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إاء قضية قتل دامت 13 عامًا بني أسرتني مبحافظيت مأرب والبيضاء

47081 طثظغًا بغظ حعغث وجرغح طظث بثء السثوان و484 خقل العثظئ
التخار غتخث التخار غتخث 4032040320 اطرأة و اطرأة و103680103680 ذفًق و ذفًق و18001800 وشاة لاأخر جفرعا لطسقج وشاة لاأخر جفرعا لطسقج

إجرام 7 أسعام سثوان و5 أحعر «عثظئ»
العدو يكثف خروقاته وحيتجز سفينة رابعة وصنعاء حتذر من العواقب

للعدوان: أوا عدوانكم وحصاركم فلن تتحملوا تداعيات فشل اهلـدنة
احلرب ضد أتباع أمريكا وإسرائيل بروفات لـ «املعركة الكربى» حترير فلسطني



احلوثي: قواتنا مستعدة لتحسم املعركة وحتقق النصر القريب
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األحد

العدد

1 صفر 1444هـ..
28 أغسطس 2022م

(1467)
أخبار 

خقل لصاءات طظفخطئ طع ضعضئئ طظ السطماء ورئغج طةطج العزراء

الرئغج املحاط غعجه بإظةاز الصداغا املرتاضمئ لثى عغؤئ رشع 
املزالط وتحث الطاصات إلزاتئ طساظاة املعاذظني

 :  خظساء 
وّجـه الرئيُس املشـري مهـدي محمد املشـاط، بإنجاز 
القضايـا املتأخـرة يف هيئة رفع املظالـم نتيجة تراكمات 
املايض قبل ثورة ٢١ سـبتمرب، من خالل تعزيزها بقضاة 

مؤهلني للبت يف تلك القضايا وإنجازها. 
جـاء ذلك خـالل لقائه، أمـس، يف العاصمـة صنعاء، 
مفتـي الديار اليمنية العالمة شـمس الدين رشف الدين، 
ورئيـس مجلس القضاء األعـىل القايض أحمـد املتوكل، 

وأعضاء الهيئة العليا لرابطة علماء اليمن. 
كمـا ناقش االجتماُع قضايـا األرايض املرتاكمة نتيجة 
املايض، والسبل الكفيلة بوضع معالجات وحلول جذرية 
لهـا تضمن حقوق النـاس وتحافظ عـىل أرايض الدولة، 
مؤّكـداً عـىل رضورة االهتمام بحسـن االختيار للقضاة 
وتأهيلهم علمياً بما يمكنهم من تحقيق العدالة التي هي 
غايٌة مقّدسـة، الفتـاً إىل رضورة أن يتـم اختيار القضاة 
ممـن يتحلـون بالنزاهـة ويحملـون القيـم اإليَمـانيـة 
والوطنية بما يضمن رفد املحاكم بقضاة من ذوي العدل 

واإليَمـان. 
وفيما جرى خالل اللقاء مناقشـة الكثري من القضايا 
الهامة املتصلة بحياة الناس وأحوالهم، وكيفية تحسـني 
األداء الحكومـي لتقديـم الخدمـات لهـم، أّكــد الرئيس 

املشاط عىل دور هيئة اإلفتاء يف توعية الناس وتبصريهم 
يف ُكــّل شـؤون حياتهـم، ُخُصوصـاً وأن اليمن يتعرض 
لعـدوان إجرامي بقيادة أمريكا يرتافق معه حصار ظالم 

وحرٌب تستهدف وعَي املجتمع وقيمه األصيلة. 

وأشـاد بالدور الهام الذي قام بـه العلماء العاملني يف 
التصـدي للحـرب األمريكية الغاشـمة عىل اليمـن أرضاً 
وإنسـاناً وُهــِويًَّة، وكذا دورهم يف تعزيز وحدة الشـعب 
اليمنـي وتحصني الجبهـة الداخلية التي سـعى العدوان 

لخلخلتها من خالل مسارات متعددة ومتنوعة. 
وأَشـاَر الرئيس املشـاط، إىل دوِر العلمـاء يف منارصة 
ــة املركزية وعىل رأسها القضية الفلسطينية  قضايا األُمَّ
ودعم الشعب الفلسطيني يف استعادة كافة حقوقه وطرد 
االحتالل الصهيوني الغاصب وإقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 
إىل ذلـك، ناقـش الرئيُس املشـاط مع رئيـس مجلس 
الوزراء عبدالعزيز بن حبتـور، الجوانَب املتصلة بالنزول 
املواطنـني  ومتطلبـات  احتياجـات  لتلمـس  امليدانـي 
يف مختلـف املجـاالت، والعمـل عـىل توفريهـا يف حـدود 

اإلْمَكانيات املتاحة. 
وفيمـا جـرى خـالل اللقـاء مناقشـة برنامـج عمل 
الحكومـة للعام الهجري الجديـد ١٤٤٤، وما تضمنه من 
خطط وبرامج وأنشطة، لتحسني مستوى األداء الخدمي 
والتنمـوي وتلبيـة االحتياجـات الرضوريـة للمواطنني 
املشـاط  الرئيـس  تطـرق  معاناتهـم،  مـن  والتخفيـف 
إىل جوانـب التنسـيق والتكامـل بـني مختلف الـوزارات 
الربنامـج  لتنفيـذ  الحكوميـة،  واألجهـزة  واملؤّسسـات 
وتحقيـق أهدافه، والتغلـب عىل الصعوبـات والتداعيات 

الناجمة عن العدوان والحصار. 
وشـّدد عـىل رضورة مضاعفـة الجهود وحشـد ُكـّل 
الطاقـات املتاحة إلزاحة معاناة الناس، يف ظل اسـتمرار 

العدوان والحصار. 

 :  خظساء 
كشـفت وزارُة الصحة العامة عن الخسائِر 
فـرتة  خـالل  املواطنـني  صفـوف  يف  البرشيـة 
الُهـدنـة، يف حـني أعلنـت عـن عـدد الضحايا 
املدنيـني الـذي سـقطوا منـذ بدايـة العـدوان 

والحصار. 
وخـالل مؤتمـر صحفـي عقدتـه الـوزارة، 
أمس السـبت، يف العاصمة صنعـاء، حول «آثار 
عـىل  اسـتمراره  وتبعـات  والحصـار  العـدوان 
القطـاع الصحي»، أعلنـت وزارة الصحة العامة 
والسـكان، أن عـدد ضحايـا خروقـات العدوان 
األمريكي السعودّي ومرتِزقته للُهـدنة اإلنسانية 
والعسـكرية بلـغ ٤٨٤ حالة مـن املدنيني، وهو 
مـا يؤّكـد اسـتمرار تحالف العـدوان يف ارتكاب 
املجـازر والجرائم بحق املواطنـني رغم الُهـدنة، 

وكل ذلك بشهادٍة أممية فاضحة. 
وأَشـاَر الناطُق الرسـمي للـوزارة، الدكتور 
أنيـس األصبحـي، إىل أن الفتـح املحـدود ملطار 
صنعـاء الدويل، وميناء الحديدة، خالل الُهـدنة، 
ال يفـي بأدنـى احتياجـات القطـاع الصحـي 
وحاجـة املـرىض، يف إشـارة إىل أن املعانـاَة يف 
صفوف املرىض ال تزال عالقة رغم أن ملف فتح 
املطـار املشـمول بالُهـدنة، ُوجد ِمـن أجِل رفع 

معاناة مرىض اليمن املحارصين. 
وأوضح أن معاناة املرىض املحتاجني للسفر 
للخارج ما زالت ُمسـتمّرة، ولـم تتوفر رحالت 
إىل مختلف البلدان للعالج، مبينًا أنه يتم تسـيري 
رحلتني أسبوعياً إىل األردن فيما االحتياج إلجالء 
جميـع املرىض املسـجلني لـدى اللجنـة الطبية 
وعددهـم ٣٠ ألـف حالـة، يصـل إىل ١٥٠ رحلة 

ة الستيعابهم.  َخاصَّ
وأَفاد بـأن ألفاً و٨٠٠ حالة توفيت؛ بَسـبِب 
تأخر سـفرها إىل الخارج للعالج، بما يعادل ١٥ 
باملِئة من إجمايل عدد الحاالت املحتاجة للسـفر 

لتلقي العالج. 
وطالبت وزارة الصحـة بفتح مطار صنعاء 
واألمميـة  التجاريـة  الرحـالت  جميـع  أمـام 
واملساعدات اإلنسـانية، بصورٍة ُمستمّرة، وكذا 

فتـح جميـع املوانئ اليمنيـة ورفـع الحصار، 
وتيسـري دخول املشـتقات النفطيـة التي يؤثر 

عرقلتها عىل تشغيل القطاع الصحي. 
كمـا طالبت بالسـماح بدخول املسـاعدات 
اإلنسـانية الدوائية والغذائية بـدون رشوط أَو 
احتجـاز، والتسـليم الفوري ملرتبـات موظفي 
ـة،  الدولـة ُعُمـوًمـا والقطـاع الصحـي َخاصَّ
وإعادة بناء وتأهيل ما دّمـر من مرافق صحية 

ومنشآت وزارة الصحة. 
وأَشـاَر األصبحـي إىل أن اسـتمرار العدوان 
الوفيـات  عـدد  زيـادة  يف  يتسـبب  والحصـار 
بـني املـرىض وُخُصوصـاً يف األريـاف، الفتـاً إىل 
عدم سـماح التحالـف بإدَخال بعـض األجهزة 
ًة املتعلقة  واملستلزمات الطبية والعالجية َخاصَّ
بأمراض الرسطان واألورام واألمراض املزمنة. 

الشـهداء  عـدد  أن  الصحـة  ناطـق  وذكـر 
والجرحـى نتيجـة العـدوان بلغ ٤٧ ألفـاً و٨١ 
شـهيداً وجريحاً منذ ٢٦ مـارس ٢٠١٥م، حتى 
٢٧ أغسـُطس ٢٠٢٢م، منهـم ١٥ ألفـاً و٤٨٣ 
شـهيداً و٣١ ألفـاً و٥٩٨ جريحـاً، ٢٥ ٪ منهم 

نساء وأطفال. 
وأّكـد أن اسـتمرار العـدوان والحصار يهّدد 
املنظومـة الصحيـة يف اليمـن بالتوقـف وعدم 

إْمَكانية استمرار تقديم الخدمات للمواطنني. 
وبنّي أن مـؤرشات االنهيـار تتمثل يف تدمري 
للمنشـآت  مبـارش  بشـكل  العـدوان  طـريان 
الصحيـة، َحيُث وصل عـدد املنشـآت املدّمـرة 
ا وجزئياً ٥٣٧، الفتاً إىل اسـتهداف العدوان  كليّـٍ
بشكل مبارش للكوادر الصحية، َحيُث استشهد 
٦٦ طبيباً وأخصائياً ومساعدين وكوادر صحية 

وتدمري ٧٠ سيارة إسعاف. 
وذكر أن العدوان تسبب يف عدم حصول أكثر 
مـن ٤٨ ألـَف موظـف يف القطـاع الصحي عىل 
املسـتوى املركزي واملحافظات واملديريات عىل 
مرتباتهم منذ أكثر من ست سنوات، مؤّكـداً أن 
العدوان تسـبب أَيْـضاً يف مغادرة أكثر من ٩٥ ٪ 

من الكادر األجنبي. 
وأوضـح أن الحصار الشـامل أَدَّى إىل زيادة 
معدالت سوء التغذية، َحيُث تم تسجيل أكثر من 

٢. ٣ مليـون طفل دون الخامسـة يعانون من 
سوء التغذية و٦٣٢ ألَف طفل من سوء التغذية 
الحـاد والوخيـم املهّدد لحياتهـم بالوفاة خالل 
العام الحايل، باإلضافة إىل أن هناك أكثر من ١٫٥ 
مليون من األُمهات الحوامل واملرضعات يعانني 
من سـوء التغذية منهـن ٦٥٠ ألفاً و٤٩٥ امرأة 

مصابات بسوء التغذية املتوسط. 
ولفت إىل أن الوضع الغذائي السـيئ يف اليمن 
جـراء العـدوان أَدَّى إىل ضعـف شـديد للمناعة 
ورسعـة انتشـار األمراض واألوبئة، ُمشـرياً إىل 
أن استخدام العدوان لألسـلحة املحرمة تسبب 

يف ارتفاع نسب التشـوهات الخلقية وإجهاض 
األجنة بمعدل ٣٥٠ ألف حالة إجهاض و١٢ ألف 

حالة تشوُّه. 
وبنّي األصبحي، أن وفيات األُمهات؛ بَسـبِب 
الحمل والوالدة بلغـت ٥٠٠ وفاة لكل ١٠٠ ألف 
والدة حيـة، أي أن عـدد وفيـات األُمهات خالل 
فـرتة العدوان بلغ ٤٠ ألفـاً و٣٢٠ امرأة حامل، 
فيمـا يبلـغ عـدد وفيـات األطفـال دون سـن 
الخامسـة ٢٨٨ طفـالً يوميٍّا وبلـغ خالل فرتة 
العـدوان ٧٢٧ ألفـاً و٧٦٠ طفـالً، كما تسـبب 
الحصار يف رفع نسـبة املواليد الخدج إىل ثمانية 

يف املِئة مقارنة بالوضع قبل العدوان بمعدل ٢٢ 
ألفاً َو٥٩٩ حالة. 

وأوضح أن العدوان والحصار تسببا يف زيادة 
أعداد املصابني باألورام بنسـبة ٥٠ ٪ عن املعدل 
بداية العـدوان يف ٢٠١٥م وبلغت ٤٦ ألفاً و٢٠٤ 
حاالت خالل العـام ٢٠٢١م، كمـا منع تحالف 
العـدوان إدَخـال معدات طبيـة حيوية وعزفت 
رشكات دوليـة عـن توريـد األدويـة إىل اليمـن 
نتيجة للحصار، مؤّكـداً أن شحنات مساعدات 
انتهـت صالحيتهـا نتيجـة بقائهـا يف جيبوتي 

كمحطة قرسية ملرور املساعدات إىل اليمن. 
وأَشـاَر إىل تسـجيل أربعة آالف و٣٢٠ حالة 
ملـرىض الفشـل الكلوي، وتـم تأمني جلسـات 
غسـيل ألكثر من أربعـة آالف مريض يتوزعون 
عىل ١٦ مركزاً مهّدداً بالتوقَف، كما تم تسـجيل 
ألَفـي حالة لوكيميا أطفـال وألفي حالة زراعة 

قرنية. 
وذكـر أنه تـم تسـجيل ٤٦ ألفـاً و٢٣٩ حالة 
مـرتّددة عـىل مراكـز األورام، وانعـدام ٥٠ ٪ من 
ـة  َخاصَّ الرسطـان  بمـرىض  ـة  الَخاصَّ األدويـة 
املشـعة،  واملـواد  املوجهـة  الكيماويـة  األدويـة 
وتوقـف خدمات التشـخيص والعالج باإلشـعاع 
جـراء منـع العـدوان دخـول أهـم التجهيـزات 
واملسـتلزمات كاملعجل الخطـي و»الكوبالت بي 
سـتة» والرنني املغناطييس القائم عىل تقنية غاز 
الهيليوم واليود املشع ومستلزمات املسح الذري. 
وفيما يخـص األوبئة تطرق الناطق باسـم 
وزارة الصحة إىل أنه تم تسجيل ١٣١ ألفاً و٥٢٨ 
حالة مالريـا مؤّكـدة مخربياً، تـويف منها ١٣٩ 
حالـة، وكذا تسـجيل ٦٥ ألفـاً و٦٥٥ حالة داء 
كلب تـويف منها ١٣٩ حالة، مؤّكــداً أن تحالف 
العـدوان منـع دخـول املصل املخصـص لعالج 

حاالت داء الكلب. 
وبنّي أنه تم تسـجيل ثمانية آالف و٥١ حالة 
دفترييا، تويف منها ٥١٦، باإلضافة إىل تسـجيل 
٥٨ ألفاً و٢٧٧ حالة إصابة بالحصبة تويف منها 
٤٦١ حالـة، باإلضافة إىل تدمـري البنى التحتية 
للطرقات والجسـور، مما أعاق وصول الحاالت 

الحرجة إىل املرافق الصحية. 

الختئ تصُش سظث آبار السثوان والتخار سطى العضع الختغ:

 إجرام ق غاعصش وأرصام تفجع اإلظساظغئ

ارتصــاء 484 طثظغــًا بغــظ حــعغث وجرغــح خــقل شاــرة الُعـثظــئ و47081 طعاذظــًا طظــث بثاغــئ الســثوان
1800 تالئ تعشغئ؛ بَســئِإ تأخر جــفرعا لطسقج وعع طا غسادُل 15 % طظ إجمالغ سثد المرضى المتاَخرغظ

تخغطُئ 7 أسعام وظخش سام طظ السثوان و5 أحعر طظ الُعـثظئ..

 جــصط تاى الغعم47081 طعاذظًا طظعط 15483 
حعغثًا َو31598 جرغتًا و25 % طظعط أذفال

 دّطـــر تتالش الســثوان 162 طرشصًا ختغًا بحــضٍض 
ضاطض و375 بحضٍض ججئغ وأخرجعا سظ السمض

 تعشغــئ 40320 اطــرأة تاطــض و103680 ذفــًق 
وافجطتئ المترطئ صاطئ 350 ألش جظغظ
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 :  طاابسات 
أّكـد عضُو املجلس السـيايس األعىل، محمد 
عيل الحوثي، اسـتعداَد صنعاء ملعركة الَحْسـِم 
الكـربى، وأنها لـن تقَف مكتوفـَة اليَدين أمام 
استمرار العدوان والحصار، مذكِّراً بأن القوات 
املسلحة اليمنية لديها أسلحُة ردع كفيلة بقلب 
املوازيـن وتحقيـق االنتصـار، يف الوقـت الذي 
لم تعـد فيه لدى العـدّو أيَة خيـارات أَو أوراق 

جديدة. 
وقـال الحوثي يف حديـث لقنـاة «امليادين»: 
إنَّ «خروقـات العـدوان لـن تُثنـَي صنعاَء عن 
االستعداد للمعركة الكبرية واالنتصار» واصفاً 
تلـك الخروقات بأنهـا «وقوٌد يبقـي الجبهات 

حية وُمستمّرة». 
ومنـذ إعـالن الُهـدنـة مطلع ابريـل املايض 
لم تتوقف قـوى العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي ومرتِزقتهـا عـن خرق كافـة بنود 
االتّفـاق، َحيُث واصلـت عملياتها العسـكرية 
العدوانيـة عـىل األرض، كما أعاقـت وعرقلت 
تشـغيل الرحـالت الجويـة املتفـق عليهـا من 
وإىل مطـار صنعـاء، وواصلـت عملية قرصنة 
واحتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول إىل 
ميناء الحديـدة، إضافة إىل رفض فتح طرقات 
ومعابر للتخفيـف من معاناة املواطنني يف تعز 

واملحافظات األُخرى. 
وأّكــد الحوثي أنه «إذا لم تكن هناك عزيمة 
صحيحـة يف إنهـاء العدوان وفـك الحصار عن 

اليمن َفـإنَّ املعركة ستستمر».
َوأََضـاَف أن صنعاء قبلت بالُهـدنة؛ ألَنَّها ال 
تريد اسـتمرار الحرب، لكن إذَا اسـتمرت دول 
العـدوان باالعتـداء عىل البلد وفـرض الحصار 

عىل الشـعب اليمن َفـإنَّ اليمنيـني «لن يقفوا 
مكتويف األيدي».

وكانت صنعـاء قد أّكـدت أن فـرتة التمديد 
الحالية للُهـدنة سـتكون األخرية يف حالة عدم 
التوصـل التّفاق واضح يتضمـن رفع الحصار 
املفـروض عـىل اليمـن وإقـرار آليـة واضحة 
لرصف مرتبـات املوظفني من إيـرادات النفط 
والغاز التي ينهبهـا تحالف العدوان ومرتِزقته 
منذ سـنوات، وقال رئيس الوفد الوطني محمد 
عبد السالم: إنه إذَا لم يتم التوصل لهذا االتّفاق 

َفــإنَّ صنعـاء سـتذهب لتصعيـد عسـكري 
بمعطيات أكرب وأوسع. 

