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حمافظ املهرة يدعو األحرار لرفض التواجد األمريكي الربيطاين يف الغيضةحمافظ املهرة يدعو األحرار لرفض التواجد األمريكي الربيطاين يف الغيضة

لــطــرد  لــثــورة  ا قــائــد  دعــوات  لــطــرد   لــثــورة  ا قــائــد  دعــوات  لــوزراء:  ا لــوزراء:جمــلــس  ا جمــلــس 
لــصــائــب ا املــوقــف  هــو  األجــنــيب  لــصــائــباالحــتــالل  ا املــوقــف  هــو  األجــنــيب  االحــتــالل 

ألي  رفــضــنــا  ألي جنــدد  رفــضــنــا  جنــدد  لــنــواب:   ا لــنــواب:جمــلــس  ا جمــلــس 
واألراضــي  اجلــزر  عــلــى  أجــنــيب  واألراضــي تــواجــد  اجلــزر  عــلــى  أجــنــيب  تــواجــد 
مــربراتــه كــانــت  يــًا  أ لــيــمــنــيــة  مــربراتــها كــانــت  يــًا  أ لــيــمــنــيــة  ا

لــيــمــين  ا لــشــعــب  ا عــلــى  لــيــمــين   ا لــشــعــب  ا عــلــى  لــيــمــن:  ا لــيــمــن:عــلــمــاء  ا عــلــمــاء 
ودحــرهــم  لــغــزاة  ا ودحــرهــم جــهــاد  لــغــزاة  ا جــهــاد 

طعاذظعن وتةار وأختاب طثابج وأشران غاططسعن إلى المجغث

ارتغاح واجع لاثفغخ أجسار الصمح والثصغص
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تتصغٌص لصظاة «المسغرة» غضحُش ذرق وأجالغإ الاقسإ بالاراضغإ وافخظاف الثوائغئ

شغ إذار الخراسات الصائمئ بغظ أدوات السثوان

الةرائُط السسعدّغئ تثطُِّش 202 طا بني حعغث 
وجرغح طظ املثظغني يف طظئه التثودغئ بخسثة

عغؤئ افدوغئ تثسع املعاذظني لقبقغ سظ افسمال املحئععئ لاجوغر وتعرغإ افدوغئ

8 صاطى وجرتى يف احائاضات طائادلئ بني طرتجصئ 
اقتاقل اإلطاراتغ باملثاء

اصاتاُم طضاإ الثائظ ذارق سفاش 
وتمجغص خعره يف تسج املتاّطئ

 : خسثة
قالـت مصادُر طبيـٌة يف محافظة 
صعـدة: إن عـدَد ضحايـا الجرائـم 
واالعتداءات السـعوديّة عىل مديرية 
منبـه الحدوديـة بلـغ 202 مـا بني 

شهيد وجريح. 
وأوضـح مديـُر مستشـفى منبه 
الريفـي، عـيل العيـايش، يف ترصيح 
خاص لـ»املسرية»، أن عدد املواطنني 

الذيـن ارتقـوا جـراء قصـف العدّو 
السـعودّي ملنبه بلغ 21 شهيًدا، فيما 
بلغ عـدد جرحـى اسـتهداف العدّو 
السـعودّي للمديرية 181 جريحاً، ما 

بني يمنيني ومهاجرين أفارقة. 
وأَشـاَر العيايش إىل أن مستشفى 
منبـه يسـتقبل حـاالت إصابـة عىل 
مدار الـ24 ساعة، ويقدم إسعافات 
أوليـة، ويتـم تحويـل اإلصابـات إىل 
املحافظـة،  مركـز  مستشـفيات 

موضًحـا أن املستشـفى يحتـاج إىل 
الدعـم الـرضوري واملـاس لخدمات 

قسم العمليات واألشعة السينية. 
وكان االحتالُل السعودّي قد صّعد 
خالل اآلونـة األخرية مـن اعتداءاته 
السـكنية  املناطـق  عـىل  وجرائمـه 
الحدوديـة  املديريـات  يف  واملـزارع 
بمحافظـة صعـدة؛ ما خّلـف مئاِت 
املدنيني  بأوساط  والجرحى  الشهداء 

األبرياء. 

 : خظساء
أّكــدت الهيئـُة العليـا لألدويـة أن الخاليـا املتورطَة 
بارتـكاب جرائـم تزويـر األدويـة واملتاَجـرة بهـا والتي 
تـم الكشـف عنهـا، أمـس األول، مـن قبل جهـاز األمن 
واملخابرات يف العاصمة صنعاء، تخضع للتحقيق، وستتم 

إحالتها إىل العدالة؛ لتنال جزاءها الرادع. 
وأَشـاَرت هيئـُة األدوية يف بيـان، أمس األحـد، تلقت 
صحيفـة «املسـرية» نسـخًة منـه، إىل أن هنـاك رقابـًة 
وتحرياٍت ُمسـتمّرًة من قبل مختيص الهيئة بالتنسـيق، 
والتعـاون مع فرق جهاز األمـن واملخابرات؛ للرقابة عىل 
التَحّركات املشـبوهة للعنارص التي ضمتها خاليا تزوير 
األدويـة واملتعاونـني معها من محـالت املطابع وغريهم 

منذ منتصف العام املنرصم 2022م. 
وأشـاد املصدر بالدور املسـؤول الذي أسهمت به فرق 
جهـاز األمـن واملخابـرات يف ضبط تلك الخاليـا وإحباط 

أعمالها اإلجرامية التي تلحق الرضر باملجتمع. 
ودعـت الهيئـة العليـا لألدويـة، جميـَع املواطنني إىل 
التعـاون معهـا يف اإلبـالغ عـن أيـة أعمـال وتَحـّركات 
مشـبوهة لعناَرص ترتكُب جرائم تزوير وتهريب لألدوية 
أَو املتاجـرة بها من خالل االتصال بعمليـات الهيئة عىل 
الرقم 01836060؛ وذلك ملا فيه سـالمة وصحة املجتمع 
مـن التداعيـات واألرضار التي تسـببها األدويـة املزورة 
واملهربـة عىل صحة وسـالمة املجتمع، حاثـة املواطنني 
عـىل التحيل بالوعـي تجاه أي دواء غري فعال، أَو تسـبب 
بأعراض جانبيـة واإلبالغ عنه فوًرا، مـن خالل التطبيق 

اإللكرتونـي «التيقـظ الدوائـي» يف قوقل بالي؛ ليتسـنى 
للهيئة املتابعة واتِّخاذ اإلجراءات الالزمة ملا فيها الحفاظ 

عىل سالمة الجميع. 
وأوضح البيان أن األعمال التي تقوم بها خاليا التزوير 
والتهريـب والبيع لألدويـة غري املطابقـة ملعايريَ الجودة 
تسـتدعي من الجميِع أفـراداً ومؤّسسـات، التعاُوَن مع 
جهود الهيئـة واألجهزة األمنية؛ لقطع دابـر تلك الخاليا 

التي تمثل خطراً عىل الجميع. 
ويف السـياق، كشـف تحقيق جديد لقناة «املسـرية»، 
أمس األحد، طرق وأسـاليب التالعـب بالرتاكيب الدوائية 
وأنـواع األصناف الدوائيـة التي يتم إنتاجها بشـكل غري 

مرشوع. 
ووضح التحقيُق املوادَّ الخامَّ الداخلَة يف تصنيع األدوية 
املخالفـة والـرشكات الدوائيـة التي تتالعـب بالتصنيع، 

كمـا يبـني وجود منافـذ بيع متعـددة لألدويـة املخالفة 
بالعاصمة ومخازن غري مطابقة لها. 

وأّكــد مصـدٌر أمني لــ «املسـرية»، ضبـَط صاحب 
أحد أهـم معامل التالعب باألدويـة وتصنيعها يف ظروف 
مخالفـة، فيما أّكــد مصدٌر بالهيئة العليـا لألدوية عدم 
مطابقـة مختلـف األصنـاف الدوائية املضبوطـة يف هذا 

املعمل للمواصفات. 
وتحاول «املسرية» من خالل عرض سلسلة تحقيقات 
ميدانيـة تحـت عنوان «الـدواء املريض» للزميل حسـني 
شـوقي، الكشـَف عـن طـرق وأسـاليب الغـش وتزوير 
األدويـة، وكذلـك صناعـة أدويـة مـزورة يف معامل غري 
صـة وغري صالحة إلنتاج األدوية، وطرق وأسـاليب  مرخَّ

تخزين توزيع تلك األدوية. 
وكان التحقيُق األول -الذي ُعِرَض ضمن نرشة األخبار 
الرئيسـية، أمس األول السـبت- قد أشـار إىل ضبط عدة 
خاليا تنشـط يف تزوير األدوية واملتاجرة بها، وهي أدوية 

مهربة ومنتهية الصالحية بالعاصمة صنعاء. 
وأسـفرت العمليـُة الناجحـُة لألجهـزة األمنيـة عـن 
ضبـط قرابـة 27 متهمـاً من العنـارص التي تنشـط يف 
التزويـر والتهريب والتالعب باملركبـات الدوائية، وكذلك 
ضبط وإغالق 5 معامـل، و9 محالت جملة مواد غذائية، 
ومحـالت خردوات تمـارُس بيَع وتخزيـن األدوية بطرق 
مخالفـة، كمـا تـم ضبـط عـدٍد مـن املخـازن واملنازل 
التـي تُسـتخَدُم يف تخزيـن األدوية بشـكل غـري مطابق 
للمواصفـات، باإلضافة إىل ضبِط عدٍد مـن املطابع التي 

تساهم يف عملية تزوير األدوية وأصناف أُخرى. 

 : طاابسات
ُقتـل وجرح ثمانيـة مجندين مرتِزقة يتبعون ما يسـمى «حراس 
الجمهوريـة» الـذراع العسـكرية لالحتـالل اإلماراتي، والـذي يقوده 
الخائـن طارق عفاش بالسـاحل الغربي، وذلك خالل هجوم مسـلح 

عىل املستشفى السعودّي بمدينة املخاء املحتّلة. 
وذكـرت مصادر إعالمية، أمس األحـد، أن املجندين املرتِزقة قاموا 
بالهجوم وإطالق النار عىل املستشـفى السـعودّي يف املخاء، وحاولوا 

اقتحاَمه بالقوة عقب مقتـل القيادي املرتِزق عامر عيل غالب املحيا، 
مـن أبناِء تعز عىل يد مرافقي أحد القيادات املقربة من الخائن طارق 

عفاش. 
وأوضحـت املصـادر أن جنـوًدا مرتِزقـة قامـوا بمحـارصة مبنى 
املستشـفى السـعودّي، يف محاولـة منهـم القبض عىل أحـد األفراد 
املتهمني بقتل املرتِزق املحيا الذي تم نقله إىل املستشفى السعودّي، إال 
أن الخائـن طارق عفاش أصدر توجيهاٍت بالقبض عىل جميع األفراد 

املحسوبني عىل تعز، وفك الحصار عن املستشفى. 

 : طاابسات
اقتحمت ميليشـيا مسـلحٌة تابعٌة لحزب اإلصـالح يف تعز مقر ما يسـمى «املكتب 
السـيايس» يف تعز التابع للخائن طارق عفـاش، وذلك بعد يومني من زيارته إىل املدينة 
املحتّلـة، ضمـن مخّطٍط إماراتي سـعودّي لتعزيز الفصائل املرتِزقـة املناهضة لحزب 

اإلصالح، وذلك يف ظل الرصاع الدائم بني األدوات بتفاهم سعودّي إماراتي. 
وأَفادت مصادر إعالمية، أمس األحد، بأن ميليشـيا مسـلحة تتبُع ما يسمى محور 
تعز العسـكري بقيـادة املرتـِزق عبدالحكيـم الشـجاع، اقتحمت ما يسـمى «املكتب 
السـيايس» للخائـن طـارق عفاش بمدينـِه تعـز املحتّلـة، وأهانت العاملـني وعبثت 

بمحتوياته ومّزقت صور الخائن عفاش قبل أن تقوم بإغالقه بشكل كامل. 

جصطرى: «املساسثاُت املسمعطُئ» اإلطاراتغئ تخغُإ 250 طعاذظًا 
بالاسمط الشثائغ

 : طاابسات
غذائيـٌة  مسـاعداٌت  تسـببت 
االحتالل  دويلـة  قدمتها  مسـمومة 
اإلماراتي لسـكان جزيرة سقطرى، 
بإصابـة العرشات؛ جـراء تعرضهم 
إىل  غالبيتُهـم  وأُسـِعف  م،  للتسـمُّ
املستشفيات، وُوضعوا تحت العناية 

املركَّزة. 
وقـال مصدر طبي يف سـقطرى، 
املصابـني  عـدَد  إن  األحـد:  أمـس 
بينهم  شـخصاً،  الــ250  تجـاوزوا 
األغذيـة  جـراء  وأطفـال؛  نسـاء 
اإلماراتيـة املسـممة، مؤّكـداً وضع 

45 مصاباً تحت العناية املركَّزة. 
وبنّي املصدُر أن املصابني سقطوا 
خالل حفـل زفـاف جماعـي رعته 
ما يسـمى مؤّسسـة خليفة لإلغاثة 
إحـدى األذرع املخابراتيـة لالحتالل 
اإلماراتي يف سـقطرى، َحيُث قامت 
خاللـه بتوزيـع لحـوم تالفـة؛ مـا 
تسبب يف حالة تسـمم غذائي، الفتاً 
إىل أن املستشفى املحيل عىل الجزيرة 
يعاني من صعوبة يف عالج هذا الكم 
الهائـل مـن املصابـني يف ظل نقص 
األدوية واملستلزمات الطبية وتنصل 
أبو ظبي عن مسـؤوليتها تجاه هذه 

الجريمة. 
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 : خاص
مع تصاُعِد أعماِل االحتالِل األمريكي لألرايض اليمنية 
يف السـواحل الرشقيـة والغربيـة، يتزايـُد االلتفاُف حول 
املوقـف الذي أّكـده قائُد الثورة بشـأن اسـتحالة احتالل 
أي شـرب يف اليمـن، ومع إعالن وصول سـفري واشـنطن 
وقائـد أسـطولها الخامس إىل محافظة املهـرة؛ تتواصل 
الـردود الشـعبيّة الغاضبـة التي أّكـدت مـدى مصداقية 
تحذيـرات قائد الثـورة من الخطر األمريكـي املبطن، أما 
عىل املستوى الرسمي؛ فصنعاء تؤّكـد أن معادلة تحرير 
األرض اليمنيـة ثابتة وال تقبل املسـاومة أَو القسـمة إىل 

أكثر من واحد. 
ولليـوم الرابع عىل التـوايل، يتصاعد السـخط اليمني 
املنـّدد بالتَحـّركات األمريكية االسـتعمارية؛ فيما تتزايد 
الدعـوات ملواجهـة التَحّركات األمريكيـة واالحتالل الذي 
تطبخه واشـنطن عـىل نريان هادئة؛ وهـو ما يجعل من 
حديـث قائد الثورة يف هذا السـياق نقطـة جامعة يلتف 

حولها ُكـّل اليمنيني األحرار. 
 

زغاراٌت طحئععئ تعجإ اقلافاف تعل 
طسرضئ الاترغر:

وبعد إدانات رسـمية وحزبية وشـعبيّة، جدد الشعب 
اليمني عىل لسان نوابه، التأكيد عىل الرفض القاطع ألي 
تواجـد أجنبي عـىل األرايض واملياه اليمنيـة، مهما كانت 

املربّرات التي تختبئ وراءها أمريكا. 
ونـّدد نواب الشـعب بالتَحّركات األمريكية املشـبوهة 
التي تشـهدها املحافظات اليمنية املحتّلة، وآخرها زيارة 
السـفري األمريكي وقائد األسطول األمريكي الخامس إىل 

املهرة تحت ذريعة مكافحة التهريب. 
وحـّذر مجلُس النواِب من املخّططـات األمريكية التي 
تسـتهدُف َوحدَة وسـيادة اليمـن، داعياً الشـعَب اليمني 
بكل قـواه الحية إىل التصدِّي لهـذه التَحّركات والتدخالت 

يف الشأن اليمني. 
وطالـب بالوقوِف صًفا واحداً بوجـه الغزاة واملحتّلني 
الً تحالف العدوان ومرتِزقته  وأخـذ الحيطة والحذر، محمِّ
مسـؤوليَة العبـث بثـروات الشـعب اليمنـي والتفريـط 

بسيادة واستقالل ووحدة اليمن وسالمة أراضيه. 
من جانبه، أدان مجلس الشورى التَحّركاِت املشبوهَة 
للسـفري األمريكي وقيادات األسطول الخامس األمريكي 
يف املناطـق الجنوبيـة والرشقيـة املحتّلـة، معتـربًا هذه 
الزيارات وما سـبقها وما قـد يلحقها، تنفيذاً عىل الواقع 
للمخّططات األمريكيـة القديمة الجديـدة الرامية لنهب 
ثروات اليمن النفطية وتهريبها عرب إنشاء أنابيب يجري 
التخطيـط إلقامتهـا يف عدد من مناطـق محافظة املهرة 

القريبة من آبار النفط اليمنية. 
واعتـربت هيئـُة رئاسـة مجلس الشـورى، مشـاهَد 
االستقبال املخزية للسـفري األمريكي وقيادات األسطول 
الخامـس األمريكي تحت صـور ملوك مملكـة العدوان، 
خيانة باملعنى الحقيقي للكلمة لسيادة واستقالل اليمن 

من قبل أدوات العدوان. 
وأّكــدت الهيئة، موقَفها الداعَم واملسـاند لدعوة قائد 
الثـورة السـيد عبـد امللك بـدر الدين الحوثـي، يف خطابه 
األخري إىل خروج املحتّل األمريكي والربيطاني والسعودّي 
من األرايض والجزر اليمنية، واسـتكمال معركة التحرير 
واالستقالل حتى تطهري اليمن من دنس الغزاة واملحتّلني. 
وأهابت بقبائل وأبناء املحافظات الجنوبية والرشقية، 
التَحـّركات  ضـد  امليدانيـة  املقاومـة  وتفعيـِل  للتَحـرُِّك 

املشبوهة لقوى الغزو واالحتالل. 
 

طعصُش صائث البعرة.. أطٌظ لطغمظ والغمظغني:
ويف سـياق االلتفاف السيايس والرسمي الداعم ملوقف 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، دعا مجلس 
الـوزراء إىل االسـتنفار عـىل ُكــّل املسـتويات ملواجهـة 
االحتـالل األمريكي واملشـاريع الراميـة إىل احتالل اليمن 

ونهب ثرواته وإذالل شعبه. 
عبدالعزيـز  الدكتـور  برئاسـة  أمـس  جلسـته،  ويف 
بـن حبتور، نـّدد مجلـس الـوزراء، بالتواجـد األمريكي 

الربيطانـي السـعودّي يف محافظـة املهرة؛ ملـا يمثله من 
عـدوان واحتـالل سـافر وانتهـاك لسـيادة الجمهورية 
اليمنيـة أحد أعضـاء األمـم املتحدة ومن املسـاهمني يف 

تأسيس عصبة األمم. 
وأّكـد أن اسـتمرار التواجد املبـارش للقوات األمريكية 
والربيطانيـة والسـعوديّة يف املهـرة وبقيـة املحافظـات 
الواقعـة تحـت االحتالل ال يخدم جهود إحالل السـالم يف 

اليمن وال األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل. 
ودعا الـدول املحتّلة واملعتديـة إىل أن تثبت باألفعال ال 
بالترصيحات اإلعالمية الدعائية جديتَها يف إحالل السالم 
لكافـة أبناء الشـعب اليمني بمغـادرة األرايض واملناطق 

التي تحتلها. 
وأشاد باملقاومة الباسـلة ألبناء املهرة األحرار بقيادة 
الشـيخ عيل سـالم الحريـزي، ونهجها الثـوري الوطني 
الوحدوي ومبادئها املتكئة عىل احرتام سيادة الجمهورية 

اليمنية. 
ونّوه مجلس الوزراء إىل أن دعوات قائد الثورة السـيد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي، إىل طرد االحتالل األجنبي بكل 
أشـكاله، هـو املوقف السـليم والصائب الذي يسـتوجب 

االلتفاف حول املسار التحّرري. 
 

