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وزغر املالغئ: تاضرون لاعرغث إغراداتظا لخالح الرواتإ وإغرادات الظفط 
والشاز املظععب تضفغ لاشطغئ ُضـّض طعظفغ الثولئ

 : طاابسات
جّددت القواُت املسـلحة اليمنية التأكيَد 
عىل ثبـات موقفها يف دعم جهود السـالم، 
أَو املواَجهة القوية والحاسمة ألي تصعيد 
قـادم تقدم عليـه دول العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
ويف ترصيحـات جديدة، أمـس الثالثاء، 
أّكــد وزيـر الدفـاع اللـواء الركـن محمد 
نارص العاطفي، أن نوايا العدوان التآمرية 
تكشـفت خيوطها من خالل محاربته لكل 

خطوات السالم. 
وقـال العاطفـي: «إن القوات املسـلحة 
اليمنيـة ملتزمـة بتوجيهات قائـد الثورة 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي بالتحمل 

والصرب والثبات عىل املوقف املعَلن». 
َوأََضـاَف: «كنا نأمـل بأن تكون الُهدنة 
العـدوان  إلنهـاء  البدايـة  هـي  األمميـة 

والحصار والتأسـيس لخطوات مبنية عىل 
الثقة واستشعار املسؤولية». 

وأّكـد وزير الدفاع أنه «من خالل الواقع 
عـىل األرض وجدنـا أن الغـزاة املعتدين لم 
يلتزموا ببنـود الُهدنة، وهذا يـدل عىل أننا 
أمام عـدو ال يؤمن بلغة السـالم ومنهجه 
اإلجرامـي وحقده الدفني عىل شـعبنا هو 

املسيطر عليه يف ُكـّل سلوكياته». 
ونّوه اللـواء العاطفـي إىل أن «العدوان 
يسـتغل الُهدنـة لرتتيـب صفـوف أدواته 
وتمرير مخّططاته وسيناريوهاته العدائية 
التي تجري اليوم تحت مسـميات متعددة 
ومنها ما يسـمى بمجلس القيادة الرئايس 
الـذي يعد الورقة األخـرية لهم يف التحضري 
ملعركـة قادمـة والدفـع بأدواته إلشـعال 
الـرصاع والحـروب الداخليـة؛ ظنـاً منهم 

بأنهم سيكونون بمنأًى عن وعواقبها». 
وخاطـب وزيـُر الدفـاع دوَل العـدوان 

بقولـه:  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
«نقوُل لـدول العدوان بأن مـا يتمنونه لن 
يتحّقق وسـيكونون هم الهـدف األول وأن 

القادم عليهم أكثر وجعاً مما مىض». 
وأّكــد وزير الدفاع أن القوات املسـلحة 
اليمنية اليوم «يف أتم االستعداد والجاهزية 
القتاليـة ملواجهة أي طـارئ، وحارضون 
لـكل الخيارات العسـكرية وقـادرون عىل 
انتزاع حقوقنا يف السـلم أَو الحرب»، وهي 
رسـالة توحي بأن القادم سيكون عصيباً 
عـىل دول العـدوان وأدواتها يف حال أرصت 

عىل العودة للتصعيد مرة أُخرى. 
واختتـم اللـواء محمد نـارص العاطفي 
حديثه بالقـول: «بصالبة وصمـود أبطال 
الجيش واللجان الشـعبيّة وأبنـاء القبائل 
األحرار الذين يجسـدون األقـوال باألفعال 
ــة  يف مواجهـة طغاة العرص وأعـداء األُمَّ

والسالم». 

 : خظساء
جّدد نائُب رئيس الوزراء للشـؤون االقتصادية، 
وزير املالية، الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، التأكيَد 
عـىل اسـتعداد الجانـب الوطنـي يف صنعـاء عـىل 
تخصيص إيرادات السفن النفطية بميناء الحديدة 
لدفـع مرتبات ُكــّل موظفي الدولة يف حـال التزم 
الطرف اآلخر بتغطية فجوة العجز يف مبلغ املرتبات 

وفقاً التّفاق ستوكهولم. 
وذََكـر نائب رئيس الوزراء خـالل حضوره حفَل 
تخرج الدفعة السادسـة من كلية الرشطة والثالثة 
من الرشطة النسـائية، بموقف قائد الثورة املبدئي 

والـذي جاء قبـل اتّفـاق سـتوكهولم، مؤّكـداً عىل 
اسـتعداد الطرف الوطني لتخصيـص ُكـّل إيرادات 

السفن النفطية وغريها لدفع املرتبات. 
ونّوه وزير املاليـة إىل أن حكومة اإلنقاذ ملتزمٌة 
ة بسـفن املشـتقات  بتوريد كافة اإليرادات الَخاصَّ
النفطية إىل حسـاب فرع البنـك املركزي بمحافظة 
الحديدة بحسـب االتّفاق مع األمم املتحدة، الفتاً إىل 
أن رئيـس املجلس السـيايس األعىل أّكــد يف كلمته 
خـالل حفل تخرج عدٍد مـن الدفع األمنيـة، التزام 

صنعاء بما تم االتّفاق عليه بخصوص املرتبات. 
وجّدد الدكتـور أبو لحوم مطاَلبـَة األمم املتحدة 
بتنفيـذ مـا تـم االتّفـاق عليـه وتغطيـة الفـارق 
مـن إيـرادات النفـط والغاز التـي يتـم نهبها من 

قبـل املرتِزقـة لتغطيـة رصف املرتبـات يف كافـة 
املحافظـات؛ باعتبَـار ذلـك حـق مكفـول لكافـة 
موظفي الدولـة، موضًحا أن حكومة اإلنقاذ قامت 
بعد ثمانية أشهر من اتّفاق ستوكهولم ومن طرف 
واحـد وبتوجيهـات مـن رئيس املجلس السـيايس 
األعىل بفتح حسـاب بفرع البنك املركزي بالحديدة 
وذلك بشهر أغسـُطس ٢٠١٩؛ تنفيذاً ملا تم االتّفاق 

عليه بعد مماطلة الطرف اآلخر بهذا الخصوص. 
واتهم نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية، 
العـدوان ومرتِزقتـه بالتنصـل مـن اتّفـاق رصف 
املرتبات منـذ الوهلة األوىل لتوقيع االتّفاق بمربّرات 
واهيـة، مطالباً األمم املتحـدة القيام بواجبها فيما 

يخص ذلك. 

تاضرون لضض الثغارات السسضرغئ وصادرون سطى اظاجاع تصعصظا يف السطط أو الترب
السقم خطعات  لضض  طتارباعا  خقل  طظ  خغعُذعا  تضحفئ  الاآطرغئ  السثوان  ظعاغا 
الدربات أصسى  وجظعّجه  صادم  تخسغث  أي  شغ  افول  العثف  وجاضعن  غاتّصص  لظ  السثوان  دول  تامظاه  طا 

وزغر الثشاع الطعاء الرضظ طتمث ظاخر الساذفغ غعخُض رجائَض جثغثة لثول السثوان:

أّضـث الاجام خظساء بما تط اقّتفاق سطغه بحأن المرتئات وسطى دول السثوان وأدواتعا تظفغث الاجاطاتعا

ربع ططغعن ذالإ وذالئئ غظععن 
اخائارات الحعادة افجاجغئ وظةاح 

ضئري رغط حتئ اإلْطَضاظغات
 : خظساء

أّكـد وكيـُل وزارة الرتبية والتعليم لقطـاع املناهج والتوجيه، 
أحمد النونو، نجاَح اختبارات طالب الشـهادة العامة األََساسـية 

للعام الدرايس 1443 هجرية. 
وأوضح الوكيل النونو أن اختبارات الشـهادة األََساسـية التي 
تقّدم لها ٢٦٥ ألفاً و٣٢٨ طالباً وطالبة موزعني عىل ألفني و٣٤٨ 
ا.  مركزاً اختبارياً، انتهت، أمس الثالثاء، بنسبة نجاح كبرية ِجـدٍّ
واعتـرب ذلك النجـاح، ثمرة توجيهـات وزير الرتبيـة والتعليم 
يحيـى بدرالدين الحوثـي، وجهود اللجان العاملـة يف االختبارات 

والسلطات املحلية واللجان األمنية. 
وثمـن جهود ُكــّل من أسـهم يف إنجـاح اختبارات الشـهادة 
األََساسـية باألمانة واملحافظات وتجاوزهم للتحديات والظروف 
االسـتثنائية الصعبـة التـي أفرزها العـدوان والحصـار، منوًِّها 
بمواكبـة وسـائل اإلعـالم املختلفة لسـري االختبـارات والتوعية 

بأهميتها. 

طسطظًا رشَده صراَر «الرئاجغ» بثطب طغطغحغاته وغسائرعا شضرًة غغر طصئعلئ.. 

«اقظاصالغ» غثسع لقذاتئ برئغج تضعطئ املرتجصئ وغاعمه بالسئث والفساد
 : طاابسات

دعا ما يسـمى املجلـس االنتقايل التابـع لالحتالل 
اإلماراتـي يف مدينة عـدن، أمس الثالثاء، عىل لسـان 
عضو هيئة رئاسـته، املرتِزق سالم ثابت العولقي، إىل 
اإلطاحِة بحكومة املرتِزق معني عبدامللك، متهماً إياها 

ة الكهرباء.  بالفساد والعبث يف كافة امللفات وَخاصَّ
وقـال املرتِزق العولقـي يف تغريدة عـىل صفحته 
بتويـرت، أمس: إن َحـلَّ مشـكلة الكهرباء من مهمة 
حكومـة الفنـادق التـي أهدرت أشـهر وسـنوات يف 
أي  هنـاك  وليـس  الفسـاد  صفقـات  ويف  التنظـري 
إنجـاز يذكر يف ملف الكهربـاء وكّل امللفات، مؤّكـداً 
أن املرحلـَة تحتـاُج حكومًة تمتلُك الكفـاءة والقرار 
والنزاهـة، متناسـياً حجـَم الفسـاد والنهـب الذي 
يمارسـه برفقـة باقـي العنـارص املرتِزقـة التابعة 
لإلمـارات، وهـو األمـر الـذي يؤّكــد أن ترصيحاِت 
املرتـِزق العولقـي مـا هي إال مـن بـاب الرصاعات 
وأدوات  السـعودّي  االحتـالل  أدوات  بـني  القائمـة 

االحتالل اإلماراتي. 
وتأتي دعـوُة املجلس املوايل ألبو ظبي إىل اإلطاحة 
بحكومة املرتِزقة يف وقت تشـهد مدينة عدن املحتّلة 
انقطاعـات طويلـة للتيار الكهربائـي ضاعفت من 
ما مع موجة الحر التي لم  معاناة املواطنني ال ِســيـَّ
يعـد األهايل يقـدرون عىل تحملها ُخُصوصاً النسـاء 
واألطفال وكبار السـن، ناهيك عـن الوضع املعييش 
واالقتصادي املرتدي يف جميـع املحافظات واملناطق 
املحتّلة؛ بَسبِب توقف دفع الرواتب واستمرار انهيار 
العملـة املحليـة الـذي انعكس عىل أسـعار السـلع 

والبضائع واملشتقات النفطية. 
وبحسـب مصادَر إعالمية، َفـإنَّ قطاع الكهرباء 
يف عدن املحتّلة يعاني من فساد مستٍرش وصل َحــدَّ 
تعاقـد املرتِزق معني عبدامللك عىل اسـتئجار محطة 
عائمة بقدرة 100 ميجـا وات يملكها رشيكه ناظم 
الصغري، ملـدة ثالثة أعوام بقيمـة 110 ماليني دوالر 
وهو مبلغ يفوق ثالثة أضعاف سـعرها السـائد، ما 
دفع منتحل صفـة وزير املاليـة يف حكومة الفنادق 
إىل اإلعالن رصاحة أنها صفقة فساد غري مسبوقة. 

مـن جانـب آخـر، كشـف قيـاديٌّ يف ما يسـمى 
املجلس االنتقايل، أمس الثالثاء، حقيقَة قرار املرتِزق 
رشـاد العليمي رئيس ما يسـمى املجلـس الرئايس، 
بخصـوص دمـج ميليشـيا االنتقـايل ضمـن قوات 
حكومـة املرتِزقة، موضًحا أن هـذه الخطوة ُمَجـّرد 

إجراء شكيل فقط. 
وقـال املرتـِزق منصـور صالح -نائـب رئيس ما 
تسـمى دائرة اإلعـالم يف «املجلـس االنتقـايل»-: إن 
فكرة الدمج غري مقبولة، ولم يرد ذكرها، ال يف اتّفاق 

الرياض، وال مشاورات الرياض. 
وكان املرتِزق رشـاد العليمي قد أصدر قراراً بحل 
ميليشـيا االنتقايل ودمجها ضمن ما يسمى وزارتي 
الدفـاع والداخلية يف حكومة املنفى وتشـكيل لجنة 
عسـكرية وأمنية لتنفيـذ ذلك، يف خطوة تسـعى إىل 
تجريـد االنتقـايل مـن قواته وجعلـه ُمَجــّرد كيان 
سـيايس، تمهيداً لتمكـني حزب «اإلصـالح» وقوات 
طارق عفاش من السـيطرة مجّدًدا عىل املحافظات 
الجنوبيـة، وهو مـا يؤّكـد نية االحتـالل يف التدويل 

امُلستمّر لفصائل األدوات املتناحرة. 
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 : خاص
أّكـدت صنعاء أن محاوالت العدّو لربط فتح الطرقات 
بمطـار صنعـاء وميناء الحديـدة، تمثـل محاولة لتربير 
تعنت ورفضه لفتح ممرات آمنة، وإرصاره عىل عسكرة 

وتسييس امللف اإلنساني. 
وقـال عضـو الوفـد الوطنـي املفـاوض، عبـد امللـك 
العجـري: إنه «ال يجوز إنسـانية مقارنـة املطار وامليناء 
بغريهمـا» ُمشـرياً إىل أن املواجهات يف تعـز ومحافظات 
أُخرى «فرضت إغالقاً لبعض املمرات الرئيسية يف مناطق 
التماس مما اضطر املواطنني لسلوك طرق فرعية خلقت 

صعوبات يف حركة التنقل وهو يشء مؤِسف. 
ُل  وأّكـد أن فريق اللجنة العسكرية قد قّدم حلوالً تسهِّ

الحركَة «وال تمنح العدوان ُفرصًة للغدر». 
وكان العجري قد أوضح سابًقا أنه سبق أن تم االتّفاُق 
مع العدّو عىل فتح طرقات يف تعز لكنه استغلها عسكريٍّا 
للغدر بقـوات الجيش واللجان الشـعبيّة، وهو املسـعى 
الذي يبدو بوضوح أن تحالف العدوان يحاول تكريُره من 

خالل الرتكيز غـري املربّر عىل مناطق التماس ورفض 
فتح طرقات بديلة مهمة كخطوة أوىل. 

َوأََضــاَف العجـري أن «األمـر مختلـف بالنسـبة 
للمطـار واملينـاء، فالعـدّو لـم يكتِف حتـى باإلغالق 
الجزئـي بل فـرض حصـاراً كامـالً وإغالقاً شـامالً 
وبدون أي مربّر عسـكري، يف إجراء عقابي تعسـفي 

يستهدف أكثر من ٢٥ مليون مواطن».
ويحاول تحالـف العدوان ومرتِزقته ربط موضوع 
الطرقـات بمطـار صنعاء ومينـاء الحديـدة، البتزاز 
صنعـاء ودفعهـا نحـو القبـول باملطالب املشـبوهة 

للعدو، ولخلق مربّرات إلغالق املطار وامليناء. 
وكانـت اللجنـة العسـكرية الوطنية املشـاركة يف 
مناقشـات عّمان قّدمـت مبادراٍت مهمـًة لفتح عدة 
طرق يف محافظـات تعز ومأرب والضالع، لكن فريق 
العـدّو رفـض ذلك تمامـاً، وركز عـىل مناطق معينة 

تعتـرب خطوط تمـاس، يف محاولة مكشـوفة السـرتاق 
فرصة لتحقيق مكسب عسكري تحت غطاء الُهدنة. 

وأوضح عضو املكتب السـيايس ألنصار الله، محافظ 

تعـز السـابق، سـليم املغلـس، أن الطرقـات التي رفض 
تحالف العدوان ومرتِزقته املوافقة عىل فتحها يف تعز هي 
ثالث: األوىل طريق (السـتني -الخمسني -الدفاع الجوي) 
وهـي خط معبـد ومسـافة الوصـول إىل املدينـة منه ال 

تتجاوز عرش دقائق. 
خـط (صالـة -أبعـر- هـو  الثانـي  والطريـق 

الزيلعي) وهـو معبد أَيْـضاً ولكن بشـكل متقطع 
يف بعـض األماكن، لكن مسـافة الوصول إىل املدينة 
عربه قصرية، وتستغرق من ربع ساعة إىل عرشين 

دقيقة. 
أما الطريق الثالث، بحسـب املغلـس، فهو خط 
(الراهـدة -كـرش) وهـو طريق رئيـيس يربط بني 

محافظة تعز ولحج. 
وبحسـب هذه املعلومـات َفـإنَّ فريـق العدوان 
قـد رفض عمليٍّا ُكـّل املطالـب التي ما انفك يثريُها 
يف وسائل إعالمه منذ سـنوات، فمبادرُة صنعاء لم 
ُف َكثرياً  توفر فحسـب خطوطاً آمنًة داخليـة تخفِّ
نت أَيْـضاً فتَح  من معاناة التنقل املوجودة، بل تضمَّ
معـرب خارجي رئيـيس، وبالتايل َفــإنَّ رفض هذه 
املبـادرة يؤّكــد بوضوح أن دعايَة «حصار تعز» ليسـت 
أكثَر مـن ِغطاٍء يحافُظ عليه تحالُف العدوان السـتمرار 

املتاَجرة به وتوظيِفه لتضليل الرأي العام. 

