
طتاشر سثن جقم شغ تعار لـ «المسغرة»:
أبظاء المتاشزات المتاطئ ضسروا تاجج الثعف وظسمض لصعاجط طحارضئ لمعاجعئ الشازي وذرده أبظاء المتاشزات المتاطئ ضسروا تاجج الثعف وظسمض لصعاجط طحارضئ لمعاجعئ الشازي وذرده 

طا ُأخث بالصعة جُغظاَجع بالصعة

100100 ريـاالً  ريـاالً 
االثننياالثنني    

55 ديسمرب  ديسمرب 20222022مم            
1111 جمادى األوىل  جمادى األوىل 14441444هـهـ

العدد (العدد (15381538))
1212 صفحة صفحة

www.almasirahnews.comيومية  - سياسية -  شاملةيومية  - سياسية -  شاملة



جنوبية: قيادات  ضمت  االستقالل  عيد  تحيي  كبرى  فعالية  في  انتماءاتهم  بكل  األحرار  لليمانيين  موسـّع  جنوبية:لقاء  قيادات  ضمت  االستقالل  عيد  تحيي  كبرى  فعالية  في  انتماءاتهم  بكل  األحرار  لليمانيين  موسـّع  لقاء 

األطراف كافة  لدى  األسرى  أوضاع  تتقصـّى  أممية  لجنة  لتشكيل  األطرافالمرتضى:  كافة  لدى  األسرى  أوضاع  تتقصـّى  أممية  لجنة  لتشكيل  المرتضى: 


الجدد الغزاة  سندحر  الجدد  الغزاة  سندحر  عهداًعهداً 
الــــــــــــغــــــــــــزاة صــــــــــــــد  مــــــــــــــن  بــــــــــــــد  وال  كــــــــــــبــــــــــــرى  مـــــــــــــــــؤامـــــــــــــــــرة  أمـــــــــــــــــــــــام  الــــــــــيــــــــــمــــــــــن  جــــــــــــنــــــــــــوب  الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــوري:  الــــــــــــغــــــــــــزاةالـــــــــــــــــحـــــــــــــــــراك  صــــــــــــــد  مــــــــــــــن  بــــــــــــــد  وال  كــــــــــــبــــــــــــرى  مـــــــــــــــــؤامـــــــــــــــــرة  أمـــــــــــــــــــــــام  الــــــــــيــــــــــمــــــــــن  جــــــــــــنــــــــــــوب  الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــوري:  الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــراك 
بـــالـــتـــحـــريـــر الــــتــــضــــحــــيــــات  تــــقــــديــــر  عـــلـــيـــنـــا  تــــحــــتــــم  الـــــشـــــهـــــداء  ذكـــــــــرى  مــــــع  االســـــتـــــقـــــالل  ذكـــــــــرى  تــــــزامــــــن  بـــالـــتـــحـــريـــرالــــمــــؤتــــمــــر:  الــــتــــضــــحــــيــــات  تــــقــــديــــر  عـــلـــيـــنـــا  تــــحــــتــــم  الـــــشـــــهـــــداء  ذكـــــــــرى  مــــــع  االســـــتـــــقـــــالل  ذكـــــــــرى  تــــــزامــــــن  الــــمــــؤتــــمــــر: 
الـــــتـــــجـــــزئـــــة مـــــــشـــــــاريـــــــع  تـــــفـــــلـــــح  ولـــــــــــن  وجــــــــنــــــــوبــــــــاً  شـــــــــمـــــــــاالً  الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــيـــــن  تـــــجـــــمـــــع  أكـــــــتـــــــوبـــــــر  ثــــــــــــــورة  الـــــتـــــجـــــزئـــــةاالشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي:  مـــــــشـــــــاريـــــــع  تـــــفـــــلـــــح  ولـــــــــــن  وجــــــــنــــــــوبــــــــاً  شـــــــــمـــــــــاالً  الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــيـــــن  تـــــجـــــمـــــع  أكـــــــتـــــــوبـــــــر  ثــــــــــــــورة  االشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي: 

الــــــــــــــوصــــــــــــــايــــــــــــــة  إلنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاء  والــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــد  الــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــات  لـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــوون  الــــــــــــــوصــــــــــــــايــــــــــــــة الـــــــــــــــمـــــــــــــــشـــــــــــــــتـــــــــــــــرك:  إلنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاء  والــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــد  الــــــــــــــجــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــات  لـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــوون  الـــــــــــــــمـــــــــــــــشـــــــــــــــتـــــــــــــــرك: 
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 : خاص
مـن  البلـد  وجـالء  االسـتقالل  ذكـرى   وعنـد 
االحتـالل، تجتمـع األحـزاب الوطنيـة لتؤّكـد أن 
أطمـاع االحتـالل القديـم –الجديـد لـن تفـرز إال 
خيبات أكثـر وجعاً وإيالماً باملحتّل التاريخي الذي 
جاء هـذه املرة متنكراً عىل شـكل تحالف إجرامي 
تتوسطه دول وأنظمة عميلة يف املنطقة محسوبة 
عـىل العرب، غري أنه لم يخـِف وجَهه أَو يمّوه عىل 
ُهويتـه، فقد جـاء بقواعِده العسـكرية وبوارجه 
والسـواحل  الجـزر  ليحتـل  العسـكرية  وقواتـه 
االسرتاتيجية ظناً منه أن هذه الخطوة معناها أن 

مرشوع العودة الحتالل اليمن قد يعود. 
ويف هذه الذكرى يجتمع اليمانيون األحراُر بكل 
انتماءاتهـم ليقولوا كلمتهم بوجه املحتّل الطامع، 
السياسـية  واملكونـات  األحـزاب  نظمـت  َحيـُث 
اليمنيـة، أمـس األحـد، يف العاصمة صنعـاء لقاًء 
موسـعاً وفعاليًة كربى إحيـاًء للذكرى الـ55 لعيد 
الــ30 من نوفمـرب التي تم دحر آخـر بقايا براثن 

االستعمار الربيطاني. 
ويف الفعاليـة واللقاء املوسـع، تجـدد األحزاب 
واملكونات السياسـية التأكيد عـىل واحدية املوقف 
اليمني الرافض لكل املشـاريع االسـتعمارية التي 
جـاء بهـا تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، ومرتِزقته الذين لم يستفيدوا من مصري 
ُكـّل من سبقهم من خونة األوطان، ولم يستفيدوا 
حتـى مـن الـدروس التـي حلـت ببعـض فصائل 
املرتِزقـة الذيـن تخىل عنهـم تحالف العـدوان بعد 
استخدامهم ثمان سنوات كغطاٍء لكل االنتهاكات 
والجرائـم وكل مظاهر االحتـالل، غري أن األحزاب 
واملكونات السياسـية الحرة، املتواجـدة يف الداخل 
اليمني ما تـزال عند موقفها عىل مسـار التحرير 

لليمن األرض واإلنسان. 
 

ذضرى تجغثظا اظثشاسًا
ويف الفعاليـة ألقى اللواء خالـد باراس -رئيس 
مكون الحراك الوطني- كلمة أّكـد فيها أن تحالَف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي لم يكن إال 
يافطًة ملـواراة املحتّل القديم الـذي جاء من جديد 
عىل أمـل اسـتعادة النفـوذ واالحتـالل للجغرافيا 

اليمنية. 
ويف كلمتـه أّكـد رئيس مكـون الحراك الوطني 
أن جنـوب اليمـن أمـام مؤامـرة كـربى واملؤامرة 
أشـد خطورة باتّجاه جزيرة سـقطرى، ُمشرياً إىل 
ما يمارسـه تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي وأدواتـه العميلـة من أعمـاٍل احتاللية 
اليمنيـة،  الجغرافيـا  عـىل  تقتـرص  ال  مشـبوهة 

بل تطـال النسـيج االجتماعـي اليمنـي لتمزيقه 
بحيث يسـهل التهام اليمن واليمنيني من قبل آفة 
العدوان واالحتالل التي جاءت بها واشنطن ولندن 

وأدواتهما. 
وقال باراس يف كلمتـه: «نحن مدعوون إلعادة 
االسـتقالل حتى طرد تحالف العدوان مستفيدين 
مـن الصمـود الشـعبي منقطـع النظـري يف بقية 

الوطن». 
وأّكــد اللـواء باراس أنـه من املغايـر للمنطق 
والتاريـخ أن يحتفـل البعض باالسـتقالل يف عدن 
وهم تحت االحتالل، يف إشـارٍة إىل الشـعارات التي 
يتغنى بهـا مرتِزقة العـدوان وهم تحـت الهيمنة 
األمريكيـة  فوقهـا  ومـن  اإلماراتيـة  السـعوديّة 

والربيطانية والصهيونية. 
 

خش واتث ضث السثوان واقتاقل
مـن جانبـه عرب عضـو اللجنة الدائمـة لحزب 
املؤتمـر الشـعبي العام –عضو املجلس السـيايس 
األعىل اللـواء أحمد غالب الرهوي، عن اسـتنكاره 
لـكل املواقف التـي يصدرهـا مرتِزقة العـدوان يف 
سـياق هذه الذكرى وغريها مـن محطات التاريخ 
السـيايس اليمنـي، مؤّكـداً أن تحالـف العدوان لم 
يتمـاَد إال وقد اسـتند عىل جوخة دوليـة وأممية، 
واتـكأ عىل مجموعـة من املرتِزقـة والعمالء الذين 
لم يأبهوا ألي يشء سوى مصالحهم التي يجنونها 

من تحت األقدام السعوديّة واإلماراتية. 
ولفـت الرهـوي إىل أن ذكـرى االسـتقالل هذا 
العام تتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد، مؤّكـداً 
أن إحيـاء ذكرى الشـهداء تؤّكـد عىل ثبـات املبدأ 

بقتـال املحتّل، والسـري للحفاظ عـىل التضحيات 
التي قدمها العظماء. 

ويف كلمتـه نـّوه الرهـوي إىل أن حـزب املؤتمر 
وباقي األحزاب السياسـية واملكونات السياسـية 

تقف يف خندق واحد إىل جانب مكون أنصار الله. 
وجـدد التأكيـد عـىل مواصلـة النضـال حتـى 
استعادة االسـتقالل وتحرير ُكـّل شرب من أرضنا، 

وكذا استعادة كرامة املواطن اليمني. 
 

بعرة تآّضـث ععغئ الغمظ والغمظغني
إىل ذلـك ألقـى رئيـس اللجنة املركزيـة للحزب 
االشرتاكي اللواء يحيى منصور أبو أصبع، أن ثورة 
االسـتقالل أُكتوبر ونوفمرب جمعت ُكـّل األحرار يف 
اليمن شـماالً وجنوباً للسري عىل مسـار استعادة 

الحرية واالستقالل لألرض واإلنسان. 
وقـال أبو أصبـع يف كلمته: «اشـرتك يف القيام 
بثـورة أُكتوبـر ُكــّل أبنـاء اليمـن مـن الشـمال 
والجنوب وأية مشـاريع لسلخ الجنوب عن ُهويته 
لن تفلح»، يف تأكيد عىل وحدة اليمن أرضاً وشـعباً 

وفشل ُكـّل مشاريع التفتيت والتقسيم. 
ولفت رئيس اللجنة املركزية للحزب االشرتاكي 
اليمنـي يحيـى أبو أصبـع إىل أن العدّو السـعودّي 
واإلماراتـي يريـد صنـع إمـارة يف املخـاء لطمأنة 
اإلرسائيـيل يف بـاب املنـدب ونرى ذلـك بوضوح يف 
ميـون َوسـقطرى، ُمشـرياً إىل عـدد مـن جوانب 
التَحّركات االستعمارية التي يقوم تحالف العدوان 

واالحتالل األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ويف كلمتـه دعـا أبـو أصبـع القوات املسـلحة 
اليمنية إىل شـن الرضبـات النوعيـة املوجعة عىل 

مختلـف األهـداف الحيوية حتى يرضـخ العدوان 
املقدمـة  ويف  اليمنـي  الشـعب  بحقـوق  ويسـلم 

الرواتب. 
ويف ختـام كلمتـه أّكــد الهـوي أن قـرار منع 
الثروات جاء ملواجهة األطماع وسياسـة التجويع 
والحرمان التي يمارسها تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، مؤّكــداً اسـتمرار الزخـم 
العسـكري اليمني الـرادع واملرشوع، عىل مسـار 

استعادة الحقوق. 
 

طسرضئ جاطسئ وق سثر فتث
وإىل كلمة أحزاب اللقاء املشرتك، أّكـد السيايس 
حميـد عاصـم، أن جميع أحـرار الشـعب اليمني 
معنيون برفد خيـارات الصمود ومواجهة العدوان 

وأطماعه ومخّططاته. 
وقـال   حميـد عاصـم عضـو األمانـة العامـة 
ألحزاب اللقاء املشـرتك يف كلمتـه «نحن مدعوون 
لرفد الجبهات والتوحد، إلنهاء الوصاية التي قتلت 
الرشفاء َومنعت استقرار اليمن لعقود»، فيما أّكـد 
صالح صائل -أمني عام تحالف األحزاب املناهضة 
للعـدوان، أن الثورة يف وجه املحتـّل جنوب الوطن 

وشيكة َوصنعاء ستكون لها السند والحامي. 
إىل ذلـك دعـا املهنـدس عصـام زهـرة -عضو 
األمانة العامة لحزب التصحيح، لحوار ومصالحة 
وطنية شـاملة تقوم عىل ثوابت الوحدة ومعالجة 

آثار الحروب السابقة. 
مـن جانبـه ألقـى  الوزير أحمـد القنـع كلمة 
حكومة اإلنقـاذ، أّكـد فيها أن املحتـّل الجديد أتى 
بتحالفـات جديدة وحكومة اإلنقـاذ تعكس اليوم 

الوحدة الوطنية األََسـاس القـوي لتحرير الجنوب 
املحتّل. 

وفيما حيـا الوزير القنـع املجاهدين املرابطني 
يف الجبهات حمـاة األرض، أّكــدت كلمة حكومة 
اإلنقاذ الوطني اسـتمرار البناء العسكري الشامل 

ملواجهة مخّططات العدوان. 
ونـّوه الوزير القنع إىل أن املكونات السياسـية 

معنية بالتوحد لتحقيق األهداف الوطنية. 
بـدوره ألقـى عضـو املكتب السـيايس ألنصار 
اللـه عيل القحوم كلمًة قال فيها: «نسـتذكر اليوم 
تاريخاً مّرشفاً ومرشقاً للشـعب اليمني يف انتصار 

ثورة أُكتوبر». 
وأّكــد عضو سـيايس أنصار اللـه أن اإلجماع 
الوطني الحـارض يمكنه كما حصـل يف املايض أن 
يحّقق النرص ويستعيد االستقالل لجنوب الوطن. 

 
افتجاب العذظغئ تصعل ضطماعا

ويف ختـام الفعالية أصدرت األحزاب واملكونات 
السياسـية اليمنيـة بيانـاً أّكــدت فيه أن مسـار 
الوصايـة  ودحـر  والسـيادة  الحريـة  اسـتعادة 
يف تصاعـد ُمسـتمّر ليواكـب ُكــّل األطمـاع غري 
املرشوعـة التـي يمنـي تحالـف العـدوان نفسـه 
بتحقيقها لبسط النفوذ عىل اليمن واسرتاتيجيته 
الواعدة.  وأّكـد بيان األحزاب واملكونات السياسية 
«يف الذكـرى الــ55 لالسـتقالل نحيـي الذكرى يف 
وقـٍت ترزح فيـه أجـزاٍء غالية من يمننـا الحبيب 

تحت االحتالل». 
وقال البيان: إن «شـعبنا متمسـك باسـتقالله 

وسيادته عىل ُكـّل شرب من أرضه ومياهه». 
وأضافت األحزاب واملكونات السياسـية «نحن 
عـىل عهدنـا للشـهداء يف رفـض التبعيـة وإنهاء 

الوصاية الخارجية وتحرير كامل األرض». 
وجددت األحزاب واملكونات السياسـية التأكيد 
عىل تمسـكها بقضايا أمتنا ويف املقدمة فلسـطني 

وكوننا جزء من محور املقاومة. 
وجددت األحزاب واملكونات السياسـية الدعوة 
لكل أبنـاء الشـعب املخدوعـني إىل العـودة لجادة 

الصواب والعودة لحضن الوطن. 
ونصحـت «دويلة اإلمارات والنظام السـعودّي 
بعدم الرضوخ لواشنطن وجر الويالت إىل أراضيهم 
ووجـوب رفـع الحصـار عـن املطـارات واملوانئ 

اليمنية». 
ويف ختـام البيـان أعلنـت األحـزاب واملكونات 
للعمليـات  واملطلـق  الكامـل  التأييـد  السياسـية 
العسـكرية املرشوعة َوالرامية ملنع رسقة الثروات 
اليمنية، داعيًة أبناء الشـعب اليمني إىل االستمرار 

برفد الجبهات حتى النرص الحاسم. 

 : خظساء
يف إطـار تحقيـق االكتفـاء الذاتي، دّشــن صندوق 
تنمية املهـارات، أمس األحـد، مرشوع تأهيـل وتدريب 
300 متدربة يف برامج التمكني االقتصادي بالتعاون مع 

منظمة رائدات العدالة للتنمية والحقوق. 
ويأتـي هـذا املرشوع عـرب مركـز رائـدات للتدريب 
والتأهيـل يف إطار الرؤية الوطنيـة للوصول إىل االكتفاء 
الذاتـي، ويسـتمر سـتة أشـهر لتأهيـل وتدريب األرس 

املنتجة يف مجال «الخياطة، التصميم، التسويق». 
وخالل التدشـني الذي حـرضه وزير التعليـم الفني 
والتدريب املهني –رئيس املجلس األعىل للصندوق غازي 
أحمد محسـن، والذي دعا فيه القطاع الخاص والغرفة 
التجارية بأمانة العاصمة لدعم مشاريع تدريب وتأهيل 
األرس املنتجـة وتسـويق ورشاء منتجاتهـن؛ ِمـن أجـل 
مسـاعدتهن عىل تحسني سـبل العيش ومكافحة الفقر 

واملساهمة يف إيجاد مشاريع مستدامة. 
وأعلن عن رشاء 300 قطعة من منتجات ومخرجات 
الربنامج التدريبي دعماً وتشـجيعاً لرائدات األعمال من 

األرس املنتجة. 
مـن جهته أوضـح نائب املديـر التنفيـذي لصندوق 
تنميـة املهارات جميل النعيمي، أن الربنامج يأتي ضمن 
ة  برامـج الرؤية الوطنية لبنـاء الدولة اليمنيـة، الَخاصَّ
بالصندوق لتنمية قدرات الفئـات الفقرية وذوي الدخل 

املحدود يف برامج التمكني االقتصادي. 
وقـال النعيمـي يف ترصيٍح لـ «املسـرية»: إن املرحلة 
األوىل من الربنامج تسـتهدف 300 متدربة بالتعاون مع 
منظمـة رائدات العدالة يف مجـاالت الخياطة والتصميم 
والتسويق، فيما تستهدف املرحلة الثانية تدريب وتأهيل 

700 مشارك ومشاركة يف مختلف املجاالت التنموية. 
بدورهـا أّكــدت رئيسـة مركـز رائـدات للتدريـب 
والتأهيـل الدكتورة هدى العماد، أن هـذا املرشوع يأتي 

ضمـن املشـاريع الهادفـة يف تحقيـق االكتفـاء الذاتي 
للوصـول إىل التمكـني االقتصادي، مضيفـة أن ما يعزز 
الفخـر هو تنمية املرأة اليمنية يف ظل العدوان والحصار 

الجائر عىل بالدنا. 
وأَشـاَرت إىل أن هـذا املـرشوع بتمويل مـن صندوق 
تنميـة املهـارات يضـم تدريـب وتأهيـل 300 متدربـة 
ُوُصــوالً إىل التمكني ضمن مجموعـة معارض ومعامل 
رائـدات، مؤّكـدة باسـتمرارية التأهيل وعـدم االكتفاء 
بتدريب األرس فحسـب وإنما سـبيل لتنمية اقتصادية، 
منّوهـة بأن نهاية املرشوع سـيتم توزيع أكثر من 100 
مكينـة امتـداداً ملا تـم توزيعه مسـبًقا ألكثـر من 170 

مرشوعاً وأكثر من 150 مكينة. 
ودعت العماد وسائل اإلعالم املختلفة للقيام بدورها 
الداعم وتسليط الضوء عىل مشاريع التنمية االقتصادية 
واالكتفاء الذاتي وتشجيع املرأة اليمنية املكافحة يف ظل 

العدوان األمريكي السعودّي الغاشم عىل بالدنا. 

