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إسقاط طائرة «إيغل» األمريكية السادسة مبأرب والعدوان يستهدف حطامها بـإسقاط طائرة «إيغل» األمريكية السادسة مبأرب والعدوان يستهدف حطامها بـ33 غارات غارات

النائب العام يدعو املتضررين من قصف العدوان إىل تقدمي دعاواهم للنيابة


التعبغ: طظ غغر المصئعل 
طططصًا تسطغض السثالئ تتئ 

سظعان الاجام الصعاظغظ والطعائح

بظ تئاعر: بخثد 
إخقح اخاققت شغ 
الظخعص الصاظعظغئ

المتاصري: إسادة الظزر شغ 
المظزعطئ الصاظعظغئ بما غثطخعا 

طظ الاشرغإ و «اقجاغراد»

«الحآون الصاظعظغئ» تثحظ برظاطب إسثاد الصعاظغظ والطعائح وخغاغاعا

املاضي العام  املهرة  يف  ضبطه  عن  املتحدة  واألمــم  الــعــدوان  حديث  بعد 

تل منا مبأرب والبيضاء  تل منا مبأرب والبيضاء  جبهة وقُ شاركنا «التحالف» يف شاركنا «التحالف» يف 1111 جبهة وقُ
وحمــافــظــات جــنــوبــيــة.. ولــنــا ارتــبــاط بـــ «جــامــعــة اإلميـــان» وحمــافــظــات جــنــوبــيــة.. ولــنــا ارتــبــاط بـــ «جــامــعــة اإلميـــان» 

الــعــرب»  جــزيــرة  يف  الــقــاعــدة  تنظيم  الــعــرب»  «أمـــري  جــزيــرة  يف  الــقــاعــدة  تنظيم   «أمـــري 
الــــــتــــــكــــــفــــــريي خـــــــالـــــــد بــــــــاطــــــــريف يـــــعـــــتـــــرف:الــــــتــــــكــــــفــــــريي خـــــــالـــــــد بــــــــاطــــــــريف يـــــعـــــتـــــرف:



صنعاء تسعى لكسر العزلة الدبلوماسية وإحياء نشاط السفاراتصنعاء تسعى لكسر العزلة الدبلوماسية وإحياء نشاط السفارات
العجري يكشف عن عالقات دولية مع دول عربية وإسالمية وأوروبيةالعجري يكشف عن عالقات دولية مع دول عربية وإسالمية وأوروبية
والعزي يؤكد صنعاء ترغب أن تكون مصدر أمن وسالم ال مصدر قلقوالعزي يؤكد صنعاء ترغب أن تكون مصدر أمن وسالم ال مصدر قلق
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 : خظساء
دّشــنت وزارُة الشـؤون القانونية، أمس 
إلعـداد  األوَل  التدريبـيَّ  الربنامـَج  السـبت، 
وتحضري القوانني واللوائح وصياغتها، وذلك 
بحضور أعضـاٍء يف املجلس السـيايس األعىل 

ورئيِس حكومة اإلنقاذ الوطني. 
ويف التدشني، أّكـد عضو املجلس السيايس 
األعـىل محمد عـيل الحوثـي، أن البلد بحاجة 
ماسـة إلعـادة النظـر يف ُكـّل القوانـني التي 

تتيح النفاذ للمال العام. 
وقـال الحوثـي: «من غري املقبـول مطلقاً 
تعطيل العدالـة تحت عنوان التـزام القوانني 

واللوائح». 
مسـتجدات  بشـأن  حديثـه  سـياق  ويف 
السـاحة الوطنيـة وارتباطاتهـا اإلقليميـة، 
أّكــد الحوثي أن «قوى العدوان تدرُك أن قراَر 

اليمنيـني يف العاصمـة صنعاء وليـس يف أية 
عاصمة أُخرى». 

وجّدد عضو السـيايس األعـىل التأكيَد عىل 
أن «أي حـوار قـادم مرهون بالسـقف الذي 
أعلنـه قائـد الثـورة يف خطابه بذكـرى املولد 
النبـوي واملحـّددات الـواردة يف الخطاب هي 

أرضية أي حوار». 
ونّوه إىل أن الشـعب اليمني يغلُِّب السـالَم 
عـىل الحرب ويطلب الحـوار ونحن من ذهب 
التّفاق السالم والرشاكة بعد انتصار ثورة الـ 

٢١ من سبتمرب. 
مـن جهته، قـال رئيـُس حكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي، الدكتـور عبـد العزيز بـن حبتور: 
«نحن بصدد إصـالح مختلف االختالالت التي 

رافقت النص القانوني». 
َوأََضــاَف: «نحـن نؤّسـس ألركان الدولة 
ومن الرضوري أن تكـون من القوة بما يعرب 

عنها مجاهـدو الجيش واللجان الشـعبيّة يف 
امليدان». 

وأّكــد بن حبتور أن «ُكلَّ انتصار نشـهده 
يف السـاحة يذكر بعدالـة قضيتنا ومظلومية 

شعبنا طيلة سنوات العدوان والحصار». 
وأَشـاَر إىل أن الشـعَب اليمنـي دفـع ثمناً 
باهضاً خالل ٧ سـنوات من العدوان وعاقبة 

ذلك النرص. 
إىل ذلـك، تطرق وزير الشـؤون القانونية، 
الدكتور إسـماعيل املحاقـري، إىل أن الوزارة 
يف سـياق عمليـة اإلصـالح املؤّسـيس للدولة 
تعمل عىل إصالح وإعـداد الكادر القانوني يف 

مختلف املؤّسسات. 
ونّوه إىل أنه يتم إعـادة النظر يف املنظومة 
التغريـب  مـن  يخلُِّصهـا  وبمـا  القانونيـة 
واالسـترياد لها من مصادرها األجنبية، وذلك 

عىل طريق تحقيق أهداف الثورة. 

أخبار

«الحآون الصاظعظغئ» تثّحـظ الربظاطب الاثرغئغ إلسثاد الصعاظني والطعائح وخغاغاعا

التعبــغ: طــظ غغر المصئــعل طططصــًا تسطغض السثالئ تتــئ سظعان الاــجام الصعاظغــظ والطعائح
الصاظعظغــئ الظخــعص  راشصــئ  الاــغ  اقخاــققت  طثاطــش  إخــقح  بخــثد  ظتــظ  تئاــعر:  بــظ 
المتاصري: غاط إسادة الظزر شغ المظزعطئ الصاظعظغئ بما غثطخعا طظ الاشرغإ و «اقجــاغراد»

طتاشر التثغثة غافصث أتعال 
املعاذظني يف صرى الاتغاا

 : التثغثة
تفّقد محافـُظ الحديدة، محمد عياش قحيم، أمس السـبت، أحوال 
املواطنـني يف قـرى ومناطـق املجيليـس والفـازة والنخيلـة واملغرس 

والجبلية يف مديرية التحيتا. 
ويف الجولـة التفقدية للمحافظ وعدد من قيادات السـلطة املحلية، 
أشـاد قحيم بصمود أبناء مديرية التحيتا وثباتهم يف إفشـال محاوالت 

دول العدوان وأدواتها احتالل املديرية. 
وأّكــد املحافظ قحيم أن عىل قيادة املجلس املحيل تقييَم احتياجات 
املناطـق املتـرضرة مـن العـدوان، وتوفـري الـرضوري مـن الخدمات 

للمواطنني لتخفيف معاناتهم. 
ولفـت إىل عـودة األمن واألمان واالسـتقرار يف مناطـق متفرقة من 

الحديدة، كانت قوى العدوان وأدواتها تحتل أجزاء منها. 

خسثة: إخابئ 4 طعاذظني بصخش 
خاروخغ وطثشسغ جسعدي سطى 
طثغرغاغ طظئه وحثا التثودغاني

 : خسثة
واصل جيُش العدّو السـعودّي، أمس السـبت، جرائَمه بحق املدنيني 
يف مناطَق صعدة الحدودية، َحيُث أُصيب عدٌد من املواطنني املدنيني إثر 

قصف عشوائي. 
وأوضـح مصـدٌر محـيل لصحيفـة املسـرية، أن قصفـاً صاروخياً 
ومدفعيـاً عشـوائياً نّفـذه الجيش السـعودّي عىل مناطـَق متفرقة يف 

مديريتي منبه وشدا الحدوديتني، أسفر عن إصابة ٤ مواطنني. 
وبـنّي املصدر أن ثالثـَة مواطنني أُصيبوا جراء قصـف طال منطقة 
آل الشـيخ يف مديرية منبـه، فيما أُصيب الرابـع يف قصف طال مناطق 

يف مديرية شدا. 
وتأتـي هـذه الجرائـم بعد أقلَّ من ٢٤ سـاعة عىل جريمـة مماثلة، 
سقط فيها مواطن و٤ مهاجرين أفارقة إثر قصف صاروخي ومدفعي 

طال منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

إخابئ طعاذَظني يف اظفةار 
داخض جعق حسئّغئ بأبني

 : التثغثة
ألقى عدٌد من املسلحني، يوم أمس، قنبلًة يدويًة داخل سوٍق 
شعبيٍّة بمديرية َشْقَرَة بمحافظة أبني جنوبي البالد، ما أَدَّى إىل 

إصابة عدد من املدنيني. 
وذكرت وسائُل إعالمية أن مصابنَي تم نقلُهما إىل املستشفى 
لتلقي العـالج، وأن حالتهما خطرية، مشـريًة إىل أنه تم إغالق 
الشـارع العام قبل االنفجار، وانترشت القواُت األمنية التابعة 

للمرتِزقة ثم بعدها انفجرت القنبلة. 
وتشهد مناطُق التماس بني مليشيا هادي ومليشيا املجلس 
ا، ُخُصوصاً يف شـقرة وقـرن الكاليس  االنتقـايل انفالتـاً أمنيّـٍ
وغريهمـا مـن املناطق التـي تشـهُد مواجهاٍت منـذُ أكثَر من 

سنتني. 

صعى السثوان يف التثغثة تعاخض 
اظاعاضات اّتفاق التثغثة بأضبر طظ 

400 خرق
 : التثغثة

واصلـت قوى العـدوان وأدواتُها يف الحديدة سلسـلَة خروقاتهـا اليومية التّفاق 
السـويد، بارتكاِبهـا خـالل الـ٢٤ سـاعة املاضية أكثـر من ٤٠٠ خرق، بمشـاركة 

واسعة لطريان العدوان. 
وأوضـح مصدٌر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسـيق لرصد الخروقات أن 
قـوى العدوان وأدواتها ارتكبت ٤٥٤ خرقاً، بينهـا تحليق ٣ طائرات حربية يف أجواء 
الفازة والجبلية و٢٢ طائرة تجسسية يف أجواء الفازة وحيس والجبلية.  وبنّي املصدُر 
أن من بني الخروقات ٨ غارات للطريان التجسيس عىل حيس والفازة والجبلية و١٩٩ 

خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و٢٢٠ خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 

الظائإ السام غثسع املعاذظني املادررغظ طظ صخش السثوان 
إىل تصثغط دساواعط لطظغابئ

املتضمئ الةجائغئ بأطاظئ الساخمئ تصر تئج طاعمني 
بصداغا الاجوغر السصاري

 : خظساء
دعـا النائُب العـام، القـايض الدكتـور محمد 
الديلمـي، ُكــلَّ املواطنـني ممن طالهـم القصُف 
والرضُر َجــرَّاَء العدوان األمريكي السـعودّي إىل 
تقديم دعاواهم للنيابة، ُكـلٌّ يف نطاق منطقته؛ ملا 

من شأنه رفُعها للمحاكم املحلية والدولية. 
جاء ذلـك خـالل اسـتقباله، يوم أمـس، رئيَس 

مجلـس النواب، الشـيخ يحيـى الراعي، الـذي قدَّم 
دعوى بالحق الشـخيص واملدني يف االستهداف الذي 
طال منزَله من قبل طريان تحالف العدوان يف الـ١٦ 
من أُكتوبر ٢٠١٥م.  وأَشاَر الراعي إىل أهميّة تقديِم 
ٍر من العـدوان دعـواه للنيابة  ُكــلِّ مواطـن مترضَّ
العامة ليتسـنى رفُعها للمحاكـم الوطنية والدولية 
ملالحقـة مجرمي الحرب مـن دول تحالف العدوان، 
موضًحا أن طرياَن العدوان استهدف منزَله بمديرية 

جهـران بمحافظـة ذمـار بأربـع غـارات؛ بَهـدِف 
تصفيته وأفراِد أرسته، ما أَدَّى إىل استشهاِد نجله إىل 
جانب إصابِة آخرين، فضالً عن األرضار التي لحقت 

باملنزل وما نجم عنها من خسائَر مادية. 
َة  من جانبه، كّلف النائُب العام، النيابَة املختصَّ
مكانياً بالنزول امليداني ملوقع الجريمة، الستيفاء 
اإلجـراءاِت املتعلقـة بجريمـة اسـتهداف منـزل 

رئيِس مجلس النواب. 

 : خظساء
أقّرت املحكمُة الجزائيـُة االبتدائيُة املتخصصُة 
يف أمانـة العاصمـة، أمس السـبت، حبـس اثنني 
مـن املتهمني يف قضية التزوير العقاري والبسـط 
عـىل األرايض، أحدهما كان فاراً من وجه العدالة، 

والثاني مفرج بالضمان. 
ويف الجلسة، برئاسة القايض مجاهد العمدي، 
وبحضـور وكيل النيابة الجزائيـة، القايض أحمد 
محمد القيز، تم استكماُل تالوة قرار االتّهام الذي 
يضـم ١٨٨ متهمـاً، َحيـُث تم مواجهـُة املتهمني 
األول عبدالخالـق محمـد محمـد عبدالقـادر أبو 
طالـب والخامس عبدالله عيل إسـماعيل حسـني 
الدرب، والـ ١٦٥ محسـن صالـح صالح عايض، 

بالتهم املنسوبة إليهم يف القرار. 
املتهمـني  طلبـات  عـىل  املحكمـة  ووافقـت 
ومحاميهم تصوير ملف القضية ومنحهم فرصة 

لالطالع والرد، واستمعت إىل النيابة حول تنفيذها 
قرارهـا السـابق بالنرش عـن الفاريـن من وجه 
العدالـة، وغالبيتهم من ذوي السـوابق اإلجرامية 
املتخصصة بالتزوير والبسط ونهب أريض الدولة 
والوقـف واملواطنـني، خـالل الفـرتة ٢٠٠٤ حتى 

٢٠٢١م. 
ُر مساحُة األرايض، التي تم البسُط عليها  وتقدَّ
من خـالل املحّررات املزّورة التـي تم اصطناعها، 
بمـا يزيـد عـن ٢٠٠ ألف لبنـة، الواقعـة يف أمانة 
العاصمة بمناطق «الخانق، رصف، الحشيشـية، 
سـعوان، وادي ظهر، والروضة»، ومناطق أُخرى 

يف عدد من املحافظات. 
وحسـب قـرار النيابـة، زّور املتهـُم األول، ٦٥ 
محّرراً لالستيالء عىل أموال الوقف وأموال الغري يف 
املواضع املدّونة فيها واملبيّنة، بما يخص الوقف يف 
تلك املواضع بمسـودات حرص األوقاف املحفوظة 
يف الجامع الكبري بصنعاء، ومسودة حرص أوقاف 

الجامع الكبري يف الروضة. 

فيما شـملت التهُم املوّجهُة إىل املتهم الخامس 
مزاولتَه مع آخرين مهام األمني الرشعي، وإدراج 
تلـك الصفة يف جميـع املحـّررات والوثائـق التي 
حّرروهـا دون أن يكونـوا حاصلني عىل تراخيص 
بمزاولة مهنة األمني الرشعي من الجهة املختصة، 
إىل جانب اسـتعمال محّررات اصطنعوا بموجبها 
يف  الوقـف  األرايض  ورشاء  بيـع  محـّررات  عـدة 
مناطق «الخانق، أطيان، رصف، وبني حشيش». 
فيمـا املتهـم الــ ١٦٥ اشـرتك مـع آخرين يف 
اصطناع محّررين ُعرفيني، بقصد االسـتيالء عىل 

أموال الوقف والدولة. 
يذكـر أن هـذه القضية هي ثانـي أكرب قضية 
تزويـر وبسـط عـىل أراٍض، وقبلهـا قضية ٢٠٦ 
متهمـني، تـم ضبُطهم من ِقبل أجهـزة املنظومة 
العدليـة، ويف مقّدمتهـا إدارة البحـث الجنائي يف 
أمانـة العاصمـة، وتـم إحالتهـم إىل املحاكمة يف 
أُكتوبـر املـايض بعـد اسـتكمال كافة إجـراءات 

التحقيق الجنائي املتعلقة بهم قانوناً. 
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 : خاص 
كشـفت صنعاُء عـن عالقـاٍت «معَلنة وغـرِي معَلنة» 
مع دول عربية وأجنبية، وأنها تعمُل عىل إحياء النشـاط 
الدبلومـايس، يف ظـل ثقٍة دوليـة تتعزز باسـتمرار تجاه 
السلطة الوطنية، ويف نفس الوقت حذرت الرعاَة الدوليني 
من الخطوات املرتجلة والرشيرة التي تعرقُل السـالَم وقد 

تؤدي إىل تداعيات وخيمة. 
وكشـف عضو الوفـد الوطني، عبد امللـك العجري، أن 
صنعاء «لديها عالقاٌت معّلنة وغري معلنة مع دول عربية 

وإسالمية ورشق آسيوية وأُوُروبية». 
َوأََضــاَف العجـري: «نعمـُل إلعـادة تطبيـع عالقـة 

املجتمـع الـدويل بصنعـاء، إذ تتعـرُز قناعـٌة دوليـة بأن 
صنعـاء هي األقدر عـىل فرض اسـتقرار محيل ورشاكة 

فاعلة مع املجتمع الدويل». 
وقـال: «نؤمل أن ترتجم هذه العالقات بإعادة نشـاط 

السفارات بداية عىل مستوى املوظفني املحليني». 
ويؤّكـد هذا اإلعالن بوضوح عىل نجاح صنعاء يف كرس 
الُعزلة الدبلوماسـية التي حـاول تحالف العدوان فرضها 
عىل السـلطة الوطنية منذ أكثر من سـبع سـنوات، وهو 
ما يمثل أحَد مالمح الهزيمة الحتمية والشاملة للعدوان. 
ـاُط قد أعلن سـابًقا أن هناك عدَة  وكان الرئيـس املشَّ

دول أبدت استعداَدها إلعادة العالقات مع صنعاء. 
ويف سياق متصل، وجه نائب وزير الخارجية بحكومة 

اإلنقـاذ، حسـني العزي، رسـائَل طمأنـة وتحذير مهمة 
للمجتمع الدويل ولقوى العدوان ورعاتها. 

