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ثــرواتــه محــايــة  يف  احلـــق  وقـــواتـــه  للشعب  الــدولــيــة:  املـــواقـــف  مستنكرًا  ثــرواتــهالـــربملـــان  محــايــة  يف  احلـــق  وقـــواتـــه  للشعب  الــدولــيــة:  املـــواقـــف  مستنكرًا  الـــربملـــان 
الـــــنـــــهـــــب يــــــعــــــيــــــد  لـــــــــــن  األدوات  وـــــــــــويـــــــــــل  اإلدانـــــــــــــــــــــــــــــات  عـــــــــويـــــــــل  الـــــنـــــهـــــب  يــــــعــــــيــــــد  لـــــــــــن  األدوات  وـــــــــــويـــــــــــل  اإلدانـــــــــــــــــــــــــــــات  عـــــــــويـــــــــل  الـــــــــــــعـــــــــــــزي:الـــــــــــــعـــــــــــــزي: 
أكــلــهــا تـــــؤيت  لــــن  واملـــمـــاطـــلـــة  الــيــمــنــيــني  حبـــقـــوق  إال  لــلــهــدنــة  جتـــديـــد  ال  أكــلــهــا  تـــــؤيت  لــــن  واملـــمـــاطـــلـــة  الــيــمــنــيــني  حبـــقـــوق  إال  لــلــهــدنــة  جتـــديـــد  ال  الـــشـــامـــي:الـــشـــامـــي: 
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أخبار 

طةطُج الظعاب غآّضـُث تصَّ الحسإ وصعاته يف تماغئ البروات والتصعق وغساظضر تتغج املةامع الثولغ لخالح السثوان
 : طاابسات:

أّكــد مجلُس النواب أن عىل الشـعب اليمني 
وقواته املسلحة القياَم بواجباتها الدستورية يف 
الدفاع عن سيادة ومكتسبات ومقدرات الشعب 
أنظمـة  تحيـز  مسـتنكراً  وحمايتـه،  اليمنـي 
التطبيع والعمالـة إىل جانب العدوان ومرتِزقته 

وتجاهل قضية الشعب اليمني ومظلوميته. 
واستنكر املجلُس حملَة اإلدانة الشعواء التي 
تتعمدها أنظمة النفاق السـيايس عندما يتعلق 
األمـر بدفـاع اليمن عن نفسـه وإيقـاف نهب 
ثرواته التـي لم تأِت إال بعد توجيـه التحذيرات 
السياسـية والعسـكرية التـي أطلقتها صنعاء 
للـرشكات والـدول املشـاركة أَو املتواطئـة يف 
نهـب عائدات الثروة النفطيـة؛ باعتبَارها ثروة 

سـيادية ملكاً لكل أبناء اليمن، وليس للمرتِزقة 
املتسـكعني يف فنادق الريـاض، ومن معهم من 

الجماعات التكفريية واإلرهابية. 
واسـتغرب الربملان ذلك التحيز السافر الذي 
يتعمـد دائماً غض الطرف عمـا يرتكبه تحالف 
العدوان ومرتِزقته من الجماعات اإلرهابية من 
جرائـم حرب عىل مـدى ثماني سـنوات طالت 
النساء واألطفال والشيوخ واملنازل عىل رؤوس 
سـاكنيها والبنيـة التحتية من طرٍق وجسـوٍر 
وآباِر مياه وشـبكاِت الرصف الصحي واملدارس 
والجامعات واألسواق وصاالت العزاء واألفراح، 
إىل جانب ما يفرضه من حصار وعقاب جماعي 
عىل أبناء اليمن، معرباً عن األسف يف أن تستنكر 
أنظمـة التطبيـع والخيانـة مطالبـة صنعـاء 
بتسـخري عائدات الثـروة السـيادة اليمنية من 

النفط والغاز لصالـح رصف مرتبات املوظفني 
واألََساسـية  الرضوريـة  الخدمـات  وتوفـري 

للمواطنني يف كافة املحافظات اليمنية. 
وأَشـاَر أعضاء مجلـس النـواب إىل أن نفاق 
أنظمة التطبيع والعمالة بلغ ذروته بازدواجية 
املعايري ولـم يعد لديهم ذرة إحسـاس، وتبلدت 
مشـاعرهم، َحيُث يسوقهم األمريكي إىل، َحيُث 
تكـون مصالحـه دون اعتبـار ألية مسـؤولية 
قانونيـة أَو أخالقيـة تتعلـق بمعاناة الشـعب 
اليمنـي، البلـد املنـيس يف زمن العـدوان والظلم 

والحصار. 
وأّكــدوا أنـه كان األحـرى بتلـك األنظمـة 
الوقوف عىل مسـافة متسـاوية أَو استنكار ما 
يتعـرض له الشـعب اليمني من ظلـم وحصار 

وعدوان. 

طةععلعن غظّفثون عةعطاً باملافةرات اجاعثف حرضئ 
ظفطغئ ضظثغئ يف وادي تدرطعت

12 صاغًق وجرغتاً يف طعاجعات طائادلئ بني طرتجصئ السثوان يف تسج املتاّطئ

أجرُة ضابط يف الساتض الشربغ تاعُط ذارق سفاش 
باغاغال ابظعا واتاةاز جباه

 : طاابسات:
تسـبَّب تفجريٌ اسـتهدف رشكـًة نفطيًة 
أجنبيـة بمحافظة حرضموت املحتّلة، أمس 
األحد، يف سقوط قتىل وجرحى، وذلك يف إطار 
الرصاع الدائـر بـني أدوات ومرتِزقة تحالف 
العدوان املتمثل يف حزب اإلصالح وما يسمى 

املجلس االنتقايل. 
وبحسـب مصـادر إعالمية، أمـس، فقد 
نّفـذ مجهولون هجوماً باسـتخدام العبوات 
الناسـفة اسـتهدف مقـر رشكـة كالفـايل 
الكنديـة بوادي حرضمـوت املحتّلـة، َحيُث 
أسـفر الهجوم عن سقوط ٤ قتىل وعدداً من 

املصابني. 
وبيّنـت املصادر أن الهجـوم عىل الرشكة 
الكنديـة يف حرضمـوت، أمس األحـد، يأتي 
تزامنـاً مع التحذيرات التي أطلقتها حكومة 

اإلنقاذ الوطني بصنعـاء للرشكات األجنبية 
العاملـة يف اليمـن، والهادفـة إىل وقف نهب 
ورسقة الثـروات النفطيـة والغازية لصالح 
تحالـف العـدوان ومرتِزقته، كمـا أنه يأتي 

يف ظـل ارتفـاع املطالـب الشـعبيّة يف عموم 
املحافظـات اليمنيـة بوضع َحـــّد لتجويع 
الشـعب وإفقـاره وتركيعـه من قبـل دول 

العدوان. 

 : طاابسات:
شـهدت مدينُة تعز املحتّلـة، أمس األحد، 
اشـتباكاٍت عنيفـًة متبادلـًة بـني مرتِزقـة 
يف  تسـببت  «اإلصـالح»،  حـزب  وميليشـيا 
سـقوط ١٢ قتـالً وجريحـاً بينهـم مدنيني، 
باإلضافـة إىل خلـق حالـة كبرية مـن الهلع 

والفزع يف أوساط السكان. 
وأّكــدت مصادر محليـة، أمس، مقتل ٤ 
مسـلحني ومدني، وإصابـة ثمانية آخرين، 
إثر االشـتباكات املندلعة بني عنارص أمنية، 
وبني ميليشـيا املرتِزق غـزوان املخاليف، ابن 
شـقيق القيادي البارز يف قـوات «اإلصالح» 
صـادق رسحـان، مشـرية إىل أن املواجهات 
املتبادلة بني أدوات االحتالل ال تزال ُمستمّرة 
حتـى وقت متأخر من مسـاء أمـس األحد، 
مبينـة أنهـا امتـدت إىل عـدة أحياء وسـط 

املدينة املحتّلة. 
يف  األمنـي  االنفـالت  أن  ذكـره  الجديـر 
مناطـق تعـز الواقعـة تحت سـيطرة حزب 

«اإلصالح» بلغ ذروته، يف ظل انتشـار جرائم 
القتـل واالغتياالت واالختطـاف واالغتصاب 

وغريها، بضوٍء أخَرض من تحالف العدوان. 

 : طاابسات:
يواصُل الخائـُن طارق عفـاش -قائد ما 
يسـمى القوات املشـرتكة التابعـة لالحتالل 
اإلماراتي بالسـاحل الغربـي-، احتجاَز جثة 
أحـد ضباطه املقربني له بعـد تعرضه للقتل 
منذ أسـابيع بطريقة غامضة يف أحد فنادق 

مدينة عدن املحتّلة. 
القـوات  يف  السـابق  الضابـط  وقـال 
املشـرتكة، عاطف محمد عاطف، يف تغريدٍة 
عـىل صفحتـه الرسـمية بمواقـع التواصل 
االجتماعـي، أمس األحـد: إن الخائن طارق 
عفـاش اشـرتط عـىل أرسة العقيـد صـدام 
حسـني زياد التوقيـَع عىل وثيقـة «انتحار» 
مقابـل تسـليم الجثـة التي يحتفـظ بها يف 
مكان مجهول، وذلك بعد أسابيع من اغتياله 
يف عـدن، مـا يؤّكــد وقوفـه وراء الجريمة، 
األمـر الـذي دفـع أرسة الضابـط القتيل إىل 

املطالبة بفتح تحقيقات محايدة حول مقتل 
ابنها. 

وكان املرتـِزق العقيد صدام حسـني زياد 
الذي يشـغُل منصب مسـاعد مدير املالية يف 
قـوات املرتِزق طـارق عفاش، قـد أُلقي من 
نافذة غرفتـه بالطابق الخامس ألحد فنادق 
مدينـة عـدن املحتّلـة، َحيـُث يتهـم ضباُط 

مرتِزقة يف الساحل الغربي موالون لإلمارات، 
املرتِزق عمار صالح رئيس ما يسـمى شعبة 
االستخبارات بقوات شقيقة الخائن طارق، 
بالوقوف وراء جريمـة اغتيال العقيد صدام 
زيـاد، الـذي كان بصدد الهـروب إىل الخارج 
بعـد أن تمّكن مـن مغادرة املخـاء بطريقة 

رسية. 

التراُك البعري غثسع تتالَش 
السثوان وطرتجصاه لطضش سظ 

ظعإ البروات الظفطغئ
 : طاابسات:

اتّهـم مجلـُس الحراك الثوري الجنوبـي، أمس األحد، تحالَُف العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي، بالوقوِف وراء نهب الثروة النفطية والغازية لليمن بتواطٍؤ من 

ما يسمى املجلس الرئايس وحكومة الفنادق. 
ويأتي اتّهاُم املكتب السـيايس ملجلس الحراك الثوري املبارش لدول العدوان بنهب 
الثروة اليمنية، بعد سـاعات من تنفيذ قواتنا املسـلحة رضبًة تحذيرية اسـتهدفت 
منطقة خالية بني ميناء الضبة بحرضموت رشقي املكال وموقع السفينة نيسوس 
كيـا التي دخلت املياه اليمنية لتحميل شـحنة بـ٢ مليـون برميل من النفط الخام، 
مـا يؤّكــد تأييد املجلس لرضبة صنعاء بعد تمّكنها منـع تحالف العدوان من نهب 

هذه الكمية. 
وطالب بيان صادر عن الحراك الثوري، تحالف العدوان السـعودّي اإلماراتي وما 
يسمى املجلس الرئايس وحكومة املرتِزقة بالكف عن نهب الثروات الوطنية كالنفط 
والغاز والعبث بالعائد املادي الذي يتم رصفه وإنفاقه يف أموٍر ال عالقة لها بمصلحة 
الوطـن واملواطـن، داعياً أحرار املحافظـات الجنوبية املحتّلـة وكّل القوى الوطنية 
االصطفـاف؛ ِمـن أجِل منع عمليـات النهب والتصدي لها بكل الوسـائل السـلمية 
ًة وأن عائدات  والحـرص ُكـّل الحرص عىل ثروات الوطن وسـالمتها وأمنهـا، َخاصَّ

تلك الثروات ال تسخر لخدمة الوطن أَو لتحسني املستوى املعييش للمواطن. 
واعترب الحراك الثوري يف بيانه، جميع الرشكات الناقلة للنفط والغاز من املوانئ 

اليمنية، رشيكاً أََساسياً يف عمليات نهب الثروات الطبيعية لبالدنا.

وجائُض إسقطغئ: تتثغراُت خظساء 
تثشع «تعتال» الفرظسغئ إىل طشادرة 

حئعة بسث أحعر طظ وخعلعا
 : طاابسات:

ذكـرت مصادُر إعالميـٌة، أمس، أن رشكَة توتال الفرنسـية بدأت إخالَء منشـأة 
بلحـاف الغازيـة بمحافظـة شـبوة بعد أشـهر قليلة مـن وصولها، وذلك؛ بَسـبِب 
مخاوفهـا من االسـتهداف، بعد تحذير القوات املسـلحة اليمنيـة لجميع الرشكات 

األجنبية من االستمرار يف نهب الثروات اليمنية. 
ووفقـاً للمصـادر، َفــإنَّ العرشاِت مـن املهندسـني والعاملني يف رشكـة توتال 
الفرنسـية أوقفـوا نشـاطهم يف منشـأة بلحـاف الغازيـة، تخوفاً من مـا وصفته 

بتهديدات أمنية. 
وجاءت عملية إخالء منشـأة بلحاف من قبل الفرنسيني، بعد ساعات من إعالن 
القوات املسـلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية تحذيرية يف ميناء الضبة بمحافظة 
حرضمـوت املحتّلـة، ملنع سـفينة تابعة لتحالـف العدوان كانـت يف طريقها لنهب 

مليوني برميل من النفط اليمني الخام. 
يُذكر أن رشكَة توتال الفرنسـية عـادت مؤّخراً إىل محافظة شـبوة املحتّلة؛ ِمن 
أجِل اسـتئناف تصدير الغاز الطبيعي من منشـأة بلحاف، بعد إبرامها اتّفاقية مع 
دويلة االحتالل اإلماراتي، بعيًدا عن ما يسمى املجلس الرئايس وحكومة املرتِزقة، يف 

انتهاٍك واضح ورصيح للسيادة الوطنية وعىل مرأى ومسمع العالم. 
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 : خاص
مـع نََجـاِح صنعـاَء يف فـرِض معادلـِة 
حمايـِة الثـروات اليمنيـة ومنـِع نهبهـا، 
وجد تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي نفَسـه أمام خطِر فقداِن سـالح 
التجويـع واالبتزاز الذي أصبح يعتمد عليه 
بشـكل رئيـيس لتعويض عجـزه امليداني، 
فاندفع ملحاولة ترهيـب صنعاء من خالل 
حشد مواقف دولية وإقليمية تدين العمليَة 
التحذيريـة النوعيـة التي نفذتهـا القوات 
املسـلحة الجمعة، كما قام بدفع مرتِزقته 
للحديـث مـرة أُخـرى عـن التوّجــه نحو 
التصعيـد، األمر الـذي ردَّت عليـه صنعاُء 
بتجديـِد تأكيـِد موقِفهـا الثاِبِت املتمسـك 
برضورة رصف املرتبـات من إيرادات البلد 
ورفع الحصـار، وحذرت من أن اسـتمرار 
العـدّو بالتعنـت لن يـؤدي إال إىل املزيد من 

التصعيد. 
اإلداناُت التي حشـدها تحالُـُف العدوان 
التـي  التحذيريـة  الرضبـة  إزاَء  ورعاتـه 
نّفذتها صنعاُء ملنع رسقـة مليوني برميل 
من النفـط الخام، كشـفت تخبطـاً َكبرياً 
يعيشـه العدّو، مـا بني عجزه عـن عرقلة 
خيارات وقرارات صنعاء، وحاجته إىل بقاء 
الهدوء النسبي وعدم عودة التصعيد العابر 
للحـدود، َحيُث يحاول من خـالل اإلدانات 
خلَق ضغوط عىل صنعاء للرتاجع عن قرار 
حظر تصديـر النفط؛ ِمن أجـِل أن يتمّكن 
من مواصلة استخدام سيطرته عىل املوارد 

كسالح حرب وورقة ابتزاز. 
لكن هـذه ليسـت املـرة األوىل التي يلجأ 
فيهـا تحالـف العـدوان إىل حشـد املواقف 
للضغط عىل صنعاء، علماً بأن هذا املسعى 
ينتهي ُكـّل مرة بالفشـل التام، األمر الذي 
يعيده دائماً إىل مواجهة الخيارات الوحيدة 
أمامه وهي: االستجابة ملطالب صنعاء، أَو 

املخاطر بعودة التصعيد. 
عـىل  للتغطيـة  مرتبكـٍة  محاولـٍة  ويف 
ضعـِف موقفه وإيجاد مخـرج وهمي من 
هذا املأزق، دفـع تحالف العدوان بحكومة 
املرتِزقة للحديث مرة أُخرى عن االستعداد 
السـتئناف املعارك، واسـتهداف محافظة 
الحديـدة ومينائهـا، وهـو ما عّرب بشـكل 
واضـح عـن خـوِف دول العـدوان (التـي 
اكتفـت باإلدانات) من تبني هـذا التوّجـه 
بشـكل مبـارش؛ ملـا قـد يرتتب عليـه من 
تداعيـات خطـرية، لكن ذلك يعنـي بدوره 
أنها ال زالت غري مستعدة للميض يف طريق 
التهدئـة الحقيقية والسـالم الفعيل، وأنها 
تحـاول تكريـس دعاية «الحـرب األهلية» 
من خالل الدفع باملرتِزقة إىل واجهة مشهد 

الحرب والسالم. 
وعـىل أية حـال، َفــإنَّ إدانـات تحالف 
العـدوان وتهديـدات مرتِزقته، لـم (ولن) 
تغري من موقف صنعاء شيئاً، إذ أّكـد نائب 

وزيـر الخارجيـة بحكومة اإلنقاذ حسـني 
العزي أن: «كل تلك اإلدانات الواسـعة لحق 
الشـعب اليمني يف حمايـة ثرواته املنهوبة 
غـري منطقيـة وتعكـس حالة بشـعة من 
الَحـَوِل الدويل الذي يرى ردة الفعل وال يرى 

الفعل ويدين الدفاع وال يدين االعتداء». 
للجميـع:  «نقـول  العـزي:  َوأََضــاَف 
نظرتُكـم الخاطئة لن تمّكـن أدواتكم من 
رسقـة املزيد؛ ألَنَّ يف اليمن ٤٠ مليون يمني 
محارص وكلهم متخصصون يف عالج هذه 

النظرة».
وأّكــد العـزي أنه «من الواجـب احرتام 
حق اإلنسان اليمني يف السفر ويف الحصول 
عىل الوقود وكل احتياجاته األََساسية دون 
قيود، واحرتام حقه يف االستفادة من نفط 
وغاز بالده» ُمشرياً إىل أن هذا ليس صعباً. 

