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عدوان صهيوين مبباركة املطبعني.. اختبار جديد لتأكيد االنتماء

ريـــال ريـــال   ١٢٠٠٠١٢٠٠٠ اىل  لــنــفــطــيــة  ا ملـــشـــتـــقـــات  ا أســـعـــار  اىل ختــفــيــض  لــنــفــطــيــة  ا ملـــشـــتـــقـــات  ا أســـعـــار  ختــفــيــض 

طسطعطات الساسات افخغرة ورجائض الافاوض:

كيان العدو يغتال قياديًا يف اجلهاد وخيلف عددًا من الشهداء واجلرحى ودول احملور حتذر

 

الضحش سما وراء الامثغثالضحش سما وراء الامثغث
«املالجئ» يدخلهم  الصهاينة  وذعــر  باملزيد  وتعد  صــاروخ  «املالجئ»  يدخلهم  الصهاينة  وذعــر  باملزيد  وتعد  صــاروخ   ١٠٠١٠٠ بـ  ترد  بـ املقاومة  ترد  املقاومة 
الــــغــــطــــرســــة لــــــنــــــواجــــــه  الــــغــــطــــرســــة  لــــــنــــــواجــــــه  األمــــــــــــــــة:  لــــــشــــــعــــــوب  الــــــيــــــمــــــن  ــــــمــــــاء  وعــــــل اهللا  األمــــــــــــــــة:أنــــــــصــــــــار  لــــــشــــــعــــــوب  الــــــيــــــمــــــن  ــــــمــــــاء  وعــــــل اهللا  أنــــــــصــــــــار 

 



2
السبت

العدد

8 محرم 1444هـ..
6 أغسطس 2022م

(1451)
أخبار 

جغاجغ أظخار اهللا غثغظ السثوان سطى غجة وغثسع 
ــئ ملعاجعئ الشطرجئ اإلجرائغطغئ حسعب اُفطَّ

 : خظساء
أدان املكتـُب السـيايس ألنصـار الله، 
ٍة العدواَن اإلرسائييل عىل قطاع غزة،  بشدَّ
وارتكابَـه جريمَة اغتيـال املجاهد الكبري 

يف رسايا القدس القائد، تيسري الجعربي. 
وقـال املكتـب السـيايس يف بيـان له، 
أمـس: «بإكبار واعتـزاز نتقـدم بالعزاء 
ورسايـا  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـة  إىل 
القـدس لشـهادة هـذا القائـد»، مؤّكـداً 
عىل حق الشـعب الفلسـطيني واملقاومة 

العـدوان  عـىل  الـرد  يف  الفلسـطينية 
اإلرسائييل الغاشم. 

ــة العربية  ودعـا املكتب شـعوب األُمَّ
ومساندة  املسـؤولية  لتحمل  واإلسالمية 
ملواجهـة  ومقاومـًة؛  شـعباً  فلسـطني 

الغطرسة اإلرسائيلية. 

رابطئ سطماء الغمظ تظَسى الحعغث الةسربي 
وتآّضـث أن السثوان سطى غجة غةإ أن 

غساظعخ عمط افترار يف السالط اإلجقطغ

 : خظساء
نعـت رابطُة علمـاء اليمـن، أمس 
تيسـري  القائـد  الشـهيَد  الجمعـة، 
الجعربي الذي ارتقى سعيداً بعد جهاد 
ٍف ومواجهـة بطولية مع الكيان  مرشِّ

الصهيوني الجبان. 
العـدواَن  أن  الرابطـُة  وأضافـت 
الصهيوني عىل غزة وشعبها املحاَرص 
واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجُب 
أن يستنهَض ِهَمَم األحرار يف فلسطني 

وكل البالد اإلسالمية. 

يف  اليمـن  علمـاء  رابطـة  وقالـت 
بيـان لها: «تابعنا بألٍم شـديٍد العدواَن 
الصهيوني الجديَد عىل غزة يف وحشية 
جديـدة تضـاُف إىل سلسـلة جرائمـه 

الوحشية بحق الشعب الفلسطيني».
االسـتهداَف  هـذا  أن  وأوضحـت   
الجبان واالغتيـال اآلثم ما كان ليكوَن 
لوال تخاذُُل األنظمة العربية واإلسالمية 
عن القيام بواجبهـا، مضيفًة بالقول: 
عزاؤنا ومواساتنا للشعب الفلسطيني 
ولكافـة املجاهدين واألحرار فيه وعىل 

رأسهم حركة الجهاد اإلسالمي. 

شرتٌة بالبٌئ لطُعثظئ.. طا وراَء تمثغِثعا؟ 
تتطغض| سئُث التمغث الُشرباظغ 

ٌة وراَء نجـاح مفاوضات تمديد  تداخلـت عوامُل ِعـدَّ
الُهدنـة، حتى أفضـت إىل َمدِّ ُعُمِرها شـهَريِن جديَديِن، 
هذه السطوُر ال تقدم قراءًة تحليليًة رصفًة، هي إىل ذلك 
تكشـُف معلوماِت الساعات األخرية ورسائل التفاوض 
بـني اليمـن من جهة وقـوى العدوان من جهـة أُخرى، 
كمـا تورد مواقَف لثالث شـخصيات وازنـة َوتقُف عند 
حسـابات الجبهـة الوطنية من تمديـد الُهدنة وأهداف 
الدفع األمريكي تجاه تمديد الُهدنة لفرتة ثالثة أملت أن 

تكوَن أطوَل من الفرتتني السابقتني معاً. 
 

تساباُت الةئعئ العذظغئ 
الُهدنُة يف الشـهر الخامس لهـا دوَن معادلٍة جديدٍة 
عـىل طاولة التفـاوض، الصورُة ال تحتـاُج كثريَ رشٍح، 
تْه عىل شـهَريِن  صنعـاُء رأت مصلحًة يف التمديِد َوَقَرصَ
حاسمنِي، َورفضت أكثَر من ذلك تحَت سقِف حسابات 
وطنيـة رصفة، وعضو املجلس السـيايس األعىل محمد 
النعيمي يكشـُف عن رفض قائد الثورة السيد عبد امللك 
الحوثـي محاوالٍت تجـاه تمديد الُهدنة لسـتة شـهور 
متتابعـة «بنفس الرشوط السـابقة َوااللتزامات»، َويف 
رده عن العوامل التي أفضت إىل تمديد الُهدنة لشـهرين 
فقط يشـري النعيمي إىل أن «املوافقة فرصة أخرية أمام 

تحالف العدوان تهيئُ للتوصل إىل سالٍم شامل». 
مـا َجَرسَ الُهوََّة بني صنعـاء وعواصِم قوى العدوان، 
هو وصـوُل الوفد الُعمانـي، وهذا يعنـي أن أمريكا قد 
بعثت وفداً ُعمانياً رفيَع املسـتوى ملهمِة إحراِج القيادة 
وتمديـِد الُهدنة مـع وعـود بحلحلة املِلـف االقتصادي 
فكان أن رأت القيادُة تمديَد الُهدنة فرتًة ثالثًة تطلبُها يف 
املقـام األول ترتيباٌت يمنيٌة يف أكثِر من ميدان، بحسـب 
ما يفيد للمسـرية نائب رئيس الوفـد املفاوض، الفريق 
جالل الرويشـان، بأن «تحريَر األرض وحمايَة الشـعب 
واسـتقالل القـرار السـيايس ثوابـُت ال يمكـُن تحقيُق 
السـالم دونها، وأهـداف الصمـود َواملقاومة ومواجهة 
الَوصاية واضحٌة والقبول بالُهدنة يأتي يف هذا السياق».

املحسـوُم ُهنا أن قراَر إطالة عمر الُهدنة كان يمنيٍّا، 
َوالتحكُُّم بمسار التفاهمات ونتائجها يثبُت أن الجبهة 
الوطنية تشرتي الوقت والهدوء، وتواصل إرغام تحالف 
العـدوان يف امللـف االقتصـادي مـن جهة ومـن أُخرى 
تحسـني تنفيذه االلتزامات يف املِلف اإلنساني، وأن ثمة 
جديـًدا يف هذا املِلـف تمثََّل بإتاحة وجهـات أُخرى أمام 
رحـالت مطار صنعاء وعـدم تقييد وصول السـفن إىل 
موانـئ الحديـدة، وهذا بعض ما أشـار إليـه أمني رس 
املجلس السـيايس األعىل، الدكتـور يارس الحوري، حني 
أّكـد للمسرية أن «تقديرات القيادة بشأن الُهدنة دقيقة 

وحّساسة، وتويل املصلحة الوطنية العليا األولوية».

ويضيف الحـوري إىل ذلك ما تَُعـــدُّه صنعاُء حالًة 
مبدئيـًة، أن «الذهـاَب لتمديـِد الُهدنـة تأكيـٌد ملواقفنا 
السـاعية لرفع املعاناة عن الشـعب وامُلنحازة للسـالم 

امُلـرشف». 
تجري عىل ألسـنة من تحدثوا لـ «املسرية» نصيحُة 
صانع السياسـة ومتخذُ القرار يف صنعاء، إىل معسـكر 
العـدوان، مفـاُد النصيحة األخذُ بعني االعتبار السـلوَك 
اليمنـي َوالفـرَص التـي يتيُحها مـرًة تلو أُخـرى أماَم 
مدمنـي الطاقـة عواقـَب  ــُب  تسـويٍة شـاملة تَُجنـِّ
سياسـية واقتصادية وأمنية سلبية للغاية، كما يؤّكـد 
النعيمي أنَّ «عىل األوسـاط الدولية التفاُعَل مع سـلوك 
اليمن تجـاه الُهدنة أَو انتظار ما سـريتبه عـدم التزام 

تحالف العدوان عىل أمن الطاقة وغريها».
ـَـة أَو رمُي  إلـزاُم املحافل الدوليـة واإلقليمية الُحّج
الكرة يف ملعبها يرتافُق مع ِمجَهٍر يمني يرُصُد تفاُعالِت 
قـوى العـدوان بدرجـة أوىل والداعمة واملؤيـدة بدرجة 
ثانيـة، يؤّكــد الفريق الرويشـان بالقول: «سـنراقب 
سـلوك تحالف العـدوان تجـاه التزاماته خـالل هذين 
الشهرين ويف ضوء ذلك سـيحّدد صانع القرار خياراتنا 

املقبلة». 
انطـواُء الترصيـح مـن النعيمي إىل الرويشـان عىل 
التهديد، ليس مـن قبيل املصادفة، ويفيـُد بأن الجبهَة 
ا تنتِظـُر بوادَر  الوطنيـَة حسـمت أمَرهـا، وهي عمليّـٍ

إيجابيًة تَُحْلِحـُل جميَع املِلفات العالقـة، لكن موافقَة 
صنعـاء عـىل تجديـِد الُهدنة قـد تُْقـــَرأُ مـن منظور 
قوى العدوان بشـكل معاِكٍس تمامـاً، فتضُعه يف خانة 
جدوائيـة السياسـة املتبعة تجـاه اليمن، وهـذا يعني 
مواصلتَها التنكيَل االقتصـادي إلكراه صنعاء عىل فعل 
ما ال تريُد سياسـيٍّا، سألنا نائب رئيس الفريق الوطني 
: «ندرك  املفـاوض: «أين الجبهة الوطنية مـن ذلك؟ فَردَّ
أن حالـة الـال حـرب والال سـلم ُمرهقة لشـعبنا ونعد 

ملواجهة خطط تحالف العدوان بهذا الشأن».
حـني طرحنـا ذاَت األمـر عـىل أمـني رس املجلـس 
السـيايس األعىل لم تختلف اإلَجابَُة ال بل توافق الحوري 
مع الرويشـان يف التوصيف للحالة التي يسعى تحالُُف 
العـدوان يف تثبيتهـا عىل السـاحة اليمنيـة، حني قال: 
«نحن نرفض أن يتحول الوضع إىل حالة الال حرب والال 
سلم، وما لم يستِطع تحالف العدوان تحقيقه بالسالح 

لن تنجزه املماطلة بالُهدنة مطلقاً».
وعـن ذات األمـر السـابق أَو ما قـد يحُكـُم مواقَف 
صنعـاء  موافقـِة  إزاء  العـدوان،  قـوى  وتوّجـهـات 
عـىل تمديـد الُهدنـة لفرتة ثالثـة يف ظـل تجربتني غري 
مشـجعتني، يتحـدث عضـو السـيايس األعـىل محمد 
ـه، بالقول:  النعيمي بشكل مبارش عن مآالت هكذا توجُّ
«إذا كان النظام السعودّي ما يزال يراهن عىل مثل هذه 
السياسـة فعليه أن يقاتَل حتـى آخر جندي وآخر قدرة 

عسكرية يمتلكها». 
 

طاذا ترغُث واحظطظ طظ الُعثظئ يف الغمظ؟ 
بناُء شـبكة أمان عىل مسـتوى املصالح االقتصادية 
الكـربى، يف سـاحة تلعب دوراً حاسـماً بالنسـبة ألمن 
الطاقـة َوإمَداداتهـا قبـل وبعـد الرصاع عىل السـاحة 
األوكرانية، ويف سـياق متصل ثمة أهـداٌف أُخرى، برأي 
الفريق الرويشـان هـي أن «الدفـع األمريكـي باتّجاه 
الُهدنـة وراءه أجنـدات اسـرتاتيجية يف املنطقـة بداية 
بقطـع الطريـق أمـام الـرشق وحمايـة أمـن الكيان 
الصهيونـي ورعايـة التطبيع مـع األنظمـة الخليجية 

باإلضافة إىل أمن الطاقة». 
ما تريُده واشـنطن بعَد تجربِة الشـهور األربعة هو 
ذاتُـه ما سـعت له ُقبيَلهـا، األمريكي ليـس جاهًزا بعُد 
للسـماح للسالم أن يجد طريَقه سالكًة يف هذه الساحة 
عـىل الرغم من كـون الظروف األمريكيـة الراهنة أكثَر 

تعقيًدا من أي وقت مىض.
وأهدافهـا  املتعـددة  مخاوفهـا  ـى  ُحمَّ تحـت 
االسـرتاتيجية يف املحيـط الهنـدي يف مواجهـة الصـني 
ت إدارُة بايـدن فقط نربتَها السياسـية  وروسـيا، غـريَّ
فقـط، وهـذا ال يعني شـيئاً يف النظـرِة اليمنيـِة تجاه 
أمريـكا، والتأكيد للنعيمـي، إذ قال: «الدفـُع األمريكي 
تجاه الُهدنة تكتيٌك يرتبُط بمصالَح أمريكية وإن تذرع 
بالسـالم والوضع اإلنساني بالنسبة لجماهري شعبنا»، 
لكـن هذا يعنـي يف ما يعنيه أن أمريكا لـم تقدم بعُد ما 
تعتربه هي تنازالت رغم مأزقها، َوأنها تشرتي الوقت يف 
الساحة اليمنية، وتحاول الحفاظ عىل هيمنتها يف أكثر 

من بُقعة جغرافية.
ُرُدوُد النخبة السياسـية عىل هـذه املفارقات تحيلُك 
أَيْـضاً إىل متطلبات اليمن من الُهدنة من جهة، وتؤّكـد 
من جهة أُخرى عىل لسـان الحـوري أن «القيادَة تأُخذُ 
بعني االعتبـار األجنداِت واألهـداَف األمريكية من وراء 

تمديد الُهدنة وتدُرُسها».
ويف حديث الحوري إشـارٌة إىل رضورة أن نسـتوعَب 
عـىل مختلف املسـتويات أن اإلفادَة من ذلـك رهُن قرار 
القائد وحـَده وتحديد الزمان واملـكان تابٌع، وغريُ ذلك 
أن مـن يسـتعجُل التثمريَ اليمنـي للضغـوط الخانقة 
للعدو يبني عىل فرضية مفادها أّن طيٍّا أمريكيٍّا للُهدنة 
محتمٌل َووارٌد بالنظر ملتغريِّ ُمَواٍت عىل الساحة الدولية، 
لكـن هذه الفرضيـة نفَسـها ال تُلِغي حقيقـَة معادلة 
تواُزِن الرعب الحاكمة للمواجهة مع قوى العدوان بعَد 
َق لليمن يف مجال اإلعداد من العتاد وغريه، وهو  أن تحقَّ
مـا يجعُل قـوى العدوان مجتمعًة تحـت رعٍب دائٍم من 
غضب وثأر يمني يُدكُّ َعَصَب ورشياَن االقتصاد العاملي، 
َم اليمُن يف هـذه املرحلة نموذجاً  َوهكـذا ال بأس أن َقـدَّ

مختلفاً للدبلوماسية. 
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 : ظعح جّقس
ـام عىل إعـالن األمم  مـع مـرور ثالثـة أَيـَّ
املتحدة تجديًدا للُهدنة اإلنسـانية والعسكرية 
املوقعـة يف مسـقط مطلـع إبريـل املـايض، 
بضمانات أممية تضمن أَيْـضاً رصف مرتبات 
املوظفني ومعاشـات املتقاعديـن من عائدات 
النفط والغـاز، إال أن املؤرشات ومع مرور 72 
سـاعة عن إعـالن التجديد، تبـدو يف طريقها 
نحو امليش عىل األثر القديم الذي سـارت عليه 
دول العـدوان واألمـم املتحـدة طيلـة األربعة 
األشـهر املاضية، َحيـُث تواصلـت الخروقات 
بشـكل مكثّـف وعـادت أعمـال القرصنة إىل 
الواجهة، يف حني أن ملـف الطرقات واألرسى 
ما يـزال جامداً، وهو ما يجعـُل األمَم املتحدة 
أمـام تحـدٍّ لطاملـا تكـّرر، غـري أن التحـدي 
هـذه املرة مغايـر؛ نظـراً ألَنَّ املنظمة األممية 
قدمـت الضمانـات عند التجديـد األخري بأنها 
بااللتزامـات  للوفـاء  العـدوان  دول  سـتجرب 
املتأخـرة من األربعة األشـهر املاضية، ليكون 
تكـرار سـيناريو الُهدنـة املشـتعلة بفرتتيها 
السـابقتني، البـاب الضيـق الـذي سـيخرج 
األمـم املتحـدة مـن املشـهد كوسـيط عاجز 
ومتواطـئ، فيما جددت صنعـاء التحذير من 
أية التفافات أَو مزايدات أَو مساومات، والتي 
بترصيحات تضليلية للطرفني  ظهرت مؤّخراً 

األمريكي والربيطاني تحاول خلط األوراق. 
 

