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جّقم: الخراع بني أدوات اقتاقل 
يف سثن املتاّطئ بثاغٌئ ملرتطئ 

اترتاب جثغثة
 : خظساء

ُ من حكومة اإلنقاذ الوطني، طارق مصطفى سـالم،  أشـار محافُظ عدَن امُلعنيَّ
إىل أن الـرصاَع الدائـَر بني أدوات االحتالل يف عدن املحتّلة يمثل بدايًة ملرحلة احرتاب 

جديدة ستتسبَُّب بمزيٍد من زعزعة األوضاع األمنية واالقتصادية يف املحافظة. 
وأوضح سّالم يف ترصيح، 
محاولَة  أن  الثالثـاء،  أمـس 
إعـادة  العـدوان  تحالُـِف 
مرتِزقتـه  صفـوف  ترتيـب 
لن تحّقـق سـوى مزيد من 
القتل والدمـار الذي يتحمله 
املواطن اليمنـي الذي تجرع 
والفقـر  الحـروب  ويـالت 
والجوع تحت ظل حكومات 
والتـي  الفاشـلة  املرتِزقـة 

عجزت عن حماية نفسها. 
الـذي  الـدوَر  إن  وقـال: 
تقوُم بـه السـعوديُّة اآلن يف 
املحتّلة  واملحافظـات  عـدَن 
ضبابيـة  يؤّكــد  األُخـرى، 
املوقـف والتخبـط يف الرؤية 
تحالف  وتشـظي  وهشاشة 
يف  رغبتـه  وعـدم  العـدوان، 
املليشـيات  أعبـاء  ـِل  تحمُّ
املسلحة؛ كونها باتت تشكُِّل 
عليهـا؛ ممـا دفعها  خطـراً 

التِّخاذ مواقف معينة عرب ما يسمى املجلس الرئايس. 
ولفـت محافظ عـدن، إىل أن الغايَة من توقيِت ترصيِح رئيـِس مجلِس االرتزاق 
والعمالـة رشـاد العليمـي، حـول القضيـة الجنوبية، يهـدف إىل تمريـر مخّطط 
تحالف العدوان ملزيد من تمزيق الجنوب وديمومة احتالله ونهب ثرواته وإشـعال 

املحافظات املحتّلة بحروب دموية يذهب ضحيتَها املواطنون األبرياء. 

أخبار

طغطغحغا اقتاقل السسعدّي تعّثُد باجاغاح طعاصع طرتِجصئ اإلطارات شغ سثن ولتب

الراسغ غتّثر الربملاَن السراصغ طظ تثاسغات الاساطض طع 
املرتجق الربضاظغ وطظاتطغ خفات «الظعاب»

 : طاابسات
حـّذر رئيُس مجلس النواب، يحيى عيل الراعي، يف رسـالة 
وّجهها لنظريه العراقي؛ بشـأن منتحل تمثيل رئيس الربملان 

اليمني املرتِزق سلطان الربكاني. 
وقال الراعي يف رسـالته التي وجهها للحلبويس: «نستنكُر 
بشـدٍة توجيَه الدعوة ملنتحل تمثيـل رئيس مجلس النواب يف 

الجمهوريـة اليمنية املدعو ُسـلطان الربكاني كرئيس للوفد 
الربملاني اليمني». 

ونّوه الراعي إىل: أن «مجلَس النواب يف الجمهورية اليمنية 
مقرُّه الدسـتوريُّ العاصمة صنعاء ويعقُد جلساِته بصورٍة 

ُمستمّرٍة». 
َوأََضـاَف الراعي: «فوجئنا بمثل هذه الدعوة ملن ليس لهم 

أية صفة قانونية أَو دستورية لتمثيل الربملان اليمني». 
وأّكـد أنه «سبق ملجلس النواب اتِّخاذ اإلجراءات الدستورية 

والقانونيـة وصـّوت عـىل إسـقاط عضويـة الخارجني عن 
الصف الوطني الذين جلبوا العدوان عىل اليمن». 

وجـّدد الراعـي التأكيـَد عـىل إخـالِء الطـرف الوطنـي 
مسـؤوليته حيال أيِّ تعامل مـع املرتِزقة املنتحلني بصفات 
برملانية ووزارية ودبلوماسـية، مؤّكــداً أن الربملاَن اليمني 
وباقي املؤّسسات السيادية مقرُّها العاصمة صنعاء وليس 
فنـادَق موزعًة عـىل الريـاض وأبوظبي والقاهـرة وأنقرة 

وغريها. 

اظاحاٌر واجٌع لفطراض الصاتطئ يف أوجاط افذفال بطتب 
واملتاشزات الةظعبغئ املتاّطئ

 : طاابسات
أّكــدت وسـائل إعـالم مختلفـة، أمـس 
الثالثـاء، عـودة أمـراض الطفولـة القاتلـة، 
لالنتشـار مجـّدًدا يف املحافظـات الجنوبيـة 
املحتّلـة، أبرزهـا أمـراض الحصبـة وشـلل 

األطفال. 
ونقـل موقع «عدن الغـد» املوالية للعدوان 
والتـي تصدر مـن عدن املحتّلـة، عن مصادر 
طبيـة يف محافظة لحج، القـول: إن معدالت 
اإلصابـة بأمـراض الحصبة وشـلل األطفال 
يف تزايـد مرتفـع باملحافظـة، موضحـة أن 
املستشفيات الحكومية استقبلت خالل األيّام 

املاضية العديد من الحاالت. 
أمـراض  انتشـار  عـن  اإلعـالن  ويأتـي 
الطفولـة القاتلـة مجـّدًدا يف محافظـة لحج 
املحتّلـة، تزامنـاً مع تدهـور الوضع املعييش 
واالقتصادي واالرتفاع املهول يف أسـعار املواد 
الغذائيـة داخـل املناطق املحتّلـة، مع اقرتاب 

موعد الشهر الكريم. 
وشـكا سـكاُن عـدَن، أمس الثالثـاء، من 
األََساسـية  الغذائيـة  املـواد  أسـعار  ارتفـاع 
يف مراكـز البيـع املبـارش والبقاالت شـهدت 
ارتفاعـاٍت ُوصفـت بــ «الجنونيـة» خـالل 
السـاعات واأليّـام القليلـة املاضيـة، َحيـُث 
وصلت أسـعار كيس القمح من فئة 25 كيلو 
إىل أكثـر مـن 20 ألـف ريـال يف بعـض املركز 
التجارية، فيما وصلت أسـعار األرز األمريكي 
منخفـض الجـودة من فئة 5 كجـم إىل قرابة 

ستة آالف ريال وفقاً للسكان. 
وأشـاروا إىل أن الزيادة السـعرية شـملت 

أَيْـضاً السـّكر الذي وصل سـعره إىل أكثر من 
1200 ريـال للكيلو الواحـد يف بعض مناطق 

املحافظة ومواد غذائية أََساسيًة أُخرى. 
واتهم أهايل عـدن املحتّلة، تحالف العدوان 
املجلـس  يسـمى  ومـا  املرتِزقـة  وحكومـة 
الكارثـة  هـذه  وراء  بالوقـوف  االنتقـايل، 
املعيشـية التي يراد من خاللها تركيع سكان 
املحافظـات واملناطـق املحتّلـة عرب سياَسـة 

التجويع واالفقار. 
يأتي ذلك يف وقت تسارعت، أمس الثالثاء، 
وتـريُة انخفـاض قيمـة الُعملـة يف املناطـق 
يف  قياسـياً  انهيـاراً  سـجل  َحيـُث  املحتّلـة، 
التعامالت املاليـة، يف املحافظات املحتّلة، بعد 
أن وصل رصف الدوالر األمريكي يف العاصمة 
للبيـع،  ريـاالً  إىل 1233  عـدن،  االقتصاديـة 

و1222 للـرشاء، فيمـا وصـل سـعر رصف 
الريال السـعودّي إىل 325 ريـاالً للبيع و327 

رياالً للرشاء. 
وجاء انهياُر الُعملة يف املحافظات الواقعة 
تحت سـيطرة تحالف العدوان بعد يومني من 
اسـتقرار وهمي رّوجت لـه أبـواُق العدوان؛ 
لتسبح بحمد ما أسمته «الوديعة السعوديّة» 
التي وصلت عدَن بعد عام من الوعود الكاذبة؛ 
ليؤّكـد هذا االنهياَر يف قيمة العملة يف املناطق 
املحتّلـة أن هناك مخاطـَر كارثيًة قد ترضب 
االقتصاَد يف املناطق املحتّلة؛ بفعل السياسات 
التـي تمارسـها قـوى العـدوان واملرتِزقة يف 
الجانـب االقتصادي، وآخرهـا القرض املقدر 
بمليـار دوالر، والذي يهـدف لتوجيه رضبات 

اقتصادية جديدة تحت يافطات مخادعة. 

تجاطظًا طع ارتفاسات جظعظغئ شغ أجسار المعاد الشثائغئ واظعغار طاجاغث لطسمطئ العذظغئ:

تعتٌر سسضري يف سثن املتاّطئ واملطغحغا الاابسئ 
لقتاقل اإلطاراتغ تصاتُط املساحغص

 : طاابسات
انفجر الوضُع عسـكريٍّا، أمـس الثالثاء، 
داخـَل مدينـة عـدَن املحتّلـة بـني االحتالل 
السعودّي وما يسمى املجلس االنتقايل التابع 
لالحتالل اإلماراتي، بعَد قيام ميليشيا األخري 
باقتحام قرص معاشـيق مقرِّ إقامة املرتِزق 

رشاد العليمي. 
وقالـت مصـادر إعالمية، أمـس الثالثاء: 
إن ميليشيا ما يسـمى «املقاومة الجنوبية» 
التابعة لالنتقايل، انترشت الساعاِت املاضيَة، 
يف عمـوم أحيـاء وشـوارع مديريـة كريرت، 
مشـريًة إىل أنهـا اسـتكملت تطويـق قـرص 
معاشيق، وبدأت يف اقتحامه من عدة جهات. 
بدورهـا أعلنـت قنـاة بلقيـس التابعـة 
لحزب اإلصالح، أمس، أن ميليشـيا االنتقايل 
سـيطرت عىل قرص معاشـيق، بعـد وصول 

تعزيزاٍت عسـكريٍة ضخمـة إىل بوابة القرص 
قادمـة مـن سـاحة العـروض بمديرية خور 
مكـرس.  وبحسـب وسـائل إعـالم العـدوان، 
فقد أخلـت قواُت االحتالل السـعودّي، صباح 
أمـس الثالثاء، جميـَع املوظِّفـني املتواجدين 
يف معاشـيق؛ تزامنـاً مع بـدء اقتحام القرص 
من قبل ميليشـيا االنتقـايل، َحيُث من املتوقع 
أن تشـَهَد عـدُن املحتّلـُة جولـًة جديـدًة من 
العـدوان  تحالـف  بـني  الداميـة  الرصاعـات 

وأدواته. 
ويف السـياق ذاتـه، هـّددت ميليشـيا مـا 
يسـمى «درع الوطـن» املشـكَّلة مؤّخـراً من 
الثالثـاء،  أمـس  السـعودّي،  االحتـالل  قبـل 
باجتياح مواقـع مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي 
ـِك  يف عدن ولحج املحتّلة؛ ما يؤّكـد مدى تمسُّ
دولتَي العدوان السـعوديّة واإلمارات بمسـار 

الرصاعات البينية داخل صفوف املرتِزقة. 

جظراٌل جسعدّي غاعط 
صغادات طظ طرتجصئ 

«اقظاصالغ» بـ «اإلرعاب»
 : طاابسات

اتهم االحتالُل السعودّي، أمس الثالثاء، القياديَّ املرتِزَق أبا 
اٍم اليافعي، رئيَس ما يسـمى مجلس املقاومة الجنوبية،  َهمَّ
املحسـوَب عىل أدوات اإلمارات املنضوية يف ما يسمى املجلس 
االنتقـايل، بـ «اإلرهـاب» وانتمائه ملا يسـمى تنظيم القاعدة 
اإلجرامـي التكفـريي؛ وذلك رداً عىل تهديـدات األخري بالتمرد 
عىل تحالف العدوان ومنع املرتِزق رشـاد العليمي من العودة 

إىل مدينة عدن املحتّلة. 
وذكـرت مصـادُر إعالمية، أمـس الثالثاء، أن قائـَد قوات 
تحالف العدوان املتمركزة يف معسـكر بمديرية الربيقة، أصدر 
مذكرًة باعتقـال املرتِزق أبي همام اليافعي «حياً أَو ميتاً»، يف 

إشارٍة واضحٍة إىل إهداٍر سعوديٍّ لدمه. 
من جانبها، شنت وسائُل إعالم موالية لالحتالل السعودّي، 
أمس، ُهُجوماً الذعاً عىل املرتِزق اليافعي، متهمًة إياه بالعمل 
مع تنظيـم القاعـدة اإلجرامي؛ األمـر الذي يؤّكـُد مسـاعَي 

الرياض إىل تصفيِة خصوِمها. 
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نرش مـا يسـمى «فريـَق الخـرباء األممي» 
ـَة الرضبـاِت الصاروخيـِة  صـوًرا أّكــدت ِدقَّ
والجويِة التي نّفذتها القواُت املسـلحُة اليمنيُة 
يف سياِق عمليات الردع العابرة للحدود، َوأَيْـضاً 
يف سـياق معادلة حماية الثروة الوطنية؛ األمر 
الذي يثبت مجّدًدا وصوَل القدراِت العسـكرية 
الوطنية إىل مسـتًوى عـاٍل من التطـور؛ وهو 
مـا يذكر تحالف العدوان برضورة االسـتجابة 
ِب اسـتئناف  ملطالـب الشـعب اليمنـي لتجنـُّ
العمليـات العسـكرية التـي قد تلحـق أرضاًرا 

واسعة بمصالحه ومنشآته. 
التقرير األخري الذي نرشه ما يسـمى «فريق 
الخـرباء» بشـأن اليمـن تضمـن عـدة صور، 
إحداهـا كنت لقطًة مسـجلًة عن طريق جهاز 
تلفزيوني ذي دائرة مغلقة، توثق لحظة إصابة 
صـاروخ بالسـتي لعوامـة مرتبطة بسـفينة 
عمالقـة كانـت تقـوم بتصدير ونهـب النفط 
اليمني، وذلك خالل عمليات حماية الثروة التي 

نفذتها القوات املسلحة. 
تعـوُد  الصـورَة  َفــإنَّ  التقريـر  وبحسـب 
للعملية التي نفذتها القوات املسلحة يف الحادي 
والعرشين مـن نوفمرب املايض، وهـي العملية 
التي تم خاللها «إجباُر سـفينة نفطية حاولت 

االقـرتاب مـن مينـاء الضبة عـىل املغـادرة»، 
بحسب العميد يحيى رسيع. 

وكان رسيع أعلن يومها أن «السـفينة التي 
كانـت يف مهمة نهب كميـات كبرية من النفط 
رفضت االستجابة لتحذيرات القوات املسلحة، 
وقـد حـاول العـدّو اتِّخـاذ إجـراءات تمّكنت 
القوات املسـلحة من رصدهـا والتعامل معها 

بالشكل املناسب». 
وتظهـر الصـورة التـي نرشهـا ما يسـمى 
«فريـق الخرباء» دقة عاليـة يف إصابة العوامة 
بـدون  مبـارش  بشـكل  بالسـفينة  املرتبطـة 
اإلرضار باألخـرية، وهو مـا يرتجم تطوًرا عايلَ 
املستوى يف قدرات القوات املسلحة وإْمَكانياتها 
التقنية، سـواء فيما يتعلق بتوجيه الصاروخ، 
أَو بتحديد الهدف بشـكل دقيق، وبدون نسـبة 

خطأ تقريبًا. 
وكان املرتِزقـة أنفُسـهم قـد أقـروا بدقـِة 
الرضبـات التـي نفذتهـا القـوات املسـلحة يف 
عمليات حماية الثـروة ملنع نهب النفط الخام 
عـرب ميناء الضبـة، َحيُث أّكــدوا أن امليناء لم 
يَُصـب بأيـة أرضار، وهو ما يعنـي أن القوات 
املسلحة اسـتطاعت أن تحّقق الهدَف املرسوَم 

للعمليات بدون اإلرضار باملنشآت هناك. 
وكان قائُد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثـي ذّكـر مؤّخراً بـأن القـوَة الصاروخيَة 
استهدفت إحدى «حنفيات» نهب النفط الخام 

يف حرضمـوت، وذلـك يف سـياق تأكيـِده عىل 
مواصلـة العمـل عـىل ِحماية الثـروة الوطنية 
خـالل املرحلة الراهنـة، برغم ُكــلِّ محاوالت 

األعداء وضغوطاتهم الستئناف نهب النفط. 
وقد حّذر قائُد الثورة من أن صنعاَء قد تلجأ 
إىل «خيـاراٍت ضاغطـٍة» يف حـال أرص تحالُُف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي عىل 
ِحرماِن الشـعب اليمني من ثرواته التي تعترب 

استحقاًقا رشعيٍّا له. 
وتؤّكــُد الصـورُة التي نرشها ما يسـمى 
«فريق الخـرباء» أن القواِت املسـلحة قادرٌة 
عـىل اسـتهداف أيِة نقطـة يف البحر بشـكل 
دقيـق للغاية، وهو مـا كان قائـُد الثورة قد 
أّكـده أَيْـضاً يف وقت سـابق، َحيُث أشـار إىل 
أنه تـم تطويُر القـدرات العسـكرية، بحيث 
يمكـن رضب أيـة نقطـة يف البحـر مـن أية 

نقطة يف الرب. 
مـا يسـمى «فريـق الخـرباء» نـرش أَيْـضاً 
صورًة أُخرى تظهر جانبًا من الدمار الذي لحق 
بمنشأة تابعة لرشكة برتول أبو ظبي الوطنية 
بمنطقـة املصفح يف العاصمـة اإلماراتية، بعد 
اسـتهدافها يف هجـوٍم عابـٍر للحـدود نفذتـه 
القوات املسلحة يف السابع عرش من يناير عام 

2022م. 
املسـلحة،  القـوات  باسـم  املتحـدُث  وكان 
العميـد يحيى رسيـع، أعلن وقتَها عـن تنفيذ 

عملية «إعصار اليمن» التي استهدفت مطاَري 
دبـي وأبوظبـي ومصفـاَة النفـِط يف املصفِح 
وعدداً من املواقِع واملنشـآِت اإلماراتيِة الهامِة 
باليسـتيٍة  صواريـَخ  بخمسـِة  والحساسـِة، 
ا  ومجنحٍة وعدٍد كبري من الطائرات املسرية؛ َردٍّ
عىل جرائِم العدّو اإلماراتي بحق وتصعيده ضد 

الشعب اليمني آنذاك. 
ُد هـذه الصـورُة تأكيَد فشـل النظام  وتجـدِّ
اإلماراتـي وعجـزه عـن مواجهـة الرضبـات 
اليمنيـة التي تطورت إىل َحـــدٍّ كبري عىل ُكـّل 

املستويات. 
كما تجدد مثل هذه الصور وضَع دوِل تحالِف 
العدوان أمـاَم املخاطِر الُكربى التـي تنتظُرها 
يف حـال أرصَّت عـىل رفـض مطاِلـِب الشـعِب 
ـة، إذ ال زالـت القواُت املسـلحة  اليمنـي املحقَّ
تمتلـُك الكثريَ مـن الخيارات، كمـا تمتلك بنَك 
اًسا يشـمل ُكـّل جغرافيا  أهداف واسـًعا وَحسَّ
دول العدوان، ويف حال قّررت القيادُة استئناَف 
العمليـات العابرة للحدود َفــإنَّ دول العدوان 
لن تستطيع حماية منشـآتها ومصالحها من 
الرضبـات اليمنيـة الدقيقة، وهو مـا تؤّكـُده 

الصوُر بشكل واضح. 
كما تضُع هذه الصور قواِت العدّو املتمركزَة 
يف املناطق املحتّلـة أماَم حتمية مغادرة اليمن؛ 
ألَنَّ اإلرصاَر عـىل االحتـالل سـيضُعها هدًفـا 
لعملياٍت عسكريٍة دقيقٍة لن تستطيَع تفاديَها. 

