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ب ادعاءات العدو وأدواته بشأن إيرادات اليمن: ب ادعاءات العدو وأدواته بشأن إيرادات اليمن:اللجنة االقتصادية العليا تكذّ اللجنة االقتصادية العليا تكذّ


 ..ب 19 مليون برميل نفط و337 ألف طن غاز مت

تـــكـــفـــي لــــصــــرف مــــرتــــبــــات لــــكــــافــــة مــــوظــــفــــي الــــــدولــــــة لــــعــــام ونـــصـــف

تترضات سسضرغئ اتاقلغئ شغ المتاشزات الشظغئ بالبروات وزغارات طضبفئ لمسآولغظ أجاظإ

ُلساب أطرغضا غسغض ظفطًا وغازًا
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االثنني

العدد

24 محرم 1444هـ..
22 أغسطس 2022م

(1463)
 

 :  خاص 
بعـَد محاولـِة تحالُـِف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي ومرتِزقته تضليَل الرأي العام يف سـياق الهروب 
مـن تنفيـذ التزاماتهم املتعلقـة باملرتبـات، ردت اللجنة 
االقتصاديـة العليا عـىل املعلومات املضللـة التي قدمتها 
حكومة املرتِزقة لإلعالم الدويل، ومن بينها رويرتز، بشأن 
مبيعـات النفط والغـاز اليمني ونهب عائداتـه التي من 

املفرتض أن تدُخَل يف باب املرتبات. 
ويف ترصيحـات ملصدر مسـؤول يف اللجنة االقتصادية 
العليـا، أدىل بهـا لقنـاة «املياديـن»، نفى خاللهـا صحَة 
املعلومات التي أوردتها رويرتز عن تقرير بنك عدن بشأن 
عائدات النفط والغاز، مؤّكـداً أن األرقاَم مضللٌة وعائدات 
النفـط تجـاوزت ٢ مليـار دوالر، وهو ما يسـاوي ثالثَة 

أضعاف املبلغ الذي ذكرته حكومة االرتزاق. 
وقال املصـدر: إن «تقريَر بنك عدن زعـم بأن عائدات 
صـادرات النفط والغاز بلغـت ٧٣٩٫٣ مليـون دوالر من 
ينايـر إىل يونيـو، مضلـل ولم يظهـر الحقيقـة والهدف 
من نرشه التعتيم عىل الحقيقة»، يف إشـارة إىل مسـاعي 
تحالف العدوان ومرتِزقته للهروب من دفع املرتبات التي 

التزمت بها مقابل تمديد الُهدنة. 
وزارة  يف  اإليـرادات  «قطـاع  إن  املصـدر:  َوأََضــاَف 
املاليـة التابعـة للمرتِزقة بعدن ال يتلقى أيـة بيانات عن 
حجم صـادرات النفط الفعلية وعائداتـه»، منوًِّها إىل أن 
«العائدات تورد إىل البنك األهيل السـعودّي وال تظهر قوى 

العدوان أية بيانات حول التصدير». 
وتابـع املصدر «التصديـر تتحكم فيـه لجنة مصغرة 
يرأسـها السـفري السـعودّي ومعني عبدامللـك وال وجود 
لبيانات بموقع وزارة النفط»، يف إشارة إىل حجم التسلط 
السعودّي اإلماراتي عىل الثروات اليمنية وقرار املرتِزقة. 

وأّكــد املصـدر باللجنة االقتصادية العليـا أن «تقرير 
بنك عدن مضلل واإلنتاج منـذ بداية العام الحايل ٢٠٢٢م 
وصل إىل أكثر من مليونني ونصف املليون برميل شهرياً»، 
مؤّكــداً أن حجم صادرات النفط اليمني الخام من يناير 
إىل يونيـو بلغ أكثر من ١٨ مليون برميـل، وعائداتها يتم 

نهبها من قبل تحالف العدوان». 
ويف السـياق لفت املصدر باللجنة االقتصادية العليا إىل 
أن حجـَم إنتاج الغـاز املنزيل من يناير إىل أغسـُطس هذا 

العـام بلـغ ٣٣٧ ألف طن، ُمشـرياً إىل أن عائـدات النفط 
املصدر والغاز املباع خـالل الفرتة من يناير إىل يونيو بلغ 
أكثر من ملياري دوالر، يف حني نّوه املصدر إىل أن ما نهبه 
العـدوان األمريكي السـعودّي من عائـدات النفط والغاز 
منذ بداية هذا العام تغطي مرتبات املوظفني لعاٍم ونصف 
عام، يف إدانة جديدة تضاف إىل سابقاتها، وتجعل تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ومرتِزقته هم 
الطرف األول املسـؤول عن مرتبات املوظفني ومعاشـات 

املتقاعدين. 
وكانـت وكالـة رويـرتز قد نـرشت، أمـس، تقريراً 
سـلط الضوء عىل صادرات النفط الخام اليمني والغاز 
الطبيعـي املسـال، وعائداتهـا، غـري أن تلـك البيانات 
التـي أوردتهـا رويرتز بناًء عىل املعلومـات املضللة من 
حكومـة املرتِزقـة، كان هدفهـا التضليـل عـىل الرأي 
العـام يف محاولـة مـن حكومـة املرتِزقة للهـروب من 
ملـف املرتبات، وهو مـا يؤّكـد إرصارهـا عىل تنصلها 

مـن تنفيذ التزاماتها، لتضيـف تلك القوى العميلة –إىل 
جانـب الخروقـات والقرصنة– مسـاعَي أُخرى لتبديد 

جهود السالم. 
وفيما ال تزال صنعاء متمسـكة برشطها الذي قطعته 
عنـد التمديـد يف الثانـي مـن أغسـُطس الجـاري، َفـإنَّ 
املـؤرشات حتى اللحظة ال تبرش بتغري حقيقي يف سـلوك 
تحالف العـدوان ومرتِزقته من جهة، والوسـيط األممي 
الضامن من جهٍة أُخـرى، َحيُث أن ملف املرتبات ما يزال 
قيد املماطلة السعوديّة والعجز األممي األشبه باملتواطئ، 
ومـع هذه املؤرشات َفـإنَّ فرص السـالم والتمديد لُهدنة 
طويلة األجل يبدو احتماالً مسـتبعداً، استبعدته تنصالت 
الطـرف اآلخـر ورعاتـه، وبهذا يكـون بـاب االحتماالت 
مفتوحـاً أكثـر أمـام انفجار الوضـع عسـكريٍّا وإقحام 
الطـرف الوطني يف مرحلـة جديدة من الـرد والردع الذي 
من املحتمل أن يكون أشـد فتكاً من أي وقٍت مىض، نظراً 
للقدرات العسـكرية الكبرية التـي أظهرتها صنعاء خالل 

الفرتة املاضية، والتي ما زالت حتى اللحظة تدعو للسـلم 
وسـط كتل كبرية مـن التصعيد املعادي الـذي تتوىل كربه 
الريـاض وأبوظبي ورعاتهم الدوليني ويف مقدمتهم األمم 

املتحدة. 
 

غدٌإ حسئغ طاخاسث
 وبالتـوازي مـع محـاوالت التهـرب مـن االلتزامات 
والتنحي عن رصف املرتبات املنهوبة، شـهدت العاصمة 
صنعـاء، أمـس، احتجاجـاٍت جديـدًة للمطالبة برصف 
املرتبات واملعاشـات، محملة تحالف العدوان والوسـيط 
األممـي املسـؤولية الكاملـة عـن اسـتمرار مصادرتها 

ونهبها لصالح العدوان ومرتِزقته. 
إذ نظـم، أمس، أبناء ووجهاء مديريات الصافية وبني 
الحارث والسـبعني بأمانة العاصمة، تظاهرات ووقفات 
ومسـريات للمطالبـة برفـع املعانـاة ورصف الرواتـب 
ومطالبـة األمـم املتحدة بالوفـاء بالتزاماتهـا، والتَحّرك 
الصـادق لتنفيـذ رشوط الُهدنـة والوفـاء بتعهداتهـا يف 
تسـليم مرتبـات موظفـي الدولـة، مسـتنكرين إرصار 
تحالف العدوان عـىل تأزيم األوضاع وعرقلة أية مبادرات 
باتّجـاه إيقاف العدوان وإنهاء معانـاة اليمنيني، يف حني 
دعا بيـان الوقفة األمم املتحدة واملجتمـع الدويل، تجريم 
وإدانة الحصار االقتصادي والتجويع املمنهج واستخدام 

الغذاء والدواء وسيلة لرتكيع اليمنيني. 
ونـّدد املحتجـون بتعنت تحالـف العدوان وتسـويفه 
ومماطلتـه يف تنفيذ بنـود الُهدنة كاملـة وفتح املطارات 
سـفن  بدخـول  والسـماح  املوظفـني  مرتبـات  ورصف 
املشـتقات النفطية إىل ميناء الحديـدة، مجددين املطالبة 
بتنفيذ مـا تم االتّفاق عليه وتغطية الفـارق من إيرادات 
النفـط والغـاز التي يتم نهبهـا من قبـل املرتِزقة، والتي 
تكفـي لتغطيـة رصف املرتبـات يف كافـة املحافظـات؛ 

باعتبَار ذلك حقاً مكفوالً لكافة موظفي الدولة. 
واتهـم املشـاركون العـدوان ومرتِزقتـه بالتنصل من 
اتّفـاق رصف املرتبات منذ الوهلـة األوىل لتوقيع االتّفاق 
بمـربّرات واهية، مؤّكـديـن دعمهم ووقوفهـم مع ُكـّل 
خيـارات القيـادة الثوريـة واملجلـس السـيايس األعـىل 
الستعادة حقوق الشعب اليمني وكرامته وسيادته، ورداً 
عـىل تنصل قوى العدوان وإرصارهم عىل إبقاء املعاناة يف 

صفوف أبناء الشعب اليمني. 

أخبار

ق طةال لطعروب طظ دشع الرواتإ

الطةظئ اقصاخادغئ السطغا تظفغ المسطعطات المدططئ لـ «روغارز» سظ تضعطئ المرتِجصئ بحأن الظفط والشاز
دوقر ططغاري  بصغمئ  غاز  ذظ  ألش  و337  خام  ظفط  برطغض  ططغعن  تةاوز 18  طظ 2022م  افول  الظخش  إظااج 
وأطمغئ دولــغــئ  طساظثة  وجــط  المرتئات  دشــع  طــظ  لطعروب  الادطغض  تــتــاول  اقرتــــجاق  تضعطئ 

خظساء ترد سطى لخعص الظفط:

ذفقن جثغث ضتاغا اظفةار طثطفات السثوان يف طجارع بالتثغثة
 :  خاص 

عـىل الرغم مـن الجهـود الكبـرية التـي بذلها 
املركـز التنفيـذي للتعامـل مع األلغـام يف تطهري 
املحافظة مـن املخلفات االنفجاريـة التي تركتها 
قوى العدوان وأدواتها، إال أن سـقوط الضحايا ما 
يزال يتواىل وبشكل شبه يومي، والسبب الرئيس يف 
ذلك يعود ألسـباب قيام تحالف العدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي بمنع دخول األجهزة واملعدات 
الالزمة لكشف األلغام، وسط صمت أممي وعجز 
معلـن مـن قبـل املنظمة األمميـة، لتواصـل بهذا 
رشاكتها مـع تحالف العدوان يف جرائم القتل التي 

تطال أطفال اليمن، واملدنيني األبرياء. 
ويف جديـد الجرائـم التـي ترتكبهـا املخلفـات 
االنفجاريـة لتحالف العدوان وأدواته، أُصيب طفل 
بجـروح متفاوتة إثر انفجار جسـم من مخلفات 
العـدوان االنفجاريـة يف إحـدى املـزارع بمديرية 

التحيتا بمحافظة الحديدة. 
وأوضـح مصـدر محـيل لصحيفة املسـرية أن 
الطفل املصاب تعرض لجـروح متفاوتة نقل عىل 
إثرها لتلقي العالجات واإلسعافات الالزمة، ُمشرياً 
إىل أن املخلفـات االنفجارية تمأل البقـاع واملزارع 
والخبـوت يف معظـم مناطق الحديـدة التي كانت 
محتّلة، وهو ما يشـكل تهديـداً َكبرياً عىل املدنيني 

واملاّرة. 
ويف سـياق متصل، أفاد مراسـل «املسـرية» يف 
الحديدة بإصابة طفل آخر وبرت قدميه إثر انفجار 

لغم من مخلفات العدوان شمال مديرية حيس. 
وتحتـل محافظـة الحديـدة املرتبـة األوىل من 
ناحيـة الضحايا املدنيني الذين يسـقطون ضحايا 
املخلفات االنفجاريـة والعنقودية، عىل الرغم من 
مسـح مناطق شاسـعة منهـا، وهو ما يكشـف 
حجم الحقد السـعودّي األمريكي الدفني الذي دفع 
تلك القوى املتغطرسـة إىل زرع قنابل املوت يف أكرب 
قدر ممكن مـن جغرافيا املحافظة، يف حني رصح 
مديـر املركز التنفيذي للتعامـل مع األلغام العميد 
عيل صفرة يف وقٍت سـابق، للمسرية، أنه تم مسح 
١٢٠ منطقة مشتبه بتلوثها بمخلفات العدوان يف 
الحديـدة، مؤّكـداً أنه ما يشـكل عقبة أمامنا هي 

القنابل العنقودية املدفونة تحت األرض. 
ويف ترصيحاتـه، أّكــد العميد عـيل صفرة، أن 
«األمـم املتحدة أخربتنا بوقـف دعم مركز التعامل 
مـع األلغـام مطلـع سـبتمرب القادم وهـذا يعني 
اسـتمرار الخطر عىل أرواح اآلالف من املواطنني»، 
يف حني يتأّكـد للجميع مـن خالل املوقف األممي، 
أن األمـَم املتحـدة لم تتخـلَّ عـن موقعها كرشيك 
لتحالف العدوان واإلجرام يف ُكـّل الجرائم املرتكبة 
بحق الشـعب اليمني طيلة سـبع سـنوات، معززاً 
الصـورة الحقيقية لألمم املتحدة بالتأكيد عىل «أن 
الربنامج اإلنمائي لألمـم املتحدة، أفاد بأن تحالف 
العدوان لم يسـمح أصالً برشاء األجهزة الكاشفة 
لأللغام ومخلفات العدوان يف اليمن»، يف إشـارة إىل 
العجز األممـي املقصود، والهـادف إلبقاء املعاناة 
ومسلسـل القتـل بحـق األبريـاء اليمنيـني، وعىل 

رأسهم األطفال.

الثارجغئ تثغظ السمض اإلجراطغ 
يف الخعطال وتآّضـث وصعف 

خظساء طع ُضـّض الحسعب يف 
طعاجعئ «اإلرعاب افطرغضغ»

 :  خظساء 
أدان مصـدٌر مسـؤوٌل يف وزارة الخارجيـة العمـَل 
اإلجرامي الذي استهدف فندقاً يف العاصمة الصومالية 

مقديشو، وراح ضحيتَه عدٌد من املدنيني. 
وأّكـد املصدُر أن اسـتهداَف أماكـن تجّمع املدنيني 
يخالـف التعاليـم الدينيـة واألخالق واألعـراف والقيم 
اإلنسـانية، معرباً عن تضامن حكومة اإلنقاذ الوطني 
مواجهـة  يف  الصوماليـة  الحكومـة  مـع  صنعـاء  يف 
التنظيمـات اإلجرامية التي خلفتها أمريكا وأدواتها يف 

املنطقة. 
وأَشاَر إىل أن ظاهرَة «اإلجرام» واألعمال «اإلرهابية» 
مرفوضٌة بكل أشـكالها وصورها، ومستنكرة، وتمثل 
-يف الوقـت ذاتـه- أحد أخطـر التهديدات عىل السـلم 
واألمـن الدوليـني، مؤّكــداً رضورة تقديـم مرتكبـي 
ومنّظمـي وممـّويل وداعمـي األعمـال اإلجراميـة إىل 

العدالة. 



3
االثنني

العدد

24 محرم 1444هـ..
22 أغسطس 2022م

(1463)
تقارير 

 :  خاص 
أطلق نُشـطاُء يمنيون، مسـاء األحد، حملًة 
واسعًة؛ للمطالبة بإيقاف عملية نهب إيرادات 
النفـط والغـاز، مـن قبـل تحالـف العـدوان 
ومرتِزقتـه،  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
وإعادِتهـا لخزينـة الدولـة لـرصف مرتبـات 
موظفـي الدولـة، وهو املِـــَلـفُّ الرئييس عىل 
طاولة التهدئة َحـاليٍّا، والذي تؤّكـُد صنعاُء أن 
عدَم الوصول إىل اتّفاق واضح بشـأنه سيكتُب 
نهايًة سلبيًة للُهدنة، ُخُصوصاً وأن املبالَغ التي 
تُنهب مـن مبيعات النفط والغاز منذ سـنوات 
تكفـي لتغطيـة فاتـورة املرتبـات وتحسـني 
الوضع االقتصادي واملعييش، فضالً عن كونها 

ثروة سيادية ال يمكن التغايض عنها. 
 

بافرصام: أضُرب سمطغئ ظعإ 
لقغرادات يف تأرغت الئطث

وكشـف وزيـر النفـط واملعـادن بحكومـة 
اإلنقاذ، أحمد دارس، لـ «املسـرية»، أن إيرادات 
النفـط املنهوبة منذ العام ٢٠١٨ وحتى شـهر 
يوليو الفائت، تجاوزت تسعَة مليارات وقرابَة 
٥٠٠ مليـون دوالر، علماً بـأن الجزء األكرب من 
هـذا املبلغ ذهب إىل بنوك خارجيـة منها البنك 
األهـيل السـعودّي، فيمـا توزع جـزء منه عىل 
حسـابات شـخصية لقيادات املرتِزقة بحسب 
ما كشفت تقارير وتحقيقات صحفية سابقة. 
وأوضـح وزيُر النفط أن إجمـايل ما تم نهبُه 
خـالل العـام ٢٠١٨ وحـده تجـاوز ١٨ مليوناً 
و٨٠ ألف برميٍل من النفط الخام، بقيمة مليار 
و٣٠١ مليون دوالر، بمتوسـط سعر ٧٢ دوالراً 

للربميل. 
وخالل العـام ٢٠١٩، نهب تحالُـُف العدوان 
ومرتِزقتـه أكثـر مـن ٢٩ مليونـاً و٦٩٢ ألـف 
برميـٍل بقيمـة ملياريـن و٣٠٠ مليـون دوالر 
بمتوسـط سـعر ٧٧ دوالراً للربميـل، فيمـا تم 
خـالل العام ٢٠٢١ نهـب أكثر مـن ٣١ مليوناً 
و٦٢٧ ألف برميـٍل بقيمة مليارين و٢٤ مليوناً 

و١٤٩ ألف دوالر. 
َومنـذ يناير املايض إىل نهايـة يوليو املنرصم 
تجاوزت الكمية املنهوبة ١٩ مليوناً و١٤١ ألف 

برميل بقيمة مليار و٧٢٢ مليون دوالر. 
ويتم نهُب مبالَغ إضافية طائلة من مبيعات 
الغـاز التي كشـفت عـدة تقاريـر وتحقيقات 
ـة  َخاصَّ حسـابات  إىل  تذهـب  أنهـا  سـابقة 
ورشكات رصافـة تابعـة لقيـادات يف سـلطة 

ة يف مأرب.  املرتِزقة وَخاصَّ
وكان تحقيق أجرته «املسرية» مؤّخراً كشف 
أن إيـرادات النفـط والغاز التي تـم نهبها منذ 
يناير املايض فقط، تجاوزت ١٫٢ ترليون ريال، 
وهو ما يكفي لتغطيِة مرتبات موظفي الدولة 

ألكثر من عام ونصف عام.
العـدوان  تحالُـَف  أن  التحقيـُق  وكشـف 
ومرتِزقته نهبوا منذ بداية الُهدنة (مطلع أبريل 
الفائـت) أكثَر مـن ٦٨٩ مليار ريـال، وهو ما 

يعادُل مرتبات موظفي الدولة لتسعة أشهر. 
نهـب  عمليـة  أكـربَ  األرقـاُم  هـذه  وتمثـل 
لإليـرادات شـهدتها اليمن عىل اإلطـالق، علماً 
بأن ميزانيَة الدولة كانت تعتمد بشكل أََسايس 
عـىل عائدات النفط والغـاز، بما يف ذلك فاتورة 

مرتبات موظفي الدولة. 

