
املتوكل: العدو يشدد القيود التعسفية على السفن واألزمة احلالية األشد منذ املتوكل: العدو يشدد القيود التعسفية على السفن واألزمة احلالية األشد منذ 88 سنوات  سنوات 
آمـــــنـــــة  لــــــيــــــســــــت  الـــــــــــــعـــــــــــــدوان  دول  يف  الــــــنــــــفــــــطــــــيــــــة  املــــــــنــــــــشــــــــآت  آمـــــنـــــة الــــــــــــفــــــــــــرح:  لــــــيــــــســــــت  الـــــــــــــعـــــــــــــدوان  دول  يف  الــــــنــــــفــــــطــــــيــــــة  املــــــــنــــــــشــــــــآت  الــــــــــــفــــــــــــرح: 

األزمة تتضاعف يف كل احملافظات وسط صمت أممي ودويل:

التصنيع  لدعم  اإلنفاق  علينا 
الـــعـــســـكـــري والـــــدفـــــع بــأبــنــائــنــا

مـــفـــيت الــــديــــار 
الـــــــيـــــــمـــــــنـــــــيـــــــة: 
أمـــريـــكـــا تــوســع 
عــــــــــــــــــدواــــــــــــــــــا 
بــــــــتــــــــشــــــــديــــــــد 
احلـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــار

الـــــــــعـــــــــدوان يـــــشـــــن غـــــــــــــارات عـــــلـــــى احلــــــــديــــــــدة ويـــــصـــــعـــــد خــــــــروقــــــــات اتـــــــفـــــــاق الــــســــويــــد
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وضغض وزارة المالغئ د. أتمث تةر لختغفئ «المسغرة»:
الظزام السابص رعظ اقصاخاد الغمظغ لقساماد سطى الثارج 
الصغعد المفروضئ سطغظا إتثى وجائض الدشط الاغ تساثثطعا أطرغضا شغ تروبعا 

الترب اقصاخادغئ أطرغضغئ باطاغاز
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أّضـث أن أطرغضا تعجع سثواَظعا سطى الغمظ باحثغث التخار:

 :  خاص
أّكـد مفتي الديار اليمنية، العالمة شمس 
ـُع  الدين رشف الدين، أن دوَل العدوان توسِّ
دائـرَة حصارهـا بمنـع وصول املشـتقات 
النفطية؛ بَهدِف تركيع شعبنا، منوًِّها إىل أن 

االستسالَم من املستحيل ولن يكون. 
أمـس  اليمنيـة،  الديـار  مفتـي  ودعـا 
الجمعـة، إىل البـذِل واإلنفاِق يف سـبيِل الله 
لدعِم التصنيـِع الحربي والقوة الصاروخية 

 . وسالح الجو املسريَّ
وقال العالمة شـمس الدين رشف الدين: 
«علينا الدفُع بأبنائنا إىل جبهات القتال وأن 
نحافَظ عىل تضحياِت جيشنا ولجاننا التي 
قدموهـا يف سـبيل أن ينعَم الشـعُب باألمن 

والراحة والحرية». 

 :  التثغثة
يومـاً تلو اآلخر، يُثِبـُت تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي إرصاَره 
عىل تصعيِد التصعيِد والرمي باتّفاقات السـالم عرض الحائط، َحيُث شن، أمس، 
أربَع غارات عىل الحديدة، تزاُمناً مع مئات الخروقات بمشـاركة الطريان الحربي 
والتجسيس، وسط تواجد البعثات األممية، وهو األمر الذي يؤّكـُد التناُغَم األممي 

السعودّي اإلماراتي األمريكي يف ُكـّل أعمال التصعيد التي تقودها األخرية. 
وأوضح مصدٌر محيل لصحيفة املسرية يف محافظة الحديدة، أن طريان العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي شـن، أمس الجمعة، ٤ غارات عىل منطقة الحيمة 

بمديرية التحيتا، ما تسبب بوقوع أرضار يف ممتلكات املواطنني. 
وتأتـي الغـارات الجويـة يف الحديـدة بالتزامن مع ارتـكاب العـدوان وأدواته 

النتهاكات صارخة التّفاق السويد عىل امتداد مديريات الحديدة. 
وأوضح مصدر يف غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسـيق لرصد الخروقات، 
بارتكاب العدوان وأدواته 140 خرقاً يف الحديدة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، بينها 

محاولُة تسلل يف حيس و4 غارات لطريان حربي عىل الفازة. 
وبـنّي املصدر أن من بـني الخروق تحليق طائرات حربية وتجسسـية يف أجواء 
الفازة وحيس والجبلية والجراحي و19 خرقاً بقصف مدفعي و93 خرقاً باألعرية 

النارية. 

 :  طاابسات
قـال نائـُب القائـد العـام لقـوات حـرس الثورة 
اإلسالمية يف إيران، العميد عيل فدوي، أمس الجمعة: 
إن املعتدين عىل اليمن يتلقون الهزائَم بشكل يومي. 
وأوضـح العميد فـدوي يف كلمة له قبيـَل خطبة 
الجمعة، بطهران، أن جميـَع جبهات الكفر تحارُب 
سـوى  يحّققـوا  لـم  لكنهـم  املظلومـني  اليمنيـني 
الهزيمة، مبينًا أن جميَع مسـتكربي العاَلم يقاتلون 
اليمَن منذ ما يقارب سبع سنوات، لكنهم يتعرضون 

للهزيمة ُكـّل يوم. 
ونـّوه نائـُب القائد العـام لقوات حـرس الثورة 
اإلسـالمية، إىل أن هزائَم األعـداء باتت علنيًة لدرجة 
أن العالـم جميعـاً أدرك ذلك، وكانت علنيـًة لدرجة 
أنه لـم يتمّكنوا من إخفائها رغم جميـِع إْمَكانيات 

ة بهم. وسائل اإلعالم الَخاصَّ

طفاغ الثغار الغمظغئ: سطغظا اإلظفاُق 
يف جئغض اهللا ودسُط الاخظغع 

السسضري والثشُع بأبظائظا لطةئعات

السثوان غحظ جطسطَئ غارات جعغئ 
سطى التثغثة وغخّسث طع طرتجصاه 

خروصات اّتفاق السعغث

شثوي: جمغُع املساضربغظ يف السالط 
غصاتطعن الغمظغني لضظعط لط غاطصعا 

جعى العجائط

«املئسعث افطرغضغ» غخُض تدرطعت وحئعة لرتتغإ سمطغات ظعإ 
ضربى لطظفط والشاز الغمظغ لاسعغخ الظفط والشاز الروجغ 

اضاحاُف 2.364 طظ طثطفات الصظابض السظصعدغئ وألشام 
السثوان يف التثغثة خقل شرباغر املظخرم

اقتاقل غثاطُش حغثًا صئطغًا يف جصطرى تجاطظًا طع وخعل 
أجطتئ وطسثات سسضرغئ إىل الةجغرة

 :  خاص
أفـادت مصـادُر مطلعٌة عن مسـاٍع 
أمريكية جديـدة يف اليمن لنهِب الثروات 
النفطية اليمنية يف املحافظات الجنوبية 
املحتّلـة، وذلك يف سـياق املسـاعي التي 
تبذلُها واشنطن لتعويض النفط والغاز 

الرويس. 
يسـمى  مـا  أن  املصـادر  وأّكــدت 
«املبعـوث األمريكي»، تيـم ليندر كينغ، 
وشـبوة،  حرضمـوت  محافظتَـي  زار 

ـاٍم  أمـس، يف زيـارة تسـتغرُق عـدَة أَيـَّ
لرتتيبـات إعـادة إنتـاج الغـاز اليمنـي 
وسـحب كمياٍت كبرية مـن االحتياطي 
الغـازي يف قطـاع 18 النفطي لتعويض 

الغاز الرويس. 
سـلطاِت  أن  إىل  املصـادُر  ونّوهـت 
املرتِزقـة خارجـٌة عن الحسـابات التي 
تقوُدهـا أمريـكا برفقـة دول العدوان، 
يف حـني يتأّكــُد للجميع مـدى وضوح 
املشـاريع االسـتعمارية االحتاللية التي 

تقوُدها أمريكا وأدواتُها يف اليمن. 

 : التثغثة
أعلـن املرَكـُز التنفيـذيُّ للتعامل مع 
األلغام عـن تمّكن فرق املسـح التابعة 
املخلفـات  مـن   2.364 اكتشـاف  لـه 
والقنابل العنقودية يف عدد من مديريات 
محافظات الحديدة خالل شـهر فرباير 

 .2022
وأوضح املركز التنفيذي للتعامل مع 
األلغـام يف بيان، أمـس األول الخميس، 
أن الفـرق غري الفنيـة يف املركز تمّكنت 
مـن مسـح املناطـق امللوثـة باأللغـام 

الحرب  ومخلفات  العنقوديـة  والقنابل 
يف 6 مديريـات بمحافظـة الحديدة هي 
(املنصورية – الحجيلـة – باجل - بيت 
الفقيـه – الصليـف – املراوعـة)، َحيُث 
بلغـت املسـاحة (30.800.000) مـرت 
مربع، كما بلغ املسـح الفني للمساحة 
املـؤرشة (55.980) مرتاً مربعاً، وخالل 
الفـرتة نفسـها بلـغ تطهري املسـاحة 

املطهرة (212.446) مرتاً مربعاً. 
وأَشـاَر بيان املركز إىل أن املكتشفاِت 
العنقوديـة  والقنابـل  األلغـام  مـن 
ومخلفـات الحـرب وتجميعهـا خـالل 
املحافظـات  كافـة  يف  نفسـها  الفـرتة 

امللوثـة بلغت إجمـايل (2.364) من تلك 
املخلفات مفصلة كالتايل:

– عدد (13) ألغام مضادة لألفراد.
– عدد (234) ألغام مضادة للدبابات.

– عدد (63) األرشاك الخداعية. 
- عدد (101) قنابل عنقودية.

- عدد (3) قنابل طريان. 
- (1.950) قذائف منوعة ومخلفات. 
وأّكــد املركز التنفيـذي للتعامل مع 
األلغـام عىل اسـتمراره يف تقديـم ُكـّل 
الجهود اإلنسانية بتطهري البالد من تلك 
املخلفات يف ظل اإلْمَكانيات الشـحيحة 

وإيقاف الدعم لتأشري املناطق امللوثة. 

 : طاابسات
اإلماراتي،  االحتـالل  قواُت  اختطفت 
أمـس الجمعـة، أحَد مشـايخ ووجهاء 
جزيـرة سـقطرى املناهضـني للتواُجِد 
يف  واملرتِزقـة  وامليليشـيا  األجنبـي 

األرخبيل. 
وأَفادت مصادر حقوقية، أمس، بأن 
ما يسـمى رئيس لجنة التنمية التابعة 
لالحتـالل اإلماراتي يف مديرية قلنسـية 
القبيل  الشـيخ  اختطفت  وعبدالكوري، 
البارز يف سقطرى حسن القييس، جراء 
رفِضه املهامَّ غريَ الواضحة واملشـبوهَة 
التـي تنفذُهـا قـوات االحتـالل عرب ما 

يسـمى «مؤّسسـة خليفة» يف الجزيرة 
تحت يافطات العمل الخريي. 

وأوضحـت املصـادر أن مليشـيا مـا 
يسمى املجلس االنتقايل اعتقلت الشيَخ 
القييس بتوجيهات مبارشة من االحتالل 
اإلماراتـي قبـل أن تقوم بنقلـه إىل أحد 
معتقالتها الرسية يف الجزيرة، الفتة إىل 
أن االحتالل اإلماراتي اسـتحدث، خالل 
األيّام املاضية، أبراَج مراقبة يف شـوارع 
حديبـو ومناطـق أُخـرى يف سـقطرى 
اآلهلة بالسـكان واملرتفعات املطلة عىل 
سـواحل الجزيـرة وزوَّدتهـا بكامريات 
رقمية تجسسـية متطـورة تمتدُّ ألكثَر 
من 4 كم، يف محاولة للسيطرة الكاملة 

عىل الجزيرة ومراقبتها بشكل شامل. 
ويف السـياق، أّكــدت وسـائل إعالم 
موالية للعـدوان، أمس الجمعة، وصول 
سفينة شحن إماراتية عمالقة إىل ميناء 
سـقطرى تحمـل عـىل متنهـا معدات 

وآليات عسكرية وأجهزة اتصاالت. 
ووفقـاً لتلـك الوسـائل، فقـد منعت 
ميليشـيا االنتقـايل موظفـي «مصلحة 
الجمارك» مـن تفتيش السـفينة، كما 
منعـت عمـال املينـاء مـن تفريغها ما 
تسـبب بخالفـات بـني الطرفـني، وهو 
االحتـالل  إرصار  يؤّكــد  الـذي  األمـر 
اإلماراتـي عىل تعزيز قواتـه ومرتِزقته 

لبسط النفوذ الكامل عىل الجزيرة. 
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 : خاص 
يواصـُل تحالـُف العـدوان األمريكيُّ السـعوديُّ 
اإلماراتيُّ َمنَْع إمَداداِت الوقود من الوصول إىل ميناء 
الحديـدة؛ ملضاَعفـِة األزمِة الخانقة التي تعيُشـها 
مختلـُف املحافظـات اليمنية، والتي تعترب األسـوأَ 
منـذ بدء العدوان، وذلك يف سـياق تشـديد الحصار 
املفـروض عىل البلـد بِرعايـٍة أمريكيـة بريطانية، 
بينمـا وّجهت صنعاء مؤّخراً رسـائَل إنـذار مهمًة 
تتوعُد تحالف العدوان بردود قاسـية إذَا اسـتمرت 

هذه األزمة. 
 

تتالُش السثوان غعاخُض طداسفئ افزطئ
أقـدم تحالـُف العـدوان، األربعاء املنـرصم، عىل 
احتجاِز سـفينة وقود جديدة كانت قادمًة؛ لغرض 
تخفيـف أزمـة املشـتقات النفطية التي تعيشـها 
املحافظـات اليمنيـة منذ مـدة، ليؤّكــَد بذلك مرة 
أُخرى عىل أن ما يحدث هو عقاٌب جماعي للشـعب 
اليمني، واسـتخدام لإلمـَدادات املرشوعة كسـالح 

حرب. 
وأعلن الناطُق باسم رشكة النفط اليمنية، عصام 
املتـوكل، أن سـفينة البنزيـن اإلسـعافية «قيرص» 
حصلت عـىل ترصيح الوصـول إىل مينـاء الحديدة 
مـن قبل لجنة التفتيـش األممية (UNVIM) وكان 
ع وصولها إىل امليناء األربعاء، لكن تحالف  من املتوقَّ
العـدوان قام باعرتاض طريقها واقتياِدها إىل قبالة 
سـواحل جيـزان، لتنضمَّ إىل عدد من سـفن الوقود 
املحتجـزة هناك بدون أي مربّر، برغم حصولها عىل 

تصاريح األمم املتحدة. 
ويبلغ عدد السفن املحتجزة لدى تحالف العدوان، 
أربَع سفن تحمل ما مجموُعه (116.386) طناً من 
البنزين والديزل واملـازوت، وقد بلغت فرتة احتجاز 

بعضها أكثر من 74 يوماً. 
إضافياً  احتجاز السـفينة «قيـرص» كان دليـالً 
واضًحـا عىل أن أزمة الوقود الخانقة التي يعيشـها 
البلد، تأتي ضمـن مخّطط إجرامـي ينفذه تحالُف 
العدوان برعاية أمريكية بريطانية؛ لخنق اإلمَدادات 
التي يعتمُد عليها الشعُب اليمني، ومضاعفة األزمة 
اإلنسـانية التي أعلنت األمُم املتحدة أنها األسـوأُ يف 

العالم. 

وقال عضو املجلس السـيايس األعىل، محمد عيل 
الحوثـي، إن: «السـفينَة األخـرية املحتجـزة كانت 
قادمًة من اإلمارات» مستغِرباً من اعرتاض السفن 
التي تأتي من دول العدوان؛ باعتبَار أنها بعيدٌة عن 

شبهة «نقل السالح» التي يتحجج بها العدّو. 
َوأََضـاَف أن القيود املفروضة عىل السفن هدفها 
الوحيد هو «خنق الشعب لزيادة الكلفة وحصاره». 
ويف هـذا السـياق أَيْـضـاً، أّكـد املتـوكل أن أزمَة 
الوقـود الراهنـة تعترب األسـوأ من نوعهـا منذ بدء 
العدوان، ُمشـرياً إىل طوابري سيارات املواطنني التي 
امتدت األسبوع املايض إىل أكثَر من ثالثة كيلومرتات 

أمام بعض املحطات. 
وكشـف املتوكل عن جانٍب من تفاصيل تشـديد 
إجـراءات الحصار املفروض عىل البلد، َحيُث أوضح 
أن تحالـف العـدوان يفـرض عـىل التجـار الرشاء 
مـن اإلمارات فقـط، وأن السـفن أصبحت تخضُع 
إلجراءات تعسـفية من قبل رشكة فرنسـية تقوم 
بتختيم الخزانات وتفتيشـها، وهو ما يعني إضافَة 

املزيد من القيود عىل الواردات. 
وأّكــد املتـوكل يف حديـث للمسـرية أن الرشكَة 
أطلقت نداَء اسـتغاثة لنفـاد مخزونها من الوقود، 
مؤّكــداً أن مـا هـو متوفر يتـم بيعـه يف محطات 

الرشكة باألسعار الرسمية. 
َوأََضــاَف أنـه نـداُء االسـتغاثة لـم يتلـقَّ أيـة 
اسـتجابة من منظمات األمم املتحدة، يف دليل جديد 
عـىل التواطؤ األممي مع تحالـف العدوان، وهو ما 
يؤّكــده باسـتمرار صمت األمم املتحـدة إزاء قيام 
قوات العدّو بتجاهل تصاريحها املمنوحة للسفن. 

