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40 حمطة كهرباء جتارية خمالفة حتال إىل نيابة األموال العامة

ظحاط واجع شغ الةعف وتعاطئ لاظفغث طعجعات صائث البعرة:  

زراسئ الختراء.. خطعة اضافاء
ــــب عـــــن مــــفــــاوضــــات  نــــكــــث مـــعـــلـــن لــــكــــل االلــــــتــــــزامــــــات وتــــغــــي
عــــــــمــــــــان: مـــــــســـــــاع أمــــــريــــــكــــــيــــــة إلفــــــــشــــــــال جـــــــهـــــــود الــــــســــــالم

مطالب صرف املرتبات من إيرادات النفط والغاز تثري خماوف املرتزقة!
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 :  طاابسات 
تواصـُل اإلدارُة األمريكيـة إرسـاَل املزيد 
الجنوبيـة  املحافظـات  إىل  قواتهـا  مـن 
تَحـّركات  مـع  تزاُمنـاً  لليمـن  والرشقيـة 
أدواتهـا السـعودينّي واإلماراتيـني وتصعيد 
ميليشـياتهما ومرتِزقتهمـا يف محافظـات 
بالثـروات  الغنيتـني  وحرضمـوت  شـبوة 

النفطية والغازية. 
وبحسـب وسـائل إعالم مواليـة لتحالف 
العـدوان، فقـد وصـل، أمـس الثالثـاء، ٢٠ 
جنديـاً أمريكياً إىل محافظـة املهرة املحتّلة، 
بينهم خـرباء عسـكريني، َحيـُث وصلوا إىل 
مطـار الغيضـة الـذي حّولتـه الريـاُض إىل 
قاعدٍة عسـكريٍة لقـوات االحتالل األمريكي 
والربيطاني، موضحـًة أن وصوَل األمريكان 
إىل املهـرة، أمس، يأتي بالتزامن مع األحداث 

التي تشهدها شبوة وحرضموت. 
وكان العـرشاُت مـن الجنـود األمريكيني 
والربيطانيـني قـد وصلوا الشـهر املايض إىل 
املهرة، وذلك ضمن محـاوالت الدول الغربية 
يف تعزيز السيطرة عىل طرق املالحة البحرية 

يف املحيط الهندي والبحر العربي. 
ويف سياٍق منفصل، عربت سلطنة عمان، 
أمـس الثالثاء، عـن قلِقها بشـأن تَحّركات 
ميليشـيا االحتـالل اإلماراتـي عنـد املناطق 

الحدودية بينها وبني اليمن. 
ونقلت وسـائل إعالم موالية للعدوان عن 
مصـادر دبلوماسـية قولها: «إن السـلطنة 
أبلغت السـعوديّة عن قلقها من أي تغيري يف 
خارطـة الوضع بمحافظة املهرة»، مشـريًة 
إىل «أنهـا تخـىش مـن خـروج الوضـع عن 
السـيطرة ما قد يلقي بظالِله عىل الوضع يف 

املناطق الحدودية». 

مواقـع  عـىل  ناشـطون  نـرش  ذلـك،  إىل 
إنهـا  قالـوا  صـوراً  االجتماعـي  التواصـل 
تدريبـاٌت للجيش الُعماني عـىل الحدود مع 

اليمن وهم يف حالة استنفار. 
ويأتـي التَحـّرك العماني عشـيَة لقاءات 
إماراتية سـعوديّة لحسـم ِملف املحافظات 
ما  الرشقية اليمنية الغنية بالنفط، ال ِســيـَّ
ومرتِزقتهـا  وميليشـياتها  ظبـي  أبـو  أن 
يمارسـون ُكـلَّ العداء تجاه سلطنة عمان، 
َحيُث قامت ميليشيا االنتقايل يف وقٍت سابق 
هـذا العـام باقتحام مقـر الرشكـة اليمنية 
العمانيـة لالتصاالت يف عـدن والقيام بنهب 
ورسقة أجهـزة البث وإيقاف الخدمة نهائيٍّا 
رغم اعتماد غالبية السكان عىل الرشكة التي 
تعد امتداداً لرشكة «إم تي إن»، باإلضافة إىل 
تبنـي امليليشـيا املوالية لالحتـالل اإلماراتي 

حمالت إعالمية موجهه ضد السلطنة. 

أخبار

وجط صطص واساراض سماظغ سطى اظاحار طرتِجصئ اقتاقل اإلطاراتغ سظث تثودعا طع الغمظ:

شغما خسائُر صطاع الضعرباء بالغمظ جراء السثوان بطشئ تعالغ 24 ططغار دوقر.. 

تثشص سسضري أطرغضغ إىل املعرة تجاطظًا طع تَتّرضات اقتاقل السسعدّي اإلطاراتغ

إتالئ 40 طتطًئ ضعربائغًئ تةارغئ بخظساء إىل ظغابئ افطعال تمعغثًا ملقتصاعا صدائغًا
 :  خظساء 

أعلنـت وزارُة الكهرباء، أمس الثالثـاء، إحالة ِملفات ٤٠ 
محطـة كهربائيـة تجارية يف العاصمـة صنعـاء، إىل نيابة 
األموال العاصمة؛ تمهيـداً ملالحقتهم قضائياً بتهم عده من 

بينها ابتزاز املواطنني. 
وقال وزيُر الكهربـاء يف حكومة اإلنقاذ، محمد البخيتي، 
خـالل لقائه، أمـس، محامي نيابـة األمـوال العامة ووكيل 
الصناعـة، إن هذه الخطوة تأتـي يف إطار إعادة تنظيم عمل 
ة وفقاً للوائـح املعدة من الوزارة،  مولـدات الكهرباء الَخاصَّ
مؤّكـداً رفض وزارته السماح باستمرار ابتزاز املواطنني من 

قبل املحطات التجارية وتجاهل تجاوزاتهم. 
ولفـت الوزير البخيتـي إىل أن وزارتَه اتفقـت مع رشكِة 
النفـط عىل تخصيص وقود للكهرباء عـىل أن تلتزَم األخرية 
بالتسعرية املحّددة ٣٧٠ رياالً للكيلو وبدون اشرتاك شهري. 
من جانٍب آخر، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء 
آثـار وتداعيات الحرب والحصار الذي شـنه تحالف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي عىل اليمن. 
وأعلنـت الـوزارة يف مؤتمر صحفـي، أمـس الثالثاء، أن 
الخسائر واألرضار التي طالت قطاع الكهرباء يف اليمن بفعل 

جرائـم واعتـداءات تحالف العـدوان بلغت قرابـة ٢٤ مليار 
دوالر منذ بدء الحرب. 

وأوضـح بيان صادر عن املؤتمـر أنه تم توثيق ٢٧٨ غارة 
جوية مبـارشة طالـت قطاع الكهربـاء بمختلف منشـآته 
وأكثـر مـن ٨٠٠ غارة جـوار املنشـآت الكهربائيـة مخلفًة 
أرضاراً جسـيمة، مبينًا أن عدد الضحايا يف صفوف موظفي 
قطاع الكهرباء بلغ ٨٣ شهيداً فيما تجاوز عدد الجرحى الـ 

٣٠٠ جريح. 
ويف املؤتمر الصحفي أّكـد وزير الكهرباء والطاقة محمد 
البخيتـي، أن قطاع الكهربـاء تعرض للتدمـري املمنهج من 
قبـل تحالف العـدوان وأصبح خارج الخدمة، ُمشـرياً إىل أن 
الكهربـاء والطاقة هـي عصب الحيـاة يف مجاليها الخدمي 
اإلنسـاني أَو الصناعـي وتدمري هـذا القطـاع يمثل جريمة 

حرب متكاملة. 
مـن جانبـه، أوضح مديـر املؤّسسـة العامـة للكهرباء، 
هاشـم الشـامي، أن مؤّسسـة الكهرباء قامـت بمحاوالت 
كثـرية إلعـادة مـا يمكن تشـغيله مـن محطـات الكهرباء 
وصيانتهـا وقطعت شـوطاً مهماً وما زال العمل ُمسـتمراً، 
مؤّكـداً أن الحصار وشـح اإلْمَكانات حـاَل دون القدرة عىل 
إيجاد حلول بديلة ورسيعـة إلعادة التيار الكهربائي ونعمل 

َحـاليٍّا باملتاح.

ُد دسعَته لطربملاظات السربغئ  الظعاُب غةثِّ
والثولغئ بمعصش تةاه سمطغات الظعإ 

والاةعغع بتص الغمظ وبرواته
 :  خظساء 

جـّدد مجلـُس النـواب التأكيـَد عـىل الرفض 
القاطع تجاه ما يمارُسه تحالُف العدوان وأدواته 
مـن نهـب وعبـث بثرواتـه النفطيـة والغازيـة 
والبحرية، وما يقوم به يف سـبيل مفاقمة معاناة 

الشعب اليمني. 
ويف جلسـته، أمس، تطّرق الربملاُن إىل ما يرتتب 
عـىل ذلـك العبـث والنهـب مـن حرمان للشـعب 
اليمنـي من االسـتفادة من عائدات ثـروات اليمن 
يف رصف مرتبات موظفـي الدولة، ودعم املجاالت 
التنموية والخدمية للمواطنني يف كافة محافظات 

الجمهورية. 
ووقف مجلُس النواب أمام مستجدات األحداث 
وتطوراتهـا عـىل السـاحة الوطنيـة واإلقليميـة 
والدوليـة، واآلثـار الكارثية املرتتبة عـىل العدوان 
والحصـار، وتفاقـم معانـاة املواطنـني؛ بَسـبِب 
اسـتمرار تعنّت تحالف العدوان وأدواته يف احتجاز 
سـفن الوقود األمر الذي يزيد من معاناة الشـعب 
اليمني؛ بَسـبِب الحصار والخروقات امُلستمّرة من 
تحالف العـدوان وأدواته، يف ظـل الُهــدنة املعلنة 
برعايـة األمـم املتحدة، والتنصل عـن تنفيذ كامل 
بنودهـا فيما يتعلـق بفتح مطار صنعاء بشـكٍل 
كامل، والسـماح بدخول السـفن املحملة بالوقود 

والغذاء والدواء دون أي تأخري. 
وأّكــد أعضـاُء املجلس عـىل أهميّـة مواصلة 

مخاطبـة الربملانـات اإلقليميـة والدوليـة وكافة 
أحـرار العالم وتكثيف التواصـل مع مجلس األمن 
واألمـم املتحـدة واالتّحـادات الربملانيـة العربيـة 
اآلثـار  عـىل  الطالعهـم  والدوليـة،  واإلسـالمية 
الكارثيـة املرتتبة عىل اسـتمرار العدوان والحصار 
عىل الشـعب اليمني منذ ما يقارب ثماني سنوات 

وتداعيات ذلك عىل الحياة العامة. 
وتطرقـوا إىل ما تتعـّرُض له مقدراُت الشـعب 
اليمنـي وثرواتـه يف املحافظات املحتّلـة من نهٍب 
وتدمرٍي ممنهـج ملا تبقى من مؤّسسـات ومرافق 
ومرتِزقتـه  العـدوان  تحالـف  محّملـني  الدولـة، 
املسؤولية عن ذلك العبث والنهب لثروات ومقدرات 

الشعب اليمني. 
وأّكــد أعضـاُء املجلـس، عـىل أهميّـة تكثيف 
الجهود لتعزيز الـدور الرقابي للمجلس يف املرحلة 
املقبلة واالضطالع بدوره املسـؤول يف متابعة مدى 
تنفيذ حكومة اإلنقاذ الوطني، للتوصيات الصادرة 
عـن املجلـس فيمـا يتعلـق بتحسـني الخدمـات 
للتخفيـف من معاناة املواطـن يف ظل تفاقم اآلثار 

الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار. 
وأشاروا إىل أهميّة توحيد الجهود وتكامل األداء 
بني سـلطات الدولـة، إليجاد الحلـول واملعالجات 
املمكنـة للكثري من املواضيع والقضايا الشـائكة، 
ومنهـا اآلثـار الناجمة عـن األرضار التي خلفتها 
األمطار والسـيول التي شـهدتها أمانـة العاصمة 

وعدد من املحافظات. 

السفري خربي غطاصغ أطني سام ترضئ شاح وغآّضـث بئاَت 
املعصش الغمظغ املظاِخر لفطسطني أرضًا وحسئًا وطصثجات

 :  خاص 
يف سـياِق األنشـطِة امُلسـتمّرِة التـي 
تقـوُم بها سـفارُة الجمهوريـة اليمنية 
لدى الجمهورية العربية السورية، التقى 
السفريُ اليمني عبدالله عيل صربي، أمس 
الثالثـاء، يف سـفارة بالدنا لدى دمشـق، 
بأمني عـام حركة فتح السـيد أبو حازم 

الصغري. 
ويف اللقـاء، ناقـش السـفري صـربي 
والسـيد أبو حـازم الصغري مسـتجدات 
وسبل  والفلسطينية  اليمنية  السـاحتني 
تعزيز العالقات يف إطـار محور املقاومة 

الصهيوأمريكـي  املـرشوع  ومواجهـة 
باملنطقة. 

سـوريا  لـدى  اليمـن  سـفري  وجـدد 
عبداللـه عيل صـربي، التأكيـد عىل ثبات 
موقـف الجمهوريـة اليمنية الراسـخ يف 
منارصة القضية الفلسطينية ومناهضة 
مشاريع االحتالل الصهيوني وأدواته، يف 

فلسطني واملنطقة. 
ولفت السـفري صربي إىل أن الشـعب 
اليمنـي تقاسـم املظلومية مع الشـعب 
الفلسـطيني منـذُ أَول يوم مـن العدوان 
اإلماراتـي، والذي  األمريكـي السـعودّي 
كان من أحد أسبابه حمل اليمن لقضايا 

ــة ويف مقدمتها القدس.  األُمَّ

بـدوره ثمـن أمني عـام حركـة فتح، 
املوقف الشـعبي والرسـمي للجمهورية 

اليمنية تجاه القضية الفلسطينية. 
وأّكــد أن موقف اليمـن كان واضًحا 
ورصيحـاً تجـاه القضيـة املركزيـة لكل 
األحـرار «فلسـطني»، يف وقت تعالت فيه 
أصـوات الخيانـة والتطبيـع والخضوع 
للعـدو الصهيوني عىل حسـاب الشـعب 
الفلسـطيني وحقوقـه العادلة وقضيته 

ــة.  الجامعة لكل األُمَّ
حـرض اللقـاء وفٌد مـن حركـة فتح 
يف  املسـؤولني  مـن  وعـدٌد  االنتفاضـة، 
السفارة اليمنية لدى الجمهورية العربية 

السورية. 
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 :  خاص 
مع ُدخوِل الشهِر األخرِي من فرتة التمديد الحالية 
للُهــدنـة العسـكرية واإلنسـانية، صّعـد تحالُف 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي وتريَة تعنته، 
ورفَضـه لتنفيـذ االلتزامـات، يف ظـل صمت أممي 
فاضـح، األمـر الذي يكشـف عـن إرصار ُمسـتمّر 
عىل استخدام املِلف اإلنسـاني كأَداة ضغط وابتزاز 
ملواصلـة العـدوان والحصـار وإطالة أمـد معاناة 
الشـعب اليمني، وهو ما يعني إعاقة مسار السالم 

الفعيل. 
يف هـذا السـياق، أعلن وفـد مرتِزقـة العدوان، 
االثنـني، رفـَض املشـاركة يف اجتماعـات الجولة 
األمـم  ترعاهـا  التـي  املفاوضـات  مـن  الثالثـة 
املتحـدة يف العاصمـة األردنيـة عمـان؛ ملناقشـة 
خروقات الُهــدنة وملف فتـح الطرق واملعابر يف 

املحافظات. 
وجاءت هذه الخطوة يف سياق تعنت واضح 
برعاية من دول تحالـف العدوان، َحيُث لجأت 
وسائل إعالمها إىل بث شائعات كاذبة عن قيام 
قـوات الجيش واللجان بتنفيذ هجوم يف جبهة 
تعز، واستخدام ذلك كمربّر لرفض املشاركة يف 
املفاوضات التي سـبق لفريق العدّو أن عّطلها 
متعمـداً وعرقل مسـارها بمربّرات ال أََسـاس 

لها. 
وبحسب مصادَر إعالمية، َفـإنَّ مرتِزقة العدوان 
وعىل رأسـهم ما يسـمى «حزب اإلصالح» كانوا قد 
قامـوا بتحشـيد قواتهـم يف محافظة تعـز لتفجري 
الوضع وإلقـاء اللوم عىل صنعاء؛ ِمـن أجِل عرقلة 

مفاوضات فتح الطرق. 
كمـا أن هذه الخطوة جـاءت مرتافقة مع إقدام 
تحالف العدوان عىل تشـديد الحصار املفروض عىل 
البلد، مـن خالل احتجاز أربع سـفن وقـود، بينها 
سفينة تتبع كهرباء محافظة الحديدة التي تعيش 
موسَم حر شديد، يف انتهاك واسع وفاضح ملضمون 

ونص اتّفاق الُهــدنة. 
وبدا واضًحـا من خالل هذه املعطيات أن تحالف 
العـدوان يحاول أن يكـّرس اسـتخداَمه اللتزامات 
وبنـود اتّفـاق الُهــدنـة كأوراق ضغـط، يف الوقت 
الـذي تؤّكـد فيه صنعاء أنه لن يتم تمديد الُهــدنة 
مـرًة أُخرى بـدون التوصل التّفـاق واضح يتضمن 
آلية واضحة لـرصف مرتبات املوظفني من إيرادات 

النفط والغاز، ورفع الحصار. 
ويرى مراقبـون أن تحالف العدوان يحاول خلط 
األوراق من خالل الدفع بمرتِزقته إلعاقة مفاوضات 
عمان، وتشديد إجراءات الحصار، َحيُث يسعى من 
خـالل ذلـك إىل خفض سـقف االسـتحقاقات التي 
تتمسـك بها صنعاء كمتطلبات أََساسـية للتمديد، 
وإلبقـاء يده عـىل هذه االسـتحقاقات حتى يف حال 

التوصل إىل اتّفاق ما. 
قـد  عمـان  مفاوضـات  يف  العـدّو  فريـق  وكان 
سـجل سلسـلة مواقـف فاضحـة ومخزيـة خالل 
الجولتني السـابقتني مـن املفاوضـات، َحيُث أبدى 
ـا إزاء مبـادرات مهمـة قدمتهـا اللجنة  تعنتًـا َفجٍّ
العسكرية الوطنية بشأن فتح الطرق يف تعز وبقية 
املحافظـات، وركز فقط عىل فتح طريق واحد يقع 
ضمـن منطقـة تماس رئيسـية؛ ِمن أجـِل تحقيق 
تقدم عسـكري غـادر تحت غطـاء الُهــدنة، فيما 
رفض تماماً مناقشـة فتح الطـرق املغلقة يف بقية 

املحافظات. 

