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أكد أولوية دعم القطاع الزراعي لتحقيق االكتفاء الذايت



الشجاة غطشعن «اإلخقح» ججاء لطثثطئ و «اقظاصالغ» سطى خطى خخمه

طسار الثغاظئ.. ظعاغئ

اهلدنة فرصة تارخيية للعدو ونكثها سيكون موجعًا له

جــحــافــل الــيــمــن تـــواصـــل تــدفــقــهــا بــتــخــرج دفــعــة «األقــصــى 
الـــــــشـــــــريـــــــف» مـــــــن مــــنــــتــــســــيب كـــــتـــــائـــــب الـــــــدعـــــــم واإلســـــــنـــــــاد
اجلــاهــزيــة الــقــتــالــيــة تــتــعــاظــم حتــســبــًا ألي غـــدر عـــدوايناجلــاهــزيــة الــقــتــالــيــة تــتــعــاظــم حتــســبــًا ألي غـــدر عـــدواين
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 :  خظساء
أّكــد الرئيُس املشـري مهدي محمد املشـاط، عىل 
ة  أهميِّة تشجيِع املزارعني عىل زراعة الحبوب وَخاصَّ
القمح لتحقيق األمن الغذائي، باالستفادة من موسم 

األمطار الحايل. 
وخالل لقائـه، أمس، يف العاصمـة صنعاء بوزير 
الزراعة والري، املهندس عبد امللك الثور، شّدد الرئيُس 
املشـاط عىل أهميّة إنشاء السـدود والحواجز املائية 
وإعادة تأهيل السدود والكرفانات التي تأثرت بفعِل 
عوامل الزمن أَو قصف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي واستهدافه املمنهج للبُنية التحتية للقطاع 

الزراعي. 
ويف اللقـاء الـذي ناقـش سـريَ العمـل بالـوزارة 
ومسـتوى تنفيـذ مشـاريعها وأنشـطتها، وخطتها 
للعام الحايل، والصعوبات التي تواجهها، َحثَّ رئيُس 
املجلس السـيايس األعىل عىل تشـجيع االسـتثمار يف 
القطـاع الزراعـي، وعمل دراسـات إلنشـاء رشكات 

مسـاهمة، الفتاً إىل أهميّة تقديم التسهيالت للتجار 
ومنـح مزايا ملدخـالت القطاع الزراعـي، من البذور، 

والطاقة الشمسية وغريها. 
كمـا أّكــد الرئيـُس عـىل أهميّـة دعـم املزارعني 
محاصيـل  زراعـة  يف  التوسـع  عـىل  ومسـاعدتهم 
الحبـوب، مشـّدًدا عـىل رضورة االهتمـام بالجودة 
يف املجـال الزراعـي، وتعزيـز دور اإلرشـاد وبرامـج 
التوعوية يف أوساط املزارعني، بكيفية استخدام الري 

الحديث للحد من استنزاف املياه الجوفية. 
ولفت الرئيُس املشـاُط إىل أهميِّة إعطاء التسويق 
الزراعـي للمنتجـات املحليـة أولويـة ضمـن خطط 
الوزارة، مشـيداً بمـا حّققتـه وزارة الزراعة والري، 
واللجنـة الزراعيـة والسـمكية العليا، مـن إنجازات 
للنهوض بالقطـاع الزراعي وإنتاج بذور البطاطس، 

والعمل عىل إنتاج بذور الحبوب. 
بزراعـة  االهتمـام  إىل  املشـاط،  الرئيـس  ودعـا 
البـن اليمني الـذي يعد من املحاصيل االسـرتاتيجية 

ويحظى بشهرة عاملية. 

أخبار

الرئغج املحاط غآضـث أولعغئ دسط الصطاع الجراسغ لاتصغص اقضافاء الثاتغ
وّجه باصثغط الاسعغقت لطمجارسغظ وتةار طثخقت الجراسئ وإظحاء السثود والتعاجج قجاشقل افططار:

 :  خظساء
تواصُل صنعاُء الرَّدَّ عىل عمليات التحشيد 
املعاديـة من قبـل تحالف العـدوان وفصائل 
أدواتـه املتناحـرة، وذلـك باسـتمرار تدفـق 
الدفعات العسـكرية و»الجحافل» التي توعد 
بهـا قائُد الثـورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، يف أول خطاٍب له مع تدشـني العام 
الثامن من الصمود يف وجه العدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي، ويف عرض مهيب جديد، 
احتفـت كتائب الدعم واإلسـناد يف محافظة 
إب، أمـس األول، بتخـرج دفعـة «األقـىص 
الرشيف»، ليحمل اسـم الدفعة الجديدة عدداً 
من الرسـائل، والتي جاءت أَيْـضاً عىل لسان 

الخريجني. 
ويف حفـل التخـرج الـذي شـهد عرضـاً 
عسـكرياً مهيبـاً لقـوات رمزية مـن كتائب 
الدعـم واإلسـناد بمناسـبة تخـرج الدفعـة 
الثانيـة عـرشة (دفعـة األقـىص الرشيـف) 
التـي تضم األحـرار مـن أبنـاء إب والضالع 
وتعز، تأكيداً عىل واحدية التَحّرك وشـمولية 

القضية واملوقف اليماني الحر. 
ويف حفـل التخـرج، هنـأ عضـو املجلس 
السـيايس األعىل الفريق سـلطان السامعي، 
الخريجـني مـن دفعـة «األقـىص الرشيف» 
كافـة  واسـتكمالهم  تخرجهـم  بمناسـبة 
املقـّررات العسـكرية النظريـة والتطبيقية 
والتـي تجعلهـم يف أتـم الجاهزيـة واللياقة 

واالستعداد القتايل. 
وقال السـامعي يف كلمة لـه: «إن تحالَُف 
العدوان وعىل مدى سـبع سـنوات حاول أن 
يحّقـق أهدافـه وأطماعـه باحتـالل اليمن 
بأقوى األسلحة وبجيوش كربى من املرتِزقة 

والخونة من مختلف الدول». 
ونّوه السـامعي إىل أن تحالَُف العدوان لم 
ولن يسـتطيَع الوصوَل إىل أهدافه العدوانية 
والدنيئـة باحتـالل اليمـن؛ ألَنَّ اليمـن عـرب 
التاريـخ مقـربة الغـزاة وهي اليـوم مقربة 

للغزاة بفضل من الله ورجالها املجاهدين. 
وخاطب خريجـي الكتائب بالقول: «أنتم 
جزء من هؤالء الرجال الذين نعتز بهم وأنتم 
من سـيدافع عن اليمن واسـتقالله وكرامة 

أبنائه». 
من جهته، أوضـح محافظ محافظة إب، 

اللـواء عبدالواحد صالح، يف كلمة املحافظات 
املشـاركة بالعرض، أن قـوات كتائب الدعم 
واإلسـناد كغريهـا مـن الوحـدات القتاليـة 
التابعـة للجيـش واللجـان الشـعبيّة يف أتـم 

الجهوزية للدفاع عن هذا الوطن. 
وقـال اللواء عبدالواحد صـالح: «إن قوى 
العـدوان أمـام فرصـة تاريخيـة بالتزامهم 
بالُهدنـة وتطبيقهـا والحرص عـىل االلتزام 
بها ما لم فهؤالء األبطال وزمالئهم جاهزون 
لتنفيذ توجيهـات القيادة والتَحـّرك لتحرير 
ودك  املحتّلـني  رجـس  مـن  اليمنيـة  األرض 

مواقع وحصون قوى العدوان». 
وعّرب املحافظ صالح عن تقديره وامتنانه 
لقيـادة كتائب الدعم واإلسـناد عىل ما بذلوه 
من جهـود لتدريب وتأهيل هذه الكوكبة من 

أبناء محافظات إب وتعز والضالع. 
بـدوره، أّكـد قائد كتائب الدعم واالسـناد 
اللـواء قاسـم الحمـران، الجهوزيـة التامة 
يف ُكــّل املناطـق واملحـاور ألي قـرار تتخذه 
القيـادة الحكيمـة يف هـذا البلد سـواٌء أكان 
حرباً أَو ِسـلماً.  ونّوه اللـواء الحمران إىل أن 
الكتائـب جاهزة ومسـتعدة ملواجهة األعداء 
يف أي ظـرف ويف أيـة مرحلـة ويف أي وقـت، 
قوى العدوان العازمة عىل التصعيد  مخاطباً 

بقوله: «ما هو آٍت ليس كما مىض». 
وجدد الحمـران التأكيـد أن كتائب الدعم 
واإلسناد كغريها من طالئع القوات املسلحة 
اليمنية، أخذت عىل عاتقها مسؤولية الدفاع 

عـن الدين والوطن وأبنائه وإزاحة معاناتهم 
املتعاظمة بفعل استمرار العدوان والحصار. 
َوأََضـاَف «نحن يف كتائب الدعم واإلسـناد 
حرٌب ملـن حاربُه وسـلٌم ملن سـامله، كما أن 
كتائب الدعم واإلسـناد مع أمتنا اإلسـالمية 
والعربية يف قضاياهـا املحقة والعادلة وعىل 
رأسها ويف مقدمتها القضية الفلسطينية». 

وتابـع اللـواء الحمـران حديثـه: «نقول 
إلخواننا األعزاء يف فلسـطني أن هذه القضية 
وهذا املـرشوع حملناه معنـا يف ُكـّل مرحلة 
من مراحلنـا وكم يحدونا الشـوق أن نكون 
يف مقدمة الصفـوف مع إخوتنـا املجاهدين 

األعزاء يف مواجهة الصهاينة واملحتّلني». 
وأَشـاَر إىل أن هذا العـرض يعترب العرض 
الخامـس لقـوات الدعـم واإلسـناد التي لها 
امتـدادات وفـروع يف أكثـر مـن محافظـة 

بالجمهورية. 
إىل ذلـك، أّكــد الخريجـون من منتسـبي 
كتائـب الدعم واإلسـناد اسـتعدادهم العايل 
والكبـري نحـو االنخـراط يف جبهـات العـزة 
والكرامة، دفاعـاً عن الدين والوطن واألرض 
والعرض، وتصديـاً ملؤامرات تحالف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ونّوهـوا إىل أن تصعيـد العـدوان القـادم 
سيواجه برد قاس ومزلزل، محذرين تحالف 
البغي والعدوان من أية حماقة بحق الشـعب 
اليمني، مقدمني النصح بأخذ الِعَرب والدروس 

من حصيلة السنوات املاضية.

الةتاشض تعاخض تثّشصعا باثرج دشسئ «افصخى الحرغش» طظ طظاسئغ ضاائإ الثسط واإلجظاد

الطاطسغظ ـــشـــجاة  ال ســطــى  وســخــغــئ  حــاطــثــئ  ــمــظ  ــغ ال جــاــزــض  ـــــرار  افت بــاــضــاتــش  ــســغ:  ــســاط ال
وطــجلــجل ــاس  ص رد  بـــ  جــغــعاَجــه  صـــادم  تخسغث  وأي  صئض  ضما  لغج  آٍت  عــع  طــا  الــتــمــران:  ــعاء  ــط ال
لعط طعجسًا  جغضعن  طظعا  والثروج  تارغثغئ  شرخًئ  لطسثوان  غعّشر  الُعثظئ  سطى  التفاُظ  خقح:  المتاشر 

تدط افتراَر طظ أبظاء تسج وإب والدالع:
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تقرير 

ُك طسسضر السثّو والظعاغُئ التامغئ لمسار الثغاظئ  تفضُّ

 :  خاص
تصـدَّرت جولُة الـرصاع الحاليُة بني فصائل 
مرتِزقة العـدوان األمريكي السـعودّي واجهَة 
ليها  املشـهِد كفضيحـٍة لتلك الفصائل ومشـغِّ
عىل َحــدٍّ سـواء، إذ أبرزت هذه الجولُة بشكل 
واضـح حجـَم تفـكُّك معسـكر العـدّو وعمق 
االنقسامات بني أطرافه، كما برهنت عىل سوِء 
النهايـة الحتميـة املخزيـة التي تنتظـُر كافَة 

املرتِزقة يف طريق االرتهان والعمالة للغزاة. 
يف  رحاهـا  دارت  التـي  الجديـدة  الجولـُة 
محافظة شـبوة املحتّلة، جاءت بعد محاوالت 
من قبل دول العـدوان للملمة صفوف املرتِزقة 
وتوحيد فصائلهم تحت «قيادة» واحدة ممثلة 
بما يسـمى «املجلـس الرئايس» الذي شـّكلته 
السـعوديّة مطلـع أبريـل املايض، والـذي كان 
ه املعلنة «إعـادة هيكلة» قوات  مـن أبرز مهامِّ
املرتِزقـة لغـرض إنهاء االنقسـام فيمـا بينها 

وتوحيدها ضد صنعاء والقوى الوطنية. 
هذا الفشل لم يكن مفاجئاً، فعمليُة تشكيل 
للمرتِزقـة  الرئـايس»  «املجلـس  يسـمى  مـا 
كانـت يف َحـــدِّ ذاتها خطوة مهيِّئـة النفجار 
األوضـاع بينهـم مجـّدًدا؛ ألَنَّ «املجلـس» كان 
بـ»قواعـَد منظمـة» تحافـظ عـىل  مفخخـاً 
اسـتمرار االنقسام والرصاع بني مرتِزقة حزب 
«اإلصالح» واملليشـيات املوالية لإلمارات، وهو 
ما حـدث بالفعل يف شـبوة التـي كان مرتِزقة 
«اإلصالح» يعتربونهـا املعقَل الرئيـيسَّ البديَل 
لهم بعد مأرب، قبل أن يتم تسليُمها بتوجيهات 
مـن دول العـدوان ملليشـيات اإلمـارات، األمر 
الـذي فتح جولـة جديدة من الرصاع امُلسـتمّر 
بـني طـريف املرتِزقة اللذين لم يسـهم تشـكيل 

«املجلس» يف تخفيف حدة النزاع بينهما. 
والحقيقـُة أن مهمَة توحيد فصائل املرتِزقة 
كانت دائماً مهمًة مستحيلة عىل قوى العدوان، 
نظـرا للتكوين الفوضوي لتلك الفصائل وتعدد 
والءاتهـا وغياب املشـرتكات الحقيقيـة فيما 
بينهـا، وفوق ذلـك، تعدد أجنـدة دول العدوان 

نفسها التي تدعم تلك الفصائل وتَحّركها. 
وإىل جانـب إثبات اسـتحالة توحـد مرتِزقة 
العدوان، سـلطت الجولة األخـرية من الرصاع 
بـني املرتِزقة الضـوَء عىل عدة أمـور فاضحة 
أُخرى تخـص العالقة املخزية بينهم وبني دول 
العدوان، َحيُث تعرض مرتِزقة حزب «اإلصالح» 
ملعاملة مهينة للغاية حّولته إىل مادة للسخرية 
والتنـدر، فـدول العـدوان لم تكتف باسـتبدال 
سـلطته يف شبوة فجأة، بل حولته إىل «متمرد» 
وهـي نفس الصفة التي لطاملا كان «اإلصالح» 
يطلقها عىل املليشـيات التابعة لإلمارات والتي 
بـات تحالف العـدوان يقدمها اليوم كسـلطة 
رسـمية يف شـبوة، لكنهـا قد تصـل إىل املصري 

نفسه يف أية لحظة. 
هذه اإلهانُة تضمنـت عمليات قصف جوي 
اسـتهدفت عنارص حزب «اإلصـالح» وأوقعت 
مـن القتـىل والجرحـى؛  َكبـرياً  منهـم عـدداً 
بذريعـِة «إخمـاد الفتنـة»، وهـو األمـر الذي 
وضع «الحزب» يف املأزق املخزي واملحرج الذي 
تعرض له عدة مـرات من قبل واملتمثل بعجزه 
عـن االعرتاض عىل قصف قواته وطردها، لكن 
درجـة اإلهانـة كانت أكرب هـذه املـرة؛ ألَنَّ ما 
يسـمى «املجلس الرئايس» نفسه وقف بشكل 
رسـمي ضد بقـاء «اإلصالح» يف شـبوة، علماً 
بأن هذا يدفع األخري نحو «االنقراض» بحسب 
وصـف محللني؛ ألَنَّه لم يعـد يمتلك أية مناطق 

نفوذ أُخرى سوى مدينتي مأرب وتعز. 
وبحسـب مراقبني َفـإنَّ األحداث تتجه نحو 
إزاحـة «اإلصالح» من مدينة مـأرب عىل غرار 

شبوة، ما يعني أنه بات يواجُه نهايًة قريبة. 
هكـذا، وجـد مرتِزقـُة «اإلصالح» أنفَسـهم 
ٍه واضـح من قبـل تحالـف العدوان  بـني توجُّ
واسـعة  جماهرييـة  وسـخرية  لتصفيتهـم، 
تتنـاول وضعهم كشـاهٍد تأريخـي جديد عىل 
النهاية املخزية الحتميـة التي تنتظر ُكـّل من 

يقف يف صف أعداء بلده. 
والحقيقة أن سـلوك مرتِزقـة «اإلصالح» يف 
هذا املأزق برهن بشـكل أوضح عىل سقوطهم 