ويعتـرب هـذا تأكيـًدا واضًحا عـىل ثبات 
املوقف الوطني التفاويض الذي تحاول دول 
والتهديدات  بالضغـوط  زعزعتـه  العدوان 
عـىل أمـل الوصـول إىل تمديـد للُهــدنـة 
ـة التي تطيل أمد معاناة  برشوطها الَخاصَّ
الشـعب اليمنـي وتكـرس حالـة العدوان 

والحصار. 
ا عـىل التهديدات املرتبكة التي حاول  وردٍّ
تحالف العـدوان توجيهها لصنعـاء، أّكـد 
نائـب وزيـر الخارجية أنه: «سـيكون من 
الجيد تجنب االسـتخفاف بمعاناة الشعب 
اليمني املظلـوم؛ ألَنَّ الرضبات القادمة لن 

تكون تحذيرية».
ثرواتنـا  نهـب  مشـهد  «إن  وأضـاف: 
النفطيـة والغازيـة وأبنـاء البلـد يموتون 
جوعاً ليس فقط مسـتفزٍّا وإنما يسـتنفد 
ُكــلَّ صربنـا» محـذراً «من أي اسـتفزاز 

إضايف ضد صنعاء». 
هـذا أَيْـضـاً مـا أّكــده وزيـر اإلعـالم 
بحكومـة اإلنقـاذ الوطنـي، ضيـف اللـه 
الشـامي، يف حديث للميادين جاء فيه أنه: 
«إذا لـم يتم التوصل إىل فتـح موانئ اليمن 
ومطـار صنعاء ودفـع رواتـب املوظفني، 
َفـإنَّ املماطالت لن تؤتَي أُُكَلها» يف إشـارة 
إىل محـاوالت تحالـف العـدوان اسـتغالل 
مفاوضات تجديد الُهــدنة إلضاعة الوقت 
وتقييـد خيـارات صنعـاء، مع اسـتمرار 

العدوان والحصار. 
َوأََضــاَف الشـامي أنه لن يكـون هناك 
أي تمديد أَو تجديـد للُهــدنة «إال برشوط 
اليمن»، يف تأكيد إضايف عىل انسداد أفق ُكـّل 
الضغـوط والتهديدات التي يعـول تحالف 

العدوان عليها لتغيري موقف صنعاء. 
الثـروات  حمايـة  معادلـة  وبخصـوص 
ومنـع نهبهـا، أّكـد الشـامي أن «رسـائل 
صنعاء وصلـت إىل الـرشكات املعنية» وأن 
«الدول التي تمتلك السفن التي تنقل النفط 
اليمني أخذت التحذيرات عىل محمل الجد». 
اسـتجابت  حـال  «يف  أنـه:  َوأََضــاَف 
واألُوُروبية  األمريكيـة  للضغوط  الرشكاُت 
لن يقتَرص الردٍّ عىل رضبات تحذيريّة وإنّما 
قد يتطّور إىل رضبات مبارشة وموجعة». 

ردوُد مسـؤويل صنعـاَء عـىل تهديـدات 
وإدانات تحالف العدوان ورعاته ومرتِزقته، 
توّجـُه رسـائَل واضحًة ومهمًة أبرزها أن 
مسـاعَي العدّو لتجنب تداعيات اسـتمرار 
الحرب والحصـار، واالختباء خلف واجهة 
املرتِزقة لن تجدي نفعـاً، وأن ثمن التعنت 
إزاء اسـتحقاقات رصف املرتبـات ورفـع 
واإلمارات  السـعوديّة  سـتدفُعه  الحصـار 

وليس ما يسمى باملجلس الرئايس للخونة، 
وهو مـا يعنـي أن الطريـَق الوحيـَد أمام 
الرياض وأبو ظبي ورعاتهما هو التعاطي 
مع مطالب صنعاء لتجديـد الُهــدنة؛ ألَنَّ 
مـرور املزيد من الوقت بـال اتّفاق، ويف ظل 
استمرار معاناة الشعب اليمني، هو مساٌر 
سـبق أن سـلكته دول العدوان ولم تجد يف 

نهايته سوى الرضبات القاسية. 
حقيقًة  هـذه الرسـائُل تؤّكــد أَيْـضـاً 
إعـادُة  املسـتحيل  مـن  أنـه  هـي  مهمـًة 
العجلـة إىل الـوراء، وأن الُجهَد الـذي تبذُلُه 
دوُل العـدوان ورعاتهـا يف محاولة تحقيق 
هـذا املسـتحيل، هو جهٌد ضائـٌع يجُب أن 
يتوّجـَه إىل التعاطي مع املطالب اإلنسانية 
والقانونيـة املحقة لصنعـاء، قبل أن يزداد 
تعقيد املوقف وتصبح الخيارات العسكرية 
أكثر حضورا يف املشهد من خيارات التهدئة 

والسالم. 
باملجمـل، إنه مفرتُق طرق إضايف سـبق 
لدول العـدوان أن مرت بمثلـه يف محطات 
سـابقة، ولـم تنجـح وال مـرة يف شـق أي 
مسار مختلف عن املسـارات التي حّددتها 
صنعـاء وهي: السـالم الفعيل الـذي يلبي 
مطالب الشعب اليمني، أَو عودة التصعيد، 
وحقيقـة أن مراوغـات تحالـف العـدوان 
كانـت تنتهـي ُكـّل مـرة بالتصعيـد الذي 
يكبدهـا املزيد من الخسـائر، تجعـل ُكـّل 
تحـاول  التـي  والتهديـدات  الضغوطـات 
صناعتها اآلن بال معنى، وتؤّكـد أن توّجـَه 
صنعـاء نحـَو فـرض املزيد مـن املعادالت 
عىل امليدان سـيبقى الخيار الصائب إىل أن 
يتوقـف تحالـف العدوان عـن تكرار نفس 

األخطاء. 

الســجي: اإلداظاُت لظ تآّدَي إلى سعدة الظعإ وسمطغاتظــا الصادطئ لظ تضعَن تتثغرغئ 
الحــاطغ: ق تةثغــَث لطُعــثظــئ إق بحــروط الغمــظ والمماذطــئ لــظ تآتــغ أضطعا

طسادلئ «تماغئ البروات» تربك 
السثّو وتضحش اظسثاَم خغاراته
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 : خظساء:
والتعليـم  الرتبيـة  وزارة  وكيـُل  أّكــد 
لقطـاع التعليـم، عبدالله النعمـي، أهميّة 
برنامـج معلمـات الريـف يف رفـع معـدل 
يف  سـيَّما  ال  بالتعليـم  الفتيـات  التحـاق 

املناطق النائية. 
الورشـة  افتتـاح  خـالل  ذلـك  جـاء 
التعريفيـة التـي أقامهـا قطـاع التعليـم 
للجـان النـزول امليدانـي لتجديـد عقـود 
معلمات الريف، أمس األحد، بالتعاون مع 

برنامج الرشاكة العاملية للتعليم. 
ويف الورشـة التي ضمت ٧٤ مشـاركاً، 
اسـتعرض الوكيـل النعمي، جهـود قطاع 
التعليـم السـتمرار الربنامـج منـذ العـام 
تحـري  عـىل  املشـاركني  ا  حاثّـٍ ١٩٩٧م، 

املصداقية والشفافية يف أداء مهامهم. 

وشـّدد عىل أهميّة التأّكـد من مستوى 
انضبـاط املعلمات واملواظبة عىل الحضور 
يف املدارس قبيـل تجديد العقود وتوقيعها، 
معرباً عن شكره لكل من ساهم وشارك يف 

إنجاح الربنامج. 
مـن جانبـه أشـار مديـر عام شـؤون 
املعلمـني محمـد الوشـيل، إىل أهميّة عمل 

مـن  التأّكــد  يف  امليدانـي  النـزول  لجـان 
الريـف  ملعلمـات  الوظيفـي  االنضبـاط 
باملحافظـات، والبالـغ عددهـن نحو ألف 
َو٦١١ معلمـة، موزعـة عـىل ٧٣ مديرية 
و١٢ محافظـة، ومـدى والتزامهن يف أداء 
واجبهن التعليمي، وتجديد عقودهن للعام 

الدرايس ١٤٤٤هـ- ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م. 

 : طاابسات:
ناشـطون  تداولهـا  وثيقـٌة  كشـفت 
وإعالميـون، أمـس األحد، عن حجـِم الرصاع 
العـدوان  ومرتِزقـة  أدوات  بـني  والتوتـر 

باملحافظات الجنوبية املحتّلة. 
ونـرش ناشـطون، أمـس، وثيقـة رسيـة 
بـة بينت مخّطط ومسـاعي ما يسـمى  مرسَّ
املجلـس الرئـايس املعـني مـن قبـل الرياض 
منتصـف أبريـل املنـرصم، وذلـك لإلطاحـة 

باالنتقايل يف عدن وبقية املناطق املحتّلة. 
توجيهـات  املرسبـة  الوثيقـة  وتضمنـت 
املرتـِزق عيـدروس الزبيدي، رئيـس االنتقايل 
لقياداتـه  وذلـك  السـعوديّة،  يف  املحتجـز 

املشـاركني يف اجتمـاع هيئة رئاسـة املجلس 
األربعـاء املـايض، حـذر خاللهـا مـن انقالب 
يقوده املرتِزق رشاد العليمي بدعٍم من تحالف 
العـدوان، وتعيني شـخصيات جنوبية موالية 
لــ «املؤتمر التابع لالحتـالل» و»اإلصالح» يف 
مناصب عسكرية وأمنية باملحافظات املحتّلة، 

واستهداف القيادات التابعة للمجلس. 
الزبيـدي  املرتـِزق  توجيهـات  وتضمنـت 
لالنتقـايل،  التابـع  األمنـي  الجهـاز  تكليـف 
بتحديد الشخصيات النشـطة من «اإلصالح» 
و»املؤتمـر التابـع لالحتـالل» يف عـدن وبقية 
املحافظات املحتّلة ورفع مقرتحات مناسـبة 
توجيهـات  صـدور  لحظـة  معهـا  للتعامـل 

الزبيدي بشأنها. 

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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صئائُض الغمظ تئارُك الدربَئ الاتثغرغَئ 
ملظع ظعإ بروات العذظ

ضئُط ذظ وظخش ذظ طظ املعاد الشثائغئ املشحعحئ 
واملثالفئ لطمعاخفات بمتاشزئ خظساء

 : خاص:
باركت قبائُل اليمن الرضبَة التحذيرية 
التي نفذتها القوات املسـلحة ملنِع تهريب 
ونهـب ثروات الوطن عـرب ميناء الضبة يف 

محافظة حرضموت. 
وأّكـد مجلس التالحم الشعبي القبيل يف 
بياٍن تلقت صحيفة (املسرية) نسخة منه، 
أن الرضبـة التحذيريـة خطـوة مرشوعة 
لصون ثروات الشـعب مـن النهب والعبث 

املمنهج. 
واستهجن البيان إدانة املبعوث األممي 
إىل اليمـن للرضبـة، معتـربًا أنهـا انحيازاً 

الضحيـة،  ضـد  الجـالد  مـع  مفضوحـاً 
واسـتمراراً يف االسـتهتار باملعاناة واألزمة 
الشـعب  منهـا  يعانـي  التـي  اإلنسـانية 
اليمني، جـراء الحصار املفـروض من قبل 
قـوى تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
وسياسـية التجويع وقطع املرتبات ونهب 
الشـعب  بحـق  يمارسـها  التـي  الثـروات 

اليمني، منذ ما يقارب السبع سنوات. 
وتصنَُّف األزمُة التي يعاني منها الشعب 

اليمني، ضمن أسـوأ كارثة وأزمة إنسانية 
يف التاريخ الحديث واملعارص. 

وطالبـت قبائُل اليمن بتكثيف الرضبات 
النوعية ملنشـآت قوى العدوان، وبما يكفل 
تحقيـق السـالم العـادل واملـرشف، ودفع 
مرتبـات اليمنيـني، ورفـع الحصـار عـن 
املوانئ واملطارات بشـكٍل كيل؛ باعتبَار ذلك 
مطلباً شـعبيٍّا وطنياً واسـتحقاقاً إنسانياً 
كفلته كافة الرشائع السـماوية والقوانني 

واملواثيق الدولية. 

 : خظساء:
أّكـد مصدٌر مسـؤوٌل بـوزارة الصناعة، 
ضبـَط كمية من املواد الغذائية املغشوشـة 
ُمشـرياً  واملقاييس،  للمواصفات  واملخالفة 
إىل أن الكميـة املضبوطة والبالغة نحو طن 

ونصف الطن تم سحبُها من األسواق. 
وأوضـح مديـر عـام مكتـب الصناعـة 
والتجـارة يف ترصيـٍح لوسـائل اإلعالم، أن 
الكميـة تـم ضبطها خـالل حملـة الرقابة 

والتفتيش التي ينفذها املكتب عىل األسواق 
واملحالت التجارية بمديريات املحافظة. 

ولفت إىل أن عدد املخالفات التي ضبطها 
بلغـت ٧ مخالفـات، توزعت ما بني سـلع 
تالفة، وعدم اإلشهار ورفع األسعار، وعدم 

البيع بامليزان. 
وأّكــد الغرباني، أن املكتـَب لن يتهاوَن 
مع التجـار املخالفني وسـيتخذ اإلجراءات 
بحـق ُكــّل من تسـول له نفسـه التالعب 

بأقوات املواطنني. 

 : الةعف:
دّشــنت املؤّسسة العامة لتنمية وإنتاج 
الحبوب موسـم زراعة القمـح يف محافظة 
الجـوف، بـاإلرشاف والتعـاون مـع اللجنة 

الزراعية والسمكية العليا. 
ويف التدشني بمديرية املطمة، أشار وكيُل 
ـاب عشال، إىل أن  محافظة الجوف عبدالوهَّ
هذا التدشـني يأتي يف إطار تنفيذ توجيهات 
القيـادة الثورية واملجلس السـيايس األعىل، 
الستغالل أرايض الجوف يف زراعة محاصيل 

الحبوب وعىل رأسها القمح. 
وأشـاد بـدور املؤّسسـة العامـة لتنمية 
وإنتـاج الحبـوب يف دعـم وتقديـم البـذور 
للمزارعني، وتفاعل املجتمع الكبري للتوّجـه 

نحو التوسع يف الزراعة. 
التنفيـذي  املديـر  أوضـح  جانبـه  مـن 
ملؤّسسـة الحبـوب املهنـدس أحمـد خالـد 
الخالد، بـأن بذور القمح التـي تم توزيعها 
عىل املزارعني، واملـزارع الحكومية ومزارع 
القطـاع الخـاص بمحافظة الجـوف بلغت 

نحـو ١٠ آالف كيس، ُمشـرياً إىل أن األرايض 
املتوقـع زراعتهـا يف املحافظـة لهـذا العام 

تقدر بنحو ٦ آالف هكتار. 
وأشاد بتعاون السلطة املحلية املؤّسسة 
العامـة لتنميـة وإنتـاج الحبـوب، مثمنـاً 

اهتمامها بالقطاع الزراعي. 
إدارة  مستشـار  اسـتعرض  وفيمـا 
الوحدات اإلنتاجية باملؤّسسة قاسم صالح 
عثمـان، إىل االسـتعدادات التـي قامـت بها 

املؤّسسـة خـالل الفـرتة املاضية لتدشـني 
موسـم زراعة القمـح، أوضح نائـب املدير 
التنفيـذي ملؤّسسـة انعام اليمن شمسـان 
العمـاري، واملديـر الفنـي ملزرعة الشـعب 
عبدالسـالم مطهـر، إىل أن موسـم زراعـة 
القمـح لهـذا العـام سـيتم عرب اسـتخدام 
التقنيـات الحديثـة، بمـا يضمـن اختصار 
وتوفـري الوقـت والجهد وتقليـل التكاليف، 

وزيادة مستوى اإلنتاج من املحصول. 

 : خسثة:
أّكـد محافظـُة صعدة عىل أهميّة زراعة 
واسـتصالح أرايض األوقـاف الصالبة خالل 

موسم زراعة القمح لهذا العام. 
وأّكـد املحافظ محمد جابر عوض، خالل 
ترأسـه لالجتمـاع الذي عقـده، أمس األحد 
مـع مديـر مكتب الهيئـة العامـة لألوقاف 
باملحافظـة لطف العـواوي، بحضور وكيل 
املحافظة للشـؤون املاليـة واإلدارية محمد 
كعيبة، دعم ومساندة السلطة املحلية لفرع 
هيئة األوقاف يف استثمار واستصالح أرايض 

الوقف الصالبة وزراعتها، بما يسهم يف رفع 
مسـتوى إنتـاج املحافظـة مـن املحاصيل 

الغذائية، وتحقيق مقاصد الواقفني. 
وأقر االجتماع الذي ناقش آلية التنسـيق 
ملوسم زراعة القمح يف املحافظة، ومستوى 
التنسـيق بني اللجان امليدانيـة يف املديريات 
لزراعة األرايض املوقوفة، عقد لقاء موسـع 
للجان امليدانية، وتشكيل لجان مركزية عىل 
مسـتوى ُكـّل مديرية تعنى بأحياء وزراعة 
األرايض الوقفية بما يسهم يف تحقيق زيادة 
مستوى إنتاج املحافظة من الحبوب واملواد 
الغذائيـة، وتحقيـق الغايـة املنشـودة من 

وصايا الواقفـني، باإلضافة إىل وضع خطة 
وآلية لتنفيذ تلك املخرجات. 

ويف االجتماع تطرق مديـر مكتب األوقاف 
بمحافظة صعدة لطف العـواوي، لإلجراءات 
كافـة  واسـتصالح  لزراعـة  واالسـتعدادات 
تضمـن  والتـي  الصالبـة،  الوقفيـة  األرايض 
إدراج األرايض املوقوفة ضمن األرايض املزمع 
زراعتها خالل موسم زراعة القمح لهذا العام.  
واسـتعرض العـواوي، خطـة التنسـيق بني 
اللجنة الزراعية ومكتب الزراعة والسـلطات 
املحليـة والجهات ذات العالقة، يف اسـتصالح 

وزراعة األرايض املوقوفة يف املحافظة. 

 : طاابسات:
وّزعت السـلطُة املحلية ملديرية سنحان 
ومؤّسسـة درب اإلحسـان الخرييـة، أمس 
األحد، سـالل غذائيـة للفقـراء واملحتاجني 
بمديرية سنحان وبني بهلول بالتعاون مع 

السـلطة املحلية ملديرية سنحان بمحافظة 
صنعـاء.  وخـالل التوزيـع، أوضـح رئيس 
املؤّسسـة أحمد املغربي، بأن توزيع السالل 
الغذائية عىل األرس الفقرية واملحتاجة والتي 
تسـتهدف ٢٥٠ حالة، تأتي ضمن املشاريع 
الخريية واإلنسـانية التي تنفذها املؤّسسة، 

والهادفـة إىل تخفيف معاناة الفئات األشـد 
احتياجاً وتعزيز التكافل االجتماعي. 

وأَشـاَر إىل أهميّة دعِم مثل هذه املبادرة؛ 
ًة يف ظل  إلحياِء قيم اإلحسان والرتاحم َخاصَّ
الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان 

والحصار. 

