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طع ارتفاع تخغطئ الدتاغا والصئخ سطى المظفثغظ افجاظإ الساسغظ لجسجسئ الةمععرغئ اإلجقطغئ:طع ارتفاع تخغطئ الدتاغا والصئخ سطى المظفثغظ افجاظإ الساسغظ لجسجسئ الةمععرغئ اإلجقطغئ:

جثد الاأضغث سطى ترص الطرف العذظغ سطى السقم لتماغئ تصعق وطخالح الةمغع:جثد الاأضغث سطى ترص الطرف العذظغ سطى السقم لتماغئ تصعق وطخالح الةمغع:

شغما طتطغ التثغثة وعغؤئ المخائث غثغظان جرغمئ السثوان باخاطاف شغما طتطغ التثغثة وعغؤئ المخائث غثغظان جرغمئ السثوان باخاطاف 2020 خغادًا غمظغًا..  خغادًا غمظغًا.. 

الغمظ تحاذُر إغراَن التجَن يف تفةري حرياز وتآّضـث الاداُطَظ طسعا 
يف طضاشتئ أدوات اإلجرام افطرغضغئ الخعغعظغئ

بظ تئاعر لـ «املسرية»: ظتظ جادون يف خغاراتظا وق ظمازُح 
وسطى السثّو التثر طظ العصعع يف التسابات الثاذؤئ

 : خاص
الحـزن  اليمنيـة  الجمهوريـة  شـاطرت 
العميـق جمهورية إيـران اإلسـالمية، جراء 
الحادث اإلجرامي الذي نفذته أدوات اإلجرام 
األمريكـي الصهيونـي السـعودّي اإلماراتي 
بتفجـري أحـد األرضحـة يف مدينـة شـرياز 

اإليرانية. 
املكتب السـيايس ألنصار الله، أدان بشدة 
هجـوم شـرياز اإلجرامي، واعتـربه محاولة 
يائسـة من قبـل األعـداء أمريـكا وإرسائيل 
الجمهوريـة  واسـتقرار  أمـن  لزعزعـة 

اإلسالمية يف إيران. 
وعـرب املكتـب يف بيـاٍن تلقتـه صحيفـة 
املسـرية، عن الثقة يف وعي الشـعب اإليراني 
املسـلم وقدرته عىل إحبـاط أي مخّطط يراد 

منه زعزعة أمن واستقرار البالد. 
وتقـدم املكتـب بخالـص العـزاء ألهـايل 

الشـهداء، وللجمهورية اإلسـالمية يف إيران، 
متمنياً الشفاء العاجل للجرحى. 

ويف السـياق بعـث الرئيس املشـري الركن 
مهـدي املشـاط، برقية عـزاء ومواسـاة إىل 
اإليرانيـة  اإلسـالمية  الجمهوريـة  رئيـس 
الشقيقة إبراهيم رئييس، يف ضحايا الهجوم 
اإلرهابي الذي اسـتهدف أحد املزارات الدينية 

يف مدينة شرياز. 
هـذا  بشـدة  املشـاط  الرئيـس  وأدان 
الهجـوم اإلرهابـي الجبـان الـذي يتناىف مع 
كافة الرشائع السـماوية واألعـراف والقيم 

اإلنسانية. 
وأّكــد تضامـن ووقوف اليمـن إىل جانب 
اإليرانيـة حكومـًة  الجمهوريـة اإلسـالمية 
واألعمـال  اإلرهـاب  مواجهـة  يف  وشـعباً 
التحديـات  وكافـة  والتخريبيـة  اإلجراميـة 
واملؤامـرات التي تسـتهدف أمن واسـتقرار 

إيران ودول املنطقة وشعوبها الحرة. 

من جانبهـا أدانت وزارة الخارجية العمل 
اإلجرامـي، مؤّكـدة أن أية أعمال تسـتهدف 
أماكن تجمع املدنيـني يخالف كافة التعاليم 
الدينية واألخالق واألعراف والقيم اإلنسانية. 

وأعربـت الـوزارة عـن تضامـن حكومة 
الحكومـة  مـع  بصنعـاء  الوطنـي  اإلنقـاذ 

اإليرانية يف مواجهة اإلرهاب واإلرهابيني. 
كمـا أّكـد البيـان أهميّة تقديـم مرتكبي 

ومنظمـي وممـويل وداعمـي تلـك األعمـال 
اإلرهابيـة إىل العدالة، ُمشـرياً إىل أن اإلرهاب 
والزمـان  باملـكان  يعرتفـان  ال  والتطـرف 
فهدفهما تدمري املجتمعات والتأثري السـلبي 

عىل نسيجها االجتماعي. 
يشـار إىل أن مراسـل املسـرية يف إيران قد 
أفـاد بـأن شـهداء الهجـوم التكفـريي عىل 
مرقد شاه جراغ بشرياز ارتفع إىل ٢٠ شهيداً 
بينهم طفـالن وامـرأة، منوًِّهـا إىل أن قوات 
األمـن اإليرانية ألقت القبض عـىل اثنني من 
املهاجمـني عىل الرضيـح بشـرياز وتواصل 
حتـى كتابـة هـذا الخـرب مالحقة املشـتبه 
إيرانيـة  مصـادر  أّكــدت  حـني  يف  الثالـث، 
أن التكفرييـني الذيـن هاجمـوا مرقد شـاه 
جراغ بشـرياز أجانب وال يحملون الجنسـية 
اإليرانية، يف إشـارة إىل املحـاوالت األمريكية 
الصهيونيـة السـعوديّة اإلماراتـي لزعزعـة 

األوضاع يف الداخل اإليراني. 

 : خاص
بـارك مجلـُس الـوزراء العمليـة التحذيريـة التـي نّفذتها 
القوات املسـلحة يف محيط ميناء الضبة يف إطار التنفيذ العميل 

لخطوات التصدي لعمليات النهب املتواصل للنفط اليمني. 
وأّكـد مجلس الوزراء أن الثروة النفطية ثروة سـيادية لكل 
أبناء اليمن ينبغي أن تسـخر؛ ِمن أجِل تخفيف معاناته ودفع 

مرتبات موظفيه ودعم الخدمات األََساسية. 
وحذر مجلـس الوزراء من مغبة االسـتمرار يف نهب ثروات 
الشعب ومصادراتها لصالح دول العدوان ومخّططاتها الرامية 

إىل تفتيت اليمن واليمنيني. 
ويف السـياق رصح رئيس مجلـس الـوزراء رئيس حكومة 

اإلنقاذ الوطني عبدالعزيز صالح بن حبتور، للمسـرية بتأكيده 
جدية الرسـائل التي توصلها صنعاء عسكريٍّا بحثاً عن السالم 

للجميع. 
وقـال بن حبتور يف حديثه للمسـرية: «موقفنـا ثابت يف أن 
تذهب عائدات النفط إىل حسـاب خاص يرصف لصالح رواتب 
املوظفني يف املناطق الحرة واملحتّلة وفقاً لكشـوفات ٢٠١٤م»، 
وهـو األمر الـذي يرمي الكـرة يف ملعب دول العـدوان، ليكون 
تجاهل املطالب املحقة تأكيدا واضحا للجميع بمدى تمسـكها 

بعوامل التصعيد ونهب حقوق اليمنيني. 
العمليـة  أن  إىل  حبتـور،  بـن  عبدالعزيـز  الدكتـور  ونـّوه 
التحذيرية باتّجاه مينـاء الضبة هي تأكيد عىل جديتنا وأننا ال 
نمزح يف حقوق مواطنني، مؤّكـداً أن عىل العدّو أن يدرك أهميّة 

تجنب تكرار خطأ الحسـابات أمام املطالب املرشوعة واملحقة 
والعادلة. 

وأردف رئيـس حكومـة اإلنقـاذ بقولـه: «إذا فهمـت دول 
العدوان الرسالة بشكل صحيح فسنصل إىل نقطة السالم، وإن 
تعنتوا فالقرار يبقى بأيدينا»، يف إشـارٍة إىل أن الطرف الوطني 
سـيبارش الدخول يف عمليـات الردع النوعية األكثـر ايالماً عىل 

دول العدوان ورعاتها الدوليني وأدواتهم املرتِزقة املحليني. 
وجـّدد رئيس الوزراء التأكيد عىل تمسـك صنعاء بالسـالم 
العـادل واملـرشف، مختتمـاً ترصيحاتـه للمسـرية بالقـول: 
«الحـوار والتواصل لم ينقطع بني رئيس الجمهورية وعدد من 
الجهات الدولية ومنذ انتهـاء الُهــدنة التقينا املبعوث األممي 

مرتني ولم نقطع األمل حتى اللحظة بالسالم». 

 : خظساء
قال نائـُب وزيـر الخارجية يف حكومـة اإلنقاذ 
الوطني حسـني العزي: إن الثروة السمكية لليمن 
ليست مرشوًعا متاًحا للصوص الذين يجب أن تتم 
محاسـبتهم عىل أفعالهم التي وصفها باملشـينة، 
يف إشـارة إىل اسـتمرار تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي يف نهب ورسقة وجرف الثروة 
السـمكية التـي تعـد مصـدراً هامـاً مـن مصادر 

االقتصاد الوطني. 
ويف تغريـدٍة عـىل صفحته الشـخصية بتويرت، 
هّدد العزي بشكٍل واضح ورصيح تلك السفن التي 
تقوم برسقة األسـماك مـن البحـار اليمنية، بأنه 

سيتم تحويلها إىل أكوام مشتعلة يف البحر. 
َوأََضــاَف نائـب وزيـر الخارجية: «أسـماك 
اليمـن بال شـك ذات مـذاٍق فريد ومـن يفضلها 
يمكنـه أن يحصـل عىل حاجتـه منهـا بالطرق 
املرشوعة ولو حتى مـن خالل طلب مجاني، أما 
أن يتـم تجريفها بمئات اآلالف من األطنان ومن 
دون العودة لحكومة صنعاء فهذا ترصف مشني 
ومخجـل وينم عـن خلل قيمي وأخالقـي، إنه ال 
شـك رسقة والسارق يف عرف املسـلمني يعرض 

يده للقطع». 
وأَشـاَر العـزي إىل أن تلـك السـفن التي ترسق 

أسـماكنا خطر عىل املالحة؛ ألَنَّها سـتجرب صنعاء 
عىل استهدافها، َوإذَا صدر القرار سرتونها كومات 
مشتعلة يف عرض البحر ومهما كان الثمن ال ضري، 
سـتكون أجيالنا القادمـة فخـورة؛ ألَنَّ أجدادهم 
أغلقوا البحار؛ ِمن أجِل سـمكة يمنية كانت بعض 
الدول تريـد أخذها قرساً، واختتـم تغريدته قائالً: 

«سنحمي اليمن لقرون قادمة». 
مـن جانبها أدانت السـلطة املحلية يف محافظة 
الحديـدة والهيئـة العامـة للمصائد السـمكية يف 
البحر األحمـر اختطاف قوات العدوان السـعوديّة 
ومرتِزقتهـا، أمـس األول الخميـس، لــ٢٠ صياداً 

يمنياً. 
واسـتنكرت السـلطة املحلية والهيئة يف بيانني 

منفصلني املمارسـات التعسـفية بحق الصيادين 
اليمنيـني الذيـن تعرضـوا لالختطـاف مـن ِقبـل 
قـوى العدوان مع سـتة قـوارب وصـداف صغري 
قبالـة سـواحل منطقة بحيـص يف مديرية ميدي، 

واقتيادهم إىل جهة مجهولة. 
ودعا البيانان املنظمـات الدولية واألمم املتحدة 
التعسـفات  ومنـع  اإلجـراءات،  كافـة  اتِّخـاذ  إىل 
بحقهـم، وإطـالق كافـة الصياديـن املختطفـني 
يف سـجون دول العـدوان، محمـالً األمـم املتحـدة 
الحقوقيـة  املنظمـات  وكافـة  الـدويل  واملجتمـع 
املسـؤولية الكاملـة تجاه املمارسـات التعسـفية 
املتكـّررة بحـق الصياديـن الُعـزل مـن ِقبـل دول 

العدوان ومرتِزقتها.

أّضـثت سطى جمطئ طظ اإلخقتات اإلدارغئ 
لاصثغط الثثطات لطمعاذظغظ

اإلظصاُذ تصرُّ طخفعشًئ 
ُظ سثدًا طظ  تضعطغئ تادمَّ

اإلجراءات واجئئ الاظفغث 
طظ صئض ُضـّض املسآولني

 : خظساء
 أقرت حكومُة اإلنقاذ الوطني يف اجتماٍع اسـتثنائي، أمس األول، 
مصفوفة عمل لتنفيذ توجيهات السـيد القائد يف لقائه بالسلطتني 

املحلية واملركزية. 
وأّكــدت املصفوفة الحكومية أهميّة استشـعار املسـؤولية يف 

االلتزام بالدوام وإنجاز معامالت املواطنني. 
وشـّددت املصفوفـة عـىل أهميّـة العمل عـىل االرتقاء بـاألداء 
العميل يف مؤّسسـات الدولة عىل املستويني املركزي واملحيل لخدمة 

املواطنني وإدارة شؤونهم. 
ونّوهت إىل أهميّة تعزيز مبدأ الرقابة واملسـاءلة وتفعيل عملية 
املتابعـة وتقييـم وتطويـر األداء من خـالل بناء قـدرات موظفي 

الدولة. 
وأقـرت املصفوفة الحكومية تخصيص السـلطات املحلية يوماً 
أَو يومني يف األسـبوع السـتقبال املواطنني واالسـتماع مبارشة إىل 
مشاكلهم ورسعة البت فيها، مع النزول امليداني للمديريات لتلمس 

أحوال املواطنني. 
ة بالقطاع الزراعي  وأّكــدت أن عىل الحكومة إيالء عنايـة َخاصَّ
والتوّجــه لتحقيـق زيـادات عاليـة يف حجـم اإلنتاج عـىل طريق 

الوصول إىل االكتفاء الذاتي ال سيَّما القمح.

السّجي: البروُة السمضغئ لطغمظ لغسئ طحروساً طااتاً لطخعص السّجي: البروُة السمضغئ لطغمظ لغسئ طحروساً طااتاً لطخعص 
وجظتعل تطك السفظ أضعاطاً طحاسطئوجظتعل تطك السفظ أضعاطاً طحاسطئ
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طتاشُر التثغثة غثسع الصغادة إلضاشئ جفظ الخغث السمقصئ الاابسئ لطسثو إلى صائمئ افعثاف 

 : خاص
سـخر عضُو الوفد الوطنـي املفاوض، عبُد 
امللـك العجري، مـن تمرتُِس تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي ورعاته وراء 
شـعارات «القانـون الـدويل»؛ للتغطيـة عىل 
موقفهـم العدائـي تجـاه اليمـن وحقوقـه، 
مؤّكـداً أن ما يتعرض له الشـعب اليمني من 
جرائـم حرب وتجويع يتجاوز بشـكل صارخ 

ُكـّل القوانني والرشائع. 
وكتـب العجـري عـىل حسـابه يف تويرت أن 
دوَل العـدوان ورعاتها يتعاملون مع القانون 
الـدويل وكأنه «لبـاس يفّصلونـه عىل مقاس 
مصالحهـم»، َوأََضــاَف أن: «دول العدوان يف 

حربها داسـت قوانـنُي السـماء واألرض ولم 
نسـمْع لهم حسيساً، وحني ندافع عن شعبنا 

يتذكرون القانون الدويل». 
وتحـاول دوُل العـدوان ورعاتهـا يف الغرب 
دائماً أن تسـتخدَم «القانون الدويل» كواجهة 
دعائية لرشعنة املواقف والسلوكيات العدائية 
صنعـاء  ولرتهيـب  اليمنـي،  الشـعب  تجـاه 
من اتِّخـاذ الخطـوات الالزمة للتصـدي لتلك 

السلوكيات واملواقف. 
وأّكــد العجـري أن مـن «يـدوُس القانون 
الـدويل بأقدامـه ال يحـق لـه أن يطلـب مـن 
اليمنيـني احرتاَم ذلـك القانـون»، مؤّكـداً أن 
«كل قوانـني السـماء واألرض تقـر للشـعب 

اليمني حق املعاملة باملثل». 
وتساءل عضو الوفد الوطني مستنكرا: «يف 
أي قانون دويل أَو إنسـاني يجوز حظر دخول 
املواد واألجهزة الطبية؟» يف إشارة إىل الحصار 
اإلجرامـي الذي يفرضه تحالـف العدوان عىل 
اليمن والذي ترص الواليات املتحدة وحلفاؤها 
عىل مواصلة اسـتخدامه كسـالح حرب وأَداة 
ابتـزاز.  وحاولـت قـوى العـدوان ورعاتهـا 
مؤّخـراً اسـتحضار فّزاعة «القانـون الدويل» 
لدفـع صنعاء نحـو التخيل عن قـرار حماية 
الثروة الوطنية ومنع نهبها ورسقة عائداتها، 
بعد أن نجحت القوات املسلحة يف فرض حظر 

تصدير النفط من املوانئ املحتّلة. 

ُر تتاُلَش السثوان طظ سعاصإ ظعإ وتةرغش البروة السمضغئ خظساء تتثِّ

السةري: دوُل السثوان ورساتعا غفّخطعن الصاظعَن الثولغ سطى طصاس طخالتعط

الظفط: إغراداُت الظفط والشاز الاغ ظعئعا السثّو خقل الُعــثظئ تضفغ لخرف طرتئات ١١ حعرا
 : خاص

أّكــدت وزارُة النفـط بحكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي أن عائـداِت النفـط والغـاز التي 
قام تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي ومرتِزقتـه بنهبهـا خـالل فرتة 
الُهــدنـة فقـط، تكفـي لـرصف مرتبات 

موظفي الدولة لقرابة عام كامل. 
العـدوان  تحالـف  إن  الـوزارة:  وقالـت 
ومرتِزقته قاموا بتصدير ٩٫٩ ماليني برميل 
مـن النفـط الخـام خالل األشـهر السـتة 
للُهــدنة، بقيمة تصل إىل ١. ١ مليار دوالر، 
مؤّكـدة أنه تم نهب هذا املبلغ بشكل كامل. 