املخـزي كأدوات مدفوعـة األجـر ال تملـك أي 
قـرار، إذ لـم يتجـرأ الحـزب حتى عـىل انتقاد 
ما تعرضـت له قواتـه من هجمات بواسـطة 
طريان العدوان، فضالً عن أن يتخذ موقفاً أكثَر 
شجاعًة كانتقاد تحالف العدوان نفسه، وبدالً 
عـن ذلك، لجـأ إىل محاولة مغالطـة جماهريه 
العـدوان  دول  فيـه  «شـكر»  فاضـح  ببيـان 
وتعاطـى مع املسـألة وكأنها خـالف طبيعي، 
فيمـا لجـأ إىل ترسيـب تهديدات غري رسـمية 
بـ»االنسحاب» من سلطة املرتِزقة، المتصاص 

سخرية وغضب أنصاره. 
هذا السـلوك لم يغرّي شـيئاً يف مشهد الخزي 
الواضح الذي يعيشـه «اإلصالح»، لكنه أسهم 
يف إبراز الصورة الكاملة لوضع تحالف العدوان 
مرتِزقـة  حـاول  إذ  عـام،  بشـكل  ومرتِزقتـه 
«اإلصـالح» تعويـض عجزهم عـن االعرتاض 
الرسـمي، بشـن حملة غري رسـمية ضد دول 
العدوان وما يسـمى «املجلـس الرئايس» الذي 
باتوا يصفونه بـ»االرتزاق»، يف مفارقة تربهن 
أن معسكر العدّو كله قائم عىل عالقات ارتهان 
ومصالـح بعيـدة ُكــّل البعـد عـن الدعايات 
واملربّرات السياسـية التي تـم الرتويج لها منذ 

ثماني سنوات لتربير العدوان والحصار. 
ولم تقترص املفارقاُت الفاضحة عىل سـلوك 
مرتِزقة حـزب «اإلصالح» فقط يف هذه الجولة 
من الرصاع، فمليشـيات ما يسمى «االنتقايل» 
التابعة لإلمارات انقلبت عىل خطابها السـابق 
ورفعت شعاَر «الرشعية» الذي هاجمته َكثرياً، 
يف مشـهد مثري للسـخرية يوضح بدوره ضيَق 
أُُفِق هذه املليشيات وعجَزها عن رؤية حقيقة 
أنهـا ال تفعـل شـيئاً أكثر مـن تكـرار تجربة 

مرتِزقة حزب «اإلصالح» بحذافريها. 
عىل وقع فضائح الجولة الحالية من الرصاع 
بني املرتِزقة، وما انطوت عليه من أحداث بينت 
بوضوٍح حجَم املعاملة املهينة التي يتعرضون 
لهـا من قبل تحالـف العدوان، تعالـت أصواُت 
نشـطاَء وشـخصياٍت سياسـية وطنية تدعو 
مرتِزقـة حـزب «اإلصالح» إىل تـدارك موقفهم 

ومغـادرة معسـكر العـدّو الـذي بـات يتجـه 
بوضوح نحو القضاء عليهم. 

لكن أمل استجابة «اإلصالح» لهذه الدعوات 
يكاد يكـون معدوماً، بحسـب ما تظهـر ُكـّل 
املخـزي  الحـزب  بيـان  وآخرهـا  املـؤرشات، 
بشـأن أحداث شـبوة، وهو ما يعتـربه العديد 
مـن املراقبني أمـراً طبيعيـاً، بوصفـه النهايَة 
الحتمية لطريق االرتهان والعمالة الذي سلكه 

«اإلصالح» منذ البداية. 
وفيمـا تترصف املليشـياُت املوالية لإلمارات 
وكأنهـا «انترصت» َفـإنَّ الوقائع كلها تشـري 
إىل أن الـرصاَع الداخـيل بـني أدوات العدوان لن 
يتوقـف حتـى إن وصـل األمـر إىل طـرد حزب 
«اإلصالح» من بقية معاقله؛ ألَنَّ بيئَة النفوذ يف 
ُكـّل املناطق املحتّلة غري مسـتقرة بطبيعتها، 
وتعدد والءات الفصائل والتشكيالت العسكرية 
للمرتِزقة يجعل الوضـع دائماً مهيأً لالنفجار، 
حتى داخل الفصيل الواحد نفسه، وقد وجدت 
مليشـياُت «االنتقايل» نفَسـها يف وقت سـابق 
يف مواجهـة دامية مـع فصائل انشـقت عنها 
يف محافظة عدن املحتّلـة، َوإذَا لم يحدث ذلك؛ 
بَسـبِب الخصومـات الداخليـة بـني املرتِزقـة 
أنفسـهم فسيحدث دائماً؛ بَسـبِب التباين بني 

توّجـهات دول العدوان. 
ويف هذا السـياق، يتوقع مراقبون أن تنَشَط 
االغتيـاالُت مجّدًدا بني املرتِزقة، وهو ما تؤيُِّده 
مؤرشاُت الخطاب اإلعالمي ملرتِزقة «اإلصالح» 

بشكل كبري. 
بالتايل، َفـإنَّ الجولَة الحاليَة من الرصاع بني 
مرتِزقة العدوان، لم تنطِو -كسـابقاتها- عىل 
أي «مكسـب» حقيقي ألي طرف منهم، بما يف 
ذلك تحالف العدوان نفسـه؛ ألَنَّ ما ُكـّل يحدث 
ال زال يُصـبُّ بشـكل رئيـيس يف مسـار تفكك 
وضعـف معسـكر العـدّو وتسـاقط رهاناتـه 
وأوراقـه، بـل إن وصـوَل هذا الـرصاع إىل هذه 
املرحلـة من الفوىض يمثل مـؤًرشا عىل تخبٍُّط 
كبرٍي يؤّكـُد أن ُكـلَّ أطراف هذا املعسكر تواجُه 
نهايًة قريبة، وليس حزب «اإلصالح» فحسب. 

«اإلخقح» غعاجُه سعاصَإ اقرتعان لطشجاة و «اقظاصالغ» غصافغ آباَر خخمه ظتع العاوغئ ظفسعا!

خراع املرتجصئ يف حئعة..خراع املرتجصئ يف حئعة..
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 : خظساء
اختتمـت الهيئـُة الوطنيـة العليـا ملكافحة 
الفسـاد، أمس األحد، برنامَجها التدريبي حول 
مفاهيـم مكافحة الفسـاد وتعزيز الشـفافية 
والنزاهـة، والـذي اقامتـه قبـل سـتة أشـهر 

بمشاركة ٤٥ متدرباً ومتدربة من منتسبيها. 
وأّكـد رئيـُس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة 
الفسـاد، القـايض مجاهـد أحمـد عبداللـه، يف 
كلمة ألقاهـا بحفل االختتـام، أهميَّة اضطالع 
املتدربـني يف الهيئـة بدورهم الفاعـل يف مجال 

مكافحة الفساد. 
تالقاهـا  التـي  التدريبـات  أن  إىل  وأَشـاَر 
املشـاركون يف الربامـج خـالل فـرتة التدريـب 
والتي اسـتمرت ملدة سـتة أشـهر ستسـهم يف 
تنفيـذ مهـام الهيئة الوطنية ملكافحة الفسـاد 
واملنصوص عليهـا يف قانون مكافحة الفسـاد 
رقم (٣٩) لسـنة ٢٠٠٦م وقانـون الذمة املالية 
واملنـع  الوقايـة  يف  ٢٠٠٦م  لسـنة  رقـم (٣٠) 
مـن الفسـاد ومكافحتـه ومكافحـة الكسـب 
واإلثراء غري املرشوع، الفتـاً إىل أن التدربني من 
ذوي التخصصـات ذوي التخصصـات الفنيـة 
والتقنيـة يف املراجعة والتحليل املـايل والقانون 

وتقنيـة املعلومات،  وأوضـح أن املتدربني تلقوا 
التدريَب عن مكافحة الفساد والكسب واإلثراء 
غري املـرشوع، منها تدريبـات نظرية ومكتبية 

وعملية وميدانية. 
واعتـرب القـايض مجاهد، اختتـاَم الربنامج 
التدريبي تدشـيناً ملرحلـة التعاقد الوظيفي مع 
مـن خضعوا للتدريب ليشـكلوا رافـداً مهماً يف 
العنرص البـرشي الفني والتقني لـكادر الهيئة 
يف  وللمحّققـني  والوقائـي  والفنـي  الضبطـي 
محاربة الفساد املايل واإلداري والكسب واإلثراء 

غـري املـرشوع، لتنفيـذ خطـة الهيئـة وقطاع 
الرقابـة ومكافحـة الفسـاد للعـام ١٤٤٤هــ 
وتنفيذ االسـرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 
املتدربـني  مجاهـد  وحـث  ٢٠٢٦م.    -٢٠٢٢
والعاملـني يف الهيئة عىل القيام بدورهم الفاعل 
يف مجـال جمع وتحليـل املعلومـات والفحص 
واملراجعة، وإنجـاز القضايا يف مجال مكافحة 
الهيئـة،  رئيـُس  كـّرم  الختـام  ويف  الفسـاد.  
املتّدربني بشـهادات التقدير، كما كّرم القائمني 

عىل الربنامج من املدربني تقديراً لجهودهم.

أخبار
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مديرا التحرير:
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تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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وزارة الجراسئ تثحـظ طحروع زراسئ افراضغ الختراوغئ بمتاشزئ التثغثة
 : التثغثة

دّشــنت وزارُة الزراعة، أمس األحد، موسَم 
زراعة الحبـوب يف األرايض الصحراوية القابلة 
لزراعـة بمديريـة باجـل محافظـة الحديـدة، 
بالتعاون مع السلطة املحلية باملحافظة ولجنة 
تفعيـل الجمعيات وزراعة الصحـراء وجمعية 

باجل التعاونية الزراعية ملنتجي الحبوب،. 
ويف التدشـني، أشـاد وكيـل وزارة الزراعة 
لقطاع تنمية اإلنتاج الزراعي، املهندس سمري 
الحمامي، بتعاون السلطة املحلية والجمعية 
التعاونيـة وجهود املزارعني وتوّجـههم الجاد 
والفاعل نحو اسـتصالح األرايض الصحراوية 

وزراعتها. 

من جانبه، لفت مديـر مديرية باجل، عبد 
املنعـم الرفاعي، إىل أهميّة اسـتغالل موسـم 
األمطار لزراعة مسـاحات كبرية من األرايض 
الصحراويـة القابلـة للزراعـة، مشـّدًدا عىل 
رضورة العمل عىل إنتـاج املحاصيل الزراعية 
التي تسـهم بشـكل مبـارش يف تعزيـز األمن 
الغذائي.  وأّكـد دعم ومساندة السلطة املحلية 
لجهـود الـوزارة واللجنة الزراعية يف تسـهيل 
وتذليـل كافـة الصعوبات التي قـد تواجهها، 
ا املواطنني عـىل التفاعل ودعـم الجهود  حاثّـٍ
الحكوميـة يف زراعة األرايض الصحراوية، بما 
يسـهم يف رفع مسـتوى اإلنتاج مـن الحبوب 

ُوُصـوالً إىل االكتفاء الذاتي. 
مـن جهتـه، أوضـح مديـر هيئـة تطوير 

تهامة، املهندس خالد العطاس، ورئيس لجنة 
تفعيـل الجمعيات وزراعة الصحراء، عبد الله 
املرونـي، أن مـرشوع زراعة الصحـراء للعام 
١٤٤٤هـ، الـذي ترشف عليه هيئـة التطوير 
ولجنة تفعيل الجمعيـات يهدف إىل زراعة ما 
ال يقـل عـن ٤٠٠ آالف هكتـار مـن صحاري 

وكثبان تهامة. 
بدوره، أشـار رئيـس الجمعيـة التعاونية 
الزراعيـة باملديرية عادل سـام، إىل اسـتعداِد 
الجمعيـة لتذليـل الصعـاب أمـام املزارعـني 
لتحقيـق األمـن الغذائـي، مثمنـاً دوَر قيادة 
السـلطة املحليـة ولجنـة زراعـة الصحـراء 
عـىل  والديـزل  والبـذور  الحراثـة  ووحـدات 

تعاونهم مع الجمعية. 

ُخطٌح صَئطغ غظعغ صدغئ صاض بني 
آل الئتر وآل تجام بمتاشزئ إب

 : إب
أنهـى صلح قبيل، أمـس األول، قضية قتل بـني آل البحر وآل حـزام يمديرية 

املشنة يف محافظة إب.
ويف الصلـح القبيل الذي تقدمه رئيُس فـرع مجلس التالحم القبيل باملحافظة 
عبد الحميد الشـاهري وعضوا لجنة الوساطة الشـيخ بسام الشويطر والشيخ 
بالل الحبييش، أعلن أولياُء دم املجني عليه زكريا حمود البحر العفَو عن الجاني 
عيـىس عادل حزام، لوجه اللـه تعاىل وتلبية لدعوة قائد الثـورة يف َحـّل القضايا 

املجتمعية ومعالجة قضايا الثارات. 
وأشـاد الشـيخ الشـاهري بموقف آل البحر املّرشف يف العفو عـن الجاني يف 
القضية، تجسيداً ملبدأ التالحم واالصطفاف والتوّجـه نحو العدّو الحقيقي الذي 

يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً. 
وحث عىل معالجـة القضايا املجتمعية بطرق مرضيـة، حقناً للدماء وصوناً 

لألرواح وحفاظاً عىل األمن واالستقرار، وإخماد نار الفتنة واالقتتال. 

الئغداء: طعرجان جماعريي تاحث تأضغثًا 
سطى اجامرار الخمعد يف وجه السثوان

 : الئغداء
نظـم أبناء ووجهـاء محافظـة البيضاء، أمـس فعالية خطابيـة ومهرجاناً 

جماهريياً حاشداً؛ للتأكيد عىل مواصلة الصمود والتحشيد ملواجهة العدوان. 
ويف املهرجـان، أّكــد محافـظ البيضـاء عبدالله عـيل إدريس ثبـات مواقف 
أبنـاء وقبائل البيضاء يف مواجهة العدوان ومرتِزقته ومسـاندة الجيش واللجان 

الشعبيّة وتحرير مديريات املحافظة من العنارص التكفريية. 
ونـّوه إىل املسـاندة التامة التي يوليها أحـرار البيضاء إىل جانـب قائد الثورة 
ورئيـس املجلس السـيايس األعىل يف الدفـاع عن الدين والوطـن حتى يتم تحرير 

ُكـّل شرب من دنس الغزاة واملحتّلني. 
وجّدد املحافظ إدريس العهَد بالوفاء لدماء الشـهداء والسري عىل دربهم حتى 
تحقيـق النـرص، الفتاً إىل ما تتطلبُـه املرحلُة الراهنة من جهـود لتحقيق نهضة 
تنمويـة وخدمية يف مختلـف املجاالت، تصب يف تخفيف معانـاة املواطنني جراء 

العدوان والحصار. 

طآّجسئ الحعثاء تثّحـظ تعزغع طحروع التصغئئ املثرجغئ 
سطى أبظاء الحعثاء بافطاظئ والتثغثة

عغؤئ طضاشتئ الفساد تضرم ٤٥ طاثربًا وطاثربًا ورئغسعا 
غتث املاثربني سطى اقضطقع بثورعط

 : طاابسات
دّشــنت مؤّسسـُة الشـهداء الرشاكـة مع 
الهيئـة العامـة للـزكاة، أمس األحـد، مرشوَع 
الحقيبـة املدرسـية بأمانة العاصمـة، بتوزيع 
الشـهداء  أبنـاء  عـىل  مدرسـية  حقيبـة   ٨٠٠

بمدارس مديرية شعوب. 
وأوضح مدير فرع مؤّسسة الشهداء بأمانة 
العاصمـة، عبدالرحمـن املهـدي، أن املـرشوع 
يهـدُف إىل توزيع ٤٫٥٧٥ حقيبة مدرسـية عىل 
أربعـة آالف و٥٧٥ طالبـاً وطالبـة مـن أبنـاء 
الشـهداء يف عموم مديريات األمانة، ُمشـرياً إىل 
أن املـرشوع يأتي ضمـن العديد من املشـاريع 
واألنشـطة التي تنفذها املؤّسسة والتي تسعى 
مـن خاللهـا إىل تلبيـة احتياجات أهـايل وأنباء 

الشهداء والتخفيف من معاناتهم. 
وذوي  بـأرس  االهتمـاَم  أن  املهـدي  وأّكــد 
عـىل الجميع  الشـهداء ورعايتهم، يعـد واجباً 
وفاًء وعرفانًا بالتضحيات التي قدمها الشهداء 
يف الدفـاع عـن الوطن ومواجهة قـوى العدوان 

واالستكبار العاملي وإفشال مؤامراتها. 
مـن جانبـه، أّكــد مديـر املديريـة، أحمـد 
الجهـود  تضافـر  أهميّـة  عـىل  الصمـاط، 
الشـهداء  أرس  لدعـم  واملجتمعيـة  الرسـمية 
ورعايتهم بصورة ُمسـتمّرة وتوفري احتياجات 
يف  الشـهداء  لتضحيـات  وفـاًء  ومتطلباتهـم 
مواجهـة العـدوان، مثمناً الجهـود التي تبذلها 

مؤّسسـة الشـهداء والهيئـة العامة للـزكاة يف 
مـن  والتخفيـف  الشـهداء  احتياجـات  تلبيـة 

معاناتهم. 
بدورهم، أشاد أهايل وأبناء الشهداء يف كلمة 
لهم ألقاها أبو قيس الوائيل، باهتمام مؤّسسة 
الشهداء وهيئة الزكاة بأرس وذوي الشهداء من 
خالل املشاريع التي تنفذها يف مختلف املجاالت 

