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توجيه أمريكي للسعودية بإدخال السفن جتنبًا لرد متوقع ومبعوثها باملنطقة مع جتاهل القرصنةتوجيه أمريكي للسعودية بإدخال السفن جتنبًا لرد متوقع ومبعوثها باملنطقة مع جتاهل القرصنة
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إنذارات الرئيس ثقة خبيارات القيادة والعدو يعترف بالردع اليماينإنذارات الرئيس ثقة خبيارات القيادة والعدو يعترف بالردع اليماين

واشنطن تريد التمديد.. لتحييد اإلمدادواشنطن تريد التمديد.. لتحييد اإلمداد
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السبت

العدد

14 صفر 1444هـ..
10 سبتمرب 2022م

(1476)
 

 :  طاابسات
األول  أمـس  السـعوديّة،  القـواُت  ألقـت 
الخميس، القبَض عىل قيادي عسكري مرتِزق 

أثناء محاولته مغادرة اليمن دون إبالغها. 
وذكرت مصادُر إعالمية، أن االسـتخبارات 
السـعوديّة علمـت بسـفر قائـد مـا يسـمى 
باملحـور الشـمايل قائـد اللـواء األول حـرس 
حـدود، املرتـِزق هيـكل حنتـف، مـن مطار 
سيئون إىل القاهرة عىل متن طائرة «اليمنية» 

فأمرت الطائرة بالهبوط يف مطار جدة. 
ضابـط  قـام  فقـد  للمصـادر،  ووفقـاً 
سعوديّون بإنزال املرتِزق حنتف من عىل متن 
الطائـرة يف مطار جدة بطريقة مهينه قبل أن 
يقوموا برضبـه واقتياده إىل جهـة مجهولة، 

فيما واصلت الطائرة رحلتها إىل القاهرة. 
مـن جانبه، قـال الخبري العسـكري املوايل 

للعـدوان عيل النيس يف تغريـدة له عرب منصة 
السـعوديّة  السـلطات  إن  الخميـس:  تويـرت 
علمـت بسـفر املرتـِزق هيـكل حنتـف، قائد 
مـا يسـمى املنطقـة العسـكرية السادسـة 
يف حكومـة الفنـادق، مـن مطار سـيئون إىل 
القاهـرة فامـرت بتحويـل الرحلـة والهبوط 
يف مطـار جدة الـدويل والقبض عليـه لتهربه 
مـن التحقيق عن ما حدث يف املحور الشـمايل 

بالجوف. 
َوأََضــاَف أن عملية اعتقال املرتِزق حنتف 
جـاَء عـىل خلفية إجـراء السـعوديّة تحقيقاً 
عسـكريٍّا حول أسباب سـقوط جبهة اليتمة 
بيد قوات الجيش واللجان الشعبيّة يف ديسمرب 
ـة بعد تقديمها أسـلحة نوعية  املايض، َخاصَّ
وكافـة متطلبـات القـوات املتمركـزة فيها؛ 

كونها القريبة من نجران. 
السـعوديّة  التحقيـق  لجنـة  أن  وذكـرت 

محافظـة  محافـظ  صفـة  منتحـل  حملـت 
الجوف قائد محورها العسكري املرتِزق أمني 
العكيمـي، واملرتِزق هيكل حنتف، مسـؤولية 
سـقوط جبهة اليتمة االسرتاتيجية بيد قوات 
الجيش واللجان الشعبيّة، موضحة أن املرتِزق 
العكيمي خالل تحقيق اللجنة السعوديّة معه 
ألقى باملسـؤولية عىل املرتِزق حنتف مستنداً 
إىل تقريـر أصدرته ما تسـمى هيئـة األركان 
يف حكومـة الفنـادق، إال أن األول نفـى تلـك 
االتّهامات، رافضاً االستجابة الستدعاء لجنة 

التحقيق بالحضور إىل الرياض. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن املرتِزق حنتف أعد 
نفَسـه للسـفر إىل القاهرة تمهيـداً للمغادرة 
السـعوديّة  االسـتخبارات  أن  إال  تركيـا،  إىل 
علمـت بتَحّركـه مـن مطار سـيئون وطلبت 
من الطائرة الهبـوط اضطرارياً يف جدة، ليتم 

القبض عليه. 

أخبار

 :  إب
تمّكنت األجهزُة األمنيُة يف محافظة إب من القبِض 
عىل املتهمني باالعتداء عىل الرتبوي صالح حسن عيل 
املجيدي، وكيل مدرسـة الشعب بمديرية املشنة، بعد 

أن قوبلت بغضٍب واسٍع يف أوساط املواطنني. 
وقـال بيان صادر عن رشطـة محافظة إب، أمس 
األول الخميس، إنه وبعد قيام وكيل املدرسة املجيدي، 
بإخـراج الطالـب املدعـو معتـز عبدالحميـد أحمـد 
الغرباني -١٣ عاماً-، من ساحة املدرسة أثناء إقامة 
مباراة ملدريس املدرسـة، ذهب الطالب معتز إلحضار 
إخوتـه املدعو مختار عبدالحميد أحمد الغرباني -٢٦ 
عامـاً-، واملدعـو مالـك عبدالحميـد أحمـد الغرباني 
-٢٩ عامـاً-، وحني حضورهم إىل املدرسـة أشـهروا 
أسـلحتهم عىل وكيل املدرسـة، وقـام حينها الطالب 

باالعتداء عىل الوكيل. 
َوأََضــاَف البيـان أنـه تـم القبـُض عـىل املتهـني 
أي  أن  مؤّكــداً  املجيـدي،  الرتبـوي  عـىل  باالعتـداء 
اعتداء عىل الكادر التعليمي، هو إسـاءة لهذا الرصح 
التعليمي الكبري الذي يتخرج منه األجيال متسـلحني 

بالعلم واملعرفة. 

الصئُخ سطى طاعمني 
باقساثاء سطى تربعي 

يف إب

السسعدّغُئ تساثي بالدرب سطى «صائث املظطصئ السادجئ» بتضعطئ املرتجصئ تاول العرب إىل ترضغا

اظاخاف: ضتاغا السثوان طظ الظساء وافذفال تةاوز 13 ألَش حعغث وجرغح

 :  خظساء
كشـفت منظمـُة انتصـاف لحقـوق املـرأة 
والطفل عن ضحايا العدوان السعودّي األمريكي 
اإلماراتي عىل اليمن من األطفال والنساء والذي 

تجاوز ١٣ ألفاً و٣٨٤ شهيداً وجريحاً. 
وقالـت املنظمـُة يف إحصائية صـادرة عنها، 
أمـس األول الخميـس: إن عـدَد الشـهداء مـن 
مـن  يـوم   ٢٧٠٠ خـالل  واألطفـال،  النسـاء 
العدوان، بلغ ٦٢٨٩ شـهيداً منهـم ٢٤٣٣ امرأة 
٣٨٥٦ طفـالً، فيمـا بلـغ عـدد الجرحـى مـن 
النسـاء واألطفـال ٧٠٩٥، منهـم ٢٨٥٨ امـرأة 
٤٢٣٧ طفـالً، مشـرية إىل أنهـا أحصـت ٦ آالف 
مدنـي أُصيبوا بإعاقٍة؛ نتيجـة األعمال العدائية 

املسـلحة منذ بدء العـدوان، الفتـة إىل أن العدد 
الفعيل أكرب بكثري. 

ونّوهـت املنظمـة الحقوقيـة إىل أن ٤ آالف 
ضحية من األطفال والنسـاء ملخلفات العدوان، 
منهـم ما يرتاوح بـني ١٠٠ إىل ١٠٥ ضحايا من 
األطفـال   منـذ رسيـان الُهــدنـة يف الثاني من 
أبريـل املايض، الفتـة إىل أن ٢ مليون و٤٠٠ ألف 
طفل عـىل األقل مـا زالـوا خارج املدرسـة من 
أصل ما يقدر بــ ١٠ ماليني و٦٠٠ ألف طفل يف 
سـن الدراسـة (من ٦ إىل ١٧ عاًما)، مشـرية إىل 
أن مليونـاً و٤٠٠ ألـف طفل يعملـون يف اليمن 

محرومون من أبسط حقوقهم. 
وبشـأن الوضع الصحي والغذائـي يف البالد، 
أوضحت منظمُة انتصاف أنه تم تسـجيُل أكثَر 
مـن ٢ مليـون و٣٠٠ ألف طفل دون الخامسـة 

يعانـون مـن سـوء التغذيـة، و٦٣٢ ألف طفل 
يعانون من سـوء التغذية الحـاد الوخيم املهّدد 

لحياتهم بالوفاة خالل العام الحايل. 
وبيّنـت أن أكثر مـن مليـون و٥٠٠ ألف من 
األُمهـات الحوامل واملرضعات يعانني من سـوء 
التغذيـة منهن ٦٥٠ ألفـاً َو٤٩٥ امرأة مصابات 

بسوء التغذية املتوسط. 
ة يف  وأّكـدت أن املستشفيات العامة والَخاصَّ
كافة أنحاء الجمهورية مهـّددة باإلغالق خالل 
األيّام القليلة القادمة؛ بَسبِب الحصار واحتجاز 

العدوان سفن املشتقات النفطية. 
الفّعـال  للتَحـّرك  العالـم  أحـرار  ودعـت 
واإليجابـي إليقاف العـدوان وحمايـة املدنيني، 
وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق يف كافة 

الجرائم املرتكبة بحق الشعب اليمني. 

صعاُت «اإلخقح» تظُحُر دباباِتعا يف تدرطعت اجاسثادًا لطمسرضئ العحغضئ باملتاشزئ الظفطغئ
 :  طاابسات

أفـادت شـخصياٌت قبّليـٌة يف حرضمـوت لوسـائل 
إعـالم تابعة للعدوان، أمس الجمعـة، بأن التوتَر بني ما 
يسـمى قوات املنطقـة العسـكرية األوىل املوالية لحزب 
«اإلصـالح»، وبني ما يسـمى املجلس االنتقـايل املدعوِم 
من االحتـالل اإلماراتـي، وصل إىل ذروته مع اسـتمرار 
التحشـيدات بـني الطرفـني لخوض معركة وشـيكة يف 

املحافظة الغنية بالثروات النفطية. 
وأوضحـت أن قـواِت «العسـكريَة األوىل اإلخوانيـة» 
نرشت دباباِتها عىل الطريق الرابط بني سيئون ومأرب، 
نة يف مديريات العرب وشـبام  واسـتحدثت مواقع محصَّ
القطـن وحجـر الصيعر وغريهـا، مبينة أن ما يسـمى 
االنتقـايل كثّـف تعزيزاته إىل مدينة عتق مركز محافظة 
شـبوة، يف حني حشـد ميليشـيا النخبة الحرضمية بعد 
قطع الطرق املؤدية إىل سيئون، من جهة مديريتي ساه 

وتريم. 
وأّكــدت وصوَل املرتِزق مبخـوت بن مايض، منتحل 
صفة محافـظ حرضموت املعني من العـدوان، إىل مقر 
«العسكرية األوىل» يف سـيئون لتقديم عرض إىل قائدها 

اإلخواني املرتِزق صالح طيمس باالنسحاب. 
يأتـي ذلك يف وقت بدأت فيه ما يسـمى قـوات الهبة 
الحرضميـة املواليـة لالحتـالل اإلماراتـي، أمـس األول 
الخميـس، تطويَق معقل قيادة القوات املوالية لإلصالح 

يف محافظة حرضموت. 

وبحسـب مصـادر مطلعـة، فقـد وصلـت فصائـُل 
وميليشـيا االحتالل اإلماراتي إىل مديريتي تريم وسـاه، 
الحدوديـة مـع مدينـة سـيئون، مـن الجهـة الرشقية 
الجنوبيـة، َحيـُث يسـعى مرتِزقة االحتـالل إىل تطويق 
املدينـة مـن محورين، مشـرية إىل أنها قطعـت الطرق 

املؤدية إىل سيئون من املنفذ الرشقي. 

وتأتـي التطورات، بعد سـاعات قليلة مـن إعالن ما 
يسـمى املنطقـة العسـكرية األوىل املتمركـزة بمدينـة 
سـيئون التابعة لإلصالح، رفع درجة التأهب القصوى، 
تحسـباً لهجوم محتمل للفصائل املدعومة من االحتالل 
اإلماراتي، مـع تلويح األخرية بتنفيذ اجتياح عسـكري 

كبري للهضبة النفطية. 

شغما طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ تفرض تخارًا طسطتًا سطى جغؤعن طظ طتعرغظ.. 

الثاخطغئ تجغُح الساار سظ املثرسئ 
«بأس٢» املخظَّسئ طتطغًا

 :  خظساء
كشـفت وزارُة الداخليـة، أمـس الجمعـة، عـن جديـِد 
صناعاتهـا الفاخرة بخـربات يمنية بحتـة، يف تأكيٍد جديٍد 

عىل تنامي القدرات اليمنية العسكرية يف ُكـّل املجاالت. 
وأزاحت الداخليـة، أمس، عن املدرعة «بـأس2» املزودة 
بالقدرات الهجومية والدفاعيـة العالية وأنظمتها الدقيقة 

القادرة عىل تجاوز الهجمات املضادة. 
وتتميّز املدرعـة الجديدة «بأس2» بـدروع صلبة قادرة 
عـىل الصمود أمـام الرضبات املضادة املوجهـة لها، فضال 
عن رسعـة حركتها التي تمّكنها مـن التعامل الرسيع مع 

طبيعة العمليات الدفاعية والهجومية. 
وأّكـدت وزارة الداخلية استمرار بناء القدرات بالخربات 
املحليـة ملواجهة مقتضيات املرحلة التـي فرضتها ظروف 

العدوان والحصار. 
وجددت الداخلية التأكيَد عىل صونِها لألمن واالسـتقرار 

وإفشاِل ُكـّل مؤامرات استهداف الجبهة الداخلية.
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تقارير 

 :  خاص
أعلنـت رشكُة النفـط اليمنية، وصـوَل أربع من 
سـفن الوقود املحتجزة إىل ميناء الحديدة، الجمعة، 
وذلك بعد تحذيراٍت وّجهها رئيُس الجمهورية لدول 
العدوان بشـأن تداعيات اسـتمرار قرصنة السفن، 
وبعد اعرتاف حكومة املرتِزقة بمسؤولية العدّو عن 
احتجاِز السـفن يف فضيحٍة مدوية جديدة كشـفت 
زيـَف ُكــّل الدعايـات التـي رّوجتها خـالل األيّام 
املاضيـة للتغطيـة عىل تشـديد إجـراءات الحصار 

اإلجرامي املفروض عىل البلد. 
وقـال الناطق الرسـمي لرشكة النفـط، عصام 
املتـوكل: إن «أول ٤ سـفن من سـفن الوقـود التي 
احتجزهـا تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي 
وصلت إىل ميناء الحديدة» وأضاف: «ننصُح تحالَف 
العدوان باستغالِل ُفرصة الُهــدنة املؤقتة واحرتام 
االتّفاق واإلرساع يف إدَخال باقي السفن املحتجزة». 
الخميـس،  دفـع،  قـد  العـدوان  تحالـُف  وكان 
بحكومِة املرتِزقة للترصيح بأنها «سـمحت بشكٍل 
اسـتثنائي» بدخول عدد من سفن الوقود إىل ميناء 
الحديدة «اسـتجابة لطلب أممـي»، األمر الذي َمثََّل 
اعرتافاً صارخاً وواضًحا باحتجاز السـفن ومنعها 

من الوصول إىل ميناء الحديدة، كإجراٍء رسـمي من 
إجراءات الحصار التعسفية. 

وأثار ترصيُح حكومـة املرتِزقة موجَة انتقادات 
ـام قليلة من  وسـخرية واسـعة؛ كونه جاء بعد أَيـَّ
ترصيـح رئيـس مـا يسـمى «املجلـس الرئـايس» 
للخونـة، املرتـِزق رشـاد العليمي، الـذي أنكر فيه 
وجـوَد أية قيـود أَو إجـراءات تمنع وصول سـفن 

املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة. 
ويكشـُف التناقـُض الفاِضـُح بـني ترصيحـات 
املرتِزقـة، عـن حقيقِة عـدِم امتالكهم قـراَر حجز 
السـفن أَو السـماح لها، بل يؤّكـد أنهم يمارسون 
فقط دور األبواق اإلعالميـة لرتديد ما يطلبه منهم 

تحالف العدوان وتحمل الفضائح بدالً عنه. 
وجـاء وصوُل السـفن األربـع وترصيح حكومة 
املرتِزقـة حـول «السـماح» بدخولها، بعـد إنذاراٍت 
شـديدِة اللهجـة وّجههـا رئيُس املجلس السـيايس 
ـاط، لدول العدوان، جاء فيها أن  األعىل، مهدي املشَّ
االستمراَر باحتجاز السفن يعرُِّض الُهــدنة لخطٍر 

كبري ويجعلُها يف مهبِّ الريح. 
ومنـذ املوافقـِة عـىل التمديـد األخـري للُهــدنة 
رفـض تحالـف العدوان السـماح ألية سـفينٍة من 
اسـتحقاقات التمديد بالوصـول إىل ميناء الحديدة، 

األمر الذي أَدَّى إىل عودِة أزمة املشـتقات النفطية يف 
صنعاء واملحافظات. 