تقارير

بالخعر.. دصئ سمطغات الصعات املسطتئ تسغث 
تثضري دول السثوان بمثاذر الاسظئ

التعبغ: الغمظ بتاجئ إىل اقجافادة طظ برواته الاغ غخر «املاظتعن» سطى ظعئعا 

تصرغر طا غسمى «شرغص الثئراء» غظُحُر لصطات تعضح اإلخابات الثصغصئ لدربات الردع وتماغئ البروة

الثول «الماظتئ» خظسئ افزطَئ الغمظغئ وجظئ طئالَس ضئغرًة طظ بغع السقح الثي صاض الغمظغغظ

 : خاص

أّكــد عضُو املجلس السـيايس األعـىل، محمد عيل 
الحوثـي، أن مؤتمَر املانحـني لتقديم التربعات لليمن 
يأتي يف سياق محاوالِت التغطية عىل الدور األمريكي 
والربيطاني والسـعودّي واإلماراتي املبارش يف صناعة 
األزمة يف اليمن والرتبح من معاناة اليمنيني، ُمشـرياً 
إىل أن الشعب اليمني يحتاج إىل االستفادة من ثرواته 

وليس إىل التربعات. 
وقـال الحوثـي يف تغريـدٍة عـىل حسـابه يف موقع 
التواصـل االجتماعـي تويـرت: إن «اليمـن يحتاج إىل 
االسـتفادة مـن مقدراته التـي يمنُعـه املانحون من 
االستفادة منها»، يف إشارة إىل إرصار الرعاة الدوليني 

للعدوان عـىل رفض مطلب الشـعب اليمنـي املتمثل 
بتخصيص عائدات الثروة لرصف املرتبات وتحسـني 

الوضع املعييش. 
وجاء ترصيـُح الحوثي تعليًقا عـىل انعقاِد مؤتمر 
املانحني لتقديم التربعات لألمم املتحدة تحت شـعار 
«خطة مسـاعدة اليمن» (والذي يضـم دوَل العدوان 

ورعاتها). 
يف  املانحـون  قدَّمـه  أن «مـا  الحوثـي:  َوأََضــاَف 
حروبهم عىل اليمن، وما استلموه من قيمِة أسلحتهم 
التي قتلت أطفاَل وشـعَب اليمن بعدوانهم وإرهابهم 
وحصارهـم، ال يخوِّلُهـم بالظهور كحمائم سـالم يف 
أسـوأِ أزمـة صنعها عدوانُهـم األمريكـي الربيطاني 

السعودّي عىل البلد». 
وطيلَة السـنوات املاضية، أثبتـت تربُّعاُت املانحني 

أنها ال تجـدي يف معالجة األزمة اإلنسـانية يف اليمن؛ 
ألَنَّ الجـزء األكـرب منهـا يذهـب كنفقات تشـغيلية 
للمنظمـات العاملـة يف اليمـن؛ وهـو مـا يؤّكــد أن 
املعالجـة الحقيقية لألزمة تكمـن يف تمكني اليمنيني 
مـن ثرواتهـم ورفـع الحصـار اإلجرامـي املفروض 
عىل البلـد وإيقاف الحـرب االقتصادية التي يشـنها 

«املانحون» عليه. 
كانـت األمم املتحدة تطالب بجمع 4.3 مليار دوالر 
من مؤتمر املانحني هذا العام، لكنها جمعت 1.2 مليار 
فقـط، األمر الذي يكشـف أن دوَل العـدوان ورعاتَها 
ال يحاولـون حتى أن يظهروا بمظهـِر الحريِص عىل 
اليمنيني يف هذه الدعايِة السـنويِة التي يسـَعون من 
خاللهـا إلخفاِء جرائِمهم بحق الشـعب اليمني تحَت 

غطاء «الدعم اإلنساني». 
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عقدت الهيئُة العامة لألوقاف، أمس، بصنعاَء، 
َع للجهات الرسمية والشعبيّة؛ إلطالق  اللقاَء املوسَّ
حملـة «وأن طهـرا بيتـي» لتنظيـف بيـوت الله؛ 
اسـتعداداً الستقبال الشـهر الكريم برعاية رئيس 
املجلـس السـيايس األعـىل بصنعاء املشـري الركن 

مهدي املشاط. 
ويف كلمـة لـه أّكـد مديـر مكتب قائـد الثورة، 
ِسـفر الصويف، أن هذه مسـؤولية إيمانية قبل أي 
يشء آخـر، ُمشـرياً إىل أن مـا يتعلق بإخـراج مال 
األوقاف وما يتعلق باملساجد هو مسؤولية عامة، 

وليس عىل األوقاف فقط. 
وشـّدد عـىل أهميّـة أن تكـون هـذه املسـاجد 
منـارات عالية يف إقامتها واالهتمام بها، منوًِّها إىل 
أننـا بحاجة إىل جهود مجتمـع كامل؛ ولذلك الدور 
املفروض عـىل اإلدارة املحليـة؛ باعتبارها الركيزة 
األََساسـية يف تحريـك هـذه األعمـال يف املديريات 
ومنهـا قضيـة املسـاجد، واالهتمام بهـا وإحياء 
املساجد وترتيب مصاحفها وتنظيفها وصيانتها. 
وأوضح أن املسـاجد لهـا دور كبري فيما يتعلق 
وكذلـك  والثقـايف  والروحـي  املجتمعـي،  باألمـن 
محاربة الظواهر السـيئة يف املجتمع، وأن التعاون 

مطلوب من الجميع. 
 

طسآولغئ الةمغع
َب رئيـس الهيئة العامـة لألوقاف،  بـدوره، رحَّ
العالمة عبداملجيد الحوثي، بالحارضين من علماء 

ومسؤولني وغريهم. 
وقال يف كلمه له يف الفعالية: «إننا يف هذا اللقاء 
التشاوري املوسع يف مهمة من أفضل األعمال وكل 
الله به نبيني من أنبيائه هما إبراهيم وإسـماعيل 

عليهما السالم». 
َوأََضــاَف أنـه «ممـا ال شـك فيـه أن الجميع 
يحـب أن يرى يف وضعيه سـليمة وجيدة وجميلة، 
ُخُصوصـاً أننـا نلقـى اللـه والوقـوف بـني يده يف 
اليـوم خمس مـرات، لكـن املأمـول يشء والواقع 

والتحديـات يشء آخـر»، الفتاً إىل أننـا يف اليمن بلد 
اإليَمــان والحكمة، َوالناس لديهـم الدافع الديني 
للقيام بأعمال الخري واالهتمام باملسـاجد بشـكل 
كبـري؛ فاملسـاجد املوجـودة تزيـد عـن 100 ألف 
مسـجد، 20 % منهـا لديها أوقـاف، و80 % منها 
ليـس لديها أوقـاف، وكذلك الــ 20 % التي لديها 
أوقاف ليسـت تحـت تـرصف الهيئـة، وإنما هي 
تحت وطأة ترصف مسـؤولني ووكالء ال يعرتفون 
بالهيئـة، ونحـن لدينـا أوقـاف محـّددة ملسـاجد 

محدودة وهذه مشكلة كبرية. 
وواصـل: «لهـذا دعوناكـم آملـني أن نتكاتـف 
جميعـاً مـن جهـات رسـمية وشـعبيّة ونحن يف 
املقدمة مخصصـني أربعة مليارات ريال ملسـاجد 
الله، فاملسؤولية كبرية وال تستطيع الهيئة العامة 

لألوقاف القيام بها لوحدها». 
مـن  بمشـاريع  يقـوم  أن  أراد  «مـن  وقـال: 
جهات رسـمية وشـعبيّة وغريها نحن سنعطيهم 
االحتياجات، ونريد أن ينّفذوا مشـاريَع عىل أرض 
الواقـع، وكذلـك املواطنـون والجهـات الرسـمية 
يجـب أن يكون للجميع دور، وأن هناك حملًة قبل 

رمضان بأسبوع ستعمُل عىل ترميم املساجد». 
َوأّكــد أن هناك مسـؤولياٍت عىل الجهات فيما 
يتعلـُق بهذا املوضـوع، وهذا مطروح للمناقشـة، 
وكذلـك دعـوة املجتمع للمشـاركة، داعيـاً قطاع 
التعليـم للمسـاهمة ووزارة الشـباب والرياضـة 
بتنظيـف وترميـم بيـوت اللـه، والهيئـة سـتوفر 
الوسـائل الالزمـة للرتميـم، وزارة اإلدارة املحليـة 

ستعمل عىل تعميم ذلك. 

وأضاف: «الكل مدعو للمساهمة بما يستطيع 
وكل الجهات بينها وبني الله، وزارة اإلدارة املحلية 
ووزارة اإلرشـاد حتـى التجـار عليهـم التعـاون 
وكذلك وسـائل اإلعالم للرتويج لهذه الحملة وحث 

املواطنني عىل املساهمة». 
وزاد بالقول: «مؤّسسـة بنيان وكل الجمعيات 
الخريية مدعوة للمشـاركة يف عمل الخري وإنجاح 
هـذه الحملة، والهيئـة العامة لألوقـاف وفروعها 
سـتوفر أدوات النظافة، آملني أن تكون املسـاجد 
أفضل من أية سنة مضت، وأن يكون اجتماع اليوم 
خطـوة جديدة يف هـذا الِحمل الكبري عـىل الهيئة، 
كما ناشـد الجهات الرسـمية يف متابعة اإليرادات 
الرسـمية، فلدينـا موارد كبـرية ولكنهـا معطلة؛ 
بَسـبِب نافذين ووكالء متسلطني، وما نسعى إليه 

هو إنفاذُ الحق وتطبيُق وصايا الواقفني». 
 

شرغدئ طعمئ
من جانبه، قـال مفتي الديـار اليمنية العالمة 
شـمس الديـن رشف الديـن: ممـا ال شـك فيه أن 
وتهيئتها  كبرياً  للمساجد مكانة عظيمة وتعظيماً 

للصالة؛ ألَنَّها بيوت الله. 
وأَشـاَر خـالل كلمـة قالهـا يف الفعاليـة إىل أن 
اهتمـام والة األمر ممثلـة بالهيئة العامة لألوقاف 
ببيوت الله يأتي من واقع املسؤولية واهتمام هذه 
املسـرية وتعظيمهـا لبيـوت الله وهي مسـؤولية 

األوقاف وجميع مكاتبها ومسؤولية الجميع. 
وأضـاف: «ما نجتمع اليوم؛ ِمـن أجِله فريضة 
 ،( ْربِ ا (َوتََواَصْوا ِباْلَحـقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ مهمـة ِجـدٍّ
َوهـذا قول اللـه تعاىل؛ لذلـك ال ينبغـي أن نحُرضَ 
أعماَلنـا من املكاتب، بل علينـا أن نخرج ونتلمس 
حـاَل املسـاجد ونظافتها، وهذه مسـؤولية كبرية 

أمام الله يف أن نكون صادقني». 
وزاد بالقـول: «مـا أتحدث عنه ليـس من باب 
االزدراء، حاشـا لله، وإنما من باب النصح، نتمنى 
أن نقـوَم بواجبنا أماَم بيوت اللـه، يجب أن تكون 
مساجدنا يف بالد اإليمان والحكمة نظيفة ومعّمرة 

كما أمرنا الله ُسبحانَه وتعاىل». 
بـدوره، َشـَكَر رئيُس مؤّسسـة تبيان، حسـن 
الصعـدي، الهيئـَة عىل هذه الدعوة وهـذا التنظيم 
الرائـع، موضًحا أن موضوع األوقاف هو موضوُع 

ثقافة ودين والتزام كبري. 
وقال خالل كلمـه ألقاها يف الفعالية: إن الكثريَ 
مـن الناس لديهـم نظرٌة قارصة عن مـال الوقف، 

وتجاوزوا الهيئة العامة لألوقاف. 
َوأََضــاَف: «ومـن هنـا نرّكـز عـىل نقطتـني 
هامتـني: أولهـا أن نعيـَد للنـاس الثقـَة ونتابـع 
موضـوع الوقف، داعياً للوقـوِف إىل جانب الهيئة 
العامة لألوقاف، َوكذلك استشعار أهميّة املساجد 
واالهتمـام بهـا؛ فهـم ال يحتاجون إىل دولـة، أَو 
يشٍء آخـر؛ فإخواننا يف األوقاِف واإلرشـاِد عليهم 
مسؤوليٌة كبريٌة، وعىل الجميع التَحرُُّك يف التوعية 

يف ُكـّل املجاالت». 
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تظفغثًا لاعجغعات صائث البعرة ورئغج المةطج السغاجغ افسطى

طضاإ صائث البعرة غضّرم أجرة الرئغج 
الحعغث الخماد بثرع العشاء

 : خظساء 
كّرم مديُر مكتب قائد الثورة، سـفر الصـويف، ورئيس الهيئة العامة 
لرعاية أرس الشـهداء، أمس، أرسة الرئيس الشهيد صالح الصماد بدرع 

الوفاء. 
وأشـاد الصويف خالل زيارته ألرسة الشـهيد الصماد، أمس الثالثاء، 
بـدور الرئيس الصمـاد يف بناء الدولـة ومواجهة قوى العـدوان، مثمناً 

التضحيات التي قدمها هو وأرسته، يف خدمة الشعب والوطن واألمة. 
وأّكـد أن تكريم أرسة الرئيس الشـهيد صالح الصماد، تأتي يف إطار 

الوفـاء للرئيس الصماد، الفتاً إىل أن استشـهاد الرئيـس الصماد مثّل 
خسـارًة كبريًة للوطن واألمة، بفقد شـخصيٍة قيادية تميزت بحكمة 

وحنكة سياسة قلَّ نظريُها. 
وأَشـاَر إىل أن روَح الشهيد الصماد ستظلُّ وقوداً يشعُل َجذَْوَة ُكـّل 
أحرار الوطن؛ ما يسـتدعي استلهاَم الدروس والعرب من سرية الشهيد 

صالح الصماد وتجسيدها عىل الواقع. 
بدوره، عـّرب فضل صالح الصماد عن شـكره وتقديره ملكتب قائد 
الثورة والهيئة العامة لرعاية أرس الشهداء عىل اللفتة الكريمة، مثمناً 

حرَص القيادة واهتمامها بأرس الشهداء. 

را بغاغ» لاظزغش طساجث اهللا افوصاف تططص تمطئ «وأن َذعِّ

الخعشغ: المساجث لعا دور ضئغر شغ افطظ الروتغ والبصاشغ والمةامسغ وطتاربئ الزعاعر السطئغئ
السقطئ التعبغ: خخخظا ٤ ططغارات رغال لمساجث اهللا والمسآولغئ ضئغرة وق ظساطغع الصغام بعا لعتثظا

الظائإ السام غجور جةعن اقتاغاط بمتاشزئ تّةـئ وغعّجه باإلشراج سظ 107 جةظاء 
 : تةئ 

ـه النائـُب العـام، القايض الدكتـور محمد  وجَّ
محمـد الديلمي، أمس، باإلفراج عن 107 سـجناء 

يف محافظة حّجـة. 
جـاء ذلـك خـالل النـزول امليداني الـذي نفذه 
ومعه رئيسا املحكمة ونيابة االستئناف بمحافظة 
حّجــة، للسـجون االحتياطيـة بمديريتـي عبس 

واملدينة. 
ويف النزول اسـتمع النائب العام ومعه رئيسـا 

املحكمـة ونيابـة االسـتئناف وعـدد مـن قضـاة 
املحاكم والنيابات، إىل شكاوى وتظلمات السجناء، 
ممن ال زالـوا رهن التحقيق واملحاكمـة، واطلعوا 
عىل سـري اإلجـراءات املتخـذة حيالهم ومسـتوى 
التـرصف والبـت يف قضاياهـم؛ باعتبارهـا مـن 

القضايا املستعجلة. 
وأّكــد النائـب العـام الحـرص عىل مسـاعدة 
السـجناء ممن يسـتحقون اإلفراج الرشطي قبل 
رمضـان، تنفيـذاً لتوجيهات قائد الثـورة ورئيس 
املجلس السـيايس األعىل، ُمشـرياً إىل أهميّة العمل 

عىل ترسيع اإلجراءات والترصف يف القضايا. 

