
15 صفحةاالربعاء 17/  8 /  2022م الموافق 19 محرم 1444هـ العدد )442(

خالل حضورة تخرج عدد من الدفعات العسكرية.. الرئيس المشاط لقوى العدوان:

قواتنا باملرصاد
فكــــــــر فــــــــــــي ابتـــــــالع اليمــــــــــن ملـــــن ٍيُ

■ س����ن����ح����رر ال����م����ن����اط����ق ال���م���ح���ت���ل���ة ول�������ن ن�����ت�����ردد ف�����ي ت���ن���ف���ي���ذ أق����س����ى ال����ض����رب����ات

■ صواريخنا وطائراتنا 
المسيرة ستصل إليكم 

إذا أصررتم على استمرار 
عدوانكم وحصاركم

القوات الفرنسية تنفذ انزاالً 
عسكريًا في منشأة بلحاف في 

شبوة  بالتزامن مع تحركات عسكرية 
امريكية في حضرموت

صور أقمار صناعية
تـــكشـــف حجــــم االستحداثـــــات

في منشأة بلحاف للغاز المسال 

حتـــــويـــــل أكـــــبـــــر مــــنــــشــــأة اســــتــــثــــمــــاريــــة فــــــي الــــيــــمــــن إلــــــــى ثــــكــــنــــة عــــســــكــــريــــة ..

الرئيس السابق لهيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية: 

الصواريخ والطائرات اليمنية أكثر تقدمًا وتخلق مشاكل خطيرة ألنظمة الدفاع الغربية  
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رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

محليات

أكبر منش��أة اس��تثمارية في اليمن تتح��ول إلى ثكنة عس��كرية – صور أقمار 
صناعي��ة تكش��ف حجم االس��تحداثات في منش��أة بلح��اف للغاز المس��ال .. 

كش���فت  صحيفة ع���رب جورنال معلومات 
مهم���ة عن ال���دور العس���كري االماراتي في 
اليمن وتحديدًا ما يتعلق بمحافظة ش���بوة 

وميناء بلحاف .
وأكد تحقيق نش���رته الصحيفة أن منش���أة 
بلح���اف للغاز المس���ال تحول���ت الى مدارج 
وس���يطرة  لالباتش���ي  لطي���ران  ومهاب���ط 
اماراتي���ة مس���تمرة .. وع���ززت الصحيف���ة 

تحقيقها بصور لألقمار الصناعية .
س���يطرة  م���ع  بالتزام���ن  التحقي���ق  وج���اء 
عل���ى  اإلم���ارات  م���ن  المدعوم���ة  الق���وات 
محافظة ش���بوة النفطية في إطار مخطط 

ألبوظبي للسيطرة على الجنوب اليمني .

نص التحقيق
تدخ���ل الح���رب ف���ي اليم���ن عامه���ا الثامن 
مس���بوقة  غي���ر  إنس���انية  معان���اة  وس���ط 
للسكان الذين يعانون أسوأ كارثة إنسانية 
عل���ى اإلط���الق، بحس���ب األم���م المتح���دة، 
وف���ي الوقت الذي يحرم فيه اليمنيون من 
خيرات بالدهم التي تغطي نفقات مرتباتهم 
وتعمل على تحس���ين مس���توى معيش���تهم 
المدع���وم  العرب���ي  التحال���ف  يواص���ل 
أمريكي���ا س���يطرته عل���ى معظ���م الث���روات 
اليمنية خصوص���ًا النفطية والغازية ويمنع 

تصديرها .
ف���ي ه���ذا التحقي���ق س���نتناول إح���دى أهم 
المنش���آت اإليرادي���ة باليم���ن وهي منش���أة 
بلح���اف الغازية، أكبر مش���روع اس���تثماري 
باليمن تش���رف عليه الش���ركة اليمنية للغاز 

الطبيع���ي المس���ال وبدأ اإلنتاج ف���ي 2009. 
وتق���در الطاق���ة اإلنتاجي���ة للمش���روع 6.7 
أربع���ة  تق���ارب  وبإي���رادات  ط���ن،  ملي���ون 

مليارات دوالر سنويًا.
ف���ي 14 أبري���ل 2015م توق���ف تصدي���ر الغاز 
المس���ال من المنش���أة بع���د إعالن الش���ركة 
األوض���اع  تده���ور  نتيج���ة  للغ���از  اليمني���ة 
وبعده���ا بع���ام س���محت حكومة ما يس���مى 
بالش���رعية باس���تخدام ج���زء م���ن منش���أة 
بلح���اف موقعا لق���وات التحالف ومنذ ذلك 
اإلم���ارات  زال���ت  ال  الي���وم  وحت���ى  الحي���ن 
تس���يطر عل���ى ه���ذه المنش���أة عب���ر ق���وات 
موالي���ة له���ا وتح���رم اليمنيين م���ن تصدير 

الغاز المسال.
حاولن���ا عبر الكثير من المص���ادر معرفة ما 
ال���ذي تق���وم به اإلمارات في هذه المنش���أة 

وماهية االستحداثات التي قامت بها.
قبل أن نسرد المعلومات التي حصلنا عليها 
م���ن مصادرن���ا المختلف���ة نعرج قلي���الً على 
االس���تحداثات الت���ي قام���ت به���ا اإلم���ارات 
ف���ي ه���ذه المنش���أة، وم���ن خ���الل الخرائط 
الجوي���ة وص���ور األقم���ار الصناعية يتضح 
أن اإلم���ارات قام���ت بإنش���اء واس���تحداث 
العدي���د من المدارج لطي���ران األباتشي، كما 

هو واضح في هذه الصور.
الص���ورة )أ( وتح���وي س���تة مهاب���ط وإل���ى 
العرب���ات  أم���ا  الصيان���ة،  ورش  جانبه���ا 
الجانبي���ة المتواج���دة ف���ي نف���س الص���ورة 
فهي بطاريات باتريوت وحاولنا التأكد من 

ذلك عبر مصادر مختلفة.

تظه���ر  الت���ي  األخ���رى  الص���ور  ف���ي  كذل���ك 
اس���تحداث اإلم���ارات له���ذه المهاب���ط بهذا 
الع���دد يوح���ي النية الت���ي تبّيته���ا اإلمارات 
الت���ي ترف���ض حت���ى الي���وم االنس���حاب م���ن 
ه���ذه المنش���أة بع���د أن وع���دت أكث���ر م���ن 
مرة بانس���حابها وفش���لت كل تل���ك الجهود 
ولتخفي���ف تلك الضغوط لج���أت اإلمارات 
إل���ى حيل���ة أخرى م���ن خ���الل الضغط على 
ما يس���مى بالحكومة الش���رعية الس���تبدال 

المسؤولين المناوئين لها بآخرين موالين.
والس���ؤال ال���ذي يف���رض نفس���ه هن���ا لم���اذا 
ف���ي  العس���كرية  االس���تحداثات  ه���ذه  كل 
ه���ذه المنش���أة وم���ا الحاجة لها غي���ر إطالة 
أم���د الس���يطرة اإلماراتي���ة عليها وإش���غال 

المجتمع في شبوة بصراعات أخرى.
ص���ور  عب���ر  المنش���ورة  الص���ور  بمقارن���ة 

الخرائ���ط م���ا قبل الع���ام 2015 يتبي���ن انه ال 
وجود لهذه االستحداثات.

ال���ذي  المنش���أة  م���ن  الجان���ب اآلخ���ر  ف���ي 
توضح���ه الص���ورة )ه����( تظهر طائ���رة دون 
طي���ار والت���ي تس���تخدمها اإلم���ارات لرص���د 
تحركات القي���ادات والمجاميع العس���كرية 

المناوئة لها بحسب المصادر.
ف���ي الص���ورة )ع( تظه���ر طائرت���ان تتبعان 
الص���ورة  م���ن  وواض���ح  اليمن���ي  الجي���ش 
أنهما أصبحت���ا خارج الخدم���ة تمامًا وكان 
باإلمكان إصالحهما وإعادة تش���غيلهما لوال 

الوجود اإلماراتي بالمنشأة.
كم���ا ترص���د ص���ور الخرائ���ط العدي���د م���ن 
المباني المس���تحدثة إلى جان���ب المتارس 
وص���ورًا للعرب���ات العس���كرية، م���ا يعن���ي أن 
اإلم���ارات حول���ت هذه المنش���أة إل���ى ثكنة 

عسكرية.
وفي وقت سابق نشر موقع “ميدل إيست 
آي” البريطان���ي تقري���رًا يفض���ح مؤام���رات 
النفط���ي  بلح���اف  مين���اء  ف���ي  اإلم���ارات 
بمحافظة شبوة اليمنية، بعد أن حوله إلى 

ثكنة عسكرية وسجون سرية.
في الس���ياق تكشف المعلومات التي حصلنا 
عليه���ا م���ن مص���ادر عس���كرية مختلفة عن 

تواجد لقوات فرنسية في المنشأة .
وف���ي الوق���ت ال���ذي تتحدث في���ه التقارير 
عن تحرك أمريكي فرنسي بتش���غيل منشأة 
بلحاف الغازية واس���تئناف تصدير الغاز إال 
أن المعلومات الت���ي حصلنا عليها تؤكد عن 
دور فرنس���ي واض���ح ف���ي اس���تمرار الوضع 
عل���ى ما ه���و علي���ه بع���د صفقة قام���ت بها 
ش���ركة توتال مع اإلم���ارات لتصدي���ر الغاز 
إجماال وبحسب أسعار السوق العالمية يبلغ 
سعر الوحدة الحرارية من الغاز المسال 40 
دوالرًا. بينما قب���ل العام 2014 تباع الوحدة 
ب�3 دوالرات لك أن تتصور حجم اإليرادات 
الت���ي يمكن أن تحصل عليها اليمن من هذه 
المنش���أة في ح���ال لم تتوقف، أما خس���ارة 
المنشأة نتيجة الس���يطرة اإلماراتية عليها 
ودخول العام الثامن لتوقفها تتجاوز أكثر 
من 50 مليار دوالر، وإذا كان هدف التحالف 
العرب���ي المدعوم أمريكي���ا من هذه الحرب 
التي شنت على اليمن إنقاذ المواطن اليمني 
كما يقول إعالم ه���ذه الدول، إال أن الواقع 
عكس ذلك تمام���ا وهو خنق وتجويع أكثر 

من 30 مليون يمني.

بمحافظ���ة  واعالمي���ة،  محلي���ة  مص���ادر  كش���فت 
حضرم���وت، ع���ن وصول ق���وات أمريكية إل���ى مدينة 

المكال والتقت بمسؤولين هناك.
وقال���ت المص���ادر إن قوة عس���كرية امريكي���ة وصلت 
اليوم إلى مدينة المكال، وطافت بعدة مناطق قبل أن 

تلتقي بمدير مديرية بروم الساحلية.
وتزام���ن تواجد القوات االمريكية مع تحليق للطيران 

المسير في سماء المنطقة.
وأض���اف أح���د المصادر أن وجود هذه القوات ليس���ت 
المرة االولى حيث سبق أن نزلت إلى أكثر من منطقة 
والتق���ت مس���ؤولين محليي���ن منه���م مس���ؤولين ف���ي 

مديرية غيل باوزير.
إع���الم مكتب مدي���ر مديرية ب���روم، أكد لق���اء القوات 

االمريكية مع مدير المديرية.
وقال إن عل���ي باقروان، التقى اليوم في مكتبه فريق 
الش���ؤون المدني���ة األمريكي، موضح���ا أن اللقاء يأتي 
لمناقش���ة العديد من القضايا واألمور المهمة المتعلقة 

بشأن مديرية بروم ميفع.
ول���م يذك���ر مكت���ب باق���روان ماهي���ة القضاي���ا الت���ي تم 

مناقشتها، لكنه أكد الفريق االمريكي استمع إلى شرح 
واٍف ح���ول الجوانب األمني���ة والعس���كرية بالمديرية 
وأه���م وأبرز احتياجات ه���ذا الجانب والصعوبات التي 

تواجه سير العمل األمني بالمديرية.
يأت���ي ذل���ك ف���ي ظ���ل تغي���رات ف���ي خارط���ة المعركة 
باليم���ن، حي���ث انتهت الق���وات الموالي���ة لإلمارات من 
الس���يطرة عل���ى عاصم���ة محافظ���ة ش���بوة، وتواص���ل 
إرسال التعزيزات العسكرية إلى المحافظة فيما يبدو 

استعداد لمعركة قادمة.

أف���ادت مص���ادر محلية أن طائرات مس���يرة إماراتية 
عاودت قصف مواقع لما يس���مي ب� "الجيش الوطني" 
، االثني���ن، في الخط الدولي بين ش���بوة وحضرموت 

شرقي اليمن. 
وقال���ت المصادر أن طائرة مس���يرة إماراتية قصفت 
مواق���ع ونقاط تابعة لما يس���مي ب���� "الجيش الوطني" 
بالق���رب من حق���ول إنتاج النفط عل���ى الخط الدولي 
الرابط بين مدينة عتق شبوة والعبر في حضرموت.

وأضافت أن هناك قتلى وجرحى للقصف . 
وخ���الل األي���ام الماضي���ة كثف���ت الطائرات المس���يرة 

االماراتي���ة لقصفها من مواقع لما يس���مي ب� "الجيش 
االنتقال���ي  لميليش���ات  لس���يطرة  للتمهي���د  الوطن���ي" 

الموالية لإلمارات والسعودية.

وصول قوات أمريكية إلى المكال  
بحضرموت في مهمة سرية وعاجلة

قتلى وجرحى في قصف لطائرة مسيرة 
إماراتية على مواقع بين شبوة وحضرموت

وفاة 91 شخصًا وتضرر أكثر من 24 ألف أسرة جراء سيول األمطار  
 كش���ف “المجلس األعلى للش���ؤون اإلنسانية”، عن الخسائر البشرية والمادية جراء األمطار والسيول الغزيرة 
الناتجة عنها، خالل الفترة الماضية.. وأوضح المتحدث باس���م المجلس، طلعت الش���رجبي أن “24624 أس���رة 

تضررت من السيول األخيرة ووفاة 91 شخصا نتيجة السيول”.
وأش���ار إل���ى أن “5699 مبن���ى تض���رر وانهي���ار أكثر من 1360 س���قف وانهيار 140 مبنى بش���كل كل���ي و49 مبنى آيل 
للس���قوط”، مضيف���ا أن األض���رار لحقت أيضا م���دن تاريخية مثل صنعاء القديمة إضاف���ة ألضرار في األراضي 

الزراعية والثروة الحيوانية نتيجة السيول.
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كتابات

بقلم/ عبد القوي السباعي

أربعة أش���هر فق���ط من ُعُم���ِر الُهدنة، تخرجت 
وال���دورات  َف���ِع  الدُّ م���ن  العدي���ُد  خالله���ا 
العس���كرية، الت���ي أظه���ر فيه���ا منتس���بو قواتنا 
المس���لحة األبطال معنوياٍت عالية، ومهاراٍت 
قتالي���ٍة وبدني���ة فائق���ة، وجاهزي���ة تكتيكي���ة 
لخ���وض  اس���تعدادًا  وفني���ة غي���ر مح���دودة؛ 
أي���ة مواجه���ات عس���كرية قادم���ة م���ع أعداء 
ة والتاريخ، وهي ُدَفٌع س���تكون  الوط���ن واألمَّ
ا،  راف���دًا َكبيرًا لجبهات القت���ال المعتمدة َح�اليًّ
والجدي���دة والطارئ���ة فيم���ا بع���د الُهدنة، في 
رسالٍة عس���كرية مفادها أن “قواتنا المسلحة 
بالمرص���اد لمن يفكر بابتالع بلدنا، وس���نكتب 
نهايت���ه ب���إذن هللا”، عل���ى َح��دِّ تعبي���ر قائدها 

األعلى، خالل إحدى العروض.
جيش���ًا  العس���كرية  الع���روُض  أظه���رت  لق���د 
قوي���ًا موحدًا، جيش���ًا تؤطرُه واحدي���ة القرار 
واالنتماء، واحدية التوّج�ه والهدف، واحدية 
الموقف والمصير، ويمتلك رصيدًا ضخمًا من 
الخبرات والق���درات والمه���ارات والمعنويات 
اكتس���به  عمليات���ي  رصي���د  وه���و  المرتفع���ة، 
المواجه���ة  م���ن  س���نوات   8 خ���الل  ���ا  ميدانيًّ
المس���لحة م���ع الع���دوان األمريكي الس���عودّي 
اإلمارات���ي الصهيوني، الذي عجز عن تحقيق 
أي انتصار عس���كري على ه���ؤالء المجاهدين 
األح���رار، وهو ما أّك�دُه القائ���د األعلى للقوات 
المس���لحة المش���ير الركن مهدي المشاط، في 

خطابه األخير، قائ���الً: إن “أداء الجيش على 
امتداد مس���رح العملي���ات مع ق���وى العدوان، 

أثبت من جديد أن اليمن مقبرُة الغزاة”.
ق���درَة  عكس���ت  العس���كرية  الُع���ُرْوُض  ه���ذه 
وإْمَكانيَة “يمن ال� 21 من سبتمبر” الكبيرة في 
صناعة األسلحة، وفي مقدمة ذلك الطائرات 
رة، والصواريخ البالستية، سواٌء أتلك  المس���يَّ
التي ش���اركت ف���ي دك أهداف ف���ي عمق دول 
الع���دوان، َأو تل���ك الت���ي لم تش���ارك حت���ى اآلن، 
إضاف���ة إل���ى األس���لحة اأُلخ���رى والمتنوع���ة، 
والتي سبق أن تم التأكيد في مناسبات سابقة 
بأنه���ا صناع���ة يمنية 100 %، ل���ذا ظهرت قواتنا 
المسلحة الفتية في أبهى قوة، مصداقًا لكالم 
قائد الثورة الس���يد القائد عبدالملك بدرالدين 
الحوث���ي -يحفظ���ه هللا- بأنن���ا “قادم���ون ف���ي 
العام الثامن بجحافل جيش���ينا”، وهي رسالة 
عل���ى ما يبدو أن العدّو األصيل والوكيل بات 

ًدا ويعمل لها ألف حساب. يستوعبها جيِّ
ومّم���ا حمل���ت العروض العس���كرية، رس���الة 
تؤّك�د أن قواتنا المسلحة، التي وافقت على 
مرحلت���ي الُهدنة األولى والثانية، على الرغم 
م���ن أن مهمتها القت���ال وصناعتها الحروب، 
غي���ر أنها م���دت يديها للس���الم، في إش���ارة 
للعدو “إن أرادوا السالم، فنعم.. وإن أرادوا 
الحرب فنحن لها”، وهو ما أوضحه الرئيُس 
المشير الركن مهدي المشاط، إذ تابع بالقول: 
“إننا في موقف الدفاع عن بلدنا وال نشكل 
خطرًا على أحٍد إال من يتآمر على بلدنا”، إذ 

ا يحاك  ل���م تكن القيادة العس���كرية تغفل َعمَّ
ضدها من مؤام���رات، ولذلك كانت عناوين 
تل���ك الدفع واضحة للعدو ومنها، “َقاِتُلوُهْم 
���ُه ِبأَْيِديُك���ْم”، “إن عدتم عدنا”،  ْبُه���ُم اللَّ ُيَعذِّ
وغيره���ا من العناوين التي بال ش���ك وصلت 

رسائلها الواضحة.
ولع���ل من أب���رز الدالالت للعروض العس���كرية 
المناط���ق  مختل���ف  م���ن  الدفع���ات  وتخ���رج 
العس���كرية، أنه���ا توص���ل رس���الة إل���ى تحالف 
الع���دوان، بأن عليهم أن يخضع���وا لمتطلبات 
الس���الم الحقيق���ي ويجنح���وا للس���لم، م���ا ل���م 
َف�إنَّ قواتنا المس���لحة بما لديه���ا من إْمَكانات 
وق���درات كّب���دت العدّو خس���ائَر فادحة خالل 
الفت���رة الماضية، قادرة َأْي�ضًا على دك معاقله 
واح���دة،  دفع���ًة  واالقتصادي���ة  العس���كرية 
وانت���زاع حقوق اليمنيي���ن، َحيُث كانت، وهو 
م���ا أّك����دُه المش���ير المش���اط ناصح���ًا: “نك���ّرر 
نصحنا لقوى العدوان، ونؤّك�د أن كلفة السالم 

أقلُّ بكثير من كلفة الحرب”.
فكانت رس���الة واضحة مفاُدها أن أيادَينا التي 
ُم���دَّت للس���الم إلى الطرف اآلخ���ر قادرة على 
انتزاع الحقوق في حال لم يس���تجب تحالف 
العدوان لمطالب اليمنيي���ن المحقة والعادلة، 

والمتمثلة بإيقاف العدوان ورفع الحصار.
فاليوم قواُتنا المسلحة اليمنية الفتية تمتلُك 
به���ذه األس���لحة وبهذه القوة البش���رية الهائلة 
المنتظم���ة في مختل���ف العروض العس���كرية 
راس���خة، وتدريب���ًا  إيَم�اني���ة  قتالي���ة  عقي���دة 

عسكريًا عاليًا، يعطيهم من اليقظة العسكرية 
والجاهزية الفنية والقتالية، ما يمكن توفيره 
المقات���ل  إع���داد  ف���ي  المس���ارات  كاف���ة  ف���ي 
العص���ري، من َحيُث العقي���دة والتدريب الذي 
عكس���ته ه���ذه الع���روض، وكذل���ك م���ن َحيُث 
اليقظة، في عرض ُك�ّل تلك األسلحة وعرض 
تل���ك الق���وة، ف���ي ظ���ل حص���ار وُهدنة هش���ة 
كان بإْم���َكان تحالف الع���دوان ومرتِزقته كما 
ه���و عادتهم أن يس���تأنفوا بضربات عس���كرية 
���ة وه���م يراقبون عب���ر األقمار  خاطف���ة، َخاصَّ
الصناعي���ة المدعومة من أمري���كا وبريطانيا، 
الع���روض  ه���ذه  إن  الق���ول  يمك���ن  ولذل���ك 
العس���كرية وبه���ذه القوة وبه���ذا الزخم الهادر 
وخ���الل 4 أش���هر، ه���و إنج���از عس���كري فري���د 
وغي���ر مس���بوق وعل���ى مختلف المس���تويات، 
عكس���ت م���دى عج���ز وفش���ل ق���وى الع���دوان 

وخوفها وتوجسها من القادم.
ولذل���ك َف�إنَّ قراءة أهم الرس���ائل الموجهة 
لق���وى الع���دوان ترجمها المش���ير المش���اط 
ف���ي س���طٍر واح���د، أّك����د فيه���ا: أن “الخطة 
األمريكي���ة الت���ي كان���ت تعم���ل عل���ى ضرب 
الوحدة الوطنية الجامعة” قد فشلت أمام 
ه���ذا الزخ���م، ال���ذي ترجم���ه أبط���ال قواتنا 
المس���لحة بتالحٍم وثيق مع أبناء الش���عب 
الرافد بالمال والرجال، في رسالٍة مفادها: 
إن “كنت���م تحاولون االس���تفادة من الُهدنة 
لتمرير بعض المؤامرات واألساليب التي لم 
تعد تنطلي على أحد، وتريدون من خالل 

الُهدنة أن تكون استراحة محارب لترتيب 
صفوفهم وأوراقهم وإعادة تمركز قواتهم 
وبن���اء المت���ارس والتحصين���ات والمواقع 
الضخم���ة  األع���داد  َف����إنَّ  العس���كرية”، 
ولألس���لحة  البش���رية  للق���وى  المحتش���دة 
والمع���دات واآللي���ات الت���ي ت���م عرضها في 
الع���روض العس���كرية، لتعب���ر ع���ن وحدات 
والتنظي���م  البن���اء  متكامل���ة  وتش���كيالت 
للمعركة العس���كرية الحديث���ة والمتطورة، 
وفي كافة المناطق والمناخات المختلفة.