ومنها توزيع الحقيبة املدرسية. 
ويف سـياق متصـل، ثّمن مديُر عـام مديرية 
باجل بمحافظة الحديـدة، عبداملنعم الرفاعي، 
مبـادرة مؤّسسـة الشـهداء وهيئـة الـزكاة يف 
توفري الحقيبة املدرسـية ومسـتلزماتها ألبناء 

الشهداء وتخفيف األعباء عن كاهل أرسهم. 
وأّكـد الرفاعي يف كلمة ألقاها خالل تدشـني 

مؤّسسـة الشـهداء مرشوع الحقيبة املدرسية 
بمديريـة باجـل، أن االهتمـام بأرس الشـهداء 
وتلبيـة احتياجاتهـم هـو أقـل واجـب يمكن 
تقديمه إزاء التضحيـات التي قدمها آباؤهم يف 
سـبيل الله والدفاع عـن األرض والعرض وعزة 

وكرامة اليمنني. 
من جهتهم، عّرب أبناء الشهداء عن شكرهم 
وتقديريهـم للجهـود التـي تبذلهـا مؤّسسـة 
الشـهداء والهيئـة العامـة للـزكاة يف االهتمام 
بأبنـاء وأهـايل الشـهداء، وتلبيـة احتياجاتهم 
والتخفيـف مـن معاناتهـم، مجدديـن التأكيد 
باملـيض عـىل درب الشـهداء ومواصلـة البـذل 
والعطـاء حتـى تحقيـق النرص وتحريـر كافة 

األرايض اليمنية. 
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الرئغج املحاط: ظطالُإ افطَط املاتثة بفاح وجعات جثغثة سرب ططار 
خظساء وشصًا لدماظاتعا وطصادغات الُعثظئ

 : خظساء
َد الرئيُس املشـري مهدي محمد  َجـــدَّ
ـاط، التأكيـَد أن عـىل األمـم املتحدة  املشَّ
عـربَ  جديـدٍة  وجهـاٍت  بفتـِح  االلتـزاَم 
مطـار صنعـاء الـدويل وفقـاً ملقتضيات 
الُهدنة؛ وذلك لتخفيـف معاناة املواطنني 
والطالب  واملغرتبـني  للعـالج  املسـافرين 
ورجال األعمال، ُوُصـوالً إىل الفتح الكامل 

ملطار صنعاء الدويل دوَن أيِة قيود. 
أمـس،  لقائـه،  خـالل  ذلـك  جـاء 

النقـل  بوزيـِر  صنعـاء  العاصمـة  يف 
ـاب الدرة.  عبدالوهَّ

واطَّلـع الرئيـُس املشـاط عـىل تقريٍر 
عـن الرحالت التي تم تسـيريُها إىل عّمان 
بموجـِب مرحلتَي الُهدنـة األوىل والثانية، 
والتي تكشـُف مدى تنصـل قوى العدوان 
عـن  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 

التزاماتها اإلنسانية. 
الرئيـُس  أّكــد  منفصـل،  سـياق  ويف 
املشاط رضورَة االهتمام بالتدريب ورفع 
مستوى كفاءة العاملني باملالحة الجوية 

واألرصاد، حاثٍّا عىل تقديم كافة الخدمات 
والتسـهيالت الالزمة للمسافرين من وإىل 

مطار صنعاء. 
من جانبه، أّكــد رئيُس هيئة الطريان 
املدنـي، محمـد عبدالرحمـن، أن املطـاَر 
ويقـدم  الدوليـة  املعايـري  وفـق  يعمـُل 
كافـة التسـهيالت الالزمة للمسـافرين، 
فيمـا ناقـش اللقاء أنشـطة وزارة النقل 
واملؤّسسات والهيئات التابعة لها وتنفيذ 
خطتهـا للعام ١٤٤٤هـ، وأداء وأنشـطة 

هيئة الطريان. 

الحعرى: جاعجغُئ الصعات املسطتئ تاساظُط 
ئًا في غثر غصثم سطغه السثوان تتسُّ

 : خظساء
أّكـد مجلُس الشـورى أن الُعُروَض واإلْمَكانيات العسـكريَة عزّزت الثقَة 
يف نفـوس أبناء الشـعب اليمنـي واملرابطني يف الجبهات إىل جانب سياسـة 
القيـادة الحكيمة يف اإلعداد والتدريب ملواجهة أية احتماالت وخياراِت إنهاء 

الحرب والحصار املفروض عىل البالد. 
ويف اجتمـاٍع لهيئة رئاسـة املجلـس، أّكـد الشـورى تعاُظـَم الجاهزية 
ـباً ألي غـدر من قبل  القتاليـة والتدريبيـة ألبطال القوات املسـلحة؛ تحسُّ

تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي وأدواته. 
وأشـادت هيئُة رئاسـة مجلس الشـورى بتوجيهـات القيـادة الثورية 
واملجلـس السـيايس األعـىل برفـِع جاهزيـة القـوات املسـلحة وتأهيلهـا 
للمستويات العليا التي ظهرت خالَل تدشني العام التدريبي الجديد وعكست 

مدى االستعداد لكافة الخيارات يف حال عدم التزام التحالف ببنود الُهدنة. 
ـٍع بمجلس الشـورى ملختلـف األحزاب  وأقـرت الهيئـُة عقـَد لقاء موسَّ
والقـوى السياسـية املناهضة للعـدوان؛ لتوحيد الرؤى بما يُسـِهُم يف دعِم 

املوقف السيايس والرسمي ملواجهة تحالف العدوان. 

الرتبغُئ والاسطغط تاعّسـُث املثارَس افعطغئ املثالفئ 
لصرارتعا بسصعبات ضئرية طظعا اإلغقق

 : خاص
حّذرت وزارُة الرتبية والتعليم املدارَس األهلية من مغبَِّة مخاَلفِة القرارات 

الصادرة عنها، مؤّكـدًة أن املدارَس املخالفة ستتعرَُّض لعقوبات قاسية. 
ويف ترصيحـاٍت للمسـرية، أّكـد وكيـُل وزارة الرتبية والتعليـم، عبدالله 
النعمـي، أن الوزارَة اتخذت إجـراءاٍت كثريًة تجاه املـدارس األهلية التي لم 

تلتزم بالرسوم املتفق عليها، ومنها اإلغالق. 
وقـال النعمي: «القانون لم يحّدد جهَة االختصـاص التي تنفذ إجراءاِت 

ضبط املدارس األهلية، ونعمل عىل تعديله وتقديمه إىل مجلس النواب». 
ولفت الوكيل النعمي إىل أن عدَم قدرة وزارة الرتبية والتعليم عىل التوسع 
يف التعليم الحكومي لشـحة اإلْمَكانيات؛ بفعل العـدوان والحصار والحرب 
االقتصاديـة، فَرَض توسـيَع التعليـم األهيل، مؤّكـداً أن التوسـَع يف التعليم 
ة باستغالل الظروف وإثقال كاهل  األهيل ال يعني السماح للمدارس الَخاصَّ

الشعب املعاني. 
ونـّوه النعمي إىل أن وزارَة الرتبية والتعليم أصدرت قراراً بعدِم السـماِح 

للرتخيص للمدارس األهلية إال وفق ضوابَط تخُدُم العملية التعليمية. 
ويف ختـام ترصيحاته، قال النعمي: «نفِرُض رقابًة عىل املدارس األهلية، 

ونتلقى الشكاوى باستمرار ونعمل عىل حلها».

السثواُن غخّسُث طظ خروصاته لـ «التثغثة» 
بشارات جعغئ واجاتثاث تتخغظات صاالغئ

 : التثغثة 
واصـل تحالُُف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، أمس، سلسـلَة 
َد التأكيد عىل عدم  الخروقات واالنتهـاكات الفاِضحة التّفاق الحديدة؛ ليجدِّ

جديته يف إحالل السالم. 
وسـجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسـيق يف الحديدة، مسـاء 
أمـس األحـد، ٤٢ خرقـاً لقوى العـدوان يف املحافظـة خالل الـ ٢٤ سـاعة 

املاضية. 
نت ٤ غارات للطريان  وأوضـح مصدٌر يف غرفة العمليات أن الخروَق تضمَّ

التجسيس عىل حيس، واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية. 
كما شـملت خروُق قـوى العدوان تحليَق ٧ طائرات تجسسـية يف أجواء 
حيـس والجبلية، و٤ خروق بقصـف مدفعي، و٢٦ خرقـاً باألعرية النارية 

املختلفة.

سدع جغاجغ «أظخار اهللا» الفرح: «وتثُة الساتات» تتصغٌص لعسث 
اهللا بظخر املآطظني وجراغا الصثس أبطةئ خثوَرظا

طرتجصُئ اقتاقل اإلطاراتغ غظّفثون تمطئ اساصاقت واخاطاشات 
واجسئ بتص أبظاء املتاشزات الحمالغئ

أرصاٌم تضحُش طثى تصث السثّو وجسغه لجرع املعت.. ظجع وتةمغع 
٩٨٤ طظ افلشام والصظابض السظصعدغئ خقل أجئعسني

 : طاابسات
أّكــد عضُو املكتـب السـيايس لحركة أنصار 
اللـه، محمد محسـن الَفـِرح، أن معركَة «وحدِة 
السـاحات» التي خاضتها رسايـا القدس، كانت 
معركًة تمثُِّل من جهِة جانَب الحق، والباطل من 

الجانب اآلخر.
وقـال الفرُح لـموقع «شـمس نيـوز»: «اللُه 
وََعَد بالنرص للمؤمنني، وإن كانوا قلًة، وإن كانوا 
أعداًدا محدودًة، فالله تعاىل وعد بأن يَُمنَّ بنرصه 
عىل عباده الثابتني املظلومني»، ُمشرياً إىل أن ذلك 

هو الذي جرى فعًال باملعركة. 
وأوضح أن الثباَت يف املعركة بدا جليٍّا بصالبِة 
املجاهديـن، وموقِف األمني العـام للحركة، زياد 
النخالـة، الـذي كان قويًـا، وأثبـت ُقدرتَـه عىل 

القيادة قبَل وأثناَء وبعَد املعركة. 
َوأََضــاَف «جميُعنا رأى كيف أن النخالَة أّكـد 
أن العدوَّ سـيتألُم يف حال لم يلتزْم برشوط وقف 
إطـالق النار، هو كان يفاوُض من موقِف قوة ال 

ضعف، ويظهـر أن يف ُجعبِة الجهاد اإلسـالمي، 
مفاجآٍت كبريًة لم يكشف عنها». 

الجهـاد  لجماهـري  «هنيئًـا  الفـرح  وتابـع 
اإلسـالمي هذا الوسـام الـذي تقلدوا به، وسـام 
الجهاد يف سـبيل الله، والتصدي ألعدائه، وهنيئًا 
لهـم النتائَج الكبرية واملباركـة التي أثبتوها عىل 
األرض، ومعـادالت الـردع الجديـدة التي فتكت 
بالعدّو حتى استنجد بالوسطاء إلنهاء املعركة». 
وشـّدد عضو سـيايس «أنصار اللـه» عىل أن 
الشـعب اليمني كله مناِرصٌ وداعـٌم للمظلومني 
يف العالـم، ويف مقدمتهم الشـعب الفلسـطيني، 
متابًعـا «كنا نأمل أن نقاتـل معكم كتًفا بكتف، 
وجنبًـا بجنب ونكون يف خندق واحد، وهذا اليوم 

سيأتي قريبًا». 
ويـرى الفـرح أنه خـالل هـذه املعركة تجىل 
خزي وعار املطبعني الذين خانـوا أمتنا، وجرَّأوا 
العـدّو عىل القيام بمثل هـذا العمل من اإلجرام، 

واغتيال القادة. 
وأردف حديثـه «هـذا موقُف خـزي يف الدنيا، 
ولن يسـلموا من عذاب الله يوم القيامة، إضافة 
إىل أن موقـف املتفرجـني والصامتـني عـىل هذه 

املعركة سيطالُهم كذلك العذاب والخزي. 

 : طاابسات
استأنفت الفصائُل املواليُة لالحتالل اإلماراتي، 
أمـس األحد، حمـالِت االعتقـاالت واالختطافات 
الواسـعة، بحـق أبنـاء املحافظات الشـمالية يف 
مدينة عتق، عاصمة محافظة شـبوة، ألسـباٍب 
مناطقية تكّرس مسـاعَي املرشوع التشـطريي 
لليمن، الـذي جاء به تحالف العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 

وقالت مصـادُر محلية يف شـبوة: إن مرتِزقة 
االحتـالل اإلماراتـي املنضوية ضمن ما تسـمى 
«قـوات العمالقـة ودفاع شـبوة»، شـنت حملَة 
اعتقـاالت واسـعة ومداهمات ملنـازل مواطنني 
مـن أبناء املحافظات الشـمالية يف عتق؛ بذريعة 
انخراطهم يف املعارك األخرية يف شـبوة مع قوات 

اإلصالح. 
وبحسـب املصادر، فقد توسـعت االنتهاكات 
التي تقوُم بها الفصائـُل املواليُة لإلمارات َحــدَّ 

املحـال التجاريـة وممتلـكات  ونهـب  اقتحـام 
مـن  املواطنـني يف املدينـة، مـا يعكـُس جانبـاً 
املشـاريع املشـبوهة التـي جـاء بهـا االحتالُل 
اإلماراتـي وأدواتـه املرتِزقـة.  ويأتـي ذلـك بعَد 
يوَمـني عـىل سـيطرة قـوات مرتِزقـة االحتالل 
اإلماراتـي عـىل مدينة عتـق ومعظـم محافظة 
ام  شـبوة، بعَد معارَك طاحنٍة استمرت لثالثة أَيـَّ
عىل التوايل األسـبوع املايض، انتهت بسيطرتهم 

عىل املدينة وطرد قواِت «اإلصالح» منها. 

 : طاابسات
تمّكَن املرَكُز التنفيذي للتعامل 
مـع األلغام، خـالل النصف األول 
من أغسـُطس الجـاري، من نزع 
األلغـام  مـن   (٩٨٤) وتجميـع 
ومخلفات  العنقوديـة  والقنابـل 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
اإلماراتي وجـرى نقلُها إىل أماكَن 

آمنة. 
بيـان  يف  املرَكـُز  وأوضـح 
أنـه تمّكـن خـالل نفـس الفرتة 
ُر بــ  مـن تأشـرِي مسـاحة تَُقـدَّ
فيمـا  مربعـاً،  مـرتاً   (٦٤٫٧٨٠)

مـن  ـرة  املطهَّ املسـاحة  بلغـت 
العنقوديـة  والقنابـل  األلغـام 
أكثـر (٥٧٫٣٧٢) مـرتاً مربعـاً يف 
محافظة الحديـدة ومديرية نهم 
بمحافظـة صنعاء، وهـي أرقاٌم 
تكشُف مدى حقد تحالف العدوان 
وأدواته املرتِزقة عىل أبناء الشعب 
اليمني، وسـعي التحالف الباغي 

لزرع املوت يف ُكـّل األرجاء. 
قـام  أنـه  إىل  املرَكـُز  وأَشـاَر 
بتوعية نحو (١٦٫٧٧٥) شـخصاً 
بمخاطـر األلغـام يف ١١ مديرية 
شـملت مختلـف فئـات ورشائح 

املجتمع. 

تضرغسًا لمحارغع الاحطغر والامجغص الثي جاء به السثوان:
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لـم يتمّكِن العدواُن األمريكي السـعودّي 
مـن الوصـوِل إىل تحقيـق هدفه املنشـود 
املتمثل يف قتل طموح أبناء الشـعب اليمني 
وتطلعاتهم، وعىل العكس من ذلك استطاع 
اليمنيـون الخـروج مـن واقعهـم املؤلـم، 
مسـتمدين العـون مـن اللـه عـز وجل يف 
مواجهـة العدوان بـكل ما أوتـوا من قوة، 
فظهـر اإلبـداع يف أبهـى تجلياتـه، وتمّكن 
املخرتعـون اليمنيـون من إيجـاد الحلول 
املناسـبة النابعة من رحم معاناة العدوان 

وحصاره الجائر. 
وبعـد مرحلة كبـرية من قتـل للمواهب 
ومحاربـة املخرتعـني مـن أبنـاء الشـعب 
اليمنـي نتيجـة تلـك الوصاية التـي كانت 
تفرضهـا قـوى الهيمنة والتبعيـة، جاءت 
ثـورة الحـادي والعرشيـن مـن سـبتمرب 
٢٠١٤؛ لتلبـي طمـوح الشـباب املوهـوب 
ولتعمـل عىل دعمـه وخلق بيئة مناسـبة 

لإلبداع واالبتكار. 
ووفقاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد 
امللـك بدرالديـن الحوثي، يف دعم الشـباب 
املوهوبني واالستفادة من الخربات املحلية 
للوصـول إىل االكتفـاء الذاتـي يف التصنيع 
واإلنتاج املحيل، فقد تم إنشاء الهيئة العليا 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وذلك وفقاً 
لقرار رئيس املجلس السيايس األعىل املشري 
مهـدي املّشـاط، يف العـام ٢٠٢٢م؛ بَهدِف 
خلق بيئة محفـزة وداعمة للتميز واإلبداع 

واالبتكار والبحـث العلمي يف مجال العلوم 
والتكنولوجيـا، َحيـُث انطلـق املبدعون يف 
مختلـف جوانب الحيـاة إلبـراز مواهبهم 
وقدراتهم اإلبداعية؛ بَهدِف تخفيف معاناة 
املواطن اليمنـي والحد من إنفاق التكاليف 
الباهظـة يف العمل والتشـغيل وذلك بطرق 

مناسبة وبأساليب متميزة وبسيطة. 
 