تقارير

السّجي: جغظثطعن طع أول تماصئ غرتضئعظعا وجغسعدون لطئتث سما غرشدعظه الغعم

المشّطج غضحش الطرصات الاغ رشخ السثوان وطرتِجصاه شاتعا شغ تسج

العشُث العذظغ والطةظُئ السسضرغئ 
غطاصعن املئسعث افطمغ يف طسصط

 : خاص
أعلن رئيُس الوفد الوطنـي املفاوض، ناطُق أنصار 
الله، محمد عبد السـالم، الثالثاء، عـن لقاٍء جَمَع بني 
املبعـوث األممـي إىل اليمـن هانس غروندبـرغ، الوفُد 
الوطني واللجنة العسكرية املنبثقة عن اتّفاق الُهدنة، 

يف العاصمة العمانية مسقط. 
وأوضح عبد السـالم أنه جرى خالل اللقاء مناقشَة 

الوضـع العسـكري والخروقـات ومسـار النقاشـات 
حـول فتح الطرق يف محافظة تعـز وبقية املحافظات 

اليمنية. 
ويأتـي هـذا اللقاء بعـد لقـاءات عقدتهـا اللجنة 
العسـكرية يف العاصمـة األردنيـة عمـان؛ لبحث فتح 
الطرقـات وخروقات الُهدنة، وهـي لقاءاٌت أبدى فيها 
ممثلـو العدوان تعنُّتـاً َكبرياً ورفضـوا ُكـلَّ مقرتحات 
ومبادراِت فتح الطرف يف تعز وغريها من املحافظات. 

 : خاص
قّدم قائُد الثورِة، السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، 
يف كلمتـه األخرية خالل لقائـه بوجهاء محافظة ذمار، 
تقييماً نهائيٍّا ورئيسـياً لكل تَحـّركات تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي واألمم املتحـدة تحت 
عنـوان «السـالم» و»التهدئـة» بما يف ذلـك الُهدنة التي 
انتهـت أمس، إذ أّكـَد عىل أن ُكـلَّ هـذه التَحّركات ذات 
تـة» ال تنطـوي عـىل أية رغبـة حقيقية  طبيعـة «مؤقَّ
يف َحــلٍّ مسـتدام، بـل تأتـي كخطـٍط لرتتيـب أوراق 
االسـتهداف امُلسـتمّر، وهو مـا يحمُل رسـالًة واضحًة 
للعدو بأن مساراِت ردعه وتأديبه هي مسارات حتمية، 
وأن ُكـّل ما يسـعى لكسبه من خالل التهدئات املؤقتة، 
لـن يسـاوَي شـيئاً عندما يصطـدم مجـّدًدا بمعادالت 

الواقـع؛ ألَنَّ خططـه باتـت مكشـوفة بالفعـل وهناك 
استعداد مسبق إلحباطها. 

تقييـُم قائد الثـورة لطبيعة تَحـّركات العدّو، تشـهُد 
عليـه ُكـلُّ معطيات سـلوك تحالف العـدوان فيما يتعلق 
بِملف السـالم ليس اآلن فحسب بل منذ سنوات، َحيُث لم 
يسـبق أن أبدت دوُل العدوان حتى اآلن أية رغبة حقيقية 
يف إنهاء الـرصاع، وهو األمر الذي تبلـور بوضوح أَيْـضاً 

خالل الُهدنة املنتهية. 
وبالتـايل َفـإنَّ تجـاُوَب صنعـاء مع هـذه التَحّركات 
برغم وضوح غايتها وطبيعتها للقيادة، يوضُح امتالَكها 
حسـاباٍت سياسية وعسكرية واسـعة وشاملة تتيح لها 
تحويـل «مراوغـات» العدّو إىل فـرص لتخفيـف معاناة 
املواطنني ولفضح حقيقة اسـتخدام دول العدوان للملف 
اإلنساني كأَداٍة للمساومة وكسب الوقت ضمن خططها 

التـي تصطـدم يف النهايـة بيقظـة عاليـة مـن الجانب 
الوطنـي، ورسعـان ما ترتـد بتداعيات سـلبية عىل دول 

العدوان نفسها. 
وعندمـا يؤّكــُد قائـد الثـورة أن «األعـداَء يواصلون 
استهداف البلد عىل ُكـّل املستويات ويواصلون ترتيباتهم 
العسـكرية؛ بَهـدِف التصعيـد يف املراحل املقبلـة» وأنهم 
«يرتبون ملؤامرات اقتصادية وسياسـية وشاملة» َفـإنَّه 
يوضُح أن مسعى العدّو لتقييد خيارات صنعاء وتشويش 
رؤيتها من خالل «التهدئة» هو مسعى خائٌب تماماً، وهو 
ما يحكم مسبًقا بفشل الرتتيبات التي يجهزها العدوان؛ 
ألَنَّ مسـار املواجهة قد أثبت طيلة السنوات املاضية تميز 
صنعاء باسـتباق مؤامرات أعدائهـا وقدرتها عىل تحويل 
تلك املؤامرات إىل رضبات عكسـية مزلزلة، كما أثبتت أن 
فشل تحالف العدوان يف ميدان املواجهة يحتاج إىل ما هو 

أكثر بكثري من ُمَجـّرد «كسب الوقت». 
يف هـذا السـياق، عّلق نائب وزيـر الخارجية بحكومة 
اإلنقـاذ، حسـني العـّزي، عىل إعـالن املرتِزقـة عن «رفع 
الجاهزيـة القتاليـة»، قائـالً: إنه «ال ضـري يف ذلك ولكن 

عليهم أن يحبسوا أنفاَسهم عند ارتكابهم أول حماقة».
وأضاف: «ال أريُد اسـتباَق األحـداث بأي حديث، ولكن 

ما يرفضونه منا اليوم سيبحثون عنه غداً».
رسالٌة سياسية عسكرية واضحة تؤّكـُد صنعاُء ومن 
واقع قراءتهـا الدقيقة لطبيعة تَحـّركات العدّو، أنها قد 
أعدت العـدة لتحويل أية خطوة عدوانيـة إىل مأزق جديد 
لـه، وهو مـأزق تعلـم صنعاء أَيْـضـاً أن العـدّو لن يجد 
مخرجاً منه إال بالعـودة إىل ما تطرحه هي عىل الطاولة، 
كما فعل بالضبط عندما لجأ إىل الُهدنة للهروب من مأزق 

عمليات «كرس الحصار» العسكرية. 

ُم الاصغغَط الرئغسغ لاَتّرضات السثوان: صائُث البعرة غصثِّ
ُعَثٌن طآصائ وإسثاٌد ُطسامّر لطاخسغث

الصعات المسطتئ وافطظ سطى الةععزغئ إذا رشخ الطرف 
اآلخر العثظئ أو جاوم بالمطفات اإلظساظغئ:

الفرغص الروغحان: ظرّتإ بامثغث العثظئ 
حرغطئ إزاتئ طساظاة الحسإ الغمظغ

 : خاص
أّكــد نائُب رئيس الوفد الوطني املفاوض، نائب رئيس الوزراء 
لشـؤون الدفاع واألمـن، الفريق الركن جالل الرويشـان، ترحيَب 

صنعاء بأي تمديٍد قادٍم للهدنة رشيطَة إزاحة معاناة الشعب. 
ة للمسرية:  وقال الفريق الرويشان، أمس، يف ترصيحات َخاصَّ
إن «ترحيـب صنعـاء بتمديـد الهدنة مرشوط برفـع املعاناة عن 

الشعب اليمني». 
َوأََضــاَف الفريق الرويشـان «ما تضعه صنعـاء من مطالب 
للقبـول بتمديد الهدنة هي حقوق أََساسـية وإنسـانية للشـعب 

اليمني وال يصح تسميتها باالشرتاطات». 
وعـّرب اللـواء الرويشـان عن أمله مـن املجتمع الـدويل واألمم 
م أنه من غري املنطقي الحديث عن ُهدنة و٢٥ مليوَن  املتحـدة تفهُّ

إنسان يف اليمن محارصون. 
ويف ختـام ترصيحاتهـا، أّكــد الفريق الرويشـان أن «القوات 
املسـلحة واألمـن عىل الجهوزيـة فيمـا إذَا رفض الطـرُف اآلخر 

الُهدنة أَو تم ربُطها بإغالق مطار صنعاء وميناء الحديدة». 

السةري: ططار خظساء وطغظاء التثغثة لغسا جئعَاغ صاال وق طةاَل ملصارظاعما باملطفات اُفخرى
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 :  طاابسات 
للمرة الثانية خالَل شهرين استقبل 
مينـاء الشـحر يف حرضمـوت املحتّلة 
ناقلـة عمالقة قادمة من الصني للمرة 
لنهـِب أكثـَر مـن مليونـي برميل من 

النفط اليمني. 
النفـط،  وزارة  يف  مصـدٌر  وأعلـن 
أمس الثالثاء، عن وصول ناقلة النفط 
 apolytares (ابوليتاريـز)  العمالقـة 
الشـحر  مينـاء  إىل  الثانيـة  للمـرة 
بحرضمـوت قادمة مـن الصني لنهب 
كميات كبرية من النفط الخام اليمني. 
وأوضـح املصـدُر أن الكميـَة املقرََّر 
نهبُها من ميناء الشحر تزيد حمولتها 
عـن ٢ مليون برميل من النفط الخام، 
وتقدر قيمة النفـط املنهوب عىل متن 
السفينة apolytares ما يزيد عن ٢٧٠ 

مليـون دوالر وفق بورصة خام برنت، 
إىل أن الكميـة املنهوبـة مـن  ُمشـرياً 
النفـط اليمني كافيـة لتغطية رواتب 
املوظفـني يف كافة أنحـاء الجمهورية 

ألكثر من شهرين. 
النفطيـة العمالقة  وكانـت الناقلُة 
قـد   APOLYTARES (ابوليتاريـز) 
رسـت، يف العـارش مـن شـهر أبريـل 
الفائـت، يف مينـاء الشـحر بمحافظة 
مينـاء  مـن  قادمـة  حرضمـوت 
Zhoushan الصيني، ونهبت السـفينة 
حينهـا (٣١٦٫٦٧٩) طنـاً مـن النفط 
الخام وهو ما يسـاوي (٢٫٣٧٥٫٠٩٠) 

برميالً. 
وبلغت قيمة النفط املتوقع نهبه يف 
تلك الُشحنة (٢٥١) مليون دوالر أي ما 
يفـوق ٢٢٦ مليار ريال يمني بحسـب 
متوسـط أسـعار الـرصف باملناطـق 

املحتّلة، وفقا للمصدر. 
وتأتي عملياُت النهب املنظم للنفط 
اليمنيـون  يعانـي  وقـت  يف  اليمنـي 
مـن أزماٍت متعـددة؛ بفعل اسـتمرار 
العـدوان والحصـار، إحداهـا انقطاع 
املرتبـات، بينمـا تكفي هـذه الثرواُت 
املنهوبة لتغطية مرتبات ُكـّل موظفي 
الدولـة وزيادة عـىل ذلك كمـا أّكـدت 
األمـُر  النفـط،  لـوزارة  إحصائيـات 
الـذي يضُع تحالـَف العـدوان وأدواته 
ومرتِزقتـه والـدول املتواطئـة معه يف 
هـذه الجريمة االقتصادية الجسـيمة 
واملنظمـة، أمـام املسـائلة القانونيـة 
والشعبيّة ملعرفة مصري إيرادات النفط 
اليمنـي املنهوب الذي تـورد قيمته إىل 
حسابات شـخصية للعمالء واملرتِزقة 
يف حكومة الفنـادق داخل البنك األهيل 

السعودّي. 
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ر صغماه بأضبر طظ 270 ططغعن دوقر..  تصثَّ

وخعل ظاصطئ سمقصئ إىل تدرطعت لظعإ ططغعَظغ برطغض طظ الظفط الغمظغ الثام

صظعاُت «اإلخقح» يف ترضغا تعاجُه الطرد 
بسئإ اظاصاد اإلطارات والسسعدّغئ

سئعة ظاجفئ تعدي بـ7 طظ طغطغحغا 
اقظاصالغ يف ساص حئعة

 :  طاابسات 
لّوحـت السـلطاُت الرتكيـة، أمـس، بطـرِد 
وسـائل اإلعـالم التابعة لحـزب «اإلصالح» من 
أراضيهـا بعد التقارب اإلماراتي السـعودّي مع 

انقرة. 
وأّكـدت مصادُر إعالميٌة أن الحكومة الرتكية 
وّجهت خطاباً رسميٍّا إىل القنوات التابعة لحزب 
«اإلصـالح» التـي تبـث مـن أراضيهـا، تضّمن 
تحذيـراً شـديد اللهجـة مـن اسـتمرار العمـل 

بسياستها اإلعالمية الحالية. 
ووفقـاً للمصـادر، فقـد طالبـت الداخليـُة 
الرتكيـة يف خطابها، قنـوات «بلقيس» و»يمن 
شباب» و»املهرية»، بإيقاِف حمالتها اإلعالمية 

ضـد النظامـني اإلماراتـي والسـعودّي، األمـر 
الذي دفع الناشـطَة املواليـة للعدوان والقيادية 
يف حـزب «اإلصـالح» ومالكة قنـاة «بلقيس»، 
تـوكل كرمـان، إىل مغادرة تركيـا متوّجـهة إىل 
أمريكا التي تدرس اإلقامة فيها بصورة دائمة، 
يف حـني تبحـث إدارة القنـوات الثـالث التابعة 
لــ «اإلصالح»، خيـارات نقل مكاتبهـا إىل دول 
أُوُروبية؛ خوفاً مـن إغالقها ومصاَدرة معداتها 

من قبل السلطات الرتكية. 
هـذا وقد أقدمـت الحكومة الرتكيـة يف وقٍت 
سـابق عـىل اتِّخـاذ إجـراء مماثـل بحـق قناة 
لني» املرصيـة املعارضـة التابعة لتنظيم  «مكمِّ
«اإلخوان»، َحيُث أوقفت السلطات الرتكية بثها 

وأمهلت طاقمها ملغادرة البالد. 

 :  طاابسات 
تسـبب انفجـاٌر عنيٌف هـز مدينَة عتق 
بمحافظـة شـبوة املحتّلة، أمـس الثالثاء، 
يف وقـوع قتىل وجرحى بصفوف ميليشـيا 

املجلس االنتقايل. 
وذكـرت مصادُر محليـة، أمس أن عبوًة 
ناسفة اسـتهدفت طقماً عسكرياً تابعاً ملا 
يسمى قوات دفاع شبوة، املوالية للمجلس 
االنتقـايل، أثنـاء مـروره بجـوار مدرسـة 
األوائل، وسط مدينة عتق بمحافظة شبوة 

املحتّلة. 
وأّكــدت املصـادُر أن االنفجـاَر أسـفر 
عـن مقتـل ثالثـة مـن ميليشـيا االحتالل 
وإصابـة أربعـة آخريـن، فيمـا لـم تُعرف 
بعد الجهة املسـؤولة عـن االنفجار، إال أنه 
يأتي مـن َحيـُث التوقيت، يف ظـل تصاعد 
التوتـر بـني أدوات االحتـالل خـالل األيّام 
املاضية عقب مسـاعي ميليشيا ما يسمى 
العمالقـة وقـوات الخائـن طـارق عفاش 
إزاحة ميليشيا االنتقايل وحزب «اإلصالح» 
إلحكام السـيطرة عـىل املحافظـة الغنية 

بالثروات النفطية.

 طصاض حثخني يف سمطغئ جطع سطى طتض تةاري بسثن 

وآخر برخاص ظصطئ أطظغئ
 :  طاابسات 

شـهدت مدينُة عدن املحتّلة، أمس الثالثاء، جريمَة قتل راح 
ضحيتها شـابان يف عملية سطو مليليشـيا مسلحة عىل مركز 

تجاري وسط املدينة. 
وأَفـادت مصـادر محليـة، أمـس، بأن ميليشـيا مسـلحًة 
اقتحمت سـوبر ماركت أبو همام الواقع يف شـارع الخمسني 
يف منطقة املمـدارة مديرية املنصورة، وقتلـوا اثنني من عمال 

السوبر، قبل أن يلوذوا بالفرار إىل جهة مجهولة. 

وبيّنـت املصـادر أن الشـابني العاملـني يف املرَكـز التجاري 
اللذين ُقتَال عىل يدي املسـلحني هما (شهاب السقاف َوحسني 
اليافعـي)، موضحـًة أن عملية السـطو شـهدت أَيْـضاً نهب 

مبالَغ مالية كبرية من داخل السوبر ماركت. 
ويف سـياق الفـوىض األمنيـة، ُقتـل أحـد املواطنـني، أمس 
الثالثاء، برصاص جنود نقطة أمنية يف منطقة الحسوة بعدن. 
وأوضح شهود عيان أن القتيَل كان ماراً بسيارته من نقطة 
القرص بالحسـوة قبل أن يحدث اشـتباٌك مع الجنود تسبب يف 
مقتله عـىل الفور، مبينـني أن جنوَد النقطة حاولـوا اعتقاله 

بالقوة إال أن اشتباك تسبب بمقتله وسط النقطة. 