طآّجسُئ التئعب تثّحـُظ طعجَط زراسئ الصمح 
يف طتاشزئ الةعف

طتطغئ خسثة تظاصح طع افوصاف آلغئ الاظسغص قجاخقح 
افراضغ املعصفئ وزراساعا ضمظ طعجط زراسئ الصمح

تعزغُع جقل غثائغئ لـ250 أجرة شصرية يف جظتان بمتاشزئ خظساء

اقظاصالغ غدُع املرتجق السطغمغ وطةطَسه وضغُض الرتبغئ غآّضـث أعمّغئ برظاطب طسّطمات الرغش لرشع طسثل الاتاق الفاغات بالاسطغط
تتئ الرصابئ يف سثن املتاّطئ
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- بدايـًة دكتور أحمد.. دخوُل صنعاء عىل خط 
مواجهة العـدوان من منظـور إيقاف عمليات 
نهـب الثـروات اليمنيـة ومواجهـة الحصـار 
ًة بعد  بالحصـار.. هل أصبـح حقيقـًة، َخاصَّ
للسـفن  التحذيريـة  رضباتهـا  أوىل  توجيـه 
النفطية القادمة ومغادرة بعضها من قبل دون 
حموالت نفطية بعد أن كانت تأتي لنهب النفط 

والغاز اليمني عىل مرأى ومسمع العالم؟
مـن املعلـوم أن فشـَل دول العـدوان الكبري 
يف تحقيـِق أيٍّ من األهداف املرسـومة للعدوان 
بالوسائل العسكرية أَو السياسية أَو اإلعالمية 
قد فـرض عىل دول العـدوان التشـبَُّث بأدواِت 
الحـرب االقتصادية والتي اعتمدت عليها حتى 
قبَل عدوانها العسكري؛ وذلك كونها أقلَّ ُكلفًة 
من الوسـائل األُخـرى؛ وكون أمريـكا الراعَي 
واملخطَِّط الرئيـيسَّ للعدوان ومن ورائها الدول 
الغربية هي املتحكم الرئييس بمحاور االقتصاد 
الـدويل، إىل جانـب أن املكلفني بتنفيـذ العدوان 
لديهم املـوارد الالزمة لتمويل كافـة التكاليف 
املرتتبة عىل ذلك وأخريًا كون التدهور والفشـل 
االقتصادي والذي يمثل الهدف الرئييس للحرب 
االقتصادية له دور كبري يف التأثري عىل مختلف 
املجـاالت كونه عصب حركـة املجاالت األُخرى 
العسـكرية واألمنية واالقتصادية واملعيشية... 
إلخ. وباألخص يف ظل الحملة اإلعالمية الكبرية 
إلثـارة املجتمع ضد القـوى الوطنية املناهضة 
للعدوان تحت ذريعة تفيش الفقر والفسـاد... 
إلخ، وهذا ما يزال الهدف الرئييس لدول العدوان 

والذي تراهن عليه مع مرور الزمن 
 

- هذا معنـاه أن ذلك الخيار يجعل تلك القوى 
الخارجيـة املعتدية أكثـر إرصاراً عىل منع دفع 

مرتبات أَو غريها؟
هـذا مـا لديهـم اآلن ليواجهـوا بـه بعد أن 
سـقطوا عسكريٍّا وبعد أن فشـلت محاوالتهم 

السابقة للتآمر عىل البالد من الداخل. 
 

- كبـُح صنعـاء جمـاَح العدوان ومنع سـفن 
املوالـني له من نهب النفط.. كيف سـيؤثر عىل 
دول العدوان وحكومة املرتِزقة مقابل رفضهم 

دفع مرتبات موظفي الدولة؟
اآلثـاُر املرتتبُة عىل منع نهب الثروة النفطية 
كـون  وكبـرية؛  مبـارشة  سـتكون  والغازيـة 

العائدات منهـا والتي تمثل الجزء األكرب، َحيُث 
تتجـاوز (٦٠ ٪) من إجمايل اإليرادات لحكومة 
العمـالء، هذا إىل جانـب أنها املصـدر الرئييس 
ملـوارد النقـد األجنبـي، وبالتايل فـإن فقد هذا 
املصـدر لإليرادات سـوف يحد من قـدرة دول 
العـدوان وحكومـة العمالء عىل توفـري املوارد 
الالزمـة لتمويـل نفقاتها وباألخـص هوامري 
العمالة والفساد الكبرية وباألخص املتواجدين 
يف العديد من عواصـم دول العدوان وكذا رشاء 
ضمائر ضعاف النفوس وفاقدي االنتماء ولذلك 
نجـد أن دول العـدوان قامت بالسـيطرة ليس 
عىل مكامن الثروة النفطية والغازية فحسـب 
بـل وعـىل العائـدات منهـا أَيْـضـاً وذلك حتى 
تستطيع استخدامها كأَداة ضغط وابتزاز ضد 
حكومة العمالء من ناحية وربط اسـتخدامها 
بمـا يخدم أجندة دول العـدوان وكذا التخفيف 
من الخسـائر التي تتكبدها دول العدوان، وما 
مماطلـة دول العـدوان منَح حكومـة العمالء 

وديعًة إال دليل واضح عىل ذلك. 
مـن املعلـوم أَيْـضاً أن املربَّر األََسـايس لنقل 
مهـام البنـك املركزي مـن العاصمـة صنعاء 
إىل فـرع البنك بعـدن كان تحت مـربّر تجنيب 
اسـتغالل املـوارد العامـة يف تمويـل الـرصاع 
العسـكري وتوجيههـا نحـو اسـتمرار عمـل 
أجهزة الدولـة ويف مقدمتها مرتبات املوظفني 
وكمـا سـبق أن ذكرنـا أن أهم أهـداف الحرب 
االقتصاديـة هـو تشـديد الضغوط املعيشـية 
إلثارة الشـارع وباألخص موظفـي الدولة بما 

يساهم يف إفشال عمل أجهزة الدولة. 
 

- هذا الخيار ما يزال حتى الساعة يعتمُد عليه 
العدوان ملواجهة الجبهة الوطنية؟

نعم ولذلك سـوف يسـتمرون يف املماطلة يف 

دفع املرتبات إىل أقىص َحــّد ممكن. 
 

- هـم يدركون أن دفَع مرتبات موظفي الدولة 
سـينعش جزءاً من الحياة املعيشية وانعكاس 
ذلـك عىل االقتصـاد الوطني لحكومـة صنعاء 
وهذا يزعجهم كما أرشنا َكثرياً.. فهل ستقودهم 

الظروف إىل دفع املرتبات؟
من املعلوم أن دفع املرتبات سـوف يسـاهُم 
ليس يف تحسـني معيشة واسـتقرار املوظفني 
فحسب بل سيؤدي إىل تعزيز انتعاش االقتصاد 
القومي ومسـتوى الخدمات الحكومية أَيْـضاً 
بل وسـيعترب مكسـباً لحكومة صنعاء، ولهذا 
ال أتصور أن العدّو سـيقبل بدفع املرتبات دون 
عمليـات ردع نوعية تجربه عـىل تغيري موقفه 

املعادي. 
 

- برأيـك هل يفقد العـدوان أوراَقه واحدًة تلو 
األُخرى مـع حنكة صنعـاء يف معالجة النقاط 
الحساسـة والتغلـب عـىل جوانـب القصـور 

والضعف من عام آلخر؟
من املؤكـد أن الضغَط العسـكريَّ إىل جانب 
تفعيـل رفـع ملفات جرائـم دول العـدوان إىل 
املحاكم وتعزيـز الجبهة واملصالحات الداخلية 
وتحسـني أداء أجهزة الدولة ومعالجة مكامن 
االختـالل والقصـور والبحـث عـن الوسـائل 
العملية لكرس الحصار السـيايس واالقتصادي 
كفيـل بدفـع دول العدوان للرضـوخ للرشوط 

العادلة للمجتمع اليمني. 
 

- برأيـك دكتور أحمد عىل مـا يراهن العدوان 
اليـوم مع علو كعب اليمنيني يف مواجهة إجرام 

التحالف؟
تراهن دول العدوان عىل استغالل الزمن من 

خالل الضغوط املتزايدة والشديدة عىل معيشة 
السـكان وإيجـاد رشخ يف الجبهـة الداخليـة 
واسـتخدام الضغوط عـرب املنظمـات الدولية 
وتهديدات الدول االسـتعمارية وتغذية الرصاع 
بـني املجموعـات العميلـة وتنفيـذ العديد من 

املشاريع واعتبارها أمراً واقعاً. 
 

- كيـف يمكـُن أن تتأثـَر الريـاض وأبوظبي 
يف حـال اسـتئناف صنعـاء قصـف املنشـآت 
الحيويـة للدولتـني الخليجيتـني، ومـا حجـم 
ة  التأثـري واألرضار التي قد تلحـق بهما َخاصَّ
مع استهداف حقول ومنشآت وخزانات النفط 
السـعوديّة اإلماراتية؟ وكيف سـيؤثر ذلك عىل 

سوق النفط العاملي؟
مما ال شـك فيـه أنه ويف ظـل الوضع الدويل 
تـأزم  أَو  األوكرانيـة  األزمـة  نتيجـة  القائـم 
العالقات السـعوديّة األمريكيـة أَو االرتفاع يف 
أسـعار النفط يف السـوق الدولية أن استئناَف 
صنعاء قصف املنشآت النفطية يف دول العدوان 
سـوف يكلفها خسائر مالية كبرية بل سيؤدي 
إىل ارتفـاع أسـعار النفـط لصالح روسـيا ما 
يدخـل دول العدوان يف خـالٍف كبرٍي مع أمريكا 
ودول أُوُروبا بل بني دول أوبك نفسـها؛ نتيجَة 

الضغوط الغربية عليها. 
 

- أخـريًا ملا تدفـُع أمريـكا وبريطانيا الرياض 
وأبو ظبي للتصعيد طاملا أن تأثريات التصعيد 
سـتصل إىل سـوق الطاقة ومزيداً مـن تعقيد 
الوضع األمريكي الغربي يف ظل حرب روسـيا 

أوكرانيا؟
أمريكا وبريطانيا تعترب رضوَخ دول العدوان 
نـرصاً ألنصار الله والقـوى الوطنية املتحالفة 
معهـا وورقة رابحـة وقوة يف أيـة مفاوضات 
قادمة إلنهاء العـدوان وإعالن هزيمة ألمريكا 
وعمالئهـا يف املنطقة وباألخص يف ظل تزامنها 
مـع رصاع الغـرب مع روسـيا هـذا إىل جانب 
مجـال  يف  السـعوديّة  بابتـزاز  أمريـكا  قيـام 
زيـادة إنتاجها من النفط بـل وابتزاز أكرب قدر 
ممكـن من فوائضها املاليـة املرتتبة من زيادة 

أسعارها. 

وضغُض وزارة المالغئ الثضاعر أتمث تةر شغ تعار خاص لختغفئ «المسغرة»:

الدربئ الاتثغرغئ لطصعات املسطتئ الغمظغئ طّبطئ 
بثاغئ ظعاغئ سمطغات السرصئ لبروات الغمظ
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 : تاوره إبراعغط السظسغ 

 اجامراُر السمطغات 
الظعسغئ جغةئُر السثوَّ 

سطى طراجسئ تساباته.. 
الصعُة السسضرغئ َأَجاٌس 

لطئظاء اقصاخادي

 دوُل السثوان تسرُف 
أن دشَع المرتئات 

جغظسُح الخشَّ العذظغ 
اصاخادغًّا وطسظعغًا 

ولعثا تامسك 
بمخادرتعا
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 : أغمظ صائث

مثّلـت الرضبـُة التحذيريـة التـي نفذتها 
القوات املسـلحة اليمنيـة، الجمعة املاضية، 
عـىل مينـاء الضبـة بمحافظـة حرضموت 
كابوسـاً مرعبـاً للـرشكات الناهبـة للثروة 
اليمنيـة من النفـط الخام، وحملت رسـائل 
ذات أبعـاد اسـرتاتيجية سـيادية ورسـائل 
أكثر أهميّة بعد أن سـبقها التحذير من قائد 
الثـورة السـيد عبدامللـك بدر الديـن الحوثي 

وتحذير من القائد األعىل للقوات املسـلحة 
اط.  املشري الركن مهدي املشَّ

وفيمـا يـرى مراقبـون أن صنعـاء من 
اسـتطاعت  التحذيريـة  الرضبـة  خـالل 
حمايـة  عـىل  القائمـة  املعادلـة  إثبـات 
السـيادة اليمنيـة وتلبية حقوق الشـعب 
اليمنـي بالطرق املرشوعـة واملتاحة لديها 
مهما كانـت ردود األفعـال املجحفة بحق 
أبناء الشـعب يصحبها دراسـة الخطوات 
االسـرتاتيجية وسـط تأكيـد وإرصار عىل 
امليض يف منـع ُكـّل عمليـات النهب وطرد 
الـرشكات الناهبة للنفـط اليمني وإرجاع 
الحقـوق إىل أهلها، فقد القت هذه الرضبة 
التحذيرية تفاعالً َكبرياً ومباركة من أحرار 
الشـعب اليمني ملـا لها من أبعـاد ومنافع 
الواقـع  أرض  عـىل  متحّققـة  حقيقيـة 
تعكس مدى اهتمام قيادة صنعاء بحقوق 
لطاملـا  التـي  اليمنـي  الشـعب  ومطالـب 
حرم مـن ثرواته لعقوٍد مـن الزمن نتيجة 
للسياسـات واألنظمة التـي كانت تخضع 

للهيمنة الخارجية والتبعية. 
وسياسيون  عسـكريون  محللون  ويرى 
وإعالميـون أن تحذيرات صنعاء للرشكات 
والدول األجنبية التي تعمل عىل نهب الثورة 
اليمنية لم تكن تحذيرات إعالمية وال حرباً 
نفسية بل قول يتبعه الفعل، كما أن القوات 
املسـلحة اليمنية أثبتت قدرتها عىل حماية 
الثـروة اليمنية وقطع أي يـد أجنبية تمتد 

لثروة الشعب اليمني لتنهبها وتعبث بها. 
 

سمطغٌئ أظمعذجغٌئ والصادم أسزط 
ويف هذا السـياق يقول مستشـار املجلس 
السـيايس األعـىل العالمـة محمـد مفتـاح: 
سـبق أن حـذر قائد الثـورة ورئيس املجلس 
السيايس األعىل تحالف العدوان من مواصلة 
رسقة النفط والغـاز اليمني وأّكـدا بأن لدى 
اليمن القدرة عىل التصدي ألي عمليات نهب 

قادمة وهذا ما تم. 

ويذكـر العالمة مفتـاح يف ترصيٍح خاص 
الثوريـة  القيـادة  أن  املسـرية  لصحيفـة 
والسياسـية قد أّكـدتا عىل أن منشـآت دول 
تحالف العدوان غري آمنة ما اسـتمر العدوان 
والحصار واالحتـالل ونهب الثروات وهذا ما 
سـرياه املعتدي قريباً بإذن اللـه، مؤّكـداً أن 
مـا حصل من منع وطرد سـفن العدوان من 
موانئ النفط اليمنية سيتم أعظم منه وأكرب 
عىل منشآت املعتدي ما دام العدوان ُمستمرٍّا. 
فيما يقول الخبري العسكري زين العابدين 

عثمـان: إن العملية التحذيريـة التي نفذتها 
قواتنا املسـلحة يف مينـاء الضبة تعترب عمًال 
ا فريًدا مـن نوعه وخطـوة مفصلية  بطوليّـٍ
تأتي لرتجمة تهديـدات القيادة ممثلة بقائد 
الثـورة السـيد عبدامللـك بدر الديـن الحوثي 
-حفظه اللـه- تجاه اسـتمرار دول العدوان 
والرشكات األجنبية يف نهب الثروات النفطية 
السيادية، ُمشرياً إىل أن العملية أتت استجابة 
فورية للتهديـدات وإفشـال املحاولة الغبية 
التـي نفذتها دول العدوان عـرب ناقلة النفط 
NISSOS التـي تم تسـيريها باتّجـاه ميناء 
الضبـة لنهب مانحـوه ٢ مليـون برميل من 
النفط الخام الذي تنتجه حقول حرضموت. 
ويلفت عثمان يف ترصيٍح خاص لصحيفة 
املسـرية إىل أن املخّطـط العملياتـي للعملية 
كان متوقًفـا عـىل «تنفيـذ عمـل تحذيري» 
بالتـوازي مـع املحافظة عىل سـالمة امليناء 
وحـدة  نفـذت  َحيـُث  وطاقمهـا،  والناقلـة 
الطريان املسـري بعـون الله تعاىل وتسـديده 
رضبة هامشـية دقيقة يف منطقة حساسة 
ا حّققـت حالـة ذعـر وهلع  ومعقـدة ِجــدٍّ
لطاقـم الناقلـة وأرغمته عىل مغـادرة املياه 

اإلقليمية عىل الفور. 
ويؤّكــد أن «هـذه العمليـة نمـوذج أويل 
التـي  االسـرتاتيجية  العمليـات  ة  لُهــِويـَّ
ستعتمدها قواتنا املسلحة ضد أية محاوالت 
لنهب الثروات النفطية يف املستقبل وطابعها 
الـذي كان كتحذيٍر عسـكري يأتي لتوضيح 
أمريـن مهمـني: األول إعطـاء دول العدوان 
والـرشكات األجنبيـة إنـذاراً أخـرياً ملراجعة 
املوقـف قبل أيـة محاولة لتسـيري سـفنهم 
وناقالتهم نحو املياه اإلقليمية التي أصبحت 
عمليٍّا منطقة موت، فيما أن الثاني تدشـني 
حقيقـي لدخـول قواتنـا املسـلحة مرحلـة 
تنفيـذ  يف  املتكامـل  واقتدارهـا  العمليـات 
عمليـات هجومية كفيلة بـرضب أية ناقلة 

نفط تحاول املخالفة». 
ويقوُل عثمان: «إن  ما يجب أن تسـتوعبه 
دول العـدوان والرشكات العاملة معها أن ما 

سسضرغعن وجغاجغعن وإسقطغعن لختغفئ المسغرة:

الدربئ الاتثغرغئ الططصئ افوىل لتماغئ البروة الغمظغئالدربئ الاتثغرغئ الططصئ افوىل لتماغئ البروة الغمظغئ

السقطئ طفااح: السمطغُئ 
أبئائ صثرَة الغمظ سطى 

الاخثي فغئ سمطغات ظعإ 
صادطئ وطا جغاط أسزط 

وأضئر 

بظ ساطر: طظ ظاائب الدربئ 
الاتثغرغئ اجاتالئ وخعل 

أغئ جفغظئ إلى طغظاء 
الدئئ لظعإ الظفط بسث 

الغعم دون طعاشصئ خظساء 
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بعـد هذه العملية ليس كما قبلها َوسـتكون 
القوات املسـلحة قـد غادرت بالفعل مسـار 
التحذير ودخلـت مرحلة «التدمـري» بمعنى 
سـترضب  القادمـة  الحربيـة  الـرؤوس  أن 
أهدافاً حيويـة موجعة ومؤملة لدول العدوان 

والرشكات العاملة معها». 
 

وصُئ السئث والظعإ اظاعى
السـيايس  املحلـل  يـرى  جهتـه،  مـن 
ـاب الحدي، «أن الرضبة التحذيرية  عبدالوهَّ
عـىل ميناء الضبة هي رسـالة لدول العدوان 
والدول الراعية لعدوانهم (أمريكا وبريطانيا) 
قبـل أن تكـون رسـالة للمرتِزقة بـأن وقت 
النزهـة قد انتهـى ونحـن اآلن قادمون عىل 
املرحلة الثانية مـن ثورتنا وهي مرحلة بناء 
الدولـة واسـتعادة مقدرات وثـروات الوطن 
املنهوبة ونحن قادمون عىل انتزاع السـيادة 
اليمنيـة التي ظلت طيلـة ٣٣ عاماً قبل ثورة 
٢١ سـبتمرب حديقة خلفية لكم»، ُمشرياً إىل 
أن اليمن اليوم بعد ثورة ٢١ سبتمرب املجيدة 
دولة مستقلة ذات سـيادة لها جيش يحمي 
ويدافع  وثرواتهـا  ومكتسـباتها  مقدراتهـا 

عنها. 
ويقول الحدي يف ترصيٍح خاص لصحيفة 
املسرية: إن «الجيش اليمني قادر عىل فرض 
الحصـار عـىل جميع الـدول التي شـاركت 
بقتلـة وحصـاره وتجويعه وتذويـق العالم 
مـا ذاقه املواطـن اليمني طيلـة ٨ أعوام من 
التجويـع والحصار»، متبعـاً أن ثرواتنا ملٌك 
لنا وليسـت حكراً للبنك األهيل السـعودّي أَو 
للعمـالء واملرتِزقة وأن عىل األعداء أن يدركوا 
هـذا اليشء جيًِّدا كون صنعاء جادة يف امليض 
بانتزاع حقوق الشعب اليمني وإرجاع الحق 

ألهله. 
ويشري بقوله إىل أن ثمة أرقاماً تقول: إن ما 
تـم نهبة يقدر بـ٢٠ مليار دوالر من الثروات 
النفطيـة طيلـة ٨ أعوام من زمـن العدوان، 
مؤّكــداً أن هـذا النهـب والعبث لن يسـتمر 
وسـيتوقف هـذا العبث وأن الشـعب اليمني 
قد قال كلمته الحاسمة وأعطى بذلك الضوء 
األخـرض للجيش اليمني للتصدي ألية عملية 
نهب تتعرض لها الثروات اليمنية يف أي شرب 
مـن أرض الوطـن، ُمضيفاً «إننـا جادون يف 
امليض بتنفيذ ما سـبق وحذرناكـم منه وما 
حصل اليوم ليس إالَّ إنذار فقط ملا سـيحصل 
بالغـد يف أي ميناء من موانئ دول العدوان أَو 
الرشكات النفطية العاملة بها أَو من تحاول 
ة  نهب ثرواتنا، وكما وصلت طائراتنا املسـريَّ
إىل حرضمـوت هـي قادرة أن تصـل إىل عقر 
داركم أن لم تستجيبوا لتحذيراتنا وترضخوا 

إلراَدة شعبنا وقواتنا املسلحة». 
 

