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النعيمي: سنحاسب الواقفني وراء السفن 
املــســؤولــيــة تتحمل  والــشــركــات  الــنــاهــبــة 

واشنطن  لسفري  مشبوهة  حتركات 
ضـــــــمـــــــن حــــــــرــــــــا االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
وجتـــويـــع الــيــمــنــيــني مشــــاالً وجــنــوبــًا

مباشرة  الــقــادمــة  الــضــربــات  حــبــتــور:  بــن 
شعبنا جتــويــع  اســتــحــالــة  الــعــامل  ولــيــعــلــم 

الثروات بإعادة  املطالبة  عليه  املرتبات  النعدام  ينتقدها  ومن  املدونة  لتطوير  اخلــربات  أصحاب  نستقبل  احلوثي: 


صــنــعــاء تــثــبــت مــعــادلــة محـــايـــة الـــثـــروة وحتـــبـــط مــســاعــي أمــريــكــا لــاللــتــفــاف عليهاصــنــعــاء تــثــبــت مــعــادلــة محـــايـــة الـــثـــروة وحتـــبـــط مــســاعــي أمــريــكــا لــاللــتــفــاف عليها



2
األربعاء والخميس

العدد

29 ربيع الثاني 1444هـ..
23 نوفمرب 2022م

(1530)
أخبار 

 : خاص
جـّددت صنعاُء التأكيَد عىل أن مسـار حماية الثروات 
الغازية والنفطية اليمنية، قضيٌة محسـومٌة ال مساومَة 
عليهـا أَو تفـاوض مـا لـم تخصـص عائداتهـا لصالح 
املرتبـات والتخفيف من معاناة الشـعب اليمني، ويف ظل 
إرصار تحالـف العدوان عىل سياسـته املتمثلـة يف النهب 
والعبث وحصار الشـعب وحرمانه من حقوقه املرشوعة 
والعادلـة، َفــإنَّ املـؤرشات تؤّكـد قرب انفجـار الوضع 
وانتهـاء التهدئـة التـي تعيشـها مختلف الجبهـات منذ 

انتهاء الُهــدنة يف الثاني من أُكتوبر املنرصم. 
 

أجطتُاظا لظ ترى أغئ خطعط تمراء
ويف السياق عّلق عضو السيايس األعىل محمد النعيمي، 
يف ترصيحـاٍت لـ «املسـرية» عـىل العملية األخـرية التي 
نفذتها القوات املسـلحة اليمنيـة، أمس األول، عىل ميناء 
الضبة النفطي بعد محاولة تحالف العدوان وأدواته نهب 

كميـات جديدة مـن النفط اليمني الـذي كان مباحاً قبل 
تثبيت قرار منع النهب وحماية مقدرات الشـعب اليمني 

والدفاع عن حقوقه. 
وجـّدد النعيمـي التأكيـد عـىل موقف صنعـاء الثابت 
مخاطبـاً دول العدوان وأدواته «لن نسـمح بنهب ثروتنا 

النفطية والغازية وتجويع الشعب اليمني. 
ووجـه النعيمـي رسـالة قويـة تشـري إىل أن صنعاء 
لـن تـرى أيـة خطـوٍط حمـراء يف حـال اسـتمر تحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي وحصاره وحربه 
االقتصاديـة وسياسـاته التجويعية تجاه أبناء الشـعب 

اليمني شماالً وجنوباً. 
أضـاف عضو السـيايس األعىل النعيمي «سـنذهب إىل 
أبعـد الحـدود لتحقيق معادلـة حماية الثروة السـيادية 

وانتزاع حقوق الشعب اليمني». 
ويف ختام ترصيحاته أّكـد محمد النعيمي أن الرشكات 
األجنبيـة سـتتحمل مسـؤولية أي عبـث بثـروة اليمن، 
مستدركاً بالقول: «وسنحاسـب دول العدوان التي تقف 

وراء السفن الناهبة». 
 

السثواُن طامسٌك بسطعضه.. اقظفةاُر 
العاجع صرغإ

مـن جهتـه، عّلـق رئيـُس حكومـة اإلنقـاذ الدكتور 
عبدالعزيـز بن حبتـور، عىل العملية وقـال يف ترصيحاٍت 
ة لـ «املسـرية»: «لـن نقبل بنهب ثروتنـا النفطية  َخاصَّ
والغازيـة تحـت أي مـربّر مـن املـربّرات»، يف إشـارٍة إىل 
الدعايات التي يسـوقها العـدوان وأدواته بشـأن مزاعم 
توظيـف عائدات الثـروات النفطيـة والغازية لتحسـني 
األوضـاع االقتصاديـة يف الوقـت الـذي يرفـض فيـه أن 

تخصص تلك املبالغ لرصف املرتبات. 
َوأََضــاَف رئيـس الـوزراء رداً عـىل الضجيـج الدويل 
«نمـارس حقنـا يف الدفاع عـن مصالحنا وثروة الشـعب 
اليمنـي، والتابعـون لتحالـف العدوان يقومـون برسقة 

أموال الشعب». 
وأوضح رئيـس حكومة اإلنقـاذ أن «مرتِزقة العدوان 
حاولوا نهب أكثر مـن ١٤ مليار دوالر من عائدات النفط 
والغـاز وإيداعهـا يف البنـك األهيل السـعودّي دون رصف 

رواتب املوظفني». 

وأَشـاَر بن حبتـور يف ترصيحاته إىل أن الـردع القادم 
سـريقى إىل مسـتويات عليـا تقلب الطاولة عـىل تحالف 
العدوان، مؤّكـداً أنه «يف املرات القادمة لن نحذر السـفن 
بل سـنرضبها بشكٍل مبارش»، يف رسـالٍة قوية تؤّكـد أن 
صنعـاء وحرصهـا عىل مراعـاة االعتبـارات يف العمليات 
السـابقة لن يدوم طويالً طاملا وتحالف العدوان لم يتخل 

عن موقعه املعادي. 
ويف ختـام ترصيحاته وجه بن حبتور رسـالة قوية قال 
فيها: «عىل العالم أن يعرف أننا لن نرتك شـعبنا يجوع وهم 
يعبثون بثروات اليمن»، موجهاً الخطاب للرشكات األجنبية 
بقولـه: «إذا لـم يتم التفاهم مع صنعـاء لتحويل املبالغ إىل 

البنك املركزي فلن يكون التعامل إال بالحديد والنار». 
ويف ظـل تصاعد مؤرشات الردع لـدى الطرف الوطني 
رداً عـىل تصعيـد املوقـف العدواني السـعودّي األمريكي 
اإلماراتي السـاعي إىل حرمان الشعب اليمني من حقوقه 
وممارسـة القرصنـة والتجويع، َفــإنَّ املعطيات تؤّكـد 
قـرب عمليـات نوعية كـربى يف املناطق املحتّلـة اليمنية 
وأكرب منهـا يف العمق الجغـرايف لدول العـدوان ومصالح 

رعاتها الدوليني واإلقليميني. 

السثو غسامغئ بالظعإ والاةعغع وخظساء تتثر طظ ردع طعجع:
الظسغمغ: جظثعإ إلى أبسث التثود لاتصغص طسادلئ تماغئ البروة السغادغئ واظاجاع تصعق الحسإ الغمظغ
بظ تئاعر: الدربات الصادطئ طئاحرة وسطى السالط طسرشئ اجاتالئ أن غةعَع حسُئظا وافسثاء غسئبعن ببرواته

ئ لـ «المسغرة» ردًا سطى الدةغب الظاتب سظ سمطغات تماغئ البروة: شغ تخرغتاٍت َخاخَّ

التعبغ: تاضرون قجاصئال أختاب الثئرات والمسارف لاطعغر المثوظئ وطظ غظاصثعا قظسثام المرتئات سطغه المطالئئ بإسادة البروات

ــحــســإ ــــثعــــَإ لــشــغــر ال ــــظ ت ــــا ل ــــظ ــــرواُت ب

السثواُن غعاخُض خظَص الحسإ باتاةاز جفغظئ 
دغجل جثغثة لقضرار بالصطاسات الثثطغئ

 : خاص
يف الوقـت الـذي يواصُل تحالـُف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
وأدواتُـه عملياِت النهب للثروات النفطية والغازية وحرمان الشـعب اليمني 
من عائداتها، تواصل بحرية واشـنطن وأدواتها أعمال القرصنة بحق سفن 
املشـتقات النفطية، وذلك يف غطرسٍة ال متناهية تدفع الطرف الوطني نحو 

الرد بكل قوة. 
ويف سـياق الخروقـات الفاضحـة والحـرص عـىل اسـتخدام الحصـار 
والتجويـع وتضييق الخناق عىل الشـعب كسـالٍح إلركاعه بعد فشـل ثمان 
سـنوات من العدوان العسكري واألمني والسيايس بمسـاندة أممية ودولية 
علنيـة، أّكـدت رشكة النفط اليمنية تعرض سـفينة ديزل جديدة للقرصنة 
عـىل الرغم من التزامها بكل اإلجـراءات التي فرضتها األمم املتحدة وتحالف 

العدوان كرشوٍط تعسفية لوصول السفن إىل الحديدة. 
وقال املتحدث باسم رشكة النفط اليمنية عصام املتوكل يف بياٍن مقتضب: 
«إمعانـاً منه يف الحصار لزيادة معاناة أبناء الشـعب اليمني تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي يحتجز سـفينة  الديزل «أحد» ويمنعها من الوصول إىل 

ميناء الحديدة». 
ولفت املتـوكل إىل أن عملية القرصنة بحق السـفينة «أحد» تأتي بالرغم 
من خضوعها للتفتيش القرسي يف جيبوتي، وهو ما يشري إىل حجم التواطؤ 

األممي الكبري تجاه اإلرصار السعودّي املتصاعد عىل خنق الشعب اليمني. 