وقـال العـزي: «إن صنعـاء وبرصيح العبـارة ال تريُد 
الرشَّ ألحـد، وترغب يف أن تكون صديقـاً ال عدواً ومصدر 
أمن وسالم ال مصدر قلق وتهديد ألحد، وباألخص جارها 
األقرب لوال أنها مع األسف وجدت نفَسها محاطًة بالنار 
ومطوقة بالعداء واالعتـداء واملواقف الظاملة التي ال ترى 

أنها اقرتفت ما يجعلُها مستحقًة لُكلِّ ذلك». 
وأّكــد نائـب وزيـر الخارجيـة أن «من املهـم لقيادة 
تحالف العدوان واملجتمع الدويل إدراك ما لدى صنعاء من 
رغبة حقيقية يف السـالم مع إدراك حالة التوثب املرتفعة 
لديها وخطـورة جرها إىل خيارات يحسـب لها ابتعادها 

عنها إىل َحــّد اآلن». 
وحذر العزي «العقالء يف الجوار ويف املجتمع الدويل من 
أية أفكار مرتجلة أَو مقرتحـات رشيرة»؛ ألَنَّها «قد تزيد 
الطـني بلة»، وقد تقيض عىل التوّجـهـات الصادقة لعدم 

التصعيد. 
َوأََضــاَف أن اليمن «قد يتحول إىل بركان حقيقي» إذَا 

أرصت قوى العدوان ورعاتها عىل التعنت. 
وأضـاف: «بـدالً عـن ذلـك عـىل الجميـع التعـاون 
ومسـاعدة صنعاء السـتعادة ثقتها بالجميع من خالل 
معالجـات صادقة وعمليـة، وليس عيباً أبـداً وال نقصاً 
املبادرة ملداراتها وتضميد جراحها، وإنما هنا وهنا فقط 

تكمن معانَي الشجاعة وشيم الكبار».

 : ظعح جقس 
اإلجـرام  عنـاُرص  تعـرتُف  جديـد،  مـن 
والتكفـري التابعة لالسـتخبارات األمريكية، 
العـدوان  تحالـف  جانـب  إىل  بتمرتسـها 
وخوضهـا  وأدواتـه،  السـعودّي  األمريكـي 
معارك ضد الشعب اليمني والجيش واللجان 
الشـعبيّة، وهذه املرة عىل لسـان ما يسـمى 

أمري تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب. 
القيـادي التكفريي املرتـِزق خالد باطريف 
املدعو بصفة ما يسمى «أمري تنظيم القاعدة 
يف جزيرة العـرب» اعرتف يف مقابلة مع قناة 
«املالحم» التابعة للقاعدة، بمشاركة التنظيم 
اإلجرامي ومقاتليه إىل جانب تحالف العدوان 
وأدواته ومرتِزقته يف عدد من جبهات القتال، 
وخوضهـم معـارك ضـد الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة يف أكثـر مـن 11 جبهـة ممتدة يف 
اليمـن شـماالً وجنوبـاً، وجميعهـا بتواجد 
مشرتك بني تلك العنارص اإلجرامية ورعاتهم 
مـن دول تحالـف العدوان عـىل اليمن، وعىل 

رأسها السعوديّة واإلمارات. 
وقـال التكفـريي خالـد باطـريف «إن دور 
القاعدة يف قتال (الحوثيني) ظاهر وال ينكره 
أحـد»، وهو مـا يؤّكـد مصاديـق ُكـّل ما تم 
نـرشه وذكره سـابًقا سـواء عىل املسـتوى 
الرسـمي أَو عىل املسـتوى اإلعالمي، بشـأن 
مشـاركة عنارص القاعدة اإلجرامية بشـكل 
كبـري يف جبهـات القتـال إىل جانـب تحالف 

العدوان وأدواته. 
وكشـف التكفـريي باطـريف عـن حجـم 
املشاركة الواسعة لتنظيم القاعدة اإلجرامي 
مـن  عـدد  يف  وأدواتـه  العـدوان  جانـب  إىل 
الجبهـات شـماالً وجنوباً واعـرتف بالحرف 
الواحـد بقولـه «كانت لنا مشـاركات كبرية 
يف جبهات القتال ضد (الحوثيني) وشـاركنا 
يف قتالهـم يف أكثر من 11 جبهة قتال»، وهو 

ما يكشـف التعويل الكبـري لتحالف العدوان 
عىل العنارص اإلجراميـة يف توجيه الرضبات 
ضـد الجيـش واللجان الشـعبيّة، وإن حاول 
التكفـريي باطريف إخفاء العالقة بينهم وبني 
تحالـف العـدوان، إال أنـه لم ينكـر التخادم 
املشـرتك بني اإلجراميـني ورعاتهـم بقيادة 

واشنطن. 
وأَشـاَر التكفـريي باطـريف إىل أن تنظيـم 
«حـرب  أسـماها  مـا  يخـوض  القاعـدة 
العصابـات» ضد الجيش واللجان الشـعبيّة، 
يف إشارة إىل العمليات اإلجرامية واالنتحارية 
التي تستهدف أبطال الجيش واللجان يف عدد 
من املحافظات، وذلك تنفيذاً لخدمات موكلة 
إىل التكفرييـني مـن قبـل العـدوان وأدواتـه 

ورعاته. 
ويف السـياق كشـف باطريف عن املشاركة 
الواسـعة لتنظيم القاعدة يف القتال بجبهات 
حـزب  مرتِزقـة  صفـوف  وتعزيـز  مـأرب، 

«اإلصـالح» وباقـي األدوات املرتِزقـة، وقال 
وقبائـل  مـأرب  «قبائـل  الواحـد  بالحـرف 
اليمن األبية تشـهد عىل مشاركة (مجاهدي 
القاعدة) يف قتال الحوثي»، مؤّكـداً سـقوط 

قتىل تكفرييني عدة يف مأرب. 
ونّوه باطـريف إىل التَحّرك التكفريي املبكر 
للقتـال ضد مجاهدي املسـرية القرآنية إبان 
الحـروب الظاملـة عـىل صعـدة، َحيـُث أّكـد 
مسـاٍع للقاعـدة –موازيـة لحـرب النظـام 
السـابق بقيادة الخائن عفاش– السـتهداف 
قيـادات أنصـار اللـه ويف مقدمتهـم العالم 
الرباني بدرالدين أمري الدين الحوثي -رضوان 

الله عليه-. 
القاعـدة  أن  مجـّدًدا  باطـريف  وكشـف 
كانـت العنـرص الوحيـد والفاعـل يف القتال 
ضـد املجاهديـن يف كتاف ودمـاج يف صعدة، 
وهي الحـروب التي كانت أبـواق «اإلصالح» 
تصـدر الـرصاخ والعويـل حيالهـا، زاعمـة 

أنهـا تسـتهدُف «طلبـة العلم»، فيمـا يعترب 
اعرتاف باطريف نسـفاً لكل مزاعم «اإلصالح» 
آثـار  لطمـس  ومحاوالتهـم  وأكاذيبهـم 
تخندقهم مـع التكفرييني منذ حروب صعدة 

إىل اليوم. 
واعرتف باطريف بمشاركة القاعدة ومقتل 
عنارصها يف عدن وشبوة وصنعاء والبيضاء 
وأبني وعدد مـن املحافظات، خالل خوضهم 
معـارك ضـد الجيش واللجـان الشـعبيّة إىل 

جانب تحالف العدوان ورعاته وأدواته. 
كمـا أزاح السـتار الـذي حـاول تحالـف 
العـدوان ومرتِزقة حزب «اإلصـالح» وضعه 
بشـأن معارك البيضاء األخـرية، َحيُث ادعت 
وسـائل إعـالم العـدوان وحـزب «اإلصالح» 
خوض ما أسـموه «الجيش الوطني» ملعارك 
ضـد الجيش واللجـان الشـعبيّة يف البيضاء، 
فيمـا يعـرتف باطـريف أن القاعـدة خاضت 
بمفردها معارك عنيفة ضد الجيش واللجان 

الشـعبيّة وتحديداً يف قيفة والصومعة، وهو 
ما يكشف التخادم املشرتك بني تلك العنارص 

وباقي مرتِزقة العدوان. 
وتطـرق إىل واحديـة الرؤيـة األمريكيـة 
التكفريية بشـأن األهميّة االسرتاتيجية التي 
تلعبها اليمن، وأهميّـة إخضاعها للمرشوع 
التكفريي الـذي هو باألََسـاس أَداة أمريكية 
لنهـب الشـعوب وتهجريهـا وتجريدها من 

ُهــِويَّتها اإلسالمية. 
كمـا أظهـر باطـريف االرتبـاط الكبري بني 
جامعة اإليمـان وعنارص القاعـدة، وهو ما 
يكشف من جديد الدور الذي كانت تلعبه تلك 
«الجامعة» يف زراعة التكفرييني وتنشـئتهم 
وتوظيفهم حسـب البُوصلة األمريكية، فيما 
لـم يغيـْب ذات النظـرة العدائيـة األمريكية 
التكفرييـة للثورة اإلسـالمية يف إيران، َحيُث 
يصفهـا بالكارثيـة، وهـي ذات النظرة التي 

تحملها واشنطن.
باطـريف  التكفـريي  ترصيحـات  وتعتـرب 
اعرتافـاً جديـداً من بني عـرشات االعرتافات 
التي أدلت بها عنارص القاعدة وداعش بشأن 
مشـاركتها إىل جانـب تحالف العـدوان عىل 
اليمـن ومرتِزقته، فضالً عن األدلة السـابقة 
التي كشـفها جهاز األمن واملخابرات بشأن 
تجنيـد العدوان لعنـارص القاعدة عىل امتداد 

جبهات القتال. 
يشـار إىل أن املتحـدة وتحالـف العـدوان 
أعلنـوا يف وقت سـابق عـن اعتقـال باطريف 
يف مدينـة الغيضـة بمحافظـة نهايـة العام 
املـايض، غـري أن ظهـوَره األخـريَ يكشـُف 
زيـَف مزاعم تحالف العدوان وُرعاته بشـأن 
الحـروب ضد «اإلرهـاب»، ليتأّكــد للجميع 
أنها ُمَجـّرد عناوين لتربير التوسع األمريكي 
وذر الرمـاد عـىل العيون كمحاولة لتشـتيت 
األنظـار عن العالقـة الوثيقة بـني العنارص 

التكفريية وتحالف العدوان بقيادة أمريكا.

 : خاص 
تمّكنـت القـواُت املسـلحة، أمـس السـبت، من 
إسـقاِط طائرة بدون طيار تابعة لتحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، يف محافظة مأرَب، 
وهـي الطائـرُة السادسـة مـن نوعهـا التـي يتـم 

إسقاطها خالل هذا العام. 
وأعلـن املتحدُث باسـم القوات املسـلحة العميد 
يحيى رسيـع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمّكنت 
من إسـقاط طائرة تجسسـية نوع (سـكان إيغل 
SCAN EAGLE) أمريكيـة الصنـع أثنـاء قيامهـا 

بأعمال عدائية يف أجواء الجوبة بمأرب. 
َوأََضـاَف رسيع أن عملية إسـقاط الطائرة تمت 
بسالح مناسب، وأنه سيتم بث مشاهد حطامها يف 

وقت الحق. 
وهذه هـي الطائرة السادسـة مـن نوعها التي 
تمّكنت القوات املسـلحة من إسـقاطها خالل هذا 
العام، األمر الذي يشـكل داللة واضحًة عىل التطور 
الجويـة  الدفاعـات  قـدرات  يف  وامُلسـتمّر  الكبـري 

اليمنية. 
األمريكيـة  إيغـل»  «سـكان  طائـرات  وتعتـرب 
مـن أحـدث الطائرات بـدون طيـار، َحيـُث تتمتُع 
بمواصفـات متطورة للرصـد واملراقبـة، كما أنها 
مـزودة بتقنيات تمّكنها مـن تحمل ظروف صعبة 

أثناء تأدية املهام. 
ويؤّكـد تكراُر إسقاط هذه الطائرة، أن الدفاعات 
الجوية اليمنية باتت قادرًة بشكل كامل عىل تحييد 
هـذه النوع من الطائرات، وأن املنظومات الدفاعية 

اليمنية قد تجاوزت الكثري من التحديات التقنية. 
كما يكشُف ذلك عن قدرة قوات الدفاع الجوي 
عىل التواجد ومواكبـة مجريات امليدان يف جبهات 
القتال، وهو مـا يعني التغلَب عىل تحدي الطريان 

الحربي املعادي. 
وأَفـاد مصدر عسـكري للمسـرية بـأن طرياَن 
العـدوان شـن ثالث غارات اسـتهدف بهـا ُحطام 
الطائرة «سـكان إيغل» التي تم إسقاطها، أمس، 
يف محاولـٍة للتغطية عىل نجـاح الدفاعات الجوية 
اليمنية يف اسـتهدافها.  وشـهدت محافظُة مأرَب 
إسـقاَط عدة طائرات بدون طيـار تابعة لتحالف 
العـدوان، خالل الفرتة املاضية، يف إطار املشـاركة 
الفاعلة لقـوات الدفاع الجـوي يف عمليات تحرير 

املحافظة. 

أخبار

خظساء تضحش سظ سقصات دولغئ «طسّطظئ وغري طسطظئ» وتتثر طظ سعاصإ تسظئ السثوان ورساته

اسرتاف تضفريي جثغث.. «الصاسثة» أبرز جظعد السثوان

الثشاسات الةعغئ تخطاد «جضان إغشض» أطرغضغئ جادجئ يف أجعاء طأرب

طساٍع إلسادة إتغاء ظحاط السفارات

«أطغر تظزغط الصاسثة شغ ججغرة السرب» الاضفغري خالث باذرشغ غضحش:

ذغران السثوان غساعثف تطاطعا ببقث غارات

حارضظا «الاتالش» شغ 11 جئعئ وُصاض طظا بمأرب والئغداء وطتاشزات جظعبغئ ولظا ارتئاط بـ «جاطسئ اإلغمان» 
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 : طأرب
َحثَّ محافُظ مأرب، عيل محمد طعيمان، 
عىل تفعيل دور املبادرات املجتمعية ووضع 
خطـط سـنوية لـكل مديريـة باملحافظة 
للتوسع يف اسـتصالح وزراعة األرايض، بما 
يسـهم يف تحقيق االكتفاء الذاتي ومواكبة 
توّجـهات الحكومة بأن يكون ٢٠٢٢ عاماً 

للنهضة الزراعية. 
ودعا املحافظ إىل دعم وتشجيع املزارعني 
يف املديريـات املحّررة وتوفـري احتياجاتهم 
للتوسـع يف زراعة األرايض الخصبة، ُمشرياً 
خـالل اجتمـاع له، أمس، مـع مدير مكتب 
الزراعة باملحافظة فارس القانيص وفريق 
فني من مؤّسسة الحبوب مكون من مدراء 
إدارات الربامـج واملشـاريع عبداللـه نجـم 
الديـن والتنظيم املجتمعي يحيـى القدمي 
الجنـداري  عـيل  واإلنتـاج  واملسـتلزمات 
والتخطيـط أمـني الرحبـي، إىل متطلبـات 
العمـل الزراعـي باملديريـات املحـّررة وما 

تمتلكه من مقومات زراعية واعدة. 
بـدوره، أشـار القانـيص إىل أن الزيارات 
امليدانية للفريق الفني إىل املديريات املحّررة 
إلعـداد دراسـة شـاملة للبيئـة الزراعيـة 

واحتياجات املزارعني. 
مـن جهته، اسـتعرض فريق مؤّسسـة 
الحبـوِب تقريراً عن زياراتـه امليدانية لعدد 
مـن القـرى والُعـَزل يف مديريـات ماهلية 
احتياجـات  لتقييـِم  وحريـب،  ورحبـة 
ـنة وأنظمـة  املزارعـني مـن البـذور املحسَّ
الطاقة الشمسـية والري واآلالت واملعدات 
الزراعية ليتم عىل ضوئها تحديد التدخالت 

وفقا للتقييم يف ُكـّل مديرية.

 : ذطار
قيـس  الشـيخ  الشـهيد  أُرسُة  قّدمـت 
سـعد الهمداني مـن أبناء مديريـة جهران 
بمحافظـة ذمـار، أمـس السـبت، قافلـًة 

شتويًة؛ دعماً للمرابطني يف الجبهات. 
أرسة  مـن  املقدمـُة  القافلـُة  واحتـوت 

الشـهيد الهمداني عىل ملبوسـات شـتوية 
دعماً للمرابطني من أبطال الجيش واللجان 

الشعبيّة يف جبهات القتال. 
وأّكــدت أُرسُة الشـهيد عـىل مواَصلـة 
الطريـق الـذي عّمـده الشـهداء بدمائهـم 
الزكية حتى ينتَرص الشعُب اليمني لقضيته 

العادلة. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

ث بالصرب طظ الئعابئ السابصئ الاغ جغاط تتعغطعا إلى طاتش لغضعن حاعثًا سطى جرائط السثوان العزغر الثرة: المحروع جغظفَّ

وزارة الخظاسئ وطآّجسئ اإلجمظئ تائظغان إسادَة بظاء بعابئ «صعس الظخر» بالتثغثة
 : خظساء

ـاب الدرة،  أعلـن وزيُر الصناعـة والتجارة، عبـد الوهَّ
أمس، تبني الوزارة ومؤّسسـة اإلسمنت بناَء بوابة قوس 
النـرص بالحديدة التي دّمـرها طـرياُن العدوان األمريكي 

السعودّي ومرتِزقته. 
وأَشـاَر الوزيـر الـدرة يف ترصيح صحفـي إىل أن هذه 

املبادرة لبناء هذا «امَلْعَلم» الذي يعد من أبرز معالم مدينة 
الحديدة جاءت تقديراً لصمود أبناء املحافظة يف مواجهة 
العـدوان، الفتـاً إىل أنه تـم التواصل مع قيـادة املحافظة 
لتكليـف فريق فني وهنديس مشـرتك إلعـداد التصاميم 
للمـرشوع وتكاليفه والبـدء يف تنفيذه، مبينًا أنه سـيتم 
التنفيـذ قـرب البوابة السـابقة التي سـيتم تحويلها إىل 
متحف لتكون شـاهداً عىل بشـاعة العدوان وجرائمه يف 

حق الشعب اليمني. 
وأّكـد وزير الصناعة اسـتعداد الـوزارة لتقديم الدعم 
ألبنـاء محافظة الحديدة لتوفري احتياجاتهم من السـلع 

واملواد األََساسية واالستهالكية. 
مـن جهتـه، أّكــد رئيـُس املؤّسسـة اليمنيـة العامة 
لصناعة وتسـويق اإلسـمنت قاسـم الوادعي االستعداَد 

للمساهمة يف تمويل وتنفيذ املرشوع يف أرسع وقت. 

