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الدفاع:الدفاع:

قائد قائد 
العسكرية العسكرية 
املركزية: املركزية: 

ال ختتربوا   صربنا سنجعل أسلحتنا 
يف مساء بلدانكم كأسراب اجلراد

والبحر  الــرب  يف  الــثــروات  سنحمي   
وبكم سيوسع املعركة

قــواتــنــا تــواكــب املــتــغــريات وجــاهــزة 
لالنتصار حلرية بشعبنا وحقوقه 

رسائل سالم من مواقع عسكرية متقدمة ختير العدو:
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األحد

العدد

5 ربيع الثاني 1444هـ..
30 أكتوبر 2022م

(1512)
أخبار 

صائُث السسضرغئ المرضجغئ: صائُث السسضرغئ المرضجغئ:  وزغر الثشاع: وزغر الثشاع: 

رجائُض جقم سسضرغئ طظ سطى خفعف المعاجعئ:

 : طاابسات
جـّدد وزيـُر الدفـاع، اللواء الركـن محمد 
تحالـف  لـدول  الدعـوَة  العاطفـي،  نـارص 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي إىل 
إيقاف حربها العدوانيـة العبثية عىل اليمن، 
التي لـن يعود اسـتمرارها إال بالدمار عليها 
وعـىل املنطقـة، بفعـل الرضبـات املزلزلـة 

للقوات املسلحة اليمنية. 
قائـد  ومعـه  أمـس،  زيارتـه،  وخـالل 
املنطقـة العسـكرية املركزيـة قائـد قـوات 
ة اللواء  الحرس الجمهوري والقـوات الَخاصَّ
عبدالخالـق بدرالدين الحوثـي، للمرابطني يف 
املواقع العسـكرية املتقدمة يف التبة الحمراء 
بمديرية رغوان، ووادي ماس ومفرق هيالن 
والكسـارة ومنطقة نخـال يف مديرية مدغل 
بمحافظة مأرب، أّكـد وزير الدفاع العاطفي 
أن الثـروَة النفطيـة واملوارد السـيادية هي 
ثـروات ومـوارد يمنيـة ال سـيادة أليٍّ كان 
عليهـا إال للجمهورية اليمنيـة التي عنوانها 
العـدوان  تحالـف  «دوُل  ُمضيفـاً  صنعـاء، 
طالبت بالُهــدنة وسـعت إليهـا يف محاولة 
لـرسق االنتصـارات التـي حّققها الشـعب 
اليمني وقواته املسـلحة، كما رسقت ونهبت 
ثروات شعبنا»، مسـتدركاً «ونحن نقول لها 
من مديريـة مدغـل بمحافظة مـأرب، إنها 
أمـام خياريـن ال ثالـث لهمـا، إمـا ُهــدنة 

ات».  ومرتبات أَو صواريخ ومسريَّ
تحالـف  دول  أن  إىل  العاطفـي  وأشـار 
العـدوان عملت خـالل الُهــدنة عـىل إعادة 
ترتيـب أوضاعهـا، من خـالل رشاء مختلف 
الدفاعـات الجويـة، مجـّدًدا التنويـه إىل أن 
دفاعـات العـدّو لـن تحميـه مـن الرضبات 
النوعيـة للقـوات املسـلحة اليمنيـة، مردفاً 
بالقول: «ستطالهم الرضبات املوجعة إن لم 

يلتزموا برشوط تمديد الُهــدنة». 
 

السثّو غتّثد طخريه.. السطط 
أجطط والشغ أظثُم وآلط

ورّسـخ اللواُء العاطفي ثباَت معادلة الرد 
والـردع اليمنية بتأكيده عىل أنه «إذا اسـتمر 
تحالـف العـدوان يف غيـه وحصاره لشـعبنا 
والطريان  الباليسـتية  الصواريخ  فسـنجعل 
املسـريَّ يف سـماء بلدانهم كأرساب الجراد»، 
الفتـاً إىل أن التضحيـات واملالحـم البطولية 
التـي سـّطرها منتسـبو القـوات املسـلحة 
أذهلـت األعـداء ونالـت إعجـاب األصدقاء، 
والكليـات  واملعاهـد  املـدارس  وعجـزت 
واألكاديميات العسـكرية العاملية أن تجاري 
وتواكـب بطوالت منتسـبي الجيـش، الذين 
بقدر امتالكهم املهارات واملعارف العسكرية 
َفـإنَّهـم يمتلكون العقيـدة اإليَمـانية وحب 

الشهادة يف سبيل الله. 
ويف رسـالة طمـأن فيها اللـواء العاطفي 
الشـعب اليمنـي وجـّدد التحذيـر والوعيـد 
لتحالف العدوان، قال: «نؤّكـُد لشعبنا أن ما 
نوّضحه بشأن ما وصلت إليه قواتنا املسلحة 
مـا هـو إال القليـل؛ حفاظـاً عـىل الرسيـة 
العسـكرية، ونسعى ِمن أجِل غايات عظيمة 

جّسـدها قائد الثورة وينفذها أبطال القوات 
املسـلحة يف كافة جبهات املواجهة؛ ِمن أجِل 

التحرير الكامل لكامل الجغرافيا اليمنية». 
وأَشـاَر اللـواء العاطفـي إىل أن القـوات 
املسلحة أثبتت من خالل العروض العسكرية 
املهيبـة جاهزيتها العالية، ومـا وصلت إليه 
من مسـتوى متقدم يف التصنيع العسـكري 
مـن صناعة  التخصـيص واالعتيـادي بـدءاً 
إىل  األسـلحة الخفيفـة وذخائرها ُوُصــوالً 
منظومات صاروخية وطريان مسـريَّ عالية 

الدقة. 
وبـنّي أن دقـة إصابـة األهـداف املعادية 
كانت أكثَر جـالء ووضوحاً من خالل توجيه 
رضبـات تحذيريـة صـوب ناهبـي الثـروة 
الوطنية، الفتاً إىل أن «هذا التطور واالحرتاف 
النوعـي أذهـل الجميع وأّكــد أن منظومتنا 
الصاروخيـة وطرياننا املسـريَّ لديهـا قدرات 
مؤثـرة معززة بتقنيات متطـورة قادرة عىل 
ا، وهو إنجاز  الوصول إىل مديات بعيـدة ِجـدٍّ
تسعى بلدان أُخرى لتحقيقه رغم ما تمتلكه 
من إْمَكانيـات، واسـتعانتها بمراكز أبحاث 
عسـكرية وتكنولوجيـة، ولكننـا يف اليمـن 

حّققنا هذا اإلنجاز الذي نفتخر به». 
وبشـأن املواقف الدولية املعادية، خاطب 
وزير الدفاع ُكــّل املنخرطني يف العدوان عىل 
اليمـن، بقولـه: «نوجـه للعـدوان وتحالفه 
الشـيطاني وللمجتمع الدويل الذي ظل طيلة 
سنوات الحرب العدوانية شاهد زور يتجاهل 
معاناة شعبنا ويتعامى عن توحش املعتدين 
والغـزاة ومرتِزقتهـم ضـد الشـعب اليمني 
دون أي موقـف إيجابي تقتضيه ما تُسـمى 
الرشعيـة الدوليـة جملة من الرسـائل التي 

يجب أن يفهموها جيداً». 

 

رجائُض أخرية.. ظخغتئ طا صئض 
اقظفةار

واسـتهل وزيـر الدفـاع رسـائَله بتجديد 
دعوته «لدول تحالـف العدوان عىل اليمن إىل 
الخروج من هذه الحرب العبثية وذلك نتيجة 
ملا حصدته مـن إخفاقات يف ُكــّل املجاالت، 
والعمـل عـىل إنهـاء الحـرب التي لـن تعود 
عليها وعـىل املنطقة إال بالدمـار، وتجنباً ملا 
من انكسارات  سيحصده املعتدون مستقبالً 
وانهيارات بفعل الرضبات املزلزلة من أبطال 
القـوات املسـلحة اليمنيـة»، يف تأكيـد عـىل 
أن صنعاء هـي الطرف الوحيـد الذي يتحىل 
بالسـالم رغم قدرتها عىل اسـتعادة حقوق 

الشعب بالقوة. 
ويف ثاني الرسـائل جدد العاطفي التأكيد 
عـىل أن «الثـروة الوطنيـة اليمنيـة واملوارد 
السـيادية من غـاز ونفط ومعـادن وثروات 
سـمكية هي ثروات وموارد يمنية ال سـيادة 
أليٍّ كان عليهـا إال للجمهورية اليمنية التي 
عنوانهـا صنعاء عاصمة ُكــّل اليمنيني، وال 
قبول بعد اليوم بإهدارهـا، وليكون الجميع 
عـىل يقنٍي تام بأننا لن نسـمح بإهدارها وال 

نهبها وال بالترصف غري املسؤول بها». 
ولفـت إىل أن «املجتمـع الـدويل ومجلـس 
األمـن ومنظمـة األمـم املتحـدة، تحولوا إىل 
غطـاء ومسـاهمني بالصمت والخـذالن، يف 
إهدار ثروات اليمن السيادية ويجب عىل هذا 
املجتمع وهذه املنظومـة أن ال يكونوا غطاء 
لهـذا النهـب املنظـم وال املتاجـرة بمقدرات 

الشعب اليمني». 
ونّوه إىل أن «الرضبات التحذيرية لناهبي 
النفط اليمني حظيت بإجماع وطني وشعبي 

مـن أبناء املحافظـات اليمنيـة جميعها ويف 
املقدمـة أبنـاء املحافظـات الجنوبيـة التي 
كانـت مباركتهم لرضباتنا بمثابة اسـتفتاء 
شـعبي بـأن القيـادة يف صنعاء هـي عنوان 

السيادة الوطنية ومصدر القرار الوطني». 
وتابع رسـائله بالقـول «لقد حرصنا عىل 
إرساء دعائم سالم حقيقي ومنصف وعادل 
ومرشف، ولكننـا يف ذات الوقت مسـتعدون 
ألسـوأ االحتمـاالت، َوإذَا كان الضغـط عـىل 
دول تحالـف العـدوان َكبرياً مـن قبل الكيان 
الحـرب  يف  لالسـتمرار  املؤقـت  الصهيونـي 
عىل اليمن فسـيكون الوجع عليهم أكرب من 
قبل القوات املسـلحة اليمنيـة، فنحن نجهز 
ونعد قدراتنـا القصوى للتعامل باسـتجابة 
كاملـة مـع أية تحديـات أَو مواقـف طارئة 
فأيدينـا عىل الزناد وأيادي خرباتنا اليمنية يف 
القـوة الصاروخية والطريان املسـريَّ عىل زر 

اإلطالق». 
واسـتدرك «نجد أنفسـنا معنيني بإسداء 
النصيحة تلو النصيحـة، وننصح العدّو بأن 
ال يواصـل اختبار صربنـا أَو يناور يف هامش 
تسـاُمِحنا، وإال سنضطر لنؤّكـد لهم مقولة 

(اتَِّق صولَة الحليم إذَا غضب)». 
 

رجالئ عاطئ.. ظزرة الةغح 
واجسئ وجاعاضُإ املاشريات 

طتطغاً وإصطغمغاً ودولغًا
بـدوره، أشـار قائـد املنطقة العسـكرية 
املركزيـة قائـد قـوات الحـرس الجمهوري 
ـة، اللـواء عبدالخالـق بدر  والقـوات الَخاصَّ
الدين الحوثي يف كلمتـه الرتحيبية إىل أهميّة 
زيارات وزير الدفاع للمقاتلني املرابطني عىل 
أبـواب مـأرب الغربية، ويف مختلـف جبهات 

العـزة ومياديـن التضحيـة والفـداء، دفاعاً 
عن سـيادة واسـتقالل اليمن وشموخ وعزة 

أبنائه. 
وتطـرق إىل طبيعـة املهـام املاثلـة أمـام 
وقـوات  املنطقـة  ووحـدات  تشـكيالت 
ـة يف  الحـرس الجمهـوري والقـوات الَخاصَّ
هـذه املرحلـة بـكل أحداثهـا ومسـتجداتها 
ومتغرياتها عىل مختلف املسـتويات الوطنية 
واإلقليمية والدولية بأبعادها االسـرتاتيجية 
الشـعب  عـىل  املسـتقبلية  وانعكاسـاتها 
اليمنـي، الذي يمـيض اليوم وهـو أكثر ثباتاً 
وإيَمـانـاً وعزيمة نحو االنتصـار إلرادته يف 
الحريـة والوحـدة والخـالص مـن الوصاية 
والتبعية للقوى الصهيوأمريكية السـعوديّة 
اإلماراتيـة الربيطانيـة التي تحاول بائسـة 
العـودة باليمـن إىل أزمنة االسـتعمار ونهب 
ثروات ومقدرات الشـعوب، مؤّكــداً أن ُكـّل 
دسـائس ومؤامرات قـوى العـدوان وأذنابه 
يف الداخـل قـد فشـلت أمام صمود الشـعب 
اليمني وقواته املسـلحة، وتجرعـت الهزائم 
واإلخفاقـات عـىل مـدى ثمانية أعـوام من 
حربها وطغيانها وغطرسـتها وممارساتها 
اإلجرامية ضد الشعب اليمني املعتدى عليه. 

الحوثـي،  الخالـق  عبـد  اللـواء  وأشـاد 
باملواقف الوطنية الشـجاعة ألبطال القوات 
املسـلحة يف مواجهة قوى الـرش ومرتِزقتها 
عـىل امتداد املـرسح العملياتـي للجمهورية 

اليمنية ويف عمق دول العدوان. 
كما أّكـد أن القوات املسـلحة تقف اليوم 
بكل صنوفها وتشكيالتها القتالية عىل أهبة 
االستعداد للدفاع عن ثروات اليمن ومقدراته 
االقتصاديـة التـي تتعرض للنهب والسـلب 
واملصادرة من قبل قـوى العدوان ووكالئهم 
يف املنطقـة ويف مقدمتهـا الثـروة النفطيـة 
والغازيـة، موضًحـا أن القـوات املسـلحة يف 
جهوزيـة عاليـة لتحقيـق مطالب الشـعب 
اليمني املرشوعة من عائدات ثرواته التي يتم 

مصادرتها إىل بنوك دول العدوان. 
ولفـت إىل أن مـن أولويـات املهـام املاثلة 
أمـام املقاتلني امليامني، الدفـاع عن مصالح 
الشـعب وحماية السـيادة اليمنية وتحقيق 

االنتصار الشامل للجمهورية اليمنية. 
رافقهـم خـالل الزيـارة العميـد محمـد 
عبداللـه أبـو مهـدي -نائـب قائـد املنطقة 
أن  إىل  يشـاُر  فيمـا  املركزيـة-  العسـكرية 
وزيـر الدفاع قد اّطلع عـىل خطط العمليات 
املنطقـة  ملنتسـبي  القتاليـة  والجاهزيـة 
ـة،  والحـرس الجمهـوري والقـوات الَخاصَّ
واسـتمع من القيادات العسـكرية إىل رشح 
عن مهـام الوحـدات القتالية، وسـري تنفيذ 
والخطـط  والتأهيليـة  التدريبيـة  الربامـج 
العملياتيـة واملعنويـة املاثلـة أمـام القـادة 
يف  املرابطـني  والجنـود  والصـف  والضبـاط 
مواقع الـرشف والبطولة والتضحية والفداء 
يف جبهة مـأرب، والذين أّكــدوا جهوزيتهم 
العاليـة لتنفيذ مختلف املهام املسـندة إليهم 
بـكل اقتـدار، مجدِّديـن العهد للـه وللقيادة 
الثورية والعسـكرية العليا عىل السـري قدماً 
حتـى تحقيق االنتصار الكامل غري املنقوص 

لليمن وشعبه العظيم. 

 صعاُتظــا المســطتئ بضض تحــضغقتعا 
جاعجة َوسصــثت السجم سطى الثشاع سظ 

الثغظ والعذظ وبرواته
 جــظعاضُإ الماشغراِت سطى الساتات 
والثولغــئ  واإلصطغمغــئ  العذظغــئ 
واظسضاجاتعا  اقجاراتغةغئ  بأبسادعا 

سطى الغمظ 

 إذا اجــامر افسثاُء شغ غغعط جظةسُض الطائرات 
والخعارغت شغ جماء بطثاظعط ضأجراِب الةراد

 ظتظ طسظغعن بتماغئ ُضـّض البروات شغ الئر والئتر 
وإعثارعا وظعئعا جغعجُع المسرضئ أضبر 

 المةامُع الثولغ وطةطُج افطظ وافطُط الماتثة تتّعلعا 
إلى غطاء لطسثوان وحرضاَء له بالخمئ والثثقن

ا.. طسرضئ اجاسادة التصعق جااعجع وتعاضإ املساةثات طتطغًا وإصطغمغًا ودولغًّ
 السثُو بغظ خغارغظ ق بالث لعما
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السفغظئ «عاظا» اجاةابئ لاتثغراِت الةعات المثاخئ وسادت أدراجعا 

أّضـثت أن المةطَج غاقسُإ بالتصائص ودسئ إلى إخثار صرار غعغأ لسقم شسطغ 

أّضـث أن إتقَل السقم الفسطغ لغج ضمظ خقتغات المئسعث افطمغ 

 : خاص

أّكــد نائُب وزيـر الخارجية بحكومـة اإلنقاذ، 
حسـني العزي، أن األمم املتحدة عاجزة عن القيام 
بدورها كوسيط سـالم؛ بَسبِب تواطؤها الفاضح 
مـع تحالف العـدوان، وقراراتها التـي تعيق الحل 

السيايس. 
وقال العزي إن: «األمم املتحدة ال تستطيُع إدارة 
أية مفاوضات سالم يف اليمن» موضًحا أن السبَب 
«ليس االفتقاَر للكادر املؤهل، ولكن هذا النوع من 
املفاوضـات ليس ضمن صالحيـات األمم املتحدة 

أصال». 
وأّكــدت صنعـاُء عدة مـرات أن األمـم املتحدة 
ال تقـوم بدور وسـاطة حقيقـة؛ ألَنَّهـا خاضعة 
إلمالءات ورغبات تحالف العدوان ورعاته يف الغرب 
وعىل رأسـهم الواليـات املتحـدة األمريكية، وهو 
أَيْـضاً ما أّكـده سلوك األمم املتحدة ومبعوثيها يف 

مختلف املراحل املاضية. 
وأوضـح نائب وزيـر الخارجية أن فشـَل األمم 
مهمـَة  أن  إىل  يعـوُد  الوسـاطة  دور  يف  املتحـدة 
مبعوثهـا ال تتضمُن إلـزاَم وإقنـاع الطرف اآلخر 
الذي يقود الحـرب ويملك قرار وقفها، ُمضيفاً أن 
قرار ٢٢١٦ الذي أصدره مجلس األمن الدويل يلغي 

الحل السيايس يف األََساس. 
وانكشـف تواطـؤ األمـم املتحـدة مـع تحالف 
العدوان بشكل جيل خالل فرتة الُهــدنة املاضية، 
َحيـُث تحـّول املبعـوث األممـي هانـز غروندبرغ 
إىل ناطـق باسـم دول العدوان ورعاتهـا يعرب عن 
مصالحهـم ومخاوفهـم ويحـرص عـىل تمريـر 
مطالبهم ولو عىل حسـاب اسـتحقاقات الشعب 

اليمني. 
وقد يرتتـب عىل هذا الفشـل األممي اسـتمرار 
الحـرب وعـودة التصعيد ُخُصوصـاً يف ظل إرصار 
العدّو عىل استخدام املنظمة الدولية كأَداٍة لفرض 

إمالءاته ورغباته. 