َفــإنَّ  أنفسـهم،  املرتِزقـة  وباعـرتاف 
عائدات مبيعات النفط والغاز يتم وضعها 
يف البنـك األهـيل السـعودّي وتتحكـم بهـا 

اململكة بشكل كامل. 
وتعطي السعوديُّة جزًءا بسيًطا من هذه 
العائـدات لقيادات املرتِزقة كثمٍن ملواقفهم 
وخدماتهم املخزيـة، يف الوقت الذي يعيش 
فيـه بقيـة الشـعب اليمنـي أسـوأ أزمـة 

إنسانية عىل مستوى العالم. 
وأضافت الوزارة أن مرتِزقة العدوان ينهبون 
١٩٫١ مليـار ريال شـهرياً، قيمة مـا يتم بيعه 
مـن الغاز املنزيل، مشـرية إىل أنهم يبيعون ٥٫٤ 
مليون أسطوانة موزعة عىل ٢٤٩٠ مقطورة. 

وأوضحت أن إجمايل عائدات الغاز املنزيل 
التي تم نهبها خالل شهور الُهــدنة الستة 

وصلت إىل ١١٤٫٦ مليارات ريال. 
وكانت العديُد من التحقيقات والتقارير 
الصحفيـة قد كشـفت أن مرتِزقَة العدوان 
يف محافظـة مأرب يقومون بإيداِع إيرادات 
الغاز املنزيل يف رشكات رصافة وحسـابات 
ـة تتبع قيـادات املرتِزقة، ويسـيطر  َخاصَّ

عليها حزب «اإلصالح». 
وأّكــدت الـوزارة أن إجمايل مـا تم نهبُه 
خالل أشـهر الُهــدنة من إيـرادات النفط 
والغـاز يصـل إىل ٧٧٦٫٤ مليـار ريال، وهو 
يكفـي لرصفـة مرتبـات ١١ شـهراً لكافة 

موظفي الدولة.  وتؤّكـد صنعاُء عىل رضورة 
وقـف نهـب إيـرادات النفط واسـتخدامها 
لرصف مرتبات املوظفني وتحسـني الوضع 
املعييش والخدمي للشـعب اليمني كخطوة 
رضورية وأََساسية للتوّجـه نحو أية تهدئة 
حقيقية، لكن تحالف العدوان ال زال يرفض 
ذلـك ويـرص عـىل مواصلـة نهـب الثروات 
واستخدام التجويع والحصار كسالح حرب 

وأَداة ابتزاز. 
وتمّكنت صنعـاُء مؤّخراً من فرض قرار 
حظـر تصدير النفـط من املوانـئ املحتّلة، 
ملنع العـدّو ومرتِزقته من نهـب اإليرادات، 

األمر الذي القى ترحيبا شعبيٍّا َكبرياً. 

السّجي: اجامراُر عثه السرصئ جغةئُر خظساَء سطى اجاعثاف السفظ الماعرذئ

 : خاص
حّذر مسـؤولون يف السلطة الوطنية من 
عواقِب استمراِر تحالُِف العدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي بنهِب الثروة السمكية 
يف امليـاه اإلقليميـة اليمنيـة، مؤّكـدين أن 
هـذا السـلوك ال يختلـف عن نهـب الثروة 
النفطية والغازيـة، وأن صنعاء قد تضطر 
إىل استهداف السفن املتورطة يف حال أرص 

العدّو عىل مواصلة النهب. 
وقال محافظ محافظة الحديدة، محمد 
عياش قحيم: إن: «نهـب النفط مثل نهب 
الثـروة السـمكية فكلهـا ثـروات للوطن، 
ونحـذر ُكــّل من ينهـب الثـروات وندعو 
رشكات االصطيـاد االبتعـاد عن سـواحل 
السـاحل  وُخُصوصاً  اليمنية  الجمهوريـة 

الغربي». 
وأضـاف: «لـن يسـُكَت رجـاُل الله عىل 
تجريفكـم للبحـر األحمـر وقد أعـذر من 

أنذر».
ودعـا قحيم القيادة الوطنية إىل «إضافة 
سفن الصيد العمالقة التابعة لدول العدوان 
إىل بنك األهداف إليقاف تدمريها للمخزون 
السـمكي والبيئـة البحريـة يف املحافظات 
املحتّلـة كـون الثروة السـمكية من ضمن 

الثروات السيادية َوأَيْـضاً إنصافاً لرشيحة 
عريضة من الصياديـن الذين ترضروا من 

هذا النهب املمنهج».
معاناًة  اليمنيـون  الصيّـادون  ويعيـش 
كبريًة منـذ بدء الحرب، َحيـُث قامت قوى 
وحـيش  بشـكل  باسـتهدافهم  العـدوان 
ممارسـة  مـن  ومنعهـم  ومضايقتهـم 
أعمالهـم، يف الوقـت الـذي فتحـت املجال 

لسـفنها لنهب الثروة السـمكية واملتاجرة 
بها. 

وسـّلطت العديـُد مـن وسـائل اإلعـالم 
األجنبيـة الضـوَء عىل جوانب مـن معاناة 
الصياديـن اليمنيـني والجرائم الوحشـية 
التـي يرتكبهـا تحالـف العـدوان بحقهم، 
لكـن التواطؤ األممي والدويل يشـجع دول 

العدوان عىل االستمرار بتلك الجرائم. 

وأّكــد نائُب وزيـر الخارجية يف حكومة 
اإلنقاذ، حسـني العزي، أن «تجريف الثروة 
السـمكية بمئات اآلالف من األطنان ومن 
دون العودة لصنعاء تعترب رسقة بال شك» 

ُمشرياً إىل رضورة إيقاف هذا النهب. 
تـرسق  التـي  «السـفن  أن  َوأََضــاَف 
أسـماكنا خطٌر عىل املالحة؛ ألَنَّها سـتجربُ 
صنعاء عـىل اسـتهدافها َوإذَا صدر القرار 
ستتحول تلك السـفن إىل كومات مشتعلة 

يف عرض البحر».
وكانـت صنعاء قد أّكــدت خالل الفرتة 
املاضيـة أنهـا سـتحمي امليـاه اإلقليميـة 
اليمنية من أية تهديدات مهما كان الثمن، 
وأنهـا سـتعمل عىل وقف سـيطرة األعداء 

وهيمنتهم عىل املمرات البحرية. 
وكشـفت القواُت املسـلحة مؤّخـراً عن 
أسـلحة بحرية متطورة ونوعية، مؤّكـدة 
عىل االسـتعداد والجهوزية للقيام بدورها 
يف حماية السواحل واملياه اليمنية، وفرض 

السيادة الكاملة عليها. 
ويأتـي الحديـث عـن منع نهـب الثروة 
السمكية بعد أن تمّكنت صنعاء من فرض 
قـرار حظر نهب الثروة النفطية التي عمل 
العـدّو عىل رسقـة إيراداتها بشـكل كامل 

طيلة السنوات املاضية. 



4
السبت

العدد

4 ربيع الثاني 1444هـ..
29 أكتوبر 2022م

(1511)
أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

بسث أصض طظ 24 جاسئ سطى جرغمئ اجاحعاد اطرأة شغ طأرب:

بسث الاسسفات الاغ ذالاعط شغ طثغظئ تسج المتاّطئ وأدت إلى تثععر العضع الامعغظغ وغقء المسغحئ:

وجط بسط ظفعذ سطى طساتات ضئغرة طظ افراضغ 
والمتمغات سطى غث رجال أسمال إطاراتغغظ.. 

إخابُئ إخابُئ 22 طعاذظني يف الةعف إبر اظفةار لشط طظ طثطفات السثوان بالةعف طعاذظني يف الةعف إبر اظفةار لشط طظ طثطفات السثوان بالةعف

تةاُر سثن غعصفعن أسماَلعط تظثغثًا باظاعاضات اقظاصالغ وشرض الةئاغات واإلتاوات

اقتاقل السسعدّي غسجز تعاُجَثه يف سثن سسضرغًّا بثرغسئ تماغئ «طساحغص»

 : طاابسات:
فيما تواصُل مخلَّفاُت العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي حصـد أرواح املدنيني 
يف اليمن، شـهدت محافظـة الجوف، أمس 
الجمعـة، جريمـة جديدة بعـد انفجار لغم 
من مخلفات العدوان األمريكي السـعودّي 

تسبب يف إصابة ٢ مواطنني. 
وأّكـد مراسل «املسرية» يف الجوف، أمس 
الجمعـة، إصابة مواطنني اثنني إثر انفجار 
لغـم مـن مخلفـات العـدوان وذلـك أمـام 

منزلهم يف مديرية املتون. 
األربعـاء  استشـهدت،  امـرأة  وكانـت 
املـايض، إزاء انفجـار لغـم مـن مخلفـات 
العـدوان يف مديريـة جبل مـراد بمحافظة 

مأرب. 
يشـار إىل أن مركز التعامـل مع األلغام، 
سـّجل خالل األشـهر األخرية سقوط أعداد 
كبـرية مـن الضحايا بشـكٍل شـبه يومي، 
جراء تعنـت دول العدوان وعدم سـماحها 
لألمم املتحـدة بإدَخال أجهـزة نزع األلغام 
لتطهـري املناطق امللوثة بالقنابل العنقودية 

واأللغام يف اليمن. 

 : طاابسات:
يف  التجاريـة  املحـال  ُك  ُمـالَّ يواصـُل 
مدينة عدن املحتّلـة إرضابهم عن العمل 
لليوم الرابـع عىل التـوايل، احتجاجاً عىل 
انتهـاكات ميليشـيا ما يسـمى املجلس 
االنتقـايل وفـرض جبايات وإتـاوات غري 
قانونيـة، وذلـك بالتزامـن مـع إرضاب 
لتجـار مدينة تعز املحتّلـة الذين يعانون 
مـن ذات التعسـفات عىل أيـدي مرتِزقة 
االحتالل السـعودّي املتخىل عنها املتمثلة 

بحزب «اإلصالح» العميل. 
وبحسـب مصـادر محلية، فقـد أَدَّى 
يف  التجاريـة  الحركـة  شـل  إىل  اإلرضاب 
عـدن لليـوم الرابـع عـىل التـوايل، أمس 
عثمـان  الشـيخ  مديريـة  يف  الجمعـة، 
وبعـض املديريـات، بعـد رفـض التجار 
فتـح محالتهـم، احتجاجاً عـىل تصاعد 
أدوات  قبـل  مـن  املفروضـة  الجبايـات 

ومرتِزقة االحتالل اإلماراتي. 
وأّكــد مالك املحـال التجارية يف عدن 
املحتّلـة أنهم سـيواصلون إرضابهم عن 

العمـل حتى توقـف االنتهـاكات ضدهم 
والكـف عن فـرض الجبايـات واإلتاوات 
ووقف االبتزاز الذي تمارسه تلك امليليشيا 

بحقهم. 
يشـار إىل أن التجـار يف مدينـة تعـز 
املحتّلـة يواجهون ذات اآلفة التي تفرض 
عليهـم جبايـات باهظـة غـري قانونية، 
وهو ما دفعهم لإلرضاب، يف حني وجهت 
صنعاء السـلطات املحلية يف مناطق تعز 
الحـرة باحتضـان التجـار العازفني عن 

العمل يف املناطق املحتّلة. 

 : طاابسات:
جديـدًة  دفعـًة  السـعودّي  االحتـالُل  أرسـل 
ضخمـًة من قواته إىل عدن وذلك ضمن مخّططه 
للسـيطرة عـىل املواقـع الحيويـة واملؤّسسـات 
الحكوميـة يف املدينـة الواقعـة تحـت سـيطرة 

ميليشيا املجلس االنتقايل. 
وقالـت مصـادر إعالمية: إن قـوات االحتالل 
األول  أمـس  الواصلـة،  الجديـدة  السـعوديّة 
الخميس، تسـلمت مهام تأمني قرص معاشيق، 
مقر إقامة ما يسـمى املجلس الرئايس وحكومة 
املرتِزقة، بعد انسـحاب قوات االحتالل اإلماراتي 
ام، موضحة أن تلك القوات سـتعمل  منه قبل أَيـَّ
الخاضعـة  املعسـكرات  داخـل  االنتشـار  عـىل 

لسيطرة االنتقايل يف عدن املحتّلة. 
التَحـّركات  هـذه  أن  إىل  املصـادُر  وأَشـاَرت 
العسـكرية الجديـدة لالحتـالل السـعودّي تأتي 
بعد إيقافها رسـميٍّا املخصصات املالية مليليشيا 
االنتقايل، وذلك يف أعقاب رفض املرتِزق عيدروس 
الزبيدي رئيس املجلس، تنفيذ مطالبها بسـحب 
ميليشياته من عدن، بعد وصوله إىل مقر إقامته 

يف أبـو ظبي التي وصـل إليها مؤّخـراً قادماً من 
السـعوديّة التي كان رهن اإلقامة الجربية فيها، 
كما أنها تأتي بعد يومني من عودة املرتِزق رشاد 
العليمـي إىل عـدن، فيمـا ال يـزال بقيـة أعضاء 
مجلسه املشكل من قبل تحالف العدوان منتصف 

أبريل املنرصم، يقبعون داخل فنادق الرياض. 

هذا ويـرى خـرباء ومراقبون سياسـيون أن 
الهـدف من خالل تَحـّركات السـعوديّة الجديدة 
وإرسـالها تعزيزات عسـكرية ضخمـة إىل عدن 
املحتّلة، هو فرض سيطرتها وبسط نفوذها عىل 
املدينة، وذلك تحت ذريعة حماية قرص املعاشيق 

الرئايس. 

تمطئ اساصاقت واجسئ تطاُل السحراِت 
طظ أبظاء ججغرة جصطرى املتاّطئ

 : طاابسات:
نّفـذ مرتِزقـُة االحتـالل اإلماراتـي يف سـقطرى حملـة اعتقاالت واسـعة طالت 
العرشات من شباب الجزيرة اليمنية االسرتاتيجية، وذلك يف سياق أعمال القمع التي 
تمارسـها أدوات االحتالل يف سـبيل إخضاع الحاضنة االجتماعيـة ملخّططات املحتّل 

الجديد. 
وأَفـاد ناشـطون يف الجزيـرة، أن ميليشـيا ما يسـمى املجلس االنتقـايل التابعة 
لالحتـالل اإلماراتي داهمت عـدداً من منازل املواطنني يف مديرية قلنسـية، واعتقلت 
العـرشات منهم، وذلك بتهمـة التحريض عىل تواجـد االحتالل اإلماراتـي ومرتِزقته 
وأدواتـه املتواجدة يف سـقطرى منذ بدايـة العدوان عىل اليمن، يف ظل مسـاٍع أجنبية 
لعسـكرة الجزيرة وتحويلها إىل قواعد جوية عسـكرية إماراتية إرسائيلية تستهدف 

املالحة الدولية يف املحيط الهندي والبحر العربي. 
ولفـت الناشـطون إىل أنـه تـم اقتيـاد املعتقلني إىل سـجن رسي تابـع لالحتالل 
اإلماراتـي يف مدينـة حديبـو، مؤّكـدين أن هـذه االنتهاكات القت حالـة من الغضب 

واالستياء يف أوساط املواطنني. 
من جانٍب آخر قام املسـؤول االسـتخباراتي اإلماراتي محمود فتح عيل الخاجة، 
برشاء أرضية واسـعة يف محمية حجهر يف أعىل قمة جبل حجهر املطلة عىل سـاحل 

حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى. 
وتواصل مؤّسسـات ورجال أعمال إماراتيني محسوبني عىل أجهزة االستخبارات 
يف أبـو ظبـي، رشاء مسـاحات شاسـعة مـن أرايض الجزيـرة اليمنيـة ذات املوقـع 
االسـرتاتيجي، َحيُث تحتضن سلسـلة جبـال (حجهر)، محمية «سـكند» الطبيعية 
التي تحتوي عىل الكثري من النباتات واألشـجار النادرة، واملناظر الجميلة، والغابات 

الرائعة، وذلك يف سياق بسط النفوذ عىل املناطق اليمنية االسرتاتيجية. 

صاطى وجرتى يف احائاضات بني طغطغحغا 
اإلطارات وصئائض الخسغث بحئعة

 : طاابسات:
سـقط عدٌد من القتـىل والجرحى، أمس األول الخميس، يف اشـتباكاٍت مسـلحة 
عنيفة بني أدوات االحتالل اإلماراتي وقبائل مسـلحة يف شبوة، بعد يومني من أحداث 

مماثلة سقط عىل إثرها العديد من املجندين املرتِزقة. 
وأَشـاَرت مصادر محلية إىل أن ميليشـيا ما يسـمى «قوات دفاع شـبوة» التابعة 
ألبو ظبي داهمت عدداً من منازل املواطنني يف مديرية الصعيد، تحت مزاعم مالحقة 
مسـلحني قبليـني متورطـني يف تفجـريات اسـتهدفت رتالً عسـكريٍّا تابعـاً ملرتِزقة 

االحتالل اإلماراتي. 
وبينت املصادر أن عملية املداهمات للمنازل تسبب يف تفجري الوضع بني ميليشيا 
االحتالل وقبائل الصعيد، َحيُث اندلعت اشـتباكات مسـلحة عنيفة بني الطرفني أَدَّت 

إىل سقوط عدد من القتىل والجرحى. 