أخبار

أّضـثت طعاخطَئ الظدال وطصارسئ دول اقجاضئار والسثوان:

لظ غمر اقتاقل الةثغث وأجظثاته دون سعاصإ ردع وخغمئ

تثحُني طحروع تأعغض وتثرغإ 300 طاثربئ يف براطب الامضني اقصاخادي

التــراك البــعري: جظعب الغمــظ أطام طآاطرة ضئــرى والمآاطرة أحــثُّ خطعرة باّتةاه ججغرة جــصطرى وق بث طــظ خث الشجاة
تجب المآتمر: تجاطظ ذضرى اقجــاصقل طع ذضرى الحــعثاء السزماء تتاط سطغظا طعاخطئ الادتغئ تاى الاترغر
التــجُب اقحــاراضغ: بعرُة ُأضاعبر تةمع أبظاء الغمظ طظ الحــمال والةظعب وأغئ طحــارغع لســطت الغمظ ســظ ُععغاه لظ تفطح
أتجاب الطصاء المحــارك: ظتظ طثسعون لرشث الةئعات والاعتث إلظعاء العخاغئ الاغ صاطئ الحــرشاء َوطظسئ اجاصراَر الغمظ لسصعد
العذظغــئ افعــثاف  لاتصغــص  بالاعتــث  طسظغــئ  السغاجــغئ  المضعظــاُت  اإلظصــاذ:  تضعطــُئ 

افتجاُب والمضعظاُت السغاجغئ الغمظغئ تتغغ سغث اقجاصقل وتآّضـث:
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أّضـث أن حائسات تسرض أجرى المرتِجصئ قساثاءات ق َأَجاس لعا وتعثف لطاشطغئ سطى جرائط السثو

أّضـث اجاتالئ الصئعل باجامرار ظعإ البروات 

 : خاص
املتحـدة  الواليـات  تَحـّركات  أن  صنعـاُء  أّكــدت 
األمريكية يف البحر األحمر تهّدد املالحة الدولية وتستفز 
الشعب اليمني، مطالبة بالتوقف عن هذه املمارسات؛ 

ألَنَّ تداعياتها خطرية عىل استقرار املنطقة. 
وقال نائب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ حسـني 
العزي: إن سـلوك الواليات املتحـدة األمريكية يف البحر 
األحمـر وتواجدهـا يف امليـاه اإلقليميـة اليمنيـة مدان 
ومسـتنكر وأنه «عمل غري قانوني وبلطجة وقحة من 

شأنها أن تستفز الشعب اليمني بأكمله». 
وكانـت صنعاء قـد أّكـدت عـدة مـرات أنها ترصد 
النشـاط األمريكـي يف البحر األحمر وقبالة السـواحل 

اليمنيـة، َحيـُث تحـاول واشـنطن تعزيـز تواجدهـا 
العسكري هناك للسيطرة عىل املمرات املائية وخطوط 
املالحة الدولية، َوأَيْـضاً لتشـديد إجراءات الحصار عىل 
اليمـن.  َوأََضـاَف العزي: «نحث واشـنطن عىل احرتام 
القوانـني الدوليـة واالمتنـاع التـام عن تهديـد املالحة 
والوقـف الفوري لكافة ممارسـاتها التـي قد تعرض 

السلم واألمن الدوليني للخطر». 
ويأتي ذلك يف سياق رسائل إنذار متواصلة توّجـهها 
صنعاء للواليات املتحدة بشـأن انتهاك املياه اإلقليمية 
وسـالمة خطوط املالحة الدولية، َحيُث أّكـدت صنعاء 
أنها سـتميض نحو فرض السـيادة عىل كامل الحدود 
البحريـة للبلـد، وأنهـا سـتعمل عىل حمايـة خطوط 
املالحة مـن االنتهاكات األمريكية وأن جميع الخيارات 

مفتوحة يف هذا السياق. 
ويف إطـار التَحـّركات العدائيـة يف امليـاه اإلقليميـة 
اليمنية تواصل قوى العدوان محاوالتها للسيطرة عىل 
جزيـرة ميـون اليمنية املطلـة عىل باب املنـدب، َحيُث 
كشـفت تقارير خالل الفرتة األخرية عن قيام االحتالل 
اإلماراتي بأعمال اسـتيطانية وتشييد قواعد عسكرية 

داخل الجزيرة. 
وأّكــد عضـو املكتـب السـيايس ألنصـار الله عيل 
القحوم يف وقت سـابق، بأن الواليات املتحدة األمريكية 
والقوى الغربية تحاول السيطرة عىل املمرات املائية يف 
املنطقة بمـا يف ذلك باب املندب السـتباق أية متغريات 
عىل السـاحة الدولية يف ظل الـرصاع القائم بني القوى 

الكربى، وتبدد سيطرة القطب الواحد. 

 : خاص
أّكــد رئيـس اللجنـة الوطنيـة لشـؤون األرسى عبد 
القـادر املرتـىض، أن الشـائعات التـي يروجهـا مرتِزقة 
العـدوان األمريكـي السـعودّي حـول وجـود اعتـداءات 
عـىل أرسى العدّو لـدى صنعاء، ال أََسـاس لهـا، وتهدف 
للتغطية عىل الجرائم التي يتعرض لها األرسى يف سجون 
العـدّو ومرتِزقته، وطالب بتشـكيل لجنة أممية للتقيص 

بمشاركة الطرفني. 
وقـال املرتـىض: إن «ما يروج لـه املرتِزقة حول وجود 
اعتـداءات وتجاوزات عـىل بعـض األرسى لدينا، محض 

افـرتاء، والهدف منـه التغطية عىل الجرائـم التي ترتكب 
بحق األرسى داخل سجونهم». 

ويلجأ املرتِزقة إىل نرش شائعات ُمستمّرة حول تعرض 
أرساهم لدى صنعاء العتداءات؛ بَهدِف تضليل الرأي العام 
وحشـد ضغط عىل صنعاء ورصف االنتباه عن جرائمهم 

بحق األرسى واملعتقلني. 
ويمتلك تحالـف العدوان ومرتِزقته سـجالً طويالً من 
الجرائم الوحشية التي يرتكبونها بحق األرسى من أبطال 
الجيـش واللجان بـدءاً من جرائم اإلعـدام والتصفية، إىل 
التعذيب واملعاملة الال إنسـانية، ُوُصـوالً إىل رفض إجراء 

صفقات التبادل؛ بَهدِف إطالة معاناة األرسى. 

ودعا املرتىض إىل تشكيل لجنة تقيص من األمم املتحدة 
والصليـب األحمر وبمشـاركة من الطرفني لزيـارة ُكـّل 

السجون وإعالن نتائج الزيارة للرأي العام. 
ويتهـرب املرتِزقة دائماً من تشـكيل مثل هذه اللجان؛ 
ألَنَّها ستكشف عن الجرائم املروعة واملعاملة الال إنسانية 

التي يتعرض لها األرسى يف سجون العدّو. 
وكانـت اللجنـة الوطنيـة لشـؤون األرسى قد نرشت 
زيـارات موثقـة ملراكز احتجـاز أرسى العـدّو، وعرضت 
بالصوت والصورة طريقة التعامل اإلنسـاني واألخالقي 
التـي تشـهدها تلـك املراكـز، والتي شـهد بهـا األرسى 

أنفسهم. 

 : خاص
أّكــد عضـو املكتب السـيايس ألنصـار الله عيل 
القحـوم، أن صنعـاء لـن تقبـل باسـتمرار نهـب 
الثـروات وأن تَحـّركات وترصيحـات سـفراء دول 
العـدوان ومبعوثيها تعرقـل جهود تجديـد الهدنة 
وتثبت اسـتمرار التوّجــه العدائي نحـو التصعيد 

واستهداف البلد والشعب اليمني. 
وقال القحوم: إن عىل الواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيـا والنظـام السـعودّي إدراك أن الشـعب 
اليمني وقيادتـه لن يقبلوا بالوصاية واالسـتعمار 
ونهـب الثـروات والعبث بأمـن واسـتقرار ووحدة 

اليمن. 
َوأََضـاَف أن «هذه حقيقة ثابتة وراسخة أثبتتها 
األحـداث والتاريـخ والحـارض وعمدهـا الصمـود 

اليمني يف مواجهة العدوان والحصار امُلستمّر». 
وتحاول الواليـات املتحدة االلتفـاف عىل موقف 
صنعـاء من خالل البحث عن ضغوط ملواصلة نهب 
ثـروات البلـد وإجبار صنعـاء عىل القبـول بتمديد 
الهدنـة بـدون رصف املرتبـات من إيـرادات النفط 

والغـاز ورفع الحصار عن املوانـئ واملطارات، لكن 
هذه املسـاعي اصطدمت بمعادلـة حماية الثروات 
التـي فرضتها صنعاء بالقوة وتمّكنت بواسـطتها 
من حظر تهريب النفط الخام ومنع رسقة عائداته. 
وقال القحـوم: إن تَحّركات وترصيحات املبعوث 
األمريكـي إىل اليمـن وسـفراء أمريـكا وبريطانيا 
والسـعوديّة خالل األيّـام املاضية تهـدف للتضليل 

وتناقض متطلبات السالم. 
وصعدت الواليات املتحـدة األمريكية وبريطانيا 
مؤّخـراً تَحّركاتهما املبارشة للدفع نحو اسـتئناف 
نهب الثروات النفطية وتشـديد إجـراءات الحصار 
اإلجرامـي املفـروض عىل البلـد، وتصعيـد الحرب 

االقتصادية عىل الشعب اليمني. 
وأّكـد السـفري السـعودّي لدى حكومة املرتِزقة 
ـام أن النظـام السـعودّي يدعـم املوقـف  قبـل أَيـَّ
األمريكـي الرافض ملطالب الشـعب اليمني املتمثلة 
برصف املرتبات من إيرادات البلد ورفع الحصار عن 
املطـارات واملوانئ، وأن الرياض تتمسـك برضورة 
تمديد الهدنة وفقاً للرشوط السابقة التي رفضتها 
صنعاء؛ ألَنَّها ال تلبي املطالب الشـعبيّة اإلنسـانية 

واملرشوعة. 
وأّكــد عضـو املكتب السـيايس ألنصـار الله أن 
تَحـّركات وترصيحـات سـفراء ومبعوثـي العـدّو 
«تعرقـل جهود تجديـد الهدنة كما تثبـت التوّجـه 
اإلجرامـي والتآمـر امُلسـتمّر عىل اليمـن منذ ثمان 

سنوات». 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  أن  َوأََضــاَف 
لديهـم «ترتيبـات  ورعاتـه  اإلماراتـي  السـعودّي 
واضحـة وتَحّركات ميدانيـة للتصعيد وإغراق البلد 
يف مسـتنقع الرصاعـات ونهـب الثـروات النفطية 

واالستحواذ عليها». 
ومىض شـهران منـذ انتهاء الهدنة الهشـة التي 
تم إعالنهـا مطلع إبريل املايض واسـتمرت لسـتة 
أشـهر، َحيُث رفضت صنعاء تمديدها لفرتة أُخرى؛ 
ألَنَّ تحالـف العـدوان ورعاته رفضـوا املوافقة عىل 
رصف املرتبات ورفع الحصار وأرادوا االلتفاف عىل 
االسـتحقاقات اإلنسـانية لتكريس حالة الال حرب 

والال سالم. 
وكان الرئيس املشـاط كشـف عن تحقيق تقدم 
إيجابـي يف املفاوضات التي أعقبـت انتهاء الهدنة، 

لكنـه أّكــد أن املبعـوث األمريكـي إىل اليمـن قام 
بإفشال ذلك التقدم من خالل اإلرصار عىل استمرار 

الحصار ونهب الثروات الوطنية. 
ام حـث الرئيس املشـاط دول العدوان  وقبـل أَيـَّ
عىل عدم املماطلة يف تنفيذ مطالب الشـعب اليمني 

ملا قد يرتتب عىل ذلك من تداعيات. 

السجي: الئططةئ افطرغضغئ يف الئتر افتمر واملغاه 
الغمظغئ تعثُِّد السطَط وافطظ الثولغني 

املرتدى غطالإ باحضغض لةظئ أطمغئ لاصخغ 
أوضاع افجرى لثى ضاشئ افذراف 

الصتعم: السثّو لثغه ترتغئاٌت لطاخسغث وتَتّرضات 
جفرائه تسرصض جععد تةثغث العثظئ
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 : خظساء
إحياًء للذكرى السـنوية للشـهيد 
١٤٤٤ه، دّشـنت بعدد من املديريات 
فعاليات وأنشـطة املناسـبة وسـط 
تأكيـد عىل املـيضء بدرب الشـهداء 

والسري عىل خطاهم. 
حيـث دّشــنت مديريـة صنعاء 
فعاليـات  األحـد،  أمـس  الجديـدة، 
إحيـاء املناسـبة والتـي أّكــد مـن 
خاللها وكيل وزارة اإلرشـاد الشيخ 
صالـح الخوالني، أن إراَدة الشـعب 
اليمني لن تنكـرس وال يمكن لقوى 
العـدوان أن تحّقـق أهدافهـا مهما 
أوغـل يف سـفك الـدم ودّمــر ُكـّل 
املقدرات، الفتـاً إىل االنتصارات التي 
تحّققـت للشـعب اليمنـي بفضـل 
أن  مبينًـا  الشـهداء،  تضحيـات 
الشـهداء هم شـعلة النرص ويفخر 
بتضحياتهـم  اليمنيـني  جميـع 

وبطوالتهم يف الدفاع عن الوطن. 
كمـا تطرق الوكيـل الخوالني، إىل 
مكانـة الشـهداء يف الدنيـا واآلخـرة 

ورضورة االقتـَداء بهم والسـري عىل 
معتـربًا  أرسهـم،  ورعايـة  نهجهـم 
لتحالـف  رسـالة  املناسـبة  إحيـاء 
العـدوان بمـيض اليمنيـني يف تقديم 
التضحيـات وقوافـل الشـهداء حتى 

تحقيق النرص. 
فيما دّشـن أبناء ووجهاء مديرية 
مناخـه محافظة صنعـاء، فعاليات 
هـذه الذكرى العظيمة، والتي أشـار 
مـن خاللها مديـر املديريـة عبدالله 
املرونـي، إىل املعانـي واملبـادئ التـي 
حملهـا الشـهداء وأهميّـة االقتـَداء 

بنهجهم وتضحياتهـم التي قدموها 
للذود عن الوطن. 

التـي  املسـئوليات  واسـتعرض 
ينبغـي القيام بهـا يف الوفـاء لدماء 
يف  دربهـم  عـىل  والسـري  الشـهداء 
مواجهـة العـدوان ومخّططاته التي 
وإنسـاناً،  أرضـاً  اليمـن  تسـتهدف 
معتـربًا االحتفـال بذكـرى الشـهيد 
لعظمة الشهداء ومكانتهم؛  تجسيداً 
ألَنَّهم مصـدر فخر واعتزاز الشـعب 

اليمني. 
كما دّشــنت يف مديريـة الحيمة 

الخارجية محافظة صنعاء، فعاليات 
الذكـرى، َحيـُث أّكـد مديـر املديرية 
خالد العريش، أن تضحيات الشـهداء 
سـتظل عهـداً يف أعناق أبنـاء اليمن 
واألجيال التي سـتتذكرها بكل فخر 

واعتزاز. 
سـطروا  الشـهداء  أن  إىل  وأَشـاَر 
بدمائهـم أروع البطوالت يف مواجهة 
أعـداء اإلنسـانية والحرية والسـالم 
وسعوا إىل تمكني الشعب اليمني من 
اسـتقالل القرار بعيًدا عـن الهيمنة 

والوصاية الخارجية. 
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طةاعثون وأضادغمغعن وطسآولعن لختغفئ «المسغرة»:شغما تضعطئ المرتِجصئ تاثطى سظ 200 خغاد غمظغ أشرجئ سظعط أرتغرغا..  تخاُسُث الشدإ الحسئغ ضث 
«الرئاجغ» وتضعطئ املرتجصئ يف 

سثن املتاّطئ؛ بَسئِإ الفساد

 : طاابسات
يف إطار الغضِب الشـعبي أطلق العديد من الناشطني والشخصيات 
االجتماعية املؤثرة يف مدينة عدن املحتّلة، أمس األحد، دعوات مشرتكة 
للمواطنني بشـأن الخروج يف مظاهرات شـعبيّة حاشـدة خالل األيّام 
القادمة للمطالبة بطرد ما يسـمى املجلس الرئايس وحكومة املرتِزقة 

ومحاسبة قياداته بتهم الفساد املايل. 
وشـهدت مواقـع التواصـل االجتماعـي، أمـس، دعـوات تبنتهـا 
شـخصيات معروفة ومؤثرة يف عدن للخروج يف وجه ما أسموه فساد 
«الرئايس» تزامناً مع الفضائح األخرية التي شـهدتها السـاحة وكان 

آخرها فساد املنح الدراسية. 
وتضمنـت الدعـوات أَيْـضـاً املطالبـة باقتحـام القـرص الرئـايس 
«معاشيق» وطرد حكومة الفنادق املوالية لتحالف العدوان، باإلضافة 
إىل تقديـم املسـؤولني والوزراء املرتِزقـة إىل املحاكمـة بتهمة فضائح 

فساد. 

ططاُر الصاعرة غدئط 
صغادغاً طرتجصاً صادطاً طظ 

سثن وبتعزته ططغعن دوقر
 : طاابسات

بعد يوم من تناقل وسائل إعالم مختلفة بشأن رشاء زوجة مسئول 
يف حكومـة الفنادق سـاعة ثمينة وكالة رولكس تقـدر قيمتها حوايل 
٤٠ ألف دوالر، ضبطت السـلطات املرصيـة، أمس األحد، أحد القيادات 
املرتِزقة وبحوزته مبلغ كبري مـن العملة الصعبة محاوالً تهريبها من 
عدن التي يشـهد سـكانها وضعاً معيشـياً واقتصاديٍّا كارثياً؛ بَسبِب 
الفسـاد املايل واإلداري داخل حكومة املنفى بعـد أن أصبحت رائحتها 
تزكـم األنـوف، األمـر الـذي دفع كثـري مـن املواطنني يف عـدن وبقية 
املحافظـات املحتّلة إىل بيع أعضاءهم البرشيـة ومقتنيات منازلهم يف 

سبيل الحصول عىل لقمة العيش. 
وبحسب مصادر إعالمية، فقد ألقت سلطات مطار القاهرة، أمس، 
القبض عىل قيادي مرتِزق يعمل يف مكتب ما يسمى وزير التعليم العايل 
والبحـث العلمي بحكومة الفنادق، بعـد أن وصل إليها قادماً من عدن 

املحتّلة وبحوزته مليون دوالر. 
وقد لقيت جريمة الفسـاد هذه تنديدات واسعة من قبل الناشطني 
اليمنيني يف مختلف مواقع التواصل االجتماعي الذين بدورهم تساءلوا، 
مـا إذَا كان هذا املرتِزق قد اسـتطاع أن يقـوم بتهريب مليون دوالر إىل 
الخـارج يف رحلـة واحـدة، فكم هي املبالغ التي اسـتطاع املسـئولون 
والوزراء يف حكومة الفنادق رسقتها وتهريبها خالل الفرتة املاضية؟. 
إىل ذلك كشفت مصادر عن استمرار عملية تهريب أموال من العملة 
الصعبة من مركزي عدن إىل حسـابات بنكيـة لصالح قيادات مرتِزقة 
مواليـة للعدوان، يف مصارف دويلة اإلمارات والقاهرة وتركيا وغريها، 
يف الوقـت الذي وصل فيه أبنـاء املحافظات املحتّلة إىل تحت خط الفقر 

والجوع املدقع وغياب أبسط مظاهر الحياة كالكهرباء واملياه. 
ووفقـاً للمصادر، فقـد زادت عمليـات تهريب األمـوال إىل الخارج 
بشـكٍل كبري خالل األيّام املاضية بعد قيـام صندوق النقد الدويل بمنح 
ة  ٣٠٠ مليـون دوالر لبنـك عدن، كقـرض من حقوق السـحب الَخاصَّ
بالجمهوريـة اليمنية، يف إطار مخّطط واضح السـتنزاف خزينة البنك 
اليمنـي وبمـا يخدم مخّطـط تحالف العـدوان يف تدمري مـا تبقى من 
مقومـات االقتصـاد املنهار واملتهالـك، بعد اسـتهداف ممنهج للعملة 
املحليـة وطباعـة ما يزيد عـن تريليوني ريال يف الخـارج بدون غطاء 

نقدي. 

اظاعاضاٌت جثغثٌة تطال الخغادغظ الغمظغني يف جعاتض 
املعرة سطى غث اقتاقل السسعدّي

اتاةاجاٌت غاضئئ يف 12 طثغظئ برغطاظغئ؛ بَسئِإ الترب سطى الغمظ وتعاذآ لظثن

ُظ شسالغات الثضرى السظعغئ الحعغث بسثد طظ املثغرغات طتاشزُئ خظساء تثحِّ

 : طاابسات
تتعرَُّض رشيحُة الصيادين اليمنيني لالنتهاكات 
املتواصلـة من قبل تحالف العدوان بعد أن تسـبب 
النظـام السـعودّي اإلماراتي يف سـقوط املئات من 
الشـهداء والجرحـى وقطـع أرزاق اآلالف منهـم 
وحرمانهم من الصيد وممارسة حقهم يف الحصول 
عىل لقمة العيش، يف جرائٍم بشعة ال تزال ُمستمّرة 

حتى اللحظة عىل مرأى ومسمع العالم. 
ويف جريمـة جديـدة لتحالف العـدوان باليمن، 
منعـت قـوات االحتـالل السـعودّي، أمـس األحد، 
عرشات الصيادين من النزول إىل البحر وممارسـة 
الصيد يف سواحل مدينة سيحوت بمحافظة املهرة، 

قبل أن تقوم بمصادرة قواربهم. 
وبحسـب اإلحصائيـات، فقـد اعتقـل تحالـف 
العـدوان الشـهر املايض، عـدد مـن الصيادين بعد 
منعهم مـن االصطياد يف سـواحل مدينة الغيضة، 
يف ظل انتشـار كبري للقوات األمريكية والربيطانية 

واإلرسائيلية عىل امتداد سـواحل املحافظة، ضمن 
مخّطط عسكرة السواحل اليمنية. 

