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 : التثغثة
يف رسالٍة تحمُل أكثَر من معنى، أحيت حكومُة اإلنقاذ الوطني العيد الـ55 
لجالء اليمن من براثن االسـتعمار الربيطاني، بحفٍل خطابي واسـع من داخل 

حارس البحر األحمر، محافظة الحديدة. 
ويف الحفل الـذي حرضه قيادات الدولة يتقدمهم عضو املجلس السـيايس 
األعـىل جابر الوهبانـي ورئيس مجلس الوزراء الدكتـور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور، أّكـد األخري يف كلمته التي هنأ فيها قائد الثورة والقيادة السياسية، أن 
ما تحمله هذه املناسبة من طابٍع استثنائي كواحدٍة من املالحم البطولية التي 
سـطرها األبطال ضد االحتالل الربيطاني وأذياله مـن الخونة والعمالء الذين 
يلعـب أحفادهـم اليوم ذات الدور مع املحتّلني الجـدد، الفتاً إىل أن أبناء الوطن 
يرفضون كافة صور االسـتعمار واالضطهاد ويسـعون لتطهري ُكـّل شرب من 

أرض الوطن من الغزاة واملحتّلني. 
وأّكــد أن أبناء الوطن باقـون عىل عهدهم حتى إفشـال كافة املخّططات 
الهادفـة إىل خدمة الصهيونيـة واألنظمة العميلة وبـذل املزيد من التضحيات 
والصمود؛ ِمن أجِل الحرية والعزة، مشـيداً بصمـود أبناء تهامة وتضحياتهم 
يف الدفاع عن الوطن وتاريخها البطويل واإلنساني العظيم الذي سطره أبناؤها 

عىل مدى التاريخ. 

ويف الفعالية التي حرضها نائبا رئيس الوزراء لشـئون الخدمات والتنمية 
الدكتور حسني مقبويل والرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزيرا الثقافة عبدالله 
ـاب الدرة، ونائب وزير اإلدارة املحلية الدكتور قاسـم  الكبيس، والنقل عبدالوهَّ
الحمـران، لفت محافـظ الحديدة محمد عياش قحيـم، إىل أن اختيار الحديدة 
إلحيـاء هذه املناسـبة يعـد تكريماً يعكس اهتمـام القيادة العليـا بمحافظة 
الحديـدة وما تمثله من أهميّـة عىل مختلف األصعدة، ال سـيَّما واليمن عامة 
ة يواجهون أطمـاع االحتالل القديم الجديد  والحديدة والسـاحل الغربي َخاصَّ

الذي عاد بعد 6 عقود عىل هيئة تحالٍف عدواني بصبغٍة «عربية». 
وأوضح أن االحتفاء بذكرى االستقالل يأتي يف مرحلٍة مفصلية وهامة يمر 
بها الوطن يف مواجهة عدواٍن بغيض يتطلب من الجميع بذل املزيد التضحيات 

لدفع األخطار التي ترتبص بالوطن من قبل أعدائه. 
وأّكــد قحيم عىل أهميّـة مواصلة الصمود يف مواجهة العـدوان ومرتِزقته 
ممن يسـعون السـتغالل الوطن ونهب ثرواته.. الفتاً إىل تزامن عيد االستقالل 

مع الذكرى السنوية للشهيد. 
كما أّكـد عىل أهميّة السري عىل نهج الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً 

عن الوطن وسيادته واستقالله. 
تخللـت الفعاليـة التي حرضهـا وكالء املحافظـة وقائد القـوات البحرية 
اللواء محمد عبد النبي وقيادات عسـكرية وأمنية، قصيدة للشـاعر أسد باشا 

وأوبريت لفرقة الشهيد صالح الصماد. 

 : خظساء
يف ظـل اسـتمرار العـدوان والحصـار الجائـر 
بالتزامن مـع تصاعد الصمت الـدويل الذي تجاوز 
سـقف التواطـؤ إىل االنخراط املبـارش مع تحالف 
العدوان والحصار، تجدد وزارة الصحة دق ناقوس 
الخطر جراء التهديد الـذي يطاُل مئاِت اآلالف من 

مرىض اليمن املحارصين. 
ويف مؤتمـٍر عقـد بالعاصمـة صنعـاء أّكـدت 
وزارة الصحـة العامـة والسـكان أن حيـاة ألـف 
َو500 مصاب بمرض الثالسيميا و40 ألف مصاب 
باألنيميـا املنجليـة مهّددة بالخطـر نتيجة انعدام 

األدوية؛ بَسبِب استمرار العدوان والحصار. 
ويف املؤتمـر املنعقـد بالتعـاون مـع الجمعيـة 
اليمنية ملرىض الثالسـيميا والدم الوراثي لتسليط 
الضـوء عىل آثـار العـدوان والحصـار عىل مرىض 
الثالسـيميا وانحالل الدم الوراثي، طالبت الوزارة 
املنظمـات الدوليـة واإلنسـانية العاملـة يف اليمن 
بالقيام بمسـؤولياتها لالسـتمرار يف دعم القطاع 
الصحـي والرتكيـز عىل دعـم مرىض الثالسـيميا 

وانحالل الدم الوراثي. 
وحملت الوزارة يف بياٍن املؤتمر الذي تاله سفري 

مرىض الثالسيميا الطفل أنس نارص، دول العدوان 
مسـؤولية تردي الوضـع الصحي وارتفـاع أعداد 
الوفيات وانعدام الدواء الخاص بمرىض الثالسيميا 
وانحـالل الدم الوراثي، فيمـا طالبت األمم املتحدة 
ومنظماتها وهيئاتها بالضغـط عىل دول العدوان 
لرفع الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة؛ 
ِمـن أجـِل إنقاذ حيـاة مـرىض الثالسـيميا والدم 
الوراثي وضمان استمرار توفري األدوية األََساسية 
والداعمة واملسـاعدة للمـرىض وُخُصوصاً األدوية 

الساحبة للحديد وعالج الهيدروكيس يوريا. 
ودعا البيـان املنظمات الدوليـة إىل دعم جهود 
تعزيـز خدمات نقل الدم اآلمن للمرىض، نظراً؛ ألَنَّ 
تكاليـف األدوية عالية عىل أرس املرىض، وكذا دعم 
جهود الوقاية ومكافحة أمراض الثالسيميا والدم 
الوراثي من خالل توفري أجهزة الرتحيل الكهربائي 
ـة بإجـراء الفحوصـات الطبية  واملحاليـل الَخاصَّ

املبكرة «فحص ما قبل الزواج». 
كمـا دعت الوزارة الجهات ذات العالقة لرسعة 

إصـدار قانـون ملـزم إلجـراء فحوصات مـا قبل 
الـزواج لحمايـة الطفولـة واألجيـال القادمة من 

أمراض الثالسيميا والدم الوراثي. 
من جانبه اسـتعرض رئيـس الجمعية اليمنية 
للثالسيميا، الدكتور أحمد شمسان، وضع مرىض 
الثالسـيميا وتكـرسات الـدم، واحتياجاتهـم من 
األدويـة والدم، والصعوبات التـي تواجه الجمعية 

نتيجة تزايد أعداد الحاالت املصابة بهذا املرض. 
وأَشاَر إىل أنه تم تسجيل 463 حالة وفاة نتيجة 

انعـدام األدوية حتى أُكتوبـر املايض، وتوثيق 700 
حالـة إصابة جديدة العام املايض، مؤّكـداً رضورة 
اتِّخـاذ قرار للحد من انتشـاره، وإجراء فحص ما 

قبل الزواج. 
يشـار إىل أن أمراض الثالسيميا وانحالل الدم 
الوراثـي مـن األمراض التـي تنتـرش بصمت يف 
املجتمعـات عىل الرغم مـن أخطارها، وهي من 
األمـراض الوراثية املزمنة التـي تنتقل من اآلباء 
الحاملـني للصفة الوراثيـة إىل األبناء عن طريق 
املورثّـات، وتتميـز بوجود فقر دم ُمسـتمّر من 
بعد الوالدة بعدة أشهر وحتى نهاية العمر، فيما 
يؤثـر فقر الـدم يف حدوث مضاعفـات للمريض 
واحتياج إىل نقـل الدم، وتضخم للطحال والكبد، 
وهشاشة وتشوهات يف العظام والوجه مع بروز 
األسنان األمامية، وكذلك التغريات يف الهرمونات 
وضعـف النمـو غالبًـا، وارتفـاع نسـبة الحديد 
باسـتمرار نتيجـة نقل الـدم املتكـّرر واالنحالل 
امُلستمّر للخاليا قصرية العمر، وما يصاحب ذلك 
من مضاعفات عىل أجهزة الجسـم املختلفة، قد 
تؤدي يف نهاية املطـاف إىل تلف األعضاء املتأثّرة، 
الجسـم،  أجهـزة  وظائـف  يف  وعجـز  فشـل  أَو 
والـكىل  والكبـد  والطحـال  القلـب  وُخُصوصـاً 

والبنكرياس. 

 : خاص
يف ذكرى استقالل الشطر الجنوبي اليمني من دنس االحتالل 
واملرتِزقـة يعاود محتـّل األمس العـودة وبصـورٍة أقبح ليحكم 
قبضتـه عـىل اليمن أرضاً وإنسـاناً، غـري أنه وبعد مرور سـتة 
عقود، َفــإنَّ الكّرة التي يحلم بها تحالـف االحتالل تبدو بعيدة 
ُكــّل البعد عـن آمال وتطلعـات الغـزاة وأدواتهم، َحيـُث تجدد 
القوات املسـلحة اليمنية يف هذه الذكرى أن طرد االحتالل الجديد 

-القديم سيكون أشد وأنكى. 
ويف السياق أّكـدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
أن خيـار الدفاع عـن اليمن وثرواته وسـيادته وأراضيـه أمٌر ال 
رجعة فيه وال مسـاومة وال يقبل املواقـف الهالمية واملطاطية، 
محذرًة تحالف العدوان من مغبة االسـتمرار يف سلوكه العدواني 
الذي سـيقود إىل معركٍة واسـعة براً وبحراً وجواً تكون نتيجتها 
الحتميـة هـي الخسـارة الفادحـة واملدويـة لتحالـف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي وأدواته. 
ويف برقيـٍة رفعهـا وزيـر الدفاع اللـواء الركـن محمد نارص 
العاطفـي، ورئيـس هيئـة األركان العامـة اللـواء الركن محمد 
الغماري، إىل قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعىل وأحرار 
الشـعب اليمني، بدت مؤرشات الـردع النوعي تتصاعد وبصورٍة 
قـد تقلـب ُكــّل املعادالت عـىل األرض، ال سـيَّما يف ظل تمسـك 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي بمواقفه العدوانية 

واالسـتعمارية والقهرية عىل الشـعب اليمني، وهـو األمر الذي 
ترفضـه صنعـاء وقواتها املسـلحة رفضـاً قاطعاً، بـل وتعتربه 
عامـالً َكبرياً يدفـع القوات املسـلحة نحو اللجوء إىل اسـتخدام 
القوة املرشوعة الستعادة الحقوق العادلة املتمثلة يف نيل الحرية 
والسـيادة واالسـتقالل وصون كرامة الشـعب اليمني وحقوقه 
املنهوبة التي يرفـض تحالف العدوان إعادتها سـلماً وانصياعاً 

للقوانني التي تفرضها دساتري السماء ورشيعة األرض. 
وتجـدد برقيـة وزير الدفـاع ورئيـس هيئـة األركان التأكيد 
«ألبنـاء شـعبنا اليمنـي أننـا يف أعـىل مسـتوى مـن الجاهزية 
واالسـتعداد الدائم وسـنعمل جاهدين عىل تنفيـذ ُكـّل ما يوكل 
إلينـا من قبـل قيادة الوطـن حتى يكتـب الله لشـعبنا ووطننا 
النـرص املؤزر»، مضيفًة «كمـا كانت أرضنا عىل مـر التاريخ ال 
تقبل املحتّلني واملسـتعمرين، َفـإنَّنا يف حارضنا اليوم سـنجعل 
الغزاة ومرتِزقتهم يندمون عىل ما أقدموا عليه وسـينترص الحق 
عـىل الباطل مهما أرجـف املرجفـون وتآمر املتآمـرون»، وهنا 
رسائل توحي بأن استمرار الوضع الراهن «حالة الال حرب والال 
سـالم» لن تدوم وستكون سبباً يف اإليالم بدول العدوان ورعاتها 

الغربيون، عرب عمليات تحّررية رادعة. 
ويف رسالٍة تؤّكـد امتالء القادم بالعمليات النوعية والتغريات 
املفصليـة، أّكــد وزيـر الدفـاع ورئيـس األركان أن «خياراتنـا 
العسـكرية سـتكون مفتوحة كحٍق مكفول لنا يف ُكـّل القوانني 
واألعـراف الدولية، ونحـن كالمنا أفعال»، مؤّكـديـن أن القوات 

املسـلحة اليمنية «لن تقبل بوجود قوات الغزاة يف مياهنا ويف أي 
مكان من وطننا يف شـماله وجنوبه مهما كان الثمن»، يف إشارٍة 
إىل أن استمرار تحالف العدوان يف سلوكه الراهن، الذي من خالله 
يحكـم قبضته عـىل املناطق االسـرتاتيجية والسـواحل والجزر 
والثـروات، لـن يفـرز إال ردعاً يمنيـاً ينتهي عند دحـر االحتالل 

وآماله وطموحه الال مرشوع. 
ومراعاًة للمصالح الدوليـة وحرص الردع اليمني عىل حقوق 
اليمـن واليمنيني، يجـدد وزير الدفـاع ورئيـس األركان التأكيد 
عـىل الحضور الفاعـل والكبـري للجمهورية اليمنيـة «للرشاكة 
الدولية يف تأمني طرق التجـارة واملالحة يف املياه الدولية انطالقاً 
مـن مقدرتنا وجاهزيتنا العاليـة يف تنفيذ ذلك»، وهو األمر الذي 
يؤّكـد استمرار الطرف الوطني يف التمسك بمبادئه القويمة التي 

ال تقبل الضيم عليه أَو عىل غريه. 
ويف ختـام الربقية توّجـه وزير الدفاع ورئيس األركان بجملٍة 
من الرسـائل لـدول العـدوان، منّوهـني إىل أن «القيـادة أعطت 
الفرصة لجهود السـالم املبذولـة من بعض األطـراف اإلقليمية 
والدوليـة للوصول إىل تفاهماٍت إيجابية منصفة، وعىل العدّو أن 
يلتقـط الفرصة قبل فـوات األوان»، مؤّكـدين أنه «إذا لم يلتقط 
العـدّو هـذه الفرصة وتصل تلـك الجهود إىل حلـول تخرج بلدنا 
مـن دوامة هذه الحرب العبثية، َفـإنَّ املعركة القادمة سـتكون 
محرقة للغزاة بًرا وبحًرا وجًوا»، يف رسـالة توحي بقدوم مرحلة 

عصيبة عىل تحالف العدوان واالحتالل. 

وجددا التحذيـر بالقول: «املعركة القادمة سـتكون محرقة 
للغـزاة يف الـرب والبحر والجو، وعـىل العدّو أن يختـار إما طريق 
نجاتـه أَو طريـق مصـريه املحتـوم»، وهنـا رسـالة تؤّكــد أن 
الجمهورية اليمنية وقواتها املسـلحة ومن موقع القوة واملقدرة 
عىل اسـتعادة الحقوق بالطريقة التي يفهمها العدّو، تجدد فتح 
أبـواب الفرص لتحالف العـدوان ورمي الكـرة إىل ملعبه ليختار 
الطريقـة التي يريـد أن يخرج بهـا من اليمن، وهـو األمر الذي 
يجعل تحالف العدوان يتحمل كامل املسـؤولية عن نتائج قراره 
أمـام ُكـّل هـذه الحجج التي تـديل بها صنعاء الصمـود والقوة 

والسالم من بحر مبادئها القويمة والفطرية والعادلة. 
ونّوه وزير الدفاع ورئيس األركان إىل أنه «أياً كانت محاوالت 
العـدّو تصوير الوضع يف مياهنا اإلقليمية والدولية بأنه غري آمن 
إليجاد املربّرات الستدعاء قواتهم الحتالل أرضنا وجزرنا وإيجاد 
موطئ قـدم للكيـان الصهيوني يف جزرنـا وسـواحلنا، َفـإنَّهم 
واهمون»، مختتمني رسـائلهم بالقول «إن يمن اليوم ليس يمن 
األمـس، فلدينـا مـن القـدرات واإلْمَكانات ما نسـتطيع حماية 

حدودنا وثرواتنا ومياهنا اإلقليمية». 
وبهـذه الكميـة الكبـرية مـن الرسـائل القويـة والواضحة، 
يتأّكـد للجميع أنه إذَا استمر تحالف العدوان يف سلوكه بعد هذا 
الكم من الحجج، َفـإنَّه سـيكون السـبب يف ُكـّل ما سـيحل به 
ة، وللصـورة الكاملة بقية تحكيها  مـن آالم قد ال تصيبنه َخاصَّ

سيناريوهات املرحلة املقبلة. 

أخبار

شغ رجالٍئ تآّضـث الختعة العذظغئ شغ طعاجعئ أذماع اقتاقل الصثغط السائث بخعرٍة أصئح.. 

خظساُء تْتغغ سغَث الةقء طظ «تارجئ الئتر افتمر».. اتاقُل افطج سثوُّ الغعم واملسرضئ تتّررغئ

خظساُء تةثُِّد الاتثغر طظ الثطر الثي غطاُل طرضى الغمظ املتاخرغظ.. الدمري افطمغ والثولغ يف طرض جرغري!

رجائض سسضرغئ وذظغئ طظ طعصع الصعة.. 
جــظتّرر ُضـّض حــئر شغ الغمظ برًا وبترًا وجعًا بسمطغات طعجســئ وظعإ البروات لظ غسعد
عظــاك شرخــئ وتغــثة لطســثو طظ بعابــات طحــروسئ وضغاسعا خســارة شادتــئ سطغه
الصــعات المســطتئ تماطك طا ق غاخعره افســثاء َأو المراصئعن وسطــى العاعمغظ التثر

السقم أجطط والسطعك الراعظ أظثم وأظصط
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 : خاص
أّكــد النظـاُم السـعوديُّ تماهيَـه مـع املوقـف 
األمريكـي العدائي الرافض ملطالب الشـعب اليمني 
املرشوعة، يف مؤرش سـلبي جديد يقلل فرص نجاح 
الجهود املتعثرة أصالً للحفاظ عىل التهدئة، وهو ما 

ينذُر بتفجري املشهد. 
وقال السـفري السـعودّي لدى حكومـة املرتِزقة 
محمـد آل جابر، الجمعـة، إنه ناقش مـع املبعوث 
األمريكـي إىل اليمـن تيموثي ليندركينـغ، رضورَة 
التمسـك بـ»املقـرتح األممي لتمديـد الهدنة» الذي 

رفضته صنعاء. 
مرتبـات  رصَف  األممـيُّ  املقـرتُح  يتضمـن  وال 
املوظفني من عائدات النفط والغاز، ورفع الحصار 
محاولـة  يتضمـن  بـل  واملطـارات،  املوانـئ  عـن 
وقحـة ملسـاومة صنعاء عـىل هذه االسـتحقاقات 
ومقايضتها بتنازالت تنطوي عىل استمرار العدوان 

والحصار وإبقاء البلد تحت الوصاية. 
وكان تحالف العـدوان ورعاته قد حاولوا فرض 
هذا املقرتح كحل وحيد عىل الطاولة وحاولوا حشد 
الضغـوط عـىل صنعـاء إلجبارها عىل القبـول به؛ 
ألَنَّه يمنحهـم فرصًة لتقييد خيارات الردع الوطنية 
والتهرب من تداعيات اسـتمرار العدوان والحصار، 
لكن تلك املسـاعَي لم تنجح، بل أسفرت عن انتهاء 
الهدنـة ودفعت صنعـاُء إىل فرض معادلـة حماية 

الثروات لوقف نهبها. 