وأوضـح أن السـجناء املسـتحقني لإلفـراج 
الرشطي هم السـجناء الذيـن أمضوا نصف مدة 
العقوبـة بالحبـس يف القضايـا غري الجسـيمة، 
وثلثـي املدة يف القضايا الجسـيمة، وليس عليهم 

ة للغري.  حقوق َخاصَّ
وأَشـاَر إىل أن النزول امليداني يستهدف أَيْـضاً 
مسـاعدة السـجناء املعرسين ممـن أمضوا مدة 
العقوبـة ومـا زالـوا يف الحبـس؛ بَسـبِب حقوق 
هم يف الكشوفات  ة، الفتاً إىل أنه سـيتم َضمُّ َخاصَّ
التي سـُرتَفُع للزكاة واملؤّسسات الخريية ورجال 

األعمال. 
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طحروٌع ضعربائغ غشّطغ 7325 أجرًة بالتثغثة وتطعل واسثة بالمجغث 

إظةازاٌت خاطاٌئ ُتثِرُج التثغثَة طظ الزقم

 : خاص 
غمـرِت الفرحـُة ُسـكَّاَن عـدٍد مـن مديريـات 
محافظة الحديدة؛ بَسبِب ُوُصوِل التيار الكهربائي 
كثـرية؛  سـنواٍت  منـذُ  مـرة  ألوِل  مناطقهـم  إىل 
وبوصوِل الكهرباء؛ َفــإنَّ ذلك يعني إنقاذَهم من 
حر الصيف الالذع، وإخراجهم من الظالم الدامس. 
يقول أحـد املواطنـني: «ال أصـدق أن الكهرباء 
وصلت إىل منطقتنا؛ فقد كان الكثريون يف سـنوات 
ويسـّجلون  هنـا،  إىل  يأتـون  السـابقة  األنظمـة 
أسـماَءنا، لكنهم ال يعودون أبداً، بينما نظل نرزُح 

تحت حرارة الصيف الساخنة». 
مواطٌن آخر يتذكَُّر املـاَيض بأًىس ويقول: «كان 
املئـاُت من سـكان املدينـة وأهاليها يعيشـون يف 
ظالل املباني، وتحت األشـجار، وجميعهم هاربني 
من الحر الشـديد، َحيُث ال يسـتطيعون املكوث يف 
منازلهم؛ بَسـبِب الكهرباء املنقطعة»، ُمشـرياً إىل 
أنها لم تكن حيـاة، وكانوا ُكـّل يوم يموتون عرش 

مرات. 
ويدفـع االنقطـاُع املتكـرُِّر للتيـار الكهربائـي 
سـكاَن الحديدة للخروج ليالً إىل السـاحل، يف حني 
ُص بعـُض األرس ِخياماً للمبيت داخلها، كما  تخصِّ
يتوزع الرجال خارَج الخيام.. يبدو املشهد كما لو 

أن كارثة حلت باملدينة!
تـزداد معانـاُة املواطنـني بمحافظـة الحديدة 
غربي البالد مع قدوم فصـِل الصيف، َوإذَا صادف 
عدُم وجود كهرباء خـالل هذا الفصل، َفـإنَّ حياَة 
ُل إىل جحيم ال يطاق؛ فدرجة الحرارة  الناس تتحـوَّ

تتجاوز 40 درجة وقد تزيد. 
ويف فصل الصيف أَيْـضاً يفّضل اليمنيون قضاَء 
اإلجـازة أَو العطلة الصيفيـة يف محافظة الحديدة 
ضمـن حركـة السـياحة الداخليـة، َحيـُث تمتلئ 
الفنـادُق بالزائرين، وتصـُل إىل ذروة زحمتها حداً 
يصُعـُب عىل الكثري الحصول عـىل جناح أَو غرفة، 
حتى يف أقل الفنادق جودة وخدمة، َوإذَا كانت هذه 
الفنادق ال توفر الكهرباء ووسـائل التكييف َفـإنَّ 

الحياة ال تطاق. 
ويقـول أحد املواطنـني بأنهم ويف ظـل انقطاع 
التيـار الكهربائي ال يسـتطيعون الصرب أبداً داخل 
املنازل ألكثر من سـاعة، وأنهم يفضلون الخروج 
رسيعاً خارج املنـزل، فالبقاء داخلها يعني البقاء 

يف لهيب الحر. 
لقد ظلت مشـاكُل الكهرباء يف تهامَة لسـنوات 
بـال حلول حقيقيـة فاعلة، فاملدينـة عانت الكثري 
من اإلهمال يف كافة املجاالت عىل مدى الحكومات 
الوجـَه  الكهربـاء  وكانـت  السـابقة،  والعقـود 
ملأسـاة سـكان تهامـة، ومن  «الصيفي» األسـوأَ 
املؤكَّـد أن تراكماِت األخطاء والفساد اإلداري الذي 
نهَش مؤّسسـات الدولة كان أعظَم سـبب لألزمة 
يف وجوههـا املتعـددة، وحـال دون تأسـيِس بنية 
خدمـات قوية وقادرة عىل التخفيف عن املواطنني 

يف مثل هكذا ظروف. 
أبـرز  مـن  واحـدٌة  املتكـّررة  الكهربـاء  أزمـُة 
مظاهرهـا، وهـي اليـوم تعـود إىل الواجهـة من 

جديد، وقد تفاقمت ال شـك جراء ظروف العدوان 
والحصـار األمريكـي السـعودّي، ال سـيَّما مـع 
األزمـات املتكـّررة للوقـود التي أبـرز مظاهرها 
طوابـري املواطنني أمـام محطات الوقـود يف ُكـّل 

املحافظات. 
ويـروي سـامي، وهـو أحـد سـكان الحديدة، 
معاناته وجريانه جراء انقطاع الكهرباء، ويقول: 
«إن الحرَّ كان يتسـبب بأمـراض كثرية، من بينها 
أمراض جلدية تنترش بني صغار السـن والنسـاء 
بشكل كبري»، ُمشرياً إىل أن «عرشات األرس يف الحي 
كانت تعاني بشدة من أمراض مختلفة تعجز عن 

معالجتها ما يتسبب بمضاعفات خطرية».
 

طحارغُع غُري طسَطظئ
وإزاء مـا يكابـُده ُسـكَّاُن الحديـدة، ال تغفـُل 
القيـادة السياسـية عن هـذه املعانـاة، وقد وّجه 
الرئيس مهدي املشـاط، مطلـَع صيف عام 2021 
بوضِع حلوٍل عاجلٍة تسـتهدُف األَرس األشـدَّ فقراً 

ا ملعاناتهم.  وتضُع حدٍّ
ومـن فـوره، رشع صنـدوُق تنميـة الحديـدة 
بمسـح ميداني استهدف يف أوىل مراحله مديريات 

(امليناء، الَحَوك، والحايل). 
 َووفقـاً لجـدوِل مهـامِّ اللجـان امليدانيـة؛ يتم 
النزول إىل املواقع وفقاً للتقسـيم اإلداري بشـكل 
تنـازيل، وعليه يتم جمع املعلومات عرب اسـتمارة 
بيانـات موضوعـة بدقة وبطريقـة مؤتمتة وفق 
خارطـة إلكرتونية للمنطقة املمسـوحة، ومن ثم 
يتـم الرفـع بالتقاريـر اليومية املنجـزة إىل غرفة 
عمليـات تـرشُف عـىل اللجـان مبـارشًة، وتقوُم 
بالتنسـيق لهم مع الجهات األُخـرى ذات الصلة، 
وقد أسـفرت املرحلـُة األوىل للمسـح امليداني عن 
توفـرِي بياناٍت لعدد 54 أرسًة تـم الوصوُل إليها يف 

املديريات الثالث املستهَدفة. 
ـام قليلة وبعد عمليات املسـح  ويف غضـون أَيـَّ
الفقـراء  ومسـاكن  بيـوت  ربـط  تـم  امليدانـي 

بالكهرباء. 
ويقول أحد املسـتفيدين معّرباً عن تفاُجِئه من 
الخدمة: «لم نكن نتوقـع أن تصدقوا يف املرشوع، 
نحن اعتدنا عىل تسجيل أسماءنا مُلَجـّرد التسجيل 
من قبل جهات عدة تأتي لتدّون أسماَءنا وتذهب، 
دون أن يصدقـوا يف أيٍّ مـن وعودهم، وهكذا ُكـّل 

مرة قد كنا يائسني».
لم تكـن ُمَجــّرد كهربـاء وصلت تلـك البيوت 
املسـتضعفة بقدر ما هي ربطت قلوَب سـاكنيها 
بالفرحـة، وأذهبـت عنهـم غـمَّ الحـر الشـديد، 
ومعاناتـه املوسـمية، ولعـل مـا ميّـز املـرشوَع 
وأكسـبه القبوَل الواسع والرتحيب من قبل األهايل 
فصنـدوُق  املجانيـة؛  الخدمـُة  هـو  املسـتفيدين 
دعـم وتنمية الحديدة تكّفل بدفع رسـوم الخدمة 
بالكامـل، بـدًءا مـن االشـرتاك ورسـوم التوصيل 

وحتى الفواتري الشهرية. 
عاقل حارة مستفيد من املرشوع يتصدى لنا يف 
أحد األزقة، طالباً تسـجيل رسالة شكره العميقة، 
حسـب قوله للرئيس املّشـاط، مؤّكـداً أن الخدمة 

يف رسعتها ومجانيتها دليٌل عىل مصداقية الرئيس 
ـهه، ُمضيفاً أن دعوات املسـتفيدين  وصـدُق توجُّ
مـن فقـراء الحديـدة تتصاعـُد لكل من أسـهم يف 

إنجاح املرشوع وتفاعل معه. 
ووفقـاً للمسـؤولني َفــإنَّ كلفـة املـرشوع يف 
مرحلتـه األوىل بلغت 420 مليون ريال الذي يغطي 

7325 أرسة. 
لقد وضع املرشوع حالً مسـتعجالً كما ذكرنا يف 
البداية، لكن األهم هو توجيه السلطات العليا للبدء 
يف وضع حلول اسـرتاتيجية كربى للمشكلة تقفز 

عـىل عوائق الحصار والعـدوان وتضع حّداً لألزمة 
بمـوازاة تحديـث وتطوير شـبكة الكهرباء ملدينة 

الحديدة بكافة مديرياتها الشمالية والجنوبية. 
للمسؤولني َفـإنَّ أحَد الحلول املوضوعة  َووفقاً 
والتي يجري تنفيذُها َحـاليٍّا هي مزارُع منظومات 
الطاقة الشمسية، وإحداها مزرعٌة عمالقة يجري 
العمل عليها يف بيئة مناسبة داخل إحدى املديريات 
الشـمالية، ومـن املتوقع أن تغّطـَي املزرعُة كامَل 
مديريـات الحديـدة مع سلسـلة أفكار هندسـية 

قابلة للتطوير وتوسعة املرشوع واستنساخه. 
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- بداية أُسـتاذ عـيل مىض مـا يقارب ٨ 
سـنوات من العدوان األمريكي السعودّي 
عىل بالدنا.. ما أبرز آثار هذا العدوان عىل 

حالة حقوق اإلنسان يف بالدنا؟
إن االنتهاكات التي تعرض لها الشعب 
اليمني خالل ٨ سـنوات كثرية، فالعدوان 
قـد ارتكـب ُكــّل االنتهـاكات، ويمكننا 
القول إن الجرائم التي تعرض لها الشعب 
اليمنـي هي موجـودة يف كامـل منطوق 
املحكمة الجنائية الدولية، ولو رجعت أنت 
للنظام األََسايس بمحكمة روما، وبحثت 
مثـالً ما هي الجرائم؟ سـتجد أن اململكة 
العربية السـعوديّة واإلمـارات والواليات 
املتحدة األمريكية وبريطانيا وكل الـ ١٧ 
دولـة أَو مـن تبقى منهـا ارتكبت جميع 
الجرائـم التي من املفرتض أن تنظر أمام 
املحاكم الدولية، وعىل سـبيل املثال إذَا ما 
تحدثنا عن موضوع األطفال واعتبارهم 
أبرز الجرائم، فقد قتل آالف من أطفالنا، 
زرت  عندمـا   ٢٠١٥ العـام  يف  وأتذكَّـَر 
مستشـفى الكويت كانـت أوىل الضحايا 
هم مـن األطفال من الحيمـة، ومن بني 
مطر بما يزيد عن ١٣ طفًال.. لديك أَيْـضاً 
أطفال ضحيان، فاألطفال الذين ُقتلوا يف 
محافظـة صعدة ويف محافظـة الحديدة 
ويف محافظة الجوف َويف محافظة مأرب 

يف جميع املحافظات. 
إذن ُكـّل الجرائم هي بارزة، لو تحدثنا 

مثـالً يف موضوع الحق يف الشـفاء، الحق 
يف الصحـة، الحـق يف الحيـاة، الحق ُكـّل 
الحقـوق قـد تـم انتهاكها بشـكل كبري 

ا.  ِجـدٍّ
ولهـذا أنـا أقول لـك: إن أبـرز الجرائم 
هي منطوق النظام األََسـايس للمحكمة 
الجنائية الدولية، َوإذَا ما تحدثنا عن أبرز 
الجرائـم يف جانـب معني، فـكل الجرائم 
هـي بـارزة وكّل الجرائـم تـم انتهاكها 
بحق الشعب اليمني يف الثماني السنوات 

املاضية. 
 

- مـا هـي املرشوعيـة التي انطلـق منها 
العدوان.. وهل تربّر لـه ارتكاب الجرائم 

بحق اليمنيني؟
ليسـت هناك أية مرشوعية، وفكرة أن 
مرشوعية يعني مرشوعية القتل نسميها 
الجماعيـة،  اإلبـادة  مرشوعيـة  مثـًال، 
مرشوعية الحصار والتجويع، مرشوعية 
اسـتخدام تجويع املدنيني كأُسلُـوب من 
أساليب الحرب، مرشوعية تدمري القطاع 
الصحي مرشوعية يعني الحصار القاتل، 
مرشوعية الحرب االقتصادية، هذه كلها 
مشاريع إجرامية.. مشاريع يعني تقوم 

أمريكا عىل أََساسها. 
ولو الحظنـا اآلن األمريكيـني يريدون 
عقـد صفقة مـع الفلبني عىل أََساسـها 
يتم بنـاء قواعد عسـكرية، ومن خاللها 

يسـتطيعون االعتـداء عـىل الصـني كما 
يقولـون، كذلـك توريد أسـلحة كربى إىل 
تايوان، وهكذا دائماً هذه املرشوعية التي 
يملكونها، وهي مرشوعية ما أسـموه يف 
العـام ٢٠٠٦ بـ «الفـوىض الخالقة»، أي 
أن تكـون الدنيا كلهـا يف فوىض، بدالً عن 
التنمية، بـدالً عن بناء البلـدان، بدالً من 
العيش الكريـم، بدالً من الجانب الصحي 
وتطـوره إىل آخره، وبالتـايل تبقى الناس 
يف حالـة كـرس حالة موت حالـة جرائم، 
َوأَيْـضاً إشـعارهم بأنهم بحاجة ماسـة 

لألنظمة العاملية الديكتاتورية. 
وعليـه َفـإنَّا أؤّكـد لـك أن موضوعات 
«املرشوعيـة» ال وجوَد لهـا وال مربَّر لها 
حتى لو فرضنا جدًال بأنه فعًال بأنه كان 
هنـاك رئيـٌس «رشعـي» ولديه مـا لديه 
وإىل آخـره، فهـذا ال يعطيـه صالحيـات 
قتل شعبه، وال يعطى صالحياٍت لحصار 
شعبه، وال يعطى صالحيات الرتكاب هذه 
ُج لها  الجرائـم.. هذه كلهـا أكاذيُب تـروِّ
وسائُل إعالم العدوان، وتروج له الواليات 
املتحـدة األمريكيـة، وإال فالجميُع يعلُم 
علـَم اليقني أن مـا يحـدث يف اليمن هي 
جرائـُم أمريكية وبأياٍد لألسـف الشـديد 
عربية، وأنا أقول: لألسف؛ ألَنَّه كنا نتمنى 
أن يكون هناك ُحسـُن الجـوار، واألُخوَّة، 
أن يكـون هنـاك الديـُن الجامـع، اللغـة 
الجامعـة، لكـن هؤالء ارتهنـوا للعدوان، 

وارتهنوا للدول االسـتعمارية، وهو أصالً 
من صنعهم. 

 
- مـا حجم معانـاة اليمنيني من العدوان 
والحصـار املتواصـل للعـام الثامن عىل 

التوايل؟
ا وتعددت أشـكال  املعانـاة كبـرية ِجـدٍّ
ة  املعانـاة التي يعانيهـا اليمنيون وَخاصَّ
يف جانـب االقتصاد.. يف اجتمـاع الكويت 
السـفري األمريكي هّدد بحرب اقتصادية 
تسـتهدف ُكــّل يشء، هنـاك معانـاة يف 
جوانب كثرية، يف موضوع العيش الكريم؛ 
بَسـبِب أوًال نقل البنـك إىل عدن والتالعب 
بالعملـة وطباعتهـا بدون غطـاء، كذلك 
الحصار وما يعمله تأخري السفن وغريها 
مـن األشـياء التي تؤثـر عـىل املواطنني 

صحيٍّا، وتعليميٍّا، واقتصاديٍّا، وتنمويٍّا. 
كذلك ال ننىس آثار الجرائم التي تعرض 
لهـا الشـعب اليمني فهي كثرية بشـكل 
ا: القتل واالعتداءات واستهداف  كبري ِجـدٍّ
الطـرق  تدمـري  والصحـة،  لالقتصـاد 
ووسـائل النقل، وبالتايل التداعيات كثرية 
وهذا كله أبرز نتائج الحرب؛ ولهذا عندما 
نسـمع ترصيحاٍت يف األمم املتحدة وهي 
تقـول: إن اليمن من بعـد الحرب العاملية 
الثانيـة هي البلـد األبرز واألكثـر معاناة 
إنسانية؛ فهذا الكالم يُطرح ويقال فعالً، 
ُح من الذي سـبب  لكنه ال يُطـرح ويوضَّ

وزغُر تصعق اإلظسان سطغ الثغطمغ شغ تعار خاص لختغفئ «المسغرة»:

طجاجغئ افطط املاتثة واملظزمات الاابسئ 
لعا تصاض املثظغني يف الغمظ 
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هذه املعاناة عىل الشعب اليمني. 
 

- مـا هـي أكثـر القطاعات تـرضراً من 
العدوان والحصار؟

القطاعـات كلهـا تـرضرت، ولكن لو 
تالحظ هناك منهجية شيطانية إجرامية 
فيما يخص موضوع اسـتهداف املدنيني 
واالبتزاز يف ِملف املدنيني، بمعنى املوضوع 
اآلن لـم يعد موضوع الحصـار فقط، بل 
أكثر مـن ذلك، فعندمـا يقومون برضب 
حصـاراً،  عليـك  ويقيـم  املستشـفيات، 
ويغلق مطـار صنعاء، وامليناء البحري يف 
الحديـدة، ويرفع التكلفة بشـكل كامل؛ 
فهـذا يؤّكــد أن االسـتهداف املبارش هو 

للمدنيني. 
إن أبـرَز القطاعـات تقريبًـا ترضرت، 
بشـكل  تدمـريُه  تـم  الصحـي  القطـاُع 
كبري، ولم يعد يشـتغل منه سـوى ٢٠ ٪، 
نفس األمر يف قطاعـات التعليم، والنقل، 
ُكــّل القطاعات ترضرت  والطـريان، إذَاً 
أن  بَسـبِب  وهـذا  ا؛  ِجــدٍّ كبـري  بشـكل 
العدوان األمريكي السـعودّي كانت لديه 
خطة لتدمري ُكـّل ما لـه عالقة باملدنيني 
وما له عالقة بالناس، يف محاولة االنتقام 
من الشـعب اليمنـي بأكملـه؛ ألَنَّه واجه 

وتحدى هذا العدوان املتغطرس. 
 