وتأتي هـذه الجريمة يف وقـٍت يواجه نحو ٢٠٠ 

صيـاد يمنـي مصرياً مجهـوال وغري معـروف منذ 
ام؛ بَسبِب رفض حكومة املرتِزقة استالمهم من  أَيـَّ

قبل أريرتيا التي أطلقتهم من داخل سجونها. 

 : طاابسات
يسـتعدُّ نشـطاء مناهضون لتجارة األسـلحة 
لتنظيـم احتجاجـات غاضبـة يف العديـد من املدن 
الربيطانية عىل خلفية تواطؤ لندن يف العدوان عىل 
اليمـن، من خالل صفقات األسـلحة التـي تبيعها 

لتحالف العدوان بقيادة السعوديّة. 
وقالـت صحيفة «مورنينغ سـتار» الربيطانية، 
أمس، إنه من املقّرر أن تجري االحتجاجات يف أكثر 
من اثنتي عرشة بلدة ومدينة يف جميع أنحاء البالد، 
ملطالبة الحكومـة الربيطانية بإنهـاء تواطؤها يف 

الحرب عىل اليمن. 
الذيـن  األشـخاص  بـأن  الصحيفـة  وأَفـادت 
ينضمـون إىل يـوم العمـل الوطنـي، الـذي نظمته 
الحملـة ضـد تجـارة األسـلحة «كات»، يأملون يف 
زيـادة الوعـي بـرشكات األسـلحة يف مناطقهـم 

املحلية التي تغذي الحرب عىل اليمن. 
مـن جهتها قالت أمـرب روز ديوي مـن منظمة 
كات: إن النـاس يخرجـون إىل الشـوارع لتسـليط 

الضـوء عىل ما هو غالبًا مـا يكون غري معلن وغري 
معروف، وإن تلك الحرب تبدأ عىل عتبة بابنا، مبينة 
أن رشكات األسـلحة التي تغـذي الحرب عىل اليمن 

موجودة يف مجتمعاتنا املحلية، وإن حكومة اململكة 
املتحـدة تحّقق املليارات من مبيعات األسـلحة عىل 

الرغم من التكلفة البرشية املدّمـرة يف اليمن. 
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 : طتمث المظخعر
يُْحيـي اليمنيـون ُكــلَّ عـام الذكـرى 
السـنوية للشـهيد يف معظـم ُمحافظـات 
الجمهوريـة اليمنيـة، سـواًء يف الُعـزل أَو 
الُقرى، وفـاًء وعرفانًا وإجـالالً ملا قـّدَمه 
هؤالء الُشـهداء مـن تضحيـاٍت وتفاٍن يف 
سـبيل اللـه، ونـرصة ديـن اللـه، وقضية 
ـــة، وخدمٍة لهـذا الوطـن الذي قدم  األُمَّ
خـرية أبنائه ُشـهداء، كانوا هـم األوفياء، 
وأرخصـوا دماءهـم؛ ِمن أجـل أن نحيا يف 

عزٍة وكرامٍة وإباء. 
وها نحُن اليوم نعيش يف حرية وكرامة 
وذلك ِبفضل ِدماء الُشـهداء الذين أرخصوا 
أرواحهم؛ ِمن أجِلنا ونرصة الدين، وإقامة 
العدل والحق، وتَحّركهم الصادق يف الدفاع 
عـن أمتهـم وشـعبهم األبي، ضـد الباطل 
والظلـم، ولـذا كان لزامـاً أن نحيي ونخلد 
بطوالتهم ونتحدث عن شـجاعتهم، وقوة 
إيَمـانهـم الراسـخ، وتَحّركهـم يف ميادين 
البطولة والجهاد، كما أن من واجبنا تجاه 
الشـهداء هو الوفـاء لهم لتفقـد وخدمة 
أرسهـم، والعنايـة بأبنائهـم، واالهتمـام 
ِبهـم، فهـم مسـؤولية وأمانـة يف أعنـاق 

الجميع. 
ويقـول القايض الدكتور حمود العزاني 
-الباحث يف الدراسات الرشعية والقانونية 
إن  األسـبق:  البيضـاء  جامعـة  ورئيـس 
بأنشـطتها  للشـهيد  السـنوية  الذكـرى 
التأكيـد  طياتهـا  يف  تحمـل  وفعالياتهـا 
أُولئـك  درب  عـىل  السـري  عـىل  واإلرصار 

الشهداء العظماء. 
ورسـائل قويـة لتحالف العـدوان عىل 
اليمـن بأنه لـن ينال من تعاظـم الصمود 
ألبنـاء الشـعب اليمنـي يف مواجهته حتى 
تحقيـق االنتصـار وإفشـال املخّططـات 
التي حيكـت وتحاك ضد بالدنـا، موضًحا 
أن االحتفـال بهـذه الذكـرى هـو تذكـري 
حقيقي لألجيال أنها ترخص ُكـّل األشياء 
ويف مقدمتهـا تقديـم الدمـاء والتضحيـة 
باألرواح؛ ِمن أجل نـرصة الحق ومواجهة 
الغزاة ومن أجل العـزة والكرامة والحرية 

ألبناء شعبنا اليمني. 
ا اإلشـارة  ويضيف أنـه من املهـم ِجـدٍّ
قـد  وتضحياتهـم  الشـهداء  دمـاء  أن  إىل 
تجلـت انتصاراتها يف كافـة الجبهات وأن 
تلـك التضحيـات تجسـد مشـاعر الفخر 
واالعتزاز بالدفاع عـن اليمن، الفتاً إىل أنها 
كذلك محطـة للتزود بالعـزم والثبات ذلك 
أنه بدماء الشهداء سيكون النرص وتكون 

الحرية والكرامة. 
األخطار  تحـدوا  ويواصـل: «الشـهداء 
وكرسوا شـوكة الذل واالنكسار واستمدوا 
ثقتهـم وعونهـم من اللـه الواحـد القهار 
فمضوا بعزيمة ثابتة وإرصار، ولذلك َفـإنَّ 
مـن الواجب علينـا تجاه الشـهداء الوفاء 
لهم وتفقد أرسهم والعناية بأبنائهم فهم 

مسؤولية وأمانة يف أعناق الجميع». 
 

طظاجئٌئ أغطى وأذعر
مـن جانبه يـرى مديـر مكتـب الهيئة 
العامة للـزكاة بمحافظـة البيضاء حيدر 
الغريب، أن الشـهادة يف الثقافة اإلسالمية 
صفة يُوضع من ينالُها يف مرتبة تيل املرتبة 
التـي منحها الله سـبحانه وتعاىل لألنبياء 
يف الدنيـا، ودرجة مسـاوية لهم يف اآلخرة، 
َحيـُث يجمع املسـلم يف دعائـه للميت بني 
«النبيني والصديقني والشـهداء» عند ذكر 
الدرجة املرجوة للشهيد يف اآلخرة، موضًحا 
أن الشـهداء هـم العظمـاء الذيـن قدموا 
أرواحهـم ليحيـا غريهم يف عـزة وكرامة، 
واسـرتخصوا دماءهم لريفض أبناء اليمن 
ُكـّل مشـاريع الوصايـة والعبودية، وهم 
من تركـوا الدنيا بمـا فيها ليعيشـوا عند 

ربهم يرزقون. 
مـن  سـنوات  «ثمـان  قائـالً:  ويزيـد 

فـة يف سـبيل اليمـن، إن  التضحيـة امُلرشِّ
دمـاء الشـهداء هـي التي جعلتنـا نعيش 
يف أمـن وأمـان، ويكفي الشـهيد قول الله 
تعاىل: (َوالَ تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُواْ ِيف َسـِبيِل 
الّلـِه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعنـَد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن)، 
فهم يف حياة أبدية منذ استشـهادهم وهذا 

الفوز العظيم. 
ويشـري إىل أنـه مع ُكـّل ذكرى سـنوية 
للشـهيد نتذكر هؤالء الرجـال وعطاءهم 
ومـا بذلـوا ونبادلهم قليًال مـن الوفاء من 
خالل االهتمام بأرسهـم وذويهم وتلمس 
العظيمة  لتضحياتهم  تقديراً  احتياجاتهم 
التي توّجـهـا الله بالنرص والصمود خالل 
ثمانيـة أعوام مـن العـدوان، منوًِّها إىل أن 
التقصـري يف هذه املسـؤولية هـو تقصري 
يف املبـادئ والقيـم واألخـالق، فأقل واجب 
نقدمه للشهداء هو تكريم أرسهم التكريم 
الذي يليق بهـم، ويعاب علينا أن نقرص يف 

حقهم حتى االبتسامة مطلوبة لهم. 
بـدوره يقـرأ الشـيخ الحسـن بن عيل 
الجـراش وهو مجاهد يف كتائب «الوهبي» 
قولـه تعـاىل: {َوالَ تَْحَسـبَنَّ الَِّذيـَن ُقِتلُـواْ 
ِيف َسـِبيِل الّلِه أَْمَواتًـا بَْل أَْحيَاٌء ِعنـَد َربِِّهْم 
يُْرَزُقـوَن، َفِرِحنَي ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه 
وَن ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقـوا ِبِهْم ِمْن  َويَْسـتَبِْرشُ

َخْلِفِهْم أَالَّ َخْوٌف َعَليِْهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُون}، 
مؤّكــداً أن من مات يدافـع عن ماله فهو 
شـهيد، ومن مات يدافع عـن عرضه فهو 
شـهيد، ومن مـات يدافع عـن أرضه فهو 

شهيد. 
ويبني أنه وتخليداً منا لذكرى الشـهداء 
يجب أن نشري إىل الدور الكبري الذي سطره 
شـهداء هذا الوطن، الذين قدموا أنفسهم 
هديـة إليه وجعلـوه ينال املجـد والكرامة 
والعـزة والرفعـة أمـام من تكالـب عليه، 
وأن أهـم مـا يمكـن أن نتحـدث عنه هو 
دور الشـهداء يف حياتنا، عىل الرغم من أن 
حياتهـم انتهت، ولـوال دور هؤالء األبطال 
لتعرضـت حياتنـا للخطـر، فهم السـبب 
يف بقائنـا يف أمان حتـى اآلن، وألن دورهم 
عظيـم يف حياة ُكـّل فـرد منا، فأقل تقدير 
يمكن أن نقدمه لهم، هو إحياء ذكرى يوم 

الشهيد. 
ويرى أن مكانة الشـهيد عالية ورفيعة 
وال يمكـن بلوغهـا إال ملن يـرىض عنه الله 
ويرضيه مكانة تشتهيها جميع املخلوقات 
دون اسـتثناء لرفعتهـا وعظمتها، املكانة 
العظيمـة واملكافأة ملن ينالـه، الفتاً إىل أن 
أثمـن وأغىل مـا يملكه اإلنسـان هو دينه 
ورشفـه وحياته ووطنـه، ومـن البديهي 

واملنطقـي أن اإلنسـان ُوِلـَد بداخله فكرة 
تحثـه عـىل الدفـاع عـن مقومـات الدين 
والحيـاة والعرض والوطن، ُمشـرياً إىل أنه 
قـد ضحى الشـهداء بأرواحهـم؛ ِمن أجل 
رفـع لواء دينهـم وحفظ الوطن يف سـالم 
إىل  وحرصهم عىل سالمة شـعوبهم، الفتاً 
أنه قد كان للشـهداء الـدور الكبري يف رفع 
رايـة اليمـن الحبيـب، وأن هـؤالء الرجال 
البواسـل الذين لم يفكـروا أبداً يف حياتهم، 
هدفهـم السـامي األول واألخـري هو رفع 

راية هذه اليمن ورفع مكانته. 
من جانبه يؤّكــد املجاهد عيل منصور 
األقهومي، أن للشـهداء مكانة رفيعة، وأن 
هذه الذكرى التي تطل علينا ونحن يف العام 
الثامـن من العـدوان والحصـار األمريكي 
السـعودّي ال تغيب عن وجـدان ُكـّل يمني 
حـر ورشيف، بـل هي متواجـدة بعنفوان 

وعبق دماء الشهداء الزاكية الطاهرة. 
ويواصل: «تطل علينا ذكرى ومناسـبة 
أغـىل وأطهـر بـرش عرفتهـم املعمـورة، 
لنجدد عهد الوفاء وصـدق اإلخالص ونبل 
السـجايا وعظمـة العطاء ملـن بذلوا أغىل 
املهج وسكبوا دماء السخاء لتحيا أشجار 
الحريـة والبقاء شـامخة يف زمن الرتاجع 
ــة الجهـاد وقّزم  والهـوان الـذي كبـل أُمَّ

جبـال االستشـهاد عندما فقـدت بوصلة 
التوّجـه الصحيح وأضاعت خارطة طريق 

مستقبلها الفسيح». 
يسـجل  اإليَمــان  يمـن  أن  ويضيـف 
تاريخه الحافل باملـكارم ويرصخ بصوته 
املجلجل ليبدد صمم األذان املترصد، وينفخ 
ـــة ليزيل عنها  روح الحياة يف جسـد األُمَّ
ِحمام الجمـود الذي عطل حركتها وأوقف 
نماءها، ُمشـرياً إىل أن ذكرى الشهيد التي 
يجددهـا بلد الحكمة تسـتمد أدبياتها من 
نور القرآن وهدى الفرقان ونرباس القرناء 
األطهـار، فترشق سـماء الوطـن وتبتهج 
جبالـه الشـماء وتخـرض رياضـه الغناء 
وتتوشح بصور أعظم من أنجبتهم أُمهات 
الجبهـات  وخربتهـم  الرايـات  وعرفتهـم 
وتلقى عىل أيديهم األعداء أقىس الرضبات. 
بأبنـاء  يحتفـل  اليمـن  أن  ويوضـح 
الشـهداء ويكـرم أرس العظمـاء ويتفقـد 
عـىل  االبتسـامة  ويـزرع  حوائجهـم 
شـفاههم، ببـذل وعطاء والقيـام بواجب 
الوفـاء، رغمـاً عـن الحاقديـن املنافقني، 
داعيـاً بالرحمـة والخلود للشـهداء األبرار 
النجبـاء األخيار، وبالنرص والعزة لشـعب 
الجهـاد واالستشـهاد، والفـرج لـألرسى 

الكرام. 

الثضرى السظعغُئ لطحعغث طتطٌئ لاثضر الادتغات 
الةسغمئ وطضاظئ الحعثاء سالغئ ورشغسئ

طةاعثون وأضادغمغعن وطسآولعن لختغفئ «المسغرة»:طةاعثون وأضادغمغعن وطسآولعن لختغفئ «المسغرة»:
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- بدايًة أُسـتاذ طارق.. ما الذي يعني للشـعب 
اليمني ذكرى ٣٠ نوفمرب؟

تحـل علينـا ذكـرى ٣٠ نوفمرب لالسـتقالل 
املجيد الـ ٥٥ وشعبنا اليمني يعاني من عدواٍن 
كبري واحتالٍل ألجزاء هامة من األرايض اليمنية 
ـًة يف املحافظـات واملناطـق الجنوبيـة  وَخاصَّ
والرشقية، واملحافظات املحتّلة تؤّكـد بأن هذا 
االحتـالل يخطط السـتمراره طويـالً يف اليمن 
بينما يتم استهداف املجتمع بمختلف الوسائل 
مـن ضمنهـا نـرش الفتـن بمختلف أشـكالها 
املناطقيـة والجهويـة والحزبيـة والطائفيـة 
واملذهبية والفئوية ويسـتهدف املجتمع بنرش 
الفسـاد واملخدرات وتغييـب الخدمات ورضب 
األمن واالستقرار واسـتحضار اإلرهاب، وهي 
وسـائل لعمـل ممنهج لقوى االحتـالل تهدف 

لديمومة بقائه أكثر وأكثر. 
- مـا هي الربامج والخطط التي تعملون عليها 
ملسـاعدة أحرار املحافظات املحتّلة للنهوض يف 
وجوه الغزاة واملحتّلني وطردهم من البالد؟

طاملـا الهدف األََسـايس للعدوان هـو البقاء 
االسـرتاتيجي والسـيطرة عىل الثـروة واملوقع 
نـرش  خـالل  مـن  ويعمـل  الهـام  الجغـرايف 
الفرقـة وتمزيـق اللحمـة الوطنية والنسـيج 
االجتماعي، نواجه هـذه املخّططات واألهداف 
الخبيثـة بخـوض معركة الوعي وباسـتهداف 
ونعمـل  وإفشـالها،  ومؤامراتـه  مخّططاتـه 
عـىل منعه يف نهـب الثروات ومنعه من إنشـاء 
قواعد عسـكرية والسعي للحفاظ عىل اللحمة 
املجتمعية والنسـيج االجتماعـي، واليوم نحن 
يف املحافظات املحتّلة نعمل عىل إيجاد قواسـم 
مشـرتكة مع الفرقاء اليمنيني تحقن دماءهم 

كهدٍف اسرتاتيجي. 
ومـن خـالل إعادة ترميـم البنيـة املجتمعة 
والـروح الوطنيـة وخـالل الفـرتة الحـارضة 

سوف نشهد مخاضاً النطالق ثورة حقيقية يف 
املحافظـات املحتّلة بمعنى آخـر نحن اليوم يف 
حكومة صنعاء نسعى إليجاد قواسم مشرتكة 
تمّكنا من مواجهـة املحتّل وطرده ونؤمن بأن 
الوحـدة قوة ومـن خاللها بإْمَكاننـا مواجهة 
مخّططات املحتّل التي تسـعى للسـيطرة عىل 

اليمن ونهب ثرواته وتقسيمه. 
 

- ما مسـتوى التنسـيق بينكم وبـني مختلف 
القوى السياسـية واملجتمعيـة الفاعلة يف عدن 

واملحافظات املحتّلة؟
نحن نشـتغل بأوجـٍه عديـدة يف املحافظات 
املحتّلـة وتختلف من محافظة إىل أُخرى بعض 
املحافظـات لدينـا مديريات محـّررة والبعض 

اآلخر.
الوعـي  لتعميـق  أوالً  ونسـعى  يوجـد  ال 
الجمعـي يف هـذه املحافظـات تعـرف طبيعة 
مخّططـات الغـزاة واملحتّلـني، وعملنـا يف هذا 
الصـدد عىل إيجـاد منظمـات مجتمـع مدني 
تهـدف إىل مالحظـة هـذه االحتـالل من خالل 
خلق تظاهرات يومية كانت يف البداية تتوّجـه 
إىل املؤّسسـات الخدميـة ثم توّجـهـت مؤّخراً 
إىل معسـكرات قيادة هذا التحالـف يف مديرية 
الربيقـة، ثانياً نعمل من خالل وسـائل اإلعالم 
ة لخوض معركـة الوعي، ثالثاً:  وبرامـج َخاصَّ
نوظف ُكـّل اإلْمَكانيـات املتاحة لبلورة الوعي 
الجمعـي ملواجهة هذا االحتالل ثـم خلق ثورة 
حقيقيـة ظهرت بشـكل حقيقـي يف عدن ويف 
حرضمـوت، ويف املهـرة، وتم قمعها بوسـائل 
عديدة من خالل االلتفاف عىل هذه املظاهرات 

التي خرجت بافتعال حروب داخلية. 
وهنـا أؤّكــد أن ما حـدث يف ينايـر ٢٠١٨م 
ويف أغسـُطس ٢٠١٩م ويف ينايـر ٢٠٢١م مـن 
اقتتال بـني فصائل االنتقـايل التابعة لإلمارات 

هـي كانـت مرسحيـة وأكذوبة كـربى الهدف 
منها احتواء مظاهرة الشـارع ومن خاللها تم 
خـوض عملية اعتقاالت كبرية للشـباب الذين 
قـادوا هذه التظاهـرات وتـم دك مدينة كريرت 

بالسالح الثقيل. 
 

