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ق����������������������������راءات ف������������ي خ����������ط����������اب ال��������س��������ي��������د ال�������ق�������ائ�������د 
مب������������ن������������اس������������ب������������ة ذك����������������������������������رى ج������������م������������ع������������ة رج��������������ب

داخ���������������������������������ل ال�����������������ع�����������������دد:

»حترير اجلوف«.. تأكيد جديد على تفوق صنعاء عسكريًا م���������ن 
الصحافة

سيطرة »اجليش واللجان« على اجلوف وقبلها نهم أكبر ضربة قاتلة لتحالف العدوان

■ اإلعالم األمني يوزع مشاهد جديدة لتدمير أمريكا للدفاعات اجلوية بتواطؤ نظام اخلائنني عفاش وهادي

ر القدرات الدفاعية اليمنية وثورة 21 سبتمبر تعيد بناءها أمريكا تدِمّ

الدفاعات اجلوية تسقـط 
طائرة جتسسية للعدوان 
في الفازة باحلديـــدة

مؤسسة الشهداء تقـر 
صرف راتب ونصف 

ألسر الشهــــداء

الصمود من  أعوام  خمسـة  مرور  ذكرى  استعدادات  مناقشة  صنعاء: 

ك����ت����ائ����ب امل���س���ت���غ���ف���ري���ن ع��ل��ى 
أب����������������واب م�������������أرب ع����ب����دامل����ل����ك 

احلوثي والذين معه
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طالب رئي�س اللجنة ال�طنية ل�ش���ؤون 
الأ�ش��رى” عبدالقادر املرت�ش��ى”، الأمم 
املتح��دة لل�شغط من اأج��ل تنفيذ التفاق 

القا�شي باإطالق 1400 اأ�شريا.
ال��ذي  التف��اق  املرت�ش��ى”  وق��ال   
ب�ش��اأن  م�ؤخ��رًا  الأردن  يف  ت�قيع��ه  مت 
مل��ف الأ�ش��رى لزال معلًق��ا ب�شب��ب عدم 
ا�شتكم��ال رفع الك�ش�فات من قبل الطرف 
الآخر.. وخ�ش��شاً ممثل حزب الإ�شالح 
تتح��رك  اأن  م�شي��ف” ناأم��ل  م��اأرب،  يف 
الأم��م املتح��دة لل�شغ��ط من اأج��ل تنفيذ 
ه��ذا التفاق، حتى ل يالقي م�شري اتفاق 

ال�ش�يد.
 ويف ال���16 م��ن فرباي��ر املن�ش��رم مت 
التف��اق يف لق��اء الأردن برعاي��ة الأم��م 
املتح��دة على اإجراء عملي��ة تبادل �شيتم 

اأ�ش��ري   1400 ع��ن  الإف��راج  مب�جبه��ا 
بينه��م �شع�دي���ن و�ش�داني���ن، وذل��ك 
تنفيذا لتف��اق ال�ش�يد والتزاما باملبادئ 
الت��ي مت التف��اق عليها يف مل��ف الأ�شرى 
واملفق�دي��ن..  اجلدي��ر بالذك��ر اأن الأمم 

تب��ادل  عملي��ة  اأي  ترع��ى  مل  املتح��دة 
لالأ�ش��رى من��ذ ت�قي��ع اتف��اق التهدئ��ة يف 
ال�ش�يد، فيما متكنت اللجنة ال�طنية من 
اإبرام ع�ش��رات ال�شفقات لتبادل الأ�شرى 

ب��شاطات حملية.

اطلع رئي�س الهيئة العامة للزكاة 
ال�شيخ �شم�ش��ان اأب� ن�شط��ان ومعه 
وكي��ل الهيئ��ة عل��ي ال�شق��اف عل��ى 
اإ�شن��اد للطب  اخلدم��ات مب�شت�شفى 
النف�ش��ي ومرك��ز الرعاي��ة ال�شحية 
والنف�شي��ة ومركز دار الأمل للفتيات 

باأمانة العا�شمة.
وخ��الل الزي��ارة اأو�ش��ح رئي���س 
الهيئ��ة العام��ة لل��زكاة، اأن الهيئ��ة 
تعتزم تنفيذ م�شروع دعم م�شت�شفى 
بالأث��اث  النف�ش��ي  للط��ب  اإ�شن��اد 

والتمدي��دات اخلا�شة مبياه ال�شرب 
والثالجات للمر�ش��ى كمرحلة اأولى 
اله�ي��ة  تر�شي��خ  برنام��ج  اإط��ار  يف 

الإميانية.
ويف احلدي��دة  د�شن مكتب الهيئة 
العام��ة لل��زكاة مبحافظ��ة الثنني، 
�ش��رف ال��زكاة النقدي��ة يف مديري��ة 

الزهرة.
ويف التد�شني اأكد مدير عام الهيئة 
جم��ال  باملحافظ��ة  لل��زكاة  العام��ة 
احلمريي على اأهمية الزكاة واأثرها 

الإيجاب��ي عل��ى حت�ش��ني الأو�شاع 
املعي�شي��ة للم�اطن��ني وتعزيز مبداأ 
التكاف��ل الجتماع��ي وحتقي��ق ركن 

اأ�شا�شي من اأركان الإ�شالم.
و�ش��دد عل��ى �ش��رورة ا�شت�شعار 
اجلمي��ع لأهمية هذا الرك��ن العظيم 
من اأركان الدين الإ�شالمي من خالل 
حث املكلفني بدفع ما عليهم من زكاة 

اأم�الهم لتنمية اإيرادات الزكاة
كم��ا مت تُد�ش��ن، ت�زي��ع ال��زكاة 
العيني��ة عل��ى الفق��راء وامل�شاك��ني 
لع��دد 1080 اأ�ش��رة.يف مديرية يرمي 

مبحافظة اإب
ع��ام  مدي��ر  اأ�ش��اد  التد�ش��ني  ويف 
ال�شام��ي  حمم��د  العمي��د  املديري��ة 
ب�شم���د وثب��ات اأبن��اء ال�طن على 
م��دى 5 �شن���ات يف وج��ه الع��دوان 
ه��ذه  اأن  اإل��ى  لفًت��ا  واحل�ش��ار، 
اخلط���ة املتمثل��ة بت�زي��ع ال��زكاة 
مل�شتحقيه��ا تعت��رب خط���ة ممي��زة 
ولأول مرة يتم فيه��ا اإي�شال الزكاة 
م�شارفه��ا  وف��ق  م�شتحقيه��ا  اإل��ى 

املعل�مة �شرعا.

اأك���د م�شايخ واأعيان ووجهاء وحكماء قبائل املربع اجلن�بي 
مبحافظ��ة احلديدة، اجلاهزيَة الق�ش�ى لل��رد على اأي ت�شعيد 

قادم لتحالف الع��دوان، وا�شتمرار ال�شم�د وم�اجهة املعتدين 
بكل الإمكانات املتاحة حتى حتقيق النت�شار.

ويف وقف��ة قبلية م�شلح��ة حا�شدة، الثن��ني، ح�شرها الآلف 
م��ن قبائ��ل املربع ال�شمايل للحدي��دة، اأك�د امل�شارك���ن ا�شتمرار 
التعبئة والتح�شيد مل�اجهة �شلف العدو ال�شع�دي الأمريكي.

ودعت قبائل املربع اجلن�بي باملحافظة، كافة القبائل اليمنية 
احل��رة الأبية لتقدمي املزيد م��ن الت�شحيات يف �شبيل الدفاع عن 
اليمن وعزته وكرامته، جم��ددة النفري العام وال�شتعداد التام 
لرف��د اجلبه��ات باملزيد م��ن الرجال وامل��ال والغ��ذاء دفاعا عن 

ال�طن.
و�ش��ددت عل��ى �ش��رورة ت�حيد اجله���د مل�اجه��ة العدوان 

وتعزيز تالحم و�شم�د وثبات اجلبهة الداخلية.

تفقد وزير ال�شحة العامة وال�شكان الدكت�ر طه املت�كل 
اأم���س الثالثاء ، �شري العم��ل يف م�شت�شفى ال�شهيد اأب� حرب 

املل�شي ب�شنعاء.
واأطلع الدكت�ر املت�كل ومعه مدير مكتب ال�شحة باأمانة 
العا�شم��ة الدكت���ر مطهر امل��روين، على طبيع��ة اخلدمات 

التي يقّدمها امل�شت�شفى والأو�شاع ال�شحية للمر�شى.
الأق�ش��ام والط���ارئ   وخ��الل اطالع��ه عل��ى خمتل��ف 
والعيادات والعناية املرك��زة وعناية الأطفال والعمليات، 
ا�شتمع وزير ال�شحة من القائمني على امل�شت�شفى اإلى �شرح 
ح�ل جمم��ل اخلدم��ات ال�شحية الت��ي يقّدمه��ا امل�شت�شفى 

للمرتددين عليه.
كم��ا اأطل��ع عل��ى م�شت���ى الجن��از يف اأعم��ال الت��شعة 

والتاأهي��ل يف امل�شت�شف��ى، م�شي��دًا ب�شم���د ال��كادر العامل 
بامل�شت�شف��ى رغ��م ا�شتم��رار الع��دوان واحل�ش��ار وت�قف 
املرتب��ات، م�ش��ددًا عل��ى ت�شاف��ر اجله���د لتق��دمي اأف�ش��ل 

اخلدمات ال�شحية للم�اطنني.

اق���س وزير املياه والبيئة املهند���س نبيل عبداهلل ال�زير 
اأم���س الثالثاء م��ع وزير التعلي��م الفن��ي والتدريب املهني 
غازي اأحمد علي حم�ش��ن، ج�انب التن�شيق بني ال�زارتني 

يف تاأهيل الك�ادر يف جمال املياه وال�شرف ال�شحي.
وتط��رق اللقاء اإلى اجل�ان��ب املت�شلة ب�شري الدرا�شة يف 
اأق�ش��ام املياه وال�ش��رف ال�شحي باملعاه��د املهنية وكليات 
املجتمع وال�شتف��ادة من خمرجاتها من الك�ادر امل�ؤهلة يف 

الهيئات وامل�ؤ�ش�شات التابعة ل�زارة املياه.
كم��ا تط��رق اللق��اء اإل��ى اإمكاني��ة ال�شتفادة م��ن ا�شطح 
املعاهد وكليات املجتمع باملحافظات لرتكيب اأنظمة الطاقة 
ال�شم�شي��ة لالآب��ار اخلا�ش��ة بامل�ؤ�ش�ش��ات املحلي��ة للمي��اه 

وال�شرف ال�شحي.
ومت التفاق على تزويد املعاهد والكليات بخدمات املياه 

ب�شكل منتظم مبا يغطي احتياجات الطالب من املياه.

واأك��د ال�زي��ران اأهمي��ة تعزي��ز ال�شراك��ة والتع��اون يف 
املجالت ذات العالقة ب��ني ال�زارتني، والهتمام بالك�ادر 

املهنية لتغطية احتياجات القطاعني العام واخلا�س.
ح�ش��ر اللقاء رئي�س الهيئة العام��ة مل�شاريع مياه الريف 

املهند�س �شهاب نا�شر.

اأ�شادت قبائل هران مبديرية اأفلح 
اليمن يف حج��ة بانت�شارات اجلي�س 
خمتل��ف  يف  ال�شعبي��ة  واللج��ان 
امل�ؤ�ش�ش��ة  حققت��ه  وم��ا  اجلبه��ات 

الدفاعية من جناحات.
وقف��ة  يف  ه��ران  قبائ��ل  واأك��دت 
حا�ش��دة بعزل��ة اجل�ان��ه مديري��ة 
ال�شم���د  ا�شتم��رار  اليم��ن،  اأفل��ح 
والثبات مل�اجه��ة العدوان واإف�شال 
اليم��ن  ت�شته��دف  الت��ي  خمططات��ه 

اأر�شاً واإن�شاناً.
يف  امل�شارك��ني  كلم��ات  واأ�ش��ارت 

املجل���س  قي��ادة  بح�ش���ر  ال�قف��ة 
املحل��ي واملكت��ب الإ�ش��رايف ومدراء 
وال�شخ�شيات  التنفيذي��ة  الأجه��زة 
اإل��ى اأهمي��ة تر�شي��خ  الجتماعي��ة، 
اله�ية الإميانية ودعم اجلبهات مبا 
يعزز من ال�شم���د والنت�شارات يف 

اجلبهات
كم��ا ناق�س لق��اء م��ش��ع مبديرية 
ال�شغادرة حمافظ��ة حجة، الثنني، 
برئا�شة املحافظ هالل ال�ش�يف �شبل 
وتعزي��ز  التح�شي��د  جه���د  تفعي��ل 

ع�امل ال�شم�د ورفد اجلبهات.

وا�شتعر�س اللقاء بح�ش�ر وكيل 
املحافظ��ة ع��ادل �شلي اآلي��ة تن�شيق 
التح�شي��د  وت��رية  لرف��ع  اجله���د 
الكرام��ة  لدع��م معرك��ة  املجتمع��ي 
املحاف��ظ  واأك��د  ورف��د اجلبه��ات.. 
اجله���د  ت�شاف��ر  اأهمي��ة  ال�ش���يف 
لتجهي��ز قافلة م��دد للجبهات مبرور 
خم�ش��ة اأع�ام م��ن ال�شم�د يف وجه 
الع��دوان، حاث��ا على ب��دء ترتيبات 
برام��ج ذك��رى ال�شم���د عل��ى مدى 
يف  تتجل��ى  والت��ي  اأع���ام  خم�ش��ة 

النت�شارات على ق�ى العدوان.

الماراتي��ة  الق���ات  ب��داأت 
م�شرتك��ة   تدريب��ات  والمريكي��ة 
بالتزامن مع و�ش�ل )اأربع(  ب�ارج 

اأمريكية اإلى �شب�ة و�شقطرى.
وق��ال �شي��ادون يف �شب���ة اإنه��م 
تلق�ا بالغ��ات باإغالق ب���ارج ترفع 

والأمريك��ي  الإمارات��ي  العلم��ني 
مناط��ق وا�شع��ة  قبال��ة ال�ش�اح��ل 
ال�شرقي��ة لليم��ن، م�شريي��ن اإل��ى اأن 
التدريب��ات جت��رى يف بح��ر الع��رب 

واملحيط الهندي.
وكان��ت و�شائ��ل اإع��الم اماراتي��ة 
اأكدت بدء فعالية التمرين الع�شكري 
امل�ش��رتك )ف��اري ناتي��ف 20( م��ع 
الق���ات الأمريكية لرف��ع اجلاهزية 

القتالية.

محليات

رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

الن�����������������اش������������������������������������ر/
مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون األسرى” عبدالقادر املرتضى”:

يطالب األمم املتحدة للضغط لتنفيذ اتفاق تبادل األسرى

قي������ادة هيئ������ة ال������زكاة تزور مستش������فيات ف������ي العاصمة صنعاء وتدش������ن ص������رف الزكاة 
النقدي������ة مبديرية الزهرة ف������ي احلديدة  وتوزيع الزكاة العيني������ة مبديرية يرمي في إب

قبائل احلديدة تعلن النفير وحتذر قوى العدوان من أي تصعيد

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشهيد أبو حرب امللصي

مناقشة التعاون بن وزارتي املياه والبيئة والتعليم الفني

قبائل حجة تشيد بانتصارات اجليش واللجان الشعبية ولقاء 
برئاسة محافظ حجة يناقش سبل تعزيز التحشيد ورفد اجلبهات

اجلنوب احملتل: تدريبات أمريكية إماراتية مشتركة في سقطرى وشبوة



3االربعاء  11/  3 /  2020م الموافق 17 رجب 1441هـ  العدد )357(

 653 –حل العدد 

 

 

 ي ب أ  ر ا ق ف ل ا و ذ 1

 ق ح ل ا  ت ا ر ي ل  و 2

  ا ح  ع ف ر ن  م ـه ن 3

 ج ر ز خ ل ا و س و ا ل ا 4

 ر  ب ا ل ق ن ا  ع  ع 5

 ف ج  د ـه ي   س و ا م 6

 س د ق م  ة ض ف  ن ل  7

 ل ي م  ع   ل د  ج ح 8

 م  ر س ن  ا ك ي ر م ا 9

 ا ن  ا ب ن  ا ن د ي ش 11

 ن ا ر م  ي ف ن ا  م د 11

  م ز ح ل ا   ر د ة  12

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   11  11  12 

كتابات

أفقي :
1- ال�شهيد القائد  – �شمري مت�شل    

2- مت�شابهان –  اأعطى بال مقابل –  الإميان ......        
3- و�شعي��ة ال�شهيد القائد واأ�شحابه يف احلرب الأولى – امللزمة التي حّذر فيها 

املبتعثني للدرا�شة يف الغرب   
4- ثبت ودام –  ما مي�شك الرمق من الرزق باجلمع –  مت�شابهان

5- املنطق��ة الت��ي �ُشنت احلرب على ال�شهيد القائد فيه��ا )مقل�بة( –  دخلت الى 
الكهف لأحتمي   

6- �شئ �ش�ؤل م��شى عنه يف البقرة  –  اأحد اأخ�ة ال�شهيد القائد  –  ن�شف رفات     
7- امللزمة التي ذكر فيها ال�شهيد القائد اأن الأف�شل لالإن�شان اأن ي�شتثمر م�ته  

8- َقَلَب ال�شئ وجعل اأوله مكان اآخره –  حرف متّني –  ..... العلم الن�شيان )مقل�بة( 
9- �شق��ي ال��زرع وغم��ره باملاء –  ال���ادي الذي يق��ع اأ�شفل جبل م��ّران –  عُظم 

الأمر واأ�شبح مه�ًل            
10- فتحة يف ال�جه –  تن�شب املبتداأ  –  والد )مقل�بة( –  ن�شف يغلي –  ثلثي 

عملة ال�ش�مال)مقل�بة( 
11- نعم بالإجنليزية –  الأمر من كان  –  تتقاتل قتاًل �شديدًا

12- امللزمة التي حتدث فيها ال�شهيد القائد عن اأهمية ال�شعار ودوره يف م�اجهة 
اأمريكا واإ�شرائيل 

13- حي�ان �شخم )مقل�بة( –  مفرد اأدراج –  ن�شف مناجاة 
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متقاطعة إعداد / أحمد املهتدي كلمــات 

ما بعد البنيان املرصوص..
يحيى احملطوري

بعد حترير نهم.. ح�شد حتالف العدوان ملعركة اجل�ف من 
العدة والعتاد.. ما مل يح�شد مثيله لأي معركة اأخرى منذ بدء 

العدوان قبل خم�شة اأع�ام..
فقد كان�ا يرون �شق�طها يف يد �شنعاء يف يقظتهم واأحالمهم 
وه��� ما اأ�شب��ح واقعا ل حمالة من��ه رغم دفاعه��م امل�شتميت 
على جغرافية الغي��ل واحلزم ط�ال �شهر ون�شف.. وعلى كل 

امل�شت�يات ويف �شتى املجالت العالمية والع�شكرية..
وخ�ف��ا م��ن ع��ار الهزائ��م املتالحق��ة.. حمل���ا ال�ش��الح 
م�ش�ؤولي��ة الهزمية وتربوؤوا منه��م وجعل�هم �شماعة يعلق�ن 

عليها ف�شلهم الذريع كال�شيطان متاما
ْيَط��اُن اأَْعَماَلُهْم َوَقاَل َل َغاِلَب َلُكُم اْلَيْ�َم ِمَن  ��َن َلُهُم ال�َشّ َواإِْذ َزَيّ
��ا َتَراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَك���سَ َعَلى َعِقَبْيِه  ا���سِ َواإِيِنّ َج��اٌر َلُّكْمۖ  َفَلَمّ الَنّ

نُكْم اإِيِنّ اأََرىٰ َما َل َتَرْوَن َوَقاَل اإِيِنّ َبِريٌء ِمّ
واحلقيقة التي مل ي�شتطيع�ا طم�شها..

اأنه��ا مل تك�شر اأنف الإ�شالح و�ش�كته فح�شب.. بل حتطمت 
اأن���ف اأ�شي��اده الطغ��اة وامل�شتكربي��ن.. وجترع���ا م��رارة 
الهزمي��ة رغما عنه��م.. و�شيتجرع�ن غدا اآثاره��ا املتالحقة.. 
ول��ن يجدوا له��م من عق��اب وا�شنطن لهم عل��ى ف�شلهم الكبري 

مفرا اأبدا..
ولذلك اأقبل بع�شهم على بع�س يتالوم�ن ويتالعن�ن..

اأوراقه��م ذهب���ا  واإفال�شه��م واح��رتاق  ول�ش��دة خ�فه��م 
للتمرت�س خلف قريفيث الربيط��اين لإيقاف عجلة النت�شارات 

الإلهية الزاحفة نح� ماأرب..
عل��ى اأم��ل اأن يحقق�ا بال�شيا�شة م��ا مل يتمكن�ا من حتقيقه 

باحلديد والنار..
وهيهات لهم ذلك..

واعتزازا بن�ش��ر اهلل احلا�شم وتاأييده الكبري ن�جه دع�تنا 
اإلى اأحرار ماأرب..

م��دوا اأيديكم اإلى يد �شنعاء املم��دودة اإليكم بال�شالم.. ول 
تثق���ا ب�ع�د اخل��ارج واإغراءات��ه ف�شتحرقك��م وتهلكهم كما 
فعل��ت باأ�شالفك��م.. و�ش��ريوا يف الأر�س وانظ��روا كيف كانت 

عاقبة الذين من قبلكم..

واإلى ق�ى العدوان..
لق��د كان لن��ا ولك��م يف ما م�شى م��ن املعارك ع��ربة ل� كنتم 
تعقل�ن.. فما عجزمت عنه يف اأع�ام ق�تكم و�شدة باأ�شكم فاأنتم 

الي�م عن حتقيقه اأعجز..
واخلري لنا ولكم يف اإيقاف العدوان ل يف ا�شتمراره..

ن َتنَتُه�ا َفُهَ� َخرْيٌ َلُّكْمۖ   اإِن َت�ْشَتْفِتُح���ا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْت��ُحۖ  َواإِ
ْت َواأََنّ  َواإِن َتُع���ُدوا َنُعْد َوَلن ُتْغِنَي َعنُكْم ِفَئُتُكْم �َشْيًئا َوَلْ� َكُثَ

َ َمَع امْلُ�ؤِْمِننَي اهلَلّ
ول عدوان اإل على الظاملني
وح�شبنا اهلل ونعم ال�كيل 

نعم امل�لى ونعم الن�شري..

#بقلم/ عزالدين بن عطية

د ب��ن �شلمان درو�ش��ه، وقراأ  ل��� راَج��َع حمَمّ
��دًا، لأدرَك اأَنّ اليمني، واإْن  التاريخ القريب جِيّ
ْمرة، فاإنه يختلف معه  �َشاَبه ال�شع���دَيّ يف ال�ُشّ

يف الِطباع واملزاج.
تف�شلن��ا اأي��اٌم قليل��ة ع��ن اإمت��ام الع��دوان 
ال�شع�دي الظامِل على ال�شعب اليمني ال�شقيق 
ياً  ��ى جَتِنّ عام��ه اخلام���س، وه��� ع��دوان ُي�شَمّ
وتزويرًا “التحالف العربي”، ومل ت�شارك فيه 
الأركان الأ�شا�شي��ة للنظ��ام العربي، فهل ُيعَقل 
َف “عرب��ي” على عمٍل، من دون  اأن ُنطِل��ق و�شْ
اأن ي�شّم العراق احل�ش��ارة و�ش�ريا العروبة 

واجلزائر الث�رة!؟
اأن تعت��دي عل��ى اأخيك، فذل��ك ِقّل��ُة مروءة 
وُج��رٌم ُم��داٌن ب��كّل املع��اين ويف كّل احل��الت، 
ولك��ن اأن تعت��دي عل��ى اليم��ن بال��ذات، فتل��ك 
خطيئة ُكربى ل ُتغَتفر، �شتدفع ثمنها غالياً من 
دمائك، و�شتنك�شر على اأب�ابها جميع خططك، 
وتتال�شى مع كل ي�ٍم مي��ّر على عدوانك ُفِر�س 
جنات��ك وع�دتك اإلى بيتك �شامِل��اً، فاإن مل متت 
هناك بال�شربة القا�شية، ف�شتم�ت حتماً ُمتاأّثرًا 
بجراح��ك الغاِئرة وخدو�شك الت��ي ل ميكن اأن 
د ب��ن �شلمان  ميح�ه��ا الزم��ن.. ل��� راجع حمَمّ
درو�شه، وقراأ التاريخ القريب جِيّدًا، لأدرَك اأَنّ 
مرة، فاإنه  اليمن��ي، واإن �َشاَبه ال�شع�دَيّ يف ال�ُشّ
يختلف معه يف الِطباع واملزاج، فاليمني مي�ت 
ول يرك��ع. تكفي��ه ُحفنة مت��ٍر لين�ش��ب لعدوه 
ر.  كمين��اً ميتّد لأ�شهر من دون اأن مي��ّل اأو يتذَمّ
ه� عنيد و�ُشج��اع ل يهاب امل�ت. طِيّب، ولكن 
كرامت��ه ت�شب��ق حاجت��ه اإل��ى طع��اٍم اأو مال.. 
يح��اول النظام ال�شع�دي َعَبث��اً اأن يقنعنا باأن 
حرب��ه اجلاِئرة عل��ى اليمن ته��دف اإلى خدمة 
��ة واليمنيني اأنف�شهم وحمايتهم من “�شّر”  الأَمّ
احل�ثيني الها�شميني العرب الأقحاح، ليجد يف 

الفتنة الطائفي��ة واملذهبية �شندًا يّتكئ عليه يف 
تربير هذا اخلط��ر، وه� لي�س اأمرًا جديدًا على 
ام ال�شع�دية، الذي��ن ا�شتعمل�ا الدين من  ُح��َكّ
خ��الل حتالفهم مع ال�ش��اه )ال�شيعي( – ولكنه 
َمِلٌك وعميل لأمريكا وال�شهاينة – يف �شتينيات 
الق��رن املا�شي، �شّد املّد الق�مي بزعامة جمال 
عبدالنا�ش��ر، فاأل�شق���ا ب��ه �شف��ة ال�شي�عي��ة 

والإحلاد التي بقيت ُتطارده حتى الي�م. 
د يف العديد من  وم��ا زالت ه��ذه التهم��ة ُت��رَدّ
خطب التيار ال�ّهابي، ما �شاهم لحقاً يف اإثارة 
م�جة الت�شكيك الت��ي طالت دع�ة عبدالنا�شر 
ب��ني  التقري��ب  اأج��ل  م��ن  ال�شري��ف  والأزه��ر 
املذاهب، على اعتبار اأنها �شادرة عن “ُملِحد” 

يريد اأن ي�شتبدل ال�شي�عية بال�شيعة.
ل اخل��الف الطائف��ي اأّي��ة م�شكلة اأو  مل ُي�ش��ِكّ
عائ��ق اأم��ام حتال��ف ال�شع�دي��ة م��ع امللكي��ة 
د  الزيدية )ال�شيعي��ة( يف ال�شتينيات، فلم ترتَدّ
اململكة يف دعم امللك املع��زول باملال وال�شالح، 
م��ا دام النظ��ام َملكي��اً وُمتماهي��اً م��ع نظامه��ا 
القائ��م، لأّن اخلط��ر احلقيق��ّي ال��ذي تخ�ش��اه 
ال�شع�دي��ة ه� املّد الث�ري، اأي��اً كان م�شدره، 
ولي���س الطائفي، وه� بال�شب��ط ما تخ�شاه من 
اإي��ران الث���رة ذات النظام اجلمه���ري، التي 
تقع يف قلب َمَلِكَيّات تقليدية تخاف على اهتزاز 
عرو�شها اأكث من خ�فها على �شياع اأوطانها.

اخت��ارت ال�شع�دية العن���ان اخلطاأ عندما 
اعتقدت اأن اليمن ه��� احللقة الأ�شعف، حيث 
ق مل�شروعها التفتيتي الذي يعتمد  ميكن اأن ُت�شِ�ّ
عل��ى ا�شتغ��الل مكانتها الدينية، ع��رب رعايتها 
�شة م��ن اأجل تاأجيج  الأماك��ن الإ�شالمي��ة املُقَدّ
راع الطائفي، ُم�شتعينًة بالعدو ال�شهي�ين  ال�شِ
وداعميه الأمريكيني والغربيني، ابتغاء �شراء 
واق��ع �شيا�شي عربي جديد ي�ش��ع اململكة على 
تني العربي��ة والإ�شالمية، مقابل اأن  عر���س الأَمّ
ة  تبيع��ه م��ا ل متلك مم��ا تبّقى من كرام��ة الأَمّ

راتها. وُمقَدّ

باً  رمب��ا يك���ن ال�شعب اليمن��ي الأق��ل تع�شّ
العربي��ة  البل��دان  ب��ني  املذه��ب  اأو  للطائف��ة 
الأخ��رى، فاحلي��اة الديني��ة يف اليم��ن مُتاَر�س 
اإلى حٍد كبرٍي ب�شال�شٍة ومرونٍة من دون ُمراعاٍة 
للف��روق املذهبية التي مل تك��ن عاِئقاً مثاًل اأمام 
الرئي�س ال�شابق علي عبداهلل �شالح )ال�شيعي( 
نٍة  يف اعت��الء كر�ش��ي ال�شلط��ة مدع�م��اً بحا�شِ
�شعبي��ٍة �شنّي��ٍة بالأ�شا�س، اإلى درج��ة اأَنّ هناك 

َمن يجهل اإلى الي�م اأنه لي�س �شّنياً.
اإَنّ الأه��داف احلقيقية للع��دوان على اليمن 
، فال�شع�دي��ة ل  م��ا زال��ت نف�شه��ا ومل تتغ��رَيّ
��د على  ترغ��ب يف مي��ٍن جمه���ري ق���ّي وُم�َحّ
حدودها. لذلك، �شعت دائم��اً اإلى اإ�شعافه بكل 
��رت مع ق���ى يف الداخل اليمني  ال��شائ��ل، فدَبّ
لغتي��ال الرئي���س اإبراهي��م احلم��دي يف العام 
1977، وه��� ال�شخ�شية ال�طنية الذي ل زال 
اليمني�ن اإلى الي�م ُيكِنّ�ن لها حمّبة واحرتاماً 
خا�ش��ني.. ُع��ِرَف ع��ن احلم��دي حر�ش��ه على 
ا�شتقالل اليم��ن، والت�شّدي للنف�ذ ال�شع�دي، 
و�شعي��ه اإلى اإعادة َر�ْش��ِم احلدود مع البلدين، 
يٍة حتف��ظ حّق اليم��ن يف اأرا�شيه ومياهه،  ِبنِدّ
فقد عمل على اإر�شاء ركائز ليمٍن حديٍث، بعيدًا 
م��ن �شلط��ة القبائ��ل – الت��ي ترب��ط �شي�خه��ا 
بالنظام ال�شع���دي عالقات وطيدة – وحَتّ�َل 
اليمن يف عهده اإلى ور�شات لالإ�شالح والتنمية.
كم��ا �شعى اإل��ى ت�حيد اليمن ع��رب خط�ات 
اأو  ع  ت�ش��ُرّ دون  م��ن  ج��ة  وُمتدِرّ مدرو�ش��ة 
ارجتالّي��ة، مب��ا ي�شم��ن النج��اح والدمي�م��ة 
لل�ح��دة التي ت��رى فيها ال�شع�دي��ة يف املقابل 
عت ح��رب النف�شال يف  تهدي��دًا لها. لذلك، �شَجّ
الع��ام 1994 ودعمتها باملال وال�شالح، اإل اأنها 

مل تفلح.
بعد اغتيال اأحمد الغ�شمي )ُمّتهم باملُ�شاَركة 
يف اغتي��ال احلم��دي(، ت�ّل��ى عب��داهلل �شال��ح 
الرئا�ش��ة )مَتّهم باملُ�شاركة يف اغتيال الإثنني(، 
وال��ذي واإْن َعرفت عالقته بالنظ��ام ال�شع�دي 

متاُي��زًا بني التاأييد اأحيان��اً واخل�ش�مة اأحياناً 
اأخ��رى، اإل اأن��ه كان م��ن امِلنظ��ار ال�شع���دي 
ال�شخ���س املنا�ش��ب ال��ذي ي�شتطي��ع الإم�شاك 
داخلي��ة  حتالف��ات  ع��رب  ي��ده  يف  بال�شلط��ة 
ُمعّق��دة وغ��ري ُمتجاِن�ش��ة، ب��ل وُمتناِق�ش��ة يف 
اأحي��اٍن كث��رية، مبا ي�شم��ن بقاء اليم��ن غاِرقاً 
والفق��ر  والف�ش��اد  الداخلي��ة  راع��ات  ال�شِ يف 
والتخّلف، انطالقاً م��ن قناعة ُحّكام ال�شع�دية 
ناً ق�ي��اً ي�شتدع��ي ا�شتق��رارًا �شيا�شياً،  ب��اأن مَيَ

وه� ما يتطّلب بدوره ا�شتقرارًا اقت�شادياً.
َجَثَم عبداهلل �شالح على قل�ب اليمنيني اأكث 
ل فيها اليمن الغني بثواته  من 30 �شنة، حتَ�ّ
وطاقات��ه الب�شري��ة اإل��ى دولٍة فا�شل��ٍة وفقريٍة 
ت�شتج��دي النت�ش��اب اإل��ى جمل���س التع��اون 
اخلليج��ي، لُيبقي��ه الإخ�ة “الأ�شق��اء” ُمعَلّقاً 
بني الياأ�س تارة والرج��اء تارة اأخرى، فبينما 
ام ال�شع�دية حربهم على اليمن باأنها  ر ُحَكّ ُي��رِبّ
حماي��ة له��ذا البل��د م��ن الرمت��اء يف اأح�ش��ان 
اإي��ران، جندهم يرف�ش���ن ع�ش�ّيته يف جمل�س 
التع��اون، يف حني ُيدعى املغ��رب والأردن اإلى 
الن�شمام، وال��ذي، واإن مل يتحَقّق يف النهاية، 
ر ب��ش�ٍح اإل��ى حقيقة ما ُت�شمره  اإل اأن��ه ي�ؤ�ِشّ

ال�شع�دية لليمن.
م��ّرت 5 �شن���ات، اأو ت��كاد، عل��ى الع��دوان 
ال�شع���دي عل��ى اليمن. وعَ��شاً ع��ن اأن تك�ن 
ال�شع�دي��ة اأكث اأْمناً، باتت يف مرمى �ش�اريخ 
اأق�ى  العدوان  جعله��م  اهلل” الذين  “اأن�ش��ار 
ب��دًل م��ن اأن ُي�شعفه��م، واأ�شبح���ا ي�شرب�ن 
وال�ش���رة،  بال�ش���ت  ُعمقه��ا  يف  ال�شع�دي��ة 
ويق�ل���ن له��ا اإن ع��دِت عدن��ا. . وب��دًل من اأن 
د بن �شلمان، الطاِم��ع يف ُملك اأبيه،  ُيق��ّ�ي حمَمّ
م�قع��ه يف اململك��ة – ع��رب لب���س ث���ب الرجل 
الق���ي ال��ذي يحم��ي اأم��ن ال�شع�دي��ة ويدعم 
م�قعه��ا كدول��ٍة اإقليمي��ٍة واِزن��ة – ب��ات اأكث 
د  �شعفاً، بع��د اأن َحَرَمه “اأن�شار اهلل” من جُمَرّ
ان�شحاٍب على �ش��كل انت�شاٍر َوْهمّي يحفظ ماء 

وجهه… ولكنهم ل يتعَلّم�ن الدر�س.