ظصطئ ظعسغئ 
وعىل مسـتوى مواٍز يقول مستشار وزارة 
اإلعـالم توفيق الحمـريي: إن هـذه العملية 
تعد نقلة هامة وشـجاعة من َحيُث أبعادها 
الهامة واالسـرتاتيجية وتمثل البدء بتحقيق 
حلـم وطنـي لـكل يمنـي يتـوق ألن يصبح 
الشـعب ينعم بثرواته ويحميها جيشنا دون 

أن يسلب منها أي طامع شيئاً غصباً. 
خـاص  ترصيـٍح  يف  الحمـريي  ويضيـف 
لصحيفة املسرية أن للعملية مناٍح عسكرية 
منهـا مـا يتمثـل يف دقـة التصويـب ودقـة 
ة املتزامنة  توقيـت وصـول الطائرات املسـريَّ
مع أدق تفاصيل تَحّركات السـفينة وهو ما 
يكشف دقة القدرات االستطالعية والقدرات 
التصويبيـة يف تنفيـذ العمليـات وعـىل أيـة 
نقطة يف البحر والـرب وتصديقاً ملا تحدث به 
القائد األعىل للقوات املسـلحة املشري مهدي 
املشـاط، يف خطابه يوم العرض العسـكري 
«وعـد اآلخـرة» يف الحديـدة وباإلضافـة إىل 
حكمـة وصوابيـة اختيار املكان املسـتهدف 
بما يتناسـب مع طبيعة العملية ونوعيتها، 
منوًِّها إىل أن هناك منحى سياسـيٍّا وسياديٍّا 
صارمـاً وكان خـري إَجابَـة عـىل ليندركينغ 
األمريكي الذي حاول طيلة أسبوعني البحث 
عـن موافقـة من املجلـس السـيايس األعىل 

والسـماح للسـفينة بالدخول وتحميل نفط 
الشعب. 

ويشري إىل طريقة التعامل املسؤول والجاد 
مع السـفينة بعد توجيه اإلنذار عرب وسـائل 
اتصاالت املالحة كما أن الحرص عىل سـالمة 
املنشـأة الوطنيـة املتمثلـة بمينـاء الضبـة 
النفطي مـن خالل عدم تعريضـه لألرضار؛ 
باعتبَاره ملك الشـعب مما خلق حالة ارتياح 
عّمـت جميع املواطنـني اليمنيني من أطراف 
املهـرة إىل حّجــة حتى أبناء املهجـر باركوا 

هذه العملية. 
اإلنسـاني  باملنحـى  يتعلـق  وفيمـا 
واالقتصـادي للعمليـة يقول الحمـريي: إن 
مرتبـات املوظفني اليمنيني لـن تبقى رهينة 
أن  مؤّكــداً  الخارجـي،  السـيايس  االبتـزاز 
العمليـة وضعت املرتِزقة ومموليهم يف مأزق 
بعد أن صاروا برصيٍد مكشـوف سالب لكون 
العمليـة تعترب إقفال حسـاب نهـب إيرادات 
النفـط اليمني لـدى البنك األهيل السـعودّي 
وإيقاف تحصيله أية إيرادات الحقة وبصورة 

نهائية. 
أعلنـت  العمليـة  أن  الحمـريي  ويتوقـع 
رسـميٍّا نقـل قـرار ُكـّل مـا يتعلـق بالنفط 
والغاز والثروة السيادية إىل العاصمة صنعاء 

رسـميٍّا وأن قواتنـا املسـلحة هـي الحامي 
لثروة الوطن قوالً وفعالً. 

فيمـا يـرى نائـب مديـر دائـرة التوجيـه 
املعنـوي بصنعاء العميد عبـد الله بن عامر، 
أن مـن أبـرز النتائـج للرضبـة التحذيريـة 
هي اسـتحالة وصـول أية سـفينة إىل ميناء 
الضبـة لنهب النفط بعـد اليوم دون موافقة 
صنعـاء، إضافًة إىل إْمَكانيـة الوصول إىل أية 
سفينة عىل طول الخارطة البحرية، ما يعني 
السيطرة عىل الحركة من وإىل جميع املوانئ، 
كما أنها لتجاوز هذا الوضع االسـتثنائي فال 
خيـار أمامهم إال التسـليم بحقوق الشـعب 

ومطالبه. 
ويعلـق ابـن عامر يف حسـابه عـىل تويرت 
قائـالً: «أن يـرصخ املعتـدي ويولـول فهـذا 
طبيعـي؛ ألَنَّه مـن ينهب ثرواتنـا دون رادع 
أمـا رصاخ وعويل األتبـاع فليس طبيعياً فال 
يصل إليهـم إالَّ الفتات ضمن حرص املعتدي 
عىل أن يظلوا تحت طائل الحاجة لتحريكهم 
كمـا يفعل اليـوم وبالتـايل رصاخهـم ليس 
لصالحهم بـل لصالح من يعملون؛ ِمن أجِله 
وتحت خدمته فبئس املوقف وبئس املصري»، 
ُمشـرياً أن اليمنيبـن يؤّكــدون أن عالقتهم 
بالبحـر العربي ال تقـل أهميّة عن ارتباطهم 

بالبحـر األحمر فالجغرافيـا اليمنية متصلة 
بريـاً متحدة بحريـاً ومثل هـذه الحقائق ال 
يمكن أن تطمسها محاولة غزو أَو تمحوها 

تجربة احتالل.
ويضيـف أن «املبعـوث األمريكي ظل منذ 
حـوايل أسـبوعني يعمـل؛ ِمن أجِل السـماح 
للسـفينة للوصول إىل مينـاء الضبة لنهب ٢ 
مليـون برميـل من نفطكـم أيهـا اليمنيون 
األحـرار فـكان الـرد عـىل األمريكـي اليوم 
بهـذه العمليـة التحذيرية الناجحـة»، الفتاً 
إىل أن السـفن التـي تنهـب النفـط ترافقها 
لألسـطول  التابعـة  البحريـة  املجموعـات 
الخامس األمريكي املتمركـزة يف مياه البحر 

العربي. 
فيما يشـري الباحث يف الشؤون السياسية 
والعسـكرية العميـد عبـد الغنـي الزبيـدي 
قائـالً: لـم ترضب السـفينة بشـكٍل مبارش 
وهـذا يؤّكـد أن العملية نفذت كرسـالة ولو 
لم تنسحب السـفينة لكانت الرضبة الثالثة 
نفذت واسـتهدفتها بشـكٍل مبارش، متبعاً: 
األمـر الثاني أن القوات املسـلحة اليمنية لن 
ترضب أية منشأة يمنية ولكنها ستستهدف 

أية سفينة تنهب النفط. 
ويقـول الزبيـدي يف حسـابه عـىل تويرت: 
«حتى تعرفوا ملاذا اسـتهدفت السفينة التي 
تنهـب النفط يف مينـاء الضبة يف حرضموت 
فقد بلـغ حجم النفط الخـام املنهوب خالل 
الفـرتة منـذ العـام ٢٠١٨ م إىل نهاية شـهر 
يوليـو ٢٠٢٢م بلـغ نحـو ١٣٠ مليوناً و٤١ 
ألفـاً و٥٠٠ برميل، فيمـا تبلغ قيمة عائداته 
تسـعة مليـارات و٤٩٠ مليونـاً و٦٣٩ ألـف 
دوالر، َحيـُث تم توريد هـذه املبالغ إىل العديد 
من بنوك تحالف العدوان وهذه املبالغ كافية 
لرصف مرتبـات موظفي الدولـة يف مختلف 

املحافظات اليمنية ملدة خمس سنوات». 
 

تتثغرغٌئ شصط
أما الناشط اإلعالمي زيد الرشيف فيقول: 
«إن ثروة اليمـن لليمنيني وتحذيرات صنعاء 
للـرشكات والـدول األجنبية التـي تعمل عىل 
نهـب الثـورة اليمنيـة لـم تكـن تحذيـرات 
إعالميـة وال حربـاً نفسـية بـل قـول يتبعه 
الفعل»، ُمضيفاً أن القوات املسـلحة اليمنية 
أثبتت أنها قادرة بعون الله تعاىل عىل حماية 
الثـروة اليمنيـة وقطـع أي يـد أجنبية تمتد 
لثروة الشعب اليمني لتنهبها وتعبث بها وما 
حصـل اليـوم يف حرضموت ليس إال رسـالة 
تحذيريـة كمـا أّكــد ذلـك متحـدث القوات 

املسلحة اليمنية يف بيان العملية. 
ويضيـف الرشيـف يف تويرت أن الرسـالة 
التحذيريـة وصلـت بقـوة ومينـاء الضبـة 
بخـري والسـفينة هربـت مذعـورة والثروة 
اليمنيـة بقيت يف الحفـظ والصون محمية 
ألهلها تحرسها القوات املسلحة والطائرات 
ة اليمنية، ومن لـم يعترب من الدرس  املسـريَّ
فال يلومن إال نفسـه، ُمشـرياً إىل أن العملية 
كانت تحذيرية ولكـن بالطريقة التي يجب 
وأنهـا  واللصـوص  الغـزاة  يسـتوعبها  أن 
تحذيرية ليس فقط لطاقم السفينة بل لكل 
السفن التابعة للرشكات األجنبية التي تريد 
نهب الثروة اليمنيـة وما بعد التحذير يعني 

الهالك. 
واعتـرب العملية التحذيريـة التي وجهتها 
القـوات املسـلحة اليمنيـة بمثابـة الطلقة 
األوىل لحمايـة الثروة اليمنية بشـكٍل مبارش 
وصـادق وفاعل ومؤثـر وجاد وقد سـبقها 
الكثـري مـن العمليـات القويـة دفاعـاً عـن 
الشـعب والوطن بشـكٍل عام والقادم أعظم 
وأعنـف بعون الله، متبعـاً أن الثروة اليمنية 
لـن تكون لغـري أهلها وأن من يقـرتب منها 
طامعاً يف نهبها ورسقتها فالقوات املسـلحة 
ة وصواريخها له  اليمنيـة بطائراتها املسـريَّ
باملرصـاد وسـتقوم بما يلزم، ُمشـرياً إىل أن 
السـفن العسـكرية التابعة لتحالف العدوان 
التي تمـارس القرصنة ضد السـفن اليمنية 
تحتـاج إىل عملية تحذيرية كرضورٍة قصوى 

وكخطوٍة أولية للتوقف عن القرصنة. 

سبمان: طا بسث عثه 
السمطغئ لغج ضما صئطعا 

وسطى الحرضات ودول 
السثوان أن تساعسإ ذلك

التثي: غةُإ أن غثرَك 
السثوُّ أن خظساء جادٌة شغ 

المدغ باظاجاع تصعق 
الحسإ الغمظغ 

التمغري: السمطغئ تمبض 
الئثء باتصغص َتـّض وذظغ 
لضض غمظغ لغظسط ببرواته 

دون أن تسطإ 

الحرغش: تتثغراُت الصعات 
المسطتئ بمبابئ الططصئ 

افولى لتماغئ البروة 
الغمظغئ بحضٍض طئاحر
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طساٍع أطرغضغٌئ 
برغطاظغٌئ إلذالئ 

أطث المساظاة  
ـاب جغش التثي سئثالععَّ

 
ذهـب وفُدنا الوطني 
عاتقـه  عـىل  حامـالً 
بأكمله  شـعٍب  معاناة 
طيلة 8  عانـى  والـذي 
الحصـار  مـن  أعـوام 
وقطـع  والتجويـع 
والخنـق  املرتبـات 
املمنهـج  االقتصـادي 
إبـادة  إىل  والهـادف 
بكافة  اليمني  الشـعب 
رشائحـه ولـم تسـتثِن 

أحداً حتى النساء واألطفال واملرىض وكبار السن. 
يسـعى َمن يّدعون أنهم ُحماٌة للحقوق والحريات 
ومن يّدعون بأنهم حمائم السالم ومن يّدعون بأنهم 
يسـعون ملحاربـة الفقر والجوع يف العالم إىل إفشـال 

الُهــدنة اإلنسانية.
يف الوقـت الـذي يسـعى الوفـد الوطنـي جاهـداً 
لنيـل حقوق الشـعب مـن مرتبات تدفع مـن ثرواته 
النفطية وفتح املطارات للتخفيف من معاناة املرىض 
واملسافرين والعالقني وفتح ميناء الحديدة الستقبال 
األدوية والبضائع الغذائية والتي هي حق من حقوق 

الشعب ال غريه. 
تسـعى أمريكا وبريطانيا جاهدًة إىل التصعيد من 
ِحـدة الرصاع واىل حرمان املواطن اليمني من أبسـط 
حقوقـه ومواصلة نهب أمواله وثرواته، بعد أن كادت 
الُهــدنـة أن تنجح وبرشوط وفدنـا املفاوض والتي 

طالب فيها بالحقوق املرشوعة للشعب بأكمله. 
تعزم بريطانيا وأمريكا عرب أُطروحاتها يف الجلسة 
األخـرية يف مجلـس األمـن، والتـي تنبعث مـن روح 
عدائيـة حقودة تحمل الضغينة والعداء ضد الشـعب 

اليمني بكافة مكوناته ورشائحه. 
هي تسـعى مـن خـالل هـذه التصعيد وإفشـال 
الجهـود الرامية للسـالم، إىل زيادة املعانـاة وتأجيج 
الرصاع اإلقليمي والدويل والذي لن تسلم دول العدوان 
وحدهـا من تحمل ما يتبعه من تعنت واضح وعدائي 
بـل سيشـمل حتـى أمريـكا وبريطانيـا واملنطقـة 
بأكملهـا كنتيجـة واضحـة للتعنت الواضـح والذي 
تفرضـه أمريـكا وبريطانيـا تجاه مطالـب وحقوق 
الشـعب اليمني املرشوعة، وتشـديد الحصار الخانق 
الذي من شأنه أن يزيَد من أمد الرصاع واملعاناة الذي 
يعيُشـها املواطن سـواء عـىل املسـتوى الصحي من 
انعدام الدواء للمرىض واملصابني بأمراٍض مستعصية 
َوأَيْـضـاً حرمانهـم مـن السـفر للعـالج بالخـارج؛ 
بَسـبِب مـا تفرضـه الـدول الدافعـة لـدول العدوان 
كأمريـكا وبريطانيا من إغالق وحصـار جائر ملطار 
صنعاء وميناء الحديدة الذي يشـكالن عصب الحياة 

ورشيانها للشعب. 
نحـن ندعـو الشـعوب الحـرة واألبية مـن جميع 
الـدول كما ندعو املنظمات التي تّدعي حماية حقوق 
اإلنسـان أن تتوّجـَه من منطلق إنساني وحقوقي إىل 
نُرصة القضيـة اليمنية وإىل عدم جر اليمن واملنطقة 
إىل مـا ال تُحمـد عقبـاه ومـا مـن شـأنه أن يفرَض 
عـىل جميع من شـارك يف معاناة اليمنيـني أن تعاني 
كمـا يعانـي أبناء الشـعب اليمني منـه يف اليمن من 
حصارهم الجائر وحرمانهن لنا من ثرواتنا وحقوقنا 

والتي هي ِملٌك لنا كشعب يمني حر ورشيف. 
ما لم َفـإنَّ الخيارات متاحة أمام القوات املسلحة 
والقيـادة السياسـية لصـد العدوان وكـرس الحصار 
وتحقيق املطالب املرشوعة ألبناء شعبنا اليمني الذي 
عانى ما يقارُب العقد من سياسة الحصار والتجويع 

املمنهج. 