وتعـرب هذه األرقـام الصادمـة بوضوح عن 
حجـِم انحياز األمـم املتحدة واملجتمـع الدويل 
لتحالف العـدوان ومرتِزقته، يف رؤيتهم لألزمة 
اإلنسـانية يف اليمـن َحيـُث يتعمـدون تجاهل 
هـذه األرقام، وباملقابل، يركـزون عىل عائداِت 
مينـاء الحديدة التي تكاد ال تذكر باملقارنة مع 

إيرادات النفط والغاز. 
وأّكـد املشـاركون يف الحملة املطاِلبة بوقِف 
نهـب اإليـرادات، أن الطريـَق ملعالجـة املِلـف 
اإلنسـاني وإنهـاء مشـكلة املرتبـات واضح، 
ويتمثـُل باسـتعادة عائـدات النفـط والغـاز 
وتمكني الشـعب منها، مشريين إىل أن محاولة 
االلتفاف عىل هذا املطلب تمثل إرصارا واضًحا 

عىل إطالة أمد معاناة اليمنيني. 
 

الحرضاُت افجظئغُئ طاعرذئ يف 
ظعإ بروات الغمظ 

وزيـر النفط والغـاز أّكـد لـ «املسـرية» أن 
صنعـاَء تمتلُك تفاصيـَل إنتاج النفـط والغاز 
يف ُكــّل قطـاع مـن القطاعات الــ١٢ املنتجة 
منذ عام ٢٠١٨، ُمشـرياً إىل أن الكميَة املنهوبة 
من النفـط الخام منذ عـام ٢٠١٨ حتى يوليو 
املـايض، بلغـت ١٣٠ مليونـاً و٤١ ألفـاً و٥٠٠ 

برميل. 
وتقوم حكومُة املرتِزقِة بتصدير املاليني من 
براميل النفط الخام بشـكل دوري عرب سـفن 
عمالقة من ميناَءي املشيمة والضبة بالتعاون 
مـع رشكات أجنبية وبإرشاف من دول تحالف 

العدوان. 
وأّكــد الوزيُر دارس أن العديَد من الرشكات 
األجنبيـة عقدت اتّفاقاٍت غريَ قانونية للتالُعب 
بعمليـة بيـع ورشاء وإنتـاج النفـط ومن تلك 

.«Total«و Schlumberger«» الرشكات
وأوضح أن صنعاَء أرسلت مذكراٍت للرشكات 
وطالبتهـا بااللتزام باالتّفاقيـات الدولية التي 
وّقعتها والتي تَنُصُّ عىل «تسمية البنك املركزي 
يف صنعاء بعينه كجهـة وحيدة مخولة لتوريد 
إيـرادات النفـط والغـاز» مؤّكـداً أنـه لن يتم 
االعرتاف باملخالفات، و»سـيتم التعامل معها 

بحزم». 
َوأََضــاَف أن: «الـرشكاِت التـي اتفقت مع 
ُل كامَل املسـؤولية عن التورط  العـدوان تتحمَّ
يف نهـب ثـروة اليمـن ولن تكـون بعيـدًة عن 
الـدويل  أن «القانـون  إىل  ُمشـرياً  املحاسـبة»، 
يحظـر عىل أية دولة التدخل يف أيٍّ من شـؤون 
إنتـاج واسـتثمار النفط أَو الثـروة يف أية دولة 

أُخرى». 
وكان رئيـُس الوفـد الوطنـي محمـد عبـد 
السـالم، قد حـّذر مؤّخـراً الـرشكاِت األجنبية 
املتورطة بنهب النفط والغاز من أنها ستكون 

عرضة لالستهداف بعد الُهدنة. 
وال تقترص مخالفاُت الرشكات األجنبية عىل 
مسـاعدة تحالف العدوان ومرتِزقته يف تهريب 
النفـط ونهـب إيراداتـه، بـل تتجـاوز ذلك إىل 
التالعب بعملية اإلنتاج والتنقيب، َحيُث كشف 
تحقيق أجرته «املسرية» مؤّخراً أنه يتم توسيع 
العمـل يف الحقول واآلبار النفطية بشـكل غري 

مدروس لنهب كميات أكرب. 
 

سطى ذاولئ الُعثظئ
وكانت صنعاء قد أعلنت عن مبادرٍة لرصف 
ُن إيداَع إيـرادات ميناء الحديدة  املرتبات تتضمَّ
يف حسـاٍب خـاصٍّ بالرواتـب، عـىل أن يقـوَم 
تحالُُف العـدوان ومرتِزقتُه بتغطية العجِز من 

عائـدات النفط والغاز، لكن العدّو رفض، فيما 
اسـتمرت صنعاُء بإيداع إيـرادات امليناء والتي 
ال تكفـي إال لـرصِف نصف مرتَّب بشـكل غري 
منتظـم، ُخُصوصـاً يف ظل الحصـار املفروض 

عىل امليناء. 
وجـدَّدت صنعاُء طـرَح هذه املبـادرة خالل 
الُهدنـة لكن تحالُـَف العدوان رفـض التجاُوَب 
معهـا، يف إرصار واضـح عـىل اسـتمرار نهب 

إيرادات النفط والغاز. 
وأعلن وزيُر النفط أن «صنعاَء عىل استعداد 
لـرصِف املرتبـات بالكامل من إيـرادات النفط 
والغـاز يف حـاِل توريِدهـا إىل البنـك املرَكزي يف 

العاصمة».
وتأتـي حملـُة التنديِد بوقِف نهـِب إيرادات 
النفـط والغـاز يف الوقـت الـذي يتصـدر فيه 
ِملف املرتبات واجهة املشـهد، بعـد أن أعلنت 
صنعـاُء أنها لـن توافق عىل اسـتمرار الُهدنة 
بدون الوصول إىل اتّفـاق واضح يتضمن رفع 
الحصـار وإقرار آلية لـرصف رواتب موظفي 
الدولـة بشـكل منتظـم مـن إيـرادات النفط 
والغـاز، وهو األمر الـذي كان املبعوث األممي 
إىل اليمن قـد تعهد بالعمل عىل تحقيقه خالل 
فرتة التمديـد الحالية، غـري أن املؤرشاِت عىل 
الواقع غريُ مبـّرشة، إذ ال زال تحالف العدوان 
يواصـل نهَب اإليـرادات والرتتيـب للمزيد من 
الصفقـات مـع الـرشكات األجنبيـة برعاية 

أمريكية. 
تصعيـد  إىل  بالذهـاب  صنعـاُء  وتوعـدت 
عسـكري واسع وغري مسـبوق إذَا انتهت فرتَة 
التمديـد الحالية بدون التوصل التّفاق واسـع 
يضمـن رصف املرتبـات مـن إيـرادات البلـد، 

ويعالج بقية جوانب املِلف اإلنساني. 

وزغر الظفط والمسادن غضحش إتخائغات طا ظعئه تتالش السثوان طظث 2018

أرصام خادطئ تضحش طخري رواتإ املعظفني
تمطٌئ واجسٌئ تطالُإ بعصش جرصئ سائثات الظفط والشاز 

واجاسادتعا طظ جغعب الشجاة والمرتِجصئ
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 : خظساء
ذكـرى  املحافظـات  مـن  عـدد  أحيـت 
استشـهاد حليف القرآن اإلمـام زيد بن عيل 
-عليهما السالم- بفعاليات خطابية متنوعة 
الستلهام الدروس والعرب من ثورته العظيمة 

ضد الظلم والطغيان. 
حيث أقيمـت يف محافظـة صنعاء، أمس 
األحـد، فعاليـة ثقافية وخطابيـة، أّكـد من 
خاللها أمني عام محيل املحافظة عبد القادر 
الجيالنـي، أهميّـة إحيـاء ذكرى استشـهاد 
اإلمـام زيد لرتسـيخ القيم الثوريـة واملبادئ 

والقيم التي حملها يف مواجهة أعداء الله. 
واسـتعرض الدروس املستفادة من حياة 
اإلمـام زيد وثباته عىل الحـق يف وجه الطغاة 
والظاملـني فضـالً عن القيـم واملبـادئ التي 
أرسـاها خالل حياتـه.  ونـّوه الجيالني، إىل 
أن الشـعب اليمنـي يتـوج ثورتـه ضد قوى 
االسـتكبار بصمـوده وبما حّققتـه بطوالت 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة مـن انتصارات 
ودور القيـادة الحكيمـة يف تطويـر القدرات 
العسـكرية التـي أصبحـت قـوة ضاربـة ال 

يستهان بها. 
فيمـا تطـرق مدير أمـن املحافظـة العميد 
يحيـى املؤيـدي، إىل أهميّـة التزود مـن ثقافة 
وإيَمــان وسـرية العظمـاء أمثال اإلمـام زيد 
يف مقارعـة الظلم والطغيان، الفتـاً إىل ارتباط 
الشعب اليمني باإلمام زيد فكراً وثقافة وثورة. 
بـدوره، دعـا مدير عـام مكتب اإلرشـاد 
باملحافظـة صالح ميتم، إىل االقتَداء بسـرية 
ونهج اإلمام زيـد يف مواجهة قوى االحتالل، 
الفتـاً إىل أن اإلمـام زيداً جاء ليُحيـَي مبادئ 
العدالـة  وتحقيـق  اللـه  سـبيل  يف  الجهـاد 

واالنتصار للمظلومني. 
 

بخرية وجعاد
وعـىل خـط مـواز أحيـا أبنـاء مديريات 
التحريـر وشـعوب ومعني ذكرى استشـهاد 
حليـف القرآن بعدد مـن الفعاليات الثقافية 

والخطابية، تحت شعار «بصرية وجهاد». 
ويف الفعاليـة التـي نظمها أبنـاء مديرية 
التحريـر، تحـدث مديـر املسـاجد باملديرية 
محمد رشف، عن سرية وحياة وجهاد اإلمام 
زيد -عليه السالم-، والبصرية التي تَحّرك بها 
ـة يف مقارعة الطغاة وتطبيق  ورسـمها لألُمَّ

كالم الله. 
وأَشـاَر إىل أهميّة استلهام الدروس والعرب 
مـن ثـورة اإلمـام زيـد يف محاربـة األفكار 
الضالة واملخّططات التآمرية التي تحاك ضد 

ــة من قبل أعداء الله ورسوله.  األُمَّ
ويف فعاليـة مماثلة نظمهـا أبناء مديرية 
شـعوب بالتعاون مـع املكتب الثقـايف، أّكـد 
أبناء املديرية امليض عىل نهج حليف القرآن يف 
األمر باملعروف والنهـي عن املنكر ومواجهة 
قـوى الظلـم والطغيان، مشـريين إىل أهميّة 
إحياء املناسـبة يف استلهام معاني الشجاعة 
واإلبـاء والتضحيـة والفـداء التي جسـدها 
-عليه السـالم- يف حياته وجهاده ومقارعته 

للظلم واالستبداد األموي. 
مـن جانبـه، اسـتعرض مديـر التأهيـل 
والتدريب بأمانـة العاصمة عبدالله الكول يف 

كلمتـه التي ألقاها خـالل الفعالية، الدروس 
املسـتفادة مـن ثـورة اإلمـام زيـد، وثباتـه 
عىل الحـق يف وجه الطغاة، فضـالً عن القيم 
واملبادئ التي أرساها خالل حياته، ُمشرياً إىل 
أن تَحـّرك األمام زيد -عليه السـالم- وثورته 
ضـد الظلم والطغيـان األموي، يمثـل إحياًء 
ملنهج جده اإلمام الحسني وحرصه يف إصالح 
ــة وإحيـاء ملبدأ األمـر بالعروف  واقـع األُمَّ
والنهي عن املنكر، وتجسـيداً للقيم واملبادئ 
التـي جـاء بها الرسـول األعظم ودعـا إليها 

الدين اإلسالمي الحنيف. 
بـدوره، أّكـد مدير مديرية شـعوب أحمد 
الصمـاط، أن إحيـاء هـذه الذكـرى يعكس 
بمبـادئ  والتمسـك  اإليَمـانيـة  الروحيـة 
ونهـج أعالم الهـدى، منوًِّهـا بأهميّة تنظيم 
واملـدارس  األحيـاء  مختلـف  يف  الفعاليـات 
واملسـاجد، إحيـاًء للقيم واألخـالق واملبادئ 

الزيدية وتجسيدها قوالً وعمالً. 
 

بعرة اطاثادًا لثروج جثه التسني وجسغه 
إلخقح واصع اُفطَّــئ

ويف فعاليـة مماثلـة أشـار أبنـاء مديرية 
معني إىل أن اإلمام زيداً -عليه السـالم- جّسد 

بسـريته وتَحّركـه وجهاده النهـج املحمدي 
األصيـل الـذي سـار عليـه أجـداده -عليهم 
السـالم-، مجدديـن العهد باملـيض عىل درب 
وبنهـج حليف القرآن والسـري عىل خطاه يف 
األمر باملعـروف والنهي عن املنكر، والوقوف 
إىل جانـب الحـق يف مواجهـة قـوى الظلـم 

والطغيان. 
إىل ذلـك، أحيـا أبناء مديريـة معني ذكرى 
خطابيـة  بفعاليـة  زيـد  اإلمـام  استشـهاد 

وثقافية. 
ويف الفعاليـة التي نظمها مكتب اإلرشـاد 
بمديريـة معـني، أّكــد الناشـط الثقايف عيل 
الحوثـي يف كلمتـه التي ألقاهـا يف الفعالية، 
عىل أهميّة إحياء املناسـبة يف تعزيز الصمود 
والثبات يف مواجهة تحالف العدوان األمريكي 
ومؤامراته  ملخّططاته  والتصدي  السـعودّي، 
ــة لليهود  التآمريـة الهادفة إىل تدجـني األُمَّ
والنصـارى، تمهيداً الحتاللها واسـتعبادها، 
ونهـب مقدراتهـا.  واسـتعرض الحوثـي يف 
كلمتـه جانبـاً من سـرية اإلمام زيـد -عليه 
السالم- ونشـأته وارتباطه بالقرآن الكريم، 
ثورتـه  مـن  والِعـرب  والـدروس  ومناقبـه 
وأهدافهـا، ومضامني رسـالته التي خاطب 

بها العلماء. 

وإىل محافظة حّجـة، َحيُث دّشـن مكتبا 
الهيئة العامة لألوقاف واإلرشـاد باملحافظة، 
يـوم أمـس، فعاليات بـذات املناسـبة تحت 
شعار «وجوب التَحّرك ملواجهة جور الحكام 

وتضليل علماء السوء». 
ويف التدشـني، أّكـد وكيل املحافظة محمد 
القايض، أهميّة استلهام الدروس والعرب من 
سـرية اإلمام زيد -عليـه السـالم- يف تعزيز 
الصمود والثبات يف مواجهة العدوان وإفشال 
مخّططاتـه االسـتعمارية ورفـض الخنوع 

والتبعية والظلم والفساد. 
من جهته أشار عضو رابطة علماء اليمن 
القايض عبد املجيـد رشف الدين، إىل أن ثورة 
اإلمـام زيـد -عليـه السـالم- لم تكـن ثورًة 
لعرصه بل امتداٌد لثورة جده اإلمام الحسـني 
-عليـه السـالم- وسـتبقى ممتـدة يف ُكــّل 

العصور؛ ألَنَّها ثورة ضد الظلم والطغيان. 
وأّكــد أهميّة التزود مـن القيم واألخالق 
واملبادئ والشجاعة الزيدية وتجسيدها قوالً 
وعمالً وترسـيخ االرتباط باإلمام زيد -عليه 
السـالم- يف نفوس األجيال والتعريف بثورته 
التي أعلنها ضد الطغاة، ُمشـرياً إىل أن إحياء 
الذكرى محطة لنستمد منها العزة والكرامة 

والصمود واالستقالل. 

األهنومـي  عبـده  اسـتعرض  بدورهمـا، 
وحسـني العياني يف كلمتـي مكتبي األوقاف 
-عليـه  زيـد  اإلمـام  شـخصية  واإلرشـاد، 
السـالم- وأسـباب خروجـه عليـه السـالم 

ملواجهة الطغاة. 
وتطرقـا إىل نشـأة حليف القـرآن وعلمه 
ومؤلفاته ومناقبه وشـخصيته وشـجاعته 
ومكانتـه، مؤّكـدين أهميّـة االقتَداء باإلمام 
زيد -عليه السـالم- يف مواجهة طغاة العرص 
أمريـكا وإرسائيـل وأدواتهما حتـى تحقيق 

النرص. 
 

سرب ودروس
وإىل محافظـة مـأرب، َحيـُث نظـم أبناء 
ووجهـاء مديريـة الجوبـة وقفـة حاشـدة 
القـرآن  حليـف  استشـهاد  لذكـرى  إحيـاًء 
اإلمام زيد بن عيل -عليهما السـالم- وتنديداً 
بالتواجد األمريكـي اإلرسائييل يف حرضموت 
وسـقطرى.  وأّكــد املشـاركون يف الوقفة، 
أهميّـة اسـتلهام الدروس والعرب من سـرية 
وشـجاعة اإلمـام زيـد وثورتـه ضـد حكام 
الجور.  واسـتنكر بيـان صادر عـن الوقفة 
تَحـّركات تحالـف العـدوان بقيـادة أمريكا 
عـىل  والسـيطرة  االحتـالل  تكـرس  والتـي 
منابـع النفط التي هي ملك الشـعب اليمني 
والتواجد األمريكي الصهيوني يف حرضموت 
وسـقطرى.  َوأّكــد أبناء ومشـايخ مديرية 
التحشـيد  يف  االسـتمرار  رضورة  الجوبـة 
والتعبئة للجبهات حتى طرد الغزاة واملحتّلني 

من ُكـّل شرب من أرض اليمن. 
 

