات اللوجسـتية والخـرباء يف غرف القيادة 
والتحكم واملدفوع ثمنها من خريات شعوب الدول 

املشاركة واملساندة للعدوان الغاشم. 
ويف املقابـل نجد رصاعاً خفياً بـني دول قوى 
العدوان السعودي األمريكي مَلن يُثِبُت والءه أَْكثَـر 
ويقدم خدمات أَْكبَـر ألمريكا والكيان الصهيوني 

الغاصـب , لقد ذهبت هذه الـدول ومرتزقتها إىل 
الـوالء ألمريـكا وإرسائيل بل عمـدت إىل قتال ُكّل 
من يعادي أمريكا وإرسائيل , حتى ينالوا رضاها 
واستحسانها؛ طمعاً يف أن تكون إْحَدى هذه الدول 

خادماً مطيعاً للشيطان األَْكبَـر يف املنطقة. 
ونجـد أن مواالتهم لدولـة الشـيطان األَْكبَـر 
والكيان الصهيوني الغاصـب َوأن عداءهم يصب 
عـىل ُكّل َمـن يعاديهم , لنسـتخلص مـن ذلك أن 
الحـرب التي شـنت يف 2004 حتـى 2009 ضد 
أنصـار الله؛ بسـبب رفع شـعار الحـق والعداء 
ألمريكا وإرسائيل من قبل النظام السابق والعدو 
السـعودي الذي اشـرتك يف الحرب السادسة، إنما 
هي تنفيـذٌ لتوجيهات أمريـكا وإرسائيل , وليس 
مجـازاً أن نقـول إن الحرب التي تشـن يف الوقت 
الراهن عىل اليمن بسـبب الشعار بل حقيقة , وقد 
أعلن مسئول أمني صهيوني يف بداية العام 2015 
يف ترصيحـات لصحيفة إرسائيلية أن دولَة الكيان 
الصهيونـي تخىش من توسـع أنصـار الله وأنهم 
أَْصبَــحـوا خطـراً حقيقيـاً عىل دولـة صهيون، 
وستعتمد عىل وكالء إقليميني ومحليني ملحاربتهم. 
لذا فإن العداَء والوالَء متالزمان لدى ُكّل مؤمن 
حـق ويهديانـه للوصـول إىل الطريـق الصحيح 

والقويم الذي اختاره الله لعباده املخلصني. 
ة اليوم من شـتات واختالف  إن مـا تعانيه األُمَّ
وحـروب دامية بني قطبَي الحـق والرش ناتج عن 
عـدم املواالة الصحيحة التي أمـر الله به يف كتابه 
َومـواالة أَْعــَداء الله واتّباعهـم، والرصاع بينهما 

مستمر إىل أن يكتب اللُه أمره. 
ـهيُْد الَقاِئُد السـيد حسني بدر  وقد بنّي لنا الشَّ
الديـن الحوثي -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- معنى التويل 
يف محارضته التي ألقاها يف شـهر شـوال 1422 
, خطَر مـواالة اليهود والنصارى وأنهم يسـَعون 
ـة من داخلها وأنهـم يعتمدون عىل  إىل رضب األُمَّ
زعماء العرب املوالني ألمريـكا وإرسائيل جعلتهم 
ـة , وأَْصبَــحوا  يتناسـون قضايا هامة لهذه األُمَّ