وكانـت رشكُة النفط أّكــدت، الخميس، أن عدَد 
سـفن الوقود املحتجزة ارتفع إىل ١٣ سـفينة، بعَد 
قيـاِم تحالـف العـدوان باحتجـاز سـفينة الديزل 
«ديتونا» بالرغم من حصولها عىل كافة التصاريح 

الالزمة للوصول إىل ميناء الحديدة. 
وحـّذرت الرشكـُة مـن أن «اإلمعـاَن يف تضييـق 
الخنـاق عـىل الشـعب اليمنـي سـيؤدي إىل تفاقم 
املعاناة نتيجة توقف العديد من القطاعات الخدمية 

ة الصحة والكهرباء واملياه والنقل». َخاصَّ
ودعـت «األمـم املتحـدة واملنظمات التـي تّدعي 
حرصها عىل السـالم بسـعيها لتمديد الُهــدنة إىل 
إلزام تحالف العدوان بتنفيذ بنود الُهــدنة ونقاطها 

املتعلقة بدخول سفن املشتقات النفطية». 
ام قليلة أنه إذَا لم  وأّكـد الرئيس املشـاط قبل أَيـَّ
تدخل سـفن الوقود َفـإنَّ املجلس السـيايس األعىل 

سيتخذُ قراراً مناسباً للرد. 
ويؤّكــد مراقبـون أن وصوَل السـفن بعد فرتة 
وجيـزة من تحذيرات الرئيـس، يمثل داللًة واضحًة 
عـىل أن صنعـاء تمتلك اليد العليا عـىل الطاولة ويف 
امليـدان، وأنها قد اسـتطاعت أن تفـرض معادلتها 

للحرب والسالم عىل تحالف العدوان. 
وتسـتخدم قوى العدوان سـفَن الوقـود كورقة 
ابتـزاز وضغـط للحصول عىل مكاسـَب عسـكرية 
وسياسية، لكن صنعاء استطاعت أن تثبَِّت املعادلة 
التفاوضيـة الوطنية التـي تقتـيض معالجة امللف 

اإلنساني قبل الدخول يف أية تفاهمات أُخرى. 
وأّكـدت صنعاُء أن فرتَة التمديد الحالية للُهــدنة 
قد تكون األخرية إذَا لم يتم التوصل إىل اتّفاق واضح 
لرصف املرتبـات من إيرادات النفـط والغاز، ورفع 

الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة. 
واعتـرب محللون أن لجوَء تحالـف العدوان خالل 
الفرتة األخرية إىل احتجاز سفن الوقود، جاء بَهدِف 
خفِض سـقف املتطلبات اإلنسـانية التي تتمسـك 
بها صنعـاء، والتهّرب من االلتـزام بدفع املرتبات، 
ومحاولة إعادة َعَجلة املفاوضات إىل نقطة البداية، 
لكـن تحذيراِت القيادة الوطنية قطعت هذا الطريق 
أمـام العـدّو الـذي لجـأ إىل الُهــدنـة يف األََسـاس 
للهروب من تداعيـات التصعيد؛ ألَنَّ هذه التداعيات 
سـتتضاعف إىل َحـــدٍّ كبري وغري مسـبوق يف حال 
فشـل الُهــدنة؛ نظراً للمتغـريات العاملية والوضع 
الداخـيل لدول العدوان نفسـها، إضافًة إىل الطبيعة 

التصاعدية ملسار الردع. 

 :  طاابسات
كشـفت وثيقٌة جديدٌة عن قيام سـلطة املرتِزقة 
بفرِض قيود إضافية تعسـفية عىل عملية استرياد 
املشـتقات النفطيـة، يف إطـار إجـراءات الحصـار 
الوحـيش الذي يفرضـه تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي عىل البلد، والذي يشـارك فيه 
املرتِزقة كأدواٍت مقابـل مباِلَغ يقومون بتقاضيها 

من املستوردين. 
وتتضّمُن الوثيقُة الصادرُة عما يسـمى «املجلس 
االقتصادي األعىل» التابع لسلطة مرتِزقة العدوان، 
إلـزام املسـتوردين بالتعامـل مـع رشكـة محّددة 
الوقـود  لشـحنات  الفنيـة  لفحـص «املواصفـات 
املسـتوردة»، كما تطلـب إرفاق العديـد من وثائق 

املوافقة من جانب سلطات املرتِزقة. 
وبحسب السـكرترِي اإلعالمي للجنة االقتصادية 
العليا يف صنعاء، إبراهيـم الرساجي، َفـإنَّ الرشكة 
التي فرضها املرتِزقة تتقـاىض مبالَغ كبريًة مقابل 
أن تقوَم بالفحص، ُمشرياً إىل أن هذه صورٌة واحدٌة 
مـن صور النهـب واالبتـزاز الذي يمـاَرُس من قبل 

سلطات املرتِزقة بحق التجار واملستوردين. 
وأوضـح الرساجي أن هنـاك إتـاوات «بدون أي 
مسـتند» تفـرض عـىل املسـتوردين مقابـل منح 

السفن تصاريح الدخول. 
ويأتي ذلك يف إطار سلسلة قيود تعسفية طويلة 
يفرضهـا تحالـف العـدوان ومرتِزقته عـىل عملية 
اسـترياد البضائـع والسـلع إىل البلـد بشـكٍل عام، 
واملشـتقات النفطية بشـكٍل خاص، َحيُث فرضت 
قـوى العـدوان عـىل املسـتوردين رشاء الوقود من 
اإلمـارات فقـط، وأخضعتهـم إلجراءات تعسـفية 

متنوعة. 
وإىل جانـب هـذه القيـود، تقـوم دوُل العـدوان 
باحتجاز سـفن املشتقات النفطية بشكٍل متواصل 
يف البحـر األحمـر، األمر الذي ترتتـب عليه غراماٌت 
مرتفعـة وكبرية تسـاهم يف إبقـاء أسـعار الوقود 

مرتفعة. 
ويعوُد تاريُخ الوثيقة املذكورة، إىل يونيو الفائت، 
مـا يعني أن القيود الجديدة ُفرضت خالل الُهــدنة 
العسـكرية واإلنسـانية املعلنـة يف أبريـل، وهو ما 
يعـرب عن إرصاٍر واضح من جانـب تحالف العدوان 

التمسـك  عـىل  ومرتِزقتـه 
الشـعب  وحرمان  بالحصار 
اليمني من الفوائد املحدودة 
أن  يفـرتض  التـي  للغايـة 

يضمنها اتّفاق الُهــدنة. 
وكانـت رشكـة النفـط 
اليمنيـة كشـفت مؤّخـراً 
تُظِهـُر  مراسـالٍت  عـن 
تواطؤ األمـم املتحدة مع 
قـوى العـدوان يف عرقلة 
وصول سـفن الوقود إىل 
َحيُث  الحديـدة،  مينـاء 
التفتيـش  آليـة  تقـوُم 
األممية بتوجيه السفن 
االحتجاز  مناطق  نحو 
انتظار  منهـا  وتطلب 
سـفن  من  «تعليمات 

التحالـف»، األمر الذي يعترب مشـاركًة 
عمليًة يف الحصار. 

وبغصئ تضحش صغعدًا جثغثًة شرضعا 
املرتجصُئ سطى اجارياد العصعد 

تتثغرات الصغادة تضسر تسظئ السثو:
تضعطئ المرتِجصئ تظاصخ ظفَسعا وتفدُح دوَرعا المثجي شغ التخار 

بسث ارتفاع سثد السفظ المتاةجة إلى 13.. 

خقل شارة الُعــثظئ.. 

اإلشراُج سظ أربع جفظ وصعد 
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تتئ حسار «اظفروا خفاشًا وبصاًق»:

صعى السثوان تعاخُض طساسغ ظسش السقم بظتع 700 خرق لـ «طسصط» و «جاعضععلط» خقل 72 جاسئ
 :  خاص

تواصُل قـوى العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
وأدواتها املرتِزقة مسـاعيها الظالمية لنسف جهود السالم 
وفتح املزيـد من األبواب أمام تعقيدات الوضع اإلنسـاني، 
َحيُث ارتكبت خالل الثالثـة األيّام املاضية نحو ٧٠٠ خرق 

التّفاقي الُهــدنة اإلنسانية والعسكرية والحديدة. 
وأوضحت مصادر عسـكرية لصحيفة املسرية أن قوى 
العـدوان وأدواتهـا اخرتقت اتّفـاق الُهــدنة خـالل الـ٧٢ 
سـاعة املاضية بأكثر مـن ٥٧٠ خرقاً بمشـاركة الطريان 
واألسـلحة الثقيلـة، يف تأكيٍد عـىل نية دول العـدوان نحو 
العـودة للتصعيـد وتفجري األوضاع عىل انقـاض الُهــدنة 
وجهـود السـالم الجاريـة التـي يحافـظ عليهـا الطـرف 

الوطني. 
وأوضحـت املصـادر أن خروقـات املرتِزقـة تمثلـت يف 
أكثر مـن ١٥٠ عملية تحليق للطريان التجسـيس املسـلح 
والطـريان االسـتطالعي يف أجـواء محافظـات الحديـدة 
وصعـدة والجوف ومأرب وتعز وحّجــة والضالع، إضافة 

إىل اخرتاقات بالطريان يف مناطق ما وراء الحدود. 
ويف سـياق تصعيـد الخروقات سـجلت املصادر خروق 
برضبات جوية للطريان االسـتطالعي املسلح عىل مناطق 
يف الحديـدة، منّوهـًة إىل أن نحـو ٣٠٠ خـرق تمت بقصف 
مدفعـي وصاروخي ونـاري عىل مواقع الجيـش واللجان 
الشـعبيّة ومنازل املواطنني يف عدٍد مـن املحاور والجبهات 

واملحافظات. 
ولفتت املصادر إىل قصٍف مكثّـف بكل العيارات النارية 
والثقيلة والخفيفة واملتوسـطة اسـتهدفت، أمس، مواقع 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف مـأرب وصعـدة وجبهات 
الحـدود، إضافـًة إىل قصـف مماثـل يف جبهـات مـا وراء 
الحدود، وهو األمر الذي يكشـف توسـع نطاق الخروقات 
واالنتهاكات ضمن مساع تفجري األوضاع والقضاء عىل ما 
تبقى من الُهــدنة املشـتعلة التي أبقت عىل معاناة كبرية 

يف صفوف املواطنني. 
وقالـت املصـادر: إن قصفـاً مدفعياً اسـتهدف مواقع 
الجيـش واللجـان يف املزرق وحرض والطينة وبني حسـن 
بمحافظـة حّجــة، ويف املدافن واملالحيـظ ورازح والبقع 

وشدا بمحافظة صعدة. 
االرتبـاط  ضبـاط  عمليـات  غرفـة  سـجلت  إىل ذلـك، 
والتنسـيق لرصد خروقـات العدوان بمحافظـة الحديدة، 

قرابة ٢٠٠ خرق خالل الثالثة األيّام املاضية. 
ويف حـني أن الحديـدة مشـمولة باتّفاقـي الُهــدنـة 
السـويدية  والعاصمـة  مسـقط  يف  املوقعـان  والسـويد 
سـتوكهولم َفـإنَّ اسـتمرار االنتهاكات فيهـا وتصعيدها 
يؤّكـد مدى سـعي العدوان لتفجري الوضع، يف حني يكشف 

مدى الرتاخي األممي إزاء ُكـّل هذه االنتهاكات. 
وقد شهدت الخروقات يف الثالثة األيّام مشاركة بغارات 
جوية للطريان االسـتطالعي التجسيس وتحليق مكثّـف يف 
مناطق متفرقة من الحديدة، وتحديداً يف حيس والجبلية. 

وتمثلـت باقـي الخروقـات يف أكثـر مـن ١٢٠ خرقـاً 
بالقصف املدفعي والصاروخي والناري عىل مواقع الجيش 
واللجان، عالوة عىل قصٍف طال املناطق املأهولة بالسكان. 
وتأتي هذه االنتهاكات يف ظل اسـتمرار التواطؤ األممي 
املتعمـد بغرض توفري الغطاء لتحالـف العدوان وخروقاته 

وانتهاكاته وجرائمه امُلستمّرة يف ظل الُهــدنة املشتعلة. 

أبظاُء ووجعاء طثغرغئ البعرة غآّضـثون 
الةععزغئ لطرد سطى الاخسغث بسرض 

سسضري رطجي

 : خظساء
تأكيداً عىل توسـع حالة التعبئة واالسـتعداد 
للخيـارات املرشوعة؛ ورداً عـىل تصعيد العدوان 
وانتهاكاتـه وجرائمه، شـهدت مديريـة الثورة 
بأمانـة العاصمـة، أمـس األول، عرضـاً رمزيـاً 
ضمـن جهـود حملـة التحشـيد والتعبئـة لرفد 

الجبهات، تحت شعار «انفروا خفافاً وثقاالً». 
ورّدد املشـاركون يف العـرض الـذي تقدمـه 
عضـو مجلس النـواب محمـد الطوقـي ومدير 
املديريـة عقيل السـقاف وقائد العـرض العقيد 
هاشـم إبراهيم، الهتافات والشـعارات املؤّكـدة 
عـىل مواصلـة الصمـود والثبـات والتضحية يف 
مياديـن العزة والكرامة ملواجهـة العدوان ورفع 

الحصار. 
وجاب العرض العسـكري الرمـزي عدداً من 

الشـوارع بمشـاركة قيادات محليـة وتنفيذية 
وأمنية وعسكرية ومشايخ وعقال. 

الثـورة،  مديريـة  ووجهـاء  أبنـاء  وأّكــد 
الجهوزيـة والنفري لدعم املرابطـني يف الجبهات 
باملال والرجال للدفاع عن الوطن وسيادته ودحر 
قـوى العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 
حتى تطهـري كامـل األرايض اليمنيـة من دنس 
املحتّلـني، منّددين باسـتمرار أعمـال القرصنة 
البحرية واحتجاز سـفن املشتقات النفطية من 
قبل تحالف العدوان، وتشديد الحصار وتداعياته 
معانـاة  ومضاعفـة  واالقتصاديـة  اإلنسـانية 

الشعب اليمني. 
واعتـرب أبناء الثـورة، العرض رسـالة لقوى 
العدوان باستمرار الجهوزية ملواجهة ممارسات 
وجرائـم وانتهـاكات تحالف العـدوان والحصار 

وإرصاره عىل مضاعفة معاناة اليمنيني.

أتراُر الساخمئ غظزمعن سثدًا طظ العصفات اجاسثادًا إلتغاء 
ذضرى املعلث الظئعي الحرغش

خظساء: صاشطُئ سظإ لطمرابطني يف الةئعات طصثطئ طظ 
أبظاء ووجعاء صرضئ والصمسئ يف بظغ تحغح 

 : خظساء
اسـتعداداً إلحيـاء مناسـبة املولـد النبـوي 
الرشيف بشـكٍل واسع وغري مسـبوق، نُظمت 
يف مديريات أمانة العاصمة، أمس، عقب صالة 
الجمعـة، وقفـات شـعبيّة أّكــدت الجاهزية 
العاليـة إلحيـاء املناسـبة الجامعة لـكل أبناء 

ــة العربية واإلسالمية.  األُمَّ

وأّكــد املشـاركون يف الوقفات أن الشـعب 
اليمني يتميـز بإحياء هذه املناسـبة العظيمة 
ُكـّل عام كما تميز بنرصته لرسـول الله -َصىلَّ 

اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم-. 
وأشاروا إىل أنه بالرغم من استمرار العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي إال أن الشـعب 
اليمنـي يحيي هذه املناسـبة لتعزيـز االرتباط 

بالرسول األعظم. 
ودعـت بيانات صادرة عن الوقفات الجميع 

إىل املشـاركة الفاعلـة يف إحيـاء ذكـرى املولـد 
النبـوي الرشيـف وإبـراز التعظيـم واالقتـَداء 
برسـول الله -صلـوات الله عليه وآله َوسـلم-، 
فيما دعت البيانات ُكـّل أحرار الشـعب اليمني 
إىل االسـتمرار يف رفد الجبهـات بالرجال واملال 

حتى تحقيق النرص. 
التكافـل  تجسـيد  أهميّـة  عـىل  وأّكــدت 
االجتماعي واإلحسـان إىل الفقـراء واملحتاجني 

كأهم نشاط يف هذه املناسبة العظيمة. 

 : خظساء
يف سـياق اسـتمرار الزخم الشـعبي الداعم 
أبنـاء  سـري  واملواجهـة،  الصمـود  لخيـارات 
بنـي  مديريـة  يف  والقمعـة  قرضـة  ووجهـاء 
حشـيش محافظـة صنعـاء، أمـس الجمعـة، 

قافلة عنب للمرابطني يف الجبهات. 
وخـالل تسـيري القافـة التـي تأتـي تزامناً 
مع قـرب حلول مناسـبة ذكرى املولـد النبوي 
الرشيـف عـىل صاحبه أفضـل الصلـوات وأتم 
التسليم، اعترب أبناء املنطقة رفد أبطال الجيش 
واللجان الشعبيّة أقل واجب تقديراً لتضحياتهم 
يف الذود عن الوطن، يف حني احتوت القافلة عىل 

أكثر من ٢٠٠ سلة من العنب. 
والقمعـة  قرضـة  ووجهـاء  أبنـاء  وأّكــد 
أن تقديـم هـذه القافلـة تأتي يف إطار تدشـني 
فعاليات ذكرى مولد خاتم األنبياء واملرسـلني، 
مؤّكـديـن االسـتمرار يف تقديـم القوافل حتى 

تحقيق النرص. 
وأّكــد عضو مجلس الشـورى فضل مانع، 
اسـتمرار الـدور الكبـري ألبنـاء مديريـة بنـي 
حشيش يف رفد جبهات العزة بكل غاٍل ونفيس 
وتعزيز ُكـّل عوامل الصمود ومواجهة العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي.  وكانت عدد من 
قرى ومناطق مديرية بني حشـيش قد سـريت 
خالل األسـابيع املاضية قوافـل عنب تجاوزت 

اآلالف من السـالل بكل أنواعه، يف ظل استمرار 
الـدور املـرشف ألحـرار املديريـة يف مواجهـة 

العدوان والسعي لتحقيق النرص. 