توجي���ه  العس���كرية  القي���ادة  أرادت  كم���ا 
رس���ائل على المس���توى االقتص���ادي، والتي 
أش���ار إليه���ا الرئي���س المش���اط: “س���نقطع 
الي���د التي تنهب ث���روات اليم���ن”، تلك اليد 
الت���ي نش���اهدها بش���كل ُمس���تمّر م���ن خالل 
لنه���ب  العمالق���ة  النف���ط  ناق���الت  إدَخ���ال 
الثروة النفطية اليمنية، وكذا رس���ائل على 
مس���توى المسار الس���ياسي واإلعالمي، من 
خ���الل ال���دوس باألق���دام أثن���اء الع���رض، 
عل���ى العلم األمريكي و”اإلس���رائيلي”، في 
رسالٍة تؤّك�د ألصحاب نظرية “دي أمريكا” 
وك���ذا للمهرولين نح���و التطبيع واالنبطاح، 
والذي���ن دائم���ًا م���ا يحاولون تلمي���ع صورة 
أمري���كا القبيحة والنظ���ام الكرتوني الهش 
وعل���ى اعتبار أنه���ا القوة العظم���ى والعصا 
الغليظ���ة، إال أن رموزه���ا وأعالمه���ا تداس 
تحت أقدام أبطال قواتنا المسلحة، جيشًا 

ولجانًا.

بقلم/ الشيخ مصلح أبو شعر*

مّثلت زي���ارُة الوفد الوطني المفاوض إلى روس���يا 
مؤش���رًا جديًدا عل���ى حنكِة ونجاِح الدبلوماس���ية 
اليمني���ة ف���ي التعاط���ي م���ع العالق���ات والمواقف 
الدولي���ة، وأثبت���ت قدرَته���ا عل���ى َف���ْرِض االحترام 
الالئ���ق باليم���ن ال���ذي دفع���ت ب���ه ث���ورة الواح���د 
والعشرين من سبتمبر وأكثر من سبع سنوات من 
الصمود في مواجهة العدوان إلى واجهة المنطقة 
كدولة قوية لها احترامها وتأثيرها في الجغرافيا 

اإلقليمية حاضرًا ومستقبالً.
كم���ا أن الموقَف المبدئي ال���ذي تبّنته اليمن مبكرًا 

والمتمثل باستش���عار ومواجهة الخطر األمريكي، 
بات اليوم عنوانًا مش���تركًا لَكثير من القوى الحرة 
ف���ي العالم، بعد أن اتس���عت تأثي���راُت هذا الخطر 
َوتوّج���ب لمواجهت���ه المزي���ُد من العمل المش���ترك 

َوتنسيق وتكامل الجهود لمجابهته.
ولي���س بغري���ٍب َأو مفاج���ئ تل���ك اإلش���اراُت الت���ي 
الزي���ارة  عق���َب  الوطن���ي  الوف���د  رئي���ُس  أطلقه���ا 
بالحدي���ث ع���ن تغيي���راٍت حقيقي���ٍة ف���ي الموق���ف 
الروسي، والتي جاءت نتيجَة ُجملٍة من المعطيات 
الت���ي فرض���ت نفَس���ها، والفضُل يع���وُد بعد هللا إلى 
صم���وِد وتماُس���ِك الجبه���ِة الداخلية ف���ي مواجهة 
الع���دوان، وكذلك إلى المس���ار الس���ياسي المتوازي 

مع هذه االنتصارات.
ا،  اس���ة دوليًّ لق���د ج���اءت الزي���ارُة في مرحل���ة حسَّ
وفي ظرٍف يتهيأ فيه العاَلُم لَطيِّ صفحة الهيمنة 
األمريكي���ة األحادية عل���ى مقاليد الق���رار الدولي، 
وكان���ت اليم���ُن أب���رَز المؤش���رات عل���ى نهاية هذه 
الحقب���ة بصمودها في وجه المحاوالِت األمريكية 
لتطويِع وتركيع اإلراَدة اليمنية، فاستحقت بذلك 
أن تحف���َر اس���َمها رقم���ًا ف���ي خارط���ة الق���وى الت���ي 

تصطفُّ في جبهة المواجهة للهيمنة األمريكية.
تصاع���دت الثق���ُة في لهج���ِة رئيس الوف���د الوطني 
بن���اًء عل���ى ه���ذه التراكم���ات، ف���ي الوق���ت ال���ذي 
بج���دوى  والدول���ي  اإلقليم���ي  الش���عوُر  يتناَق���ُص 

االحتماء بأمريكا بعد ما حدث لها من انكس���اراٍت 
عل���ى أكثَر من جهة، ولم يفّوْت أن يوصل رس���الًة 
لتحال���ف دول الع���دوان تتعل���ق بمس���تقبل الُهدنة، 
وب���أن المزاَج اليمن���ي لم يعد ينطل���ي عليه الوعوُد 
إالَّ بم���ا يلَمُس���ه عل���ى األرض، َوأن التمدي���َد ج���اء 
كاختب���اٍر أخي���ٍر للمواق���ف، ال انس���جامًا م���ع واق���ِع 
الحص���ار والنهب الُمس���تمرِّ للث���روات اليمنية الذي 
يري���ُد الغ���زاة والمحتّل���ون تكريَس���ه به���ذه الُه���دن 
المنقوص���ة، ف���ال يمك���ن القبوُل بالتعاي���ش مع هذا 
الواقع بعد اليوم، والخياراُت اليمنية باتت أوس���َع 
َوأق���دَر على انتزاع ما رفض األعداُء منَحه تحت 

مسمى الُهدنة والسالم.

أحمد عبدالله الرازحي

ف���ي مقال س���ابق لي نش���رته صحيف���ة رأي اليوم في 17 م���ن فبراير الماضي 
وبعنوان “لماذا تس���ّلم س���فير موس���كو لدى اليمن رؤيَة أنصار هللا للحل في 

اليمن وفي هذا التوقيت الحساس بالذات”.
حينها كانت أولى خطوات روس���يا لتعزيز عالقتها باليمن؛ لما له من أهمّية 
ُله من قوٍة إقليميٍة فرضت نفسها للدفاع عن أراضيها  استراتيجية وما يمثِّ
اليمني���ة ض���د هيمن���ة أمري���كا وأدواته���ا ف���ي الش���رق األوس���ط المتمثلة في 
الس���عودّية واإلم���ارات اللتي���ن تتصدران الع���دوان على اليمن من���ذ 2015م.. 
وتسلم السفير الروسي كان أولى رسائل روسيا ألمريكا والسعودّية بالذات 

أننا سنحّرك “ملف اليمن” وسندعم اليمن في ُك�ّل المجاالت!!
اليمن ذو الموقع االستراتيجي والذي تمثلت قوته اليوم في حركة “أنصار 
هللا” التي لها مواقُف عدائية منذ نش���أتها ضد السياس���ة األمريكية وتواجه 
بق���وة مش���روع أمركة العال���م، وحيث ارتم���ت غالبيُة األح���زاب اليمنية في 
أحض���ان الري���ال الس���عودّي واإلماراتي ولم ُتِع���ر اليمن واليمنيي���ن المعتدى 
عليه���م والمحاصري���ن أي اهتمام فأصبح أنصار هللا هم من يمثل اليمن في 
الواق���ع وكقوة اس���تراتيجية والعب إقليم���ي َويمكن أن يك���ون حليفا قويا 

لمواجهة المشروع األمريكي في المنطقة والعالم.
أدرك���ت روس���يا من���ذ ب���دء المواجهة الروس���ية األطلس���ية ف���ي أوكرانيا أن 
“أنص���ار هللا” اليم���ن أصب���ح ق���وًة عظم���ى َوعنص���را فع���اال في أمن الش���رق 

األوس���ط وحليفا قويا لمجابهة أمريكا ومش���روعها في المنطقة؛ لهذا سعت 
روس���يا للتق���ارب مع أنصار هللا ش���يئًا فش���يئًا وبناِء عالقات روس���ية يمنية 

بشكل أسرع وأكبر.
وأن���ا أتاب���ع مقابل���ة مع اأُلس���تاذ محمد عبدالس���الم رئيس وف���د المفاوضات 
وناط���ق أنص���ار هللا، َحي���ُث ص���ّرح لقن���اة الميادي���ن أن زيارت���ه الحالي���ة إلى 
موس���كو تناق���ش مع الجان���ب الروسي التأثير الواس���ع لألح���داث في اليمن، 
���راٍت حقيقيًة في  ُخُصوص���ًا بعد المس���تجدات ف���ي أوكرانيا وأن هن���اك تغيُّ
الموق���ف الروس���ي وإدراك أن اليم���ن يس���تطيُع أن يكون مؤثرًا اس���تراتيجيًا 
وأنه طالما هناك عدوان وحصار َف�إنَّ من حقنا أن نتَحّرك في العالم مع ُك�ّل 

المتضررين من المشروع األمريكي ومنهم روسيا.
َوَأَض�اَف أن “الزيارة إلى موسكو تأتي في ظرف استثنائي وحّساس إليجاد 
تص���ور يس���تفيد منه أبناء اليمن في مثل ه���ذه المرحلة وأن هناك تحدياٍت 
جديدة نش���ترك فيها مع روسيا وإيران ودول محور المقاومة ودول ُأخرى 
متض���ررة م���ن الهيمن���ة األمريكية، كما أن هن���اك تغيرًا في الم���زاج اإلقليمي 

والدولي والسعودّية مدركة بأن الحماية األمريكية لم تعد مضمونة”.
والي���وم وأن���ا أق���را كتاب���ًا أص���دره األربع���اء جن���رال روس���ي س���ابق “ي���وري 
بالويفس���كي” الرئي���س الس���ابق لهيئ���ة األركان العام���ة للق���وات المس���لحة 
الروس���ية.. تح���دث ف���ي مقدمة الكت���اب حمل عن���وان “الح���روب األجنبية 
نم���وذج جديد” كش���ف في���ه أن الصواري���َخ الباليس���تية والذخائ���ر الخفيفة 
نس���بيًا المتاح���ة لجماع���ة أنص���ار هللا “الحوثيي���ن” ال ت���زال تخل���ق مش���اكَل 

خطيرًة ألنظمة الدفاع الجوي في السعودّية واإلمارات.
وأّك�د بالويفس���كي أنه وعلى الرغم من امتالك السعودّية واإلمارات ألنظمة 
دفاعية جوية غربية حديثة إالَّ انها قابلة لالختراق بس���هولة وهذا ما ثبت 
م���ن خالل تعرض الدولتي���ن لضربات قوية في عمقهما وكلفتهما الكثير من 

الخسائر على كافة المستويات االقتصادية والسياسية والعسكرية.
هذه الرسائل الروسية لم تعد مبطنة ومخفية بل أصبحت رسائَل واضحًة، 
وهي أن على دول الخليج وُخُصوصًا الس���عودّية أن تنأى بنفس���ها وال توقع 
نفس���ها في الحرب األمريكية ضد روس���يا وإال فال���روس لديهم حليف قوي 
في اليمن وأصبح لها عالقات معه على ُأُسٍس متينة ال تزعزعها التهديدات.

وألن لروس���يا ترس���انًة عس���كريًة قوية س���تعمل عل���ى أن تُمدَّ اليم���ن بأقوى 
األس���لحة الدفاعي���ة والهجومي���ة ف���ي حال أقحمت الس���عودّية نفس���ها ضد 

روسيا لصالح أمريكا.
وإذا حدث ودعمت روسيا أنصاَر هللا في اليمن بسالح صاروخي وطائرات 
حديث���ة س���تكوُن الس���عودّية َوالخليج في مه���ب الريح وس���تنهار في أولى 

ساعات المواجهة مع اليمن!
التس���اؤل الذي يبحث عن إَجاَبة: هل س���تنهي أزم���ُة أوكرانيا حرب اليمن? 
وهل س���تقدم روس���يا الدعم العس���كري ألنص���ار هللا لضرب مصال���ح أمريكا 
وأدواتها في المنطقة!! وهل نش���هُد قريبًا عقد صفقات بيع أس���لحة روسية 

لليمن?
ال شيء مستبَعد وستكشف األّيام القادمة مفاجأًة لم يتوقْعها أحد.

رسائُل روسيا ألمريكا وللنفط البديل: اليمن حليف استراتيجي قوي

قراءٌة في رسائل قواتنا المسلحة وقائدها األعلى..

��ت��ة ل��ي��س ك��م��ا ق��ب��ل��ه��ا.. م���ا ب��ع��د ال���ُه���دن���ة ال��م��ؤقَّ
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للري���اض،  المس���تمر  إط���ار دعمه���ا  ف���ي 
تقدي���م  المتح���دة  الوالي���ات  تواص���ل 
الدع���م العس���كري واللوجس���تي للق���وات 
تدف���ق  إع���ادة  م���ن خ���الل  الس���عودية، 
صفقات األس���لحة، وإج���راء المناورات 

المشتركة مع القوات السعودية.
فف���ي الوقت الذي تح���دث فيه الرئيس 

األمريكي بايدن عن نيته جعل المملكة 
القوي���ة،  تصريحات���ه  ت���وج  “منب���وذة” 
بزيارة إلى السعودية في يوليو الماضي 
عقد فيها عدًدا من اللقاءات، كان أهمها 
اللقاء الش���خصي بولي العه���د محمد بن 
س���لمان، ال���ذي قال���ه عن���ه ف���ي تصريح 

سابق بأنه لن يتعامل معه مطلًقا.

بمج���رد انته���اء ه���ذه الزي���ارة، واصلت 
واش���نطن دعمها للس���عودية ف���ي تأكيد 
واض���ح على التزام أمري���كا بالدفاع عن 
السعودية، مقابل ضخ األموال وتسخير 
جهود التطبيع من قبل الرياض لخدمة 

الكيان الصهيوني برعاية أمريكية.
اليوم السبت، أعلنت السعودية، انطالق 
األحم���ر  البح���ر  س���احل  عل���ى  من���اورة 
بعن���وان “الغض���ب الع���ارم” م���ع القوات 

البحرية األمريكية لمدة شهر.
وأفادت وكالة األنباء السعودية )واس(، 
اللوجس���تي  التمري���ن  “من���اورات  ب���أن 
الغضب العارم 22 بين القوات المسلحة 
البحري���ة  الق���وات  ومش���اة  الس���عودية 
األمريكية، انطلقت في منطقة عمليات 
التمري���ن في محافظ���ة ينبع )تطل على 

ساحل البحر األحمر(”.
األمريكي���ة  الق���وات  قائ���د  وأوض���ح   
المش���اركة ف���ي التمرين العقي���د “ماثيو 
العم���ل  “تع���ّزز  المن���اورة  أن  هك���وال”، 

التواف���ق  مس���توى  وترف���ع  التكامل���ي 
والجاهزي���ة القتالية للقوات الس���عودية 

واألمريكية”.
وتتضم���ن المن���اورة الت���ي “تس���تمر لمدة 
شهر، عديدًا من الفرضيات والتدريبات 
عل���ى عمليات النقل واإلم���داد والرماية 
بالذخيرة الحية بين القوات الس���عودية 

واألمريكية”، وفق المصدر ذاته.
والثالثاء، وصلت مشاة القوات البحرية 
الس���عودية ونظيرته���ا األمريكي���ة، إل���ى 
مين���اء ينب���ع، اس���تعداد للمش���اركة ف���ي 
“واس”  نقل���ت  م���ا  بحس���ب  المن���اورة، 

آنذاك.
وتأخ���ذ المن���اورة أبع���اد خطي���رة عل���ى 
أمن الش���رق األوس���ط، خصوصًا بعد أن 
عمل���ت واش���نطن عل���ى عس���كرة البح���ر 
األحم���ر من خالل المناورات المتواصلة  
بالش���راكة مع الكيان اإلس���رائيلي، وهي 
من���اورات ته���دف من خاللها واش���نطن، 
إلى استعراض عضالتها بغية السيطرة 

المن���دب،  وب���اب  األحم���ر  البح���ر  عل���ى 
تقوده���ا  الت���ي  الح���رب  حال���ة  مس���تغلة 

الواليات المتحدة على اليمن.
  وكان���ت وزارة الخارجي���ة األمريكي���ة،  
ق���د أعلن���ت في بي���ان له���ا في ال���� 3 من 
أغس���طس، إنه���ا وافق���ت عل���ى صفق���ة 
إل���ى  باتري���وت  ص���اروخ   300 ل����  بي���ع 
ق���درة  “تحس���ين  به���دف  الس���عودية 
الس���عودية عل���ى مواجه���ة التهدي���دات 
الحالية والمس���تقبلية من خالل تجديد 
صواري���خ  م���ن  المتناق���ص  مخزونه���ا 

.”GEM-T باتريوت
م���ن جهة ثانية أكدت زيارة بايدن إلى 
ج���دة أن الض���وء األخض���ر األمريك���ي 
كان بمثاب���ة إعط���اء اإلذن للس���عودية 
داخ���ل  القمعي���ة  حمالته���ا  بمواصل���ة 
ف���ي  سياس���تها  تس���تمر  وأن  الب���الد، 
تأجيج الصراعات في الشرق األوسط، 
بما فيها استمرارية الحرب على اليمن 

التي بدأتها في 2015.

تحليالت

علي الدرواني
م���ا يجري ف���ي محافظ���ة ش���بوة، يمكن ان 
الع���دوان،  تحال���ف  عل���ى  الطاول���ة  يقل���ب 
الخبيث���ة،  وأهداف���ه  حقيقت���ه،  ويوض���ح 
ويوق���ظ الضمائ���ر الميتة، وينب���ه كثيرا من 
الغافلي���ن ع���ن مخططاته، ويبدد الس���راب 
ال���ذي صنعه ط���ول ثماني س���نوات، ويجلو 
الغش���اوة ع���ن أعي���ن المخدوعي���ن، ويدفع 
االحت���الل  مش���روع  لمواجه���ة  الجمي���ع 

والتمزيق.
من���ذ بداي���ة الع���دوان الس���عودي االمريكي 
الحق���د  واضح���ا حج���م  كان  اليم���ن  عل���ى 
والدواف���ع الخبيثة لدى الري���اض وأبو ظبي 
ف���ي اس���تهداف اليمنيي���ن ب���كل اطيافه���م 
ومشاربهم ومناطقهم، ليس بدءا بالحصار 
الب���ري والبح���ري والج���وي، ومن���ع الس���فر، 
والتدمي���ر  التحتي���ة،  البني���ة  واس���تهداف 
الممنه���ج للمؤسس���ات والمصان���ع ول���كل ما 
يم���ت بصل���ة للحي���اة االنس���انية ومص���ادر 
العي���ش الكري���م، ولي���س انته���اء بالمج���ازر 
والنس���اء  المدنيي���ن  وقت���ل  الوحش���ية 
واالس���واق  الم���دارس  ف���ي  واألطف���ال 
واالعراس والعزاءات والمقابر، في الطرق 

والجسور والمزارع.
رغم ذلك لألسف استطاع تحالف العدوان 
� وتح���ت ع���دة عناوين طائفي���ة وعنصرية 
ونخ���ب  مقاتلي���ن  تجني���د   � ومناطقي���ة 
سياس���ية وإعالمي���ة وثقافي���ة، من ضعاف 
النفوس، ومن الذين خس���روا ام���ام الثورة 
الفتية، ثورة 21 س���بتمبر، بعض االمتيازات 
والمصال���ح الش���خصية، وظن���وا ان تحالف 
الع���دوان وم���ا تراف���ق معه من دع���م دولي 
عري���ض، وبم���ا يملك���ه م���ن عت���اد عس���كري 
ومع���دات حربي���ة حديثة، وأم���وال طائلة، 
ورض���ى امريك���ي، وان���ه بذل���ك س���يعيدهم 

الى الس���لطة، ويمكنهم م���ن هزيمة الثورة، 
والعودة بالوطن الى الخلف.