تخسغث طحاسض طظث «الاعثئئ».. 
١٢ خرصاً لضض جاسئ

ويف الـ 72 ساعة األوىل للُهدنة أّكـد تحالف 
العدوان اسـتهتاره بجهود السالم واستغالله 
للعجز والتغطية األممية، وذلك بارتكابه أكثر 
مـن 700 خرق خـالل الثالثة األيّـام املاضية، 
بينهـا غـارات جويـة وقصف مبـارش يؤّكـد 
جديتـه للتصعيد مع سـبق اإلرصار والرتصد، 
َحيـُث أفـادت مصـادر عسـكرية لصحيفـة 
وأدواتـه  العـدوان  خروقـات  بـأن  املسـرية 
الفاضحة بلغت حتى مسـاء أمـس الجمعة، 
قرابـة 600 خـرق للُهدنـة ونحـو 200 خرق 
التّفاق الحديدة، يف ظل تواجد البعثات األممية 
ومسـؤوليها يف عدد من املناطق اليمنية التي 

تطالها الخروق. 
وأوضحـت املصـادر أن الخروقـاِت تمثلت 
يف أكثـر مـن 80 انتهـاكاً بتحليـق للطـريان 
االسـتطالعي املسـلح والتجسـيس يف أجـواء 
محافظـات مـأرب، تعـز، حّجــة، الجـوف، 
صعـدة، الحديدة، البيضـاء وجبهات الحدود، 
فضالً عن رصد خـرق برضبة جوية للطريان 
التجسـيس املقاتـل يف تعز اسـتهدفت منازل 
املواطنـني يف منطقـة مقبنـة، مـا يؤّكـد أن 
السـلوك العدوانـي يف ظل الُهدنـة الجديدة ما 

يزال قيد التفعيل رغم الوعود األممية. 
وما يؤّكــد نية العدوان للتصعيد هو رصد 
عـدد مـن الخروقـات املتمثلـة يف اسـتحداث 
تحصينات قتالية يف مأرب والحديدة ومحاور 
أُخـرى، يف حـني ما يـزال العـدوان مرص عىل 
ضمـن  املواطنـني  بحـق  الجرائـم  ارتـكاب 
املتمثلـة  الخـروق  بمئـات  وذلـك  خروقاتـه 
املواطنـني  منـازل  عـىل  املتنـوع  باملقصـف 

واملناطق املدنية يف عدد من املحافظات. 
وضمـن التصعيد العسـكري رصد ما يزيد 
عن 120 خرقاً بالقصف املدفعي والصاروخي 
عىل مواقع الجيش واللجان يف مأرب والحديدة 

وجبهات الحدود ومناطق أُخرى. 
يتأّكــد للجميـع أن مـؤرشات التجديد ال 
تبـدو مبرشة ما لـم يكن هناك تَحـّرك أممي 
بقدر الوعود التي قطعتها ملنح العدوان املزيد 
مـن الوقت عـىل حسـاب اسـتمرار التصعيد 

واملعاناة. 

 صرخظــٌئ جثغثة بشطــاء برغطاظغ 

صثغط
ويف الجانـب األََسـايس املتصـل بالُهدنـة، 
واملتعلـق بمينـاء الحديدة، اسـتأنفت بحرية 
الحصار األمريكي السـعودّي أعمال القرصنة 
بحق سـفن املشـتقات النفطيـة، لتؤّكـد أن 
تصعيدها ضد الُهدنة شـامل وال يسـتثني أي 
بنـد، يف اسـتهتار وتحد صـارخ لألمم املتحدة 
ووعودهـا، فيما أن القرصنة هـذه املرة تأتي 
يف ظـل تظليل بريطاني مسـاند يـربّر أعمال 
الحصار بحجـج واهية اسـتهلكت املنظومة 

العدوانية حجماً َكبرياً منها طيلة 7 سـنوات. 
وأعلنـت رشكة النفط عىل لسـان ناطقها 
الرسمي عصام املتوكل، أمس األول أن تحالف 
العدوان احتجز سـفينة البنزين (يس هارت) 
يف خـرق جديـد للُهدنـة يف أول أيامهـا، مبينًا 
أن السـفينة املقرصنـة حصلـت عـىل ُكــّل 
التصاريح األممية وتم تفتيشـها يف جيبوتي، 
وهو ما يشـري إىل تحٍد مـزدوج لألمم املتحدة 
التي تمنح التصاريح للدخول بموجب اتّفاق 
الحديـدة، وكذلـك تعطـي الضـوء األخـرض 
وتجديداتهـا،  الُهدنـة  بموجـب  لعبورهـا 
ليكـون االحتجـاز وأعمال القرصنـة رداً من 
قبل تحالـف العـدوان عىل املنظمـة األممية 

وتَحّركاتها. 
وخاطـب متحـدث النفـط األمـم املتحدة 
«كنـا نأمـل أن تمنع األمم املتحدة اسـتمرار 
عمليـات القرصنة من قبل تحالـف العدوان 
لكن هذا لم يحدث»، ُمضيفاً «ال نريد دعوات 
أمميـة للسـماح بتدفق السـفن النفطية إىل 

مينـاء الحديـدة بل نريد شـيئاً ملموسـاً عىل 
أرض الواقع»، مؤّكـداً أنه «ال يوجد أي سـبب 
واضـح السـتمرار عمليـات احتجاز السـفن 
النفطية التي يتحمل الشـعب اليمني تكاليف 

تأخريها». 
ويف سـياق متصـل، أملحـت بريطانيـا إىل 
سـعيها للتغطية عىل أعمـال الحصار بقولها 
إنهـا تبذل جهـوداً مـع تحالف العـدوان ملنع 
مـا وصفته بـ «تدفـق األسـلحة للحوثيني»، 
وعىل لسـان املتحدثة باسم حكومة بريطانيا 
«روزي ديـاز» أّكـدت ضمنياً أن ما يمارسـه 
تحالف العدوان من أعمال الحصار يأتي تحت 
مربّر « تدفق األسـلحة»، فيما أّكـدت تأييدها 
للتصعيد العدواني بقولها إن استمرار الُهدنة 
-بوضعها الراهن املشـتعل- أمـر مرحب به، 
فيمـا وصفت الطـرف الوطنـي باملعرقل عىل 
الرغم من أن حصيلة األربعة األشـهر املاضية 
قد حـّددت املعرقل وبشـهادة أمميـة أَيْـضاً، 
وهـو األمر الذي يؤّكـد أن التجديد الجديد وما 
قد يرافقه من تصعيد يأتي مستنداً عىل غطاء 

دويل تتواله قوى االستكبار. 
وبهـذا الجانب تكـون األمم املتحـدة أمام 
مكاشـفة وتحديـات جمة عليهـا مواجهتها 
بكل مسـؤولية لتفادي انفجـار الوضع الذي 
قبلـت صنعاء بتهدئته مقابـل إزاحة املعاناة، 
وليـس مقابـل بقائها ومنح العـدوان فرصة 

ليحلق وحيداً بالتصعيد والحصار. 
 

ذرصاُت تسج.. اظسثاٌد بـ 
«خرجاظات» أطرغضغئ أطمغئ

وبشـأن ِمَلفِّ الطرقات يف تعـز، يبدو أن 
التصعيَد هذه املرة يأتي بمسـاندة سياسية 
وإعالمية أمريكية، ظهرت جليٍّا عىل لسـان 
ترصيحات مسـؤوليها وأبرزهـم تيم ليندر 
كينـغ الذي يوصـف بـ «املبعـوث األمريكي 
إىل اليمـن»، والـذي حـاول التغطيـة عـىل 
ممارسـات تحالـف العـدوان وعرقلته لكل 
الجهود ورفضه ملبادرات صنعاء األحادية يف 

هذا الجانب. 
مـع تأكيـد محافظ تعـز صالح  وتزامنـاً 

بجاش، أمس للمستشـار العسكري األممي 
الجنـرال أنطوني هايـورد، والفريـق املرافق 
ا، بأن الطرق  له الذي يـزور املحافظة َحـاليّـٍ
التـي وافقت صنعاء عـىل فتحها من طرفها، 
جاهزة وينقصها تجاوب الطرف اآلخر، خرج 
ليندر كينغ بترصيحات يدعي فيها أن تحالف 
العدوان أبدى اسـتعداده لفتـح الطرق، داعياً 
من أسماهم «الحوثيون» لـ (فك الحصار عن 
تعز)، يف تأكيد عىل انخراط أمريكي رصيح إىل 
جانب تحالف العدوان وعراقيله وممارسـاته 

يف ظل الُهدنة. 
وفيما لفت املحافـظ بجاش إىل أن القيادة 
الثوريـة واملجلـس السـيايس األعـىل وجهت 
بأكثـر من سـت مبـادرات لفتح الطـرق، إال 
أنهـا ُقوبلـت برفض الطـرف اآلخـر وآخرها 
إىل مدينة  طريق الستني -الخمسـني ُوُصـوالً 
النـور بمدينة تعز التي ال تزيد مسـافتها عن 
بالصور واإلثباتات  15 كيلومرتاً، مسـتعرضاً 
جهود الطرف الوطنـي لحلحلة هذا امللف، إال 
أن املسـؤول األممي تجاهلهـا ورفض أَيْـضاً 
نزولـه امليدانـي للتأكيـد، وهـو مـا ينسـجم 
مـع ترصيحـات «املبعوث األمريكـي» يف هذا 
الجانـب، يف تأكيـد عـىل التناغـم السـعودّي 
األمريكي األممي لتسـيري الُهدنة املجددة عىل 
ذات الحال ومسـنوداً بغطـاء دويل ظهر جليٍّا 
وبشكل أكرب يف بيان مجلس األمن األخري الذي 
اسـتبعد تحالـف العـدوان من املشـهد تماماً 
وصـور الطـرف الوطنـي معرقـالً وفصائـل 
املرتِزقـة أطرافـاً تملـك القرار وتديـر جهوداً 

«مساملة»!. 
ويف هذا السـياق، صّعد حـزب «اإلصالح»، 
الخميـس، يف مدينـة تعز واقتحمـت فصائل 
الحـزب «املجمـع الحكومـي» وأغلقـت مقر 
فيـه  حـارصت  الـذي  الوقـت  يف  املحافظـة 
مجاميع أُخرى سـكن املحافـظ، فيما تزامن 
تطويـق املحافظة مع فوىض أمنية عاشـتها 
جـراء  املاضيـة،  السـاعات  خـالل  املدينـة 
مواجهـات متبادلـة بـني األدوات، وكّل هـذه 
املمارسات تشري إىل تمييع ملف الطرق يف تعز 
وصب النـار عىل الزيت يف ظـل تغطية أممية 

دولية. 

بصغعد جسعدّغئ.. ِطَطشُّ افجرى أجٌري 
لثى العجغط افطمغ!

وإىل ملـف األرسى الـذي مـن املفـرتض –
إلثبات جديتـه– أن تَحّرك األمـم املتحدة ُكـّل 
«امليـاه الراكـدة» التي خلفها تنصـل العدوان 
برعايـة أممية، إال أن املنظمة األممية ما تزال 
يف مسـارها الضعيف والهزيـل، وهو ما ينذر 
أَيْـضـاً بتجميـد لهـذا امللف الذي يمثـل جزءاً 

َكبرياً من الُهدنة. 
ومـع أن رئيـس اللجنـة الوطنية لألرسى، 
عبـد القادر املرتىض، أّكــد يف ترصيح لوكالة 
سبأ، أمس، جاهزية واستعداد اللجنة للميض 
يف تنفيذ صفقة تبادل األرسى التي تم التوافق 
عليها يف مارس املـايض برعاية أممية، إال أنه 
قال: «نتائج الجولـة األخرية من املفاوضات، 
التي ُعقدت يف عّمان، لم تكن إيجابية بالشكل 
املؤمـل»، يف حـني أن الجمـود يف هـذا االتّفاق 
برعايـة أمميـة يؤّكــد أَيْـضـاً مـدى العجز 
األممـي يف هذا امللف عـىل غرار ُكــّل امللفات 

املعلقة واملعِلقة للسالم. 
وفيما لفت املرتىض إىل أن «اللجنة الوطنية 
لألرسى، حصلت عـىل وعود من األمم املتحدة 
بأن يكـون هناك تقّدم يف األسـابيع القادمة، 
وخطوات أكثر إيجابيـة لتنفيذ هذا االتّفاق»، 
إال أن تجربـة السـنوات املاضيـة واالتّفاقات 
املاضية يف هذا الصدد تعكس الصورة األممية 
املسـتقبلية، يف حـني دعـا املرتـىض «إىل قيام 
األمـم املتحدة بخطوات أكثـر جدية وإيجابية 
للضغـط عـىل الطـرف اآلخـر، لتنفيـذ ما تم 

االلتزام به والتوافق عليه». 
وبـنّي املرتىض أنـه «تم التوافـق عرب األمم 
املتحـدة عـىل عـدة نقـاط، أهمهـا: تثبيـت 
األسـماء التي تـم التوافـق عليهـا، والتوافق 
عىل تشكيل لجنة من جميع األطراف للتأّكـد 
من ُهــِويَّة األسـماء املختلـف عليها؛ كونها 
العقبة األكرب أمام تنفيذ االتّفاق»، ُمشـرياً إىل 
العديد مـن العراقيل التي وضعـت أمام ملف 
األرسى برعايـة أممية أَيْـضـاً، أهمها عرقلة 

املرتِزقة لكشوفات أرساهم. 
وجدد التأكيد عىل أن «ملف األرسى يحظى 
باهتمـام ومتابعة من ِقبل القيـادة؛ ِمن أجِل 

الوصول إىل تنفيذ هذا االتّفاق، وتحرير جميع 
األرسى»، مؤّكــداً «أنه ليس هناك من جانبنا 
أي تأخري مطلقاً يف تنفيذ هذا االتّفاق»، مجّدًدا 
الدعـوة لألمم املتحـدة للخروج من سـلوكها 
الراهـن، وهو ما يجعل ملعبهـا مليئاً بالعديد 
من كرات السالم التي رمتها صنعاء، وأّكـدت 
بهـا أن الطـرف األممي مـا يزال مـرصاً عىل 

التغطية عىل ممارسات العدوان وعراقيله. 
 

تتثغر وذظغ أخري.. طظ غاتمض 
طسآولغئ اقظفةار؟

وأمـام ُكـّل هذه املعطيـات حذرت صنعاء 
من استمرار الوضع عىل غرار األربعة األشهر 
املاضيـة، مؤّكــدًة أنها لن تسـمح بالتالعب 
بمسار املشهد مهما بلغ مستوى االصطفاف 
الـدويل األممـي إىل جانـب تحالـف العـدوان 
وأدواته، وهـو األمر الذي يؤّكـد أن السـلوك 
الـدويل األممـي قد يكـون السـبب الرئيس –

إىل جانـب خـروق العدوان– يف إشـعال فتيل 
انفجار الوضع. 

وقال عضو املكتب السـيايس ألنصار الله 
ـاب املحبيش: إن «األمريكي ال يوافق  عبدالوهَّ

عىل الُهدنة حباً بـ اليمن بل خوفاً منه». 
«أن  للمسـرية  ترصيحـات  يف  َوأََضــاَف 
األسـلحة  مـن  املزيـد  األمريكيـني  إرسـال 
للسـعوديّة َواإلمارات تعبـري جديد عىل أصل 
املعركـة وأن السـعودّي واإلماراتـي مقـاول 

فقط». 
ونـّوه املحبـيش إىل أن «تحالـف العـدوان 
مؤّكــداً  املقبلـة»  للمرحلـة  أوراقـه  يرتـب 
بالقـول: «إن أرادوا اسـتمرار الحرب فقواتنا 
املسـلحة وشـعبنا حـارضون بالتـوكل عىل 
اللـه»، يف إشـارة إىل أن الطـرَف الوطنـي لـن 
يتحمـل املزيـد مـن السـكوت أمام السـلوك 

السعودّي األمريكي األممي. 
بـدوره، أّكـد نائب رئيس الوزراء لشـؤون 
الدفاع واألمن الفريق الركن جالل الرويشان، 
يف ترصيحات لقناة املسرية، أن تحرير األرض 
وحماية الشـعب واسـتقالل القرار السيايس 

ثوابت ال يمكن تحقيق السالم دونها. 
ونـّوه الرويشـان إىل أن أهـداف الصمـود 
واضحـة  الوصايـة  ومواجهـة  واملقاومـة 
والقبول بالُهدنة يأتي يف هذا السياق، ُمضيفاً 
«نـدرك أن حالة الال حرب والال سـلم مرهقة 
لشـعبنا ونُِعدُّ ملواجهة خطط تحالف العدوان 

بهذا الشأن». 
وأَشـاَر الروويشـان إىل أن الدفع األمريكي 
باتّجـاه الُهدنـة خلفـه أجندات اسـرتاتيجية 
يف املنطقـة بداية بقطـع الطريق أمام الرشق 

وحماية أمن الكيان الصهيوني. 
وعن ُهدنة األربعة الشـهور السـابقة قال 
الرويشـان بأنها «لم تكن مشجعة، ولم نصل 
لصيغـة بشـأن امللـف االقتصـادي، ولهذا تم 

رفض تمديد الُهدنة لـ 6 أشهر». 
واختتم ترصيحه بالقول: «سنرصد سلوك 
تحالف العـدوان تجاه التزاماتـه خالل هذين 
الشـهرين ويف ضوء ذلك سيحّدد صانع القرار 
خياراتـه املقبلة»، يف رسـالة تؤّكــد لتحالف 
العـدوان أن املراوغـة السياسـية وإن كانـت 
مسـنودة بمجلس األمن أَو منظماته الدولية، 
لـم تعـد مجديـة ولم تنفـع تحالـف العدوان 
يف يشء، وهـو ما يحتم عليه تـرك الصبيانية 
وتجنب الركون إىل تلـك األطراف الدولية التي 
ال يتعـدى موقفهـا التنديـد والشـجب حيال 
ات والبالسـتيات اليمنيـة إىل  وصـول املسـريَّ
نفطـه، فضالً عن عجـز دفاعات تلـك الدول 
يف توفري ولو جزءاً بسـيطاً مـن الحماية التي 
يدفع النظامني السعودّي واإلماراتي مليارات 
الدوالرات، ويضحون مقابلها أَيْـضاً بما تبقى 

ــة وُهــِويَِّتها.  من ثوابَت وانتماٍء لهذه األُمَّ

تقرير

طع بصاء ططش افجرى «أجغرًا» وجط تةثد الثسعات العذظغئ لاترغره.. 