طظ أتإ التغاة ساش ذلغًق
ويف محافظـة ذمـار نظم مكتـب الهيئة 
العامـة لألوقاف باملحافظـة، فعالية ثقافية 

تحت شعار «من أحب الحياة عاش ذليالً». 
ويف الفعاليـة، التـي شـارك فيهـا كوكبة 
مـن العلماء واملرشـدين وقيـادات تنفيذية، 
أّكــد مدير مكتـب هيئـة األوقـاف عبدالله 
الجرمـوزي، أهميّـة التذكـري بسـرية اإلمام 
زيـد -عليـه السـالم- وامليض عـىل نهجه يف 
إقامـة الحـق ومواجهة الباطـل مهما بلغت 
التحديات والتضحيات.  وحث عىل اسـتلهام 
الـدروس والعرب من حيـاة اإلمام زيد بن عيل 
واالقتَداء بأخالقه وتَحّركه وجهاده يف سبيل 

ـة وقضاياها.  الله واالنتصار لألُمَّ
فيمـا اسـتعرض الناشـطون الثقافيون 
العالمة إسـماعيل الوشـيل وأحمـد املجاهد 
وسـامي املهـدي، نشـأة اإلمام زيـد بن عيل 
ومـا تميز به خالل حياته التي نذرها لله من 
قوة اإليَمــان وتقوى الله والتمسـك بالحق 

واالرتباط بكتاب الله الكريم. 
بهـا  مـرت  التـي  املراحـل  إىل  وأشـاروا 
ـــة والتحديـات والرصاعـات بني قوى  األُمَّ
ــة اليوم من  الحـق والرش وما تواجهـه األُمَّ

تحديات واستهداف لدين الله. 
وأّكــدت الكلمـات أهميّـة إحيـاء ذكرى 
استشـهاد اإلمـام زيـد بـن عـيل -عليهمـا 
السـالم- واسـتلهام الـدروس والعـرب مـن 
سـريته العطـرة، ملـا تمثلـه مـن منهجيـة 
ــة من  تحّرريـة للوقوف يف وجه أعـداء األُمَّ

الطغاة واملستكربين. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس
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شسالغات طاسثدة بسثد طظ املتاشزات إتغاًء لثضرى اجاحعاد اإلطام زغث سطغه السقم

وضغض وزارة البروة السمضغئ: ضئط ظخش ذظ طظ 
افجماك الفاجثة يف أتث أجعاق افطاظئ

 : خظساء
ضبطت فرق التفتيش التابعـة لوزارة الثروة 
السـمكية، أمس األحد، نصف طن من األسـماك 
الفاسـد وغـري الصالحـة لالسـتهالك اآلدمي يف 

سوق البلييل بأمانة العاصمة. 
وأوضح مصدٌر مسـؤوٌل يف الوزارة لصحيفة 
(املسـرية) أن الكمية تم ضبطها مـن قبل فريق 
التفتيـش امليداني التابع لقطـاع خدمات اإلنتاج 
والتسـويق بالوزارة، ُمشرياً إىل أن عملية الضبط 
تمـت بحضـور وكيـل الـوزارة لقطـاع خدمات 
اإلنتـاج والتسـويق عبدالغني الـويل، ومدير عام 
التسويق السمكي راجح طبقة، ومسؤول البيئة 

بمديرية الوحدة بشـري الحبييش، َحيُث تم تحريز 
الكميـة املضبوطـة وتوقيـع محـارض الضبـط 

واإلتالف. 
وأشـاد وكيل الوزارة لقطـاع خدمات اإلنتاج 
والتسـويق، بالجهود التي يبذلها فريق التفتيش 
امليدانـي يف سـبيل الحفاظ عىل صحة املسـتهلك 
وضمان جودة املنتجات وسـالمتها، حاثٍّا الفريق 

عىل تشديد الرقابة وتطبيق نظام الجودة. 
ودعـا تجـار ومـالك ووكالء ومـالك محالت 
باالشـرتاطات  والتقيـد  لاللتـزام  السـمك  بيـع 
الصحيـة ومعايـري الجـودة والنظافـة والتقيـد 
بتعليمات الوزارة، مؤّكــداً أن الوزارة لن تتوانى 
يف ردع وضبـط املخالفني للتعليمات الصادرة عن 

الوزارة. 

لةظٌئ تابسٌئ لطجضاة تصثم طساسثات لسثد طظ افجر 
املادررة جراء جغعل افططار بمثغرغئ طظاخئ 

 : خظساء
للهيئـة  التابعـة  الطـوارئ  لجنـُة  زارت 
العامـة للزكاة، أمس األحـد، عدداً من األرس 
املتـرضرة مـن سـيول األمطـار يف مديرية 
مناخـة بمحافظـة صنعـاء، وقدمـت لهم 

مساعداٍت نقديًة. 
وأَفاد مصدر مسؤول يف اللجنة لصحيفة 
(املسرية)، بأن عدد األرس التي زارتها اللجنة 
تسـع أرس ممن تعرضت مسـاكنها ألرضار 
ومسـاعدة  زيـارة  أن  إىل  ُمشـرياً  وتهـدم، 
األرس املتـرضرة مـن السـيول يف عزلة بني 
إسماعيل ومدينة مناخة، يأتي ضمن جهود 

االسـتجابة الطارئة التي تنفذها الهيئة عرب 
مكتبها يف املحافظة ملساعدة املترضرين من 

السيول. 
يف  الهيئـة  مكتـب  عـام  مديـر  وأَشـاَر 
ــاب الطهيف،  بمحافظـة صنعاء، عبدالوهَّ
إىل اسـتمرار عمل لجنة الطـوارئ يف النزول 
امليدانـي إىل مناطـق املديريـات املسـتهدفة 
تقديـم  عـىل  والعمـل  األرضار  لتقييـم 
املسـاعدات لـألرس املترضرة، بما يسـهم يف 

التخفيف من معاناتهم. 
وأوضـح املصدر، بـأن مقدار املسـاعدة 
التي قدمتها اللجنة لـألرس والحاالت األكثر 
ترضراً من السـيول يف مديرية مناخة ال تقل 

عن مليون و٣٠٠ ألف ريال. 
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وجط تعصسات باثخض طئاحر لعاحظطظ شغ طسارك حئعة وتدرطعت

وجط اجاظفار سسضري لـ «اإلخقح» شغ جغؤعن وإغقق جمغع طظاشث المثغظئ

الرتبغُئ تسطُظ ظاغةَئ اخائارات الباظعغئ الساطئ بظسئئ ظةاح 86.91 %
 : خظساء

عقـدت وزارُة الرتبيـة والتعليـم، أمـس 
األحد، يف العاصمـِة صنعاَء مؤتمراً صحفياً 
إلعـالن نتيجة اختبـارات الثانويـة العامة 
للعـام الـدرايس ١٤٤٣هـ املوافـق ٢٠٢١/ 

٢٠٢٢م، بنسبة نجاح ٨٦٫٩١ ٪. 
ويف املؤتمر الصحفـي، هنّأ وزير الرتبية 
والتعليم يحيـى بدر الديـن الحوثي، طالب 
وطالبـات الثانويـة العامـة بنجاِحهـم يف 

اختبارات الثانوية العامة للعام املنرصم. 
وأشاد وزير الرتبية يف الكلمة التي ألقاها 
نيابـًة عنه وكيُل قطاع املناهـج والتوجيه، 

أحمد النونـو، بصمود الرتبويـني يف امليدان 
الذيـن بفضلهم تـم إنجاح العـام الدرايس 
رغم الظروف االستثنائية الصعبة التي تمر 
بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار، 
مثمناً جهود اللجان العاملة وكل من أسهم 
يف إنجاح اختبـارات الثانوية العامة بأمانة 
العاصمة واملحافظات من السلطات املحلية 

واللجان األمنية واملؤّسسات اإلعالمية. 
وأوضـح الوكيـل النونـو أن إجمايل عدد 
الثانويـة  الختبـارات  املتقدمـني  الطـالب 
العامة بلغ ١٨٧ ألفـاً و٨٧٨ طالباً وطالبة، 
حرض االختبار ١٧٥ ألفاً و ٨٥ طالباً وطالبة 
وغـاب عنها ١٢ ألفـاً و ٧٩٣ طالباً وطالبة 

ونجـح ١٥٢ ألفاً و ١٨٥ طالباً وطالبة فيما 
و٩٢٧ طالبـاً  رسـب يف االختبـار ٢٢ ألفـاً 

وطالبة. 
وأّكــد إْمَكانيـة حصـول الطـالب عىل 
نتائجهـم ابتـداًء مـن اليـوم االثنـني، عرب 
االتصال بالهاتـف الثابت عىل الرقم «١٦٠» 
 «sms» أَو عرب إرسـال رقم الجلوس برسالة
عرب شـبكة اتصاالت يمـن موبايل إىل الرقم 

نفسه. 
عـام  مديـر  اسـتعرض  ذلـك  عقـب 
االختبارات بالوزارة صالح الوادعي أسـماء 
الطالب َوالطالبات األوائل يف أقسام الثانوية 

العامة «علمي، أدبي، إنجليزي». 

طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ تسغطر 
سطى تصعل ظفطغئ اجرتاتغةغئ يف حئعة

 : طاابسات
األحـد،  أمـس  «اإلصـالح»،  حـزب  اعـرتف 
بسقوط أهم املنشآت الغازية يف شبوة عىل أيدي 
ميليشيا ومرتِزقة االحتالل اإلماراتي بعد معارك 
داميـة راح ضحيتهـا العـرشات مـا بـني قتيل 

وجريح من الطرفني. 
ا يسـمى اللواء ٢١ ميكا  وقال بيان صادر َعمَّ
املحسـوب عىل «اإلصالح»: إن ميليشيا االنتقايل 
املنادية باالنفصال، سـيطرت عىل أهم منشـآت 
إنتـاج الغاز يف شـبوة، متهماً قـوات «العمالقة 
ودفاع شـبوة»، املدعومتني من أبو ظبي، بنهب 

رشكة الغاز يف منطقة عياذ. 
وكانـت املنطقـة املحيطة بحقـول النفط يف 
العقلة شـهدت خالل الساعات املاضية، معارك 
عنيفـة بـني الطرفني تمّكنـت خالله ميليشـيا 
االنتقايل من السيطرة عىل مواقع مهمة يف عياذ 

والعقلة. 

ويف ذات السـياق، أعلـن املرتـِزق عوض ابن 
الوزيـر، املعنيَّ من قبل تحالف العدوان محافظاً 
لشـبوة املحتّلة، اسـتئناف إنتاج الغـاز من أهم 
الحقول يف املحافظة بعد طرد مقاتيل «اإلصالح» 

منه. 
ودعـا املرتِزق ابن الوزيـر يف مؤتمر صحفي، 
أمس األحد، إىل اسـتئناف اإلنتـاج من القطاع ٤ 

يف منطقة عياذ. 
إىل ذلـك، أفـاد مصدر قبيل، أمـس األحد، بأن 
عدداً من االنفجارات العنيفة هزت حقول النفط 
يف شـبوة، مؤّكــداً أن االنفجـارات ناتجـة عن 
قذائف سقطت داخل حقل من حقول «العقلة» 
االسرتاتيجي.  الفتاً إىل أن تبادل للقصف املدفعي 
يجري يف محيط حقـول «العقلة» التي أصبحت 
تحت سيطرة مرتِزقة االحتالل اإلماراتي، يف ظل 
أنباء عن وقوع جـزء كبري منها بأيدي قوات ما 
ة املحسوبة  يسمى اللواء ٢١ ميكا واألمن الَخاصَّ

عىل «اإلصالح». 

وخعل طثّطـرة وتاططئ خعارغت أطرغضغئ إىل 
السعاتض الحرصغئ الغمظغئ

«سمالصُئ» اقتاقل تسغطُر سطى الثحسئ 
أوىل طثغرغات العادي بتدرطعت

 : طاابسات
أمـس  إعالميـة،  مصـادر  كشـفت 
األحد، عـن اخـرتاق مدّمــرة أمريكية، 
امليـاه اإلقليمية اليمنية يف ظل مسـاعي 
تحالف العدوان وتواطـؤ دويل وإقليمي، 
وإخضاعها  اليمنية  السـواحل  لعسكرة 
ما السـاحل  للوصاية األجنبية، ال ِســيـَّ
التـي  املعـارك  مـع  وتزامنـاً  الرشقـي، 
تشـهدها محافظتي شبوة وحرضموت 
بني ميليشيا االحتالل اإلماراتي ومقاتيل 
حـزب «اإلصالح»؛ بَهدِف السـيطرة عىل 

منابع الثروة النفطية والغازية. 
وبحسب املصادر، فقد عربت املدّمـرة 
األمريكيـة وحاملة الصواريـخ «يو إس 
إس نيتزي»، أمس األحد، قبالة السواحل 
اليمنيـة عـىل بحـر العـرب، مبينـة أن 
وصول هـذه املدّمـرة يأتي مع انتشـار 
قوات أمريكية يف وقت سابق باملديريات 

الساحلية ملحافظة حرضموت. 
وتأتـي التحشـيدات األمريكية قبالة 
املناطـق النفطيـة لليمـن مـع تصاعـد 
املواجهـات واملعارك يف محافظة شـبوة 

املحتّلـة قـرب الحقـول النفطيـة التـي 
أمريكيـة،  نفطيـة  رشكات  تديرهـا 
ُخُصوصاً يف العقلة وسـط مؤرشات عن 
تقدم ميليشـيا وفصائل أبو ظبي صوب 

الهضبة النفطية لحرضموت. 
يف السياق، لم يسـتبعد خبري سيايس 
يمنـي أن تكـون التَحـّركات األمريكيـة 
التي كثّـف مبعوثهـا مؤّخراً حراكه بني 

السـعوديّة واإلمـارات، مقدمـة للتدخل 
العسـكري املبـارش بطلـب مـن تحالف 
دخـول  توقيـت  أن  إىل  الفتـاً  العـدوان، 
املدّمــرة األمريكيـة قد يعيد سـيناريو 
٢٠٠٠م عندمـا تـم اسـتهداف نظريتها 
«إس إس كـول» يف مينـاء عدن، وأعطى 
واشـنطن تربيراً للتدخـل يف اليمن تحت 

ذريعة مكافحة اإلرهاب. 

 : طاابسات
يف تطوٍر جديٍد لسري املعارك بني أدوات 
تحالف العـدوان يف املحافظات الرشقية 
سـيطرت  النفطيـة،  بالثـروات  الغنيـة 
ميليشيا «العمالقة» املسنودة بقوات ما 
يسمى «دفاع شـبوة»، أمس األحد، عىل 
مديرية الخشعة، إحدى مديريات الوادي 
والصحـراء بحرضمـوت والحدودية مع 

شبوة. 
أمـس،  إعالميـة،  مصـادر  وذكـرت 
أن تقـدم مرتِزقة اإلمارات يف الخشـعة 
يأتـي امتداداً لسـيطرتها عـىل مناطق 
واسـعة يف صحـراء العـرب ومديريـات 
شـبوة الحدوديـة أبرزها العقلـة، بعد 
دحـر مقاتـيل «اإلصـالح» منهـا، كما 
يأتي هـذه التقدم مع بـدء العد التنازيل 
ملهلـة «االنتقـايل» التـي منحهـا قبـل 
ـام لإلصالح بالخـروج من مديريات  أَيـَّ
وادي حرضمـوت وتسـليم املنطقتـني 

العسكريتني األوىل والثانية. 
مـن جانـٍب آخـر، تجـددت املعـارك 
العنيفـة، أمس األحـد، بـني «اإلصالح» 
والعمالقـة يف خـط العـرب، وتحديـداً يف 
منطقة قرن الضبية عرماء، وذلك عقب 
محاولة ميليشيا اإلمارات التقدم باتّجاه 
مواقع يسيطر عليها مقاتيل «اإلصالح» 

عىل خط شبوة العرب. 
ويف السـياق، أعلنـت القـوات التابعة 

املنطقـة  يسـمى  مـا  يف  لإلصـالح 
العسـكرية األوىل بسـيئون، أمس األحد، 
حالـة االسـتنفار، بعد سـيطرة مرتِزقة 
االحتالل اإلماراتي عىل مديرية الخشـعة 
أوىل مديريـات املحافظـة النفطية، بعد 

تقدمها يف صحراء العرب. 
ووفقاً لوسـائل إعالم إخوانية، أمس، 
فقد اسـتدعت قيادة ما يسـمى املنطقة 
بمدينـة  املتمركـزة  األوىل  العسـكرية 
سيئون، قادة الكتائب والفصائل التابعة 
لهـا إىل اجتماع طـارئ، مؤّكـدة صدور 

االجتمـاع  خـالل  صارمـة  توجيهـات 
بإغـالق مداخـل ومنافذ املدينة، بشـكل 
نهائي وتشديد العبور يف املناطق الغربية 

الشمالية للمدينة. 
ويأتي االسـتنفار العسكري لإلصالح 
بسـيئون يف إطـار مخـاوف الحزب من 
هجـوم مباغت مليليشـيا أبـو ظبي عىل 
املدينة، كما يشـري إىل اسـتعداد جماعة 
«اإلخـوان» خـوض معركـة واسـعة يف 
حرضمـوت، والتـي تـم تدشـينها مـن 

شبوة. 

باجط اإلساظات والمظاشع اقجاماسغئ وتعشغر الضعرباء 

طرضجي سثن غفدُح «الرئاجغ» وتضعطئ 
املرتجصئ بسرصئ ظخش ترغطغعن رغال

 : طاابسات
سـّلط تقريٌر صادٌر عن مركـزي عدن، أمس 
األحد، الضوَء حول الفساد املايل داخل ما يسمى 
املجلـس الرئـايس وحكومـة املرتِزقـة، وحجم 
رسقة ونهب املال العام امُلسـتمّر من قبل عمالء 
وخونة تحالف العدوان عىل مدى ٨ سنوات، رغم 

تعدد الوجوه واألسماء. 
وكشـف تقريـر مركـزي عـدن، عـن رصف 
«الرئـايس» وحكومة الفنـادق ٣٩١ مليار ريال 
يمني باسـم إعانـات ومنافـع اجتماعية خالل 
النصـف األول من العام ٢٠٢٢م ما يسـاوي ٣٥ 
٪ مـن إجمايل النفقات العامـة بفارق ١٠ ٪ عن 
قيمة مشرتيات السـلع والخدمات و١٥٦ مليار 
ريال باسـم اعتمادات مركزية، ما يشـكل ٢١ ٪ 
من النفقات حسب الجهات، كما بلغ إجمايل ما 
رصف باسـم إعانات واعتمـادات مركزية ٥٤٧ 
تريليون ريال، أي ما يكفي لرصف رواتب جميع 
موظفي الدولة بحسـب موازنة ٢٠١٤م لثمانية 

أشهر. 
وأَشـاَر التقرير إىل أن حكومة املنفى رصفت 
٢٠٣ مليارات ريال باسـم الكهرباء بينما يعيش 

أبنـاء عدن يف الظالم، مبينًا أن ما يسـمى وزارة 
الكهرباء يف عدن اسـتحوذت عىل ما نسـبته ١٨ 
٪ مـن النفقات العامة خـالل النصف األول من 

العام ٢٠٢٢م بقيمة ٢٠٣ مليارات ريال. 
وزارة  اسـتحوذت  فقـد  التقريـر  وبحسـب 
الكهرباء بحكومة املرتِزقة عىل ما نسـبته ٢٨ ٪ 
من بني الجهات األكثر إنفاقـاً، وذلك يف الرتتيب 
الثاني بعد وزارة الدفاع التي استحوذت عىل ٣٥ 

باملئة. 
وقـد أثار التقريـر الذي أحتوى عـىل نفقات 
خياليـة مجهولـة، ردود أفعـال غاضبـة لـدى 
ما  سـكان املحافظات الجنوبية املحتّلة، ال ِسـيـَّ
اقتصاديـة  أوضاعـاً  يعيشـون  وغالبيتهـم 
املرتبـات  انقطـاع  وسـط  صعبـة،  ومعيشـية 
وارتفاع األسـعار وغيـاب الخدمات األََساسـية 
والرضورية وعىل رأسها الكهرباء التي انقطعت 
عـن منـازل املواطنني طيلة أشـهر مـا دفعهم 
للخروج إىل الشـوارع يف مظاهرات واحتجاجات 
الكهربـاء  بانقطـاع  تنديـداً  غاضبـة  شـعبيّة 
وتجاهل حكومة الفنادق ملعاناة املواطنني جراء 
ارتفـاع درجات الحرارة هذا العـام بصورة غري 

مسبوقة. 
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 :  سئاس الصاسثي 

يف  األمريكيـُة  التَحـّركاُت  أعـادت 
قائـد  بتحذيـرات  التذكـري  حرضمـوت 
الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثي 
-يحفُظـه اللـه- بشـأن حقيقـة أن َمن 
يُديـُر العـدوان عـىل اليمن هـي أمريكا، 
وأن القواِت العسكريَة األمريكيَة تتواجُد 
يف بعـض املناطـق الهامـة باملحافظات 
الجنوبية بصـورة احتـالل واضحة، ويف 
التـي  حرضمـوت  محافظـة  مقدمتهـا 
إىل  لتحويلهـا  محمومـاً  تَحـّركاً  تشـهد 