طاضظُئ التئعب الثوائغئ
وهنـاك زاويـا عديدة اإلبـداع للعديد من 
الشـباب واملبتكريـن الطموحـني، حاولت 
صحيفة «املسرية» تسليط الضوء عىل أهم 
ابتكاراتهـم والتـي كان لها صدى واسـع 
وكبري، فاملبتكر هشـام أحمـد الصنعاني، 
عىل سـبيل املثال تمّكن مـن اخرتاع مكينة 
لتعبئـة وتغليف الحبـوب الدوائيـة، وهي 
مكينة مكتملة تحل محل املكينة املستوردة 
والتي عادة ما تكـون باهظة الثمن، األمر 
الذي يؤثر يف ارتفاع أسـعار األدوية؛ نتيجًة 
لسعرها الباهظ مع أسـعار قطع غيارها 

الباهظة وصيانتها الصعبة. 
املبتكـر هشـام الصنعانـي ومعه بعض 
من رفاقه يوضح طريقة عمل هذه املكينة 
التـي تعمـل عىل تعبئـة وتغليـف الحبوب 
الدوائيـة قائـالً: «يف البداية تقـوم املكينة 
بتشـكيل الرشيـط الـذي سـتوضع فيـه 
الحبـوب ومن ثم تقـوم بتعبئة الحبوب إىل 
الرشيط عرب قمع دوار يتم تجميع الحبوب 
الدوائيـة فيه ومن ثم يتـم تغليف الرشيط 
بقصدير ويتم كبسه حرارياً ليكون ُمحكم 

اإلغـالق ومطابق للمواصفـات واملقاييس 
ومـن ثم يتم قص ُكــّل رشيط لوحده عرب 

قالب قص. 
وهنـا نجـد أن ثمـة دوافـع جعلت هذه 
يقـول  َحيـُث  لإلنجـاز،  محـالً  املكينـة 
الصنعانـي إن الحصـار الجائـر مـن قبل 
العـدوان األمريكي السـعودّي عـىل بالدنا 
وحصـار املوانئ واملطـارات هو مـن أبرز 
الدوافع التي جعلته يخـرتع هذا االخرتاع، 
إضافة إىل ذلك أسـعار األدويـة املرتفعة يف 
هذا الوضـع املتدني الذي يعيشـه املواطن 
اليمني، باإلضافة إىل أسعار مكائن التعبئة 
وقطع غيارها التابـع لها مع قلة مصانع 
األدويـة يف اليمـن، هو الذي دفـع املخرتع 
هشـام الصنعانـي إىل ابتكار هـذه املكينة 
تحفيـزه  وراء  كان  الـذي  فريقـه  ومعـه 
وتشجيعه يف اخرتاع اآللة وهم: محمد عبد 
الله القعـود – ومحمد الوصابي – ومحمد 

خالد املخاليف. 
وكمـا هـي طبيعة الحـال َفــإنَّ حجم 
العدوان األمريكي السعودّي عىل بالدنا منذ 
ثمانية أعوام مع حربه االقتصادية املدّمـرة 
قد خلفت الكثري من املعاناة عىل مستويات 
عدة إضافة إىل املعاناة السابقة؛ نتيجة تلك 
املؤامـرات، لذلك ال بُـدَّ من وجود صعوبات 
تواجـُه املبتكـر اليمني يف الوقـت الراهن، 
والتي منها السـيولة املالية التي يحتاجها 
املبتكـر يف عمـل املرشوع واالخـرتاع؛ كون 
ة  ذلك يحتاج إىل رأس مال وورشـات َخاصَّ

كما يقول املخرتع الصنعاني. 

ومـن ناحية أُخـرى َفــإنَّ دور حكومة 
اإلنقاذ الوطني بصنعـاء يف دعم املبتكرين 
وطنيـة  مسـابقة  إقامـة  يف  تمثـل  قـد 
للمشـاريع واالبتكارات وهـو دعم يصفه 
املخرتعـون بالقـوي واملحفـز؛ ِمـن أجـِل 
إيصال الصوت والكلمة واالخرتاع إىل العديد 
من النـاس، ومـن الرضوري دعـم وتبني 
هذه املشـاريع من قبل الدولة ولو باملتاح، 

يقول املبتكرون. 
ويوجه املخرتع الصنعاني رسـالة هامة 
بالدنـا،  عـىل  َوالحصـار  العـدوان  لقـوى 
مؤّكــداً أنهم مهما طال الحصار لشـعبنا 
ومهما طغيتـم فهناك عقـوٌل وأياٍد يمنية 
قـادرٌة عىل االكتفاء ذاتيـاً يف ُكـّل املجاالت 
ومـا زدتمونا إال قـوًة وِخـربًة ووعيًا، كما 
يخاطـب كافـة زمالئـه املخرتعـني قائالً: 
«جاهدوا وناضلـوا لتصلو ملبتغاكم وحتى 
إذَا لم تلقوا من يدعمكم كونوا دعماً وسنداً 

ألنفسكم أوالً». 
أما دور الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار فقـد ظهر جلياً مؤّخـراً وذلك يف 
تكوين عدة أسـاليب وطرق ملنح الشـباب 
املبـدع فرصـة يف إبـراز املوهبـة واإلبداع، 
وبهذا الشـأن يتقـدم املخـرتع الصنعاني 
بالشـكر الجزيل لهذه الهيئة عىل ما بذلوه 
مـن جهد إلنجـاح املسـابقة الوطنية التي 
كانت بداية االنطالقة، وتعريف الناس، كما 
أن الشكر موصول لحكومة اإلنقاذ املوقرة 
عىل صمودهـا يف وجه العدوان ومحاولتها 

يف دعم املخرتعني واملبتكرين. 

اباضاراٌت تصعُد إلى اقضافاء.. اباضاراٌت تصعُد إلى اقضافاء.. 
اإلبثاع يف زطظ السثوان 

المئاضران 
التضغط 

والمتطئ: 
ظحارُك بصثراتظا 

اقباضارغئ 
شغ بظاء 

افطظ؛ ِطظ أجِض 
تتصغص سجتعا 

وضراطاعا
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شراذُئ الثرة

ويأتـي منجـز جديـد واخـرتاع جديـد، 
للمبتكريـن محمد طاهـر الحكيم وزميله 
خالد مجاهد املحلة، اللذين توّجـها وعقدا 
العزم بعد توكلهما عىل الله ويف ظل القيادة 
الحكيمة، يف املشاركة بقدراتهم االبتكارية 
ــة؛ ِمـن أجِل تحقيـق عزتها  يف بنـاء األُمَّ
وكرامتها، وذلك بدافع الشعور باملسؤولية 
يف بذل الجهد ملواجهة األعداء وما يرتبصونه 
بالجميـع من خطـط ومؤامـرات، وعملوا 
عـىل إيجاد الحلول للمجتمـع اليمني وهم 
يف عزم عىل منافسة االبتكارات الخارجية. 
ومن هذا املنطلق يوضـح املبتكر محمد 
طاهـر الحكيـم، آلية العمل لهـذا االخرتاع 
قائـالً: «االبتـكار الذي قدمنـاه عبارة عن 
آلـة زراعية متعددة األغـراض، فراطة ذرة 
شـامية وقطاعـة أعـالف يف نفـس اآللة، 
كالتايل:-الحكيـم  املختـرص  ووصفهـا 
اليمانـي لآلالت املطـورة ومكتـوب عليها 
عبـارة Made in Yemen صنـع يف اليمن، 

.Rotary Disk -:وأطلقوا عليها اسماً هو
الـذرة  فراطـة  بـني  االبتـكار  ويجمـع 
الشـامية وقطاعـة األعالف يف آلـة واحدة 
تعمل بقدرة إنتاجية عالية تقدر بـ ١٢٠٠ 
كجم/ساعة وبطاقة تشغيلية ال تزيد عن 
كيلـو ونصف وات، أبعادهـا الحالية ٥٠ × 
٥٠ سـم بارتفاع ١٤٠ سم، وهناك إْمَكانية 
لتكبري حجم اآللة لغـرض زيادة اإلنتاجية 
أَو تصغريها، حسـب حاجة وحجم حيازة 

املزارع. 
ا، لكن مـا يميزها أنها  آلة بسـيطة ِجـدٍّ
تعمـل بنظـام الطـرد املركـزي والجاذبية 
والـدوران باملحور الرأيس، كما تمتاز بعدم 
تكسـري الحبوب، فهي تفصل الحبوب عن 
األكواز بعناية فائقة تمنع التكسـري حتى 

عن األكواز. 
أمـا فيمـا يخـص وظيفتهـا يف تقطيع 
األعالف أَو فرمها، َفـإنَّه يتم تغيري القرص 
األعـالف،  بتقطيـع  الخـاص  (الصحـن) 
ويستخدم نفس الصحن مع حاجز التلقيم 
وزيادة الرسعة لفـرم األعالف، وتقطيعها 
بتنقيـص الرسعـة، وأهـم ما يميـز اآللة 
إْمَكانية تشغيلها بأي محرك سواء بالوقود 

أَو بالكهرباء أَو بالطاقة الشمسية. 
االبتـكار دخل حيـز التشـغيل امليداني، 
وحصـل عـىل املركـز الثانـي يف مسـابقة 
مـواد االبتـكار، وُمقيّـم من كبار أسـاتذة 
والهندسـة  وامليكانيـك  امليكاترونكـس 

الزراعية. 
املبتكر محمد طاهـر الحكيم يقول عرب 

صحيفة املسـرية: إن الدوافـع التي جعلته 
يبتكر هذه اآللـة عديدة أولها طلب الرىض 
من الله سـبحانه وتعاىل والعون وأن يقدم 
ابتـكار ينفع املزارع اليمني ويسـهل عليه 
ما يعانيه ويخُرسه من وقت ومال وجهد، 

إضافـة إىل عدم وجود آالت مثـل هذه؛ ألَنَّ 
املوجوَد نـادٌر وكثريُ التكلفـة وغايل الثمن 

ويكُرس الحبوب. 
ويضيـف الحكيم قائـالً: إن الذي حفزنا 
وشـجعنا لالخـرتاع هـو توّجــه القيادة 
الصادق للتحول إىل بلـد مكتف ذاتياً، قوي 
عزيز مصنع، ومن خالل توجيهات القيادة 
للمجتمع بالتَحّرك، تَحّركنا وبحثنا وكذلك 
قامت مؤّسسـة بنيان التنموية بالتواصل 
املبدعـني  مـن  فريقـاً  وتجميـع  معنـا 
واملبتكرين والقيام بعدة أنشـطه وتدريب 
وتأهيـل ونـزول ميداني وتجميـع بيانات 
األولويـات  وتحديـد  املزارعـني  ومشـاكل 
وطرحهـا علينا وبعـون من اللـه وتأييده 
وفضلـه علينـا ونتيجـة للتَحـّرك الصادق 

للرجـال الصادقني والواثقـني بالله وجدت 
العديـد من االبتـكارات يف املجـال الزراعي 
ومنها اآللـة الزراعيـة املتعـددة األغراض 

Rotary Disk آلة القرص الدوار. 
فيمـا تكمـن الصعوبات التـي يواجهها 
املخـرتع الحكيـم يف عـدم وجـود ورشـة 
متكاملـة خاصـه لتنفيذ االبتـكارات مما 
يؤخر التنفيـذ وتزداد التكلفـة، إضافة إىل 
عدم وجـود رعاية كافيـة للمبتكرين مما 
يجعلهم يحجمـون عن التقـدم ويدفعهم 
للتحـول عن هـذا الطريق إىل طريـق آخَر؛ 

بحثاً عن لقمة العيش. 
ويوجه الحكيم رسـالته لقـوى العدوان 
قائـالً: نحن سـننترص بقـوة اللـه فنحن 
أولـو قوة وأولو بأس شـديد ونحن شـعب 
ال ينكرس وال يهـزم وما عدوانكم إالَّ حافز 
لنـا لنتحـول إىل بلد أقـوى ومكتـٍف ذاتياً، 
فيمـا يخاطـب زمالئـه املخرتعـني بقوله 
لهم: رسـالتنا للمبتكرين مـن زمالئنا هي 
بالتوكل عىل اللـه وبالثقة باللـه والتَحّرك 
وفـق توجيهات القيادة وعدم اليأس وعدم 
ة.  االستماع للمثبطني، ساهموا يف بناء األمَّ
ويقول للهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا 
وللحكومة بشكل عام: إىل متى يتم التأجيل 
يف تنفيذ االبتـكارات الناجحـة وتمويلها؟ 
وإىل متى سيتم توفري ما يرصف يف لقاءات 
واجتماعات ودراسـات وأبحاث ونقاشات 
لالبتـكارات  إنتـاج  خطـوط  يف  ورصفهـا 
الناجحـة؟ هل عـىل املبتكـر تحمل جميع 
األعبـاء لتنفيذ ابتـكاره؟ هل عـىل املبتكر 
مسـؤولية إخـراج االبتـكار للواقـع وهو 
ال تتوفر لديه اإلْمَكانيات إلعاشـة نفسـه 
وعائلته؟ هل عىل املبتكر أن يقدم دراسـة 
بتصميـم  يقـوم  وأن  البتـكاره  جـدوى 

الربوشورات الدعائية والتسويق؟
شـاكراً صحيفة «املسـرية» عـىل إتاحة 
املجـال وتسـليط الضـوء عـىل املـرشوع 

واالبتكار. 
 

خط إظااج السسض
ويف وقـت سـابق كانـت الصحيفـة قـد 
التقـت بمبتكر آخـر وهو املهنـدس حاتم 
إسـحاق، وهـو مخـرتع خـط إنتـاج فرز 
وتعبئـة وتغليـف العسـل اليمنـي، والذي 
يعترب األول من نوعه يف الوطن، وهو يجمع 

بني خمس مراحل يف خط إنتاج واحد. 
وهنـاك العديـد والعديـد مـن الشـباب 
املبدعني الذيـن تميـزوا باخرتاعاتهم رغم 
قلـة اإلْمَكانـات إالَّ أنهم اسـتطاعوا وضع 
بصمة مشهودة يف خدمة الوطن واملواطن 
الحيـاة،  مجـاالت  مختلـف  يف  اليمنـي 
مؤّكـديـن عـىل مواصلتهم طريـق اإلبداع 
والتميز لينقلوا الصـورة الحقيقية للرجل 
اليمنـي الـذي ال تقهره أية قـوة وال تغلبه 
الظروف مهما كانت التحديات والصعاب. 
وبهذا َفـإنَّ العدوان األمريكي السعودّي 
الغاشـم لم يكن يعلم بأن اليمني الطموح 
سـيجعل من هذا العـدوان فرصة لالبتكار 
وإيجاد الحلول لكافة املشاكل والتحديات، 
وهـذه رسـالة قويـة مفادها أنـه ومهما 
حـاول العـدّو يف تأجيـج األوضـاع وخلق 
املعانـاة، َفــإنَّ غبـاءه قـد جـره إىل أخـذ 
الهزيمة واالنكسـار وإعالن الفشل، َحيُث 
وقـد هيأ للشـباب اليمني سـاحة ميدانية 
والعمليـة  العلميـة  للتجـارب  وحقـول 
لإلنتـاج  فـرص  إىل  التحديـات  وتحويـل 

والظهور والتصنيع املحيل. 
يف  املاضيـة  السـنوات  شـهدت  وكمـا 
ظل العـدوان والحصـار الغاشـم انتصاراً 
يف الصناعـة العسـكرية، َفــإنَّ اليمنيـني 
يمضـون بخطوات ثابتة نحـو التصنيع يف 
كافـة املجـاالت، وأملهم باللـه كبري بأنهم 
سـيصلون وبال شـك إىل مرحلـة االكتفاء 

الذاتي يف كافة املجاالت. 