واستنكر املتوكل الصمت الدويل واألممي املخزي 
تجـاه العقـاب الجماعـي اإلجرامي الـذي يتعرض 
لـه اليمنيون، من قبـل تحالف العدوان، ُمشـرياً إىل 
أن اليمن الذي يشـهد أسـوأ أزمة إنسانية يف العالم 
لم يحـظ منذ ثمـان سـنوات بجزء مـن التضامن 
الذي تحظى به أوكرانيا اليوم، يف إشـارة إىل النفاق 
السـيايس والحقوقـي الذي يحكم املواقـف الدولية 

واألممية. 
 

تعضغح: ق ختَئ لحائسات طظع 
صاذرات العصعد

وَردَّ املتوكل عىل الشـائعات التـي يروُِّجها إعالُم 

العدّو، والتي تزُعُم أن السلطَة الوطنية تمنُع دخوَل 
شـحنات الوقـود من املناطـق املحتّلـة، مؤّكـداً أن 
رشكـَة النفط حاولـت التفاوض؛ ِمن أجـِل إدَخال 
املشتقات النفطية إىل املناطق الحرة برشط فحصها 

وبيعها بسعر عادل لكن الطرف اآلخر رفض ذلك. 
وأضاف: «ندعو الناشـطني والصحافيني للنزول 

والكشف عما إذَا كان هناك منٌع لدخول الوقود». 
 وأوضـح أنَّ الشـحنات التي يتـم ضبطها وهي 
مطابقة للمواصفات يتم بيُعها للمواطنني بالسعر 

الرسمي. 
وكان عضو املجلس السيايس األعىل، محمد عيل 
الحوثي أّكــد أن هناك «تفاُوضاً مع ُمّالك القواطر 
عـىل إيصالهـا لرشكة النفـط، وهناك مـن يحاول 
ـة ملصنع أَو  إدَخالهـا تحت مـربّر احتياجات َخاصَّ
ما شـابه والرشكة ترفض وتشـرتط أن يتم عربها 
وتحت رقابتها منعاً للسوق السوداء»، ُمشرياً إىل أن 

الفرتة القصرية القادمة قد تشهد حالٍّ لهذ األمر. 
يُشـاُر إىل أن املناطَق املحتّلة تعيُش أَيْـضاً نفَس 
الوضـع املأسـاوي، َحيـُث يقـوم هوامـري تجـارة 
املشـتقات النفطية هنـاك باحتكار الوقـود وبيعه 
بأسعاٍر خيالية يف السـوق السوداء، وهو ما يؤّكـد 

بوضوح مسؤولية تحالف العدوان عن األزمة. 
وكانت وسائُل إعالم العدّو قد زعمت أن السلطَة 
الوطنيـَة تحتجُز قاطراٍت تحمُل مشـتقات نفطية 
يف الجـوف، لكن مدير رشكة النفط عمار األرضعي 
نفـى ذلك تمامـاً، وأوضـح أن الشـاحنات التي تم 
الحديـث عنها تتواجـد يف منطقة حويشـان، خط 
الرويك، يف مأرب وهي واقعة تحت سيطرة املرتِزقة، 
ُمشـرياً إىل أنـه ال يوجـد منـع لدخول الشـاحنات، 
وأن الرشكة تشـرتك فقط فحـص الحمولة وبيعها 

بالسعر العادل. 
 

رجال إظثار: طظحآُت الظفط يف دول 
السثوان لغسئ آطظئ

يف مقابـل إرصار تحالف العـدوان عىل مضاعفة 
معاناة الشـعب اليمني وتشـديد إجراءات الحصار 
اإلجرامي عـىل البلد، بدأت صنعاُء بتوجيه رسـائل 
وعيد وإنذار لتحالف العدوان بشأن عواقب موقفه. 
وأّكــد عضـو املكتـب السـيايس ألنصـار اللـه، 
عـيل القحوم، أن: «اسـتمرار الحصـار االقتصادي 

وتضييق الخناق عىل الشعب اليمني يف لقمة عيشه 
ومنع دخول املشـتقات النفطية لـن يمر أبداً وعىل 
التحالف أن يدرك ذلك ولن نظل مكتويف األيدي أمام 

هذا اإلجرام». 
الصاروخيـة  للقـوة  الطُّـوىل  «اليـد  وأضـاف: 
والطـريان املسـريَّ سـتقوم بواجباتهـا يف أرامكـو 

ورشكات نفطية أُخرى ومواقع أكثر حيوية». 
ويف السياق نفسـه، أّكـد عضو املكتب السيايس 
ألنصار الله، محمد الفرح، أن «آباَر ورشكاِت النفط 
يف دول العدوان لن تكوَن بمأمن ما دام شـعبُنا يَِنئُّ 

تحت وطأة الحصار». 
تنذر هـذه الرسـائُل الواضحة بردوٍد عسـكرية 
قاسـية قد تطال عمَق دول العدوان قريباً، ويف حال 
شملت هذه الردود منشآت نفطية، َفـإنَّ التداعيات 
لحساسية األوضاع التي  سـتكون مضاعفة؛ نظراً 
تعيُشها سوُق النفط العاملية يف ظل احتدام الرصاع 
يف أوكرانيـا، َحيـُث ارتفعـت أسـعار النفـط عامليٍّا 
بشـكل كبري خالل األيّام القليلة املاضية، وقد تقفز 
إىل مسـتوى أكـرب إذَا تعرضت املنشـآت النفطية يف 

دوِل العدوان لهجماٍت صاروخية وجوية. 
 

العقغاُت املاتثة طعظثجُئ املساظاة الغمظغئ 
ويحِمـُل التصعيُد العدواني الراهُن ضد الشـعب 
اليمنـي، بصماٍت أمريكيـًة واضحـًة، َحيُث أصبح 
استخداُم سفن الوقود كسالح حرب وورقة ضغط، 
مـن أبـرز اسـرتاتيجيات إدارة بايدن الرئيسـية يف 

التعامل مع املِلف اليمني. 
وكانت شـبكُة «يس إن إن» األمريكيُة بثت العام 
املايض تحقيًقا ميدانيٍّا أّكـد عىل أن السفَن الحربية 
التابعة لتحالف العدوان املدعوم من الواليات املتحدة 
تقوُم باحتجاز سـفن الوقود بدون مربّر، ما أَدَّى إىل 
تدهـور الخدمات الصحيـة وتفاقـم املجاعة، وقد 
اسـتند عرشاٌت من أعضاء الكونغرس األمريكي إىل 
ذلك التحقيق يف رسـالة طالب فيها بايدن بالتَحرُِّك 
لوقـف الحصار والسـماح بدخول اإلمـَدادات، لكن 

البيَت األبيض رفض االستجابَة لتلك املطالب. 
وأّكــد تقريـٌر ملعهـد «بروكينغـز» األمريكي أن 
الواليـاِت املتحـدَة تدَعُم إجـراءاِت الحصـار، داعياً 
إىل التحقيـِق يف الدور الذي تقوُم بـه قواُت البحرية 

األمريكية يف اليمن. 

صرخظئ جفغظئ إجساشغئ جثغثة وافزطئ تاداسُش شغ ُضـّض المتاشزات وجط خمئ أطمغ ودولغ:صرخظئ جفغظئ إجساشغئ جثغثة وافزطئ تاداسُش شغ ُضـّض المتاشزات وجط خمئ أطمغ ودولغ:

سدعا جغاجغ أظخار اهللا «الصتعم» و«الفرح»: المظحآت الظفطغئ شغ دول السثوان لغسئ آطظئ 
الماعضض: السثّو غحّثد الصغعد الاسسفغئ سطى السفظ وافزطئ التالغئ عغ افحث طظث 8 جظعات

تتالش السثوان غعاخض خظص الغمظغني 
وخظساء تاعســث بدربات طعجسئ
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 : خظساء
 أعلـن أبناُء ووجهـاء أمانة العاصمـة، النفريَ العام 
لرفد الجبهـات بالرجال واملـال وقوافل العطـاء؛ دعماً 
لحملـة إعصـار اليمـن تحـت شـعار «انِْفـُروا ِخَفاًفا 

َوِثَقاًال». 
وأّكــدوا، أمـس يف وقفـات عقـب صـالة الجمعـة، 
الجاهزيـَة ملواصلـة دعـم جبهـات الدفاع عـن الوطن 
ومواجهـة قوى العدوان واملرتِزقـة حتى تحقيِق النرص 
وتطهـري أرض الوطـن مـن دنـس الغـزاة واملحتّلـني، 
مشريين إىل أن الشعب اليمني، اليوم أكثر ثباتاً وصموداً 
واصطفافـاً يف مواجهـة العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، والرد عىل تصعيده وجرائمـه وحصاره منذ 

سبع سنوات يف ظل صمت دويل وأممي معيب. 
ودعت بياناٌت صادرٌة عن الوقفات، إىل املسـاهمة يف 

دعم وإنجاح حملة إعصار اليمن للتحشيد واالستنفار، 
تلبيًة لتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل. 

وحّذرت دوُل العدوان من استمرار العدوان والحصار، 
مؤّكـدًة أن أعاصريَ اليمن قادمٌة لردع دول العدوان. 

وأّكـدت أهميَّة تضافر الجهود املجتمعية والرسمية 
السـتمرار التحشـيد ورفـد الجبهات ملواجهـة العدوان 

وتعزيز االنتصارات يف ميادين وساحات الوغى. 
وحثـت البيانـاُت أحـراَر اليمن عـىل التَحـّرك الجاد 
وتحمل املسـؤولية يف التصدي للمؤامـرات واملخّططات 

العدوانية التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً. 
ودعت البياناُت إىل اسـتمرار دعم القوة الصاروخية 
والجوية واملشـاركة يف تجهيز وتسـيري قافلة «إعصار 
اليمـن» للمرابطـني بالجبهـات يف الذكـرى الثامنة من 

الصمود اليماني يف وجه قوى تحالف العدوان. 
شارك يف الوقفات قياداٌت محلية وتنفيذية ومشايُخ 

ووجهاُء وشخصياٌت اجتماعية. 

 : خظساء
أقام فرُع التأهيل واإلصالح بأمن أمانة العاصمة وإصالحية غرب األمانة، 
املعلمي، فعاليًة ثقافيًة وخطابية بمناسـبة الذكرى السـنوية للشهيد القائد 

السيد حسني بدر الدين الحوثي تحت شعار «شهيد القرآن». 
ويف الفعاليـة، تطرق وكيل مصلحـة التأهيل واإلصالح، اللـواء عبدالباري 
الطالبي، إىل السـرية الجهادية للشهيد القائد السيد حسني بدرالدين الحوثي، 
وأهميّة املرشوع القرآني الذي أّسسـه الشـهيد حـني أدرك خطورة املؤامرات 

ــة.  التي تحاك ضد األُمَّ

وقـال اللـواء عبد البـارئ الطالبي: إن «الشـهيَد القائَد تَحـّرك من منطلق 
استشـعار املسـؤولية أمام الله ووفق معطيات كانت تشري إىل أن أمريكا هي 
املسـيطرُة عىل السـاحة»، مشـّدًدا عـىل أن «نجعل من هـذه الذكرى محطة 
السـتلهام الـدروس والعـرب من حياة الشـهيد القائـد كقائد وُقـدوة ومعلما 

ومربيا». 
من جانبه، أّكـد نائُب مدير إصالحية غرب األمانة املعلمي، النقيب عبدالله 
املنصور، أن الشـهيد القائد أحيا النهج القرآني وكشف مكائد األعداء ووضع 
ــة  الحلـول لـكل العوائق والشـدائد، فضالً عن دعوتـه للنهوض بواقـع األُمَّ
والتحـّرر واالسـتقالل من قـوى الهيمنة والتبعيـة األجنبية، مؤّكــداً أن هذا 

ــَة يف زمن الضعف الذي كانت تعاني منه.  املرشوع، أحيا األُمَّ
وعـّرب املنصور يف كلمته عن عظمة الشـهيد القائد واملرشوع القرآني الذي 
ـة، حاثٍّا رجال األمن باستلهام من الشهيد القائد الرحمة والعدل  أرسـاه لألُمَّ

ة يف العمل األمني.  َخاصَّ
إىل ذلك، ألقيت العديُد من الكلمات التي استعرضت جانباً من حياة الشهيد 
ــة وإنقاذها بإحياء ثقافة القرآن  القائد ومآثره التي تجّلت يف الدفاِع عن األُمَّ
الكريم، كما تخلل الفعاليََة مشـاركاٌت شـعرية وإنشـادية تعـرب عن أهميّة 
الذكرى والسـري عـىل نهج الشـهيد القائد قوالً وعمـالً، والتَحّرك الواسـع يف 

مواجهة ُكـّل الطواغيت واملستكربين. 

أبظاء ووجعاء أطاظئ الساخمئ غآّضـثون دسَمعط لتمطئ إسخار الغمظ بإسقن الظفري السام لرشث الةئعات

إخقتغُئ غرب افطاظئ تتغغ الثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث

شغما دّحـظئ الطةظُئ الرئاجغئ التمطئ 
لطتحث واقجاظفار شغ طثغرغئ طظّئه:

صئائض خسثة تظّثد بةرائط 
السثوان والتخار وتثسع أبظاَء 

املتاشزئ لثسط «إسخار الغمظ»

 : خسثة
اسـتنكرت قبائُل صعدة تصاُعَد 
جرائـِم العـدوان والحصار وسـَط 
لـني  محمِّ متزايـد،  دويل  صمـت 
وأدواِتهـا  ورعاتَهـا  العـدوان  دوَل 
مسـؤوليَة التداعيـات الناجمة عن 
الشعب  بحق  الغطرسـة  اسـتمرار 

اليمني. 
قبليـة،  شـعبيّة  وقفـات  ويف 
أمس عقب صـالة الجمعة، للتنديد 
بجرائم العدوان األمريكي السعودّي 
إعصار  لحملـة  ودعمـاً  اإلماراتـي 
اليمن للتحشيد، أّكـد قبائل صعدَة، 
اسـتمرارهم يف التحشـيد والتعبئة 
ودعـم الجبهـات ورفدهـا بقوافل 
البذل والعطاء، بما يعزز من صمود 
العـدوان  مواجهـة  يف  املرابطـني 

وإفشال مخّططاته. 
وأَشـاَر محافـظ صعـدة محمد 
جابـر عوض إىل أهميّـة دعم حملة 

إعصار اليمن التي دّشــنها رئيس 
املجلس السـيايس األعىل للتحشـيد 
تصعيـد  ملواجهـة  واالسـتنفار 

العدوان ومرتِزقته. 
واعتـرب الحملـة مـن أولويـات 
القيادة الثورية واملجلس السـيايس 
داعيـاً  اليمنـي،  والشـعب  األعـىل 
كافـة أبناء املحافظة، إىل اسـتمرار 
الصمـود والثبـات ودعـم جبهـات 

الدفاع عن الوطن. 
ويف مديرية منبه، دّشــن عضوا 
اللجنة الرئاسـية باملحافظة عضوا 
مجلـَيس الشـورى سـلمان عوفان 
والنواب عيل بن عيل حسني املنبهي، 
أمس، حملة إعصار اليمن للتحشيد 

والتعبئة. 
ويف وقفة نُظمت خالل التدشني، 
أّكـد أبناء مديرية منبه، جهوزيتهم 
لتقديـم الدعم ورفد الجبهات باملال 
والرجـال والعتـاد، بمـا يعـزز من 

الصمود يف وجه العدوان. 

بالاجاطظ طع شسالغئ شغ بقد الطسام إتغاًء لثضرى الحعغث الصائث:

وصفاٌت صئطغئ فبظاء رغمئ لثسط اقلافاف تعل تمطئ إسخار 
الغمظ ردًا سطى جرائط السثوان والتخار

 : رغمئ
احتشـد أبناُء ووجهـاء محافظة ريمة، أمس 
الجمعـة، لدعـم االلتفـاف الشـعبي مـع حملة 
إعصـار اليمن، للـرد عىل جرائم العـدوان، َحيُث 
نُّظمـت يف عـدد من مناطق مديريـات املحافظة 
عقب صالة الجمعـة، وقفاٌت احتجاجية للتنديد 
بجرائم العدوان وتدشيناً لحملة «إعصار اليمن». 
أهميّـة  الوقفـات  يف  املشـاركون  وأّكــد 
الحملـة يف تعزيـز الصمـود والثبـات ملواجهـة 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي وإفشال 

مخّططاته. 
العـدوان  جرائـم  اسـتمرار  واسـتنكروا 
واسـتهدافه للمدنيـني واألحياء السـكنية وقتل 
األطفـال والنسـاء يف ظـل صمـت أممـي ودويل 

معيب. 
وأّكـدت بياناٌت صادرة عن الوقفات مواصلَة 
الصمود ودعم أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة 
ملواجهة تصعيد العدوان ورفد الجبهات بالرجال 

واملال حتى تحقيق النرص. 
وشـّددت البيانـات عـىل أهميّـة التَحّرك 
الجاد إلنجـاح حملة إعصـار اليمن للتنكيل 
ـــة، مباركـة عمليـات إعصار  بأعـداء األُمَّ
اليمن التي نفذتها القوة الصاروخية وسالح 
الجو املسـريَّ يف عمق دول العدوان السعودّي 

اإلماراتي. 
وحّملـت املجتمَع الدويل واألمـَم املتحدة كامَل 
املسؤولية إزاَء استمرار جرائم وتصعيد العدوان 
بحـق الشـعب اليمنـي، وكـذا احتجـاز سـفن 

املشتقات النفطية والدوائية والغذائية. 
وجـددت البيانـاُت الدعـوَة ملـن تبقـى مـن 
املتورطـني يف الخيانة بصفـوف العدوان، العودة 
إىل جـادة الصـواب والوقـوف إىل جانـب الوطن 

والدفاع عن السيادة الوطنية. 
الطعـام  بـالد  مديريـة  يف  نُّظمـت  ذلـك،  إىل 
إلحيـاء  خطابيـة  فعاليـٌة  أمـس،  باملحافظـة، 
الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين 
الحوثي بعنـوان «عىل خطـى الشـهيد القائد»، 
وتدشـيناً لحملـة «إعصـار اليمـن»، للتحشـيد 

واالستنفار. 