وقـال آل جابـر: إنَّ النظـاَم السـعودّي يعتـرب 
عمليات حماية الثروة الوطنية التي تنفذها القوات 
املسـلحة «أعماالً إرهابيـة تهّدد املالحـة الدولية»، 
يف تأكيـد إضـايف عىل تماهـي الرياض مـع املوقف 
األمريكي املتمسك باستمرار الحصار ونهب املوارد 
واستخدامها كأَداة ضغط ومصدر لتمويل الحرب. 

ويف املقابل، زعم آل جابر أن السعوديّة والواليات 
املتحـدة األمريكيـة تدعمـان جهود السـالم ورفع 
املعاناة عن الشعب اليمني يف محاولة لتضليل الرأي 

العام وقلب الحقائق. 
وتؤّكـد هذه الترصيحات بشـكل واضح أن دول 
العدوان اختارت االسـتجابَة للتوّجـهات األمريكية 

والربيطانيـة بشـأن التمسـك باسـتمرار الحصار 
ونهب الثروة الوطنية، وهـو األمر الذي يجعُل ُكـلَّ 
الجهـود املبذولـة للحفـاظ عـىل التهدئـة وتجديد 
الهدنـة بال معنـى؛ ألَنَّ صنعاَء قد أّكــدت أكثَر من 
مـرة أن رصف املرتبـات من إيـرادات النفط والغاز 
ورفع الحصار عن املطارات واملوانئ هي متطلبات 
أََساسـية وعاجلـة يسـتحيل تجاوزهـا أَو التنازل 

عنها. 
وكان الرئيس املشـاط قد أشـار يف وقت سـابق 
إىل أن دوَل العـدوان كانت قـد أبدت تجاوباً محدوداً 
مـع مطالب الشـعب اليمني يف مفاوضـات تجديد 
الهدنـة قبـل أن يتدخل املبعوث األمريكي ويفشـل 

ذلك التجاوب. 
وأَشـاَر الرئيـُس املشـاط إىل أن صنعـاء أرادت 
منـح دول العدوان فرصًة ملراجعـة خياراتها خالل 
هـذه الفرتة، وهو مـا أَدَّى إىل حالة «الال هدنة والال 
حـرب»، لكـن ترصيحـات آل جابر تؤّكــد أن دول 
العـدوان قد تخلـت عن هذه الفرصة بشـكل كامل 
واختارت االستجابة للتوّجـه األمريكي الربيطاني. 
ت الواليـات املتحدة  وخالَل الفـرتة املاضية، عربَّ
وبريطانيا بشـكل معَلن عن تمسـكهما باستمرار 
الحصـار ونهب الثـروات، وأّكـدتهـا أنهما تعتربان 

مطالب الشعب اليمني «مستحيلة ومتطرفة». 
ومن شأن هذا املوقف أن يضاعَف قوَة الدفع نحو 
التصعيـد الذي حذرت القيادة الثورية والسياسـية 

من أن تداعياته ستكون «إقليمية ودولية». 

 : خاص
أّكـد وزيُر املالية بحكومـة اإلنقاذ الوطني، 
عضـو اللجنـة االقتصاديـة العليـا رشـيد أبو 
لحوم، أن تحالَُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي يسعى ملضاعفة معاناة أبناء الشعب 
اليمنـي من خـالل تصعيـد إجـراءات الحرب 
االقتصاديـة التي تثقل كاهـَل املواطن وتغرق 
االقتصاد الوطني، منبها إىل أن صنعاء لن تقف 

متفرجًة عىل هذا التصعيد. 
وقال أبـو لحوم يف حديث لـ «املسـرية»: إن 
القـرَض الـذي منحه صنـدوق النقـد العربي 
لحكومـة املرتِزقـة بقيمـة مليـار دوالر يعترب 
أحد مظاهـر الحرب االقتصادية التي يشـنها 

العدوان عىل اليمنيني. 
َوأََضـاَف أن هيمنة السـعوديّة عىل اتّفاقية 
القـرض مـع صنـدوق النقـد العربـي تؤّكـد 
وبشـكل واضـح وفاضـح وضعيـة الَوصاية 
التي يريدون فرضها عـىل البلد من خالل هذه 
الخطوات، ُمشـرياً إىل أن هذا القرض يُعترب من 
أخطر القروض؛ كونـه مرشوطاً بوقت قصري 

ا.  للسداد وبفوائَد مرتفعة ِجـدٍّ
وأّكــد أبو لحـوم أن مخاطَر هـذه الخطوة 
تتجاوز مسـألة القرض نفسـه إىل الضمانات 
التي قد تُمسُّ بحقوق سـيادية لليمن، الفتًا إىل 
أن املرتِزقـَة لم يكرتثوا لهذه املخاطر؛ ألَنَّهم قد 

تخلوا عن األرض والعرض. 
وحـّذر وزيـُر املالية ُكــلَّ الـدول والجهات 
الدائنة مـن مغبة اإلقدام عىل أيـة أمور تتعلق 
أن صنعاَء  بالثروات السـيادية لليمن، مؤّكـداً 

لن تقَف مكتوفَة األيدي. 
ويف السـياق نفسـه، أّكــد وزيـر املالية أن 
األمـوال التـي سـحبها مرتِزقـة العـدوان من 
صندوق النقد الدويل مؤّخراً (٣٠٠ مليون دوالر 
ة) ستذهُب بالكامل  من حقوق السحب الَخاصَّ
إىل جبوبهم ولن يستفيَد الشعب منها أي يشء، 
موضًحا أن صنعاء قـد خاطبت صندوق النقد 
الدويل بشـأن خطورة هذه الخطوة عدة مرات 

منذ عام ٢٠١٩، آخرها كانت قبل شهر. 
أبـو لحـوم أّكــد أَيْـضـاً أن قـرار حكومة 
املرتِزقـة األخـري بشـأن رفـع رضيبـة الدخل 
يمثُل ترجمًة للسياسات األمريكية التي تهدف 
إلثقال كاهل املواطن وتمويل مرتِزقة العدوان، 
مذّكـراً بـأن هذا القـرار يأتي امتـداداً لخطوة 
عدوانية سـابقة كان املرتِزقة قد أقدموا عليها 
برعايـة أمريكيـة عندمـا قامـوا برفع سـعر 
الـدوالر الجمركـي بنسـبة ١٠٠ ٪، وفرضـوا 
مجموعة من العناوين الرضيبية للتضييق عىل 

الشعب اليمني. 
وأوضـح وزير املالية أنـه باإلْمَكان مواجهة 
هـذه الخطوة مـن خالل إدَخـال البضائع عرب 
ميناء الحديدة بدالً عن ميناء عدن، ُمشـرياً إىل 
أن التجاَر عىل ِعلٍم بهذه الوسـيلة وأن البعض 
منهم قد أعلنوا موقفاً رافضاً لقرار العدّو، لكن 

عليهم أن يرتجموا ذلك املوقف بشكل عميل. 
وأّكـد أبو لحوم أنه تم إبالُغ القطاع التجاري 
برضورة تحمل املسؤولية تجاه الشعب اليمني، 
وعدِم التماهي مع أجندة تحالف العدوان التي 
تضاعف معاناة املواطنني، منبها إىل أن صنعاء 

ستتعامل برصامة يف هذا السياق. 

للتجـار بأنهم  ووّجـه وزيـُر املالية تأكيـداً 
سـيحصلون عـىل تسـهيالت متعـددة إلدَخال 
البضائع عـرب ميناء الحديدة بـدالً عن املوانئ 
املحتّلـة، مذّكراً بأن الرئيس مهدي املشـاط قد 
أعلن يف وقت سـابق أن الجمارَك عىل البضائع 
التـي تدخل عرب ميناء الحديدة سـتكون ٢٥ ٪ 
فقط من نسبة ما يدفع يف املوانئ التي يسيطر 

عليها املرتِزقة. 
وأوضـح أن إدَخـاَل البضائـع عـرب املوانـئ 
املحتّلة يُسـهُم بشكل كبري يف ارتفاع أسعارها؛ 
ألَنَّ السلَع تسافُر مسـافاٍت طويلًة لكي تصل 
إىل بعض املناطق، ُمشرياً إىل أن النقل من ميناء 

الحديدة سيقلُل هذه املسافة بشكل كبري. 
وجـّدد أبو لحـوم التأكيـَد عىل أن السـلطة 
الوطنيـة لـن تسـمَح بتمريـر أيـة إجـراءات 
تضاعـف معانـاة الشـعب اليمني، ُمشـرياً إىل 
أن هنـاك اجتماعات جارية مـع رئيس اللجنة 

االقتصادية التِّخاذ التدابري الالزمة. 
وطالـب وزير املالية املنظمـات الدولية التي 
ترفـع شـعار الحـرص عـىل الشـعب اليمني 
بالتَحّرك لتسـهيل وصول احتياجات اليمنيني 

األََساسية بدون كلفة باهظة. 
وأّكـد أن املوقف الوطني سيبقى ثابتاً بشأن 
رضورة استعادة الثروات السيادية وتخصيص 
عائداتهـا لدفـع رواتـب املوظفـني وتغطيـة 
النفقات التشغيلية ملؤّسسات الدولية، بدالً عن 

توريدها إىل البنك األهيل السعودّي. 
وأوضـح أن صنعـاء تعمـُل عـىل مسـاَرين 
السـرتداِد األموال املنهوبة، سـواء فيما يتعلُق 
بآليـة دفع مرتبات موظفـي الدولة أَو حلحلة 
حكومـة  لـدى  املرتاكمـة  الديـون  موضـوع 

املرتِزقة. 
وَحثَّ أبـو لحوم الشـعَب اليمنـي عىل رفع 
صوتـه ورفـض إجـراءات حكومـة املرتِزقـة 
وتحالـف العـدوان، كما َحـثَّ وسـائَل اإلعالم 
عىل توضيِح مخاطر الحـرب االقتصادية التي 

يُشنُّها العدوُّ للرأي العام. 

«آل جابر» و «لغظثرضغظس» غظاصحان طعاخطئ التخار وظعإ البروات 

السثوُّ السسعدّي غآّضـُث دسَط املعصش افطرغضغ الراشخ ملطالإ الغمظغني

أبع لتعم: السثو غخّســث وترية الترب اقصاخادغئ ملداسفئ 
طساظاة الغمظغني وخظساء لظ تسُضئ

لظ ظســمَح بالاماعغ طع صرارات المرتِجصئ وجــظصثم الاسعغقِت لطاةار إلدَخال الئدائع سئر التثغثة
لطغمــظ  الســغادغئ  التصــعق  تُمــجُّ  صــث  السربــغ  الظصــث  خظــثوق  صــرض  طثاذــُر 
اقجاماســات ُطســامّرة قتِّثــاذ الاثابغــر القزطــئ لمعاجعــئ خطــعات تتالــش السثوان
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

أبظاُء ضعران آظج غرشثون املرابطني بصاشطئ حاعغئ

اشاااُح طحارغع خثطغئ وتظمعغئ يف وخاب الساشض- 
ذطار بأضبَر طظ أربسئ ططغارات

طرتِجصئ «اإلخقح» غظعئعن طثازن أجطتئ يف «طظطصاعط السسضرغئ» 
اجاسثادًا لطمعاجعئ طع طرتِجصئ اقتاقل اإلطاراتغ

السفري خربي: الغمظ غثعض الغعم طسرضئ اقجاصقل الباظغئ

 : طاابسات
سـرّي أبناُء مديرية ضوران آنس يف محافظة ذمار، أمس، 
قافلًة شـتويًة؛ دعماً للمرابطني يف الجبهات يف إطار املنطقة 

العسكرية الرابعة. 
وخالل تقديـم القافلة التي احتوت عىل مالبس شـتوية، 
أّكــد مدير املديريـة محمد املهدي، اسـتمراَر أبنـاء مديرية 

ضوران يف رفد جبهات العزة بالرجال واملال وقوافل الدعم. 
وأَشـاَر إىل أن القافلـَة التي تتزامن مع الذكرى السـنوية 
للشهيد، تعّرب عن الوفاء للمرابطني والشهداء الذين يقّدمون 

تضحيـات جسـيمة يف سـبيل اللـه والوطـن.. معتـربًا هذه 
القوافل، أقل مـا يمكن تقّديمه لألبطـال يف ميادين البطولة 

والكرامة. 
ودعا املهدي، التجار والخريين، إىل استمرار البذل والعطاء 
ما يف هذه  لدعم املرابطني ومواسـاة أرس الشـهداء، ال ِســيـَّ

الذكرى السنوية العظيمة. 
مـن جانبهـم، اعتـرب املشـاركون يف القافلة مـن املكتب 
التنفيذي، تقديَم الدعم للمرابطني وأرس الشـهداء أقلَّ واجب 
ووفاء لتضحياتهـم ومواقفهم البطولية يف مواجهة العدوان 
وإفشـال مخّططاته.. مؤّكـدين السـري عىل درب الشـهداء 

حتى تحقيق النرص. 

 : طاابسات
افتتـح محافـُظ ذمـار، محمـد نـارص البخيتي، 
أمس، ٨١ مرشوعاً تنموياً وخدمياً يف مديرية وصاب 
السافل منفذة خالل عامي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢م، بتكلفة 
أربعة مليارات و٤٤ مليونـاً و٧٢٣ ألف ريال بتمويل 

مركزي ومبادرات مجتمعية. 
ويف االفتتـاح بحضـور عضـو مجلـس الشـورى 
عبـده عـيل العلـوي وقيادات مـن املكتـب التنفيذي 
باملحافظة، أشـاد املحافـظ البخيتي بجهود مختلف 
القطاعات يف إنجاز تلك املشـاريع رغم األوضاع التي 

يمر بها الوطن يف ظل استمرار العدوان والحصار. 
وثمـن جهـود أبنـاء مديريتـي وصـاب يف تنفيذ 
املبادرات املجتمعية والتكاتف إلنجاز مشـاريع تلبي 
احتياجاتهم امللحة سواء يف قطاع الطرق أَو غريه من 

القطاعات. 
وبـني أن املبـادرات املجتمعيـة التـي بـدأت مـن 
مديريـات وصـاب السـافل ووصاب العايل، شـكلت 
حافـزاً لبقيـة املحافظـات لتنفيذ مشـاريع تنموية 
وخدمية عن طريق املبادرات، ما أسهم يف توفري جزء 

من الخدمات الرضورية. 
وأّكــد املحافـظ البخيتـي، استشـعار السـلطة 
املحليـة لدورهـا واآلمـال املعلقـة عليهـا يف تلبيـة 

تطلعات املجتمع من الخدمات.. الفتاً إىل أن الظروف 
والتحديـات التـي تواجـه الوطـن تحـول دون قيام 

الدولة بواجبها خالل الوقت الراهن. 
بـدوره أوضح مدير مديرية وصاب السـافل فؤاد 
القديمي، أن املشـاريع التي تم تدشـينها تشمل ١٥ 
بقطاعات الزراعة واملياه وثمانية مشاريع  مرشوعاً 
بقطـاع الرتبيـة والتعليـم و٤٤ مرشوعـاً يف قطـاع 
األشـغال العامة والطرق وخمسة مشاريع يف قطاع 

الصحـة العامـة وثالثة مشـاريع يف مجال تحسـني 
الوضع الصحـي واإلصحاح البيئي واثنني مشـاريع 
بقطـاع االتصـاالت وتقنية املعلومـات، ومرشوعني 
يف مجـال بناء القدرات واملهـارات ومرشوع يف قطاع 

الكهرباء والطاقة وآخر يف الجانب اإلنساني. 
وأَشـاَر إىل أن املبادرات املجتمعية شـكلت نسـبة 
عاليـة مـن املشـاريع املنجـزة باثنني مليـار و٢٠٠ 

مليون ريال. 

 : طاابسات
فيمـا تتزايُد وتريُة التصعيد العسـكري بني أدوات 
ومرتِزقـة تحالف العـدوان يف محافظـة حرضموت 
املحتّلة، أقدمت قيادُة ما يسـمى املنطقة العسكرية 
األوىل الواقعـة تحـت سـيطرة حـزب «اإلصـالح» يف 
مديريات الوادي والصحراء، عىل نهب جميع مخازن 
األسـلحة يف املنطقة وتوزيعها عىل عنارص ومقاتيل 

جماعة اإلخوان بمدينة سيئون. 
وذكـرت مصادر إعالمية، أمس الجمعة، أن قيادة 
املنطقـة التي تواجـه مصرياً يهـّدد تواجدها عىل يد 

االحتـالل اإلماراتي السـعودّي ومرتِزقتـه عىل غرار 
سـيئون، وجهت بتوزيع مدافع هـاون عيار ٦٠مم، 
ورشاشـات مختلفة العيارات، باإلضافة إىل أسـلحة 
خفيفـة ومتوسـطة وكميـة كبـرية مـن الذخائـر، 
عـىل املوالـني لهـا يف مديريـات الـوادي والصحراء، 
بينهم عنـارص تكفريية و»إرهابيـة»، وذلك يف إطار 
االسـتعداد للمواجهات القادمة مع مليشيا االحتالل 

اإلماراتي. 
وبينـت املصادر أن قيـادَة املنطقة وزعت جميع 
الرئيـيس  السـالح  مخـزن  يف  املتواجـدة  األسـلحة 
بمدينـة سـيئون عـىل عنارصهـا املنتمـني لحزب 

«اإلصـالح» والتنظيمـات اإلجرامية، قبـل أن تعود 
لإلعالن عن تعرض تلك املخازن للرسقة، مشـريًة إىل 
أن املرتـِزق يحيى أبو عوجـاء، منتحل صفة أركان 
حـرب املنطقة األوىل، هو من قام شـخصيٍّا بتوزيع 
األسـلحة عىل أبناء مقاتيل «اإلصالح» والتكفرييني، 
اإلماراتـي  االحتـالل  تهديـدات  مواجهـة  إطـار  يف 
ما بعد  بالسـيطرة عىل مديريات الـوادي، ال ِســيـَّ
التحشـيدات الضخمـة التـي تقـوم بها أبـو ظبي 
بالتفاهم مع الريـاض نحو اجتثاث «اإلصالح» من 
حرضموت عىل غرار ما حصل معهم يف شبوة وأبني 

ومناطق أُخرى. 

 : طاابسات
أوضح السـفري عبدالله صربي سفري بالدنا لدى سوريا، أن اليمن 
يخوض اليوم معركة االستقالل الثانية، موضًحا أن األحرار اليمنيني 
لـن يسـتكينوا حتـى إنجاز هـذا االسـتحقاق كما فعـل املناضلون 

الرشفاء يف املايض القريب. 
 وأّكـد السـفري صربي خالل مشـاركته، أمس األول الخميس، يف 
اللقـاء الطالبي الذي نظمه اتّحاد الطالب اليمنيني يف جامعة ترشين 
السـورية بمحافظة الالذقية بمناسـبة الذكرى الــ ٥٥ السـتقالل 
جنوبـي اليمن وجـالء آخر جنـدي بريطاني من عـدن يف الـ٣٠ من 
نوفمرب املجيد، عىل دور وأهميّة الجبهة التعليمية يف ملحمة الصمود 
والتحدي ومواجهة العدوان والحصار السـعودّي األمريكي الغاشـم 

ويف النهضة واالرتقاء باليمن يف مختلف املجاالت التنموية. 