*_ كاتب صحافي من اجلزائر _

بقلم / مصطفى السعيد

ت�قف��ت كث��ريا اأم��ام م�شه��د ملقات��ل مين��ي ح��ايف القدمني 
ويحم��ل بندقية اآلية وه� يط��ارد دبابة ب��راديل اأمريكية هي 
الأح��دث ب�ش�اريخها ومدفعيتها امل�جه��ة بالليزر واأجهزة 
الروؤية الليلي��ة والت�جيه احلراري، وكيف انتهت املطاردة 

با�شت�شالم طاقم املدرعة الأمريكية للمقاتل اليمني الب�شيط، 
فاملعرك��ة مل تك��ن تدور ب��ني اأ�شلح��ة غري متكافئ��ة، بل بني 
معن�يات غري متكافئة، فهذا املقاتل اليمني يف اأعلى درجات 
الثق��ة والإرادة الق�ي��ة والتح��دي، بينم��ا طاق��م املدرع��ة 
الأمريكية مذع�رون، ويخاف�ن من جمرد مقاتل حايف يحمل 
بندقي��ة اآلي��ة، اعت��اد عل��ى حملها منذ �ش��ن البل���غ، فمثلما 
ي�ل��د الطفل الربازيل��ي ومعه كرة قدم، ي�ل��د الطفل اليمني 

ومع��ه بندقي��ة اآلية ومع ذلك فه� �شع��ب م�شامل وطيب جدا 
و�شج��اع ج��دا، والأق��ل يف ارت��كاب جرائم القت��ل، ول يقبل 
من ياأت��ي ليحتل اأر�شه، هذا املقاتل احل��ايف حمدود التعليم 
اأك��ث تقدمية وحداث��ة واإن�شانية من الأمريك��ي اأو املرتزقة 
الذي��ن ج��اءوا بهم م��ن كل قارات الع��امل لقتل فق��راء اليمن 
طمع��ا يف م�قع بلدهم وثرواتهم م��ن الغاز والنفط املكت�شفة 
حديثا، ويحارب�ن حتت ح�ش��ار بري وبحري وحتت وابل 
�ش�اري��خ اأحدث الطائ��رات الأمريكي��ة واأ�شلحتها امل�جهة 
بالأقم��ار ال�شناعي��ة حتي��ة لأبط��ال اليمن الذي��ن ي�شجل�ن 

ملحمة �شيقف اأمامها التاريخ ط�يال.

��د ب���ن س��ل��م��ان ي���ق���رأ ال��ت��اري��خ ل���و أن م��ح��َمّ

عندما ينتصر اجلندي اليمني احلافي على أحدث األسلحة األمريكية..
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لكن مع ذلك، ل ت��زال الريا�س حتاول عقد لقاءات 
م��ع زعماء قبائل لك�ش��ب م�اقفهم، وقطع اأّي ت�ا�شل 

بينهم وبني �شنعاء، با�شتخدام الإغراءات املادية.
ووفق��اً للم�شادر القبلي��ة، فاإن �شباط��اً �شع�ديني 
�شرف���ا مبالغ مالي��ة عالية لعدد كبري م��ن امل�شائخ، 
لك��ن ه���ؤلء ُيع��ّدون من الدرج��ة الثالث��ة يف �شف�ف 

قبائلهم، والكثري منهم لي�س بيدهم القرار.
وجاءت ه��ذه التحركات ال�شع�دي��ة بعدما ف�شلت 
جه�د ق���ات هادي وميلي�شيات »الإ�شالح« يف ك�شب 
ولء القبائل، التي اأ�شبحت تكّن عداوة لالأخري بفعل 

�شيطرته على عائدات النفط والغاز يف املحافظة.
ولع��ّل م��ا اأن�ش��ده �شي��خ م�شائ��خ قبلي��ة عبي��دة، 
حم�ش��ن بن عبي��دة، بعدما �شقطت جبه��ة نهم اأواخر 
كان�ن الثاين/ يناي��ر املا�شي، يعرّب ب��ش�ح عن ذلك 
ال�شخ��ط، اإذ دع��ا ق�ات اجلي���س واللج��ان ال�شعبية 
اإلى التقّدم اإلى ماأرب، معرباً عن ال�شتعداد للتعاون 
معه��ا، قائ��اًل: »وي��ن عبد املل��ك ير�شل لن��ا ربعه… 
�شاق��ت النا���س من �شرعي��ة الدا�شر/ اللق��اء بيننا يا 
ح�ث��ي الطلع��ة… بان�شيل معك ل م��ا ن�شل �شافر/ 
واأه��ل م��اأرب رج��ال احل��رب والفزعة… بع��د هذا 

البالء ما عاد حدن �شابر«.
وَتخت�شر اأبي��ات بن عبيدة ممار�ش��ات ميلي�شيات 
»الإ�ش��الح« بح��ق قبائل ماأرب على م��دى ال�شن�ات 
الأرب��ع املا�شية، حي��ث عمدت اإلى تهمي���س القبائل، 

وفر�ش��ت  بالق���ة،  امل�شروع��ة  مطالبه��ا  وواجه��ت 
وج�دها يف املحافظة عن�ة.

وعل��ى رغ��م حم��اولت ال�شع�دي��ة وق��ف قط��ار 
ال��شاط��ات، علمت »الأخبار« م��ن م�شدر يف »جلنة 
امل�شاحلة« يف �شنعاء اأن »الت�ا�شل مع قبائل ماأرب 
ل ي��زال م�شتم��ّرًا«، واأن »امل�ؤ�ش��رات اإيجابي��ة حتى 

الآن، وم�شت�ى ال�شتجابة م�شّجع«.
 عل��ى اأن حت��رك الريا���س ل�ق��ف تق��ّدم اجلي���س 
واللج��ان �شرق��اً ل يقت�ش��ر عل��ى تل��ك اجله���د، ب��ل 
ي�شم��ل اأي�شاً تن�شي��ط الدبل�ما�شي��ة ال�شع�دية على 

امل�شت�يني الإقليمي والدويل.
 ويف هذا الإطار، تاأتي املباحثات التي اأجراها وزير 

اخلارجي��ة الربيط��اين، دوميني��ك راب، يف الريا���س 
وم�شق��ط، ت�ازي��اً م��ع زي��ارة وف��د م��ن اخلارجي��ة 
الربيطاني��ة برئا�ش��ة �شتيف��اين ال��كاك، رئي���س وف��د 
�شنع��اء التفاو�شي امل�ج���د يف العا�شم��ة الُعمانية 

حممد عبد ال�شالم، ي�م الأربعاء.
كذلك، ب��دت لفتة الزي��ارة املفاجئة الت��ي قام بها 
نائ��ب وزي��ر الدف��اع ال�شع���دي، خال��د ب��ن �شلمان، 
لل�شلطن��ة، حي��ث طال��ب، بح�ش��ب بع���س امل�شادر، 
بتدخ��ل ُعماين ل�ق��ف تقّدم ق�ات �شنع��اء يف املناطق 
احلدودي��ة ال�شع�دي��ة بع��د �شيطرته��ا عل��ى مدينة 
احلزم مرك��ز حمافظة اجل�ف، الت��ي جتمعها حدود 

وا�شعة مع اململكة.

تقارير

بعد نكستها في الشمال ..
 السعودية ترفض في جنوب اليمن 

رغم إغراء الضباط
تقرير: لقمان عبداهلل

م��ا ح�شل يف الأ�شابي��ع الأخرية يف اليمن، وخ�ش��شاً من��ه ا�شتعادة �شنعاء 
ملحافظة اجل�ف، والتبّدل املفاجئ يف خريطة التحالفات القبلية، خلط الأوراق 

راأ�شاً على عقب، واأثبت جمّددًا اأن الرمال اليمنية متحّركة با�شتمرار.
كث��ر من تلك القبائ��ل كانت، حتى قبيل �سقوط مدينة احلزم مركز املحافظة، 
تقاتل اإلى جانب التحالف ال�شع�دي، وتتقا�شى منه م�شاعدات مالية وع�شكرية 
كبرية جدًا، واإذا بها تبادر اإلى عقد تفاهمات مع �شنعاء، بال�شتفادة من قان�ن 

العفو املُقّدم من رئي�س »املجل�س ال�سيا�سي الأعلى«، مهدي امل�ساط.
تفاهم��ات �شّهل��ت �شيطرة اجلي���س اليمني واللج��ان ال�شعبي��ة على اجل�ف، 
مقابل احتفاظ القبائل ببع�س المتيازات، وعدم مالحقة املقاتلني من اأبنائها يف 

�شف�ف امليلي�شيات امل�الية ل�»التحالف«.
    رف�س ال�سباط اجلنوبيون طلب ال�سعودية فتح اجلبهات املحاذية لل�سمال
ال�شع�دية، الت��ي تت�شارك مع اجل�ف بحدود ط�لها اأكث من 700 كلم، تبدو 

م�شدومة ومربكة يف م�اجهة هذا التحّدي امل�شتجد.
وه��ي حت��اول الي�م كب��ح خ�شائره��ا يف ال�شمال بفت��ح جبه��ات يف املحافظات 
اجلن�بي��ة املحتّل��ة، الت��ي �شّكل��ت يف ال�شن�ات املا�شي��ة اخل��ّزان الب�شري لرفد 

معارك »التحالف« باملقاتلني.
 واجتم��ع قائد الق�ات ال�شع�دية يف عدن، العميد الطيار جماهد العتيبي، مع 
قيادات ع�شكرية جن�بية، على راأ�شها قائد »املنطقة الع�شكرية الرابعة« )مقّرها 
ع��دن( الل�اء ف�شل ح�شن العمري، اإ�شاف��ة اإلى العديد من قادة األ�ية »احلزام 
الأمن��ي« و�سب��اط اآخري��ن.  وطل��ب العتيب��ي م��ن احلا�سري��ن فت��ح اجلبهات 
اجلن�بي��ة املحاذية لل�شمال، وذل��ك لتخفيف ال�شغط على حم���ر جبهة ماأرب، 
غري اأن ه�ؤلء رف�ش�ا بالإجماع فتح اجلبهات، م�شتغربني مثل هكذا طلب، فيما 

»ال�شرعية« لديها ق�ات معّززة يف �شب�ة واأبني وغريها.
وعل��ى رغ��م حماول��ة ال�شابط ال�شع���دي اإغراءه��م بامل�شاع��دات الع�شكرية 

واملالية، اإل اأن م�قفهم مل يتبّدل.
ومل يكت��ِف العتيب��ي بالجتماع بالق��ادة الع�شكريني، بل قام بزي��ارة مفاجئة 
جلبه��ة »حّد ياف��ع« يف جبال ياف��ع التابعة ملحافظة حلج )قبيل��ة يافع من اأكث 
القبائ��ل املتعاونة م��ع التحالف يف �شن�ات احل��رب، و�شّكلت م��ددًا ب�شرياً مهّماً 
ملعارك��ه(، يف حماول��ة لإعادة حتريك تل��ك اجلبهة املحاذي��ة ملحافظة البي�شاء 

بغية اإ�شغال اجلي�س واللجان.
لكن فعاليات يف يافع �شارعت اإلى رف�س الزيارة، عاّدة اإياها حماولة �شع�دية 

للبحث عن »جبهة بدل مفق�د«.
 واأ�ش��در »جمل���س الدف��اع ع��ن مديرية ح��ّد يافع« بيان��اً قال في��ه اإن اجلبهة 
»دفاعي��ة« ولي�س لها اأّي اأه��داف هج�مية، راف�شاً ب�شكل قاطع ال�شماح بفتحها، 
مهيب��اً »ب��كّل ال�شرف��اء تف�ي��ت الفر�شة على جت��ار احلرب امل�شب�ه��ة، والذين 

ي�شع�ن الى ا�شتغالل احلرب مل�شاحلهم اخلا�شة«.
ويف الجتاه نف�شه، رف�س العديد من النا�شطني ا�شتمرار اجلن�بيني يف اأداء دور 
»البندقية الأجرية« خلف احلدود من دون طائل، يف وقت جتري فيه ال�شع�دية 
ح���ارات مع حركة »اأن�شار اهلل«، مت�شائل��ني: »هل �شيبقى اجلن�بي�ن، واأبناء 
ياف��ع بالتحديد ه��ذه املرة، ورقة �شغ��ط ع�شكرية بيد الريا���س؟ وهل يعقل اأن 

نقاتل باملجان، وال�شع�دي�ن يحاورون بثمن؟«.
كم��ا دعا اآخرون اإل��ى اإعادة املقاتلني اجلن�بيني من جبه��ات ال�شاحل الغربي 

للدفاع عن مناطقهم فقط.

ال تزال الرياض حتاول عقد لقاءات مع زعماء قبائل لكسب مواقفهں

إبراهيم سنجاب

ل��� كانت ماأرب هي هدف جي�س وجلان �شنعاء ملا ت�قف�ا على اأب�ابها يطلب�ن 
الإذن بتحريره��ا قبل اأن يقتحم�ها ،وهم الذين جاوؤوها من اجل�ف وما اأدراك ما 

اجل�ف؟ قطعة من الأر�س على احلد اجلن�بي
لل�شع�دي��ة -م�شاحته��ا ت�ش��اوى 4 اأ�شع��اف م�شاح��ة م�شيخة قط��ر و�شعفي 
م�شاح��ة قط��ر والبحرين مع��ا- اجتاحتها ق�ات �شنع��اء يف عدة اأي��ام.  اأما طرد 
اإخ�ان اليمن وقي��ادات ال�شرعية من اجل�ف ومطاردتهم حتى ماأرب فتلك حكاية 
اأخ��رى �شتت�ارثها الأجيال، ع��ن مينيني قبل�ا على اأنف�شه��م املهانة حيثما حل�ا، 
وتاجروا يف دماء الفقراء واملغيبني بنف�س مهاراتهم يف التجارة بالدين وال�شريعة، 
وه��م الذين خلف�ا وراءهم اأحدث الأ�شلح��ة احلديثة، طائعني خمتارين يف مقابل 
النج��اة باأبدانهم واأم���ال ارتزق�ها برهن م�شتقبل بالده��م وتاريخ قبائلهم، اإنها 
اجل���ف التي حت��ررت يف اأقل من اأ�شب���ع، حيث ل تعقيب م��ن رئا�شات التحالف 

وحك�مة ال�شرعية، ول حتى املجل�س النتقايل املثري للجدل يف اجلن�ب. 
وكاأن حمافظ��ة اجل���ف تق��ع �شمن حدود دول��ة رواد الف�ش��اء ولي�شت م�قعا 
جغرافي��ا ا�شرتاتيجي��ا وغنيا بالبرتول، وله ف�شل يف كت��اب كيف نفقر اليمن؟ من 
فر�ش��ة نه��م اإلى نهم ث��م اجل�ف، وم��ا قبلها من مع��ارك حربية اأدارته��ا �شنعاء 
بحكم��ة اليمنيني واإميانهم، يف اأكث م��ن 40 جبهة يف كل م�شاحة اليمن، على مدى 

5 �شن�ات من العدوان اخلارجي و10 من القتتال الداخلي منذ  ث�رة 2011.

كتائب املستغفرين على أبواب مأرب
يف كل مرة يحقق�ن ن�شرا، تاأتيهم الت�جيهات �شبح�ا اهلل وا�شتغفروه، اركع�ا 
وا�شج��دوا واحمدوا اهلل وا�شكروه، اإنهم اأبن��اء عبد امللك، وج�ه معفرة باليقني، 
واأي��اد مرتبة باحل��ق، واأقدام حافية ل تف��رق يف م�شريها بني الرم��ال امللتهبة اأو 
الب��اردة، �شيفه��م ك�شتائهم، ل يعنيه��م اإن كانت �شخ�ر اجلب��ال قا�شية اأو لينة، 
يخرتق�ن ال�ديان كالط�فان اأوله كاآخره، ويغادرونها كم�ج البحر يحت�شن كلها 
بع�شها. عي�نهم على الن�شر واأرواحهم مع من ق�شى نحبه اأو ينتظر. و ما زال�ا 
قادري��ن بعد خم�س �شن�ات م��ن العار العاملي على انتظار مبادرة �شالم جادة من 
داخ��ل بالدهم اأو من حميطها العربي والإ�شالم��ي حلقن الدماء، واإخراج اجلميع 

من امل�شتنقع اليمنى مباء ال�جه. 
عل��ى م��دى �شن�ات الع��دوان اخلم�س مار�ش��ت دول التحال��ف مبعاونة كتائب 
املرتزق��ة اليمني��ني اأب�شع اأن���اع احل��روب الإعالمي��ة والنف�شي��ة، وو�شلت اإلى 
تخطى ح�اجز اأخالقية و�شعها اليمني�ن بكافة ت�شنيفاتهم القبلية واحل�شرية، 

عا�ش�ا عليها وقد�ش�ها اآلف ال�شنني، ولكن لالرتزاق اأحكام!
 يف تقريري��ن لل��� ب��ي بي �شي عل��ى �شبيل املث��ال اأذيع��ا اأول اأم���س اأحدهما عن 
من�ش���ر ل�شاحبة مقه��ى للن�شاء يف �شنعاء والآخر عن اعتق��ال اأمراء �شع�ديني، 
مل تت�رع الإذاعة الربيطانية عن تخ�شي�س وقت اأط�ل وا�شت�شافة �شي�ف اأكث 
م��ن �شنعاء وخارجها لتمار�س العهر الإعالم��ي ح�ل معاملة )احل�ثيني( للمراأة 
ملجرد اأن نا�شطة كتبت من�ش�را مكذوبا على �شفحة في�س ب�ك!، وتكرر نف�س الأمر 

مع زيارة مارتني جريفث ملاأرب والتحذير من ك�ارث اإن�شانية اإن حررتها �شنعاء 
من كتائب املرتزقة والإخ�ان الكاذبني وال�شرعية الفرتا�شية، وعلى هذا ق�س ما 

تعانيه اليمن و�شعبها من تزييف ال�اقع حتى فى و�شائل الإعالم  الدولية. 
وتخط��ت احل��رب الأخالقية كل اجلرائ��م امل�شاحبة للعدوان �ش���اء ع�شكرية 
اأو اقت�شادي��ة مبحاول��ة امل�شا�س باملراأة اليمنية والرتوي��ج ملفاهيم تتنافى متاما 
م��ع طبيع��ة املجتمع اليمنى، ولالأ�ش��ف وجدت بني كتائب املرتزق��ة من يروج لها 
وي�شيعه��ا ل ل�ش��يء اإل  حقدا على احل�ثي وكراهي��ة يف الث�رة وحماولة للتربير 
للعدوان والرتزاق والرتهان والعمالة واخليانة، وماذا تنتظر ممن يبيع �شرفه 

وعر�شه خارج حدود بالده؟! 
مل يت���رع الع��دوان ومرتزقت��ه وداعم���ه عن ممار�ش��ة اأحط واأخ���س واأخطر  
اأ�شالي��ب احل��رب النف�شية للنيل من �شم�د ال�شامدين و�ش��رب ال�شابرين بالكذب 
مرة والت�شكيك مرات، لي���س لك�شب معركة ع�شكرية، ولكن لتدمري ق�اعد واأ�ش�س 

جمتمع عا�س اآلف ال�شنني متما�شكا رغم الختالفات والختاللت. 

جريفث في مأرب وله مآرب أخرى
بينم��ا تتداول الأخب��ار عن خالفات بني عل��ى حم�شن وجالل ه��ادى والعليمي 
ح���ل ن�شي��ب كل منه��م يف منح��ة �شع�دي��ة مل��ن �ش��ارك يف جل�شات اإع��داد اتفاق 
الريا���س، جتد على الطرف الآخر قيادة ح�ثي��ة تعقد م�شاحلات قبلية وتتج�ل 
ب��ني النا�س رغم التحذي��رات، يدع� الأمم املتحدة واملنظم��ات احلق�قية الدولية 
اإل��ى اإر�شال حمامني م��ن جهتها للرتافع عن اخل�نة الذين �ش��درت بحقهم اأحكام 

اإعدام يف �شنعاء. 
وبينم��ا ياأت��ي املبع�ث الدويل جريف��ث ليحذر من حترير م��اأرب وما ينتج عنه 
م��ن ك���ارث اإن�شاني��ة متنا�شيا ومتجاهال تقاري��ر الأمم املتح��دة نف�شها عن حجم 
الكارث��ة التي يعي�شه��ا كل اليمن منذ 5 �شن�ات ب�شبب العدوان، جتد على الطرف 
الآخ��ر حممد عبدال�شالم رئي�س وف��د التفاو�س اليمنى يطال��ب ب�قف كل الأعمال 
الع�شكري��ة م��ن جانب التحالف وف��ك احل�شار والبدء يف عملي��ة �شالم وم�شاحلة 

�شاملة. 
وبينم��ا جاء جريفث لي�شع حترير ماأرب حتت رحمة الأمم املتحدة، ويقاي�س 
به��ا يف مقابل الإبق��اء على الأو�شاع كما هي الآن يف ال�شاح��ل الغربي وال�شتمرار 
يف برنام��ج امل�شاع��دات الغذائي��ة، وهم الذين كذب���ا قبل ذلك ب��اأن الأمم املتحدة 
اأنق��ذت احل�ثي��ني باتفاق ا�شت�كه���مل، ي�ا�شل اإخ���ان ال�ش��ر اليمنيني تالعبهم 
ب��دول اخللي��ج ففريق مع قطر والآخر مع ال�شع�دي��ة والثالث مع نف�شه، يلعب�ن 
لعب��ة تق�شيم الأدوار ظنا باأنه��ا �شتنجيهم من قدرهم امل�شط�ر و�شتاتهم املحت�م، 

ملا اقرتفته عق�لهم واأيديهم على مدى �شن�ات الت�شامح معهم. 

في النهاية
ب��ني مق�لت��ي عبداملل��ك احل�ث��ي )نح��ن اأه��ل ال�ف��اء( و )ال�قت وق��ت عمل( 
تتلخ���س م�شرية �شنعاء وتت�شح روؤية ث���ار 21 �شبتمرب مل�شتقبل بالدهم، فمال 
ي�ؤتى بال�شيف ي�ؤتى بغريه، ول جمال ملق�لة اأمرئ القي�س الي�م خمر وغدا اأمر .

كتائب املستغفرين على أبواب مأرب    عبدامللك احلوثي والذين معه -19-
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رشيد احلداد

تب��ذل ال�سعودية جهودًا حثيثة ملنع �سقوط مدينة ماأرب بيد »اأن�سار اهلل«، بعدما 
ب��دا لها اأن ال��شاط��ات التي تق�دها الأخرية مع قبائل املحافظة بداأت ت�ؤتي اأكلها يف 

غري منطقة.
وعل��ى رغم تلك اجله�د، اإل اأن »جلنة امل�شاحلة« يف �شنعاء ت�ؤكد اأن »الت�ا�شل 

مع القبائل م�شتمّر، وامل�ؤ�شرات اإيجابية«
ق�بل��ت م�شاعي ال�شالم الت��ي تق�دها حركة »اأن�شار اهلل« يف حمافظة ماأرب، بقيام 

الق���ى امل�الي��ة ل�»التحالف« باإع��ادة ترتيب �شف�فه��ا، وحفر املزي��د من اخلنادق 
واإقام��ة حت�شينات اإ�شافية يف حميط مركز املحافظة، وعقد العديد من الجتماعات 

الع�شكرية التعب�ية برئا�شة الل�اء ال�شع�دي عبد احلميد املزيني.
اجتماع��اٌت اأ�شف��رت ع��ن اإع��الن القي��ادات الع�شكري��ة التابعة حلك�م��ة الرئي�س 
املنتهي��ة وليته عبد ربه من�ش�ر هادي يف م��اأرب، م�شاء الأربعاء، باإيعاز �شع�دي، 
رف���س ال��شاط��ة بينها وب��ني قيادة �شنع��اء، داعية اإل��ى رفع اجلاهزي��ة القتالية، 
وال�شتع��داد جل�لة جديدة من احلرب، على رغم ما ت�شهده �شف�ف الق�ى امل�الية 
ل�»التحال��ف« من انق�سام �سدي��د ب�سبب �سقوط حمافظة اجلوف بي��د »اأن�سار اهلل«، 

وانهيار ق�ات هادي وميلي�شيات حزب »الإ�شالح« )اإخ�ان م�شلم�ن( هناك.

فش������ل س������عودي جدي������د 
القبائ������ل   .. م������أرب  ف������ي 
تنح������از ل������� »أنص������ار الله«

وزع الإعالم الأمني، ال�شبت، م�شاهد جديدة، 
تثبت تورط اأمري��كا يف تدمر الدفاعات اجلوية 

اليمنية ما بني الأع�ام 2007م – 2014م.
واأو�ش��ح م�ش��در اأمني اأن ال�لي��ات املتحدة 
الأمريكي��ة داأب��ت يف �شيا�شته��ا جت��اه اليمن اإلى 
اإفقاده م�ش��ادر الق�ة حتى ي�شب��ح �شهل املنال 
من خالل الرتكي��ز على جتميع وتعطيل وتدمري 
كل مال��ه �شل��ة بالدفاع��ات اجل�ي��ة للجمه�رية 

اليمنية.
اإل  لي���س  �شيعر���س  م��ا  اأن  امل�ش��در  واأك��د 
جانب��ا واحدا م��ن ممار�شات ال�لي��ات املتحدة 
الأمريكي��ة الإجرامية لطالع ال��راأي العام على 
حقيقة ال��دور الأمريك��ي جتاه اليم��ن وال�شعب 

اليمني.
وق��ت  يف  ك�شف��ت  الداخلي��ة  وزارة  وكان��ت 
�شاب��ق، اأن وف��دًا ق��دم م��ن ال�لي��ات املتح��دة 
اإزال��ة  مكت��ب  رئي���س  م��ن:  تك���ن  الأمريكي��ة 
الأ�شلح��ة ب�زارة اخلارجي��ة الأمريكية ديني�س 
هادري��ك و�ساب��ط الرتب��اط �سانت��و بوليت��زي 
واخلبري التقني باملكت��ب نيلز تالب�ت وم�شئ�ل 
العالقات اخلارجي��ة للمكتب ب�زارة اخلارجية 
ل�ري فرمي��ان وت�جه�ا مع امللح��ق الع�شكري 
ب�شف��ارة وا�شنط��ن يف �شنع��اء للق��اء م�ش���ؤويل 
وزارة الدف��اع اآن��ذاك وال�شغط عليه��م لت�شليم 
ال�ش�اريخ متهيدًا لإتالفها وتدمريها، غري اأنهم 

ق�بل�ا بالرف�س.
وقال��ت ال���زارة ” اإن اخلائ��ن عم��ار حمم��د 
عب��داهلل �شال��ح ت�لى ع��رب جهاز الأم��ن الق�مي 
باإيع��از م��ن عم��ه اخلائ��ن عل��ي عب��داهلل �شالح 
م�ش�ؤولية اإقن��اع م�ش�ؤويل وزارة الدفاع ب�شحب 
ال�ش�اريخ واإتالفها مب�شاعدة ال�ليات املتحدة 
الأمريكي��ة ع��رب مكت��ب اإزال��ة الأ�شلح��ة مقابل 

امتيازات يح�شل�ا عليها”.
واأ�ش��ارت اإل��ى اأن ال�فد الأمريك��ي بداأ بجمع 
ال�ش�اري��خ وتعطليه��ا منذ اأغ�شط���س 2004م، 
واأتفق ال�فد الأمريكي على م�ا�شلة املفاو�شات 
عرب جه��از الأم��ن الق�م��ي ك���ن وزارة الدفاع 

اآنذاك رف�شت التعاطي مع هذه املفاو�شات.
م��ن  احلا�ش��ل  التع��اون  نتائ��ج  اأن  وبين��ت 
اخلائن عل��ي عبداهلل �شالح واأب��ن اأخيه اخلائن 
عم��ار حممد عب��داهلل �شالح مع ال�ف��د الأمريكي 

يف تدم��ري �ش�اريخ الدفاعات اجل�ية مب�شاعدة 
املتخ�ش�شة  م��ن �شرك��ة “رونك���” الأمريكي��ة 
تعاق��دت  والت��ي  املتفج��رات  م��ع  التعام��ل  يف 
م��ع وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة لت���يل عملية 

التفجري كالتايل:
الدفعة الأولى من �ش�اريخ الدفاعات اجل�ية 
والت��ي مت تفجريها مبنطق��ة اجلدعان مبحافظة 
م��اأرب بتاري��خ 2005/2/28م بعدد “1078” 
�ش��اروخ �ش��ام 7 �شرتي��ال و63 �ش��اروخ �ش��ام 
14 و20 �ش��اروخ �ش��ام 16 باإجم��ايل “1161” 
�ش��اروخ مت تدمريه��ا فيم��ا بلغ ع��دد القب�شات 
اخلا�ش��ة باإط��الق �ش�اريخ الدفاع��ات اجل�ية 
املحم�لة على الكتف التي مت تدمريها 13 قب�شة 
وعدد بطاريات ال�ش�اريخ التي مت تدمريها 52 
بطاري��ة وهناك فيدي��� ت�ثيقي لعملي��ة التدمري 
والإت��الف �شيت��م ت�زيع��ه على و�شائ��ل الإعالم 

املختلفة.
الدفع��ة  ث��م تبعه��ا عملي��ة تدم��ري واإت��الف 
الثانية من �ش�اري��خ الدفاعات اجل�ية بتاريخ 
ب���ادي  ع�شكري��ة  قاع��دة  يف  2009/7/27م 
حلح��الن مبحافظة م��اأرب بع��دد 102 �شاروخ 
دفاع ج���ي معظمه��ا �ش�اريخ �ش��ام 7 �شرتيال 
و�شام 14 و�شاروخني �شام 16 مت تدمريها، فيما 
كانت عدد القب�شات اخلا�شة باإطالق �ش�اريخ 
الدفاعات اجل�ي��ة املحم�لة على الكتف التي مت 
تدمريها 40 قب�شة وع��دد بطاريات ال�ش�اريخ 

التي مت تدمريها 51 بطارية.
اجل�ي��ة  الدفاع��ات  �ش�اري��خ  ع��دد  لي�ش��ل 
الكت��ف  عل��ى  املحم�ل��ة  الإط��الق  وقب�ش��ات 
وبطاري��ات ال�ش�اريخ التابع��ة للجي�س اليمني 
الت��ي مت تدمريه��ا ع��رب التف��اق ب��ني ال�ليات 
املتح��دة الأمريكية واخلائن علي عبداهلل �شالح 
واب��ن اأخي��ه اإل��ى 1263 �شاروخ��اً و53 قب�شة 
ت�شاه��م يف  اأن  باإمكانه��ا  كان  بطاري��ات،  و103 
الدفاع عن اليمن وحتد من املجازر بحق الن�شاء 

والأطفال.
واأك��دت وزارة الداخلي��ة، اأن ه��ذه احلقائق 
الأمريك��ي  ال��دور  م��ن  واح��دًا  جانب��اً  تك�ش��ف 
الدفاع��ات  يخ���س  فيم��ا  اليم��ن  يف  التدم��ريي 
اجل�ي��ة فق��ط غ��ري الأدوار الأخ��رى الرامي��ة 

لتدمري اجلي�س اليمني.