تقرير
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انتهت معركة شـبوة كما كان متوقعاً لها، وأصبح 
اإلخـواُن يرثـون أحواَلهـم، ويسـّطرون البطـوالت 
الزائفـة، يمجـدون أفعالهـم، بل ذهب بهـم الخيال 
إىل القـول إن ثمـة ثأر بينهـم وبني االنتقايل؛ بَسـبِب 
الهزيمة السـابقة التي تكبدها يف شـبوة، والحقيقة 
أن العمـالء هـذا هو مصريهـم منذ أبي رغـال َوابن 
العلقمـي وانتهاء بخونة اليمن الذيـن باعوا العرض 
واألرض يف الجنـوب عىل امتداده وبكل ثرواته، واليوم 

نسمع عويلهم ورصاخهم. 
لم يكن اإلخوان أصحاب مرشوع حقيقي كما دلت 
األيّـام والوقائع، بـل كانوا أَداة بطش ونهب وسـلب 

وبنـاء إمرباطورية مالية، فكل الدالئل تقـول إن اإلخوان يف اليمن 
جمعوا من األموال طوال زمـن االضطرابات والحرب والعدوان ما 
تنـوء به العصبة أويل القوة، وهـو ظاهر غري خفي، تجده متناثراً 
يف البلـدان، بـدءاً من تركيـا عاصمة خالفتهـم، ُمـروًرا بماليزيا، 
وإندونيسـيا، وانتهاء بدولة الحبشـة، التي استثمروا فيها الكثري 
مـن األمـوال، إذ بنوا عـرشة آالف وحدة سـكنية، وفتحـوا هناك 
رشكـة اتصاالت، وبنكاً، وبنوا فنـادق، هذا فضالً عن األموال التي 
استثمروها يف تركيا أبرزها مصنع للحديد والصلب، هذا االشتغال 
الذي عليه اإلخوان كشـف عنهم الغطاء الـذي كانوا يتدثرون به، 
ــة التي كانـوا يزايدون بها، وينتـرشون يف املوالت  فقضايـا األُمَّ
واملسـاجد ويف القـرى لجمـع التربعات لهـا ويخفـون تحت تلك 
العناويـن مقاصدهم ومآربهم اتضح للنـاس اليوم، إذ انترشوا يف 
ُكــّل بقاع الدنيا بذات الصفة يف اسـتغالل ما تركـه العدوان عىل 
اليمـن من مآس –وهم جزء منه– ففرشـوا شـيالنهم وتسـولوا 
وتاجـروا بالصور التي تقشـعر منهـا األبدان يف ُكــّل بقاع الدنيا 
وجمعـوا من وراء ذلك ماالً َكثرياً ومـا زالوا يقومون باملهمة دون 

كلل أَو يأس. 
اليوم يتم تقليم أظفارهم يف شبوة بعد أن عاثوا يف البالد والعباد 
ــة اليمنية باستغاللهم  فسـاداً وبيعاً، ودّمـروا ُكـّل مقدرات األُمَّ
الرخيـص لهـا، وقد رشبـوا من ذات الـكأس التي كانوا يسـقون 
به سـواهم منـذ حرب صيـف 94م إىل اليـوم املشـهود، فبيوتهم 
وممتلكاتهـم تحولـت إىل غنائم لغريهم وما يـزال يف خاطر األيّام 
الكثـري من القصـص والحكايات التي سـوف يرسدها الزمن عىل 

األجيال للعظة والعربة. 

مـا حدث يف شـبوة لـم يكن إال مشـهداً قصـرياً من سـيناريو 
محتمـل التنفيذ يف قابل األيّام فالبوصلة تتجه إىل تعز بعد شـبوة 
لتحريرها من اسـتغالل اإلخوان ومن ثم سيذهبون إىل 
مـأرب ُوُصـوالً إىل الخالص منهـم يف حرضموت ويف 
منفذ الوديعة الذي تحول إىل سوق نخاسة يتاجرون 

فيه بالبرش. 
فكـرة اإلخـوان لن تنتهـَي انتهاء كليٍّا من سـماء 
املشـهد السـيايس اليمني وال العربـي ولكنها فكرة 
قابلـة للبقاء املـرشوط، فوجودهم لن يكـون مؤثراً 
يف قابـل األيّـام، ولكنـه سـيكون وجـود الـرضورة 
الـذي يحفـظ حالة التـوازن السـيايس واالجتماعي 
واالقتصـادي، وقد اسـتغرقوا أنفسـهم يف املوضوع 
االقتصـادي اسـتغراقاً كليٍّا لذلك سـيكون موقفهم 
السـيايس محكوماً عليه بالضعف والهوان، فرأس املال كما يقال 
يكـون جباناً، وقد بدأت عالمات ذلك من خـالل مواقفهم الهزيلة 
والضعيفة من العدوان عىل غزة خالل ما سـلف من زمن، كما أن 
موقفهـم من التطبيـع أكثر جبناً وهواناً فقد مالوا إىل السـكوت، 
بل سـارع الكثري من رموزهم إىل القبـول بالتطبيع وهي مواقف 

معلنة وغري خافية عىل أحد. 
يـدرك الكثـري أن حركـة التعطيـل يف التاريخ املعارص سـببها 
اإلخـوان، منذ حـوارات موفمبيك وانتهاء بحـوارات فتح الحصار 
عـىل تعـز، ورعاة الحـوار يفهمون ذلـك جيًِّدا ولذلـك عمدوا قبل 
الرشوع يف مناقشـة التسوية السياسية يف اليمن إىل حركة تطهري 
امليـدان من أي تواجد مؤثر لإلخوان حتى ال يجدونهم حجر عثرة، 
فالقـوم ألفـوا الثبـات ولذلك ففكـرة التغيري ال يمكنهـم تقبلها، 
ويقفون ضدهـا ويحاربونها، هذا هو تاريخهـم ال يمكن إحداث 
متغـري دون القضـاء عىل مراكـز نفوذهم وسـلطتهم، ويبدو أن 
التحالف قد اسـتفاد من تاريخ اإلخوان بشـكل جيـد فاتخذ قرار 

إضعافهم. 
تلك النهايات املخزية لإلخوان يف شبوة هناك ما يماثلها يف قابل 
األيّام، وال سـبيل لهم إال مراجعة حسـاباتهم، والعـودة إىل جادة 
الصواب، وترميم ما تصـدع يف الوجدان العام، واالعرتاف بالذنوب 
التي اقرتفوهـا يف حق اليمن، حتى يعيدوا ما فقدوا، ويسـتعيدوا 

أنفسهم من حالة الذل والهوان التي وصلوا إليها. 
لقـد وجـدوا باألمس مـربّر الرشعية كمحمول لـكل تطلعاتهم 
أما اليوم فالرشعية التي يتشـدقون بها هي نفسها من تحاربهم 

وتسعى إىل تخليص الناس من رشورهم واستغاللهم املقيت. 

الثغاُر افخغُر شغ 
بظك السثوان

ظسمئ افطغر

منـذُ بداية العـدوان عىل اليمـن ودول تحالف 
الـرش تلجأُ إىل عدة خيارات سـواًء عسـكرية أَو 
اقتصادية لـرتكع الشـعب اليمني إالَّ أنها باءت 
بالفشـل الذريـع أمام صمـود شـعب اإليَمـان 
والحكمة، وكل مـا ازداد تصعيُد تحالف العدوان 
ازداد الشـعب تماسـكاً والتفافـاً حـول القيادة 
السياسـية، مشـكالً حاجزاً قوياً صعباً عىل أية 
قـوى خارجية اخرتاقه، لتـدرك دول العدوان أن 
مصدر هـذا الصمود والقوة هو الشـعب، لتلجأ 
إىل آخـر خيـار لديها مسـتغلة الُهدنـة لـتُؤجج 
الفتنة يف أوسـاط املواطنني ضـد أنصار الله لعل 
وعىس أن تتفكك هذه اللحمة القوية التي وقفوا 
عاجزيـن أمامهـا، لتتسـنى لهم ثغرة بسـيطة 
ليصلوا إىل ما كان من املسـتحيل الوصول إليه يف 
أنظارِهم.. فهم اآلن مفلسـون، وهذه األساليب 
يتخذهـا العاجزون ويجب عىل الشـعب اليمني 

اليقظة التامة وال تأخذُه الغفلة.
فال نزال يف سـياق حـرب عدوانيـة حتى وإن 
خـف لهـب سـعريها يف ظـل الُهدنـة فـالعـدّو 
ُمرتبص ينتظر أن تسنح لُه الفرصة لينقض عىل 
هذا الشـعب الذي لطاملا أغاظـه وكرس هيمنته 
واالنجرار خلف التدليس وشحن القلوب هوا آخر 
رهـان للعدو فكما تصدى الشـعُب لجميع أنواع 
األسـلحة الفتاكة من بينها الـF16 يتصدى لهذا 
النوع من أنواع أسلحة العدّو ولن يستطيع النيَل 
من ثقة الشـعب تجاه القيادة الحكيمة، وسوف 
ينهزُم أمام ثبات الشـعب اليمني ويـوّيل األدبار 

حامالً معُه ذيوَل الخزي والعار األبدي. 

ضربقُء آل الرطغمئ شغ ذضراعا السابسئضربقُء آل الرطغمئ شغ ذضراعا السابسئ
دغظا الرطغمئ

عندما يكتب الجميع ليسـتحرضوا النسيان 

أكتـب أنا السـتحضار املـايض كمـن ال ينىس 

أبـداً ألقطع بذلك يد النسـيان التـي تحاول أن 

تطـال ذاكرتي املتخمة بمأسـاة ال زلت أحفظ 

أدق تفاصليها وأود لو اسـتطيع رسد أحداثها 

وتفاصيل واقعية لجريمة ومجزرة حق لها أن 

تتسـمى بكربالء العرص؛ كونهـا حملت نفس 

الدوافـع واألسـباب لكربـالء الحسـني وكذلك 

النتائج. 

فمجرم األمس الذي ذبح رأس الحسـني هو 

من أسـس ملنهـج داعـيش قوامـه الذبح وحز 

الـرؤوس والتمثيـل بالجثث وسـحلها انتهجه 

مجرمو اليـوم يف يمننا الحبيب بعد أن انضموا 

لصف العدوان السعودّي األمريكي الذي بدوره 

غرس فيهم الحقد والعنرصية منذ وقت مبكر 

وبسـالح الطائفيـة واملذهبيـة سـالحهم قبل 

السالح العسكري. 

وعـىل الطرف اآلخـر أرسة هاشـمية دفعت 

بأبنائهـا للوقـوف ضـد العـدوان عـىل بلدهم 

يحملـون بـني جنباتهـم مرشوعهـم القرآني 

معلنني شـعار الـرباءة من أمريـكا وإرسائيل 

ومرّددين شعار قائدهم األول وجدهم (هيهات 

منا الذلة). 

كانت تلـك هي ذنـوب وجرائـم آل الرميمة 

التي وجب عىل ُكـّل تعز ومن انظموا إليها من 

املرتِزقة من بقية املـدن أن يتوّجـهوا إلبادتهم 

ومحو ذكرهم من عىل ظهر األرض. 

لعبـوا باملسـميات َوتحـت اسـم املقاومـة 

تجمعوا ويجمعهم شـعارهم الذبح والسـحل 

لكل من ينتمي لبيت الرميمة، فبدأوها معركة 

غـري متكافئـة العتـاد والعدد فالطـرف اآلخر 

ليسوا إال ثلة رجال مؤمنني بوعد ربهم واثقني 

بنرصتـه لهم رغم قلتهم ما جعلهم أشـد قوة 

وتمسكاً بالدفاع عن أرضهم وعرضهم ودينهم 

الذي يريد العدّو سلبه منهم واستبداله بالدين 

ـابـي الداعـيش! خاضـوا املعركـة بـكل  الوهَّ

شـجاعة وإبـاء ملدة شـهر من الحـرب ظنها 

دواعـش تعز لن تسـتغرق إال يومـاً فتفاجأوا 

برجـال ال يخافـون يف اللـه لومة الئم، سـقط 

منهـم الشـهيد تلو اآلخـر، اسـتهدف عدوهم 

النسـاء واألطفال الذين لم تشفع لهم براءتهم 

وال عجـوز ظنـت أن ضعـف برصها وسـنها 

الـذي بلـغ الثمانني سيشـفعان لهـا عندهم، 

حارصوهـم من لقمة عيشـهم، نهبت البيوت 

ومن ثـم أحرقـت، أصبحت بقية املنـازل التي 

تواجـد فيها النازحـون من النسـاء واألطفال 

هدف قناصيهم. 

حـارصوا الطريق املؤديـة إىل املدينة وتركوا 

الجرحـى مـن األطفـال يموتـون أثـر نزيـف 

دمائهـم الربيئـة، باملقابل رجال اللـه ما زالوا 

يف امليدان يسـطرون أروع البطوالت يف معركة 

قوية بني الحق والباطـل انتهت بيوم كربالئي 

قبله أرسل العدّو رسله يعلن رغبته بالصلح!

ة  حينها قبل به آل الرميمة حقناً للدماء َخاصَّ

وأن عددهم بات قليًال بعد أن استشـهد الكثري 

منهم وقلـت ذخريتهم ولكن ذخـرية اإليَمـان 

لم تنفذ مـن قلوبهم وذاك مـا جعلهم يقبلون 

بصلح تم إبراُمه بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٦. 

لم يكونوا عىل علم بنوايا عدوهم السيئة وما 

تخفيـه صدورهم من العواصـف املدّمـرة من 

الحقد األسود عليهم إال بعد أن سمعوا وسمعنا 

تكبرياتهـم تشـق األرجـاء فرحـاً بقتلهم بعد 

أن اقتادوهـم عزالً من السـالح وهم يعتربون 

بمثابـة أرسى حـرب أَو باألصـح مختطفني، 

قتلوهـم واحداً تلـو اآلخر غدراً ونكثـاً للعهود 

وكل تعاليم اإلسالم. 

نفذوا بالبعض عملية السحل وألقيت بعض 

الجثـث مـن مبانـي مرتفعة بعد أن تـم قتلها 

ا تنئ  بالرصاص بطريقة داعشـية بشـعة ِجـدٍّ

لهولها الجبال، فاسـتقبلتها نساء آل الرميمة 

الالتي لم يضعفن أمام تهديدات أُولئك القبيحة 

أفعالهـم وأشـكالهم لهن بالسـبي ولـم تخر 

قواهن أمام هـول املأسـاة ورصاصات كادت 

تفتـك بهن فقمـن بدفن شـهدائهن يف يوم عز 

فيـه رجال الرجـال مخلدات بذلـك أول جنازة 

تدفنها النسـاء يف تاريخ اليمـن وبصرب زينبي 

عز عىل ُكـّل مفردات اللغة انصافه وتوصيفه، 

وضاق عليهـن البقاء يف أرض قل فيها النارص 

وتسـلطت عليهـن ألسـنة املتشـفي والحاقد 

لريحلن بمن تبقى معهن من أطفال إىل صنعاء 

التـي احتضتهن بكل حـب حامالت يف قلوبهن 

قضيـة وطـن ومظلومية أرسة ال يـزال بعض 

أبنائها مجهول مصريهم حتى اليوم!! 

ويف ذكرى كربالء آل الرميمة السابعة نطالب 

األمم املتحدة واملجتمع الدويل وكافة املنّظمات 

الدولية بالكشـف عن مصريهم إن كان ذبحوا 

مـع من ذبحوهم أَو ما زالـوا أرسى يتجرعون 

التعذيـب يف سـجونهم حتـى اليـوم ونطالـب 

برسعة اإلفراج عنهم. 
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أربعـة أشـهر فقـط مـن ُعُمـِر الُهدنة، 

َفِع والدورات  تخرجت خاللها العديُد من الدُّ

العسكرية، التي أظهر فيها منتسبو قواتنا 

املسلحة األبطال معنوياٍت عالية، ومهاراٍت 

قتاليـٍة وبدنية فائقـة، وجاهزية تكتيكية 

وفنيـة غـري محـدودة؛ اسـتعداداً لخوض 

أية مواجهات عسـكرية قادمـة مع أعداء 

ة والتاريخ، وهي ُدَفٌع ستكون  الوطن واألمَّ

رافداً َكبرياً لجبهات القتال املعتمدة َحـاليٍّا، 

والجديدة والطارئة فيما بعد الُهدنة، يف رسالٍة عسكرية 

مفادها أن «قواتنا املسـلحة باملرصاد ملن يفكر بابتالع 

بلدنـا، وسـنكتب نهايته بـإذن الله»، عـىل َحــدِّ تعبري 

قائدها األعىل، خالل إحدى العروض. 

لقد أظهرت العروُض العسـكرية جيشاً قوياً موحداً، 

جيشاً تؤطرُه واحدية القرار واالنتماء، واحدية التوّجـه 

والهـدف، واحديـة املوقـف واملصـري، ويمتلـك رصيـداً 

ضخماً مـن الخربات والقـدرات واملهـارات واملعنويات 

املرتفعـة، وهو رصيـد عملياتي اكتسـبه ميدانيٍّا خالل 

8 سـنوات من املواجهة املسـلحة مع العدوان األمريكي 

السـعودّي اإلماراتي الصهيوني، الذي عجز عن تحقيق 

أي انتصار عسكري عىل هؤالء املجاهدين األحرار، وهو 

ما أّكــدُه القائد األعىل للقوات املسـلحة املشـري الركن 

مهدي املشاط، يف خطابه األخري، قائالً: إن «أداء الجيش 

عىل امتداد مرسح العمليات مع قوى العدوان، أثبت من 

جديد أن اليمن مقربُة الغزاة». 

هـذه الُعُرْوُض العسـكرية عكسـت قـدرَة وإْمَكانيَة 

«يمن الـ 21 من سـبتمرب» الكبرية يف صناعة األسلحة، 

والصواريـخ  ة،  املسـريَّ الطائـرات  ذلـك  مقدمـة  ويف 

البالستية، سواٌء أتلك التي شاركت يف دك أهداف يف عمق 

دول العـدوان، أَو تلك التي لم تشـارك حتى اآلن، إضافة 

إىل األسلحة األُخرى واملتنوعة، والتي سبق أن تم التأكيد 

يف مناسـبات سـابقة بأنها صناعة يمنيـة 100 %، لذا 

ظهرت قواتنـا املسـلحة الفتية يف أبهى قـوة، مصداقاً 

لكالم قائد الثورة السيد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثي 

-يحفظـه الله- بأننا «قادمون يف العام الثامن بجحافل 

جيشـينا»، وهي رسـالة عىل ما يبـدو أن العدّو األصيل 

والوكيل بات يستوعبها جيًِّدا ويعمل لها ألف حساب. 