97 خرصاً لصعى السثوان يف الساتض الشربغ
 : طاابسات

ارتكبـت قوى العـدوان ومرتِزقتها أكثَر مـن ٩٧ خرقاً التّفاق 
التهدئة يف جبهات الساحل الغربي خالل الـ٢٤ ساعة املاضية. 

وأوضح مصدر يف غرفة ضبـاط االرتباط أن من بني الخروق، 
اسـتحداث تحصينات قتالية يف الجبلية وغارة لطريان تجسـيس 
عىل حيس َو١٦ خرقا بقصف مدفعي لعدد ٥٣ قذيفة َو٧٥ خرقا 

باألعرية النارية املختلفة. 

تعزغُع أدوغئ وطساطجطات ختغئ لـ 
79 طرشصاً ختغاً يف تسج

 : طاابسات
وّزع مكتـُب الصحة العامة والسـكان بمحافظـة تعز أدوية 
ومستلزمات صحية لـ٧٩ مرفقاً صحياً مدعوماً من البنك الدويل 

يف املديريات، مقدمة من منظمة اليونيسف. 
وأوضـح مدير مكتـب الصحة العامـة والسـكان باملحافظة 
الدكتور عبدامللك محمد املتوكل أن األدوية واملستلزمات الصحية 
التي تم توزيعها ستسـهم يف تحسني مستوى الخدمات الصحية 

وتخفيف معاناة املرىض غري القادرين عىل توفري قيمة الدواء. 
وأشـاد بـدور منظمـة اليونيسـف ودعمها للقطـاع الصحي 

باملحافظة يف مختلف الربامج واألنشطة الصحية. 
من جانبه أشـار مديـر إدارة التموين الطبـي بمكتب الصحة 
الدكتـور زكريـا البعدانـي، أنه تـم التوزيع عـىل مرحلتني لـ٣٣ 
مركـزاً صحياً و٤٦ وحدة صحية يف املرافق الصحية املدعومة من 

البنك الدويل. 

طةظِّثون طرتِجصئ غاسّرضعن لطدرب واإلخفاء 
الصسري سطى غث الثائظ ذارق سفاش

 : طاابسات
أفادت مصادُر إعالمية، أمس الجمعة، بتعرُّض جنود مرتِزقة 
مـن أبناء املحافظـات الجنوبية للرضب واإلهانـة واالعتقال من 
قبل قيادات عسـكرية تابعـة للخائن طارق عفاش يف معسـكر 

للتجنيد بمديرية املخا املحتّلة. 
وبيَّنـت املصادر أن العـرشات من أبناء املحافظـات الجنوبية 
املجنديـن حديثاً يف صفـوف االحتـالل اإلماراتي، رفضـوا ترديد 
بعض الشـعارات، ما دفع ضباطاً تابعـني للخائن طارق عفاش 
إىل االعتـداء عليهم ورضبهم أمام زمالئهـم، قبل أن يتعرضوا إىل 

اإلخفاء القرسي. 
وبحسـب املصـادر، فقـد وّجه الخائـن طارق عفـاش، رجل 
االحتـالل اإلماراتي يف السـاحل الغربي وقائد ما يسـمى القوات 
املشـرتكة، ضباطاً مقربني منه بسجن املجندين املتمردين عليه، 

يف زنازين رسية تحت األرض، واصفاً إياهم باملندسني. 
وكان املرتِزق طارق قـد عمل خالل الفرتة املاضية عىل تجنيد 
آالف الشـباب من أبناء املحافظات الجنوبية، َحيُث أطلق مؤّخراً 
حملَة تجنيد واسـعة يف محافظات عدن ولحج وأبني لتشكيل ما 
يسـمى «ألوية النرص»، وهو ما أثار مخاوف ما يسـمى املجلس 
االنتقـايل من إحالل هـذه األلوية املرتِزقة بديالً عن ميليشـياتها 
التـي تواجه حرباً مـع تحالف العـدوان إلنهاء تواجدها بشـكٍل 
كيل يف املحافظـات واملناطـق املحتّلـة عىل غرار ميليشـيا حزب 
«اإلصالح»، بعد قّدم الطرفان خدماتهما لثماني سـنوات تمثلت 
يف بيع اليمن أرضاً وإنسـاناً والسماح لدول العدوان بانتهاك ُكـّل 

اشكال السيادة والوطنية. 
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 : طتمث الضاطض
تُحـلُّ علينـا الذكـرى الــ ٥٥ ليـوم 
االسـتقالل املجيد يف الــ ٣٠ من نوفمرب 
من العام ١٩٦٧م، وهي ذكرى طرد آخر 
مسـتعمر بريطاني مـن محافظة عدن 
لكـن االحتالل اليـوم قد عاد مـن جديد 
بوجه جديـد وأدوات جديـدة، فاملناطق 
الجنوبيـة والرشقيـة مليئـة باملحتّلـني 
األمريكيـني والربيطانيني والسـعودينّي 
واإلماراتيـني وغريهـم، يف حـني تواصل 
صنعـاء تكثيـف جهودهـا للدفـاع عن 
السـيادة الوطنيـة وتحريـر كامل تراب 
اليمن مـن دنس هـؤالء املحتّلني، وكان 
آخرهـا ما حدث مـن الرضبات املوجهة 

ملنع استمرار نهب النفط اليمني. 
وترزح املحافظات الجنوبية من جديد 
واالختالف  والتشـظي  االحتـالل  تحـت 
والقتل والدمـار ورسقة الرتاث، وهو ما 
يتطلـب توحيد ُكــّل الجهـود، ووقوف 
خلـف ثـورة  وشـماالً  األحـرار جنوبـاً 
٢١سبتمرب َوتحت القيادة الثورية ممثلة 
بالسـيد عبدامللك بن بـدر الدين الحوثي، 
ومساندة القوات املسـلحة لتحرير ُكـّل 
شـرب مـن األرض اليمنيـة مـن املحتـّل 
األجنبي السـعودّي اإلماراتـي األمريكي 

الربيطاني الفرنيس واإلرسائييل. 
 

صعُة التص 
ويف هـذا الشـأن يقـول محافظ عدن 
طارق مصطفى سالم: إن الذكرى الـ ٥٥ 
ليوم االسـتقالل املجيد، هي يوم طردت 
عـدن أعتـى إمرباطوريـة اسـتعمارية 
ال تغيـب عنهـا الشـمس يف الثالثني من 
إىل  نوفمرب مـن العـام ١٩٦٧م، ُمشـرياً 
أن املحتـّل الربيطانـي القديـم الجديد ال 
يزال جاثماً عىل عدن ومحافظات أُخرى 
يف جنـوب الوطـن إال أنه ال شـك موعود 
بالهزيمـة وسـيثبت اليمـن مجـّدًدا أنه 

مقربة الغزاة. 
خـاص  ترصيـح  يف  سـالم  ويؤّكــد 
لصحيفـة «املسـرية» أن العيـد الــ ٥٥ 
لالستقالل الوطني ٣٠ نوفمرب، مناسبة 
سنوية تحمل الكثري من الدالالت والعرب 
عـىل وهن االحتالل أمام إراَدة الشـعوب 
الحـرة، وأن ثـورة الــ ١٤ مـن أُكتوبر، 
وتضحيـات  نضـاالت  نتيجـة  كانـت 

وشجاعة كافة أبناء الشعب اليمني. 
ويضيـف أن أبطال ثـورة ١٤ أُكتوبر 
والــ ٣٠ مـن نوفمرب قدمـوا تضحيات 
والتحـّرر،  الحريـة  سـبيل  يف  جسـيمة 
وكانـت الـرشارة األوىل التـي انطلقـت 
من جبـال ردفان مرعبـة لالحتالل ولم 
األرض  سياسـة  تطفئهـا  أن  تسـتطع 
املحروقـة التـي تبنتهـا دولـة االحتالل 
األرايض  ُكــّل  إىل  وامتـدت  الربيطانـي 
الجنوبية لتكرس جـربوت اإلمرباطورية 

التي لم تكن تغيب عنها الشمس. 
ويزيد بالقـول: «إن أبطال ١٤ أُكتوبر 
والــ ٣٠ مـن نوفمـرب أجـربوا املحتـّل 
الربيطاني عـىل الرحيل بعـد ١٢٩ عاماً 
مذلـوالُ مدحـوراً، وواجهـوا أكرب قوة يف 
العالم بـاإلراَدة وقـوة الحـق، فخاضوا 
معركـة تحريـر غري متكافئة بالسـالح 
واملال والعتـاد وانترصوا وأجربوا املحتّل 
املحتـّل  حـاول  ومهمـا  الرحيـل،  عـىل 
جديـدة  ذرائـع  تحـت  اليـوم  يعـود  أن 
ومخّططـات وأجنـدة متعـددة، َفــإنَّ 
الهزيمة سـتكون أقىس؛ ألَنَّ أرض اليمن 

كانت وال تزال مقربة الغزاة». 
 

ظصطئ تتعل
من جهته يرى املحلل السيايس أنيس 

األصبحـي، أن ُكــّل ذلـك جـاء تتويجاً 
لـكل املحطـات النضالية والكفـاح؛ ِمن 
أجِل االنعتاق والتحـّرر من براثن املحتّل 
أن اإلراَدة الشعبيّة  واملسـتعمر، مؤّكـداً 
١٩٦٧م  نوفمـرب   ٣٠ يـوم  يف  انتـرصت 
وهي ذكـرى رحيل آخر جنـدي للمحتّل 
الوطـن  جنـوب  أرض  مـن  الربيطانـي 
اليمني، تتويجاً لنضال وطني ومقاومة 
رشسة لشعب تواق للحرية واالستقالل، 
السياسـية  وألوانهـم  أطيافهـم  بـكل 
والفكريـة، يوم اكتمـال النرص يف ربوع 
اليمـن، حـني رحـل مـن أرض وتـراب 
اليمن آخر جندي بريطاني وحني عزفت 
املوسـيقى واألغنية واألهازيج الشعبيّة 

«برع يا استعمار.. برع». 
ويؤّكـد األصبحـي يف ترصيح خاص 
الربيطانيـني  أن  «املسـرية»  لصحيفـة 
بالهزيمـة  االعـرتاف  عـن  يـرتّددون  ال 
ورشاسـة الشـعب اليمنـي وجرأتـه يف 
بـكل  الربيطانـي  املسـتعمر  مواجهـة 
بسـالة وشـجاعة، وأنـه ونتيجـة لذلك 
أعظـم  مواجهـة  يف  الجسـور  النضـال 
دولـة يف العالـم وبـكل مـا تملكـه من 
أسـلحة فتاكـة وعتـاد متطـور، انتزع 
وأصبح  والحريـة  االسـتقالل  اليمنيون 
عـام ١٩٦٧م نقطـة تحـّول حقيقي يف 
التاريخ بالنسـبة للشعب اليمني وحّول 
ذلـك العـام اإلمرباطورية التـي ال تغيب 
عنها الشمس إىل مملكة يالحقها الظالم 

وكسوف شمسها عن األرض اليمنية. 
ويتابـع األصبحـي: «اليـوم الشـعب 
اليمني يحتفل بالعيد الوطني لالستقالل 
وجالء املستعمر عن أرض الوطن الغايل، 
ُمشـرياً إىل أنـه وبالرغم من مـرور هذه 
السـنوات التـي تزيـد عـن نصـف قرن 
من الزمـن إالَّ أن املحافظـات الجنوبية 
والرشقية أصبحت ترزح من جديد تحت 

االحتالل والتشـظي واالختـالف والقتل 
واملقـدرات،  الـرتاث،  ورسقـة  والدمـار 
والتاريـخ، والحضـارة، موضًحا أن ذلك 
يأتـي لتحقيق أهدافهم الجيوسياسـية 
البوابـة  عـىل  للسـيطرة  واالقتصاديـة 
الجنوبيـة للبحر األحمر وجزره وموانئه 
ومطامع  مطامعهـم  لتحقيق  وثرواتـه 
دول  أن  إىل  الفتـاً  الصهيونـي،  الكيـان 
السـعوديّة  بقيـادة  العـدوان  تحالـف 
واإلمارات تقوم بدور استنساخ التجربة 
االسـتعمارية الربيطانيـة لتحقيـق تلك 

املطامح القديمة الجديدة. 
ويؤّكـد أن التاريخ يعيد نفسه وعلينا 
االستفادة منه وكشـف املخّططات عىل 
جغرافية اليمن، وموقعه الجيوسيايس، 

واالسرتاتيجي، واالقتصادي. 
ويتابع: «ولذلك يظل الكفاح املسـلح 
واإلرصار والعزيمـة لـدى الشـعوب هو 
مفتـاح التحـّرر واالنعتـاق مـن الظلم 
واالسـتعمار والتجّرب الذي يمارسه ُكـّل 
غاصب ومحتّل لـألرض واإلراَدة والقرار 
والحكـم  والثـروة  باملصـري  ويتحكـم 
موضًحا  املحتّلـة،  للشـعوب  والسـيادة 
أن النضال الثوري املسـلح الذي خاضه 
الشعب اليمني ضد الغزاة واملحتّلني أثمر 
عن إنجاز الحدث األهم واألبرز يف تاريخ 
اليمن املعارص وذلك يف مواجهة الشـعب 
اليمني ضد املحتـّل الربيطاني يف معارك 
التحّرر ومواجهة االسـتعمار الربيطاني 
وإرغامه عىل الرحيل وإعالن االستقالل 

يف الـ ٣٠ من نوفمرب عام ١٩٦٧م. 
ويضيف أنه وعىل الرغم من هذا وذاك 
يظل النضال الشـعبي ُمسـتمّراً إلخراج 
املستعمر الجديد واالحتفال بيوم عظيم 
كافـح الشـعب اليمنـي؛ ِمن أجـِل طرد 
املحتّل وكتابـة تاريخ جديد يف صفحات 
نضاالتـه، فقـد أجرب املحتـّل الربيطاني 

نوفمـرب  مـن   ٣٠ الــ  يف  الرحيـل  عـىل 
ا وبطولياً  ١٩٦٧م ليكـون يوماً تاريخيّـٍ

خالداً يحتفل فيه سنوياً. 
بدوره يقول املحلل السيايس والخبري 
األمني العميد الركن محمد بن شـنظور 
السـتقالل   ٥٥ الذكـرى  إن  اليافعـي: 
الجنـوب اليمني يف الثالثـني من نوفمرب 
١٩٦٧م هي محطـة ومنعطف تاريخي 
هـام يف حياة شـعبنا نسـتلهم فيها من 
نضـال وتضحيات اآلباء واألجـداد املآثر 
البطوليـة التي سـطروها حتـى تم نيل 
االستقالل األول وتم طرد قوات االحتالل 

الربيطاني. 
ويضيـف اليافعـي يف ترصيح خاص 
لصحيفة «املسرية» أن االستقالل تحّقق 
بالكفـاح املسـلح الـذي خاضه شـعبنا 
العظيـم مـن فجـر يـوم انطـالق ثورة 
١٤أُكتوبـر١٩٦٣م من قمم جبال ردفان 
وبالنضال والتضحيات بالدماء واألرواح 
تمّكنا من تحقيق ذلك النرص املؤزر عىل 

أعتى قوة عسكرية يف املنطقة حينها. 
ويشـري إىل أن احتفالنـا بهذه الذكرى 
هذا العـام ٢٠٢٢م، والجنوب محتّل من 
قبـل دول تحالـف العـدوان السـعودّي 
الربيطانـي  األمريكـي  اإلماراتـي 
الداخـل  يف  عميلـة  قـوى  وباسـتخدام 
من أحـزاب ومكونات سياسـية عميلة 
لهـذا االحتـالل واملرتهنة لـدول تحالف 
العدوان ممثلة بحـزب املؤتمر العفايش 
وحـزب «اإلصالح» وبقية قـوى الحراك 
املرتهن لتحالف العدوان، وممثال أَيْـضاً 
باملجلس االنتقايل أَداة اإلمارات التي هي 
من أسسـته ودعمتـه يف ٢٠١٧م ليقوم 
بتنفيـذ مخّططاتها وأجنداتها، موضًحا 
أنه تم تسـليمها الجـزر واملوانئ لعمالء 
اإلمـارات والتـي توّجـههـم كما تشـاء 
مقابل املال املدنـس واملناصب الصورية 

أن  املسـلوبة اإلراَدة والسـيادة، مؤّكـداً 
األيّـام فضحت حقيقـة تحالف العدوان 
َوما يضمره من حقد عىل شعبنا اليمني 

العظيم. 
ويـرى أن علينـا اسـتيعاب حقيقـة 
مهمة أَيْـضاً وجلية للعيان وهي أن دول 
تحالـف العدوان نفسـها دول تمثل أَداة 
منفذة ملخّطط دول الرش العاملي أمريكا 
وبريطانيا وفرنسـا وإرسائيل للسيطرة 
عىل السواحل والجزر واملوانئ والثروات 
البحرية  والثـروات  والغازيـة  النفطيـة 

وغريها من الثروات الطبيعية. 
ويزيـد: «إننا يف هـذه الذكرى العزيزة 
عىل قلبنـا نتذكر آباءنـا وأجدادنا الذين 
ضحـوا بحياتهم ودمائهـم لطرد املحتّل 
الربيطانـي، منوًِّها إىل أننـا نواجه اليوم 
هـذا املحتّل مـن جديد وبنفـس األدوات 
العميلـة واملرتهنـة مـن املرتِزقـة الذين 
الجنـوب  يف  واإلنسـان  األرض  باعـوا 

والشمال». 
ويؤّكـد أن هذه املرحلة تتطلب توحد 
ُكــّل األحرار جنوباً وشـماالً خلف ثورة 
٢١ سبتمرب وتحت القيادة الثورية للسيد 
عبدامللك بن بدر الدين، والجيش واللجان 
الشـعبيّة لتحرير ُكـّل شـرب من األرض 
اليمنيـة مـن املحتّل األجنبي السـعودّي 
اإلماراتـي األمريكي الربيطاني الفرنيس 
واإلرسائييل إىل جانب بناء الدولة اليمنية 
العظمى ذات السيادة الوطنية والعادلة 
لـكل أبنـاء الوطـن، وتحقيـق التنميـة 
واالجتماعية  والعسـكرية  االقتصاديـة 
وعـىل ُكـّل مسـارات َومناحـي الحياة، 
بنـاء  يف  الشـعبيّة  املشـاركة  وتحقيـق 
الدولـة املدنيـة الحديثـة وفـق النهـج 
اإليَمــانـي القرآنـي تحت قيـادة العلم 
الربانـي السـيد عبدامللك بن بـدر الدين 

الحوثي، حفظه الله ورعاه. 