«جاطسئ 21 جئامرب» لطسطعم الطئغئ تساسثُّ لاثرغب الثشسئ الباظغئ طظ ذقبعا 
 :  خاص

تستعدُّ جامعة ٢١ سـبتمرب للعلوم الطبية، لتخريج 
الدفعة الثانية من طالبها الذين أنهوا خمس سنوات من 
العلم والتحصيـل تحت أزيز طائرات العـدوان الغادرة، 
وفـوق ُكـّل املصاعب واألزمات التي حاولت من خاللها 
تلك القـوى الظالمية املعتدية عىل تعطيـل عجلة العلم 

والبناء. 
ويعتـرب تخريج هذه الدفعة مـن الجامعة التي أتت 

بها ثـورة الحادي والعرشين من سـبتمرب الفتية، إنجاًزا 
جديًدا يضاُف إىل سـجلِّ اإلنجازات التي عّمدها اليمنيون 
بعزمهـم وإرصارهـم عىل مواكبـة املرحلة رغـم ُكـّل ما 

تحتويه من صعاب. 
وفيما تشـمل الدفعة ٢٣٠ طالب وطالبة من منتسبي 
كليـة الصيدلة تحـت شـعار «اليقظة الرسيريـة»، أّكـد 
عـدٌد مـن الخريجـني والقائمني عـىل الحفـل أن عنوان 
الدفعـة يأتـي امتـداداً ملـرشوع «التيقظ الدوائـي» الذي 
أطلقتـه حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي عـرب وزارة الصحـة 
العامة والسـكان، لفتـح ُكـّل األبواب أمـام االحتياجات 

الوطنية اإلنسـانية من القـدرات الطبيـة ملواجهة أعباء 
الحصـار والحرب عىل القطاع الصحـي، داعني إىل تقديم 
الدعم لالزم إلنجاح الحفل وتمكني الخريجني من مزاولة 

أعمالهم يف خدمة الوطن واملواطن. 
ومن املقـّرر إقامة حفـل التخرج يف الـ١٨ من شـهر 
سـبتمرب الجاري، تزامناً مع حلول الذكـرى الثامنة لعيد 
ثـورة الحـادي والعرشين من سـبتمرب الفتيـة، يف تأكيد 
جديد عىل اسـتمرار الثورة التحريرية والتنموية الشاملة 
أمـام ُكـّل مسـاعي األعـداء الرامية إىل قتـل اليمن أرضاً 

وإنساناً. 
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 :  خاص
جّددت صنعاُء إقامَة الُحّجـِة عىل تحالف 
العـدوان وأدواتـه والـدول األُوُروبيـة التـي 
تتعامل مـع حكومة االرتزاق، بشـأن رسقة 
النفـط اليمني تحـت أغطيـة اتّفاقيات مع 
أدوات العـدوان بحكومة الفنـادق، مؤّكـدة 
أن الدسـتور اليمنـي يؤّكــد بطـالن ُكــّل 
االتّفاقيـات التـي تعقدهـا دول العدوان مع 
الـدول األُوُروبية املسـاندة لهـا فيما يخص 
الثـروات السـيادية اليمنيـة، يف حني جددت 
صنعـاء التأكيد عىل عـدم التزامها بأي يشء 
مـن بنـود االتّفاقيـات املوقعة مـع حكومة 
املرتِزقـة ورعاتهـم، منّوهـًة إىل أن الثـروات 
النفطيـة هي ملٌك للشـعب وليـس لجماعة 
تقطن يف فنادق بلدان تشـن عدواناً وتفرض 

حصاراً عىل اليمن وأبنائه. 
رئيـس  أّكــد  للمسـرية  ترصيحـاٍت  ويف 
املعدنيـة  والثـروة  والنفـط  التنميـة  لجنـة 
بمجلس النواب محمد سوار أن بيع رشكات 
أجنبية مناطق امتيَازاتها يف شـبوة لرشكات 
أُخرى دون الرجوع للدولـة اليمنية مخالفة 
التّفاقية املشاركة وباطل ُكـّل ما نتج عنها، 
يف إشـارة إىل النهب املمنهج للثروات اليمنية 

تحت غطـاء االتّفاقات مع حكومة املرتِزقة، 
فيمـا أّكـد النائب سـوار أن الـرشكات التي 
تقوم ببيـع النفط من القطاعـات املمنوحة 
لهـا دون إذن حكومة اإلنقـاذ الوطني يعترب 

مخالفة لالتّفاقيات املوقعة معها. 
ولفت النائب سـوار إىل أنه تم ربط أنبوب 
قطـاع ١٨ يف مـأرب بقطـاع جنـة هنـت يف 

حرضموت بدالً من رأس عيىس بالحديدة. 
وقال النائب سـوار للمسرية: «تتم رسقة 
نفط قطـاع ١٨ يف مأرب بعد ضخه إىل قطاع 
جنة هنت ثم إىل قطاع العقلة يف شبوة انتهاًء 

بميناء النشيمة يف شبوة». 
َوأََضـاَف «مجلـس النواب معني بمتابعة 
ملـف رسقات النفط اليمنـي وإلزام حكومة 
اإلنقـاذ العمـل لوقـف هـذه الرسقـات بكل 

الوسائل».
ونـّوه إىل أن مجلس النواب طالب بتحييد 
النفط؛ كونه سـيادياً وبيعه لصالح الشعب 
اليمنـي وتوريـد عائداته إىل البنـك املركزي، 
مؤّكــداً أن الربملان سـيلزم حكومـة اإلنقاذ 
الوطني باتِّخاذ ُكـّل السبل ملنع رسقة النفط 

والغاز اليمني. 
ويف ختام ترصيحاته أّكــد النائب محمد 
سـوار أن حكومة اإلنقاذ الوطني هي الجهة 
املخولـة بعقـد االتّفاقيـات النفطيـة وبيع 

النفط والغاز اليمني. 
اإلنقـاذ  حكومـة  جـددت  السـياق  ويف 
مخاطبـة ُكــّل األطـراف املشـاركة بنهـب 
النفط اليمني، مؤّكـدًة أن صنعاء لن تتحمل 
أية مسـؤولية ولن تكون مرتبطة بأي التزام 
قطعتـه حكومـة الفنـادق لرعاتهـا يف دول 
العدوان والدول املتعاملة معها بشـأن رسقة 

النفط والغاز اليمني. 

األول،  أمـس  الخارجيـة،  وزارة  وبعثـت 
الـدول  خارجيـة  وزارات  كافـة  إىل  رسـائَل 
األعضاء يف األمـم املتحدة أّكـدت فيها أن أية 
اتّفاقيات تقوم بها دول العدوان أَو الحكومة 

املوالية له تعد باطلة والغية. 
وقالت الخارجية يف رسـالتها: إن «بعض 
ما تقوم به الـرشكات النفطية من إجراءاٍت 
ضمن نطاق الجمهورية اليمنية تعد مخالفة 

للقوانني ما سيضطر حكومة اإلنقاذ الوطني 
إىل اتِّخاذ جميع اإلجراءات القانونية». 

ونّوهت الخارجية إىل أن املجلس السيايس 
األعـىل وحكومـة اإلنقـاذ معنيـان بالدفاع 
عـن حقوق وثروات الشـعب اليمنـي بكافة 

األشكال والسبل. 
وتأتـي هـذه الرسـائل يف ظـل تَحـّركات 
فرنسية أمريكية بريطانية عرب دول العدوان 
وحكومة املرتِزقـة لتصعيد عمليـات النهب 
بحـق ثـروات الشـعب النفطيـة والغازيـة 
ومصادرتهـا لصالـح دول العـدوان يف ظـل 
تشديد الحصار عىل الشعب ونهب املرتبات. 

وبهـذه الخطابات أقامت صنعاء الحّجـة 
الكاملة عـىل دول العـدوان وأدواتها والدول 
املتعاملـة معهـا، وهـو مـا يجعل مـن ُكـّل 
الخيارات الرادعـة لعمليات النهب مرشوعة 
تخـول الطـرف الوطنـي حمايـة ممتلكات 
الشعب وثرواته وحقوقه املرشوعة املرسوقة 

من دول العدوان وأدواتها ورعاتها. 
وتأتي هـذه الخاطبـات والتحذيرات بعد 
ـام مـن ترصيحات رئيس الوفـد الوطني  أَيـَّ
أن  فيهـا  أّكــد  التـي  عبدالسـالم،  محمـد 
الرشكات األجنبية املشاركة يف عمليات نهب 
النفـط لن تنجو من عمليـات الردع الوطنية 

املرشوعة. 

أخبار

شغما الثارجغُئ تثاذُإ «خارجغات افطط» باظتغ خظساء سظ أي الاجام صطسه المرتِجصُئ لثول السثوان ورساتعا:

تخرغتاٌت برملاظغئ لـ «املسرية»: الظفُط الغمظغ غاسّرُض لظعٍإ طمظعب طثالش 
لطصاظعن وجظسمض سطى ردسعا بثغاراتظا املحروسئ

ظاحطعن: جفُري املرتجصئ يف برغطاظغا غئغُع 60 تتفئ 
ذعئغئ طظ آبار الغمظ ببمٍظ بثج

 :  طاابسات
اتّهم ناشـطون يمنيون سـفري املرتِزقة يف بريطانيا 
ياسني نعمان، بتورطه ببيع ٦٠ تحفًة ذهبية من اآلثار 

اليمنية. 
ام قليلة من حديث الباحث عبدالله  يأتـي ذلك بعد أَيـَّ
محسـن، بشـأن بيع اآلثـار اليمنيـة يف مـزادات علنية 
أقيمـت، الثالثـاء املـايض، يف لنـدن بفندق «مـاي فري» 
الشهري، َحيُث تم بيع أقل تحفة يمنية بـ ١١٩٠ دوالر. 

وأَشاَر الناشطون إىل أن املرتِزق ياسني سعيد نعمان 

متورط بعمليٍة واسعة لبيع آثار اليمن يف الخارج، وذلك 
يف أعقـاب بيع قرابة ٦٠ تحفة ذهبيـة بمزادات وبثمن 

بخس. 
 ٦٠ بيـع  محسـن  عبداللـه  اآلثـار  باحـث  ورصـد 
قطعـة أثريـة ذهبية مهربة فقط عـىل موقع تايم الين 
الربيطانـي، ُمشـرياً إىل بيـع تمثال يمني يعـود لتاريخ 
اليمـن القديم يف مـزاد عاملـي يف العاصمـة الربيطانية 

لندن. 
وقال الباحث عبدالله محسـن يف منشـوٍر بصفحته 
عىل فيسـبوك: إنه تم بيع تمثال رأس رجل منحوت مع 

غطاء رأس، بمبلغ زهيد يف مزاد تايم الين يف لندن. 

إسقُم السثوان: ططغعُن دوقر ظفصاُت رتقت املرتجق 
السطغمغ و «طرضجي سثن» غعحُك سطى اإلشقس

 :  طاابسات
قالـت وسـائُل إعـالم مواليـة 
أسـمتها  عمـا  نقـالً  للعـدوان 
«مصادر يف البنـك املركزي» بعدن 
املحتّلة: إن املرتِزق رشـاد العليمي 
رئيس ما يسمى املجلس الرئايس، 
قام بسـحب مبلغ ضخم تحت بند 

بدل سفر لرحالته األخرية. 
وأّكـدت تلك الوسائل أن املرتِزق 
العليمي قام بسـحب مبلغ مليون 

دوالر مـن مركـزي عـدن لتغطية 
نفقـات رحلته األخـرية وعدد من 
نوابـه إىل أمريـكا وُعمان واألردن، 
مبينًا أن املبلـغ املهول يكفي لحل 
الكثـري من املشـاكل التـي تعاني 
منهـا مدينـة عـدن املحتّلـة، وأن 
النفقـاِت الباذخة للعليمي ونوابه 
االقتصـادي  االنهيـاَر  تراعـي  ال 
واملعييش يف املحافظـات واملناطق 

املحتّلة. 
وسـائل  كشـفت  السـياق،  يف 

اقـرتاِب  عـن  العـدوان  إعـالم 
االحتياطـي مـن النقـد األجنبـي 
من النفاد، محـذرًة من عدم قدرة 
مسـؤويل املرتِزقة يف بنك عدن عىل 
تغطية فاتورة االسترياد ألكثر من 
شـهر بعد انتهاء حقوق السـحب 
ة لدى صندوق النقد الدويل  الَخاصَّ
والتي تم اإلفـراج عنها يف ٢٠٢١م 

والبالغة ٦٥٥ مليون دوالر. 
وأرجعـت تلك الوسـائل سـبب 
عـدن  مركـزي  إفـالس  اقـرتاب 
السـعودّي  االحتـالل  انقـالب  إىل 
بشـأن  وعدهـا  عـىل  اإلماراتـي 
املنحـة التـي تـم الحديـث عنها 
قبيـل وبعـد تشـكيل ما يسـمى 
«الرئـايس» والتي لـم تصل حتى 
املـايل  الفسـاد  إىل  إضافـة  اآلن، 
داخل حكومـة املرتِزقة ومجلس 

العار املسمى «الرئايس». 
أسـعار  تشـهد  أن  وتوقعـت 
العملـة املتداولـة يف املحافظـات 
املحتّلـة انهيـاراً أكثـر يف قيمتها 
أمام العمـالت األجنبية، يزيد من 
ذلـك فشـل فـرع البنـك املركزي 
السـوق  ضبـط  عـن  عـدن  يف 
وعـدم قدرته عىل إنهـاء عمليات 
السـوق  يف  بالعملـة  املضاربـة 

السوداء. 

طغطغحغا طسطتٌئ تظعُإ طساشرغظ طشرتبني 
سطى طاظ تاشطاني يف خط حئعة أبني

 :  طاابسات
تعرض عدٌد من املغرتبني القادمني من السـعوديّة، 
أمـس األول الخميـس، لعملية تقطع مسـلح يف خط 
شـبوة أبني، وذلك يف سـياق اسـتمرار جرائم الرسقة 
والقتـل بحقهـم والتي تمارسـها الفصائل املسـلحة 
التابعـة لتحالف العدوان ومرتِزقتـه، وهو األمر الذي 
يؤّكـد وقوف سـلطات املرتِزقة خلف تلك املمارسـات 
كأُسلُـوب من أسـاليب القهر واإلذالل التي تمارسها 
ضـد العامـة مـن أبنـاء الشـعب اليمني يف الشـمال 

والجنوب. 
وقالت مصادر محلية: إن املغرتبني تعرضوا لعملية 
تقطـع ونهب من قبل مسـلحني مجهولني يف منطقة 

ضيقـة، مبينة أنه تـم التقطع لباصـني ونهب أموال 
املسـافرين املغرتبني عـىل متن الباصـني تحت تهديد 

السالح. 
ويف الــ٢٤ مـن يوليـو املـايض تعـرض العرشات 
من الحجـاج العائدين من السـعوديّة للتقطع ونهب 

أموالهم يف منطقة املحفد بشبوة. 
ونرش حقوقيون عىل مواقـع التواصل االجتماعي 
مقطع فيديو للحجاج وهـم متوقفني يف الطريق بعد 

التقطع لهم ونهب ُكـّل أموالهم. 
جرائـم  اسـتمرار  ظـل  يف  الجرائـم  هـذه  وتأتـي 
النهـب والتقطع والقتل الذي يتعرض له املسـافرون 
واملغرتبـون يف املحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة يف ظل 
تواطؤ األجهزة األمنية التابعة ما يسمى االنتقايل مع 

تلك العصابات. 

باتٌث طخري: ادُشظعظغ يف الساخمئ خظساء 
وبةاظئغ جمغع طآلفاتغ

 :  طاابسات
محمود  املـرصي،  الباحُث  أوىص 
األُوُروبـي  املعهـد  مديـُر  رفعـت، 
للقانـون والعالقات الدوليـة، بدفِن 
جثتـه يف العاصمـة اليمنية صنعاء، 
ومعه نسـخٌة من مؤلفاتـه وكتبه، 

التي أّلفها وعدُدها ٢٦ كتاباً. 
عـىل  تغريـدة  يف  رفعـت  وقـال 
حسـابه بـ»تويرت»، أمس األول، إن 
األطباء أخربوه برضورة تغيري قلبه 
وهو مـا يرفضـه الباحـث املرصي 
«قطعياً»، مؤّكــداً أنه عهد قلبه أن 
يقف مع الحق ولو كلفه ذلك حياته، 

ولن يمـوت إال  وأنـه عـاش عزيـزاً 
واقفاً، يف إشـارة إىل موقفه املعروف 
مـن العدوان عىل اليمـن ومنارصته 
لليمـن يف مواجهـة الحـرب الظاملة 
التـي تشـنها دول تحالـف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي منذ 

نحو ثمان سنوات. 
وسـّخر مديـر املعهـد األُوُروبـي 
للقانون والعالقات الدولية، يف مرص، 
املاضيـة،  السـنوات  خـالل  حياتـه 
لكشف جرائم حرب تحالف العدوان 
يف  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
الثابتـة  بمواقفـه  وعـرف  اليمـن، 

املؤيدة لصنعاء يف مواجهة العدوان.
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اإلخراُر سطى اتاةاز جفظ المحاصات الظفطغئ رغط تخعلعا سطى الاخارغح 
المططعبئ جغاجاٌت شاحطئ وأوراُق ضشط وأَداة اباجاز 

خئراُء اصاخادغعن وطتططعن جغاجغعن لختغفئ «المسغرة»:

 سثم تترك افطط املاتثة غبئئ حراضَاعا يف السثوان سطى الحسإ الغمظغ
المسغرة- طتمث الضاطض 

يتعـرَُّض الشـعُب اليمنـي ملعانـاٍة كبـريٍة 
وشديدٍة جراء ممارسات دوِل تحالف العدوان 
وتخيلِّ األمم املتحدة ووكاالتها عن مسؤوليتها 
اإلقليميـة  املشـاريع  لخدمـة  اليمـن  تجـاه 
والدوليـة املرسـومة لليمـن واملنطقـة، َحيُث 
تـرص دول العدوان عىل االسـتمرار يف احتجاز 
سـفن املشـتقات النفطية، ولم تتَحـّرك األمم 
املتحدة التي أصدرت التصاريح للسفن ملتابعة 
دخولها إىل املوانئ املستهدفة وفرض سلطتها 
األمميـة عـىل جميـع األطـراف أَو لتعويـض 
الشـعب اليمنـي عن الخسـائر واألرضار التي 
لحقـت به، ما يؤّكـد غطرسـَة األمـم املتحدة 
وسياسـاتها املفلسـة تجـاه الشـعوب الحرة 
من جهة ورشاكتها األََساسـية يف العدوان عىل 

اليمن أرضاً وإنساناً. 
ويؤّكــد عـدٌد مـن الخـرباء االقتصاديـني 
سـفن  احتجـاز  أن  السياسـيني  واملحللـني 
املشـتقات النفطيـة رغـم صـدور التصاريح 
املطلوبـة وتقييـد حركـة التبـادل التجـاري 
وعدم سالسة االسترياد والتصدير واإلجراءات 
األحاديـة غـري القانونيـة، يتم خـارج نطاق 
قواعـد التجـارة واملالحـة الدولية وعسـكرة 
لخطوط املالحة الدولية وحصار عسكري غري 
قانوني وأعمال بلطجة واضحة مقابل املوانئ 
والشـواطئ اليمنيـة، تتغـاىض عنهـا األمـم 
املتحـدة رغـم التأثري السـلبي الكبري عىل رفع 
من كلفـة التأمني والشـحن البحري للسـفن 
املحملة بالسـلع واملـواد واملشـتقات النفطية 

املتجهة لليمن.
 