ومّما حملت العروض العسـكرية، رسـالة تؤّكـد أن 

قواتنا املسـلحة، التي وافقت عىل مرحلتي الُهدنة األوىل 

والثانيـة، عىل الرغم من أن مهمتهـا القتال وصناعتها 

الحروب، غري أنها مدت يديها للسـالم، يف إشـارة للعدو 

«إن أرادوا السالم، فنعم.. وإن أرادوا الحرب فنحن لها»، 

وهو ما أوضحه الرئيُس املشـري الركن مهدي املشـاط، 

إذ تابـع بالقـول: «إننـا يف موقـف الدفاع عـن بلدنا وال 

نشـكل خطراً عىل أحـٍد إال من يتآمر عـىل بلدنا»، إذ لم 

ا يحـاك ضدها من  تكـن القيادة العسـكرية تغفـل َعمَّ

مؤامـرات، ولذلـك كانـت عناويـن تلك الدفـع واضحة 

للعـدو ومنهـا، «َقاِتلُوُهْم يَُعذِّبُْهـُم اللَّـُه ِبأَيِْديُكْم»، «إن 

عدتم عدنا»، وغريها من العناوين التي بال شـك وصلت 

رسائلها الواضحة. 

ولعـل من أبرز الدالالت للعروض العسـكرية وتخرج 

الدفعـات من مختلـف املناطق العسـكرية، أنها توصل 

رسـالة إىل تحالـف العـدوان، بـأن عليهـم أن يخضعوا 

ملتطلبات السالم الحقيقي ويجنحوا للسلم، ما لم َفـإنَّ 

قواتنا املسـلحة بما لديها من إْمَكانـات وقدرات كبّدت 

العدّو خسائَر فادحة خالل الفرتة املاضية، قادرة أَيْـضاً 

عـىل دك معاقله العسـكرية واالقتصادية دفعًة واحدة، 

وانتزاع حقوق اليمنيني، َحيُث كانت، وهو 

ما أّكـدُه املشـري املشـاط ناصحـاً: «نكّرر 

نصحنا لقـوى العدوان، ونؤّكــد أن كلفة 

السالم أقلُّ بكثري من كلفة الحرب». 

فكانت رسالة واضحة مفاُدها أن أياديَنا 

التي ُمدَّت للسـالم إىل الطـرف اآلخر قادرة 

عـىل انتـزاع الحقـوق يف حال لم يسـتجب 

تحالـف العـدوان ملطالب اليمنيـني املحقة 

والعادلة، واملتمثلـة بإيقاف العدوان ورفع 

الحصار. 

فاليـوم قواتُنا املسـلحة اليمنية الفتيـة تمتلُك بهذه 

األسـلحة وبهـذه القـوة البرشيـة الهائلـة املنتظمة يف 

مختلف العـروض العسـكرية عقيدة قتاليـة إيَمـانية 

راسـخة، وتدريباً عسـكرياً عالياً، يعطيهم من اليقظة 

العسكرية والجاهزية الفنية والقتالية، ما يمكن توفريه 

يف كافـة املسـارات يف إعداد املقاتل العـرصي، من َحيُث 

العقيـدة والتدريب الذي عكسـته هذه العروض، وكذلك 

مـن َحيُث اليقظة، يف عرض ُكـّل تلك األسـلحة وعرض 

تلـك القوة، يف ظـل حصـار وُهدنة هشـة كان بإْمَكان 

تحالف العدوان ومرتِزقته كما هو عادتهم أن يستأنفوا 

ة وهم يراقبون عرب  برضبات عسـكرية خاطفة، َخاصَّ

األقمـار الصناعيـة املدعومة مـن أمريـكا وبريطانيا، 

ولذلك يمكن القول إن هذه العروض العسـكرية وبهذه 

القـوة وبهذا الزخـم الهادر وخالل 4 أشـهر، هو إنجاز 

عسكري فريد وغري مسـبوق وعىل مختلف املستويات، 

عكسـت مـدى عجـز وفشـل قـوى العـدوان وخوفها 

وتوجسها من القادم. 

ولذلـك َفــإنَّ قـراءة أهـم الرسـائل املوجهـة لقوى 

العدوان ترجمها املشـري املشـاط يف سـطٍر واحد، أّكـد 

فيها: أن «الخطة األمريكية التي كانت تعمل عىل رضب 

الوحـدة الوطنية الجامعة» قد فشـلت أمام هذا الزخم، 

الـذي ترجمه أبطال قواتنا املسـلحة بتالحـٍم وثيق مع 

أبناء الشـعب الرافد باملال والرجال، يف رسـالٍة مفادها: 

إن «كنتم تحاولون االسـتفادة من الُهدنة لتمرير بعض 

املؤامـرات واألسـاليب التـي لـم تعـد تنطيل عـىل أحد، 

وتريـدون من خالل الُهدنة أن تكون اسـرتاحة محارب 

لرتتيـب صفوفهـم وأوراقهم وإعـادة تمركـز قواتهم 

وبناء املتارس والتحصينات واملواقع العسكرية»، َفـإنَّ 

األعداد الضخمة املحتشـدة للقوى البرشية ولألسـلحة 

العـروض  يف  عرضهـا  تـم  التـي  واآلليـات  واملعـدات 

العسكرية، لتعرب عن وحدات وتشكيالت متكاملة البناء 

والتنظيم للمعركة العسـكرية الحديثـة واملتطورة، ويف 

كافة املناطق واملناخات املختلفة. 

كمـا أرادت القيـادة العسـكرية توجيه رسـائل عىل 

املستوى االقتصادي، والتي أشار إليها الرئيس املشاط: 

«سـنقطع اليد التي تنهب ثـروات اليمن»، تلك اليد التي 

نشـاهدها بشـكل ُمسـتمّر من خـالل إدَخـال ناقالت 

النفـط العمالقة لنهب الثـروة النفطيـة اليمنية، وكذا 

رسـائل عىل مستوى املسـار السـيايس واإلعالمي، من 

خالل الدوس باألقدام أثناء العرض، عىل العلم األمريكي 

و»اإلرسائييل»، يف رسـالٍة تؤّكــد ألصحاب نظرية «دي 

أمريـكا» وكـذا للمهرولـني نحـو التطبيـع واالنبطاح، 

والذين دائماً ما يحاولون تلميع صورة أمريكا القبيحة 

والنظـام الكرتونـي الهـش وعـىل اعتبـار أنهـا القوة 

العظمـى والعصـا الغليظـة، إال أن رموزهـا وأعالمها 

تداس تحت أقدام أبطال قواتنا املسلحة، جيشاً ولجاناً. 

الغمظ بغظ تةثغِث الُعثظئ 
اإلظساظغئ وخطعرِة طا بسثعا! 

طتمث خالح تاتط 

ال أحد يحُب الحرَب واسـتمرارها، إال 
تجار الحروب..! 

بينمـا السـالم واألمن واألمـان الكل 
ينشده ويسـعى لتحقيقه، وهي مطلب 

الشعوب وغايتها. 
ونحن يف اليمن أكثر من سـبعة أعوام 
حرب وعدوان وحصـار خارجي يقوده 
ويفرضـه علينـا تحالف عاملـي بقيادة 
أمريـكا والكيان الصهيونـي وبريطانيا 

وأذيالها السعوديّة واإلمارات. 
وعندما فشـل هذا التحالف يف تحقيق أهـداف عدوانه، وأصبحت 
املعركة العسـكرية خارج سـيطرته، وفقد زمامهـا، وباتت إدارتُها 
بيد الجيش اليمني ولجانه الشـعبيّة، والذي أصبحت املدن واملنشآت 
النفطيـة والغازيـة السـعوديّة واإلماراتية تحت رحمـة الصواريخ 

والطريان املسريَّ اليمني. 
وبهدف التخفيـف من آثار وتبعات الحرب الروسـية -األوكرانية 
ومنها أسـعار املشـتقات النفطيـة والغازية، والتـي ترضرت منها 
أمريكا ودول االتّحاد األُوُروبي، اضطرت أمريكا إىل اسـتخدام ورقة 
الُهدنـة يف اليمـن، بحيث تضمن عدم اسـتهداف املنشـآت النفطية 
والغازية يف السـعوديّة واإلمـارات، من قبل الطريان املسـريَّ اليمني 
وقواتـه الصاروخية، سـعت أمريكا إلعـالن الُهدنـة يف اليمن تحت 
مسـمى الُهدنة اإلنسـانية، ببنـود إنسـانية للتخفيف مـن معاناة 
الشـعب اليمنـي يف ظاهرهـا، ويف باطنها تحقيـق مصالح ومآرب 

أمريكية. 
فالُهدنة هي بمثابة بقاء اليمن (بني الال سالم.. والال حرب). 

فال هي حرب وال هو سـالم بحيث تخرج القوات املحتّلة لألرايض 
اليمنية، وعدم تدخلها يف الشـأن الداخـيل اليمني، وجلوس اليمنيني 

عىل طاولة املفاوضات لتقرير مستقبل بلدهم بأنفسهم. 
اليـوم ومع تجديد الُهدنة ملدة شـهرين بنفس الرشوط، والتي لم 
تنفذ كاملًة طيلة األربعة األشهر املاضية، فالسفن النفطية لم تصل 
إىل مينـاء الحديـدة إال 29 سـفينة من أصل 36 سـفينة، والرحالت 
الجوية لم تصل عدد الرحـالت كما هو متفق عليه، ومنها الرحالت 
إىل القاهـرة والتـي لـم تصل إال رحلـة يتيمة فقط، بينمـا كان من 

املفرتض وصول 16رحلة. 
وكل هذه الرشوط هي إنسـانية واملسـتفيد منها الشعب اليمني 
وليسـت السـلطة الحاكمـة يف صنعـاء، وهـي مطالـب حقوقيـة 
مرشوعة، ولكن دول التحالف تتنصل عن تنفيذها، واملبعوث األممي 
ال نجـد منه إالَّ الشـعور بالقلق فقط، وال يمـارس دوره كما يجب، 
من خالل الضغط عىل الطرف املعرقل، بل إن ُكـّل بياناته وإحاطاته 
ملجلـس األمن يـراوغ فيهـا وال يتكلـم بالحقيقـة، وكلهـا أمنيات 
ودعـوات فقـط، وال نجد نية صادقـة إلنهاء الحـرب والعدوان عىل 
الشعب اليمني وإعالن تحقيق السالم الشامل، وترك اليمن لليمنيني 

أنفسهم بدون تدخل يف شؤونها من أحد. 
وهـذه هـي سياسـة أمريـكا التي تسـعى مـن خاللهـا إلخراج 
السـعوديّة وإخراج نفسـها من الحـرب عىل اليمن وتربئة نفسـها 
مـن الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء الشـعب اليمني، وتحويلها إىل 
حـرب داخلية أهلية بني األطراف اليمنيـة، وعندها تتحول مطالبنا 
إىل مطالب حقوقية إنسـانية متمثلة يف السـماح بدخول املشتقات 
النفطية، وتسيري الرحالت الجوية لجهات يحّددونها هم، ويف األخري 

توفري املرتبات، وتحت إرشاف أممي ودويلّ. 
وتحت البند السابع، وبقاء الوضع كما هو عليه أجزاء من األرض 
اليمنية تحـت االحتالل والحكم السـعودّي اإلماراتي، ووجود قوات 
أمريكية صهيونية بريطانية يف السـواحل والجـزر اليمنية، ووجود 
أكثر من سلطة حاكمة وأكثر من جيش وقوات عسكرية، بلد مجّزأ 

مشتت تحكمه وتتحكم به اللجنة الرباعية.
فعلينـا االنتبـاه لخطورة املرحلـة القادمة وخبـث املخّطط الذي 
تسـعى إليـه أمريـكا، وهو يمن بـال اسـتقالل أَو سـيادة، فصائل 
وطوائـف متفرقة مدعومـة خارجياً، ال دولة وال نظـام وال قانون، 

عىل كامل أراضيه. 
شـعٌب تحت رحمة دول العـدوان، يتنظر منهم السـماح بدخول 
املشـتقات النفطية والغازية واملـواد الغذائية األََساسـية، وهم من 

يرصفون مرتبات املوظفني. 
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اجاصراٌء لطتاضر واملساصئض اجاصراٌء لطتاضر واملساصئض 
غطرُته الحعغث الصائث تعَل خطر دخعل أطرغضا الغمظ (غطرُته الحعغث الصائث تعَل خطر دخعل أطرغضا الغمظ (11) ) 

عظادي طتمث
• ذكـر -عليـه السـالم- بـأن مهمة 
الشـيطان الرجيم ليسـت مسـلطة عىل 
أمـور حياتنـا؛ ألَنَّها ال تشـكل عليه أي 
خطـر، بل مهمتـه تتوّجــه مبارشة إىل 
رضب ديننـا حتـى يوصلنا إىل الشـقاء، 
معلـالً ذلـك بقوله: [ملـاذا يتجـه إىل أن 
يفصلنا عـن الحق، وعن الديـن؟ ملاذا؟؛ 
ه يعـرف بأنـه إذَا رضبنـا يف ديننـا،  ألَنـَّ
اآلخـرة،  ويف  هـذه،  الحيـاة  يف  رضبنـا 
ه عـدو شـديد  وأوصلنـا إىل جهنـم؛ ألَنـَّ
أقـىص،  بنـا  يلحـق  أن  يريـد  العـداوة، 
وأقىس رضر. فهو يعرف أن حياتنا هنا، 
سـعادتنا، قوتنا، عزتنا، مجدنا، رشفنا، 
مرتبـط بديننا، فليـرضب الدين حتى ال 
تقـم لنا قائمـة. الشـيطان ربما يعرف 
أكثر مما يعرف كثري من الناس السـنن 
اإللهيـة، التـي ذكرهـا اللـه يف القـرآن؛ 
ألَنَّه سـمع مـن أول يـوم {َقـاَل اْهِبَطا 
ا  بَْعُضُكـْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّ ِمنَْها جميعاً 
نِّي ُهـًدى َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفَال  يَأِْتيَنَُّكم مِّ

يَِضلُّ َوَال يَْشَقى} (طه١٢٣)]. 

 
 مهمُة أولياء الشيطـــان: 

ويشـري الشـهيد القائـد إىل أن مهمة 
أوليـاء الشـيطان مثّلـت امتـداداً ملهمة 
الديـن  السـتهداف  وتوّجـهـوا  وليّهـم 
بمختلـف األسـاليب والسـبل، وهدُفهم 
األََسـايس الهيمنة: [فاهمني هم أن أهم 
يشء يجب أن يركزوا عليه هو ما يتعلق 
بديننـا، فليفصلونا عن هـدي الله، عن 
دينـه، فيكونـوا قـد حّققوا ُكــّل يشء. 
ـة ضعيفة، هزيلة، مفرقة،  يخرجون أُمَّ
مشتتة، ال تعرف شيئاً، ال تَحّرك ساكناً، 
ويكونـون قـد هيمنـوا عىل ُكــّل يشء، 
مما يجعل معيشـتنا يف األخري معيشـة 

ضنكا]. 
 

 تاجُاظا إىل الثغــظ: 
يف ظل املؤامرات الرهيبة التي يحيكها 
اليهود والنصارى نحتاج بشدة للتمسك 
بديننا ليدفع عنـا خطرنا ومكرهم: [إن 
الدين هو الـذي يدافع عنا، نحن بحاجة 
إىل الدين نحـن، نحن بحاجة إىل الدين يف 
حياتنا هذه؛ ألَنَّه ماذا يعني الدين؟ الدين 

هو هدى الله، هداه، هدانا، أي رسـم لنا 
طريقـة، وهدانـا إليها، لكـي نتَحّرك يف 
هذه الدنيا، لنكون أقوياء، لنكون أعزاء، 
لنكون سـعداء، لنكـون عظماء، يف هذه 

الدنيا، ويف اآلخرة]. 
يجعلنا  َكبـرياً  أن نحمل وعياً  وأيضـاً 
ننزعج تجاه ديننا: [يجب عىل اإلنسـان 
ا عندما  أن يكـون واعياً، ومنزعجـاً ِجـدٍّ
يسـمع أن هناك توّجـه لحرب الدين، أن 
تعرف أنهـم يحاربونـك يف أهم مفصل، 
بالنسـبة  موقـع  أهـم  يف  ويرضبونـك 

لحياتك كلها، يف الدنيا ويف اآلخرة].
 

 طخثُر حصـاء اإلظسان:
ويؤّكــد -عليـه السـالم- أن سـبب 
ومصـدر الشـقاء يف الدنيا هـو االبتعاد 
واإلعـراض عـن ديـن اللـه: [يجـب أن 
نفهم عالقة الدين بنا، وحاجتنا املاسة، 
والشديدة إىل الدين الذي يعني: هدي من 
الله لنـا يف هذه الحياة، لنكون سـعداء. 
اللـه مـا خلـق اإلنسـان يف هـذه الدنيا 
ليشـقى، هـل تعرفـون هـذه؟ ال يأتي 
الشـقاء إال من اإلعراض عن دين الله، ال 

يأتي الشقاء يف هذه الدنيا إال بما صنعه 
املعرضون عن هدي الله]. 

