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طئادرة الرئغج المحاط شغ ططسإ السثوان..

 : طظخعر الئضالغ- طتمث تاروش
يدُخُل اليمنيون العاَم الثاِمَن من الصمود بمعنويات 
عالية َوأُسلُـوب مختلف عما سبق يف مواجهة العدوان 
األمريكـي السـعودّي، تاركني العدّو أمـام خيارين ال 
ثالث لهما، إمـا الخروج من ورطته ومأزقه يف اليمن، 
بوقـف العدوان ورفـع الحصار، وإنهـاء االحتالل، أَو 

االستعداد لتلقي رضبات لم تخطر عىل باله. 
ومما يؤّكـد أن األيّام القادمة سـتكون قاسيًة عىل 
العـدوان بقيادة السـعوديّة هـو تحذير قائـد الثورة 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي يف خطاب له، أمس، 
للعدو من تفويت فرصة مبادرة السـالم التي أطلقها 
رئيس املجلس السـيايس األعىل بصنعاء املشري الركن 
مهدي املشـاط ودخلت حيز التنفيذ من مسـاء األحد، 

27 مارس 2022. 
وقال السـيد عبد امللـك يف كلمته إنـه وبتوفيق من 
اللـه تم تدشـني العـام الثامن بعملية كـرس الحصار 
الثالثـة التي وصل صداها إىل ُكــّل العالم، مؤّكـداً أن 
دول العدوان إذَا فوتت مبادرة الرئيس املّشاط فسوف 

يندمون. 
َوأََضــاَف السـيد عبدامللـك أننا لـن نألـَو جهداً يف 
التصـدي للعـدوان والحصـار بكل ما يف وسـعنا، ولن 
نقبَـَل أبـداً باسـتمرار الحصـار، ُمشـرياً إىل أنه ليس 
أمامهـم مجال ليسـلموا من الرضبـات والخروج من 
الورطـة إال بالتوقـف عـن العـدوان ورفـع الحصار 

وإنهاء االحتالل. 
ومجمـُل القـول أن املبـادرَة التي طرحهـا الرئيس 
املشـاط، جـاءت بعـد أكرب عمليـة عسـكرية ألبطال 
القوات املسـلحة من الجيش واللجان الشـعبيّة، وهو 
ما أشـار إليه قائد الثورة السيد عبد امللك حني قال إنه 
تم تدشـني العام الثامن بعمليـة كرس الحصار الثالثة 
التـي وصل صداها إىل ُكـّل العالـم، ما يعني أن اليمن 
ومع دخول العام الثامن، سيسـتمر يف رضباته املؤملة 
يف العمق السـعودّي بشـكل أكرب وأوسـع، وما عملية 
كـرس الحصـار الثالثة سـوى مقدمـة، ولهـذا َفـإنَّ 
النظام السعودّي سيندم بالتأكيد إذَا لم يجنح للقبول 

باملبادرة والخروج من ورطته يف اليمن. 
وال يسـتبعد مستشـاُر رئيـس املجلس السـيايس 
األعـىل بصنعـاء، العالمة محمـد مفتـاح، أن يتعامَل 
النظـام السـعودّي مع هذه املبادرة باسـتخفاف؛ ألَنَّ 
هذا نهج دأب عليه منذ سنني، غري أن يؤّكـد أن إطالق 
هذه املبـادرة قد وضعت العدّو السـعودّي يف مواجهة 
مع املجتمع الدويل، وتم تعريته وكشف زيف ادِّعاءاته، 
كما أنها من ناحية أُخرى تعترب بمثابة إقامة للُحّجـة 
أمام العالم، ُمشـرياً إىل أنه يف حال عـدم التجاوب مع 
املبـادرة فسـيكون الـرد اليمنـي قـايس ومؤلـم عىل 

مختلف الجبهات ويف ُكـّل املحاور ال محالة. 
 

ظماطك زطام املئادرة
القـايض  الحقوقـي  والناشـط  املحامـي  ويشـري 
ـاب الخيـل إىل أن القانون الدويل اإلنسـاني  عبـد الوهَّ
واتّفاقيـات جنيف األربـع تمنع فـرض الحصار ضد 
املدنيـني أثناء النزاعات املسـلحة، وهي جريمُة حرب 
مكتملة األركان؛ ألَنَّها عقوبة جماعية ضد املاليني من 

أبناء اليمن. 
ويتابـع الخيـل يف ترصيـح خـاص لصحيفـة 
«املسـرية»: «هـذه املبـادرة ليسـت الوحيـدة التي 
العمليـات  إليقـاف  املّشـاط  الرئيـس  أطلقهـا 
العسـكرية وإحـالل السـالم، فقد سـبق أن أطلق 
املجلس السـيايس األعىل بصنعاء مبـادرة مماثلة، 
ولكن السـعوديّة فوتتها وأرصت عىل االستمرار يف 

عدوانها عىل بلدنا». 
وتأتي أهميّة هذه املبـادرة أنها توفر فرصة أُخرى 
للسـعوديّة وقوى تحالف العدوان بشـكل عام لتلقف 
املبـادرة والخـروج من مـأزق العدوان الـذي انعكس 
عليهـا وأضحت اليمـن تمتلك زمام املبـادرة والقدرة 
عىل الردع وهي يف ُكـّل األحوال يف مصلحة تلك القوى. 

وعن املجتمع الـدويل يقول الخيل: «ال تعويل عليه، 
ونثق بأنه سـيتجاهل هذه املبادرة»، مبينًا أن «القوى 
التي تتحكم يف قرار إيقاف الحرب يف اليمن مسـتفيدة 
مـن اسـتمرارها، فهي تحّقق لـه مكاسـب؛ باعتبَار 
السـعوديّة واإلمارات أهم زبائن سـوق السـالح، كما 
أنها تستثمر استمرار الحرب يف نهب أموال السعوديّة 
ة مـع ازديـاد العمليات العسـكرية  واإلمـارات َخاصَّ

ضدهما». 
ويؤّكــد الكثري من الناشـطني السياسـيني أن تلك 
املبـادرة دليـل صادق عـىل حـرص القيـادة الثورية 

والسياسية عىل إيقاف الحرب وتحقيق السالم. 
ويقول عضو الهيئة العليا ملكافحة الفسـاد أُستاذ 
القانـون الدويل، الدكتور حبيـب الرميمة: إن «مبادرة 
الرئيـس مهـدي املشـاط جـاءت لترتجـم التوّجــه 
الجاد والصادق الـذي تنهجه القيـادة الثورية ممثلًة 
بالسـيد القائد سـالم الله عليه، معتربًا ذلك النهَج من 
املبادئ األََساسية املتسـق مع مفهوم الدولة الحديثة 
بعنارصها الثالثة: الشـعب والسلطة واإلقليم»، الفتاً 
إىل أن مبادرة الرئيس املشـاط جـاءت يف هذا التوقيت 
بالـذات، وهو اليوم الذي أعلن فيه العدوان قبل سـبع 
سـنوات لسـلب اليمن حريته واسـتقالله وسـيادته، 

والعودة إىل نظام التبعية املقيتة التي تدّمـر َوال تبني، 
فكان موقـف القيادة السياسـية هو إطـالق مبادرة 
سـالم من طرف واحد، لتجسد السـالم الحقيقي بعد 
سبع سـنوات من الفشـل والتخبط والعدوان يف كرس 
شـوكة صمود هذا الشـعب األُسـطوري الـذي عانى 
الكثري من الصعوبـات والتحديات بصرب كبري إليَمانه 
بقضيته العادلة من جهة وبقيادته الحكيمة من جهة 

أُخرى التي لم ولن تخذله يف تحقيق ما يصبو إليه. 
ويؤّكـد الرميمة أن مبادرة املشاط تأتي من موقع 
القـوة، وأنهـا تمثل حبـل نجـاة للنظام السـعودّي، 
ُخُصوصـاً ابن سـلمان الذي أصبح يقـرتب أن يكون 
كبـش فداء يف ظل وضع داخيل يـزداد تعقيداً، ووضع 
دويل ال يؤهله ملمارسـة املزيد من الطيش والغطرسة، 
منوًِّهـا إىل أن املبادرة أتت كطوق نجـاة محّددة بمدة 
معينة لتعيد الكرة إىل ملعب دول العدوان وعىل رأسها 
النظام السعودّي لكف أذاه عن بالدنا، ورفع حصاره، 

وإيقاف عدوانه. 
 