- مـا األثـر الـذي أحدثـه الحصـار عىل 
ميناء الحديدة وإغالق مطار صنعاء عىل 

الجانب اإلنساني لليمنيني؟
تخيـل نحـن نتكلـم عـن أن ٨٠ ٪ من 
سـكان الجمهوريـة اليمنيـة يعيشـون 
تحـت الحصـار بإغـالق مطـار صنعاء 

الدويل وبإغالق ميناء الحديدة. 
فأنت حني تغلق ميناء الحديدة تتسبب 
مينـاء  وبإغـالق  األسـعار،  ارتفـاع  يف 
الحديـدة َفــإنَّ مـرىض الـكىل واملرىض 
الذين يحتاجون إىل الكهرباء والقطاعات 
مينـاء  بإغـالق  يموتـون،  قـد  األُخـرى 
الحديدة؛ فأنت تستخدُم التجويَع لشعب 
كامـل كأَداة مـن أَدوات الحـرب، بإغالق 
ميناء الحديدة فأنت تفرض حصاراً قاتالً 
عىل املدنيـني، وهذا خالف للقانون الدويل 
الـذي يتحدث فرضاً وجـدالً عىل الحصار 
العسـكري، بينمـا أنـت تقـوم وتفرض 
حصاراً عىل املدنيـني، كذلك عندما تؤخر 
السـفن  ألَنَّ  التكلفـة؛  ترتفـع  السـفن، 
مسـتأجرة وينعكس ذلك عىل املواطنني، 
وبالتايل انعكاسـات إغالق امليناء واملطار 
لها أرضار تنعكس بشـكل خطري للغاية 
عـىل النـاس، وعىل أكثـر مـن ٨٠ ٪ من 

سكان الجمهورية اليمنية. 
 

- مـع توقـف القصـف الجـوي مؤّخراً 
القنابـل  انفجـار  مشـكلة  ظهـرت 
العنقودية.. ما خطورتها عىل املدنيني؟

ا والضحايا  املوضوع هـذا خطري ِجــدٍّ
تـكاد تكون يومية ولألسـف الشـديد أن 
األمـم املتحـدة واملنظمـات التابعـة لها 
تتعامـل مـع املوضـوع بمزاجيـه.. هذه 
املزاجيـة تقتـل أطفالنـا، املزاجيـة التي 
تسـتخدم علينا هي تقتل أطفالنا بشكل 
خطر للغاية، هم يقولون إنهم يخشـون 
اسـتخدامها ألغـراض عسـكرية، ونحن 
نقـول: إن الحـرب اآلن متوقفـة، (ومن 
هنـاك  وإن  املدنيـني  حمايـة  الواجـب 
اتّفاقية وّقعتهـا الجمهورية اليمنية مع 
األمـم املتحـدة فيمـا تلزم األمـم املتحدة 
ة بنـزع األلغام،  بتوفري األجهـزة الَخاصَّ
واملعلومات والتدريب والتأهيل إىل آخره)، 
ورغـم عدم إيفائها بالتزاماتها إال أننا لم 

ا  نتوقـف وتالحظ هناك جهـًدا كبريًا ِجـدٍّ
ملركـز األلغـام لألمانـة يشـتغل بوتـرية 
عاليـة عـىل الرغـم مـن قلـة اإلْمَكانات 
وقلـة األدوات يتحـدث َكثـرياً عـن قتـل 
األطفـال، َونحن نبلغ املنظمـات الدولية 
بأنها تتحمل املسـؤولية الكاملة؛ كونها 
ال تكتفـي فقـط بمنـع دخـول األجهزة 
وإنمـا يف ادِّعـاءات كاذبة مـن املفرتض 
دوُل  تقولهـا  وأن  الساسـة  يقولهـا  أن 
العدوان األمريكي السعودّي ال أن تقولها 
املنظمـات الدوليـة، ومـن املفـرتض أن 
يتَحّركوا عاجالً؛ ِمـن أجل إنقاذ األطفال 
اآلخريـن الذين هم أَيْـضاً ُعرضٌة ملخاطر 

هذه األسلحة الفتاكة. 
 

- نفهـم من كالمكم أن األمـم املتحدة لم 
تـف بالتزامهـا يف هـذا الخصـوص، بل 

منعت دخول األجهزة؟ 
نعم هم لم يكتفوا بعدم التفاعل واملنع 
فقـط، وإنمـا أَيْـضـاً أوجـدوا مـربّراٍت 
سـّموها بعسـكرية وهذا الـكالم خطري 
للغاية، وهـذا الكالم املفـرتض أال تقوله 
الدوليـة،  املنظمـات  وال  املتحـدة  األمـم 
دورهـا هـو حمايـة املدنيـني، وعندمـا 
يتعطل دورهـا والذي هو حماية املدنيني 
فهـي ال تقـوم بدورهـا، وهـذا معروٌف 

للغاية. 
 

- بخصـوص ِملـف النازحـني.. كيـف 
ظـل  يف  اإلنسـاني  وضَعهـم  تقيّمـون 

استمرار العدوان؟
هناك اسـتغالل خطري مللـف النازحني 
لدى دول العدوان ومرتِزقته، وقد الحظنا 
املحتّلـة،  املناطـق  يف  النازحـني  حتـى 
هنـاك معانـاٌة كبـرية وهناك اسـتغالل 
لهـذه املعاناة، بل إن هناك عسـكرًة لتلك 
األماكـن وهـو مـا تـم رصـده وتأكيده 
بالصـوت والصـورة وهـو منـاٍف تماماً 
حني  ة بالنازحني، أَيْـضاً  للمبادئ الَخاصَّ
تضعهم يف أماكَن غري مناسـبة، وهو ما 
يحصل يف محافظة مأرب يف أماكن تكون 
معرضـة للسـيول، أَو تكـون قريبة من 
التواجد العسـكري، أَو تكـون بعيدة عن 
الخدمات، وغريهـا، وبالتايل نحن نطالب 
األمم املتحدة وعىل رأسها الصليب األحمر 
ة باختيار  باحرتام املعايري الدولية الَخاصَّ
األماكن التـي فيها حمايـة وفيها توفري 
أن  إىل  باإلضافـة  للنازحـني،  للخدمـات 
َة اإلْمَكانات يف املناطق الحرة، وعدم  ُشـحَّ
وكذلـك  األََساسـية  املسـتلزمات  توفـري 
تقديم أشـياء ال عالقة لها باالحتياجات 
الرضوريـة، إذ إن هناك نوعاً من العبثية 
ونوعـاً من عدم املسـؤولية والالمباالة يف 

معاملة النازحني. 
 

املنظمـات  تعاطـي  تقيّمـون  كيـف   -
الحقوقيـة العربيـة والدوليـة تجـاه ما 
ما يف ظـل  يحـدث يف اليمـن؟ ال ِســيـَّ

املواقف املخزية لألمم املتحدة؟
لألمانـة أن املنظمـاِت العربيـَة صـدر 
لهـا إىل اآلن أكثر مـن ١٤ بيانًاً ومن وّقع 
عـىل البيانات أكثر مـن ١٧٤ منظمة من 
مختلـف أنحاء العالم العربـي؛ حتى من 
الـدول املشـاركة يف العـدوان األمريكـي 
السـعودّي عىل اليمن، وهنـاك منظماٌت 
وّقعـت وأيّـدت مطالـَب الشـعب اليمني 
واستنكرت ما يقوم به العدوان األمريكي 
مفصـل،  بشـكل  وتحدثـت  السـعودّي 
وآخرهـا البيـاُن األخـريُ الـذي صدر عن 
١٧٤ منظمة، وتحالفـاً عربياً، وإقليمياً، 

ودولياً. 
مع اإلشـارة لألسـف إىل أن هناك دوراً 
وهـي  املنظمـات  هـذه  لبعـض  سـلبياً 
املرتبطة بمشـاريع تنفذها لبعض الدول 
الخارجية َفـإنَّها إىل اآلن لم تتَحّرك وهذا 
يعترب فضيحة يف حق اإلنسـانية ويف حق 
أَيْـضـاً الـدور املنـاط بها، ونحـن دائماً 
نطالـب املنظمـات العربيـة واملنظمـات 
اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة التـي ال 
تتفاعُل بأن تراعَي عىل األقل اختصاَصها 
وأن تراعـَي إنسـانيتها وأن تراعَي حتى 
دينهـا إن كان لديهـا ديـن، وبالتايل هذه 
املنظمـات لألسـف الشـديد تقـوم بدور 
سـلبي إن لم يكن دوًرا خطريًا يف محاولة 
خدمة العدوان، والحظنا بعض املنظمات 
يف جنيف أنها كانت تباع، َحيُث كان يأتي 
السـفري السـعودّي ويسـتأجر منظمـة 
عىل أََسـاس يعقد ندوة كاذبة باسـم تلك 
املنظمة لقاء املال وهو ما شاهدته بعيني 
يف جنيف وكان املوضوع موضوع أطفال 
َفـأنت تتخيل أن تتم التجارة واالتجار يف 

هذا املواضيع وباسم حقوق اإلنسان. 
 

- مـا دوركـم يف وزارة حقوق اإلنسـان 
لكشف جرائم العدوان وإيصال مظلومية 

اليمنيني إىل الخارج؟
كبـري  السـؤال  هـذا  الحقيقـة  يف 
واملسـؤولية أكـرب، واملوضـوع هـو أكرب 
حتى مـن وزارة حقوق اإلنسـان، ونحن 
نشـعر بالخجـل أمـام شـعبنا اليمنـي 
والتقصـري ولوال الحصـار والوضع الذي 
نعيشـه ونحن جزء من الشـعب اليمني، 
إال أننـا نحاول قـدر املسـتطاع: إما عربَ 
إصـدار التقارير التي تفضح، عرب الرصد 
والتوثيق، عـرب املؤتمرات الصحفية التي 
نعقدها، عرب اللقاءات باملنظمات الدولية 

عرب التواصـل مع املنظمـات الخارجية، 
عـرب إيصـال املعلومـات والجرائـم التي 
يتعرض لها الشعب اليمني، كذلك البحث 
امُلسـتمّر حـول اآلليـات الدوليـة وحول 
دور املنظمات الدوليـة واملحاكم الدولية 
واملحاكـم ذات الطابـع الـدويل، وبالتايل 
نحاول أن نتَحـّرك بما يخفف من خجلنا 
أمام الشـعب اليمني، لكـن يعلم الله أننا 
نشتغل بكل جهدنا وبكل طاقتنا، ونأمل 
إن شـاء اللـه أن يكـون جهدنـا أكثر يف 
الفرتات القادمة بإذن الله مع بقية زمالء 
يف حكومة اإلنقاذ الوطني ومع بقية من 
يناضلـون فيما يخـص موضوع حقوق 

اإلنسان. 
 

- كيف تتعاطون مع ظاهرة االختطافات 
والتقطعـات التـي تطـال املواطنـني يف 
ملرتِزقـة  التابعـة  العسـكرية  النقـاط 

العدوان يف املحافظات املحتّلة؟
صدر تقريـُر املقّرر الخـاص لإلعدام 
خـارج القانـون، تحـدََّث عـن جريمة 
أخطـر وهي مسـكوت عليهـا وهو أنه 
يتم اسـتدراج فتيات للخارج بدون علم 
وللقتل  لالغتصـاب  ويتعرضن  ذويهـن 
ولبيـع األعضـاء، وباإلضافـة إىل هـذه 
الجرائـم التـي نتابعها ومـا خفي كان 
أعظـم، هذه الجرائم هـي نتاج العدوان 
دول  أوهـام  وراء  االنسـياق  ونتـاج 
العـدوان بالرفاهية والعيش الرغيد وإىل 
آخـره، باإلضافة إىل مـا تعانيه املناطق 
املحتّلـة من املعانـاة الشـديدة، وكذلك 
ما نعاني نحن؛ بَسـبِب أننا نسـافر من 
تلـك املناطق وما يحصل مـن اختطاف 
وهنا تتحمل جزءاً كبرياً من املسـؤولية 
األمـم املتحدة؛ باعتبار أنهـا تّدعي زوراً 
وبهتاناً بأن أُولئك يمثلون الرشعية، مع 
ًدا من يمثـل الرشعية..  أنهـا تعرف جيـِّ
ادِّعاءاتها الكاذبة واملضللة بأن ما يدور 
يف اليمن هـي حرب داخلية بينما اإلنس 
والجن، وهم أنفسـهم الذيـن يطلقون 
واملصطلحات  واألكاذيب  الشائعات  تلك 
الفارغة يعرفون جيًِّدا بأنها حرب دولية 
وقـد اعـرتف مسـاعد وزيـر الخارجية 
بـأن الحـرب أمريكية وشـكر  مؤّخـراً 
السـعوديّة عـىل دورهـا وشـكر حتـى 
دورهـا فيمـا يخص اليمـن وما يخص 
املسـاعدة عـىل التطبيـع مـع الكيـان 

الصهيوني. 
ُل  وبالتايل نؤّكـد أن تلـك الجرائَم تتحمَّ
ويتحمـل  املتحـدة،  األمـم  مسـؤوليتها 
ويتحمـل  العـدوان،  دول  مسـؤوليتها 
املسـؤولية كاملة يف هذا املوضوع أَيْـضاً 

الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا.
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سئث اهللا سطغ خئري* 
الخامسـُة  الذكـرى  تحـلُّ   –
الستشـهاد الرئيس اليمني صالح 
يـزاُل غالبيـُة  وال  ـاد،  عـيل الصمَّ
اليمنيـني يعيشـون األلـم الكبري، 
غري  األكرب،  الوجع  ويستشـعرون 
مسـتوعبني أن العدوان السعودّي 
األمريكـي تمّكن من اغتيال حاكم 
الزمـان  يجـود  قلمـا  اسـتثنائي 

بمثله. 
– تسلَّم الرئيس الشهيد مقاليد 
ظـروف  يف  اليمـن  يف  السـلطة 

اسـتثنائية وضاغطة، حتمت عليه القبول بهذه 
املهمـة االسـتثنائية وتحّمل تبعاتها الجسـيمة 
وكل مـا يرشـح عنها مـن تحديـات كان يعرف 
سـلفاً أنها تنتظـره بُمَجــّرد أن يخطو خطوته 
األوىل إىل القـرص الجمهـوري يف صنعاء، رئيسـاً 
لبلٍد يعيُش حالَة حرب شاملة يف مواجهة عدوان 

رضوس وغري مسبوق يف تاريخ البالد. 
– ومثّلت خطوُة اإلعالن عن املجلس السيايس 
األعـىل والتوافق الوطني بني أنصار الله واملؤتمر 
الشـعبي يف العام 2016م إراَدًة وطنيًة خالصة، 
اسـتجابت لنداِء الواجـب يف رضورة توحيد ُكـّل 
الجهـود السياسـية يف مواجهة صنـوف الحرب 
ومحـاوالت  االقتصاديـة،  واألزمـة  والحصـار 
دول العـدوان واملجتمـع الـدويل فرض تسـوية 
سياسـية مذلة، تبدأ بإجراءات أمنية عسـكرية 
ظاهرهـا وباطنهـا تجريد القـوى الوطنية من 
أسلحة الصمود والتحدي، وال تنتهي عند سلبها 
مقومات العـزة والكرامة التي تبلورت عىل نحو 
أُسـطوري بفضل الصمود الشـعبي وانتصارات 

الجيش واللجان الشعبيّة يف أكثر من جبهة. 
– وإذ راهنت دول العدوان عىل إْمَكانية خلخلة 
التالحم الوطني وتماسـك وفدي املؤتمر وأنصار 
الله إىل املشـاورات السياسية يف الكويت، جاءت 
خطوُة املجلس السـيايس األعـىل لتقلب الطاولة 
يف وجه العدوان السـعودّي األمريكي ومرتِزقته، 
وتبرش بمرحلة وطنية أكثر قوة وصالبة، وأشـد 
بأسـاً وتنكيالً بالقوى الغازية التي احتلت َكثرياً 
من مناطق البالد بزعـم تحريرها من ”االنقالب 

الحوثي“. 
– بعيـد فشـل مشـاورات الكويـت، وحـني 
اعتقـد العدّو أن اليمن اسـتنفد ُكــّل إْمَكانياته 
االقتصاديـة بعد مرور ما يزيد عـىل عام، بارش 
خطـة التأزيـم مـن جديـد يف ضـوء تهديـدات 
أمريكيـة أفصـح عنهـا السـفري األمريكي عىل 
النحـو املعـروف ملـن تابـع مشـاورات السـالم 

اليمنية يف الكويت. 
ام عىل هـذا التهديد حتى كانت  – لم تمـر أَيـَّ
العملة الوطنية تشـهد تراجعاً مخيفاً. وما هي 
إال بضعـة أشـهر، وبالتزامـن مع إعـالن العدّو 
نقـل وظائف البنك املركزي إىل عدن، حتى أعلنت 
صنعـاء عجزها عن االسـتمرار برصف مرتبات 
موظفي الدولـة، ما ترك تأثرياً مبـارشاً يف حياة 

نحو 8 ماليني مواطن يمني أَو أكثر. 
– كان عـىل الرئيس الصماد أن يقابَل التحديَّ 
بالبحِث الجادٍّ عن حلـول بديلة، وكان تصميمه 
عـىل البحـث عـن حلـول عمليـة تخفـف عـن 
املواطنني واألرس التي فقدت املرتبات الشـهرية، 
العامـل الرئيـس يف ابتـكار البدائل التـي أمكن 
مـن خاللهـا امتصـاص الصدمـة األوىل لألزمة 
االقتصاديـة األعنف، والتي أسسـت للمعالجات 
الالحقـة، وأدت إىل تماسـك الوضـع يف املناطـق 
املحـّررة، عىل عكس املناطـق واملحافظات التي 
كانت تقع تحـت االحتـالل، إذ تضخمت العملة 

بشكل مضاعف. 
– مـن جهة أُخرى، كان عىل الرئيس الشـهيد 
أَيْـضـاً أن يترصف كرئيس توافقـي، وأن يتخذ 
مواقـف قـد ال تنسـجم يف بعـض الحـاالت مع 
قناعاتـه الشـخصية. ومـن حسـن الحـظ أن 

شـخصية الصماد املتسـامحة واملعتدلـة أهلته 
ألداء الدور الوطني يف رئاسـة املجلس السيايس 
عىل أكمـل وجه، األمـر الذي عزز 
ثقة األطراف السياسـية بمنهجه 
وحكمتـه، وسـاعد عـىل تحريـك 
عجـالت مؤّسسـات الدولـة التي 
كادت تنهـار لـوال تدخـل اللجان 
مـا  إيجابـي،  بشـكل  الثوريـة 
حـال دون تالشـيها، وسـمح لها 
الدسـتورية  بأدوارها  بالنهـوض 