مستعمرة أمريكية. 
وتفيُد املعطيـاُت امليدانيُة الجديدة بأن 
السـيطرة  تحـت  أصبحـت  حرضمـوت 
األمريكية املبارشة، َحيُث كانت املحافظة 
واحدة من أهم املقاصد األمريكية، وكان 
مخّطـط تقسـيمها هـو اآلليـة األمثـل 
لبلوغ مقاصد السيطرة واالحتالل، َحيُث 
تجـددت األطماع األمريكيـة يف املحافظة 
النفطيـة، يف ظـل االنقسـامات الحـادة 
التي تشـهدها املحافظات الواقعة تحت 
االحتـالل، وقد عمدت القـوات األمريكية 

إىل التواجـد يف حرضمـوت بمزاعم تفقد 
مشـاريع خدميـة، َحيـُث قـام ضبـاط 
العسـكرية  البـزة  يرتـدون  أمريكيـون 
بزيـارة ملديرية بروم السـاحلية، والتقوا 
بقيـادات املرتِزقة فيها، وتحت مسـمى 
فريق الشؤون املدنية بالقوات األمريكية، 
قادمـني من القاعدة التـي يقيمون فيها 
داخـل مطـار الريّـان املحتّل منـذ العام 

٢٠١٦م. 
واشـنطن  لتوّجـهـات  وترجمـًة 
تؤّكــد  التوسـعية،  وسـيناريوهاتها 
مصادر سياسـيٌة أن الظهوَر العسـكري 
األمريكي بمديرية بروم ميفع عىل عالقة 
بمسـألة بقـاء املديريـة مرتعـاً خصبـاً 
للتنظيمات اإلرهابية اإلجرامية «القاعدة 
وداعـش» املنترشة عنارصهمـا يف جبال 
ووديـان وشـواطئ املديرية، مشـرية إىل 
أن القوات األمريكيـة تتخذ من تنظيمي 
«القاعدة وداعش» مربّراً لفرض وجودها 
العسـكري يف أية منطقة يف العالم بما يف 

ذلك اليمن أَيْـضاً. 
وتعمـُل أمريـكا عـىل تنفيذ سـيناريو 
السيطرة عىل املحافظات الجنوبية بإدارة 
من دول العدوان، وذلك بمنح التنظيمات 

يف  مهمـاً  اإلرهابيـة يف حرضمـوت دوراً 
املرحلـة املقبلة، بعـد أن تحولـت مدينة 
املـكال خالل األعـوام املاضيـة إىل محطة 
رئيسـة لألمريكيني، ووجهة لتَحّركاتهم 
املكثّـفة واملتالحقة، قـام بها أمريكيون 
خـالل الفـرتات املاضيـة إىل حرضموت 
التـي اسـتقبلت وفوداً أمنية وعسـكرية 
أمريكيـة، ظلت لفرتة طويلة رسيًة وغريَ 
ا بدأ الكشـف عن هذا  معلنـة، وتدريجيّـٍ
الوجود بترصيحات رسـمية من قيادات 
َحـــّد  وصلـت  أمريكيـني  ومسـؤولني 
االعـرتاف بمشـاركة القـوات األمريكية 
بعمليات وصفتهـا باملحدودة يف العدوان 
عـىل اليمـن وتنفيـذ عمليات عسـكرية 

مبارشة ضد الشعب اليمني. 
 

تَتّرضاٌت طرخعدة 
ورداً عـىل التَحّركات األمريكية يف بروم 
ميفـع، يؤّكــد عضو املكتب السـيايس، 
عيل القحـوم، أن تدفق القوات األمريكية 
إىل محافظـة حرضمـوت، يثبـت زيـف 
ترصيحات واشـنطن بشـأن السـالم يف 

اليمن، ويكشف نوايا أمريكية سيئة. 

وبرأي القحوم يف منشور له عىل تويرت، 
َفإنَّ أمريكا تثبت يوماً بعد آخر سـلوَكها 
العدوانـي ونواياها الخبيثـة، يف تناقض 
مفضـوح مـع مزاعمها حول السـالم يف 
اليمـن َحيـُث تتدفـق قـوات أمريكية إىل 
املـكال وحرضموت الـوادي، مؤّكــداً أن 
التَحـّركات األمريكية يف املكال، والجوالت 
االسـتطالعية يف مناطق الضبة والشحر 
ومنطقة فوه ثم مديرية بروم الساحلية، 
تَحـّركات مشـبوهة لتلـك القـوات التي 
تضـاف إىل أُخرى مماثلة تتواجد بشـكل 
دائم يف مطار الريان يف املكال وحرضموت، 
مبينًـا أن تلك التَحـّركات مرصودة، ولن 
يقبل بها الشعب اليمني، داعياً إىل رضورة 
التَحـّرك ملواجهـة املخاطـر والتحديـات 
املحدقة بالبلد وإنهاء مشاريع االحتالل. 
األمريكيـني  أن  إىل  القحـوم  ويشـري 
يتحدثـون علناً عـن دعم الُهدنـة، بينما 
يمارسـون سـلوكاً عدوانياً، ويستعدون 
للتصعيـد ضد الشـعب اليمنـي، الفتاً إىل 
أننا نعي خطورة هذه املعركة، وال يمكن 
أن يكون هناك سالم من دون إخراج ُكـّل 

املستعِمرين واستعادة ثرواتنا. 
عـن  العسـكرية  الخارطـُة  َوتكشـُف 

تقرير

غضّبـش المسآولعن افطرغضغعن زغاراِتعط إلى تدرطعت ولصاءاتعط طع طضعظات تدرطغئ بحضض سطظغ َأو غغر سطظغ

السغطرة سطى املبطث الظفطغ.. 
طثّطٌط أطرغضغ طحئعٌه شغ تدرطعت
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وجود عـدد كبري من الجنـود األمريكيني 
داخل مطار الريـان، مع قوات كبرية من 
املدرعات واألسـلحة واملعدات العسكرية 
واالستخبارية، وتكشف أَيْـضاً عن وجود 
طائرات متعددة، وتسجل املصادر رحالت 
عسكرية أمريكية شبه يومية من املطار 
وإليه، بعدما حولته القوات األمريكية إىل 

قاعدة محتّلة. 
وتفيـد املعلومـات بـأن عنـارص مـن 
القـوات البحريـة األمريكيـة تتواجـد يف 
معسـكرات مديريتي «رمـاه» َو«ثمود»، 
التي قامت باسـتالمها من قـوات دويلة 
االحتـالل اإلماراتي عام ٢٠١٩م واإلقامة 

فيها. 
وتتواجـد القـوات األمريكيـة يف مطار 
الريان منذ سنوات، ومن بني تلك القوات 
وحدات من البحريـة األمريكية والتي ما 
زالت تسـيطر عـىل مدينة غيـل باوزير، 
وتتحكم يف نقاط تفتيش وحواجز، عقب 
تمشـيط شـوارع املدينة يف ٢٠٢١م، وقد 
أظهر هذا االنتشار الحجم الكبري للتواجد 
العسكري األمريكي يف مديريات الساحل، 
باإلضافـة إىل القـوات األمريكيـة التـي 
تتمركـز يف مطار الغيضة الـذي يعد هو 
اآلخر قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية 
األمريكيـة  القـوات  أن  كمـا  املهـرة،  يف 
أنشأت مدرجاً عسـكريٍّا يف مطار الريان 
بطـول يقدر بــ ٣٥٠ م، يتم اسـتخدامه 
لقـدوم أكثر مـن رحلة يوميـة ليلية ويف 
 ١٣٠-C سـاعات متأخرة بطائـرات نوع
واملخصصة  الكبرية  بحمولتها  واملعروفة 

للنقل العسكري. 
 

ترتغئاٌت أطرغضغئ 
املتحـدة  الواليـات  تركيـُز  يخفـى  ال 
األمريكيـة عـىل محافظـة حرضمـوت، 
ومسـاعيها لتحويـِل هـذه املحافظة إىل 
قاعدة متقدمة يف شـبه الجزيرة العربية 
واملنطقة، تحَت ذريعة مكافحة اإلرهاب. 
وتزُعـُم الواليـاُت املتحـدة أن انتشـاَر 
قواتهـا هـو بغـرض مواجهـة تنظيـم 
القاعدة، لكن ما يدحض هذه املزاعم هو 
أن التَحـّرك األمريكي يف حرضموت الذي 
ال يقترص فقط عىل مجموعة محّددة من 
األفراد أَو االستشاريني كما قال بايدن يف 
تقريره األخري املرسل إىل الكونجرس، فإىل 
جانب تواجد هذه القوات وتدخلها يف ُكـّل 
إىل املديريات،  شـؤون املحافظة ُوُصـوالً 
زياراتهم  األمريكيون  املسؤولون  يكثّـف 
إىل حرضمـوت، ولقاءاتهـم مع مكونات 

حرضمية، بشكل علني أَو غري علني. 
عـدداً  صحيفـة «املسـرية»  َورصـدت 
مـن الزيـارات واللقـاءات العلنية لهؤالء 

املسؤولني، وذلك عىل النحو التايل:
يونيو ٢٠٢٢ السفري األمريكي ستيفن 

فايجن ينفذ زيارًة إىل حرضموت. 
مـارس ٢٠٢٢ املبعوث األمريكي لليمن 
يزور حرضمـوت برفقة القائمة بأعمال 

السفري يف سفارة الواليات املتحدة.
٢٦ أُكتوبر ٢٠٢١ زيارة رسيعة للقائمة 
بأعمال السـفري األمريكي يف اليمن كيثي 
ويسـتيل برفقـة السـفري السـعودّي إىل 
محافظـة حرضمـوت لتفقـد تجهيزات 

القوات األمريكية يف مطار الريان.
يوليـو ٢٠٢٠ جنيد منري نائب السـفري 
وفـد  يلتقـي  اليمـن  لـدى  األمريكـي 
حرضمـوت بالريـاض وتم تبـادل الرأي 
لحرضمـوت  السياسـية  الرؤيـة  حـول 
إىل جانـب التطـرق إىل تحديـات األوضاع 

األمنية والخدماتية.
فربايـر ٢٠٢٠ السـفري األمريكـي لدى 

اليمـن يلتقـي املرتـِزق املـوايل لإلمارات 
نـارص الخبجي يف الريـاض ويطلب منه 

دعم ما يسمى النخبة الحرضمية.
نوفمرب ٢٠١٩ السـفري األمريكي يزور 

حرضموت.
أُكتوبـر ٢٠١٩ سـفري الواليات املتحدة 
األمريكية لدى اليمن، كريسـتوفر هنزل، 
يلتقـى املرتـِزق فرج سـاملني البحسـني 

بالرياض.
يوليـو ٢٠١٩ نائب السـفري األمريكي 
وزيـر  مسـاعد  ويرافقـه  منـري  جنيـد 
الخارجيـة لشـؤون النزاعـات وعمليات 
االستقرار دينيس ناتايل يصالن إىل مدينة 

املكال.
فرباير ٢٠١٩ السـفري األمريكي يلتقي 

ما يسمى بكتلة حرضموت يف الرياض.
السـعودّي  السـفري   ٢٠١٨ نوفمـرب 
يصحب السفري األمريكي إىل حرضموت.

حرضموت  محافظـة  أصبحت  ولهـذا 
تحتل واجهـة اهتمـام اإلدارة األمريكية 
اهتمامـاً  أظهـرت  والتـي  املتعاقبـة، 
اسـتثنائيٍّا بها، ليس منذ بـدء العدوان يف 
العـام ٢٠١٥ بـل منذ العـام ٢٠١١، وهو 
ما بـدا جليٍّا من خالل الزيـارات املتكّررة 
للسـفري األمريكي لحرضموت وتدخالته 

يف أمورها. 
األمريكيـة  املخّططـات  وبخصـوص 
محافظـة  عـىل  السـيطرة  إىل  الراميـة 
حرضمـوت الثريـة بالنفط والسـواحل 
الرشقية لليمن، تؤّكـد مراكز الدراسـات 
بـدأت  واشـنطن  أن  الدوليـة  والبحـوث 
بتنفيذ مخّططها بشكل رسمي، يف إطار 
مخّطط سابق للسيطرة عىل املحافظات 
الرشقيـة  اليمـن  وسـواحل  النفطيـة 
االسـرتاتيجية املطلـة عـىل بحـر العرب 
واملحيط الهندي، نتيجة الوضع السيايس 
الحاصل يف الحرب الروسية عىل أوكرانيا 
ومـا لهـا مـن تداعيـات يف أزمـة الغـاز 
والنفـط، َحيـُث أعادت تداعيـات الحرب 
الروسـية يف أوكرانيا عىل قطـاع الطاقة 
العاملـي، ملـف النفـط والغاز املسـال يف 
اليمـن إىل الواجهـة، بعد بـروز مؤرشات 
عدة عىل اهتمام أمريكي وأُوُروبي بإعادة 
إحياء صـادرات النفط اليمنـي املتوقفة 
منـذ نحـو ثماني سـنوات، يأتـي ذلك يف 
إطار املسـاعي األمريكية إليجـاد منافذ 

مختلفة لتصدير الغاز املسال عامليٍّا. 
ومـن هـذا املنطلـق، تواصـل أمريـكا 
مسـاعيها لنهب النفط الذي يعد من أهم 
األهـداف التـي تسـعى لتحقيقها عقب 
حرضمـوت  محافظـة  عـىل  السـيطرة 
إىل  باإلضافـة  فيهـا،  النفـط  ومنابـع 
الرشقيـة  السـواحل  عـىل  السـيطرة 
والتحكـم بخـط املالحة يف بحـر العرب، 
ولهـذا َفـإنَّ أمريكا وضعـت حرضموت 
ضمـن أهـم أهـداف احتاللها منـذ وقت 
مبكـر، ففي العـام ٢٠١١ تمّكنـت إدارة 

الرئيس األمريكي األسـبق بـاراك أوباما، 
مـن إنشـاء غرفـة عمليـات قالـت إنها 
ملكافحـة القرصنـة، إال أنهـا أعلنـت أن 
الغرفـة تعّرضت للتدمـري يف العام ٢٠١٣ 
عقب اقتحام العنارص األمريكية املتمثلة 
تفجـري  بعمليـة  اإلرهابـي  التنظيـم  يف 
انغماسية ملقّر املنطقة العسكرية الثانية 
يف املكال، لكن إسـقاط املـكال حينها من 
تنظيـم القاعـدة اإلجرامـي والسـيطرة 
عليها اسـتمر حتـى بداية العـدوان عىل 
اليمـن وانسـحاب القاعـدة بمفاوضات 

جرت بتنسيق أمريكي. 
وتتصاعـد التَحـّركات املكثّـفـة منـذ 
مطلع العـام الحايل ٢٠٢٢، باتّجاه قطاع 
النفـط والغـاز يف محاولة لفـرض واقع 
جديـد عـىل املناطـق الغنيـة بالثـروات 
الباطنيـة، فضـالً عـن إعـادة النظـر يف 
النفطية  واالسـتثمارات  الرشكات  عقود 
والغازيـة، والتخطيـط إلعـادة تشـغيل 
حقول ورفع مسـتوى اإلنتـاج يف أُخرى 
سـبق أن أُعيد تشـغيلها بصورة جزئية، 
بـني  الـرصاع  اشـتعال  يالحـظ  ولهـذا 
مرتِزقة العدوان يف شـبوة وبشكل نسبي 
يف حرضمـوت، وهـو مرشـح أن يمتـد 
خالل الفرتة القادمة وفق خرباء اقتصاد 

ومرافق إىل مأرب خالل الفرتة القادمة. 
إن األحداَث الجارية عىل األرض «عبارة 
عن فـرض واقـع جديد مخّطـط له منذ 
بدايـة العدوان عـام ٢٠١٥، الـذي وصل 
اآلن إىل ذروتـه بعـد اإلعالن عـن مجلس 
االرتـزاق يف الذي تم تشـكيلة يف الرياض، 
لـإلرشاف عىل تنفيـذ هـذا املخّطط وفق 
أهداف وأجندة أصبحت واضحة وجلية يف 
املسـاعي الرامية إىل السيطرة عىل النفط 
وتمكـني القـوات األمريكيـة مـن زمام 
األمـور يف املواقع االقتصاديـة والحقول 
النفطية، وُخُصوصاً يف شبوة وحرضموت 

وموانئها ومنافذها البحرية». 
وحرضموت  تحديـداً  شـبوة  وتشـكل 
أهميّة كبرية يف الخريطة النفطية لليمن، 
باحتوائهـا عـىل مـا يزيد عـىل ١٧ حقالً 
نفطيـاً، منهـا حقـول منتجـة وأُخـرى 
قطاعات واعدة ومفتوحة لالستكشاف. 
وبحسـب مركـز الدراسـات واألبحاث 
النفطية، َفإنَّ الهدَف القادَم من السيطرة 
يف  بلحـاف  بمينـاء  يتمثـل  األرض  عـىل 
شـبوة، وكذلـك إعـادة تشـغيل مرشوع 
الغاز املسـال وخطوط اإلمَداد والتصدير 

بني مأرب وشبوة بضغط من أمريكا. 
ويرى اقتصاديـون أن ما يجري فرُض 
جديـدة  واقتصاديـة  سياسـية  أجنـدة 
لتنفيذها خالل الفرتة القادمة، يف املناطق 
النفطية التي يصل إجمايل عدد الحقول يف 
مناطق االمتيَـاز يف اليمن إىل ١٠٥ حقول 
يرتكـز معظُمهـا يف محافظـات مـأرب 
وحرضموت وشـبوة وجزء من محافظة 
الجوف (شـمال رشق صنعاء)، منها ١٣ 

حقـالً تخضع ألعمال استكشـافية و١٢ 
حقـالً منتجاً وحـواىل ٨١ حقالً قطاعات 
أغلبها  والتنقيب  لالستكشـاف  مفتوحة 

يف املياه اليمنية. 
ولذلـك َفـإنَّ املناطـق الرشقيـة لليمن 
سـاخنة  رصاعـات  بـؤر  إىل  تحولـت 
ومواجهات عسـكرية، والهدف هو مثلث 
النفط والغاز، بأن هذه الرصاعات ستدور 
رحاها من وقت إىل آخر يف املثلث الجغرايف 
النفطـي الذي يشـمل محافظات شـبوة 
ومـأرب وحرضمـوت، يف مغـزى واضح 
يدل عىل طابـع هذا الرصاع الـذي يرتكز 
يف الهيمنـة عىل حقول النفط والغاز، وما 
تمثله هذه املناطق من مواقع اسرتاتيجية 

يستند إليها االقتصاد اليمني. 
 