سمطغُئ تةظغث واجسئ لقتاقل اإلطاراتغ يف حئعة املتاّطئ لئسط ظفعذه سطى البروات
 : طاابسات:

يعـّزز االحتالُل اإلماراتي تواُجَده يف محافظة 
شـبوة الغنيـة بالثـروات النفطيـة، وذلـك عرب 
واسـتقطاب مئـات الشـباب  عمليـة التجنيـد 
للعمل يف صفوفه ضمن قوات ما يسـمى «دفاع 
شبوة» التابعة للمجلس االنتقايل التابع لالحتالل 

اإلماراتي. 
ووفقـاً ملصـادر يف املحافظة، فقـد مّولت أبو 
ظبي عملية تجنيد واسعة من الشباب لاللتحاق 
يف قوات ما يسـمى «دفاع شـبوة»، موضحًة أن 
قيـادات عسـكرية مرتِزقـة لالنتقـايل حرضت، 
أمـس األول الخميس، حفالً رمزيـاً لتخرج دفع 
مـن املجنديـن الجـدد، يف حـني يـرى مراقبون 
أن هـذه الحمـالت التجنيديـة الواسـعة تأتي يف 
سـياق خطة االحتـالل اإلماراتي لبسـط نفوذه 
عـىل الثروات وكـذا تعزيز املعـارك املحتدمة بني 
مرتِزقتـه وأدوات حـزب «اإلصـالح» التي يعمل 
تحالـف العـدوان عـىل إزاحتها من املشـهد بعد 

تقديمها خدمات احتاللية ومخّططات تدمريية 
لصالح االحتالل األجنبي. 

ولفتت املصادر إىل أن الفقر والوضع املعييش 
الصعب والبطالة املنترشة بني الشـباب هي من 
تجعلهـم يندفعون لاللتحاق بعمليـة التجنيد يف 

صفوف تحالف العدوان. 
من جانٍب آخر، عني املرتِزق عوض ابن الوزير 

العولقـي -املعـنيَّ من قبـل االحتـالل اإلماراتي 
محافظـاً لشـبوة- نجلـه قائـداً ألحـد األلويـة 

العسكرية الهامة يف املحافظة. 
وأّكـدت مصادر مطلعة أن املحافظ املرتِزق ابن 
الوزير عني نجله أحمد قائداً ملا يسمى «اللواء األول 
دفاع شـبوة»، مبينًة أن هذا القرار لقي اسـتياء يف 

أوساط القيادات املرتِزقة املوالية للعدوان. 
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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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 : سئاس الصاسثي 
العـدوان  دوُل  تتجاهـُل  الـذي  الوقـت  يف 
ومرتِزقتهـا اسـتحقاقاِت الشـعب اليمنـي يف 
الحصـول عـىل أبسـط مقومـات الحيـاة من 
مرتبـات وخدمـات، بـرزت مصـادر الترشيع 
للقوات املسـلحة يف تفعيـل تهديداتها وإغالق 
موانئ التصدير، بعملية نوعية يف ميناء الضبة 
بمحافظـة حرضموت املحتّلـة، والتي لم تكن 
سـوى تحذير للرشكات األجنبية وسـفنها من 
مغبة تجاهل التحذيرات، التي أطلقتها القيادة 
الثورية والسياسـية، ورسالة بأن صنعاء التي 
وضعت النفط ضمن أهداف املرحلة املقبلة، لن 
تسمَح لتلك الرشكات باستمرار نهب وتهريب 
النفـط والغـاز اليمنـي يف الوقت الـذي يموُت 

شعبُه جوعاً. 
ولهـذا جاءت الرضبُة، لتؤّكـد أن التحذيرات 
السـابقة لقائـد الثـورة السـيد عبدامللـك بدر 
الديـن الحوثـي، وقيـادة القوات املسـلحة، لم 
تكن عبثاً، بل لها أهداف ورسـائل عديدة، وأن 
النفط والثروة اليمنية السيادية لم تعد مباحة 
للنهب، وأن املسـألة سـوف تتعـدى إىل رضب 
منابـع النفـط واملفاصـل االقتصاديـة لـدول 
العـدوان، ويف ذات الوقـت تؤّكـد جدية صنعاء 
يف مطالبها لُهــدنة مرشوطة موسـعة تشمل 
رصف املرتبات لجميـع موظفي الدولة، ورفع 
الحصار الشـامل عـن ميناء الحديـدة ومطار 

صنعاء الدويل. 
 

خثطٌئ لثول السثوان 
ويف هـذا الشـأن يقـول الخبـري االقتصادي 
وأُسـتاذ املحاسـبة بكلية التجـارة واالقتصاد 
جامعة صنعاء، الدكتور إبراهيم عبد القدوس 
مفضـل، يف ترصيٍح خاص لصحيفة املسـرية: 
«شـكلت الرضبـة التحذيريـة صدمـة لـدول 

العـدوان ومرتِزقتهـا وألمريـكا وحلفائها من 
عدة زوايـا أهمها، أنها أثبتت جدية التحذيرات 
التـي أطلقتها القيـادة يف صنعـاء بعد أن ظن 
األمريكـي ومـن يسـري يف فلكـه أن الُهــدنة 
أن  العـدوان  بإْمـَكان  وأن  دائمـة  أصبحـت 
يترصف كما لو أنه ضامٌن الستمرار الُهــدنة 

ام».  التي انتهى أجلها قبل أَيـَّ
ويضيف الدكتور مفضـل «األمر الثاني أنها 
ا بالنسبة ألمريكا  جاءت يف وقٍت حسـاس ِجـدٍّ
ودول الغرب وهو دخول الشتاء وظهور بوادر 
أزمـة طاقة نتيجـة توقـف أَو انخفاض ضخ 
الغاز الـرويس وانخفاض إمـَدادات النفط بعد 
قرار األوبـك تخفيض اإلنتاج بمقـدار مليونَي 
برميل، وحاجة الغرب السـتمرار تدفق النفط 
الرخيص من أي مكان يف العالم ومنها اليمن». 
ويتابـع الدكتـور إبراهيـم مفضـل حديثه 
بالقـول «األمـر الثالث إثبات القوات املسـلحة 
اليمنيـة مقدرتها عـىل الوصـول إىل أي مكان 
يشكل تهديداً للسـيادة اليمنية سواًء عسكريٍّا 
ا مـن خـالل االسـتخدام املتقـن  أَو اقتصاديّـٍ
والطـريان  الباليسـتية  للصواريـخ  والدقيـق 
، بالرغم من بعد املسافات التي تزيد عن  املسريَّ
ألف كيلومـرت والقيام برضبة تحذيرية وكأنها 

لعبة كمبيوتر يتم التحكم بها عن بعد». 
«القـوات  أن  إىل  مفضـل  الدكتـور  وينـّوه 
املسلحة اليمنية أصبحت محل اقتدار وردع لكل 
من تسول له نفسـه االعتداء عىل اليمن ونهب 
ثرواتـه، وأصبحت محل فخـر وطمأنينة لكل 
مواطـن يمني حتى أُولئـك املنضوين يف خدمة 
العدوان، وأصبح األمريكي وحلفاؤه يحسبون 

للقوة العسكرية اليمنية ألَف حساب». 
 

استمراُر التعنت يفتح شهية الردع
ورغـم أن الرضبة التحذيرية ملنع السـفينة 
«نيسـوس كيـا» من نهـب النفط عـرب ميناء 
الضبـة بمحافظة حرضموت لهـا تأثري كبري، 
ُخُصوصـاً يف ظـل انتهـاء الُهــدنـة ووصول 
املفاوضات إىل طريٍق مسـدود، َفـإنَّ استمرار 
تعنـت املجتمـع الـدويل تجاه حقوق الشـعب 
الطبيعيـة مـا يزال سـيد املوقف، وهـو ما قد 
يقـود لنتائـج أكثـر سـوءاً بالنسـبة لتحالف 
العـدوان وأدواته ورعاته اإلقليميني والدوليني، 
ويف هذا الشأن، يقول الدكتور إبراهيم مفضل: 
«إن القيـادة الثوريـة والعسـكرية يف صنعـاء 
لن تقف مكتوفة األيدي تجاه اسـتمرار جهود 
وتعنت دول العدوان، بل توّجـه رسـائل أشـد 

وطاءة تجعل من الغرب يتجمد يف هذا الشـتاء 
ويختلط الحابل بالنابل فالصرب له حدود وحق 
الشعب اليمني يف العيش الكريم وحصوله عىل 

حقوقه من ثرواته ال يمكن املساومة عليه». 
ويضيف مفضل قائـالً: العدوان يعلم يقينا 
أن الرضبـة عىل السـفينة يف ميناء الضبة هي 
البدايـة وأنـه قد يتبعهـا ما هو أشـد، لذا من 
املتوقـع أن األمريكـي سـوف يسـعى لتجنب 
تكـرار مثل تلـك الرضبة من خالل مسـاعدة 
املرتِزقة والرشكات النفطية يف إخفاء أنشـطة 
بيـع النفـط الخـام اليمنـي باتبـاع أسـاليب 
تهريـب ملتوية مثـل مد أنابيـب مطاطية إىل 
امليـاه الدوليـة أَو من خالل سـفن مموهة أَو 
باستخدام قاطرات لنقل النفط إىل موانئ دول 
اإلقليم أَو غري ذلك من األسـاليب، فهو بحاجة 
لكل قطرة نفط، أما بالنسـبة للغاز اليمني فال 
يتوقـع القيام بإنتاجـه وتهريبه لصعوبة ذلك 
طاملا أن محطات املعالجة يف بلحاف متوقفة. 

 

رجالئ.. السمطغئ طبطئ بثاغئ ظعاغئ 
الظعإ 

وكـون العملية رسـالة تحذيرية فقط لدول 
العـدوان األمريكـي، يقـول الباحث يف الشـأن 
االقتصادي ووكيل وزارة املالية الدكتور يحيى 
عـىل السـقاف، يف ترصيـٍح خاص للمسـرية: 
«إن الرضبـة التحذيريـة تعتـرب رسـالة قوية 
من القوات املسـلحة اليمنية مفادها أن اليمن 
قـادرة عـىل حمايـة مقدراتهـا مـن الثروات 
السـيادية وأنهـا أصبحـت جـزًءا مـن القـوة 
اإلقليميـة وحريصة ُكــّل الحرص عىل حماية 
األمن والسـلم الوطني واإلقليمـي والدويل وأن 
نهايـة نهب الثـروات اليمنية عىل مـدى ثمان 
سـنوات قـد بـدأ، وعـىل دول العـدوان ودول 
االسـتعمار العاملي أمريكا وبريطانيا أن ترفع 
عصاها وترحل عن ُكـّل شـرب تحتله من أرض 

اليمن». 
وعـن تأثري الرضبـة التحذيرية عـىل املجال 
االقتصادي الدويل واإلقليمي، يؤّكـد السـقاف 
أن تأثـري هـذه الرضبـة االسـرتاتيجية تأتـي 
بالدرجـة األوىل عىل أمريـكا ودول أُوُروبا وذلك 
بالنظـر إىل املجريـات الدوليـة؛ بَسـبِب حرب 
روسـيا عـىل أوكرانيـا ومـا خلفتـه مـن آثار 
اقتصادية شـديدة القـوة من انقطـاع النفط 
والغاز الرويس الذي كان يصدر لهم ويعتمدون 
عليه واعتمـاد أمريكا عىل نهب ثـروات اليمن 

من النفط والغاز لسـد العجـز املوجود يف دول 
أُوُروبا وجـاءت هذه الرضبة التحذيرية لتقول 
للعالم بشكٍل عام ودول تحالف العدوان بشكٍل 
خاص: إن القـوات املسـلحة اليمنية أصبحت 
رقمـاً صعباً ولـن ترتّدد يف اتِّخـاذ أية إجراءات 
دفاعيـة تهـدف إىل الدفاع عن اليمـن وحماية 

مصالحها وثرواتها السيادية. 
 

تصٌّ حرسغ وصاظعظغ
اليمنيـة  املسـلحة  القـوات  عمليـة  وألن 
التحذيريـة تأتـي ملنع سـفينة نفطيـة كانت 
تحاول نهب النفط الخام عرب ميناء الضبة بعد 
مخالفتها للقرار الصادر عن الجهات املختصة 
النفطيـة  املشـتقات  وتصديـر  نقـل  بحـرض 
السيادية يف اليمن، يؤّكـد الدكتور السقاف أن 
العمليـة أَو الرضبة التحذيريـة جاءت يف إطار 
التصـدي للعـدوان والحصـار الذي يُشـن عىل 
اليمن منذ ثمان سـنوات ويعترب حقا مرشوعا 
للشعب اليمني والقوات املسلحة اليمنية ومما 
ال يـدع مجاالً للشـك بـأن الرضبـة التحذيرية 
جاءت بعد أن قامـت اللجنة االقتصادية العليا 
بنـاء عىل توجيهـات رئيس املجلس السـيايس 
األعىل تحذيـر الرشكات األجنبيـة بعدم تنفيذ 
أي أعمال عدائية قبالة السواحل اليمنية تقوم 
بنقـل ونهب ثروات الشـعب اليمني من النفط 

والغاز. 
وبحسب السـقاف َفـإنَّ هذه العملية تمثل 
إنجـازاً َكبـرياً وانتصـاراً اسـرتاتيجياً يضـاف 
للقـوات  السـابقة  االنتصـارات  قائمـة  إىل 
املسـلحة اليمنيـة وتعتـرب هـذه العملية حقا 
القوانـني  جميـع  تكفلـه  وقانونيـا  رشعيـا 
املحليـة واالتّفاقيات الدوليـة والقانون الدويل 
للبحـار وأنها واجب وطنـي وديني للدفاع عن 
السـيادة الوطنيـة واملالحـة البحريـة اليمنية 

خئراُء جغاجغعن واصاخادغعن غآّضـثون أن السمطغَئ 
الاتثغرغئ صث تخظُع ظصطئ تتعل جثغثة: 

الدربئ الاغ صخمئ الدربئ الاغ صخمئ 
ظعر الطخعص ورساتعط ظعر الطخعص ورساتعط 

يف الشربيف الشرب
   طفدض: تعصغُئ 

الدربئ زاد طظ وجع 
افذراف المسظغئ وعع طا 

غساعجإ سطغعط تطئغئ 
المطالإ المحروسئ

   السصاف: الدربئ 
صاظعظغئ وطحروسئ 
وتةاعطعا جغصعُد 

لسمطغات ردع أوجع 
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مـن أي اعتـداء خارجـي والدليل عـىل ذلك أن 
هـذه العمليـة تم تنفيذهـا يف امليـاه اإلقليمية 
اليمنية وليست يف املياه اإلقليمية السعوديّة أَو 
اإلماراتية وليدرك تحالف العـدوان أهميّة ذلك 
وأنهم معتدون ومحتّلون وأن القوات املسلحة 
اليمنيـة تمتلك الخيـارات املناسـبة من القوة 
واإلراَدة ما يجعلها حارضة للرد عىل أي اعتداء 

أَو تصعيد عدواني عىل اليمن. 
 

طسادقٌت جثغثة
وحـول األبعـاد االسـرتاتيجية واالقتصادية 
للعملية النوعية يف مينـاء الضبة بحرضموت، 
يؤّكـد السقاف أن «هذه العملية النوعية تحمل 
يف طياتهـا الكثـري مـن األبعاد االسـرتاتيجية، 
َحيـُث أظهرت هـذه العملية معـادالت جديدة 
ومهمـة سرتسـم املشـهد امليداني العسـكري 
ومن هذه األبعاد أن الجيش واللجان الشـعبيّة 
والقـوات البحريـة اليمنية أصبحـوا يمتلكون 
قدرات استخبارية عالية ومتطورة استطاعوا 
من خاللهـا تنفيذ هـذه العمليـة النوعية من 
خـالل جمع بيانـات دقيقـة يف معرفة ورصد 
امليـاه  يف  ونشـاطها  السـفينة  جهـة  وتتبـع 
اإلقليمية اليمنية وهـذا يعترب إنجازا وانتصارا 
كبـريا وتكتيـكا عسـكريا متطـورا تعمـل به 
الـدول املتقدمـة عسـكريٍّا يف مواجهـة مثـل 
هـذه العمليات وقد ظهـر واضًحـا وجليٍّا من 
خـالل التخبط اإلعالمي لـدول تحالف العدوان 
ومرتِزقتها الذين أظهر مـدى االرتباك املوجود 
لديهـم أمـام الـرأي املحـيل والـدويل وعجـزوا 
عن تفسـري ذلك كما تعودوا دائمـاً من قبل يف 
تفسري جرائمهم الوحشية ضد الشعب اليمني 
والعالـم بـات يعلم بشـكل واضـح أن ثروات 
اليمن السـيادية هي من حق الشـعب اليمني 
ويجب أن تورد قيمتها إىل البنك املركزي اليمني 
لغرض رصف مرتبات املوظفني التي انقطعت؛ 

بَسبِب العدوان والحصار ونهب الثروات». 
وبنـاًء عـىل تداعيـات الرضبـة وتعليقـات 
الخرباء السياسيني واالقتصاديني والعسكريني، 
فقد اتضح ما لهـذه العملية النوعية من أبعاد 
اقتصادية جـاءت مخيبة آلمال وتطلعات دول 
تحالف العدوان وعىل رأسـهم أمريكا وإفشال 
مخّططاتهم التآمرية يف السيطرة عىل الثروات 
السيادية لليمن من النفط والغاز وعىل املالحة 
البحريـة والتحكـم بالتجـارة العامليـة وذلـك 
يعـود نتيجـة الوضـع السـيايس واالقتصادي 
الحاصـل يف دول أُوُروبا وما لهـا من تداعيات 
يف أزمة الغـاز والنفط يأتي ذلك أَيْـضاً يف إطار 
املسـاعي األمريكيـة إليجـاد منافـذ مختلفة 
لتصدير النفط والغاز املسـال عامليٍّا وهذا يأتي 
ا يف إطار تحقيق األطمـاع األمريكية  اقتصاديّـٍ
عىل ثروات اليمن االقتصادية من النفط والغاز 
والتـي كانت ضمـن أجندتهـا ومخّططاتها يف 

شن العدوان عىل اليمن. 
 