خظساُء تمظُع ظعإ حتظئ جثغثة طظ الظفط الثام

خظساُء تُردُّ سطى طةطج افطظ: الثغاراُت طفاعتٌئ لاعجغع ظطاق 
إجراءات تماغئ البروة العذظغئ

السّجي: افطُط املاتثة ساججة سظ إدارة أغئ طفاوضات جقم يف الغمظ

 : خاص
كشـفت صنعـاُء عـن نجاِحهـا يف منِع نهـب كمية 
جديـدة من النفـط الخام كان العـدّو يريـُد تصديَرها 
عـىل متن ناقلة نفطية جديدة، لكن الناقلة اسـتجابت 
لتحذيرات الجهات املعنية يف السـلطة الوطنية وعادت 

أدراجها. 
وقـال نائب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ حسـني 
العزي، السبت: إن الباخرة «هانا» استجابت لتحذيرات 

صنعاء، متمنياً لها العودة إىل بلدها بأمان. 
ولـم يحّدد العـزي امليناَء الذي كانـت الباخرة تعتزُم 

التوّجـَه إليه وال كمية النفط التي كان تسعى لنقله. 
لكـن بياناِت مالحيـة كانت قد أظهرت أن السـفينة 
«هانا» غادرت ميناء الفجرية اإلماراتي متوّجـهًة نحو 
ميناء قنا النفطي يف محافظة شـبوة، لتحميل شـحنة 

من النفط الخام. 
وهـذه هـي السـفينة الثانية التـي يتم اإلعـالُن عن 

منعهـا من نهـب الثـروة الوطنية، بعد أن اسـتطاعت 
القـوات املسـلحة إبعـاد سـفينة أُخرى كانت تسـعى 
لتحميـل مليونـي برميل مـن ميناء الضبـة بمحافظة 

حرضموت. 
ويمثل ذلـك دليال عىل أن صنعـاء تمّكنت من فرض 
معادلـة حماية الثـروات كأمر واقع عـىل امليدان برغم 

انزَعـاج تحالف العدوان ومرتِزقته. 
واتخذت صنعاء قرار حظـر تصدير النفط؛ ِمن أجِل 
منـع تحالف العـدوان ومرتِزقته من رسقـة اإليرادات، 
َحيُث كانت املبيعات تذهب بشكل كامل إىل البنك األهيل 
السعودّي ويتقاسم قيادات املرتِزقة جزءا بسيطا منها. 
وطالبـت صنعـاء بتخصيص إيـرادات النفط والغاز 
لـرصف مرتبـات موظفـي الدولـة وتحسـني الوضع 
املعيـيش للمواطنـني لكن تحالـف العـدوان ومرتِزقته 
رفضـوا، األمر الـذي ردت عليه صنعـاء بحظر تصدير 
النفط وتحذير السـفن والرشكات األجنبية من تحميل 

أية شحنة. 

 : خاص
اسـتنكرت صنعـاُء محاولَة مجلـس األمن 
الدويل األخـرية لتضليل الرأي العـام والتغطية 
عـىل الحقائق، مـن خـالل بياِنه األخـرِي الذي 
أدان العمليـَة التحذيريـَة للقـوات املسـلحة يف 
مينـاء الضبة، مؤّكــدًة أن العمليَة جاءت ملنِع 
نهـب الثروة الوطنية من قبـل تحالف العدوان 
ومرتِزقته، وأن هذا املساَر سيستمُر وسيتوسع 

لردع لصوص املوارد. 
وكان مجلـس األمن الدويل أصـدر بياناً زعم 
فيـه أن العمليَة التحذيرية التي نفذتها القوات 
املسـلحة يف مينـاء الضبـة، تمثـل «تهديـداً» 
للسـالم وللمالحة الدولية، يف محاولة واضحة 
ومكشـوفة لتضليل الرأي العـام ودعم موقف 
يحاولـون  الذيـن  ورعاتـه  العـدوان  تحالـف 
الضغـط عـىل صنعاء للرتاجع عـن قرار حظر 

نهب النفط الخام ورسقة إيراداته. 
وليسـت هـذه املـرة األوىل التـي يلجـأ فيها 
تحالف العـدوان ورعاتـه السـتصدار مواقَف 

دولية تدعـم توّجـههم العدائي تجاه الشـعب 
اليمني واستحقاقاته اإلنسانية والقانونية. 

وقالـت وزارة الخارجية بحكومة اإلنقاذ يف 
بياٍن: إن بيـان مجلس األمـن اعتمد «معايري 
حقائـق  التعامـل  يف  و»تالعـب  مزدوجـة» 
اتخـذت  أن «صنعـاء  إىل  مشـرية  األحـداث» 
خطـوات رسـمية معلنـة بتوضيـح موقفها 
للعالم بأنها لن تسـمح بنهب ثروات الشـعب 
اليمنـي يف إطـار حـدود اليمـن املعـرتف بها 

دولياً». 
َوأََضــاَف البيـان أن: «صنعـاء اضطلعـت 
بمسـؤوليتها التـي كفلهـا الدسـتور اليمنـي 
والقانـون الـدويل يف الدفـاع عن سـيادة البالد 
والحفاظ عىل مصالح وثروات الشـعب من أي 

نهب أَو تجاوزات».
وأوضـح أن عمليـة الضبـة لم تكن رسـالة 
عدوانيـة أَو هجومية يف مسـار املالحة الدولية 
وإنمـا كانـت رسـالة تحذيريـة داخـل امليـاه 

اإلقليمية لردع من ينهبون ثروات اليمن. 
وكانت حكومة املرتِزقة نفسـها قد اعرتفت 

بدقـة الرضبة التحذيرية التـي نفذتها القوات 
املسـلحة، وأّكــدت عدم حـدوث أيـة أرضار، 
وهـو ما أوضح أن العمليـة كان غرضها إبعاد 
السفينة وليس استهدافها أَو استهداف امليناء، 
لكن تحالف العدوان يحاول أن يستخدم دعاية 
«تهديد املالحة البحرية» لحشـد مواقف دولية 

تدعمه يف مأزقه التفاويض. 
«الخيـارات  أن  الخارجيـة  وزارة  وأّكــدت 
مفتوحة لنطاق أوسع من اإلجراءات الصارمة 
تجـاه من يفكر بمحاولة تكـرار عمليات نهب 
الثروات الطبيعية من األرايض واملوانئ اليمنية 
كافة» يف رسالة واضحة لرعاة تحالف العدوان 
بـأن محـاوالت الضغـط والرتهيب لـن تعيق 
مسـار حماية الثروة اليمنية ولن تغري موقف 
صنعاء املتمسـك باستحقاقات الشعب اليمني 
وعـىل رأسـها رصف مرتبـات املوظفـني مـن 

إيرادات النفط والغاز. 
ودعت الوزارة مجلس األمن إىل «فهم طبيعة 
الرسالة التحذيرية التي نفذتها القوات املسلحة 
يف سـياقها الصحيح دون أي تأويل» َو»تقيص 

حقائـق األمور وعـدم االنجـرار السـتخدامه 
كمجلس ملصالح دول محّددة ونافذة».

َوأََضــاَف البيان: «نُحـثُّ مجلَس األمن عىل 
العمل إلصـدار قرار جديـد ُملزم يهيـئُ املناَخ 
للبدء يف مفاوضات تسـوية سياسـية ُوُصـوالً 
إىل سـالم شـامل يحافظ عىل وحدة واستقرار 
املبعـوث  «مسـاعي  أن  إىل  ُمشـرياً  اليمـن» 
األممـي يجـب أن ترتافـق مع خطـوات جادة 
إلنهاء العدوان ورفع الحصار الشـامل واتِّخاذ 
الخطـوات التنفيذيـة لـرصف مرتبـات كافة 

موظفي الدولة دون استثناء». 
وجـاءت عمليـة الضبـة التحذيريـة بعد أن 
رفـض تحالـف العـدوان ورعاته االسـتجابًة 
ملطالـب صنعـاء املرشوعـة واملتمثلـة برصف 
مرتبـات موظفي الدولـة من إيـرادات النفط 
والغاز ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء 
الحديـدة، َحيُث يرص تحالف العـدوان ورعاتُه 
يف الغـرب عـىل اسـتمرار التجويـع والحصار 
واستخدام االستحقاقات اإلنسانية والقانونية 

للشعب اليمني كسالح حرب وأوراق ضغط. 
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 : خظساء:
عقـدت وزارة الشـؤون االجتماعيـة والعمـل، 
أمـس السـبت، اجتماعـاً موسـعاً ملناقشـة آليـة 
تنفيـذ موجهـات القيـادة الثوريـة والسياسـية 
بشـأن تفعيل العمل املشرتك بني أجهزة ومكونات 

املجتمع املدني.
الشـؤون  وزيـر  ترأسـه  الـذي  االجتمـاع  ويف 
االجتماعيـة بحضور وكالء ومدراء عموم الوزارة، 
دعـا وزيـر الشـؤون االجتماعيـة والعمـل، عبيد 
سـالم بن ضبيع، منتسـبي الـوزارة للعمل الجاد 
وكأن الجميع يف جبهة قتـال يف مواجهة العدوان، 
وهي جبهـة البناء والحرص عىل الـدوام واإلنجاز 
وتحقيق أعىل درجـات التكافل االجتماعي وتذليل 

الصعوبات أمام حصول املجتمع عىل الخدمات. 
ولفـت إىل أن هـذا اللقاء هو ِمـن أجِل الوصول 

إىل رؤيـة موحدة وإنجـاز مصفوفة مزمنة لتنفيذ 
موجهـات السـيد القائـد، عبدامللـك بـدر الديـن 
الحوثـي، خالل تدشـني الحكومة للعمل املشـرتك 

بني أجهزة الدولة ومكونات املجتمع. 
وأّكــد ضبيع أهميّة تنفيذ مـا تضمنه خطاب 
السـيد القائد والعمل عىل تفعيـل العمل التطوعي 
واسـتمرار  والحـرض،  الريـف  يف  بـه  والتوسـع 
الـوزارات يف دعم وتسـهيل اإلجـراءات للمكونات 
املجتمعية الهادفة إىل خدمة املجتمع، ُمشرياً إىل أن 
املكونـات املجتمعية املدنية التعاونية واألهلية هي 
رديف ورشيـك لألجهزة الحكوميـة لتحقيق عمل 

تكاميل يخدم الوطن واملواطن. 
وبـنّي أن موجهات السـيد القائد شـّددت عىل 
رضورة رسعـة إنجـاز املعامـالت وعـدم تعقيـد 
اإلجراءات التي من شـأنها تأخري إنجاز املعامالت 
وااللتـزام بالـدوام والتواجـد يف مقـرات ومكاتب 

العمل السـتقبال معامـالت املواطنـني وإنجازها 
أوالً بأول. 

من جهته أّكـد وكيل قطاع التنمية عيل سـعيد 

الرزامـي، عىل أهميّة العمل بموجهات قائد الثورة 
وتعزيـز العالقـة بـني موظفـي الـوزارة وطالبي 
الخدمـة واملجتمـع بشـكل عـام وتفعيـل العمل 

التعاوني والتكافيل، واستشـعار املسؤولية يف هذه 
الظـروف التي يمر بها الوطـن.  ولفت إىل أن هذه 
املوجهات ترسـم أََساس العمل والتعاون امُلستمّر؛ 
ِمن أجـِل تغيري الواقع الراهـن إىل واقع أفضل من 
خـالل العالقـات التعاونيـة والتكافليـة وتفعيـل 
العمـل التعاونـي يف مجـال التعاونيـات الزراعية 

واإلنتاجية. 
مـن  عـدداً  اسـتعرض  الـذي  االجتمـاع  ويف 
القائـد  السـيد  موجهـات  لرتجمـة  املقرتحـات 
وبلورتهـا يف خطـة تنفيذيـة مزمنة، أشـار وكيل 
قطـاع الرعايـة االجتماعيـة، عـيل جـران، إىل أن 
قيادة وموظفي الشـؤون االجتماعية مسـؤولون 
عن تنفيذ موجهات السـيد القائـد؛ كونهم األكثر 
ارتباطـاً وقربـاً من املجتمع، مشـّدًدا عـىل أهميّة 
تفعيـل العمـل اإلداري والوظيفـي وتجـاوز آثار 

العدوان عىل تقديم الخدمات وتفعيل اإلجراءات. 
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املعاخفاُت تاطُش املعاخفاُت تاطُش ١٥١٥ ذظاً طظ املعاد املثالفئ لطمصاغغج املسامثة يف خظساء والةعف ذظاً طظ املعاد املثالفئ لطمصاغغج املسامثة يف خظساء والةعف

ُخطٌح صئطغ غظعغ صدغَئ صاض بني آل الغادسغ بمتاشزئ خظساء وآل الظعاري بمتاشزئ ذطارُخطٌح صئطغ غظعغ صدغَئ صاض بني آل الغادسغ بمتاشزئ خظساء وآل الظعاري بمتاشزئ ذطار

الحآوُن اقجاماسغئ تظاصح آلغئ تظفغث طعجعات الصغادة بحأن تفسغض السمض املحرتك والاظمغئ املتطغئالحآوُن اقجاماسغئ تظاصح آلغئ تظفغث طعجعات الصغادة بحأن تفسغض السمض املحرتك والاظمغئ املتطغئ

ظحطان غحغث بثور الةئعئ اإلسقطغئ يف طعاجعئ السثوان وغثسععا لاشطغئ طحروع السرس الةماسغ البالث 
وزغُر اإلسقم غثسع إلذقق تمطئ تعسعغئ تتمض عاحااق #السرس_الةماسغ_افضرب

 : طاابسات:
للمواصفـات  اليمنيـة  الهيئـُة  أتلفـت 
وضبـط الجـودة، ١٥ طنـاً من املـواد الغذائية 
واالسـتهالكية املتنوعة مخالفـة للمواصفات 

القياسية املعتمدة بأمانة العاصمة والجوف. 
لوسـائل  ترصيـٍح  يف  الهيئـة  وأوضحـت 
اإلعـالم، أن املـواد التـي تـم إتالفهـا مخالفة 
للمواصفات القياسـية املعتمدة، كانتهاء فرتة 
الصالحيـة وسـوء التخزين والنقـل والعرض 
والتـداول إضافة إىل املنتجـات املهربة والتالفة 

ومنتجات صدرت حيالها تعاميم من الهيئة. 
وأَشـاَرت إىل أنـه تـم ضبط وإتـالف ألفني 
وعصائـر  متنوعـة  معلبـات  مـن  و٤٤٣ 
وبسـكويت وتمور وبهارات وزيوت طبخ وأرز 
ونكهات غذائية ومنتجات النظافة وذلك خالل 

عملية النـزول امليداني لفرق الهيئة إىل مخازن 
املستوردين واملصنعني ومحالت البيع والتداول 
والـذي يتـم تنفيـذه بشـكٍل دوري يف أمانـة 

العاصمة واملحافظات ومراكز الرقابة. 
وأوضحـت الهيئـة بأنه تم يف مركـز رقابة 
الجـوف إتـالف كميـات مـن التمـر املكبوس 
صالـح  وغـري  الصالحيـة  املنتهـي  واملنثـور 
لالسـتهالك اآلدمـي كمـا أنهـا تحتـوي عـىل 
حرشات وأعفـان، مبينًا أن ذلـك يأتي يف إطار 
جهود الهيئة وحرصها عـرب منافذها املتعددة 
عىل ضمان اختبار وفحص ُكـّل سـلعة ومنتج 
قبـل وصولـه إىل األسـواق اليمنيـة لضمـان 

مطابقته للمواصفات. 
ولفتـت إىل مـا تقوم بـه فروعهـا ومراكز 
الرقابـة واملنافذ من اسـتثناء وإتالف وحجب 
وصول أي منتج مخالف، مؤّكـدًة حرصها عىل 

سالمة املواطنني وحفظ حقوقهم. 
يف  تأتـي  اإلتـالف  عمليـة  أن  إىل  وأَشـاَرت 
إطـار جهـود الهيئـة يف مراقبة وإجـراء كافة 
الفحوصـات والتحاليل عىل السـلع واملنتجات 
وأمـان  وسـالمتها  صالحيتهـا  مـن  للتأّكــد 
اسـتخدامها حمايـة ووقاية لصحة وسـالمة 
عـىل  أخطـار  أَو  إرضار  أيـة  مـن  املسـتهلك 
حياته وحمايـة البيئة ومحاربة ظاهرة الغش 

التجاري. 
اإلتـالف  عمليـة  بـأن  الهيئـة  وأوضحـت 
تمـت وفقـاً لإلجـراءات القانونيـة، مؤّكــدة 
أنه ال يمكن أن تتسـاهل أَو تتجـاوز يف دخول 
املنتجات غري املطابقة للمواصفات القياسـية 
املعتمدة كونها ترض بحياة املواطنني وستعمل 
عىل الدوام وبحسب التخويل القانوني لها عىل 

توفري الحماية الصحية للمستهلك. 

 : خظساء:
أنهى ُصلٌح قبيل قاده املحافظ عبدالباسـط 
الهـادي، أمس األول، قضيـة قتل دامت خمس 
سـنوات بني آل اليادعـي من مديريـة الحيمة 
الخارجيـة بمحافظة صنعاء، وآل النهاري من 

مديرية عتمة بمحافظة ذمار. 
وخـالل الصلح الذي حرضه وكيال املحافظة 
جـربان غوبر وعيل األبيض وعضو رابطة علماء 
اليمن خالد موىس واملشايخ رزق مذيور وكميل 
الحاكم وكميـل العوبيل وصالـح حاجب، وبعد 
تحكيـم اللجنة وآل النهـاري ألولياء الدم من آل 
اليادعـي، أعلـن أوليـاء دم املجنـي عليه دارس 
أحمـد اليادعـي العفو عـن الجانـي جمال عيل 
عبدالله النهاري لوجه الله وترشيفاً للحارضين 
مجسـدين بذلك اسـتجابتهم لتوجيهـات قائد 
الثـورة السـيد عبدامللك الحوثـي يف إصالح ذات 

البني. 
ويف اللقاء أشـاد محافظ محافظة صنعاء، 
بموقـف أوليـاء الدم املـرشف يف إعـالن العفو 
عـن الجاني والتنـازل عن القضية والتسـامي 
ـة يف ظل ما يمـر به الوطن  عـن الجراح، َخاصَّ
مـن مؤامرات وتداعيات تسـتدعي من الجميع 

الحكمة وتوحيد الصف الداخيل. 
ونـّوه باهتمام قائد الثورة السـيد عبدامللك 
الحوثي، ورئيـس املنظومة العدليـة يف متابعة 
َحــّل قضايا الثارات التي ملسـها أبناء اليمن يف 
مختلف املحافظات رغم التحديات التي فرضها 

العدوان والحصار. 
واعترب محافظ صنعـاء، َحـّل قضية القتل 
بـني آل اليادعي من مديريـة الحيمة الخارجية 
وآل النهاري من مديرية عتمة بمحافظة ذمار، 
تتويجـاً لالنتصـارات العسـكرية والسياسـية 
يف مواجهـة دول العـدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي. 