العجغمئ صادطئ
بـدوره، يقـول الناشـط الثقـايف الدكتور يوسـف 
الحـارضي: إن «مبـادرة الرئيس املشـاط جاءت من 

موقع القوة ولها أهداف ومدلوالت عديدة، لعل أهمها 
أنهـا أتت؛ كـي تجعلنا أكثر تمسـكاً بالتأييـد اإللهي 
كشـكر لله ملا وصلنا إليه بعد سـبعة أعوام وما وصل 
إليـه العدّو مـن منطلق كبت جمـاح النفوس التي قد 
تصـل إىل َحــدِّ الغـرور ضمن إطـار التأديب النفيس 
الذاتـي؛ لكي ال يكون تَحّركنا مـن موقع تجرب وتكرب 
وإنما من واقع خضوع لله واعرتاف له بالفضل وهذه 

نتيجة طبيعة للقيادة القرآنية». 
ويضيـف يف ترصيح خاص لـ «املسـرية»: «وأيضاً 
هـي من أسـلحتنا القرآنيـة لتعجيل النـرص والفرج، 
َحيُث إن تأييد الله يكون أوسـع وأقوى كلما لجأنا إىل 
التعاطي مع األمور بالرؤية التي يريدها هو فريفضها 

اآلخرون تكربا وتجربا». 
ويـرى أن قـوى العـدوان أصبحوا ما بـني خيارين 
كالهمـا هزيمتـه، األول: إما أن يقبـل باملبادرة ويجر 
أذيال الخيبة ويرتكنا لشأننا، أَو أنه يرفضها ويستمر 
يف العدوان، وهذا أَيْـضاً سيّعجل من هزيمته وينكرس 
غريقـاً يف أرض اليمن، موضًحا أن ذلك نتيجة طبيعية 

لكل من يتَحّرك بمنهجية الله سبحانه وتعاىل. 
ويبني الحارضي أن مبادرة الرئيس املشاط جاءت 
بعد عدة مبادرات تقـدم بها وتقدمت بها الجمهورية 
اليمنيـة يف ظـل رفـض العـدّو امُلسـتمّر مـن دافـع 
اسـتعالئي تجربي، معتقداً أن قوات العدوان سرتفض 
هذه املبادرة التي تعترب آخر مخرج يمكن للسـعوديّة 
وتحالفها أن يسـتخدمْوها ليخرجـوا من وحل اليمن 

الذي جرتهم إليه أمريكا والصهيونية وبريطانيا. 
ويختتـم الحارضي حديثه بالقـول: «نحن يف يمن 
الحكمـة طاملـا مددنا ونمـد أيدينا للجميـع حتى ملن 
اعتـدى علينـا لنسـاعده فيما وصـل إليه ونـرتك الله 
ليحكـم حكمـه فيـه، والرؤيـة الشـخصية يل أنهـم 
سـريفضونها ليسـتمروا يف الغرق، فالنـرص يف اليمن 
هـو آخر أمل ابن سـلمان لريىض عنـه البيت األبيض 
وتل أبيب لينّصبوه خادماً لهما يف أرض الحجاز ونجد 
تحت مسمى ملٍك وسـيقاتل بكل رضاوة ألجل النرص 
حتى يهلك ثروات شـعبه ويهلك نفسه وتلك سنن الله 

يف هؤالء». 
 

طئادرة تمغج الخادق طظ الضاذب 
من جهته، يؤّكـد الناشـط السـيايس زيد الرشيف 
أنه بعد املبادرة التي أطلقها الرئيس املشـاط لم يتبق 
أمام دول تحالف العدوان سـوى إثبـات حرصها عىل 
السـالم يف اليمن إن كانت صادقـة وحريصة عىل ذلك 
مـع أن الـذي يجـب أن يعلـن وقـف إطالق النـار هو 
املعتدي وليس املعتدى عليه، ولكن هذا امتحان صعب 

ومن خالله سيتبني الصادق من الكاذب. 
ام إمـا أن تكون نهاية  وبقـول الرشيف: «ثالثة أَيـَّ
العـدوان وبدايـة السـالم أَو بداية مرحلـة جديدة من 
الرصاع الذي سـيكون مختلفاً بالنسـبة للسـعوديّة.. 
ام منحها الرئيس املشاط للسعوديّة والخيار  ثالثة أَيـَّ
راجـع لها إما أن تحمي نفسـها بوقـف العدوان وفك 
الحصار أَو تسـتمر يف غيها وتجرب الشعب اليمني عىل 

ردعها ووضع َحــدٍّ لطغيانها». 
ويعتـرب الرشيـف مـا أعلنـه الرئيس املشـاط هي 
مبـادرة سـالم حقيقيـة وليسـت ُمَجــّرد هرطقات 
إعالمية كما هو الحال بالنسبة لدول تحالف العدوان؛ 
ألَنَّ السـالَم يتطلب خطـوات عملية ملموسـة وليس 
كالمـاً أجوَف يف وسـائل اإلعـالم بينمـا الحصار قائم 

والعدوان ُمستمّر وهذا ما تمارسه دول العدوان. 
ويوضـح الرشيـف أن الشـعب اليمنـي وقيادتـه 
السياسـية والثورية جادون يف طلب السالم وتحقيقه 
وأنهـم مسـتعدون للقيـام بأعمـال ومواقـَف تؤّكـد 
الحرَص عىل تحقيق السـالم يف اليمن، مردفاً بالقول: 
«مبـادرة الرئيـس املشـاط بمـا اشـتملت عليـه من 
معطيات كشـفت مصداقيـة القيـادة وحرصها عىل 
تحقيـق السـالم يف اليمن ولم يبـق إال أن تحـّدد دول 
تحالـف العدوان موقفها إما السـالم أَو االسـتمرار يف 

العدوان». 

 إظثار طا صئض الةتغط

السقطئ طفااح: شغ تال سثم الاةاوب طع المئادرة جغضعن الرد 
الغماظغ صاجغًا وطآلمًا شغ ُضـّض المتاور ق طتالئ
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بعـَد مـروِر الــ 24 سـاعة األوىل من بـدء رسيان 
َز التنفيذ من  مبـادرة الرئيس املشـاط ودخولِهـا َحيـِّ
السادسـة من مسـاء األحد، 27 مـارس 2022، يبدو 
أن تحالُـَف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي 
ومرتِزقتَـه يف الطريق لتجاُهِل املبـادرة وخطورة هذا 
التجاهل، يتضُح ذلك من خالل االسـتمرار يف التصعيد 
ما املناطق املشمولة  عىل عدد من املحافظات، ال ِسـيـَّ

ُخُصوصاً باملبادرة. 
وتتواىل النصائُح اليمانية للنظام السـعودّي وقوى 
العـدوان لكـف األذى عن الشـعب اليمـن، وآخرها ما 
ورد عىل لسـان قائـد الثورة السـيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثـي، يف خطـاب ألقـاه، يـوم أمس، خـالل اللقاء 
املوسـع للتهيئـة لشـهر رمضـان املبـارك ووجه فيه 
تحذيراً شـديد اللهجـة لتحالف العـدوان من خطورة 
إذَا  «سـتندمون  بقولـه:  مؤّكــداً  املبـادرة،  تجـاوز 
فّوتموهـا»، وهـي عبـارة توحي برضبـاٍت أقوى من 

عملية كرس الحصار الثالثة. 
وكـّرر القائـُد تحذيـَره بالقـول: «ليـس أمامهـم 
مجاٌل ليسـلموا مـن الرضبات والخـروج من الورطة 
إال بالتوقـف عـن العـدوان ورفـع الحصـار وإنهـاء 
االحتالل»، ُمشـرياً إىل أن عملية كـرس الحصار الثالثة 
التي سـمع العالم صداها سـتتكّرر وبشكل مضاعف 

حال استمرت الغطرسة السعوديّة األمريكية. 
ولفت قائد الثورة إىل أن الحصار عىل الشعب اليمني 
جـرم كبري وهو من أبشـع جرائمهم بحـق اليمنيني، 
مؤّكـداً بالقول: «لن نقبل باسـتمرار الحصار ونعمل 
ُكـّل ما يف وسعنا ونسعني بالله يف ذلك.. لن نألَو جهداً 
يف التصـدي للعدوان والحصار بكل ما يف وسـعنا، ولن 
نقبل أبداً باسـتمرار الحصار.. سـنتصدى لحصارهم 
بصربنـا وباالسـتعانة باللـه وباسـتهدافهم بـكل ما 
نسـتطيع حتى يرفعوا الحصـار»، وجميعها عبارات 
توحي بأن القادم سـيكون عصيباً بكل املقاييس عىل 
تحالـف العدوان حـال إرصارهم عىل تجاهـل املبادرة 

ومواجهتها بالخروقات والتصعيد والحصار. 
وعـاود قائُد الثورة التأكيَد بالقـول: «ليس أمامهم 
مجال أبداً أن يهدؤوا أَو يسـلموا الرضبات»، منوًِّها إىل 
أن املعتدين «هم وقعوا يف ورطة ال مخرج لهم منها إال 

برفع الحصار وإنهاء العدوان واالحتالل». 
وعـىل الرغم من ُكـّل هـذه التحذيرات فقد بدا جليٍّا 
مالمـُح الـرد العسـكري املوجـع بعد انتهـاء اليومني 

املقبلني. 
وعمد القائد إىل اإلشـارة إىل أن تحالف العدوان يريد 
أن يعاني ُكـّل أبناء شـعبنا يف الحصول عىل متطلبات 
حياتهم، وأن املعتدين يحاربون الشـعب اليمني بكله 
والحصـار حرب شـاملة تصل إىل ُكــّل أرسة ومنزل، 
ُمشـرياً إىل أن ارتفـاع األسـعار سـبب معانـاة للكثري 
من األرس ُخُصوصاً يف ظل انخفاض املداخيل؛ بَسـبِب 
الحصـار، يف تلويـح إىل أن الحصـار سـيكلف تحالف 

العدوان حساب ردع باهض للغاية. 
 