جئاٌق وجغطرة 
يف إطـار تحقيـق األطمـاع األمريكيـة 
عىل ثـروات اليمن االقتصادية من النفط 
أجندتهـا  ضمـن  كانـت  والتـي  والغـاز 
ومخّططاتهـا التآمريـة يف شـن العدوان 
عـىل اليمـن، تؤّكــد مصـادر تاريخيـة 
محافظـة  يف  األمريكيـة  األطمـاع  أن 
حرضموت ليست وليدة اليوم، بل ظهرت 
منـذ أواخر خمسـينيات القـرن املايض، 
والتي بـدأت ترجمتها من خالل إرسـال 
رشكات للتنقيـب عـن النفـط بالتعاون 
مع املستعمر الربيطاني يف جنوب اليمن، 
ويف مقدمـة تلـك الرشكات رشكـة «بان 
أمريكان» والتي أعلنـت يف العام ١٩٦١م 
وجود كميات كبرية من النفط يف صحراء 

ثمود. 
وبخصـوص األهداف والدالالت لظهور 
القوات األمريكيـة يف حرضموت، تؤّكـد 
التقاريـر أن ذلك تأكيٌد عىل حقيقة الدور 
األمريكي يف العدوان عىل اليمن، وامتداداً 
الـرشق  منطقـة  يف  األمريكـي  للـرصاع 
األوسط وظاهرة للسباق وللسيطرة عىل 
مناطـق طريق التجـارة العاملية، فموقع 
اليمن الجيوسـيايس االسـرتاتيجي يظل 
حـارضاً وبقوة يف ُكـّل الجوالت وامليادين 
اإلقليميـة  التنافـس  حفـالت  ُكــّل  ويف 

والدولية. 
لذا َفإنَّ التَحـّركات األمريكية املكثّـفة 
يف محافظـة حرضموت الغنيـة بالنفط 
والغـاز، هدفها تعزيـز الوجود األمريكي 
يف الجنوب وبسـط النفوذ عىل السـواحل 
اليمنيـة وزيـادة التَحـّركات األمريكيـة 
تؤّكــد حقيقـة األطمـاع األمريكيـة يف 
اليمن، واسـتكمال نهب ثروات الشـعب 

اليمني الطبيعية. 
ولهذا ظلت أمريكا دائماً تنظر إىل اليمن 
كموقـع اسـرتاتيجي يمكـن مـن خالله 
السـيطرة عىل املالحة الدوليـة والتحكم 
بخطوط التجـارة العاملية، ومد جغرافية 
الحضور بما يمنحها امتيَازات السيطرة 
عـىل أهم مفاصل طرق التجـارة الدولية 
إليهـا مخزوَن  ونقـل الطاقـة، مضافـاً 
الثـروات الهائلة يف اليمـن، فتضمن بذلك 
أوراق الضغط عىل تجارة الصني الذاهبة 
إىل القارة األفريقيـة واألُوُروبية وضمان 
قطـع الطريق عىل خطوط نقـل الطاقة 
الروسية التي تطمُح روسيا إلنشائها من 
خالل االسـتثمار يف مجـال الغاز والنفط 
يف الـيمـن وربطهـا بخط غاز املتوسـط 
وتوصيله إىل أُوُروبا، أَو تحويله إىل آسـيا 
للدول التي ال يصلها خط «قوة سيبرييا»، 
كما تضمُن بقـاء دول أُوُروبا العظمى يف 
دائـرة التبعية لها، وبذلك تكـون أمريكا 
صاحبـُة اليد الُعليـا يف التحكُّـم باملصري 

العاملي أمام أقوى الُخُصوم الدوليني. 

تقرير



8
االثنني

العدد

24 محرم 1444هـ
22 أغسطس 2022م

(1463)
كتابات 

اإلطام زغث بعرٌة 
وطظعٌب

أم التسظ أبع ذالإ

يف رصاٍع بـاٍق بـني الحق والباطـل وبني حزب 
الله وحزب الشـيطان تبقى ُسـنَُن اللـه الكونية 
ثابتًة بإظهار الحق ونرصة أهله وزهوق الباطل 
وحزبه مهما علت سـطوته وساد أهله وتجربوا 
وتمّكنـوا، فما دام أهـل الحق ثائريـن وبمنهج 
الهدى متمسكني فسـيمكنهم الله ويستخلفهم 

يف األرض ولو بعد حني. 
اإلمام زيد بن عيل اإلمام حليف القرآن وسـيد 
قومـه وأكثرهـم علمـاً ومعرفـة بشـهادة ُكـّل 
مـن عرفـه وكان معه فهو حني اعتـىل يف مقام 
العارفني وُسـّلم املتقني وعرف الله حق معرفته 
كمـا فعل آبـاؤه األولـون وجد نفسـه عىل رأِس 
طليعـة الثائرين وأمـام واجب الدفـاع عن دين 
اللـه القويم مهمـا تكالب األعـداء وَكثَُر عدُدهم 
وعتاُدهـم وتعاظمـت شـوكتُهم وتمكُّنُهـم من 
رقاب املسـلمني فقد وجد نفَسـه بعني البصرية 
منطلقاً للجهـاد ومقارعة الظاملني قائالً: «والله 

ما يدعني كتاب الله أن أسكت». 
ثـورة بوركـت بربكـة مـن قادهـا وتوجـت 
انتصاراتها بتأييد الله فانترشت وعلت ما شـاء 
الله لها ذلك لتكن شـعاراً للثائريـن ومنهَج َحقٍّ 
للتائهـني وُختمـت بشـهادة اإلمام زيـد بعد أن 
حّققـت الكثـري مـن أهدافهـا وأحدثـت نهضًة 
ووّضحـت معالـم الديـن وثبّتت أركانَـه بعد أن 
وعلمـاء  الَجـور  سـالطني  بفعـل  زوال  إىل  كان 
السوء وسـكوتهم وتخاذل املسلمني وخضوعهم 
ن اعتلوا السلطة  لسياسة الجبابرة والظاملني ِممَّ
يف دولة اإلسـالم وتسـلطوا عىل رقاب املسـلمني 

فيها. 
لم تنتِه ثورُة اإلمام زيد باستشهاده بل أرشقت 
بنـور ربها وعـال ذكرهـا لتصبح دربـاً وطريقاً 
للسـائرين يف مقارعـة الظاملـني من أعـداء الله 
وأعداء دينه فما قام به األعداء من محاربة وقتل 
لإلمـام زيد وما قاموا به أَيْـضاً بعد استشـهاده 
بجثمانـه الطاهر ليـس إال دليل أثٍر قـوي لثائر 
كاإلمـام زيـد يف نفوسـهم وخطر كبـري أحدثته 
ثورته عىل سـلطانهم املمتد عـرب عقود وعقود، 
وإال لكانـوا اكتفوا بقتلهم لـه إلنهاء ثورته ولم 

يسعوا وراء جثمانه لصلبه والتمثيل به. 
حقـٌد دفـني ذاك الـذي حملـه أعـداُء اإلمـام 
زيـد لشـخِصه ولثورتـه التي زلزلت عروشـهم 
فمـا لبثـوا أن احتفلـوا بانتصارهـم عليه حتى 
قـّوض فرحتهـم وأرعبهـم جثمانـه الطاهـر، 
وسـعوا للبحث عنه، وأجزلـوا العطاء ملن يدلهم 
عليـه ليصلـوا إىل مرادهم الذي يظنـون أنهم به 
قـد وصلـوا إىل ذروة االنتصـار وحّققـوا أعظـَم 
إنجـاز لهم، فها هو الجسـد الطاهر بني أيديهم 
ليشبعوه تقطيعاً وصلباً ثم حرقاً وذَرٍّا لرفاته يف 

نهر الفرات.
مـع ُكــّل مـا فعلـوا كان جثماُن اإلمـام زيد 
يحّدثهـم أن مكَرهـم إىل زوال وأن صاحـب هذا 
الجسـد قـد انتـرص عليهـم وفاضـت روُحه إىل 
َحيـُث النعيم املقيم مـع الذين أنعـم اللُه عليهم 
من األنبيـاء والصديقني والشـهداء والصالحني 
وَحُسـَن أُولئـك رفيقـاً، وأن ثورتَـه باقية مهما 
تكالبوا عليها وسـعوا إلخفائها وطمِس معاملها 

وأن اللَه ُمِتمٌّ نوَره ولو كره الكافرون. 

طظ بعرة زغث إلى بعرة الغمظ (لظ تروظا إقَّ َتغُث تضرععن) 

جغعٌش لط ُتئَظ بالسصغثة اإلغَمـاظغئ ق تتمغ أوذاظًاجغعٌش لط ُتئَظ بالسصغثة اإلغَمـاظغئ ق تتمغ أوذاظًا

طرتدى الةرطعزي

 تزامناً مع ثورة اإلمام زيد -عليه السالم- يخوُض أبناُء 

اليمن للعـاِم الثامن توالياً حربـاً يف مواجهِة طغاة العرص 

الذيـن يتوارثـون ثقافـة طغيانهـم وعربدتهم جيـالً بعد 

جيل من أسـالفهم وقدواتهم عىل مر األزمنة وإن اختلفت 

األلقاب واملسـميات والذرائع الذين يتبجحون بها مع ُكـّل 

جريمة يقومون بها. 

هـا هو اإلماُم األعظـُم زيد بن عيل -عليهما سـالُم الله 

وتحياتُـه وعظيُم بركاته- نعيُش اليوم ذكرى استشـهاده 

التي كانت ختام مسـك ونهايًة ملسرية حياة جهادية، إذ لم 

يُِعـن ظاملاً ولـم ينرصف عن مظلـوم، كان هدفه مواصلة 

الطريق الصحيح وإحياء ما أماته التعنُّت والبدع. 

ــة يف دينها وعقائدها وُهــِويَّتها  هجمة أموية رشسة استهدفت األُمَّ

اإليَمانية مع تراكم مخلفات والة الجور الذين أحكموا قبضتَهم عىل ُكـّل 

ــة وخنوع أوصلها إىل أن  مفاصل الحياة، صاحبه سكوٌت مهوٌل من األُمَّ

تعيش اإلذالل والركوع لوالة السكر والعهر واملجون. 

لكن اإلمام زيداً إمام البصرية والجهاد رفض هذه املمارسـات وواجه 

بـُكلِّ عزيمة وإيَمان جربوَت هشـام بـن عبد امللك بن مـروان وطغيانه 

صارخاً يف وجهه: (يا هشاُم َوالله لن تراني إالَّ َحيُث تكره).

ــة  وتزامنـت شـعاراتُه مـع تَحرُّكه الجهـادي والتوعوي لهـدي األُمَّ

وإخراجها من الظلمات األموية إىل النور املحمدي. 

تَحّرك -سالم الله عليه- بالبصرية والوعي قبل التَحّرك العسكري. 

البصريَة البصريَة ثم الجهاد. 

ما كره قوٌم َحرَّ السيوف إالَّ ذّلوا. 

شـعاراٌت جعلت من ثورته كابوسـاً يؤّرق طغيان بنـي أمية ويُقضُّ 

مضاجَعهم وقصور إمارتهم ودهاليـز عربدتهم وجاهرهم بالتمرد عىل 

حكمهـم وأعلن عليهم الجهـاد املقدس، حارشاً هشـام إىل قوقعة آبائه 

وأجـداده الطلقاء َمـن يُِكنُّون العداء لرسـول الله وآل بيتـه حقداً أموياً 

خبيثاً تستقيه فروُع هذه الشجرة الخبيثة وامللعونة. 

وبمـا أن الحق ال بد أن يقـدم تضحيات فقد قدم اإلمام 

زيـد وأصحابه دروسـاً إيَمانية جهادية حقة واستُشـهد 

-سـالم الله عليه- موصيـاً ابنه يحيى بمواصلـة التَحّرك 

والصـدع بالحـق يف مواجهـة الطغيـان أيـاً كان مصدره 

وممكنـه فهو الـذي يجب أن يقتحم الضـالل واملظلني إىل 

أوكارهـم ال أن ينتظـر إىل أن يداهمـه الخطـر املحدق به 

ـة كيانها وعقيدتها وإيَمانها.  واملهّدد لألُمَّ

وامتداداً للّرصاع املحتدم وامُلسـتمّر بـني الحق والباطل 

منـذُ أن خلق الله الكون وأوجـد عليها البرشية، كان لزاماً 

عىل الشـعب اليمني من يسـتمد ثورتَه من أئمة وأعالم آل 

البيت -عليهم السـالم- وأن يواجه العدوان السـعودّي األمريكي لثمانية 

ل خاللهـا الجيش  أعـوام بصرب قـوي وتََحدٍّ إيَمانـي وهمة عاليـة تحمَّ

واللجان الشعبيّة «املجاهدون» ومن أمامهم قيادة الثورة ممثلة بالسيد 

القائـد عبد امللك بدر الديـن الحوثي، وكّل رشفاء اليمـن، تحملوا واجب 

ومسـؤولية رفـع الظلم عن كاهل الشـعب، وقدموا دروسـاً يف مواجهة 

الطغيان السـعودّي األمريكي وأذنابهم وأحذيتهم واستطاعوا بعون الله 

وتأسـياً بثورة اإلمام زيد مجـاراة العدّو وهزيمتـه يف مختلف الجبهات 

حتـى وصـل إىل قناعة أن عدوانه لـن يجدي نفعاً، َمـا اضطره إىل إعالن 

ُهدنـة عنونهـا بالعنوان اإلنسـاني وما هو إالَّ هروب مـن إعالن هزيمة 

مدوية وسـيأتي اليوم الذي سـيذعن فيه ويعلنها بفضل الله ثم بفضل 

املجاهدين والقيادة الثورية والسياسية والعسكرية. 

ومن ثورة زيد إىل ثورة اليمن وجهاِدهم املقدس إن اسـتمر العدواُن يف 

غيه وعربدته فلن يرانا إالَّ َحيُث يكره، فهي ثورٌة ممتدة من ثورة الجهاد 

والبصرية، وإن لم يجنح العدّو للسـالم ويوقـف عدوانه ويرفع حصاره 

ويسـتغل الُهدنة للعمل الجاد لوقف نهائي للعدوان سـتدور عىل الباغي 

الدوائر. 

غتغى خالح الَتماطغ

الجيـوش التـي تتبناهـا أجنـدة وتُقّسـم بني 
السياسيني ولم تُبَن بالعقيدة اإليَمـانية ال تجدي 
نفعـاً وبالـذات عندما تحمـل والء التبعيـة أكثر 
مـن الوالء الوطنـي فهذه الجيـوش عالة وكارثة 
تحل عىل الشـعب والوطن وخطأ كبري يف تدريبها 
بالذات عنـد تأهيل قادة ألويتها بـوالء التبعية ال 
تحمي الوطن وتظل تبع أشـخاص تحيا بحياتها 

وتموت بمماتها. 
الجيش اليمني السـابق من َحيـُث العدد والكم 
الهائل يف جميع الوحدات واملحاور لم تكن موحدة 

يف الصـف فكانـت عبـارة عـن ألويـة مفككة ولـم تُكن تحت 
أمـر القيـادة الواحدة واملوحـدة، فما الفائدة مـن كثر عددها 
وكثر التسـميات وإنما تبنتها القيادة السـابقة لقمع الشعب 
والعروض العسـكرية ال غري والنهاية ُمخزيـة لم تحم الوطن 
ولم تحم املواطن، فالقوام العسكري عبارة عن ألوية ومحاور 
هشـة رسيعة الكرس يف أية مواجهة حتى وإن ملكت القدرات 
والعتـاد لن تُحّقـق النرص حتى مع أضعـف الجيوش وهذا ما 
ملسـناه مـن الجيش العائيل السـابق املهول والذي تقسـم بني 
قادات حزبية وسياسـية ووصل التقسـيم لهـم مالياً وإدارياً، 

من أين ستحمي هذه الجيوش وطنها وكيف تعرف واجبها؟ 
الثـورة اليمنية واإليَمـانية الحقيقية التي قام بها الشـهيد 
القائد السـيد حسـني بدر الدين الحوثي -رضـوان الله عليه- 
لـم تُكن ثـورة سياسـية أَو ثـورة تغيـري نظام رئـايس فقط 
وإنما ثورة تغيـري واقع وموقف اليمنيني، ثـورة أتت بنهوض 
ـــة من غفلتها وتصحيح املسـار إىل طريـق الحق والعزة  األُمَّ
والكرامة التي خلقنا الله بها كمسـلمني وطمس الطريق التي 
أَدَّت باليمنيـني إىل الركود الفكري ونتج عنها الذل والخوف من 

السياسات الغربية واألُوُروبية. 
ــة وتحديد موقف جهادي  الثورة اإليَمـانية أتت لتحريك األُمَّ
ضـد ُطغاُة األرض أمريكا ومن يـدور يف فلكها، فالثورة يمنية 
إيَمـانية بحتة ترسـخت دعائمها بالدم اليمني الطاهر النقي 

وأتت عـىل قدٍم وسـاق تحت قيـادة يمنية حيدريـة إيَمـانية 
صادقـة مع الله والشـعب والوطن من أعـالم الهدى وأتت من 
نهج القرآن عرب املسـرية القرآنية يف زمن الضعف 
والعجـز والفشـل لكثـري مـن األحـزاب والقادة 
العرب التي أصبحت تتقـرب إىل اليهود وتخفض 
جناح الذل وتبذل أموال شعوبها وهم صاغرون. 
الثـورة اإليَمـانيـة أتت يف وقـت صعب وحرج 
سياسـيٍّا منهـا تفكك الجيش وتنافـر الكثري من 
أبناء الشـعب، َحيُث إن الغـزَو الفكري قد تعمق 

وسيطر عىل الكثري. 
مـن  الكثـري  واجهـت  اإليَمـانيـة  فالثـورة 
الصعوبات يف الساحة اليمنية من َحيُث الهجمات 
اإلعالمية الرشسـة والتحريض من الداخل والخارج ففشـلوا 
مما جن جنون أمريكا وحلفائها وتم الهجوم العسكري ولكن 
قيـادة الثـورة جمعـت ما تبقى من شـتات الجيـش وحركت 
الكثري من الثقافيني بالتأهيل والتدريب العسـكري والتحشيد 
ورفـد الجبهات من أبناء القبائل اليمنية، َما شـكل جيشـاً يف 
وقت زمني قصري مسـنوداً باللجان الشـعبيّة وبعد ذلك ألتحق 
البعـض مـن أفراد وضبـاط وقادة مـن جيش اليمـن األحرار 
فتحولـت إىل صخرة قوية مّرَغت أقوى الجيوش يف تراب اليمن 

وأحرقت أفخر الصناعات األمريكية بالوالعات. 
عندمـا تَحّرك الجيش واللجان تحـت قيادة من أعالم الهدى 
ورفع املعنوية وواجهوا بأبسـط اإلْمَكانيـات «فوقهم فوقهم 
كمـوم الكمـوم» َما أعجـز خرباء الحـرب من جيـش أمريكا 
وبريطانيـا ودول الخليـج وانسـحب بـالك ووتـر والجنجويد 
َوصمـدوا يف وجـه جيـش اليمـن املرتـِزق وخاضـوا معركـة 
مفتوحـة يف الرب والبحر والجو ِبأبسـط اإلْمَكانيات -بقوة الله 
سـبحانه وتعاىل- فالجيوش املتسـلحة باإليَمـان أقوى وأفتك 
من الجيـوش التي تمتلك القدرات والعتاد ولم تمتلك اإليَمـان، 
فموقف القيادة اإليَمـانية واضح مع أبناء اليمن موقف الدفاع 
عن األرض والعرض وأتى الصمود اإللهي يف صرب واملواجهة يف 
الحرب ويُعترب هذا التمكني نرصاً من الله، قال الله تعاىل: (أُِذَن 

ِهـْم َلَقِديـٌر).  ِللَِّذيـَن يَُقتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلُموا، َوإِنَّ اللََّه َعـَىل نَْرصِ
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طتمث خالح تاتط

الحـرب  عـىل  يعتمـدون  األعـداء  يعـد  لـم 
العسـكرية يف احتـالل وإخضـاع البلـدان، بل 
ذهبـوا ملـا هـو أبعـد وأسـهل، وغـري مكلف، 
وهو الحـرب االقتصادية، والتـي عن طريقها 
يتحكمـون يف لقمة العيش، ويسـيطرون عىل 
الشـعب مـن خـالل هـذه الحـرب، فأصبحت 

البلدان العربية ضحية لالستعمار الغذائي. 
وأمام هذه الحـرب أصبح من ضمن طرقها 
هو الحصار االقتصادي، وعدم السماح بدخول 
بالقطـارة، وال  املـواد الغذائية األََساسـية، إالّ 
يسـمحون بتصديـر الثـروات التـي تمتلكهـا 
البلدان، كما عملوا مـع العراق وإيران، واليوم 
مع شـعبنا اليمني منذ سـبعة أعوام، وشعبنا 
محـارص وال يسـمح بدخـول املـواد الغذائية 
األََساسـية واملشـتقات النفطيـة، إالَّ مـا ندر، 
وهـذا يجعلنـا أن نتحـّرر، وأن ال نظل مكتويف 
األيدي، ونستسـلم لألعـداء بل يتوجـب علينا 
ـًة ونحـن نمتلـك  البحـث عـن حلـول، َخاصَّ

مقومـات اقتصادية كثرية، ومـن هذه الحلول 
هو التحول إىل االقتصاد املقاوم. 