بقبئ أغام طظ العثظئ املةثدة.. 
تتالش السثوان غمدغ 72 جاسئ بسث «الاةثغث» بأضبر طظ 700 خرق بغظعا غارات جعغئ
صرخظئ جثغثة بـ «اخطفاف برغطاظغ» وذرصات تسج طشطصئ برساغئ طشالطات «طةطج افطظ» و«لغظثر ضغظس»

جطعك الـ 4 افحعر جغث المعصش وواحظطظ ولظثن تائََّظغاه سطظًا وخظساء تعّجـه إظثارًا

الفرغص الروغحان: تالئ الق 
ترب والق جطط طرعصئ 

لحسئظا واجامرارعا غجغح 
التةب سظ صرارظا العذظغ 

الصادم

المتئحغ: تثشص أجطتئ 
أطرغضا لثول السثوان 
غضحش ترتغئه فوراصه 

وواحظطظ «تعادن» خعشًا 
طظا ق تئًا شغظا
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أّضـثت سطى أعمّغئ المظاجئئ شغ اجاطعام الثروس والسئر طظ جغرة اإلطام التسغظ سطغه السقم

شسالغاٌت طاسثدة يف طتاشزات الةمععرغئ إتغاًء لثضرى ساحعراء
 : طاابسات

شـهدت عـدٌد مـن املحافظـات خـالل اليومني 
املاضيـني الكثريَ من األنشـطة والفعاليـات؛ إحياًء 
لذكـرى عاشـوراء، ومظلومية اإلمام أبـي عبدالله 
الحسـني (ع)، والتي أّكـدوا فيها عىل أن املظلومية 
التي يعيشها الشـعب اليمني وتكالب األعداء عليه 
ال تختلـف عن مظلوميـة اإلمام الحسـني وتكالب 

األعداء عليه. 
ففـي محافظة الحديدة، أحيت السـلطُة املحلية 
ومكتب اإلرشـاد واللجنة الزراعية ذكرى عاشوراء 
بفعالية خطابية وثقافية، وأّكـدوا فيها امليض عىل 
درب أبـى عبدالله الحسـني (ع) يف البـذل والعطاء 
والتضحية والفداء ومقارعة الطغاة واملستكربين. 

وتخلـل الفعالية التي حرضها قيادات السـلطة 
املحلية والتنفيذيـة والعلمائيـة واإلرشافية العديد 
مـن الكلمـات التـي عـربت يف مجملها عـن أهميّة 
املناسبة يف استلهام الدروس والعرب من سرية اإلمام 
الحسني، وحياته التي أفناها بالجهاد يف سبيل الله 

ونرصة املستضعفني. 
وتطرقت إىل الـدور الجهادي لإلمام الحسـني يف 
نرصة الحق واملسـتضعفني، مشـّددة عـىل أهميّة 
التمسـك بالنهج املحمدي وسرية اإلمام الحسني يف 

التصدي لقوى الغزو واالستكبار العاملي. 
وأَشـاَرت الكلمات إىل أهميّة املناسـبة وما تمثله 
من محطـة هامة وفرصة الستشـعار املسـؤولية 
واسـتمرار الصمود والثبات يف مواجهة قوى الغزو 

واالحتالل. 
وأشاد مدير مديرية املغالف عبدالرحمن املنصب، 
يف فعاليـة مماثلـة نظمتهـا مديرية املغـالف بذات 
املحافظة بشـجاعة اإلمام الحسني وإبائه للضيم، 
ــة اإلسالمية،  وحرصه وسـعيه إلصالح شـأن األُمَّ
ُمشـرياً إىل أن شـجاعة وإبـاء اإلمـام الحسـني بن 
عيل -عليه السـالم- ومقارعتـه ملواجهة الطغيان، 
يجسـدها اليمنيـون اليـوم يف صمودهـم وثباتهم 

ومواجهتهم لقوى الغزو واالحتالل. 
ويف محافظـة صنعـاء، أحيـا أبنـاء مديريـات 
السـبعني وأزال والثورة الذكرى بفعاليات خطابية 

وثقافية تحت شعار «هيهات منا الذلة». 
وأّكــد املشـاركون يف الفعاليـة التـي نظمها 
أبنـاء مديرية السـبعني، عىل أهميّة املناسـبة يف 
استلهام الدروس والعرب من سرية اإلمام الحسني 
وتجسيده لقيم ومبادئ الدين اإلسالمي، مجددين 
العهد بامليض عىل ُخَطى اإلمام الحسـني، يف إبائه 
للضيـم ومواجهـة قـوى الطغاة واملسـتكربين، 
وتجسـيده ملعاني الشجاعة والصمود والتضحية 
والفداء يف سـبيل إعـالء كلمة اللـه ونرصة الحق 

واملستضعفني. 
من جانبهم، أشـار وكيال أمانة العاصمة محمد 
البنـوس، وقنـاف املرانـي، إىل أن ذكرى عاشـوراء 
تمثل محطة هامة يف اسـتلهام الدروس والعرب من 
مدرسـة اإلمام الحسـني، الفتاً إىل أهميّة املناسـبة 
ـــة لثقافـة الجهاد واالستشـهاد  يف اسـتقاء األُمَّ

املحمدية األصيلة من العرتة الطاهرة. 
ويف الفعاليـة التي نظمها أبنـاء مديرية الثورة، 
حث البنوس واملراني الشـعب اليمني عىل مواصلة 
الصمـود والثبـات ودعم ورفـد الجبهـات، وتعزيز 
الوعـي املجتمعي بأهميّة التحـيل باليقظة والحذر 

إزاء مؤامرات األعداء والتصدي وإفشالها. 
بدورهـم، جدد أبناء مديرية الثورة العهد بامليض 
عـىل نهـج اإلمـام الحسـني، ومواصلـة الصمـود 
والثبات ودعم ورفـد الجبهات حتى تحقيق النرص 

وتحرير كافة األرايض اليمنية. 
مـن جانب آخـر ويف فعالية مماثلـة، اعترب أبناء 
مديرية آزال إحياء ذكرى استشـهاد اإلمام الحسني 
محطـة للتزود من مدرسـة اإلمام الحسـني ثقافة 
الجهاد واالستشهاد، والبذل والعطاء والتضحية يف 

سبيل الله ونرصة املستضعفني. 

طزطعطغئ واتثة
محافظـة حّجــة هي األُخـرى شـهدت العديد 
من الفعاليـات الخطابية والثقافيـة إحياًء لذكرى 
عاشـوراء، ففي مديرية أسـلم أحيا أبنـاء املديرية 
بالتعـاون مـع املجلـس املحـيل املناسـبة بفعالية 

ثقافية، تحت شعار «انتصار الدم عىل السيف». 
ويف الفعالية، أشار مديرية املديرية زيد الحايش، 
إىل أن مظلوميـة اإلمـام الحسـني -عليه السـالم- 
وفاجعـة كربـالء، ومـا ترتـب عليهـا من مأسـاة 
ـة اإلسالمية باستشهاد سبط رسول  وخسارة لألُمَّ
اللـه املظلـوم أبـى عبداللـه الحسـني، كان نتيجة 
ــة وابتعادها عن املسار  لالنحراف الذي أصاب األُمَّ
الذي رسمه لها رسول الله -صلوات الله عليه وعىل 
آلـه- وأعلنه بغدير خم وقولـه: «إني تارك فيكم ما 
إن تمسـكتم به لن تظلوا من بعدي أبداً، كتاب الله 

وعرتتي». 
وأوضح بأن املظلومية التي يتعرض لها الشـعب 
اليمنـي، من عـدوان وحصـار وتكالـب لألعداء، ال 
تختلـُف عن مظلومية كربالء، محـذراً من التخاذل 
يف منارصة الحق ومواجهة قوى الظلم والطغيان. 

مـن جانبه، اعترب املرشف الثقايف أحمد العرجيل، 
ما يتعرض له اليمن من ظلم وطغيان امتداداً لظلم 

يزيد وطغيانه عىل اإلمام الحسني. 
ويف فعاليـة مماثلـة نظمتهـا مكاتـب الكهرباء 
وهيئة املسـاحة الجيولوجيـة والصناعة واألرايض 

واألشـغال بمحافظة حّجـة أّكــد وكيل املحافظة 
محمـد القـايض، أهميّة اسـتحضار الـدروس من 
ذكرى استشهاد اإلمام الحسـني -عليه السالم- يف 
تعزيز الصمود والثبات وترسـيخ االرتباط بسـبط 
الرسـول األعظم -عليه الصالة والسالم- واالقتَداء 

بشجاعته وبطوالته وتضحياته. 
وأَشـاَر إىل رضورة السـري عـىل منهـج اإلمـام 
الحسـني -عليه السـالم- وعدم التفريط والتخاذل 
يف الوقوف مع الحـق ملواجهة دول الغزو واالحتالل 
بقيادة قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي. 
املسـاحة  هيئـة  مكتـب  مديـر  أشـار  فيمـا 
الجيولوجيـة والثروات املعدنيـة محمد القدمي، إىل 
أن الحديـث عـن كربالء يمكن ربطـه بما يجري يف 
هـذا العرص من أحداث وظلم وجـور من قبل قوى 
الهيمنة واالسـتكبار، الفتاً إىل أن ما يجري يف اليمن 

اليوم هو امتداد للطغيان اليزيدي. 
وأوضح أن ثورة اإلمام الحسـني -عليه السالم- 
ـة جده محمد رسـول  هي ِمن أجِل إصالح واقع أُمَّ
الله -صىل الله عليه وآله- ومقارعة الباطل وإقامة 

الحق. 
بـدوره، اسـتعرض عضـو رابطة علمـاء اليمن 
حسـني جحـاف، أسـباب خـروج اإلمام الحسـني 
-عليه السـالم- يف وجه الظاملني وتخاذل أنصاره يف 

مواجهة الطغيان.
إىل ذلك، نظمت السـلطة املحلية بمحافظة ريمة 

فعالية ثقافية بمناسبة ذكرى عاشوراء. 

فـارس  ريمـة  محافـظ  أّكــد  الفعاليـة،  ويف 
الحبـاري، عىل عظمـة ذكـرى عاشـوراء وأهميّة 
التعمق يف أحداثها الستلهام الدروس من تضحيات 
اإلمام الحسـني -عليـه السـالم- يف مقارعة الظلم 
والطغيـان ونـرصة الحق واملسـتضعفني، ُمشـرياً 
إىل أن مـا يتعـرض له الشـعب اليمني مـن عدوان، 
يسـتوجب االقتـَداء باإلمـام الحسـني يف مواجهة 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي وإفشـال 

مخّططاته وأطماعه. 
ولفت املحافظ الحباري، إىل أن ذكرى عاشـوراء 
وغريهـا مـن املناسـبات ليسـت ُمَجـّرد شـعارات 
وفعاليـات، وإنمـا فرصة لالسـتفادة مـن معاني 
ــة.  البذل والعطاء والتضحية يف مواجهة أعداء األُمَّ
مـن جانبـه اسـتعرض وكيـل املحافظـة فهـد 
الحاريس، جانباً من حياة اإلمام الحسـني ومواقفه 
الجهادية وتضحيته يف الوقوف ضد الظلم والطغاة. 
واعترب إحياء ذكرى استشـهاد اإلمام الحسـني، 
محطـة للتـزود مـن املدرسـة الحسـينية بالقيـم 
واملبـادئ اإليَمـانيـة والشـجاعة ملقارعـة الباطل 

ــة.  واملستكربين وأعداء األُمَّ
فيما أّكــدت كلماُت املجلس املحـيل بمديرية 
الجبـني عبدامللك جحاف ومكتب اإلرشـاد محمد 
فاضل، أن ذكرى استشهاد اإلمام الحسني -عليه 
السـالم-، محطـة للتـزود منها بقيـم التضحية 
من سـبط الرسـول األكرم -صىل الله عليه وآله 

وسلم-.



5
السبت

العدد

8 محرم 1444هـ..
6 أغسطس 2022م

(1451)
 

تضعطئ المرتِجصئ ترشع إظااج الظفط شغ الغمظ باعجغعات أطرغضغئ

اساصال السحرات طظ المظاعدغظ فبع ظئغ شغ تثغئع 

طغطغحغا اإلطارات تثاطُش حغثًا صئطغًا شغ المثاء

أخبار

ظاصطئ غعظاظغئ جثغثة تخض تدرطعت لظعإ ططغعَظغ برطغض طظ الظفط الغمظغ الثام

اقتاقل اإلطاراتغ غعّةُر صسرغًا سحرات افجر طظ ججغرة سئث الضعري بسصطرى

طثّطط جسعدّي إطاراتغ لطاثطص طظ الحغت الترغجي والسغطرة سطى املعرة

 : طاابسات
 كشـفت مصادُر إعالمية، أمـس الجمعة، 
أن ناقلـَة النفـط اليونانية العمالقـة «ماران 
كانوبوس» يف طريقها إىل ميناء الضبة املحتّلة 
قادمـة من سـرييالنكا لنهب مليونَـي برميل 
مـن النفـط الخـام يف حرضمـوت، وذلك بعد 
ام من وصول ناقلة نفط مالطية إىل موانئ  أَيـَّ
اليونـان لتفريـغ حمولـة كبـرية مـن النفط 

اليمني املنهوب عرب شبوة. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أن حكومـة املرتِزقة 
باعت مؤّخراً مليوني برميل من نفط املسـيلة 
الخـام، بقيمة 180 مليون دوالر يتم توريدها 
إىل البنـك األهـيل السـعودّي، متوقعة وصول 
الناقلة ميناء الضبة خالل السـاعات القامة، 
لتحميل كمية النفط املنهوب وايداع قيمتها يف 

البنك األهيل السعودّي. 
وبحسـب املصادر، فقد بلغ إجمايل عائدات 
النفـط الخـام والغـاز املنـزيل التـي نهبتهـا 
حكومة الفنادق بإيعاز مـن تحالف العدوان، 
خالل األربعة األشهر املاضية، قرابة 919.66 
مليـون دوالر، مـا يعـادل نحـو 551.8 مليار 
ريال يمنـي، َحيُث وهذا املبلـغ كفيل بتغطية 

مرتبـات كافة موظفي الجهاز اإلداري للدولة 
ألكثر من سـبعة أشهر، بواقع 77 مليار ريال 

يمني عن ُكـّل شهر. 
إىل ذلـك، رضخـت حكومـة املرتـِزق معني 
عبدامللـك لضغوٍط أمريكية بشـأن رفع زيادة 
إنتـاج النفط بمسـتويات كبـرية، َحيُث تأتي 
هذه الضغوط الغربية عىل دول الخليج وكثري 
مـن بلـدان الـرشق األوسـط؛ بَهـدِف تغطية 
النقص الحـاد يف إمَدادات الطاقـة الناتج عن 

الحرب الروسية األوكرانية. 
وأوضـح مصـدٌر يف وزارة النفـط بحكومة 
املرتـِزق  الجديـد  النفـط  وزيـر  أن  املرتِزقـة 
سـعيد الشـمايس، طالـب الرشكـة اليمنيـة 
لالستثمارات النفطية بإعادة تشغيل القطاع 
النفطـي إس 5 يف شـبوة ورفـع إنتاجـه من 
النفط إىل أكثر من 80 ألف برميل يوميٍّا، مبينًا 
أن وزيـَر النفـط املقال بـاع القطـاع لرشكة 
أجنبيـة ضمـن صفقة فسـاد، موضًحـا أنه 

وحتـى اللحظة لم يتضـح مـا إذَا كان إعالن 
استئناف اإلنتاج من القطاع إنهاء للصفقة أم 
لتوفري غطاء للرشكة األمريكية التي اشـرتت 
القطـاع مـن النمسـاوية أَو أم يف، مؤّكـداً أن 
القطـاع كان ينتج قرابة 88 ألف برميل يوميٍّا 

قبل أن يرتاجع مؤّخراً إىل الـ15 ألف برميل. 
ولفت املصدر إىل أن القطاع النفطي إس 5 
يعد واحداً من عـدة قطاعات نفطية تديرها 
رشكات نفـط أجنبيـة إىل جانـب مسـئولني 
مرتِزقة يف حكومة الفنـادق وحزب اإلصالح 
وال يعـرف حجـم إنتاجهـا بفعـل سياسـة 
التكتـم التـي تديرها تلـك الـرشكات بمعية 
اسـتخبارات دوليـة تحاول االسـتحواذ عىل 

الطاقة يف اليمن. 
ويف السـياق، تداول ناشطون وإعالميون يف 
مختلـف مواقع التواصـل االجتماعي، بياناِت 
إحصـاء عاملية ملنتجـي النفط، َحيـُث تظهر 
تلـك البيانات تجاوز إنتاج اليمن من النفط يف 
العـام 2020 الـ100 ألف برميـل يوميٍّا، ومع 
أن البيانات قائمة عىل تقارير رسمية إال أنها 
تتعـارض مـع إعالن حكومـة املرتِزقـة التي 
زعمـت يف وقت سـابق أن اإلنتـاج ال يتجاوز 

الـ35 ألف برميل يوميٍّا. 

 : طاابسات

ومرتِزقته،  اإلماراتـي  االحتـالُل  عاود 
أمس الجمعة، تنفيـذ حمالته اإلجرامية 
سـقطرى  سـكان  تهجـري  إىل  الهادفـة 
خـارج  مختلفـة  أماكـن  إىل  ونقلهـم 
الجزيـرة؛ بَهـدِف تحويـل األرخبيـل إىل 
قواعد عسـكرية مغلقة لصالـح الكيان 

الصهيوني. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن قوات 
االحتـالل اإلماراتـي وميليشـيا االنتقايل 
قامـوا بتهجـري قـرسي لعـرشات األرس 
يف جزيـرة عبدالكوري التابعـة ألرخبيل 
سقطرى، وذلك بعد أسـابيَع من تهجري 
عائـالت أُخـرى تحـت ذريعـة توسـعة 

األعمال اإلنشـائية العسكرية التي تحتل 
مسـاحة واسـعة مـن الجزيـرة اليمنية 

االسرتاتيجية. 
وأوضحـت املصادر أنه تـم نقل األرس 
املهجـرة مـن جزيـرة عبدالكـوري عرب 
زوارق بحريـة، إىل مناطـق قريبـة مـن 
مدينة حديبـو، بعد طردهم من منازلهم 
بقـوة السـالح عىل أيدي قـوات االحتالل 
اإلماراتي الذي اسـتكمل السـيطرة عىل 
6 قطاعات نفطية يف الجزيرة، ويسـتعد 
واملطـار  العسـكرية  القاعـدة  الفتتـاح 
الحربـي يف نفس الجزيـرة بالرشاكة مع 

بحرية الكيان الصهيوني. 
ميليشـيا  نفـذت  آخـر،  جانـب  مـن 
االنتقـايل، أمـس األول الخميـس، حملَة 
اختطافـات واسـعة طالـت عـدداً مـن 

املناهضني لتواجـد االحتالل اإلماراتي يف 
مدينة حديبو، بينهم قيادات محلية، قبل 
أن تقوم بنقلهم إىل معتقالتها الرسية يف 

الجزيرة. 
حملـَة  أن  املصـادر  وأوضحـت 
االختطافـات طالـت عـدداً مـن املوالني 
محـروس  رمـزي  اإلصالحـي  للقيـادي 
بعـد  سـقطرى،  يف  السـابق  املحافـظ 
رفضهم قـرار أبـو ظبي تعيـني املرتِزق 
رأفـت الثقيل، قائـد مليشـيات االنتقايل 
الشـهر  مطلـع  للجزيـرة،  محافظـاً 
الجـاري، والـذي تزامـن وصولـه، أمس 
األول الخميـس إىل مدينـة حديبو، األمر 
الـذي اعتـربه الكثري من أبناء سـقطرى 
رشعنًة رسمية لبقاء لالحتالل اإلماراتي 

الصهيوني. 