 طاذا ترغُث أطرغضا؟
سئثالرتمظ طراد

لـم يُعـــْد خافياً عـىل أحد موضـوع السياسـة األمريكية يف 
منطقة الرشق األوسـط، ربما أفصح ترامـب عنها بُكلِّ وضوح، 
وربمـا قالت األحـداث واملواجهات يف جزيرة القـرم ويف أوكرانيا 
الكثري منها، وقـد يجد اللبيب املتأمل يف فكرة الحريات والحقوق 
التـي كانت تشـتغل عليها لتمريـر مصالحها يف العقـود الخوايل 
من حني اسـتطاعت التفـرد بقيـادة العالم منذ انهيـار االتّحاد 

السوفيتي إىل يومنا املشهود. 
أمريـكا دولة تتفرد بقيادة العالم منذ عقود، وهي من ترسـم 
الخطـوط العريضـة للسياسـات، وبمـا يتسـق مـع مصالحها 
ومصالـح االتّحـاد األُوُروبـي عىل قـدر مـن التـوازن، واالتّحاد 
األُوُروبـي أصبح رشيكاً يف ُكــّل التموجات التي تحدث يف العالم، 
وهـو عبـارة عـن دول اسـتعمارية كان لها تواجد اسـتعماري 

يف منطقـة الـرشق األوسـط، وبالتـايل فهو يـرى امتـداد فكرته 
االسـتعمارية يف هذه الدول بدليل أن إيطاليا التي كانت تسـتعمر ليبيا عادت إىل 
ليبيا بالرغم من غروب نجمها من تفاعالت املعادلة الكونية التي تديرها أمريكا، 

إال أنها عادت لتقول: هذا إرث إيطاليا. 
الفكرة االسـتعمارية مـا زالت تهيمن عىل الغرب، وحني خرج املسـتعمر من 
املنطقـة خرج ظاهراً وظل يدير الشـأن العام من خالل السـفارات املتواجدة يف 
الـدول التي كان يسـتعمرها، ويتداخل مع عالقاتهـا ومصالحها إن كانت ترض 
بعالقاتـه ومصالحه، هذه حقائق تفصح عنها السياسـات واملواقف والتناوالت 
اإلعالميـة التـي كانت تحـدث يف املنطقـة عىل مدى عقود خمسـة مـن خروج 

املستعمر من املنطقة. 
كان املسـتعمر يفـرض قيوداً عىل الـدول ال تكاد تتجاوزها، فهـو يف الخليج 
متواجـد بشـكٍل علنـي، ووفق االتّفاقـات املوقعـة َفـإنَّه ال يحق لـدول الخليج 
صناعـة قـوة دفاع عسـكرية قـادرة عـىل حمايتهم، بل يـرتك ذلـك لربيطانيا 
وبالتنسـيق مع أمريكا فكرة الحماية والدفـاع، بل وصل الحال يف دولة اإلمارات 
أن تقوم الـرشكات األمنية مثل بالك ووتر بتوفري الحماية األمنية للدولة، وحتى 
حماية املنشآت من ضمن مهام واختصاصها، وليس عىل اإلمارات -التي يخضع 
كبار مسـؤوليها لحماية الرشكة-سـوى الدفع، ورشاء أحـدث اآلليات واملعدات 
العسـكرية والتقنيـات الحديثـة وتسـليمها للمعسـكرات التـي تديرهـا الدول 

االستعمارية تحت أسماء متعددة غري مستفزة. 
منـذ بـدأ الرصاع بني الرشق والغـرب يف القرن العرشين، ومنـذ بدأت حركات 
التحّرر والقوى الثقافية والسياسـية باالشـتغال عىل فكرة الحرية واالسـتقالل 
والسـيادة والوطنية حرضت أمريكا بكل إْمَكاناتها، تارًة باسم حقوق اإلنسان، 
وتارًة تحت فكرة الحريات والديمقراطية يف الدول والشـعوب، وتارة تحت اسـم 

محاربة النظم الديكتاتورية الغاشمة، وكانت حركة التوازن بني الرشق والغرب 
تفـرض واقعاً جديـًدا فيه القدر الكايف مـن التوازن، وبعد انهيـار الرشق مطلع 
التسـعينيات مـن القرن املايض كان َهّم أمريـكا هو القضاء عىل 
حـركات التحـّرر السياسـية والحـركات الثقافية املسـتنرية يف 
الوطـن العربـي ويف الرشق كلـه واالشـتغال عىل فكـرة تعويم 
املفاهيم واملصطلحات حتى الوصول إىل التيه والضياع واستبدال 
ُكــّل ذلـك بفكـرة العوملـة عـن طريـق التطبيقـات واملنصات 

اإللكرتونية العاملية. 
إذ بعـد أن تراجـع املد االشـرتاكي وتفـرد النظام الرأسـمايل 
بقيـادة العالـم لم يكـن هناك من خيار سـوى تمثيل وتجسـيد 
أهـداف جديدة تتسـق والحـال الجديد، فكانت العوملـة من أبرز 
إفرازات التكنولوجيا الرقمية الذي سـعى النظام العاملي الجديد 
مـن ورائهـا إىل فرض نموذجه الفكري والثقـايف وذلك من خالل 
والربامـج  الرقمـي  واالقتصـاد  املعلوماتيـة  سـالح  اسـتخدام 
اإللكرتونيـة املتنوعة والهادفة إىل صهر الخصوصيات وإشـاعة 
ُهــِويَّة عاملية موحدة وبحيث يصبح اإلنسان كائناً كونياً باملطلق، وكان الهدف 
السـيايس من وراء ُكـّل ذلك هو فرض ثنائية الخضوع والهيمنة عىل الشـعوب، 
وتحويل األوطان إىل أطراف تابعة للمركز، وتلك هي سياسة القطب الواحد القائم 
عىل نظم الرأسـمالية، وهي نظم تسـعى إىل تحويل العالم إىل أسواق استهالكية 
مفتوحة للتجارة الحرة، وسـوقاً للتقنيات والتطبيقات والربامج، وهي تسـتغل 
حالة التفـوق املعلوماتي ليكون بديـالً عن النظريات واألفـكار والخصوصيات 
واأليديولوجيـات واألديـان والعقائد، ولـم يقترص الدور عـىل تفكيك املقدس يف 
خصوصيات الشـعوب بل تجاوز ذلك إىل التأثري والتحكم وتغيري القناعات ودمج 

الثقافات يف ركب املجتمع العاملي الشمويل. 
ومن هنا تصبح فكرة الحرب عىل اليمن أكثر وضوحاً، فحركة الشباب املؤمن 
منذ نشـأتها إىل أن أصبحت تسـمى اليوم بحركة أنصار الله تهّدد مسار أمريكا 
يف فرض فكرة الخضوع والهيمنة وهي تعمل عىل إعادة املسـارات إىل املسـاقات 
الصحيحة، ولذلك حاولت أمريكا بالقوة العسـكرية ولم تفلح، وبالحصار الربي 
والبحـري والجوي ولم تفلح، وتحاول التدخل يف قـوت ُكـّل فرد يف اليمن وتمنع 
عن الناس السفر وتحارصهم باالحتياجات اليومية، وتمنع رصف املرتبات حتى 

تفصل الفكرة عن جسدها وال نظنها سوف تفلح. 
ة يف الحـوارات األخرية  املوضـوع أصبـح خطرياً وقد أفصح عن نفسـه َخاصَّ
التي كانت املطالب فيها إنسانية بحتة وهي: رصف املرتبات، وفتح املنافذ، وحق 
الحصـول عىل مقومات العيش للفـرد واملجتمع، وهي حقوق مكفولة يف العهود 

واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. 
والسؤال: ما الذي يجعل أمريكا تقف حائالً دون الوصول إىل تلك الحقوق؟ 

جواب السؤال سبق بيانه يف السياق، وال خيار لنا سوى مقارعة الظاملني ففي 
ذلك خالصنا من العبودية االستعمارية الجديدة. 

رجالُئ تتثغرغئ لطسثو.. تطمغظغئ لطحسإ الغمظغ

تصعُصظا طحروسئ وططالُئظا ُطِتْصئ

ظعال أتمث
العمليـة كانـت ترجماناً فعلياً ملا تحـدث به قائد 
ًدا أنه رجل  الثـورة اليمانية والـذي يعرفه العدّو جيـِّ
القول والفعل وال يطلق تحذيـراً إال ويعقبه التنفيذ، 
فقـد كانـت الرضبة بسـيطة ألنها جاءت كرسـالة 
تحذير من قوة اليمـن الضاربة إىل ُكـّل دول العدوان 
ومن يتعامـل معها يف نهب حقوق وثروات الشـعب 

اليمني. 
لقـد نفذت العملية باحرتافية وبدقة عالية، َحيُث 
تم تصويـب الرضبة بالقرب من الهدف يف املسـافة 
التي ما بني امليناء والسـفينة وذلك حرصاً من قواتنا 
املسـلحة الباسلة يف الحفاظ عىل سالمة وأمن ميناء 
الضبـة اليمني وحرصاً عىل سـالمة وأمن السـفينة 

وطاقمهـا وهـذا يـدل عىل وجـود الثقافـة القرآنية 
واألخـالق العاليـة التي تتمتـع بها قيادتنـا الثورية 
والسياسية والعسـكرية، بتعاملها مع األعداء فهي 
تبـدأ بإرسـال الرسـائل التحذيرية قبـل اإلقدام عىل 
تنفيذ الرضبات، فإذا تعنت العدّو َوتجاهل تحذيرات 
القيادة حينئذ يتم استهدافه مبارشًة، وهذا ما عهده 
العـدّو من هـذا الشـعب العزيـز بقوته العسـكرية 
الضاربـة يف كافـة العمليـات العسـكرية السـابقة 
وخـالل املراحل والفرتات املاضية، وهذا ما سـيكون 
الحقـاً وما سـيعهده العدّو منـا دوماً إذَا اسـتمر يف 
عمليـات النهب لثروات اليمن أَو يف حالة تم التجاهل 
فيها ملطالبنا كشعٍب يمني يمتلك الرشعية َوله دولة 

ذات سيادة. 
يجـب عىل دول تحالف العدوان أن تكف أذاها عن 
هذا الشـعب وأن ترفع يدها عن نهب ثروات الشعب 

اليمني، ما لم فإن قواتنا املسـلحة سـتقوم بواجبها 

يف الدفـاع عـن حقـوق هذا الشـعب، وقـد أصبحت 

قـادرة بعون الله عىل ردع العدّو وقطع أياديه وشـل 

حركتـه االقتصادية باسـتهداف رشكاتـه النفطية 

يف عمـق أراضيه، لن يعاني الشـعب اليمني ويفتقر 

للخدمات الحياتية واملعيشية وثرواته تنهب، الشعب 

اليمنـي عازم عـىل انتزاع حقوقه بالقـوة ولن ترتّدد 

القوات املسـلحة من القيام بواجبها يف إيقاف ومنع 

أيـة سـفينة تحاول نهـب ثـروات الشـعب اليمني، 

فقواتنا املسلحة قادرة بعون الله عىل شن املزيد من 

العمليات العسكرية وذلك دفاعاً عن الشعب وحمايًة 

لثرواته من الرسقة والنهب، وعائدات النفط املنهوبة 

هي حق من حقوق الشـعب اليمني التي ال مساومة 

عليها وستستعاد بعون الله سلماً أو حرباً. 

ظعال سئثاهللا

طاولـة  عـىل  املطروحـة  الـرشوط  ضمـن 
مسـلوبة  محقـة  حقـوق  هنـاك  املشـاورات 
منهوبـة مـن األرض واإلنسـان ال بُــدَّ أن ترد 
إىل مسـتحقيها منذ ثمانية أعـوام فيها تكالب 
عديمـو الضمائـر يف نهـب ثرواتنـا النفطيـة، 
والحيوانية البحرية والزراعية لم تسـلم األرض 
من أياديهم وأقدامهم املدنسـة، فطاب لهم أكل 
املال الحرام وظنوا أن اليمن ستكون لهم لقمٌة 

سائغة طيبة املذاق. 
يطالب الشعب الصامد صمود الجبال حقه، 
ال يريـد منكم فضالً وال شـكوراً فلَمـا التعنت 
واملراوغة والعبث بأوراق السـالم ونهب ثروات 

العباد وطمس حقوق اإلنسان؟! 
مـن أيـة فصيلٍة خلقـوا هـؤالء البرش حتى 
تنقلب موازيـن األمور لديهم يحرفون الحقوق 
واملطالب املحقة إىل تطـرف، هل طلبت القيادة 
أمـرا صعبـا أم فضال ومنّـة منهـم؟، عقولهم 
متحجـرة متصحـرة ممتلئة بالحقد والحسـد 

ممزوج بالوحشية. 
املتطرُِّف بحقٍّ وحقيقة هو أمريكا الشيطان 
األكـرب من تبـث من رأسـها سـموما مختلفة 
األصنـاف وتـدس نفسـها يف جميـع البلـدان، 
وبريطانيـا الحربـاء املتلونـة بـرداء املسـاملة، 
أفيقوا مـن غفلتكـم ُكـّل يشء بات مكشـوفا 
وواضـح كعـني الشـمس يف كبد السـماء إنكم 
مجرمو العرص بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 
الشـعُب اليمنـي اآلن ممثالً بالقيـادة الفذة 

واملحنكة ليسـت كمـا كانت يف السـابق هيكال 

فقط باملسـمى بـل قيـادة حكيمة تقـود هذا 

الشـعب لرب األمان، ال يـكل وال يمل عن حماية 

أرضه وصـون عرضه، لقد وضع هذا الشـعب 

قدره يف موضَعـه الذي يجب أن يكون منذ زمٍن 

بعيـد، فقد أصبح هـذا الوطن قويـا يصنع ما 

عجز العالم عن تصنيعه. 

أما عـن مطالبنا املرشوعة التـي تم طرحها 

ليسـت من باب الضعف، ال، لتعلموا علم اليقني 

ًة بل من باب  أننـا ال نطلب منكـم فضالً أَو ِمنـَّ

لباقة الحـوار والقيم واملبـادئ وإن لم تفهموا 

لغـة الحـوار سـتفهمونها بلغـة النـريان التي 

سـتصل لعقـر دياركـم وحقولكـم النفطيـة، 

رفعت الجلسة، وهنا خالصة الحوار. 
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طا بسَث الاتثغر 
بغثظا تصرغُر المخغر

طتمث أتمث تسظ

املتجاهـل  أيهـا  يـا 
واملسـتهرت ُكـف، ويـا 
أيهـا الناهـب لثرواتنا 
قف، ويا أيها املضطرب 
تحذيـرات  بـني  مـا 
وتربيـرات  صنعـاء 
واألعـداء  املرتِزقـة 
استمع لتحذير صنعاء 
قبـل أن تصبح ضحية 
أعداء  تخدير  لعبـارات 
صنعـاء فمنذ بداية الحرب عـىل اليمن وأنت تتجاهل 

معاناة اليمنيني ناهباً الثروات غري آبٍه بالتبعات.
وقد حان وضـُع حدٍّ لتجاوزاتك فال تقحم نفسـك 
مجازفـاً بناقلـة أنت ربانهـا فهنا اليمـن والنفط لنا 
ولـن يكون بعـد اآلن لغرينا فنحـن اليمنيني أصحاب 
الحـق ونحـن بثروتنـا أحـق فال تجـازف مجـّدًدا يف 
طريـق الهـالك فتحذيـرات حكومـة صنعاء ليسـت 
لالسـتهالك اإلعالمي أَو من منطلـق التهديد الكالمي 
فإن حاولت االسـتهتار بتوعد صنعاء وحكومتها فال 
تحـاول تجاهل تحذيـرات قائد الثورة السـيد القائد 
عبدامللـك بـدر الدين الحوثي، فهو وكمـا عرفناه منذ 
بداية األحداث رجـل القول والفعل، رجٌل إذَا قال فعل 
ومـا عملية التحذير إال يف إطار النصح من االسـتماع 

للتحالف ومرتِزقته وعبارات التخدير. 
فعندمـا يقـول السـيد القائـد إننا أصبحـت لدينا 
القـدرة عـىل اسـتهداف أية نقطـة يف الـرب أَو البحر 
من أيـة نقطـة أَو أي مـكان يف املحافظـات املحّررة 
فعمليـة صنعـاء العسـكرية وهجوم طائـرات وعيد 
ة ورسـائل التحذير العملية لسفينة نيسوس  املسـريَّ
كيـا (NESSOS KEA) تأتي ترجمة لكلمات السـيد 
القائد مفادها أن اليمن باتت تمتلك قدرات عسكرية 
متطورة ومتقدمة وأن اليمنيني بيدهم صنع التغريات 
ة إال جزٌء  وصناعة التوازنات وما طائرات وعيد املسريَّ

ال يتجزأ من قدرات اليمن العسكرية. 
لذلـك عـىل دول التحالـف والـرشكات األجنبية أن 
تدرك بأن هذه الرضبة التي استهدفت محيط الناقلة 

ومحيط امليناء ليست إال يف إطار التحذير.
بسـوء  تنـذر  موجعـة  رضبـات  سـيليها  وأنـه 
العاقبـة واملصـري يف حال تجاهل الـرشكات األجنبية 
لتحذيرات صنعاء واستجابتها للضغوطات األمريكيّة 
واألُوُروبية فالرضبات القادمة سـتكون أشد وأنكى؛ 
ألَنَّهـا سـتكون رضبـات مبـارشة يف حال اسـتمرار 
تلـك الـرشكات يف سـباتها وعدم النهـوض من غيها 
واسـتمرارها يف نفـس تماديها واسـتهتارها بتوعد 

ات. صنعاء ووعيد املسريَّ
فالرضبات لن تقترص عىل جغرافيا اليمن وبحارها 
فإذا ما اسـتمرت األمم املتحدة ودول التحالف يف عدم 
االستجابة ملطالب اليمنيني وتجاهلها لحقوقهم فإن 
عمليـات صنعاء العسـكرية سـتطال دول التحالف؛ 
ألَنَّ حكومـة صنعاء لن تقف بال حراك بينما تشـاهد 
معانـاة اليمنيني وأنهـا لن تـرتك دول التحالف تنعم 
أبسـط  فقـدان  اليمنيـون  يعانـي  بينمـا  بثرواتهـا 
املقومـات فإما أن ينعـم الجميع بثرواتهـم وإما أن 
يكون مصـري الجميـع الحرمان فهذا خيـار صنعاء 
لن يحيـد عنه األحرار ولن تسـتثنيه حكومة صنعاء 
صاحبة القوة ومن بيدها القرار فمهما حاول األعداء 
فلن نتنازل عن الحقوق ولن نسـكت أمام اسـتمرار 
نهب الثروات فنحـن أصحاب الحق ومن بيدنا القرار 
وتقرير مصري األحرار فبرشوطنا تمدد الُهــدنة ومن 
خرياتنا ترصف املرتبـات َوإذَا تجاهل األعداء ملطالبنا 
املحقة فعليهم تحمل التبعات واسـتقبال الصواريخ 

ات.  واملسريَّ

كتابات

ع شغ الجراسئ وزراسئ الصمح ضسطسئ اجاراتغةغئ أعمّغُئ الاعجُّ

الُعــثظئ والُمرتئات والّدربات الغماظّغئ التغثرّغئ الُعــثظئ والُمرتئات والّدربات الغماظّغئ التغثرّغئ 
ططعر غتغى حرف الثغظ 

كلمـا زاد إرصار تحالـف العدوان وأدواتـه وعمالئه يف الداخل 
والخارج بالتلكؤ واملماطلة والتسـويف وعـدم الرغبة الحقيقية 
والجديـة يف رصف مرتبـات املوظفني ومنتسـبي األمن والجيش 
كلما فاقم ذلك من الوضع االقتصادي يف اليمن عىل مستوى ُكـّل 
أرسة وسـاهم بشكٍل مبارش يف املعاناة اإلنسـانية وتجرع مرارة 
الجـوع لدى الكثري من األرس اليمنية الصابرة التي يعتمد أربابها 
املوظفون اعتماداً كليٍّا يف أسباب املعيشة عىل املرتب كونه الدخل 
الوحيد لدى عرشات اآلالف من منتسـبي الجهاز اإلداري واألمني 
والعسكري، وكما يعترب املِلف اإلنساني املتمثل يف رصف املرتبات 
من أهم االلتزامات واملسؤوليات اإلنسانية واألخالقية التي يجب 
عـىل دول تحالـف العـدوان وعمالئهـم يف الدرجـة األوىل تحملها 

وإيالئها أولوية وبادرة إلبداء حسـن النية يف تنفيذ بنود الُهــدنة 
فـال بدَّ إذَن أن تقوم األمم املتحدة باتِّخاذ إجراءات عملية صارمة يتم من خاللها 
الضغـط عىل حكومـة ما يسـمى باملجلس الرئـايس العميـل وتوجيهه برصف 
املرتبات كونها حق إنسـاني بحـت ال يمكن بأي حال من األحـوال التنازل عنها 
أَو املسـاومة أَو ربطها بامللف السيايس وال سـيَّما ونحن نرى نهباً عامليٍّا منظماً 
لثروات ومقدرات الشـعب اليمنـي وبإرشاٍف مبارش من دول العـدوان األعرابية 

الصهيوأمريكية أمام مرأى ومسمع من املنظمات الدولية واألنظمة العاملية. 
وليس مـن أخالقيات املواجهـة والحروب أن يقوم طرف مـن أطراف الحرب 
ا  باللجـوء إىل أسـاليب ال يمكـن أن يقـال عنهـا إال أنها أسـاليب رخيصـة ِجـدٍّ
وسـاقطة تعرب تعبرياً حقيقيٍّا عن االنهزامية وعن االنكسار والتقهقر الذي ُمني 
بـه العدّو اللدود رأس الفتنة ومحور الرش يف هـذا العالم وأدواتهم وعمالئهم من 
األعراب األشـد كفراً وتطبيعاً وعمالًة ألعداء الله ورسـوله واملؤمنني أعداء الدين 