وأوضـح الحوثـي أن تحالـف العـدوان قـد 
وأن  العسـكرية  وخياراتـه  أوراقـه  اسـتنفد 
«األسـلحة التي خاض بها الحـرب عىل اليمن 
باتت معروفـة وباتت القوات املسـلحة تعرف 
كيف تتعامل معها» مؤّكـداً أن صنعاء «ال تأبه 

بأي تهديد من جانب العدو».
وأّكـد أن القوات املسلحة لديها أسلحة الردع 
القادرة عىل قلـب املوازين و»تحقيق االنتصار 

القريب». 
وكانـت صنعـاَء قـد وّجهـت خـالل الفرتة 
املاضية رسـائَل وعيد عسـكرية قوية شديدة 
اللهجة، سـواء من خـالل الترصيحات، أَو من 
خـالل العـروض العسـكرية الضخمـة التـي 
نفذتهـا تشـكيالت القـوات املسـلحة لدفعات 
قتالية متخرجة حديثاً، ومن أبرز تلك الرسائل 
أن اسـتئناَف املعركـة يف حـال فشـل الُهـدنة 
ستكون له تداعياٌت واسعٌة وغريُ مسبوقة ولن 
يسـتطيَع تحالف العـدوان ورعاته السـيطرة 

عليها. 
العـدّو  كيـان  دوِر  إىل  الحوثـي  وتطـرق 
الصهيونـي يف العدوان عىل اليمـن، مؤّكـداً أن 
مـا تتعرَُّض له شـعوُب املنطقـة ويف مقدمتها 
الشـعب اليمني هي «حـروٌب اسـتباقيٌة يريُد 
ــة  العدّو الصهيوني اسـتمراَرها إلشغال األُمَّ

وليكون يف مأمن». 
َوأََضــاَف أن الشـعب اليمنـي كان «يتمنى 
لـو كانت معركتُـه معركًة مبـارشًة مع العدّو 
اإلرسائيـيل» لكـن دول العـدوان جعلـت مـن 

نفسها وكيال له. 
وأّكــد أن معركـَة تحرير فلسـطني ال زالت 
ـــة  بالنسـبة للشـعب اليمنـي وشـعوب األُمَّ
هـي «املعركـة الكـربى» التـي يجُب الحشـُد 
واالسـتعداد لها، ُمشرياً إىل أن «الحرَب مع دول 
العـدوان ُمَجــّرد بروفـات للوصـول إىل حرب 

تحرير األقىص». 
صحـَة  األعـىل  السـيايس  عضـُو  ونفـى 
«الترسيبات اإلعالمية التي تحدثت عن رضبات 
إرسائيلية شـنت عىل اليمن مؤخراً» ُمشرياً إىل 

أن هذه األنباَء ال أََساَس لها. 

تقارير

شغ تثغث لصظاة «المغادغظ»:

التعبغ: خظساء طساسثة ملسرضئ التسط ولظ تصش بق 
تراك أطام اجامرار السثوان والتخار 

تتالش السثوان غرشع جصش الاسظئ وغتاةج جفغظئ وصعد رابسئ
 :  خاص 

قالـت رشكـُة النفـط اليمنيـة: إن تحالُـَف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي قام، 
السبت، باحتجاِز سفينة وقود جديدة ومنعها 
من الوصـول إىل ميناء الحديـدة، لريتفَع بذلك 
عدُد السـفن املحتجزة إىل أربع سـفن، يف خرٍق 
كبرٍي وواضح التّفاق الُهـدنة الذي يعيش فرتة 

تمديده األخرية. 
وأَفادت الرشكة بأن «قـوى العدوان بقيادة 
أمريكا احتجزت سفينَة الديزل (تيارا) بالرغم 
من تفتيشـها وحصولها عىل تصاريح الدخول 
مـن قبل األمـم املتحدة» مضيفـًة أن هذه هي 
السـفينة الرابعة التي يتم منُعها من الوصول 

ام.  إىل ميناء الحديدة خالل عرشة أَيـَّ
وكان تحالـف العـدوان قـد احتجـز يف 
الثامـن عرش من الشـهر الجاري سـفينَة 
املـازوت «جولـدن إيجيل» التابعـة لقطاع 
الكهربـاء يف الحديدة، ثم قـام يف الخامس 
والعرشيـن من الشـهر باحتجاز سـفينة 
الديزل «سـندس» وسفينة  املازوت «فوس 
بـاور»، ليضيـف إليهمـا سـفينة الديـزل 

«تيارا» بعد يوَمني. 
واسـتنكرت رشكـُة النفط عدَم قيـام األمم 
املتحـدة بـأي دور إيجابـي للحـد مـن أعمال 

القرصنة التي يمارسها تحالف العدوان. 

وكانـت صنعـاُء حـّذرت مـن أن اسـتمراَر 
احتجـاز السـفن وبالـذات سـفينة املـازوت 
ـة بكهربـاء الحديـدة سـيكوُن لـه أثٌر  الَخاصَّ

سلبي عىل محادثات الُهـدنة. 
ويقيض اتّفاُق الُهـدنة الذي تم إعالنُه مطلَع 
إبريل الفائت بالسماح بدخول سفن الوقود إىل 
مينـاء الحديدة وضمان تدفـق الوقود بحرية، 
لكـن تحالَُف العـدوان واصل احتجاَز السـفن 

لفرتات متفاوتـة، وماَرَس سياسـَة «تقطري» 
إجراميـة للتحكم بأزمـة الوقـود وإطالة أمد 
معانـاة اليمنيـني وإبقـاء أسـعار املشـتقات 
النفطية مرتفعة؛ بَسبِب غرامات التأخري التي 
ترتتب عـىل االحتجـاز؛ وذلك بغـرض حرمان 
املواطنـني من االسـتفادة من املزايـا املحدودة 

للُهـدنة. 
وأوضح ناطق رشكة النفط اليمنية، عصام 

املتـوكل، الجمعة، أنه تم االتّفاُق عىل السـماح 
لـ ٥٤ سفينة وقود بالوصول إىل ميناء الحديدة 
خـالل الُهـدنة املؤقتـة، لكن تحالـف العدوان 
لم يسـمح إال لـ٣٣ سـفينة فقـط بالوصول، 
وذلـك بعد فرتات احتجاز متفاوتة ترتب عليها 

غرامات كبرية. 
وبالرغـم مـن هـذا الخـرق الواضـح لنَصِّ 
ومضمون اتّفاق الُهـدنة، تواصُل األمم املتحدة 
ومبعوثُهـا الخاصُّ إىل اليمن، هانز غروندبرغ، 
التضليَل عىل ما يجري بشـكٍل فاضٍح يكشـُف 
تواطؤهـا الكاِمَل مـع تحالف العـدوان، يحث 
يعمـد املبعـوث األممـي دائمـاً إىل الحديث عن 
«اسـتمرار تدفق الوقـود» متجاهـال عمليات 

القرصنة واالحتجاز التعسفية. 
ويمثُّل احتجاُز ٤ سـفن وقود يف وقت واحد 
خرقـاً َكبرياً مـن شـأنه أن يضيـَف املزيَد من 
املـؤرشات السـلبية التي تدفـع بالُهـدنة نحو 
الفشل، وهو ما ينطوي عىل تداعيات واسعة. 

امللـك  عبـد  الوطنـي،  الوفـد  عضـو  وكان 
العجـري، قـد حـذر، عقـب احتجاز سـفينة 
ة بكهرباء الحديدة، من أن َصْربَ  املازوت الَخاصَّ
صنعاَء أوشـك عىل االنتهاء وأن الفرتَة الحاليَة 
من ُعمر الُهـدنة هـي «الُفرصة األخرية» أمام 
العدّو لتداُرِك موقِفه ومعالجة املِلف اإلنساني، 
ُل مسـؤوليَة النتائج املرتتِّبة عىل  وإال فسيتحمَّ

تعنُّته. 

ختغتئ  غــغــر  الــغــمــظ  شــغ  ــات إجــرائــغــطــغــئ  ضــرب ســظ  ــُئ  ــثاول ــمــا ال افظـــئـــاُء   -
الظخر  وتتصغص  المعازغظ  صطَإ  تساطغُع  ردع  أجطتَئ  تماطُك  المسطتئ  الصعاُت   -
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 : طاابسات 
يعـرف  كان  ملـا  األسـبق  الرئيـس  أّكــد 
بجمهوريـة اليمن الديمقراطية الشـعبيّة قبل 
الوحدة، عيل نارص محمـد، أن املوقع الجغرايف 
االسـرتاتيجي لليمـن هـو سـبب مـا تشـهده 
مـن أطمـاع خارجيـة ورصاعات منـذ مطلع 
الثمانينيـات وحتـى اليـوم، مبينًـا أن األمر ال 
يتعلق بالسياسة، يف إشارة إىل األطماع القديمة 

الجديدة للمملكة السعوديّة باليمن. 
وكشـف الرئيس األسـبق يف سـياق حديثه 
لربنامج «املتحري» عىل قناة الجزيرة القطرية، 
عـن مشـاركة طـرف ثالـث يف أحـداث ينايـر 
١٩٨٦م الدمويـة التـي شـهدتها عـدن آنذاك، 
مبينًا أن تلك األحداث استخدم خاللها املدفعية 
والدبابـات، وأن هناك قوى أُخرى دخلت يف ذلك 
الرصاع، َحيُث رضبت طائرات أجنبية معسكر 

جبل حديد. 
َوأََضـاَف نارص أن الطائرات شوهدت وهي 

تنفذ غارات عىل مخازن األسـلحة يف املعسـكر 
ضمـن محاولة إلخـالل التوازن العسـكري يف 
ذلـك الوقـت، مبينًـا أن املخابـرات األجنبية لم 
تكن بعيـدة عن األحداث التـي يتحمل الجميع 

مسؤوليتها. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

برساغئ التعبغ والفرغص المحظ وصائث ضاائإ الععئغ 

وجط اساصاقت واجسئ ذالئ ظاحطغ «اإلخقح» شغ سثد طظ طثغرغات المتاشزئ.. 

إظعاء صدغئ صاض داطئ 13 ساطًا بني أجرتني يف طتاشزاغ طأرب والئغداء

ظةاة طظاتض خفئ طتاشر حئعة املرتجق طظ اقغاغال بسث اظفةار سئعة 
ظاجفئ اجاعثشئ طعضَئه

 : خظساء
رعـى عضـوا املجلس السـيايس األعىل مبارك املشـن 
ومحمد عيل الحوثـي، وقائُد كتائب الوهبـي اللواء بكيل 
صالح بـن صالـح الوهبي، أمـس السـبت، يف العاصمة 
صنعـاء، ُصلحاً قبلياً أنهى قضيـة قتل بني آل األقرع من 
محافظـة مأرب وآل الوهبي من محافظة البيضاء والتي 

دامت ألكثر من ١٣ عاماً. 
وخالل الصلح الذي حرضه وزير التعليم العايل حسني 
حازب، أشاد عضوا املجلس السيايس األعىل، وقائد كتائب 
الوهبـي بموقـف أوليـاء دم املجنـي عليه ناجـي محمد 
جعبـل األقرع يف العفو والتنـازل عن القضية والعفو عن 
الجانـي صالح صالح عبدالله الوهبـي، الذي يعكس قيم 
وأعراف قبيلة مأرب األصيلة، مؤّكـدين عىل أهميّة تعزيز 
الروابـط االجتماعية وإصالح ذات البـني ومعالجة كافة 
الخالفات بطرق سـلمية وإشـاعة قيم التسامح واإلخاء 

بني أبناء الوطن الواحد. 
القبائـل  أبنـاء  والوهبـي،  والحوثـي  املشـن  ودعـا 
بمحافظتي مـأرب والبيضاء إىل العفـو والصفح وإنهاء 

كافة قضايا الثأر والتفرغ ملواجهة العدوان. 
من جانبه، أعلن عضو لجنة الوسـاطة الشيخ مبارك 
جعبـل األقرع عـن أرسة املجني عليه العفـو عن الجاني 
لوجـه الله تعـاىل، وترشيفاً للحارضيـن، مبينًا أن العفو 
يأتـي تلبيًة لدعوة قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثي، ِلَلــمِّ الشـمل والتسـامي عن الجراح والحرص 
عىل وحدة الصف وتماسـك الجبهـة الداخلية يف مواجهة 

العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً. 
بدوره، عّرب شـيخ مشـايخ بني وهب الشيخ مجاهد 
الوهبي، عن الشـكر للجنة الوسـاطة يف تقريب وجهات 
النظـر لحـل القضية، مشـيداً بمواقـف أوليـاء الدم من 
آل األقـرع يف العفـو والتنازل عن القضية تجسـيداً لقيم 
التسـامح واإلخـاء ووحدة الصف وإغـالق ملف القضية 

إىل األبد. 
إىل ذلك، ثّمن الحارضون جهود ُكـّل من سعى وساهم 
يف َحـّل القضية ولم الشـمل بطـرق أخوية وفقاً للعادات 

واألعـراف القبلية والتفرغ ملواجهـة العدوان والدفاع عن 
اليمن وأمنه واستقراره. 

حـرض الصلـح وكيـل محافظـة البيضـاء نـارص 
الوهبي، وأعضاء لجنة الوسـاطة املشايخ محمد الزلب 
ومحمد األمري وناجي الزايدي، وناجي الصالحي، وخالد 
السـقاف ومبخـوت طعيمـان وفيصل الهيـال ومحمد 
بالغيـث وصالـح ربيع وحسـني كريشـان، وعـدد من 
املشـايخ والشـخصيات االجتماعية بمحافظتَي مأرب 

والبيضاء. 

 : طاابسات 
يف تطـور جديد لألحداث الجاريـة باملحافظة الرشقية 
املحتّلـة، نجـا املرتِزُق عوض ابـن الوزيـر -منتحل صفة 
محافـظ شـبوة املعني من قبـل االحتـالل اإلماراتي- من 

محاولة اغتيال، أمس السبت، بالُقرب من مدينة عتق. 
وأوضحـت مصـادر قبلية يف شـبوة، أن عبوًة ناسـفًة 
انفجـرت يف الطريـق الواصـل بني عتـق ومديرية نصاب، 
قبيل مرور موكب منتحل صفـة املحافظ املرتِزق بدقائق 
قليلـة، َحيـُث كان املرتـِزق ابـن الوزيـر املـوايل لالحتالل 
اإلماراتـي يف طريقـه إىل مستشـفى نصـاب لزيـارة أحد 
أقربائـه، أثناء حدوث االنفجار، مبينـة إىل أن االنفجار لم 

يسفر عن سقوط أي ضحايا. 
وبحسـب خـرباء سياسـيني، َفــإنَّ االنفجـار الـذي 
اسـتهداف املرتِزق ابـن الوزير يؤّكـد دخـول الرصاع بني 

أدوات ومرتِزقة تحالف العدوان مرحلة جديدة من مسلسل 
التصفيـة يف املحافظـة النفطية، يف ظل اسـتمرار االقتتال 
بينهمـا بتوجيـه ودعـم مبـارش مـن االحتـالل اإلماراتي 

السعودّي. 
من جانٍب آخر، نفذت مليشـيا اإلمارات يف شبوة، أمس 
السـبت، حملة اعتقاالت واسـعة طالت ناشطني من حزب 

«اإلصالح» يف عدد من مديريات املحافظة املحتّلة. 
وقالت وسـائل إعالم «اإلخوان»، أمس: إن أطقماً تابعًة 
ملا يسـمى قوات دفاع شـبوة وأُخرى من «العمالقة» نفذت 
أكـرب حملة مداهمة طالـت العديد من املنـازل يف مديريات 
حبـان والروضة ورضوم، قبل أن تقـوم باعتقال العرشات 
من كوادر وناشـطي حزب «اإلصـالح» واقتادتهم إىل جهة 
مجهولـة، مبينًة أن حملة املداهمـات تركزت يف وادي هدى 
بمديرية حبـان وقرية الغيلة يف مديريـة الروضة ومنطقة 

عرقة يف مديرية رضوم. 

سئعٌة ظاجفئ تساعثف ذصمًا سسضرغًا 
تابسًا ملرتجصئ اقتاقل يف لتب

 : طاابسات 
أّكـدت مصادر محلية يف محافظة لحج املحتّلة، أمس السـبت، انفجاَر 
ُعبْوٍة ناسـفٍة زرعهـا مجهولون بطقٍم عسـكري تابـع ملرتِزقة االحتالل 

اإلماراتي. 
وأَفـادت املصادر بأن عبوًة ناسـفًة زرعها مجهولون انفجرت يف طقٍم 
عسـكري تابع ملا يسمى اللواء التاسـع صاعقه التابع ألبو ظبي، وذلك يف 

منطقة األفيوش بلحج. 
وبيّنت املصادر إىل أن العبوة الناسـفة انفجـرت يف الطقم أثناء توّقفه 
بجانـب الطريـق العـام، َحيـُث ألحـق االنفجـار أرضاراً بالغـة يف الطقم 

العسكري كما سبب حالة من الهلع والذعر يف نفوس األهايل. 

تخاُسُث اقحائاضات السسضرغئ 
بني طصاتطغ «اإلخقح» وطغطغحغا 

اإلطارات بتدرطعت
 : طاابسات 

تصاعد الرصاع عسـكريٍّا، أمس السبت، بني مقاتيل ما يسمى املنطقة 
العسـكرية األوىل الواقعة تحت سـيطرة «اإلصالح» وبني مسلحني موالني 

لالحتالل اإلماراتي، يف مناطق حقول النفط بمحافظة حرضموت. 
وأّكــد مصدٌر َقبَِيلٌّ، أمس السـبت، وقوع اشـتباكات مسـلحٍة عنيفة 
وتبـادل كثيـف إلطـالق النـار باسـتخدام مختلف األسـلحة املتوسـطة 

والثقيلة، وذلك يف محيط حقل الرويضات النفطي. 
ام من تهديد ما يسـمى  وبـنّي املصدر أن هـذه املواجهات تأتي بعد أَيـَّ
املجلس االنتقايل باقتحام حقول النفط الواقعة تحت سـيطرة «اإلصالح» 
عقـب محارصتها ومنع خروج القاطرات، وسـط أنبـاء عن صدور قرار 
مرتقب من «مجلس العليمي» بعزل منتحل صفة قائد املنطقة العسكرية 
األوىل يف سـيئون، األمـر الـذي قد يـؤدي إىل زيادة نسـبة انفجـار الوضع 

عسكريٍّا يف مختلف مناطق ومديريات حرضموت املحتّلة. 

الترغجي غتّثر اقتاقَل السسعدّي 
اإلطاراتغ طظ تضرار جغظارغع حئعَة يف املعرة

 : طاابسات 
حـّذر مجّدًدا الشـيخ القبـيل البـارز يف املهرة ورئيس لجنـة االعتصام 
السلمي يف املحافظة، عيل سالم الحريزي، من مخّطط االحتالل السعودّي 

اإلماراتي الخطري الذي يستهدف املهرة، وتكرار سيناريو شبوة فيها. 
وقال الشـيخ الحريزي يف تغريدٍة عىل صفحته الشـخصية بتويرت: إن 
السـعوديّة واإلمـارات أتفقا قبل اقتحام شـبوة عىل أن تكـون املهرة هي 
التالية بعد شـبوة، لكن أبو ظبـي حركت مرتِزقتها إىل حرضموت الوادي، 
ُمشـرياً إىل احتمالية تأخـري املعارك يف حرضموت الـوادي واقتحام املهرة 

من جهة الساحل. 
َوأََضـاَف الشـيخ القبيل البـارز املناهض لالحتـالل األجنبي يف املهرة، 
أن دويلة اإلمارات لها سـنوات تدرب مرتِزقة من أبناء سـاحل حرضموت 
يف عرشات املعسـكرات عىل طول سـاحل حرضموت وحتـى حدود املهرة 

الساحلية، الفتاً إىل أن املرتِزقة أصبحوا باآلالف يف معسكرات أبو ظبي. 