من  وهـذا االقتصاد يعـد نوعاً 
أنـواع االقتصاديـات التي ظهرت 
حديثـا يف إيران، ويعرف مصطلح 
االقتصـاد املقاوم بأنـه االقتصاد 
العقوبـات  مـع  يتعامـل  الـذي 
االقتصادية التـي تفرض عىل بلٍد 

ما. 
وبمعنـى آخر: بأنـه االقتصاد 
الهيمنـة  مـن  يتحـّرر  الـذي 
االسـتكبار  -دول  الرأسـمالية 

العاملي- ويعتمد عـىل الذات، لتحقيق االكتفاء 
الذاتي. 

وهـذا النوع من االقتصاد يعتمد عىل اإلنتاج 
املحـيل لتعويـض النقص يف املواد املسـتوردة، 
ودعـم الصناعـات املحليـة، واملنتـج الوطني، 
ومقاطعة املواد املسـتوردة مـن الخارج، وكذا 
عدم االعتماد عىل الصـادرات الخاصة بالنفط 
والغـاز، ويكون املجتمع هو أََسـاس االقتصاد 

املقـاوم، عـن طريـق الجمعيـات التعاونيـة، 
والصناعات املحلية الصغرية، واألصغر، وتمثل 
الزراعة العمود الفقري لالقتصاد 
املقـاوم، والـذي مـن خاللها يتم 

توفري املواد الغذائية األََساسية.. 
وبهدف نجاح االقتصاد املقاوم 
ال بُـدَّ القيام بعدة خطوات جريئة 

وجادة من قبل الدولة ومنها:
الحقائـب  عـدد  تقليـص   -
الوزاريـة واملؤّسسـات والهيئات 
والسـفارات  للدولـة،  اإلداريـة 
خفـض  بَهـدِف  والقنصليـات؛ 

النفقات واالستحقاقات املالية لها. 
- مكافحة الفسـاد بشـفافية، ومحاسـبة 

ومعاقبة ُكـّل فاسد. 
رصف  وعـدم  التقشـف،  حالـة  إعـالن   -

السيارات والعالوات للوزراء واملسؤولني. 
- ترشيد اإلنفاق العام. 

الكماليـات   ً ـة  وَخاصَّ االسـترياد  تقليـل   -
(سـيارات، أجهزه كهربائيـة، أدوات التجميل 

والعطورات)، ورفع رسوم الرضائب والجمارك 
عليها بشكل كبري. 

التـي  الزراعيـة  املنتجـات  دخـول  منـع   -
يتـم إنتاجها محليـا ً، ورفع رسـوم الرضائب 
والجمارك عىل وارداتها، وتحويلها لدعم املنتج 

املحيل. 
- دعـم الزراعـة وتشـجيع املزارعـني عـىل 
ة  التوّجـه نحو زراعة األرايض الزراعية وَخاصَّ
املنتجـات الزراعية األََساسـية حبـوب وقمح 

وغريها. 
- دعم املنتج املحيل، وتفضيله عىل املنتجات 

الخارجية املستوردة. 
- دعم التعليم بشكل كبري. 

- دعم البحوث العلمية والدراسات البحثية. 
فما أحوجنا اليوم إىل االقتصاد املقاوم، والذي 
عن طريقه سـنحّقق االكتفاء الذاتي، ونتحّرر 
من الهيمنـة الخارجية، ولكن بدون تطبيق ما 
ذكر من اإلجراءات ال يمكن أن ننجح، وسنظل 
نكذب عىل أنفسنا وعىل شعبنا، َوندور يف دائرة 

مفرغة.

ُل الثولغ   الغمُظ والماتعِّ

اقصاخاُد المصاوُم لطاتّرر طظ عغمظئ دول اقجاضئار واقساماد سطى الثاتاقصاخاُد المصاوُم لطاتّرر طظ عغمظئ دول اقجاضئار واقساماد سطى الثات

سئثالرتمظ طراد
 

وافقـت صنعـاء عـىل الُهـدنـة يف صيغتهـا األوىل 
والثانية، وهي األكثر قوة وتمكيناً، فلم تشـغل بالها 
بالتفاصيل الصغرية، ولم تمل إىل الدعة واالسرتخاء، 
بل واصلت العمليـة الجهادية من خالل فكرة املوجه 
ن  ا اْسـتََطْعتُم مِّ القرآني يف قوله تعاىل: «َوأَِعدُّوا َلُهم مَّ
ُقوٍَّة َوِمن رِّبَاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم»، 
ولذلك تعـددت العـروض العسـكرية، وكانـت تبدو 
للمشـاهد أنها أكثـر قوة وانضباطاً مـن ذي قبل، إذ 
ثمة مؤرشات تبعث رموزها للعالم أن جيشـاً وطنياً 
قوياً ومتمسـكاً بالقرآن كمنهج وسلوك ومرشد يتم 

إعـداده اليوم يف اليمن، واسـتطاع الرئيس من خالل تلك املشـاهد 
أن يبعث رسـائله لقوى العدوان وهي رسائل واضحة املعاني، من 
خالل االسـتناد إىل تراكـم األحداث واملعطيات يف سـنوات العدوان 
املاضية، مفادها أن الحرب ليسـت قضية بالنسبة لليمن، فاليمن 
تعتادها وتخوض ويالتها والتاريخ يشهد لها بذلك، وهي أقرب إىل 
السـالم ملن أراد السـالم الحقيقي الذي ال ينتقص من قيمة اليمن 

وكرامة أهله. 
ويبدو العالم من حولنا قد تلقى الرسـائل بشكل دقيق، فالعالم 
يخـوض رصاعاً اليوم يف أكثـر من مكان، وتقود روسـيا والصني 
مرحلـة التحوالت التـي تقلق أمريكا ونعالهـا، ولذلك كانت زيارة 
الوفد املفاوض إىل روسـيا ذات مـؤرشات كبرية يف معايري التفاعل 
الـدويل، فأمريكا ترى يف الشـواطئ واملوانئ اليمنيـة مناطق ذات 
أبعـاد اسـرتاتيجية بالنسـبة لرصاعها مع الصـني، ومع الروس، 
وهي تشعر بالقلق إذَا حدث تقارب بني اليمن وبينهما، فالسياسة 
األمريكيـة يف هـذه املرحلـة تتجـه إىل فرض سياسـة السـيطرة 
والخضوع يف املنطقة تحت عنوان معلن وهو «سالم أكثر، حروب 
أقل»، ويبدو أن أمريكا قد فقدت أسباب الثقة وعواملها يف املنطقة 
فاملـؤرشات تقول إن عمالءها يف املنطقة التي تحرص عىل سـالم 
أكثـر وحروب أقـل فيها قد وجدوا يف روسـيا بديـالً محتمالً يحد 
من غطرسـة البيت األبيض، لذلك سـارع الكثري إىل زيارة موسكو 
ورفضـوا الضغوط التي مارسـتها الكثري مـن عواصم مجموعة 
السـبع يف وضـع حلـول لتداعيات حركـة االقتصـاد العاملي التي 

تركتها حرب الروس مع أوكرانيا. 
هـذا املناخ أربـك امللفات كلها عـىل الغرب فقد سـارع االتّحاد 
األُوُروبـي إىل تقديـم مقـرتح لتفعيـل االتّفاق النووي بـني إيران 
والواليات املتحدة وربمـا وصلوا إىل َحـّل بضمانات دولية، فإيران 
اليـوم تمسـك بزمـام املبـادرة يف ملفهـا النـووي بعد ُكــّل هذه 
التطـورات والغـرب أصبح يحتـاج نفطها وغازها حتى يسـد به 

الفراغ الذي تركه الروس يف السوق العاملية، وأمريكا تحث خطاها 
اليـوم إىل فرض هيمنتهـا عىل مصادر الطاقة يف العراق وسـوريا 
ويف اليمـن، ففي اليمـن بدأت حركة سـيطرتها من 
شـبوة وتعمل عـىل الوصول إىل حرضمـوت ومن ثم 
مأرب، فقد كانت سيطرتها جزئية محكومة ببعض 
املزايـدات لكنها اليوم تفرض هيمنة كلية عن طريق 
الجماعـات االسـتخبارية التـي جمـع شـتاتها مـا 
يسـمى بلواء العمالقة، وصنعاء من خالل عروضها 
العسـكرية كانـت تلـوح بالخيـار العسـكري لنزع 
السيادة الوطنية من بني أنياب املستعمر الجديد كما 
قالت بكل وضوح عىل لسـان رئيـس الوفد الوطني: 
إنها لن ترتك ثروات اليمن تنهب بدون رادع يمنع مثل 

هذا السلوك االنتهازي واملستغل. 
صنعاء اليوم أضحت أكثر قوة وتقبض زمام املبادرة بيدها وهي 
أكثر تمّكناً من ذي قبل ففي حال اسـتمر العدوان يف غيه وقصفه 
واسـتغالله، فهي بصاروخ واحـد ألرامكو وآخـر إىل اإلمارات قد 
تحدث أزمة يف االقتصاد العاملي غري مسـبوقة ولذلك ففكرة سالم 
أكثر وحروب أقل هي الفكرة الغالبة يف منطق العدوان اليوم خوفاً 
ًة مع قدوم الشتاء وتزايد الطلب عىل الغاز يف الغرب.  وهلعاً َخاصَّ
تملـك صنعاء اليوم من خالل التلويح بالخيار العسـكري ومن 
خالل حركـة االسـتعداد والقوة باإلضافـة إىل الرصيـد الرتاكمي 
للصورة الذهنية يف املتخيل العام العاملي والرأي العام العاملي القوة 
الالزمة والكافية لتحقيق املطالب املرشوعة يف الحرية واالستقالل 
ورفع الحصـار والتعويضـات ورصف املرتبات فالكـرة أصبحت 
يف مرماهـا، وهي تملك من الدهاء السـيايس مـا يجعلها تصل إىل 
التحرير الكامل للوطن من املسـتعمر بـدون تكاليف إضافية وال 
تضحيـات جديدة لكن باالسـتناد إىل تراكمات السـنوات املاضية 
التي خاض شـعبنا فيهـا معركة وجوده ببسـالة وتََحدٍّ وتوظيف 

الظرف الدويل بما يحّقق لها االنتصار السيايس. 
من املسـتحيل اليوم أن تعود دول العدوان إىل الخيار العسـكري 
وفـق ُكـّل املعطيات الدوليـة ومؤرشات الواقع، وهـذا أمر أصبح 
معلناً كسياسة أمريكية، فهم يسعون إىل خفض التوتر يف املنطقة 
العربيـة وعدم السـماح للـروس والصني من سـد الفراغات فيها 

ولذلك يحاولون تحسني صورتهم يف واقع ذاق مرارة بشاعتهم. 
الجيش اليمني يف حفالت االستعراض التي حدثت خالل سوالف 
األيّـام لم يكن يسـتعرض قوتـه بل كان يعلن انتصـاره يف امليدان 
ومذكراً الساسـة بتضحياته مع اسـتعداده الكيل لخوض معركة 
االستقالل والسـيادة إذَا لزم األمر، وبدأت املعركة السياسية التي 
سـوف ننترص فيها -إن شاء الله-، والله غالٌب عىل أمره ولو كره 

املرشكون. 

أضثوبئ المآّجسات الثولغئ 
والمظزمات اإلظساظغئ

شعث حاضر أبع رأس 

ليـس اليمـن وحـده 
الـذي تمّكـن من فضح 
الدوليـة  املؤّسسـات 
اإلنسـانية  واملنظمـات 
أمام الرأي العام، وليس 
وحـده الـذي تمّكن من 
املتاجرة  سياسة  كشف 
لتلك  الشـعوب  بمعاناة 
واملنظمات  املؤّسسـات 
باإلنسـانية،  املتشـدقة 
تلـك  أن  كيـف  وال 
واملنظمـات  املؤّسسـات 
وما تسمى باألمم املتحدة وكيف أنها استطاعت أن تحول 
مصطلح «حقوق اإلنسان» إىل شعار للتوظيف واالستغالل 
يف تسـييس معاناة الشـعوب املكلومـة واملظلومة وكيف 
أنها استغلت معاناة تلك الشعوب لخدمة األجندة املعادية 

لها واملعتدية عليها. 
بـل إن هناك الكثـري من الدول املكلومـة واملغلوبة عىل 
أمرهـا كان لهـا الـدور البارز يف فضـح تلك املؤّسسـات 
واملنظمات املتشدقة باإلنسانية وما تسمى باألمم املتحدة 

عىل مدى عقود، وأبرز تلك الدول دولة فلسطني. 
إن مؤتمـر صنعـاء الصحفي مؤّخراً قـد أوضح جانباً 
من تلـك املعاناة والتداعيات واإلشـكاالت التـي تنتهجها 
دول العـدوان عىل اليمن وتسـعى يف توطيدها، وأبرز تلك 
التداعيات واملعاناة الحصـار الجائر واملطبق للماليني من 

أبناء شعبنا اليمني ملا يقارب الثمانية أعوام. 
وفيما يتعلق بمرشوع الهيمنة األمريكية واإلرسائيلية 
يف املنطقـة وأبـرز تداعياته، هو طابور النفـاق والعمالة 
ـــة وبعـض أنظمتهـا العميلـة، الحامل  مـن أبنـاء األُمَّ
والرافع ملرشوع الهيمنة األمريكية يف املنطقة عرب مسـار 
ــة للهيمنة  التطبيع مع العدّو ومحاولتـه يف إخضاع األُمَّ
التامة، والسـعي يف ترويض أبنائها عىل تقبل االنتهاكات 
لكرامتهـم ومقدسـاتهم، تمامـاً َكما حصـل مؤّخراً من 

انتهاكات لقدسية مكة املكرمة واملدينة املنورة. 
ويف السـياق نفسـه فقد حذر السـيد القائد -يحفظه 
اللـه- يف بيـان له بذكـرى الهجـرة النبوية مـن خطورة 
االنتهاكات للمقدسات، وحث عىل رضورة العمل الجاد يف 
التصدي ملسـاعي األعداء، الفتاً إىل ما قدمه شعبنا اليمني 
ــة يف فلسـطني ويف العراق  وبقيـة األحرار من أبنـاء األُمَّ
وسـوريا وإيران وحزب الله يف لبنان، من النماذج الراقية 

لثمرة التوكل عىل الله والثقة به والعاقبة الحسنة. 
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(1463)
ثقافة 

املؤمنون ُكّل يشء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعاىل، مهما كانت بسيطة 
تهمهـم، عمل صالـح فيه رضا الله سـبحانه وتعاىل، مهمـا كان قليال يعتربونه 
مهما، يشء من هداية الله سـبحانه وتعـاىل مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه 

أَْو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما.[اشرتوا بآيات الله ثمناً قليال ص: 5] 

اللـه سـبحانه وتعـاىل, يصف املؤمنـني بأنهـم قوامـون بالقسـط, آمرون 
باملعـروف, ناهـون عن املنكر, منفقون يف سـبيل الله, يوجب عليهـم أن يكونوا 
أنصـاراً لدينه.. هذه صفات املؤمنني التي تؤدي بهم إىل الجنة, إىل دخول الجنة, 
إىل أن يحصلوا عىل رضوان الله سبحانه وتعاىل، ويفوزوا بالجنة، النعيم العظيم 

الدائم.[الشعار سالح وموقف ص: 2]

بالنسـبة للمؤمنني أنه يجب أن يكونوا هم حركيني يف موضوع التوجيه أعني 
ال يرتكون أبداً ألي طرف أن يرتك تأثرياً يف داخل صفهم أبداً سواء إعالم، بطريقة 
وسائل اإلعالم املعروفة أَْو عن طريق أشخاص من الداخل. يكون هناك من لديهم 
إجابـات تبـني قوتهم تبني أنهـم ال يخافون تبني أنهم ثابتـون، ويف نفس الوقت 
تكون بالشـكل الذي تحطم نفسـيات هـؤالء، وتبكيت لهم.[سـورة آل عمران 

الدرس السادس عرش ص: 9] 

طصاطفات ظعراظغئ:ــطصاطفات ظعراظغئ:ــ

إسراُضك سظ اهللا.. غةسُطك ق ترى أعمغًئ لـ(الصرآن) وق في حغء آخر.. شاجداد رجسًاإسراُضك سظ اهللا.. غةسُطك ق ترى أعمغًئ لـ(الصرآن) وق في حغء آخر.. شاجداد رجسًا

ُم اللِه َعَلـيْـِه- بإخراج هذا  ونصح -َسـالَّ
الكتاب بطريقـة ممتازٍة والقيام بتدريسـه 
لطلبـة العلم وللثقافيـني، والعمل عىل نرشه 
بني أوساط الناس، حيث قال: [وهذا الكتاب 
مناسب أنه يصّور، ويخرج بأحسن مما هو 
؛ ألجل يـدرَُّس يف املراكز، وينتَرش  عليه، يكربَّ
للنـاس. فهو مناسـٌب جداً نـُرشه يف الفرتة 

هـذه بالـذات. يعني 
الناس اآلن أحوج ما 
القرآن،  إىل  يكونـون 
يف الزمن هذا بالذات. 
نحـن بحاجة إليه يف 
املسـاجد, يف املراكز, 
أوسـاط  يف  ينتـرش 

الناس].
هـذا  تقريـِر  ويف 
األعـداد  ويف  العـدد 
الله  بـإذن  القادمـة 
هـذه  سـنتناوُل 
املحارضات السـبع، 
بــ(مديح  املعروفة 
لالستفادة  القرآن)، 
ممـا فيها مـن علٍم 

غزير، ووعي كبري، وطرح َقلَّ نظريه.. فجزى 
ـِهيُْد الَقاِئُد خري الجـزاء، وجعله مع  الله الشَّ

َهَداء. النبيني والصديّقني والشُّ

أطراُض (الصطعب) يف الصرآن الضرغط:ــأطراُض (الصطعب) يف الصرآن الضرغط:ــ
ذكر الشـهيد القائد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- يف 
الـدرس الثالث مـن دروس (مديـح القرآن) 
أن أمـراض القلوب متنوعة: فالنفاق مرض، 
والجبن مرض، واإليمان بالثقافات املغلوطة 
والـرؤى الخاطئة مـرض، واالرتياب مرض، 

وهذه األمراض محلها القلوب.
 واسـتوحى -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- من اآلية: 
ـا الَِّذيـَن آَمنُـوا َفَزاَدتُْهـْم إِيَمانًـا َوُهْم  (َفأَمَّ
ـا الَِّذيـَن ِيف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض  وَن، َوأَمَّ يَْسـتَبِْرشُ
َفَزاَدتُْهـْم ِرْجًسـا إَِىل ِرْجِسـِهْم َوَماتُـوا َوُهْم 

َكاِفُروَن) النقاط اآلتية:ــ

الظصطئ افوىل: ضغفغُئ ضحش طرضى الظصطئ افوىل: ضغفغُئ ضحش طرضى 
الصطعب:ــ الصطعب:ــ 

أكد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- من خالل استقرائه 
لآلية السابقة بأنه من خالل حركة وانطالق 
اإلنسان يف سبيل الله يستطيُع كْشَف مرىض 
القلـوب، ونوعية املـرض، وسـببه، وكيفية 

تفكـري صاحبـه، حيث قـال: [ما يسـتطيع 
واحـد إال إذا يف حركة اإلنسـان يف الحياة مع 
الناس يكتشـف كيف يكون تفكـري املنافق، 
كيف يكون تفكري الجبان، كيف يكون تفكري 
الذي عنـده ثقافة خطأ, كيـف تكون نتيجة 
األشـياء عليهـم, فيمكن واحد مـع الـ.. ألن 
كلمة مـرض تعني هو يف وضع غري طبيعي, 
وضـع غـري صحـي 

عىل ما بيقولوا].