«الثثطئ املثظغئ» تثّحـُظ طثوَّظَئ السطعك العظغفغ بالاعجغه بإسثاد الاسعغات والسقوات ملعظفغ الثولئ طظث ٢٠١٣م
 : خاص

دّشـنت وزارُة الخدمة املدنية والتأمينات، 
أمـس، العمـَل بمدونـة السـلوك الوظيفـي 
وأخالقيات العمل يف وحدات الخدمة العامة، 
وذلـك باإلعـالن عـن جملـة من اإلجـراءات 
اإلداريـة لتسـوية أوضـاع موظفـي الدولة 

وحفظ حقوقهم املكتسبة. 
وفيما تـم تدشـنُي العمـل باملدونة جرى 
اإلعـالن عـن عدد مـن الخطـوات العملية يف 
إطار تنفيذها عىل مسـتوى الوزارة شـملت 
بإعـداد  واملوازنـة  األجـور  قطـاع  توجيـه 
التسويات والعالوات ملوظفي الجهاز اإلداري 
للدولـة منـذ ٢٠١٣م لحفظها كاسـتحقاق 
إىل حـني توفر االعتمـادات، ومناوبة قيادات 
الوزارة يف خدمة الجمهور عىل مدار األسبوع 
للقـاء باملواطنني وتسـهيل معامالتهم، كما 

تضمنـت تلـك الخطـوات التوجيـه بالبـدء 
بربنامـج توعـوي بمضمـون املدونـة داخل 
الـوزارة والبدء بتنفيذ دليـل خدمات الوزارة 
الـذي يحتوي عىل إجـراءاٍت مبسـطة بعيًدا 
عن الروتـني املمـل واإلعالن عن بـدء العمل 
بالنظـام اآليل لخدمة الجمهور، وكذا البدء يف 
العمل التجريبي للنظام اآليل إلصدار الفتاوى 

والتسويات. 
ويف التدشني، أّكـد عضو املجلس السيايس 
األعىل، محمد عيل الحوثي، أن املدونة جاءت 
عىل أََسـاس بنـاء الوطـن وخدمـة املوظف 
كونهـا تعرفـه عـىل مهامـه واختصاصاته 

والتزاماته وواجباته. 
ولفـت إىل أن «املرتِزقة يف الخارج ال يبنون 
وطناً، ومن ذهب الستجالب العدّو لبلده ومن 
يعيشـون عىل أرصفة الريـاض والقاهرة ال 
يمكنهـم أن يبنـوا وطنـاً وال يسـتحقون أن 

يعيشـوا فيه؛ ألَنَّ من يستحق الوطن هم من 
يحبونه ويقومون بخدمته والدفاع عنه». 

ورحب عضو املجلس السـيايس األعىل بأية 
إضافات جوهرية ونوعية من شـأنها تطوير 
املدونة، قائـالً: «حارضون لكل من يتقدم بما 

لديـه؛ ِمن أجـِل تطوير املدونـة، وال أحد يزايد 
علينا، ومن يقول وضع املدونة مع عدم وجود 
الراتب نرد عليـه: أعيدوا جمع اإليرادات للبنك 
املركـزي وسـنرصف املرتبات كمـا رصفناها 
لـكل املحافظات قبـل نقل البنـك».  وأّكـد أن 

اليمـن سـيخرج مـن معركتـه مع العـدوان 
منتًرصا إدارياً وعسكريٍّا ومعيشيًا واجتماعيًا. 
مـن جهتـه لفـت وزيـر الخدمـة املدنية 
والتأمينـات سـليم املغلـس، إىل أن املدونـة 
جـاءت لتغطـي الفـراغ الروحـي والقيمـي 
واألخالقي واإلنسـاني بما ينسجم ويتكامل 
مـع القوانني واللوائـح النافـذة، مؤّكـداً أن 
التـزام املوظفني بها سـيكون له األثر الكبري 
عـىل الواقـع وسيسـاعد يف تحسـني أدائهم 

وتحقيق النجاحات يف مختلف املجاالت. 
وأوضـح أنه تـم إعـداد برنامـج تنفيذي 
للمدونـة عـىل ثـالث مراحـل: األوىل إنزالهـا 
للموظفني واسـتالمها وضم ذلك يف ملفاتهم 
الوظيفية، والثانية مرحلة التوعية والتدريب 
عليها، فيما تتضمن املرحلة الثالثة التطبيَق 
والتنفيذَ العميل للمدونة، حاثٍّا عىل استكمال 

املرحلة األوىل والبدء يف املرحلة الثانية. 

طثّطفاُت السثوان اقظفةارغئ تعاخُض تخَث الدتاغا املثظغني يف التثغثة..

 : التثغثة
يف الوقـت الذي تواصل األمـم املتحدة التنصل 
عن القيام بمسـؤولياتها للحد من هذه الجرائم 
محافظـة  يف  بجـروٍح  فتـى  أُصيـب  املنسـية، 
الحديدة، جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي، وذلك بعد أقل من 
٤٨ سـاعة عىل جريمة مماثلة راح ضحيتها ١٤ 

مدنياً بينهم ٩ أطفال. 
وأوضـح مصدر محيل لـ «املسـرية» أن لغماً 
مـن مخلفات العدوان انفجـر جوار دوار الجمل 
بمديريـة الحـوك، مـا أَدَّى إىل برت قدمـي الفتى 

وإصابته بجروٍح بليغة. 
واسـتنكر املصـدر اسـتمرار الجرائـم التـي 
تخلفهـا مخلفـات العـدوان االنفجارية وسـط 
تواطـؤ أممي حال دون إدَخـال األجهزة الالزمة 

النتزاع املخلفات االنفجارية التي زرعها تحالف 
العدوان يف الحديـدة ومناطق أُخرى لإلبقاء عىل 
وسـائل الجرائـم واسـتمرار قتل أبناء الشـعب 

اليمني. 
يشـار إىل أنـه يف وقٍت سـابق جـدد املركز 
التنفيـذي للتعامـل مـع األلغـام مطالبتـه 
بتوفـري األجهـزة الكاشـفة لأللغـام إلنقاذ 

حياة آالف املدنيـني يف العديد من املحافظات 
اليمنيـة، مؤّكــداً أنه يتم ُكـّل يوم تسـجيل 
ضحايـا جدد نتيجة تلك املخلفات، يف حني أن 
هذه الجريمة تأتي بعد ٤٨ سـاعة عىل أُخرى 
مماثلة حصدت ١٤ مدنيـاً يف الحديدة بينهم 
٩ أطفال سـقطوا كضحايا يف اليـوم العاملي 

للطفل.

وجط تظخض أطمغ سظ إدَخال افجعجة الضاحفئ:

ارحغش

جرائــط بحــراضئ أطمــغئجرائــط بحــراضئ أطمــغئ
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 : خاص
ا اسـتحالَة  أثبتـت القـواُت املسـلحُة عمليّـٍ
االلتفـاف عىل قـرار ومعادلة حمايـة الثروات 
الوطنية، َحيُث حـاول العدوُّ ومرتِزقتُه تطويَر 
أسـاليبهم لنهـب شـحنة جديـدة مـن النفط 
الخام عرب ميناء الضبة، لكنهم فوجئوا برضبة 
عسـكرية جديـدة أفشـلت املحاولـة برسعـة 
وبشـكل كامل، وأّكـدت أن صنعاء ترصد ُكـّل 
تَحّركاتهـم، وأنها عىل أتـم الجاهزية للتعامل 
مـع مختلف الحيل واألسـاليب بالشـكل الذي 
يضمن بقـاء الثـروة اليمنية بعيـدة عن أيدي 

اللصوص. 
العمليـُة الجديـدة اختلفت عن سـابقاتها، 
مـن َحيُث إن مرتِزقة العـدوان لجأوا هذه املرة 
إىل «رشكـة تهريـب دوليـة» بحسـب ترصيح 
السـكرتري اإلعالمي للجنـة االقتصادية العليا، 
إبراهيم الرساجي، الذي أوضح أن هذه املرتِزقة 
تعاقدوا مع هذه الرشكة إلرسـال ناقلة النفط 
(براتيـكا) مع ٢ لنشـات، وسـت قطع حربية 