طتطئ إغَماظغئ
واسـتعرض قائـُد الثـورة كعادتـه مسـاَر الوضع 
الداخيل، مقدماً مواعظ ربانية بمناسـبة قدوم شـهر 
رمضـان، وحـث الجميع عىل اسـتغالل هذا الشـهر؛ 
باعتبَـاره محطة لتقوية الجانـب الروحاني، وفرصة 

للتكافل والتعاون، واملواساة. 
قال السـيد عبد امللـك يف هذا الخطاب: إن الشـعَب 
اليمني يعاني؛ بَسـبِب الحصار واالحتكار و»التقصري 
الحكومـي» وعـىل الجميع أن يتقـوا اللـه، منوًِّها إىل 
أن سياسـات النظـام السـابق االقتصاديـة ضاعفت 
الدولـة  مـع  شـعبي  تكامـل  مـن  بـدَّ  وال  معاناتنـا 
للمواجهـة، كما دعـا إىل التكافل واإلحسـان للفقراء 
ا الدولة واملجتمع عىل  واملسـاكني وتعزيز اإلخاء، حاثّـٍ

حملة نظافة واسعة. 
وقال السـيد القائـد يف كلمته: «من املهـم أن نأخذ 
بعـني االعتبـار يف ُكـّل عـام التهيئة النفسـية لقدوم 
شـهر رمضان»، ُمضيفاً «شهر الصيام موسم للتزود 

بالتقوى وشـهر تربوي عظيم يسـاعد اإلنسـان عىل 
التزكية للنفس واالرتقاء األخالقي». 

وأَشـاَر السـيد عبدامللـك إىل أن اليشء الـذي ينبغي 
أن نتنبـه لـه أن هناك فرقـاً بني االسـتقبال الروتيني 
وبـني االسـتقبال بذهنية وتركيز عىل األشـياء املهمة 
وتحضري لألولويات التي ستكون محط اهتمام يف هذا 
الشـهر الكريم باالسـتعانة بالله، هذه مسـألة مهمة 

ا».  جدٍّ
ونـّوه إىل أن من األولويات الرئيسـية خالل شـهر 
رمضان االهتمـام بالقرآن -العنايـة بتالوته-الرتكيز 
عىل التدبر له- االستفادة بهديه، واإلكثار من ذكر الله 

والتطوع بالصالة النافلة». 
وأّكــد قائد الثـورة أن «من خالل الصيام يف شـهر 
وقـوة  واإلراَدة  والعـزم  التجلـد  تكتسـب  رمضـان 
التوازن والعـزم يف مواجهة التحديات مع االسـتعانة 
بالله بشـكل دائم»، منوًِّهـا إىل أن «املواسـاة للفقراء 
واملساكني عنوان مهم من عناوين شهر رمضان وأول 
عنوان للمسـاعدة هـو اإلطعام؛ ألَنَّ من أشـد املعاناة 
للفقري هو الجوع»، ُمضيفاً يف هذا السـياق: «من أهم 
ما يجب عليه ومن األولويات املهمة يف شـهر رمضان 

املساعدة لآلخرين ويف املقدمة توفري الطعام». 
 

ظروف صاجئ لطحسإ
وتطرق قائـُد الثورة إىل الظروف التـي يعاني منها 
الشـعب جراء الحصـار وتداعيـات الحرب الروسـية 
األوكرانيـة التـي أثـرت عـىل الشـعب اليمنـي جـراء 
السياسـات االقتصادية التي انتهجها النظام السابق، 
واضعاً جملة من املعالجات التي ال بد أن يشـرتك فيها 

املواطن والدولة. 
وقال: «فئة كبرية مـن مجتمعنا تعاني من ارتفاع 
أوكرانيـا  يف  لألحـداث  إضافـة  والحصـار  األسـعار 
والحرب الباردة بني روسيا وأمريكا وما نتج عنها من 
تأثريات»، ُمشرياً إىل أن «ارتفاع األسعار يسبُِّب معاناًة 
للكثـري من األرس، ُخُصوصاً يف ظل انخفاض املداخيل؛ 

بَسبِب الحصار». 
ويف هـذا السـياق، أّكـد السـيد القائـد أن «تحالَُف 
العـدوان يريُد أن يعانَي ُكـلُّ أبناء شـعبنا يف الحصول 

عىل متطلبات حياتهم»، ُمشـرياً إىل أن تحالف العدوان 
يحارب الشـعب اليمني بكله والحصار حرب شـاملة 

تصل إىل ُكـّل أرسة ومنزل». 
وأّكـد أن «السياسـات االقتصادية للنظام السـابق 
القائمـة عـىل االسـترياد وتعطيـل اإلنتـاج الداخـيل 
أحدثـت رضراً َكبـرياً عـىل شـعبنا»، موضًحـا أن من 
«أرضار السياسـات االقتصاديـة السـابقة هو التأثر 
الكبـري بالحـرب يف أوكرانيـا؛ ألَنَّ 30 % من القمح يف 
اليمن مسـتورد مـن أوكرانيا»، ُمضيفاً «السياسـات 
األمريكية تنرش الحروب وتصنع األزمات وتجلب الرش 

للبرشية». 
وتابع قائد الثورة يف كلمته «عندما تأتي أيُة مشاكل 
يف الخارج نترضر فوًرا وبشكل مبارش يف اليمن نتيجة 
السياسـات الخاطئـة، وعندمـا أتت هـذه التطورات 
األخرية يف أُوُروبا نتيجة السياسـات األمريكية ازدادت 

معاناتنا». 
ووّجـه دعـوًة للتجـار واملسـؤولني: اتقـوا اللـه.. 
التكاُمُل الشعبي والرسـمي رضورة ملحة، منوًِّها إىل 
أن من «أسـباب املعاناة أَيْـضاً العبث يف الداخل سـواء 
من التاجر بمساهمة من بعض املسؤولني أَو االحتكار 

ورفع األسعار». 
ويف سـياق متصل، دعا قائد الثورة وزارة الصناعة 
والتجـارة ومسـؤويل املحافظـات ملواجهـة تأثـريات 
أن  مؤّكــداً  الدوليـة،  واملتغـريات  الحصـار  ظـروف 
عـىل الجميع التعـاون بمواجهـة التالعب باألسـعار 

واالحتكار. 
وقـال السـيد القائـد: «عـىل مسـؤويل الدولـة أن 
يندمجـوا مـع املجتمع ويكونـوا بني النـاس ليعرفوا 
ُكــّل التفاصيل»، داعياً إىل تفعيل دور اإلعالم بشـكل 
مؤثر وقوي يف معالجة املشـاكل وتجنب التالعب بآالم 

ومعاناة املواطنني. 
َوأََضــاَف «عـىل التجار أن يتقوا الله وأال يسـتغلوا 
نًا «مبادرَة بعض  شـهَر رمضاَن لرفع األسـعار»، مثمِّ
التجار لخفِض األسـعار يف شـهر رمضـان»، مؤّكـداً 
أنها «عمٌل رائٌع ولفتٌة إنسـانيٌة وأخالقيٌة ونأملها من 

ين».  ُكـلِّ التجار الخريِّ
وأَشـاَر إىل أن أسباب ارتفاع األسعار جراء الحصار 

واالحتـكار والتالعب من قبل بعـض التجار واملعنيني 
يف الداخـل، مؤّكــداً أنه يمكن محاربة تلك األسـباب، 
مؤّكـداً أن «املسؤولني يف املحافظات عليهم مسؤولية 

أن يتَحّركوا هم». 
ونـّوه قائـُد الثورة إىل أنـه «ال بدَّ مـن التعاون من 
الجميـع، عىل الـكل أن يقومـوا بواجبهـم يف محاربة 
التالعـب باألسـعار واالحتـكار أَيْـضـاً؛ ألَنَّ االحتكار 
عامٌل من عوامل ارتفاع األسـعار محلياً عىل مستوى 
أكـرب»، مؤّكــداً أن «املواطنـني يجب أن يكـون هناك 
تنسـيق معهم، املجتمع يسـهم وتكون العالقة معهم 