وتمثـل هـذه املواقف خلفيـة مهمـة توضح أن 
ما يحـاول ترويجه فريق العدّو اليـوم من مربّرات 
لرفض املشـاركة يف الجولـة الثالثة من املفاوضات 
ُمَجـّرد افـرتاءات غرضها إعاقـة الوصول إىل َحـّل 
حقيقـي يخفـف معانـاة املواطنني يف تعـز وينهي 
سيطرة املرتِزقة عىل حركة تنقل املواطنني من وإىل 
املدينة، كما ينهي الجبايات التي تجنيها مليشـيات 
العـدّو يف الطرق الحالية من جيوب أبناء املحافظة، 

والتي تصل إىل مبالغ كبرية. 
ويسـتخدم تحالف العدوان وضع محافظة تعز 
ورقًة للمزايدة أمام املجتمع الدويل وحشد الضغوط 
ضـد صنعاء تحت عناوين مزيفة، وقد عرب سـلوك 
فريـق املرتِزقة خـالل املرحلة املاضيـة فيما يتعلق 
بملف فتح الطرقات عن أن معاناة أبناء املحافظات 
ليسـت موجودة عىل قائمة أولويـات دول العدوان 

وأدواتها. 
ومن شـأن محاولة خلط األوراق التي يمارسها 
العـدّو اليـوم أن تعيق الوصول إىل االتّفاق الواسـع 

التي تتمسـك بـه صنعاء، وهـو ما قـد يعني عدم 
تمديد الُهــدنة. 

وبرغم تعهـد املبعوث األممي والوسـطاء الذين 
اسـتعان بهم تحالف العدوان، بالعمل عىل الوصول 
إىل اتّفـاق لرفـع الحصـار ودفع املرتبـات، ال زالت 
ُكــّل املؤرشات عـىل األرض تعرب عن تمسـك كبري 
بأُسلُـوب االبتزاز واملراوغة واستخدام استحقاقات 
اليمنيني كأوراق مسـاومة، وهو مـا يعني أن نوايا 
التوّجـه نحو السـالم الفعيل غري موجودة بعد لدى 

تحالف العدوان ورعاته. 
وال زالت األمُم املتحدة متمسكًة بموقفها السلبي 
الـذي يظهـر تواطًؤا واضًحـا مع تحالـف العدوان 
وتشـجيًعا لـه عـىل مواصلـة التعنـت وااللتفـاف 
عـىل بنـود االتّفاق الواضحـة، وهو مـا يعني بقاء 
مسـار الُهــدنة تحـت تهديد الفشـل، لعدم وجود 
وسـاطة حقيقية تضـع مصلحة الشـعب اليمني 
واسـتحقاقاته قبل مصالح ورغبـات دول العدوان 

ورعاتها يف الغرب. 

تقارير

وجط خمئ أطمغ شاضح:

شرغص المرتِجصئ غرشخ المحارضئ شغ الةعلئ الةثغثة طظ 
طفاوضات سّمان تجاطظًا طع تحثغث التخار الئتري

السثو غتاول خطَط أوراق «الُعــثظئ» سطى طساشئ 
حعر طظ ظعاغئ الامثغث

ططالُإ خرف املرتئات طظ إغرادات الظفط والشاز 
تبُري طثاوف املرتِجصئ!

 :  خاص 
يف مقابـِل تصاُعِد الحديِث عن جريمِة نهِب إيراداِت النفِط والغاِز 
من جانِب قوى العدوان األمريكي السـعودّي ومرتِزقتها، واملطالبة 
باسـتخدامها لـرصف مرتبـات موظفي الدولة وتحسـني األوضاع 
املعيشـية واالقتصاديـة للشـعب اليمني الـذي يعيش أسـوأ أزمة 
إنسـانية يف العالم، تصاعد قلُق املرتِزقة عـىل الحصة التي يعطيها 
لهـم تحالُف العدوان من اإليرادات املنهوبة، وبدأوا محاوالِت تضليل 
تسـعى لشيطنة مطالب معالجة املِلف اإلنساني وإنجاح الُهــدنة، 
يف موقف مخٍز يظهر حقيقة مرشوعهم االنتهازي واإلجرامي الذي 

يتغذى عىل معاناة املواطنني وكرامة وسيادة البلد. 

ونقلت وسـائُل إعالم املرتِزقة مؤّخراً مواقَف فاضحًة عربت عن 
خوٍف شـديٍد مـن توصل صنعاء وتحالف العـدوان إىل اتّفاق يقيض 
بـرصف مرتبات املوظفني من عائدات النفط والغاز التي يتم نهبُها 

بالكامل. 
وشـنت وسـائُل إعالم املرتِزقة ومسـؤولون يف سـلطتهم حملَة 
تضليل جديدًة اسـتخدمت -كالعادة- كذبـَة «حصار تعز»، ملطالبة 
األمم املتحدة وأمريكا بـ»ممارسـة ضغوط» عـىل صنعاء ودفعها 
للرضـوخ ملصالح ورغبـات تحالف العدوان، معتـربة التعاطي مع 

مطالب صنعاء اإلنسانية تهديًدا للُهــدنة. 
وبرغـم أن هـذا التوّجــه يكشـف عـدَم امتـالك املرتِزقـة حق 
اتِّخـاذ القرار وانعدام مشـاركتهم يف مفاوضات واتّفـاق الُهــدنة 
(باسـتثناء كونهـم أدوات) إال أنـه يبـني حجَم قلقهم مـن انفراج 

األزمة اإلنسانية وعودة املرتبات؛ ألَنَّ ذلك قد يحرُمهم من الحصول 
عـىل جزء من إيرادات النفـط والغاز التي ينهبهـا تحالف العدوان، 
كما أنهم يستخدمون الحرب كوسيلة للرتبح والحصول عىل الدعم، 

ولو عىل حساب معاناة اليمنيني. 
وأَفادت مصادر مطلعة بأن فصائَل املرتِزقة قامت مؤّخراً بحشد 
مقاتليهـا لتفجـري الوضع يف محافظة تعز؛ ِمن أجِل عرقلة مسـار 
الُهــدنـة وضمان بقاء الطرقات مغلقـة؛ للحصول عىل الجبايات 

والدعم واملتاَجرة بعنوان «حصار تعز» أمام العالم. 
وكانت سـلطات املرتِزقة قد حاولت التضليل مؤّخراً عىل الحجِم 
الحقيقـي لعائـدات النفط التـي يتم نهبُهـا، يف محاولـة فاضحة 
لاللتفاِف عـىل املطالبات املتصاعدِة بـرصف مرتبات املوظفني من 

إيرادات البلد. 

ارحغش
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بالاساون طع العغؤئ الساطئ لطجضاة: أبظاء زبغث غرشثون الةئعات 
بصاشطئ طظ املعاحغ

 : التثغثة 
سـرّي أبناُء مديرية زبيد محافظة الحديدة قافلًة من املوايش؛ دعماً 
وإسناداً للمرابطني يف الجبهات من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة. 

وخالل تسـيري القافلة التي احتوت عىل ما ال يقل عن ٥٠ رأساً من 
ماشـية األغنام، أشـاد مدير عام املديرية يحيى غالب عباد، بمواقف 
أبنـاء مديريـة زبيـد يف مواجهة العـدوان، ودورهـم املتواصل يف دعم 

وإمَداد الجبهات بكل غال ونفيس منذ بدء العدوان. 
وأّكــد أن دعـم املجاهدين يف جبهـات العزة والكرامـة هو أقلُّ ما 
يمكن تقديمه نظري تضحياتهم وبطوالتهم يف مواجهة العدوان وصد 
الغزاة واملحتّلني، ُمشـرياً إىل أن إمعان العدوان يف الحصار وعدم وفائه 
ـًة بعد التمديد األخري، يسـتدعي الهبة  بالتزاماتـه يف الُهــدنة، َخاصَّ

نحو الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. 
ولفـت إىل أن التحديـات التي يفرضها العـدوان والحصار لن تثني 

أبناء اليمن يف مواصلة الصمود والثبات ملواجهة العدوان. 

صغاديٌّ سسضري «إخعاظغ» غضحُش دوَر 
السسعدّغئ يف إجصاط حئعة وأبني

 : طاابسات 
اتهمـت قيـاداٌت عسـكريٌة يف حـزب «اإلصـالح»، أمـس الثالثاء، 
السـعوديّة بالتواطؤ مـع ما يسـمى املجلس االنتقـايل الذي تخوض 
ميليشـياته معـارك ضاريـة مـع مقاتـيل «اإلخـوان» يف املحافظات 
الجنوبيـة والرشقية املحتّلة، وهو ما يؤّكـد أن التصفية التي يتعرض 
لهـا أدوات «اإلخـوان» يأتـي بتفاهٍم سـعودّي إماراتي، بعـد أن قدم 
الحـزب العميل خدمات بيـع السـيادة والثروات والجزر والسـواحل 

مقابل بقائه وكيالً لالحتالل الجديد. 
وقال املرتِزق محسن خرصوف -منتحل صفة مدير دائرة التوجية 
املعنـوي املقال مـن وزارة دفـاع حكومـة الفنـادق-، يف مداخلٍة مع 
«قناة بلقيس» التابعة لإلصالح، أمس الثالثاء، إن السـعوديّة ال تبدي 

انزَعـاجاً من تَحّركات ميليشيات االنتقايل يف املحافظات الجنوبية. 
وأوضـح املرتِزق اإلخواني خرصوف، أن سـكوت الرياض سـاهم 
يف إسـقاط محافظتي شـبوة وأبـني، مبينًا أن هناك سـيناريو جديداً 
لدول العدوان وهو التخلص من جميع األطراف السابقة، يف إشارة إىل 

أدوات االحتالل السعودّي اإلماراتي املستغنى عنها. 
وتأتي اتّهاماُت املرتِزق خرصوف يف ِظلِّ تنفيذ االحتالل السـعودّي 
اإلماراتـي مخّططاً يهدُف إىل تمكني ميليشـيا ومرتِزقـة جدد موالية 
لهمـا، بـدالً عن قـوات الفاّر هـادي وحـزب «اإلصالح» الـذي انتهى 

دوُرهما.

طصاض خغاد يف سثن سطى أغثي 
صعات اقتاقل السسعدّي

 : طاابسات 
ارتكبت قوات االحتالل السعودّي املتمركزة يف قرص معاشيق بعدن 

جريمة جديدة ِبقتل صياٍد يمنيٍّ كان يمارس االصطياد. 
وقالت مصادر محلية، أمس الثالثاء: إن قوات االحتالل السـعودّي 
املكلفة بحماية قرص املعاشـيق أطلقت النـار عىل صياٍد كان يمارس 
االصطياد بشـكٍل طبيعي قبالة صرية، الفتـًة إىل أن الصياد «نوح بن 

عيل قايد» فارق الحياة عىل الفور جراء إصابته الخطرية. 
هذا ويتعرض الصيادون يف عدن املحتّلة لالستهداف بشكٍل متكّرر 
من قبل قوات االحتالل السـعودّي املتواجدة يف قرص معاشـيق بمربّر 

تجاوز املنطقة املمنوعة. 

رغمئ: تعزغع ضمغئ طظ افباث املظجلغ فجر الةرتى وطساصغ 
الترب وافجرى واملفصعدغظ

أزطُئ وصعد خاظصئ يف حئعة املتاّطئ وطتاشزعا املرتِجق غساةثي تضعطَئ الفظادق

عةعٌم غساعثف طظزمًئ دولغًئ والسبعر سطى سئعات وصثائش عاون يف خعر طضسر سثن

جثٌط حسئٌغ يف سثن بسث اساثاء تراجئ املرتجق السطغمغ سطى ُأطعات املثاطفني

 : رغمئ 
وزعـت ُشـعبُة دائـرة الرعايـة االجتماعيـة بمحافظة 
ريمـة، أمـس الثالثـاء، أثاثاً منزليـاً ألرس معاقـي الحرب 
واألرسى واملفقوديـن، بالتعـاون مـع فرع الهيئـة العامة 

للزكاة باملحافظة. 
وخـالل عملية التوزيـع الذي حرضه وكيـال املحافظة 
محمـد مراد، وحافظ الواحدي، ومسـؤول شـعبة الرعاية 
محمد البكايل، ومدير فرع الهيئة العامة للزكاة باملحافظة 
عـيل النهـاري، أشـاد والوكيالن مـراد والواحـدي، بُجهود 
شـعبة الرعاية وهيئة الـزكاة واهتمامها بـأرس الجرحى 

واألرسى واملفقودين. 
وأوضـح أن توزيـع األثـاث املنـزيل عـىل أرس الجرحى 
واألرسى واملفقوديـن، أقـل واجـب يمكـن تقديمـه وفاًء 
يف  واملفقوديـن  واألرسى  املعاقـني  بتضحيـات  وعْرفانـاً 

مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن. 
وثّمن دوَر ُشـعبة الرعايـة االجتماعية وهيئـة الزكاة، 
يف رعاية أرس املعاقـني واملفقودين واألرسى، داعني التجار 

وامليسورين إىل املساهمة يف مثل هذه املشاريع الخريية. 
من جانبه، أشار مدير فرع هيئة الزكاة باملحافظة عيل 
النهـاري، إىل أن توزيـَع األثاث املنزيل يأتي يف إطار نشـاط 
الهيئـة يف تلمـس احتياجـات أرس املعاقـني واملفقوديـن 
واألرسى وتقديـم الدعـم لهـا وفـاًء بتضحيـات ذويها يف 

مواجهة قوى العدوان واملرتِزقة. 

مـن جهته أّكـد مسـؤول شـعبة الرعايـة االجتماعية 
باملحافظة محمد البكايل، حرَص الشعبة يف االهتمام بأرس 
معاقي الحـرب واألرسى والجرحى واملفقودين، ورعايتهم 

وتلبية احتياجاتهم، ُمشرياً إىل أن توزيع األثاث املنزيل يأتي 
يف إطار استشـعار الشـعبة ملسـؤوليتها أمـام أهايل وأرس 

الجرحى واألرسى واملعاقني واملفقودين. 

 : طاابسات 
تعيُش شـبوُة املحتّلـُة وهي املحافظة 
اليمنيـة الغنيـة بالنفـط والغـاز، أزمـة 
خانقـة يف الوقـود، األمـر الذي تسـبب يف 

انقطاع الكهرباء عن معظم مديرياتها. 
وأوضحـت مصـادر إعالميـة، أمـس 
الثالثـاء، أن املرتـِزق عـوض ابـن الوزير 
املعني من قبل االحتالل اإلماراتي محافظاً 
لشـبوة، ناشـد رئيـس حكومـة الفنادق 
معني عبدامللك بُرسعِة إنقاذ املحافظة من 
أزمـة الوقود التي تعصُف بها والعمل عىل 
رشاء كمية من الديزل لتشـغيل الكهرباء 

ام.  املنقطعة منذ أَيـَّ
وبحسـب املصـادر، َفـإنَّها املناشـدة 
سـيطرة  منـذ  املرتـِزق  للمحافـظ  األوىل 
ميليشيا ومرتِزقة أبو ظبي عىل املحافظة 
قبـل أسـابيع، مـا يؤّكــد سـيطرة دول 
االحتـالل عـىل ثـروات شـبوة وذهابهـا 
لصالح أطراف خارجية وحرمان سكانها 

من الحصول عىل أية فائدة منها. 
إىل ذلـك ذكـرت وسـائل إعـالم تابعة 
أن  الثالثـاء،  أمـس  اإلصـالح،  لحـزب 
ميليشيا ما يسـمى العمالقة التي تنتمي 
إىل الضالـع ويافـع قامت بنهـب كابالت 

مولدات الكهرباء يف محطة ذهباء. 

 : طاابسات 
أثـار انفجـاٌر عنيٌف هـزَّ مدينة عـدن املحتّلة، 
أمس الثالثاء، حالة من الخوف والذعر يف أوسـاط 

املواطنني. 
ناجـم  االنفجـار  بـأن  محـيل  مصـدر  وأَفـاد 
عـن قيـام ميليشـيا مسـلحة تابعـة ملا يسـمى 
االنتقـايل بمهاجمـة إحـدى املنظمـات األممية يف 
حي «السـفارات» الذي يضم قنصليـات ومقرات 
منظمـات دوليـة يف مديريـة خور مكـرس، وذلك 
باسـتخدام القنابل التي سـمع دويها ُكـّل أرجاء 

املدينة. 
ويأتي الهجوم عىل املنظمة الدولية بعد أسبوع 

من إعالن األمـم املتحدة تقليص طاقمها يف مدينة 
عـدن املحتّلـة التـي تشـهد انفالتـاً أمنيٍّا واسـعاً 

ورصاعات بني أدوات ومرتِزقة العدوان. 
من جانٍب آخر، عثـر مواطنون يف مدينة عدن، 
أمس الثالثاء، عىل أسـلحة ومـواد متفجرة يف أحد 

األحياء. 
ووفقـاً لشـهود عيـان، فقـد عثر األهـايل عىل 
كيس داخل «برميل قمامـة»، يحتوي عىل عبوات 
ناسفة وقذائف هاون يف الخط العام بمديرية خور 
مكرس، األمر الذي سـبب مخاوف لـدى املواطنني 
من عودة التفجريات يف مدينة عدن املحتّلة واتساع 
رقعة الرصاعات والتصفيات بني امليليشيا املرتِزقة 

املوالية لالحتالل السعودّي اإلماراتي. 