ُدَمـى توجههم كيفمـا أرادت قوى الـرش لينفذوا 
توجيهاتهـا وإمالءاتهـا , إن مـا تقـوم بـه دول 
العـدوان السـعودي األمريكي من قتـل ومجازر 
ضـد أبناء الشـعب اليمني هو تنفيـذٌ لتوجيهات 
وإمـالءات أمريـكا وإرسائيل , حتـى وصل بهذه 
الـدول املعتدية إىل التصارع والتنافس فيما بينها 
من يقدم خدمات أَْكبَـر إلرضائهم ليمنحوا شارة 
رشطـي املنطقة املنفذ لـكل أسـاليب القمع ضد 
املعاديـن ألمريكا وإرسائيل , وقـال -ِرْضَواُن اللِه 
َعَليْـِه- «يف هذا الزمن أَْصبَــحت القضايا خطرية 
جداً جداً بشـكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود 
والنصارى لم تعد تقف عند حد, لم تعد تقف عند 
حـد, أن يصبح مثـال أي زعيم عربـي عبارة عن 
مدير قسـم رشطة, يقولون له: نريد فالن, يقول: 
أبـرش بنا! نريـد زعطان, يقولـون: تفضل, كلهم 

جميعاً! هذه الحالة رهيبة جداً». 
وأضاف سالم الله عليه «ما العرب اآلن حانبني 
يف قضية القدس؟ احتمال فيما بعد يطلع لنا ثالث 
مشاكل هي القدس ومكة واملدينة الكعبة ومسجد 
رسول الله (صلوات الله وسالمه عليه) والقدس. 

وهؤالء اليهود هـم يفهمون أنها تميش حاجة, 
تمـيش حاجة يطمعوا إىل ما هو أَْكبَـر منها… يوم 
ما رضبت [أمريكا أفغانستان] حظيت بتأييد من 
ُكّل الدول اإلْسَالمية هذه واحدة, تطرقوا إىل أَْكثَـر 
من هذه إنه يصبـح بدل ما نحن نميش بطائراتنا 
وأََدَواتنا إىل البلد الفالني نكلف الزعيم الفالني أَْو 
امللـك الفالنـي أَْو الرئيس الفالنـي إنه هات فالن 
وفالن وفالن, طـارد فالن وفالن, ويتحرك بكامل 
قوتـه! ولم يعـد تلـك الدولة الضعيفـة ويرضب 
هـذه القرية ويرضب هذه ويـرضب هذه ويطّلع 
فـالن ويطلع فالن من أجـل أمريكا. ما هذا يعني 

تجاوز؟». 
ـهيُْد الَقاِئـُد بعيداً عمـا يجري  ولم يكـن الشَّ
يف اليمـن اآلن , ولكـن رؤيتـه الثاقبـة وبصريته 
املسـتنرية وإدراكه العميـق وفهمه الكبري للوضع 

السـيايس القائـم آنـذاك.. ومعرفته الحقـه ملبدأ 
املـواالة واملعـاداة التـي بينها ورشحهـا وطبّقها 
عـىل أرض الواقـع , لذا فقد وّضـح -ِرْضَواُن اللِه 
َعَليِْه- السـبَب الحقيقي يف عـدم إتيان األمريكان 
لقصـف اليمن مبارشًة واتكالهـم واعتمادهم عىل 
زعمـاء الغـدر والخيانـة , هو خوُفهـم من خلق 
عداوة لهم يف أوسـاط الشـعوب , وقال -ِرْضَواُن 
اللـِه َعَليْـِه- «األرشف لنـا أن يأتـي األمريكيـون 
هـم, واألرشف لزعمائنا أن يأتـي األمريكيون هم 
يرضبون, يرضبون هم؛ ألن رضَب األمريكيني هم 
ألية منطقة من املناطق يوّلد عداوًة ألمريكا, يخلُُق 
عـداوًة ألمريكا؛ لكـن ألنهم يعرفـون أن العداوة 
مهمـة, العـداوة عداوة الشـعوب املسـلمة عداوة 
حقيقية يكون لها أثرها السـيئ، وتجلس املنطقة 
هذه غري مسـتقرة, وال يحققون أَْهــَدافهم فيها 