«اإلخقح» غعجه باظستاب آخر 
طصاتطغه يف أبني بسث تطعغصعط طظ 

صئض اقظاصالغ
 : طاابسات 

ذكرت مصادر مطلعة يف أبني، أمس السـبت، أن حزَب «اإلصالح» وّجه 
مقاتليه يف أبني باالنسـحاب من آخر مواقع جماعة «اإلخوان» باملحافظة 
املحتّلـة، وذلك بعـد تطويقها ومحارصتها من قبل ميليشـيا ما يسـمى 

املجلس االنتقايل التابعة لالحتالل اإلماراتي. 
وأوضحت املصادر أن قوات «اإلصالح» املعروفة بما يسمى «كتيبة ابن 
معييل» يف محافظة أبني املحتّلة، انسحبت، أمس السبت، وأخلت مواقعها 

يف منطقة العرقوب، قبل أن تغادر باتّجاه مدينة مأرب. 
وبحسـب املصـادر، َفــإنَّ «كتيبـة ابـن معييل» هـي آخـر الفصائل 
املحسـوبة عىل «اإلصالح» والخائن عيل محسـن األحمر داخل أبني، َحيُث 
جاء انسـحابُها، أمس السـبت، بعد يوم عىل تطويقها من قبل ميليشـيا 

االنتقايل التي انترشت يف شقرة وأحور ُوُصـوالً إىل شبوة املحتّلة.

طعاجعاٌت طائادلٌئ بني طرتجصئ 
السثوان يف تسج بسث اغاغال 

ظةض صغادي يف «اإلخقح»
 : طاابسات 

اسـتمراراً ملسلسـل الفوىض األمنية املمنهجة يف املناطق الواقعة تحت 
سـيطرة تحالف العـدوان ومرتِزقتـه، ورصاع األدوات املتناحـرة لتثبيت 
النفوذ السـعودّي اإلماراتي، شـهدت مدينُة تعز، أمس السبت، اشتباكاٍت 

مسلحًة متبادلًة بني ميليشيا مرتِزقة موالية لالحتالل. 
وقالت مصادر محلية: إن االشـتباكاِت اندلعت بني مسـلحني مرتِزقة 
موالـني للعـدوان وآخرين يتبعون القيـادي «اإلصالحـي» رأفت العكش، 
الذي لقي مرصَعه، أمس السـبت، برصاص أحد العنارص املنتمية لسلطة 

املرتِزقة يف شارع جمال وسط مدينة تعز املحتّلة. 
وبيّنت املصادُر أن مرافقي القيادي «اإلخواني» العكش قاموا بمالحقة 
العنارص الجانية، قبل أن يتطور األمُر إىل اندالع اشتباكات عنيفة متبادلة 

بني الطرفني استمرت ألكثر من ١٥ دقيقة. 
ووفقـاً للمصـادر، َفــإنَّ املقتـوَل رأفت العكـش، هو نجـُل القيادي 
العسـكري البـارز يف حزب «اإلصالح»، نبيل العكش، والذي سـبق أن ُقتل 

خالل مواجهاٍت مع قوات الجيش واللجان الشعبيّة، قبل عدة أعوام. 
وتعكُس هذه األحداُث حجَم الفوىض األمنية الكبرية التي تشهُدها تعز 
املحتّلة خالل اآلونـة األخرية، يف ظل تصاعد التوتر والرصاعات بني أدوات 

ومرتِزقة العدوان. 

الرئغج افجئص سطغ ظاخر طتمث: طا 
غتخض يف الغمظ عع بسئإ افذماع 

الثارجغئ ملعصسعا الةشرايف
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 : خسثة
ناقش اجتماٌع لقيادة السلطات القضائية 
واملحليـة واألمنيـة بمحافظة صعـدة، أمس 
السـبت، احتياجات املحافظة من املشـاريع 

الخدمية والبنى التحتية. 
وتطـرق االجتمـاع الـذي ترأسـه عضـو 
املجلس السـيايس األعىل سـلطان السامعي، 
بحضـور محافـظ املحافظـة محمـد جابر 
عوض، وعدد من قيادة السـلطات القضائية 
واملحلية واألمنية باملحافظة، ألوضاع املكاتب 
الخدميـة ومديريات املحافظـة والصعوبات 
التي تواجه سـري العمـل، ومتطلبات التنمية 
املحليـة والسـبل الكفيلة بتقديـم الخدمات 

للمواطنني. 
وبعد االسـتماع إىل رشح عن سـري العمل 
يف املكاتـب التنفيذية واملديريات والصعوبات 
التـي تعانـي منهـا املحافظـة جـراء تدمري 
التحتيـة  للبنـى  املمنهـج  العـدوان  طـريان 
وشـحة اإلْمَكانـات، أّكــد عضو السـيايس 
األعىل السـامعي أن ملحافظـة صعدة مكانًة 
املقاومـة  ومحـور  اليمـن  أبنـاء  قلـوب  يف 
نتيجة تضحيـات أبنـاء املحافظة وصربهم 
وصمودهم يف مواجهة فساد النظام السابق، 
والحفاظ عىل استقالل البلد وكرامة أبنائه. 

وأَشـاَر إىل الصعوبـات واألوضـاع التـي 
يعيشـها أبناء صعـدة يف الجوانـب الصحية 
والتعليمية والخدمية وأبرزها وعورة الطرق، 
مؤّكـداً أن املجلس السـيايس األعىل سـيهتم 
باملحافظـة لتوفـري مـا أمكن بما يسـهم يف 
تخفيـف معانـاة أبنائها ولو مـن باب إعادة 

بعض الوفاء. 
وحث عضو السـيايس األعىل السـامعي، 
أبناء املحافظة عىل استمرار الصمود والثبات 

حتى تحقيق النرص املبني. 
مـن جانبـه، عـّرب محافـُظ صعـدة عن 
االمتنـان لزيـارة عضـو املجلس السـيايس 
األعـىل سـلطان السـامعي وقائـد املنطقـة 
العسـكرية الرابعة اللواء عبد اللطيف املهدي 
ونائب مدير مكتب السـيد اللواء طه جرفان، 
للمحافظـة لالطـالع عىل أوضـاع املحافظة 

واحتياجاتها وسري العمل فيها. 
الحكومـة  اهتمـام  رضورة  إىل  وأَشـاَر 
كـون  املحافظـة؛  يف  الخدميـة  باملشـاريع 
املحافظة مدّمــرة كليٍّا وأعلنت منكوبة منذ 

الشهر األول للعدوان. 
املحافظـة  أن  عـوض،  املحافـظ  وأّكــد 
سـطرت لوحة صمود فريدة يف وجه العدوان 
وسـتظل صامدة ترفد الجبهات ومعسكرات 
التدريـب حتى االنتصار، معـرباً عن األمل يف 

أن يكـون هناك اهتمـام باملحافظة من باب 
العدل واإلنصاف. 

بدوره، أوضح أمـني عام محيل املحافظة 
محمـد العمـاد، أن الوضـع املأسـاوي التي 
تعيشـه املحافظـة عـىل مختلـف األصعدة، 
يتطلب تعاوناً من الجهات ذات العالقة ودعم 

املشاريع الخدمية وغريها. 
وأّكــد االجتمـاع عـىل رضورة اهتمام 
املجلس السـيايس األعىل بمرشوع الرصف 
كمـرشوع ذو  ملركـز املحافظـة  الصحـي 
أولويـة، وكذا االهتمام بالقطـاع التعليمي 
املعلمـني  واحتياجـات  املـدارس  وتوفـري 
الوضـع  إىل  والنظـر  املـدريس،  والكتـاب 
الصحي باملحافظة من خالل إنشاء املراكز 
الصحية واملستشفيات، ال سيَّما املديريات 

الحدودية. 

أخبار

ذالئعا العشاَء بالاجاطاتعا واتِّثاذ طعصش واضح وتّمطععا ضاطض المسآولغئ:

طعظفع الضعرباء غتّثرون افطَط املاتثة وصعى السثوان طظ اآلبار املرتتِّئئ 
سطى تأخر وخعل املحاصات الظفطغئ

 : خظساء
والجهـاُت  الكهربـاء  وزارة  موظفـو  طالـب 
التابعـة لهـا، األمـَم املتحـدة الوفـاَء بالتزاماتها 
واتِّخـاذ موقف واضـح إزاء اسـتمرار االنتهاكات 
وأعمـال القرصنة التي يمارسـها تحالف العدوان 
بحق سفن املشتقات النفطية واحتجازها ومنعها 
مـن الوصول إىل مينـاء الحديـدة، وحملوها كامل 
املسـؤولية عن تلـك االنتهاكات ومـا يرتتب عليها 

من نتائج وآثار كارثية. 
وعّرب املوظفـون يف وقفـٍة احتجاجية نظمتها 
أمـس  لهـا،  التابعـة  والجهـات  الكهربـاء  وزارة 
السـبت، أمـام مكتـب األمـم املتحـدة بالعاصمة 
صنعـاء، عـن إدانتهـم واسـتنكارهم الشـديدين 
السـتمرار خروقات وانتهـاكات العدوان باحتجاز 
سفن املشتقات النفطية ومنعها من الدخول رغم 

حصولها عىل تراخيص دخول أممية. 
وعـّرب وزيـر الكهربـاء الدكتـور محمـد أحمد 

البخيتـي يف كلمته التي ألقاها خـالل الوقفة، عن 
لالنتهـاكات  الكهربـاء،  وزارة  واسـتنكار  إدانـة 
وأعمـال القرصنـة التي تمارسـها قـوى تحالف 
العدوان بحق سـفن املشـتقات النفطية، ُمشـرياً 
وقرصنتـه  العـدوان  انتهـاكات  اسـتمرار  أن  إىل 
واحتجازه للسـفن النفطية يؤثر عىل مستوى أداء 
القطاعات الخدمية، وزيادة معاناة أبناء الشـعب 

اليمني. 
وأوضـح أن السـفن التـي تـم احتجازها هي 
شـحنات مخصصة لقطاعـات الكهرباء والطاقة 
والتـي تمثـل َعَصـَب الحيـاة للشـعب اليمنـي ال 
ما يف ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء  ِســيـَّ

العدوان والحصار. 
ودعـا الدكتـور البخيتـي كافـَة املنظمـات 
الحقوقية واإلنسـانية واملجتمـع املدني لتحمل 
إزاء  واألخالقيـة  القانونيـة  مسـؤولياتهم 
ترصفات تحالف العـدوان، وإمعانه يف محاربة 
الشـعب اليمني، وحرمانه من أبسـط الحقوق 
التـي كفلتها له القوانـني واملعاهدات واألعراف 

الدولية. 
من جانبـه، اعترب مديُر عام املؤّسسـة العامة 
للكهربـاء، الدكتور هاشـم الشـامي، أن احتجاَز 

دول العدوان لسـفن املازوت يمثل استهدافاً لحياة 
اليمنيني ومنعهم من الحصول عىل الكهرباء واملاء 
والعـالج، مطالبـاً األمـم املتحدة بتجـاوز مرحلة 

الصمـت وإدانة تحالف العدوان الذي يتاجر بحياة 
اليمنيني ومعايشهم. 

وأّكــد بيان صادر عن الوقفة، أن احتجاز دول 
العدوان لسـفن املشـتقات النفطية عمالً تعسفياً 
جباناً يهدف إىل تعقيد الوضع اإلنسـاني وتوسيع 
ما قاطنـي  وزيـادة معانـاة املواطنـني، ال ِســيـَّ

املحافظات الساحلية. 
وأَشـاَر إىل النتائـج املرتتبـة عـىل تأخر وصول 
عـىل  الكارثيـة  وآثارهـا  النفطيـة،  املشـتقات 
املستشـفيات ومراكز الغسيل الكلوي وآبار املياه، 
فضـالً عن تكاليف وغرامات التأخري، محمالً قوى 
تحالف العدوان واألمم املتحدة املسـؤولية الكاملة 
عن اسـتمرار احتجاز املشـتقات النفطية وتأخر 

وصولها. 
واملنظمـات  الـدويل  املجتمـع  البيـان  وناشـد 
الحقوقية واإلنسـانية وجميع الرشفاء من أحرار 
العالـم بتحمل مسـؤولياتهم والضغـط عىل دول 
تحالف العدوان لرفع الرضر الجسـيم عن الشعب 

ًة أبناء محافظة الحديدة.  اليمني املظلوم وَخاصَّ

الظمري: افضرار بمئاظغ وطظحآت صطاع 
اقتخاقت بالثرغعمغ ضئرية وطسزُط 

الاةعغجات ظعئعا املرتجصئ

 : خاص
قـال وزير االتصاالت وتقنيـة املعلومات، املهندس 
العـدوان  خّلفهـا  التـي  األرضاَر  إن  النمـري:  مسـفر 
بمدينة الدريهمي شـملت العديد مـن املباني واألبراج 
تعرضـت  التجهيـزات  مـن  وإن الكثـري  واملحطـات، 
للرسقة من قبل مرتِزقة العدوان، ولم يتبق سـوى ما 

تم إعطابه. 
جاء ذلك خالل زيارته التفقدية للمنشـأة واملباني 
واألبـراج واملحطـات التابعـة لقطـاع االتصـاالت يف 

مديرية الدريهمي، أمس السبت. 
التـي  األرضار  عـىل  االطـالع  وبعـد  الزيـارة  ويف 
تعرضـت لهـا أبـراج ومحطـات االتصـاالت جـراء 
اسـتهداف قوى العدوان وحصاره ملديرية الدريهمي 
والذي اسـتمر ألكثر من عامني، أشـار الوزير مسفر 
إىل الجهـود التـي تبذلها الـوزارة يف تطبيـع األوضاع 

بمديريـة الدريهمـي، والتـي حظيـت باهتمام كبري 
ومتابعـة ُمسـتمّرة من القيادة الثورية والسياسـية 
ممثلة بقائد الثورة ورئيس املجلس السـيايس األعىل 

-يحفظهما الله-. 
مـن جانبه، أوضـح مديُر اتصـاالت الحديـدة أنه 
وبالتنسـيق مع الجهات املعنية سـيتم إعادة خدمات 
االتصـاالت للمديريـة خـالل األيّـام القادمـة، بعد أن 
تـم توفري التجهيـزات املطلوبة، مثمنـاً اهتمام قيادة 
السـلطة املحليـة وحرصهـا عـىل إعـادة الخدمـات 

للمديرية. 
مـن جهته، ثّمن وكيـل أول املحافظة حرص وزير 
االتصاالت، عـىل متابعة إصـالح األرضار التي خلفها 
بتوفـري  والتوجيـه  الدريهمـي،  مديريـة  يف  العـدوان 
التجهيـزات ورسعة إعـادة تأهيل شـبكة االتصاالت 
باملديريـة، مؤّكـداً دعم قيادة املحافظة وحرصها عىل 
تذليـل الصعوبات أمام الفرق الفنية حتى االنتهاء من 

العمل. 

خسثة: الساطسغ غظاصُح طع السططات الصدائغئ واملتطغئ 
وافطظغئ اتاغاجاِت املتاشزئ طظ املحارغع الثثطغئ

وصفٌئ اتاةاجغٌئ فبظاء خظساء الصثغمئ أطام طئظى افطط 
املاتثة لطمطالئئ بخرف الرواتإ

 : تسغظ الضثس
نّظم أبنـاُء مديرية صنعـاء القديمة، أمـس، وقفًة 
احتجاجيـًة أمـام مقر األمـم املتحدة بصنعـاء طالبوا 
خاللهـا دوَل الرش والعـدوان برصف رواتـب املوظفني 
يف كافـة املحافظـات.. وأن الُهـدنـة فرصـٌة يجُب عىل 
دول العدوان تنفيذَ رشوطهـا والتي من ضمنها رصُف 

الرواتب. 
وطالـب املحتجـون القـوَة الصاروخيـة والجويـة 
بتوجيه أقىس الرضبات املمكنـة لعواصم دول العدوان 

خالل انتهاء مدة الُهـدنة. 
األمريكـي  العـدوان  دوَل  املحتجـون  وخاطـب 
اإلرسائييل السـعودّي اإلماراتي أن املناورات السـعوديّة 
األمريكية يف ينبع لن تعود عليهم إال بالخيبة والخرسان 
وأن تواجـد القوات األمريكيـة واألجنبية يف حرضموت 
وشـبوة واملحافظات املحتّلة يعطينـا الرشعية الكاملة 
يف توسـيع بنك أهداف قواتنا الصاروخية والجوية؛ ألَنَّ 
تحريـر ُكـّل شـرب من أرضنـا الغالية هـو حق وواجب 

علينا. 
كما أّكـد أبناء مديريـة صنعاء القديمة عىل املوقف 

الثابت تجـاه القضية الفلسـطينية واملنـارصة ألحرار 
ــة والجهاد يف محور املقاومة يف أية معركة قادمة  األُمَّ

مع كيان العدّو الصهيوني. 
ويف الوقفـة االحتجاجيـة التـي حرضهـا أمـني 
عام املجلس املحـيل العميد مجاهـد الغيل واملرشف 
االجتماعـي محمـد حجـر دعـا مدير عـام املديرية 
العميـد مهدي عرهـب واملّرشف العـام رزق غرارة، 

األمـم املتحدة إىل رسعـة تنفيذ ما تـم االتّفاق عليه 
أَو  مماطلـة  أيـة  دون  املوظفـني  مرتبـات  َورصف 

تسويف. 
ونـّدد عرهـب وغـرارة بما تقـوم بـه دول العدوان 
من خروقـات وعدم االلتـزام ببنود الُهـدنـة، مؤكدين 
استمرار أبناء املديرية يف عملية التحشيد لجبهات العزة 

ة.  والكرامة والتجنيد للقوات الَخاصَّ

اجاحعاُد ذفض يف اظفةار 
جثغث ملثطفات السثوان 

 : الةعف
العدوان  مخلَّفـاُت  تواصـُل 
املدنيـني  َحْصـَد  االنفجاريـة 
اسـتمرار  ظـل  يف  األبريـاء، 
األمريكيـة  األمميـة  الرشاكـة 
السعوديّة اإلماراتية يف ُكـّل تلك 
الجرائـم، نظراً لعجز الوسـيط 
األممي عن إدَخال أجهزة كشف 
املتفجرات املزروعة، عىل الرغم 
من الوعود املتكّررة للمسؤولني 

األمميـني، عىل غرار الوعود التي تطلقها املنظمة األممية يف باقي امللفات التي يعاني 
من ورائها أبناء الشعب اليمني. 

ويف جديد الضحايا، أوضح مصدٌر محيلٌّ لصحيفة «املسـرية»، يف محافظة الجوف 
عن استشهاد طفل يف املحافظة جراء انفجار قذيفة من مخلفات العدوان. 

وبـنّي املصدُر أن طفـالً يف مقتبل العمر أُصيـب بجروٍح متفاوتـة نتيجة انفجار 
قذيفة من مخلفات العدوان يف منطقة الروض بمديرية الخلق. 