 : طاابسات 
سـادت حالٌة من الغليان والغضب الشعبي 
يف عدن املحتّلة، أمس الثالثاء، بعَد قيام حراسة 
املرتِزق رشاد العليمي، رئيس ما يسمى املجلس 
احتجاجيـة  وقفـة  عـىل  باالعتـداء  الرئـايس، 
لرابطـة أُمهات املختطفني يف سـجون االحتالل 

اإلماراتي. 
وقالت مصـادر محليـة: إن حراسـَة قرص 
معاشـيق قامت بإطالق النار يف الهواء، لتفريِق 
وقفة احتجاجية ألُمهات املختطفني أمام بوابة 
القـرص، مـا أثـار الرعـب والخوف يف أوسـاط 

األُمهات. 

وبينـت املصـادر أن حادثـة االعتـداء عـىل 
النساء أثارت سخطاً واسعاً يف أوساط السكان 
الذين نّددوا بالحادثة ومحاولة حراسـة املرتِزق 
العليمـي إسـكات أصـوات األُمهـات بـدالً عن 
مسـاعدتهن باإلفـراج عـن أبنائهـن املخفيني 

قرساً يف سجون االحتالل اإلماراتي الرسية. 
وكانـت «رابطـة أُمهـات املختطفـني»، قد 
نظمت وقفًة احتجاجيًة للمطالبة باإلفراج عن 
٥٧ مخفياً جديًدا يف سـجون االحتالل اإلماراتي 
ومرتِزقتـه، ويف ظل اسـتمرار عمليات الخطف 
واالعتقال التعسفي بحق املواطنني والناشطني 
واملناهضـني للتواجـد األجنبـي يف مدينـة عدن 
وعموم املحافظات الجنوبية والرشقية املحتّلة. 
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تَتّرضات واجسئ لاظفغث طعجعات صائث البعرة 

اجابمار زراسئ الختراء.. 
طحــروع جثغث ظتع اقضافاء

 :  أتمث داوود
خـالل  اليمنيـة  اإلعـالم  وسـائُل  سـّلطت 
األيّـام املاضيـة الضـوَء عىل مـرشوع «الزراعة 
الصحراويـة»، والـذي يَُعـدُّ مـن أهم مشـاريع 
الخطـة التـي أعلنهـا رئيس املجلس السـيايس 
األعـىل املشـري مهـدي املشـاط؛ بَهـدِف تجاوز 
التحديـات العامليـة املتسـارعة وتجـاوز أزمـة 
الغذاء التي تلوح يف األفق نتيجة الرصاع الرويس 

األمريكي املحتدم يف أوكرانيا وغريها. 
ويأتـي الحديُث عـن زراعة الصحـراء يف ظل 
األمطـار الغزيـرة التي مّن الله بهـا علينا خالل 
األيّام املاضية، وما سـبقها من موجهات لقائد 
الثورة السـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي –

يحفظـه اللـه- الذي شـّدد عىل اسـتغالل مياه 
األمطار واالستفادة منها. 

ويشـري قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثي –يحفظه الله- إىل أن اآلباَء واألجداَد كانوا 
أكثـر اهتماماً بالزراعـة واإلنتـاج الزراعي منا يف 
هذا العرص بكثري، وكانت نسبة الزراعة يف زمنهم 
مقارنة بالسكان نسـبة كبرية، مقارنًة بنا يف هذا 
العرص، يف املسـاحة املزروعة، ونسـبة السـكان، 
فهناك تراجع كبري يف االهتمام بهذا الجانب، ولكن 
هناك تـرضراً، ويزداد هذا الرضر كلما اسـتمرت 

هذه الغفلة وهذا اإلهمال. 
ويقول السـيد القائـد يف الـدرس الثامن عن 
عهـد مالـك األشـرت يف ٧ يوليـو ٢٠٢٢: «بحمد 
الله -سـبحانه وتعاىل- يتوفر يف بلدنا مساحات 
ا صالحـة للزراعـة، ويف بيئـات  شاسـعة ِجــدٍّ
متنوعـة، البيئة الجبلية، ويف الجبال مسـاحات 
املناطـق  يف  َوأَيْـضـاً  للزراعـة،  قابلـة  كثـرية 
ا من األرض  الرشقية مسـاحات شاسـعة ِجــدٍّ
الصالحـة للزراعة، يف الجوف، ومأرب، وشـبوة، 
وحرضموت، مناطق شاسـعة للغاية، وال زالت 
أكثُرهـا لـم تُسـتغل بعـُد يف الزراعة، مـا زالت 

مهملة». 
وتدرك القيادة الثورية والسياسـية أن اليمن 
سـيكون ضمن الـدول التـي سـتعاني الويالت 
يف حـال اسـتمرار تأجيج هـذه الرصاعـات، أَو 
انتقالها إىل مرحلة متقدمة من التعقيد؛ لذا َفإنَّ 
ا تنصب حول ابتـكار املزيد من  الجهـود َحـاليّـٍ
الحلـول لتطوير اإلنتـاج، واسـتغالل الطاقات، 
وُخُصوصـاً يف مـا يتعلـق بالقمح؛ ولهـذا جاء 

مرشوع «زراعـة الصحراء» والذي سيسـهم يف 
زيادة اإلنتاج من محاصيل الحبوب. 

وتنترش يف وقتنا الحارض زراعة القمح بشكل 
ـة بعـد  واسـع يف األرايض الصحراويـة، وَخاصَّ
إدَخال الوسـائل الحديثة مـن التقنية الزراعية، 
َحيـُث تحتاج زراعة القمح إىل مياه كثرية؛ وذلك 
ِمـن أجـِل الحصول عـىل إنتاج جيـد، ولهذا يتم 
تقديم الـري للنبات يف ُكـّل يـوم تقريبًا، وحتى 
قبل النضج بقليل كما تشـري بعض الدراسـات 

الحديثة. 
األوىل  مرحلتـه  يف  املـرشوع  هـذا  وينطلـق 
مـن زراعـة األرايض القابلة للزراعـة بالحبوب 
والبقوليـات وغريهـا؛ بغيـة تحقيـق االكتفاء 

الذاتي الذي تسعى إليه الثورة الزراعية. 
 

الةعُف وتعاطُئ يف الخثارة
وتعـد محافظة الجوف من أهـم املحافظات 
اليمنية التي يتم الرتكيز عليها لزراعة الصحراء، 
فقد تم يف ١١ أغسُطس ٢٠٢٢ توقيع آلية تنفيذ 
أعمـال مـرشوع زراعـة املناطـق الصحراويـة 
املرويـة من سـيول األمطـار، وذلـك يف اجتماع 
ضـم محافظ الجوف فيصل حيـدر ونائب وزير 

الزراعة الدكتور رضوان الرباعي وغريهم. 
وشـهدت املحافظة تدشـني مـرشوع زراعة 

الصحراء والذي تنفذه املؤّسسـة العامة لتنمية 
الزراعيـة  اللجنـة  برعايـة  الحبـوب  وإنتـاج 
والسمكية العليا وبالتعاون مع السلطة املحلية 

باملحافظة. 
ويؤّكـد مدير عام مكتـب الزراعة بمحافظة 
الجوف يحيى داوود، أن مرشوع زراعة األرايض 
الصحراويـة املرويـة بميـاه السـيول واألمطار 
بالجوف يشمل نحو ١٧ ألف هكتار من األرايض 
الصحراويـة املروية وهي تعترب مسـاحة كبرية 
وإن شـاء اللـه يكـون لها أثـر ونتائـج طيبة، 
موضًحـا أن املرشوع يحتـاج إىل تكاتف الجميع 
وتظافر الجهود إلنجاحه واالسـتفادة من مياه 
وسيول األمطار واستغالل األرايض املروية، الفتاً 
إىل أن املـرشوع يعتـرب تهيئة؛ ِمن أجِل املواسـم 
املقبلـة لزراعة محاصيـل الحبـوب؛ باعتبَارها 

الرافد االقتصادي الكبري للبلد. 
مـن جانبه، يشـري رئيس الوحـدة التنفيذية 
بمحافظـة  الزراعيـة  املشـاريع  تمويـل  إلدارة 
الجوف عمار شـمالن، إىل أن املرشوع سـيكون 

أكرب مرشوع زراعي يف املحافظة. 
وإىل جانب محافظة الجوف، َفإنَّ تهامة هي 
األُخرى محـط اهتمـام الجميع الذيـن يبذلون 
جهـوداً كبرية لتنفيذ موجهـات القيادة الثورية 
والسياسـية ووزارة الزراعة واللجنـة الزراعية 

والسـمكية العليـا لتدشـني زراعـة الصحـراء 
والكثبان الرملية بتهامة. 

وخالل األسـابيع املاضية عقـدت الكثري من 
االجتماعـات ملناقشـة آليـة زراعـة الصحـراء، 
وخطـط وزارة الزراعة والـري، واإلدارة العامة 
لتنميـة وإنتـاج الحبوب يف هـذا الجانـب، وقد 
أّكــدت االجتماعات عىل رضورة التنسـيق مع 
الجهـات املعنيـة يف محافظـة الجـوف لتنفيـذ 
أنشطة زراعة الحبوب والبقوليات، واالستفادة 

من موسم األمطار الحايل. 
ويشري نائب وزير الزراعة نائب رئيس اللجنة 
الزراعيـة والسـمكية العليـا الدكتـور رضـوان 
الرباعـي، إىل أهميّـة تفعيـل جانـب اإلرشـاد، 
باملمارسـات  وتعريفهـم  املزارعـني  لتوعيـة 
الزراعيـة السـليمة وبما يخدم اإلنتـاج وبالتايل 
الزراعيـة  لـألرس  املعيـيش  الدخـل  تحسـني 
والتخفيف من معاناتها، مشّدًدا عىل االستفادة 
مـن مخرجات البحـوث الزراعيـة والرتكيز عىل 
توزيـع البذور املحسـنة للمزارعـني وتزويدهم 
باألصنـاف الجيـدة لرفـع إنتاجيـة الوحدة من 
املساحة املزروعة بالحبوب، وعىل رضورة إيجاد 
آلية للتنسـيق والتعـاون بني مختلـف الجهات 
واملؤّسسات الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة 
والري، لتنفيذ الربامج واألنشـطة الزراعية التي 
تسعى إلحداث نهضة زراعية تنفيذاً لتوجيهات 

قائد الثورة. 
وكان الفتاً الفعاليات التي أقيمت يف محافظة 
حّجـة منتصف يوليو املايض تحت شعار (نأكل 
مما نـزرع)، َحيـُث أّكـد محافـظ حّجـة هالل 
الصويف، عىل أهميّة زراعـة الصحراء واالهتمام 
بالجانـب الزراعي بتهامة، مثمنـاً الجهود التي 
تبذلهـا اللجنـة الزراعيـة ووزارة الزراعة، كما 
أّكـد أن السلطة املحلية باملحافظة ستقدم ُكـّل 
ما تستطيع لتسهيل مهام القائمني عىل برنامج 
زراعة الصحـاري بتهامة حّجــة، وكل اللجان 

العاملة يف الجانب الزراعي. 
ويظـل االهتمـام بالجانب الزراعـي من أهم 
ركائـز ثـورة الحـادي والعرشين من سـبتمرب 
٢٠١٤، َحيـُث قطعـت القيـادة شـوطاً َكبرياً يف 
هذا الجانـب، ويحتاج األمُر املزيـَد من التعاون 
من قبل الجميع، بما فيهم املزارعون أنفُسـهم، 
واالسـتفادة من كافة املوجهات بحرص وعناية 
فائقـة، ُوُصـوالً إىل مواجهـة املخاطر وتحقيق 

االنتصار الغذائي لليمن يف هذا الجانب. 
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 : د. غتغى سطغ السصاف
كثـريٌة هي اآلثـاُر االقتصاديـة الكارثية 
التـي يعيُشـها أبناُء الشـعب اليمني جراء 
نقـل صالحيات البنك املركزي إىل فرع عدن 
والذي ترتـب عليها قيـام حكومة العمالء 
طبـع املزيد مـن العملـة املـزورة الجديدة 
والتي وصلت إىل حوايل خمسـة تريليونات 
وثالثِمئة وعرشين مليـار ريال، َحيُث كان 
لهـا أثـٌر عـىل االقتصـاد الوطنـي أَدَّى إىل 
انخفاض القيمة الرشائية للعملة الوطنية 
أمام العمالت األجنبية، مما سبب تضخماً 
يف ارتفاع أسـعار السـلع والخدمات وصل 
إىل مسـتويات خيالية تفوق قدرة املواطن 
اليمنـي الرشائية لتغطيـة احتياجاته من 
السلع واملواد األََساسـية والرضورية، وقد 
شـهد اليمن عدداً من املتغـريات واألحداث 
واالقتصـادي  العسـكري  الصعيـد  عـىل 
الجانـب  يف  أهمهـا  كان  والسـيايس 
االقتصـادي أزمـة ارتفـاع سـعر الرصف 
وفرض وتشديد القيود عىل تدفق الواردات 
من السـلع األََساسـية عرب موانئ الحديدة 
وقطـع مرتبـات املوظفـني والسياسـات 
واإلجراءات الفاشـلة املتخذة يف السياسات 
املالية والنقدية من قبل حكومة املرتِزقة. 

وقد سعت دوُل تحالف العدوان ومرتِزقته 
إىل التهـرُّب يف عـدم تنفيـذ ما تـم االتّفاق 
عليه يف مفاوضات السويد بتوريد عائدات 
النفـط والغـاز املنهوبة إىل حسـاٍب موحد 
لدى فـرع البنك املركزي يف الحديدة لغرض 
رصف جميـع مرتبات املوظفني، وال شـك 
أن تلك العوامل مجتمعة إىل جانب استمرار 
العـدوان والحصـار والحـرب االقتصادية 
وتداعياتهـا منذ ثمان سـنوات وانقسـام 
دول  وسـيطرت  الـكيل  االقتصـاد  إدارة 
العدوان عىل معظم موارد البالد االقتصادية 
ـًة عائدات النفط والغاز، وقرار نقل  وَخاصَّ
البنك املركزي إىل عدن قد أثر بشكٍل مباٍرش 
وغـري مبارش عـىل أداء االقتصـاد القومي 
وعمق مـن تدهـور األوضـاع االقتصادية 
وزاد من حدة املأسـاة اإلنسـانية إىل درجة 
ترصيـح وكاالت األمم املتحدة بـأن اليمن 
يمر بأسـوأ أزمة إنسانية يف العالم وتسبب 
واقتصادية  اجتماعيـة  بمشـاكل  العدوان 
سـيعاني منهـا املجتمـع اليمنـي خـالل 
السـنوات القادمـة مثـل تدنـي مؤرشات 
التنميـة البرشيـة وانخفـاض اإلنتاجيـة 
وتباطـؤ معدالت النمو، وبالتايل اسـتمرار 
ارتفـاع مشـاكل البطالة والفقـر وانعدام 

األمن الغذائي. 
كما يعد نشاط القطاع النقدي واملرصيف 

بمثابة املـرآة لتدفق املـوارد الحقيقية بني 
َحيُث  املختلفـة،  االقتصاديـة  القطاعـات 
يلعـب دوراً مهمـاً يف تحقيـق االسـتقرار 
وكبـح جمـاح التضخـم والحفـاظ عـىل 
اسـتقرار سـعر العملـة الوطنيـة ويوفر 
النقد األجنبـي لتمويل فاتورة املجتمع من 
الـواردات وتعمـل املصارف كوسـيط بني 
املدخرين واملستثمرين واملقرتضني وبالتايل 
َفــإنَّ أية اختـالالت أَو تحديـات يتعرض 
لها هـذا القطاع قد تهـّدد االقتصاد برمته 
وتزعـزع اسـتقراره، األمر الـذي ينعكس 
عىل كافة أفـراد املجتمع وبالـذات الفئات 
الفقري واألشد فقراً ويفاقم مشكلة انعدام 
األمن الغذائي من قناتني وهي قناة تدهور 
االقتصـاد وانعكاسـه عىل تقلـص فرص 
العمـل ومسـتوى الدخـل وقناة األسـعار 
جراء تدهور سعر العملة الوطنية وارتفاع 
األسعار للسلع املسـتوردة واملنتجة محلياً 
وال شـك أن العـدوان والحصار االقتصادي 
وتداعياتهمـا ومـا برز عنهما مـن أزمات 
قـد تسـبب يف تدهـور النشـاط املـرصيف 
واختـالل املوازيـن النقديـة ما سـاهم يف 
ارتفاع خسـائر هـذا القطـاع التي طالت 
آثارها االقتصاد الحقيقي جراء نقل البنك 

املركزي إىل فرع عدن. 
 