صطُئ اإلطَثاد الساملغ
وحول تأثري العملية عـىل أمريكا وأُوُروبا يف 
ظل األزمة النفطية الروسية وكذلك قرار أوبك 
بـالس، يقول الخبـري االقتصـادي ومدير عام 
إيرادات النفط يف وزارة املالية سـليم الجعدبي، 
يف ترصيٍح خـاص لصحيفة املسـرية: العملية 
التحذيريـة التـي تعد رسـالة بسـيطة جاءت 
بعـد تحذير للرشكات الناقلـة واملنقبة التابعة 
للعدوان، وبالتايل َفــإنَّ الرضبة لها أثران عىل 

املستوى املحيل والخارجي. 
ويضيف الجعدبي يف حديثه للمسرية «لتأثري 
الرضبة عىل املسـتوى الخارجـي وبالذات بعد 
قـرار أوبـك بـالس الـذي ينص عـىل تخفيض 
٢ مليـون برميـل من شـهر أُكتوبـر، تؤدي إىل 

قلق الـرشكات الناقلـة وتحجم عـن التحميل 
يف مناطـق العـدوان وترتفـع أجـور التحميل 
أَو النقل، وبالتايل سـيؤثر عىل اإلمـَداد العاملي 
للطاقـة سـوى مـن النفـط الخـام أَو الغـاز؛ 
ألَنَّه كلما قـل العرض أَو اإلنتـاج يزداد الطلب 
وترتفع أسـعار النفط الخام، ووفق معطيات 
العرض والطلب يقـول الخبري االقتصادي: إنه 
سيزداد الطلب نتيجة قلة العرض سواًء نتيجة 
قلة العرض الـذي أحدثته أوبـك أَو نتيجة قلة 
العرض التحفظي من الرشكات املنتجة يف دول 

العدوان أَو اليمن». 
ويتابـع الجعدبـي حديثـه بالقـول: «ولهذا 
َفـإنَّ الـرشكات التي تعمل يف اإلنتاج لدى دول 
العدوان سـتبدأ تراجـع حسـاباتها؛ ألَنَّ رأس 
مالها جبان ونفطي قابل لالشـتعال وسيكون 
اإلنتـاج محـّددا سـينخفض اإلنتـاج وبالتايل 
سيزداد الطني بلة عىل موضوع اإلمَداد العاملي 
وسـينخفض اإلنتاج ويـزداد الطلـب ويرتفع 
أسـعار النفـط الخـام وفـق قاعـدة العـرض 

والطلب». 
 

إحــساُله جغحــسُض أجــساَره.. باصــغ 
تثاسغات الدربئ

وبخصـوص ارتفـاع أسـعار النفـط جراء 
تأثـري الرضبـة التحذيرية، يوضـح الجعدبي، 
أن عملية ارتفاع أسـعار النفط الخام يف الدول 
الخارجية، بالذات يف ظل الشـتاء الكارثي الذي 
مقدمة عليه فرنسـا ودول االتّحـاد األُوُروبي، 
التـي أصبـح فيهـا املواطنـون يتزاحمـون يف 
املحطات، وكذلك بريطانيا التي أصبحت ٦٠ ٪ 
من الرشكات معرضة لإلفالس، تؤدي إىل زيادة 
التظاهرات وسيخرج ُكـّل املوطنني إىل الشارع 
وتحـدث ربمـا انقالبـات شـعبيّة أَو أنظمـة 
سياسـية ونشـاهد انتهاء تلك األنظمة بشكٍل 
كامل، وفق آلة التحكم لدى الجيش اليمني، بدأ 
املواطن األُوُروبي يخرج يتظاهر يف الشـوارع، 
وبالتايل ليس من مصلحة دول العدوان الدخول 
يف املربـع الذي تحدث عنه السـيد القائد عندما 

قال: «سيندمون». 
وعـىل املسـتوى املحـيل، يقـول مديـر عام 
إيرادات النفط بوزارة املالية: إن الرشكات اآلن 
يف الوضـع الطبيعي وفق اتّفاقيات املشـاركة 
يف اإلنتـاج، وهنـاك اتّفاقية قانونيـة تحكمنا، 
ولهـذا َفـإنَّ الرشكات هذه مجـربة عىل توريد 
قيمة النفط الخام لدى البنك املركزي اليمني يف 
صنعـاء، ما لم يجب عليهـا أن تناء عن عملية 
النهـب وتعلن القوة القاهـرة وترفع يدها عن 
النفـط الخام وتعتـرب يف حكم املحايـد»، فيما 
يضيف الجعدبـي يف حديثه للصحيفة بالقول: 
«مع ذلـك حذرتهـا اللجنة االقتصاديـة العليا 
بناًء عىل توجيهات القيادة الثورية والسياسية 
ممثلة بالقائد األعىل للقوات املسـلحة املشـري 
مهدي املشاط، خاطبوا ُكـّل الرشكات، وللعلم 
لسـنا مجربين أن نخاطبهم وفـق االتّفاقيات 
وكذلـك وفـق الدسـتور وهذا بالعكـس ووفق 
الدسـتور يجب أن نوجه لهـم أقىس الرضبات 
املمكنـة؛ باعتبَـاره يف حكـم الناهـب، لكننـا 

نتعامل معهم بأخالق مسـرية قرآنية ولهذا تم 
إبالغهم». 

 

باملعاظــأ  الظاعئــئ  الســفظ  سقصــُئ 
الخغظغئ.. الظاعُإ بصظاع جثغث

يوضـح  بالتحديـد،  الرضبـة  وبخصـوص 
يف  وتمـت  بسـيطة  الرضبـة  أن  الجعدبـي 
املكان املخصـص بني عملية تفريغ السـفينة 
أن  املرتِزقـة  إعـالم  رصح  َحيـُث  وتحميلهـا، 
الرضبـة عـىل بعـد ٤ أمتـار مـن السـفينة، 
َحيُث تعّمـدت القّوة الجويـة اليمنية تنفيذها 
بالقـرب مـن السـفينة مـن دون إصابتها أَو 
إصابـة أحد من طاقمها بـأذى، والحرص عىل 
عـدم اإلرضار بالبنية التحتيـة للميناء وتجنّب 
إصابـة خّزانات النفط القريبـة منه، واملقّدرة 
سـعتها بمئـات آالف براميـل النفـط الخـام، 
وبالتايل كانـت ترصيحات العميد يحي رسيع، 
بأنـه حفاظاً عىل املنشـآت الحيويـة، َوأَيْـضاً 
حفاًظـا عـىل السـفينة وطاقمها، مـع العلم 
أن هـذه السـفينة أنتجـت يف شـهر ٣ من عام 
٢٠٢٢ وتدعـى «نيسـوس كيا» هذه السـفينة 
تبحر تحت علم جزر مارشـال التي تقع تحت 
الوصايـة األمريكية وبالتايل أصبـح األمريكي 
متواجدا يف الصورة كما شـهدنا قبل شـهر أن 
الجندي األمريكـي متواجد يف ميناء الضبة ويف 
حرضمـوت، والجنـود الفرنسـيني يف بلحـاف 
الغازيـة وبالتايل نحن نعـرف عدونا األمريكي 
األمـور  وأصبحـت  والربيطانـي،  والفرنـيس 

واضحة. 
ويشـري الجعدبـي إىل أن السـفينة اليونانية 
التـي قبلها كان لهـا عالقة، َحيـُث اتضح من 
متابعاتهـا أنها مرتبطة بالحكومة الربيطانية 
ـة  وهـي التـي أنشـئت رشكـة النقـل الَخاصَّ
بهـا، وأصبح البابا يتسـاءل مـا عالقة الصني 
باملوضـوع والسـفينة كانـت ُمَجــّرد تذهب 
إىل الصـني، غري أن الصني أبرمـت اتّفاقية مع 
رشكة أرامكو أن يتم بناء مصاٍف سـعوديّة يف 
الصني يتبـع أرامكو يف الصني وتكون الواجهة 
يظهـر املشـرتي صينيـاً بينما هو للسـعودّي 

واألمريكي. 
 

رجائُض ودققت
العمليـة  ودالالت  رسـائل  يخـص  وفيمـا 
العسـكرية، يقول الخبـري االقتصادي رشـيد 
الحداد يف ترصيٍح خاص للمسرية: إن «العملية 
حملـت عـدة رسـائل أّكــدت تمّكـن القوات 
املسـلحة من تنفيـذ قرار القـايض بمنع نهب 
الثـروات السـيادية، وأّكـدت قدرتهـا الكبرية 
عىل حمايتها ومنـع تصدير كميات من النفط 
املنهـوب، وهـي معادلـة اقتصاديـة جديـدة 
للسـيطرة  الحاجـة  دون  صنعـاء  تفرضهـا 
امليدانيـة عـىل حقـول النفط، فاليـوم صنعاء 
وضعـت القطاعـات اإلنتاجيـة تحـت الرقابة 
وأوقفت العبث بالنفط، والرسالة األُخرى لهذا 
العمليـة تؤّكــد أن تحذيرات صنعـاء لم تكن 
لالسـتهالك اإلعالمـي بل لفرض واقـع جديد، 
وأنه مـن املمكن أن تنفـذ تحذيراتها الصادرة 

النفطيـة  واإلماراتيـة  السـعوديّة  للـرشكات 
وكذلـك املوجهـة للـرشكات املالحيـة الدولية 
املتجهة صوب موانـئ دول العدوان، والدالالت 
ا وهو ما  للعملية بأنها نفذت بشكٍل دقيق ِجـدٍّ
يعكس مدى التطور الكبري يف قدراتها الجوية». 
يف إطـار واجـب الجيـش اليمنـي واللجـان 
الشـعبيّة يف حماية اليمن وحدوده بـراً وبحراً 
وجـواً ومنع نهـب ثرواته، يشـري الحداد إىل أن 
العملية قامت بإيصال رسـالة إىل ُكـّل رشكات 
النفـط العامليـة، مفادهـا أن النفـط اليمني، 
لم يعـد ملـكاً للمرتِزقـة واملحتّلـني والعمالء، 
ليتـم التالعب به، بل هو ملك للشـعب اليمني، 
وعائداتـه يجـب أن تـرصف لصالـح املواطن 

اليمني. 
واضًحـا  يبـدو  «اليـوم  الحـداد  ويضيـف 
للعالـم كلـه بأن صنعـاء هـي منبـع القرار، 
ومنها تسـتطيع الرشكات املسـتوردة للنفط، 
الحصـول عىل التصاريح الرسـمية؛ لـذا َفـإنَّ 
اليشء املؤّكـد أن الرسالة التحذيرية قد جاءت 
السـتمرار عملية نهب الثـروة النفطية،  منعاً 
وأتت بعد مخاطبة الجهات املختصة للسـفينة 
وإبالغها بالقرار، اسـتناداً إىل القوانني اليمنية 

النافذة والقوانني الدولية». 
ومن خالل العملية التـي وصفت بالدقيقة، 
يقـول الحـداد: إن العمليـة أثبتـت القـدرات 
القـوات  لـدى  واالسـتعالمية  االسـتطالعية 
املسـلحة، بأنها تسـتطيع تشـخيص األهداف 
املعادية وتدمريهـا يف عمق بحر العرب، وليس 
عىل الشـاطئ فحسـب، وهو مـا أّكـده رئيس 
املجلـس السـيايس األعىل يف اسـتعراض «وعد 
اآلخرة» يف الحديدة، بقولـه إن القوات اليمنية 
«قادرة عىل رضب أيـة نقطة يف البحر، من أي 

مكان يف اليمن، وليس من السواحل فقط». 
إىل ذلـك يجمـع الجميـع عـىل أن العمليـة 
التحذيرية للقوات املسـلحة عىل ميناء الضبة، 
لن تتوقف عىل القـوى املحلية اليمنية املعادية 
أَو دول العدوان، ولكنها أَيْـضاً إشـارة واضحة 
إىل أن إْمَكانياِت القوات املسـلحة باتت تشـمُل 
تحديـَد األهـداف يف الجانـب الرشقـي للميـاه 
قدراتهـا  أن  يُعتقـد  كان  بعدمـا  اإلقليميـة، 
البحريـة مقترصة عىل الجانـب الغربي للبالد، 
أي البحـر األحمر، لتكون املعادلة النهائية هي 
أن اسـتمرار النهب ومصادرة حقوق اليمنيني 
سـيقود املنقطة إىل مزيد من االشتعاالت التي 
ستحرق ممتلكات املعتدين ورعاتهم وأدواتهم، 

وباقي ضحاياهم من الشعوب املكبلة. 

   التثاد: الدربئ صث 
تةئر السثّو سطى طراجسئ 

تساباته وتفاُح اآلشاَق 
أضبَر ظتع تخعل الحسإ 

سطى تصعصه 

   الةسثبغ: سقصٌئ 
وبغصٌئ بغظ سمطغات 
الظعإ والمعاظأ 

الخغظغئ؛ َفنَّ الظاعإ 
واتث وبصظاع آخر
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المساثاطئ

ظاخر سطغ الطعغطغ*
بأيدينـا فقـط نحن 
نضـع  أن  اليمنيـني 
ونصنـع  الحلـول 
وبأيدينـا  املعالجـات.. 
نحـن اليمنيـني فقـط 
االتّفـاق  نصنـع  أن 
الحرب  إليقاف  الشامل 
والعـدوان، لنتفق وفق 
محاور ذلـك أوالً، ونبدأ 
النهضـوي  مرشوعنـا 
يـداً بيـد، تاركـني ُكـّل 
خالفاتنا وراء ظهورنا. 

ال شـك أن طموح اليمنيني ُعُمـوًما يف وطن جديد، 
وطـن يلبـي آمـال وطموحـات الجميـع وفـق رؤى 
اسـرتاتيجية جديدة وشاملة، ينال من خاللها جميع 
اليمنيـني ثراء الثروات الكامنـة عىل األرض، فاألرض 
اليمنيـة وإىل جانب امتالكها للثـروة البرشية الهائلة 
ذات الخامـات املؤهلـة والنـادرة والكفـؤة يف الداخل 
والخـارج، تحتضن يف ُكـّل شـٍرب منها عىل خصائص 

ومميزات فريدة فيها من الخريات ما فيها. 
وكونها كذلك، كانت وما زالت وربما ستظل محور 
أطمـاع الطامعـني مـن قـوى الهيمنة واالسـتغالل 
العامليـة واإلقليمية وأدواتها املحليـة، لذلك، يجب أن 
تكون الجمهورية اليمنيـة الجديدة، واليمن التنموي 
الحضاري الجديد، هو الطريق األمثل ملسـتقبل اليمن 

واليمنيني جميعاً. 
لريحـل عنا العدوان والحـرب والحصار، ليحل عنا 
الفساد والفاسـدون، ليحل عنا االستعمار واالحتالل 
بكل أشكاله وأدواته وتوّجـهاته وأطماعه ومكوناته. 
لنمـيض نحو وطن واحد موحد، تتوحد فيه القوى 
واملكونـات الوطنيـة الخرية، لبنـاء اليمـن التنموي 
الجديد، يمن أخرض وسـعيد، وفق رشاكة – تنمية – 
عدالة – ديمقراطية وجغرافيـا موحدة ينال الجميع 
وديموغرافياً،  الثمار وخريات االسـتثمارات جغرافياً 
وطـن يصنـع فيه ُكــّل فـرد رؤيته نحو املسـتقبل، 
ويضـع املجتمـع رؤيتـه وتضـع مؤّسسـات الدولة 
الحكوميـة واألهليـة رؤاها نحو مسـتقبل يسـاهم 

الجميع يف بنائه. 
وبتحقيق التنمية املستدامة، ينمو الوطن وينهض 
بنهضة اسـتثماراته واالستغالل األمثل لثرواته، التي 
ال تتحّقـق إال بهـا والدفاع عنها والـذود عن الكرامة 
والسـيادة، وتوزيـع الثـروات واملكتسـبات توزيعـاً 
جغرافيـا وديموغرافيـا عـادال، ُوُصــوالً إىل تحقيق 

االكتفاء الذاتي يف ُكـّل املجاالت. 
لذلك أدعو ُكـّل يمني غيور، وكل وطني حر إىل نبذ 
الشـقاق والفرقة والتسـامي عىل الخـالف والجراح، 
ونـدع املايض للقـراءة واالسـتقراء واالسـتفادة من 
دروسـه، ونهب متوحدين لنؤسـس للحارض ونصنع 
املسـتقبل املنشـود لكل األجيال اليمنية، والذي يمثل 
أمل وطموح ُكــّل اليمنيني الرشفاء شـماالً وجنوباً 

ويف الداخل والخارج. 

* خبري تنمية برشية

تغسغُر المععر
خالح طصئض شارع

 
أقيمت اليوم فعالية عن تيسـري املهور والزواج لتحصن 
أبنائنـا وبناتنـا مـن الحرب الناعمـة والوقـوع يف الرذيلة 
أقامتهـا الهيئة العامة للزكاة، حرضها مفتي الجمهورية 
وثلة من العلماء األعزاء، يف جامع الشـعب بصنعاء، وذلك 
ام من إقامة العـرس الجماعي الثالث الذي أعلنت  قبـل أَيـَّ
عنـه الهيئـة بــ 9400 عريس وعـروس، والذي سـيقام 

االثنني، القادم. 
هي فعالية سـنوية تقام للمرة الثانيـة دعت إىل توعية 
الناس بتيسـري املهور وتسـهيل الزواج ليتسـنى للشـاب 

الفقري تحصني نفسه. 
الفعالية ضخمة وجميلة وفيها فقرات ضخمة لعلمائنا 
األجالء، الذين دعونا إىل االلتزام بما يف وثيقة تيسـري املهور 

باملسـاهمة الفعلية يف هذا الجانب وبتوعية الناس، كما دعا إليها السيد 
القائد يحفظه الله، كما خرجت الفعالية بعدة مخرجات أُخرى، مذكورة 
يف البيان الختامي لها، وكلها تدور حول تيسـري املهور وتحصني الشباب 
واستشعار املسؤولية الدينية واألخالقية تجاه الشباب غري القادرين عىل 

الزواج.