جطعة دول السثوان
ويقوُل وكيل قطـاع الدراسـات والتوقعات 
والتعـاون  التخطيـط  بـوزارة  االقتصاديـة 
والتنمية، الدكتور عادل الحوشبي: إن القاعدة 
االقتصاديـة تشـري إىل أنـه بارتفـاع وسـائل 
الطاقة سـيكون له تأثريٌ ملموس عىل مختلف 
القطاعـات االقتصاديـة واإلنتاجية والخدمية 
وتداعيـات اجتماعيـة وإنسـانية قـد توصف 
بالكارثيـة، التـي لطاملا رقصت األمـم املتحدة 
محذرة منها، يف حني سـوف يقابله ارتفاعات 
شـامله يف أسـعار السـلع والخدمـات، أي أنه 
يوجد تناسب طردي بني أسعار وسائل الطاقة 
وأسـعار السلع والخدمات يف أي بلد يعتمد عىل 

اقتصاد السوق كنموذٍج اقتصادي له. 
ويؤّكـد الدكتور الحوشبي يف ترصيٍح خاص 
لصحيفـة «املسـرية» أن اإلرصار عىل احتجاز 
سـفن املشـتقات مـن قبـل تحالف العـدوان، 
السـعوديّة واإلمـارات ومـن خلفهـا أمريـكا 
وبريطانيا وفرنسـا وإرسائيـل، رغم حصولها 
عىل التصاريح املطلوبة من قبل األمم املتحدة، 
تثبـت األمم املتحـدة يوماً بعد يوم أنها سـوى 
مطيـة للـدول اإلنغلوسكسـونية، املنترصة يف 
الحـرب العامليـة الثانيـة والتي أنشـأتها لكي 
تخـدم مصالحهـا وتنفـذ أهدافهـا وأجندتها 
ة والدول التابعة لها، السائرة يف فلكها،  الَخاصَّ
وتثبت الوقائع واملواقف واألحداث العاملية بعد 
الحـرب العاملية الثانيـة خذالن األمـم املتحدة 
للكثري من الـدول والشـعوب وانحيازها لدول 
يف  للخـذالن  مثـل  وأبـرز  العاملـي  االسـتكبار 

الـدول العربية واإلسـالمية فلسـطني والعراق 
وأفغانستان والصومال والروهنغا ويف اليمن.

ويضيـف ورغـم التداعيـات الناجمـة عـن 
احتجاز وقرصنة سفن املشتقات النفطية من 
قبـل تحالف العدوان من أهم األسـباب املؤدية 
إىل ارتفاع السـلع والخدمات وتدهور األوضاع 
املعيشـية يف اليمـن؛ كـون الغرامـات املاليـة 
الكبـرية التـي تفرض جـراء احتجاز السـفن 
وعـدم تفريغها يف الوقت املحّدد لها، تضاف إىل 
التكاليف يتحمل عبئها يف النهاية املواطن هذه 
التداعيـات تتحمل مسـؤوليتها إىل َحــدٍّ كبري 

األمم املتحدة. 
الفـرتة  خـالل  الغرامـات  أن  إىل  ويشـري 
٢٠١٩-يوليـو٢٠٢٠م الناجمـة عـن احتجـاز 
سـفن املشـتقات النفطيـة يف موانـئ البحـر 
األحمـر حوايل ١٠١مليـون دوالر، أي ما يعادل 
٦١ مليـار ريال، زيادة عـىل ذلك حدوث ارتفاع 
كبري يف رسوم التأمني البحري؛ بَسبِب املخاطر 
املحتملـة والعمليـات العسـكرية عـىل طـول 
الشـواطئ اليمنيـة، مما يعني حـدوث ارتفاع 
كبـري يف تكلفـة الشـحن يلقـي بظاللـه عـىل 
األسـواق املحليـة لتضيف أزمة فـوق األزمات 
املرتاكمـة التـي مـن أهمهـا تدهـور القيمـة 
الرشائية للعملة املحلية بنسبة تقدر بنحو ٦٤ 
٪ يف املناطق الحرة وإىل أكثر من ٨٠ ٪ يف مناطق 
سـيطرة تحالـف العـدوان وأدواتـه، مما يزيد 
من تفاقـم الوضع واالقتصـادي َواالجتماعي 
واإلنسـاني ومع ذلك لم تتَحـّرك األمم املتحدة 
التي أصدرت التصاريح للسفن ملتابعة دخولها 
إىل املوانئ املسـتهدفة وفرض سلطتها األممية 
عىل جميع األطراف أَو لتعويض الشعب اليمني 

عن الخسائر واألرضار التي لحقت به. 
ويزيد بالقول إن احتجاز سـفن املشـتقات 

النفطيـة رغـم صـدور التصاريـح املطلوبـة 
وتقييد حركة التبادل التجاري وعدم سالسـة 
االسـترياد والتصدير واإلجراءات األحادية غري 
القانونيـة، يتم خـارج نطاق قواعـد التجارة 
واملالحـة الدوليـة وعسـكرة لخطـوط املالحة 
الدولية وحصار عسـكري غري قانوني وأعمال 
بلطجـة واضحـة مقابـل املوانئ والشـواطئ 
اليمنية، تتغاىض عنه األمم املتحدة رغم التأثري 
السـلبي الكبـري عـىل رفع مـن كلفـة التأمني 
والشـحن البحـري للسـفن املحملـة بالسـلع 
واملـواد واملشـتقات النفطية املتجهـة لليمن، 
ـة ملناطـق حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي،  وَخاصَّ
ووكاالتهـا  املتحـدة  األمـم  ومسـمع  بمـرأى 
املختلفة، مما سـبب بارتفاع تكاليف الشـحن 
إىل اليمـن مـن جنوب رشق آسـيا للحاوية ٤٠ 
قدمـاً مـن ٣٢٠٠ دوالر إىل حـوايل ٥٤٠٠ دوالر 
خـالل الفـرتة ٢٠١٨-٢٠٢٠م، بزيـادة قدرها 
٧٠ ٪، مقارنة بحوايل ١٨٠٠ دوالر للشـحن إىل 

ميناء صاللة بسلطنة عمان. 
ويتابـع حديثـه هـذه الزيـادات الكبـرية يف 
تكلفـة الشـحن سـوف تضـاف إىل األسـعار 
االسـتهالكية يتحملهـا املواطـن، مؤّكــداً أن 
األمم املتحدة تعرف جيًِّدا أنه كلما طالت الفرتة 
اإلضافية الحتجاز السفن كلما زادت الغرامات 
األسـعار  يف  ارتفاعـات  وبالتـايل  املفروضـة 
النهائيـة، فعمليـة االحتجـاز مدفوعـة الثمن 
تنتزع من قوت الشعب اليمني، وبالتايل فاألمم 
املتحـدة رشيك يف الحصـار االقتصادي وزيادة 

معاناة الشعب اليمني. 
ويوضح أن من أهـم التداعيات االقتصادية 
من احتجاز سـفن املشـقات النفطية اإلخالل 
إىل  يـؤدي  ممـا  التوريـد  وسالسـل  بجـداول 
توقف أَو تعثر املؤّسسـات واملصانع اإلنتاجية 

وعرقلـة عمل بعـض القطاعـات الهامة مثل 
والصناعـات  والسـمكي  الزراعـي  القطـاع 
االسـتخراجية والقطاعـات الخدمية، له تأثري 
سلبي عىل الناتج املحيل اإلجمايل وعملية النمو 
االقتصـادي، باإلضافة إىل عدم توفـر أَو تأخر 
وصول املشـتقات النفطية سيؤدي إىل ازدهار 
السوق السوداء وارتفاع وتضاعف يف أسعارها 
ينعكـس ذلك عـىل ارتفـاع يف تكاليـف اإلنتاج 
وبالتـايل ارتفاع يف أسـعار السـلع والخدمات، 
جـراء  النفطيـة  املشـتقات  انعـدام  وكذلـك 
احتجازها، وارتفاع األسعار للسلع والخدمات 
يؤدي إىل انخفاض مسـتوى االسـتهالك للفرد 
وارتفـاع معـدل التضخم وتدهور مسـتويات 
املعيشـة املنخفضـة أصـالً، وارتفـاع معدالت 
والتداعيـات  النتائـج  مـن  والفقـر  البطالـة 
انعـدام  جـراء  األسـعار  الرتفـاع  الحتميـة 
املشتقات النفطية؛ بَسـبِب احتجاز السفن أَو 
غـريه من األسـباب، هذا باإلضافـة إىل حدوث 
انخفاض يف جودة املنتجات والخدمات املقدمة 
للمواطـن، وأكمل قائالً: تؤدي فرتات االحتجاز 
الطويلة لسـفن املشـتقات النفطية خسارات 
كبرية وضياع للفرص واملواسـم يف القطاعات 
الهامة مثـل القطـاع الزراعي والسـمكي، إىل 
تهديد حياة اآلالف من املرىض يف املستشـفيات 
ـة مرىض الفشـل الكلوي جـراء انعدام  وَخاصَّ
املحروقات الالزمة لتشـغيل األجهزة واملعدات، 
احتجـاز سـفن املشـتقات النفطية  َوأَيْـضـاً 
وارتفاع تكاليف الشحن والتأمني دفع القطاع 
التجاريـة  سياسـاته  مراجعـة  إىل  التجـاري 
واالسـتغناء  االسـترياد  وعمليـة  والصناعيـة 
عن العديد من السـلع وبعض املواد األََساسية 

واألولية الالزمة لعملية اإلنتاج وغريها. 
وينهي حديثه أن التداعيات الكبرية واملعاناة 
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التعحئغ: اتاةاُز جفظ 
المحاصات الظفطغئ رغط 
تخعلعا سطى الاراخغص 

غآّضـُث ضسَش افطط 
الماتثة وجطعَة دول 

السثوان سطغعا والسغطرَة 
سطى صراراتعا وطعاصفعا 

طظ صئض دول السثوان

تةر: اإلخرار 
سطى اتاةاز جفظ 

المحاصات الظفطغئ 
ورصئ ضشط بسث 

تساصط ُضـّض أوراق 
السثوان سطى 

الغمظ 

افخئتغ: اتاةاُز جفظ 
المحاصات الظفطغئ اباجاز 
ًئ  وجرغمئ غغر طئّررة َخاخَّ
شغ ظض الُعــثظئ المسطظئ 
وطساظاة المعاذظغظ بسئإ 

غغاب الطرف الثولغ 
«افطط الماتثة»

الشديدة للشـعب اليمني جراء ممارسات دول 
تحالف العدوان وتخيل األمم املتحدة ووكاالتها 
عن مسـؤوليتها تجاه اليمن لخدمة املشـاريع 
اإلقليمية والدولية املرسـومة لليمن واملنطقة، 
تحتم عـىل القيادة الثورية والسياسـية اتِّخاذ 
إجـراءات رادعة غـري اعتيادية لدحـر العدوان 
وتحريـر اليمـن مـن براثـن تحالـف املعتدين 
وغطرسة األمم املتحدة املفلسة تجاه الشعوب 

الحرة. 
 

ورصُئ ضشط واباجاز
من جهته، يقول وكيـل وزارة املالية لقطاع 
التخطيط واإلحصـاء واملتابعة، الدكتور أحمد 
حجر: إن فشـل دول العدوان الذريع يف مختلف 
املجاالت العسكرية والسياسية واإلعالمية وإىل 
َحـــدٍّ ما االقتصادية جعلها تتشـبث وبدرجٍة 
كبـرية عىل العديد من السياسـات االقتصادية 
يف حربهـا العدوانية مراهنًة عـىل الوقت ولعل 
وعىس تستطيع تحّقق بعض املكاسب كأوراق 
ضغـط عىل طاولـة املفاوضات سـواء لتمديد 

الُهــدنة أَو إلنهاء العدوان.
ويوضـح حجر يف ترصيح خـاص لصحيفة 
«املسـرية» أن مـن أهم هذه السياسـات حجز 
سفن املشـتقات النفطية لتحقيق عدة أهداف 
تتمثـل يف ارتفـاع أسـعار املشـتقات النفطية 
وبالتايل رفع أسعار مختلف السلع والخدمات؛ 
كون املشـتقات النفطية مدخالً رئيسياً إلنتاج 
كافة السـلع والخدمات وهذا مـا يرتتب عليه 
التأثري مبارشة عىل مسـتوي معيشة السكان 
وباألخـص يف ظـل تراجـع مسـتوى الدخـول 
الحقيقية ما يجعل تدهور مسـتوى معيشـة 

السكان عامل ضغط عىل متخذ القرار. 
ويضيف إيقاف أَو الحد من عملية االنتعاش 
االقتصادي، وباألخص يف املجال الزراعي نتيجة 
انعدام املشـتقات النفطية أَو ارتفاع أسعارها 
مـا يجعـل املسـتثمرين يـرتّددون يف توسـيع 
إنتاجهـم، إىل جانـب تراجـع حجم األنشـطة 
االقتصاديـة الـذي يسـاهم يف انخفاض حجم 
األوعيـة اإليراديـة، وبالتـايل انخفـاض حجم 
اإليـرادات املحصلة ما يؤثر عىل مسـتوى أداء 
األجهزة الحكومية، َوأَيْـضاً التكاليف الناجمة 
عـن تأخر تفريـغ سـفن املشـتقات النفطية 
لصالح الـرشكات الناقلـة بالعملـة األجنبية، 
وهـذا ما يزيد وما يسـاهم يف زيادة أسـعارها 
وبالتـايل زيادة أسـعار املشـتقات النفطية يف 

السوق املحيل.
ويختـم حديثـه: وكذلـك إتاحـة الفرصـة 
أمام املهربني للمشـتقات مـن املناطق املحتّلة 
لتحقيـق أربـاح كبرية عـىل حسـاب املجتمع 
وباألخـص يف ظـل احتـكار اسـتريادها عـىل 
تعكري فرحة املجتمع  هوامري الفساد، ُمضيفاً 
باإلنجـازات يف مجـال البناء العسـكري والذي 
ًة العرض  تمثل يف العروض العسـكرية وَخاصَّ
األخـري، وكذلـك توجيه رسـالة إحبـاط ملتخذ 
القـرار يف حكومـة اإلنقـاذ أن مـا زال لديهـم 
القـدرة يف التأثري عىل مجمـل األوضاع دون أي 

عة، وبالتايل اسـتخدام  اعتبـار لالتّفاقات املوقَّ
ذلك كأَداة ابتزاز لتمديد الُهــدنة. 

 

طثالفئ ُضـّض اقّتفاصات املسطظئ
من جهته، يشـري الكاتب واملحلل السـيايس 
الُهــدنـة  أن  إىل  األصبحـي،  أنيـس  الدكتـور 
هي وقـف األعمال العسـكرية لفـرتة محّددة 
حسـب اتّفـاق طريف الحـرب، ويتحـاىش ُكـّل 
طـرف القيـام بأفعـال تغضب الطـرف اآلخر 
وتهـّدد الُهــدنـة، ويدخـل يف إطـار الُهــدنة 
فك الحصار البحـري والجوي والربي؛ باعتبَار 
الحصار شـكالً من أشـكال الحرب، كما يجب 
وضع آليـات التحّقق من االلتـزام بمقتضيات 

الُهــدنة ورصد انتهاكاتها. 
خـاص  ترصيـح  يف  األصبحـي  ويؤّكــد 
لصحيفـة «املسـرية» أنه منـذ بدايـة التمديد 
األخـري للُهــدنـة لـم تدخل أية سـفينة وقود 
بالرغـم أن هنـاك ٩ سـفن محتجـزة قبالـة 
سـواحل جيـزان تـم تفتيشـها وحصلت عىل 

تصاريح دخول من األمم املتحدة. 
املشـتقات  سـفن  احتجـاز  أن  ويضيـف 
النفطيـة ابتـزاز وجريمـة غري مـربّرة يف ظل 
الُهــدنة املعلنة تزيـد معاناة املواطنني يف ظل 
غيـاب الطرف الـدويل الذي يدعـي أنها فرصة 
إلزالـة القيود عىل املدنيـني ويغض الطرف عن 
ممارسات تحالف العدوان وبالتايل هذه جريمة 
مـن جرائم العدوان عىل اليمـن بقيادة تحالف 
الحرب العدوانية بقيادة السـعوديّة واإلمارات 
وبدعم من واشـنطن، ُمشرياً إىل أنها تعترب من 
أخطـر الجرائم الدوليـة وأكثرهـا فداحًة عىل 
اإلطـالق؛ فهـي الجريمة الدوليـة الكربى التي 
تُرتكـب يف أثناها وخاللها وبمناسـبتها العديد 
من الجرائـم الدولية الكـربى، كجرائم الحرب 

واإلبادة والحصار والجرائم ضد اإلنسانية. 
ويواصل حديثـه أن اسـتمراَر احتجاز دول 
العدوان السـعودّي لسـفن النفط ومنعها من 
دخـول ميناء الُحديدة تسـبب يف تفاقم معاناة 
الشـعب اليمني، موضًحا أن «احتجاز العدوان 

للسفن النفطية يتناىف مع أخالقيات الحروب، 
ويمثل انتهاكاً صارخـاً للقانون الدويل واتّفاق 
سـتوكهولم» كما أن هـذا االحتجاز «يتعارض 
مـع قـرارات مجلـس األمـن الداعمـة التّفاق 
سـتوكهولم التي نّصت عىل عدم إعاقة دخول 

سفن الوقود». 
ويؤّكــد أن املواقـف الباردة لألمـم املتحدة 
شـجّعت الطرف اآلخر عىل مواصلة االستهانة 
بهـذا االتّفـاق إىل َحـــدِّ املطالبـة بمقرتحات 
جديـدة ترشعن وتسـتوعب تراجعـات طرف 
حكومة االرتـزاق ومخالفاتهـا ومواقفها الال 
الضعيـف  «املوقـف  أن  مؤّكــداً  مسـؤولة»، 
لألمـم املتحدة وعدم قدرتها عىل إظهار املوقف 
القانوني واإلنسـاني تجـاه مخالفات الطرف 
اآلخر ال ينسـجم مع ما ينبغـي أن تكون عليه 
من تـوازن وحيادية وال يخـدم الثقة املطلوبة 
يف مـا قد ترعاه من اتّفاقات مسـتقبالً، َحيُث، 
ينبغـي أن يكون لألمم املتحـدة موقف واضح 
إزاَء جريمة احتجاز السفن والدعوة الرصيحة 

الحرتام اتّفاق السويد. 
وينهي حديثه حالة الهسـترييا تالزم إعالم 
العـدوان، منذ االنتهاء من العرض العسـكري 
املهيـب يف الحديدة، ُمشـرياً إىل أن االصطفاف 
التحرييض الذي تقوده أمريكا وتروج له األمم 
املتحـدة لن يجدَي نفعـاً يف رصف األنظار عن 
أولويات وقف العدوان ورفع الحصار وخروج 
قـوات االحتالل، ولـن يثنَي اليمـُن عن أعمال 
البناء النوعي وتطوير القدرات االسـرتاتيجية 
لتعزيـز عوامـل القـوة وتحقيق تـوازن الردع 
لضمانـة سـيادة البلـد عـىل امتـداد الرشيط 
الساحيل، مستشهداً بقوله وهذا ما عاد وذّكر 
بـه نواُب الشـعب داعـني تحالف العـدوان إىل 
اغتنـام الفرصة خالل ما تبقـى من الُهــدنة 
املعلنة للخـروج من املسـتنقع اليمني، وعدم 
التعـرض لسـفن املشـتقات النفطيـة، وفتح 
كافة املوانئ واملطارات أمام الرحالت التجارية 
محذريـن يف الوقت ذاته من مغبـة أي تماٍد يف 
التدخل بالشـؤون الداخلية؛ كون ذلك يعرض 
الُهــدنة للخطر، وللـرشكات النفطية تحذير 
جديـد ودعـوة لاللتـزام باالتّفاقـات عـىل أن 
تحييـد قطاعات النفط والغاز لصالح مرتبات 
املوظفني هـو الطريق األقرب إلحالل السـالم 

وتكريس األمن يف اإلقليم. 
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البروُة السمضغُئ 
الراشث الثي ق 

غظدإ 
د. حسفض سطغ سمغر

الرحمن  اللـه  بسـم 

تعـاىل:  قـال  الرحيـم 

َر اْلبَْحَر  (َوُهَو الَِّذي َسخَّ

ِلتَأُْكلُوا ِمنُْه َلْحًما َطِريٍّا 

َوتَْستَْخِرُجوا ِمنُْه ِحْليًَة 

تَْلبَُسـونََها َوتََرى اْلُفْلَك 

َوِلتَبْتَُغوا  ِفيـِه  َمَواِخـَر 

َوَلَعلَُّكـْم  َفْضِلـِه  ِمـْن 

تَْشُكُروَن).