- مـا تقييمكم ملسـتوى االسـتجابة مـن قبل 
القـوى املجتمعية والشـبابية املتطلعة للحرية 
يف عـدن وبقية املحافظات املحتّلة مع خططكم 
وبرامجكـم وأهدافكـم التي تسـتنهضون بها 
همـم وعزائـم أبناء الشـعب لخـوض معركة 

التحرير الشامل؟
يومـاً عن يوم يتجـىل هذا التجـاوب بصور 
وأشـكال عديدة مـن أهمها اسـتقبالنا هنا يف 
صنعـاء ألفراد من قيـادات يف الحراك الجنوبي 
واسـتقبال عائديـن مـن فصائـل مليشـيات 
االنتقـايل والعمالقة، وتم اإلعـالن عنها نهاية 
الشـهر املـايض وتبلور مثل هـذا التجاوب من 
خالل ما ينرش يف شـبكات التواصل االجتماعي 
من قبـل أفراد متواجديـن يف عمق املحافظات 

واملناطق املحتّلة. 
واليـوم كـرسوا حاجـز الخـوف وأصبحـوا 
قادريـن أن ينـرشوا تطلعاتهـم وهموهـم يف 
تغريدات ومنشورات، تهاجم سلطات االحتالل 
بشكٍل مبارش واليوم نحن نحاول نوجه الزخم 
يف املحافظـات املحتّلـة نحـو العـدّو الحقيقي 
وهو قوى االحتالل بينما قوى االحتالل تحاول 
عكـس هـذا الحـراك الثـوري يف املحافظـات 
املحتّلة باتّجـاه أدواتها الداخليـة، ولذلك نحن 
نسـعى إىل ترتيب أولوياتنا يف هذه املرحلة التي 
تـم فيها تأمـني املحافظات الحـرة، وأصبحت 
األولويـة لصنعاء تتوّجـه نحـو الغازي املحتّل 
بشـكٍل مبارش ولذلك نحن اليوم، نبلور قواسم 
مشـرتكة مـع فرقائنـا اليمنيني مـن منطلق 

التزامنا بقيم ديننا الحنيف وقيم ثورة الحادي 
والعرشيـن مـن سـبتمرب املباركـة، ومبادئنا 
الوطنيـة واألخالقيـة بحقـن دمـاء اليمنيـني 
َحيثُمـا كانـت، ومن خالل هـذا العمـل الجاد 
يف حقـن الـدم اليمني سـوف يشـكل انطالقة 
حقيقية ملخاض ثورة مسـلحة تواجه الرتبص 
واملرتبصني بحق شـعبنا وسـيادته الوطنية يف 

املحافظات املحتّلة. 
 

يحتـل  الربيطانـي  املحتـّل  كان  قديمـاً   -
اليمـن واليوم جاء معـه األمريكـي والفرنيس 
مـا  والسـعودّي..  واإلماراتـي  والصهيونـي 
تقييمكم ملسـتوى قوة املحتـّل القديم والجديد 

وما تعليقكم عىل ذلك؟
مـا ورد يف خطـاب الرئيس مهدي املشـاط، 
األخري حّدد طبيعة املحتّل وأهدافه، ويف األمس 
كان الغازي الربيطاني يتواجد بشكٍل مبارش يف 
النقاط األمنية يف الشوارع، ولذلك تمّكنت ثورة 
١٤ أُكتوبر من استهدافه بشكٍل مبارش، ولكنا 
اليوم نواجه املحتّل القديم الجديد ومن جلبهم 
معه عـرب تراكم خيارات ١٢٩ عاماً، من العمل 
الثـوري اليمنـي، ولذلـك جـاء املحتـّل الجديد 
كما قال الرئيس املشـاط عرب قفازات إقليمية 
وأدوات ارتـزاق محليـة، ونحـن اليوم نسـعى 
ملواجهـة العـدّو املبـارش من خالل اسـتهداف 
واإلماراتـي  السـعودّي  العمـق  يف  مصالحـه 
وكشـف مخّططاته لكل أبناء الشـعب اليمني 
أولهم إخواننـا يف املحافظات املحتّلة بما فيهم 
تلـك القوى املوالية للمحتـّل، بمعنى آخر نحن 
اليـوم ال نواجه الغازي املحتّل بشـكل مبارش؛ 
ألَنَّه يدفع بأدواتـه اإلقليمية وعمالئه املحللني 
ملواجهتنـا عىل امليدان، ولكن بفضل الله تمّكنا 
من مواجه املحتّل بشكٍل مبارش عندما وجهنا 
رضباتنـا إىل رشكة أرامكو والعمق السـعودّي 

طتاشر سثن ذارق جقم شغ تعاٍر لختغفئ «المسغرة»:

ظصعل لطشجاة والمتاّطغظ: طا ُأخث بالصعة ق ُغسارد إق بالصعة

أبظاُء املتاشزات املتاّطئ ضسروا تاجَج الثعف وظسمض 
إلغةاد صعاجط طحرتضئ ملعاجعئ اقتاقل وذرده
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حوار 

واإلماراتـي، وفرضنـا عليـه التواجـد بشـكٍل 
مبارش، مـا يعنـي تمّكنا من هزيمـة األدوات 
املحليـة واإلقليميـة، ولذلـك تواجـد األمريكي 
والربيطاني والصهيوني يف املهرة وحرضموت 
وشبوة وسقطرى بشكٍل مبارش، ووقح وفج. 

 
- برأيكـم.. مـا هو الهـدف الرئيـس الحتالل 

اليمن؟
الهـدف الرئيس لهذا العـدوان واالحتالل هو 
السـيطرة عـىل الثـروة واملوقع االسـرتاتيجي 
ومثل هذه املزايا اليمنية تتوفر بشـكٍل كبري يف 
املحافظـات املحتّلة التي يسـتهدفها االحتالل 
بأبشـع الوسـائل، التي اسـتهدف فيها البنية 
املجتمعيـة والبنية التحتية عىل َحــدٍّ سـواء، 
واليـوم يظهـر بجـالء طبيعـة هـذا العـدوان 
واالحتـالل مـن خـالل سـعيه لنهـب الثروات 
وإيجاد منشـآت وبنية تحتية عسكرية تابعة 

له يف أهم الجزر واملوانئ والسواحل اليمنية. 
 

- يف هذا السـياق ما تفسريكم لرهانات الغازي 
عىل البقاء؟

الغـازي املحتـّل لعب عـىل مسـاوئ النظام 
السـابق واسـتثمر فيها وأعطى وعـوداً كثريًة 
دغدغت مشـاعَر بعض القـوى الحراكية بأنه 
سـوف يسـتعيد دولة الجنوب سـابًقا ويحول 
عدن إىل أبـو ظبي، ولكن بعد ثمانية أعوام من 
هذه الوعود الجوفاء وبعد ٨ أعوام من تواجده 
املبارش ورفضه لوجود أية إدارة محلية، يمنية 
جنوبية لحفظ مصالح الشـعب اليمني اتضح 
للجميـع أن أبناء شـعبنا اليمني يف املحافظات 
املحتّلـة أن هـذا مخّططـا خبيثـا، وأن املحتّل 
انكشـفت ُكـّل مخّططاتـه وأطماعه وتحويل 
الشـعب يف تلك املحافظات إىل مجتمع متناحر 
ومتقاتـل يسـتصعب فيـه توفـري الخدمـات 

كالكهرباء واملاء واألمن االستقرار. 
 

- مـا تعليقكم عىل عمليات القوات املسـلحة يف 
ميناء الضبة.. هل ستكون دافعاً ألبناء الجنوب 

للتَحّرك ضد املحتّلني؟
دعنـي أؤّكـد لـك أن قرار منع نهـب الثروة 
اليمنيـة ليس عمالً عاطفيـاً أَو عبثياً، بل وجه 
رضبـة قاصمة ألهداف الغـازي املحتّل ومنعه 
مـن نهب الثروات اليمنية التي يعيش الشـعب 
اليمني شظف العيش وانعدام الرعاية الصحية 
واألمـن الغذائـي، فكان هـذا القـرار الصائب 
ملبياً لتطلعات ُكـّل أبناء الشعب عىل مستوى 
الداخل، وعىل مستوى الخارج رضب هدف من 
أهـداف االحتـالل وجعل من اسـتمرار الغازي 
بحاجـة إلعادة تقييـم تجربتـه يف املحافظات 
شـعبي  واجمـاع  التفـاف  وحـدث  املحتّلـة، 
غـري عادي مـع رضبـات صنعـاء؛ باعتبارها 
الجهـة القادرة عـىل حماية الثـروات اليمنية، 
والحريصـة توظيـف الثـروات اليمنيـة لدفع 

املرتبات وتقديم الخدمات. 
الثوريـة  القيـادة  قـرار  حّققـه  وممـا 
والسياسية والعسـكرية يف صنعاء بمنع نهب 
الثـروة «إعـادة ترميـم النسـيج االجتماعـي 
وإيجاد إجماع وطني حول قضية هامة ونجد 
أن االستجابة لهذا القرار يف املحافظات املحتّلة 
كان فاعـالً وَكبـرياً وأوجـد لغًة مشـرتكة مع 
حكومة صنعاء، بمعنى آخر تمّكنا من تسديد 
رضبة استباقية لهدف «فّرْق تُسْد» وهو هدُف 
السياسـة االسـتعمارية التي كانت تستهدُف 
النسيَج االجتماعي، ومحاولة تغييب املرتبات، 
ويف حـال تقييمنا لهذه لألهـداف من الحصار 
َفـإنَّ العدّو الغازي يستهدف ُكـّل أبناء الشعب 
بمختلـف مكوناتهـم وأطيافهـم، وبمختلـف 

توّجـهات قيادته. 
 

- برأيكـم: مـا دور هـذه الذكرى يف اسـتلهام 
دروس الحرية واالستقالل وإعادة شحذ الهمم 
لتحرير البـالد من قوى االسـتعمار الجديدة، 
ومتـى سـتعاود رشارة الثـورة االنطالق ضد 

الغزاة؟ 
ثـورة الـ ٣٠ مـن نوفمرب تعطينـا ُكـّل عام 
دفعة معنوية جديـدة ملواجهة الغازي املحتّل، 
وتشكل محطة الستنهاض الهمم واستخالص 
العرب ولذلك، يتمّكن الغازي واملحتّل من البقاء 

فرتة كبرية خالل أعوام قليلة. 
واليـوم هناك مخاض حقيقي لـوالدة ثورة 

يف  تمثلـت  املحتّلـة  املحافظـات  يف  تحريريـة 
الخروج يف مظاهرات تسـتهدف املحتّل وسوء 
الخدمـات ويف النشـاط اإلعالمـي مـن عمـق 
املحافظـات املحتّلة، ورفع عبارات وشـعارات 
عىل الجدران وتنفيذ عمليات فدائية لم تسـلط 

عليها األضواء. 
بمعنـى آخر هناك حـراك وتحريـك لألرض 
تحـت أقدام الغازي واملحتّل ويأتي يف مقدمتها 
مؤّخـراً األعمـال العسـكرية التي اسـتهدفت 
عربـات االحتـالل وبعـض أدوات االحتالل من 
خالل مواجهة مليشـيات اإلمـارات والفصائل 
وشـهدت  االنتقـايل  املجلـس  يف  لهـا  التابعـة 
مديريات الربيقة والشـيخ عثمان وكريرت مثل 
هذا املخاض الحقيقي للثورة ولكن تم قمعها. 
واملخاض الحقيقـي الذي أتحدث عنه تبلور 
منذ ٣ أعوام ومثل هذا الحراك الثوري للشـارع 
الجنوبـي ال يـزال مفتقـداً للقيـادة املوحـدة 
واملنظمـة برغم وجود القيادات عىل مسـتوى 
التنظيـم  يوجـد  ال  لكـن  واألحيـاء  الشـوارع 
والتنسـيق عىل مختلـف املحافظـات املحتّلة، 
فعندمـا تخرج مظاهرة يف أبـني تغيب يف عدن 
وعنمـا تخرج مظاهـرة يف حرضمـوت تغيب 
يف املهـرة، وعندمـا تخـرج يف سـقطرى تغيب 
يف املهـرة وعدن وحرضموت، وهكـذا ال يوجد 

دة حتى اآلن.  تنسيق وقيادة موحَّ
ونعمـل يف املرحلـة القادمة عـىل أن تتبلور 
قيادة تجمع شتات الحراك الثوري يف الجنوب، 
وبالتايل سـيتمّكن الحراك الثـوري من تحقيق 
نتائـج ميدانية متقدمة وفعالة أكثر بكثري من 

اآلن. 
 

- إذَا مـا تطرقنا للحديث عـن الحراك الثوري 
املنظـم يربز إىل الواجهة الشـيخ عىل الحريزي 
يف محافظـة املهـرة.. كيـف تنظـرون إىل هذا 

التَحّرك؟
أوالً: ومـن خـالل منربكـم اإلعالمـي الرائد 
لـكل األحرار يف هـذا العالم نوجـه تحية حارة 
للشـيخ عيل الحريزي ولكافة أحرار محافظة 
املهـرة السـباقة يف التصدي للغـازي واملحتّل، 
والذي أثبـت أبنائها األحرار صالبتهم وقدرتهم 
عـىل التنظيم والعمل الفاعـل الذي أقلق وأربك 

االحتالل يف محافظة املهرة. 
ونحن نأمل أن ينسحب مثل هذا املشهد عىل 
كافة املحافظات اليمنية املحتّلة، وبل وتطوير 
هذا الحـراك الثوري يف املهرة مـن خالل إيجاد 
قيادة تعمـل عىل تنظيم مثل هـذه الخطوات، 
ومثل هذا الحراك الشعبي والتظاهر الحاشد يف 
كافة املحافظات املحتّلة، بحيث يتمّكن يف ذات 
اللحظـة ويف ذات املناسـبة من تَحّرك شـعبي 
عىل مختلـف األصعدة واملحافظـات، ويف حال 
وصلنا إىل هذه املرحلة املتقدمة يف إنجاح العمل 
الثـوري وتنظيـم صفوفنـا ويف إيجـاد قيـادة 
جامعة لشـتات هـذا الحـراك الثوري سـوف 
نتمّكن من اإلعالن عن ثورٍة حقيقية ومخاٍض 
ثـوري يواجـه هذا الغـازي املحتـّل ويوجه له 

أقىس الرضبات. 
 

- بعـد العمليات العسـكرية املتطورة لصنعاء 
يف عمق العـدّو وحمايـة الثروات.. مـاذا بقي 
لالحتـالل من رهانـات وقدرات يعـول عليها 

لالستمرار يف البقاء؟
نؤّكـد لشعبنا اليمني أننا وبفضل الله حّققنا 
انتصـارات عـىل كافـة الجبهات «العسـكرية 

والسياسـية واإلعالميـة والدبلوماسـية»، لـم 
يتبـق للعدو من رهان سـوى املزيد من تمزيق 
املجتمع ورضب النسـيج املجتمعي وهو يعمل 
يف ذلك عىل صعيدين صعيد املحافظات املحتّلة، 
الذي نشاهد فيها املزيد من التناحر بني فصائل 
العمالة واالرتزاق التابعة له، ونالحظ املزيد من 
سفك الدم اليمني واستهداف املجتمع وتمزيقه 
وهو من خالل ذلك يقوم باالستغناء عن أدواته 
املستهلكة واسـتحضار أدواته الحقيقية وهي 
األدوات العفاشية الداعشية ولذلك، نحن اليوم 
نلحظ اسـتحضار مشهد اإلرهاب وعملياته يف 
أبـني ويف عدن ويف السـاحل الغربـي، واإلعداد 
لهذا السـيناريو يف حرضموت واملهرة وشـبوة 
وبالتايل هو سـيعمل عىل مواجهـة انتصاراتنا 
باملزيـد مـن الفتـن واالسـتهداف، وهـذا عىل 
صعيـد املحافظـات املحتّلـة، أمـا عـىل صعيد 
املحافظـات (الحرة) فهو يراهـن عىل اخرتاق 
الجبهة الداخلية ويراهن عىل الحصار ويراهن 
عىل التسـويف ورسقـة الوقت وتأجيـل الحل 
السـيايس، وعـىل خاليـاه النائمـة والطابـور 
الخامـس، ولذلـك نحـن اليـوم نوجـه الدعوة 
لكافـة قوانا السياسـية املتحالفـة ولجماهري 
شـعبنا التحـيل باملزيد من الوعـي والحذر بأن 
يتصـدوا ملثل هذا املخّطط الذي يسـتهدف من 
خالل الشـائعات وبث الفرقة وإذكاء وتأجيج 
الفتـن يف صنعاء ومختلـف املحافظات الحرة، 
ونناشـد ُكـّل مواطن يف املحافظـات الحرة إىل 
املزيـد من اليقظة والتصدي للشـائعات بوعي 
وتفهـم وأن يقـدم عقـال الحـارات وأقسـام 
الرشطة النمـوذج الرائد يف التصدي ملخّططات 
قيـم  وإحيـاء  أدواتـه،  وتخرصـات  العـدوان 
التماسـك واللحمة الوطنية بما يعزز املواجهة 
مع العدّو ورفد الجبهات باملزيد من قوافل املال 

والرجال. 
 

- العروض العسكرية واألمنية التي جرت قبل 
شهرين يف العاصمة اليمنية صنعاء لقت ردود 
أفعال من قبل قوى العـدوان التي تلهث اليوم 
جاهـدًة للحصول عـىل تمديد للهدنـة.. كيف 
ينظر املواطنـون يف املحافظات املحتّلة لها وما 
مدى إسهامها يف رفع وتعزيز الروح الثورية؟

الثوريـة  للقيـادة  التحيـة  نوجـه  نحـن 
والسياسية وقيادة وزارة الدفاع ورئيس هيئة 
األركان وللمجاهدين يف ُكـّل الجبهات واملحاور 
ويف القـوة الصاروخية والدفاع الجوي عىل هذا 
التقـدم الكبـري يف القدرة عـىل توجيه رضبات 
لعمق الغازي املحتّل من خالل تطوير وفاعلية 
مثل هذه األسـلحة الرادعـة يف جانبي الطريان 
املسـريَّ والصواريـخ البالسـتية، وهـذا التقدم 
الكبري تبلور يف العروض العسـكرية واألسلحة 

التي تم عرضها، وهي أوضحت عدة رسائل:
أوالً مـن الرسـائل التـي جـاءت مـن خالل 
العقـود، أن مـوارد الدولـة اليـوم ال تذهب إىل 
جيـوب وحسـابات قـوى الفسـاد والخيانة، 
وموارد الدولة اليوم وتوظيفها يف قضية الدفاع 
عـن الوطـن، والوصول إىل مرحلـة االكتفاء يف 
الصناعات العسكرية والذهاب نحو الصناعات 

املدنية. 
ومن الرسـائل للعروض العسكرية للداخل: 
«رسـائل تطمـني مفادهـا نحن قـادرون عىل 
صون جبهتنا الداخلية وحفظها وردع الغازي 
املحتّل وكـرس الحصار، وأننا اليـوم نقف عىل 

أعتاب بوابة االنتصار». 

ورسـالة لقـوى الغـازي واملحتـّل مفادهـا 
«لـن تكـون يف مأمـن وأنـت يف عرينـك ونحن 
قـادرون عىل توجيه رضبات قاصمة يف عمقك 
االقتصـادي مـا بالك يف وجـوده يف املحافظات 

املحتّلة». 
وأقول: إن مثل هذه الرسائل أعادت يف قلوب 
أبنـاء املحافظـات املحتّلة األمل واسـتنهضت 
هممهـم يف مواجهـة االحتـالل، وبمعنى آخر 
أن ُكـّل املمارسـات التي مورسـت بحق أحرار 
الجنوب الذين يئسـوا منها لن تزيدهم إال قوة 

وبصرية َوثبات يف كافة املحافظات اليمنية. 
ولهذا أصبح اليوم من الرضورة عىل الغازي 
إعادة تقييم تجربته العدوانية الحتالل شـعبنا 
ونهب ثرواتنا بجديـة وأن يضع معادلة للربح 
والخسـارة حال بقائه وتواجده يف املحافظات 
الجنوبية واملحتّلة؛ ألَنَّه بال شـك سوف يخرس، 
وأن معادلـة القوة عـىل األرض قد تغريت، وأن 

موعد رحيلة بات قريباً. 
 

- ما هي رسالتكم ورسالة ُكـّل أحرار الجنوب 
لقوى الغـزو واالحتـالل وللقواعـد األمريكية 
الربيطانية والصهيونية واإلماراتية والسعوديّة 
املتواجـدة يف املحافظـات والسـواحل واملوانئ 

والجزر اليمنية املحتّلة؟
نقول ليس هناك ما يعيـب يف تواجد إخوتنا 
من أبنـاء عدن واملحافظـات الجنوبية املحتّلة 
يف صنعاء؛ ألَنَّه من الطبيعي عندما تفقد جزًءا 
من وطنـك وتنتقل للجزء اآلخـر منه لتمارس 
نشاطك ومسـؤوليتك الوطنية وتجميع القوى 
لخـوض معركـة التحريـر منطلقاً مـن أقرب 
نقطـة، وتواجدنـا يف صنعـاء بمثابـة نقطـة 

انطالقة نحو املحافظات املحتّلة. 
نحـن نعمل؛ ِمن أجل تحشـيد ُكـّل القدرات 
والطاقات واإلْمَكانات ألبناء املحافظات الحرة 
لخوض معركة التحرير واالسـتقالل، وبمعنى 
آخـر أننـا اليـوم نقف خلـف قضية سـيادية 
هي قضيـة الحرية واالسـتقالل، وطاملا يوجد 
غازي أجنبي ينتهك السـيادة والكرامة وينهب 

الثروات، ويعمل عىل تمزيق املجتمع. 
واليـوم القضيـة الجنوبيـة لم تعـد قضية 
مطالب واسـتحقاقات مرشوعـة بل أصبحت 
قضية سيادية هي قضية التحرير واالستقالل 
طاملا الغـازي األجنبي ينتهك ُكــّل املحرمات، 
فعلينـا كأبنـاء الجنـوب وكل أبنـاء الشـعب 

االصطفاف لخوض املعركة. 
ونحـن نقـف يف خنـدٍق واحد وهـدٍف واحد 
وعدٍو واحد يحارصنا ويقتلنـا وينهب ثرواتنا 
وينتهك سـيادة واسـتقالل بالدنـا، ويجب أن 
نوجه أسـلحتنا ورصاصنا وعدائنـا الحقيقي 

لصدر الغازي املحتّل املستهدف للجميع. 
 