ويف الفعالية بحضـور رئيس وأعضاء اللجنة 
املركزيـة للحملـة باملحافظـة، أُلقيـت كلمـاٌت 
أّكـدت أهميّة تفاعـل الجميع مع حملة إعصار 
اليمن للتحشـيد ورفـد الجبهـات ملواجهة قوى 

العدوان. 
وأَشـاَرت إىل أن إحياَء الذكرى فرصٌة للوقوف 
عىل مواقف الشهيد القائد وتضحيته يف مواجهة 
قوى االسـتكبار والطغيان ونرصة املستضعفني 

ورفض التبعية والهيمنة. 

وتطرقت الكلماُت إىل جوانَب من مسرية حياة 
الشهيد القائد وتضحيته واستبساله وشجاعته 

يف مواجهة قوى الطاغوت. 
وأّكــد مدير املديرية، يحيى الحمامي، أهميّة 
ـــة بإعالن النفري  مواصلـة التصدي ألعداء األُمَّ

العام واملشاركة يف دعم الجبهات. 
وحث عىل استلهام الدروس من حياة الشهيد 
القائد للتحّرر من الوصايـة والهيمنة واالرتهان 

لقوى العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
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صئائُض ترغإ الصراطغح بمأرب تثّحـُظ تمطئ «إسخار الغمظ» وتةثد الظخَح لطماعرذني يف الثغاظئ

وزارة السثل تضسُر التخاَر املفروَض سطى بقدظا بسث تثحني السمض بالحاحئ املرئغئ

 : طأرب
اسـتمراراً للتفاعل الشعبي والرسمي 
ــنت يف مديريـة  والقبَـيل الحاشـد، ُدشِّ
حريـب القراميـش بمحافظـة مـأرَب، 
أمس الجمعـة، حملُة «إعصـار اليمن» 
ـٍع بالتزامن  للتحشـيد، وذلك بلقاٍء موسَّ
مع ذكرى سنوية الشهيد القائد، حسني 

بدر الدين الحوثي. 
ويف التدشـني، أّكــد رئيـُس اللجنـة 
الرئاسـية لقطـاع املديريات الشـمالية 
مجلـس  عضـو  للمحافظـة،  الغربيـة 
الشـورى، عبداللـه منصـور الرشيـف، 
أهميَّة الحملة يف تعزيز الصمود ملواجهة 

العدوان. 
وشـّدد عىل رضورة اضطالِع الجميِع 
باملسؤولية يف التحشـيد ورفد الجبهات 

باملـال والرجـال، لتحريِر مـا تبقى من 
أرض  يف  شـرب  وكل  مـأرب  محافظـة 

الوطن من دنس الغزاة واملحتّلني. 
وأشاد الرشيُف باملواقف الثابتة ألبناء 
مديريـة حريب القراميش، وتضحياِتهم 
يف الدفـاع عن الوطن ومواجهة العدوان، 
داعيـاً الجميـَع إىل املشـاَركِة الفاعلة يف 

جهود الحملة وإنجاحها. 
بدوره، حّث عضُو اللجنة الرئاسـية، 
عضو مجلس الشـورى، أحمـد املنيعي، 
عىل تشـكيِل اللجـان امليدانيـة والتَحّرك 
الجبهـات  ورفـد  التحشـيد  يف  الفاعـل 
بالرجـال وقوافـل الدعم حتـى تحقيق 

النرص املؤزر. 
ولفت إىل مواَصلِة الصمود واملشاركة 
الواسـعة إلنجاح حملة «إعصار اليمن» 
وتحقيق أهدافها، مشـيداً بمواقف أبناء 

القراميـش ودورهـم يف مختلف املراحل 
الوطنية. 

حريـب  مديريـة  مديـر  أّكــد  فيمـا 
القراميش، صادق هيسان، وقوَف أبناء 

املديرية يف صف الوطن، واستمرارهم يف 
الصمود ورفد الجبهات. 

وأَشـاَر إىل أن أبنـاء القراميـش كانوا 
ومـا يزالون سـباقني يف رفـد الجبهات، 

وإسـناد معركة الدفاع عـن الوطن ضد 
الغزاة واملرتِزقة. 

َد أبناُء القراميش جهوزيتَهم  وَجدَّ
وقوافـل  بالرجـال  الجبهـات  لرفـد 
الجيـش  ألبطـال  إسـناداً  العطـاء، 
واللجان الشعبيّة يف مواجهة العدوان 

ومرتِزقته. 
ٌع  عقب التدشـني، ُعقد اجتماٌع موسَّ
َضـمَّ رئيَس وأعضـاَء اللجنة الرئاسـية 
وقيادة املجلـس املحيل يف مديرية حريب 
ملناقشِة  ووجهاء،  ومشـايخ  القراميش 
إجراءات تشـكيل اللجان عىل مسـتوى 

القرى والعزل. 
وأقـر االجتمـاُع اإلجـراءاِت الكفيلـَة 
بتحديد مهام اللجـان امليدانية، يف العزل 
والقـرى، وتنظيم الفعاليات واألنشـطة 

التحشيدية والوقفات. 

 : خظساء
نجحـت وزارُة العدل يف كِرس الحصاِر 
املفـروِض عىل بالدنـا من ِقبـِل تحالف 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، 
وذلك من خالل اعتماد شـهادة الشهود 
املتواجديـن خـارج الوطـن واالسـتماع 
اليهم عرب النافذة اإللكرتونية والشاشة 

املرئية. 
ويف الجلسـة التي عقدت، أمس األول، 
يف املحكمـة التجارية بالعاصمة صنعاء 
برئاسـة القايض جابر املغلس، للنظر يف 
القضية املنظورة أماَمه بني متخاصمني 
يف الشـأن التجـاري، عـّرب وكيـُل وزارة 
العدل لقطاع املحاكم والتوثيق، القايض 
أحمـد عبـاس الجـرايف، عـن سـعادِته 
الغامرة ملشاركة الشعبة التجارية يف بدء 
العمل بالنظـام اإللكرتوني واالسـتماع 
للشـهود املتواجدين خـارج الوطن عرب 

برنامج االسكايبي. 
وأَشـاَر القـايض الجـرايف إىل أن هـذه 
الخطوَة تأتي يف إطـار توّجـهه املجلس 
السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ ووزارة 
العـدل ألتمته العمـل والربط الشـبكي 
للرؤيـة الوطنيـة لبنـاء الدولة  تنفيـذاً 

املدنية الحديثة، مبينًا أن استماع شهادة 
الشـهود يف الخارج عرب الشاشة املرئية 
تهـدُف إىل تحقيق العدالـة الناجزة التي 

يسعى إليها الجميع. 
من جانبـه، أّكـد مدير عام الشـعبة 
االسـتئنافية التجارية بأمانة العاصمة، 

تدشـني  أن  زعفـور،  عبداللـه  محمـد 
أمانـة الـرس اإللكرتونية وأتمتـة العمل 
واالستماع إىل شهادة الشهود يف الخارج 
بـدأت يف املحكمة التجاريـة؛ باعتبَارها 
نموذجيًة، كما أن تأتي يف سـبيل طمأنة 
بالقضاء  ثقتهـم  وإعـادة  املسـتثمرين 

اليمني التجاري. 
وبنّي زعفور أن االسـتماَع إىل الشهود 
عـرب شاشـة مرئية مـن شـأنها إنجاُز 
القضايا العالقة يف ظل استمرار العدوان 
والحصار وإغالق مطـار صنعاء الدويل، 
ـَه يعكُس هدَف حجم  كما أن هذا التوجُّ
الصمـود والثبات يف وجـه العدوان الذي 

يدخل عامه الثامن. 
مركـز  مديـرُة  نّوهـت  السـياق،  ويف 
املعلومـات باملحكمـة التجاريـة، منـى 
باحسـني، إىل حجـم اإلنجـازات الكبرية 
التي تحّققت داخل الشعبة واملحكمة يف 
ما يُخصُّ النظـام اإللكرتوني، موضحًة 

أن العمَل إلكرتونيـاً بدأ منذ العام ٢٠٠٨ 
داخل املحكمـة التجاريـة لتصبَح بذلك 
أول محكمـة يمنيـة تعمـل بالطريقـة 

الرقمية الحديثة. 
املعلومـات  مركـز  مديـرُة  وأشـادت 
يف املحكمـة التجاريـة بجهـود الـكادر 
واملوظفني واملهندسـني ممـن كان لهم 
الـدوُر الكبريُ يف تحقيق الربط الشـبكي 
واألتمتـة اإللكرتونية وتجهيز شاشـات 
العرض الستماع الشـهود املتواجدين يف 
الخارج بعد التواصل ومخاطبة الوزارة، 
وعـىل رأسـهم املهندس تميم السـقاف 
واملهندسـة إيضاح املديح واملهندس عيل 

الهبل. 
حرض الجلسـة القـايض عبدالعزيز 
نجـم الدين رئيـس الشـعبة التجارية 
يف أمانـة العاصمـة، وجمـع غفري من 
واملدعـى  املدعـي  وأقربـاء  املواطنـني 

عليه. 

تامّضُظ طظ تسةغض حعادات السالصغظ شغ الثارج:

أدوات اقتاقل اإلطاراتغ تسثُم حابًا بطرغصئ ختفغ تدرطغ غضحش جاظئًا طظ شساد المرتجصئ ورساتعط:
وتحغئ بسث اخاطاشه يف سثن املتاّطئ

 : طاابسات
يف ظل استمرار الجرائم املروَّعة التي 
يتسابَُق عىل تنفيذها فصائُل املرتِزقة، 
األول  أمـس  مروِّعـٌة،  جريمـٌة  هـزت 
الخميس، عدَن املحتّلَة بعد العثور عىل 
جثة شاب مقتوالً وسَط املدينة تعرض 
ام من قبل ميليشيا  لالختطاف قبل أَيـَّ

االحتالل اإلماراتي. 
مواليـة  إعـالم  وسـائل  وقالـت 
للعـدوان: إن مواطنـني وجـدوا جثـَة 
الشـاب أنـور الحماطي ملقـاًة يف أحد 
الشـوارع وعليها آثار تعذيب وطلقات 
نارية بجسـمه يف حي جعولة شـمال 
ام  بمنطقـة دار سـعد، وذلـك بعـد أَيـَّ

من اقتحام مليشيا االحتالل اإلماراتي 
املنضوية ضمن ما يسمى «االنتقايل»، 

ملنزله واقتياده إىل جهة مجهولة. 
املقتـول  الشـاب  أن  وأوضحـت 
الحماطـي الذي ينتمـي لقبيلة ردفان 
بلحج تعـرَّض لشـتى أنـواع التعذيب 

والشنق وإطالق النار وإحراق جثته. 
وقد وصف أبناء مدينة عدن املحتّلة 
والوحشـية  املروَّعـة  الجريمـة  هـذه 
اسـتمراِر  وسـَط  بـ»اإلرهابيـة»، 
االنتهاكات اإلنسـانية التي تمارُسـها 
ميليشـيا فصائـل املرتِزقـة املتناحرة، 
بحق أبناء عدن واملحافظات الجنوبية 
املحتّلـة بشـكل خـاص وبحـق أبنـاء 

املحافظات الشمالية بصورة عامة. 

«اإلخقح» غساعلغ سطى أطعال الحرضات الظفطغئ 
بتدرطعت لامعغض سمطغاته

تضعطئ الفاّر عادي تاةاعُض جصعَط صاطى وجرتى 
طظ الغمظغني يف أوضراظغا

 : طاابسات
أبنـاء  مـن  صحفـيٌّ  فضـح 
األول  أمـس  املحتّلـة،  حرضمـوت 
الخميـس، جرائَم النصـب واالحتيال 
التـي يمارُسـها حـزُب «اإلصـالح»؛ 
ِمـن أجِل االسـتيالء والحصـوِل عىل 
مبالَغ ضخمة بصـورة التفافية من 
عملياته  لتمويل  النفطيـة  الرشكات 
ضد أبناء اليمن، بالتزامن مع أزمات 

خانقة تقتل الشـعب اليمني يف ُكـّل 
املحافظات اليمنية. 

وقال الصحفي محمد سعيد باحداد 
يف منشـور عىل صفحتـه: إن رشكاٍت 
نفطيـًة تقوُم بتحويـل مبالَغ ضخمٍة 
جمعيـات  عـرب  «اإلصـالح»  لحـزب 
خرييـة أبرزهـا البادية التـي يملُكها 
املرتـِزُق صـالح باتيـس، القيـادي يف 
جماعة اإلخوان، وأُخرى يرشف عليها 
سفري الفاّر هادي يف ماليزيا والقيادي 

بحزب «اإلصالح» عادل باحميد. 
وأَشاَر الصحفي باحداد إىل أن هذه 
املبالَغ املالية الضخمة التي تسـتويل 
املرتِزقـة  اإلخـوان  جماعـُة  عليهـا 
بطـُرٍق احتيالية مـن رشكات النفط 
العاملـة يف حرضموت، كان يفرتض 
ـَص لصالـح دعـم الفقراء  أن تخصَّ
واملحتاجـني لكـن حـزب «اإلصالح» 
مشـاريعه  دعـم  لصالـح  حّولهـا 

وعملياته املشبوهة. 

 : طاابسات
تجاهلـت حكومـُة الفـاّر هـادي 
سـقوَط عدد مـن القتـىل والجرحى 
اليمنيـني، جـراء املعـارك الدائـرة يف 

أوكرانيا منذُ أكثَر من أسبوع. 
ونقلت وسـائُل إعـالم غربيٌة عن 
منظمات إغاثـة بولندية قولها: إنها 
رصدت سـقوَط عـدد مـن اليمنيني 

املقيمني يف أوكرانيا جراء اسـتهداِف 
حافلـة يسـتقلونها بمدينـِة ِلفيـف 
األوكرانية كانـت يف طريِقها لنقِلهم 

إىل الحدود البولندية. 
وفيما لـم تعلق أيٌّ مـن جماعاِت 
الفاّر هادي املنتحلة لصفات سفراء 
وتسـيطر عـىل سـفارات اليمـن يف 
مختلِف دول العالـم، عىل الحادثة أَو 
اإلجراءات التـي تـم اتِّخاذُها إلجالِء 

الضحايـا أَو إنقـاذ مـا تبقـى مـن 
عاقلني هنـاك يف ظل تجاُهٍل وصمت 
مخـٍز وُمذلٍّ لحكومـة املرتِزقة تجاه 
رعاياهـا وعدم االكـرتاث ملصريهم، 
َفــإنَّ مئـاِت اليمنيـني يعيشـون يف 
أوكرانيـا بعُضهـم طلبـٌة مبتعثـون 
مقيمـون  وآخـرون  سـنوات  منـذ 
ومتزوجـون فيها من أوكرانيات منذ 

سنوات. 



6
السبت

العدد

2 شعبان 1443هـ..
5 مارس 2022م

(1355)
حوار 

- بدايـة دكتور.. كيف تنُظـُر إىل لجوء 
العدوان لتصعيِد حربه االقتصادية عىل 
البالد يف اآلونة األخرية رغم تعايل بعض 
األصـوات الخارجيـة عن حاجـة اليمن 

للمساعدات واإلغاثة العاجلة؟
كما نعَلُم فالحـرُب االقتصادية لدول 
العدوان ليسـت بالجديدة وليست حتى 
وليدة العـام ٢٠١٥ كما يُظـنُّ البعض، 
فقد ظهرت بصورة جلية قبل العدوان، 
َحيُث سـعت دول العـدوان إىل التضييق 
ـة  الَخاصَّ التحويـالت  عمليـات  عـىل 
قبـل  أي   ٢٠١٤ يف  واضًحـا  كان  وهـذا 
العـدوان بعام، َحيُث زعزعت اسـتقرار 
البـالد بالتفجريات واالغتيـاالت وقطع 
شـبكات الكهرباء القادمـة من مأرب، 
وهـذا أَدَّى إىل انخفـاض الناتـج املحيل 
للبالد بحـوايل ١١ ٪، وبالتايل كانت هذه 
السنوات السابقة إلشعال فتيل العدوان 
عـىل البـالد مقدمـة لوجـود اختالالت 
اقتصادية تسـمح بانهيار رسيع بداية 
العـدوان لكـن بفضل الله عـز وجل لم 

يتحّقق لهم ذلك. 
كما أن دوَل العـدوان لديها معلوماٌت 
كثـرية وباألخـص أنهـا كانت تشـارُك 

اجتماعـات صنـدوق النقد الـدويل مع 
اليمـن وبالتـايل كان لديهـا املعلومـات 
بشـكل  يعتمـد  اليمـن  أن  الرضوريـة 
ا عىل العالم الخارجي سـواء  كبـري ِجـدٍّ
يف توفـري السـلع األََساسـية للغـذاء أَو 
مدخـالت اإلنتاج أَو االسـتثمار وبالتايل 
العـدوان  هـذا  خطـوات  أوىل  كانـت 
السـيطرة عىل مناطق الثروة الطبيعية 
لليمـن َحيـُث كانـت تعلـم أن عائدات 
النفـط والغاز لليمن كانـت تمثل ٢٤ ٪ 
مـن الناتج املحيل و٤٥ ٪ مـن اإليرادات 
العامـة للدولـة يف ٢٠١٤، إضافة إىل أن 
عائـدات االقتصاد القومـي كانت تمثل 

ما يقارب ٣٥ ٪ من النقد األجنبي. 
وإذا أضفـت لهـذه األرقـام القروض 
واملسـاعدات التي قطعت ستجد أن ٥٠ 
٪ مـن عائـدات االقتصـاد القومـي قد 
تـم إخراجها من الخدمـة وتم تحييدها 

تماماً. 
ويف الوقـت الـذي تعتمـد فيـه البالد 
عـىل أكثر مـن ٣٤ ٪ من الطلـب املحيل 
عىل العالم الخارجي، فكان السـيناريو 
ٌة يف النقد  املرسـوم أن يكوَن هناك ُشـحَّ
األجنبـي وانخفـاض يف الناتـج املحـيل 
واعتماد عىل العالم الخارجي، وُكلُّ ذلك 
سيؤّدي بالتايل لالنهيار االقتصادي قبل 
االنهيـار العسـكري، وهكـذا أرادوا أن 
يسـتعجلوا االنهياَر لتنفيـذ مخّططهم 

عىل نحٍو رسيع. 
 