ولفـت املصدر إىل املخاطر التـي يواجهها املدنيون يف الجوف، عـىل غرار الحديدة 
وصعدة، جراء انتشـار مخلفات العدوان االنفجارية بشـكل كبري يف الوديان والجبال 

والخبوت. 
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 : طظخعر الئضالغ

بـرز الوجـوُد العسـكريُّ األمريكـيُّ 
يف املحافظـات اليمنية املحتّلـة مؤّخراً 
بشـكٍل الفت، األمـُر الذي يثـريُ الكثريَ 
مـن التسـاؤالت عـن أهـداف وأبعـاد 
هـذا التَحّرك العسـكري األمريكي وما 

تأثرياته عىل األمن القومي لليمن. 
وإىل جانب القوات األمريكية، ظهرت 
وغريها  وفرنسـية  بريطانية  تَحّركاٌت 
يف املحافظـات الجنوبيـة املحتّلة، وتم 
بنـاُء قواعـَد عسـكريٍة لهـا يف الجزر 
واملوانـئ اليمنيـة وعـىل مقُربـة مـن 
املنشـآت النفطيـة والغازيـة، وهو ما 
يكشف بجالء عن مطامِع هؤالء الغزاة 
واملحتّلـني يف ثروات اليمـن ومقدراته، 
ويكشُف عن خفايا وأرساٍر أُخرى لهذا 
التواجد تنكشـف واحدة تلو أُخرى مع 

مرور الزمن. 
عبداللـه  الركـن  اللـواُء  ويؤّكــد 
ومحلٌِّل عسـكري  الجفري، وهو خبريٌ 
يمني، أن التَحرَُّك العسـكريَّ األمريكيَّ 
يف  يأتـي  حرضمـوت  محافظـة  يف 
سـياق املؤاَمرِة األمريكية والربيطانية 
النفطية  الثـروات  لنهـب  والفرنسـية 
والغازية يف اليمن الغني بهذه الثروات، 
والـذي يحاولون تمريـر ذلك من خالل 
ما سـمي بـ»مؤتمر الحـوار الوطني» 
الـذي كان من مخرجاته تقسـيم البلد 
إىل ٦ أقاليم، بما فيها إقليُم حرضموت 
الـذي كان يضـم «محافظـات املهـرة 
وسـقطرى»،  وشـبوة  وحرضمـوت 

ُمشـرياً إىل أن ُكــّل هـذه املحافظـات 
والغازيـة  النفطيـة  بالثـروات  غنيـة 
مـن  وغريهـا  والسـمكية  واملعدنيـة 
الثـروات الطبيعيـة األُخـرى، وهذا ما 
يسـيل لعاب أمريكا وغريهـا من هذه 
الـدول التـي سـعت يف األرض فسـاداً، 
الفتـاً إىل أن األمريكيـني يتَحّركـون يف 
وكان لبعض املسـؤولني  حرضمـوت، 
األمريكيـني لقـاءات وزيـارات لبعض 
األماكـن باملحافظة، فمـن املعروف أن 
«برتومسـيلة» من الرشكات األمريكية 

التي تنقب يف هذه املنطقة. 
التَحـرَُّك  أن  إىل  الجفـري  ويشـري 
األمريكي اليوم يف محافظة حرضموت 
يأتي يف هذا السـياق الذي بـدأ يف العام 
االقتصاديـة  الثـروات  لنهـب  ٢٠٢٢م 
الوطنية، وما تسببت به األزمة الدولية 
يف رشق أُوُروبـا بني روسـيا وأوكرانيا، 
وقطع صـادرات النفط والغاز الرويس 
إىل أُوُروبا وارتفعت األسعار، فأصبحت 
أمريـكا وحلفاءها يعانـون من وضٍع 
اقتصادٍي صعـب، فبحثوا عن مصادر 
الثـروات  لتلـك  لتعويضهـم  أُخـرى 

النفطية والغازية. 
اليمنيـة  املحافظـة  يف  وتوجـد 
الجنوبيـة والرشقية املحتّلة العديد من 
املنشـآت الحيوية، مثل منشأة بلحاف 
وميناءهـا، َحيُث كانت رشكة «توتال» 
الفرنسية هي السباقة يف تلك الصفقة 
مـع نظام الخائـن عفاش الـذي تآمر 
عـىل مقـدرات البالد وباعهـا بأرخص 
األثمـان، فتَحّركـت فرنسـا ودعمـت 

وقواتها  عنارصهـا  لتحريك  اإلمـارات 
مـن املرتِزقة إلخراج مليشـيا اإلصالح 
املسـيطرين عىل حقول الغاز يف صافر 
وكذلـك يف منطقة عسـيالن يف شـبوة 
وهـو حقل «جنة» وبعـد ذلك تم قطع 
صادرات الغاز يف ظل الرصاع الدائر بني 
أدوات العـدوان، وبعـد إزاحـة اإلخوان 
تم تشغيل هذه املنشـأة الغازية، وذلك 
ام  بعد لقاء السـفري الفرنيس قبـل أَيـَّ
مع عمار عفاش الذي قلده أعىل وسام 
فرنـيس؛ ِمـن أجـِل إدارة شـؤون هذه 
املحافظـة وضـخ الغاز لرشكـة توتال 

ومن ثم إىل دول أُوُروبا. 
ويواصـل اللـواء الجفـري: «إذَا مـا 
ربطنا هذا املسـاَر، من َحيـُث األهميّة 
بمكان ملا هو حاصـل اليوم من اتّفاٍق 
سـيايس يف سـياق هذه الُهـدنـة التي 
مـددت للمرحلـة الثالثـة، ففـي هذه 
الفرتة الخمسـة األشـهر مـن الُهـدنة 
تـم نهـب للثـروات النفطيـة بكمياٍت 
ا، وبشكٍل ُمستمّر وبناقالت  كبرية ِجـدٍّ
نفط عمالقة عىل امتداد فرتة الُهـدنة، 
والهدف منها هو تعويض تلك الخسائر 
التـي منيـت بها أمريـكا والسـعوديّة 
وحلفائها وأدواتها يف املنطقة، ُمضيفاً 
أن هناك مؤرشات وترسيبات من خالل 
هـذه الُهـدنة تؤّكــد االنتقال إىل امللف 
العسكري والسيايس، ويف اعتقادي بأن 
العـدوان توقف، وبأن الحـرب انتهت، 

وهناك ترتيبات أخرية لذلك». 
ويفيد الجفري أن ما شـاُهـدناه من 
العـروض العسـكرية ألبطـال الجيش 

واللجان الشـعبيّة يف املحافظات الحرة 
متطـورة  وبأسـلحة  كثـرية  بأعـداد 
وألول مـرة تجري مثل هـذه العروض 
العسكرية املهيبة التي دّشـنت كمرحلة 
أوىل لبنـاء الجيش الوطنـي الحقيقي، 
وهي من املؤرشات التي يعتربها الكثري 
نهاية للعدوان، ليستغل العدوان ذلك يف 
تعويض خسـائره التي قـدرت بـ٨٥٠ 
مليـار دوالر يف العـدوان عـىل اليمـن، 
حسـب الترسيبـات التـي تفيـد بـأن 
املجلس الرئايس بقيادة املدعو العليمي 
قدم ما قـدُره ٢٥٠ مليار دوالر كدفعة 
االتّفـاق  لهـذا  العـدوان،  لطـرف  أوىل 
ونهب ثـروات الشـعب»، مبينًـا أن ما 
ارتكبـه العدوان ومرتِزقته من الجرائم 
واملجـازر بحق أبنـاء الشـعب اليمني 
وتدمـري بنيتـه التحتية هـو من خالل 
هذه الثروات االقتصادية التي يتهافت 
عليهـا األعـادي يومـاً بعد يـوم، الفتاً 
ما  إىل أن املحافظـات املحتّلـة ال ِســيـَّ
النفطيـة منهـا باتت محطـة للقواعد 
والربيطانيـة  األمريكيـة  العسـكرية 
والفرنسـية التي تسـعى لنهب ثروات 
الشعب اليمني بقواتها العسكرية عىل 

األرض وبأدواتها العملية. 
ويزيـد الجفري: «التدخـل الخارجي 
وهـذا التَحـّرك املبـارش وبهـذا العـدد 
الربيطانيـة  القـوات  مختلـف  مـن 
والفرنسـية واألمريكية هـو؛ ِمن أجِل 
نهب النفط والغاز اليمني، لسد حاجة 
الفـراغ الذي يعانون منـه بعد انقطاع 
صادرات روسـيا، لتكون من األسـباب 

استطالع

تَترُّضاٌت أطرغضغئ برغطاظغئ شرظسغئ طضحعشئ

ُلساُب أطرغضا غسغُض سطى بروات الغمظ..ُلساُب أطرغضا غسغُض سطى بروات الغمظ..
ـــظ غــطــعل الــظــعــُإ ل
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الةفري: الاَترُُّك افطرغضغ 
شغ المتاشزات المتاّطئ 

له أبساٌد اصاخادغئ 
وسسضرغئ 

راحث: افطرغضغعن 
واُفوُروبغعن غرغثون طضَء 

خجاظاتعط الظفطغئ والشازغئ 
طظ بروات الغمظ

حمسان: الصعاُت المسطتئ 
الغمظغئ صادرٌة الغعَم سطى 

صطع ُضـّض افغادي الاغ تماثُّ 
لظعإ بروات وطصثرات الحسإ

الرئيسـة للدخول يف هـذا الُهـدنة؛ كي 
ال يتـم اسـتهدافهم بالطريان املسـريَّ 
والصواريخ، الفتاً إىل أن الرشكات التي 
نقبت يف هـذه املحافظـات هي رشكة 
«هنت األمريكية، وبرتومسيلة، وكذلك 
توتال الفرنسية» وهي رشكات ممعنة 
يف نهـب ورسقة مقـدرات اليمـن منذ 
عقود وباتّفاقيات مع الخونة والعمالء 
السابقني والحاليني»، مؤّكـداً أن نظام 
الخائن عفاش ورط الشـعب اليمني يف 
اتّفاقيات خارسة وصفقات فاسدة إىل 
اليوم مع هذه الرشكات، َوأن ما يدعيه 
العـدوان وأبواقه بأنهم قدمـوا لليمن؛ 
ِمن أجـِل إعادة ما يسـمى «الرشعية» 
هي ُمَجـّرد أسـطوانة مرشوخة وكالم 
فارغ من محتواه، والُكلُّ شاَهَد مصريَ 

هذا املعتوه». 
ويلخص الجفـري التَحّرك األمريكي 
يف حرضموت بأنه؛ ِمن أجِل مسـاعدة 
وإسـناد أدواتها املدعومة من اإلمارات 
االنتقـايل والعمالقـة، يف مواجهـة من 
السيطرة  وليتم  باإلخونج،  يسـمونهم 
عىل محافظة حرضمـوت التي ال تزال 
تحت سيطرة ما يسمى بـ «الرشعية»، 
كما هو واقع الحال يف محافظة شبوة 
التـي يدعم فيهـا االنتقـايل والعمالقة 
لدحـر مليشـيا حـزب اإلخونـج منها 

وإخراجه». 
 

ترٌب اصاخادغٌئ ظاسمئ 
مـن جانبـه، يقـول العميـد عزيـز 
العسـكري  واملحلـل  -الخبـري  راشـد 
االسـرتاتيجي اليمنـي-: «إن التَحـرَُّك 
والربيطانـي  األمريكـي  العسـكري 
واملناطـق  املحافظـات  يف  والفرنـيس 
املحتّلـة اليوم لـه أبعـاُده االقتصادية 
ًة بعد املتغريات  التي تنطلق منها، َخاصَّ
الدوليـة التـي طـرأت؛ بَسـبِب الحرب 
الروسـية األوكرانيـة، وبسـبب تفاقم 
تحالـف  لـدى  االقتصاديـة  املشـكلة 
املرشوع  وتراجـع  وانهـزام  العـدوان، 
الغربي وأحـادي القطبيـة، وهو بذلك 
املحافظـات  عـىل  يسـيطر  أن  يريـد 
بالثـروات  املليئـة  اليمنيـة  واألرايض 

النفطية والغازية لتعويض ذلك». 
ويضيف الخبري العسـكري راشـد يف 
ترصيح خـاص لصحيفة «املسـرية»: 
َوحلفـاَءه  األمريكـي  العـدوَّ  «أن 
األُوُروبيني يريدون من خالل التَحّرك يف 
املحافظات اليمنية املحتّلة إنشـاء أكرب 
خزانات نفطيـة وغازية لدولهم بنهب 

ثـروات اليمـن يف حرضمـوت وشـبوة 
واملهرة ومأرب وغريها من املحافظات 

املحتّلة». 
ويـرى أن التَحـرَُّك األمريكـي اليوم 
تحسباً ألية مواجهة مع الصني ليكون 
لهـا مقاعـد متقدمـة للمواجهـة عىل 
السـواحل واملوانـئ واملمـرات الدولية 
الهامـة، وأن أي تَحـّرك عسـكري عرب 
التاريـخ يسـبقه مطامـع اقتصادية، 
واليمـن يمتلـك ُكــّل املقومـات التي 
يطمع بها الغـزاة واملحتّلني، من َحيُث 
والعسـكري  الجيوسـيايس،  املوقـع 
وتحكمهـا بمضيق بـاب املندب وبأهم 
املوانئ والجـزر وبأكرب مخزون نفطي 
أنـه  موضًحـا  املنطقـة،  يف  وغـازي 
حدثت حروب عامليـة أوىل وثانية بذات 
األهـداف واملقاصد، والعـدّو األمريكي 
اليوم يبحث عن حـرب ناعمة، وحرب 
يخـوض  أن  مقابـل  يف  اقتصاديـة 
الحرب العسـكرية الصلبة عرب عمالئه 
ومرتِزقته من أبناء الداخل ومن اإلقليم، 
وهـذا تكمـن فيـه الخطـورة، وهنا ال 
بـد من اسـتمرار الكفـاح الدبلومايس 
والسـيايس والعسـكري معـاً، َوإذَا لم 
يفلـح فال خيار لشـعبنا من العودة إىل 
الكفاح املسلح إلخراج الغزاة واملحلتني 
وأدواتهـم مـن األرايض اليمنيـة، وكل 
مكان يشـكلون بتواجدهم فيه خطراً 

ــة وشعوبها.  عىل واقع ومستقبل األُمَّ
ويف السياق، يقول الخبري العسكري 
العقيد مجيب شمسان: إن التَحّركاِت 
املحافظـات  يف  والغربيـة  األمريكيـَة 
منهـا  النفطيـة  ما  ِســيـَّ ال  املحتّلـة 
كمحافظتـي «شـبوة، وحرضمـوت» 
االسـرتاتيجية  ضمـن  هـي  التـي 
األمريكية التي تَحّركت بها يف عدوانها 
عىل الشـعب اليمنـي واملتمثلة يف نهب 
الثروات النفطية والغازية التي تتمتع 
بهـا اليمـن وهـم يعرفـون ويدركون 
ًدا بأن اليمن يمتلـك مخزوناً هائالً  جيـِّ
مـن النفـط والغـاز، َووفقـاً لتقارير 
ودراسـات وأبحاث وحتـى ما نرشته 
بعض وسـائل اإلعـالم األمريكية كما 
جـاء يف صحيفة «التايمـز» األمريكية 
التي نرشت تقريرهـا يف عام ٢٠١٣م، 
وتتحـدث بأن كميـَة النفـط املتواجد 
يف اليمـن يزيـد عن نفـط دول الخليج 

مجتمعة. 
ويف ضـوء أزمة الطاقـة التي تديرها 
ما مـن  أمريكيـا وحلفاؤهـا ال ِســيـَّ
األُوُروبيني؛ نتيجَة الحرب الروسية هي 
يف هذا التَحّرك األمريكي اليوم؛ بَسـبِب 
إمـَدادات الطاقة وحالة العجز القائمة 
نتيجة توقـف بعض إمـَدادات الطاقة 
املشرتك عن دول أُوُروبا الغربية، مؤّكـداً 
يف ترصيح خاص لصحيفة «املسـرية» 

أن هذا يشـكل أحد أهـم األهداف التي 
تَحـّرك ألجلهـا تحالـف العـدوان عىل 
اليمـن يف البداية للسـيطرة عىل منابع 
النفط والغـاز، وبدأ اليـوم ومن خالل 
حرضمـوت  محافظـة  يف  تَحّركاتـه 
وشـبوة يرتـب أوراقـه االسـرتاتيجية 
سـواء بالتخلـص مـن بعـض األدوات 
واإلتيـان بـأدوات جديدة عىل رأسـها 
قيادات من القاعدة وداعش حتى يربّر 
لتواجـد األمريكـي يف األرايض اليمنية، 
وللسيطرة عىل الثروات النفطية ونهب 
مقـدرات ومـوارد اليمـن لسـد حاجة 
العجـز الحاصلة لديهـم نتيجة الحرب 

الحاصلة مع روسيا. 
رشكاِت  أن  إىل  شمسـان  ويشـري 
وغريها  والفرنسية  األمريكية  التنقيب 
امُلسـتمّرة منـذ بـدأ العـدوان يف نهـب 
خـريات اليمـن ومقدراتهـا النفطيـة 
والغازيـة، لـن تقـَف صنعـاُء أماَمها 
مكتوفـَة األيـدي، وهنـاك الكثـري من 
الرشفـاء يف املحافظـات املحتّلـة أَو يف 
غريها، لن يسـكتوا عن هذه العمليات 
اإلجرامية؛ كوننا ندرك بأن نهب ثروات 
الشعب لن يطول مهما كانت األسباب 
وقد سـبق التنبيه إىل ذلك من قبل األخ 
محمد عبدالسالم -رئيس الوفد اليمني 
املفـاوض-، وأن هـذه الـرشكات لـن 

تستمرَّ يف ذلك حال انتهاء الُهـدنة. 
ويتوقـع شمسـان وجـود تحـوالت 
كبـرية يف نشـاط تلـك الـرشكات التي 
تعـرف مصالحها وكيف تحافظ عليها 
بطـرق مرشوعـه، الفتـاً إىل أن األمـر 
الحايل غري مقبوٍل عىل اإلطالق وأن لدى 
الشـعب اليمنـي الكثري مـن الخيارات 
لحماية ثرواته ومقدراته وتحرير ُكـّل 

ذرة من ترابه الوطني. 
املسلحة  شمسـان: «القواُت  ويقول 
الشـعبيّة  ولجانها  بجيشـها  اليمنيـة 
تؤّكــُد للجميـع أنها قـادرٌة عىل قطع 
ُكـّل األيادي التي ترسق وتنهب ثروات 
ومقدرات الشـعب اليمني، وأن رسائل 
العـروض العسـكرية األخـرية كانـت 
واضحـة، الفتـاً إىل أن ُكــّل التَحّركات 
املعاديـة يف هذا الصـدد مرصودٌة بدقة 

ويعد لها ما لم يكن يف الُحسبان». 
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طسارُك القشاغظ لفظزار
سئث الصعي السئاسغ

 
أنـت  أنـت!!..  نعـم 
لسـَت  كامـالً..  لسـَت 
العيـوب..  مـن  منزهـاً 
هذه هـي الحقيقة التي 
يصُعُب اليوَم عىل الكثري 
هضمهـا، مّمـن هـم يف 
موقع املسـئولية، سواًء 
يف ميدانه الشخيص أَو يف 
واقعه العميل، حتى وإن 
كان مدركاً أن ُكـّل يشٍء 
يف هذه الحياة هو نسبي 
وبمقـداٍر؛ ألَنَّ الصفـات 
الكماليـة هـي ملٌك لله -سـبحانه وتعـاىل- وحده، لكن 
املشـكلة عنـد البعض هي أن هذه ليسـت قاعـدة ثابتة 
ولكنهـا عملية زاحفة ومزعجة، بالنسـبة له ُخُصوصاً 
إذَا مـا تعلق األمـر بتوجيه النقد املبارش لـه أَو لطريقة 

أدائه العميل يف موقع املسؤولية. 
ال ننكر أن مصدَر علـة وإزعاج الناجحني واملتفوقني 
واملبدعني، وكذا األشـخاص الكماليني أَو ُمدعو الكمال، 
عـىل َحــدٍّ سـواء، هم أُولئك السـاعون إىل لفت األنظار 
نحوهـم، إّما كذباً وافرتاًء، وإّما حقيقـًة أَو جزًءا منها، 
وكذلك املتصيدون لألخطاء والهفوات، وأُولئك املرتبصون 
وسـارقوا املعرفـة، وما ينتـج عن نقدهـم وتجريحهم 
واسـتهدافهم من حلقات رصاٍع ال تنتهي تدور يف الوقت 
الحارض يف مختلف وسائل ومواقع التواصل االجتماعي، 
وما يصاحبها من احتقان وتشويه متعمد، تصل أحياناً 
إىل تبـادل االتّهامـات ونرش بعـض السـلبيات عىل أنها 
فضائـح، تأتي أحياناً بأُسـلُـوب عنيف وفـج، وتنتهي 