طم���وح وآم���ال واوه���ام جحاف���ل االرتزاق 
الع���دوان،  تحال���ف  عل���ى  االعتم���اد  ف���ي 
س���هل لألخير مهم���ة اس���تغالل مثل هؤالء 
لتنفي���ذ  كمطي���ة  واس���تخدمهم  األغبي���اء، 
مش���اريعه الخبيث���ة ف���ي اليمن، وم���ع تبين 
الفش���ل والعجز ع���ن هزيمة الش���عب اليمني 
الذي التف خلف قيادته الوطنية الحكيمة، 
بجيش���ه ولجان���ه الش���عبية، ازداد اعتم���اد 
الري���اض عل���ى تل���ك النخب���ة الس���اقطة في 
وح���ل العمالة، لتجنيد مزي���د من عناصرها 
وال���زج به���م ف���ي مع���ارك الخ���ارج، واضع���ا 
وعودا تستهوي مثلهم من خونة االوطان، 
التمس���ك  م���ن  ذرة  قلب���ه  ف���ي  تبق���ى  م���ن 
بالوح���دة، جنده���م تح���ت عن���وان الدف���اع 
ع���ن الوح���دة،  وم���ن تنازع���ه نفس���ه اوهام 
التمزي���ق، جلبه���م تح���ت عن���وان االنفصال 
وتحقي���ق دول���ة الماض���ي البائ���د، ب���ل وصل 
الح���ال ال���ى انش���اء الوي���ة مناطقي���ة، ف���ي 
حضرم���وت وش���بوة وتهامة وم���ارب، كلها 

تحمل نبتة التشرذم والتقسيم الموهوم.
ه���ذه كانت جزءا من اس���تراتيجية تحالف 
العدوان، لتجنيد المرتزقة لجماية الجدود 
الجنوبي���ة للملك���ة، بع���د س���قوط خطوطها 
الدفاعي���ة تحت ضرب���ات الجيش واللجان 

الشعبية.
كان »ح��زب االصالح« ميثل أه���م مكون بين 
تل���ك الجماع���ات واالح���زاب، ف���ي الجنوب 
والش���رق ع���دن وحضرموت وم���ارب وفي 
تع���ز ايض���ا، وال���ذي يع���ود لبداي���ة العدوان 

سيجد ذلك واضحا.
»ح���زب  ترب���ع  الخدم���ات  تل���ك  مقاب���ل 
اإلص���الح« عل���ى ع���رش العمالة واس���تولى 
بقي���ة  واقص���ى  الش���رعية،  مزع���وم  عل���ى 

المجموعات وس���يطر على ق���رارات هادي، 
وظ���ن ان���ه ق���د امس���ك بتالبي���ب الس���لطة 
الس���تغالل  وس���عى  الش���رعية،  ومس���تقبل 
تحالف العدوان لمزيد من الدعم العسكري 
اكم���ال  اج���ل  م���ن  والس���ياسي،  والمال���ي 
الس���يطرة عل���ى البالد، ول���م يمنعه من ذلك 
اال صم���ود الش���عب اليمن���ي وتصاع���د ق���وة 
الجي���ش واللج���ان الش���عبية، الت���ي افش���لت 

مشاريع الخارج واوهام الداخل.
ل���م يكن ح���زب االص���الح مفضال م���ن قبل 
الري���اض وابو ظب���ي اال بقدر م���ا يقدمه من 
خدمات وتضحي���ات، واال فقد تم تصنيفه 
م���ن قبله���م كمنظم���ة ارهابي���ة، كج���زء من 
»االخ���وان المس���لمين«، وح���اول التنظي���م 
اخراج نفس���ه م���ن ذلك التصني���ف بالتأكيد 
عل���ى انه غي���ر ذي صلة من قري���ب وال من 
بعيد بتنظيم االخ���وان الدولي، وكان يعلم 
ان ذل���ك ال يعن���ي للري���اض وابو ظبي ش���يئا، 
اال انه مس���تعد للذه���اب بعيدا ف���ي العمالة 
لتحال���ف  المجاني���ة  الخدم���ات  وتقدي���م 

العدوان كأداة طيعة بيد التحالف.

هزيمة حزب االصالح وفش���له في تحقيق 
نهاي���ة  ال���ى  اوصلت���ه  الخ���ارج،  مصال���ح 
الخدم���ة م���ن وجهة نظ���ر مش���غليه، الذين 
ب���دأوا بالبحث ع���ن ادوات جديدة، وطول 
الس���نوات الث���الث االخي���رة ذهبت إلنش���اء 
تش���كيالت عس���كرية موازي���ة للتش���كيالت 
االخواني���ة، ودخل���ت ف���ي صراع���ات كبيرة 
فيم���ا بينها بلغت ذروتها ف���ي االيام القليلة 

الماضية في محافظة شبوة.
رغ���م تش���كيل م���ا يس���مى مجل���س القيادة 
ه���ادي،  منص���ور  رب���ه  عب���د  ع���ن  البدي���ل 
ومش���اركة ح���زب االص���الح في���ه بعضوين 
على االقل من ثماني���ة، الى جانب أعضائه 
ف���ي الحكومة، اال ان هن���اك توجها واضحا 
لتقلي���م مخال���ب االص���الح، ونت���ف ريش���ه، 
وانتزاع مناطق سيطرته، وباسم الشرعية 
الجدي���دة الت���ي يقوده���ا العليم���ي، اطاحت 
بأب���رز القادة والضب���اط المحس���وبين عليه 
في ش���بوة، قبل ان تندلع اشتباكات عنيفة 

اودت بحياة العشرات بينهم مدنيون.
ربما لم يش���عر الحزب بمخططات تصفيته 

كم���ا بات يش���عر به���ا الي���وم، وي���درك جيدا 
ان بع���د إخراج���ه م���ن ش���بوة ل���ن يتبقى له 
اال م���أرب كمعق���ل أخي���ر، يمك���ن س���يناريو 
الع���رادة،  س���لطان  بإقال���ة  هن���اك  تصفيت���ه 
وتعيي���ن محافظ جدي���د للمحافظة الغنية 
بالنفط، والتي خاض اإلصالح حربا شرس���ة 
وق���دم عش���رات االالف من عناص���ره قتلى 
في س���بيل االحتفاظ بها، بدعم من س���الح 

الجو السعودي واالماراتي.
ق���د ال تك���ون خطوة إقالة العرادة س���ريعة، 
فالثعل���ب رش���اد العليمي الذي أص���در بيانا 
المتص���اص غضب االخ���وان االصالحيين، 
بحديثه عن التحقيق فيما جرى في شبوة 
والبح���ث عن حل���ول توافقي���ة، واطفاء ما 
س���ماها الفتنة، يمكن لها ان تؤمن التنظيم 
م���ن  تلغ���ي مخاوف���ه  لكنه���ا ال  اإلخوان���ي، 

االستهداف والتصفية المنظمة.
ما جرى بحق عبد ربه منصور هادي وحزب 
االصالح رغم الخدمات الكبيرة التي قدمها 
للري���اض، ال ب���د ان تكون عبرة ل���كل الذين 
يتسابقون لكسب ود السعودية واالمارات، 
فالغزاة والمحتلون ال يرون في الخونة اال 
ادوات تس���تبدل كلما تطلبت الحاجة، ولن 
يك���ون العم���الء الج���دد بأفضل ح���اال ومآال 

ممن سبقهم.
ما ج���رى ويج���ري يعي���د تعري���ف التحالف 
لدى قطاع واسع وعريض من الذين أيدوه 
ف���ي الس���ابق، وتبي���ن لهم حقيقت���ه مؤخرا، 
بان���ه تحالف للع���دوان والغ���زو واالحتالل، 
وه���ذا جيد في هذه المرحلة حيث ال يزال 
في الوقت مندوحة، وقد تبين الرش���د من 
الغ���ي، وي���د صنعاء ال ت���زال مم���دودة لكل 
اليمنيي���ن، للتالقى بالس���الح والموقف ضد 

الغزاة والمعتدين.

ش���ب���وة وال�����ع�����دوان خ����س����ارة ب����ص����ورة ال���رب���ح

البحر  ف��ي  قوتها  اس��ت��ع��راض  ت��ع��اود  واش��ن��ط��ن 
األح���م���ر ب��م��ن��اورة ع��س��ك��ري��ة م���ع ال��س��ع��ودي��ي��ن
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متابعات صحفية

روس���ي متقاعد  ج��ن��رال  اش���اد 
بالمستوى  النوعي الذي وصلت 
ال���ي���ه ال����ق����درات ال��ي��م��ن��ي��ة في 
مجال التصنيع العسكري وفي 
مقدمتها الصواريخ  البالستية 
وال����ط����ي����ران ال��م��س��ي��روف��ش��ل 
م���ن���ظ���وم���ة ال�����دف�����اع ال���ج���وي 

اماهما  االم���ارات���ي  ال��س��ع��ودي��ة 
. وك���ش���ف ال���ج���ن���رال ال���روس���ي 
بالويفسكي”  “ي���وري  السابق 
األركان  لهيئة  السابق  الرئيس 
ال���ع���ام���ة ل���ل���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة 
ال��روس��ي��ة، ف��ي م��ق��دم��ة كتاب 
له ص��در أم��س األرب��ع��اء -حمل 

ع���ن���وان “ال���ح���روب األج��ن��ب��ي��ة 
الصواريخ  ج��دي��د”ان  ن��م��وذج 
الخفيفة  والذخائر  الباليستية 
صنعاء  لقوات  المتاحة  نسبيًا 
خطيرة  مشاكل  تخلق  الت��زال 
ألن��ظ��م��ة ال���دف���اع ال���ج���وي في 

السعودية واإلمارات.
وعلى  أن��ه  بالويفسكي  وأك���د 
السعودية  ام��ت��الك  م��ن  ال��رغ��م 
واإلم������������ارات ألن���ظ���م���ة دف����اع 
أنها  إال  حديثه  غربية  ج��وي��ة 
وهذا  بسهولة  لالختراق  قابلة 
م����ا ث���ب���ت م����ن خ�����الل ت��ع��رض 
في  ق��وي��ة  لضربات  الدولتين 
على  الكثير  كلفتهما  عمقهما 
االقتصادية  المستويات  كافة 

والسياسية والعسكرية.

كت���ب “دان غيلمان”، عضو منظمة )محاربين قدامى 
م���ن أج���ل الس���الم(، وال���ذي خ���دم س���ابًقا ف���ي حرب 
“فيتنام”؛ مقااًل نش���ره موقع )تروث أوت( األميركي، 
ُيطالب “الكونغرس” وضع حدٍّ لما يصفه: ب�”التواطؤ 
األميركي” في الحرب التي ُتش���نها “الس���عودية” على 
“اليم���ن”، من خ���الل تمرير قانون يس���تند إلى قانون 
صالحي���ات الحرب لع���ام 1973، والذي يمكن أن ُينهي 

االنخراط األميركي في حرب “اليمن”.
وف���ي مطل���ع مقال���ه، يلف���ت الكات���ب إل���ى أن غض���ب 
للرئي���س  المتح���دة”؛  “الوالي���ات  ف���ي  المنتقدي���ن 

ي���زال عل���ى  “باي���دن”، ال 
اء مصافحة  ه من جرَّ أشدِّ
قبض���ة الي���د اللطيف���ة مع 
الس���عودي؛  العه���د  ول���ي 
س���لمان”،  ب���ن  “محم���د 
واالجتماع معه في “قمة 
ِهمي���ن “بايدن”  جدة”، متَّ
بأن���ه  وع���ده  بإخ���الف 
“الس���عودية”:  س���يجعل 
حادث���ة  بع���د  “منب���وذة”، 

القتل الوحشي للصحافي؛ “جمال خاش���قجي”، كاتب 
العمود في صحيفة )واشنطن بوست(.

يد ملطخة بالدماء
وبحس���ب ما يس���تدرك الكاتب، ليس دم “خاشقجي” 
وح���ده ال���ذي تلطخ���ت ب���ه يد ول���ي العهد الس���عودي؛ 
فبدع���م من “أمي���ركا”، ُتش���نُّ “الس���عودية”؛ منذ عام 
2015، حرًب���ا مروع���ًة وحصاًرا على “اليم���ن”، الفًتا أن 
ل���دى “واش���نطن” اآلن فرص���ة لوق���ف مش���اركتها في 
ه���ذه الحرب العقيمة، التي أودت بحياة ما يقرب من: 

400 ألف مدني في “اليمن”.
ويق���ول الكاتب: بصفتي واحًدا من ُقدامى المحاربين 
في “حرب فيتنام”، لدي معرفة مباشرة بُكْلفة الحرب 
ع���ة، وأولئ���ك الذي���ن ُيعان���ون وي���الت الح���رب  المروِّ
أكث���ر من غيره���م، هم أولئك الذي���ن يقعون في أتون 
الني���ران؛ وله���ذا الس���بب َأُح���ث أعض���اء “الكونغرس” 
الش���يوخ”:  إل���ى أعض���اء “مجل���س  عل���ى االنضم���ام 

“بيرني س���اندرز، وإليزابي���ث وارين، وباتريك ليهي”، 
وأكث���ر من: 100 عضو ف���ي “مجلس النواب”، من أجل 
 Yemen War-رعاية قرار: “صالحي���ات حرب اليمن
“الوالي���ات  دع���م  إلنه���اء   ،”Powers Resolution
المتح���دة” للح���رب الت���ي تقوده���ا “الس���عودية”؛ ف���ي 

“اليمن”.

ة لتصرف سريع حاجة ماسَّ
وتاب���ع الكاتب: ال نملك رفاهية االنتظار حتى نتصرف 
حي���ال ه���ذا الش���أن، فعل���ى الرغ���م م���ن أن األط���راف 
المتحاربة تفاوضت على 
تمدي���د الهدن���ة األخي���رة، 
فإن “الس���عودية” يمكنها 
اس���تئناف حملتها القاتلة، 
والحص���ار  للقص���ف 
المفروض عل���ى “اليمن”، 
وق���ف  ينته���ي  عندم���ا 
إطالق الن���ار؛ نهاية تموز/

يوليو، وبالنظ���ر إلى هذه 
ف���ي  الحاس���مة  النقط���ة 
مفاوض���ات الس���الم، م���ن المه���م للغاي���ة أن تتص���رف 
“الواليات المتحدة” بس���رعٍة، وُتمرر قرار صالحيات 

“حرب اليمن” اآلن.

أزمة إنسانية
وُيضي���ف الكات���ب قائاًل: من���ذ أن كنُت ف���ي “فيتنام” 
بوصف���ي طبيًب���ا، رأي���ُت وتعامل���ُت مع اآلث���ار المميتة 
والمفجع���ة للح���رب عل���ى ش���عب يتع���رض للهج���وم، 
وضحايا الحرب ليس���وا مج���رد إحصائيات، أو أضرار 

جانبية، فهم بشر يستحقون مساعدتنا وتعاطفنا.
“الس���عودية”  إن  بالق���ول؛  مقال���ه  الكات���ب  ويخت���م   
تس���تخدم الدعم ال���ذي ُتقدمه “أميركا” لش���ن هجوم 
دام س���نواٍت على الشعب اليمني، وحان الوقت إلنهاء 
المعاناة والموت الناجَمْين عن هذه الحروب األبدية، 
ويتعي���ن عل���ى “الكونغ���رس” تمرير ق���رار صالحيات 
“ح���رب اليمن”، وإنه���اء التواطؤ األميرك���ي في قتل 

المدنيين اليمنيين.

كش���ف خبير روسي مشهور ُيّدرس في جامعة 
س���ان بطرس���برغ ) لينينغراد ( في روس���يا عن 
مؤام���رة كبرى يتعرض لها اليمن لنهب ثرواته 
والس���مكية  والمعدني���ة  والغازي���ة  النفطي���ة 
وبريطاني���ا  أمري���كا  قب���ل  م���ن  والس���ياحية 
وإس���رائيل ع���ن طري���ق الس���عودية واإلمارات 
التي دخلت اليمن للس���يطرة على حقول النفط 
والغ���از ومناج���م الذه���ب والمع���ادن واحتالل 

الجزر والمؤانى والمطارات والشركات !
وق���ال الخبير الروس���ي “كيريل س���يميونوف” 
ال���ذي كان عل���ى عالق���ة بالمش���اريع النفطي���ة 
ف���ي اليم���ن وكان متع���دد الزي���ارات لليمن في 
أح���د مداخالت���ه الت���ي وثقها في جامعة س���ان 
بطرسبرغ أن أكثر من 400 مليار دوالر عائدات 
النفط في مناطق غير معلنة في اليمن تم نهبها 
خالل الس���نوات األخيرة الماضية من عشرات 
اآلب���ار النفطي���ة ف���ي صح���راء الرب���ع الخال���ي 
وعش���رات القطاع���ات النفطي���ة البحري���ة ف���ي 
اليم���ن منه���ا ثالثة قطاعات ف���ي البحر األحمر 
وه���ي قطاع���ات 22 و23 و24 وأربعة قطاعات 
ف���ي خليج عدن وه���ي 46 و61و62و63وأربعة 
قطاعات ف���ي أرخبيل س���قطرى وهي القطاع 
93و94و95و96 وه���ي القطاع���ات كان النظ���ام 

السابق يس���تغلها بصورة سرية دون اإلفصاح 
عنها للرأي العام ..

كم���ا كش���ف ع���ن س���رقة التحال���ف الس���عودي 
اإلماراتي لما يزيد عن مليون طن من األسماك 
اليمني���ة س���نويًا يزي���د قيمته���ا عن أكث���ر من 5 
مليارات دوالر .. إلى جانب س���رقتهما ألطنان 
من الذهب من المناجم الواقعة بين محافظتي 

حضرموت والمهرة ..
وأك���د الخبير الروسي إن اليمن من أغنى بلدان 
العال���م ف���ي النفط والغ���از والمع���ادن والزراعة 
واألس���ماك حيث تقدر ثرواته المنهوبة سنويًا 

بأكثر من 100 مليار دوالر ..

ق���ال تقري���ر لمجلة “كوب���ا هورا” 
الرقمية نش���رته الي���وم األربعاء، 
إن  موريج���ن،  جولي���و  للكات���ب 
الح���رب في اليمن ق���د تؤثر على 
منطق���ة الق���رن اإلفريق���ي، حيث 
ق���د يح���دث  القل���ق مم���ا  يس���ود 
المتف���ق  الهدن���ة  تنته���ي  عندم���ا 

عليها برعاية األمم المتحدة.
الق���رن  يش���عر  التقري���ر:  وتاب���ع 
الوض���ع  إزاء  بالقل���ق  األفريق���ي 
اليمن���ي بع���د ثمان���ي س���نوات من 
الح���رب الت���ي تس���ببت ف���ي وفاة 
أكثر م���ن 377 ألف ش���خص ، بما 
ف���ي ذل���ك الوفيات ألس���باب غير 
مباش���رة مث���ل المجاع���ة ونقص 

الخدمات الصحية.
تعزي���ز  أن  إل���ى  التقري���ر  ون���وه 
لم���ا  ج���اء  اليم���ن،  ف���ي  الح���رب 
تمتلكه من س���احل مه���م “البحر 
قابل���ة  األحم���ر” كمنطق���ة عب���ور 
للحي���اة إل���ى أوروب���ا، باإلضاف���ة 
إلى مضي���ق باب المن���دب، وهذا 
دلي���ل واض���ح على كيفي���ة تأثير 
ما يس���مى ب� “الن���ار اليمنية” على 

البيئة الجيوسياسية.
وأض���اف التقرير: إنه على الرغم 
م���ن أن العالم الي���وم يضع نصب 
عيني���ه الحرب ف���ي أوكرانيا ، إال 

أن المجتم���ع الدولي ال يس���تطيع 
األزم���ة  ع���ن  بنفس���ه  ين���أى  أن 
األم���م  وصفته���ا  الت���ي  اليمني���ة 
المتح���دة عل���ى أنه���ا أس���وأ أزمة 
إنس���انية في العال���م والتي يتزايد 
فيه���ا ع���دد المحتاجي���ن للغ���ذاء 

باستمرار.
وق���ال التقرير إن 80% من س���كان 
اليمن، يحتاجون إلى مساعدات 
إنس���انية للبقاء على قيد الحياة، 
في حين أن الجوع يعني أن أكثر 
من 7.4 مليون شخص يحتاجون 
إلى مس���اعدات غذائي���ة وأن 2.3 
مليون طفل دون س���ن الخامسة 
يعانون من س���وء التغذية الحاد 
، وفًق���ا لتقاري���ر منظم���ة الصح���ة 

العالمية.
األغذي���ة  منظم���ة  تق���در  كم���ا 
والزراعة لألم���م المتحدة )الفاو( 
أن ع���دد األش���خاص الذي���ن م���ن 
المحتمل أن يكونوا غير قادرين 
م���ن  الح���د األدن���ى  تلبي���ة  عل���ى 
احتياجاته���م الغذائية في اليمن 
قد يص���ل إلى 19 ملي���ون بحلول 

ديسمبر 2022م.
عليه���ا،  المتف���ق  الهدن���ة  وح���ول 
أوض���ح التقرير أن���ه رغم مطالبة 
أكثر من 30 منظمة غير حكومية 
تمديده���ا؛ إال أن ه���ذا يولد حالة 
م���ن ع���دم اليقي���ن الدول���ي؛ ألنه 
حت���ى خالل الهدنة، يتم تس���جيل 

مئات االنتهاكات.

الرئيس السابق لهيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية:

 الصواريخ والطائرات اليمنية أكثر تقدما وتخلق 
مشاكل خطيرة ألنظمة الدفاع الغربية  

مقاتل أمريكي سابق في فيتنام ُيطالب واشنطن 
بإنهاء الحرب على اليمن ويؤكد أن تكلفة الحرب مروعة!

خبير روسي : السعودية واإلمارات تنهبان 

ما قيمته 400 مليار دوالر من عوائد 
النفط والغاز في اليمن

مجلة “كوبا هورا” الرقمية الكوبية:
قلق إفريقي مما قد يحدث عقب انتهاء 

الهدنة في اليمن
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 حضر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس 
الس����ياسي األعل����ى القائ����د األعل����ى للق����وات المس����لحة امس 
االول حفل تخرج عدد من الدفع العسكرية لقوات الحماية 

الرئاسية تحت شعار ” هيهات منا الذلة”.
وفي االحتفال، بحضور أعضاء المجلس الس����ياسي األعلى 
محم����د عل����ي الحوث����ي ومحم����د النعيم����ي وجاب����ر الوهباني 
ورئيس����ي مجلس����ي ال����وزراء الدكت����ور عبدالعزيز ب����ن حبتور 
والقض����اء األعل����ى القاض����ي أحم����د يحي����ى المت����وكل ون����واب 
رئيسي مجلسي الوزراء لشؤون األمن والدفاع الفريق الركن 
جالل الرويش����ان والنواب عبدالسالم هشول وعبدالرحمن 
الجماعي ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي 
ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم 
الغم����اري ونائ����ب رئي����س هيئ����ة األركان الل����واء الرك����ن علي 
الموش����كي وقائد المنطقة العس����كرية الرابعة اللواء يوسف 
المداني وقائد المنطقة العس����كرية السادس����ة اللواء جميل 
زرعة وعدد من قيادات الدولة مدنيين وعسكريين، رحب 

الرئيس المشاط بالحاضرين في العرض العسكري.
وق����ال “ونح����ن ف����ي هذا الع����رض م����ن خ����الل األداء العالي 
واالنضب����اط، نك����ون بمس����توى أن نفاخر به����ذا الجيش، من 
خ����الل األداء واالنضب����اط الملموس على مس����توى الش����كل 
في عروضه الميدانية وعلى مستوى المضمون في مسرح 
العمليات القتالية، والدور الذي يقوم به بالش����كل المش����رف 

والناجح”.
وأض����اف” أتقدم ف����ي البداية لخريجي ه����ذه الدفعة، دفعة 
هيهات منا الذلة، ونحن في بداية العام ندشن في المناطق 
العس����كرية الع����ام التدريب����ي، وكان ف����ي ه����ذا الي����وم العرض 
الباه����ر والباح����ث على الفخر واالعتزاز لم����ا قد وصلت إليه 

المؤسس����ة العسكرية رغم الدمار والحرب الذي تعرضت له 
سواء قبل العدوان أو بعده، فالتدمير كبير الذي طال هذه 

المؤسسة”.
وأكد رئيس المجلس الس����ياسي األعلى أن حركات األعداء 
التي أتت لتدمير المؤسسة العسكرية البطلة، باءت بالفشل 
وأصبحت المؤسسة العسكرية هي الرمز والفخر واالعتزاز 

لكل أبناء الشعب اليمني.
وقال” من خالل حضور هذا العرض أتقدم باالعتذار لقادة 
وضب����اط وص����ف وجن����ود كافة المناط����ق العس����كرية التي لم 
نس����تطيع الحضور فيها لتدش����ين االحتفال بالعام التدريبي 

1444ه����� رغم أنه ق����د حضر وفد المجلس الس����ياسي األعلى 
في كثير من المناطق برئاسة األخ محمد علي الحوثي”.