الظصطئ الباظغئ: الظصطئ الباظغئ: 
بسخ افطبطئ بسخ افطبطئ 
سطى (طرضى سطى (طرضى 

الصطعب):ــالصطعب):ــ
املبال افول:ـ املبال افول:ـ 

غفسر {ِإنَّ َأْضَرَطُضْط غفسر {ِإنَّ َأْضَرَطُضْط 
ِسظَث اهللاَِّ َأْتَصاُضْط} ِسظَث اهللاَِّ َأْتَصاُضْط} 

سطى ععاه!!سطى ععاه!!
 ذكر -َسـَالُم اللِه 
مـن  أمثلـًة  َعَليْـِه- 
الواقـع حول تعاطي 
ن  بعـض النـاس ممَّ
يف قلوبهـم مـرض مع بعـض آيـات القرآن 
الكريـم، عىل حسـب هواه، ومـا يف قلبه من 
ثقافات مغلوطـة ومرض، ويحاول يفرسها 
عـىل هوى نفسـه، وما يريد هـو، دون نظر 
ألي يشء آخـر، أَْو أبعـاد أخـرى، ويتمّسـك 
بهذا التفسـري!! ففي اآلية السابقة يحاولون 
رفـض يشء اسـمه (التفاضل بـني الناس)، 
حيـث قال: [أحياناً قد يكـون عند واحد نوع 
مـرض, يجد آيـة معينـة، يجـد وكأنها عىل 
حسـب قولبتـه لها هـو!! وكأنهـا تدعم ما 
عنده, كأنها تساند ما عنده, يحاول يشغلها 
عىل ما عنده!! يأتي آيات من هذا القبيل مثل: 
{إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاُكْم}(الحجرات13) 
أليس البعض يشـتغلون يف هذه؟..طيب هذه 
آيـة صحيحة {إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنـَد اللَِّه أَتَْقاُكْم} 
لكـن ماذا تريـد بها أنـت؟ ما هـو يريد بها 
نفي (ُسـنَّة التفاضـل) يف الحيـاة؟ هنا هو 
سيتمسـك بها، أليـس هو سيتمسـك باآلية 
هـذه؟ تمسـكه بهـا بالشـكل هـذا بفهمه, 
بـإرصاره عـىل أنها تعطي هـذا, وأنها تعترب 
شـاهداً ملا يف رأسـه!! فهو هنا يزداد ضالالً؛ 
ألنه ينسف مسالة من خالل هذه اآلية كبرية 
جداً, يعني يتشعب عليها أشياء كثرية جداً يف 

واقع الحياة, ويف أمور الدنيا والدين بكله].

املبال الباظغ:ـ غفسر صعل اهللا جئتاظه املبال الباظغ:ـ غفسر صعل اهللا جئتاظه 
وتساىل سظ الغععد {َشاْسُش َسْظُعْط وتساىل سظ الغععد {َشاْسُش َسْظُعْط 

َواْخَفْح} سطى ععاه!!َواْخَفْح} سطى ععاه!!
ونبه -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- إىل الفهم املغلوط 
عنـد البعـض لقولـه تعـاىل: {َفاْعـُف َعنُْهْم 
َواْصَفـْح}، َوألن يف قلوبهـم مـرَض (الجبن، 
والخـوف من مواجهة اليهود، وحب القعود) 
يفرسونها بجواز مهادنة (اليهود) والصفح 
عنهم، واسـتجداء السالم من تحت أقدامهم، 

باعتبار أن القرآن يدعوا إىل هذا!!!
يف  الكريـم  للقـرآن  املفرسيـن  أن  مـع 
تفسريهم لهذه اآلية عىل ثالثة أقوال، كلها ال 

تقول بمثل قولهم هذا: 
األول: قالـوا بأن املقصـود من قوله تعاىل 
{َفاْعـُف َعنُْهـْم َواْصَفْح} هم الفئـة القليلة 
املسـتثناة يف اآليـة نفسـها عندما قـال الله 
سـبحانه وتعاىل: [َوالَ تََزاُل تَطَِّلُع َعَىل َخاِئنٍَة 
َّ َقِليالً ِمنُْهْم َفاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ  ِمنُْهْم إِال

اللََّه يُِحبُّ اْلُمْحِسِننَي]..
والثانـي: قالوا بـأن هذه اآلية منسـوخة 
بقوله تعـاىل: [َقاِتلُوا الَِّذيـَن الَ يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه 
َوالَ ِباْليَـْوِم اآلِخـِر َوالَ يَُحرُِّموَن َمـا َحرََّم اللَُّه 
َوَرُسـولُُه َوالَ يَِدينُـوَن ِديـَن اْلَحقِّ ِمـَن الَِّذيَن 
أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعُطوا اْلِجْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم 

َصاِغُروَن].. 
والتفسـري الثالث: هو أن العفو والصفح 
عنهـم يكون بعد أن تقررت عليهم (الجزية) 
وهـذا عندما يكونون تحت حكم املسـلمني، 
فئة لها كافة حقوقها، ماداموا مسـاملني، ال 
يكيدون لإلسـالم. وهذا هو أقرب التفاسري؛ 
ألنـه ال يطلـع عىل خائنـة منهـم إال إذا كان 
اليهـود تحت حكم الدولة اإلسـالمية، أما إذا 

كانوا بعيدين فال..
ُخُصـْوصـاً  اليهـود  أن  نسـتنتج  إذن: 
يهـود اليـوم، ما دامـوا يحاربون املسـلمني 
ويقتلونهم ويكيدون لهم ويحتلون أرضهم، 
فال سالم معهم وال صفح عنهم، ومن يقول 
بهـذا يف قلبه مرض.. قال -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- 
مسـتنكراً: [مثالً يف الزمن هذا يقول لك: الله 
قال عـن اليهـود: {َفاْعـُف َعنُْهـْم َواْصَفْح}

(املائـدة13) أليسـت هـذه واحـدة؟ {َفاْعُف 
َعنُْهـْم َواْصَفْح} يعني نفـس اليشء, إذا هو 
اآلن يحكي لـك {َوإِذَا َما أُنِزَلْت ُسـوَرٌة} كان 
ذلـك الزمن كان هناك ناس يـرى أية معينة، 
ويعطـي مفهومـا من عنده, ويشـغلها عىل 
أساسه, موجود يف ُكّل زمان. أليس الله قال: 
{َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن 
إال الذين ظلموا منهم}(العنكبوت46)؟ طيب 
ما هو عارف أحسـن ماذا تعني أحسن, ماذا 
تعني كلمة أحسـن, قد كلمة أحسـن تعني: 
لـني وهـدوء وبـدون أي يشء يكـون مثرياً! 

وأشياء من هذه].

املبال البالث: غفسر صعله تساىل: {اْدُع املبال البالث: غفسر صعله تساىل: {اْدُع 
ِإِىل َجِئغِض َربَِّك ِباْلِتْضَمِئ َواْملَْعِسَزِئ ِإِىل َجِئغِض َربَِّك ِباْلِتْضَمِئ َواْملَْعِسَزِئ 

اْلَتَسَظِئ} سطى ععاه!!اْلَتَسَظِئ} سطى ععاه!!
ويف ذات السـياق، ويف تناوله -َسـَالُم اللِه 
َعَليْـِه- لتفسـري قوله تعـاىل {ادُْع إِِىل َسـِبيِل 
َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَموِْعَظِة اْلَحَسنَِة}اسـتغرب 
-َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- مـن تفسـريهم القائل 
أن (الحكمـة) يف التعامـل مـع يهـود اليوم 
هي(اللني، الهـدوء، عدم إثارتهم  ُخُصـْوصاً 
ولـو بكلمة)!!! وتسـاءل: أليس مـن املمكن 
(السـيف)؟حيث  هـي  الحكمـة  تكـون  أن 

َك ِباْلِحْكَمِة  قـال: [مثـل: {ادُْع إِِىل َسـِبيِل َربـِّ
بالحكمة  اْلَحَسـنَِة}(النحل125)  َواْلَموِْعَظِة 
[ونَـزَّل يده] طيـب عندما يقـول: بالحكمة 
هكذا [ونزل يده إىل أسـفل] ليسـت الحكمة 
عىل حسـب ما يقول هنـا! يف األخري تجد ُكّل 
هذه أليسـت مفاهيـم هي تجعلـه ينظر إىل 

اآليـة نظـرة معينة؛ 
يوجـد  داخلـه  ألن 
يف  خلل  يوجـد  خلل, 
هـو  مثـالً  الداخـل, 
مـا عنـده انطالقـة 
عمليـة، ال, هو يريد 
حاجـة  هنـاك  إذا 
ممكن!  بكذا  بهدوء, 
نظـر إىل {بالحكمة} 
يـده  [ينـزل  نظـرة 
تحـت] بالحكمة  إىل 
يـا أخي [ونـزل يده 
تحت]!..طيـب  إىل 
بالحكمة  تكـون  قد 
قد  السـيف  الجهاد, 
يكـون أحيانـا هـو 
قـد  هـو  الحكمـة, 
يكـون هـو الحكمة 

يف مواجهـة أعداء الله, ما هـو قد يكون هو 
الحكمـة؟ الحكمة قضية يعني مثلما تقول: 
واسـعة جداً، هم يفرسونها تفسـري [وضع 
الـيشء يف موضعـه] مـا أحـد داري من هو 
الـذي يضـع األشـياء يف مواضعها..الحكمة 
هـي من الله مثلما قال: {يُؤتِـي اْلِحْكَمَة َمن 
يََشـاُء َوَمن يُـْؤَت اْلِحْكَمـَة َفَقْد أُوتِـَي َخرْياً 
َكِثرياً}(البقـرة269) هي هذه: [وضع األمور 
يف مواضعهـا] أن تكون بالشـكل التي تضع 
األمـور يف مواضعها, الترصف هذا بالشـكل 
الذي فعالً تتناسب مع قضيته هذه, وهكذا].

أجطعُب (الاطعغع) عع طظ أجالغإ أجطعُب (الاطعغع) عع طظ أجالغإ 
الغععد، وعع خطري جثًاالغععد، وعع خطري جثًا

ونوه -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- إىل أسـلوب من 
أسـاليب اليهود يجب علينـا مقاومته، حيث 
قـال: [اشـتغل هنـا والحظ كـم يوجد معك 
من عمل هنا, أنك تبحث بعد األسـاليب التي 
يحاولـوا أن يطوعـوا الناس بهـا فتقاومها, 
مـا فيها قوارح هذه نهائيـاً, هل يوجد فيها 
يش قـوارح؟ مـا فيهـا قـوارح أي التطويع 
مـا يأتي بوسـيلة القـوة, يعنـي ال تفكر أن 
اليهـودي ممكـن دائمـاً انه كلمـا يقوم من 
النـوم هو يمسـح الصـاروخ حقـه, ال, هو 
نايس للصاروخ ربما هناك, يفكر كيف يعمل 
يطـوع, يطوع؛ ألنه يريد بـكل هدوء يدخل؛ 
ألنهم هم نفوسهم ضعاف اليهود, نفوسهم 
ضعـاف, يعني مـا عندهم مثالً الشـجاعة, 
الجـرأة, لـو عندهـم شجسـاعة وجـرأة ما 

استطاعوا يشتغلوا بالطريقة هذه.
لسـلكوا طريقة أن يرضب هذا، ويرضب 
هـذا بطريقـة يثـريوا املجتمعـات, لكن هم 
يسـلكون طريقة التطويـع, التطويع وهذا 
أسـلوب خطري جـداً عندمـا يقول لـك: {إِن 
تُِطيُعـواْ} معنـاه أن هؤالء قـد يصلون بكم 
إىل أن تطيعوهـم، تطيعوهـم يف مـاذا؟ أيضاً 
تفهم وهم يحاولـون أن يطوعوك، يقدمون 
لـك مفاهيـم تبـدو وكأنهـا ملصلحتـك أنت, 

وملصلحة بالدك, أليسوا هكذا يعملون؟.
يعني نريد تجلـس ترتاح ابنك عىل كريس 
وماسـة نظيفـة, ونريـد مرشوعـاً من أجل 
خدمـات إنسـانية, ونريد نحرركم, وأشـياء 

من هذه].

ملاذا ُغِخرُّ (الغععد) سطى تتعغطظا ملاذا ُغِخرُّ (الغععد) سطى تتعغطظا 
(ضاشرغظ)؟!(ضاشرغظ)؟!

وأشـار إىل سـوء وخبـث تفكـري اليهود، 
عندما يسـعوا بـكل الطرق لتحويـل الناس 
إىل كفـار، لكـي يفقـدوا نـرص اللـه لهـم، 
ثـم  لهـم،  وتأييـده 
برضبهـم،  يقومـوا 
جهـة،  مـن  هـم 
ألننا  يرضبنـا  واللـه 
عصينـاه مـن جهة، 
حيـث قـال الشـهيد 
القائـد: [هـم لديهم 
بَْعَد  {يَُردُّوُكـم  هدف 
َكاِفِريـَن}  إِيَماِنُكـْم 
يعنـي هـدف رئييس 
تصبحـوا  أن  لديهـم 
ملاذا  طيـب  كافرين. 
يعنـي  كافريـن؟ 
هـل اليهـودي يتعب 
ويشـتغل  نفسـه, 
من أجل يـراك كافراً 
فقـط؟ ال, هو يعرف 
أن أسـهل مـا تكون 
أنت يف رضبك, يف احتالل بالدك, يف استعمارك, 
يف تغيـري ثقافتك, هو عندما يحولك إىل كافر؛ 
ألنـه هنا سـيفصلك عن مـاذا؟ عـن منابع 
القوة عندك, يفصلك عن القوة التي تمتلكها 
أنت يف إيمانك بدءاً بإيمانك بالله ليفصلك عن 
أن يكـون الله معك، فـإذا كان الله معك فهو 
يعـرف بأنه مـا يعمـل يشء..إذاً كيف أعمل 
بـك؟ أن أحولك إىل كافر؛ لهذا هم ما يفكرون 
أنهم يجعلون الناس يهوداً بمعنى الكلمة, ما 
يحتاجوك تكون يهودي, يحاول تكون كافراً 
فقـط, يعني يجـردك من ُكّل وسـائل قوتك؛ 
ليطوعـك لـه, يطوعك لـه لتقبـل أن يجعلك 
كافـراً، أن يجعلـك كافراً بما تعنيـه الكلمة، 
مـع أنه جعـل يف نفـس الطريـق يف محاولة 

التطويع, يحصل تويل].

طةرد صئعلظا بـ(الثثطات) الاغ طةرد صئعلظا بـ(الثثطات) الاغ 
غصثطعا الغععد، غسارب طزعرًا طظ غصثطعا الغععد، غسارب طزعرًا طظ 

طزاعر العقء له:ـطزاعر العقء له:ـ
وحذر -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- مـن (التذاكي) 
عند البعض، الذي يحاول أن يأخذ من اليهود 
املعونات،واملنافع، واملشـاريع، باعتبار أنه ال 
يمكن يكفر أَْو يبتعد عن اإلسالم، ويعتقد أن 
هـذا جائز، حيث قال: [أنـك يف األخري تقول: 
سـهل, سـنقول لهم تمام, وما احنا راضني 
نكفـر, ال، أنه حتـى يف الطريق, أنـك عندما 
تكون تقول له تمام, أَْو تحاول تقبل منه, أَْو 
مظاهر والء لـه, وهي كلها مظاهر والء أنك 
هنا تصبح حكمك, حكمـه. هذا تهديد إلهي 
للمؤمنـني {يَُردُّوُكـم بَْعَد إِيَماِنُكـْم َكاِفِريَن} 
فـإذا واحد مـا هو منزعج من األشـياء هذه 
كلهـا فلـن تزيـده هـذه اآليـة إيماناً..طيب 
كيف يمكـن تزيدك اآلية هـذه إيماناً تتحرك 
تجدهـا وكأنها نزلت يف هـذا العرص, تجدها 
تحكي واقع حقيقي, أشـياء ملموسـة. هنا 
تزداد إيمانـاً من ُكّل جوانـب اإليمان, إيمان 
بأنهـا تخرب عن واقـع إيمان بأنهـا هي من 
اللـه, إيمـان بـأن اللـه مثلمـا تقـول رحيم 
بعبـاده, إيمان بـأن الله يرعـى املؤمنني, ال 
يرتك األشـياء مبهمـة لديهم, إيمـان, كلمة 
إيمان مجاالت واسـعة جداً من اإليمان تصل 
إليها, تقفل من البداية ما أنت عارف لحاجة 

نهائياً].

- أطراُض الصطعب 
طاظعسئ: شالظفاُق طرض، 

والُةئظ طرض، واإلغمان 
بالبصاشات المشطعذئ 

والرؤى الثاذؤئ طرض، 
واقرتغاب طرض

- طظ خقل ترضئ 
واظطقق اإلظسان شغ 

جئغض اهللا غساطغُع 
ضْحَش طرضى الصطعب، 

وظعسغئ المرض، وجئئه، 
وضغفغئ تفضغر خاتئه

ُم اللِه َعَلـيْـِه- من 5/28 إىل  ِهيُْد الَقاِئُد -َسالَّ ألقى الشَّ
2003/6/3م سبَْع محارضات ــ مالزم ــ رائعاٍت جداً -ُحقَّ 

لها أن تُكتَب بماء الذهب- يرشح فيها كتاَب (مديح القرآن) 
لإلمام القاسم بن إبراهيم عليه السالم، هذه املحارضات كلها 

تحكي عن القرآن، وكيفية االهتداء بالقرآن، وكيفية طرح 
ِهيُْد  القرآن للقضايا، ومنهجية القرآن يف ُكّل يشء، قال عنه الشَّ

الَقاِئُد: [كتاب هو من إمام كبري من أئمة أهل البيت، الزيدية 
متفقني عليه، هو مشهوٌر عندهم جميعاً، وكتابته بالطريقة 
التي تكشف كيف رؤية أهل البيت، وتوجه أهل البيت األصيل، 

ُم اللِه َعَلـيْـِه- بـ(أشياء  قبل تجي أشياء أخرى]، ويقصد -َسالَّ
أخرى)، أي الثقافات املغلوطة التي هي تعتربُ معاِرضًة للقرآن، 
ومعاِكسـًة ملنهجية القرآن التي عليها األئمة األوائل من آل البيت 

ُم اللِه َعَلـيْـِهم أجمعني-..  -َسالَّ
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لطغعم الـ162 سطى الاعالغ.. افجري سعاودة 
غاتثث فول طرة طظث إضرابه سظ الطسام

تجُب اهللا: افطرغضغ غسّعف وغماذُض 
وغدّغُع تصَّ لئظان

الةعاد اإلجقطغ: الصثُس جععُر الخراع طع 
اقتاقل واملصاوطئ عغ السئغُض لاترغرعا

 : طاابسات
خرج األسـريُ املـِرضُب عن الطعـام خليل 
عـواودة لليـوم الــ162 عـىل التـوايل رفضاً 
العتقالـه اإلداري، بمقطع فيديـو هو األول 

منذ خوضه معركة اإلرضاب عن الطعام. 
األسـري  حالـة  الفيديـو  مقطـع  وأظهـر 
عواودة واملرحلـة الصحية التـي وصل إليها 
نتيجة إرضابـه املفتوح، فضالً عن الصعوبة 

البالغة يف النطق والحديث. 
وكانت محكمة االحتالل العليا، قد أصدرت 
قـراراً يقيض بتجميد االعتقـال اإلداري بحق 
األسري عواودة، يوم الجمعة، املاضية، والذي 
قابله األسـري عـواودة بمواصلـة اإلرضاب، 
معتـربًا هـذا القرار هـو خدعـة وتنصل من 
االحتالل عىل مطالبه واملتمثلة باإلفراج عنه. 
ولليـوم الثانـي عـىل التوايل منعـت قوات 
االحتـالل الصهيونـي، أمـس األحـد، عائلـة 
األسـري خليل العواودة املـرضب عن الطعام 
منذ سـتة شـهور من زيارته بحّجــة إلغاء 

تصاريحهم. 
وقالت دالل عـواودة زوجة املعتقل خليل: 
إن «قوات االحتـالل منعتها صباح اليوم من 
عبـور معـرب ترقوميا غـرب الخليـل، لزيارة 
زوجها يف مستشفى أساف هاروفيه، بذريعة 
أن الترصيـح الـذي بحوزتها ألغـي منتصف 

الليلة املاضية». 
وأضافـت: أن «االحتـالل لـم يسـمح لها 
بزيارة زوجها إال مـرة واحدة بعد 162 يوماً 
مـن اإلرضاب، مشـرية إىل أن خليل يف وضع 
صحـي صعـب بعـد أن فقـد أكثـر من نص 
وزنه، ولم يعد يقوى عىل الحركة والكالم، إال 
أن معنوياته قوية، وُمستمّر يف إرضابه حتى 

نيل حريته». 