طظزمئ أطرغضغئ تطالُإ باغثن بإظعاء الترب سطى 
الغمظ ووصش دسط السسعدّغئ

 :  طاابسات 
أمس  أمريكـي،  تقريـٌر  كشـفت 
الثالثاء، عن تخيلِّ الرئيس بايدن عن 
وعوده بشأن معاملة السعوديّة عىل 

أنها دولة منبوذة. 
«ريفورمـو»  تلفزيـون  ونقـل 
األمريكـي، أمـس الثالثـاء، تقريـراً 
أعدتـه منظمُة «ماري ديـان بيكر» 
أن أمريـكا تعمـُل عىل تمكـني أزمة 
إنسانية ذات أبعاٍد مذهلة من خالل 
دعم الرياض وأبـو ظبي يف حربهما 
عىل املدنيني اليمنيـني، منوًِّها إىل أن 
هـذه الحرب شـهدها ثالثة رؤسـاء 
أمريكيني، عىل الرغـم من محاوالت 
الكونغرس املتعددة إلنهاء مشـاركة 
عضـو  كان  والتـي  فيهـا،  أمريـكا 
سـاندرز  برينـي  الشـيوخ  مجلـس 

زعيًما رئيسيًا فيها. 
وشّدد التقرير عىل رضورة تركيز 

بريني للحصول عىل قرار جديد. 
ولفـت التقريـر إىل أن السـناتور 
سـاندرز جدد التزامه بمعالجة هذه 
األزمـة يف مـارس املـايض، عندمـا 
انضم إىل النواب جايابال، وديفازيو، 
وخانـا، وحـث بايـدن عـىل الوفـاء 

األمريكي  الدعـم  بتعهـده «بإنهـاء 
تقودهـا  التـي  الكارثيـة  للحـرب 
السـعوديّة يف اليمن»، ووعد بتقديم 
قرار جديد لسـلطات حرب اليمن إذَا 

لم يفعل الرئيس بايدن ذلك. 
تقديـم  أن  إىل  التقريـُر  وأَشـاَر 
السـناتور سـاندرز لقرار مصاِحٍب 
لسـلطات الحرب يف مجلس الشيوخ 

أمًرا بالـغ األهميّة يف األيّـام املقبلة، 
ومـع انتهـاء الُهدنة امُلسـتمّرة منذ 
شـهَرين يف اليمـن، هنـاك حاجٌة إىل 
مزيـٍد من ضغـط الكونجـرس عىل 
الُهدنة  لتجديـِد  السـعودّي  النظـام 
والتوضيح للنظام السـعودّي أنه لن 
يحظى بدعم الواليات املتحدة إلعادة 

بدء الحرب. 
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 :  طتمث الضاطض 
يعيُش الشـعُب اليمني الذكرى السـنوية إلطالق 
شـعار الرصخة الـذي أطلقه السـيد القائـد العلم 
الشـهيد حسـني بن بدر الدين الحوثي -سـالم الله 
عليـه-، يف العـام ٢٠٠٢م املـايض وذلـك محارضة 
لـه بعنوان (الرصخة يف وجه املسـتكربين) رصخة 
مدوية خرجت من محافظة صعدة والشعار أصبح 
ــة  كالقنبلة النووية يف وجه املستكربين وأعداء األُمَّ
الحقيقيـني وهـم أمريكا الشـيطان األكـرب والتي 
تسـعى يف األرض فسـادا وظلما وجورا، وحليفتها 
إرسائيل هـذا العدّو الذي يجـُب أن تتوّجـه بُوصلُة 
العداء نحـوه ليس فقط من العرب واملسـلمني، بل 

من ُكـّل أحرار ورشفاء العالم. 
ة موقـف إيَمـانـي  إنَّ الرصخـَة شـعار ُهــِويـَّ
وسـالح رباني يقتل املسـتكربين ويعّري املنافقني، 
وينتـرص به املؤمنـون، ويوضـح للشـعب اليمني 
الذي يخوُض ِغماَر معركة الدفاع والصمود يف وجه 
تحالف العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي للعام 
ــة  الثامـن عىل التـوايل أن العدّو الذي تخشـاه األُمَّ
مهمـا كان قويـاً وَكبـرياً َفـإنَّ الله هـو األكرب جل 
ــة وأفئدتهم  جاللـه، وبالتايل تتولد يف نفـوس األُمَّ
ودمائهـم ثقافة اإليَمـان العميـق القوي بمن بيده 
ملكـوت ُكــّل يشء ونتيجة ذلك تغـرس يف نفوس 
البرش ثقافة الصمود والعزة والكرامة وحتما تتجىل 
بعض مـن آثار هـذه الثقافة املباركـة االنتصارات 

والعزة والسيادة واالستقاللية. 
والعسـكريني  السياسـيني  مـن  عـدٌد  ويؤّكــد 
واإلعالميني أن شعار الرصخة بعباراته ومضامينه 
كلها مستقاة من القرآن الكريم، وبالتايل ال يتحّقق 
إال عـرب الـرباءة من أعـداء الله اليهـود والنصارى، 
كما أنه يمكن الوصول إىل حالة األمان واالسـتقرار 
والسـالم إال بزوال تلـك الدولتني؛ ألَنَّهما الشـيطان 

األكرب وأرباب الظلم والفساد والرذيلة يف األرض. 
 

حساٌر لطترغئ والظدال:
زيـن  العسـكري  الشـأن  يف  الباحـث  ويقـول 
العابدين عثمان: إن ذكرى الشـعار والرصخة تمر 
علينا وشـعبنا اليمنـي ال زال يخوض غمار معركة 
الدفاع والصمود يف وجـه تحالف العدوان األمريكي 
السـعودي اإلماراتـي للعـام الثامـن عـىل التـوايل، 
ويؤّكــد يف ترصيـح خـاص «لصحيفـة املسـرية» 
عـىل األهميّـة الكـربى لهذا الشـعار ومسـتوى ما 
يقدمه من عنارص قوة معنوية وإيَمـانية يف مسار 

املواجهة وبناء الصمود االسرتاتيجي. 
ويشـري إىل أن هـذا الشـعار أَو الرصخـة التـي 
نرّددها» الله أكرب، املـوت ألمريكا، املوت إلرسائيل، 
اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسـالم»  بما تحمله من 
مضامـني توجيهيـه مسـتمده من القـرآن الكريم 
لتحقيـق الرباءة من أعـداء الله اليهـود والنصارى 
وتحديد ُهــِويَّة األعداء (أمريكا وإرسائيل) وإعالن 
الِعـداء لهـم، واعتبارهـا أَيْـضـاً منهجـاً ومحطًة 
لتهيئـة النـاس ملواجهتهـم عىل املسـتوى املعنوي 
والعسكري ومختلف مستويات املواجهة املفتوحة. 
ا يف واقعنا  ويوضح أن أهميّة الشـعار كبرية ِجـدٍّ
ــة أَيْـضاً؛ ألَنَّه شـعار  نحـن اليمنيني وواقـع األُمَّ
للحريـة والنضـال يف قـوى الطاغوت واالسـتكبار 
ـة بمنظـور قرآني بحت  العاملي وشـعار حـّدد لألُمَّ
منهم أعداَءها األكثر خطراً عليها وعىل مسـتقبلها 
أ ملواجهتهم  كأمـة إسـالمية وكيف يجـب أن نتهيـَّ

ونتربَّأَ منهم كما أمرنا الله تعاىل. 
ويضيف: بالتـايل الشـعاُر عموُد ارتـكاز لتحّرر 
شـعبنا اليمني واألمة اإلسـالمية مـن التبعية ومن 
سـجن الصمت والجمود ومـن الواقع الخطري الذي 

جعلها تقف تحت سـطوة وسـيطرة اليهود أمريكا 
وإرسائيل، مشـّدداً عـىل أهميّة حمل هذا الشـعار 
والتمسـك بـه وترجمتـه عمليـا يف الواقـع كقـوة 
إيَمـانية دافعه تدفع اإلنسـان إىل أن يحطم حاجز 
الصمـت والركـود ويكون إنسـاناً شـجاعاً حيوياً 
وفاعالً يف واقعه ويف قيامه باملسؤوليات املنوطة به 

والتي أمر الله بها يف القرآن الكريم. 
وينهـي كالمه مؤّكـداً أن الشـهيد القائد السـيد 
حسـني بـدر الديـن الحوثي -رضـوان اللـه عليه- 
وهو مؤّسـس الشـعار عندما تحدث أنه «لو وقف 
اليمن ليرصخ رصخة يف أسـبوع واحـد لحول ُكـّل 
منطـق أمريكا» هـو تحدثه عن عـني الحكمة؛ ألَنَّ 
هـذا الشـعار يمثل حربا نفسـية ومعنويـة فتاكة 
ما أمريـكا وإرسائيل فهو  بنفوس األعداء ال ِســيـَّ
ويف ُكــّل دوي لـه يف حناجر اليمنيـني واملجاهدين 
يقض مضاجع األعداء ويهز حسـاباتهم ويجعلهم 
يعيشـون حالـة مـن التخبـط والـرصاع النفـيس 
ويعودون بـكل ما أعدوه من مؤامـرات إىل النقطة 

صفر وهذا ما أثبتته األحداث واملجريات. 
 

ُبعخطُئ الاعّجـعات التصغصغئ.. 
ورجالٌئ لئصغئ اُفطَّــئ:

من جهته، يرى املديُر التنفيذي ملركز الدراسـات 
السياسـية واالسـرتاتيجية اليمني، عبد العزيز أبو 
طالـب، أن أهميّـة الشـعار تكمـن يف أمريـن األول 

مصدره والثاني أثره. 
ويوضـح أبو طالب يف ترصيـح خاص لصحيفة 
«املسرية» بالقول: إن نظرنا إىل املصدر الذي استقى 
منـه الشـهيد القائـد رضـوان اللـه عليه الشـعار 
(الرصخـة يف وجه املسـتكربين) نجد أنـه عباراته 
ومضامينه كلها مسـتقاة من القـرآن الكريم فهو 
يغرس عظمة الله سبحانه وتعاىل ويتضمن الرباءة 
مـن أعدائه ويسـعى لعزة اإلسـالم ونرصته، بينما 

نجـد أن األمر اآلخر يف األهميّة هو األثر الذي يحدثه 
الشعار يف وعي املؤمن ويف واقع مجتمعه ومحّددات 

عالقاته وصريورة املستقبل. 
ويزيـد بالقول: ومن هنـا تنبع أهميّة التمسـك 
بالشـعار فهو يعني التمسـك بالثوابت اإليَمـانية، 
ويعنـي االلتزام بمبـدأ الوالء والـرباء، ويدعو لعزة 
اإلسالم، كما أن له تأثريه امللموس يف واقع الحياة إذ 
كشف للمجتمع اليمني -وغريه الحقاً- عن حقيقة 
العـدّو من الصديق وأزال ما كان مرتسـباً يف الوعي 
مـن آثار الثقافـة املسـتوردة أَو املفروضة من قبل 
األنظمـة املهزومة أَو النخب الثقافية املشـبوهة يف 
انتمائهـا والقارصة يف وعيها، مؤّكـداً أن التمسـك 
بالشـعار يعني اسـتمرار اجرتاح النرص الذي ملسه 
املؤمنـون واآليـات التـي تحّققت بفضـل الله عىل 
أيدي أُولئـك الفتية الذين اتخذوه ملهمـاً لتَحّركهم 

وجهادهم. 
ويشـري إىل «أننا ويف هـذه املرحلـة الراهنة التي 
يعيشـها اليمن وتمـر بهـا املنطقة يمثل الشـعار 
بُوصلة التوّجـهات الحقيقية ودافعاً نحو التَحّرك يف 
ميادين الجهاد واملقاومة للعدو الذي يشـن عدوانه 
عـىل اليمـن»، مؤّكــداً أنـه وبفضل اللـه فقد آتى 
ثماره فيما نلمسـه من انتصـارات وتعديل ملوازين 
القـوى لصالح الشـعب اليمني واألمـة، وما تالها 
من تحقيق االنتصار يف مجال التصنيع العسـكري 
املتميز للجيش واللجان، كما أنه أرسـل رسالة لكل 
الشـعوب اإلسـالمية أنـه ال زال هناك أمـٌل يف هذه 
ـــة فيما يخص تحّررها مـن الظلم والطغيان  األُمَّ

وفرصة للتخلص من التبعية واالستعباد. 
 

تّطط جثار الخمئ:
مـن جانبه، يقول نائُب رئيس رابطة الصحفيني 
واإلعالميـني اليمنيني، عبدالسـالم النهاري: إن هذا 
الشـعار يوضـح الحقيقـة القرآنيـة التـي تفضح 

اليهود بأنهم فئة ملعونة حاقدة مسـتكربة ال عهد 
لهـم وال أمان وال يؤمن لهـم جانب، فقد خانوا الله 
وأنبيـاءه واسـتحقوا اللعنـة إىل يـوم الدين ويجب 
الحذر منهم وعدم ائتمانهم عىل عهد وميثاق (وهذا 
واضٌح وجيل للعرب واملسـلمني يف الـرصاع العربي 
اإلرسائيـيل) ويجـب العمل عىل كشـف مخّططات 

أمريكا وإرسائيل وكتاب الله قد بنيَّ لنا ذلك.
ويضيـف النهـاري يف ترصيح خـاص لصحيفة 
املسـرية» كما يكتسـب هذا الشـعار أهميّة أُخرى 
حيث إنه يمثل حربًا نفسية ضد أعداء الله وتجسيداً 
للرباءة التـي أمر الله بها يف القرآن الكريم كما جاء 
يف هـذه اآليتني: {بَـَراَءٌة ِمَن اللَِّه َوَرُسـولِِه إىل الَِّذيَن 
ِكنَي} وقوله تعـاىل: {لُِعَن الَِّذيَن  َعاَهْدتُـْم ِمَن اْلُمْرشِ
َكَفـُروا ِمْن بَِنـي إرسائيل َعَىل ِلَسـاِن َداُووَد وَِعيَىس 

ابِْن َمْريََم ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعتَُدوَن}.
ويلفت متحدثـاً: إذَا ما نظرنـا للمرحلة الراهنة 
للمجتمع  حقيقياً  فشـعار الرصخة يمثل تحصيناً 
مـن السـقوط يف مسـتنقع العمالة والـوالء ألعداء 
ــة ووجـه بوصلة العداء إىل األعداء الحقيقيني  األُمَّ
ــة وفضـح األمريكيـني والغـرب يف ادعائهـم  لألُمَّ
الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان وحّطم 
ــة من حالة السـكوت  جـدار الصمت، وأخرج األُمَّ

والخنوع إىل املوقف الحق. 
ويؤّكــد أن شـعار الرصخـة وصل صـداه لكل 
بقاع األرض ويعرب عن حالة سـخط يجب أن تسود 
ـــة وفضح عمالء أمريكا وإرسائيل يف املنطقة  األُمَّ
ويف مقدمتهم النظام السـعودي واإلماراتي، ُمشرياً 
إىل أن من الرسـائل ومكاسب هذا الشعار الرصخة 
هـو املقاطعـة االقتصاديـة مـن جهـة والوقـوف 
واملواجهة العسكرية والصمود يف وجه املستكربين 
والغـزاة واملحتّلـني وكشـف حقيقتهـم وتعريتهم 
وهزيمتهم بفضل الله وحماية املجتمع اليمني من 
مستنقع العمالة والخيانة والخنوع والذل والهوان 

من جهة أُخرى. 

استطالع

ـئ الحسار غعجه بعخطئ السثاء ظتع افسثاء التصغصغني لُفطَّ

المساعردة  البصاشئ  آبار  طظ  العسغ  شغ  طارجئًا  ضان  طا  وأزال  الخثغص  طظ  السثّو  تصغصَئ  الغمظغ  لطمةامع  ضحش  الحسار  ذالإ:  أبع 
ــئ الظعاري: غمبض الحسار تتخغظًا تصغصغًا لطمةامع طظ السصعط شغ طساظصع السمالئ والعقء فسثاء اُفطَّ
سبمان: تادح أعمّغئ الحسار بما غصثطه طظ سظاخر صعة طسظعغئ وإغَمـاظغئ شغ طسار المعاجعئ وبظاء الخمعد اقجاراتغةغ

ظحطاُء وجغاجغعن غاتثبعن لـ «المسغرة» سظ أعمّغئ حسار الخرخئ شغ المعاجعئ:
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استطالع 

 :  سئاس الصاسثي 
تواصُل دوُل العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
ومرتِزقتهـا، يف ظـل املعانـاة التي يعيشـها الشـعب 
اليمني، الحرَب االقتصاديَة التي تمارُسها عىل الشعب 
من خالل نقـل وظائف البنك املركزي إىل عدن املحتّلة، 
وقطـع مرتبـات موظفـي الدولـة، ونهـب الثـروات 
النفطيـة والغازيـة التـي كانـت كفيلة بـرصف ُكـّل 
املرتبات طوال أكثر من سـبع سـنوات، ورغم ذلك ما 
زالـت دول العدوان تحاول تحميل صنعاء املسـؤولية، 

بعد أن استهدفت ُكـّل مقومات االقتصاد الوطني. 
 

ضاظئ ُتخَرُف يف طعسِثعا 
ويف هـذا الشـأن، يتحـدث الدكتـور إبراهيـم عبـد 
القـدوس مفضل –أُسـتاذ محاسـبة– كليـة التجارة 
واالقتصاد جامعة صنعاء يف ترصيح خاص لصحيفة 
«املسرية» قائالً: عزز العدوان األمريكي حربه وعدوانه 
نهايـة  يف  اقتصـادي  بعـدوان  التدمـريي  العسـكري 
٢٠١٦، َحيـُث بدأ بنقـل البنك املركزي مـن صنعاء إىل 
عـدن، وإغـالق املوانـئ واملطارات، وهو ما تسـبب يف 
تجفيف املـوارد املتدفقة إىل البنـك املركزي يف صنعاء، 
ُخُصوصاً موارد النفط والغاز التي كانت تشـكل أكثر 
مـن ٧٠ ٪ من مـوارد املوازنة العامـة، وتبع ذلك عجز 
الحكومـة يف صنعاء عـن الوفاء بنفقـات املوازنة ويف 
مقدمتهـا مرتبات موظفي الدولة التي تشـكل حوايل 
٨٠ ٪ من نفقـات املوازنة العامة، مؤّكــداً أن الحرب 
االقتصادية التي يمارسـها العدوان أَدَّت إىل اسـتمرار 
انقطاع املرتبات منذ سـت سـنوات وإىل اليوم، بعد أن 
كانت ترصف يف موعدها نهاية ُكـّل شهر وللموظفني 
جميعاً بما فيهم امللتحقني بقـوى العدوان واالرتزاق، 

عدا رصف أنصاف مرتبات ُكـّل فرتة وأُخرى. 
 

ارتفاُع طسثَّل الئطالئ واملةاسئ
َوألَنَّ استمراَر انقطاع املرتبات مع استمرار العدوان 

الـذي يعترب جرمـاً عظيمـاً ال يقل فداحة عن سـفك 
الدمـاء، يؤّكـد مفضل، أن اسـتمرار انقطاع املرتبات 
أحـد صور العدوان الذي وضعتـه وخططت له أمريكا 
عـرب سـفريها بعـد أن عجـزت أسـلحتها ومرتِزقتها 
وأدواتها عن تحقيق أهدافها املرسـومة؛ كون انقطاع 
املرتبـات عمليـة لها تداعيـات خطرية وأبعـاد كثرية 

اقتصادية واجتماعية. 
وحول تداعيات استمرار انقطاع املرتبات وأبعادها، 
يقول الدكتور إبراهيم عبد القدوس: إن قطع املرتبات 
لها أبعاد كثرية وتسـعى دول العـدوان ومرتِزقتها إىل 
تحقيقهـا منها اقتصاديـة واجتماعيـة، االقتصادية 
وتشـمل عـىل سـبيل املثـال ال الحرص اآلتـي: تعطيل 
األعمال الحكومية واالفتقاد للكوادر الكفؤة والقادرة 
عىل اإلنتـاج، ارتفاع معـدل البطالة وزيـادة الفقر يف 
أوساط املجتمع وانتشـار املجاعة، وتوقف االستثمار 

وعجلة النمو. 
ومـن األبعاد االجتماعية التي يتسـبب بها انقطاع 
املرتبات وبحسـب الدكتور عبدالقدوس ارتفاع معدل 
والخارجيـة،  الداخليـة  الهجـرة  وكثافـة  الجرائـم، 
فالهجـرة الداخليـة تتسـبب يف زيـادة األعبـاء التـي 
تتحملها املدن الرئيسـية والحاجة إىل تلبية احتياجات 
السـكان للخدمات املختلفة التي تتحملها الدولة، كما 
تـؤّدي إىل التخيل عن األنشـطة االقتصادية يف األرياف 
وأهمهـا الزراعـة ومـا يرتتـب عـىل ذلك مـن إضافة 
عاطلـني جدد وإهمـال األرايض الزراعيـة وانخفاض 
اإلنتاج وغري ذلك من اإلشكاالت، أما الهجرة الخارجية 
فهي غالبًا ما تفرغ البالد من الكوادر الكفؤة واملنتجة 

التي يحتاج إليها البلد. 
 