افبُر سطى صطع طرتئات 
املعظفني

ويؤّكـد ذلك ما جاء يف تهديدات السفري 
األمريكـي للوفـد الوطني املفـاوض بأنه 
سوف ينقل البنك املركزي إىل عدن ويجعل 

الريال اليمني ال يسـاوي الحرب الذي طبع 
عليـه، َحيُث ترتب عىل ذلـك قطع مرتبات 
جميع املوظفـني بالرغم من التـزام الفاّر 
هـادي أمام املجتمع الـدويل برصف جميع 
مرتبـات املوظفـني عقب تنفيذ قـرار نقل 

صالحيات البنك املركزي إىل عدن. 
ومما ال شـك فيـه أن هـذا دليـالً كافياً 
عـىل أن دول تحالـف العـدوان ومرتِزقتها 
مرتبـات  لقطـع  الرئيـيس  السـبب  هـي 
املوظفـني ُكـّل هـذه السـنوات وموضوع 
مـن  يعتـرب  املوظفـني  مرتبـات  رصف 
الحقوق القانونيـة التي نصت عىل وجوب 
الدستورية  النصوص  جميع  اسـتحقاقها 
والقانونيـة املحليـة والدوليـة وتعترب من 
الواجـب  واملسـتحقة  امللزمـة  الحقـوق 
تسـليمها جراء القيـام بأي عمـل مقابل 
أجـر متفق عليه يف جميـع الكتب واألديان 
السـماوية كمـا يُعد اسـتحقاقاً إنسـانياً 
قبـل أن يكون ورقة اقتصادية وسياسـية 
تسـتخدمها دول العدوان؛ بغرض الضغط 
عـىل الشـعب اليمنـي والقيـادة الثوريـة 

والسياسية. 
 

افبُر سطى السرض الظصثي 
ويـرى خرباُء اقتصـاد أن طباعـَة نقود 
دون أن يكون لها غطـاٌء قانوني يؤدي إىل 
نتيجة أََساسية وهي ارتفاع األسعار، َحيُث 
يزيد املعروض النقدي دون أن تقابله زيادة 
موازيـة يف السـلع والخدمات وسـبب نقل 
وظائف البنك املركزي إىل فرع عدن وإغالق 
نظام تسوية املعامالت الخارجية وقيامها 

بطباعـة حجـم نقـدي كبري تعـدى ما تم 
طباعتُه خالل أربعني عاماً، األمر الذي كان 
له أثٌر واضح يف تدهور سـعر رصف الريال 
جراء اإلفـراط النقدي واملضاربـة بالُعملة 

رة.  املزوَّ
وقد تسـببت هذه املشـكلة يف شل قدرة 
البنـك املركـزي عـىل القيـام بوظيفة بنك 
البنـوك وتوفـري احتياجـات البنـوك مـن 
السـيولة ممـا جعل البنوك تضـع رشوطاً 

دراسة 

 طئالس افوراق الظصثغئ 
المجورة وخطئ إلى أضبر طظ 
ترغطغعن «رغال» وعثه عغ 

الدربئ افضئر سطى اقصاخاد 
الثي وّجععا السثوان سئر 

تربه اقصاخادغئ

 السمطغات المخرشغئ 
الماعازظئ تطسإ دورًا طعمًا 

شغ تتصغص اقجاصرار وضئح 
جماح الادثط والتفاظ سطى 
اجاصرار جسر السمطئ العذظغئ 

 سطى الئظك المرضجي 
الغمظغ رشع دساوى جظائغئ 

وإدارغئ أطام الئظك الثولغ 
بسثم صاظعظغئ شرع الئظك 

المرضجي سثن 

اآلبار اقصاخادغئ لظصض الئظك املرضجي إىل شرع سثن 
سـطى الصطـاسات املـالغئ والظـصثغـئ واقصاخادغئ
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دراسة  

 سطى الئظك الثولغ 
سثُم الاساطض طع السمقت 

الةثغثة المطئعسئ دون 
غطاء ضعن ذلك طثالفًا 
لطثجاعر وغدر بمخالح 

الحسإ وغفاصط طساظاته 

 سطى وزارة تصعق اإلظسان 
وضض افذراف الاغ تتمُض 

تطك السظاوغظ أن تاصثم 
لطمةامع الثولغ بصدغئ ضث 

تضعطئ المرتِجصئ لائظغعا 
خطط الترب اقصاخادغئ ضث 

الغمظغغظ

وتحّدد سقوف معينة للسحب من الودائع 
وهو ما دفع كثري من املتعاملني مع البنوك 
باالحتفـاظ بأموالهـم بشـكل سـيولة يف 
ة أَو القيام باملضاربة بها  خزائنهـم الَخاصَّ
يف أسـعار العملـة يف ظل عدم قـدرة البنك 
املركـزي عـىل الدفـاع عـن سـعر الرصف 
وتلبية فائض الطلـب عىل الُعملة األجنبية 

الناتج عن ذلك. 
 

افبُر سطى اقتاغاذغات طظ 
الظصث افجظئغ

ويعـد رصيـُد االحتياطيـات الخارجيـة 
من املؤرشات الهامـة التي تبني مدى قدرة 
االقتصاد عىل الوفـاء بالتزاماته الخارجية 
َوأَيْـضـاً املحافظـة عـىل اسـتقرار سـعر 
ة يف بلٍد يعتمد  رصف الُعملة الوطنية َخاصَّ
وبشكٍل كبري عىل العالم الخارجي يف توفري 
احتياجاتـه األََساسـية وقد جـرى العرف 
االقتصادي بأن مسـتوى االحتياطيات من 
النقـد األجنبـي اآلمـن يغطـي احتياجات 
االقتصاد من الواردات ما بني ٣- ٦ أشـهر 
يف املتوسط وخالل الفرتة املاضية انحرست 
مـوارد النقد األجنبي للبنك املركزي اليمني 
ًة  يف صنعاء بفعـل توقف الصادرات وَخاصَّ
من النفط والغاز وتعليق تدفق املساعدات 
الخارجيـة الرسـمية اللتـان كانتـا يعتمد 
عليهما يف رفد رصيد احتياطياته الخارجية 
لتغطيـة  اسـتخداماته  اسـتمرار  ظـل  يف 
فاتورة اسـترياد السـلع األََساسية والوفاء 
بالتزامـات الحكومـة املدفوعـة بالعملـة 
األجنبية َوأَيْـضاً الدفاع عن سـعر الرصف 
حتـى إغـالق نظـام السـويفت يف البنـك 
املركـزي من قبل دول االحتالل يف سـبتمرب 
٢٠١٦م، مـا أَدَّى إىل اسـتنزاف احتياطيات 

البنك املركزي من النقد األجنبي. 
تراجـع  املـؤرشات  توضـح  حيـث 
االحتياطيـات الخارجيـة ونهبهـا من قبل 
حكومـة املرتِزقـة وأصبحت غـري متاحة 
للبنـك املركـزي بصنعـاء ويف هـذا املجال 
فقـد عملت حكومة اإلنقـاذ عىل مخاطبة 
صنـدوق النقد الـدويل والبنك الـدويل بعدم 
قانونية اسـتيالء حكومة املرتِزقة عىل تلك 
االحتياطيات ومخالفتهـا لقواعد القانون 
الـدويل، وعملـت أَيْـضـاً حكومـة اإلنقـاذ 
باالتّفـاق مـع جمعية البنـوك والرصافني 
بإنشاء سـلة ملتحصالت النقد األجنبي من 
املصـادر املتاحة وتخصيصها عىل السـلع 
األََساسـية من خالل لجنة املصارفة، وبعد 
ذلـك تم تشـكيل لجنة أطلـق عليها لجنة 
املدفوعـات كانـت مهمتها وضـع موازنة 
ملوارد النقد األجنبي وتحديد اسـتخداماته 
عـىل أهـم السـلع األََساسـية األمـر الذي 
سـاهم يف الحد من توسـع فجـوة الطلب 

عىل الدوالر املرتتبة عىل الطلب الوهمي. 
 

افبُر سطى جسر الخرف 
العملـة  رصف  سـعر  اسـتقرار  يعـد 
الوطنيـة مـن أهـم العوامـل واملتطلبات 
وخـالل  االقتصـاد  السـتقرار  الرئيسـية 
ـة يف املناطـق  السـنوات املاضيـة وَخاصَّ
املحتّلة شهد سعر رصف الريال يف السوق 
املـوازي هبوطـاً ُمسـتمرٍّا أمـام العمالت 
األجنبيـة ولكـن يالحـظ أن وتـرية ذلـك 
الهبـوط ارتفعـت منذ قرار نقـل وظائف 
وإغـالق  عـدن  فـرع  إىل  املركـزي  البنـك 
نظـام السـويفت؛ وذلـك بَسـبِب ضعـف 
القـدرات املؤّسسـية لفرع عـدن، إضافة 
إىل السياسـات الفاشـلة املتخـذة من قبل 
حكومـة املرتِزقة ودول االحتـالل يف إطار 
مـا يسـمى بالحـرب االقتصاديـة ومنها 
املضاربـة بالعملـة األجنبيـة ومحـارصة 
البنـك املركـزي يف صنعـاء وضـخ مبالغ 
طائلة للسوق من العملة املحلية املزورة. 

ومـا يالحظ أن تلك املبالغ تفوق سـقف 
النفقات التي يتوقع أن تغطيها يف املناطق 
تحت سـيطرة دول االحتالل عالوًة عىل ما 
لديهـا من موارد حقيقية ترتكز يف مبيعات 
النفط والغـاز إضافة إىل مـوارد الرضائب 
والجمارك، َوأَيْـضاً املنح التي تم استالمها 
من الخارج وبحسـب ما تشري إليه وكاالت 
أنبـاء تلـك الـدول أَو تقاريـر املؤّسسـات 
الدولية، َحيُث تجدر اإلشارة إىل أن ما قامت 
بـه دول العدوان ومرتِزقتها عند نقل البنك 
املركـزي إىل عـدن وضخ العملـة املطبوعة 
هـو االسـتحواذ عىل جـزء هام مـن ثروة 
األفراد يف شـكل رضيبة مسترتة إىل جانب 
نقـل جزء كبري من الثروة يف بنوك االحتالل 
السعودّي واإلماراتي؛ بَهدِف زيادة الخناق 

عىل الشعب اليمني. 
 

افبُر سطى اقئامان واملخارف
ممـا ال شـك فيـه أن القطـاع املـرصيف 
يقوم بدور الوسـاطة املالية بني املدخرين 
واملسـتثمرين واملقرتضني، ولذا فهو يلعب 
دوراً حيوياً فيجذب املدخرات التي ترسبت 
مـن الـدورة االقتصاديـة وإعـادة حقنها 
فيها من خـالل تقديم االئتمان لألنشـطة 
االقتصاديـة املختلفـة بما فيهـا قطاعات 
الزراعـة والصناعة والتجـارة وغريها ولذا 
فهـو العـب أََسـايس ورئيـيس يف تحفيـز 
النمـو االقتصـادي وتحقيق االسـتقرار يف 

إمـَدادات السـلع، ومـن خـالل املـؤرشات 
يتضـح أن إجمايل أصول البنـوك التجارية 
واإلسـالمية قد حّققـت زيـادة تركزت يف 
الزيـادة االئتمانية منها زيـادة يف االئتمان 
االئتمـان  يف  وزيـادة  للحكومـة  املمنـوح 
املمنـوح للقطـاع الخـاص وهـذا يف نفس 
الوقت الذي حّققت إجمـايل الودائع زيادة 
بفعـل الزيـادة يف الودائـع تحـت الطلب، 
بينما كانت الزيادة يف أنواع الودائع األُخرى 
ا وهو ما رفع نسـبة االئتمان  طفيفة ِجـدٍّ
إىل الودائـع بعـد أن تراجعت هذه النسـبة 
جراء الرتاجع يف االئتمان املمنوح للحكومة 
عام ٢٠١٥م وكذلك القطاع الخاص؛ بفعل 
ارتفـاِع معدَّل املخاطر وشـحت السـيولة 
األمـر الذي ترتـب عليه تراجـع يف الودائع 
وزيادة االحتياطيات وتقليص االئتمان إىل 
جانـب الحصار الذي فـرض عىل تعامالت 
البنوك مـع العالم الخارجـي والقيود عىل 

التحويالت عرب املصارف. 
 

إجراءاٌت وطسالةات ضرورغئ
ومما سـبق يجـُب عىل حكومـة اإلنقاذ 
يف  تتمثـل  ومعالجـات  إجـراءات  اتِّخـاذ 
رضورة قيام البنك املركـزي برفع دعاوى 
جنائيـة وإدارية أمـام البنك الـدويل بعدم 
قانونية فرع البنـك املركزي بعدن يف طبع 
العملـة الجديـدة ومنعـه مسـتقبالً مـن 
طباعـة أيـة عملة؛ كـون ذلـك يخالف ما 
جاء بالدسـتور والقانون اليمني ويخالف 
الجانـب اإلنسـاني الـذي يلحـق األرضار 
بحياة الشعب اليمني ويستهدفه يف حياته 
املعيشـية؛ كـون القضـاء اليمنـي قد قال 

كلمته يف عدم رشعية حكومة املرتِزقة. 
حقـوق  وزارة  قيـام  رضورة  وأيضـا 
اإلنسـان ومنظمـات املجتمـع املدني التي 
تطالب بحقوق اإلنسـان يف جميع املجاالت 
واالقتصاديـة  والسياسـية  االجتماعيـة 
املناهضني  الحقوقيني  الناشـطني  وجميع 
للعـدوان داخل وخـارج الوطـن أن عليهم 
جميعـاً التقـدم إىل املجتمـع الـدويل برفع 
قضية ضد حكومـة املرتِزقة بالتوقف عن 
طباعة العملة الجديـدة وبطالن قرار نقل 
البنك املركزي إىل عدن وإرجاع االحتياطات 
النقديـة التي تم نهبها وجميع املبالغ التي 
تمـت طباعتُها إىل الشـعب اليمني الصامد 
يف وجه العدوان الغاشم مع أهميّة مطالبة 
األمم املتحدة بتحييد االقتصاد ومنع تداول 
العملة الجديدة وفقاً ملا طرحه قائد الثورة 
لتجسيد الوعي الوطني يف مواجهة الحرب 
االقتصاديـة وملـا تمثله من خطـورة عىل 

االقتصاد الوطني. 
وأيضـاً رضورة اتِّخاذ إجـراءات لتوحيد 
وتنسـيق جهود الحكومـة وعملها ككياٍن 

موحد؛ ِمن أجِل تحقيق فعاليات السياسات 
املتخـذة وتحقيـق أهدافهـا مع التوسـع 
يف نـرش الوعـي اإلنتاجي واالسـتهالكي يف 
أوسـاط املجتمـع، وباألخص فيمـا يتعلق 
بتشـجيع الصناعـات الصغرية وبرتشـيد 
االسـتهالك مـن السـلع غـري األََساسـية 
وتفعيل وتعزيز السياسـات املالية الكفيلة 
برفـع كفاءة تحصيل كافـة املوارد العامة 
املسـتحقة للخزينة العامة للدولة وترشيد 
النفقات العامة ورفـع كفاءة تخصيصها 
بمـا يسـاهم يف الحـد مـن مشـكلة عجز 
املوازنـة ومن ثم عىل الديـن العام وأعبائه 

الباهظة. 
إدارة  وتعزيـز  تفعيـل  رضورة  وكذلـك 
التجـارة الداخلية، بما يكفُل منَع االحتكار 
وإغراق السـوق بالسـلع غـري الرضورية 
وضبط األسـعار وتوفر السـلع الرضورية 
وحماية املنتج املحيل والفاقد منه وخفض 
القطـاع  وإنعـاش  التسـويق  تكاليـف 
الزراعي والسـمكي والصناعـات الوطنية 
املتوقفة كمصنع الغزل والنسيج ومصانع 
اإلسـمنت والصناعات الحرفية وتحسـني 
نسـبة االكتفـاء الذاتـي ومحاربـة كافـة 
مظاهر الفسـاد عىل كافة املسـتويات ويف 

ُكـّل املجاالت. 

* وضغُض وزارة المالغئ، ضاتٌإ وباتٌث شغ الحأن اقصاخادي

 طظ التطعل تفسغُض 
الاةارة الثاخطغئ وطظُع 

اقتاضار والتثُّ طظ إغراق 
السعق بالسطع غغر 

الدرورغئ وضئُط افجسار 
وتماغُئ المظاب المتطغ

 إظساُش الصطاع الجراسغ 
والسمضغ والخظاسات 

فئ ضمخظع  العذظغئ الماعصِّ
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اإلجمظئ والخظاسات 
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يسـتمرُّ الرصاُع بني 

الحـق والباطـل بدوام 

واسـتدامِة  الباطـل 

اللـه  فحكمـُة   ، الحـقِّ

وتعـاىل-  -سـبحانه 

يكـوَن  أن  تسـتوجُب 

الحـق  بـني  الـرصاُع 

أدوات  أحـد  والباطـل 

الفـرز التـي يتميَُّز بها 

الخبيث من الطيب، ويكون اإلنسـاُن فيها مخرياً إما 

أن يكـوَن مع الباطل أَو مع الحق، ونرى بأن االرتباَط 

التاريخـي بـني أهـل الحق يتضـُح بشـكٍل عجيب يف 

سـياق التاريخ وما يصاحبُه من أحداث وهو كذلك يف 

سياقه التاريخي مع أهل الباطل وارتباطهم بالباطل 

يف الفكر والسلوك.

وهـذا الفرز الطبيعـي لفريقني يكون اإلنسـان يف 

محـك؛ ألَنَّ طبيعـَة الفريقـني تختلـُف يف مكوناتهـا 

الفكريـة وأهدافها النهائية، ففريُق الحق ينطلُق من 

فكرهـم الديني الذي أّسسـته مرجعياتهـم الروحية 

املمتـدة مـن نبيهم سـيدنا محمـد -صىل اللـه عليه 

وآلـه وسـلم- ومن بعـده آل بيتـه -عليهم السـالم- 

فدعوتُهـم واحـدٌة وهدُفهـم واحـٌد هو إقامـُة الحق 

ونُـرصُة املظلومـني وهداية النـاس لديـن الحق، أما 

فريق الباطل الذي انطلق -وال يزال- من فكرهم الذي 

أّسسـتها مرجعياتهـم الدينية املمتدة مـن أوليائهم، 

ذلـك الفكُر الضـال واملضلِّل الذي اصطـدم مع فريق 

الحق، فكان أََساسـاً ارتكز عليه الباطل واسـتمر إىل 

يومنا هذا، استمر العداُء لفريق الحق فتطاول الباطُل 

الـذي يمثلُه بنو أمية مسـتهدفاً ُكـّل مـن يحمُل نوَر 

الهدى ونرباَس الهداية من آل البيت -عليهم السالم-؛ 

ــة  خوفـاً من التأثـري الذي قد يحدثونـه يف واقع األُمَّ

آنـذاك، ذلك الواقع الذي حول فيه بنو أمية املسـلمني 

إىل عبيٍد مرتهنني ملا تمليه عليهم رغباتهم.