جثط تجبغ وجغاجغ.. ق صئعَل بأي 
أجظئغ وخغار الاترغر غمبض الةمغع:

وعىل املستوى السـيايس والحزبي، وبعد بيان مشرتك 
ألحزاب اللقاء املشـرتك دعت فيه إىل رفض ُكـّل أشـكال 
الوجـود األمريكي؛ أصـدرت األحـزاب املناهضة للعدوان 
بيانـاً أدانت فيه تَحـّركات أمريـكا وبريطانيا يف املناطق 

اليمن املحتّلة.
ويف بيـان اإلدانة للتَحـّركات األمريكيـة والربيطانية؛ 
اعتـربت األحـزاب املناهضـة للعـدوان هـذه الزيـارات 
والتَحّركات تجسـيداً عمليٍّا لالحتالل والعدوان الخارجي 
لألرايض اليمنية وخيانة للسيادة الوطنية من قبل أدوات 
االرتـزاق والعمالـة منـذ عقود طويلـة، الذيـن يجندون 
أنفَسـهم يف خدمـة أعـداء اليمـن لتحقيـق مصالحهـم 

الضيقة. 
وأّكـد تحالـُف األحزاب والقوى السياسـية املناهضة 
للعدوان تأييَده ومسـاندتَه ملوقف السـيد القائد عبدامللك 
بـدر الدين الحوثي، الذي وّضح وكشـف مخّططاِت قوى 
العـدوان منذ اليـوم األول، وملضامني خطابه األخري حوَل 
رضورة اسـتكمال معركة التحّرر واالسـتقالل الشامل، 
وتطهـري األرايض اليمنيـة مـن دنـس الغـزاة بمختلـف 

انتماءاتهم. 
والخونـة،  العمـالء  مـن  العـدوان  أدواِت  وحّمـل 
الداعمـني ملشـاريِع الهيمنـة عـىل اليمن ونهـب ثروات 
الشـعب، املسـؤولية الكاملـة عن أيـة اتّفاقيـات تُمسُّ 
الثرواِت واملواقَع االسـرتاتيجية، معتـربًا ُكـلَّ االتّفاقيات 
واملعاهـدات، التي يقوم بها أُولئـك، باطلة وال أثر قانونيٍّا 

لها يف ظل العدوان والحصار. 
وحـّذر بيـاُن الهيئة تلك القـوى املحليـة والخارجية، 
وكذلك كيـان العـدّو الصهيوني مـن أن األرايض اليمنية 
وجزرهـا ومياههـا وسـماءها محرمـة عليهم مـا دام 
األحـرار والرشفـاء من أبنـاء الوطن ال يزالـون يحملون 
السـالح، وسـيحملونه مدافعـني عـن حرية واسـتقالل 

بلدهم العزيز الشامخ األبي. 
أيضـاً، حـّذرت الجبهـة الوطنيـة الجنوبيـة ملواجهة 
الغزو واالحتالل من مخاطر الزيارات األمريكية املتكّررة 
ملحافظتـي حرضمـوت واملهرة، معتربًة زياراِت السـفري 
األمريكي وقياداٍت عسـكرية يف القيـادة املركزية للقوات 
سـافراً  البحريـة األمريكيـة ملحافظـة املهـرة انتهـاكاً 
للسيادة اليمنية وعمالً تدينُه األعراُف واألسالُف الدولية. 
وقالـت: «إن زيارة الوفد األمريكـي إىل مدينة الغيضة 
األمريكيـة  االسـتعمارية  للتَحـّركات  تواصـالً  يأتـي 
للمحافظـات الجنوبية وتؤّكـد أن املـرشوع األمريكي يف 

اليمن استعماري وليس مرشوَع سالم». 
العـدوان  تحالـف  دوَل  الوطنيـُة  الجبهـُة  وحّملـت 
السـعودّي -اإلماراتـي واملرتِزقـة، مسـؤوليَة أي تواجد 
عسـكري أجنبي جديد يف الجزر اليمنية يف البحر العربي، 
مؤّكــدًة عىل حق القـوى الوطنية يف محاكمـة املرتِزقة 
الذيـن قّدموا الغطاَء لذلك التواجد الذي يمس باسـتقالل 

الجمهورية اليمنية وسيادتها. 
وأيّـد بياُن الجبهـة الوطنية دعوَة قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك الحوثي، واملجلس السـيايس األعـىل يف صنعاء 
لرحيـل املحتـّل األجنبـي من كافـة األرايض اليمنيـة براً 
وبحراً.  ودعا األمَم املتحدة إىل إدانة التدخالت العسـكرية 
األمريكيـة املخالفـة للقوانني الدولية، والتـي تدفع نحو 

تعكرِي أجواء السالم والعودة إىل مربع الحرب. 
تقتـيض  األمريكيـَة  الزيـاراِت  «إن  البيـان:  وقـال 
االسـتعداَد ملعركة السـيادة واالسـتقالل التي سيقُف إىل 
جانبها ُكـلُّ أحرار الشـعب اليمنـي»، مؤّكـداً أن مطامَع 
أمريكا يف املحافظات الجنوبية ومشاريَعها االستعمارية 
ستواَجُه بالقوة، يف حال لم ترحل أمريكا وترفع تواجدها 

العسكري من كافة األرايض اليمنية. 
ودعت الجبهة الوطنية، أحرار املحافظات الجنوبية إىل 
رفض التواجد األمريكي يف حرضموت واملهرة وسقطرى، 
محذرة من مغبة إنشـاء أية قواعد عسكرية يف السواحل 

الرشقية للبالد. 
 

أترار املعرة غدغصعن ذرساً باقتاقل:
وإىل املهـرة، ومـع مـا يمارسـه األحـرار هنـاك مـن 
تظاهـرات غاضبـة رافضـة لالحتـالل؛ اعتـرب محافظ 
املحافظـة، القعطبـي عيل حسـني الفرجـي، التدخالِت 
الرافـض  اليمنـي  الشـعب  إلراَدة  اسـتفزازاً  األمريكيـَة 

للوجود األجنبي بكافة أشكاله يف األرايض اليمنية. 
كمـا أّكـد رفَض السـلطة املحلية املناهضـة للعدوان 
واالحتالل يف املهرة وأحرار املحافظة للتَحّركات العسكرية 
األمريكية.. ُمشـرياً إىل أهميِّة مؤازرة ومسـاندِة املطالب 
الوطنيـة الرافضـة لكافة أشـكال الوجود االسـتعماري 

األجنبي يف كافة أرجاء اليمن. 
ودعا املحاِفـُظ الفرجي، أحـراَر املحافظات الجنوبية 
إىل َرْفـِض التواُجـِد األمريكـي والربيطانـي والسـعودّي 
واإلماراتي يف مختلف املحافظات، واالسـتعداِد الستكماِل 
معركة االستقالل والسـيادة الوطنية بقيادة قائد الثورة 
السـيد عبدامللـك بـدر الدين الحوثـي لتطهـري اليمن من 

االستعمار واالحتالل الجديد. 
وحّمل مرتِزقَة العدوان وسلطات االحتالل يف الغيضة، 
املسؤوليَة الكاملَة عن التَحّركات األخرية للوفد العسكري 
األمريكـي إىل املحافظة.  وبنّي محافـُظ املهرة، أن املحتلَّ 
األمريكيَّ الربيطاني السـعودّي اإلماراتي، استغل معاناَة 
املواطنـني؛ جـراء تدني األوضاع املعيشـية يف املحافظات 
املحتّلـة، واسـتخدم مـا يمتلكه من ترسـانٍة عسـكريٍة 
إلرهاب املواطنني وبسط سيطرته عىل القطاعات املدنية 

والعسكرية والخدمية ونهب ثروات البالد. 
وأشاد بالوعي وحالة الغضب الشعبي تجاه ممارسات 
قوى الغزو واالحتالل وأدواتها، مؤّكـداً الوقوف إىل جانب 
ة أبناء املهرة ودورهم  أحـرار املحافظات الجنوبية، َخاصَّ
املناهـض لقـوى االحتـالل وطـرد الغـزاة مـن األرايض 

اليمنية. 
 

شاعى طاَفٌص سطغعا:
إىل ذلـك، أّكــد علماء اليمـن أن التَحـرُّكات األمريكية 
توجـب عـىل ُكــّل األحـرار التَحـرَُّك الفاعـَل يف معركـة 
التحريـر، واسـتعادة الحقوق والسـيادة، والحفاظ عىل 
الوطن من كافة أشـكاِل املؤامرات التي ترمي إىل احتالِل 

اليمِن أرضاً وإنساناً. 
وأدانت رابطُة علماء اليمن التواُجَد والتَحرَُّك األمريكي 
الحاصل يف املحافظـة الجنوبية املحتّلة، مؤّكـدة الرفض 

القاطع ألي تواجد أجنبي. 
ومع إدانة علماء اليمن لزيارة قائد األسطول األمريكي 
الخامس للمهرة؛ فقد اسـتنكروا والتواجد الصهيوني يف 

جزيرة عبد الكوري. 
ودعـا علمـاُء اليمـن «أبناَء شـعِبنا كافـًة يف املناطق 
املحتّلـة والحـرة إىل اإلخـاء، والوحـدة، وَرصِّ الصفوف، 

وجهاِد الغزاة، ودحِر االحتالل». 
ويف ختـام البيـان، نّوهت رابطـُة علمـاء اليمن إىل أن 
من حق الشـعب اليمني ممثالً بقيادته وجيشـه الوطني 
وقوته الصاروخية وطريانه املسـريَّ اسـتهداَف أَيِّ تواُجٍد 

أجنبيٍّ يف البالد. 

تقارير

طعصش صائث البعرة الاتّرري ضظصطئ جاطسئ لضض افترار

لعا لطاخثي  الـــثـــروُج  الــحــســإ  وســطــى  طــحــئــععــٌئ  افطــرغــضــغــئ  ــاُت  ــرُّض ــَت ــا ال ــمــان:  ــرل ــئ ال
التضعطــئ: المعصــُش الســطغُط والخائــُإ عــع اقلافاُف تعل المســار الاتــّرري وصغادتــه المسروشئ
الةئعــُئ الةظعبغــئ لمصاوطــئ الشــجو: المحــروُع افطرغضغ اجــاسماريٌّ وسطــى افتــرار طظاعدُاه
سطمــاُء الغمظ: الاعاُجُث افطرغضغ والخعغعظغ شغ الغمظ غحــرسُظ سمطغاِت الــردع المعِجسئ وسطى الةمغع الاَتّرك

جثٌط حسئغ ورجمغ طاخاسث ُغتغُط بالاَتّرضاِت افطرغضغئ والئرغطاظغئ.. 
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السفري خربي: الظزام السسعدّي غري سصقظغ وطخاب بفريوس الضرب وغرغث الغمظ تابسئ له
 : طاابسات

أوضـح السـفريُ عبداللـه عيل صربي، سـفريُ 
بالدنـا لـدى الجمهوريـة السـورية، أن النظـاَم 
السـعوديَّ غريُ عقالني ومصـاٌب بفريوس الِكرب، 
ويريـد اليمـن أن تكـون دائمـاً تابعـة لـه، الفتاً 
إىل أن التعويـَض ومعالجـة مـا دّمــره العدوان 
ُل اململكُة مسـؤوليتَها، مبينًا  ِملفاٌت مهمٌة تتحمَّ
أن القـوى املرتِزقَة التابعَة لتحالـف العدوان هي 
أدوات، وليس لها قرار؛ ولذلك ال يجب أن تسـمي 

نفسها «رشعية». 
وأّكــد السـفري صـربي يف حـوار مـع قناة 
«اليمن اليوم» الوطنيـة، ضمن برنامج «قابل 
للنقاش» الذي يقدمـه ويعده الزميل اإلعالمي 
أحمـد الكبـيس، أن الحـرب عـىل سـوريا هي 
حرب سياسية اقتصادية، كما هي عىل اليمن، 
وتقودهـا أمريكا، منوًِّهـا إىل أن إيقاف قانون 
قيرص ملـدة 180 يوماً فتح املجال أمام القيادة 
السـورية للتَحّرك أمـام الزلـزال املدّمـر الذي 

رضب البلد مطلع الشـهر املنرصم وخلف آالف 
القتىل والجرحى. 

وكشف سـفري بالدنا لدى دمشـق عن وصول 
عـرشات املسـاعدات مـن دول حـول العالـم، إال 
أن اليمـن كانـت مـن أوائـل املشـاركني يف دعـم 
التعاطـي  أن  مبينًـا  الزلـزال،  مـن  املترضريـن 
اإليجابي من القيادة السـورية تجـاه أبناء اليمن 
جعل الجالية تتَحّرك لتقديم املساعدة للسوريني، 
ُمشـرياً إىل تقديـم 3 قوافـل إغاثيـة توزعت عىل 
محافظـات حماة وحلـب والالذقيـة، وقد لقيت 

صدى جيداً لدى الشعب السوري. 
ونـّوه السـفري صـربي إىل أن هنـاك زيـاراٍت 
رسـميًة مختلفًة من عدة دول إىل سـوريا، معّرباً 
عن أمله يف أن تكون كارثة الزلزال سـبباً يف إعادة 
العالقات السورية، موضًحا أنه لم تكن هناك آثاٌر 
مبارشٌة عىل الجالية اليمنية يف سـورية؛ بَسـبِب 
الزلـزال، وإنمـا من تداعيات الزلـزال التي لحقت 

باملنازل. 
وبنّي سـفريُ اليمن لدى سوريا أن عدَد الجالية 
لم يعد كمـا كان من قبل؛ وذلَك بَسـبِب العدوان، 

كمـا ال يـزال املئـات مـن اليمنيـني موزعني عىل 
املحافظـات السـورية، ُمضيفـاً أن الكثـري مـن 
املناطق ترضرت بشـكل كبري والعديد من املباني 
آيلة للسـقوط، َحيُث نزلت فـرٌق ميدانيٌة لتقييم 
األرضار الناتجـة عـن الزلـزال ملعالجـة الوضـع 
رسيعاً؛ وبالتـايل فقد أصبح يف ُكـّل بيت سـوري 
قصٌة تُروى؛ بَسـبِب تأثـريات الزلزال التي وصلت 

للجميع. 
وأَفـاد السـفري صربي بـأن أغلَب املسـاعدات 
ُم لرتكيـا، وقد حصل تمييز شـديد يف  كانـت تُقـدَّ
توزيـع املسـاعدات بـني السـوريني والرتكيـني، 
ُمشـرياً إىل أنـه ورغم أهميّـة امللف اإلنسـاني إال 
أنـه أحـدث الكثريَ من املشـكالت لسـوريا هي يف 
غنى عنهـا؛ كون بعض الدول تقدم مسـاعداتها 

للميليشيا تحت اسم اإلنسانية. 
وأَشـاَر سـفري اليمن لدى دمشـق إىل أن العدّو 
الصهيوني يراهن عىل موجة التطبيع يف تصعيده 
وجرائمه بسـوريا وفلسـطني، موضًحا أن اليمن 
كسـب جـراء الهدنـة الكثـري مـن االنفراجـات 

اإلنسانية لكن دون التنازل عن أي يشء. 

أّضـث أن الاساذغ اإلغةابغ طظ الصغادة السعرغئ جسض الةالغَئ الغمظغئ تاَتّرك لاصثغط المساسثة: 

طسآوٌل أطمغ غتثر طظ تفاصط 
افوضاع الختغئ يف الغمظ جراء 

اجامرار السثوان والتخار

 : طاابسات
حّذر مسـؤوٌل دويلٌّ من تدهور األوضاع اإلنسـاني يف اليمن؛ جراء استمرار 

العدوان والحصار األمريكي السعودّي اإلماراتي امُلستمّر منذ 9 أعوام. 
وقال رئيس منظمة أطباء بال حدود «كريستوس» الذي يزور اليمن َحـاليٍّا، 
يف ترصيـح، أمس األحـد، خالل تفقـده القطـاع الصحي بمحافظـة عمران: 
إن الوضـع اإلنسـاني يزداد سـوءاً يف اليمن، ُمشـرياً إىل أن املـرىض يف هذا البلد 
يواجهـون مزيداً من الصعوبات؛ بفعل الفجـوات يف خدمات الرعاية الصحية، 

جراء استمرار الحرب. 
وأَشـاَر «كريستوس» الذي نرش صوراً له من أحد املستشفيات التي تديرها 
أطبـاء بـال حدود يف عمران، إىل اتسـاع رقعـة تفيش أمراض الجهـاز التنفيس 

وسوء التغذية والحصبة واملالريا. 
وتأتـي ترصيحات املسـؤول األممي يف ظل اتسـاع رقعة األصـوات الدولية 
املطالبـة برسعة رفع الحصـار وإنهاء القيود املفروضة عـىل اليمن براً وبحراً 
ما مع تنصل دول العدوان املشاركة يف الحرب عىل هذا البلد، عن  وجواً، ال ِسـيـَّ

التزاماتها تجاه تفاقم األزمة اإلنسانية يف اليمن. 

املآّجسئ الساطئ لطاأطغظات اقجاماسغئ تئثأ خرف 
طساحات حعر (حسئان 1444عـ – طارس2023م) 

 : خظساء
أعلنـت املؤّسسـة العامة للتأمينـات االجتماعية عن بدء رصف معاشـات 

املتقاعدين لشهر شعبان 1444هـ، وما يوافقه شهر مارس 2023م. 
وأوضحـت املؤّسسـة أن عمليـة الرصف بـدأت، أمس األحـد، يف العاصمة 
صنعـاء وباقـي املحافظات الحرة، يف حني تشـمل عملية الرصف: املعاشـات 
التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين يف القطاع الخاص واملختلط. 
وتجدد املؤّسسة التأكيد عىل أن رصف املعاشات للمتقاعدين وأرس املتوفني 
ن عليهم  بداية ُكـّل شـهر، يأتي حرصاً منها عـىل توفري الحياة الكريمة للمؤمَّ
وأرسهـم وإعانتهم ملواَجهة املتطلبات املعيشـية يف ظل الظروف الصعبة التي 
اًال يف  يعيشـها معظُم العاملني يف اليمن، سواٌء أكانوا موظفني حكوميني أَو ُعمَّ

القطاع الخاص أَو املختلط. 
وتعتـرب عملية الـرصف املنتظمة بداية ُكـّل شـهر دليالً عىل مدى تمسـك 

صنعاء برصف املعاشات واملرتبات بحسب اإلْمَكانيات املتاحة. 

أزطُئ طحاصات ظفطغئ خاظصٌئ تدرُب املعاذظني يف طتاشزئ حئعة الظفطغئ املتاّطئ

ظجع وتةمغع ألش و361 جسمًا طظ طثطفات السثوان بالتثغثة خقل الحعر املاضغ

طثغرغئ املظخعرغئ بالتثغثة ُتتغغ ذضرى جظعغئ الحعغث الرئغج الخماد

 : طاابسات
شـكا املئاُت مـن املواطنني يف محافظة شـبوَة 
املحتّلـة الغنيِة بالثروات النفطية، أمس األحد، من 
ظهوِر أزمٍة خانقٍة يف املشـتقات النفطية بشـكل 

مفاجئ. 
ووفقاً ملصادَر إعالمية، أمس؛ فقد تسبََّب أزمُة 
املشـتقات النفطية يف شبوة املحتّلة، إىل َشلِّ حركة 
الناقالت ووسـائل املواصالت واألنشـطة التجارية 
والـورش واملعامل، التي توقفت معظمها؛ بَسـبِب 

انقطاع الوقود الالزم للتشغيل. 
وبينت املصادر أن املواطنني يف مديرية عسيالن 
الغنية بالنفط يعانون؛ بَسـبِب الطوابري الطويلة، 
َحيـُث يتم االنتظـار للوصـول إىل محطـة الوقود 
للتعبئـة أياماً عديدة مقابـل الحصول عىل 3 دبات 

من البرتول فقط. 
وشـوهدت طوابـري طويلة ملئات السـيارات يف 
شـبوة املحتّلـة، وهـي تصطف يف طوابـري طويلة 
أمام بعض محطات املشتقات النفطية، وقد وصل 
سعر الوقود يف السوق السوداء إىل أكثر من 60 ألف 

ريال للصفيحة البنزين سعة 20 لرتاً. 

وتشهد شبوة وغريها من املحافظات الجنوبية 
والرشقيـة الواقعة تحت سـيطرة تحالف العدوان 
وحكومـة املرتِزقة، أزمات متكـّررة، َحيُث ال تكاد 
تنتهي أزمة مشتقات يف محافظة ما حتى تبدأ من 

جديد يف محافظة أُخرى منذ سـنوات؛ ما يكشـف 
عـن مخّطـط ممنهج لقـوى الغـزو واالحتالل يف 
تجريع وتجويع وتركيع أبناء املحافظات واملناطق 

املحتّلة. 