تثععر الاسطغط والختئ
ولهـذا َفـإنَّ التداعيـات االقتصاديـة واالجتماعية 
تـربز يف أهـم وظيفتـني مـن وظائـف الدولـة والتي 
يريـد العـدوان إفقارهـا بشـكل ُمسـتمّر؛ كونها من 
األََساسـيات، همـا «التعليم والصحـة»، َحيُث نجد أن 
الكثري من أساتذة املدارس والجامعات َوأَيْـضاً األطباء 

ومسـاعديهم قد تركوا أعمالهـم الحكومية والتحقوا 
بالقطـاع الخـاص أَو غـادروا البـالد، وهكـذا تظهر 
النتيجة التي يسـعى لها العدوان والتي تتمثل يف رداءة 
الخدمات املقدمة بالشكل املطلوب للمجتمع؛ ِمن أجِل 

ضعف ثقة املجتمع بحكومته. 
كمـا تظهـر التداعيـات االقتصاديـة واالجتماعية 
وبحسـب الدكتـور إبراهيـم عبـد القـدوس مفضـل 
-أُسـتاذ محاسـبة – كلية التجارة واالقتصاد جامعة 
صنعـاء، يف الجانـب العسـكري واألمني، الـذي يعترب 
من ضمـن األهـداف الرئيسـية التي يسـعى العدوان 
لتحقيقها من خالل جريمته بقطع املرتبات، َحيُث أن 
املوظـف والعامل والجندي والضابـط لن يكون أمامه 
من بديـل لتوفري لقمة العيش سـوى االلتحاق بقوى 
العدوان التي تتكفل بإعطائه راتباً شهرياً ولو زهيداً، 
مقابل اسـتغالل طاقته وصحته يف مسـاعدة العدوان 
عـىل بـالده، وال يمكـن تربيـر ذلـك، َحيـُث أن الناس 
يختلفـون يف املبادئ التي يحملونهـا، لكن تظل املادة 

الدافع الرئييس لدى الكثري من البرش. 
ويوضح أُسـتاذ املحاسـبة يف كلية التجارة جامعة 
صنعـاء عبدالقـدوس، أن الحـرب االقتصاديـة التـي 
يمارسـها دول العـدوان األمريكي تودي إىل اسـتمرار 
تدفـق عنـارص االرتـزاق مـن أبنـاء اليمـن إىل حضن 
العـدوان، وهـذا ما يحدث حتـى اللحظـة، َحيُث يجد 
العديـد مـن عنـارص االرتـزاق مـع توفر اإلغـراءات 
وأكاذيـب اإلعالم الفرصـة لاللتحاق بقـوى العدوان، 
ُخُصوصاً يف ظل انعدام الوظائف وانخفاض األنشـطة 
االقتصاديـة اإلنتاجية واسـتمرار الحصـار، وبالتايل 
َفـإنَّ اسـتمرار انقطاع املرتبات مـع تواصل العدوان 
سـوف يؤدي إىل استنزاف الشـباب يف صفوف العدوان 
املخّطـط  وصالـح  صالحـه  يف  طاقتهـم  واسـتغالل 

األمريكي واإلرسائييل. 
ويف املحصلة نجد أن انقطـاع املرتبات هو أحد آثار 
تجفيـف املوارد العامة التي قام بها العدوان من خالل 
نقـل البنك املركزي إىل عدن وإغـالق املوانئ واملطارات 
والسـيطرة عىل حقـول النفـط والغاز، ولهـذا يدعو 

الدكتـور عبـد القدوس القيـادة الثورية والسياسـية 
يف حكومـة اإلنقـاذ إىل مواجهـة العـدوان ومرتِزقتـه 
والرتكيز عىل هذا األمر وتضعه يف رأس سـلم أولويات 
املواجهـة، وذلـك من خالل اإلجـراءات السياسـية أَو 

العسكرية. 
 

املرتئات والبروة املظععبئ 
وللحديـث عن حجم عائدات النفـط الخام املنهوب 
من قبل دول العدوان ومرتِزقتها والتي سجلت ارتفاعاً 
ملحوظاً لتصل نحو املليار ونصف املليار دوالر سنوياً، 
والتـي يتـم وضعها يف البنـك األهيل السـعودّي، يقول 
وكيـل وزارة املالية يف حكومة اإلنقـاذ، الدكتور أحمد 
حجر، يف ترصيح لصحيفة «املسرية»: إن تلك اإليرادات 
كفيلة لوحدها فقط بـرصف مرتبات جميع موظفي 
الدولـة يف الجمهوريـة اليمنية، بما فيهـا املحافظات 
املحتّلـة، َحيـُث كان إجمـايل مرتبـات املوظفـني قبل 
العدوان يف حدود ٩٠٠ مليار و٤٥ مليون ريال سـنوياً، 
ُمشرياً إىل أن عائدات النفط والغاز كانت تفوق إجمايل 
مـا يُنفق عـىل املرتبات واألجور وهـي كفيلة لوحدها 

بأن ترصف كافة مستحقات موظفي الدولة. 
حجـر  الدكتـور  يوضـح  التفاصيـل  مـن  وملزيـد 
أن وحـدات الخدمـة العامـة تسـتوعب نحـو مليون 
وخمسـِمئة يف كافة األجهزة (مدني وعسكري وامن) 
ويمثلـون نحـو (٣٤ ٪) مـن إجمـايل القـوى العاملة 
وبحسـب املـؤرشات اإلحصائيـة يقدر معـدل اإلعالة 
االقتصاديـة إىل أكثـر مـن (٦٠٠ ٪) ما يعنـي أن عدد 
املوظفـني يف الدولـة بحسـب تقديرات عدد السـكان 
عـام ٢٠٢٢ واملقـدر بنحو (٣٤) مليونـاً يصل إىل أحد 
عرش مليوناً وخمسـِمئة وسـتني ألفاً، وبالتايل فقطع 
املرتبـات يجعـل هـذا الحجـم مـن السـكان يصل إىل 
حافـة الفقـر والعوز، وهذا ما يسـعى إليـه العدوان؛ 
بَهدِف الضغط عىل املواطن وتوليد سـخط شعبي عىل 
حكومـة اإلنقـاذ، وباألخص يف ظل الحملـة اإلعالمية 
لقوى العدوان وعمالئها إلثارة املجتمع بدعوى تحميل 
أنصار الله والقوى السياسـية واالجتماعية املناهضة 

 الترب اقصاخادغئ طراعظئ شاحطئ

طفّدض: اظصطاع المرتئات أتث خعر السثوان المثّطط أطرغضغا بسث سةج السثوان سظ تتصغص أعثاشه 
تةر: اإلغرادات المظععبئ ضفغطئ لعتثعا بخرف طرتئات جمغع طعظفغ الثولئ شغ الةمععرغئ الغمظغئ

بسث جئع جظعات طظ اظصطاع المرتئات..
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استطالع 

للعدوان مسؤولية ما آلت إليه األوضاع، ُخُصوصاً بعد 
صول عدد من السـفن النفطية إىل ميناء الحديدة، مع 
تجاهـل مليارات الدوالرات التـي يتم نهبها من النفط 
والغاز مـن قبل العـدوان ومرتِزقته التـي تتهرب من 
رصف املرتبات.  ويشـري وكيـل وزارة املالية حجر إىل 
أن العـدوان يتهرب من رصف املرتبـات رغم أن هناك 
ودائـع من عائـدات النفط والغاز املنهوبـة لدى البنك 
األهيل السـعودّي تفـوق ٦ مليـارات دوالر، وجميعها 
تخضع لترصفات العدوان ومرتِزقته، ويف املقابل َفـإنَّ 
حكومة اإلنقاذ ورغم شـحة اإليرادات والرضر الكبري 
الذي لحق بالجهات اإلرادية بفعل الحصار، استطاعت 

أن ترصف نصف راتب لشهرين متتاليني مؤّخراً. 
وألن أجهزة الدولة هي من تقدم أهم الخدمات التي 
يحتاجها املجتمع وباألخص خدمات الدفاع عن حرية 
واسـتقالل املجتمع وتحقيـق األمن وتوفـري خدمات 
الصحـة والبيئـة وغريها مـن الخدمـات الرضورية، 
يؤّكـد حجر أن العدوان ومرتِزقته قطعوا املرتبات؛ ِمن 
أجِل التأثري عىل شـمول وكفـاءة هذه الخدمات، وهذا 
مـا يثبت كفـاءة عمل جهـاز الدولة ورضـا املجتمع، 
باإلضافة إىل أن دفع املرتبات يوفر موارد ماليه تنعش 

االقتصاد، وبالتايل توفر موارد لخزينة الدولة. 
 

طراعظٌئ شاحطئ
ولهذا وبعد فشل دول العدوان العسكري والسيايس 

واإلعالمي واألخالقي، وبحسـب الدكتور أحمد حجر، 
َفــإنَّ العـدوان جعل مـن الحـرب االقتصاديـة التي 
يمارسـها ضد الشـعب اليمني، وبـكل مجاالتها هي 
الورقة األََساسـية الرابحـة واألقل ُكلفـًة التي تراهن 
عليها دول العدوان وباألخص يف ظل وجود أقذر وأحط 
مجموعـة عمالء ومرتِزقـه عرفها التاريخ اإلنسـاني 

واليمني. 
ووفقاً لألبعاد السياسـية من قطـع املرتبات، 
يوضح حجر أن دول العدوان تسعى إىل استخدام 
كافة األدوات االقتصادية وباألخص قطع املرتبات 
لتحقيـق أقىص الضغـوط عىل الشـعب إلثارته، 
وبالتايل يصبح عامـل ضغط عىل متخذ القرار يف 
حالة اسـتمر العدوان أَو حـدوث مفاوضات كما 
قد يسـاعد عىل إحداث خلخلـة للجبهة الداخلية 
بـل ويشـكل ضغوط عـىل قـدرة الدولـة القيام 
بمهامهـا، وهـذا ما يضـع حكومة اإلنقـاذ أمام 
خيـارات محدودة لتخطي أزمـة الرواتب وإعادة 

النظر يف البنية االقتصادية املترضرة. 
ولهذا ولكي تسـتطيع حكومة اإلنقـاذ الوطني أن 
تحّقـق الهـدف الرئييس وهـو عدم إيجـاد أية فرصة 
لتحقيـق أهداف العدوان يف بلدنـا الكريم اليمن، يجب 
الوفـاء بالتزاماتهـا بـرصف املرتبات عنـد نقل مهام 
واختصاصـات البنـك املركـزي مـن عـدن املحتّلة إىل 

مركزه الرئييس يف العاصمة صنعاء. 

 :  سئاس تسظ 
بالتزامـن مـع انتهـاء مهلـة الُهدنـة التـي أعلـن 
عنهـا املبعـوث األممي إىل اليمن والتـي تضمنت وقف 
املواجهات العسكرية والتخفيف من املعاناة اإلنسانية 
لليمنيني وفتح مطار صنعاء والسـماح بدخول سفن 
السـلع األََساسـية إىل ميناء الحديدة، والتي ولألسـف 
الشـديد لم تلتزم األمم املتحدة ودول العدوان بذلك مع 
اسـتمرار الخروقات والقرصنة عىل سـفن املشتقات 
النفطية وعدم تنفيذ فتح مطار صنعاء كما نص عليه 
االتّفـاق، وعىل أعتاب انتهاء فـرتة الُهدنة الح يف األفق 
إعالُن املبعوث األممي يف مشاورات عمان عن التوصل 
إىل اتّفـاق عىل توحيد العملـة ورصف املرتبات وإعادة 
نقل صالحيات البنك املركزي إىل صنعاء وتوريد جميع 

عائدات النفط والغاز والرضائب والجمارك إليه. 
السياسـية  األبعـاد  وحـول  الشـأن  هـذا  ويف 
واالقتصاديـة لـدول العـدوان مـن االتّفاقـات ما بعد 
الُهدنـة، يقول وكيـل وزارة املاليـة والكاتب والباحث 
يف الشـأن االقتصادي الدكتور يحيى عيل السـقاف، يف 
ترصيـح خاص لصحيفة «املسـرية»: «لالتّفاق املعلن 
يف مشاورات عمان والذي أشـار إليه املبعوث األممي، 
أبعاد سياسـية واقتصادية وعسكرية، يهدف العدوان 
إىل تحقيقهـا من خالل تلك الخطوات املعلنة منها نقل 

البنك املركزي إىل صنعاء». 
 

خطط افوراق وتثطري اقصاخاد
األبعاد السياسـية تتلخص بعضها يف قطع الطريق 
أمـام الرؤيـة الوطنية، والحل الشـامل الـذي تقدم به 
املجلـس السـيايس األعـىل إىل املبعـوث األممـي كحل 
شـامل إليقـاف العـدوان وفـك الحصار بشـكل كامل 
وبدون تجزئـة، وكذلك تهدف دول العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي إىل استثمار اإلعالن عن هذه الُهدنة 
واالتّفاق يف الجانب االقتصادي واإلنسـاني ملا له صدى 
أمام املجتمع الدويل إلخراج نفسـها من السخط الدويل 
الكبري؛ بَسـبِب ارتكابهـا آلالف املجازر بحـق املدنيني 
يف اليمـن ومحاولـة الهروب من أمـام املحاكم الدولية 
املختصة، وكما فشلت دول تحالف العدوان ومرتِزقتها 
يف تطبيق بنود الُهدنة خالل الشهريني املاضيني، َفـإنَّها 
بالتأكيـد لن تكون صادقة يف تنفيذ تلك االتّفاقات التي 

أعلن عنها املبعوث األممي يف عمان. 
وحول األبعاد االقتصادية، يؤّكـد الدكتور السقاف، 
أن دول العـدوان تسـعى إىل تحقيـق مـا فشـلت عنه 
يف الجانـب االقتصـادي، َحيـُث يهـدف العـدوان مـن 
هذه الخطـوة إىل تحقيـق املزيد من التدمـري املمنهج 
االقتصاديـة،  الجبهـة  ورضب  اليمنـي  لالقتصـاد 
وتحقيق مكاسـب وهمية فشل يف تحقيقها يف جميع 
الجبهـات، ومنها الجبهـة االقتصادية، َحيـُث تؤّكـد 
جميع املـؤرشات االقتصادية ما وصلـت إليه حكومة 
املرتِزقة من فشـل كبري ومخـٍز يف إدارة البنك املركزي 

يف عـدن نتيجة السياسـات املالية والنقدية الفاشـلة 
التي اتخذتها والفساد الغارقة فيه من طباعة العملة 
املـزورة واملضاربة بها ونهبها لعائـدات النفط والغاز 
وجميـع إيرادات الدولة فهي تهـدف إىل تغطية جميع 
جرائمهـا وفسـادها يف نهب ثـروات اليمن السـيادية 
واحتياطاته الخارجية والخروج من هذا الفشـل أمام 

الرأي العام الدويل. 
 

ترتغإ الخفعف وتسعغخ الثسائر
وفيما يخص الجانب العسكري، يقول وكيل وزارة 
املاليـة السـقاف: إن للعـدوان األمريكـي السـعودّي 
ومرتِزقتـه أهدافاً أُخـرى يف الجانب العسـكري منها 
محاولـة ترتيـب صفوفهـم وتعويض خسـائرهم يف 
جبهات القتال من الهزائم التي تلقوها يف امليدان ومنها 
عمليات كـرس الحصار، ورضبات القـوة الصاروخية 

والطريان املسريَّ عىل منشـآتهم االقتصادية الحيوية، 
التي كان آخرها منشـأة أرامكـو، وكذا عمليات نرص 
من اللـه والبنيـان املرصوص وعمليـة فأمكن منهم، 
وهزائمهـم يف الجـوف ومأرب وشـبوة، وقرب تحرير 

محافظة مأرب املحتّلة. 
ولهـذا وبحسـب السـقاف َفــإنَّ الواقـع يثبت أن 
تحالف العدوان ومرتِزقتهم لم ولن يلتزموا بأية ُهدنة 
أَو وقـف لغاراته ولن يلتزموا بأي اتّفاق سـواء كان يف 
الجانب االقتصادي أَو اإلنساني، وهو ما يؤّكـده رجال 
الله يف امليدان من أول يوم من العدوان، َحيُث كانوا وال 
زالـوا الدرع الحصني ضد ُكــّل املؤامرات واملخّططات 
التي تسـعى للسـيطرة عىل هذا الوطن ونهب ثرواته، 
وجوابهم يشـهد عليها االنتصـارات التي يحّققوها يف 
جبهات العزة والكرامة ولسـان حالهم يقول: ال نريد 
وقف إطـالق النار أَو ُهدنة مجزأة بـل نريد حالً دائماً 
وشـامالً يتضمن وقف العدوان وفك الحصار وخروج 

املحتّل الغاصب من ُكـّل شرب من أرض الوطن الحبيب 
وتحقيق النرص الكبري بإذن الله. 