املتاشر ذسغمان غثسع إىل دسط وتحةغع 
املجارسني يف املثغرغات املتّررة بمأرب

 صاشطئ حاعغئ طظ أجرة الحعغث العمثاظغ 
بثطار دسمًا لطمرابطني يف الةئعات

خطح صئطغ بإب غظعغ صدغَئ صاض بني أجرَتغ 
الظعاري والحرغش 

تفض خااطغ بثطار لطثورة الاأعغطغئ لـ 53 ضابطًا 
وشردًا طظ السائثغظ إىل خش العذظ

 : إب
أنهى ُصلٌح قبَيل بمحافظة إب، أمرس قضيَة قتل بني 
أُرستـي النهـاري بمديرية ريـف إب والرشيف بمديرية 
حبيـش، دامـت عامـاً كامـالً وراح ضحيتهـا هاشـم 
عبدالغني النهاري من أهايل منطقة السـحول بمديرية 

ريف إب. 
ويف الصلـح القبـيل الـذي تقّدمـه وكيـل املحافظـة 
قاسـم املسـاوى ومسـئول اإلمَداد والتعبئة باملحافظة 
كمال الوائيل، أعلن والُد املجني عليه عبدالغني محسـن 
النهـاري العفَو عن الجاني عيل عبدالله الرشيف، لوجه 
الله تعاىل، واسـتجابًة لدعوة قائد الثورة السيد عبدامللك 
بـدر الديـن الحوثـي يف إصـالح ذات البَـني، وترشيفـاً 

للحارضين. 
وأشـاد الوكيل املسـاوى بموقف أولياء الدم يف العفو 
عـن الجاني وإنهاء القضية وإغـالق ملفها، ما يعكُس 

كرم وشـهامة أبناء ريف إب يف التسامح التصالح ونبذ 
الخالفـات.. داعيـاً إىل َرصِّ الصفـوف ملواجهة العدوان 

الذي يستهدُف اليمَن أرضاً وإنساناً. 
ولفت إىل الحـرص عىل تعزيز التالحـم واالصطفاف 
وتفويـت الفرصـة عىل قـوى العـدوان زرع الفتنة بني 

أبناء الوطن. 
فيما ثّمن أحـُد املحكَّمني بالقضيـة، القايض محمد 
منصور خرصـان، موقَف أُرسة املجني عليه ومشـايخ 
ووجهاء مديرية ريف إب، والذي قيم العفو والتسـامح 

والحرص عىل توحيد الجبهة الداخلية. 
وأّكـد أهميّة تضافر الجهوِد لحل النزاعات والقضايا 
البينيـة، اسـتجابة لدعـوة القيـادة الثوريـة واملجلس 
السـيايس األعـىل إلنهـاء الخالفـات وتعزيـز التالحـم 

الشعبي يف مواجهة قوى الغزو واالحتالل. 
حـرض الصلح القبـيل عدٌد مـن املشـايخ والوجهاء 

والشخصيات االجتماعية باملحافظة. 

 : ذطار
نّظمت قيادُة املنطقتنَي العسكرية الرابعة والسابعة، 
أمس السـبت، حفالً ختامياً للدورة التأهيلية الرابعة لـ 

٥٣ ضابطاً وفرداً من العائدين إىل الصف الوطني. 
ويف االختتام، أشار وكيُل املحافظة محمد عبدالرزاق، 
إىل أهميّـة عـودة هذه الدُّفعـة إىل صف الوطـن بعد أن 
ـفت لهـم حقيقَة العـدوان الذي يسـتهدُف اليمَن  تكشَّ

أرضاً وإنساناً. 
وأشـاد بجهود الجيـش واللجان وقيـادة املنطقتني 
العسـكرية الرابعـة والسـابعة يف تحقيـق االنتصارات 
وتنظيـم الدورة، داعياً بقية املغرر بهم يف صف العدوان 
إىل االسـتفادة من قرار العفو بالعودة إىل جادة الصواب 

قبل فوات األوان. 
فيمـا أّكـد مدير مكتب قائـد املنطقة الرابعة، املقدم 
عـيل الرشيف، أهميّة عودة املغرر بهـم إىل جادة الصواب 
بعد أن تكالب األعداء لقتل الشعب اليمني وتدمري البنية 

التحتية. 
وأَشـاَر إىل أن العدواَن أنفق مليـارات الدوالرات دون 
تحقيق أية نتيجة، مؤّكـداً أن الجيَش واللجان ماضون 

يف تحرير كافة األرايض اليمنية من دنس الغزاة. 
ولفت إىل أن املسـؤولية كبرية ومن املعيِب االستمراُر 
يف الخطـأ، داعيـاً بقيـَة املغرر بهـم يف صف العـدّو إىل 

االستفادة من قرار العفو والعودة إىل صف الوطن. 
من جانبه، أشـار نائب مدير مكتب اإلرشـاد، جربيل 
مـرشح، إىل أهميّـة تَحـّرك الجميـع لرفـد الجبهـات 
والتواصل مع املغـرر بهم، بما يضمن عودتَهم إىل صف 
الوطن، مشـيداً بجهود رئيس غرفة العمليات املشرتكة 

يف املنطقتني وكل من ساهم يف إنجاح الدورة. 
بدوره، أّكـد خالد الدميني يف كلمة املشاركني، أهميَّة 
الدورة يف تطوير قدرات املشـاركني وإكسابهم مهارات 
وخربات قتالية، بما يسـهم يف مشاركتهم يف الدفاع عن 

الوطن ومواجهة العدوان. 
ويف الختـام الـذي تخللته قصيدتان للشـاعر وضاح 
الصبيحي والشاعر محمد اليعري، كّرم وكيل املحافظة 
ومديـر األمن ومدير مكتب قائـد املنطقة وأركان حرب 
اللـواء ٢٠٣ العميـد عزيـز طاهر ومدير االسـتخبارات 
باملنطقـة السـابعة العميـد عبـاس املضواحـي وقائد 
رشطـة النجـدة باملحافظة العقيد عصـام الغييل وعدد 

من القيادات العسكرية، املشاركني يف الدورة. 
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 : طظخعر الئضالغ
يقـُف املواطُن مهدي مثنى الدروبي، مع عرشات 
املرىض يف طابور طويل أمام مركز القلب بالعاصمة 
صنعاء، منتظـراً حصته من األدويـة التي يقدمها 
لهم املركز، والتي تمت بعد معاناة ومتابعة طويلة. 
َويعترب الدروبي واحداً من بني اآلالف من املرىض 
الذين تقطعت بهم السبل، ووجدوا مصاعَب للسفر 
إىل الخـارج لتلقـي العالج، والذيـن يواجهون كذلك 
عدَة مشـاكَل جراء انعـدام بعض األدوية؛ بَسـبِب 
الحصار الذي يفرضه العدوان األمريكي السـعودّي 

عىل بالدنا للعام السابع عىل التوايل. 
ويقـول الدروبـي بـأًىس لـصحيفة «املسـرية» 
بـأن والدتَـه الطاعنـة يف السـن تعانـي من مرض 
القلب منذ عرش سـنوات، لكن حالتها اشـتدت بعد 
العدوان والحصار، ولم تسـتِطع األرسة السفر بها 
إىل الخـارج لتلقي العالـج؛ ألَنَّ مطار صنعاء الدويل 
مغلق من قبل العدوان األمريكي السـعودّي املجرم، 
ـٍة: لم نجـد حيلـة ولم نجد  مواصـالً حديثَـه بُغصَّ
من خيار آخر سـوى البحث عن طـوق نجاة يطيل 
بعمرها أياماً أَو شـهوراً، مع استمراِرنا يف مالحقة 
األدوية التي تقدم لنا من قبل املركز يف املستشـفى 
العسـكري، والتي لـم نعد قادرين عـىل رشائها إن 
وجـدت يف الصيدليات، أَو انعـدم غالبيتها منذ أكثَر 

من عام. 
ويضيـف الدروبـي قائـالً: كنـا نتابـع باهتمام 
األخبار التـي تتحدث عن قرب فتـح مطار صنعاء 
الدويل عـرب القنـوات الفضائية ووسـائل التواصل 
االجتماعـي وعن جهود ومسـاعي املبعوث األممي 
واألمـم املتحـدة يف رفـع الحصار املفـروض علينا، 
وكنا نطري فرحاً، ونستبرش خرياً بهذه األخبار، لكن 
لألسـف الشـديد لم نلمْس أيَة جديـة من قبل األمم 
املتحدة واملبعوثني السـابقني يف هذا الجانب، وباتت 
ُكــّل األخبـار ُمَجــّرد أكاذيب ال تتقبلهـا عقولنا، 

واآلن لم نعد نهتم بأية أخبار، واليأس بلغ ذروته. 
ًة: «ماذا تتوقُع  ويتساءُل الدروبي ويف َحْلِقه ُغصَّ
من عالم ال يلتفت إىل شعب يقتل منذ سبعة أعوام.. 
هـل تريد منهم أن يكون لديهم قلوٌب يستشـعرون 
بها معاناة شعبنا اليمني املسفوك دمه ودم أطفاله 

يف الليـل والنهار، وهل تريد من األمـم املتحدة التي 
تديرها وتسـيطر عـىل قراراتهـا قوى االسـتكبار 
العاملي، أن تسـاهم يف إدَخال األدوية واملسـتلزمات 
ـة بمـرىض القلـب، أَو غـريه مـن  الطبيـة الَخاصَّ
الشـعوب  بمعانـاة  يتاجـرون  هـؤالء  األمـراض! 
ويسـتثمرونها ويعملون عىل إطالتها واسـتدامتها 
أرصـدة  وتنمـو  وابتزاَزهـم  دخلهـم  ليسـتمر 
موظفيهم، وهؤالء تبخرت قلوبهم من اإلنسـانية، 
فظهرت قسوتهم وغلظتهم وإجرامهم ووحشيتهم 

بحق شعبنا اليمني وغريه من الشعوب». 
ويحمل الدروبـي وغريه من املواطنـني اليمنيني 
املعانني من مرىض القلب واألوعية الدموية العدوان 
األمريكـي السـعودّي واألمـم املتحـدة ومبعوثهـا 
الجديد مسـؤولية حياة مرضاهم، مؤّكـداً أن األمم 
املتحدة رشيٌك أََسـايسٌّ يف قتل الشعب اليمني ومنع 
دخـول األدويـة واملسـتلزمات الطبيـة الرضورية 

باألمراض املزمنة. 
 

طساظاٌة طداسفئ
ويقول األطباء: برغم أن أمراض القلب واألوعية 
الدموية تعد من األسباب الرئيسية للوفاة َوالعجز، 
إال أن الرعايـة الصحيـة والطـب الحديث قادر عىل 
تـدارك وعالج ومنـع تطـور حالتها عىل مسـتوى 
العالم، ما عدا يف اليمن الذي يواجه عدواناً وحصاراً 
للعام السـابع عـىل التوايل، والـذي كان من نتائجه 
منع دخول بعض األدوية واملستلزمات الطبية وكل 

ما يحتاج له مرىض القلب يف اليمن. 
ويقول الطبيب محمد عـيل، الذي يعمل كصيديل 
يف مركز القلب: إن هنـاك الكثريَ من األدوية لم تعد 
موجودة يف السوق، وأن العدوان األمريكي السعودّي 
عمـل عىل منـع دخولها، مؤّكـداً أنه لـم يعد لديهم 
سوى بعض من املنتجات اليمنية وقليل من األدوية 
الخارجية التي تضاعفت أسـعارها بشكل جنوني، 

ولم يعد بمقدور بعض أهايل املرىض رشاؤها. 
مـن جانبه، يشـري وزيـر الصحـة، الدكتور طه 
املتـوكل، إىل أن «اليمـن يعانـي من شـحة املعدات 
والدعامات القلبية نتيجة اسـتمرار دول العدوان يف 

منع دخول هذه األجهزة القلبية إىل البلد». 

وتشري التقارير الطبية إىل وفاة ٣٠٠ طفل يمني 
بأمـراض القلـب الَخلقيـة و٥٠٠٠ طفل؛  سـنوياً 
بَسـبِب أمـراض القلـب املكتسـبة، مرجعة سـبَب 
ذلـك إىل غياب مراكـز القلب الكافيـة وقلة الكوادر 

املتخصصة. 
وعـىل الرغم من وجود مركز القلب بمستشـفى 
ة إال  الثـورة بصنعـاء وغـريه مـن املشـايف الَخاصَّ
أنهـا غـري كافية، ويضاعـف إغالق مطـار صنعاء 
الـدويل ومنع دخـول األدوية واملسـتلزمات الطبية 
ذات العالقـة بمرىض القلب معانـاة مرىض القلب، 
وتجعلهـم يرقبون املـوت من ُكـّل مـكان ويف ُكـّل 
زمان فمـن لم تقتله غـارات الطائـرات األمريكية 
والسـعوديّة عىل اليمن منذ سبع سـنوات بقنابلها 
املحرمـة وصواريخهـا املدّمــرة قتلتـه األمـراض 
املزمنة التـي منع العدوان دخول أدويتها إىل اليمن، 
وأغلـق املطـار يف وجـه الحـاالت املتطلبـة إلجراء 

عمليات يف الخارج. 
ويؤّكــد مديـر مستشـفى الثـورة النموذجـي 

بصنعـاء، الدكتور عبـد امللك جحـاف، أن الحصاَر 
األمريكـي السـعودّي عـىل بالدنا أثّر عـىل مختلف 
الخدمـات الطبيـة ومنهـا مـرىض القلـب، الذيـن 
يعانـون مـن نقـص األدويـة التـي منـع العدوان 
اسـتريادها، الفتـاً إىل أن هنـاك بعض املسـتلزمات 
يف القسـطرة وبعـض التجهيزات يجـدون صعوبة 
كبرية يف إيجادها نتيجة لتحالف العدوان الذي يمنع 

استريادها». 
َويسـتقبل مستشـفى الثورة عـرشات الحاالت 
ا التـي تعانـي مـن مـرض القلب، ولـم يعد  يوميّـٍ
ة بعد  باسـتطاعته اسـتقبال ُكــّل الحـاالت َخاصَّ
العـدوان والحصـار، فقـد تضاعـف عـدد املرىض 
بالقلب عرشات األضعاف عما كانوا عليه قبل ذلك، 
ألسـباب عديدة ُجلُّها مرتبطة بالعـدوان والحصار 
وجرائمـه بحق شـعبنا اليمنـي، وانقطـاع الراتب 
وغالء املعيشة، حتى وصل الحال بأن هناك رشيحة 
واسـعة من األطفـال يعانـون من أمـراض القلب 

واألوعية الدموية والكالم للدكتور جحاف. 
ويتابـع جحـاف يف ترصيـح خـاص لصحيفـة 
«املسرية» بقوله: «ناشدنا األمم املتحدة ومنظماتها 
ذات العالقة مـرات عديدة، ولم نجـد آذاناً صاغية، 
بـل عند ُكـّل مناشـدة نجـد أن العـدوان األمريكي 
األدويـة  أصنـاف  مـن  املزيـد  يمنـع  السـعودّي 
التشـخيصية  واألجهـزة  الطبيـة  واملسـتلزمات 
والدعامـات والقسـطرة وغريهـا، بشـكل ممنهج 
ومدروس يؤدي لقتل فئة األمراض املزمنة وإشغال 
الشـعب اليمنـي بمشـاكل جانبيـة عن انشـغاله 

بمواجهة العدوان والحصار». 
مـن جهتـه، يقـول استشـاري جراحـة القلب 
واألوعيـة الدمويـة، الدكتور نبيـل املضواحي: «إن 
العـدوان والحصار األمريكي السـعودّي عىل اليمن 
سـبب معانـاة لليمنيـني وعـىل رأس ذلـك انعـدام 
األدوية، كمـا أن هذا العدوان يتواصل يف ظل صمت 

دويل وأممي فاضح». 
ويؤّكـد استشاري أمراض وزراعة الكىل، الدكتور 
نجيب أبـو إصبع، أنـه ويف ظل العـدوان والحصار 
عىل شـعبنا اليمني يعاني القطاع الصحي بشـكل 
عـام من نقص األدوية، مؤّكــداً أن «مرىض القلب 

يعانون َكثرياً جراء استمرار العدوان والحصار». 