ولكني أسأل علماءنا ونخب املجتمع ومسئولينا، أَو أقرتح عليهم عدة 
اقرتاحات:

مـا رأيكـم يا ساسـتنا ويـا قادتنا ويـا مسـئولينا ويا 
علماَءنـا ويـا نخـب املجتمـع تكونـون لنا ُقدوة حسـنة 
وتزوجون بناتكم بمهر يسري، وتكونون أنتم السباقون يف 
تيسري املهور، فعندما يراكم الشعب بأنكم خفضتم مهور 
بناتكـم سـينقاد رسيعاً بعدكم، ويسـتحيي عىل نفسـه 
ويخفض املهور تلقائياً.. فابدؤوا أنتم بالتطبيق ملا دعوتم 

الناس إليه. 
والتطبيـق الفعيل هو التطبيق األمثل ملا دعانا إليه قائد 
الثورة وملا يف الوثيقة، وملا اجتمعنا؛ بَسبِبه اليوم وملا دعت 

إليه الفعالية. 
فالخطوات العملية أنجع وأنجح من األقوال، والتطبيق 

العميل هو املساهمة الفعلية يف تيسري املهور.. 
فالحبيـب املصطفـى صلوات الله عليـه وعىل آلـه زوج ابنته فاطمة 
الزهـراء بمهـر يسـري، ثم بعد ذلـك دعا النـاس إىل التيسـري، فهو رجل 
قـول وفعل، يطبق ما يقـول، وهذه هي الُقدوة الحسـنة التي أمرنا الله 
بالتمسـك بها واتباعها، (لقد كان لكم يف رسـول الله أسـوة حسنة لكن 

كان يرجو الله واليوم اآلخر). 

ق أتث غحئُه الغمظغغظ!

إظَّا أظثرظاضط سثابًا صرغئًا إظَّا أظثرظاضط سثابًا صرغئًا 

الحغت سئثالمظان السظئطغ
وأنـت تقـرأ يف تراجم أعالم ومشـاهري (مـرص) قديماً 
ا منهـم يف الحقيقة ليسـوا  وحديثـاً، تجـد أن َكثـرياً ِجــدٍّ
مـن أصوٍل مرصيـة إطالقاً، وإنما هم من أصـوٍل وأعراٍق 

وجنسياٍت مختلفٍة أُخرى، 
ومـع ذلك، عمرنـا ما سـمعنا مرصياً واحـداً قال إنهم 
ليسـوا مرصيني مثالً أَو أنهم (مـورَّدون) أَو (موَّلدون) أَو 

(بدون) أو…!
عمرنا ما سمعنا أحداً قد عاب عىل هذا أَو ذاك أنه تركي 
األصـل مثالً أَو كـردي أَو أرميني أَو رشكـيس أَو فاريس أَو 

ألباني أَو يوناني أَو...!
خـذوا عندكم مثالً (محمد عيل باشـا) مؤّسـس مرص 

الحديثة، ألم يكن ألباني األصل؟!
ومـع ذلك، عمرنا ما سـمعنا أحداً يف مرص يقول عنـه أَو عن أحد من 
سـاللته التي استمرت يف توارث حكم مرص حتى عام 1952 أنهم ليسوا 

مرصيني؟!
عمرنا ما سـمعنا أحداً يقـول أنهم (مورَّدون) مثـالً أَو (مولَّدون) أَو 

(بدون) أو...!
أمري الشعراء (أحمد شوقي) أيضاً! 

ألم يكن من أصول رشكسية يونانية تركية؟
هل سمعتم أحداً يقول أنه ليس مرصياً؟! 

حتـى يـوم أن أعلن موقفـاً مناوئاً ومعلنـاً من الثورة العرابية سـنة 
1879 مـن خـالل قصيدته املعروفة التي اسـتهدف فيها حتى شـخص 

القائد أحمد عرابي نفسه والتي يقول يف مطلعها:
صغاٌر يف الذهاب ويف اإلياِب.. أهذا ُكـّل شأنك يا (ُعرابي)؟!

ومـع ذلـك، لم نسـمع يوماً أن أحداً قـد طعن يف مرصيتـه أَو قلل من 
عروبته، ال من مؤيدي وأنصار هذه الثورة وال من معارضيها!

وهنالك أمثلٌة كثريٌة وكثريٌة طبعاً ال يتسع املجال لذكرها ورسدها هنا 
يف هذا املقام. 

يعني باختصار الكل هنالك مرصيون. 
فهل يتعامل الناس يف اليمن يا ترى عىل هذا األََساس أَو املنوال؟

برصاحة ال أظن أحداً يشبه اليمنيني! 
فهم جميعاً (عرٌب أقحاح)، أصلهم واحد وعرقهم واحد ونسبهم واحد، 
القحطانيون منهم والعدنانيون، الشماليون والجنوبيون، 
الوحدويون واالنفصاليون، الهاشميون واألقيال، إال أنهم 

يف واقع األمر ال يبدون كذلك!
مشـكلة بسـيطة واحـدة فقـط كفيلـة بـأن توقظ يف 
نفوسـهم العصبية وتحيـي فيهم النعـرات وتوقع بينهم 
جميعـاً يف ملـح البـرص لدرجـة أن ُكــّل طـرف أَو فئة أَو 
جماعـة لن تتورع أحيانـاً يف أن تنكر عىل األُخرى يمنيتها 

وُهــِويَّتها، بل وتنعتها بأبشع املسميات والصفات! 
أليس هذا ما هو حاصل اليوم؟

واللـه أننـي أسـتحي وأنـا أرى بعـض مـا يجـري بني 
اليمنيـني يف وسـائل التواصـل االجتماعي من تراشـقات 
ومالسنات كالمية حادة وجارحة وافرتاءاٍت زائفة وكاذبة 

بحق بعضهم بعضا ما أنزل الله بها من سلطان. 
ملاذا ُكـّل هذا؟ 

ملاذا هـذا اإلمعان املتعمد يف إلحاق األذى بالنسـيج االجتماعي اليمني 
وإصابته يف مقتل؟

ومن املستفيد يا تُرى؟
وهل هي سذاجٌة منا أم غباء أم تنفيذٌ ملخّطط خفيٍّ يريد بنا وبنسيجنا 

االجتماعي سوءا؟
نتقاتل.. نتحارب.. 

ما فيش مشكلة، سنتصالح يوماً. 
لكـن، برأيكم، ما قيمة أن نتصالح يوماً وقد خلفنا وراءنا تركًة ثقيلًة 
وإرثـاً ضخماً من النعـرات واألحقاد والضغينة القابلة لالشـتعال يف أية 

لحظة؟
فمتى يعقل اليمنيون؟

متى يدركون أن الحفاظ عىل أمن وسالمة النسيج االجتماعي اليمني 
مسـئوليٌة مشـرتكٌة ال يعفـى منها أحـد وغري قابلـة للخـوض فيها أَو 

النقاش؟
أم أنـه قد ُكتـب علينا نحن اليمنيـني أن ال يشـبهنا يف جهلنا وُحمقنا 

أحد؟!

طرتدى الةرطعزي
 

 مـع انتهـاء الُهــدنـة اإلنسـانية يف 
اليمن ودخلونـا الفصل ما بني الُهــدنة 
ة مع  واشـتعال النريان من جديـد َخاصَّ
مماطلة تحالف العـدوان واألمم املتحدة 
لرشوط الحكومـة اليمنية املتمثل برفع 
الحصـار عن املوانئ واملطـارات اليمنية 
دون تدخـل وتوسـيع رحـالت الجويـة 
من املطـارات اليمنية إىل مطارات أُخرى 

وكذلـك رصف مرتبـات املوظفـني وفق 
ميزانيـة 2014م، وهـذه الـرشوط التي 
اعتربها مندوب األمـم املتحدث يف اليمن 
بأنهـا مجحفـة ومعرقلة جهـود إحالل 

السالم واالتّفاق لُهــدنة ستة أشهر. 
ما نزال كشـعٍب يمانـي مجاهدين يف 
الجيش واألمن واللجان الشعبيّة واألمنية 
وقبائـل وطنية مخلصة لله وللعقيدة ما 
نزال يف امليدان لم نربح مواقعنا ولم نرتك 
ثكناتنا ومواقع رباطنا ولم نتخلَّ للحظة 

واحـدة عن األسـلحة التـي نقاتـل بها 
سالح اإليَمـان وسالح النار والبارود، ما 
نزال أُولئك الذي عرفنا العدّو طيلة ثمان 
سـنوات مجاهديـن صابريـن مرابطني 
وثابتني يف مواقعنا ومواقفنا لن نتزحزح 
ولـن نتوانى يف الدفـاع عن تلـك املبادئ 
التـي قاتلنا ألجلهـا ثمانية أعوام مضت 
فمستعدين ومتوكلني عىل الله أن نقاتل 
جيالً بعد جيل إىل يوم القيامة إن استمر 
العـدّو بغياً وعنـاداً وتهـّوراً للحرب من 

جديد. 
هـا نحـن وقيـادة الثـورة والجيـش 
حذرنـا  لطاملـا  الجمهوريـة  ورئاسـة 
العـدّو وأنذرناه بعـذاب قريب ومؤلم لن 
يتعـاىف منه أبـداً يف حال اسـتمر عدوانه 
تنفيـذ  يف  وماطـل  عربدتـه  وواصـل 
الرشوط واملطالـب املقدمة من حكومة 
الجمهوريـة اليمنيـة التـي مـن أبرزها 
رصف مرتبـات املوظفني ورفع الحصار 
عىل املطـارات واملوانئ بما فيها وأهمها 

مطار صنعاء ومينـاء الحديدة وإّال فما 
تـزال الحـرب قائمة ولن يتخلـف أحرار 
مجاهـدي  جانـب  إىل  اليمـن  ورشفـاء 
الجيـش واللجان الشـعبيّة ومن خلفهم 
القوة الصاروخية وسـالح الجو املسـريَّ 
من تنفيـذ الرضبـات املنكلـة والكفيلة 
بإركاع تحالف العـدوان وجبابرة الكفر 
والظـالم ويف الوقـت ذاتـه تأخـذ الحق 
االسـتكبار  قـوى  عـن  رغمـاً  اليمنـي 

وأذيالهم املرتِزقة.
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اظاجاُع التصعق 
بالصعة
أتمث الماعضض

فقـط يف قامـوس 
العـدوان  تحالـف 
واملجتمع الدويل يُعترب 
نهب حقوق الشـعب 
رشعياً،  أمـراً  اليمني 
تطُرفاً،  بها  واملطالبُة 
والدفاُع عنهـا إرهاباً 
للمالحـة  وتهديـداً 

الدولية. 
العمليـة  كشـفت 
للقـوات  النوعيـة 
املسـلحة اليمنية مـن خالل اسـتهداف ميناء الضبة 
مـدى التطور املذهل والفريد وامُلتسـارع التي وصلت 
لـه القوات املسـلحة اليمنيـة، والتي كانـت عىل بُعد 
سبعة أمتار فقط من السـفينة األجنبية التي جاءت 
لتنهب النفط اليمني بتشـجيع مـن تحالف العدوان 
ة بما ال تشتهيه  ومرتِزقته، ولكن أتت الطائرات امُلسريَّ

فن الطامعة.  السُّ
التناقـض امُللفت والغريب عند املجتمع الدويل الذي 
نجده ال يرصخ إال عند تحقيق ما فيه مصلحة للشعب 
اليمنـي، وعندمـا يتعرض األخـري للقتـل والتجويع 
والحصار ونهب لثرواته وحرمانه من أبسط حقوقه 

نجده يلزم الصمت ويغض الطرف. 
يجب عىل تحالف العدوان أن يصحوا من سكرتهم 
ويتخلصوا مـن أوهامهم وأحالمهم الوردية بعد هذه 
الرضبـة، فاليمن ليسـت للنُزهـة، وثرواتُها ليسـت 

للرسقة. 

كتابات

الضسعُف افسزط

تفسغض طظزعطئ الجراسئ الاساصثغئ لاتصغص اجاراتغةغئ الاظمغئ الجراسغئ المساثاطئتفسغض طظزعطئ الجراسئ الاساصثغئ لاتصغص اجاراتغةغئ الاظمغئ الجراسغئ المساثاطئ
عقل طتمث الةحاري

القطاع الزراعي يف اليمن يعترب من أهم القطاعات 
االقتصاديـة وتعد الزراعة من أقدم وأهم األنشـطة 
التي مارسـها اإلنسـان اليمني منـذ القدم ولم يزل 
يمارسـها إىل اليوم ملا تحمله مـن أهميّة عظمى له 
بالنسـبة لتأمني غذائه واعتماده عىل نفسه، وكما 
تسـهم الزراعة يف زيادة النشـاط التجاري لإلنسان 
وتحسـني مسـتوى املعيشـة، وهذا بحـد ذاته من 
األولويـات بالحيـاة وتوفر لإلنسـان اكتفـاًء ذاتيًا 
وتجعلـه منتجـاً ومصدراً قويـاً يمتلك قـراره بيده 
ويكـون قادًرا عىل تجاوز ُكــّل التحديات واألزمات 
املفتعلـة وغري املفتعلـة السياسـية أَو االقتصادية 
أَو الكـوارث واألوبئة املختلفة ولكن لألسـف كانت 
الزراعة خالل السـنوات املاضية تخضع لسياسات 
ومؤامرات دولية أَدَّت إىل تدهورها واالعتماد الكامل 
عىل ما يتم اسـترياده من الخارج بماليني الدوالرات 
تجمـع من ُكــّل مواطن ومزارع يمني وترسـل إىل 
املـزارع األمريكـي واألسـرتايل وسـواها، مما جعل 
اليمـن دولـة ضعيفـة تابعـة ال حول لهـا وال قوة 

تستجدي فضالت الدول املصدرة.
ويف املقابـل نجـد خالل الفـرتة الحاليـة تغريات 
كبرية لألفضل رغم الحصار والعدوان امُلسـتمّر عىل 
اليمن أرًضا وإنساناً إال أن الشعب اليمني تحّرر من 
ُكــّل القيود والـوالءات التي كانـت للخارج وهناك 
انتصارات تتحّقق بكل الجوانـب والقطاع الزراعي 
يحظى بتوّجـه ودعم كبري لتنميته وتطويره وكان 
من أهم الخطوات الناجحة التي اتخذت هي إطالق 
منظومـة الزراعـة التعاقدية والسـعي لدعم املنتج 
املحيل وتخفيـض فاتورة االسـترياد تدريجيٍّا حتى 
الوصـول لالكتفاء الذاتي فكانـت الفكرة جيدة من 
أََساسها والتوّجـه ضخم ويستحق االهتمام، ولكن 
يف املقابل لم يلمس املزارعني ذلك بالشكل الذي كان 

ا وغري  يطمـح إليـه، فقد كان التَحـّرك بطيئـاً ِجـدٍّ
ملموس ومحدود سـواًء من قبل الرشكات الوطنية 

رؤوس  مـن  التجـار  جمعـت  التـي 
األموال املسـتوردين وَغري ذلك، وهذا 
بقـدر أهميته إذَا مـا كانت انطالقته 
صحيحة وقوية، كذلك فقد يؤثر سلبًا 
عىل الزراعة التعاقدية بشكٍل عام إذَا 
استمرت يف عملها هكذا، ولهذا حتى 
يتفعـل ذلـك أكثـر يتطلـب تقييمها 
وإعـادة النظـر فيهـا، تنظيـم ذلـك 
ة  بداية بإصـدار قانون والئحة َخاصَّ
التوّجـه  ضمن  التعاقدية  بالزراعات 
العـام للدولة؛ بَهدِف تشـجيع املنتج 

املحـيل والتوسـع يف املسـاحة الزراعيـة وتخفيض 
املزارعـني  ملطالبـات  وتلبيـة  االسـترياد  فاتـورة 
والتعاونيـني لتفعيل منظومـة الزراعات التعاقدية 
بحيـث يكون هنـاك دور فاعـل للقطـاع التعاوني 
الزراعي لضمان تسويق املحاصيل الزراعية بأسعار 
عادلة وحماية املزارعني من جشع واحتكار التجار 
وللحد من املعاناة السنوية التي يواجهها املزارعون 
غيـاب  وسـط  الزراعيـة  محاصيلهـم  تسـويق  يف 
منظومة موحدة للتسويق تضمن حقوق املزارعني 
يف أسـعار عادلـة وتحقيق هامش ربحي مناسـب 
فضالً عن التوسع يف الرقعة الزراعية أفقيًا ورأسيًا، 
وتركيـز وحـرص التسـويق عىل مجتمـع املزارعني 
املنتجـني، الجمعيـات التعاونيـة الزراعية املنترشة 
باملحافظـات ككيان ينظـم عمـل املزارعني بحيث 
يتـم صياغة عقـود ثالثية بني (املـزارع -الجمعية 
التعاونيـة الزراعيـة -والجهة التـي ترغب يف رشاء 
املحصـول) بحيث يتم رشاء املحاصيل الزراعية من 
املزارعـني وتقوم ببيعه للـرشكات املحلية الوطنية 
التـي تضم ُكـّل التجار رؤوس األموال املسـتوردين 
وذلـك لصالـح املزارعني وأية زيادة الحقة يف سـعر 

املحصـول تكـون للمزارعـني، مـع رضورة وضع 
سـعر ضمـان السـتالم املحاصيـل الزراعيـة قبل 
الزراعة بحيـث يعرف املزارع سـعر 
التسويق املحتمل، وبالتايل يأخذ قرار 
الزراعة التعاقديـة فيما يتم التعامل 
مـع السـعر وفًقا ملعطيات السـوق، 

وتطبيق آلية الزراعة التعاقدية. 
وكما يأتي أهميّة إرشاك الجمعيات 
التعاونية يف التسويق من خالل العقد 
الثالثـي لقطـع الطريق عـىل التجار 
والرشكات يف استغالل املزارعني عند 
بداية ُكـّل موسم حصاد، َحيُث يقوم 
التجـار يف بعـض املناطـق الزراعيـة 
باملحافظات برشاء املحصول من أصحاب الحيازات 
الصغرية بأسـعار تقـل عن األسـعار الفعلية ويتم 
تخزيـن املحصـول تمهيًدا لبيعه بأسـعار أعىل بعد 
اسـتقرار السوق وزيادة الطلب عىل املحصول وهو 
مـا يجعـل التاجر هو املسـتفيد األول مـن الزراعة 
التعاقديـة وليـس املـزارع مما ينعكس سـلبًا عىل 
التوسـع الزراعـي، كذلـك يتم إنتاج كميـات كبرية 
مـن محاصيـل الحبـوب والبقوليـات مثـالً إال أنه 
يتم اسـتريادها من الخارج بآالف األطنان سـنويًا، 
لعـدم وجـود تنسـيق بـني املنتجني واملسـتهلكني 
وكذلـك  التعاقديـة)  الزراعـة  منظومـة  (تفعيـل 
يف املقابـل يلتزم املسـتوردين باملسـاهمة بنسـب 
معينة من قيمة الشـحنات املسـتوردة لدعم نفس 
الصنف محلياً ضمـن الزراعة التعاقدية وتخفيض 
فاتورة االسـترياد وهذا سـيكون سـبباً جوهرياً يف 
َحـّل املشـكالت التي يتعرض لها املزارعون بشـكل 
موسـمي املتمثلـة بالزيادة الكبـرية يف إنتاج بعض 
السـلع والتي تزيد عـن حاجة السـوق املحيل مما 
يرتتب عليه االنخفاض الحاد يف األسعار وتعرضهم 
للخسـائر، كما أنه يف حالة النقص الشديد يف إنتاج 