مـن جهتهما دعـا وكيال محافظـة صنعاء 
غوبـر واألبيـض وعضو رابطـة علمـاء اليمن 
موىس، إىل مسـاندة الجهود واملسـاعي لحل ما 
تبقـى مـن قضايـا مجتمعية وخالفـات بينية 
بما يسـهم يف رأب الصـدع ولم شـمل املجتمع 
وتصويب جهـود القبيلـة اليمنيـة يف مواجهة 

العدّو الحقيقي للشعب اليمني. 
من جانبه أّكــد مدير املديرية خالد العريش 
ومشـايخ ووجهاء الحيمة الخارجية، الحرص 
عـىل تلبية توجيهـات القيـادة الثوريـة ودعم 
الجهود الهادفة َحـّل الخالفات تعزيزاً للصمود 

والتالحم وتآزر ووحدة الجبهة الداخلية. 
بدورهم أشـاد الحارضون يف الصلح بجهود 
محافـظ املحافظة وكل من سـاهم وسـعى يف 
معالجة قضيـة القتل والعفو عـن الجاني من 
آل النهاري معتربين َحـّل هذه القضايا انتصاراً 
للم شـمل القبيلة اليمنية يف مواجهة التحديات 

الراهنة. 

 : خاص:
أشـاد رئيـُس الهيئـة العامـة للـزكاة بدور 
الجبهة اإلعالمية يف مواجهة العدوان، ومساندة 
الهيئـة العامـة للزكاة بتغطية ونرش املشـاريع 
الخريية التي تنفيذها الهيئة، مؤّكـداً أن الجبهة 
اإلعالمية مثلت وال تزال تمثل خطاً دفاعياً هاماً 
يف مواجهة العدوان، والتصدي له وكشـف زيفه 

وتضليله. 
جاء ذلك خالل اللقاء اإلعالمي املوسـع الذي 
نظمتـه الهيئـة العامة للزكاة، أمـس، بحضور 
وزيـر اإلعالم ضيـف الله الشـامي، يف العاصمة 

صنعاء. 
ويف اللقـاء الذي ضم مختلف وسـائل اإلعالم 
املقروءة واملسموعة واملرئية، أّكـد رئيس الهيئة 
العامـة للزكاة الشـيخ شمسـان أبو نشـطان، 

أن الجبهـة اإلعالميـة مثلـت خًطـا دفاعيـاً يف 
مواجهة العدوان طيلة سـنوات العدوان، مشيداً 
بـدور الجبهة اإلعالمية يف رفع مسـتوى الوعي 
املجتمعي ومسـاندة الهيئة العامـة للزكاة عرب 

نرش وتغطية مشاريعها الخريية. 
وكشـف أبو نشـطان عن موعد تنفذ الهيئة 
بقولـه  الثالـث،  الجماعـي  العـرس  ملـرشوع 
«سنشـهد االثنـني القـادم أكرب عـرس جماعي 
تشـهده اليمـن واملنطقـة للفقـراء واملسـاكني 
ومن يسـتحقون الـزكاة، داعياً وسـائل اإلعالم 
إىل حضـور وتغطية التدشـني والذي سـيقام يف 

محافظة صنعاء. 
وأضـح أن عـدد املسـتفيدين مـن مـرشوع 
العفـاف «العـرس الجماعـي الثالـث»، والـذي 
سـيتم إقامتـه غـداً االثنـني، تجاوز الــ٩٦٠٠ 
شـاب وشـابة، ليصل بذلك عدد املستفيدين من 

مرشوع العفاف خالل السنوات الثالث األخرية، 
إىل ٢٦ ألفاً و٢٠٠ مسـتفيٍد، بما فيهم أبناء عدد 
مـن الجاليات الجالية السـودانية، والحبشـية 

وغريها من الجاليات. 
مـن جهتـه اعترب وزيـر اإلعالم ضيـف الله 
الشـامي، أن إعالم العدوان يسـعى إىل تشـويه 
ومحاربـة ُكــّل ما هو خـري وعلينـا مواجهته 
الـزكاة  هيئـة  أن  إىل  ُمشـرياً  لـه،  والتصـدي 
بمشـاريعها الخـرية اسـتطاعت تخطـي ُكـّل 
الصعـاب واملعوقـات التـي وضعهـا العـدوان 

ومرتِزقته وعمالئه. 
ودعا الشامي وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم 
وكافـة العاملـني يف املجال اإلعالمـي إىل إطالق 
هاشتاق #العرس_الجماعي_األكرب عىل مواقع 
التواصل االجتماعي للتعريف بمرشوع العرس 

الجماعي الذي تقيمه الهيئة. 
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ُة للتأمينات االجتماعية تعلُن المؤّسسُة العامَّ
 

عن تمديِد فترة اإلعالن الخاص بتصحيح البيانات ومعالجة االزدواج التأميني مدة إضافية 
(30 يومًا) بعد انقضاء فترة الـ 60 يومًا التي حّددتها المؤّسسة كفرصة للتقدم وتصحيح 

الوضع التأميني للعاملين في القطاع الخاص ولديهم وظائف بالقطاعات الحكومية. 
وفيما يلي َنصُّ اإلعالن: 

التأمينات االجتماعية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣م  المواد (٩٧، ٦٨، ٧، ٦، ٥) من قانون  استنادًا لنصوص 
القطاع  في  (العاملين  على  بالتأمين  الخاص  الصندوق  هو  المؤّسسة  صندوق  بأن  تؤّكـد  والتي 
المؤّسسة  لدى  المسجلين  لديهم  والعاملين  األعمال  المؤّسسة بأصحاب  لذا تهيب  الخاص)، 

بتصحيح بياناتهم على النحو التالي:
١- من سبق لهم االشتراك لدى المؤّسسة ولديهم فترة خدمة في القطاع العام (مدنيين -عسكريين 
المنظمة  والقوانين  لإلجراءات  وفقًا  العام  بالقطاع  الوظيفية  عالقتهم  إنهاء  عليهم  -أمنيين) 
لذلك وموافاة المؤّسسة بقرار إنهاء الخدمة خالل الـ (٣٠ يومًا اإلضافية) التي تنتهي بتاريخ ٢٥ 
ربيع الثاني ١٤٤٤ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢م، ما لم سيتم اعتبار االشتراكات الموردة للمؤّسسة 
ازدواجًا تأمينيًا يصرف عنها تعويض دفعة واحدة، طبقًا لنص المادة (٦٨) الفقرة (أ/٦) من قانون 

ُم بعد هذه المدة.   أيَّ طلب ُيقدَّ
َ

التأمينات االجتماعية مع العلم بأن المؤّسسة لن تقَبل
صُّ المشتركين الُجُدَد من العاملين في القطاع الخاص عليهم تحديد موقفهم من 

ُ
٢- فيما يخ

 اشتراكات تورد للمؤّسسة 
َ

ـإنَّ أية
َ

الخدمة بالقطاع العام قبل االشتراك في المؤّسسة ما لم ف
صرف  إجراءات  وفق  واحدة  دفعة  تعويض  عنها  يصرف  بالخطأ  موردة  اشتراكات  تعتبر 

التعويضات المنصوص عليها قانونًا؛ كونها خارَج نطاق تطبيق القانون. 
تقع  وعليهم  القانون  وأحكام  اإلعالن  بهذا  لديه  العاملين  وتوعية  إبالغ  العمل  صاحب  على   -٣
العاملين  عن  بيانات  أية  إخفاء  وعدم  للمؤّسسة  ستقدم  التي  البيانات  استيفاء  مسئولية 
لديهم ما لم سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة (٩٧) من القانون، والتي نصت 
 عن خمسة 

ُّ
و بغرامة ال تقل

َ
 عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر أ

ُّ
على (يعاقب بالحبس مدة ال تقل

 َمن 
ّ

و بالعقوبتين معًا ُكـل
َ
أضعاف الحد األدنى للمعاش التقاعدي وال تزيد عن عشرة أضعافه أ

و امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في أحكام هذا 
َ
د إعطاء بيانات غير صحيحة أ تعمَّ

القانون َوالالئحة والقرارات المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤّسسة دون وجه حق، 
 من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تحول دون الوفاء بمستحقات 

ّ
ويعاقب بنفس العقوبة ُكـل

المؤّسسة كاملة). 

اعالن هام للمرة الثانية  مناعالن هام للمرة الثانية  من
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تتصغٌص لـ «املسرية» غضحُش تةَط اقخاققت داخض 
صطاع الضعرباء التضعطغ

تتثغراُت الصعات املسطتئ تثشُع حرضات ظفطغئ أجظئغئ 
إىل طشادرة حئعة املتاّطئ

طعاجعاٌت بني ططغحغات «اإلخقح» وطسطتني صئطغني يف طأرب

 : خظساء:
سّلط تحقيٌق إعالمي الضوَء، أمس السبت، عىل االختالالت 
يف قطاع الكهرباء باليمن، بعد تتبع تفاصيل تعرفة الكهرباء 
الحكومية يف أمانة العاصمة صنعاء، مبينًا أن فارقاً بنحو ٩٠ 

رياًال بني الُكلفتني الفعلية واملحصلة يف الكيلو وات الواحد. 
وبحسـب التحقيـق الذي نرشته «املسـرية»، أمـس، فقد 
أظهرت البيانات أن إنتاج شـهٍر واحٍد من محطات الكهرباء 
الحكوميـة يف العاصمـة صنعـاء أكثـر من ١٨ مليـون كيلو 
وات دون احتسـاب الفاقـد، ووفقاً للبيانـات فقد ُقدر فارق 
العائـدات بني الكلفـة الفعلية واملحصلـة يف أمانة العاصمة 
لشهر سبتمرب املايض بما يزيد عن مليار ونصف املليار ريال. 
وأوضـح التحقيق أن القطاع الحكومـي للكهرباء يفرض 
رسـم اشرتاك ثابت عىل املشـرتكني يصل متوسطة إىل ١٢٠٠ 

ريال شهرياً ويحّقق عائدات تفوق ٨٠ مليون ريال. 
وكانـت قناة «املسـرية» قد كشـفت األسـبوع املايض، يف 
تحقيـق خاص عن تجـاوزات مالية كبـرية ملحطات كهرباء 
القطـاع الخاص يف العاصمة صنعـاء، مبينًا أن تلك املحطات 
التجارية تفرض أسعاراً مرتفعة تزيد عن التعرفة املقدرة من 

وزارة الكهرباء والطاقة بنسـبة ٢٢ ٪، فيما يتحصل القطاع 
الخـاص أرباحاً إضافية قياسـاً بتعرفـة الكهرباء املقرة من 

قبل الحكومة بقرابة ثالثة أضعاف. 
وبنّي التحقيق أن رسـوم االشـرتاك الثابتـة التي يفرضها 
القطاع الخاص عىل املشرتكني تصل يف حدها األعىل إىل ٢٤٠٠ 
ة يف اليمن  ريال شـهرياً، الفتاً إىل أن أسـعار الكهرباء الَخاصَّ

من بني األعىل عىل مستوى املنطقة. 

 : طاابسات:
أّدت املخـاوُف األمنيـة مـن رضبات 
الشـعبيّة  واللجـان  الجيـش  قـوات 
مغـادرة  إىل  امُلسـتمّرة،  وتحذيراتهـا 
عدد من الـرشكات األجنبية العاملة يف 
املحافظات الرشقية والجنوبية املحتّلة. 
أمـس  إعالميـة،  مصـادر  وذكـرت 
السبت، أن الرشكات النفطية العاملة يف 
الحقول النفطية بشـبوة املحتّلة تعتزم 
مغـادرة املحافظـة؛ بَسـبِب مخـاوف 
أمنيـة، مؤّكـدًة أن الـرشكاِت األجنبيَة 
تنـوي مغـادرَة حقـول «جنـة هنت» 
وحقل «العقلة» النفطي بمنطقة عياذ 
خـالل األسـبوعيني املقبلـني، يف حـال 
اسـتمرار املخاوف األمنية ورفض دول 
العـدوان إيجـاد حلـول جذريـة إلنهاء 

العدوان والحصار. 
وكانـت القـوات املسـلحة اليمنيـة 
قـد تبنـت عمليـة هجوميـة تحذيرية 
ة عىل مينـاء «الضبة»  بطائرات مسـريَّ
نهـب  بصـدد  كانـت  سـفينة  ملنـع 
كميات جديدة مـن النفط يف محافظة 

حرضمـوت املحتّلـة األسـبوع املايض، 
رضب  عمليـات  باسـتمرار  مهـّددة 
الناقـالت النفطيـة يف حال تـم تصدير 
النفـط اليمني املنهوب من تلك األماكن 

أَو أية أماكن أُخرى. 
وكانـت الرضبة التـي نفذتها قوات 
صنعاء يف ميناء الضبة قد القت ترحيباً 
شعبيٍّا واسعاً يف أوساط الشعب اليمني 
الجنوبية  املحافظـات  وأبناء  ُعُمـوًمـا 

والرشقية املحتّلة عىل وجه الخصوص، 
وذلك ملا من شـأنها العمـل عىل إيقاف 
نهب الثـروة النفطية مـن املحافظات 
املحتّلة التي ال يسـتفيد سـكانها شيئاً 
من تلـك الثروة املنهوبة طيلة سـنوات 
طويلة تذهب لصالح دول العدوان بعد 
ة  أن يتم إيداع قيمتها يف حسابات َخاصَّ
لدى البنك األهـيل، بتواطؤ من حكومة 

الفنادق وحزب «اإلصالح». 

 : طاابسات:
تجدَّدت املواجهاُت املسلحة، السبت، 
بـني مليشـيات «اإلصالح» ومسـلحني 
قبليـني يف تخوِم مدينة مـأرب الواقعة 

تحت سيطرة العدوان ومرتِزقته. 
وقالت مصادُر مطلعة: إن اشتباكاٍت 
املاضيـة،  السـاعات  اندلعـت  عنيفـًة 

بني مليشـيات «اإلصالح»، ومسـلحني 
مديريـة  يف  الدماشـقة  قبائـل  مـن 
القبائـل  أن  موضحـة  عبيـدة..  وادي 
عىل مليشيات  مسـلحاً  شـنت هجوماً 
«اإلصـالح» يف نقطـة «الراكة» وسـط 
املديريـة، رداً عـىل اختطاف أحـد أبناء 
القبائل، ما أَدَّى إىل نشوب االشتباكات. 
أعقـاب  يف  التطـورات،  وتأتـي 

هجمـات مماثلة تشـنها قبائل الوادي 
عـىل مليشـيات العـدوان املتمركزة يف 
مـع  مناطـق النفـط والغـاز، تزامنـاً 
تصاعد الدعوات لطردها من املحافظة 
النفطية.  الجدير بالذكر أن مليشـيات 
العـدوان تعتـدي بشـكل ُمسـتمّر عىل 
قبائـل مـأرب الرافضة لتواجـد قوات 

االحتالل يف مناطقها.

أضادغمغٌّ طخري ُغحغُث بخمعد الحسإ الغمظغ 
يف وجه السثوان

 : طاابسات:
فيما يواصـُل تحالُُف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي تعنُّتَه ورفَضـه إنهاَء 
الحـرب ورفـع الحصـار املتواصـل منـذ ٨ 
سـنوات، أشـاد أكاديميٌّ مـرصي بالقيادة 
اليمنيـة وبصمود الشـعب اليمنـي وقواته 

املسلحة يف وجه العدوان. 
وأَشاَر أُستاذ العلوم السياسية والعالقات 

الدوليـة يف جامعة قناة السـويس، الدكتور 
جمال زهران، يف حديثه لقناة امليادين، أمس 
السـبت، إىل أن الدول التي شنت العدوان عىل 
اليمن تفاجـأت َكثرياً بمدى تحمل الشـعب 
اليمنـي وقدرتـه عـىل الصمـود يف وجه آلة 

القتل والحصار الظالم. 
ولفت إىل أن هذا الصمود الكبري ما كان له 
أن يحدث لوال وجود العوامِل واملعادالت التي 

فرضها اليمنيون قيادة وشعباً. 

 : طاابسات:
منع مسلحون قبليون، أمس السبت، مرور مئات املسافرين واملرىض بعد 

قطع الطريق الرئييس الرابط بني محافظتي تعز وعدن. 
وأَفاد شـهود عيان لوسـائل إعالم موالية للعدوان بأن عرشات املسلحني 
املنتمني لقبائل الصبيحة بمحافظة لحج املحتّلة، قاموا بقطع الخط الرابط 
بني عـدن وتعز، احتجاجاً عىل احتجاز ميليشـيا «اإلصـالح» بتعز عدد من 

أبنائهم. 
وأوضحـوا أن قطـع الطريـق الرئيـيس بني تعـز ولحج دفـع املئات من 
املسافرين واملرىض بينهم نساء وأطفال، إىل افرتاش قارعة الطريق بانتظار 

السماح لهم باملرور. 
وتعكـس هذه الخطوة تزايـد حاالت االنفالت األمنـي وأعمال الفوىض يف 
محافظـة لحج املحتّلة التي شـهدت خالل اآلونة األخـرية العديد من جرائم 
التقطـع والنهـب وقتـل راح ضحيتهـا العرشات مـن املسـافرين املنتمني 

للمحافظات الشمالية. 

المسغرة: طاابسات:
كشـف مقطُع فيديو تداوله ناشـطون عىل مواقع التواصل االجتماعي، 
أمـس السـبت، عن العالقـِة الوثيقة التـي تربط الخائن طـارق عفاش بما 

يسمى تنظيم القاعدة التكفريي يف املحافظات واملناطق املحتّلة. 
وحسـب ناشـطون َفـإنَّ الفيديو املتداول، يظهر تخرج دفعة عسـكرية 
مـن عنـارص التنظيـم اإلجرامـي وانضمامهم للقتـال يف صفـوف تحالف 
العدوان ضمن ميليشـيا املرتِزق طارق عفاش بالساحل الغربي، كما يظهر 
مقطع الفيديو عن التكفرييني الذين تم تجنيدهم من أبناء السـاحل الغربي 
ومحافظة ريمة، وهم يلبسون زي عسكري تابع مليليشيا ما يسمى «حراس 
الجمهورية».  وأَفاد الناشـطون أن االحتـالل اإلماراتي جند عنارص من ما 
يسـمى تنظيـم القاعدة والذي تـم تجنيدهم يف كتيبتني ضمن ميليشـيا ما 
يسـمى «حراس الجمهورية» يف مدينة املخاء املحتّلة، مؤّكـدين أن العنارص 
اإلجرامية تلقوا تدريباٍت عسـكريًة وقتالية داخل أحد معسكرات ما يسمى 

«حراس الجمهورية» يف ميناء املخاء. 