يعي���س ه��ادي وُحك�مت��ه ُظروًف��ا �شعب��ًة ه��ذه الأّي��ام، نتيج��َة 
ف�فها اأّوًل، وتزايد النِتقادات لَعجِزها  النِق�شامات الداخلّي��ة يف �شُ
من قب��ل م�ش�ؤولني �شابق��ني وحاليني فيها ثانًي��ا، وهزمية قّ�اتها يف 
حُمافظة اجل���ف و�شيطرة قّ�ات اجلي�س اليمن��ي واملُقاومة الّتابع 

ثالًثا. اهلل” احل�ثّية  “لأن�شار 
ثالث��ة تطّ�رات رئي�شّية اأحدث��ت انقالًبا يف امل�شهد اليمنّي، ومُيِكن 

اأن تقلب ُكل املُعادلت امليدانّية:
الأّول: ق�ش��ف حتال��ف “اأن�شار اهلل” ملُن�ش��اآت اأرامك� النفطّية يف 
مين��اء ينب��ع على �شاِح��ل البحر الأحم��ر ال�ّشم��ايل ب�ش�اريخ كروز 
جُمّنح��ة وطائ��رات ُم�ش��رّية بعد اأ�شه��ر من ق�شف بقي��ق وخري�س، 

ناعة النفطّية ال�شع�دّية. مركز اأع�شاب ال�شّ
الّث��اين: �شيطرة الّتحالف اليمنّي احل�ث��ّي على حُمافظة اجل�ف، 
وَق�شِمه��ا العديد م��ن الأرا�شي من حُمافظة م��اأرب املُجاورة حيث 

ُت�َجد اآبار الّنفط واحِتياطاته.

اأو�س��اط حم��ور  اخِلالف��ات والنِق�سام��ات يف  الّثال��ث: ت�ساع��د 
“ال�شرعّي��ة اليمنّي��ة” وتعّر�س ه��ادي من�ش�ر ونائب��ه الل�اء علي 
حم�شن الأحم��ر اإلى حمالت ُهج�مّية �َشِر�َشة م��ن بع�س اأن�شار هذا 
املح���ر وم�ش�ؤولّية ِمثل ال�شّيد اأحمد عبي��د بن دغر، رئي�س ال�زراء 
ال�ّشاب��ق الذي ن�شر تغري��دات على ح�شابه عل��ى “الت�يرت” حتّدث 
فيه��ا عن �ُسق��وط اجلي�س الر�سمّي بع��د خ�سارت��ه ملُحافظة اجلوف 

وانِقالب م�ازين الِق�ى بالّتايل ل�شالح احل�ثيني.
ا عل��ى ميناء  طائ��رات التحال��ف ال�شع���دي �شّن��ت ُهج�ًم��ا َج�يًّ
احلدي��دة قال املتحّدث با�شمها العميد ترك��ي املالكي اأّنها ا�شتهدفت 
�اريخ البالي�شتّية والّزوارق املُ�شرّية املُفّخخة والألغام  خمازن لل�شّ
د امِلالحة يف البحر الأحمر، لكّن م�ش�ؤولني ح�ثيني  البحرّية التي ُتهدِّ
يقولون اإّنها �سربات انتقامّية ياِئ�َسة ل�ُسقوط اجلوف وق�سف ينبع.
زي��ارة مارتن غريفي��ث، املبع�ث ال��دويل املُفاجئ��ة ملدينة ماأرب 
ولق��اوؤه م��ع حُمافظه��ا �شلط��ان الع��راوة وُمطالبت��ه ببق��اء املدينة 
��ا وبريطانيًّا  ��راع، َتعِك�س قلًقا اأمريكيًّ خارج ال�شّ
لأّن جمي��ع �شركات الّنفط الّتابع��ة للَبلدين تعمل 
يف املدينة حي��ث اآبار الّنفط والغاز، و�ُشق�طها يف 
ي��د القّ�ات احل�ثّي��ة يعني ِحرم��ان “ال�شرعّية” 
اليمنّي��ة من م�شدٍر مايلٍّ ُمِهم م��ن ناحيٍة، وحتّ�ل 

العائدات النفطّية اإلى خزينة “اأن�شار اهلل”.
�شّكل��ت  هزمي��ة اجل���ف، وقبله��ا يف “نه��م”، 
�شربًة نف�شّيًة قاِتل��ًة لتحالف “ال�شرعّية” ودعًما 
��ا كبرًيا للحركة احل�ثّية واأن�شارها، واإذا  معن�يًّ
مّت��ت ال�ّشيطرة تعني بداية الع��ّد التنازيّل لِنهاية 
الّتحالف، ورمّبا احلرب ال�شع�دّية يف اليمن التي 

تدخل عامها ال�ّشاد�س هذه الأّيام.

س������يطرة »أنصار الله« على اجل������وف وقبلها نهم أكبر ضرب������ة قاتلة للتحالف 
وقّوات هادي.. وهن������اك ثالثة تطّورات تقلب موازين القوى وتوقف احلرب

اإلع������الم األمن������ي ي������وزع مش������اهد جدي������دة لتدمي������ر أمري������كا 
للدفاع������ات اجلوي������ة بتواطؤ نظام اخلائن������ن عفاش وهادي

علي الذهب

يف ال�قت ال��ذي مل َتُفق فيه بعد ق�ى التحالف 
ال�سع��ودي م��ن �سدم��ة �سقوط جبه��ة نهم حتت 
قب�ش��ة اجلي���س اليمن��ي واللج��ان ال�شعبية، اإل 
يف  متثل��ت  اأخ��رى  ع�شكري��ة  ب�شرب��ة  وتتفاج��اأ 
ال�شيط��رة عل��ى مدينة احل��زم وحترير حمافظة 

اجل�ف بالكامل.
تاأم��ني حمافظة اجل�ف يف �ش��رق �شمايل البالد 
مث��لَّ التط���ر اجلدي��د يف اخلارط��ة الع�شكري��ة 
الق���ات  تق��دم  ت�ا�ش��ل  نت��اج  وج��اء  اليمني��ة 
امل�شرتك��ة يف اجلبه��ة ال�شرقي��ة ال�شمالية وعدم 
الت�قف عن��د منطقة “نهم” فح�ش��ب، لي�ؤكد هذا 
الأمر طبيعة وا�شتمرار التف�ق الع�شكري لق�ات 
�شنع��اء خالل الأ�شهر الأخرية وميثل لها مك�شباً 
ا�شرتاتيجي��اً نظ��رًا لأهمي��ة ه��ذه املحافظة التي 
تعد اأك��رب املحافظات ال�شمالي��ة م�شاحة وتتميز 
مبوقعه��ا كمفرق لعدة خطوط دولية وتربط بني 
ع��دة حمافظ��ات منها �شعدة وعم��ران و�شنعاء 

وماأرب وح�شرم�ت.
الجناز الع�شكري هذا -ح�شب خمت�شني- له 
مكا�شب عديدة تتن�ع بني الع�شكرية وال�شيا�شية 

والقت�شادية بالنظ��ر اإلى قرب حمافظة اجل�ف 
من احلدود ال�شع�دي��ة ومنطقة جنران حتديدًا 
وحماذاته��ا للمملكة ب�شري��ط حدودي ميتد لنح� 
400 كيل��� م��رت، كم��ا اأن ال�شيطرة عليه��ا يعني 
اإ�سق��اط اأح��د املعاق��ل الرئي�س��ة لق��وات عبدربه 
من�ش���ر ه��ادي، وتط�ي��ق حمافظ��ة م��اأرب من 
عدة جهات والقرتاب اأكرث منها وفتح اخلطوط 
الت��ي ت�شاعد عل��ى التقدم نح�ها، اإل��ى جانب اأن 
حترير اجل�ف ميثل �شربة قا�شمة لدول حتالف 
الع��دوان وخمططاتها التق�شيمية لليمن من خالل 
اإحباط م��ا اأطلق عليه م�س��روع اإقليم �سباأ �سمن 
املخط��ط ال�شاعي نح� تق�شيم الب��الد اإلى اأقاليم، 
اإ�شاف��ة اإلى اأهمية اجل�ف القت�شادية نتيجة ما 

تتميز به من ثروات وخمزون نفطي.
واإل��ى جان��ب ما تتمتع ب��ه حمافظة اجل�ف 
م��ن اأهمي��ة ا�شرتاتيجية �ش���اء م��ن الناحية 
اجلي��شيا�شي��ة او القت�شادية، فاإن ال�شيطرة 
عليها -براأي ع�شكريني- ي�شاعف من عنا�شر 
الق�ة لق���ات �شنعاء �ش�اء م��ن ناحية تاأمني 
هذه اجلبه��ة واإزالة اي تهدي��دات قادمة منها 
اأو م��ن ناحية اأنها تفت��ح الطريق امام اجلي�س 
يف  وال�شيط��رة  للتق��دم  ال�شعبي��ة  واللج��ان 

املحافظ��ات ال�شرقية، ما ي�شري ومن خالل هذه 
املعطيات امليدانية ع��ن حت�ل ا�شرتاتيجي يف 
احلرب اليمنية واأن ق�ات �شنعاء هي من باتت 
مت�شك مب�ش��رح العلمي��ات الع�شكرية وتتف�ق 
يف الإرادة والتكتي��ك مقابل انهيارات م�شتمرة 
يف �شف���ف التحال��ف ال�شع���دي.. انهي��ارات 
يلخ���س البع���س اأ�شبابه��ا يف غي��اب الق�شي��ة 
واحلاف��ز للعنا�ش��ر امل�الي��ة له��ذا التحال��ف 
واأي�شا انهيار ال��روح املعن�ية نتيجة الهزائم 
املتتالية على الأر�س والف�شل الع�شكري طيلة 
�شن���ات احل��رب وع��دم حتقيقه��م اي تق��دم 
يذك��ر او الأه��داف الت��ي خطط�ا له��ا، كما اأن 
حال��ة ال�شراعات واخلالفات بني �شف�ف هذه 
الق���ى لعب��ت دورًا كب��ريًا يف اإ�شع��اف ق�تها 
ع�شكري��اً اإلى جان��ب تعامل قي��ادات التحالف 
ال�شع���دي مع ق�اه��ا وعنا�شره��ا يف الداخل 
اليمني وو�شل الأمر الى ا�شتهدافها بالغارات 
اإل��ى ذل��ك اأن النت�ش��ارات  اجل�ي��ة، اأ�ش��ف 
الت��ي حتققه��ا  الن�عي��ة املتتالي��ة والكب��رية 
ق���ات �شنع��اء اأحدث��ت ارتب��اكاً يف �شف���ف 
ق�ى العدوان واأفقدتهم كما يبدو القدرة على 

التعامل مع امللف الع�شكري.

عسكريًا صنعاء  تفوق  على  جديد  تأكيد  اجلوف’..  ‘حترير 
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م��ن بني الأح��داث العدي��دة املروعة 
التي وقع��ت يف ال�شرق الأو�شط واليمن 
خا�ش��ة، انتح��ار جن��دي م��ن مقاتل��ي 
ع��دن  حمافظ��ة  يف  )ه��ادي(  حك�م��ة 
ا�شي��ب  اأن  بع��د  املا�ش��ي،  الأ�شب���ع 
باإحب��اط ب�سبب عدم ا�ست��الم راتبه، ما 
ا�شطره اإلى اإط��الق النار على نف�شه يف 

مقر ل�اء امل�شاة الأول.
ب���رزو دراغ��ي  الكات��ب  ب��داأ  هك��ذا 
“اندبندن��ت”  مق��اًل ن�شرت��ه �شحيف��ة 
الربيطانية اأم�س الأحد، وتابع الكاتب: 
عج��ز اجلندي ع��ن اإطع��ام اأ�شرته كان 
خي��م  ال��ذي  بالب�ؤ���س  تذك��ري  مبثاب��ة 

ب�شب��ب  املحتل��ة،  املحافظ��ات  عل��ى 
حرب طاحن��ة ن�شرت الرع��ب واجل�ع 

واحلرمان.
واأ�ش��اف الكات��ب اإن ماأ�شاة احلرب 
يف اليم��ن ميك��ن حله��ا اإذا اراد املجتمع 
اإيج��اد  يتجاه��ل  لكن��ه  ذل��ك،  ال��دويل 
احلل���ل، ك���ن هن��اك م�شتفيدي��ن م��ن 
ا�شتمرار احلرب التي ولدت ا�شتغالليني 

يجدون م�شاحلهم يف الت�شعيد.
ووا�ش��ل الكات��ب: اأ�شبح��ت ح��رب 
اليمن اأكث تعقي��ًدا وخط�رة مع مرور 
الأ�شهر، فالف�شائل املناه�شة للح�ثيني 
يف حالة ح��رب �شيا�شية، حي��ث ي�شتبك 

املجل���س النتقايل اجلن�بي املدع�م من 
الإمارات مع حك�مة امل�شتقيل )هادي( 

املدع�م من ال�شع�دية.
واأ�شار الكاتب اإلى اخل�شائر املليارية 
الت��ي دفعتها ال�شع�دي��ة كثمن لأ�شلحة 
احل��رب وروات��ب واأج���ر املتحالف��ني 
معه��ا، بالإ�شاف��ة اإل��ى اخل�شائ��ر التي 
له��ا ج��راء ق�ش��ف من�ش��اآت  تعر�ش��ت 

النفط.
وا�شتغ��رب دراغي من ا�شتمرار �شخ 
الأم���ال ال�شع�دي��ة ل�شال��ح احل��رب، 
يف ال�ق��ت الذي كان باإم��كان ال�شع�دية 
يف  خ�شاراته��ا  مبل��غ  ن�ش��ف  ا�شتثم��ار 

احل��رب م��ن اأج��ل م�شاري��ع تعليمي��ة 
وزراعي��ة ميني��ة، لتخل��ق فر���س عمل 
ومناء، بدًل من تعري�س حياة الآخرين 
اأو  اأو بالنتح��ار  بال�ش��الح  اإم��ا  للقت��ل 

اجل�ع.
اإن  مقال��ه  يف  الكات��ب  واأو�ش��ح 
الق���ى الغربي��ة مث��ل اأمري��كا وفرن�شا 
ل زال���ا يبيع���ن الأ�شلح��ة لل�شع�دية 
والإم��ارات، وم�شر وي�ف��رون الغطاء 
الدبل�ما�ش��ي لتل��ك ال�شفق��ات، ك�نه��م 
ي�شتفي��دون من مبيع��ات الأ�شلحة التي 
تغ��ذي احلرب عل��ى اليمن من��ذ خم�س 

�شن�ات.

اأعلن��ت منظم��ة �شت���ك واي��ت احلق�قي��ة، تقدمي 
طلبا ر�شميا الى بريطانيا وال�ليات املتحدة وتركيا 
بالقب�س عل��ى م�ش�ؤولني اإماراتيني كبار لال�شتباه يف 
ارتكابه��م جرائ��م حرب وعمليات تعذي��ب يف اليمن، 

متهمة اأب� ظبي با�شتهداف منتقديها هناك.
واأ�شاف��ت امل�ؤ�ش�شة القان�ني��ة يف م�ؤمتر �شحفي 
عقدت��ه بالعا�شم��ة الربيطانية لندن، اأنه��ا �شتك�شف 
ع��ن اأدل��ة عل��ى ت��ورط الإم��ارات يف جرائ��م ح��رب 

وجرائم �شد الإن�شانية بحق اليمنيني.
لل�شلط��ات  الأدل��ة  به��ذه  تقدم��ت  اإنه��ا  وقال��ت، 
املخت�ش��ة يف ث��الث دول ه��ي بريطاني��ا وال�لي��ات 
املتح��دة وتركي��ا، داعي��ة اإل��ى فتح حتقي��ق يف هذه 

اجلرائم.
واأو�شح��ت املنظمة اأن حممد دحالن م�شت�شار ويل 
عهد اأب� ظبي حممد بن زايد وظف مرتزقة اأمريكيني 
من اأج��ل القيام بعمليات ت�شفي��ة �شد قياديي حزب 

الإ�شالح اليمني.

ونقل��ت وكال��ة روي��رتز ع��ن م�ش��ادر اأن ال��دول 
الثالث تلقت طلبات ر�شمية بالقب�س على م�ش�ؤولني 
اإماراتي��ني كب��ار لال�شتباه يف ارتكابه��م جرائم حرب 

وتعذيبا يف اليمن.
ورفع��ت �شرك��ة �شت�ك واي��ت ال�ش��كاوى ل�شرطة 
لن��دن ووزارت��ي الع��دل الأمريكية والرتكي��ة نيابة 
ع��ن ال�شحفي عبد اهلل �شليم��ان عبد اهلل دوبله، وعن 

�شالح م�شلم �شامل الذي ُقتل �شقيقه يف اليمن.
وتق���ل ال�شك�ى املقدم��ة ، اإن الإمارات ومرتزقة 

تابع��ني له��ا كان���ا م�ش�ؤولني ع��ن تعذي��ب وجرائم 
حرب �شد مدنيني باليمن عامي 2015 و2019.

وي�شمل امل�شتب��ه بهم املذك�رون ق��ادة ع�شكريني 
و�شيا�شيني اإماراتيني يقيم�ن يف الإمارات وال�ليات 

املتحدة لكنهم ي�شافرون اإلى بريطانيا با�شتمرار.
والإم��ارات �شري��ك رئي�ش��ي يف حتال��ف الع��دوان 
ال��ذي تق���ده ال�شع�دية يف اليمن من��ذ اآذار/ مار�س 
2015، والذي قام بارتكاب العديد من اجلرائم �شد 

الن�شانية بحق اليمنيني العزل.

اأعرب��ت م�شادر حملية يف جزيرة �شقطرى اليمنية عن قلقها اإزاء التقارير التي 
تفيد باأن املندوب الإماراتي خلفان املزروعي قد �شهل �شرقة الآثار واملخط�طات 

القدمية.
واأبلغ��ت امل�ش��ادر �شقط��رى ب��ش��ت اأن فريق��ا م��ن الآث��ار الإماراتي��ة برفق��ة 
املزروعي زار اأقدم م�شجد يف حديب� ، عا�شمة �شقطرى املعروفة بقبته التاريخية 

، بالإ�شافة اإلى امل�اقع الأثرية الأخرى.
يحت���ي امل�شج��د القدمي ، الذي يع�د تاريخه اإلى 750 عاًما ، على خمط�طات 

نادرة تع�د اإلى الفرتة الإ�شالمية املبكرة وغريها من الآثار.
ووفق��ا لنا�شط�ن �شقطري���ن يف الفي�شب�ك فاإن خمط�طات �ُشرقت من امل�شجد، 
كم��ا اأن م��ن الأ�شياء امل�شروق��ة لفتات وحتف مرتبطة بالبخ���ر ، وهي جزء من 

الطق��س الدينية ملجتمع �شقطرى.
�شب��ق اأن اُتهمت الإم��ارات العربية املتحدة ب�شرقة ت��راث فريد من اجلزيرة ، 

مبا يف ذلك اأ�شجار دم الأخ�ين الأ�شلية واملهددة بالنقرا�س .
ينظ��ر العدي��د م��ن ال�ش��كان املحليني اإل��ى الإمارات كق���ة حمتل��ة ت�شتخدمها 

كقاعدة ع�شكرية يف املحيط الهندي ، عازمة على تنظيم انقالب على اجلزيرة.

متابعات صحفية

وجهوا  احلوثيون  بـــرس:  اسوشـــيتد 

ضربة كبيرة حلكومة الشرعية
قالت وكال��ة ا�ش��شيتد بر�س الأمريكية اإن ق���ات �شنعاء �شيطرت على 
مدين��ة احل��زم مركز حمافظ��ة اجل���ف، ووجهت �شربة كب��رية حلك�مة 

ال�شرعية،امل�الية للتحالف.
واأ�ش��ارت ال�كالة اإلى اأن ال�شيطرة على اجل�ف  بعد اأ�شابيع من القتال 
ميك��ن اأن ميهد الطريق للح�ثيني يف التحرك نح� حمافظة ماأرب ال��شطى 
، وه��ي واح��دة من امل�اق��ع الآخ��ذة يف التقل���س بالن�شبة لأولئ��ك الذين 

يعار�ش�ن احل�ثيني يف �شمال اليمن.
وبينت ال�كالة اأنه على الرغم  من ال�شربات اجل�ية ال�شع�دية التي ل 
ه���ادة فيه��ا واحل�شار املفرو�س على اليم��ن ، اإل اأن احلرب و�شلت اإلى 

طريق م�شدود.

صحيفة االندبندنت البريطانية : 

نتائج حرب اليمن أصبحت عكسية 
واحلوثيون صاروا أفضل

صحيفة “اندبندنت” البريطانية: لو سخرت السعودية نصف خسائرها املالية لصاحل اليمن ملا انتحر جنود التحالف في عدن

متهمون بجرائم حرب وتعذيب باليمن.. 
دعوى قضائية ضد مسؤولني إماراتيني كبار في بريطانيا وأمريكا وتركيا

بسبب الشرعية..اليمن ثالث أكثر الدول فسادًا في العالم
ن�ش��رت منظم��ة ال�شفافية الدولية التي تتخذ من برلني مقرا لها ، تقريرها لعام 2019 الذي يعر�س 

تفا�شيل ف�شاد القطاع العام يف جميع اأنحاء العامل.
وك�ش��ف م�ؤ�ش��ر مدركات الف�شاد ، الذي ي�شنف 180 دولة م��ن 0 ، فا�شد للغاية ، اإلى 100 ، نظيف 

للغاية ، اأن دولتني عربيتني ، اليمن و�ش�ريا ، من بني اأكث الدول ف�شاًدا يف العامل.
وتتهم تقارير حملية واأخرى اأجنبية حك�مة ال�شرعية مبمار�شة الف�شاد ونهب املال العام.

النبدن��دت  �شحيف��ة  قال��ت 
والغ��رب  اأمري��كا  اإن  الربيطاني��ة 
ي�شع���ن لإطال��ة اأمد احل��رب على 
اليمن من اأج��ل الربح من وراء بيع 

الأ�شلحة للتحالف.
اأن  اإل��ى  ال�شحيف��ة  واأ�ش��ارت 
ال�ليات املتحدة واململكة املتحدة 
وفرن�شا ت�ا�ش��ل اإفال�شها الأخالقي 
با�شتم��رار تقدمي الأ�شلحة للتحالف 
ي���ؤدي  الت��ي  احل��رب  اأج��ل  م��ن 
ا�شتمراره��ا اإلى نتائ��ج عك�شية من 

الناحية ال�شرتاتيجية.
اأن  الندبندن��ت  واأو�شح��ت 
الق��درات الع�شكرية لق�ات �شنعاء 
�ش��ارت اأف�شل مع ا�شتمرار احلرب 
واأ�شبحت ت�شكل تهديدا امنيا اأكث 
خط���رة عل��ى اململك��ة والم��ارات 
اللت��ان يحكمهم��ا حممد ب��ن �شلمان 

وحممد بن زايد.
احل�ثي��ني  اأن  اإل��ى  واأ�ش��ارت 
تزودوا م�ؤخ��را باأ�شلح��ة وتدريب 
الكلف��ة  ومنخف���س  الكف��اءة  ع��ايل 

وبات باإمكانهم اإغراق ال�شع�دية يف 
�شراع ط�يل الأم��د واثارة النزاع 
في��ه غ��ري جم��دي فه��� عل��ى عك�س 
تربط��ه  ل  والع��راق  اأفغان�شت��ان 
ح��دود طبيع��ة م��ع اإي��ران ليك���ن 
لالأخري دور حي�ي يف دعمه كحامية 

للم�شلمني ال�شيعة.
ولفت��ت اإل��ى اأن �شنع��اء اأعلن��ت 
اجلمعة املا�سية عن اأ�سقاط طائرة 
مقاتل��ة �شع�دية من طراز ت�رنادو 
“ب�شاروخ اأر�س – اأر�س متقدم”، 
مم��ا ي�ش��ري اإل��ى اأن قدراته��م اأك��ث 
تط�رًا ويت��م ن�شرها ب�شكل م�شطرد 

ن�شرها يف �شاحة املعركة.
ح��رب  اإن  الندبندن��ت  وقال��ت 
اليم��ن اأ�شبحت الي���م اأكث تعقيدا 
وخطرا مع مرور الأ�شهر واأ�شبحت 
احلاج��ة لإنهائها اأك��ث اإحلاحا بعد 
اأ�شبح��ت الف�شائ��ل املناه�ش��ة  اأن 
املدع���م  )النتق��ايل  للح�ثي��ني 
العميل��ة  وال�شرعي��ة  اإماراتي��ا 

لل�شع�دية( يف حالة حرب دائمة.

ميدل ايست مونيتور: اإلمارات سرقت مخطوطات وقطع أثرية من سقطرى
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جرائم العدوان
على ُبعد أيام من مرور خمسة أعوام من العدوان على اليمن : 

استمرار املجازر الوحشية واحلصار الظالم  بتواطئ أممي
عل��ى بعد أيام من ذكرى مرور خمس�������ة أعوام من العدوان على اليمن تتغير ارق�������ام اعداد الضحايا تصاعديا 

بينما مواقف املجتمع الدولي واألمم املتحدة ثابته “سلبًا” جتاه ما يجري! 
حتى الش�������جب والتنديد واإلس�������تنكار العبارات الثالث  لم يحاولل املجتمع الدولي “املتآمر”حتى  إثبات حسن 
نواياه “الكاذبة” جتاه املجازر املروعة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ خمسة أعوام ال ميكن وصفه بأقل من 
“كارث�������ة من صنع البش�������ر ” بكل املقاييس واملعايير، تقتيل وجتويع، وقصف طي�������ران، ونقص غذاء ودواء ، وحصار 

خانق ال غاية منه س�������وى إبادة اليمن وش�������عبه!!  إن صمت املجتمع الدولي حيال ما يجري يف اليمن ميثل وصمة 

عار على املجتمع الدولي, وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم اإلنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ خمسة 
أعوام يوم مع جثامني آالف األبرياء اليمنيني! 

الي�������وم وبعد خمس�������ة أعوام من األلم ال ش�������ك أن املاليني من الش�������عب اليمني ينظرون إل�������ى األمم املتحدة على أنها 
منظمة مش�������اركة يف العدوان على اليمن بطريقة مباش�������رة وغير ومباشرة وعاجزة ال تقف على احلياد جتاه ما يجري 
يف اليمن فحس�������ب وإمنا تس�������اهم يف إطالة أمد األزمة واس�������تمرار معاناة اليمنيني عندما تس�������مح باستخدام أجهزتها 
وهيئاتها خلدمة أهداف السياسات العبثية التي متارسها احلكومات التي تدعم السعودية وحتالفها يف اليمن.. وإلى 

رصد إلى ابرز جرائم وخروقات حتالف العدوان على اليمن من الثالثاء 3/3/ وحتى األثثنني 9/3/2020م

يوم الثالثاء 3 مارس 2020م 
وا�ش��ل الع��دوان ال�شع���دي الأمريك��ي، �ش��ن 
غارات��ه وق�شف��ه على عدد م��ن املحافظات خملفا 
العام��ة  املمتل��كات  يف  دم��ارا  وحمدث��ا  �شحاي��ا 
واخلا�ش��ة، فيم��ا وا�ش��ل الغ��زاة واملرتزق��ة يف 

احلديدة خروقهم لتفاق ال�ش�يد.
فف��ي احلدي��دة ذك��ر م�ش��در يف غرف��ة عمليات 
�سب��اط الرتب��اط اأن ق��وى الع��دوان نفذت 144 
خرًقا لتفاق ال�ش�يد خالل ال�24 �شاعة املا�شية.

واأو�ش��ح امل�شدر اأن من ب��ني اخلروق حتليق 
طائرت��ني جت�ش�شيت��ني يف اأج���اء �ش��ارع �شنعاء 
ومنطق��ة املنظ��ر و42 خرًق��ا بق�ش��ف �شاروخي 

ومدفعي و97 بالأعرية النارية.
واأطل��ق الغ��زاة واملرتزقة اأكث م��ن 30 قذيفة 
مدفعي��ة عل��ى مديري��ة حي���س خ��الل ال�شاع��ات 

املا�شية.
وا�شتهدفت مدفعي��ة ق�ى العدوان ب�13 قذيفة 

مثلث العدين يف مديرية حي�س.
وق�شف��ت دبابة تابع��ة لق�ى الع��دوان مزارع 

امل�اطنني يف مديرية الدريهمي.
وا�شتهدف��ت ق�ى العدوان بالأ�شلحة الر�شا�شة 
واملدفعي��ة اأماك��ن متفرق��ة م��ن منطق��ة 7 ي�لي� 

ال�شكنية.
وت�ش��ررت منازل امل�اطن��ني يف قريتي ال�شجن 
والدحف���س بالدريهم��ي ج��راء ا�شتهدافها من قبل 

ق�ى العدوان.
ويف �شنع��اء املحافظ��ة �ش��ن ط��ريان العدوان 

ال�شع�دي الأمريكي غارتني على مديرية نهم.
ويف �شع��دة ا�شتهدف��ت ق�ى الع��دوان بق�شف 
�شاروخي ومدفعي قرى اآهلة بال�شكان يف مديرية 

رازح احلدودية.

يوم األربعاء 4 مارس 2020 
وا�ش��ل الع��دوان ال�شع���دي الأمريك��ي، �ش��ن 
غارات��ه وق�شف��ه على عدد م��ن املحافظات خملفا 
�شحاي��ا ومت�شبب��ا باأ�ش��رار مادي��ة يف املمتل��كات 
العامة واخلا�شة، فيم��ا ا�شتمر العدوان يف خرق 

اتفاق وقف اإطالق النار يف احلديدة.
فف��ي احلدي��دة اأف��اد م�ش��در يف غرف��ة عمليات 
رتب��اط اأن ق��وى الع��دوان نفذت 174  �سب��اط الإ
خرق��ا لتف��اق ال�ش�ي��د يف احلدي��دة خ��الل ال�24 
�شاع��ة املا�شي��ة، م��ن بينه��ا حتلي��ق 6 طائ��رات 
جت�ش�شية يف اأج�اء �شارع �شنعاء ومنطقة املنظر 

وكيل�16 و�شارع اخلم�شني ومدينة الدريهمي
و�شمل��ت اخل��روق اعتداًء عل��ى رقابة كيل�16 
و42 خرًق��ا بق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفع��ي و119 

خرًقا بالأعرية النارية.
وا�شتهدف��ت ق���ى الع��دوان من��زل م�اط��ن يف 

مديرية حي�س باملدفعية.
بالر�شا�ش��ات  الع��دوان  ق���ى  وا�شتهدف��ت 
واملدفعية اأماكن متفرقة من �شارع ال�50 ومنطقة 

7ي�لي� ال�شكنية.
وق�شفت ق�ى العدوان مطار احلديدة بقذائف 

املدفعية.
وتعر�ش��ت مناط��ق متفرقة م��ن مديرية حي�س 

لق�شف مكثف بالأ�شلحة الثقيلة واملت��شطة.
وا�شتهدفت ق���ى العدوان بالر�شا�شات الثقيلة 

منطقة كيل�16.
و�شن��ت ق�ى العدوان ق�ش��ف مكثف باملدفعية 
والر�شا�ش��ات املختلف��ة عل��ى قري��ة الدحف���س يف 

اأطراف مدينة الدريهمي املحا�شرة.
ويف �شع��دة ا�شتهدف��ت ق�ى الع��دوان بق�شف 
�شاروخي ومدفعي قرى اآهلة بال�شكان يف مديرية 

رازح احلدودية.
ويف �شنع��اء املحافظ��ة �ش��ن ط��ريان العدوان 

غارة على منطقة مدام مبديرية همدان.