وأضاف” الش����كر للخريجين في ه����ذه الدفعة، وهم يلقون 
الع����رض ويعودون إلى المت����ارس، وأنتم تلقون األعداء كل 
فن����ون التأدي����ب حتى ال يفكر ف����ي يوم من األي����ام االعتداء 

على بلدنا طالما وأنتم موجودون في هذا البلد”.
وتاب����ع” الش����كر للمرابطين ف����ي الثغور وعلى قم����م الجبال، 
ومم����ن ل����م يلتحقوا في ه����ذه الدورات التي تق����ام في مطلع 
العام التدريبي” .. مشيرًا إلى أن اكتساب المعرفة والحرص 
عل����ى طل����ب العل����م، م����ن أه����م م����ا نحتاج����ه لالس����تعداد في 

مواجهة األعداء”.

العس����كرية  والعل����وم  المع����ارف  اكتس����اب  أن  إل����ى  وأش����ار 
والتدريبي����ة، هو جهاد في س����بيل هللا، وم����ن صميم الجهاد 
في س����بيل هللا، ألنه من اإلعداد ألعداء هللا كما قال تعالى 
َب����اِط ٱْلَخْيِل  ٍةۢ َوِمن رِّ ن ُق����وَّ ����ا ٱْس����َتَطْعُتم مِّ وْا َلُه����م مَّ ” َوَأِع����دُّ

ُكْم”. ُتْرِهُبوَن ِبِهۦ َعُدوَّ ٱللَِّه َوَعُدوَّ
وأوضح رئيس المجلس السياسي األعلى أن حروب العصر 
القائمة، تختصر في نقطتين حروب التقنيات والتكتيكات 
.. وق����ال” م����ن الطبيعي بل ومن البديهي أن تحتاج للخبرة 
والعل����م واألداء العال����ي والممارس����ة حت����ى تكتس����ب تكتيكًا 

معينًا حتى تحصل على تقنية معينة”.
وأض����اف” إن الح����روب والصراع����ات ه����ي م����ن تبن����ي األمم 
والدول وهي من تبني الناس، ونحن يجب علينا أن نستغل 
كل التحديات، التي نمر بها س����واء على مس����توى مؤسستنا 
العس����كرية البطل����ة أو على مس����توى كل مؤسس����ات الدولة، 
يج����ب أن نس����تغلها ونحوله����ا إلى فرص لنبن����ي بلدنا وأمتنا، 
وه����ذا م����ا يجب أن نحرص عليه جميعًا في كل مؤسس����ات 

الدولة”.
ولف����ت فخامة الرئيس إل����ى أن الواقع العمل����ي والتحديات 
التي ُفرضت على بلدنا هي من أكبر الجامعات، بل أكبر من 
كل الجامع����ات .. وق����ال” فالعلوم التي نمارس����ها هي س����لوك 
تطبيقية، وأنتم في مس����رح العمليات العس����كرية تمارسون 
التطبي����ق العمل����ي ب����دالً عن النظ����ري وهي فرص����ة يجب أن 
تس����تغل ولن يحصل عليها جيش كما حصل عليها جيش����نا 

اليمني”.
وش����دد على ضرورة الحف����اظ على الرصيد الذي اكتس����بته 

رئيس الجمهورية في عرض عسكري هو األضخم أللوية الحماية الرئاسية:

 ق����������وات����������ن����������ا ب�����������امل�����������رص�����������اد مل�������������ن ي�������ف�������ك�������ر ف�������������ي اب�������������ت�������������اع ال������ي������م������ن

تضم األحراَر من أبناء تعز وإب والضالع:
احتفت كتائب الدعم واإلس���ناد بمحافظة 
إب بتخ���رج الدفع���ة الثاني���ة عش���ر دفع���ة 
»األقصى الشريف« من منتسبيها من أبناء 
محافظ���ات إب وتع���ز والضال���ع بحض���ور 
عدد من القيادات العس���كرية والسياس���ية 

واألمنية.
وف���ي الحفل الذي حضرُه عضو الس���ياسي 
األعل���ى س���لطان الس���امعي ومحاف���ظ إب 
ومحاف���ظ  ص���الح  عبدالواح���د  الل���واء 
محافظة تعز صالح ب���كاش واللواء أحمد 
جري���ب محاف���ظ محافظ���ة لح���ج وع���دد 
م���ن ق���ادة كتائ���ب الدع���م واإلس���ناد، ألقى 
قائد كتائب الدعم واإلس���ناد اللواء قاس���م 
بالضي���وف  فيه���ا  رح���ب  كلم���ة  الحم���ران 

الحاضرين والمشاركين في االحتفال.
وأكد قائ���د كتائب الدعم الل���واء الحمران، 

الجهوزية التامة في كل المناطق والمحاور 
ألي ق���رار تتخذه القيادة الحكيمة في هذا 
البلد سواء كان حربًا أو سلمًا وأن الكتائب 
جاه���زة ومس���تعدة لمواجهة األع���داء في 
أي ضرف وف���ي أي مرحلة وفي أي وقت، 

مشيرًا إلى أن ما هو آٍت ليس كما مضى.
وجدد الحم���ران التأكي���د أن كتائب الدعم 
واإلس���ناد مع معاناة الش���عب اليمني تفديه 
ب���كل م���ا تملك وب���كل ما تجود في س���بيل 
نيل الحرية والسيادة واالستقالل، مضيفًا 
»نح���ن ف���ي كتائب الدع���م واإلس���ناد حربًا 

لمن حاربُه وسلٌم لمن سالمُه«.
كما أكد أن كتائب الدعم واإلسناد مع أمتنا 
اإلس���المية والعربية في قضاياها المحقة 
مقدمته���ا  وف���ي  رأس���ها  وعل���ى  والعادل���ة 

القضية الفلسطينية.
وتاب���ع الل���واء الحم���ران بالق���ول: »نق���ول 

إلخوانن���ا األع���زاء ف���ي فلس���طين أن هذه 
القضي���ة وهذا المش���روع حملن���اه معنا في 
م���ن مراحلن���ا وك���م يحذون���ا  كل مرحل���ة 
الش���وق أن نكون في مقدمة الصفوف مع 
إخوتن���ا المجاهدين األعزاء ف���ي مواجهة 

الصهاينة والمحتلين«.
ب���دوره ألق���ى عض���و الس���ياسي الس���امعي 
كلم���ة هن���ئ فيها خريج���ي دفع���ة »األقصى 

الشريف«.
الع���دوان  »تحال���ف  إن  الس���امعي  وق���ال 

وعلى مدى س���بع سنوات حاول أن يحقق 
أهداف���ه واطماع���ه باحتالل اليم���ن بأقوى 
األس���لحة وبجي���وش كب���رى م���ن المرتزقة 
والخون���ة م���ن مختل���ف ال���دول لكن���ُه ل���م 
إل���ى  الوص���ول  يس���تطيع  ول���ن  يس���تطيع 
أهدافه العدوانية والدنيئة باحتالل اليمن 
ألن اليمن عب���ر التاريخ مقبرة الغزاة وهي 
اليوم مقبرة للغزاة بفضل من هللا ورجالها 

المجاهدين«.
وخاطب خريجي���ن الكتائب بالقول »أنتم 
ج���زء م���ن هؤالء الرج���ال الذي���ن نعتز بهم 
وأنت���م من س���يدافع عن اليمن واس���تقالله 

وكرامة أبناءه.
مهي���ب  عس���كري  ع���رض  الحف���ل  وش���هد 
وتكريم قائد كتائب الدعم واإلسناد اللواء 
قاس���م الحم���ران من قبل خريج���ي الدفعة 

الثانية عشر دفعة »األقصى الشريف«.

بحضور محافظي إب وتعز والضالع: كتائب الدعم واإلسناد تحتفي بتخرج دفعة »األقصى الشريف«

السامعي: بتكاتف األحرار ستظل اليمن شامخة وعصية على الغزاة الطامعين
اللواء الحمران: ما هو آٍت ليس كما قبل وأي تصعيد قادم سيواَجه ب� رد قاس ومزلزل

المحافظ صالح: الحفاُظ على الُهدنة يوّفر للعدوان فرصًة تاريخية والخروج منها سيكون موجعًا لهم
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المؤسس����ة العسكرية .. وأضاف” هذه الفعاليات المتالحقة 
تأتي في س����ياق تدش����ين الع����ام التدريبي ف����ي كل المناطق 

العسكرية”.
وتاب����ع” نح����ن م����ن خالل االس����تعراض ال����ذي ق����ّدم في هذا 
الحفل رأينا االنضباط المالحظ واالرتقاء في األداء، وهذا 
كل����ه مبع����ث فخر ليس لقوات الحماية الرئاس����ية ولكن لكل 

أبناء الوطن، فأنتم حماة الوطن والعرض المصون”.
وأردف” كل المناط����ق العس����كرية، وفي المؤسس����ة األمنية 
أيضًا وكافة مؤسس����ات الدول����ة يجب أن تكونوا في قوات 
الحماية والمناطق العسكرية في أدائكم السلوكي والعملي 
على مس����توى عاٍل، فش����عبنا يتطل����ع إليكم بإع����زاز وإجالل 
وافتخار وأنتم القدوة والش����رف واألس����وة للش����عب اليمني، 
أنت����م خالص����ة رج����ال الرج����ال، ف����ال تس����تهينوا بأنفس����كم، 
ب����ل يج����ب أن عليك����م أن تكونوا في مس����توى المس����ؤولية 

والطموح والتطلعات التي ينظر إليها أبناء هذا الشعب”.
واس����تطرد قائ����الً” كذل����ك عل����ى مس����توى مس����رح العمليات 
واألداء القتال����ي، يج����ب أن تكون����وا أنت����م النم����وذج األمثل 
ف����ي تقدي����م التضحي����ة والف����داء أكبر م����ن جمي����ع المناطق 
العس����كرية، فالتنافس واالرتقاء مه����م وإيجابي بين جميع 
الق����وى وداخ����ل الق����وى نفس����ها، فب����أداء مؤسس����ة الجي����ش 
الباع����ث على االعت����زاز لكل يمني ويمنية أنت����م بحق أعدتم 
مقالة التاريخ المشهورة أن اليمن مقبرة الغزاة أثبتم واقعًا 
وأعدتم التاريخ كما تحدث عنه آباؤنا وأجدادنا بأنه مقبرة 

الغزاة”.
وحيا ش����موخ األبط����ال .. وقال” أحيي هذا الش����موخ وأقبل 
الس����واعد الس����مراء الت����ي أدت كل ه����ذا ال ع����رض أمامن����ا 

برؤوس عالية وشموخ وطموح وعنفوان.

وعرج الرئيس المش����اط على آخر المس����تجدات السياس����ية 
واألمني����ة .. وق����ال” نق����ف أمامك����م م����ع آخ����ر المس����تجدات 
السياس����ية واألمنية على مستوى بلدنا ونقول إن األحداث 
من بدايتها إلى اآلن أثبتت صوابية موقفنا عندما اخترناه 
ف����ي اليوم األول م����ن العدوان على بلدنا، األحداث األخيرة 
أثبت����ت صوابية هذا الموقف أننا في موقف الحق والدفاع 

عن بلدنا وموقف الشرف والفخر واالعتزاز.
وج����دد التأكي����د على أن اليمن ال يش����كر خط����رًا على أحد .. 
وأضاف” نحن ال نش����كل خطرًا على أحد إال من يتآمر على 
بلدن����ا وسنش����كل خط����رًا علي����ه وه����و يعرف ذل����ك، نحن في 
أدائن����ا وعرضنا الي����وم تحت علم الجمهوري����ة اليمنية الذي 

طالما داسته أرجل قذرة، في هذه األيام”.
وتابع ” نحتفل تحت هذا العلم، ألنه يحفظ لنا الجمهورية 
وه����و ش����عار الوح����دة اليمني����ة، وس����نفتدي بلدن����ا وس����يدنا 
بأرواحنا أيضًا” .. مش����يرًا إلى “أن الش����رعية الحقيقية هي 
هنا تحت علم الجمهورية اليمنية، الش����رعية الحقيقية هي 
الش����رعية التي تمثل الدماء الطاهرة للش����هيد صالح الصماد 

وكل شهداء الوطن”.
وذكر “أن الشرعية الحقيقية، هي من ننتمي إليها ونستقي 
ش����رعيتنا م����ن تل����ك الدماء الطاه����رة التي ُأريق����ت في معبد 
التح����رر واالس����تقالل لبلدنا وه����ذا حق من حقنا، سنس����عى 

إليه حتى نناله”.
وأردف” نحن ال نبحث ش����رعيتكم، الشرعية تأتي من البلد 
وأبنائ����ه وتضحياته����م، فمن يفكر في العب����ث وابتالع بلدنا 
س����نكون عظم����ة ف����ي حلقه وش����وكة في عيني����ه ولن يطعم 

طعم الحياة حتى يكف عن تدمير بلدنا واالعتداء عليه”.
وخاطب الضب����اط والصف والجنود بالقول” ش����عبنا اليمني 

معك����م ويب����ارك خطواتك����م في كل ما ش����أنه تبن����ي حقه في 
العي����ش الكري����م، وأذكر في هذه المناس����بة بما قاله س����يدنا 
وقائدنا أننا س����نكون مس����تعدون، وس����نقدم في ه����ذا العام 

بجحافل جيشنا”.
ومضى بالقول” ها هي جحافل جيشنا في إطار االستعداد 
الت����ام عندم����ا طلب����ت من أبن����اء المجتم����ع وكل مؤسس����ات 
الدولة ومن الجميع أن نكون على أهبة االستعداد، ها نحن 
بالش����كل الذي نكون عند مس����توى ظنك، فمع تلك األخطار 
والتحديات راهن بنا يا سيدنا وقائدنا، فنحن سيفك البتار 

ونحن جند هللا تحت أمرك جاهزون.
وتط����رق رئي����س المجل����س الس����ياسي األعلى إل����ى أن العدو 
واالجتماعي����ة  السياس����ية  المج����االت  كل  ف����ي  يح����ارب 
واالقتصادي����ة .. وق����ال” عدون����ا يحارب ف����ي كل المجاالت 
سياسة، اجتماعية، اقتصادية وأمور كثيرة ويتحرك تحت 
عناوي����ن كثي����رة طائفي����ة وعرقي����ة ومذهبية، إال أن ش����عبنا 

محصن من كل هذه األمراض”.
وأضاف” في الفترة األخيرة اطلعنا على الخطة األمريكية 
لألي����ام القادم����ة وكان منه����ا ما المس����نا أثره مما يس����مونهم 
باألقي����ال وأقول هنا ال توجد هن����اك أقيال والهم يحزنون، 
الذي����ن يتحركون تحت هذا العنوان ليس����وا إال جواريًا في 
فن����ادق االرتزاق والعه����ر، والذي يمثل األقي����ال اليمنية، هو 

أنتم من تدافعون عن الشرف والعرض”.
وأك����د أن خط����ة الع����دو مكش����وفة .. وقال” إن خط����ة العدو 
مكش����وفة لن����ا تمام����ًا إال أننا نأس����ف مما يس����مى داخل هذه 
الخط����ة بالمعوقي����ن، وهن����ا أق����رأ عليك����م بعض اآلي����ات التي 
ِقي����َن ِمنُكْم  ����ُه اْلُمَعوِّ تش����رح وض����ع المعوقين ” }َق����ْد َيْعَلُم اللَّ
ْخَواِنِه����ْم َهُل����مَّ ِإَلْيَناۖ  َواَل َيْأُتوَن اْلَب����ْأَس ِإالَّ َقِلياًل  َواْلَقاِئِلي����َن إِلِ

ًة َعَلْيُكْمۖ  َفِإَذا َجاَء اْلَخْوُف َرَأْيَتُهْم َينُظُروَن ِإَلْيَك  )18( َأِشحَّ
����ِذي ُيْغَش����ٰى َعَلْيِه ِم����َن اْلَمْوِتۖ  َف����ِإَذا َذَهَب  َت����ُدوُر َأْعُيُنُه����ْم َكالَّ
ِئَك  ًة َعَلى اْلَخْيِر ۚ ُأوَلٰ اْلَخْوُف َس����َلُقوُكم ِبأَْلِس����َنٍة ِحَداٍد َأِش����حَّ
لَِك َعَلى اللَِّه َيِس����يًرا  َلْم ُيْؤِمُنوا َفأَْحَبَط اللَُّه َأْعَماَلُهْمۚ  َوَكاَن َذٰ
)19( َيْحَس����ُبوَن اأْلَْح����َزاَب َل����ْم َيْذَهُب����واۖ  َوِإن َي����ْأِت اأْلَْح����َزاُب 
وا َلْو َأنَُّهم َباُدوَن ِفي اأْلَْعَراِب َيْسأَُلوَن َعْن َأنَباِئُكْمۖ  َوَلْو  َيَودُّ

ا َقاَتُلوا ِإالَّ َقِلياًل”. َكاُنوا ِفيُكم مَّ
وأض����اف” وهن����ا أكتف����ي به����ذا الوص����ف، وأنص����ح .. أنص����ح 
كل م����ن يأت����ي ف����ي خط س����ياق خط����ة العدو تح����ت عنوان 
المعوقين أن أمركم مكش����وف وخطة العدو أصبحت لدينا 
مكش����وفة وأنه حتى لم يتفض����ل بعنوان يليق بكم بل تحت 

عنوان المعوقين الذي وصفه هللا سبحانه وتعالى.
وبين الرئيس المشاط “أن الخطة مكشوفة لدينا وسنعمل 

على إبطالها فيما يخص دول العدوان”.
واختت����م رئيس المجلس الس����ياسي األعل����ى كلمته بالقول” 
نصحنا مرارًا وتكرارًا وقلنا أن كلفة الس����الم أقل بكثير من 
كلفة الحرب، فعندما يرفضون حق هذا الش����عب ويفضلون 
الح����رب علي����ه رغم الكلف����ة الباهظ����ة، عندم����ا يمتنعون عن 
س����داد الروات����ب من ث����روة الش����عب المنهوبة والمس����روقة، 
يفضلون الحرب على أال تسّلم الرواتب من حق هذا الشعب 
وثرواته ويفضلون الحرب رغم كلفتها الباهظة، فال يسعنا 
إال أن نق����ول ه����ي حكمة هللا “َوُقل لِّلَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن اْعَمُلوْا 
����ا ُمنَتِظُروَن  َعَل����ى َمَكاَنِتُكْم ِإنَّا َعاِمُل����وَن ﴿121﴾ َوانَتِظُروا ِإنَّ
َماَواِت َواأَلْرِض َوِإَلْيِه ُيْرَجُع اأَلْمُر ُكلُُّه  ﴿122﴾ َولِّلِه َغْيُب السَّ

ا َتْعَمُلوَن”. ْل َعَلْيِه َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّ َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ
تخلل االحتفال كلمة عن الخريجين وقصيدة شعرية.

ش���هد مي���دان الكلية الحربية عرضًا عس���كريًا 
مهيب���ًا لخريج���ي دفع���ة »ولينص���رن هللا م���ن 

ينصره« من وحدات الشرطة العسكرية.
وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء 
لش���ؤون الخدمات والتنمية الدكتور حس���ين 
مقبول���ي، أك���د نائب رئي���س الوزراء لش���ؤون 
األمن والدفاع الفريق الركن جالل الرويشان 
أن االحتف���ال بتخ���رج الدف���ع المتتالي���ة م���ن 
الوحدات العسكرية، يعزز من عوامل الصمود 
والثبات في مواجهة قوى العدوان األمريكي 
الس���عودي اإلمارات���ي.. واعتبر إحي���اء ذكرى 
عاش���وراء، فرصة الس���تلهام ال���دروس والعبر 
من تضحيات وصمود وثبات اإلمام الحسين 
علي���ه الس���الم في مواجهة العدوان وإفش���ال 
مخططاته.. وأش���ار الفريق الرويشان إلى أن 
العدوان الصهيوني على فلسطين، يستوجب 
دع���م المقاوم���ة لنصرة الش���عب الفلس���طيني، 
خاص���ة في ظ���ل خن���وع ال���دول المطبعة مع 
العدو الصهيوني ومنها دول تحالف العدوان 
على اليمن.. وخاط���ب الخريجين قائال:« تم 
تجدي���د الهدن���ة للم���رة الثالث���ة لمدة ش���هرين 
وأنتم ضمان تنفيذ ش���روط الهدنة ».. مؤكدًا 

أهمية إيقاف العدوان وتحرير األرض وإنهاء 
الحصار وحرية القرار الوطني المستقل.