- مـا تعليقكم عـىل التَحّركات األخـرية للعدو 
األمريكي والربيطاني يف املهرة وحرضموت؟

بعـد فشـل رهانات قـوى االحتـالل بقيادة 
أمريـكا عـىل مرتِزقتهـا املحليـني يف خـوض 
املواجهـة مـع الجيـش اليمني، وكشـف زيف 
مـا يسـمى «بإعـادة الرشعيـة» عاد مجـّدًدا 
السـتخدام ورقـة مواجهـة مـا يسـمى بالــ 
«القاعـدة» ليعطـي نفسـه الحـق يف احتـالل 
محافظات حرضموت واملهرة وسقطرى وأبني 
وشـبوة، وهذه كلها ذرائع مكشـوفة الحتالل 
النفطيـة  خرياتهـا  ونهـب  املحافظـات  تلـك 

والغازية. 
 

- كلمة أخرية؟
مـن خـالل اسـتحضار دروس وعـرب ثورة 
الـ ٣٠ مـن نوفمرب نحن نوجـه الدعوة لكافة 
املواطنني وأحرار الجنوب بأن عليهم مد أيدهم 
إىل صنعاء طاملـا صنعاء تمد يدها لكل األحرار 
وتؤّكــد واحديـة القضيـة، وأن هنـاك غازياً 
محتـالٍّ يمتهن كرامة الجميـع، وينهب ثروات 
الوطن وبالتايل أصبح هدفنا واحد هو مواجهة 

هذا االحتالل. 
للمواطنـني  الدعـوة  نوجـه  اليـوم  ونحـن 
بـأن عليهم فهـَم مخّططات الغـزاة واملحتّلني 
سـفينة  وربـان  األحـرار  بموكـب  واللحـاق 
الحرية ممثلة بالسيد القائد عبدامللك بدرالدين 
الحوثـي، وأن عىل اإلخوة يف املحافظات املحتّلة 
توحيد الجهود وحشد الطاقات ملواجهة الغازي 

املحتّل وما أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة. 



8
االثنني

العدد

11 جمادى األوىل 1444هـ..
5 ديسمرب 2022م

(1538)
 

إظما ِسحظا ِضراًطا 
طظ سطاء الُضرطاء

 خفعة اهللا افعثل
هـا نحـن مقبلون عـىل ذكـرى عظيمـة، بعظمة 
تضحيـة أصحابها، ذكرى ُمقّدسـة، بقّدسـية دماء 
أصحابهـا، ذكرى يعجز اللسـان عن التحـدث عنها، 
ويصمت القلـم حائًرا مـاذا يكتب عنها، وتستسـلم 
الحـروف مهابًة وإجالالً أمامها، ويسـكت الشـعراء 
اب تأدبًـا وتعظيًمـا لهـم عاجزيـن  واألدبـاء والُكتـَّ
عن التعبـري عنها، ويقـف العلمـاء والخطباء خجًال 

واحرتاماً أمام تضحياتهم. 
ليست هذه الذكرى العظيمة وامُلقّدسة كأية ذكرى 
عابـرة، وإنمـا هي ذكـرى تحمـل ُكـّل أنـواع الفداء 
والتضحيـة واالستبسـال يف مواجهة األعـداء، ذكرى 
تجىل يف أصحابها ُكـّل معاني الصدق والوفاء والثبات 
عىل الحـق، ذكرى تحمل يف طيات صفحاتها أسـمى 
عطايـا الجود والكرم «إيثار بالنفـس واملال» إيثار ال 

يضاهيه إيثار؛ ألَنَّه ليس هنالك إيثار أعظم منه. 
لوال هؤالء الشـهداء العظماء، لُدنّسـت امُلقّدسات، 
واسـتبيحت املحرمات، ولسـفكت الدماء، وانتهكت 
األعـراض، وفسـدت األرض، وهلك الحرث والنسـل، 
ولكانت عصابات داعش تجوب عرض البالد وطولها 
بمجنـزرات ومدرعات وعربـات أمريكية وبريطانية، 
ال يقـف يف وجههم أحد، وألنشـئت سـجون رسية يف 
ُكـّل الشوارع والطرقات تديرها املخابرات األمريكية 
واإلرسائيلية، كما يف جنوب اليمن وسـجن أبو غريب 
يف العـراق وغريهـا من السـجون الرسيـة، ولظهرت 
أسواق النخاسة تباع فيها النساء كجواري واألطفال 
كعبيـد، ولنُهبـت وُرسقـت ُكـّل ثـروات البـالد لهم، 
ولخدمـة مصالحهـم ومصالح أسـيادهم الصهاينة 

واألمريكان دون أن يمنعهم أحد.

شغ ذضرى 
الحعغث
 طتمعد المشربغ

أن  املجحـف  مـن 
لشـهدائنا  نجعـل 
األبرز يوماً أَو أسـبوعاً 
العـام  يف  شـهراً  أَو 
ونقيم  فيها  نتذكرهـم 
لهـم املعارض والصور 
ونعـرف فيهـا طريـق 
الشـهداء  ريـاض 
أطفالهـم  ومنـازل 
ذلـك  ُكــّل  ونتجاهـل 
طـوال العـام، بعـد أن 
أعطانـا هـؤالء العظمـاء ُكــّل حياتهـم وأعظم ما 

يملكون. 
يجب أن ينىس أَو يتنـاىس البعض عائالت وأطفال 
الشـهداء وال نعـرف لهم بابـاً أَو منزل طـوال العام 
فإذا جاءت ذكرى الشـهيد نتذكـر أن لهم أهالً وأبناًء 
لم نقم بحقهم ولم نعِطهم ما يسـتحقون من القدر 
واالهتمـام بعد أن أعطى ووهـب من كانوا عائالً لهم 
حياتهـم ودمائهم لهذا الوطن ولنا كي نعيش يف أماٍن 

واستقرار وعزٍة وكرامة ومناصب. 
وعلينا دائماً أن نتذكر كلما عشنا لحظة من األمن 
واالسـتقرار أَو شـعرنا بعزة وكرامة أَو جلسـنا عىل 
كـريس السـلطة أَو امتلكنا منـزال جميال أَو سـيارة 
فخمة أَو سلطة ومال أن ُكـّل ذلك لم يكن ليكون لوال 
شـجاعة وعظمة تضحيات أُولئك الشـهداء األطهار 
وأننـا لم يكـن لنا قيمـة إال بهم ومن الواجـب علينا 
رد الجميـل لهم بالسـري عىل النهج الذي عاشـوا فيه 
وضحـوا بحياتهم يف سـبيله وأن نقبل أيـادي وأقدام 
بطون أنجبـت لهذا الوطن أُولئك الشـهداء وأن نكرم 
أطفالهـم وعائالتهـم وأن ال نبخـل عليهـم كمـا لم 
يبخلوا هم علينا وعىل هذا الوطن وأن ال نفرط بالقيم 

واملبادئ التي سالت عليها دمائهم الزكية. 

كتابات

طااُه السمقء شغ المتاشزات المتاّطئ
سئثالرتمظ طراد

شـاع يف ثقافتنا الوطنيـة موضوع البطل األُسـطوري 
الذي يحـدث التوازن حني نهرب إليـه بحثاً عن طموحات 
(األنـا العليـا) يف مقابـل الشـعور املنكـرس بالهزائـم من 
الواقع.. وقد كان سـيف بن ذي يـزن يف مفردات الخطاب 
الثـوري الـذي قادتـه الحـركات القوميـة والطالئعيـة يف 
منتصـف القرن املـايض بطًال أُسـطوريٍّا بل أصبـح رمًزا 
أُسـطوريٍّا حـاًرضا يف قوة الخطـاب ويف مفـردات الكلمة 
الشـاعرة التي ترسم تموجات اللحظة وتنُشـُد وَهَج الغد 
مـن بني ظلمـات املايض وضبابيتـه وهزائمـه املتكّررة يف 
الـذات ويف اآلخر ويف الحضور ويف الغياب ويف الوعي الثقايف 

واإلبداعي واالجتماعي.. بل ويف الوعي الوطني كافة. 
وبمثل ذلك نكون قد حاولنا التأصيل لقيمة غري وطنية، إذ إن سيفاً ال 
فضَل له يف أي تحّرر وطني لكونه أخرَج مسـتعمراً ووطََّن بدالً عنه آخر 

وبذلك نرى انتفاء تلك الرمزية عن سيف. 
ويبـدو لنا من خالل السـياق التاريخـي لليمن أن تلـك اليزنية كانت 
سـبباً يف تنافر النسـيج الوطني وعدم انسجامه يف مسـارات وسياقات 
التاريـخ ونكاد نقرأ تلك العقدة يف تَحّركات وأنشـطة القوى السياسـية 
التي صنعت واقعاً مأزوماً وصل إىل نفق مظلم يتعذر علينا الخروج منه 

إال بمصابيح اآلخر وقناديله. 
إن قضيتنا ليسـت قضية اسـتبدال حالـة بحالة مماثلـة لها ولكنها 
قضية انتقال ذلك أن االستبدال يتطلب سقوط القائم وإقامة اآلخر بدالً 
عنه أما االنتقال فهو عملية توافقية ال تتسم بالثبات بل بالحركة تحاول 
أن تلبـي طموحـات السـواد األعظم مـن الجماهري بمختلـف الطوائف 
واملذاهب واملشـارب التي تنتمي إليها وهو -أي االنتقال- بمثابة صعود 
تراتبي من مرتبة إىل أُخرى تكون أفضل منها وأكثر اسـتيعاباً ملتطلبات 
املرحلـة، ويبـدو أن بعض القـوى الوطنية التقليدية تعمـل جاهدة عىل 
حالة االسـتبدال الذي هو هدم القائم والوقوف عند ذات املرتبة والقيمة، 
نسـتبني ذلك من خـالل حالة الـرصاع الذي تشـهده السـاحة الوطنية 
وهـو رصاع يمتد يف العمق التاريخي وله عوامله النفسـية واالجتماعية 
والسياسـية وهدفه تشـتيت القوة وإضعافها وخلق حالـة واقعية من 
حاالت االسـتغراق يف سياسـة األزمات ومربّرات الرصاع بني األصوليات 

العقائدية والسياسية. 
ولعل ما حدث ويحدث اليوم قد دل عىل ذات املسـار التاريخي القديم، 
فالذيـن لم يعتـربوا من وقائـع التاريـخ ووقائعه وعربه وقعـوا يف ذات 
الـرشاك، فاالنتقايل الذي خرج من عبـاءة الوطنية وخلع جلباب اليمنية 
وسـار يف طريق املسـتعمر، ها هو يصل إىل ذات الغايـة التي وصل إليها 
غـريه يف مسـار التاريخ، مثل ابن العلقمي ومثل أبـي رغال ومثل حركة 

الجنـوب العربي يف القرن العرشين، فقد سـبق للتحالـف أن احتجز ابن 
بريك وحّد من تَحّركاته وها هو اليوم يحتجز الزبيدي، وكل التَحّركات يف 
الواقع تقول: إن التحالف يحاول تعطيل مرشوع االنتقايل 
والعمـل جـار اليوم عىل تسـليم مـا تحت يـد االنتقايل ملا 
يسمى باملقاومة الوطنية التي يرأسها طارق عفاش، وكل 
عميل يرتهن للخارج ويسـّلم له تسـليماً مطلقاً سـيكون 

مصريه نفس املصري. 
ثمـة سـيناريو جديـد تبـدو مالمحـه اليـوم يف حركة 
الواقـع يف املحافظات املحتّلة من جنوب الوطن فالعماالت 
القديمة تسـتبدل بغريها، ويتم إقصـاء مكونات عقائدية 
بغريها فاإلخوان يستبدلون بالحركات الجهادية املرتبطة 
والجنـاح  وداعـش  كالقاعـدة  االسـتخبارية  باألجهـزة 
العسـكري لإلخـوان بـدأ يمـارس ذات الغوايـة يف إقـالق 
السـكينة العامة بحركة التفجريات واالغتيـاالت ومثل ذلك 
أصبـح ظاهرة تتصاعد وتريتهـا يوماً بعد يوم، يأتـي ذلك يف ظل موجة 
ترصيحـات أمريكية ترى رضورة املصالحة بني القوى املتنافرة يف اليمن 
وتؤّكــد عىل أهميّة االسـتقرار يف اليمن يف حني تبـدو حركة الواقع غري 
متسـقة مع الترصيحات كشـأن أمريكا فهي تضلل الرأي العام ولكنها 
تعمل بما يتفق ومصالحها دون أدنى اعتبار ملصالح الشـعوب، فالهدنة 
اليوم عىل شفا حفرة من االنهيار؛ بَسبِب مطالب حقوقية وإنسانية، يف 
حني نسـمع خطاباً قلقاً وخوفاً من االنهيـار االقتصادي وزيادة األعباء 
اإلنسـانية يف اليمن؛ بَسبِب فصف املوانئ، فالثروة التي تهدر وتهرب عن 
طريـق املوانئ وال تعـود عىل اليمن بـيشء تفاقم من الحالة اإلنسـانية 
يف اليمـن وفق ترصيحـات البيت األبيض ولكن مطالـب صنعاء بحقوق 

الشعب اإلنسانية تصبح مطالب تعجيزية وغري قابلة للتحّقق. 
الصورة أصبحت واضحة اليوم للقوى السياسية اليمنية ولذلك فالذين 
يبحثون عن االسـتبدال مـن خالل التذكـري بالقوة والوجـود والفاعلية 
وبإْمَكانيـة الثأر واالنتقام، ومن خالل إضعـاف منظومة الحزام األمني 
وتبديـد القـوة يف جبهات قتالية شـتى إنما يحاولون العبـث بعينه، وال 
يحملون مرشوعاً نهضوياً، وغايتهم السـلطة والثروة وقد نالوا منها يف 

زمن العدوان ما لم ينله غريهم يف زمن االستقرار. 
االنتقـال من الرصاع إىل االسـتقرار والبناء قضية وطنية رصفة وهي 
توافقيـة لن تأتي من الخارج ولكنها وليدة الحالـة الوطنية وتجلياتها، 
وال معنـى للعمالـة فيهـا لكون العمالة متـاه يزني ال بُـدَّ لنـا أن نجتاز 

عقباته النفسية والثقافية والسياسية وهي عقبات كأداء. 
اليمن ينتظـر منا أن نصنع ألقاً حضارياً ال نكوصـاً واجرتاراً لعثرات 
التاريـخ املختلفة واملتعددة سـواء يف ماضيه أَو حـارضه فالعمالة متاه 
ال يحّقـق مصالح اليمن بقدر ما يحّقق مصالح الدول التي نضع مصري 
اليمن تحت قدمها وقد قالت لنا األيّام ذلك فهل نعود إىل الرشد ونصطف 

عىل مصالح اليمن؟. 

سفاف الئسثاظغ

كان نطفـًة ومن ثم علقة، أصبـح مضغًة ونفخ 
فيه الروح، ليكون طفالً بريئًا متحوالً إلنسان يافع 
مجمالً بأحسـن تقويم، مكتسـب مهارات متعددة 
تمّكنـه مـن العيـش بسالسـٍة أكثر، فمـىض وكان 
فـرداً واحداً يف هـذا العالم بـني اآلالف وعرشات من 
البرشية، يف داخله صورة مصغرة لحياٍة انعكاسـية 
مكربة عاشها منذ طفولته، مراحل نموه عىل سطح 
هذه األرض متعـددة وكل مرحلة لها وقٌع خاص يف 
تنشئته، هناك من تنعم يف الحياة بني والديه وهناك 
من فقدهـم منذ صغره، هناك من توفرت له سـبل 
العيش وتجملت له الحياة بالحظ والتوفيق والقبول 
والـرزق السـهل، وهنـاك من منعت عنه أبسـط ما 
يحتاجـه، وكان متنقـالً بني البؤس والعنـاء والهم 
والكفـاح، هناك الغنـي والفقري املريـض واملتعايف، 
مراتـب مختلفـة، وكلهـا لحكمـٍة تتجـىل يف تقدير 
حـّدده اللـه لخلقـه وبعضهـا كان نتاجـاً لبعـض 

مساعيه الخاطئة. 
وهنـا يف نفـيس وهنـاك يف أنفسـكم قـد تكونت 
طرائـق شـتى للعيـش عىل وجـه هـذه األرض مع 
اختالف مهـول يف كيفية العيش، نختلف يف شـكلنا 
لوننا حجمنا، أسـماءنا، أعرافنا، أسـالفنا أجدادنا، 
أصدقاءنـا  وظائفنـا،  طقسـنا،  شـوارعنا  مدننـا 
أطفالنـا، جرياننا، نختلف َكثـرياً لدرجة أن لكل منا 
ـة يف الرسـم والتكوين، إعجـاز كامل  بصمـة َخاصَّ
وضعه الله يف هذا الكائن الحي، ومن ثم نأتي لباقي 
املعجـزات التـي تحيط بنـا يف هذا الكون الفسـيح، 
كعظمة الجبال وسـعة السماء وعمق البحر، ووجه 
القمر وبريق النجوم وحمرة الفجر، وشفق املغيب، 

كلها وجـدت بمشـيئة إلهية، ولهـدف معني، حتى 
دودة القـز التي تعترب من أصغـر مخلوقات الله لها 

دوراً ورسالًة تؤديها. 
 وأغلـب الخلق الذين يعيشـون عـىل هذه األرض 
مسـلمون ومؤمنون ومحسـنون، والبعـض القليل 
مـا زال تائهاً عـن وجود اللـه، مع هـذا هو يعيش 
ويتنفـس نفس الهواء الذي نتنفسـه ويأكل بنفس 
الطريقـة التي نأكل بهـا، َونعطى الـرزق والعافية 
سـوياً ونتَحّرك بـكل حرية وبكل أحقيـة ودون أي 
منـع، وعىل نفس الكـرة األرضيـة جميعنا نمارس 
الحيـاة، عدالـة تيسـري للجميـع يف أن يتعرفوا عىل 
الله من خـالل أصغر مخلوقاته، هيأت الحياة وهيأ 
اإلنسـان عىل مبدأ التخيري فبوسع ُكلٍّ منا أن يختار 
الطريقـة التـي يعيـش بها والديـن الـذي يعتنقه، 
واملـكان الذي يعيش فيـه، مع وضـع قوانني ثابتة 
ليس لنا أية حريـة يف اختيارها، كأن نختار أُمهاتنا 

وآباءنا... إلخ. 
مـن  ُكــّل  يف  تجسـدت  وجـل-  -عـز  رحمتـه 
مخلوقاته، وجميعها تساعدنا ومعنا جنباً إىل جنب 
تدعونا أن نقاوم ونجازف ونواجه، تدعونا، لنتعرف 
عىل الله ونلجـأ إليه ونهتدي بنوره عنـد ُكـّل نازلة 
وحادثة، كلها تدعونـا إىل أن نكون أقوياء، لنتجاوز 
مراحـل العمـر بفـوز وفالح ونعـد منزلـة أبدية يف 
اآلخرة، ومـع ترادف هذه الرؤيـة والنظرة العميقة 
للحياة وتكوين اإلنسـان ال زلنا ننظر للحياة بنظرة 
قارصة، نريد أن نحيا سـعداء ألطـول وقٍت ممكن، 
نريد أن نرتاح وأن ال نفقد أياً من أشـيائنا العزيزة، 
نريـد أن نهدأ لفرتة طويلة ونسـتلذ بكل النعم التي 
وجـدت، نريـد أن نصـادف أشـخاص ال يخطؤون 
وال يجرحـون وال تطالهم شـائبة وعبثاً تلك املثالية 

املفرطة التي نحن حثيثو البحث عنها يف ُكلٍّ منا. 

نريـد أن نمكث أكثر وقٍت ممكن، ونتذوق النعيم 
الـذي لن يكون حقيقة إال بعد البعث، لكني محتارة 
وال أدري ملـاذا عىل قدر إيَمـاننا باآلخرة واشـتياقنا 
لها ويقيننا بكل ما أخرب عنها القرآن والسنة، يكون 
إيَمـاننا راسخ بهذه الحياة نريد أن نحيا ونرص عىل 
البقـاء يف ُكـّل مرٍة مع أن سـيد الخلـق لم يبَق فيها 
ولم يعش يوماً هانئاً يسـتحق أن نحب هذه الحياة 
وبهذا القدر، لو قرأنا حياة رسـولنا األعظم سـنجد 
أنـه عانى وجاهد وشـج رأسـه وكـرست رباعيته، 
أوذي مـن أقـرب النـاس إليـه، وجاءتـه حمـى ال 
يقاومها إال رجلني، مع هذا نقاوم ونخاف أن نموت 
ويف داخلنـا أمنيـة، نخاف أن نتـأذى ونجوع ونفقد 

من نحب. 
نعلم أننا سـنتعب ونهلك ونخذل ونهون ونشقى 
ويغـدو الواحد منـا جثة ليس الفـرح فيها إال وهو 
عالـق ومهّدد بالسـقوط بأيـة لحظة، مـع هذا ما 
زلنـا نحـب هـذه الحيـاة ونحـب ُكــّل يشء فيها 
وكأنهـا وجهتنـا األبدية، نسـتأمن ونهـدأ َوال يشء 
يدعو لألمـان، تخوننا األماكن واملشـاعر والجهات 
واملواقف وغالبًا األشـخاص وال زلنا نهب مزيداً من 
الثقـة والحـب واالتصـال والتفقـد، أي إرصار هذا 
لم أعـد أعـرف؟!، نُصفع مـن أقرب جهـة وال زلنا 
نلتفـت لها ُكــّل مرة، تنتهـي آمالنا ونظـل ننتظر 
منهـا بداية جميلة بأية طريقة، نؤمن أن ثمة حياة 
سـعيدة تنتظرنا يف نهاية النفق ويجب أن نعيشها، 
والحقيقـة أن الشـقاء هو الوحيد الـذي ينتظرنا ال 
أحد غـريه، ندفع رهانات خارسة لـكل درس جديد 
وأمل مرشق ونضج مكتسـب، ونعلم أننا سـنذهب 
ولـن يبقـى إال وجـه اللـه، مع هـذا نخـاف املوت 
برسعة، وكم نحب البقاء ألطول فرتة ممكنة، أليس 

هذا فعالً ما يدعونا للغرابة!. 