 : طاابسات
تحدثـت مصـادُر إعالمية، أمـس الجمعة، 
عن مخّطٍط سعودّي إماراتي يهدُف إىل حسم 
املعركـة يف املهرة والسـيطرة عليها وذلك عرب 
التخلص من الشـيخ القبيل البارز عيل سـالم 
الحريزي، الذي يقود أبناء املحافظة الرافضني 
للتواجـد األجنبي، ولوقوفه حجـر عثرة أمام 
نجـاح مخّططـات السـيطرة عـىل املحافظة 

الحدودية مع سلطنة ُعمان. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أن مخّطـَط اغتيـال 
الشـيخ القبيل الحريـزي، بدأ اإلعـداد له منذ 
مطلـع العـام الحـايل، بعـد أن عجـز تحالف 
العدوان عن تحييده أَو اسـتقطابه للسـكوت 
عـىل ما يجـري يف املحافظـة، منّوهـة إىل أنه 
جرى عدة محاوالت معـه لتغيري مواقفه من 
ضمنها عرض األمـوال واالمتيَـازات، إضافة 
إىل محـاوالت أُخـرى ترهيبيـة منهـا التهديد 

باسـتهدافه، إال أن ُكـّل تلـك املحاوالت باءت 
بالفشـل.  وبيّنـت املصـادُر أن مواقَف رئيس 
لجنـة االعتصام السـلمي يف املهرة املتصاعدة 
ضد الوجـود األجنبي باملحافظـة أزعج َكثرياً 
ما  االحتـالل السـعودّي اإلماراتـي، ال ِســيـَّ

حديثَـه عن وجود عسـكري بريطاني وكذلك 
وجود ضباط إرسائيليني يشاركون يف عمليات 
تحالف العدوان الذي يتخذ من مطار الغيضة 

قاعدة عسكرية له. 
من جانب آخر، هاجمت ميليشيا ما يسمى 

القوات املشرتكة التابعة للخائن طارق عفاش 
يف املخاء منـزل أحد مشـايخ املنطقة قبل أن 

تقوم بإطالق النار عليه واعتقاله. 
ووفقاً ملصادَر محلية، فقد أقدمت ميليشيا 
األول  أمـس  املخـاء،  يف  اإلماراتـي  االحتـالل 
الخميس، عىل اقتحام ومهاجمة منزل الشيخ 
خالد يوسف العزيبي الذي ينتمي ملديرية تبن 
يف محافظة لحج، مبينة أن امليليشـيا أطلقت 
النـاَر بكثافة عليـه، مـا أَدَّى إىل إصابة نجله 
وامرأة، وإلحاق أرضار مادية واسـعة باملنزل 
وبأُخـرى مجـاورة، الفتـًة إىل أنـه تـم اقتياد 

الشيخ العزيبي إىل جهة مجهولة. 
يشـار إىل أن قـواِت الخائن طـارق عفاش 
قامـت باالعتـداء يف أغسـُطس املـايض عـىل 
الشـيخ خالـد العزيبي أثناء تواجـده يف أرض 
تابعة له عىل الشـارع العـام باملدينة حاولت 
االسـتيالء عليها بقوة السـالح، َحيُث أطلقت 
النار عليه، ما أَدَّى إىل مقتل نجله عىل الفور. 
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 : طظخعر الئضالغ

  
عكسـت العـروُض العسـكرية للقوات 
واللجـان  الجيـش  «أبطـال  املسـلحة 
الشـعبيّة» يف األيّـام األخـرية مـن انتهاء 
الُهدنـة الثانيـة صورًة قويـًة عن الجيش 
اليمنـي، وبنـاَءه املتصاعد يف ظـل قيادة 
واحدة، بصورة ترعـب األعداء الذين بذلوا 
جهـوداً كبـرية يف سـنوات مـا قبـل ثورة 
الحادي والعرشين من سبتمرب ٢٠١٤ عىل 
تمزيق الجيش اليمني وهيكلته وتفتيته. 

 وأظهرت العروُض العسكرية يف صنعاء 
وغريها جيشـاً قوياً موحداً، يمتلك رصيدا 
كافيـا من الخربات والقـدرات واملعنويات 
املرتفعـة، وهـو رصيـد اكتسـبه خالل ٨ 
سنوات من املواجهة املسلحة مع العدوان 
األمريكي السـعودّي الذي هـزم وعجز يف 
تحقيـق أي انتصـار عسـكري عىل هؤالء 

األبطال األحرار. 
 وخالل ٤ أشـهر فقط، تخّرجت العديُد 
مـن الدفعـات العسـكرية، التـي أظهرت 
مهـارة قتاليـة فائقـة، وجاهزيـة عالية 
لخـوض أيـة مواجهات عسـكرية قادمة 
مـع األعـداء، وهـي دفـع سـتكون رافداً 
َكبرياً لجبهات القتال، وقد أرهبت العدوان 
واملرتِزقة، يف رسـالة عسكرية مفادها أن 

حقوق شعبنا اليمني ستنتزع بالقوة. 
 ومنذ بدء العدوان األمريكي السـعودّي 
عىل بالدنا يف ٢٦ مارس ٢٠١٥، كان الهدُف 
االسرتاتيجي هو تدمري القدرات العسكرية 
للجيش اليمني، وتدمري مخزون األسلحة، 
كي تتمّكن جحافل الغزو من احتالل اليمن 
بكل سهولة، وإخضاعه بعد ذلك وإجباره 
عـىل االستسـالم، لكـن مـا حـدث اليوم 
وبعد مرور أكثر من سـبع سنوات مغاير 
تماماً، فقـد تمّكنت قيادة الثـورة ممثلة 
بالسـيد القائـد العلم عبد امللـك بدر الدين 
الحوثـي من بنـاء جيش ولجان شـعبيّة 

خـالل فـرتة وجيـزة، ليكـون هـؤالء هم 
طليعة املجاهديـن، واملدافعني عن الثورة 
ومكتسـباتها، وهم الحصن الحصني ضد 

هجمات األعداء ومخّططاتهم املتعددة. 
ويظهـر من خالل العروض العسـكرية 
قـدرة اليمن الكبرية يف صناعة األسـلحة، 
ة التي  ويف مقدمـة ذلـك الطائرات املسـريَّ
شـاركت يف قصف دول العدوان، وبعضها 
لم يشـارك حتى اآلن، كما تظهر األسلحة 
األُخرى املتنوعة، والتي سبق أن تم التأكيد 
يف مناسـبات سـابقة بأنهـا مـن صناعة 

يمنية، ولذا تظهر القوات املسلحة اليمنية 
يف أبهى قوة، وهي تؤّكـد كالم قائد الثورة 
السـيد عبد امللـك بدر الديـن الحوثي بأننا 
قادمون يف العام الثامن بجحافل جيشينا، 
وهي رسالة يبدو أن العدّو بات يستوعبها 

جيًِّدا ويعمل لها ألف حساب. 
 ويُفَهُم من رسائل العروض العسكرية 
أن صنعـاَء التي وافقت عـىل الُهدنة األوىل 
والثانيـة، لـم تكن تغفل مـا يحاك ضدها 
من مؤامـرات، ولذا كانـت عناوين الدفع 

واضحة للعدو ومنها «إن عدتم عدنا». 

العسـكري  واملحلـل  الخبـري  ويؤّكــد 
العقيـد نجيـب شمسـان أن «مـن أبـرز 
الـدالالت للعـروض العسـكرية وتخـرج 
الدفعـات من مختلف املناطق العسـكرية 
يف الوقـت الذي قاربت فيـه الُهدنة الثانية 
عىل االنتهاء، أنها توصل رسالة إىل تحالف 
العـدوان، بأن عليهم أن يخضعوا للسـلم، 
ما لـم َفـإنَّ القوات املسـلحة اليمنية بما 
لديهـا من إْمَكانات وقـدرات كبدت العدّو 
خسـائر فادحة قادرة عـىل انتزاع حقوق 
اليمنيـني، كذلـك كانـت رسـالة واضحة 
مفادهـا أن أيادينـا التي مدت للسـالم إىل 
الطرف اآلخر قادرة عىل انتزاع الحقوق يف 
حال لم يسـتجب تحالـف العدوان ملطالب 
اليمنيـني املحقـة والعادلـة، وال إليقـاف 

العدوان ورفع الحصار». 
ويضيـف العقيـد شمسـان يف ترصيح 
خاص لصحيفة «املسـرية» أن «العروض 
عـىل  القـدرة  مـدى  تعكـس  العسـكرية 
التحشـيد ورفـد الجبهـات خـالل فـرتة 
الُهدنة املاضية، وتضاعـف عنارص القوة 
يف مواجهة مطامع قوى الغزو واالحتالل، 
القـوات  إليـه  وصلـت  الـذي  واملسـتوى 
اليمنيـة، والجرس الذي عربتـه القيادة يف 
صنعـاء بأنه موصـل إىل السـالم، فكانت 
رسـالة واضحـة تؤّكـد للطـرف اآلخر أن 
الفرصـة ال زالت سـانحة أمامهم للعبور 
نحو السـالم والتعامل الصادق مع الُهدنة 
والوفاء باشرتاطاتها لتكون جرس موصل 
إىل السـالم الحقيقي الذي ينهـي العدوان 
ويرفع الحصار، ما لـم َفـإنَّ قواتنا اليوم 
قـادرة عـىل كـرس العـدوان وعـىل كرس 
الحصار وفـرض معادلـة مختلفة تنتزع 
مـن خاللـه الحقـوق والسـيادة اليمنية 
الكاملة وغري املنقوصة لكل الرتاب اليمني 
وتحـّرر كافـة أراضيها كما هـو الحال يف 

ُكـّل العمليات السابقة». 
ويشـري شمسـان إىل أن «توقيـت هذه 
الرسـائل يف ظـل األزمـة الخانقـة التـي 

استطالع

 الةغح يف أبعى صعة
سروض سسضرغئ تشغر السثوان..سروض سسضرغئ تشغر السثوان..
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يشـهدها العالـم يف الطاقـة ومـا تمثلـه 
خطورة العمليات اليمنية يف حال اسـتمر 
العدوان عىل شـعبنا اليمنـي»، الفتاً إىل أن 
«أدوات العـدوان اإلقليميـة واألُوُروبية لن 
تكن يف منأى عـن آثار العمليـات اليمنية 
الرادعـة وتبعاتهـا عىل منابـع الطاقة يف 

املنطقة». 
ويقول شمسـان: «هنا تكمن الرسائل 
مـن صنعـاء إىل تحالـف العـدوان تقـول 
والسـعودينّي  والربيطانيـني  لألمريكيـني 
واإلماراتيـني وكل من يشـارك يف العدوان 
عىل اليمن بـأن يكونوا جادين يف تعاملهم 
مـع مطالـب اليمنيـني والوفـاء بمـا تم 
االلتـزام بـه لتمديـد الُهدنة، ما لـم َفـإنَّ 
خرياتنـا حـارضة عليهـم تحمـل نتائج 
تصعيدهم وعدم وفائهـم بما تم االتّفاق 

عليه». 
 

تتدٌري وتضاغٌك وتثطغٌط لطمسرضئ 
من جانبـه، يقـول الخبري العسـكري 
واملحلل االسرتاتيجي، اللواء الركن عبدالله 
الجفري: «إن دالالت العروض العسكرية، 
ا وبتلك  وهي بتلـك األعـداد الكبرية ِجــدٍّ
بمثابـة  واألسـلحة،  واآلليـات  املعـدات 
ا لـدول التحالـف،  رسـالة واضحـة ِجــدٍّ
وتأتي يف سياق انتهاء مدة الُهدنة للمرحلة 
الثانيـة، وكذلك مع بدايـة العام الهجري، 
وهـي داللـة دينية وعسـكرية عن هجرة 
النبي -صىل الله عليه وآله وسلم- وكانت 
هجرته إلعـادة ترتيب وتجهيـز املقاتلني 
مـن األوس والخـزرج ومـن املهاجريـن، 
كذلـك ملواجهة كفار قريـش، واليوم هذه 
املناسـبة التي تم فيها العرض العسكري 
وبذلك السـالح يف سياق رسـالة عسكرية 
واضحـة لتحالـف العدوان للوفـاء بما تم 
االتّفاق عليه يف املرحلـة املاضية، وعندها 
سيكون الجيش واللجان الشعبيّة يف حالة 
جهوزية وعىل أتم االستعداد، وهي وحدات 
عسكرية متدربة ومؤهلة ولديها الخربات 

يف استخدام األسلحة التي تم عرضها». 
ويضيـف الجفـري يف ترصيـح خاص 
لصحيفة «املسرية» أن «األعداد الضخمة 
لألسـلحة واملعـدات واآلليـات التـي تم 
عرضها يف العروض العسـكرية، وحدات 
متكاملـة للمعركة العسـكرية الحديثة 
واملتطـورة، ويف كافة املناطق واملناخات 
املختلفـة»، الفتـاً إىل أنه عندما نشـاهد 
وحدات القنص وكذلـك وحدات مضادة 
للدفاع الجـوي ووحدات مضادة للدروع 
«الكورنيـت»،  صواريـخ  خـالل  مـن 
يف  هـذه  َو١٢٫٧  و١٤٫٥   ٣٧ واملضـادة 
سـياق القتـال عـىل مسـتوى القـوات 
اآلليـات  خـالل  مـن  َوكذلـك  الربيـة، 
بما  واملدفعية  كالكاتيوشـا  الصاروخية 
فيها عيار ١٣٠ وعيـار ٧٦، وكانت هذه 
املدفعيـة التـي تسـتخدم لـرضب ودك 
مواقع وتحصينات العـدّو، ومن خاللها 
يتم التقـدم تجاه تلـك املناطـق املحتّلة 
باسـتخدام األسـلحة املتوسـطة يف أيـة 
جبهة، وكذلك حضور الدفاعات الجوية 
ومضاداتهـا يف حالـة كان هنـاك تواجد 

لطريان العدوان». 
ويتابـع الخبـري االسـرتاتيجي الجفري 
«شـاُهدنا عىل متن تلك األطقـم واآلليات 
ـة طائرات  مـن الطائرات املسـرّية وَخاصَّ
رجـوم التي لم تدخـل أرض املعركة حتى 
اآلن، وتم إزاحُة الستار عنها العام املايض 
يف َمعِرض الشـهيد القائد حسني بدرالدين 
الحوثـي –رضـوان اللـه عليـه- ولها من 
الخصائص القتالية العالية، كما شـاُهدنا 
طائرات قاصف، وهذه الطائرات املحمولة 
فـوق تلك اآلليات تؤّكـد أنها ستشـارك يف 
أية معركة قادمة، وتم التجهيز والتحضري 

واإلعـداد والتكتيـك والتخطيـط للمعركة 
القادمة من خالل هذا العرض العسـكري 
املهيـب، وبهـذه القـوة البرشيـة الهائلة 
والكبـرية، لدفعات جديدة لم تشـارك من 
قبل وسـتكون رافـداً أََساسـياً للجبهات، 
وستكون هي دماء جديدة باملقدمة، وبما 
امتلكته من خربات عمليـة وتدريب قتايل 
عايل، ومن دراسـة عليمـة مبنية عىل تلك 

األسلحة التي تم عرضها». 

ويشـري الجفـري إىل أن أبطـال الجيش 
واللجـان الشـعبيّة اليوم يمتلكـون بهذه 
األسـلحة وبهذه القـوة البرشيـة الهائلة 
املنتظمـة يف العـرض العسـكري عقيـدة 
قتالية إيَمـانية وتدريب عسكري يعطيهم 
والجاهزيـة  العسـكرية  اليقظـة  مـن 
القتاليـة، وهنـا تتوفـر كافـة املسـارات 
يف الجنـدي املقاتـل، مـن َحيـُث العقيـدة 
والتدريـب الذي شـاُهدناه يف هذا العرض 

وكذلك مـن َحيُث اليقظـة، يف عرض هذه 
األسلحة وعرض تلك القوة ويف ظل حصار 
وُهدنـة هشـة بإْمـَكان املرتِزقـة وقوات 
تحالف العدوان أن يستأنفوا تلك الرضبات 
ـة وهـم يراقبـون عـرب  العسـكرية َخاصَّ
األقمـار الصناعيـة املدعومة مـن أمريكا 
العسـكري  العـرض  ولذلـك  وبريطانيـا، 
وبهذه القوة خالل ٤ أشـهر إنجاز متطور 

عىل مختلف املستويات. 
ويتابـع الجفـري «مـن أهم الرسـائل 
لقوى العدوان مفادها: إن كنتم تحاولون 
االسـتفادة مـن الُهدنـة لتمريـر بعـض 
املؤامرات واألسـاليب التي لـم تعد تنطيل 
عـىل أحد، وتريـدون من خـالل الُهدنة أن 
تكون اسرتاحة محارب لرتتيب صفوفهم 
وأوراقهـم وإعـادة تمركـز قواتهم وبناء 
املتارس والتحصينات واملواقع العسكرية، 
كما أرادوا عىل املسـتوى االقتصادي نهب 
ثـروات اليمـن التـي شـاُهدناها بشـكل 
ُمسـتمّر من خالل إدَخـال ناقالت النفط 
العمالقـة لنهب الثـروة النفطية اليمنية، 
السـيايس  املسـار  مسـتوى  عـىل  وكـذا 
واإلعالمي، وتلميع صورة أمريكا القبيحة 
عـىل اعتبار عىل أنهـا دعاة سـالم، وأنها 
تريـد السـالم ولكـن يريـدون مـن خالل 
ذلك إرسـال رسـالة بـأن من يسـمونهم 
«الحوثيني» ال يريدون السالم، وأنهم دائماً 
ضد أية مسـاع تدعو للسالم كما يريدونه 
هم استسـالم وليس السـالم الذي يتطلع 

إليه أبناء الشعب اليمني». 
ويقـول الجفـري: «كما أن العـدّو يريد 
مـن خـالل الُهدنة اسـتغالل عامل الوقت 
روسـيا  بـني  القائـم  بالـرصاع  وربطـة 
وأوكرانيا وانقطاع صادرات الغاز إىل دول 
أُوُروبا والبحث عن منابَع أُخرى، وهذا ما 
شاُهدناه وسمعناه عن املندوب األمريكي 
السابق الذي قدم إىل شبوة يف شهر مارس 
مـن العـام الجـاري، وتم تغيـري محافظ 
محافظة شـبوة السـابق وتعيني شخص 
آخر من قبل قوات اإلمارات للسيطرة عىل 
مينـاء بلحاف الغـازي حتى يتـم تصدير 
ذلك الغاز، وتفعيل هذه املنشـأة لتعويض 

بعض من الغاز الرويس املصدر إليهم». 
وينـّوه الجفـري إىل أن تمديـَد الُهدنـة 
للمرة الثالثة يعترب فرصًة أخرية يف وجهة 
قـوى العـدوان ومرتِزقتهـم ما لـم َفـإنَّ 
هـذه القوة وكثـري منها التـي تم عرضها 
يف العـرض العسـكري جاهزة لـدك كافة 
املواقـع العسـكرية التـي يتمركـز فيهـا 
العـدوان األمريكي السـعودّي ومرتِزقته، 
فكانت الرسالة واضحة بأننا ال نقبل مثل 
تلك الُهـدن إال إلقامـة الحّجــة، ولنقول 
للعالـم بأننـا دعـاة سـالم، ولسـنا دعاة 
حرب، ونريد سـالماً مرشفاً فـإن جنحوا 
له مـا لـم فلدينا هـذه القوة العسـكرية 
وخياراتها املتصاعدة التي ستجربكم عىل 
وقـف العـدوان والحصار املفـروض عىل 

شعبنا اليمني منذ ٨ أعوام. 
ويؤّكــد الجفـري أن «َوْقـَع العـروض 
العسـكرية عىل العـدوان ومرتِزقته كبرية 
ا وتغيظهـم ويجعلهم متخبطني عرب  ِجـدٍّ
إعالمهم ويف قنواتهم، وهذا يؤّكـد أنه كلما 
استمر شـعبنا اليمني يف مواجهة العدوان 
زاد إرصاراً وقـوة وصموداً، وزاد يف تطوير 
وتصنيع وتحديث قواته العسـكرية حتى 
آخـر نََفٍس»، موضًحا أنه «ليس أمامنا أي 
خيار آخـر إال املواجهة حتى رفع العدوان 
وفـك الحصـار واالنتصـار عـىل األعداء، 
واليـوم ال يوجد أي خوف ال أي قلق ولدينا 
قـوات عسـكرية قادرة عىل حفـظ اليمن 
وتجرب قـوى تحالف العدوان ومرتِزقتهم 
عـىل الرحيل مهزومني من ُكـّل شـرب من 

الرتاب اليمني». 