رفد  مصـادر  تعـدد 

االقتصاد الوطني من أهم 

مقتضيات السياسـات االقتصادية الناجحة التي من 

ما عندما يكون  شـأنها خلق اقتصاد مستقر ال ِسـيـَّ

هذا املصدر مستداماً والسـلع التي يولدها تعد سلعاً 

قليلـة املرونة مـن جانب الطلب ولهـا تماس مبارش 

بحياة املجتمع املستهلك سواء كان االستهالك محلياً 

أَو خارجياً بمعنى أن هذه السـلعة لهـا طلب متزايد 

مـن جانـب ومن جانب آخـر تعد من السـلع القابلة 

للتداول التجاري يف األسواق املحلية واألجنبية. 

االهتمام بزيادة اإلنتاج من الثروة السمكية وزيادة 

اإليرادات املتأتية منها ينعكس أثره اإليجابي مبارشة 

عىل القطاعـات االقتصادية األُخرى فهو مصدر هام 

لتوفـري العملـة الصعبـة وأحـد أهم مصـادر الدخل 

لرشيحـة كبرية مـن العاملـني فيه يف إطار سالسـل 

القيمـة لهذا املنتج الهام إضافـة إىل أنه أحد املصادر 

الرئيسـية ملدخـالت اإلنتـاج يف الصناعـات الغذائيـة 

وهنا يجـب أن نويل هـذا الجانب االقتصـادي أهميّة 

اسـتثنائية فهو رافد متعدد أثره اإليجابي وممارسة 

العمـل يف تطوير الثروة السـمكية تعـد صناعة فهي 

صناعـة التجـارة املضمونة األرباح ويف هـذا الجانب 

يجب أن نعي أهميّة هذه الثروة ونحافظ عليها حتى 

تسـتمر وتسـتدام فاالستدامة تعني اسـتدامة تدفق 

عائداتها النقدية ومن ثم استمرارها يف تمويل التنمية 

االقتصاديـة بشـكل عـام وهذا مـا يؤّكــد رضورة 

حمايتها مـن العبث املقصود وغري املقصود وااللتزام 

بمواسم الصيد املتعارف عليه وكذلك إلزام الصيادين 

بآليـة الصيد التي تنص عليها اللوائح املنظمة كقطر 

فتحات الشـباك وغريها من محّددات االصطياد التي 

من شأنها الحفاظ عىل هذه الثروة واستدامتها. 

وهنا يجب أن نشري إىل ما تسببت به قوى العدوان 

حـارضاً والنظـام السـابق يف األرضار بهـذا املصـدر 

االقتصـادي كان من أكرب ما أثر عـىل هذه الثروة هو 

السـماح للسـفن األجنبية أَو العربيـة باالصطياد يف 

السـواحل اليمنية دون أي ضوابط مقابل الفتات من 

املال الذي تدفقه السـفن لعتاولة النظام السابق تىل 

ذلك ممارسـة دول العـدوان بـل ومؤامرتهم يف نهب 

وتدمري هذه الثروة سـعياً منهـم إللحاق أكرب الرضر 

بشـعبنا اليمني فقد تعمدوا تدمريَ الشـعب وتجريف 

البيئـات التـي يتكاثـر يف وسـطها األحيـاء البحرية 

ولكننا وبعون الله سـوف نعيد لهـذه الثروة مكانتها 

املفرتضة ونطور سـبل تربية وإكثار هذه الثروة بما 

يحّقق طموحاتنا يف هذا املجال.

ويف هـذا املضمار يجب أن يكـون للقطاع الخاص 

واملستثمرين دور كبري يف تطوير سبل الصيد وتأهيل 

مراكـز اإلنـزال السـمكي وموانئ االصطيـاد وكذلك 

تقديـم القـروض للصياديـن لتوفـري أدوات الصيـد 

وأجهزة الحفظ واالسـتثمار يف عمـل بحريات لرتبية 

وإكثـار هذه الثـروة وتنظيم جانب التسـويق لتصل 

هـذه السـلعة الغذائيـة إىل مختلف األسـواق املحلية 

واألجنبية.

طحضطُئ الظزام الثولغ طع الحسإ الغمظغ.. لظ تثوم

ُسروُض «وسث اآلخرة» عجت ُسروَش الخعاغظئ

سئث الصعي السئاسغ

منـذُ مطلـع األلفيـة الجديـدة حتـى اليـوم، مـا تزال 
السـاحة الدولية تشهد الكثري من املتغريات الجيوسياسية 
واالسـرتاتيجية عىل مسـتوى النظام الدويل بُرمته، ودائماً 
مـا تأتي هـذه املتغـريات بانعكاسـاٍت كارثية عـىل بلدان 
العالـم الثالث، وُخُصوصاً تلك الـدول التي يريد لها النظام 
الدويل املتسلط أن تظل تعاني إما من الرصاعات العسكرية 
والسياسـية وإما من األزمات االقتصادية الخانقة، بما يف 

ذلك بالدنا. 
خـالل العقد األول من هـذا القرن حصلـت الحكومات 
املتعاقبـة يف اليمن عـىل دعٍم دويل غري مسـبوق، وحظيت 

برعايـٍة أمميـة قـل نظريها، فلم تنشـأ أيـة خالفات حول 
سياسـة وأُسـلُـوب إدارة الحكم يف اليمن أَو توّجـهات النظام فيها، بني 
األعضاء الدائمني ملجلس األمن الدويل، كون النظام اليمني بكل مسـاوئه 

وسلبياته، ظل ملتزماً بمتطلبات الوالء املطلق للنظام الدويل القائم. 
ومع بداية العقـد الثاني من القرن الحايل، وتحديداً يف فرباير 2011م، 
وظهور بوادر التمرد الشعبي عىل النظام الحاكم وإعالن السخط العام يف 
وجهه، ودعوات إسقاط سلطة وإدارة وبعض رموز املنظومة الحاكمية، 
صدرت عّدة قرارات دولية بشـأن اليمن، ولم يتخذ أيٌّ من أعضاء النظام 
الـدويل حق النقض ضد هذه القـرارات، والتي وصل عددهـا حتى اليوَم 
تسـعة عرش قراراً دوليٍّا تقريبًا، ابتداًء من القـرار رقم 2014 الصادر يف 

أُكتوبر 2011م. 
لكـن ومع بروز الثورة الشـعبيّة العارمة بدايـة العام 2014م، وحتى 
إعـالن الثـوار يف الـ 21من سـبتمرب، سـخطهم ورفضهم لـكل مظاهر 
الفساد واإلفسـاد، وتمردهم التام عن ُكـّل مسـاعي التبعية واالنبطاح 
للخارج، واملطالبة بتحرير القرار السيايس والسيادي، األمر الذي اعتربُه 
النظام الدويل شـكالً من أشـكال التمرد عليه، فصدر قرار مجلس األمن 
رقـم 2140 يف 25 فربايـر 2014م، والذى يقىض بوضع اليمن تحت البند 
السـابع، وهذا ما جعل اليمن فعلياً تحت االحتالل الدويل، وهذا ما سعت 

الثورة والثوار إىل إسقاطه. 
لكن ومـع تزايد نجاحات الكوادر الثوريـة الجديدة يف إحداث خرق يف 
جـدار متطلبات الوالء للنظـام الدويل، واملتمثلة بطرد واسـتبعاد معظم 

نخب ورموز املنظومة الحاكميـة التي كانت تمثل واجهة وأذرع محلية 
عملـت لخدمة املصالـح الدولية يف اليمن عصور من الزمن، واسـتبدالها 
بكوادَر ثورية شبابية مستقلة وحرة، األمر الذي أثار قلق 
وتوتر النظام الدويل الذي قام باسـتخدام ورقته اإلقليمية 
(السـعوديّة) لشن عدوانها املعَلن من واشنطن 26 مارس 
2015م، معـززاً بقرار مجلس األمـن التابع لألمم املتحدة 
رقـم 2216، املتخذ يف 14 إبريل 2015م، سـاعياً إلجهاض 

الثورة يف مهِدها. 
وفيما تلتها الكثري من القرارات األممية عىل مدى سبع 
سـنوات ونصف مـن العـدوان، والتي كان آخرهـا القرار 
الـدويل رقـم 2624 الصـادر يف 27 فربايـر 2022م، والذي 
سـينتهي العمل به حتى 28 فرباير 2023م، يف ظل الحرب 
والحصـار والقتل والدمار، يظهر النظـام الدويل بني فينة 
وأُخرى بمظهر الحريص عىل السالم، وتظهر مساعيه نحو إيجاد حلول 
ومعالجات تنهي معاناة اإلنسـان يف اليمن، لكن وفق االسرتاتيجية التي 

تخدم مصالحه فقط. 
إال أن موقـَف النظـام الدويل ما يزال قائماً وبشـكٍل الفت، عىل اعتبار 
أن ُكـّل شـعٍب يحاول االنعتاق من قوى الهيمنة واالسـتكبار هو شعب 
إرهابـي، وهذا مؤرش خطري يدلل عىل أن ُكـّل الدوائر واملنظمات األممية 
رهينة لهذا النظام، الذي ال يضع ملعاناة الشعب اليمني أية قيمة تذكر يف 

ميزان مصالحه وتفوقه وهيمنته. 
غري أن سـنوات العدوان السـبع التي شـملت جوالت املواجهة يف ُكـّل 
جبهٍة وسـاحٍة وموقع، وما جنت من ثمار الثبـات والصمود، قد تركت 
انطباعـاً مؤثراً يف وجدان الشـعب اليمني العزيـز املتطلع إىل تحرير ُكـّل 
شـٍرب يف أرض الوطن، وباتـت الجماهري اليمنية تؤمـن عىل أحقية نهج 
املقاومة كسـبيٍل نهائي النتزاع حقوقـه كاملة وغري منقوصة، وبفعلها 
الجهادي الثوري سـتتحول املنطقة بأرسها من مسـاحة شابها الكثري 

من الرهبة واالنبطاح، إىل ساحاٍت للحرية وصناعة املجد. 
وعىل الرغم من الجراح النازفة واألزمات الخانقة التي يعيُشـها اليمن 
واليمنيـون؛ بفعل النظـام الدويل املتغطرس وأدواتـه األممية واإلقليمية 
واملحلية، يسري الشعب متوكالً عىل الله وواثقاً بقيادته الثورية السياسية 
والعسـكرية، التي تميض به إىل بر األمان، وأصبح املواطن اليمني يعيش 
يومياته بكل تفاصيلها بثقٍة أكيـدة بالنرص، وباطمئنان وأمان، ومهما 

طالت مشكلة النظام الدويل مع الشعب اليمني َفـإنَّها لن تدوم. 

خثغةئ المّري
وكانـت  زلزالهـا،  اليمـن  أرض  ُزلزلـت  إذا 
الُحديـدة ُموعـد اسـتقبال ُحفاتهـا، وأشـجع 
ُفرسـانها، وأعظـم قادتهـا، وأمانة رئِيسـها، 
وأخرجـت يف وجه األعادي ُقواتها، وأثقالها من 
أرجـاء بُلدان ُسـكانُها، وما ُخفي كان أعظم يف 

ستارها، واندهش الناس وقالوا: ما لها؟!!
ما هذه الحشود ومن أين جاءت؟! 

يومئٍذ تُحدثهم بأن رب السماء قد أوحى لها، 
فهـي كُمعجزة موىس يف عرصها، وكـسـفينة 
نوح شـدت رحالها، كـعاصفـة رياح عصفت 

بمن حاول إيقافها. 
 دعونـي أخربكـم عنهـم، فمـاذا عسـاني 

قائلًة؟!
عن رجـال اللـه الصادقني، الذيـن أرخصوا 
دمائهم والبنني، وباعوا أرواحهم وجماجمهم؛ 
الوطـن  ولحمايـة  الديـن،  نـرصة  أجـِل  ِمـن 
كانـوا ُمدافعني، واستشـعروا املسـؤولية، غري 
ُمتخاذلـني وُمتنصلـني، وحملـوا هـم أمتهـم، 

وتحرير قضيتهم الُكربى (فلسطني). 
ويف مشـهد المثيل لُه غري مسـبوق، شهدت 
ـِ  اليمـن أكرب ُدفعـات تخرج ُعـُروض النرص، ب
وعـد اآلخـرة الصـادق، وإيَمـان دافـع، ومبدأ 
سام، وهدف أََسايس، َهـا هي القوات البحرية 
والدفـاع السـاحيل، يتخرجـون مـن املنطقـة 
العسـكرية، ومعنوياتهـم قاسـية كالحديـد، 
وبأسهم شـديد، وال يخافون يف الله لومة الئم، 
من أي عدو غاشـم أَو عميـل، ُدفعات ثقافتهم 
قرآنية، وتربيتهم إيَمـانية، وعزومهم ُمحمدية، 
وشـجاعتهم حيدريـة، ورضباتهم ُحسـينية، 
وشعاراتهم باملوت ألمريكا وإرسائيل الحقرية، 
ُدفعات تسري صفاً واحداً «كالبنيان املرصوص» 
هزت ُعروش الصهاينة وامُلستكربين، وطمأنت 

قلوب امُلؤمنني. 
فالُعرض العسـكري الذي شـهدته املنطقة 
العسـكرية الخامسة، والذي تم فيه استعراض 
كافـة التشـكيالت القتالية، الربيـة، والبحرية 
والجوية، عرضاً ُمهيباً، يُغيض تل أبيب، ويقهر 

ويهزم جيوش الظاملني، كيف ال؟!
وأرض اليمن هي مقـربة الُغزاة، وهي أرض 
عصيٌة عىل األعداء، وفيها ُمحافظة «الحديدة» 
التـي راهـن الصّمـاد عـىل أبنائهـا ورجالهـا 
األوفياء، وكان يُراهن األعداء السـيطرة عليها، 
لكنهـا اليوم تقف بـكل إباء وعزيمة وتُجسـد 
قول الرئيس الصّمـاد فيهم، عندما قال: بأنهم 
سـيخوضون البحـار، ويسـتقبلون األمريكي 
عىل صـوت القذائف والرصاص، وها هي اليوم 
تهامة الوفيـة قد أُوفت للصّماد، بكل شـموخ 
وعنفوان، وكأن روح الصّماد نُفخت فيهم، وما 
زال حيـاً فيهم لم يمت، للـه درهم ما أعظمهم 
وما أقوى بسالتهم، وأرجح عقولهم، بطوالتهم 
أذهلـت العالم بأكملـه، تضحياتهـم ليس لها 
حـدود، فمـن تلـك البطولة عجز عـن وصفها 
كّل امُلحللني، الخرباء العسـكريني والسياسيني، 

َوقلبت املوازين عىل امُلعتدين. 
وأمـام املشـهد العظيـم، كان لقائـد الثورة 
إطاللتـُه القرآنية، فقد أطل -سـالم الله عليه- 
كالغيث امُلبرش بالخري للشعب والجيش امُلتسلح 
باإليَمــان القابض دائمـاً عىل الزناد، ُمشـيداً 
بهـذا الجيش القوي املقدام، ومؤّكـداً بأن أبناء 
الحديـدة كان لهـم املوقـف العظيـم واملرشف 
يف التصـدي ملواجهـه هـذا العـدوان، وُموجهاً 
رسـائل لألعـداء عـىل شـعبنا بـأن أطماعهم 
إىل خيبـة وهزيمـة، وُمحذراً لهم بـأن يغتنموا 
فرصة الُهــدنة، ما لم يقبلوا بها َفـإنَّ شـعبنا 
جاهز ومسـتعد لخوض وحسـم املعركة، وأن 
شـعبنا هو أكثر حضوراً وتمسـكاً مع الشعب 
الفلسـطيني وسـيُواصل العمل والتَحّرك لدعم 

ـــة، ويف مقدمتهـا هـذه القضية  قضايـا األُمَّ
((القضية الفلسطينية)). 