وحي���ا نائ���ب رئي���س ال���وزراء رج���ال القوات 
المس���لحة الذين لوالهم لم���ا كان هذا الصمود 
الع���دوان .. وق���ال«  والثب���ات ف���ي مواجه���ة 
نراه���ن على تأيي���د هللا ونصره وقوة الجيش 
واألم���ن واللج���ان الش���عبية ووقوف الش���عب 

اليمني إلى جانب القيادة الحكيمة«.
وتاب���ع » نوج���ه رس���الة عه���د ووالء للقي���ادة 
الثوري���ة والمجل���س الس���ياسي األعل���ى حت���ى 
يتحق���ق النص���ر والحرية واالس���تقالل لليمن، 
كم���ا نوج���ه رس���الة للش���عب اليمن���ي المجاه���د 
والصابر أن المؤسس���تين العسكرية واألمنية 
س���تبقى ه���ي الصخ���رة القوي���ة الت���ي تتحطم 

عليها مؤامرات العدوان«.
مضم���ون  أن  الرويش���ان  الفري���ق  وأوض���ح 
الرس���الة الموجهة لدول العدوان »وإن عدتم 
عدن���ا » .. مذّك���رًا المجتمع الدول���ي بما يردده 
دوم���ًا ب���أن الح���ل ف���ي اليم���ن ل���ن يك���ون إال 

سياسيًا.
وأختتم نائ���ب رئيس الوزراء لش���ؤون األمن 
والدف���اع كلمته بالقول:« إننا نس���عى وننش���د 

الس���الم ونس���تعد للحرب في إطار مشروعية 
الق���رار  األرض واس���تقالل  الدف���اع وتحري���ر 

السياسي«.
وفي الحفل الذي حضره وزراء الدفاع اللواء 
الركن محمد ناصر العاطفي واإلدارة المحلية 
عل���ي القيس���ي واإلع���الم ضيف هللا الش���امي، 
ورئي���س هيئ���ة األركان العام���ة الل���واء الركن 
محم���د عبدالكري���م الغم���اري ونائ���ب رئي���س 
هيئ���ة األركان العامة اللواء الركن علي حمود 
الموشكي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة 

وقي���ادات  المدان���ي  حس���ن  يوس���ف  الل���واء 
عس���كرية وأمني���ة ومدراء الكلي���ات والدوائر 
العس���كرية .. أش���ار قائ���د وح���دات الش���رطة 
أن  إل���ى  ريش���ان،  عاب���د  العمي���د  العس���كرية 
خريجي دفع���ة » ولينصرن هللا من ينصره«، 
تلق���وا علوم���ًا ومع���ارف وق���درات عس���كرية 

تؤهلهم للقيام بدورهم بكل كفاءة واقتدار.
وأكد أن منتس���بي وحدات الشرطة العسكرية 
س���يظلون عل���ى الدوام ف���ي جاهزي���ة قتالية 
عالية وإيمان قوي وعزيمة ال تلين لتنفيذ كل 

ما ُيس���ند إليهم من مهام وواجبات في سبيل 
الذود عن السيادة الوطنية ودحر مخططات 

ومساعي العدوان والمرتزقة.
إل���ى ذل���ك ق���ّدم الخريج���ون عرضًا عس���كريًا 
والمتمي���ز  الرفي���ع  المس���توى  جس���د  مهيب���ًا 
ال���ذي وص���ل إليه منتس���بو وحدات الش���رطة 
العس���كرية ف���ي التأهي���ل والتدري���ب النوعي 

التخصصي .
تخل���ل الحف���ل قصي���دة معب���رة للش���اعر معاذ 

الجنيد.

رئيس الجمهورية في عرض عسكري هو األضخم أللوية الحماية الرئاسية:

 ق����������وات����������ن����������ا ب�����������امل�����������رص�����������اد مل�������������ن ي�������ف�������ك�������ر ف�������������ي اب�������������ت�������������اع ال������ي������م������ن

بحض��ور وزي��ر الدف��اع ورئي��س هيئ��ة األركان العامة..قي��ادة وح��دات 
الش��رطة العس��كرية تحتفي بتخرج دفعة »ولينصرن الل��ه من ينصره«
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الس���ياسي  المجل���س  رئي���س  بع���ث 
األعلى المشير الركن مهدي المشاط، 
االثني���ن، بالعديد من الرس���ائل لقوى 
العدوان وفي مقدمتها أمريكا خالل 
حض���وره الع���رض العس���كري لتخرج 
دفع���ة “البأس الش���ديد” م���ن قوات 

االحتياط والتدخل المركزي.
واكد الرئيس المش���اط أننا لن نتردد 
ف���ي تنفيذ أقس���ى الضرب���ات وال في 
اتخ���اذ كل م���ا من ش���أنه نيل ش���عبنا 
والح���ر  الكري���م  عيش���ه  ف���ي  حق���ه 
والمس���تقل.. الفت���ا إل���ى أن التواجد 
األمريك���ي ال���ذي ُأعلن عن���ه باألمس 
في حضرموت مصداق لما كنا نقوله 
عن المطامع األمريكية تجاه شعبنا.. 
مؤكدا أن مناورات “الغضب العارم” 
الجيش���ان األمريك���ي  الت���ي يجريه���ا 
والسعودي سنجعلها مناورة الهروب 

الطويل بإذن هللا.
وأض���اف “أنا هن���ا أنص���ح النظامين 
الس���عودي واإلمارات���ي وأق���ول كفى 
بك���م،  يلع���ب  فاألمريك���ي  ..كف���ى، 
ويري���د من خ���الل ه���ذه المن���اورات 
أن يرف���ع معنوياتك���م المهترئ���ة، ألن 
األس���لحة الدفاعية الت���ي يمنيكم بها 
ليقيك���م ضرب���ات يدن���ا الطول���ى في 
قوتنا الصاروخية وطيراننا المسير، 
ل���ن تغني عنكم ش���يئا أم���ام ضرباتنا، 
ألنه���ا مصمم���ة ألن تص���ل إليكم في 
حال ركبتم رؤوسكم وأصريتم على 
اس���تمرار ف���ي عدوانك���م وحصاركم 

على شعبنا اليمني”

وتاب���ع الرئي���س المش���اط:” أما نحن 
ف���ال يمك���ن لمناوراتك���م وال ضجيج 
تل���ك األس���اطيل ف���ي البح���ر األحمر 
وخليج عدن أن تهز فينا شعرة بإذن 

هللا سبحانه وتعالى”.
وخاط���ب الجمي���ع بالق���ول:” أعدكم 
األي���ام  خ���الل  ستس���معون  بأنك���م 
بتح���والت  قري���ب  وعم���ا  القادم���ة 
مفاجئ���ة”.. موضح���ا أن هن���اك تغير 
كبير في المزاج الدولي، وأن الشعب 
اليمن���ي أصبح بقيادته الحكيمة رقمًا 

صعبا في المنطقة يحس���ب له العدو 
والعالم ألف حساب.

الث���ورة  ب���ذل قائ���د  :”ك���م  وأض���اف 
النصح ألولئك الذين ركبوا رؤوسهم 
ووقف���وا ف���ي ص���ف المعت���دي وحتى 
إل���ى الي���وم  أنه���م لألس���ف الش���ديد 
ل���م يعرف���وا ك���م ه���و الخط���أ الفادح 
ال���ذي ارتكب���وه، إال أنه���م ال يحب���ون 
ل���م  الش���ديد  ولألس���ف  الناصحي���ن، 
يصلوا في نهاية المطاف إلى قناعة 
بأن موقفهم خاطئا من اليوم األول، 

قدمه���ا  الت���ي  الطاه���رة  الدم���اء  وأن 
أبناء الشعب اليمني، هي ثمن حريته 
واستقالله فال تبخلوا يا أولي البأس 
الش���ديد ف���ي تغذية ش���جرة الحرية 
حت���ى  والزكي���ة،  الطاه���رة  بدمائك���م 
ينال ش���عبنا حقه الكامل في العيش 

الكريم والحرية واالستقالل”.
الس���ياسي  المجل���س  رئي���س  وأك���د 
يصن���ع  ال  التاري���خ  أن  األعل���ى، 
باالرت���زاق، ب���ل يصن���ع بال���ذود ع���ن 
األوط���ان،  ع���ن  والدف���اع  الحم���ى 

وس���نواصل المش���وار حاملين الراية 
تح���ت قي���ادة الس���يد عبدالملك بدر 
ول���ن  هللا،  حفظ���ه  الحوث���ي  الدي���ن 
نس���مح لليأس وال للقنوط أن يتسلل 
إلى نفوس���نا مهما كان���ت الصعوبات 

والتحديات.
األوفي���اء  أولئ���ك  :”س���نظل  وق���ال 
أباؤن���ا  ضح���ى  كم���ا  المضحي���ن 
وأجدادن���ا ف���ي كرب���الء م���ن قبائ���ل 
مذح���ج وهمدان وحاش���د وقضاعة، 
س���نفي مع���ك ي���ا س���يدنا كم���ا أوفى 
ف���ي  الحس���ين  ج���دك  م���ع  أجدادن���ا 
كربالء، ولن نت���ردد في تنفيذ أقسى 
الضرب���ات واتخ���اذ كل ما من ش���أنه 
نيل ش���عبنا حقه ف���ي العيش الكريم 

والحر والمستقل”.
واإلمارات���ي  الس���عودي  وللنظامي���ن 
األس���لحة  المش���اط:  الرئي���س  ق���ال 
الدفاعية الت���ي يمنيكم بها األمريكي 
ليقيكم ضرباتنا لن تغني عنكم شيئا” 
وطائراتن���ا  صواريخن���ا  مضيف���ا”   ..
المسيرة س���تصل إليكم إذا أصريتم 
على اس���تمرار عدوانك���م وحصاركم 

على شعبنا اليمني”.
وأض���اف: ال مناوراتك���م وال ضجيج 
تل���ك األس���اطيل ف���ي البح���ر األحمر 
وخليج عدن س���تهز فينا شعرة بإذن 

هللا سبحانه وتعالى
وفي الحفل أوضح الرئيس المشاط 
أن المس���ار التدريب���ي سيس���تمر بإذن 
هللا وبتصاع���د وبوتي���رة عالي���ة في 
جميع المناطق العسكرية” مضيفا ” 

خالل تخرج دفعة "أولو البأس الشديد".. 

الرئيس المشاط لقوى العدوان:

صواريخنا وطائراتنا المسيرة ستصل إليكم إذا         أصريتم على استمرار عدوانكم وحصاركم

■ سنحرر المناطق المحتلة ولن نتردد في تنفيذ أقسى الضربات
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مصممون وصادق���ون فيما نقول أن 
نوص���ل بلدنا بإذن هللا إلى بر األمان 
األبي���ة  الش���امخة  ال���رؤوس  به���ذه 

الرافعة لراية الحق واإلسالم”.
وحي���ا الرئي���س المش���اط كل القبائل 
ف���ي محافظ���ة  األوفي���اء  والرج���ال 
عم���ران الباس���لة التي تعتبر مدرس���ة 
ف���ي الصمود واالستبس���ال، كما حيا 
القبائ���ل الوفي���ة الت���ي تقف مس���اندًة 
كل  وج���ه  ف���ي  ولجيش���نا  للجانن���ا 
األعاصير وفي وجه كل التحديات.. 
مؤك���دا الس���عي بإذن هللا الس���تعادة 
بلدن���ا، واس���تعادة المناط���ق المحتلة 
حت���ى ين���ال ش���عبنا حقه ف���ي حياته 

الكريمة.
وقال الرئيس المشاط: كل إجراءات 
االحت���الل الت���ي يجريها ف���ي مناطق 
تقع تح���ت س���يطرته نعتبرها باطلة 
وال أس���اس لها.. موضح���ا أن المركز 
القانوني لعاصمة لجمهورية اليمنية 
صنع���اء يخل���ي مس���ؤوليته ع���ن كل 
اإلج���راءات الت���ي تتخذه���ا س���لطات 

االحتالل وال يعتبرها نافذة.
وفيم���ا يتعلق بالقضية الفلس���طينية 
ق���ال الرئي���س المش���اط: م���ن اليم���ن 
إلى فلس���طين نحيي صمودكم، نحن 
معك���م، موق���ف الجمهوري���ة اليمنية 
واض���ح وثابت من القضية المركزية 
الفلس���طينية، نح���ن م���ع فلس���طين، 
وندع���م فلس���طين، ونح���ن نتج���رع 
الع���دوان والحص���ار نتيج���ة موقفنا 
الكي���ان  م���ن  والصري���ح  الواض���ح 

اإلسرائيلي الغاصب.
و أش���اد الرئي���س المش���اط، بجه���ود 
ورئاس���ة  الدف���اع  وزارة  قي���ادات 
هيئ���ة األركان العام���ة وخاصة هيئة 

التدري���ب والتأهي���ل، عل���ى دوره���م 
الرائ���د والمس���تمر ف���ي بن���اء القوات 

المسلحة.
وقال” نحن هنا في محافظة عمران 
الباس���لة، نحض���ر حف���ل تخ���رج قوة 
االحتياط التدخل السريع في سياق 
البرنامج التصاعدي الذي سيس���تمر 

بإذن هللا سبحانه وتعالى”.
وخاط���ب الخريجي���ن قائ���ال” أنت���م 
وع���د هللا الص���ادق وس���لطانه ال���ذي 
يقيضكم عل���ى من تجبروا وتكبروا، 
ال���ذي  ظلمه���م  كل  م���ن  لتقتص���ون 

ألحقوه بعباد هللا في األرض”.
:”إن  المش���اط  الرئي���س  وأض���اف 
الت���راب ال���ذي عل���ق عل���ى أقدامك���م 

أثن���اء احت���دام المعارك له���و الطيب 
والعط���ر ال���ذي نفتخ���ر به ف���ي يمننا 

بشموخ وعز وكبرياء”.
التدريب���ي  المس���ار  أن  إل���ى  وأش���ار 
سيستمر وبوتيرة عالية ومتصاعدة 
العس���كرية..  المناط���ق  جمي���ع  ف���ي 
وقال :” نحن مصمم���ون وصادقون 
فيم���ا نقول أنن���ا س���نوصل بلدنا إلى 
ب���ر األمان به���ذه الرؤوس الش���امخة 
الح���ق  لراي���ة  الرافع���ة  االبي���ة، 

واإلسالم”.
وأكد الرئيس المش���اط عل���ى المهمة 
الجس���يمة والعظيم���ة الت���ي تقع على 
عات���ق الجميع ف���ي صون ه���ذا البلد 
ووحدت���ه  واس���تقالله  وس���يادته 

ح���رًا  ليك���ون  أراضي���ه،  وس���المة 
كل  عل���ى  الس���يادة  كام���ل  مس���تقال 

التراب الوطني.
وأض���اف :” وهذه المس���ؤولية نحن 
ب���أن  الدول���ة  قي���ادة  ف���ي  نتش���رف 
نحمله���ا، وأن نك���ون عند مس���تواها، 
فأنت���م أيه���ا الرجال في ه���ذه القوة، 
والقوات األخرى في جميع المناطق، 
وص���ون  ولحمايت���ه  الش���عب  له���ذا 

مكتسباته”.
ومض���ى بالقول:”عندم���ا قررن���ا من���ذ 
الي���وم األول االنحياز لهذا الش���عب، 
كان ذلك الق���رار هو الصائب، وكنتم 
كل  ص���دت  الت���ي  األول���ى  الش���وكة 
المؤام���رات الت���ي تع���رض لها ش���عبنا، 

وصمد عل���ى أقدامه وواصل الجهاد 
الغ���زاة  كل  أوص���ل  حت���ى  والكف���اح 
والمعتدين إلى مستوى اليأس، وقد 
كنا في طليعة هذا الش���عب للتصدي 
للع���دوان، وكنتم معنا أنت���م وقبائلنا 
األبي���ة م���ن حاش���د ومذح���ج وبكيل 

ومن كل المناطق اليمنية”.
وحي���ا الرئي���س المش���اط كل القبائل 
ف���ي محافظ���ة  األوفي���اء  والرج���ال 
عم���ران الباس���لة التي تعتبر مدرس���ة 
الصمود واالستبسال.. وقال:” أحيي 
ش���موخكم وثباتكم أم���ام العواصف 
يا أبناء حاشد يا أبناء بكيل يا أبناء 
مذحج وكل قبائلنا الوفية، أحييكم 
كش���ركاء في ه���ذا النصر ال���ذي أنتم 

جزء من صناعته”.
وأكد أن “الش���رف والعزة تتمثل في 
الوقوف م���ع الحق كم���ا وقفتم أنتم 
أيه���ا الرجال في هذه القبائل الوفية 
لمساندة جيش���نا ولجاننا الصامدين 
األعاصي���ر  كل  وج���ه  ف���ي  األبط���ال 

والتحديات”.
وق���ال :” إن ما يزيدن���ا طمأنينة في 
صوابي���ة موقفن���ا هي االح���داث التي 
تتوال���ى يوم���ا بع���د ي���وم، وأنن���ا في 
مسيرة هذا الشعب نسعى الستعادة 
كام���ل ت���راب الوطن ال���ذي يقع جزء 
منه تحت االحتالل، حتى ينال شعبنا 
حقه ف���ي الحي���اة والعي���ش الكريم، 
ومعن���ا كل القوى الوطني���ة والقبلية 

تحت عنوان اليمن”.
كما أكد الرئيس المش���اط االستمرار 
والمض���ي م���ع كل الق���وى الخيرة في 
البل���د حت���ى يس���تعيد يمنن���ا الواح���د 
وأمن���ه  ووحدت���ه  ألق���ه  والموح���د 

واستقراره.

الرئيس المشاط لقوى العدوان:

صواريخنا وطائراتنا المسيرة ستصل إليكم إذا         أصريتم على استمرار عدوانكم وحصاركم
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ملف

الـــمـــشـــاط:  ـــيـــس  ـــرئ ال  ■
العسكرية  الــمــؤســســة 
متقدمة  ــة  ــل ــرح م فـــي 
ــى مــخــتــلــف الــصــعــد  ــل ع
قبل  له  تعرضت  ما  رغــم 
األمريكي  العدوان  وبعد 

السعودي

الـــمـــشـــاط  الـــرئـــيـــس   ■
ــة  ــوي ــا قـــــوات أل ــًب ــاط ــخ م
أنتم  الرئاسية:  الحماية 
ــاة الـــوطـــن قــبــل أن  ــم ح
شيء  أي  حــمــاة  تكونوا 
تــكــونــوا  أن  ــب  ــج وي آخــــر، 
في  المثالي  الــنــمــوذج 

التضحية في سبيل الله

■  أداء الجيش على امتداد 
مسرح العمليات مع قوى 
جديد  من  أثبت  العدوان، 

أن اليمن مقبرة الغزاة

الــمــســلــحــة  قـــواتـــنـــا    ■
يفكر  ــن  ــم ل بــالــمــرصــاد 
وسنكتب  بلدنا،  بابتالع 

نهايته بإذن الله

■  نحن في موقف الدفاع 
عن بلدنا وال نشكل خطراً 
يتآمر  ــن  م إال  أحـــد  عــلــى 

على بلدنا

أن  إدراك  شعبنا  على    ■
في  يستهدفنا  الــعــدو 
السياسية  المجاالت  كل 
واالجتماعية واالقتصادية 
في  مواجهته  وواجــبــنــا 

كل المجاالت

تحت  يــتــحــرك  الـــعـــدو    ■
عناوين طائفية ومذهبية 
وعرقية ونحن نراهن على 
وحصانته  شعبنا  وعـــي 

بوجه هذه األمراض

■  الخطة األمريكية تعمل 
ــة  ــي ــن ــوط عـــلـــى ضـــــرب ال
ــجــامــعــة والــمــطــلــوب  ال
عن  الــدفــاع  الجميع  مــن 

استقالل اليمن ووحدته

لــقــوى  نــصــحــنــا  نـــكـــرر    ■
العدوان، ونؤكد أن كلفة 
من  بكثير  أقـــل  الــســالم 

كلفة الحرب

■ نحذر قوى العدوان من 
استمرار االمتناع عن سداد 
الشعب  ثروة  من  الرواتب 

المنهوبة والمسروقة

رئيس المجلس السياس��ي القائد األعلى للقوات المسلحة 
المش��ير الرك��ن مه��دي المش��اط يش��هد حفل تخ��رج دفع 

جديدة من ألوية الحماية الرئاسية
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تقارير

م���ن  األخي���رة  الجول���ة  أثبت���ت 
االقتت���ال ف���ي محافظة ش���بوة، كما 
ق���ًا واضحًا  الج���والت الس���ابقة، تفوُّ
للفصائ���ل التابع���ة لإلم���ارات، عل���ى 
لت بنفس���ها،  رغ���م أن األخي���رة تدخَّ
عب���ر قّواته���ا المتموضع���ة في مطار 
»العمالق���ة«  ألوي���ة  لصال���ح  عت���ق، 
وقوات »دفاع ش���بوة«، مس���تهدفًة 
بالطائرات المس���ّيرة تجّمعات حزب 

»اإلصالح«.
ومن المتوّقع أن يشّكل هذا التفّوق 
حافزًا لتل���ك الفصائل نحو مواصلة 
االشتباك حتى الس���يطرة على كامل 
مساحة المحافظة، وال سّيما حقول 
النف���ط والغ���از. وف���ي ه���ذا اإلط���ار، 
أن  عس���كريون  محّلل���ون  َيتوّق���ع 
يمتّد الصراع إلى محافظات أخرى 
ف���ي الجن���وب، ف���ي س���ياق تضاُرب 
م���ع  وتداُخله���ا  المحّلي���ة  المصال���ح 

المصالح اإلقليمية والدولية.
المحّل���ي  بالُبع���د  يّتص���ل  م���ا  وف���ي 
تحدي���دًا، َتب���رز الدواف���ع المناطقية 
والفئوي���ة والموروث���ات التاريخية، 
والت���ي تجّلت ف���ي الفص���ل األحدث 
م���ن الصراع في اّته���ام »اإلصالح«، 
إلغ���اء  »ح���رب  بقي���ادة  خصوم���ه، 
إش���ارة  ف���ي  ض���ّده،  مناطقي���ة« 
إل���ى محافظ���ة الضال���ع التي يش���ّكل 
المتح���ّدرون منه���ا العم���ود الفق���ري 

للجماعات الموالية لإلمارات.
ثّم���ة  وإل���ى جان���ب تل���ك الدواف���ع، 
عوامل مرتبطة بالنزاع على الثروة 
النفطي���ة والغازي���ة ف���ي ش���بوة؛ إذ 
على رغم الهدوء النس���بي الذي ساد 
األخي���رة،  األش���هر  ف���ي  المحافظ���ة 
إاّل أن مس���اعي كال الطرَفي���ن لقْط���ع 
طريق التوّسع على بعضهما البعض 
ل���م تنقطع البّتة، فيم���ا ُيرّجح اليوم 
أاّل يقف »اإلصالح« مكتوف األيدي 

حي���ال االنتكاس���ة الت���ي تع���ّرض لها، 
وأن يوع���ز إلى خالي���اه وامتداداته 
النف���ط  بحق���ول  باإلض���رار  القبلي���ة 

واألنابيب الناقلة له.
م���ن  أكث���ر  من���ذ  ش���بوة،  وَتحّول���ت 
لة لألطراف  عامين، إلى ُوجهة مفضَّ
إط���ار  ف���ي  واإلقليمي���ة  المحّلي���ة 
الث���روة،  عل���ى  للس���يطرة  تس���اُبقها 
وه���و م���ا يفّس���ر اس���تماتتها لتعزي���ز 
أوراقها هناك، أمالً في جنْي مكاسب 