واسـتمرت سياسـُة فريـق الباطل وتطـورت مع 

الزمـن فطـورت أدواُرهـا وأسـاليبُها لتحّقـَق نفَس 

األهـداف فحّرفـت معانـَي القـرآن بمـا يخـُدُم تلك 

األهداف وتجرأت عىل رسـول الله بأحاديَث نسـبوها 

لرسول الله، تلك األحاديُث التي شوَّهت معانَي الدين 

ــة فجوًة أصبحت بيئًة للرصاع  الحق وأوجدت يف األُمَّ

امُلستمّر. 

اتضحت بشـكٍل أكـربَ أهداُفهم يف اآلونـة األخرية، 

فتطـورت أهداُفهـم وتجرأ سـلوُكهم إىل الحـد الذي 

حّولـوا فيه العداَء لليهود إىل مـواالٍة رصيحٍة وحرفوا 

اليهـود،  عـن  بـدالً  املسـلمني  إىل  عدائهـم  بُوصلـَة 

مسـتخدمني أسـاليبَهم وأدواِتهـم الحديثـَة لتضليل 

ـــة وتطويـع الشـباب ألفكارهـم التـي تعادي  األُمَّ

املسـلمني وتوايل ملَة الكفر، فجنّدوا أكربَ امرباطورية 

إعالمية ُجـلُّ اهتمامها هو تحريُف وتشـويُه معاني 

الديـن، مسـتخدمني فتـاوى علمائهم التـي ألحقت 

الكثريَ من األذى باألمة.

ــة حقيقَة دينها  ويسـتمر فريُق الحق ليبني لألُمَّ

الحنيف لتصحيِح ما أحدثـه فريُق الباطل من خراٍب 

ــة. فكريٍّ وقيميٍّ يف أوساط األُمَّ

ُســُروُض أجراب المقئضئ 

طرتِجصئ السثوان شغ تسج غفحطعن طئادرة 
افظخار شغ شاح ذرغص إلى داخض المثغظئ

الاسطغُط أوقً 

ظسمئ افطغر

عسـكرية  شـهدت سـاحاُت اليمن ُعُروضاً 
ضخمـًة أوصلت لدول العدوان مئاِت الرسـائل 
والتسـاؤالت؟! كيـف أصبح اليمن قـوة كبرية 
بعد هذه السنوات من الحرب املمنهجة، وكانت 
أول خطوت تحالف الرش قبل أن يشـن العدوان 
املبارش، هيكلـة الجيش، وحرصوا عىل هيكلِته 
بالرغـم أن زمـاَم أمور الجيـش بأيديهم إالَّ أن 
امتـالَك اليمن جيشـاً يمثل مصـدر قلق لدول 
العدوان، لينصدم بالعروض العسكرية املّرشفة 
التي حظيت بكل املواصفات العالية من ناحية 
التسليح والتدريب وبخطواتهم املنسقة الثابتة 
كأرساب املالئكـة، خطفوا أرواح األعداء وُقذف 

يف قلوبهـم الرعـب حتـى وإن لـم تُظِهـر دول 
العـدوان قلقهـا من التطـورات العسـكرية إالَّ 
أنهـا يف هذه الفـرتات محبطـة وفاقـدة األمل 
لتتقلـص  االحتـالل،  مـرشوع  مواصلـة  مـن 
نشـاطاتهم إىل املحافظة عىل إبقاء سيطرتهم 
عىل املحافظات التي احتلوها مسبًقا ويف وضع 

دفاع فقط.
انقلبـت املوازين وأصبح اليمن يملك جيشـاً 
ال يسـتهان بـِه، فالعروض العسـكرية  قويـاً 
ألحقت الهزيمة النفسـية بـدول تحالف الرش، 
وهذه هي السياسـُة الصحيحة املسـتمدُة من 
السياسة العسـكرية للنبي -صلوات الله عليه 

وعىل آله-. 
ففـي فتـح مكـَة رّكز -صلـواُت اللـه عليه 

وعىل آله- عىل الحرِب النفسـية وإظهاِر القوة 
للعـدو، عندما أمـر الجيَش بإشـعال النار عىل 
قمـم الجبال املحيطـة بمكَة ليقـَف املرشكون 
مذعوريـن ولحقت بهـم الهزيمـُة قبل خوض 
املعركة، فـإرهاُب العدّو خطوٌة مهمٌة وسـبٌب 
رئيـيسٌّ يف هزيمتـه.. وقد قـال الله عـز وجل: 
ْوا َلُهْم َما اْسـتََطْعتُْم ِمْن ُقوَِّة َوِمْن ِربَاِط  ((َوأَِعدُّ
اْلَخيْـِل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ الّلـِه وََعُدوَُّكْم)) صدق 

الله العظيم.
والعـروُض  ا  ِجــدٍّ مهـمٌّ  العـدّو  فإرهـاُب 
العسـكريُة باتـت أكربَ إعـداداً وإرهـاب للعدو 
الذي ال يعـرُف إالَّ لغَة القوة، فالنهايُة أصبحت 
اللـه  لجنـد  والَغَلبَـُة  اللـه-  وشـيكًة -بعـون 

املخلصني. 

طتمعد المشربغ

اسـتطاع مرتِزقة العدوان يف تعز إفشـال جهود الجميع 
ومبـادرة األنصـار الطيبة والهادفـة إىل تخفيـف املعاناة 
عـن أبناء تعز بفتح طريق إىل داخل املدينة طريق السـتني 
الخمسـني مدينة النـور والتي ال تـزال مفتوحة من طرٍف 
واحـد وإقنـاع أبناء تعـز أن هدف األنصار االسـتيالء عىل 
تبـة الدفاع الجوي، حتى تسـتمر معاناة وحصار تعز من 
قبل مرتِزقة العدوان أنفسهم وحتى تستمر املتاجرة بتعز 
أرضاً وإنسـاناً وحتى تسـتمر عمليات تجنيـد ألبناء تعز 

كمرتِزقة ملن يدفع. 
كمـا أن هنـاك قصـوراً يف التغطيـة اإلعالميـة لعملية 

افتتـاح هذه الطريق مـن قبل إعالمنا ولم يتـم الرتكيز عىل 
هـذه املبادرة ولم يتـم التصدي ألكاذيب املرتِزقة وحتـى أن أغلب الناس 
ال يعلم بأن هناك طريقاً مفتوحة من قبل الجيش واللجان الشـعبيّة إىل 

داخل مدينة تعز من الحوبان. 
بالتزامـن مع رفض وفـد الرياض يف عّمان لكافـة الحلول واملبادرات 
التي أطلقها وفد صنعاء يف مشاورات األردن والذي يرفض 
الحضور واملشـاركة يف املشـاورات الحالية يف األردن التي 
دعـت إليها األمـم املتحدة فيمـا لبى الدعـوة وفد صنعاء 
ـام وينتظر  ووصـل إىل العاصمـة األردنية عمـان قبل أَيـَّ

وصول مرتِزقة الرياض. 
إال أن أغلـب أبنـاء تعـز ال يعلقـون آمـاالً عـىل هـذه 
املشـاورات ويدركون بأنها سوف تفشـل كما فشلت من 
قبل؛ بَسـبِب رغبة تحالف العدوان يف اإلبقاء عىل تعز بورة 
رصاع وجبهة مشتعلة وربما ساحة ملعركة قادمة يف حال 
فشـلت الُهـدنة أَو قد تكون تعز سـبباً يف إفشـال الُهـدنة 
ُخُصوصـاً أن خروقـات مرتِزقة العـدوان يف تعز ال تتوقف 
وال تنتهي وكل يوم نسـمع عن اسـتهداف جديد ملنازل املواطنني يف تعز 
بنطاق الجيش واللجان الشـعبيّة وعن سقوط ضحايا كما حدث يف وقٍت 

سابق من يومنا هذا. 

طتمث خالح تاتط

لو نظرنا وتفكرنا يف أسباب نهوض وتطور الشعوب 

الغربيـة وأمريكا، والنمور األسـيوية، والصني وغريها، 

لوجدنـا أن التعليـم هـو األََسـاس الذي عليه اسـتندت 

ونهضت هـذه الدول، وتطورت واسـتفادت مما أودعه 

اللـه مـن خـريات وكنـوز يف باطـن أرضها، ليـس هذا 

وحسب بل وباطن أرايض شعوب من يسمونهم (العالم 

الثالث). 

فالتعليم هو األََساس واالهتمام به هو بداية الطريق 

الصحيـح لبنـاء مجتمع قوي متسـلح بالعلم واملعرفة 

إىل جانـب اإليَمـان بالله، واتباع تعاليم ديننا اإلسـالمي واالبتعاد عن 

نواهيه. 

ونحن مع بدايـة عام درايس جديد، يحمل معه الكثري من الهموم، 

والتساؤالت؟ 

ماذا أعددنا لهذا العام أَو َمـا هو الجديد الذي سـيحمله هذا العام 

الدرايس الجديد بالنسبة ألبنائنا الطالب؟ 

فاملعلـم الصامـد والثابت طيلـة سـنوات العدوان السـبع، والذي 

تنحنـي له الجبـاه احرتاماً وتقديـراً  ملكانته ولصموده يف مدرسـته 

وجبهته التعليمية، وإرصاره عىل مواصلة سـري العملية التعليمية يف 

ظـل انقطاع املرتبات، هذا املعلم إالَّ يسـتحق منا أن نجد حالً لراتبه، 

ـًة وقد طالت مدة انقطاع املرتبات لسـبعة أعوام، هل يعقل أن  َخاصَّ

حكومـة إنقاذ لم تسـتطيع إنقـاذ املعلم، وتوفر لـه ولو نصف راتب 

يعينه عىل تلبية جزء بسيط من متطلبات الحياة؟! 

كيـف نريد من املعلـم الجائع هو وأفـراد أرسته أن يقـدم ألبنائنا 

الطـالب دروسـهم، ويعلمهم، ويوصـل لهم املعلومـة، وهو يفكر يف 

إيجـار البيـت، ولقمة عيش أبنائه، من أين يشـرتي عالجـاً ألطفاله 

عندمـا يمرضون ال سـمح الله، كيف يسـتطيع توفري 

مالبـس ألبنائه، وحاجياتهم األََساسـية، وهو مداوم يف 

مدرسته طوال اليوم؟ 

أين ذهـب صندوق دعم التعليـم َواملعلم الذي كنا قد 

استبرشنا به خرياً عند صدور قرار جمهوري بإنشائه؟ 

الكتـاب املدريس هو اآلخر الغائب منذ سـبعة أعوام، 

هل سـنراه هذا العام يف املـدارس الحكومية كما نراه يف 

األرصفة واألكشاك يباع بأغىل األثمان؟ 

كيف نريد ألبنائنا أن يتعلموا يف ظل عدم وجود الكتاب 

املدريس املطور والحديث، فالكتاب هو الوعاء الذي فيه 

تجد املعلومة والفائدة واملعرفة، فغيابه يعني غياب املعلومة. 

إذا أردنا النجاح وتحقيق البناء والنهوض بالشعب اليمني، والتقدم 

والرقي، واسـتغالل مقومات وثروات الشـعب، فعلينـا االهتمام أوال 

ة ًاملعلـم، واملنهج املـدريس الذي  ًوقبـل ُكــّل يشء بالتعليـم، وَخاصَّ

يتواءم مع التطور والحداثة. 

فـإذا أردنا أن نزرع ونزيد اإلنتاج ونحّقـق االكتفاء الذاتي ونتحّرر 

من االسـتعمار الغذائي فعلينا االهتمام بالتعليم، َوإذَا أردنا أن نصنع 

وننتج، ونصدر ونخفض فاتورة االسـترياد فعلينا االهتمام بالتعليم، 

َوإذَا أردنا اسـتخراج النفط والغاز والذهب والفضة وكل املعادن التي 

أودعهـا الله يف باطـن أرضنا فعلينا االهتمام بالتعليـم، َوإذَا أردنا أن 

نحّل مشـكلة الكهرباء واملاء والطرق والجسور، واالتصاالت والطب، 

وكل يشء فعلينا االهتمام بالتعليم.

فالتعليم يجب أن يحتل سـّلم الصـدارة يف أولويات القيادة، ويجب 

أن تخصص له ميزانية أكثر من أية وزارة أَو مجال آخر..
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(وغسطِّمعا تسطغمًا)
غعجش سئثه المصثم

من املسائل املهمة الواجب علينا أن نتمسك بها كأمة إسالمية 
وكشعٍب يمني هو التسليُم املطلق. 

ـُل يف معاني القـرآن الكريم ونربطهـا باألحداث  عندمـا نتأمَّ
الحالية نجد أن هناك اليشَء الكايفَ ألخذ الدروس والعرب.

فهنـا يقول الله تعـاىل: (َفَال َوَربَِّك َال يُْؤِمنُـوَن َحتَّى يَُحكُِّموَك 
ا َقَضيَْت  مَّ ِفيَمـا َشـَجَر بَيْنَُهْم ثُمَّ َال يَِجُدوا ِيف أَنُْفِسـِهْم َحَرًجـا مِّ

َويَُسلُِّمواْ تَْسِليًما). 
الله عز وجل يخاطب رسوله يف هذه اآلية: فال وربك ال يومنون، 
لقد ربط الله قبوَل اإليَمـان بالتسليم، وال قبوَل إليَمـانكم إال إذَا 

لم تسلموا تسليماً، فإذا لم نسّلم فنحن لسنا بمؤمنني. 
فمهما تجاهلنا التسـليم لقادتنا َوسـّلمنا للشـيطان وهوى 
أنفسنا فنحن لسنا بمؤمنني وستكوُن عاقبة التسليم للشيطان 
وأوليائه هي الذل والهـوان والخزي َواالنبطاح، وهذا هو املصري 

املحتوم ملن تجاهل مسألة التسليم.
لقـد ذكر اللُه عاقبـَة بني إرسائيل بقولـه: «َوإِذْ ُقْلنَـا اْدُخلُوا 
ًدا  ِذِه اْلَقْريََة َفُكلُوا ِمنَْها َحيُْث ِشـئْتُْم َرَغًدا َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسـجَّ َهٰ
َوُقولُوا ِحطٌَّة نَّْغِفْر َلُكْم َخَطايَاُكْم، َوَسـنَِزيُد اْلُمْحِسـِننَي».. ماذا 

كان ردهم هل سلموا ملوىس؟ 
ال بل سـّلموا للشـيطان فكان عاقبـة ذلك هـو: «َفأَنَزْلنَا َعَىل 
ـَماِء».. أنزل اللـه عليهم هذا الرجز  َن السَّ الَِّذيـَن َظَلُمـوا ِرْجًزا مِّ

جزاء بما فسقوا ولم يسلموا. 
ماذا لو سّلموا ملوىس وأطاعوا الله، ما الذي أعده الله ملن سلم 

أمره لله ولرسوله وأويل األمر (باستثناِء املضلني)؟ 
فكلـوا منها َحيُث شـئتم َرَغداً، بل ونغفر لكـم ذنوبكم، ُكـلُّ 
هذا جزاء من الله ملن سلم، بل وسنزيد املحسنني، ُكلُّ هذا عاقبة 

من الله ملن سلم. 
فالقرآُن الكريم ميلٌء بالعرب الذي تُحثُّ عىل التسليم، والتاريخ 

اإلسالمي ميلء بالعرب، بل واألحداث اليومية مليئة بالعرب. 
ولـو نظرنـا إىل واقعنا املعـارص عندما نرى جـربوَت النظام 
السـعودّي واإلماراتي يتقهقر ويذل أمام قلة قليلة من املؤمنني 
الذيـن سـّلموا أمرهم لله وأعالم هداه، أليسـت هذه عربة كافية 

لكي نعرف قيمة ومعنى التسليم. 
بفضٍل من الله أفشلنا ُكـّل مخّططاتهم الشيطانية وانترصنا 
عليهـم وأصبحـوا عاجزين عن مواجهتنا يف امليدان، وسيسـعى 
العـدّو الصهيونـي إىل زعزعة نفسـية شـعبنا املجاهـد، فيجب 
علينـا أن نـدرك ذلـك وأن نعتصم بالله جميعاً ونسـلم تسـليماً 
مطلقاً لقيادتنا الحكيمة، وإال سنكون يف حالة يرثى لها: (َوَلَقْد 
ونَُهم ِبِإذِْنِه َحتَّى إِذَا َفِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم  َصَدَقُكُم اللَُّه وَْعَدُه إِذْ تَُحسُّ
وَن، ِمنُْكْم َمْن يُِريُد  ِيف اْألَْمـِر وََعَصيْتُْم ِمْن بَْعـِد َما أََراُكْم َما تُِحبـُّ

نْيَا َوِمنُْكْم َمْن يُِريُد اْآلِخَرَة)، تأملوا جيًِّدا يف هذه اآلية.  الدُّ

طفاسقُتظا الئحرغئ

المصاوطُئ الفطسطغظغئ وحساُر الخرخئ 

طاذا باع المرتِجصئ شغ طآتمر الرغاض؟

أطغرة السططان
 

شـتاَن مـا بني جيـش األمـس وجيش 
اليوم، كان وعىل مدى السـنوات التي حكم 
فيها النظام السـابق ُمَجـّرد جيش شكيل 
لتنفيـذ  أَو  واالسـتعراضات  للمناسـبات 
مصالح الرئيس أَو مـن ينوب عنه يف نهب 
األرايض أَو قتـل األبريـاء كمـا حصـل يف 

حروب صعدة الست. 
أصبح الجيش اليمني جيشـاً ُمْهيَْكالً ال 

يمتلك قراراً أَو يمتلك كلمة. 
ـــة إىل هذا  أصبحت نظـرة أعـداء األُمَّ
الجيش وعـىل الرغم مـن أعـداده الكبرية 
نظـرة دونية؛ ألَنَّهـم كانوا عـىل يقني من 
وهن هذا الجيـش؛ كونهم هم من عمد إىل 

تفكيكه وتدمري أسلحته. 
جيـش كان شـعار تخرجـه ومـا بعـد 

تخرجـه «بالـروح بالـدم نفديك يـا يمن» 
وعندما دقت ساعة الصفر وأصبح وطنهم 
يف حاجـة ماسـة لهـم بـأن يدافعـوا عنه 
بالروح وبالدم تخىل عنه األكثرية العظمى 
فأصبحوا بني هارب وعميل ومرتِزق إال ما 

رحم ربي!
أمـا الجيـش اليمنـي اليوم فهـو ليس 

بجيش األمس. 
إن مـا نلحظـه مـن تخـرج الدفعـات 
محـط  يف  تجعلنـا  املختلفـة  العسـكرية 

مقارنة إجبارية بني هذا الجيش وذاك. 
فهذا الجيش أصبح جيشاً قوياً ذا سيادة 
ويحمل روحاً وطنية عظيمة إضافة إىل ما 

يحمله من وعي قرآني وبصرية. 
جيشـنا بـات مـدركاً مـن هـو العـدّو 
الحقيقـي الـذي يجـب عليـه أن يصـوب 

بندقيته إليه. 