وعـىل العدّو بأن يدرك جيًِّدا، بأن الخطر بات 
يُالحقه قريباً، وسـوف ننسـف ُكـّل جيوشـه 
وكل أهدافه االسـرتاتيجية، وأن هذه العروض 
هي رسـائل لُه لكـي يفهم، والحـر من تكفيه 
اإلشـارة، وليسـت فقط؛ ِمن أجِل االستعراض 
وبث الصور، فقد قلبت املوازين، عىل الصهاينة 
املاكرين، وأعادت لليمن عزته وكرامته ورفعته 
أمـام الشـعوب، وأن جيشـنا هـو أقـوى مـن 
السـابق، وهـو الجيش الـذي بـه نُفاخر، فهو 
للجيش العدّو داعس وسـاحق، بدون حاجز أَو 
عائق، فهم رجال أقوياء بقوة اإليَمـان، تخرجوا 
من بني القصف والعصف، ومن عيارات ونريان 
الغارات، وحّققوا امُلسـتحيالت، وصنعوا أقوى 
األسلحة من البارجات والصواريخ والطائرات، 
وتحـدوا الصعوبـات، وكانوا باللـه ُمعتمدين، 
ومتوكلـني، وبنرصه واثقـني، فكتب لهم ربهم 

النرص والفتح والتمكني يف ُكـّل وقٍت وحني. 
فسالم الله عىل من تَحّركوا أمواجاً يف مسرية 
النـور والهدى، سـالم الله عليهم يـوم جاهدوا 
وأعدوا العـدة وما خافوا بطش األعداء، سـالم 
اللـه عليهـم يـوم انطلقوا مـع اللـه فصدقوا، 
وبذلوا جهدهم فانترصوا، عليهم من الله أزكى 
التحية والسالم، ُحييتم يا رجال اليمن الرشفاء، 
يا من بكم نرفع الرايـات، ونخوض التحديات، 
وسـالم اللـه عـىل قائـد مسـريتنا القرآنيـة، 
أرواحنا وأنفسـنا لُه، واللعنة عىل خدام أمريكا 
الشيطانية، وعاشـت اليمن حرة أبية، والنرص 
ُكُم اللُه َفَال َغاِلَب َلُكْم  قادم وموعدنا: «إِْن يَنُْرصْ
ُكْم ِمْن بَْعِدِه  َوإِْن يَْخذُْلُكـْم َفَمْن ذَا الَّـِذي يَنُْرصُ
وََعـَىل اللـِه َفْليَتَـَوكَِّل اْلـُمْؤِمنُـوَن» وقد وعدنا 
بالنـرص وأخربنـا الحكيم الخبري بذلـك: «َوَمْن 
أَْصَدُق ِمَن اللِه ِقيًال»، وقوله تعاىل: «َوَمْن أَْصَدُق 

ِمَن اللِه َحِديثًا». 



9
السبت

العدد

14 صفر 1444هـ
10 سبتمرب 2022م

(1476)
كتابات 

سمُص افلط 
وتعثغُإ الصطط 

 أبع زغث العقلغ

{َواْلَقَلـِم َوَما يَْسـُطُروَن}.. ال تبقـى الحروف التي 

تكتبها األقالم سـطوراً عىل ورق أو غري ورق، بل إنها 

تنفذ يف الصـدور وتنعكس يف الواقع وتغري الكثري من 

األمور. 

وألن البعض من الرواد والناشطون الذين يحملون 

أقالمـاً يعتقـدون أن إشـهار مواقـف ناقـدة أَو غري 

صحيحـة، يعتقـد بذلك أنه يعرب عـن رأيه الخاص يف 

مثل تلكُم قضية وأنها الوسيلة املثىل ملعالجة األخطاء 

وتقويم الواقع دون أن يضع يف حسبانه أنه يمد إعالم 

العدوان بمادة خصبة يسـتغلها يف حمالته اإلعالمية 

العدائية. 

وألن عيون اإلعالم املعادي ساهرة فهو يرصد ُكـّل 

مـا يخدمه فيعمد إىل تضخيمـه وتضخيم من أطلقه 

ووصفه بالقيادي أَو بالكاتب الشـهري أَو باملرشف... 

إلـخ، فُمَجـّرد أن تعرف بأن اإلعالم املعادي أعاد نرش 

مـا كتبته وتعاطى معه وتبنـاه، يكفي ألن تدرك بأن 

ما نكتبه يف وسـائل إعالمية أَو بـني الناس ينبغي أن 

يكون دقيقاً وال نستخدم أساليب التشهري الذي يهدُم 

أكثر من أن يخدم. 

ونحـن ال نكمم األفـواه وإنما نقول ملـن كان حقاً 

ناصحـاً ولديه مالحظات أَو تقييمـاً عىل أداء عمل أَو 

أي قصـور يف أية جهة فليقدمها بمسـؤولية وصدق 

إىل القيادة وهي أحرص منك عىل الناس، وهنا ينتهي 

دور مـن يبتغـي اإلصـالح دونمـا حاجـة للوقوع يف 

اإلثارة اإلعالمية غري النافعة للحق والخادمة للباطل. 

نحن نواجه حرباً إعالمية واسعة وكبرية، وأكثر ما 

يسـتفيد منها العدّو ويعمل عىل تضخيمه وتأجيجه 

هو مـا يقوله السـطحيون والالإباليـون عىل مواقع 

التواصل االجتماعي حتى إن العدّو عمل عىل توسـيع 

دائرة االنتقاد ودخل عىل الخط بأسماء وهمية تظهر 

أنهـا مـن أنصار اللـه أَو محبيهم فتعمد عـىل انتقاد 

قـرار هنا وهناك وتضخمه عىل أََسـاس أنها تسـعى 

للمعالجة وهي إنما تخلق رأياً عاماً معاكساً تماماً. 

ويف هذه الفرتة التي انترشت فيها وسـائل االّطالع 

والتواصـل االجتماعـي وكل مـا يجعل مـن االتصال 

باملجتمع واملواطن سـهالً ورسيعاً نحتاج إىل ترشـيد 

وعمل أدبيات يف االسـتخدام وهـذا يتطلب الوعي من 

املواطن البسيط ناهيك عن كبار الناشطني؛ ألَنَّ العدّو 

يسـتخدم ما نقول وما نصور والكثري سمع كيف أن 

قنـاة العربية والحدث قبل سـنوات خصصت تطبيق 

اسـمته (أنـا أرى) لـكل يمنـي بإْمَكانـه تصوير أي 

مشـهد ورفعه مبارشة عرب التطبيـق إىل القناة وهذا 

إلبـراز ُكــّل ما هو سـلبي يف واقعنـا الداخيل يف وقت 

يصـدر فيه النظامان السـعودّي واإلماراتـي أحكاماً 

قضائيـة وعقوبات قاسـية عىل من يكتـب تغريدة، 

ومنـع التصويـر الـذي يعتربونه من وجهـة نظرهم 

أنه يرض بسـمعة النظام وحتى أن السـعوديّة علقوا 

الفتات يف الشـوارع هناك تحمل عنوان (ال تسـتخدم 

هاتفك فيما يرض وطنك). 

وهنـا ال نعني بأن نغلـق املجال أمـام النقد البناء 

الهـادف للتقييـم والتقويـم وإنمـا اختيـار املـكان 

إىل  املناسـب  والـكالم  املناسـب  والزمـان  املناسـب 

الشـخص املناسـب ومن تراه بأنه سـيكون رافداً يف 

تصحيح ما رصدته. 

هذا ما سيغلق املجال أمام الخصم حتى ال يستفيد 

منـه العدّو بل تحّقق الهدف املرجـو الذي هو إصالح 

الخلـل أَو الخطـاء، فالنصح واملشـورة محل ترحيب 

الجميـع لكن يستحسـن اختيار طريقـة بعيدة عىل 

التشهري والتجريح َوتصيُّد األخطاء. 

افطُط الماتثة خظغسٌئ أطرغضغئ

وسُث اآلخرة.. عغ المغصات

أتمث السماد 
 

اتخذتها-أمريكا-منظمـًة، رضاراً، وظلمـاً، 
وتفريقـاً بـني الشـعوب، وعوناً لهـا يف حربها 
لله ولرسـوله وللمؤمنـني، وليحلفـّن إن أردنا 
إال السـالم للشـعوب، والحفـاظ عـىل حقوق 

اإلنسان، والله يشهد إنهم لكاذبون! 
تلك هي منظمة األمم املتحدة، التي يبلغ عدد 
الدول األعضاء فيها (193) عضواً-بعد تقسيم 
السـودان-والعضوية فيها مفتوحة لكل الدول 
التي: تحب السـالم، وتقبـل بالتزامات وميثاق 
األمم املتحـدة وحكمها! نعم.. هذه هي رشوط 

االنضمام إىل املنظمة كما يقال. 
منظمـة ظهرت فكرة إنشـائها أثناء الحرب 
العامليـة الثانيـة، باقـرتاح الرئيـس األمريكي 

(فرانكلني ديالنو روزفلت)!
ُعقـد أول مؤتمـر للمنظمة عـام1945م يف 
مدينة (سان فرانسيسكو) األمريكية، لصياغة 
دسـتوٍر للمنظمـة، وكان عـدد الـدول يف ذلـك 

املؤتمر خمسني دولة. 
وبطلٍب مـن مجلس الشـيوخ والكونغرس، 
وبإجماٍع من األمـم املتحدة، تم االتّفاق عىل أن 
يكون املقر الرئييس للمنظمة يف الواليات املتحدة 
األمريكية، وتـم بناء املقر يف مدينـة نيويورك، 
وحصلـت الواليـة املتحدة-باملقابل-عىل بعض 

االمتيَازات والحصانات الدبلوماسية. 
من هـذا يتضـح أن املنظمـة أمريكية حتى 
النخـاع، وكان مـن املفـرتض أن يطلـق عليها 
اسم: منظمة الواليات املتحدة، ال األمم املتحدة؛ 
ألَنَّ ُكـّل تَحّركاتها ال تصب إال ملصلحة أمريكا، 

َوأَيْـضاً ربيبتها إرسائيل. 
املتأمل لألحداث يفهم مـا أعني، وللتوضيح 

أكثر إذَا تأملنا يف العدوان عىل اليمن نجد أن: 

إعالن العدوان عىل اليمن صدر من العاصمة 
األمريكيـة (واشـنطن)، وباللغـة اإلنجليزية-

أيضـاً-وإن كان عـىل لسـان ما يسـمى بوزير 
الخارجية السعودّي. 

باركت أمريكا -عىل لسـان وزير خارجيتها 
(نافـخ الكـري) جـون كـريي- ذلـك العـدوان، 
وأعلنت وقوفها معه، لوجستياً، واستخباراتياً، 

وعسكرياً!
كّل ذلـك واألمـم املتحـدة كأنهـا ال ترى، وال 

تسمع، وال تتكلم! 
إّن من يمعن النظـر يف وكاالت األمم املتحدة 
املتخصصة، يجد أنها ُمَجـّرد أسـماء سـموها 
هم وحلفائهم، تحّرم عـىل اآلخرين ما تُحــّله 
ألمريكا وإرسائيل، وتظلل الشـعوب وتشـرتي 
والءاتهـم وتتفادى سـخطهم، بتقمصها رداء 
حب اإلنسـانية، والحفاظ عـىل الحقوق، وهي 
بذلك ال تخدم إال املشـاريع اليهودية األمريكية 

الرامية للسيطرة عىل العالم. 
وهنا ال بد أن نذكر بعض تلك الوكاالت وكيف 

أنها لم تقم بالدور الذي تروج له. 
-يعـد مجلس األمـن أحد أهم أجهـزة األمم 
املتحـدة، ويعترب-عىل َحــّد زعمهم-املسـؤول 
عن حفظ السـالم واألمـن الدوليـني يف العالم، 
ولكـن.. عندما تحالـف العالم بقيـادة أمريكا 
يف عدوانـه عـىل اليمـن، أيّد مجلـس األمن ذلك 
العدوان، وأدخل اليمن تحت البند السابع، وأيد 
قرار نقل البنـك، وإغالق املطار، وصنف أنصار 
الله ضمن قائمـة اإلرهاب-وإن كان قد تراجع 
عن ذلـك القرار-وبذلك.. َفـإنَّ مجلس األمن لم 
يقـم إال بحفظ أمن املعتدين (بّرأ الجّالد، وجّرم 

الضحية) -كما يقال-! 
كذلـك برنامج األغذيـة العاملي، الـذي يقال 
عنـه: إنه يعمل عـىل إنقـاذ األرواح عن طريق 
توفـري الغـذاء للجوعـى واملسـتضعفني، -هو 

اآلخـر-ال يخفى عـىل أحد ما قّدمـه لليمن من 
أغذية فاسـدٍة تسبب األمراض بُمَجـّرد ملسها-

ناهيـك عـن أكلها-أما مـا تقدمـه الحكومات 
والرشكات املانحـة واألفراد من تمويل فبالكاد 
يغطـي النفقـات التشـغيلية للقائمـني عـىل 

برنامج األغذية الذين يّدعون اإلنسانية. 
هاتـان بعـض وكاالت األمـم املتحـدة التي 
تخدم املشاريع األمريكية، باإلضافة إىل املنظمة 
البحرية الدولية التي لم تستطع حماية السفن 
التجاريـة من قرصنة دول العدوان واحتجازها 
لسـفن الوقود التابعة لليمـن، َوأَيْـضاً منظمة 
اليونيسـيف التـي لـم تَحـّرك سـاكناً، إلنقـاذ 
أطفال اليمن الذين يقتلون بالقصف، والجوع، 
والحصـار، واملرض، وهـي من تّدعـي حماية 

حقوق الطفل والعمل عىل رفاهيته. 
ومؤتمر الحد من التسلح لم يصنع شيئاً ملنع 
صفقات السـالح الذي تبيعه أمريكا للسعوديّة 
واإلمـارات بمليـارات الـدوالرات، لالعتداء عىل 

اليمن واليمنيني. 
لذلـك.. عـىل الجميـع أن يفهمـوا أن األمـم 
توفـر  أمريكيـة  صنيعـة  إال  ليسـت  املتحـدة 
لهـا الدعـم السـيايس لالعتـداء عىل الشـعوب 
وتهيـئ لهـا األجـواء املالئمة للخـروج من أية 
أزمة سياسـية أَو عسـكرية، كمـا فعلت اليوم 

بواسطة الُهــدنة يف اليمن. 
ولهـذا.. ال يجوز لنا كيمنيـني أن نعقد األمل 
عـىل األمـم األمريكيـة، أَو أن ننتظـر الحل من 
عندها هي، فالحل لن يكون إال بالتَحّرك الواعي 
والنفـري العـام إىل مياديـن اإلعـداد والتدريب، 
ودعم الصناعات الصاروخية واملسرّية، والعمل 
عىل االكتفاء الذاتي، والتسليم للقيادة، واللجوء 
إىل اللـه والتوكل عليه (وما النـرص إال من عند 

الله) وما الله بغافٍل عما يعملون. 

شاذمئ طتمث المعثي

اقرتبـت السـاعة، لكن ليس 
سـاعة  بـل  القيامـة،  سـاعة 
مـن  اإلرسائيـيل  الكيـان  زوال 
الجغرافيـة  الخارطـة  عـىل 

والسياسية. 
اآلخـرة»  جـاء «وعـد  فقـد 
يف  الجـالل  رب  وصـف  كمـا 
إياه بـزوال هذا  كتابـه، مقرناً 
الكيان الخبيث، ليسـت اآلخرة 
املقصـودة يف هـذه اآلية هي ما 
بعد القيامـة، ولكن آخرة زوال 
بنـي إرسائيـل كما هـي آخرة 
وجودهم، وهـذا الوعد متحّقق 
يف أهـل اليمـن وجنـد اليمن ال 

سواه. 
ويتابـع  يسـرتجع  مـن  إن 
تاريخ هذه (املسـرية القرآنية) 
ُكــّل  أن  سـيدرك  بإمعـان، 
املسـميات التي تحملها ليست 
اعتباطيـة، بـل هي مسـميات 
قرآنيـة تتحّقـق وتتطابـق مع 
سـواء  الواقـع،  يف  مسـماها 
أكانت مسـميات مناسـبات أَو 
فـرق عسـكرية أَو أسـلحة... 
الـخ. ومسـمى «وعـد اآلخرة» 
الخامسـة  املنطقـة  لعـرض 
العسـكرية سـيكون بإذن الله 
وبإيَمـان وعزم وصمود وبأس 

جيش اليمن واقعاً كاسمه. 

هـذا  ويف  العـرض،  هـذا 
التوقيت، ومعه خطاب السـيد 
القائد وكلمة الرئيس املشـاط، 
ُكـّل ذلك كان رسـالة واضحة 
ُشجاعة، للشعب من ناحية أن 
اثبتوا واصربوا واطمأنوا فنرص 
اللـه قادم، ومـن ناحية أُخرى 
للعـدو مـن قمتـه الصهيونية 
املتمثلة  العربية  قاعدتـه  حتى 
عـىل  اغـدوا  إن  بالتحالـف، 
مكركـم وكيدكـم وحربكم إن 
كنتم صارمني، فغًدا تصبحون 
كالرصيم أَو كهشـيم  جميعـاً 
املحتـرض عـىل يـد جنـد اللـه 
الذيـن صدقوا ما عاهـدوا الله 

عليـه قبـل 1444 عاماً وهم يف 
األصالب ما يزالون. 

عىل  جنى  الصهيونـي  العدّو 
نفسه هو وحلفائه بحربه عىل 
اليمـن، إذ أنهم اسـتفزوا ثورة 
وغضب وحمية وإيَمـان شعب 
شـعب  والحكمـة،  اإليَمــان 

األنصار.
الفادحـة  وخسـائرهم 
املاضية يف حربهـم عىل اليمن، 
وعىل ُكـّل املستويات، لن تُذكر 
العظمـى  خسـارتهم  بجانـب 

القادمة. 
واملنطق  القرآن  بحسب  فهو 
ويرفـع  حربـه  يوقـف  لـن   ..

حصاره عـن اليمن، واليمن لن 
يقـف مكتوفـاً، وسـيصبح يف 
ُكـّل يـوم، كما أظهـر العرض 
أقوى  ذلك  البسـيط  العسكري 
وأشـد بأساً وقوًة وتنكيالً، وقد 

أثبتت األيّام واألحداث ذلك. 
هنـا ماذا سـنتوقع من قوٍم 
لـم يسـمعوا أَو يعـوا كالم رب 
العاملني وتعاليمه لهم عىل مدار 
آالف السـنني! أفسيسمعونكم 
اللـه  وصـدق  يبـرصون!  أَو 
العظيم القائـل: {َوإِذْ يَْمُكُر ِبَك 
الَِّذيَن َكَفُروا ِليُثِْبتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك 
أَْو يُْخِرُجوَك، َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر 

اللَُّه، َواللَُّه َخرْيُ اْلَماِكِريَن}.
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اهللا أظجل إلغظا ِدغًظا ضاطًق طرتابطاً.. 
شطماذا غضعن تطئغصظا له ظاصخاً؟!