والخدمية، وإن يف الحدود الدنيا. 
اإلنقـاذ  حكومـة  تشـكلت   –
التوافقيـة، ودبت الروح من جديد 
يف أجهزة الدولة والحكومة، وانتظمت جلسـات 
مجلـيس النـواب والشـورى، وعـادت املحاكـم 
والنيابـات لتقـوم بدورهـا يف إطـار الدسـتور 
والقوانني النافذة، وبات املواطن اليمني مطمئناً 
إىل جـدوى التسـوية السياسـية الداخليـة، وما 
انبثـق منهـا مـن تماسـك ملحـوظ يف مختلف 
جبهات املقاومة والصمود، ومن خطاب إعالمي 
متـوازن كانـت األولويـة يف مختلـف وسـائله 
وبرامجـه ملواجهة العـدوان واملرتِزقة، ولتعزيز 
مسـار إعادة بنـاء الدولة وتفعيل مؤّسسـاتها 
وأجهزتهـا يف العاصمـة ويف املحافظـات التـي 

تخضع لسلطة املجلس السيايس األعىل. 
– وساعدت هذه الحالة الجديدة والجادة عىل 
تماسك موقف الوفد الوطني التفاويض، وحالت 
دون الرضـوخ إلمـالءات العدوان واشـرتاطاته 
املذلـة التي حاولت اسـتغالل األزمة االقتصادية 
واسـتثمارها، فضاعفـت حـدة الحصـار عـىل 
الشـعب اليمني، ودفعت إىل التصعيد العسكري 

يف مختلف الجبهات. 
– شـهدت صنعـاء يف ظـل قيـادة الرئيـس 
الشـهيد حالة من االسـتقرار والطمأنينة، رغم 
ُكـّل املتاعب التي كانت تواجه الدولة واملجتمع، 
وانعكسـت هـذه الحالـة بشـكل إيجابـي عىل 
الجبهة العسـكرية التي دخلت مرحلة متقدمة 
من تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية؛ بَهدِف 
خلق نوع من توازن الـردع مع تحالف العدوان، 
إال أن التحـدي األكرب كان يُختلـق يوماً بعد آخر 
بفعـل مؤامـرات العـدّو الـذي أدرك اسـتحالة 
اخـرتاق املعركة مـع صنعاء وهـي يف حالة من 
الثبـات والوحـدة الوطنية بني مختلـف الُفرقاء 

السياسـيني، فعمد إىل إشـعال الفتنة عرب أدواته 
اّلتي رهنت قرارها لألزالم يف الرياض وأبو ظبي، 
وتجاهلت أن قوتهـا تكمن يف وحدتها واتّحادها 
مع الشـعب الـذي كان وال يزال يسـطر ملحمة 
التضحيـة والفداء؛ ِمن أجـل أن يحيا اليمن حراً 
كريماً، وأَالَّ يخضع قرارته السيادي لهيمنة هذه 

الدولة أَو تلك. 
– لقـد كانـت فتنـة ديسـمرب 2017م أخطر 
والرئيـس  صنعـاء  واجهـت  التـي  التحديـات 
الصمـاد أثنـاء العـدوان. ولعـل األطـراف التي 
اشـرتكت يف التخطيط للفتنـة وتنفيذها راهنت 
عـىل الشـخصية التوافقيـة للرئيـس الشـهيد، 
ظناً منهـا أنه قد ال يتمّكن من الحزم والحسـم 
تجـاه املـرشوع التآمـري الخبيـث، الـذي لو لم 
يخمـد بتلك الرسعة لدخلت صنعـاء حرباً أهلية 
ال حـدود لتداعياتهـا ومآسـيها، إال أن حكمـة 
الرئيس واتِّزانه يف التعاطي مع بوادر تلك الفتنة 
كانـت عامالً مـن عوامل الحسـم أَيْـضـاً، فقد 
تمّكن الرئيس من الكشف عن الكثري من خفايا 
املخّطـط التآمري، كما أمكنـه تحييَد الكثرِي من 
الشـخصيات السياسـية واالجتماعية التي كان 
رأُس الفتنة يراهُن عليها يف معركة صنعاء. كما 
أن الرئيَس لم يكـن بعيًدا عن الرتتيب للمواجهة 
العسـكرية واألمنيـة، وقـد كان مقدامـاً حـني 

اقتضت الرضورة، ونبيالً حني ظفر بالنرص. 
– كان يف قلـب الخطـر، ومـن امليـدان، يتابُع 
مجريـات املواجهة التي اضطـّر إليها اضطراراً. 
وملا انجلت الغمة وسـقط رأس الفتنة، وتمّكنت 
صنعـاء أن تتنفـس الصعداء، خاطـب الرئيس 
الشـعب بلغـة متسـامحة، وعمـد إىل قـرارات 
وخطوات حكيمة وشـجاعة تمّكـن من خاللها 
مـن معالجـة آثـار الفتنـة بـأرسع وقـت، ولم 
تدفعـه عظمة االنتصار إىل الثـأر واالنتقام، إنما 
راهـن مـن جديد عىل وحـدة الجبهـة الداخلية، 
فأعلن العفـو العام، ووجه باإلفـراج عن مئات 
األرسى املشـاركني يف الفتنـة، وفتح يـده وقلبه 
مـن جديد لقيـادات املؤتمر الشـعبي العام التي 
لـم تنخرط يف الفتنة، ومنحها فرصة اسـتئناف 
النشـاط السيايس والوطني تحت قيود مخففة، 
كان هدفهـا احتـواء مـا خفـي مـن تداعيـات 
الفتنة داخليـاً وخارجياً، والحفاظ عىل الرشاكة 

الوطنية يف السلطة ويف مواجهة العدوان معاً. 
– يقينـاً، إن الرئيس الصمـاد واجه ضغوطاً 

كبـريًة، حاولت أن تدفَعه إىل إجـراءات قمعية ال 
تتناَسُب ومتطلباِت مواجهِة العدوان الخارجي، 
لكنه تَحّرك يف إطار مسؤوليته الدينية والوطنية، 
وآثر تغليب الحكمة عىل الشدة والعنف، فأثبتت 
األيّـام صواب منهج الصماد، ورسـخت مكانته 
وموقعـه يف قلـوب النـاس؛ فهتفـت جموعهـم 

باملديح، ولهجت ألسنتهم بالثناء الحسن. 
– لم تشغل السياسة وشؤون الحكم الرئيس 
الشـهيد عن متابعة مجريات الحرب واملواجهة 
امليدانية العسـكرية مع العـدوان وأدواته، فكان 
متابعـاً دائماً لكل املسـتجدات التـي تخفى عىل 
ال  للجبهـات  زياراتـه  وكانـت  النـاس،  عمـوم 
تتوقف، سواء كانت هناك مناسبة للزيارة أم ال. 
– وكمـا أنَّ املواطنـني بادلـوا الرئيـس الحب 
املجاهديـن  مشـاعر  كانـت  فقـد  واالحـرتام، 
جياشـة بـكل معانـي الوفـاء والتقديـر لبطل 
كان دائمـاً إىل جوارهـم، متغنيـاً بتضحياتهـم 
وثباتهم وانتصاراتهم، ومتمنياً لو كان جندياً إىل 
جوارهم، يذود عنهم وعن الوطن، ويسـتميت يف 

الدفاع عن حياض اليمن وسيادته واستقالله. 
– وألن قلبـه ووجدانه كانا هائمني يف ميادين 
العز وسـاحات الوغـى، َفـإنَّ لسـانه وتعبرياته 
أفصحا عن تمجيد وتقديـر كبريين للمجاهدين 
األبطـال إىل درجـة قولـه إن ”مسـح الغبار عن 
نعال املجاهدين أسمى وأرشف من ُكـّل مناصب 

الدنيا“. 
مختلـف  أنمـوذج  أمـام  أنـه  العـدّو  أدرك   –
مـن الساسـة والحـكام، فأطلق خطـة الرتصد 
واالغتيال، واجتهدت أدواته يف تنفيذ املهمة التي 
شكلت الخسـارة الكربى لليمن واليمنيني طوال 
سـنوات العـدوان، لكنهـا بالنسـبة إىل الرئيس 
الشـهيد كانت بمنزلـة الخاتمـة الطبيعية التي 

تليق بالعظماء واألولياء الصالحني. 
– هـّدد العـدّو األمريكـي باحتـالل الحديدة، 
زاعمـاً أن أبناءهـا سيسـتقبلون قـوات العـدّو 
اُد ال يلـوي عىل يشء.  بالـورود، فانتفـض الصمَّ
ومـن السـاحل الغربـي، هتف منـذراً العـدواَن 
لكـن  لقواتـه،  الحديـدة  اسـتقبال  بُجُهوزيـة 

بالبنادق والخناجر. 
– ورغـم الحشـد الكبـري والنوعـي ملعركـة 
الحديـدة؛ َفـإنَّ كيَد العـدوان تبدد مع اللحظات 
األوىل للنهضة التهامية الصمادية. ومع أن العدّو 
تمّكن مـن اغتيال الرئيس البطـل، إال أن دماءه 
الزكية والطاهرة شـكلت خري مرتاس للسـاحل 
الغربي، وملدينـة الحديدة، التي ظلت وسـتبقى 
عصية عىل االنكسـار كأخواتها صنعاء وصعدة 

وحّجـة وغريها. 
– ارتقى الرئيُس ُسـلََّم املجد والشـهادة. وقد 
ترك وراءه سرية عطره مزدانة بالثقافة القرآنية 
التي كانت خري زاد استعان به الرئيس يف مهمته 
االسـتثنائية، كمـا كانـت أبـرز عنـوان يتمثله 
سـلوكاً حياتيـاً، ال شـعاراً زائفاً، كمـا هو حال 

بعض أدعياء املسرية واملنتفعني منها. 
– من هذا املنطلق، لـم يعرف عن الصماد أنه 
امتلـك أرضـاً أَو عقـاراً جديًدا منذ بـدء العدوان 
السـعودّي األمريكـي عىل بالدنا. وقـد نقل عنه 
رفاقـه قولـه: ”كل من يشـرتي أرضـاً أَو يبني 
ام الحـرب – اكتبوا  عقـاراً هـذه األيّـام – أي أَيـَّ
عىل جبينه كلمة فاسد“. وقد كان قوله هذا، وال 

يزال، أبلَغ َردٍّ عىل املفرطني واملفسدين. 
– بقي أن نقول: إن تَحّركات الرئيس الشـهيد 
تجـاه  الكبـري  وإحساسـه  وثقافتـه  ومبادئـه 
املسـؤولية امللقـاة عىل عاتقه رسـمت معادالت 
الصمـود الوطنـي بمفهومه العميق والشـامل، 
وشـكلت القواعد املتينة للنرص املبني الذي تلوُح 
بشائُره يوماً بعد آخر. وكما تمّكن الرئيُس الذي 
أعاد تعريَف الزعامة السياسـية أن يحفر اسَمه 
يف سـجل الخالديـن، فقـد زاحم بآثـاره وإيثاره 
السابقني من الحكام الصالحني واملصلحني عىل 

ــة والبرشية.  نُدرتهم يف تاريخ األُمَّ

* السفري اليمني يف سورية 

اد الرئغُج اقجابظائغُّ خالح الخمَّ
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سئث الصعي السئاسغ 
إِنَّ الحديَث عن مسـتقبل السالم يف اليمن حديٌث 
تحُكُمـه حقائـُق تاريخيـٌة، تجمُع مـا بني املايض 
بالحـارض، والتقليـدي بالعـرصي، ويتداَخـُل مع 
السياسـِة السـعوديّة التقليدية يف التواصل العميل 
مع اليمن؛ كونهما ترتبطان بعالقاٍت أزليٍة عميقة، 
فرضتهـا واحديـُة الدين واللُّغـة والتاريخ واملصري 
املشـرتك، أضف إىل ذلـك أنهما تشـرتكاِن يف حدوٍد 
يبلُغ طولُها حواَيلْ 1200 كم تقريبًا، وِبَغضِّ النظر 
عن مظهر هذه العالقة الجدلية التي شابها الكثري 
مـن التجاذبـات والرصاعات املعلنة وغـري املعلنة، 
غـري أنها أصبحت فجأة يف حالـٍة يرثى لها، ومعها 
أصبحت أوهام السـعوديّة حـول التعامل كاملعتاد 

مع اليمن، ظرٌب من املستحيالت. 
تلـك األوهام عميقة الجذور، منشـأها منذُ بناء 
الدولـة السـعوديّة الكـربى املكونـة من مسـاحٍة 
جغرافيـٍة كبرية وثـرواٍت طبيعيٍة هائلـة، وقامت 
عـىل مدى عقود مـن الزمن، بالتـوازي مع الفكرة 
األََساسية املتمثلة بانتهاج سياسة دينية متشّددة، 
قائمة عىل سياسة االستحواذ والسيطرة والتوسع 
وبسـط النفوذ عـىل جميع أنحـاء شـبه الجزيرة 
العربيـة، وهو مـا نلمسـُه يف تواجدهـا يف العراق 
وسوريا ولبنان وفلسـطني، وهكذا مع بقية بلدان 
اتّحادهـا الخليجـي؛ لذلك َفـــِإنَّ الفكـرة القائلة 
بأن العالقات اليمنية-السعوديّة التي سادت عقود 
ما قبل الحرب، كانـت يف أوج ازدهارها، هي فكرة 

خاطئة. 
صحيـح أن النظام السـعودّي كان يعترب اليمن 
حديقته الخلفية، وأحياناً أُخرى يعتربها جزًءا من 
ممتلـكات بالطـه امللكي، غري أن الرضـوخ لإلراَدة 
السـعوديّة والتبعيـة املفرطـة لألنظمـة املتعاقبة 

عـىل قيادة اليمن، وكذا حجم املسـاعدات والهبات 
ورشاء الوالءات والتبـادالت االقتصادية والتجارية 

واالعتمـاد املتبادل واأليـدي العاملة، 
ُكــّل ذلـك لـم يقـدم أي يشء يذكر 
للريـاض، غري ضمانـات عملت عىل 
تأخري االنفجار والسـخط الشـعبي 
يف  عميقـاً  يكمـن  والـذي  عليهـا 
النفسـية اليمنيـة منـذ األزل، وظل 
هذا النزوع املعادي لها بني األوساط 
اليمنيـة حتـى اعتقدنا أنـُه ظاهرة 

وراثية تتنقل بني األجيال. 
لقد كانت الثورة الشعبيّة يف الـ21 
من سـبتمرب 2014م، نقطة التحول 

التاريخية، بالنسبة لجماهرٍي عريضة 
صدمها مايض ساسـتها املخجـل، واملجحف بحق 
اليمـن كأرض ووطـن واليمنيـني كأمٍة وشـعب، 
ما حرك فيهم مشـاعر عميقة ناقمـة ومناهضة 
للنظـام السـعودّي، والكلمـة تنطبـق أَيْـضاً عىل 
حليفه األمريكي، إذ لم يعد بعدها مكان أَو احتمال 
لالنبطاح والتبعية أَو التفريط بالسـيادة والقرار، 
ا، بل وينتمي إىل عالم الخيال.  وبات األمر بعيًدا ِجـدٍّ
صنعـاء اليـوم ليسـت كمـا كانت قبـل ثماني 
سنوات، وتحديداً يف الـ26 من مارس 2015م، وهو 
اليوم الذي أعلنت فيه السـعوديّة من واشنطن عن 
تحالـٍف عربي غربي، وأطلقت حربـاً جوية وبرية 
وبحرية وحشـية ومدّمـرة، وأعلـن البيت األبيض 
مباركتـه ودعمه لها، وأفتى بمرشوعيتها، والعالم 
بـدوره رآهـا كذلـك، إذ ال أحد يجرؤ عـىل التحدث 
عكس مـا يريـد البيت األبيـض، فمـع بداية هذه 
الحـرب العبثية أزيلت ُكـّل األقنعة، ولم يتبق يشء 
مرئي سوى الوجه البارد للعنف والدمار والخراب، 
ودموع التماسـيح التي تذرفها املنظمات األممية 

كلما سنحت لها الفرصة لذلك. 

كان مـن املسـتحيل تقريبًـا عىل بعـض العرب 
هضم حقيقة أن السعوديّة أصبحت دولة عدوانية 
ووحشـية  وانتقاميـة  وإمربياليـة 
الشـكل  بهـذا  جلدتهـا،  بنـي  عـىل 
وبهـذا الصلـف، وأن تصبـح منيعة 
حتى عىل سياسـات السالم األممية 
واملنظمـات الدولية، لوال أنها ُمنحت 
الضوء األخرض من حليفتها أمريكا، 
وشـوهدت السـعوديّة وهي تتمايل 
ببزتها ذات النزعة العسـكرية  زهواً 
املتزايدة، غـري أنها بدت فيها وكأنها 
بطـة تحولت فصـارت نـرساً، وهذا 
ال يعنـي أنهـا أضحت نـرساً، بعد أن 
ُكرست هيبتها ومـرغ أنفها يف الوحل 

اليمني يف أكثر من اتّجاه. 
بـدون الواليـات املتحـدة، ربمـا لـم يكـن لدى 
ابن سـلمان الشـجاعة الكافية إلعـالن حربه عىل 
اليمن، وبـدون املرتِزقة املحليني، وبدون الوسـائل 
العسـكرية والدعم اللوجسـتي األمريكي والغربي 
مـا كان لـه أن يتَحـّرك قيـد أنملـة، وهـذه فكرة 
واقعية بالنسـبة للسـعودينّي أنفسـهم، حتى ولو 
تجاوزت اسـتجابة الظروف العديد من التوقعات، 
إال أن األحـداث مقياس للواقـع الذي ال يزال يؤّكـد 
بأنـُه يتعني عـىل النظام السـعودّي إظهـار املزيد 
مـن االحـرتام ومـن النوايـا الحسـنة والكثري من 
املصداقية، أمام اليمنيني، إذَا ما أراد السـالم فعالً، 

والكالم ينسحب عىل األمريكي أَيْـضاً. 
لقـد حّولـت هذه الحـرب، اليمـَن بشـكٍل أكثر 
ُعمقاً من أي حدٍث آخر، وأفسـحت عقلية التصدي 
واملقاومـة واالنتقام، األكثر حدة فيها، املجال أمام 
بزوغ فجر الوعي بأن القوة العسـكرية مطلوبة يف 
السعي لتحقيق األهداف العسكرية واالسرتاتيجية 
يف سـبيل التحـّرر واالسـتقالل، واالنعتـاق ونيـل 

السـيادة، بعد أن هدأت الحريـة كمطلب يف فقدان 
الذاكـرة، لكن ثمة مرشوٍع قـام بتحفيزها يف جهٍد 
هائـل إلنقاذهـا، وبات الشـعب اليمنـي ينظر إىل 
الحرية عىل نطاٍق واسـع عىل أنهـا مرادفة للهواء 
الـذي يستنشـُقه، بعـد أن بـدأت صنعاُء بتشـييِد 
تْه، وقد  مداميـِك عِرص إعـادِة الرتتيـب، حتـى أتمَّ
اضطّرت يف السنوات املاضية إىل التكيُّف مع الحرب 

وفقاً لذلك. 
حقيـٌق أن ُكــّل عائلـٍة يف اليمن لديهـا ذكرياُت 
حـرٍب مؤملة، والتاريخ يخربنا عن كثري من املآيس، 
فبعـد أن كان البعض مـرتّدد، والبعـض اعتقد أن 
الحياد يخدم اليمن بشـكٍل أفضـل، أصبحت اليوم 
ُكـّل املشـاعر الشـعبيّة اليمنية الساخطة هي من 
تقـود الطريق يف اتّجـاه أي تصعيٍد قادم، إذ كان يف 
العادة يتَحّرك السياسـيون ويتبعهـم الناس، هذه 
املرة الناس هم من سـيقودون الدفة، بعد أن تحّدد 
مسـار البوصلة، وتحـّدد العدّو التاريخـي، والذي 
صار بني خيارين إما االعتدال والرضوخ للمطالب، 

وإما انتظار املصري القادم واملجهول. 
لقد وىل زمن مناقشـة حجم الطماطم أَو شـكل 
املـوز والعنـب أَو نوعيـة التفـاح وجـودة املانجو 
املنقـول مـن اليمـن إىل السـعوديّة.. يف مكانهـا، 
يحتـدم الجدال حول نوعية الصواريخ البالسـتية، 
ة التي يمكن أن  وعن شكل وكمية الطائرات املسريَّ
تحّقـق إصابات بليغة يف العمق السـعودّي، وحول 
الطوفان البرشي التأديبي الصاخب، الذي سيجتاح 
مـا وراء الحدود، بعد أن بـدأ الكثري من اليمنيني يف 
اعتبار السـالم أمـراً مفروغاً منه، حتى البسـطاُء 
صاروا عىل درايٍة كافيٍة يف أن القوة الصلبة كأَداة يف 
السياسة الخارجية أَو الشؤون الجيوسياسية هي 
األنجح واألنسب، وما لنا إال انتظار ساعة الصفر. 