َوالقيم واألخالق وأعداء اإلنسانية. 
وليـس هناك تفسـريٌ للتعنـت واملماطلة وعـدم الجديـة يف رصف املرتبات إال 
أن األعداء يعوضون عن انهزامهم وانكسـارهم باللجوء إىل هذه األسـاليب التي 
تكشف نفسـياتهم الخبيثة ومواقفهم الحاقدة واللئيمة والتي تعكس نفسيات 
ومشـاعر اليهود التي تنزعج بشـكٍل واضح حـني ترى عودة الحيـاة الطبيعية 
للشـعب اليمني يف جوانبها الدينية واألمنية والعسـكرية والحضارية املبنية عىل 

القيـم واملبـادئ والثوابـت التي ال يمكن أن تتزحـزح أَو تتبـدل، ويتحّقق يف هذا 
َل  ِكنَي أَْن يُنَزَّ املقام قوله سبحانه: «َما يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوَال اْلُمْرشِ

َعَليُْكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربُِّكْم». 
ومـن أصـدق من اللـه حديثـاً، فاألعـداء التاريخيـون للدين 
ـة وبال شـك ال يـودون لنا الخـري وال يودون لنا  اإلسـالمي ولألُمَّ
أي رخـاء أَو نماء أَو تطور، واألهـم من ذلك ينزعجون من نعمة 
الهداية واالسـتقامة حني يـروا أبناء اليمن وهم عـىل إيَمـانهم 
الحقيقي تَحـّركاً َوارتباطاً وتوكالً وثقًة مطلقًة بالله سـبحانه 
وتمسـكاً بالدين اإلسـالمي وتعلقاً بجوهر الُهــِويَّة اإليَمـانية 
التـي تبدأ مـن اإليَمــان بالله سـبحانه وتنتهـي باملواجهة مع 
أعداء الله الذين يريدون أن نعيش حياًة مليئة بالذل واالسـتكانة 

واالنكسار والتبعية لهم سياسيٍّا واقتصاديٍّا وحتى ثقافيٍّا. 
إن مما يبعـث عىل القهر واأللم يف الجانب اإلنسـاني أالَّ أدنى 
معايري أخالقية تضبط مهام وأعمال املنظمات الدولية اإلنسانية 
والحقوقيـة التي تتشـدق وتتغنـى منذ عدة عقـود بالعهود والقـرارات الدولية 
واألمميـة، وكـم هي الوعود وااللتزامات اإلنسـانية والحقوقيـة التي لم تِف بها 
تلـك املنظمات، يقول سـبحانه وتعاىل: «أََو ُكلََّما َعاَهُدوا َعْهـًدا نَبَذَُه َفِريٌق ِمنُْهْم 

بَْل أَْكثَُرُهْم َال يُْؤِمنُوَن». 
وقد أثبت الواقع وبرهنت التجارب أن ال قيمة إنسانية وال أدنى اعتبار ملجتمٍع 
وحقوقه ورضورياته عىل هـذه األرض إال إذَا كان ُمَجـّرداً من ُهــِويَّته وثوابته 
ومنحـالً عـن قيمه ومبادئـه وفطرتـه التي ترفض الجـور والطغيـان والنفاق 
العاملـي، ونفـرتض افرتاضـاً لـو كان املجتمع اليمنـي مجتمعاً منحطـاً مبتذالً 
يتماهى مع ثقافات االسـتكبار الغربي ويتقبل سياسـات األمريكي والربيطاني 
واإلرسائييل الرامية إىل تدجني الشـعوب ومسخ ُهــِويَّته اإليَمـانية لكان الوضع 
مختلفاً منذ وقٍت مبكٍر من سـنوات العدوان وملا ُشن العدوان أصالً من أََساسه، 
يقول سبحانه وتعاىل: «أَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعَىل َما آَتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه َفَقْد آَتَيْنَا 

آََل إِبَْراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتَيْنَاُهْم ُمْلًكا َعِظيًما». 
وإزاء الّلـدد والفجور يف خصومة األعداء ما من َحـّل لذاك إال برضبات يمانيٍة 
حيدريـة عىل املواقع الحيويـة لألعداء تزيد من انكسـارهم وتمرغ ما تبقى من 

استكبارهم ليعودوا ويستجيبوا أذالء مهطعني. 
ال تسقني ماء الحياة بذلٍة.. بل واسقني بالعز كأس الحنظِل.

عقل الةحاري

الجانــُب الزراعي يعترب من األوجـه التي ال تقل أهميًّة 
عن باقي ميادين القتال ملواجهة العدوان بشـتى الوسائل 
املتاحـة، ويعتـرب االهتمـام بالزراعـة مـن الرضوريـات 
امللحــة كما أنه واجب ديني ومسـؤولية مجتمعية يجب 
عـىل الجميع تحملهـا والنهوض بها، فإذا حمل اإلنسـان 
اليمنـي الفــأس واملحـراث وتوّجـه إىل أرضـه لزراعتها، 
ال يقل عن الذي حمـل البندقية وتوّجـه إىل ميادين القتال 

ملواجهة أعداء الله وأعداء الوطن من الغزاة واملحتّلني.
فاملزارع اليمني عندما يحمل الفأس واملحراث ويتوّجـه 
إىل أرضـه ويزرعها فهـو يكرس به الحصـار ويخيب آمال 
العدوان اقتصاديٍّا وسـيقهر العـدوان ليهزمه رش هزيمة، 

ممـا يحتـم علينا جميعـاً االهتمـام الكبـري والتوّجـه الفاعـل إلحداث 
نهضة وتنمية زراعية شـاملة والتوسع يف زراعة املحاصيل االقتصادية 
والغذائية من الحبوب والبقوليات وُخُصوصاً محصول القمح كمحصول 
اسـرتاتيجي ومـادة غذائية أََساسـية ال غنـى عنها وتسـتعمله معظم 
شعوب األرض، كما أن القمح يرفد الدول املصدرة بموارد مالية ضخمة.

لهذه األسـباب وغريهـا لعب القمح وال يـزال دوًرا مهًما عىل الصعيد 
السـيايس، إذ تحولت هذه السلعة إىل مادة اسرتاتيجية، وحتى إىل سالح 
غذائـي حاد بيد الـدول املصدرة له كالواليات املتحـدة األمريكية، النتزاع 
مواقف سياسـية، أَو لتحقيق مكاسـب اقتصادية فالقمح قاعدة املواد 
الغذائيـة، والعنـرص األهم يف األمـن الغذائي للعديد من الـدول، وكما أن 
انخفـاض إنتـاج القمح يف بعـض السـنوات نتيجة ظـروف مفتعلة أَو 
مسـتجدة (فيضانات، كوارث، أوبئة، جفـاف…) بحيث ال يتوازن حجم 
الطلـب عليـه مـع إْمَكانية التوسـع يف زراعة القمـح يف العديد من دول 
ا، يف املقابل معظم  العالـم، وبالتايل تسـتمر زيادة إنتاجـه محدودة جـدٍّ
الدول املصدرة للقمح متجانسة يف مواقفها السياسية واالقتصادية من 
دول العالم الثالث، لذلك فهي تسـتخدم القمح كوسـيلة ضغط سيايس 
عىل البلدان املسـتوردة مما جعل بعض الدول املستوردة للقمح يف حالة 
تبعيـة غذائية تـؤدي إىل تبعية سياسـية للـدول املصدرة وقـد تصل إىل 
مرحلة املعاناة عند بعض الدول املسـتوردة من أزمات غذائية حادة عند 

منع التصدير.
كّل هـذه األسـباب وغريهـا تحتم علينا التوسـع يف الزراعـة وزراعة 
الحبوب وُخُصوصاً القمح بداية باالسـتعداد القوي لهذا املوسم الزراعي 
والتوسـع يف زراعـة الحبـوب وُخُصوصـاً القمـح وكما ندعـو الجهات 
املعنية برسعة توفري البذور الجيدة واألصناف املناسـبة للمزارعني وكّل 
مدخالت اإلنتاج الزراعي وتوفريها سـواًء بالقروض أَو بسـعر مناسب، 
ة بعدم قدرة هذه الجهات املعنية  ويف نفس الوقت لسـد أية فجـوة َخاصَّ

بتوفـري البـذور ومدخـالت اإلنتاج نظـراً للتوّجــه الكبري والتوسـع يف 
الزراعة وزراعـة القمح، يجب تكثيف النزول امليدانـي واللقاء بمجتمع 
املزارعني ونرش الوعي يف أوسـاطهم حول أهميّة التوسـع 
يف زراعة الحبـوب وُخُصوصاً القمح وأهميّة توفري البذور 
فيمـا بينهم ضمن الزراعة التكافلية لتوفري البذور وكذلك 
القطـاع الخـاص يجـب أن يتفّعل ويتحمل املسـؤولية يف 
توفري مدخالت اإلنتاج من أسمدة وغريها سواء بالقروض 
للمزارعني أَو بأسـعار مناسبة، وبالنسبة للفجوة الكبرية 
الحاصلة وعدم قدرة بعض الجهـات املعنية توفري البذور 
ولسـد هـذه الفجـوة إضافة إىل مـا ذكرناه عـىل الجهات 
املعنية نـرش الوعي املجتمعي وتكثيف اإلرشـاد والتوعية 
بـني أوسـاط املزارعني والجمعيـات الزراعيـة وتعريفهم 
بطرق انتخاب وتخزين وحفظ ومعاملة البذور وتعقيمها 
ُوُصــوالً إىل تعريفهم بكيفية عمل بنك القرية أَو املنطقة لحفظ البذور، 
واالسـتعداد إلطالق املراكز املجتمعية لتوفري البذور بمشـاركة مجتمع 
املزارعـني املنتجني للبـذور، وبهذا نضمن توفري البـذور للمزارعني فيما 
بينهـم سـواًء بالقـروض والتكافل املجتمعـي كما كان يعمـل أجدادنا 
املزارعني ويف نفس الوقت اسـناداً قوياً للجهـات املعنية يف توفري البذور 
وتجسـيد روح التعـاون واملشـاركة بـني الحكومة واملجتمـع وبنفس 
الوقـت عىل الجهـات املعنية ُخُصوصـاً البحثية تكثيـف عملها البحثي 
وتحسني وصيانة األصناف املحلية والحفاظ عليها من التدهور وتكثيف 
الجهود إلطـالق أصناف جديدة ذات إنتاجية عاليـة ومقاومة لألمراض 
ومناسـبة للظـروف املناخيـة ونرشهـا وزراعتهـا وإكثارهـا من قبل 
املزارعـني، باإلضافـة إىل تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية والتسـويق 
الزراعي؛ ألَنَّها ستكون سببًا جوهريًا يف َحـّل املشكالت التي يتعرض لها 
املزارعون بشكل موسمي، والتي تتمثل يف الزيادة الكبرية يف إنتاج بعض 
السـلع والتي تزيد عن حاجة السوق املحىل مما يرتتب عليه االنخفاض 

الحاد يف األسعار وتعرضهم للخسائر. 
أخريًا يجب علينا جميعاً -مجتمعاً وحكومًة- استشـعار املسـؤولية 
وخطورة وحساسـية املرحلة ومـا يجري بالعالم من حولنا مسـتغلني 
توّجـهات وتوجيهات القيادة الحكيمـة والعمل لتحويل ُكـّل التحديات 
مـن عدوان وحصار مفـروض علينا إىل فرص ونجاحـات متوكلني عىل 
اللـه واثقني بنرصه وتأييده يف ُكــّل أعمالنا والبحث عن البدائل والطرق 
املناسبة، َولنسَع جميعاً لالعتماد عىل أنفسنا ولتكوُن الزراعُة وحصادها 
عوناً ووفاًء لتضحيــات الشـهداء وعونـاً للمجاهدين يف امليادين الذين 
يـذودون عن هذا الوطن الغايل بأنفسـهم وأرواحهم، وسـيحّقق أَيْـضاً 
، وسـيأكُل مما يزرع ويلبس  املـزارُع اليمنيُّ بهذا الجهد االكتفاء الذاتيَّ
مما يصنع وسيحّقق املسـتحيَل؛ ألَنَّ اليمنيَّ منذُ القدم هو دائماً صانُع 
املسـتحيل َواملعجزات وسـيكون اللـُه يف عونه ومباركاً ملـا يحصده من 

خريات أرضه. 
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تذكر هنا أنك عندما ترى نفسـك تسـري عىل هدي الله، تهتدي بآيات الله، 
تلزم نفسـك عـىل أن تعمل وفق آيات اللـه التي تهديـك إىل أن تعمل األعمال 
الكثـرية التي فيها رضـاه فأنت يف نعمة عظيمة فإذا ما اسـتبدلت بها غريها 
خطوطاً أُْخَرى، مواقف أُْخَرى، أشـياء أُْخَرى هي مخالفة لهدي الله ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل تسري بك عىل غري رصاطه فاعلم بأنك قد عرضت نفسك لعقوبة عظيمة 
ْل ِنْعَمَة اللَِّه ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْه َفِإنَّ  من الله، وأنك قد بدلت نعمة الله {َوَمْن يُبَدِّ

لُوا ِنْعَمَت اللَِّه ُكْفـراً َوأََحلُّوا َقْوَمُهْم  اللَّـَه َشـِديُد اْلِعَقاِب} {أََلْم تََر إَِىل الَِّذيـَن بَدَّ
َداَر اْلبََواِر َجَهنََّم يَْصَلْونََها َوِبئَْس اْلَقَراُر}(إبراهيم:28-29) جهنم هي مصري 
الذين يتنكرون للنعم.[ملزمة معرفة الله ــ نعم الله ــ الدرس الرابع]

 إذاً فاملعالجـة أن نأتـي نحن لنعالج اإلشـكالية يف النفـوس، وهو توجه 
القرآن الكريم، هو توجه إىل النفوس، لنعلم الناس كيف يزكون أنفسـهم. ال 
أن نأت لنصب جامَّ غضبنا عىل الدنيا نفسـها التي هي نعمة عظيمة من نعم 

الله، والتي لإلنَْسـان دور مهم فيها، يف تحقيق عبادته لله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، 
وشـهادته بكمـال إلهه، نتجه إىل النفوس ونذكر النـاس كيف يتعاملون مع 
الدنيـا، كيف يملكون الدنيا وال تملكهـم، كيف يكون همهم أن يعملوا أعماالً 
صالحة مـن خالل ما يملكون، وعـىل الرغم مما يملكون، وأن ينشـدوا ذلك 
املقـام الرفيع وهو أن يكونـوا ضمن عباد الله الصالحـني يف هذه الدنيا ويف 

اآلخرة.. [ملزمة معرفة الله ــ نعم الله ــ الدرس الرابع] 

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ



ِعْغث الَصاِئث -ِرْضَعاُن اِهللا َسَطْغِه- ِعْغث الَصاِئث -ِرْضَعاُن اِهللا َسَطْغِه- (ظسمئ العثاغئ).. يف خطاب الحَّ  (ظسمئ العثاغئ).. يف خطاب الحَّ
  - خاص:

الَقاِئـد  ـِهيِْد  الشَّ لخطـاب  املتأمـَل  إن 
-ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- أثناَء إلقاء محارضاته 
لتدهشـُه القـدرة العجيبة للشـهيد القائد 
عند االستشـهاد بآيات القرآن الكريم، لكل 
فقرة، لـكل موضـوع، لكل مناسـبة، تراه 
بمهارة فائقة، يستشـهد باآليات املناسبة، 
آية وراءها آيـة ملوضوع واحد، من دون أن 
يكون يف يده مصحف، أَْو ورقة، أَْو يشء من 

هـذه األمـور.. 
ِهيْد  باإلَضاَفة إىل الُقدرة العجيبة لدى الشَّ
الَقاِئد يف إشـباع موضـوع يتناوله، باألدلة 
ــ القرآنيـة، وباألمثلة الحية  ـــ كما قلناـ 
من واقع املجتمـع الذي يعيش فيه، وكذلك 
باألدلـة العقلية، حتى يصَل باملسـتمع حد 
االقتناع، حيُث يتنـاول املوضوع الواحد ــ 
الذي قد نظنه سـهال ومفهوما ــ من عدة 
اتجاهـات قد ال تخطـر عىل البـال أحياناً، 
فتتفتح مداركنا، وتتسع رؤانا بشكل كبري.

وهـذا إن دلَّ عـىل يشء فإنمـا يـدل عىل 
أننـا لسـنا أمام شـخص عـادي، بـل أمام 
شخص آتاه الله العلم والحلم، شخص نادر 
الوجود، ويل من أولياء الله، هامة شـامخة 
من هامات اإلْسـَالم، فسـالم الله عليه يوم 

ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.. 

الظِّسط ظعسان: طادغئ، وطسظعغئ:ــ
ـِهيْد الَقاِئـد -ِرْضـَواُن اللـِه   تنـاول الشَّ
ــ نعم الله  َعَليْـِه- يف ملزمـة [معرفة اللهـ 
ــ الدرس الرابع] موضـوع نعمة الهداية، 
بيشء مـن التفصيل، فبني لنـا أن نعم الله 
علينـا نوعـني: ماديـة، وهـي ُكّل مـا هـو 
محسـوس يف األرض ويف أنفسنا كاألمطار 
واألنهـار والجبـال... إلخ، أمـا النوع اآلخر 
نعمـة  يف  وتتمثـل  املعنويـة  النعـم  فهـي 
الهدايـة، وكتب الله، ورسـله، حيـث قال: 
[ونعمـة الهدايـة التي هـي أعظـم النعم، 
الهداية إىل اإليمان، هـذا الدين العظيم دين 
اإلْسـَالم، يقول الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل: {اْليَْوَم 
أَْكَمْلـُت َلُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمـُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي 
َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسالَم ِديناً} فهذا هو الفضل 
العظيـم من الله، هو ذكر فيـه بأنه قد أتم 
النعمـة، نعمة تامـة ليس فيهـا نقص، ال 

تحتاج إىل من يكملها].
مشـريا أَيْضاً إىل إنعام الله علينا بمحمد 
صلوات الله عليه وسـالمه، وإنعامه علينا 
بالقـرآن الكريـم، مستشـهدا بقوله تعاىل: 
[{َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعـَىل اْلُمْؤِمِننَي إِْذ بََعَث ِفيِهْم 
ِمـْن أَنُْفِسـِهْم يَتْلُـو َعَليِْهـْم آيَاِتِه  َرُسـوالً 
َويَُزكِّيِهـْم َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن 
َكانُوا ِمـْن َقبُْل َلِفي َضـالٍل ُمِبنٍي}.. وكذلك 
بقوله تعاىل: [{آلر ِكتَاٌب أَنَْزْلنَاُه إَِليَْك ِلتُْخِرَج 
اَس ِمَن الظُّلَُماِت إَِىل النُّوِر ِبِإذِْن َربِِّهْم إَِىل  النـَّ

اِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد]..  ِرصَ

الفائثُة طظ تضرار ذضر ِظَسِط اهللا سطغظا:ـ
الفتـاً -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- نظر الناس 
إىل أن الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل يف كتابه الكريم 
قـد كّرر ذكر نعمه مراٍت كثرية، وبأشـكال 

قـال  كمـا  سـببه  ليـس  وهـذا  متنوعـة، 
ـِهيُْد الَقاِئـُد: [ليس كالم ملجـرد الكالم،  الشَّ
أَْو لتستقيَم السـجعة كما يعمل الناس، أَْو 
ليسـتقيَم وزن البيـت الشـعري كما يعمل 
أن سـبب ذلـك هـو  الشـعراء]، موضحـاً 
كمـا قـال: [وإنما يكـرر الـيشء ألهميته، 
وكل يشء هـام باعتبار أنـه تمس الحاجة 
إليه بالنسـبة لنا، ويف مجـال عالقتنا بالله 
ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل، وفيما يتعلق بحياتنا، فيما 
يتعلـق بالتعامل مع بعضنـا البعض، فيما 
يتعلـق بأعمال املؤمنـني يف مجال نرش دين 
الله وإعالء كلمته، ويف ميادين املواجهة مع 

أعداء اإلْسَالم]. 
مبينـاً -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- بـأن أعظَم 
أثـر يرتكه تذكُّر نعم اللـه الدائم يف النفوس 
هـو كما قال: [مـن أعظم مـا ترتكه النعم 
من آثـار يف النفوس هو أنها تدفعك إىل تويل 
الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل وإىل حبه، كيف ال أحب 
من أراه يرعاني؟. مـن أرى ُكّل ما بني يدي 
مما أملك، ومما ال أملك من نعمته العظيمة 
الواسـعة، من أرى أن هذا الدين الحق الذي 
أنـا عليه هو الـذي هدانـي إليـه؛ فأتواله، 
وأحبه وأعظمه وأجله، وأسـبحه، وأقدسه، 
وأخشـاه، وهـذه املعانـي عظيمـة األثر يف 
النفوس فيمـا تمثله من دوافع نحو العمل 

يف ميادين العمل].