 

 أجئاُب الصسعد سظ السمض يف 
جئغض اهللا: 

ويذكـر الشـهيد القائـد سـببني من 
األسـباب التي تؤدي لقعـود الناس عن 
التَحّرك يف سـبيل الله وعرض عالج ُكـّل 

سبب. 
األول: املفاهيـم املعوّجـة: [مـا يقعد 
النـاس عـن التَحـّرك يف سـبيل اللـه إال 
مفاهيم معوجة، ونظرة أن الحياة هذه 
معوجة من عند الله! هذه واحدة أبعدها 

{َوَلْم يَْجَعل لَُّه ِعَوَجا}. 
وبـأس  قـوة  مـن  الخـوف  الثانـي: 
اآلخريـن: [ما يقعـد النـاس أَيْـضاً عن 
التَحّرك يف سبيل الله إال الخوف من بأس 

اآلخرين]. 
ولعالج حالة الخوف هذه يقول -عليه 
السالم-: [نجد أن الله يذكِّرنا بأن البأس 
الشـديد الذي يجب أن نخافه هو البأس 
الشـديد الذي من لدنه هـو، أما ما كان 

من لـدن اآلخريـن ال يمثل شـيئاً، وهذا 
يشء معلوم، حتى تعرف البأس الشـديد 
من لدنه يف هـذه الدنيا أنظر إىل ما توعد 
بـه من أعرضـوا عن ذكره، مـا توعد به 
من أصبحوا أوليـاء ألعدائه، ما توعد به 
املفرطني يف مسئوليتهم، يف إعالء كلمته، 
خزي شـديد يف الدنيا، ذلـة، قهر، إهانة، 
معيشة ضنكا يف الدنيا، ويف اآلخرة سوء 

الحساب، وجهنم]. 
 

 الظزرُة الختغتُئ لطثظغــا: 
يف سياق حديثه -عليه السالم- يقول 
بأن علينـا أن نصحح نظرتنـا إىل الدنيا 
بحيـث تكـون نظـرة صحيحـة: [يجب 
أن نفهـم أن الدنيـا هـذه إذَا واحد فهم 
هـذه الدنيـا بشـكل صحيح، لن ينشـّد 
إليها، لن ينشـد إليها فعـالً، مهما ملك، 
ويمشيها بشكل صحيح {لنَبْلَُوُهْم أَيُُّهْم 
أَْحَسـُن َعَمـالً} إذَا فتفهم بـأن ما لديك 
من املمتلكات يف هذه الدنيا، من مظاهر 
هـذه الدنيا، أن املطلوب منـك أن تتَحّرك 
بها، ومن خاللها، لتكون أحسن عمالً]. 

والعاقبــُة للمتَّقيــــن. 

أبع زغث العقلغ
 

الصفُة السـيئُة عنـد العرب أنهـم ال يدركون ما 
يعملُه األعداء إال بعد أن يرضبوهم 

قد يكون الكثري يستبعدون ما نطرح، يستبعدون 
ما نحذِّر منه؛ باعتبَار أن الدنيا سـالمات، وال يوجد 
يشء!. ونحـن نقـول دائمـاً: أن هـذه هـي صفـة 
مـن الصفات السـيئة يف العرب، فينـا نحن العرب، 
نَا َوَسـِمْعنَا َفاْرِجْعنَا  الخصلة السـيئة، {َربَّنَا أَبَْرصْ
نَْعَمْل َصاِلحاً إِنَّا ُموِقنُوَن} (السـجدة: من اآلية12) 
ال نعرف الخطر، وال ندرك ما يعمل األعداء إال عندما 
يرضبوننـا، بعدها نتأّكـد [صـح، والله صح] لكن 
نعيـد الكالم مـن جديد، قـد يقول البعـض: [والله 
صح، ولكن ما جُهدنا.. نسـكت!] َوإذَا هي سـكته 
مـن قبل أن تأتينا ومـن بعدما جئتنا.. كما قال بنو 
إرسائيل. نقول للجميع: إذَا وصل األمريكيون اليمن 
هل سنبرص ونسمع؟ هل أبرصنا وسمعنا أم ال؟!. 
ويقـوُل الشـهيُد القائـد حول نفـس املوضوع: 
نقول جميعاً كيمنيني لكل أُولئك الذين يظنون أنه ال 
خطر ُمحدق، الذين ال يفهمون األشياء، ال يفهمون 
الخطـر إال بعـد أن يَْدهمهم، نقول للجميع سـواء 
أكانـوا كبـاراً أم صغاراً: اآلن ماذا سـتعملون؟ اآلن 
يجـب أن تعملوا ُكـّل يشء، العلماء أنفسـهم يجب 
أن يتَحّركـوا، واملواطنون كلهم يجـب أن يتَحّركوا، 
وأن يرفعـوا جميعاً صوتهـم بالرصخة ضد أمريكا 
وضـد إرسائيـل، وأن يعلنـوا عن سـخطهم لتواجد 
األمريكيني يف اليمن، الدولة نفسـها، الرئيس نفسه 
يجب أن يحذر، ما يجرى عىل عرفات، ما جرى عىل 
صدام، ما جـرى عىل آخرين يحتمل أن يجري عليه 
هـو، إن الخطر عليهم هو من أُولئك، الخطر عليهم 
هو من األمريكيني، الخطـر عليهم هو من اليهود، 
عىل الحكومات وعىل الشعوب، عىل الزعماء. وحتى 
مـن يظنون أنهم قـد اطمأنوا بصداقتهـم ألمريكا 
عليهـم أن يحـذروا؛ ألَنَّ أُولئك ليسـوا أوفيـاء أبداً، 
الله ذكر عنهـم يف القرآن الكريم أنهـم نبذوا كتاب 
اللـه وراء ظهورهـم، ومن نبـذوا كتـاب الله وراء 
ظهورهم، واشـرتوا بآيات الله ثمناً قليًال سينبذون 
ُكـّل عهـد وكل اتّفاقية، وكل مواثيق مع اآلخرين.. 
أَو أن املواثيـق سـتكون لديهم أهم مـن كتاب الله 
الـذي نبـذوه؟ سـينبذونه، والله حكـى عنهم هذه 

الصفة: {أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهداً نَبَذَُه َفِريٌق ِمنُْهْم}. 
 

افعثاُف الاغ ترغث أطرغضا تظفغَثعا 
يف بطثظا

وعندمـا يأتـي األمريكيـون اليمـن هـل جاؤوا 
ليّطلعـوا عىل األوضـاع؟ لينظروا ما هي املشـاريع 
أَو الخدمـات التي نحتاج إليهـا؟ أَو جاءوا ليحرثوا 
ويزرعوا األرايض البيضاء، أَو جاءوا ليعملوا مزارع 
نَْحـل؛ ألَنَّهـم عندهم مزارع نحـل، وعندهم مزارع 
قمـح؟ هل جاءوا يشـتغلون معنا، أَو جـاؤوا؛ ِمن 
أجِل مـاذا؟. اإلمـام الخمينـي (رحمة اللـه عليه) 
سمى أمريكا بأنها: [الشـيطان األكرب]، وأنها هي 
وراء ُكــّل رش؛ ألَنَّ من يحكـم أمريكا ويهيمن عىل 
أمريـكا هم اليهـود، واليهود كما حكـى الله عنهم 
يف القـرآن الكريم يف آيـات كثرية: أنهم يسـعون يف 
األرض فسـاداً، وأنهـم يـودون لو يضلـون الناس، 
وأنهـم يريـدون أن يضـل الناس، وأنهـم ال يودون 
للمؤمنني أي خـري، وأنهم يعضـون عليكم األنامل 
مـن الغيظ، وكم ذكر يف القرآن الكريم مما يدل عىل 

عدائهم الشديد للمسلمني واإلسالم. 

وغصعل الحعغث الصائث:
إذاً جـاؤوا ليسـتذلوا اليمنيني، جـاؤوا ليرضبوا 
اليمنيـني، جـاؤوا ليقولـوا: [هـذا إرهابـي، وهذه 
املدرسـة إرهابيـة، وهـذا املسـجد إرهابـي، وهذا 
الشـخص إرهابـي، وتلـك املنـارة إرهابيـة، وتلك 

كلمـة  تتوقـف  ال  وهكـذا..  إرهابيـة].  العجـوز 
[إرهاب]. 

[عندمـا يعـرف الجميـع بـأن األمريكـي يدخل 
اليمن فمن املسـؤول األول عند دخولها وما حاجت 
اليمـن لجنـود أمريكيني وهَي تمتلك جيَش أسـئلة 
كثرية حول هذه يطرُحها السـيد حسـني بدر الدين 

الحوثي]
عندمـا تكـون هـذه القضيـة حقيقيـة يكـون 
املسؤول األول هو من؟ الدولة، الجيش، املعسكرات 
املليئـة بالجنود الذين يثقلون كاهل الشـعب، ثم ال 
يعملون شيئاً، ودولة ال تعمل شيئاً.. ملاذا يسمحون 
لألمريكيـني أن يدخلوا؟ وما الـذي يحوج الناس إىل 
أن يدخل األمريكيون اليمن؟ هل أن اليمنيني قليل؟ 
أَو أن اليمـن يتعرض لخطورة مـن أي جهة أُخرى 

غري أمريكا؟ فهم يأتون ليساعدوا اليمنيني!؟. 

وغصعل الحعغث الصائث:
ملـاذا دخـل األمريكيـون اليمـن؟ ويجـب عـىل 
وأن  يغضبـوا،  وأن  بهـذا  يرضـوا  ال  أن  اليمنيـني 
يخرجوهـم، تحت أي مـربّر كان دخولهم. أليس يف 
هذا مـا يكفي؟. فليكن كألمنا مـع بعضنا البعض 
أنـه ملـاذا دخلـوا بالدنا؟ ومـن الذي سـمح لهم أن 
يدخلـوا بالدنا؟ هـل دخلوا كتجـار؟ هناك رشكات 
تعمل أمريكية وهي التي تسـتويل عىل نسبة كبرية 
مـن برتول اليمـن، لكن أن يدخل جنـود أمريكيون 

ويحتلـوا مواقـع،.. يصيح الناس جميعـاً: أين هي 
الدولة؟ من الذي سـمح لهم؟ أين هو الجيُش الذي 
ينهـك اقتصاَد هذا الشـعب بنفقاتـه الباهظة. ثم 
الناس ال يسـمحوا أبـداً ألنفسـهم أن يقولوا: هذه 
القضيـة تخـص الدولـة، أَو تعنـي الدولـة. الدولة 
نفسـها ليـس لها مـربّر أن تسـمح، وال الدسـتور 
نفسه يسمح ملسؤول أن يسمح بدخول األمريكيني 
إىل اليمـن حتى لو افرتضنا أن هناك -كما يقولون- 
إرهابيـني يف اليمـن. هناك قضـاء يف اليمن، وهناك 
دولـة يف اليمن، واليمنيون يسـتطيعون هـم إذَا ما 
كان هنـاك اعتـداء مـن شـخص -اعتـداء بمعنى 
الكلمـة- ضد أمريكيـني، أَو ضد مصالـح أمريكية 
مرشوعـة، فالقضاء اليمني هـو صاحب الكلمة يف 

هذا، ال حاجة لدخول األمريكيني إطالقاً. 
 

ق غعجث طّربر لاعاجث افطرغضغعن يف 
بطثظا شمظ الثي غخظع لعط املّربرات?

 يضعـون مربّراً لوجـود األمريكيني، ثـم يتَحّرك 
األمريكيـون واملربّرات دائمـاً أمامهـم، كما عملوا 
يف أفغانسـتان كان املـربّرات دائمـاً أمامهم، ونحن 
بطبيعتنا اليمنيني نشـتغل باملجـان إعالمياً [ياخه 
قالوا ما بالّ يشـتوا كذا وكذا وابعد نقل الخرب ياخه 
قالـوا ما يشـتوا إال كذا كذا وابعد قال ما يشـتوا إال 
كذا كذا] فتنقل التربير باملجان وتعممه عىل أوساط 

الناس، وكل واحد ينقل الخرب إىل أن يرتك أثره. 

وغصعل الحعغث الصائث:
وهـل تعتقد أنـه يمكن أن يصـل األمريكيون إىل 
اليمـن، أَو يقـوم أحد بعمـل يخـدم األمريكيني ثم 
ال يضـع تربيرات مسـبقة يقدمها وتسـمعها من 
التلفزيـون، وتقرأهـا يف الصحـف، وتسـمعها من 
اإلذاعـة، ويتداولهـا النـاس فيما بينهـم باملجان، 
هـذه من السـيئات. ال يجوز لك أن تنقـل أي تربير 
أبـداً تسـمعه ولـو مـن رئيـس الجمهوريـة يربّر 
وجـود أمريكيـني، أَو يربّر القيام بعمـل هو خدمة 
لألمريكيـني مـن أية جهـة كان، ال يتـداول الناس 
التربيـرات، هـذه أول قضية يجب أن نحـذر منها. 
طبيعـة الفضول التـي فينا، طبيعة الـكالم الكثري 
والهـذرة الكثرية، نتحدث بأشـياَء وال نـدري بأنها 
تخـُدُم أعداَءنـا، هذه طبيعٌة فينـا غريبة، يف العرب 

بصورة عامة، وفينا أَيْـضاً بالتحديد. 
[ملزمة خطر دخول أمريكا اليمن].



11
االثنني

العدد

17 محرم 1444هـ
15 أغسطس 2022م

(1458)
عربية ودولية 

33 سمطغئ طظث طططع أغسُطج الةاري..  

9 سمطغات إذقق ظار بالدفئ خقل الـ24 جاسئ املاضغئ

سمطغئ بطعلغئ يف الصثس املتاّطئ تثّطش 9 إخابات يف 
املساعذظني بغظعا تاقت خطرة

 : طاابسات
نفـذت املقاومـة الفلسـطينية يف الضفة 
الغربيـة املحتّلة 9 عمليـات إطالق نار خالل 
الــ 24 سـاعة األخرية، من أصـل 33 عملية 

نفذتها منذ بداية الشهر الجاري. 
وأظهـرت املعطيـات أن مقاومني نفذوا 9 
عمليات إطالق نار، استهدفت جنود االحتالل 

واملستوطنني يف الضفة الغربية املحتّلة. 
وتوزعـت العمليات عىل مدن القدس ورام 
اللـه ونابلـس وطولكرم وجنـني وبيت لحم، 
ونفذت عمليـة إطالق نار يف البلـدة القديمة 
بالقـدس، وعمليـة أُخرى اسـتهدفت حاجز 

بيتونيا غرب رام الله. 
كما نفذت 3 عمليات إطالق نار استهدفت 
قوات االحتـالل يف جبل جرزيم وبوابة الطور 
وأطلـق  نابلـس،  يف  فوريـك  بيـت  وحاجـز 
مقاومون الرصـاص صوب فتحة فرعون يف 

طولكرم، وحاجز الجلمة يف جنني. 
نـار  إطـالق  عمليتـي  مقاومـون  ونفـذ 
مسـتوطنة  يف  االحتـالل  قـوات  اسـتهدفت 
«مجـدال عـوز» واملوقـع العسـكري قـرب 

مسجد بالل يف بيت لحم. 

الفلسـطيني  املعلومـات  مركـز  ورصـد 
«معطى» خالل شـهر يوليـو املنرصم، 588 
عمـالً مقاومـاً، أَدَّت إىل جـرح وإصابـة 18 

صهيونياً. 
نـار  إطـالق  عمليـة  التقريـر 44  ووثـق 

ضـد أهـداف لالحتـالل، منهـا 12 عملية يف 
نابلـس ومثلها تتاليـاً يف جنني، َحيُث تصدى 
املقاومـون فيهـا القتحـام قـوات االحتالل 

اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها. 