بعـض املحاصيل يتسـبب ذلـك يف االرتفـاع الكبري 
بأسـعارها ممـا يحمـل املواطنـني (املسـتهلكني) 
أكثر مـن طاقتهم، وممكٌن أن يتم إنشـاء صندوق 
تعويضات للمحاصيل الزراعية بالتزامن مع تطبيق 
الزراعة التعاقدية بحيث يتم تعويض املزارعني عن 
الخسـائر يف حالة األمطار الشـديدة أَو السـيول أَو 
الكـوارث الطبيعيـة، َحيُث تتضمن عقـود الزراعة 
التعاقديـة رشوطاً جزائية تطبق عـىل الطرف غري 
امللتـزم ببنـود العقد سـواء املـزارع أَو الجهة التي 

ترغب يف رشاء املحصول. 
يضاف لذلك أهميّة توجيـه املزارعني باملحاصيل 
األنسـب لزراعتهـا ضمن آليـة ومنظومـة الزراعة 
التعاقدية، وتفعيل اإلرشاد الزراعي والبحث العلمي 
وإجـراء دراسـات واقعيـة للسـوق للتعـرف عـىل 
متطلبات السوق املحيل والخارجي، َحيُث يؤدي ذلك 
إىل ضمان تسـويق املحاصيل وعدم إغراق السـوق 
بمحاصيـل معينة، يرتتب عليهـا انخفاضاً حاداً يف 
األسـعار مما يعرض املزارعني للخسـارة وباملقابل 
سـيتجه املزارعني إىل التوسـع يف زراعـة املحاصيل 
املطلوبـة وتزويد السـوق املحىل وتوفريهـا كبديل 
عن االسـترياد من الخارج التي تسـتورد بمليارات 

الدوالرات. 
ومن ُكـّل ما سبق نستنتج أن اسرتاتيجية التنمية 
الزراعيـة املسـتدامة تسـتوجب تفعيـل منظومـة 
الزراعة التعاقدية ومشـاركة التعاونيات يف تسويق 
املحاصيـل لتحمى صغـار املزارعني من اسـتغالل 
ا االستمرار  وجشـع التجار، وكما أنه من املهم ِجـدٍّ
يف نرش وعي املجتمع الزراعي واالستهالكي والتجار 
املستوردين حول أهميّة منظومة الزراعة التعاقدية 
والزراعـة واألصنـاف املحليـة واإلنتـاج املحيل بكل 
أنواعـه سـعيًا من قبـل الجميع لتحقيـق االكتفاء 

الذاتي وتنمية زراعية مستدامة.

سفاف الئسثاظغ

ال أقصد هنا كسـوف الشـمس، فالشـمس 
بيـد الله وبرحمٍة من الله، ولو كانت بيد البرش 
لعاثوا وأفسـدوا واستقالت كواكبنا من الحياة 
ُكــّل يوم ولكن أنـا عنيت بهـذا املصطلح من 
زاويـٍة أُخرى ومن جهٍة مختلفـة تماماً، جهة 
بـاردة ال تصلها الشـمس جهـة تختبئ خلَف 
ضباٍب مجهول الُهــِويَّة، ربما لم يقرتب منها 
أحد، فهي صماء سـوداء ظلماء ال ترى بالعني 
امُلَجــّردة، ولكنها أمنت املكوث وارتفعت فوق 
فتخللـت  الجبـال  ورؤوس  املنـازل،  سـطوح 
ومـىض مرشوعهـا بيننـا، تركز عـىل أرواحنا 

بحنكة محلل حروب قديم. 
تلك الزاوية املختبئة، خلف مدينتنا النائمة، 
باتت تطلق أشعة كسوفية خرجت من رسداب 
املوت البطيء، أُفقية املدى بني البرش وليسـت 
عموديـة التأثري من السـماء، فمصدرها ليس 
الشـمس باختفـاء الضـوء، أَو انسـحاب نور 
القمـر، وإنمـا مصدرها كان قصـة احتجاب 
ضمائـر البـرش، فمـا عـاد يروينـا ويبهجنـا 

وينعشنا سوى صوت املطر. 
ولكـي أكـون منصفة مـع اليـوم واألمس، 
فالشـمس ما زالت عىل عهدهـا قائمة ترشق 
الساعة السـابعة 7:00 ص، وتغيب الخامسة 
مسـاًء، وتكسـف بالسـنني ربما مـرة واحدة 
رحمـة بالبرشية والعـودة إىل تنقيـة النفس، 
والقمـر مـا زال عىل عهـده يظهـر يف الحرض 
والباديـة، ويف منتصـف الشـهر َوال زلنا نتأمل 

شقه ولونه ورسه بالدقيقة والثانية. 
وإنما هذا الكسوف الذي تناوله قلمي بدقة 
يف هذه اللحظة، واحدودب الفكر له بشـدة هو 

ذاك الكسوف الذي وقع فيه اإلنسان، فالطبيعة 
برياِحها املوقرة لم تكـرس الفنجان وبريئة لم 
تيقظ الربكان، لم تغرق اليابسة لرتيض البحر، 
ولـم ترشب البحـر لتسـعد اليابسـة، بل كان 
كسـوفاً من وقـع البرش فاحتفلـت به نفوس 
مظلمة، وانصهر بعاملي كجبال ممددة، وتخلل 
موطني برشاهة أحمق أغرق صديقه يف بحور 
ضاربة، هو كسوف أرقد الحياة ووضعها تحت 
رحمـة املـوت الرسيـري، ولم تعـد يف موطني 
أيـة حياة كسـوف توغل يف الفعـل، يف النية، يف 
املشـاعر يف العمـل، يف الوظيفـة يف الكتابـة يف 
األدغال واألوطان، واملؤسف أن قائَدُه ومطبَِّله 
ومدندنَـه هـو نفُسـه اإلنسـان ذو البصـرية 

العقيمة. 
هو كسوف عالم أجحف رمى برشارة حقده 
بنيزك حربي مجـوف، باطنه العذاب، وظاهره 
الرحمـة، كسـوف بتعامالتنـا وترصفاتنا أباد 
الحيـاة ولـم يعـد يف وطنـي إال أشـباه حياة، 
مسـممًة  صغـرية  ذرات  يف  تجسـد  كسـوف 
رضيرة، محملًة بأمـراض دخيلة، تفوق وقًعا 
من كورونا الدخيلـة، انترشت ببطء وتَحّركت 
بدهـاء بـني الـرتاب واملـاء واألرض واألجواء، 
لتصل إىل ذواتنا املفقودة واملثقوبة مرة واحدة، 
حرصتهـا بزاوية مكان مكتـظ وأصبحنا عىل 
هذه األرض لسـنا نحن بل نؤدي دور أشباهنا 
وربما غرينا، أين نحـن من ُكـّل هذه الحقيقة 

لم نعد نعرف!!
كسـوف برشي نتداوله فيمـا بيننا ونميض 
معه مجربين وهو من خبأ عنا خريطة السالم 
والحـب والتسـامح، تحـت الجـذور العميقة 
فأصبحنا له ضحية من الدرجة األوىل، كسوف 
أرقد الحياة، وعندما قّررت أن اسـتيقظ وأقلع 
من مطار شـجرتي الخيالية، مصبوغة بألوان 

زرقاويـة، ترتدي القرمزيـة والتي كان طولها 
يبلـغ ألفي مـرت وِمئـة، وصلنا ورأينـا الكون 
برصوفنا كئيباً يبحث فينا ويسأل أين ربيعكم 
أيـن حضوركم، وفعـالً وأنا يف هـول الرؤية يف 
الكسـوف تبدلـت مالمحـي، وفقـدت جدولة 
الحديـث، ورصت معُه عميـاء ال أرى، وصماء 
ال أسـمع، فأنا قسـت بنظرة بعيدة، من َحــّد 
األفق رأيت الزخم الواسـع من الكسـوف الذي 
تبادالنه فيمـا بيننا بجمل االعتيـاد، يوماً بعد 

يوم. 
ا أن نرى شـوارعنا  فاألمر كان بسـيطاً ِجـدٍّ
تذبـح، ومدننا تموت، وأبناءنـا يرحلون، األمر 
كان عادياً أن نجد أحباءنا يسقطون ويرحلون 
دون أن نعنيهـم باملحبة الصادقـة، األمر كان 
بسـيطاً للغايـة حـني أعلـن املـارد الرشقـي، 
والغربي، واألوروبي، رشارة حقدهم من البداية 
وقالوا: سنمحي ذلك الوطن، سنذبح شوارعه، 
ونلتهـم حضارتـه ونوقعه فوق الفقـر فقًرا، 
سـندّمـر موانئـه ونلوث شـواطئه، ونطمس 
حضارته، سنتقاسـم جزره النـادرة، ونتحكم 
بمضيقه األسـطوري، وسـيكون جنوبه دولة 
مستقلة، يسـهل املتاجرة فيها سنرفع األعالم 
ونقتل حرية اإلنسان باسم الوطن باسم الدين 

واإلسالم. 
رجعـت من عالـم الفلـك بنفسـيٍة متخمة 
قريتـي  يف  أمـيض  ملوطنـي  وعـدت  الجـراح، 
الصغرية، اسـتيقظت أخريًا من رحلة السماء، 
شـاركتني فيه الحياة وتكرمـت البصرية بأن 
تهديني املقتطف بأن الكسوف البرشي يحتاج 
هو أَيْـضاً لصالة كسوف روحية، صالة طويلة 
مقدسـة، نحط عليها أرواحنا ركوعاً وسجوداً 
بـكل صدق، لتعود شـمس السـماء وشـمس 

الروح مرًة واحدة. 
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إذا أنـت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالشـكل الذي يتلقى من اآلخر ما يقول، ثم 
يأتـي الطـرف اآلخر فتتلقى منه ما يقـول حينئٍذ لن تكون أكثر مـن مجرد ناقل، 
تكـون ذاكرتك عبارة عن رشيط فقط تسـجل فيها كالم فـالن ثم يأتي كالم اآلخر 
تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل هذا النحو لن تستفيد من العرب. 

[ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى ص:3]
واإلنسـان يتابـع التلفزيون, ويتابع الـروادي, يتابع األحـداث أن تفهم بأن أي 
موقـف تتبناه أمريـكا أَْو إرسائيل أَْو اليهود أن تجعل نفسـك من داخل ضده وإن 

رأيتهم يرضبون شـخصاً يعجبك تحت عنوان مفتوح. [املواالة واملعاداة ص:9]
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُكّل حدث تسـمع عنه، أَْو 
تشاهده حتى يف بلدك، حتى يف سوقك، حتى داخل بيتك، ُكّل يشء فيه دروس وفيه 
عربة، ليزداد اإلنسـان بصرية، يزداد إيماناً، يزداد وعياً. اإلنسان الذي يعرف يزداد 
إيمانه ووعيه؛ سـيجنب نفسـه الكثري من املزالق، سـيدرك كيف ينبغي أن يعمل؛ 
ألنه من خالل تأمالته الكثرية يعرف أن األشـياء أشـبه بسنن يف هذه الحياة. [ولن 

ترىض عنك اليهود وال النصارى ص:3]

{َمـا َكاَن اللـُه ِليَذََر اْلُمْؤِمِننْيَ َعـَىل َما أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى يَِميْـَز اْلَخِبيَْث ِمَن الطَّيِِّب} 
(آل عمـران: من اآلية179) قد يدخل ناس خبثاء، أَْو يخبثون من بعد وإيجابياتها 
هامـة إيجابياتها بالنسـبة لهم هـم الفئة هـذه الخبيثة يظهر من جانبهم أشـياء 
يحصـل تبكيـت لهم، يحصل توبيـخ لهم، يحصل حـذر عند املؤمنـني الصادقني 
منهم، وللمستقبل يف املسرية يكونون عارفني تماماً من خالل التمييز عارفني تماماً 
من يعتمد عليه ومن ال يعتمد عليه. [سـورة آل عمران الدرس السـادس عرش 

ص:11]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ

  

ق سثر لطةمغع أطام اهللاق سثر لطةمغع أطام اهللا  
  - خاص:

تطـرََّق الشـهيُد القائـُد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـِه- يف محـارضة (الشـعار ــ سـالح 
ا  ِجـدٍّ حسـاس  موضـوع  إىل   ( وموقـف 
ومهم، وشـائع بـني كثري من النـاس، أال 
وهـو (تقليـد الناس للعلمـاء) يف صمتهم 
وقعودهم عن القيام بواجبهم من الجهاد 
يف سـبيل الله، ودعوة النـاس إىل ذلك، وإىل 
عـدم ترديـد وتشـجيع (الرصخـة) مـن 
قبلهـم، فرد عليهم رداً مفحما، يف نقطتني 

كاآلتي:ـ

الظصطئ افوىل: 
نفى -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- نفياً قاطعاً 
أن باسـتطاعة أي واحـد مـن العلمـاء أن 
يأتـَي بمربر مقنع من القـرآن الكريم بأن 
القعـوَد جائٌز يف ظروف كهذه، وأن الجهاد 

غـري الزم، حيـث قـال: [قد يشـوف واحد 
إنه (ياخي ذاك سـيدي فـالن والعالم فالن 
وسـيدنا فـالن والحاج فـالن، يقـوم قبل 
الفجـر، ويرتكع، ويسـبح، مـا بيتَحّركوا 
وال بيقولـوا يشء وال قالوا للناس يسـربوا 
كذا.. ) ويكون واحد يريد أن يميش معهم, 
أنت اسألهم، سـري اسأل هؤالء, تتضح لك 
القضية كيـف هي, أن هـؤالء ال يعتربون 
أن هـذا العمل ليس مرشوعاً, وال يعتربون 
إْن ما هناك أوامر إلهية للناس بأن يكونوا 
أَنَْصـاراً لدينه, ومجاهدين يف سـبيله، وأن 
يعدوا ما يستطيعون من قوة، وأن.. وأن.. 
إىل آخره. ال يسـتطيع يقول لـك: ما هناك 

يشء].. 
وأشـار -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- بأنه أي 
عالم لم يشّجع الرصخة، أن ذلك عائد ربما 
إىل أنـه لـم يفهم بعد مـدى تأثري الرصخة 
عـىل األعـداء، أَْو ما يفعله األعـداء مؤخراً 

باملسـلمني، حيـث قال: [ما هـو فاهم أن 
هـذا املوضوع مؤثـر مثـالً, أَْو عمل معني 
مؤثـر, أَْو ما هو بالغ له أخبـار معينة أن 

هناك مؤامرات كبرية أو.. أو.. إىل آخره].
النقطة الثانية:ــ

وفند أيضا -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- كالَم َمن 
يقول بأنه ما دام العلماء لم يتَحّركوا بأنه 
غري واجب علينا التَحّرك، بأنه ربما هؤالء 
العلمـاء وجدوا ألنفسـهم العـذر للقعود 
بسـبب الناس أنفسـهم، فقـال: [يجدك 
أنـت واآلخريـن مربر لـه أنه مـا يتَحّرك؛ 
ألن عنده فكـرَة أن الناس ما منهم يشء, 
ومـا هناك أَنَْصار، وال أحـد متَحّرك معنا، 
وال أحـد قاوم معنـا, وال.. وال.. إىل آخره. 
فعنـده أن قد معه عذر، وسـيجلس ما له 
حاجة, فتكتشـف أنه يعتربك أنت ويعترب 
آخريـن عبارة عن عذر له, عبارة عن عذر 
له. يعني لن تكتشـف عند أحـد أن يقول 

لـك: أن هذا العمل باطل أبـداً, أَْو أنه ليس 
هناك أوامر إلهية ملا هو أكثر من هذا مما 
الناس عليه, بينما ستجده يف األخري يعترب 
إن قد معه مربر وعذر له شخصياً, ما هو 
عذر يصلـح لكل واحد, له عذر شـخيص 
أنـه وإن كان عالم ويجـب عليه، لكن إذا 
كان هناك أَنَْصار، وما هناك أَنَْصار، فمع 

السالمة وجلس وما له حاجة].

ق ُسثَر لطةمغع أطام اهللا:ــ
نبََّه الشـهيُد القائُد الناَس إىل أن ما هم 
عليه من القعود حالة خطرية، تؤدي بهم 
ـ والتهادن  ـ والعياذ بالله منهاـ  إىل النارـ 
الحاصـل بينهـم خطري جـدا، حيث قال: 
[النـاس عىل ما بني نقـول أكثر من مرة، 
متهادنيـني,  نحـن  متهادنيـني,  النـاس 
العالم يـرى أن ذوال الناس ما هم أَنَْصار، 
إذاً قـد لـه عـذره, وذوال النـاس يـروا أن 

العالـم ذاك ال يتَحـّرك، إذاً فمـا القضيـة 
الزمه, جلس وجلسـوا، وكل واحد يجعل 
الثاني مـربره، جلس ألن ما هناك أَنَْصار، 
واألَنَْصار جلسـوا ألن ما هناك حركة من 

العالم, ما هي كلها مهادنة؟. 
قـد يقـدم الناس عـىل اللـه ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل يوم القيامة، وتتضح القضية وإذا 
نحن اتهادنا وكان احنا سـاكتني, الناس 
سـاكتني والعالم ساكت, وكل واحد عنده 
إن قـد معه عـذر، وعىل ما هـو عليه، قد 
معه مـربر أمام اللـه. إذاً فالقرآن الكريم 
سيكشـف ما معك عذر وال معه عذر, وال 

القضية بحث عن أعذار].. 
مذكرا بنار جهنم وعقـاب الله بقوله: 
[فيجـب عـىل اإلنسـان أن يكون حـذراً, 
يكـون اإلنسـان مراقب لنفسـه, ال يقدم 
عىل الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل وهو عايص لله، 

ثم يكون مصريه جهنم). 