 : التثغثة
تمّكن املرَكُز التنفيـذيُّ للتعامل مع 
األلغام من نزِع وتجميع ألٍف و361 من 
مخلفـات العدوان يف محافظة الحديدة، 

خالل شهر فرباير املايض. 
وأوضـح تقرير صادر عن املركز، أن 
املركز نفذ مسـحاً فنياً لتأشري مساحة 
44 ألفـاً و938 مرتاً مربعاً، وتطهري 79 
ألفـاً و606 أمتار مربعة مـن مخلفات 
الحرب يف الحديدة، خالل الفرتة نفسها. 

وأَشـاَر إىل أن املركز وثَّق سقوط 12 
شـهيداً و34 ُمصابـاً؛ جـراء مخلفـات 
العـدوان يف عـدد مـن املحافظات خالل 
فربايـر املـايض، الفتـاً إىل أن املركز قدم 
وأجهـزة تعويضيـة لـ15  طبياً  دعمـاً 
مصاباً؛ جـراء هذه املخلفـات، وإحالة 

مصاب إىل العالج. 
التابعـة  التوعيـة  ِفـرق  أن  وذكـر 
للمركز نفذت أنشطة توعوية بمخاطر 
مخلفـات العـدوان يف ثمانـي مديريات 
بمحافظـة صنعـاء، اسـتفاد منها 19 
ألفاً و142 من مختلف رشائح املجتمع. 

 : التثغثة
مديريـة  ووجهـاُء  أبنـاُء  نّظـم 
املنصوريـة بمحافظة الحديدة، أمس 
بالذكـرى  خطابيـًة  فعاليـًة  األحـد، 
السنوية الخامسة الستشهاد الرئيس 

صالح الصماد. 
ويف الفعالية، ألقيت كلمات أَشاَرت 
إىل الـدروس والعرب من مسـرية حياة 
الشـهيد الصماد ومواقفـه العظيمة 

ومآثـره الخالدة وبصماتـه يف خدمة 
الوطـن، وتوحيـد الجبهـة الداخلية، 
ومناقبـه التي جعلت منـه واحداً من 
أهم مـن حكموا اليمـَن ومن عظماء 

التاريخ واإلنسانية. 
ودعت الكلمات إىل حشـِد الجهود؛ 
الجبهـات  ورفـد  الصمـود  لتعزيـز 
والتصـدي للمؤامـرات التـي ترتبص 
تضحيـات  مسـتعرضة  بالوطـن، 
الرئيس الشـهيد ومرشوعـه الوطني 

لبناء الدولة الحديثة. 
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 : طظخعر الئضالغ
بالتوازي مع عودة النشـاط مليناء الحديدة، وسـماح 
دول العدوان األمريكي السعودّي بدخول السفن التجارية 
املحملـة باملواد الغذائية؛ تراجعت نسـبياً أسـعار القمح 
والدقيق، يف خطوة أولية سـتتبعها خطوات قادمة إذَا ما 
استمر الوضع عىل ما هو عليه دون فرض قيود جديدة. 
ام انخفاضاً  وأعلنـت وزارة الصناعة والتجارة قبل أَيـَّ
يف أسـعار مادتي القمـح والدقيق، َحيُث بـنّي اإلعالن أن 
سـعر كيس الدقيق عبوة ٥٠ كجـم انخفض من ١٧٣٠٠ 
ريـال إىل ١٥٩٠٠ ريـال، وذلك بانخفـاض ١٤٠٠ ريال يف 
الكيس الواحد، كما انخفض سـعر كيس القمح الحبوب 
من ١٤٨٠٠ ريـال إىل ١٣٩٠٠ ريال وذلك بانخفاض ٩٠٠ 

ريال. 
وقـال وكيل وزارة الصناعة والتجـارة لقطاع التجارة 
الداخليـة، محمـد قطـران: إن هذا االنخفاض يف أسـعار 
القمـح والدقيـق يأتي يف إطـار املراجعة امُلسـتمّرة التي 
تقـوم بها الوزارة لألسـعار يف األسـواق العاملية، ُمشـرياً 
إىل أن الوزارة بصدد تقييم أسـعار سـلع غذائية أََساسية 

ضة قريباً.  أُخرى، وسيتم اإلعالن عن أسعارها املخفَّ
وبنّي قطـران أن الوزارة ومكاتبهـا يف أمانة العاصمة 
سـينفذون حمالت ميدانيـة للتأّكـد مـن تطبيق خفض 
األسـعار الجديـدة، وأن الـوزارة كذلـك أمهلـت جميـع 
املحـال التجاريـة إلشـهار القوائـم السـعرية، وسـيتم 
اتِّخـاذ اإلجراءات القانونية ضد املخالفني، كما أشـار إىل 
أن الحمـالت امليدانيـة تهدف أَيْـضـاً إىل حماية املواطنني 
من السـلع املغشوشـة واملنتهية مع قرب شهر رمضان 

املبارك. 
 

ترتغٌإ بالصرار:
التجـار  مـن  بعـدد  «املسـرية»  صحيفـُة  والتقـت 
واملستوردين، ومواطنني، وأصحاب أفران ومخابز، َحيُث 
أشـادوا بهذه الخطوة، مطالبـني برسعة التجاوب معها، 
وإصـدار تسـعرية موحدة لـكل التجار بمختلف السـلع 
األََساسـية، وتعليقهـا حـال إقرارها، آملني مـن القيادة 
السياسـية والثوريـة االسـتمرار يف التصـدي ملواجهـة 
العدوان وكرس الحصار والتخفيف من معاناة الشعب إثر 

غالء املعيشة وضعف القدرة الرشائية. 
ويف هـذه الصدد، يقـول مدير مخـازن الحباري، عيل 
صـالح، يف أمانة العاصمة صنعاء وهو أحد املسـتوردين 
الكبـار للقمح والدقيق يف اليمن: إن سـعر دقيق الجزيرة 
والشـجرة ١٥٨٠٠ للكيـس عبـوة ٥٠ كجم، فيما سـعر 
القمح أبو حصان األسـرتايل ١٣٤٠٠ ريال، ُمشـرياً إىل أن 
هناك تنسيقاً وتواصالً ُمستمّراً بيننا وبني وزارة التجارة 
والصناعة ومكاتبها يف أمانة العاصمة وننفذ توجيهاتهم 
والقائمة السعرية نلتزم بها وبتعليقها لإلخوة املواطنني. 
ويأمـل صـالح أن تعود األسـعار إىل ما قبـل العدوان، 
وأن تشـهد األسـواق العامليـة تراجعـاً للقمـح والدقيق؛ 
«لنستطيع تقديم أرخص األسعار، وبأقل األرباح لشعبنا 

اليمني املتصدي للعدوان منذ ٨ أعوام». 
وعىل صعيد متصـل، يقول حميد الكبـوس، وهو من 
تجار ومسـتوردي القمـح والدقيق واملواد األََساسـية يف 
اليمن: إن التسـعرية املوجودة تغـريت، ونحن نبيع بأقل 
مما هو فيها، وننتظر تحديد تسـعرية موحدة وتعليقها، 
وهذا يسـهل العمل لدينا، الفتاً إىل أن سعر دقيق السنابل 
لدينـا يباع بحـوايل١٥٧٠٠، وهـو أقل بــ٢٠٠ ريال عما 
أعلنتـه وزارة التجـارة والصناعـة، ونأمـل مـن اإلخوة 

التجار رسعة التجاوب مع توجيهات 
وزارة الصناعـة والتجـارة، ويف حال 
توقـف العـدوان ورفـع الحصار عىل 
شـعبنا اليمني، َفـإنَّنا عىل اسـتعداد 
لتخفيضات أكثر، وسـيجدنا املواطن 

والقيادة عند حسن الظن. 
ويضيـف أنـه: «من سـعادتنا أن 
تنخفـض األسـعار العامليـة للدقيق 
األََساسـية،  السـلع  وبقية  والقمـح 
وتقلـل التكاليف لنقـدم خدمتنا لكل 
أبناء شـعبنا بأسـعار أكثر انخفاضاً 

مما هي عليه اليوم». 
وعـىل صعيـد متصـل يقـول أبو 
من أحد  عقيل للتجارة، وهـو أَيْـضاً 
تجـار الجملـة واملسـتوردين للقمح 

والدقيـق والسـلع األََساسـية: «لدينـا التسـعرية معلقة 
وجاهزة، ونبيع حسـب التوجيهات، وكنا نأمل من قيادة 
وزارة الصناعـة والتجارة أن تنبهنا قبل إعالن التخفيض 
الجديـد بمـدة زمنيـة كـي نبيع ما تـم رشاؤه بأسـعار 

مرتفعة». 
ويتابـع أبـو عقيـل يف حديثـه لصحيفة «املسـرية»: 
«صحيح نحن نبيع بسـعر ١٥٧٠٠ للدقيق السنابل عبوة 

٥٠ كجم، ولكن ذلك يسـبب لنا خسائر»، مطالباً القيادة 
ة  أن تدفـع لهـم تعويضـات، أَو تجـد لهم حلـوالً، َخاصَّ
أن الكميـات املخـزة بأسـعار أكثر من سـعر البيع اليوم 

بحسب كالمه. 
أصحاب املخابز واألفـران واملطاعم واملواطنني رحبوا 
بما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة، مسـتبرشين بقادم 

أفضل يشمل بقية السلع األََساسية. 
ويقـول مدير مخبز أبـو وليد األهيل، بشـري املقرمي: 

«سـمعنا بإعـالن وزارة الصناعة والتجـارة ورّحبنا به، 
عىل الرغم أن لدينا دقيقاً مخزونًا بالسـعر السابق، ومع 
هذا نحن مسـتعدون لتنفيذ توجيهـات مكتب الصناعة 
والتجـارة وعكـس التخفيـض الحاصل يف سـعر الدقيق 
والقمـح عىل زيـادة األوزان للخبز والروتـي والحلويات، 
أَو مراجعة أسـعار البيـع لها بأقل مما كانـت عليه قبل 

االنخفاض».
ويتابع املقرمـي: «اهتمام وزارة الصناعـة والتجارة 
والجميـع  الواقـع  أرض  عـىل  يرتجـم  اليـوم  بالشـعب 
متجاوبون؛ للتخفيف ممـا خّلفه العدوان والحصار عىل 
شـعبنا اليمني وضاعف من معاناته، بل نتطلع إىل املزيد 

يف هذا الصدد». 
أمـا مجاهد قايـد أحمد -صاحب مطعـم القمة لفول 
الجـرة والتميـز- فيقـول: «الحمـد لله تراجعت أسـعاَر 
الدقيق والقمح، ونأمل االستمرار من قبل وزارة الصناعة 
والتجارة يف مراقبة األسـعار العاملية، وإلزام املستوردين 
بتسـعرية موحدة تحمي املواطن وتنظم عمل التجارة يف 

املواد األََساسية». 
ويواصـل حديثـه لصحيفـة «املسـرية»: «نعـم كنـا 
ام دقيق الجزيرة وكذا الشـجرة  نشـرتي قبل خمسـة أَيـَّ
انخفـض  املاضيـة  األربعـة  األيّـام  ويف   ١٧٣٠٠ بسـعر 
السـعر إىل ١٥٨٠٠ للكيس عبوة ٥٠ كجم، وهذه شـهادة 
شـكر للـوزارة والقيادة السياسـية والثوريـة التي تعرب 
عـن اهتمامهـا باملواطـن وحمايتـه من جشـع التجار 

واملحتكرين». 
 

 حضٌر لطصغادة:
فـرن النمري للكـدم والخبز والروتي عىل لسـان أحد 
العاملـني عـيل الحـرازي، يقـّدم الشـكَر لقيـادة وزارة 
الصناعـة والتجارة ومكاتبها يف أمانة العاصمة عىل هذه 
الخطورة املعربة عن تلمسـهم لهموم الشـعب، والسعي 
الحثيـث للتخفيف من معاناتـه يف ظل العدوان والحصار 
وضعف القدرة الرشائية وغالء املعيشة وانقطاع املرتبات. 
ويأمـل الحرازي أن تواصَل القيـادُة الضغَط عىل قوى 
العـدوان األمريكي السـعودّي إلنهاء العـدوان والحصار 
وتكثيف الجهود ومضاعفتها؛ لتحقيق االكتفاء الذاتي يف 
جانب إنتاج القمح والحبوب؛ كي يشـهد شـعبنا تراجعاً 

لألسعار واستقراراً للمعيشة أكثر مما نحن فيه اليوم. 
املواطـن فايز النهـاري يقول: «كنا يف السـابق نذهب 
ونشـرتي الدقيق أَو القمح أَو أية سـلعة أََساسية ونحن 
عـىل توقع بالزيـادة، أمـا اليوم وبفضـل اللـه والقيادة 
السياسـية والثورية املحسـنة لهذا الشعب فنحن نلمس 
االهتمام ونتفاجأ بوجود تخفيض يف هذه السلعة أَو تلك 

برغم الحصار والعدوان». 
ويتابـع النهاري يف حديثة لصحيفة «املسـرية»: «ال 
غرابـة يف األمر، حني عادت السـفن التجارية إىل ميناء 
ـة بكاملها ال هّم  الحديدة، ولدينا قيـادة تتحمل هّم أُمَّ
ومعاناة شعب يفتخر بها، ولنا يف املحافظات واملناطق 
املحتّلـة العربة والدروس؛ كي نعرف قـدر ما نحن فيه 
مـن النعمـة، وإن كانت هنـاك معاناة إال أن مسـاعي 
التخفيف لها يزيُدنا إيَمـاناً وتسليماً بأن النرص قريب، 
وأن شـعبنا اليمني قادٌر عىل تجـاوز املرحلة، وتحقيق 
الحرية واالسـتقالل، مهما طال أََمُد الحرب والحصار، 
وال بـدَّ للغزاة واملحلتـني أن يرحلوا، وال بدَّ لشـعبنا أن 
ه يف الرخاء واالسـتقالل واالستقرار بإذن الله  يناَل َحقَّ

تعاىل». 
ويزيـد بقولـه: «جميعنا متفائلـون بقـرارات وزارة 

الصناعة والتجارة، ونتطلع ملا هو أكرب وأعظم». 

طعاذظعن وتةار وأختاب طثابج وأشران غاططسعن إلى المجغث:

ارتغاح واجع لاثفغخ أجسار الثصغص والصمح

طةاعثاملصرطغ
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 : سئاس الصاسثي
ـًة يف اهتماماِت  احتلـت اليمـُن مكانـًة هامَّ
السياسـِة الخارجيـِة األمريكيـة، منـذ قدوم 
أول بعثة دبلوماسـية أمريكية عـام 1959م؛ 
فقـد كانـت السياسـة الخارجيـة األمريكيـة 
تهتـم باليمن الذي كان ضمـن أولوياتها، منذ 
ذلـك الوقـت، ُخُصوصـاً بعد اكتشـاف النفط 
يف الثمانينيـات؛ ولهذا لم يبـدأ التعامل املبارش 
بـني أمريـكا واألنظمة السـابقة العميلة إال يف 

التسعينيات. 
َوبدأت واشـنطن تركـز اهتمام سياسـتها 
الخارجيـة تجـاه اليمـن منـذ ذلـك الوقـت يف 
البُعـد األمني، الهـادِف إىل السـيطرة والتواجد 
األمريكـي املبـارش يف اليمـن؛ ولتحقيـق ذلـك 
اسـتغلت واشـنطن تفجري املدّمـرة األمريكية 
كـول يف مينـاء عدن يف العـام 2000م، للتدخل 

املبارش يف الشؤون الداخلية لليمن. 
تزايد إدراك الواليات املتحدة ملا تعتربه تهديداً 
ألمنهـا القومـي؛ العتبارات نابعـٍة من طبيعة 
األوضاع السياسـية واالقتصادية واالجتماعية 
يف اليمـن بصفـة عامـة، ومـا يتعلـق منهـا 
ٍة أثّرت يف رسـم  بالجانـب األمني بصفة َخاصَّ
صـورة نمطيـة لـدى املؤّسسـات األمريكية، 
تحديـد  يف  َكبـري  تأثـري  الصـورة  لتلـك  وكان 
السياسة الخارجية األمريكية تجاه اليمن بعد 
أحـداث 11 سـبتمرب 2001م؛ وذلك تحت تأثري 
رؤيـة اإلدارات األمريكية للحرب عىل اإلرهاب، 
وانعكاس هذه الرؤيـة عىل توّجـهات وقضايا 
اليمـن؛  تجـاه  األمريكيـة  السياسـة  وأدوات 
تحقيقـاً للمصالح االسـرتاتيجية األمريكية يف 

املنطقة. 
 

الغمُظ يف صائمئ اقجاعثاف:
يف هـذا الصـدد، وعـىل ضوء مـدى االهتمام 
األمريكيـة  اإلدارات  قبـل  مـن  األمريكـي 

بأولوية اليمـن وقضاياه السياسـية واألمنية 
ة بعد أحداث الحادي عرش  واالقتصادية، َخاصَّ
من سـبتمرب2001م، يقول خرباء سياسيون: 
إنه بعدها كان اليمن يف أول قوائم االسـتهداف 
األمريكي وضمن أولوياته؛ كونه يمتلك موقعاً 
اسـرتاتيجياً وحيويـاً وثـروات كبـرية، وكذلك 
موقعـاً يعطي أهميّة اسـرتاتيجية للسياسـة 
الخارجية ألمريكا؛ ملا يتمتع به هذا املوقع من 
فضاءات اسـرتاتيجية مفتوحـة نحو املنطقة 
العربيـة املليئـة باملصالـح الحيويـة ألمريكا، 
ونحـو القارة األفريقية التي شـهدت اهتماماً 
أمريكيـاً متزايداً يف التسـعينيات ونحو جنوب 

آسيا وشبه القارة الهندية. 
كّل مـا سـبق جعل أمريـكا تختلـق الذرائع 
واملربّرات للسـيطرة عـىل اليمن، َحيـُث توالت 
بعدها تقارير املعاهد االستخباراتية األمريكية 
بـأن اليمـن بيئـة خصبة النتشـار ملا يسـمى 
أمريكيـة  ترصيحـات  وخرجـت  (اإلرهـاب)، 
واتّهامـات  فاشـلة،  كدولـة  اليمـن  تصنـف 
للسـلطات اليمنيـة آنـذاك بأنهـا لـم تتعاون 
بشـكٍل كاٍف مـع أمريكا، فيمـا يخص أحداث 
السفينة كول، والهدف واضح هو إيجاد غطاء 
النتشار العنارص التكفريية يف اليمن؛ وليتبعها 
التَحّرك األمريكـي؛ باعتبار أن اليمن غريُ قادر 
عـىل مواجهة هذه الجماعـات لتكتمل الذرائع 
األمريكية؛ لبسـط سيطرتها عىل ُكـّل مفاصل 
الدولة، من خالل تلك الذرائع استطاعت أمريكا 
أن تسـيطر عىل األنظمة والحكومات السابقة 
الخارجيـة  بسياسـاتها  وتربطهـا  اليمـن  يف 
االسـتعمارية، وتهيمـن عليهـا وجعلـت مـن 
الدولـة اليمنية ضعيفة وعاجـزة عن أي قرار 

سيايس. 
 