 : بحرى المتطعري:

) اآلغات يف الُصـْرآن  طظ (أََرقِّ
الضرغط:ــ

ِهيُْد الَقاِئُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه-  ابتدأ الشَّ

ـ [معرفة الله، وعده ووعيده،  ــ ملزمةـ 

الدرس الحـادي عرش] محارضتَه بقول 

ُفوا  اللـه تعاىل: [ُقْل يَا ِعبَـاِدَي الَِّذيَن أَْرسَ

َعَىل أَنُْفِسـِهْم ال تَْقنَُطوا ِمـْن َرْحَمِة اللَِّه 

إِنَّ اللَّـَه يَْغِفـُر الذُّنُـوَب َجِميعـاً إِنَُّه ُهَو 

اْلَغُفـوُر الرَِّحيُم]، وقال عـن هذه اآلية: 

[هـذه فيما يقال عنها، عـن هذه اآليات 

هي: مـن أرق اآليات يف الُقــْرآن الكريم 

وألطـف العبـارات، تأتـي بهـذا املنطق 

ُفوا َعَىل  املتلطف:{يَا ِعبَـاِدَي الَِّذيـَن أَْرسَ

أَنُْفِسـِهْم}باملعايص، بما وقعوا فيه من 

ضالل، ال يصل بكم استعراض ماضيكم 

وما أنتـم عليه, فرتى أن ماضيك مظلم، 

وأن أعمالـك كانـت كلهـا أَْو معظمهـا 

قبيحة؛ فيتعزز يف نفسـك اليأس وتظن 

بأنـه: جهنـم، جهنـم. {ال تَْقنَُطـوا ِمْن 

َرْحَمـِة اللَِّه}ال تيأسـوا. والشـيطان قد 

يعمل عىل أن يصل باإلنَْسـان إىل اليأس، 

فـإذا مـا أتى إليـك وأنت تحدث نفسـك 

بماضيـك وبمواقفـك وبتقصريك، فرتى 

أن أعمالك الحسـنة قليلة جداً، وأعمالك 

السـيئة كثرية جـداً، فقد يعمـل عىل أن 

يوجد لديك حالة من اليأس...]. 

لغج عظاك ذظٌإ ق ُتصئض طظه 
تعبئ:ــ

وأشـار -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- أن اللـَه 

يغِفـُر ُكلَّ ذنب إذا ما تاب اإلنَْسـان توبة 

نصوحـاً، بقوله: [إِنَّ اللَّـَه يَْغِفُر الذُّنُوَب 

َجِميعاً}ما يبعد اإلنَْسـان عن رحمة الله 

هـي: الذنوب، مـا قد يجعلـه يقنط من 

رحمة الله هي: الذنوب، فهنا يقول: ُكّل 

الذنوب قد جعل لها توبة، من ُكّل الذنوب 

يمكن أن تتخلص {إِنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّنُوَب 

َجِميعاً} أّي ذنب أنت فيه، أّي ذنب وقعت 

فيـه بإمكانـك أن تتخلص منـه وتتوب 

إىل اللـه منه، ليـس هناك ذنـب ال تقبل 

منـه توبة، ليس له توبـة {إِنَّ اللََّه يَْغِفُر 

الذُّنُوَب َجِميعاً إِنَُّه ُهـَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم} 

هو سـبحانه وتعاىل يغفر ملن أناب إليه، 

يتوب عىل من تاب إليه؛ ألنه غفور وهو 

رحيم، بهذه العبارة التي تعني املبالغة - 

كما يقولون - أي: كثري الغفران، عظيم 

الرحمة]. 

الُصـْرآن غتثر، بط ُغرحث:ــ
وأكَّـَد -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- أن الله من 

رحمتـه بنا دائمـا يحذرنا مـن الذنوب، 

والوقـوع فيهـا، بكل وسـيلة وطريقة، 

مثـل ذكـر أوصـاف النـار، وعذابهـا يف 

كثـري مـن السـور، ليـزرع يف النفـوس 

الخوف منه سـبحانه، والعمل بما جاء 

يف الُقــْرآن، حيـث قـال: [{َوأَِنيبُـوا إَِىل 

َربُِّكـْم َوأَْسـِلُموا َلُه} أليس هنا يرشـد؟ 

بعـد أن دعا عبـاده حتى أولئـك أَْو هي 

دعوة يف أساسها موجهة إىل أولئك الذين 

أرسفوا عىل أنفسـهم، أن يقول لهم: أن 

بإمكانهم أن يتخلصوا مما هم عليه فال 

ييأسـوا من رحمته فإنـه غفور رحيم. 

ثـم وجههم إىل كيـف يعملون، وهذا هو 

يف الُقــْرآن الكريـم من أظهـر مظاهر 

رحمـة اللـه سـبحانه وتعـاىل بعباده، 

يحذرهم، ثم يرشـدهم، ثم يبني لهم ما 

يمكن أن يحصلوا عليه من جزاء عظيم 

لرجوعهـم إليه، تتكرر هـذه يف الُقـْرآن 

الكريم كثرياً؛ ليبني للناس كيف يعملون 

ليعـودوا إليـه، كيف يعملـون ليحصلوا 

عىل ثوابه، كيـف يعملون ليحصلوا عىل 

رضوانه]. 

ـة من التوبـة بعد فوات  محـذرا األُمَّ

أسـلموا  [أنيبـوا:  قـال:  حيـث  األوان، 

وأنتـم مـا تزالـون يف فرتة يقبـل منكم 

اإلنابة ويقبل منكم اإلْسـَالم، وينفعكم 

اإلنابـة، وينفعكـم اإلْسـَالم. {ِمـْن َقبِْل 

وَن} تُنْـَرصُ ال  ثُـمَّ  اْلَعـذَاُب  يَأِْتيَُكـُم  أَْن 

(الزمـر: مـن اآليـة54) أما إذا مـا جاء 

العـذاب فإن عذاب الله ال أحد يسـتطيع 

أن يـرده، عذاب الله ال أحد يسـتطيع أن 

يدفعه، عـذاب الله ال تجد من ينرصك يف 

مواجهته ليحول بينك وبينه]. 

 ضغفغئ الاعبئ التصغصغئ الاغ 
غصئطعا اهللا:ـ

وأوضح -َسَالُم اللِه َعَليِْه- بأن للتوبة 

طـرق ورشوط حتـى يقبلهـا اللـه منا 

كاآلتي:ـ

أوالً: قـال -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه-: [أن 

أقول: أسـتغفر الله العظيـم وأتوب إليه 

بإخـالص وانقطاع إىل الله، وما كان من 

األعمال لـه عالقـة باآلخريـن أن تنوي 

التخلص من اآلخرين]. 

ثانياً: قال -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [أرسخ 

يف نفيس استعدادي الكامل لإلْسَالم لله]. 

ثالثاً: قال -َسَالُم اللِه َعَليِْه-: [{َواتَِّبُعوا 

أَْحَسـَن َما أُنِْزَل إَِليُْكْم ِمْن َربُِّكْم}(الزمر: 

مـن اآلية55) ال تتوب مـن ذنب ثم تعود 

إىل الوضعيـة السـابقة, إىل حالـة فراغ، 

أن توطن نفسك عىل االسـتعداد للعودة 

إىل الله, واإلْسـَالم لله, ثـم تظل يف نفس 

الوضعية السابقة.. ال..]. 

وتساءل -َسَالُم اللِه َعَليِْه- عىل سؤال: 

مـاذا تعنـي التوبـة؟ ثـم أجـاب بقوله: 

[التوبـة هي بداية رجـوع، هي الخطوة 

األوىل عـىل طريـق العمل الـذي يتمثل يف 

إتباع أحسـن ما أنزل الله إىل عباده؛ وألن 

هذا هو الذي يوفر لك أمناً من الوقوع يف 

املعايص من جديد عىل النحو األول، وأنت 

منطلـق التباع الُقـْرآن الكريم، إىل العمل 

بإرشـاداته،  بهدايته,  الكريم  بالُقــْرآن 

سـيبعدك هذا كثرياً جداً عن معايص الله 

سـواء ما كان منها ذنـوب تقرتف أَْو ما 

كان منها بشكل تقصري وتفريط]. 

الاعبئ (الةجئغئ) طظ السئث.. لظ 
غاصئطعا اهللا:ــ

ونبه -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- بـأن التوبة 

من بعض الذنوب واإلرصار عىل الذنوب 

األخـرى لن تُقبـل، حيث قـال: [ويجب 

أن نفهم كلما قلنـا: [ذنوب] أن الذنوب 

ليسـت فقط تلك التي يتبادر إىل أذهاننا 

اقـرتاف معـايص معينـة، التقصري من 

الذنـوب الكبـرية، القعود عـن العمل يف 

سـبيل الله، عن اإلنفـاق يف سبيله، عن 

الجهـاد يف سبيله، عن االعتصام بحبله، 

التقصـري فيهـا مـن الذنـوب الكبـرية. 

{َوال تَُكونُـوا َكالَِّذيـَن تََفرَُّقـوا َواْختََلُفوا 

ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهـُم اْلبَيِّنَاُت َوأُوَلِئَك َلُهْم 

َعـذَاٌب َعِظيٌم} (آل عمـران:105). يقال 

يف أصولنـا: أن الكبائـر: مـا توعـد الله 

عليهـا فهي كبـرية.. ألم يتوعـد بعذاب 

عظيم عـىل التفرق واالختالف؟ فكبرية, 

معصيـة كبـرية. فعندنا يقولـون: بأن 

التوبـة يجب أن تكون مـن ُكّل املعايص 

فتوبـة جزئية مـن املعصية وأنت مرص 

عىل معـايص أخرى، أَْو أنـت يف وضعية 

عصيان؛ باعتبارك مقرصاً أيضاً تقصرياً 

ال مربر لك فيه، فتوبتك ال تقبل حتى من 

األشياء التي نحن متفقون يف عرفنا عىل 

أنها معايص]. 

املساخغ الاغ صث تسارشظا سطى أظعا 
لغسئ (طساخغ)!:ــ

وتطـرََّق -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- بعد ذلك 

إىل ذنوب وتقصري مـن ِقبل العباد كبري، 

وهم غـري منتبهني لذلـك، وهنا املصيبة 

الكـربى، فكثـري ممن أصبحـوا يظنون 

أنهـم من أوليـاء الله، كم يُكتشـف من 

تقصـري كبـري لديهم يف ميـدان العمل يف 

سـبيل الله، وهو من أهم امليادين، حيث 

قال: [اإلْسَالم دين مرتابط، دين متكامل 

ال يقبل منك هذا وأنت تارك لهذا ورافض 

لـه، يجب أن تتحـرك يف ُكّل املجاالت، أن 

تتحـرك بكل إمكانياتـك يف ُكّل املجاالت؛ 

ألن اللـه أنـزل إلينا دينـاً كامـالً فلماذا 

يكـون تطبيقنـا لـه منقوصـاً؟ لو كان 

يمكن أن يقبل منـا املنقوص ألنزل إلينا 

جزءاً من الدين {اْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم 

َوأَتَْمْمـُت َعَليُْكـْم ِنْعَمِتي َوَرِضيـُت َلُكُم 

اْإلِْسالَم ِديناً}]. 

وأضاف أيضاً: [أعتقـد أن ما نضيعه 

من اإلْسـَالم ونرتكه هو أكثر بكثري مما 

نطبقـه - حقيقة - تعـال واعمل قائمة 

[جدوالً] بما تحدث عنه الُقـْرآن الكريم 

ودعا عباد الله إليه ثم انظر كم هي التي 

نطبقهـا؟ واحـدة، اثنتان، ثـالث، أربع، 

خمس، ست، سـبع، من عرشات أَْو من 

والتوجيهات  واإلرشادات  األحكام  مئات 

التي هي تمثل الدين الكامل لله سبحانه 

وتعاىل]. 

وقال أيضاً: [الناس اآلن أصبح لديهم 

عـرف: أن تلـك األشـياء التي وجـه الله 

عباده إليها وألزمهـم بها لم يعد التخيل 

عنهـا معـايص.. ألسـنا نصـف بعضنا 

بعضـاً بأننـا مؤمنـون، ونقـول: [فالن 

من أولياء اللـه وفالن رجال باهر وفالن 

كذا] ونحن نعلم جميعـاً أننا مقرصون 

يف أعمال كبرية جداً هي أسـاس اإلْسَالم 

بكلـه، ال يصـح أن ندعو بعضنـا بعضاً 

باسـم اإليمان ونحن يف هـذه الحالة، ال 

لكبـري وال لصغري ال لعالـم و ال لجاهل، 

ال يصـح.. كيـف أسـميك مؤمنـاً وأنت 

تسميني مؤمناً، أسـميك ولياً من أولياء 

الله وأنت تسـميني ولياً مـن أولياء الله 

ونحن جميعـا نعرف أننـا مقرصون يف 

العمل يف سـبيل الله.. ألسـنا قد تعارفنا 

عـىل نبذ الكتاب، وقد اتفقنا عىل أن هذه 

لم تعد ذنباً وال معصية؟!]. 

ثقافة اإلْسـَالم للناس أن يتبعوا كتبه، وأنبياءه، أن يتبعوا كتب 
اللـه، وورثة أنبيائه، أعالم دينه. هـذه هي تربية الُقـْرآن الكريم، 
وال أستطيع أن أقول أن هناك يشء آخر إطالقاً. [اإلْسَالم وثقافة 

اإلتباع ص:13]
اإلْسَالم دين تكامل، دين تكامل للبرش، فمن التزم به، من سلَّم 
روحيتـه له، وأطاع الله، وأطاع رسـوله الطاعـة املطلقة، يحصل 
عـىل العلم، يحصل عىل الكمـال املقدر له، لكن من ينطلقون وراء 

ـة. [دروس من  التصنيفـات والتأويالت هم من يجنـون عىل األُمَّ
غزوة أحد ص:5]

س - هـل يوجد للتبعية أصل يف املذهب الزيدي؟ ج - إن أردت 
باملذهب الزيدي اإلْسَالم فحديث الثقلني هو من األحاديث املعلومة 
عن الرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) هو من اإلْسـَالم، أليس 
حديـث الثقلني من اإلْسـَالم؟ هو يقـول لنا: تمسـكوا بالُقـْرآن، 
وبالعرتة. والتمسـك ماذا يعني؟ إتباع بقوة. [اإلْسـَالم وثقافة 

اإلتباع ص:16]
متى لم يحصل إتباع، وبرؤية حقيقية، وصحيحة بهذا املعنى، 
معنى اإلتباع، وهي قضايا بسـيطة، نفس أسس اإلتباع، أن تفهم 
أنـه قرآن يحتاج إىل وارث علم بالنسـبة للناس، يحتاجون هم إىل 
وارث له، متى ما توفر الُقـْرآن مع وارث له يمكن يميش ُكّل يشء، 
ويحصـل تفصيالً لكل يشء، ويتناول ُكّل يشء. [سـورة األنعام 

الدرس السادس والعرشون ص:27]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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 : طاابسات
استشـهد 7 فلسـطينيني، وأُصيـب 
91 آخـرون، بينهـم 9 أطفـاٍل وامرأٌة 
ومسـعٌف وصحفي، فضالً عن إصابة 
العرشات بحاالت اختناق، يف اعتداءات 
لقوات االحتالل يف الضفة الغربية، بما 
فيهـا القـدس الرشقية املحتّلـة، كما 
تويف معتقل فلسـطيني جراء سياسة 

اإلهمال الطبي. 
ففـي 2022/9/1م، قتلـت قـواُت 
االحتالل الشـاب يزن نعيم عفانة، 24 
عاماً، بعَد إطالق النار تجاهه وإصابته 
يف صدره خـالل اقتحامهـا مدينة رام 

الله، يف الضفة الغربية املحتّلة. 
ويف 2022/9/2م، استشهد الشاب 
فـادي محمـد غطـاس، 24 عاماً، من 
سكان مخيم الدهيشـة، يف بيت لحم، 
بعـد إطـالق قـوات االحتـالل 6 أعرية 
نارية تجاهـه وتركه ينزف 40 دقيقة 
عىل مدخل طريق بيت عينون، شـمال 
الخليـل، قبل نقله واحتجـاز جثمانه، 
وأعلنـت تلك القـوات أن املذكـور نفذ 
عمليـة طعـن أصابـت أحـد الجنود، 
للتحقيـق  والـده  اسـتدعت  والحًقـا 

وتشخيص الجثمان. 
املواطـن  تـويف  2022/9/3م،  يف 
موىس هارون أبو محاميد، من سكان 
بيت لحم، املعتقل يف سـجون االحتالل 
”اسـاف  مستشـفى  يف  الصهيونـي، 

هورفيه“، «اإلرسائييل». 
قـوات  قتلـت  2022/9/5م،  ويف 
االحتـالل املواطن طاهـر زكارنة، 19 
عامـاً، بعـد إصابتـه بعيـار نـاري يف 
الـرأس، خالل قمـع متظاهرين عقب 
اقتحامها بلدة قباطية، جنوب رشقي 
جنـني، وقبل انسـحابها، اعتقلت تلك 

القوات مواطننَي. 
املواطـن  قتـل  2022/9/6م،  يف 
محمـد سـباعنة، 29 عامـاً، وأُصيب 
17 آخرون، بينهم ستة أطفال وامرأه 
ومسـعف، برصاص قـوات االحتالل، 
جنـني،  مدينـة  اقتحامهـا  خـالل 
وتدمريهـا منـزل مواطـن قتلتـه بعد 
تنفيـذه يف إبريل املـايض عملية إطالق 
نـار يف «إرسائيـل»، جاء تدمـري املنزل 
يف إطـار سياسـة العقـاب الجماعـي 
التي تنتهجها تلك القوات ضد عائالت 

مواطنني فلسـطينيني تتهمهم بتنفيذ 
عمليات ضد أهداف «إرسائيلية». 