بالدخول يف مالسنٍة وسباٍب، وغريه. 
وأمـام ذلك كله، وأنـت يف موقع املسـؤولية، ال توجد 
طريقة الجتياز مسار العقبات هذا بنجاح، دون القدرة 
عـىل القفز فوق العقبـة األوىل وهي التجـرد من التعايل 
وادِّعـاء الكمال، هذا مـن جهة، وأال تخـوض يف معارك 
هامشية، بل عليك االسـتمرار بالنضال والبذل والعطاء 

والعمل، من جهٍة أُخرى. 
فقـط.. اهـدأ، أَو حاول أن تهدأ، وتذكـر أنك يف موقع 
املسـئولية هذا إنمـا تعمل لله ومن أجل تسـيري وإدامة 
ـة  نظـام؛ ِمـن أجـِل حرية واسـتقالل دولـة، وعـزة أُمَّ
وكرامة شـعب، ولسـت بحاجـٍة إىل من يقـوم بتبييض 

أعمالك وأُسلُـوب إدارتك أمام اآلخرين. 
فالطريقـة الوحيـدة لتحويـل صدمة النقـد هذه إىل 
رافعـة لرتتيـب أوضاعك هـو أن تواصـل نجاحك، دون 
أن تلتفـت إىل مـا يقولـه عنك اآلخـرون، مدحـاً أَو ذماً، 
وليـس عيباً أن تعرتف بأن القطاع الذي تخدم فيه، فعالً 
يعاني من القصور وتراكم األخطاء، وأن هناك سـلبيات 
موجودة يف مفاصل اإلدارة عندك، وعليك أن تبدأ بالبحث 
عـن الخلـل ومعالجته والوقـوف عىل أسـبابه وظروفه 
وتـاليف ُكـّل تلك االشـكاالت مسـتقبالً، بحيث ال تدع أية 

ثغرة يلج منها الالفتون لألنظار. 
إذ لن يحكم أحٌد عىل أحد، من قبيل االدِّعاء والتشويه 
فقـط، بل أحيانـاً قد يكـون ادِّعاء اآلخرين هنـا حافزاً 
لالعـرتاف بالحقائـق والنجاحـات التـي حّققتهـا؛ ألَنَّ 
الشجرة املثمرة فقط، هي التي تقذف بالحجارة، وليس 
عيباً إن أنت قدمت االعتـذار عن حقيقٍة كانت موجودة 
فعـالً ولقيتهـا فرصـة مواتيـة إلصالحهـا مـن خالل 
سـماعك للنقـد، إذ لن يقلـل هذا من شـخصك، أَو ينزل 
من مسـتواك، بل عىل العكـس، ففعلك هذا هـو امتيَاز 

الناجحني واملتفوقني. 
ُعُمـوًما ليست املشكلة يف أُولئك الذين يحاولون لفت 
األنظار إليهم، عرب اسـتهداف بعض املسـئولني، هنا أَو 
هناك، فمواجهتهم بسـيطة تتمثل بغض الطرف عنهم 
وعـدم إعارتهـم أي اهتمـام، ودع اإلنجـازات فقط هي 
التـي تتحدث عنـك؛ ألَنَّ الدخول يف معـارك الدفاع والرد 
عنهم هي ترويج مجاني الدِّعاءاتهم أكثر، ولذلك ليسوا 
بمشـكلة، غـري أن املشـكلة هي أن بعض املسـئولني يف 
معظم دوائرنـا الحكومية أَو غـري الحكومية، يكرهون 

النقد، ويكرهون قول الحقيقة. 
لذلـك ننصح ونقول: إن اإلدارة التي ال تقوم عىل قول 
الحقيقـة، هـي إدارة غري راسـخة، ولكنها راسـخة يف 
كذبة (سابر.. تمام.. ُكـّل يشء عىل ما يرام)، فهي إدارة 
سـتتوقف عن العمل حرفياً، ويف النهاية لن يكون هناك 
مـاء يف الصنبـور، َوإذَا ما تدفقـت مجّدًدا بعـد الركود، 
ا..  فستكون مياه سامة، وسـيكون سعرها مكلف ِجـدٍّ

والحليُم تكفيه اإلشارة. 

وطا خــفَغ أسزط

طا بغَظ تطغش الصرآن وبطح تتالش السثوان

طتمث غتغى الدطسغ

بينما يتقاتُل املرتِزقُة ببقايا أفرادهم املهزومني نفسياً، 
يسـتعرض الرجاُل يف صنعاء وذمار وعمران ويف ُكـّل شرب 
محـّرر رافعـني رايـَة التحـدي أوالً وثانياً وأخـريًا، ليعرف 
الجميـُع حجَمـه الحقيقي ولينظـَر أُولئـك املهزومون أن 
ما بعد الُهـدنة سـيكون أصعَب وأشـدَّ وأقوى مما قبلها، 
لعلهم يعـودون للصواب ويحافظون عـىل أرواحهم وعىل 

األرض اليمنية من الخراب والدمار. 
ُل نموذجـاً للمخـزون وليـس بالكاد  االسـتعراض يَُمثـِّ
أننا نظهـر أَو نسـتعرُض لتغطية العجز، حكمـة القيادة 
العسـكرية تراهن بالله وبقوة الرجال من جحافل جيشنا 
الباسل لتقيم الحّجـة عىل ُكـّل معتدي أثيم فكان الخطاُب 

بهـذه العـروض العسـكرية والذي تخاطب بـه دول العـدوان وعمالئها 
أنكـم تعرفوننا جيًِّدا وما هذا النموذج االسـتعرايض لقواتنا املسـلحة إال 
لتعريتكم أمام أسـيادكم والعالـم بكذبكم أنكم أنهيتمونـا ودّمـرتمونا 
لكن دحراً ودحضاً لكذبكم وغبائكم اسـتعرضنا نماذج من جيشـنا ويف 
ا لنفوت عليكم التشكيك  ُكـّل املناطق العسـكرية ويف زمن متقارب ِجـدٍّ
والتمييـع اإلعالمي الهابط فـكان الظهور بوحـدات مختلفة وبمناطق 
 MADE IN YEMEN متباعـدة وبآليـات متخصصة وبأسـلحة نوعيـة
أجرينـا التجـاِرَب لنجاحَها فوق رؤوسـكم، فكانت هـذه العروُض حقاً 
لنا وحّجــًة عليكم ويف ميادين الرجال عرفتم قوانا ومقامنا وشـجاعة 
رجالنا وأمامكم يف ُكـّل ثغر من ثغور الوطن الغايل لكم باملرصاد أيديهم 
عـىل الزنـاد يف مواقـع تأهب حني تنقضـون العهود وهـي عوايدكم فال 
وطنيـة تزجركم وال ضمري يردعكم، وعليكم أن تعيدوا دراسـة الجدوى 
عـن قوتنا بفضـل اللـه يف ميادين االسـتعراض ويف مواقـع الرشف ويف 
متارس الصمود ويف ُكـّل ثغر من ثغور الوطن للرب والبحر والجو يف أهبة 

االستعداد. 
وليـس ألجلكم تسـتعرُض الجيـوُش، فمن أنتم؟ ولكـن نحن نطمنئ 
شـعبنا بعظمة الرجال يف امليدان، فعظمة الشـعوب من قوة جيوشـها، 
ونحـن يف مراحل التطوير والتسـليح الذي توحي بالتغيري املتسـارع إىل 
األمـام يف الجزيرة العربيـة دون الركون ما يأتي إلينـا من خارج الوطن 
كزعمكـم، سـنكتفي ذاتياً وسـنمجُد الكرامة بصمودنا وسـنبني وطناً 

متنفساً للحرية مكتفياً ذاتياً وستقولون يوماً ليتنا كنا معهم. 

إن من يشـاهد العروض العسـكرية الضخمة بمختلِف أنواع األسلحة 
يـدرك حقيقَة َمن الطرف املنترص يف معركة الال رجوع وال تراجع، يدرك 
حقيقـة أنه ال مجاَل ألن تمر مشـاريُع الغزو واالحتالل يف 
األرض اليمنيـة، وأن من صمد أمام عدوان غاشـم ثماني 
سنوات ليخُرَج اليوم بهذه القوة قادٌر بقوة الله أن يحسَم 
املعركة وينهَي مخّططات االحتالل ويقيض عىل مرتِزقته. 
إن أُولئـك الغاضبني مـن الرجال الذي قدمـوا العروَض 
العسـكرية متشـوقون َكثرياً ملا بعد الُهـدنة، متشـوقون 
ملعركـة الخـالص، متشـوقون للحظـة االشـتباك والنار 
والحـرب وقطف الـرؤوس، فمن أنتـم يا حثالـَة املنطقة 
بمرتِزقتكـم لرتهبـوا هؤالء الرجـال الذي عرفتـم فعلهم 
واقعاً يف امليدان عىل مدار ثمان سنوات وطاملا فر جنودكم 

منهم يرصخون ويبكون؟! 
إن ما عرضناه يف مياديننا من القوات العسـكرية واألسلحة ما هو إال 
نماذُج بسيطٌة من مخزون هائل يخبئ املوَت لكل أعداء الوطن والخراب 
ًدا أن كالَمنـا وترصيحاتنا  والدمـار لدول العـدوان، وأنتـم تعرفون جيـِّ
وتهديداتنا ليسـت فرقعاٍت إعالميًة بل حقائـُق تثبت صدَقها وتتجىل يف 
الزمن املحّدد، وليسـت كانتصاراتكم الوهمية عىل مواقع التواصل بينما 
أنتـم يف الواقـع منهزمون فـارون تبحثون عن الحياة فقـط وليس عن 

االنتصار. 
لقـد آن األوان لهـذا البلـد أن يتحـّرَر ولهـؤالء املرتِزقـة واملحتّلني أن 
يذهبوا إىل مزبلِة التاريخ بال أسـف أَو نـدم، وهذه املهمُة العظيمة تكّفُل 
بها الرجال الذين رأيتم صفوفهم تزمجر يف ميدان السـبعني وغريها من 
امليادين، فتلك الوجوه التي اسـتعرضت والتي لم تروا منها خالل ثماني 
سنوات سوى رصاصاتها وبارودها منحناكم الفرصة لرتوا الفاعَل الذي 

أذاقكم األمرَّين ويخبئ لكم ما ال تتخيله عقولكم. 
هيـا أيهـا الشـعب اليمنـي العظيـم والصابـر والصامد يـداً بيد مع 
الرجال من الجيش واللجان الشـعبيّة كي نصنَع التاريَخ يف هذه اللحظة 
التاريخية واملفصلية يف هذا املنعطف الخطري، حتى يتوَج اليمُن تاريخيٍّا 
باالنتصـار والتحـّرر وحتـى نكوَن ُقـدوًة ألحـرار العالم كرجـال قاموا 
مـن تحت الرُّكام ومن تحت عـدوان عاملي ليصنعوا املعجـزاِت ويقهروا 
املحتّلـني ويغرّيوا خريطـَة الجغرافيا ودروس التاريـخ ويفنّدوا أكاذيَب 

اإلعالم املموَّل وأُمنيات الغرب الخبيثة. 

بطصغج السططان

من ظن أن ثورة اإلمام األعظم زيد بن عيل هي 
وليـدة لحظتهـا وثورة قد انطفـأت جذوتها فهو 
واهـم وال يعي أهميتهـا وامتدادها عـرب األجيال 
حتـى وصلـت إىل من تسـموا باسـمه (زيديني)، 
ونهجـوا نهجـه ومضـوا عـىل خطـى ثورته ضد 
الطغـاة واملتجربيـن، آخذين مـن مقوالته املنهج 

القويم والهدف العظيم. 
(واللـه ما كـره الناس حـر السـيوف إال ذلوا) 
وما بـني رضبات السـيوف ورمي البنـادق ينتج 
النـرص والعزة، وبني إدَخال السـيوف يف أغمادها 
ووضع البنادق يف صناديقها ينتج الذل والخضوع 
والخنـوع، فمن اختار االستسـالم ولـم يقف مع 
ثـورة اإلمام زيد حق لهم الذلـة يف الدنيا واآلخرة، 
وكذلـك الحال مـع من وقف مع تحالـف العدوان 
أذلهـم تحالف العدوان فمنهم مـن قتلوه بغارات 
صديقـة، ومنهـم مـن اقتادوهـم إىل السـجون 
للتعذيب واالغتصاب، ومنهم َمن صفع عىل وجهه 
وِديَس تحت األقـدام، وما يحدث ملرتِزقة اإلصالح 
من قصف وتقتيل، لُه أصدق موقف لعبارة اإلمام 
زيـد (من أحب الحياة عاش ذليالً)، فهم لم يحبوا 
الحياة فقـط بل دّمـروا حيـاة اآلخرين؛ ِمن أجِل 
نزواتهم ورغباتهم الدنيوية، فانقلبت عليهم بذل 

وخنوع واستكانة. 
(البصرية البصرية ثم الجهاد) لقد صاح اإلمام 
الشهيد زيد بن عيل، برضورة البصرية قبل الجهاد 
والتي تسـتمد من القرآن الذي هو بصائر للناس، 
فمـن وعـى القـرآن جيًِّدا واسـتبرص به سـيعلم 
علـم اليقني الحق مـن الباطل، فيقـف مع الحق 
ويـذود عنه ويتصدى للباطل ويزهقه، فال ينخدع 
بالعناوين الكاذبـة والخطابات املضللة، فالطغاة 
يحتمـون تحـت عناويـن براقة كإحالل السـالم 
وإعادة الرشعية، والُهدنة... وغريها، كي يظهروا 

بمظهر الحمل الوديع بينما حقيقتهم ذئب رشس 
يقتل وينهب وينتهك األعراض، فقد انخدع الكثري 
بعناويـن التحالـف الرباقـة التي تخفـي حقيقة 
أهدافهم فسلبوا الثروات واحتلوا األرايض اليمنية 
وجنـدوا الكثري مـن أبنـاء اليمن تحـت قيادتهم 
وبمسمى الجهاد متناسـني وصية اإلمام األعظم 

برضورة البصرية قبل الجهاد! 
(واللـه مـا يدعني كتـاُب الله أن أسـُكَت) من 
يعـي مسـؤوليته يف الحياة التي وجهـه الله إليها 
ــة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس  يف معظـم آياته: (ُكنْتُْم َخرْيَ أُمَّ
اْلـُمنَْكـِر  َعـِن  َوتَنَْهـْوَن  ِباْلـَمْعـُروِف  تَأُْمـُروَن 
َوتُْؤِمنُوَن ِباللِه) من يعي هذه اآليات والتوجيهات 
سـيعلم موقف اإلمام زيد الذي هو حليف القرآن، 
فقـد خال مـع القرآن آيـًة آية وكلمـًة كلمة حتى 
وعاهـا وخـرج يعمـل بمقتضاها، فكيـف له أن 
يسـكت عىل طغيان هشام بن عبد امللك الذي أكثر 

يف األرض الفساد؟ 
وكيـف لشـعٍب يمني ينتهـج مسـرية قرآنية 
ممتـدة مـن حليـف القـرآن ويقودهـا علـم من 
أعـالم آل بيـت رسـول اللـه كيـف له أن يسـكت 
عىل الطغيـان األمريكي واإلرسائيـيل الذي تنفذه 

السعوديّة واإلمارات؟ 
كيـف للشـعب اليمني الـذي يتنفـس الحرية 

والعزة أن يرىض بالوصاية والذل؟ 
فواللـِه ما يدُعهم كتـاُب الله أن يسـكتوا عىل 

الظلم والجور واالضطهاد. 
األمـر  يف  تعـاىل  اللـه  فريضـة  أن  (واعلمـوا 
لـه  أقيمـت  إذَا  املنكـر  عـن  والنهـي  باملعـروف 
اسـتقامت الفرائض بأرسها هينها وشـديدها)، 
فالسكوت عىل الطغاة ولد الفجور، وهذا ما تمثل 
ببني سـعود وحكام الخليج الذين سكت شعبهم 
عـن فجورهم وعصيانهـم وانحرافهم عن الدين، 
فأحلـوا املحرمـات واسـتباحوا الحرمـات، حتى 
وصـل طغيانهم إىل اسـرتخاص أرواح البرش؛ ِمن 
أجـِل مطامعهم وأهدافهـم الخبيثـة، والتي هي 

امتـداد للطغيان األموي الذي عـارصه اإلمام زيد 
فخرج ناهيـاً عن منكرهم وآمـًرا لهم باملعروف، 
وهـذا ما فعله أبنـاء اليمن الثـوار يف ثورتهم ضد 
النظام السـابق الـذي رضخ لألجنـدات األجنبية 
التـي تهـدف لالنحـالل األخالقي واالنسـالخ عن 
الُهــِويَّة اإليَمـانيـة والتنصل عن املبادئ والقيم 

الدينية العظيمة. 
(لـوددت لـو أن يـدي ملصقـًة بالثريـا فأقع 
ـة  عـىل األرض، َحيُث أقـع عىل أن يصلـح الله أُمَّ
جـدي لفعلت) مـىض اإلمام الشـهيد زيد بن عيل 
ـة جده  -عليهما السـالم- يف ثورة اإلصـالح يف أُمَّ
وسطر دروًسـا من التضحية والفداء والشجاعة 
واإلقدام، فُقِتل وُصلب وُحرق جسـده وذر رماده 
يف النهـر كـي يُمحى أثـره وتطمـس ثورته، لكن 
هيهـات هيهات فقـد زادت ثورته اتقـاداً ووصل 
نورهـا وحرارتها إىل أويلَّ البأس الشـديد يف اليمن، 
فسّطروا أروَع املالحم البطولية ضد تحالف الرش، 
فمنهم مـن دفن حياً، ومنهم مـن ُرمي من أعايل 
الجبال الشـواهق، ومنهم من ُحرق جسده وسط 
نـريان الغـارات وتقطعت أشـالؤه وهـو يزمجر 
كاألسـد الغاضب، ومنهـم مـن أُرس وُعذب حتى 
ارتقى شـهيًدا، ومنهم من ال يزال يلبي الحسـني 
وزيد يف الجبهـات ويحّققوا االنتصارات العظيمة 

ويمرغوا أنف املعتدين يف الرتاب. 
(الحمـد للـه الـذي أكمـل يل ديني) لقـد اعترب 
اإلمام الشهيد زيد بن عيل -عليهما السالم- ثورته 
دين، فأي دين يقام يف أوسـاط الظاملني دون ردع 

أَو زجر؟ 
وأية صالة يف مساجد يُدعى فيها للطغاة بدوام 

امللك ورغد العيش يف أوساط الفقراء والجوعى؟ 
فالثورة هي درع الدين وحصنه، ورفض الظلم 
واالسـتكبار هو حفاظ عىل الديـن، والجهاد ضد 
املعتدين هو أََساس الدين والله ويل املؤمنني ولبيك 

يا إمام الثائرين.. والعاقبُة للمتقني. 
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تدار؟  كيـف  الُهـدنة   
أََسـاس؟  أي  وعـىل 
ُمسـتمّرة  والخروقـات 
املشتقات  سـفن  وحجز 
متكّررة واملظالم الكربى 
التي يعاني منها الشعب 
مرتبـات،  ال  متواصلـة 
ال  لـألرسى،  إفـراج  ال 
يف  مفتوحـة  مطـارات 
وجـوه املـرىض ورجـال 
املـال واألعمـال، ال يشء 
ممـا يتطلـع إليه الشـعب 
اليمنـي أَو يـزرع فيـه األمـل بانتهـاء العـدوان ورفع 
الحصار، سـوى شـعوره بأن واقع الحياة يف قادم األيّام 

أكثر سوداوية، وأشد معاناة وقسوة. 
هذا مـا يسـأله ويجيب عليـه أحرار شـعبنا اليمني 
بمختلـف مكوناتهـم السياسـية والجغرافيـة، الذيـن 
يرون وطنهم الواحـد يميض يف ظل الُهـدنة إىل الترشذم 
والتمـزق وفق ما كان يخطط لـه العدّو األمريكي خالل 