قوية». 
َوأََضـاَف «عىل املسـؤولون أن ال يمارسـوا الروتني 
السـابق، ال تواصل بينه واملجتمع، لينزلـوا إىل امليدان 
ويندمجوا مع املجتمـع وينزلوا للمجتمع ليكونوا بني 

الناس وليسمعوا عن قرب ثم ليعملوا عن قرب». 
ويف ختـام كلمتـه دعـا السـيد عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي إىل االهتمام بالنظافة تزامناً مع قدوم شـهر 

رمضان املبارك. 
وقال السيد القائد: «يجب العناية بأسبوع النظافة 
وإطالق حملة قبل شـهر رمضان ونشـكر اإلخوة من 

عمال النظافة»». 
َوأََضـاَف «مثلما نسعى لتنظيف األنفس والوجدان، 
نسعى للعناية بأسبوع النظافة ما قبل شهر رمضان، 
ننظف الشوارع والساحات واألحياء، ننظف البيوت». 
وأّكـد السـيد القائد أن «النظافـة مظهر حضاري 
وإيَماني»، ُمشـرياً إىل أنه «ال يليـق بنا أن تكون مدننا 
من أوسـخ املـدن، قرانا مليئـة بالقمائـم»، موضًحا 
أن «النظافـة تحتاج إىل وعي عـام، اهتمام من داخل 

املنازل حتى يف طريقة تجهيز القمامة»
وتابـع قائد الثورة يف كلمتـه «عند البعض قلة دين 
وقلة خري وقلة نظافة»، مؤمالً أن تكون هناك حمالت 

كبرية من النظافة الدائمة وليس املؤقتة. 
وتقـدم السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي بالشـكل 

ال النظافة املخلصني.  الجزيل لكل ُعمَّ
واختتم السـيد القائد كلمته بالقول: «كلنا يجب أن 
نكون موجوديـن، وعىل اإلخوة املسـؤولني أن يهتموا 

وال يكتفوا بالصور». 

تقرير

أّضـث أن طعاجــاة الفصراء والمســاضغظ سظعان طعط طظ سظاوغظ حــعر رطدان وأول سظعان لطمساسثة عع اإلذسام
صــال إن سطــى الاةــار أن غاصعا اهللا وأق غســاشطعا حــعر رطدان لرشع افجــسار
حــضر سمــال الظزاشــئ ودســا إلــى إذــقق تمطــئ ظزاشئ صئــض حــعر رطدان

جاظثطعن إذا رشداط طئادرة السقم
صائث البعرة لصعى السثوان:
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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

بني الُعثظئ املصرتتئ والاعثغث بصخش املظحآت التغعغئ واملئادرة العذظغئ: 

 : تتطغض- سئث التمغث الُشرباظغ
بَرَز يف هـذه املرحلِة من املواَجهِة امُلسـتمرَِّة 
بـني الجمهوريـة اليمنيـة وتحالُـِف العـدوان 
األمريكي السـعودّي، إطالُق األخـري وَغريَ مرة 
تهديداٍت باسـتهداِف عدٍد من األعيـان املَدنية 
الحيويـة، ومـن املالحـظ أن أخطَرهـا جاء يف 
أعقـاِب تصاُعـِد عمليـات القـوات املسـلحة 
اليمنية يف الُعمق السعودّي بدرجٍة رئيسيٍة وما 
تحّقُقه من نتائَج وتداعياٍت وأرضاٍر بالنسـبة 

للمعسكر امُلعادي.
يربُـُط  الـذي  التهديـد  أَو  التحذيـر  وهـذا 
يه التوظيَف  استهداَف األعيان املدنية بما يسمِّ
العسـكريَّ لهـا مـن قبـل القـوات املسـلحة، 
ُمَجــرَُّد تظاُهٍر زائـٍف بمراعاتها، والشـواهد 
عىل ذلك ِسـِجلُّ سـبع سـنوات مـن اقتناصها 
عينًا عينًا ومنشـأًة منشـأًة َومئات الشهادات 
الصادرة عن منظمـات أممية ودولية ومحلية 

بخصوص ذلك.
َويمكـن العودة لذلك، وهـذه الحقيقُة تقوُد 
إىل تسـاؤالت عـدة أبرزهـا: مـا وراء ذلك وما 
أهداُفـه وهل يقِدُم تحالُـُف العدوان عىل تنفيذ 
تهديداته األخـريِة َوما النتائج امُلرتتبة عىل ذلك 

وأية ارتدادات لها؟! 
بقليٍل مـن التأمل يـِرُد التهديُد باسـتهداف 
الـدويل»  صنعـاء  ومطـار  الحديـدة  «موانـئ 
-بُمربّرات واهية- بعد ساعاٍت من عملية كرس 
الحصار الثالثة.. إن لتهديداِت املعسكر املعادي 
لليمـن وظيفـًة وهدفـاً يتجاوزان السـياقاِت 
التهديـد  لنمـط  الوظيفـة  هـذه  الظاهـرة، 
امُلتكـّرر هي كبُح عمليات سـالح الجو والقوة 
الصاروخية اليمنية َوفرملُة االندفاعة اليمنية 
َوترهيبُها بتدمري املنشآت امُلحاَرصة عن تقديم 
الخدمات يف الواقع، وهذا يعني ُمقايََضَة اليمن 
بني تعطيِل موانئ الحديـدة ومطار صنعاء أَو 
تدمريها عسـكريٍّا َوبشـكل ُكيل، لكن هل هذه 
الورقـة صالحـٌة ملواجهـة ربـط اليمـن وقف 

عملياته العسكرية برفع الحصار؟
يحمـُل التهديـُد باسـتهداف مطـار صنعاء 
َوموانـئ الحديدة َووضعها تحت طائلة الخيار 
العسكري، إشاراٍت إىل النتيجة الخطرية لتنفيذ 
التهديد، وهي إفقاُد اليمِن القنواِت األََساسـيَة 
للحركـة التجارية املختلفة عـرب البحر َوالجو 
أَيْـضـاً، َوال شـك أَنَّ هـذه النتيجـَة خطـريٌة 
بالنسبة لليمن؛ لتوفريها أرضيًة ثابتًة لفرض 
حالة حصـار مطولة عىل اليمن، لكن هل يعي 

التحالُُف ما ارتدادات ذلك عىل السعوديّة؟ 
إن مـا يمنُع تحالَُف العدوان عن اإلقدام عىل 
تنفيـذ التهديـد هو حسـابات ماذا بعـُد؟ هل 
سـتدّمـر غاراته َوتقطع رشايني الحياة لليمن 
ثم يذهب لالسـتجمام بعد اإلعالن أن التحالُف 
ال يعرتض أية سـفن يف البحـر َوال أية طائرات 
يف الجو عن قصد اليمن؟ التهديدات َوإن كانت 
تبَعـُث ِبصبيانيـة التقديـرات، لكـن االقتصار 
عىل تكرارهـا واتِّخاذها كورقـة ضغط يؤّكـد 
أن النظـام السـعودّي يـدرك جيًِّدا مـاذا يعني 
االستهداُف العسكري ملوانئ الحديدة والصليف 
ومطـار صنعاء ويضـُع أمامه سـيناريوهات 
ًدا اململكَة تـذوي تحت  ما بعـد ذلك ويرى جيـِّ
العطـش والحريـق ُقبَيـَل أن تـِرضَب املجاعة 
والفوىض اليمن؛ بفعـِل ما ُدبَِّر له من مخّطط 
الحصـار، وهـذا يعنـي أن املنطـق والحنكـة 

والعقالنية تثبـت أن ال جدوى من هذا التهديد 
ال بل وتقدمه كخياٍر مدّمـر للنظام السـعودّي 
نفسه فيما لو تم اللجوُء إليه عمليٍّا بما سيُجرُّ 

من ردة فعل.
َلـِة تـرى أن التهديد  هـذه القـراءة يف املحصِّ
بتدمري منشـآت اليمـن الحيويـة ال يعدو عن 
ُف مسـتوى  كونه منـاورًة؛ بَهدف وقائي يُخفِّ
الرضـوخ للمعادلـة اليمنية التـي تربط وقف 
اسـتهداف ِبنيـة السـعوديّة الحيويـة برفـع 
والرسـائل  اليمـن  عـىل  املفـروض  الحصـار 
امُلتبادلة -وإن بشـكل غـري ُمبارش- بني اليمن 
ئُ ماهيَة هـذا الهـدف الوقائي  وأعدائـه تُخبـِّ
وبما يرتبط بالضبط وحتى تُظهر هذا الهدف، 