 : طاابسات
مـن جديـد، يُعيـد الشـعب الفلسـطيني 
ومقاومتـه التأكيـد عـىل وحدة السـاحات، 
وبأن سلسلة عمليات «األسـود املنفردة» لم 
تنتهي يف الكيان املؤقت، بل هي ُمستمّرة وإن 

خفت وتريتها يف األشهر السابقة. 
وهـذا ما حصل فجر، أمـس األحد، حينما 
نفـذ املقاوم أمـري صيداوي عمليـة خاطفة 
يف مدينـة القدس املحتّلة، اسـتغرقت ما بني 
الـ 10 إىل 15 ثانية، اسـتطاع خاللها إصابة 
9 مسـتوطنني، بينهـم 3 وصفـت حالتهـم 

بالخطرية. 
العمليـة التـي وفعـت بالقرب مـن البلدة 
القديمة يف القـدس املحتّلة، وتحديًدا بالقرب 
من ما يسـمى «الحائط الغربي»، وبحسـب 
وسـائل إعالم عربيـة، َفـإنَّ 3 مـن املصابني 
بحـال حرجـة، ورابـع بحـال الخطـر، و4 
وصفت جروحهم ما بني متوسطة وطفيفة. 
ويدور الحديث عن إطالق نار تجاه حافلة 
كانـت تقـل مجموعة مـن املسـتوطنني، إىل 
جانـب إطالق نار تجاه مركبـة، وتجاه املارة 

يف محيط شارع معاليه هشالوم. 
وتمّكـن منفذ العملية من االنسـحاب من 
املنطقة، وسـط مالحقة كبـرية له من قوات 
صهيونيـة اقتحمـت حـي سـلوان جنـوب 
املسـجد األقىص، الذي يعتقد أن املنفذ وصل 

منه وعاد إليه بعد تنفيذ العملية. 
والحًقـا زعمـت وسـائل إعـالم الكيان أن 
«جيـش االحتـالل ألقـى القبض عـىل منفذ 
العملية»، لتقـول إذاعة الجيش «اإلرسائييل» 
بعدها: أنه «ليس مؤّكـداً بأن الشخص الذي 
سـلم نفسـه لقوات األمن هـو منفذ هجوم 
القـدس»، وبحسـب موقع «والـال» العربي، 
َفـإنَّ «الشاب الفلسـطيني أمري الصيداوي، 
وهـو من سـكان القدس الرشقية، قد سـّلم 
نفسـه لرشطة العـدّو عىل أنه منفـذ عملية 

القدس». 
وقد باركت فصائل املقاومة الفلسـطينية 
العمليـة، واعتـربت أنها تأتي يف سـياق الرد 
ما  الطبيعـي عـىل عـدوان االحتالل ال ِســيـَّ

املجازر األخرية التي ارتكبها يف غزة ونابلس. 
من جانبـه، أّكــد املتحدث باسـم حركة 
حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن 
عمليـة إطالق النار البطوليـة بالقدس تأتي 

ردا عىل جرائم االحتالل يف غزة ونابلس. 
وقال حمادة: إن «هذه العملية تتجىل فيها 
الصورة الحقيقية لواقع الشعب الفلسطيني 
املتمسـك بخيـار املقاومـة والـويف لوصيـة 

الشهداء ويف مقدمتهم إبراهيم النابليس». 
وأضاف: أن «زمان ومكان العملية رسالة 
قويـة للرد عىل عـدوان االحتالل يف القدس»، 
منوًِّهـا أن «العملية حطمت ُكــّل مراهنات 
االحتالل عىل وقف مد العمليات بما يسـمى 

عملية «كارس األمواج». 
وشـّدد عىل أن املقاومة ال زالت مشـتعلة، 
والشـباب الثائـر يف الضفـة والقـدس وغزة 

جاهز ملقاومة هذا االحتالل. 
وبـني حمـادة أن العمليـة توّجـه صفعة 
كبـرية لكل مـن يراهـن ويمارس التنسـيق 
األمني مع االحتالل، كما أشار إىل أن «شعبنا 
ماٍض يف مقاومته ومقارعتـه للمحتّل، بكل 
الوسـائل واألسـاليب التي تفاجئ االحتالل، 

وسيظل يقاوم االحتالل حتى زواله». 
بدوره، قال املتحدث باسـم حركة الجهاد 

طـارق  الغربيـة،  الضفـة  عـن  اإلسـالمي 
عزالديـن: إن «عملية القدس تأتي يف سـياق 
استمرار مقاومة االحتالل يف وحدة الساحات 

ضد هذا املحتّل». 
وأضاف: «تأتي العملية لتؤّكـد أن االحتالل 
ليس له مكان عىل أرضنا ولن يشعر باألمان 

ما دامت املقاومة ُمستمّرة». 
واعترب أن «مـكان العملية يف قلب القدس 
املحتّلة له داللة كبرية أنها سـتبقى إسالمية 
عربيـة فلسـطينية، وكل محـاوالت التهويد 
واملصـادرات واإلجرام ضدنـا أهلها لن يغري 

من واقع فلسطينيتها». 
الشـعبيّة:  الجبهـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
«العملية تؤّكـد أن مقاومة شـعبنا ُمستمّرة 
بكافة األشكال وعىل امتداد األرض املحتّلة». 
وأشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطني 
بعمليـة القـدس، وقالـت: إنهـا «تؤّكـد من 
جديـد أّن مقاومة شـعبنا ُمسـتمّرة بكافة 
األشـكال وعىل امتـداد األرض الفلسـطينيّة 

املحتّلة». 
وأضافت: «العملية جاءت كرد طبيعي من 
أبناء شـعبنا عىل جرائم االحتالل املتصاعدة 
بـدًءا من غـزة ونابلـس ُمـروًرا بباقي املدن 

واملخيمات الفلسطينيّة». 

الحغت صاجط: املصاوطئ حّصئ ذرغص 
اقظاخارات طظعغئ زطظ العجائط

 : طاابسات
أّكـد نائب األمني العام لحزب الله الشـيخ نعيم قاسم 
أن املقاومـة شـّقت طريـق االنتصـارات منهيـة زمـن 

الهزائم. 
وغـّرد نائـب األمني العـام لحـزب الله الشـيخ نعيم 
قاسـم عرب حسـابه عىل موقـع تويرت قائـالً: «أربعون 
عامـاً قدَّم حـزب الله فيها مقاومـة تعاونت مع العديد 
من قـوى املقاومة والقوى السياسـية ملرشوع التحرير 
ـقت طريق االنتصارات منهيًة  واالسـتقالل، مقاومة شَّ

زمن الهزائم». 
من جهته، أّكـد رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله، 
السـيد هاشم صفي الدين، أن ال يأس يف ثقافة املقاومة 

بل األمل وهي منترصة يف ُكـّل تجربة. 
وخالل حفـل تأبيني يف بلدة جبشـيت الجنوبية، قال 
السـيد صفي الدين: «املقاومـة يف لبنان هي عىل طاولة 
االسـتخبارات األمريكيـة بشـكل يومـي وعـىل طاولة 
املوسـاد اإلرسائييل بشـكل يومي وعـىل طاولة الخطط 
العسـكرية واألمنية األمريكية والغربية و»اإلرسائيلية» 
وبعض الدول العربية الخليجية بشكل دائم، ولن يصلوا 
إىل نتيجـة مـع هـذه املقاومـة؛ ألَنَّها قائمـة عىل مبنى 
عقائدي وفكري وديني وعىل العطاء الذي ال حدود له». 
وختم قائـالً: «نواجه التحديـات الداخلية واإلقليمية 
وكل املحاوالت التي تنال من املقاومة واملجتمع اللبناني 
إلفقاره وإجباره ُكـّل هذا واجهنا، وسنبقى بأمل كبري؛ 
ألَنَّ املقاومة ال يأس يف ثقافتها بل يف ُكـّل ثقافاتها األمل 

ومنترصة يف ُكـّل تجربة». 

الئترغظ.. طسرية تداطظ طع 
شطسطني وضث الاطئغع طع 

الخعاغظئ
 : وضاقت

شـهدت بلدتا أبو صيبع والشـاخورة، غـرب املنامة، 
أمـس األحد، مسـرية ثورية غاضبة تضامنًا مع شـعب 

فلسطني ورفًضا للتطبيع مع الصهاينة. 
ورفـع املشـاركون الالفتات املنـّددة بجرائـم الكيان 
الصهيونـي، واملؤّكـدة رفض شـعب البحريـن لتطبيع 
النظـام الخليفي مـع الصهاينة، مجدديـن التأكيد عىل 
وقوفهم إىل جانب شعب فلسطني وال سيما أهايل غزة. 

يشـار إىل أن أهايل إسـكان عايل والسـنابس كانوا قد 
دأسـوأ العلم الصهيوني بأقدامهم رفًضـا لتطبيع العار 

واستمرارا يف الحراك الثوري. 

جرصئ اقتاقل افطرغضغ لطظفط 
السعري ساٌر سطى أطرغضا

 : وضاقت
أّكــدت صحيفة تشـاينا ديـيل الصينيـة أن الواليات 
املتحـدة أصبحـت أكثر وقاحـة يف جرائـم الرسقة التي 
تمارسـها تجاه العديد من بلدان العالـم كما هو الحال 
ا يف رسقة النفط السـوري الذي يعـد أمراً مخزياً  َحـاليّـٍ

وعاراً عىل واشنطن. 
وقالـت الصحيفة يف مقال لها: إن «القوات األمريكية 
ُمسـتمّرة يف رسقـة النفط السـوري ونقلـه إىل األرايض 
العراقية وهي حقيقة بات يسـهل فهمها بما أن السلب 
والنهـب أصبحا حرفة تمارسـها الواليـات املتحدة منذ 
زمن طويل»، مشـريًة إىل أن «هذا األمر يظهر أن الجشع 

األمريكي للحصول عىل النفط لن يتوقف». 
ولفتـت الصحيفـة إىل أن «هذا النهب والسـلب دائماً 
ينعكس سـلباً عىل شـعوب الدول التي تـرسق الواليات 
املتحـدة ثرواتها، َحيُث نـرى يف العـراق ارتفاع معدالت 
الفقر عـىل الرغم من غنى هذا البلـد بالنفط إضافة إىل 
ما قامت به الواليات املتحدة من رسقة للذهب وشـحنه 

إىل خارج البالد عقب الغزو الذي جرى عام 2003م». 
وأوضحـت الصحيفـة أنـه «إذا ألقينا نظـرة رسيعة 
عىل السـجل األمريكي السابق َفـإنَّه يظهر أن واشنطن 
صعدت بشكل متزايد من نهبها للشعوب فعندما قامت 
برسقـة فيتنـام ارتكبت هـذه األفعال بحّجــة التدخل 
وتقديم املسـاعدة وبعد أحداث 11 أيلـول عام 2001م، 
أرسـلت واشـنطن قواتها إىل أفغانسـتان تحـت مزاعم 
محاربة اإلرهاب إال أنها ولدت املزيد من اإلرهاب هناك». 
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لغج ضما صئطعا 

الحغت طخطح أبع حسر* 
 

مثّلـت زيارُة الوفـد الوطني 
مـؤرشاً  روسـيا  إىل  املفـاوض 
ونجـاِح  حنكـِة  عـىل  جديـًدا 
يف  اليمنيـة  الدبلوماسـية 
العالقـات  مـع  التعاطـي 
وأثبتـت  الدوليـة،  واملواقـف 
قدرتَهـا عـىل َفـْرِض االحرتام 
الالئـق باليمـن الـذي دفعـت 
بـه ثـورة الواحـد والعرشيـن 
مـن سـبتمرب وأكثر من سـبع 
سـنوات من الصمود يف مواجهة العدوان إىل واجهة املنطقة 
كدولة قوية لها احرتامها وتأثريهـا يف الجغرافيا اإلقليمية 

حارضاً ومستقبالً. 
كمـا أن املوقَف املبدئي الذي تبنّتـه اليمن مبكراً واملتمثل 
باستشـعار ومواجهة الخطر األمريكي، بـات اليوم عنواناً 
مشـرتكاً لَكثري من القوى الحرة يف العالم، بعد أن اتسـعت 
تأثـرياُت هـذا الخطـر َوتوّجـب ملواجهته املزيُد مـن العمل 

املشرتك َوتنسيق وتكامل الجهود ملجابهته. 
وليـس بغريـٍب أَو مفاجئ تلك اإلشـاراُت التـي أطلقها 
رئيُس الوفـد الوطني عقَب الزيارة بالحديـث عن تغيرياٍت 
حقيقيـٍة يف املوقـف الـرويس، والتي جـاءت نتيجـَة ُجملٍة 
من املعطيات التي فرضت نفَسـها، والفضُل يعوُد بعد الله 
إىل صموِد وتماُسـِك الجبهِة الداخليـة يف مواجهة العدوان، 

وكذلك إىل املسار السيايس املتوازي مع هذه االنتصارات. 
اسـة دوليٍّا، ويف ظرٍف  لقد جـاءت الزيارُة يف مرحلة حسَّ
يتهيأ فيه العاَلُم لَطيِّ صفحـة الهيمنة األمريكية األحادية 
عىل مقاليد القرار الـدويل، وكانت اليمُن أبرَز املؤرشات عىل 
نهاية هذه الحقبة بصمودهـا يف وجه املحاوالِت األمريكية 
لتطويِع وتركيع اإلراَدة اليمنية، فاسـتحقت بذلك أن تحفَر 
اسـَمها رقمـاً يف خارطـة القـوى التـي تصطـفُّ يف جبهة 

املواجهة للهيمنة األمريكية. 
تصاعـدت الثقُة يف لهجِة رئيس الوفـد الوطني بناًء عىل 
هـذه الرتاكمات، يف الوقت الذي يتناَقُص الشـعوُر اإلقليمي 
والـدويل بجـدوى االحتماء بأمريـكا بعد ما حـدث لها من 
انكسـاراٍت عىل أكثَر من جهة، ولم يفّوْت أن يوصل رسالًة 
لتحالف دول العدوان تتعلق بمسـتقبل الُهدنة، وبأن املزاَج 
اليمني لم يعد ينطيل عليه الوعوُد إالَّ بما يلَمُسه عىل األرض، 
َوأن التمديـَد جاء كاختباٍر أخرٍي للمواقف، ال انسـجاماً مع 
واقِع الحصار والنهب امُلسـتمرِّ للثـروات اليمنية الذي يريُد 
الغزاة واملحتّلون تكريَسه بهذه الُهدن املنقوصة، فال يمكن 
القبـوُل بالتعايـش مع هذا الواقـع بعد اليـوم، والخياراُت 
اليمنيـة باتـت أوسـَع َوأقدَر عـىل انتزاع ما رفـض األعداُء 

منَحه تحت مسمى الُهدنة والسالم. 
* عضو مجلس الشورى

وأخًريا أخئح لطغمظ جغٌح وذظغ بالفسض
طظغر الحاطغ   

 

اليـوم ونحـن عىل بعـد أسـابيع قليلة مـن الذكرى 

الثامنـة لثـورة الــ 21 مـن سـبتمرب الخالـدة نعيُش 

احتفـاالٍت متواصلـًة وكرنفـاالٍت عسـكريًة متتاليـًة 

بتخـرج ُدَفـع جديدة من قواتنا املسـلحة البواسـل يف 

مختلف املناطق واملؤّسسات العسكرية. 

ومـا يأتـي ذلـك إال كداللـة واضحـة عـىل أن ثورة 

الحـادي والعرشين من سـبتمرب بدأت تهـدي ثماَرها 

العظيمة للشـعب وعىل طريق تدشني العام العسكري 

الجديـد 1444 هجري، َحيُث تُقدر أعداُد الخريجني من أبطال قواتنا 

املسـلحة بعرشات اآلالف وتضم الدَُّفـع املعَلن عن تخرجها خريّجني 

من مختلف الوحدات العسكرية املتخصصة. 

والحقيقُة أن هذا اإلنجاَز العظيَم يف بناء قواتنا املسلحة إنما يأتي 

عىل طريق الوفاء لوعود قيادتنا الحكيمة ممثلة بقائد الثورة السـيد 

العلـم عبدامللك بن بدر الدين الحوثي -يحفظـه الله ويرعاه- والذي 

حمل عىل عاتِقه مسـؤوليَة تحقيق أهداف الثورة السـتة وتحويلها 

َقها إىل حقائَق قائمة ومشاهدة أمام الشعب، ها  من أحالم نأمُل تحقُّ

نحن اليوم نشـاهد وطننا الغايل وقد أصبح يملك جيشـاً وطنياً قوياً 

والؤه لله ولرسـوله وللقائد وللشـعب ومهمته األََساسية الدفاع عن 

الشـعب وحماية مقدراته وتطهري تراب وطنـه من رجس االحتالل 

ودنس الخونة والعمالء.

جيـٌش لـم تعهْده اليمـُن منذ قيام ثـورة الـ 26 سـبتمرب وثورة 

14 أُكتوبـر يف مطلع سـتينيات القـرن املايض وال يحمـل صفًة من 

صفـة الجيوش التي كانت توصُف بالجيوش الوطنية وليس لها من 

الوطنية إال االسـم فقط، أما والؤها فكان ألشـخاص، 

ومهمتهـا كانت قمع الشـعب وكتم أنفاسـه وتكميم 

أفواهـه وتطويعـه لتقديـس أركان النظـام السـابق 

وإرغامه عىل قبول الوصاية الخارجية بالحديد والنار، 

وكانـت مسـؤوليته حمايـة نظـام عفـاش وحماية 

مصالحـه وتحقيـق أطماعـه وأطمـاع أسـياده أزالم 

الَوصايـة الخارجيـة ويف مقدمتهـا النظام السـعودّي 

املجرم.

اليـوَم بفضل الله تعاىل وحكمة قائدنا العَلم السـيد 

عبدامللـك بن بدر الدين الحوثي -يحُفظـه الله ويرعاه- حينما نقوُل 

عن جيشـنا إنه جيش وطني فنحن نتحـدُث عن حقيقٍة يتصُف بها 

جيشنا فهو جيٌش للوطن ال جيٌش لشخص ومهمته حماية الشعب 

ومقدراته والدفاع عنهما ال حماية أرسة والدفاع عنها وتمكينها من 

مقدرات الشـعب ومسـؤوليته الحفاظ عىل السيادة الوطنية والذود 

عن الوطن وصون الثورة والوحدة وحماية ُكـّل املكاسب الوطنية.

َب من  إنـه جيش بُِنَي عىل أُُسـِس اإليَمـــان بالله ورسـوله وَرشِ

فيض القـرآن ونبـع مرشوِعه القرآنـي وتغذّى بحـب الوطن وحب 

شعبه.

جيـٌش يعتمـُد عىل نفِسـه يف البنـاء ويف تطوير قدراتـه وتصنيع 

أسـلحته؛ ليس رغبًة يف االعتداء عىل اآلخرين بل للدفاع عن دين الله 

والجهـاد يف سـبيلة ومن أجل حمايـة الوطن أرضاً وعرضاً وشـعباً 

وتنفيذاً ألمر الله تعاىل باإلعداد.