يعرف ما هـي املسـؤوليات امللقاة عىل 
عاتقه وما الذي يجب عليه فعله ومتى. 

بات جيشـنا اليمني الحر واألبي يحمل 
هـم القضيـة الكربى واملركزيـة األم وهي 

القضية الفلسطينية. 
جيشـنا اليمني أصبح اليـوم مفاعالٍت 
برشيـٍة ورقمـاً صعباً يحسـب لـه العالم 
والعـدّو قبـل الصديق ألف حسـاب ال ألَنَّه 
أصبـح كثري العـدد؛ بل ألَنَّه جيـش يمتلك 
القـرار ويمتلـك الحرية ويمتلـك إىل جانب 
هذا كلـه الثقافة القرآنية وهـذا ما يجعل 

األعداء يف خوف وقلق. 
إن جيشـنا اليـوم ويف ظل هـذه الُهدنة 
وعىل مدى سنوات الحرب الثمان بات قادراً 
عـىل الدفـاع عن هـذا الوطن مـن منطلق 
توكله عىل اللـه وثقته بربه َوبقيادته التي 

ــة اليمنية إىل بر األمان.  ستقود األُمَّ

طرتدى الةرطعزي

تجسـيداً لتعاليم الدين وتوجيهـات الله يف التويل 

الصادق والرباءة من ُكـّل الطغاة واملستكربين، ماذا 

لو أن إخوتنا شـعب ومجاهدو ومقاومة فلسـطني 

قاموا برفع شعار الرصخة يف وجه املستكربين. 

نحن عـىل يقـني أن املعادلة سـتتغري لصالحهم 

يف املواجهـات القادمـة مع الكيـان اإلرسائييل الذي 

سـرتتعد فرائصه وتتعقد الحسابات لديه وسرُيغم 

مكرهاً أن يحسب لهذه الخطوة ألف مليون حساب. 

ليكون بذلك اإلخوة يف فلسـطني شعب وحركات 

املقاومة قـد حّققوا هدفني واصطـادوا عصفورين 

بحجـٍر واحدة كما يقولون، براءًة مـن أعداء الله تلبية لتوجيهات 

اللـه وتسـليماً مطلقـاً وتوليـاً رصيحـاً للـه ورسـوله واملؤمنني 

وتحصينـاً لحركات املقاومـة من االخرتاق، ومن جهـٍة ثانية بث 

وتوزيع الخوف يف الوسـط اإلرسائييل وخلق روح الهزيمة والذعر 

يف الوسط العسكري والقيادي للكيان ومن يقف معه. 

وهي رضبة وصفعـة بالعرش بوجه أمـراء وزعامات التطبيع 

والخيانة ونسـف اتّفاقية أبراهام املشـؤومة والتي صاغ بنودها 
جهـازا الـ يس آي أيه األمريكي واملوسـاد اإلرسائيـيل، من جعلوا 
مـن هذا املسـمى عنواناً بـارزاً لفضيحـة التطبيع 
واالنبطـاح العربي مع الكيان اللقيط، وصوروا من 
نبـي الله إبراهيـم أنه رجل وسـطي ومعتدل بينما 
هـو يف األََسـاس أول مـن أعلن الـرباءة منهم ومن 
خبثهم وعقائدهم الشيطانية، تربأ منهم استجابًة 
لله ووازعـاً دينياً وعقائدياً وفطرًة فطر الله الناس 
عليها، وال يُقبل إيَمـان املـرء حتى يوايل أولياء الله 
ويتـربأ مـن أعداء اللـه جاهراً عـداوًة لهم شـاهراً 

سيفه ضد تعديهم وعربدتهم. 
وجـه  يف  الرصخـة  موضـوع  إىل  قليـًال  لنُعـد 
املسـتكربين شعار العزة والشـموخ فهو كفيل بتحقيق الغلبة يف 
امليادين العسـكرية والتفاوضية وسـيذعن العدّو ملجمل املطالب 

والرشوط التي ستُفرض عليه من موقع القوة. 
وستكشـف األقنعة عن نفسـها أمام هذا التَحّرك إما أن تكون 
مـع القضيـة الفلسـطينية أَو ضدهـا «مؤمن رصيـح أَو منافق 
رصيح»، وحينها سـتعرف املقاومة من يف املنطقـة العربية عدٌو 

لها أَو صديق لها ويف ذات الوقت. 

طتمث غتغى الدطسغ

يتبـادُر للذهـن َكثـرياً وبشـكل أكثـر وضوحـاً 
يوماً تلو اآلخر، وينكشـف املكشـوُف أصالً ويتبني 
املتشـابه مما يجعل الجميـع يف حرية من انحطاط 
العمـالء وانبطاحهم َوأَيْـضاً ماذا قدموا يف مشـوار 
عمالتهم من حق غريهم، لندرك أكثر أن ُكـّل تَحّرك 
واعتـداء قام بـه العـدوان كان مدفـوع الثمن من 
مقـدرات الوطن إىل جانب املباركة لهذا االعتداء من 

العمالء. 
إن هـذه الصورة التي تجلـت أمام الجميع كانت 
واضحة من البداية، غري أن املكابرين وعشـاق املال 
رفضوا أن يرفعوا رؤوسـهم لينظـروا إليها أَو ربما 
رأوها وتغابوا عنها، ولم يسمعوا نصائح املخلصني 
األوفيـاء لهذا البلد ليصل اليوم هذا البلد إىل وضع ال 
يحسد عليه بعد أن قسموا ووزعوا البلد بني الخونة 
واملحتّلـني وكأنهـا تركة رجل مريض عىل شـاكلة 

تقسيم بقايا الدولة العثمانية آنذاك. 
ولكي ال أطيل يف الرسد نلخص الكالم بأن العدوان 
عندما فشل دعا إىل مشاورات قال إنها يمنية يمنية 
يف الرياض وبكل بجاحة واسـتخفاف ودناَءة يوقع 
قطيعة من فصائل املرتِزقة عىل مستقبل عمالتهم 
ويوضح املطلوب منهـم يف الفرتات القادمة والعدّو 

عىل يقني كامل بأنه لم يستطع إطالة الحرب فعمد 
إىل جدولـة أعمال أتباعه ليتقاسـم األعداء مقدرات 

وجزر وموانئ الوطن. 
وبهـذا فقـد اكتمـل الـرسد وأصبح 
السيناريو جاهزاً وكّل مشاهد املسلسل 
الهزيل لإلنتاج ومن ثم التمثيل جاهزة 
أَيْـضاً، ويف حقيقة األمر يعرف املخرج 
واملمثـل واملشـاهد واملنتـج أن القصة 
من مخيلـة املؤلف ويف رساديب األحالم 
يحلمون أنها تتحّقـق عىل أرض اليمن 

السعيد. 
حرصـوا عىل جلب العمـالء يف قاعة 
واحدة وتشـاور العدّو مع نفسه ورسد 

عىل طالبـه القصـة املغمـورة بالعشـق والحرص 
ومتانة العالقة األخوية بني األشـقاء فقال لفصيل 
مـن مرتِزقتـه أنتـم قولوا تـم وملسـتقبلكم تقرير 
املصـري وأقر جـدول الوهم للتنفيـذ، وقال للفصيل 
اآلخر قصـة قصرية فعزل ورشـح وعني وفعل من 
أدواتـه مـا تتطلبه املرحلـة وجدول ُكــّل يشء ويف 
حالة الرضورة سيتم تغيري الخطة حسب متطلبات 
املرحلـة وال دخل للحمري بما يتم وبما سـيتم، وتم 
ُكــّل ذلـك عىل مرأى ومسـمع والكل يعلـم بهزالة 
املرسحيـة الصغـري قبـل الكبـري ومن قبـل تمرير 
وتوقيع من ال يملك السـيادة عىل الوطن ومقدراته 

إىل مـن ال يسـتحق وهـو عدو غاشـم صاخب قتل 
الوطـن واملواطن بحرب واعتداء وهمجية سـيدفع 
صنعاء  وسـتقول  باهظـاً  ثمنهـا 
كلمتهـا ولو بعد حـني فال التلفيق 
إال  يصـح  وال  ينفـع  والوهـم 

الصحيح. 
تلـك  يف  تعاطـوا  مـاذا  أدري  ال 
الليلة املشؤومة ليجعلوا من وطن 
كعك  قطعـة  والحكمـة  اإليَمــان 
يعتقدون أن بإْمَكانهم تقاسـمها 
مـع عمالئهـم الذيـن آثـروا املـال 
والدنـاَءة عىل الكرامة والشـموخ، 
وما نراه اليوم من تجليات واضحة 
ومشـاهد كأنها مرسومة ومزمنة تعكس وتكشف 
النوايـا الحقيقيـة لتحالـف العدوان والتـي حاول 
إخفاءها طيلة السـنوات املاضية، فتحت غطائهم 
يهاجمـون  اإلمـارات  مرتِزقـة  نجـد  ومباركتهـم 
مرتِزقـة السـعوديّة يف نهاية حتميـة متوقعة لكل 
أطـراف الخيانة وهـي الطريقة التـي يتخلص بها 

املحتّل عرب التاريخ من أذرعه وعمالئه. 
إن مـا يحصل اليوم يف شـبوة وأبني وحرضموت 
ويف معظـم مناطق البلد املحتّلة يؤّكـد عىل نواياهم 
مسلسـلهم  عـرب  الخـارس  مرشوعهـم  تمريـر  يف 
املفضـوح وكأنهـم ال يعرفون مـن الخصم لهم يف 

امليدان ومن الذي سيفشل ُكـّل تلك املشاريع عندما 
تأتي اللحظة املناسـبة ليصبح ُكـّل ما أنفقوا وباالً 

عليهم، وعندها ال ينفع الندم وال تنفع التوبة. 
أخربوا مؤلفي املسلسـل ومنتجيه وممثليه أنهم 
عملـوا وكتبـوا ُكــّل يشء، لكن نحن من سـنكتب 
الحلقة األخرية لتكون بالصورة الحقيقة والنتيجة 
الحتميـة بانتصـار الحـق ورحيـل املحتـّل وخزي 
العمـالء وتحرير البلد وإنهـاء املعاناة وبداية البناء 
والتنمية واإلعمار، وكان عىل ُكـّل أُولئك األغبياء أن 
يقـرأوا التاريخ جيًِّدا كي ال يقعون كغريهم يف الفخ 
مـرة أُخـرى، فالتاريخ ال يكـذب وال ينىس وال يبدل 
أُسـلُـوبه يف حتمية انتصار األرض وأهلها وهزيمة 

املحتّل ومرتِزقته. 
تقاسـموا كيفمـا شـئتم َفــإنَّ كانـت الكعكة 
أمامكم فالسـكني ال زالت بأيدينا وسـتكون لقطع 
ُكـّل أياديكم وليس لتقسـيم البلـد، والنرص لليمن 
وأبطالـه سـيكون حـارضاً اليـوم أَو غـداً، وعـىل 
املرتِزقة أن يفيقوا من هذه الغفلة قبل فوات األوان، 
وملن ال زال يف مأرب وحرضمـوت عليهم أن يكونوا 
أكثـر حذراً فقد تصل رصاصـة التحالف إليهم قبل 
رصاصة الرجال من صنعـاء وعليهم أن يدركوا أن 
السري يف الطريق الخطأ يتطلب منك النزول يف أقرب 

محطة فكلما زادت املسافة زادت التكلفة. 
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ق سثر لطةمغع سظ الظفري يف طعاجعئ السثوانق سثر لطةمغع سظ الظفري يف طعاجعئ السثوان
الحمُد لله القائل يف محكم كتابه املبني: 
{َفَمِن اْعتََدى َعَليُْكْم َفاْعتَُدوا َعَليِْه ِبِمثِْل َما 
اْعتَـَدى َعَليُْكْم َواتَُّقوا اللَّـَه َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه 
َمَع اْلُمتَِّقنَي} والقائل سبحانه: {َوَقاِتلُوا ِيف 
َسـِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يَُقاِتلُونَُكْم َوَال تَْعتَُدوا إِنَّ 
اللََّه َال يُِحـبُّ اْلُمْعتَِديَن} والقائل عز وجل: 
وَن}  {َوالَِّذيـَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَنْتَِرصُ
والقائـل جل يف عـاله: {أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن 
ِهْم َلَقِديٌر}  ِبأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعَىل نَْرصِ
والصـالة والسـالم عىل مـن قال لـه ربه: 
{َفَقاِتـْل ِيف َسـِبيِل اللَِّه َال تَُكلَُّف إِالَّ نَْفَسـَك 
َوَحـرِِّض اْلُمْؤِمِننَي} صىل الله وسـلم عليه 
وعـىل آلـه الطيبني الطاهريـن وريض عن 

أصحابه األخيار الراشدين، وبعد: 
ففي هذه املادة املتواضعة ليس الحديث 
عن املؤيدين للعدوان وال عن املرجفني بني 
النـاس أو املثبطني عن الجهـاد واملبّطئني 
يف املجتمـع فهـذا لـه مكان آخـر للحديث 
عنـه، ولكـن الحديـث موجـه للذيـن هم 
مقتنعـون - كمـا هـي الحقيقـة وواقع 
الحال - بأن ما يتعرض له شـعبنا اليمني 
عدوان بكل ما تعنيه الكلمة، يشـارك فيه 
األمريكيـون واإلرسائيليون وَمن لفَّ لفهم 
من اليهود والنصارى، والدواعش وَمن دار 
يف فلكهم من التكفرييني، وآل سـعود وكل 
من تحالـف معهم من األعـراب واملرتزقة 

والخونة والعمالء واملنافقني من الداخل.
وطاملا والحقيقة هي أن شعبنا يتعرض 
لعدوان فالسـؤال الذي يطرح نفسـه عىل 
كل واحد منّا كإنسـان وكمسـلم وكيمني 
هو: ما واجبي تجاه ما يتعرض له شعبي 
ووطنـي من عدوان؟ مـا موقفي وما هي 
مسـؤوليتي ومـا هـو تكليفـي الرشعـي 
والجهـادي؟ مـا هـو التوجيـه اإللهي يف 
القـرآن الكريم أمام كل مـا يحصل؟ وهل 
يل عـذر يف القعـود عـن التحـرك ملواجهة 
العدوان؟ وما هو هذا العذر؟ وهل هو عذر 

رشعي؟ وهل هناك عذر أصالً؟.