 
تخاٌر وتةعغع 

وبحسـب الكاتـب والباحث يف الشـأن االقتصادي، 
الدكتور يحيى عيل السـقاف، َفـإنَّ ُكـّل األحداث التي 
تحصـل يف وقتنا الحـارض يف العالم ما هـي إال امتداد 
طبيعي للحرب الباردة التي كانت موجودة سابًقا بني 
أمريكا وروسـيا من جهـة وبني أمريـكا والصني من 
ة فيما يتعلق بالحرب االقتصادية  جهة أُخرى، وَخاصَّ
والسـباق عىل السـيطرة عىل التجارة الدولية واملنافذ 
البحرية والتي اليمن هي جزء هام فيها، لذلك تسـعى 
دول العدوان لفـرض اتّفاق ال تتوفر فيه نية حقيقية 
وصادقـة لتنفيـذه مـن جانبهـم، َحيـُث جـاءت أول 
الخطـوات يف مطلع إبريل املـايض، من جانب الواليات 
املتحـدة األمريكيـة وحلفائهـا عندمـا قامـت قيادة 
البحريـة األمريكيـة مـع ٣٤ دولة يف الرشق األوسـط 
بتشـكيل قـوة مشـرتكة للقيـام بدوريـات يف البحر 

األحمر بذرائع وأسباب ضعيفة ووهمية. 
وبخصوص الغرض األََسايس الذين يسعون للقيام 
به مـن خـالل التواجـد األمريكـي يف البحـر، يوضح 
السقاف أن أمريكا وعرب القوات املشرتكة تريد حماية 
دول العدوان وعىل رأسها النظام السعودّي واإلماراتي 
املحتّلـني من رضبـات القـوة الصاروخيـة والطريان 
، وتغطية هزيمتهم وفشـلهم العسكري أمام  املسـريَّ
الجيـش واللجـان الشـعبيّة والقيام بما عجـزوا عنه 
مـن فرض املزيد مـن الحصار االقتصـادي عىل اليمن 
وتجويع الشـعب اليمني واسـتغالل امللف االقتصادي 
واإلنسـاني لتحقيق أهدافهم الخبيثة، والتي تتمثل يف 
تحقيق األطماع االسـتعمارية األمريكيـة الصهيونية 
مـن خـالل السـباق عىل مـن يسـيطر عىل الثـروات 
الطبيعية من النفط والغاز والتحكم بالتجارة العاملية 
يف منطقـة الـرشق األوسـط ومـن ضمنهـا التجـارة 
الصينية التـي ترتبع عىل عرش أكـرب املصدرين حول 
العالـم، َحيُث بلغت إجمـايل صادراتها يف عام ٢٠٢١م 

حوايل ٣٫٣٦٤ تريليونات. 
ولهـذا ال يخفى عىل أحد يف هـذه املرحلة ما يجري 
من رصاع وحرب مشـتعلة؛ بَسـبِب االجتياح الرويس 
العسكري ألوكرانيا وما تقوم به أمريكا وحلفائها من 
محاولة التصدي للحرب الروسـية ومحاولة إفشالها 
وإضعافها عن طريق دعم أوكرانيا بالسالح والتدريب 
وغريها مـن اإلْمَكانيات ووضع العقوبات االقتصادية 
ضد روسـيا ممـا أَدَّى إىل سـعي رويس كشـف جميع 
املخّططات التآمرية ألمريكا يف السـيطرة عىل املنطقة 
ومـا إىل ذلـك من االنقسـام الـدويل الذي سـيحصل يف 
العالم فمنهم من سـيقف يف صـف أمريكا واآلخر مع 
روسـيا وكّل هذا ينذر بوقوع حرب عاملية ثالثة تؤّكـد 
جميع الحيثيات عىل أنها سـتؤثر عىل جميع الدول يف 

العالم. 

ئ لختغفئ المسغرة: وضغض وزارة المالغئ الثضاعر غتغى السصاف شغ تخرغتات َخاخَّ

السثوان غساشض الُعثظئ لرتتغإ تساباته السغاجغئ 
واقصاخادغئ والسسضرغئ
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أغمظ صائث
 

ثلـٌة مـن املجاهدين ثبتـوا وصربوا وصابـروا حتى أتى 
اللـه بالفرج وبنرص من عنده وبهـذه الثلة القليلة تحولت 
آمـال العـدّو إىل خيبـة وحـرسة بعـد محـاوالت الحتالل 
الساحل الغربي بمحافظة الحديدة وكان من نصيب الغزو 
واالرتزاق هو الهزيمة والفشل واالنسحاب مؤّخراً ومعهم 

رايات الخزي والعار واالنكسار. 
ويوضح مشـهد الصمود والثبـات إراَدة قوية يمتلكها 
أبنـاء مدينة الدريهمي التي تحـارصت وهم الذين صمدوا 
بداخلهـا مـع الثلـة القليلة مـن املجاهدين رغـم املعاناة 
الشـديدة نتيجـة الحصـار، ورفضـوا النـزوح إىل مناطق 

املرتِزقة بالرغم من دعوات منظمات األمم لهم إالَّ أن تلك الدعوات قوبلت 
بالرفض نتيجة الوعي الكبري من أهايل املدينة وملعرفتهم الجيدة بحقيقة 
مرتِزقة العدوان وأفعالهم البشعة والالأخالقية، فقد شاركوا املجاهدين 
الصمـود وكان لهم نصيٌب أوفر يف تسـجيل مواقف الثبات واالستبسـال 
ورباطة الجأش وقـد تبني لهم أَيْـضاً حقيقة الغازي املحتّل وأدركوا من 

هو املدافع الحقيقي عن أرضه ووطنه وكرامته. 
وهنـا تنكشـف حقيقـة دور املنظمـات التابعة لألمم املتحـدة والتي 
تتشـدف بالسـالم ودعم القضايا والقصص اإلنسانية حسب زعمهم إال 
أنهـم ومن خالل حصار أهايل الدريهمي انكشـفوا عـىل حقيقتهم ملن ال 
يعرفهم من البسـطاء وقد أداروا ظهورهم وغضوا أبصارهم عما يحدث 
يف داخـل املدينة املحـارصة من معاناة شـديدة وحصـار وجوع وترشد 

ومرض وفصل تام عن ُكـّل مقومات الحياة. 
ومـع ُكـّل هـذا فلن تنفع أيـة قوة َوأي جـربوت أمام قـوة الله، وأن 
من املسـلم له هي اآليات التي تتجىل عىل أيـادي الصادقني من عباد الله 
التـي من خاللها تذهـل العالم وينرص اللـه جنوده وإن كانـوا قلة وإن 
كان عدوهـم محيطاً بهم من ُكــّل جانب ومن ُكـّل حدب وصوب لكنها 

الرعاية اإللهية واملدد املالئكي. 
ومـن املالحظ كم هو فارق العدة والعتاد بني املجاهدين وبني مرتِزقة 

العـدوان تتجىل اإلراَدة الصلبة واملعونـة اإللهية التي تنزل للمؤمنني وإن 
كانوا قلة قليلة ال يملكون شـيئاً سوى قوة إيمانهم بخالقهم وصدقهم 

معه يف أحلك الظروف. 
كما تتجىل أَيْـضاً حكمة قيادة السيد عبد امللك -حفظه 
اللـه- الذي لم ينـَس أُولئك املحارصين وقـدم لهم ُكـّل ما 
يمكن تقدمه وتابع األمر أوالً بأول ولحظة بلحظة، ولكن 
ويف مقابل ذلك نجد قيادات املرتِزقة الذين تنكروا ألتباعهم 
ورمـوا بهم يف رمال تهامة وبراكني السـاحل الثائر، وكما 
هو حال مصري مرتِزقة العدوان الذين يقاتلون مقابل املال 
وإرضـاء الرغبات األمريكية واإلرسائيلية بأدوات إماراتية 
وسعوديّة.. يتم التخيل عنه يف املعركة؛ كونه رخيصاً ليس 

له قدر وال ثمن. 
ثم تأتي مربّراُت الهزيمة واالنكسـار من أبواق العدوان 
الناعقـة بالزيـف والتـي تغطي سـوئه االنسـحاب فتارة يقولـون إنها 
خيانـة. وتارة أُخرى يلقون أعذاراً ال يقبلهـا إال الجاهلون ومن هم عىل 
نفس البطانة، ولكن الواقع املوثََّق يحكي غري ذلك ويفند ُكـّل ادِّعاءاتهم 

وتزييفهم للحقائق. 
وهـم يف ُكـّل مـرة ينقضون العهود ومـا اتّفاق السـويد عن الجميع 
ببعيـد، َحيـُث يخرقون الهدنة ويشـنون الجرائم يف ظل اتّفـاق من ُكـّل 
األطـراف ولكن مع هذه املكائد يتلقون الخسـائر وبمـا نقضهم للعهود 

ينهزمون يف ظل تحقيق وعد الله بالنرص والغلبة للمؤمنني. 
وهـذا مـا يبثه اإلعـالم الحربـي اليمنـي يف الفيلم الوثائقـي «حصار 
وانتصـار» الذي اذهـل الجميع من خالل املشـاهد التي يعجز اإلنسـان 
وصفهـا واملواقـف اإللهيـة التـي تحّققت عىل أيـادي ثلة مـن املؤمنني 
الصادقـني، ونكتفـي بالقـول: إن التأييد اإللهي العظيـم تمثل يف مدينة 
الدريهمي بشـكل كبري وعجيب وهو أَيْـضاً ما يتمثل يف اليمن منذ شـن 
العـدوان الصهيونـي عىل بالدنـا والذي يحـارص منذ أكثر مـن 7 أعوام 
وال تـزال املعيـة اإللهية حارضة، وال يـزال أرجل الرجال بـذات املعنوية 
والجهوزيـة وبذات الروحيـة القتالية العالية وبثبـات وصمود ومواقَف 
فـة بعون الله ورعايته مهما كانت التحديات واملخاطر، واللُه غالٌب  مرشِّ

عىل أمره ولو كره الكافرون. 

كتاباتكتابات

طصاذسُئ الئدائع افطرغضغئ و «اإلجرائغطغئ» واجئٌئ سطى الةمغع

ْظ شؤٍئ صطغطئ...!  ْظ شؤٍئ صطغطئ...! الثرغعمغ.. ضمِّ الثرغعمغ.. ضمِّ

تصغصُئ التخار 
وخعابغُئ الثغار شغ 

طعاجعاه  
 

شعث حاضر أبع رأس   

سـبعة أعـوام من 

والحصـار  العـدوان 

اليمني  شـعبنا  عـىل 

كانت كفيلة ألن يعَي 

ويدرَك  الشـعب  هـذا 

هـذا  حقيقـَة  ًدا  جيـِّ

والحصـار  العـدوان 

االسـتكبار  دول  وأن 

مـن  هـي  العاملـي 

العدوان  عليه  فرضت 

وحارصته مـن البداية، اليوم شـعبنا اليمني وبعد 

ميض سـبعة أعوام ونصف العام من العدوان عليه 

والحصـار أصبـح يدرك ويعـي أنه ما مـن حصار 

ُفـرض عىل بلد مـا من ِقبل دول االسـتكبار العاملي 

إال وكان الهدف منه هو إخضاع ذلك البلد وتركيعه 

ألجنـدة خارجية وأجنبية، ومـا الرشعية املزعومة 

وإعادتهـا إال مطية يسـتخدمونها ألجل إخضاعه 

واحتالل أرضه. 

لهـذا فليعلـم العالـم أجمـع وعىل رأسـه األمم 

املتحـدة أننـا يف اليمـن شـعباً وقيـادة ومكونـات 

اجتماعية وأحزاب سياسـية وقبائل وجدنا أنفسنا 

منـذ بداية هذا العدوان والحصار العاملي علينا أمام 

خيارين. 

إمـا أن ننتظـر صحـوة ضمـري العـدّو وقـوى 

االسـتكبار العاملـي وهـذا هـو املسـتحيل بعينـه، 

وإمـا القبول بهذا التحـدي والعمل عىل تحويل هذا 

الحصار وهذا التهديد إىل فرصة نتوّجـه من خالله 

توّجـهـاً جـاد ومسـؤول نحـو اسـتصالح األرض 

وزراعتهـا إىل أن يتحّقق لشـعبنا اليمنـي االكتفاء 

الذاتي وهذا ما اخرتناه وقد أشـار إليه السيد القائد 

(حفظـه اللـه) مؤّخراً يف لقائه بقبائـل ذمار حيث 

أشـاد بدورهم الكبري والبـارز يف مواجهة العدوان، 

وحـث أَيْـضاً يف اللقاء، شـعبنا اليمني عىل رضورة 

االهتمـام بالزراعـة والسـعي الحثيـث والجـاد يف 

سـبيل تحقيق التكامل بني الشـعب والدولة، كون 

أن بلدنـا هو بلد زراعي متميز، وإنما أفسـدته تلك 

السياسات والحكومات السابقة العميلة واملرتهنة 

للوصاية الخارجية. 

ومنهـا أَيْـضاً التوّجـه الجاد واملسـؤول للعناية 

بالجانـب األمني وهذا ما لفت إليـه الرئيس مهدي 

املشـاط يف حفل التخرج لدفعـة من كلية الرشطة، 

حيث أشار يف الحفل إىل أن دول العدوان ومرتِزقتهم 

ال تبـدوا عليهم أيـة نوايا صادقة وجـادة يف تنفيذ 

بنـود الُهدنة، ولهـذا َفـإنَّ صنعاء لـن تدخر جهداً 

للقيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. 

فمن خالل سـلوك دول العـدوان ومرتِزقتهم مع 

الُهدنـة وتعاملهـم معهـا يتضح لنـا تنصلهم عن 

االلتزام ببنودها وعرقلتهم لها والسعي يف إفشالها 

منـذ اليـوم األول للُهدنـة، حيـث إن دول العـدوان 

بـني الفينة واألُخرى تحتجز سـفن الغـذاء والدواء 

واملشـتقات النفطيـة، وترفـض املعالجـة الكاملة 

ملِلـف األرسى، وهذا الرفض والتعنت يأتي بالتزامن 

مع سـماح حكومة صنعاء للصليب األحمر بزيارة 

أرسى دول العـدوان ومرتِزقتهـم، عكس ما قامت 

بـه دول العدوان مـن منع اللجنـة الدولية للصليب 

األحمـر من زيارة أرسى الجيش واللجان الشـعبيّة 

خشـية أن ينكشـف حجم إجرامها بحـق األرسى 

وانتهاكاتها الجسيمة بحقهم. 

طتمث سئثالصثوس الحرسغ

منذ الوهلة األوىل للمسرية القرآنية تحدث الشهيُد القائد 
السـيد حسـني بدر الدين الحوثي -رضوان اللِه عليه- عن 
األهميّـِة الكـربى للمقاطعـة االقتصاديـة لحلـف الكفر 

أمريكا و»إرسائيل». 
ربانيـة،  وبصـريًة  قرآنيـة،  رؤيـًة  يمتلـُك  كان  وألنـه 
واسـترشافاً جاوز الحـدوَد واألعوام، أدرك مبكـراً مكاِمَن 
َضعـف العدّو، وسـّلط األضواء عـىل القوة الهّشـة ألعداء 
الله ورسـوله، من خالل انهيارهم األرسع إذَا ما تم تفعيل 
شـعار املقاطعة للبضائع «اإلرسائيليـة» واألمريكية، ولن 
يتـم تفعيل ذلك إال بوعٍي متكامـل يدرك املرء مدى أهميته 

وسطوته الحقيقية يف إخضاع جحافل الرش. 
يقول الشهيد القائد: «املقاطعة االقتصادية، املقاطعة للبضائع مهمة 
ا عـىل العدّو، هي غـزو للعدو إىل داخل بـالده, وهم  ا ومؤثـرة ِجـدٍّ ِجــدٍّ
ا عليهم, لكن ما قد جرأت  أحسـوا أن القضيـة عندهم يعني مؤثرة ِجــدٍّ
الحكومـات العربية إىل اآلن أنها تعلن املقاطعـة، تتخذ قراراً باملقاطعة؛ 
ألَنَّ األمريكيـني يعتربونهـا حربـاً، يعتربون إعالن املقاطعـة لبضائعهم 

يعتربونها حرباً، لشدة تأثريها عليهم».
ولن يستجيَب للمقاطعة االقتصادية إال من كان ذا وعي يدرك ما يدور 
حوله كمسلم، ويعرف أن أعداء اإلسـالم يخططون باستمرار للسيطرة 
الكلية عىل البرش، ويفقه أن سالح املقاطعة بيده إن شعر بحجم الخطر، 
ويعلم جيًِّدا أن وعي املقاطعة الفردية هو طريق املقاطعة الجماعية عىل 

مستوى الشعوب املستهلكة لبضائع تحالف الرش. 
والجميع يسـتطيعون تحقيق هدف املقاطعة االقتصادية إن شـعروا 
صادقـني بقبح أمريـكا وإرسائيل ومدى تربصهم بالشـعوب املسـلمة، 
حينهـا سـيمتلئون سـخطاً وغيظاً ضـد الهيمنـة االقتصاديـة للعدو، 

ويحّققون الغاية الكربى من هذه املقاطعة. 
ولتحقيق هذا يقول الشـهيد القائد: «إن هؤالء بإْمَكانهم أن يقاطعوا 
املنتجـات األمريكية, أَو منتجات الـرشكات التي لها عالقة باألمريكيني, 
كـم  سـريون  وحينئـذ  نفسـها,  األمريكيـة  بالحكومـة  أَو  وباليهـود 
سـيخرسون؛ ألَنَّ مـن أصبح ممتلئاً سـخطاً ضد أمريـكا وضد إرسائيل 
أليس هو من سيستجيب للمقاطعة االقتصادية؟ واملقاطعة االقتصادية 

منهكـة جداً» ويؤّكـد أن «كّل هذه اإلْمَكانيـات الهائلة لدى أمريكا، لدى 
العـرب َحـّل يوقفها كلها, يتوقفوا من تصدير النفط, ويقاطعوا أمريكا 
اقتصاديـاً, تتوقف كلها هذه, تتوقف، إذَا ما هذا سـالح يف 
أيديهم؟ سـالح يف أيديهم, هذا السالح يعترب واجباً عليهم, 

مفروض, مفروض». 
وألَنَّ سالَح املقاطعة االقتصادية يتوفر بشكل كبري لدى 
العرب ُخُصوصاً َفـإنَّ نتائجه سـتكون أكرب، وسـتصيب 
العـدّو يف مقتـل كما يوضـح الشـهيد القائـد «إذا توقف 
النفـط, وتوقـف النـاس عـن رشاء البضائـع األمريكيـة 
واإلرسائيلية, يف األخري تراهـا تتوقف, تراها تتوقف كلها؛ 
ا جداً كلمـا علت التقنية  ألَنَّ االلتزامـات املاليـة تكرب ِجـدٍّ
ا كلما  يف اسـتخدام األشياء, تكون الخسـاراُت كبرية ِجـدٍّ
علت التقنية, وما هـي كلها تقوم عىل جهودها الذاتية من 
أوليات إىل آخر يشء هي عليه, فهم مربوطون بالعرب, مربوطون بالبالد 

العربية». 
ومصداقـاً لذلـك ووضعاً للنقاط عىل الحروف يرسـم الشـهيد القائد 
نتائـج معركـة املقاطعـة االقتصاديـة «يف األخري سـرتى كم سـتطلع 
مـن أرقام كبرية مـن ماليني الدوالرات خسـارات للـرشكات األمريكية, 
واألمريكيني ما حركتهم هذه الكبـرية إال بتمويل العرب، بعائدات أموال 
العـرب، االسـتثمارات الكبـرية التي لديهـم، البالد العربية سـوق كبرية 

ملنتجاتهم ورشكاتهم». 
ينبغي علينا بعد ُكـّل هذا أن نفهم أن سالح املقاطعة االقتصادية هو 
األرسع فتكاً بالعدّو واألشـّد رضاوة عليه ضمن مواجهتنا املفتوحة مع 
العدّو يف شـتى املجاالت كما ذكر السيد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثي، 
يف محارضتـه الرمضانيـة بمناسـبة يـوم القـدس لهـذا العـام بقوله: 
«املعركة مع العدّو الصهيوني هي معركٌة مفتوحة: يف املجال السـيايس، 
يف املجـال اإلعالمي، يف املجـال الثقايف والفكري، يف املجـال االقتصادي... 
يف ُكــّل مجـال، وأن نتَحّرك وأن يكـون موقفنا واضًحا ضد هـذا العدّو 
يف ُكــّل االتّجاهات، وأن نهتم باملقاطعة، املقاطعـة للبضائع األمريكية 

واإلرسائيلية جزٌء من املواجهة». 
تجـدر بنا اإلشـارة إىل أنه منذ انطالقة املـرشوع القرآني يف أوائل عام 
2002م جعـل مقاطعة البضائع األمريكية و»اإلرسائيلية» من أولوياته، 
ملا لذلك من أهميّة كربى وسـالح فعاّل يف حسـم املواجهة مع الشـيطان 

األكرب وهدم بنيانه األوهى من بيت العنكبوت. 
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واتثغُئ افعثاف بغظ الراغات وافسقم

خغاظُئ الاطئغع جرغمٌئ ق ُتشافرخغاظُئ الاطئغع جرغمٌئ ق ُتشافر

المةجرة الاغ تاول 
السثواُن ذمَسعا

حغماء الةسـثي

يف عـام 2018 تم اسـتهداف أطفال ضحيان 
يف تلـك الحافلـة، وما تحـدث عنه العـدوان بأنه 
تم اسـتهداف حافلة تقل قيادات حوثية، حاولت 
دول قوى العدوان طمس تلك الجريمة الشـنعاء، 

ليخدعوا العالم العربي اإلسالمي. 