مجهولة الُهــِويَّة. 
هذه املعلومات تعني أن العدّو حاول تطوير 
أُسـلُـوب النهـب وفتـح طريـق لاللتفاف عىل 
قـرار حظـر التصدير الـذي فرضتـه صنعاء، 
والذي يحاول تحالف العدوان ورعاته منذ مدة 

أن يضغطوا عليها للتخيل عنه. 
وبحسـب الرساجي، َفــإنَّ الصفقَة تضمن 
مبالـَغ كبـريًة حصل املرتِزقة عىل نسـبة منها 

كعموالت ورشاوى. 
لكـن األُسـلُـوب الجديـد لم يغرّي مـن واقع 
معادلة حماية الثروات شيئاً، إذ يؤّكـد سكرتري 
اللجنـة االقتصاديـة العليا أنه تـم اتِّخاذ كافة 
اإلجـراءات القانونيـة عرب الجهـات املختصة 
العالقـة  ذات  النفطيـة  الـرشكات  ملخاطبـة 
بالسـفينة النفطية واللنشـات، بعدم االقرتاب 

من املياه اإلقليمية اليمنية. 
َوأََضـاَف الرساجي أن صنعاء خاطبت أَيْـضاً 
الـدول التـي تحمل القطـع البحريـة أعالمها، 
والدول التي ينتمي إليها أفراد الطواقم العاملة 
عىل تلك القطع؛ ِمن أجِل وقف محاولة النهب، 
وهو ما يشـري بوضـوح إىل أن صنعـاء تمتلك 
تفاصيـل كاملة عن كافـة تَحـّركات العدوان 
ومرتِزقته وتنسيقاتهم، األمر الذي يعني أن أية 
محاولة مـن جانبهم الخـرتاق معادلة حماية 
الثروة ستكون متأخرًة بالفعل عن استعدادات 

القوات املسلحة. 
هـذا مـا أّكـدتـه العمليـة األخـرية بشـكل 
واضح، َحيُث يوضح الرساجي أنه بعد تجاهل 
السـفينة النفطية والقطع الحربية ملخاطبات 
الجهات املختصة، قامت القوات املسلحة بتويل 
املهمة، وأجربت الناقلة «براتيكا» عىل املغادرة 
لتكتب نهايـة محاولة نهب أكثـر من مليوني 
برميـل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل 

إىل ١٧٤ مليون دوالر. 
فشـُل محاولة النهب أّكــد أن املعادلة التي 
فرضتهـا صنعـاء لحمايـة الثـروة الوطنيـة 
معادلة راسـخة وثابتة ويستحيل زعزعتها أَو 
االلتفاف عليها بأية إجراءات، وهو ما يعني أن 
الطريـق الوحيد أمام تحالـف العدوان ملعالجة 
هذا امللف هو تخصيص إيرادات النفط ملرتبات 

املوظفني، والتوقف عن التعامل معها كمصدر 
لتمويل املرتِزقة أَو كورقة ضغط وأَداة نفوذ. 

هـذا أَيْـضاً ما أّكــده ترصيح ناطق القوات 
املسـلحة العميد يحيى رسيع، الـذي جاء فيه 
أن صنعاء «ُمستمّرة يف حماية الثروة الوطنية 
السـيادية حتـى تصبـح عائداتهـا يف خدمـة 
اليمنيـني ولتغطية مرتبات كافـة املوظفني يف 

ُكـّل املناطق اليمنية».
وجدد السكرتري اإلعالمي للجنة االقتصادية 
العليا الدعوة لكافة الرشكات املحلية واألجنبية 
إىل االمتثـال الكامـل لقـرار منع نهـب الثروة 
السـيادية، والـذي تـم اتِّخاذُه لصـون حقوق 
الشـعب اليمني وخدمة مصالحه «وإال َفـإنَّها 
املختلفـة  التداعيـات  مسـؤولية  سـتتحمل 

والتبعات القانونية». 
األحـرى  «كان  أنـه  الرساجـي  َوأََضــاَف 
التـي  واملخّططـات  الجهـود  بـذل  باملرتِزقـة 
يقومون بها يف السـعي إلنهاء معاناة اليمنيني 
االلتـزام  خـالل  مـن  املحافظـات،  كافـة  يف 
بالدستور والقوانني النافذة امللزمة بتخصيص 
عوائد الثروات السـيادية لصالح الشـعب، بدالً 
عن االسـتئثار بهـا ونهبها وحرمـان موظفي 

الدولة وبقية املواطنني منها»
 

اإلخراُر سطى الظعإ غدغُش املجغَث 
طظ الاسصغثات 

إرصاُر العـدّو عـىل تكـرار محـاوالت نهـب 
الثـروة الوطنيـة، يمثـل مـؤًرشا واضًحـا عىل 
انسـداد أفق الحل الذي تنشـده صنعاء، والذي 
يتضمن رصَف مرتبـات املوظفني من إيرادات 
النفـط والغاز، ورفع الحصار، األمر الذي يبدو 
بوضـوح أن تحالف العـدوان ال ينوي االقرتاَب 

منه. 
وحتـى يف ظـل املعلومـات التـي تؤّكــد أن 
الواليـات املتحدة األمريكية هـي الطرف امُلِرصُّ 
عىل الدفع نحو التصعيد وإفشـال التفاهمات، 
َفــإنَّ تكـّرر محـاوالت نهـب الثـروة يرتجم 
خضوًعـا واضًحـا مـن جانـب دول العـدوان 
للتوّجـهات األمريكية، وهو ما يعني أن امَلأِزَق 
السـعودّي واإلماراتي يزداد سوًءا؛ ألَنَّ اإلرصار 
عـىل رسقة املوارد سـيؤدي بال شـك إىل ارتفاع 
وتـرية العمليات العسـكرية للقوات املسـلحة 
ـا ونوًعا، وقـد تتجاوز الرضبات املسـتوى  كمٍّ
التحذيـري لتصبح تأديبيـة وعقابية كما لوح 
بذلـك نائب وزيـر الخارجية بحكومـة اإلنقاذ 

ام.  حسني العزي قبل أَيـَّ
ويـرى نائـُب مدير دائـرة التوجيـه املعنوي 
بـوزارة الدفاع العميـد عبد الله بـن عامر، أن 
العمليـاِت العسـكريَة ضمـن معادلـة حظـر 
تصديـر النفـط الخام حملت رسـائل مبارشة 
للواليـات املتحـدة؛ باعتبَارهـا الطـرَف األكثَر 
تمسـًكا باسـتمرار نهب الثروات، والذي يدفع 

نحو التصعيد. 
ويشـري بن عامر يف هذا السياق إىل أن عمليَة 
ـذت بالتزامن مع وجود السـفري  مينـاء قنا نفَّ
األمريكـي يف حرضمـوت، فيما نّفـذت عملية 
الضبة األخرية أثناء تواجد السفري األمريكي يف 
ًحا إىل أن األمر ليس ُمَجـّرد صدفة.  عدن، ملمِّ

السـفري  تَحـّركات  توقيـَت  أن  والحقيقـُة 
األمريكي والوفود العسـكرية األمريكية يشري 
بوضـوح إىل أن الواليات املتحدة تعمل بشـكل 
مكثّــف عىل إعـادة العجلـة إىل الـوراء ومنع 
حصـول أي تقـدم أَو تغيري إيجابي يف مشـهد 
فيمـا يتعلـق باملرتبات  التهدئـة، وُخُصوصـاً 
وإيرادات النفط والغاز، َحيُث رّكزت التَحّركات 

األمريكيـة األخرية بشـكل واضح عىل محاولة 
اخـرتاق معادلة حظر التصديـر التي فرضتها 

صنعاء. 
وعـىل أية حال، َفـإنَّ موقـَف صنعاء الثابت 
ونجاحهـا الراسـخ يف تثبيـت معادلـة حماية 
الثـروات يمثل مأزًقـا لجميع أطـراف تحالف 
العدوان؛ ألَنَّ هذه املعادلَة تدفع باملشـهد نحو 
تغيـريات كبـرية، ال مجـال لتأخريهـا طويالً، 
وأية محاولة إليقافها ستغذي مسار التصعيد 
بشـكل يؤدي إىل فـرض تلك التغيـريات ضمن 

معادالت أوسع وأكثر تأثريا. 
وقـد أّكـد نائـب وزير الخارجيـة مؤّخراً أن 
قـراَر منع نهب الثـروات وحظر تصدير النفط 
والحـرب  السـلم  حالتَـي  يف  سـاريًا  سـيبقى 
مـا لم يتـم االتّفاُق عـىل تخصيـص اإليرادات 
لرواتـب املوظفني وتحسـني الوضـع املعييش 
واالقتصادي، وهو مـا يعني أن خياَر التصعيد 
الـذي تدفـع الواليـات املتحدة نحوه لـن يؤدَي 
إىل عـودة العجلـة إىل الوراء ولن يوقف مسـار 
اسـتعادة الحقـوق، بـل أنـه سـيفتح املجال 