- لكن هذا لم يحصل.. ما السبب؟
بفضـِل الله عز وجل ويف ظل املجتمع 
اليمني الصابر الجسـور وحكمة بعض 
السياسـات االقتصادية التـي تم األخذُ 
بهـا هي من حالـت دون ذلك، لتفشـل 

معها حيّل العدّو عىل ُكـّل املسارات. 
 

- بعد هذا الفشـل، كيف لجـأ العدوان 

إىل أسـاليب أُخرى ومرحلـة أُخرى من 
التصعيد؟

عندما فشـلوا لجـأ العـدوان إىل نقل 
البنـك املركـزي اليمنـي إىل عـدن ونقل 
الدوليـة «سـويفت»؛  املعاملـة  نظـام 
بَهـدِف حرمـان االقتصـاِد الوطني من 
البنـك  واحتياطيـات  األجنبـي  النقـد 
املركزي الالزمة لتوفري السلع األََساسية 
والسـيطرة عىل القروض واملسـاعدات 
اآلتية مـن الخارج إىل جانب اسـتخدام 
الحـرب  يف  النقديـة  السياسـة  أدوات 

االقتصادية. 
ومن آثار ذلك أن قاموا بطباعة الُعملة 
وأُغرقـت السـوُق املحيل بهـا إىل جانب 
أنهـا قامت برفع أسـعار الفائـدة؛ ِمن 
أجـِل زيادة عبء الديـن العام وتكاليف 
االستثمار وقامت يف نفس الوقت برفع 
سعر الرصف الرسمي إىل حدود مرتفعة 
حتى ينعكَس سـعُر الرصف عىل أسعار 
السـلع األََساسـية حـني يتـم تمويلُها 

وبالتايل ترتفع أسعاُرها. 
وإضافـة إىل أنهـا تخلـت عـن إدارة 
أعبـاء الديـن العـام والـذي كان يمثل 
العبء األكرب عىل املوازنة العامة ويعترب 
املحرك الرئييس للجهـاز املرصيف بحيث 
تكون عبئاً ثقيالً عـىل الدولة يف صنعاء 
فإمـا أن ينهـار الجهـاز املـرصيف وإما 
أن تتحمـل الحكومـة أعبـاءه، وبالتايل 
تحملت حكومة اإلنقاذ يف صنعاء أعباء 
هذا الدين الداخيل وإدارته رغم الظروف 
التي كانت حاصلـة وقتها، َحيُث كانت 
تكاليف عبء هذا الدَّين حواىل ٥٠ ٪ من 
ميزانيِة الدولة يف ظل الظروف السيئة. 

مـا يعني أن الحرب االقتصادية كانت 
الحـرب  أدوات  وبمختلـف  أََشـدِّها  يف 

االقتصادية التي استخدمت جميعها. 
رأت  عندمـا  العـدوان  دول  أن  كمـا 
لتحمـل  املجتمـع  مـن  حقيقيـًة  إراَدًة 

أعبـاء العدوان مـع إدارة الدولة ببعض 
السياسـات للحـد مـن اآلثار السـلبية 
النجـاح  جانـب  إىل  ذلـك  يف  ونجاحهـا 
العسكري، بعدها اعتربت قوى العدوان 
أن األَداَة الرئيسـيَة النهيـار االقتصـاد 
رة وقبلها  هـو يف إصـدار الُعملـة املـزوَّ

املطبوعة بدون غطاء. 
 

- ملاذا هذا األمر برأيك؟
تزويـُر الُعملـة الـذي لجأ إليـه العدوُّ 
النشـاط  حركـة  أجـِل  ِمـن  يكـْن  لـم 
الرسـمية  الُعملـة  كـون  االقتصـادي؛ 
املوجـودة يف االقتصاد تفوُق احتياجات 
املجتمع، إىل جانـب أن الجزَء األكربَ من 

وضغض وزارة المالغئ لصطاع الاثطغط الثضاعر أتمث تةر شغ تعار خاص لختغفئ «المسغرة»:

الترب اقصاخادغئ سطى الغمظ أطرغضغئ باطاغاز ودول السثوان 
ضاظئ تسغطر سطى اقصاخاد الغمظغ صئض 2015
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 : تاوره ابراعغط السظسغ

   الافةغراُت شغ أظابغإ 
الظفط وأبراج الضعرباء 
واقغاغاقت الاغ جاءت 

ثًة لطسثوان أّبرت سطى  طمعِّ
اقصاخاد الغمظغ بظسئئ 11 %

   دوُل السثوان لثغعا 
طسطعطاٌت ضبغرٌة سظ 

اقصاخاد الغمظغ وبافخص 
أظعا ضاظئ تحارُك اجاماساِت 

خظثوق الظصث الثولغ طع 
الغمظ وبالاالغ ضان لثغعا 

المسطعطاُت الدرورغئ قتِّثاذ 
خطعات الترب اقصاخادغئ

   الترُب اقصاخادغئ 
لغسئ ولغثَة السام 2015 

ضما غُزظُّ الئسخ، شصث 
ظعرت بخعرة جطغئ صئض طا 
صئض 2014، َتغُث جسئ دوُل 
السثوان إلى الادغغص سطى 
ئ  سمطغات الاتعغقت الَثاخَّ
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السـيولة النقدية املتوفـرة هي بيد دول 
العدوان وليست يف صنعاء. 

العمـالء  كبـار  يقـوم  أن  والهـدف 
االقتصادية  النائمة  والخاليـا  واملرتِزقة 
بسـحب النقـد األجنبـي مـن االقتصاد 

املحيل. 
 

- سـحُب هـذا النقـد لصالـح حكومة 
املرتِزقة أم لصالح العمالء والهوامري؟

ليـس لحكومـة املرتِزقـة هنـاك وال 
إلدارة االقتصـاد بل لتهريبهـا للخارج، 
وبالتـايل كان هدفهـم بهـذا الفعـل أن 
يوصلونـا للعجز عن اسـترياد أي يشء؛ 
ألَنَّ االسـترياَد -كما هو معـروف- يتم 

بالنقد األجنبي. 
بمعنـى أنك ال تسـتطيُع أن تسـتورد 
نفطيـة  مشـتقات  أَو  دواء  أَو  غـذاء 
أَو مدخـالت إنتـاج، وبالتـايل الوصـول 

لالنهيار االقتصادي. 
وهكذا كان سـيناريو طباعة وتزوير 
مـن  كورقـة  القانونيـة  غـري  الُعملـة 
أوراق املواجهـة االقتصاديـة بدليـل أن 
املحافظـات الجنوبيـة لديهـا عائـدات 
النفط واملساعدات والقروض وجزء من 
التحويالت إضافة إىل أنهم ال يتجاوزون 
٢٠ ٪ مـن السـكان أي أن متطلباتهـم 

محدودة. 
ورغم ذلك سـعر الرصف لديهم عال، 
والسـبب أن النقـد األجنبـي الـذي يتم 
نهبـه مـن تلـك املحافظـات أَو من هنا 
يحول مبـارشة إىل الخارج للمفسـدين 
مـن العمـالء ومفسـدي دول العـدوان 
نفسـها، هنـاك هوامـري الفسـاد التي 

لديها استثماراتها الخارجية. 
وأوضـح دليـل عـىل ذلك ما كشـفته 
املسـؤولني  بعـَض  أن  دول  مجموعـة 
اليمنيني أصبحوا يف املراكز األوىل يف دول 

مثل تركيا واألردن ومرص وماليزيا. 
 

- إىل جانب أن هنـاك تقديراٍت تتحدث 
عـن مـا يزيـد عـىل ١٠٠ مليـار دوالر 

كاستثمارات يمنية يف الخارج؟
بالفعـل فقد قدرت بعـض املنظمات 
دوالر  مليـارات   ١١٠ حـواىل  هنـاك  أن 
استثمارات يمنية خارجية وهذا ما هو 

ظاهر لآلن وما خفي كان أعظم. 
وبهـذا َفــإنَّ ألطـاَف الله عـز وجل 
والصمـود األُسـطوري لليمنيـني ومـا 
مـن  العسـكرية  املؤّسسـُة  حّققتـه 
تطورات عىل مستوى اإلنتاج العسكري 
مـع النرص العسـكري الكبري لجيشـنا 
ولجاننا الشعبيّة، ُكـّل هذا أفشل العدّو 

ورده خائباً. 
 

- مع فشـل العدوان واملرتِزقة يف سحب 
الُعملـة األجنبيـة واسـتمرار صنعاء يف 
رشاء احتياجات البالد.. هل تبدو مسألة 
حجـز املشـتقات النفطيـة خيـار آخر 

لحربها االقتصادية؟
هو كذلك مع أن هذه السـفن املحملة 
بالوقـود تخضع للتفتيـش الدويل، ومع 
العلـم أن هذا الفعل محرٌَّم أََساسـاً عىل 

املسـتوى الدويل، والهـدُف الرئييس هو 
خنُق االقتصاد والشـعب معـاً، فالوقوُد 
يدخـل يف ُكــّل األنشـطة االقتصاديـة 
والصحيـة  والزراعيـة  الصناعيـة 

والخدمية وكّل املجاالت. 
وبالتايل عند حجز تلك السـفن ترتفُع 
تكاليـف تأخـري التفريـع إىل جانـب ما 
تأخـذُه حكومُة العمالء مـن إتاوات إىل 
جانب تكاليـف الشـحن والتأمني التي 
تبقى مرتفعـة؛ كون مناطـق التفريغ 
ذاِت خطـورة مرتفعـة كمناطق حرب 
وُكلُّ هـذه عوامـل ترفـُع مـن تكلفـة 
اإلنتـاج ومسـتوى العـام لألسـعار إىل 
جانب عمليـات النقـل والتحميل، وُكلُّ 

هذا يف ظل انخفاض مستوى الدخل. 
أي السـعي إليصـال الدولـة ملرحلـة 
تسـتطيع  ال  عندمـا  فالدولـة  الفشـل 
أن توجـد أنشـطة اقتصادية سـتنعدم 
إيراداتها وسـتنهار ويصـل املجتمع إىل 
مرحلة عدم التحمل وهذا ما لم يحّققوه 
ولـن يحّققـوه؛ ألَنَّهـم لم يعرفـوا هذا 

الشعَب جيًِّدا بصربه وبأسه وكرامته 
 

- كيـف أثّـرت القيـوُد التـي فرضهـا 
واملعامـالت  الحـواالت  عـىل  العـدوان 
البنكية يف الخارج عىل البنوك اليمنية؟

حقيقـًة أن هـذه القيـوَد هـي إحدى 
وسائل الضغط التي تستخدُمها أمريكا 
يف حروبهـا مع الـدول، كالصني وإيران 
وسـوريا وروسـيا وغريها مـن الدول، 
لكن هـذه الـدوَل اسـتطاعت أن تضَع 

دراساٍت ملعالجة هذه املشكلة. 
 

- مقابـل هـذه القيـود كيـف لصنعاء 
تجاوزهـا كما تفعل الدول التي تفرض 

عليها نفس العقوبات؟
لـدى الحكومِة يف صنعاء فرصٌة لدعم 
فنيـني مـن الجهـات املختصـة لعمـل 
دراسـات علمية لتقييـم الواقع وإيجاد 

حلول منطقية للمشكلة. 
من املفرتض أن يتم فتح منافذ أُخرى 
مع دول رشق آسـيا التي تضاهي اليوم 
االقتصاديـات الكـربى، عوضـاً عن أي 
تعامـل اقتصـادي مـع دول العـدوان، 
لتعويـض السـوق املاليـة، فالعديُد من 
هذه الدول ال تشـرتُط وارداِتك بالدوالر، 
َر لهذه الدول  كما يمكُن لصنعاء أن تصدِّ
بعـَض املنتجـات اليمنيـة التـي يمكُن 
أن تسـاعَد يف رفـد االقتصـاد الوطنـي 

كالعسل والفواكه والُخضار وغريها. 
 

- كخبرٍي ومتاِبٍع للمشهد، ومقابَل أرقام 
وإحصائيـات املنظمـات الدوليـة حول 
حاجـة اليمنيني للغذاء.. أيـن هو الرأُي 

العام العاملي؟
الرأُي العام العاملي مغيٌَّب عن الصورة، 
وإن بدأت بعض األمور تتضُح له ويرى 
َمــا هـو العدوان عـىل اليمـن كعدوان 

استعماري سافر يعتمد أقذر األدوات. 
وأنـا يف تصوري أن الرأَي العام يغيَُّب؛ 
بَسـبِب موّجهات اإلعـالم الغربي واملال 

السعودّي اإلماراتي يف تعتيم الصورة. 

   تسمث السثواُن اجابماَر 
الظصث افجظئغ الغمظغ شغ 

الثارج لدماِن شاسطغئ 
الاجوغر والطئاسئ شغ خظص 

الحسإ 

   صثرت بسُخ المظزمات 
أن عظاك تعالى ١١٠ 

ططغارات دوقر اجابمارات 
غمظغئ خارجغئ وعثا َطـا 

عع ظاعر لفن وطا خفغ 
ضان أسزط

   دوُل السثوان تسرُف 
أن الغمَظ جابًصا ضان 

طساِمثًا سطى الثارج وطع 
طسطعطاتعا بتال اقصاخاد 
جارسئ ظتع السغطرِة سطى 

البروات الضئرى وطتاربئ 
ُضـّض الصطاسات اقصاخادغئ 

الراشثة

   صام السثواُن وأدواُته 
باجوغر وذئاسئ الُسمطئ غغِر 

الصاظعظغئ إلى جاظإ أظعا 
صاطئ برشع أجسار الفائثة؛ 

ِطظ أجِض زغادة سإء الثَّغظ 
السام وتضالغش اقجابمار

   ضان ضئاُر السمقء 
والمرتِجصئ والثقغا الظائمئ 

اقصاخادغئ غصعطعن بستإ 
الظصث افجظئغ طظ اقصاخاد 

المتطغ بالاعازي طع 
إغراق السعق بالمطئعسات 
وعثا وجه ضربات طعجسئ 

لقصاخاد
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اّتفاصغُئ السار بغظ المرتِجصئ والصعات السسعدّغئ
د. حسفض سطغ سمغر

 ال يختلف اثنان عىل أن العمالة لقوى خارجية من أقبح 
ـًة أن  األعمال التي قد يصل إليها أي إنسـان، وأكربُها ِخسَّ
تسـخر نفسـك لقوى خارجية تأتمُر بأمرها وتبيع وطنك 
ووطنيتـك ومصريك لعـدوك الذي يمكـر بك ليـالً ونهاراً، 
عـدوك الذي تعرفـه تماماً ومتأّكـد بأنـه ال يريد لك الخريَ 
وإنمـا يسـتخدمك كمـا يسـتخدم أيـة آلـة أَو أي حيوان 
لقضـاء حاجته وما إن ينتهي مـن خدمتك حتى يرمي بك 
لتلقى مصـريك وعواقب خيانتك الُكْربى لشـعبك ووطنك، 
ألـم يخطر ببـال هؤالِء املرتِزقـة بأنهم أرخـُص الخلق بل 
إنهـم أصبحوا عاراً عىل أرسهم! ما هـو العائُد املادي الذي 
يستحقُّ أن يسطروا ألنفسهم تاريًخا مخزيٍّا لهم وألرسهم 

وعشريتهم. 
االتّفاقيُة املربمُة بني قيادة القوات السـعوديّة واملرتِزقة اشـرتطت أال 
ترتبَط الوحداُت التي تم إنشـاؤها بأي طـرف إال وفقاً لتوجيهات قيادة 
التحالـف تكـون مهامها ليـس حمايـة األرايض اليمنية وإنمـا حماية 
الحدود السـعوديّة، أي أن هـذه املجاميع من املرتِزقـة تصبح جزءاً من 
جيـوش املعتدين ملواجهـة من يدافعون عـن الوطن -الجيـش واللجان 
الشعبيّة-، يقاتلون اليمنيني بمن ينتسـبون بُهــِويَّتهم إىل اليمن وهذه 
خيانـة عظمـى تسـتوجب النظر يف جنسـياتهم وداللة عـىل أننا عندما 
نقاتـل املعتديـن إنما نقاتل العدّو ومن يقف مع هـذا العدّو، ليس لليمن 
حاجـة يف من بـاع وطنيته ووطنه فقد أراد الله سـبحانه وتعاىل أن يبني 
الخبيث من الطيب وأن يجتمع أعداء اليمن من الداخل والخارج يف مكان 

ـة من هـم األعداء ومن باع وطنـه حتى تتبني  واحـد؛ حتـى يتضَح لألُمَّ
الحّجـة ويتضح كذلك من هم حماة الوطن ودرعه الحصني. 