نرش العدوان يف قنواتهم التافهة، عن ما حصل 
من اسـتهداف للقيادات الحوثية، ولكننا نفهمهم 

جيًِّدا وماذا يعني استهداف قيادات؟ 
هـل كان العالم يفهم ما قصـد العدوان بنرش 
هذا الخـرب املزور وتغطية جريمتهـم التي كانت 

واضحة كوضوح الشمس الستهداف األطفال؟ 
لم يكـون ُمَجــّرد خطأ أَو باألحـرى صدفة، 
كانـوا قاصديـن يف قتلهـم، وكل ذلـك مـن وراء 
تفكريهم الغبي، وأسـيادهم اليهـود والنصارى، 
خائفني من هؤالء األطفال الجيل الحسيني، جيل 

الوعي والبصرية والجهاد. 
ولـن أتوقـف مـن أن أسـأل نفـيس عـن تلك 
الجريمة وعن قنواتهم املزورة امللعونة، وما رأيته 

إال واضًحا كوضوح الشمس وما كانت جريمتهم 

إال تخطيـط، ولكن ما زال الطفل اليمني هو ذلك 

الطفل الشجاع، يعشقون الشهادة والجهد والبذل 

يف سبيل الله ومن أجل كرامة وعزة الوطن. 

الطفل اليمني ال يشبهه أي طفل يف العالم، فقد 

كانت طفولته وتربيته إيَمـانية، تربية جهادية. 

فقـد نالوا الحيـاة، الحريـة األبديـة، فاملنهج 

الرباني بـاِق واألطفال يتثقفـون بثقافه القرآن، 

جعلـوا القرآن دسـتور يف ُكــّل أمـور حياتهم، 

ومن صغرهم وسـيكربون وسيذهبون إىل القتال 

ليواجهونكـم، وسـتخرسون أنتم وشـياطينكم، 

فأنصار اإلله ُكِتَب لهم النرص املبني. 

افصخى ِوْجعُاظا
طتمث سطغ أبع طخطفى

منذ سـبعني عامـاً واألقىص الرشيـف ينئ تحت 

نـري املحتّل وظلمـه، والعالم املنافق يـراوغ ويكيل 

بمكيالني، بـل واألدهى من ذلـك أن بعض األنظمة 

العربيـة والتـي كان املؤمـل فيهـا -ولـو مـن باب 

القومية- أن تبقى متمسكة بالقضية الفلسطينية، 

وبالقدس كعاصمة لفلسـطني -ولـو ظاهرياً عىل 

األقـل-، رأينا هذه األنظمة تنبطـح وتعلن عمالتها 

ظاهـراً وتنحاز بجـوار الجالد ضـد الضحية، وهذا 

املوقف ليس مستغرباً منها فعمالتها واضحة -وإن 

كانت من تحت الطاولة فيما مىض-، لكن أن تظهر 

االنبطاح إىل هذا املستوى فهذا يشء معيب، ومخزٍي 

للشـعوب التي تنتمي إليها، عىل ُكــّل حال ومهما 

كانت األحداث وتكشـفات األمور واضحة وصادمة 

إىل هذا املستوى فهذا هو زمن كشف الحقائق، كما 

قال السيد حسني (ع): وهذا هو الزمن الذي يتغربل 

فيه النـاس يف مواقفهم وتوّجـهاتهـم إىل صنفني: 

إمـا مؤمنـني رصيحـني أَو منافقـني رصيحني، ما 

يهمنا يف هذا اإلطـار هو موقف املؤمنني املجاهدين 

امللتزمـني بموقفهـم وبقضيـة فلسـطني كموقف 

إيَمـاني وأخالقـي ومبدأي، ويف إطـار الحديث عن 

التصعيد األخري لقوات الكيان الصهيوني يف القدس 

واجتياحهم للمسـجد األقىص - ضمن ما يسمونها 

مسـرية األعـالم -، والتـي بقيـت قـوات الكيـان 

الصهيونـي مرتّددًة مـن تنفيذها لفـرتة من الزمن 

متوخيـًة لردة الفعل من قبل محـور املقاومة، هذا 

التصعيد األخري من قبل قوات االحتالل، هو كشـف 

لسـوأت األنظمة العميلـة املنبطحة من جهة، ومن 

جهة أُخرى هو اختبار لبقية الشعوب العربية التي 

لم تطبـع ولكن مواقفهـا كانت باهتـة وضعيفة، 

وهو من جهة ثالثة استفزاز خطري ملحور املقاومة 

وجـس نبض مـن قبل قوات االحتـالل لتقييم مدى 

ردة الفعل من قبل املحور... 

 موقـف أنصار الله مـن أي اعتداء عىل املسـجد 

األقـىص هو واضح وقـد أعلنه السـيد القائد، حني 

أّكـد كالم سـماحة األمني العام لحزب الله السيد/ 

حسن نرص الله حني قال بأن أي اعتداء عىل املسجد 

األقىص يعني حرباً إقليمية، ونحن جزء من املعادلة 

وموقفنا مبدأٌي وواضح فتمسكنا بقضية فلسطني 

هو التزام بيننا وبني الله، وهل نحن ندفع تحت نري 

العـدوان هـذا إال ثمن تمسـكنا بقضايانـا املبدئية 

واألََساسـية والتي من أهمها فلسـطني، فلسـطني 

قبلة األحرار والقدس بوصلة الثوار وستبقى محور 

االرتكاز ولب القضية، وشـعبنا املجاهد جاهز ُكـّل 

الُجهوزية -بل ويف أشـد حاالت التأهب والشـوق - 

للقتـال املبارش والدخـول يف مواجهـة مبارشة مع 

العـدّو الصهيوني، فكل آالمنـا ومعاناتنا وأوجاعنا 

التـي واجهناهـا سـواًء من عمـالء الداخـل أَو من 

تحالف الخارج، أفرزت داخل أعماقنا وبني جوانحنا 

شـوقاً ولهفة وتوثباً للمواجهة العسكرية املبارشة 

مـع الغـدة الرسطانية، فنحـن أعلنـا موقفنا منذ 

البدايـة حني رصخنا ((املـوت إلرسائيل)) ونحن يف 

جهوزية لنصنع املوت الفعيل لها إن شاء الله ضمن 

محور املقاومة عىل أمل أن نكون ضمن وعد اآلخرة 

الذي قـال الله عنه يف كتابه الكريم ((َفِإذَا َجاَء وَْعُد 

اآلخرة ِليَُسـوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِليَْدُخلُوا اْلـَمْسِجَد َكَما 

ُوا َما َعَلْوا تَتِْبريًا)) من سـورة  َدَخلُوُه أول َمرٍَّة َوِليُتَربِّ

اإلرساء- آية (7).

لقد أسـأنا وجوه اليهود حني رصخنا بـ((املوت 

إلرسائيـل)) حني كان ُكـّل العالم صامت، وأملنا إن 

شـاء الله أن يوفقنا للمواجهة املبارشة معهم، وأن 

نستشهد عىل أبواب األقىص الرشيف. 

واللـه غالـٌب عـىل أمـره ولكـن أكثـر النـاس ال 

يعلمون.

طتمث الدعراظغ

للمقدسـات  واملحتـّل  الغاصـب  الصهيونـي  الكيـاُن 
اإلسالمية ولألرايض الفلسـطينية ارتكب أبشع الجرائم يف 
حق الشـعب الفلسطيني املسلم وهجر من دياره وأراضيه 

ودّمـرت مساكنه وقتل أطفاله ونسائه. 
تُرك هذا الشـعب املسـلم يواجه التآمر عليه من أمريكا 
وغريهـا مـن الدول يف هـذا العالـم الظالم واملـوايل للكيان 

الصهيوني. 
تحالفـت مع هذا الكيان دول تعد من الدول اإلسـالمية 
ـــة ومع  والعربيـة كانـت تّدعـي أنهـا مـع قضايـا األُمَّ
فلسـطني ومع الشـعب الفلسـطيني واتضح للجميع أن 
من باع القضية الفلسـطينية وعمـل عىل تحقيق مصالح 

وأهداف الكيان الصهيوني هم حكام تلك الدول والقادة. 
الخونة والعمالء استخدمهم اليهود وأمريكا يف سبيل تدجني الشعوب 
بل وإذالل الشعوب العربية واإلسالمية لليهود وإخضاعهم لليهود وزرع 
ثقافة الهوان والذل، بالتايل تغيري مفاهيم الشعوب بأننا غري قادرين عىل 
نرصة األقىص وفلسـطني َوال نسـتطيع أن نقدم أي موقف وال نستطيع 
أن نواجههـم وأن االستسـالم معهـم هـو الحـل وهو املخرج للشـعب 

الفلسطيني. 
ومنذ السـنوات الطويلة وهم يكذبون عىل الشـعوب اإلسـالمية بهذه 
العبـارات وأن قضيـة فلسـطني هـي قضيتهـم األوىل ويف املنابـر وهـم 
يتحدثـون عـن هـذه القضية ويدعـون عىل إرسائيـل بالفنـاء والهالك 
وغريها من العبارات الرنانة-َلكنهم لم يعملوا شيئاً أمام هذا الكيان- بل 
جاءت األحداث وكشفت زيف أقوالهم وأن الكيان الصهيوني استخدمهم 
إلضـالل الشـعوب عـن معرفـة الحق وأهـل الحـق، فأصبح مـن يهتم 
بالقضية الفلسـطينية ويتَحّرك يف سـبيل نرصتها من منطلق إيَمــاني 
أصبـح هـو العدّو لديهـم وهو الخطر عليهم وعىل اإلسـالم واملسـلمني 
وأخطر من إرسائيل نفسـها وهكذا أصبح يتَحّرك هؤالء بني شـعوبهم، 
ــة هو مجويس رافيض إيراني  أن من يتَحّرك يف سـبيل نرصة قضايا األُمَّ

حوثي َو... إلخ. 

هذه األحداث واملواقف كشفت ملن كان مغرتاً بهم وأقوالهم وبأصواتهم 
الرنانة وعباراتهم الكبرية عن اإلسالم واملسلمني والجنة والنار، انكشف 
مرشوعهم الـذي ظهر للعيان وللجميع وبكل وقاحة وهو 
مرشوع التطبيع مع اليهود وفتح العالقات معهم وتبادل 
الزيارات بني الشعوب والسفارات وأنه من الدين اإلسالمي 
أن نواليهـم ومن الوحدة بني األديان واالحتفاالت وَغريها، 
ــة اإلسـالمية  هـذه األحداث واملواقف كشـفت لـكل األُمَّ
ــة اإلسـالمية زيف كالمهم وزيف أقوالهم  ولشـعوب األُمَّ
وعباراتهـم الكذابة، بالتايل فال عـذر للجميع أمام الله وال 
مـربّر للجميع الذيـن عرفوا الحق فسـكتوا عن منارصته 
َوالوقـوف معه بل والتوحد عليه من ُكـّل شـعوب العالم، 
مـن يقاتـل العـدّو اإلرسائييل ويقـف املواقـف املناهضة 
للتطبيع وسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني ويتَحّرك 
ثقافيٍّا وعسـكريٍّا وسياسيٍّا ضد هذا العدّو فهو الحق من أي مذهب كان 
من أية حركة كان من أية دولة كان فهو الحق وهو يقف مع الحق، لذلك 
هـذا الزمن هو زمن كشـف الحقائق للعالم بكلة القضية الفلسـطينية 
ــة اإلسـالمية بكل شـعوبها  قضيـه ُكـّل حر يف هذا العالم وقضية األُمَّ

وبشكل خاص العرب. 
القـادة العرب وعىل رأسـهم ملوك السـعوديّة وأمراء اإلمـارات الذين 
خانـوا أمتهـم وخانـوا أماناتهم وخانـوا دينهم مقابـل أن ترىض عنهم 
أمريـكا التي يقودها الصهاينة وتَحّركوا يف سـبيل أن ترىض عنهم، لذلك 
نحـن يف معركـة بني الحق والباطل ومسـار واحد إما حـق أَو باطل وما 
يحّدد هذا املسـار هي القضية الفلسطينية، فالله قد وصف لنا األحداث 
والنفسـيات وعرفنا عىل العدّو الذي ال بُـدَّ أن نواجهه ونتصدى ملرشوعه 
ونعرف أنصار وحزب وأولياء هذا العدّو؛ لنقف ضدهم ونعاديهم ونتوحد 

يف مواجهتهم بما يحّقق لنا العزة والكرامة والخري والرعاية اإللهية. 
مـن يتَحـّرك مـع التطبيع هو خائـن للدين اإلسـالمي وهـو يهودي 
املشاعر ولو يدعي اإليَمــان هو يهودي يف نفسيته ولو يّدعي اإليَمــان 
ولـو يتحدث باإليَمــان وهو مواٍل لهم وهو سـاكت عنهم وال يظهر أي 
ــة ومقدسـاتها، التطبيع خيانة  موقـف ضدهم ويتخىل عن قضايا األُمَّ

ال تُغتفر. 

د. حسفض سطغ سمغر 

ُد األهـداُف والتوّجـهاُت  مـن الطبيعي أنه عندمـا تتوحَّ
يكـوُن العدوُّ واحداً والصديق واحداً ألي كيانني لهما نفس 
التوّجـهات واألهـداف؛ وألن تلك الكيانـات لها عدوٌّ واحد 
فهـي بالتـايل ال توّجــه ِعداَءها لبعضها البعـض، ذلك ما 
يقولـه املنطق وتؤيده األحداث، ومـا نحن بصدده هو تلك 
الواحديـة يف األهـداف التـي أثبتتها األحـداث بني أصحاب 
الرايات السود (داعش) واألعالم التي انطلق بها الصهاينُة 
يف القـدس األحد املايض؛ إحياًء للذكرى 55 الحتالل القدس 
الرشقيـة، فهـي نفس األعـالم ونفس الرايـات التي تذبح 

املسلمني يف فلسطني وغري فلسطني.
وهنـا لنـا وقفـٌة السـتعراض األحـداث، فخـالل األعوام 

املاضيـة لم نشـهْد أيَّ عـداء بني كيانَـي الرايات واألعالم، بل لم نسـمع 
أيَّ توّجــه أَو نية إلرسائيل يف محاربة أصحاب الرايات السـود (القاعدة 
وداعـش)، وكذلك لم نشـهد أي توّجــه ألصحاب الرايات السـود لعداء 
ـُه ِعداَءها لكل املسـلمني قاطبًة، وهذا  إرسائيل، بل إن تلك الكيانات توجِّ
ما يثبت صحَة ما قاله الشـهيد القائد السـيد حسـني بدر الدين الحوثي 
-رضواُن الله عليـه-: (القاعدُة صناعٌة أمريكية)، بل إن الحال قد وصل 

ى جرحاهم اإلسـعافاِت يف مستشـفيات الكيـان، وال نجد  بهـم أن يتلقَّ
تفسرياً لهذا االنسجام غري أن مرشوَعهم واحد. 

وحيـث إن األهـداَف قـد اتضحـت ونوايـا الكيانَـني قد 
افتضحـت أمـام ُكــّل املسـلمني َفــإنَّ الواجـب الديني 
ُم عىل ُكـّل مسـلم أن يوجه العداَء لـُكلِّ َمن طبّع مع  يحتـِّ
«إرسائيـل»؛ ألَنَّه هـذا التقـارب أَو التطبيع يعنـي تقاُربًا 
وتأييًدا لإلرهاب بكل أشكاله: إرهاب دولة وإرهاب تنظيم.