استطالع

َشُع  حمسان: عثه الثُّ
تداسُش ُسظخَر الصعة شغ 

طعاجعئ ططاطع صعى 
الشجو واقتاقل

الةفري: الصعُة السسضرغئ 
جاةئر افسثاء سطى وصش 

السثوان والتخار إَذا لط 
غةظتعا لطسقم
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الُعثظُئ وطظطُص التضمئ

العةرُة الظئعغئ دروٌس شغ ترك بقد الطشاة واجاثقف المآطظغظ شغعاالعةرُة الظئعغئ دروٌس شغ ترك بقد الطشاة واجاثقف المآطظغظ شغعا

طظغر الحاطغ

تزامناً مع إعالن قيادتنـا الحكيمة قرار موافقتها 
عـىل تمديـد الُهدنة لفـرتة ثالثة مدتها شـهرين تبدأ 
من 2 أغسـُطس الجاري وتنتهي يف الثاني من شـهر 
أُكتوبـر القـادم، ظهـر يف الشـارع اليمنـي موجتني 
تعـرب  حملـة  وكل  إعالميتـني  لحملتـني  صاخبتـني 
بطريقـة أَو بأُخرى عن موقف الرفض لتمديد الُهدنة 
مـن فريَقي الحملتني، فاألوىل كانـت وما زالت حملة 
موجهة هدف القائمني بها اسـتمرار الحرب لتستمر 
مصالحهـم يف االرتـزاق والخيانة وجميعهـم ُمَجـّرد 
أبـواق للعدوان وعبيـد ألطرافه هذا مـن جهة، ومن 

جهة أُخرى فهذا الفريق إنما يقوم بمهمته التي كلف بها من دول 
العـدوان والتي تتمحور يف محاولة إثارة الـرأي العام ضد قرارات 
قيادتنـا الحكيمـة أياً كانت وحتـى لو كان قرارهـا رفض تمديد 
الُهدنة فسوف يسـعرون حملتهم ضد القرار؛ ألَنَّ هذا هو عملهم 

ومهمتهم املكلفني بها وستظل حملتهم قائمة. 
أما تيار الحملة الثانية فلم يكن موجهاً بل عفوياً فال هدف لهم 
مـن ورائها إال مُلَجــّرد التعبري عن رأيهم الرافـض لتمديد الُهدنة؛ 
بَسـبِب عـدم التزام دول العـدوان وأذنابهم مـن املرتِزقة برشوط 
الُهدنتني السـابقتني وخرقهم لهما وعدم وفائهم بهما ما جعلهم 
مقتنعـني بعدم وجـود أية فائدة مـن الُهدنة للشـعب اليمني من 
جانب وأنها تصب ملصلحة أعداء اليمن من جانب آخر، وهذه هي 
الحقيقة الظاهرية وامللموسـة لكل أبنـاء اليمن الرشفاء وبالتايل 
كان موقفهـم طبيعـي؛ ألَنَّهـم بنـوا حكمهم عىل أمـور ظاهرية 
محـدودة ولذلك عرب َكثرياً منهم عن تسـليمه لقـرار القيادة بعد 
اإلعالن وعللوا ذلك ببعد رؤية قيادتنا الحكيمة وشمولها وصوابها 
وأّكـدوا ثقتهم بأن قرار قيادتنا يصب يف مصلحة الشعب 100 % 
وهو ما أثبتته لهم يف ُكـّل قراراتها السـابقة، وهذه هي الحقيقة 
التـي سـطع نورهـا يف اليمن وخـارج اليمـن وعايـش فصولها 
ونتائجها ُكـّل أبناء الشـعب وأقر بها قادة العدوان وقادة املرتِزقة 

وكّل ساسة العالم.
مـن جهة أُخـرى يجب أن نـدرك جميعاً السـمات التـي تتميز 
بهـا قيادتنـا الحكيمة ممثلة بالسـيد قائد الثـورة -يحفظه الله 
ويرعاه- وأولها أنه ال يخاف يف الله لومة الئم وال يتخذ أي قرار إال 
ومصلحة الشعب غايته األوىل وأنه ال يتخذ أي قرار إال عىل بصرية 
وهدى ووفق حسابات دقيقة آلثار ونتائج ذلك القرار من مختلف 
الجوانـب وعىل مدى اللحظة واملـدى القصري واملدى البعيد، وحتى 
يتضـح هذا األمر أكثر دعونـا نتأمل بعض زوايـا رؤية قيادتنا يف 

قـرار قبول تمديد الُهدنة األخري وهو ما نوضح بعض جوانبه كما 
ييل:

أوالً: طلـب تمديد الُهدنة جاء من قبل دول العدوان 
ولفرتة ستة أشـهر وبتوجيه من بايدن وهم جميعاً 
ه ُمَجــّرد طلب  ال يملكـون زمـام القـرار فيـه؛ ألَنـَّ
وقـد اسـتخدموا ُكــّل إْمَكانياتهـم وأرسـلوا أقوى 
وساطاتهم إلقناع قيادتنا بقبول تمديد الُهدنة؛ ألَنَّها 
هي من تملك قرار التمديد ال هم فرفضت مدة الستة 
أشـهر واقترصتها بشـهرين فقط وهو ما يعني أن 

القرار بيدها ال بأيديهم.
ثانيـاً: يأتـي قرار تمديـد الُهدنـة لفـرتة ثالثة يف 
ظل نكث العدوان امُلسـتمّر بـرشوط وبنود الُهدنة يف 
سياق تأكيد قيادتنا املباركة حرصها الثابت ورغبتها 
الحقيقيـة يف إحالل السـالم الشـامل والعادل والدائـم وهي بذلك 
القرار تسـجل للمـرة الثالثة موقفاً قوياً وحقيقيـاً ومرشفاً أمام 

العالم سيحسب لها يف أية مستجدات قادمة.
ثالثـاً: ما تدركـه قيادتنـا الحكيمة وال ندركه نحـن أن الحرب 
واردة ولـم يتوقف منها أصالً سـوى غـارات الطـريان ونية دول 
العدوان اسـتئنافها يف أقرب لحظة يراهـا مواتيًة؛ ولذلك فقيادتُنا 
تسعى إىل اسـتغالل هذا الجانب يف االستعداد لخوضها ببأس أشد 
وقـدرات أقوى وبإْمَكانيات أكثر تطوراً وهذا ما نلمسـه ُكـّل يوم 

وما تشهده وحدات اإلنتاج الحربي والبرشي. 
رابعاً: تم املوافقة عىل التمديد برشوط جديدة وكبرية رفعت من 
سـقفها وموافقة السـعوديّة وبقية دول العدوان عليها حتى ولو 
ماطلوا بتنفيذها يدل داللة قاطعة عىل أن موقفنا نابع من موقف 

قوة واستجابتهم نابع من موقف ضعف وذل.
خامسـاً: اتّفاقات تمديد الُهدنة هي وثائق دولية تصب لصالح 
الشـعب اليمني وأدلة قانونيـة ودولية موثقة للشـعب اليمني ال 

عليه.
سادسـاً: رصد ومراقبة خروقـات العدوان للُهدنـة ومماطلته 
بعـدم تنفيذ الـرشوط الكميـة يف اتّفاقات الُهدنة يجـري توثيقة 
عىل مدار السـاعة وهذا يؤّكـد أن قيادتنـا توثق نكثهم ونقضهم 
للعهـود؛ ألَنَّها تدرك جيًِّدا أن حسـابات العدوان التـي يبنوا عليها 
حسـاباتهم لـن تتحّقق فمـن ينكـث َفـإنَّما ينكث عىل نفسـه، 
وبالتـايل فقوى العـدوان تقرتب من لحظة الركـوع االختياري إن 

تعقلت أَو اإلجباري إن ظلت عىل حماقتها.
وأخـريًا َفـإنَّ مـا جرى من بنـاء وإعداد للقـوة وتجهيز للعدة 
خـالل فـرتة الُهدنتني السـابقيتني يجعلنا نحن أكثـر حرصاً عيل 
تجديـد التمديـد طاملا ونحـن نحتـاج إىل وقت إضايف لالسـتعداد 

لخوض املعركة الكربى. 

إخقص سئعد

بـدأ عـام هجـري جديـد وتاريخ 

الكثـري  طياتـه  يف  يحمـل  عظيـم 

مـن الفتوحـات والبطـوالت، وكثري 

مـن الفواجـع واملجـازر والجرائـم 

والكربـات، تاريـخ تعمـد املجرمني 

إهماله وسـعوا بكل جهد إىل طمسه 

وتغيّيبه كما فعلوا بكل األحداث التي 

هي مرتبطـة بأيامـه، التاريخ الذي 

أهمل لتُهمل أحـداٌث عظيمة كثرية، 

وُغيب لتَُغيََّب أحداٌث ستكون أسباباً 

يف وعي املسـلمني يف خطورة اليهود، 

طمس بشكل شـبه كيل ليتم طمس 

قيـادات عظيمة خوفـاً من االرتباط 

بها؛ ألَنَّ ذلك يشكل نكال الحكومات 

الظاملة وامللوك الفاسدة. 

هاجر الرسول -صلوات الله عليه 

وآلـه- ليبدأ مرحلـة جديدة يف مكان 

آخـر غري ذلـك املـكان الـذي أصبح 

اليهود لهم يٌد ولسـاٌن فيه، ليؤسَس 

عـن  بعيـًدا  عظيمـة  قويـة  لدولـٍة 

املاكرين واملخادعني بعيًدا عن أجواء 

الخوف والرتبص، إىل أحضان املحبني 

لكل  ليقـول  واألنصـار  واملنتظريـن 

مـن أراد أن يغـري يف واقع املسـلمني 

إذا لـم تسـطع أن تغـري مـن املكان 

الذي أنت فيه فهاجر وسـيهيئ الله 

لقوله تعـاىل: {إِنَّ  األنصـار مصداقاً 

اُهـُم اْلـَمَالِئَكـُة َظاِلـِمي  الَِّذيـَن تََوفَّ

أنفسـِهْم َقالُـوا ِفيَم ُكنْتُـْم َقالُوا ُكنَّا 

ُمْسـتَْضَعِفنَي ِيف األرض َقالُـوا أََلــْم 

تَُكـْن أَْرُض اللـِه َواِسـَعًة َفتَُهاِجُروا 

ِفيَها َفأُولئك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَسـاَءْت 

َمِصـريًا} نهاية مخزيـة، تُبطل ُكـّل 

أحاديـث الصرب عـىل ظلـم الحاكم، 

وتبطل ُكـّل أكاذيب طاعة املجرمني 

والرىض بالحال املخزي واملهني. 

َك ِللَِّذيـَن َهاَجـُروا ِمْن  {ثُـمَّ إِنَّ َربـَّ

بَْعِد َما ُفِتنُـوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَربُوا إِنَّ 

َربََّك ِمْن بَْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم} يف هذه 

اآليـة التي هي فقط واحدة من آيات 

الهجرة يف سـبيل الله وسـبيل إعالء 

كلمة اللـه، الصرب فيها ال يكون عىل 

ظلم املجرمني وليس عىل تحمل فتنة 

الطاغني، هنـا قال جاهدوا وصربوا، 

صربوا عـىل الجهـاد، هاجـروا قبل 

أن يجاهـدوا ثـم جاهـدوا وصـربوا 

وسـينالهم رحمة اللـه وغفرانه، لو 

كنا فقط نعود للقرآن الكريم يف ُكـّل 

أحاديـث علمـاء البـالط ألبطلناهم 

ولكنهـم سـعوا إىل تخديـر العقـول 

مـن التفكر يف كتـاب اللـه، والحمد 

لله عـىل نعمة املسـرية التـي هدانا 

الله بها حتى أصبحنـا نفكر ونحلل 

ونطابق بكتـاب الله ونفهـم الكثري 

من األحداث. 

تمـت الهجـرة رغمـاً عـن اليهود 

الذيـن سـعوا لقتل الرسـول األعظم 

-صلـوات ربـي عليـه وعـىل آلـه-، 

وباعتقـادي أن اليهـود هم أصحاب 

والتدبري،  التخطيـط  وأهـل  الفكرة، 

هوا قريش لذلك التعدي  وهـم من وجَّ

العظيم الذي لو ُقتل النبي ال قدر الله 

لهلكْت قريش عن بكـرة أبيها وهي 

تعـي أن محمداً هو رسـول الله، ويف 

اسـتخالف اإلمام عـيل درس عظيم 

وكـرم وأمانة مقطوعـة النظري، أن 

يكون لديه أمانات ملن يريدون قتله، 

ويسـتخلف أحـب النـاس إىل قلبـه 

ذلك  إلرجاع حقوق الناس مستودعاً 

البطل الشـجاع حفظ الله ورعايته، 

يف درس عظيم جديـد أن عليًا -عليه 

السـالم- كان الوحيـد األمـني بعـد 

الرسـول األعظم ولو وجد النبي من 

هو بمسـتواه لجعله بديـالً عن عيل 

-عليه السالم-. 

أنـه  عـىل  دليـل  طريقـه  ويف 

سـيكون هناك مهاجـرون هاربون 

فقط، سـيخرجون وسـنعتقد أنهم 

مهاجـرون يف سـبيل اللـه، هـم من 

سيندمون ويحزنون ويظهر حزنهم 

وخوفهـم، وقتهـا سـكينة اللـه لن 

تصلهـم، وتأييـده لـن يصلهـم ولن 

تكون كلمـة الله العليـا عىل يديهم، 

وهـذا مـا حصل فعـالً وتجّلـت تلك 

الحقائق يف بدر وأُُحـد وخيرب عندما 

تَصـَدر اإلمام عـيل -عليه السـالم- 

املواقـف التي جعلت كلمـة الله هي 

العليـا، ويف ُكــّل األحـداث العظيمة 

منها هجـرة الرسـول األعظم، الذي 

فـدى بروحه رسـول اللـه ودين الله 

وقبل ذلك يسأل الرسول –عليه وآله 

الصالة والسـالم- هل سيكون بذلك 

أن يسـلم رسـول الله فيقـول نعم، 

فيذهـب لينـام يف فراش الرسـول ال 

يخـاف لينام نومـة هنيئـًة مرتاًحا 

بخروج الرسـول وسـالمته ليسـلم 

ديـن اللـه، ال يخـاف أن املجرمـني 

سـيقتلونه عندما يعلمـون أنه عيل، 

وعظيمـة  كثـرية  الهجـرة  دروس 

ومنهـا أن ال نخون أمانات حتى من 

كان أشدَّ عدوٍّ لنا، يف خلق عظيم فاق 

أخالق املتشدقني واملرائني. 

جآاٌل غظازُر جعاَبه!  
طتمث الخفغ الحاطغ 

عاماً،  قبل 1383   
أهلـه  ومعـه  خـرج 
وأصحابـه  ونسـاؤه 
وكل  وأعـزاؤه، 
أجـِل  ِمـن  وجـوده؛ 
ليسـجل  الحقيقـة، 
حضـوَره أمـام الله 

والتاريخ واإلنسان. 
ذهـب إىل شـاطئ 
ليسـجل  الفـرات 
شـهادتَه؛ ِمـن أجـِل 
اإلنسانية والقيم السامية يف ميادين األرض، أمام 

محكمة التاريخ. 
لوا  نـادى الجميـُع بالرحيـل إىل كربالء، ليسـجِّ
حضوَرهـم معه يف سـاحة رصاع الحق والباطل، 

والعدل والظلم. 
سـجل هو وجميُع من كانوا معه بال اسـتثناء 
مـن أكربهم وحتـى طفلـه الرضيع درسـاً أبدياً 
خالداً عىل طول خط التاريخ، وشـهادة بدمائهم 

ال بالكلمات فحسب. 
وبعد أن أنجز مهامَّ مسؤوليته، واختتم وقائَع 
شهادته هو وكل أعزاءه بشتى الوسائل عىل أرقى 
مسـتوى، رصخ بسؤال يبعث يف ُكـّل األجيال عىل 

مدى العصور وامليادين والساحات.. 
سـؤال لألمس واليـوم والغد البرشي.. سـؤال 
يعـرتُض التاريخ ماضيـا وحارضا ومسـتقبال.. 
سـؤال لنا وملن كانوا معه وملن سيأتي من بعدنا.. 

سؤال لكل عرص وقرن وارض وزمان. 
سؤال لإلنسان أينما كان ومتى كان وللبرشية 
جمعـاء.. سـؤال لـكل عاشـق للحقيقـة مؤمن 
بالعمـل رافـض للظلـم والجـور، حريـص عـىل 
املشـاركة يف السـاحة وعدم التخلف عـن ميدان 

الرصاع.. 
سـؤال أطلقه اإلمام الحسـني «عليه السـالم» 

صارخاً: «هل من نارص ينرصني؟».
فبَم سنجيب، وكيف سنجيب؟!