مستقبلية.
ف���ي  التس���ابق  ه���ذا  احت���دم  وق���د 
ظ���ّل ازدي���اد الحاج���ة العالمي���ة إلى 
النف���ط عل���ى إث���ر األزم���ة الروس���ية 
ُس���ّجلت  حي���ث  األوكراني���ة،   –

زي���ارات عّدة لمس���ؤولين أميركيين 
ف���ي األش���هر األخي���رة، الس���تطالع 
إمكاني���ة تعزيز إنت���اج النفط والغاز 
وتصديرهم���ا، واستكش���اف خط���ط 
الس���لطات المحّلية إلزال���ة العراقيل 

من أمام ذلك.
وعلي���ه، فإن الص���راع الحال���ي، وإْن 
كان طابعه العلني تنازع الصالحيات 
ه���و  جوه���ره  أن  إاّل  القانوني���ة، 
االس���تيالء على مصادر الثروة، التي 
كانت إلى وقت قريب ال تزال تشّكل 
المورد االقتص���ادي الوحيد لموازنة 
لة حاليًا  ما ُيسّمى »الشرعية«، الممثَّ

في »المجلس الرئاسي«.
لكن »المجلس االنتقالي الجنوبي« 

انت���زاع  إل���ى  جه���ده  ب���كّل  يس���عى 
ر  ورقة تلك الث���روة، بالنظر إلى تعذُّ
احتمال نجاح مش���روعه االنفصالي 
م���ن دون النف���ط ال���ذي يترّك���ز ف���ي 
المحافظ���ات الش���رقية، وبالتحديد 
وش���بوة  حضرم���وت  َ���ي  محافظت
الواقعَتي���ن خارج س���يطرته، ما عدا 

مرافئهما.
نجح���ت ألوي���ة »العمالق���ة« وقوات 
»دفاع ش���بوة« في إنهاء ما س���ّمته 

»التمرد العسكري اإلخواني«
وعل���ى رغ���م أن »االنتقالي« يش���عر 
بنشوة النصر على خلفية المكاسب 
»ألوي���ة  حّققته���ا  الت���ي  الميداني���ة 
العمالق���ة« و»دف���اع ش���بوة«، إاّل أن 

م���ن  ليس���ا  المذكوَري���ن  الفصيَلي���ن 
ب���ل  العس���كرية،  تش���كيالته  ضم���ن 
الن مباش���رة م���ن ِقَبل  ُي���داران ويموَّ

القوات اإلماراتية في اليمن.
ونج���ح ه���ذان، أخي���رًا، ف���ي إنه���اء 
العس���كري  »التم���ّرد  َس���ّمياه  م���ا 
اإلخوان���ي«، والقضاء على التواجد 
العس���كري ل�»اإلصالح« ف���ي مدينة 
الً  عت���ق، مركز محافظة ش���بوة، ممثَّ
في »الل���واء 21 ميكا« ال���ذي يقوده 
وذل���ك  حن���ش،  جح���دل  الل���واء 
عس���كريون  ق���ادة  رف���ض  أن  بع���د 
االس���تجابة  الح���زب  م���ن  قريب���ون 
الرئاس���ي«،  »المجل���س  لق���رارات 
ال���ذي اس���تطاع األعض���اء الموالون 
رش���اد  رئيس���ه،  إل���زام  ظب���ي  ألب���و 
العليمي، تزكي���ة خطوات المحافظ 
ع���وض العولق���ي المحس���وب عل���ى 
اإلمارات، والت���ي أقال بموجبها قائد 
»الق���وات الخاصة« إلى جانب قائد 
»مح���ور عت���ق« المحس���وَبين عل���ى 
»اإلخوان«، فضالً عن إقالة كّل من 
مدي���ر األمن وقائ���د »الل���واء الثاني 
دفاع ش���بوة«، وتعيين بدالء منهم، 
وهي الخطوات التي ش���ّكلت شرارة 

االشتباكات األخيرة.
وكان التح���ّول الرئي���س، الذي فتح 
الب���اب على دورة الص���راع الجديدة 
ف���ي ش���بوة، َتمّث���ل ف���ي اس���تجابة 
الرئي���س الس���ابق، عبد رب���ه منصور 
هادي، للضغوط اإلماراتية، وإقالته 
المحاف���ظ  الماض���ي  الع���ام  نهاي���ة 
المحسوب على »اإلصالح«، محمد 
ُع���رف  وال���ذي  عدي���و،  ب���ن  صال���ح 
بانتقاداته لدور اإلمارات في اليمن، 
مغ���ادرة  إل���ى  المتك���ّررة  ودعوات���ه 
قواتها المتمركزة في منشأة بلحاف 
لتصدير الغ���از الطبيعي، والتي تضّم 

مرفأ على بحر العرب.

زيارة وفد صنعاء المفاوض إلى موسكو بالرغم من 
أنها ليست األولى لكن هذه المرة جاءت في ظرف 
اس���تثنائي حس���اس تعيش���ه اليم���ن والمنطق���ة بل 
والعالم كله بفعل سلس���لة من التغيرات واألحداث 
تس���ارعها  ف���ي  دراماتيك���ي  بطاب���ع  أتس���مت  الت���ي 
وتسلس���لها لع���ل أبرزها مس���ار المباحث���ات النووية 
اإليراني���ة م���ع ال���دول الغربية والوالي���ات المتحدة 
وم���ا أفرزت���ه الحرب ف���ي أوكرانيا م���ن نتائج على 
المس���تويات السياس���ية والدبلوماسية والعسكرية 
.. ه���ذه الح���رب جعل���ت الجميع يستش���عر خطورة 
المش���روع األمريكي في أوروب���ا والمنطقة العربية 
والعال���م .. وبحس���ب م���ا ذكره رئيس وف���د صنعاء 
المف���اوض في تصريح���ات صحفية خ���الل زيارته 
إلى موس���كو حيث أشار إلى أن الموقف األمريكي 
ال يزال تكتيكيًا وأن الس���عودية  واإلمارات تتبعان 
ذل���ك الموق���ف التكتيتك���ي منوه���ًا إل���ًى أن هن���اك 
تحديات جديدة برزت مؤخرًا تش���ترك فيها اليمن 
مع روس���يا وإي���ران ودول مح���ور المقاومة ودول 

أخرى متضررة من الهيمنة األمريكية.
لقد كس���بت صنعاء من خالل هذه الزيارة عالقات 

دبلوماسية جديدة وعززت موقفها على المستوى 
الدول���ي ذل���ك أن عالق���ات دولية جدي���دة بالتأكيد 
تحدد األهداف الوطني���ة وتعزز عالقات اليمن مع 

العالم الخارجي.
إنجازات متس���ارعة لصنعاء على المستوى الدولي 
شكلت قلقًا للتحالف والواليات المتحدة األمريكية  
خاص���ة في ظ���ل األوض���اع الدولي���ة الراهن���ة هذه 
العس���كري  المس���ار  اإلنج���ازات يعززه���ا ويدعمه���ا 
عل���ى األرض وخاص���ة وأن الملف الس���ياسي اليمني 
ق���د ش���هد حراكًا ف���ي اآلون���ة األخيرة بي���ن صنعاء 
والتحالف برعاي���ة أممية حيث تزامن هذا الحراك 
م���ع تغيرات دولي���ة أبرزه���ا التوترات الت���ي حدثت 
بين روسيا وأمريكا والدول الغربية بسبب الحرب 
ف���ي أوكراني���ا وما خلفته تلك الح���رب من تغيرات 
جوهرية ف���ي العالقات الدولي���ة وفرضت خريطة 
سياس���ية جديدة على مستوى العالم أثرت بشكل 
كبير على األحداث في اليمن األمر الذي اس���تدعى 
زي���ارة الوف���د الوطني لموس���كو لت���دارس جملة من 
األمور ذات الصلة بالمش���كلة اليمنية في ظل هذه 

المتغيرات الدولية المتسارعة.

زيارة محمد عبدالسالم إلى موسكو تربك الواليات المتحدة

خفاي������ا وأس���رار الص���راع عل���ى شب���وة
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ثقافي

ِإْذ َأَوى اْلِفْتَي���ُة ِإَل���ى اْلَكْه���ِف )الكه���ف10( 
فتي���ة، مجموعة فتيان،  َفَقاُل���وا َربََّنا آِتَنا 
ِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَش���دًا   ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهي
ودائمًا ترى القرآن الكريم، كلما يتحدث، 
ويع���رض أي نم���وذج م���ن أوليائ���ه، ف���ي 
أي مج���ال م���ن مج���االت أعماله���م، دائمًا 
يكش���ف لك مشاعرهم، أنها ممتلئة بحب 

هللا، واالنشداد إليه.
وه���ذه حال���ة هام���ة ج���دًا، قضي���ة هام���ة 
ج���دًا، الحظ هؤالء:  َفَقاُل���وا َربََّنا آِتَنا ِمن 
ِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشدًا  ألن  لَُّدنَك َرْحَمًة َوَهي
نس���يان هللا، نس���يان الن���اس لله، نس���يان 
اإلنسان لله يكون لها آثار سلبية خطيرة 
ج���دًا علي���ه، في دني���اه وف���ي آخرته، وال 

يتمكن ينهض بأي مسؤولية.
اإلنس���ان الناس���ي لله، إذا م���ا كان مرتبطًا 
بالله، ومشاعره مرتبطة بالله، يظل دائمًا 
ضعيف���ًا، مهما ملك، كضعف حكام العرب 
اآلن، م���ا ه���م ضع���اف، لديه���م ممتلكات 
هائل���ة م���ن األم���وال؟ ولديه���م أس���لحة 
هائل���ة، ولديهم، ولديه���م، لكن تراهم في 

أضعف موقف!.
َفَضَرْبَن���ا َعَل���ى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِس���ِنيَن 
َع���َددًا ُث���مَّ َبَعْثَناُه���ْم لَِنْعَل���َم َأيُّ اْلِحْزَبْي���ِن 
َأْحَص���ى لَِم���ا َلِبُث���وا َأَم���دًا )الكه���ف12( هذا 
يق���ول  ث���م  خالصته���ا،  القص���ة،  موج���ز 
ف���ي تفصيلها: َنْح���ُن َنُقصُّ َعَلْي���َك َنَبأَُهم 
ِباْلَحقِّ ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم)الكهف13( 
هللا  إل���ى  ومنش���دين  بالل���ه،  مؤمن���ون 

انشدادًا قويًا.
ِفْتَي���ٌة مجموع���ة ش���باب، آَمُن���وا ِبَربِِّه���ْم، 
ونح���ن ما كل واح���د يدعي أن���ه مؤمن؟ 
لك���ن يوجد فوارق كبيرة جدًا بين إيمان 
مج���رد كالم، إيم���ان ال يحرك س���اكنًا في 
مش���اعرك، إيم���ان م���ا يوج���د لدي���ك أي 
غضبة لله س���بحانه وتعالى، هذا إنما هو 
مجرد عنوان إيمان، مجرد اس���م. هؤالء 

آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى.
ق���وى  ُقُلوِبِهْم)الكه���ف14(  َعَل���ى  َوَرَبْطَن���ا 
قلوبه���م، وهذه هي قضي���ة عندما يقول 
عنه���ا ف���ي المقدمة بأنه���ا آية م���ن آياته، 
آية لنا المتأخرين نع���رف، ليعرف الناس 
أنه���م إذا انطلق���وا مؤمني���ن بالله بش���كل 
صحي���ح، مؤمنين بالله بش���كل جاد، فإن 
هللا يقوي أنفسهم؛ ألنه هو الذي يتحكم 

في نفوس الناس.
م���ن  كثي���رًا  أمام���ك  تلغ���ي  أيض���ًا  ه���ذه 
التقدي���رات الت���ي تحص���ل عن���د كثير من 

الن���اس، عندما يتحرك الن���اس في عمل، 
فيكون���ون ف���ي األخي���ر ينظ���رون أن م���ا 
معهم مش���ايخ كب���ار، وينظروا م���ا معهم 
علم���اء كبار كثير، وال وجه���اء، وال تجار، 
فكأنه���م ي���رون أنفس���هم ضعاف���ًا! ال، هنا 
يق���ول لك: أن الن���اس إذا انطلقوا بصدق 
فإن���ه يرفعهم هو س���بحانه وتعالى، وفي 
األخي���ر ت���رى في ي���وم من األي���ام أولئك 
اآلخرين، الذين تراهم اآلن كبارًا، تراهم 
يتهمش���ون،  فع���الً،  يصغ���رون  صغ���ارًا، 

يضيعون.
الحي���اة،  واق���ع  م���ن  أمثل���ة  له���ا  وه���ذه 
رس���ول هللا )صل���وات هللا علي���ه وعل���ى 
آل���ه( عندما بعث ما هو بعث نش���أ يتيمًا، 
ونش���أ فقيرًا، بعثه هللا رس���والً وفي مكة 
وفي الطائف وفي مجتمعه ش���خصيات 
كبيرة ووجهاء، عمل على أن يسلموا أن 

يؤمنوا، لم يرضوا.
اآلخري���ن الذي���ن كان���وا عن���ده، كان كثير 
يب���دو  الن���اس،  م���ن  مجموع���ة  منه���م 
مس���اكين، م���ا كان يتن���ازل اآلخ���رون أن 
الوجه���اء،  الكب���ار:  أولئ���ك  إلي���ه،  يأت���وا 
والعباقرة، ما كان���وا يتنازلون يأتون إلى 

عنده، يقولون: اطرد هؤالء من عندك.
ما الذي حصل بعد؟ هذه هي سنة إلهية، 
هللا رفع أولئك الذين كانوا مستضعفين، 
ونفوس ضعيفة، وقلوب ضعيفة، عندما 
انطلقوا مؤمني���ن، رفعهم وقّوى قلوبهم، 
وأصب���ح أولئ���ك الكب���ار أين؟ في أس���فل 
أقدامه���م  تح���ت  وأصبح���وا  س���افلين، 

صرعى في بدر. ألم يحصل هذا؟.
ه���ذا يعطي اإلنس���ان ثق���ة بأن���ك أنت ما 
تق���ول ]ماذا س���نعمل نح���ن، ال معنا تجار 
مثل هؤالء، وال، وكم سنمحوا مما يعمل 

اليه���ود، احنا احس���ب ان احنا ضعاف..[ 
أنه���ا  وكأنه���ا  بنفس���ه  واح���د  ويح���س 

ضعيفة!.
إن هللا من يصنع النفوس ويقوي القلوب
يج���ب أن تفه���م أن هللا ه���و م���ن يصن���ع 
النف���وس، ويقّوي القلوب هو، وأن أولئك 
الذي���ن يرون أنفس���هم مس���اكين، وكأنهم 
أغبي���اء، م���ا معه���م عباق���رة، م���ا معه���م 
مفكرين، ما معهم مثقفين، ما معهم كذا، 
أن هللا س���يعطيهم المعرف���ة، ويعطيه���م 
العلم، ويعطيهم البصيرة، وينور قلوبهم، 
ويق���وي قلوبهم، فيصبحوا عظماء فعالً. 
ال���ذي  وت���رى اآلخري���ن مهمش���ين. ه���ذا 
حصل، عباق���رة قريش، وجه���اء قريش، 

كبار قريش ]انتهوا وتهمشوا فعالً[.
]حص���ل هذا مع كثير من الش���باب الذين 
الكبي���ر[  الجام���ع  ف���ي  يكب���روا  انطلق���وا 
يح���س بق���وة فع���الً، كثي���ر منه���م وه���م 
محققي���ن مع���ه، وه���م كذا، وي���رى أولئك 
يحقق���ون  الذي���ن  من���ه،  أصغ���ر  يراه���م 
مع���ه، يحكون لنا كثير من الش���باب هذه 
القضي���ة. الحظ كيف أنه كثير من الكبار 
مننا، كي���ف يكون خائف ربما يس���جنوه! 

هذا ينطلق ال يبالي بالسجن.
أل���م يظهر هذا بش���كل عجي���ب؟ هذا مما 
ه���ي  الن���اس  أن طريق���ة  عل���ى  يطمئ���ن 
طريقة هدى، وطريق���ة حق، وأنه عندما 
يكون���وا عل���ى ه���ذا النحو أنه���م يحظون 
بتأييد من هللا س���بحانه وتعالى، وتقوية 
لنفوسهم، وتقوية لقلوبهم، فعالً ينطلقوا 
يكبروا، ويسجنوهم، وكبروا، ودخلوهم 
األمن السياسي باعتباره مزعج ومرعب.
بحيث أنهم في األخير أفادوا هذا العمل 
بش���كل كبي���ر من خ���الل الس���جن، أفادوا 

العم���ل هذا نفس���ه، يعني برهن���وا على انه 
م���ا يزال هن���اك ف���ي الناس، من أوس���اط 
الن���اس، من ه���م أقوياء نف���وس، من هم 
يجب���ن  الت���ي  الوضعي���ة  له���ذه  رافضي���ن 
أمامه���ا الكب���ار؛ لذل���ك لح���د اآلن يعتب���ر 
مظه���ر من هذا القبيل، أن���ه بدا لنا العرب 
ضع���اف، ف���ي الوق���ت ال���ذي ب���دا أطفالنا 
وش���بابنا أقوياء، أقوياء يتحدوا أمريكا 
بش���عار، وأنه���م يس���تطيعون أن يؤث���روا 

على أمريكا بشعار.
وفضح���وا أمري���كا أيض���ًا، تعرف���وا أنه���م 
فضحوه���ا، أنه من الفوائ���د الكبيرة - إذا 
كنا نفهم - بأن الذين ينطلقون ليس���جنوا 
وراء  األمريكيي���ن  أن  ظه���ر  ه���ؤالء، 
الموض���وع، هذا فض���ح األمريكيين؛ ألن 
األمريكيي���ن يقول���ون أنهم دع���اة حرية، 
إنس���ان،  حق���وق  ورع���اة  وديمقراطي���ة، 
يقول���ون  أليس���وا  ه���ذه.  م���ن  وعناوي���ن 

هكذا؟ لكن هذا الشعار فضحهم.
يعني كيف تقول أنك حامي ديمقراطية، 
وحري���ات، وحقوق إنس���ان، وأنت نصف 
دقيق���ة ف���ي األس���بوع م���ا اس���تطعت أن 
تمس���ك أعصابك أمام���ه، فضحهم بأنهم 
كذابين ف���ي ادعائهم أنهم حماة للحرية، 

والديمقراطية، وحقوق اإلنسان.
ما من حق اإلنس���ان أن يتكلم؟ لكن هذا، 
مع أنه عبارات: ]الموت ألمريكا، والموت 
إلس���رائيل[ هل فيها سب؟ ما فيها سب، 
أليس ه���ذا صحيح���ًا؟ في���ه ]اللعنة على 
اليهود[ اللعنة عل���ى اليهود، األمريكيون 
واليه���ود  يه���ود،  أنه���م  يظه���رون  ال 
أساس���ًا ه���م ملعوني���ن عند ال���كل، يوجد 
الكثي���ر يكرهونه���م منن���ا، وم���ن النصارى 
يكرهونه���م، لك���ن ه���م ق���د تغلب���وا عل���ى 
النصارى وهم يثقفونهم، مثلما يتجهون 
إلينا يثقفوننا، وقد هم يحولون النصارى 
إل���ى صهاين���ة يش���تغلوا معه���م، تعرفون 
بأنهم قد بيحولوا النصارى إلى صهاينة؟ 
قد ه���و يهودي في قال���ب نصراني، مثل 
اآلن، يحولوه يهودي وش���كله مسلم، هم 

هكذا يعملون.
األمريكيي���ن  فض���ح  ه���ذا  إذًا  نق���ول: 
نفس���ه فع���الً، نصف دقيقة في األس���بوع 
أن���ك  تتحم���ل  تس���تطيع  م���ا  تفضح���ك، 
ترعى الديمقراطي���ة، وتحميها، وحقوق 
اإلنس���ان، وأش���ياء من ه���ذه؛ ألنه اتضح 
فعالً أنهم وراء الس���جن ه���ذا، هم الذين 

وجهوا بالسجن. 

َوَرَبْطَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم
َوَرَبْطَن���ا َعَل���ى ُقُلوِبِه���ْم إن هللا يق���وي القلوب، 
ه���و س���بحانه وتعال���ى متى م���ا انطل���ق الناس 
عل���ى هدي���ه ِإْذ َقاُم���وا َفَقاُل���وا قام���وا معلنين، 
���َماَواِت  السَّ َربُّ  َن���ا  َربُّ متحدي���ن:  صريحي���ن، 
َواأْلَْرِض َلن نَّْدُعَو ِمن ُدوِنِه ِإَلها ما هذه عبارة 
تعبر ع���ن موقف صم���ود، وإصرار؟ َل���ْن نَّْدُعَو 

ِمن ُدوِنِه ِإَلهًا َلَقْد ُقْلَنا ِإذًا َشَططًا.
والقرآن الكريم يعرض هذه األشياء كنموذج 
للمواق���ف، وإن كان ق���د يأت���ي فيم���ا بعد، في 
طري���ق م���ن يس���يرون عل���ى هدي���ه، أن يكون 
له���م مواقف، ل���و لم تعد به���ذا التعبي���ر تمامًا؛ 
ألنه مما يستوحى من القصة: وقوفهم بقوة، 
إصراره���م، صمودهم المعل���ن.ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا 
���َماَواِت َواأْلَْرِض َل���ن نَّْدُع���َو ِم���ن  َن���ا َربُّ السَّ َربُّ

.ُدوِنِه ِإَلها
إذًا عندم���ا ينطل���ق الش���باب، ويقوم���وا بقوة، 
ويرفعوا ش���عار كه���ذا، ما معناه أن���ه لن نكون 
الخائفي���ن،  الخاضعي���ن،  الخانعي���ن،  كأولئ���ك 
القاعدي���ن المرتدي���ن ع���ن دينهم؟ م���ا معناها 
ه���ذه وإن كان ه���ذا بع���ده أمريكا ته���دد، وإن 
كان هذا بعده سجن، وإن كان بعده ما بعده.