وُكلُّ َمـن ال يعرُف حقيقَة توحيد األهداف والتوّجـهات 
مـا عليـه إال أن يسـتعرَض األحـداث ويرجـَع إىل نفسـه 
ــْه أَيَُّة رضبـة مـن التنظيمات  ويسـألها: ملـاذا لـم توجَّ
اإلرهابية ضـد «إرسائيل» التـي تنتهك املقدسـات وتقتل 
ـْه «إرسائيل» بنادَقها  إخواننا يف فلسـطني؟ وملاذا لم توجِّ

ضد هذه التنظيمات؟
سـؤاٌل يجُب أن يطرَحه ُكـلُّ مسـلم عىل نفسـه ويقـارن ما آلت إليه 
األحداُث بالقرآن الكريم الذي قال فيه اللُه ُسـبحانه وتعاىل: (لتَِجَدنَّ أََشدَّ 
ًة  ُكوا َوَلتَِجـَدنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّ اِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آََمنُـوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْرشَ النـَّ
يِسـنَي َوُرْهبَانًا  ِللَِّذيـَن آََمنُوا الَِّذيـَن َقالُوا إِنَّا نََصاَرى ذَِلـَك ِبأَنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ

َوأَنَُّهْم َال يَْستَْكِربُوَن).
ومـن ُهنا َفـإنَّنا عندما نُرصُخ ضد أمريكا و»إرسائيل» َفـإنَّنا نرصخ 

ضد اإلرهاب بكل أشكاله. 
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ثقافة 

الاتطغض الثاذأ غرتتإ سطغه تأغغث وطسارضئ.. ق بث طظ شعط الاتطغض الثاذأ غرتتإ سطغه تأغغث وطسارضئ.. ق بث طظ شعط 
تصغصئ افتثاث والعصعف املعصَش اإلغماظغ طظعاتصغصئ افتثاث والعصعف املعصَش اإلغماظغ طظعا

نحـن بطبيعتنا اليمنيـني بطبيعتنـا فينا تحليل 
كثـري لألحداث، ومـع تخازين القـات تقريباً يف أي 
بيـت يف أي مـكان يحللوا ُكــّل األحـداث، ونبدأ من 
أمريكا إىل أقىص منطقة، حتى أني أذكر مرة ونحن 
مخزنـني يف صنعـاء يف بيـت الشـايف وكان عنـده 
ضيف سـفري عمان أيام تلك األحداث بني الشطرين 
السـابقة، أحداث ما بني عيل عبد الله وعيل سـالم، 
بـني الحـزب االشـرتاكي واملؤتمـر، والنـاس مالن 
تحليـل، مـالن أخبار، مـالن.. فقال: أنتـم اليمنيني 
توجدون يف نفوسـكم قلقاً، وتوجدون يف نفوسـكم 
أيضاً رعباً، وتحللون األحداث بطريقة أحياناً تكون 
معكوسـة، يخرج الناس وهم يحملـون هماً يف ما 
يتعلـق بحاجاتهم من [قمح] أَو نحـوه.. قال هذه 

طبيعة يلمسها يف اليمنيني غريبة. 
التحليـُل إذَا كان تحليالً إيجابيـاً وفهماً لألحداث 
عىل حقيقتها ليكوَن يل موقف منها، موقف إيماني.. 
ال أن أتلقـى ما يقول اآلخـرون وأتأثر باآلخرين، أنا 
يكون عندي قدرة عـىل أن أفهم األحداث، وأن أفهم 

كيف أقف املوقف اإليماني منها، هذا جيد. 
لكن عندمـا يكون الناس يتحدثـون بما يتحدث 
بـه اآلخرون، ويحللـون تحاليل قلـب يرتتب عليها 
تأييـد ومعارضة، تأييـد ومعارضة، هذه هي نفس 
القضيـة الخطرية، يخـرج الناس من مجلس معني 
بعد تخزينـة – وخاصة إذَا هي بزغة جيدة وأذهان 
صافيـة واألريـالت كلها تسـتقبل تأتـي تحاليل – 
ويخرج اإلنسـان وهو ما يدري، قـد هو متجه ألن 

يصيل صالة املغرب والعشـاء ويف علم الله قد يكون 
ُه ِمنُْهْم} ما  نُكـْم َفِإنـَّ ممـن قـال: {َوَمـن يَتََولَُّهم مِّ
معنى منهم؟ ألم يقل هنـاك: اليهود والنصارى؟ ال 
تتخـذوا، جاء باالسـم ال تتخذوا اليهـود والنصارى 
نُكـْم َفِإنَُّه  أوليـاء، فعند ما يقول: {َوَمـن يَتََولَُّهم مِّ

ِمنُْهْم} يعني ماذا فإنه من اليهود والنصارى. 
فيخـرج واحد وال سـمح اللـه وقد هـو يهودي 
– متجـه إىل املسـجد – من حيث ال يشـعر، يهودي 
بغري زنانـري، يهودي بغري زنانـري نتيجة التحليالت 
الخاطئة والفهـم الخاطئ وسـهولة اتخاذ املوقف 

عىل حسب ما يسمع. 
الحظـوا لخطـورة املسـألة كيـف أن الُقـــْرآن 
وإن  مثلهـم،  إذاً  إنكـم  منهـم،  فإنـه  يتحـدث: 
أطعتموهم إنكم ملرشكون، يقول لك: أنت مثل هذا، 
مثـل هذه الجهة التي أنت تقـف موقفها، أنت مثل 
هذه الجهـة التي تتوالهـا، أنت حكمـك حكم هذه 
الجهة التي تطيعها ولو يف مسـألة واحدة مما هي 

معصية لله سبحانه وتعاىل. 
يف هذا الزمن أصبحـت القضايا خطرية جداً جدا 
ًبشكل رهيب فيما يتعلق بأعمال اليهود والنصارى 
لـم تعـد تقف عند حـد، لم تعـد تقف عنـد حد، أن 
يصبـح مثال أي زعيم عربي عبارة عن مدير قسـم 
رشطـة، يقولون له: نريـد فالن، يقـول: أبرش بنا! 
نريد زعطان، يقولون: تفضـل، كلهم جميعاً! هذه 

الحالة رهيبة جداً. 
وحتـى نحـن إذَا فرحنـا بأنهـم مسـكوا فالن، 

وفالن قالـوا: مطلوب ألمريكا تحـت عنوان خطري 
– قد يشـمل أي إنسـان يتحرك يف هـذا املوضوع – 
إرهابـي، ما هم يقولون: إرهابـي، إرهابي ملن؟ أي 
إرهابـي ألمريكا، ملصالـح أمريـكا، إرهابي يحمل 
عـداء ألمريـكا، كيـف مـا كان وضعيتـه، أتركهم 
اليوم مسـكوا فالن، أعجبنا؛ ألَنَّ فالن نحن نكرهه، 
لكـن العنوان مفتـوح، العنوان مفتـوح، والقضية 
مفتوحة، أن هـذا الزعيم أَو ذلك الزعيم مكلف بأنه 
أي شخص إرهابي، تسـميه أمريكا إرهابي فيلقى 
القبـض عليه ويسـلم ألمريـكا فيتحـول الزعماء 

العرب إىل مدراء أقسام رشطة عند أمريكا!. 
هـذه الحالة رهيبة جـداً جـداً، إذَا افرتضنا بأننا 
نحـن نفرح إذَا مسـكوا فـالن أَو فالن أَو كـذا أَو.. 
فمعنـى هذا أن املوضوع أقفل أمـام الجميع، أقفل 
أمـام الجميع، وأن نفس القضية ممكن أنها تطبق 
مـع الجميـع تحـت عنـوان إرهـاب ضـد أمريكا، 
مطلـوب من بوش، مطلـوب مدري مـن أين، فمن 
تلفون نريد فالن، قال: تفضلوا، معنى القضية هذه 
بأنه يف األخري الناس يكممون أفواههم عن الحديث 
عـن أمريـكا وإرسائيـل، عـن اليهـود والنصـارى 
وخطورتهم، وأنت تلمس فسـادهم يصل إىل ُكــّل 
بيـت، إىل ُكـــّل رأس؛ ألَنَّه إذَا ما تحـرك هذا أَو هذا 
أَو هـذه الفئة أَو هـذه الفئة تحـرك باعتبار واجب 
إسـالمي، أن ندافع فسـاد هؤالء، أن نقاوم فسـاد 
هـؤالء، فسـاد تجـاوز الحـدود املعقولـة أصبحت 
املسألة تهّدُد املقدَّسات اإلسالمية كلها، تهّدد البالد 

اإلسالمية كلها، تهّدد املبادئ اإلسالمية كلها. 
مـا العرب اآلن حانبني يف قضية القدس؟ احتمال 
فيما بعد يطلع لنا ثالث مشـاكل هي القدس ومكة 
واملدينة الكعبة ومسـجد رسـول الله (صلوات الله 

وسالمه عليه) والقدس. 
وهـؤالء اليهود هم يفهمون أنهـا تميش حاجة، 
تمـيش حاجة يطمعـوا إىل ما هو أكـرب منها.. يوم 
ما رضبت [أمريكا أفغانسـتان] حظيت بتأييد من 
ُكــّل الدول اإلسالمية هذه واحدة، تطرقوا إىل أَْكثَر 
مـن هذه إنـه يصبح بدل ما نحن نمـيش بطائراتنا 
وأدواتنـا إىل البلـد الفالنـي نكلـف الزعيـم الفالني 
أَو امللـك الفالنـي أَو الرئيس الفالنـي إنه هات فالن 
وفـالن وفالن، طـارد فالن وفالن، ويتحـرك بكامل 
قوتـه! ولم يعد تلك الدولـة الضعيفة ويرضب هذه 
القريـة ويرضب هـذه ويرضب هـذه ويطّلع فالن 
ويطلع فالن من أجل أمريكا. ما هذا يعني تجاوز؟. 
األرشف لنـا أن يأتي األمريكيـون هم، واألرشف 
يرضبـون،  هـم  األمريكيـون  يأتـي  أن  لزعمائنـا 
يرضبـون هـم؛ ألَنَّ رضب األمريكيـني هـم أليـة 
منطقـة من املناطـق يوّلُد عـداوًة ألمريـكا، يخلُُق 
عـداوًة ألمريـكا؛ لكـن ألَنَّهـم يعرفـون أن العداوة 
مهمـة، العـداوة عـداوة الشـعوب املسـلمة عداوة 
حقيقيـة يكون لها أثرها الـيسء، وتجلس املنطقة 
هذه غري مسـتقرة، وال يحّقــقـون أهدافهم فيها 

إال بصعوبة. 

 - خاص:
أشـار الشـهيُد القائُد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْــِه- يف [الدرس 
الثامـن مـن دروس رمضـان ـ سـورة البقـرة] إىل نعمـة 
الُقـــْرآن، واتّفاق املسـلمني عـىل صحة ما ورد فيـه، وأنه 
الكتاب الوحيد الذي ال شـك فيه، بقولـه: [إذاً يجب أن تفهم 
عظـم نعمة الهداية، نعمة أن الله أرسـل رسـوالً هو محمد 
(صلـوات الله عليه وعىل آله)، وأنزل عليـه هذا الكتاب وهو 
هـذا الُقــْرآن نعمـة كبرية جداً؛ ألَنَّه ما يـزال بني أيدينا وما 
نزال كلنا متفقني عليه، ُكــّل املسـلمني متفقون عليه، هي 
نعمة كبرية ال يسـاويها نعمة، ال يسـاويها نعمة من ُكــّل 

النعيم]. 
محّذراً يف ذات الوقت املسـلمني مـن أن يكوَن موقُفهم من 
ِنَعـِم الله علينا برسـول اللـه وبالُقــْرآن، مثـل موقف بني 
إرسائيـل، حيـث قال وهـو يرشح قولـه تعـاىل: {َفاذُْكُرونِي 
أَذُْكْرُكـْم}: [نفس القضية التي ذّكر بها بني إرسائيل {يَا بَِني 
ْلتُُكْم  ي َفضَّ إِْرسائيـَل اذُْكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتـي أَنَْعْمُت َعَليُْكْم َوأَنـِّ

َعـَىل اْلَعاَلِمنَي} هنا يذكِّر املسـلمني بأن يذكـروا هذه النعمة 
العظيمـة، َوإذَا لـم تقـدر هـذه النعمـة العظيمة سـيكون 
موقفك يف األخري موقف بني إرسائيل منها، من نعمة الكتب، 
من نعمة الرسـل التي أنزلـت إليهم، وبعثوا فيهم، ويف األخري 
سـيكون مصريك مصريهم. ألم يصل الناس إىل أسوأ مصري؟ 
وصلنا إىل أسـوء مما وصل إليه أهل الكتـاب فعالً، فتجدهم 
هم اآلن من يتجهون لقهرنا، وإذاللنا، والتحكم يف شـؤوننا، 
واحتـالل بلداننـا، ونهب ثرواتنـا، وتغيري ديننا يف نفوسـنا؛ 
ألَنَّنـا ضيعنا نعمة كبرية هي أكرب مـن النعم التي أوتيها بنو 
إرسائيـل. فعالً هـذا الُقـــْرآن هو أكرب وأشـمل وأعظم من 
الكتـب اإللهيـة السـابقة؛ ألَنَّ الله جعله مهيمنـاً عىل ُكــلِّ 

ُكتُِبه السابقة. 

عثُف ُضــّض الرجاقت السماوغئ:ــ 
ــة بأن  مـاً لألُمَّ وانطلـق -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْــِه- مفهِّ
القضيـة التي ُكلـف بها ُكـــّل األنبياء هو (هدايـة الناس) 
حيث قال: [يجب أن تُفهم املسـألة أن قضية الرسالة قضية 

الهدايـة معناها تقديم ما هو يف الواقع ــ إذَا صحت العبارة 
ـــ خدمات جليلة للنـاس، يعلمهم، يعّلُمهـم علماً صحيحاً 

علماً واسعاً علماً يصريون به حكماء].. 
وتطرق -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- إىل قوله تعاىل: {َوَلنَبْلَُونَُّكْم 
ٍء ِمـَن اْلَخْوِف َواْلُجـوِع َونَْقٍص ِمـَن اْألَْمـَواِل َواْألَنُْفِس  ِبـَيشْ
اِبِريَن}موضحا بـأن هذه اآلية موقعها  ِ الصَّ َوالثََّمـَراِت َوبَرشِّ
جميل جدا، حيث أنه كان قبلها الحديث عن الشـهداء وأنهم 
أحياء، عندما قال تعاىل: {َوال تَُقولُوا ِلَمْن يُْقتَُل ِيف َسـِبيِل اللَِّه 
أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َوَلِكْن ال تَْشـُعُروَن}وجمال موقع اآلية سببه 
كما قـال: [الحظ ما أجمـل موقع هذه اآلية بعـد أن يجعلك 
بالشـكل الذي تشـتاق إىل أن تقتل يف سـبيل الله! هل ستبدو 
ثقيلة عليك أن تمر بأي يشء من هذه األشـياء املتعددة بعد: 
خـوف أَو جوع أَو نقـص يف األموال أَو نقص يف األنفس؟ أنت 
مشـتاق أن تقتل يف سـبيل الله هل هي مشكلة بالنسبة لك، 
جـوع خوف نقص مـن الثمرات وأشـياء من هذه، سـتبدو 
أمامك هينة إذَا كنت قـد فهمت النقطة األوىل واملقام الرفيع 

ملن ضحوا بأنفسهم يف سبيل الله].. 

أوضـح لنا الشـهيُد القائـُد يف محارضة 

ــ [الدرس الثامـن من دروس  ـــ ملزمةـ 

رمضـان] بأنـه عندمـا نقـوُل: الكتـاب، 

نة)  والحكمة، ليس املقصود بالحكمة (السُّ

حيث قـال: [الكتـاب والحكمـة، الحكمة 

كمـا نقـوُل يف أَْكثَر من مقـام هي ال تعني 

ون أبداً  هنا: [السـنة] كما يقـول املفـرسِّ

ليعلَِّمهم كيف يكونون حكماَء يف رؤاهم، يف 

سلوكياتهم، يف مواقفهم، الحكمُة هي اآلن 

عندما افتقدها املسـلمون عندما افتقدها 

العـرب، هـل تجـُد مواقَف حكيمـًة اآلن يف 

مواجهـة هـذا الخطـر الكبري الـذي يتجه 

ــة، أيـن املواقف الحكيمة؟  عىل هـذه األُمَّ

هل هنـاك مواقف حكيمة؟ هل يوجد رؤى 

حكيمـة؟ هل هنـاك أسـاليب حكيمة؟ ال 

يشء، مفقودة].. 

طسظى التضمئ:ــ-
واسرتسـل -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- يف 
رشح معنـى الحكمة، حيث قال: [الحكمُة 
هي مـن اللـه {يُْؤِتـي اْلِحْكَمَة َمْن يََشـاُء 
َوَمْن يُـْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوتِـَي َخرْياً َكِثرياً} 
(البقرة: من اآلية 269) الحكمُة هي جانٌب 
من الحق نفسـه؛ لهذا يقـوُل هناك {اْلَحقُّ 

ِمـْن َربَِّك} والحكمة تعنـي: املواقف الحق، 

وهـي يف نفس الوقـت تعترب حكيمـًة، أي 

هـو املوقف الصحيـح املناسـب، فاملوقُف 

الصحيُح املناسـُب هـو َحقٌّ وهـو حكمة 

يف نفـس الوقـت، موقـٌف حكيـٌم من هذه 

القضيـة الفالنيـة أسـلوٌب حكيـٌم يف هذا 

املجـال الفالنـي، طريقـٌة حكيمـٌة يف هذا 

التوّجه الفالني وهكذا]. 

صراءة شغ [الثرس الباطظ طظ دروس رطدان ـ جعرة الئصرة] الةجء البالث:صراءة شغ [الثرس الباطظ طظ دروس رطدان ـ جعرة الئصرة] الةجء البالث:
الصـرآن ظسمئ ضئرية.. وبه غمضُظ تعتغُث اُفطَّــئالصـرآن ظسمئ ضئرية.. وبه غمضُظ تعتغُث اُفطَّــئ

(الــتــضــمــئ).. طسظاعا.. وتعضغح الفعط الثاذأ لعا(الــتــضــمــئ).. طسظاعا.. وتعضغح الفعط الثاذأ لعا
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العدد

2 ذي القعدة 1443هـ..
1 يونيو 2022م

(1412)
عربية ودوليةكتابات 

«الغعظغسش» تسطُظ طصاَض 13 ذفًق 
شطسطغظغاً طظث طططع السام 2022م

التحث الحسئغ غردُم بقبئ أظفاق لـ «داسح» 
بسمطغئ تفاغح جظعَب املعخض

بّري رئغساً ملةطج الظعاب الطئظاظغ وبع خسإ ظائئاً له 

 : طاابسات
أَشـاَرت املديـرُة اإلقليميـة لليونيسـف 
يف الـرشق األوسـط وشـمال أفريقيا، أديل 
خـرض، إىل أن «طفالً فلسـطينياً يبلُُغ من 
العمر 14 عاماً، ُقتل يف بيت لحم، وهو ثالث 
طفل فلسطيني يقتل خالل هذا األسبوع»، 
مضيفة: «كما ُقتل 13 طفالً فلسـطينياً يف 
الضفـة الغربية منذ بداية هـذا العام – أي 
حوايل ضعف العدد مقارنة بالعام املايض». 
وأّكــدت أن «الطفـل هـو طفـل، يجب 

حماية حقوقه من قبل كافة األطراف». 
كمـا دعت إىل عـدِم اسـتهداف األطفال، 
قائلة: «ال ينبغي مطلقـاً تعريُض األطفال 

لألذى أَو العنف». 
وقـد أعلنـت اليونيسـف، أن وفـداً مـن 
«مبـادرة إيكـو الـرشق األوسـط»، وهـي 
الذراع اإلنساني لالتّحاد األُوُروبي يف الرشق 
األوسط وشـمال أفريقيا، قد زار األسبوع 
املايض املدارس التي تم إصالحها مؤّخراً يف 

غزة. 
االتّحـاد  دعـم  «بفضـل  وأضافـت: 
األُوُروبـي، تواصـل منظمة اليونيسـف يف 
الفلسطينيني  األطفال  مسـاعدة  فلسطني 

والتعليمية  األََساسـية  احتياجاتهم  لتلبية 
لتحقيق إْمَكاناتهم». 