بمحاربة الظلم والجور والطغيان.. أم بُمَجـّرد 
الشـعارات وإظهار الحزن واالستياء عىل جريمة 

الدهر كربالء. 
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وإن تظاععا شعع خغٌر لضط 

ِد الترب ِد التربالُعثظئ.. بغظ التض الظعائغ وطثاوَف طظ تةثُّ الُعثظئ.. بغظ التض الظعائغ وطثاوَف طظ تةثُّ

أطرغضا وتطفاؤعا غظعئعَن بروات الغمِظ شغ ُعثظِاعط المجّغفئأطرغضا وتطفاؤعا غظعئعَن بروات الغمِظ شغ ُعثظِاعط المجّغفئ

أغعب أتمث العادي

تضاربـت ردوُد األفعال اليمنية عقـب إعالن األمم 
املتحـدة تمديد الُهدنة لشـهرين إضافيني يف محاولة 
ملواجهـة األوضاع اإلنسـانية الصعبـة وفتح ممرات 
دبلوماسـية جديدة تنفذ بالجميع نحو نقطة التقاء 
تدفعهم إىل السـالم والعيش املشـرتك ووضـع َحــّد 
للحـرب الدائـرة منـذ ثمان سـنوات والتـي تقودها 

السعوديّة واإلمارات بدعم من أمريكا وإرسائيل. 
ومع أن الجانب اإلنساني هو املحرك األكرب للتوصل 
إىل الُهدنتني األوىل والثانية يربز سؤال الشارع اليمني 
عـن النتائـج املرتتبـة عىل الُهدنـة ومـا حّققته عىل 
األرض يف هذا الجانب الذي مثل إشكالية مريعة تهّدد 

ماليني السكان. 
إذ يـرى مراقبون أن دول العدوان ومرتِزقتهم هم املسـتفيدون 
الوحيـدون من الُهدنة؛ نظـراً إىل التزام حكومة صنعاء بالضوابط 
واالشـرتاطات التـي عليهم وفقاً التّفـاق الُهدنـة األممية، ومنها 

تقديـم العديـد من التنـازالت وااللتزام بعدم إطـالق النار يف كافة 
الجبهات رغبة يف تحقيق السـالم َواستشعاراً «باملعاناة اإلنسانية 

ملاليني السكان يف املناطق املحّررة». 
وماذا بعد التجديد؟ بالنظر إىل جملة املعطيات التي 
دفعت بتجدد الُهدنة، يظل التساؤل عما ستؤول إليه 
املآالت املنتظرة خالل الشـهرين املقبلني، وهل تحمل 

الُهدنة رشوط صمودها أمام عواصف الحرب؟
وعـىل الرغـم مـن أن الُهدنة التي أسـعدت ماليني 
اليمنيني اسـتطاعت إسكات آلة الحرب بشكل كبري، 
ورغبة مـن حكومة صنعاء يف تقديم الحلول حفاظاً 
عىل أرواح األبريـاء من املواطنني، فقد رصح الناطق 
الرسـمي ألنصار الله ورئيـس الوفد املفاوض محمد 
عبـد السـالم، قائـالً «إننـا وبعـد نقـاش طويل مع 
األمم املتحـدة وجهات أُخرى أمكننا القبول بتمديـد الُهدنة لدواٍع 

إنسانية». 
َوأََضـاَف أن الُهدنة لن تتم حتى اسـتكمال ما لم يتم استكماله 

خالل الشهرين املاضيني، وإال فال...!

طرتدى الةرطعزي

إن أردتموها سـلماً فبادروا إىل ُحسـن نوايا الفعل 
قبل القول بادروا إىل السـلم الذي يكفل لعامة الناس 

األمن والحرية والعيش الكريم. 
الُهدنـة ليسـت الفيصل وليسـت الحـل وأن أردتم 
الحـل فأوقفوا حربكم وانهوا حصاركم عن الشـعب 
أيديكـم  وأرفعـوا  وأذيتكـم  أذاكـم  وكفـوا  اليمنـي 
وغطرسـتكم عـن الشـعب اليمنـي وقـوا أنفسـكم 
ة وقودهـا النفط  وشـعوبكم ناراً باليسـتية ومسـريَّ

والقواعد العسكرية الجوية والربية والبحرية. 
أحسـنوا نواياكم وأصدقوا مرة يف حياتكم وأوقفوا 

ــة وغلبوا مصلحة الدين واألوطان  العبث واملتاجرة بقصايـا األُمَّ
عن املصالح األمريكية واإلرسائيلية. 

هذا أن أردتموها سـلماً فشـعب الحكمة واإليَمـان أهل للسلم 
وأن اردتموهـا حرباً فهو قادر عىل ذلك متـوكالً عىل الله مجاهداً 
يف سـبيله ويمتلك من القـدرات واإلْمَكانات أعظمهـا ما تُرعبكم 

وتحدث الـرضر بكم وتدك أوكاركم ولكم الخـرية يف أمركم ولكن 
مـن باب التوايص والحرص عىل حقن الدم العربي واليمني خدمة 
للمـرشوع الصهيوني واألمريكي عليكـم أن ترعووا 
وتبـادروا إىل وقف الحرب ورفـع الحصار والكف عن 
التدخل يف الشـأن اليمني الداخيل والخارجي، فاليمن 
حٌر بقراره وسيادته واسـتقالله ولن يقبل الوصاية 
مـن أحد ولن يرىض بالتبعيـة ألي طرف مهما كانت 
اإلغـراءات ومهمـا كان الرتهيـب والوعيـد فالقرار 
اليمنـي أصبح اليوم مختلفاً عن األمس ولن نسـمح 
بتكـرار االرتمـاء بأحضانكـم مقابـل الفتـات مـن 

ة.  مرتبات اللجنة الَخاصَّ
مـرة ثانيـة وثالثـة إن أردتـم الحـرب فجاهزون 
ومسـتعدون وإن أردتم السالم فاجنحوا للسـلم املرشوع واعلنوا 
برصاحة إيقاف العدوان وآثاره املرتاكمة واقلعوا عن اليمن ليعيش 
كما يريد لنفسه، وقد أعذر من أنذر، فنحن لن نقبل بالُهدنة والتي 
هدفها إطالة أمد الحرب واملتاجرة بقوت وغذاء ودواء أبناء اليمن 

وإعادة ترتيب أوراقكم املبعثرة. 

آطظئ طتمث

منذُ بداية الُهدنـة املزيفة التي نطق بها 
الطـرُف األمريكـي وعدوانـه إىل يومنا هذا 
دون تحقيـق أي هـدف للشـعب اليمنـي 
ومصالحـه املنهوبة، ويومـاً بعد يوم دون 
جـدوى وإليكم ما سـعى إليه عدوان الرش 

من هذه الُهدنة. 
الُهدنـة املزيفـة التـي نطق بهـا اللص 
الشـيطاني واملجـرم الدمـوي إنمـا كانت 
ملصلحتـه كي تكـون فرصة أكـرب يف زرع 
اليوميـة  اخرتاقاتـه  يف  املاكـرة  خططـه 
وقنابلـه املزروعة التي يموت األبرياء منها 

ُكـّل يوم.
واألمـر الثانـي هو نهب ثروات الشـعب 
اليمنـي مـن أراضيـه املحتّلة باملشـتقات 
النفطيـة بكل أنواعها والتي يرسق وينهب 
ُكـّل يوم الكثري منها إىل الخارج وبالتعاون 
مـع مرتِزقة العدوان العميلة التي تشـرتك 
مـع حلفاء الغدر والخيانـة يف نهب ثروات 
هـذا الشـعب املحـارص والصامـد يف وجه 

العدوان. 
من بدايـة الُهدنة لم يُنّجز أي ملف، ُكـّل 
يشء كان مدبـرا لهذه الُهدنة الكاذبة، لكي 

ينالوا ما يريدون من ورائها فهم ينهشون 
ثـروات اليمن ولو ُقـّدر لهم لكانـوا فعلوا 
الكثـري بمكرهـم ولكـن الله ليـس غافالً 
عنهـم وهم ُكـّل يوم يمكـرون والله يمكر 
بهم ويثبت أقـدام جنوده الثائرون بتدبريه 

اإللهي العظيم. 
لقد قامت أمريكا ومن معها من أدواتها 
بنـرش قـوات يهودية يف السـواحل اليمنية 
يتمركزون ألجل ما بعـد انتهاء ُهدنتهم يف 
احتالل هذا الشـعب وتدمريه ولن ينفع ما 
يفعلونه حتى وإن مزقوا الشعب بكل أنواع 
الحصـار والحروب سـيزداد عزًما وصالبة 

والله وكيلهم ونعم النصري. 
كل فرتة يف ُهدنتهم وهم يسـتولون عىل 
السـفن النفطية ويحتجزونها، لم يكِف ما 
ينهبونـه من املحافظـات املحتّلـة، جاءوا 
من البحـر والرب بكل أشـكال الحصار هم 
من اسـتفادوا من الُهدنة املزيفة التي أتى 
قرارها من أمريكا الشيطان األكرب وهي من 
وجهـت التنفيذ للبقرة الحلوب السـعوديّة 
ومـن معهـا مـن حلـف الغـدر والخيانة، 
لكن لـن تنالوا مـن مكركـم وخداعكم إال 
الهزيمـة، وموعدكم جهنـم وبئس املصري 
فليس أمامكـم أي خيار أَو مهرب من وعد 

اللـه حينما تحالفتم وطبعتـم مع اليهود؛ 
ِمـن أجـِل القضـاء عـىل الشـعب اليمني 
ومحاربة دين الله وقتل األبرياء وحصارهم 
وتمزيقهم من ُكـّل أنواع الحروب ومع ذلك 
الُهدنة التي تعاونتـم مع أمريكا بتنفيذها 
ألجل مصالحكم، ُهدنة رسق النفط وزرع 
األلغام وقتل األطفـال بالقنابل العنقودية 

وحروب أُخرى يا عباد اليهود والنصارى. 
الشـعب اليمنـي لـم يحّقـق مـن هـذه 
الُهدنـة إال الصمـود أكثـر والثبـات وقوة 
اإلراَدة والعـزم والثقـة باللـه واالسـتعانة 
بـه وتوجيهـات قائدهـم العظيـم السـيد 
عبدامللك الحوثي -سـالم اللـه عليه-، الذي 
زرع يف نفوس شـعبه الصـرب والتوكل عىل 
الله فصمد الشـعب وتصلب ألجل مواجهة 
الكثـري مـن التحديـات والصعـاب، ومـن 
جبهات العزة والكرامة جنود الله الغالبون 
مرابطون ثابتون يـزدادون عزماً وإيَمـاناً 
من ذكر الله يف متارسـهم ولـم يتزحزحوا 
وقد زاد إيَمـانهم وثقتهم بالله أكرب يف فرتة 
الُهدنة املزيفة التي لم تحّقق أي يشء لهذا 
الشـعب وإنما كانت مدبرة ملصالح الغرب 

أمريكا وحلفها املطبّع.
ولكن هيهات أن يحّققوا أي انتصار. 

لماذا ق ظضرُه 
ُسَمان؟! 

الحغت سئثالمظان السظئطغ 

سـؤاٌل  فعـالً 

يطرُح نفَسه!

ملـاذا نحبها مع 

أنهـا مثلهـا مثـل 

كان  السـعوديّة 

ذات  وبينهم  بيننا 

يوٍم مشاكل حدوٍد 

وعالقـة  شـائكة 

ومـع أننا أَيْـضـاً نعلم يقيناً أنهـا ما زالت 

تحتفـظ بأجزاء ال بـأس بها مـن أراضينا 

اليمنية؟!

أو بمعنـى آخـر، ملـاذا ال نكرههـا كمـا 

نكـرُه السـعوديَّة مـع أنها ولو حسـبناها 

بلُغـِة األرقام لم تقـدم لنا يف بعِض مجاالت 

التنمية شيئاً يُذَكُر مقارنًة مع ما قدمته لنا 

الجارة األُخرى عىل امتداد عقود؟!

تعرفون ملاذا؟!

ألننـا ببسـاطٍة ومنـذ أن تأسسـت هذه 

السلطنة لم نسجل عليها يوماً أنها تدخلت 

يف شئونِنا الداخلية أَو أنها تورطت يف عمليٍة 

عدائيٍة ضدنا أَو مؤامـرٍة من أي نوع علينا 

أَو حتـى علمنـا أنها يوماً قـد حملت علينا 

مثقال ذرٍة من ضغينٍة أَو حقد!

حتـى يـوم أن كنا نحشـد لهـا ونحاول 

التحـرش بها عـىل خلفية مشـكلة الحدود 

يف سـبعينيات القرن املايض لم نكن نسمع 

منها تجاهنا إال ُكـّل خري!

ولهذا فنحن نحبها وال نكرهها!

بخالف الشقيقة الكربى والجارة األُخرى 

طبعـاً والتـي ومنذ أن تأسسـت لـم تدخر 

جهـداً وال وقتـاً إال وسـخرته لإليقـاع بنا 

وبيننـا والتآمر علينا، فال نـكاد نخرج من 

أزمة سياسيٍة أَو اقتصاديٍة أَو أمنيٍة هي يف 

األصل من صنيعتهـا وتدبريها إال وأدخلتنا 

يف أزمـة ورصاٍع أكرب وأكـرب.. وهكذا تفعل 

حتـى غـدت أيامنـا كلهـا أزمـاٍت  دائمـاً 

ورصاعاٍت وحروب!

ولهذا فنحن نكرهها دائماً وال نحبها!

يعنـي باختصار نحن أمـام (جاٍر) يودك 

ويحرتمـك ويـرى فيك منبتاً وجـذراً أصيالً 

لفروعـه وأعراقه َو(جاٍر) آخـر قد صنفك 

منذ اليوم األول لنشأة نظامه عدواً وخصماً 

لدوداً يتوجب محاربته وإضعافه وتقويض 

نظامه وأركان دولته عىل الدوام..!

فأي هذين الجارين تحب وأيهما تكره؟!

هل نكره عمان أم نحب السعوديّة؟!

ا وال أظنها  أعتقد أن اإلَجابَة سـهلة ِجـدٍّ

تحتاج إىل رشٍح أَو توضيح أكثر!
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إذا تخرَف اإلظساُن يف طالِه سضج تعجغعاِت اهللا..
غخئُح طاُلُه سثاباً له.. وغدرُب ظفسغَاُه وتضمَاه

سظثطا غطئج الحغطان بغاب الظاخح 
لك:ــ

تحدث الشـهيد القائد - سالم الله عليه-  
يف محـارضة ( ملزمـة ) الـدرس الحـادي 
عرش مـن دروس رمضـان عـن اإلنفاق يف 
سبيل الله وهو يرشح اآليات بشكل موسع 
وعميق وواضح، حيث جـاءت اآليات تباعا 
عن اإلنفاق والتشجيع عليه يف سورة البقرة 

من اآلية (261)..
ولفـت - سـالم الله عليه - إىل وسوسـة 
الشيطان لإلنسـان الذي يريد أن ينفق ماال 
يف سبيل الله، حيث قال:[ وهنا وهو يتحدث 
يَْطاُن يَِعُدُكُم اْلَفْقَر}  عن الجانب املايل: {الشَّ
الشـيطان سـيظهر معك وكأنـه ناصح لك 
[ال تضيع حقـك لديك البيت ميلء وأنت كذا 
ترصف حقك هم فقط سيلعبون به] يظهر 
وكأنه شيبة ناصح لك يخوفك من الفقر [ال 
ترصف حقك ويف األخري لن يعطوك شيئاً وال 
أحد سينفعك ولن يعطيك أحد من أولئك وال 
مائـة ريال قرضة أترك ال دخل لك]. وبعض 
الشـيبات يمثـل شـيطان حقيقـة، بعض 
الناس يمثل يف مسألة املال منطق شيطان.. 
بعدما قـال: {َواْعَلُموا أَنَّ اللَّـَه َغِنيٌّ َحِميٌد}

(البقـرة: من اآليـة267) فعندمـا تنفقون 
يفـي بما وعدكم به من األجـر، ومضاعفة 
ما يخلف به عليكم.{َويَأُْمُرُكْم ِباْلَفْحَشـاِء}
الفحشـاء  حالـة،  أقبـح  (البقـرة:268) 
بمعنـى: املنكـر السـيئ مثلما قـال هناك: 
ـوِء َواْلَفْحَشاِء}(البقرة:  {إِنََّما يَأُْمُرُكْم ِبالسُّ
من اآلية169)، هنا يقدم الفحشاء: البخل، 

أن تبخل فال تعطي ُسّميت فحشاء.].
(الله)..ووعـِد  وعـِد  بـنَي  الفـرُق 

(الشيطان):ــ
ويف ذات السـياق بـنّي - سـالم الله عليه 
- أن اإلنسـان ال مفر له مـن أن يختار أحد 
األمريـن إمـا إتباع أوامـر الله، وإمـا إتباع 
ـيَْطاُن  أوامر الشـيطان، حيـث قال:[ {الشَّ
يَِعُدُكـُم اْلَفْقـَر َويَأُْمُرُكْم ِباْلَفْحَشـاِء َواللَُّه 
يَِعُدُكـْم َمْغِفـَرًة ِمنْـُه َوَفْضالً َواللَُّه َواِسـٌع 
انتهـت  فهنـا  إذاً  َعِليٌم}(البقـرة:268). 
القضيـة إىل أنـه أنـت أمـام، إّمـا أن تطيع 
الشـيطان الـذي يعـدك الفقـر، ويخوفـك 
من الفقـر فينتهي املوضـوع إىل أنه يأمرك 
بفحشـاء، أو أن تستجيب لله الذي {يَِعُدُكْم 
َمْغِفـَرًة ِمنْـُه َوَفْضـالً}. فتعتـرب حماقـة، 
ويعترب موقفاً فاحشاً يف سوئه أن تستجيب 
للشـيطان، وال تسـتجيب لله. ألنه هنا قال 
الشـيطان يعدكم كذا {َواللَُّه يَِعُدُكْم َمْغِفَرًة 
اآليـة268)  مـن  َوَفْضالً}(البقـرة:  ِمنْـُه 
باإلضافة إىل أن الفارق أن الشيطان سيأتي 
يوسـوس، أما الله فقد قـدم آيات واضحة، 
ووعـوداً واضحـة، وأمثلـة واضحـة، فـأن 
يسـتجيب اإلنسان لوسوسـة من شيطان، 
ويـرتك وعوداً رصيحة يسـمعها مـن الله، 
فهذا يعترب فحشاء فعالً، مواقف فاحشة يف 
سوئها. الفحشاء: اليشء الذي هو منكر يف 

فظاعته يعني: منكرا فضيعا].