ه���ذا ه���و نفس���ه م���ن مظاه���ر الصم���ود لم���ن 
يس���يرون على ه���دي هللا، ويبي���ن الفارق بين 
ضع���ف نفوس منهم معرضي���ن عن هدي هللا، 
وإن كان���وا كب���ارًا بم���ا يمتلك���وه، لك���ن ق���د هو 
يق���ول لألمريكي: ]تمام، غير كيفما تريد، في 
مساجد، في مدارس، اعمل ما تريد، إذا قد با 

تسلمنا شرك[ وبين من ينطلقون.
ألي���س ذلك األول يب���دو ضعيفًا؟ ضعيف جدًا 
ومه���زوز، ومن ينطلقون يقول���ون: ال، ]الموت 
ألمري���كا[ وس���نعمل عل���ى أن تم���وت أمري���كا، 
ونواج���ه أمري���كا، ونح���ارب أمري���كا، م���ا هذا 
ه���و الموقف القوي؟ ما هم ظه���روا أقوى من 
أولئ���ك الكبار، الذين معهم طائرات، ودبابات، 
وجي���وش؟ ث���م تصب���ح ف���ي األخي���ر ال تمث���ل 

شيئًا.
ألن الق���وة قوة النفس. إذا كان اإلنس���ان قويًا 
ف���ي هللا، ويس���ير ف���ي طريق���ة حق س���تصبح 
وس���ائل بسيطة لديه مؤثرة جدًا، وإذا ضعف 
اإلنس���ان بس���بب إعراضه عن هللا، وعن هدي 
هللا، تصب���ح كل م���ا لدي���ه من ق���وات كثيرة ال 

تمثل شيئًا في األخير.

كلمات من نور
عندمللا ابتعد املسلللمون عن القللرآن الكرمي ولديهم أشللياء كثيرة فيها أشللياء كثيرة من الضللال وصلت األمة هذه 
إلى حالة الضياع يف عصر قد يكون من أزهى عصور الدنيا أليسللت حالة ضياع التي األمة فيها اآلن؟! إذًا فهي سللنة 
وَن ِإَلاّ َأْنُفَسللُهْم َوَما َيْشللُعُروَن )آل عمللران: من اآلية 69(  تشللمل الللكل والنص هنا فيمللا يتعلق بأهل الكتاب َوَما ُيِضُلاّ
عندمللا يقول: وما يضلون إل أنفسللهم وما يشللعرون معناه أن اهلل هو يدبر ولهذا قال هنللاك: َوَمَكُروا َوَمَكَر اهلُل َواهلُل 

َخْيُر امْلَاِكِريَن )آل عمران: اآلية 54(.)الدرس الثالث عشر من دروس رمضان(

كيف يصنع الله المتغيرات لمن يتحركون في سبيله؟
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ثقافي

القول السديد

فالمؤمن���ون حقًا هم الملتزمون به���ذا، وهم من: }ِإَذا 
ُذِك���َر اللَُّه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم{؛ الستش���عارهم لعظمة هللا، 
لخوفه���م م���ن هللا، لمحبتهم لل���ه، لرجائه���م في هللا، 
قل���وب ملؤه���ا اإليم���ان، اإليم���ان حاضٌر فيه���ا، يحل 
مح���ل األطم���اع، مح���ل األناني���ات، إيم���اٌن يعمر هذه 
���ر فيه���ا، ف���إذا ذك���ر هللا، وذك���ر هللا هو  القل���وب ويؤثِّ
ذكٌر في مقام العمل، في مقام المس���ؤولية، في مقام 
العب���ادة والطاع���ة؛ وبالتال���ي تتأثر وتتقبل، اإلنس���ان 
���ر بالله حتى  ال���ذي يوج���ل قلب���ه م���ن ذك���ر هللا، إذا ُذكِّ
ف���ي حال���ة الغفلة الت���ي كان فيها قد خال���ف، أو أخطأ 
ف���ي شيٍء ما، أو كان توجه���ه في موضوٍع ما توجهًا 
خاطئًا، فهو بالتذكير له بالله يتأثر، ويخاف من هللا؛ 
ذ تلك  فيتقب���ل، وينضبط، ويلت���زم، ويطيع هللا، وينفِّ
التعليمات مهما كانت مخالفًة لهوى نفسه، مهما كان 
بمزاج���ه الش���خصي ال ينس���جم معه���ا، مهم���ا كان في 
حالة غضٍب وانفعال، أو في حالة إغراٍء وأطماع، أو 
في حالة مخاوف ضاغطة س���لبية، فالتذكير له بالله 
يترك أثرًا إيجابيًا في نفس���ه يساعده بل يدفعه إلى 

االلتزام العملي. 
}َوِإَذا ُتِلَي���ْت َعَلْيِه���ْم آَياُت���ُه َزاَدْتُه���ْم ِإيَماًن���ا{، فهم إذا 
���روا بآيات هللا يزداد وعيهم، يزداد فهمهم، تزداد  ُذكِّ
لون- وفي  بصيرتهم، تزكو نفوس���هم، يتأثَّرون؛ فيتقبَّ
نف���س الوق���ت- تتجل���ى لديه���م الحقائق ف���ي الواقع 
العملي بم���ا يزيدهم بصيرًة، بم���ا يزيدهم قناعًة، بما 
يزيده���م يقينًا، فزي���ادة اإليمان عن���د التذكير بآيات 
هللا هي زيادٌة في الوعي، زيادٌة في الفهم، زيادٌة في 
البصيرة، زيادٌة في المعرفة، زيادٌة في زكاء النفس، 
زي���ادٌة ف���ي إص���الح اإلنس���ان وتهذيب���ه، وتصحي���ح 
وتصوي���ب تصرفاته وأعماله وس���لوكياته ومواقفه، 
وف���ي تصحي���ح توجهات���ه واندفاعات���ه ومنطلقات���ه، 
وه���ي أيض���ًا تجٍل ف���ي الواقع بش���كل حقائ���ق تظهر 
ف���ي الواقع العملي، ونتائج تظهر في الواقع العملي، 
تمثل ش���واهد لتلك اآليات التي س���معها اإلنس���ان في 

كتاب هللا؛ فيزداد يقينًا بهدي هللا وبآيات هللا.
ُل���وَن{، وه���م يعتم���دون بش���كٍل  }َوَعَل���ى َربِِّه���ْم َيَتَوكَّ
أس���اسٍي وت���اٍم وكامٍل عل���ى هللا، اعتمادهم على هللا 
كلي���ًا م���ن منطلق الثق���ة بالله، م���ن منطل���ق االلتجاء 
إل���ى هللا، واالعتم���اد عليه، واألمل بفضل���ه، والرجاء 
فيم���ا وع���د ب���ه؛ ولذل���ك ال يعتم���دون على أنفس���هم، 
وال ينطلق���ون م���ن حس���ابات يرتكزون فيه���ا على ما 
يؤملون أن يحققوه شخصيًا، بل كل اعتمادهم على 
هللا، وتوكلهم على هللا، هذا التوكل الذي يس���اعدهم 
عل���ى االنطالق ف���ي مواجهة التحدي���ات مهما كانت، 
ف���ي ع���دم التأث���ر بالمخ���اوف واالعتب���ارات األخرى، 
فمث���الً: الخ���وف من الفق���ر، أو الخوف م���ن الظروف 
الصعب���ة، أو الخ���وف م���ن نف���اد م���ا يمتلكون���ه أو م���ا 

بأيديهم من وسائل، ال يؤثِّر عليهم، وهذا يساعدهم 
على االس���تقامة، إذا ضعف توكل اإلنس���ان على هللا، 
فهذا يؤثِّر عليه تأثيرًا سلبيًا حتى لو كان يتحرك في 

سبيل هللا.
مثالً: يظن أنه إذا لم يغل من الغنائم، إذا لم يحسب 
حس���اب مصالح���ه الش���خصية، أو حت���ى ف���ي إط���ار 
الحس���ابات العملي���ة، فيتجه إلى اللع���ب، ويتجه إلى 
اإلخف���اء، ويتج���ه إل���ى تصرف���ات س���لبية؛ ألنه يظن 
أنه���ا ه���ي الت���ي س���تفيده في المس���تقبل، هن���ا لم يعد 
يحسب حساب هللا، يحسب حساب شطارته حسب 
التعبير المحلي، أنه وبحس���ب ذكائ���ه، وما يفعله من 
حي���ل والتواءات وتصرفات فيه���ا غش، فيها غلول، 
فيه���ا خ���داع، فيها ابت���زاز، فيها س���لوكيات مقيتة، ال 
تشرفه أخالقيًا، وال إنسانيًا، وال إيمانيًا، فهو تصرف 
ليحص���ل على أكبر حص���ة ممكنة من اإلمكانات على 
حس���اب كل األعمال األخرى، وكل الجبهات األخرى، 
أو يتصرف بأي طريقة غير س���وية، وال س���ليمة، وال 
إيماني���ة، وال أخوي���ة، ينطلق هكذا س���جينًا وأس���يرًا 
للحس���ابات الش���خصية والنظ���رة الش���خصية، وق���د 

ضعفت ثقته بالله، وأمله بالله، وتوكله على هللا.
التوكل على هللا ركيزة أساسية في العمل في سبيل 
هللا، أم���ام كل هذه الس���لبيات والمخاوف: المخاوف 
المس���توى  عل���ى  أيض���ًا  المخ���اوف  األع���داء،  م���ن 
الم���ادي...  المس���توى  المخ���اوف عل���ى  االقتص���ادي، 
المخ���اوف من كل جانب، اإلنس���ان المؤم���ن حقًا هو 
دائم���ًا دائمًا ف���ي كل الظروف، ف���ي كل المراحل، في 
كل المحط���ات، تج���اه مختلف األوض���اع، هو متوكٌل 
عل���ى هللا، وُقدِّمت هذه المواصف���ات: الذين إذا ذكر 
هللا وجل���ت قلوبه���م، إذا تلي���ت عليهم آيات���ه زادتهم 
إيمان���ًا، عل���ى ربه���م يتوكل���ون، كله���ا معطوف���ًة عل���ى 
بعضه���ا البعض كمواصفات إيمانية موجودة وقائمة 

ومستمرة والزمة.

ضرورة االستقامة على 
المواصفات اإليمانية

والحظوا أهمية ذل���ك؛ ألن البعض قد تكون منطلقاته 
إيجابية في البداية وفي مراحل معينة، إلى أن يصل 
إل���ى مراح���ل معينة، ف���ي مرحلة م���ن المراح���ل تتغير 
نفس���يته، يتح���ول إلى إنس���ان َضُعَف التزام���ه العملي، 
طاعته العملية، استقامته في مجال العمل، وأصبح ال 
ينفع فيه التذكير بآيات هللا، يصل إلى هذا المس���توى 
من الس���وء، وه���ذه حالة لم يعد اإلنس���ان فيه���ا مؤمنًا 

حقًا.
مثالً: إذا أصر على فس���اد ذات البين وهو يذكر بماذا؟ 
بآي���ات هللا، بكلم���ات هللا، بتوجيه���ات هللا، بتعليم���ات 
هللا، بأوام���ر هللا ف���ي إص���الح ذات البي���ن، فيرف���ض، 
ويصر على فساد ذات البين، عليه أن يعرف، حتى وإن 
كان ق���د جاه���د، حتى وإن كان قد عم���ل، حتى وإن كان 
ق���د ضحى، لكنه وصل إل���ى وضعية خطيرة، وهو في 
منزلٍق خطير قد فقد فيه إيمانه بالله، وأصبح أس���يرًا 
لمنطلق���ات  لمقاص���د ش���خصية، ألغ���راض ش���خصية، 
شخصية سجنته وغطت على قلبه، وأفسدت نفسيته 
إل���ى درجة فقد فيها التأثر بآيات هللا، ليس���ت مس���ألة 
سهلة إذا فقد اإلنسان تأثره بآيات هللا، قضية خطيرة 
ُر َم���ْن َيْخَشى )10(  كَّ ا، قضية خطيرة للغاية، }َس���َيذَّ ج���دًّ
���اَر اْلُكْب���َرى{ ���ِذي َيْصَل���ى النَّ ُبَه���ا اأْلَْش���َقى )11( الَّ َوَيَتَجنَّ

]األعل���ى: 10-12[، يعتب���ر ه���ذا مؤش���رًا خطي���رًا، عل���ى 
اإلنس���ان إذا أحسَّ به في نفس���ه أن يحذر، أن يس���عى 

ا. للخروج من تلك الحالة الخطيرة جدًّ
ُلوَن{، فه���م دائمو التوكل على هللا  }َوَعَل���ى َربِِّه���ْم َيَتَوكَّ
ف���ي مختل���ف المراح���ل والظ���روف، عندهم ثق���ة بالله 
وأم���ل عظي���م فيم���ا عند هللا، مهم���ا كان���ت التحديات، 
مهم���ا حصل ف���ي الواق���ع، ال يفقدون ثقته���م بالله، وال 

أملهم بالله، وال التجاءهم إلى هللا.
ا َرَزْقَناُه���ْم ُيْنِفُقوَن{، من  اَلَة َوِممَّ }الَِّذي���َن ُيِقيُم���وَن الصَّ
الح���االت الالزمة له���م الصالة القيمة، فهم مس���تمرون 

على اهتمامهم بالصالة، وأن تكون صالًة قيمة، تؤتي 
ثمرته���ا في أنفس���هم، في اس���تقامتهم، ف���ي التزامهم، 
تنهاهم عن الفحش���اء وعن المنكر بكل أشكاله، المنكر 
ال���ذي يأتي إلى التصرف���ات، والس���لوكيات، واألعمال، 

والمواقف، والتوجهات، والنفسيات.
ُيْنِفُق���وَن{، وه���م يحمل���ون روحي���ة  ���ا َرَزْقَناُه���ْم  }َوِممَّ
العطاء بش���كٍل دائم، فكل ما رزقه���م هللا رزقًا ينفقون 
من���ه، وه���ي حال���ٌة مس���تمرٌة عنده���م )روحي���ة العطاء 
واإلنف���اق(، ولذلك ليس���وا ممن يحم���ل روحية الطمع، 
وال يفك���ر إال ب���أن يأخ���ذ، وال يفكر إال ب���أن يحتكر، وال 
يفك���ر إال بأن يس���يطر عل���ى المزيد والمزي���د، |ال| هم 
يختلفون عن ذل���ك، روحيتهم روحية عطاء وروحية 
إنف���اق، وه���ذا عل���ى نحٍو واس���ع يعني: يش���مل ال���زكاة، 
يشمل اإلنفاق في سبيل هللا، يشمل الصدقة في البر، 
يش���مل التعاون في العط���اء فيما فيه الخير، فيما فيه 

العمل في سبيل هللا.
ا{، هؤالء هم المؤمنون حقًا،  }ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ
غيره���م عنده نقٌص ف���ي إيمانه، قد يص���ل إلى انعدام 

حالة اإليمان.

العطاء اإللهي للمؤمنين 
 }َلُه���ْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم{، مراتب عالية، هذه المراتب 
عن���د هللا يترت���ب عليه���ا رعاية م���ن هللا، يترتب عليها 
مس���توى العطاء اإللهي لهم، حتى مستوى منازلهم في 

الجنة، ومستوى ما أعده هللا لهم في الجنة.
البعض مثالً في مقابل أن يحصل على رتبة، قد تكون 
هذه المس���ألة في غاية األهمية عنده، وأن تكون رتبة 
عالية: رتبة عقيد، رتبة عميد، رتبة لواء، رتبة مش���ير، 
رتب���ة فري���ق... المراتب هذه، طموح إليه���ا، وقد يعمل 

أي شيٍء في مقابل الوصول إليها.
ه���ذه المرات���ب أعلى، أعلى من مس���ألة رتب���ة عميد، أو 
لواء، أو فريق، أو مشير... أو غير ذلك، رتبة عند هللا، 
ومنزل���ة عالي���ة عن���د هللا، يترت���ب عليها أش���ياء كثيرة 
ا، ف���ي تدبي���ر هللا، ف���ي رعايت���ه، فيما أع���ده، فيما  ج���دًّ
يعطيه من واس���ع فضله، وهذا ما تطمح إليه النفوس 
العالي���ة، وذوو الهمم العالية والنفوس الرفيعة، تطمح 

إلى المقام والمنزلة العالية عند هللا، وهذا هو األهم.
َكِري���ٌم{،  َوِرْزٌق  َوَمْغِف���َرٌة  َربِِّه���ْم  ِعْن���َد  َدَرَج���اٌت  }َلُه���ْم 
)َوَمْغِف���َرٌة(: مغف���رة على الزل���ل، مغفرة عل���ى التقصير 
ال���ذي يس���عون إل���ى تداركه، وعل���ى التقصي���ر الذي قد 
يحص���ل- عادًة- في الواقع العملي، مهما بذل اإلنس���ان 
جه���ده يبقى عنده تقصي���ر، فهم ينيبون إلى هللا، وهو 
-جلَّ ش���أنه- الذي يغفر لهم به���ذا التوجه، بهذا التقبل، 
به���ذا االهت���داء، به���ذا التج���اوب، هذه االس���تجابة مع 

تعليمات هللا وتوجيهات هللا 

م�����ن م�����واص�����ف�����ات ال���م���ؤم���ن���ي���ن 

شللعبنا اليمني أعظم عزمًا وأكثر إصرارًا وتصميمًا على الدفاع عن نفسلله، الدفاع عن حريته، 
الدفللاع عللن كرامته، لن نقبل كشللعب مينللي أن نقتل، وأن يعمللل اآلخرون علللى إماتتنا جوعًا 

وحصارًا، وأن جنلس يف بيوتنا مكتويف األيدي خانعني وأذلء؛ يف اليمن هذا غيُر وارد.
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نهاية الدولة السفيانية
بع���د ه���الك يزيد ب���ن معاوي���ة ملك 
بع���ده معاوية بن يزيد ب���ن معاوية 
بع���د أبي���ه أربعين يوم���ًا، وقيل: بل 
أربع���ة أش���هر، ه���ذا الرج���ل كان قد 
هال���ه م���ا فع���ل أب���وه يزي���د وج���ده 
معاوي���ة من جرائم بحق هذه األمة 
فخطب الناس، فقال - بعد حمد هللا 
والثناء عليه -: أيها الناس فإنا بلينا 
بكم وبليتم بنا فما نجهل كراهتكم 
لن���ا وطعنك���م علين���ا، أال وإن ج���دي 
معاوي���ة بن أبي س���فيان نازع األمر 
م���ن كان أولى ب���ه منه ف���ي القرابة 
برس���ول هللا، وأح���ق في االس���الم، 
س���ابق المس���لمين، وأول المؤمنين، 
العالمي���ن،  رب  رس���ول  ع���م  واب���ن 
وأب���و بقية خاتم المرس���لين، فركب 
منك���م ما تعلم���ون، وركبت���م منه ما 
ال تنك���رون، حتى أتت���ه منيته وصار 
رهين���ا بعمل���ه، ث���م َقّل���د أب���ي وكان 
غي���ر خلي���ق للخي���ر، فرك���ب ه���واه، 
واستحس���ن خطأه، وعظم رجاؤه، 
فأخلف���ه األمل، وقص���ر عنه األجل، 
مدت���ه،  وانقطع���ت  منعت���ه،  فقلَّ���ت 
وص���ار ف���ي حفرت���ه رهين���ًا بذنب���ه، 

وأسيرًا بجرمه.
 ث���م بكى، وق���ال: إن أعظ���م األمور 
علين���ا: علمنا بس���وء مصرعه وقبح 
منقلب���ه، وقد قت���ل عترة الرس���ول، 
وأباح الحرمة، وح���رق الكعبة، وما 
أن���ا المتقل���د أمورك���م، وال المتحمل 
تبعاتك���م، فش���أنكم أمرك���م، فوهللا 
لئن كانت الدنيا مغنمًا لقد نلنا منها 
حظن���ا، وإن تكن ش���رًا فحس���ب آل 

أبي سفيان ما أصابوا منها. 
وبهذا البيان أعلن معاوية بن يزيد 
نهاي���ة الدول���ة الس���فيانية ليتعرض 
مرحل���ة  وتب���دأ  لالغتي���ال  بعده���ا 
الدول���ة المروانية حيث تولى بعده 
م���روان ب���ن الحك���م ليواص���ل ه���و 

وأوالده سيرة يزيد بن معاوية.
قبض���ة  ف���ي  اإلس���المية  األم���ة 

طواغيت بني أمية
 ومن���ذ فاجع���ة كرب���الء إل���ى ث���ورة 
اإلمام زي���د بن علي)عليه الس���الم( 
تس���لط على األمة م���ن بعد معاوية 
بن يزيد س���تة طواغيت]مروان بن 
 عب���د المل���ك بن م���روان الحك���م
الولي���د بن عبد الملك س���ليمان بن 
 يزيد ب���ن عبد الملك عب���د الملك
هشام بن عبد الملك.[ ما عدى فترة 
حك���م عمر ب���ن عب���د العزي���ز والذي 
وص���ل إل���ى الخالف���ة  بوصي���ة من 
سليمان بن عبدالملك، وكانت فترة 
واليت���ه من )99  إل���ى  101ه�( أصلح 
في هذه الفترة جزًءا من فساد بني 
أمي���ة، وخاصة ما يتعلق بظلم أهل 
البيت )عليهم الس���الم( وسبهم من 

عل���ى المناب���ر، ويكفيه 
أنه استبدل لعن اإلمام 
علي وأه���ل البيت في 
آخ���ر الخطب���ة الثاني���ة 
س���بحانه  هللا  بق���ول 
���َه َيْأُمُر  وتعال���ى: ِإنَّ اللَّ
َواإِلْحَس���اِن  ِباْلَع���ْدِل 
اْلُقْرَب���ى  ِذي  َوِإيَت���اء 
َوَيْنَه���ى َعِن اْلَفْحَش���اء 
َواْلَبْغ���ِي  َواْلُمنَك���ِر 
ُروَن  َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
م���ا  س���رعان  أن���ه  إال 
بوفات���ه  ُظلمه���م  ع���اد 
وعودته���م م���رة أخرى 
عل���ى  التحك���م  إل���ى 

رقاب األمة.
وف���ي حك���م الطاغي���ة 
)هش���ام بن عبد الملك( 
كان تح���رك اإلمام زيد 
السالم(  علي)عليه  بن 

وثورته المباركة. 
الحقب���ة  ه���ذه  وف���ي 
الزمنية � منذ استشهاد 
اإلمام الحس���ين )عليه 
الع���ام  ف���ي  الس���الم( 
تح���رك  إل���ى  )61ه����( 
)علي���ه  زي���د  اإلم���ام 
)122ه�(  ع���ام  الس���الم( 

� مني���ت األم���ة بأقسى أن���واع الظلم 
والطغي���ان... مم���ا س���بب انحط���اط 
األمة أكثر مما كانت عليه في زمن 

اإلمام الحسين )عليه السالم(. 
مصي���ر األمة التي تف���رط في قادتها 

ورموزها
 ... قام���ت حركات بعد ثورة اإلمام 
الحسين)عليه الس���الم( انتقامًا من 
قتلت الحسين)عليه السالم( ولكن 

لم يكتب لها االستمرارية مثل:
 ثورة التوابين.