خاتإ الصرار:
وأيضا استطاعت واشنطن أن تحّول النظام 
بـكل أقطابـه إىل أدوات تخـدم أهدافها؛ ولذلك 

الطائرات  واسـتباحت  اسـتخباراتياً  نشـطت 
األمريكيـة ُكـّل أجواء اليمن، وتحول السـفري 
األمريكـي إىل حاكـم فعـيل ال يصـدر أي قرار 
بـدون اطالعه وموافقته وال يـرد له أي طلب؛ 
ما دفع تلك السلطات -التي عقدت التحالفات 
إىل  أمريـكا-  مـع  واالتّفاقيـات  واالرتباطـات 
فتـح أبواب اليمـن عىل مرصاعيهـا للتدخالت 
األمريكية حتى مخـازن الجيش اليمني قامت 
أمريـكا بنهبهـا وتدمـري املهمة منهـا؛ إلفقاد 
اليمن ُكـّل عنارص قوته حتى يسهل إخضاعه. 
األمريكـي يف صنعـاء  ولهـذا كان السـفريُ 
هـو الحاِكـَم الفعيل واملسـيطر، وكان يرُسـُم 
الحيويـة  املصالـح  تخـدم  التـي  السياسـاِت 
األمريكية، هو املعني األول بشؤون اليمن، وهو 
رئيـُس الرئيس، وصاحُب القـرار، وكان يعقد 
اجتماعاِته مع أعوانه من سفراء الدول العرش؛ 
ملناقشة أمور اليمن، وقضايا الشعب وشؤونه، 
وباملسـؤولني  والـوزراء،  بالرئيـس  ويلتقـي 
يقـدِّم  يوجههـم،  مسـتوياتهم،  مختلـف  يف 
إليهـم األوامر، يفرض سياسـات وتوّجـهات، 
ويحـّدد مواقـف، وكذلـك كان هو مـن يعيني 
املسـؤولني من القيادات العليا واملتوسـطة يف 
جميع مؤّسسـات الدولة السـيادية والحيوية 
والدفاعيـة  الدبلوماسـية  املسـتويات  عـىل 
واالقتصاديـة َوأَيْـضـاً التعليميـة، عن طريق 
التحكـم يف الخطـاب الديني، وتغيـري املناهج 
التعليمية؛ لغرض طمـس الُهــِويَّة اإليَمـانية 

وتبديلها بالفكر التكفريي. 
هذا ما اعتربه السياسيون سيطرة واحتالالً 
وتلقائـي،  مبـارش  وبشـكل  حـرب،  بـدون 
وبطريقـة هادئـة، وبـدون حتى معانـاة وال 
كلفة، وتم التَحرُُّك بناًء عىل ذلك وفق سياسات 
تدمرييـة، يعنـي: لم يكـن أُولئك الذيـن قدموا 
أنفسهم كأوصياء عىل بلدنا وشعبنا لم يكونوا 
ناصحـني، وال كانـوا يريـدون الخري لشـعبنا، 
وال عملـوا عىل قاعدة ما هي مصلحة شـعبنا، 

كانت تهمهم مصالحهم هم، مصالح بلدانهم، 
وبما يجحف باستقالل بلدنا، وبما يذهب بكل 
األولويـات التـي هي ملصلحة شـعبنا بشـكٍل 
صحيـح وبشـكٍل مؤّكــد؛ فكانـوا يعملـون 
وفق سياسـات تدمريية تصـل ببلدنا إىل حالة 

االنهيار، وبشكٍل تلقائي. 
ويف ظـل ذلك الوضـع وما قبلـه، وعىل مدى 
أعوام، اعرتفت األحزاب واملكونات السياسـية 
يف اليمـن، بـأن الدور الـذي يقوم به السـفري 
األمريكي يمثـل انتهاكاً واضًحا لسـيادة البلد 
واستقالله، وكان الحديث عن ذلك يف الصحف، 
َوأَيْـضاً جرى الحديث عن ذلك يف مجلس النواب 
آنـذاك يف مراحل معينة، أن السـفري األمريكي 
ُل يف ُكـّل  ينتهك سيادَة واستقالل اليمن، ويتدخَّ
األمـور، وأنه يتعامل كمندوب سـاٍم، وكحاكم 
عىل اليمن، وكان ذلك واضًحا يف الواقع بشـكٍل 
ال لبس فيه، وبشـكٍل واضـح يف ُكـّل املجاالت، 

منها السياسية والعسكرية. 
 

املثّطـرة ضعل:
ويؤّكــد الباحثون يف الشـؤون العسـكرية 
أن بدايـة التَحّرك العسـكري الفعـيل يف تنفيذ 
املخّطط األمريكـي يف اليمن كان عام 2000م، 
بعـد تفجري املدّمـرة كول يف عـدن، َحيُث بدأت 
أمريـكا بالتدخـل السـيايس، وكانـت الحادثة 
مرتَكزاً يف فرض سيطرتها العسكرية واألمنية 
والسياسية عىل اليمن، َحيُث تحكمت وفرضت 
والتحكـم  اليمنيـة  األجـواء  عـىل  سـيطرتها 
بالسـواحل وإنشـاء قواعَد عسـكرية ملحاربة 
اإلرهـاب، َحيُث وافـق النظام الحاكـم يف ذلك 
الوقـت عـىل انتهـاكات السـيادة اليمنية، من 
خالل اخرتاق األجواء اليمنية بالطائرات بشكل 
يومـي واإلنـزال الجـوي يف بعـض املحافظات 
الجنوبية املحتّلـة، َحيُث كانت الطائرات بدون 
طيـار األمريكية تنفـذ غارات ضمـن برنامج 
وبقيـة  صنعـاء  يف  وترصـد  وتحلـق  رسي، 

تاَتّرك واحظطظ شغ الغمظ وشصًا لسغاجاعا الاغ تسامث سطى اقجابمار شغ افزطات

الاثخض افطرغضغ يف الغمظ..
 شعضى خّقصئ وتفضغٌك طظ الثاخض
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تمّكنـت  إذ  يوميـة؛  بصـورة  املحافظـات 
أمريكا من التغلغل السـيايس والعسـكري 
واألمنـي عـن طريـق السـفري األمريكـي، 
وبمساندة وتواطؤ من النظام السابق الذي 
كان له دور كبري يف تسـهيل سيطرة أمريكا 
عىل جميع القطاعات الدفاعية والسـيادية 
والحيوية يف اليمن، وقدم لهم التسهيالت يف 

جميع املجاالت. 
للعمليـات  مرسحـاً  اليمـن  كان  ولهـذا 
األمريكيـة، وكان اليمنيـون ضحايـا لهذه 
الحـرب، َحيـُث تمت اسـتباحُة سـيادتها، 
النفـوذ  لهـذا  أَداًة  الحاكـم  النظـام  وكان 

ولتغطية هذه االستباحة. 
 

أجالغُإ طاسثدة:
وحـول السياسـِة األمريكيـة التـي ترى 
واشـنطن مصالَحها من خاللها واملعمدة يف 
قة، يقوُل قائُد الثورة  صناعة الفوىض الخالَّ
السـيد عبدامللك الحوثي -حفظـه الله-: إن 
السياسة األمريكية تقوم عىل استمرار خلق 
وتغذيـة النزاعـات وإذكاء الحروب وتمتني 
الرصاعـات يف الـدول العربية واإلسـالمية، 
وصناعة األزمات السياسية، مع االستثمار 
يف أية مشـاكل سياسـية موجودة بالفعل؛ 
ِمـن أجـل إغـراق الـدول العربيـة ومنهـا 
اليمـن يف األزمـات واملشـاكل، وحرمانهـا 
من االسـتقرار، وإشـغالها بالرصاع الدائم 
والتنازع امُلستمّر عن أية نهضٍة وبناء، كما 
يغذون االنقسـامات والتباينات والتشجيع 
عـىل ذلـك والرتويج بمـا يزيد منهـا، وهذا 
يشٌء ملحوظ وبشـكٍل كبري يف واقع بلداننا 

العربية واإلسالمية. 
وأضاف: يعملون عىل رضب واسـتهداف 
املشـاريع التحّررية والنهضويـة يف البلدان 
اإلسـالمية، كما هي حربهم ضد األحرار يف 
لبنان وفلسـطني وسـوريا والعراق وإيران 
وبقيـة البلـدان، بينمـا يؤيـدون األنظمـة 
الديكتاتورية والقمعية التي ترتكب أبشـع 
الجرائـم بحـق شـعوبها لضمـان تبعيتها 
الخليجيـة  األنظمـة  احتضـان  ومنهـا 

السعوديّة والبحرين واإلمارات. 
اليمـن،  يف  األمريكيـة  السياسـة  وعـن 
تؤّكــد التقارير أن أمريكا تَحّركت يف اليمن 
وفقـاً لسياسـاتها املعروفـة، التـي تعتمد 
والتوظيـف  األزمـات،  يف  االسـتثمار  عـىل 
للرصاعـات، واالسـتغالل للخالفـات، بمـا 
يخدم مصالحهـم وأهدافهـم، وبما يحّقق 
أجنداتهم املعروفة، َحيـُث كانت تعمل عىل 
تفكيـك اليمن مـن الداخل، برفع مسـتوى 
وبشـكٍل  السـيايس،  واالنقسـام  التبايـن 
تصاعدي، وكذلك تغذية االنقسـامات تحت 
عناويَن مختلفة، وبأساليَب متعددة، تجعُل 
أبنـاَء الشـعب اليمنـي يفقـدون الشـعوَر 
بالُهــِويَّة اإلسـالمية والروابط األََساسية؛ 
تمهيداً للسيطرة األمريكية والخارجية، وما 
يسـهل عملية االحتالل والسـيطرة بشـكٍل 

كامل. 
وبحسب التقارير، َفـإنَّ أمريكا حارضة 
يف اليمـن، منـذ سـبعينيات القـرن املايض، 
َحيـُث كانـت تنفـذ سياسـتها مـن خالل 
التدخـل يف الشـؤون الداخليـة؛ ففـي 86م 
كانت حارضة ضمن خلية اسـتخباراتية يف 
صنعـاء إلدارة الرصاعات بني فرقاء الحزب 
االشـرتاكي، ويف 94م منحـت صالح الضوَء 
األخَرض للدخول إىل عـدن؛ كي يتم القضاء 
عـىل الحـزب االشـرتاكي، وكذلـك وجهـت 
النظام السـابق لشـن الحروب الظاملة عىل 
صعدة، واغتيال الشـهيد القائد حسني بدر 

الدين الحوثي.
أمـا يف هذه املرحلة من العـدوان املبارش، 
َفــإنَّ أمريكا قدمت مختلف أشـكال الدعم 
العسكري واللوجسـتي واملشاركة امليدانية 
السـيايس  والعمـل  اليمـن،  يف  املبـارشة 
والدبلومـايس املضـاد للوصول إىل تسـوية 
عادلـة، وتأليـب املجتمـع الـدويل ضد قوى 
الثورة يف اليمن، وإصدار القرارات والبيانات 
من مجلس األمن الـدويل وفرض العقوبات 
الجماعيـة والفرديـة؛ فقد بذلـت الواليات 
املتحـدة أقـىص الجهـود؛ ِمـن أجـل رضب 
الثورة وإعادة اليمن إىل عهد الوصاية؛ وهو 

األمـر الذي لم يتحّقق، وبدأ االنكسـار يهّدد 
معسكر تحالف العدوان واملرتِزقة. 

 
سسضرُة املتغط العظثي:

وتأكيداً عىل أن املخّطط األمريكي الهادف 
إىل احتالل اليمن، ليـس وليد اللحظة وإنما 
منـذ نهاية الحـرب العامليـة الثانية، ووفق 
ـحت  التحقيقـات الدولية َفـإنَّ أمريكا َرشَّ
جزيرَة سقطرى عام 1999م لتكون مكاناً 
تضـع فيه نظـاَم الرقابـة اإللكرتوني الذي 
تخطـط إلقامتـه آنـذاك، ويف العام نفسـه 
الطلـب  عـىل  السـابقة  األنظمـة  وافقـت 
األمريكي، وتم إنشـاء ميناء بحري، وكذلك 
باملواصفـات  سـقطرى،  يف  جـوي  مينـاء 

العسكرية األمريكية. 
وبحسـب التحقيقـات َفــإنَّ السـيطرَة 
األمريكيـة عـىل الجزيـرة وإنشـاء قاعدة 
عسـكرية فيهـا، هـي جـزٌء مـن عمليـة 
واسـعة لعسـكرة املحيـط الهنـدي؛ بحيث 
تربـط سـقطرى بالهيـاكل القائمة، فضالً 
عـن تعزيز الـدور الرئييس لقاعـدة دييجو 
جارسـيا العسـكرية األمريكيـة يف أرخبيل 
تشـاغوس، الـذي يبعد مـن أكـرب القواعد 
العسـكرية األمريكيـة فيمـا وراء البحار، 
وتبعـد عـن أرخبيل سـقطرى قرابة 3000 

كم. 
وكان رجل البحريـة األمريكي، األدمريال 
الفريد ماهان قد أشـار قبل الحرب العاملية 
املحيـط  عـىل  يهيمـن  الـذي  أن  إىل  األوىل، 
الهنـدي؛ ما يمّكنه أن يكون العباً هاماً عىل 

املرسح الدويل. 
عـىل  ترتكـز  ماهـان  كتابـات  وكانـت 
السيطرة االسرتاتيجية عىل الطرق البحرية 
الهامة من قبل الواليات املتحدة األمريكية. 

وما يحدث اليوم يف سقطرى ويف الجنوب 
املحتّل بشـكل عـام مـن العبـث والعدوان 
اإلماراتـي، إنما هو وفـق أوامـَر أمريكية، 
وال نسـتبعد أن تكـون أمريـكا قد أنشـأت 
سـيًة يف سقطرى، ودفعت  فعالً مراِكَز تجسُّ
باإلمارات إىل السيطرة عليها؛ بَهدِف حماية 
هذه املراكـز، ناهيك عن التَحـّرك األمريكي 
املبارش، وإعادِة نرش قوات املارينز يف شبوة 
املكثّـفة  والزيـارات  واملهـرة،  وحرضموت 
للوفـود األمريكية العسـكرية، كان آخرها 
زيـارة السـفري األمريكي إىل املهـرة، لتأكيد 
نوايا واشنطن عىل استمرار االحتالل لليمن؛ 

كون ذلك جاء بعد تحذيرات قائد الثورة. 
وكذلك زيـارات جنراالت وخـرباء حرب، 
لتثبيـت ُهــِويَّة ما تحـاول أمريكا فرَضه 
يف املحافظـات اليمنيـة املحتّلة حرضموت 
واملهرة مناطـق النفط والغاز، التي تحّولت 
بصورة مبارشة إىل قواعَد مفتوحة النتشار 
قـوات املارينـز َومـرسح لعمليـات اإلنزال 
الجوي والبحري املنّظـم التي تديُره اإلدارة 
األمريكية لنقل مجموعات من قوات مشاة 
البحرية واملعدات العسكرية (قوات مدرعة 
ة بالتجسـس  ومجموعة من املعدات الَخاصَّ
واملخابـرات) وإعـادة تموضعهـا بصـورة 
ُمسـتمّرة يف أكثَر من نقطـة تمركز وموقع 
عسكري، سواء بالقواعد الربية املستحدثة 
واملوانئ َواملطارات وغريها، َوأَيْـضاً وموازاة 
لهذا التَحّركات؛ َفـإنَّ االهتماَم األمريكي له 
أهداُفـه وأبعـاُده الخطريُة التي تسـتهدف 

اليمن وأمنه واستقراره ونهب ثرواته. 
والتَحّركات األمريكية والربيطانية يف تلك 
املحافظات جاءت بعد أن كشفت الدراسات 
الحديثـة عـن مناطـق النفط والغـاز فيها 
وبكميـات كبرية يف اليابسـة وامليـاه، َحيُث 

كانـت تلك املعلومات حرصيـاً لدى رشكات 
التنقيب واملسح الجيولوجي ولدى األنظمة 
األمريكيـة، وعندمـا تبدلت أوضـاع اليمن؛ 
ذهبت أمريـكا إلعالن العدوان عـىل اليمن؛ 
لتأمـني  أطرافـه  لتشـكيل  رساً  فعمـدت 
مصالحها بتحالف عسـكري جديد لرضب 
اليمـن وبسـط نفوذهـا والسـيطرة عليها 

بواسطة الوكالء اإلقليميني. 
والتقاريـر  الدراسـات  أن  إىل  باإلضافـة 
كشفت عن وجود خزان نفطي كبري يحتوي 
عىل كميـات هائلة من النفـط التجاري، يف 
تلك املناطـق التي جرت عليها املسـوحات، 
أَو تلك التي بقيت يف طي الكتمان والرسية، 
فضـالً عـن أن حرضمـوت تشـكل خزانـاً 
للمياه الجوفية التي يمكن أن تغطي اليمن 

لعرشات السنني. 
هدفـاً  ا  تاريخيّـٍ حرضمـوت  وكانـت 
األمريكـي  االسـتعمار  لقـوى  ومطمعـاً 
الـذي يحـوُم حولهـا، حتـى وجـد الغـزو 
واالحتـالل األمريكـي فرصتَـه لالنقضاض 
عـىل املحافظـات الجنوبيـة يف العدوان عىل 
اليمن يف العام 2015 عربَ تسـهيالت عمالء 
عليهـا  نفـوذه  لبسـط  الداخـل  ومرتِزقـة 

والسيطرة عىل مناطق الطاقة. 
ولعل الزياراِت املتكّررة للسفري األمريكي 
إىل حرضمـوت واملهرة، تأتـي يف إطار هذه 
األجندات، ويؤّكـُدهـا أَيْـضاً تواُجَد القوات 
األمريكيـة يف عـدد مـن مـدن املحافظـة، 
باإلضافة إىل القاعدة األمريكية –الربيطانية 
باالنتشـار  ذلـك  وارتبـاط  الغيضـة،  يف 
األسـطول  لقـوات  البحـري  العسـكري 
األمريكـي الخامـس، باإلضافـة إىل قـوات 
بريطانية وفرنسـية يف بحر العرب، وخليج 

عدن والبحر األحمر واملحيط الهندي. 
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سثظان الصتط

يف ظـل ثـورة الـ21 مـن سـبتمرب املجيدة وتحـت راية 

مسـريتها القرآنية وأعالم الهدى الذين بهديهم وتعاليمهم 

اسـتفاضت األرواُح باإليمان وتشـبعت بالعـزة والكرامة 

والقوة؛ تحّقق لليمنيني النـُرص عىل األعداء، وعرف العاَلُم 

عظمـَة هذا الشـعب وصمـوده وبسـالته يف ُكــّل ميدان 

ومحفل وجبهة، كما لم يشهد له من قبل.

ُكــّل تلك املزايـا وغريها قد تبـدو لألعـداء ومرتِزقتهم 

مسـلوبي الكرامة واإلراَدة غريُ مجدية مقابل ما يحصلون 

عليه من فتات األمـوال والعطايا املادية إال أنهم لم يذوقوا 

معنى اإليمان ولم يعرفوا معنى الكرامة والعزة واإلباء. 

ونحـن -بفضل اللـه- إذَن ننعم بتلـك النعم يتبـادر إىل األذهان حالة 

الرضـوخ واإلذالل التـي يعيشـها املرتِزقـُة يف الجانب اآلخـر من الوطن 

الحبيب، َحيـُث يقبُعون تحت رحمـة املحتّل ويبذلون أنفسـهم الدنيئة 

والرخيصـة يف سـبيل كسـب رضـا املحتـّل وإشـباع مالذهـم الدنيوية 

الشيطانية. 

نتابـع بأىس بالـغ التَحـّركات املشـبوهة للسـفري األمريكـي وقائد 

األسطول الخامس للمحتّل األمريكي يف محافظة املهرة، ولقاءات أُخرى 

لضابـٍط سـعودّي يرأس اجتماعاً لعـدد من قيـادة املرتِزقة يف محافظة 

أُخرى.

ُكـّل هذه التَحّركات الحثيثة واملتسارعة تؤّكـد بما ال يدع مجاالً للشك 

ما أشار إليه السيد القائد يف خطابه السنوي يف ذكرى استشهاد الرئيس 

الصماد ورضورة اسـتلهام الدروس والعرب مـن معطيات ذلك الخطاب 

الـذي نرى براهينُـه تظهُر جليٍّا أكثر من أي وقـت مىض؛ وهو أمر ليس 

بمسـتبعد أَو غريب؛ كوننا نعلم بالوجود األمريكي من عدة قرون إال أن 

ظهـوره اآلن وبهذه التوقيت وبتلك الكثافة يجعلنا أكثَر يقيناً وإدراكاً ملا 

حذر منه الشهيد القائد يف بداية مسريته، وأّكـده سماحة السيد يف أكثر 

مـن محارضة وخطاب؛ األمر الـذي يجعلنا نحمد الله مـراراً وتكراراً يف 

ُكـّل حني عىل نعمة هذه القيادة القرآنية الحكيمة. 

إن الرغبة األمريكية الشـديدة يف تثبيت موضع قدم لها يف املحافظات 

الرشقيـة واالسـتحواذ عىل منابع النفط يف تلك املناطق وتسـخري موارد 

ـة يتطلب منا وقفة حازمة  ومقدرات الوطن لصالح مشـاريعها الَخاصَّ

والتفافـاً صادقـاً خلـف قيادتنا الحكيمـة والعمل عىل توعيـة املجتمع 

بمخاطـر تلـك التحديـات التي حـذر منها السـيد القائد 

ونراهـا اليـوم بأم أعيننا حتـى نكون أكثر وعيـاً وإدراكاً 

ومعرفة بهذا العدّو الذي يرتبص بنا ووحدتنا واسـتقرارنا 

ويسعى جاهداً لفرض تواجده املستفز ملشاعر اليمنيني. 