سثظان سطغ الضئسغ 
 السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي -يحفظه 
الله- كشف يف كلمته بالذكرى السنوية الستشهاد 
الرئيس الشـهيد صالح الصمـاد، أن األمريكي هو 
من يحاوُل أن يعرقَل املسـاعَي الُعمانية، وبالنسبة 
ألدواته النظام السعودّي واإلماراتي فهم عدوانيون 
ٍد.  مطيعون ومنفذون لتوجيهات األمريكي بال تردُّ
وكشف السيد املوىل -يحفظه الله- أن األمريكي 
يحـاول أن يعرقل الجهود العمانية الحالية يف ثالث 

نقاط أََساسية:
أولهـا: هـو يحـاول أن يبعـد التحالف عـن أية 
التزامات ترتتب عـىل أي اتّفاق أَو تفاهم، ويحاول 
أن يحـّول املسـألة وكأنها مسـألة داخليـة بحتة، 
وكأن النظام السـعودّي لم يقدم نفسـه منذ بداية 
العدوان كقائـد للتحالف، واألمريكـي واإلرسائييل 
الخلـف،  ومـن  اإلرشاف  دور  لعبـوا  والربيطانـي 
ومرتِزقـة الداخل إنما التحقوا بـه، وانضموا فيما 
بعـد إىل صـف املعتدين عـىل وطنهـم وبلدهم، وال 
يمكن القبول بهذا أبًدا، وليعرف النظام السـعودّي 
واإلماراتي، وليعلم األمريكي والربيطاني أن عليهم 
أن يتحملـوا التزاماتهـم واالسـتحقاقات التي هي 
استحقاقات مرشوعة لشعبنا ال يمكن أن يحّولونا 
إىل بعـٍض من املرتِزقة الذيـن يوّظفونهم وهم لهم 

ومعهم ُمَجـّرد جنود بسطاء. 
املرتبـات  نقطـة  هـي:  الثانيـة  النقطـة 
واالسـتحقاقات التـي لشـعبنا العزيز مـن ثروته 
الوطنيـة؛ ألَنَّ الثـروة الوطنيـة هـي محتّلـة مـن 
التحالـف، املناطق التي فيهـا منابع الثروة هو من 
يسيطر عليها، حتى مرتِزقته الذين وظفهم كقادة 
أَو كمسـؤولني ال يتواجدون يف تلـك املحافظات إِالَّ 

بإذنـه، يخرج من يشـاء منهم، ويبقـي فيها من 
يشـاء، فالتحالف عمليٍّا هو الذي يحتل ويسـيطر 

عىل الثروة الوطنية، واملسؤول عنها 
تحالف العدوان. 

النقطـة الثالثـة التـي يلعب فيها 
مسـألة  هـي:  لعبتـه،  األمريكـي 
انسـحاب القوات األجنبية من البلد، 
يحـاول األمريكـي أن تكـون هـذه 
الخطوة خطـوة مؤجلة إىل أجل غري 
مسمى، وال يمكن القبول باستمرار 
االحتـالل يف بلدنا، وال يمكـن البقاء 
للتواجد العسـكري األجنبـي يف هذا 
البلـد، وهـذه بالنسـبة لنـا مسـألة 

جوهرية؛ ألَنَّ بقاءها هو بقاء للمشاكل الداخلية، 
وبقاءهـا هـو جزء من الحـرب عىل البلـد، وليس 
لألمريكـي وال للربيطاني الحـق يف بقائهم يف بلدنا 

العزيز، وعىل الجميع أن يرحلوا. 
والربيطانـي  األمريكـي  نذكـر  أن  نـود  وهنـا 
والسـعودّي واإلماراتـي هـذه العبـارة: (فارحلوا 
واتركـوا هـذا الشـعب ليتدبّـر أمـره ويصلـح ما 

أفسدتم، ويبني ما دّمـرتم، ويعمر ما خربتم). 
أفـال يسـتذكر األمريكـي والربيطانـي خطاب 
السـيد العلـم عبدامللك بدرالديـن الحوثي -رضوان 
اللـه عليـه- حني قـال عـام 2011 وهـو يخاطُب 
نظـاَم العميل عّفـاش: (نقول لهـم: ارحلوا -أيها 
املجرمون- بـكل آثامكـم وجرائِمكـم ومظاملِكم، 
التـي هي صفحٌة سـوداُء قاتمـٌة يف تاريخ اليمن، 
وإال َفــإنَّ اللـَه للظاملـني باملرصـاد، َفــإنَّ اللـه 
للظاملني باملرصـاد، وما يوم مرص منكم ببعيد، إن 
شاء الله تعاىل: {َوَسـيَْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا أي ُمنَقَلٍب 
يَنَقِلبُوَن})؛ فقامت ثورٌة شـعبيٌّة أطاحت بالنظام 
الحاكم عـىل مرحلتني: جزء من النظـام أُطيح به 

بثـورة 11 فرباير، والجزء اآلخر أُطيح به بثورة 21 
سبتمرب. 

أفـال يسـتذكر املحتّلـون ارحلـوا 
حينما طرقت مسامعهم وأزعجتهم، 
يـوم كان النظـام الحاكـم يف اليمن 
الطائـع لهـم والجنـدي املمتثل لهم 
يف أوج قوتـه؟!، أفال يسـتذكر الغزاة 
ارحلوا فرحـل عمالؤهم بكل آثامهم 

وجرائمهم وظلمهم؟!. 
السـنوية  الذكـرى  ويف  واليـوم 
صالح  الشـهيد  الرئيس  الستشـهاد 
الصمـاد -رحمـة الله عليـه- يكّرر 
بدرالديـن  عبدامللـك  القائـد  السـيد 
الحوثـي -رضـوان اللـه عليـه- ارحلـوا، ولكنهـا 
اليوم موجهة للمحتّلـني والغزاة؛ ألَنَّ تواجد قواعد 
عسـكرية أمريكيـة أَو بريطانيـة يعترب بالنسـبة 
لنـا كيمنيني شـعبًا وقيـادة احتـالالً وعدوانًا عىل 
بلدنا، يقول السـيد املوىل -حفظـه الله-: (أن يأتي 
األمريكي خلف أدواته لينشـئ له قواعد عسـكرية 
يف حرضموت سـواًء يف مطار الريان، أَو يف املكال أَو 
يف املهرة، أَو أن يأتي الربيطاني بقوة عسكرية بأي 
مستوى هذا بالنسبة لنا يعترب احتالالً وعدواناً عىل 
بلدنا وعىل شـعبنا، ومشـاركة مبارشة يف العدوان 
عىل بلدنـا، ويف االحتالل لبلدنا، وأمـٌر غري مقبول، 
ولنا الحق يف التعامل معـه بناًء عىل ذلك؛ باعتباره 
عدوانـاً، وباعتباره احتـالالً لبلدنا، سـواٌء أكان يف 
جزيرة من الجـزر أَو يف أي مكان، يف أية محافظة، 
يف أي مطار، يف أية منشـأة يف بلدنا، نحن ال نسمح 
بذلـك، وال نقبل بذلك، وعـىل األمريكي أن يدرك أنه 

بالنسبة لنا يف موقع املعتدي املحتّل). 
وبمـا أن األمريكي والربيطاني محتّلون فعليهم 
أن يرحلوا من هذا البلد، ولقد خاطبهم السيد القائد 

بالرحيـل قبـل أن يرحلهـم بقـوة السـالح، فقال: 
(وعىل األمريكي أن يدرك أنه بالنسـبة لنا يف موقع 
املعتـدي املحتـّل، وأنَّ عليـه أن يرفع جنـوده، وأن 
يبعدهم من أية قاعدة يف بلدنا، هذا غري مقبول أبداً، 
عليه أن يرحل، ارحـل، ارحل من بلدنا، من أرضنا، 
أنـت محتّل، وأنت معتـٍد، ارحل مـن الريان، ارحل 
من املكال، ارحلوا مـن ُكـّل محافظات بلدنا، ارحل 
يا سـعودّي، ارحل يا إماراتي، ارحـل يا بريطاني، 
ارحلـوا أنتم كلكم محتّلـون يف أية محافظة، يف أية 
منشأة، يف أية قاعدة، يف أية جزيرة، يف أي مكاٍن من 

مياهنا اإلقليمية يف البحر). 
الشـعب اليمني يف جهوزية عالية لطرد املحتّلني 
والغزاة، وأولوية الشعب اليمني هي دحر املعتدين 
واملحتّلني، وُمسـتمرٌّ هذا الشـعب يف ُكــّل جهوده 
وعملـه وتَحّركـه، وبـكل الخيـارات لنيـل الحرية 
الكاملة، واالسـتقالل التـام، وتطهري ُكــّل أرجاء 
الوطن من ُكـّل احتالل، ومن ُكـّل سيطرٍة أجنبية، 

وال يبايل مهما كانت حجم التضحيات. 
فشعاُر الشعب اليمني يف هذه املرحلة: 

«ارحل يا أمريكي».. «ارحل يا بريطاني»..
«ارحل يا سعودّي».. «ارحل يا إماراتي».. 

اإليمـان  بلـد  مـن  املحتّلـني  جميـُع  فلريحـْل 
والحكمـة، فهذه عبارات خلفهـا قائٌد عظيم عزيز 
شـجاع، ومرّددها شعٌب عظيم عزيز شجاع، ولقد 
جرب األعداء حنكة السيد القائد عبدامللك بدرالدين 

الحوثي، وعظمة الشعب اليمني. 
والربيطانـي  لألمريكـي  نقـول  األخـري  ويف 
والسعودّي واإلماراتي: كما رحَلْت منظومُة الفساد 
واإلجـرام مـن اليمـن، والذيـن كانوا هـم أدواتكم 
وعمالؤكـم يف اليمـن، سـرتحلون أذالًء منكرسين 

صاغرين بإذن الله عز وجل. 

طئئ أَداة السغاجئ لاتصغص السقم الصعُة الخُّ

أشق غاثضر افطرغضغ خطاَب صائث المسغرة الصرآظغئ 
تغظ صال لسمقئعط: ارتطعا. شرتطعا خاغرغظ؟!
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د. تئغإ الرطغمئ 

كثـر الحديـث يف األشـهر املاضيـة، حـول إْمَكانيـة أن 
تتخذ اململكة السـعوديّة موقفاً للخـروج من تحت عباءة 
التحالـف اإلنجلوأمريكـي، واالنحياز تجاه روسـيا بوتني 
والصـني، ُخُصوصاً مع املوقف الذي اتخذته السـعوديّة يف 
اجتمـاع أوبك حول خفض إنتـاج النفط -بما يتماىش مع 
رغبة روسـيا وأثـار حفيظة واشـنطن والغـرب- والغزل 
الذي أبداه بوتني يف شـخص ويل العهد السـعودّي، وهو ما 
جعل البعـض يفرس مثل هكذا مواقف تمـرداً عىل أمريكا 
واملنظومة الغربية؟ لكن رسعان ما ثبت عدم صوابية تلك 
التحليـالت، من خالل توايل الترصيحات السـعوديّة بعمق 

عالقـة اململكة مـع التحالف الغربـي، وكان آخرهـا الدعم 
ام من وسط  املادي العلني الذي أعلنه وزير الخارجية السـعودّي قبل أَيـَّ

كييف، وما خفي من دعم كان أعظم. 
باعتقادنـا أن أيـة مقاربـة لفهـم العالقة مسـتقبالً بني السـعوديّة 
وروسيا ال بُـدَّ أن تنطلق تاريخيٍّا من مرتكزين أََساسيني: أحدهما ثابت 

واآلخر متغري. 
ونقصد املرتكز األول (الثابت):

فهـم النظام السـعودّي منذ تأسيسـه ككيان نشـأ بدعـم بريطاني 
خالص ثم اسـتظل تحت نفـوذ الواليات املتحدة األمريكية التي سـطع 
نجمهـا كوريث لربيطانيـا العظمى والتي خرجت منهكـة بعد الحربني 

العامليتني. 
أما املرتكز الثاني (املتغري):

اسـتغالل السعوديّة ألهميّة املوقع الجغرايف، يف ظل الرصاع الدويل بني 
القوى الكربى، وهامش املناورة التي تلعبه لتحقيق مصالحها بما يخدم 

الحلف اإلنجلو أمريكي. 
فمن املعلوم تاريخيٍّا أن االتّحاد السـوفييتي –سابقاً- كانت أول دولة 
من الدول الكربى التي اعرتفت بإعالن عبد العزيز آل سـعود حاكماً عىل 
الحجاز وسـلطان نجد عـام 1926م بعد انتصاره عىل الرشيف حسـني 
تحت مسـمى (مملكـة الحجاز ونجـد وملحقاتها)، وقامـت بخطوات 
دبلوماسـية مع هذا الكيان الجديـد بفتح قنصلية لها، فكانت بذلك أول 
دولة تعرتف بالوضع الجديد لعبد العزيز بن سـعود، والهدف الذي كانت 
تسـعى إليه السـوفييت هو كسـب ود عبد العزيز بن سـعود، ومحاولة 
إبعاده عن بريطانيا، لكن ابن سعود استغل كسب هذا الود إلثبات الوالء 
أكثـر «لربيطانيا العظمى» وفقـاً التّفاقية دارين عـام 1915م، فكانت 
اتّفاقية جدة 1927 بني الحكومة الربيطانية وابن سـعود، وهي تكاد أن 
تطابق اتّفاقية دارين التي عقدت بني بريطانيا وابن سعود، عدا اعرتاف 
بريطانيا يف االتّفاقيـة األوىل بعبد العزيز -وأوالده من بعده- حاكماً عىل 
نجد والجبيل واألحسـاء، ويف االتّفاقية الثانية اعرتفت به ملكاً عىل نجد 

والحجاز مقابل والء عبد العزيز آل سعود لربيطانيا. 
 مع ذلك حاول االتّحاد السـوفييتي امليض يف كسـب ود عبد العزيز بن 
سـعود، فاسـتقبل عام 1932م، ويل العهد فيصل بن عبـد العزيز كأول 
وزيـر خارجيـة عربي يزور السـوفييت، ويف املقابل اسـتمر عبد العزيز 
بن سعود اسـتغالل التنافس الحاد بني االتّحاد السـوفييتي وبريطانيا، 
والوعـود التي يقدمها السـوفييت لدعم السـعوديّة، إلثبـات الوالء أكثر 

لربيطانيا. 
اعتقـدت السـوفييت أنهـا وصلـت إىل نقطـة متميزة لفـك االرتباط 
بني السـعوديّة وبريطانيا، فعرضت عىل ابن سـعود عـام 1932م، عقد 
اتّفاقيـة تحالف بينهما، فكان الرد بالرفض صادماً للقادة السـوفييت، 
حينهـا وصل الزعيم السـوفييتي سـتالني إىل قناعة تامـة بعدم جدوى 
الفصل بني بريطانيا والسـعوديّة، وأن منطقة الخليج كلها واقعة تحت 
االسـتعمار الربيطاني، ومن ثم شهدت العالقات بينهما جموداً َكبرياً إىل 

أن توىف ستالني عام 1953م. 
بعد موت سـتالني، ونتيجة قيام بريطانيـا وأمريكا بعدد من األعمال 
التي اعتربتها السعوديّة آنذاك تجاوزاً لها، أهمها املوقف الربيطاني مما 
يعرف بـ (أزمة الربيمي) عـام 1952م، ووقوف بريطانيا وأمريكا وراء 
إنشـاء حلف بغـداد -وهو الحلف الـذي عارضته أَيْـضاً سـوريا ومرص 
تضامنـاً مـع السـعوديّة-؛ األمر الذي أحـدث تقارباً بني الثـالث الدول، 
فوجدت السـوفييت أن الفرصة سـانحة الجتذاب السـعوديّة مجّدًدا إىل 
صفهـا، حتى وصل الحال أن سـفري االتّحاد السـوفييتي يف طهران قام 
بزيارة مفاجئة إىل السـفارة السـعوديّة هناك وفاجأ السـفري السعودّي 

بطلب فتح سفارة لبالده يف السعوديّة. 
كانت سياسـة االتّحاد السـوفييتي تجاه اململكة العربية السـعوديّة 
جـزءاً من مرشوع سـيايس تبنته موسـكو يف منطقة الرشق األوسـط، 
ملواجهـة الـدول الغربيـة والراميـة إىل تطويقه بسلسـلة أحـالف كان 
حلـف بغداد من أهمها، وقـد وجد االتّحاد السـوفييتي يف رفض اململكة 
العربية السـعوديّة لهذا الحلف ووقوفها بقوة ضده، وتوتر عالقاتها مع 

الغرب، سبباً قد يدفعها إىل إعادة العالقات السياسية معه َوقبول الدعم 
السـوفييتي، وتنفيذاً لذلك التوّجـه عمل االتّحاد السـوفييتي عىل تقديم 
الدعـم السـيايس للمملكـة العربية السـعوديّة يف خالفها 
الحدودي مـع بريطانيا حول واحـة الربيمي ويف موقفها 
الرافـض لحلف بغداد -رغم عدم وجود عالقات سياسـية 
بينهمـا- وعـرض عـىل اململكـة تزويدها بالسـالح وفق 