الظداُل الحسئغ ُطسامرٌّ خطش صائث البعرة لاترغر المظاذص المتاّطئ طظ برابظ الشجاة

 اجاظساخ اقجاسمار الربغطاظغ يف جظعب الغمظ
30 ظعشمئر غسغث ظفسه..
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 :  إبراعغط السظسغ 
تتأّكــُد صنعاُء كلما مـر الوقـُت أن األمريكيني 
هـم من يعرقلون أيَة اتّفاقـات بينها وبني الرياض 
للخروج من حالة الحرب ُوُصـوالً إىل سالم وتفاهم 
حقيقـي بني دول الجـوار.. لتظهَر واشـنطن -مع 
مرور الوقت وضغط صنعـاء املتواِصل عىل تحالف 
كأََسـاس  الحقيقـي  وجَههـا  وأدواتـه-  العـدوان 
ملرشوع احتالل كانت خيوط لعبته تنسج منذ بداية 

القرن وفق تَحّرك متدرج. 
يف كلمة الرئيس مهدي املشـاط بمناسبة ذكرى 
االسـتقالل والجالء للمحتـّل الربيطاني من جنوب 
الوطـن أدان مسـاعي دول العـدوان وعىل رأسـها 
أمريكا، عرقلة دفع مرتبات موظفي البالد وتعطيل 
جهـود السـالم كلمـا تحّقـق يشء مـن التقـدم يف 
املفاوضـات واعتبار ذلك عمالً عدوانياً سـيكون له 
عواقب وتداعيات تتحّمل مسؤوليتها دول العدوان. 
املشـري املشاط أّكـد أن الشـعب اليمني لن يقف 
موقـف املتفّرج وخرياتـه تنهب أمـام عينيه، وهو 
يعاني أشـد حصار يُفـرض عىل شـعب يف التاريخ 
الحديـث والقديـم وبالفعـل تجـاوزت صنعاء ذلك 
املوقف باعتمادهـا خياَر املواجهـة وإيقافها نهب 
ثـروات البـالد وهو مـا عطل حركة ناهبـي ثروات 

العالم عىل نحو مفاجئ ازعج العدّو لَحدٍّ كبري. 
املتحـدة  الواليـات  بـدأت  األحـداث  سـياق  ويف 
األمريكيـة مؤّخراً تَحّركات ضمن خطة عسـكرية 
رشقـي اليمـن مـن شـأنها نسـف جهود السـالم 
الحالية وإفشال وقف إطالق النار بحسب املراقبني، 
َحيـُث تدرس البحرية األمريكيـة نرش قطع حربية 
عسـكرية قبالـة مينـاء الضبـة، وقنا والنشـيمة 

كموانئ تصدير للنفط يف اليمن. 
الترصيـُح بالخطـة األمريكيـة كان قـد طـرح 
خالل اجتمـاٍع متلفٍز مع محافظي املرتِزقة بمأرب 
وحرضموت إىل جانب مسؤولني يف حكومة املرتِزقة 

ام.  قبل عدة أَيـَّ
يتحـدث األمريكيون عـن نِرش السـفن الحربية 
التـي تزعم واشـنطن أنها تحمل أجهزة تشـويش 
ة ضمن خطة أمريكية تهدف  عىل الطائرات املسـريَّ
للسـيطرة عىل الهضبة النفطيـة يف اليمن وتحديًدا 

حرضموت تحت مسـمى تأمني الحقول واملنشآت 
النفطية والتي قد تشـمل نـرش قوات برية إضافية 

أَيْـضاً كما يلمح بذلك األمريكان. 
 

وجعٌد غعّثُد السقَم
واشنطن كانت قد استبقت تنفيذ الخطة بإيفاد 
مبعوثهـا إىل سـلطنة عمان والسـعوديّة برسـائل 
يقـول األمريكيـون إنهـا للطمأنة بشـان إْمَكانية 
إعـادة توزيـع الثروات بـني صنعاء وعـدن.. إال أن 
تهديـدات األمريـكان بـ»حرب مدّمــرة» ال توحي 

بذلك. 
التَحّركات العسكرية وكثرة تنقالت واجتماعات 
املسـؤولني األمريكيني يف حرضموت تأتي بالتزامن 
مـع إرسـال واشـنطن مبعوثهـا الخـاص باليمن 
إىل املنطقـة للقاء مسـؤولني عمانيني وسـعودينّي 
والوقوف عىل آخر التطورات بشـأن املباحثات غري 
املبـارشة بني صنعـاء والريـاض والهادفـة لوقف 

الحرب عىل اليمن نهائيٍّا. 
غري أن مراقبني أّكـدوا يف وقت سـابق أن الوجود 
األمريكـي والحضور الحـايل لألمريكيني يف املنطقة 
يهـّدد عمليـة السـالم يف اليمـن مسـتقبالً ويجعل 
السـالم مهّدداً خالل املرحلة املقبلة وقابل لالنفجار 
يف أيـة لحظـة حتى وإن تـم الحل السـيايس، ففي 
الوقت الذي ترفض فيـه صنعاء حتى هذه اللحظة 
وجود أية قوات أَو عنارص أجنبية داخل األرايض أَو 
املياه اليمنية كاملة تتجه حكومة املرتِزقة ومجلس 
رشـاد العليمي لتسليم السيادة اليمنية عىل املوانئ 
النفطية لألمريكيني والغربيني تحت ذريعة الحماية 
ومن شأن ذلك نسـف الهدنة الحالية والتي توصف 
بالهشـة ُخُصوصاً يف ظل التحذيـرات التي أطلقتها 
صنعاء، َحيـُث اعترب الرئيس مهدي املشـاط، قرار 
قـوات صنعاء بوقف نهب الثـروات النفطية يهدف 
لحماية الثروات وليس تهديداً للمالحة البحرية كما 

تسوق الواليات املتحدة. 
بيـان الخارجيـة األمريكيـة الذي اسـتبق جولة 
ليندركينـغ يف الخليـج، سـاق مزيـداً مـن الوهـم 
بدعوتـه «األطراف اليمنية» إىل الذهاب نحو سـالم 
وليس العودة للحرب، ورضورة التوصل إىل تسـوية 
سياسية بـ»قيادة يمنية»، ما يؤّكـد اتكاء املرشوع 
األمريكـي كلما دعت الحاجة إىل قيـادة «األرجوز» 

اليمنيـة التي يتـم توظيفها إلنجاز مهـام محّددة 
وهذه املرة تحـاول أمريكا بالحديث عن مفاوضات 
يمنيـة يمنيـة إىل قطع الطريق عـن أية مفاوضات 
تتم بـني صنعـاء والرياض مبـارشة والتلويح غري 
املبارش بـرضب أيـة تفاهمـات بواسـطة قيادات 
األرجوز، َحيُث تظهر واشنطن ضمن لعبة تتقاطع 
مـع الرياض عـىل وجـه الخصوص عندمـا يتعلق 
األمر بمستقبل اململكة التي تحاول فصل ارتباطها 
باألمريـكان، َحيُث األهـداف األمريكيـة التي يبدو 

تحقيقها عىل األرض اليمنية عىل حساب اململكة. 
الرئيـس املشـاط كان قد جدد تأكيـده عىل منع 
تصدير النفط الخام وارتباط ذلك بحقوق اليمنيني 

أوالً وأخريًا. 
مع تشديده عىل أن دفع املرتبات لكافة موظفي 
الدولـة اليمنية يجـب أن يكون من إيـرادات البالد 
النفطيـة، كأمٍر غرِي قابل للنقـاش فيه، فيما يبدو 
التوّجــه األمريكـي الربيطاني تحديداً بعيـًدا ُكـّل 
البعد عن تحرير اقتصـاد حكومة صنعاء وإنعاش 
الوضع االقتصادي، َحيُث أن ذلك سيعني مزيداً من 
القوة لنظام صنعاء واحرتاق أوراق املحتّل الرئيسة 

واملعول عليها. 
 

تَتّرضات طحئععئ
يديـرون  مـن  أنهـم  األمريـكان  بـروز  ومـع 
املحافظات الجنوبية املحتّلة، َحيُث تتزامن مناسبة 
عيد الجـالء ورحيل آخر محتـّل بريطاني قبل أكثر 
من خمسـة عقود تتزامن اليوم مـع حرية تنقالت 
األمريكان سـفري وضباط وخرباء بـني املحافظات 
الخاضعـة  املحافظـات  إدارة  يبـارشون  املحتّلـة، 
لالحتـالل وإنجاز مهـام تتعلق بإجراء مسـوحات 
واستكشـافات نفطية يف مشـهد يتكـّرر من جديد 
لكـن أكثر مما كان يقوم به االسـتعمار الربيطاني 

القديم. 
لواشـنطن  املشـبوهة  التَحـّركات  هـذه  ومـع 
وعمالئهـا حـذرت حكومـة صنعاء تحالـف العدّو 
الـذي تقوده السـعوديّة، مـن أن املعركـة القادمة 
لـن تكون معركة عادية بل محرقـة للعدوان إذَا لم 
يوقـف حربه التي يشـنها عىل اليمـن للعام الثامن 
ويجنح إىل السـالم، َحيُث ال تخىش صنعاء تهديدات 
األمريـكان بحرب مدّمـرة فاألمريـكان يف وضع ال 

يحسدون عليه. 
وبحسـب برقية تهنئـة القيادة السياسـية التي 
بعثهـا وزير الدفاع يف حكومـة صنعاء اللواء الركن 
محمد العاطفي، ورئيس هيئة األركان اللواء الركن 
محمد الغماري، بمناسـبة ذكرى االسـتقالل، فقد 
حـذرت التحالـف إذَا لم يلتقط الفرصة ويسـتِجْب 
لجهود السالم املبذولة من بعض األطراف اإلقليمية 
والدوليـة للوصـول إىل تفاهمـات إيجابية منصفة 
وحلـول للخـروج من دوامـة الحـرب العبثية التي 
يقودهـا، وحلحلـة امللفـات اإلنسـانية من رصف 
للمرتبـات وإنهاء الحصار، َفــإنَّ املعركة القادمة 

ستكون محرقة له يف الرب والبحر والجو. 
وكما جـاء يف برقيـة القـوات املسـلحة اليمنية 
ه أياً كانت محاوالت العـدوان تصوير الوضع  َفـإنـَّ
يف مياِهنـا اإلقليمية والدولية بأنـه غري آمن إليجاد 
املربّرات السـتدعاء قواتهم الحتالل األرض والجزر 
اليمنية وإيجـاد موطئ قدم للكيـان الصهيوني يف 
جزر وسـواحل البالد، َفـإنَّ العدوان سيكون واهماً 
بقدرتـه عىل تحقيق أطماعـه؛ ألَنَّ يمن اليوم ليس 

يمن األمس. 
وتـربز صنعـاء امتالكهـا القـدرات واإلْمَكانات 
الكافيـة لحمايـة حـدود اليمـن وثرواتـه ومياهه 
اإلقليمية كمـا ظهر ذلك جليٍّا مع منعها نهب نفط 
وغاز اليمن وتعطيل شـبكة تجار نفط العالم التي 
تستهدف اليمن كجزء من مجال لصوصيتها واسع 

املجال بضمه العراق وسوريا وليبيا... إلخ. 
يف املقابل تظهر صنعاء اعتدال وعقالنية لحماية 
مصالـح املجتمع الـدويل رشاكة، َحيـُث أبدى دفاع 
صنعاء االسـتعداد للرشاكـة الدولية يف تأمني طرق 
التجـارة واملالحة يف املياه الدولية رشط عدم القبول 
بوجـود قوات غازية يف امليـاه اليمنية ويف أي مكان 

من اليمن شماله وجنوبه مهما كان الثمن. 
وبمقابـل التَحـّركات األمريكية املشـبوهة تربز 
أَو  التزامهـا  عـدم  وتأكيدهـا  صنعـاء  تحذيـرات 
اعرتافها بأية اتّفاقـات تلتف عىل املواثيق املتعارف 
ا كما حصل مع توقيع مرتِزقة العدوان  عليها دوليّـٍ
قرض صنـدوق النقـد العربي بمليار دوالر سـيتم 
تسـخريه بالتأكيد لخدمة أجندة العدوان بعيًدا عن 
متطلبـات تـاليف االنهيـار االقتصادي الذي سـببه 

العدوان أَو تحسني معيشة املواطنني. 

 الاتثغر افخري لخظساء
تترضات أطرغضغئ بخفئ اتاقل..
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  جاسامر الترب شغ 
أوضراظغا (ترب اقجاظجاف) 

وطتاخرة الخغظ وإغران 
وضعرغا الحمالغئ إلى أطث 

بسغث ُوُخـعقً إلى اقظعغار َأو 
تثوث ذارئ َأو خطأ غظصض 
الخراع إلى طساعى الترب 

المئاحرة 

 : سئاس الجغثي* 
 هنـاك من يتحدث عـن حجم القـوة وتأثرياتها 
يف حسـم الـرصاع ونتيجة املعركة مثـل ما تمتلكه 
أمريكا من قدرات عددية وتسـليحية، باإلضافة إىل 
ما تمتلكه قـوات الناتو قبالة املعسـكر الرويس أَو 

الرويس الصيني املشرتك. 
 وال بُــدَّ هنا من التذكري بقضايا مؤثرة أُخرى ال 

تقل أهميّة عن العدة والعديد منها:- 
١- يكـون للتحالفات العسـكرية األثـر البالغ يف 
نتائج الحروب ويف بحثنا هذا سنالحظ هناك معارك 
فرديـة وأُخـرى جماعية بني معسـكرين تفرضها 
االهتمـام  ذات  النـزاع  مناطـق  مثـل  الـرضورات 

املشرتك وأُخرى مصالح بعيدة عن ذلك. 
وربما نجد هناك من يخوض معركة وهو خارج 
عـن أي تحالف تبعا لتلك املصالح مثال ذلك االتّفاق 
الدفاعي بني سـنغافورة مع واشنطن خارج الناتو 
وكذلـك مشـاركة الناتـو مـع واشـنطن يف معارك 
بالضد روسيا يف بحر البلطيق وعدم مشاركة الناتو 
مـع أمريكا يف معركة أحادية بالضد من روسـيا يف 

شمال املحيط الهادي. 
٢- تأثـريات أُسـلُـوب الحـروب مـا بـني الدفاع 
متعدد األشكال أَو الهجوم وما ترتكه من أثر، َحيُث 
مالحظة السـمة الدفاعية لكل من الصني وروسـيا 

خالف أُسلُـوب الهجوم الذي تتبعه أمريكا. 
للقـوى  املهـام  وتوزيـع  الرتكيـز  عمليـة   -٣  
املتحاربة وتأثري ذلك عىل حجم وفاعلية تلك القوات 
فمثال رغـم التفوق العـددي لألسـاطيل األمريكية 
والناتو باألسلحة واألفراد نالحظ هناك عدَم تركيز 
للقوة بلحـاظ املهام العاملية املوزعة عىل مسـتوى 
العالـم بينما تنحرص مهـام البحرية الصينية قرب 

البحار والوطن االم واملصالح اإلقليمية. 
٤- عمليات التطوير امُلسـتمّرة لكل من البحرية 
الروسـية والصينيـة قللت الفارق بـني القوات عىل 
مسـتوى القطـع البحريـة أَو عـىل مسـتوى عدد 
املقاتلني، ُخُصوصاً فيما يتعلق باملنظومة الدفاعية 
الثالثية للصني وتكريسها بحريا من َحيُث التحسن 

النوعي والكمي يف القدرات. 
٥- ما تمتلكه روسـيا من أسلحة متطورة تفوق 
قدرتها األسـلحة األمريكية تقلب معادلة الحسـم 
مثـل صـاروخ كالبري املجنـح عايل الدقـة واألُخرى 
الفـرط صوتيـة أَو األخطر املعروف بالشـيطان أَو 
حتـى عىل مسـتوى الغواصـات الصينيـة الحديثة 

بالغة التأثري. 
٦- كثـرة القواعـد البحرية األمريكيـة املنترشة 
يف العالـم ورغم فاعليتها يف تقديـم الدعم والتدخل 
الرسيـع ال تخلـو مـن السـلبيات، َحيـُث سـهولة 
اسـتهدافها كأهداف ثابتـة تجعلها عرضة للتدمري 
تؤثر عىل املعنويـات ونتيجة النهائية للحرب، علماً 
أن غالبيـة تلك القواعد تم بنائها خارج إراَدة الدول 
التـي فيها عـىل العكس من روسـيا والصـني التي 
اتخذت مـن الغواصات قواعـد متَحّركة قادرة عىل 
العمـل لفرتة كبـرية تحـت البحار رسيعـة مزودة 

بصواريخ باليسـتية قادرة عىل حمل رؤوس نووية 
مثـل الغواصات الصينية التي باسـتطاعتها تدمري 

الرب األمريكي بسهولة 
٧- بعد انسـحاب أمريكا من معاهدات تخفيض 
األسـلحة سواء متوسـطة املدى أَو ستارت رشعت 
ُكــلٌّ من روسـيا والصـني بتطويـر اسـرتاتيجية 
الـردع خاصتهما، َحيُث طورتـا ونرشتا العديد من 
الصواريخ واألسلحة االسرتاتيجية، وبذلك أصبحت 
قـوة الردع لهمـا أعىل درجـة من الـردع األمريكي 

مضافا له الناتو 
٨- اسـتطاعت ُكـلٌّ مـن الصني وروسـيا إيجاَد 
طـرق بريـة وبحريـة بديلـة لعمـوم توّجـهاتهـا 
ومشـاريعها، ممـا زاد من مسـاحة مناوراتهما يف 
السـلم والحرب والنجاة مـن اإلغالق والحصار عىل 
العكـس من الجانب األمريكي الـذي أصبح محدود 

الحركة يف بعض العقد واملمرات البحرية 
٩- عمليـات السـيطرة والغـزو ومسـك األرض 
بحاجـة إىل قدرة هائلة للنقـل ووفرة لقوات قتالية 
كثـرية ومكلفـة وهي من صلب توّجـهـات أمريكا 
والناتـو، وبالتايل حسـاب حجم الخسـائر والكلف 
الباهظـة املتوقعـة (وال توجـد ضمـن توّجـهـات 
روسـيا والصـني بصورة عامـة باسـتثناء توّجـه 
ة  الصني نحو تايوان الذي حسبت له حسابات َخاصَّ
ة  بوسـائط النقل البحري والقوة العسكرية الَخاصَّ
لذلك الهـدف)، هذا األمـر يجعل أمريـكا أقرَب من 

غريها للخسارة يف نهاية الحرب. 
١٠- أثبت الواقع أن الواليات املتحدة ليست لديها 
القدرة عىل إدارة أكثر من رصاع ومواجهة أكثر من 
طـرف أَو حرب حتـى يف عملية غزو العـراق كانت 
بحاجـة إىل تحالـف دويل، ولعل مـا يحصل اآلن من 
حـرب يف أوكرانيا وما تلعبه من دور خلف السـتار 
دون االنخـراط بالحرب بصـورة مبارشة خري دليل 

عىل ذلك
١١- القـدرة العاليـة لـُكلٍّ من روسـيا والصني 
والبحريـة  الربيـة  سـواء  االعرتاضيـة  للعمليـات 
والجويـة التـي تعتمـد عـىل املنظومـة الفضائية 
َوإْمَكانيـة اسـتهداف تلـك األقمـار االصطناعيـة 
للتي تمتلكها روسـيا والصني دون غريها، َوبالتايل 
اإلعاقة يف االسـتمكان والرصـد وتعطيل االتصاالت 
أَو إدامـة زخـم املعلومـات ممـا يؤثر بشـكل كبري 
عىل مسـار ونتائج الحرب واملعارك لصالح روسـيا 

والصني 
١٢- مسـار األحداث وعمليات الحصار وحروب 
االستنزاف أَو املحاور التشغيلية ومدى تأثريها عىل 

نتائـج الحروب حـال اندالع الـرشارة األوىل للصدام 
املبارش سـيكون تأثريها واضًحا عىل نتيجة الحرب 

وحسم الرصاع 
١٣- نسـبة الخطـأ ومدى تأثريه عـىل مرتكبيه، 
وبالتايل النتائج النهائيـة وأمريكا أقرب من غريها 
إىل ارتكاب األخطاء ُخُصوصاً يف القرارات االنفعالية 

أَو نزولها لرغبة اللوبيات.
١٤- الرأي العام والعقيدة القتالية والعسـكرية 
واألجنحة األُخرى الدبلوماسية واالقتصادية... إلخ.