يوم اخلميس 5 مارس 2020 
الأمريك��ي  ال�شع���دي  الع��دوان  ي�ا�ش��ل   :
�ش��ن غارات��ه وق�شف��ه على ع��دد م��ن املحافظات 
واملناط��ق اليمني��ة خملف��ا جريح��ني يف احلديدة 

واأ�شرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�شة.
يف احلديدة اأفادت امل�شادر، عن جرح م�اطنني 
اثن��ني يف حي ال�شه��داء باملدينة ج��راء ا�شتهداف 

مرتزقة العدوان لهم بقذائف املدفعية.
وق�شف مرتزقة العدوان بقذائف الهاون حي7 
ي�لي� وكلية الهند�شة كما ق�شف�ا ل�شاعات مدينة 
الدريهمي املحا�شرة بالأ�شلحة الر�شا�شة يف خرق 

وا�شح لتفاق ال�ش�يد.
وا�شتهدف�ا بالأ�شلحة الثقيلة واملت��شطة قرية 

الدحف�س يف اأطراف مدينة الدريهمي املحا�شرة.
الع��دوان 14 غ��ارة  ويف حج��ة �ش��ن ط��ريان 
عل��ى مديريت��ي حر���س واملزرق خ��الل ال�شاعات 

املا�شية.
ويف اجل�ف �شن العدوان 6 غارات على مديرية 

خب وال�شعف وغارتني على مديرية احلزم.
كم��ا �شن 3 غارات على مديرية جمزر يف مارب، 

وغارة على مديرية نهم مبحافظة �شنعاء.
ويف البي�شاء حلق ط��ريان العدوان ال�شع�دي 

الأمريكي يف �شماء مديرية ال�شريه.

يوم اجلمعة 6 مارس 2020 
وا�ش��ل الع��دوان ال�شع���دي الأمريك��ي �ش��ن 
غاراته وق�شفه على عدد من املحافظات واملناطق 
اليمني��ة خملفاً اأ�شرارًا مادية يف املمتلكات العامة 
واخلا�ش��ة فيما ي�شتم��ر العدوان يف خ��رق اتفاق 

وقف اإطالق النار يف احلديدة.
فف��ي �شعدة اأطلقت ق�ى العدوان اأكث من 30 
�ش��اروخ وقذيفة مدفعية على قرى اآهلة بال�شكان 

يف مديرية رازح احلدودية.
ويف احلدي��دة ق�شف��ت مدفعي��ة الع��دوان م��ع 
الر�شا�ش��ات الثقيل��ة ملرتزقته��م قري��ة ال�شجن يف 

اأطراف مدينة الدريهمي املحا�شرة.
لق���ى  ع�شكريت��ان  جرافت��ان  وا�شتحدث��ت 
ال���50  �ش��ارع  الع��دوان  حت�شين��ات قتالي��ة يف 

و�شرق مدينة ال�شباب يف �شارع ال�90.
وق�شف��ت مدفعية ق�ى الع��دوان والر�شا�شات 

املختلفة قرية حمل ال�شيخ يف منطقة كيل�16.
و ق�ش��ف مرتزقة العدوان اأك��ث من 20 قذيفة 
مدفعي��ة منازل امل�اطنني تَهدم وت�شرر عدد منها 

يف منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا.
ويف حمافظ��ة اجل���ف �ش��ن ط��ريان الع��دوان 
ال�شع�دي الأمريكي11 غارة على مناطق متفرقة 

من مديريات خب وال�شعف واحلزم واملت�ن.
و�ش��ن ط��ريان الع��دوان ال�شع���دي الأمريكي 
غارتان على مديرية بكيل املري يف حمافظة حجة.

ويف حمافظ��ة �شنع��اء �ش��ن ط��ريان الع��دوان 
ال�شع���دي الأمريك��ي غ��ارة عل��ى جب��ل �شل��ب 

مبديرية نهم.
ويف م��ارب �ش��ن ط��ريان الع��دوان ال�شع���دي 

الأمريكي غارة على مديرية �شرواح.
ويف �شع��دة �ش��ن ط��ريان الع��دوان ال�شع�دي 
جن��ران  قبال��ة  الطلع��ة  عل��ى  غ��ارة  الأمريك��ي 

وغارتان على مديرية الظاهر.

يوم السبت  7مارس 2020 
: وا�ش��ل الع��دوان ال�شع���دي الأمريك��ي �شن 
غارات��ه وق�شف��ه عل��ى ع��دد املحافظ��ات خملف��ا 
�شحاي��ا واأ�ش��رارا مادي��ة يف املمتل��كات العام��ة 
واخلا�ش��ة، فيم��ا وا�شلت ق�ى الع��دوان خرقها 

لتفاق وقف اإطالق النار يف احلديدة.
فف��ي اجل�ف �شن ط��ريان الع��دوان ال�شع�دي 
الأمريك��ي 15 غ��ارة على مديرية خ��ب وال�شعف 
خالل ال�شاعات املا�شية، و�شن غارة على مديرية 

احلزم.
ويف �شع��دة �ش��ن ط��ريان الع��دوان ال�شع�دي 
الأمريك��ي غارت��ني عل��ى مديري��ة الظاه��ر، و�شن 

غارة على منطقة طخية مبديرية جمز.
و�ش��ن طريان العدوان ال�شع���دي الأمريكي 5 

غارات على منطقة البقع قبالة جنران.

ويف جي��زان �ش��ن ط��ريان الع��دوان ال�شع�دي 
الأمريكي غارة على وادي جارة.

ويف احلدي��دة اأف��اد م�ش��در يف غرف��ة عملي��ات 
�سب��اط الرتب��اط اأن ق��وى الع��دوان نفذت 155 
خرق��ا يف جبه��ات احلدي��دة خ��الل ال���24 �شاع��ة 
املا�شي��ة بينها حتليق طائرة جت�ش�شية يف اأج�اء 
كيل�16.. واأو�شح امل�شدر اأن من بني اخلروقات 
4 اعت��داءات عل��ى رقاب��ة املنظر وكيل���16 و28 
خرًق��ا بق�شف �شاروخ��ي ومدفع��ي و124 خرًقا 
بالأع��رية الناري��ة.. ودم��رت ق�ى الع��دوان بئر 
مي��اه ارت�ازي لأحد امل�اطنني يف منطقة اجلبلية 
مبديري��ة التحيت��ا نتيج��ة ق�ش��ف مدفع��ي مكثف 
على املنطق��ة.. و�شهدت اأج���اء مدينة الدريهمي 
املحا�ش��رة حتليق��ا مت�ا�شال لطائ��رات العدوان 
التج�ش�شي��ة.. وا�شتهدفت ق���ى العدوان بق�شف 

مدفعي جن�ب �شرق مديرية حي�س.
وق�شف��ت ق�ى العدوان ب���3 �ش�اريخ م�جهة 

حارة ال�شبياين يف منطقة 7 ي�لي� ال�شكنية.

يوم األحد 8 مارس 2020
كث��ف ط��ريان الع��دوان غارات��ه عل��ى امل��دن 
واملناط��ق اليمنية ، مرتكبا م��ع �شاعات ال�شباح 
الأول��ى اكرب خرق لتف��اق ال�ش�يد ووقف اطالق 
النار يف احلديدة منذ ت�قيعه قبل مايزيد عن عام 

.احلديدة:
 ط��ريان الع��دوان ال�شع���دي الأمريك��ي ي�شن 
غ��ارة عل��ى مديري��ة ال�شلي��ف يف خ��رق فا�ش��ح 

لتفاق ال�ش�يد
 طريان العدوان اأ�شتهدف بغارتني منطقة جبل 

النار يف مديرية ال�شليف.
اح��رتاق منزل م�اط��ن نتيجة ق�ش��ف مدفعي 
للغزاة واملرتزقة باأكث من 25 قذيفة على منطقة 

اجلاح مبديرية بيت الفقيه.
�شع��دة:  7 غارات لطريان العدوان ال�شع�دي 
الأمريكي عل��ى منطقتي العطفني والبقع مبديرية 

كتاف
اجل�ف:  6 غارات لطريان العدوان ال�شع�دي 

الأمريكي على مديرية خب وال�شعف

ا�شت�شه��د م�اطن��ان، الأح��د، نتيج��ة انفج��ار 
ذخرية من خملفات العدوان ال�شع�دي الأمريكي 

يف حمافظة اجل�ف.
واأف��ادت امل�شادر" با�شت�شه��اد م�اطنني اثنني 
نتيج��ة انفج��ار ج�ش��م من خملف��ات الع��دوان يف 

مديرية امل�شل�ب اجل�ف.
ماأرب: 4 غ��ارات لطريان الع��دوان ال�شع�دي 

الأمريكي على مديريتي �شرواح وجمزر
 ط��ريان الع��دوان يدم��ر اإح��دى املدار���س يف 

منطقة براق�س ب�3 غارات

األثنني 9مارس 2020
وا�ش��ل الع��دوان ال�شع���دي الأمريك��ي، �ش��ن 
غارات��ه وق�شف��ه على عدد م��ن املحافظات خملفا 
�شحايا واأ�شرارا مادية يف املمتلكات وم�شتمًرا يف 

خرق اتفاق وقف اإطالق النار يف احلديدة.
ففي حمافظة احلديدة اأفاد مرا�شلنا عن اإ�شابة 
رج��ل وام��راأة بجروح بع��د ا�شتهدافهم��ا بنريان 
مرتزق��ة الع��دوان مبنطقت��ي اجلبلي��ة وال�ش�يق 

مبديرية التحيتا.
وق�شف مرتزق��ة العدوان بعدد م��ن �ش�اريخ 
الكاتي��شا قرية الزعفران يف كيل�16وي�شتهدف�ن 
بالأعرة النارية نقطة �سباط الرتباط امل�سرتكة 

يف �شيتي ماك�س.
وا�شتحدث��ت جراف��ة ع�شكرية لق���ى العدوان 
حت�شين��ات قتالي��ة يف منطق��ة اجلبلي��ة مبديرية 

التحيتا.
واأك��د م�سدر يف غرفة عمليات �سباط الرتباط 
اأن ق���ى الع��دوان نف��ذت 176 خرق��ا يف جبه��ات 

احلديدة خالل ال�24 �شاعة املا�شية.
واأو�ش��ح امل�شدر اأن من ب��ني اخلروق حتليق 
5 طائ��رات حربي��ة يف اأج�اء اخلم�ش��ني واملنظر 
و�شيت��ي ماك���س وكيل���16 وطائ��رة جت�ش�شي��ة 
يف اأج���اء كيل���16، مبيًن��ا اأن م��ن ب��ني اخلروق 
اعت��داءان عل��ى رقابت��ي ال�شالح و�شيت��ي ماك�س 
و21 خرًق��ا بق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفع��ي و129 

خرًقا بالأعرية النارية«.
ويف حمافظ��ة اجل���ف �ش��ن ط��ريان الع��دوان 
ال�شع���دي الأمريكي 18 غ��ارة على مديرية خب 

وال�شعف منها 12 غارة على منطقة اليتمة.
اأما يف حمافظ��ة ماأرب فقد �شن طريان العدوان 
6 غ��ارات عل��ى مديرية جم��زر، بالإ�شاف��ة اإلى 3 

غارات على جبل هيالن مبديرية �شرواح.
ويف حمافظ��ة �شنعاء ق�ش��ف الطريان بغارتني 
عل��ى مديري��ة خ���لن الطي��ال وغارة عل��ى جبل 

�شلب مبديرية نهم.
و�ش��ن طريان الع��دوان 3 غارات عل��ى منطقة 

البقع قبالة جنران.
ويف حمافظ��ة �شع��دة �ش��ن ط��ريان الع��دوان 

ال�شع�دي الأمريكي غارتني على مديرية �شحار.
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السيد حسني )رضوان عليه( يحذر في وقت مبكر 
قب��ل 18 عام��ا كان ال�شهي��د القائ��د )ر�ش���ان اهلل علي��ه( 
انطالق��اً م��ن روؤي��ة قراآني��ة واإدراك عمي��ق ل�اق��ع الع��دو 
واأطماع��ه يف املنطق��ة � يح��ذر ال�شعب اليمني م��ن خط�رة 
الأه��داف ال�شهي�ني��ة والأمريكي��ة وم��ن �شيا�ش��ة اأمري��كا 
العدواني��ة جتاه اليمن ب�شكل خا���س، ومل يكن يبخل حتى 
ع��ن النظام ال�شابق املجرم من تق��دمي الن�شائح له ويحذره 
م��ن اخلداع الأمريكي، واأنه ب�شيا�شته الغبية جتاه املطالب 
الأمريكية �شيجر على اليمن ال�يالت.. كان كثريًا ما ين�شح 
النظ��ام ال�شاب��ق ب��اأن ي�شتفيد مما يح��دث يف فل�شط��ني واأن 
يفه��م اأن الأمريكي��ني لي�ش���ا اأوفياء بل �شيتخ��ذون م�اقفه 

وت�شريحاته الغبية مربرًا للهيمنة على اليمن.
ولق��د �شج��ل ال�شهي��د القائ��د )ر�ش���ان اهلل علي��ه( نقطة 
مهم��ة يف تاريخ��ه ك�شخ�شي��ة وطني��ة وغي���رة عل��ى بلده 
عندم��ا عار�س بق���ة امل�شاعي الأمريكية ل�شح��ب الأ�شلحة 
م��ن الأ�ش���اق وهاج��م ال�شف��ري الأمريك��ي اآن��ذاك ]ادم�ند 
ه���ل[ الذي زار �ش�ق ال�شالح يف الطلح يق�ل يف حما�شرة 

وم�قف[: �شالح  ]ال�شعار 
))ل تت�ش���ر اإن م��ا هن��اك اأعم��ال لالأمريكي��ني يف اليمن، 
انت�ش��رت  الآن  الإف�ش��اد،  حماول��ة  يف  منت�ش��رة،  اأعماله��م 
املراق�س يف اليم��ن، يف �شنعاء ويف عدن انت�شرت، املراق�س 
بع���س  القاه��رة ويف  ب��ريوت ويف  ه��� يف  مثلم��ا  الليلي��ة، 
الع�ا�ش��م، ومثلم��ا يف اأوروبا، اخلمر ب��داأ ينت�شر فعاًل، بداأ 

تناوله وتداوله �شبه علني و�شبه عادي. 

ب��دوؤوا يتحرك�ا حتركات اأخ��رى، عندما يزوروا اأ�ش�اق 
ال�ش��الح ويحاول�ا باأي طريقة اأن ُي�شَحب ال�شالح، اأن يغال، 
اأن يع��دم م��ن الأ�ش�اق، ما هذا كله يك�ش��ف اأن عندهم ن�ايا 
�شيئ��ة للم�شتقبل، اأن عندهم ن�اي��ا �شيئة �شد ال�شعب هذا، 
و�ش��د الدي��ن، والهيمنة عل��ى البالد، يهيمن���ا على ثروات 

البالد، ويهيمن�ا على كل �شيء فيها.
ولهذا ال�شفري الأمريكي عندما يزور �ش�ق ال�شالح مثاًل يف 
الطلح، ثم بعد م��ا يغيب ما تدري وغابت اأ�شياء، وارتفعت 
اأ�شع��ار اأ�شي��اء، هل ه� زع��م بيغثيه اأن اليمني��ني ل ج�هم 
يرتام���ا فيم��ا بينهم! اأنه يريد احلفاظ عل��ى اأمن اليمنيني، 
ل.. ه��م ه�ؤلء يعط�ا اإ�شرائيل الأ�شلحة املتط�رة والفتاكة 
ل�ش��رب الفل�شطينيني، ما بيغثيهم الأطف��ال والن�شاء الذين 
ي�شرخ���ن اأمامه��م يف كل �شارع ويف كل مدين��ة. هل ال�شبب 
اأنه��م رحيم��ني بنا، يري��دوا من اأج��ل اأمننا، ل يك���ن هناك 
اأ�شلح��ة يك���ن النا�س يتقاتل�ا؟ يك�ن���ا يت�شارب�ا فقط، ل 

عاد يرتام�ا؟ لي�شت لهذه.
يريدوا اأن يجردوا اليمن من اأ�شلحته، من امل�اطنني، من 
اأج��ل فيما بعد، عندما يك�ن له��م خمططات عندما يك�ن لهم 
اأه��داف مي�ش�ا يف تنفيذها، يك���ن اليمنيني عاجزين عن اأن 
يدافع���ا عن اأنف�شهم وعن اأن ي�اجه�هم، وكل هذه حت�شل 
ونح��ن م�شخرين، ل ي�جد عندنا تفكري، ما عندنا تفكري اأنه 
يجب اأن تك�ن كلمتنا واحدة، يجب اأن نعت�شم باهلل، نرجع 
اإل��ى دينن��ا، يج��ب اأن نعد م��ا ن�شتطيع من ق���ة للدفاع عن 

ديننا وعن بالدنا((.
ولك��ن اأمريكا ت��رد على يقظ��ة ال�شهي��د القائ��د وم�شاعيه 

الثقافي��ة ل�شتنها�س وعي النا�س جتاه ما يحاك �شدهم من 
م�ؤام��رات خطرية بع��دوان �شامل من خ��الل الدفع بالنظام 
العفا�شي اخلائن للزج باجلي�س اليمني يف عدوان ظامل على 
ال�شي��د ح�ش��ني وم��ن معه م��ن امل�ؤمن��ني، وكان عدواناً غري 
م�شب�ق بهدف اإخرا�س �ش�ت ال�شهيد القائد ودفن م�شروعه 
القراآين النه�ش�ي باأي ثمن كان .. فتم الهج�م على مران من 
كل الجتاهات حترك��ت الطائرات احلربية لإ�شناد ع�شرات 
الأل�ي��ة واآلف م��ن املرتزق��ة يف منطق��ة �شاهق��ة ل تتعدي 
اأبعاده��ا 10 كلي�مرت لتنتهي با�شت�شهاد ال�شيد ح�شني ولكن 
م�شروع��ه العظي��م كان مل مي��ت ووا�شل مهم��ة ا�شتنها�س 
الأمة  ورفع م�شت�ى الع��داء للعدوان الأمريكي على اليمن 
وعل��ى املنطقة جلهة اأ�شبح الي�م اأق�ى من اأي وقت م�شى 
وحربة م�شرعة يف حنجرة الت�اجد الأمريكي لي�س يف اليمن 
وح�ش��ب بل يف املنطقة برمتها وقد اأ�شتطاع تطهري اليمن من 

ال�ج�د الأمريكي الإجرامي.

جت من اجلو شو نعمل لها!!
يف اأح��د اللقاءات التلفزي�نية لقن��اة فران�س24 مع رئي�س 
النظام ال�شابق اخلائن عفا�س عندما �شاأله املذيع ما اإذا كان 
على علم باخرتاق الطريان الأمريكي لأج�اء اليمن وق�شفه 
لق��رى اليم��ن حتت ذريع��ة حماربة القاع��دة كان رد عفا�س 
بق�له: "طائرة جت من اجل� �ش� نعمل لها" كتاأكيد على اأنه 
كان عل��ى علم ب��اأن اأمريكا دمرت الدفاع��ات اجل�ية اليمنية 
ومل يع��د ميل��ك م��ا يدافع ب��ه على �شم��اء اليم��ن. وحتى ل� 
كان ميل��ك اأ�شلحة فلن يدافع لأنه قد باع ال�شيادة والكرامة 

النظام السابق 
ر القدرات الدفاعية اليمنية وثورة 21 سبتمبر تعيد بناءها حرب اإلرادات .. أمريكا تدِمّ

إعداد: صادق البهكلي

منذ بداي�������ة الع�������دوان اإلجرام�������ي والطائرات 
األمريكي�������ة والس�������عودية تقص�������ف األس�������واق اليمنية 
واملستش�������فيات  وامل�������دارس  والتجمع�������ات  والطرق�������ات 
وقاع�������ات العزاء واألع�������راس دون أن يعيقه�������ا أي عائق 
فيما ظل الش�������عب اليمني يتس�������اءل عند كل جرمية، 
أين الدفاعات اجلوية؟ أين أس�������لحة اليمن؟ أين تلك 
الطائرات والصواريخ التي كانت تقصف أبناء الشعب 
يف ق�������رى ومدن صعدة طوال الس�������نوات املاضية؟.. كل 
تلك األس�������ئلة لم جتد جوابًا مقنع�������ًا بل البعض كان 
يعزو الس�������بب إلى تع�������رض الدفاعات اليمنية س�������واء 
الصاروخي�������ة أو الطيران احلرب�������ي إلى قصف العدوان 
يف وق�������ت مبكر من احل�������رب، ولكن تل�������ك اإلجابات لم 
تش�������ِف وج�������ع اليمنيني.. ك�������ون ه�������ذه التخمينات غير 
مقنع�������ة فاليمن يعتبر دولة وميلك جيش�������ًا ظل يثقل 
كاهل الشعب لس�������نوات طويلة ال ميكن أن تختفي كل 
أس�������لحته يف ليل�������ة وضحاها.. ليأت�������ي مؤخرا اإلعالم 
األمني ومييط اللثام عن حقائق صادمة تؤكد خيانة 
النظ�������ام الس�������ابق وتخليه عن أس�������لحة الدفاع اجلوي 
والترس�������انة الصاروخي�������ة � الت�������ي أغلبها م�������ن مخازن 
اجلن�������وب والتي كان�������ت عب�������ارة عن منح م�������ن االحتاد 
السوفيتي سابقًا � لتقوم أمريكا بتدميرها عن طريق 
جتميعها من املعس�������كرات وتفجيره�������ا بتعاون أقطاب 

النظام العفاشي اخلائن.

لعب دور الدالل في بيع اليمن وسيادته من األمريكين والسعودين
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الثقافي��ة ل�شتنها�س وعي النا�س جتاه ما يحاك �شدهم من 
م�ؤام��رات خطرية بع��دوان �شامل من خ��الل الدفع بالنظام 
العفا�شي اخلائن للزج باجلي�س اليمني يف عدوان ظامل على 
ال�شي��د ح�ش��ني وم��ن معه م��ن امل�ؤمن��ني، وكان عدواناً غري 
م�شب�ق بهدف اإخرا�س �ش�ت ال�شهيد القائد ودفن م�شروعه 
القراآين النه�ش�ي باأي ثمن كان .. فتم الهج�م على مران من 
كل الجتاهات حترك��ت الطائرات احلربية لإ�شناد ع�شرات 
الأل�ي��ة واآلف م��ن املرتزق��ة يف منطق��ة �شاهق��ة ل تتعدي 
اأبعاده��ا 10 كلي�مرت لتنتهي با�شت�شهاد ال�شيد ح�شني ولكن 
م�شروع��ه العظي��م كان مل مي��ت ووا�شل مهم��ة ا�شتنها�س 
الأمة  ورفع م�شت�ى الع��داء للعدوان الأمريكي على اليمن 
وعل��ى املنطقة جلهة اأ�شبح الي�م اأق�ى من اأي وقت م�شى 
وحربة م�شرعة يف حنجرة الت�اجد الأمريكي لي�س يف اليمن 
وح�ش��ب بل يف املنطقة برمتها وقد اأ�شتطاع تطهري اليمن من 

ال�ج�د الأمريكي الإجرامي.

جت من اجلو شو نعمل لها!!
يف اأح��د اللقاءات التلفزي�نية لقن��اة فران�س24 مع رئي�س 
النظام ال�شابق اخلائن عفا�س عندما �شاأله املذيع ما اإذا كان 
على علم باخرتاق الطريان الأمريكي لأج�اء اليمن وق�شفه 
لق��رى اليم��ن حتت ذريع��ة حماربة القاع��دة كان رد عفا�س 
بق�له: "طائرة جت من اجل� �ش� نعمل لها" كتاأكيد على اأنه 
كان عل��ى علم ب��اأن اأمريكا دمرت الدفاع��ات اجل�ية اليمنية 
ومل يع��د ميل��ك م��ا يدافع ب��ه على �شم��اء اليم��ن. وحتى ل� 
كان ميل��ك اأ�شلحة فلن يدافع لأنه قد باع ال�شيادة والكرامة 

م��ن حني ح���ل الدول��ة اإلى مافي��ا تتبع اللجن��ة ال�شع�دية 
اخلا�شة.

اإلعالم األمني يصدم اليمنيني مبشاهد 
تدمير القدرات الدفاعية اليمنية بأصابع 

األمريكيات..
�شم��ن عر���س م�شاه��د وثائقي��ة مل�شل�ش��ل ال�شته��داف 
الأمريك��ي لليمن وزع الإعالم الأمني م�شاهد م�ش�رة على 
دفعتني ت�ثق تدمري القدرات الدفاعية للجمه�رية اليمنية 
باأي��ادي اأمريكية وبت�اطئ النظ��ام العفا�شي اخلائن وقال 
م�ش��در اأمن��ي اأن ال�لي��ات املتح��دة الأمريكي��ة داأب��ت يف 
�شيا�شته��ا جت��اه اليم��ن اإل��ى اإفق��اده م�شادر الق���ة حتى 
ي�شبح �شهل املنال من خالل الرتكيز على جتميع وتعطيل 
وتدم��ري كل مال��ه �شل��ة بالدفاع��ات اجل�ي��ة للجمه�ري��ة 

اليمنية.
واأكد امل�ش��در اأن ما مت عر�شه لي�س اإل جانبا واحدا من 
ممار�شات ال�لي��ات املتحدة الأمريكية الإجرامية لطالع 
ال��راأي الع��ام عل��ى حقيق��ة ال��دور الأمريكي جت��اه اليمن 

وال�شعب اليمني.
وكانت وزارة الداخلي��ة ك�شفت يف وقت �شابق، اأن وفدًا 
ق��دم م��ن ال�لي��ات املتح��دة الأمريكية تك�ن م��ن: رئي�س 
مكتب اإزالة الأ�شلحة ب�زارة اخلارجية الأمريكية ديني�س 
هادريك و�سابط الرتباط �سانتو بوليتزي واخلبر التقني 
باملكتب نيلز تالب�ت وم�شئ�ل العالقات اخلارجية للمكتب 

ب���زارة اخلارجي��ة ل�ري فرمي��ان وت�جه�ا م��ع امللحق 
الع�شك��ري ب�شف��ارة وا�شنط��ن يف �شنع��اء للق��اء م�ش�ؤويل 
وزارة الدف��اع اآنذاك وال�شغط عليه��م لت�شليم ال�ش�اريخ 

متهيدًا لإتالفها وتدمريها، غري اأنهم ق�بل�ا بالرف�س.
وقال��ت ال�زارة ” اإن اخلائ��ن عمار حممد عبداهلل �شالح 
ت�لى عرب جهاز الأمن الق�مي باإيعاز من عمه اخلائن علي 
عب��داهلل �شال��ح م�ش�ؤولي��ة اإقن��اع م�ش���ؤويل وزارة الدفاع 
ب�شح��ب ال�ش�اريخ واإتالفها مب�شاع��دة ال�ليات املتحدة 
الأمريكي��ة ع��رب مكت��ب اإزال��ة الأ�شلح��ة مقاب��ل امتيازات 

يح�شل�ا عليها”.
واأ�ش��ارت اإلى اأن ال�فد الأمريكي ب��داأ بجمع ال�ش�اريخ 
وتعطليه��ا منذ اأغ�شط�س 2004م، واأتف��ق ال�فد الأمريكي 
عل��ى م�ا�شلة املفاو�ش��ات عرب جهاز الأم��ن الق�مي ك�ن 
وزارة الدفاع اآنذاك رف�شت التعاطي مع هذه املفاو�شات.
وبين��ت اأن نتائ��ج التع��اون احلا�ش��ل م��ن اخلائن علي 
عب��داهلل �شال��ح واأب��ن اأخي��ه اخلائ��ن عمار حمم��د عبداهلل 
�شال��ح مع ال�ف��د الأمريكي يف تدمري �ش�اري��خ الدفاعات 
الأمريكي��ة  “رونك���”  �شرك��ة  م��ن  مب�شاع��دة  اجل�ي��ة 
املتخ�ش�ش��ة يف التعامل م��ع املتفجرات والتي تعاقدت مع 

وزارة اخلارجية الأمريكية لت�يل عملية التفجري كالتايل:
الدفع��ة الأولى م��ن �ش�اريخ الدفاع��ات اجل�ية والتي 
مت تفجريه��ا مبنطق��ة اجلدع��ان مبحافظة م��اأرب بتاريخ 
2005/2/28م بع��دد “1078” �ش��اروخ �شام 7 �شرتيال 
و63 �ش��اروخ �ش��ام 14 و20 �ش��اروخ �ش��ام 16 باإجم��ايل 
القب�شات  “1161” �ش��اروخ مت تدمريها فيم��ا بلغ عدد 

اخلا�ش��ة باإطالق �ش�اري��خ الدفاعات اجل�ي��ة املحم�لة 
عل��ى الكت��ف التي مت تدمريه��ا 13 قب�شة وع��دد بطاريات 
ال�ش�اري��خ الت��ي مت تدمريه��ا 52 بطاري��ة وهن��اك فيدي� 
ت�ثيق��ي لعملي��ة التدم��ري والإت��الف �شيت��م ت�زيعه على 

و�شائل الإعالم املختلفة.
ث��م تبعه��ا عملي��ة تدم��ري واإت��الف الدفع��ة الثاني��ة من 
�ش�اري��خ الدفاع��ات اجل�ي��ة بتاري��خ 2009/7/27م يف 
قاع��دة ع�شكري��ة ب���ادي حلح��الن مبحافظة م��اأرب بعدد 
102 �ش��اروخ دف��اع ج���ي معظمه��ا �ش�اري��خ �ش��ام 7 
�شرتيال و�ش��ام 14 و�شاروخني �شام 16 مت تدمريها، فيما 
كان��ت عدد القب�شات اخلا�شة باإطالق �ش�اريخ الدفاعات 
اجل�ي��ة املحم�لة على الكت��ف التي مت تدمريها 40 قب�شة 

وعدد بطاريات ال�ش�اريخ التي مت تدمريها 51 بطارية.
لي�ش��ل ع��دد �ش�اري��خ الدفاع��ات اجل�ي��ة وقب�ش��ات 
الإط��الق املحم�ل��ة عل��ى الكت��ف وبطاري��ات ال�ش�اري��خ 
التابع��ة للجي���س اليمن��ي الت��ي مت تدمريه��ا ع��رب التفاق 
ب��ني ال�ليات املتح��دة الأمريكي��ة واخلائن عل��ي عبداهلل 
�شالح وابن اأخيه اإلى 1263 �شاروخاً و53 قب�شة و103 
بطاري��ات، كان باإمكانه��ا اأن ت�شاه��م يف الدف��اع ع��ن اليمن 

وحتد من املجازر بحق الن�شاء والأطفال.
واأكدت وزارة الداخلية، اأن هذه احلقائق تك�شف جانباً 
واح��دًا من الدور الأمريكي التدمريي يف اليمن فيما يخ�س 
الدفاع��ات اجل�ي��ة فق��ط غ��ري الأدوار الأخ��رى الرامي��ة 

لتدمري اجلي�س اليمني.