71 خرصاً لصعى السثوان يف التثغثة 
خقل الساسات املاضغئ

 : طاابسات:
أعلنت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسـيق يف الحديدة، أمس السبت، 
رصد ٧١ خرقاً لقوى العدوان يف جبهات السـاحل الغربي خالل الـ٢٤ سـاعة 

املاضية. 
وأوضح مصدٌر يف الغرفة أن من بني الخروق ٨ غارات للطريان التجسـيس 

عىل حيس، واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية. 
وأَشاَر املصدر إىل أن الخروق تضمنت تحليق ١١ طائرة تجسسية يف أجواء 
الجبليـة وحيـس، و١٤ خرقـاً بقصف مدفعـي، و٣٢ خرقاً باألعـرية النارية 

املختلفة. 

صئائُض الخئغتئ تمظُع طروَر طؤات املساشرغظ 
سطى الثط الرابط بني تسج ولتب

طصطُع شغثغع غفدُح ارتئاَط الةماسات 
الاضفريغئ بالثائظ ذارق سفاش
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- بدايـًة حبـذا لـو تحدثنا عـن بداية 
انطالقتك يف مسـرية القرآن والجهاد يف 

سبيل الله؟
انطالقتـي  أول  كانـت  الحقيقـة  يف 
نتيجـة ملا شـاهدته من قصـف لطريان 
عـىل  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
نتيجـة  خرجـت  البدايـة  ويف  بالدنـا، 
للغـرية والحميـة التـي كانـت تنتابني 
عند مشاهدتي أشـالء األطفال والنساء 
واألبرياء، فقـّررت الذهـاب للقتال قبل 
أن يصل العدّو إىل عقـر ديارنا، فتوكلت 
عـىل اللـه بعـد أن اتّفقـت مـع رفاقي 
ووصلنـا  املجاهديـن  مـع  لاللتحـاق 
إىل محافظـة صعـدة، أخربناهـم بـأن 
يذهبـوا بنا للقتال، فقالوا لنا هل سـبق 
وأخذتم دوراٍت فأجبناهم بـ ال، فقالوا: 
تفّضلوا معنـا ندخلكـم دورات؛ كونكم 
سـتصلون إىل عيـارات ثقيلـة وخفيفة 
ومختلـف األسـلحة، فمـن الـرضوري 
التعلُُّم والتدريب عىل مختلف األسـلحة، 
ثـم تدربنا ملدة شـهرين فلـم نخرج من 
تلـك الـدورة إالَّ ونحـن كالصواريخ عىل 
أتم االستعداد والرجولة، بعدها انطلقنا 
إىل جبهات الحـدود ومن ثم توّجـهنا إىل 
جبهاٍت أُخرى وكلنا تسليٌم لله ولرسوله 
وللذيـن آمنوا التسـليم املطلـق، بعدها 
انطلقنـا إىل جبهة كهبوب يف باب املندب 
لصد زحوف العدّو استمرينا فرتة زمنية 
ومن ثم تَحّركنا إىل جبهة الوازعية وكلنا 
معنويات وثقة باللـه مطلقة، وكل هذا 
بفضل الله وقوته وليست من قوتنا فلله 
الحمد واملنة، لقد تحدينا األعداء بكل ما 
يمتلكونه من طائرات حديثة ومدرعات 
متطورة بقوة اللـه تعاىل: (َوَما َرَميَْت إِذْ 

َرَميَْت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى). 
 

- كيف كانت معنوياتكم عندما وجدتم 
الزحوف الكبرية سـواًء يف كهبوب أَو يف 

بقية الجبهات؟
واللـه أن املعنويـات لدينـا عالية من 
فـوق السـحاب وأن العدّو منهـار مويل 
األدبار؛ كونه ال يمتلك القضية وال املبدأ، 
فكانت وما زالت معنوياتنا عالية بفضل 
الله، فقد كان يسـقط بجواري شهيد أَو 
جريح فرتتفع معنوياتنا وال تضعف، بل 
كنت أتمنى لو كنت شهيداً بجواره فهذه 

مـن أفضل النعـم كوننا خرجنـا لنقاتل 
عىل أرضنـا وعرضنا وعزتنـا وكرامتنا، 
بـدالً من أن نسـمح للعـدو أن يخضعنا 
ويذلنـا فلدينـا حريتنـا وكرامتنـا حتى 
وإن تقطعنا وتحولنـا إىل ذرات تبعثر يف 

الهواء. 
 

- الجريح أبـو رعد.. هل لك أن تحدثنا 
عن كواليس أبرز املواقف التي تعرضت 

فيها للجرح؟
بفضـل اللـه كانـت أول جراحاتي يف 
جبهـة كهبـوب أثناء صد زحـف للعدو، 
أصابتني طلقة اخرتقت ضلعي وخرجت 
مـن ظهـري والحمـد للـه وكان رفاقي 
يقولون يل هيَّا لنذهَب بك إىل املستشـفى 
فقلـت لهـم اربطـوا جراحـي والحافظ 
اللـه، فربطـوا جراحي وكانـوا يقولون 
هل تشـعر بكتمة أَو أي يشء آخر فقلت 
لهـم ال، فقالوا: الحمد لله ال يوجد نزيف 
داخيل فكان معنا إسعافات أولية ربطنا 

الجرح وتوكلت عىل الله. 
ومن ثم جاء توجيه للذهاب إىل جبهة 
الوازعية لكـي يتم صد زحف للمنافقني 
فانطلقت مع املجاهدين وكانوا يقولون 
يل أنـت جريـح ال تأتـي معنـا، لكننـي 
فاشـتبكنا  للوازعية  بالدخـول  أرصرت 
مع العدّو وأصابتني طلقة أُخرى يف يدي 
بعدها تعالجت يف املستشـفى وعملوا يل 
صفائح ومن ثم عدت مجّدًدا إىل الجبهة 
ام  ولـم أمكث يف البيت سـوى ثالثـة أَيـَّ
فقـط بعدهـا عـدت إىل امليـدان ومعـي 
فعندمـا  لجراحاتـي،  املجارحـة  أدوات 
أكون داخـل الجبهة َفـإنَّ جراحي تلتَِئُم 
برسعة وال أشـعر بأملها؛ كوني بالقرب 
من الله مسـبِّحاً مستغفراً وتقيض ُكـّل 

وقتك بالدعاء والعبادة. 
ومن ثـم أتى طلب للتعزيـز إىل جبهة 
بري باشا فوصلنا هناك واملعركة تشتعل 
والزحـوف مكثّـفـة، بالرغـم أن عددنا 
ا ولكننـا بقـوة الله لم  كان قليـالً ِجــدٍّ
نخـف ولـم ننهـزم بالرغم مـن امتالك 
العـدّو الطائـرات والدبابـات واملدرعات 
ومختلـف األسـلحة الثقيلـة والغـارات 
الجويـة كانت مـن ُكـّل جانـب، وكانوا 
يرضبون بجميع األسلحة خالل الزحف 
ونحن نستعني بالله، وخالل ذلك الزحف 
جرحت الجرح الثالـث متمثل بإصابتي 
يف ساقي برصاصة، بعدها تم إسعايف إىل 
صنعاء للعالج وتركيب عملية املسـامري 
لقدمي، ثم عملت زيارة للبيت ملدة ثالثة 
ـام فقـط بعدها توكلت عـىل الله إىل  أَيـَّ
الجبهـة واملسـامري ال زالـت يف قدمـي، 
توّجـهـت حينهـا ملقدمـة الجبهة لكن 
املجاهدين رفضوا دخويل املقدمة، َحيُث 
اشـتداد املواجهـة مـع أعـداء الله رغم 
إرصاري عليهم بذلك وإلحاحي الشـديد 

لكنهم رفضوا رفضاً قاطعاً، فهذا اليشء 
أحزنني حزنًا شديًدا؛ ألَنَّ مقدمة الجبهة 

هي بالنسبة يل العزة والكرامة. 
بعدهـا قمـت بفـك املسـامري يف أحد 
إىل  جديـد  مـن  وعـدت  املستشـفيات 
الجبهـة، َحيـُث تزامن نـزويل مع طلب 
تعزيـز إىل جبل هيالن بـرصواح مأرب، 
توّجـهنا إىل تلك الجبهة واملعارك رشسة 
هناك، وكنا ثالثة أشـخاص فقط نمتلك 
معـدل شـيكي وبعـون اللـه وقوته كنا 

نصد زحف املنافقني. 
فكنا نالحظ بعـض املجاهدين الذين 
يريـدون املـزاورة «زيـارة البيـت» كان 
الطريان يسـتهدفهم، فمكثت مرابطاً يف 
هيالن ثمانية أشـهر دون انقطاع، لكن 
املـرشف أرص عيلّ حينهـا أن أزور األهل 
فقلت لـه أن الرشف الكبري بالنسـبة يل 
هو أن استشـهد وأنـا يف مقدمة الجبهة 
يف مواجهة مبارشة مع العدّو وال أريد أن 
استشـهد وأنا يف طريق العودة إىل البيت 

واألوالد. 
 

- ماذا عن إصابتك الرابعة؟
بالنسـبة إلصابتي الرابعـة فكانت يف 
جبهـة رصواح بمأرب، َحيـُث أصبت يف 
قدمي اليرسى، وكان لدينا إسـعاف أويل 
هناك فقمنـا باملجارحة لكن املجاهدين 
أرصوا أن أذهب إىل صنعاء للعالج لكنني 
رفضت وأخربتهـم بأني يف أَتَـمِّ الصحة 
والعافيـة، فقمـت بمجارحـة اإلصابـة 
واسـتمريت يف جهـادي وكل هذا بفضل 
الله وتأييده وعونه ونرصه وعنايته بنا. 
بعدها ألح القائـد امليداني «املرشف» 
عـيلَّ بـأن أذهـب ألزور أهـيل؛ كوني لم 
أذهـب ملـدة ثمانيـة أشـهر، فقلـت له 
سـأذهب لكـن بـرشط واحـد وهـو أن 
أميش مرتجالً دون وسـيلة نقل، فوافق، 
ثـم قطعت املسـافة من مقدمـة جبهة 
رصواح إىل نهايـة املديريـة مشـياً عـىل 
األقـدام كـون الطـريان يسـتهدف أيـة 
وسـيلة، بعدها لم أمكث يف البيت سوى 
ام فقط، وكانت أرستي عىل  خمسـة أَيـَّ
مستوى عاٍل من الوعي بأهميّة الجبهة 
والدفـاع املقدس فلم يكونـوا منزعجني 
ا وهذه  ملكوثـي عندهم فرتة قصرية ِجـدٍّ

كانـت نعمة عظيمة من الله، فعدت من 
جديـد إىل مياديـن البطولـة والقرب من 
اللـه بحثـاً عن رضـاه ولم نكن نسـعى 
وراء املناصب وال املكاسـب الشـخصية 

والدنيوية. 
 

- ماذا عن إصابتك الخامسة؟
بعـد أن عدت مجـّدًدا إىل جبهة مأرب 
ومكثت فيها خمسـة أشـهر، ويف إحدى 
الليـايل كنا يف مواجهة مـع العدّو، َحيُث 
كان الطـريان املعـادي يحلق مـن فوقنا 
بكثافة عالية، فجأة أصبُت إصابًة بالغًة 
بأحـد األلغـام املزروعة من قبـل العدّو، 
حينهـا كانـت الغـارات تحيـط بنا من 
ُكـّل جانب إضافـة إىل قذائف املدفعيات 
والهاونات والدبابات ومختلف األسلحة، 
مع ُكــّل هذا لم يحّقق العـدّو أي تقدم 
يذكر وبفضل الله لم يسـقط منا سوى 
شـهيٍد واحـٍد وجريحني، فـكل رضبات 

العدّو املختلفة باءت بالفشل. 
كّل هـذه املوازين لألحداث مع فشـل 
العـدّو الذريـع هـو ناتـج عـن توليهم 
لليهـود والنصارى، أما نُرصنـا وتأييُدنا 
فهو نتيجة تولينا لله ولرسـوله ولإلمام 
عـيل وألعـالم الهـدى مـن أهـل البيـت 

-عليهم السالم-. 
اللغـم  نتيجـة  لجراحـي  وبالنسـبة 
املـزروع فقد تسـبب يف إحراق جسـدي 
بالكامـل ممـا أَدَّى ذلـك إىل بـرت قدمـي 
اليمنـى،  قدمـي  وهشاشـة  اليـرسى 
األيمـن  كتفـي  إصابـة  إىل  باإلضافـة 
بشـظية، وكنـت أطلب من اللـه حينها 
فـوزاً  ألفـوز  شـهيداً  يصطفينـي  أن 
عظيمـاً، لكننـي أدركـت أن ربي مؤخر 
يل ذلك؛ ِمن أجِل أن أشـارك يف الفتوحات 
واالنتصـارات مـع رفاقـي املجاهديـن 
والحمد لله، فلم اسـتيقظ بعدها إال بعد 

خمسة عرش يوماً. 
 

- الجريـح أبو رعد كلمة أخرية تريد أن 

تقولها عرب صحيفة «املسرية»؟
ـُه رسـالتي إىل سـيدي ومـوالي  أوجِّ
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، نقول 
ْب بنا  له: نحـن سـيوفك البتارة فـاْرضِ
أينما شـئت، والله لن يتخلـف منا رجٌل 

واحٌد. 
املجاهديـن  إلخوانـي  أقـول  كمـا 
املرابطني يف الثغور بأن يصربوا ويرابطوا 
فنحـن عائـدون إليهـم فـور تعافينـا، 
وأشـكركم عىل إتاحة الفرصة لنا يف هذا 
اللقاء والتحية لكل أبناء الشعب اليمني 

الصامد الصابر. 

ُجرتئ 5 طرات بإخابات طثاطفئ وضطما أجرح تجداد 
طسظعغاتغ أضبر لطمعاجعئ
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 : تاوره أغمظ صائث 

 بثاغُئ اظطقصاغ 
ضاظئ ظابسًئ سظ الشغرة 
والتمغئ لما حاعثته 

طظ أحقء افذفال 
والظساء 

 سظثطا ضظُئ داخض 
الةئعئ ضاظئ جراتاتغ 

تطاؤُط بسرسئ وق 
أحسر بألمعا ضعظغ 

بالصرب طظ اهللا أصدغ 
ُضـضَّ وصاغ بالثساء 

والسئادة 

 وضسئ المساطغر 
سطى صثطغ وسثت إلى 

طصثطئ الةئعئ لضظ 
المةاعثغظ رشدعا 

إدَخالغ المصثطئ 
شتجظُئ تجًظا حثغًثا 

 ظئتث سظ رضا اهللا 
وظتظ شغ المغادغظ 

المصثجئ وق ظئتث سظ 
الحعرة والمضاجإ 
الحثخغئ والثظغعغئ 

المةاعث الةرغح أطغظ السرطجة غروي لختغفئ «المسغرة» رتطئ جعاده شغ الةئعات:
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ٌث «الترارة  حااٌء طاةمِّ
واقصاخاد» غدرب 

الصارة السةعز 
طتمعد المشربغ

اقتصاديٌّ  انكمـاٌش 
أكـربَ  أملانيـا  يـرضُب 
األُوُروبيـة  الـدول 
وإنتاجـاً  صناعـًة 
املصانـع  وعـرشات 
الكبرية يف أملانيا مهّددة 
أفضـل  ويف  باإلغـالق، 
األحوال تقليص اإلنتاج 
نتيجـة االرتفاع الكبري 
يف أسعار الطاقة وقرب 
انتهـاء عقود التـزود بالطاقة القديمـة بحلول العام 

الجديد!
فمع انتهاِء العام الحايل يتوجُب عىل أغلب املصانع 
والرشكات داخل أملانيا تجديـُد عقود التزود بالطاقة 
الكهربية والدفع باألسعار الجديدة والباهظة؛ بَسبِب 

توقف إمَدادات النفط والغاز الرويس إىل أُوُروبا. 
ومـن املرجـح أن ال تسـتطيَع أغلُب تلـك املصانع 
َل التكلفة العالية يف أسـعار الطاقة التي سرتفع  تحمُّ
تكلفـة اإلنتـاج وبالتـايل رفع أسـعار املـواد املنتجة 

وصعوبة املنافسة يف األسواق املحلية والعاملية. 
وحتى مع ُكـّل الحلول واإلجراءات البديلة التي تعد 
بهـا الحكومـة األملانية إال أن تلـك البدائل غري عملية 
ُخُصوصـاً عندما نتحدث عن تزويـد مصانع عمالقة 
بالطاقـة الكهربيـة مثـل مصانـع صناعـة الحديد 
الصلـب ومصانـع البرتوكيماويـات التـي تحتاج إىل 
طاقـة كهربائية كبرية كمـا أن البدائل عالية التكلفة 

ولن تكون متاحة إال بعد سنوات. 
مع العلم أن مصانع برتوكيماويات هي املسـؤولة 
عن تزويد أغلب املصانع الصغـرية باملواد الكيميائية 
واملسـاحيق  املنظفـات  لصناعـة  الالزمـة  واألوليـة 
واملفروشـات والكماليات وغريها وهـذا ما يضاعف 
أسـعار ُكــّل يشء، وبـال شـك سـوف تظهـر اآلثار 
السـلبية الكارثية يف األسـواق األملانيـة واألُوُروبية يف 
الشـهور األوىل مـن العام الجديد، فحتـى اآلن ال تزال 
كبار املصانع تشـرتي الطاقـة الكهربائيـة بالعقود 

واألسعار السابقة. 
وبالطبع تحاول الدولة األملانية تطمنَي الناس عىل 
أمل حدوث انفراج وتغري يف مسار الرصاع يف أوكرانيا 
إال أن الوضـع يـزداد سـوًءا وال أمَل يف األفـق وأملانيا 
والدول األُوُروبية بشـكٍل عام أمام أزمة كبرية وشتاء 
بارد َحــدَّ التجمد ليـس يف درجة الحرارة بل التجمد 
االقتصادي وسـبل العيش التي سـوف تكون باهظة 
التكاليف وقد نشـهد ثـورة جياع تجتـاُح أملانيا وكل 
أُوُروبـا التي تشـهد موجة جفاف نتيجـة االحتباس 
الحـراري والتغري املناخي والذي سـوف يزداد سـوًءا 
بعـد تراجع أغلب الدول األُوُروبية عن اإلجراءات التي 
تم اتِّخاذها يف السـنوات املاضيـة للتقليل من التلوث 
وانبعاث غـاز ثاني أكسـيد الكربون املسـؤول األول 
عـن االحتباس الحراري والعودة إىل اسـتخدام الفحم 
الحجري لتوليد الطاقة وما سـوف ينتج عن ذلك من 

تلوث ومخاطر بيئية. 
لقـد كان باإلْمَكان تجنب ُكــّل هذا لو أن أملانيا لم 
تنجر خلف الغطرسـة واملطامع واملصالح األمريكية 
التي تسـببت بكل كوارث القـارة األُوُروبية يف املايض 
والحارض وليسـت روسـيا التـي أنقـذت أُوُروبا من 
النازيـة وهزيمـة قـوات هتلـر الـذي اجتـاح الدول 
األُوُروبيـة بـكل سـهولة، وكانـت السـبب يف الوفرة 
والنمـو االقتصـادي الكبـري يف أُوُروبا بضـخ كميات 
هائلـة من الغـاز والنفـط الـرويس إىل أُوُروبـا بأقل 
األسـعار لتتم مقابلة ذلك من قبل األنظمة األُوُروبية 
باملؤامرات والعقوبات االقتصادية والسعي إىل تفكيك 

الدولة.