االتّفاقية كشـفت أَيْـضاً مدى هشاشـة وضعف العدّو 
فمن يعتمد عـىل املرتِزقة يف حماية حدوده ليس له حاجة 
يف جيشـه ومؤّسسـته العسـكرية واعتماده عىل املرتِزقة 
يؤّكـد بما ال يدع مجاالً للشك بأن هذا العدّو بما يمتلك من 

قوة أضعف مما قد يتصوره إنسان. 
ليكن يف حسـاب العدّو بأن أيـة دولة اعتمدت يف خوض 
رصاعها عـىل مرتِزقة لم تحّقق أي انتصـار عرب التاريخ، 
وعكسـت هذه االتّفاقيـة العقلية املتخلفـة والفكر املتبلِّد 
لقيادة العدوان وما يعيشـونه من خـوف تجّىل من خالل 
تخبطهـم يف اتِّخـاذ التدابـري التـي تضمن سـالمتهم من 
ردود فعل محتملة جراء عدوانهم واعتدائهم عىل الشـعب 

اليمني واستهدافهم املتواصل لألعيان املدنية. 
كان ينبغي للعدو أن يفكَِّر جيًِّدا يف نتائج عدوانه قبل أن يفكر يف طرق 
حماية نفسه كان األجدر به أن يعرتف لشعبه بأنه غري قادر عىل حماية 
حدوده وأن قراره يف شن عدوانه كان غري موفق فلن تنجيه أية قوة ولن 

ينفعه مرتِزقة األرض ألن الله مع املتقني. 
لم يتعظ العدّو من سـنوات الحرب وقد قاتل معه دول ومرتِزقة وكّل 
قـوى اإلرهـاب الذي اسـتقدمهم من ُكـّل دولة ونبشـهم مـن أوكارهم 
التـي خباءهم فيها لحني حاجته متناسـياً بأن اللـه يطلع عىل مكرهم 
وأن مكرهـم إىل بـوار، بدلوا نعمة اللـه كفراً فسـخروا ثرواتهم ملحاربة 
املسـلمني، والوا أعداء الله فنصبوا أنفسـهم وكالء لهـم يف محاربة دين 
لُوا ِنْعَمَة الله ُكْفًرا َوأََحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر  اللـه، قال تعاىل (أََلْم تََر إىل الَِّذيـَن بَدَّ

اْلبََوار، َجَهنََّم يَْصَلْونََها َوِبئَْس اْلَقَراُر).

الحعغُث الصائث 
والمحروُع 

الصرآظغ
 

بحائر المطري

أقسم بها يف مجلس النواب أنه سيكون مع الوطن 
وأوىف بيمينـه الدسـتورية حينها، َفرغـم العمل عىل 
صـِد مرشوعه الجهادي والتآمر الخارجي مع النظام 
السـابق التابـع لعـيل صالـح، واملتحالف آنـذاك مع 
العدّو األمريكي عىل أبناء بلده، وحني شعر األمريكي 
بخطـورة هـذا الرجـل العظيـم وخطـورة مرشوعه 
القرآنـي الجهـادي عمل جاهـًدا عىل اسـتهدافه هو 
ومن معه يف تلك املحافظة ومحاولة مسـح مرشوعه 

العظيم. 
فقـد أصبح ممن يسـبب لهم القلـق كيف ال وهو 
يقول يف الشـعار «املـوت ألمريكا واملـوت إلرسائيل» 
ــة  هنا استشـعر العدّو الخطر املحّدق عليه من األُمَّ
اإلسـالمية أن تسـتيقظ من ُسـباتها العميـق وتتبع 
هـذا الرجل وتواليـه، وتكـون معه يف خّطـة التحّرر 
مـن الوصايـة األمريكية وإزاحة الغشـاوة عن الدين 
ــة  اإلسـالمي ومسـح الثقافـات الدخيلـة عـىل األُمَّ
ـــة جميعها  اإلسـالمية، فقـد كان يهتـم ألمـر األُمَّ

وليس فقط أمر بلده. 
يف جورجيا األمريكيـة تحديًدا يُعقد هنالك اجتماع 
بحضور الثمان الدول املصنِّعة، ويحرض أَيْـضاً رئيس 
النظام السابق عيل صالح حضوًرا رسيًا، دون معرفة 
أحد باملغـزى من وجوده هناك، ويعـود حينها بقرار 

إشعاله للحرب عىل الشهيد القائد ورفاقه. 
فكان العدّو األمريكي بمسـاعدة النظام السـابق 
يعمل عىل بث الثقافات السـامة واملغلوطة بني أبناء 
ـــة اإلسـالمية بل ويعملون عىل تشـويه صورة  األُمَّ
السـيد حسـني ورفاقه، ويف تلك املرحلة كان العلماء 
جميعهم ضد هذا الرجل وسـّخروا إعالمهم وُكتّابهم 
وصحفهم وجميع مواقعهم وقنواتهم الرسمية ضده 
هو ومـن كان معه آنذاك، ولكنهم فشـلوا جميعهم؛ 
ألَنَّهـم واجهـوا رجـًال لم يكـن معه غري اللـه، وفتية 
آمنـوا به فحبل الله ممتد غـري منقطع ملن كان معه، 

وحبلهم هٌش ضعيف يلتوي عليهم تدريجيٍّا. 
فالشـهادة نـرص واالنتصار أَيْـضـاً نرص، ويف كال 
الحالتني الشـهيد القائد كان يعلـم أنه يجب أن يدفع 
اإلنسـان نفسـه ومالـه يف هـذا الخط التحـّرري من 
التبعيـة والَوصاية الخارجية فبـآت ذكره يمأل البالد 
وخارجـه، وصـارت مالزمـه تُـدّرس يف الجامعـات 

ودروس يومية ألغلبية الناس.
وبالتزامن مع ذكرى استشهاد الشهيد القائد، فقد 
نرش املركز اإلعالمي ألنصار الله سلسة وثائق تكشف 
التدخـل األمريكـي يف الحـرب املبارشة عىل الشـهيد 

القائد ورفاقه.
وكان ممـا يف الوثيقـة األوىل ما ذكرنا سـابًقا هو 
عـودة عيل صالح من أمريكا حامًال معه قرار الحرب 
األوىل الظاملـة عىل محافظة صعدة، وبعدها بتسـعة 
وعرشين يوماً نفذت جريمة قتل الشـهيد القائد، أما 
الوثيقة الثانية فكانت تتضمن كشـف الهالك عفاش 
حرصه هـو ونظامه عىل تحقيق انتصار يف محافظة 
صعـدة وذلـك قبـل وصـول قائـد القـوات املركزية 

األمريكية إىل العاصمة صنعاء. 
والوثيقـة الثالثة تتضمن طلب من وزيرة خارجية 
نظام الخائن للدعم من إيطاليا يف الحرب عىل الشهيد 
القائد داعياً إيطاليا للحرب عىل السيد القائد ولتحذو 
حذو شقيقاتها فرنسا وأمريكا اليهوديتني لدعمهما 

يف قتل الشهيد القائد. 
وختاًما ما كان من أمريكا يف الوثيقة الرابعة إال أن 
تشـكر الخائن عفاش عىل قتل السـيد حسني وتثني 
عليـه، وتـدور الدوائر وتتضـح الحقائق وتنكشـف 
األقنعـة ويظـل الحـق شـامًخا منتًرصا عـىل عكس 
الباطل الـذي تهاوى وانقـرض، والذت بقاياه هاربًة 
إىل خارج البالد، فمرشوع الشـهيد القائد هو من بات 

يحكم البلد اآلن. 

روجغا وأوضراظغا.. الِسئرُة شغ الثثقنروجغا وأوضراظغا.. الِسئرُة شغ الثثقن

ُأوضراظغا سطى حفا جرٍف عاٍر وأطرغضا تئاسثُأوضراظغا سطى حفا جرٍف عاٍر وأطرغضا تئاسث

طظار الحاطغ

سياسـُة أنَك خاضـٌع للعمِل ِوفـَق إرادتي أَو 
عـدّوي حتّى تعمـَل ِوفق إرادتي هـي منهجيٌة 
خّطتهـا الواليـاُت امُلتحـدة منذُ فجِرهـا األول، 
وعـىل أّن منـواَل القضيّـِة أننـي يف الِصعـاِب 
سـأتركك للحفاِظ عىل نفيس فليـَس غريبًا أن 
تِقف ُكــّل الدول اّلتي راهنـت عىل أمريكا عىل 
شـفا جرٍف هار، فمهنُة العمِل خلف الكواليس 
والدعم املعنـوي إىل التّورط من مهامِّ األمريكّي 

والربيطاني. 
يف بدايِة العقِد التاسـع عرش تفـكك االتّحاد 
السـوفيتي واّلتي كانت أوكرانيـا أحد مكّوناته 
ـة بهـا، وفيمـا بعد  لتسـتقّل بحكومـٍة َخاصَّ
تطـّورت العالقـاُت الوديّة بينها وبني روسـيا 
منذُ أن كانت يف جانِبها االقتصادي والعسكري 
نائيـة، لكّن املسـاَر أخذ اتّجاهـا ُمغايًرا عندما 
قّدمـت الحكومة األمريكيـة دعـوًة ألوكرانيا؛ 
كـي تنضمَّ لحلِف شـماِل األطليس اّلذي تتحكُم 
هـي فيه يف العام الرابع للعقِد الثاني من القرِن 
العرشيـن، وبعد أن تطـّورت األمـور إىل َحــّد 
األزمـِة الكبـرية يف أوكرانيا تزامنًا مـع صعوِد 

حكومٍة تكّن العداء للروس بدأ مسلسُل األزماِت 
األوكرانية مـن التخّلص من القـدرات النووية 

للبلد وحتّى الخضوع ألمريكا واالحتماء بها. 
تواصل احتداُم األمور بعد أن اسـتقّلت عدداً 
من األقاليم األوكرانية عنها، واسـتمّرت األزمُة 
بالتوّسـع عندمـا عـاَد الرئيـس األمريكي جو 
بايدن لفتِح ِملف االنضماِم إىل الحلف من جديد 
إىل أن بدأت روسيا بشـنِّ حملِتها العسكرية يف 
حدوِدهـا مـع أوكرانيا حفاًظا عـىل مصالحها 
العاّمـة، لتبدأ عملياتها يف الثالِث والعرشين من 
فرباير شـباط هذا العـام أَدَّت إىل تعطيل البنية 
التحتية للقـوات الجوية األوكرانيـة الدفاعية، 
باإلضافة إىل السـيطرة عـىل الخِط الرسيع بني 
العاصمتني موسكو وكييف وكذا فرض التحكم 
عىل العدد من املدن الحدودية األوكرانية وحتى 

جنوبها. 
بدأت معالُم القلـِق تظهر عىل مالمِح الغرِب 
خوًفا من احتماليِة نشـوب حـرٍب عامليٍّة ثالثة 
أمام دولٍة ُكربى كروسـيا والتي تتميُّز بعتادها 
وجيشـها العسـكري الضخـم، أضـف إىل ذلك 
اقتصادهـا الكبـري وأجهزتهـا املتيقظة للغرِب 
بشـكٍل أََسـاس، فتوالـت تهديـداُت الغرِب من 

األمريكيـني والربيطانيـني للدِب الـرويس بعدِم 
الهجـوِم ضـد أوكرانيـا يف الوقِت اّلـذي كممت 
أفواههـا فيه عنـد شـّن الحمالت العسـكرية 
الروسـية، ولم تجرؤ عىل اتِّخاذ أية خطوٍة بعد 
تهديداِت الرئيس الرويس والقادات السياسـية 

يف موسكو. 
ُجـلُّ ما اسـتطاعت أن تِقف بـه أمريكا مع 
أوكرانيـا هـو حشـُد اإلدانـة الدوليّـة وهذا ما 
تحّدث بـه الرئيُس األمريكي خـالَل مكاملٍة مع 
نظريه األوكراني، بدرِس خذالٍن واضح لكّل من 
يسـتنُد عىل قضيٍب ُمتهالٍك تضعُه لُه السياسُة 

األمريكية الذاتية. 
وعىل خالِف أننا نودُّ أن تتوتر األمور إىل َحــدِّ 
أدنى غريَ أّن مرارة الدرِس كاٍف للتلقني املبارش 
لـكّل الدول اّلتـي باتت تنهـاُر نحـو انحداراِت 
التحّطم يف عدوانها عىل اليمن وحرِبها املبارشة 
تنفيـذًا لألوامـر األمريكيـة والربيطانيـة، لـذا 
فنظرٌة خاطفة لهزيمِة أوكرانيا وذّلها بال ناٍرص 
أَو معـني تضُع السـعوديّة واإلمـارات يف موقِع 
مسـاءلة الـذات إذَا مـا كانت أمريـكا والغرب 
سيبقون معهم أم أنهم كالعادة سيستمّرون يف 

الخذالن، فأمريكا دوماً عدوة الشعوب. 

أطئ المطك صعارة 

«بايدن: قواتنا املسـلحة لن تشارك يف أية أعمال قتالية يف أُوكرانيا ضد 
روسيا».

ويف حـني أنك تريد االهتمـام بمصالحك وباملقابل تريـد أن تكون أنت 
املسـيطر عـىل األمـور من خـالل بث النـزاع وتوسـيع دائـرة الخالفات 
ودعمهـا بما لديك من إْمَكانيات، وعند االصطدام بأي مؤثر قوي تتوقف 
وتنسـحب وترتك من اعتمد عليك! بل وتجعله يتحمل مسؤولية نفسه يف 
أقىس الظروف املحيطة به!، هذه هي أمريكا وهذه ديانتها املتبعة عندما 
تجعل الشعوب تصطّدم ببعضها لتكتفي بعدها بالدعم املعنوي أَو حتى 
املـادي الذي يحفظ لها بعضـاً من ماء وجهها إضافة إىل التنديد واملوقف 

الحقيقي لها هو النظر من بعيد! 
لـن تتذكر ُكلٌّ من أمريـكا وبريطانيا أنهما دعتـا أُوكرانيا لتكون من 

ضمن النيتو! 
فالحـزم الذي تَحّرك بـه بوتن كان كفيالً بأن يجعـل كالٍّ من الدولتني 
تُعيـدان النظر يف العواقب إذَا مـا تّم تدخلهما املبارش يف الحرب لذلك بادر 
بايـدن بإعالن عدم التدخل العسـكري، وعـىل ذلك َفـإنَّ روسـيا تخطو 

نحو تحقيق أهدافها، واضعة الخيـارات ألُوكرانيا فإما االنقالب الداخيل 
مع التدخل الفعال لروسـيا أَو تسليم السـلطة أَو االجتياح املبارش، ُكـّل 
تلـك األحداث فيها من العظة والعربة ما يجعل دول العقاالت تتوقف عن 

البحث عن األمان من موجة الغضب اليمني بالركون إىل الغرب!
فكل املعطيات تخربهم بأنه ال مهرب سـوى الخروج من أرض اليمن 
والحفـاظ عىل مـا تبقى لها مـن الكرامة، ولعّل يف خضـم هذه األحداث 
موقف الشعب اليمني يقول: نقلق من توتر األوضاع بني أمريكا وروسيا 
ضمـن األحداث التي مرسحهـا أُوكرانيا وندعـو كال الطرفني إىل االلتزام 

بالهدوء وضبط النفس، ولإلمارات والسعوديّة إذَا لم تفيقا فانتظرا. 
إن تجـارب التاريخ كثرية والدول التي سـعت إىل الهيمنة واسـتعمار 
الشـعوب من خالل تجزئتهـا وخلق النعرات فيها كثـرية، والهدف العام 
هو السيطرة وال يوجد دولة عظمى نظرت إىل دولة تابعة لها كدولة ذات 
سيادة حتى ولو دعتها لشّن حروب بالنيابة عنها متخذًة لها كدرع واٍق، 
فذلك من باب حسن االستخدام وحسن ترصيف العبودية لها فقط! ولن 
يرحم التاريخ املتبلدين عن فهم الواقع ولن يعيد لهم الدرس مرة أُخرى. 
فهل يا ترى هناك درٌس تعلمته دول العدوان مما يحصل يف أُوكرانيا أم 

تنتظر دورها؟! وال مناَص إذَا لم تِع. 
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تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

ق خغاَر جعى الخمعد
عـن النفـس، كخيـار بـاٍق يف متناولنا ثبت 
جدواه وفاعليتُه، وكفيٌل بأن يفتح أمامنا أفًقا 

واسًعا من الخيارات. 
وألننا شـعٌب مؤمن بالله َوبوعـده يجب أن 
تزداَد يف ضمائرنا قدسيُة هذا التَحّرك الجهادي 
عىل كافة املسـتويات َوعىل كافة النتائج، فهو 
َخـالٌص من الظلم والطغيـان َوطريٌق لتحقيق 
التعايش والسـالم، ومنبٌع لقيم الحرية والعزة 

والكرامـة، ناهيـك عن كونـه باباً مـن أبواب 
الجنة التي نعتقد بها َونرجوها. 

ونحـن نتهيـأ للسـنة الثامنة مـن العدوان، 
بمشـهد التصعيـد العدائـي الشـامل ويف ظل 
التعاطي الدويل املخـزي واملعيب مع ما يحدث 
يف اليمن، يبقى التحشـيُد الشعبي ملواجهة هذا 
التصعيـد تحـَت اسـم «حملة إعصـار اليمن» 
خياراً َكبـرياً للمواجهة، وعنوانًا بارًزا للمرحلة 
القادمـة، وقبل ذلك هو سـبٌب عظيـٌم يقدمه 

شـعبنا السـتجالب التدخـل وتحقيـق الوعـد 
اإللهـي بالنـرص، َومـا دونه املزيد مـن اإلذالل 

واملهانة. 
 وإىل شـعبنا العظيم نتوّجـه بالسؤال: ماذا 
بقي لننتظـَره من هذا العاَلِم الذي امتسـخت 
واإلنسـانية  السياسـية  منظوماتـه  قيـُم 
واألخالقيـة؟، َوأي مـربٍِّر لنـا للتخـاذل يف ظل 
هكـذا تحديات، وأية مسـاحة عيش يمكُن أن 
نكوَن فيها بمنأًى عن االستهداف، ونحن نرى 

املعاناَة الشعبيّة تزداد َوتتسع لتطال ُكـّل بيت، 
ونرى العدوَّ حثيثًا يف مسـاعيه لتقطيِع أوردة 
الحياة الجمعية للشـعب وتجفيـف مواردها، 
ا، فلنخَرتِ املوَت الذي  فـإذا لم يكن من املوت بُـدٍّ
يرشُفنـا أمام الله وأمام األمـم، َويرشُفنا أمام 
أجيالنـا القادمـة، الخيـاُر الـذي ننتـُرص فيه 
للفضيلِة َولـألرواح التي نزفت عىل امتداد هذه 
األرض، سواء يف الجبهات، أَو التي قضت تحت 

األنقاض، َواللُه موالنا وهو خريُ النارصين.