ثورة 21 سبتمبر تعيد بناء القدرات 
الدفاعية للجمهورية اليمنية 

لق��د كان م��ن �شم��ن اجنازات ث���رة ال�اح��د والع�شرين 
م��ن �شبتمرب املبارك��ة اأنها ف�شح��ت ال�شيا�ش��ات العدوانية 
المريكية وك�شفت خططها وعرت اأدواتها واأ�شقطت الأقنعة 
ع��ن عمالئها، وبف�شلها تهاوت قالع العمالة وخل�شت اليمن 
م��ن مع��اول اله��دم، عمل��ت عل��ى ا�شتق��الل الق��رار اليمني 
وح��ررت اليم��ن م��ن التبعي��ة والرته��ان لق���ى خارجي��ة 
عدواني��ة حاقدة، كما يعد من اأعظم اجنازات ث�رة ال�احد 
والع�شري��ن م��ن �شبتم��رب اأنها ق�ش��ت على خمط��ط الأقلمة 
والتق�شيم الذي كانت تقف ورائه اأمريكا واأذيالها يف املنطقة 
حت��ت عناوين براق��ة خمادعة، ومل تكت��ف بذلك بل اجتهت 
ل��ش��ع اللبنات الأولى لنه�ش��ة مينية �شاملة وحينما بداأت 
يف اأول خط�اته��ا لبن��اء اليم��ن �شنت عليها اأمري��كا عدوانها 
الإجرامي ف�قفت ح�شناً منيعاً مدافعاً عن كرامة وا�شتقالل 
اليم��ن اأم��ام اأهداف الغ��زاة املعتدين، ويف خ�ش��م العدوان 
الإجرامي واحل�شار اجلائر كانت ث�رة ال�احد والع�شرين 
ت�شع املداميك الأولى لبناء قدرات اليمن الدفاعية فتمكنت 
م��ن انتاج املنظ�م��ات ال�شاروخي��ة و�شلت مداه��ا ملا بعد 
الريا���س كم��ا انتج��ت الطائ��رات امل�شرية جله��ة اأ�شبحت 
اليم��ن من اأق���ى منتجي الط��ريان امل�ش��ري يف املنطقة، كما 
عمل��ت عل��ى بناء ق��درات الدفاع اجل���ي باإمكاني��ات بالغة 
التعقي��د ولكن ذلك مل مينعها من م�ا�شلة انتاج املنظ�مات 
الدفاعية اجل�ية التي لعبت م�ؤخرًا دورًا ج�هرياً يف مالحم 
الت�شدي للع��دوان الإجرامي بجانب ال�ح��دات الع�شكرية 

الأخرى..
كم��ا اأ�ش�ش��ت وح��دات ع�شكرية جديدة مل تك��ن م�ج�دة 
اأو كان��ت جممدة ك�حدة القنا�شة والهند�شة و�شد الدروع 
وال�ح��دات القتالي��ة ذات امله��ام اخلا�ش��ة، وه��ي الي���م 
بف�ش��ل اهلل وبف�شل قيادته احلكيم��ة وباإميانها العظيم باهلل 
وب�شعبه��ا ال�شام��د ه��ي الي���م تدق اآخ��ر م�شم��ار يف نع�س 
التحال��ف الإجرامي وت��دق اأب�اب جن��ران وع�شري وحترر 
اجل���ف بالكام��ل وقاب ق��ش��ني اأو ادنى م��ن حترير ماأرب 
م��ن دن���س الغزاة و�ش���ًل لتحرير كل �ش��رب يف مين ال�احد 
والع�شرين من �شبتمرب وكما اأكد قائد ث�رة 21 من �شبتمرب 
ال�شي��د عبد امللك بدر الدين احل�ث��ي.. اأن هذا البلد لبد اأن 

يك�ن م�شتقاًل ..  و�شدق ال�شاعر الذي قال:
ر وان تكلم بكلمه بامي�شيها. يعرف الكل اأب� جربيل ل حَذّ

ر القدرات الدفاعية اليمنية وثورة 21 سبتمبر تعيد بناءها حرب اإلرادات .. أمريكا تدِمّ

لعب دور الدالل في بيع اليمن وسيادته من األمريكين والسعودين
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علي املؤيد

مبنا�شب��ِة العي��د الإ�شالمي اليم��اين الفريد؛ 
وباعتبارها حمطًة تاريخيًة مف�شليًة يف اإطالق 
اني��ة اليمانية،  َوتاأ�شي�س ج�ه��ر الُه�ية الإِمْيَ
يع��اود ال�شي��ُد القائ��د -يحفظ��ه اهلل- ت�جيه 
دفة الهتم��ام العام �ش�ب الق�شايا املح�رية 
الك��ربى، من خ��الل التذكرِي باأ�شال��ة وعظمة 
اين الب��اذخ واإثراء  وم�شداقي��ة النتماء الإِمْيَ
امل�شه��د الفك��ري والثق��ايف َوالرتب���ي باملزيد 
من الكن�ز الدللية؛ حر�شاً على جتديد عرى 
الذك��رى وعن�ن��ة التفا�شي��ل واإبرازها كرافٍد 
حي���ٍيّ ُي�شه��م يف تر�شي��خ الأ�ش���س املنهجية 

ال�شائبة، 
ويف ا�شت��ذكار َوترجمة الدواف��ع وامل�اقف 
ال�شادقة باجّتاه العم��ل والتَحّرك يف �ش�ء ما 
يج���د به القائُد الفذ باجّت��اه التبيني الإ�شايف 
امل�شت��دام-  -ال�شتثنائ��ي  ال��دور  لطبيع��ة 
املن��وط باليمانيني، وبال�س��ورة التي يتكامل 
فيه��ا م�شت���ى التَح��ّرك املطل�ب م��ع قد�شية 
وعدال��ة الق�شية املرتبطة بج���دة خمرجات 
املفاهي��م  ذات  احلق��ة  اني��ة  الإِمْيَ املنظ�م��ة 
ان  املناق�ش��ة متام��اً لنتائ��ج وطبيع��ة “الإِمْيَ
العابر” وفق��اً للمفه�م الأعرابي الفج، الهزيل 
م�قف��اً، وال�شحي��ح عط��اًء، والأ�شع��ف م��ن 
ناحية ت�لي��د الدوافع املحركة، وو�ش�ًل اإلى 
وجب��ة روحي��ة م��ن “ال�ع��ي” النق��ي -وه� 

�شلب احلديث وُلُبّ امل��ش�ع-.
ُيج��ّدد ال�شي��د -يحفظ��ه اهلل- تاأكي��َده على 
ان ال�شحي��ح، كحاجة  الأهمّي��ة املطلق��ة لالإِمْيَ
اإن�شاني��ة ذات اأول�ية ق�ش���ى لالأخذ باأ�شباب 

ال�شتخ��الف ال�ج���دي على ال�ج��ه الأكمل، 
ُخ�ش��ش��اً يف ظِلّ �شرا�ش��ة ال�شتهداف الثقايف 
والفك��ري والجتماع��ي وغ��ري ذل��ك؛ ولذل��ك 
وم��ن منطل��ق امل�ش�ؤولي��ة الديني��ة يحر���س 
القائ��ُد با�شتم��راٍر عل��ى جتدي��ِد ُع��رى ال�عي 
الفاع��ل والتنبيه مل�شت�يات ودرجات املخاطر 
املحيط��ة بالأم��ة، ح��ني يتح��ّدث رافع��اً ل�اَء 
الدع���ة الك��ربى وراية النه�ش��ة احل�شارية 
املاأم�ل��ة، ويح��ث اخلط��ى نح��َ� التغي��ري يف 
ال�شيغة املعرفي��ة الأرق��ى، وباجّتاه احلياة 
يف اأبه��ى غاياته��ا الفطري��ة َواحلقيقية، يف ظِلّ 

معية اهلل ورعايته وكرم عنايته 
َواإيل بل���غ مرتب��ة ا�شتحقاقه��ا كذلك يحمل 
القائ��ُد راي��َة ال�شح���ة ال�شامل��ة يف م�اجهة 
الن�شيان والغفلة والياأ�س واملعاناة وال�شياع 
والإخف��اق، راي��ة ت�شُل اإلى عن��اِن املعن�يات 
ال�شاهق��ة واإيق��اد الهم��م اخلافت��ة ال�شط���ع 
وبغي��ة ا�شتنها���س جممل م��ا تبق��ى الذهنية 

املجتمعية اخلاملة.
وه��ي يف اأَ�َشا�شه��ا دع���ٌة نابع��ٌة ع��ن اآياِت 
القراآن الكرمي ور�شد امل�شروع القراآين العاملي، 
كلم��ات من القلب تدع��� الأمة فردًا ف��ردًا اإلى 
ع��امل م��ن ال�شكين��ة والطماأنين��ة والتجلي��ات 
الروحي��ة الفاعل��ة، دع���ة اإلى اإحي��اء العامل 
الأك��رب الكامن يف ُك�ِلّ النف����س، حيث انط�ى 
ب�شاط��ع  معم���رة  بروحي��ه  الأك��رب  الع��امل 
��ان، َواأ�شاطين��ه ال�شل��ة ب��اهلل، و�شقف��ه  الإِمْيَ
انية،  واأر�شه وجدران��ه عنا�شر الق���ة الإِمْيَ
فيما امل�ش�ؤولية الدينية اأ�شبه ما تك�ن بف�شاء 
ذل��ك العامل الذي يلم�س اجلميُع مقداَر حر�س 
القائد على ت�طيد ع�امل انبعاثه يف النف��س، 
فاعاًل م�شتق��اًل واعياً م�شتب�ش��رًا يقظاً متميزًا 

اني��ة الهائلة، واإل  بخ�ش��شي��ة ُه�يت��ه الإِمْيَ
ف�شيظ��ُلّ مطم�رًا حتت ركام الك�شل والتخاذل 
يف  والتي��ه  والنهي��ار  والف�ش��ل  وال�شع��ف 
�شح��راء التبعية املذلة حت��ت رحمة الأعداء 
ال�ش��راع  دمي�م��ة  ظ��ِلّ  ويف  َوالط�اغي��ت،. 
وامل�اجه��ة -م��ع عدٍوّ ميتل��ك م��ن الإْمَكانات 
املادية والتقني��ة والت�شليلية الكثري- ت�شبح 
احلاج��ُة اإل��ى الأخذ مب�ش��ادر وع�امل الق�ة 
والعزة مرادف��اً م��ش�عياً لل�ج���د الإن�شاين 
بحِدّ ذاته َوللم�شري برمته واحلياة باأجمعها، 
يعرف ذلك ُك�ُلّ من ي�شمع ويرى بقلبه وعي�نه 

م�شم�ن اإطاللة ال�شيد القائد املخل�س،
َويدرك ذلك ُك�ُلّ من يلم�س يف خطاباته مقداَر 
اهتمام��ه امل�شتم��ر بتذك��ري وت�عي��ة وتثقيف 

اجلمي��ع، يفتح باملنطق القراآين ال�شديد اأب�اب 
احلقائق على م�شراعيه��ا لتدخل الأمُة ع�شَر 
التف���ق والق�ة وم�اجه��ة التحديات بكفاءة 
اهلل  عل��ى  بالعتم��اد  مت�شاع��دة  وفاعلي��ة 
والت���كل عليه، م�شت�شه��دًا بجدوائية تر�شيخ 
انية  اين واإر�ش��اء الُه�ي��ة الإِمْيَ النتم��اء الإِمْيَ
الدافع��ة على م�شار احلق بعد انق�شاء ن�شف 

عقد من �شنني العدوان الغا�شم.
وعل��ى النقي���سِ م��ن الأمثل��ة املرتبطة مبا 
��اين، يع���د  ��ان والنتم��اء الإِمْيَ يحّقق��ه الإِمْيَ
ال�شّي��ُد -يحفظه اهلل- ل�شرد ع��دٍد من مفردات 
وجزئيات واأمثل��ة اله�ان وال��ذل والعب�دية 
للط�اغي��ت وعلى راأ�شها اأمريكا -التي مل تكن 
فق��ط ت�شع��ى لإ�شع��اف الأم��ة اليمانية فقط 

ب��ل وتعبيدها لها- بدءًا م��ن ال�شلطة ال�شاملة 
وال�شالحي��ات ال�شا�شعة الت��ي كان يتمتع بها 
ال�شفرُي الأمريكُيّ يف �شنعاء، وانتهاًء مب�ؤامرة 
تدمري بع�س منظ�مات اأ�شلحة الدفاع اجل�ي 
الن�عية وال�ش�اريخ البال�شيتية، ول�ل ث�رُة 
ال��� 21 من �شبتمرب املبارك��ة لكانت تلك الق�ة 

كان، خرب  يف  “الق�مية” ال�شرتاتيجية 
ويت�ش��ح الف��رث الهائ��ل من خ��الل مقارنة 
العبي��د،  عبي��د  م��ن  اأولئ��ك  ب��ني  �شريع��ة 
واملجاهدين من رجال احلق واحلقيقة الذين 
�شنع���ا اأ�شلح��ًة فتاك��ًة بف�شل اهلل م��ن بقايا 
�شالح ق��دمي اأكل عليه �ش��داأ املخازن و�شرب، 
وكُلّ ذل��ك وغ��ريه الكثري والكث��ري مما مل يكن 

انية، ليتحّقق اإل بربكة الُه�ية الإِمْيَ
وح���ل هذا املعنى تكمن مدركات الفح�ى، 
انية؛  وم�شارات تعزيز مقت�شيات الُه�ية الإِمْيَ
باعتباره��ا وق���دًا ل ين�ش��ب واأداة معن�ي��ة 
فائقة املردود يف حاِل اكتماِل �شياقاتها ال�اقعة 
�شم��ن �شل�شل��ة م��ن امل�شاديق العملي��ة التي 
تبل���ر الإرادة ال�شلب��ة ال�شروري��ة، وتعمل 
على ترجمة امل�اق��ف ال�شادقة ن�شرًة لعدالة 
الق�شي��ة ال�ج�دي��ة بح��ِدّ ذاته��ا، وانت�شارًا 

لإن�شانية الإن�شان،
لينته��ي ذل��ك امل�ش���ار الآدم��ي -مبنظ�ره 
الأو�ش��ع- عند �ش��درة منتهى البق��اء الأبدي 
حت��ت ِظ��ٍلّ وارٍف يبداأ هناك ب��� “احلمد هلل”، 
هن��اك، حي��ث ل ينته��ي ُك���ُلّ م��ا ه� خ��ري اإل 
ليب��داأ، اأَو م��ن مل يك��ن مبع��زل ع��ن املفه���م 
ان الرباق الأج�ف والفا�شل  الأعراب��ي والإِمْيَ
فثم��ة نهاية اأُخ��رى، هي هناك عل��ى النقي�س 
امل�ش��ريي متاماً، حيث ل تنتهي فيها منظ�مة 

اخل�شران الأكرب اإل لتبداأ من جديد.

قـراءة أولية في خطاب السـيد القائـد.. مقامات الذكرى في سـياق 
النهوض باألمة  .. اإلميان بني املفهوم األعرابي وبركة الُهوية اإلميانية

زيد البعوه

�شخ���س الخت��اللت الت��ي تع��اين منه��ا الأم��ة وذك��ر 
الأ�شب��اب واك��د عل��ى ان اله�ي��ة الإمياني��ة ه��ي احل��ل 
واملخ��رج وحتدث عن جمعة رج��ب وقدا�شتها واهميتها 
بالن�شب��ة لل�شع��ب اليمن��ي امل�شل��م وم��ن واق��ع التجربة 
وال�ش��راع امل�شتمر والإلهام الإلهي ومن خالل ال�شتفادة 
م��ن التاري��خ والأح��داث حت��دث ع��ن حج��م امل�ؤام��رة 
ال�شامل��ة التي ت�شتهدف هذه الأم��ة من قبل اعدائها واكد 
ان التم�شك باله�ية الإميانية والنتماء ال�شادق لالإميان 
والثق��ة باهلل هي اهم واق�ى وابرز ع�امل الق�ة مل�اجهة 

كل التحديات والأخطار التي ترتب�س بهذه الأمة
كلم��ة ال�شي��د عب��د املل��ك يف جمع��ة رج��ب ه��ذا العام 
ه��ي عبارة ع��ن ر�شيد امي��اين وعبارة عن تثقي��ف قراآين 
وت�شخي�س دقيق ل�اقع الأمة الي�م وعالج �شايف و�شامل 
ل��كل الإمرا�س ول��كل الأعرا�س اجلانبي��ة التي ت�شتهدف 
الإن�شان امل�شلم م��ن جهة ال�شيطان واعداء ٌالإ�شالم وهي 
عبارة عن منظ�مة من الإر�شادات والت�جيهات القراآنية 
امل�شح�ن��ة بالقي��م الإميانية التي نح��ن يف ام�س احلاجة 
ملعرفتها والعم��ل بها يف وقعنا لكي تنت�شلنا مما نحن فيه 
ومتكن��ا من التغلب على اعدائن��ا ونحقق لأنف�شنا القرب 

من اهلل ونحقق لأنف�شنا ال�شتقالل
م��ن في�س بح��ر علم��ه الغزي��ر وحر�ش��ه ال�شديد ملدة 
�شاعة ون�شف واك��ث حتدث ال�شيد عبد امللك عن اله�ية 
الإمياني��ة وع��ن واقع الأمة وعن املطبع��ني مع ا�شرائيل 

وع��ن التبعي��ة لأمري��كا وعن الع��دوان عل��ى اليمن وعن 
عدد من امل�ا�شيع املهمة فيما بتعلق بامل�شتجدات وجدد 
مت�شكن��ا مب�قفنا ك�شعب ميني من الق�شي��ة الفل�شطينية 
وعدائن��ا لل�شهاين��ة وا�شرارن��ا على الثب��ات يف حتقيق 
الإ�شتق��الل لنف�شنا والنه��س باأمتن��ا بثقتنا باهلل والعمل 

واجلهاد يف �شبيله
روح امل�ش�ؤولي��ة وال�شدق واجل��د والثبات والهتمام 
والتم�ش��ك باله�ي��ة الإمياني��ة واحلر���س عل��ى تنمي��ة 
مق�مات ه��ذه اله�ية هي اهم العنا�ش��ر التي غلبت على 
كلم��ة ال�شيد القائ��د والتي ت�ؤدي ال��ى ال�شتقامة والق�ة 
والن�ش��ر واكد تاأكي��د ال�اثق باهلل لل�شع��ب ال�شامد على 
انن��ا بربك��ة اله�ية الإمياني��ة �شننه�س ب��اإذن اهلل تعالى 
الت��ام  ال�شتق��الل  لأنف�شن��ا  ونحق��ق  ح�شاري��ة  نه�ش��ة 
واحلري��ة والع��زة والكرامة هك��ذا حتدث ال�شي��د القائد 

مبليء فمه وباأعلى �ش�ته ومن �شميم ثقته باهلل
من خالل ما ت�شمنته كلمة ال�شيد القائد ن�شتطيع الق�ل 
انه��ا تختلف عن غريها ب�شكل يثري الطمئنان والثقة لأن 
ال�شي��د حتدث ب�شكل متي��ز بالق�ة والثقة ع��ن م�شتقبلنا 
باأم��ل كب��ري دل علي��ه تفاوؤل ال�شي��د القائ��د وتاأكيده على 
امل�ش��ي قدم��اً يف خ��س غم��ار املعركة م��ع الباطل كيفما 

كان حجم التحديات
ومن اهم امل�ا�شيع التي تناولها ال�شيد القائد يف كلمته 

هي:-
حت��دث عن فئات حم�ش�بة عل��ى امل�شلمني تنخر ج�شد 
الأمة من الداخل مل�شلحة اعدائها وهم املنافقني الأعراب 
الذي��ن قال�ا اآمنا ولكن انتمائه��م لهذا الدين انتماء �شكلياً 

وم�اقفه��م واعمالهم خالية من ال�ش��دق الإمياين وتخدم 
اعداء الأمة

رك��ز ال�شيد القائد يف كلمته ب�ش��كل مكثف ومبا�شر على 
التحدي��ات والأخط��ار التي ترتب�س به��ذه الأمة وقال اإن 
الإمي��ان ال�شادق القائم على ال�ع��ي والثقة باهلل ه� اأهم 
ع�ام��ل الق���ة مل�اجهة ه��ذه التحديات والتغل��ب عليها 
وقال اإن الإميان منظ�مة متكاملة جهاد وم�اقف واأعمال 

وفق ت�جيهات اهلل
ع��ن ال�شته��داف املكثف واملمنه��ج ال��ذي تتعر�س له 
الأم��ة الإ�شالمية من قب��ل اعدائها مبختل��ف ت�شنيفاتهم 
ويف خمتل��ف ج�انب احلياة حتدث ال�شيد القائد عن ذلك 
وق��ال ان الهدف ه� ا�شعاف كي��ان هذه الأمة وال�شيطرة 
عليه��ا وان احلل يكمن يف الإنتماء الإمياين ال�شادق الذي 
ه� كفيل بالنه��س بهذه الأمه واف�شال خمططات الأعداء
عندما تت�فر عنا�ش��ر ال�عي والن�ر والعزة والرحمة 
وال�شتقالل والق�ة املعن�ية لدى هذه الأمة ت�شتطيع ان 
تنق��ذ نف�شها يف الدني��ا والأخرة تنقذ نف�شه��ا يف الدنيا من 

اعدائها وتنقذ نف�شها يف الأخرة من �شخط اهلل وعقابه
وابرز ع�امل الق�ة ه� الإميان ال�شادق والذي يرتتب 
عليه حتقيق احلرية وال�شتقالل والعزة والكرامة ومتى 
م��ا حتقق ذلك ت�شتطع الأمة ان تدفع عن نف�شها كل خطر 
ي�شتهدفها م��ن جهة اعداء الإ�شالم ه��ذا بع�س ما فهمناه 

الليلة من كلمة ال�شيد عبد امللك حفظه اهلل
وعن الأث��ر املهم لالإميان يف تنظيم العالقات والروابط 
ب��ني ابناء ه��ذه الأمة يف واقعه��م الداخلي اك��د على انها 
قائمة على الرحمة والت�ا�شي باحلق وال�شرب والت�جه 

ال��ى جت�شيد مب��ادئ الإميان يف ال�اق��ع اعت�شام وت�حد 
وتكات��ف وعم��ل وجه��اد وم�اق��ف م�شرف��ة يف م�اجه��ة 

الطاغ�ت هذا ما اكد عليه ال�شيد القائد يف كلمة الليلة
ا�شتنت��اج وا�شت��دلل وامثل��ة و�ش�اه��د م��ن املا�ش��ي 
القري��ب وال�اقع املعا�س حتدث عنها ال�شيد القائد �ش�اء 
فيم��ا يتعل��ق باجلان��ب الداخل��ي اليمني او واق��ع الأمة 
ب�شكل ع��ام يف �شياق حديثه عن اله�ي��ة الإميانية م�ؤكدًا 
ان التبعي��ة لأمري��كا اأك��رب خطر يه��دد اله�ي��ة الإميانية 
وق��ال اذا مل ميتل��ك الإن�ش��ان ه�ي��ة امياني��ة ميك��ن ان 
يف��رط حتى بوطنيته ون�سح دول العدوان جمددًا بوقف 
عدوانهم واكد لهم تاأكيدًا قاطعاً ان ال�شعب اليمني ما�س 
يف م�ش���اره التح��رري وق��ادر بع���ن اهلل عل��ى النه��س 
وحتقي��ق الن�شر وعن النت�ش��ارات التي حققها اهلل على 
اي��دي رجال��ه من ابطال اجلي���س واللج��ان ال�شعبية اكد 
ال�شي��د ان مت�شك ال�شع��ب اليمني به�يت��ه الإميانية يعد 
�شبب��اً رئي�شي��اً يف حتقيق ه��ذه النت�ش��ارات وان املزيد 
م��ن العم��ل والتم�ش��ك والع�دة نح��� اهلل ونح��� تعاليم 
الدي��ن كفيل برفع راأ�س هذا ال�شعب وهذه الأمة ول� كره 

الكافرون
باخت�شار كلمة ال�شيد يف جمعة رجب هي عبارة حمطة 
مف�شلي��ة يف تاريخ ال�شراع القائم وال�شامل وامل�شتمر مع 
الط�اغي��ت برز فيه��ا بكل و�ش���ح م�اق��ف قيادتنا على 
الثبات يف م�شريتنا وعلى التم�شك به�يتنا وعلى الت�شدي 
لإعدائن��ا وعلى �شرورة حتقيق الكتفاء الذاتي والبناء 
والنه����س القت�شادي والع�شك��ري ويف خمتلف ج�انب 

احلياة ومن يت�كل على اهلل فه� ح�شبه.

 كلمة السيد في جمعة رجب استنهاض ومعاجلات وتطمني وثبات
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د. يوسف احلاضري

كما هي العادة كانت كلمة ال�شيد القائد عبدامللك 
ب��در الدين احل�ثي �شالم اهلل عليه يف جمعة رجب 
ممتلئ��ة بالفكر والت�جي��ه والت�شحي��ح والتبيني 
يف جمي��ع اجل�ان��ب والت��ي تهدف ب�ش��كل رئي�شي 
ال��ى اإعادة البناء النف�شي ال�ش���ي  ال�شليم لأبناء 
املجتمع اليمني عامة وللعامل العربي والإ�شالمي 
خا�ش��ة فاحلديث القراآين ه� رحم��ة للعاملني ، لذا 
جاءت هذه الكلمة �شاملة جل�انب عديدة تتطلبها 
املرحلة ويتطلبه امل�شتقبل يف احتدام ال�شراع مع 
اع��داء اهلل واأعداءنا يف جميع املجالت الع�شكرية 
والقت�شادي��ة وال�شيا�شية والفكري��ة والإعالمية 
والتاريخية ، لذا كانت الكلمة مرتقيه اإلى م�شت�ى 
البن��اء النف�ش��ي لالإن�ش��ان مبا يحتاج��ه ليتزود به  
يف ه��ذا ال��ش��ع مب��ا يتنا�شب م��ع اأ�شلح��ة العدو 
واإع��داده ، وهذا ما مييز القائد �شالم اهلل عليه انه 
م�شتم��ر يف الإعداد م��ا ا�شتطاع من ق���ة لي�ا�شل 
م�ش��رية التح��رر م��ن ط�اغي��ت الأر���س فريتقي 
اعداده مبا تتنا�شب م��ع طبيعة ال�شراع احلايل ، 
ولع��ل من اهم اجل�انب التي �شل��ط ال�ش�ء عليها 
يف كلمت��ه ه��� م�ق��ع اليم��ن الإ�شالم��ي والإن�شاين 
والع�شكري يف ت�جيهات النبي حممد �شل�ات اهلل 

عليه وعلى اآله و�شلم والذي �ش�ف نقتب�س بع�شا 
منها .

تط��رق ال�شي��د يف كلمته عن اه��م واق�ى �شالح 
ميتلك��ه اليماني���ن يف ه��ذه الف��رتة ا�شتطاع�ا به 
ان ي�شم��دوا وي�ش��ربوا وينت�ش��روا عل��ى ق���ى 
والتزوي��ر  والإنف��اق  التح�شي��د  م��ن  �شن���ات   5
والتكال��ب م��ن قبل حتال��ف العدوان الت��ي تق�ده 
اأمري��كا م�شتخدمة ام�ال وارا�شي ورجال العرب 
وامل�شلم��ني وعل��ى راأ�شهم ال�شع�دي��ة والإمارات 
وهذا ال�شالح ه� )�شالح الإميان واله�ية املنبثقة 
من��ه( واأن مت�شكن��ا به��ذه اله�ي��ة بكلم��ا فيها ه� 
الن�ش��ر بذاته ، فعندم��ا و�شف الر�ش���ل الإميان 
باليماني��ني )ومل ي�شف اليماني��ني باأنهم م�ؤمنني( 
وذل��ك عندما قال )الإميان مياين( فهذه هي اله�ية 
احلقيقي��ة وال�ش��الح الأق���ى والأ�ش��د فت��كا مب��ا 
ميتلكه العدو ل��ذا �شدد ال�شيد على التم�شك به من 
منطل��ق اأن ترك ال�ش��الح يف �شاحة امل�اجهة يعني 
اله��الك واخل�شران ، وهذا م��ا راأيناه ونراه ي�ميا 
يف حت��رك الع��دو ل�شته��داف ه�يتن��ا الإمياني��ة 
اليماني��ة عرب �شالحهم ال�شيط��ان املتمثل باحلرب 
الناعم��ة ، وهن��ا ياأت��ي دور اجلمي��ع يف تاأ�شي��ل 
اله�ي��ة وجتذيره��ا يف قل�بن��ا ونف��شن��ا ونف��س 
ابناءنا وجمتمعنا وترتفع حدة التاأ�شيل بارتفاع 

مطرد ل�شدة وحدة ا�شتهداف العدوان لنا .

اإن روؤي��ة النبي �شل�ات اهلل عليه واله و�شلم يف 
اأه��ل اليمن مل تكن جمردة م��ن الن�رانية الربانية 
الت��ي ميتلكه��ا ، ومل تك��ن لأج��ل املدي��ح والثن��اء 
ال�شطح��ي الذي ل يخل� م��ن املجاملة او من اجل 
ك�ش��ب قل���ب وتاأيي��د اليمانيني ، ب��ل ان ذلك جاء 
نتيج��ة لنظرة نب�ي��ة ل تقل عن ب�ش��ارة الأنبياء 
ال�شابق��ني يف كتبهم مبحم��د فق��د كان اإيحاء رباين 
لن الإمي��ان هلل ولي�س ملحم��د كي ي�زعه ح�شب ما 
ي�شاء دون ان يك�ن مرجعيته اإلهية كما قال تعالى 
)ول��� تق�ل علين��ا بع���س الأقاوي��ل لأخذناه منه 
باليم��ني ث��م لقطعنا منه ال�تني فم��ا من احد منكم 
عنه حاجزي��ن( لذا فت��شيف النب��ي لليمن اأر�شا 
واإن�شان��ا مل يكن تق�ل عل��ى اهلل بل �شمن الر�شالة 
الت��ي جاء به��ا �شل�ات اهلل عليه واآل��ه و�شلم واي 

�شالح �شيك�ن اأ�شد با�شا من هذا ال�شالح.
�ش��الح اآخر تطرق اإلي��ه ال�شيد يف كلمته م�شتندا 
عل��ى كالم خري الب�شر يف اهل اليمن وهي ان اليمن 
ار�ش��ا وان�شان��ا ومنهجية ه��ي ملجاأ الع��امل عند 
ا�شتداد الف��ن ومت�جها هنا وهناك وان اليمانيني 
�شيك�ن���ن هداة لل�شال��ني والتائهني بني اعا�شري 
وام���اج تل��ك الف��ن والت��ي نراه��ا الي���م مت���ج 
بالعامل مت�ج��ا م�شتندا يف ذلك على ق�له �شل�ات 
اهلل علي��ه وعلى اآله )اإذا هاج��ت بكم الفن فعليكم 
باليم��ن( ، نع��م عليك��م باليم��ن منهجي��ة وعليكم 

باليم��ن طريق��ة وعليك��م باليمن ا�شل�ب��ا وحتركا 
، عليك��م ان تق�م���ا مبا يق�م به ابن��اء اليمن فه� 
ال�ش��الح الأ�شد با�ش��ا والأ�شمن جناح��ا والق�ى 
جناع��ة يف م�اجهة الع��داء واخل��روج من الفن 
الت��ي حتدق بكم ، فهذا ه��� املعنى الأ�شح ولي�س 
معنى احلدي��ث ان عليكم ان تهاج��روا الى اليمن 
اذا حل��ت بك��م الف��ن ، فالتاأوي��ل ه��ذا يعن��ي ان 
ي��رتك النا���س ارا�شيه��م لالأ�ش��رار ويتزاحم�ا يف 
ار���س اليم��ن وه��ذه ل ترتقي لتك���ن منهجية اهلل 
يف الر���س ، وهن��اك اأمثلة عديدة له��ذا المر لعل 
اهمه��ا )احل�ش��د ال�شعب��ي العراق��ي( والذي جاء 
ا�شتن�شاخ��ا للج��ان ال�شعبي��ة اليمني��ة )منهجي��ة 
واح��دة( وال��ذي ل���ل احل�ش��د ال�شعب��ي لكان��ت 
امري��كا عرب ادواته ال�شيطاني��ة امل�شماة )داع�س( 
قد �شيطرت على العراق عر�شا وط�ل وانتقلت ملا 
جاورها من دول تعيث فيها ف�شادا ودمارا ، فجاء 
احل�ش��د ال�شعبي ليق�م مبا ق��ام ويق�م به اللجان 
ال�شعبي��ة اليمنية يف حترير الر�س والإن�شان من 
ال�شيط��رة المريكية ، حيث ت�شكل هذا احل�شد من 
ابناء الر�س ترجمة للروؤي��ة القراآنية الت�جيهية 
الت��ي تل��زم كل ان�شان بان يك���ن ع�شكريا جماهدا 
يف �شبي��ل اهلل ول يقت�ش��ر الأم��ر عل��ى م��ا ي�شم��ى 
مفه���م  تعط��ل  والت��ي  النظام��ي(  ب)اجلي���س 
اجلهاد عند بقي��ة النا�س وتعزز مفه�م امل�شئ�لية 

املحدودة عند اجلي�س هذا ، فخرج العراقي�ن من 
الفن بعد ان انتهج�ا منهجية ابناء اليمن .

اإن الع��امل ل��ن ي�شلم ويع�د لالأم��ن وال�شتقرار 
ال بالتخل���س من ال��شاية الأمريكية والكل ي�ؤكد 
على ذلك يف �شرق الأر�س وغربه و�شماله وجن�به 
ب�ش�ده��م وبي�شه��م وحمرهم و�شمره��م وبعربهم 
وعجمه��م ، ومل ينته��ج ه��ذه املنهجي��ة يف ه��ذه 
الف��رتة ال ابناء اليمن وذلك بتاأ�شيل هذا التحرك 
ب�شعار ثاب��ت ويرفع دائما بامل�ت لأمريكا وامل�ت 
لإ�سرائي��ل وهذا هو ال�س��راط امل�ستقيم يف م�سرة 
ال�شتخ��الف يف الأر�س الذي ج��اء به كل النبياء 
واملر�شل��ني والولي��اء وحت��رك وفق��ه ال�شه��داء 
ومعادات��ه  الطاغ���ت  نب��ذ  وه���  وال�شاحل��ني 

والت�شدي له 
ل��� ن�شتم��ر يف الإبحار يف كلم��ة ال�شيد �شالم اهلل 
علي��ه ف�شنحتاج لكتب وكت��ب عديدة حتى ميكننا 
ان نقطع �ش�طا ب�شيطا جدا يف جزئية ب�شيطة فيما 
تط��رق عليه حفيد ر�ش���ل اهلل ن�شب��ا وفكرا وعلما 
ورحم��ة وجه��ادا و�شراط��ا ، فلله احلم��د واملنة 
ان جعل��ه مينيا وجعله يف ع�شرن��ا وهدانا لنك�ن 
م��ن اأتباعه فه��ي نعمة اعظم النع��م على الطالق 
م��ا ت�شمى )نعمة الهداية( ، ولنا كتابات قادمة ان 

�شاء اهلل يف بقية الم�ر.