فرتة الحوار الوطني. 
فأية ُهـدنـة هذه والشـعب يرى املحافظـات الحرة 
باتت كما كان يراد لها، ال نفط، وال غاز، وال ثروات، وال 
منافذ بحرية، سـوى ميناء الحديدة الذي يمنع العدوان 
األمريكي السـعودّي وأدواته سـفن الغـذاء والدواء من 
الدخول إليه إال بترصيح منه واحتجاز الكثري منها برغم 
التصاريـح، فيما يرى العـدوان ومرتِزقته يف املحافظات 
املحتّلة يتقاسـمون ثرواته ومقدراته ويتصارعون عىل 

الحصة األكرب منها. 
ففي ظل الُهـدنة بدأ العدوان تقسـيم اليمن وتقسيم 
ثرواتـه بـني أتباعـه وأدواته، ليهـب ُكـّل صنـف منهم 
مساحة من األرايض والثروات اليمنية لتنفيذ مخّططاته 
وأجندتـه فيها، ويقتطـع له هو ما يريـد منها كما هو 
الحـال يف محافظـة سـقطرى، ومـا يجـري مـن بناء 
للقواعد الصهيونيـة واألمريكية والربيطانية وغريها يف 
باب املنـدب ومحافظة املهرة، وما يدور اليوم يف شـبوة 
وحرضموت سـوى مؤرش لهذا التقاسـم والرصاع عىل 
الثـروات، وليـس مرحلة تصفيات من قبـل طرف آلخر 

كما يصور البعض. 
وبهـذا التقسـيم إن نجـح ال سـمح الله مـع إطالة 
الُهـدنة، أنجز العدّو األمريكي رسـم الحدود بني أتباعه 
جغرافياً مـع الحفاظ عليهم جميعاً وتسـخريهم يف ما 
بعد التقسيم لتجديد مواجهة الجيش واللجان الشعبيّة، 
وتغذية أتباعهم وأنصارهم يف املحافظات الحرة، ورشاء 
املزيـد من الـوالءات، والخونـة والعمالء الجـدد؛ بَهدِف 
زعزعـة الجبهة الداخليـة، مع إبقاء الحصار وإشـعار 
بقية املواطنني بأن صنعـاء ومواقفها مجحفة بحقوق 
الشـعب، وأنهـا ال تبـايل بمرتبات املوظفـني وال بهموم 
وأحـزان األرس املضحية، وال تسـتطيع تلبيتها، وال تريد 

السالم. 
ومن هنا نؤّكـد بأن االسـتمرار يف تسـجيل خروقات 
العـدوان ومرتِزقتـه للُهـدنـة، دون ردة فعـل أَو دون 
تَحـّرك جدي يفيض إىل اسـتعادة كافـة األرايض اليمنية 
وتحريرها من الغزاة واملحتّلني وأدواتهم، منقصة وتخل 
عـن القيـام باملسـؤولية، وتراجع عـن القيـم واملبادئ 
القرآنيـة واإليَمـانيـة والثوريـة، وتضييـع لتضحيـات 
الشـعب ومـا قدمـه مـن قوافـل الشـهداء والجرحى، 
السياسـية  القيـادة  يضـع  واملفقوديـن،  واألرسى 
والعسـكرية يف موقف املسـاءلة عنهم، ويصور الُهـدنة 

بأنها نوع من االستسالم والهزيمة املنكرة. 
بل إن من أشـد مخاطر الُهـدنة إن اسـتمرت تراجع 
زخم التحشـيد إىل الجبهـات، وضعف املوقف الشـعبي 
الداعـم واملسـاند للجبهـات وللحكومـة وأداء مختلـف 
مؤّسسـات الدولة والسـلطات املحلية، واستغالل العدّو 
وأدواته لرضب الجبهة الداخلية ونرش دعايات التضليل 
تحـت عناويـن طائفية ومذهبية وحزبيـة، تضعف من 
مكانة الدولة وقدراتها، أمام سـيطرة الغزاة عىل ثروات 
اليمـن ومقدراتـه وانتهـاك سـيادته الوطنيـة، وخنق 
الشـعب بالتحكـم بدخـول الـدواء والغذاء واملشـتقات 
النفطيـة التي تنهب ُكـّل يوم أمام مرأى ومسـمع ُكـّل 

أبناء الشعب، دون تَحّرك. 

الُعـثظئ وأغثغعلعجغا الاسطغط

الئخغرُة.. وسقصُاعا شغ الاخثي والتفاظ والاختغح

سئث التمغث الشرباظغ
 

مع تجديـِد الُهـدنة، ظهـرت آراٌء وَكتَـَب البعُض، 
ينتقـُد ويعاِرُض دونما معطيـاٍت لديه وال تجربة وال 
ِسَعة ثقافة وتاريخ، وُكلِّ ما يُمكُِّن من تقديِم رأٍي أَو 

ترجيِح خياٍر.
ة األُخرى بََرَز َمن تصدَّى لهذه الكتابات عىل  يف الَكفَّ
ضآلتها حتى وجدت لها مسـاحًة، هذا الفريُق يف الردِّ 
والتعليق اعتمد عىل األيديولوجيا بشـكٍل أََسـايس..، 
والعقيدُة أَو األيديولوجيا مَلن عابها هي أهمُّ املرتكزات 
الحتميـة والرضورية يف الطريق لضماِن االسـتقالِل 
والسـيادة، وعليـه سـنفرتُض أن املنتقديـن لتمديِد 

الُهـدنة تحَت أي عنوان يتسـاءلون: ملاذا نقوُل إن التسليَم للسيد 
القائـد هـو املوقُف الحكيُم الـذي يجُب أن نلتزَمـه ونطمَنئ إليه؟ 
ـُر الجماهري قطيعـاً؟ والثقافة القرآنية  وهـل هذه العقيدة تُصيـِّ

تجيُب وليس نحن. 
يف فلسـفة القيـادة والواليـة من منظـور الثقافـة القرآنية إن 
النبـيَّ َوِمن بعده ورثة الكتاب، أعـالم الُهدى، يربزون أوىل بالناس 
مـن أنفسـهم، وعليه املطلـوُب من الناس عىل الـدوام يف ظل هذه 
الثقافـة والعقيدة االتّباع والتسـليم املطلق للقيادة ال غري ذلك ويف 
ا َفَصَل َطالُوُت  القرآن الكريم درٌس سـاخٌن يقوُل اللُه تعاىل: (َفَلمَّ
َب ِمنْـُه َفَليَْس ِمنِّي  ِباْلُجنُـوِد َقـاَل إِنَّ اللََّه ُمبْتَِليُكـم ِبنََهٍر َفَمن َرشِ
بُوا ِمنُْه  َوَمـن لَّْم يَْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِّي إِالَّ َمِن اْغَرتََف ُغْرَفًة ِبيَِدِه، َفَرشِ
نُْهـْم)، لقد طلب طالوت وهو َمِلـٌك وارُث كتاب -َعَلم-  إِالَّ قليـًال مِّ
وليـس نبيٍّا من تابعيه َوالسـائرين تحت لوائـه أن ال يرشبوا وهم 
ا من القتال، وذاك أمر معاِكٌس ملا تتطلبُه  عىل بُعد وقٍت قصري ِجـدٍّ
املعركة والقتاُل، ولكن هناك ما هو أهم -لخوض املعركة والقتال 
كما يجُب وينبغي ويف حالة من الثبات واالستعداد- يجهلُه األتباُع 
َله القائُد وهـو هنا طالوت،  وليـس من الـرضوري البتـَة أن يَُفصِّ
لقـد تحّقق مَلن لـم يَْطَعْمُه املعيُة أَو كونهم ِمن طالوت وقد سـار 
بهم مع أصحاِب الغرفة للمعركة َواملواَجهة الساخنة -وهم ِقلٌَّة- 
مـع جالوت الذي خرج بدوره عىل رأس جيٍش َجرَّاٍر ُهزم يف سـاِح 
املواجهـة رغَم ضخامته، وهنا يعلُِّمنا القـرآُن أن القطيَع هم من 
رشبوا َولـم يلتزموا ما ذهب إليه طالوت أَو ُقـل املعتدين بذواتهم 

وليس غريهم. 
يف الثقافِة القرآنيِة نحن مأمورون أن نسّلَم للقائد الَعَلم الحكيم 
ـَب أنفسـنا عباقرًة وساسـًة حاذقني، نعـرُف املصلحة  ال أن نُنَصِّ
َواملسـتفيَد والفائدة!، فهل يفهم ويؤمـُن منتقدو موافقِة القيادة 
بشـأن تمديد الُهـدنة بهـذه الثقافة وينطلقون منهـا؟ إذَا كانوا 
لبة تكفيهم اللتزاِم موقِف القيادة َوتبنّي  كذلـك فهذه العقيدة الصُّ

خياراتها، وهذا بالطبع ال يعني أن ال مصلحَة تحّققت مع الُهـدنة 
منذ بدايتها، فتخفيُف وطأة الحصار حصل ويتسنَّى يف ظلها بناُء 
ما يلزُم الصموَد واملواجهة، بالنسبة ملن يقوُل: «عىل 
األقل يجـُب أن يعرَف النـاُس أَو الجماهـريُ الحكمَة 
وراء هـذا القـرار أَو ذاك الخيـار. ويرتّدُد يف السـؤال 
ملـاذا وكيف؟» فهو يطلب ما ال يلزُم القيادَة إيضاُحه 
وبسـُطه إال إن ترى ذلك فقط أَو ستتأتى معرفُة ذلك 
َ ألصحاب الغرفة يف  يف واقـع األمور، تماماً كما تبـنيَّ
ب من عدمه كان  قصـة طالوت أن ابتالَء النهر َوالرشُّ
بوابـًة نحَو النِرص عىل جالوت وجيِشـه واسـتجابًة 
عمليـًة ثبّتتهـم يف ركاب طالوت، بعـد أن كانوا عىل 
أُهبِة الِفراِر لوال أَْن َشدَّ َمْن لم يرشبوا مطلقاً عزَمهم 
وزادوا يقينَهم، ويف ظل الَخالِص من مخاوِف نتائج املعركة وَجلبة 
وَخبـال من رشبـوا بعد أن تـراءى لهم جيٌش عرمرم، لـوال ابتالُء 
النهـر لقىض التنادي «ال طاقَة لنـا بجالوت وجنوده» عىل طالوت 
َوجيشـه تمامـاً فهل يـودُّ أصحـاُب «ال مصلحَة لنـا يف الُهـدنة» 
أن يذهبـوا بنـا إىل خيـاراٍت قـد تَقِيض عـىل تطلعـات الجماهري 
َوتسـحُقهم وتُِذلُّهم الخيارات الناجعة ال تأخذُ هذا الطابع إال حني 
يراها قائُدنا كذلك، ودون ذلك ال يمثل حالً وال مصلحَة وبالنسـبة 
مَلن تشـُعُر ِمن كتاباتهـم أن من املفرتض أن تسـتأذنَه القيادُة يف 
الخيارات والحلول َوالسياسة والرؤى َويعتقد أنه الذكيُّ والداهيُة 
َوالسـيايس َويُكِثـُر من التحليالت وإثارِة الـرأي العام فمثل هؤالء 
مرىض َويف أحسـن تقدير حمقى، واألحمق فيما يروى عن اإلمام 

ك».  عيل عليه السالم «يود أن ينفَعك فيُرضُّ
ى الجماهريُ والـرأُي العام بأيديولوجيا التسـليِم  يجـب أن تُوعَّ
للقيـادة ولنـا يف عواقِب خالف ذلـك عربٌة بما حدث يـوَم أُُحد من 
دروس، فلـو أن الرَُّمـاَة ما غـادروا مواقعهم ملا تحـّول النُرص إىل 
فاجعة كربى وَلما كاد يومئذ أن يُقتََل الرسـول -صلوات الله عليه 
وعىل آله-، لقد غرّي العصياُن لتوجيِهه نتيجَة املعركة وقد ُحسمت 
وباتت الغنائم تُجمع و... إلخ، ونحن بدورنا قد نقُع يف خطأ ُرماة 
أُُحـد، إذَا مـا رأينا خـالَف قراِر َوتوجيِه السـيد عبـد امللك الحوثي 

بالذهاب نحو تجديِد الُهـدنة.
والحديـُث أن تحالـَف العدوان غنيمـٌة يف مثل هـذا الظرف من 
املتغريات الدولية والحاجة املاسـة ألمن الطاقة واملمرات الدولية، 
وبالتـايل الظروف مواتية لفـرض اتّفاق أفضل، هـذا األمر تعلُُمه 
القيـادُة وتعلُم أكثَر من ذلك عىل مختلف األصعدة، وجرى الحديُث 
عنه قبيل تمديد الُهـدنـة عىل أكثَر من منرب إعالمي، لكن ترديَده 
يف معـرض االحتجـاج واملعارضة عـىل تمديد الُهـدنـة يغيُِّب عنه 

حساباٍت كثريًة ومعطياٍت أكثَر. 
والعاقبُة للمتقني. 

أبع زغث العقلغ

عندما ترشق الشمس ويتنفس الصبح، عىل مجتمٍع 
واٍع شـاهراً سـيفه ضد أعدائه حينها ُقل: ساء صباح 

املستكربين. 
ما كان حديثاً يُفرتى ولكن تصديق الصدق وإحقاق 
الحـق.. والحق أحق أن يُتبـع وهل بعد الحق إالَّ الظالل 
ومن هنـا ثار إمام املتقني وسـيد الثائريـن اإلمام زيد 
-عليه السـالم- الذي استشـف بصريته من كتاب الله 
وتَحـّرك وعمل بـه وهو الذي عرف كتـاب الله.. وكيف 
ال يتَحـّرك مـن عـرف الكتاب الـذي لو أنزلـه الله عىل 
الجبال لخشعت وتصدعت! وكيف يسكت من استبرص 

بالقرآن؟
تَحـّرك اإلمـام زيـد وهـو يـرّدد «واللـه مـا يدعني 
كتاب الله أن أسـكت» شـاهراً سـيفه يف وجوه الطغاة 
واملستكربين الذين أِنف سيدهم حينها عن أن يقال له: 

اتِق الله وأخذته العزة باإلثم. 
وألن األعـداء يعرفـون خطر أن يسـتبرص املجتمع، 
سـعوا ألن يفصلوا املجتمع عن مصـادر البصرية التي 

هـي «القرآن.. والقيادة»، وعندمـا يُفصل املجتمع عن 
هـذه املصادر فسيشـكل ثـورة ضاغطة وغـري واعية 
توّجـه ضد القيادة واملرشوع الذي يناهض االستكبار. 
وشـواهد ذلك حصلت مع اإلمام عيل -عليه السالم- 
حني شـهر قـارصي البصرية من أنصاره سـيوفهم يف 
وجهه وهـو باب مدينة العلم ولم يشـفع له علمه وال 
حلمـه وقد كانوا عىل مقربة من االنتصار واسـتئصال 

املستكربين يف معركة صفني. 
ولتجنب املايض واملحافظة عىل الحارض، أّكـد السيد 
القائد -يف كلمة له يف ذكرى استشـهاد اإلمام زيد عليه 
السـالم- عـىل رضورة الوعـي والبصـرية، وأهميّة أن 
يعرف الشـعب األولويات يف فـرتة كثُرت فيه املزاجيات 
واالقرتاحات دون استشعار معالجة األخطر فاألخطر، 

والذي رسمها القائد وحّددها يف ثالث أولويات:
- التصدي للعدوان.

- الحفاظ عىل االستقرار وتماسك الجبهة الداخلية.
- تصحيح وضع مؤّسسات الدولة. 

ولنـا أن نتكاتـف يف إطار إنجاز ما حّدده السـيد من 
أولويات يف التصدي والحفاظ والتصحيح.
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«الئخغـرُة» الئثغـُض سظعا «العجغمـئ»: وعغ ضرورٌة ُططّتئ ولغسئ خغاًرا طااًتا«الئخغـرُة» الئثغـُض سظعا «العجغمـئ»: وعغ ضرورٌة ُططّتئ ولغسئ خغاًرا طااًتا

الاثاُذُل وضسُش العسغ غظاب روتاً اظعجاطغـئ واصُسعا اظضساٌر وعجغمٌئ وتمضُُّظ الئاذضالاثاُذُل وضسُش العسغ غظاب روتاً اظعجاطغـئ واصُسعا اظضساٌر وعجغمٌئ وتمضُُّظ الئاذض

عظادي طتمث
 

تتثغـٌر وتسطغـض: وضُع خط طسنيَّ 
لقغَمـان غعصُسك يف الّدقل

«ونحـن نحذر دائمـاً من أن يضع 
اإلنسـان لنفسـه خطأ فـإذا ما رأى 
بأن ظـروف املعيشـة هيأتـه إىل أن 
يتفـرغ أكثر من جانـٍب من جوانب 
العبـادة كالصالة مثالً كما يسـتمع 
موعظة هنـا وموعظة هناك مرة أَو 
مرتني ثم يقول: الحمد لله اكتفيت!. 
تأتـي املتغـريات، وتأتـي األحـداث، 
ويأتي الضـالل، والخـداع والتلبيس 
بالشـكل الذي ستكون ضحيته أنت، 
يكاد أن يأخذ حتى بأُولئك الكاملني، 
بعض املتغـريات، وبعـض األحداث، 
وبعض وسـائل التضليل، وأسـاليب 
الخداع تكاد أن تخـدع الكبار، أُولئك 
الذين يدعون دائماً ((وبلغ بإيَمـاننا 

أكمل اإليَمـان))».
 

تظمغُئ اإلغَمـان وتطعغر الصثرات 
طعطٌّ يف طعاجعئ الئاذض

إذَا  نفسـك،  تـرِب  لـم  أنـت  «إذا 
أنت لم تنـِم إيَمـانك ووعيـك، َفـإنَّ 
املنافقـني هـم من ينمـون نفاقهم، 
هم مـن يطـورون أسـاليبهم حتى 
يصبحوا مـردة، يصبحـوا خطريين 
قادريـن عـىل التأثـري، قادريـن عىل 
رضب النفوس، {َوِمْن أهـل اْلَمِدينَِة 
َمـَرُدوا َعـَىل النَِّفـاِق ال تَْعَلُمُهْم نَْحُن 
} (التوبة:  نَْعَلُمُهْم َسـنَُعذِّبُُهْم َمرَّتنَْيِ
من اآلية١٠١) من خبثهم استطاعوا 
أن يسـرتوا أنفسهم حتى عن رسول 
اللـه -صلوات الله عليـه وعىل آله-، 
اسـتطاعوا أن يسرتوا أنفسهم حتى 
عـن بقية النـاس، إنهـم منافقون، 
ثـم تنطلق منهـم عبـارات التثبيط، 
عبـارات الخذالن فيؤثـرون عىل هذا 
وعـىل هذا، وعـىل هذا، تأثـريا َكبرياً، 
هؤالء مردة، كيـف أصبحوا مردة؟.؛ 
ألَنَّهـم هم مـن يطـورون أسـاليب 

القـدرات  ـون  ينَمُّ مـن  نفاقهـم، 
النفاقية داخل أنفسهم».

 
غغاُب تالئ العسغ غاسّئإ يف 

جظاغئ ضئرية سطى اُفطَّــئ
«فأنـت يا من أنت جنـدي تريد أن 
تكون مـن أنصار اللـه، ومن أنصار 
دينه يف عرص بلغ فيه النفاق ذروته، 
بلـغ فيـه الضـالل واإلضـالل قمته 
يجـب أن تطـور إيَمـانـك، أن تعمل 
عـىل الرفع من مسـتوى وعيك، فإذا 
لم يكن الناس إىل مسـتوى أن يتبخر 
النفـاق أمامهـم، أن يتبخر التضليل 
أمامهم َفـإنَّهم هم قبل أعدائهم من 
سيجنون عىل أنفسـهم وعىل الدين، 
ــة، كما فعل السـابقون،  وعىل األُمَّ
يف  كانـوا  الذيـن  أُولئـك  فعـل  كمـا 
ظـل راية اإلمـام عيل، ويف ظـل راية 
الحسـن، ويف ظل راية الحسـني، ويف 

ظل راية زيد -عليه السالم-».
 