تّةـُئ اهللا وآغُئ السخر
ألطاف المظاري

قبل عرشين عامـاً تقريبًا كانت رقعة الظلم 

تتسـع، وأسـاليب قمع األحرار تُطوَر وتُبتَدع، 

ورجال الدين البعض يُشـرتى والبعض يُقمع، 

أمريـكا تُقـّرر من ينخفـض يف البلـِد ويرتفع، 

البعض مطيـع لها والبعض يكتفـي بأن يؤيد 

فنـّدد  مشـاريعها  عـرف  والقلـة  ويسـتمع، 

وشجب ووعظ وفضح زيفها املبتدع، تلك القلة 

البعـض أختار الحياد حني ُقمع، وذوي اإليَمان 

والعزيمة أرصوا عىل أن تظهر للعالم الحقيقة، 

ال يخشون بطش النظام أَو القرارات األمريكية، 

وال يَهـم إن قيل متمرديـن أَو جماعة إرهابية، 

وكان السـيد حسـني رمزاً لشـجاعة العلوية، 

َحيُث صدح بالحق يف زمن الصمت والسياسـية 

القمعيـة، نطق بالقول الفصـل يف زمن ُعميت 

فيـه البصائـر، وأخذ املـال العقـول وأصبحت 

العربي للغرب يصفق ويسـاير، قّل الصادقون 

والثابتون عىل الدين واملبادئ، وأصبح الشجاع 

من ينّدد ويصيح من خلف الستائر!

كان الحـق يف تلـك املرحلـة باطـالً والباطل 

حقاً، ونقد سياسـات النظام جريمة، والدعوة 

إىل التمسـك بالديـن رجعية، وااللتـزام بحدود 

الله إمامية، وبرغم تلك السياسـات الالقانونية 

انترشت املسـرية القرآنية، ولـم يكن لها مقوم 

أَو إْمَكانية، سـوى كتاب اللـه ورجال ذو بأس 

ة إيَمانية.  وهمَّ

تَحّرك السيد حسني بحركة القرآن كأجداده 

فأصبـح قرينـه واللسـان الناطـق بـه يف ُكـّل 

مـكان، يهتـدي بنـور آياتـه يف تبديـد ظلمات 

الزمـان، ويطـرح القضايا ويقـدم الحلول من 

ة فأوضح  القرآن، استشعر الخطر املحدق باألمَّ

لها البيـان، إال أن بُعدها عن الله وكتابه ودينه 

جعلها تسـتبعد حدوث مـا كان يتنبأ به حليف 

القـرآن، ولكن األحـداث أثبتـت مصاديق قوله 

وأصبح املستحيل يف خرب كان. 

تجـىل اليـوم وبعـد مـرور عرشيـن عامـاً، 

ُكـّل ما كان يطرحه السـيد حسـني وكان عند 

الكثـري مسـتبعداً وقوعـه يف أي زمـان، يف عام 

2002 م قال السيد حسـني ألتباعه: (ارصخوا 

وستجدون من يرصخ معكم)، فسخر البعض، 

واسـتبعد ذلك البعض اآلخر، ولكننا نرى اليوم 

أنـه قد وجـد من يـرصخ معنا، فالعالـم اليوم 

يرفع شـعار الرصخـة يف ُكـّل مـكان، ويهتف 

بها، بتلك الرصخة أُخفي وُسـجن وُقتل اآلالف 

مـن مرّدديهـا، أصبحـت اليـوم تزيّن شـوارع 

العالـم، وأصبـح ُكـّل حـر حتى داخـل أمريكا 

يعرفها ويهتف بها، لقد أضحت شعاراً لألحرار 

يف ُكـّل أنحاء املعمورة. 

ارتـوى الشـهيد القائـد مـن معـني القرآن، 

ــة،  فأعطي الحكمـة، والتنبؤ بمسـتقبل األُمَّ

فالقـرآن كما حكى الله فيه خـرب ما قبلنا من 

األمـم ونبأ ما بعدنـا، والقرآن يعطـي الحكمة 

ملن الزمه واسـتنار به، فقد جاء يف أكثر من آية 

يقول اللـه (يَُعلُِّمُهُم اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمَة) أي أنه 

مالزم لها، وهذا ما بدا لنا جليٍّا يف قائد املسـرية 

القرآنيـة، َحيُث أنه قد تنبأ إىل ما سـتؤول إليه 

ـــة العربية، وما يسـعى إليـه أعداؤها يف  األُمَّ

فصلها عن دينها ومقدساتها، َحيُث قال يف عام 

ــة  2003م: (اليهـود يعملـون عىل فصـل األُمَّ

عـن ُهــِويَّتها اإليَمانيّـة، ويتوّجـهون بجديٍة 

للسـيطرِة عىل الحـج، ويعملون بأيـة طريقة 

للحيلولِة بني املسـلمني بـأن يتوقفوا عن الحج 

ا، وبدأوا بالتقصيد  أَو أن يأتوا بأعداد قليلة ِجـدٍّ

أعني -كل بلد ال يحج منه إال ما يسـاوي واحد 

يف األلـف- مـع أن الله سـبحانه وتعـاىل جعل 

مكة بالشـكل الذي يتسـع ألي عـدد يحج من 

النـاس، يقولون نقلل عـدد الحجاج وكل بلد ال 

يحـج منه إّال عـدد معني، ثم يرفعـون تكاليف 

الحج وهذه خطة أمريكية، ترويض للناس، أن 

يتقبّلوا تقليص وتقليل عـدد الحجاج من ُكـّل 

بلـد عدد معني، ويكون عـدداً قابالً للتخفيض، 

وكل سـنة يخفضون أكثر وكل سـنة يفتعلون 

شـيئاً، فيما يتعلق بالكعبة يقولون: قد حصل 

وبـاء أَو حصل كذا من كثرة االزدحام، إذَا قّللوا 

العـدد قللوا العدد، حتـى يصبح الحج قضيًة ال 

تعـد محط اهتمـام عند املسـلمني أَو يف األخري 

يوقفوه).

مرت سنوات عىل هذا الحديث، واليوم تحّقق 

وبالحـرف الواحد فقد ُقلص عـدد الحجاج من 

بعـض الدول كإيران وسـوريا واليمن، بحّجـة 

أن كثـرة الحجيـج يتدافعون فيُدهـس الكثري 

منهـم، ويختنق البعـض اآلخـر، وكلها حجج 

واهيـة، وذرائع تـربّر موقفهم أمام الشـعوب، 

تَقّلَص عدُد الحجاج العرب واملسلمني عىل مدار 

السـنوات املاضية إىل أن ُمنعت أغلب الدول من 

الحج تماماً، مثل اليمن وإيران وليبيا. 

اتّضـح لنا من خـالل حديث الشـهيد القائد 

الغايـة والهـدف مـن فـريوس كورونـا، وملاذا 

ُصنـع، فاليهـود صنعـوه ليمنعـوا املسـلمني 

مـن أداء مناسـك الحج بطريقـة ملتوية وغري 

مبارشة، لقد سـعوا بكل قواهم للسـيطرة عىل 

تلـك الفريضة التـي تمثل قوة للمسـلمني كما 

قال الشـهيد القائد، ولم يعد الدين واملقدسات 

ــة، ولقد  محـط اهتمام الكثـري من أبنـاء األُمَّ

رأينا اليهود يطوفون يف مكة بدالً عن املسلمني، 

ويدخلون مسـاجد الله بصحبة العرب وبضوء 

أخـرض مـن حكوماتهـم، ويسـارعون فيهم، 

يف املقابـل يكتفـي الكثـري بالشـجب والتنديد 

ــة إىل أبعد  فقط! لقـد وصل األمر بأعـداء األُمَّ

مما قاله الشـهيد القائد، فقد سـارعوا يف فتح 

مساجد لنا كما فعل السفري األمريكي يف اليمن 

يف عهـد الخائن عفاش يف محافظة لحج وأبني، 

بـل وبنوا كنائس لهم يف بالد العرب كالكنيسـة 

اليهودية يف اإلمارات. 

حـذر السـيد حسـني مـن الخطـر املحـدق 

ـة، وما يسـعى إليـه أعداءها مـن جعلها  باألمَّ

دميـة يف أيديهـا وقـال يف أحـد محارضاته أن 

أمريكا وإرسائيل تسعى ألن تؤسس لها قواعد 

عسكرية يف ُكـّل بلد عربي، وهذا ما حدث فعالً 

فهي تملك قواعد عسـكرية ضخمة يف اإلمارات 

والكويـت واليمن، أما السـعوديّة فقد أصبحت 

برمتها تحت إدارتهـا، حقائق قالها قبل عقود 

وتجلت اليوم، فمن يتابع األحداث يشعر وكأن 

العالم يتَحّرك حسـب ما قاله السـيد حسـني، 

وتلك صفة يُختص بها أعالم الهدى. 

اسـترشف الشـهيد القائد بمصـري إرسائيل 

وقال: إنها وَهم ومصريها الزوال وهي ضعيفة 

أضعـف من بيت العنكبوت، وليسـت كما يبدو 

للكثري بأنها قوية، وتملك جيشاً قوياً، وكلمتهم 

واحدة، بل عىل العكس إن جيشـها من أضعف 

الجنود يف العالم، وأجبنهـم عىل اإلطالق، وأنها 

تعيش يف حالة تفكك ال مثيل له واسـتدل بقول 

نٍَة  اللـه: (َال يَُقاِتلُونَُكْم جميعاً إِالَّ ِيف ُقًرى ُمَحصَّ

أَو ِمْن َوَراِء ُجُدٍر بَأُْسُهْم بَيْنَُهْم َشِديٌد تَْحَسبُُهْم 

جميعـاً َوُقلُوبُُهـْم َشـتَّى ذَِلـَك ِبأَنَُّهـْم َقـْوٌم َال 

يَْعِقلُوَن) وهذا ما ظهر جليٍّا يف هذه األيّام، فهي 

ال تجرؤ عىل أية مواجهة عسكرية؛ لذا تشرتي 

الذمم والشـعوب، وتقدمهم قرابني لها، وتحت 

مسـميات بّراقـة خّداعة، وما رعبهـا وذعرها 

من ُمسـرّية حسـان إال دليل بسيط عىل صحة 

ما قاله الشـهيد القائد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليْـِه-، 

فقـد رفعـت أجهزتهـا املخابراتيـة جهوزيتها 

ات من حزب الله، ومع  تحسـباً لتحليق مسـريَّ

ة -حسان- ُقبتها الحديدية،  ذلك اخرتقت مسريَّ

وحلقـت أربعـني دقيقـة، يف أماكن عسـكرية 

حساسـة، فأُصيبوا بالجنون، والذعر، وسيطر 

الخـوف عـىل قلوبهـم، فتسـابقوا إىل املالجئ، 

وأصبح ُكـّل فرد منهم يلقي باللوم عىل اآلخر. 

أّكـد السيد حسني يف ُكـّل مالزمه عىل أهميّة 

التَحّرك الجـاد يف مواجهة أعـداء الله، فال عزة 

لألمـم إال بالجهـاد، فالعـدّو لن يقف بسـقف 

معني يف تربصه بها، ولن يقنع بشرب احتله هنا 

وهناك، هدفه قد أوضحه الله يف كتابه الحكيم، 

َحيُث قال: (َوَال يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّوُكْم 

َعـْن ِديِنُكـْم إِِن اْسـتََطاُعوا) هـذا هـو هدفهم 

الحقيقـي، كثريٌ من األحداث أشـار إىل حدوثها 

السـيد حسني بن بدر الدين الحوثي، وقد حدث 

البعض منهـا، والبعض اآلخر ما زالت حبىل به 

األيّام، وال يستع املجال لذكرها جميعاً. 

السـيد حسـني بكل ما قدمه وطرحه برؤية 

واعية لألحداث واملتغريات قدم مرشوع خالص 

الشـعوب من االرتهان والّذل واالنبطاح للغرب، 

ـة بكلهـا، مرشوع حرية وكرامة  مرشوع لألُمَّ

وعزة وشموخ، والسـيد حسني هو حّجـة الله 

ــة وآيـة عرصها، فـإْن لم تتحـَل بالوفاء  لألُمَّ

لدمائـه التـي ُعمَد بها املـرشوع القرآني نهش 

العـدّو كرامتهـا، ونهـب خرياتهـا، وردها بعد 

إيَمانها كافرة، واسـتذلها وقهرها، وأحل ُكـّل 

ــة أن تنظر إىل مرشوع  حرام يف دينها، عىل األُمَّ

الشـهيد القائد عىل أنه مرشوع خالص، يحّقق 

لها الوحدة والعزة والكرامة يف الدنيا واآلخرة. 

طتعُر المصاوطئ 
وصثراُته الماطعرة 

 

طتمث الدعراظغ
 

املقاومة  محور  يشهد 
يومـاً بعد يـوم تطورات 
إرسائيل  أقلقـت  كبـرية 
هذا  وعمالءهم،  وأمريكا 
املحور املقاوم واملناهض 
األمريكـي  للمـرشوع 
الصهيونـي يف املنطقـة، 
القـدرات  تتنامـى 
األداء  يف  املحـور  لهـذا 
وباألخـص  العسـكري 
الحربـي  التصنيـع 
بمختلـف أنواعه الجوي 

والبحري والربي.
هذا التطور العسـكري الكبري جعل الكيان الصهيوني 
يعيـُش يف حالـة مـن القلق الذي لم يسـبق لـه مثيل من 
قبل، بينمـا يحّقق محور املقاومة توسـعاً كبرياً وتوحداً 
بني ُكـّل الدول التي تسري بنفس املسار التحّرري واملسار 
املناهـض للكيان الصهيونـي والتطبيع مع هـذا الكيان 

املحتّل لألرايض الفلسطينية وللمقدسات اإلسالمية.
أصبـح مرشوعاً توحديـاً، تحّررياً، مرشوعاً إسـالمياً 
ــة البناء الصحيـح ثقافيٍّا واجتماعياً  واحداً، يبنـي األُمَّ
ـــة  وسياسـيٍّا، يف وقـت أصبـح الكثـري مـن أبنـاء األُمَّ
ينحرفـون عـن مسـار الحـق وأصبـح التطبيـع شـيئاً 
طبيعياً، ويتقبل هذا التطبيع العلني الكثري من الشـعوب 
التي سـقطت يف مخّطـط اليهود عن طريـق العمالء من 
ــة مـن املنافقني من باعـوا كرامتهم وعزتهم  أبنـاء األُمَّ

واستقاللهم للعدواء الصهيوني واألمريكي.
عمل هؤالء امللوك والقادة املطبعني وغريهم من العمالء 
عىل إذالل شـعوبهم وتغيري ثقافتهم مـن ثقافة إيَمانية 
صحيحـة تحّرريـة إىل ثقافـة السـقوط والـذل والقبول 
بالتطبيـع، بل والدعـوة للتطبيع وذلك مـن خالل علماء 
ــة بهم  السـلطان، علماء عمل أعداء الله عىل ربـط األُمَّ
وقبول أفكارهـم وأراءهم وكأنها هـي الدين وهي الحق 
بعيـداً عـن البصرية والرجـوع لتوجيهات اللـه يف القرآن 
ــة تقييم  الكريم وهدى الله الذي من خالله تستطيع األُمَّ
وضعها وتعديل مسارها للحق ونرصة دين الله والحفاظ 
عليه كما يريد الله ورسوله -صلوات الله عليه وعىل آله-.