ضغش ظاعّىل اهللا ُجْئَتاَظُه َوَتَساَىل؟:ــ
مؤكـداً -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- عند إجابته 
عـىل هذا السـؤال بـأن تذكُّر نعـم الله عىل 
اإلنَْسـان، يؤّدي به هذا إىل تـوّيل الله، حيث 
تسـاءل: [أليس املوضـوع مـن بدايته هو 
حـول أن نعـرف كيف نتـوىل الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل؟ كيف نتواله؟] ثم أجـاب -ِرْضَواُن 
اللِه َعَليِْه- عىل هذه التسـاؤالت بقوله:[إذا 
عرفت وتذكرت عظيم نعمته عليك سـرتى 
بأنـه هو وحده من يجدر بك أن تتواله، وأن 
ال تتوىل غريه، فكل أولياء تبحث عنهم دون 
الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل من أولئك البعيدين عن 
هدايتـه ورصاطه، الله قـد رضب لهم مثالً 
{َمثَـُل الَِّذيـَن اتََّخذُوا ِمـْن ُدوِن اللَّـِه أَْوِليَاَء 
َكَمثَـِل اْلَعنَْكبُـوِت اتََّخـذَْت بَيْتـاً َوإِنَّ أَْوَهَن 
اْلبُيُوِت َلبَيُْت اْلَعنَْكبُوِت} كلهم وهميـون].. 

مستنكراً -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- من يتولون 
الطغـاة الظاملني يف هـذا العالم، فتسـاءل: 
[ما يدفعك نحـو توليهم؟. أنـك تبحث عن 
العـزة، أَْو تبحـث عن القـوة، أَْو تبحث عن 
الـرزق، أَْو تبحث عن يشء مـن املطامع؟] 
مؤكـداً من خالل إجابته عىل هذه األسـئلة 
أن بحثهـم عـن مصالـح دنيوية مـن وراء 
توليهـم ألعداء الله سـيكون هباءا منثورا، 
بقولـه: [فاعلم بأنك كمثـل العنكبوت التي 
اتخذت بيتاً، تعمل يف البيت وتمد الخيط من 
هنا إىل هنا وتعمل النسـيج الذي هو أوهى 
األنسجة، بيت ال يدفع عدواً، وال يدفع برداً، 
وال يدفع حراً، وال يعمل شيئاً، أحياناً ترجع 
فقط تستغله يف األخري ليكون شبكة صيد.. 
{َوإِنَّ أَْوَهَن اْلبُيُوِت َلبَيْـُت اْلَعنَْكبُوِت}، لكن 
الله عندما تتواله تتوىل القوي العزيز، تتوىل 
من أنـت تحظى برعايته، من هـو عىل ُكّل 

يشء قدير].

الةعُض بظسمئ اإلْجَقم غةااُح 
املةامسات:ــ

وبـنّي -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- السـبب يف أن 
النـاَس تفاعلهم مـع آيات القـرآن الكريم 
قليـل، أن مرد ذلك إىل أنهم لـم يفهموا ولم 
يدركـوا جيـداً النعمـة العظيمـة التي بني 
أيديهـم أال وهـي (نعمـة الهدايـة) حيـُث 
قال:ـــ [لهـذا تجد الناس عندمـا تذكرهم 
بـأن اإلْسـَالم نعمـة عظيمـة يجـب علينا 
أن نشـكرها، سـيجامل، يقـول: (الحمـد 
للـه فعالً نعمـة عظيمـة، نعمـة عظيمة، 
اإلْسـَالم نعمة عظيمة)، ولكن تعال تعاون 
يف سـبيل اإلْسـَالم، يقول: والله ما معي إال 
قليل فلوس محتاج كـذا وأعمل كذا... إلخ، 
هو ال يتعـاون يف يشء وإن كان لديه أموال 
كثرية, اإلْسـَالم هذا هو بحاجتك أن تتحرك 
يف سـبيله فتدافع عنه وأن تعمل عىل إعالء 
كلمتـه، ال يتفاعـل كثـرياً، ملـاذا؟ ألننـا لم 

نعرف بعد عظمة اإلْسَالم].
ورضب -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- مثالً يدل 
عىل مسـاوئ الجهل بنعمة اإلْسَالم، بالبدو 
الذيـن جاؤوا إىل ر سـول اللـه صلوات ربي 
عليـه وسـالمه معلنـني إْسـَالمهم، حيـث 
قـال: [أولئـك البدو الذين جاءوا إىل رسـول 
الله (صلوات الله عليه وعىل آله) وأسـلموا 
وظنوا بأنهم قـد قدموا خدمة كبرية ملحمد 
وإلله محمد أنهم أسلموا!، فقال الله عنهم: 
وَن َعَليْـَك أَْن أَْسـَلُموا}، ظنوا أنهم قد  {يَُمنـُّ
قدمـوا [وحـدة كبرية ملحمـد]، يعني نعمة 
عظيمة مـن جانبهم قدموها لرسـول الله 
(صلـوات الله عليه وعىل آله) يجب عليه أن 
 َّ يشـكرهم كلما يلقاهم، {ُقـْل ال تَُمنُّوا َعَيل
إِْسـالَمُكْم} افهموا، {بَِل اللَُّه يَُمنُّ َعَليُْكْم أَْن 
َهَداُكـْم ِلْإلِيَماِن}فكم هـي نعمته العظيمة 

عليكـم بأنـه هداكـم لإليمـان]. 

أعطُّ ذرغصئ تةسض املةامع طاآلفاً 
طاآخغاً طاتاباً:ــ

ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللِه  أرشـدنا الشَّ
َعَليِْه- إىل طريقة هامة ورائعة لكي يصبح 
الجميـع كلهـم إخـوًة، متحابـني يف اللـه، 
قويـاً، وهذه  ويصبـح املجتمع متماسـكاً 
الطريقة (أن نحمل الَهمَّ الكبري يف أن نكون 
مـن أنصـار الله) حيـث قال: [مـن وجهة 
نظرنـا - فيما نعتقد - لـن يتحقق لنا هذا 
ما لم نحمل هماً كبرياً هو: أن نجند أنفسنا 
لله، وأن نستشعر املسـؤولية الكبرية أمام 
الله بـأن نكوَن مـن املجاهدين يف سـبيله، 
وممـن يعمل عـىل إعـالء كلمتـه، متى ما 
حصـل هـذا وأَْصبَـح همـاً لدينـا، وأَْصبَح 
ُكّل شـخص يستشـعر املسـؤولية يف هـذا 
فهـو - وبتوفيق الله وألطافه - سـينطلق 
بحرص عـىل أن تكـون عالقته مـع أخيه، 
مع صاحبه، مع جاره عالقة حسـنة، يعزز 
ُكّل العوامـل التي تخلق املحبة يف أنفسـهم 
لبعضهـم بعض، يحرص عـىل أن ال تنطلق 
من فمه كلمة تجرح مشـاعر أخيه، ومتى 
ما بدرت منه زلـة أرسع إىل االعتذاِر، ومتى 
مـا أحد أخطـأ عليه كظم غيظـه، أَْو عفى 
عنـه، ومتـى مـا اعتذر أخـوه قبـل عذره، 

يتعامـل الناس مع بعضهـم بعض بأخالق 
حسنة، وبنصح، وبمودة، وبإخالص].

مشـرياً إىل أن أبناء املجتمع ليسوا أعداًء، 
لكـن نفوسـهم متباينـة، يشـعر ُكّل واحد 
منهـم أن ال رابط لـه باآلخر، ولكـن إذا ما 
حمـل املجتمع الهّم الكبري لنرصة دين الله، 
فإن الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل سـيتدخل وينزل 
ألطافه عىل ذلك املجتمع، ويؤلف بني قلوب 
أبنائه، مثلمـا حدث مـع األوس والخزرج، 
حيـث قـال: [اللـه سـيتدخل كمـا صنـع 
ألولئـك الذيـن كانـوا يخرجـون يتقاتلون 
خـارج املدينة، فألـف بني قلوبهـم، عندما 
استجابوا للرسول (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه) اسـتجابة أولية، أنهم مسـتعدون أن 
ينطلقوا تحت رايته، فيقـول أحد كبارهم: 
امض يا رسول الله، والله لو خضت بنا هذا 
البحر لُخضناه، ولن نقول لك كما قالت بنو 
إرسائيل ملوىس: {َفاذَْهـْب أَنَْت َوَربَُّك َفَقاِتال 
ا َهاُهنَـا َقاِعُدوَن} بل نقـول: اذهب أنت  إِنـَّ
وربـك فقاتال إنا معكم مقاتلـون. ألف الله 

بني قلوبهم، وأنقذهم].

طا طسظى أن غضعَن املةامُع طاآلفا؟:ــ
وَرشَح -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- بإسـهاب 
كيف يكـوُن املجتمُع متآلفـاً، رشحاً يمس 
شـغاف القلب عندما يقرأه اإلنَْسان بقوله: 
[هل تعرفوا ماذا تعني كلمة األلفة؟. ألفت، 
أَْصبَحـت متآلفة، وليس فقـط انتزع منها 
العـداء فأَْصبَحت طبيعية كمـا نحن عليه، 
متآلفة، ومتى مـا تآلفت  أَْصبَحـت قلوبـاً 
القلـوب عظمـت الثقـة فيمـا بـني الناس 
لبعضهـم بعـض، أَْصبَحـوا كيانـاً واحـداً، 
أَْصبَحـوا كتلـة واحدة، أَْصبَح ُكّل شـخص 
منهم ينصـح لآلخر، ويخلص لـه، ويخدم 
ضمـريه، ويتألـم له، يشـرتك هـو معه يف 
موقف مـن املواقف فال يتخـىل عنه، يحبه 
يـوده، قلبـه يألف قلبـه، أَْصبَحـت القلوب 
متآلفـة، ال يألـف قلبـي أن يظـل منفـرداً 
لوحده، يريـد أن يبقى مع تلك القلوب التي 
أّلفها. القلوب تتآلف فتحب أن تجتمع متى 
مـا ألف اللـه بينهـا، كما تحـب أن تجتمع 
بصديـق لـك يوميـا، تجلس معـه، تجلس 
[تخزن] معـه يومياً، فإذا مـا غاب تصبح 
جلسـة القات [تخزينة] ما أعجبتك {َفأَلََّف 
بنَْيَ ُقلُوِبُكـْم َفأَْصبَْحتُْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً} من 
خالل مـا هداكم إليه، فجعل لـه فاعلية يف 
أنفسكم، وبتدخله وإمداده اإللهي الغيبي].

منبهـاً إىل مسـاوئ االختـالف والُفرقـة 
بـني املجتمـع، والتـي مَردُّها وسـببُها هو 
عدم تذكر نعم اللـه عليه، وعدم حمل الهّم 
الكبـري لنـرصة ديـن اللـه، مما يـؤدي ألن 
تكون الحيـاُة تعيسـًة، وأن املجتمَع بدون 
تآلف رسيعاً ما تنشـأ بينه املشكالت، حتى 
مجتمـع  الواحـدة،  األرسة  مسـتوى  عـىل 
مشـاعر أفراده باردة، عاديـة، واصفا هذا 
املجتمـع بقولـه: [ال نحـن متوحـدون وال 
متفرقـون، وال مختلفون وال متفقون، ُكّل 
واحد لوحده، تجمعنا الشمس عندما تطلع 
فنتحرك ونتالقى يف الطريق، السالم عليكم، 
وعليكم السالم، ويف السوق نشرتي حاجات 
بعضنا بعـض، وكل واحد يرح بيته، نخرج 

نصيل يف املسـجد جميعـاً، أَْو نصيل فرادى، 
وكل واحد يرجع بيتـه، ال نلمس بأن هناك 

شيئاً يجمع بيننا، ويهمنا جميعاً].

طظ ظسط اهللا.. تثخقت إلعغئ لتماغئ 
املآطظني:ــ

املبال افول:ــ
تنـاول -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بالرشح قوَل 
اللـه تعاىل: (إِذْ َهـمَّ َقْوٌم أَْن يَبُْسـُطوا إَِليُْكْم 
أَيِْديَُهـْم َفَكـفَّ أَيِْديَُهْم َعنُْكـْم)، موضحاً أن 
أعداَءك قد يخّططـون ليرضبوك ويقتلوك، 
فيتدخـل اللـه، ويكـف أيدهـم، ويجعلهم 
يغريون قرارهم، حيث تسـاءل: [أليس هذا 
تدخالً إلهياً؟ {إِذْ َهمَّ َقْوٌم أَْن يَبُْسُطوا إَِليُْكْم 
أَيِْديَُهْم} فيرضبونكم {َفَكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُْكْم} 
فهـذه نعمة، نعمـة أنتم ربما ال تشـعرون 
بها, قـد تعتربون القضية أنـه فقط مجرد 
قـرار آخر، كانوا قـرروا أن يعملـوا بنا كذا 
لكـن ترجح لهـم أن يتخذوا قـراراً آخر، أَْو 
ظهر لهم أن القضية ال تسـتلزم أن يتخذوا 

منا ذلك القرار السابق فغريوا رأيهم].
الفتـاً إىل أن العباَد متـى ما صلحوا، كان 
الله معهم؛ ألنـه وحَده من له الهيمنة عىل 
القلوب والعقـول، فيجعل أعداءك يتخذون 
قرارات تخدمك، حيـث قال: [يأتي تدخالت 
إلهيـة، فهنـا يذكر عبـاده {اذُْكـُروا ِنْعَمَت 
اللَّـِه َعَليُْكـْم} تلك النعمة التي هـي أنه {إِذْ 
َهمَّ َقـْوٌم أَْن يَبُْسـُطوا إَِليُْكـْم أَيِْديَُهْم َفَكفَّ 
أَيِْديَُهْم َعنُْكْم َواتَُّقوا اللََّه وََعَىل اللَِّه َفْليَتََوكَِّل 
اْلُمْؤِمنُـوَن} هذا مجال جديـد من مجاالت 
النعـم أليـس كذلـك؟ مجـال الدفـع عـن 
املؤمنني، وكف أيدي أعدائهم عنهم، أليست 
هـذه نعمة غري النعم األُْخـَرى النعم املادية 

هـذه التـي نراهـا؟].. 

املبال الباظغ:ــ
ورضب -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- مثاالً آخر 
للتدخالت اإللهية لصالح املؤمنني، ما حصل 
يف غزوة األحزاب، عندما كان الكرب والبالء 
عىل أشده بالنسـبة للمؤمنني، عندها فرج 
الله عليهم، وأرسـل الرياح، فأطفأت نريان 
املرشكني، وقلعـت خيامهـم، وقلبت قدور 
طعامهـم، وأعمـت أبصارهم، وقـذف الله 
يف قلوبهـم الرعب، فقـرروا العودة إىل مكة 
خائبـني، وكفى اللـه املؤمنـني رش القتال، 
حيث قال: [وهذا كان يـوم األحزاب عندما 
تجمع املرشكـون فبلغ عددهـم ما يقارب 
املدينـة  فحـارصوا  شـخص  آالف  عـرشة 
وحصـل ما حصـل من الرعب يف نفوسـهم 
الذي حكاه الله يف كتابه الكريم: {َوإِذْ َزاَغِت 
اْألَبَْصـاُر َوبََلَغِت اْلُقلُـوُب اْلَحنَاِجَر َوتَُظنُّوَن 
اْلُمْؤِمنُـوَن  ابْتُـِيلَ  ُهنَاِلـَك  الظُّنُونَـا  ِباللَّـِه 
َشـِديداً}. مضيفـاً: [وظلوا  َوُزْلِزلُـوا ِزْلَزاالً 
عىل حصارهم للمدينة، فأرسـل الله عليهم 
فيمـا بعد الريح وكما قال هنا يف هذه اآلية: 
{َفأَْرَسـْلنَا َعَليِْهْم ِريحاً َوُجنُـوداً َلْم تََرْوَها} 
كانـت تأتي الريـح فتطفئ النـار، وأدوات 
الطبخ ال تستقر تنكفئ األواني بما فيها إىل 
األرض، يف األخـري قرروا العـودة عندما رأوا 
هـذه الوضعية املزعجـة {َفأَْرَسـْلنَا َعَليِْهْم 

ِريحاً َوُجنُوداً َلْم تََرْوَها}.
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تحغغٌع جماعرييٌّ طعغٌإ لطحعغث تاطر الضغقظغ يف ظابطج.. 
ــــُث اقتاقَل بردٍّ طعجع و «سرغظ افجعد» تاعسَّ

ــُث اقجاتصاق الرئاجغ طرضجي تجب اهللا: تثخقت السفارات تسصِّ

شخائُض املصاوطئ الفطسطغظغئ تظَسى الحعغَث «الضغقظغ» بطض «سرغظ افجعد»شخائُض املصاوطئ الفطسطغظغئ تظَسى الحعغَث «الضغقظغ» بطض «سرغظ افجعد»

 : طاابسات:
شيّع آالُف الفلسـطينيني يف نابلس بالضفة 
الغربيـة ُجثماَن الشـهيد تامـر الكيالني، أحد 
مقاتيل مجموعة «عرين األسود»، الذي ارتقى 
بتفجري دراجة مفخخة يف البلدة القديمة، فجر 

أمس األحد. 
كبرية ومقاومو «عرين  وشـاركت جماهريُ 
األسـود» يف تشييع جثمان الشهيد الذي انطلق 
مـن أمام مستشـفى رفيديا بنابلـس، باتّجاه 
ميدان الشـهداء إللقاء نظرة الوداع عليه وأداء 
صـالة الجنازة ومن ثم مواراة جثمانه الطاهر 

الثرى. 
وحمل والُد الشـهيد تامـر الكيالني جثمان 
نجله، وصدحت الحناجُر بالتكبريات وهتافات 
غاضبـة منّددة بجرائـم االحتـالل، وداعية إىل 
الثأر مـن االحتالل وتصعيـد مقاومته، وحيّت 
مجموعـات «عريـن األسـود» وعملياتها ضد 

االحتالل. 
واغتالت قوات االحتالل الصهيوني، يف وقت 
مبكـر من فجر األحـد، املقاوم تامـر الكيالني 
أحـد مقاتيل مجموعة عرين األسـود يف نابلس 

بتفجري دراجة مفخخة. 
ونعت مجموعة عرين األسـود، يف بيان لها، 
«الفـارس املغوار واألسـد الهصور من أسـود 
العرين وأحـد أرشس ُمقاتـيل مجموعة عرين 

األسود الشهيد الكيالني». 

ونرشت «عرين األسـود»، فيديـو قالت إنه 
يوثـق لحظـة وضـع املتفجـرات الالصقـة يف 
الدراجـة الناريـة، ولحظة انفجارها بالشـاب 

«الكيالني»، متعهدًة برد قاٍس. 