اظسثام افدوغئ وإغقق ططار خظساء ضاسش طظ طساظاتعط

السثوان والتخار افطرغضغ السسعدي.. 
جرح إضايف ملرضى الصطإ بالغمظ
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 : د. غتغى سطغ السصاف*
يشـهُد الرياُل اليمني يف املناطـق املحتّلة 
تراُجًعـا ُمسـتمرٍّا يف قيمتـه أمـام الُعمالت 
األجنبيـة، َحيـُث هبـط إىل أدنـى مسـتوى 
لـه وتخّطى سـعر الـدوالر األمريكي خالل 
تعامالت األيّام األخرية حاجز الـ١٥٠٠ أمام 
الريال ويف ارتفاع سـعر الريال السعودّي إىل 

٤٢٠ رياالً.
وتأتـي عملية تدهـور الُعملـة املحلية يف 
املناطـق املحتّلـة يف ظـل طباعـة املزيِد من 
األوراق النقدية املزورة وتداولها يف أسـواق 
املحافظـات الجنوبيـة التـي تقبـُع تحـت 
االحتالل األمريكي السـعودّي اإلماراتي ويف 
ظل االسـتمرار يف نهب الثروات السيادية يف 
اليمن وتوريـد قيمتها إىل البنـوك التجارية 

خارج اليمن.
القـوة  عـىل  الُعملـة  أزمـة  وانعكسـت 
الرشائيـة جـراء ارتفـاع األسـعار يف املواد 
الغذائية والسـلع الرضورية بنسبة كبرية، 
األمر الذي يزيد املخاوف من شـبح مجاعة 
يف املناطق املحتّلة تلوح يف األفق أكثر من أي 
وقت مـىض، ومؤّخراً زادت عمليُة املضاربة 
بالُعملـة وزاد الطلـب عـىل رشاء الُعمـالت 
األجنبيـة ونزوحهـا إىل خـارج الوطـن ويف 
نفس السياق حصلت زيادة كبرية يف أسعار 
العقـارات يف بعض الدول مثل تركيا ومرص 
والسـبب يعـود إىل زيادة الطلـب يف رشائها 
من قبل مرتِزقة العدوان الذين يقدمون عىل 
عملية الرشاء وإدارة عملية كبرية لغسـيل 
األمـوال التي يتـم نهبُها من ثـروات اليمن 

ومدخراته، ويحصـل ذلك بتواطؤ وموافقة 
من تلك الدول وبمخالفة رصيحة وواضحة 
للقوانـني املحلية واالتّفاقيـات الدولية التي 

تنص عىل مكافحة جرائم غسيل األموال. 
ويعيـش اليمن أزمـة اقتصاديـة مركَّبًة 
وحـادة ناتجـة عن حالـة عامة مـن عدم 
االسـتقرار االقتصادي الكيل وهـذه األزمة 
بتداعياتهـا املختلفـة تدفـع نحـو انهيـار 
شامل تقول املؤرشات: إن البالد تتجه إليه، 
ـة يف املناطـق الخاضعـة لسـيطرة  وَخاصَّ
االحتـالل السـعودّي األمريكـي، وكل ذلـك 
بسـبب العدوان والحـرب االقتصادية التي 
تُشـن عـىل اليمن عىل مدى سـبع سـنوات 
واملجتمع الدويل يف موقع املتفرج وال يتدخل 
لوقف هذا االعتداء الظالم عىل اليمن ونهب 
ثروات الشعب اليمني الذي خلف الكثري من 
األزمات املالية والنقديـة واالقتصادية أَدَّت 
إىل ظهـور تعقيـدات كثرية أمام األنشـطة 
عـىل  الخنـاق  تضييـق  وإىل  االقتصاديـة 
القطاَعني التجاري واملرصيف وعىل التبادالت 
التجاريـة الداخليـة والخارجيـة، وهو أمٌر 
تؤّكـده نسـبة تراجع حجم هذه التبادالت، 
َحيـُث وصلت إىل أكثـر من ٤٠ ٪ فقـد أَدَّت 
السياسـات املاليـة والنقديـة الفاشـلة يف 
اسـتقرار  تقويـض  إىل  املرتِزقـة  حكومـة 
سـيطرتها  مناطـق  يف  الـكيل  االقتصـاد 
وشـكلت غطاء لفسـادهم الرسـمي حتى 
أن فريـق الخـرباء األممـي يف تقريره وجه 
اتّهامات رصيحـة لحكومة املرتِزقة وفرع 
البنـك املركزي يف عدن بتحويل موارد البالد 
االقتصادية واملالية عن مسارها بشكل غري 
قانوني؛ ِمن أجِل تحقيق أهداف ومصالح 

ة وفتح باب للمضاربة بالُعملة.  َخاصَّ
 

تثاسغاُت «اقظعغار» اقصاخادي يف 
املظاذص املتاّطئ:

واالنهيار االقتصادي الحاصل يف املناطق 
املحتّلة سـتكون له تداعيات وآثار كارثية 
يف جميع الجوانب، فسياسـيٍّا من املتوقع 
أن تشـهد تلك املناطُق وبدرجات متفاوتة 

سـلطات  ضـد  ومظاهـرات  احتجاجـاٍت 
حكومـة الفنـادق، ولـن يكـون االنهيـار 
االقتصادي يف صالـح أجندات ومخّططات 
إذ  ومرتِزقتهـم،  العـدوان  تحالـف  دول 
سـيكوُن لـه نتائُج سـلبية عـىل مختلف 
يف  سـتتفاوت  النتائـج  وهـذه  األصعـدة 
مـن  العديـد  وسـيجد  وحدتهـا  درجتهـا 
األطراف واملليشـيات املوجـودة يف املناطق 
املحتّلة يف ذلك فرصة للتصعيد ضد حكومة 
الفنادق، وكذلك من ضمـن تلك التداعيات 
ا من املتوقع أن تتجه األوضاع األمنية  أمنيّـٍ

يف املناطـق املحتّلـة ملزيد مـن التدهور وأن 
تنترش الجريمة، وسـيتحول جزء كبري من 
السـكان إىل ممارسـة الجريمـة وأنشـطة 
أُخرى غري مرشوعة وتتحول تلك املناطق إىل 
بؤرة لتهريب األسـلحة واملخدرات وغسـيل 

األموال. 
ومـن التداعيـات الكارثية أَيْـضـاً يف هذا 
السـياق نتيجـة النهيار الُعملـة يف املناطق 
املحتّلـة من املتوقـع اقتصاديٍّا يف ظل وضع 
كهـذا أن تنهـار املصانـع والبنـى التحتية 
معـدالت  وترتفـع  العمـل  سـوق  وينهـار 
البطالـة إىل أعـىل مسـتوياتها، بمـا يؤدي 
إىل دخـول تلك املناطـق إىل مرحلة تسـمى 
اقتصاد الفوىض الذي يتقاطع فيه االقتصاد 
غري الرشعـي واالقتصاد الخفـي واقتصاد 
الفساد واقتصاد الجريمة واقتصاد الحرب، 
وسـتكون أية جهـود وتدخـالت اقتصادية 
إقليمية أَو دولية أكثر صعوبة وأكثر تكلفة 

وغـري ممكنـة، وكذلـك ويف نفس السـياق 
مـن املتوقع إنسـانياً يف املناطـق املحتّلة أن 
تخلف انهيار الُعملة املحلية أزمة إنسـانية 
كارثيـة لـم تحصل عـىل مسـتوى العالم، 
َحيـُث إن ما تُصنَُّف اليوم بأنها أسـوأ أزمة 
إنسانية يشـهدها العالم مؤهلة للتحول إىل 
كارثة إنسانية وقد يتجه الوضع إىل مجاعة 
مؤّكــدة طاملا حذرت املنظمـات واملجتمع 
توقـف  جانـب  وإىل  اقرتابهـا  مـن  الـدويل 
الخدمات العامة كالتعليم والصحة ستزداد 
حدة تفيش األوبئة التي انترشت يف السنوات 
املاضية بل ويمكن القـول بأن هذا االنهياَر 
االقتصادي سـيكون بدايَة النهاية لحكومة 
الفنـادق وقدرتهـا عـىل البقـاء معدومـة 
بانتهاء الدعم الدويل لـدول تحالف العدوان 
الخـارس واملهـزوم عسـكريٍّا أمـام أبطال 
الرجال يف الجيش واللجان الشعبيّة وسوف 
يتحـّرر ُكـّل شـرب من تلك املناطـق املحتّلة 

وسيكون النرص قريباً بإذن الله تعاىل. 
وسـيرتتب عىل اسـتمرار طباعة الُعملة 
املـزورة وتداولها انهيـاُر االقتصاد الوطني 
وأرضار وآثـار ماليـة واقتصاديـة كارثية 
ة االنهيار واملعاناة  أُخرى منها بصفة َخاصَّ
الخدمـي  والجانـب  اإلنسـاني  الجانـب  يف 
احتياجاتـه  رشاء  عـن  املواطـن  وعجـز 
األََساسـية والرضورية من الغـذاء والدواء؛ 
ارتفـاع  نتيجـة  الفاحـش  الغـالء  بَسـبِب 
التضخـم بنسـبة كبـرية ال يقـدر املواطن 
عـىل تحمله؛ نظـراً النخفـاض نصيبه من 
الدخـل يف الناتـج املحـيل اإلجمـايل إىل أدنى 

ظزرة اصاخادغئ سطى تغبغات اظعغار «الُسمطئ» يف املظاذص املتاّطئ..

   الترُب اقصاخادغئ ضّغصئ 
الثظاَق سطى الصطاسغظ الاةاري 
والمخرشغ والائادقت الاةارغئ 

الثاخطغئ والثارجغئ وتراجسئ 
جمغسعا بظسئئ 40 %

   باساراف افطط الماتثة 
والثئراء الثولغغظ أطسظئ 

تضعطئ المرتجصئ شغ تتعغض 
المسار اقصاخادي إلى آلئ ترب 

ضث الحسإ 

   ارتفع الرصط الصغاجغ 
فجسار المساعَطك طظ 194 

ظصطئ ظعاغئ دغسمئر 2014م 
إلى 476 ظصطئ ظعاغئ دغسمئر 
2020م بمسثل تدثط تراضمغ 

بطس 145.3 %

 طآقت صاتطئ وتثاسغات ضاربغئ سطى المعاذظغظ
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مسـتوياته، ومـن ناحيـة أُخـرى ال توجد 
إجراءات ومعالجـات لتعويض املواطن عن 
هـذا التضخـم؛ بَسـبِب العـدوان والحصار 
ونهـب مـوارد الدولـة وثرواتهـا، ونتيجـة 
األسـواق  يف  والخدمـات  للسـلع  التضخـم 
وانخفـاض القوة الرشائيـة للُعملة، ارتفع 
الرقم القيايس للتضخم يف أسـعار املستهَلك 
مـن ١٩٤ نقطة نهاية ديسـمرب ٢٠١٤م إىل 
٤٧٦ نقطة نهاية ديسـمرب ٢٠٢٠م بمعدل 
تضخم تراكمي بلغ حـوايل ١٤٥٫٣ ٪ نهاية 
الفرتة نتيجـة العدوان والحصار عىل اليمن 
وسـببه الرئييس اإلصـدار النقـدي الجديد 
للُعملـة املزورة مقابل عـدم وجود زيادة يف 

اإلنتاج املحيل للسلع والخدمات. 
 

ظةاسُئ خغارات خظساء اقصاخادغئ:
سـيطرة  مناطـُق  شـهدت  املقابـل،  ويف 
املجلس السـيايس األعىل اسـتقراراً نسـبياً 
يف قيمـة الريال اليمنـي ويف معدل التضخم 
األصدقـاء،  قبـل  األعـداء  بشـهادة  وهـذا 
يف  الناجحـة  اإلجـراءات  إىل  يعـود  وذلـك 
السياسـات املالية والنقدية التي قامت بها 
حكومـة اإلنقـاذ، فهـم إىل جانـب الرتكيز 
عـىل زيـادة اإليـرادات عملـوا عىل ترشـيد 
النفقـات التشـغيلية ملؤّسسـات الدولة يف 
نيـا ويف منع التـداول بالُعملة  حدودهـا الدُّ
املزورة ووضع معالجـات ناجحة يف ميزان 
املدفوعات ويف تشـجيع االستثمار واإلنتاج 
املحـيل الزراعي والصناعـي، ُكـّل هذا وذاك 
قلـص دور حجم النقد املتداول يف السـوق، 
ما أسـهم بالتايل يف اسـتقرار قيمـة الُعملة 
يف املناطـق املحـّررة بالرغـم مـن تداعيات 
العدوان والحرب االقتصادية التي تقوم بها 

دول تحالف العدوان. 
ومما ال شـك فيه أنَّ الوضـع االقتصادي 
سـابًقا كان معتمـداً عـىل النفـط والغـاز 
كان  َحيـُث  كبـرية،  بدرجـة  وإيراداتهـا 
يشـكل ما نسـبته ٩٠ ٪ يف تمويـل املوازنة 
العامـة للدولـة ولـم يكـن هنـاك التفـات 
لتوفـري املخـزون الغذائي والدوائـي محلياً 
والسـعي لالكتفـاء الذاتي منهـا يف جميع 
ا، بل كان  السـلع والخدمـات ولـو تدريجيّـٍ
يتم اسـترياد جميع االحتياجات األََساسية 
والكماليـة مـن الخـارج وبمبالـغ كبـريه 
ا تكلـف الدولـة مئـات املليـارات من  ِجــدٍّ
الـدوالرات، ويف هذا اإلطار ومـا يتعرض له 
الوطن من عـدوان وحصار َفــإنَّ حكومَة 
اإلنقـاذ الوطنـي تقـوم بتنفيـذ إجـراءات 
احرتازية ناجحة سواء يف السياسات املالية 
أَو النقديـة أَو االقتصاديـة تتمثـل يف دعـم 
الصناعـات الغذائيـة والدوائيـة لتوفري ما 
أمكـن من االكتفـاء الذاتـي وللحفاظ عىل 
قيمـة الُعملة الوطنيـة يف مواجهة العدوان 
ـة يف مواجهة  والحـرب االقتصادية وَخاصَّ
جريمـة اإلصـدار النقـدي للُعملـة املزورة، 
ُكـّل تلك اإلجراءات نجحت يف استقرار سعر 
الُعملـة الوطنية أمام الُعمـالت األجنبية يف 
املناطـق املحـّررة مقارنة باالرتفـاع الكبري 

بسعر الرصف يف املناطق املحتّلة. 
الُعملـة  رصف  سـعر  اسـتقرار  ويعـد 
الوطنيـة مـن أهـم العوامـل واملتطلبـات 
الرئيسية الستقرار االقتصاد وخالل السبع 
السنوات املاضية شـهد سعر رصف الريال 
يف السـوق املـوازي هبوًطـا ُمسـتمرٍّا أمام 
ة يف ظل اسـتمرار  الُعمالت األجنبية، وَخاصَّ
ذلك الهبوط يف املناطق املحتّلة ولكن يالحظ 

أن وترية ذلـك الهبوط بدأت منـذ قرار نقل 
وظائف البنك املركزي إىل فرع البنك املركزي 
يف عـدن وإغالق نظام السـويفت، وسـاعد 
ذلـك عـىل االنهيـار للُعملة؛ بَسـبِب ضعف 
القدرات املؤّسسـية لفرع عـدن، إضافة إىل 
السياسات املالية والنقدية الفاشلة املتخذة 
من قبـل حكومة املرتِزقـة ودول االحتالل، 
ويأتي ذلـك يف إطار الحرب االقتصادية عىل 
اليمـن ومنها املضاربـة بالُعملـة األجنبية 
ومحـارصة البنك املركـزي يف صنعاء وضخ 
مبالـغ طائلة للسـوق مـن الُعملـة املحلية 
املزورة املطبوعة بـدون غطاء قانوني ُكـّل 
ذلـك كان له دور كبـري يف اسـتمرار انهيار 

الُعملة املحلية يف املناطق املحتّلة. 
ويف مقابـل ذلـك، قامت حكومـُة اإلنقاذ 
باتِّخـاذ إجـراءات رضوريـة للحفـاظ عىل 
الُعملـة الوطنيـة مـن التدهور مـن خالل 
تدشـني الربامج الوطنية التنفيذية إلنعاش 
االقتصاد الوطني الذي بدأ تنفيذها يف يناير 
مـن العـام ٢٠٢٠م ويأتي هذا التدشـني يف 
ظـل االنتصـارات العسـكرية والسياسـية 
واالقتصاديـة مـن خالل تفعيـل دور البنك 
املركزي اليمني يف صنعاء من اتِّخاذ إجراءات 
عـىل  وتحافـظ  الوطنيـة  الُعملـة  تحمـي 
االقتصاد الوطني، من خالل تنفيذ إجراءات 
حازمة يف السياسـة النقدية واملالية للدفع 
بعجلـة النمـو والتنميـة االقتصاديني وكل 
هذه اإلجراءات للحكومة جـاءت بالتعاون 
مع املجتمـع والقطاع الخـاص يف إطار ما 
هـو ممكن ومتاح عـىل اسـتمرار إمَدادات 
السـلع َوالخدمات األََساسية يف مستوياتها 
الدنيـا إىل جانـب حفظ األمن واالسـتقرار، 
مـا سـاهم يف اسـتمرار بعـض األنشـطة 
االقتصادية وبالتـايل تأمني الحد األدنى من 

فرص العمل وتدفق املوارد االقتصادية.   
العوامُل املؤثرة عىل القوة الرشائية:

ويُعد التغري يف املسـتوى العام لألسـعار 
من أهم العوامل املؤثرة عىل القوة الرشائية 
للمجتمـع؛ وذلـك بفعـل اسـتمرار قصور 
العرض من السلع والخدمات املنتجة محلياً 
نتيجـَة تراجع حجـم الطاقـات اإلنتاجية 
لالقتصاد الوطني والقيـود املفروضة عىل 
تدفق مستلزمات وخدمات اإلنتاج وارتفاع 
ـة الوقود الـذي ارتفعت  أسـعارها وَخاصَّ
أسـعاره مقارنة بمستواه قبل العدوان، ما 
سـاهم يف ارتفاع تكاليف اإلنتاج والقصور 
أَيْـضاً يف عرض السـلع املستوردة وارتفاع 
أسـعارها بفعـل القيـود املفروضـة عـىل 
ـة منـع السـفن املحملة  الـواردات وَخاصَّ
بالغـذاء واملحروقـات مـن الدخـول عـرب 
موانـئ الحديـدة.. إن اسـتمراَر معـدالت 
التضخـم بمعـدالت مرتفعـة متزامنة مع 
تدهور الدخل يعني اسـتمرار تدهور القوة 
الرشائية لألفراد وبالتايل كمية االسـتهالك 
ة من الغذاء.  من السلع والخدمات وَخاصَّ

كما أن مثَل هذا االتّجاه العام الصعودي 
واملصحـوِب بذبذبـات يف أسـعار الـرصف 
قـد زاد من عدِم الوضوح لدى املسـتوردين 
واملنتجـني وانعكـَس سـلباً عىل نشـاطهم 
كما دفـَع وبقوة باألسـعار نحـو االرتفاع 
وبمعـدالت مرتفعـة، األمـر الـذي انعكس 
سـلباً عىل القـوة الرشائيـة املتدنيـة أصالً 
للمستهلكني ما ترتب عليه استمرار تراجع 
مستوى االسـتهالك الحقيقي، َحيُث يعاني 
القطـاع الخاص من تعسـفات كبريه جراء 
قيام سـلطة املرتِزقة من فـرض املزيد من 
الرسـوم الجمركية عىل السـلع األََساسـية 
والثانوية؛ ألَنَّ معظم املنافذ الجمركية تحت 
سـيطرة مرتِزقـة العدوان مما يشـكل ذلك 
ارتفاع قيمة السـلع املسـتوردة وانخفاض 
القـوة الرشائيـة لـدى املواطـن، ويجب يف 
مواجهة ذلك العمـل الجاد واتِّخاذ إجراءات 

رضوريـة لـدى قيـادة وموظفـي مصلحة 
وتحديـث  تطويـر  يف  تسـاهم  الجمـارك 
النظـام الجمركـي وفـق آليـات تنفيذيـة 
عاجلة واالسـتفادة وفق نمـاذَج من الدول 
املتقدمة يف هذا السياق بتغيري نمط العقلية 
الجبائية التعسفية السـابقة التي تراكمت 
يف مؤّسسـات الدولـة من العقود السـابقة 
وملراعات مصلحة املواطن بعدم فرض عليه 

أية أعباء إضافية أُخرى. 
وال نستطيع إنكاَر أن لسعر الرصف دوراً 
هاماً يف زيادة الدول املتقدمة تقدماً وزيادة 
الدول املتخلفة تخلفاً، َحيُث أن ما تعاني منه 
الـدول النامية من تدهور اقتصادي ونقص 
يف مواردهـا التـي لـم تمّكنها مـن إنتاجها 
محليـاً وأرغمهـا عـىل اللجـوء إىل التجارة 
الخارجية لتوفري احتياجات شـعوبها مما 
يضطرهـا لتوفـري ُعمـالت أجنبيـة وكلما 
تدهورت ظروفها أكثر وجدت نفسها تدفع 
من عملتها املحلية مقابل الُعمالت األجنبية 
وطباعـة الُعملـة بـدون غطـاء قانوني له 
دور كبـري يف ضعف الُعملـة املحلية ويؤدي 
إىل التضخم للسـلع والخدمات يف األسـواق، 
َحيُث يجب عىل الحكومـة اتِّخاذ معالجات 
رضورية متوسـطة وطويلة املـدى تقطع 
الطريـق عـىل ُكــّل املؤامرات يف املسـتقبل 
للنيـل مـن اقتصادنـا الوطنـي وتتمثـل يف 
االهتمـام باإلنتاج املحيل سـواء الزراعي أَو 
الصناعـي والوصـول إىل مرحلـة االكتفـاء 
ا الـذي سـوف يعمـل عىل  الذاتـي تدريجيّـٍ
الحفاظ عىل قيمـة الُعملة الوطنية ويؤدي 
إىل تحقيـق التنمية االقتصادية املسـتدامة 
وينخفـض الطلـب عـىل النقـد األجنبـي؛ 

لغرض االسترياد من الخارج. 