لفرض معادالت أُخرى برسعة أكرب. 
القيـادة  كانـت  األُخـرى  املعـادالُت  هـذه 
الثورية والسياسـية قد أّكـدت بشـكٍل واضٍح 
عـىل أن تداعياِتها سـتكوُن إقليميـًة ودوليًة، 
ة  وقد وّجهت صنعاء رسـائَل عسـكريًة َخاصَّ
بشـأن االسـتعداد لخـوض مواجهـة بحريـة 
سـتكون األشـدَّ مع تحالف العـدوان، وبالتايل 
َفـإنَّ اسـتمراَر تعاطي صنعـاء بإيجابية مع 
الجهود املبذولة يف مسـار التهدئة وعىل طاولة 
التفـاوض، ليس سـببُه نجاَح العـدّو يف تقييد 
الخيـارات الوطنيـة، بـل حرُص صنعـاء عىل 
إكمال الُحّجـة وَسـدِّ ُكـلِّ الثغـرات قبل اتِّخاذ 

قرار التصعيد. 

خظساء تعاخض إتئاط املساسغ افطرغضغئ إلسادة السةطئ إىل العراء:
اجاسادة التصعق أطر تامغ
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 : طاابسات
يواصُل السـفريُ األمريكـي تَحرُّكاِته املشـبوهَة يف اليمن بتواطٍؤ 
مباَرشٍ من تحالف العدوان السـعودّي اإلماراتـي وحكومة املرتِزقة، 
يف إطـار املخطَّـِط الغربي اإلرسائييل لالسـتيالء عىل الجـزر اليمنية 
االسرتاتيجية والسيطرة عىل خط املالحة الدولية بما يضمن مصالح 

الكيان الصهيوني. 
ـام من زيارتـه إىل مدينـة املكال بحرضمـوت وااللتقاء  وبعـد أَيـَّ
بقيادات املرتِزقة يف املحافظة، وصل السفري األمريكي ستيفن فاجن 
إىل عدن املحتّلة، أمس الثالثاء، تزامناً مع تصاعد التوتر بني االحتالل 
السـعودّي وحكومـة الفنـادق من جهة وبني ميليشـيا ما يسـمى 

املجلس االنتقايل من جهٍة أُخرى. 
وذكـرت مصـادُر إعالميـة مواليـٌة لتحالـف العدوان أن سـفريَ 
واشنطن التقى، أمس، يف عدن املحتّلة برئيِس حكومة املرتِزقة معني 
عبدامللك وزير ماليته سالم بن بريك، ومحافظ البنك املركزي اليمني 

فـرع عدن، أحمـد غالب، َحيـُث تعهد السـفري فاجن خـالل اللقاء 
بتقديم الدعـم األمريكي الالزم بما يضمن اسـتمرار وبقاء حكومة 
ِده باجتثاثها.  الفنادق التي تواجه تهديداً من قبل االنتقايل بعد تعهُّ

وبينت املصادر أن زيارة السفري األمريكي إىل عدن، أمس، سبقها 
انتشار كثيف للقوات األمريكية تم تعزيزها بنحو ١٥ مدرعة حديثة، 

يف املناطق املحيطة بقرص املعاشيق، مقر إقامة حكومة املرتِزقة. 
ويـرى مراقبون أن توقيـَت الزيارة األمريكية إىل عـدن املحتّلة يف 
وقت تشـهُد اضطراباً عسـكريٍّا غري مسـبوق بني تحالـف العدوان 
وأدواته، ما يؤّكـد أن هذه الزيارة بمثابة رسـالة ملا يسـمى االنتقايل 
التابـع لالحتـالل اإلماراتي الذي يسـتعد ملهاجمة ما يسـمى قرص 

معاشيق وطرد حكومة املرتِزقة منها. 
يف حـني يرى مراقبـون آخرون أن خالفـاِت املرتِزقة ورصاعاتهم 
واللجوَء إىل تصعيدها يأتي لتربير الحاجة للتدخل األمريكي والتواجد 
العسـكري واألمني لواشنطن يف املحافظات الجنوبية املحتّلة بشكل 

أوسع عىل غرار املهرة وجزيرة سقطرى وسواحل حرضموت.

أخبار
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تضعطُئ املرتجصئ تساظةث بالسفري افطرغضغ طظ بطح اقظاصالغ

الدشعُط الحسئّغئ يف سثن 
املتاّطئ تظةُح يف تسرغع 

طتاضمئ صاتض الطفطئ «طعا»
 : طاابسات

الضغوطـاُت  نجحـت 
املحتّلـة  عـدن  يف  الشـعبيّة 
بترسيع محاكمة قاتل الطفلة 
«مهـا» البالغة مـن العمر ١٤ 
نهاية  اختطفت  والتـي  عاماً، 
األسـبوع املايض من قبل أحد 
جريانها قبـل أن يقوم بقتلها 
جريمـة  يف  جثتهـا  وتقطيـع 
سـكان  ُكــّل  هـزت  بشـعة 

املدينة. 
وبعد يوم مـن احتجاجاٍت 
شـهدتها  غاضبـة  شـعبيّة 
معظـم مناطـق عـدن، أمس 
للمطالبـة  االثنـني،  األول 
بالكشـف عـن مصـري قاتـل 
واإلرساع  «مهـا»،  الطفلـة 
حكـم  وتنفيـذ  محاكمتـه  يف 
القصـاص، أعلنت «النيابـة العامة» يف عـدن املحتّلة، أمس الثالثـاء، تحديد موعد 
أول جلسـة ملحاكمة القاتل، َحيُث أَشـاَرت إىل أنه تم تحديد موعد جلسة املحاكمة 

الجنائية الجسيمة يف نيابة التواهي االبتدائية اليوم األربعاء. 
يأتي ذلك يف وقٍت كشـفت مصادر مطلعة يف عدن عن ضغوٍط كبرية يمارسـها 
نافـذون يف ما يسـمى املجلس االنتقايل؛ ِمـن أجِل تهريب قاتل الفتـاة «مها» الذي 
ألقى األهايل القبض عليه وتسـليمه لألجهـزة األمنية بعد يوٍم من ارتكاب الجريمة 
الوحشـية، فيمـا تأتـي هذه املسـاعي ملرتِزقـة االحتـالل اإلماراتي بعـد أن قاموا 
بتهريب قاتل الشـاب عبدامللك السـنباني يف العام املنرصم، وهو ما يؤّكـد اسـتناد 
تلك املليشـيات املدعومة من االحالل اإلماراتي عىل العصابات واألفراد ذوي النزعة 

اإلجرامية. 

طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ 
تساثي بعتحغٍئ سطى حاب يف 

املضق بتدرطعت املتاّطئ
 : طاابسات

أثار تعرُُّض شـاب يف مدينة املكال بحرضموت املحتّلـة إىل اعتداٍء وحيش وعنيف 
من قبل مليشيا االنتقايل، ردوَد أفعال ساخطة وغاضبة يف أوساط األهايل. 

وتداول ناشـطون من أبناء حرضموت عىل مواقـع التواصل االجتماعي، أمس، 
مقطـع فيديو، يوثق االعتداء الوحيش الذي تعرض له شـاب مـن أبناء املكال أثناء 

تواجده يف إحدى السيارات. 
وبحسـب الناشـطون، فقـد أظهر الفيديو ميليشـيا مسـلحة تابعـة لالحتالل 
اإلماراتـي، وهي تنهـال بالرضب الجماعي املربح عىل الشـاب، الـذي كان يرصخ 
بأعىل صوته «باموت.. باموت»، دون الكشف عن ُهــِويَّته، أَو سبب االعتداء عليه. 
واعترب ناشطو حرضموت، االعتداء الوحيش عىل املواطن، استمراراً لالنتهاكات 
التي يتعرض لها أبناء املحافظة املحتّلة، من قبل املليشـيا التي تم اسـتقدامها من 

قبل االحتالل اإلماراتي للقتال يف صفوف ما يسمى االنتقايل. 