ضغش تضعن (تضغما) سظثطا تضطط الظاس 
سظ اإلظفاق:ــ

وأرشـدنا الشـهيد القائـد-  سـالم الله 

عليـه - إىل الطريقـة الصحيحـة إلرشـاد 
النـاس وتشـجيعهم عىل اإلنفاق يف سـبيل 
الله حيث قـال:[ {َوَمْن يُـْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد 
أُوتِـَي َخرْياً َكِثرياً َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اْألَْلبَاِب}

(البقـرة: مـن اآلية269). هنـا فيما يتعلق 
بالجانـب املـايل أعني: بالنسـبة ملن يتحرك 
كموجه للنـاس، كموجه للناس ملن يتحرك 
ليقـدم للناس عمالً يتحركـون فيه. تلحظ 
هنا يف موضوع املال أنه موضوع حسـاس، 
موضـوع املال حسـاس أي عندما تجد هنا 
الوعود العظيمة من جهة الله، والتشـجيع 
الكبـري املتكـرر، أن تعرف أن املـال له وقع 
يف النفـوس، فال تحـاول يف عملك أن تكون 
بالشـكل الذي يبـدو مرهقاً للنـاس بحيث 
تكون طلباتي منهم - تقريباً - يف مشاريع 
عمليـة وإن كانت يف سـبيل اللـه، طلباتي 
منهم بالشـكل الـذي ربما قد يكـون أكثر 
ممـا أقدمه لهـم من وعي، من هـدى، هنا 
قـد تـؤدي املسـألة يف األخـري إىل نـوع من 
التذمر، نـوع من التهرب، وربمـا كما قال 
يف آيـة أخـرى: {َوال يَْسـأَْلُكْم أَْمَواَلُكـْم إِْن 
َويُْخـِرْج  تَبَْخلُـوا  َفيُْحِفُكـْم  يَْسـأَْلُكُموَها 
أَْضَغانَُكْم}(محمد:37).فيجب عىل اإلنسان 
أن يفهـم: بـأن موضـوع املـال موضـوع 
، ربما  حسـاس، مهما كان اإلنسـان خـريِّ

األشـياء متكـررة عليه، املتكـررة قد تؤدي 
يف األخـري ولو يف حالة غضـب معني، ولو يف 
حالة أن يحصل له خسارة يف تجارة معينة، 
فيحصل أن يقدح يف نفسه أشياء، والقوادح 
يف النفـس هو هذا ذكرها فيما يتعلق بناس 
كبـار، ألـم يذكر هناك بالنسـبة لنبـي الله 
إبراهيـم؟ {َقاَل بَـَىل َوَلِكْن ِليَْطَمـِنئَّ َقْلِبي}
الشـخص  (البقـرة: من اآليـة260). أيضاً 
اآلخـر أيضاً من أولياء الله عندما قال: {أَنَّى 
يُْحِيـي َهِذِه اللَّـُه بَْعـَد َمْوِتَها}(البقرة: من 
اآلية259). الله قال يف األخري: {َوال يَْسـأَْلُكْم 
أَْمَواَلُكْم}(محمـد: من اآلية36) كل أموالكم 
وأسـئلة مجحفـة، {إِْن يَْسـأَْلُكُموَها} ألـم 
يأت هنـا بخطاب عام؟ {َفيُْحِفُكْم} بعدكم، 
بعدكم هكـذا {تَبَْخلُوا} {َويُْخِرْج أَْضَغانَُكْم} 
فيطلع كالم سيئ حول موضوع املال، [إنما 
ضيعـوا حقنا، ال يوجـد يشء وال رأينا يشء 
وال، وال..] يف األخـري ال تدري وقد تحول هو 
إىل محارب لليشء الذي كان ينفق يف سبيله.

فيجب أن نتحدث مع الناس بشكل عام، 
أعني: هـذه القضيـة قرآنية أساسـية: أن 
تخاطب الناس بشـكل عـام، وتحثهم عىل 
اإلنفاق يف سـبيل الله، تحثهـم عىل اإلنفاق 
يف مختلف مجاالت الـرب، ألن القرآن الكريم 
تناول املواضيع كلها، وتقدم كل ما شـجع 

اللـه النـاس بـه يف القـرآن الكريـم، وترتك 
النـاس عـىل حسـب اهتمامهم ومسـتوى 

إيمانهم وطاقاتهم].

افحغاُء الاغ ترضجُ سطغعا سظثطا تاتثُث 
سظ اإلظفاق:ــ

ويف ذات السـياق قـال الشـهيد القائـد 
- سـالم اللـه عليـه - :[ يجـب أن تخاطب 
اآلخرين، وأن تذكر اآلخرين بأنها مسؤولية، 
وأنهـا قضية يدعى إليها كل إنسـان، وأنها 
إيجابية بشـكل كبري، ألنه يستطيع الناس 
أن ينهضوا بأشـياء كثرية وبدون أن يحس 
أي طـرف بثقـل، أو يحـس بأنـه أرهق، أو 
يحـس بأنه وكأنه هو الـذي يتحمل األعباء 
بمفـرده، أو مجموعـة لوحدها مهما كانوا 

خريين.
يجـب أن يكون الطرف اآلخـر أنا أو أنت 
أعني: رحماء، رحماء بقدر اإلمكان، فتقدم 
مشاريعك العملية بالشكل الذي تراعي فيه 
حساسـية املال يف النفوس، وبالشكل الذي 
ال يبـدو مرهقاً للناس، وتركز بشـكل كبري 
يف توعيتـك يف تبيينك وتبـني أهمية القضية 
التـي أنت فيها، أهمية العمل الذي أنت فيه، 
أهميـة األطروحة الفالنية التي أنت تتبناها 

فبمقدار اهتمامهم سيقدمون.

التـي  األشـياء  مـن  يكـون  أن  فيجـب 

نعتمـد عليهـا يف موضـوع هدايـة الناس، 

وتذكـري الناس فال تكـون ممن يتحاىش أن 

تذكر بأن الله سـبحانه وتعـاىل ربط باملال 

مسـؤوليات متعـددة، وجعـل املـال محكاً 

إيمانياً كبرياً، وجعل املال أيضاً وسـيلة من 

وسـائل أن يتنمـى نفس املال يف نفسـه أن 

يتنمـى لك، وأن يكـون وراءه أجـر كبري يف 

الدنيا ويف اآلخرة. ال يكون واحد مسـتحيا، 

فقـط يقدم له عبادات معينة ال يكون فيها 

عبـادات ماليـة عىل أسـاس أنـه ال يقول: 

بـأن قد معه طلبـات مالية!.قـدم دين الله 

بشكل متكامل، ألنه أحياناً قد تقدم للناس 

عبادات معينـة من التي ليس فيها طلبات، 

هنا أنت تقدم الدين ناقصاً، بالشكل الذي ال 

ينفعهم هم، ال يستحي اإلنسان أن يتحدث 

عن اإلنفاق يف سـبيل الله، وبهذا األسـلوب 

الخطابـي العـام، ويف نفـس الوقـت بهـذا 

األسـلوب الـذي يرفق بكثري مـن ماذا؟ من 

التشـجيع والدفع بالنـاس إىل أن ينفقوا يف 

سـبيل الله، وال يكون عملك يف نفس الوقت 

مليئا باملشاريع املالية].

معظم بواعث التفرق هي: البغي، والحسـد. والبغي والحسـد منبعه 
هو: النظرة الشـخصية، مصالح شـخصية، حقوق شـخصية، أهداف 
شـخصية، ومقاصد شخصية.[يف ظالل دعاء مكارم األخالق الدرس 

األول ص:11]

أولئـك الذيـن تفرقوا من بعـد أنبيائهم، إن مـا كان يدفعهم للتفرق 
هـو البغي هو الحسـد. البغي مـن بعضهم عىل بعـض أعدائهم، ومتى 
سـتعتدي عىل أخ لـك يف الله وأنت وهـو منطلقان يف ميـدان العمل لله 

بإخالص لله.[يف ظالل دعاء مكارم األخالق الدرس األول ص:11]

{الَِّذيَن تََفرَُّقوا َواْختََلُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت}البينات التي ترسم 
لهم طريقة واحدة يسـريون عليهـا فال يتفرقـون وال يختلفون، بينات 
كيف يكون توحدهم، بينات بكل ما تعنيه كلمة بينات أي واضحات، هم 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينات، ماذا يعني عندما يحصل هذا 
االختـالف والتفرق بعد البينات؟ أليس معناه تعمد ولهذا قال:{َوأُوَلِئَك} 
مـن يتفرقون ويختلفون من بعد ما جاءهـم البينات{َوأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب 

َعِظيٌم}.[سورة آل عمران الدرس الرابع عرش ص:16]
عندما تجد اختالفاً بعد نبي من أنبياء الله، تأكد بأن الطرف املخالف 
هـو يخالف عن علم، هـذه قاعدة هنـا ثابتة، وتكـررت يف أكثر من آية 
مخالفني عن علم، لم يعد هناك مجال أن تتأّول له عىل اإلطالق.[سـورة 

البقرة الدرس التاسع ص:27]
االختـالف ال يكون سـببه وال منبعه شـيئا من جهـة الله، تقصريا يف 
بيناتـه، أو قصورا يف تبليغ رسـله عىل اإلطالق، منشـؤها فئات أخرى.

[سورة البقرة الدرس الحادي عرش ص:3]   
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سثوان خعغعظغ جثغث سطى غجة غتخث 10 حعثاء بغظعط ذفطئ وجغثة و55 إخابئ 

املصاوطئ تساظفر: تض أبغإ تتَئ صائمئ خعارغثظا وق خطعَط تمراَء
 : طاابسات

الكيـان  قـادُة  ُر  يَُصـدِّ العـادة  يف 
السياسـية  مشـاكَلهم  الصهيونـي 
الداخليـة إىل ميادين الحـروب، وجريمة 
األمس والعدوان الغاشـم الذي استهدف 
غـزَة ليس باسـتثناء، فرئيـس حكومة 
كيان االحتالل «البيد» يحاول القول بأنه 
ة  يسـتحق البقاء يف سـدة الحكم، َخاصَّ
وأن الكيـان الصهيونـي يشـهد للمـرة 
الخامسة خالل سـنتني فقط انتخابات 

جديدة يف الكنيسيت. 
لذلـك، أعلـن الناطـق باسـم جيـش 
االحتـالل بدايـة عمليـة عسـكرية ضد 
قطـاع  يف  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـة 
غزة، باسـم «علوت هشـاحر»، «الفجر 

الصادق». 
ولفتت وسـائُل إعالم عربية إىل وجود 
دعوة ملستوطني غالف غزة البقاء قرب 
األماكن املحصنة، خشية رد من الجهاد 

اإلسالمي. 
االحتالُل بهذا ال يريُد الذهاَب بعيًدا يف 
الحرب ويخىش توسـيع نطـاق الرد من 
قبـل املقاومة، وهو األمر الذي كشـفته 
وسـائُل إعـالم عربية، عـىل أن االحتالَل 
وّجـه بعـد العـدوان عـىل غزة رسـائَل 
إىل حمـاس عـرب وسـطاء، مؤّكــداً أن 
«العمليـَة تسـتهدُف الجهاَد اإلسـالمي 
فقـط، يف محاولة منه لتحييد «حماس» 
مـن املعركة، وهـو يف الوقـت ذاته أعلن 
حالـة الطوارئ القصـوى؛ خوفاً من رد 
واسـع للمقاومة، َحيُث أّكــدت الغرفة 
املشـرتكة لفصائل املقاومة عىل أّن هذا 
العـدوان لن يمر مرور الكـرام، وأّن «رد 
املقاومـة قادٌم وبالطريقة التي تحّددها 

قيادة املقاومة». 
يف هـذه املعركة التي يراهـا كثريٌ من 
املراقبني بأنهـا ُمَجـّرُد َعـْرِض عضالت 
ليسـت يف محلها بدأهـا جيُش االحتالل، 
عندمـا اغتـال، أمس الجمعـة، يف قطاع 
غـزة القيـاديَّ الكبري يف رسايـا القدس 
الجهـاد  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
«أبـو  الجعـربي  تيسـري  اإلسـالمي، 
محمود»، ما جعل املقاومة تضع جميع 
الخيـارات عـىل الطاولة للـرد بقوة عىل 

جريمة العدّو. 
األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
القائـد زياد النخالة أعلن ومن العاصمة 
اإليرانيـة طهـران: إن «هذا يـوٌم للقتال 
ُع  الطويـل والعدوُّ بدأ العدواَن وعليه توقُّ

القتال دون توقف». 
َوأََضــاَف النخالـة: «ال مهادنـة بعد 
هذا القصـف وعىل ُكـّل مقاتيل شـعبنا 
واملقاومة يف غزة  واحـداً  الوقوف صفـاً 
سـتكون موحدة»، ورصح، بـأن» اليوم 
هو اختبار للمقاومة يف مواجهة العدوان 
ومقاتلونـا سـيثبتون أنهـم عـىل قـدر 
املسؤولية يف مواجهة العدوان َوذاهبون 
للقتال ونسـأل الله التوفيق للمجاهدين 

يف امليدان». 
وأّكــد النخالة، أن «العدوَّ سـيتحمل 
أملاً َكبرياً كما تحمل شعبنا األلم، والنرص 
صرب سـاعة وعىل مقاتيل حركة الجهاد 
أن  الفلسـطينية  واملقاومـة  اإلسـالمي 

يقفوا وقفة رجل واحد». 
كما أّكــد النخالـة أنه «ليـس هناك 
خطوط حمـراء لردنا عىل هـذا العدوان 
وعـىل العدّو تحمل كامل املسـؤولية وال 
وسـاطات وال توقف والعدّو سـيتحمل 
املسـؤولية وعىل املغتصبـني أن يتوقعوا 

ُكـّل يشء». 
كمـا لفـت إىل أن «العدوَّ يريـُد فرَض 
معادالت جديدة واليوم نحن أمام اختبار 
حقيقي وعىل املقاومة الفلسطينية الرد 

عىل هذا العدوان». 
اإلعـالم  وسـائل  عرضـت  أن  وبعـد 
مشـاهد الغـارات ودوّي االنفجـارات يف 
سـماء قطاع غـزة، الناجـم عن قصف 
صهيوني ملحيط برج فلسـطني وسـط 

مدينـة غـزة، مسـتهدفاً عـدة مراصـد 
للمقاومة يف القطاع، توالت التداعيات. 

 

تثاسغاُت املشاطرة الخعغعظغئ
لفصائـل  املشـرتكة  الغرفـة  نعـت 
املقاومة الفلسـطينية، أمـس الجمعة، 
املنطقـة  مسـؤول  الكبـري،  القائـد 
الشـمالية يف رسايـا القـدس، الشـهيد 

تيسري الجعربي. 
وقالـت الغرفـة املشـرتكة، يف بيـان: 
«إنّنـا، إذ ننَعى الشـهيد القائـد الكبري، 
مسـؤول املنطقـة الشـمالية يف رسايـا 
القدس، تيسـري الجعـربي (أبا محمود) 
وإخوانه الشـهداء، َفـإنَّنا نحّمل العدّو 
الصهيونـي املسـؤولية كاملـًة عن هذا 
العـدوان. فهـو، يف فعلـه هـذا، يخطئ 

التقدير». 
وأّكــدت الغرفة املشـرتكة، أّن «هذا 
العـدوان لـن يمر مـرور الكـرام»، وأّن 
«رد املقاومة قـادٌم، وفق الطريقة التي 
تحّددهـا قيـادة املقاومـة»، معلنـًة أّن 
«الغرفة املشـرتكة يف حالة انعقاٍد اآلن، 
وتقّدر املوقف باالشـرتاك مـع األجنحة 
العسـكرية كافة». وشـّددت عـىل أنّها 
لن تسـمح لالحتالل بالتغـول عىل أبناء 

الشعب الفلسطيني. 
وأضافت: «بدأ عدونـا الجبان عدواناً 
يسـتهدف ُكــّل فلسـطني، انطالقاً من 
باحات املسـجد األقىص، ُمـروًرا بجنني. 
واليـوم، يغتال قائداً وطنيـاً َكبرياً، وثلة 
من املجاهديـن واملدنيني، يف عدواٍن عىل 

شعبنا». 
 

ضاائإ الصسام: دطاء أبظاء 
حسئظا لظ تثعإ عثرًا

نعت كتائب عز الدين القسام، شهداَء 
العـدوان الصهيونـي عـىل قطـاع غزة، 
وعـىل رأسـهم القائد يف رسايـا القدس، 

تيسري الجعربي. 
وأّكــدت «الكتائب» أّن «دمـاَء أبناء 
شـعبنا لن تذهب هـدراً»، وأّن دماَءهم 
«ستكوُن لعنًة عىل االحتالل، بإذن الله». 
املقاومـة  حركـة  نعـت  بدورهـا، 
القائد  الشـهيد  اإلسـالمية «حمـاس»، 
تيسـري الجعـربي (أبـا محمـود)، قائد 
املنطقـة الشـمالية يف رسايـا القـدس، 
الجهـاد  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
اإلسالمي يف فلسطني، والذي «استهدفته 
يد الغدر الصهيونية بعد مسـرية حافلة 
لوطنه  والجهـاد  والعطـاء  بالتضحيـة 

وشعبه وقضيته وأّمته». 
«الشـعب  إن  الحركـة:  وقالـت 
قائـداً  اليـوم  يـودّع  إذ  الفلسـطيني، 
القـادة  بركـب  لحـق  فـذاً،  ومجاهـداً 
العـدّو  أّن  نؤّكــد  َفـإنَّنّـا  الشـهداء، 
الصهيوني وحده يتحمـل ُكـّل التبعات 

والنتائـج املرتتبـة عـىل هـذا العـدوان 
الغاشم». 

وأضافت أّن «جرائم العدّو، من خالل 
اسـتهداف شعبنا وأبطاله املقاومني، لن 
يكون مصريها سوى الخيبة والخسارة، 
ولن تدفع مقاومتنا إّال إىل امليض قدماً يف 
طريق ذات الشـوكة، دفاعاً عن شـعبنا 
وحقوقه املرشوعة، حتى تحرير األرض 

واملقدسات وتحقيق حلم العودة». 
ويف السـياق، أّكــد املتحـدث باسـم 
حركـة «حمـاس»، فـوزي برهـوم، أّن 
«العـدّو اإلرسائيـيل، منذ بـدء التصعيد 
عـىل املقاومـة يف غـزة، ارتكـب جريمة 
جديدة، وعليه أن يدفـع الثمن ويتحمل 

املسؤولية الكاملة». 
وأّكـد برهـوم أّن «املقاومة، عرب ُكـّل 
دة  أذرعها العسـكرية وفصائلهـا، موحَّ
يف هـذه املعركة، وسـتقول كلمتها بكل 
قوة»، مشـّدًدا عـىل أنّه «لم يعـد ممكناً 
قبول اسـتمرار هذا الوضـع عىل ما هو 

عليه». 
الباسـلة  «املقاومـة  إن  وأضـاف: 
سـتدافع عن شـعبنا وأهلنا يف القطاع، 
بكل ما تملك، وستوازن الردع، وستبقى 
تالحق االحتالل، وسـتهزمه كما هزمته 
يف ُكــّل املعارك ويف ُكـّل السـاحات، ويف 
مقدمتها هذه املعركة أَيْـضاً. وعىل ُكـّل 
السـاحات أن تفتـح نريانها عـىل العدّو 

وقطعان املستوطنني». 
«االسـتفراد  إّن  برهـوم:  َوأََضــاَف 
بسـاحة من دون أُخـرى، وبفصيل من 
دون آخر، أصبح من املايض»، مؤّكـداً أّن 

د اليوم أمام هذا العدوان».  «الكل موحَّ
وتابع أّن «املقاومَة يف اسـتنفار دائم، 
ولديها خطُة عمل مشرتكة، وقادرٌة عىل 
إدارة املعركـة، َعىل نحو يـردع االحتالل 
«كل  وأّن  اشـتباك»،  قواعـد  ويفـرض 
قـدرات املقاومـة مسـّخرة للدفـاع عن 
شـعبنا، وواجبنا أن نتحمل املسـؤولية 

لردع االحتالل». 
 