غغاُب «الئخغــرة» سطى املساعى الفردي 
غسئإ عجغمئ جماسغئ تطتصعا أوزاٌر ضئرية

«الهزيمـة يف مجـال العمـل للـه، 
ضعف البصـرية يف مجال العمل لله، 
ضعـف اإليَمـان يف مجـال العمل لله 
قد يجعلك ترتك أثراً سيئاً تتحمل فيه 
ـــة، وأوزار األجيـال مـن  أوزار األُمَّ
بعدك، ليست قضية سهلة، خطورة 
بالغـة، خطـورة بالغـة هـي أخطر 
بكثـري من تخاذل الطـرف اآلخر عن 

بعضهم بعض». 
 

تثاُذُل أعض التص جظاغٌئ سطى الئحرغئ 
جمساء ق سطى شؤئ َأو جماسئ طسغظئ

«رأينـا مـاذا حصل يف أحـد -وهو 
درس مهم- عندمـا تخاذل أصحاب 
الرسول -صلوات الله عليه وعىل آله-

، عندما بدأوا يتنازعون، بدأ الفشـل، 
بـدأ العصيـان، وهـم تحـت قيـادة 
النبي -صلوات اللـه عليه وعىل آله- 
ماذا حصـل؟ هيئ لهـم أن يُرضبوا 
بالكافرين فعالً، {َوَمـا أََصابَُكْم يَْوَم 
اْلتََقـى اْلَجْمَعـاِن َفِبـِإذِْن اللَّـِه} (آل 
عمران: من اآليـة١٦٦). لتفهموا أن 
تخاذلكم ليس سـهالً هو جناية عىل 
ــة، جناية عىل الرسالة، لكن إذَا  األُمَّ
تخاذل جند أبي سفيان هل سيتحمل 
أُولئك املتخاذلون شـيئاً؟ ال. مطلوب 
منهـم أن يخرجـوا عمـا هـم عليه، 
لكنـك أنت متى تخاذلـت وأنت تحت 
رايـة محمد -صلوات الله عليه وعىل 
آلـه- فأنت مـن تهيئ السـاحة ألن 
ينترص الجانب اآلخـر جانب الكفر، 
فسـتجني عىل الرسالة، وتجني عىل 

البرشية كلها».
 

لفاُئ وسـغ خطٌري جعُطعا: الاثاُذُل 
الفردي غسّئإ ضربًئ لفطئ 

«مـن الوعـي أن يفهـم املؤمنون 
هـذه النقطة الخطرية: أنـه فيما إذَا 
تخاذلت أنا سـيكون تخـاذيل جناية 
ــة يف  ــة، جناية عـىل األُمَّ عـىل األُمَّ
الحارض واملستقبل، وسأكون أنا من 
يتحمـل أوزار من بعـدي، أوزار ُكـّل 
من ضلوا، وفسـادهم وضاللهم من 

بعدي جيـالً بعد جيـل، أُولئك عندما 
تخاذلوا عن نرصة اإلمام عيل لضعف 
وعيهـم وقلـة إيَمـانهم، مـع كثرة 
ركوعهـم وكثرة تالوتهم للقرآن، هم 
من حالوا دون أن تسـود دولة اإلمام 
عـيل -عليه السـالم- ويهـزم جانب 

النفاق والتضليل، جانب معاوية».
 

طظئُع الاثاذل: ضسش اإلغَمـان 
والسرب غاتمطعن طسآولغئ تئطغس 

الثغظ لطئحرغئ
«العـرب إذَا ما تخاذلـوا يتحملون 
حتى أوزار اآلخرين من األمم األُخرى؛ 
ألَنَّهم هم لو استقامت دولة اإلسالم 
يف وسطهم، لو استقرت وضعيتهم، 
وكانـوا عىل رصاط اللـه وهدي الله، 
هم من سيستطيعون أن يغريوا وجه 
األرض هذه بكلهـا، فكل تخاذل أنت 
مشارك فيه وزر ذلك الرجل يف طرف 
اسرتاليا، أَو يف املكسيك، أَو يف أمريكا 
أَو يف أي منطقـة، خطـورة هذه عىل 
العرب أكثر من غريها فعالً؛ ألَنَّ الله 
ـة أُْخِرَجْت  قـال فيهم: {ُكنْتُْم َخرْيَ أُمَّ
اِس} (آل عمـران: من اآلية١١٠)  ِللنـَّ
لتهدوا الناس فإذا ما تخاذلتم عن أن 
تقوموا بهـذه املهمة َفـإنَّكم رشكاء 
يف أوزار الناس، ُكـّل الناس. من الذي 
كان بإْمَكانـه أن يبلـغ هـذا الدين؟ 
الـذي كتابـه عربـي ولسـانه عربي 
وأعالمه عـرب؟ إال العرب أنفسـهم 
لكنهـم تخاذلـوا فرأينـا مـا رأينـا، 
من أيـن يأتي التخـاذل؟ من ضعف 

اإليَمـان، من ضعف اإليَمـان».

يواصـل الشـهيد القائـد/ حسـني بـدر الديـن الحوثـي 
-رضوان الله عليه- حديثـه يف محارضة (ملزمة) يف ظالل 
دعاء مكارم األخـالق « الدرس األول» معّرجاً عىل مواضيع 
بالغـة األهميّة ملـن هم ضمن مسـرية اإليَمــان والجهاد، 
ــة القـرآن بالقيـام بمسـؤوليتهم  ويتَحّركـون ضمـن أُمَّ
اإليَمـانية يف الجهاد يف سـبيل اللـه وإعالء كلمته، وألن هذا 
ـة منّظمة مؤمنة واعية تستفيد  الخط املستقيم يتطلب أُمَّ
مـن التاريخ، وتعترب من األحداث، وتسـري بشـكٍل صحيح 
نعرض فيما سيأتي أهم ما ذكره -رضوان الله عليه- فيما 
نحن محتاجون ألن نُذّكر به عىل الدوام لنحظى بمعية الله 

ورعايته وتأييده ونرصه. 
 

ُأجُطـعب اإلطام زغظ السابثغظ لط غسامث سطى 
الّضط بض سطى املظعةغئ الصرآظغئ وخطاب 

الظفسغات الاغ جاشّري العاصع
«هـو عـربة للعلماء، ُقـدوة للمعلمـني الذين يـرون بأن 
األوضاع قد أطبقت، والناس لم يعودوا بالشكل الذي يمكن 
أن يؤثـر فيهـم كالم، أَو يحركهـم كالم، لينطلقـوا يف نرص 
الحق، ومقاومـة الباطل وإزهاقه، فليسـلكوا طريقة زين 
العابديـن، اإلمام عيل بن الحسـني، اجمع ولو خمسـة من 
الطالب تختارهم ثم علمهم، قدم لهم الدين كامالً، ابعث يف 
نفوسـهم األمل، علمهم األمل الذي يبعثه القرآن الكريم، ال 
تسمح بأن يكونوا عبارة عن نسخ للواقع الذي أنت فيه، ال 
تسمح أن تمتد هزيمتك النفسية إليهم، إىل أنفسهم، حاول 
دائماً أن تعلمهم كيف يكونوا رجاالً، كيف يكونوا جنداً لله، 
كيـف يكونـوا من أنصار اللـه، كيف يعملون يف سـبيل الله 

إلعالء كلمته ورفع رايته».
 

تطصاُت السطط عغ طتعر َأَجاس لظعدئ اُفطَّــئ 
وصغاطعا بمسآولغاعا َأو الاظّخض سظعا

«ال يجـوز أن نمـيش يف حياتنـا هكـذا جيـالً بعـد جيل، 
ومسـاجدنا تكتظ بحلقات العلم، وكثري من منازل علمائنا 
أَيْـضـاً تقام فيها حلقات العلم لكنهـا يف معظمها حلقات 
بـاردة، ال تصنع أكثـر من امتـداد للواقع املظلـم، وامتداد 
للهزيمة النفسـية، نتوارثها جيالً بعد جيل، يتلقاها التلميذ 
مـن أُسـتاذه، وعندما يصبح هـذا التلميـذ أُسـتاذاً أَيْـضاً 
يحملها لآلخريـن ويلقنها لآلخرين، ندرس فنوناً معينة، ال 
نتحدث بجديـة عن مختلف املواضيـع املهمة، حتى أصبح 
الواقع هو نسـيان، هو نسـيان ما يجـب أن يتَحّرك الناس 

فيه».
 

ضماُل اإلغَمـان ُغثِرُج رجاقً ضمبض اإلطام زغث 
«وكلنا نعرف ذلك الظرف القاهر الذي كان يعيشـه زين 
العابديـن -صلوات اللـه عليه-، لكن ننظر مـاذا عمل زين 
العابدين، بنى زيداً، وبنى الكثري من الرجال، الذين انطلقوا 
فيما بعـد حركة زيدية جهادية جيالً بعـد جيل عىل امتداد 
مئات السـنني، هو نفسه كان يقول: ((اللهم بلغ بإيَمـاني 

أكمل اإليَمـان))».
 

الاثاذل وضسش العسغ غظاب روتاً إظعجاطغًئ 
واصُسعا اظضسار وعجغمئ وتمّضظ الئاذض

«لكنهـا وضعيـات هـي نتيجـة تقصري من قبـل الناس 
أنفسـهم يوم تخاذلوا مع عيل -عليه السالم- كانت نتيجة 
تخاذلهم قوة للباطل يف جانب بني أمية، جعلت مواجهتهم 
ا، تخاذلوا  ام اإلمام الحسـن صعبـة ِجـدٍّ لذلك الباطل يف أَيـَّ

ام اإلمام الحسـني أكثر  معه أَيْـضـاً، جعلت املواجهة يف أَيـَّ
ــة يف  صعوبـة أَيْـضاً، وصل الحال إىل أن يصبـح واقع األُمَّ
عـرص زين العابدين هو االنكسـار، الهزيمـة املطلقة، هي 
الظروف الصعبة، هي الحاالت السيئة التي يصنعها تخاذل 
النـاس، هي حـاالت يخلقهـا -أحياناً- ضعـف وعي ممن 
ينطلقون للعمل، وإن كانوا تحت راية عيل -عليه السـالم- 
ويحملـون اسـم جند اللـه، وأنصار الله لكـن وعيهم، لكن 
إيَمـانهـم القارص، إيَمـانهـم الناقـص أَدَّى إىل أن يرتكبوا 

ــة فضيعة». جناية عىل األُمَّ
 

اظاماؤك اإلغَمـاظغ ق غصغك طظ السصعط 
والعجغمئ إَذا ضظئ ضسغش اإلغَمـان وصاخر العسغ

«وهكذا سـيحصل يف ُكــّل عرص ألي فئـة وإن انطلقوا 
تحت اسم أنهم جنود لله، وأنصار لله، إذَا ما كان إيَمـانهم 
ناقصاً، سـيجنون عىل العمل الذي انطلقوا فيه، سـيجنون 
ـــة التي يتَحّركون يف أوسـاطها، سـيجنون عىل  عـىل األُمَّ
األجيـال من بعدهم، وهم من انطلقوا باسـم أنهم يريدون 
أن ينرصوا الله، وأن يكونوا من جنده لكن إيَمـانهم ناقص، 

ووعيهم ناقص».
 

زطظ الادطغض يف خّدط الخراع غاططإ وسًغا 
سالًغا

«إذا كان وال بُــدَّ كما هو الحال بالنسـبة لواقعنا واألمة 
يف مواجهـة رصيحـة مـع اليهـود والنصارى، مـع أمريكا 
وإرسائيل ونحن يف زمٍن التضليل فيه بلغ ذروته يف أسـاليبه 
املاكرة، يف وسائله الخبيثة، يف خداعه الشديد، َفـإنَّ املواجهَة 

تتطلَُّب ُجنداً يكونون عىل مستًوى عاٍل من الوعي».

• اإلماُم زيُن العابدين -عليه السالم- صاغ دعاَءه ‹مكارم األخالق› 

بشكِل دروس وتوجيهات وحقائَق؛ ألَنَّه أدرك تماماً أن سبَب املآيس 

ــة اإلسالمية هو نقُص اإليَمـان  والواقع املظلم املخيِّم عىل األُمَّ

وضعُف البصرية وانعداُم الوعي، لذلك من خالل هذا الدعاء هو يقول 

للمؤمنني: ال يكفي انتماؤكم وإيَمـانُكم دون أن تحرصوا عىل أن 

يكون إيَمـاناً واعيًا ببصرية نافـذة يتبخـر أمامهـا النفـاق ويدحـض 

الباطل ويهِزُم الظاملني واملفسدين. 

ويف رشح الشهيد القائد -رضوان الله عليه- يؤّكـد عىل قضايا 

مهمة نعرُضها فيما ييل:
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 : طاابسات

اندلعـت، فجَر أمـس السـبت، مواجهاٌت 
بـني املواطنـني وقـوات االحتـالل يف بلدتَـني 
بمحافظتـي نابلـس ورام الله، أسـفرت عن 

عدد من اإلصابات. 
وأَفادت مصـادُر محليٌة باندالع مواجهات 
عقـب اقتحـام جيـش االحتـالل بلـدة ديـر 
رشف غربـي نابلس، ما أَدَّى إلصابة شـابني 

بالرصـاص املطاطي وأكثر مـن 10 إصابات 
باالختناق بالغاز املسيل للدموع. 

قـواٍت  َفــإنَّ  محليـة،  ملصـادر  ووفًقـا 
عسـكريًة «إرسائيلية» كبريًة اقتحمت البلدة 
وسـَط مواجهـات عنيفـة، وداهمـت عـدَة 
منازل ومحالٍّ تجارية، وصادرت تسـجيالِت 
كامـريات فيمـا يبـدو؛ بَهـدِف البحـث عـن 
منفـذي عمليـة إطـالق النـار عـىل حارس 

مستوطنة مقامة عىل أرايض البلدة. 
يف غضـون ذلـك، اندلعـت مواجهـاٌت مع 

قوات االحتالل يف بلدة سـلواد رشق رام الله، 
عقب اقتحام قوة مـن جيش االحتالل منزل 
جد األسـري كمال العنيد الذي اعتقلته وحدة 

ة قبل يومني يف سلواد.  «اليمام» الَخاصَّ
واعتقـل العنيـد برفقـة شـاب آخـر من 
البلـدة، َحيـُث ادعـت مصـادر «إرسائيلية» 
وقوفهما خلف عملية إطالق نار تجاه حافلة 
ام ما تسـبب بوقوع  للمسـتوطنني منـذ أَيـَّ

أرضار فيها. 

 : وضاقت
أعلنت باكستاُن حالَة طوارئ وطنية عقب ارتفاع 
حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسـيول 

إىل نحو ألف شخص، وترضر عرشات املاليني. 
ودعـت الحكومُة الباكسـتانية الجيش ملسـاعدِة 
اإلدارة املدنية يف عمليـات اإلغاثة واإلنقاذ إثر نزوح 

املاليني وترضر آالف املنازل بفعل الفيضانات. 
وقال مكتُب رئيس الوزراء الباكسـتاني شـهباز 
رشيف يف بيـان: إن «الفيضاناِت أثَّرت عىل أكثر من 
30 مليون شـخص يف جميـع أنحاء البـالد، ونزح 
معظمهم بعد أن ترضرت منازلهم؛ بَسـبِب األمطار 

الغزيرة والفيضانات التي سببتها». 
وخـالل االجتمـاع، قـّرر رشيـف إرسـاَل جنود 
من الجيش الباكسـتاني ملسـاعدة اإلدارة املدنية يف 

عمليات اإلغاثة واإلنقاذ، وفق البيان. 
وذكر البيان أن رئيُس الـوزراء دعا أَيْـضاً لعقِد 
مؤتمر طـوارئ للمبعوثـني األجانب يف إسـالم آباد 

لطلب مساعدة املجتمع الدويل. 
وناشـدت باكستان املجتمع العاملي مساعدتها يف 
جهود اإلغاثـة يف ظل معاناتها مـن تبعات األمطار 

الغزيرة التي تسببت يف فيضانات عارمة. 
وسـتمثل جهود تدبـري التمويل وإعـادة اإلعمار 
تحديًـا للبلد الذي يمر بضائقة مالية، ويجد نفسـه 
مضطًرا لخفـض اإلنفاق لضمـان موافقة صندوق 
النقـد الدويل عىل رصف أموال مسـاعدات يحتاجها 

بشّدة. 
وقـال سـاردار سـارفاراز، املسـؤول الكبري يف 
مكتب األرصـاد الجوية: إن «أمطار يوليو (املايض) 
تخّطت متوسـط معدل سـقوط األمطار عىل البالد 
بنسـبة 200 %، مما يجعلها األشـد غزارة منذ عام 

1961م». 
مـن جهتها، غـّردت الوزيرة االتّحادية لشـؤون 
التغـري املناخي شـريي رحمن، عىل تويرت: «ال شـك 
أن األقاليـم أَو إسـالم آباد غري قادرة عـىل التعامل 
مع كارثة مناخيـة بهذا الحجم بمفردها، األرواح يف 
خطر، واآلالف مرشدون، وينبغي للرشكاء العامليني 

تقديم املساعدات». 
وأّكــدت شـريي رحمن: «أنهـا كارثـة مناخية 
هائلة، وتسـببت يف كارثة إنسـانية تكاد تضاهي يف 
حجمها الفيضان الضخم الذي شهدته البالد يف عام 

2010م». 
ووفًقـا ملكتـب األمم املتحدة لتنسـيق الشـؤون 

اإلنسـانية، فقد تـرضر نحو 2. 3 مليون شـخص 
جـراء األمطار املوسـمية الغزيرة يف باكسـتان منذ 
منتصف حزيران/يونيو املايض، والتي دّمـرت 95 
ألًفـا و350 منزًال وألحقـت أرضاًرا بنحو 224 ألًفا 

و350 منزًال آخر. 
وتابـع املكتـب أّن إقليـم السـند يف جنوب رشق 
البالد وإقليم بلوشستان يف جنوب غربها هما األكثر 
تـرضًرا. ونفـق أكثـر مـن 504 آالف مـن رؤوس 
املاشية، أغلبها يف بلوشستان، بينما عرقلت األرضار 
-التـي لحقـت بنحـو 3 آالف كيلومرت مـن الطرق 
و129 جـًرسا- الحركة حول مناطـق الفيضانات. 
وانقطـع طريق اإلمَداد الرئيـيس من مدينة كراتيش 
السـاحلية -كربى مدن باكستان- ألكثر من أسبوع 
بعد انهيار جرس يربطها بإقليم بلوشسـتان، بينما 
غمرت مياه الفيضانات عرشات السدود الصغرية يف 

اإلقليم. 
وقال أحسـن إقبال، وزيـر التخطيـط والتنمية 
ة عىل حسـابه «تويرت»: «ناشدت  واملبادرات الَخاصَّ
الحكومة االتّحادية أَيْـضـاً رشكاء التنمية العامليني 
تقديـم املسـاعدة، لتبـدأ أعمال إعـادة بنـاء البنية 
التحتية التي دّمـرتها الفيضانات بُمَجـّرد انحسار 

املياه». 

 : طاابسات
يف  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـُة  أّكــدت 
فلسطني، أمس السبت، أن استمراَر احتجاز 
جثامـني الشـهداء يعـّربُ عن جريمـة حرب 
حقيقيـة وبشـعة بحـق أرسانا وشـهدائنا، 
ومحاولٍة يائسـٍة لكرس إراَدة شـعبنا والنيل 

من صرب وصمود عوائل الشهداء الكرام. 
واعترب طارق عز الدين -املتحدُِّث اإلعالمي 

باسـم حركة الجهاد اإلسـالمي عـن الضفة 
الغربية- أن هـذه السياسـَة العدوانية بحق 
جثامني الشـهداء واحتجازهم، تمثُِّل انتهاكاً 
صارخـاً لـكل القيـم اإلنسـانية والقوانـني 
الدوليـة، َحيُث ال تزاُل قواُت االحتالل تحتجُز 
جثامني 104 يف الثالجـات منذ عام 2015م، 
و235 شـهيداً يف مقابـر األرقـام منـذ عـام 

1967م. 
ودعا عز الدين «جماهري شعبنا إىل تفعيِل 

الحراك الوطني للمطالبة باسـرتداد جثامني 
الشـهداء األطهـار، ورضورة تشـكيل حالة 
ضغط عىل املسـتويات الرسـمية والشعبيّة؛ 
ِمن أجِل االستجابة لهذه الحقوق املرشوعة». 
واملنظمـات  املؤّسسـات  ُكــلَّ  وطاَلـَب 
والهيئات الدوليـة لفضح انتهاكات االحتالل 
جثامـني  بحـق  جريمتـه  عـىل  ومعاقبتـه 
الشـهداء وانتهـاك حرمتهـم، والخروج من 

حالة الصمت إزاء هذه الجرائم املتواصلة. 