إال بصعوبة». 
ـهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- ,  وكشـف الشَّ
أن األمريـكان يريـدون الخروج بأقل الخسـائر 
املاديـة والبرشيـة باعتمادهـم عىل هـذه األنظمة 
العميلـة لحرب وقتال املعادين لهـم واملتولني لله 
ورسـوله وأويل األمر من آل البيت االطهار , وقال 
سـالم الله عليه « وهم عادة ما هم أغبياء, دقيقني 
يف ترصفاتهـم, يريـد أن يحقـق أَْهــَدافـه بأقل 
تكلفة, هذه قاعدة عندهم, أن يحققوا أَْهــَدافهم 
بأقل تكلفة مادية وبرشية, ميزان يمشـون عليه, 
وقضية يحسـبون لها ألف حسـاب, إذاً فبدل من 
أن نسـري نحن نرضب فباإلمكان أن هـذا الزعيم 
أَْو هـذا امللك أَْو هـذا يميش املسـألة, نقول: فالن 
مطلـوب, فالن مطلـوب, فـالن إْرَهــابي, وفالن 

كذا, ويلقطوهم له, أَْو يرضبوا قراهم». 
إن واقعنا اليوم يتطلُب أن نسـري عىل الطريقة 
ـهيُْد الَقاِئُد السـيد حسـني بدر  التي رسـمها الشَّ
الديـن الحوثي -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- , يف معاداة 
اليهـود والنصـارى ومواالة أهل الحـق من إْعَالم 

الهدى من آل بيته األطهار. 
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ظاصثم بأتر الاسازي الصطئغئ إلى شثاطئ 
املحري الرضظ/ طعثي طتمث املحاط    رئغج المةطج السغاجغ افسطى

وذلك شغ اجاحعاد

أخغه طخطح املحاط
  سظ سمر ظاعج 43 ساطا، بسث طساظاة طع المرض جراء اإلخابئ الاغ تسرض لعا خقل 

طحارضاه شغ جئعات الئطعلئ شغ طعاجعئ السثوان افطرغضغ السسعدي

المسجون : العغؤئ الساطئ لفراضغ والمساتئ والاثطغط السمراظغ
سظعط الثضاعر / عاحط طتمث الحاطغ ـ رئغج العغؤئ

ووضقء العغؤئ وضاشئ طعظفغ العغؤئ بالثغعان السام والفروع 

ظاصثم بأتر الاسازي الصطئغئ إلى شثاطئ 
املحري الرضظ/ طعثي طتمث املحاط    رئغج المةطج السغاجغ افسطى

وذلك شغ اجاحعاد

أخغه طخطح املحاط
 سظ سمر ظاعج 43 ساطا، بسث طساظاة طع المرض جراء اإلخابئ الاغ تسرض لعا خقل 

طحارضاه شغ جئعات الئطعلئ شغ طعاجعئ السثوان افطرغضغ السسعدي

المسجون : صغادات وطعظفغ العغؤئ الساطئ لطظصض الئري
سظعط: 

افجااذ / ولغث العادسغ ـ رئغج العغؤئ 
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ضطمئ أخغرة

ضأُس السالط وطتاولُئ 
تشغري التصائص

ـاب الحاطغ   د. شآاد سئثالععَّ
 

ُسـكَّاِن  من  الكثـريُ  يتفاَعـُل 
كـرة  مباريـات  مـع  العالـم 
كأس  أثنـاء  ـة  وَخاصَّ القـدم، 
الفوَز  العالـم، والبعـُض يعتـربُ 
وطنيًة  انتصـاراٍت  املباريـات  يف 
فـوز  وبعـد  كبـريًة،  وقوميـًة 
منتخب السعوديّة يف أول مباراة 
له يف مونديال قطر وجدنا الكثريَ 
مـن القنـوات العربية ووسـائل 
التواصـل االجتماعـي تقدم ذلك 
ـة العربيـة، وبدأت هذه  الفـوَز كأنه نٌرص لإلسـالم وفوٌز لألُمَّ
القنوات تطلـُق عىل املنتَخِب األلقاَب الرنَّانـَة التي ال تُطَلُق إالَّ 
ـة مواقَف عظيمًة يف قضاياها املصريية مثل  عىل َمن قدَّم لألُمَّ