إن األطماَع الخارجيَة نحو اليمن ال تقف عند مسـتوى 

معـني من املصالح التـي يحاول املحتـّل اغتناَمها، بل من 

املخاطـر واألهداف الخفيـة التي قد يجهلهـا البعُض من 

خطـورة التواجد األجنبي البغيـض يف األرايض اليمنية، ال 

سـيَّما أن تلـك املناطق قد باتـت تحت سـيطرته كليٍّا؛ ما 

يجعل منها أرًضا خصبًة يرسح ويمرح بكامل حريته وإرادته؛ فيستبيح 

األرض والعـرض ويدنـس الرشف والكرامة دون أن يـرف له جفن، وما 

حصل يف العراق وأفغانسـتان وفيتنام ومناطق أُخرى خريُ دليل عىل تلك 

املخاطر الكبرية التي قد تهّدد وطنَنا الحبيب، ما لم يتم ردع تلك املخاطر 

ورفضها من قبل أبناء تلك املحافظات. 

إن الشـعاراِت الزائفـَة لإلرهاب األمريكـي التي من خاللهـا تمّكنت 

أمريـكا من التغلغل يف بلـدان العالم ونهب ثرواتها وبسـط نفوذها عىل 

مختلـف منافذ ومفاصل تلك الدول ليسـت سـوى واحـدة من عرشات 

الذرائع واألوهام التي تستخدمها أمريكا يف رشعنة تواجدها عىل أرايض 

وسـيادة البلـدان األُخـرى، وما نشـهده اليـوم من تدفق كثيـف وعلني 

للقوات األمريكية املحتّلة إىل بعض املحافظات الجنوبية الرشقية املحتّلة 

والعمل عىل توسـيع نفوذها وتعزيز تواجدهـا يف تلك املناطق يعد تعدياً 

واضحـاً َورصيحـاً َواحتالالً علنيـاً ألراٍض يمنية وتجـاوزاً لكل القوانني 

واملواثيق الدولية.

ومن هنا نؤّكـد للمحتّل أن مصريه املحتوم ال بُـدَّ أن يكون قد دنا منه 

ويالقيه أمامه وعىل أيادي أبناء اليمن الرشفاء الذين لن يقبلوا أن تدوَس 

أقدام الغزاة أراضيهم وهم ينظرون إليهم دون أن يمارسـوا طقوَسـهم 

املعتادة َوجهادهم املقدس ضد املحتّل وأذنابه. 

* مدير مديرية خراب املرايش

سثظان سطغ الضئسغ

يف ظل عدوان وحصار عىل الشـعب اليمني منذ ثماني 

َم  سـنوات، إال أن الحكومَة يف صنعاء اسـتطاعت أن تقدِّ

من املشـاريع العمالقـة ألبناء محافظـة الحديدة ما لم 

تقدْمه األنظمُة السابقة، حينما كانت األنظمُة السابقُة 

يف أَْوِج قوتهـا، وثـروات البلد تـدر خرياتها، كانت تجبى 

إليهـا عائدات النفط مـن ُكـّل املحافظـات، والرضائب 

والجمـارك مـن ُكـّل املحافظـات، والجبايـات والنصب 

واالحتيـال من ُكــّل املحافظـات، ومن ُكـّل املـوارد، يف 

الوقـت الـذي تضاف فيـه مبالـُغ هائلة مـن القروض، 

واملنح، واملسـاعدات، وغري ذلك، ولم تكن حينها ال حرٌب 

دوليـة وال إقليميـة، وال رصاع وال تحديات، وال عـدوان وال حصار، ولم 

تقـدم تلك األنظمـة ما يخفف مـن معاناة أبنـاء تهامـة، والذين كانوا 

ام الصيف.  ة أَيـَّ يعيشون الفقر املدقع، ويف الحر الشديد وَخاصَّ

صحيـٌح أن األنظمـَة السـابقة لربمـا كانـت تشـّكل لجانًا للمسـح 

امليداني، وتسـجل بيوت ومسـاكن املواطنني وتعدهم وتمنيهم بإيصال 

الكهربـاء إىل منازلهم ليس حتى مجانًـا، وكان ذلك الذي يتمناه املواطن 

يف الحديدة أن يصله الكهرباء التي ال تنقطع، ومستعد أن يسدد االشرتاك 

الشـهري، وكان يسدد الفقراء االشرتاك الشهري رغم االنقطاع امُلستمّر 

للكهربـاء، لعل ذلك يخفف عنهم حر الصيف، ثم ترحل اللجان ولم يفوا 

بما وعدوهـم حتى يئس الناس من أية لجان تنزل إىل أوسـاطهم، ولقد 

تركت األنظمة السابقة ألبناء تهامة إرث الكهرباء املتقطعة، واإلهمال، 

وعدم املباالة باملواطنني. 

حكومـة صنعاء تنفذ ثالثَة مشـاريع عمالقـة يف الحديدة، والتي هي 

من املشاريع التي ظلت محافظة الحديدة محرومة منها لعقود، وأرشف 

اط بنفسه.  عىل تنفيذ هذه املشاريع الرئيس مهدي املشَّ

املـرشوع األول: تـم حـرص الفئـة األشـد فقـًرا وإيصال 

الكهربـاء لهم مجانًـا، بحيث تـم ربط الكهربـاء ألكثر من 

7325 أرسة منـذ أكثـر مـن عـام، وال زال ربـط الكهربـاء 

ُمستمّراً حتى استكمال بقية املنازل. 

املـرشوع الثاني: تزويـد أكثر من 66 مدرسـة بمحافظة 

الحديـدة بالكهربـاء، يسـتفيد منها أكثر من خمسـني ألف 

طالب وطالبـة، ليتلقى الطالب التعليم بـدون أن يعانوا من 

الحر الذي يشوي األجساد. 

املـرشوع الثالث: مركز الشـهيد الصماد للغسـيل الكلوي 

الذي افتتحه يف أغسـُطس 2022 فخامة الرئيس مهدي املشـاط، والذي 

كادره املتكامل يمني، وتم تزويد هذا املركز بمختربات متطورة، ومحطة 

تحليـة مياه، وإنتاج املـاء املقطَّر، وأجهزة حديثة، ومـع ذلك يقدم هذا 

املركز خدماته مجانًا. 

وليس أن ُكـّل ما قد قدمته حكومة صنعاء ألبناء الحديدة هذه الثالثة 

املشـاريع فقـط، هذه املشـاريع إىل جانب إنجـاز الكثري من املشـاريع 

الخدميـة وغريها، كذلك الهيئة العامة للزكاة تؤهل 1000 مسـتفيد من 

مشاريع التمكني االقتصادي ليصبحوا رشيحة منتجة داخل املجتمع. 

وهـذا التوّجـه اإليجابـي يف االهتمام بأبنـاء الحديـدة يختلف تماماً 

عن التوّجـه السـلبي لألنظمة السابقة التي سـعت للسطو عىل أرايض 

تهامة، وتقسـيمها إىل قطاعات، ُكـّل قطاع يتبع املسؤول الفالني، دون 

أدنى التفاتة إىل أبسط ما يحتاجه املواطن يف هذه املحافظة العزيزة. 

طحارغُع سمقصٌئ شغ التثغثة رغط التخار

لمظ غاساءلعن: 
أغظ أطرغضا؟.. أطرغضا أصرب 

التثغثُة لآلآٌة طظ 
غث شتام إلى غث 

الخّماد 
دغظا الرطغمئ

عىل سـاحل البحـر األحمر تقع مدينـة الحديدة 
كلؤلؤة بالغة الجمـال أهداها البحر لليمن ورشيان 
ُمَغـذٍّ ألغلب مدنهـا بموانئها وسـواحلها، الحديدة 
املدينـة التهامية التي تحتضن البحـر والجبل معاً، 
ويف طياتها تحمل مسـاحات شاسـعة من السهول 
والوديان التي إن تعهدت طينتها السمراء باالهتمام 
والرعايـة جـادت لـك بمختلـف أنـواع املحاصيـل 
الزراعيـة التي سـرتفد االقتصـاد اليمنـي وتجعله 

يتحدى ُكـّل معارك األمن الغذائي!! 
مدينة تحظـى بمثل هذه املميـزات كان األحرى 
باألنظمـة السـابقة أن تجعل منها عروسـاً فاتنة 
تليق ببحرها ويرتقوا بها إىل قائمة املدن السياحية 
العاملية بما يعود بالخري عىل سكانها بشكل خاص 

واليمن بشكل عام. 
إال أنهـا كانـت وكما يقـال «لؤلؤة بيـد فحام»؛ 
ة عىل مصالح دولة  كونهم غلبوا مصالحهم الَخاصَّ
وشـعب ولوثوها بيد اإلهمال َوجعلـوا البؤس باديًا 
عىل محيَّا أهلها، وباتت الحديدة من أكثر املدن التي 
تعاني من األوبئة واألمراض؛ بسـبب مناخها الحار 

والرطب، يف ظل غياب ألبسط الخدمات. 
حتى تسـلم زمام الحكم الرئيس صالح الصماد، 
الذي قـدر قيمة الحديدة ووضعهـا ضمن أولوياته 
ـة وهو يرى دول العـدوان تحيك ُكـّل الخطط  َخاصَّ
لالسـتيالء عليهـا، ولهـا وجهـوا كافـة طاقاتهـم 
وعدتهـم وعتادهم، بعـد أن قطعـوا رشيانها الذي 
يعـد مصـدر رزق ألغلـب سـكانها، وكبقيـة املدن 
غطت الحديدة يف ظالم دامـس إال أنها كانت األكثر 
معاناة من انقطاع الكهرباء؛ بَسبِب طقسها الحار 
ا الذي أفقد الكثري حياتهم إىل جانب من فقدوا  ِجــدٍّ
حياتهم بالحصار والغـارات وصارت مرتعاً خصباً 

للموت!!
وبـدأ الصماد يتعهـد مدينة الحديـدة بالزيارات 
لتلمـس حاجـة أهلهـا ويطمئنهـم ويعدهم بصد 
أذى املعتديـن عنهم وأن دمه سـيبذله دونهم وغدا 
هّم الصمـاد األول هو تحرير الحديـدة من مرتِزقة 
العدوان وعليها قىض نحبه وارتوت رمالها من دمه 
الـذي كان سـبباً يف تحريرهـا بعد أن تركهـا أمانة 

شعب وقيادة أوفياء لقائدهم ووصيته!! 
بعدهـا ما أن توىل الرئيس مهدي املشـاط، قيادة 
الدولة حتى وضع أمانة الصماد نصب عينيه وإليها 
وجـه كافة الجهـود حتى دحروا الغـزاة عنها ومن 
ثم تَحّرك بإنشـاء املشـاريع التي تخفف من وطأة 
املعاناة كان أبرزها إعادة تشـغيل كهرباء الحديدة 
وبأقـل تكلفـة التي أصبحـت هّم املواطـن األول يف 
الحديـدة وكما تم توصليهـا باملجان لألرس الفقرية 

والتي بلغت حوايل «٧٣٢٥» أرسة. 
أضف إىل توصيلها ألكثر من ست وستني مدرسة 

وسط ارتياح شعبي كبري. 
أضف إىل إنشـاء مركز غسـيل كلـوي الذي حمل 
اسم «الشـهيد الصماد» من ضمن املشاريع الهامة 
التي تـم تنفيذها بـكادر يمني متخصـص ليكون 
املركز األكرب يف مجاله، َحيُث سـيتم تطويره ليكون 

مركزاً لتفتيت الحصوات وزراعة الكىل. 
أَِضـْف إىل تَحـرُِّك القيـادِة يف إنشـاء املشـاريِع 
لتعزيـز  واملنتجعـات؛  الفنـادق،  كــ:  السـياحية 
السـياحة الداخلية، وبما يجعلها قبلة للزائرين من 
الخارج بعـد انتهاء الحرب، وبالتأكيد سـتعوُد تلك 
اللؤلؤُة لتشـَع َجمـاالً َوبهاًء، ويـرى بريقها بوجه 
سكاِنها البسطاء الذين عبثت فيهم الحرُب طويالً؛ 
فجابهوها بـكل رشٍف؛ انتصـاراً ألرضهم التهامية 

ولكل اليمن. 
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طتمعد المشربغ
منـذ قيام ثورة 26 سـبتمرب، دخل أبنـاء تهامة يف عرص 
مظلم، تعرضوا فيه لشـتى أنواع الظلم والفسـاد واإلقصاء 
والتهميـش والنهب والسـطو عـىل ما يمتلكـون من أرض 

وثروات وكرامة. 
وعـىل الرغـم مـن أن تهامة كانـت وال تزال سـلَة اليمن 
الغذائية إال أن أبناء تهامة لم ينالوا من تلك العائدات شـيئاً، 
بعد أن تم تقاسـم أرايض ومـزارع تهامة بني أركان النظام 
السـابق، وتم إقفال وتجميـد ميناء املخـاء التاريخي وذي 
الشـهرة العاملية؛ ليصبح خرابًة لتهريب البضائع والخمور 

من قبل قيادة معسكر خالد.
أمـا مدينـة الحديـدة التـي هـي نافـذة مـا كان يعرف 

بالجمهوريـة العربيـة اليمنية إىل الخـارج وامليناء الوحيـد قبل الوحدة 
اليمنيـة، فلـم يكن ألبنـاء تهامة مـن عائداتهـا املالية نصيبـاً، وأغلب 
املناصـب القياديـة يف الحديـدة وتهامـة بشـكل عـام كانـت تذهُب إىل 

أشخاص من خارج تهامة. 
وحتى اليوم لم يتغري الكثري إال أن قيادة األنصار تعمل وتحاول بكل ما 
لديها من إْمَكانية عىل رفـع الظلم عن أبناء تهامة، ورد الحقوق إليهم، 
وتسـخري الكثري من موارد تهامة لخدمة أبنائها ُخُصوصاً بعد انسحاب 
مرتِزقة العدوان وفك الحصار عن مدينة الحديدة، َحيُث تشهد املحافظة 
نشـاطاً اقتصادياً متسـارعاً وسـياحة داخلية كبرية وإنفاقـاً حكومياً 

عىل عدد كبري من املشـاريع الخدمية وشق عدد كبري من الطرقات وبدء 
العمل عىل إصالح وتطوير كورنيش الحديدة وإعادة الطاقة الكهربائية 
وتزويـد أكثر مـن 7325 أرسة ومنزًال بالكهرباء بشـكل 
مجاني منذ أكثر من عام بتوجيهات وإرشاف مبارش من 

رئيس الجمهورية مهدي املشاط. 
باإلضافة إىل تزويد أكثر من 66 مدرسة بعموم الحديدة 
بالكهرباء بشكل مجاني يستفيد منها أكثر من خمسني 
ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 420 مليون 
ريال، بعد أن كان التعليم يف الصيف شـبه متوقف نتيجة 

الحر الذي يشوي األجساد ولعقود طويلة. 
كما تم يف أغسُطس 2022 افتتاح مركز الشهيد الصماد 
للغسـيل الكلوي من قبل فخامة الرئيس مهدي املشاط، 
بكادر يمني متكامل ومؤهل يعمل لثالث فرتات عىل مدى 
األسابيع والشـهور، وقد تم تأسيس املركز ليكون األكرب 
يف مجاله وتسـعى السـلطات املحلية بقيادة محافـظ الحديدة لتحويله 
إىل مركـز لتفتيت الحـىص وزراعة الكىل مسـتقبالً، ومـزّود بمختربات 
متطورة ومحطة تحليـة مياه وإنتاج املاء املقطَّر وأجهزة حديثة، ولعل 

السمة األبرز يف هذا املركز اإلنساني أنه يقدم خدماته مجاناً. 
وهناك سعٌي حقيقي من قبل الدولة ومحافظ املحافظة محمد عياش 
قحيم، لتحسـني حياة الناس واالرتقاء بالخدمات وجلب االسـتثمارات 
الوطنية بما ينعكس بشـكل إيجابي عىل حياة النـاس وتخفيف ملعاناة 
عنهـم جراء العدوان والحصار ومـن املتوقع أن تكون هناك نقلة نوعية 

بعد فتح ميناء الحديدة بشكل كامل. 

تظمغُئ التثغثة 

سطغ سئث الرتمظ المعحضغ 
تعتـرب ذمار من املحافظات الذي تمتاز باألعراف واألسـالف 
القبليـة الحميـدة، فذمـار منبـع القبيلـة واألصالـة العربيـة 
واإليَمـانيـة، كيـف ال وذمار موطن التبـع اليماني، رجال ذمار 
من أبنائها الرشفاء يسـطرون أروع املالحم البطولية يف ميادين 
الـرشف والبطولـة يف ُكــّل الجبهـات ويف ُكـّل الثغـور، ذمار 
التضحيـة والبـذل والعطاء، ُكــّل الصفات الحسـنة واألخالق 
القرآنية تتجسد يف أبناء ذمار، مهما كتبنا عن أبناء ذمار قليل. 

لقـد أمتاز الوضع القبيل بذمار باألصالـة والحكمة من َحيُث 
تعدد القبائـل فرتكيبتها القبليـة، قبيلة (الحـداء وعنس َوآنس 
وَعتمـة ووصابـني) ولكل قبيلـة عاداتهـا وأسـالفها وأعرافها 
القبلية الحميدة، وخالل عقود من الزمن تَحّرك أصحاب املطامع 

والطامعـني للسـيطرة ومد النفوذ من خالل اتباع سياسـات يهودية من خالل 
قاعدة (فرق تسـد) زرعتهـا الفئات الحزبية والجماعـات الدينية املتطرفة بني 
أبنائهـا وجعلتهـم يتنازعـون ويقتتلون عىل ال يشء سـوى تحّقـق الهدف ملن 
يزرعون الفتنة والفرقة من خالل رضب هذا بهذا، حتى سـادوا وحكموا لعقود 

من الزمن واستمر الثأر القبيل باستمرارهم. 
وكمـا هو املعـدن األصيل من خـالل صقله يـزداد ملعاناً بالحكمـة والقيم 
واملبـادئ واألخالق وسـالمة الصدور بالثقافة القرآنية، تَحـّرك أبناء ذمار بكل 
أطيافهم، ليعززوا األخوة اإليمانية وتمسـكوا باألخالق الحسنة نابذين العادات 
السيئة مسـتجيبني لداعي الله الذي يقول سبحانه وتعاىل: (َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة 
َُّه َال يُِحبُّ الظَّاِلـِمنَي)، وحدوا الصفوف  ِمثْلَُها َفَمْن َعَفا َوأَْصَلَح َفأَْجُرُه َعَىل اللِه إِن
وتقاربـوا لألعمـال التـي فيها للـه رضا فأجره عـىل الله الذي ال يسـع عطائه 
اإلنسان، وهذا يؤّكـد قول رسول الله -عليه الصالة والسالم وعىل آله- (اإليمان 
يمـان والحكمة يمانية)، ولقـد تجلت الحكمة يف أبناء ذمـار، الذين تعقلوا عن 
ُكــّل فعل ذميم وترفعوا عن ُكـّل من يصدر منه فعل ذميم تجاههم، يوصلون 
رسـالة للعالم بأن التسـامح والرتفع عن القضايا الداخلية من شيمنا وعاداتنا 

اإليمانية، وبأن العدّو هو من ذكره الله يف كتابه الكريم. 
وذلك؛ ألَنَّ القيادة القرآنية تجسد أخالق القرآن يف الواقع العميل قوالً وعمالً، 
بالدفع باألمة إىل الخري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر كأخالق وقيم ومبادئ 
ربانية، منهجية قرآنية تشـفي الصدور وتعالج الخلل وتصحح الوضع وتدعوا 

إىل الخري وإصالح ذات البني. 
دفـع بذلك التَحّرك العظيم األثر السـيد املجاهد /محمد عيل الحوثي، كجده 
اإلمام عيل (عليه السالم)، يصلح واقع املجتمع ويعالج قضاياه، ويدعوه بدعوة 
األنبيـاء والصالحني واألوليـاء من عباد الله، للذوبان يف اللـه وتنايس الخالفات 
واألوجـاع والتسـامح منصفاً للمظلومـني وبالدعوة للعفو والصفح اسـتجابة 
لله، يسـتقر يف مكان عام يدعو بمقابلة الجميـع الذين لديهم مظلوميات يدعو 
بإدَخـال من يريـدون مقابلته من جميـع أبناء املجتمع يسـتمع إليهم ويتفهم 
قضاياهـم بنظرة قرآنيـة، ويحرك الجميع من الجهات املعنية يف البت وحسـم 
القضية دون تمديد أَو تطويل للقضايا، له كلمته وله قوله وله فعله فلمسنا منه 

الحكمة والعدل واإلنصاف وبعد النظر. 