رعاظاٌت خاجرة رعاظاٌت خاجرة 
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بثاغُئ البعرة تختغُح 
طسار الضعرباء

 سطغ الصعجغ
ال شـك أن حملة تحسـني الشـبكة وتقليل الفاقد يف 
مدينـة الحديـدة أفـرزت وميـزت الخبيث مـن الطيب، 
فالصادقون املخلصون لله ولرسـوله وألعالم الهدى من 
آل البيت ينطلقون بروحيـٍة إيَمـانية جهادية لتصحيح 
االختـالالت التـي أودت بقطـاع الكهربـاء يف مسـتنقع 

الوحل الذي يقيض عليه إن استمر.
إدراك قيـادة الوزارة واملؤسسـة مبكراً يف تشـخيص 
مكامـن الفاقـد وأسـبابه واملسـارعة للحد مـن إيقاف 
النزيف كخطـوة أولية تعقبها خطـوات وحلول جذرية 
تغضب بعض رموز الفسـاد والفاسـدين ممن كان لهم 
اليد الطوىل يف تفيش الفاقد بنسبة تجاوزت 72 % تدمري 

شامل وكيل ألهم القطاعات التنموية واالقتصادية.
تراهـم اليـوم يف مـأزٍق ال يـرس الناظريـن يحاولون 
تعقيـد الرشفاء مـن أبناء هذا القطـاع العمالق وإعاقة 
إنجازاتهـم يف ُكـّل اللحظات ولكنهم يحصدون الفشـل 
خطوات متسـارعة يف تحقيق خطواٍت جيدة ذات العمر 

االفرتايض الطويل واملتوسط واملؤقت.
يحاولون مراراً وتكراراً إسـكات العقـول النرية التي 
تحمـل هـّم األمة وهـّم قطـاع الكهرباء مـن األولويات 
ذات الجـدوى التنموية واالقتصاديـة يف الوضع الراهن، 
سـنقول لهـم باملختـرص املفيـد ُمسـتمّرون يف تنفيـذ 
توجيهـات قيـادة الـوزارة واملؤسسـة التـي ال تعـرتف 
بالفشل مهما واجهت من عقبات ومطبات تقف أمامها 
فأمـراض النفـوس الخبيثـة والدنيئـة تحـاول إيقاف 

النفوس الزكية واملخلصة لله وللدين وللوطن.
عجبـاً لهم ال يعلمـون أننا ال نراهم ُمَجـّرد قشـة يف 
طريق الباطل وسيسقطون السقوط املدوي يف مستنقع 
الضالل واملضلني، ننصحهم بأن يركبوا سفينة النجاة. 

طاذا بسث تظفغث 
الاتثغرات؟

 رشغص زرسان
يحزمـوا  أن  عليهـم 
أمتعتهـم ويعـودوا من 
فرسقـة  أتـوا،  َحيـُث 
النفـط اليمنـي لم تعد 
البـاب  وأن  متاحـة، 
الذي يـؤدي إليه أصبح 
ومحفوفـاً  موصـداً 
والوضـع  باملخاطـر، 
تسـتمر  ولـن  تغـري، 
ال  مـا  إىل  التحذيـرات 

نهاية. 
«ليس بعـد التحذيـر إال التأديب» يجـب أن يعرف 
املرتِزقـة وقوى العدوان ومن وراءهم الذين يسـعون 
إىل نهـب ورسقة نفطنا أن رضبـة الضبة األخرية قد 
أعلنـت عهداً جديـًدا ليس فيـه للمداراة مـكان، وقد 
يكونـوا هم وقواعدهم املمتدة عـىل طول املحافظات 
املحتّلـة وجهة الطـريان املسـريَّ القادمـة وهذا حق 
والعمليـات  املسـلحة،  والقـوات  القيـادة  تمتلكـه 
ُمسـتمّرة والخيـارات مفتوحـة ويمكـن أن تتعرض 
خطـوط املالحـة الدوليـة إىل خطٍر حقيقـي يصعب 

تداركه. 
خـالل املرحلـة السـابقة أثبـت الشـعب اليمنـي 
وقيادتـه، أن املواقـف التـي يتـم اتِّخاذهـا، ليسـت 
لالسـتهالك اإلعالمي فقط، وأن العمليات التي قامت 
بهـا القوات املسـلحة وتقوم بها، ليـس الهدف منها 
الضغط عـىل طاولة املفاوضـات أَو إضاعة الوقت يف 

أمور ال طائل منها. 
ويف املقابـل: عـىل قـادة إمرباطوريـات الحـروب 
الغربيـة ومصـايص دماء الشـعوب املسـتضعفة أن 
يعرفـوا أن يمن اليوم لم يعد يمـن األمس، وال يمكن 
أبداً أن تكون ثرواته بديالً عن النفط والغاز الروسيني، 
واألحرى بهـم أن يبحثوا عن البدائل النافعة والحلول 
الناجعـة التي تفيدهم وتحفظ لهـم ماء الوجه أمام 

شعوبهم خارج نطاق السيادة اليمنية بالكامل. 

الحعغث غائإ دسطئ.. تدعٌر طاةثد وطسغرٌة طسطاءة 
سئثاهللا دسطئ

 
- الشهيد غايب عيل صالح دعلة 

- مـن مواليد محافظة صعدة منطقة مران 
١٩٨٤م. 

- واصل تعليمه حتى أكمل الثانوية والتحق 
بالجامعة إىل املستوى الثالث قران كريم. 

- أحد أعضاء فرقة الرسالة اإلنشادية. 
- تاريخ االستشهاد الحرب الخامسة. 

جسـده،  غائـٌب  دعلـة»  «غايـب  الشـهيد 
حـارضٌة سـريته الكريمة وأخالقـه الفاضلة، 
وجهاده الـدؤوب ومقارعته لقـوى الطاغوت 
أمـام  الحقـود، للتاريـخ أن يتوقـف خجـوالً 
مواقفه الحيدرية، ولنا أن نقَف إجالالً لنرتشَف 
من معني سـريته املعطـاءة، ونتعلم من وفائه 

الوفاء له ولجميع الشهداء. 
الشـهيد غائب دعلة نشاء نشـأًة إيَمــانية 
مفعمة بالوالء، رشب الهـدي زالالً من منبعه، 
وارتـوى من فيضه منهجـاً ال يضاهيه منهج، 

وقضية عادلة ال تعادلها قضية. 
مـن بدايـات ظهـور املـرشوع القرآني ويف 
مرحلـة اإلعـداد الثقايف يف املراكـز الصيفية ما 
قبـل الحرب األوىل، تعلم طالباً عىل يد الشـهيد 
زيـد عـيل مصلـح، وتخـرج مجاهـداً واعيـاً 
بخطـورة املرحلـة ومتطلبـات املواجهـة مع 
أعداء الله، فكان بَحقٍّ من أنصار الحق األوفياء 

للمسرية القرآنية املباركة منذ انطالقتها. 
نـرباُت صوتـه حـني كان منشـداً يف فرقـة 
الرسـالة مـا زالت تولـد يف نفوسـنا نربات من 
الحرية واإلباء، إن الذي جعل من الشهيد غايب 
دعلـة رجالً عظيمـاً وأُنموذجاً يقتـدى به إنما 
هو ثمرًة من ثمار معلمه سـيدي الشـهيد زيد 

عيل مصلح سالم الله عليهما. 
فالشـهيد غايـب بكل مـا حمله مـن القيم 
اإليَمــانية والحب لله والخشية منه -سبحانه 
وتعـاىل- هـي التـي غرسـت يف نفسـه اإلبـاء 
والحرية والعزة والكرامة، ورفض الذُل ودفعت 
بـه إىل أن يتَحّرك مجاهداً يف سـبيل الله حامالً 
سالح اإليَمــان يف قلبه قبل أن يحمل البندقية 

عىل كتفه، بائعاً من الله نفسه وماله، ومتاجراً 
مع الله وأنعم بها من تجارة وأنعم به من بيع. 
من القصص املروية واملؤّكـدة عن الشـهيد 
غايب يف خوفه من الله وحبه للشهادة يف سبيل 
ــة أنه يف منتصف  اللـه وتأمله مما تعانيـه األُمَّ
الليل َوأَيْـضاً يف الثلـث األخري من الليل لم يكن 
يوقـظ رفاقـه ولم يكن يوقظ زوجتـه إذَا كان 
يف البيـت إالَّ أنّـات بكائـه وتأوهاتـه ودموعه 
املنهمرة عىل صفحات وجهه الطاهر واملرشق، 
ـــة وحباً  خوفـاً من اللـه وأملاً ملـا تعانيه األُمَّ

وتطلعاً للشهادة يف سبيل الله. 
أيضاً قصة له قبل استشهاده بساعات كان 
مع رفاقـه وهم يف ميدان النـزال وعندما قرب 
الوقت لصـالة الظهـر توضأ متجهـزاً للصالة 
َوإذَا بأصـوات آليات العدّو قادمًة إليهم، تَحّرك 
الشهيد ملالقاة العدّو وأَشاَر إىل رفاقه قائالً (أنا 
سـوف أصيل يف تلك املـكان) وأَشـاَر إىل املكان 
التي كانت محرابه ليصعد إىل ربه، واجه العدّو 
وأعطبوا آلياته، وعندما انهالت عليه رصاصات 
بوضعيـة  األرض  إىل  سـقط  الغـادرة  العـدّو 
الساجد العابد الشـاكر لله متجهاً نحو القبلة 

وكأن لسان حاله يقول الحمد لله الذي وفقني 
للشهادة يف سـبيل الله؛ ألَنَّها املطلب الذي كان 
يرجوهـا وهـي املقصـد الـذي كان يتمناه بل 

كانت حلمه وغايته األوىل يف حياته. 
لـم نلبـث إالَّ يومـاً واحـداً مـن استشـهاد 
شـقيقي غايـب َوإذَا بنبأ استشـهاد والدي قد 
لحق بركـب ولده شـهيداً يف سـبيل الله وكان 
تاريـخ استشـهادهم الحرب الخامسـة ومن 
بعد إخوتي يف الحرب السادسـة الشهيد صالح 
عيل دعلة والشـهيد عبـد الكريم عيل دعلة ولم 
ام  يكن بني استشهاد األول والثاني إالَّ ثالثة أَيـَّ
والحمـد لله عـىل هذا الفضل العظيـم من الله 
علينا أن وفقنا للجهاد والتضحية يف سبيل الله 

ونرصة دينه واملستضعفني يف أرضه. 
الشهيد له قصص ومرويات كثرية ال يتسع 
املجـال للحديـث عنهـا، وال يسـتطيع أحداً أن 
يوفيهم حقهم مهما كانت فصاحته وكتاباته 
فهم رمٌز لنا يف ُكـّل وقٍت وحني فسالُم الله عىل 
الشـهداء من بدمائهم نلنا الحرية ومن صنعوا 

لنا النرص املبني، والفتح القريب. 

الترُب ِطظ أجِض السقمالترُب ِطظ أجِض السقم
سئثالشظغ تةغ 

ال نحـارب؛ ِمـن أجِل يشء سـوى السـالم، والحرُب ِمن 
أجِل السالم معادلة محرية فرضتها أمريكا وبريطانيا عىل 
العالم وشـعوب املنطقة بشكل خاص، لكنها واقعية ولن 
يتحّقق السالم سوى بها يف عالم متوحش منعدم الضمري 
واإلنسـانية، يفتقر للعدالة، ويعيُش عىل مقدرات الغري، ال 

يؤمن سوى بالقوة. 
السـالم ال يمكن الحصول عليه من األمريكي عرب األمم 
املتحدة، واألمن لن يحّققـه مجلس األمن الدويل، والتنمية 
لن تحّققها منظمات األمم املتحدة، واالقتصاد لن يسـتقر 
باملعونـات التي تقدم كمسـاعدات واملفاوضات لن تجلب 
السالم واالسـتقالل، وقد نحصل عىل السـالم من خاللها 

لكن بقيود ورشوط وبقائنا تحت مظلة االسـتعمار بأي شكل ووصاية 
أمريكيـة تنتدب ألية دوله تراها أمريكا وقرار غري مسـتقل، َوإذَا حللت 
املعطيـات هذه وأكثـر منها لم يتم التطرق لها، سـتكون نتيجة تحليلك 
أن الحرب والكفاح لبناء وطن مسـتقل يتمتع باسـتقالل تام، وسيادة 
بخطوط حمراء ال يتجاوزها أحد وقرار سـيادي يحسب له ألف حساب 

رضورية، ولن ترى الحرية من منظمات حقوق اإلنسان. 
«إذا أردت السـالم فاحمـل السـالح» مثـل أمريكي، بيـد أن العمل به 
للحصـول عىل السـالم غري مقبول، ومتاح لألمريكي فقط ليس لبسـط 

السالم أَو لتنمية أي بلد وإنما للهيمنة عىل العالم واالستفراد به. 
السالح يف ُكـّل زمان ومكان يعترب مقوماً أََساسياً لالستقرار وضماَن 
كبـح جماع أي طامع يف مـا لديك، يف ظل قوى النفوذ التي ال تؤمن بحق 
أي شـعب يف الحياه، وإن أردنا الحصول عليه، يسمح به يف إطار محدود 
وألغـراض ال تفي بالدفاع عـن بلد يف مواجهة أي اسـتعمار أَو للحفاظ 
عىل مقدرات أي شـعب وإنما بما يكفي لقمع أي شعب أراد التحّرر من 
القيود األمريكية املفروضة، ولنا كثري من األمثلة بهذا الشـأن ال نحتاج 
لتحيلهـا؛ ألَنَّ واقعهـا يكفي لفهـم النوايا األمريكية وكشـف ما تخبيه 
لنا، فالعراق كان غزو أمريكا لها ألجل تدمري السـالح الذي يهّدد السالم 

واألمن الدوليني حسب زعم اإلدارة األمريكية، واليمن كانت تملك قدرات 
محدودة للدفاع عن سـيادة البلد وراينا جميعاً كيف تم تدمريه بطريقة 
غـري منطقيـة وأكثر مـن ذلك يف كثـري من الشـعوب التي 

تدخلت أمريكا بها. 
لن يوقف أطماع الغرب إال التَحّرك الجاد واملسؤول تجاه 
قضايانا والكفاح للتحّرر وعدم االنتظار ملا تجلبه لنا وفق 
نظرياتهـا ألي مجال؛ ألَنَّ نظرياتها ال تخدم إالَّ مصلحتها 
ومصالحهـا لـن تتحّقق إال ببقائنا عـىل وضعنا الراهن يف 

حالة رصاع دائم وعدم استقرار سيايس واقتصادي. 
تخطـط أمريـكا لحـرب وتُنفذهـا بالوكالة غـري آبهة 
بنتائجها وما ستسـببه من معاناة وما سيسـقط خاللها 
مـن أبريـاء وال هّم لها غري ما سـيتحّقق لألمريكي منها، 
وبعدهـا تفرض معادالت للسـالم حسـب نظرياتها التي 

تخدم مصالحها فقط. 
لهـا تجـارب عدة يف هذا الشـأن نجحـت يف بعضها وحّققت السـالم 
بسطوتها العسـكرية والسياسـية واالقتصادية، لكنها فشلت يف اليمن 
ومـا زالـت توهم الناس بأن السـالم لـن يتحّقـق إىل بما تراه مناسـباً، 
واملناسب أن ننىس حقوق الشعب، ونرتك ثرواته، للنهب والسطو، ونظل 
بحالنا هذا ال حرب وال سلم حتى تقّرر مصرينا، نقبل الهيمنة، واالنتداب 
أليـة دولة تراها لنظل تحت وصايتها نسـمع ونطيع وال صوت يعلو إالَّ 
صـوت األمريكي وقـوى النفوذ العاملي.  تعطي آمـال مزيفة مبنية عىل 
الحـروب نتائجهـا املوت يف كثري مـن األحيان قبل الـوالدة وتضلل الرأي 

العام بحرصها عىل الشعوب وحقوق اإلنسان. 
يف اليمن فشـلت أمريـكا لكنها ترص عىل فشـلها، وصنعاء ترص عىل 
موقفها الرافض لسياسـات أمريكا االسـتعمارية وستظل تحارب؛ ِمن 

أجِل قضية الشعب واستحقاقه. 
للسالم قدمت صنعاء التنازالت الكثرية والكبرية، وللحرب أعدت العدة 
وجيشـاً جراراً ال قبل لهـم بمواجهته؛ ألَنَّه متسـلح باإليَمــان والوعي 
والبصرية، وسالح ردع كفيل بفرض سالم دائم وشامل وهذا ما حاربنا؛ 
ِمـن أجِلـه ثمانية أعـوام ومن انتزع منا السـالم انتزعنـا روحه هذا ما 

يؤّكـد عليه قائد الثورة بمعية الشعب.

كتابات
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ {وْلَاُضْظ ِطْظُضط أطَّئ}
الابئغط ِطْسَعل عثم خطري سطى اُفطَّـئ.. شإذا لط ظاساطض طع 

صدغاظا بةثِّغئ جظضعن شسًق جثغرغظ بالثجي والسار

اإلرعاب التصغصغ عع تدطغض اُفطَّـئ وتفرغصعا 
وطظ غصعم بثلك غاططت بالثجي والسار يف الثظغا واآلخرة 

ا  {يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسـَودُّ ُوُجوٌه َفأَمَّ
الَِّذيـَن اْسـَودَّْت ُوُجوُهُهـْم أََكَفْرتُـْم بَْعـَد 
إِيَماِنُكْم َفذُوُقوا اْلَعذَاَب ِبَما ُكنْتُْم تَْكُفُروَن} 
(آل عمـران:106) كفرتـم بعـد إيَْمانكم؛ 
ألنكـم رضيتم ألنفسـكم؛ ألنكـم قرصتم؛ 
ألنكـم فرطتـم؛ ألنكم توانيتـم فأصبحتم 
ضحية ألهـل الكتاب فردوكم بعد إيَْمانكم 
كافريـن، وهذا موقف خـزي لكم؛ ألن الله 
يقول يف القرآن وحدثنا عن أهل الكتاب أنه 
ليس فيهم ما يشـدنا إليهم، ليس فيهم ما 
يجعلنا نتأثر بهم، أنهم يف خبثهم ومكرهم 
عـىل النحو الذي يجـب أن نكون حريصني 
عـىل االعتصام بالله من أجل أن ننجى من 
كيدهم ومكرهم وخبثهـم حتى ال نتحول 

بعد إيَْماننا كافرين.
عندما تعاملنا مع القضية هذه بربودة 
فأصبحنـا نفتـح أذهاننـا وقلوبنـا لهم، 
أصبحنا نفتح بيوتنا وأرسنا لهم، أصبحنا 
نؤيدهـم، أصبحنـا نتَحــّرك يف خدمتهم، 
أليـس هـذا هـو الخـزي؟ أليس هـذا هو 
الكفر بعد اإليَْمـان، أن يكون الله قد عمل 
عـىل إنقاذنا من أول مـرة – عندما كنا قد 
أصبحنا عىل شفى حفرة من النار فأنقذنا 
منهـا – ثـم عـىل يد مـن؟ عىل يـد اليهود 
والنصـارى وبخبثهم ومكرهـم نعود من 

جديد إىل النار.
فإذا لم نتعامل مع القضية بجدِّية كما 
ينبغـي أن نكـون يف مواجهـة خطورتهـا 