صاطى وجرتى يف اظفةار صثغفئ داخض طظجل صغادي 
سسضري طرتجق بسثن

طعاجعاٌت طسطتئ سظغفئ بني اقظاصالغ والةماسات 
الاضفريغئ يف املتفث بأبني

 : طاابسات
سـقط العديُد من القتىل والجرحى، أمس 
الثالثاء، يف انفجار عنيف استهدف منزل أحد 
القيادات العسكرية املرتِزقة املوالية لتحالف 

العدوان يف مدينة عدن املحتّلة. 
وأوضحت مصـادر إعالميـة أن االنفجار 
وقـع يف حوش منـزل قائد ما يسـمى اللواء 
أبوبكـر  عـيل  املرتـِزق  شـبوة،  يف  البحـري 
السليماني، وذلك يف منطقة دار سعد بمدينة 
عـدن املحتّلة، مبينـة أن االنفجـار الذي هز 

املدينة خلف قتيالً ومصابني. 
وأّكــدت املصـادر أن أحـد األشـخاص يف 
حـوش منزل املرتِزق السـليماني يُدعى نبيل 
عيل حسـان حسـني، حـاول قص ماسـورة 
دبابـة كانـت بداخلها قذيفـة، انفجرت عىل 
إثرهـا، ما أَدَّى إىل مقتلة عـىل الفور وإصابة 

آخرين كانوا بجـواره.  ولفتت املصادر إىل أن 
ماسورة الدبابة التي كانت متواجدة يف حوش 
القيادي العسكري املرتِزق السليماني، مىض 

عليها سـنوات داخل حوش املنزل، مبينًة أنه 
تم نقل املصابني إىل أحد املستشـفيات لتلقي 

العالج، بعد تعرضهم إلصاباٍت بليغة. 

 : طاابسات
تجـددت االشـتباكات املسـلحة العنيفة، 
أمس الثالثاء، بني ميليشـيا املجلس االنتقايل 
وعنارص ما يسمى تنظيم القاعدة اإلجرامي 
العـدوان  تحالـف  مـن  املمـول  التكفـريي 

السـعودّي اإلماراتي، وذلك يف مديرية املحفد 
بمحافظة أبني املحتّلة. 

وأَفادت مصادر، بأن االشتباكات املتبادلة 
املحفـد،  يف  العـدوان  ومرتِزقـة  أدوات  بـني 
أسـفرت عن سـقوط جرحى مـن الطرفني، 
الفتـًة إىل أن املواجهات ما تزال ُمسـتمّرة يف 
املديرية وعىل امتداد املناطق املحاذية ملديرية 

أحور بأبني. 
وتأتي املواجهات املتبادلة بني امليليشيات 
املواليـة لالحتـالل، يف ظـل عـودة التصعيـد 
والتوتـري إىل محافظـة أبـني، مع اسـتمرار 
التابعـة  التعزيـزات  ووصـول  التحشـيدات 
ملرتِزقـة االنتقـايل وكـذا مجاميـع التنظيـم 

التكفريي وحزب اإلصالح. 

صئائُض الخّئغتئ يف لتب املتاّطئ تعّثُد باصاتام سثن ردًا سطى 
اجافجازات طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ

 : طاابسات
مع اتسـاِع رقعـِة التوتر بني مرتِزقـة االحتـالل اإلماراتي وقبائل 
الصبيحة بمحافظة لحج املحتّلة، هّددت األخرية باقتحام مدينة عدن 
املعقل الرئييس ملا يسـمى املجلس االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي، 

وذلك رداً عىل استفزازاته بحق املواطنني ورجال القبائل. 
وأوضح بياناً صادراً عن اللقاء املوسع ملشايخ الصبيحة يف منطقة 
طـور الباحة بلحـج املحتّلة، أن القبائَل لن تقـَف مكتوفة األيدي ولن 
تسـكت حيال اسـتفزازات ما يسـمى اللواء األول حـزام أمني التابع 

لالنتقايل، والذي يقوده املرتِزق معني املقرحي، بحق أبناء الصبيحة. 
يأتي ذلك رداً عىل قيام ميليشيا ما يسمى «اللواء األول حزام أمني» 
بمهاجمـة طقٍم عسـكري عىل متنه مسـلحني من أبنـاء الصبيحة، 

وسط مدينة عدن املحتّلة. 
وأَشاَر البيان إىل أن االسـتهداف امُلستمّر من قبل مرتِزقة اإلمارات 
ضد أبناء قبائل الصبيحة يف عدن، قد يدفعها لشـن هجوٍم واسٍع عىل 

املدينـة، داعيـاً قبائل لحـج إىل اتِّخاذ موقف صارم تجـاه ما وصفها 
بحماقات االنتقايل وميليشياته. 

وهّدد البيان بسحب كافة أبناء قبائل الصبيحة املقاتلني يف صفوف 
االنتقايل واالحتالل اإلماراتي، بعد مقتل املئات منهم يف معارك خارسة 

بمحافظتي شبوة وأبني. 
ويف ظل تصاعد التوترات بني مرتِزقة االحتالل اإلماراتي واملواطنني 
والقبائـل مـن جهة، َومـن جهٍة أُخـرى التوتر مع مرتِزقـة االحتالل 
السـعودّي وتشـكيالت املرتِزقـة الحديثـة املنشـأة بتفاهـٍم إماراتي 
سـعودّي، َفــإنَّ هنـاك مـؤرشات تقـود نحو تعـرض عـدن املحتّلة 
ومناطق أُخرى ملعارك ورصاعات عنيفة بني األدوات، وهو األمر الذي 
يؤّكـد سـعي االحتالل السـعودّي اإلماراتي لتثبيت سـلوكه وخططه 
عـرب إدارة الرصاعات بني األدوات وإشـغالهم عن تَحـّركات الرياض 
وأبوظبي الساعية للسيطرة عىل املناطق النفطية والسواحل والجزر 
االسـرتاتيجية وبسط النفوذ وإحكام القبضة عىل املشهد بشكٍل عام 

يف املناطق املحتّلة. 
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 : خاص
تزامناً مع «اليـوم العاملي للطفل»، أصدر 
مركـز عـني اإلنسـانية للحقـوق والتنمية، 
أمس الثالثاء، تقريراً يوثُِّق جرائَم وانتهاكات 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بحق 

أطفال اليمن خالل السنوات املاضية. 
وخـالل املؤتمـر الصحفـي الـذي عقـده 
املركـز بصنعـاء، كشـف رئيـس مركز عني 
اإلنسـانية أحمـد أبـو حمـراء، عـن حاالت 
األطفـال املصابني بآثـار األسـلحة املحرمة 
التي اسـتخدمها تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي يف عدوانـه عىل اليمن، ُمشـرياً إىل 
سـقوط ٨٦٠٥ طفـالً بينهم ٤٠١٧ شـهيداً 
و٤٥٨٨ جريحاً خالل ٨ سنوات من العدوان. 

 

صعاظُني تتمغ الصاتض!
وأَشـاَر أبو حمراء إىل أن التقرير ركز عىل 
القوانـني الدوليـة واملواثيق اإلنسـانية التي 
تكفل حماية املدنيني والتي نسـفها العدوان 
األمريكـي السـعودّي يف حربه عىل الشـعب 
اليمنـي، مبينًـا أن قواعـد القانـون الـدويل 
واإلنسـاني وحقوق اإلنسـان األممية اتضح 

للجميع أنها ُمَجـّرد حرب عىل ورق. 
وأّكــد أن فـرق الرصـد التابعـة للمركز 
تمّكنت من رصد وتوثيق العديد من الجرائم، 
يف حـني أن الواقـع الفعيل كان أكثـر فداحًة 

وأكثر بكثري مما تم توثيقه. 
ونـّوه إىل أن الكثـري من الغـارات الجوية 
استهدفت مناطق سكنية وأسواق وجنازات 
وحفــالت زفـاف ومرافق احتجـاز، كما لم 
تسـلم املرافـق الطبية من القصـف الجوي. 
بدوره قال عضو املكتب السيايس ألنصار 
ــاب املحبـيش: إن  اللـه القـايض عبـد الوهَّ
التاريـخ لم يشـهد أبشـع مـن الجرائم التي 
ارتكبها تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 

أن الشـعب  بحـق أطفـال اليمـن، مؤّكــداً 
اليمنـي ال يمكـن أن ينىس من قتـل أطفاله 

ونساءه كما ال يمكن أن يتجاهل ثأره. 
وأضـاف: كل طفـل يمني سـقط بنريان 

الغزاة يصنع أجياالً من املقاتلني الثائرين. 
وأشـاد القـايض املحبيش باإلنجـاز الذي 
حّققـه مركـز عـني اإلنسـانية مـن خـالل 
التقريـر الـذي يذكر العالـم بجرائـم اإلبادة 
الوحشـية بحق أطفال اليمن، ُمشـرياً إىل أن 
الجرائم الوحشية أكثر بكثري مما تم توثيقه 

يف التقرير. 
من جانبه، أشـار عضو املجلس السيايس 
األعـىل األُسـتاذ محمـد النعمـي، إىل أهميّة 
استذكار جرائم العدوان األمريكي السعودّي 
بحـق بالدنـا أرضاً وإنسـاناً لتبقـى وصمة 
عـار عـىل جبـني مرتكبيهـا وكل املنظمات 

الحقوقية واألممية. 
وقـال إن تحالـــف العـدوان قـد أمعـن 
فــي اسـتهداف املدنييــن بشــكٍل عــام، 
واألطفال بوجــٍه خــاص، ُمشرياً إىل أن تلك 
الدماء الزكية التي سقطت يف ميادين الصمود 

هي دماء ستجرف عروش الجناة والظاملني. 