خالل فرتة تواجده يف محافظة ذمار، عمل بجد وعناء لحل القضايا مستعيناً 
بالله، باذالً ملجهود كبري يف ذلك، فلقد عمل يف العديد من املسارات التي صنفتها، 
إىل ثالثة مسارات:- املسار األول: َحـّل قضايا الثأر القبلية التي 
لها عقـود من الزمـن، ومنها قضيـة آل الجهمـي وآل العريش 
وقضيـة بيـت القامص وبيـت الجهمي وقضية بيت الشـاوش 
وبيت مـرشح وقضية حنض وقضية بيت السـيقل وبيت عنبل 
وقضية املقادشـة وقضية وأصحاب الحلـة وقضية الحلة وبني 

هيسان وقضية املسواح وبيت الزار وقضية األعماس وخوالن. 
كان أبناؤهـا مهجريـن، عىل مـدى عقود من الزمـن، وراح 
ضحية هذه القضايا العديد من األرواح، ويئس أطرافها يف َحـّل 
القضايـا، وازدادت آثارها يف واقعنـا االجتماعي، قصص مؤملة 
ومبكية ومدمية للقلب عند سـماعها ومعرفـة آثارها يف واقعنا، 
كانـت عدوانـاً زرعه أصحـاب املصالح الخفية مـن الفئات املتطرفة سياسـيٍّا 
ودينياً، والعديد من قضايا القتل الذي ال يسـع املجال لذكرها والتي بحمد الله 
ومنه وكرمه، وبفضل أطراف هذه القضايا الذين سـطروا أروع صورة مرشقة 
ومفعمـة باإليمان واألخالق والقيم واملبادئ اإليمانية اليمانية، فجزاهم الله خري 

الجزاء الذي هو عىل الله وحده ال حدود وسقف له. 
املسـار الثانـي: تعزيز األمـن والسـلم االجتماعي، من خالل عقـد اللقاءات 
املوسـعة عىل مسـتوى املحافظة ومع ُكـّل قبيلة والقرب مـن املجتمع وتلمس 
ا.. النزول امليدانـي إىل املناطق وإحياء  معاناتهـم وأوجاعهم، وتأهيلهم ثقافيّـٍ
العادات واألعراف واألسالف القبلية الحميدة، ال يوجد هنالك فوارق أَو امتيَازات 
الجميع يعرف أبا أحمد الحوثي، ومن يصل إليه ال يرجع إال وقد وجد اإلنصاف. 
ــة عـرب حضور  مشـاركة املجتمـع املناسـبات والقضايـا التـي تهـم األُمَّ
املظاهرات الحاشدة التي تدعوا لنبذ األفعال العدائية ضد الدين والقيم واملبادئ 

اإلسالمية واإلنسانية. 
املسار الثالث: إسناد التوّجـه االسرتاتيجي للدفاع وحماية الثروات من خالل 
ــة اإلسـالمية والعربية، عـرب الدعوة الجاهدة والصادقة لرفد  مقارعة عدو األُمَّ
الجبهات باملال والرجال والسـعي إلعمار األرض نحو تحقيق حماية اليمن من 
العدوان الخارجي واسـتعادة أراضينا املحتّلة وحمايـة ثرواتنا من نهب أذيال 
أمريكا وإرسائيل السـعودينّي واإلماراتيـني ومرتِزقتهم الذين باعوا اليمن بثمن 
بخس واشرتوا بآيات الله ثمن قليل، ويتَحّركون من خالل زعزعة أمن واستقرار 
الجبهة الداخلية، وفرض مزيد من الحصار إلركاع الشعب تحت أرجلهم، ولكن 
خابت ظنونهم وفشلت خططهم وذابت بني صهيل وعزم رجال اليمن الرشفاء. 
ونقول ألبي أحمد الحوثي: أنت تعالج قضايا أنهَكِت املجتمع وفّرقْت وشتّت 
وهّجـرت أبناءه طوال أربعة عقود من الزمـن، ولقد حكمت فعدلت، آثاُر عدلك 
ُث عنها الجميع، وتركت بصماٍت حسنًة ستتحدُث عنها األجيال،  ومعروفك يتحدَّ
نكتبهـا بأقالم من مـاء الذهب، لقد رسـخت مفهوَم األخـوة، وصقلت الحكمة 
اليمانيـة؛ فجـزاك الله خري الجزاء وأحسـن الله إليك، فأجرك عـىل الله الذي ال 
يتسـع خزائن البرشية لجزائه؛ فعليك سالم الله.. لقد التمسنا قيَم ومبادئَ عهد 
اإلمام عيل (عليه السـالم)، ملالك بن األشـرت النخعي (ريض الله عنه) يف تَحرُّكك 

قوالً وعمالً.. 

ذطار.. إظةار صداغا بأر داطئ لسصعد طظ الجطظ

تترغُر المصثجات 
أخئح شرَض سغظ  

اتارام سفغش الُمحّرف
  

إذا كان املسجُد األقىص الرشيف معتقًال ومدنًسا 
من الصهاينة، َفــإنَّ الحرَم املكي واملسـجد النبوي 
معتقـالن وتُنتهـك حرمتهمـا ممن أعلنـوا والءهم 
للصهاينـة، وال يحق وال يجوز ألُولئـك الذين أعلنوا 
توليهـم ألعداء الله ورسـوله أن يقوموا بإدارة بيت 
الله الحرام وأهم مقدسـات اإلسـالم، فال يصح أن 
يقومـوا بهـذا العمـل وال يصـح أن يتوالهـم أحد، 
قـال تعاىل: {يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آََمنُوا َال تَتَِّخـذُوا اْليَُهوَد 
َوالنََّصاَرى أولياء بَْعُضُهْم أولياء بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم 
ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ اللَه َال يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلـِمنَي}. 
وقـد بلـغ الهـوان حـده، وبلغ بنـو سـعود أَْوَج 
عتوهـم، فـال بدَّ مـن اقتالعهـم من أرض اإلسـالم 

وحماية اإلسالم ومقدسات اإلسالم، منهم. 
إنَّ مـا يحصـل عىل مـدى السـنوات املاضية من 
انتهاكات للمقدسـات اإلسـالمية مـن خونة البيت 
الحرام يُعدُّ تطاوالً سـافراً عىل ُكـّل من شـهد أْن ال 

إله إال الله وأن محمًدا رسوُل الله. 
لذا أصبح من واجب ُكـّل مسـلٍم الوقوف لحماية 
مقدسـات اإلسـالم، فهذه الحماية تُعد فرَض عنٍي 

يلزم القيام به. 
غيهـم  يف  تمـادوا  قـد  الحـرام  البيـِت  فخونـُة 
وتطاولهـم عىل املقدسـات اإلسـالمية واحتكروها 
وكأنهـا حـق خـاص ململكتهـم املتصهينـة الهوى 
ة، وذلك عـرب العديد مـن التعامالت التي  والُهــِويـَّ
يقومون بها: كمنع الحج ملن يريدون، والسماح ملن 
يريدون، وفوق هذا كله يأخذون عىل زيارة املشاعر 
ملحاربـة  يسـتخدمونها  طائلـًة  أمـواالً  املقدسـة 
املسـلمني؛ فأيديهم السوداء معروفة يف شتى الدول 
اإلسالمية؛ فقد وصل بهم الحال إىل إدَخال اليهود إىل 
األماكن املقدسـة وتدنيسـها، وابتداع أمور لم ينزل 

الله بها من سلطان. 
ومـن ُكـّل هذه األعمال اإلجراميـة ال بُـدَّ لصوت 
اإلسـالم أن يعلو ويرتفع عرب ُكـّل الوسائل، وال بُـدَّ 
من الجميع ويف مقدمتهم علماء املسلمني واملراجع 
الدينيـة بكل مسـمياتهم وطوائفهـم أن يتَحّركوا، 
ويجـب عىل ُكــّل من يشـهد أن ال إلـه إالّ الله وأن 
محمًدا رسـول الله، وكّل من يؤمن بأركان اإلسـالم 
الخمسـة أن يهـب للمطالبـة بتحريـر مقدسـات 

اإلسالم وحمايتها
والخروج بقرار ُملزم ويتم العمل به من سـاعته 

وحينه، وليس ببيان يُقَرأ ويُطَوى يف األدراج. 
ليس من حق السـعوديّة وال أي بلد أن يسـتخدَم 
اإلسـالَم ومقدسـاِت اإلسـالم وفـق رغبتـه وعـىل 
هواه، وليس من حق العلماء السـكوت عما يحدث 
ملقدسات اإلسالم؛ فهم من عليهم حماية املقدسات، 
أليسـوا هم ورثة األنبياء، وعليهم حماية الدين من 

األدعياء املبتدعني فيه؟!
أليسـوا هم من عّلمونـا رضورَة األمر باملعروف 
والنهـي عن املنكر؟! أليسـوا هم من قالـوا لنا بأن 
ْه بيده،  الحديث يقول: «من رأى منكم منكراً فليُغريِّ
فإن لم يستطْع فبلسـانه، فإن لم يستطْع فبقلبه، 
وذلـك أضعـُف اإليمـان»، ومـا يحدث للمقدسـات 

اإلسالمية منكر ويجب تغيريه باليد وباللسان. 
ــة القيام بواجبهم، وعىل شعوب  عىل علماء األُمَّ

املسلمني الوقوف معهم وتأييدهم. 
املحيـط  يف  كبـرية  إسـالمية  صحـوة  فهنـاك 
اإلسـالمي، وهنـاك ثورة إسـالمية عارمـة تلوح يف 
األفق، لتعيد لإلسالم جوهرة الحقيقي، وللمقدسات 
اإلسـالمية قداستها، والكل يف انتظار الخطوة األوىل 
التي سـتتواىل بعدها الخطوات التي تعيد األمور إىل 
نصابها: {َوَسرَيَى اللُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه ثُمَّ تَُردُّوَن إىل 
َهاَدِة َفيُنَبِّئُُكْم ِبَما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن}.  َعاِلـِم اْلَغيِْب َوالشَّ

والله من وراء القصد والنية.
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(1603)
ثقافة 

السئصرغُئ الصغادغئ املتمثغئالسئصرغُئ الصغادغئ املتمثغئ
د. تمعد افعظعطغ:

هنـاك إجمـاٌع بـني امُلفكِّرين والفالسـفة 
وخـرباِء التاريخ عىل أن الرسـول محمًدا صىل 
اللـه عليه وآله وسـلم تميَّز وتفـوَّق بصفاته 
ومؤهالته القيادية بالشـكل الذي أثار دهشة 

املراقبني. 
تتفُق أدبياُت اإلسـالم وفلسفات املفكرين 
واملنظِّرين عىل أهميّة ورضورة صفات معينة 
يف القائد الناجح والفعـال، ومن تلك الصفات 
واملؤهـالت الشـعوُر بأهميّـة الرسـالة التـي 
يتَحّرك القائُد ِمـن أجِلها، والثقة بالقدرة عىل 
العمل، والذهنيـة الفّذة والخصبـة التي تزوِّد 
صاحبها بخياراٍت متعددة، ومنها الشـخصية 
الواعـي،  والنضـج  واإلخـالص،  القويـة، 
والقدرة اإلدارية، والطاقة والنشـاط، والحزم 

والتضحية ومهارات االتصال والتخاطب. 
وال شك أن رسـول الله كان له منها القدح 
املعىل، والقلم األعىل، فقد تميز محمد صىل الله 
عليه وآله وسـلم بمؤهالت ِخْلقيـة وأخالقية 
عظيمـة أّهلته ألن يكـون أزكـى البرش عقال 
وقلبـا وعمـال وأفضلهم نتيجة وجـزاء، وهيأ 
ـة قوية مـن الالأمة، وأن  َن أُمَّ الله لـه أن يكوِّ
يجمع شـتات القبائل املتناحرة يف كيان واحٍد 
قـىض عىل امرباطوريات ذلك العالم، وتَحّركْت 
ثقافتُه وحضارتُه املتنوِّعة وقوته الذاتية التي 
حافظت عىل روِح اإلسـالم عـرب القرون، رغم 
يها رضباٍت خطرية وقاتلة من سلطة امللك  تلقِّ

الغشوم التي تسلََّلْت إىل موقِع السلطة فيه. 
كان رسـول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
القائـد  ملميـزات  والواقعـي  الحـي  النمـوذج 
الناجح والعبقري؛ َحيـُث كان (قرآنا يتَحّرك) 
عىل َحــّد قول أمري املؤمنني عيل عليه السالم، 
وهـذه بعـض العنـارص التـي سـرتكز عليها 
املقالة مما تميّز بها رسول الله صىل الله عليه 

ـة..  وآله وسلم يف قيادته العبقرية لألُمَّ
 

رؤغٌئ اجرتاتغةغٌئ وخطٌط شسالئ
كان صـىل اللـه عليه وآلـه وسـلم ينطلق 
رؤيـة  عـرب  الرسـالية  النبويـة  حركتـه  يف 
اسرتاتيجية قضت بتقسـيِم مراحِل الدعوة يف 
مكة إىل قسـمني رسيـة وجهريـة، ومرحلتي 
مكة واملدينة، والتَحّرك داخل الحجاز وخارجه 
يف الجزيـرة العربيـة، ثـم التَحـّرك خارَجهـا 
ومخاطبـة زعمـاء العالـم، وعمليـة الهجرة 
ــة،  التـي أعقبـت إحـداَث عمليـِة بنـاء األُمَّ
وكيـان دولتهـا العادلة عـىل الواقـع العميل، 
ـْل حركَة الرسـول صىل اللـه عليه  ومـن يتأمَّ
وآله وسـلم امُلتصاعدة يجدها حركة منطقية 
مرتتبـة تعمـل عـىل تطويـر الـذات، وتطوير 
املحيط، ومواكبة التغـريات، ويُْدِرك أن واضَع 
هـذه الخطـة االسـرتاتيجية كان عبقريا فذٍّا 
يف التخطيـط، وذا عقليـة خصبـة مّكنته من 
صناعـة األحـداث التاريخية عـىل النحو الذي 

يريده، وهذه هي البطولة التاريخية للقائد. 
مـا يجـب أن نعرفـه أن رسـول اللـه صىل 
اللـه عليـه وآلـه وسـلم لـم يتَحـّرك عفـوا 
وارتجاال؛ بل ُكــّل تَحّركاته وخطواته تَْعِكُس 
تخطيَطـه ورؤاه امُلسـتمّرة، وكان قبـل ذلـك 
يجمع املعلومات ويبحث عـن املكان والزمان 
والعنرص البرشي وثقافته وطبيعة تَحّركاته؛ 
لكـي تأتي خطُطه منسـجمة مع مـا يريده، 
ومراعيـة لهذه املعلومـات واإلْمَكانات، فحني 
أرسل املسلمني إىل الحبشة كان يعلم أن هناك 
َمِلـًكا ال يُْظَلـم عنده أحد، وحني قـّرر الهجرة 
من مكة إىل املدينة كان قد أعد مخّططا كامال 
لهـا، بما فيـه الطريق التي سـلكها، وقد رأى 
أن البيئـة املدنيـة أصبحت مواتيـة لخططه، 
ومكانـا طبيعيا لها، وحني كان يرسـل الدعاة 
كان يضع لهم املخّططات الفعلية التي عليهم 
أن يسـلكوها، وهـذا كان واضًحـا يف وصيِّته 
مُلعاذ بن جبل حني أرسـله واليا عـىل (الجنَد) 
يف اليمـن، وكان يطلـُب منهـم رفـَع التقارير 
عـن نتائـج عملهم؛ فهـذا أمـري املؤمنني عيل 
عليه السـالم ملا وصـل أَيْـضـاً إىل اليمن ودعا 
همدان إىل اإلسـالم ونفذ تعليمات رسـول الله 
فيهـم، فأسـلمت همدان يف يوم واحد، أرسـل 
اإلماُم عيل تقريَره عن نتائج مهمته بإسـالم 
همـدان يف يوم واحد؛ األمر الذي حدا برسـول 
الله أن يسـجد لله شـكرا، ثم يقول: (السـالم 

عىل همدان)، ثالثا. 
ويف ما يتعلق بخططه العسـكرية فقد كان 
يسبق أعداءه إىل املعارك ليبحث طبوغرافيتها، 
ويختـار املكان املناسـب والجيـد ويوظفه يف 
صالح انتصار املسـلمني، ويستخدم أُسلُـوب 

العـدّو  وإشـغال  العـدّو،  إلربـاك  املفاجـآت 
بنفسـه، واختيـار الزمـان واملكان املناسـب 
والقيـادة املناسـبة؛ كمـا يتبني مـن اختياره 
املكان يف معركة بدر، وكان يختار مكان مركز 
القيـادة بدقة، بحيـث من خاللـه يتمّكن من 
إدارة جيشـه بكل يـرس وسـهولة، وما تجىلَّ 
من تخطيط بديع يف أحد ويف األحزاب ويف ُكـّل 
املعـارك التـي قادها بنفسـه أَو كلـف آخرين 
بهـا فهو يشـري إىل ُحنكتـه الحربيـة وقدرته 
الهائلة عىل اسـتغالل الظروف والبيئة لصالح 

مرشوعه العادل. 
لقد كان لديه رؤية استرشافية دقيقة حول 
األمور ومسـتجداتها وتطوراتهـا، وكان قائدا 
عظيما يسـتحرض إْمَكاناتـه وكيفية وضعها 
يف متناول تَحّركه املثمر، وكيفية اسـتخدامها 
بالشكل الذي يعطي النتائج األفضل، لقد كان 
خبـريا بتجنيد ُكـّل قـوة يف يديه، قـوة الرأي، 
وقوة اللسـان، وقـوة النفوذ، وقـوة الحّجـة، 

وقوة املوقف، وقوة الحق. 
 

خراُع افدطشئ
تعـدَّدْت طبيعـُة مهمـِة الرسـول الكريـم 
القياديـة، وتبـدو مؤهالته يف مـا يتعلق بهذا 
للوهلـة األوىل كأنهـا متناِقضـة؛ فهـي تهدي 
العقول، وتهذب الطباع، وتنرش الرحمة وتبرش 
بها مـن جانب، لكنهـا قوية تواجه اإلنسـان 
املنحـرف الـذي تمـرد عـىل العقـل واملنطق، 
وتباغـت القـوى التي تكيد لإلسـالم بكل قوة 
وجهوزية مـن جانب آخر، لقد كان الرسـول 
عبقريـا يف القيادة الروحية مثلما كان عبقريا 
يف القيـادة الترشيعيـة، والقيادة العسـكرية 
االجتماعية  والقيـادة  االقتصاديـة  والقيـادة 
والقيادة السياسـية الداخلية والخارجية، لقد 
كان سـلطانا عىل العقول والقلوب مثلما كان 

سلطانا عىل الجوارح واألعمال. 
يف مكة يوم كان الرسـول وحيـدا يدعو إىل 
دين الله ويواجه العالـم بمفرده، كان يتَحّرك 
بفعاليٍة ناجحة وبجـرأٍة كبرية وبتحدٍّ عظيم، 
وحـني كانت تضع قريـش ُكــّل إْمَكاناتها يف 
مواجهتـه والضغـط عليه لم يقـدروا عىل أن 
ينالـوا منه تنازال واحداً عن مبادئه وأسسـه، 
صحيـح أنـه كان يضحـي ببعـض األهـداف 
التكتيكيـة؛ لكن كان ذلك؛ ِمـن أجِل الحصول 
عـىل هـدف اسـرتاتيجي أكـرب؛ ولهـذا أعيـى 
خصومه عن القيام بيشء يوقفه عن تَحّركه. 
ويف غـار ثـور عنـد الهجـرة كان يصـارع 
أدمغـة قريش التـي أعلنت عن جائـزة ثمينة 
ملـن يقبض عليه حيا أَو ميتـا، وهو ال يزال يف 
محيطهـا، وكان رصاع األدمغة حارضا بقوة 
يف كثري من محطات حركة الرسول يف الرصاع 
مع الصلـف القريش، ويف مواجهـة ُكـّل أنواع 
القيادات والقوى العاملية التي تناصبه العداء، 

وكان يف ُكـّل مرة يهزمهم هزيمة مؤملة. 
 