ظئــثة طثاخرة سظ الةعاد يف جــئغض 
اهللا طظ خقل الصرآن الضرغط 

 الجهـاد يف سـبيل اللـه فريضـة ومبدأ 
وواجب، ويكون فرض عني عىل كل مسلم 
إال من َعذَرهم القرآن الكريم يف حال جهاد 
الدفع وصد العدوان وجهاد الغزاة املحتلني 
من اليهود والنصارى وكل من كان من غري 
املسـلمني، والبغاة من املسـلمني بمختلف 

خونة،  مسـمياتهم 
مرتزقـة،  عمـالء، 

تكفرييني.
يقـول الله تعاىل: 
{ُكِتَب َعَليُْكُم اْلِقتَاُل 
َلُكـْم  ُكـْرٌه  َوُهـَو 
وََعـَىس أَْن تَْكَرُهـوا 
َلُكْم  َشيْئًا َوُهَو َخرْيٌ 
وا  تُِحبـُّ أَْن  وََعـَىس 
َشـيْئًا َوُهَو َرشٌّ َلُكْم 
َواللَُّه يَْعَلـُم َوأَنْتُْم َال 
ويقـول  تَْعَلُمـوَن} 
{َوَقاِتلُوا  سـبحانه: 
ِيف َسـِبيِل اللَِّه الَِّذيَن 
َوَال  يَُقاِتلُونَُكـْم 
َال  اللَّـَه  إِنَّ  تَْعتَـُدوا 
اْلُمْعتَِديـَن}  يُِحـبُّ 
ويقـول: {َوَمـا َلُكْم 
َال تَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيِل 
َواْلُمْستَْضَعِفنَي  اللَِّه 

ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَُقولُوَن 
َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها 
َواْجَعـْل َلنَا ِمْن َلُدنْـَك َوِليٍّا َواْجَعـْل َلنَا ِمْن 
َلُدنْـَك نَِصـريًا} ويقـول: {انِْفـُروا ِخَفاًفـا 
َوِثَقـاًال َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُْفِسـُكْم ِيف 
َسِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم تَْعَلُموَن} 
وقـد جـاء الحديث عـن الجهاد يف سـبيل 
الله يف القـرآن الكريم يف كثـري من اآليات، 
وتكرر يف كثري من السـور وذلـك ألهميته 
ولتوضيحـه وإلقامـة الحجة عـىل الناس 
بـأن الجهاد فريضـة يف الظـروف العادية 
كما يف حالـة قتال العدو ويف أرضه، أما إذا 
أتى العـدو إلينا وقد احتل أجزاء من بالدنا 

ويريد احتـالل البالد كلها فهو أوجب، ويف 
حاٍل كهـذا ويف ظل العدوان عىل الشـعب؛ 
فهـو فرض عني عىل كل مسـلم قادر غري 
معذور - وسـنبني من هـم املعذورون من 
خالل القـرآن الكريم - كمـا أن الجهاد ال 
ينتهي بوقت أو زمن حتى يوم القيامة إال 
بنرص بالنسـبة لألمة أو بشهادة بالنسبة 
للمؤمـن يقول تعـاىل: {ُقْل َهـْل تََربَُّصوَن 
}؛ ِألَّن كلمة جهاد  ِبنَا إِالَّ إِْحَدى اْلُحْسـنَينَْيِ
تعني بذل الجهد كل الجهد واستمرار بذله 
ومن هنا ُسـّمَي جهاداً، وما أمر الله به إال 
ألنه باسـتطاعتنا قال تعاىل: {َوأَِعدُّوا َلُهْم 
َما اْسـتََطْعتُْم ِمـْن ُقوٍَّة َوِمْن ِربَـاِط اْلَخيِْل 
تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم َوآََخِريَن ِمْن 
ُدونِِهْم َال تَْعَلُمونَُهُم اللَُّه يَْعَلُمُهْم} ذلك ألنه 
سبحانه لم يكلفنا فوق طاقتنا ولم يأمرنا 
إال بمـا فيه وسـعنا قال تعـاىل: {َال يَُكلُِّف 
اللَُّه نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسبَْت وََعَليَْها 
َما اْكتََسـبَْت} وما أمر اللـه تعاىل بالجهاد 
حسـب اسـتطاعتنا 
طاقتنـا  حـدود  ويف 
وعـد  أن  بعـد  إال 
والتمكـني  بالنـرص 
يف  واالسـتخالف 
ووعـد  األرض 
والتثبيـت  بالتأييـد 
وإنزال  للمجاهديـن 
وإفـراغ  السـكينة 
أن  وبعـد  الصـرب، 
واقـع  لنـا  كشـف 
يف  وضعفـه  العـدو 
امليـدان قـال تعـاىل: 
إِالَّ  وُكـْم  يَُرضُّ {َلـْن 
يَُقاِتلُوُكـْم  َوإِْن  أَذًى 
ثُمَّ  اْألَْدبَـاَر  يَُولُّوُكـُم 
وَن} وبعـد  َال يُنْـَرصُ
أن بـنّي سـبحانه أن 
يف  والجهـاد  القتـال 
سـبيل الله ال ينقص 
من عمـر اإلنسـان يوماً وال حتـى لحظة 
واحدة كما ال يزيد يف عمر اإلنسان القعود 
عـن الجهاد وإيثـار السـالمة، بمعنى أنه 
ليـس كل مـن يقاتل يف سـبيل اللـه يُقتل 
ويُستشـهد وينـال كرامة الشـهادة التي 
هـي مطلب نبيل ويتمناها املؤمن املجاهد 
ويأسـف إذا لـم ينلهـا، وال كل مـن يقعد 
مخافـة القتل أو املوت يسـلم منهما رغم 
كراهيته لهمـا وهروبه منهما وال يخلد يف 
الدنيـا؛ ألن مخافة القتل (نيل الشـهادة) 
ضعيـف  اإلنسـان  يُقِعـُد  مـا  أكثـر  هـو 
اإليمـان عـن القيـام بواجبـه الجهـادي 
قال تعـاىل: {ُقْل َلـْو ُكنْتُْم ِيف بُيُوتُِكـْم َلَربََز 

الَِّذيَن ُكِتـَب َعَليِْهُم اْلَقتْـُل إَِىل َمَضاِجِعِهْم} 
ويقول سـبحانه: {ُقْل َلْن يَنَْفَعُكـُم اْلِفَراُر 
إِْن َفَرْرتُـْم ِمـَن اْلَمـْوِت أَِو اْلَقتْـِل َوإِذًا َال 
تَُمتَُّعـوَن إِالَّ َقِليًال} وتتجـىل هذه الحقيقة 
يف الواقـع حيث نجد ضحايا حوادث املرور 
بالسـيارات أكثـر من الشـهداء يف جبهات 
القتال ويف كل األعمـال الجهادية األخرى، 
ونـرى أيضـاً الذيـن يموتـون باألمـراض 
والجلطات أكثر من الشـهداء يف الجبهات 
ويف كل األعمـال الجهاديـة األخرى، ونرى 
ضحايـا القصف الجوي عـىل البيوت أكثر 
من الشـهداء يف الجبهـات ويف كل األعمال 
الجهاديـة األخـرى، ونـرى أن القتـىل من 
النـاس القاعديـن يف حـال تمّكـن العـدو 
وانتصـاره بسـبب قعودهـم أكثـر بكثري 
من الشـهداء يف الجبهـات ويف كل األعمال 
الجهاديـة األخرى، ونرى كذلـك املقابر يف 
كل قرية ومدينة ومنطقة مملوءة باملوتى 
قبل العـدوان ونؤمن أننا جميعاً سـنغادر 
الدنيا شـئنا أم أبينـا وأننا لـن نبقى فيها 
وأنها زائلة وسـتنتهي الحياة الدنيا بكلها 

بقيام القيامة.

تصغصئ الةعاد الصرآظغئ
ينظر الناس للجهاد عىل اعتبار أنه يشء 
شاق ومكلف وفيه القتل والجراح والدمار 
واملـآيس، وهـذا منـاٍف كليـاً لحقيقته يف 
القـرآن التي هي حقيقته يف الواقع العميل 
وكمـا أثبتته األحـداث عـرب التاريخ حتى 

عرصنا الحارض.
فالجهاد يف حقيقته خري وليس رشاً كما 

يراه البعض من قارصي الوعي وضعيفي 
اإليمـان، وقـد يدخـل اعتقـاد أنـه رش يف 
باب التكذيب بآيات اللـه يف القرآن الكريم 
فالله تعاىل يقـول: {انِْفـُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًال 
َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُْفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل 
اللَِّه ذَِلُكـْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم تَْعَلُموَن} وقد 
نفى الله تعـاىل الرش عن الجهـاد بالقتال 
يف سـبيل الله وأّكد عىل أنه خري قال تعاىل: 
{ُكِتـَب َعَليُْكُم اْلِقتَاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم وََعَىس 
أَْن تَْكَرُهوا َشـيْئًا َوُهَو َخـرْيٌ َلُكْم وََعَىس أَْن 
تُِحبُّوا َشيْئًا َوُهَو َرشٌّ َلُكْم َواللَُّه يَْعَلُم َوأَنْتُْم 
َال تَْعَلُمـوَن} وَعدَّ سـبحانه الجهاد تجارة 
رابحـة يف الدنيـا واآلخـرة وبنّي مكاسـبه 
العظيمة قال تعـاىل: {يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن آََمنُوا 
َهْل أَُدلُُّكـْم َعَىل ِتَجاَرٍة تُنِْجيُكـْم ِمْن َعذَاٍب 
أَِليٍم * تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوَرُسـولِِه َوتَُجاِهُدوَن 
ِيف َسـِبيِل اللَّـِه ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُْفِسـُكْم ذَِلُكْم 
َخـرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُـْم تَْعَلُمـوَن * يَْغِفْر َلُكْم 
ذُنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها 

َوَمَسـاِكَن  اْألَنَْهـاُر 
َطيِّبًَة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن 
اْلَعِظيُم  اْلَفـْوُز  ذَِلَك 
* َوأُْخـَرى تُِحبُّونََها 
اللَّـِه  ِمـَن  نَـْرصٌ 
 ِ َوبَرشِّ َقِريـٌب  َوَفتٌْح 
فالجهاد  اْلُمْؤِمِننَي} 
الله  من  ونعمة  خري 
تعاىل، وما َفَرضه إال 
مـن منطلق رحمته 
املؤمنـني،  بعبـاده 
موت  كلمـة  ونفـى 
يف قامـوس الجهـاد 
عـىل اإلطـالق حيث 
تحيـى  األمـة  إن 
حيـاة  بالجهـاد 
والكرامـة  الحريـة 
اللـه  مـن  والقـرب 
تعاىل التـي جاهدت 
ونيـل  سـبيله  يف 

محبتـه وتأييـده ونرصه، ومن استُشـهد 
وُقتل يف سـبيل اللـه فإنه إنمـا ينتقل من 
الحيـاة الدنيـا إىل حيـاة كريمة عنـد الله 
تعاىل - عىل الهواء مبارشة إن صح التعبري 
- فال يجوز أن نقول للشـهيد «ميت»؛ ِألَّن 
هذا مناٍف للحقيقة ولواقع الشـهيد الحي 
قال تعاىل: {َوَال تَُقولُوا ِلَمْن يُْقتَُل ِيف َسـِبيِل 
اللَّـِه أَْمَواٌت بَـْل أَْحيَاٌء َوَلِكْن َال تَْشـُعُروَن} 
بـل ال يجوز حتى مجرد الظـن أو التصور 
أنه ميت قـال تعـاىل: {َوَال تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن 
ُقِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَّـِه أَْمَواتًا بَـْل أَْحيَاٌء ِعنَْد 
َربِِّهـْم يُْرَزُقـوَن * َفِرِحنَي ِبَمـا آَتَاُهُم اللَُّه 
وَن ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا  ِمْن َفْضِلِه َويَْستَبِْرشُ

ِبِهْم ِمـْن َخْلِفِهْم أَالَّ َخـْوٌف َعَليِْهْم َوَال ُهْم 
وَن ِبِنْعَمٍة ِمـَن اللَِّه  يَْحَزنُـوَن * يَْسـتَبِْرشُ
َوَفْضٍل َوأَنَّ اللَّـَه َال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمِننَي}؛ 
ِألَّن الشـهيد نـال إحـدى الحسـنيني قـال 
تعـاىل: {ُقـْل َهـْل تََربَُّصـوَن ِبنَـا إِالَّ إِْحَدى 
} ولهذا فالجهاد يف سـبيل الله  اْلُحْسـنَينَْيِ
ال خسـارة فيـه بل ربح صاٍف واسـتثمار 
مربـح للحياة واملـوت قال تعـاىل: {ُقْل إِنَّ 
َصَالِتـي َونُُسـِكي َوَمْحيَـاَي َوَمَماِتـي ِللَِّه 
َربِّ اْلَعاَلِمـنَي) وهو بيـع ورشاء ومتاجرة 
مـع الله تعـاىل بالنفس واملال قـال تعاىل: 
{ إِنَّ اللَّـَه اْشـَرتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُْفَسـُهْم 
َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة يَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيِل 
ا ِيف  اللَِّه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُـوَن وَْعًدا َعَليِْه َحقٍّ
التَّْوَراِة َواْإلِنِْجيِل َواْلُقْرآَِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه 
وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم  ِمَن اللَِّه َفاْسـتَبِْرشُ

ِبِه َوذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}.
وكمـا هـو واضـح يف أحـداث التاريخ 
ويف األحـداث املعـارصة فكلفـة وفاتـورة 
الجهـاد  ورضيبـة 
مقابـل  قليلـة 
وفاتـورة  كلفـة 
االستسالم  ورضيبة 
والخضوع والهزيمة 
والقعـود  والخنـوع 
والتكاسل  والتخاذل 
وتمّكـن  والتفريـط 
سيَقتل  حيث  العدو، 
النـاَس بـكل مهانة 
وسـيذبحهم  وذلـة 
بكل بـرودة أعصاب 
وحشـية  وبـكل  بل 
وانتقـام وسـينتهك 
أمـام  أعراضهـم 
وسيغتصب  أعينهم 
ويـدوس  نسـاءهم 
كرامتهـم  عـىل 
ويمتهن إنسانيتهم، 
يف  كان  وإذا 
درب الجهـاد يستشـهد نسـبة قليلة من 
اللـه  رضـوان  أدركـوا  فقـد  املجاهديـن 
ويرتكـون وراءهـم مـا تبقـى مـن العزة 
والكرامة والنـرص ملن خلفهم من رفاقهم 
القعـود  حالـة  ويف  وأمتهـم،  وشـعبهم 
واالستسالم فإن الناس سـيُقتلون بكثرة 
وبطـرق مهينة وال يُحسـبون شـهداء بل 
يكـون قتلهم سـخطاً من اللـه تعاىل وما 
ينتظرهـم يف اآلخـرة أشـد وأنكـى، وكل 
التضحيـات التي تُقّدم بالجهاد يف سـبيل 
الله رغـم عظمتها إال أنها قليلة مقابل ما 
سـيحصل عليه الناس بالنرص بفضل الله 

تعاىل.

سطى ضض واتث طّظا 
ضإظسان وضمسطط 

وضغمظغ أن غسأل: طا 
واجئغ تةاه طا غاسرض 
له حسئغ ووذظغ طظ 

سثوان؟ طا طعصفغ وطا 
عغ طسآولغاغ وطا 

عع تضطغفغ الحرسغ 
والةعادي؟

الةعاد شغ جئغض 
اهللا شرغدئ وشرض 

سغظ سطى ضض طسطط 
إق طظ َسَثرعط الصرآن 

الضرغط شغ تال 
جعاد الثشع وخث 

السثوان وجعاد 
الشجاة المتاطغظ

الةعاد بالمال واجع 
أغدًا وتربعي، تغث إن 

طظ غصّثم طاله جغصّثم 
ظفسه إن اصادى افطر 

والتاجئ والزرف 
والمسرضئ، وشغه 

وصاغئ طظ تإ الثظغا 
واقجارزاق
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 : طاابسات
الثالثـاء،  أمـس  مواطنـاً،   25 أُصيـب 
بالرصـاِص الحي واملعدنـي املغلف باملطاط، 
والعـرشات باالختناق، خـالل مواجهات مع 
قـوات االحتالل التي حـارصت منزالً يف قرية 
روجيـب رشق نابلس، وأسـفر عـن اعتقال 

شابني. 
وأَفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل 
حـارصت منزالً يعـود لعائلـة الصوالحي يف 
الحـي الغربـي مـن القريـة، وأطلقـت عدة 
قذائـف إنريجا عـىل املنزل، كمـا أجربت والد 
أحـد املحارصين داخل املنزل بمطالبتهم عرب 
مكـربات الصوت برضورة تسـليم أنفسـهم 

وإال سيهدم االحتالل املنزل بالجرافة. 
إيـاد  نبيـل  املقاومـان  سـّلم  والحقـاً، 
الصوالحـي ونهاد عويص نفسـيهما لقوات 
االحتـالل، التي اسـتمرت بمحـارصة املنزل 
عقـب اعتقالهمـا، فيما اندلعـت مواجهات 

أثناء انسحاب القوات. 
وأوضح مديُر اإلسعاف والطوارئ بالهالل 
األحمر الفلسـطيني يف نابلس، أحمد جربيل، 
أن أربعـة مواطنني أُصيبوا بالرصاص الحي، 

وثالثة آخرين بشظايا الرصاص الحي، وآخر 
بقنبلـة غاز بالصدر جرى نقلهم ملستشـفى 
رفيديـا، فيمـا أُصيـب 13 آخرون بشـظايا 
الرصـاص و5 بالرصـاص املعدنـي املغلـف 
باملطـاط و4 جـراء السـقوط، و20 آخريـن 
باالختنـاق بالغـاز املسـيل للدمـوع، جـرى 

عالجهم ميدانيٍّا. 
وبـنّي جربيـل، أن قـواِت االحتـالل منعت 
الطواقـم الطبية من الوصول إىل موقع منزل 
عائلـة الصوالحـي الـذي حورص ملـدة ثالث 
سـاعات، كما منعـت طاقم الهـالل األحمر 

وتعريـض  املوقـع  مغـادرة  مـن  والرعايـة 
حياتهم للخطر وأخذهم دروعا برشية. 

وأَشـاَر إىل مركبَة إسـعاف تتبـع جمعية 
اإلغاثة الطبيـة تعرضت لإلصابة بالرصاص 

الحي يف الهيكل الخارجي. 
من جهة أُخرى، أفادت مصادر مقدسـية 
مقدسـيني،   3 االحتـالل  قـوات  باعتقـال 
اقتحمـوا  مسـتوطناً   160 نحـو  وتدنيـس 
باحـات املسـجد األقـىص بعـد ظهـر، أمس 

بحماية رشطة االحتالل. 

 : طاابسات
باركـت فصائـُل املقاومـة الفلسـطينية، 
أمس الثالثاء، العمليـَة البطوليَة التي وقعت 

ُقرَب قرب يوسف يف مدينة نابلس املحتّلة. 
وحيث باركت حركة الجهاد اإلسـالمي يف 
فلسـطني، عملية إطالق النار البطولية التي 
وقعت يف قرب يوسف فجر الثالثاء، والتي أَدَّت 

إلصابة مستوطنني أحدهما حالته خطرية. 
وقـال القيادي يف حركة الجهاد اإلسـالمي 
أحمـد املدلـل: «إن هـذه العمليـة تؤّكــد أن 
الضفـة الغربيـة عـىل صفيـح سـاخن وأن 
أرضهـا ال يمكـن أن تكـون مسـتباحة من 

العدّو الصهيوني». 
َوأََضـاَف املدلل: «إن دخول املستوطنني إىل 
ة نابلس وجنني  أرايض الضفة الغربية وَخاصَّ
لـن يكون نزهـة لالحتالل، وسـتكلف العدّو 

الكثري من الخسائر». 
وتابع: «هذه العملية تؤّكـد أن املقاومة يف 
الضفة الغربية حية، موضًحا أنه بالرغم من 
االقتحامـات واالغتياالت يف الضفـة الغربية 
إال أن االحتـالل لم يسـتطع أن يوقف أمواج 

املقاومة يف الضفة». 