املعلومة ال التكهن. 
ال بأس من اإلشارة إىل أن نمَط التهديد املتَّبع 
من تحالُِف العدوان، سياسـٌة صهيونية برزت 
كأَداٍة قتاليـة يف وجـه الشـعبنَي الفلسـطيني 
ا  َواللبنانـي، وال بأس أَيْـضـاً الذهاب بعيًدا َعمَّ
سـبق والبحث فيمـا إذَا كان تحالُـُف العدوان 
َوالحصـار يملـك مـن األوراق -غـريَ التهديـد 
بقصـف موانـئ الحديدة ومطـار صنعاء- ما 
يحمـي الذهَب األسـود؟ هـذا السـؤال يَتََغـيَّا 
التفصيَل لـألوراق التي قد يمِسـُك بها تحالُُف 
دون  الحصـار  اسـتمرار  لفـرض  العـدوان؛ 
الحيويـة  اليمـن  منشـآت  بـرضِب  املغامـرة 
املتبقية، ويف تفاصيل ذلك سـنجد أن محاوالِت 
التحالُـِف االلتفاَف عـىل أوراق اليمن، ُمغاَمرٌة 

بأغىل ما لدى النظام السعودّي.
لتكريـر  مصفـاة  أكـربَ  تضـُع  ُمغامـرٌة 
ومعالجـة النفـط الخـام وثانـي أكـرب حقل 
نفطي عىل مسـتوى العالم يف مرمـى انتقام 
يـن، واألمـُر بعكس ذلـك -بعيداً عن  امُلحاَرصِ
املغامرة- إن كانت الرياض قد أِمنت تماماً ما 
يُجنبها عمليًة يمنية تعّطل نصف إنتاجها من 
الطاقة وتهّشم فقرات عمودها الفقري، هذه 
الفرضية ُمحتملٌة يف حال كانت السعوديّة قد 
عزمت التوقف عن اعرتاض الناقالت والسفن 
املتوّجـهة نحو ميناء الحديدة واقترصت عىل 
تعليـق ذلك بمسـتوردي امُلشـتقات النفطية 
امُلرتبطـني بهـا من جهـة ومن أُخـرى يف ظل 
ُمحارصة أي مسـتوردين آخرين عن اآلليات 
والقنـوات الضامنـة لبلوغ االسـترياد َوهكذا 
ـداٍت واضحًة  َم تعهُّ يُمِكـُن للريـاض أن تُقـدِّ

لليمـن بعدم اعـرتاض أيٍّ من ناقـالت الوقود 
وقـِف  مقابـل  الحديـدة،  ملينـاء  املتوّجـهـة 
عملياِت استهداِف منشـآِتها النفطية، ولكن 
يف ظل الركـوِن ملفاعيل العقوبـات األمريكية 
واعرتاضها أية ثغرات تضمن االسـترياَد؛ بناًء 
عىل هذه املعطيات نجد أن الخياَر العسـكري 
اليمني لن يُشّكل حالٍّ شامًال لتفكيك الحصار 
-إال يف حـال كان ينطلـُق من قاعـدٍة تضَمُن 
وتلبِّي آليَة اسـترياد غريَ مقيَّدة بالوجه اآلخر 
للِحصار أَو ما تُسمى (العقوبات األمريكية)- 
َوهـذا أمر ال يُمكن أن تغفَلـه القيادُة ُمطلقاً، 
ولكـن يف امُلقابل قـد يتخذُه تحالُـُف العدوان 
مركباً لتوزيِع األدوار بني واشـنطن والرياض 
وُعقدًة لإلطالـة يف األخذ والـرد ويُمكن َعــدُّ 
وصـول اليمـن إىل تنفيـذ عمليـة عسـكرية 
ثالثـة لكـرس الحصار مؤًرشا عـن ذلك، وغري 
ذلك يظل الثابـت أن الوضع الحايل ال يجب أن 
يستمرَّ َويتطلََّب إرضاَخ امُلعادي بأرسع وقت، 
وتحقيقه يُعيـد الخيار العسـكري للواجهة، 
ومـن هنـا يمُكـُن قـراءة الُهدنـة املقرتحـة 
أمميـاً غطاء إلخفاء رضـوخ تحالُف العدوان 
القـوات  عمليـات  ضغـط  تحـت  واتّجاهـه 
املسـلحة لرفع الحصـار عن إمـَدادات اليمن 
املختلفة لتصَل عرب موانئ الحديدة وقد يجري 
َمدُّ الُهدنة املقرتحـة بعد ذلك ليتجاُوِز عمرها 
شـهر رمضان، وقـد تكون الهدنـة املقرتحُة 
-كمـا هو الحـال مع ما يسـمى مشـاورات 
الريـاض- ُمَجــرََّد عناويـَن جديـدٍة إلطالـة 
أمـد الحصـار وااللتفاف عىل خيـارات اليمن 
وتصويرهـا حالـة عدوانية تجـاه مقرتحات 
الهدنـة... إلخ، وأياً تُكـْن وظيفُة األمرين معاً 
-الُهدنة املقرتحة واملشاورات املزعومة- تربز 
مبادرُة الرئيس املشـري الركن مهدي املشاط، 
َمخَرجـاً مناسـباً لتحالُِف العـدوان األمريكي 
السـعودّي مـن املأِزق الـذي يجُد نفَسـه فيه 
وشـدة وطأة ذلك يف ظـل املواجهة الروسـية 
الغربيـة عىل املـرسح األوكراني وما أسـفرت 

عن ضغوط ُمتبادلة.
إعـالُن الرئيس املشـاط املبـاَدرَة وتحديُدها 
التكتيـك  مواجهـة  بمهمـة  يضطلـُع  بزمـن 
ِب  لتجنـُّ السياسـة؛  يف  األمريكـي  السـعودّي 
الرضبـات املنكلـة بهـم يف امليدان العسـكري، 
وهكـذا فاملبادرة إغارٌة سياسـية وعسـكرية 

-لشـموليتها وموضوعيتها- ناجحة حارصت 
وعسـكريٍّا  دبلوماسـياً  امُلعـادي  امُلعسـكَر 
وحرشتـه يف جزء من ميـدان النزال مع اليمن، 
ألغـت املبـادرُة ُكـلَّ مـا أنتجه حلـُف العدوان 
وأسـقطته أرًضا وثبتت حقَّ اليمن يف مواصلة 
ضغـوط كرس الحصـار الذي يختنـُق به بعيد 
ام حّددت لتلقَي مبادرة حسـن نوايا  ثالثـة أَيـَّ
مـن معسـكر العـدوان األمريكي السـعودّي، 
أي أن السـعودّي َواألمريكـي قـد يُصبحان أَو 
يمسـيان عىل عمليـٍة يمنية تسـتهدُف البُنية 
النفطيـة األكثـر حيوية يف شـبه الجزيرة تهزُّ 
أمـَن أكثر املواد اسـرتاتيجية يف العالم وتُحِدُث 
اضطراباً يف سـوق النفط يجتاُز ما تسـبب به 
اسـتهداُف الغـرِب لروسـيا، وبالتـايل الكرة يف 
ملعب دبلوماسية العدوان لتفادي هذه النتائج 
امُلرعبـة أَو للنجاة مـن غضب يمنـي تُذكُِّر به 
عمليُة العام 2019 الشهريُة التي رضبت بقيق 
وخريص، وكما هو واضح يبدو النزاُل سياسيٍّا 
ودبلوماسـياً سـاخناً كما هو الحال يف امليدان 
العسكري وقد قيل سابًقا إن الحرَب يف امُلجمل 
أَداٌة تخـُدُم السياسـة، وهـي يف اليمـن كذلـك 
وحكومُة صنعـاَء إىل إرغام املعتدي أقرُب ليس 
فقط عربَ تزخيم عمليات سـالح الجو املسـريَّ 
والقـوة الصاروخيـة، ولكن بمـا يملُكه اليمن 
يف ُجعبته مـن خياراٍت أُخرى ملواجهة الحصار 
امُلعزَّز بورقـة العقوبات األمريكية أَو كشـكل 
للضغـوط القصـوى للحصار، أمـام اليمن ما 
يمكـن وصفه بخيارات الطـوارئ املاثلة وهي 
االسـترياد من جهـات تواجه مختلـف اآلليات 
واملشـتبكني  ملناوئيها  امُلسـتهدفة  األمريكيـة 