ثانيـاً- الجميُع يراهن عـىل عامل الوقت والصرب 
االسـرتاتيجي هو الفاصل والحاسم يف تحديد جهة 
املنترص، من َحيـُث الخطأ املرتكـب وردود األفعال 

املحتملة.
بمعنـى ستسـتمر الحـرب يف أوكرانيـا (حـرب 
االسـتنزاف) ومحـارصة الصـني وإيـران وكوريـا 
الشـمالية إىل أمـد بعيـد، ُوُصــوالً إىل االنهيـار أَو 
حدوث طـارئ أَو خطـأ ينقل الرصاع إىل مسـتوى 

الحرب املبارشة 
ثالثـاً- تراهـن األطـراف املتصارعـة عىل سـوء 
وال  النوويـة  األسـلحة  اسـتخدام  يف  التقديـر 
رضبـة اسـتباقية وال ردعيـة، َحيـُث تتحطـم مل 
االسـرتاتيجيات وأن من يبدأ باستخدام ذلك السالح 
سـوف يقابـل برضبـة انتقامية سـاحقة ماحقة 
تنهي جميع الرصاعات لذلك ُكـّل األطراف تمسـك 

بأعصابها من الوقوع يف املحذور. 
 

 تعزغع املعام سطى ضعء خفتات 
وطراتض الترب املاعصسئ 

١- انقسـمت مهـام املواجهـة إىل مرحلتـني يف 
العالم بـني أمريكا والناتو ومـن التحق معهما من 
دول أُوُروبـا الرشقية وبقيـة دول العالم بالضد من 

روسيا والصني.
املرحلـة األوىل- محارصة روسـيا بقيادة أمريكا 

ومشاركة الناتو 
املرحلـة الثانيـة- محـارصة الصـني بقيـادة 
بريطانيـا والتحاق أمريكا والناتـو فيما بعد مع 
بريطانيا، َحيُث تقوم األخرية باستعدادات كبرية 
منهـا تطوير ترسـانتها البحريـة والنووية عىل 
َحــدٍّ سـواء وقد رصدت أمـوال ضخمة وكبرية 
يف اآلونة األخرية وملدة أربع سنوات لرفع قدراتها 
والردعيـة  البحريـة  وبالخصـوص  العسـكرية 

النووية.
وربمـا تكّرر بريطانيـا تجربة أمريكا السـابقة 

عندما تدخلت يف اللحظة املناسبة يف الحرب العاملية 
الثانيـة بعـد أن انهكـت جميع األطـراف املتحاربة 
لتقود فيما بعد حرب باردة مع االتّحاد السـوفيتي 

وترتبع عىل راس النظام العاملي 
 

افضتغئ َأو ضئح الفثاء 
تحاول أمريـكا يف الوقت الراهن توجيه رسـائل 
ناريـة تحذيريـة لُكلٍّ مـن الصني وروسـيا وكوريا 
الشمالية عن طريق عدوان مبارش عىل الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية تستطيع من خالله تحقيق عدة 

أهداف منها:
١- رسائل نارية لخصومها.

٢- طمأنة حلفائها يف املنطقة وخارجها واشباع 
رغبة الكيان الصهيوني.

٣- السـيطرة عـىل مـوارد الطاقـة بالكامل من 
نفط وغاز وتوجيهها يف خدمة مصالحها يف الحرب 

والال حرب.
املقاومـة  ومحـور  املمانعـة  عـىل  القضـاء   -٤

بالكامل.
٥- نجاح مرشوعهـا التطبيعي والثقايف الخاص 

بالديانة اإلبراهيمية. 
البحـار  معـارك  يف  األولويـة  قفـزت  هنـا  مـن 
واملحيطـات إىل الـرشق األوسـط والخليج الفاريس 
وبحـر العـرب والبحـر األحمر عـىل باقـي البحار 

واملحيطات. 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس

التطصئشرضغات ملسارك الئتار واملتغطات املصئطئ 
الباظغئ 

طةاقت الاأبغر شغ تسط الخراع لفذراف الماتاربئ طةاقت الاأبغر شغ تسط الخراع لفذراف الماتاربئ 

  العقغات الماتثة لغج 
لثغعا الصثرة سطى إدارة 
أضبر طظ خراع وطعاجعئ 

طع أضبر طظ ذرف تاى 
شغ سمطغئ غجو السراق 
ضاظئ بتاجئ إلى تتالش 

دولغ ولسض طا غتخض 
اآلن طظ ترب شغ أوضراظغا 

وطا تطسئه طظ دور خطش 
الساار دون اقظثراط بالترب 

بخعرة طئاحرة خغر دلغض 
سطى ذلك
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أجؤطٌئ برغؤئ
 غتغى المتطعري

سـيكون  كيـف 
ضجيـج النخـب من 
التواصل  مواقع  رواد 
االجتماعـي لو كانت 
صنعـاء  حكومـة 
هي مـن فرضت هذا 

القرار.
قـرار وزيـر املالية 
املرتِزقـة  بحكومـة 
تحصيـل  بفـرض 

مبالـغ إضافيـة تحت 
حساب رضائب الدخل عىل املستوردين، الذي له 
عواقب وخيمة وسلبية عىل النشاط االقتصادي 
يف البلـد ونشـاط التجـارة واالسـتثمار، الـذي 
سـيؤدي إىل ارتفـاع التكاليف عىل املسـتهلكني، 
والذي سيضاعف نسـبة الفقر واملجاعة ويرض 

بحركة التجارة الداخلية لكل املحافظات.
ملاذا نخـدع دائماً وتكون أنظارنـا موجهة إىل 

املواضيع التي يريد العدّو أن تثار؟
ملاذا لم يتـم التعاطي مع هـذا الخرب الكارثي 

بمسؤولية؟؟
ملاذا تركز النخب املوجودة يف مناطق السيطرة 

عىل خطوات حكومة صنعاء فقط؟؟
ملـاذا تقابـل ُكـّل تَحـّركات الدولـة يف صنعاء 
بضجيـج هائل، بينما تقابل كـوارث املرتِزقة يف 

حق هذا الشعب بصمت مخيف ومريب؟

كتابات

غعُم الةقء.. شغ ظض سثواٍن واتاقٍل جثغث 
إضرام المتاصري

علهـا جـاءت يف الوقـت الذي شـاءت 
لنفسـها فيه الرحيل، تلك هي مناسـبة 
الـ 30 من شـهر نوفمـرب املجيد، والذي 
كان فيـه جـالء آلخـر جنـدي بريطاني 
من األرايض اليمنية جنـوب اليمن َحيُث 
شمخ اليمن منترصاً عزيزاً، وعاد املحتّل 
مـن َحيـُث أتى منكـرساً خائبـاً، لتغيب 
الشـمس أخريًا عـن تلـك اإلمرباطورية 
الشـيطانية التي قيل عنها بأن شمسها 
ال تغيـب، فبقـي النرص واندحـر الغزاة 

دون رجعة. 
لطاملا حاول االحتالل الربيطاني إعادة 

الكرة يف احتالل األرايض اليمنية، بمختلف 
املخّططـات التـي كان آخرها ما يسـمى 
«التحالـف العربـي» للعدوان عـىل اليمن، 
تحـت مـربّرات ومزعوميات قـام مجلس 
األمن واملجتمع الدويل بتغطيتها وتمريرها 
تحت قضايا إنسانية كانت السبيل الوحيد 
لتواجد القوات الغازية يف األرايض اليمنية، 
ـًة تلـك املحافظـات الجنوبيـة التي  َخاصَّ

تدنست بوجود املحتّل من جديد. 
من هنا بـدأت بريطانيا بنهـب الثروات 
وزرع الفتن والنعرات الطائفية واملذهبية، 
وتقسـيمها  اليمنيـة  املناطـق  وتجزئـة 
ككعكٍة بني أدواتها األمريكية والصهيونية 
والخليجية املنبطحة، أما املرتِزقة اليمنيون 

فلم ينالوا من ذلك غري العار والهوان، فقد 
سـقطت عنهم ُكــّل مواصفات اإلنسـان 
اليمني ليكونوا ُمَجـّرد أدوات قذرة يتسرت 
بهـا املجرمون عىل جرائمهـم، لتأتي هذه 
املناسـبة عاراً عليهم مقارنة باملايض وما 

يعيشونه اليوم من ذُلٍّ وارتهان. 
كذلك ما يعيشـه الشـارع الجنوبي من 
ة اليمنية،  فتن وشـتات وضيـاع للُهــِويـَّ
والذين باتوا يعيشـون تحـت وطأة املحتّل 
مـن جديـد مـا بـني االرتضـاء واإلخضاع 
العناويـن  كانـت  فقـد  املريـر،  بالواقـع 
اإلنسانية ُمَجـّرد خدعة ماكرة الستهداف 
املواطنني واالستحواذ عىل جميع حقوقهم 
والـزج بهـم يف معركـة ال ناقة لهـم فيها 
وال جمـل، إال أنهم يدافعـون عن املتحلني 

الغـزاة ويضحون بأنفسـهم؛ ِمـن أجِل 
احتالل بلدهم!! يف ظاهرٍة عجيبة، نتيجة 
لتغييب الحقائق وعدم الوعي السـيايس 
واالعتبـار مـن األحـداث املاضيـة ليس 
يف اليمـن فقـط، بل يف قائمـة الخطوات 
العدوانيـة التي قامت بها تلـك الدول يف 

الكثري من املناطق يف الرشق األوسط. 
فال بد من عـودٍة إىل تاريخ الـ 30 من 
نوفمرب حتى يتسـنى للجنوب العودة إىل 
حضن الحرية من جديـد، فاملحتّل اليوم 
هو ذاته محتّل األمس، حتى وإن اختبأت 
بريطانيـا خلـف األمريـكان والصهاينة 
وأدواتهـم، إال أن تلـك اإلمرباطوريـة ما 
زالت تلعـب بالنار ليـس يف اليمن فقط، 
بـل يف البلدان العربية واإلسـالمية بشـكٍل 
عام، لذلـك، يجب أن تعود هيبة املناسـبة 
بشـكلها الصحيـح حتـى يقـف الجميع 
بشـموٍخ يرّددون لن ترى الدنيا عىل أريض 
وصيا، وهم أحراٌر أباة، ال أقزام تحت أقدام 
املحتّل، ويكونوا بذلك أضحوكة يف التاريخ 

املايض واملعارص. 
ختامـاً: كما كانت الثـورة يف الـ 14 من 
أُكتوبـر هي السـبيل التي أوصلـت اليمن 
إىل جـالء آخر جندي بريطانـي، فالجنوب 
اليمنـي اليـوم بحاجـٍة ماسـة إىل ثـورٍة 
جديـدة تقود إىل جالء آخر جندي لالحتالل 
الجديد، وليس للثورة بديل يف ظل العدوان 

واالحتالل. 

ُخظَّاُع الترغئ بالادتغئُخظَّاُع الترغئ بالادتغئ الظداُل والضفاُح ضث المتاّض الئرغطاظغ الظداُل والضفاُح ضث المتاّض الئرغطاظغ 
خعشان طـراد

الشـهداء هم مـن صنعوا 
النـرص بدمائهم الزكية وهم 
اإلسـالم  قواعد  أرسـوا  مـن 
واستبسـالهم  بصمودهـم 
ولوالهـم بعد الله عز وجل ملا 
وصل النرص إىل ما وصل إليه 
اآلن، والسـابقون السابقون 
أُولئـك املقربون فجزاهم الله 
أفضل  وأهلـه  اإلسـالم  عـن 
الجزاء وريض عنهم أحسـن 
بأننـا  ونعاهدهـم  الرضـا 
عىل دربهم سـائرون بعون الله وتوفيقه ويف ذكر الشـهيد 
نجدد العهد لشهدائنا العظماء بأن نواصل السري عىل خط 
الشهادة وأن نبقى أوفياء للمبادئ والقيم التي تَحّركوا عىل 
أََساسها وضحوا يف سـبيل الله؛ ِمن أجِلها لنعيش أعزاء أَو 

نسقط يف ساحات العزة والكرامة شهداء.
شهداؤنا هم عنوان العطاء والتضحية هم من استسهلوا 
ُكــلَّ صعب يف سـبيل الله ولبوا النـداء فتذللت لهم األرض 
والنت لهم الجبال وأكرمتهم السـماء بسـحبها وكواكبها 
ونجومهـا حتى جاءهم االصطفاء الربانـي فحازوا املقام 

األعىل فسالم الله عليهم أزكى السالم.
الشـهداء هم الذين صنعوا الحرية واالستقالل بالنضال 
والتضحيات ورووهـا بدمائهم الزكية العطرة، فنتعلم من 
خاللهـم أثـر الثقة بالله وقيم اإلسـالم من صمـود وثبات 

وشجاعة وصرب. 
ووفاًء للشهداء هو مواصلة الدرب الذي سلكوه والثبات 
عـىل املوقف الـذي ضحوا؛ ِمـن أجِله فيجب علينـا جميعاً 
االهتمام بأرسهم وأقول ملن هم يف موقع املسـؤولية اتقوا 
الله يف مسـرية العظماء وقدموا النموذج الذي ينسجم مع 
شهدائنا فهم مدرسة يف الثبات والعطاء والوفاء والتضحية 
والقوة واإلحسان، فوالله لو نطقت مقابـر الشهداء لقالت 
يا أيها املتبقون اتقوا الله يف املسرية القرآنية وكونوا أنصار 
اللـه واسـمعوا توجيهات السـيد العلم عبدامللـك بدرالدين 

الحوثي -يحفظه الله- وواصلوا املشوار حتى النرص. 

طتمث خالح الجاشظغ

ام املجِد سـجلُه التاريُخ النضايل بأحرٍف  إنه يوٌم من أَيـَّ

من نوٍر لشعِبنا العظيِم، ورجاِلِه البواسَل املخلصني، الذين 

قارعـوا أعظم وأعتـى اإلمرباطوريات يف العـِرص الحديِث، 

اإلمرباطوريـة التـي ال تغيـُب عنها الشـمُس، واسـتطاَع 

هزيمـَة أعتـى قـوٍة اسـتعماريٍة، وإجبارها عـىل الرحيِل 

منهزمًة يف الثالثني من نوفمرب عام (1967م). 

لقـد أثبت يف الثالثـني من نوفمرب بكفاحـك ونضالك أن 

املسـتعمرين وعمالَءهم مهما كانت قوتُهم وغطرسـتُهم، 

َفـإنَّهـا تتحطم عـىل صلبة كفيك املجيدتـني، وصربك الال 

محدود، وأثبت يا شعبنا وال تزال تثبُت أنك وستظل مقربًة 

للغزاِة والطامعني، وأن الشعب اليمني الذي ال يُقهر، لقوِة إيَمـانك بالله، 

وعظمـة إرادتـك الوطنية الحـرة، وعدالة قضيتك التـي تكافح وتناضُل 

عنها، فأنَت أنت الشـعُب الذي رضَب وال زال يرضُب أروَع أمثلِة العطاِء، 

وأنصـَع أنـواع التضحيِة، وأجـلَّ فنوِن الصمـوِد يف الدفاع عـن كرامتَك 

وأرضَك واستقاللك. 

إننا نحتفل اليوم بالذكرى الـ ٥٥ لعيد االسـتقالل الـ ٣٠ من نوفمرب، 

يف ظـروٍف ومتغـرياٍت صعبٍة ومعقـدٍة، إذ يتعرض شـعبُنا اليمني ألكرب 

هجمٍة عدوانية تخريبيٍة، استهدفت اليمَن، إنساناً، وأرًضا وتراثًا، وبنيًة 

تحتيـة، ومكتسـباًت ثوريـة، ودولًة ووحـدًة وثورًة يف واحـدة من أكثر 

الحروِب االنتقاميِة، دمويًة، وهمجيًة، وعدوانيًة، وبأكثر األساليب خسٍة 

ونذالٍة ووحشيٍة. 

إن ممـا يحزُّ يف النفـِس أن نحتفَل اليوَم بالذكـرى الـ ٥٥ من نوفمرب 

املجيـد، وأجزاء من وطِننـا الحبيِب يدنُسـها وكالُء االسـتعمار القديم، 

من األعراب الذي جندوا أنفسـهم لخدمِة أهـداف دوِل العدواِن، وأطماع 

اإلمربياليِة الرأسـماليِة الحديثة، التي تسعى لتحويِل املنطقة إىل دويالٍت 

متناحـرٍة، تغـرُق يف الفوىض، والفتـِن، والتبعيِة، للوصول إىل اسـتنزاِف 

ثرواِتها، وضماِن أمن واستقرار وتفوِق الكياِن الصهيوني عىل ُكـّل دوِل 

املنطقة. 

وممـا يحـز يف النفـس أَيْـضـاً أن أنظمـة يف عاملنا العربـي ينفذ من 

خاللها االسـتعمار الجديد، وعىل رأسـها نظاُم آِل سعود الذي يمثل أحد 

أهـم البوابـات التـي ينفذُ منها الغـرُب االسـتعماري إىل العالـِم العربيِّ 

واإلسالمي، بل أضحى يمثُل رأَس الحربِة ملشاريِعهم الساعية لوأِد وخنِق 

ـة العربيِة واإلسالميِة قيمتَهما،  أي مرشوٍع عربيٍّ أَو إسـالميٍّ يعيُد لألُمَّ

وينهـُض بهما من حالـِة الركـوِد الشـامِل، ويحّقق لهما 

، والتضامَن اإلسالمي عىل جميع األصعدة.  التكامَل العربيِّ

لكن رسـالتك أيها الشـعب اليمني العظيم، التي تبعثها 

شـعباً وقيـادًة يف الزمن الـذي نحتفل فيه بهذه املناسـبة 

التحّرريـة الثورية، وهي الرسـالة التي يجُب أن يسـمَعها 

العالُم أجمَع: «أن اليمن أرضاً وإنسـاناً عيصٌّ عىل الظلمة 

والطغـاة واملحتّلـني والغـزاة، وقد سـطر التاريـخ ذلك يف 

كتبه الشـهرية أن اليمن مقـربة الغزاة، وسـيظل التاريخ 

يرّددها أبد الوجوِد اليمني، عىل مسامع ُكـّل طامٍع وغاٍز، 

ومجـازٍف، ومتهوٍر، ال يعرف ماذا يعني قـوُل اللِه العالِم: 

«نَْحـُن أُولُو ُقوٍَّة َوأُولُو بَأٍْس َشـِديٍد»، ليعَي أي معتٍد أَو غاٍز مهما تطاول 

وتعجـرف، ومهما حشـد واسـتقوى، أن مصريَه لن يختلـَف عن مصرِي 

سـابقيه من الغزاِة واملحتّلني، وسـريحل ويرحل معه عمالؤه ومرتِزقته 

الذين سوَّلوا له بيع الوطن، وساعدوه لتدنيس تراِب الوطِن الذي ال يقبل 

تدنيَس أي غاٍز ومرتِزق وعميل.

أنتـم تعلمون أنه منذ دخول قوات االحتـالل إىل تلك املناطق لم يلمس 

املواطن أي تغيري، أَو تحّسـن ألبسط مقومات الحياة، بل يالحظ الغياب 

شـبه التام ألبسـط الخدمـات التـي تتمتع بهـا املناطـق الواقعة تحت 

الحصار االقتصادي الربي والبحري والجوي الغاشـم، ولم تسـتفد هذه 

املناطق من التحرير املزعـوم غري قليل من الطالء وأكياس الدفن، ورغم 

أن الجو والبحر والرب تحت سـيطرة أغنى دول يف العالم، فال كهرباء وال 

ميـاه، وال مشـتقات نفطية، وال رواتـب وال أمن، وال صحـة بل أغلقت 

عرشات املشايف، وتعطلت الدراسة، وتهّددت الجامعات باإلغالق والنسف 

من قبل عنارص القاعدة بحّجـة منع االختالط. 