 : وضاقت
اإليرانـي،  الخارجيـة  وزيـُر  أّكــد 
حسـني أمري عبـد اللهيـان، أن قضيَة 
مفاوضـات إلغـاء الحظر سـتَُحلُّ إذَا 
ما تّرصَف الجانُب األمريكي بواقعية، 
يف  كبـريًة  جهـوًدا  «بذلنـا  وأضـاف: 
الحكومـة الجديـدة لرفـع الحظر عن 
إيـران ونُمـرُّ باملراحـل النهائيـة مـن 
العمـل»، معتـربًا أنـه «إذا مـا تحّلـت 
واشـنطن بالواقعية فيمكنُنا التوصُل 

لحلٍّ لتحقيق االتّفاق النووي». 
 

إجقطغ: الفرغُص اإلغراظغ 
املفاوض الاجم جمغَع 

الثطعط التمراء
رئيـُس  نائـب  أّكــد  جهتـه،  مـن 
الجمهوريـة ورئيس منظمـة الطاقة 
الذريـة اإليرانيـة، محمد إسـالمي، أن 
الفريَق اإليرانيَّ ملفاوضات رفع الحظر 
تمكَّـن من نقـل مطالـب الجمهورية 

اإلسـالمية اإليرانيـة إىل الجانب اآلخر 
مـع الحفاظ  افة تماماً  بطريقة شـفَّ
عـىل جميـع الخطـوط الحمـراء، ويف 
الوقـت ذاتـه لم يفـّوت أيّـة لحظة أَو 

فرصة أَو وسيلة. 
ويف ترصيحه، مسـاَء أمـس األول، 
اإلداري  املجلـس  اجتمـاع  خـالَل 
ملحافظـة بوشـهر جنوب إيـران، قال 
إسـالمي: إن جهود الفريـق املفاوض 
ينبغي أن توّفر األرضية إللغاء الحظر 
الذي ُفرض عـىل البالد بذريعة الطاقة 
النوويـة، ويجـب إزالة هـذا الرش عن 
الشـعب اإليرانـي، وتابـع «كما يجب 
أن تكون هـذه الجهود بالشـكل الذي 
يسـمح للدولة باتبـاع املسـار الحايل 
للمبادالت التجاريـة والتقدم والتنمية 

دون أية عراقيل». 
«حـرَب  أن  إىل  إسـالمي  وأَشـاَر 
العدّو االقتصادية بـدأت عمليٍّا يف عام 
2017م، وبنـاًء عـىل التخطيـط لهذه 
الحـرب، كانت الواليـات املتحدة تنوي 
تحقيـَق أهدافهـا يف إيران اإلسـالمية 
باسـتخدام  قصـرية  زمنيـة  فـرتة  يف 

جميـع األدوات واألفـكار واملعـدات»، 
وأردف «عىل الرغم من أن العدّو حاول 
دائمـاً عرقلة العلـوم النووية اإليرانية 
وصناعتهـا مـن خـالل خلـق عقبات 
والحظـر  اإلرهـاب  مثـل  ومشـاكل 
والتخريب واملؤامـرات املختلفة، إال أن 
نجاحات إيران اإلسـالمية يف الصناعة 

النووية يف طريقها إىل التقدم». 
ويف إشـارٍة إىل تسـوية ديـون إيران 
عـىل مـدى السـنوات الثـالث املاضية 
بشأن محطة بوشهر للطاقة النووية 
مع الطرف اآلخر، قال: «نجح الخرباُء 
التصليحـات  تنفيـِذ  يف  املحليّـون 
النووية،  الطاقـة  ملحطـة  األََساسـية 
ووفًقـا للجـدول الزمنـي ويف املوعـد 
املحـّدد، سـتدخل املحطة إىل الشـبكة 

بعد إنجاز التصليحات الالزمة». 
وأَشـاَر إىل إنتاج 52 مليار كيلوواط 
محطـة  يف  الكهربـاء  مـن  سـاعة   /
بوشـهر للطاقـة النوويـة، وقـال: إن 
هذه الكمية مـن الكهرباء املنتجة من 
محطة بوشهر للطاقة النووية دخلت 
إىل شـبكة الكهرباء الوطنية، مّما يدل 

عىل التقدم املتزايد يف الصناعة النووية 
اإليرانية. 

 

رضائغ: ق خغاَر أطام العقغات 
املاتثة وُأوُروبا جعى صئعل 

اقّتفاق الظعوي
مـن جانبه، اعتـرب مسـاعُد رئيس 
الجمهوريـة يف الشـؤون االقتصادية، 
الضغـوَط  أن  رضائـي،  محسـن 
االقتصاديـَة عـىل إيـران هـي بمثابة 
وأُوُروبا،  ألمريـكا  األخـرية  الرصاصِة 
قائًال: «يف املرحلة الراهنة ال خياَر أمام 
الطـرف األمريكـي واألُوُروبي سـوى 

قبول االتّفاق النووي». 
َوأََضــاَف رضائـي يف الُخطبة األوىل 
ـذُ  «تُنفَّ شـرياز:  يف  الجمعـة،  لصـالة 
دٌة من  َحـاليٍّا سياسـٌة خارجيـٌة موحَّ
أعىل مستوى يف الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية إىل السلطة التنفيذية، وتتبنّى 
سياسـَة  والقضاء  والربملان  الحكومة 
قائـد الثـورة اإلسـالمية، لهذا نشـهد 

الخارجيـة  السياسـة  يف  نجاحـات 
األشـهر  يف  اإلسـالمية  للجمهوريـة 

األخرية». 
الخارجيـة  السياسـَة  أن  ورأى 
لحكومة الرئيس السيد إبراهيم رئييس 
تسـتخدُم ُكــلَّ القـدرات املوجودة يف 
سياسـة  وتتبنى  الخارجية،  العالقات 
متوازنـة وتتواصل مع جميع الدول يف 
إطار سياسات الحكومة ومصالحها. 

وأَشـاَر رضائي إىل مؤامراِت األعداء 
ضـد الحكومـة اإليرانيـة منـذ بدايـة 
انتصـار الثورة اإلسـالمية، وقال: «إن 
70 % من املجتمع ليسـوا عـىل درايٍة 
بمؤامـرات األعـداء وقوى الغطرسـة 
يف السـنوات األوىل من انتصار الثورة، 
من تفجـرِي مكتب حـزب الجمهورية 
اإلسـالمية إىل انفجـاِر مكتـب رئيس 
الوزراء الذي أَدَّى إىل استشهاد آية الله 
بهشـتي ورجائي وباهنر والعديد من 
املسؤولني الحكوميني من خدام الثورة 

اإلسالمية». 

طعاجعات طع صعات اقتاقل يف دغر حرف بظابطج وجطعاد برام اهللاطعاجعات طع صعات اقتاقل يف دغر حرف بظابطج وجطعاد برام اهللا

شغداظاُت باضساان.. ضاربٌئ طظاخغٌئ تتُخُث ألش حثص وأضرار خغالغئشغداظاُت باضساان.. ضاربٌئ طظاخغٌئ تتُخُث ألش حثص وأضرار خغالغئ

شغ الغعم العذظغ قجارداد جباطغظ الحعثاء.. شغ الغعم العذظغ قجارداد جباطغظ الحعثاء.. 

الةعاُد اإلجقطغ: اتاةاُز جباطني الحعثاء «جرغمُئ ترب» تساعجُإ تراضًا تصغصغًاالةعاُد اإلجقطغ: اتاةاُز جباطني الحعثاء «جرغمُئ ترب» تساعجُإ تراضًا تصغصغًا

طفاوضاُت رشع التزر سظ إغران يف طراتطعا افخريةطفاوضاُت رشع التزر سظ إغران يف طراتطعا افخرية

تجُب اهللا غساأظُش تعزغَع املازوت تجُب اهللا غساأظُش تعزغَع املازوت 
املةاظغ آلبار املغاه يف بطثات خغثا املةاظغ آلبار املغاه يف بطثات خغثا 

 : وضاقت
لحملة توزيع املازوت املجاني ضمن  اسـتكماالً 
الهبة التي أقرتها قيادُة حزب الله وملدة شهر واحد 
وعىل أربع دفعات (دفعة ُكـّل أسـبوع)، استأنفت 
منطقُة صيـدا يف حزب الله توزيَع املـازوت مجاناً 
لضخِّ امليـاه للمحطات يف بلدات حارة: صيدا، زيتا، 
قناريـت، اركي، عنقـون، بنعفول، عـزة، رومني، 
حومني التحتا، الغازية، َحيُث بلغت الكمية 32000 

ليرت. 
وعـّرب األهايل عـن شـكرهم وتقديِرهـم لقيادة 
حـزب الله عـىل هذه اللفتـة الكريمة بعـد معاناة 

كبرية يف تأمني املياه. 
إىل ذلك، أّكـد السـفريُ اإليرانـي يف لبنان، مجتبى 
أماني، اسـتعداَد بالده إلرسـال الوقود الالزم لعمل 
محطات توليد الكهربـاء كهبة غري مرشوطة فور 

قبول الحكومة اللبنانية بذلك. 
وقال السـفري اإليراني: إن «بـالدَه حريصٌة عىل 
تقديـم الدعـم الكامل للشـعب اللبنانـي، ويف حال 
قبول لبنان للهبة، سـيكون باإلْمَكان إرسـاُل وفد 
رسـمي إىل طهران للتنسـيق املبارش بشـأن خطة 

التنفيذ». 

الظثالُئ غساصئُض وشثًا صغادّغًا طظ الظثالُئ غساصئُض وشثًا صغادّغًا طظ 
تماس لطاأضغث سطى سمص السقصئ تماس لطاأضغث سطى سمص السقصئ 

بني الترضانيبني الترضاني
 : طاابسات

اسـتقبل األمنُي العام لحركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسـطني، زياد النخالة، مسـاَء أمـس األول، يف 
مكتبه، وفًدا قياديٍّا من حركة املقاومة اإلسـالمية 

حماس. 
واسـتعرض املجتمعون التطـوراِت يف املنطقة، 
االحتـالل  ومحـاوالت  الفلسـطينية،  والقضيـة 
يف  املتصاعـدة  الفلسـطينية  املقاومـة  إجهـاض 
األريض الفلسـطينية املحتّلـة، ومجريـات معركة 
«وحدة السـاحات» التـي خاضتها رسايـا القدس 
البطلة يف قطاع غزة، ومعها ُكـّل فصائل املقاومة، 
مسـتحرضين عظمة الشـهداء، ووحدة املقاومة، 
وتضحيـات األرسى الذيـن رشعـوا يف معركـة مع 

االحتالل والتي لن يكونوا فيها وحدهم. 
وأّكـدوا أن «القدَس عاصمتُنا األبدية، وسـتبقى 
مركًزا للرصاع، وعنوانًا لوحدة شعبنا يف ُكـّل مكان، 
ولن يفلح العدّو يف تهويدها أَو تقسـيم مسـجدها 
األقىص املبارك، ومعركة القدس ما زالت ُمستمّرة، 

ولن تتوقف حتى تطهريها من دنس العدو». 
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ضطمئ أخغرة

الُعثظئ بسغعن أطرغضا
أتمث السماد 

 
تـودُّ الوالياُت املتحـدُة األمريكيُة َمنَْع القـوات اليمنية يف 
صنعـاء من مواَصَلـِة معركتهـا العسـكرية لتحرير كامل 
األرايض اليمنية املحتّلة، وذلك بواسـطة الُهدنة التي توسط 
بها وبتمديدها للمرة الثالثة مبعوث األمم املتحدة األمريكية 

أيضاً!
فالُهدنـُة يف نظر أمريكا أشـبُه بأغـالٍل ُكبِّلت بها القوات 
اليمنيـة التـي تـرى أن من أهـمِّ مبادئهـا وقيمهـا الدينية 
واألخالقية االلتـزاَم بالُعُهود واملواثيق، ولذلك بقيت ملتزمة 
ببنـود الُهدنـة ورشوطها عىل الرغـم من الخروقـات التي 

تحصل من قبل الطرف اآلخر. 
فاملتأمـل للتَحـّركات األمريكية يف شـبوة، وحرضموت، 
وتأجيجها للرصاع بني األدوات املوالية للسـعوديّة واألُخرى 
املوالية لإلمارات والدعم لبعضها ضد بعض، يجد أن أمريكا 
لم تسـَع للوصول للُهدنـة خوفاً عىل إراقـة املزيد من دماء 
اليمنيـني، ال، فالدماء التي تسـفك يف املحافظات الجنوبية 

هي دماء يمنية أَيْـضاً. 
لكنها وجـدت يف الُهدنة أنها وّفرت لها األجواء املناسـبة 
للتَحّرك بحرية يف املحافظات الجنوبية والرشقية -وذلك هو 
ما تزامن مع بدء الُهدنة- دون خوٍف عىل جنودها، وسفنها 
التـي تنهـب النفـط، ورشكاتها املنقبـة له، مـن صواريخ 

ات الجيش اليمني.  ومسريَّ
وأيضاً، هي تحاوُل اغتناُم فرصة الُهدنة، لرتتيب أوراقها، 
والتخلـص مـن عمالئهـا كحزب اإلصـالح- الذي تـرى أنه 
فشـل يف تحقيق ما ُطلب منه- واسـتبداله بعمالَء أكثَر والًء 
وإخالصـاً يف تحقيِق ما عجز عنه حـزُب «اإلصالح» قبلهم 

-كما ترى-! 
وهنا ينبغي القول: إن هذه الحسابات التي تراهُن عليها 
أمريـكا حسـاباٌت خاطئة، فـإذا كانت القـوات األمريكية، 
واإلمـارات  السـعوديّة  يف  املتواجـدة  الجويـة  ودفاعاتهـا 
-عـىل الرغم مـن كثرتهـا وتطورها- لم تسـتطع أن تمنَع 
صواريَخنـا البالسـتية وطائراتنا املسـرّية مـن الوصول إىل 
النفـط السـعودّي واإلماراتـي، ولـم تسـتطع منَعهـا من 
رضب مطارات أبها وجـدة وأبوظبي ودبي، فهي حتماً، لن 
تسـتطيَع أن تمنَع صواريَخنا وطائراتنا وجحافَل جيشـنا 
من انتزاع ُحُقول النفط يف شبوة وحرضموت ومأرب، ومن 
تحريـِر ُكـّل شـٍرب محتلٍّ من أيـدي حفنٍة مـن األمريكيني 

وعمالئهم الخونة. 
وإذا كان األمريكيون قد اسـتطاعوا الفراَر من سفارتِهم 
املشـؤومِة يف صنعاَء، فربما ال يحاِلُفهم الَحظُّ وال يسعفهم 
الوقُت هذه املّرة يف حرضموت وشبوة وغريهما من املناطق 
التـي دنّسـوها بأقدامهـم النجسـة، وقد يصبحـون أمام 
ا أن يُدَفنـوا يف مقربة الغزاة، وإما  خياَريـن ال ثالَث لهما، إمَّ
أن يقعـوا رهائـَن يف أيدي أبطال الجيـش واللجان، الذين ال 
رهـم عن تحقيق ذلك إال أغالُل ُهدنٍة سـيكرسونها عن  يؤخِّ
قريـب، وحينئٍذ، سـيعلُم األمريكاُن وحلفاؤهـم أنهم أينما 
يكونون تدركهم قواتُنا الصاروخية والعسـكرية ولو كانوا 
يف قواعـَد عسـكريٍة مشـيّدة! (َوَسـيَْعَلُم الَِّذيـَن َظَلُموا أَيَّ 

ُمنَقَلٍب يَنَقِلبُوَن). 

الُعثظئ أطام اظاعاك السغادة
طتمعد المشربغ   

 

وافقـت القيـادُة يف صنعـاء عـىل تمديـد الُهدنة 

للمـرة الثالثة معتمدًة عىل ضمانـات عربية ودولية 

غـري مكتوبـة تلتزم بتنفيـذ رشوط األنصـار والتي 

هي رشوط ومطالب إنسـانية الهدُف منها تخفيُف 

املعاناة عن أبناء الشـعب اليمنـي ولم يكن لألنصار 

ة أَو شخصية.  فيها مصالُح أَو مطالُب أَو فوائُد َخاصَّ

إنَّ أغلَب أبناء الشـعب اليمني ملتزمون بالتسليم 

املطلـق للقيـادة الحكيمة التي لم تخـذل الوطن وال 

هـذا الشـعب يف يوم مـن األيّام وكانت وال تـزال تتخذ 

الخيـارات الناجحـة والسـلمية والحريصة عـىل مصالح الوطن 

واملواطن دون النظر يف مصلحة األنصار. 

نحن كشـعب لم نجد أية مصلحة قـد تحّققت من هذه الُهدنة 

كمـا أننا نهتم باألشـياء امللموسـة وال نهتم باألشـياء واملصالح 

الخفية التي قد تتحّقق من استمرار الُهدنة والتي تدركها القيادة 

السياسية والعسكرية. 

ومـع مـرور الثلث من وقـت الُهدنة الثالثة ال يبـدو أن تحالف 

العدوان قد التزم بيشء مما تم طرحه فال رواتب ُدفعت وال رحالت 

جوية تم االلتزام بها، وقبل أيام كان هناك بياٌن من رشكة النفط 

تشكو استمراَر تحالف العدوان يف احتجاز السفن النفطية. 

وال وجـوَد لـيشء قد تحّقق سـوى قيام صنعـاء بااللتزام بما 

عليهـا وتوريـد إيـرادات جمـارك مينـاء الحديدة إىل فـرع البنك 

املركـزي يف الحديدة يتم تخصيُصهـا لدفع رواتب موظفي الدولة 

دون وجود خطوات مماثلة من الطرف اآلخر. 

واألهـم واألسـوأ مـن ذلك هـو اسـتمرار تحالف 

العـدوان يف عدوانه عىل اليمن بطـُرٍق مختلفة، لكن 

الغايـة واألهـداف واحدة وهـي االسـتمرار يف نهب 

األرض والثروات اليمنية وتنفيذ مخّططات التقسيم 

والتمزيـق لـألرض وللكيـان اليمني والـذي ازداد يف 

ام الُهدنة.  أَيـَّ

واألخطـر مـن ذلك هـو وصـول قـوات أمريكية 

وفرنسية إىل األجزاء الجنوبية والرشقية للجمهورية 

اليمنيـة وقيام دولة اإلمارات بالسـيطرة عىل حقول 

النفط والغاز يف شبوة وتجديد عقود باطلة واستئناف نهب الغاز 

اليمنـي وتنفيذ عمليات عسـكرية ورضبات جويـة عىل مناطق 

يمنية، يف مخالفة وخرق كبري ألهم بنود الُهـدنة. 

وهو مـا يجعلُنا ليس أمام عـدِم التزام تحالـف العدوان ببنود 

الُهـدنـة بل أمام خـرٍق واضٍح للُهـدنة َوأعمال قتالية َوسـيطرة 

عىل مواقع جديدة وانتهاك لسيادة األرايض اليمنية ودخول قوات 

أجنبية جديدة إىل األرايض واملياه اليمنية وإظهار نوايا تخالف تلك 

التي تتحدَُّث عن السالم ووقف الحرب يف اليمن. 

أعتقـد أن املصالَح التي قد تتحّقق مـن الُهـدنة لم تعد ُمجديًة 

ومقبولـًة أمام ما يحـُدُث من انتهاكات للسـيادة الوطنية ونهٍب 

لثروات الشـعب اليمني الـذي أصبح يعاني أكثـَر يف ظل الُهـدنة 

ووصل أغلُب أبنائها إىل تحت خط الفقر.