السرُس الةماسغ.. شرتٌئ لطفصراء وبحارٌة لطمتروطغظ
تسظ طتمث ذه*

 
ـة بإقامـة  اُْسـتُكِملت اإلعـداداُت والتجهيـزاُت الَخاصَّ
مهرجان العـرس الجماعي وبرقم قيايس جديد لهذا العام 
يفـوق 9600 عريـس وعروس مـن مختلـف املحافظات 

الحرة. 
ولعـلَّ صـورَة اللوحة الجميلـة واملبهجة التي رسـمها 
عرسـان املوسـم املايض ألكثر من 7200 عريس وعروس 
سـتكون هذا العام أكثر جماالً وأوسـع انتشـاراً للسعادة 
والبهجـة التي سـتدخل نفوس العرسـان الذيـن يمثلون 
مختلـف الفئات املسـتضعفة واملحرومني مـن الزواج من 
تجـاوزت أعمارهـم الثالثـني واألربعني نتيجـة ظروفهم 
املعيشـية التي حالـت بينهم وبـني تحقيـق آمالهم حتى 
وصـل البعض منهم إىل اليأس واإلحباط، إضافة إىل وصول 

الفرحة ألُولئك الذين طاملا عاشوا حالة التهميش من أحفاد بالل، وكذلك 
الجرحى واألرسى املحّررين واملرابطني الذين لهم حقوق مضاعفة علينا 

وفئة املعاقني. 
وال ننـىس أن مهرجـان العرس الجماعي تجـاوز خارطة الجمهورية 
اليمنية وأصبح للفقراء مـن أبناء الجاليات املقيمني يف بالدنا نصيباً من 

املرشوع. 
وستكون اللوحة لهذا العام محل فخر واعتزاز ُكـّل يمني حر ومصدر 
سـعادة لكل املكلفني بالزكاة عـىل أموالهم عندما يـرون أثرها واقعاً يف 

مشاريع عمالقة ومتعددة املصارف ومن ضمنها هذا املرشوع. 
ومع أهميّة الحدث وأثره الكبري يف تحصني عدد كبري من الشـباب من 
مختلـف املحافظات واملديريات والعزل من العزوبية واالرتياح الشـعبي 
الكبـري بهكذا مشـاريع هادفـة تتصدى بشـكل عميل لعوامـل انحراف 
الشـباب نتيجة اسـتهداف املجتمع بشـكل عام بالحـرب الناعمة التي 

تمولها دول الفساد واإلفسـاد لتجريده من ُهــِويَّته اإليَمـانية وأبعاده 
عن قيمه األصيلة وحميته وكّل سلوكياته الحميدة. 

إال أن هذا املرشوع ومع عظمته سـيكون محل انتقاص 
الناقصـني واملغرضـني وأبواق اإلعالم السـاقط وأصحاب 
األقالم املأجورين واملخصصني لتشـويه ُكـّل ما هو جميل 
وانتقاد ُكـّل منجز يتحّقق لهذا الشـعب يف مرحلة حرجة 
وظروف صعبـة واسـتثنائية فرضها ويفرضهـا تحالف 
العدوان والحصـار وانقطاع مصادر العيـش لغالبية هذا 
الشعب لذات السـبب، فهم (املرتِزقة والعمالء) يغتاظون 
من النجاح الكبري الذي تحّققه كثري من مؤّسسات الدولة 
يف صنعـاء، ويف مقدمتهـا الهيئـة العامة للـزكاة والهيئة 
العامـة لألوقـاف رغم حداثة إنشـائهما، فنحـن معنيون 
بالتصـدي لهـذه األبـواق املسـعورة مـن خـالل توضيح 

الحقائق من الواقع. 
ومن خالل توسـيع دائـرة مشـاريع العرس الجماعي يف مؤّسسـات 
رسـمية مثل هيئـة األوقاف واالتصـاالت وكذلك املؤّسسـات والرشكات 

التابعة للقطاع الخاص. 
وكذلك عىل مسـتوى القبيلة من خالل إقامة األعراس الجماعية التي 
تخفف معانة رشيحة الشـباب بالتزامن مع حملة توعية واسعة لتعزيز 
قيم الرحمة والسعي إىل ضوابط تحد من غالء املهور ووضع آلية لسقف 
عـادل للمهـور يتوافق مـع إْمَكانيات غالبيـة املجتمع البسـيط وكذلك 
التخفيف من تكاليف األعراس التي أصبحت عادة اجتماعية تفوق قدرة 

امليسورين قبل املعرسين. 
وهذا الجانب طاملا تكّرر التنبيه والنصح حوله من قائد الثورة السـيد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- يف أكثر من مناسـبة وأكثر من 

محارضة. 
* عضو مجلس الشورى

ذضرى الحعغث ذضرى الحعغث 

تفةغُر حغراز وأدواُت أطرغضا اإلجراطغئتفةغُر حغراز وأدواُت أطرغضا اإلجراطغئ

أم المثاار المعثي
 

 (َوَال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا ِيف َسِبيِل اللِه أَْمَواتًا 
بَـْل أَْحيَـاٌء ِعنْـَد َربِِّهـْم يُْرَزُقوَن)، السـالم عىل 
الشهداء األبرار الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم؛ 
ِمن أجِل الحـق والحرية، الذين عانوا لنعيش يف 

عزة وكرامة، وضحوا لنحيا. 
الذيـن جعلوا من أشـالئهم طريقـاً لألجيال 
املتعاقبة للوصول إىل الحريـة، التحقوا بقوافِل 
شـامخني،  أعـزاًء  بهـم  لنكـوَن  املجاهديـن 
والتحقوا بقوافل الشـهداء لنكـون بهم كرماء 

مفتخرين. 
هـم عظماُء قضـوا نحبهم صادقـني أخياراً 
مسرتخصني أنفسهم؛ ِمن أجِل دينهم ووطنهم 

وشـعبهم، ملعـت أسـماؤهم يف سـماء الجهاد 
والتضحية ليكونوا نجومـاً يهتدي بهم األحرار 
بعد ما كانوا نهراً يرتوي منه الباحُث عن الحق 
يف زمن وصل فيه الكفـر والباطل والتضليُل إىل 

ذروته. 
الشـهداء انطلقـوا مسـارعني إلعـالء كلمة 
اللـه يف تجارة الله الرابحـة، مصدقني وعَد الله 
وواثقـني بنرصه وتأييـده، ال تهمهم معاناتُهم 
يف سـبيل اللـه ويف سـبيل الحريـة، اختـرصوا 
حياتَهم لينعَم شعبُهم بالحياة البعيدة عن الذل 

واملعاناة املليئة بالخري والصالح. 
الشـهداء هـم مـن أحبـوا اللـه وانطلقـوا 
إىل  والوصـول  اللـه  للقـاء  املـوت  مصارعـني 
رضوانـه كمـا أنـه سـبحانَه وتعـاىل أحبهـم 
فاختارهم شـهداَء وأوصلهـم إىل أعىل درجات 

فضله ورضوانه. 
يف ذكرى الشـهيد نستذكر الشهداَء العظماَء 
جميَعهم عـىل مر التاريـخ ليكونوا لنـا أعالماً 
ومناَر حـقٍّ إلكمال طريق الحرية واالسـتقالل 

مع الله.
نستذكر الشهداء ونسـتذكر معهم الدروَس 
ــة  والعربَ املؤثرة والخالدة التـي تحتاجها األُمَّ
جميعهـا يف مواجهتهـا لقوى الكفر والفسـاد 
لتزيدنـا ذكراهـم املجيدة عزماً وقـوة وصموداً 

وثباتاً عىل نهج الله ونهج أنبيائه وأوليائه. 
كمـا أننـا لـن ننـىس يف هـذه الذكـرى أَُرسَ 
الشـهداء الكريمـة التـي بذلـت أغىل مـا تمِلُك 
وضّحت بفلذات أكبادها يف سبيل الله ومن أجل 
استقالل الوطن يجب علينا رعايتهم وتكريمهم 

والتعامل معهم يف أجل وأعظم صور التعامل. 

سثظان سطغ الضئسغ
 

اسـتهداف أحد املزارات الدينية يف مدينة شـرياز بإيران 
والتـي راح ضحيته عدد من املدنيني األبرياء، بينهم نسـاء 
وأطفـال عمـل إجرامي خبيـث يحمل يف دالالتـه بصمات 

أمريكية بامتيَاز. 
أمريـكا هي التـي تقف وراء األعمـال اإلجرامية يف ُكـّل 
ـة الـدول العربية واإلسـالمية، أمريكا  دول العالـم وَخاصَّ
تأمر وتوّجــه أدواتها بالتفجريات واالغتيـاالت، وأدواتها 

تتبنى األعمال اإلجرامية والتخريبية. 
غري صحيـح الذين يوجهـون أصابع االتّهـام إىل فئات 
ـــة اإلسـالمية كتهمة رئيسـية، بـل ال بُـدَّ أن  داخـل األُمَّ

تحمـل الشـعوب الوعي الكامـل واليقظـة العالية تجاه ما يسـعى إليه 
األمريكيون يف خلق رصاعات داخلية تحت العنوان الطائفي. 

وحتـى الذين يتبنـون مثل هذه األعمال اإلجراميـة إنما هم أدوات بيد 
العدّو األمريكي يحركهم أينما يشـاء ومتى يشـاء وكيفما يشاء، أدوات 
صنعتها أمريكا ليتَحّركوا حسب البوصلة املحّددة لهم، وال يستطيع أحد 

منهم أن يخالف أَو يرتاجع أَو يرتّدد إذَا جاء األمر األمريكي. 
منظمـات إجراميـة يسـمونها باملنظمـات اإلرهابية تشـويهاً منهم 

لعظمـة أخـالق وقيم اإلسـالم، وليصنعـوا بغضـاً عامليٍّا تجاه اإلسـالم 
واملسلمني. 

القـوى التكفريية جماعات ليسـت دينيـة بل تخريبية 
تدمريية تحت مسـميات دينية جنود مجندة لألمريكيني، 
يـرون كفر مـن يخالفهـم من املسـلمني وال يـرون كفر 

أمريكا وال كفر إرسائيل. 
قوى ترى كفر املصلني يف بيوت الله الراكعني الساجدين 
لله الواحد القهار واجب التقرب إىل الله بدمائهم الطاهرة، 
وال يـرون كفـر وفسـق وفجـور الراقصـات العاهـرات، 
يجرمون فتح املزارات الدينية وال يرون جرم فتح املراقص 

الليلية. 
قوى ترصخ وتكفر وتفسـق ُكـّل صوت يرتفع يف وجه 
أئمة الكفر أمريكا وإرسائيل، وتقبل ُكـّل يد تمتد باالنبطاح 

للعدو الرئييس وتقبل أقدام اليهود. 
قوى ليست من اإلسالم يف يشء وال ذرة فيها من العروبة، قوى صنعها 
عدونـا فال ننخـرط فيما يريده العـدّو لنوجه بوصلة العـداء إىل الداخل، 

فأمريكا رأس الرش، وهي وراء ُكـّل جريمة تحصل يف العالم. 
فأينمـا وجـدت جريمـة كيفما كانـت نوعيتهـا فاعرف أنهـا بصمة 

أمريكية بامتيَاز، وال غبار عىل ذلك. 
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الجاطُض والَئَرع.. شظُّ 
الرجعلئ الثي ق حئغَه له

سئث الضرغط العحطغ
هـو  «الزامـل» 
اليمنية  الـروح  صهيل 
املقاتلـة،  الشـجاعة 
وال  تهـادن  ال  والتـي 
مواجهـة  يف  تنكـرس 
املعتديـن والغـزاة عرب 

التاريخ حتى اليوم.. 
هـو  و»الـربع» 
التحليـق عاليًـا فـوق 
الروح  لتلك  السـحاب، 
«املشـحوطة»  األبيـة 
املنتـرصة -دائمـاً- عىل 
العدّو والغازي املجاوز للحدود..! وبينهما (أي الزامل 

والربع) عالقة عضوية ال تنفك أبداً.. 
نحـن نتحـدث -إذن- عن فـن مركب ال شـبيه له 
عىل أوسـع املسـتويات.. يف وهج الرجولة العايل الذي 
تتكـئ عليه حركة اإليقاع والنـربة واملعاني والدالالت 
واإليحاءات لهذا الفن الشـعبي اليمنـي العريق الذي 
يحكـي بصمـة نادرة هي نسـيج وحدهـا بني فنون 

الشعوب وفلكلورها املعربِّ املتوارث.. 
لكن لألسـف فـن «الزامل»، بالتحديـد، يكاد يفقد 
طابعـه الرجـويل الحربـي الشـعبي اليمنـي األصيل 
والفريد عىل مستوى العالم.. بتغلغل اآلالت املوسيقية 
الحديثـة فيه عىل حسـاب إيقاع «الطاسـة واملرفع» 
-الطبـل الشـعبي املعـروف- الـذي يتسـم باملهابـة 
والحماسـة واالعتزاز ويعكس شجاعة وإباء اليمني 
يف الحرب..  بكل تأكيد، نحن لسـنا ضد التجديد الذي 
ال يمـس بأصالة الفن وجوهره املميز واألصيل، وهذا 
هو املفهوم الصحيح للتجديد كقيمة إبداعية تضيف 

وتثري.. 
وما سـوى ذلـك -كمـا أرى- ليس تجديـًدا، وإنما 

يشء آخر..!
رحم الله الشـهيد الكبري لطف القحوم، الذي أدرك 
تلك السمة الجوهرية املميزة للزامل اليمني، وحافظ 

عليها يف ُكـّل أعماله تقريبًا. 
ونتمنى عـىل ُكـّل املنشـدين «املزوملـني» األعزاء 
أن يتحروا الحرص نفسـه عـىل خصوصية هذا الفن 

األصيل كبصمة إبداعية يمنية رجولية خالصة..!

طرتَّئات َأو طسغَّرات.. 
أغَّعما تثااُر أغعا السثو؟

سئثالشظغ تةغ
انعدمـت خيـاراُت التحالف يف حربه واسـتنفد مخزونه 
االسرتاتيجي من املخّططات التي تستهدف اليمن فوضعته 
صنعاء أمـام خيارين ال ثالث لهما، رصف املرتبات ودخول 
السـفن دون عوائـق وفتح مطار صنعـاء، أَو تحمل نتائج 
ات  إرصاره عىل منع حقوق اليمنيني وتلقي رضبات املسـريَّ
وقـد ذاقوا شـديَد وبالها وأليـَم نكالها.  صحيـح أن تنفيذ 
مطالبنـا سـيذلهم، ويكبح جماح كربيائهم، وغطرسـتهم 
واسـتضعافهم للماليني من الشـعب اليمنـي، لكن ال خيار 
تبقى لهم سوى االنصياع لألمر الواقع والقبول بالهزيمة. 

ويف املقابـل ومع الرفض حرمانهـم من ثرواتهم وتدمري 
بنيتهم التحتية وجعل العالم أجمع يرى السعوديّة منطقة 
غـري آمنـة ال تصلـح السـتثمار وال مسـتثمرين وإدَخالها 
أزمات تفـوق األزمة الحالية، وواقع مخٍز وفاضح. الوضع 
تغري ومعـادالت الحرب تغـريت لصالح اليمـن وقد أدركت 
السعوديّة هذا، وثمان سـنوات كافية ألخذ الدروس والعرب 
فما لكم وصاية عىل شعب رأى طريَق الخالص وقاتل ألجل 
حريته العالم أجمع بشتى وسائل الحرب املمكنة واملتوفرة. 
يف األخـري أنتـم خـري مـن يعـرف صدق وعـد القيـادة، 
وحرصهـا الشـديد عـىل السـالم، والتخفيـف مـن معاناة 
الشـعب وإنهـاء األزمة التي تسـببتم بها، ومـع مؤرشات 
بداية ال ترسكم وال تسـعد أسـيادكم، خذو لكم من سنوات 
الحـرب خربة، ومن حارضها عـربة، واطرحوا منها أطماع 
الوصاية، وحلم الهيمنة فأيامها كانت ماضيًا لن يعود ولن 
يتكّرر، وأجمعـوا لها نية صادقة لوقفها والدخول بسـالم 

شامل. 

كتابات

أطرغضا وطساتاُت الاخثُّع سظث السرب!