أتوّجـه بتحية وتهنئة تليق بعظمة الشـعب اليمني الصامد والصابر 

الذي رضب بصموده يف مواجهة العدوان الغاشـم والحصار الجائر أروع 

األمثلـة يف التضحية والفـداء.. كما أتوّجــه بالتحية الخالصـة إىل ُكـّل 

فـرٍد من أفراد قواتنا املسـلحة واألمـن واللجان الشـعبيّة وأبناء القبائل 

يف مختلف الجبهات ممن يسـطرون أروع املالحـم البطولية يف مواجهة 

االحتالل وغطرسة العدوان والتصدي ببسالة وإقدام لكل املؤامرات التي 

تستهدف اليمن ووحدته وسيادته واستقالله. 
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المسغرُة الصرآظغئ ظعُر 
اهللا وجغُفه سطى رصاب 

الطعاغغئ
 رشغص زرسان

قاتلوهـا فلـم يسـتطيعوا قتلهـا، وحارصوهـا 
فانترشت وتوسعت، أرادوا القضاء عليها يف مهدها 
فشبت حتى اشتد سـاقها، وعال شأنها، وأصبحت 
شـوكًة تحـز نحـور الظاملـني واملعتدين، وسـيفاً 

يقطف رؤوسهم، ويسلخ جلودهم. 
إنهـا «املسـرية القرآنية» سـيالً جارفـاً، وموجاً 
هادراً، وسـفينًة تنجي من الغرق، قائدها وربانها 
الله، فهو خالقها وصانعها، وجاعلها كهفاً ومالذاً 
يـأوي إليه ُكــّل خائف، ويقصده مـن يريد النجاة 

والفوز. 
هـي شـجرة كبـرية، عانقـت بأغصانهـا عنان 
السـماء، ورضبت بجذورها أعماق األرض، وظللت 

بفيئها وجوهاً أحرقتها شمس الظلم والقهر. 
وطبعـاً لن ينال ثمارها إال من كان ولداً باراً بها، 
وحنونـاً معها، أما املتسـلقني بغـرض النيل منها، 
والعبـث بثمارهـا، فهـي تنبذهم وتسـقطهم عىل 

رؤوسهم من أعايل قممها. 
«املسرية القرآنية» هي إراَدة الله، وأمره، ونرصه 

املحتم. 
أثبتت طوال تاريخها أن إراَدة الله هي فقط التي 
تميض، وأن سنته يف نرص عباده املستضعفني ثابتة 

ال تتبدل وال تتغري، مهما مرت السنون واألعوام. 
ومهما تعـرض الحق وأهله للمحاربة الشـديدة 
من قبـل الباطـل وحزبـه، إنما يـزداد الحـق قوة 

وصالبة، وبأساً وتماسكاً. 
منذ ولدت «املسـرية القرآنيـة» يف اليمن، بقيادة 
الشـهيد القائد السـيد حسـني بدر الديـن الحوثي 
(رضـوان اللـه عليه)، وبعـده السـيد عبدامللك بدر 
الديـن الحوثـي (يحفظـه اللـه)، أصابـت أمريكا 
وإرسائيـل يف مقتل، وأقضـت مضاجعهم، وجعلت 
النـوم يجافيهم، بمـا تحتويه من ثقافة تؤسـس 

ـة قوية وقادرة عىل الصمود واملواجهة.  لبناء أُمَّ
«املسـرية القرآنية» هي مسـرية الله، ليس الئقاً 
بها إالَّ النرص، والعز، واملجد، والخلود، فهي خلقت 
له، فالله وايل أمرها، وحارس مجدها، ورافع عزها، 
وقاتل عدوها، أما نحن فليس علينا إالَّ التمسك بها 
بكل مـا أوتينا من قوة، واالهتداء بهداها، والسـري 
عىل منهجها (القرآن الكريم) نور الدروب والقلوب، 

وعز الشعوب، واألمن يوم الخطوب. 

30 ظعشمئر غعٌم خالث شغ تارغت الغمظ
طتمث خالح تاتط

 
30 نوفمـرب 1967م يومـاً خالـداً يف تاريخ اليمن، 
ففي هذا اليوم غابت شمس اإلمرباطورية الربيطانية 
عن األرض اليمنية وظهرت شـمس الحرية وشمس 
جمهورية اليمن الجنوبية الشـعبيّة بعـد 129 عاماً 
مـن الظالم الدامـس واالحتالل لجزٍء غـاٍل من تراب 

اليمن. 
فيـوم 30 نوفمـرب 1967م كان نتيجـة وحصـاد 
ليـوم 14 أُكتوبر 1963م والذي اندلعت رشارة الثورة 
املسـلحة ضد االحتـالل الربيطاني، والتي اسـتمرت 
هذه الثورة أربعة أعوام، من الكفاح املسـلح وهو ما 

أجـرب بريطانيا عـىل إعالن الهزيمة وجرجـرت أذيالها 
وغادرت بجيشها إىل غري رجعة. 

فربيطانيا وهي اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس والتي 
تحكم وتسـيطر عىل الرشق والغرب لم تسـتطع مقاومة الجهاد 
املسـلح ضدها الـذي انتهجه املجاهدين والثـوار اليمنيني األحرار 

من جنوب اليمن وشماله. 

اليـوم وبعـد 55 عاماً من طـرد بريطانيا وإنهـاء مرشوعها يف 
اليمـن وكأنها تحلم عرب أذيالها السـعوديّة واإلمارات العودة مرة 
أُخرى لليمن متناسية أن اليمن ال يمكن أن تخضع أَو 
تركع للمشاريع واملخّططات الصهيوانجلوأمريكية. 

فـإذا كانـت البندقيـة اآلليـة والقنبلـة اليدويـة 
اسـتطاعت أن تطردها يف سـتينيات القـرن املايض، 
فما بالك اليـوم بعد أن أصبحت اليمن تمتلك جيشـاً 
قوياً مدرباً ومسـلحاً، وليس هذا بل وأصبحت تصنع 
ة والصواريخ البالسـتية،  أنواعاً من الطائرات املسـريَّ
وبفضـل الله سـبحانه وتعاىل وما تملكـه اليمن من 
قوات وسـالح فقد عجـز تحالف العـدوان يف تحقيق 
أهـداف عدوانه عـىل اليمن، طيلة السـنوات الثماني 
التي مضت، وأن ما تسعى إليه بريطانيا وأمريكا وعرب 
أذيالها ومرتِزقتها من السـيطرة عىل املحافظات الجنوبية َو عىل 
الجزر والسـواحل اليمنية وإقامة قواعد عسـكرية فيها، ليسـت 
إال مسـألة وقـت وسـيتم طردهم منها، وستفشـل مشـاريعهم 
ومخّططاتهم، فشمس ثورة ٢٦ سبتمرب و١٤ أُكتوبر َو٣٠ نوفمرب 

لن تغيب وشعاعها لن تحجبه غرابيل العمالة واالرتزاق. 

الحغت سئثالمظان السظئطغ

تخيلـوا معي للحظـٍة واحدٍة لـو أن الزمان 
يعـود بنـا جميعاً يف اليمـن إىل حقبـة ما قبل 
الثالثـني مـن نوفمرب ١٩٦٧.. يوم االسـتقالل 

املجيد. 
القـوى  مـن  ُكــّل  سـيجد  أيـن  برأيكـم.. 
املتصارعـة واملتقاتلـة اليـوم يف اليمن موقعه 

ووضعيته عىل خارطة الرصاع آنذاك؟
من املعروف طبعاً أن محاور الرصاع يومها 
كانت تتشـكل من ثالث قوًى رئيسية هي عىل 

النحو التايل:
١- جيـش االحتـالل الربيطانـي أَو ما كان 

يطلق عليهم (قوات الحماية) الربيطانية. 
بـكل  للربيطانيـني  املواليـة  الحكومـة   -٢

والداعمـة  والعسـكرية  املدنيـة  تشـكيالتها 
لبقائهـم يف الجنـوب أَو مـا كان يطلق عليهم 

لرشعيـة  املمثلـة  (املحميـات) 
الدولة أَو االتّحاد. 

٣- الثوار واملقاتلون الرافضون 
واملقاومون لالحتـالل الربيطاني 
والحكومة املوالية لـه أَو ما كان 

يطلق عليهم (املتمردون). 
سـؤالنا  إىل  وبالعـودة  اآلن 
السـابق وعىل ضوء هـذه القوى 
ذلـك  يف  واملتقاتلـة  املتصارعـة 
الوقـت املذكـورة آنفـاً.. برأيكم، 
السعوديّة  القوات  سـتجدون  أين 

يسـمون  ممـن  وراءهـم  ومـن  واإلماراتيـة 
بالتحالف هناك؟

وأين ستجدون الحكومة املوالية للسعوديّة 
واإلمـارات بكل تشـكيالتها العسـكرية أَو ما 
يطلـق عليهـا (الرشعيـة) هناك 

أيضاً؟!
منهمـا  ُكــّل  دور  ينطبـق  أال 
اليوم عـىل ذات الـدور الذي كان 
والحكومة  الربيطانيون  به  يقوم 
يف  الوقـت  ذلـك  يف  لهـم  املواليـة 

اليمن؟
املحـور  عـن  ومـاذا  طيـب.. 
الثالـث الرافض واملقـاوم لهذين 

املحورين؟ أين ستجدونه؟!
أال ينطبـق الـدور الـذي يقوم 
بـه اليوم عىل الدور الـذي كان يقوم به الثوار 
ذلـك  يف  واملقاومـون  الرافضـون  واملقاتلـون 

الوقت للوجود واالحتالل الربيطاني والحكومة 
املوالية له؟!

برصاحة أترك الحكم هنا لكم اليوم.. 
أما النتيجة النهائية لكلتا الحالتني، فأعتقد 
أن صبيحـة الثالثني من نوفمرب ١٩٦٧ قد بتت 
ا لصالـح ُكـّل من  يف أمرهـا وحسـمته نهائيّـٍ
يحمـل عىل عاتقة مسـئولية ومهمـة تحرير 
واسـتقالل الوطـن عـىل مـدى ُكـّل السـنني 

واآلباد. 
لشـعبنا اليمني العظيـم احتفاالته  فهنيئاً 
بعيد االسـتقالل املجيـد هذا وهنيئـاً له كذلك 
استعداده السـتقبال عيد استقالل مجيٍد آخر 

بدأت مالمحه -بكل تأكيد- تلوح يف األفق. 
وكل عـاٍم وأنتم َو (اليمن) َو (فلسـطني).. 

بألف ألف خرٍي وعافية. 

3030 ظعشمئر تارغٌت خظسه رجاٌل سزماُء لط تخظْسه المخادشئ ظعشمئر تارغٌت خظسه رجاٌل سزماُء لط تخظْسه المخادشئ

شغ ذضرى اقجاصقل المةغثشغ ذضرى اقجاصقل المةغث

جفغر تةغ 

املسـتعمر  وجـالء  االسـتقالل  ذكـرى  تخليـد  إن 
الربيطانـي مـن جنوب اليمـن بعد اسـتعمار طويل 
لألرض واإلنسـان والفكر والُهــِويَّة واملعتقد الديني 
وكل نواحـي الحيـاة يجعلنا نـدرك قيمة هـذا اليوم 
فيخلـد يف قلوبنـا كيـوٍم مـرشق ليـس كأي يوم وال 
كأي تاريـخ وال يمـر كأيـة مناسـبة؛ ألَنَّ جسـوره 
كانت أجسـاد عظماء عبّدوا للشعب طريَق الخالص 

بدمائهم. 
هذه اليـوم نعمة يجـب الحفاظ عليهـا ولو كلف 
ذلك الكثري والكثري، ومسـؤولية دينية ووطنية يجب 
استشعارها، والتَحّرك يف مواجهة العدوان الذي يشنه 

املستعمرين الجدد عىل أََساٍس من املسؤولية، التي يجب عىل ُكـّل 
يمني أن يستشعرها تجاه دينه ووطنه وأبناء شعبه. 

الثالثـون من نوفمرب مناسـبة جامعة لكل يمني السـتلهام ما 
تنطوي عليه من قيٍم سـامية وغايات نبيلة تسمو بالوطن وأبناء 
الوطن وتصون وحدته وتحافظ عـىل ُهــِويَّته ومقوماته وتعزز 
الصمود يف مواجهة املستعمرين الجدد إىل أن يتم طردهم والتنكيل 

بهم من عموم ربوع اليمن. 
ولن نرى االسـتقالل نعمة ونشعر بمسؤولية الحفاظ عليه إالَّ 
إذَا نظرنـا للوطن ككياٍن يعيش فينا يجب الحفاظ عليه لننعم به 

وبكل ما فيه، هـذا إن أدركنا أهميته، وال تكون نظرتنا له كأرٍض 
نعيش عليها حياتنا كيف ما كانت وبأي وضع َوأية حالة. 

نحـن اآلن نعايـش مسـتعمرين جـدد يحاربـون 
بكل وكافة وسـائل الحرب املمكنـة ويريدون فرض 
سياسـات هدامة حسـب مزاجهم ويسلبوا منا حتى 
إنسانيتا إن استطاعوا ولألسف الشديد أن جزًءا كبرياً 
من أبناء الوطن ممن انطىل خداعهم عليهم، صفقوا 
له قبـل أن يـروا أهدافـه الحقيقـة الراميـة لتدمري 
الوطن وقتل الشعب ونهب خرياته واستعمار العقول 

لتتماىش حسب ما تقتضيه مصالحهم فقط. 
يف هذه الذكرى يجب علينا جميعاً السـعي الحثيث 
للمحافظة عىل أن نكون يداً واحدة يف مواجهة جميع 
مؤامرات األعداء الرامية نحو تقسيمنا وتشتيتنا؛ ِمن 
أجِل جعلنا عبارة عن عقدة ال نصلح ليشء وبذلك تسهل السيطرة 
علينـا وباعتبار املناسـبة جامعة لـكل يمني يتطلع لالسـتقالل 
والعيش بكرامة وبقدر ما تحمله من معاٍن سـامية للحرية فهي 
تدفعنا جميعاً إىل النظر يف أبعاد السياسـات األمريكية واسـتلهام 
ما يجلبه املسـتعمر من واقٍع مرير وحياٍة تعيسة للشعب يف حال 
وقوعـه وبهذا نسـتلهم مايض االسـتعمار الربيطانـي البغيض، 
فنصون العيش املشـرتك بيننا بمختلـف طوائفنا ونغلب مصلحة 
الشعب، وحرية الوطن وبقاء ديننا كما ارتضاه الله لنا، فوق ُكـّل 

اعتبار. 
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ٌة}  اللُه يقـول: {َوْلتَُكْن ِمنُْكـْم أُمَّ
يعلم أن كل فرد بمفرده ال يستطيع 
يحتـاُج  أحيانًـا  شـيئًا،  يعمـَل  أن 
اإلنسـان هـو يف تربيـة أرستـه يف 
الداخل يف تربية أوالده إىل من يعينه 
مـن اآلخريـن قـد تحتـاج إىل هـذا 
داخـل أرستك يحتـاج إىل من يعينه 
من اآلخرين عـىل تربية أوالده، عىل 
تنظيم شؤون أرسته ليكونوا أرسة 

منضبطة.
 ثم ألن املسـألة يف مقـام الدعوة 
إىل الخـري واألمر باملعـروف والنهي 
عـن املنكـر ال بـد أن تكون بشـكل 
واٍع، وخطة واحـدة، ومنهج واحد، 
واحـد،  وعمـل  واحـد،  وأسـلوب 
وإال فهـو مـن املنكـر أن تتحـرك 
أنـت بطريقتـك الخاصـة فتوجـه 
توجيهـات تعتقـد أنهـا دعـوة إىل 
الخـري وأمـر بمعـروف ونهـي عن 
منكـر، وآخر له خط آخر وأسـلوب 
آخـر ووجهـة أخرى وثالـث ورابع 
عـىل هـذا النحو فين ـزل يف املجتمع 
ثقافـات متعـددة، وجهـات نظـر 
متعـددة، دعـوة إىل أشـياء متعددة 

منهـم من يـرى أن هذا مهـم بالغ 
األهميـة، ومنهم من يرى أن هذا ال 
معنـى له من أصلـه، وكٌل يخاطبك 
باسـم  ويخاطبـك  الديـن،  باسـم 
النصيحة. فهذا سيصبح نفسه من 
املنكـر؛ يـؤدي إىل تفريـق املجتمع، 
يؤدي إىل تباين وجهات نظره، يؤدي 

إىل تشتت وتعدد مواقفه وتباينها.
 فال بـد يف مقام األمـر باملعروف 
والنهي عن املنكر والدعوة إىل الخري 
أن يتحركوا مـن قاعدة واحدة، من 
توجيهـات واحدة، وخطـة واحدة، 
وأسـاليب واحدة حتـى يكون فعًال 
أمـًرا بمعـروف ونهيًـا عـن منكـر 
تكـون  اءة،  بنـَّ الخـري  إىل  ودعـوة 
تأهيـل  قالـب  يف  تصـب  نتيجتهـا 
األمة فيمـا يتعلق بوحدتهـا، فيما 
يتعلـق باهتماماتهـا بأمـر الدين، 
وفيما يتعلق باهتمامها يف مواجهة 
أهل الكتـاب سـواء يف الداخل أو يف 

الخارج.
 قـد تأتـي أحيانًا أسـاليب دينية 
تُقدم إليك سـواًء عن طريق خطب 
جمعة أو حلقـات درس أو مدارس 

تقدم إليك الدين بشـكل اهتمامات 
معينة تغيب أمامك األشياء األخرى 
املهمـة، ويأتـي آخـر يتحـرك إليك 
يطلعـك عـىل األشـياء التـي يراها 
مهمة، فهـذا يقول: هذه أشـياء ال 
تشـكل أي مشـكلة، هذه أشياء ال 
يُعـد االهتمام بهـا يشء رضوري، 
ما الذي سيحصل؟ أليس سيحصل 
تبايـن يف املجتمـع نفسـه: فمنهم 
من يصـدق هذا ويميش عىل نهجه، 
ومنهم مـن يقبل من هـذا ويميش 
عىل طريقته، فيؤدي إىل ماذا؟ أليس 
يـؤدي إىل خلخلة وحـدة األمة حتى 
وإن كانـت قد توحـدت، حتى وإن 
كانت قد توحدت سيؤدي إىل رضب 
وحدتهـا، ورضب كيانهـا فتخلخل 

صفها من جديد. 
ـٌة يَْدُعـوَن إَِىل  {َوْلتَُكـْن ِمنُْكـْم أُمَّ
اْلَخرْيِ َويَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن 
َعـِن اْلُمنَْكِر} (آل عمـران: من اآلية 
{َوْلتَُكـْن}،  يَغـة  الصِّ بهـذه   (104
أليس هذا أمر مؤكد يجب أن تكونوا 
عىل هـذا النحو: أمة تتحرك، ويأتي 
بصيـغ الفعـل املضـارع {يَْدُعـوَن 

ِباْلَمْعـُروِف  َويَأُْمـُروَن  اْلَخـرْيِ  إَِىل 
يَغ  َويَنَْهـْوَن َعـِن اْلُمنَْكِر} مـن الصِّ
التي تفيد – كما يقولون – الحدوث 
يف  املسـتمرة  والحركـة  والتجـدد 
الدعوة إىل الخري، يتحرك كل إنسان 
باسـتطاعته يدعـو إىل خـري يدعو 
إليـه، لكن يف إطـار الخطة، يف إطار 
وجهة النظر الواحـدة، وإال فَحذَاِر 
حذار من دعوات إىل خري بأسـاليب 
متعددة، إىل أمر بمعروف بأسـاليب 
متعددة إىل نهي عن منكر بأساليب 
متعـددة، مـن منطلـق توجيهـات 
منهـا  كان  فكلمـا  وإال  متعـددة، 
منفـرًدا عن اآلخر فال بـد أن يكون 
لـه تأثريه املباين لتأثـري اآلخر، وما 
النتيجـة؟ هي: تفريـق كلمة األمة 
تحـت عنوان: دعـوة إىل الخري وأمر 

بمعروف ونهي عن منكر.
رضورة  لنـا  تؤكـد  توجيهـات   
إصالح املجتمـع من الداخـل وهذا 
مـا يؤكـد السـنة اإللهية بـأن الله 
سـبحانه وتعاىل كما قـال: {إِنَّ اللََّه 
ُوا َما  ُ َمـا ِبَقـْوٍم َحتَّى يَُغـريِّ ال يَُغـريِّ
ِبأَنُْفِسـِهْم} (الرعد: مـن اآلية 11) 

وبهـذا نعـرف نحن كيف نـرد عىل 
أولئك الذين يقولون: [ماذا سنعمل 
نحن بإرسائيل وأمريكا، عندها قوة 
جبارة وعندهـا وعندها ونحن ماذا 

سنعمل ضدهم]؟
 نقـول: اعمل عـىل هـذا النحو، 
ابـدأ تحـرك بشـكل أن تبنـى أمـة 
تكـون مؤهلـة للدعـوة إىل الخـري 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
اللـه  بحبـل  معتصمـة  متوحـدة، 
جميًعـا، وسـيحصل كل يشء مما 
تراه مستحيًال سيحصل، املستحيل 
هـو يف نفسـك أنت وليـس يف واقع 
الحياة، وليـس فيما هدى الله إليه، 
أنت يف نفسـك التـي ال تثق بالله، يف 
نفسك العاجزة، يف نفسك املهزومة، 
يف نفسـك الضالـة التـي ال تعـرف 
كيف تعمـل، هناك املسـتحيل، أما 
فيمـا يهدي اللـه إليه، أمـا يف واقع 
الحياة، أما يف السـنن اإللهية، أما يف 
السـنن الكونية فليـس هناك يشء 
مستحيل، إذا ما رست عىل ما هداك 
اللـه إليه فسـيصبح ما بـدا أمامك 

مستحيًال يصبح يسريًا وسهًال. 