املواطن  استشهد  يف 2022/9/7م، 
يونس غسان تايه، 21 عاماً، برصاص 
اقتحامهـا  خـالل  االحتـالل،  قـوات 
مخيـم الفارعة جنوب طوباس، وقبل 

انسحابها اعتقل عمه. 
ويف 2022/9/8م، استشهد الشاب 
هيثم هاني مبارك (17 عاًما)، بنريان 
جيـش االحتالل قرب حاجـز بيت إيل 

العسكري. 
وخـالل شـهر أغسـُطس املـايض، 
برصـاص  فلسـطينياً   59 استشـهد 
قـوات االحتـالل الصهيونـي يف أنحاء 
متفرقة مـن الضفة الغربيـة وقطاع 
غزة، يف حصيلة هـي األعىل منذ بداية 
العـام الجـاري، بنسـبة 41.2 % من 
مجموع الشـهداء منـذ بداية 2022م 

والبالغ عددهم 143 شهيداً. 
أمـا الجرحـى فقـد أُصيبـوا جراء 
اسـتخدام مفرط للقوة خالل عمليات 
قمـع  أَو  والبلـدات،  املـدن  اقتحـام 
تظاهـرات سـلمية نظمهـا مدنيـون 

فلسطينيون عىل النحو اآلتي:
يف 2022/9/2م، أُصيب 7 مواطنني، 
بينهم طفالن، بأعـرية معدنية، جراء 
إطـالق قـوات االحتـالل النـار خالل 
مواجهات أعقبت قمعها مسرية كفر 

قـدوم األسـبوعية السـلمية، شـمال 
قلقيلية. يف اليوم نفسه، أُصيب العديد 
من املواطنني جـراء تعرضهم للرضب 
استنشـاق  جراء  باالختناق  وآخـرون 
 4 واعتقـل  للدمـوع،  املسـيل  الغـاز 
مواطنـني، أحدهم طفـل، خالل قمع 
قوات االحتالل مسـرية سلمية داعمة 
ألهـايل قريـة النبـي صموئيـل، قرب 
حاجـز الجيـب العسـكري، يف القدس 

الرشقية. 
طفـل  أُصيـب  2022/9/6م،  يف 
بقنبلة صوت يف رأسه، خالل مواجهات 
مع قـوات االحتالل عىل املدخل الغربي 
ملخيـم العـروب، يف الخليـل، يف اليـوم 
نفسـه، أُصيـب 5 مواطنـني بجروح، 
جـراء إطـالق قـوات االحتـالل النـار 
وقنابـل الغاز خـالل اقتحامها مخيم 
الجلـزون، شـمال مدينة البـرية. قبل 
انسـحابها، اعتقلـت تلـك القـوات 4 

مواطنني، بينهم شقيقان. 
مواطـن  أُصيـب  2022/9/7م،  يف 
بعيار ناري جراء إطالق قوات االحتالل 
النار تجاهه وهـو يقود دراجة نارية، 
بينما كان يعرب سـهل سالم يف نابلس، 

قبل أن تعتقله. 
كمـا أطلقت قـواُت االحتـالل الناَر 
مرتـني تجـاَه األرايض الزراعية رشق 
قطـاع غـزة، و4 مـرات تجـاه قوارب 

الصياديـن يف عـرض البحـر (غربًا)، 
ويف 2022/9/1م، انتشـل قارب إنارة 
محرتًقا مـن قبالـة خانيونس، وتبني 
أنه أُصيب بعدة أعـرية نارية أطلقتها 

زوارق االحتالل. 
ويف 2022/9/8م، أُصيـب عدٌد من 
الفلسـطينيني خالل عمليـات اقتحام 
يف  االحتـالل  قـوات  نفذتهـا  واسـعة 
مدينتي نابلس وجنني شـمال الضفة 

الغربية املحتّلة. 
واقتحمت قواٌت كبريٌة مخيم بالطة 
ومحيطه تزامنًا مع اقتحامها ملنطقة 
وسـط  نابلـس،  رشق  يوسـف  قـرب 
ة،  انتشـار للقناصة وللوحدات الَخاصَّ
واسـتخدمت قوات االحتالل ألول مرة 
طائرة مسرية إللقاء قنابل الغاز تجاه 

املواطنني ومنازلهم. 
األحمـر  الهـالل  وبحسـب 
الفلسـطيني، َفـإنَّ 4 شـبَّان أُصيبوا 
بالرصاص املطاطي، وشـاب بحروق 
يف يـده، و12 إصابـة باالختناق بينهم 
الصحفـي محمـد أبـو ثابـت، وأطلق 
مقامون النـار تجاه قوات االحتالل يف 

تلك املناطق. 
ويف 2022/9/9م، أفـادت جمعيـة 
أنهـا  الفلسـطيني  األحمـر  الهـالل 
عالجت 28 إصابة بالرصاص املعدني 
املغلف باملطاط والغاز املسيل للدموع 

خالل مواجهـات يف بلدتـي بيتا وبيت 
دجن قرب نابلس وحاجز الجيب قرب 

رام الله. 
وشـهدت بلـدة بيتا جنـوب نابلس 
قـوات  قمـع  إثـر  مواجهـات  انـدالع 
املناهضة  األسبوعية  املسرية  االحتالل 
لالسـتيطان والرافضة لبؤرة «أفيتار» 

االستيطانية. 
ويف نفـس اليـوم خرجـت مسـرية 
جماهرييـة بعـد أداء صـالة الجمعة، 
يف محيـط جبل صبيـح، وأطلقت عىل 
إثرهـا قوات االحتالل وابـال من قنابل 
والرصـاص  للدمـوع  املسـيل  الغـاز 

املعدني املغلف باملطاط. 
مسـتوطنون  تجّمـع  وبالتزامـن، 
وهاجمـوا  بيتـا  بلـدة  مدخـل  عـىل 
مركبات املواطنني بالحجارة عىل دوار 

«يتسهار». 
كما أُصيـب 4 مواطنني بالرصاص 
خالل قمع قوات االحتالل مسرية كفر 
قدوم األسبوعية املناهضة لالستيطان 

رشق قلقيلية. 
كما هاجمت قوات االحتالل فعالية 
مناهضة لالستيطان يف بلدة بيت دجن 
رشق نابلـس، َحيـُث دارت مواجهات 

مع عرشات املواطنني. 
ومنذُ بداية العام، أسفرت اعتداءاُت 
قـوات االحتالل عـن استشـهاد 116 
مواطنـا، بينهـم 84 مدنيـاً، منهم 24 
طفـالً و8 نسـاء، ومواطنـان قتلهما 
ناشـطون،  والبقيـة  مسـتوطنون، 
منهـم 15 قضـوا يف عمليـات اغتيال. 
32 مـن الضحايـا، منهـم 19 مدنيـاً، 
بينهـم 8 أطفـال و3 نسـاء، قتلـوا يف 
العـدوان اإلرسائييل األخـري عىل قطاع 
غزة، كما أُصيب 1308 آخرين، بينهم 
204 أطفال و40 امـرأة و22صحفياً، 
يف الضفة الغربيـة وقطاع غزة. وتويف 
أربعـة مواطنـني، من بينهـم امرأة يف 

سجون االحتالل. 
املواطـن  تـويف  2022/9/6م،  ويف 
محمـد يـارس اللـداوي، 32 عاماً، من 
سـكان رفـح، بعدمـا عرقلـت قوات 
االحتالل سـفره إىل مستشفى جمعية 
أصدقاء املريض يف نابلس، ومستشفى 
املطلع يف القدس لتلقي العالج، بعد أن 
تقـدم بطلـب للحصول عـىل ترصيح 
مـرور ثمان مرات متتالية، للعالج من 

رسطان الغدد اللمفاوية. 

 : طاابسات

نـرشت رسايـا القدس- كتيبـة جنني فيديو عىل حسـابها عـىل تلغرام 
بعنوان «سـنقاتلكم حتى ترحلوا»، يعِرُض عمليـَة تفجري العبوة عن بُعٍد 

يف مخيم جنني. 
وكانـت رسايا «القدس» - كتيبة جنني قد أّكـدت أنَّ مجاهديها «أوقعوا 
ة يف كمني ُمحَكم، بعد تسـلُِّلهم إىل داخل  قواِت االحتالل الصهيوني الَخاصَّ
مخيم جنني فجر يـوم الخميس، وأمطروهم بوابٍل من الرصاص من ُكـّل 

االتّجاهات موقعني بينهم اإلصابات املحّققة». 
وقالت كتيبة جنني: «مرة أُخرى تقدم رسايانا املظفرة وتبدع يف ساحات 
القتـال واملواجهـة مـع أعتى قوة عىل وجـه األرض لتمرغ أنـف االحتالل 

بالرتاب». 
ـة قامـت باسـتهداف الدوريات  وبينّـت أنَّ وحداتهـا امليدانيـة الَخاصَّ
العسكرية بالقنابل اليدوية والعبوات الجانبية، وإصابتها إصابة مبارشة. 
وشـّددت الكتيبة عىل أنَّ الرسايا سـتبقى جاهزًة لصد أي عدوان يقوم 
به االحتالل املجرم، ولن تدخَر ُجهًدا وال رصاصة إال وسـتكون موجهة إىل 

صدر االحتالل. 

المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئععالمحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع

77 حعثاَء و حعثاَء و9191 جرغتًا يف طظاذَص طافرصئ طظ الدفئ الشربغئ املتاّطئ جرغتًا يف طظاذَص طافرصئ طظ الدفئ الشربغئ املتاّطئ

جراغا الصثس - ضاغئئ جظني: جراغا الصثس - ضاغئئ جظني: 
«جظصاتُطضط تاى ترتطعا»«جظصاتُطضط تاى ترتطعا»

60 ألش ُطَخضٍّ أدوا خقة الةمسئ 
يف املسةث افصخى املئارك

 : طاابسات
صـالة  املواطنـني،  مـن  اآلالف  عـرشاُت  أَدَّى 
الجمعة، يف املسجد األقىص املبارك، رغم اإلجراءات 
العسكرية املشّددة التي فرضتها سلطات االحتالل 
الصهيونـي عىل أبـواب ومداخل البلـدة القديمة يف 

القدس املحتّلة. 
وقـّدرت دائـرة األوقاف اإلسـالمية بالقدس، أن 
«نحـو 60 ألف مصٍل أدوا صـالة الجمعة، يف رحاب 
األقىص، من الضفة بما فيها القدس املحتّلة وداخل 

أرايض عام 48». 
وأَفادت املصادر املقدسـية، بأن «قوات االحتالل 
انترشت يف شوارع املدينة ومحيط املسجد األقىص، 
وتمركزت عند بواباته، وأوقفت املصلني ودققت يف 
بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العرشات من دخول 

املسجد». 
وكان اآلالُف أدوا صالة الفجر يف ِرحاب األقىص؛ 
تلبيًة لدعوات مقدسية للحشد واملشاركة الواسعة 
يف صالتـي الفجـر والجمعـة، يف املسـجد األقىص، 
وشـّد الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه واالعتكاف 
يف رحابه، تصديا للمخّططات االحتاللية التهويدية 

واعتداءات املستوطنني. 

اقتاقُل افطرغضغ غسرُق 
تمعلَئ 88 خعرغةًا طظ 

الظفط السعري
 : وضاقت

رسقت قـواُت االحتالل األمريكي دفعـًة جديدًة 
من النفط السوري من حقول الجزيرة ونقلتها إىل 

قواعدها يف األرايض العراقية. 
وأَفـادت مصـادر محليـة مـن ريـف اليعربيـة 
بريف الحسـكة لـسـانا بأن «رتالً لقوات االحتالل 
األمريكـي مؤلفاً مـن 88 صهريجاً معبـأ بالنفط 
السـوري املرسوق خـرج، يوم الجمعـة، من معرب 
املحمودية غري الرشعي ودخل األرايض العراقية». 

األرايض  غـادر  الرتـل  أن  إىل  املصـادر  ولفتـت 
السـورية عـىل دفعـات باتّجـاه قواعـد االحتالل 

األمريكي يف شمال العراق. 
وأخرجـت قوات االحتالل األسـبوع املايض أكثر 
مـن 300 صهريج محمل بالنفـط عرب املعابر غري 
الرشعية التي تستخدمها قوات االحتالل األمريكي 

لعمليات الرسقة. 
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الَغمظ.. الصعُة اإلصطغمغُئ 
الاغ ق تظضسر

أتمث الماعضض 
 

وعُد اآلخرة هو العرُض 
أُقيـم  الـذي  العسـكري 
الحديـدة،  محافظـة  يف 
أبداُن  له  اقشعرت  والذي 
وأبدان  فرحـاً،  املؤمنـني 
الُكفـار واملنافقني خوفاً 
ورعباً، وقدم عدة رسائل 

للداخل والخارج. 
يف الوقـت الذي ظن فيـه تحالُُف العـدوان أن 
قبوَل القيادة الثورية والسياسـية بالُهدنة جاء 
مـن منطلق الضعـف واالنهزام وقلـة املقاتلني، 
ويف الوقـت الـذي ظنـوا فيه أنهـم قـد دّمـروا 
ُكـلَّ القدرات العسـكرية من صواريخ وأسلحة 
وإْمَكانات، خرجت تلك الحشود العسكرية بكل 
فئاتهـا وتخصصاتها يف محافظـة الحديدة، يف 
عرٍض عسـكري َمهيب وعظيم انعدم نظريُه يف 

الدول العربية.
عرٌض عسكري أللوية النرص الربية والقوات 
املؤّسسـة  تطهـري  بعـد  والبحريـة،  الجويـة 
العسكرية من الخونة والعمالء، أي أن والء ُكـّل 
تلك الحشود هو لله وللوطن، وتتَحّرك تحت رهن 
إشـارة السـيد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثي 
يحفظه اللـه، وقد أظهروا يف ذلك العرض بعضاً 
من األسلحة التي تمتلكها الجمهورية اليمنية. 
اليَمـن أصبـح قـوة إقليمية ال يُسـتهان بها، 
ويُحسـب لها ألف حسـاب، بعد عدوان من ِقبَل 
أكثر من 17 دولًة وبعد أكثَر من سـبع سنوات، 
وهـي أحـقُّ وأقـدُر بحمايـة للميـاه اإلقليمية، 
ومحافظتها «الحديـدة» أصبحت حارَس البحر 
ى يف عهـد نظـام  األحمـر بعـد أن كانـت تُسـمَّ

الخيانة بعروسة البحر األحمر.
هذه القوُة وتلك القدراُت واإلنجازاُت العسكرية 
هـي إحدى ثمـار ثـورة الواحـد والعرشين من 
سـبتمرب، الثورة التي طردت العمـالَء والخونَة، 

ها يف الحرية والسيادة.  واكتسبت اليمَن حقَّ

برظاطُب الخمعد العذظغ.. 
ظتَع طرتطئ جثغثة طظ البئات والئظاء

سئثالمطك المساوى   

اٍم  تحت سـقف الربملـان وللمـرة الثالثة يف غضـون أَيـَّ

قليلـة شـاهدنا الرئيَس املشـاط يجتمـُع بقيـادة الدولة 

تحت عنوان تدشـني برنامج الصمود الوطني الذي ال يعلم 

ا يحتويه هذا الربنامـج وما هي اآللية التي  الكثـريون َعمَّ

سيتم تنفيذه بها.

مـن املؤّكـد أن برنامج الصمود برنامج جهادي تعبوي 

رسمي، يسعى لتعزيز الحضور امليداني الفاعل ملؤّسسات 

الدولـة يف خدمـة املجتمـع والدفاع عـن الوطـن وتعزيز 

املشـاركة يف الجبهات لحسـم املعركة مع العدّو فالحرُب 

لم تنتِه بعد بل هي ُمسـتمّرة وبطرائق متعددة، وسالحها 

الوعـي.. وعىل الجميـع أن يفهم أن الكل مسـئول ُكلٌّ من موقِعه حتى 

املواطن، يفهم أنه مسئول أَيْـضاً عليه مسئوليات وله حقوق وواجبات، 

دون السماع ألي معوق أَو أي مثبط أَو أي معيق. 

وال شـك أن برنامـَج الصمود الوطني يعني اسـتكمال جهوَد سـبع 

سـنوات من مواجهة العدوان األمريكي السـعودّي وسيعمل عىل حشد 

مزيـد من الطاقـات واإلْمَكانيـات لتفعيل مؤّسسـات الدولة بالشـكل 

الـالزم، والذي يتـواءُم مـع األولويات التـي حّددها قائُد الثورة السـيد 

عبدامللك بدرالدين الحوثي، يف خطابه بمناسـبة استشهاد اإلمام زيد بن 

عيل -عليهما السالم-. 

إن تصحيَح مؤّسسات الدولة عامل مهم لتعزيز الصمود، ورفع روح 

اإلراَدة والعزيمـة يف مواجهـة العـدوان ومؤامراته التي سـعت لتعطيل 

مؤّسسات الدولة منذ اليوم األول من العدوان والحصار. 

ولعـل مهمـة الربنامج األََساسـية تكمن هنـا يف تعزيـز العالقة بني 

مختلـف الوحـدات اإلداريـة، واملجتمع عىل أََسـاس التفاهـم والتعاون 

واستغالل ُكـّل الطاقات والقدرات وإحياء املهارات ضمن 

خطـوات تدريجية ورؤية اسـرتاتيجية بما ال يخل بعمل 

الوظيفة العامة. 

ومـن ذلك التنسـيق مع الجهـات ذات العالقة يف عمل 

الدورات والورش التوعوية والثقافية والعسـكرية وخلق 

الروح الجهادية للوصول إىل كادر يحمل ُكـّل املواصفات 

والقيم مخلصاً لربه ووطنه ينظر إىل قيمة العطاء والبذل 

أكثـر منـه إىل األخـذ واالسـتئثار والبحث عـن الحقوق 

الضيقة واملصالح الشخصية. 

وبنـاًء عىل ما تقدم ذكره َفـإنَّ ُكــّل األحرار الرشفاء 

الصامدين يأملون من هذا الربنامج بأن يتم تنفيذ إصالحات شـاملة يف 

مؤّسسـات الدولة َومحاسبة الفاسدين وجعل التعيينات وفق معايريها 

الصحيحـة، واالبتعـاد عـن املحسـوبية أو املداهنـة واملجامـالت وعدم 

السـماح بالتسـرت واإلساءة باسـم املسـرية القرآنية حتى تحت يافطة 

مواجهـة العدوان.. التي يسـتغلها البعض لحسـاب مشـاريع صغرية، 

فاملسـئولية أمانة وسـيقف الجميع أمام الله يوم ال ينفع مال وال بنون 

وال مناصب وال سـلطات ليسألنا الله عن أعمالنا وترصفاتنا تجاه ُكـّل 

ما يعانيه أبناء الشعب اليمني: «َوِقُفوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُوَن». 

وخالصـة للموضوع يمكن القـول: إن برنامج الصمود الوطني -بما 

يتضمنه مـن أهداف تنموية وجهادية للدفاع والـذود عن الوطن ورفع 

مسـتواه التنموي- يمثل انطالقًة مهمـًة نحو مرحلة جديدة من الثبات 

والبناء. 