معها. 
إيـران  يف  اإلسـالمية  الجمهوريـُة  أماَمنـا 
الحصـار  ِة  ِحـدَّ َوتخفيـف  النفـط  السـترياد 
األمريكـي املفروض عىل هذا الشـعب العظيم، 
ويُمكـن لليمـن أن يفعَل ذلك كخيـاِر رضورة 
وإنقـاذ بديـل للخيـارات امُلحارصة بأشـكال 
الحصـار امُلختلفـة وكخيـار اسـرتاتيجي عىل 
املقاومـة  محـور  معركـة  واحديـة  قاعـدة 
املمتـد من طهـران إىل غزة وكمسـار يُسـِقُط 
سياَسـَة امُلعسـكر املعادي القائمة عىل تجِزئِة 
ــة اإلسـالمية بشـكل عام  املواجهـة مع األُمَّ
ومحـور املقاومة بشـكل خـاص، َوهكذا نجد 
أن املجلس السـيايس األعىل وحكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي أمـام مهمة التأسـيس لخط مفتوح 
السـترياد املشـتقات النفطيـة وغريهـا مـن 
الواردات مـن إيران وحماية ذلـك بإعالن ُكـّل 
سـفينة ُمبحرة باحتياجات اليمن أرضاً يمنية 
يعني اسـتهداُفها أَو اعرتاُضهـا تعريَض ُكـّل 
سـفن تحالُـف العدوان عـىل اليمـن يف مرمى 
اليمـن ويشـعل النـريان يف ممـرات التجـارة 
َل نتائَج  واملالحة الدولية، وعىل الغرب أن يتحمَّ

ومسؤوليات ذلك.
إن ُمعادلَة عبوٍر آمٍن للجميع وأمام الجميع 
ِمظلَُّة اليمن امُلتاحـة لكرس الحصار، وبعكس 
ذلـك تماماً يظلُّ امُلعسـكُر املعـادي أمام مآزق 
تعريض أمن خطوط التجارة الدولية لالهتزاز؛ 
ملجموعة أسـباب آخرها االشـتباُك الحاصُل يف 
أوكرانيا وتداعياته التـي تتحول مع أي متغري 
يف منطقتنـا لهجـوٍم كاِسـٍح يـِرضُب يف دول 
الغرب َويرفُع مسـتوياِت االرتداداِت الناتجة يف 
األصل عن حصار الغرب املفروض عىل روسـيا 

االتّحادية. 

المعاجعُئ إلى أغظ؟ 
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الاأطغظات تحّغع حعثاءعا يف طعضإ جظائجي طعغإ بالساخمئ خظساء
 : خظساء

للتأمينـات  العامـة  الهيئـُة  شـيّعت 
مـن   8 االثنـني،  أمـس  واملعاشـات، 
شـهدائها املدنيـني، ُجلُّهـم من النسـاء 
واألطفـال ممن ارتقوا جراء اسـتهداف 
طريان العـدوان ملنازل يقطنُهـا ُحرَّاُس 
داخـل أرضيـة تابعة للهيئـة مخصصة 
لألعمال املدنية والخدمية واالستثمارية. 
أحمـد  إبراهيـم  أدان  التشـييع،  ويف 
الحيفي -رئيُس الهيئة العامة للتأمينات 
واملعاشـات- هذه املجـزرة الجبانة التي 
ارتكبتهـا طائـرات العدوان عـىل عوائل 

داخـل  منازلهـم  يف  النائمـني  الحـراس 
أرضية تابعة للهيئة تقع يف منطقة حدة 
بمديرية السبعني وسط االحياء املأهولة 

بالسكان. 
وعـّرب الحيفـي عـن اسـتغرابه مـن 
اسـتهداف املدنيني داخل أرضية الهيئة، 
الجمعـَة املنرصمة، فيمـا موظفو األمم 
املتحـدة غـادروا مقراتهـم القريبة من 
موقع األرضية املستهدفة بعد إشعارهم 
من قبل تحالف العـدوان قبيل القصف، 
مبينًا أن هذا لدليل واضح عىل معرفتهم 
وتواطؤهـم مع الجرائم الوحشـية التي 
يرتكبهـا طريان العدوان بحق املدنيني يف 

اليمن طيلة 7 سنوات مضت. 

ولفـت رئيـس هيئـة التأمينـات إىل 
أن هـذه الجريمـة الوحشـية تضاف إىل 
الرصيد اإلجرامـي لدول تحالف العدوان 
وتجردهـم  همجيتهـم  عـن  وتكشـف 
مـن ُكــّل القيـم اإلنسـانية واألخالقية 
والدينية، وهو تعويض بائس عن الفشل 
الذريـع يف املواجهة امليدانيـة عىل أرض 
املعركـة، داعيـاً األمم املتحـدة ومجلس 
األمن واملنظمات اإلنسـانية والحقوقية 
إىل إدانة هذه الجريمة ومحاسبة الطغاة 
عـىل هذه الجريمة وغريهـا من الجرائم 
السابقة التي تستهدف املدنيني اآلمنني، 
كما دعا إىل تحييد املنشآت املدنية بشكل 

عام؛ باعتبَارها مواقَع خدمية. 

ختغفئ أطرغضغئ تعاجُط ابظ جطمان 
وتخُفه بالصاتض واملاشطرس

ئ تعّثد  حرضات الضعرباء الَثاخَّ
بإغراق سثن املتاّطئ يف الزقم

 : طاابسات
هاجمـت صحيفـٌة أمريكيـٌة، أمس االثنـني، املجرَم محمد بن سـلمان، 
ووصفته بالقاتل واملتغطرس، مؤّكـدة أن واشـنطن هي من تقوم بالدفاع 

عن الرياض ضد هجمات قوات صنعاء وليس الصني. 
وقالت صحيفة «واشـنطن بوسـت» واسـعة االنتشـار، يف افتتاحيتها، 
أمس بعنوان «يجب عدم اسـرتضاء حاكم السعوديّة القاتل»: إن ويل العهد 
السـعودّي أظهر يف مقابلته مع مجلة أتالنتك األمريكية المباالة متغطرسة 
ا يف اإلبقاء عىل مسافة  مثرية لالشـمئزاز، مبينة أن الرئيس بايدن كان محقٍّ
من الحاكم الشاب حتى يف الوقت الذي يأمل فيه محمد بن سلمان استخدام 

احتياطياته النفطية النتزاع احرتام الرئيس. 
وشّددت الصحيفُة األمريكية عىل أنه ال يجب عىل الرئيس بايدن الترسع 
يف التقـارب مع ابن سـلمان، َحيُث يواصل ويل العهد السـعودّي السـخرية 
والبلطجـة وتوطيـد عالقاته مـع الصني، مشـرية إىل أنه مهمـا حاول ابن 
سـلمان التقارب مع بكني، فمن غري املرجح أن تضع بكني طائرات حربية 
عـىل مدرج مطار الطائـف إلنقاذ السـعوديّة، كما فعلـت الواليات املتحدة 
يف 1991، أَو تنقـل عـدداً َكبرياً مـن بطاريات باتريوت املضـادة للصواريخ 

ملساعدتها يف الدفاع ضد الصواريخ اليمنية. 
وأضافت الواشـنطن بوست أن عىل الرئيس األمريكي أن يلتزَم يف جميع 
التعامالت مع السـعوديّة، باملبادئ التي اهتم بها خاشقجي بشغف، مهما 

كان ذلك يزعج امللك العابس يف الرياض. 

 : طاابسات
حـّذر سـكاُن عـدَن املحتّلـة، أمس االثنـني، مـن انقطـاع الكهرباء عن 
منازلهم بشكل كيل مع اقرتاب شهر رمضان املبارك، بعد أن هّددت رشكات 
الطاقة املشـرتاة بوقف العمل يف محطاتها العاملة باملدينة يف حال لم تدفع 
حكومـة الفاّر هادي مسـتحقاتها املاليـة، ورفض املرتـِزق معني عبدامللك 

ة التي تغذي ثلثي عدن بالكهرباء.  تسديد محطات توليد الكهرباء الَخاصَّ
وأمهلـت رشكاُت الطاقـة يف رسـالة وّجهتهـا إىل مديـر عام مؤّسسـة 
الكهرباء يف عدن املحتّلة، حكومة املرتِزقة ٢٤ سـاعة لسـداد مسـتحقاتها 
املالية، مبينة أنها سـتقوم بتعليق العمل يف محطاتها الكهربائية حتى يتم 

موافاتها بإشعارات تحويل مستحقاتها إىل حساباتها البنكية. 