 : خاص 

وجـه  يف  «الرصخـة  األسـبوع  ملزمـة  يف 
املسـتكربين» أوضح الشـهيُد القائـُد -ِرْضــَواُن 
اللِه َعَليْــِه- أن هتاَف الرصخة وترديد شعار الله 
أَْكبَــر، املوت ألمريكا، املوت إلرسائيل، اللعنة عىل 
اليهـود، النرص لإلْســَالم، هو نتيجـة ملا تعرضه 
وسـائل اإلْعَالم عن الجرائم الـذي يرتكبها اليهود 

والنصارى. 
 وقـال -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـــِه- (نحن ُكـّل 
ما صـدر منا، وكل رصخة نرفعهـا، ُكـّل اجتماع 
نعملـه كهـذا أَْو غريه نحـن إنما تأثرنا بوسـائل 
إْعَالمكم فماذا تريدون أنتم عندما تعرضون علينا 
أخبار رضبات اليهـود واألمريكيني واإلرسائيليني 
هنا وهناك يف أفغانسـتان ويف فلسـطني، ويف ُكـّل 
بقعة من بقاع هذا العالم، عندما تعرضونها علينا 

ماذا تريدون أنتم من خالل العرض؟). 

اقعامام بمدمعن الثرب ق بمةرد إذاساه
ويف سـياق تناقل األحداث واألخبار من وسـائل 
اإلْعـَالم املختلفـة وأثناء سـماعها، أّكد الشـهيُد 
القائـُد أنه يجب علينا أن نتلقـى األخبار بروحية 
املؤمنني، نتلقى الخرب ونعرف مدى خطورة الخرب 
وما الذي يجب علينا أن فعله أمام ما نسـمعه من 
األخبار التي تحدث عـن جرائم اليهود والنصارى 
وتدمريهم للشـعوب، وأن ال نكون كاملذيع املخرب 
الـذي يهمه الخرب ملجرد الخرب، فقال (عندما تأتي 
أنـت أيها املذيع وتعرض علينـا تلك األخبار، وعرب 
األقمـار الصناعيـة لنشـاهدها، فنشـاهد أبنـاء 
اإلْســَالم يًُقتَّلُون ويُذبحون، نشـاهد مسـاكنهم 
تهـدم، هل تظـن أننـا سـننظر إىل تلـك األحداث 
بروحيـة الصحفـي اإلخبـاري الـذي يهمه فقط 
الخـرب ملجرد الخـرب. وتهمـه نـربات صوته وهو 
يتحـدث واهتـزازات رأسـه. إن كنـت ال تريد من 
نـربات صوتك أن توجد نربات مـن الحرية، نربات 
يف القلـوب، يف الضمائر تـرصخ بوجه أولئك الذين 
تقدم لنا أخبارهم، إن كنت ال تريد باهتزاز رأسـك 

أن تَهز مشاعر املسلمني هنا وهناك، إن كنت إنما 

تحـرص عىل نربات صوتك وعىل اهتزازات رأسـك 

لتظهر َكـَفنيِّ إْعَالمـي، نحن ال ننظر إىل األحداث 

بروحيتك الفنية اإلْعَالميـة اإلخبارية، الصحفية، 

نحن مؤمنون ولسـنا إْعَالميـني وال صحفيني وال 

إخباريني، نحن نسـمع قـول الله تعاىل: {يَـا أَيَُّها 

الَِّذيـَن آَمنُوا ِلَم تَُقولُـوَن َما ال تَْفَعلُـوَن َكُربَ َمْقتاً 

ِعنْـَد اللَِّه أَْن تَُقولُوا َمـا ال تَْفَعلُوَن} (الصف:3-2) 

نحـن ننظر إىل ما تعرضه عىل شاشـة التلفزيون 

بنظرتنـا البدائيـة، نحن ال نـزال عرباً لـم نَتََمّدن 

بعد، وببسـاطة تفكرينا كعرب مسـلمني ال تزال 

يف نفوسـنا بقية من إبَاٍء، بقية من إيمان، فنحن 

لسنا ممن ينظر إىل تلك األحداث كنظرتك أنت). 

 الشاغئ طظ افخئار تشغري الظفسغات وتترغدعا
وبنّي الشـهيُد القائـُد أن األخبار التـي يقدمها 

املذيع عرب وسائل اإلْعَالم املختلفة، إذَا لم تُحِدْث يف 

ة اإلْسـَالمية أن ترصخ يف وجه أولئك  نفسيات األُمَّ

الذيـن يصنعـون بأبناء اإلْســَالم مـا يصنعونه، 

فإنهم إنمـا يخدمون إرسائيل وأمريكا ويخدمون 

اليهـود والنصـارى، فهم يعـّززون القـوة لليهود 

والنصـارى ويثبّطـون ويرجفون أبناء الشـعوب 

اإلْسـَالمية. 

وقـال (هذه الحقيقة التي يجب أن نعرفها وأن 

نقولهـا ألولئك، وأن نرفض الحقيقة التي يريدون 

أن يرسخوها يف أنفسنا هم من حيث يشعرون أَْو 

ال يشـعرون، حقيقة الهزيمـة، حقيقة (الهزيمة 

النفسية)، ال نسمح ألنفسـنا، ال نسمح ألنفسنا 

أن نشـاهد دائمـاً تلـك األحـداث وتلـك املؤامرات 

الرهيبة جداً جداً، ثم ال نسـمح ألنفسنا أن يكون 

لها موقف، سـنكون من يشـارك يف دعـم اليهود 

والنصـارى عندمـا نرسـخ الهزيمـة يف أنفسـنا، 

عندما نَْجبُن عن أي كلمة أمامهم).

ظسغــح يف زطظ الشربطــئ والظاس خظفان طآطظ 
خرغح وطظاشص خرغح

ويف خضم األحداث الجارية أّكد الشـهيد القائد 

أننا نعيُش يف واقع ال يخلو من حالتني، ُكلٌّ منهما 

تفـرض علينـا أن يكون لنـا موقف، مسـتعرضاً 

ة اإلْســَالمية من  الوضعية التي وصلت اليها األُمَّ

ذل، وخزي، وعار، واستضعاف، وأنها تعيش تحت 

رحمة اليهود والنصارى، وأن العرب أصبحوا فعالً 

تحـت أقدام اليهود والنصارى وهو ما يحتم علينا 

أن يكوَن لنا موقف إْن كنا مسلمني. 

ديننـا  علينـا  يفرضـه  مـا  الثانيـة  والحالـة 

اإلْســَالمي وقرآننا الكريم مـن أنه ال بد أن يكون 

لنا موقف من منطلق استشعارنا للمسؤولية وأن 

سـكوتنا وخضوعنـا ورضاَءنا بالباطل سـيكون 

ُحجة علينا أمام الله يوم القيامة.. 

اللـِه  -ِرْضـــَواُن  القائـُد  الشـهيُد  واسـتدل 

َعَليْــِه- بمجموعـة من اآليات الدالة رضورة من 

أن يكون لإلنسـان موقـٌف من األحـداث الجارية 

من اآليات التي ذكرت قولـه تعاىل {أََلْم تَُكْن آيَاِتي 

تُتْـَىل َعَليُْكْم} (املؤمنون: من اآلية105)؟ {أََوَلْم تَُك 

تَأِْتيُكْم ُرُسـلُُكْم ِباْلبَيِّنَاِت} (غافر: من اآلية50)؟. 

ألم تسـمعوا مثل قوله تعاىل: {يَـا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاِتِه َوال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنْتُْم ُمْسِلُموَن 

َواْعتَِصُمـوا ِبَحبْـِل اللَّـِه َجِميعـاً َوال تََفرَُّقـوا}(آل 

عمران: من اآلية103) ومثـل قوله تعاىل: {َوْلتَُكْن 

ٌة يَْدُعوَن إَِىل اْلَخـرْيِ َويَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف  ِمنُْكـْم أُمَّ

َويَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (104) 

َوال تَُكونُـوا َكالَِّذيـَن تََفرَُّقوا َواْختََلُفـوا ِمْن بَْعِد َما 

َجاَءُهـُم اْلبَيِّنَاُت َوأُوَلِئَك َلُهـْم َعذَاٌب َعِظيٌم (105) 

مؤّكـداً أن هـذه اآليـات تخاطبنا نحـن وتحملنا 

املسؤولية. 

أطئ طتمث أطئ واتثة تأطر باملسروف وتظعى سظ 
املظضر

ويف ملزمـة الرصخـة يف وجه املسـتكربين نبذ 

الشـهيُد القائُد التفرقة واالختالُف والتشتت ودعا 

إىل التوحـد واالعتصام بحبل اللـه وأنه يجب األمر 

باملعـروف والنهي عن املنكـر ومواجهة طواغيت 

الكفـر أمريـكا وإرسائيـل، مسـتغرباً مـن أقوال 

العاجزيـن وترصفاتهم وقولهـم بأنهم عاجزون 

عـن عمـل أي يشء ملواجهـة الباطـل، مؤّكـداً أن 

عجزنـا عن مواجهـة اليهود والنصـارى يدل عىل 

جهلنـا بمدى خطورتهـم وبشـاعة أعمالهم ولو 

تابعنـا األحـداث لعرفنا أننـا نسـتطيع أن نعمل 

الكثري الكثري يف مواجهتهم. 

وحّذر الشـهيُد القائُد من التسـاهل والالمباالة 

أمـام أي حـدث كائن، مستشـهداً بمـا حصل يف 

أفغانسـتان والـذي تجاهلت الشـعوب ما يجري 

يف أفغانسـتان ومـع مـرور األيـام فـإذا باليهود 

والنصارى قد هاجموا لبنان وكادوا يسـتحلونها 

لوال تَحـّرك حزب الله الذي استشـعر املسـؤولية 

وانطلق يف امليدان حتى استطاع بمعية الله هزيمة 

إرسائيل وطردها من ُكـّل األرايض اللبنانية. 

وبنظـرة القـارئ الجيّـد لألحـداث واملتفّحص 

ملصاديـق القـرآن الكريـم، جـزم الشـهيُد القائُد 

بإمكانيـة السـيطرة عىل مكـة املكرمـة والحرم 

املكي مـن قبل اليهود والنصـارى بحجة اإلرهاب 

ومكافحـة اإلرهـاب، حيث أنه تم إنشـاء تحالف 

عاملـي بقيـادة أمريكيـة ملكافحة اإلرهـاب ومن 

ضمن التحالف العاملي دول عربية.

واإلرهـاب مـن وجهـة نظـر أمريكا هـو ذلك 

الجهـاد الذي تكـررت آياته عىل صفحـات القرآن 

الكريـم، هذا هـو اإلرهاب رقم واحـد، من وجهة 

نظرهـم، وهذا هو ما وّقع عليه زعماء العرب، ما 

وّقع زعماء املسلمني عىل طمسه!

الاساعُض والقطئاقُة غســعط يف تمضني الغععد 
والظخارى طظ السغطرة سطى طصثجات اُفطَّئ 

ومصطلـح اإلرهـاب خدعـة أمريكيـة للتمّدد 

وتوسـيع النفوذ وتنفيذ مخّططات السيطرة عىل 

ة اإلْسـَالمية. مقدسات األُمَّ

يف  املتعـددة  الطـرَق  القائـد  الشـهيد  وذكـر 

مواجهـة اليهـود والنصـارى، ُمشـرياً إىل أنه من 

خالل أعمال اليهود والنصـارى املتكررة والكثرية 

يمكن لإلنسان القيام بأي عمل يؤثر عليهم ويهز 

كيانهـم، مبينـاً حـرَص اليهود عـىل مكانتهم يف 

الشعوب اإلْسـَالمية. 

ئ} حثرات طظ برظاطب رجال اهللا: ططجطئ {وْلَاُضْظ ِطْظُضط أطَّ

تتّرضعا لائظعا أطًئ تضعن طآّعطئ طاعتثة، َوضض حغء طما تروظه طساتغًق جغتخض

افسثاء غرغثون أن غرجثعا يف أظفسظا العجغمئ الظفسغئ إّق أن املآطظ ق غمضظ أن ُغعَجَم ظفسغًا
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ئ  ا : طاابسئ َخاخَّ
واصلـت قـواُت االحتـالل الصهيوني 
مسلسـل جرائمهـا وانتهاكاتهـا بحـق 
َحيـُث  الفلسـطيني،  الشـعب  أبنـاء 
شـهد األسـبوع الفائـت، استشـهاد 6 
فلسطينيون، بينهم شـقيقان، وأُصيب 
180 مواطنًا، بينهم 5 أطفال ومسعف، 
فضـالً عـن إصابـة العـرشات بحـاالت 
اختناق، يف اعتـداءات لقوات االحتالل يف 

الضفة الغربية املحتّلة، وقطاع غزة. 
ويف التفاصيل: أعلنـت وزارة الصحة 
2022/11/29م،  يف  الفلسـطينية 
استشـهاد الشـقيقني جواد (22 عاًما) 
وظافـر (21 عاًمـا) عبـد الرحمـن عبد 
قـوات  إطـالق  بعـد  ريمـاوي،  الجـواد 
االحتالل الصهيوني النار عليهما يف كفر 

عني شمال غرب رام الله. 
ويف الخليـل، أعلنـت مصـادر طبيـة 
عـن استشـهاد املواطـن مفيـد محمد 
خليـل (44 عاًما) -فجر اليوم نفسـه- 
متأثـًرا بإصابتـه بعيـار ناري يف رأسـه 
بعدما اسـتهدفته قـوات االحتالل خالل 

اقتحامها بلدة بيت أمر يف الخليل. 
ومسـاء الثالثـاء، استشـهد الشـاب 
الفلسـطيني رائـد غـازي النعسـان يف 
العرشينـات مـن العمـر، بعـد إصابتـه 
أطلقـه  صـدره  يف  الحـي  بالرصـاص 
صوبه جنود االحتالل الصهيوني، خالل 
اقتحامهـا قريـة املغـري رشق رام اللـه 

بالضفة الغربية املحتّلة. 
وزارة  أعلنـت  2022/11/30م،  ويف 
الصحة الفلسـطينية استشـهاد الشاب 
محمد توفيق بدارنـة (25 عاًما) متأثًرا 
بجروحـه الحرجـة التـي أُصيـب بها يف 
صدره، بعد مواجهات مع قوات االحتالل 
الصهيونـي التـي اقتحمـت بلـدة يعبد، 
جنـوب غربـي جنـني يف شـمال الضفة 

الغربية املحتّلة. 

استشـهد  2022/11/1م،  ويف 
القـدس  رسايـا  يف  ميدانيـان  قياديـان 
الجهـاد  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
اإلسالمي خالل اشتباك مسلح مع قوات 
االحتـالل الصهيونـي لـدى اقتحامهـا 
مخيم جنني فجر الخميس، والشهيدان 
همـا: القيـادي امليدانـي املطـارد نعيم 
جمال الزبيدي (27 عاًما)، وقائد كتيبة 
جنني محمد أيمن السعدي (26 عاًما). 

ويوم الجمعة، 2022/11/2م، وثقة 
عدسـات الفلسـطينيني لحظـة إطالق 
جنـود االحتـالل الرصاص من مسـافة 
صفر عىل شـاب فلسـطيني يف شـارع 
حوارة الرئييس جنوب نابلس، وإعدامه 
بزعـم محاولة طعن ضابـط صهيوني 
ومجند، ومنعت وصول عربات اإلسعاف 
إليـه، ولـم يتسـنى معرفـة شـخصية 
الشاب الفلسـطيني حتى لحظة كتابة 

هذا التقرير. 
 

الةرتى واملخابعن
ام  أمـا الجرحى فقد أُصيـب خالل أَيـَّ
متفرقة من األسـبوع الفائت، أكثر من 
180مواطـن، جـراء اسـتخدام مفـرط 
للقوة وإطالق نار خالل عمليات اقتحام 
املدن والبلدات، أَو قمع تظاهرات سلمية 
نظمها مدنيون فلسطينيون عىل النحو 

اآلتي:
ثالثـة  أُصيـب  2022/11/25م،  يف 
مواطنني، أحدهم طفل، بأعرية معدنية 
مغلفة بطبقـة رقيقة من املطاط خالل 
قمـع قوات االحتالل مسـرية كفر قدوم 

األسبوعية السلمية، شمال قلقيلية. 
يف 2022/11/29م، أُصيـب مواطـن 
بعيـار ناري يف قدمه جـراء إطالق قوات 
االحتـالل النـار تجاهه خـالل محاولته 
الدخول من إحـدى فتحات جدار الضم، 
قـرب قريـة رمانـة غـرب جنـني، أثناء 
توّجـهه للعمـل يف إرسائيل، كما أُصيب 

معدنيـة  بعيـارات  آخـران  مواطنـان 
أحدهمـا يف قدمه خـالل مواجهات مع 
قوات االحتـالل يف بلدة زيتـا، محافظة 

طولكرم. 
ويف اليـوم نفسـه، تـم تسـجيل 22 
إصابة ميدانية، كما أُصيب 6 مواطنني، 
بينهم مسـعف وطفالن، بأعـرية نارية 
ومعدنية، فيما أُصيب العرشات بحاالت 
اختنـاق، خـالل مواجهـات مـع قوات 
االحتالل بعد قمع تلك القوات املشاركني 
يف تشـييع املواطن مفيد خليل الذي تويف 
فجـراً، متأثـًرا بإصابته برصـاص تلك 

القوات يف اليوم السابق. 
كما اسـفرت اإلصابات يوم الجمعة، 
2022/11/2م، يف كالً مـن (كفر قدوم 
يف قلقيلية، وبلدة بيتا يف نابلس، وجنوب 
الخليل، وحوارة جنـوب نابلس، وتقوع 
جنوب بيت لحـم)، إىل 30 إصابة ناهيك 
عن عرشات اإلصابات باالختناق نتيجة 

الغاز والتي عولجت ميدانيٍّا. 