نفحة من نفحات كلمة السيد القائد مبناسبة جمعة رجب 1441هـ

» اإلميان واألمان في منهجية مسيرة اليمن «

رشيد احلداد

من منطلق الإميان مبفه�مه ال�ا�شع ومنظ�مته 
للتح��رك  ا�شا�شي��اً  املتكامل��ة، ال��ذي ميث��ل دافع��اً 
ومل�اجه��ة التحديات والأخطار، �شتتكمن الأمة من 
النتقال من حالة ال�شعف اإلى الق�ة، ومن التبعية 
القت�شادي��ة وال�شيا�شي��ة والع�شكري��ة اإل��ى الق�ة 
وال�شتق��الل، وباعتب��ار اله�ي��ة الإمياني��ة عن�شر 
ه��ام ل�شحذ الهمم والتغل��ب على حتديات وخماطر 
واقعن��ا املعا���س املرحل��ة احلالية وفق 
م��ا ج��اء يف كلم��ة قائ��د الث���رة 
ال�شي��د عبداملل��ك ب��در الدي��ن 
احل�ث��ي يف كلمته الأخرية 
مبنا�شب��ة  القاه��ا  الت��ي 
جمع��ة رج��ب 1441ه��� ، 
ف��اأن الإمي��ان عن�ش��ر ق�ة 
وخال�س وحري��ة ، وعامٌل 
 ، الأم��ة  لتما�ش��ك  اأ�شا�ش��ٌي 
لت�شحح  اأ�شا�شية  وركي��زة 
و�شعيته��ا، ولتنق��ذ نف�شه��ا 

من م�قع ال�شعف .
امل�شكلة  امام  وي�شعنا 
ي��ة  د قت�شا ل ا

الت��ي تع��د م�شكل��ة تراكم��ت عل��ى م��دى العق���د 
املا�شي��ة ب�شبب و�شاية دول ال�شتكبار على اليمن 
وارتهان الق��رار ال�شيا�شي للخارج ، لتتح�ل اليمن 
م��ن عدة عق���د من دولة مكتفية ذاتي��ا من الغذاء ، 
اإلى دول��ة ت�شت�رد معظ��م احتياجاته��ا الأ�شا�شية 
من الغذاء وال��دواء وال�ق�د وغريها من الأ�ش�اق 
اخلارجية وفق ت�جه ق���ى ال�شتكبار التي �شعت 
عل��ى م��دى العق���د املا�شي��ة م��ن ا�شت��الب اليمن 
قدراته��ا الع�شكري��ة ومنع��ت احلك�م��ات ال�شابقة 
اخلانع��ة وامل�الي��ة لأمري��كا زراع��ة القم��ح حتت 
م��ربر اذا زرعت��م انتم القمح فلمن نح��ن نزرع وان 
�شنعت��م انتم فلم��ن نحن ن�شن��ع ، وبذل��ك ا�شتلب 
الع��دو قدراتن��ا القت�شادي��ة واأكتف��ى مب�ش��ادرة 
خ��ريات ال�شع���ب العربي��ة برمتها من خ��الل عقد 
عدد م��ن اتفاقيات التبادل التجاري��ة والقت�شادي 
الت��ي مب�جبها ت�شتل��ب اأمريكا ومن عل��ى �شاكلتها 
من الدول القت�شادية خ��ريات ال�شع�ب فت�شت�رد 
كميات كبرية م��ن امل�اد الأولية اخلام وال�شا�شية 
لل�شناعية بقيمة �شعرية متدنية ، وتت�لى ال�شناعة 
والإنتاج وم��ن ثم ت�شدرها اإل��ى الأ�ش�اق العربية 
ومنه��ا الأ�ش�اق اليمنية لت�ش�يقها فقط ، بينما تلك 
امل���اد الأولية واخل��ام ل� مت �شناعته��ا يف الداخل 
لرفعت م�ؤ�ش��رات النم� القت�شادي ولأكتفت ذاتيا 

وا�شتغنت عن التبعية القت�شادية لالأعداء .
من خ��الل م�شم�ن كلمة جمع��ة رجب الخرية، 
ركز ال�شيد عبدامللك ر�ش�ان اهلل عليه ، على ع�امل 
اأ�شا�شي��ة ل ميك��ن جتاوزها لل��ش���ل اإلى حتقيق 
الأه��داف املرج���ة ، ف��دون اله�ي��ة الإمياني��ة لن 
نتغلب على حتديات واقعنا القت�شادي ولن نعزز 
مكام��ن ال�شع��ف بالق�ة ولن ننطل��ق نح� احداث 
نه�ش��ة اقت�شادي��ة م��ن منطل��ق امي��اين ودين��ي 
ووطن��ي ، ودون الكتف��اء الذات��ي ل��ن نتجاوز 
التبعية القت�شادية للخارج وبذلك مل يتحقق 
ال�شتق��الل ، فال�شي��د القائد ي�ؤك��د اأن الكثري 
من احلل�ل مل�شاكلنا القت�شادية تدخل يف 

اإط��ار املفه�م الإمياين احل�ش��اري الذي ينطلق من 
البن��اء الداخلي ليع��زز ع�امل الق�ة ب��كل اأ�شكالها 
وا َلُهْم َما  واأن�اعه��ا من منطل��ق ق�له تعايل }َواأَِع��ُدّ
ٍة{، فال�شيد ي�شعنا امام م�جهات  ا�ْشَتَطْعُتْم ِمْن ُقَ�ّ
رئي�شي��ة للتح��رك نح� بن��اء ال��ش��ع القت�شادي 
الداخل��ي والنطالق نح� ت�شخري م���ارد هذا البلد 
وامكانيات��ه لإح��داث تنمي��ة حقيقة تع���د بخريها 
، وي�شعفن��ا يف  اليمن��ي  ال�ط��ن وامل�اط��ن  عل��ى 
اخلط��اب اأمام ع��دة ت�شاوؤلت منطقي��ة عن و�ش�ل 
واقعن��ا القت�ش��ادي يف بلد ميتلك عنا�ش��ر الإنتاج 
الأ�شا�شية من م�ارد اأولية اأ�شا�شية لل�شناعة ومن 
ثروة ب�شري��ة كبرية وقادرة عل��ى حت�يل حتقيق 
ت���ازن ردع اقت�ش��ادي يف ظ��رف �شن���ات قليلة يف 
حال ما ا�شت�شع��ر اجلميع م�شئ�ليتهم امام انف�شهم 
ووطنهم وفجروا الطاقات ، وانطلق�ا باإميان وثقة 
باهلل نح� حتقيق اكتفاء ذاتي ، فاليمن الذي يعتمد 
عل��ى اكث م��ن 90% م��ن احتياجاته م��ن الأ�ش�اق 
اخلارجي��ة ويحت��ل املرات��ب الأول��ى كاأفق��ر دولة 
يف الع��امل غني بامل���ارد وال��ثوات وميتلك فر�س 
متعددة ومتن�عة يف خمتلف اجل�انب القت�شادية 
وباإمكان��ه يف ح��ال م��ا تعا�ش��دت جه���د القط��اع 
اخلا���س واأ�شح��اب روؤو���س الأم�ال م��ع اجلانب 
احلك�م��ي لبناء القت�شاد م��ن الداخل وفق خطط 

واقعية مدرو�شة ، �شيحقق امل�شتحيل اقت�شادياً.
فالكتف��اء الذات��ي ل بديل عن��ه ، فال�شهيد القائد 
ح�شني بدر الدي��ن احل�ثي يق�ل اإن “كمال الإميان 
يف جمال م�اجهة اأعداء اهلل مرتبط به متاماً ارتباطا 
كبريًا الهتمام باجلانب القت�شادي، ك�ن الكتفاء 
الذات��ي يجعل المة قادرة على اأن تقف يف م�اجهة 
اعدائها، وي�شع العمل على حتقيق الكتفاء الذاتي 
يف قائمة الأول�يات ، وي�شرب يف ذلك اأكث من مثال 
منه��ا اأن املدار���س وامل�شاجد والكهرب��اء ل� �شربت 
من قبل العدو �شيك�ن لها بدائل ولن تدفع امل�اطن 
اإل��ى ال�شت�ش��الم مقارن��ة ب��ان ي�شتلب الع��دو لقمة 

عي�شهم .

اأما قبل ُ :
من��ذ اأُميط��ت عن��ي التمائ��م ، واأنيط��ت ب��ي 
العزائ��م ووعيت نف�شي ، واأدركت ح�شي عازما 
ً رحل��ة َ البح��ث ع��ن ذات��ي وع��ن اهلل وطري��ق 

اخلال�س ومنهج الر�شد و�شفينة النجاة .
مذ ذاك واأنا ل اأ�شمع ُ بتيار ٍ اإل وعرجت عليه 

ول منفذٍ  اإلى ن�رٍ  هادٍ  اإل ووجلت اإليه 
ول هادٍ  اإل وميمته

ول َهْديٍ  اإل وتيممته 
ول منهلٍ  اإل وانتهلته 

ول دي��دِن ق���م ٍ ، يزعم�ن اأنه��م اإلى الهداية 
ُه��َداة ً ، وعلى الراية ِ ُحداة ً ..اإل واقتفيت اأثر 

ديدنهم ، و�شحبت رفقة َ �شيعتهم .
................

ومل اأر بع��د ا�شتهداءٍ  من ربي ، وا�شرت�شاء 
ٍ من ُلبي 

وا�شتئنا���س ٍ م��ن نف�ش��ي ، وا�شرت�ش��اد ٍ م��ن 
اأُن�شي 

غرَي طريِق هذا ال�شاب طريقا ، ول غرَي ق�له 
يف م�ؤان�شة وح�شة الروح رفيقا 

ول راي��ة ً هي اأهدى اإلى الطريق من رايته ، 
ول يف غياهب الظلم من مر�شد اأدل من دللته 

ول راأي��ا ً ه��� اأق��رب اإل��ى الق��راآن م��ن راأيه 
وروايت��ه ، ول �شراع��ا ً منج ٍ م��ن جلج البحر 

من �شراعه و�شفينته 
ول واهلل ما علمت ُ يف نحل وطرق ِ النا�ش�ت 

من دالٍ  على الاله�ت من نحلته وطريقته 
اأدل ول  اأنق��ى ول  اأك��رم ول  ول وف��ادة ً 

اأ�شمى من وفادته 
ول اأه��دى ه��دى ً ب��ني الهادي��ن م��ن َهديه 
وِهدايت��ه ، ول اأق���م َ قي��ال ً بني ق���ل ِ املُْلِقني 

من ِقيِلِه ومقالته 

.................
اأما بعد :

اإنه واأمي ُ اهلل يا ق�م ُ له� املنقذ من ال�شالل 
وه��� لعم��ري اله��ادي باحل��ق اإل��ى �شبي��ل 

الر�شاد 
ف�ا عجبي ملن ع��رف حقيقته وتيقن �ِشرعته 
من امل�شتهدين َ ، كيف ل يقتفي اأثره ، ول ي�شن 

طريقته ، ول يق�شد منهله 
ووا عجبي ملن ا�شتدل عليه من ال�شالني 

الظامل��ني كي��ف ل يجه��د يف حماربت��ه 
وعداوته 

..............
فيا اأ�شحابه وح�ارييه 

و�شاحب���ه  ب�ع��ي  اتبع���ه 
ب�ش��دق ، ف�اهلل اإن��ه ل�شاحبكم 

ورائد ِوفادتكم 
ويا اأعداءه وحماربيه 

جدوا يف عداوت��ه وحربه بعزم 
، ف���اهلل اإن��ه ملنك���س ُ �شاأنك��م 

ومبيد ُ �شاأفتكم

من وحي خطاب السيد ,, االكتفاء أولًا ,, املنقذ من الضالل ،
والهادي إلى سبيل الرشاد 
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أ/ محمد عيسى.

توصيف اخلطاب:
كان خط��اب ال�شيد القائد/ عبدامللك بدر 
الدي��ن احل�ث��ي يف ه��ذه املنا�شب��ة خطابا 
متمي��زا ع��ن خطابات��ه ال�شابقة خ��الل 15 

عاما م�شت من عمر امل�شرية القراآنية.
د عك�س اأهمية  هذا اخلطاب املهم واملتفِرّ
املنا�شب��ة )جمع��ة رج��ب( ل��دى القي��ادة 
احلكيمة واإدراكه��ا لدورها واأثرها يف بناء 
�شعبن��ا، وتر�شي��خ ه�يته وع�ام��ل الق�ة 
في��ه.. – هذا اخلط��اب اختزل في��ه ال�شيد 
القائ��د -يحفظ��ه اهلل- جتارب��ه ال�شابق��ة 
وخربت��ه الرتاكمي��ة يف الرتبي��ة والإر�شاد 
وقي��ادة الأم��ة وهدايته��ا ، اإ�شاف��ة اإلى ما 
م لن��ا  وهب��ه اهلل م��ن عل��م وق��درات ، وق��َدّ
في��ه خال�شة الق�ل واحلقيق��ة ال�شافية يف 

خطاب لن يتكرر يف ع�شرنا احلا�شر.
– متيز هذا اخلطاب ب�شه�لته وتدرجه 
وح�ش��ن تق�شيم��ه، رغ��م اأن��ه تط��رق لعدة 

ج�انب �شائكة.
والنف���س  للقل��ب  خطاب��ا  كان  لق��د   –
ال�اع��ي  للعق��ل  خطاب��ا  )ال�شم��ري(، 
والالواعي، خطاب��ا للفرد، خطابا لل�شعب، 

خطابا لالأمة الأ�شالمية كلها.
فه��� خطاب  كث��رية؛  – في��ه ج�ان��ب 
اأي�ش��ا  وه���  تثقيف��ي،  ت�ع���ي  ترب���ي 

خطاب �شيا�شي، اقت�شادي، ع�شكري.
– وه� خطاب فل�شفي اجتماعي واقعي 

ج بالقراآن. متَ�ّ
ح�شاري. م�شتقبلي  خطاب  – وه� 

– وه��� كذل��ك خط��اب مف�شلي يف هذه 
املرحلة الزمنية لالأمة الإ�شالمية ولل�شعب 

اليمني على وجه اخل�ش��س.
احلديث عن اإلميان:

عندما حتدث – يحفظه اهلل- عن اله�ية 
الإمياني��ة ل�شعبنا اليمني تط��َرّق للحديث 
ع��ن الإمي��ان واأث��ره يف واق��ع الأم��ة كلها، 
لي���س بطريق��ة اخلطب��اء واملتكلم��ني، ب��ل 
باأ�شل���ب عذب �شادق تلم���س اأنه نابع من 
اإمي��ان حقيقي را�شخ، ومن جتربة واقعية 

ملم��شة.
���س الأمرا�س التي تفتك بالأمة  – �شَخّ

وتكبلها متدرجا يف �شرح��ه ملفه�م الإميان 
من العم�م اإلى فئة املنافقني اإلى اأن و�شل 
ملعاجل��ة م�شكلة الإميان غري ال�اعي الذي 
ل يتحمل الفرد فيه امل�ش�ؤولية، م�شميا اإياه 

)اإميان الأعراب(.
واأو�شح   ، – ب��ني اخلل��ل واخلط���رة 
املفاهي��م ال�شحيحة باأ�شل���ب مقنع بدون 
تهج��م ول �شخري��ة م��ن اأحد، ورب��ط ذلك 

ب�اقعنا اليمني وواقع الأمة من ح�لنا.
– هكذا اأولياء اهلل اأعالم الهداية رحمة 
لالأمة، هداية للنا���س، نعمة للب�شرية؛ كما 
كان ر�ش���ل اهلل �شل��ى اهلل عليه واآله و�شلم 

ٰوما اأر�شلناك اإل رحمة للعاملنيٰ.

أهمية هذا اخلطاب:

تكمن اأهمية هذا اخلطاب يف حمت�اه وما 
عاجله من نقاط خلل يف الأمة، ويف التوقيت 
املرحل��ي بع��د النت�شارات الكب��رية التي 
حققه��ا اهلل تعال��ى عل��ى اأي��دي اأوليائ��ه، 
وبعد الف�شائ��ح املتتالي��ة للخ�نة وعمالء 
اليه���د والأمريكان �ش���اء يف مين الإميان 
واحلكم��ة اأو يف �شائ��ر اأمتن��ا الإ�شالمي��ة، 

وميكن تف�شيلها كالتايل:
1- اأنه خط��اب ا�شتنها�س للفرد ولالأمة 

للقيام بدورها وم�ش�ؤولياتها.
2- اأنه و�شع الركائز الأ�شا�شية واملهمة 

مل�شتقبل اليمن والأمة الإ�شالمية.
ل نح� بناء  3- اأن��ه اأتى يف مرحلة حت��ُ�ّ

اليمن احلر امل�شتقل.
4- اأن��ه اأر�ش��ى مداميك الق���ة والعزة 
لال�شتقالل وبناء ح�شارة اإ�شالمية عظيمة.
5- اأن��ه خط��اب عالج��ي عمل��ي مرتجم 
اإلى برامج عملية يف كل املجالت الإميانية 
وال�شيا�شي��ة  والقت�شادي��ة  والثقافي��ة 

والع�شكرية.
اأخ��ريا: يج��ب اأن يدرك �شعبن��ا اليمني 
عظم��ة نعم��ة اهلل علينا بهذا العل��م الهادي 
ملحم��ة  �شان��ع  احلكي��م  القائ��د  والرم��ز 
ووالع��زة  والن�ش��ر  اليم��اين  ال�شم���د 
بال�شتجاب��ة  اهلل  ن�شك��ر  واأن   ، والتح��رر 
العملي��ة ل��كل اإر�شادات��ه وت�جيهاته التي 

فيها ف�زنا وفالحنا يف الدنيا والآخرة.
ف�ش��الم اهلل علي��ك �شي��دي ما بق��ي الليل 

والنهار.. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل

 محمد أبو نايف

يجب اأن نفهم جميعاً  كلمة ال�شيد القائد حفظه اهلل الي�م 
اأن��ه تد�ش��ني ملرحل��ة جدي��دة  للم�اجهة مع الع��دو يف كل 
املعارك ، معركة م�اجهة احل��رب الناعمة وم�شخ اله�ية 

الإميانية اليمانية، واملعركة الع�شكرية.
فعلين��ا جميعاً احل�شد والتعبئ��ة العامة – �شتك�ن هي 
الأكرب على الإطالق – ودع�ة عامة لكل ال�شرفاء الأحرار 
يف اليم��ن لتحم��ل م�ش�ؤولي��ة الدف��اع ع��ن كرام��ة الن�شان 
و�ش��رف الأر���س وال�شتعداد ملرحل��ة قادم��ة لتحرير كل 
�شرب يف البلد وطرد الغزاة املحتلني ومن معهم من العمالء 
يخ�ش��رون  – الذي��ن  الرخي�ش��ة  – الأدوات  واملرتزق��ة 
حياته��م دفاع��اً ع��ن اجلن���د المريكي��ني  وال�شع�دي��ني 

والإماراتيني
علين��ا جميعاً اأن جناهد يف �شبيل اهلل ونك�ن كما اأراد لنا 
اهلل اأن نك���ن ونحف��ظ الأمانة وو�شايا ال�شه��داء العظماء 
– ونركز على وحدة امل�قف  – �ش��ادة كل هذا ال�ج���د 
والكلم��ة ونعزز امل�ق��ف ال�شرتاتيج��ي يف معركة التحرر 
وال�شتق��الل بالنفري خفافاً وثقاًل ونرف��د اجلبهات بكل ما 
لدين��ا ونك�ن من القائمني الذين ف�شلهم اهلل على القاعدين 

درجات كما جاء يف القراآن الكرمي
فالع��دو يخ����س يف اليمن معركته م��ع القيم والأخالق 
العربي��ة وال�شالمي��ة ويح��اول ب��كل م��ا ميل��ك م��ن ق���ة 
ومق��درات اأن يح��دث اخ��رتاق يف منظ�م��ة قي��م املجتمع 
اليمن��ي بال�شتقطاب غري امل�شب�ق يف �شراء الذمم وجتنيد 
اليماني��ة  الإمياني��ة  اله�ي��ة  وم�ش��خ  املحلي��ني  العم��الء 
وتدج��ني ال�شب��اب وتط�يعه��م لتقب��ل الثقاف��ة الغربي��ة 
تدريجي��ا حت��ى �ش��ارت اخليان��ة وجه��ة نظ��ر وح��ق يف 
العتق��اد وحري��ة تعبري واخلالع��ة واملج���ن والفاح�شة 
�شل���ك �شخ�شي وحرية �شخ�شية ومن هذه التفاهات التي 
تتحفن��ا به��ا ثقاف��ة النفتاح املاج��ن واخللي��ع حتى �شار 
ال��كالم ع��ن الكرام��ة وال�ش��رف واحلرّي��ة احلقيقية ترف 
وخيال بعيد عن ال�اقع نظرًا لق�ش�ر يف ال�عي و�شعف يف 

النتماء و�شيق اأفق �شحايا العدو من كل هذا ال�شتهداف 
الرهيب ، فقد حاول�ا منذ عق�د من الزمن تدمري كل اأركان 
اله�ية الإميانية اليمانية والق�شية الأ�شا�س وقيم املجتمع 
واأخالقه وثقافته الأ�شيل��ة التي تفخر بها القبائل اليمنية 
من��ذ اآلف ال�شنني ولكن الع��دو ف�شل ف�شاًل ذريعاً يف تدمري 
ثقاف��ة ال�شع��ب اليمني الأ�شيل وظل حمافظ��اً على ه�يته 
ومبادئ��ه وقيمه العظيمة التي ع��رف بها لأنها هي ر�شيده 
الأخالق��ي الكب��ري بني ال�شع���ب والأم��م ، وبالرغم من اأن 
الأع��داء ا�شتطاع�ا نه��ب الآثار اليمني��ة القدمية وتدمري 
الكث��ري م��ن ت��راث املجتم��ع اليمن��ي وما ي��دل عل��ى اإرثه 
احل�ش��اري الكبري ال اأنه��م بالرغم من حج��م ال�شتهداف 
الكب��ري ج��دًا مل ي�شتطيع���ا اأن يخرتق���ا منظ�م��ة اأفكار 
املجتم��ع اليمني الأ�شي��ل ولهذا تق�ل القبائ��ل اليمنية اأن 
من يقب��ل العيب الأ�ش�د اأو ير�شى ب��ه عائب ولي�س مينياً 
اأ�شي��اًل و�شن��ت الأع��راف والن�امي���س الت��ي ه��ي نظامنا 
القيم��ي الأخالق��ي اليمن��ي الأ�شيل اأحكامه��ا يف كل ق�شية 
وم�قف وحددت لنا م�ش��ارات حمددة وا�شحة و�شريحة 
ل غنى لنا عنها ول ِعَ��س لأنها منهج حي ل�شل�ك الن�شان 
قرن��ت ب�ش��رع اهلل الذي ه��� وح��ي اهلل لنبيه الك��رمي لأنها 
مكمل��ة ملكارم الأخالق الن�شاني��ة اقرتنت باحلكم والعدل 

كما اأمر اهلل العزيز .
حاول الأعداء اخرتاق منظ�متنا الخالقية وف�شل�ا لأن 
يف اليم��ن قبيلة عظيمة ورجال ون�ش��اء كاجلبال �شاخم�ن 
معت��زون به�يتهم وثقافتهم الإمياني��ة اليمانية مل يركع�ا 
اأم��ام املغريات ومَل يدل�ا اأنف�شهم ملن يقاي�شهم وي�شاومهم 
ببي��ع دينه��م واأخالقه��م وه�يته��م مقاب��ل اأن ي�شلم�ا من 
ا�شتهدافه له��م ومَل يفرط�ا بالرغم م��ن كل الرتهيب الذي 

لق�ه ول �شيق احلال واحلاجة اأثرت بهم اأبدًا ،
كل ذل��ك من اأجل ال��ش�ل الى نقطة يك�ن فيها الن�شان 
جم��ردا من الع��زة والكرام��ة وال�ش��رف يقبل به��ا كما ه� 
ح��ال اذناب العدو يف ال�شرعية املزع�مة  ليك�ن هيناً عليه 
القب���ل بانته��اك عر�ش��ه وكرامت��ه و�شرفه ليتقب��ل افعال 
اليه��� د وير�ش��ى بالتطبيع مع ا�شرا ئي��ل الذي ه� حم�ر 
اهتم��ام ال�شيط��ان الأك��رب اأمريكا وم�شروعه��ا الرئي�شي يف 

املنطق��ة العربي��ة ل��ريى ان ال�ش��رف والعر���س والكرامة 
م�شاألة �شخ�شية وق�شية فيها نظر …!

هذه هي دوافع العدو من ارتكاب املحرمات واجلرائم 
الكب��رية يف دينن��ا وجمتمعن��ا لنقب��ل به��ا ون�شكت عنها 
لت�شي��ع يف نف��شن��ا قيمة امل��روؤة والدفاع ع��ن العر�س 
وال�ش��رف واحلمي��ة وهذا ما ل��ن ينجح في��ه العدو لأن 
يف اليم��ن من يرى يف ا�شتمرار حم��ل الأجيال لهذه القيم 
حي��اة اأبدية وخل�دها وعزًا ل نظري له والي�م �شيزيدنا 
نح��ن اليماني���ن ال�ش��الء اأبن��اء القبائ��ل اليمنية التي 
يعرفه��ا القا�ش��ي والداين عزم��اً وباأ�شاً وق���ة مل�ا�شلة 
الدفاع عن كرامتنا و�شرف الر�س والعر�س وال�شيادة 
وواهلل اأن��ا لننكل بالعدو ومرتزقته يف كل �شرب من اأر�س 
اليم��ن ونع��د الغ��ازي املحت��ل بتغي��ري كب��ري يف ق�اعد 
ال�شتب��اك وامل�اجهة لن ي�شتطيع معها �شربًا ولن يجد 

من دون الفرار من هذه امل�اجهة �شبيال..
الذي اأوجع الأع��داء ثبات و�شم�د هذا ال�شعب اليمني 
العظي��م والتح��دي والق��دام وال�شتب�ش��ال يف امل�اجه��ة 
وم�ا�شلة الكفاح وال�شتمرارية يف رفد اجلبهات باملقاتلني 
والإمدادات باأن�اعها خالل اخلم�س ال�شن�ات من العدوان 

على اليمن
ول�شيم��ا يف ظل ه��ذا احل�شار الظامل ، وهذا ه� ما يقهر 
الأع��داء لأن ه��ذا ال�شع��ب العظي��م باإمكانيات��ه املحدودة 
وقدرات��ه وم���ارده ليزال يت�شدر م�اق��ع الهج�م ولي�س 
الدف��اع يف املعرك��ة وب��دل م��ن حت�له ال��ى حال��ة الإنهاك 
والتفكي��ك ال��ذي انهك ه� العدو وال��ذي تفككت جبهته ه� 
الع��دو لأن ه��م ه��ذا ال�شع��ب يف اأر�شه لدي��ه ق�شية حمقة 
ق�شية عادلة ومت�كلني على اهلل يف كل ما يفعل�ن من اعلى 
ه��رم القي��ادة حتى الأطف��ال يف الرو�ش��ة .. كلهم يحمل�ن 
اله�ية الإميانية اليمنية الأ�شيلة وينتم�ن الى ر�ش�ل اهلل 

حممد بن عبداهلل �شل�ات اهلل و�شالمه عليه وعلى اله ..
اهلل اهلل يف الب�ش��رية الب�شرية وهنا نق�شد ال�عي وق�ة 
الإمي��ان .. اهلل اهلل يف العم��ل اجل��اد وال�شتقام��ة ولتك��ن 
اخلط���ات مطمئن��ة واثقة بن�شر اهلل ولطف��ه وتاأييده … 

النتيجة على اهلل ولي�شت علينا …

كلمة السيد القائد تدشني ملرحلة جديدة

نظرة إلى خطاب السيد القائد في مناسبة جمعة رجب 1441هـ رؤية لتحقيق االكتفاء الذاتي 
مستلهمة من كلمة السيد 

القائد في جمعة رجب
د. علي شرف الدين

 جل�ش��ت منتظ��را كلم��ت ال�شيد القائ��د حفظه اهلل ح���ل جمعة رجب 
وم��ا اأن ع��رج يف كلمت��ه عل��ى القت�شاد ال�طن��ي ب�شكل ع��ام والكتفاء 
الذات��ي ب�ش��كل خا�س، اإل وتذك��رت ال�شهيد القائد ر�ش���ان اهلل عليه يف 
اإح��دى حما�شراته ي�شري اإل��ى “اأن التنمية الي�م من منظار الأعداء ه� 
حت�يلن��ا اإلى اأيد عامله مل�شانعهم ، وحت�يل الأمة اإلى �ش�ق م�شتهلكه 
ملنتجاته��م.” وعلى هذا فال�شهيد القائ��د ر�ش�ان اهلل عليه ه� من و�شع 
اأ�شا�س اخل��روج من النفق املظلم الذي وقعت فيه الأمة. والي�م ال�شيد 
القائ��د حفظ��ه اهلل ي�ؤك��د على اأن ال�شع��ب اليمني لب��د اأن يك�ن م�شتقال 
يف كاف��ة املج��الت ال�شيا�شية والع�شكري��ة والقت�شادي��ة، ول� تطرقنا 
اإل��ى اجلانب القت�شادي وبالأخ�س الكتفاء الذاتي الذي يعد �شرورة 
حتمي��ة ب��ل اأك��د علي��ه ال�شيد القائ��د ب�شكل مبا�ش��ر، ب��ل وكان يعني اأن 
تك���ن جميع ح�ائجنا منتج��ة يف بالدنا ل اأن ن�شب��ح �ش�قا ا�شتهالكية 
لالآخرين ونك�ن رهينة لالأعداء يف كل �شيء ،وبهذا تعد  خمالفة له�يتنا 
اليماني��ة التي هي م�شدر ق�تن��ا و�شر تف�قنا واأ�شا���س تقدمنا وعزتنا، 
وانه ل �شبي��ل مل�اجهة الأعداء وقطع التبعية لهم يف �شتى املجالت اإل 

بالنتماء الإمياين كحاجة �شروري يف هذه امل�اجهة.
 وهن��ا ومن حتلي��ل خطاب ال�شيد القائد ميكن اخل��روج بروؤية ميكن 

من خاللها حتقيق الكتفاء الذاتي واأهمها:-
1-  املعن��ي الأول بتحقي��ق الكتفاء الذاتي الأم��ة جميعا، يعني اأن 
يك���ن ت�جه جميع اأفراد املجتمع وخا�ش��ة يف تنفيذ الربامج واخلطط 

وال�شيا�شات التي تر�شمها الدولة اأو القيادة ال�شيا�شية.
 2-  ت�شغي��ل روؤو���س الأم���ال املحلية لأم�اله��م يف الإنتاج الداخلي 
وحتقيق  الكتفاء الذاتي ليك�ن ا�شتفادة لهم على امل�شت�ى القت�شادي 
ويف نف���س ال�ق��ت قيامه��م بخدم��ة اأمته��م وامل�شاهمة يف حتقي��ق العزة 

والكرامة لبلدهم.
 3-  تعمي��ق وتر�شي��خ ه�يتنا الإميانية وخا�ش��ة يف نف��س الأجيال 
ال�شاع��دة لأنها ال�ش��ر الأق�ى والع��الج الأجنع لنيل الع��زة والكرامة 
والن�ش��ر على الأعداء وه��ذا ياأتي يف قيام الأجه��زة املعنية وال��شائط 
الرتب�ية كالرتبي��ة والتعليم والتعليم العايل والإعالم وامل�شجد بالدور 

املناط بهم جميعا.
 4-  تطبي��ق املق�ل��ة امل�شه�رة والت��ي تن�شب اإلى الإم��ام علي عليه 
ال�شالم اأن ) العمل راأ�س املنافع ( وهذه اجلملة التي ت�شمل ثالث كلمات 
يتك���ن منه��ا برنام��ج اإ�شالحي ا�شرتاتيج��ي �شامل يف الكتف��اء الذاتي 
ومهما كان��ت النظريات والق�انني التي حتث على الكتفاء وكذا ال�عي 
باأهميته اإل اأن العمل ه� العن�شر الأهم يف البداية واحلقيقية للنجاح يف 
الإ�شالم الذي يركز على اأنه دين العمل والفعل ل دين الق�ل والرك�د .