الغمظ إراَدة أولغ الئأس الحثغث

سئثالرتمظ طراد

بـرز يف الخطاب الفكـري والثقـايف الغربي قبـل عقود 
املوضـوع  هـذا  يكـن  ولـم  الحضـارات  رصاع  موضـوع 
حالـة ذهنيـة وفكريـة تََرِفيَّة، بـل كان حالـة من حاالت 
التجـدد للجدليـة التاريخيـة -رصاع الطبقـات واملصالح 
االقتصاديـة- لكنـه أخـذ بعداً حضاريـاً جديـًدا، ولذلك ال 
يمكن القفز عىل حقيقة الثنائية التاريخية الحضارية بني 
الـروم / والفرس، وهي الصورة النمطيـة التاريخية التي 
بـدأت حالتها تتجـدد يف املرشوع الرأسـمايل منذ منتصف 
السـبعينيات يف القرن العرشين ُوُصـوالً إىل مطالع األلفية 
الجديـدة، ففكـرة األصوليـات التـي قال بها برجنسـكي 
يف السـبْعينيات مـن القـرن العرشيـن ورأت فيهـا اإلدارة 

األمريكية قارب نجاة للرأسـمالية من الهزيمة املحتملة أمام الشيوعية 
واالشرتاكية لم تغفل الحضارة الفارسية بل كان من نتاجها ثورة إيران 
اإلسـالمية التي قادهـا األمام الخمينـي نهاية السـبعينيات من القرن 
العرشين، وكذلك اسـرتاتيجية مؤّسسـة راند لعام 2007م التي كان من 

نتاجها ثورات الربيع العربي يف عام 2011م. 
ومن املالحظ أنه بعد سنني عرش من انهيار االشرتاكية العاملية كفكرة 
وكنظام، وجد النظام الرأسـمايل العاملي نفسه يف أزمة وجود، فقد تفرد 
يف إدارة العالم، وتفرد يف صياغة أزمات العالم، ووجد نفسـه عاجزاً عن 
ابتـكار الحلول لألزمات واملشـاكل، ولذلك كانت فكرة 11سـبتمرب التي 
أبـدع صناعتها وإخراجها هي محور االرتكاز التي من خاللها اسـتعاد 
توازنـه الـدويل، إذ توالت الدراسـات واالبتـكارات التي كانـت يف الغالب 
تركز عىل استغالل املسـاحات الفارغة عند العرب واملسلمني واستغالل 
ثرواتهـم ملواجهة الصعوبات التي تواجه النظام العاملي الجديد ولذلك –

ووفق الكثري من الرؤى التحليلية– كان أحد أهداف الدراسة التي أعدتها 
مؤّسسـة «راند « –وهي مؤّسسـة رائدة يف الدراسـات االسـرتاتيجية يف 
أمريـكا– ملصلحة سـالح الجو األمريكي، وكان عنوان الدراسـة «العالم 
اإلسـالمي بعـد الحادي عرش من سـبتمرب» وتضمنت تركيـزاً وتوجيهاً 
مكثّـفـاً عىل واقع العرب واملسـلمني وسـبل التعرف عىل االنقسـامات 
وخطـوط الصدع الطائفيـة والعرقية عىل املسـتوى اإلقليمي والوطني 
للدول اإلسالمية، وطرحت الدراسة رؤى يف التَحّرك يف مساحات التصدع 
واالنشـقاق لخلق التحديات والفـرص للنظام الرأسـمايل الذي تتزعمه 
أمريـكا يف الحفـاظ عىل نفسـه من االنهيـار، والثابت وفـق الكثري من 
الشـواهد أن البعـد النظري قد تحول إىل واقع عمـيل، فقد بدأت األجهزة 
األمريكيـة املختلفـة بالتواصل مـع الجماعـات التكفرييـة عن طريق 
«الدوحة «؛ بَهـدِف توظيف الجماعات للقيام بعملية التفتيت والتفكيك 
تطبيقـاً لخطة الرشق األوسـط الجديد التي وضعهـا «برنارد لويس» –

وهو مفكر يهودي بريطاني احتوته املخابرات األمريكية واسـتخلصته 
لنفسـها وكان يرى أن ثمانية قرون من الحرب لم تخرج املسـلمني من 
األندلـس ولكن عندما قاتلوا بعضهـم البعض انتهت دولتهم وال بُـدَّ من 

إعـادة هذا السـيناريو يف منطقة الرشق األوسـط– ومثل ذلـك التوّجـه 
تؤّكــده ترصيحـات بعض مسـؤويل البيـت األبيض األمريكـي ومنهم 
هيـالري كلينتـون التي تولـت منصب وزيـرة الخارجية، 
َحيـُث قالت يف واحد من ترصيحاتها: «إن أمريكا لن تدفع 

أمواالً يف حرب املسلمني، فهم سيتولون ذاك بأنفسهم». 
وقد شـهدت املنطقة العربية بـزوغ حركات وجماعات 
تكفريية إرهابية تنشط متى كانت هناك حاجة لنشاطها، 
وتخمـل متـى كان الواقـع السـيايس يتطلب ذلـك، فهي 
قطعة من شطرنج تَحّركها أياٍد استخبارية عاملية، ومثل 
ذلك األمر لم يعد بخاٍف عىل ُكـّل متابع حصيف ملسـارات 

األحداث يف الواقع العربي. 
لقد تولت الجماعات التكفرييـة مهمة تفكيك وتمزيق 
ــة اإلسـالمية وحولتها إىل طوائف وشيع وجماعات،  األُمَّ
وعمقت مـن الجروح، وأشـاعت فيها البدائيـة والتوحش 
والتفكري األُسطوري، ورأينا يف حال العرب واملسلمني بدعاً وأمراً عجباً ال 

يقبله عقل كما هو الحال يف العراق ويف غريه من البلدان. 
يقـول بريجنسـكي يف كتابه «بـني عرصيـن»: «تواجه الرأسـمالية 
هزيمـة إيديولوجيـة وفكريـة كبـرية ويـرى أن الحـل الوحيـد إلنقـاذ 
الرأسـمالية هو إحياء األصوليات الدينية ودفعها للصدام مع الشيوعية 
واالشـرتاكية وحـركات التحـّرر يف العالـم عندهـا -كمـا يـرى– تهزم 
الشـيوعية واالشـرتاكية بقوة األصوليـات الدينية وسـوف توفر مناخاً 
مالئمـاً للرأسـمالية األمريكية وتوفـر فرصاً اسـرتاتيجية كربى إلعادة 

تنظيم العالم تحت قيادتها». 
ومنذ عقد الثمانينيات من القرن العرشين سارت السياسة األمريكية 
يف هـذا الخـط، َحيُث تبنـت دعم األصوليـات الدينية ليس حبـاً يف الدين 
وإنمـا رغبـًة يف االنتصـار عـىل النظـام االشـرتاكي، ورغبـًة يف حماية 
املصالح االسـرتاتيجية للدول الكـربى، وكان لتعاظم األصوليات الدينية 
(اإلسـالمية، واليهوديـة، واملسـيحية، والهندوسـية) دور يف التمهيـد 
للسـيطرة عىل العالـم وبالتـايل التفرد يف إشـغال واسـتنزاف ورشذمة 
حركات التحّرر يف العالم ويف الوطن العربي عىل وجه الخصوص، وفرض 
مبدأ االستسـالم للصهيونية يف فلسـطني الذي لم يعـد خافياً اليوم عىل 
أحـد، فقد كان يف املايض يتسـرت تحت غطاءات مختلفـة أما اليوم فقد 

أعلن عن نفسه عىل لسان قادة النفط يف الخليج بكل تجٍل ووضوح. 
لقـد تحّقـق للرأسـمالية يف نهاية املطـاف ما كانت تصبـو إليه وهو 
التفـرد يف قيـادة العالـم والتحكـم يف الرصاعـات الدينيـة والطائفيـة 
والحضارية، والرأسـمالية ومن ورائها الصهيونية تهدف من وراء ُكـّل 
ذلك –كما تقول االسرتاتيجيات الصادرة عنهما وتدل عليه حركة الواقع 
يف العالم اليـوم– تفتيت األمم وتفكيك عراهـا العقائدية والثقافية عىل 
ــة والدولة حتى تتمّكن من السيطرة عليها والتحكم  أسس ما قبل األُمَّ
بمسـتوى املصالح يف العالم، وقد رأينا ما قامـت به «داعش» وما تقوم 
بـه بعض األصوليات من غري املسـلمني، فقد أصبح ُكــّل يشء واضحاً 

ومقروءاً يف واقعنا ومن حولنا لكن قليل منا من يفقه ما يدور. 

طتمث أتمث تسظ
متـــى سـيفهم مجلس فنادق الرياض القيادي ودول 
التحالـف أن إراَدة اليمنيـني هـي الحكم الفصـل واملصري 
املحتوم، متــى سـيفهم هـؤالء أن الكربياء والغطرسـة 
للغرين الحاكمني للسعوديّة واإلمارات مصريها االنكسار؟

متـــى سـيفهم هـؤالء أن الشـعب اليمني هو مصدر 
الترشيـع ومـن بيده بعـد اللـه تقرير املصري ولـن يعطي 
رشعيتـه إالَّ ملـن يقـف معه ال ملـن يقف مـع أعدائه فهو 

صاحب الحق املطلق والقرار املطلق؟
متـــى سـيصحو هـؤالء من غفلتهـم وينهضون من 

سباتهم؟!
متـــى سـيفهم هـؤالء أن إراَدة اليمنيـني أصلـب من 

قسـوة الظروف وأوعى من أن تندرج عليهم تضليـالت وتهويل أكاذيب 
إمرباطوريـات اإلعالم وأقوى من أن ترهبهم قـرارات أممية أَو عنجهية 

أمريكية أَو مؤامرات صهيونية أَو مخّططات بريطانية؟!
متـــى سـيعي هؤالء أن الرشعية حبيسـة فنادق الرياض انكرست 

أمام كربياء الشعب اليمني وتضحياته؟!
متـــى سـيفهم هؤالء أن إراَدة اليمنيني أبت إالَّ اسـتعادة السـيادة 

والقرار وصمدت أمام الصواريخ وأسلحة الدمار؟!
متــــــــى سـيعي هؤالء أن الشـعب الذي رفض رشعية حبيسة 

الرياض لن يقبل برشعية وليدة فنادقها؟!
متـــى سـيأخذ املرتِزقة وتحالف الرش ومن يدور يف فلكهم أَو يقوم 
بمسـاندتهم أَو يعمل عىل تأييدهم أَو يصمت أمام جرائمهم من دروس 
سـبع سنوات من الحرب وشهورها ليعرف أن الصمود نابع عن إيَمـان 
اليمنيني بأحقيـة وعدالة قضيتهم ويقينهم بأن الله نارصهم ومعينهم 
وأنهم ومـن منطلق اإليَمـان واليقني املطلق يجسـدون صموداً لم يُحَك 

عن مثله حتى باألساطري؟!
صموٌد أمام حمالت االسـتهداف والتضليـل معلنني عدم صمتهم بعد 
اآلن أمـام نهب األعداء لثرواتهم مقرين ثباتهم يف مقارعة 
الطغاة حتى استعادة حقوقهم التي يراها األعداء مطالب 
ويرونها حقوقاً ويظنها األعداء مسـتحيلة ويثق اليمنيني 
بأنها ممكنة متجاهلـني لتعبريات ليندركينغ يف ترصيحه 
ألمم الظلم بأنها عبارة عن طلب املستحيل محذرين األمم 
املتحدة ومبعوثها ودول الغـرب وتماديها ورشكات النقل 
وناقالتهـا مـن إقحام نفسـها يف أية حالة تسـلل، بَهدِف 
نهب الثروات التي بإْمَكانها تلبية ما اسـتحاله األعداء من 
حقوق اليمنيني وتغطية احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم.

رشوط جعلهـا اليمنيـني أََساسـية إليقـاف التصعيـد 
ات وعيد وبأس الحديـد فعملية  وإيقـاف عمليـات مسـريَّ
مينـاء الضبة لـم تكن إال بَهدِف إيقـاظ األعداء من غفلتهم، وتجسـيداً 
إلرصار اليمنيـني عىل أحقيتهـم بعائدات ثرواتهـم ونموذجاً من نماذج 
تطـور قدراتهم ورادعـاً لعنجهية وتمـادي أعدائهم وخطـوة يف طريق 
اسـتعادة حقوقهم ودفاعهم عن مقـدرات اليمن التي هي وطنهم وعن 

أمنها وثرواتها القومية. 
وليست كما تحاول األمم املتحدة ومبعوثها تصويره عىل أنها يف إطار 
محاولـة صنعاء لعرقلة عملية السـالم كون رشوطها طلبـاً للمحال أَو 
لصعب املنال فهي حقوق سـهلة َومرشوعه ولـن يتخىل عنها اليمنيني، 
فالشـعب اليمنـي إرادتـه أقـوى وقدراته العسـكرية البحريـة والربية 
والجوية أصبحت أعتى وإرصاره تجسـده وترتجمه أحداث قرابة ثماني 
سنوات وما تمتلكه جيوشه من قدرات فكل املوانئ واملياه اليمنية وبنك 
ات  أهداف القوات العسـكرية أصبحت تحت سـيطرة الصواريخ واملسريَّ
فراصـد باملرصاد ولن يرى ُكـّل من يحاول التسـلل بناقلة لنهب ثروات 

ات وعيد.  اليمن بعد عملية التحذير سوى بأس الحديد ومسريَّ
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أليسـت الثقافة القرآنية هي من تنشـئ جيالً صالحاً؟ من ترسـخ يف 
اإلنسـان القيـم الفاضلة واملبـادئ الفاضلة؟ كي يتحرك يف هـذه الدنيا 
اً يدعـو إىل الخري, يأمر باملعروف, ينهـى عن املنكر, ينصح  عنـرصاً خريِّ
لآلخريـن؟ يهتـم بمصالح اآلخريـن؟ ال ينطلق الرش ال عـىل يده وال من 
لسـانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟. أنت ال حظ ثقافتهم, أليسـت 

ثقافـة الغربيني هي من تعمل عىل مسـخ الفضائل؟ هـي من تعمل عىل 
مسـخ القيم القرآنية واألخـالق الكريمة من ديننا ومـن عروبتنا؟ أليس 
هـذا هو ما ترتكه ثقافتهم يف الناس؟ فإذا كان يف الواقع أن ثقافة القرآن 
هكذا شـأنها، وثقافتهم هكذا شـأنها؛ فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع 

اإلرهاب.[اإلرهاب والسالم ص:7]

هذه الكلمة [إرهاب] تعني أن ُكّل من يتحرك بل ُكّل من يصيح تحت 
وطـأة أقـدام اليهود سيسـمى [إرهابـي]، أن ُكّل من يصيـح غضباً لله 
ولدينـه، غضباً لكتابه، غضباً للمسـتضعفني من عباده الكل سيسـمون 
[إرهابيـني]، ومتـى ما قيـل عنك: أنـك إرهابي؛ فإن هنـاك من يتحرك 
لينفذ ليعمل ضدك عىل أسـاس هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت من جديد.

[اإلرهاب والسالم ص:6]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ

بـــــعرُة التسني.. اظــــاخـــاُر الـثِم سـطى الـســــغشبـــــعرُة التسني.. اظــــاخـــاُر الـثِم سـطى الـســــغش

افبُر الثي ترضه ضاماُن (شرغص طظ سطماء بظغ إجرائغض) لطتصافبُر الثي ترضه ضاماُن (شرغص طظ سطماء بظغ إجرائغض) لطتص

ق أتث ُغداعغ الغععد يف (الثثاع والاطئغج) ق أتث ُغداعغ الغععد يف (الثثاع والاطئغج) 

إن َمن يسـتمُع إىل خطابات السـيد القائـد عبدامللك بن 
بـدر الديـن الحوثي حفظه الله بمناسـبة يوم عاشـوراء، 
سـوف يستشـفُّ من خاللهـا كثرياً مـن الحقائـق املهمة 
واملرتبطة بواقعنا الذي نعيشـه، فقد كان يُسـقط بشـكل 
رائع ما حصل لإلمام الحسـني سـالم الله عليه وأهل بيته 
يف كربـالء، والتفريط الذي حصـل بالتخيل عن أئمة الهدى، 
كان يسـقطه عىل واقعنـا الذي نعيش فيـه اآلن من محن 
ـة أصبحت تحت أقدام اليهود  يف هـذا الزمان، وكيف أن األُمَّ
والنصـارى؛ بسـبب أخطـاء مـن املمكـن تالفيهـا اليوم، 
والنهـوض من جديد، لو أراد النـاس ذلك، وعادوا إىل ثقافة 
القـرآن وال يشء غريه، فهو من يجمعنا.. ومن أهم ما جاء 
ـا خري أمة أخرجت  فيه (الجهاد يف سـبيل الله) لنكون حقٍّ

للناس.

أعمغئ إتغاء طظاجئئ ساحعراء:ــأعمغئ إتغاء طظاجئئ ساحعراء:ــ
أشـار السـيد القائد حفظه الله إىل أن إحيـاء مثل هذه 

املناسبات لها أهمية كبرية تتمثل يف اآلتي:ــ
أوالً:ـــ أن الجماهريَ عندما تحيي مثل هذه املناسـبات 
يكسـبها تناٍم يف الوعي، وتفاعٍل يف املوقف، وهذا مما يقلق 
تلـك القـوى الهمجية التـي ال تريد للشـعب أن يعي وال أن 
يتفهـم وال تريد لـه أن يتحرك يف املوقف وفقاً ملسـئولياته 

وواجباته.

ثانياً:ـــ أنها تعـزز الروابط األخوية بني أبناء شـعبنا 
اليمني وتتجاوز ُكّل العناوين األخرى، العناوين املناطقية، 
العناويـن املذهبية، وغريها من العناوين، هذه املناسـبات 
الدينية تعزز من حالة اإلخاء والتفاهم والتعاون والشعور 
باملوقـف الواحـد والوجهـة الواحـدة واألسـس الواحـدة، 
واملنطلقات الواحدة، بكل ما لهذا من إيجابيات ذات أهمية 

كبرية.
ة منذ عاشـوراء لم  ثالثـاً:ـ أن تـدرك الجماهري بأن األُمَّ
تـزدد إال انحطاطا، وهواناً، وابتعاداً عن دينها، ورسـولها، 
وقيم إسـالمها، لم تـزدد إال ارتماءاً يف أحضـان املجرمني، 
ووقوفاً يف صف الطغاة، وأن هذه الحالة خطرية، البد لألمة 
أن تسـتيقظ منها؛ ألنها عندما تسـتمر فهي تتجه باألمة 
بال شّك نحو الهاوية، يف الدنيا حيث السقوط واإلذالل الذي 

نلحظه ويزداد أكثر وأكثر.

شاجسئ ضربقء.. اظصقب ضئري يف تأرغت شاجسئ ضربقء.. اظصقب ضئري يف تأرغت 
اُفطَّئ:ــاُفطَّئ:ــ

وأكـد السـيد القائد حفظـه الله يف خطاباتـه يف ذكرى 
عاشـوراء بأنها تمثـل انقالباً عىل دين محمـد بن عبدالله 
صىل الله عليه وآله وسلم، ذلك الدين اإلسالمي الذي تعب يف 
ة  تبليغه ونرشه رسـول الله، وبذَل جهدا كبريا يف تربية األُمَّ
وإصالحها، وتزكيتها، لتكون أمة عظيمة، تدعو إىل الخري، 

وتأمـر باملعروف، وتنهى عن املنكر، أمة ال تقبل بأن يكون 
يف داخلهـا سـاحة للظلم، ومرسح للجريمـة، أمة مرتبطة 
باللـه وأوليائـه، أمـة نزيهة طاهـرة خالية مـن املجرمني 

والطغاة، تعيش عىل هدى الله، وتعاليم القرآن الكريم.

خفاُت اإلطام التسني جقم اهللا سطغه:ــخفاُت اإلطام التسني جقم اهللا سطغه:ــ
وأوضـح السـيد القائد حفظـه الله  أن الحسـني عليه 
ـة، ولم تكـن دعوته  السـالم لم يكـن غريباً عـىل هذه األُمَّ
مسـتهجنة، وال منكـرة، وال من خارج هـذا الدين، بل هو 
رجل معروف، هو سـبط رسـول الله صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم، يف الدرجـة الثانية، فبعد األنبيـاء أوصيائهم، وبعد 
االوصياء األسـباط، وأن الحسني سـالم الله عليه هو الذي 
وقف النبي صىل الله عليه وآله وسلم يوما أمام املأل ليقول 
لألمة عنه: [حسني مني وأنا من حسني، أحب الله من أحب 

حسينا، حسني سبط من األسباط].
عندما وقف رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ليقول 
ألمته هذا الكالم فهو يُقدم الحسني عىل أنه نسخة مصغرة 
منـه، عىل أن يكون هو بعد جـده يف مرحلة معينة، يف وقت 
معـني، يتوىل هو موقـف النبي، يقف مقـام النبي صلوات 
اللـه عليه وعـىل آله، فهو قد ورث من جـده إيماناً وُطهراً، 
وصالحـاً ونـوراً، وحرصاً عـىل هداية أمة جـده املصطفى 

وصالحها وعزها.. 