سجم الرجض
تميـز صىل اللـه عليـه وآله وسـلم بصفة 
قياديـة عظيمة هـي العزيمة والثبـات، كان 
يثبت عىل موقفه الحـق والعادل، َحيُث النبوة 
والرسـالة ال يقبل الحقُّ فيها أنصاَف الحلول، 
وال شـطور األعمال، وحني تحيط به األزمات، 
وتُحِدق به املؤامـرات يثبُُت لها ثباَت الروايس، 
ويديرهـا إدارة حكيمة وهادئـة برويٍة وفكٍر 
ر، ُكــّل حركٍة ففي  ، ال يعَجـل وال يتأخَّ وتَـأَنٍّ
وقتهـا، وكلُّ قـراٍر ففي حينـه، وملا ضغطت 
ـه ونـاِرصه أبـي طالب عن  قريـٌش عـىل عمِّ
التوقُّف عن عيـِب آلهِتهـم وانتقاِصها أعلنها 
ية قويًة: (والله يا عم لو وضعوا الشمَس  مدوِّ
يف يمينـي، والقمـر يف يسـاري، عـىل أن أترك 
هـذا األمر ما تركته حتـى يظهره الله أَو أهَلَك 
دونه)، وملا تحّزب األحزاب من اليهود والكفار 
وأهـل األهواء يريدون اسـتئصاَل اإلسـالم يف 
املدينـة والقضاء عـىل أهلها قابـل ذلك بثباِت 
موقـٍف ونفـاِذ بصـريٍة وتَحّرك جـادٍّ وهادٍئ، 
وكان عاقبـُة ذلك حفـَر الخنـدق والعمَل عىل 
تخذيـل جبهة العـدّو وإنشـاء العـداوة يف ما 
العاليـة،  والهمـة  الصلبـة،  واإلراَدة  بينهـا، 
والعزيمة القوية، هي الدوافع الرئيسة للعمل 
حتى تحقيـق األهداف، فالقائـد الذي ال يملك 
هذه األمور ال ولن ينجح يف حياته، ولن يُحّقق 

من أهدافه شيئاً. 
 

الصثرُة سطى اطاخاص الدربات
فكلَّمـا كاده األعداء بـيشء عظيم يريدون 
إسـكاته، أَو شـل حركته من خالله، ظهر من 
خلفهم منترصا، وأظهر أنه أكثر جدية من ذي 

قبل، رجمه أهل الطائـف حني دعاهم إىل دين 
الله حتى أدموه، فاسـتند إىل عرِض حائٍط يرد 
عن نفسه غائلة أحجاِر غلماِنهم وسفهائهم، 
ثم ناجـى ربه باملغفرة والهداية، وكأن شـيئاً 
لم يَحـُدث، وحني خاض املنافقـون يف حديث 
اإلفك الذي يستهدف ِعرضه ورشفه تغلب عىل 
هذه الشائعة وانترص عليها ليخرج منها أكثر 

براءًة وطهارًة وتألًقا. 
 

الخرب
وحديث الصـرب طويٌل يف رسـول الله صىل 
اللـه عليه وآله وسـلم، صرب عـىل العبادة لله، 
وصـرب عىل أعبـاء الدعوة، وصرب عـىل ثقلها، 
وصرب عـىل مكابدة األعداء، وصرب عىل انتظار 
النتائج ُحلِوها وُمرِّها، وصرب عىل إيذاء األعداء 
واملنافقـني، وصـرب عـىل نزاعـات الصحابـة 
واختالفاتهـم، وصـرب عـىل تهذيـب األعـراب 
وتعليمهـم، لقـد كان واسـع الصـدر حليمـا 
له غريُه،  ل مـا ال يتحمَّ كريمـا، قادرا عىل تحمُّ
والصربُ صفٌة محمودٌة ومطلوبة وأََساسية يف 
القادة العظام، فآفة أعمالهم العجلة والِخفة 
والُحمـق والطَّيـش، لكـن الصربَ يف الرسـول 
الرحمـة محمد صـىل اللـه عليه وآله وسـلم 
كان يف مكانـة عظيمة، وكان يف موقع العمل، 
واملصابـرة، وهناك محطَّاٌت وقصـٌص تُربِْهُن 
عظيَم صِربه صىل الله عليه وآله وسلم وكبريَ 

ِله.  تحمُّ
 

الحسعر باملسآولغئ
 لقد كان صىل الله عليه وآله وسـلم يشعر 
باملسـؤولية العظيمة التي كلَّفـه الله بها، بل 
كاد أن يَبَْخع نفسـه أسًفا أن لم يؤمن الكفار 
بالديـن، وحرصـا عـىل هدايتهم، وسـلوكهم 
السـبيل املريض لله، ليس هذا الشعور شعورا 
مرتفا يمكن االسـتغناء عنه، بـل كان واقعيا 
وذا مسـؤولية عظيمة، بحجـم العالم واألمة 
كلها، وكان صىل الله عليه وآله وسـلم يشـعر 
ل تلك املسـؤولية،  أَيْـضـاً أنـه قادر عـىل تحمُّ
وظـل يطلب من ُكـّل مكلف يف أمته أن يتحمل 
مسـؤوليته كما ينبغي، واعتربهـا أمانة عىل 

اإلنسان وعليه أن يقوم بها بجدارة. 
 

الخادق افطني
وقـّل أن يكـوَن هنـاك قائـٌد يف البرشية ال 
تضطـرُّه أحـواُل أوليائه وأعدائـه إىل ارتكاب 
الكـذب، لكن النبي محمدا صىل الله عليه وآله 
وسلم كان وظل (الصادق األمني) منذ صغره، 
وإىل بعثتـه، وحتـى مماته، فلم يجـرَّب عليه 
كذبـة واحدة، ولم تسـتجب نفسـه الصادقة 
لـرضورات الحاجة إىل قوٍل مكذوب أبدا، وهنا 
العظمـة تتجىل يف أجمـل عناوينها ويف أفضل 
ـة  صفاتهـا، حـني يرتبّـع قائد عىل عـرش أُمَّ
تصارع األمـم األُخـرى، وتتناقـض عالقاتها 
ُل عليه التاريـُخ كذبًة  يف مـا بينهـا، وال يَُسـجِّ
واحـدة، بل نـراه يحثُّ عىل الصـدق ولو ظهر 
ضارا، ويحث عىل األمانـة وإنكار قول الزور، 
وال يعني هذا أن يقول اإلنسـان الصدَق الضارَّ 
من غرِي رضورٍة تُلجئُه فهذا شـأٌن آخر ينتمي 

إىل باب الُحنكة واالستنباط. 
 

طاعاضع
وطاملا أكسب القائَد موقُعه األبهَة والعظمة 
فت نفُسه من قيم التواضع والبساطة،  فتخفَّ
وراق لها أن تحتجب عن البسـطاء، وأن تقلل 
مـن االختالط بهـم، لكن قائدنـا محمدا صىل 
الله عليه وآله وسـلم كان القائد العظيم الذي 
تهابـه قـاداُت األرض وتخـاُف منـه ملوُكها 
وأمراؤهـا؛ ومع ذلك كان يقف مع املسـاكني، 
ويتفّقـد الفقـراء، ويعيش عيشـتهم، ويأكل 
أكلهـم، ثـم يدعـو الله تعـاىل: (اللهـم أحيني 
مسكينا، وأمتني مسكينا، واحرشني يف زمرة 
املسـاكني). لقد كان متواضعـا إىل َحــّد مثري 
للعجب، فحني ارتعدت امرأة وهي تكلمه هوَّن 
خوفهـا، قائـالً لها: (هوِّني عليـك إنما أنا ابن 

امرأة كانت تأكل القديد بمكة). 
 

طاعُر اإلخشاء
وكان تواضُعه خلًُقا أصيًال متمّكنًا يف نفسه 
صـىل الله عليه وآله وسـلم، وكان من لوازمه 
مهارة اإلصغاء واالستماع لآلخرين، حتى ولو 
كان أحدهـم ممن يعاديه ويُؤلِّـب عليه، فهذا 
عتبـة بن ربيعة، جاء يفاوضـه، وقال له: «ما 
رأينا سـخلة قط أشـأم عىل قومك منك، حتى 
لقد طـار أن يف قريش سـاحراً، وأن يف قريش 
كاهنـاً»، فاسـتمع إىل عروضه، وإىل أسـئلته، 

فلمـا أتم عتبة كالمـه قال لـه: (أفرغت يا أبا 
الوليـد)، قال: نعم، فلم يرّد عـىل عروِضه، بل 
لت)؛ وهذا من  تال عليه صدراً من سورة: (فصِّ
باب إظهار التمسك العظيم باملوقف، بالشكل 

الذي يُحِبط العدّو ويهزمه يف دواخل نفسه. 
 

صائٌث روتغ
وألنه القائُد اإللهي املرسـل رحمة للعاملني 
فلم يكن سلطانا عىل الدنيا، وعبقريا يف اإلدارة 
والسياسـة والحـرب بـل كان سـلطانا عـىل 
العقول قبل أن يكون سـلطانا بالحرب، وكان 
سلطانا عىل العاطفة والوجدان قبل أن يكون 
سلطانا بالقوة واملال، وكانت تأثرياته الروحية 
واإليمانية أقوى سبيال وأشد وطئا من تأثرياته 
العسكرية أَو االقتصادية، ويف ُكـّل ذلك يتَحّرك 
يف منظومٍة واحدة وبخياراٍت ُمتعدِّدة، تضمُن 
لـه تحقيَق األهداف بأيِّ خيـاٍر منها، لقد كان 
سـلطان املهابة والجالل واالحـرتام والكفاءة 
واملهابـة، لقـد كان سـلطان الرحمـة قبل أن 
يكون سلطان العدل؛ فال يذهب إىل العقوبة إال 
حـني تنغلق أبواب الرحمـة، وحني يكون ترك 

العقوبة عامال يف نفي الرحمة. 
 

صائٌث غخظُع الصادة
وإذا كّلف أحدا من أصحابه لعمٍل ما َفـإنَّه 
يُكلُِّفـه بتلـك املهمة يف الوقت الـذي يدرِّبه بها 
ليكـون قائدا من قـادة اإلسـالم، فتخّرج ذلك 
الرعيـل العظيم من القـادة العظماء من أهل 
املسـئوليات  يـوزِّع  وكان  وأصحابـه،  بيتـه 
واملهام يف ما بينهم، فيختـار بعضهم للقيادة 
العامـة، وبعضهم للصـالة بالناس، وبعضهم 
للدعوة، وبعضهم للقضـاء، وبعضهم للحكم 
والسياسـة، وبعضهم لحفـظ رسه، ولحفظ 
أسـماء املنافقـني، وقـد يكلـف بعضـا منهم 
لبعض تلك األعمال أَو كلها، هذه هي املدرسـة 

النبوية التي تخرج منها القادة العظماء. 
 

سئصرغُاه اإلدارغئ 
تجلَّت عبقريتُه اإلدارية صىل الله عليه وآله 
وسـلم يف إنشـائه وحثـه عـىل اإلدارة الفعالة 
التي تَْعِرف النظاَم، وتعـرف التبعات، وتعرف 
االختصـاص بالعمل، وظلَّ يُعّلـم أمته اإلدارة 
وأهميّة االنتظام تحت الرئاسة، فدعا االثنني، 
املسـافَرين إىل تأمري أحدهمـا، وكان حريصا 
ح  عـىل إقـرار التبعات عىل مـن فعلهـا، يُوضِّ
يف  ونجـح  الصالحيـات،  ويعطـي  املهمـات، 
ما  اإلدارة العليا بتدبري الشؤون العامة ال ِسـيـَّ
حني تصطدم باألهـواء والنزاعـات الداخلية، 
والتـي كانت قريبة عهـد بالجاهليـة امُلثخنة 

َقة جروُحها بالثارات.  بالعصبيات، واملعمَّ
وهو يف ُكـّل ذلك ال يكتفي بإدارة الشـؤون 
واألمـور، بل أَيْـضـاً بإدارة املشـاعر وتوجيه 
الشـعور نحو ما يجب وما ينبغـي، ومع ُكـّل 
ذلـك كان يتَحـّرك بالنفـوس والقلـوب نحـو 

الرتبية املطلوبة، والغاية السامية. 
 

سئصرغُاه السسضرغئ
ويف قيادتـه العسـكرية تجلـت عبقريتـه 
متميـًزا عىل كثرٍي من القادة بإصابته يف وضع 
الخطط الناجحـة، واختيار الوقت املناسـب، 
وتسـيري الجيـوش، وإصابة الحسـاب، وكان 
إذَا علـم أن عـدوٍّا يريـد مهاجمتـه بـادر إىل 
القضـاء عىل قوته تلـك حتى ولو كان يف حالة 
غـري مواتية مثلما حـدث يف تبوك، َحيُث كانت 
ا،  اإلْمَكانـات املادية للمسـلمني ضعيفـة ِجـدٍّ
وكان أعداؤهم الرومان دولة عظمى، ويف ُكـّل 
ذلك كان يعتمد عىل القـوة املعنوية والدافعية 
الروحية أكثـر من سـواها، ووظفها توظيفا 
بالغـا، وخرج األسـود مـن أصحابـه يزأرون 
بسـالح اليقـني، وينطلقـون بِعـدَّة اإليمـان 

وذخرية التقوى والجهاد. 
وبهذا الخصوص.. يف الحرب العاملية الثانية 
كان الجيـش اإليطايل ُمسـّلحا تسـليحا قويا، 
وحديثـا، وكان عديدهم َكثـرياً، ولكنهم كانوا 
بـال روحيـة معنوية، فكانـوا يُشـكِّلون ِعبئا 
عىل حلفائهم األملـان، وكانت جيوش الحلفاء 
(بريطانيـا وفرنسـا ومـن إليهـم) يعتَـِربون 
مواقـَع تمركـز الجيـش اإليطـايل فارغة، وال 
يعتـدُّون بوجودهـم، وقـد كان نابليون وهو 
أحـد أشـهر القـادة العسـكريني يف التاريـخ 
الحديـث، يـرى أن القـوة املعنويـة بالنسـبة 
للكثـرة العددية تكون بنسـبة 1 إىل 3، ولكننا 
وجدنا الرسول صىل الله عليه وآله وسلم كان 
يقاتـل جيش املرشكني بجيـٍش يقل عدده عن 
جيـش املرشكني بأربـع مـرات، وكان ينترص 

عليهم، وهـذا دليل عىل تفوق الجانب املعنوي 
يف جيش الرسـول عىل جيش املرشكني، بل إن 
القـرآن أوجب عىل املسـلمني يف بداية األمر أن 
يصـِرب ُكـّل واحد منهـم لعرشة من املرشكني، 
ثم خفـف الله عنهم إىل أن يصـرب ُكـّل مقاتل 

الثنني من األعداء. 
ومـن عبقريته أنـه كان يسـتهدف مراكز 
العـدّو االقتصاديـة التي يسـتمد منهـا قوته 
وبقاءه وتمويله، وهو ما يسـمى اآلن بقانون 
املصادرة يف القانون الـدويل، من غري أن تطال 
هـذه املصـادرة مظلومـا أَو َمـن ال عالقة له 
بالحـرب، وتميَّزْت قيادتُه العسـكرية بقدرته 
الفذة عىل معرفة أعداد األعداء، ولم يحدث أن 
أخطأت تقديراتُه عـن العدّو يوماً، مثلما وقع 
فيه قادة الحروب يف العرص الحديث، وكان إذَا 

أراد مهاجمة عدوٍّ وّرى عنه بغريه. 
ومع تلـك االنتصـارات والقيـادة الفذة له 
صىل الله عليه وآله وسـلم فقد كان يلتزم قيم 
الصـدق واألمانـة والرحمة واملبدئيـة العادلة 
الواعيـة، تغِلب عليه الرسـالية الرحموية عىل 
العسـكرية الصارمـة، ويلتـزم املبـادئ حتى 
ْت بـه، فقد رفـض صىل اللـه عليه  ولـو أرضَّ
وآله وسـلم أخـذ الُخُمس من رسيـة عبدالله 
بـن جحش حـني هاجمـت قافلـٌة لقريش يف 
اليوم األخري من الشـهر الحرام، وكان يكتفي 
من الحـرب بمـا كان رضورًة منهـا، مع قلِه 
هيبـٍة لها، وعدِم اكرتاث مـن مواجهتها، فقد 
كان القائـد الـذي يَحمي أفـراَده حني يحمى 
الوطيس كما أخرب عنه الشـجاع البطل اإلمام 
عـيل عليـه السـالم، وهكـذا «تجمعـت فيـه 
أطيـب صفات الحنان وأكرم صفات البسـالة 

واإلقدام». 
 

سئصرغُاه السغاجغئ
لقـد كان يُحّقـق االنتصار السـيايسَّ بأقلِّ 
التـه وِخرباِته  ُكلفـٍة وُجهد ومـاٍل؛ وذلك ملؤهِّ
وحسن تخطيطه ودقة اسـترشافه لتطورات 
األحـداث ومتغرياتها، لقد بدا لبعض الصحابة 
أن رسـول اللـه صىل الله عليه وآله وسـلم قد 
ُغِبـن يف صلح الحديبية وأنه تنازل عن أشـياء 
كثرية، وال سـيما يف النص القائـل: (ومن عاد 
مـن محمد إىل قريش فليـس عليهم أن يردوه، 
ومـن أتـى محمدا مـن قريش بغـري إذِن وليِّه 
أعـاده إليهـم)، وحينها عاد مفـاِوُض قريٍش 
سهيل بن عمرو منتفشـا باالنتصار الشكيل؛ 
لكنـه رسعان مـا اصطـدم القرشـيون بهذا 
النص الـذي خلق العبني ُجـُدًدا ُمتمرِّدين عىل 
هـذه املعادلـة التـي أرادت قريـش إقرارهـا 
لصالحها، لقد اسـتطاع رسـول الله ص بذلك 
توظيـف نتائـج عمل هـؤالء الالعبـني الجدد 

لصالح انتصار واقعيٍّ حقيقي. 
خـرج كثـري مـن أبنـاء القرشـيني الذيـن 
أسـلموا من مكة ليُّشـكِّلوا مجموعاِت ضغط 
عـىل قوافل قريـش وطرقها، وظهر الرسـول 
خلوا من أي مسـؤولية عليهـم، َوإذَا بقريٍش 
تأتـي لتسـتجدَي الرسـول محمدا صـىل الله 
عليـه وآلـه وسـلم وتطلـب تنازلها عـن هذا 
النـص، وأن يضم هـذه املجموعـات امُلتمرِّدة، 
وحني أَدَّى الرسـول صىل الله عليه وآله وسلم 
وأصحابـه ُعمـرَة القضـاء يف العـام القابـل، 
انتـرصوا انتصـارا سياسـيٍّا قويـا، وأصبـح 
االسرتاتيجية  االنتصارات  يحّققون  املسلمون 
ليـس من باب الحرب فقـط، ولكن أَيْـضاً من 
بـاب السياسـة واملفاوضـات، فقـد أصبحوا 
منذئذ قوة ال يسـتهان بها يف الجزيرة العربية 
اضطـرت لالعرتاف بها قريـش الجاهلية؛ ويف 
عمـرة القضاء ملا كانوا يطوفـون حول البيت 
أوصلـوا رسـائل دينيـة وسياسـية ونفسـية 
اسـتطاعت أن تزلـزل كربيـاء القرشـيني وال 
سـيما حـني كانـوا يـرّددون: (ال إلـه إال الله 
وحَده، نرص عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب 
وحده)؛ األمر الذي أفسـَح املجاَل للمسلمني يف 
التَحّرك جنوَب وشماَل الجزيرة العربية، وآتت 
نتائَج سياسية ودعوية وعسكرية مهمة عىل 
أصعـدة مختلفـة، وأحـس املسـتضعفون أن 

بإْمَكانهم الدخول يف اإلسالم بدون خوف. 
إن هذه ليست سوى سطوٍر ضئيلٍة يف ِسْفِر 
اء والكبرِي والعظيم؛ وما  الرسـول (ص) الوضَّ
ــة إىل اقتَفـاء أثره، وطرقه،  أشـد حاجة األُمَّ
ومناهجه، وأسـاليبه، وسريه، وسـننه، َفـإنَّ 
فيه الخري الكثري، والهدى العظيم، ليس هناك 
مـن منـاص لتجـاوز الجاهليـة األُخـرى، إال 
بذات الهمة واألخالق والقيم واملبادئ والسـري 
والهـدى الذي تَحـّرك بها صىل اللـه عليه وآله 

وسلم للقضاء عىل تلك الجاهلية األوىل.. 
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تماس تعظأ الةعاد اإلجقطغ بظةاحِ اظاثابات طضائعا 
السغاجغ وتةثغث البصئ بالصائث الظثالئ أطغظاً ساطًا

رئغج تظفغثي تجب اهللا: ظتظ ضمصاوطئ ق ظمطُك إق خغاَر املعاجعئ

شطسطني: طعاخطُئ السخغان يف جةعن اقتاقل لطغعم 
الـ 20 وخطعات تخسغثغئ لفجرى

 : طاابسات 
قّدمت حركُة املقاومة اإلسالمية 
«حمـاس»، لألمـني العـام لحركة 
الجهـاد اإلسـالمي، القائـد زيـاد 
النخالة، وأعضاء املكتب السيايس 
والتربيـكات  التهانـئ  للحركـة 
بمناسـبة إنجاز انتخابات املكتب 

السيايس للحركة. 
وقالـت الحركـة يف بيـان لهـا 
األحـد: «نتقـّدم يف حركة املقاومة 
يف  لإلخـوة  حمـاس  اإلسـالمية 
أميناً  اإلسـالمي،  الجهـاد  حركـة 
عامـاً ومكتبـاً سياسـيٍّا وكـوادر 
التهنئـة  بخالـص  ومناضلـني، 
إنجـاز  بمناسـبة  والتربيـكات 
السـيايس  املكتـب  انتخابـات 
للحركة، داعني الله تعاىل لهم دوام 
مسـريتهم  يف  والنجـاح  التوفيـق 
النضاليـة نحـو تحقيـق تطلعات 

شعبنا يف التحرير والعودة». 
وأضافت: «إنَّنـا وإذ نبارك لألخ 
املجاهد زياد النخالة تجديد إخوانه 
لوالية ثانية»،  عاماً  الثقة به أميناً 
معربة عـن اعتزازها بالعالقة مع 
اإلخوة يف حركة الجهاد اإلسـالمي 
من خـالل تعزيـز العمـل املقاوم 
املشـرتك والتنسـيق الدائم واملثمر 
يف دعم صمـود ونضال شـعبنا يف 

مواجهة الكيان الصهيوني». 
وأّكـدت حركة حماس عىل أنها 

ماضية مع الجهاد اإلسـالمي عىل 
ذات الـّدرب، حتى دحـر االحتالل 
أرسانـا  وتحريـر  أرضنـا  عـن 

ومقدساتنا. 
وأنهت حركة الجهاد اإلسالمي 
يف فلسـطني، االنتخابات الداخلية 
العـام  األمـني  الختيـار  العامـة 
السيايس  املكتب  وأعضاء  للحركة 
لدورة جديدة تمتد ألربع سنوات. 