إتخائغات أذفال الغمظ يف غعطعط 
الساملغ.. طظ غظصث اإلظساظغئ؟

ويأتـي املؤتمـر الصحفـي الـذي تخللته 
مقاطـع مصورة تسـتعرض جرائم العدوان 
األمريكي السـعودّي بحق الطفولة اليمنية؛ 
بالتزامن من اليوم العاملي للطفل؛ يف حني أن 
الطفل اليمني يف واقع الحال منهم من سلبت 
روحه وهو يف طريقه لبناء مستقبله املرشق 
ومنهـم من انتابه الفقـر واملجاعة والبعض 
اآلخـر مـن يعاني مـن مرٍض مزمـن نتيجة 
انعدام األدوية؛ بَسـبِب الحصار الغاشم عىل 

البالد.
الجديـر بالذكـر أن التقرير الـذي أصدره 
مركـز عـني اإلنسـانية يسـلط الضـوء عىل 
الوحشـــية  الجرائـــم  مـــن  مجموعـة 
التــي يســـتمر تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي يف ارتكابها بحق األطفال منذ بدء 
العـدوان عـىل اليمن يف ٢٦ مـارس من العام 
٢٠١٥م فقد أسفر العدوان يف عامه األول عن 
استشهاد ٢٠٢٤ طفالً وجرح ١٩٠٢ آخرين. 

اإلجماليـة  األطفـال  ضحايـا  وبلغـت 
بيــن شهيد  لــذات العــام ٣٩٢٦ طفــالً 

وجريــح. 
وفــي العـــام الثاني تسـبب العـدوان 
فـــي حصد أرواح األطفال، َحيُث ســـقط 
١١٢٦ طفـــالً بـني شـهيد وجريـح، كمـا 
تســـبب العـدوان األمريكـــي السـعودّي 
قتـــل  فـــي  الثالـــث  عامـــه  فـــي 
٥٦٦ طفـالً وجـرح ٥٢٣ آخريـن يف حصيلة 

إجماليــة بلغــت ١٠٨٩طفالً. 
لقـــد أمعــن تحالــف العـدوان فــي 
عـــام،  بشـــكٍل  املدنييـــن  اسـتهداف 
واألطفال بوجــٍه خــاص، َحيُث تســـبب 
العدوان فــي عامــه الرابــع بســـقوط 
مـــا يزيـــد عـــن ١٢٠٥ أطفـال بيــن 

شهيد وجريــح. 
وفــي العــام الخامــس مــن العدوان 
علـــى اليمـن بلغـت حصيلـة الضحايــا 
مـــن األطفـال أكثـر مـــن ٥٧٤ طفــالً 

بيــن شهيد وجريــح. 
أما يف العام السادس والسابع فقد تسبب 
العـدوان الســـافر علـــى اليمــن فــي 

قتـــل وجــرح مـــا يزيـــد عــن ٦٨٥ 
طفالً. 

الشـهداء  عـدد  حصيلـة  تكـون  وبهـذا 
والجرحـى مـن أطفـال اليمـن خـالل تلـك 
السـنوات ٨٦٠٥ أطفـال ناهيـك عن املرىض 
مـن األطفال الذين أُصيبـوا بالفقر واملجاعة 
نتيجـة للحصـار الخانق الذي سـبب انعدام 
أبسـط األدويـة واالحتياجـات التـي تمنـع 
املـوت لألطفـال وتسـلبهم أبسـط الحقوق 

والرضوريات. 
وقـال مركـز عـني اإلنسـانية للحقـوق 
والتنميـة: إن هـذه الجرائـم بحـق األطفال 
بحـــق  األُخـرى  الوحشـية  والجرائــم 
املدنييــن فـــي اليمن ســـتبقى وصمـة 
عــار علــى جبيـــن املجتمــع الدولــي 
ظلــت  التـــي  األمميـــة  واملؤّسســـات 
حتـــى  اإلنسـان  بحقـــوق  تنـــادي 
أمــام  املسيســـة  أصواتهـــا  تالشـــت 
اإلجـرام الوحشـــي الــذي يتعـرض لــه 
الشـعب اليمني عىل مرأى ومســمع هــذا 
العالــم الـــذي تحكمه مصالح السياسـة 

وتغيب عنه قيم العدالة وحقوق اإلنسان. 

أخبار

4017 حعغثًا و4588 جرغتاً طظ أذفال الغمظ طظث بثء السثوان.. 
الطفــعلئ شـغ صــاطعس أطرغـــضا

أبــع تمــراء: صعاســث الصاظــعن الثولــغ واإلظســاظغ وتصــعق اإلظســان تّعلعــا الســثوان لتئــٍر سطــى ورق 
المتئحــغ: لظ غظســى الغمظغعن طظ صاض أذفالعط وظســاَءعط وضض صطرة دم جــاعلث ســجة وضراطئ لفجغال

خقل طآتمر ختفغ لمرضج سغظ اإلظساظغئ غعبص جرائط السثوان افطرغضغ السسعدّي بتص أذفال الغمظ: 

خسثة: طثغر طضاإ الرئاجئ ووزغر املالغئ غططسان 
سطى جري تظفغث سثد طظ املئادرات املةامسغئ 

 : طاابسات
أّكــد نائب رئيس الـوزراء وزير املالية رشـيد 
أبـو لحـوم، أن وحدة التدخـالت املركزيـة بوزارة 
املالية تسـاهم يف تنفيذ ودعم املبادرات املجتمعية 
تنفيذاً لتوجيهات رئيس املجلس السـيايس األعىل 
ويف إطار ترجمة رؤية قائد الثورة بدعم وتشجيع 
املبادرات املجتمعية للمسـاهمة يف عملية التنمية 

الشاملة. 
جـاء ذلك، أمس الثالثاء، خـالل اطالعه برفقة 
مدير مكتب رئاسـة الجمهورية أحمد حامد، عىل 
سري العمل بعدد من مشاريع املبادرات املجتمعية 

يف مديريـة الصفـراء بمحافظـة صعـدة، والتـي 
تنفذها وحدة التدخالت املركزية التنموية الطارئة 

بوزارة املالية. 
وتفقـد حامد وأبو لحوم ومعهمـا وكيل وزارة 
املالية كمال خالد، نسـبة اإلنجـاز بأعمال رصف 
وتأهيل ومسح وتوسعة طريق الجرشة بآل عمار.  
وأّكـد وزير املالية عىل أهميّة الرتكيز عىل املناطق 
األكثر حرماناً لتحقيـق العدالة يف تنفيذ املبادرات 
واسـتفادة أكرب عدد من املواطنني، مشيداً بتفاعل 
أبناء املديرية يف مجـال املبادرات املجتمعية والذي 
يعكس ما يتحىل بـه أبناء املديرية من حرص عىل 

إنجاح املبادرات. 

بظغان تثااُط «شرجان الاظمغئ» لـ ٤٤ طاثرباً 
طظ خظساء الصثغمئ

 : تسغظ الضثس 
اختتمت أكاديميُة بنيان للتدريـب والتأهيل، أمس، دورَة 
«فرسان التنمية» لـ ٤٤ متدرباً من مديرية صنعاء القديمة 
يف (أََساسـيات العمـل الطوعـي، التنمية واملـوارد التنموية، 

املبادرات املجتمعية).
ويف حفل التكريم، أّكـد مديـر عام املديرية العميد مهدي 
عرهـب عـىل إعطاِء فرسـان التنميـة باملديريـة صالحياٍت 

وإرشاكهـم يف األعمـال الخدميـة ويف أعمـال املحافظة عىل 
الجمـال املعمـاري ملدينة صنعـاء التاريخيـة، باإلضافة إىل 

التنسيق يف التوعية بأهميّة النظافة العامة. 
كمـا ألقيـت كلماٌت مـن قبل أمـني عام املجلـس املحيل 
باملديريـة العميـد مجاهـد الغيـل ورئيـس شـؤون األحياء 
باملديرية يحيى الشـقايف َوأحمد الزريقي عن مؤّسسة بنيان 
تناولـت يف مجملهـا أهميّـة أن يكوَن عمل فرسـان التنمية 
َجماعيـاً وجـاداً وصادقـاً، وأن أعمالهـا سـترتكز يف البيئة 

والطرق واإلغاثة بصورة مبدئية. 
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ا : سئاس الصاسثي 

األمريكـي  العـدوان  دوُل  تواصـُل 
السـعودّي اإلماراتي، العبَث بتبديد أموال 
الشعب اليمني واالستيالء عىل االحتياطي 
من القروض الخارجية واألرصدة املجمدة 
التي تخـص اليمن يف الخارج والسـحب 
ة واستمرار املضاربة  من الحقوق الَخاصَّ
بالعملة وعمليات غسيل األموال التي تتم 
بتواطـؤ أممـي وبتوجيهات مـن أمريكا 

وحلفائها لصندوق النقد الدويل. 