ودخل عواودة (40 عاماً) من سـكان بلدة 
إذنا قضاء الخليل، يومه الـ162 يف اإلرضاب، 
َحيـُث كان أرضب ملـدة 111 يومـاً، وعلـق 
إرضابـه أسـبوعاً فقط وعاد لـإلرضاب بعد 
تنصل إدارة السـجن يف إيجـاد َحـّل لقضيته 
وتجديـد االعتقـال اإلداري له ملدة 4 أشـهر، 

وهو التجديد الثاني له. 

 : طاابسات
أّكـد عضو املجلـس املركزي يف حزب الله، 
الشـيخ نبيل قـاووق، أن األمريكي يسـّوف 
ويماطـل ويضيّع حق لبنـان ويعطي العدّو 
اإلرسائيـيل ُكـّل الوقت للدراسـات والتنقيب 

واستخراج النفط والغاز. 
وخـالل حفـل أقامه حـزب اللـه يف حارة 
صيدا بمناسبة األربعون ربيًعا وإحياًء للنرص 
اإللهي يف آب/ أغسـُطس 2006م، لفت إىل أن 
«تصدي املقاومة وفـرض املعادالت الجديدة 

قطع الطريق عىل املماطلة األمريكية ووضع 
حًدا لسياسـة إرضاء السفارات عىل حساب 

املصالح والثروات الوطنية والكرامات». 
وأَشـاَر الشـيخ قـاووق إىل أن «لبنـان يف 
معركة استعادة الحقوق والثروات وبمعادلة 
املقاومـة هـو رابـح، رابـح والعـدّو خارس، 
خـارس»، مؤّكــداً أن «املقاومـة التـي أنهت 
مرحلة التسويف وتضييع الحقوق قد رسمت 
الخطوط الحمر واستعدت آلخر الخط، وهي 
جاهـزة لتصنـع املعـادالت وتسـتعيد كامل 
الحقوق، َحيُث سـيكون النرص الجديد الذي 

ستقدمه املقاومة لجميع اللبنانيني». 
الداخليـة،  االسـتحقاقات  خـص  وفيمـا 
أّكــد الشـيخ قـاووق: أن «حـزب اللـه من 
موقـع الحريـص عـىل مصالـح اللبنانيـني 
يدعو لإلرساع يف إنجاز االسـتحقاق الرئايس 
ويدعو لتشـكيل حكومة تتحمل املسؤوليات 
بتخفيـف املعاناة عـن اللبنانيـني والتصدي 

لألزمات». 
كمـا وجـه التحية للشـعب الفلسـطيني 
املقـاوم الذي أدهش العالم يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة. 

 : طاابسات
يف  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـُة  أّكــدت 
فلسـطني، أمس األحد، أن محاوالِت االحتالل 
اسـتهداف املسـجد األقىص وتهويـد املدينة 

املقدسة لن تغرّي من الواقع شيئاً. 
وقالـت الحركـة يف بيـان صحفـي لها، يف 
الذكرى الـ53 إلحراق املسجد األقىص عىل يد 
اإلرهاب اليهودي: «إن مرور هذه العقود عىل 
إحراق أوىل القبلتني، ال يعني أبداً أن الشـعب 
الفلسطيني ينىس حقه بمرور السنني، بل إن 
ُكـّل لحظة تمر عليه يزداد تمسكاً بحقوقه، 
وترتفـع عنـده روح التصميـم عـىل تحرير 

أرضه واسرتداد ما سلبه العدو». 
وأضافـت أن «محـاوالت التهويـد وصبغ 
املدينـة املقدسـة بالصبغـة الصهيونية، لن 
تغـري مـن الواقـع شـيئاً، فالقدس سـتظل 
عربية إسـالمية، بمآذنها وقبابها وكنائسها 

وشوارعها وحاراتها، وبكل شرب فيها». 
وشـّددت الحركـة عـىل أن القـدس هـي 
جوهر الرصاع مع االحتالل، وأن اسـرتدادها 
وتحريرهـا واجـب عىل ُكـّل عربي ومسـلم، 
وأن املقاومـة بـكل أشـكالها هـي السـبيل 

الوحيد لتحقيق ذلك. 

ووّجهـت حركة الجهـاد التحيـة «ألهلنا 
املرابطـني الصامدين يف ربوع القدس املحتّلة 
ويف سـاحات املسـجد األقـىص، ولكل شـبل 
وشـاب وشـيخ وفتاة رصخوا هناك يف وجه 
العـدّو ومسـتوطنيه معلنـني أن األقىص لنا 

والقدس لنا». 
كما دعت «جماهري شـعبنا يف ُكـّل مكان 
إىل مواصلة الدفاع عن املسجد األقىص، وبذل 
ُكــّل غـاٍل ونفيس يف سـبيل إبقائـه منارة 

للمسلمني، ال وكراً للمستوطنني املحتّلني». 

تماس: جرائُط اقتاقل 
بالصثس وافصخى لظ 

تمظَته حرسغًئ وق 
جغادًة شغعما
 : طاابسات

أّكـدت حركُة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية 
القـدس  ضـّد  االحتـالل  جرائـَم  أن  «حمـاس» 
واألقـىص لن تمنَحـه رشعية وال سـيادة فيهما، 
وسيواصل شعبنا حمايتهما والدفاع عنهما بكّل 

الوسائل. 
ويف الذكرى الثالثة والخمسـني لجريمة إحراق 
املسـجد األقىص املبـارك، قالت الحركـة يف بيان 
صحفـي، أمس األحد: إن «شـعبنا الفلسـطيني 
تنا العربية واإلسالمية يستذكرون يف مثل هذا  وأمَّ
اليـوم من عام 1969م، حني امتـّدت اليد اآلثمة، 
للمتطـّرف الصهيوني األسـرتايل «دينيس مايكل 
روهـان»، وبتواطـؤ واضـح من االحتـالل، عىل 

تنفيذ جريمة إحراق املسجد األقىص املبارك». 
وأضافـت أن «تلـك الجريمـة النكراء سـتظل 
والجماعـات  االحتـالل  إرهـاب  عـىل  شـاهدة 
املشـبوهة  ومخّططاتهم  املتطّرفة،  الصهيونيـة 
وامُلستمّرة ضدَّ املسـجد األقىص، عرب محاوالتهم 
املتصاعدة القتحامه وتدنيسه وتقسيمه وهدمه، 
واسـتمرارهم يف مالحقة املقدسـيني واملرابطني، 
واالعتقـال  واملالحقـة  بالقتـل  واسـتهدافهم 

واإلبعاد». 
وتابعـت: «ثالثـة وخمسـون عاماً مـرَّت عىل 
جريمة إحراق املسـجد األقـىص، وعىل الّرغم من 
تصعيد االحتالل جرائمه ضّد األقىص واملرابطني، 
وانتفاضتهـم  شـعبنا،  جماهـري  يقظـة  أنَّ  إالّ 
املتجّددة، وصمود املرابطني وبسـالتهم، وصالبة 
رجال املقاومة، يف ُكـّل املحطات التي حاول فيها 
هذا العـدّو النيل أَو اسـتهداف القدس واألقىص، 
قـد أحبطت ُكــّل تلك املحـاوالت، وأّكـدت وحدة 
ـاحات، عىل امليض  الشـعب واملقاومة يف ُكـّل السَّ
صفاً واحداً يف الدفاع عنهما بكل الوسـائل، مهما 
بلغت التضحيّات، وأنَّ املسـرية ُمستمّرة، وسيف 
القـدس لـن يُغمـد، حتـى تحريرهما مـن دنس 

االحتالل». 
وشّددت الحركة عىل أنَّ مدينة القدس املحتّلة، 
ويف القلب منها املسجد األقىص املبارك هما عنوان 
الـرصاع مع العـدّو الصهيونـي، وبوصلة توحيد 
شـعبنا وأّمتنا يف الدفاع عنهمـا ونرصتهما، عىل 
ُكـّل الصعد السياسـية والدبلوماسية واإلعالمية 

واإلنسانية. 
وأّكــدت أنها سـتظّل عىل عهد الوفـاء لدماء 
للقـدس  حمـاة  األرسى،  وتضحيـات  الشـهداء 
واألقـىص مدافعني عنهما، متمسـكني باملقاومة 
واألرسى  األرض  لتحريـر  سـبيالً  الشـاملة، 

واملرسى. 
وشـّددت الحركة عىل أنه ال سيادة وال رشعية 
لالحتالل عىل شـٍرب من املسـجد األقـىص املبارك، 
، كان وسـيبقى، مشـريًة إىل  فهو وقٌف إسـالميٌّ
أن ُكـّل محـاوالت االحتالل ومخّططاته لن تفلح 
يف تهويـده أَو تغيري معاملـه، أَو طمس ُهــِويَّته، 
أَو تقسـيمه زمانياً ومكانياً، وسـيظل إسـالمياً 
ــة يف ُكــّل بقاع  خالصـاً، ومهـوى ألفئـدة األُمَّ

العالم. 
تنـا العربية واإلسـالمية،  وطالبـت الحركة أمَّ
قـادة وحكومـات، التـي تداعت لنـرصة األقىص 
املبارك بعـد جريمة حرقه عـام 1969م، بتحّمل 
مسؤوليتها التاريخية يف التَحّرك العاجل والفاعل، 
للدفاع عنه وحمايته من أخطار تهويده وطمس 

معامله املتصاعدة. 
ودعـت العواصـم التـي ذهبـت للتطبيـع مع 
االحتالل إىل مراجعة هذا املسـار انتصاراً للقدس 
واألقـىص، والتزامـاً بالقيـم الّرافضـة لالحتالل 

والعدوان عىل أرضنا وشعبنا الفلسطيني. 
كمـا دعت الحركـة جماهري شـعبنا يف مدينة 
القدس وأهلنـا يف الدَّاخل املحتـّل وعموم الضفة 
الغربية املحتّلة إىل مواصلة شـّد الّرحال والّرباط 
واالعتكاف يف املسـجد األقىص املبارك، والتصّدي 
لـكّل محـاوالت املتطّرفـني القتحامه وتدنيسـه 

وإفشال مخّططاتهم يف تقسيمه. 
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لـكل يشٍء أُُسـٌس، وأُُسـُس 
هـي  العسـكرية  العـروض 
فـرُض الوجـود وقـول: نحـن 
هنـا؛ وكوننـا رقمـاً صعبـاً يف 
الـدول  أرقـام  رضب  جـدول 
املسـتقلة عن أيـة َوصايـة أَو 
دول  أمـام  والتفاخر  ارتهـان، 
معنويات  ورفع  األُخرى  العالم 
يـرى  وهـو  اليمنـي  الشـعب 
جيَشه أمامه، ورسالة لكل من 
تسـول له نفسـه أن يعبَث بالوطن، وهي رسـالٌة سياسية 
بطريقـة اسـتعراضية تحمـل يف طياتهـا أننا أمـٌر واقٌع ال 
منـاص منه وال احتمال وال إْمَكانية لتجاهلنا أَو التسـاهل 
بنا كشعب يمني، شعارنا نكون أَو نكون، ليس هناك خياٌر 

آخر.. 
داللُة هـذه العروض الجبـارة لتخرُّج الدَُّفع العسـكرية 
بكافـة مكوناتها، والتنظيم الدقيـق وامتالك القّوة املتمثّلة 
يف األسلحة واملعّدات العسكرية املوضوعة يف ترصف الجيش 
اليمنـي الصامـد واملناهـض، والهيبة العاليـة الناتجة عن 
ذلـك، هي أعظم دليل عىل أن وراءها قيادة حكيمة نظرتها 
بعيدة وطموحها يناطح السـحاب.. قيـادة ال تقبل الهوان 
لشعبها، وتسعى جاهدًة أن ترد لهذا الشعب حقه املغصوب 
ورفـع الَوصاية الجاثمة منذ عقود.. وكما هي دليل عىل أن 
الشـعب اليمني ال يقبل الضيم مهما طال الزمن، ومن رحم 
املعاناة والحصـار واألزمات لهذا الشـعب يولد األمل وتولد 
معه الرغبة يف فرض السـيادة وقطع ُكـّل يد تحلم بالعبث 
بمقدراتـه وتحـول دون الحصـول عـىل حقوقـه، ومجده 

وسيادته.
عروضنـا العسـكرية تمثل نقلـًة نوعيًة، سيحسـب لها 
العدّو ألف حسـاب ويراجع حسـاباته ومعادالته البائسـة 
كمـا جـاء يف خطـاب فخامـة رئيـس الجمهورية املشـري 

الركن/ مهدي املشاط.
اسـتعراُضنا للوحدات املتخرجة من الرشطة العسكرية، 
والقوات الخاصة، وُشعبة الوحدة الطبية، ووحدة القناصة، 
وضد الـدروع، والكورنيت، ووحدة الدفـاع الجوي، وألوية 
ة واملدفعية، وسـالح الزلزال  املدرعـات، والطائرات املسـريَّ
2 املحيل، والكاتيوشـا، له بُعٌد سـيايس وعسكري وسيادي 
إقليمي، أََسـاس هدفه الحرية ورأسـه االسـتقالل وما بني 
ذلك املجد والسـيادة وهو استعراٌض مهيب عكس املستوى 

العايل من التدريب والتأهيل.
والعـروض تعبـريٌ عن مدى حجـم املجد والسـيادة التي 
سـيتمتع بها الشـعب اليمنـي، ودليٌل عىل حـرص القيادة 
بامتالك القرار وفرض الرشوط من مصدر قوٍة يف أي حوار، 
ومالزمة طريق الحرية واالسـتقالل من الوصاية، والعمالة 

واالرتهان، وقطع دابر املنافقني األقزام.

افبساُد والثققُت يف خطاب الرئغج طعثي املحاط 
د. حسفض سطغ سمغر   

 

عندمـا يكـون الخطاُب نابعـاً من مصدر الشـعور 

باملسؤولية حتماً ستكوُن القدرة عىل تحمل متضمنات 

الخطـاب من أهـم مقتضيات الشـعور باملسـؤولية، 

ما عندما يكـون هذا الخطاُب منسـجماً مع  ال ِســيـَّ

ــة وتطلعات الشـعب؛ ذلـك ألَنَّ القائد  متطلبـات األُمَّ

عندما يكون جزًءا من الشـعب يعكُس معاناتهم كفرد 

وليس كقائٍد فهو بذلك يمثل متطلبات الشعب ورسائل 

ــة يف أقواله ورسائله وأفعاله. األُمَّ

ويف الخطاب الذي ألقاه الرئيُس مهدي املشاط، نجد 

أنـه خطاُب ذلك املسـؤول الذي عكـس يف ُكـّل محاوره 

ــة من مطاِلَب محقة وكأنه صوُت الشعب بلسان  ما تتطلع له األُمَّ

القائـد، ولهذا َفــإنَّ دعوَة الرئيس مهدي املشـاط لرفع املعاناة عن 

شعبنا اليمني املظلوم وربط عملية السالم الحقيقية بوقف العدوان 

ورفع الحصار ودفع رواتب املوظفني يمثُل لسـاَن حال ُكـّل الشعب 

ومطلَب ُكـّل فئات املجتمع، هذا من جانٍب.

ومـن جانٍب آخر، أشـار الرئيس املشـاط يف خطابـه إىل االهتمام 

يه الزراعـي والصناعـي؛ باعتبَاره جـزًءا من  بجانـب اإلنتاج بشـقَّ

مواجهـة املتغـريات واألزمـات الدولية والتـي تؤثر سـلباً عىل واقع 

اليمنيني يف ظل اسـتمرار العدوان والحصـار وحتى ال نكون ضحيًة 

لهذه األزمات فقد أّكـد الرئيس مهدي املشاط عىل االهتمام باإلنتاج 

الزراعـي وتحقيق االكتفاء الذاتـي يف ُكـّل املجاالت حتى تكون لدينا 

القـدرُة ملواجهة املتغريات الدولية ونسـتطيع أن نحّقق االسـتقالل 

الكامـل لقرارنا السـيايس والـذي عادة مـا كان مرهونـاً باألجندة 

الخارجية نتيجة التبعية االقتصادية للخارج.
ومـن أهم دالالت األثـر والتأثر باملتغريات الدولية هي ما شـهدته 
السـاحة الدولية من حراك وتغريات يف املزاج الدويل بعد 
زيارة الوفد الوطني إىل روسيا داللة عىل التأثري والتأثر 
بمحيطنـا الدويل وأن القضية اليمنية أصبحت من أهم 
القضايا عىل السـاحة الدولية، ال سـيَّما بعد العروِض 
العسـكرية الضخمة التي شـهدتها السـاحُة اليمنية 
ودالالتهـا وأبعادها ورسـائلها التي أّكــدت للعالم أن 
الشـعب اليمنـي لـن يركَع لغـري الله ولن يتنـازل عن 
حريتـه وكرامته ولـن يفرَِّط يف اسـتقالله الكامل غري 

املنقوص. 
وفيما يخص واجبنا تجاه أمتنا العربية واإلسـالمية 
التي تعكُس إراَدة الشعب وتوّجـهاته يف هذا النهج أّكـد األخ الرئيُس 
أن مناَرصَة الشـعب الفلسطيني تُعد من الثوابت الدينية واإلنسانية 
للشـعب اليمنـي؛ باعتبَـار القضية الفلسـطينية ال تُخصُّ الشـعب 
ــة العربية واإلسـالمية؛  الفلسـطيني فحسـب، بل هي قضيـة األُمَّ
ألَنَّ مقدسـات املسلمني مسؤولية ُكـّل مسلم وهي القضية املركزية 
ــة ويف الوقت التي يتسـابق فيه بعض الحـكام العرب للتقرب  لألُمَّ
إىل إرسائيـل وأمريكا بالعدوان عىل اليمـن ودخول القوات األمريكية 
ا يسمون أنفسهم (مجلساً  إىل األرايض اليمنية برضا ومسـاعدٍة ِممَّ
رئاسـياً، وجيشـاً وطنيـاً) كان مصَداقاً ملا حذر منه الشـهيد القائد 
السـيد حسـني بدر الدين الحوثي -رضـوان الله عليـه- يف كثرٍي من 
محارضاتـه عـن َخطـر دخـول القـوات األمريكيـة إىل البلـد وهنا 
يظهـر الفرز الذي نؤّكـد عليه أن الـرصاع بني الحق والباطل حتمي 
، فالشعُب اليمني والجيش والقائد مقابل العمالء واملرتِزقة  وُمستمرٌّ

واملليشيات.