ــة مع االستكبار األمريكي. قضية فلسطني أَو مواجهة األُمَّ
وذلـك يف محاولة من هذه القنوات لتجـاُوِز املواقِف املخزيِة 
للسـعوديّة يف القضايا املصريية للشعوب العربية واإلسالمية، 
ففي السـنوات املاضية ظهرت إىل السـطِح املواقُف الحقيقيُة 
للسعوديّة من القضية الفلسطينية، ففي هذا املوضوع اتضح 
تشـجيُعها الـدوَل العربيـَة واإلسـالميَة للتطبيع مـع الكيان 
الصهيوني، كما اتخذت السعوديّة خطواٍت كبريًة نحَو التطبيع 
مقابـَل اتِّخاذها خطواٍت نحـو التضييِق عىل حركات املقاومة 
الفلسـطينية مثـل وقـف الدعم املـايل للمناطق التي تسـيطُر 
عليهـا، أَو قيامها بسـجن ممثيل حركة حمـاس لديها بتهمة 
اإلرهـاب، ويف الوقت نفسـه سـمحت لسياسـيني وصحفيني 
ورجـاِل أعمال صهاينة بالدخـول إىل أراضيها والتجول فيها!، 
حتى أن البعَض منهم وصلوا إىل األماكن اإلسـالمية املقدسـة 

يف مكة واملدينة.
ـــة أن تنىس  ومـن خـالل فوز يف مبـاراة يريـدون من األُمَّ
ما جرى لها؛ بَسـبِب السياسـات السـعوديّة يف البالد العربية 

واإلسالمية. 
وتريد السعوديُّة أَيْـضاً أن تستغلَّ ذلك الفوَز ملسح وتصفري 
السـجِل اإلجرامي لألمري املجرم محمد بن سلمان الذي ارتكب 
جرائَم عديدًة بحق شـعبه وبحق الشـعوب األُخرى، وما زالت 
جريمة تقطيع خاشـقجي ماثلـًة للعيان، ومـا زال التضييُق 
عىل العلماء وسجنهم قائماً، واإلعدامات للنشطاء السياسيني 

ُمستمّرًة.
ــا يف اليمـن فالشـعُب اليمني مـع السـعوديّة وأمريها  أَمَّ
ت الظروف، وال  حسـاٌب خاصٌّ ال يمكن أن ننسـاه مهما تغريَّ
يمكـُن لفوٍز يف مباراة أن يمحَو جرائَم ارتكبتها السـعوديُّة يف 
اليمن خالل ثماني سنوات، وما زالت ُمستمّرة إىل اليوم، يف حق 

األطفال والنساء واألعيان املدنية، والحساب قادم. 
وال يمنُع أن يُشاِهَد اإلنسـاُن املبارياِت التي يريُد إذَا أتيحت 
له الفرصة، ولكن ال يمكُن أن يكوَن املواطُن العربيُّ أَو املسـلُم 
ساذجاً، بحيث يتأثر بنتيجِة مباراٍة وينىس املآيس التي تعيُشها 

ــة وَمن تسبَّب فيها. األُمَّ

تتثغراٌت لطشاشض.. وتأدغٌإ لطماةاعضتتثغراٌت لطشاشض.. وتأدغٌإ لطماةاعض
طتمث أتمث الئثغاغ  

 

مكانَـك قـف فهنا اليمـن، ال تتجـاَوْز حدوَدهـا فتنال 

َحـــّد عقوبة تجـاوزك، هنا اليمن بقدراتها العسـكرية 

ومسـرّياتها الراصدة والهجومية واالنتحارية، هنا اليمن 

بُجُزِرها وبحارها وبَرِّها وموانئها تحت تغطية الصواريخ 

ات؛ لذلك احذر تجاُوَزها إن كنَت غافالً، واستمع  واملسـريَّ

لتحذيراتهـا إن كنـت جاهالً، وال تقحم نفَسـك وناقالتك 

بطواقمها للهالك بتجاهلك للتحذيرات. 