 5-  التقلي���س من ال�شترياد يف جمي��ع القطاعات والت�شجيع للمنتج 
املحلي وخا�شة يف املنتج��ات الزراعية واأهمها زراعة القمح واحلب�ب 

التي هي عم�د ال�شتقالل ال�طني .
 6-  ال�شتف��ادة من التقني��ات وال��شائل احلديث��ة يف زراعة واإنتاج 
املحا�شي��ل وكذا املحافظة على املي��اه اجل�فية وتفعيل خمرجات كلية 
الزراع��ة وت�شغي��ل الكفاءات اليمني��ة والطاقات املعطل��ة فاليمن مليئة 
باملبدع��ني  وخ��ري مثال لنا  م��ا حققه اجلانب الع�شك��ري من تقدم كبري 

حمى البالد والعباد من العدوان .
 7-  يتطل��ب الكتف��اء الذاتي والقرتاب م��ن حتقيقه تخطيطا عمليا 
ودرا�ش��ة وافي��ه للم���ارد ال�طنية والق���ى الب�شرية العامل��ة يف �شتى 
�شاح��ات الإنت��اج ، وحتدي��د وا�ش��ح لالحتياج��ات الأك��ث اأهمي��ه مع 
مراع��اة ال�شالح العام لالأمة والبعد عن امل�شال��ح ال�شخ�شية وخا�شة 

من ي�شتفيدون من ال�شترياد.
 8-  يرتب��ط الكتف��اء الذات��ي بعالقة ق�ي��ة بالثقة بالنف���س، والثقة 
بالنف���س ه��ي التق��دم والعمل بدون اأي ت�ت��ر اأو ت��ردد، فكالهما يكمالن 

بع�شها البع�س.
 9-   لي���س معن��ى الكتفاء الذاتي من��ع اأو قطع التبادل التجاري مع 
ال��دول الأخرى ب��اأي حال من الأح���ال، بل العمل عل��ى تك�ين ظروف 
و�س��روط تك��ون وطني��ة وداخلي��ة حتى ميك��ن حتقيق اأعل��ى ربح من 
التب��ادل القت�شادي وذلك من خالل قن�ات تق�شيم العمل دوليا لتحقيق 
رفع درج��ات الإنتاج املحلي، بالإ�شافة اإلى حتقيق م�شت�يات الإ�شباع 
ال�شتثماري��ة وال�شتهالكية ل��دى امل�اطنني، مما ي�شاع��د على حتقيق 

رفع من م�شت�ى الرفاهية الجتماعية والقت�شادية للبالد
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االكتفاء الذاتي وبناء االقتصاد في خطاب السيد القائد

عبداهلل هاشم السياني

 يف كلم��ة ال�شي��د عب��د املل��ك احل�ث��ي يف 
خطابه مبنا�شبة جمع��ة رجب ذكرى دخ�ل 
ال�ش��الم اليم��ن ودخ���ل اليمني��ني ال�شالم 
ط�اعي��ة ب�شكل ر�شمي و�شم���يل بعد تلقيهم 
ر�شال��ة م��ن ر�ش���ل اهلل جاء به��ا المام علي 
علي��ه ال�شالم تن��اول ال�شيد عب��د امللك وركز 
يف كلمت��ه عل��ى املنا�شبة ذاته��ا وعلى عالقة 
اهل اليم��ن بها وارتباطهم به��ا ودور الأمام 
عل��ي علي��ه ال�ش��الم فيه��ا وعل��ى ا�شتقب��ال 
الر�ش���ل نب��اأ دخ���ل اه��ل اليم��ن ال�ش��الم 
و�شج���ده هلل �شك��ًرا واحتفاًء به��ا ثم ذكر ما 
قال��ه ر�ش�ل اهلل يف اأهل اليمن  “الإميان ميان 
واحلكم��ة ميانية ” وكعادة ال�شيد عبد امللك 
قائ��د امل�ش��رية القراآني��ة عندم��ا يتحدث عن 
التاري��خ والأح��داث وامل�اق��ف وال�شيا�ش��ة 
والقت�ش��اد والرتبي��ة يعتم��د عل��ى املنه��ج 
القراآين يف قراأته لكل تلك الأحداث واملجالت 
منطلق��ا م��ن  الثقاف��ة القراآني��ة فيق��دم م��ن 
وي�شخ���س  ويح��دد  الت�ش���رات  خالله��ا 
ويق��دم  والأث��ار  الأبع��اد  وير�ش��م  ال�اق��ع 

احلل���ل ويب��ني وي��ش��ح يف نف���س ال�ق��ت 
اأهمي��ة النطالقة من تلك الت�جيهات الإلهية 
ال���اردة يف كت��اب اهلل وي�ؤك��د عل��ى حاج��ة 
الإن�شان لها وعلى �شرورة التزامه بها حتى 
يحظ��ى  بالنتائج وال�ع�د الإلهية التي وعد 
به��ا عباده امل�ؤمنني يف هذه احلياة الدنيا من 
الن�شر والتمكني وال�شتخالف اذا ما اأخذوا 
وامتثل���ا لأوام��ره ومل يرتاب���ا وجاه��دوا 
باأم�الهم واأنف�شهم  ومل يتعامل�ا مع دين اهلل 
بنف��س تدع��ي الإميان منطلقة من امل�شلحة 
وال�ش��ك والرتب�س والفتنة �شم��ى اأ�شحابها 

القران الكرمي باملنافقني.

 روح املسؤولية
 كم��ا ينطلق ال�شي��د عبد امللك ب��در الدين 
احل�ثي يف كل خطاباتها منذ انطالق م�شرية 
ان�ش��ار اهلل م��ن م�ق��ع امل�شئ�لي��ة ومفه���م 
ال�لي��ة يف الق��راآن الكرمي ويف ه��ذا اخلطاب 
ركز على مفه�م الإميان وعمل على ت��شيح 
معاني��ه والط��رق الرتب�ي��ة امل��شل��ة الي��ه 
واخلط���ات العملي��ة الهادفة ال��ى تر�شيخه 
وتعزي��زه يف واق��ع الف��رد ويف واق��ع الأم��ة 

منبها الى اأهميته الإميان ودوره يف حت�شني 
الأمة من الإخرتاق  وباأنه القادر على ك�شف 
ونف�شياته��م  ل�شفاته��م  الفا�ش��ح   الأع��داء 
واأ�شاليبه��م وط��رق حروبه��م و خمططاتهم 
وكيفي��ة م�اجهتهم والنت�ش��ار عليهم 0 كما 
قدم ال�شيد عب��د امللك روؤية اإ�شالمية متقدمة 
لكثري من الق�شايا املرتبطة بالإميان والتي ل 
ي��رى كثري من امل�شلمني اأي باأن لها اأي عالقة  
بالإمي��ان كق�شي��ة ال�شتق��الل ، واحلرّي��ة ، 
والع��زة ، والنه����س ، والت�شنيع ، والق�ة 
000 مذك��را اه��ل اليمن به��ذه اخل�ش��شية 
الإميانية التي �شرف ر�ش�ل اهلل بها كل ميني 
وجعله��ا اأ�شا���س ه�يت��ه و�شخ�شيت��ه وبها 

ق��اوم ال�شعب اليمن��ي هذا الع��دوان الظامل 
واملت�ح�س و�شمد يف وجهه اكث من خم�شة 
اأع���ام والذي تق���م به وتق���ده ال�شع�دية 
وامريكا والم��ارات واإ�شرائي��ل وكيف بهذا 
الإميان جعل ذل��ك التحالف يف ماأزق يتجرع 

الهزمية تل� الهزمية.

 مهمة القائد
 0لقد حتدث ال�شي��د عبدامللك عن الإميان 
الق��راآن الكرمي وما ج��اء فيه كدين وم�شروع 
حياة وكت��اب منزل من عن��د اهلل على عباده 
من منطل��ق مهمته كقائد للم�ش��رية القراآنية 
وللث���رة اليمني��ة ويق��ع عل��ى عاتق��ه ر�شم 
خط�اته��ا وحتدي��د م�شتقبله��ا وحتقيق كل 
الظ��روف وال�شباب لنت�شاره��ا وباعتباره 
امل�ش�ؤول الول عن املحافظة على م�ؤ�ش�شات 
الدولة واحلف��اظ على اأمن اكث من ع�شرين 
اليم��ن وع��ن ت�ف��ري كل  اإن�ش��ان يف  ملي���ن 
اأ�شب��اب الن�شر على خمتلف اجلبهات وعلى 
رد كي��د ومك��ر ع��دوان اإقليم��ي دويل هدف��ه 
احت��الل اليم��ن وا�شتعب��اد الن�ش��ان اليمني 

ونهب ثرواته.

خطاب السيد بني مهمة القائد واملنهج القرآني

ُبَدّ ل��ه اأن يك�ن م�شتقاًل مهما بلغت  “اليم��ن ل 
عب��د  القائ��د  ال�شي��د  اأك��د  هك��ذا  الت�شحي��ات”، 
املل��ك ب��در الدي��ن احل�ث��ي يف خطابه ال��ذي القاه 
مبنا�شب��ة جمعة رج��ب 1441ه�، عل��ى اأن اليمن 
ُل ب��َدّ ل��ه اأن يك�ن بل��دًا م�شتقاًل يف كاف��ة املجالت 
ال�شيا�شي��ة والع�شكرية والقت�شادية، مهما بلغت 
الت�شحي��ات، ويبني ذلك من منطل��ق تاأكيده باأن: 
��ة الإمياني��ة عملي��ة ترب�ي��ة وتعليمية،  “الُه��ِ�َيّ
نحتاج اأن نر�شخها كعادات وتقاليد ونط حياة”.

األخطار على األمة:
    يف ت�شخي���س ا�شرتاتيج��ي فري��د يك�ش��ف، 
ال�شي��د القائد اأن اأكرب خطر على ال�شعب اليمني يف 
ية لأمريكا،  ه���يت��ه الإميانية كان يتمث��ل يف التبِعّ
ويح��ذر م��ن ال�شم��اح لالأع��داء بالتحك��م بثقاف��ة 
واأفكار الأمة، ويبني اأن اأهداف الأعداء يف حماربة 
الأمة ه� �شمان ال�شيطرة التامة وال�شاملة عليها، 
بع��د �شيطرته عل��ى اأفكارها ومفاهيمه��ا وعاداتها 
وتغلغ��ل يف واق��ع حياته��ا، وحينه��ا �شيتمكن من 

ال�شيطرة التامة على الأمة.
    ويف ه��ذا ال�شي��اق، ي�ؤك��د ال�شي��د القائ��د اأن 
الأعداء ل يريدون اأن تك�ن هذه الأمة، اأمة ق�ية، 
مركزًا على ال�اقع القت�شادي يف اأن ت�شبح الأمة 
جُم��رد �ش�ًق��ا ا�شتهالكية لالآخري��ن، واأن ت�شت�رد 
كل �شيٍء من اخل��ارج، وذلك من حر�شهم ال�شديد 
على جعل الأم��ة رهينًة لالعتماد يف كل �شيٍء على 
اخل��ارج، واأن تك�ن �ش�ق��اً ل اأقل ول اأكث، فهم ل 
ي�شمح���ن اأن متتلك هذه الم��ة املعرفة، والعلم، 
والنت��اج، واأن حتق��ق لنف�شه��ا الكتف��اء الذاتي، 
وتك�ن ق�ي��ًة بكل ما تعنيه الكلم��ة يف اقت�شادها، 
ناهي��ك عن قيامهم بنه��ب الطاقة ب�ش��كٍل خام، من 
النف��ط، واملع��ادن، وكل اخل��ريات، وا�شتغاللها 

وال�شتفادة منها،
     ويف خ�ش��ِمّ ذلك، ف��اإن يف الق�ل العربي )ويل 
��ة ت��اأكُل مما ل ت��زرع، وتلب�س مم��ا ل تن�شج(  لأَمّ
تاأكي��دًا لأهمَيّة الكتفاء الذات��ي الغذائي يف حياة 
عل��ى  العتم��اد  وخط���رة  وال�شع���ب،  ��م  الأَُمّ

ا�شته��الك مُنتَج��ات الآخرين، ومب��ا اأَنّ ال�شعب 
اليمني يف حالة عدوان، وح�شار اقت�شادي، من 
قبل ق�ى الع��دوان الأمريكي ال�شهي�خليجي، 

الت��ي ت�شعى على مدى اأك��ث من اأربعة اأع�ام اإلى 
هزميت��ه، وا�شتعم��اره، ونهب ثروات��ه، لكي تنال 
منه، وت�شعف��ه، وجتربه على ال�شت�ش��الم؛ فاإَِنّه 
�ش��ار لزاماً عليه العمل بج��ٍدّ يف اجلانب الزراعي، 
وا�شتغالل م�ا�شم الزراعة، وك�شر حالة احل�شار، 

بالعتماد على اهلل َعَزّ وَجّل، وعلى النف�س.

“االنتماء االمياني” حاجة ضرورية 
في مواجهة األعداء:

     يف �شبيل م�اجهة كل تلك امل�شاريع التدمريية 
ية لهم يف �شتى  لالأعداء التي حتمل يف طياتها التبِعّ
جمالت احلي��اة، يبني ال�شي��د القائ��د اأهمية دور 
“النتماء المياين” كحاجة �شرورية يف م�اجهة 
الأع��داء، وي�ؤكد اأن عزة ال�شع��ب اليمني تكمن يف 

ه���يته الإميانية، التي تاأبى له القب�ل بالذل، 
وال�شت�ش��الم، واخلن���ع، واخل�ش���ع، 

لالأعداء، ولذل��ك فاإن الأمة بحاجٍة اإلى 
العناي��ة باله�ي��ة الإمياني��ة، ل�شيما 

الق��راآين  مبفه�م��ه  الإمي��ان  واأن 
ال�شحي��ح، ومبنظ�مته الكاملة ه� 
عن�ش��ر خال���س، وحري��ة، وعامل 

ال��ذي  الأم��ة،  لتما�ش��ك  اأ�شا�ش��ي 
كل  مل�اجه��ة  الأم��ة  اإلي��ه  حتت��اج 

املحدقة  والأخطار  التحديات 
وت�شحي��ح  به��ا، 

و�شعيته��ا، وواقعه��ا، وذل��ك بالعتم��اد والت�كل 
على اهلل �شبحانه وتعالى، والثقة به، قال تعالى: 

ِ َفُهَ� َح�ْشُبُه{. ْل َعَلى اهلَلّ }َوَمْن َيَتَ�َكّ
    وي�ؤك���د ال�شي��د القائ��د اأن��ه بربك��ة اله��ي��ة 
الإميانية، �شتنه�س الأمة نه�شة ح�شارية حتّقق 
له��ا ال�شتق��الل الت��ام، واحلري��ة والكرامة، حيث 
اأن النه�ش��ة القت�شادي��ة حتت��ل م�قع��اً متميزًا، 
واأ�شا�شي��اً، يف املنظ�م��ة الإمياني��ة، ولذل��ك ف��اإن 
واأن  اجلان��ب،  به��ذا  بالهتم��ام  معن��ي  اجلمي��ع 
عليه��م اإدراك اأهمية ما يعني��ه النتماء الإمياين يف 
ية اأن  هذا اجلان��ب، �شيما واأن الأمة امل�ؤمن��ة معِنّ

ت�شعى لتحقيق الكتفاء الذاتي.
��ة اإلى الإعداد،     اإن اهلل َع��َزّ وَج��ّل، قد دعا الأَُمّ
ال��ذي ل ينح�ش��ر يف جم��ال الإع��داد 
الع�شكري، والب�شري فح�شب، 
خُمتل��ف  اإل��ى  ميت��ٌد  ب��ل 
م��ن  والت��ي  املج��الت، 
اأهمه��ا، زراع��ة احلب�ب 
رف��د  �شاأنه��ا  م��ن  الت��ي 
املُ�شتهدف��ة،  ��ة  الأَُمّ
واملحا�ش��رة، وجعله��ا يف 
حالة اكتفاء ذاتي من حيث 
ة  الغ��ذاء، ف��اإَذا كان��ت الأَُمّ
واملحا�شرة،  املُ�شتهدفة، 
حالة  يعي���س 

اكتف��اء ذات��ي يف غذائها، َف��اإَِنّ هذا يعت��رب من اأهّم 
الع�ام��ل امل�شاعدة التي جتعله��ا ت�شمد، وتثبت، 
يف م�اجه��ة العدو، ملدة ط�يلة من الزمن، اإذ يفقد 
العدّو عن�شر احل�شار الذي ُيراهن عليه يف تركيع 

ة، وهزميتها. الأَُمّ

      التوجه إلى البناء الداخلي:
   يب��ني ال�شي��د القائ��د اأن الكث��ري م��ن احلل���ل 
للم�ش��اكل القت�شادي��ة تدخ��ل يف اإط��ار املفه���م 
اإل��ى البن��اء  الإمي��اين احل�ش��اري، ال��ذي يتج��ه 
الداخل��ي، وبن��اء ع�ام��ل الق���ة بكاف��ة اأ�شكاله��ا 
وا  واأن�اعه��ا، م��ن منطلق ق�له عز وج��ل: }َواأَِعُدّ
ٍة{، ويدع��� ال�شعب اأن  َلُهْم َم��ا ا�ْشَتَطْعُتْم ِم��ْن ُقَ�ّ
يتحرر من كل تاأثريات الأعداء ال�شلبية، واملفاهيم 
الظالمية، واأن يدرك اأن جزءًا اأ�شا�شياً من انتمائه 
الإمياين والديني، يتعلق بامل��ش�ع القت�شادي، 
والنه�شة القت�شادية، وذلك من خالل العمل على 
ت�فري كل ع�ام��ل الق�ة من الداخل، والعمل على 
حتقيق الكتف��اء الذاتي يف ال�شلع الغذائية وكافة 

م�شتلزمات احلياة ال�شرورية.
    ويف ه��ذا ال�شياق، ُيَعُدّ الكتفاء الذاتي �شرطاً 
ية،  اأ�شا�شي��اً لأي دولة تري��د اأَنّ تتخل�س من التبِعّ
والهيمن��ِة عليه��ا، حي��ث ي���ؤدي الكتف��اء الذاتي 
ي��ِة ال�شيا�شية،  الغذائ��ي اإل��ى التخل�س م��ن التبِعّ
وال�شتق��الل بالق��رار ال�طن��ي للبل��د، دون و�شع 
اعتب��ار ملع�ن��ات اقت�شادية خارجي��ة م�شروطة، 
بانتهاج �شيا�شة خارجية معينة، واكت�شاب املزيِد 
م��ن احلري��ة، فيم��ا يخ�س اتخ��اذ م�اق��ف دولية 
وفق��اً لإرادة الدولة احلرة، وطبق��اً مل�شاحلها، 
ذاتي��اً،  املُكتفي��ة  الدول��ة  ت�شتطي��ع  وبالت��ايل 
ال�شتغن��اء ع��ن امل�شاع��دات اخلارجية، مما 
يِة، فمن ملك  ي�ؤدي اإل��ى التخل�س م��ن التبِعّ
غ��ذاءه، ملك حريته، ومن ملك غذائه، �َشِلَم 
اأمن ق��راره من ال��شاي��ة، والتدخالت يف 
ال�ش��اأن الداخل��ي للب��الد، لذلك 
ف��اإَنّ حتقي��ق الكتف��اء الذاتي 
الغذائي، يف الأ�شا�س ه� امتداد 
طبيعي لال�شتق��الل ال�شيا�شي، 
لال�شتق��الل  معن��ى  ل  ��ه  لأَنّ
ال�شيا�ش��ي، والدولة عالة على 

دول اأُخ�رى، لت�فري حاجاتها الأ�شا�شية، فالدولة 
الت��ي متل��ك حاجاته��ا الأ�شا�شي��ة، متل��ك قراره��ا 

ال�شيا�شي.

املسؤولية على اجلميع:
د ال�شي��د القائ��د اأن امل�ش�ؤولي��ة تاأت��ي      ُي�ش��ِدّ
عل��ى اجلمي��ع يف بن��اء الأم��ة البن��اء ال�شحي��ح 
والق�ي يف املجال القت�شادي وحتقيق الكتفاء 
الذاتي، ويبني اأن احلك�مة وامل�ش�ؤولني، وكافة 
اأبن��اء ال�شع��ب معني���ن ب�شكٍل ع��ام يف اأن يك�ن 
البن��اء القت�ش��ادي وحتقي��ق الكتف��اء الذاتي 
لالأم��ة، ت�جهاً عام��اً، لدى اجلمي��ع، وي�شري اإلى 
الت��ي  وال�شيا�ش��ات،  واخلط��ط،  الربام��ج،  اأن 
اعتمدت يف الروؤية ال�طنية فيما يتعلق باجلانب 
القت�ش��ادي، بحاج��ة اإل��ى تع��اون فعل��ي ب��ني 
احلك�م��ة وال�شعب، وخ�ش��ش��اً بني احلك�مة 
واأ�شحاب روؤو�س املال والأعمال، ل�شيما واأنهم 
معني�ن ويتحمل�ن امل�ش�ؤولية اأمام اهلل �شبحانه 
لت�شغي��ل  ويتجه���ا  ي�شهم���ا  اأن  يف  وتعال��ى 
روؤو�س اأم�اله��م يف الإنت��اج الداخلي، وحتقيق 
الكتف��اء الذات��ي، وهن��ا يب��ني ال�شي��د القائد اأن 
ثم��ار ذلك �شتنعك�س عل��ى اأ�شحاب روؤو�س املال 
والأعم��ال، وحتقيق ا�شتفادة لهم على امل�شت�ى 
القت�شادي، وت�فري الكثري من الكلفة والأتعاب 
عليهم، ويف نف���س ال�قت قيامه��م بخدمة اأمتهم، 

وامل�شاهمة يف ق�ة البلد، ومتا�شكه.
      وختام��اً: ومثلم��ا لي��زال ال�شعب اليمني 
يجاه��د، ويتح��رك، بُق���ة يف م�اجه��ة العدوان 
م الت�شحي��ات العظيم��ة، ف��اإَِنّ  الغا�ش��م، وُيق��ِدّ
الهتم��ام باجلان��ب الزراع��ي لتاأم��ني الغ��ذاء، 
يعت��رب اأي�ش��اً م��ن اجله��اد يف �شبي��ل اهلل، وم��ن 
الع�ام��ل امل�شاعدة لن�شر دي��ن اهلل، والثبات يف 
م�اجهة اأعدائه، ففي ظِلّ الظروف التي يعي�شها 
ال�شع��ب اليمن��ي، نتيج��ة الع��دوان، واحل�شار 
ادي املفرو�س؛ اأ�شبح حتقيق الكتفاء  القت�شَ
الذات��ي يف الق���ت ال�ش��روري، اأم��رًا �شرورياً، 
مل�اجه��ة احل�ش��ار، وال�شتم��رار يف الت�ش��ّدي 
ه اأ�شب��ح واجباً ديني��اً، وعماًل  للع��دوان، ب��ل اأَنّ
جهادي��اً يف �شبي��ل اهلل، واأم��رًا تطلب��ه املرحل��ة، 

والظروف.

القائد القرآني
أنس القاضي

ما اأعظ��َم ال�شيَد وما َطَرَحه يف حما�ش��رة الُه�ية الإميانية، 
ه وتق��دمِي العالج، ب��ل ويف حله لأعقِد  لي���س فق��ط يف ت�شخي�شِ
الإ�شكاليات الفل�شفية، يف م�شاألة كيف نبداأ التغيري، هل بتغيري 

ال�عي اأم تغيري ال�اقع؟. حلها دون اللتفات لها..
والعب��ادات  الإ�شالمي��ة  بالطق����س  يه��َزاأ  ��ه  وكاأََنّ يب��دو 
��َم اقت�شار الإ�شالم عليها، حتى ليق�َل  الظاهري��ة، اإذ ينقُد ت�ُهّ
ال�شامُع لرمبا الرجل ملحٌد ل ي�ؤمن بي�ِم البعث، فقط ي�شتغل 

احلما�شة الدينية يف دفع النا�س للجهاد والبناء.
ث��م ينتق��ل بال�شام��ع اإل��ى احلديث ع��ن ال�شلة ب��اهلل وع�ن 
اهلل واإم��داده حت��ى يب��دو ذل��ك املت�ش���ف ال��ذي ذاب يف ذات 
اهلل ودخ��ل يف وح��دة ال�شه���د، حت��ى اأنك��ر وج���َد الأ�شباب 
وامل�شبب��ات الطبيعي��ة والب�شري��ة مم��ا اعتقدت��ه الأ�شعري��ُة 
وبالغ��ت في��ه املعتزل��ُة، ومل ي��َر يف الك���ِن اإل جتِلّ��َي فعل اهلل 
واإرادت��ه وقي�ميت��ه يف ال�ج���د، متّلكت��ه اآي��ُة اأَن اهلَل مي�ش��ُك 

ال�شماواِت والأر�َس اأن تزول..
لكن��ه الق��راآين الذي اآمن ب��اهلل وقي�ميِته وفاعليِت��ه واإمداِده 
وع�ِنه، واأدرك م�ش�ؤوليَة الإن�شان وواجباته من �شعي وك�دح 

وحرث وجهاد.
و�شر خلقه ووج�ده وا�شتخالفه ومعنى عب�ديته:

التحّرر من ال�شتعباد وبناء احل�شارة العادلة.
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س�����������ّد ال��������ث��������غ��������رات ال�������ت�������ي ي����س����ت����غ����ل����ه����ا ال��������ع��������دو م�����ه�����م�����ة امل�����ؤم�����ن�����ن

إم�����������ات�����������ة احل��������������ج ف�����������ي ن���������ف���������وس امل�������س�������ل�������م�������ن خ�������ط�������ط أم������ري������ك������ي������ة

ع��������ظ��������م��������اءه��������ا ت��������ف��������ق��������د  أن  األم������������������������ة  ن����������ك����������ب����������ات  أع������������ظ������������م  م���������������ن 

َها اَلِّذيَن اآَمُن�ا ل َتُق�ُل�ا    عندما يق�ل }َيا اأَُيّ
َراِعَنا َوُق�ُل�ا اْنُظْرَنا{ )البقرة من الآية104( 
مل��اذا ل ياأت��ي اخلطاب لليه�د؟ ي��ا اأيها اليه�د 
ا�شكت���ا اأو اترك���ا ا�شتخ��دام ه��ذه الكلم��ة؟ 
اأن يهين��ك  الع��دو،  اأن ي�ش��رك  ))لأن مفت��اح 
الع��دو، اأن يهزمك العدو ه��� من عندك اأنت(( 
ذلك ع��دو يه�دي ن�شراين كيفم��ا كان اإذا كنت 
م�شتقيم��اً ت�ش��ري على هدي اهلل عل��ى كتاب اهلل 
فلن ي�ش��رك العدو و�شتهزمه مهم��ا كان }َوَلْ� 
َقاَتَلُكُم اَلِّذيَن َكَفُروا َلَ�َلُّ�ا اْلأَْدَباَر ُثَمّ ل َيِجُدوَن 

ريًا{ )الفتح22(. َوِلّياً َول َن�شِ
ه��ذه الق�شي��ة يف الق��راآن م�ؤك��دة هنا ت�جه 
اخلط��اب اإلى امل�ؤمن��ني كلهم، الإم��ام علي بن 
اأب��ي طالب مل��زم ه� اأن يرتك كلم��ة }َراِعَنا{ 
وه��ل ميك��ن اأن الإمام علي��ا �شي�شتخ��دم كلمة 
}َراِعَن��ا{ يف املعنى اليه�دي الذي ي�شتخدمه 

اليه���د؟ ل، ملاذا؟ لأنه ل ميكن اأن يقفل املجال 
عل��ى اليه���د ف��ال يتمكن���ن اأن ينطق���ا به��ذه 
الكلم��ة اأي حتبط م�ؤامرتهم � اعتربها اأحبطت 
م�ؤامرتهم � اإل ب��اأن تقفل�ا اأنتم هذا املجال من 
عندكم واإن كنتم ل ت�شتخدم�نها بنف�س املعنى 
الذي ي�شتخدمه اليه�د، ))اإقفال املجالت التي 
فيها ثغرات لالأعداء تاأتي من عند امل�ؤمنني((.

وله��ذا حاولنا نقدم ه��ذه الآية فيم��ا يتعلق 
باجلانب الأمن��ي، اجلانب الأمني عندما نق�ل 
به  امل�ث�ق  ال�شدي��ق  الأخ  اأن��ت  ]نفت�ش��ك[ 
بن�شب��ة 100% نفت�شك اأو نق�ل تك���ن متيقظاً 
تك���ن منتبه��اً كل الإج��راءات الت��ي هي متثل 
اإقفال جمال يجب اأن تك�ن اأنت اأول من يعملها، 

امل�شاألة هي اإقفال جمالت اإقفال منافذ.
عندما نق�ل نرتك ]امل�شافحة[ ونحن اإخ�ة 
وكل واحد يحب اأن يقِبّل الآخر كم مرات األي�س 

هذا اإقفال جم��ال؟ اإقفال جمالت؛ لأنه �شياأتي 
يه���د اأو عم��الء يه���د ومن��ط ]امل�شافح��ة[ 
لدين��ا بال�ش��كل اخلط��ري ويف الأخ��ري الزيدي��ة 
ه�ؤلء يكفيهم ع�ش��رة، ع�شرين وكفاهم �ش�ف 
ينه�نهم مع متكنهم من ا�شتخدام اأ�شياء دقيقة 
جدًا نح��ن ل ن�شتطيع حتى اأن نكت�شفها ول اأن 
نعرف كيف نقاومها، اقفل املجالت على الأقل 
عندم��ا ياأتي اأحد يق�ل لك لك��ن يا خبري اأنا اأخ 
و�شدي��ق اأعرف فالن اأو نح��ن اأ�شحاب يعني 
ه� �شاك فَيّا؟ ل، لي�س �شاكاً فيك هل كان ر�ش�ل 
اهلل )�شل��ي اهلل عليه وعلى اآله و�شلم( ي�شك يف 
الإمام علي عندما يق�ل له اأ�شكت عن ا�شتخدام 
كلمة }َراِعَنا{ ل، اأو ي�شك يف الآخرين رمبا قد 
ل يك�ن هناك ول م�شلم واحد ول م�شلم واحد 
اإل اإذا ه��م منافق���ن من تل��ك الن�عية ال�شيئة 
�شي�شتخدم�نه��ا باملعنى اليه�دي، لكن ا�شكت 

ي��ا عل��ي، ا�شكت ي��ا اأب��ا ذر، املق��داد، �شلمان، 
عم��ار، كلكم ا�شكت�ا، وفاطمة فلت�شكت، والكل 

فلي�شكت�ا عن ا�شتخدام كلمة }َراِعَنا{.
اإذًا فه��ذه الق�شي��ة هام��ة اإقف��ال املج��الت 
ياأت��ي م��ن عن��د النا���س ه��م، ه��م، املخل�ش�ن 
ال�شادق�ن امل�ؤمن�ن بالق�شية التي هم فيها مل 
يكن هن��اك جمال اأن يق�ل الإمام علي مثاًل لكن 
اأن��ا �شاأ�شتخدمها ولي���س عندي نية �شيئة واهلل 
امل�شتعان ملاذا ت�قفني؟ هل يعني اأن لديك �شك 
يّف؟ م��ا ح�شل ه��ذا هم فاهم���ن خا�شة عندما 

تعطيهم �ش�رة رهيبة جدًا.
الآي��ة تعت��رب �شه��ادة فيم��ا يتعل��ق  ه��ذه 
هن��ا  يح�ش��ل  اأمل  القت�شادي��ة  باملقاطع��ة 
مقاطع��ة للكلم��ة؟ قاط��ع امل�شلم���ن يف اأي��ام 
اآل��ه  وعل��ى  علي��ه  اهلل  )�شل��ي  اهلل  ر�ش���ل 
و�شل��م( كلم��ة؛ لأن ا�شتخدامها ميث��ل ماذا؟ 

دعم��اً لليه���د، اإذًا فاأن��ت قاط��ع ب�شائعه��م؛ 
لأن ب�شائعه��م ت�ش��كل دعم��اً مادياً كب��ريًا لهم 
وتفت��ح عليك جمال لأن تتقب��ل كل ما يريدون 
اأن ي��شل�ه اإل��ى بدنك اإلى ج�شمك من �شم�م 
اأو م��ن اأ�شي��اء لتعقيم��ك حتى ل تع��د تنجب 
اأو ت���رث عن��دك اأمرا�شاً م�شتع�شي��ة اأ�شياء 
كث��رية ج��دًا م��ع تقدمه��م العلم��ي يعتربون 
خطريين جدًا، �شيطرتهم على ال�شركات التي 
تعت��رب متط���رة يف �شناع��ات اأ�شياء خطرية 
من امل���اد ال�شام��ة عنا�شر كث��رية ت�شتخدم 
ق��د اأ�شبح�ا ي�شتخدم�ن عنا�شر ت�ؤثر نف�شياً 
تقتل عن��دك الهتمام ت�شبح اإن�شان��اً باردًا ل 

تهتم ول تبايل.

]الدرس السادس من دروس رمضان[

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
م��ن أعظم نكب��ات األم��ة أن تفقد عظماء كاحلس��ن وعلي 

وزيد واحلسن وأمثالهم من أعالم الهدى، خسارة عظيمة.

الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي

اإذًا لي�شت امل�شكلة اأن هناك ثالثة ماليني، مكان يزدحم�ن 
فيه نتيجة عدم وعي نتيجة قلة رحمة بني امل�شلمني اأنف�شهم 
ياأت��ي اأنا���س يتجمع���ن ويتكتل�ن ق��د ي�شل���ن اإلى حدود 
خم�ش��ني �شخ�ش��ا اأحياناً ثالث��ني �شخ�شا ع�شري��ن �شخ�شا 
و�شكل���ا زحمة و�شروا الذين قبله��م ولي�س ه� من اأ�شله، 
الإ�شكالي��ة لديه��م هم ولي�س من اأجل ك��ثة العدد، اإذا كان 
الزحم��ة قد حت�ش��ل بح�ش�ر األفني يف ذلك امل��كان ل ي�ؤدي 
اإل��ى اأن تق�ل يجب اأن نقلل ع��دد احلجاج وكل بلد ل يحج 
منه اإل عدد معني ثم يرفع�ن تكاليف احلج هذه خطة يبدو 
اأمريكي��ة تروي�س للنا���س اأن يتقبل�ا تقلي���س وتقليل عدد 
احلجاج من كل بلد عدد معني ويك�ن عددًا قاباًل للتخفي�س 
وكل �شن��ة يخف�ش���ن اأك��ث وكل �شنة يفتعل���ن �شيئاً فيما 
يتعل��ق بالكعبة يق�ل�ن: قد ح�ش��ل وباء اأو ح�شل كذا من 
ك��ثة الزدحام، اإذًا قلل�ا العدد قلل���ا العدد حتى ي�شبح 
احل��ج ق�شي��ة ل تع��د حمط اهتم��ام عن��د امل�شلم��ني اأو يف 

الأخ��ري ي�قف�ه  )الدر�س الثاين من درو�س رم�شان، �ش�رة 
البقرة(.

يف الأخري اإذا ما اأبعد القراآن هناك ق�انني ود�شاتري بديلة 
عن��ه، احل��ج اإذا ما خف�س الع��دد يك�ن مقب�ًل ج��دًا؛ لأنه 
رو�شنا اأنف�شنا، ورو�شتنا حك�ماتنا املباركة اجلاهلة التي 
ل تع��رف عن اليه�د �شيئاً، التي ل يهمها اأمر الدين ول اأمر 
الأم��ة. يك�ن�ن قد ع�دونا قلي��ال ثم اأحيانا يق�ل�ن: ال�شنة 
هذه اترك�ها للم�شريني، وال�شعب الفالين وال�شعب الفالين 
ال�شن��ة هذه ي�ؤجل، اأو ال�شنة هذه احتمال يك�ن هناك وباء 
ينت�ش��ر ي�ؤجل.. وهكذا حتى مي���ت احلج يف اأنف�شنا، حتى 
ي�شي��ع من ذاكرتن��ا. ثم ياأت��ي جمن�ن! جمن���ن ويعتدي 
عل��ى ]البيت[ ويفجره، كما يح�شل يف ]القد�س[.. األي�س 
يح�ش��ل �شبيه بهذا؟ خمتل عقلياً يعمل تفجريات اأو يحرق 
اأو يطلق النار على م�شلني داخل امل�شجد و�شيظهر جمانني 
كث��ريون.. جمانني كث��ريون، وفجروا الكعب��ة فجروا قبة 

ر�ش���ل اهلل )�شل��ي اهلل علي��ه وعلى اآل��ه و�شل��م( باحث�ن 
جمان��ني ينب�ش�ن قرب ر�ش�ل اهلل )�شلي اهلل 
عليه وعل��ى اآله و�شلم( ث��م نحن نك�ن قد 
اأبعدنا. مت��ى �شتك�ن اأنت من ]�شتة ع�شر 
ملي�ن��اً[ ي�شبح الع��دد امل�شم�ح به ه� 
ثالث��ة اآلف �شخ���س، مت��ى �شتت�قع اأنك 
�شتحج هذا ح�شل مثله يف بلدان الحتاد 
ال�ش�فيتي، ح�شل اأيام حكم ال�شي�عيني 
يف تل��ك البل��دان.. راجع ق�ائ��م البلدان 
الت��ي حت��ج، جت��د اأن تلك الب��الد كانت 
من اأقل احلجاج ع��ددًا، بلدان الحتاد 

ال�ش�فيتي وهي بلدان وا�شعة جدا.

معرفة اهلل وعده ووعيده 
الدرس الثاني عشر.

  اأه��ل الع��راق ندم���ا بعد، وتاب الكث��ري من تفريطه��م يف الإمام احل�شني 
اإذ مل ين�ش��روه وخرج�ا ثائري��ن، وقتل�ا َمْن قتل�ا احل�شني )عليه ال�شالم( 
وث��اروا، ث��اأروا لقتل��ه لكن بعد ف���ات الأوان، بعد ف���ات �شخ�شية عظيمة 

كاحل�شني.
ل��� كان��ت تلك الت�شحي��ة، ل� كان ذل��ك ال�شم�د، ل��� كان ذل��ك التفاين، ل� 

كان ذل��ك الهتمام، ل��� كان ذلك ال�عي يف وقته، ي���م كان احل�شني مت�جهاً 
اإل��ى الك�فة ل�شتطاع�ا اأن يغريوا وجه التاري��خ باأكمله، ولي�س فقط وجه 
العراق، ل�شتطاع�ا اأن يعيدوا الأمة اإلى ما كان يريد لها الر�ش�ل )�شل�ات 

اهلل عليه وعلى اآله( اأن تك�ن عليه.
قتل���ا الآلف، وُقت��ل منه��م الآلف لك��ن بع��د ف���ات الأوان، بع��د ف�ات 

�شخ�شي��ة كالإمام احل�شني. واأعظم ما تتعر�س له الأمة اأو من اأعظم نكبات 
الأم��ة اأن تفقد عظماء كاحل�ش��ني وعلي وزيد واحل�ش��ن واأمثالهم من اأعالم 

الهدى، خ�شارة عظيمة.

)دروس من وحي عاشوراء(
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األمريكي واإٍلسرائيلي ال يريد أن تكون التكاليف باهظة، واخلسائر 
جسيمة يف جنوده، يف ضباطه، وأن تسفك دماؤهم يف مواجهات مباشرة 
ا، هو يريد أن يأتي من يقاتل بالوكالة عنه، بالنيابة عنه،  بأعداد كبيرة جًدّ
جيوش، جماعات تنزل إلى الساحة، تواجه كل من يعترض عليه، كل من يتصدى 

له، كل من يعارض احتالله للمنطقة وسيطرته على األمة، وجنح يف هذا

القول 
السديد

السيد / عبدالملك بدر الدين الحوثي

ال���ع���وام���ل ال���ت���ي س���اع���دت األع�������داء ف���ي اخ����ت����راق األم�����ة اإلس��الم��ي��ة

األم����������������ري����������������ك����������������ي ي���������س���������ت���������ف���������ي���������د م������������������ن ال��������������غ��������������ب��������������اء ال����������ع����������رب����������ي

أمريكا وإسرائيل ال يستطيعون مواجهة األمة مواجهة مباشرة

ف��اإذًا ال�شرتاتيجي��ة الرئي�شي��ة الت��ي اعتم��د عليه��ا الأمريكي واعتم��د عليها 
الإ�شرائيل��ي ل�شتهداف اأمتنا كانت هي: الخرتاق لهذه الأمة، ومن هنا حترك�ا 
حتت عناوين، حتت م�شطلحات ت�شاعد على هذا الخرتاق، وت�شاعد على تفعيل 
كل �ش��يء من داخ��ل هذه الأمة، فكان��ت م�شكلتنا التي �شاعدته��م يف داخلنا كاأمة 
اإ�شالمية؛ اأنه اأ�شبح عندنا ويف داخل �شاحتنا، من املنتمني لأمتنا، فئات، ق�ى، 
كيان��ات، منها ما ه� دول معينة، اأنظمة، �شلط��ات، منها ما ه� جماعات، منها ما 
ه� فئات ونخب، من النخب الإعالمية والثقافية والأكادميية، من خمتلف اأبناء 

الأم��ة، من يتحرك معهم ب��كل الأ�شاليب، من يتحرك معه��م ع�شكرياً، من يتحرك 
معهم اأمنياً، من يتحرك معهم ثقافياً، من يتحرك معهم اإعالمياً، من يتحرك معهم 
يف ال�شاحة القت�شادية، يف كل املجالت اأ�شبح هناك فئات وت�شكيالت وق�ى من 
داخ��ل الأمة تتحرك ل�شالح اأمري��كا وخدمة اإ�شرائيل، وب�شكٍل �شريٍح يف اأكثها، 

وب�شكٍل مبا�شر، واإن كان حتت عناوين اأخرى لبع�شها.
ا على هذه الأم��ة، واملعاناة كبرية، والتحدي كبري  فكان��ت امل�شكلة كبرية جًدّ
وخط��ري؛ لأننا ل� �شلمنا ه��ذه امل�شكلة وبقيت امل�اجهة ب�ش��كل مبا�شر، م�اجهة 

ه��ذه الأم��ة ب�ش��كل مبا�شر م��ع الأمريك��ي، وب�شكل مبا�ش��ر م��ع الإ�شرائيلي، من 
دون اأن تبل��ى الأم��ة مب��ن يتدخل كاأدوات ليك���ن ه� امِلرت�س ال��ذي تتمرت�س به 
اأمري��كا، ممن يك�ن هناك من يتح��رك كاأدوات لأمريكا، ت�شتخدمه اأمريكا ل�شرب 
الأم��ة من الداخل، ل� كانت امل�اجهة مبا�ش��رة، وامل�شكلة مبا�شرة مع الأمريكي 
ا يف م�اجه��ة مريحة بكل ما  والإ�شرائيل��ي، لكان��ت اأب�شط واأه�ن واأج��دى، وَلُكَنّ
تعني��ه الكلمة، لك��ن املحنة كب��رية، وامل�شكلة كبرية، واملاأ�ش��اة- بكل ما تعنيه 

ا. الكلمة- املاأ�شاة كبرية جًدّ

م خدم��ات مل يك��ن يحل��م به��ا    م��ن الغب��اء العرب��ي: ق��َدّ
الأمريك��ي، ومل يك��ن يحلم به��ا الإ�شرائيل��ي، ورمبا مل تكن 
تخط��ر ل��ه على ب��ال، ُيدفع له امل��ال، وت�شب��ح عملية تنفيذ 
اأجندت��ه يف املنطقة، والتحرك خلدمت��ه يف املنطقة، والقتال 
م��ن اأجل��ه يف املنطق��ة، وحتري��ك كل ه��ذه الف��ن واملاآ�ش��ي 
والنكب��ات يف املنطق��ة، م��ن اأجل��ه، ويف خدمت��ه، ولتنفي��ذ 
اأجندت��ه، على نح��ٍ�- اأي�شاً– ُيِدُرّ له دخ��اًل هائاًل، وُيك�ِشبه 
اأم�اًل هائلة وطائل��ة يقدمها اأولئك العمالء الأغبياء الذين 

ا. يدفع�ن له كل هذه الأم�ال الهائلة جًدّ
فاأ�شبح��ت- اأي�شاً- طريقًة بالن�شبة ل��ه مريحة، مفيدة، 
ت�ف��ر ل��ه مكا�ش��ب كب��رية، كل اأ�ش��كال املكا�ش��ب: مكا�شب 
�شيا�شي��ة، مكا�ش��ب اقت�شادي��ة، مكا�ش��ب لنج��اح م�ؤامرته 

الكب��رية يف �شرب هذه الأمة؛ لأنه ي��رى �شرب هذه الأمة، 
وال��ش�ل بها اإلى حال��ة النهيار التام، يرى يف هذا و�شيلة 
اأ�شا�شي��ة متّكنه من ا�شتح��كام �شيطرته عليها، كيف ي�شيطر 
ب�ش��كل ت��ام على ه��ذه الأم��ة؟ ل ب��د اأن ي�شرب ه��ذه الأمة 
اأوًل، ل ب��د اأن ي�ش��ل به��ا اإل��ى النهي��ار الت��ام اأوًل، حينها 
ي�شيطر عليها ب��كل راحة بال، وت�شبح هذه الأمة يف ثروتها 
الب�شري��ة وثروتها القت�شادية واملادية وم�قعها اجلغرايف 
غنيم��ة، غنيمة كاملة ملن؟ لالأمريك��ي والإ�شرائيلي، َب�َشُرها 
جن���دًا وم�شخرين وخدماً )َخ��َ�َلً(، وثروتها له، وم�قعها 
اجلغرايف له، هذا ال��ذي يريده الأمريكي، كيف ي�شرب هذه 
الأم��ة �شربة كبرية، �شربة قا�شية ت�ش��ل بها اإلى م�شت�ى 
النهي��ار، ه��ل يدخ��ل معه��ا يف ح��رب مبا�ش��رة، يف �ش��دام 

مبا�ش��ر، حتت عناوين وا�شح��ة ومك�ش�فة و�شريحة، هذا 
ا، ولن ي�شل يف النهاي��ة اإلى نتيجة، بل  �شيكِلّف��ه الكثري ج��ًدّ
�شتك�ن النتيج��ة معاك�شة، �شي�شتفز هذه الأمة، و�شيدفعها 
اإل��ى التحرك اجلاد مل�اجهت��ه، واإلى الدفاع عن نف�شها وعن 

اأر�شها وعن ثرواتها وعن مقدراتها.
اإذًا، اأ�شل�ب اخلداع، العناوين وامل�شطلحات املخادعة، 
لها م��ن داخل هذه  له��ا ويفِعّ الأدوات الت��ي ي�شخره��ا وي�شِغّ
ال��ة، ويبقى ه��� يدير،  الأم��ة طريق��ة ناجح��ة، طريق��ة فَعّ
ي�ش��رف عل��ى العملية، يرت��ب، يخطط، ويدير ه��ذه اللعبة 
وي�شتغل عليها، من جهة ه� ي�شتهدف الأحرار وال�شرفاء يف 
هذه الأمة، الذي��ن يحمل�ن ال�عي جتاه م�ؤامراته واأهدافه 
احلقيقي��ة، واأي�ش��اً يحمل�ن احلري��ة ويتحل���ن- اأي�شاً– 

ب��الإرادة اجل��ادة وال�شادق��ة، ويتحمل���ن امل�ش�ؤولي��ة يف 
احلف��اظ على ه��ذه الأمة وعل��ى ا�شتقاللها وعل��ى كرامتها 
خ��الل  م��ن  وي�شربه��م  في�شتهدف�ه��م  مقدراته��ا،  وعل��ى 
الآخرين، الأغبياء املنت�شبني لهذه الأمة، وي�شتنزف اأولئك 
الأغبي��اء، ي�شتنزفه��م اقت�شادي��اً، ي�شتنزفه��م يف قدراته��م 
الع�شكري��ة والب�شرية حتى كما يخط��ط ه� ي�شل بالطرفني 
اإلى حالة النهيار، اأو يق�شي على الأعداء، على اخل�ش�م، 
عل��ى ال�اعني بحقيقة اأهدافه، واأولئك ل��ن ي�اجه �شع�بًة 
اأبدًا يف ال�شيطرة التامة عليهم؛ لأنهم اأ�شبح�ا اأ�شا�شاً حتت 
�شيطرت��ه، ميك��ن اأن ي�شربه��م- اأي�شاً– �شرب��ات قا�شية، 
ويط�عه��م اأكث، فيبق�ن يف حال��ة من ال�شعف ال�شديد، هذا 

ميكن له بكل ب�شاطة.

وفع��اًل كان���ا اأذكي��اء، الأمريكي���ن والإ�شرائيلي���ن ه��م اأذكي��اء عندما 
ا�شتخدم���ا هذا الأ�شل���ب: اأ�شل�ب الخرتاق لالأم��ة، وت�ظيف �شراعاتها 
خمادع��ة،  واأ�شالي��ب  خمادع��ة،  عناوي��ن  حت��ت  والتح��رك  وم�شاكله��ا، 
والت�ظي��ف لأدوات، والتفعيل لق���ى وكيانات ت�شتغ��ل وتعمل مل�شلحتها، 
ر لهم العن�ش��ر الب�شري، بدًل من اأن  ر لالأمريكيني الكث��ري، اأوًل- وَفّ ه��ذا وَفّ
يقت��ل الآلف من اجلن���د الأمريكيني، وهذا ما ل تتحمله اأمريكا ول تتحمله 
اإ�شرائيل، هذا ال�شيء معروف، ل الأمريكيني ول الإ�شرائيليني يتحمل�ن اأن 
يقدم�ا ت�شحيات ج�شيمة ورهيبة يف حروب مبا�شرة مع الأمة، واأن يقتل- 
مث��اًل– منهم ع�ش��رات الآلف من اجلن�د، هذا اأمر ل يطيق��ه ل الأمريكي�ن 

ول الإ�شرائيلي�ن.
 نلح��ظ- مثاًل- اأيام الحت��الل املبا�شر الأمريكي يف الع��راق، يف احلالت 
الت��ي يقتل فيها جن���د اأمريكي�ن، عندم��ا و�شل اأعداد اجلن���د الأمريكيني 
املقت�لني يف العراق ملئات اهتزت اأمريكا، الراأي العام الأمريكي بات معار�شاً 
لل�ج���د املبا�شر الع�شكري الأمريك��ي يف العراق بتلك الطريقة التي تكبدهم 
خ�شائ��ر ي�مية، اأ�شب��ح يف كل ي�م يقتل منهم، املقاوم��ة العراقية البا�شلة، 
واملجاهدين يف العراق اأ�شبح�ا يف كل ي�م ي�شتهدف�ن الأمريكيني، واأ�شبح 

يف كل ي���م ُيقتل جن���د اأمريكي�ن يف العراق، بالت��ايل مل تتحمل اأمريكا هذا، 
ف�شارت هناك �شج��ة يف اأمريكا، اعرتا�س، واأ�شبحت امل�شاألة غري مقب�لة، 

ول ُمطاقة، ول يتحمل�نها.
احلال��ة ال�شابق��ة للجن�د الإ�شرائيلي��ني- مثاًل– يف جن���ب لبنان، عندما 
حت��رك ح��زب اهلل واملقاوم��ة اللبناني��ة وا�شتهدف�ه��م بعملي��ات مبا�ش��رة 
و�شربات متتالية، وكبدوهم اخل�شائر اجل�شيمة، واأ�شبح�ا يقتل�ن ي�مياً، 
اأو �شبه ي�مي، فاإذا بهم ل يتحمل�ن ذلك؛ فاإذا بالن�شحاب من لبنان اأ�شبح 
دعاية يف النتخاب��ات الإ�شرائيلية، ينجح بها اأ�شحابها ويف�زون بها، واإذا 
ة بالن�شبة لهم،  باله��روب الإ�شرائيلي م��ن جن�ب لبنان اأ�شبح و�شيل��ة ملَحّ

وطريقة �شرورية للتخل�س من هذا الثمن الذي يدفع�نه ي�مياً.
فالأمريك��ي والإٍ�شرائيل��ي ل يريد اأن تك���ن التكاليف باهظ��ة، واخل�شائر 
ج�شيم��ة يف جن�ده، يف �شباط��ه، واأن ت�شفك دماوؤه��م يف م�اجهات مبا�شرة 
ا، ه� يريد اأن ياأتي من يقاتل بال�كالة عنه، بالنيابة عنه،  باأعداد كبرية جًدّ
جي����س، جماعات تنزل اإلى ال�شاح��ة، ت�اجه كل من يعرت�س عليه، كل من 
يت�ش��دى له، كل من يعار�س احتالله للمنطقة و�شيطرته على الأمة، وجنح 
يف ه��ذا، وياأتي بالتايل ح�ش�ره تابعاً ووراء اأولئ��ك، تاأتي تلك الت�شكيالت، 

تاأتي تلك الق�ى التي حتارب بال�كالة، وياأتي خلفها، فتك�ن ق�اعده خلفها 
ن��ًة به��ا، وحمميًة به��ا، حمميًة بالع��رب كجي����س، اأو بالعرب  وتك���ن م�ؤَمّ
كجماع��ات، يتحلق�ن ح�لها، فيك�ن�ن هم امِلرت�س واحل�شن الذي يتح�شن 
ب��ه الأمريكي، وال��ذراع التي يبط�س بها ويحارب به��ا الآخرين، ا�شتفاد من 

ا. هذا كثريًا، وهذا اأمر م�ؤ�شف جًدّ
ا�شتف��اد- اأي�ش��اً- يف تفادي الكلف��ة املالية والقت�شادي��ة، يف بداية غزوه 
للع��راق كَلّفه غزوه للعراق كثريًا )مليارات ال��دولرات(، فاإذا به يتاأّذى يف 
و�شعه القت�شادي، ويت�شرر يف و�شعه القت�شادي، وي�شغط عليه ذلك يف 
و�شع��ه القت�شادي، يف النهاية راأى اأن يف اأ�شل�ب الدفع بالآخرين ليقاتل�ا 
بالنياب��ة عنه، وبطريقة بالن�شبة له طريقة ممت��ازة، ل يكلفه ذلك �شيئاً، بل 
عل��ى العك���س يقاتل�ن بال�كالة عنه ويدفع�ن له امل��ال، يك�ن- اأي�شاً– من 
َيدف��ع له، َيدفع لي�س فقط بال�كالة عنه، واإمنا يدفع له بال�كالة عنه، يعني 

اأمر عجيب هذه احلالة الرهيبة الفظيعة!!
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ب��ات ال�ع��ي ال�شيا�ش��ي مهم��اً اأك��ث من 
اأي وق��ت م�ش��ى نظ��رًا لطبيع��ة ال�ش��راع 
ال��ذي نعي�ش��ه الي�م حي��ث تت�شابك الق�ى 
وتت�ش��ارع فيم��ا بينه��ا م�شتخدم��ة �شت��ى 
ان�اع ال�شالح ل �شيما �شالح الإعالم للتاأثري 
على الراي العام املحلي والدويل وت�ش�يق 
ت�جهاته��ا اإل��ى جانب ما ي��راه اجلميع من 
تدخ��ل �شافر للق�ى الجنبي��ة والدولية يف 
�ش���ؤون كثري من البلدان م��ن اجل الهيمنة 

وال�شيطرة على الثوات والقرار 
اجلدي��ر بالإ�ش��ارة اإن ال�ع��ي ال�شيا�شي 
خ�ش��م  يف  مكانت��ه  وتتع��زز  ين�ش��اأ  اإمن��ا 
الراك��دة  املجتمع��ات  يف  ل  ال�شراع��ات 
واجلام��دة فكل جمتمع يعي���س �شراعاً مع 
اعدائ��ه ومناوئي��ه ه� اأق��رب اإل��ى ال�عي 

ال�شيا�شي من غريه حلاجته املا�شة اإليه
وم��ا دمنا ن�اج��ه هذا ال�ش��راع ومعركة 
ال�شتكب��ار  ق���ى  م��ع  وال�ج���د  البق��اء 
وال�شتعمار وادواتهم ت�جب على كل فرد 

جماهد اإن يتقن فن هذا ال�شالح 
ولكن ماذا نعني بال�عي ال�شيا�شي 

ال�ع��ي ال�شيا�شي :ه� ان تعرف ما يدور 
ح�لك م��ن احداث وجمري��ات وننظر اإليها 
مبنظار ال�شنن الإلهية القراآنية والتاريخية  
به��ا  ت�ؤم��ن  الت��ي  للعقي��دة  وتخ�شعه��ا 
وت�شتن��ج م��دى تاأثريه��ا على كي��ان اأمتك 
وتتفاع��ل معه��ا كرقم فاعل متخ��ذًا م�اقف 
ل ان تك�ن �شخ�ش��ا متفرجا ملجرد الثقافة 

ال�شيا�شيىة
اإن الفرق ب��ني ال�اعي واملثق��ف �شيا�شياً 
اأن الثاين يعرف احلقائق واملعل�مات دون 
ان يك���ن له م�ق��ف جتاهه��ا واإذا كانت له 
م�اقف فه��ي مبنية على ق�اع��د م�شتعاره 

وم�شالح �شخ�شية 
اأما ال�اعي فه� الذي يتخذ امل�اقف جتاه 
م��ا يدور ح�له وفق م��ا ي�ؤمن به فهي التي 

تنبثق منها م�اقفه 
ول �شك اأن الن�شان امل�شلم امل�ؤمن بدينه 

اإل��ى عقيدت��ه ال�شالمي��ة  يرج��ع م�اقف��ه 
والتعاليم الربانية 

اإن الإن�ش��ان ال�اع��ي �شيا�شي��اً ل ميكن��ه 
ان ي��رى الح��داث ت�شري يف اجت��اه يخالف 
امل�شلحة ال�شالمية ويقف مكت�ف الأيدي  

مكمم الأف�اه 
ب��ل يه��رع م�شرع��اً للعم��ل عل��ى تغي��ري 
املعادلة ال�شائ��دة لتك�ن يف �شالح الإ�شالم 
والم��ة فكلما ارتفع وعي الإن�شان �شيا�شياً 

دفعه ذلك اإلى املزيد من العمل والتحرك 
ول فائ��دة م��ن ال�ع��ي ال��ذي يق��ف عند 
حدود الفهم واملعرفة فقط بل ل بد ان ميتد 
اإلى دائ��رة احل�ا�س لتق�م ب�ظيفتها جتاه 

ما فهمته ووعته 
وال�اع��ي �شيا�شياً ل ريب ان��ه �شيتحرك 
�شم��ريه اأكث من غ��رية ل ميكن ان ي�شكت 
وه� يرى اجلرائم وامل�ؤامرات لأن �شمريه 

�ش�ف يحا�شبه 
اإن ال�ش��الم ابرز من خ��الل القران الكرمي 
الذي ه� عبارة عن خارطة لبناء احل�شارة 
الإن�شانية العظيم��ة واأو�شح مالمح الأمة 
الق�ي��ة واملقتدرة و�شف��ات المة املنهارة 
انهياره��ا و�شف��ات املجتمع��ات  وع�ام��ل 
والتجمع��ات املنافق��ة واملعادي��ة لالإ�شالم 
والفئات العاملة له ور�شم �ش�رة وا�شحة 
ع��ن احلاك��م امل�شتب��د والقائد الع��ادل بني 
اخلط��وط املتقاطعة بني ال�سالم والديان 

الخرى 
وحذر امل�شلمني من اليه�د والن�شارى 

وف�ش��ح   معه��م  التعام��ل  ح��دود  وب��ني 
اهدافهم وطبيعة نف�شياتهم يف اآيات عديدة 
ي��ا ايها الذي��ن امن���ا ل تتخ��ذوا اليه�د 

والن�شارى اأولياء 
ولن تر�شى عنك اليه�د

فه��ذا ه� خط لل�عي ال�شيا�شي العقائدي 
الذي يقدمه الق��راآن لكل م�ؤمن به ؟ اأفلي�س 
م��ن اجلدير بامل�ؤم��ن لكي يفه��م واقع امته 

ال�شيا�شي ان يتدبر يف دينه

اأ�شقط��ت الدفاعات اجل�ي��ة للجي�س واللج��ان ال�شعبية، ي���م الثنني، طائرة الوعي السياسي
جت�ش�شية تابعة لق�ى العدوان الأمريكي ال�شع�دي يف الفازة باحلديدة..

واأكد م�ش��در ع�شكري ان الدفاعات اجل�ية ا�شتهدف��ت طائرة جت�ش�شية لق�ى 
الع��دوان ب�شالح منا�ش��ب اأثناء قيامه��ا باأعمال عدائية يف منطق��ة الفازة مبدرية 

التحيتا  اأ�شابها ب�شكل واأدى لإ�شقاطها على الف�ر.
اجلدي��ر بالذكر ان الدفاع��ات اجل�ية اأ�شقطت ي�م اخلمي���س طائرة جت�ش�شية 

لق�ى العدوان يف اخل�بة مبح�ر جيزان.

ناق���س اجتم��اع الي���م ب�شنع��اء برئا�ش��ة 
وزير الإدارة املحلي��ة علي بن علي القي�شي، 
ال�شتع��دادات لإحي��اء ذكرى م��رور خم�شة 
اأع���ام من ال�شم�د يف م�اجهة العدوان على 

م�شت�ى ال�زارة واملحافظات واملديريات.
و�شكل الجتماع الذي �شم وكالء ال�زارة 
العم���م  وم��دراء  امل�شاعدي��ن  وال���كالء 
اإحي��اء  برنام��ج  لإع��داد  جلن��ة  بال���زارة، 
الفعالي��ة على م�شت�ى املحافظ��ات ومتابعة 
م��ا تنجزه عل��ى �شعيد الع��داد والتح�شري 
التغطي��ة  و�شم��ان  املختلف��ة  للفعالي��ات 

الإعالمية لها.
واأ�شاد وزي��ر الإدارة املحلية يف الجتماع 
بالنت�ش��ارات الت��ي يحققه��ا اأبط��ال اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبية خا�شة يف جبهات اجل�ف 
ا�شط��الع  اأهمي��ة  واأك��د  وم��اأرب..  ونه��م 
ك���ادر ال���زارة واأجه��زة ال�شلط��ة املحلية 
باملحافظ��ات واملديريات لالإعداد والتح�شري 
لإقام��ة الفعالي��ات اخلا�ش��ة مب��رور خم�شة 

اأع���ام م��ن ال�شم���د يف وجه الع��دوان، مبا 
يتالءم مع حجم النت�ش��ارات التي ي�شطرها 
اجلي���س واللجان ال�شعبي��ة الب�ا�شل وحجم 
الت�شحي��ات وال�شم�د الأ�شط���ري لل�شعب 

اليمني طيلة ال�شن�ات املا�شية.
ولف��ت ال�زي��ر القي�ش��ي اإل��ى �ش��رورة اأن 
تت�شم��ن الفعالي��ات اإب��راز جرائ��م العدوان 
بح��ق ال�شع��ب اليمن��ي وا�شتهداف��ه املمنهج 

ملقدراته الب�شرية واملادية وبنيته التحتية.

فيما ا�شتعر�س وكالء ال���زارة امل�جهات 
العامة لإحياء فعاليات م��رور خم�شة اأع�ام 

من ال�شم�د يف م�اجهة العدوان.
واأك��دوا �ش��رورة اإ�ش��راك امل��راأة الفاع��ل 
ح�ش��د  ل�شم��ان  واملديري��ات  املحافظ��ات  يف 
العن�ش��ر الن�ش���ي يف اإحي��اء الفعالي��ات مبا 
يتالءم م��ع دورها الجتماع��ي والقت�شادي 
و�شم�دها وثباتها يف وجه العدوان واإف�شال 

خمططاته الإجرامية.

الدفاعات اجلوية تسقط طائرة جتسسية للعدوان في الفازة باحلديدة

صنعاء: مناقشة استعدادات ذكرى مرور خمسة أعوام من الصمود

اأقرت م�ؤ�ش�شة ال�شهداء لرعاية وتاأهيل اأ�شر ال�شهداء يف لقاء م��شع 
مل�شئ���يل الف��روع باملحافظات،الأح��د، �ش��رف رات��ب ون�ش��ف لأ�شر 

ال�شهداء ل�شهري اأغ�شط�س و�شبتمرب ابتداء من ي�م غد الثنني.
وا�شتعر�س اللق��اء برئا�شة القائم باأعمال املدير التنفيذي مل�ؤ�ش�شة 
ال�شه��داء ح�ش��ني القا�ش��ي م�شت���ى اأداء ف��روع امل�ؤ�ش�ش��ة وامل�شح 
املي��داين لأ�ش��ر ال�شهداء وال�شع�بات التي ت�اج��ه �شري العمل و�شبل 

معاجلتها.
وتط��رق اإلى �شبل تفعيل م�ش��روع البطاقة الإلكرتونية على طريق 

ت�شهي��ل اخلدمات لأ�شر ال�شهداء، داعيا اأ�شر ال�شهداء اإلى التفاعل مع 
امل�ش��ح امليداين مبا ي�ف��ر البيانات ال�شاملة، ليتم عل��ى �ش�ئها تقدمي 

الرعاية الكاملة لها.
واأك��د القا�ش��ي احلر�س على تط�ير اأداء ف��روع م�ؤ�ش�شة ال�شهداء 
وتقيي��م م�شروع امل�ش��ح امليداين لأ�ش��ر ال�شهداء و�ش��رف املرتبات.. 
واأ�ش��ار اإلى �شرورة الدقة يف البيانات ل�شم��ان ا�شتالم اأ�شر ال�شهداء 
للمرتب��ات باعتبار ذل��ك اأقل ما ميكن جتاه ت�شحي��ات ال�شهداء دفاعا 

عن الدين والعر�س وال�شيادة ال�طنية.

مؤسسة الشهداء تقر صرف راتب ونصف ألسر الشهداء