سـنكون فعـًال جديريـن بالخـزي والعار 
فنقدم عىل الله – ونعوذ بالله من أن نكون 
مـن هـؤالء – نقـدم عـىل اللـه ووجوهنا 
مسـودة فيقال لنا {أََكَفْرتُْم بَْعَد إِيَماِنُكْم؟ 
َفذُوُقـوا اْلَعذَاَب ِبَمـا ُكنْتُْم تَْكُفـُروَن} (آل 
عمران: من اآلية 106)، أي أنه حصل كفر 
بعد إيَْمان، كفر بعـد إيَْمان حصل، وكيف 
حصـل؟ نحن قلنا باألمـس أن اليهودي ال 
يأتي إليك فيقول لـك: أكفر بالقرآن، اكفر 
بمحمـد رسـول الله (صلـوات اللـه عليه 
ن.  وعىل آلـه)، وال يقول لك: تَيَهـود تنَْرصَ
سـيوصلك إىل الكفـر من حيث ال تشـعر، 
ومتـى سـيوصلك إىل الكفـر مـن حيث ال 
تشـعر؟ عندمـا تكـون إنَْسـانًا ال يبـايل، 
عندمـا تكون مجتمًعا ال يبايل، عندما تظل 
مجتمًعـا متفرًقـا، عندمـا ال تهتـم بهذه 
القضيـة فإنـك قد هيـأت نفسـك لتكون 
بيئـة صالحة توصلك إىل الكفر، توصلك إىل 
االرتداد بعد اإليَْمان فتقدم عىل الله – كفرد 
أَْو كمجتمـع – بوجـوٍه مسـوّدة {أََكَفْرتُْم 
بَْعـَد إِيَماِنُكْم؟ َفذُوُقـوا اْلَعذَاَب ِبَمـا ُكنْتُْم 
تَْكُفُروَن} (آل عمران: من اآلية 106)؛ ألنه 
هنـا كفر حصل بعـد اإليَْمان، عىل يد من؟ 

أليس عىل يد أهل الكتاب.
املجتمع الذي ال يتَحـّرك عىل هذا النحو 
هـو املجتمع القابـل ألن يرتد بعـد إيَْمانه 
فيصبحوا عىل يد أهل الكتاب كافرين، وإال 
فمن؟ هـل املجتمع الـذي ينطلق عىل هذا 

النحو هو الذي يمكـن أن يرتد بعد إيَْمانه 
ـة التـي تتَحـّرك وتعتصم  كافـًرا؟ ال. األُمَّ
ـة التـي تتَحـّرك  بحبل اللـه جميًعـا، األُمَّ
لتأمـر باملعروف وتنهى عـن املنكر وتدعو 
ـة التي تتَحـّرك جسًدا واحًدا  إىل الخري، األُمَّ
ال تسـمح للتفـرق واالختـالف أن يفـرق 
صفوفهـا وكلمتهـا، هل يمكـن أن تكون 
هي التي تكفر؟ ال. هؤالء قال عنهم: {ُهُم 
اْلُمْفِلُحـوَن}، الكافرون عنـد الله يصفهم 
بأنهم خـارسون. فـ{اْلُمْفِلُحوَن} عند الله 
كلمـة ال تطلـق عىل مـن يمكـن أن يكون 
كافـًرا أَْو فاسـًقا أَْو ضاًال يف هـذه الحياة، 
أَْو مقـًرصا يف أمر الله، {اْلُمْفِلُحوَن} تُطلق 
عـىل املؤمنـني يف أرقـى درجـات اإليَْمان، 
عـىل املتقني يف أرقى درجـات التقوى، عىل 

السائرين عىل هدي الله. 
إذًا فاملفلحـون هـم الذيـن ال يمكن أن 
يكونـوا كافرين بعـد إيَْمانهم، هـم الذين 
يمكـن فعـالً أن يكونـوا هم مـن يرضبوا 
ـة  أولئـك الذين يعملون عـىل أن تكفر األُمَّ
بعد إيَْمانها، وليسـوا هم الذين سيكونون 
ضحية ألهل الكتاب فريتـدوا بعد إيَْمانهم 

كافرين فتكون وجوههم ملطخة بالعار.
أولئك الذين يتَحـّركون يف تثبيط الناس 
واإلرجاف عليهـم وتخويفهم: [بَطِّل مالك 
حاجـة]. الذين كنا نسـمعهم مـن زمان: 
[بَطِّل با يقولوا أنت إْرَهابي، مالك حاجة] 
هؤالء ماذا يعملون بكالمهم هذا؟ أليسـوا 

ــة إىل أن تكـون كافـرة  ممـن يهيـئ األُمَّ
ـة،  بعـد إيَْمانهـا؟ هم مـن يثبِّطـون األُمَّ
ويثبُّطون الناس عن أن يسـريوا عىل هدي 
اللـه فيصبحـون متقـني لله حـق تُقاته، 
ـة واحدة معتصمة بحبل الله  يصبحون أُمَّ
ـة تدعو إىل  بشـكل جماعي، يصبحـون أُمَّ

الخري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر.
هل هذا هـو هداية ألنـاس يتَحـّركون 
أم يقعـدون؟ هل هو هداية لناس يعملون 
وينطلقـون يف مياديـن العمـل أم ألنـاس 
يجمـدون؟ الذي يقول لك: [بَطِّـل.. بَطِّل] 
ويف ُكــّل فـرتة يقـول لـك: [بَطِّـل] أليس 
يدعوك إىل الجمـود والتخيل عما هداك الله 
إليـه، وتقعد عـن العمل الذي أرشـدك الله 
وألزمـك أن تعمله؟ أليـس ممن يعمل عىل 
أن يجعـل منـك شـخًصا يمكـن أن تكفر 
بعـد إيَْمانك؟ فتكـون ضحيـة للكافرين، 
ألهـل الكتـاب؟ إنهـم ممن يقدمـون عىل 
الله ووجوههم ملطخة بالعار، إنهم ممن 
يخدم اليهـود والنصـارى، ويخدمون من 
إذا َخَلوا عضوا عليكـم األنامل من الغيظ، 
من تحبونهـم وال يحبونكم إنهم يخدمون 
من هم حسـاد لنا، من هم أعـداء لنا، من 
هـم مبغضون لنـا، من هم ال يـودون أي 
خري لنا، ما أسـود وجوههـم!، وما أعظم 
مـا لطخوا به وجوههم من الخزي والعار! 

فيقدمون عىل الله ووجوههم مسودة.
إن اآليـات توحـي بـأن مـن يُقّرصون 

ويفرطـون قـد يكونـون ممـن يقدمون 
عىل اللـه ووجوههـم مسـودة، فكيف إذا 
كان ممـن يعمـل ويتَحــّرك، وتنطلق من 
َفِمـه تلـك الكلمات املثبطـة للناس عن أن 
يسـريوا عىل هـدي اللـه فيحافظون عىل 
إْسـَالمهم وينطلقون يف مواجهة أعدائهم، 
فتنطلـق منهـم الكلمات املرعبـة املخوفة 
بصبغـة  أنفسـهم  ويصبغـون  املرجفـة، 
الناصحـني املشـفقني، أليس هـؤالء ممن 
يسودون وجوههم ممن يقدمون عىل الله 
ووجوههم مسـودة فيقال لهـم: {أََكَفْرتُْم 
بَْعَد إِيَماِنُكْم} (آل عمران: من اآلية 106)؟ 
بـل كنتم ممـن يهيئ السـاحة لتكفر بعد 
إيَْمانهـا، ممن يسـاعد عىل أن يرتسـخ يف 
ـة الكفر بعد اإليَْمان. ـة ويرسي يف األُمَّ األُمَّ

التثبيـط هـو ِمْعـَول هـدم خطري عىل 
ــة؛ لهذا قال الله مهـددا ألولئك الذين  األُمَّ
كانوا يسلكون مثل هذا الطريق يف أوساط 
املجتمع يف أيام رسـول اللـه (صلوات الله 
عليه وعىل آله) {َلـِنئْ َلْم يَنْتَـِه اْلُمنَاِفُقوَن 
َوالَِّذيـَن ِيف ُقلُوِبِهـْم َمـَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِيف 
اْلَمِدينَِة َلنُْغِريَنََّك ِبِهْم ثُمَّ ال يَُجاِوُرونََك ِفيَها 
إِالَّ َقِليًال َمْلُعونِـنَي أَيْنََما ثُِقُفوا} (األحزاب: 
مـن اآليـة 61) ملعونـني أينمـا تَحـّركوا، 
أينمـا التقيـت بهـم هـم ملعونـني، أينما 
التقيت بهم فاعـرف أن الفارق فيما بينك 

وبينهم ميلء بلعنة الله عليهم.

 : خاص

زمننا امتـأل ظلماً وجوراً.. زمٌن يُديُره من 

ُرضبت عليهم الذلة واملسكنة وباء بغضب من 

الله فأصبحوا يحركون العالم كما يشـاؤون 

فيهلكون الحرث والنسـل ويرتبكون أبشـع 

الجرائـم التـي تنـدى لها جبـني اإلنَْسـانية؛ 

ـة  ونظـراً لخطورة املرحلة التـي تمر بها األُمَّ

اإلْسـَالمية التـي سـببها التفرقـة والنزاعات 

واالختالف، يواصل الشـهيد القائد -ِرْضَواُن 

اللـِه َعَليْـه- حديثـه وتحذيـره مـن التفرقة 

ـة محمد صلوت الله  واالختالف، مخاطبـاً أُمَّ

عليه وعىل آله لعلها تفيق من سباتها فيتساءل 

ـة متفرقة  قائالً (ألسنا متفرقني؟ أليست األُمَّ

ومختلفة؟ حتى الزيدية أنفسـهم يف داخلهم 

متفرقني ومختلفني، فأين نحن نسـري، وكيف 

نحـن؟) مبيناً أننا أصبحنـا كبني إرسائيل يف 

اختالف وتنازع وشـتات، ما أَدَّى إىل تهاوننا 

وضعفنا وتسلُّط اليهود علينا. 

وأّكد الشـهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْه- 

ـة واحدة  رضورَة التوحـد والعمل يف إطار أُمَّ

ـة  فقـال: (يجب علينـا أن ننطلق لنكـون أُمَّ

واحدة تأمـر باملعـروف وتنهى عـن املنكر، 

ونتوحـد ال نتفـرق، وال نختلـف، ال نسـمح 

للتفـرق أن يتغلغـل إىل صفوفنـا، حتـى وال 

عىل شـؤون الحياة، فإذا ما حصلت مشـكلة 

نبـادر إىل حلهـا نحن من جهة أنفسـنا نحن 

املتشـاجرين، نبادر إىل حل مشاكلنا)، محذراً 
مـن أن تتلقـى أفكارنـا وخطننـا وأعمالنـا 

وثقافتنا من قنوات عديدة.
وبنّي الشـهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْه- 
أنـه يف حالة مـا إذا تلقينا أفكارنـا وخططنا 
وثقافتنا مـن قنوات متعددة فإننا سـنعيُش 
ط يف الدنيا  يف غفلـة شـديدة وضيـاع وتخبـُّ
والُخـرسان يف اآلخـرة، منّوهـاً أن واقعنا هو 

واقع من يسريون إىل النار. 
 وتسـاءل الشـهيد القائد عن الذي يمكنه 
ـة اإلْسـَالمية من التهديد  أن يضمن نجاة األُمَّ
الربانـي العظيم فقال: (ما الـذي يضمن لنا 
ـة تنجو من هذا التهديد الشـديد  أن نكون أُمَّ
ـة اإلْسـَالمية  بالعذاب العظيم؟). ناصحاً األُمَّ
أن تعتصم بحبل اللـه وال تتفرق وأن تنطلق 
يف امليـدان العميل كأمة واحدة تامر باملعروف 
وتنهى عن املنكر، وحّذر الشهيد القائد عقوبة 
التفريط واالنحراف عـن طريق الهداية التي 
رسمها الله لعباده، مؤّكداً أن عقوبة املخالف 

والعياذ بالله هو دخول جهنم. 

صدغئ أختــاب افخثود تآّضث الاعتث 
والسمض تتئ ُأطَّـئ واتثة 

هيئـة  يف  مثـالً  القائـد  الشـهيد  ورضب 
تسـاءل يدل عىل توحد الكلمة واملوقف فقال 
ال] ويعمـل [بركة] كبرية  «(لو يأتـي [الدَّجَّ
ويمألهـا بالفحم ويمألهـا بالحطب ويوقدها 
ع عىل  نـاًرا، ويجي يجمع ُكـّل واحـد منا، وقِّ

ـة واحدة عىل هذا، واالّ  هذه، وكونوا كلكـم أُمَّ
إىل داخـل [الربكة] هذه، تمـام جميعا أليس 
النـاس أكثرهم يقولـون هكذا؟) مشـريا إىل 
قصـة أصحاب االخـدود وقضيتهـم العادلة 
التـي ذكرهـا اللـه يف القرآن وبني جـزاء من 
قاموا بتعذيبهم مسـتدالً باآلية {ُقِتَل أَْصَحاُب 
اْألُْخُدوِد النَّاِر ذَاِت اْلَوُقـوِد إِذْ ُهْم َعَليَْها ُقُعوٌد 
َوُهـْم َعـَىل َمـا يَْفَعلُـوَن ِباْلُمْؤِمِننَي ُشـُهوٌد} 
(الـربوج:7) مؤمنـني، مؤمنـني {َوَمـا نََقُموا 
ِمنُْهـْم إِالَّ أَْن يُْؤِمنُـوا ِباللَّـِه اْلَعِزيـِز اْلَحِميِد} 

(الربوج: 8). 

 الافــرق غئظــغ طةامســاً يف خثطــئ 
الغععد والظخارى 

وبـني الشـهيد القائد أن بعـض الطوائف 
يف  والنصـارى  اليهـود  خدمـت  اإلْسـَالمية 
ترصفهـا وتحريضهـا وتفريقهـا وتضليلها 
لإلمة اإلْسَالمية عن طريق املساجد واملدارس 
ومناهـج التعليم كالوّهابيـني الذين اتُهموهم 
من انطلقـوا لخدمتهم بأنهم إْرَهابيون ملجرد 
تدمـري برج نيويـورك، الذي أوضح الشـهيد 
القائـد رضـوان اله عليـه تفاصيـل الحادثة 
وأنهـا مجـرد خدعـة للشـعوب العربية كي 
يتـم احتاللها ونهـب ثرواتها، مشـريا إىل أن 
ـة  الفكر الوّهابي منذ نشـأته وهو يضلل األُمَّ

ويفككها ويجعلها متناحرة فيما بينها. 
وبعد أن أوضح الشـهيد القائـد -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليْه- أعمال الوّهابية سائالً من وصفهم 

باإلْرَهـاب قائالً: (ملاذا لـم تتَحـّركوا ملنعهم؟ 
ملاذا كنتم تشـجعونهم؟، ملـاذا كنتم تفتحون 
لهـم أبـواب مؤسسـات الدولة؟، ملـاذا كنتم 
تفتحـون لهـم مراكز الرتبيـة والتعليم؟ ملاذا 
كنتـم تفتحـون لهـم املسـاجد؟ يـوم كانوا 
ـة، يف التضليل  يتَحـّركون يف تفريق كلمة األُمَّ
ـة، يف جعـل اليمني هـذا يلعن هذا،  عـىل األُمَّ
يطلـع هذا وله والءات واعتقـادات تخالف ما 
عليـه هذا، يفرقون الطائفة الواحدة، يفرقون 
أبنـاء الزيديـة – الطائفة التي هـي املحقة، 
ونأمـل أن يكـون لهـا الدور الكبـري يف نرص 
الحـق – يـوم كانوا يتَحـّركون لم تسـموهم 

إْرَهابيني)).
وقـال -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه-: (هم إْرَهابيون 
املجتمـع  يف  يسـعون  كانـوا  يـوم  فعـًال 
ليفرقـوا كلمـة املجتمع، يفرقـوا كلمة الناس 
ويضللونهـم، هـذا هـو اإلْرَهـاب الحقيقي، 
هذا هـو اإلْرَهاب الذي هـو إْرَهاب للمؤمنني، 
إْرَهاب للمسلمني ). موضحاً أَن تهدم وتدمري 
ـة اإلْسـَالمية أحب  أرسة واحـدة من أبناء األُمَّ
إىل قلـوب اليهود والنصارى مـن بناية أبراج 

عديدة كربج نيويورك.
 

أطــئ اإلْجــَقم ضالئظغــان العاتث غحــث 
بسده بسداً 

وتحـدث الشـهيد القائـد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـه- حـول الحديـث الرشيف املـروي عن 
رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ((املؤمن 

للمؤمن كالبنيان يشـد بعضه بعًضا)) قائالً: 

إن رسـول الله مثل املؤمنني بأنهم كالجسـد 

الواحد ويجب أن يكونوا رصحاً واحداً، مؤّكداً 

أن مـن يهدم هذا الرصح بكلمة أَْو عمٍل معنٍي 

هو أخطـر من ذلك الذي يهـدم برٍج بطائرة 

أَْو صاروخ. 

وقال الشـهيد القائد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْه- 

ـة هو الهـدم الحقيقي،  (إن هـدم رصح األُمَّ

هـو الذي ينفـع أمريكا وإرسائيـل، هو الذي 

ينفـع اليهـود والنصارى، الـذي يرضهم هو 

ــة وليس هدم ذلـك املبنى يف  بنـاء هـذه األُمَّ

[نيويـورك]، الـذي يُعـد رضبـة ألمريكا هو 

ـة  ـة واحـدة، أُمَّ ــة لتصبح أُمَّ بنـاء هذه األُمَّ

ـة قـادرة عىل أن تقف عىل قدميها،  واعية، أُمَّ

هذا هو الذي يُعد رضبة ألمريكا وليس رضب 

الطوابـق، عدت ماليني تبنـي مثل ذلك الربج 

وانتهت اإلشكالية). 

وأّكد الشهيد القائد -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- أن 

ما يحصل يف هذه الدنيا من مواقَف هي بسبب 

جهل الناس بواقعهـم ووضعيتهم، منّوهاً أن 

ة يمكن أن  من يعمل عىل تفريـق طائفة ُمِحقَّ

تجتمـع عىل كلمة واحدة هذا هو يُلطِّخ وجهه 

بالعار وبالخزي، مؤكداً أن من سعى لتفريق 

ـة َويتـولَّ اليهود والنصـارى، ويقف يف  األُمَّ

خدمتهـم سـيقدم عىل اللـه ووجهه أسـود، 

وكذلك من ال يثقون بالله سـيكون مصريهم 

كمصري َمن ذُِكر. 
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ا : طاابسات 
أعلنـت كتائب الشـهيد عـز الدين القسـام 
الجناح العسـكري لحركة حماس، فجر األحد، 
أن دفاعاتهـا الجوية تصدت للطـريان الحربي 
الصهيونـي يف سـماء قطـاع غـزة بصواريـخ 

أرض- جو واملضادات األرضية. 
وقالت كتائب القسـام يف ترصيح مقتضب: 
«تعلـن كتائب الشـهيد عـز الدين القسـام أن 
دفاعاتهـا الجويـة تصـدت فجر اليـوم األحد، 
الصهيوني  الحربـي  للطـريان  4-12-2022م، 
املعادي يف سـماء قطاع غـزة بصواريخ أرض- 

جو وباملضادات األرضية». 
وكانت طائـرات االحتالل الصهيوني شـنت 
فجر األحد، سلسـلة غارات اسـتهدفت مواقع 
عدة وسط وجنوب قطاع غزة، وأَفادت مصادر 
محليـة، أن طائـرات االحتالل اسـتهدفت عدة 

مواقع للمقاومة غرب خانيونس. 
فيمـا تصـدت املقاومـة للطائـرات املغـرية 
باملضادات األرضية بعد شنها غارات عىل قطاع 
غزة، كما شـنت طائرات االحتالل أرضاً زراعية 

رشق معرب رفح جنوب القطاع. 
ووفقاً لوسائل اإلعالم العربي فقد تم تفعيل 
صفـارات اإلنـذار يف منطقـة مفتوحـة قـرب 
مسـتوطنة «شـلوميت» يف غـالف غـزة، فيما 

جرى إطالق نريان رشاشـة تجاه مستوطنات 
غالف غزة. 

قالـت وسـائل اإلعالم العربية: أن «خمسـة 
صواريـخ أطلقت من قطاع غـزة، فجر األحد، 
سقطت يف مستوطنات محاذية للقطاع»، كما 
دوت صفارات اإلنذار يف منطقة «بني نترسيم» 

جنوب قطاع غزة، وأشكول وناحل عوز. 
إىل ذلـك، أفـادت مصـادر إخباريـة بوقوع 
حادث أمني يف مطار بن غوريون «اإلرسائييل»، 
َحيـُث وقـع هذا الحادث عشـية زيـارة رئيس 

الكيان الصهيوني للبحرين. 

عـن  عربيـة  إخباريـة  مصـادر  وكشـفت 
سـماع أصوات إطالق نـار يف منطقة مطار بن 
غوريون يف نفس الوقت الذي تواجد فيه رئيس 
الكيان الصهيوني إسـحاق هرتسوغ يف املطار 

متوّجـهاً إىل البحرين. 
وبحسـب الصـور املتداولة، طلب مسـؤولو 
أمـن املطـار مـن جميـع الـركاب يف صـاالت 

االنتظار االستلقاء عىل األرض. 
وزعمت بعـض املصـادر العربيـة أن قوات 
الرشطـة أطلقـت النار عـىل فلسـطيني كان 

يحاول اقتحام حاجز املطار بالسيارة. 

اُم تسطُظ تخثَِّغعا لططريان التربغ الخعغعظغ  الصسَّ
بخعارغت أرض- جع وباملدادات افرضغئ

املسارضُئ الئترغظغئ: زغارُة عرتسعغ تعثغث فطظ املظطصئ واجاصرارعا

الحغت صاجط: الافاعط عع الثي غظاب رئغساً لطئظان

ا : طاابسات

وصـل رئيـُس كيـان االحتـالل 
الصهيونـي إىل املنامة األحد، وهي 
أول زيـارة رسـمية لرئيـس كيان 
االحتـالل منـذ توقيـع اتّفاقيـات 
واسـتقبله  التطبيعية،  «إبراهيم» 
امللك حمد بن عيىس فور وصوله. 