رشوط عمد إىل أن تكون ميرسة ومغرية. 
وعىل الرغم مما تقدم فقد فشلت املساعي السوفييتية، 
ولـم تحّقـق سياسـة االنفتـاح تجـاه اململكـة العربيـة 
السـعوديّة أية نتائـج ملموسـة وذلك لعدد مـن العوامل 
أهمهـا أن اململكة لم تكن جـادة يف التعاطي مع العروض 
السـوفييتية، إذ لـم تملك الريـاض إراَدة سياسـية قادرة 
عـىل االنعتـاق من طـوق النفوذ اإلنجلـو أمريكـي، وبدالً 
عـن التعامـل مع عروض االتّحاد السـوفييتي بصـورة إيجابية، عمدت 
السـعوديّة إىل نقل تلـك العروض إىل الواليات املتحـدة األمريكية بصورة 

مبارشة للحصول عىل السالح والدعم منها. 
ويف ُكـّل املراحل لم تسـتطع السـعوديّة اتِّخاذ املوقف الحاسم لتعزيز 
ثقة السوفييت رغم ُكـّل املحاوالت حتى عىل مستوى طلب فتح سفارة 
للسوفييت يف الرياض، والذي قوبل بالرفض وبقيت القطيعة السوفييتية 

–السعوديّة منذ 1955عنواناً للوضع بينهما حتى عام 1990م. 
ولم تفتح السعوديّة سـفارة االتّحاد السوفييتي إال عام 1990م -أي 
قبـل عام من سـقوطه -وكأن ذلـك كان إيذاناً بمرحلة ما بعد سـقوط 
االتّحاد السـوفييتي، الذي كان للسـعوديّة منذ منتصف الستينيات دوراً 
حاسماً يف سقوطه سـواًء بإسقاط املرشوع القومي بزعامة مرص عبد 
النـارص لصالح تمدد الحلف الربيطاني عىل مسـتوى املنطقة، أَو بدعم 
الحـركات الجهاديـة يف أفغانسـتان، وخوضهـا حربـاً بالوكالة لخدمة 

الحليف اإلنجلو أمريكي. 
وبهـذه الرسديـة التاريخية املقتضبـة ومقارنتهـا بالواقع املعارص، 
يمكننـا أن نرّدد: «ما أشـبه الليلـة بالبارحة» مع فارق بسـيط يف تغري 
موازين القوة، فبعد ُكـّل التكهنات عن املواقف األخرية للسـعوديّة تجاه 
روسـيا، وترصيحات بوتني قبل شـهر والتي أشـبه بالغـزل، عن األمري 
محمـد بن سـلمان، والدعم املـايل السـعودّي األخري لكييف، نسـتطيع 
أن نسـتنتج أن سـعي روسـيا يف جذب ثقـة النظام السـعودّي حارضاً 
ومسـتقبالً هو وهم، كمن يحرث باملاء، ذلك أن عالقة النظام السعودّي 
بالحلـف اإلنجلـو أمريكي هو عالقـة ارتباط وجودي يتجـاوز القاعدة 

الحاكمة للعالقات الدولية القائمة عىل املصلحة الوطنية. 
صحيـٌح أن التطـورات التي تمـر بها املنطقـة َحـاليٍّا وقـوة املحور 
املناهـض للحلـف اإلنجلو أمريكـي يف إيران وسـوريا والعـراق واليمن 
ولبنان هـو نقطة فارقة بني عقدين تجعل من النظام السـعودّي يعمد 
إىل عدم إحداث رشخ واتساع الفجوة مع روسيا العائدة بقوة يف الساحة 
الدوليـة والتي ترى أنـه لم يعد مجدياً هذه املـرة أن تخوض حرباً باردة 
-كمـا كانـت عليـه سـابقاً- وإنما تتبنـى سياسـة القوة العسـكرية، 
والتدخـل يف بؤر النزاعـات –كما هو حاصل يف سـوريا- وهو ما يجعل 
النظام السـعودّي يف وضع صعب ُخُصوصاً ويحسـب لها ألف حساب يف 
ظل الفشـل الذريع من جني أي ثمار العدوان عىل اليمن -بشكل خاص، 
والذي يدخل عامه الثامن- من هنا يمكن أن نفهم الثابت واملتغري بشأن 

العالقة بني السعوديّة وروسيا. 
فأمام القيادة الروسية بزعامة الرئيس بوتني فرصة حقيقية لتثبيت 
قواعد االشـتباك الدولية وهذا األمر –حسب اعتقادنا- ال يكون بالتهديد 
بحرب نووية َواالنسـحاب من معاهدة «نيو سـتارت» أَو التهديد بمحو 
أوكرانيـا، والتي يهـدف الغرب من خاللها إىل إشـغاله عن مناطق وبؤر 
تشكل أكثر أهميّة للحلف اإلنجلو أمريكي مثل الرشق األوسط، وال نبالغ 
إن قلنا تحديداً اليمن يف رصاعها مع النظام السعودّي الذي يشكل الدولة 
الوظيفيـة األوىل لتأمـني الحلف اإلنجلو أمريكـي اقتصاديٍّا ويف أكثر من 

مجال. 
فالشـتاء انتهى وأكذوبة أن الغرب سـيتجمد برداً؛ بَسبِب قطع الغاز 
الرويس وضحت، ومن مصلحة بوتني يف املقام األول والصني ثانياً الرتكيز 
عـىل ذاك الحجر الـذي قد يبدو صغرياً، لكن بسـحبه سـتنهار الصخرة 

الغربية الضخمة للحلف (اإلنجلو أمريكي) وسيقطع أهم رشايينه. 
فمقولـة عالم ينهـار عالم ينهض لن تكون -مـن أوكرانيا أَو من أية 

منطقة أُخرى- إنما من اليمن. 
ومثلمـا أثبـت الواقع فشـل التحليالت التـي هللت بتمرد السـعوديّة 
وخروجهـا من تحت عباءة الحلف اإلنجلو أمريكي، نود أن نسـجل هنا 
تحليالً فاشـالً آخر «أننـا أصبحنا يف عالم متعـدد القطبية» طاملا وقلب 
العالم (الجزيرة العربية) -كما عرب عنها ماكندر- تحت سـيطرة الحلف 
اإلنجلـو أمريكـي، وطاملا بقيت روسـيا تمـارس نفس السياسـة التي 
مارسـتها السـوفييت يف كسـب ود السـعوديّة تبقى العالقة بني الثابت 
واملتغـري الهش، الذي كان وال يزال وسـيظل ينطلق من تحقيق مصالح 

هذه األخرية بما يخدم الحلف اإلنجلو أمريكي فقط وفقط. 

السقصاُت السسعدّغئ الروجغئ (البابُئ والماشغر) طا بسـَث تتثغِر 
الصـائث
ضـعبر السـجي

مـرت األيّاُم واألعوام، والزمُن يسابُق العنفوان اليماني، 
ويتحدى الصربَ والـثبـاَت الذي اكتىس الصغري قبل الكبري، 
تسـارعت عقارُب السـاعة وتنّقلـت يف طيـات الحـروِب؛ 
ِلـتُجــارَي مجــازَر ارتكبها العدوان بحق شـعب اليمن؛ 
لرتسـلها آنـذاك لسـجـل بني سـعود امللطَِّخ بسـوداويـة 

األفعال، وكراهية الكـالم. 
ثـمانيـة أعـوام والعــدوان عىل يمـن األنصـار يحـلم 
املناطـق  عــىل  الهـيمنـة  عــزم  يــراوده  بالوصـول، 
والسـواحل والثـروات اليمنية، ثمـاني سنوات والـعدوان 
ينهش ويقتل يدّمـر ويعبث ِبال حساب أَو عقـاب، ثمـاني 
فن محجـوزة، واملطارات  سنوات واملرتباُت منقطعة، والسُّ
ـُرك  ُمحارصة، ثماني سنوات واليمـن ُهنا يُقاوم وحيداً، ت
بقارعـة الُحـروب الهمجـية، والعـالـم يقاِبـُل ُكـلَّ تـلك 
الوحشـية بصمـت يقتُـل، ورّدة فعـل تُسـتنكـر، أَوليس 
م  اليمن دولـًة لهـا حـريُة العيش يف سـيادة يمنية، والتنعُّ

بخيــراِت مـن قال فيها: «بَْلَدٌة َطيِّبٌَة َوَربٌّ َغُفوٌر»؟!
ثمـاني سـنوات فيها قـرأ العالم قول اللـه وفرس آيات 
ن ِفئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثريًَة ِبإذِْن  ذكرت حينما قال: «َكم مِّ
اللَِّه»، وصدق وعده حني وىف األنصار بالوعد، وقال يف محكم 

وَن».  ِتلُوُكْم يَُولُّوُكُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ َال يُنَرصُ كتابة: «َوإِن يَُقٰ
ُسـبحان من قال بأن من توكل عليه فهو حسبه وعونه 
وكان لـه نصرياً، سـبحان مــن أعزنـا بقيادة هاشـمية، 
ورايـة علويـة، وجـهـاد كـربالئـي، وغـرية إيمانية عـىل 
ـِـرض واألرض اليمنية، وجـعل نهَجنـا سـوياً يُقتَفى  الع
مـن أثــر مـحمد وآل مـحمد، سـبحاَن مـن ينرص ويعيل 
كلمتـه يف زمـن بـات الصمـت عـن الباطـل فرضاً، وقول 

الـحق يسوق الرقاب ِلساحـة اإلعدام. 
تالعبت رياح العدوان بشـعب أنهكـه الحصار، وأثقلت 
كاهله ويـالت الدمار، ِبـكل ظلم تفنن التـحالـف، بالقتل 
والتدمري الكــيل والقصف العشـوائي، يف األماكن املكتظة 
بالسـكان، واألسـواق وقاعات العزاء، واملدارس، واملنشآت 
الحكومية، دون ُكـلِّ ذلك يف قائمـة الـثأر اليمـاني، هيهاَت 
أن ينـىس رصخـاِت األطفال وأنني الثكاىل، ووجع النسـاء، 
أتُنىس مجــزرة أطفال ضحيان والقاعــة الـكربى؟! هل 
تـمحى مــن الذاكرِة قنبلة فج عطان والغـدر ليالً بأهايل 

املطار؟!
ويف ظل عزم قيادتنا الرشيدة، ُوجدت اليمن عصيًة عتية، 
ال ترغمهـا عواصـف وال زالزل برشية، صربنــا وتحّمـلنا 

وأخذنا باألسباب وتوكلنا عىل الحي الذي ال يموت.
وتحـت دائرة الصناعات املحـلية؛ وجـد الكـادر اليمني 
املتميـز يف صناعـة املـعـدات العسـكرية الثقيلـة منهـا 

والخفيفة.
وتحــت منـاهـل التدريـب العسـكري واالرتـواء مـن 
نهــر ابن بـدر الدين «ُحسـني»؛ تخـرجت جنـوٌد ظمئون 
لنيل الشـهادة والبحث عـن الكـرامة ونيل وسـام الرشف 
بـني األوطان، عندما أثبت املقاتـل اليمني جدارته يف قيادة 
الحروب بشـتى الطرق، وعدم الخضوع لطواغيت األرض، 

ُوضع بني خياريِن: إما نرص أَو شهادة!
وحني تـعالت الرصخاُت مـن حناجٍر مزنجرة بُهتافات 
الحـق؛ تفرقـت الجمـوع، وهبـت أعاصـري يمنيـة تبعثر 

املخّططات الصهيونية التي ُرسمت ِبكل حقٍد دفني. 
حينهـا أعلنِت السـعوديّة عن ُهدنٍة لتعيَد بناَء ترسـانة 
جديـدة؛ لقمع وإخضاع هذا الشـعب؛ فرحبـت الحكومة 
اليمنية بمرشوع الُهدنة التي قد تمهد لطريق السالم، لكن 
أيـن السـالم؟! وأين رايـة الصلح واليمن مـا زالت تصارع 
الحصـار، ومـا زالت رواتبنـا يف أجـٍل غري مـعلـوم، بلغت 
الهدنة شـهوراً، تغاضـت آنذاك حكومة صنعاء عن أشياَء 
عديـدٍة؛ ليس ضعفاً وإنما نمـهـل لكـن هيهاَت أن نُهمل، 
تحدث السـيد القائد يف خطابه األخري وحّذر مـن املماطلة، 
وطالـب برفع األيـادي األجنبية مـن التدخـل يف الثـروات 

اليمنية ما لم َفـإنَّ األيادي َستُبرت!! 
اتضحـت الحقائـق، وبات الرصاع قائماً مـا بني أمريكا 
وبقيـة املِحور، رّغب القائـد وحّذر فإمـا سـالم أَو نكـال 
ووبـال يطوُل مـداه حتـى أوكار تل أبيـب، ويطوف عـىل 
واشـنطن، ويمكـُث يف أية دولـٍة سـاهمـت يف أوجاع هذا 

األرض الطاهرة. 
فماذا بعُد يا تحـالَُف الرش والفساد؟!

 مـاذا بعد ِخطاب السيد القائد؟! 
ة  ٍب من الطائرات املسـريَّ سـؤاٌل منـا يُرَسـُل فـوق ِرسْ
والصواريخ البالستية، ومنكـم اإلَجابَة والرضوخ للمطالب 

اليمنية!
وإن غداً لناظره قريب. 
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خقل حعرغظ: سحراُت الصاطى والةرتى الخعاغظئ 
بسمطغات لطمصاوطئ بالدفئ والصثس

تمطُئ اساصاقت بالدفئ واساثاءات 
لطمساعذظني يف جظني

 : طاابسات 
يف  الفلسـطينية  املقاومـة  عمليـاُت  أّدت 
الضفة الغربية والقدس املحتّلتني إىل وقوِع 15 
قتيـالً و81 جريًحا يف صفوف قـوات االحتالل 
الصهيوني واملسـتوطنني الصهاينـة، منذ بدء 

العام الجاري 2023م. 
الفلسـطيني  املعلومـات  مرَكـِز  ووفـق 
«معطـى»، َفـإنَّ من أبـرز العمليـات النوعية 
التي أَدَّت إىل مقتل جنود ومستوطنني يف الضفة 
الغربيـة خالل العام 2023م، هي عملية إطالق 
النار التي نّفذها الشهيد خريي علقم يف القدس 
املحتّلـة بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير، َحيُث 

أَدَّت ملقتل 7 صهاينة وجرح 12 آخرين. 
ُقتـل  الجـاري،  فربايـر  شـباط/   2 ويف 
املستوطن «شمعون معطوف» متأثًرا بجراحه 
التي أُصيـب بها يف «عملية إلعـاد» التي نّفذها 
األسـريان أسـعد الرفاعي وصبحـي عماد قبل 

حوايل 9 أشهر. 
ونّفـذ الشـهيد حسـني قراقـع يف القـدس 
املحتّلـة، عمليـة دهـس بتاريـخ 10 شـباط/ 
فرباير الجـاري، أَدَّت ملقتل 3 صهاينة وجرح 6 

آخرين. 
إىل جانـب ذلـك، ُقتـل «إرسائيـيل» يف عملية 
طعن نفذها فتى يبلـغ من العمر (13عاًما) يف 

القدس املحتّلة يف 13 شباط/ فرباير. 

نّفـذ  فربايـر،  شـباط/  األحـد، 26  ويـوم 
فلسـطيني عمليـة إطـالق النـار وسـط بلدة 
حـوارة جنوب نابلس، أَدَّت ملقتل مسـتوطننْي 

صهاينة. 
ومسـاء االثنني، 27 شـباط/ فربايـر، نفذ 
مواطن فلسـطيني 3 عمليات إطـالق نار أَدَّت 
إىل مقتل مسـتوطن وجرح أربعـة آخرين عند 
مفـرتق أملـوغ قـرب مدينـة أريحـا بالضفة 

الغربية املحتّلة. 
إىل ذلك، كشفت وسائل إعالم العدّو الثالثاء، 

عن إصابة ضابط يف جيش االحتالل الصهيوني 
بجروح بعد رشق مركبته بالحجارة يف منطقة 
وادي الحرمية برام الله بالضفة املحتّلة، وقال 
موقـع «واال»: «إن حالـة الضابـط املصاب يف 
عملية رشـق الحجارة عىل «طريـق رقم 60» 

خطرية». 
من جانبها، أّكـدت مؤّسسة إنقاذ بال حدود 
«اإلرسائيليـة» أنـه قد «أُصيب 3 مسـتوطنني 
الحراميـة،  وادي  قـرب  بالحجـارة  رشـًقا 
ومستوطنة «شيلو»، بينهم ضابط وجندي». 

 : طاابسات 
شـنّت قـواُت االحتـالل الصهيونـي، فجـر 
الثالثاء، حملة اعتقاالت ومداهمات واسـعة يف 
مناطـق متفرقـة بالضفة املحتّلـة، تزامنًا مع 
اعتـداءات جديـدة للمسـتوطنني يف محافظـة 

جنني. 
واعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من بلدة 
يعبد جنوب غرب جنني، بينهم املحّرران يوسف 
قيـس عمارنة، ومحمد جهاد أبو بكر إىل جانب 
اعتقال الشـاب أحمـد وليد بدارنـة، وذلك بعد 

مداهمة منازلهم يف البلدة. 
وبالتزامـن مـع ذلـك، هاجم مسـتوطنون 
عـدداً مـن الشـباب يف محافظـة جنـني قرب 
طوباس، بحماية مشـّددة مـن جيش االحتالل 

«اإلرسائييل». 
وأطلـق املسـتوطنون النار صـوَب عدٍد من 
الشبان، وهم: «هاني إسماعيل دواهدة، محمد 
أبو ركبة، محمد جالمنة، وهاني السعدي أثناء 
تواجدهم يف نزهة يف خربة يرزا قرب طوباس». 
أما يف الخليـل، فقد اعتقلت قـواُت االحتالل 
ثالثَة شبان وهم: «عبيدة عاطف ومحمد سليم 
وبـراء الطيطي عقب اقتحام منازلهم يف مخيم 

العروب شمال الخليل». 
واعتدت قوات االحتالل بالرضب عىل الشاب 
هانـي دواهدة قبل أن تعتقله، وتقوده إىل جهة 

مجهولة. 
ويف سـياق متصـل، اعتقلت قـوات االحتالل 
مواطنًا عىل حاجز عسكري يف املنطقة الواقعة 
بني مدينة بيت ساحور وقرية دار صالح رشق 

بيت لحم. 
وأوقـف جنـود االحتـالل املتمركـزون عـىل 
الحاجـز العسـكري مركبـة قرب جـرس بيت 
سـاحور، واعتقلـوا سـائقها واسـتولوا عـىل 
ة  املركبـة دون التمّكـن مـن معرفـة ُهــِويـَّ

املعتقل. 
ويف أريحـا، داهمـت قـوات االحتـالل عـدداً 
مـن منازل الفلسـطينيني يف مخيـم عقبة جرب 

جنوب املدينة، وفتشـتها وأخضعت سـاكنيها 
لالستجواب. 