الظغابئ الساطئ تضحُش سظ إظةازاتعا خقل السظعات السئع املاضغئ طظ السثوان

صئائض سسغقن تطالإ بتخاعا طظ ظعإ حئعة 
املظععب سطى أغثي الفاّر عادي و «اإلخقح»

اتاةاجاٌت غاضئئ لطقب الغمظ يف طالغجغا بسث 
تةاعض تضعطئ املرتجصئ ملساظاتعط

 : خظساء
كشـف تقريٌر رسـمّي عن إنجـازات النيابة 
العامـة منـذ 2015 وإىل نهايـة 2021 النصف 

األول من 1443 هـ. 
وأّكـد التقريـر -الذي حصلت عليه صحيفة 
«املسرية»- أن النيابة العامة أنجزت 317.729 
قضية من أصل 354.615 قضية بنسـبة إنجاز 
90 %، مبينًـا أنـه تم ربط 137 نيابـة ابتدائية 
واسـتئنافية ربطا شـبكيا بنظام سري الدعوى 
الجزائيـة بمكتب النائـب العـام، باإلضافة إىل 
إدَخال بيانـات 131.199 قضيـة بالنظام اآليل 

واإللكرتوني. 
وكشـف التقرير الصادر عـن النيابة العامة 
أن هنـاك 5.451 قضيـة رهـن التحقيق ناتجة 
عن قصـف طريان العـدوان لألحيـاء واملناطق 
السـكنية، باإلضافة إىل أن هناك جرائم جنائية 
مرتبطـة بالعـدوان منهـا 417 قضيـة رهـن 
التحقيـق و711 قضيـة رهـن املحاكمة و542 
قضيـة محكوم فيهـا و195 قضية قرار بأن ال 
وجَه وعدم اختصاص، الفتاً إىل أن النيابة تلقت 
7.324 بالًغا بوقائع قصف نتج عنها استشهاد 

17.144 شهيًدا َو26.475 جريًحا. 
وبحسب التقرير، فقد أقامت النيابة العامة 
126 دورة تدريبية وورشة عمل وحلقة نقاش 
نفذتهـا النيابـة العامة اسـتفاد منهـا 5.064 
قاضيـاً وعضو نيابـة ومأمور ضبـط قضائي 

وموظفاً إدارياً. 
وأوضحت النيابة أن مكتب الطب الرشعي يف 
مكتب النائب العام أصـدر 11.960 قراًرا طبيٍّا 
أنجزه الطب الرشعي و571 قراًرا طبيٍّا يف جرائم 
العدوان، مبينة أن مكتب النائب العام أن النيابة 
 26.011.908.398 مبلـغ  ووردت  اسـتعادت 
وهـي  دوالراً،  و78.235.695$  يمنيـا  ريـاالً 
إجمـايل املبالغ النقدية التي اسـتعادتها النيابة 
العامـة إىل الخزينـة العامـة للدولـة وحسـاب 
األصـول  إىل  باإلضافـة  الحكوميـة  الجهـات 
العقارية التي منها 29.376 قصبة يف محافظة 
إب و27 معاداً وربع املعاد يف الحديدة و33 لبنة 
يف أمانـة العاصمـة بموجـب أحـكام وقرارات 

حجز قضائية. 
كما أفرجت النيابة عن 526 سـجيناً معرساً 
ة التي عليهم مبلغ  بعد تسـديد الحقوق الَخاصَّ
1.203.610.276 ريـاالً من فاعـيل الخري، كما 

قامت بإجراء التفتيش عىل 113 نيابة ابتدائية 
واسـتئنافية أنجز فيها التفتيش اإلداري واملايل 
وتم ضبـط 40 مخالفـة إداريـة و23 مخالفة 

مالية. 
وأَشـاَر التقرير إىل أن النيابـة العامة وردت 
تـم  كغرامـات  ريـاالً   690.523.913 مبلـغ 
توريدهـا إىل الخزينـة العامـة للدولـة بأحكام 
قضائيـة وأوامر جزائية، كمـا أن النيابة دفعت 
مبلـغ 30.510.744 رياالً مقابـل إنجاز ترميم 
اسـتئناف  نيابـات  يف  القضائيـة  املجمعـات 
باإلضافـة  والجـوف  وصعـدة  إب  محافظـة 
إنجـاز  مقابـل  ريـاالً  مبلـغ 78.503.465  إىل 
مطبوعات وسـجالت وملفـات قضايا وصحف 

تحقيق. 
وفعلـت النيابـة العامـة لجانهـا امليدانيـة، 
َحيُث نزلـت 67 لجنة تفتيـش دوري ومفاجئ 
مـن مكتب النائـب العام للتفتيـش عىل جميع 
النيابات ملدة شـهر كامل وتم التفتيش عىل 55 
عضـو نيابة وتم تعيني ونقـل 253 عضو نيابة 
وأن النيابـة رفعـت دعاوي تأديبيـة ضد 6 من 
أعضاء النيابة، كما أنجزت 834 شـكوى واردة 

من أصل 932 شكوى.

 : طاابسات
اندلعت اشتباكاٌت مسلحٌة، أمس االثنني، بني 
أبناء قبائل مديرية عسـيالن يف محافظة شبوة 

وبني قوات الفاّر هادي وحزب «اإلصالح». 
وأوضحـت مصـادُر محليٌة، أن أبنـاَء قبائل 
بلحـارث تبادلوا إطالَق النار مع أفراد حراسـة 
موقـع رشكة جنة هنـت النفطية، مـا أَدَّى إىل 

إحراق طقم عسكري تابع لإلصالح. 

وأَشاَرت املصادُر إىل أن هذه املواجهات تأتي؛ 
بَسبِب تجاهل مرتِزقة العدوان ممثلة بحكومة 
الفـاّر هادي وحـزب «اإلصـالح»، ملطالب أبناء 
قبائل عسـيالن املرشوعة املتمثلـة يف الحصول 
عىل حصتهم من الثروات النفطية املسـتخرجة 
مـن مناطقهم والتـي تنهبها جماعـة اإلخوان 
طيلة عقود لصالـح الحزب بينما تحرم املاليني 

من الشعب االستفادة منها. 
ومـن بـني مطالـب القبائل خفض أسـعار 

املشتقات النفطية إىل 3500 ريال للدبة البنزين 
سـعة 20 لـرتاً؛ نظـراً لكـون منطقتهـم غنية 
بالنفـط الذي تبيعـه حكومـة املرتِزقة وحزب 
«اإلصـالح» وتذهب عائداته إىل حسـابات البنك 
األهـيل السـعودّي، فيمـا أبنـاء شـبوة املحتّلة 
يشرتون املشـتقات النفطية بأسعار باهظة يف 
ظل انعدامه باملحطات وتوفره فقط يف السـوق 
السـوداء بأسعار تتجاوز الـ20 ألف ريال للدبة 

الواحدة. 

 : طاابسات
نّفـذ العرشاُت من طـالب اليمـن يف ماليزيا 
وقفـًة احتجاجيـًة غاضبـًة يف مبنـى امللحقية 
الثقافيـة بسـفارة الفـاّر هـادي يف العاصمـة 
كواالملبـور؛ تنديـداً لتأخر مسـتحقاتهم املالية 
والرسـوم الدراسـية، وتجاهـل حكومـة الفاّر 

هادي ملعاناتهم. 
وأّكــد طـالُب اليمـن يف ماليزيـا أن تأخـر 
رصف املسـتحقات املالية ألكثـر من عام فاقم 
معاناتهم وأوضاعهم املعيشـية وعرقل تسديد 

الرسـوم الدراسـية، متهمني حكومـة الفنادق 
بتعمـد قطع مسـتحقاتهم وتجاهل أوضاعهم 

الصعبة. 
وأَشاَر الطالب املحتجون إىل أن توقف رصف 
املسـتحقات وتسديد الرسوم الدراسية حرمهم 
من التفرغ للتحصيل العلمي، وعرضهم للكثري 
مـن األمـراض الفتاكـة، فيما تعـرض البعُض 
مـن  للطـرد  الطالبـات-  -وُخُصوصـاً  منهـم 
مساكنهم؛ بَسـبِب عجزهم عن دفع اإليجارات 
املرتاكمـة ألكثر من خمسـة أشـهر، مؤّكـدين 
لجوء العديد من الطالبات إىل امللحقية الثقافية 

للسكن فيها. 