* وضغض وزارة المالغئ

   المظاذص المتاّطئ بخثد 
الثخعل شغ «اصاخاد الفعضى» 

والثي تظعار طسه المخاظُع 
والئظى الاتاغئ وجعق السمض 

وترتفع طسثقت الئطالئ 

   غاصاذُع «اصاخاد الفعضى» 
طع اقصاخاد غغر الحرسغ 

واقصاخاد الثفغ واصاخاد 
الفساد واصاخاد الةرغمئ 

واصاخاد الترب 

  ظاغةئ «اقظعغار اقصاخادي» 
جاضعن أغئ جععد َأو تثخقت 

اصاخادغئ إصطغمغئ َأو دولغئ 
أضبَر خسعبئ وأضبر تضطفئ وغغر 

طمضظئ
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تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

 السالط غظّثد والغمظ غآدب
أطئ المطك الثاحإ 

بينمـا كان املذيـع يقـرأ نـرشة األخبار 
يف قناة املسـرية ويقرأ أخبـار اإلدانات من 
مجلـس األمـن ملـا أسـموه الهجـوم عىل 
مـأرب قطـع املذيع فجـأة نـرشة األخبار 
ليعلـن أن هنـاك عمليـة نوعيـة نفذتهـا 
القوة الصاروخية اليمنية وبحسـب البيان 
واللجـان  للجيـش  الرسـمي  للمتحـدث 
الشـعبيّة أن العملية حّققت أهدافها بدقة 
عالية بثالثة صواريخ باليستية يف معسكر 
الفـوج األول يف ظهران الجنـوب بمنطقة 
عسـري وصاروخان باليسـتيان اسـتهدفا 
معسـكراً للعـدو غربـي تعـز، صاروخان 
باليسـتيان اسـتهدفا تجمعـات املرتِزقـة 
يف البلـق األوسـط ومعسـكر آخـر بمأرب 
ليكون املجموع سـبعة صواريخ باليستية 
يف عـدة أماكن، واكتفى املتحدث الرسـمي 
بمعلومـات موجـزة وعـىل غـري عادته لم 
يسـم العملية األخرية واكتفى بتسـميتها 

بالعملية النوعية!
ومن هنا عىل املتابع للمشـهد السيايس 
اليمني قراءة أهداف العملية النوعية يف هذا 
التوقيت بالذات بعد أن تم باألمس الثالثاء، 
إسقاط طائرة من نوع سكان إيجل ونرش 
حطامها وبعد عقوبات مجلس األمن التي 
تـم إعالنها بحـق ثالثة من قيـادات وزارة 
الدفـاع اليمنية التـي حملت عـىل عاتقها 
الدفاع عن كرامة وسـيادة اليمن وتعهدت 
لله وللشعب وللسيد قائد الثورة عىل تحرير 
ُكـّل شـرب مـن األرض اليمنيـة مهما كان 
الثمـن، فعندمـا تتابع صفحـات املرتِزقة 
الذين يقاتلون يف صف املعتدين عىل بالدهم 
تجد البكاء والعويل وعندها تتأّكـد فعالً أن 
الصواريخ الباليستية حّققت أهداَفها بدقة 
عالية، فقد انطلقت 7 صواريخ باليسـتية 
ويف نفس الوقت لتوصل رسـائَل سياسـية 

لثالث جهات مختلفة وهي كالتايل:-
1 - للنظام السعودّي.

2 - ملرتِزقة مأرب من بقايا اإلخونج. 
(عفاش  اإلمــــارات  ملــرتــِزقــة   -  3

ومرتِزقته).
ا لتقول لألطراف  الرسـائل واضحة ِجـدٍّ
وقدرات  املذكـورة أعـاله إن معـي عيونـاً 
اسـتخباراتية عاليـة، وأسـتطيع أن أصل 

إليكم متى ما أردت بفضل الله.
وأيضاً رسـالة تقـول: إن مـأرب أمرها 
محسـوم ولـن يقـف األمـر عنـد مـأرب 
فقط بـل انتظروا مفاجـآت ال تخطر ببال 
أحد، ورسـالة تقول بأن مبادرات السـالم 
ودعـوات اإلخـاء ظلـت ممـدودة وال زالت 
ممـدودة فلمـاذا تـرصون عـىل العمالـة 

والقتال ضد تحرير أوطانكم من املحتّلني؟ 
وحتى النظام السـعودّي قـد خاطبه قائد 
الثـورة عدة مـرات ونصحـه بالتوقف عن 
عدوانه وحذره من مغبة استمرار الحصار 
والعدوان وعرض عليه عدة مبادرات سالم 
لكنه لألسـف ال يملك قراره مثلما مرتِزقة 
حزب اإلصالح يف مأرب ال يملكون قرارهم 

وباملثل العميل املرتهن طارق عفاش.
وأذكر القارئ بأن نائب وزير الخارجية 
يف صنعـاء حسـني العـزي، كان قـد أعلن 
بأن وسـاطات تسـليم مأرب سلميا والتي 
كانـت تتم عرب عقـالء حـزب اإلصالح قد 
فشـلت؛ بَسـبِب متطريف الحزب وعّرب عن 
شـكر حكومة صنعاء لكل الخرّيين الذين 
يسـعون للسـالم وحقن الدمـاء وأّكـد أن 
مواقفهـم الطيبـة سـتظل تميزهـم عـن 

العمالء. 
العمليـة  توقيـت  عـن  لنتكلـم  ونعـود 
الباليسـتية األخرية التي نفذت يف أحد أهم 
معسـكرات العدّو السعودّي وسقط بعدها 
عدد كبري من الضباط والجنود السعودينّي، 
الصحـف  ترصيحـات  قبلهـا  ونتذكـر 
جريوزاليـم  صحيفـة  منهـا  اإلرسائيليـة 
بوسـت التي رصحـت عـن أن انتصار من 
أسـمتهم الحوثيـني يف مـأرب رشق اليمن 
يعتـرب تهديـداً إلرسائيـل؛ بَسـبِب اعتبـار 
الحوثيـني ملعركتهـم ضـد السـعوديّة هو 
جزء مـن معركتهم الشـاملة ضد إرسائيل 
وأمريـكا، هذا ما نقلناه مـن صحف العدّو 
الصهيونـي ليؤّكــد للجميـع أن إرسائيـل 
وأمريكا هما من يقود تحالف العدوان عىل 
اليمـن وأن السـعوديّة واإلمـارات ُمَجـّرد 
أَداة قذرة يف أيديهمـا وهذا ما يؤّكـده قائد 
الثـورة السـيد عبدامللك الحوثـي، منذ أول 

خطاب له يف أول يوم للعدوان الغاشـم عىل 
اليمن. 

فإىل متى سـيظل هناك جهـل بحقيقة 
ما يجـري يف اليمـن من مظلوميـة فاقت 
مـأرب  يف  العالـم!،  يف  املظلوميـات  ُكــّل 
اليمنيـة األصيلـة تصـل أعداد الغـارات يف 
الليلـة الواحـدة ملئات الغارات الهسـتريية 
تسـتهدف بيوت ومنازل املواطنني األبرياء 
وتحاول عبثـاً إيقاف تقدم الجيش اليمني 
واللجان الشـعبيّة صـوب املدينة النفطية 
مأرب ليعود خـري ونفط هذا املدينة لكافة 
املحافظات املحرومة من النفط والرواتب، 
ولعل النظام السعودّي يفكر ألف مرة قبل 
أن يحاول اسـتهداف املنشـآت النفطية يف 
مأرب، فرسـالة اليوم العـارش من نوفمرب 
2021 قـد وصلت بأن أرامكـو هي الهدف 
القادم إن سـّولت لهم أنفسـهم املسـاس 
بمنشأة صافر النفطية يف مأرب، وال ننىس 
أننـا ال زلنا يف ربيع النرص املوافق الخامس 
مـن ربيع الثانـي وال تـزال بـركات املولد 
النبـوي الرشيف تحل عـىل اليمنيني الذين 

أحيوه بطريقة غري مسبوقة. 
الشـعب اليمنـي جميعـه تابـع أخبـار 
العمليـة بفرحـة عارمة رشحـت الصدور 
وجعلـت الجميـع يكثـر مـن الدعـاء لله 
والحمـد والتسـبيح عىل توفيقه وسـداده 
الذيـن  اليمنيـني  املجاهديـن  لرضبـات 
يؤدبون السـعوديّة املتغطرسـة ويؤدبون 
عمالءهـا ويمضـون يف تحرير ُكــّل تراب 
هـذه األرض الطاهرة حتى يعود االقتصاد 
للتعايف وتعود الحقوق املسـلوبة والثروات 
املنهوبـة وال يحكم اليمن سـوى اليمنيني 
وتنكـرس أذرع التدخـل الخارجي يف اليمن 

لألبد وما ذلك عىل الله بعزيز. 

سزمُئ الصغادة وخعابغُئ الصرار
أدَّت هـذه الثـورة لصدمـة ورعـب الـَويص 
وأدرك  التنفيذيـة  وأداتـه  األمريكـي  بأصيلـه 
خـروج األمور عـن سـيطرته تماماً فسـحب 
سـفرييه الحاكمني للنظام والشعب وكان ذلك 
إيذاناً بعدوان يهدف إلخضاع الشـعب وإعادته 
للوصاية من جديد وبالقوة العسكرية، وبعدما 
أعلن عدوانه من واشنطن قّررت ُجـلُّ منظومة 
النظام الوصائي االلتحاق بالعدوان ضد وطنها 
وشـعبها وقـّررت قيادتُـه الثوريـة العظيمـة 
الوقـوَف مع شـعبها يف مواجهة هـذا العدوان 
كموقف حق وعدل وواجب ديني وطني مع الله 
وجهاداً يف سبيله حتى النرص املوعود، وأظهرت 

األيّام عظمَة القيادة وصوابية القرار. 

طأرب واملظثوُب افطمغ
عليه حاُل العرب اليوم. 

تحريُر مأرَب يعني هزيمـًة مدويًة للتحالف 
الدويل الذي أعلن حربه عىل اليمن، ولذلك يسعى 
هـذا التحالف إىل تحايش الوقوع يف الهزيمة من 
خالل اإليحاء برغبته يف إحالل السـالم وتسليم 
مأرب وإعـادة تموضعه يف الخارطة الجنوبية، 
مـا يوحي بإحيـاء فكرة الجنـوب العربي التي 
اشـتغل عليهـا املسـتعمُر يف القـرن العرشين 
والقت فشـالً ذريعاً وقتَها، وسـوف تجد نفَس 

الفشل إن لم يكن أفظَع منه اليوم. 
فقد املرتِزقُة ُكــلَّ أوراقهم وجاءهم خريُف 
السياسـة فرتكهم عراًة دون سـاتر يسـرتهم، 

فقـد تَحـّرك التحالف الئـذاً بمصالحه وتركهم 

يندبـون حظَّهـم، ولذلـك نجـد أكثرهـم يقول 

بخذالن التحالف أَو يعّلق هزائَمه عىل شـماعة 

التحالف. 

مـأرب أضحـت قاب قوسـني أَو أدنـى، وقد 

عـرف النـاس يف مـأرب أن صنعاء أقـرب لهم 

من الريـاض ومن أبو ظبـي فجاءوها زرافاٍت 

لهـا  ويعتـذرون  شـكواهم  يبثـون  وُوحدانـاً 

عـن العقوق، فلـم يََسـْع صنعـاَء إالَّ الغفراُن، 

ولـن تكوَن صنعـاُء إال كما عهدناها، وسـوف 

تنتُرص صنعاُء ويندحُر الغزاُة ويخرس املرتِزقة 

فاً.  تاريَخهم، فاملال لن يصنع لهم تاريخاً مرشِّ

ترٌب سئبغئ غصال 
تثبئ شغ الغمظ

أطةاد السجي 

هـل أحد خـارج اليمن يفهم معنـى العبثية 
التـي عاناهـا شـعٌب بأكملـه!! ليسـت عبثية 
فقـط.. خـارج إطـار العبـث.. هـي قاهـرة 
ودموية، انتزعت األحالَم بـكل جرأة وقتلتها.. 

أخذت األرواح ومزقتها. 
وحـوٌش أُفلتت عىل شـعب فيـه املاليني من 
الكبـار والصغار، الشـباب والنسـاء والرجال، 

أحالمهم مختلفة ومتنوعة.. 
ومنهـا طفل يحلم أن يكـرب ويتعلم ويصبح 
طيـاراً لكـن فجـأة حلقـت طائـرة يف سـماء 
املدرسـة.. وهو يف صفه األول، سـمعوا صوت 
تحليـق مـن بعيـد!! واملعلمـة تـرشح الدرس 
بصوت مرتفع وتتظاهُر بالقوة حتى ال يرعب 
األطفـال.. لكن الصـوت يقرتب أكثـر وأكثر.. 
حتى اختفى الصوت الحمُد لله وأخذت النَفَس 
بعمق.. لكن فجـأة اختفى الصوت!! لم يذهب 
ولكن مستوى سمعهم أقل من أن يسمع صوت 
الطائـرة من فوقهم مبارشة ويف لحظات قليلة 
ا.. واملعلمة تأخـذ النفس يف الشـهيق لم  ِجــدٍّ
تخرج الزفري إالَّ وقد أصبحت أجسادهم أشالء 
متطايرة.. بأي ذنب قتلت؟! هل ألَنَّنا يمنيون؟ 
أَو ألَنَّ أحالمنا أكرب من أن تقبلها وحشيتكم؟! 
مات الطفـل وُدفن جسـُده وحلُمـه.. وقتلته 
الطائـرة التـي َحلُـَم يف يـوم أن يُحلـق بمثلها 
لكـن كان حلمه أن يطري بهـا وينفع أمته ولم 
يعلم بـأن البعض منها يقتـُل األطفال ويبعثر 
أشـالَءهم، لـو علم قبـل أن يقصف السـتبدل 

حلمه وكره حتى التحليق بالطائرة.. 
وآخر.. رجل ذهب يتسوق وابنته من الباب: 
أبـي أحـرض يل ألوانـاً للمدرسـة.. وبينما هو 
يشـرتي الخضـاَر واليشء األََسـايس ليأكلوا يف 
الحرب ترك ألوان ابنته.. انتظرت ابنته رجوَعه 
مستبرشًة لتتحّقق حاجتها األََساسية بنظرها 
واملطلوبة.. متلهفة ليعود والدها يحمل ألوانها 
يف يـده ولكن فجأة لم يعد والدها للمنزل ولكن 
عادت أشـالؤه.. مّزقت طائراتهم جسـَده قبل 
أن يعـود، وترى ابنته أن الحرَب لم تسـمح له 
بـرشاء ألوانها.. ولكـن علمتها الحرب درسـاً 
أكـرب بكثـري.. أن األرواح تُقتل مـن املعتدين.. 
جميعنـا  وسـنصبح  سـتقتل  الطفولـة  وأن 
كبـاراً لتخطي هذه املرحلـة.. ليس كباراً فقط 
وناضجـني.. بل أقوياء باللـه ال نهاب املوت لو 
كنـا صغاراً، هنا بدأت طفلـة صغرية تفهم ما 
يفعله املعتدون ورسمت والدها شهيداً وكانت 

األلوان دم والدها.. 
هاتان قصتان ُكرستا يف الحرب.. لكن توجد 
ماليـني القصص لم ترسد بعـد.. نعم بقي منّا 
أحيـاًء ولكـن جعلتنا حربهم نعاني.. يسـقط 
أحبابُنـا وأهلنـا ُكــّل يـوم.. نخـاف أن نعوَد 
مـن املدرسـة أَو أي مكان ومنزلنـا حفرة.. قد 
ُقصف، نخاف أن نعود للبيت.. ومرضانا ماتوا 
لعدم توفر اإلْمَكانيات، نخاُف أن نسمَع اتصاالً 
وقـد استشـهد أحراُرنـا الثابتـون، وهـم ِمن 
أجِل حريتنـا وكرامتنا وعدالـة القضية قّدموا 
حياتهـم الدنيـا لآلخرة سـنفتقدهم سـيؤملنا 

رحيلهم عنا فقط وسينعمون بالخلود.
تعلمنـا كيف نصبـُح أقويـاًء أعـزاَء ُكرماَء 
يف وضع لو عاشـه شـعٌب آخر ملاتـوا موت ذل 