بيـان  يف  الحركـة  وأّكــدت 
انتخابات  نتائـج  حـول  صحفي، 
األمـني العـام واملكتب السـيايس 
للحركـة، أن العمليـة االنتخابيـة 
جرت بشكل شـوري وديمقراطي 
واألجواء  األخوية  الروح  وسادتها 

وبمشـاركة  واإليجابيـة  الهادئـة 
واسـعة من أبناء الحركـة، بلغت 
نسـبتها 95 % من أصحاب الحق 
يف االنتخـاب وفق اللوائح الداخلية 
سـاحتي  مـن  ُكــّل  يف  للحركـة، 
قطاع غزة والخارج، بينما تخضع 
املكتـب  أعضـاء  اختيـار  عمليـة 
والضفـة  القـدس  يف  السـيايس 
إلجـراءات  والسـجون،  الغربيـة 
الظروف  بَسـبِب  ـة؛  َخاصَّ أمنيـة 

املختلفة هناك. 
النتائـج  أن  الحركـة،  وأعلنـت 
لجنـة  أعلنتهـا  التـي  النهائيـة 
االنتخابـات املركزية أسـفرت عن 
فـوز «األخ املجاهـد القائـد زيـاد 

النخالـة بمنصـب األمـني العـام 
للحركـة لوالية ثانيـة تمتد ألربع 
األخ   1-» مـن:  وكالً  سـنوات»، 
العجوري،  محمـد  أكـرم  املجاهد 
-2 األخ املجاهد د. يوسـف محمد 
املجاهـد  األخ   3- الحسـاينة، 
األخ   4- عـزام،  رشـاد  نافـذ  أ. 
املجاهد د. محمد سـعيد الهندي، 
-5 األخ املجاهـد عـيل محمـد أبو 
شـاهني، -6 األخ املجاهـد د. وليد 
عـيل القططـي، -7 األخ املجاهـد 
األخ   8- املدلـل،  خليـل  أحمـد  أ. 
املجاهد أ. محمد حسن حميد، -9 
األخ املجاهد أ. إحسـان سـليمان 

عطايا». 

 : طاابسات 
أّكــد رئيُس املجلـس التنفيذي يف حزب الله، 
السيد هاشـم صفي الدين، أنّه ُكـّل ما تقّدمت 
بنـا األيّـام يتّضـح لنـا أنّنـا يف رصاٍع حضاري 
ا، وأّن ما نقوم به عىل  وديني وثقايف كبري ِجــدٍّ
مسـتوى عمِلنا املقاوم هو ليـس ُمَجـّرد عمل 
عسكري أَو أمني أَو سيايس لكن رصاع بكل ما 

للكلمة من معنى وله أبعاد كبرية. 
ورأى السـيّد صفـي الدين، أنـه «يتّضح لنا 
حجم هذا الرصاع وحجم وطبيعة األعداء الذين 
يواجهوننـا يف هذا الـرصاع، ونحـن نحمد الله 
-عـّز وجل- أننا يف قلب هـذا الرصاع ونخوضه 

بشكٍل فاعل وقوي ومؤثر». 
وقال: «إنه يف الّسابق كان يُخاض بنا الّرصاع 
وتُخاض عىل حسـابنا الرصاعـات املوجودة يف 
املنطقة، واليـوم يف الحّد األدنـى أصبحنا نحن 
الذيـن نخوُض هذا الرصاع، وبإْمَكاننا أن نحّدد 
أهدافـاً وُطُرقاً وأسـاليباً، وأن نكـون مؤثرين 

وفاعلني وإن شاء الله هكذا هي املقاومة». 

ولفـت إىل أّن دائـرة الرصاع مع االسـتكبار 
الخمينـي  اإلمـام  طبيعتهـا  حـّدد  األمريكـي 
(رضـوان الله عليه)، وهو رصاع ُمسـتمّر مع 
هذا االسـتكبار، وكما أن سـماحة السـيد عيل 

الخامنئـي ال زال يؤّكــد عىل هذا بـكل بياناته 
وخطاباته. 

واعترب السـيّد صفـي الدين أنـه يف املنطقة 
حصل تقـّدم كبري ومهم وهذا ينبغي أن نلتفت 
إليـه، «حينما نتحـدث عن الهجـوم األمريكي 
والغربي يجـب أن نعرف أننا حّققنـا إنجازاٍت 
مهمًة؛ ولذا هم يحاولون أن يُجِهضوا ُكـلَّ هذه 

االنتصارات واإلنجازات». 
وأَشـاَر إىل أّن «أمريـكا اليـوم تُريد توسـعة 
العقوبـات إىل أبعد مـدى واالسـتفادة من هذا 
السالح إىل أبعد مدى دون أية رحمة ومراعاة». 
وشـّدد عىل أن، «نحن كمقاومـة ال نملك إّال 
خياًرا واحًدا هو املواجهة، والرتاجع خيانة لكّل 
دماء الشـهداء والتضحيات»، الفتـاً إىل «أننا يف 
قلب معركـة حامية الوطيس وهـي نتاج ُكـّل 

السنوات والعقود املاضية التي حصلت». 
وختم رئيس املجلـس التنفيذي يف حزب الله 
قائـالً: «املقاومة مطلـوب أن تكرس وأن تهزم؛ 
ألَنَّها أعجزتهم وهزمتهم يف فلسـطني وسوريا 

فضالً عن لبنان والعراق». 

 : طاابسات 
االحتـالل  سـجون  يف  األرسى  يواصـُل 
الصهيوني، خطواتهم االحتجاجية وعصيانهم 
لليـوم الــ 20 عىل التـوايل ملواجهة سياسـات 

السّجان املجحفة بحقهم. 
ومـن املقـّرر أن يتخـذ األرسى يف سـجون 
االحتالل خطـواٍت تصعيديًة، األحد؛ اسـتمراراً 
االنتهـاكات  ضـد  النضـايل  لربنامجهـم 

«اإلرسائيلية» بحقهم. 
وأَفـاد مكتـب إعـالم األرسى، بـأن األرسى 
خطواتهـم  يواصلـون  االحتـالل  سـجون  يف 
االحتجاجية لليـوم 20 عىل التوايل، وذلك ضمن 
الربنامج النضايل املتصاعد، ملواجهة سياسـات 
ملا يسـمى بوزيـر «األمـن القومـي» املتطرف 
«إيتمار بن غفري» واإلجراءات القمعية بحقهم. 
وتشـمل خطوات األحد، إغالق األقسـام من 
10 صباًحـا حتـى 01 ظهـراً، وارتـداء مالبس 

السـجن «الشـاباص»، االحتجاج يف الساحات 
أثناء الفورة. 

يشار إىل أّن لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة 
خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفري)، تبدأ 
بالعصيان، وتكون ذروتها بإعالن اإلرضاب عن 

الطعام يف األول من شهر رمضان املقبل. 
ويبلغ عدد األرسى يف سجون االحتالل، نحو 
َو(29)  طفـالً،   (160) بينهـم  مـن   ،(4780)

أسرية، َو(914) معتقًال إداريا. 

إغران: أطرغضا ق تآطُظ 
بالثغمصراذغئ

 : طاابسات 

رأى املتحـدُث باسـم وزارة الخارجية، نـارص كنعاني، 
األحد، أنـه ليس من حق أمريكا الدفاع عـن الديمقراطية، 

ا إياها غريَ مؤمنة بهذا املفهوم مطلقاً.  عادٍّ
وقـال كنعاني يف تغريدة له عىل تويـرت: إنه «لقد دعمت 
أمريـكا ذات مرة نظام الفصل العنرصي يف جنوب إفريقيا 
وسـاعدت وكالة املخابرات املركزية األمريكية (CIA) هذا 

النظام يف اعتقال مانديال». 
وأضـاف: أّن «الواليات املتحـدة األمريكية ال تزال حليفاً 
اسـرتاتيجياً وداعماً غري مرشوط لنظام الفصل العنرصي 

الصهيوني». 
وختم تغريدته بالقول: «أمريكا ليس لها الحق يف الدفاع 
عـن الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان؛ ألَنَّهـا ال تؤمن بها 

إطالقا».

دطحص تثغُظ زغارة رئغج 
عغؤئ افرضان افطرغضغ غري 
الحرسغئ إىل حرصغ جعرغا

 : طاابسات 

أّكـد مصدٌر يف وزارة الخارجية السورية أن سوريا تدين 
زيارة رئيس هيئة األركان األمريكي غري الرشعية إىل قاعدة 

عسكرية غري رشعية شمال رشقي سوريا. 
وطالبت الخارجية السـورية اإلدارَة األمريكية بالتوقف 
فـوًرا عن انتهاكاتهـا املمنهجة وامُلسـتمّرة للقانون الدويل 

ووقف دعمها مليليشيات مسلحة انفصالية. 
وتوجهت الخارجيُة السورية «إىل الدول التي تنشد األمن 
واالسـتقرار يف منطقتنـا والعالـم إلدانة هـذه االنتهاكات 

األمريكية ووقفها». 
املمارسـات  هـذه  أن  السـورية  الخارجيـة  وأّكــدت 
األمريكية لن تحرف سوريا عن نهجها يف مكافحة اإلرهاب 

والحفاظ عىل سيادتها وأمنها واستقرارها. 
وكان رئيس هيئة األركان األمريكية املشـرتكة الجنرال 
مارك مييل أجرى قد زيارة مفاجئة لسوريا السبت، لتقييم 
مهمـة عمرها عرشة أعوام تقريبًـا بزعم محاربة اإلرهاب 
ومراجعة إجراءات حماية القوات األمريكية من أي هجوم، 

َحــّد تعبري وسائل إعالم أمريكية. 

أطرغضا: 5 إخابات يف تئادل 
إلذقق الظار بعقغئ لعس 

أظةطعس
 : وضاقت 

أّكـدت وسـائُل إعالم أمريكية، أن 5 أشخاص أُصيبوا يف 
عملية إطالق للنار عىل شـاطئ سـان بيدرو يف والية لوس 
أنجلوس األمريكية، وأن هذه الحادثة تأتي ضمن مسلسل 
االنفـالت األمنـي وتفـيش ظاهرة حيـازة األسـلحة، التي 

تعاني منها أكثر الواليات األمريكية. 
طواقَمهـا  بـأن  الواليـة،  رشطـة  أفـادت  السـياق،  يف 
«توّجـهت إىل شاطئ سـان بيدرو يف لوس أنجلوس، عقب 
تلقيهـا بالغـا السـاعة 17:44 «4:44 بتوقيت موسـكو»، 

بتبادل إلطالق النار هناك». 
وأوضحـت الرشطـة، أن «طواقـَم اإلسـعاف نقلـت 4 
مصابـني إىل املستشـفيات املحليـة، وتم إبالغهـم يف وقت 
الحق عن نقل مصاب خامس إىل إحدى املشايف»، مشرية إىل 

أن املصابني يف حالة حرجة. 
وأضافت الرشطة أن املشـتبه بـه تمّكن من الفرار، وأن 
عمليـات البحـث عنـه جارية، منّوهـة بأنه سـيتم إغالق 
الشـاطئ أمـام الوافديـن حتـى االنتهـاء مـن الحقيق يف 

حيثيات الحادث. 
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ضطمئ أخغرة

أطرغضا يف املعرة.. 
تخسغثًا واتاقًق 

زعران الصاسثي

كبـرٍي  ٍر  توتـُّ وسـَط 

وفـوىض عارمة تشـهُدها 

الجنوبيـة  املحافظـاُت 

عـدن،  ـة  وَخاصَّ املحتّلـة، 

تأتي زيارُة قائد األسـطول 

األمريكي الخامس وسفري 

بالده لدى مرتِزقة العدوان، 

ملحافظـة املهـرة، خطـوًة 

مـن خطـوات تعزيز احتالِلهـا للمناطـق الجنوبية 

ونهـب ثرواتها، وإرشاف مبارش عىل سـري عمليات 

االغتيـال والتصفية لسـكانها؛ فليسـت باملصادفة 

زيـارة األمريكيني املهرة، يف ظل ما تشـهده املناطق 

الجنوبيـة مـن اقتتـال، ولـم يكـن وليـد اللحظة؛ 

فاألمريكيون قد فتحوا أعينَهم عىل اليمن منذُ زمٍن، 

وعمدوا عىل إثارة املشـاكل والنعرات والفوىض فيه، 

وتكويـن ودعم عناَرص مسـلحة تخـدم مصالحهم 

وتنفذ مخّططاتهم االستعمارية بحق الشعب. 

إن زيارَة الوفد األمريكي للمهرة هو انتهاٌك سافٌر 

للسـيادة اليمنية، وهو دليـٌل واضٌح عىل تبعية دول 

العدوان وأدواتها.

وهذه الزيارُة ليسـت األوىل ولم تكن األخرية؛ فقد 

سبقتها زيارات متعددة، لعدد من ضباط أمريكيني 

ملختلـف املحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة، وأصبحت 

األمريكيـني  للجنـود  ـكعاً  متسَّ املحافظـات  هـذه 

والربيطانيني، وبؤرًة لفسادهم وفساد أدواتهم! 

يف الجانـب اآلخر، تراِقـُب صنعاُء عن َكثَـٍب ُكـلَّ 

تَحـرٍُّك أمريكي عـىل خارطة الجمهوريـة اليمنية، 

وتـدُرُس التوقعاِت من ُكـّل جانب، وتشـحذ الهمم؛ 

انطالقاً لتحرير ما تبقى من أرض اليمن. 

وهي بعون الله قادرة عىل طرد املحتّل من جنوبي 

اليمـن، وإعادتـه إىل حاضنة الوطن، واملسـألة هي 

مسـألة وقٍت ال غري، والقوى الحرة يف صنعاء، وعىل 

رأسها قائد الثورة السـيد عبدامللك -حفظه الله- ال 

ترىض أبداً بما جـرى ويجري يف الجنوب من فوىض 

واحتـالل، واملسـؤوليُة تقُع عـىل عاتقهـا يف إنقاذ 

املواطنني وتأمني ربوع الوطن. 

أطغظ الحرغش

تـراِوُغ السـعوديُّة يف التوصـل إىل َحـلٍّ ينهي 
العـدواَن عـىل اليمـن، وتعتقد بذلـك أنها ذكية 
وأنها ستُْسِلُم أراضيها من الصواريخ والطائرات 
املسرية؛ فال هي التي انسحبت من اليمن وتركت 
شـأَن اليمن ألهله يتفاوضـون بينهم البني، وال 
هي التي ضغطت عىل مرتِزقتها لرصِف مرتبات 

املوظفني، وال هي التي واصلت عدوانها. 
ويف  ومرتابطـٌة،  متشـابكٌة  عديـدٌة  ِملفـاٌت 
مقدمتهـا املِلـف اإلنسـاني املتعلـق بــ: رفـع 
الحصار الكامل عـن املوانئ واملطارات اليمنية، 

ورصف مرتبـات املوظفني الذين صار لديهم أكثر من سـت 
سنوات من انقطاع مرتباتهم، ويأتي بعَده املَِلفُّ العسكري 
املرتبط بانسحاب قوات الغزو واالحتالل من جميع األرايض 
اليمنيـة، ومن ثَمَّ املِلف السـيايس املتمثـل يف جلوس جميع 
األطراف اليمنيـة عىل طاوله واحدة للتفـاوض دون تدخل 
خارجـي، وجميُع هـذه امللفات وغريها لم يتـم تحقيُق أية 
نتيجـة تُذكـر للوصول إىل َحـّل بشـأنها، وهـذا يضع أكثَر 
من سـؤال حول جدية مملكة الـرش يف التوصل إىل َحـلٍّ مع 
الجانب اليمني، ويضُع أكثَر من فرضية حول وقف الغارات 

فقط وعدم التقّدم يف ِملف املفاوضات. 
السعوديُّة تعتقُد أنها ذكيٌة، إذ إنها من خالل التهدئة سوف 

تحمـي أراضيها من البـأس اليماني، املتمثـل يف الصواريخ 
العسـكرية  منشـآتها  طالـت  التـي  املسـرّية  والطائـرات 
والنفطية يف الداخل السـعودّي، هذا من ناحيه، 
ومن ناحيه أُخرى تراوُغ يف املفاوضات، وتعرقل 
أي تقدم فيها؛ ِمن أجل إبقاء الوضع عىل ما هو 
عليه من حصـار اقتصادي للشـعب، وتجويع، 
وعـدم رصف املرتبـات، وغيـاب أيـة انفراجـة 
سياسـية تـؤدي إىل رفـع الضغـط عـن كاهل 
املواطنني، وهي تعتقد أنَّ هذه الطريقَة ستؤدي 
إىل انفجـار الشـعب عـىل الحكومـة يف صنعاء؛ 
بَسـبِب األوضاع، وبالتايل تحّقُق ما تتمناه دوَن 
خسـارة، لكنها غـريُ مدركة أن الشـعَب الذي صـَربَ ثماني 
سـنوات عىل القصِف والحرِب والحصار والجوع واألمراض 

مستعدٌّ أن يصربَ ِمئة عام يف سبيل الحرية والكرامة. 
لذلـك َفـإنَّ الطريقَة األنسـَب للتعامل مع هـذه املراوغة 
واملماطلة هو استمراُر الحرب، والعودُة إىل سكة االنتصارات 
العسـكرية، وتحريـُر ُكــّل أرايض اليمن من دنـس املحتّل 
الغـازي وبالقـوة العسـكرية، واسـتمرار رضب املنشـآت 
العسـكرية والنفطيـة السـعوديّة بالصواريـخ والطائرات 
ة؛ حتى تُذِعَن السعوديُّة، وتنسحَب من اليمن، وترتَك  املسريَّ
شـأنَه لليمنيني يقـّررون مصريَهـم بأنفسـهم، وغريُ هذا 

الخيار هو أوهاٌم لن تتحّقق. 

اجامراُر الاعثئئ.. اجامراُر الاعثئئ.. 
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