إىل  املرتِزقـة  حكومـة  املحتجـون  وطالـب 
مسـتحقات  ورصف  مسـؤولياتهم  تحمـل 
املبتعثني لسـنة كاملة مع انتظام الرصف دون 
تأخـري، وكـذا رصف الرسـوم الدراسـية للعام 
٢٠٢٢/٢٠٢١م ورسـوم الطالب الحاصلني عىل 
قـرارات إيفاد واملتأخرات مـن األعوام املاضية، 
كما طالبوا بـرصف بدل الطباعة وقيمة الكتب 
لألعـوام املاضيـة ورصف تذاكر سـفر للطالب 

والخريجني وعوائلهم وفقاً لقانون االبتعاث. 
هذا وقـد تسـببت مماطلـُة حكومـة الفاّر 
هادي يف رصف مستحقات املبتعثني للدراسة يف 
الخارج إىل طرد الكثري من املساكن والجامعات؛ 
بَسـبِب عـدم قدرتهـم عـىل تسـديد اإليجارات 
الدارسـون  لجـأ  َحيـُث  الدراسـية،  والرسـوم 
اليمنيـون يف الهنـد، منتصف مـارس الجاري، 
إىل بيـع أثاثهم املنزيل لتسـديد اإليجارات بعد أن 

هّددهم مالكو الشقق بالطرد. 
ويعـّرب ُكــلُّ الطـالب اليمنيـني املبتعثني يف 
مختلـف بلـدان العالـم، عـن اسـتيائهم جراَء 
اإلهمـال امُلسـتمّر ملطالبهـم من قبـل حكومة 
الفنـادق التـي تتعمـد مضاعفـة معاناتهـم، 
موضحني أنهم أصبحوا جميعاً مهّددين بالطرد 
مـن الجامعـات جـراء عـدم تسـديد الرسـوم 

الدراسية. 
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تّثر تتالش السثوان طظ تفعغئ شرخئ المئادرة: جاظثطعن إذا شّعتمععا

لظ ظألع جعثًا شغ الاخثي لطسثوان والتخار بضض طا شغ وجسظا ولظ ظصئض أبثًا باجامرار التخار 

طظ أعط طا غةإ الترُص سطغه شغ رطدان عع طساسثة اآلخرغظ وبحضض َأَجاجغ شغ إذساطعط 
ـــرب حــاطــطــئ تخض  ــار ت ــخ ــت ــَإ الــغــمــظــغ بــضــطــه وال ــحــس ـــثوان غــتــارب ال ـــس تــتــالــش ال
ــئ الــقإظــســاظــغــئ ــعتــحــغ ــمــعــط ال ــع جــرائ ــح ـــع طـــظ أب ـــى ُضـــــــّض أجــــرة وطـــظـــجل وع إل

ــــــروج طــظ  ــــــث ــــات وال ــــرب ــــد ــــال لـــغـــســـطـــمـــعا طـــــظ ال ــــة ـــج أطــــاطــــعــــط ط ـــغ ل
ـــقل اقتـــا وإظــــعــــاء  الـــتـــخـــار  ـــــع  ورش ــــثوان  ــــس ال ـــظ  س بــالــاــعصــش  إق  ــــعرذــــئ  ال
لطئحرغئ ــحــر  ال وتــةــطــإ  افزطـــــات  وتــخــظــع  الـــتـــروب  تــظــحــر  افطــرغــضــغــئ  ــاجــات  ــســغ ال

طسآولغ  وســطــى  ــضــار  واقتــا بــافجــســار  الــاــقســإ  بمعاجعئ  ــاــســاون  ال الةمغع  سطى 
الافاخغض ــّض  ـــ ُض لغسرشعا  ــظــاس  ال بغظ  وغــضــعظــعا  المةامع  طــع  غظثطةعا  أن  ــئ  ــثول ال
طئادرة بسخ الاةار لثفخ افجسار شغ رطدان سمض رائع ولفائ إظساظغئ وأخقصغئ وظأططعا طظ ُضـّض الاةار الثّغرغظ

باعشغص اهللا تط تثحغظ السام الباطظ بسمطغئ ضسر التخار البالبئ الاغ وخض خثاعا ُضـّض السالط 
غةإ السظاغئ بأجئعع الظزاشئ وإذقق تمطئ صئض حعر رطدان وظحضر اإلخعة طظ سمال الظزاشئ

السغث سئثالمطك التعبغ خقل لصاء طعجع اجاصئاقً لحعر رطدان المئارك:

ظةامع شغ جغاق اقجاسثاد لصثوم حعر رطدان المئارك؛ باساَئاره طعجمًا 
تربعغًا سزغمًا غساسث اإلظسان سطى اقرتصاء الروتغ اإلغَماظغ

خطاب السيد
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ضطمئ أخغرة

زطاُم املئادرة الرئاجغئ

ُر الصائث: جاظثطعن ُر الصائث: جاظثطعنتغظما غتثِّ تغظما غتثِّ

طتمث سئثالئاري صاضغ  
 

«زمـام  نمتلـُك  نحـن 

املبادرة».. َوْصـٌف يُطَلُق عىل 

َمن يتحكَّـُم بمجرياِت األمور 

َويمتلـُك القوَة َوالحكمَة معاً، 

يصـُف  السـعودّي  فالعـدّو 

بأنها  املّشاط  الرئيس  مبادرَة 

ـل من  إعالُن استسـالم َوتوسُّ

لتنفيذ  َواسـتعداده  الحوثـي 

ُكلَّ مـا كان سـيطرح يف أيـة 

مشـاورات مـن وقـف إطـالق الصواريخ َواإلفـراج عن 

األرسى َوإيقاف ُكـّل الجبهات بما يف ذلك مأرب. 

فمـن َحيُث املبدأ ُرفضـت املبادرة َوتم التشـكيُك فيها 

مـن قبل رشعيـة الفنادق، لكن باملقابل كشـفت لنا من 

ـار الحروب الذيـن يرفضون السـالَم َويفّضلون  ُهـم تجَّ

العيش يف الحروب َواألزمات كبيئٍة قذرٍة يعتاشـون فيها 

كالبكترييـا َويتكاثـرون؛ ألَنَّهـم يدركون بـأن لو توقف 

العدوان َوُرفع الحصار بالتأكيد سـيخرسون مصالَحهم 

َواألمواَل التي تُرصف عليهم من قبل أسيادهم َولن يكون 

لهم أيُّ تمثيل يف التواُفق السيايس القادم؛ كونهم لم يعد 

لهم أيُّ ثقل يف املشهد. 

وبالتايل حتى لو وافقت السعوديُّة عىل املبادرة ستظلُّ 

أدواُت العمالـِة تنخـُر يف جسـِد أي اتّفاق لتعـوَد املعاناُة 

التـي يعتربونها مصدراً أََساسـياً لالرتزاق، فهم يدركون 

استحالَة عودتهم بيننا كموطنني صالحني؛ لذلك العاقبة 

فعـالً للمتقني إن أرادوا الحرَب أم أرادوا السـالم؛ ألَنَّنا لم 

يعد لدينـا ما نخـُرسه، لكننا نمتلك الكثـري من مكامن 

القـوة، بينما العدوُّ ما يزال لديه الكثريُ من املصالح التي 

لم يخرسها بعُد َوإذَا خرسها فقد انتهى أمُره. 

عظادي طتمث  
 

ام  يبـدو أن تحالُـَف العـدوان قادٌم عـىل أَيـَّ
ستقضُّ مضاجَعهم وستعلو من صوت أنينهم 
وقرعهم ألبـواب مجلس األمـن واألمم املتحدة 
لتنجيه مما ينتظره، هذا ما أّكـده تحذير السيد 
القائـد/ عبدامللك بدر الديـن الحوثي -يحفظه 
اللـه- لهـم بـأن تفويتهـم لفرصـة املبـادرة 

سـيجعلهم يندمـون، ولك سـيدي القـارئ أن 

تضع ألف خط وخط تحت كلمة «سيندمون»!؛ 

ألَنَّ مـن أطلقهـا ليـس مـن صبية السياسـة 

أَو القـادة العسـكريني أَو رجال الدولـة الذين 

يختلـف واقُع ما يعملون عمـا يتفوهون به يف 

لقاءاتهـم وبياناتهـم وترصيحاتهم اإلعالمية، 

من قالها هو ذاتُـُه صاحُب عبارة «حذاِر حذاِر 

اَم اندالع ثورة الواحد والعرشين من  حـذاِر» أَيـَّ

سبتمرب، ومن املؤّكـد أنهم يتذكرونها جيًِّدا، بل 

لم ينسوا تبعاتها حتى اللحظة!، ومن قالها هو 

صاحب عبارة «أنـا رجل قول وفعل بإذن الله» 

وأثبت للعالم مصاديق قوله حتى بات الصديق 

والعدّو يدرس خطابه بل يحلله حرًفا فكلمة. 

أنهـا  شـك  ال  «سـتندمون»  كلمـة  دالئـُل 

ستشـمل مخرجات سـبعة أعوام من الصمود 

يف  لتوّجــه  املتنـوع  العسـكري  والتصنيـع 

نحورهم وترضبهم يف عمق منشآتهم الحيوية 

ومواقعهـم الحساسـة لتفقدهـم مـا تبّقـى 

منهـا بعد عمليـات كرس الحصـار الثالث التي 

دّمـرتهـا وعجزت عن إعادتها إىل عملها، وكما 

قال اإلمام عيل -عليه السـالم-: «ترك الفرصة 

ُغصـة»، هذه املرة سـتكون عملياتنا ُغّصًة لن 

يسـتطيعوا دفعهـا وابتالعها مهمـا اجتهدوا، 

والعاقبـُة للمتّقيـن. 