وإهانة، اخرتنا طريقاً نهايتُه نٌرص من الله. 
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طسةجُة اقظاخارات 
ظئغض بظ جئض

 (َوَلَقْد َسـبََقْت َكِلَمتُنَا ِلِعبَاِدنَا اْلُمْرَسِلنَي، إِنَُّهم َلُهُم 
ِلبُوَن).  ـٰ ٱمَلنُصوُروَن، َوإِنَّ ُجنَدنَا َلُهُم ٱلَغ

مـا نشـاهُده يف هـذه األيّـام مـن آيـاٍت ميدانية 
وانتصـارات ربانية عظيمـة تفوُق الخياَل وتسـابُق 
الزمـاَن هي دروٌس يخطها املجاهدون يف سـبيل الله 
بدمائهم الزكيـة ليعلموا العالم كيـف تكوُن القيادة 
الحكيمـة املحكومـة بإطـار مـن الصـدق والرشف 
واملحفوفة بسـياج من العدل َواإلحسـان، وما حدث 
يف الفرتة املاضية وعىل مدى 7 سـنوات من تضحيات 
جسيمة َوصمود أُسطوري وصرب عظيم أذهل العالم 

بـأرسه يعتـرب وحَده معجـزًة إلهية كبرية، وما حـدث خالل هذه 
الفرتة من انتصارات مرشفة وتقدمات مذهلة وتهاٍو ملواقع العدّو 
يف البيضاء وشـبوة ومأرب وما قبلها يف الجوف ونهم وُكتاف، وما 
زال يحـدث يف الحديدة واملناطـق املتبقية من مـأرب رغم الفارق 
ا يف اإلْمَكانات التـي ال تقارن بما يمتلكـه العدّو هي  الكبـري ِجــدٍّ
ثمرة مـن ثمار التويل الصادق لله ورسـوله وأعـالم الهدى، وهي 
ثمـرة الصـرب َوالصمود والثبـات وتقديم التضحيات لــ 7 أعوام، 
وهـي أَيْـضاً معجـزات كبرية وعظيمة تدل عـىل عظمة املرشوع 
القرآنـي العظيم وصـدق جنوده وأنصـاره وعدالـة القضية التي 
يتَحّركون عىل أََساسـها، وهي معجزات تخـرب العالم أن جنَد الله 
هـم الغالبون، ولو تكالب عليهم شـياطنُي الـرب والبحر من الجن 

واإلنس بكل إْمَكاناتهم وعدتهم وعديدهم.
إن النـرص ال يهبه الله إّال للمؤمنني الصادقني واألولياء األطهار 
املخلصني، وسـنن الله ثابتة أصيلة ال تتغري، والنرص دائماً حليٌف 
مَلـن نـرص ربه وهديٌة ملـن صدق دينه وسـّلم ألعالمـه، وحتٌم ملن 

أخلص لقيمه ومبادئه وأخالقه.
فلـو سـأل الناس أنفسـهم ملاذا ينتـرص رجال الله مـن أبطال 

الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف شـتى املجـاالت واملياديـن؟ وملاذا 
يمّكنهم اللـه رغم ضعفهم وقلـة إْمَكاناتهـم وُعدتهم وعديدهم 
والحصار الخانق املفـروض عليهم ويخذل أعداؤهم 
رغم قوتهم الكبرية وحشـودهم الهائلة وأسـلحتهم 
ا ومنها الطائـرات الحربية  الحديثة واملتطـورة ِجـدٍّ
بمختلـف أنواعها من طائرات بـدون طيار بأنواعها 
املختلفـة وF16 وأباتـيش وأقمـار صناعيـة وآليات 
عسـكرية مجنزرة كاإلبرامز والرباديل وبقية اآلليات 
الحديثة ومدفعيات وراجمـات صاروخية وبارجات 
وأسـاطيل وزوارق حربيـة وجيـوش غفـرية مدربة 
ًدا، لـو سـأل النـاس أنفسـهم وحكموا  تدريبـا جيـِّ
عقولهم واسـتنطقوا ضمائرهم لوجـدوا أن األولني 
نرصوا اللَه واملسـتضعفني فنرصهم ومّكن لهم، واآلخرون عبّدوا 
أنفسـهم ألمريكا و»إرسائيل» وأخلصوا لشياطينهم فخذلهم الله 

وأمكن منهم.
ويسـتحيل أن ينـُرصَ الله الظلمـة أَو يؤيد الطغاة املسـتبدين؛ 
ألَنَّه (سـبحانه) ال يصلح عمل املفسـدين والغزاة املحتّلني، ولكل 
معترب آية ولكل مستبرص دليل يف هزائم هؤالء املجرمني وأفعالهم 
املفسـدة واملسـتبدة وجرائمهـم الشـنيعة، فمـن العيـب والعار 
والخزي والخرسان الحياُد والسـكوت عن إجـرام وأفعال وأعمال 
َوباطل هؤالء املبطلني، فالحياد عن مواجهتهم خيانٌة لله ورسوله 
واألمـة والدين والضمري واإلنسـانية والتنكر لألوليـاء الصالحني 
الذين يركبون مركَب العدل واملسـاواة ويحكمون بميثاق الرشف 
ويتعاملـون مـع املجتمـع وحتى مع عدوهـم املجـرم يف قتالهم 
وتعامالتهـم مـع أرساه بقيم ومبـادئ وأخالق القـرآن وهدفهم 
األول نُرصة الدين واملسـتضعفني والتمكني للحق َوالعدل وتحقيق 
الكرامـة لـكل إنسـان يمنـي بغـض النظر عـن انتمائـه الديني 
والسـيايس والقبيل تنكـر للدين والضمـري واإلنسـانية والكرامة 

وعدم نرصتهم خسارة يف الدنيا واآلخرة.

طظغر الحاطغ

قد يكـون الكثـري محتاريـن يف أسـباب (األحداث 
األخـرية) املتمثلـة يف انسـحابات القوات السـعوديّة 
مـن املناطـق الجنوبيـة وانسـحاب مرتِزقتهـا مـن 
رشق وجنوب الحديـدة وعودتهم إىل املخاء والخوخة 

وبعضها وصل عدَن. 
التكتيكـي)  (االنسـحاب  عبـارة  أن  والحقيقـة 
أصبحت مكشـوفة وبـات يعرفهـا الشـعب اليمني 
وشـعوب العالم بأنها تعبري مغلف لهزيمة ساحقة، 
مـا دفع قـوى العـدوان إىل البحث عن عبـارة أُخرى 
جديدة الستخدامها بدالً عن العبارة التكتيكية، وبعد 

البحـث طويـالً يف القواميـس العسـكرية والتفتيش 
الدقيـق بـني مصطلحاتها وفحص مرادفاتها لم يجـدوا بديالً لها 

سوى عبارة (إعادة االنتشار أَو إعادة التموضع). 
وقـّرروا اسـتخداَمها وأوُل مـن اسـتخدمها ناطـُق العـدوان 
«املالكي» (إعادة انتشار) يف تفسريه النسحاب القوات السعوديّة 
مـن عدد مـن املحافظـات الجنوبية وتـىل ذلك مرتِزقة السـاحل 

(إعادة تموضع) 
والحقيقة أن العبارة األوىل (انسحاب تكتيكي) أفضُل بكثري من 

املصطلحات الجديدة ملاذا؟
ألن االنسـحاَب التكتيكـي مصطلٌح عسـكري يعكـس حكمَة 
القائـد يف تجنيـب قواته القتـل واألرس، فحتى ولـو كان يف نفس 

الوقت إعالناً عن الهزيمة، فهذا أمٌر طبيعي يف أية حرب. 
أمـا (إعادة التموضع أَو إعادة االنتشـار) فيعنـي إعادَة توزيع 
القـوات يف محيـط مواقـع املواجهة، إمـا بتبديـل أدوار الوحدات 
التخصصية فيها أَو باالنتقال إىل مواقع غريها نحو األمام، يف حالة 
ما تكون تلك القوات مهاجمًة وكانت نتائج املواجهات لصالحها، 
وتسـمى هـذه العملية (إعـادة انتشـار) أَو بالرتاجـع إىل الخلف 
ملسافة ال تزيد يف الَحدِّ األقىص عن 500 مرت يف حال ما كانت نتائج 
املواجهات ليست لصالحها، وتسمى هذه العملية إعادة تموضع، 

لذلك فما قامت به قوات السـعوديّة جنوباً وقوات مرتِزقتها غرباً 
ليس إعادة تموضع وال إعادة انتشار بل هو (فرار) بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى. 
ُخُصوصاً بالنسـبة للقوات السعوديّة التي غادرت 
جواً إىل السـعوديّة َوفرار بحّجـة كاذبة للتي غادرت 
بحراً بذريعة املشـاركة يف املنـاورات البحرية للقوات 
األمريكيـة والصهيونيـة التـي أعلن عنهـا يف البحر 
األحمـر فبمـاذا ستشـارك قـوات بريـة يف مناورات 

بحرية؟ 
وكذلك الحال بالنسـبة لقوات املرتِزقة املنسـحبة 
مـن رشقـي وجنوبـي الحديدة هـو فـراٌر أَيْـضاً إال 
أنه ليـس فراراً مـن هزيمة مواجهات آنيـة بل فرار 
اضطراري لحماية مناطـق أهميتها أكربَ من املناطق 
التـي كانت فيهـا وهي املناطـق املحيطـة بباب املنـدب كنتيجة 
طبيعية لنتائج املواجهات خالل عامني والتي أسـفرت عن تطهري 
محافظتَي الجوف والبيضـاء و90 % من محافظة مأرب وأجزاء 

من محافظة شبوة هذا من جانب. 
ومن جانب آخر فعىل ما يبدو أن هناك محاوالٍت أمميًة للدخول 
يف مفاوضـات جديدة رفضت قيادتنا الدخول فيها ألسـباب قوية 
ومعروفـة أدناها تنصـل األمم املتحدة عن الوفـاء بكل االتّفاقات 
السـابقة، فـأرادوا من انسـحابات املرتِزقة من السـاحل الغربي 
إثباَت جديتهم يف تنفيذ اتّفاق سـتوكهولم الـذي مىض عليه أكثُر 

من عامني ولم ينفذ منه حتى أصغر خطوة. 
ونتيجـًة للخسـائر الكبـرية مـن قـوات مرتِزقـة العـدوان يف 
املحافظـات الرشقية خـالل العامـني املنرصمني ونفـوق معظم 
قواتهم يف مأرب وجد العدواُن نفسـه مجرباً عىل تكثيف تواجده يف 
املناطـق املحيطة لباب املندب؛ خوفاً مـن تقدم قواتنا نحوها بعد 
تحريـر مأرب، فأراد تحالف العـدوان أن يرمي عصفورين بحجر 

واحدة من خالل تلك االنسحابات. 
مـا يعني أن ُكـّل هـذه األحداث ُمَجـّرُد ترتيـب أوراقهم ملا بعد 

مأرب رغم مرارتها. 

وضفى اهللا 
المآطظغظ الصاال 

طرتدى الةرطعزي 

الهزيمـة  مـن  هروبـاً 

والرضبـة القاصمـة التي 

بعـد  تنتظُرهـم  كانـت 

تحرير مأرب وبعد يأسهم 

تحقيـق  مـن  وقنوطهـم 

وسـيلة  بأيـة  االنتصـار 

كانت. 

اسـتبق مرتِزقُة تحالف 

العدوان يف جبهة السـاحل 

الغربي األحداَث وقّرروا تحت مناوشـات هنا وهناك، 

وعـىل َوْقِع هزائمهـم يف جبهات مأرب قـّرروا النفاذ 

بجلدهـم؛ خوفاً من تكرار السـيناريوهات السـابقة 

لرفقـاء ارتزاقهم يف جبهات البيضاء وشـبوة ومأرب 

والتـي شـهدت عمليات عسـكرية أربكت حسـابات 

العدّو وحارصتـه يف وادي عبيدة ومدينة مأرب وعتق 

ومناطق متفرقة. 

لم ينتظْر مرتِزقُة جبهة الساحل حتى يُفَعَل ما ُفعل 

بزمالئهم فقّرروا االنسـحاَب والتموضع الجديد، وما 

هذه الخطوة إالَّ هزيمة أذلتهم وأركسـتهم وجعلتهم 

يلـوذون بالفـرار، ما يُعـدُّ انتصـاراً ألبنـاء الحديدة 

ورشفاء اليمن ومجاهدي الجيش واللجان الشـعبيّة 

يف مختلـف الجبهـات، ال سـيَّما املرابطـني يف هـذه 

الجبهة التي ظلت عنيدة وعصية تجاه أحالم العدوان 

وأحذيتهـم العفافيـش الباريـن بأسـياد فضالتهـم 

ولقطـاء اإلنسـانية يف دويلـة اإلمارات السـاقطة يف 

حضيض التطبيع والتويل للصهاينة واألمريكان. 

فراٌر أضاف انتصاراً إىل سجالت االنتصارات اليمنية 

يف ُمجمـل مياديـن الجهـاد واملعـارك املشـتعلة، مـا 

سيشكل دافعاً قوياً لرجال الجيش واللجان الشعبيّة 

ليـزدادوا قرباً إىل الله وهو الـذي كفاهم القتاَل ووّفر 

لهم مسـاحة كبـرية عىل األرض وكفـى الله املؤمنني 

القتال.

للمرتِزقـة  االنهزاميـة  الـروح  عـىل  َوتنعكـس 

ما من طالبوا  واملنافقني يف الجبهات األُخرى، ال ِسـيـَّ

بإلغـاء اتفاقيـة سـتكهولم بشـأن الحديـدة والذي 

قـىض بتوقيف األعمـال العسـكرية واالسـتحداثات 

بني الطرفية تمهيداً إلحالل السـالم وهو ما لم يلتزم 

بـه مرتِزقة اإلمـارات، َحيُث ظلوا طـوال هذه الفرتة 

يرتكبـون األخطـاء بأشـكالها العدائيـة الخيانية إالَّ 

أن مجاهـدي الجيش واللجان الشـعبيّة كانوا بحجم 

املسـؤولية وعندمـا دنـت سـاعة الصفـر وأذن الله 

بانتصار الحق والذي فعالً انترص بفضل الله ثم بفضل 

الرجـال الصادقني والحق هو السـبّاق يف االنتصارات 

وقد تجىل ذلك واضًحا للعيـان هزائم تحالف العدوان 

يف الجبهـات الرشقية لليمن وهروبهـم من الجبهات 

الغربيـة وتلك هـي إراَدة الله ولو شـاء النترص منهم 

ولكـن ليبلوا املؤمنني ليجاهـدوا، ليتحملوا، ليواجهوا 

متاعـب ومصاعب الحياة ال أن يكونوا لقمة سـائغة 

للمعتدين. 

بعد هزيمة مرتِزقة اإلمارات وشذاذ اآلفاق وفرارهم 

إىل الخوخـة واملخـاء سـتعود الحيـاة إىل طبيعتها يف 

مدنيـة الحديدة ولينتظر املنسـحبون سـاعة الصفر 

والتي سـتهوي بهم إىل املجهـول وإىل دويلة اإلمارات 

يتلذذون بفضالت أمرائها هناك. 

ق تمعضع وق اظاحار.. شراٌر اضطراري ق تمعضع وق اظاحار.. شراٌر اضطراري 
لما بسث طأربلما بسث طأرب
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ذئغسُئ الخراع طع أعض الضااب الغععد والظخارى «تحثغص وتصغغط واصسعط»
صطعب شاجثة وخئغبئ ق تظزر إىل الئحرغئ بظزرة رتمئ وق تصثم لعط طخطتئ

الثغظ عع سمض يف ُضّض طةاقته وجعاظئه 

 : خاص:
ـِهيُْد الَقاِئُد السيد حسـني بدرالدين  شـّخص الشَّ
الحوثـي واقَع أهـل الكتاب من اليهـود والنصارى 
وقيّمـه من خـالل الُقــْرآن الكريم، ونتنـاول ُهنا 
ـِهيُْد الَقاِئُد  جملـًة من النصـوص التي ذكرهـا الشَّ
يف محارضاتـه ليتبـني للقـراء الكرام سـوء اليهود 
وانزوائهم عىل أنفسـهم وخبـث أرواحهم الرشيرة 
وجرأتهـم ووقاحتهـم يف تعاملهـم مع أنبيـاء الله 
وكتبه وعباده، وتعاملهم مع األَُمـم بقسوة بالغة، 
وبنظـرة ملؤها الحقد والكراهيـة للبرشية جمعاء 

وبالذات املسلمني، وسنتناولها تباعاً. 

خئُث ظفعجعط، وُجرأُتعط سطى اهللا ورجطه 
تجُدهـم أيضـاً جريئـني يف منطقهـم أمـام الله 
سبحانه وتعاىل: {َوَقاَلِت اْليَُهوُد يَُد الّلِه َمْغلُوَلٌة ُغلَّْت 
أَيِْديِهـْم َولُِعنُواْ ِبَما َقالُواْ بَْل يََداُه َمبُْسـوَطتَاِن يُنِفُق 
ا أُنـِزَل إَِليَْك ِمن  نُْهم مَّ َكيْـَف يََشـاُء َوَليَِزيَدنَّ َكِثرياً مِّ
رَّبَِّك ُطْغيَاناً َوُكْفراً َوأَْلَقيْنَا بَيْنَُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَْغَضاء 
إَِىل يَْوِم اْلِقيَاَمِة}(املائدة من اآلية: 64) اآلن يف سياق 

اآليات أليست حول تبيني واقعهم، وضاللهم، وخبث 
نفوسـهم، وجرأتهم عىل كتب الله ورسله وعباده؟ 
وأيضـاً جرأتهـم يف منطقهـم عىل اللـه، وافرتائهم 
عىل الله سـبحانه وتعاىل، إذاً سياق اآلية واضح هو 
يتحـدث عن بني إرسائيل، يبـني كيف موقفهم من 
كتب الله ورسـله ومن عباده، وموضوع الهداية يف 
موقفهم من سـبيل الله، وكيف هم دائماً يحاولون 
أن يصدوا عن سـبيله، ويجعلوها عوجاً كما قال يف 

آية أُْخــَرى: {تَبُْغونََها ِعَوجاً}. 
(آل عمران من اآلية: 99). 