أكد سـالُم الله عليـه يف بداية الدرس األول 
من (مديح القرآن) عىل قاعدة مهمة يجب أن 
يتبعها اإلنسـان لكي يُْمكنَه أن يهتدَي بهدى 
القـرآن، أال وهـي أن يفتح قلبـه لهذا الهدى، 
حيث قال: [اإلنسـان هو الزم أن يكون عنده 
اهتمـام بأن يفتـح صدره، يصغي، يسـتمع 
باهتمام حتى يستفيد. وإال ستنتهي القضية 
يف األخري إىل أنه ال يعد ينفع يف واحد يشء عىل 
اإلطـالق. ليس هنـاك يشء أعظـم من كتاب 
الله، القرآن الكريم. إذا واحد ال يتفهم، ال يعد 

ينفع فيه يشء نهائياً، أّي يشء كان].

َماَواِت َواْفَْرِض:ــ اهللاَُّ ُظعُر السَّ
وتنـاول سـالم اللـه عليه بالـرشح لقوله 
َماَواِت َواْألَْرِض َمثَُل نُوِرِه  تعاىل:{اللَُّه نُوُر السَّ
َكِمْشـَكاٍة ِفيَها ِمْصبَـاٌح اْلِمْصبَاُح ِيف ُزَجاَجٍة 
الزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمن َشـَجَرٍة 
ٍة يََكاُد  ٍة َوَال َغْرِبيـَّ ِقيـَّ بَاَرَكـٍة َزيْتُونِـٍة الَّ َرشْ مُّ
َزيْتَُهـا يُـِيضُء َوَلْو َلْم تَْمَسْسـُه نَـاٌر نُّوٌر َعَىل 
ُب اللَُّه  نُوٍر يَْهِدي اللَُّه ِلنُوِرِه َمن يََشـاُء َويَْرضِ
ٍء َعِليٌم}يف عدة  اْألَْمثَـاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبـُكلِّ َيشْ

نقاط:ــ

الظصطئ افوىل:ـ:ــ طسألئ 
العثاغئ:ـ

رشح لنا معنى هذا الجزء من اآلية (يَْهِدي 
اللَّـُه ِلنُوِرِه َمن يََشـاُء)، حيث قال: [مسـألة 
الهدايـة، تأتـي (الهدايـة العامة) هـذه التي 
تعني: اإلرشـاد، إرسال الرسـل، إنزال الكتب. 
هذه التي يسمونها: الهداية العامة، اإلرشاد. 
لكـن يهدي لنـوره قضية ثانيـة، مطلوب أن 
اإلنسـان نفسـه هو يتسـبب لهذه من جهة 
الله، يهتـم، يصغي، يتفهم، يرجو الله، يدعو 

الله أن يهديه]. 

الظصطئ الباظغئ:ـ ظعر سزغط يف 
طتغط طزطط ـ

وّضح لنا هنا (املثل) الذي رضبه ُسبَْحانَُه 

َوتََعـاَىل عـن نـور الهدايـة، حيث قـال: [هذا 

مثل، نور عـىل أرقى درجة تتصوره، نور عىل 

أرقـى درجة يف محيط مظلم]، وأضاف أيضاً: 

[املشـكاة معناهـا: الكـوَّة، ترى النـور فيها 

مجتمعـاً، قد ملئت نـوراً. وهنا تتصور الكوة 

تكـون متى؟ يف الليل، هذا املثل يف الليل، أليس 

يف الليـل؟ كيف تكـون الكوة لوحدهـا، النور 

فيها بهذا الشكل، يف محيط مظلم؟].

الظصطئ البالبئ:ــ املصخعد 
بالظعر، عع (ظعر العثاغئ):ــ 

ولفـت إىل أن املقصـوَد بالنـور ليس ضوء 

قـال:  حيـث  وغريهـا،  والنجـوم  الكواكـب 

[اللـه نـور السـموات واألرض، ُكّل نور فيها 

هو منـه بهذا املعنـى: نور الهداية. األشـياء 

األُْخـَرى هـي من خلقـه: الشـمس، والقمر، 

والكواكب، وسـائر الدرر هذه، لكن ما كأنها 

هـي املقصـودة أن يتحـدث عـن املخلوقات 

التي تيضء، وتنري كالشـمس والقمر. يتكرر 

كثرياً الحديث عن الهـدى، عن هدى الله بأنه 

نور؛ ألن هنا تتصور معـه بأنه تكون الحياة 

ظلمـات كلها، تكـون الحياة كلهـا ظلمات. 

فاإلنسـان بحاجة إىل هذا النـور، تمثل يف آية 

أُْخَرى: {أََو َمن َكاَن َميْتاً َفأَْحيَيْنَاُه َوَجَعْلنَا َلُه 

ثَلُُه ِيف الظُّلَُماِت  نُوراً يَْمِيش ِبِه ِيف النَّاِس َكَمن مَّ

نَْها}(األنعام122) والتشـبيه  َليَْس ِبَخـاِرٍج مِّ

الظلمـة  يف  اإلنسـان  أليـس  بالظلمـة،  لهـا 

الحقيقية هذه يحتار، ويتوقف فال يدري أين 

يذهـب، هكـذا أَْو هكذا؟ هو نفـس اليشء يف 

األمور املعنوية، يف شـؤون الحياة. فاإلنسان 

إذا لم يـرس عىل هدي الله يكـون متخبطاً يف 

واقعه].

الظصطئ الرابسئ:ــ املقئضُئ 
طتااجعن لطعثاغئ:ـ

تطـرق سـالم اللـه عليـه لنقطة قـلَّ أن 

نسـمَعها من قبل، حيث قال:[اإلمام القاسم 

يتحـدث كثرياً عـن موضوع هدايـة املالئكة. 

املالئكـة ال تتصورهـم خلقاً هكـذا يخلقون 

(تماتيـك)، مهديـني جاهزيـن. إن ُكّل هـدى 

مصـدره مـن اللـه، وكل كائـن، ُكّل مخلوق 

يحتـاج إىل هـدى الله، وهداية اللـه؛ املالئكة، 

األنبيـاء، البـرش. البعض يقولـون: (أما أوىل 

خلقهـم  اللـه  كأن  مالئكـة)!  إنهـم  عنـدك 

جاهزين!. هنا يؤكد يف أكثر من موضوع بأن 

املالئكة هم محتاجون إىل هداية الله].

الظصطئ الثاطسئ:ـ اهللا اجاثثم 
ُضّض ذرغصئ لعثاغئ سئاده:ـ

وأكد سـالم الله عليه بأن الشيطان عندما 

ـد البـرش أن يضلهم مـن ُكّل جهـة، الله  توعَّ

ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل عمل عىل هدايتنا بكل طريقة 

ممكنـة، أكثـر بكثـري مـن الشـيطان، حيث 

قال: [الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل قدم ُكّل الوسـائل 

التـي تـؤدي إىل مللمـة النـاس أن يسـريوا يف 

رصاطه املستقيم، وأن يسريوا عىل هداه بكل 

الوسائل. مثلما قلنا باألمس أنه أكثر مما قال 

الشـيطان، عندما قال الشيطان: {ثُمَّ آلِتيَنَُّهم 

ن بَـنْيِ أَيِْديِهْم َوِمـْن َخْلِفِهْم وََعـْن أَيَْماِنِهْم  مِّ

وََعـن َشـَمآِئِلِهْم}(األعراف17) ألم يقل هكذا 

وهو يريد أن يضل؟ الباري جاء لإلنسـان من 

محيطه كله ملحاولة هدايته، ما زال هناك من 

فـوق، ومن تحت، ومن داخل، ومن ُكّل جهة، 

من ُكّل جهة، وبكل وسيلة].

ضـضُّ ظـعِر عـثاغـٍئ.. شـغ الـسمـاوات َأْو شـغ ضـضُّ ظـعِر عـثاغـٍئ.. شـغ الـسمـاوات َأْو شـغ 
افرض.. عـع ِطـَظ اهللا ُجْئَتاَظُه َوَتَساَىلافرض.. عـع ِطـَظ اهللا ُجْئَتاَظُه َوَتَساَىل

أكد الشهيد القائد سـالم الله عليه يف محارضة (خطر دخول أمريكا 
اليمن) بأن اللَه ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل يقوُل للناس يف القرآن الكريم أن يهتموا 
بإصالح أنفسـهم، وأن يرتبـوا الرتبية اإليمانية، وأن يكوَن رسـوُل الله 
ا  محمٌد صـىل الله عليه وآله وسـلم قدوتهم،.. فهذه خطـوة مهمة ِجدٍّ
ألن يكـوَن اللُه إىل جانبهم.. حيـث قال: [إن الله يقـول للناس: اهتموا 
جداً بإصالح أنفسـكم، بإعداد أنفسـكم، وبتهيئة مـا يمكنكم إعداده، 
ولتكـن ثقتكم بالله كبرية، وهو من سـيكون معكم، وهو من سـيتوىل 
أيضـاً أن يزرَع الرعب يف قلوب أعدائكم، وهو من يعمل الكثري إىل درجة 
أن يكشف لكم واقع عدوكم، ألم يوفر الله عىل أوليائه الكثري, الكثري من 
العنـاء؟ ألم يصنع الكثري الكثري مما يطمئنهم؟ ألم يعمل الكثري, الكثري 

مما يؤيدهم, ويشد من أزرهم؟]. 

لاظاخر افطئ.. غةإ أن تسث الُسثَّة لطمعاجعئ:ــ
وبـنّي سـالم الله عليـه نقطة هامـة جدا، وهـي بأن األمـة متى ما 
انطلقـت ملواجهة اليهود والنصارى، وهم يحملون وعياً عالياً، فإن الله 
من سـينرصهم ال محالة، ويفضح لهم واقع أعدائهم أفضل من أعظم 
جهـاز مخابـرات يف العالم حيث قـال: [إذا ما كنت أنت من أعدَّ نفسـه 
اإلعـداد الجيـد يف إيمانك، يف ثقتك باللـه، ويف إعداد مـا يمكنك أن تعده 
أيضـاً حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود 
وُكـْم إِالَّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكـُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ ال  والنصـارى: {َلْن يَُرضُّ
وَن}(آل عمران:111). أي جهاز مخابرات يسـتطيع أن يؤكد لك  يُنْـَرصُ
بأنك إذا دخلت يف معركة مع هذا العدو فإنه سـيوليك دبره، أنه سـيفر 
مـن أمامك؟ هـل هناك أحد يف الدنيـا يمتلك مخابرات تؤكـد له هذا؟ ال 
أمريـكا نفسـها وال روسـيا وال غريها، كلهـا تقارير احتمـاالت, كلها 
احتماالت، يحتمل أننا إذا ما اتخذنا ضدهم كذا ربما تكون النتيجة كذا، 
وُكْم إِالَّ أَذًى  وهكذا احتماالت، أما الله فهو من أكد بعبارة (لن) {َلْن يَُرضُّ

وَن}]. َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ ال يُنَْرصُ

الرتبغُئ اإلغماظغُئ واإلسثاد الرتبغُئ اإلغماظغُئ واإلسثاد 
لطمعاجعئ جئُإ اظاخار افطئلطمعاجعئ جئُإ اظاخار افطئ
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السغُث ظخر اهللا: ترجغُط التثود 
الئترغئ اظاخاٌر ضئري

المحعُث الفطسطغظغُّ شغ أجئعع: المحعُث الفطسطغظغُّ شغ أجئعع: 
سحرُة حعثاء و144 جرغتاً تخغطُئ 

الاشعُّل واإلرعاب الخعغعظغ  : طاابسات:
أّكــد األمـنُي العام لحزب الله، السـيد حسـن نرص 
الله، يـوَم الخميـس، أّن «تجربَة ِمَلفِّ ترسـيم الحدود 
ا، عىل مسـتويَي لبنان  كانـت تجربة غنية ومهمة ِجـدٍّ
واملقاومـة، وتسـتحّق التوقـف عندهـا مليـاً»، معلناً 
ة التي أعلنتها املقاومة بعد  «انتهاء ُكـّل التدابري الَخاصَّ

أن استكملنا الوثائق املتعلقة بملف ترسيم الحدود». 
وقـال السـيد نرص اللـه، يف كلمـٍة لُه خـالل افتتاح 
«معـرض أريض» يف العاصمة اللبنانيـة بريوت: إّن «ما 
جرى هو انتصار كبري للبنان، دولًة وشـعباً ومقاومًة. 
ووقائـع توقيـع ترسـيم الحـدود، من ناحية الشـكل، 
تؤّكــد أنَّ أيَّ حديـٍث عـن التطبيع ال أََسـاس له، وهو 

 .« تََجنٍّ
وأوضـح األمنُي العـام لحزب اللـه أنّه «مـع توقيِع 
الرسائل واسـتكمال الخطوات الشكلية، نكون انتهينا 
مـن هذه املرحلة. وفيما يتعلق باملقاومة، تكون املهمة 
انتهت. وبنـاًء عليه، َفـإنَّ ُكـلَّ التدابري واالسـتنفارات 

االستثنائية التي قد اتخذتها املقاومة، انتهت». 
وأَشـاَر السـيد نرص الله إىل أّن «املفاوضاِت، يف ِمَلفِّ 
الرتسـيم، كانت كّلهـا غري مبارشة، ولم يلتـِق الوفدان 
اللبنانـي واإلرسائييل تحت سـقف واحـد»، ُمضيفاً أن 
«الوثيقة، التي سـيحتفظ بها لبنـان، ال تحمل توقيعاً 
إرسائيلياً، كما أن املسؤولني يف لبنان تّرصفوا بدقة؛ ِمن 

أجِل عدم إعطاء ُشبهة تطبيع». 
وقـال السـيد نرصاللـه: إّن «ملـف الرتسـيم ليـس 
معاهـدة دوليـة، وال ينطوي عىل تطبيـع مع إرسائيل، 
التي اعرتفت بأنها لم تحصل عىل أية ضمانات أمنية»، 
وأّكــد أّن «لبنـان أنجز مرحلـًة مهمة سـتضعه أمام 

مرحلة جديدة». 
وبشـأن امللف الصحي، وأمام تهديد انتشار الكولريا 
يف لبنـان، أعلن السـيد نرص اللـه أّن «حـزب الله، عرب 
ُكـّل مؤّسسـاته وكوادره، يضع نفسه يف تّرصف وزارة 

الصحة اللبنانية». 
وحـول األعمال اإلرهابية يف إيران أّكـد السـيد نرص 
الله: أن «من يدير الشـغب يف إيران هو نفسه من أرسل 

القتلة إىل شرياز»، وتقّدم األمني العام لحزب الله «باحّر 
التعازي إىل املرشـد اإليراني، السـيد عيل خامنئي، وإىل 
الشـعب يف إيـران، بعـد االعتـداء اإلرهابي الـذي تبنّاه 
«داعش» عىل مزار شـاه شرياغ يف مدينة شرياز، والذي 

راح ضحيته شهداء وجرحى». 
وقـال السـيد نرص اللـه: إن «هذه الحادثـة يف إيران 
يجب أن تكون سـبباً إضافياً؛ ِمن أجِل مزيد من الوعي 

والبصرية لدى شعوب منطقتنا، وال سيما يف إيران». 
َوأََضــاَف األمـني العـام لحزب اللـه: «كّلنـا يعرف 
مـن أّمـن االنتقال اآلمـن لكثري مـن قـادة داعش من 
سـوريا والعـراق إىل أفغانسـتان»، ُمشـرياً إىل أنّه «بعد 
أن أَدَّى داعش وظيفته يف سـوريا والعـراق، لديه اليوم 
وظيفـة أمريكيـة يؤديها مـن خالل موقعـه الجديد يف 

أفغانستان». 
وأَشـاَر السـيد نرص الله إىل أنّه «يجب أن نزداد وعياً 
وبصـريًة بشـأن أهميّـة الجهـاد العظيم الـذي قام به 
كثـريون يف منطقتنـا»، متابعـاً: «كانت إيـران الداعم 
األقـوى يف هـذا الجهاد العظيـم، الذي كان الشـهيدان 

سليماني واملهندس من قادته». 
وتابع السـيد نرصالله: «ثقـوا تماماً بـأّن من يدير 
الشغب يف إيران هو نفسـه من أرسل القتلة إىل شرياز، 
وهناك غرفة سـوداء واحدة تديرها أمريكا، ُمستهدفًة 
النظـام الصامد األصيل الذي يُشـّكل األمـل الكبري لكل 

شعوب املنطقة». 
يُذكر أن 15 شـخصاً استُشهدوا وأُصيب 40 آخرون 
يف هجوم إرهابي، تبنّاه تنظيم «داعش»، استهدف مزار 

شاه شرياغ يف مدينة شرياز، يوم األربعاء. 
يف سـياق آخر، وّجه السـيد نـرص اللـه «التحايا إىل 
املقاومني األبطال يف الضفة الغربية والقدس، والشهداء 
األبطـال، ويف مقدمهـم عـدي التميمي وعرين األسـود 
وكتيبـة جنـني، الذيـن يهزون كيـان العـدّو عىل مدى 

أسابيع». 
وقـال األمني العـام لحزب اللـه، بشـأن املقاومة يف 
الضفـة الغربية املحتّلـة: إن «حديث العـدّو بأّن نصف 
جيشـه أصبـح اآلن يف شـمايل الضفـة الغربيـة يحمل 
دالالت كبرية»، الفتاً إىل أّن «هذه املقاومة تدعو إىل األمل 

بتغيري املعادالت بالنسبة إىل الشعب الفلسطيني». 