لذلـك مـرشوع املقاومة، مـرشوع حرية واسـتقالل، 
ـــة للطريـق الصحيـح وللمسـار  مـرشوع إعـادة األُمَّ
الحقيقـي الـذي ال يوجـد فيـه انحـراف، ولـوال محـور 
املقاومـة لسـقطت ُكــّل الـدول العربية واإلسـالمية يف 
مخّطـط الصهيونية العاملية وألصبـح ُكـّل العرب عمالء 
للمرشوع الصهيوني، عمالء يف حالة من السقوط الديني 
واألخالقـي والقيمـي، وكان الفضـل للرجـال الصادقني 
املخلصـني لله من القادة األبطال الشـجعان الذين حملوا 
ــة اإلسالمية، مرشوع الحرية واالستقالل،  مرشوع األُمَّ
مرشوع أمرنا الله أن نسـري فيه بكل إْمَكانياتنا وقدراتنا 
ومشاعرنا؛ ألَنَّه مرشوع الحق، هؤالء القادة من مدرسة 
الرسـول -صلوات اللـه عليه وعىل آله- ومدرسـة اإلمام 
عيل رضوان الله عليه، والحسن والحسني وزيد سالم الله 
عليهم، مدرسـة الشـهادة والشـهداء، لذلك أصبح أعداء 
الله يف حالة من القلق من تنامي قدرات وقوة هذا املحور 

وتوسع هذا املحور بني شعوب املنطقة.
مـرشوٌع َسيُسـِقُط ُكـلَّ املشـاريع األُخرى مشـاريع 
العمالة والخيانة والتطبيع، والقادم بإذن الله وتأييد الله 
أعظم عىل الكيان الصهيوني وعمالء هذا الكيان، سقوط 
هـذا الكيان أصبح ليس من املسـتحيالت بـل أصبح أمراً 
واقعاً يعلم به الصهاينة أنفُسـهم، واأليّـام تثبت ذلك بل 
وتعزز مكانة وموقع محـور املقاومة املرشوع التحّرري 

اإليَماني الجهادي. 
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المحروع الصرآظغ تتخغٌظ لُفطَّـئ شغ 
خراسعا طع أسثائعا 

المعاذُظ والسثوان المعاذُظ والسثوان 

ٌئ سطغضط ٌئ سطغضطشرخٌئ ترضعا ُغخَّ شرخٌئ ترضعا ُغخَّ

أم التسظ أبعذالإ

يف ذكـرى استشـهاد شـهيد القرآن السـيد 
حسـني البدر سـالم الله عليه صاحب املرشوع 
القرآني ومؤّسس املسرية القرآنية وبعد ثمانية 
عرش عاماً عىل ذكرى رحيله نجدد الوالء ونجدد 
العهـد بالوفـاء عـىل ذات الـدرب الذي رسـمه 
الشـهيد القائد وسـار عليه وبذل روحه ودمه 
دفاعـا عنـه درب الهدي القرآنـي درب الحرية 
والكرامـة ومواجهة الطواغيت ورفض التبعية 
لهـم أَو الخضوع لهيمنتهـم والرصخة يف وجه 

ُكـّل املستكربين يف األرض. 
من منطلق الشعور باملسؤولية ومن الحرص 
ــة واالهتمام بها والحزن عىل  الشديد عىل األُمَّ
مـا آلت إليـه األمور فيهـا من ضعـف وضياع 
ومن هيمنت أعدائها عليها وتدخالتهم وفرض 
سـيطرتهم عىل سياساتها وتوّجـهاتها، كانت 
انطالقـة الشـهيد القائد يف مرشوعـه القرآني 
الذي تكمن أُسسـه وقوته عىل ارتباطه بالهدي 
القرآنـي الـذي فيه هـدى ونور ملن سـار وفق 
نهجه ووفـق هديـه وتوجيهاته، وفيـه تبياٌن 
لـكل يشء، والـذي ومـن خالله عرف الشـهيد 
القائد حقيقة األمور وماهيتها من خالل نظرة 
قرآنية صائبة تقرأ األحـداث بواقعية وتربطها 
بنتائـج ترتتب عىل املواقف التي يمكن اتِّخاذها 
تجـاه ُكــّل حدث وما سـتؤول إليـه األمور إن 
نحـن تخاذلنا وتكاسـلنا تجـاه املواقـف التي 
تتطلـب حركـة ووعـي وكل ذلك مـن منظور 

قرآني متكامل. 
ــة  املـرشوع القرآنـي جـاء كتحصـني لألُمَّ
ا  اإلسـالمية التـي وصلـت إىل حـاٍل يسٍء ِجــدٍّ
اسـتطاع فيـه أعدائها بسـط نفوذهـم عليها 
يف  عليهـا،  سـيطرتهم  وإحـكام  إلخضاعهـا 
ــة  إطار تحسـني واقعهـم العدائي تجـاه األُمَّ
اإلسالمية ليخدعوا أُولئك الذين ال يملكون وعيا 
وال بصرية يف فهم األمور فأصبحوا يستجيبون 
شـيئاً فشـيئاً لتلك الدعاوى وتنطيل عليها تلك 
املحـاوالت لحـرف بوصلـة العـداء عـن العدّو 
الحقيقي املتمثل يف أمريكا وإرسائيل إىل جهات 
أُخـرى تظهر العداء لهما فتوّجـهوا إىل عناوين 

شـتى لتحقيـق تلك الغايـة فمرة تأتي باسـم 
السـلم والتعايش مع اآلخر وتـارة أُخرى تأتي 

باسم الدين. 
من هنـاء بـرزت أهميّـة املـرشوع القرآني 
يف التصـدي لتلك املسـميات وفضـح أباطيلها 
وكشـف حقيقتها من خالل النصوص القرآنية 
الواضحـة والرصيحة، والوقائع واألحداث التي 
تؤّكـدها عىل مر التاريخ، والتأكيد أن ما يروج 
لـه األعداء من أن اليهودية والنرصانية ديانتان 
سـماويتان هو باطل وال يجوز التصديق به أَو 
التعامـل معهـم عىل هذا األََسـاس وذلك يف ظل 
ما تعرضت له الكتب السماوية التي نزلت عىل 
انبيائهـم مـن تحريـف وتبديل وكـذب وافرتاء 
منهـم وتبديلهـم ملا فيهـا وفـق أهوائهم وبما 
تشتهي أنفسـهم، فأصبحوا بذلك خارج دائرة 
الديـن التي أرادها الله لهـم والتي تأتي كلها يف 
إطار الدين اإلسالمي الواحد الذي قال الله تعاىل 
عنه يف كتابه «ومن يبتِغ غري اإلسـالم دينا فلن 

يقبل منه وهو يف اآلخرة من الخارسين». 
لقد استطاع الشهيد القائد من خالل املرشوع 
القرآني رسم مالمح لحقيقة الرصاع مع العدّو 
األمريكـي واإلرسائيـيل والتأكيد عليـه وأنه ال 
يمكـن حقيقًة أن ينتهي أَو يتغري أَو يتبدل تبعاً 
ملواقف مسـاملة أَو خاضعة لـه فالقرآن الكريم 
أّكـد عىل ذلك ورشح نفسيات األعداء وحقيقة 
توّجـهاتهـم ومسـاعيهم وخبثهـم ومكرهـم 
ووضح تلـك النظرة العدائيـة والدونية واملليئة 
بالحقـد والكراهية التي يحملهـا أُولئك األعداء 
لإلسالم واملسـلمني بل وللبرشية جمعاء وأّكـد 
أَيْـضـاً أنها ثابته لديهـم وال يمكن تغيريها أَو 

تبدلها بأي حاٍل من األحوال. 
املـرشوع القرآنـي جـاء يف إطـار توّجـهات 
الشـهيد القائد لنرصة دين الله واملسـتضعفني 
يف أرضـه والنهـوض باألمة مـن غفلتها وذلها 
وهوانها جاء أَيْـضاً بما يضمن اسـتمرار هذه 
النهضة وهذه املسـرية وهو الوعـي والبصرية 
وفهم حقيقة املواقف واألحداث من خالل رؤية 
قرآنية ثاقبة تتجىل فيها الحقائق وتنجيل معها 
ُكـّل األباطيل واملالبسات التي يروج لها األعداء 
عرب عمالئهم يف الداخـل فمتى ما عرفنا عدونا 
الذي عرَّفنا الله به يف القـرآن عرفنا توّجـهاته 

ومسـاعيه ونفسـياته وأهدافه اسـتطعنا من 
خالل تَحّركنا بحركة القرآن أن نحصن أنفسنا 
من مكائده واخرتاقاته واستهدافه لنا والنجاة 
بأمتنا من املسـتنقع الذي يحاول العدّو جاهدا 

جرنا إليه لنخرس دنيانا وآخرتنا. 
إن استهداف الشهيد القائد من قبل األعداء، 
يؤّكــد بمـا ال يدع مـكان للشـك صوابية هذا 
املـرشوع القرآني الذي أسسـه الشـهيد القائد 
وتأثـري املواقـف التـي يتبناهـا هـذا كسـالح 
املقاطعـة والرصخـة يف وجه املسـتكربين وأن 
املـرشوع القرآنـي يمثـل الخـالص ألمتنـا من 
حالـة الخنـوع والخضـوع ألعدائهـا وهو من 
سيعيد ألمتنا العزة والكرامة والرشف والحرية 
الحقيقيـة هـذه الحالـة التـي يسـعى األعداء 
لسـلبها منا وإبعادنا عن مـا يمكن أن يوصلنا 
ا عليهم يف  إليهـا؛ ألَنَّها تشـكل خطـًرا حقيقيّـٍ
إطار توّجـهاتهم السـتعباد اآلخرين وسـلبهم 

حرياتهم والسيطرة عليهم. 
باسـتهدافهم  غايتهـم  حّققـوا  لقـد  نعـم 
للشـهيد القائد واستشـهاده كان بمثابة نٍرص 
كبرٍي لهـم كونهم اعتقـدوا بأنهـم بذلك قضوا 
عـىل املـرشوع القرآني وهـّدوا أركانه ناسـني 
ومتجاهلـني أن بقاء املرشوع القرآني محفوظ 
بحفـظ الهـدي الـذي قـام عليـه وجـاء منه، 
ومكفول بقيام املؤمنني بمسـؤولياتهم َوتأدية 
األدوار التـي يحب عليهم تأديتهـا والقيام بها 
يف إطـار الجهاد وبـذل املال والنفس يف سـبيل 
هذا املرشوع العظيم، رحل الشـهيد القائد عنا 
جسًدا وتجسـدت باستشـهاده يف أروحنا ُكـّل 
معانـي التضحيـة والعطاء والبـذل وبات حياً 
فينـا بمرشوعـه ورؤيتـه القرآنيـة وتحليالت 
تلـك الوقائـع واألحـداث التـي حكى لنـا عنها 
بـكل  نعيشـه  ملموسـا  واقعـا  وشـاهدناها 

تفاصيله وتدرجاته. 
سـالم الله عىل شـهيدنا القائـد وعىل هديه 
الذي اخرج أمتنا من الخضوع واملذلة، املرشوع 
الذي غرّي واقعنا وأعزنا الله به وأكرمنا ونلنا به 
حريتنـا وتحدينا به طواغيت األرض غري آبهني 
بعدتهم وعتيدهم فمن يعرف اللَه حقَّ معرفته 

محاٌل أن تخيَفه قوُة أي مخلوق آخر. 

ظدال بظ سطغ العدغثي

من عـام إىل آخر تزداد قناعاُت املواطن اليمنـي، بأن العدوان املمنهج 
عىل اليمن أرضاً وإنسـاناً، ال يسـتند إىل أية مربّرات قانونية أَو عسكرية 

عاملية، وال أخالقية وال إنسانية وال دينية. 
وهـو ما يعكس ويبلور لدى املواطن اليمني قناعات ومفاهيم عدائية 
ضد أطراف هذا العدوان سواًء عىل املستوى الشعبي أَو الرسمي واملتأمل 
إىل تلك القناعات املتولدة لدى اإلنسان اليمني ككل تجاه ذلك العدوان، قد 
يجدها يف أبسط األحوال أنها عميقة وستكون تاريخية يتوارثها األجيال 

عـىل املدى البعيد مـن الزمن، ولن تنمحـي أَو تزول بُمَجــّرد انتهاء تلك 
الحرب الرضوس، بل ستظل آثارها الشاملة ومخلفاتها الواسعة، بمثابة 
الجراح العميقة املاثلة يف قلب اإلنسـان اليمني، سـواًء الكهل، أَو الشاب، 

أَو الطفل الرضيع.. 
وباملقابـل ومع الصمود األُسـطوري لهذا الشـعب العظيـم يتبادر إىل 
ذهن الشخص العادي سؤال، فحواه هل تعي أطراف العدوان مدى عبثية 
هـذه الحرب، ومـدى تراكم وخطورة عدائها التاريخـي املحتمل من قبل 
اإلنسـان اليمنـي، املعروف تاريخيٍّا إنه ال يتنازل عن أبسـط حقوقه ألي 
شـخص أَو جهـة، مهما توالت وتباعـدت األزمـان، أَو تباينت واختلفت 

املربّرات واألسباب. 

أبع زغث العقلغ

العفو العام واستقبال العائدين بوابة واسعة ُفِتَحْت للجميع باستثناء 
(قادة اإلجرام)، وعدم اسـتغاللها اسـتمرار يف إعطاء فرصة للسـعودّي 

واإلماراتي الستغالل عقولكم واالستخفاف بها.
ومن الطبيعي أن ينال العائدين إىل صف الحق اإلسـاءات والشـتم من 
قبل املرتِزقة املتبقيني يف أحضان السعوديّة واإلماراتي؛ ألَنَّ هذه سنة عند 
الفراعنـة عىل مّر التاريـخ؛ ألَنَّ فرعون عندما أبـرص أن جنوده يريدون 
االنضواء إىل لواء الحق قال لهم (َقاَل ِفْرَعْوُن آََمنْتُْم ِبِه َقبَْل أَْن آَذََن َلُكْم إِنَّ 

َهذَا َلـَمْكٌر َمَكْرتُُموُه ِيف اْلـَمِدينَِة ِلتُْخِرُجوا ِمنَْها أَْهَلَها َفَسـْوَف تَْعَلـُموَن، 

َألَُقطَِّعنَّ أَيِْديَُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالٍف ثُمَّ َألَُصلِّبَنَُّكْم أَْجَمِعنَي). 

كمـا تعمل السـعوديّة واإلمارات اليوم فعندما تشـعر بأية خيانة من 

مرتِزقتها تقوم بقصفهم بطريانها وتسمى تلك «نريان صديقة».

أنـا أنصح ُكـّل من ما زال يفهم ويعي، عليك أن تعود إىل بلدك إذَا كنت 

خرجت من صنعاء بحّجـة أن تحّرر صنعاء من املجوس فهذا هو الغباء 

بأم عينه، ارجع إىل صنعاء وانظر بعني املنطق ودعك من الشعارات.

واللـه ما دعوناكم خوفاً علينا منكم، وإنما دعوناكم خوفاً عليكم من 

فراعنة هذا العرص، واللُه شهيٌد بيننا وبينكم. 

إذا طا اجامرت 
بالاخسغث.. 

دوغطئ اإلطارات 
إلى زوال

 

أضرم افحعل  

مـن خالل قراءتنـا لواقع ونتائـج تصعيد العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، نجـد أن ذلك التصعيَد 
اإلجرامـي الجبان لـم يسـتطْع أن يحّقَق شـيئاً من 
أهدافـه العدوانيـة ومخّططاتـه الشـيطانية، ولـن 
يسـتطيَع ال يف الحـارض وال يف املسـتقبل تحقيق أي 
يشٍء مـن مآربه، واألعوام السـبعة املاضية أكرب دليل 

وشاهد عىل فشله. 
قـوى العـدوان عملت هذه املرة وخـالل تصعيدها 
األخـري عىل الدفع بدويلة اإلمـارات إىل الواجهة والتي 
بدورهـا دفعـت بمرتِزقتها نحـو محافظتَي شـبوة 
ومـأرب وتزامـن دفعهـا بمليشـيات مرتِزقتها نحو 
هاتـني املحافظتني مـع تصعيدهـا اإلجرامي الجبان 
والـذي تمثل بشـن غـارات هسـتريية ومكثّـفة عىل 
العاصمـة صنعـاء وعـدد مـن املحافظـات األُخرى، 
َحيـُث تعمـدت اسـتهداف منـازل املواطنـني اآلمنني 
واستهداف األحياء السكنية واألعيان املدنية، كالحي 
الليبي بأمانة العاصمة والسـجن االحتياطي بصعدة 
ومبنى االتصاالت بالحديـدة وكذلك بأمانة العاصمة 
وغريهـا من الغـارات الهسـتريية والعشـوائية التي 
راح ضحيتهـا مئات الشـهداء والجرحى من األطفال 
والنسـاء والشـيوخ واملدنيـني اآلمنـني يف منازلهـم؛ 
ألَنَّها عجـزت عن تحقيق أي نـرص يف ميادين القتال 
واملواجهـة فلجأت إىل َصبِّ جـاِم حقِدها عىل املدنيني 
وعىل األطفال والنسـاء والشـيوخ وذلـك هو ديدنهم 

ونهجهم اآلثم والجبان منذ بداية العدوان. 
كـرست زحوفاتهم وهزمـت جموعهـم يف مأرب، 
ونُـكل بعنارص وقيادات مليشـياتهم يف شـبوة، عىل 
أيـدي أبطـال جيشـنا ولجاننا الشـعبيّة الشـجعان 
امليامـني، فانسـحبت مليشـيات االرتـزاق إىل مدينة 
عتـق بشـبوة وأعلنوا بأنـه انسـحاب تكتيكي، وهو 
يف الحقيقـة انسـحاب هزيمة وانكسـار ونجاة بمن 
تبقـى من رشاذم االرتزاق من أن تلحق بهم املزيد من 

الخسائر الفادحة يف األرواح والعتاد. 
وكان الرد األقوى واألشـد بأسـاً هو تلك الرضبات 
القاصمـة التـي وجهـت إىل عمـق أرايض العـدوان 
السـعودّي اإلماراتـي والتـي تمثلت بتنفيـذ عمليات 
إعصـار اليمـن الثالث التـي دكت مطـارات أبو ظبي 
ودبي وعدد من املنشـآت الحيوية واملواقع الحساسة 
يف دويلة اإلمارات وكذا الرضبات التي استهدفت عدداً 
من القواعد واملواقع واملطارات العسكرية يف عدد من 

املدن واملحافظات السعوديّة. 
وهنـا ومـن خالل هـذه العمليـات املزلزلـة للقوة 
الصاروخيـة وللطـريان املسـريَّ اتّضـح للعالم أجمع 
ة دويلة  مدى هشاشة وضعف أنظمة العدوان وَخاصَّ
اإلمـارات التـي توقفت فيهـا حركة املالحـة الجوية 
وأدرك الجميـع يف مختلـف دول وبلـدان العالـم أنها 
دويلة غري آمنة ولم تسـتطع أن تدفع عن نفسها أياً 
من أسـلحة اليمن العابـرة للحـدود الخليجية والتي 
تصـل إىل َحيـُث تشـاء دون أن يعرتضهـا أَو يوقفها 
أحد أَو أي سالح اعرتايض أَو دفاعي كما كانت تدعي 
دويلة اإلمارات أنها تملك ذلك السالح، لكنها فضحت 

وفضح من زودها به وهم أمريكا وإرسائيل. 
وإذا مـا اسـتمر غـرور وطيـش دويلـة اإلمارات 
باستمرار تصعيدها اإلجرامي َفـإنَّها ال شك إىل زوال، 
كمـا أن مصري قـوى العدوان هو الخسـارة الفادحة 

والخزي املهني. 
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وجط تخّثي طصاوطغظ لصعات اقتاقل.. اساصاقٌت شغ جظغظ
سحرات اإلخابات بمعاجعات طع اقتاقل وجط الثطغض وظابطج

رجائض ابظ جطمان: «إجرائغض» تطغٌش 
طتاَمض.. وق ظظزر إلغعا ضسثو

وزغر الثارجغئ اإلغراظغ: املةغُء إىل شغغظا 
غاعصُش سطى رساغئ خطعذظا التمراء

 :  طاابسات 
  

أفـادت مصـادُر محليـة، بإصابِة 
أمس  باالختناق،  املواطنـني  عرشات 
الجمعة، خـالل مواجهات مع قوات 
االحتـالل الصهيوني يف بـاب الزاوية 

وسط مدينة الخليل. 
أن  املحليـة،  املصـادر  وذكـرت 
صـالة  عقـب  اندلعـت  املواجهـات 
الجمعـة، يف بـاب الزاويـة وشـارع 
الشـهداء؛ تنديـداً بتوسـعة الحاجز 
العسكري املقام عىل مدخل الشارع، 
أطلـق خاللها جنـود االحتالل قنابل 
الغاز املسيل للدموع، ما أَدَّى إلصابة 

عرشات املواطنني باالختناق. 
وكانـت قـوات االحتـالل أقدمت، 
أمـس األول، عـىل توسـعة محيـط 
الحاجز العسـكري، بنقـل املكعبات 
االسـمنتية مسـافة 50 مرتاً باتّجاه 
منطقة بـاب الزاوية؛ بَهـدِف زيادة 
معانـاة املواطنني وتضييـق الخناق 
عليهـم يف تلك املنطقة الحيوية، التي 
تمثـل مركزاً تجاريـاً يقصده اآلالف 

من داخل املحافظة وخارجها. 
كمـا أُصيـب عـرشاُت املواطنني، 
خالل مواجهات مـع قوات االحتالل 
يف بلدتـي بيتـا وبيت دجـن بنابلس 

شمال الضفة الغربية املحتّلة. 
وانطلقت مسـريات رافضة للبؤر 
االستيطانية يف بيتا وبيت دجن عقب 
صالة الجمعة، وتوّجـه املشـاركون 

واملنطقـة  ببيتـا  صبيـح  جبـل  إىل 
الرشقية ببيت دجن. 