طظططصاتعط وَأْعَثاشعط 
هم يف واقعهم رشيرون، منزوون عىل أنفسـهم، 
يقيسـون األشـياَء بمقياس مصالحهم، ال يهمهم 
باقـي البـرش، ال يهمهـم اإلصـالح يف األرض عـىل 
اُعوَن ِلَقْوٍم آَخِريَن  اُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ اإلطالق. {َسـمَّ
َلْم يَأْتُوَك يَُحرُِّفـوَن اْلَكِلَم ِمن بَْعِد َمَواِضِعِه يَُقولُوَن 
إِْن أُوتِيتُـْم َهـذَا َفُخـذُوُه َوإِن لَّْم تُْؤتَـْوُه َفاْحذَُرواْ} 
(املائـدة مـن اآليـة: 41) هنا يعـرض منطلقاتهم، 
وأَْهَدافهم، وما يأخذون ويردون فيه، هل هو يشء 

يتناول مصلحـة الناس؟ يهتم بمصلحـة الناس؟. 
ال، {إِْن أُوتِيتُـْم َهـذَا َفُخذُوُه َوإِن لَّْم تُْؤتَْوُه َفاْحذَُرواْ 
َوَمـن يُـِرِد الّلُه ِفتْنَتَـُه َفَلن تَْمِلـَك َلُه ِمَن الّلِه َشـيْئاً 
َر ُقلُوبَُهْم} (املائدة  أُْوَلـِئـَك الَِّذيَن َلْم يُِرِد الّلُه أَن يَُطهِّ
من اآليـة: 41) هـي قلوب فاسـدة، قلـوب خبيثة 
القلوب الفاسدة الخبيثة ال يمكن أن تنظر للبرشية 
بنظـرة رحمـة وال برعايـة مصلحـة للبـرش عـىل 
َر ُقلُوبَُهْم  اإلطـالق {أُْوَلـِئَك الَِّذيَن َلْم يُِرِد الّلُه أَن يَُطهِّ
نْيَا ِخـْزٌي َوَلُهْم ِيف اآلِخَرِة َعـذَاٌب َعِظيٌم}  َلُهـْم ِيف الدُّ
(املائدة من اآليـة: 41) وكما هي نفس الطريقة ال 

تكرتث بهؤالء. 
سـورة املائدة ـ الـدرس الثانـي والعرشون. ص 

 .(5)

غآطظعن بالةئــئ والطاغعت وغدســعن تضاطاً 
ذعاغغئ

{أََلْم تََر إَِىل الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيباً ِمَن اْلِكتَاِب يُْؤِمنُوَن 
ِباْلِجبِْت َوالطَّاُغوِت}(النسـاء: من اآلية50) أليست 
كتـب الله ممـا يهدي النـاس ليبتعدوا عـن الجبت 
والطاغوت؟ وبـدل أن يؤمنوا بكتـاب الله ويؤمنوا 

برسـوله، يؤمنون بالجبت والطاغـوت؛ ألنه هكذا 
الَلَة}(النسـاء: مـن اآلية  طريقتهم:{يَْشـَرتُوَن الضَّ
44) كمـا قال يف اآلية السـابقة. ما عندهـم إيَْمان 
فيمـا يسـمى بالعـدل وقيـم عدالـة وأشـياء مـن 
هـذه التي يرفعونها شـعارات، تجـد أنهم يرفعون 
الشـعارات هـذه وهـم يف نفـس الوقـت يتدخلون 
يف شـؤون الشـعوب هذه ويضعون عليهـا حكاماً 
طواغيـت، هم؛ ألنـه قضية عنده عاديـة، مؤمنون 
بالجبـت والطاغـوت ويعمـل طواغيـت، مـن أجل 
ماذا؟ تتحقق له أَْهَدافـه، فَمنهم مؤمنون بالجبت 
والطاغـوت ال يمكـن أن يبحثـوا عن عـدل للناس 
وأنظمـة عادلـة للناس ونظـام عـادل للناس عىل 
اإلطـالق، وال أشـخاص عادلني، هـذه قضية مثلما 
الَلـَة َويُِريُدوَن  قـال عنهـم سابقاً:{يَْشـَرتُوَن الضَّ
ِبيَل}(النسـاء: مـن اآلية44) من هو  أَْن تَِضلُّـوا السَّ
مشـرتي للضاللـة ال يمكـن أن يكون يريـد للناس 
الحـق والصـواب وهو نفسـه يبحث عـن الضالل 
بحثا، هو فقط سـيقدم ضالالً، وهنا سيقدم جبت 

وطاغوت سواء داخيل أَْو خارجي. 
 الدرس الثامن عرش من دروس رمضان. 

 : خاص:

تحدث الشهيد القائد سالم الله عليه 
ْفنَا إَِليَْك  محارضة ــ ملزمة ـ [َوإِذْ َرصَ
] عن موقـف الجن من  نََفًرا ِمـَن اْلِجنِّ
الُقـْرآن الكريم ومن الرسالة املحمدية، 
حيث كان موقف الجن أحسـن وأفضل 
بكثـري مـن موقـف اآلالف مـن البرش 
الذيـن يُدعـون إىل ديـن اللـه، وكتـاب 
اللـه، فيصمـوا آذانهم عـن الهدى، بل 
ويجمعـون كيدهـم ملحاربة اإلْسـَالم، 
ونبـي اإلْسـَالم، وورثـة الكتـاب أعالم 
الهـدى، فقد حكى عنهـم أنهم وصلوا 
إىل عند رسـول الله صىل الله عليه وآله 
وسـلم واسـتمعوا للُقــْرآن بإنصـات 
شـديد، جـزء مـن الُقــْرآن، وفهموه، 
وانطلقـوا إىل قومهـم منذريـن لهـم، 
وداعني لهم إىل اإلْسـَالم، لذا فقد سطر 
اللـه يف الُقــْرآن الكريم سـورة كاملة 
باسمهم[سورة الجن]، وذكر موقفهم 
أَيْضـاً يف سـورة األحقـاف، َعـّل البرش 
يأخـذون العربة منهم، يف عدم الكتمان 

للهدى، وتبليغه بطريقة موفقة.. 

اآلغات الاغ تظاولعا الحعغث الصائث 
بالحرح:ــ 

ْفنَـا إَِليَْك نََفًرا  قال تعـاىل: [َوإِذْ َرصَ
ا  ِمـَن اْلِجـنِّ يَْسـتَِمُعوَن اْلُقـْرآَن َفَلمَّ
ـا ُقِيضَ  وُه َقالُـوا أَنِْصتُـوا َفَلمَّ َحـَرضُ
َولَّْوا إَِىل َقْوِمِهْم ُمنِْذِريَن (29) َقالُوا يَا 
َقْوَمنَا إِنَّا َسـِمْعنَا ِكتَابًـا أُنِْزَل ِمْن بَْعِد 
ًقا ِلَمـا بنَْيَ يََديْـِه يَْهِدي  ُمـوَىس ُمَصدِّ
إَِىل اْلَحـقِّ َوإَِىل َطِريٍق ُمْسـتَِقيٍم(30) 
يَا َقْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعـي اللَِّه َوآِمنُوا ِبِه 
يَْغِفـْر َلُكْم ِمْن ذُنُوِبُكـْم َويُِجْرُكْم ِمْن 
َعـذَاٍب أَِليٍم (31) َوَمـْن الَ يُِجْب َداِعي 
اللَِّه َفَليَْس ِبُمْعِجٍز ِيف األَْرِض َوَليَْس َلُه 
ِمْن ُدونِِه أَولِيَاُء أُْوَلِئَك ِيف َضالٍَل ُمِبنٍي] 

سورة األحقاف.

ضان أجــطعُب الةــظ يف الثسعة إىل 
اهللا.. راصغاً:ــ 

أبـدى الشـهيُد القائـُد سـالُم الله 

عليه إعجابه باألسـلوب الراقي للجن 
عندمـا سـمعوا الُقــْرآن وعـادوا إىل 
قومهم منذرين، حيـث قال عن ذلك: 
[إنذار أيضاً عىل أرقى أسلوب، عندما 
عـادوا إىل قومهـم لم ينطلـق الواحد 
منهم ليقول: [يـا جماعة اعملوا كذا 
وكـذا وكذا...] من تلقاء نفسـه؛ ألنه 
هو الجنِّي الذي انـرصف من عندهم 
قبل سـاعة ثم عاد، سـينظرون إليه 
نفس النظرة السابقة، لن يتأثروا به، 
لكنهم اختاروا أسلوباً جميالً - ولهذا 
ُسـطِّر هذا األسـلوب أيضـاً - عندما 
عادوا إىل قومهم قالوا: {َقالُوا يَا َقْوَمنَا 
إِنَّا َسـِمْعناَ} ألم يحكوا أنهم سـمعوا 
كتاباً أنزل من بعد موىس؟ كتاباً أنزل 
مـن عنـد الله إىل نبـي بعثـه الله من 
بعد مـوىس، الله أعلـم يف أي بلد كان 
هؤالء الجن فلم يسمعوا بعيىس، ولم 
يسـمعوا بأنبياء آخرين.! لكنهم عىل 
الرغـم مـن جهلهم حتـى باملوضوع 
ليـس يف أذهانهـم إال مـوىس، تأثروا 
بالُقــْرآن الكريم، فكيف بمن يولد يف 
بيئة الُقـْرآن الكريـم، ويف بيوت يُقرأ 
فيهـا الُقـْرآن الكريم، وعند مسـاجد 

يُقرأ فيها الُقـْرآن الكريم، يف الصالة، 
ويف غري الصالة ثم ال يتأثر؟!].

سطــى البصاشغني أن غســافغثوا طظ 
أجطعب الةظ يف الائطغس:ــ 

ونصح سـالم الله عليـه الثقافيني 
خاصة بـأن يسـتفيدوا مـن طريقة 
ا  قال:[{إِنـَّ حيـث  التبليـغ،  يف  الجـن 
َسـِمْعنَا ِكتَابـاً أُنِْزَل ِمـْن بَْعِد ُموَىس} 
بعـض الناس قـد يعـود إىل أصحابه، 
وبعض الشـباب من طـالب العلم إذا 
ما سـمع شـيئاً عاد إىل بلده، وانطلق 
هو ليحكي باسـمه، باسـم نفسـه، 
ثـم يأتي بعد ليقول: [يـا أخي الناس 
ما عاد رضيـوا يسـتمعوا، الناس ما 
عاد بريضـوا يقبلـوا] بالطبع هم لن 
يتقبلـوا منك، أنت ما تـزال صغرياً يف 
أعينهم، لكن ملاذا ال تستخدم أسلوب 
الجـن؟ أن تقـول: [يـا جماعـة أنـا 
سـمعت كذا وكذا.. أنا سمعت فالناً] 
ويف نفس الوقت تعتمـد عىل الُقـْرآن 
الكريـم، أن تقدمـه لآلخرين؛ يف هذه 
سـيقبلونك  ألنهـم  سـتؤثر؛  الحالـة 
كناقل، وحينئٍذ ما تنقله إليهم أنت قد 

تنقله عمن لـه مكانته عندهم أعظم 
مـن مكانتـك، وكالمه هـو أرفع من 
كالمـك، وكالم اآلخرين؛ ألنه هو كالم 
الله سبحانه وتعاىل. هذا هو األسلوب 

الصحيح]. 
وأضاف سـالم الله عليه:[إذا كنت 
تريـد أن تؤثـر يف اآلخريـن، ليـس أن 
يكون همك أن تبني شخصيتك - كما 
يقول البعض - فأنـا أريد أن أحدثهم 
أنـا، ألؤثر فيهم أنا، ليعرفوا من أنا، ال 
حاجـة لهذا. أنا عندما أحدثكم ال آتي 
بجديد، من كتاب الله سبحانه وتعاىل 
الذي عرفه من هو أكرب مني سناً من 
الحارضيـن، ومن غريهم، ومن أقوال 
أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) 
ومنهج أهل البيـت، كاإلمام الهادي، 
وغـريه مـن قدمـاء العـرتة (عليهـم 

السالم) فنحن لم نأت بجديد].

إجــصاط الُصـْرآن سطــى العاصع.. طظ 
خقل طعصش الةظ:ــ 

قـارن سـالم اللـه عليـه مقارنـة 
صغرية بني موقف الجن الذي سطره 
اللـه يف الُقـْرآن الكريـم، وبني موقف 

بعـض البـرش، حيث قـال:[ ملـا كان 

أسـلوب الجن أسـلوباً جميالً سطره 

اللـه يف الُقــْرآن الكريم، اسـتطاعوا 

يف موقـف واحد - وهم مـن هم دون 

اإلنسـان يف كمالـه - يف موقف واحد 

أن يفهمـوا الُقــْرآن الكريـم أنه من 

عند الله، وأن يتأثروا به يف أنفسـهم، 

وأن يعرفوا مـاذا يريد الُقـْرآن منهم، 

فانطلقـوا عاملـني، لـم ينطلقـوا إىل 

بيوتهم عائدين وسـاكتني، ثم عندما 

تحركـوا للعمـل عرفوا أن األسـلوب 

الصحيـح هـو: أننـا عندما نعـود إىل 

اآلخريـن، ونحن لـم نفارقهم إال منذُ 

سـاعة، أو سـاعتني مـاذا سـيكون 

لكالمنا من أثر عندهـم؟ فلنقل: {إِنَّا 

َسـِمْعنَا ِكتَابـاً أُنْـِزَل ِمْن بَْعـِد ُموَىس 

 { ُمَصدِّقـاً ِلَما بنَْيَ يََديِْه يَْهِدي إَِىل اْلَحقِّ

لم يقولوا مجرد ثناء عىل ذلك الكتاب، 

كتـاب هداية، فهمـوا أن الُقـْرآن هو 

كتـاب عمل وكتاب هدايـة، يهدي إىل 

الحق، هو يرشد، وهم - فعالً - فهموا 

أن قومهم بحاجة إىل أن يهتدوا]. 

وأضـاف أيضاً: [نحـن هنا تكررت 

جلسـات كثرية مع من؟ مع الُقـْرآن 

الكريـم، ومع ما ننقله من أهل البيت 

(عليهم السـالم) فال ينبغي أن نكون 

أقل وعياً من الجن، يف أن نفهم أهمية 

مـا سـمعناه عىل ضـوء كتـاب الله، 

ومـن نصوص آيـات اللـه يف الُقـْرآن 

الكريـم، مـن خـالل ما سـمعنا هو: 

أن الديـن ديـن عمـل، أن هـدى الله 

يهـدي إىل العمل، أن الُقــْرآن الكريم 

كتاب عمل، هي القضية التي ترسـخ 

لدينا، ويف مجتمعنـا ضدها: الجمود، 

السكوت، اإلعراض، هذه الحالة إذا لم 

ننتقل بأنفسـنا إليها فيكون ما يمأل 

مشـاعرنا هو: أن الديـن هو عمل يف 

ُكّل مجاالته، يف ُكّل جوانبه].

السعدُة إلى الصرآن صدغٌئ عاطئ جثًا ..
شــغ المراتض الاــغ تئثو شغعــا اآلراء طدطربئ, ووضــع ضاغط جثًا, 
وأحــغاء طــظ عثه, شاةث شغ افخغــر طزاعر الدسش تاــى سطى أصعغاء 
طــظ تعلك, شــغ رؤاعط, شغ آرائعــط. شغ التالئ عثه غضــعن الاعجغه 
إلى أن الظاس غسعدون إلى الصرآن تقوة, لغج المسظى أن غصرؤوه بظغئ أن 
اهللا غسمض ضثا! غصرؤوظه غرشسعن طسظعغاتعط به, غاأططعظه, غساسغثوظه, 
غاخفتعن تعجغعاته, ترتفع طسظعغاتعط, غعاثون, غصعون, غرون ضض ذلك 
الــثي صث أخئح غفرض سطغعط وضسغئ طــظ اضطراب شغ اآلراء, وطعاصش 

ضسش, ورؤى ضسش, غراعا ضطعا تائثر..

الحعغث الصائث رضعان اهللا سطغه
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 : طاابسات

الصهيوني،  االحتـالل  قـواُت  أطلقت 
أمـس السـبت، النـاَر عـىل متظاهرين 
فلسطينيني شاركوا يف احتجاجات رشق 
نابلـس ضد بناء بـؤر اسـتيطانية عىل 

أراض فلسطينية. 
ويف مدينة البرية أَيْـضاً، قالت مصادر 
محلية: إّن «قواِت االحتالل اقتحمت حيَّ 
أم الرشايط يف مدينة البرية»، ومشـاهُد 
توثّـق مواجهـاٍت بـني شـبان وقـوات 
االحتالل قرب املدخل الشـمايل للمدينة، 

أمس السبت. 
زجاجاٍت  فلسـطينيون  شبّان  وألقى 
سـياج  باتّجـاِه  األول،  أمـس  حارقـًة، 
بيـت  قـرب  «هارحومـا»  مسـتوطنة 
سـاحور، رشقـّي بيـت لحـم يف الضفة 

الغربية. 
وتأتي هذه التَحّركاُت يف ظّل مواَصلِة 
الوحـدات  عـرشات  إقامـَة  االحتـالل 
مسـتوطنة  يف  الجديـدة  االسـتيطانية 
«هارحوما» املقامة عىل أرايض جبل أبو 

غنيم جنوبي رشق القدس. 
وقـال الهـالُل األحمـر الفلسـطيني: 
«سـجلت بلدة بيتـا 62 إصابـًة اختناقاً 
بالغـاز املسـيل للدمـوع»، وأُصيـب 82 
مواطنـاً ومتضامٌن أجنبـي واحد خالل 
مواجهات اندلعت، أمس األول، مع قوات 
االحتـالل يف بلدتـي بيتا وبيـت دجن، يف 

محافظة نابلس. 

األحمـر  الهـالل  جمعيـُة  وأَفـادت 
إصابـات   5 بتسـجيل  الفلسـطيني 
بالرصـاص املعدنـي املغلـف باملطـاط، 
منهـا إصابـة ملتضامـن أجنبـي يف بلدة 

بيتا. 
وأضافت، يف إحصاء، أنها سـجلت يف 
البلدة ذاتهـا 62 إصابة اختناقـاً بالغاز 
املسـيّل للدموع وإصابتني بالحروق و5 

إصابات من جّراء السقوط. 

ويف بيـت دجـن، أَشـاَرت الجمعيُة إىل 
وقـوِع 9 إصابـات مـن جـّراء االختناق 
بالغـاز املسـيّل للدمـوع الـذي أطلقته 

قواُت االحتالل صوب املواطنني. 
وتشـهُد العديُد من املناطِق يف الضفة 
الغربية والقدس املحتّلتني مواجهاٍت مع 
قوات االحتـالل خالل فعاليات شـعبيّة 
رافضة للمشـاريع االستيطانية، أبرزها 

يف بيتا وبيت دجن. 