وتسمح دول العدوان لحكومة املرتِزقة 
وبنكهـا يف عدن بالسـحب مـن الحقوق 
ة، َحيـُث يأتي ذلـك بالتوازي مع  الَخاصَّ
تطبيـق اسـرتاتيجية الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة والقوة الصاروخيـة والطريان 
املسـريَّ حماية الثـروة السـيادية ووقف 
مسلسـل النهـب املنظـم لثـروات اليمن 
السـيادية من النفط والغاز والذي أحرج 
السياساِت األمريكية أمام املجتمع الدويل 
واإلقليمي وكشـف األطماع األمريكية يف 
السـيطرة عىل ثـروات اليمـن وركائزها 

االقتصادية. 
ويف هذا الشـأن يقول الكاتب والباحث 
يف الشأن االقتصادي ووكيل وزارة املالية 
الدكتور يحيى عيل السـقاف: إن الحرب 
والعـدوان وفـرض الحصـار االقتصادي 
األمريكي السعودّي، عىل اليمن منذ ثمان 
سنوات ما هو إال مربّر وحّجـة ألمريكا يف 
السيطرة عىل مواقع اليمن االسرتاتيجية 
وتدمري اقتصادها الوطني ونهب ثرواتها 
السـيادية مـن النفط والغـاز والتي تعد 
جريمة حرب وجريمة إنسانية وأخالقية 
يعاقـب عليهـا القانـون املحـيل والدويل 
واإلنسـاني واتّفاقيـات جنيـف لحقوق 

اإلنسان. 

ويتسـاءل السـقاف يف ترصيٍح خاص 
لصحيفة «املسرية» عن دور مجلس األمن 
واملنظمـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، 
ومبعوثي األمم املتحدة من جرائم أمريكا 
وحلفائها يف تدمري اليمن أرضاً وإنسـاناً 

ويف نهب وسلب أموال الشعب اليمني. 
البنـك  وقوانـني  مبـادئ  وبخصـوص 
الدويل وصنـدوق النقد الـدويل وأنظمتها 
األََساسية التي أنشئت؛ ِمن أجِلها، يوضح 
السـقاف أن صندوَق النقـد الدويل يعتمد 
عىل اتِّخاذ إجراءات غري قانونية لتسهيل 
عملية نهب ورسقة معلنة مع فرع البنك 
املركزي يف عدن بغالف دويل وأممي وتحت 
العباءة األمريكية للسـماح بالسحب من 
ـة بمبلـغ ٣٠٠ مليـون  الحقـوق الَخاصَّ
دوالر وتسهيل اإلجراءات لالستيالء عليه 
والـذي يعد جريمة جسـيمة ال تسـقط 
االقتصادية  للجرائـم  وتضـاف  بالتقادم 
السابقة التي تسببت يف انهيار االقتصاد 
اليمنـي وتدمـري العملة املحليـة وكانت 
لهـا آثار ونتائج كارثيـة يف زيادة املعاناة 
املعيشـية واإلنسـانية للمواطن اليمني، 
كما يعد قرار صندوق النقد الدويل يف هذا 
الخصـوص مخالفة رصيحـة وواضحة 
للقانـون الـدويل وميثـاق األمـم املتحدة 

وجميـع القوانـني واالتّفاقيـات الدولية 
ـة بالجانب االقتصادي التي تمنع  الَخاصَّ
الطرف املعتدي من الحصول والسـيطرة 
عـىل االحتياطيـات النقديـة الخارجيـة 
للدولة املعتدى عليها وتمنع السـحب من 
ة التي لدى صندوق النقد  الحقوق الَخاصَّ
ـًة وأن حكومـة املرتِزقة يف  الـدويل َخاصَّ
بنك عدن تسـتخدم تلـك املبالغ يف تمويل 
عدوانها عىل اليمن ويف املضاربة بالعملة 
وغسيل األموال وتمويل اإلرهاب َوأَيْـضاً 
يف تمويـل حسـابات بنـوك دول العدوان 
يف الخـارج وتسـتخدمها أَيْـضاً يف رشاء 
عقارات وإنشاء رشكات يف تركيا ومرص 

وعدة دول أُخرى. 
 

جغظارغع أطرغضغ جثغث
وحول ما يرتتب عىل السماح لحكومة 
ة،  املرتِزقة يف السحب من الحقوق الَخاصَّ
يؤّكــد السـقاف أن ذلك يحمل الشـعب 
اليمنـي أعباًء ماليـة مسـتقبلية تتمثل 
يف زيـادة معـدل الديـن العـام الخارجي 
وفوائـده الربويـة ومـا يـرتب عليـه من 
تدمـري االقتصـاد الوطنـي، َحيـُث يؤدي 
إىل زيادة البطالة والفقـر وتآكل الطبقة 
الوسـطى لتهبط إىل طبقة الفقراء وعدم 

تضعطُئ المرتِجصئ تساثثُم افطعاَل المستعبئ شغ تمعغض سثواظعا سطى الغمظ وشغ المداربئ بالسمطئ وغسغض افطعال وتمعغض اإلرعاب

خظثوق الظصث الثولغ..
 العجه اآلخر لطسثوان

   الثضاعر السصاف: 
جتُإ 300 ططغعن دوقر 

ئ  طظ التصعق الَثاخَّ
لطغمظ جرغمٌئ جسغمئ ق 
تسُصُط بالاصادم وتداف 

لطةرائط اقصاخادغئ 
السابصئ
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قدرتهم عـىل مواجهة متطلبـات الحياة 
انخفـاض  نتيجـة  واملعيشـية  اليوميـة 
القـوة الرشائيـة للُعملة الوطنيـة، مبينًا 
أن هذا اإلجـراء الباطل وغري القانوني يف 
ة،  السـماح بالسحب من الحقوق الَخاصَّ
يأتي ضمن سـيناريو دول العدوان وعىل 
الضغـط  يف  وحلفائهـا  أمريـكا  رأسـها 
لتحقيق  واإلنسانية  االقتصادية  بالورقة 
مكاسب سياسـية عجزت عن تحقيقها 
يف املفاوضـات ويف الجبهات العسـكرية 
واألمنيـة ويعتـرب هـذا دليـل قاطع عىل 
أن الحـرب االقتصادية عـىل بالدنا حرب 
أمريكيـة بامتيَاز كما يأتي ذلك بالتزامن 
مـع مطالبـة املجلـس السـيايس األعىل 
وحكومة اإلنقاذ برصف رواتب املوظفني 
مـن ثـروات اليمـن مـن النفـط والغاز، 
َحيـُث كان من املفـروض أن يتم توجيه 
مبلغ ٣٠٠ مليـون دوالر لتغطية مرتبات 
املوظفـني والتي تكفي لـرصف املرتبات 
ألكثر من سـتة أشـهر وليـس يف تمويل 
الفاسـدين وغسـيل األموال يف فرع البنك 

املركزي بعدن. 
وفيمـا يخص قـرارات صنـدوق النقد 
الدويل يف دعم السياسات النقدية الفاشلة 
لبنك عدن وتسـهيل السحب من الحقوق 
ة، يؤّكـد الدكتور السقاف أن ذلك  الَخاصَّ
مخالفاً لألهداف واملهام املزعومة التي تم 
إنشاؤه؛ ِمن أجِلها وهي استقرار النظام 
النقدي العاملي ومنح القروض ملسـاعدة 
املشـاريع  إنشـاء  عـىل  الناميـة  الـدول 
لتحقيـق التنميـة االقتصاديـة وتطوير 
برامـج وسياسـات لحل مشـكلة ميزان 
املدفوعات للدول األعضاء، وليس لغرض 
الرسقة والنهب واملضاربة بالعملة ودعم 
الدولـة  وإغـراق  اإلرهابيـة  الجماعـات 
ا، موضًحا  بديـون ذات فوائد كبرية ِجــدٍّ
أن تلك القـرارات الخاطئـة ترتتب عليها 
نتائـج كارثيـة أُخـرى تتمثـل يف زيـادة 
نسـبة الفوائد املستقبلة عىل الدين العام 
وحصول انخفـاض كبري يف الناتج املحيل 
اإلجمايل وانخفاض كبري يف معدل نصيب 
دخل الفـرد وزيادة يف معـدالت التضخم 
يف أسـعار السـلع األََساسـية والخدمات 
الرضوريـة فال يوجـد فرق بـني طباعة 
االحتياطـات  نهـب  أَو  املـزورة  العملـة 
فأرضارهـا  القـروض  مـن  الخارجيـة 