هنـا اليمن فال تتعدَّ مياَهها، وال تطمح يف ثرواتها، فال 

ترَكْن ملنظومات دفاع جوية لم تُِفْد يف اإلمارات والسعوديّة، 

َفـإنَّها عاجزٌة أمام الصواريخ واملسريات اليمنية.

هنا اليمن قراُرها بحكومة اسـتمدت من ثورة الشعب يف 21 سبتمرب 

2014م رشعيتهـا ويف العاصمـِة صنعـاء قرارها، وتـم تأكيُدها بدماء 

ِخـرية رجالها، وتضحيات أبنائها، وثبات أبطالها طول ثماني سـنوات 

من العدوان عليها.

رشعيـٌة حقيقيٌة منـذ قيامها لم تنحـرف عن مسـارها، ولم تتغري 

وجهتُها، ولم يشـعر الشعُب أنه ليس جزءاً منها، أهداُفها تحقيُق آمال 

ُد عزيمتَه عملياُت  الشـعب يف استعادة سـيادته وتقرير مصريه، وتجسِّ

التحذير. 

فـال تركنوا لحكومة وليدة غرف فندقية كرشعية لتربير تجاوزاتكم، 

أَو ذريعـة لتماديكـم يف تعنُّتاتكـم، فاليمنيـون لـم يقبلـوا برشعيـة 

لحكومة تريدون فرَضها بالقـوة، والقوة ال تقابَل أَو تواجه إالَّ بالقوة، 

فـال تختربوا بأسـنا، واسـتمعوا لتحذيراتنا، فالنفط لنا لشـعب يمني 

ولـن يكوَن لغرينا، فنحـن أبناُء اليمن وأصحاب الوطـن، أرُضه أرضنا، 

وبحـاُره بحارنا، وموانئُـه موانئنا، فال تنـرشوا قواتكم 

فيطاَلهـا سـوُء العواقـب والتبعـات، فأرضنـا وبحارنـا 

ومياهنـا لنا، وما يف باطنها من ثروات وأسـماك ومعادن 

ملكنا، َوليسـت لغرينا فال ترتكبوا الحماقات وتعيدوا بعد 

عمليات التحذير املحاوالت. 

ما بعد اإلنذار والتحذير سـوى التأديب، وها أنتم رأيتم 

بأعينكـم عمليـاُت التحذير يف ميناء الضبـة ملرتني، وكما 

قال املثـل: ((كفاكم اللـه رش الثالثة)) فاليـد عىل الزناد 

ات باملرصاد،  والصواريـخ البالسـتية والطائـرات املسـريَّ

فـال تقحموا املنطقـَة واإلقليم واألمـن العاملي بفوىض ال تسـتطيعون 

احتواَءها، فأمُن خطوط املالحة الدولية من أمن اليمن.

ومن صنع حالَة التوازن يف أحلك ظروف الحرب، بيده صنُع التغريات 

والتحـوالت إن أمعنتم يف عدوانكم وحصاركم وتجويع الشـعب اليمني 

شماالً وجنوباً واستمررتم يف استهتاركم.

والكـرُة يف ملعِبكم، فالحـرُب تم تغيريُ مجراها، ولم تعد كسـابقات 

سـنواتها، فـال تّضيعـوا فرصَة السـالم األخـرية، واسـتجيبوا ملطالب 

اليمنيني املحقة، فالسـالُم واملرتبات مقرونان إذَا سـقط أحُدهم سقط 

اآلخر، وترك الفرصة غصة، فالشتاُء برُده قارٌس ورجال الله مستعدون 

ـٌة عليكم. لعودتهم للمتارس، والوقُت ُحجَّ

فكفاكـم عبثـاً واسـتهتاراً وتجاهالً، قبـَل فـوات األوان ونفاِد صِرب 

ِل اليمنيني نتيجَة املعاناة والحرمان.  وتحمُّ