  ثورة المختار بن أبي عبيد.
الرض���ا  ���د  محمَّ أب���و  اإلم���ام  ث���ورة 
الحس���ن بن الحسن بن علي بن أبي 

طالب )عليهم السالم(.
الث���ورات  له���ذه  يكت���ب  ل���م  لم���اذا 

النجاح؟
أبط���ال  قاده���ا  ث���ورات  كان���ت 
ومحنك���ون في السياس���ة وتهيئت 
والكبي���رة  الكثي���رة  الظ���روف  له���م 

ولكن لماذا لم يكتب لها النجاح؟. 
الس���يد حس���ين رض���وان هللا علي���ه 
أجاب على هذا السؤال في )دروس 

من وحي عاشوراء( بقوله: 
هم فرطوا وعندما يفرط اإلنس���ان 
البدائ���ل  س���تأتي  يس���مع  فيم���ا 
م���ن  يتلقاه���ا  أن  إم���ا  المغلوط���ة، 
أمثال���ه مم���ن يفهمون األم���ور فهمًا 
مغلوط���ًا، مم���ن ال يعرف���ون عواقب 
األمو أو من جهة نفس���ه هو فيكون 

هو من يحلل ومن يحاول أن يضع 
ل���كل قضية حدًا معينًا، يظن أنها ال 
تتج���اوزه. ربما كانوا يتصورون أن 
الحس���ين ه���و المش���كلة.. يمكن أن 
ُيصف���ى الحس���ين وتبق���ى األجواء 

طبيعية!. 
بعد أن ُقتل الحسين)عليه السالم( 
ه���ل بقي���ت األج���واء طبيعية؟ هل 
اس���تقر وضع أه���ل الع���راق؟ أم بدأ 
 الع���راق يغل���ي، أم ب���دأت النكبات
والك���وارث تتابع على أه���ل العراق 
جيالً بعد جيل إلى هذا العصر الذي 
نح���ن فيه لم يس���لم أه���ل العراق، 
لم يس���لم لهم دينهم، لم تس���لم لهم 

دنياهم، لم تسلم أنفسهم..
وعندم���ا يك���ون اإلنس���ان م���ن هذه 
النوعي���ة فق���د يصح���وا ف���ي ي���وم 
م���ن األيام لكن ف���ي الوقت الذي ال 
ينفع. أهل العراق ندموا بعد، وتاب 
الكثي���ر م���ن تفريطه���م ف���ي اإلم���ام 
الحس���ين إذ ل���م ينص���روه وخرجوا 
ثائرين، وقتلوا َمْن قتلوا الحس���ين 
)عليه السالم( وثأروا لقتله لكن بعد 
فوات األوان، بعد فوات ش���خصية 

عظيمة كالحسين.
ل���و كان���ت تل���ك التضحية، ل���و كان 
ذلك الصم���ود، لو كان ذلك التفاني، 
ل���و كان ذلك االهتم���ام، لو كان ذلك 
الوعي في وقته، يوم كان الحسين 
متوجهًا إلى الكوفة الستطاعوا أن 
يغيروا وجه التاريخ بأكمله، وليس 

الع���راق،  وج���ه  فق���ط 
الستطاعوا أن يعيدوا 
األمة إلى ما كان يريد 
له���ا الرس���ول )صلوات 
هللا علي���ه وعل���ى آل���ه( 

أن تكون عليه.
وُق��ت��ل  اآلالف  ق��ت��ل��وا 
ل��ك��ن  اآلالف  م���ن���ه���م 
األوان،  ف������وات  ب���ع���د 
شخصية  ف����وات  ب��ع��د 
ك�����اإلم�����ام ال���ح���س���ي���ن. 
له  تتعرض  ما  وأعظم 
األم�����ة، أو م���ن أع��ظ��م 
تفقد  أن  األم��ة  نكبات 
ع���ظ���م���اء ك��ال��ح��س��ي��ن 
والحسن  وزي��د  وعلي 
وأم��ث��ال��ه��م م���ن أع���الم 
ال���������ه���������دى، خ�����س�����ارة 

عظيمة.
كيف كان تحرك اإلمام 
زي���ن العابدين علي بن 

الحسين
كي���ف كان دور اإلم���ام 
العابدين)علي���ه  زي���ن 
ه���ذه  خ���الل  الس���الم( 

الفترة؟ 
زي���ن  الوص���ي  اإلم���ام 
العابدي���ن ب���ن علي بن 
الحس���ين ب���ن علي ب���ن أب���ي طالب 
38ه����،  ع���ام  ول���د  الس���الم(  )علي���ه 
أن���ه  عل���ى  اإلس���الم  أه���ل  وأجم���ع 
أفض���ل موجود في عص���ره، وأعبد 
أه���ل زمان���ه، وأعلمه���م، وق���د ع���ده 
اإلم���ام اله���ادي يحي���ى بن الحس���ين 
� )علي���ه الس���الم( - م���ن األوصي���اء، 
وه���ذا مق���ام جليل، مع���روف حقه، 
ل���ه اإلمام���ة والزعام���ة، وق���د نجى 
من واقعة كرب���الء لمرضه، وتوفي 
ف���ي المدين���ة المن���ورة ع���ام 94ه����، 
ودفن بالبقيع ف���ي المدينة المنورة 
في الحجاز، في مش���هد أهل البيت 

)عليهم السالم(.
الس���يد حس���ين رض���وان هللا علي���ه 
يشخص الوضع بعد اإلمام الحسين 
)عليه السالم( وبالتحديد في زمن 
اإلمام زين العابدين )عليه السالم( 
وكيف كان دوره فيقول في )شرح 
ال���درس   - م���كارم األخ���الق  دع���اء 

األول(: 
 كان الواق���ع الذي ع���اش فيه ]زين 
العابدي���ن[ واقعا مظلما أمة ُهِزمت 
وُقِه���رت، وُأذلِّت تح���ت أقدام يزيد 
وأش���باه يزي���د، لكن���ه هو م���ن عمل 
الكثير الكثير وهو يوجه، وهو يعلِّم 
وه���و يربي، ألي���س اإلم���ام زيد هو 
ابن���ه؟ من أي���ن تخرج اإلم���ام زيد؟ 

إال من مدرسة أبيه زين العابدين.
إن الحالة الت���ي كان فيها حالة فعالً 

النف���وس  الش���دة  بالغ���ة  ش���ديدة، 
مقهورة ومهزومة واألفواه مكممة، 
لكن زين العابدين من أولئك الذين 
يفهمون بأن المجاالت دائمًا ال تغلق 
أم���ام دي���ن هللا فانطل���ق ه���و ليعلم 
ويرب���ي، ويصنع الرج���ال؛ ألنه يعلم 
أنه إن كان زمانه غير مهيأ لعمل ما 
ف���إن الزمان يتغير فس���يصنع رجاالً 
وخ���رج  فع���الً  وصن���ع  للمس���تقبل. 
اإلم���ام زيد )عليه الس���الم( ش���اهرًا 
س���يفه ف���ي س���بيل هللا وت���رك أم���ة 
ما تزال تس���ير عل���ى نهجه من ذلك 

اليوم إلى اآلن... 
وكلن���ا نع���رف ذل���ك الظ���رف القاهر 
ال���ذي كان يعيش���ه زي���ن العابدي���ن 
)صلوات هللا عليه(، لكن ننظر ماذا 
عمل زي���ن العابدين، بن���ى زيدًا وبنى 
الكثي���ر من الرج���ال، الذين انطلقوا 
فيم���ا بع���د حرك���ة زيدي���ة جهادي���ة 
جي���ال بعد جيل عل���ى امتداد مئات 

السنين...
وق���د يكون ف���ي واقع���ه ليس ممن 
رضي لنفس���ه تل���ك الحال���ة التي كان 
عليه���ا، لكن ذلك هو أقصى ما يمكن 
أن يعمل���ه، ال يس���تطيع أن يخ���رج 
هو فيعلن الدع���وة إلى إعالء كلمة 
هللا ونص���ر دين هللا، لي���س لضعفه 
هوأو لعدم كمال���ه وإنما رأى الناس 
م���ن حول���ه كله���م مهزومي���ن، كلهم 
مقهوري���ن فم���ن الذي يس���تطيع أن 

يحركهم؟.
الوضعيات التي يفرضها المتخاذلون

تح���دث  تحص���ل،  أحيان���ا  وه���ذه 
وضعي���ات كه���ذه، لكنه���ا وضعي���ات 
هي نتيجة تقصي���ر من قبل الناس 
أنفسهم يوم تخاذلوا مع علي )عليه 
السالم( كانت نتيجة تخاذلهم قوة 
للباط���ل في جانب بني أمية، جعلت 
مواجهته���م لذلك الباط���ل في أيام 
اإلمام الحسن صعبة جدًا، تخاذلوا 
مع���ه أيض���ًا جعل���ت المواجه���ة في 
أيام اإلم���ام الحس���ين أكثر صعوبة 
أيض���ا، وصل الحال إل���ى أن يصبح 
واق���ع األمة في عصر زين العابدين 
المطلق���ة،  الهزيم���ة  االنكس���ار،  ه���و 
هي الظ���روف الصعبة هي الحاالت 
السيئة التي يصنعها تخاذل الناس.

 - أحيان���ًا   - يخلقه���ا  ح���االت  ه���ي 
ضعف وعي مم���ن ينطلقون للعمل، 
وإن كان���وا تح���ت راية عل���ي )عليه 
جن���د  اس���م  ويحمل���ون  الس���الم( 
اللهوأنص���ار هللا لك���ن وعيه���م، لكن 
إيمانه���م القاص���ر إيمانه���م الناقص 
أدى إل���ى أن يرتكب���وا جناي���ة عل���ى 

األمة فضيعة.

يتبع في العدد القادم إن شاء الله

إرهاصات ثورة اإلمام الشهيد 
زيد بن علي عليهما الس����الم 

يحيى قاسم أبو عواضة

ذكرى
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وا ال���وج���وَد وزل����ِزل����وا األرض���ا ُه������زُّ
����ا َع����ضَّ ت�����آك�����ل�����وا  ال�����ي�����ه�����وَد  إنَّ 
����ه����ا ال����ُج����ن����ُد ال����ذي����ن َل����ُه����ْم ي����ا أيُّ
ال���ج���ب���اُل رؤوس���ه���ا خفضا ُت��ح��ن��ي 
�����ه�����ا ال������ق������وُم ال�����ذي�����ن ِب���ه���م ي�����ا أيُّ
ي�����أت�����ي اإلل����������ُه وأم�������������ُرُه ُي���ق���ض���ى
ِت���ُك���م ُق���وَّ َع��������ْرُض  إال  َع��������ْرَض  ال 
أه����ُل ال��س��م��ا رف���ع���وا ل���ُه )ال��ب��ي��ض��ا(
ِب���ك���م َل����ي����ش����ع����رون  ال����ط����غ����اَة  إنَّ 
م����وت����ًا ي����ُق����ضُّ ع����روَش����ه����م َق���ّض���ا
خ���ط���واُت���ك���م ف����ي أرض����ن����ا ت���َرَك���ت
���������ا آث���������اَره���������ا ب������ص������دوره������م َرضَّ
ه����ذا ه���و ال���ج���ي���ُش ال�����ذي ب���َرَك���ت
ك�����ل ال����ج����ي����وِش أم�����ام�����ُه َرب���ض���ا
ج�����ي�����ٌش وش������رط������ُت������ُه م����الئ����ك����ٌة
������ا َغ������ضَّ ت����ن����ث����ن����ي  ال  �����������اب�����������ٌة  وثَّ
ج������ي������ٌش ي������م������ان������يٌّ م������واِق������ُف������ُه
ال��ن��ب��ض��ا اأُلّم�������������ِة  ل����ق����ل����ِب  ردَّت 
ج������ي������ٌش ي������م������ان������يٌّ م�����الح�����ُم�����ُه
الغمضا )واُش���ن���ُط���َن(  أح���َرَم���ت  ق��د 
ج�������ي�������ٌش ي������م������ان������يٌّ ب������رؤي������ت������ِه
َل�����َع�����َن األع���������ادي ب���ع���ُض���ه���م ب��ع��ض��ا
رح����م����ُت����ُه هللا..  ع����������ذاُب  أن�����ُت�����م 
ا… الَمضَّ وس���ي���ُف���ُه  ُه��������داُه..  أن���ُت���م 
ال ت���س���أم���وا م���ن ُط������وِل ُه��دن��ت��ه��م
ط������ون ب���خ���رق���ه���ا ن��ق��ض��ا س������ُي������َورَّ
ل����ل����ه ع�����اق�����ب�����ُة األم���������������وِر، وُه������م
ل���ب���ري���ِق ن���ص���ٍر ل����ن ي������روا َوْم���ض���ا
خ���اِدُع���ُه���م ف���ال���ل���ه  خ�����اَدع�����وا؛  إن 

أم��ض��ى ف����م����ك����ُرُه  ي����م����ُك����رون؛  أو 
ف���ال���م���ع���ت���دون ب�����أم�����ِرِه ان���ص���رف���وا
وس����ي����رج����ع����ون ب�������أم�������ِرِه أي���ض���ا
ل���م���ه���ِل���ِك���ِه���م إال  ي�����رج�����ع�����وا  ل������ن 
����ا… ون����ع����وُد ن���ح���ُن ل��ن��ص��رن��ا ال����َوضَّ
ل�����ن ُي����ف����ِل����ت����وا م�����ن ب���أس���ن���ا أب������دًا
ل�����و ي���ب���ُل���غ���ون ُع�������ط�������اردًا رك���ض���ا

●   ●   ●
نَفَخت لو  فحسُب  العروُض  هذي 
����ا ل�����ك�����ي�����اِن إس������رائ������ي������ل الن����ق����ضَّ
ف��ان��ظ��ر )أب�����ا ج���ب���ري���ل( ُم��ن��ش��رح��ًا
ف��ال��ج��ي��ُش ب��ال��ش��ك��ل ال����ذي ت��رض��ى
غ��ي��ُض ال��ح��روب ال��س��تِّ ه��ا ه��و ذا
ف��ي��ض��ا وراءُه  ي�����ج�����رُّ  ف�����ي�����ٌض 
راه��������ن ِب����ه����م ف���ال���ل���ه ج������اء ِب���ه���م
م��������َددًا ألج����ِل����َك خ���ال���ص���ًا َم��ح��ض��ا
ل����ُت����ب����لِّ����َغ ال�����دي�����ن ال���ح���ن���ي���ف ول���و
ك������ِرَه ال���ي���ه���وُد وس��������اَرَع ال��م��رض��ى
���ه���ُه ُت���وجِّ إن  ف��ج��ي��ُش��َك  راِه��������ن.. 
��ا ���ه���ا خ��ضَّ خ������اَض ال���ب���ح���اَر وخ���ضَّ
راِه������ن.. ف��ُج��ن��ُدك ل���و أش����رت لهم
القبضا )ُج���ْوب���اْي���ِدن(  ع��ل��ى  أل��ق��وا 
ُج�����ن�����ٌد ص������واري������ٌخ ل�����و ان���ط���ل���ق���وا
َرمضا… ألص��ِل��ه��ا  )ال���ري���اَض(  وا  َردُّ
لظًى الحسين(  و)ه��ي��ه��اُت  وق��ف��وا 
اع���������ٌة.. وص���������������واِرٌم ُت���ن���َض���ى ن���������زَّ
وا أُك��������فَّ والئ����ه����م وم���ض���وا َم���������دُّ
��ف��ون إل�����ى ال����وغ����ى َخ���وض���ا ي��ت��ل��هَّ
ك��م��ا ش��ام��خ��ي��ن  ال���م���ن���اي���ا  َوَردوا 

الَحوضا المصطفى  عند  َي����ِردون 
ب����ِح����ج����ارٍة م����ن ك������فِّ أص���غ���ِره���م
���ا ُك����ِس����َر ال����ع����دوُّ وزح�����ُف�����ُه ان���َف���ضَّ
اِت ال�������غ�������زاِة ل���ُه���م أع����ت����ى ُم�������ع�������دَّ
���ا الَن��������ت، وص������ار ح����دي����ُده����ا َغ���ضَّ
َش������َه������روا رواف��������������ٍض  درُّ  ل����ل����ه 
ِض������دَّ ال���ط���غ���اِة س���الَح���ُه���م َرف���ض���ا
َح��َم��ل��وا ه���دى ال���ق���رآن واع��ت��ص��م��وا
ب���ال���ل���ه، وان���َت���َه���ج���وا ال�����وال ف��رض��ا
َص���َدق���وا ب��ال��ت��س��ل��ي��ِم إن  وال����ق����وُم 
�����زاِل )ُأم�����وُره�����م ب��ي��ض��ا( ي����وم ال�����نِّ

●   ●   ●
ي��ا )مجلَس األم���ِن( اح��ت��ِرق ك��َم��دًا
الَبغضا… أظ����ِه����ِر  د،  وَن��������دِّ واق���ل���ق 
ف����رس����ائ����ُل ال���ت���ه���دي���د واض����ح����ٌة
والَمْخضا التحليَل  وات����ُرِك  ُخ���ْذ.. 
ُع������ْد الس���ت���م���اِع خ����ط����اِب ق��ائ��دن��ا
)العرضا( وشاِهِد  الصموِد(،  )ي��وم 
ه�����ذي ال������ُع������روُض ُت����ع����دُّ ت��رج��م��ًة
أول������ى َل��������ُه.. أف����َض����ت لِ���م���ا أف��ض��ى
ه�����ذي ال���ج���ح���اف���ُل ق����ادم����ون ب��ه��ا
وض����ا( ��َر )ال���ح���َرم���ي���َن( و)ال����رَّ ل��ُن��ط��هِّ
وُن������ع������ي������َد ل�������إلس�������الِم ه����ي����َب����َت����ُه
وُن����خ����لِّ����َص ال���دن���ي���ا م����ن ال��ف��وض��ى
لها )ال���م���س���ي���رُة( ال ح������دوَد  ه����ذي 
وال��ع��رض��ا األرِض  ط�����وَل  س��ت��ُع��مُّ 
َت��ِه��ن��وا ال  )ح�����زب هللا(:  ُج���ن���َد  ي���ا 
أعضا… ح�����زِب�����ِه  ف����ي  ف��ج��م��ي��ُع��ن��ا 

جحاِفُل الوعد
التق���ى الرئي���س مهدي المش���اط،  م������ع������اذ ال���ج���ن���ي���د

الهيئ���ة  ورئي���س   ، النق���ل  وزي���ر 
المدن���ي  للطي���ران  العام���ة 
الهيئة..واطلع  واألرصاد، ووكيل 
الرئيس المش���اط عل���ى تقرير عن 
الرح���الت التي ت���م تس���ييرها إلى 
األول���ى  الهدن���ة  بموج���ب  عّم���ان 

والثانية.
وأك���د الرئي���س المش���اط أن على 
األم���م المتح���دة االلت���زام بفت���ح 
مط���ار  عب���ر  جدي���دة  وجه���ات 
صنعاء الدولي وفق���ًا لمقتضيات 
الهدن���ة وذل���ك لتخفي���ف معان���اة 

المواطنين المس���افرين للع���الج والمغتربين والطالب 
ورج���ال األعم���ال، وص���والً إل���ى الفتح الكام���ل لمطار 

صنعاء الدولي دون أي قيود.
وأك���د ض���رورة االهتم���ام بالتدري���ب ورف���ع مس���توى 
كف���اءة العاملي���ن بالمالح���ة الجوية واألرص���اد، حاثًا 

عل���ى تقدي���م كاف���ة الخدم���ات والتس���هيالت الالزمة 
للمسافرين من وإلى مطار صنعاء.

م���ن جانب���ه أك���د رئي���س هيئ���ة الطي���ران المدن���ي، أن 
المط���ار يعم���ل وف���ق المعايي���ر الدولي���ة ويق���دم كافة 

التسهيالت الالزمة للمسافرين.

كشف محافظ محافظة عدن 
ط�����ارق س����الم ع���ن ت��ح��رك��ات 
المناطق  ف��ي  ال���ع���دوان  ق���وى 

الواقعة تحت االحتالل.
وق��������ال م����ح����اف����ظ ع�������دن ان 
االم�������ارات  ت��س��ع��ى الج��ت��ث��اث 
اإلص���������الح م�����ن م���ح���اف���ظ���ات 
ح��ض��رم��وت وم����أرب وال��م��ه��رة 
وت����ع����ز ع���ل���ى غ�������رار ش���ب���وة، 
وت��ق��ض��ي ال��خ��ط��ة ب����ان ت��ك��ون 
بعد  القادم  الهدف  حضرموت 
ش��ب��وة حيث ت��دف��ع االم���ارات 
شبوة  ال��ى  ضخمة  بتعزيزات 
حضرموت  لمعركة  استعدادا 

ب��ض��وء اخ��ض��ر غ��رب��ي بهدف 
توتال  شركات  تمكين  إع��ادة 
الفرنسية وأخرى أمريكية من 

استخراج النفط ونهبه
واض�������اف ط������ارق س������الم  ان 
ال��ت��ح��رك��ات االم��ري��ك��ي��ة في 
أعقبها  النفطية  المحافظات 
زي������ارة ال��م��ب��ع��وث األم��ري��ك��ي 
ال���ى ال��ي��م��ن ت��ي��م ل��ي��ن��در كينغ 
اللمسات  االم��ارات لوضع  الى 
حضرموت  لمعركة  األخ��ي��رة 
ب����ال����ت����زام����ن م������ع ت���ح���رك���ات 
في  األمريكيين  العسكريين 

المحافظة أمس االحد.

ق��ال محافظ  آخ��ر  م��ن جانب 
القوات  ان  عدن ط��ارق سالم 
الفرنسية نفذت انزال عسكريا 
بالتزامن  بلحاف  منشأة  ف��ي 
للقوات  مع تحركات عسكرية 
االم��ري��ك��ي��ة ف���ي ح��ض��رم��وت 
عسكريين  ل���ق���ادة  وزي�������ارات 
أم��ري��ك��ي��ي��ن م���س���ؤول���ي���ن ف��ي 
م�������دي�������ري�������ات ح����ض����رم����وت 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة وال��م��ط��ل��ة 
ال��س��اح��ل وذل����ك بهدف  ع��ل��ى 
النفط وسط  ام��دادات  ضمان 
بقيادة  للتحالف  غ��رب��ي  دع��م 

السعودية واالمارات.

الرئيس المش��اط : على األم��م المتحدة االلتزام 
بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء 

محافظ ع��دن: الق��وات الفرنس��ية نف��ذت انزاالً 
عسكريًا في منشأة بلحاف بالتزامن مع تحركات 

عسكرية امريكية في حضرموت 