 : طاابسئ تاخئ:
استشـهد عرشُة فلسـطينيني، إضافًة إىل طفٍل 
تويف متأثًرا بإصابة سابقة، وأُصيب 144 مواطنًا، 
منهـم 40 طفـالً، فضـالً عـن إصابـة العرشات 
بحاالت اختنـاق، يف اعتداءات لقـوات االحتالل يف 

الضفة الغربية بما فيها القدس املحتّلة. 
ويف التفاصيـل: استشـهد يف 2022/10/20م، 
الطفـل محمـد فـادي نـوري، 16 عامـاً، متأثًرا 
بإصابته بعيار ناري يف بطنه، خالل اقتحام قوات 

االحتالل مدينة البرية بتاريخ 2022/09/28م. 
ويف 2022/10/21م، استشـهد املواطن صالح 
الربيكي، 19 عاًمـا، وأُصيب 32 آخرون برصاص 
قوات االحتالل خالل اقتحامها مدينة جنني، وقبل 

انسحابها اعتقلت مواطناً من منزل حارصته. 
يف 2022/10/22م، استشـهد املواطـن رابـي 
عرفـة رابـي، 32 عامـاً، سـكان قلقيليـة، جراء 
إصابته بعيار ناري يف رأسـه، بعدما أطلقت قوات 
االحتالل أعرية نارية تجاه مركبة أقلته مع عمال 
آخرين قـرب بوابـة (109) «اإلرسائيلية» جنوب 
قلقيلية، وادعت قوات االحتالل أن الجنود أطلقوا 
النـار تجـاه املركبـة بعدمـا حاولت دهـس أحد 

الجنود عىل الحاجز. 
يف 2022/10/25م، استشـهد ستة مواطنني، 
منهم 3 مدنيـني، وأُصيب 50 مواطنـاً، غالبيتهم 
مـن املدنيـني، منهـم 3 أطفـال، برصـاص قوات 

االحتالل يف نابلس ورام الله يف الضفة الغربية. 
وبحسـب وزارة الصحـة الفلسـطينية، َفـإنَّ 
شهداء العدوان الصهيوني عىل مدينة نابلس هم: 
«وديـع صبيح حوح (31 عامـاً)، وحمدي صبيح 
رمـزي (30 عامـاً)، وعـيل خالد عمـر عنرت (26 
عامـاً)، وحمدي محمد صـربي حامد رشف (35 
عامـاً)، ومشـعل زاهي بغـدادي (27 عاماً) الذي 

استشهد متأثرا بجراحه». 
ومن رام الله، استشـهد الشاب قيص التميمي 
مـن بلـدة النبي صالـح القريبة مـن رام الله بعد 

مواجهات اندلعت يف البلدة نرصة ملدينة نابلس. 
ويف 2022/10/28م، استشهد شابان وأُصيب 
آخـرون، فجـر الجمعة، جـراء إطالق قـوات من 
جيش االحتالل الصهيوني النار عىل سيارة تقلهم 
بالُقــرب مـن حاجـز حـوارة بنابلـس بالضفة 

الغربية املحتّلة. 
وأّكـدت وزارة الصحة الفلسـطينية استشهاد 
املواطـن عمـاد أبو رشـيد (47 عاًمـا) برصاص 

االحتالل وإصابة اثنني آخرين بجراح حرجة. 
ويف وقٍت الحق، أعلنت وزارة الصحة «استشهاد 
الشـاب رمزي سـامي َزبَـاَرة (35 عاًمـا) متأثراً 
بإصابتـه الحرجـة برصـاص االحتـالل يف القلب 
بنابلس، ما يرفع حصيلة الشـهداء إىل شـهيدين، 
واسـتقرار الحالـة الصحيـة للشـاب الثالث بعد 
إجراء عملية جراحية له يف مستشـفى «رفيديا»، 
وذكر شـهود عيـان أن قوات مـن جيش االحتالل 
أطلقـت النار بأكثر من 30 طلقة صوب السـيارة 

بشكٍل مبارشة، قرب حاجز حوارة. 
ومنـذ بداية العـام، أسـفرت اعتـداءات قوات 
االحتـالل عـن مقتـل 156 مواطنـاً، بينهم 106 

مدنيـني، منهـم 32 طفـالً و8 نسـاء، ومواطنان 
قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون، منهم 17 
قضـوا يف عمليات اغتيال، فضال عن إصابة املئات 
منهم نسـاء وأطفـال يف الضفة الغربيـة وقطاع 
غزة، وتويف خمسـة مواطنـني، من بينهم امرأة يف 

سجون االحتالل. 
 

العثُم والاةرغُش واملخاَدرُة واقجاغطان
هدمت قواُت االحتالل ثالثـة منازل، ما أَدَّى إىل 
ترشيـد عائلتني مـن 15 فرًدا، منهـم امرأتان و8 
أطفال، وصـادرت 5 خيام زراعيـة بعد تفكيكها 
يف الضفة الغربية بما فيها القدس الرشقية. فيما 

ييل التفاصيل:
يف 2022/10/20، هدمت قوات االحتالل منزًال 
قيد اإلنشـاء يف مدينة الخليل، بحّجـة عدم وجود 
ترخيص، وهذه املرة الثالثة التي يهدم فيها املنزل. 
يف 2022/10/23م، أجـربت قـواُت االحتـالل 
مواطنًا عىل هدم منزلـه يف جبل املكرب، يف القدس 
دون  البنـاء  بحّجــة  ا،  ذاتيّـٍ املحتّلـة،  الرشقيـة 
ترخيـص. أَدَّى الهدم إىل ترشيد عائلة من 7 أفراد، 

منهم امرأة و3 أطفال. 
يف 2022/10/25م، هدمـت قـوات االحتـالل 
منزًال قيد اإلنشاء، شمال بلدة بني نعيم يف الخليل، 
كان مـن املقّرر أن يقطنه مـع عائلته املكونة من 
8 أفـراد، منهـم 5 أطفـال، عقـب الهـدم اندلعت 
مواجهات يف املنطقـة اعتقلت خاللها تلك القوات 

مواطنًا بعد االعتداء عليه. 
يف اليوم نفسه، صادرت قوات االحتالل 5 خيام 
زراعيـة بعـد تفكيكها جنـوب قرية سوسـيا، يف 

الخليل. 
ومنـذ بداية العام، رشدت قـوات االحتالل 121 
عائلة، قوامها 717 فرًدا، منهم 136 امرأة، و326 
طفـالً، جراء تدمري 130 منزالً، والعديد من الخيم 

السكنية والزراعية. 
كما دّمـرت 92 منشأة اقتصادية مدنية أُخرى، 
وجرفت مساحات واسـعة من األرايض، وسلمت 

مئات االخطارات بالهدم ووقف البناء واإلخالء. 
 

الاعغُُّض واقساصاقت
 (203) الصهيونـي  االحتـالل  قـواُت  نّفـذت 
عمليات توغل يف الضفة الغربية املحتّلة، بما فيها 
القـدس املحتّلة، داهمـت خاللها منازل سـكنية 

ومنشآت وفتشتها، وأقامت حواجز. 
 (84) اعتقـال  عـن  األعمـال  تلـك  وأسـفرت 
مواطنـني، بينهـم 26 طفـال، وامـرأة، ويف قطاع 
 5 الصهيونيـة  البحريـة  قـوات  اعتقلـت  غـزة، 
صيادين، وصـادرت قاربهم بعـد اعرتاضه قبالة 

شمال القطاع، يف 2022/10/26م. 
ومنذ بداية العـام، نفذت قوات االحتالل 7339 
عمليـة اقتحـام، يف الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا 
القـدس الرشقية املحتّلة، اعتقلـت خاللها 4176 
مواطنـاً، بينهـم 414 طفالً، و39 امـرأة، ونفذت 
تلـك القوات 33 عملية توغل محدودة رشق قطاع 
غزة، واعتقلت 91 مواطنًا، منهم 54 صياًدا، و32 

متسلًال، و5 مسافرين. 
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والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي واملعتمد يف املوازنة للعام 2022م
أوقات  خالل  الخطية  بطلباتهم  التقدم  الدعوى  هذه  يف  املشاركة  الراغبني  عىل 

الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:
                املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب – الحصبة  –  االدارة العامة 

للشئون املالية / إدارة املشرتيات
لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره (  15,000 ) ريال ال يرد .

    وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ    22ربيع ثاني 1444هجري املوافق 16/ 
11 / 2022م

املؤسسة  عنوان  إىل  األحمر  بالشمع  ومختوم  مغلق  مظروف  يف  العطاء  يقدم   -
املحدد ومكتوب عليه اسم املؤسسة واملرشوع ورقم املناقصة، واسم مقدم العطاء، 

ويف طيه الوثائق التالية:
1.  ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة بمبلغ مقطوع 
قدره ( 2000 $  دوالر ) صالح ملدة  (120) يوماً من تاريخ فتح املظاريف، أو شيك 

مقبول الدفع.
2.  صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول

3.  صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.
4.  صورة من شهادة مزاولة املهنة.

- آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة (الحادية عرش) بتاريخ 
2 جمادي أول 1444هجري املوافق ٢٦ /١١/  ٢٠٢٢م  ولن تقبل العطاءات التي ترد 

بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.
- سيتم فتح املظاريف بمقر املؤسسة املوضح بعالية بمكتب (قاعة االجتماعات) 

بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
- يمكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة واالطالع عىل وثائق املناقصة قبل 
رشائها خالل أوقات الدوام للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة (  10  ) 

أيام من تاريخ إعالن املناقصة.
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السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1511)

السبت 
4 ربيع الثاني 1444هـ  
  29 أكتوبر 2022م

ضطمئ أخغرة

سطى أبعاب املعرجان اقجاماسغ 
افضرب يف الغمظ واملظطصئ 

جظث الخغادي  
 

ـُب املحافظـاُت الحرُة يف  تتأهَّ
البالد إىل إقامة العرس الجماعي 
الثالـث األكـرب وَغـري املسـبوق 
يف اليمـن واملنطقة كلهـا والذي 
يجمـع أكثـَر مـن تسـعة آالف 

عريس وعروس. 
ويف هـذا املهرجـان املرتقـب 
تزدحـُم الرسـائُل عـىل اختالف 
أشـكالها وأبعادها، َويف مجملها 
القيـادة  عظمـِة  عـن  تحكـي 
نوعياً  الربانية، كما تمثل مخرجاً 
لِقيَِم ومنهجية املسـرية اليمانية املنشـأ اإليَمـانية الُهــِويَّة، 
وانتصـاراً للمجتمع اليمني الذي يواصل إبهاَر العالم بصموده 

َوتماسكه. 
يتجـاوز مهرجاُن العرس الجماعي لهـذا العام املهرجانات 
املشـابهة التي أقيمت خالل األعوام املاضيـة، من َحيُث العدد 
والتجهيز، َويف ذلك رسالة تكشُف عىل أنه َوبخالف املخّططات 
واملؤامـرات يتصاعـُد العمـُل الرسـمي َوالزكـوي َواملجتمعي 
ويتعزز باملزيد مـن التكامل والوعي الذي باتت عليه املنظومة 
الوطنية بكافـة مكوناتها، وما هذه املهرجانات إالَّ صورة من 
صور التفرد اليمني يف ُكـّل املجاالت وانموذج يكشف عن واقع 

يزداد تماسكا أمام كافة التحديات. 
ويف هـذا الحدث االجتماعـي املرتَقب واملهيـب تتجىلَّ القيُم 
اإلنسـانية واألخالقيـة والدينيـة كمخرجات وثمار للتمسـك 
بالُهــِويَّة اإليَمـانية التي تجّسـد عظمة اإلسـالم وتقدمه يف 
صـورة مّرشفة؛ كونها تسـتهدُف رشائَح الفقراء واملسـاكني 
واملرابطـني واألرسى واأليتـام وأبناء الشـهداء واملحتاجني إىل 

جانب مجموعة من األشقاء من الجاليات غري اليمنية. 
ومـن تفاصيلهـا يمكنُنـا الحديـُث عـن عظمـة التكافـل 
والرتاحـم، وعـن أهميّـة تيسـري الـزواج َوتخفيـِف األعبـاء 
والتكاليـف الباهظة التي تتطلبها األعـراس ومواجهة الحرب 

الناعمة، وكيفية تجسيد وحدة املسلمني عمليٍّا. 
وال يفوتُنـا يف هـذا الحـدث أن نستشـعَر األهميّـَة الكربى 
لفريضـة الـزكاة، وثمرتهـا وأثرها عىل املسـتوى االجتماعي 
بعَد عقوٍد من التغييب والضياع واإلهدار واالسـتغالل السـيئ 
لها، وأن نشـيَد بدور هيئة الزكاة والقائمـني عليها، والجهود 
املبذولة لرعاية مئات آالف الفقراء، وتدشني مشاريع التمكني 
االقتصـادي، والتـي حتما سـتتعاظم فضائلها كلما اتسـعت 

دائرة العطاء املجتمعي يف إخراج هذه الفريضة الهامة. 
كمـا ال يفوتُنا يف الختام أن نرفَع عبـاراِت اإلجالل والتقدير 
واالمتنـان والوالء للسـيد القائـد عبد امللك بـدر الدين الحوثي 
-يحفظـه الله-، ومـا يوليه من اهتمام ورعايـة كريمة لهذه 
املهرجانات، إىل جانب دعمه َوعنايته بكل القضايا ذات الطابع 
االجتماعي، رغم األولويات الكـربى يف طاولته َوالتي تفرضها 
ظـروُف العـدوان والحصـار والتحديـات التي تعـرتي حاَرض 

ومستقبَل اليمن واألمة جمعاء. 

طثّططاُت السثّو يف طتاربئ اإلجقم بامعغض الةماسات اإلجراطغئطثّططاُت السثّو يف طتاربئ اإلجقم بامعغض الةماسات اإلجراطغئ
سئثاهللا تجام طتمث ظاخر  

هنـاك مخّططـاٌت يسـتخدُمها العدوُّ األََسـايسُّ 
الصهيوني ملحاربة املسـلمني واالنتقام من شـعوب 
ـــة اإلسـالمية والتخلـص ممن يقـُف أمامهم  األُمَّ
وضـد مـرشوع االحتـالل والسـيطرة والتحكم عىل 

ــة اإلسالمية. ثروات شعوب األُمَّ
العـدوُّ يف نظريتـه ال يفّرق بني املسـلمني سـواٌء 
أكان عميـالً وصديقـاً لـه منافقاً أَو مـن كان يقف 
ضده وعدوٍّا لعدو اإلسـالم، فهو يريُد التخلص ممن 
يدافع عن اإلسالم املحمدي الجهادي الذين يفشلون 

مخّططات الصهيونية األمريكية.
فالعدّو الحقيقي لإلسـالم يسـتخدُم جميَع الوسائل والطرق 

ملحاربة اإلسالم املحمدي الحنيف ومنها اآلتي:
- الحـرب والغزو الفكري، وهذه أنواع يعتمد عليها العدّو أكثَر 
بكثري من االعتماد عىل الحرب العسكرية فتخدم العدّو الحقيقي 

يف اآلتي:-
- اسـتخدامهم الغـزو الفكـري الثقـايف الديني بعـدم معرفة 
ــة اإلسالمية  الشـعوب العدّو الحقيقي وتضليلهم لشـعوب األُمَّ
واسـتبدالهم أفـكار املحبـة والتسـامح والصداقة والتسـابق يف 
التقارب مع العـدّو الحقيقي الصهيوني األمريكي، وقد عملوا يف 
ًة املناهج التي تحمل  تغيري املناهج التعليميـة والثقافية، وَخاصَّ
الروح الجهادية، وهذا ما يحصل اليوم يف التطبيع املبارش لبعض 

الدول اإلسالمية مع العدّو الصهيوني األمريكي.
- تشـكيل جماعـات متشـّددة باسـم الديـن اإلسـالمي وهم 

بعيـدون عن الديـن وإنما يسـعون إىل تشـويه اإلسـالم والدين 
املحمـدي الحنيف؛ لخدمة املرشوع الصهيونـي األمريكي، وهذه 
ما يحدث يف عرصنا الحديـث اليوم بمثل الجماعات 
الداعشـية والجماعات التكفريية التـي تخطط لها 
وتمولها أمريكا بالسـالح واملال باسـم اإلنسـانية، 
وهـذا مـا كشـفته القـواُت املسـلحة مـن الجيش 
واللجان الشـعبيّة يف محافظـة البيضاء بعد تطهري 
الجماعات املتشـّددة الداعشية والتكفريية، وحصل 
اإلعالم الحربي اليمني عىل جميع األسلحة األمريكية 
الصهيونيـة والربيطانيـة والتي دخلت عرب وباسـم 
«املنظمات» التي تسمى أنها «املنظمات اإلنسانية». 
- لقد عملت الصهيونية خالل السنوات املاضية يف 
شـن حروبها الباردة لخلخلة املسلمني باسم اإلسالم وجعلوا من 
ــة اإلسـالمية بأن ال يحمل اإلسالم واألخالق  يحكم شـعوب األُمَّ
والصـدق واألمانـة وزرع الخيانة والكـذب والخـداع وارتكابهم 
الفواحش؛ ِمن أجِل تقوُل لشـعوب أعداء اإلسـالم: انظروا إسالَم 
ما سمي املسـلمني ماذا يعملون وإن املسيحية واليهودية أفضُل 
بكثرٍي من اإلسـالم؛ وذَلك بَسـبِب ضعف إيَمـان وثقافة الشعوب 
وتقصريها يف محاربة هذا الغزو الفكري الذي يسعى إىل الكراهية 

ضد اإلسالمية.
ــة اإلسـالمية  هـذا كان لـه تأثـريٌ سـلبي عـىل شـعوب األُمَّ
ــة من ارتكابهم أبشـع  والسـكوت عما يحدث بني شـعوب األُمَّ
الجرائـم اتجاه شـعوبهم ويف ما بينهم مـن النزاعات والخالفات 

ــة ملحاربة اإلسالم واملسلمني.  التي يزرُعها أعداء األُمَّ