وأَشـاَر املدلل إىل أن املقاومة الفلسـطينية 
والدة، وال يمكـن للمقاومة يف الضفة أن تهدأ 
طاملا االحتالل يرتكب الجرائم بشـكل يومي 

ضد أهل الضفة. 
وبدوره، قال الناطق باسـم حركة حماس 
حـازم قاسـم يف ترصيـح:» نبـارك عمليـة 
التصـدي البطولية للمسـتوطنني الصهاينة 

أثناء اقتحامهم ملدينة نابلس». 
َوأََضـاَف قاسم: «هذه العملية تحسم من 
جديد فشـل ما تسمى عملية «كارس األمواج 
اإلرسائيليـة» التـي تشـنها ضـد املقاومة يف 

الضفة الغربية». 
وتابـع قائـالً: «أثبتـت املقاومـة يف هـذه 
العمليـة عجـز االحتالل عىل إنهـاء املقاومة 
يف الضفـة الغربيـة بالرغـم مـن االغتياالت 

واالعتقاالت». 
الجبهـة  أشـادت  ناحيتهـا،  ومـن 
الديمقراطية لتحرير فلسطني بعملية إطالق 
النـار البطولية تجـاه عدد من املسـتوطنني 
والتي أَدَّت إلصابة عدد منهم أثناء اقتحامهم 

ملدينة نابلس. 
وأّكــدت الجبهـة، أن «جرائـم االحتـالل 
ومسـتوطنيه اليوميـة لن تثني شـعبنا عن 

مواصلة نضاله ومقاومته». 
عصابات  وانفـالت  وقالـت: «اقتحامـات 
املسـتوطنني واعتداءاتهـم عىل أبناء شـعبنا 
وممتلكاتهم تتطلب تشـكيل لجان حراسـة 
شـعبيّة يف مختلف املدن والقـرى واملخيمات 

ملواجهتهم». 
ومـن جهتهـا باركـت حركـة املجاهدين 
عمليـة إطالق النـار يف نابلس قائلـًة: «هذه 
العملية تثبـت صوابية املراهنة عىل شـبابنا 
يف الضفـة يف مواجهة االعتداءات اإلرسائيلية 
بحـق أرضنا ومقدسـاتنا، وتؤّكــد صوابية 

نهج املواجهة مع املحتّل». 
يُشـار إىل أنـه بـني الحـني واآلخـر، يقوم 
القـدس»  كتائـب «رسايـا  مـن  مقاومـون 
املنتـرشة يف الضفة املحتّلـة بعمليات إطالق 
نار تسـتهدف قـوات االحتـالل املنترشة عىل 
الذيـن  املسـتوطنني  وسـيارات  الحواجـز، 
يف  يوقـع  مـا  الضفـة،  يف  فسـاداً  يعيثـون 

صفوفهم إصابات وقتىل. 
أمـس  الصهيونـي،  االحتـالل  واعـرتف 
الثالثاء، بإصابة مستوطنني إصابة أحدهما 
خطرية بعد إطالق مقاومني من كتيبة نابلس 

النار صوب املقتحمني لقرب يوسف فجراً. 

شطسطني: شطسطني: 2525 إخابًئ بالرخاص و إخابًئ بالرخاص و2020 باقخاظاق خقل املعاجعات  باقخاظاق خقل املعاجعات 
طع اقتاقلطع اقتاقل

طسآولعن سراصغعن غرّتئعن طسآولعن سراصغعن غرّتئعن 
بمعصش الخثر ودسعته أظخاَره بمعصش الخثر ودسعته أظخاَره 

لقظستاب طظ الحارع لقظستاب طظ الحارع 
 : وضاقت

علَّـَق رئيـُس «تحالف الفتح»، هـادي العامري، 
عىل مبادرة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، 

قائالً: «إنّها شجاعة وتستحقُّ التقدير والثناء». 
وتابع العامري: «مبادرُة الصدر جاءت يف لحظٍة 
حرجٍة يراهُن فيها األعداُء عىل توسيع االقتتال بني 

اإلخوة». 
ودعـا رئيُس «تحالـف الفتح» جميـَع األطراف 
إىل خطـوات مماثلة لخطوة الصـدر، وذلك «لحقن 

الدماء وقطع دابر الفتنة»، بحسب تعبريه. 
بـدوره، قـال رئيـس إقليـم كردسـتان العـراق 
«نيجريفـان بارزانـي» تعليقـاً عىل كلمـة الصدر: 
«نرّحـب بموقِف الصدر ومطالبته بإنهاء التوترات 
وسـحب أنصاره مـن املنطقـة الخـرضاء، ونؤيد 
موقفـه الوطنـي املسـؤول، راجني أن يعـم األمان 

واالستقرار البلد». 
وأضاف: «نكّرر دعوتنا ُكـّل القوى واألطراف إىل 
الحوار؛ ِمن أجِل َحـّل املشـكالت وإنقاذ العراق من 

هذا الوضع الصعب». 
أنشـد  الربملانيـة،  الرتكمانيـة  الكتلـة  رئيـُس 
الصالحـي، أثنـى مـن جهته عـىل كلمـة الصدر، 
قائالً: إنّها «نقطـة انطالق نحو حوار وطني ألجل 

العراق». 
وأضـاف: «نأمـل أن تُعقـد جلسـة اسـتثنائية 
ملجلـس النواب التِّخـاذ قرار بحل نفسـه يف تاريخ 
يحـّدده مبكـراً، وأن يجـري تغيري وتعديـل قانون 
االنتخابـات بما يضمـن مطالب الشـعب املظلوم 

ومحاسبة الفاسدين وّرساق املال العام». 
مصطفـى  العراقـي،  الـوزراء  رئيـس  وأّكــد 
الكاظمي، أمس الثالثـاء، أّن دعوة الصدر إىل وقف 
العنـف تمثل «أعىل مسـتويات الوطنية، والحرص 

عىل حفظ الدم العراقي». 
وقـال الكاظمـي، يف تغريـدة عرب «تويـرت»: إّن 
كلمـة الصدر تحّمـل الجميع «مسـؤولية أخالقية 
ووطنية بحماية مقدرات العراق، والتوقف عن لغة 
التصعيـد السـيايس واألمني، والـرشوع يف الحوار 

الرسيع املثمر لحل األزمات يف البالد». 
ويف وقـت سـابق، اعتـذر إىل الشـعب العراقـي 
زعيـم «التيـار الصـدري» يف العـراق، يف أول كلمة 
لـه بعـد إعالنه اعتـزال الحياة السياسـية، وعقب 
االشـتباكات املسلحة التي شهدتها البالد وأسفرت 
عن مقتل نحو 23 شـخصاً وجرح املئات قائالً إنّه 

«املترضر الوحيد مما حدث». 
وتابع: «الثورة التي يشوبها العنف لم تعد ثورة، 
وأنا أنتقـد اآلن ثـورة التيار الصدري»، ُمشـرياً إىل 
أّن «األحداث األخرية جعلت العراق أسـرياً للفسـاد 

والعنف يف آن معاً». 
وتوّجــه الصـدر إىل أنصـار «التيـار الصدري» 
املتواجديـن يف االحتجاجات واالعتصامات بالقول: 
«إذا لـم ينسـحب التيار الصدري خـالل 60 دقيقة 

بدءاً من اآلن، فأنا أتربأُ منه». 
قـال  املتلفـزة،  الصـدر  كلمـة  انتهـاء  وعقـَب 
مراسـلون: إّن «أنصـار «التيـار الصـدري» بـدأوا 
باالنسـحاب بكثافـة مـن املنطقة الخـرضاء عرب 
جـرس الجمهورية»، ُمضيفاً أّن حظر التجوال رفع 

يف بغداد واملناطق بعد كلمة الصدر. 

الفخائُض الفطسطغظغئ تئارُك السمطغئ الئطعلغئ يف ظابطج

إخابُئ طساعذظني ابظني برخاص طصاوطني خقل طتاولاعما اصاتاَم طظطصئ صرب غعجش
 : طاابسات

تحدثـت وسـائُل إعـالم العدّو الصهيونـي عن إصابة مسـتوطنني اثنني أحدهمـا بحالة خطـرية برصاص مقاومني فلسـطينيني، بعد 
محاولتهما اقتحام منطقة قرب يوسف رشق نابلس. 

وتمّكن املقاومون من إحراق سيارة املستوطنني، خالل اقتحامهم املنطقة. 
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طظخعر الئضالغ 
 

الشـعُب  يعتـربُ  بالُهـدنـة 
اليمنـي أن الجولـَة األوىل مـن 
السـعودّي  األمريكي  العـدوان 
انتهـت، ليسـتعدَّ لجولٍة أُخرى 
الُعـُروُض  عكسـت  حاسـمة 
العسـكرية للجيـش واللجـان 
بتشـكيالتها  الشـعبيّة مؤّخراً 
املختلفة صورًة واضحًة عنها، 

وملا هو عليه من الُجُهوزية. 
إنَّ الذاكرَة الشـعبيَّة ال تزاُل 
الحروب  لجـوالِت  مسـتحرضًة 
السـت الظاملة عىل محافظة صعدة، وما تخّللها من ُهـدن 
كانت تمنُح الفئَة املسـتضَعفَة حينَها اسـرتاحًة للتحضري 
واإلعـداِد لخوض أية مغامرة جديـدة يُْقـــِدُم عليها نظاُم 

العميل عفاش وأعوانه. 
خـالَل ُكــّل ُهـدنـة مـن تلـك الُهــدن كان املجاهدون 
الذيـن تربوا عـىل الثقافة القرآنية التي عـززت يف وجدانهم 
الثقَة بالله وبنرصه للمؤمنني، ورّسـخت يف قناعاتهم مبدأَ 
التسـليم املطلق للقيادة الربانية، ممثلًة بقائد الثورة السيد 
عبدامللـك بدر الدين الحوثي -يحفظه اللـه-، يعتربون ُكـلَّ 
موقٍف وُكلَّ خطوٍة تتخذُها القيادُة يف حواراتها مع السلطة 
الظاملـة آنـذاك مبدأً ال جـداَل فيه وال نقـاَش حوله، بل هو 
خياٌر ال بديـَل عنه وجولٌة مؤقتٌة تحمـُل خلَفها انتصاراٍت 
عظيمًة يرتقبونها بُكلِّ شـوق وبكل لهفة وبكل اسـتعداد 

وبكل تضحية، حال نكثها العدّو. 
وعىل هذا السـياق ينُظُر أبناُء شـعبنا اليمني إىل الُهـدنِة 
وإىل حكمِة القيادة الثورية والسياسية يف تعاطيها مع قوى 
العدوان واألمم املتحدة برغم تهرُّب الطرف اآلخر من الكثري 
من بنودها اليوم، كما كان يتهّرب عمالُء أمريكا يف الحروب 

الست من الوفاِء ببنود االتّفاقيات والُهـدن املربمة. 
عموُم الشعب يدرُك حجَم املؤامرة والحمالت املضلِّلة التي 
تحاوُل النيَل من عالقة الشـعب بالقيادة وتسـليِمه املطَلِق 
لهـا، وكذا اهتمام القيادة بالشـعب التي لـم ولن تتوانى يف 
خدمتـه وتحقيـق تطلعاته مهمـا كان حجـُم التضحيات 

والجهود. 
إنَّ الشعَب ينُظُر إىل خياراِت القيادة من منظور قرآني ال 
جدَل فيه وال نقاَش حوله، معتربًا الُهـدنَة تمهيداً ملا بعدها 
من االنتصارات التي لم ولن يستوعبها األعداُء والحاقدون، 
كمـا كانت طبيعُة االنتصارات التي تحّققهـا الفئُة القليلُة 
عاً أن  املسـتضَعفُة خالل الحروب السـت عىل صعدة، متوقِّ
تتجـاوَز انتصاراُت مـا بعد الُهـدنـة الحدوَد التـي يحاوُل 
العـدواُن األمريكـي السـعودّي رسـَمها اليـوَم بمؤامراته 
ودسائسـه رشقي وجنوبي الجغرافيـا اليمنية، ما لم تصل 
أصداؤهـا إىل ُعمـق العـدّو ويعوُد لشـعبنا اليمنـي مجُده 
ومكانتُه التاريخية، وللسـيادة الوطنية اعتبارها عىل ُكـلِّ 

شرب من األرايض اليمنية املحتّلة. 

ضحُش التصائص وطآُل طثّطط السثوان
صادري سئثاهللا خروان   

 

ما من يوٍم يُمرُّ عىل شعبنا إال َوتزيد فيه قلوبنا يقيناً 
وثقًة وعزيمة وقوة إيَمانية بأن القادَم سـيكوُن أعظَم 
-بإذن الله-؛ ملا يمتاز به شـعبنا من قوٍة وثقٍة عظيمة 
بالله -تبارك وتعاىل- لقد ُعرف شـعبُنا اليمني بإيَمانه 
وحكمتـه اليمانيـة منذُ القـدم بأنه شـعٌب عيصٌّ عىل 
االنكسار ال يعرُف الخنوَع والخضوع والذلة ولم يرهن 
وطنَـه لعميـٍل أَو دخيٍل برغم تكاثف العـدوان الكوني 
الجبان عليه بحرٍب جائرة وبقصف هستريي َوُمستمّر 

واجهه شعبنا طيلة ثماني سنوات. 
حـرٌب إجرامية كونية اسـتأصلت ُكـّل ما عىل وجه 

األرض مـن بٍرش وحجر واجهها شـعبنا بكل شـجاعة 
وصموٍد واستبسـال بشـموخ رجاله وأبطاله مـن الجيش واللجان 
الشعبيّة الوفية وبرغم الحرب َوالدمار والحصار الذي واجهه شعبنا 
إال أنـه صمد وقاوم بكل عزيمة وشـجاعة فلم يلجأ شـعبنا يوماً أَو 
ينزح ألية دولة أُخرى، بينما نرى ونشـاهد اليوم الكثري من الشعوب 
التي تواجه نفَس املصري يلجؤون من دولة إىل أُخرى فراراً من كوارث 
الحرب والدمار الذي َحـّل بها ولم يزل وسيظل شعبنا صامداً وثابتاً 

ثبوت الجبال الروايس. 
وَهـا هي اليوم إراَدة الله تتجىلَّ أمام عباِده املستضعفني بكشف 
حقائـق مخّطط العـدوان الجائـر والجبان فلقد أصبحـت أوراقهم 
مكشوفة َوجلية وواضحة أمام شعبنا َوقيادته الحكيمة والسياسية 
َوبتسـاقط ُكــّل األقنعـة الزائفـة لدول العـدوان وكشـف أوراقهم 
وخططهـم ومكائدهـم الدنيئـة واإلجرامية بقيـادة عاصفة الحزم 
ومن حالفها مـن دول االنحطاط من اإلماراتيـني واألمريكان وبني 
صهيون لقد تجلت وتكشـفت -بفضل الله- تلك املخّططات الرذيلة 

التـي كانت نهايتها باشـتعال نـار الفتنة بينهم؛ بَسـبِب أطماعهم 
القذرة. 

تلـك األطمـاُع الالهثـُة لنهب ثـروات شـعبنا اليمني 
املسـتضَعف واملغلـوب عـىل أمـره ومن أجل السـطو 
عـىل جـزره وموانئـه وثرواته التـي جاءوا ِمـن أجِلها 
وتقاسـمها فيمـا بينهم، أْسـقطت ُكـلَّ تلـك األقنعة 
بكل وضوح أمام شـعبنا بكل ما تسـعى له هذه الدول 
التي ليسـت سـوى ُمَجــّرد أدوات كرتونيـة متَحّركة 
يسـتخدمها الغربيون؛ ِمن أجِل السـطو َوالهيمنة عىل 
ثروات الشعوب املسـتضعفة الغنية بثرواتها ونفطها 
والسـطو والسـيطرة عىل الجزيـرة العربيـة بأكملها، 
فكم سـعت أمريكا َوما زالت تسـعى جاهدًة؛ ِمن أجِل 
بسـط نفوذها باملنطقـة العربية َولتأسـيس فوائدها 
وتثبيتها هنا وهناك باذلًة ُكـّل ما بوسعها؛ ِمن أجِل تحقيق أهدافها 
الفاشـلة عىل الجزيرة العربيـة، جاعلًة من ُكــّل أذنابها من بعران 
الخليـج ومن حالفهم من العمالء واملرتِزقة وسـيلة لها للوصول إىل 
ة، وما زال بعران  ُكــّل ما تصبو إليه من مصالحها الذاتيـة والَخاصَّ
الخليـج يدللونها ويهيئون أمامها ُكـّل وسـائل الوصول إىل املنطقة 
وال حياة ملن تنادي، ولكن شعب األنصار يقول لهم وبعد أن تكشفت 
وتسـاقطت أمامه ُكـّل أقنعتهم الزائفة يقـول لهم اليوم وبكل عزة 
َوشموخ: يف اليمن هذا غري وارد وهيهات لهم ذَلك فلن يجدوا أماَمهم 
إال أسـوداً كارسة يراهنون عىل املوت مثلما يراهنون هم عىل الحياة 
وسـيأتي يومهم املوعود وسينالون عىل أيدي الجيش اليمني ولجانه 
الشـعبيّة ما لم يكن لهم بالُحسـبان، أمامهم رجاٌل لو أمروا بنسف 
الجبال َلما استكانوا وال مالوا واأليّام وحَدها كفيلٌة بإثبات ما نقول، 
وسـيطردهم اليمنيون رشَّ طردٍة وسـتكون نهايتُهم يف اليمن أعظَم 

خزياً من املحتلني الربيطانيني واألتراك.
وإن غداً لناظره قريب، وال عدواَن إال عىل الظاملني.