وتوعدت «عرين األسـود» االحتالل ورئيس 
أركان جيـش االحتـالل أفيـف كوخـايف، «برد 
قـاٍس وموجع ومؤلم»، مطالبة أبناء الشـعب 
مقاومتـه،  حـول  بااللتفـاف  الفلسـطيني 

واملشاركة يف تشييع الشهيد «الكيالني». 
والشهيد تامر زيد الكيالني، يبلغ من العمر 
33 عامـاً، مـن سـكان حـي جبـل فطايـر يف 
نابلس، وهو متزوج وأب لطفلني، ابن يبلغ من 

العمر عاماً ونصف، وبنت (5 شهور). 
والشـهيد أسـري محـّرر أمـىض سـابًقا يف 
سـجون االحتالل 8 سـنوات، بتهمـة االنتماء 
للـذراع العسـكري للجبهـة الشـعبيّة لتحرير 

فلسطني. 

 : طاابسات

أّكـد عضـُو املجلس املركـزي يف حزب الله، 
الشـيخ نبيل قـاووق، أن تدّخالت السـفارات 

تعّقد االستحقاق الرئايس. 
ولفـت الشـيخ قـاووق إىل أن ُكــّل كيانات 
العـدّو «اإلرسائيـيل» العسـكرية والسياسـية 
انتصـار  عـىل  تشـهد  والشـعبيّة  واألمنيـة 
املقاومة، ولكـن هناك يف الداخـل اللبناني من 
ينكر علينا إنجاز املقاومـة؛ ألَنَّه ينزعج منها، 

وهي تصيبهم بالهسترييا. 
ويف ما يتعلق باالستحقاق الرئايس، أوضح 
الشيخ قاووق أنه «لم يعد رساً أمام اللبنانيني 
تتدّخـل  لبنـان  يف  السـعوديّة  السـفارة  أن 

بانتخابـات رئيـس الجمهورية كمـا تدّخلت 
بانتخابـات املجلس النيابـي، ولكن هذه املرة 
بشـكل مبارش ودون واسطة، َحيُث إن بعَض 
النواب يشتكون من تعّرضهم لضغوطات من 
السفارتني األمريكية والسعوديّة، وكفى بذلك 
مهزلة وإساءة للسيادة والكرامة اللبنانية». 

ورأى الشـيخ قـاووق أن «التدخـالت مـن 
أعطـت  والسـعوديّة  األمريكيـة  السـفارتني 
نتيجـة واحـدة، وهـي املزيـد مـن التعقيـد 
والتعطيل ملسـار انتخاب رئيس الجمهورية؛ 
ألَنَّ السـفارتني وأتباعهمـا يف لبنـان يريدون 
رئيس تحدي ومواجهة مع جمهور املقاومة، 
ويريـدون مواجهة داخلية إرضاء للسـعودّي 
واألمريكـي، وهـم بذلـك أسـاؤوا ألنفسـهم 
ووفروا علينا الكثري من التحليل واالستدالل». 

واعتـرب الشـيخ قـاووق أنه «عندمـا رفع 
البعض شـعار رئيس تََحـــدٍّ ومواجهة، فقد 
أدخل بذلك البلـد بمتاهة جديـدة، وبمغامرة 
سـعوديّة غـري محسـوبة، وهـم سـيصلون 

عاجالً أم آجالً إىل الطريق املسدود». 
ورأى الشـيخ قاووق أن «مـا يحصل اليوم 
يف جلسـات انتخـاب الرئاسـة، هـو ُمَجــّرد 
ترشـيحات ألسـماء ألجل الحرق والتسـلية، 
فالجديـة تبـدأ عندمـا يتوّفـر توافـق وطني 
عىل انتخـاب رئيس للجمهوريـة يخرج البلد 
مـن أزماته، وال يسـبب للبلد أزمـات جديدة، 
ويحمي الوحدة الوطنية وال يفّجر البلد بفتنة 
داخلية، ويحمي البلد من أطماع العدّو، فهكذا 

نحمي السيادة واملصالح الوطنية». 

 : طاابسات:
فلسـطينية،  فصائـُل  نعـت 
الشـهيد تامر الكيالنـي، أحد قادة 
مجموعـة عرين األسـود بنابلس، 
والـذي اغتالته يد االحتـالل، فجر 
األحـد، بُعبْـوٍة الصقة عـىل دراجة 

نارية. 
الجهـاد  حركـة  وذكـرت  هـذا 
اإلسـالمي، أن جريمـة االغتيال لن 
تنال من عزائم املقاتلني الشجعان، 
وسـوف تتحـول إىل نـار تتصاعـد 
ولن تتوقف يف وجه جنود االحتالل 

ومستوطنيه. 
ولفتـت الجهـاد اإلسـالمي، إىل 
أن «وصية الشـهداء الذين أشعلوا 
بدمائهـم انتفاضـة االشـتباك من 
كتيبـة جنـني ونابلـس إىل عريـن 
لالستمرار  األحرار  تنادي  األسـود، 

يف معركة الدفاع عن املقدسات». 
حركـة  عـدَّت  جانبهـا،  مـن 
اغتيـال  الفلسـطينية،  األحـرار 
املطـارد تامر الكيالني أحد عنارص 
«عرين األسـود» يف نابلس جريمة 
إرسائيليـة لـن تنـال مـن عزيمة 

الثوار واملقاومني. 
سـلطات  «األحـرار»  وحملـت 
االحتـالل املسـؤولية الكاملـة عن 
هذه الجريمة، مؤّكـدًة أنها لن تمر 
مرور الكـرام، وأن أبطال املقاومة 
ة «عرين األسود»  يف الضفة وَخاصَّ

سريدون الصاع صاعني. 
ودعت املقاومني يف الضفة ألخذ 
أقىص درجـات الحـذر، فاالحتالل 
الدوائر،  بهـم  يرتبصون  وعمـالؤه 
ويخططون دوماً ضمن محاوالتهم 

الخبيثة لوأد مقاومتهم. 
إىل ذلك، أَشاَرت حركة املجاهدين 

الفعـل  هـذا  أن  إىل  الفلسـطينية، 
اإلجرامي الغادر لـن يفلح يف النيل 
من عزيمة وبسـالة املقاومني، بل 
سـيزيدهم قوة وصالبة للعمل عىل 

لجم االحتالل. 
وأّكــدت أن دمـاء الشـهداء لن 
تذهب هدًرا بل ستزهر عزٍّا وكرامة 
وثورة ضد هذا االحتالل، وستبقى 
التحريـر  طريـق  تـيضء  منـارة 

للمجاهدين. 
وطالبـت «املجاهدين» بتصاعد 
الوسـائل  وبـكل  املقـاوم  العمـل 
رضورة  عـىل  مؤّكــدًة  املتاحـة، 
«الخسـة  أسـاليب  مـن  الحـذر 
االحتالل  يدبرهـا  التـي  والنذالـة» 

للنيل من بطوالتهم. 
حركـة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
حماس: إّن «عملية اغتيال املقاوم 
تامر الكيالني لـن تمر دون عقاب 

وليعلـم العـدّو أّن دماء شـهدائنا 
لن تذهـب هدراً، وأّن أبناء شـعبنا 
املنتفضني يف أنحاء الضفة والقدس 
سـيواصلون طريـق املقاومة عىل 

نهج الشهداء». 
وزفـت الحركـة يف بيـان لهـا، 
األحد، «إىل جماهري شـعبنا شـهيد 
فلسـطني املجاهد: تامر الكيالني، 
مقاتـيل  وأحـد  املحـّرر،  األسـري 
«عرين األسود» من مدينة نابلس، 
اغتيـال  عمليـة  يف  ارتقـى  الـذي 
القديمـة  البلـدة  يف  (إرسائيليـة)، 

بنابلس». 
وقالت الحركة: «نشّد عىل أيدي 
الثائرين األبطال لتصعيد املقاومة، 
الكيالنـي  الشـهيد  لدمـاء  ثـأراً 
لنـداء  وتلبيـة  شـعبنا،  وشـهداء 
أقصانا الذي يتعرض لحملة تهويد 

صهيونية شاملة». 

طساعذظعن غصاتمعن املسةَث 
افصخى بتماغئ صعات اقتاقل!

 : طاابسات:
اقتحم عـرشاُت املسـتوطنني، صبـاَح األحد، باحاِت املسـجد 

األقىص املبارك، بحماية رشطة االحتالل الصهيوني. 
وأَفـادت مصادُر محليـٌة، بأن عرشاِت املسـتوطنني، اقتحموا 
املسـجد األقىص عىل شـكل مجموعـات متتالية، مـن جهة باب 

املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية يف باحاته. 
ويتعرَُّض املسجُد األقىص املباَرُك القتحامات يومية، يف محاولة 

لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه. 

الحغت سغسى صاجط: التضعطُئ الئترغظغئ 
ُق بني طضعظاته  تزطُط حسَئعا وتفرِّ

 : وضاقت
دعا عالُم الدين البحريني، الشـيخ عيىس قاسـم املشاركني يف 
ملتقـى «حوار الـرشق والغرب؛ ِمن أجِل التعايش اإلنسـاني» إىل 

عدم تصديق دعوى التسامح. 
وقال الشـيخ قاسم يف تغريدة عىل حسابه الرسمي عىل موقع 
التواصـل االجتماعي تويرت: «يـا مؤتمر «حوار الـرشق والغرب؛ 
ِمن أجِل التعايش اإلنسـاني» ال تصدق دعوى التسامِح أَو السالِم 
الحـق أَو أية دعـوٍة لذلك من حكومـٍة تظلم شـعبها وتفرق بني 

مكوناته. وهذه حقيقة ال تخفى عىل ضيوف املؤتمرات». 
يشـار إىل أن النظاَم البحريني يعتزُم استضافَة «ملتقى حوار 
الـرشق والغـرب؛ ِمن أجِل التعايش اإلنسـاني» عـىل مدار يومني 
يف نوفمـرب املقبل، بمشـاركة رئيس ما يسـمى مجلـس حكماء 
املسـلمني «شـيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب»، وبابا الفاتيكان 
البابا فرنسـيس، وعدد من الشـخصيات الفكرية وممثيل األديان 

من مختلف دول العالم. 

طصاُض طمرضاني بإذقق ظار يف 
وقغئ تضساس افطرغضغئ

 : وضاقت
أفادت قناُة «فوكس نيـوز» نقالً عن الرشطة والدوائر الطبية 
بمقتـِل ممرضتني يف حادثـة إطالق نار بمستشـفى يف داالس يف 

والية تكساس. 
وبحسـب القناة، َفـإنَّ املشـتبه به البالغ مـن العمر 30 عاماً 

أُصيب أثناء االعتقال، وجرى نقله إىل مستشفى آخر. 
ووفقـاً ملصادر، عثرت الرشطة عىل ممرضتني مقتولتني جراء 

اإلصابة بطلقات نارية قرب قسم الوالدة يف املستشفى. 
وأطلق ضابط رشطة النظام الصحي النار وأصاب املشـتبه به 

عقب حادثة إطالق النار. 
وتقـول رشطـة داالس: إّن «املشـتبه بـه كان قـد أفـرج عنه 
إفراجاً مرشوطاً بعد اتّهامه بالسـطو، وكان يحمل جهاز تحديد 
املـكان عىل كاحله وقت إطـالق النار، وتجري الرشطة تحقيقاً يف 

الحادث». 
وأعلنت سـلطات عاصمة والية كاروالينا الشـمالية األمريكية 
مقتـل 5 أشـخاص، بينهـم رشطي كان خـارج الخدمـة، يف 14 

أُكتوبر الجاري، يف حادث إطالق نار وقع يف مدينة رايل. 

حغ غفعزُ بعقغئ تارغثغئ بالبئ 
سطى رأس التجب الحغعسغ الخغظغ

 : وضاقت
حصـل الرئيُس الصيني يش، جني بينغ، أمس األحد، عىل والية 
ثالثة تاريخية عىل رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء الرسمية. 
وجـرى تجديـد واليـة الرئيـس كأمني عـام للحـزب لخمس 
سـنوات، خـالل عملية تصويت جرت يف جلسـة مغلقة، ما يمّهد 

لتثبيته رسميٍّا عىل رأس الدولة لوالية جديدة يف مارس 2023م. 
ووعـد يشء بـ»العمل بجـّد» بعد فوزه بواليـة ثالثة تاريخية، 
ضامنـاً بذلك بقـاءه عىل رأس البلـد. وقـال للصحافيني يف قرص 
الشـعب يف بكني: «أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي 

أبداها يل». 
وأّكـد يش: «إّن الصني سـتفتح بابها أمام بقية العالم بشـكل 
أوسـع. سـنعمل بثبات عـىل تعميق اإلصـالح واالنفتاح بشـكل 

شامل». 
وأمـٍس األول، أّكــد يشء يف اختتـام املؤتمـر العرشين للحزب 
الشـيوعي الصيني، الذي استمر أسـبوعاً، «رضورة امتالك جرأة 

الكفاح؛ ِمن أجِل تحقيق النرص». 
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ضطمئ أخغرة

اخرتاُق السغادة طتزعر 
والظرياُن ترجط التثود

عظادي طتمث  
 

رضبٌة عسـكرية نوعية جديدة أسماها العميد يحيى رسيع 

«تحذيرية»؛ وذلك ملنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط 

اليمنـي الخام عن طريق اقتحام سـيادة امليـاه اإلقليمية عرب 

ميناء الضبة بمحافظة حرضموت. 

الرضبُة حملت بني نريانها العديَد من الرسائِل واملؤرشات يف 

مقدمتها: أّن القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية للقوات 

املسـلحة اليمنية أصبحت كبريًة وبإْمَكانها دفع ُكـّل األخطار 

التي تتعرض لها بلدنا. 

ثانيهـا: أن الرضبـَة لم تشـكل عامَل مفاجأة، بل سـبق أن 

ّرصحـت القيادة السياسـية ممثلـًة بناطق الجيـش واللجنة 

االقتصاديـة العليا بأن نهب ثـروات ومقدرات البلد أصبح أمًرا 

ممنوًعا، وتم مخاطبُة العديد من الرشكات الخارجية واملحلية 

التي تقوم بعملية النهب من أن قواتنا لن تقَف مكتوفَة األيدي 

وثـروات بلدها تتم رسقتهـا، يف حني أنها تمثل رافًدا أََساسـيٍّا 

يمكن من خاللـه رصف املرتبات بانتظام، وكذلك تم مخاطبة 

كادر السـفينة قبَل توجيه الرضبة التحذيرية، إال أن موقَفهم 

كان التجاُهـَل وخوَض املغامرة، وهنا تؤّكـد القيادُة من جديد 

حكمتَهـا وجدارتَها يف تبنِّي املواقـف الحّقة، وأن ُكـّل ما تقدم 

عليه سيمثل رضبة قاصمة للعدو. 

ثالثـاً: أثبتت هـذه الرضبة جّديَة تحذيـرات القيادة اليمنية 

وأن مـا ّرصحـت بـه ليسـت ُمَجــّرد تصاريح عـىل ورق، بل 

سـتكون نرياناً تحرق ُكـّل من تسـّول له نفُسـه االستمراَر يف 

العبث بمقـدرات وثروات الشـعب اليمني، وأدركـوا جيًِّدا بعد 

اإلنذار يجب االعتبار. 

رابعاً: الصناعاُت العسكرية التي تم عرُضها خالل العروض 

العسكرية تبنّي لكل مغرت مستكرب أنها لم تكن ألعابًا كرتونية 

للتباهـي، بل هي بأُس اليماني الذي بلغ عمـُره ثمانية أعوام 

مـن الصمود والتضحية، وفاعليتها، سيشـهدها العالم أجمع 

إن استمر العدّو يف استكباره واستهانته بالشعب اليمني. 

خامسـاً، وهي الرسالة األهم: أن نهَب الثروات يعد بالنسبة 

لنا حرباً عسكرية كاملَة الفصول وقواتنا املسلحة ستبرتُ ُكـلَّ 

يد تمتدُّ ملياهنا مخرتقًة سـيادتَها واستقالَلها بكل جرأة ودون 

أي تمنُّع وترّدد.

اآلن وبعـد هـذه الرضبـة وجب عـىل الجميـع أن يأخذوا يف 

حسبانهم أن الدفاعات البحرية اليمنية الصنع يف استقبالهم يف 

ُكـّل وقٍت وحني، وترُقُب خطواِتهم قبل أن يخطوها، واالقرتاب 

مـن الحدود محظـور، والخطُّ األحمـُر سرُيَسـُم بالنريان بعد 

تجاهل السالم، والعاقبــُة للمتَّقيـن. 

ــا السفغظئ ــا السفغظئ َأطَّ  َأطَّ
الحاسر سئثالسقم المامغِّـج  

ـا السـفينُة كانـْت يف امليـاِه هنـا  أَمَّ

كلمـا َدَفقـا النفـَط َغْصبـاً  وتأخـذُ 

وراَءهـا لم يُكْن -يف عرصنـا- َمـِلـٌك

بل ُعصبٌة من ملـوِك العاَلِم الطُّـَلـقا

وشعبُنا النبوْي أضحى ُهنا (َخِرضاً)

لـذاك سـار مـع (الُقـرآِن)، فانطلقا

إذ السـفينة،  يعيبـان  أرادا  حتـى 

عـىل العـدوِّ ُهنـا أن يحـذََر الَغــَرقا

لن تسـتطيَع معـي صـرباً وال َجـَلداً

يا ناهـَب النفط فاهُرْب واندِحْر َفَرقا

ُرساِدُقـُه منـا  بكـم  تحيـُط  نفـٌط 

بئـَس الرشاُب وسـاءت فيـه مرتفقا

أبراُجكـم إْن نفخنـا ُصـْوَر نخوتِنَـا

فوَقهـا َزَلقا فسـوف تميس صعيـداً 

ننزُعَهـا باإلكـراِه  الشـعب  رواتـُب 

ومرتِزقـا محتـّالً  ونُرِغـُم  منكـم 

بقـوِة اللـِه شـعُب الِعــزِّ يرضبُكـم

منبثقـا القـرآن  قـوِة  مـن  داَم  مـا 

َزَحَفـْت دبّاباتُكـْم  كيـف  تذكـروا 

فأصبحـت يف ثرانـا امللتظـي ِمـَزقـا

وقّوتهـا بأمريـكا  تلـوذوا  ألـم 

رَهقـا زاَدتُْكـُم  بهـا  ُعذِّتـم  وحـني 

 (ُمَسـرّياُت) الرََّدى جاءت تفاِوُضكم

نََطقـا باللَّظـى  َوْفـٍد  أصـدُق  وتلـك 

إنُكـُم اق،  ُرسّ يـا  الرسـالَة  خـذوا 

قا أغبى وأحقـُر َمن يف الدهـر قد َرسَ

بالِكِرب لم تسـمعوا تحذيـَر (قائِدنا)

فلتسمعوا (فعَل) َمن يف (قولِه) َصَدقا

عاَلَمنـا باألحـداِث  غـرّيَ  اللـُه 

وذا ُغـراُب الـرََّدى يف الغـرِب قد نعقا

رشقاً وغربـاً موازيُن القـوى انقلبت

ُمنغلقـا صـار  قـد  ُمنفِتـٍح  وُكلُّ 

َغِرَقـْت إظالمهـا  يف  النـور  عواصـُم 

 وهـا هـو الغـرُب يف نرياِنـه احرتقـا

ً فـإن بقيتـم عـىل اسـتكباِركم بََطرا

غـداً نُســـدُّ أمـام العاَلـم الطُّــُرقا