وقمعت قوات االحتالل املشاركني 
الرصـاص  باتّجاههـم  وأطلقـت 
للدمـوع،  املسـيل  الغـاز  وقنابـل 

واعتدت عىل الطواقم الطبية. 
وذكـر الهالل األحمـر أن طواقمه 
تعاملت مـع 102 إصابة بالرصاص 
خـالل  باملطـاط  املغلـف  املعدنـي 
املواجهات يف بيت دجن وبيتا، منهم 

26 بالرصاص املعدني. 
سـيارة  عـىل  االعتـداء  تـم  كمـا 
اإلسـعاف التابعـة للهـالل األحمـر 
بالرصاص املطاطي، ما أَدَّى إلصابة 
ضابط إسـعاف بالرصـاص املطاط 

الزجـاج  وتحطـم  واليـد،  بالكتـف 
الخلفي للسيارة. 

ويف وقٍت سـابق من صباح أمس، 
بالرصـاص  مقاومـون  تصـدَّى 
القتحام قوات االحتالل مدينة جنني 

شمال الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفـاد موقـع املركز الفلسـطيني 
لإلعالم، أن قـوات االحتالل تعرضت 
إلطالق نار خـالل اقتحامهـا بلدتي 
كمـا  جنـني،  يف  وبرقـني  قباطيـة 
شـهدت البلدتان مواجهات شـديدة 
بني الشـبان وقـوات االحتـالل التي 

اقتحمت عدداً من املنازل. 
بالتزامـن مع ذلـك اعتقلت قوات 
االحتالل خمسـة شـبان مـن بلدتي 

«قباطية وبرقـني»، وأَفادت مصادر 
محليـة بأن قـوات االحتالل اعتقلت 
الشابني قتيبة محمد عتيق، وطارق 
صبـاح، وسـيف صبـاح مـن بلـدة 
برقني بجنني، كما اعتقلت الشـابني 
محمـد زكارنـة ومحمـد كميل، من 

بلدة قباطية جنوب املدينة. 
إىل ذلك، فتشـت قـوات االحتالل، 
البلديـة  ضاحيـة  يف  منـازل  عـدة 
بمدينـة الخليـل، وأَفـادت مصـادر 
محلية بـأن «قوات االحتالل داهمت 
ضاحيـة البلديـة بالقرب مـن دوار 
مقربة الشـهداء وفتشت عدة منازل 
عـرف مـن أصحابها: لـؤي الجمل، 
وإياد الجمـل، وعبد الرحمن الجمل، 

دون أن يبلغ عن اعتقاالت». 
ورصـد تقريـر فلسـطيني دوري 
ارتفاعاً ملحوظـاً يف أعمال املقاومة 
ضـد االحتالل الصهيونـي يف الضفة 
الغربية والقدس املحتّلة خالل فرباير 
املـايض، تنوعت بـني عمليات إطالق 
نـار واشـتباكات مسـلحة ورشـق 

بالحجارة والزجاجات الحارقة. 
ووثّـق التقريُر الصـادر عن مركز 
«معطـى»،  فلسـطني  معلومـات 
استشـهاد (6) مواطنـني وإصابـة 
(719) بجـراح مختلفة، يف حني بلغ 
عدد عمليات املقاومة (835) عملية، 
ومسـتوطنا  جنديـا   (27) أصابـت 
إرسائيليـا، منهـم (14) يف القـدس 

املحتّلة. 
وبنّي أن عـدد عمليات إطالق النار 
بلـغ (52) عملية، وعمليتي طعن أَو 
محاولة طعن، َو(7) عمليات زرع أَو 
إلقاء عبوات ناسفة، إضافة لعملية 

دهس واحدة. 
اشـتبك  فقـد  التقريـر،  ووفـق 
مقاومون مـع قـوات االحتالل لدى 
اقتحامهـا مناطـق يف جنني ونابلس 
العتقـال  محاولـة  يف  مـرات،  عـدة 

مواطنني. 
وأَشـاَر بهذا السـياق إىل مواصلة 
لقوات  التصدي  واملقاومني  الشـبان 
االحتالل يف مختلف املحـاور واملدن، 
إذ شـهدت الضفة والقـدس (225) 
عملية القاء حجـارة تجاه االحتالل 

واملستوطنني. 

 :  وضاقت 
  

حازت الترصيحـاُت التي أدىل بهـا ويلُّ العهد 
السـعودّي، محمـد بن سـلمان، حـوَل الكيان 
الصهيونـي ونظـرة اململكـة لهـا عـىل اهتمام 
واسع يف وسائل اإلعالم املختلفة عامًة، واإلعالم 

الصهيوني عىل وجه الخصوص. 
وسـّجل ابن سـلمان، يف مقابلـٍة مطّولة مع 
مجلة «ذا أتالنتيك» األمريكية، مواقَف عّدة غري 
مسـبوقة مَلن هم يف سـّدة السـلطة يف اململكة، 
التـي ينظر إليها جميع املسـلمني حـول العالم 

بقداسٍة كبرية وحساسيٍة شديدة. 
يقـول ابن سـلمان للمجلة األمريكيـة: «إننا 
ال ننُظُر إلرسائيل كعدو، بـل ننُظُر لهم كحليٍف 
محتَمـٍل يف العديد مـن املصالح التـي يمكن أن 
نسعى لتحقيقها معاً، لكن يجب أن تحل بعض 

القضايا قبل الوصول إىل ذلك»، حسب قوله. 
بدوره، احتفى اإلعالم الصهيوني بترصيحات 
بن سـلمان هـذه، وعّلق اإلعالمـي الصهيوني، 
إيدي كوهني، عىل هذه الترصيحات عرب حسابه 

يف تويرت. 
ُكــّل  وصاعـداً  اآلن  كوهـني: «مـن  وكتـب 
سـعودّي يقـول بـأن «إرسائيل» عـدو يخالف 
توّجـهات سـمو ويل العهد حفظـه الله ورعاه 

وتوّجـهات اململكة العربية السعوديّة». 
يُذكر أن وزيـر الخارجية السـعودّي، فيصل 
بن فرحان آل سعود، أّكـد يف فرباير املايض، عىل 

رضورة إيجاد َحـّل عادل للقضية الفلسطينية، 
كرشط لحصول أي تقارب بني بالده َو»إرسائيل 

«، بحسب صحيفة «معاريف». 
تطبيـع  إْمَكانيـة  بشـأن  سـؤال  عـىل  ورداً 
العالقـات السـعوديّة الصهيونية، قـال الوزير: 
«بالنسـبة لنا، هذا سيحدث حينما يتم التوصل 

لحل عادل للقضية الفلسطينية». 
وذكـرت الصحيفة نقالً عـن وزير الخارجية 
السـعودّي أن «اندمـاج «إرسائيـل» يف املنطقة 
سيكون مفيداً بدرجة كبرية، ليس لـ «إرسائيل» 

فقط وإنما بل للمنطقة بأكملها». 
وأّكــد أنه بدون َحـّل املشـكالت األََساسـية 
للشـعب الفلسـطيني ومنحه حقه يف االحرتام 
والسـيادة َفـإنَّ األصوات املنطقية ستكون هي 

األقوى يف املنطقة. 
غـري أن موقف ابن سـلمان عـّده مراقبون، 
أنه املوقف األوضح له من «إرسائيل» منذ توّليه 
منصـب ويل عهد السـعوديّة، قبـل نحو خمس 
سـنوات، وجـاء كالُم ابـن سـلمان يف معـرض 
تعليقه عـىل االتّفاق بـني اإلمـارات وإرسائيل، 
إذ أشـار إىل أّن «لإلماراتيـني الحـقَّ يف فعـل ما 
يَرونـه مناسـباً لبلدهـم»، وتابع القـول: «أما 
بالنسـبة إلينا َفـإنَّنا نأمُل أن تَُحلَّ املشكلُة بني 
اإلرسائيليني والفلسـطينيني»، دون أن يدخل يف 

تفاصيل أكثر. 
وكانت «إرسائيل» قد وّقعت اتّفاقيات تطبيع 
يف عام 2020م، مع اإلمارات والبحرين واملغرب 

والسودان. 

 :  وضاقت 

يف اتصاٍل هاتفي بـني وزير الخارجية اإليراني، 
حسـني أمـري عبـد اللهيان ومسـؤول السياسـة 
الخارجيـة يف االتّحـاد األُوُروبـي، جوزيف بوريل، 
بحث الطرفان مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر 

عن إيران. 
وفيمـا رّحب وزيـر الخارجية اإليرانـي بإنهاء 
املفاوضات بأقرب فرصة، قال: «يسـتدعي وجود 
وزراء الخارجيـة يف فيينـا واإلعـالن عـن االتّفاق 
النهائـي رعاية خطوط إيران الحمراء كاملة ومن 

بينها منحها ضمانات اقتصادية مؤثرة». 
وأّكـد عبـد اللهيان، أن زيارته لفيينا وحضوره 
فيها يتوقف عىل رعايـة الطرف الغربي للخطوط 

الحمراء التي وضعتها إيران. 
نظرنـا  وجهـة  «مـن  بوريـل:  قـال  بـدوره، 
َفــإنَّ االتّفاق املرتقب اسـتجاب ملعظـم مطالب 

الجمهورية اإلسـالمية، وإنني -باعتبَاري منسق 
املفاوضـات بـني إيـران و4+-1 أود أن أقـوَل إن 

املفاوضات تتقدم وانها وصلت إىل نهايتها». 
مـن جانبـه، أعـرب عبـد اللهيـان عن شـكره 
وتقديره للجهـود التي يبذلها بوريـل، مؤّكـداً أن 
إيـران عىل اسـتعداد تام للتوقيع عـىل اتّفاق جيد 
«إال أنـه ال ينبغي أن يكون تـرسع الجانب الغربي 
سـبباً يف تجـاوز خطـوط إيـران الحمـراء وعدم 

رعايته لها». 
وشـّدد أمري عبـد اللهيـان عىل أن عـيل باقري 
(رئيـس الفريـق املفـاوض) والخـرباء اإليرانيني 
سيواصلون التشاُوَر واملباحثات مع سائر الوفود 
املشـاركة يف مفاوضـات فيينا، وانهم سـيبذلون 
جهودهم الجـادة والحثيثة؛ ِمن أجـِل التوصل إىل 

اتّفاق نهائي وجيد. 
وَخلُـَص إىل القـول: «متـى ما أعلنـت األطراُف 
الغربية موافقتَها عىل خطوطنا الحمراء سـأكون 

ا للمجيء إىل فيينا».  مستعدٍّ

الصحـة  يف  مسـؤوٌل  قـال 
الباكسـتانية: «إن حصيلـَة قتـىل 
تفجري انتحاري اسـتهدف مسجداً 
للشيعة يف مدينة بيشاور يف شمال 

غرب باكستان ارتفعت إىل 56». 
وذكر مستشـفى ليدي ريدينج، 
الـذي نُقـل إليـه معظـُم ضحايـا 
انفجـار، أمـس الجمعـة، يف بياٍن 
أن عدَد املصابني باملستشـفى بلغ 

194 شخصاً. 

العـام  املدعـي  مكتـب  وقـال 
للتقاريـر  «وفقـاً  إنـه  املركـزي: 
األولية، حاول اثنان من املهاجمني 
دخـوَل مسـجد يف سـوق عيـىس 
خواني باملدينـة وأطلقوا النار عىل 
ونتيجًة  الواقفـني،  الرشطة  رجال 
لذلـك، استشـهد رشطـي وأُصيب 
اآلخـر بجـروح خطـرية، وعقـَب 
الهجـوم وقـع انفجاٌر يف مسـجد 

(كوتشا ريسالدار) ببيشاور». 

ارتفاُع سثد ضتاغا 
اظفةار طسةث يف 

باضساان إىل 56 حعغثًا
 :  وضاقت 
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ــئ املرَضجغئ)  ــئ املرَضجغئ) طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ
ــة املركزية) تدعو اللجنُة التحضرييُة   استناداً لقراِر اللجنِة اإلرشافيِة ملؤتمر: (فلسطني قضية األُمَّ
أعضاَء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثني وطالَب الدراسات العليا يف الجامعات ومراكز األبحاث 

ــة املرَكزية». اليمنية والعربية واإلسالمية والعاملية للمشاركة يف مؤتمر: «فلسطني قضية األُمَّ

أعثاُف المآتمر
 بياُن مظلومية الشعب الفلسطيني.

 األسـاليب والوسـائل التي يعتمد عليها العـدوُّ الصهيوني 
ــة.  واألمريكي يف استهداف األُمَّ

 مراحل نشأة كيان العدّو الصهيوني وعوامل تمكُّنه.
 تحليل دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني.

ــة بطبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني.  تعريف األُمَّ
 دراسة أبعاد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة.

 توضيح الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية.
 انعكاسات انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طتـــــاوُر المآتمر
املحوُر األول: مظلوميُة الشعب الفلسطيني. 

املحوُر الثاني: أساليُب ووسـائل العدّو الصهيوني واألمريكي يف استهداف 
ــة.  األُمَّ

املحوُر الثالث: مراحُل نشأة كيان العدّو الصهيوني. 
املحوُر الرابع: دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني. 

املحوُر الخامس: طبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني. 
املحوُر السادس: أبعاُد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة. 

املحوُر السابع: الرؤيُة القرآنية تجاه القضية الفلسطينية. 
املحوُر الثامن: انعكاساُت انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طــعاسغـُث طعـمئ:
صات   آخُر موعٍد السـتقبال امللخَّ
30 رجب 1443هـ املوافق 3 مارس 

(آذار) 2022م.
 آخـُر موعـد السـتقبال البحوث 
1443هــ  شـعبان   29 النهائيـة 
املوافق 1 إبريل (نيسان) 2022م

 إجـراُء التعديالت خالَل أسـبوع 
مـن تاريـخ إبـالغ الباحـث بقبول 

البحث. 

PALESTINECONFERENCE100@GMAIL. COM :الربيد اإللكرتوني
تلفون / واتس: 00967777155986  -  00967777390032

HTTPS://WWW. FACEBOOK. COM/مؤتمر-فلسطني-PALESTINE-CONFERENCE-111564514736030/    فيسبوك
HTTPS://T. ME/+WHRJWUSFS601NJQ0 :لالطالع عىل برشور املؤتمر وقواعد التوثيق عرب الرابط اآلتي

لطاعاخض:

الاامئ ص 9

ضطمئ أخغرة

ق خغاَر جعى الخمعد
جظث الخغادي 

مواِقـُف  باتـت  عاَلـٍم  يف 
املهيمنة  منظومتـه  ومباِدئُ 
والنفـاق،  لألطمـاع  رهينـًة 
اليمنيـني  خيـاراُت  تضيـُق 
ُسبُُل  وتنعِدُم  بسـالٍم  للعيِش 
محيطهـم  مـع  التعايـش 
الحـوار  بلُغـة  العدائـي 
ويتجىل  املتبـادل،  واالحـرتام 
الـرصاُع باملواجهـة َوالقـوة 
أوحـد  كخيـاٍر  العسـكرية 

للَخالص. 
ويف ظل إحكام العدوان حصاَره الشـديَد عىل مختلف 
رشايـني الحيـاة، َوإمعانـه يف خنق الشـعب اليمني بكل 
وسائل القتل والتجويع، وتصاعد حالة التجرد الدويل من 

قيم الدين واإلنسانية، َفـال بديَل للجهاد َوالدفاع 