تساءل الشهيد القائد رضوان الله عليه 

يف الـدرس الثامـن مـن (دروس رمضان) 

بدهشـة وتعجـب شـديدين عـن الجـرأة 

العجيبة التـي عند هذا الفريـق من علماء 

بني إرسائيل، كيف أنهم عرفوا رسـول الله 

كمـا يعرفـون أبناَءهم، ومع ذلـك كفروا، 

وفضلوا دخول النار عىل أن يسلموا، وأضلوا 

غريهـم ممـن يثقـون بهـم مـن قومهم، 

أوردوهـم النـار، حيث قال: [أليسـت هذه 

قضية رهيبة جداً بالنسبة ملن هم يعرفون 

الحـق ويكتمونـه؛ ألن الضحيـة يف األخري 

ة البرش الناس املسـاكني؛  يكون مـن؟ األُمَّ

ألن الناس عـادة يعلقون آمـاالً كبرية عىل 

علمائهـم؛ ألنهم هم مـن جانبهم يعرفون 

الحق ويسـريون وراءهم عىل أساس أن ما 

يدعون إليه هو الحق، فعندما يكون هناك 

من عرفوا الكتاب وعرفوا الرسول (صلوات 

الله عليه وعىل آله) ثم يكتمونه معنى هذا 

أنهم سيجعلون الكثري ممن هم محط ثقة 

لديهم يسـلكون سـلوكهم يف التنكـر لهذا 

النبي والتنكر لهذا الكتاب فيبقون كافرين 

ضالني].

رضـوان اللـه عليـه إىل أن هـذا  الفتـاً 

الفريق املضـل من أهل الكتـاب ال زالوا إىل 

اآلن موجوديـن، ال يألـون ُجهـداً يف تدمري 

اإلسالم وأهله، وطمس حقيقته، وتغييبها 

عن ُكّل الناس، حيث قال: [وهذا هو الواقع 

بالنسـبة ألهـل الكتـاب إىل اآلن، فعندمـا 

يقول الله سـبحانه وتعاىل بأنهم يعرفونه 

كمـا يعرفون أبناءهم ال يعني ذلك بأنه ُكّل 

واحد من أهل الكتاب، علماؤهم مثقفوهم 

الذين هم يطلعـون عىل الكتب التي تحكي 

النبـوات وكيـف سـلوك األنبياء، ويسـطر 

كثـرياً مـن تأريـخ األنبيـاء وكيـف تكون 

دعوتهـم يف العـادة، هـؤالء يعرفـون لكن 

يضللون عـىل الباقـني والباقون يمشـون 

وراءهم].

(ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع (ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع 
أن غصفَض باب التص تماطاً سطى أن غصفَض باب التص تماطاً سطى 

الئحر:ــالئحر:ــ
ويف ذات السـياق أكد رضـوان الله عليه 

بـأن ُكتب اللـه ألنها متميزة عـن أي كتب 

أخـرى، فإنـه مهمـا حـاول البعـض من 

املضلـني طمـس الحقائق فيهـا، إال أنه ــ 

وبقـدرة الله ــ لـن يسـتطيعوا أن يمحوا 

منهـا ُكّل أثر، بل البد أن يرتكوا ما يدل عىل 

(الحـق) فيهـا، وهـذا ما حـدث بالفعل يف 

(التـوراة)، الزال فيهـا ما يدل عىل رسـول 

آخـر الزمان محمد بـن عبدالله عليه وعىل 

آله أفضل الصالة َوالتسـليم، هذا من جهة، 

ومـن جهة أخرى الله يهـيء أناس آخرين 

يصدحـون بالحق، حيث قـال رضوان الله 

َك َفـال تَُكونَـنَّ ِمَن  عليه:[{اْلَحـقُّ ِمـْن َربـِّ

يَن} فعندما يقول هناك:{َوإِنَّ َفِريقاً  اْلُمْمَرتِ

ِمنُْهـْم َليَْكتُُمـوَن اْلَحـقَّ َوُهـْم يَْعَلُموَن} ال 

يسـتطيع أحد يف األخري أن يقفل باب الحق 

تماماً عىل البـرش، الحق هو من الله، والله 

سـبحانه وتعاىل هو لديه سـنن: إذا رفض 

هـؤالء هيـأ أولئـك، إذا كتم هذا هيـأ آخر؛ 

ألنه رحيم بعباده إنما ليبني سوء عمل من 

يكتمون الحق كيف أنها جريمة كبرية].

صاسثة طعمئ جثًا.. طخثر (التص) صاسثة طعمئ جثًا.. طخثر (التص) 
عع اهللا جئتاظه شصط:ــ عع اهللا جئتاظه شصط:ــ 

مشـريا رضوان اللـه عليـه أن (الحق) 

حتـى  جميعـا،  للبـرش  فطـري  مطلـب 

وإن أخطـأوا ـــ هـم باعتقادهـم أنهـم 

ٍّ)، حيث قـال وهو يرشح  يقدمـون (حقـا

قولـه تعاىل{اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفـال تَُكونَنَّ ِمَن 

اإلنسـان  تعطـي  اآليـة  يَن}:[هـذه  اْلُمْمَرتِ

قاعـدة يجـب أن يفهمهـا ُكّل واحـد منـا 

وكل واحـد من الناس: هو أنـه باعتبار أن 

الحـق هو مطلـب للناس جميعـاً وكل من 

يتحركـون هـم يحاولـون - مهمـا قدموا 

مـن ضالل - أن يقولوا إنهم يقدمون حقا، 

فحتـى ال يكون هناك لبـس، لبس لدى أي 

إنسـان منا أن يفهم: أن مصـدر الحق هو 

الله].. 

موضحاً أن عىل اإلنسـان أن يبحث عن 

الطريقـة فقـط التـي توصلـه إىل (الحق) 

بقولـه: [فليكـن همه أن يعـرف الطريقة 

التي من خاللها يعـرف الحق الذي هو من 

جهـة اللـه؛ ألن املسـألة ليس فيهـا لبس، 

حتـى قضية الحـق ليس فيهـا لبس حتى 

وإن وجدنـا هنـا أنـه يذكـر: أن هناك من 

يكتمون الحق وهنـاك من يضللون وهناك 

من يخادعـون وهناك من يردون وأشـياء 

كثرية. لكن بني ُكّل هذه األشـياء السيئة ال 

يضيع الحـق؛ ألن الحق هو من الله والحق 

هـو نور هـو النور الذي ذكـره يف كثري من 

اآليات األخرى وهو من جهة الله].. 

مؤكداً رضوان الله عليه أن الله (رحيم) 

ال يمكـن أن يـرتك عباده للضـالل دون أن 

يوضـح لهـم الحـق، فقـال: [إنمـا ليبقى 

بهـذه  مؤمـن  إنسـان  ُكّل  ليبقـى  البـرش 

القضيـة: أن مصـدر الحـق هو مـن الله، 

وعندما تعود إىل الله سـبحانه وتعاىل الذي 

هو مصدر الحق تجد أنه يقول عن نفسـه 

أنه هو رحيـم بعبـاده رؤوف رحيم يهدي 

يرشـد يهيء هو الخالق، إذا كان هناك من 

كتـم الحق سـيخلق، يخلق غـريه ويجعله 

هادياً إىل الحق الذي من عنده].. 

 أكد لنا الشـهيد القائد يف محـارضة (مكارم األخالق) 
الـدرس األول، بـأن اليهود بالغني الخطـورة يف التحريف 
والخداع، فيجب الحذر منهم، حيث قال: [تأتي املتغريات, 
وتأتـي األحـداث، ويأتـي الضـالل, والخـداع والتلبيـس 
بالشـكل الذي سـتكون ضحيته أنت، يكاد أن يأخذ حتى 
بأولئـك الكاملـني، بعـض املتغـريات، وبعـض األحداث, 
وبعض وسـائل التضليل، وأساليب الخداع تكاد أن تخدع 
الكبـار, أولئك الذين يدعون دائمـاً ((وبلغ بإيماننا أكمل 
اإليمان)).ألم يذكر القرآن الكريم عن خداع بني إرسائيل، 

عن خداع اليهود أنهم كادوا أن يضلوا رسـول الله؟ كادوا 
أن يضلـوه لـوال فضل اللـه عليه ورحمتـه، أولئك الناس 
الذيـن كانوا يجاهدون تحت رايتـه ألم يكونوا يتعرضون 
للتثبيـط فيتخاذلـون مـن جانـب املنافقـني، وهـم من 

يسمعون كالم رسول الله (صلوات الله عليه وآله)؟].

غةإ العسغ والتثر.. شظتظ يف سخٍر بطس شغه غةإ العسغ والتثر.. شظتظ يف سخٍر بطس شغه 
الظفاق ذروته:ــالظفاق ذروته:ــ

ـة إىل رفع الوعـي اإليماني  ودعـا سـالم الله عليه األُمَّ

واليقظـة والحذر مما يحـاك ضدها، حيث قـال: [هكذا 
إذا أنـت لـم ترب نفسـك، إذا أنت لم تنـم إيمانك ووعيك، 
فـإن املنافقني هم من ينمـون نفاقهم، هم من يطورون 
أسـاليبهم حتـى يصبحـوا مـردة، يصبحـوا خطرييـن 
قادريـن عىل التأثري, قادرين عـىل رضب النفوس، {َوِمْن 
أَْهـِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعَىل النَِّفاِق ال تَْعَلُمُهـْم نَْحُن نَْعَلُمُهْم 
}(التوبـة: مـن اآليـة101) من خبثهم  َسـنَُعذِّبُُهْم َمرَّتنَْيِ
اسـتطاعوا أن يسـرتوا أنفسـهم حتـى عن رسـول الله 
(صلـوات اللـه عليه وعـىل آله)، اسـتطاعوا أن يسـرتوا 

أنفسهم حتى عن بقية الناس، أنهم منافقون، ثم تنطلق 
منهم عبـارات التثبيـط, عبارات الخـذالن فيؤثرون عىل 
هذا وعـىل هذا، وعىل هذا، تأثريا كبريا، هؤالء مردة، كيف 
أصبحوا مردة؟ ألنهم هم من يطورون أسـاليب نفاقهم، 
من ينّمون القدرات النفاقية داخل أنفسـهم، فأنت يا من 
أنت جنـدي تريد أن تكـون من أنصار اللـه، ومن أنصار 
دينـه يف عـرص بلغ فيه النفـاق ذروته, بلـغ فيه الضالل 
واإلضـالل قمته يجـب أن تطـور إيمانـك، أن تعمل عىل 

الرفع من مستوى وعيك].

 بصاشئ طشطعذئ: بصاشئ طشطعذئ:

اساصاد الئسخ بأن عظاك اساصاد الئسخ بأن عظاك 
(جصفاً طتثدًا) لضمال اإلغمان!!(جصفاً طتثدًا) لضمال اإلغمان!!

وحذر الشـهيد القائد سـالم الله عليه من الخطأ الكبري الذي 

ـة، الذين يقومـون بعبادات  يعتقـده الكثـري من أبناء هـذه األُمَّ

معينة، وأذكار، وسور قرآنية يقرأونها، ويتعبدون الله بها، وأيام 

يصومونهـا، ويعتقدون أن هذا فيـه الكفاية، وأنهم بلغوا (كمال 

اإليمـان)، حيث قـال: [هنا يقول اإلمام زيـن العابدين (صلوات 

اللـه عليـه): ((اللهم صل عىل محمـد وآله وبلـغ بإيماني أكمل 

اإليمـان)) هو عىل ما هو عليه مـن العبادة والتقوى لم يحدث يف 

نفسـه غرور, وال إعجاب بحالته التي هو عليها, وهو من ُسـّمي 

- ملا كان عليه من العبادة - زين العابدين، وسـيد الساجدين، ما 

زال يطلـب من الله أن يبلغ بإيمانـه أكمل اإليمان.القرآن الكريم 

تضمن يف آياته الكريمة داخل سور متعددة الحديث عن اإليمان, 

ََّما  وأعـىل درجات اإليمان، وأكمل اإليمان, من مثل قوله تعاىل: {إِن

اْلُمْؤِمنُـوَن الَِّذيـَن إِذَا ذُِكَر اللَّـُه َوِجَلْت ُقلُوبُُهـْم َوإِذَا تُِليَْت َعَليِْهْم 

آيَاتُـُه َزاَدتُْهْم إِيَماناً َوَعَىل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن} (األنفال:2) ومثل قوله 

تعاىل: {إِنََّمـا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا ِباللَِّه َوَرُسـولِِه ثُمَّ َلْم يَْرتَابُوا 

اِدُقوَن}  َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسـِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك ُهُم الصَّ

(الحجرات:15)].. 

وأضاف أيضاً: [مطلب مهم, وغاية تستحق أن يسعى اإلنسان 

دائمـاً إىل الوصول إليها: أن تطلب من الله أن يبلغ بإيمانك أكمل 

اإليمـان. ال تـرىض بما أنت عليه، ال تقف فقط عـىل ما أنت عليه 

فتضع لنفسـك خّطا ال تتجاوزه يف درجـات اإليمان، ويف مراتب 

كمال اإليمان.من يرىض لنفسه أن يكون له خّط معني ال يتجاوزه 

يف إيمانه فهو من يرىض لنفسه بأن يظل تحت، وأن يظل دون ما 

ينبغي أن يكون عليه أولياء الله].

وقـال أيضا: [قد يرىض بعض الناس لنفسـه حالة معينة فال 

يرى نفسـه محتاجا أن يسـمع من هنا أَْو من هنا، ويظن بأن ما 

هو عليه فيه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من هذا النوع! 

أعداداً كبرية ال تسـتطيع أن تزهـق وال جانباً من الباطل يف واقع 

ة! إذا كنت طالب علم فال ترىض لنفسك  الحياة، ويف أوسـاط األُمَّ

بأن تكتفـي بأن تنتهي من الكتاب الفالنـي واملجلدات الفالنية, 

والفـن الفالني وانتهى املوضوع، وكأنك إنما تبحث عن ما يصح 

أن يقال لك به عالم أَْو عالمة! حاول أن تطلب دائماً, وأن تسعى 

دائماً بواسطة الله سبحانه وتعاىل أن تطلب منه أن يبلغ بإيمانك 

أكمـل اإليمان.كم يف هذه الدنيا, وكم يف أوسـاطنا من الكثري من 

نوعيتنـا الذين نحن ندعي اإليمان، ولكنا نجد أن من يسـتطيعوا 

أن يغريوا يف واقع الحياة هم العدد القليل جداً من املؤمنني، أولئك 

الذين يسـعون ألن يبلغ إيمانهم أكمل اإليمـان، ويدعون الله أن 

يبلغ بإيمانهم أكمل اإليمان].
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طعاجعاٌت سظغفٌئ جظعب افصخى وإخابئ حاب 
بالرخاص يف طثغط السروب

اإلغراظغعن ُغحّغسعن حعثاء جرغمئ حرياز والطعاء 
جقطغ غاعّسث زارسغ الفاظئ

طثغُر أضرب طخرف «إجرائغطغ» غحارُك بمآتمر دولغ يف الرغاض

 : طاابسات:
اندلعـت النـريان، فجـَر أمـس 
السـبت، بمركباِت املستوطنني يف 
حي برئ أيوب ببلدة سلوان جنوب 

املسجد األقىص. 
بأن  محليـة،  مصادر  وأَفـادت 
قامـوا  الشـبان  مـن  مجموعـًة 
املسـتوطنني  مركبـات  بإحـراق 

خـالل مواجهـات اندلعـت بينهم 
وبـني جنـود االحتـالل يف حي برئ 

أيوب يف سلوان. 
وكانت اندلعت، الليلة املاضية، 
مواجهـاٌت مـع قـوات االحتـالل 
شـعفاط  مخيـم  يف  الصهيونـي 

شمال رشق القدس املحتّلة. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بأن 
قـوات االحتـالل اقتحمـت مخيم 

انـدالع  إىل  أَدَّى  مـا  شـعفاط، 
أطلق  املواطنـني،  مـع  مواجهات 
خاللها جنـود االحتالل الرصاص 

املعدني املغلف باملطاط. 
إىل ذلك، أُصيـب الليلة املاضية، 
شـاب بالرصاص الحي، وآخرون 
بحـاالت اختناق، خالل مواجهات 
مـع قـوات االحتالل عـىل مدخل 

مخيم العروب شمال الخليل. 

بأن  محليـة،  مصادر  وأَفـادت 
قـوات  مـع  اندلعـت  موجهـات 
االحتـالل عـىل مدخـل املخيم، ما 
أسـفر عـن إصابـة أحد الشـبان 
وآخريـن  الحـي،  بالرصـاص 
استنشـاقهم  جـراء  باالختنـاق، 
الغاز السام املسيل للدموع، الذي 
منـازل  صـوب  بغـزارة  أطلقتـه 

املواطنني. 

 : وضاقت:

شـيّع اإليرانيـون، أمـس السـبت، شـهداء 
الجريمـة اإلرهابيـة التـي طالت مرقد السـيد 
أحمد بن موىس الكاظم عليه السـالم يف مدينة 
شـرياز، والتـي راح ضحيتها العـرشات بينهم 

أطفال ونساء. 
القائـد العـام لحـرس الثورة اإلسـالمية يف 
إيران اللواء حسني سالمي تحّدث خالل مراسم 
التشـييع فقـّدم يف «البداية التعـازي آلية الله 
العظمى اإلمام السـيد عيل الخامنئي وللشعب 
اإليرانـي وال سـيما عوائـل الشـهداء»، وحّذر 
األنظمـة التابعـة للواليات املتحـدة األمريكية 
وبريطانيا والكيان الصهيوني، مشّدًدا عىل أنه 

«سيتم االنتقام منها». 
وحـّذر اللواء سـالمي «آل سـعود ووسـائل 
إعالمهـم بـأن يكونـوا حذرين مـن زرع بذور 
الفتنة»، معاهًدا الشـعب اإليرانـي عىل العمل 
عىل تحقيق «أهداف اإلمـام الخامنئي والبقاء 

يف الساحة واالنتقام من األعداء». 