تَحّركات  سـبقتها  الزيارة  هذه 
شـعبيّة واسـعة منّددة قامت بها 
املعارضـة يف أكثـر مـن منطقـة 
بحرينيـة، رفعت فيها الشـعارات 
لزيـارة  الرافضـة  والهتافـات 
قـوى  أعربـت  كمـا  هريتسـوغ، 
املعارضـة يف البحرين يف بيان لها، 
عن «رْفضها واسـتنكارها الّشديد 
ينـوي  التـي  املشـؤومة  للّزيـارة 
رئيُس كيان االحتالل «اإلرسائييل» 
اليـوم  البحريـن  إىل  بهـا  القيـاَم 

األحد». 
أّكــدت  البحرينيـة  املعارضـة 

أن وجـود رئيـس كيـان االحتالل 
ألمـن  يف املنامـة يشـكل تهديـداً 
واعتربت  واسـتقرارها،  املنطقـة 
أن هذه الزيارة املشـؤومة تشكل 
استفزازاً ملشاعر العرب واملسلمني 
العالـم  أحـرار  وكل  واملسـيحيني 
وتعكس حجـم العزلة واالنفصال 

الذي يعيشه النظام. 
البحرينية،  املعارضـة  وأّكـدت 
أن «كل شـعب البحريـن مجمـٌع 

عىل رفض هذه الزيارة»، واعتربت 
أن مـا يجري مغامـرة واختطاف 
لتاريخ هـذا البلد العريق واملرتبط 
بقضية القدس وفلسطني ارتباطاً 
ال ينفـك نـرصًة لقضيتـه العادلة 

ضد اإلرهاب الصهيوني». 
يف  املعارضـة  قـوى  وحـذرت 
الّصهيونـي  «الكيـان  البحريـن، 
والنّظام املسـتبد امُلطبِّع من مغبّة 
املـيض يف هـذه الزيّـارة امُلنَْكَرة»، 

مؤّكـدة أن «تاريـخ أهل البحرين 
العزيـز  وحارضهـم  املناضـل 
الّرشيـف ال ولن يقبـل بالصهاينة 

ويعتربهم أعداء». 
كما رأت أن «وجود رئيس الكيان 
يشـكل  البحريـن  يف  الصهيونـي 
تهديداً ألمن املنطقة واسـتقرارها 
ويزيد من استفزاز شعوبها وينذر 
االسـتقرار  وعدم  الفـوىض  بخلق 
عـىل ُكـّل املسـتويات»، ولفتت إىل 
أن النظـام املسـتبد يف البالد اعتاد 
عـىل برمجة مثـل هـذه الّزيارات 
والخطوات االسـتفزازية، لتتزامن 
مـع مناسـباٍت وأحـداث هاّمـة، 
َحيـُث يسـتعد الشـعب البحريني 
إلحيـاء عيـد الشـهداء يف 16 17- 

كانون األول/ديسمرب الجاري». 
االثنـني،  هرتسـوغ  ويتوّجــه 
مـن البحريـن إىل اإلمـارات، َحيُث 
سيلتقي رئيسـها محمد بن زايد، 
الفضـاء  مؤتمـر  يف  وسيشـارك 

الدويل. 

ا : طاابسات
أّكــد نائـب األمـني العام لحـزب الله، الشـيخ 
نعيـم قاسـم، أن «األولويـة اليوم أن يتـم انتخاب 
رئيس للجمهورية يرعى خطة إنقاذية لالقتصاد، 
وال يثـري قضايا خالفية تخـدم «إرسائيل» وتؤدي 
للفتنة، وبالتايل، يجـب أن نتفق؛ ِمن أجل أن ننتج 
الرئيس؛ ألَنَّ الكتل النيابية موّزعة، فال يوجد عندنا 
كتلة واحدة لديها 65 نائباً، سواٌء أكان من فريقنا 
أَو من الفريق اآلخر أَو من الذين يعتربون أنفسهم 
أنهـم محايّدون، وبالتـايل، عىل الكتـل النيابية أن 
تتوافق مع بعضها، وأن يتفاهم النواب عىل َحــّد 

أدنى من التفاهم، فالبعض يستنكر التفاهم. 

وقال الشـيخ نعيم قاسـم: أنـه «ال يوجد َحـّل 
إالّ باالتّفـاق؛ ِمـن أجل أن نرى قواسـم مشـرتكة 
عنوانها األََسـاس اإلنقاذ، ونحـن ندعو إىل الحوار، 
ومـن يرفضه يعّطل االسـتحقاق الرئـايس، لعدم 
وجود أي طريـق آخر؛ ألَنَّه بالحوار تـدّور الزوايا، 
ويطمـنئ بعضنـا بعضـا، ونختـار األفضـل بـني 
املطروحني بالتفاهم، وال داعي للخوف من الحوار، 
فهو ال يلزم أحداً بموقف مسبق، ومن له حضوره 
ومرشوعيتـه، ال يزيده الحـوار مكانة، وال ينقص 

من مكانته، فلماذا يخاف البعض من الحوار». 
ولفت الشـيخ قاسـم إىل أن لبنـان عارص ثالث 
«إرسائيـل»،  مواجهـة  يف  اسـرتاتيجية  إنجـازات 
التحرير سنة 2000م، والحماية بالردع يف مواجهة 

عـدوان تموز سـنة 2006م، والـردع املوجود ُكـّل 
هذه الفرتة، وترسيم الحدود البحرية التي لم تكن 
لتتـم لوال تهديدات املقاومة واسـتعدادها للذهاب 
إىل آخـر الخـط، إذَا ثالثة إنجازات اسـرتاتيجية يف 
مواجهـة «إرسائيل» ارتبطـت باملقاومة، التحرير 

والحماية بالردع وترسيم الحدود البحرية. 
َوأََضــاَف «أصبح لبنان قوياً منذ سـنة 1982 
حتـى اآلن خـالل أربعـني سـنة بثالثـي الجيـش 
والشعب واملقاومة، ولبنان القوي هو الذي أسقط 
مرشوع التوطني، وأسقط تحّكم األجنبي بخيارات 
لبنـان السياسـية، ودائمـاً كان سـالح املقاومـة 
حـارضاً يف مواجهة العدّو، وال عالقـة له بالداخل 
ال مـن قريب وال مـن بعيـد، ومن يطالـب بإلغاء 

السالح، َفـإنَّه يّرشع لبنان للعدو اإلرسائييل». 
وشـّدد الشيخ قاسـم عىل أن املقاومة أصبحت 
مـن مقّومـات لبنـان وثوابتـه، ومـا نقبـل به يف 
االسـرتاتيجية الدفاعيـة، هـو أن تسـتثمر هـذه 
املقاومـة لقوة لبنـان والدفاع عنـه، وانتهينا من 
املرحلـة التي يقال بهـا بأنه هل نريـد مقاومة يف 

لبنان أَو ال نريد. 
وختـم قاسـم: «أصبحنـا يف مرحلة يقـال بها 
كيف نسـتثمر املقاومة التي أصبحـت دعامة من 
دعامـات لبنـان ال يسـتطيع أحد أن يهّزهـا، َوإذَا 
اسـتطاعوا أن يهزوا هذه املقاومة، فليفعلوا ذلك، 
ونحن نرى أنهم هم سـيهتزون ولن يستطيعوا أن 

يهزوا املقاومة». 

املصاوطُئ الفطسطغظغئ تخُش زغارة عرتسعغ إىل الئترغظ 
بأظعا «ذسظئ لطحسإ الفطسطغظغ وخثقن ضئري»

ا : طاابسات
أدانـت حركُة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني األحد، اسـتقبال 
رئيـس كيـان العـدّو الصهيوني اسـحق هرتسـوغ يف العاصمة 

البحرينية املنامة. 
وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي: أن «زيارة هرتسوغ 
أليـة دولـة عربية أَو إسـالمية هي طعنة للشـعب الفلسـطيني، 
وخـذالن كبري لقضيـة العرب واملسـلمني األوىل»، ولفتـت، إىل أن 
«الكيـان الصهيونـي يسـعى من خالل هـذه الزيـارة وغريها إىل 
التغطية عىل عدوانه وإرهابه، وعىل تصاعد جرائم القتل واإلعدام 
التـي ترتكبها قوات االحتالل بحق أبناء الشـعب الفلسـطيني يف 

الضفة الغربية والقدس». 
وأشـاد سـلمي «برفـض الشـعب البحرينـي لهـذه الزيـارة 
املشـؤومة»، ودعـا «كل الشـعوب العربية واإلسـالمية إىل إعالء 
صوتهـا يف رفـض التطبيـع والتصـدي لـكل محـاوالت االخرتاق 

الصهيوني يف عاملنا العربي واإلسالمي». 

تماس: املصاوطُئ لظ تسمَح لقتاقل باشغري املسادقت
ا : طاابسات

أّكـدت حركة املقاومة اإلسـالمية «حماس»، األحد، أن تصدي 
كتائـب القسـام ذراعها العسـكري، عـىل العـدوان «اإلرسائييل» 
الذي وقع فجراً، والرد بشـكل مبارش عليه يؤّكـد أنها لن تسـمح 

لالحتالل بتغيري املعادالت. 
وقال حازم قاسـم الناطق باسم «حماس» يف ترصيح صحفي 
لـه: «إن املقاومـة سـتواصل الدفاع عن شـعبها يف ُكــّل أماكن 

تواجده». 
َوأََضـاَف قاسـم: «العدّو الصهيوني يوسـع مـن عدوانه عىل 
شـعبنا بقصفه الغاشـم عىل قطـاع غزة، بعـد جريمته باألمس 
بإعدام الشـهيد عمار مفلح يف حوارة.. هـذا اإلرهاب الصهيوني 
والسـلوك النازي، لن يوقف ثورة شعبنا املتوقدة، وسنظل نساند 

انتفاضة شعبنا يف ُكـّل أماكن تواجده». 

الطعاء باصري غعجه تتثغرا لطةظعد افطرغضغني يف املظطصئ
ا : وضاقت

وّجـه رئيس هيئـة األركان العامـة للقوات املسـلحة اإليرانية 
اللواء محمد باقري، تحذيراً للجنود األمريكيني يف منطقة الخليج 
واملنطقة ُعُمـوًما.  ويف ترصيح عقب زيارة املنطقة الثانية لقوات 
البحريـة التابعة للحرس الثـوري ومعرض اإلنجـازات الدفاعية 
لبحرية الحرس الثوري، قال اللواء باقري: «تتمتع بحرية الحرس 
الثوري اليوم بقدرات فريدة ال يمكن مقارنتها بالسابق من َحيُث 
كمية ونوعية إنتاج السفن الحربية وقاذفات الصواريخ واأللغام 
الصغرية وأنواع أُخرى من القطع البحرية السطحية والصواريخ 

بعيدة املدى». 
َوأََضــاَف اللـواء باقـري أن «الجنود األمريكيـني يعرفون أنه 
إذَا كانـت لديهم أطماع تجـاه مصالح إيـران يف الخليج الفاريس 
والسـواحل والجـزر ومنصات النفـط، إنهم سـيواجهون قوات 

الحرس الثوري الباسلة». 
وتابع، «عندما دخلت الدوريـات األمريكية املياه اإليرانية مرة 
أَو مرتـني عن طريق الخطأ تم اعتقالهـم وإطالق رساحهم رأفة 
مـن إيران، وقدموا تعهـداً خطياً بعدم تكرار ذلـك، ولم يكّرروها 

حتى اآلن». 
وأّكــد اللواء باقري أن هناك أمن مسـتدام يف الخليج الفاريس 
ومضيـق هرمز بفضل جهـود بحرية الحرس الثـوري، وقال: أن 
«تقييمنـا اليـوم يؤّكــد أن قـوات الحـرس الثـوري تحمي هذه 

املنطقة بفوة ومعنويات عالية». 
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يتزاَمـَن  أن  املفارقـات  مـن 
االحتفاُل بعيد االسـتقالل يف 30 
نوفمـرب مع مـرور ذكـرى فتنة 
ففـي  ديسـمرب،   2 يف  عفـاش 
عيـد االسـتقالل يحتفُل شـعبنا 
بمناسـبة خـروج آخـر جنـدي 
بالدنـا،  مـن  محتـّل  بريطانـي 
ويف نفـس الوقـت تمـر ذكـرى 
فتنة ديسـمرب التـي كان يهدف 
عفاش من خاللها لتسليم البالد 

للمحتّلني الجدد أمريكا واإلمارات والسعوديّة.
ففـي عـام 1964م قام الشـعب اليمنـي بثـورة يف املناطق 
الجنوبيـة والرشقيـة ضـد املحتّل الربيطاني اسـتمرت سـت 
سـنوات اضطـر املحتـّل يف النهاية إىل الخـروج املذل؛ بَسـبِب 
املقاومة الرشسة للشعب اليمني ومنح جنوب اليمن استقالله، 
ويف 2 ديسمرب 2017م قام عفاش بالتمرد عىل حكومة اإلنقاذ 
املشكَّلة بالتوافق بني املؤتمر وأنصار الله وحلفائهما، وأعلن يف 
وسائل إعالم املؤتمر انضماَمه رسميٍّا إىل دول تحالف العدوان، 
ودعا املواطنني وكوادر املؤتمر إىل التمرد عىل السلطة واالستيالء 
عىل املؤّسسات الحكومية، وكان قد حشد القوات التي ما زالت 
موالية له؛ بَهدِف التَحّرك العسـكري بدعم من تحالف العدوان، 
ولكـن تمّكن الجيش اليمني مـن القضاء عىل تلك الفتنة خالل 
ام، وتم تجنيب العاصمة صنعـاء وبقية املدن اليمنية  عـدة أَيـَّ

كارثة كبرية كان يتم االعداد لها يف الغرف املغلقة. 
كان هدف عفاش الرئييس هو العودَة إىل السلطة مهما كان 
الثمـن وقد وجد أن أقرب الطرق إىل ذلـك هو التواصل مع دول 
ة اإلمارات، ولذلك فقد عرض خدماته لتلك الدول  العدوان وَخاصَّ
من وقت مبكر، أي قبل بدأ الحرب، وتواصل مع تلك الدول ولكن 
لم يتجاوب معه إال اإلمارات التي تعهد لها بتنفيذ مرشوعها يف 
اليمن إذَا دعمت املؤتمر بقيادته للعودة إىل السـلطة، واسـتمر 
التواصـل بينه وبـني بقية األطراف حتى شـعرت دوُل العدوان 
بصعوبـة هزيمة القوى الوطنيـة، فاضطرت لتفعيـِل الخيار 
الذي كان قد قدمه لها عفاش إلشعال الفتنة من الداخل؛ بَهدِف 
السيطرة املبارشة عىل املناطق املحّررة والحاقها باملناطق التي 
كانت دول العدوان قد احتلتها واسـتولت عىل مقدراتها، وذلك 
بمسـاعدة القوى املوالية لعفـاش واملتواجدة يف صنعاء، ولكن 
كان الشـعب اليمنـي متيقـٌظ ملخّططات العـدوان وواجه تلك 
املخّططـات وتمّكن من منـع تنفيذها وحافظ عىل اسـتقالل 
البالد التي بذل املناضلون األوائل دماءهم يف سـبيل طرد املحتّل 

الربيطاني منها واملحافظة عىل استقاللها. 
سـوف يسـتمرُّ الشـعُب اليمنيُّ باالحتفال باستقالل اليمن 
وسـوف يحافظ عىل اسـتقالله يف الحارض ويف املستقبل، رغم 
أنـف املحتّلني الجدد الذين منعوا إقامَة هذا االحتفال يف املناطق 

املحتّلة والذين يحاولون إعادة الكرة. 

أطُظ الغمظ واملظطصئ لغسئ طسآولغًئ أطرغضغئأطُظ الغمظ واملظطصئ لغسئ طسآولغًئ أطرغضغئ
تعشغص التمغري  

َمـن اسـتطاع إيجـاَد األمن يف صنعـاء والحديـدة وباقي 
املحافظات الحرة وبهذا املستوى العايل رغم ُكـّل االستهداف 
األمنـي املعـادي.  والذي اسـتطاع إفشـال مخّططات إقالق 
سـكينة العاصمة منذ انتصار ثورة 21 سـبتمرب حتى اليوم 
بكل جدارة واقتدار رغم رهانـات وتهديدات أنظمة العدوان 
التـي وصلت إىل َحــّد التوّعد بهـا علناً.  هو الذي بكل تأكيد 
يسـتطيُع وبفضـل الله تأمـني مدينـة مـأرب وكذلك عدن 
وأبني وباقـي األرايض واملحافظات اليمنية.  ومن اسـتطاع 
بتقنيـة (عن بُعد) تأمـني موانئ تصدير النفـط اليمني من 
توافد سـفن النهب للثروة السـيادية بفضل الله سيستطيع 
تأمني باب املندب وخطوط املالحة الدولية املوازية لسواحلنا 

الجنوبية والغربية وبكل جدارة واستعداد وجهوزية. 
وبالتـايل ليـس عـىل األمريـكان وغريهم سـوى الرحيل عـن موانئنا 
ومياهنـا اإلقليميـة وممراتنا االسـرتاتيجية يف اليمـن واملنطقة فنحن 

املعنيني بحماية بلدنا براً وبحراً وجواً. 
قواتنا تستطيع حراسة البحر العربي وخليج عدن ولديها القدرة عىل 
حراسـة البحر األحمر وتأمني باب املندب وهذا واجبها وهي املسـؤولة 
عنـه، ولذلك لسـنا بحاجـة إىل من يأتي من أطـراف العالـم ليحمينا أَو 
يتواجـد يف إطار بلدنا أَو بالقرب منه بذريعة حماية مصالحنا أَو حماية 
ما تسـمى باملصالح الدولية؛ ألَنَّنا لسـنا خطراً عىل مصالحنا ومصالح 
شـعوبنا كي يأتي األمريكي لحماية مصالحنا من خطرنا عىل أنفسـنا 

حسب دجله وحيله املكشوفة. 
إن الخطـر الذي يتهـّدد اليمـن واملنطقـة ومصالح الشـعب اليمني 
وشـعوب املنطقة هم أُولئـك الذين جاؤوا ببوارجهم مـن أطراف العالم 
إىل منطقتنا وأقاموا القواعد العسـكرية الخرتاق سـيادة دولنا واحتالل 
بعضهـا بصورة مبارشة أَو ضمنية بذريعة حمايـة منطقتنا وبأُكذوبة 
تأمينها فالشعوب يفهمون الحقيقة جيًِّدا والتي تقول إن كيان االحتالل 

الصهيونـي باإلضافة إىل البـوارج والقواعد األمريكيـة أَو الربيطانية أَو 
الفرنسـية وغريها من القوات الربيـة أَو البحرية املوّزعة يف املنطقة هي 
التهديد املبارش لشـعوب ومصالـح املنطقة وبالتايل هي 

التي تمثل التهديد للمصالح الدولية. 
أمـا مزاعـم تواجـد تلـك القـوات والبـوارج لحماية 
األنظمـة والحـكام واملمالـك فهـذا اعـرتاف واضح أن 
األنظمـة والحكام واألمراء ُمَجـّرد عمالء وأدوات وأتباع 
ألمريـكا أَو بريطانيا أَو أية دولة أوفدت قواتها إىل أرض 

أي شعب آخر. 
فعندمـا نتسـاءل: مـن يحمـي الشـعب الصينـي؟ 
سـيجيبك أي طفل أَو كبري جيش الصني، ومن ثم نكّرر 
من يحمي النظام السـيايس يف الربازيـل أَو بريطانيا أَو 
الهنـد أَو كنـدا أو أية دولـة بالتأكيد املنطقي سـيكون 

الجواب هو جيش تلك الدولة. 
فكيـف يأتـي األمريكي ويقـول ألي ملك أَو رئيس أَو نظـام عربي أَو 
شـعب نحن نقـوم بحمايتكم ولنا أموالكم وثروات شـعوبكم؟؟!! أَو أن 
الجنود األمريكان والقواعد األجنبية والجيش القادم من أُوُروبا وأمريكا 

ألراضيكم وبحاركم هو لحمايتكم. 
أليست هذه أكذوبة وعبارة تافهة تُهني الشعوب وجيوشها؟!

ونحـن كيمنيني أحرار وال نقبل عىل أنفسـنا هكـذا إهانة صادرة من 
عدو. 

إن أمـن البحر األحمـر والبحر العربي ليسـت من مسـؤولية أمريكا 
وبريطانيا وفرنسـا بـل إن بوارجهـم وقرصنتهم وأطماعهـم املصوبة 

تجاهنا هي من يتهّدد األمن الدويل وأمن املنطقة. 
ومن يـرى أن إهانـة األمريكي له مقبولٌة لديه وأن شـعبه يسـتحق 
اإلهانـة؛ بَسـبِبه فهذا االنحطـاط ال يعنينا ولسـنا متقبلـني تحمل أية 
تبعات مرتتبة عىل وضعيته املنحطة سـواٌء أكان سـعوديّاً أَو إماراتياً أَو 
إرترييـاً وكذلك َفـإنَّنا لن نتقبل أية مخاطر تجاه بلدنا ومصالحنا وأمننا 

االسرتاتيجي نتيجة لتلك الوضعية. 