الترصيحـات  هـذه  أن  مراقبـون  ورأى 
مـن مسـؤولة أمميـة تأتـي بعـد تصاعد 

وتـرية املعارك الكالمية بني الفلسـطينيني 
واملنظمـات األمميـة التـي ال تقدم سـوى 
الكالم واملشـاريع الوهميـة بينما تقف يف 

صف الجالد ضد الضحية. 

 : طاابسات
نّفـذت قوٌة مـن الحشـد الشـعبي العراقي 
عمليـة تفتيـش جنـوب مدينة املوصـل، فيما 
ردمـت ثالثـة أنفاق كانـت تسـتخدم من قبل 

عنارص تنظيم «داعش» اإلرهابي. 
وانطلقـت قـوٌة مـن اللـواء 44 ومكافحـة 
املتفجـرات وباالشـرتاك مـع قيـادة عمليـات 
نينوى للحشـد الشـعبي لتفتيش وادي الثرثار 
وصحـراء الحـرض الواقعة بني قضـاء الحرض 
وتـل عبطـة جنـوب املوصل فضال عـن تدقيق 

عـن  بحثـا  الصحـراء  يف  األشـخاص  بيانـات 
مطلوبني للقضاء. 

األهـداف  تأمـني  عـن  العمليـة  وأسـفرت 
قـد  كانـت  أنفـاق  ثالثـة  وردم  املرسـومة 
استخدمتها عنارص «داعش» للتنقل والتخفي 

جنوب املوصل. 

 : طاابسات
انتخـب مجلُس النـواب اللبنانـي، نبيه بري، 
رئيسـاً لـه بعد أن نـال غالبية األصـوات، وذلك 

للمرة السابعة عىل التوايل ومنذ العام 1992م. 
وقـد حاز الرئيس بري عـىل 65 صوتاً مقابل 
40 ورقـة ملغـاة و23 ورقـة بيضـاء، كما فاز 
النائـب الياس بـو صعب بمنصـب نائب رئيس 
مجلـس النـواب بــ 65 صوتـاً وذلـك يف الدورة 
الثانيـة مـن االقـرتاع والتـي سـّجلت مقابـل 
األصـوات الــ65 ورقة ملغاة، ورقتـان بيضاء، 

و59 صوتاً للمرشح غسان سكاف. 
وفـاز النائـُب اآلن عـون بمنصـب أمني رس 
مجلـس النـواب بــ65 صوتـاً يف الـدورة األوىل 
مقابل 38 صوتاً للنائب زياد حواط و4 مليشـال 
الدويهـي و9 أوراق بيضـاء و10 أُخـرى ملغاة، 
كما فاز النائـب هادي أبو الحسـن بالتزكية يف 

املقعد الثاني ألمانة رس املجلس. 
ويف منصب عضويـة هيئة املكتب فاز النواب 
اغوب بقرادونيان وميشال موىس وكريم كبارة. 
الجلسـة التي ُعقدت بحضـور كامل للنواب 
الــ128، انطلقـت بتـالوة أسـماء الفائزين يف 
االنتخابات النيابية األخرية، ومن ثم تالوة املادة 
44 من الدسـتور اللبنانـي والتي تنص عىل أنه: 
«يف ُكــّل مرة، يجـّدد املجلس انتخابـه يجتمع 
برئاسـة أكـرب أعضائه سـنًا ويقـوم العضوان 
األصغـر سـنًا بينهم بوظيفة أمـني رس. ويعمد 
إىل انتخـاب الرئيـس ونائب الرئيس ملـدة والية 

املجلس». 
 

الرئغج بّري: أي خطط ووسعد وبراطب 
ق تصثم التطعل لفزطات خارج السغاق

ويف كلمـة لـه بعـد انتخابه رئيسـاً للمجلس 
النيابـي لواليـة جديـدة، دعـا الرئيـس بري إىل 
االحتكام لإلراَدة الوطنية الجامعة املتمثلة بقلق 
الناس وآالمهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة عىل 
اإلنقـاذ والتغيـري، معتربًا أنَّ أيـة خطط ووعود 
وبرامج ال تقدم الحلـول لألزمات عىل اختالفها 

وكثرتها هو كالم وخطط خارج السياق. 
وخاطـب النـواب بالقـول: «يف ظـل تفاقـم 

األزمـات والتحديـات التـي تداهُم ُكــلَّ لبناني 
ألية طائفـة انتمى وألي توّجـه سـيايس كان، 
أدرك وتدركـون معي يف هذه اللحظات العصيبة 
والراهنـة التـي يمر بهـا لبنان بـأن أي كالم ال 
يالمـس وجع النـاس واحتياجاتهـم يف ُكـّل ما 
يصنـع حياتهـم وحياة وطنهـم وأنَّ أي خطط 
ووعـود وبرامـج ال تقدم الحلـول لألزمات عىل 
اختالفهـا وكثرتهـا هـو كالم وخطـط خـارج 

السياق». 
ولفـت إىل اقتبـاس ملـا كتب يف اإلعـالم حول 
الجلسـة، وقـال إنه مـن املفيد لجميـع النواب 
والكتل أن يدركوا حجم «التحديات» امللقاة عىل 
عاتقهم، يف زمن لـن يحظوا فيه برتف املناورة، 

وال سـيما أّن سـالح «التعطيـل» املتوافـر بـني 
أيديهـم، لـن يفَيض سـوى إىل «جريمـة كربى» 
بحـق الوطـن، الـذي بـات «يحترض» بشـهادة 
الجميع، وقال: «إن اللبنانيني والعالم يتطلعون 
إليكـم كبارقة أمل ربما وحيدة قادرة عىل إعادة 
لبنـان لتألقـه وإنقـاذه، وبارقـة أمـل تطمنئ 

اللبنانيني يف حارضهم ومستقبلهم». 
َوأََضــاَف بـري: «بعـد أن طوينـا صفحـة 
االنتخابـات النيابية وفـاز من فـاز وبعيًدا عن 
احتسـاب األكثرية لهذا الطرف أَو ذاك، أدعوكم 
كي نكـون جميعاً عىل النحو التـايل: لنكن 128 
يف  الدسـتورية  االسـتحقاقات  إلنجـاز  «نعـم» 
موعدها و128 «ال» للفراغ يف أية سلطة، و128 
«نعم» جريئة ودون مواربة لالنتقال بلبنان من 
دولـة الطوائف واملذاهـب واملحاصصة إىل دولة 
املواطنة واملساواة وتكافؤ فرص الدولة املدنية، 
و128 «نعـم» رصيحة وقويـة وواحدة موحدة 
ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية يف ثرواته 
املائيـة والنفطية مـع فلسـطني املحتّلة و128 
«ال» للتنازل أَو املساومة أَو التطبيع قيد أنملة يف 
هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما 

بلغت الضغوط». 
وختم رئيـس املجلـس كلمتَه قائـالً: «أخريًا 
وليس آخراً، فليُكِن الخـالف والتنافس ِمن أجِل 
ـْكَر للزمالء  ُد الشُّ األفضل للبنان واللبنانيني، أَُجدِّ
النـواب، ولوسـائل اإلعـالم ولقادة الـرأي، واىل 
اللقـاء يف اسـتحقاقات وطنية عنوانهـا الدائم 

وحدة لبنان، نعيش جميعاً إذَا عاش لبنان». 

«بغظغئ» غسّطُص سطى تعصغع «بغظغئ» غسّطُص سطى تعصغع 
اّتفاصغئ الاةارة طع اإلطاراتاّتفاصغئ الاةارة طع اإلطارات

 : طاابسات

علََّق رئيُس الوزراء يف حكومة الكيان الصهيوني، نفتايل 
بينيـت، أمس الثالثـاء، عىل توقيِع اتّفاقيـة التجارة الحرة 

بني بالده ودولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وأشـاد بينيـت بتوقيـِع اتّفاقيـة التجـارة، قائـالً عرب 
«تويرت»: «وّقعـت إرسائيل واإلمـارات العربية املتحدة أول 

اتّفاقية تجارية تاريخية بني إرسائيل ودولة عربية». 
وأضـاف: «يف قمـة رشم الشـيخ، قبـل نحـو شـهرين، 
اتفقـت مع الشـيخ محمد بـن زايد، رئيس اإلمـارات، عىل 
أن ما يسـتغرق 5 سنوات يمكن إنجاُزه يف غضون أسابيع 
قليلـة»، موجهـا «الشـكر إىل الشـيخ محمد بـن زايد عىل 
قيادتـه، ووزيـرة االقتصـاد اإلرسائيلية أورانـا باربيفاي، 
اللذين بفضل عزمهما وعملهمـا الجاد تحّقق هذا اإلنجاز 

الكبري برسعة وكفاءة». 
وأعلن السـفري «اإلرسائييل» لدى اإلمـارات، أمري حايك، 
أمـس، أن «إرسائيـل واإلمـارات وّقعتـا اتّفاقيـة للتجارة 

الحرة، يف خطوة تهدف إىل تعزيز التجارة بني البلدين». 

وصفئ اتاةاجغئ يف الصاطحطغ وصفئ اتاةاجغئ يف الصاطحطغ 
رشداً لعجعد اقتاقلني الرتضغ رشداً لعجعد اقتاقلني الرتضغ 

وافطرغضغ سطى افراضغ السعرغئوافطرغضغ سطى افراضغ السعرغئ
 : وضاقت

نّفـذ أهـايل مدينـة القامشـيل، أمـس الثالثـاء، وقفـًة 
احتجاجية أمام املركـز الثقايف باملدينة؛ تنديداً باالعتداءات 
الرتكيـة املتواصلة، ومحاولة إنشـاء ما يسـمى «املنطقة 

اآلمنة». 
وأَشـاَرت مصادر محلية إىل أن الوقفة التي نفذها أهايل 
مدينة القامشـيل، أمام املركز الثقايف باملدينة جاءت تنديداً 
بـ»العـدوان الرتكي-األمريكي» املتواصل عىل بلدات وقرى 
الريف الشـمايل ملحافظة الحسـكة، ورفضاً لوجود القوات 

األمريكية والرتكية غري الرشعي عىل األرايض السورية. 



  
 



السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1412)

األربعاء والخميس 
2 ذي القعدة 1443هـ  
  1 يونيو 2022م

ضطمئ أخغرة

طئادراُت خظساء وسزمُئ 
املحروع الصرآظغ

طتمث غتغى شطغرة   

التـي  اإلنسـانيُة  املبـادرُة 
مهدي  الرئيس  فخامة  أطلقها 
اسـتعدادات  بشـأن  املشـاط، 
حكومـة صنعاء لفتـح املعابر 
والطـرق مـن طـرف واحـد يف 
فريـق  ُت  تعنـُّ اسـتمر  حـال 
املرتِزقة املشـاِرك يف مشاورات 
ـان،  َعمَّ األردنيـة  العاصمـة 
القرآني  املرشوع  عظمَة  أثبتت 
وجّسـدت أخالَق املسـرية التي 
ترتكز عليه قيادتنا السياسـية وتنطلق من خالله يف شـتى 
املجاالت سـواء العسكرية أَو السياسـية أَو االقتصادية أَو 

الثقافية أَو غريها من مجاالت الحياة. 
ليسـت املرة األوىل التي تطلق فيهـا صنعاء مبادرات من 
طرف واحد، فقد سـبق مبادرة الرئيس املشـاط العديد من 
املبادرات اإلنسانية والتي كان أبرزها مبادرة صنعاء لوقف 
إطالق النار من طرف واحد قبل شـهَرين، وبموجبها أوقف 
الجيـُش واللجان والشـعبيّة اسـتهداَف املنشـآت الحيوية 
والنفطية داخل العمق السعودي، وهو ما نتج عنه ترحيٌب 
دويلٌّ أفىض بإعالن األمم املتحدة الُهدنة ملدة شهَرين أوشكت 

عىل االنتهاء. 
وعىل الرغم من مساعي دول العدوان لعرقلة االتّفاقيات 
عة بالعاصمة األردنية، ظلت حكومة  ة باألرسى املوقَّ الَخاصَّ
صنعـاء تبـذل ُقصـارى جهدها إلنجـاز هذا االتّفـاق وكم 
سـمعنا وشـاهدنا توجيهات القيادة الثورية والسياسـية 
بالعفـو واإلفراج عـن األرسى التابعني للعـدوان من طرف 

واحد كجانب إنساني ال يتمتع به الطرف اآلخر. 
وال يـزال املوظفـون يف اليمـن حتـى اللحظـة ينتظرون 
سماَع أية أخبار أَو انفراجة بشأِن تجاوب دول العدوان مع 
مبادرة حكومـة صنعاء التي أطلقتها قبل أعوام من طرف 
لة من الجمارك  واحد واملتمثـل بتوريد ُكـّل املبالـغ املتحصَّ
والرضائـب يف ميناء الحديدة وغريهـا من اإليرادات إىل فرع 
البنك املركزي بالحديدة تحـت بند املرتبات واألجور عىل أن 
يقوم الطرف اآلخر حكومـة املنفى بتوريد ما تحت أيديهم 
من مبالغ النفـط والغاز والجمـارك والرضائب وغريها إىل 
نفس البنك؛ كي يتم تسـليم املرتبات لجميع املوظفني دون 

استثناء يف عموم املحافظات اليمنية.
إال أن هـذه املبادرة اإلنسـانية لحكومة صنعاء كشـفت 
الوجَه الحقيقي لدول العدوان وأدواته بأنهم ال يريدون خرياً 
لهـذا البلد وال نيـة لديهم ألية حلول، وأن هدف السـعودية 
واإلمـارات الوحيد هو تجويع وإفقار الشـعب اليمني؛ كي 
يظـل تابعـاً للمملكة تسـتطيُع أن تتحكم فيه كما تشـاء 
وكمـا كانت تعمل منذ عقود قبل ثورة 21 سـبتمرب 2014 
التـي أنهت الَوصاية السـعودية والخارجية عـىل هذا البلد 

وإىل األبد بفضل الله. 

طسرية افسقم الخعغعظغئ واملطئِّسعن السرب
ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

 

عملـت الحكومـة الصهيونية عىل الدفـع بقطعان 

املسـتوطنني اليهود للخروج يف املسـرية التي َسـميت 

بمسـرية اإلعالم ووفـرت لهـا الحماية األمنيـة، وقد 

أثبتـت املسـرية أن الـدول التـي تنشـط للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني ال يمكن اعتبارها من الدول املنتمية 

إىل العرب أَو املسلمني؛ ألَنَّ شعار املسرية الرئييس كان 

(املوت للعـرب) إىل جانب شـعارات أُخرى ضد العرب 

والفلسـطينيني وضد املسـجد األقىص والتي استفزت 

معظم العرب واملسـلمني ما عدا العرب املطبعـني الذين تجاهلوا 

ما حدث يف املسـرية من اقتحامات للمسـجد األقـىص واعتداءات 

عـىل الفلسـطينيني واسـتفزازات للصحفيني عـىل الرغم من أن 

معظم وسـائل اإلعـالم العاملية قد غطت هـذا الحدث، وكثري من 

الـدول العربيـة واألجنبية كان لها مواقـف معلنة من الترصفات 

الصهيونية قبل وأثناء املسرية. 

وقعت الدول املطبعة يف موقف محرج أمام رغبتها يف املحافظة 

عىل عالقتها مع الكيان الصهيوني وأمام شـعوبها التي وعدتهم 

بأن الهدف الرئييس للتطبيع هو صنع السالم وأنه سوف يصب يف 

صالح القضية الفلسطينية من خالل التدخل لدى الكيان لرتشيد 

ترصفاتـه يف مواجهة الفلسـطينيني، ولكـن يف الواقع أن العالقة 

بـني الـدول املطبعة والكيـان الصهيوني تعتـرب عالقة من طرف 

واحـد؛ ألَنَّ العرب هم من يقدمـون التنـازالت والفوائد املختلفة 

للكيـان الذي لـم يقدم أي تنازل أَو يسـتجيب ألي 

طلب لهم؛ ِمن أجِل التطبيع وهو املسـتفيد األول، 

ويسـتمر يف اإلرصار عىل ممارسـة عربدته يف حق 

الشـعب الفلسـطيني وحق القدس وحق املسـجد 

األقىص دون مراعـاة لحلفائه الجدد من املطبعني 

العرب. 

إن مسـرية اإلعالم الصهيونية وما جرئ خاللها 

يمكن اعتباره فضيحة للدول العربية املطبعة التي 

ضحت بعالقتها مع الشـعب الفلسـطيني ومع حركات املقاومة 

ومع السـلطة الفلسـطينية املعـرتف بها كممثل للفلسـطينيني 

مـن قبـل معظـم دول العالـم حتى وصـل األمر إىل وقـف الدعم 

املايل للسـلطة الفلسـطينية الذي كان معظمـه يذهب كمرتبات 

للموظفـني، وذلك حتى يتم إجبار الفلسـطينيني عىل االسـتمرار 

يف مد يدهـم للحكومـة الصهيونية للحصول عـىل بعض األموال 

والتـي يتم من خاللها الضغط عىل السـلطة لتمرير ما تريده تلك 

الحكومة، ومع ُكـّل ذلك لم يقدم الكيان الصهيوني للدول املطبعة 

أي تنـازل لحفـظ مـاء الوجهـة أمام شـعوبها حتى يف املسـجد 

األقىص الذي يقدسه كافة املسلمني، وهذا يثبت أن التطبيع يصب 

يف مصلحة قادة دول التطبيع وليس يف مصلحة شعوبها. 