شخائُض املصاوطئ: صادرون سطى 
شرض صعاسث اقحائاك

مـن جانبها، نعـت فصائـُل املقاومة 
الفلسـطينية الشهيد الجعربي، مؤّكـدًة 
أّن «جريمـة اغتيالـه لن تمـر من دون 
املوحـدة  املقاومـة  وسـتبقى  عقـاب، 
يف  الحربـة  رأس  تشـّكل  التـي  هـي 
مواجهـة جرائم االحتـالل، ومخّططاته 

اإلجرامية». 
وأَشـاَرت إىل أّن «محـاوالت االحتالل 
تصديـَر أزماتـه الداخلية، عىل حسـاب 
أجندتـه  لخدمـة  الفلسـطينيني  دمـاء 

السياسية، لن تفلح». 
وأضافـت الفصائـل أّن «االحتالل هو 
الـذي بـدأ العـدوان عـىل شـعبنا. لذلك، 
ه يتحّمـل املسـؤولية الكاملة عن  َفـإنـَّ

تبعـات هذه الجريمة»، مشـّددًة عىل أّن 
«فصائـل املقاومة قادرة عىل إرباك ُكـّل 
الحسـابات الصهيونيـة، وفرض قواعد 

االشتباك». 
 

الةئعُئ الحسئّغئ تثسع 
إىل العتثة أطام السثوان 

الخعغعظغ
من جهتها، حّملت الجبهة الشـعبيّة 
الصهيونـي  العـدوَّ  فلسـطني  لتحريـر 
املسـؤولية الكاملـة عـن عدوانـه عىل 
قطـاع غـزة، وعـن تداعيـات جريمـة 
اغتيـال القائد يف رسايا القدس، تيسـري 

الجعربي «أبي محمود». 
ودعـت الجبهـة الشـعبيّة، يف بيـان، 
الشعب الفلسطيني إىل «الوحدة أمام هذا 
العدوان»، ودعت ُكـّل األذرع العسكرية 
للمقاومة إىل الـرّد وعدم تمرير مخّطط 
االستهداف، أَو االستفراد بحركة الجهاد 

اإلسالمي ورسايا القدس. 
وتعّهـدت أن «تبقـى دماء الشـهداء 
الطاهـرة أمانة ونرباسـاً يُنـري لنا درب 
املقاومة يف طريق تحقيق أهداف شعبنا، 
متمثلـًة بالعودة والحرية واالسـتقالل، 
وإقامة دولة فلسطني عىل كامل الرتاب 

الوطني، وعاصمتها القدس». 
بدورهـا، نعـت كتائـب الشـهيد أبو 
عيل مصطفى الذراع العسكري للجبهة 
الشـعبيّة لتحرير فلسـطني كوكبة من 
شـهداء شـعبنا وعىل رأسـهم أحد أبرز 
قادة رسايا القدس يف قطاع غزة الشهيد 

القائد الجعربي. 
وتوّجـهت الكتائب إىل األخوة ورفاق 
السـالح يف رسايا القـدس وآل الجعربي 
بخالص العزاء باستشهاد القائد الكبري، 
مؤّكــدًة أّن الغرفة املشـرتكة لفصائل 
املقاومـة، يف حالة انعقـاد، وأّن جريمة 

العدّو الجبان «لن تمر مرور الكرام». 
من جهتها، أّكـدت الجبهة الشـعبيّة 
لتحرير فلسـطني - القيـادة العامة، أّن 
«العـدّو يتوهم أنّه قادٌر عىل االسـتفراد 
بالجهاد اإلسـالمي، وشق وحدة الصف 

امليداني». 
وشـّددت الجبهة الشـعبيّة - القيادة 
العامة عـىل أّن «املقاومة الفلسـطينية 
جسـد واحد وقلب واحد»، وأّن الشـعب 

د خلفها».  الفلسطيني موحَّ
 

لةاُن املصاوطئ تسطُظ الةاعجغَئ 
واقجاظفار

يف  املقاومـة  لجـاُن  نعـت  بدورهـا، 
الجعـربي،  الشـهيد  أَيْـضـاً  فلسـطني 
الجهـاد  درب  مواصلـة  مؤّكــدًة 
واملقاومة. وشـّددت لجان املقاومة عىل 
أّن «العدوَّ سـيدفع ثمـن جرائمه مهما 

كانـت التضحيـات واألثمـان»، معلنـًة 
الجاهزية واالستنفار لدى مقاتليها للرد 

عىل الجريمة. 
من جهتها، نعت الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطني القائد يف رسايا القدس، 
تيسـري الجعـربي، والشـهداء اآلخرين، 

وحّملت االحتالل تبعات الجريمة. 
كذلـك، نعـت كتائب شـهداء األقىص 
الشـهيد القائد الكبري، تيسري الجعربي، 
معلنًة حالة االسـتنفار العـام لدى ُكـّل 
مجموعاتهـا العاملـة يف امليـدان، «للرد 
عىل اغتياله وعىل جرائم العدّو املتواصلة 

بحق شعبنا». 
ونعت كتائب املقاومة الوطنية القائد 
يف رسايـا القدس تيسـري الجعربي وكل 
الخيـارات  أّن «كل  مؤّكــدًة  الشـهداء، 

مفتوحة للرد». 
 

تجُب اهللا غسجي وغثسع 
ملعاخطئ الطرغص

بدوره، تقـّدم حزُب الله من اإلخوة يف 
حركة الجهاد اإلسـالمي بأحـّر التعازي 
الجهادي  القائد  باستشـهاد  واملواسـاة 
الكبري تيسري الجعربي وعدد من إخوانه 
القـادة امليدانيـني الذيـن نالوا الوسـاَم 
اإللهي الرفيع وحّققوا أغىل أمانيهم بعد 
ُعُمٍر طويٍل قضوه يف الجهاد واملقاومة. 

وجـاء يف بيـان الحـزب أّن «الشـعب 
الفلسـطيني العزيـز الـذي قـّدم أغـىل 
التضحيـات عـىل مدى سـنني مقاومته 
الطويلة وزف عرشات الشـهداء القادة، 
لـن تضعفه هـذه الجريمـة اإلرسائيلية 
البشـعة والغادرة بل ستزيده عزماً عىل 
مواصلـة الطريق حتى تحقيق االنتصار 

والتحرير». 
َوأََضــاَف «إنَّ حـزَب اللـه، إذ يُشـيد 
بتكاتـف فصائل املقاومة الفلسـطينية 
كافـة، يشـّدد عىل وحـدة املوقـف الذي 
يشـّكل العامَل األََساس يف االنتصار عىل 
العدّو، ويؤّكـد عىل وقوفه الدائم والثابت 
إىل جانب الشـعب الفلسـطيني املظلوم 
ومقاومتـه الشـجاعة لتحريـر أرضـه 
املرشوعـة،  أهدافـه  وتحقيـق  وأرساه 
ويعّرب بشـكٍل رصيٍح عـن تأييده لكافة 
الخطـوات التـي تتخذها قيـادة حركة 
الجهـاد اإلسـالمي للـرد عـىل العـدوان 

وجرائمه املتمادية». 
 

اقتاقُل غسطُظ تالَئ الطعارئ 
الصخعى

وقد أعلن جيُش االحتالل الصهيوني، 
عمليـة  بـدء  أمـس،  سـابق،  وقـٍت  يف 
عسـكرية ضد أهـداف لحركـة الجهاد 
اإلسـالمي يف قطاع غّزة، تحت مسـمى 

«الفجر الصادق». 
وتحّدثـت وسـائُل إعـالم عربيـة عن 
العملية العسكرية التي شنّها االحتالل، 
مؤّكـدًة أّن حركَة الجهاد «سرتُدُّ بحزم». 
إىل  العـربي  اإلعـالم  أشـار  كمـا 
«فتـح املالجـئ يف املنطقتني الوسـطى 
والجنوبية»، و»تغيري مسارات الطائرات 
يف مطـار بـن غوريون؛ تحسـباً إلطالق 
صواريـخ مـن قطـاع غـزة»، الفتـاً إىل 
أّن «عـدداً مـن مسـتوطني غـالف غزة 
إطـالق  مـن  املنطقة؛خوفـاً  يغـادُرون 

الصواريخ». 
واإلنقـاذ  اإلطفـاء  مرَكـُز  وأعلـن 
إىل  التأهـب  درجـة  رفـَع  الصهيونـي، 
الدرجـة رقـم 1 يف جميع أنحـاء البالد، 
فيما بدأت عرشات عائالت املسـتوطنني 
يف غـالف غزة بإخـالء منازلهـا، ونقلت 

ملراكز إيواء. 
الصحـة  وزارة  َوأفـادت  هـذا 
الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء جراء 
العـدوان الصهيوني عىل قطـاع غزة إىل 
10 وإصابـة أكثر مـن 55 آخرين، حتى 

كتابة هذا التقرير. 
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بالتزامن مع ذكرى استشهاِد 
اإلماِم الُحسـنِي -عليه السـالُم- 
يف ملحمـِة كربـالء يُشـنُّ كياُن 
عدوانَـه  الصهيونـي  االحتـالل 
يف  غـزَة،  قطـاِع  عـىل  الغاِشـَم 
امتـداد  عـن  ٍة  معـربِّ صـورٍة 
سياسـة  ـد  وتعمُّ واسـتمرار 
الطغاة واملستكربين من الكفرة 
الشـعوب  قتـل  يف  واملرشكـني 
والفتـك بأهل الحق منها عرب أي 
زمـان ويف أي مكان، واسـتمرار 

الرصاِع بني الحق والباطل إىل قيام الساعة. 
العـدواُن الصهيوني -الذي يقتُُل األطفاَل والنسـاَء يف قطاع 
غزة ويدّمــُر منازَلهم ويحتـلُّ أرضهم- هو امتداٌد لسياسـة 
االستكبار العاملي التي يقوُدها اليهود واملنافقون منذ القرون 
األوىل لإلسـالم وإىل اليوم، بل يجسـد بشـاعتهم ووحشيتهم، 
أماَم مالحم الفداء والتضحية واإلباء الحسـيني الذي يسطُِّره 
أحراُر حـركات وفصائل املقاومة؛ لالنتصـار لحقهم املرشوِع 
وحمايًة ألرضهم وشـعِبهم من األطماع الصهيونية يف احتالِل 

كامل أراضيهم ومقدساتهم ومصادرِة كافة حقوقهم. 
املقاومـة  وحـركات  الفلسـطينية  الفصائـل  مواقـُف 
وترصيحات قياداتها السياسية والعسكرية أماَم هذا العدوان، 
تؤّكـد أنهم كربالئيون حسـينيون، يُعيُدون إىل الذاكرة مواقَف 
اإلمام الحسـني -عليه السـالم- واستبسـاَله وإبـاَءه وقيَمه 
ومبادئَـه اإليَمـانيَة أماَم جيش املسـتكرب يزيـد بن معاوية يف 

ذلك الحني.
مواقُف بعض قيادات حكومات الدول العربية املهرولة نحو 
التطبيع مع كيان االحتالل، وطرق وأسـاليب تغطية وسائلها 
اإلعالميـة للعدوان الصهيوني عىل قطاع غزة، تعيُد إىل الذاكرة 
ــة اإلسالمية الذين  مواقَف املنافقني واملخدوعني من أبناء األُمَّ
خذلـوا اإلماَم الحسـنَي ومن قبلـه والَده اإلمام عليـاً -عليهم 
السـالم-، وتعاطيهم املنحاز للباطل وأهـل الباطل، وخذالنهم 

للحق وأهله. 
غـزة والقـدس وفلسـطني املحتّلـة وقبلها العـراق واليمن 
ـــة يجمُعهم عدوٌّ  ولبنـان وسـوريا وغريها من شـعوب األُمَّ
واحـٌد وقضيٌة واحدة وهدٌف واحـد، ويعانون من ذات املعاناة 
التـي عانـى منها اإلمـاُم الحسـني يف كربـالء، ويف ذات الوقت 
يحتفظـون بقيم ومبادئ وثقافة اإلمام الحسـني ويتحركون 
ضد عدوِّهم املشـرتك ملظلوميتهم املشرتكة يف مواجهة الطغاة 
والظاملـني، فصيحـاُت هيهاَت منـا الذلُة تُسـَمُع اليوَم يف غزة 
وتمتـدُّ إىل داخـِل األرايض املحتّلة عربَ صواريـخ املقاومة التي 

ُد بدكِّ ُكـّل املستوطنات الصهيونية دون ترّدد.  تتوعَّ
حسـنُي العرص موجوٌد اليوم ويف هـذه الدقائق يف دماِء ُكـّل 
شهيد ويف أعماق ُكـلِّ مقاوم ُحرٍّ أبي يف قطاع غزة، وحسينيو 
غـزة َقلَّ نارصوهم وَكثُـَر أعداؤهم والخونـُة لهم ولقضيتهم 

ومظلوميتهم من أبناء أمتهم لألسف. 
ُد معها دماُء الحسـني  ُد اليوَم يف غزة، وتتجدَّ وكربـالُء تتجدَّ
وإبـاؤه وتضحيته، كما هي معاني وقيـُم «هيهاَت منا الذلُة» 
دٌة يف ثقافِة ُكـلِّ األحرار من أبناء فلسـطني وغريها من  متجدِّ

ــة.  أحرار األُمَّ

الُعثظئ بدماظات
د. شاذمئ بثغئ   

 
ثمانية أعـوام روت تفاصيَلها بشـاعُة 
عدوان غاشم، قتََل ودّمـر، جّوع وحارص، 
تداعياٌت كارثيـٌة خّلفها عىل حياة املاليني 
من اليمنيني، شماالً وجنوباً، رشقاً وغرباً، 
وسـتمتدُّ ألجيـال قادمـة. أحـداٌث فاقت 
الخيـاَل يف الوحشـية واإلجرام، وعكسـت 
الظلَم يف أبشع صوره، عدواٌن ُصودرت فيه 
إنسانيُة اإلنسان وِبيعت يف سوق النخاسة 
بأبخس األثمان، وحمل شعاراٍت زائفًة ما 

لبثت أن تكّشفت منذ أيامه األوىل. 
وما إن أقبـل العاُم الثامُن حتى سـارع 
أدعياُء اإلنسـانية لوضِع ُهدنة الإنسانية، 
اتضح زيُفها منذ بدايتها، بتنصل العدوان 
عـن تنفيذ بنودهـا للتخفيف مـن معاناة 
اليمنيـني، بل كانـت اسـتثماراً ملعاناِتهم، 
ليحّقق ما لم يحّققه -يف حربه العسكرية 
طيلـة األعـوام املاضيـة- مـن مكاسـَب 
سياسـية، بعد أن تلقى الرضباِت املوجعَة 
يف املنشـآت النفطية واملواقـع الحيوية يف 
عمق أراضيـه، َحيُث كان لتلـك الرضبات 
البـرتودوالر،  مملكـة  عـىل  تداعياتُهـا 
ال  اليمـن،  عـىل  عدوانهـا  يف  وحلفائهـا 
يف  ألوكرانيـا  الداعمـَة  أمريـكا  ما  ِســيـَّ
حربها ضد روسـيا، وتأثـري هذه الحرب يف 
العالقـات االقتصادية ما بـني هذه الدول، 
ممـا اضطـر ِحْلـَف الـرش للسـعي لطلب 

الُهدنـة التـي لـم تلـبِّ أدنـى احتياجـات 
اليمنيني الذين َقِبلُوا بها مقابل اإلفراج عن 
سفن املشـتقات النفطية والغذائية، التي 
تسـعى دوُل العـدوان إىل حجِزهـا لفرتات 

طويلة ملضاعفة معاناتهم. 
كذلك تسيريُ الرحالت الجوية املدنية من 
مطـار صنعاء إىل مرص َواألردن، وتسـفري 
آالف املـرىض الذيـن هـم بأَمـسِّ الحاجة 
للعـالج يف الخـارج، والتي أَيْـضـاً لم تلبِّ 
سـوى حاجة القليل من املـرىض، وما زال 
البقيـة يف كشـف االنتظـار، ومنهـم مـن 
يكون قد غادر الحياة، قبل أن يغادر املطار 

للعالج. 
كما ُحرم أبناء هذا الشعب خالل الُهدنة 
من الحصـول عىل أجهزة كشـف األلغام، 
التي حصدت يف أشـهر الُهدنة فقط أرواح 
العـرشات مـن األبريـاء، عدا قتـل وجرح 
العـرشات مـن أبنـاء املناطـق الحدوديـة 
عىل أيـدي الجيـش السـعودّي، إضافة إىل 
الخروقـات املتتاليـة يف الحديـدة من ِقبل 

املرتِزقة والعمالء. 
تجويـٌع وحصـار ذاق ويالِتـه املاليـنُي 
من اليمنيني، ومع ذلـك ما زالوا يقاومون 
ويواجهون التحـدي بالتحدي، وينهضون 
مـن بني الـركام أكثر عزمـاً وإرصاراً عىل 
مواصلـة الطريـق الـذي بدأوه منـذ بداية 

العدوان. 
إّن تمديـَد الُهدنة الهشـة ليس حباً لهذا 

الشـعب أَو خوفاً عىل مصالحه، فقد تجىل 
زيـف ذلك خالل سـنوات العـدوان وخالل 
األشـهر املاضيـة عـىل وجـه الخصوص، 
وإنّمـا للملمـة األوراق التـي بعثرتها قوة 
وصالبـة الجيـش واللجان الذين سـطروا 
التاريـخ  يف  والبطـوالت  املالحـم  أروع 

املعارص. 
ومـا زالـت حكومـة اإلنقاذ تمـد يدها 
للسـالم الذي يكفُل كرامَة وسيادَة الشعب 
اليمنـي، وهذا ما يؤّكـد عليـه أَيْـضاً ُكـّل 
بـرصف  يطالبـون  كمـا  الشـعب،  أبنـاء 
مرتبات كافة املوظفني شـهرياً، كَحّق من 
حقوقهم املسـلوبة التـي اتخذها العدوان 
ورقة ضاغطة إلثارة الفوىض واملشـاكل، 

لكنه فشل يف ذلك. 
ومـا يـزال مطلـُب دفـع املرتبـات من 
املطالب األََساسـية للتخفيـف من معاناة 
اليمنيني التي تسـبب بها العدوان الغاشم 
وفاقـم منها عندمـا قام بقطعهـا، ونقل 
توريـد  ومنـع  عـدن،  إىل  املركـزي  البنـك 

اإليرادات إىل البنك املركزي يف صنعاء. 
فال جدوى مـن الُهدنة وشـعٌب بأكمله 
الحصـار  بَسـبِب  املعانـاة؛  أشـدَّ  يعانـي 
وانقطاع املرتبـات، ويُحَرُم أدنى مقومات 
الحياة، فاسـتقراره يف نيل حقوقه كاملة 
دون تنصـل أَو مماطلـة، وإال فالرضباُت 
الحيدريـة لهـم باملرصاد، حتـى يرضخوا 

ملطالب شعبنا املرشوعة وهم صاغرون. 