َوأََضـاَف سـالمي: «أقول للطفـل آرتني إنه 
قلـب إيـران، ومـع أنه صغـري لكنـه يف قلوب 
الشـعب اإليراني، وسيسـكن أهـداب وأحداق 

أعيننا». 
ولفـت سـالمي، إىل أن «املؤامـرة الرشيـرة 
قد تـّم التخطيط لها يف غرف الفكر السـيايس 
التـي  «املؤامـرة  وأردف  األبيـض»،  بالبيـت 
نشـهدها يف أرضنا هي نتيجة وحصيلة تعاقد 
والسعوديّة  والربيطانية  األمريكية  السياسات 

ومعهم الكيان الصهيوني». 
واسـتطرد قائـًال: «الشـعب اإليرانـي الذي 
أسـقط عـرش الشـاه وبسـيطرته عـىل وكر 
التجسـس أطلـق رصاصة الرحمـة عىل هيبة 
أمـريكا، عندمـا سـجل حضـوره يف سـاحات 
القتال يف فرتة الحـرب املفروضة، حّمل أمريكا 

هزيمة أُخرى». 
وذّكـر بأن الشـعب اإليراني قال يف مسـرية 
األربعـني إن قلبَـه ال يسـتمع لكلمـات العـدّو 
الشـيطانية، مضيًفـا: إن «الشـعب اإليرانـي 
اجتاز كافة موانع الحظر، فعندما شاهد العدّو 
الحضـور الكبري للشـعب اإليراني يف السـاحة 

تيقن أنه ال يقدر عىل مواجهة هذا الشعب». 
وأَشـاَر اللواء سـالمي إىل أن أمريـكا كانت 
تحلم بغـزو األفكار، وال فـرق لديها من يقتل 
يف أعمال الشـغب، فهـي تريد تعطيـل التقدم 
واملدارس واملصانع يف إيـران، كما أنها تريد أن 
تكون الجمهورية اإلسالمية البلد املتخلف الذي 
يلتمس املسـاعدة منهـا، ومن هنـا َفـإنَّ عىل 

الشباب أن ال يصبحوا ألعوبة بيد العدّو. 
ونـّوه اللواء سـالمي إىل أن طلبة الجامعات 
كانوا دوما طالئع مقارعة االسـتكبار العاملي، 
وسـأل الذيـن يرفعون شـعار «املـرأة والحياة 
والحريـة» هل يشـاهدون وجود النسـاء بني 
الشـهداء؟ هل هذه حرية أم طاعة للطاغوت» 
وهل أن الحرية تعني خلع الحجاب»، مشـّدًدا 
عىل رضورة تحّيل الشـباب اإليرانـي باليقظة 

والحذر. 
وشّدد اللواء سـالمي عىل أنه سيتّم االنتقام 
وبريطانيـا  ألمريـكا  التابعـة  األنظمـة  مـن 
والكيـان الصهيوني، قائـالً «طردنا بايدن من 

املنطقة وسندفن كافة أحالمه وآماله». 

 : وضاقت:
السـاري  التطبيـُع  سـياق  يف 
غري املعَلن بني السـعوديّة وكيان 
العـدّو الصهيوني، يُشـارك «بنك 
لئومي اإلرسائييل» يف مؤتمر دويل 

بالرياض. 
البنـك  إدارة  مجلـس  رئيـُس 
سـامر  لئومـي  «اإلرسائيـيل» 
حـاج يحيـى أعـرب عـن رغبته 
باالسـتفادة من فرص االستثمار 
يف اململكـة، وذلك خـالل حضوره 

يف  ُعقـد  الـذي  األعمـال  منتـدى 
الريـاض، وفـق ما ذكـرت وكالة 

«رويرتز». 
وتحمل مشـاركُة بنـك لئومي 
-وهـو أحد أكرب مرصَفنْي يف كيان 
االسـتثماري  الحـدث  يف  العـدو- 
الرائـد يف السـعوديّة، بـوادر عىل 
رغبـة الريـاض توثيـق العالقات 
مع «إرسائيل»، لربمـا تأثًرا بدول 
التي  والبحرين  كاإلمارات  الخليج 
أقامـت عالقـات مع كيـان العدّو 

عام 2020م. 

وكان حـاج يحيـي قـد غـادر 
للمشـاركة  الرياض  إىل  الثالثـاء، 
يف  وسيشـارك  دويل  مؤتمـر  يف 
حلقـة نقـاش حـول «التغـرّيات 
واالسـتثمارات  البنـوك  عالـم  يف 
لصالح االقتصاد العاملي بعد وباء 
كورونا»، فيما يُعترب سابقة تنبئ 
قواعد  وإرسـاء  محتمل  بتعـاون 
عمل مشـرتك عىل صعيـد البنوك 

واالستثمارات. 
ويعترب رئيس مجلس إدارة بنك 
لئومي «اإلرسائييل» أوَل مسـؤول 

مايل «إرسائييل» كبري يقوم زيارة 
لبيان  رسمية إىل السعوديّة، وفقاً 
إحـدى  يف  متحدثًـا  وكان  البنـك، 
يف  االسـتثمار  مؤتمـر  جلسـات 

الرياض. 
ويف أبريـل مـن العـام الفائت، 
أفيد بأن املديـَر العام لبنك لئومي 
تضـّم  بعثـًة  رأس  «اإلرسائيـيل» 
مجموعـة مـن كبـار املسـؤولني 
«اإلرسائيليـني»  االقتصاديـني 
لزيـارة البحرين؛ بَهدِف تشـجيع 

التعاون التجاري. 

لةاُن املصاوطئ الفطسطغظغئ: 
 ُ السمُض اإلرعابغ يف حرياز غسربِّ

سظ سصطغئ إجراطغئ بحسئ
 : وضاقت:

أدان املكتـُب اإلعالمـي للجـان املقاومـة يف فلسـطني، العمَل 
اإلجرامي الذي استهدف املدنيني الُعزَّل يف مدينة شرياز اإليرانية. 

وأكـدت اللجـان أن العمـَل اإلرهابي اإلجرامي ضـد اآلمنني يف 
ُ عن عقلية إجرامية بشـعة ال تمت للدين اإلسـالمي  شـرياز يعربِّ

بصلة. 
كما أعلنت تضامنَها الكامل مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

يف مواجهة اإلرهاب الذي يستهدف االستقرار واألمن فيها. 

اإلطاراُت تظُحُر طظزعطَئ «باراك» 
«اإلجرائغطغئ» سطى أراضغعا

 : وضاقت:
أفـادت قنـاُة «كان» العربية عن أن اإلمـارات نرشت منظومَة 
دفاعـات جويـة «إرسائيلية» الصنـع من طراز «بـاراك 8» قرب 

قاعدة الظفرة الجويّة. 
وأظهـرت صـوُر أقمـار اصطناعيـة حديثـة التاريـخ وجود 
بطاريـات صواريخ دفاع جوي قرب قاعـدة الظفرة الجوية، من 
طراز «باراك 8»، وهي تعمل ضد الصواريخ الباليسـتية والجّوالة 

والطائرات املسرّية املسّلحة. 
وذّكـرت وسـائُل إعالم عربية أعـادت نَرش تفاصيـل التقرير، 
بتسـجيِل رحالت جرس جـوي بني مطار إرسائيـيل واإلمارات، يف 

أبريل املايض. 
وكان تقريـر لوكالة «رويرتز» تحدث عن رشاء اإلمارات نظام 
«سـبايدر» اإلرسائييل املضـاد للطائرات، موضًحـا: أن «أبو ظبي 

اشرتت أَيْـضاً نظاماً إرسائيلياً آخر، من دون أن تحّدد طرازه». 
وإىل جانـب جيـش االحتـالل «اإلرسائيـيل»، يعمـل النظام يف 
الخدمـة لـدى الجيشـني الهنـدي واآلذري، فيما وّقعـت اململكة 
املغربيـة اتّفاقـا لـرشاء املنظومة، كما أبـدت أوكرانيـا اهتماماً 

برشائه. 

«تماس» و «الةعاد» تساثضران 
طةجرَة «ضفر صاجط»

 : طاابسات:
يف الذكرى الـ66 ملجزرة كفر قاسـم، أصـدرت حركتا حماس 
والجهاد اإلسـالمي بيانني أّكـدتا فيهمـا أنَّ «مجازَر االحتالل لن 
تسـقط بالتقـادم، ولـن تُمحى من ذاكرة شـعبنا األصيـل الذين 

يواصل انتفاضته وثورته حتى نيل حريته». 
وقالـت حمـاس: إنَّ «تاريـخ االحتالل األسـود امللّطـخ بالدم 
الفلسطيني، عرب هذه املجزرة وكّل مجازره املتواصلة حتى اليوم، 
تكشف حقيقة كيانه القائمة عىل اإلرهاب والقتل واإلجرام، بحّق 

تنا».  أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وأمَّ
وشـّددت عـىل أن «إرهاب االحتالل يسـتدعي توحيـد الجهود 
ا ودوليٍّا، وعـىل مختلف املسـتويات يف تجريم  فلسـطينيٍّا وعربيّـٍ
ممارسـاته وفضحه وعزل كيانه، وإفشـال ُكـّل محاوالت تلميع 
صورته ودمجه يف املنطقة»، داعية إىل محاسـبة قادته ومجرميه 

أمام املحاكم الدولية. 
بدورها، قالت حركة الجهاد اإلسـالمي: إن «هذه املجزرة تأتي 
يف ظل العدوان الصهيوني امُلستمّر عىل أبناء شعبنا»، معتربة أنها 

«رسخت صورة للمعاناة الفلسطينية وبشاعة االحتالل». 
ووجهت الحركة: «التحية الخالصة ألهلنا املرابطني الصامدين 
يف ُكـّل مـدن وقرى الداخل املحتّل، الذيـن يقدمون نماذج الثبات 
والصمـود عىل أرضنا والتمسـك بُهــِويَّتنا الفلسـطينية يف وجه 

االحتالل املجرم». 
ولفتـت إىل أن «امللحمـة البطوليـة التي يخوضهـا املقاومون 
األبطـال عـىل امتـداد الضفة املحتّلـة، تؤّكـد إرصار شـعبنا عىل 
اسـتعادة حقوقه واسـرتداد كرامتـه، وتبعث برسـالة أن لهيب 
الثورة سـيمتد إىل ُكـّل السـاحات ولن تدخر جهًدا يف سـبيل لجم 

االحتالل». 
وأّكــدت الحركة أنَّ «سلسـلة مجازر االحتـالل لن تُمحى من 
ذاكرة شـعبنا األصيـل الذين يواصل انتفاضتـه وثورته حتى نيل 
حريتـه، وأن هذه املجزرة سـتبقى شـاخصة يف عيـون األحرار، 
لتجريم هذا العدّو ومحاسبته ورفض التطبيع والتعايش معه». 

وختمت قائلة: «نرتحم عىل أرواح شـهداء «كفر قاسم»، وكل 
شهداء فلسـطني الذين تقدموا عىل طريق الحرية والكرامة، منذ 
أن وطئت أقدام املحتّل الغاصب هذه األرض املباركة»، وحيت «كل 
األرسى واملعتقلني يف سـجون االحتالل الذين يرقبون يوم الحرية 

والخالص». 
يشـار إىل أن مجزرة كفر قاسـم نفذها جيـش االحتالل يف 29 
أُكتوبـر 1956م، ضـد مواطنني فلسـطينيني ُعـزَّل يف قرية كفر 
قاسـم، شـمال رشقي مدينة يافا السـاحلية، وراح ضحيتها 49 

مدنيٍّا، منهم ثالثة وعرشون طفًال. 
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ضطمئ أخغرة

طا بسَث ضربئ 
الاتثغر والعسغث

طرتدى الةرطعزي  
 

عـربَ  املسـرّي  الجـو  سـالُح 

طائـرات ُصنعـت بأيـاٍد يمنيـة 

بحتة وُخصصت لغرِض التنكيل 

املنافقني  وُقطعانه  العدّو  بقوى 

يف الداخل والخـارج قام بمهمة 

إيصـاِل الرسـائل، لكنهـا هـذه 

املرة وحسـب توجيهات القيادة 

والعسكرية  والسياسية  الثورية 

يف الجمهوريـة اليمنية أن تكوَن 

كرسالِة إنذار قويٍة يجُب األخذُ بها. 

العمليـُة ُوصفـت بالبسـيطة والتحذيريـة ملافيـا النهـب 

وهوامري النفط والثـروات التي تُنهب من قبل تحالف العدوان 

وعن طريـق مرتِزقتهم املحليني ونافذين اعتـادوا العيَش عىل 

معانـاة وأوجاع الشـعب طيلـَة عقود مضت ومـا يزالون هم 

أُولئك اللصوص وقّطاَع الطرق. 

هذه املرة سـلمت السفينُة وسـلم طاقُمها من االستهداف 

وهو يرى ِحَمـَم النريان تلتهب وتتطايُر الشـظايا عىل مقُربة 

مـن مربض السـفينة ومـكان التعبئة، وعليه إبـالغ قادته أن 

املـرَة القادمَة لن تكوَن إّال شـواظاً من ناٍر تلقـُف ما ينهبونه 

من ثروات الشـعب سـواء عرب موانئ رسـمية أَو مستحدثة، 

فكل املوانئ واملنافذ تحت الرقابة اليمنية وتحت سطوِة القوة 

الصاروخية وسالح الجو املسرّي. 

عىل قوى العدوان وأحذيتهم املنافقني أن يعوا الرسالَة التي 

وصفتها صنعاُء بالبسـيطة، وعليهم أن يأخذوها بمحمَل جد 

وبكل اعتبار ومسؤولية. 

صنعاُء وقواها العسـكرية والثورية والسياسية لن تسمَح 

باسـتمرار النهـب ورسقة الثـروات وإيداعها إىل حسـابات يف 

البنك األهيل السعودّي عىل حساب معاناة البسطاء واملوظفني 

من أبناء اليمن املحرومني من أبسط حقوقهم املعيشية. 

ومـن ميناء الضبة النفطي بحرضموت عربَ رضبة التحذير 

البسـيط واإلنذار بقادم مزلزل إن اسـتمر النهب ولن تسـمح 

القوات املسـلحة اليمنيـة العبث بالثروات السـيادية اململوكة 

للشعب الصابر.

وقريباً إن شـاء الله سـتتجُه األنظاُر إىل بـاب املندب املنفذ 

اليمنـي الهام الـذي ظل حبيَس التبعية والسـيطرة األمريكية 

منـذُ عقـود، هو اآلخر لـن يبقى مرتهنـاً وممراً آمنـاً للقطع 

البحرية العسكرية املعادية. 

حتمـاً سـيعوُد جزرنا وموانئنا للسـيادة اليمنيـة يف الوقت 

الـذي سـتتحّرر كامل األرايض اليمنية وهي رسـالٌة بسـيطٌة 

للعدو وأذنابه أن القادَم أعظُم وأشدُّ إيالماً. 

الغمُظ.. آخُر طتطاِت جصعِط العغمظئ (الغمُظ.. آخُر طتطاِت جصعِط العغمظئ (11))
إبراعغط طتمث العمثاظغ  

إنَّ عمليـَة قـراءة طبيعـة دور ومواقف األمـم املتحدة 
ا، يجب أن تنطلـق بالتحليل والنقـاش، مصاحبًة  َحـاليّـٍ
لسـياَقيها التاريخي منذ بداية نشـأتها بنسـختها األوىل 
تحـت مسـمى عصابـة أَو ُعصبـة األمـم وحتـى اآلن، 
والسـيايس املرتبِط يف تحـول الفكر اإلمربيايل يف تموضعه 
بني النقطة الفاصلة بني زمنني، ماٍض استعماري أسوَد، 
زعـَم براءته منه، ومسـتقبل بطريركي رمـادي، لم تكن 
عًة بما يكفـي لإليَمـان  تباشـري إرشاقة الضبابية مشـجِّ
بأبوية األمم املتحدة، والتعبريان بمرشوعهما الحضاري، 
والتسليم املطلق لعناوين ريادتها اإلنسانية؛ ونظراً لخلو 
السـاحة العامليـة من مـرشوع منافس، لم تجد شـعوب 

العالم -وُخُصوصاً الشعوب النامية- بُـــــّداً من االرتماء 
يف أحضان ذلك املرشوع، يف صيغته اإلمربيالية الجديدة؛ بحثاً عن الدفء 

االقتصادي، والحنان الحضاري املزعوم. 
امتـاز خطـاب األمـم املتحـدة، بأنـه اسـتعالئي إمربيـايل، ال تخلو 
مضامينـه من نربة التهديد املبطن، بـرسد املخاوف والتداعيات التي قد 
تطال الشـعب اليمني (مثالً)، إن لم يقبَْل بطروحاتها العوجاء املقدمة 
يف سـياق الحلول املقرتحة، إلنهاء (الحرب عىل اليمن) حسب وصفها، 
الـذي يعكـس حقيقة موقفهـا املنحاز سـلفاً إىل الطـرف املعتدي عىل 
اليمن، وهو املوقُف املخزي، الذي طاملا حاولت إخفاَءه، خلف شـعارات 
رسالتها اإلنسانية املزعومة، ودورها األبوي املحتضن للجميع (كذباً)، 
واملتكفل - كما تّدعي - بتحقيِق أمِن وسـالمِة واستقراِر البرشية، غريَ 
أن ُكلفَة تلك الصورة املصطنعة، واملساحيق التجميلية املثالية، أصبحت 
ا بالنسـبة لألمم املتحـدة، التي ال تتـورُع عن  باهظـًة ومرهقـًة ِجــدٍّ
الكشـف عن أنياِبها، والتلويح بمخالبها، عند أول موقٍف تتعاَرُض فيه 
أدنى مسـتويات مصالحها، مع رغبِة الشـعوب املستضعفة، يف الحرية 

والسيادة واالستقالل، ونيل حقوقها املرشوعة. 
وألن اِإلْلـَف يَكـِرسُ الدهشـة، َفـإنَّ السـقوَط األخالقي واإلنسـاني 
املتكـّرر، لألمـم املتحـدة، لـم يعـد أمـراً مثـرياً للدهشـة 
واالسـتغراب، لدى شـعوب العالم، التي اعتادت عىل ذلك 
َلف والُقبح، يف ممارسـة الهيمنة واالستبداد بحقها،  الصَّ
األمـر الذي يجعلنا نتسـاءُل: من هي األمـم املتحدة؟ وما 
مرشوعية أبويتها املتسلقة؟ وما مربّرات تواطؤ الضحية 

مع الجالد؟ 
 

عغمظُئ طحروع اإلرعاب املظزَّط وسعملئ 
الفعضى

َل القوى االستعمارية، من اسرتاتيجية التدخل  إنَّ تحوُّ
العسـكري املبارش -يف فـرض الهيمنة- إىل اسـرتاتيجية 
التسـلط غري املبارش، بواسـطة السـيطرة االقتصاديـة وغريها، ال يعد 
تحـوالً حضارياً، وال يعكـس بُعداً إنسـانياً، أَو أخالقيـا، كما أن تحول 
تلـك القـوى -أيضاً - من صيغة املسـتعمر الفرد (كل قـوة عىل حدة)، 
إىل صيغـة املسـتعمر الجمـع (األمـم املتحـدة)، ال يعنـي تخليهـا عن 
أطماعها االسـتعمارية، كما أن ممارسة الهيمنة وحق التدخل السافر، 
والسـيطرة األبوية املتعالية، عىل الشـعوب النامية، والتحكم املطلق يف 
سياسـاتها ومسـتقبلها، تحت مسـمى قرارات مجلس األمن، ال يمكن 
النظر إليه مـن منظور أخالقيات األمم املتحـدة العالية، وحرصها عىل 
صالح واسـتقرار ونماء، تلك الشعوب املستضعفة (العالم ثالثية)، كما 
أن الدور االستعماري الرصيح الذي تمارسه الدول دائمة العضوية، من 
خالل حق الفيتو، يعكُس بكل وضوح، صورَة املسـتعمر االسـتعالئية، 
ونزعته االستبدادية، وعقليته اللصوصية املتعجرفة، وطبيعته البدائية 
التوحشية، مهما اّدعى التحرض، والعدالة واملساواة، ومهما تقّمص من 
أدوار الصـالح، ومهمـا ارتدى من أقنعة املفاهيم اإلنسـانية، والحرص 

عىل تحقيق نماء وتقدم الشعوب النامية. 