وأغلقت جرافة عسكرية «إرسائيلية» طريق 
املرشـحات الفرعية بسـواتر ترابية، يف الوقت 
الذي تحلق فيه طائرات دون طيار لالحتالل يف 

سماء املخيم. 
وأحكمـت قـوات االحتـالل يف وقت سـابق 
مـن الليلـة املاضيـة إغالقهـا ملداخـل مدينـة 
أريحا ومخيم عقبة جـرب، وقامت بالتدقيق يف 
مركبـات املواطنني، عقـب تنفيذ عملية إطالق 

نار بطولية أسفرت عن مقتل مستوطن. 
ويف سياق االعتداءات، هدمت قوات االحتالل، 
الثالثاء، منـزالً يف بلدة جبل املكرب جنوب رشق 
القـدس املحتّلة، يعـود لعائلة املقـديس إيهاب 

الحصيني. 
وكانـت قـوات االحتـالل قد اقتحمـت جبل 
املكـرب، ورشعـت بهـدم منـزل عائلـة إيهاب 

الحصيني الذي يقطنه هو وزوجته وطفاله. 
سـلمت  االحتـالل  بلديـة  طواقـم  وكانـت 
املقـديس إيهاب الحصيني أمـًرا بهدم منزله يف 
بلـدة جبل املكـرب يف منتصف الشـهر الجاري، 
وأمهلتـه 21 يومـاً لتنفيذ عملية الهـدم، أَو أن 

تقوم آلياتها بهدمه وتغرمه بتكاليف الهدم، إال 
أنه رفض التنفيذ. 

وهدمـت جرافـات االحتالل، منـزل املواطن 
نزار محيسـن يف بلدة العيسـوية شـمال رشق 
القدس املحتّلة، كما فرضت سـلطات االحتالل 

عليه غرامة مقدارها 100 ألف شيكل. 
يف  األبطـال  األرسى  يواصـل  بالتزامـن، 
سـجون االحتالل الصهيونـي الثالثـاء، لليوم 
الخامـس عـرش عـىل التـوايل حالـة العصيان 
رفًضا إلجراءات من يسمى وزير األمن القومي 

الصهيوني املتطرف إيتمار بن غفري بحقهم. 
لـألرسى  التصعيديـة  الخطـوات  وتشـمل 
االعتصام يف الساحات، وارتداء مالبس السجن 

التي تسمى بـ»الشاباص». 
وقـد واصـل القيـادي يف حركـة «الجهـاد 
اإلسـالمي» الشيخ خرض عدنان محمد موىس، 
إرضابـه املفتوح عن الطعـام لليوم الـ24 عىل 

التوايل رفًضا العتقاله التعسفي. 
وأَفـادت مؤّسسـة مهجة القدس للشـهداء 
واألرسى والجرحـى أن األسـري عدنـان ما زال 

يقبع َحـاليٍّا يف زنازين معتقل «الجلمة». 

سحراُت املساعذظني 
غصاتمعن افصخى

 : طاابسات 
بينما يشـهُد املسـجد األقىص يوميٍّا سلسـلة انتهاكات 
صبـاح  متطرفـون،  مسـتوطنون  اقتحـم  واقتحامـات، 
الثالثاء، املسـجد األقىص املبارك من بـاب املغاربة بحماية 

مشّددة من رشطة االحتالل. 
وذكـرت دائرُة األوقاف اإلسـالمية يف القـدس املحتّلة أن 
«عرشات املسـتوطنني اقتحموا املسـجد األقـىص، ونفذوا 

جوالت استفزازية يف باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية». 
دخـول  عـىل  التضييـق  االحتـالل  رشطـة  وواصلـت 
املحتـّل  والداخـل  القـدس  مـن  الوافديـن  الفلسـطينيني 
للمسـجد، ودققـت يف ُهــِويَّاتهم الشـخصية، واحتجزت 

بعضها عند بواباته الخارجية. 
وجـدد املقدسـيون دعواتهـم لتكثيف الحشـد والرباط 
املسـتوطنني  اقتحامـات  إلفشـال  األقـىص،  املسـجد  يف 

ومخّططاتهم التهويدية. 

إغران تةري طظاورات 
«املثاشسني سظ جماء العقغئ»

 : وضاقت 
قامـت منظومتا «دزفـول ومجيـد» الصاروخية، خالل 
منـاورات «املدافعـني عن سـماء الواليـة 1401»، بتدمري 

صواريخ كروز أطلقت نحو منطقة إجراء املناورات. 
وقال املتحدث باسـم املنـاورات العميد عباس فرج بور: 
«إن منظومـة دزفـول الصاروخيـة هي منظومـة للدفاع 
الجوي املنخفـض والقصري املدى وقـد نجحت يف اعرتاض 

وتدمري الهدف املوكل اليها». 
وأضاف: أن «الطائرات املسرية التابعة للقوات الربتقالية 
املعاديـة التـي كانـت تحـاول دخـول منطقة املنـاورات 
تم كشـفها بواسـطة شـبكة الـرادارات والتعـرف عليها 
واعرتاضها وبعد التنسيق مع شبكة الدفاع الجوي املوحدة 
يف البـالد وكلت مهام تدمريهـا ملنظومة مجيد الصاروخية 
للدفاع الجوي املنخفض والتي نجحت يف تدمري األهداف». 

وأوضـح العميـد فرج بـور أن «الدفاع الصلـب واملتعدد 
الحلقـات أمام هجوم صواريخ كروز هو من ضمن أهداف 
هـذه املنـاورات، وقد تـم خاللهـا محاكاة لشـن هجمات 
صواريخ كروز وطائرات مسرية موجهة وغريها من أنواع 
الطائرات املسرية وتم تقييم أداء منظومتي دزفول ومجيد 
يف التصـدي لهـا والدفاع عن املناطق الحساسـة والحيوية 

للبالد». 
وتجدر اإلشـارة إىل أن منظومة مجيـد الصاروخية هي 
منظومـة خفيفة الحركـة تحمل صواريـخ إلكرتوبرصية 
بمـدى 8 كيلومـرتات ونظـراً لرسعـة تَحّركهـا وتنقلها ال 

يمكن رصدها واستهدافها. 
كما أن منظومة دزفول الصاروخيـة هي أَيْـضاً للدفاع 
الجوي املنخفض وهي منظومة متَحّركة ومتنقلة صممت 
لالشـتباك مع أهداف جوية مثل الطائـرات ثابتة االجنحة 
واملروحيات املأهولة وغري املأهولة وصواريخ كروز، وحتى 
القنابـل والصواريـخ التـي تطلقهـا الطائـرات ويف كافة 
الظروف الجوية، وهي مزودة بحاسـوب للتحكم بالنريان 

ومنظومات رقمية كما أن صواريخها عمودية اإلطالق. 

الضعلريا تافحى يف حمال 
غرب جعرغا بسث الجلجال 

وتتخث ضتاغاعا
 : وضاقت 

أفادت تقاريُر أمميٌة صحية الثالثاء، بوفاة 22 شـخصاً 
جراء مرض الكولريا يف شمال غرب سوريا. 

وذكرت مصادر إعالمية، أن «الكولريا تفشـت يف مناطق 
شـمال غرب سـوريا بعد الزلزال املدّمــر الذي رضبها مع 

تركيا يف 6 شباط / فرباير الجاري». 
وأَشـاَرت إىل إصابة 568 شـخصاً باملرض الذي من أبرز 

أسباب تفشيه هي املياه امللّوثة. 
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ضطمئ أخغرة

عع طحروٌع أطرغضغ 
راظغا زغث الحثادي

كان ال بُـدَّ من اليد األمريكية العابثة أن ترتَك بصمتَها يف ُكـّل 
مـا تُمرُّ به دوُل املنطقـة، ولكن تعددت األعمـال التي تقوم بها 
أمريكا ما بني مبارشة أَو توجيه من وراء السـتار، ويف التحالف 
اإلجرامـي يف العدوان عىل اليمن ظهرت أيادي أمريكا الخفية ما 
بـني تدخل مبارش بتواجد الجنود األمريكيني عىل األرض اليمنية 
أَو دعم لوجسـتي واستخباراتي لقوى العدوان، ويف املقلب اآلخر 
ضلوعهـا يف اسـتمرارية العـدوان عىل اليمـن وتفاقـم املعاناة 

اإلنسانية يف اليمن. 
يف ذكـرى اغتيال الشـهيد الرئيس الصماد، والـذي كان قراًرا 
ا بالدرجـة األوىل، وتنفيـذ عمليـة االغتيـال كذلـك كاَن  أمريكيّـٍ
ا، علمـاً بـأن الجانـب االسـتخباراتي ورصـد األهداف  أمريكيّـٍ
تولته الواليات املتحدة، وهذا عىل مرأى ومسـمع الجميع، وهذا 
جانب من جوانب املرشوع الذي تسـعى أمريكا إلرسـاء قواعده 
مـن جديـد عـىل اليمـن، وكان الرئيـس الصمـاد حجـَر العثرة 
والعائـَق للمـرشوع األمريكـي االسـتعماري املصبـوغ بالوجه 
السـعودّي، لطاملا نشـد اليمنيون رئيسـاً للجمهوريـة اليمنية 
بروحيٍة مسـؤولٍة تحمـُل بداخلها قضايا مهمـًة وجوهرية من 
شـأنها اكتسـاُب الحرية واالسـتقالل وبناء دولـة قوية ُصلبة 
نة، لها القدرُة عىل مواجهة الصعاب رغم خطورة املرحلة  محصَّ
وصعوبتها، وهذا ما ملسه تحالف العدوان من توّجـهات الرئيس 
الصماد قبل أن يلمَسه من يف الداخل، فقد شّكل الشهيُد الصماد 
بمسؤوليته وتوّجـهاته ونظرته الثاقبة ملا حوله، خطورة بالغة 

عىل املرشوع االستعماري الذي يراد لليمن أن تغرق فيه. 
لـم يكن الصماد يجهل خطورة َمـا هو مقدم عليه؛ ألَنَّه يعي 
معنى أن تقف ضد املرشوع األمريكي وتحالفه اإلجرامي، ولكن 
ثقته بالله وإرصاره عىل أحقيتنا يف العيش بكرامة وحرية ازداده 
ـة اإلسـالمية والشعب  ثباتاً وتمسـكاً بما من شـأنه رفعٌة لألُمَّ
اليمنـي كافة؛ لذلـك كان وال بُـدَّ من الخروج مـن الروتني الذي 
كان عليها املسـؤولون؛ ليعَي ُكـلُّ مسؤول أن املسؤولية ليست 
مناصـب وُرتبـاً وتوجيهاٍت وحسـب، بـل إنها تتطلـب التَحّرك 
بجديـة وتوجيهـات حكيمـة ومدروسـة والقرب من الشـعب، 

ورقابة ومحاسبة والعمل عىل قدٍم وساق.
ًدا حجم املرحلة وثقل املسـؤولية  الشـهيد الصمـاد أدرك جيـِّ
الـذي تتطلـب منـه -شـخصيٍّا ومـن الجميـع- العمـل الجـاد 
والتصـدي لألعـداء والتحديـات واالهتمـام باألولويـات، وهـذا 
حقـاً ما تجىل لنـا يف شـخصية الرئيس الصماد، والـذي نتمنى 
أن نجدها اآلن يف شـخصية ُكـّل مسـؤول َكبرياً كان أَو صغرياً، 
وكما عليهم استكمال ما بدأه الرئيس الصماد وتجيل روحيته يف 
ُكـّل مسـؤول؛ وفاًء لدمائه الزكية ودماء ُكـّل الشهداء؛ وإدراكاً 
لخطورة العدّو وسـعيه الحثيـث لتنفيذ أهدافه وأجندته وسـد 

الثغرات التي يعمل العدّو جاهداً لتوسيعها وتغذيتها. 
عىل الجميع أن يدرَك خطورَة املرشوع األمريكي «اإلرسائييل» 
يف املنطقة ويف اليمن وإطاللة أمريكا املبارشة عىل ُكـّل التغريات 
ــة  ُل من أبناء األُمَّ واألحداث املتسـارعة يف ُكـّل دولة؛ لذلك املؤمَّ
األحرار الوعُي والتَحّرك الجاد يف مواجهة هذا املرشوع واجتثاثه 
باجتثاث منابعه وأياديه، والخروج من حالة السـكون والتهيئة 
للعمـل عـىل إدَخال العدّو يف حالـة الالأمن بل وحالـة الطوارئ، 
ابتـداًء من فلسـطني وُمـروًرا بالجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
ـٍة  ولبنـان وسـوريا والعـراق واليمـن وكل من يحمـُل هـمَّ أُمَّ
واحـدة؛ حتى يعَي العدوُّ أن هناك معادلًة جديدًة وآليًة حديثًة يف 
طـرق مواجهة األعداء والتصّدي لخطِطهم بشـتى أنواع الطرق 
والوسـائل؛ حتـى يكتَُب اللُه النَرص بسـواعد رجـاٍل ال يعرفون 

الُخُضوَع واالستسالم.

سئثاهللا سمر العقلغ

أنصاُر الله -يف ُكـلِّ تلك املراحل التي كانوا يف رصاٍع فيها 
مـع خصومهم منذ اليوم األول- ُعِرفوا بالشـدة واملواقف 
القوية والثابتة، ويف نفس الوقت باملبدئية والوفاء والقيم 
وااللتزام بأخالق وأدبيات الرصاع مع خصومهم، وهذا إن 
دل عـىل يشء فهو يدل عىل أنهـم ينهجون نهَج القرآن يف 

تربيته للمؤمنني ومواقفهم من الخصم. 
الحقـد واملواقُف الشـخصية تحول بـني الخصم وبني 
عودتـه إىل صف الحق وجـادة الصـواب؛ ألَنَّ الِعداء ليس 
شـخصياً؛ وإنمـا ملا هم عليـه األعداء من أعمـال وأقوال 

ومواقف باطلة. 
منهجيـٌة تربويـٌة قرآنيٌة جذابة تعلمـك أن موقفك من 

العـدّو ليس شـخصياً أَو مناطقيـاً أَو مذهبياً، إنما موقـٌف منه ملا هو 
عليـه مـن مخالفة واعتداء وتمرد وعدم اسـتجابة للحـق؛ ألَنَّ املواقف 
الشـخصية من الخصم سـتجعلك غري متقبل له؛ حتـى وإن عاد وترك 
مـا هو عليه، تجعلك تنظر بحقد إىل شـخصه وليس إىل عمله؛ فتحاول 
ا  أن تجعلـه ال يعـوُد ويرتك ما هو عليه ويدخـل يف صفك؛ فتصبح صادٍّ
عن سـبيل الله بدالً عن أن تكون داعيًة للحق، وتلك األحقاد الشخصية 
تجعُل الخصَم نفَسـه يسـتميُت يف موقفه منك؛ ألَنَّه يراك ال تريُد له أن 

يعوَد إىل صفك؛ فقد عملت الحاجَز بينك وبينه. 
روي أن مالـك األشـرت أنه قـال: (إن عليـاً عّلمني كيف أقاتـُل العدوَّ 
دون أن أحقَد عليه)، تجُد أن األنصار جّسـدوا تلـك املقولَة بحذافريها؛ 
فمـن يتأمـل يف واقعهـم اليوم يجـد أنهم احتضنـوا كثرياً مـن املراكز 
العلمية املخالفة والجيوش اليمنية والشخصيات السياسية التي كانت 

تخاصُمهم وتقُف ضدهم. 
تميَّز األنصاُر باملبَدئية والقيم؛ فرتاهم ال ينظرون إىل شخص الخصم 

وإنمـا ملا هو عليه فقـط، فإن ترك َمـا هو عليه اسـتقبلوه يف صفهم، 
لـُه ما لهم وعليه ما عليهم، تلك هي مدرسـة الرسـول الذي احتضن يف 
اإلسالم حتى من كان كما يقال جباراً يف الجاهلية، وحتى 
مـن حاربوه بسـيوفهم، فتح الرسـول -صـىل الله عليه 
وآلـه- لهم باب العودة إىل حضن وصف الحق؛ ألَنَّ موقفه 

منهم لم يكن حقداً شخصياً. 
كذلك اليـوم تجد األنصار ينـادون املخدوعني وكّل من 
هـو يف صف العـدوان بالعودة والرجـوع إىل صف الوطن 
وترك ما هم عليه، وبحسـب إحصائيـة نرشتها صحيفة 
26 سـبتمرب أنه تجاوز إجمايل العائدين من املغرر بهم إىل 
صـف الوطن من جبهات القتال، أكثر من 16 ألف مقاتل، 
وذلـك منذ صـدور قـرار العفو العـام حتى نهايـة العام 
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وليس من املسـتغرب أن يأتي يوم ويسـتقبل األنصـار قياداٍت كانوا 
يف صـف العدوان ثم تركوا ما هم عليه وعادوا إىل جادة الصواب، سـواٌء 
أكانـوا من (تعـز) أَو من أيـة محافظة أُخـرى، فتلك منهجيـة القرآن 
ومبادئ اإلسـالم، يقول ُسـبحانَه: {َفِإذَا انَْسَلَخ اْألشـهر اْلُحُرُم َفاْقتُلُوا 
وُهْم َواْقُعُدوا َلُهْم ُكـّل  ِكـنَي، َحيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُرصُ اْلـُمْرشِ
َالَة َوآَتَـُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسـِبيَلُهْم إِنَّ اللَه  َمْرَصـٍد َفِإْن تَابُـوا َوأََقاُموا الصَّ

َغُفوٌر َرِحيٌم}. 
قبـوُل األنصار بالعائدين ليس قبوالً تحت ذلك الشـعار الكاذب الذي 
يقـوُل: [القبـول باآلخر] وإنما قبـوٌل له واحتضاٌن لـه إذَا ترك ما كان 

عليه {ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم َال يَْعَلـُموَن}. 
ويف األخـري نقول لـكل َمن يسـتغرب أن يأتَي اليوُم الـذي يدخل فيه 
أبو سـفيان العرص هذا يف صف صنعاء: اْفَهْم أوالً منهجيَة األنصار من 
القرآِن حتى تزوَل من رأسـك ُكـلُّ الشـكوك واألوهام؛ فالحرُب ليسـت 

لإلبادِة واالستئصاِل، وإنما حتى تكوَن كلمُة الله هي الُعليا. 

ملاذا أظخاُر اهللا غتادظعن أسثاَء افطج؟ملاذا أظخاُر اهللا غتادظعن أسثاَء افطج؟