كمـا أطلقـت قـوات االحتـالل النار 
رشق  الزراعيـة  األرايض  تجـاه  مرتـني 
قـوارب  تجـاه  ومرتـني  غـزة،  قطـاع 
الصيادين يف عرض البحـر (غربًا)، أَدَّت 
إحداهما إىل إصابة صياد بعيار مطاطي 

يف ساقه، قبالة بيت الهيا. 
ومنذ بداية العام، أسـفرت اعتداءات 
قـوات االحتالل عن استشـهاد أكثر من 
175 مواطنـاً، بينهـم 118 مدنياً، منهم 
35 طفـالً و8 نسـاء، ومواطنان قتلهما 
منهم  ناشطون،  والبقية  مسـتوطنون، 
18 قضـوا يف عمليـات اغتيـال، فضـالً 
عن إصابـة املئات منهم نسـاء وأطفال 
يف الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة. وتويف 
خمسـة مواطنني، مـن بينهـم امرأة يف 

سجون االحتالل. 
 

الاعغُُّض والاشعُُّل واقساصاقت
نّفـذت قـواُت االحتـالل الصهيونـي 
بحـق  وتغـول  توغـل  عمليـة   (181)
الفلسطينيني يف الضفة الغربية املحتّلة، 
داهمت خاللها منازل سـكنية ومنشآت 
وفتشتها، وأقامت حواجز، أسفرت تلك 
األعمال عن اعتقال (54) مواطنًا، بينهم 

4 أطفال وصحفي. 
قـوات  اعتقلـت  غـزة،  قطـاع  ويف 
االحتـالل البحريـة يف 2022/11/27م، 
سـتة صياديـن وصادرت قاربـني كانوا 
عىل متنهما قبالة غـزة، وأفرجت عنهم 

يف وقت الحق. 
قـوات  نفـذت  العـام،  بدايـة  ومنـذ 
يف  اقتحـام،  عمليـة   8094 االحتـالل 
القـدس  فيهـا  بمـا  الغربيـة  الضفـة 
الرشقية املحتّلة، اعتقلت خاللها 4496 
مواطنا، بينهم 443 طفـالً، و45 امرأة. 
ونفـذت تلـك القـوات 34 عمليـة توغل 
محـدودة رشق قطـاع غـزة، واعتقلـت 
105 مواطنـني، منهم 64 صيـاًدا، و32 

متسلًال، و9 مسافرين. 

المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 
ارتصاُء ٧ حعثاء شطسطغظغني يف ١٨١ سمطغئ تعغض وتشعل لصعات اقتاقل الخعغعظغ

الرئغُج اإلغراظغ: تغاٌر طساٍد اجاشّض اقضطراباِت افخريَة لجسجسئ أطظ ضردجاان
ا : وضاقت

أّكـد الرئيُس اإليراني السـيد 
إبراهيـم رئييس أن أمـن البالد 
يعتـرب مـن الخطـوط الحمراء 
مشّدًدا  اإلسالمية،  للجمهورية 
عـىل أنـه يجـب تقديـم ُكــّل 
املواطنني  قتـل  جرائم  مرتكبي 
أعمـال  خـالل  األمـن  وقـوات 

الشغب األخرية إىل العدالة. 
موقـُف السـيد رئيـيس جاء 
بعـد وصوله إىل مدينة سـنندج 
كردسـتان  محافظـة  مركـز 
غرب البالد لتدشـني مشـاريع 
نقل املياه، َحيـُث التقى بجمع 
مـن أهايل الشـهداء واملحاربني 
القدامـى واملدافعني عن األمن، 
وكذلـك مجموعـة مـن أهـايل 
ضحايا أعمال الشغب األخرية. 
أن  رئيـيس  السـيد  واعتـرب 
هناك تيـاًرا معاديٍّا للجمهورية 
جعـل  حـاول  اإلسـالمية 
محافظـة كردسـتان غري آمنة 
يف السـنوات األوىل مـن انتصار 
نفسه  وهو  اإلسـالمية،  الثورة 
االضطرابات  اسـتغالل  حـاول 
األخـرية لزعزعة أمن املحافظة 
مرة أُخـرى لكن أبناء الشـعب 
اإليراني وقفوا أمامه وهزموه. 

ورأى أن وحشـية مرتكبـي 
الجرائـم خالل أعمال الشـغب 
تنظيم  بسـلوك  تذكرنا  األخرية 
«داعـش» اإلرهابي، ُمضيفاً أن 
عوائـل الشـهداء مصـدر لعزة 
وكرامة الجمهورية اإلسـالمية 
فرتة  خالل  والشهداء  اإليرانية، 
الدفاع املقدس قدمـوا أثمن ما 
لديهم وهـي أرواحهم يف ميدان 

االختبار اإللهي. 
وقـال: إنـه «يتحتّـم علينـا 
جميعاً أن نقدر دماء الشـهداء 

وتضحيات املحاربني القدامى»، 
مشّدًدا عىل أن «األمن هو الخط 
األحمر والقضية املحورية لكل 
مجتمع ودولة، ولن يسـمح أي 
شـعب أَو دولـة بتعريض أمنه 

للخطر». 
وأَشـاَر السـيد رئييس خالل 
لقائـه بـأرس الضحايـا إىل أنه 
سـيتم اتِّخاذ كافـة اإلجراءات 
الالزمـة للتعـرف عىل أسـباب 
ومالحقـة  اعزاءهـم  وفـاة 
ومحاكمـة العنـارص املتورطة 

بارتكاب الجنايات يف محافظة 
إىل أن حفظ  كردسـتان، الفتـاً 
أمن جميـع املواطنني أمر مهم 
وال ينبغي أن تتعرض أية أرسة 

لألذى مستقبالً. 
بعلماء  لقائـه  هامش  وعىل 
شـارك  كردسـتان،  محافظـة 
صـالة  يف  اإليرانـي  الرئيـس 
الجماعـة التـي اصطـف فيها 
علماء من أهل السنة والشيعة 
خلـف إمـام جماعة مـن أهل 

السنة بمدينة سنندج. 

أششاظساان: ٥ ضتاغا يف تفةري ضرب طسةًثا
ا : وضاقت

قـىض 5 مواطنني أفغـان وأُصيب آخرون جراء انفجـار وقع داخل 
مسجد بالعاصمة األفغانية كابل. 

وأَفادت املعلومات التي تناقلتها وسـائل اإلعالم، بأن «االنفجار وقع 
داخل مسجد تابع ملكتب الحزب اإلسالمي األفغاني الذي يرأسه رئيس 
الوزراء السـابق قلب الدين حكمتيـار، يف العاصمة كابل، بالتزامن مع 

صالة الجمعة». 
ووفًقا للمعلومات الواردة فإن االنفجار أسفر عن مرصع اثنني من 

حراس الحزب وثالثة من املهاجمني. 

إحادٌة «إجرائغطغئ» بابظ جطمان: أبَسُث السسعدّغئ سظ اإلجقم
ا : وضاقت

أظهـر مقطُع فيديو فرحَة باحث صهيوني يدعى روبرت سـاتلوف 
وهـو يحتفل بنجـاح ويل العهـد السـعودّي محمد بن سـلمان بإبعاد 

اململكة عن الهوية اإلسالمية. 
وقال روبرت سـاتلوف: إنه «لم يعد اإلسـالم الهوية املركزية للدولة 
السـعوديّة، فاإلسالم ليس سوى واحد من السـمات العديدة، ولم يعد 
ة أَو حتى سـمة مركزية بشـكل خاص للقومية  سـمة محّددة وَخاصَّ

السعوديّة الجديدة»، وفق تعبريه. 
واعتـرب أن األمثلة التي تُعـّرب عن هذه القومية السـعوديّة الجديدة 
تتضمن تمثيًال تاريخيٍّا لتطور السـعوديّة، والتي ال تشري عىل اإلطالق 

لسمة الدين أَو الحج يف مكة مثًال. 
ولفت إىل أن منطقة «العال» يف شـمال غرب السـعوديّة التي حّولها 
ابن سـلمان لوجهٍة سياحيٍة رئيسيٍة إلظهار أهميتها كموقع مما قبل 

اإلسالم. 
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ضطمئ أخغرة

30 ظعشمرب يف 
ذضرى الحعثاء

سئثالسقم سئثاهللا الطالئغ  
 

ونحـن عـىل أعتـاب إطاللـة 
مناسـبة تعد هي األهـم واألبرز 
بعد مناسبة ذكرى مولد الرسول 
األعظم -صلوات الله عليه وعىل 
آله- أال وهي (مناسـبة الذكرى 
السنوية للشهيد) والتي يحييها 
شعبنا اليمني املجاهد واملتصدي 
األمريكـي  العـدوان  لقـوى 
السـعودّي يف الـ (13) وحتى الـ 
(19) من شهر جمادى األوىل من 
ُكـّل عام والتي ستحل علينا بعد 

أقل من أسبوع من تاريخ يومنا هذا. 
يصادُف محطة احتفاء بمناسبة مفصلية وهامة يف تاريخ 
النضال والتصدي إذَا ما صح أن نطلق عليها بأنها إشارة البدء 
النطالقـة التحّرر مـن دنس الغـزاة واملحتّلني لنجـد أن هناك 
قاسـماً مشـرتكاً يروي قصة التحدي ورباطة الجأش للبأس 
اليمانـي األصيل الـذي لم يقبل يف يـوم من األيّـام بأن يعيش 
مهانـاً تحـت إمرة االحتـالل ليحّقق نـرصاً مـؤزراً يف الثالثني 
مـن نوفمرب بطرده آلخر جندي بريطانـي من أراضيه اليمنية 
يف املحافظـات الجنوبية التي ما زالت مطمحاً للغزاة لألسـف 
وبأيادي تتشـدق بحرصها عىل سـيادة اليمن إال أنها هي من 
سـاعدت الغزاة اإلماراتيني عـىل إعادة إنتـاج االحتالل بحلته 

الجديدة التي تدعي الحفاظ عىل رشعية اليمن. 
فـكان للشـهداء العظمـاء دوٌر عظيـٌم يف دحـر الكثري من 
املؤامـرات واملكائد ودمائهم هي أهم عامـل بعد الله عزو جل 

لالنتقال بنا إىل مرحلة القوة والغلبة والنرص والتمكني. 
لتطل الذكرى السـنوية للشـهيد يف الوقت الذي يتأهب فيه 
ُكــّل أبناء املجتمع اليمني السـتقبال هذه املناسـبة بشـغف 
وقلوٍب حـرى لالحتفاء بصناع النرص ورواد العطاء، ولسـان 
حالهـم يعد بتحرير ُكــّل األرايض اليمنية وتطهريها من ُكـّل 
دنس يحمل فيه قلبـه مثقاَل ذرٍة من الوالء لليهود وأوليائهم، 

وإن غداً لناظره قريب بإذن الله. 
يف  تعاطيتـم  كيـف  واملتشـدقني:  للمتصنِّعـني  والسـؤاُل 
خطاباتكـم مع ذكرى الـ (30) مـن نوفمرب؟ وكيف تحتفون 

بها ومناطق تواجدكم تكتظُّ بقوى االحتالل والهيمنة؟ 
ترى هل أذنوا لكم بالحديث عن هذا العنوان السـاخن أم أن 

الخوض فيه محرٌَّم قبل الخطبتني وبعدها... إلخ؟! 
(َها أَنْتُـْم أُوَالِء تُِحبُّونَُهـْم َوَال يُِحبُّونَُكْم َوتُْؤِمنُـوَن ِباْلِكتَاِب 
وا َعَليُْكُم اْألَنَاِمَل ِمَن  ُكلِّـِه َوإذَا َلُقوُكْم َقالُوا آََمنَّا َوإذَا َخَلْوا َعضُّ

ُدوِر).  اْلَغيِْظ ُقْل ُموتُوا ِبَغيِْظُكْم إِنَّ اللَه َعِليٌم ِبذَاِت الصُّ
الرحمـة للشـهداء العظمـاء والشـفاء للجرحـى والفـرج 
لألرسى وتحية إجالل وإكبار لكل أرس الشـهداء الذين خرجوا 
للجهاد يف سـبيل اللـه والتصدي يف وجه الطغاة واملسـتكربين 

والنرص لليمن واليمنيني. 

الجسغُط الفرسعن الراصُص سطى رؤوس البسابني!الجسغُط الفرسعن الراصُص سطى رؤوس البسابني!
سئث الصعي السئاسغ  

39 عامـاً هي أطول مـدة قضاها حاكـم يمني عىل مدى 
التاريـخ، 39 عاماً ظل الزعيم الفرعـون عيل عبدالله صالح 
مرتبعـاً عـىل ُكريس الحكـم يف اليمن، منها 33 عاماً بشـكٍل 
مبارش، وستة أعوام من خلف ستاٍر يمثلُه طابور طويل من 
عنارص الدولة العميقة التي نشأت وترعرعت يف كنفه طوال 
فرتة حكمـه وربما إىل اليوم، ولم يكن الزعيم الفرعون يرتك 
مناسـبة إال ويتحدث ترصيحـاً أَو تلميحاً عن حكاية رقصه 

فوق رؤوس الثعابني. 
39 عامـاً ظل الشـعب اليمني يرزح بـني مطرقة الخارج 
املتمثلـة بالزعيـم الفرعـون وبني سـندان الداخـل امللتهب 
واملتمثل بثعابني سـحرة وسـدنة «الكابتول» البيت األبيض 

العتيق. 
39 عاماً حصدت من أرواح اليمنيني أكثر من 23 ألف نسمة ما بني قتيٍل 
ودائم اإلعاقة خالل وبعد معارك املناطق الوسـطى من البالد، كما حصدت 
أكثر من 30 ألف نسـمة ما بني قتيٍل ومعـاق ودائم اإلعاقة يف معارك حرب 
صيف 94م، وبحسـب الوثائق الرسـمية آنذاك، فقد أعلن عن مقتل 1131 
جندياً ومدنياً، و5000 جريح، وهو ادِّعاء طرف النزاع يف صنعاء، فيما كان 
ادِّعـاء طرف النزاع يف عدن، عن مقتل 7000–10000 نسـمة، 6000 قتيل 

عسكري و5130 قتيالً مدنياً. 
كمـا حصدت حـروب معارك صعدة أكثـر من5000 نسـمة حتى بداية 
الحرب السادسـة يف أغسـُطس 2009م، إىل فرباير 2010م)، ليضاف العدد 
فقط يف صفوف املدنيني إىل 8263 قتيالً، بزيادة 263 قتيالً، لتكون مجموع 
الخسـائر فيهـا نحو25.000 قتيـل 10.000 معاق من الجيـش ومن أبناء 
القبائل، ناهيك عن ترشد 250.000 نازح، يضاف إليه 2000 شـخص دائم 
اإلعاقة، كما حصدت األعوام من (2006-2011م)، أكثر من 4 آالف نسمة 

ما بني قتيٍل ودائم اإلعاقة يف معارك سميت بــ «مكافحة اإلرهاب». 
39 عاماً من االنبطاح والعمالة والتبعية املفرطة ملمالك الخليج ال سيَّما 
السـعوديّة وأمريكا، رُهن فيها القرار والسيادة الوطنية وتكللت بالتفريط 
حتى بـاألرض التي كانت يف عهد الرئيس إبراهيم الحمدي والرئيس سـالم 
ربيع عيل، تبلغ مسـاحتها اإلجمالية (913 ألف كـم2) بدون الربع الخايل، 

لتتقلص إىل (555 ألف كم2) فقط، يف إطار اتّفاقية جدة يونيو 2000م. 
39 عامـاً مـن الهندسـة االقتصاديـة والسياسـية عىل قاعدة ترسـيخ 
الفساد املايل واإلداري يف ُكـّل مفاصل الدولة، والتقسيم االنتقائي والتوّجـه 

اإلقصائـي، واالسـتحواذ عىل كافة مقومـات الحياة، ومحاربة االسـتثمار 
واملستثمرين من رؤوس األموال اليمنية، بدوافع الحماية. 

39 عامـاً مـن الظلم والقمـع، من الطغيـان واالضطهاد 
والتسـلط، ومن الهندسـة االجتماعية املتجهة نحو سياسة 
تفريق وتمزيق النسـيج االجتماعي، وإثارة النزعات وتغذية 
الحـروب القبليـة البينية، والتي لم تُخمـد إال بعد قيام ثورة 
الـ21 من سـبتمرب 2014م، وسياسة ادعم هذا لرضب ذاك، 
ووفق إحصائيات رسـمية العام 2009م، بلـغ ضحايا الثأر 
القبيل والنزاع املغذى رسميٍّا يف اليمن نحو 30 ألف قتيل قبيل، 

منذُ العام 1980م، حتى 2009م. 
39 عامـاً لـم يكـن الزعيم الفرعـون إال واجهـة صورية 
وظاهرة صوتية يف حني تناوب سـفراء القوى االسـتكبارية 
اإلقليميـة والدولية السـيطرة عـىل مقاليد الحكـم وتوجيه 
قراراته الرئاسـية والحكومية، فتارة للسعودّي وتارة أُخرى 
لألمريكي، حتى بات الجميع يعرف السفري األمريكي بشيخ مشايخ اليمن. 
39 عامـاً، ال مجال فيهـا لليمني األصيل، أَو الوطنـي النزيه، أَو املوظف 
الغيور والحر الرشيف، يف قائمة املناصب السياسـية والحكومية ما لم يُِجْد 
مبادئَ النفاق والتملق، وامتالك النزعة القتالية يف تسـلق جدران املسؤولية 
مدبراً شـؤونه وشـؤون صانعيه املالية مـن عائداتها الربحيـة، بعيًدا عن 

الكفاءة واملوضوعية. 
39 عاماً، لم ينجز فيها الزعيم الراقص عىل رؤوس الثعابني، أي مشاريع 
إنمائية أَو بنى تحتية بقواعد يمنية خالصة، بل ُكـّل مشـاريعنا عبارة عن 
هبات ومساعدات من الدول الصديقة أَو الشقيقة، لها دوافعها وخلفياتها. 
39 عاماً لم يتمّكن الزعيم الفرعون أن ينشـئ حتى مستشـفى يثق بها 
يف إجـراء فحوصه الروتينيـة، وصدق املواطن األملاني الـذي كان يتعالج يف 
نفس القسـم الذي كان يتعالج فيه الزعيم الفرعون يف إحدى مستشفيات 
برلني، ولفت انتباهه الحركة غري العادية فسـأل طبيبُه عنها، فقال له: إن 
يف الغرفة املجـاورة يتعالج زعيم أعرق دولة عربية، وله يف الحكم 33عاماً، 
فسـخط املريض األملاني وقال: «هذا دكتاتور وفاسـد»، دكتاتور؛ ألَنَّه ظل 
هذه املدة يف الحكم، وفاسد؛ ألَنَّه وقد تهيأت له ُكـّل العوامل واإلْمَكانات ولم 

يكلف نفسُه ببناء مستشفى يثق هو بالعالج فيه. 
ة  39 عامـاً ولـم يكن الفرعـون إال راقصاً مع رؤسـاء الثعابـني الَخاصَّ
بسـحرة وسـدنة معبد الكابتول األمريكي املقدس، لذلك ظل يقول لشعبه: 
«أنـا ومن ورائـي الصومال»!، ومـن «طاقة ال طاقة»، حتـى تمّكنت عصا 

موىس من التهام الفرعون وثعابني سدنة الكابتول إىل األبد.