وتنتظُم يف بلـدة بيتا، جنوبي نابلس، 
ضمـن  وأسـبوعية  يوميـة  فعاليـات 
الخطوات الهادفة إىل إزالة بؤرة «أفيتار» 
االسـتيطانية املقامـة عـىل أرايض جبل 

صبيح. 
بالتزامـن مع ذلك، ينخـرط ثوار بلدة 
بيـت دجـن، إىل الـرشق مـن نابلس، يف 
فعاليـات مماثلة للمطالبـة بإزالة بؤرة 
اسـتيطانية أقيمـت عـىل أرايض البلدة 

وفتـح الشـارع الغربـي املغلـق منذ 15 
عاماً. 

وكان أهـايل بيتـا قـد أّدوا صالة فجر 
االسـتيطانية  البـؤرة  ُقبالـَة  الجمعـة، 
املقامـة عـىل قمـة جبـل صبيـح، بعد 
ساعات قليلة من فعاليات اإلرباك اللييل 

عىل الجبل. 
وأشـعل ثـوار بيتـا املشـاعل خـالل 
فعاليات اإلربـاك، ورّددوا التكبريات عرب 

مكّربات الصوت. 
الطـُرَق  االحتـالل  قـواُت  وجّرفـت 
املؤديـَة إىل جبـل صبيـح إلعاقة وصول 
املتظاهرين وطواقم اإلسعاف إىل الجبل؛ 
األسـبوعية  الفعاليـات  يف  للمشـاركة 
الرافضة للبؤرة االسـتيطانية، بعد ظهر 

الجمعة، الفائت. 
يف  أسـاليبهم  مـن  الشـبان  وطـّور 
ـًة يف فعاليات  مقاومـة االحتالل، وَخاصَّ
اإلربـاك الليـيل، آخُرهـا تفجـريُ براميَل 
صوتيـة كبـرية ُقبالَة حاجـز لالحتالل، 
كما إطالق املفرقعـات واأللعاب النارية 
باتّجـاه جنود االحتالل الذين يحرسـون 
البـؤرة االسـتيطانية الجاثمة عىل قمة 

جبل صبيح. 
وارتقى يف بيتا، خالل األشـهر القليلة 
املئـات،  وأُصيـب  شـهداء   8 املاضيـة، 
مـن  محاولـة  يف  العـرشات،  واعتقـل 
ما  االحتالل لوقـف الفعاليات، ال ِســيـَّ

فعاليات اإلرباك اللييل. 

 : وضاقت

قال العميد یوسـف قرباني، يف كلمته خالل ملتقى تكريم ذكرى شهداء سالح 
طريان الجيش يف قرص شـريين غرب إيران، أمس السـبت: إن «الكيان الصهيوني 
يواصل حياكة املؤامرات ضدنا لكنه إذَا ارتكب أية حماقة فسيزول من الوجود». 
وحـّذر قائد سـالح الطـريان يف الجيش اإليرانـي الكياَن الصهيونـي من مغبة 

ارتكاب أية حماقة، مشّدًدا أنه «سيزول من الوجود يف هذا الحال». 
ويف سـياق آخر، وصف عمليَة إعادة النفـط اإليراني املرسوق يف بحر ُعمان إىل 

البالد بمثابة صفعة وّجهتها القوات املسلحة إىل أمريكا. 
ولفت إىل أن القواِت املسـلحة اإليرانية أجرت مناوراٍت واسـعًة يف منطقة تبلغ 
مسـاحتها نحو مليون كيلومرت مربَّع يف بحر ُعمان، َحيُث أبدت تفوَقها وقدراتها 
الرفيعة ومعداتها املصنَّعة بأيدي شـبان ومختيص البالد، وهو ما يدلل عىل القوة 

الردعية املتفوقة. 

طعاجعاٌت بني حّئان شطسطغظغني وصعات اقتاقل تسفُر سظ إخابات

صائث إغراظغ: الضغان الخعغعظغ جغجول 
طظ العجعد إذا ارتضإ أغئ تماصئ

الةجائر ترشخ الاطئغَع طع اقتاقل 
و«تماس» تحغث بمعاصش وزغر خارجغاعا

تزاعرات ططغعظغئ الشدإ تةعُب حعارع الثرذعمتزاعرات ططغعظغئ الشدإ تةعُب حعارع الثرذعم

 : وضاقت
عـّربت حركة حمـاس عـن تقديرها الكبـرِي لترصيحـات وزير 
الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، التي انتقد خاللها املعلومات 
املتزايـدة حول محـاوالت جديدة يف املنطقـة للتطبيع مع االحتالل، 

وجدد تأكيد بالده عىل الرفض الجازم ألي تطبيع معه. 
وقال رئيس الدائرة السياسية يف حركة حماس بالخارج، سامي 
أبو زهري: «إننا يف حركة حماس نعتز بهذه الترصيحات الجزائرية، 
ونعرب عـن دعمنا لها؛ ألَنَّها تشـكل حصناً يف وجـه محاوالت تمدد 

ة يف أفريقيا».  االحتالل يف املنطقة العربية، َخاصَّ
وكان وزيـر الخارجيـة الجزائري، رمضان لعمامـرة، عّلق عىل 
أنباء بشـأن تعهد اللواء الليبي املتقاعد، خليفة حفرت، بالتطبيع مع 

«إرسائيل»، يف حال انتخابه رئيساً لبالده. 
ويف مقابلـة أجراهـا معـه التلفزيون الرسـمي الجزائـري، قال 

لعمامرة إن بالده تفّضل أن يكوَن عىل رأس الدول الشقيقة «رجال 
أَو نساء يحبون وطنَهم، ويلتزمون بمصلحته العليا، وال ينخرطون 
يف حساباٍت خارجيٍة ملصلحة الغري»، ُمضيفاً «هذا ما نريده ألنفسنا 

وألشقائنا». 
وشـّدد لعمامرة عـىل أن «الجزائر ترى أن األنسـَب يف ما يتعلق 
بعالقـات الـدول العربية مـع املحتـّل اإلرسائييل هو دعـُم الجهود 
الرامية إىل إحقاق الحقوِق غري القابلة للترصف للشعب الفلسطيني 
الشقيق، ودفع عمل األمم املتحدة تجاه بعث املفاوضات الفلسطينية 
اإلرسائيليـةـ بـدالً مـن أن تسـاعَد بعُض الـدول العربيـة الكياَن 

اإلرسائييل يف التوسع والتوّجـه إىل مناطق عربية أُخرى». 
َوأََضــاَف أن بالده تعتقـد بأن «من يعتمد أَو يتمسـك بالنفوذ 
اإلرسائيـيل سـواء يف ليبيا –إن صـدق القول– أَو يف املغـرب أَو أي 
بلد ثـاٍن يعترب عمالً ال مسـؤوالً، ال يخـدُم يف يشء مصالَح املنطقة 

ومصالح شعوبها». 

 : وضاقت
 13 «مليونيـة  تظاهـراُت  انطلقـت 
العاصمـة  يف  أمـس،  ظهـَر  نوفمـرب»، 
الخرطوم؛ تلبيًة لدعوة من تنسـيقيات 
املهنيـني  وتجمـع  املقاومـة  لجـان 
وبعض األحـزاب السياسـية للمطالبة 
بعودة الحكومـة املَدنية وإطالق رساح 
املعتقلـني السياسـيني وااللتـزام ببنود 

الوثيقة الدستورية. 
وبدأ تَحّرك املشـاركني يف املظاهرات، 
التـي اتسـمت بالسـلمية، مـن أطراف 
وبحـري  وامدرمـان  الخرطـوم  مـدن 
صوب املراكز املحّددة للتجمع، مرّددين 
شعارات عودة املدنية وخدمة اإلنرتنت. 
وفيمـا يتعلـق بمسـتجدات مواكب 
لجنـة  أعلنـت  نوفمـرب،   13 مليونيـة 

أطباء السـودان املرَكزية عن استشهاد 
متظاهـر بنريان قـوات األمـن التابعة 
أم  يف  السـوداني  العسـكري  ملجلـس 
درمـان، وإطـالق كثيف للغاز املسـيل 
لتفريـق  الصوتيـة  والقنابـل  للدمـوع 

املتظاهرين. 
مختلـف  مـن  مواكـُب  وانطلقـت 
مدن السـودان يف الواليـات الخارطوم، 
بورتسـودان، دنقـال، مدنـي، كريمـة، 
نيـاال، كسـال، بـارا، األبيـض، تندلتـي 

القضارف املناقل سنار. 
السـودان  أطبـاء  لجنـُة  وتقـوُل 
 13 مليونيـة  مواكـَب  إن  املرَكزيـة: 
نوفمـرب تتعـرض للقمـع املفـرط اآلن 
باسـتخدام ُكــّل أدوات البطـش، ومن 
بينها الرصـاص الحي يف بعض مناطق 

العاصمة الخرطوم». 
الـدويل  املجتمـع  اللجنـة  ودعـت 

ومنظمـات حقـوق اإلنسـان إىل اتِّخاذ 
إجراءات طارئة لوقف ما سـّمته القمَع 
وحماية حق الشـعب السـوداني الثائر 
يف التعبـري والتظاهـر السـلمي النتزاع 

سلطته كاملة غري منقوصة. 
وقـال املمثُل الخـاص لألمـني العام 
فولكـر  للسـودان،  املتحـدة  لألمـم 
بريتـس، يف تغريـدة عيل توتـري: إنه «يف 
ضـوء مظاهـرات السـودان، أدعو مرة 
أُخـرى قـواِت األمـن ملمارسـة أقـىص 
درجـات ضبـط النفس واحـرتام الحق 
يف التجمـع السـلمي وحريـة التعبـري، 
وعىل املتظاهرين أن يحافظوا عىل مبدأ 

سلمية االحتجاج». 
وكانت السـلطاُت يف والية الخرطوم 
قد أصدرت قراراً بإغالق جميِع الجسور 
الرئيسية املؤدية إىل العاصمة السودانية 

بدًءا من منتصف ليل السبت. 
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طأرب واملظثوُب افطمغ
سئثالرتمظ طراد

حـني اقرتََب الجيـُش واللجاُن الشـعبيّة من مأرَب 
تَحـرَّك العاَلُم، وخرجت ترصيحـاٌت ومواقُف منّددٌة 
بالتصعيد، وتحدث َمـن كان يلَزُم الصمَت أماَم ُكـّل 
جرائـم العدوان وأدواته، واسـتنفر َمن لم يسـتنفر 
يف التطـورات األخرية يف مأرب، حتـى مبعوُث األمني 
العام لألمم املتحدة تَحّرك وزار تعز وعدن والسـاحل 
الغربـي يف غطاء املسـاعي وهو يضمر يف نفسـه ما 

يضمر. 
َوتَحـرُُّك املبعوث األممـي «هانـس» يف الجغرافيا 
أن  كمـا  التوقيـت،  هـذا  يف  مريبـاً  يبـدو  اليمنيـة 
ترصيحاِتـه يف تعز تبَعُث إشـاراتها الدالة عىل بعض 

خيـوط اللعبـة التـي يريدها أن تكـوَن يف قابـِل األيّـام، قد يبدو 
املشـهُد قاتماً، لكن يمكن القـوُل إن املجتمَع الدويلَّ وصل إىل قرار 
يقيض باالسـتغناء عن خدمات اإلخوان يف اليمن، ولذلك ارتبطت 
زيارُة املبعوث األممي لتعز بزيارة ذات تواشـج عضوي بالساحل 
الغربي، الذي تشـري التوقعات إىل نية دول العدوان تسـليَم طارق 
عفاش زماَم اللُّعبة السياسية يف الساحل ويف تعز، وربما يف عدن، 
فقـد تواترت األنبـاُء عن نية االنتقـايل التعاُوَن مـع قوات طارق 
عفـاش، بل كادت الترصيحات أن تكوَن قابلًة لطارق كبديٍل وإن 
بـدا ظاهرها القبـول بالتعاون إال أن اإلمـاراِت ربما اتخذت قراراً 
بعـدم الوثوق بالزبيـدي وجماعته ملا وجدته فيهـم من انتهازية 
وزيف وتضليل، فأصحـاُب القرية ال يتَحرَّكون بمرشوٍع يف عدَن، 
وقـد قالت األيّاُم ذلك، كما إن حسـاباِتهم غـريُ واعية وال دقيقة، 
ًة بعد الجرائم  ولذلك أصبحوا يشـّكلون ِعبئاً عىل التحالـف، َخاصَّ

التـي قامـوا بارتكابها يف الطـرق والنقاط األمنية والعسـكرية، 
فكانت بالنسبة للتحالف كالقشِة التي قصمت ظهر البعري. 

ويبدو أن انسـحاَب السـعوديّة من عـدَن يُصبُّ يف 
هـذا االتّجـاه، أي يف منحى الرتتيبـات الجديدة التي 
يشـتغُل عليها املبعوُث األممي، فقد تواترت األخباُر 
عن قيام السعوديّة بسحب املعدات واآلليات الثقيلة 
وتَحّركـت الناقـالت باتّجاه ميناء عـدن، وهو األمر 
الذي يعني أن السـعوديّة سـوف ترتُك عـدَن باتّجاه 
َل  املهـرة أَو العـودة إىل جدة، لكني أرجـُح القوَل األوَّ
بتَحرُِّكها إىل ميناء نشطون باملهرة، فلها مصلحٌة يف 

املهرة وهي ترغب يف تحقيقها. 
ا يف تحقيق سـالم  املبعـوُث األممـي ال يبدو جـادٍّ
شامل وعادل، بل يناور ويعيد ترتيَب انساق الرصاع 
ومفرداته يف اليمن، وهو بذلك يصبح أَداًة بيد املسـتعمر يف إطالة 
أمد الرصاع يف اليمن وليس لغرض تحقيق السالم، كما أن تَحرَُّكه 
وترصيحاته ليسـت بريئـًة وال يمكنهـا أن تكون كذلـك ولكنها 
تحمل توجيهات ال يفك شفراتها إالَّ خرباُء املخابرات العاملية الذي 
يضعون الخطَط واالسـرتاتيجياِت ثم يشـتغلون عليهـا يف واقِع 

الشعوب العربية ويف حيواتهم. 
النظـاُم الرأسـمايل الـذي تديُره أمريـكا وبه ومن خـالل تدير 
العالـم نظاٌم يعتمُد التضليَل وتزييَف الحقائَق للوصول إىل غاياته 
وأهدافه، ويف إحداث التوازن بني مصالح الدول دائمة العضوية يف 
مجلس األمن دون مراعاة ملصالح األمم والشـعوب وال القوميات 
املستضَعفة يف الكرة األرضية، فهو نظاٌم غابي متوحش قد يصُل 

إىل مكاسبه من خالل شالالت الدم املراق كما هو 
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سزمُئ الصغادة 
وخعابغُئ الصرار

د. طعغعب التسام

بهـذه  عظيمـاً  شـعباً  إن 
املجاهـدة  املؤمنـة  القيـادة 
العظيمـة  املدركـة  الواعيـة 
االسـتثنائية يف هـذا الزمـن 
االستثنائي الذي تكالبت فيه 
ُكـّل قوى الـرش واإلجرام يف 
العالـم عىل الشـعب اليمني 
لهـي قيـادٌة جديـرٌة بالثقة 
وشعوب  الشعب  هذا  لقيادة 
ال?  كيـف  كلهـا،  ـــة  األُمَّ
وهي َمن حملت لواَء املسرية 
القرآنية بعد الشهيد القائد سالم الله عليه، وبكل جدارة 
حملـت عىل عاتقها قضيَة الشـعب ومسـؤولية قيادته 
نحـو الحريـة واالسـتقالل والعـزة والكرامـة والنرص 
بعـد دهر مـن ضالل وذل وهوان عاشـه الشـعب تحت 
نظـام وصائي عميل، مسـتهِدفاً إيـاه يف قيمه وأخالقه 

وُهــِويَّته الدينية والوطنية ملصلحة أعدائه. 
قيادٌة عظيمٌة لشـعٍب عظيٍم مضـت باعثًة فيه وعيَه 
َوروَحـه الوطنية وُهــِويَّتـه اإليمانية وبها يميض لنيل 
حريته واسـتقالله، وحّقق الله له عـىل يديها من العزة 
والكرامـة ما لم يتحّقق له يف أي وقت مىض عرب تاريخه 
ولـوال توفيق الله له بهذه القيادة لكان يرزح ليس تحت 
ايش بل تحت أسـوأ ما فيه والذي  النظـام الَوصائي العفَّ
حكـم بعد ثورة شـبابه يف 11 ينايـر 2011م وعمل عىل 
تثبيـت الَوصاية التي كانت من تحت الطاولة لرشعنتها 
وبعقـد رسـمي وبـرشوط جزائيـة واملتمثلـة باملبادرة 

الخليجية وفرض األقلمة التقسيمية التمزيقية. 
ـاَم العهد  قد يقـال بأن هـذا الشـعَب هو نفُسـه أَيـَّ
الَوصائـي وقبله حني قام عدوان اليوم باغتيال رئيسـه 
الشـهيد إبراهيـم الحمدي ولم يسـتطع فعـَل يشء بل 
حكمه القاتـُل وَزجَّ به بفتن وحـروب داخلية ال تنتهي 
وبعـد وحدتـه أدخله يف حـرب ظاملـة ملصلحـة أعدائه 
وشـخصه، ولم يسـتطع الشـعُب تجنُّبَهـا وال معالجة 
آثارهـا، ثـم زج بـه عـدوَّه الحاِكَم يف سـت حروب عىل 

صعدة. 
أقـول: نعـم وأضيف بأنـه وبعد ثورة هذا الشـعب يف 
2011م عـىل نظام الَوصايـة والتبعية واالرتهـان رأينا 
كيف تآمرت أحزابُـه ونَُخبُه مع رأس النظام عليه وعىل 
ثورته وصادرتها ولم يسـتطع الحفاَظ عليها أَو رفض 
ما آلـت إليه، وهنا تجلت عظمُة هذه القيادة يف تَحّركها 
بأحـرار ورشفاء الشـعب فحملت قضيتـه وأعادت إليه 
ثورته يف ثورة 21 سبتمرب 2014م التي من أبرز أهدافها 

الحرية واالستقالل واستعادة القرار الوطني. 