الكارثية تكمل بعضها البعض. 
وملواجهة قرارات صندوق النقد الدويل، 
السـقاف:  املاليـة  وزارة  وكيـل  يقـول 
«يجب علينا مواجهـة مثل تلك القرارات 
لصندوق النقد الدويل إضافًة إىل إجراءات 
الجانـب الرسـمي التـي اتخذهـا البنك 
املركـزي بصنعاء رضورة قيـام الجانب 
الشـعبي واملدنـي املتمثـل يف املنظمـات 
املدنيـة واإلنسـانية ونقابـات موظفـي 
وجمعيـات  والخـاص  العـام  القطـاع 
الرصافـني والبنـوك التجاريـة والقطاع 
الخـاص يف اتِّخـاذ اإلجـراءات القانونية 
والقضائية ورفـع الدعاوي وإثبات ُكـّل 
وسـائل االعـرتاض لـدى ُكــّل الجهات 
الدوليـة املختصـة وإثـارة الـرأي العام 
الخارجي عـرب الناشـطني والحقوقيني 
وتوكيـل املحاميني يف الخـارج وتوضيح 
الحقيقة يف أن مثل تلك القرارات املتخذة 
قانونيـة  غـري  االقتصـادي  الجانـب  يف 
ومن املفـرتض أن تكـون تلـك الهيئات 
االقتصاديـة الدولية أَداًة للبناء وليسـت 
للهدم وأن تكون محايدة يف ظل الحروب 
ـة يف ظـل مـا تمر  والرصاعـات وَخاصَّ
بـه اليمـن من عـدوان غاشـم وحصار 

اقتصادي جائر». 

 حرسظُئ الطخعخغئ والفساد
وعـن قياِم البنك الـدويل بمنح حكومة 
املرتِزقـة حـوايل ٣٠٠ مليـون دوالر مـن 
ـة، يؤّكـد الخبري  حقوق السـحب الَخاصَّ
االقتصادي وأُسـتاذ االقتصـاد يف جامعة 
صنعـاء الدكتـور إبراهيـم عبدالقدوس 
مفضل، أن البنك الدويل جزٌء من املنظومة 
الصهيونية  الرأسمالية  للهيمنة  الشاملة 
التـي يديرهـا رأس املـال اليهـودي عرب 
العديـد من املنظمـات الدوليـة ويأتي يف 
مقدمتهـا صنـدوق النقد الـدويل والبنك 
الـدويل وبحمايـة األمـم املتحـدة والقوة 
العسـكرية األمريكية، وما اليمن إالَّ أحد 
ضحايـا تلك الهيمنـة العاملية التي تنهب 

الشعوب املقهورة. 
ويوضـح الدكتور مفضـل يف ترصيٍح 
خـاص لصحيفة «املسـرية» أن العدوان 
العاملـي عىل اليمن كشـف ُكــّل ما كان 
يغطي عورات تلك املنظمات وعىل رأسها 
األمـم املتحدة والبنـك الـدويل وصندوق 
النقد الدويل، مؤّكــداً أنها أبعد ما تكون 
عن الحياد وعن دعاويهـا الكاذبة بأنها 
تسـاهم يف تنمية البلدان وتسـاعدها يف 
مواجهة األزمات االقتصادية؛ ألَنَّه تأّكـد 
للجميـع أنهـا ُمَجــّرد أدوات أمريكيـة 
صهيونية، وعىل سـبيل املثال فقد أصدر 
البنك الدويل دراسـات متعددة عن اليمن 

حـول أهميّة التنميـة اإلدارية والبرشية 
ملكافحـة  الداخليـة  املراجعـة  وتفعيـل 
الفسـاد بما يمكن من االستغالل األمثل 
للموارد والقروض التي يقدمها، لكن ها 
هو يسـاهم بشكٍل مبارش يف الفساد من 
خـالل تقديم ٣٠٠ مليون دوالر ملجموعة 
من اللصوص غـري القادرين عىل املكوث 
يف مسـاحة ربع كيلومرت مربع يف األرض 
اليمنيـة، وتم تعيينهم من قبل السـفري 
السـعودّي كحـكام عـىل اليمن يف أسـوأ 
مهزلـة عرفهـا العالم املعـارص، ويعلم 
هـو والصغري والكبـري أن تلك األموال لن 
يستفيد الشـعب اليمني من دوالر واحد 
وسـتذهب إىل جيـوب أُولئك الفاسـدين 
الذيـن وضعهم العـدوان كأدواٍت حقرية 
حـق  يف  اإلجراميـة  مشـاريعه  لتمريـر 

اليمن. 
ويف إطار ذلك يقـول مفضل: إن إحدى 
ام أن ابن  الصحف األجنبية نرشت قبل أَيـَّ
رئيـس وزراء املرتِزقة من ضمن العرشة 
األطفـال األكثر ثـراًء يف العالـم، ونرشت 
إحصائيـات االسـتثمار يف تركيـا ومرص 
املرتِزقـة  مـن  العديـد  أن  أُخـرى  ودول 
املعينني من قبل العدوان يأتون يف مقدمة 

املستثمرين يف تلك الدول. 
وأّكــدت تقارير سـابقة للبنـك الدويل 
وصندوق النقد الدويل ممارسات الفساد 
الكبرية من قبل املرتِزقة يف البنك املركزي 
مثل غسـيل األمـوال، ومع ُكــّل ذلك يتم 
منحهـم أمـوال إضافية لزيادة الفسـاد 
تحـت الفتة دعـم اليمن وشـعب اليمن، 
ولهـذا يؤّكــد الدكتور مفضـل أن البنك 
الـدويل أثبت اليـوم أنه جـزٌء من عصابة 
اللصوصيـة  رشعنـة  مهمتهـا  عامليـة 

واإلفساد والفساد واإلجرام يف العالم. 
وبحسـب الخبـري االقتصادي وأُسـتاذ 
االقتصـاد يف جامعـة صنعـاء الدكتـور 
إبراهيم عبدالقدوس مفضـل، َفـإنَّ تلك 
القـرارات التـي يقوم بهـا البنـك الدويل 

وصنـدوق النقـد واألمم املتحـدة لن تمر 
مـرور الكرام، وسـيأتي اليـوم الذي يتم 
تأديـب ذلـك البنك، لـن يعرتف الشـعب 
اليمنـي بأيـة مبالـغ يتم منحها باسـم 
اليمن؛ كون اليمن يف وضٍع استثنائي وأن 
ما يتم تسليمه للمرتِزقة ال عالقة للشعب 
اليمني به كونهم ال يمثلون إالَّ أنفسـهم 
ودول العـدوان، وأنهـم أبعد مـا يكونون 
عن الرشعية، وسـوف يتم إعـادة النظر 
يف قـروض البنك الدويل السـابقة لليمن، 
وليعلـم هذا البنك وغـريه أن الظلم الدويل 
العاملي لن يدوم وأن العدالة ستطال ُكـّل 
من ساهم ويساهم يف تدمري اليمن ونهب 

حقوق شعبه املرشوعة بإذن الله. 
 

أطعاُل الغمظ تظَعُإ بإغساز أطرغضغ 
الحـرب  يف  األمريكـي  الـدور  وعـن 
االقتصاديـة، يقـول الخبـري االقتصادي 
رشيد الحداد، يف ترصيٍح خاص لصحيفة 
«املسـرية»: إن الـدور األمريكـي واضح 
منـذ البداية واألمريـكان هم من يديرون 
هـذه الحرب ضد الشـعب اليمنـي، لذلك 
ضلوع سـفارتي أمريكا وبريطانيا وراء 
إقناع صندوق النقد الدويل بمنح حكومة 
املرتِزقـة سـحب ٣٠٠ مليـون دوالر من 
إجمـايل ٤٢٠ مليـون دوالر تمثل وحدات 
ة قدمت من صندوق النقد  سـحب َخاصَّ
الدويل كدعـم لالقتصاديـات للتغلب عىل 
حالة الركود الناتجة عن تداعيات كوفيد 

 .١٩
ولذلـك هـذه األمـوال حقوق للشـعب 
اليمنـي وليـس من حـق صنـدوق النقد 
الدويل منـح أي طرف من أطراف الرصاع 
هذه الحقوق وكان األحرى به كمؤّسسة 
مالية دولية أن يشرتط أن يتم تخصيص 
ة لإلسهام يف الحد  وحدات السحب الَخاصَّ
من معاناة اليمنيني كرشاء أدوية أَو سداد 
ديون مستحقة عىل اليمن، أَو رصف جزٍء 
منها ملستحقي الضمان االجتماعي، وما 
حـدث يأتي يف إطار السـطو عىل حقوق 
عامة للشـعب اليمنـي، مؤّكــداً أن تلك 
األمـوال لـن يكـون لهـا أي أثـر إيجابي 
عىل االقتصاد اليمنـي ولن تحّقق هدفها 
بإنعاش االقتصاد، بل سوف يتم إنفاقها 
عىل مخصصات كبار حكومـة املرتِزقة، 
الذيـن أصبحـوا عاجزين عـن توفريها؛ 
بَسـبِب قرار القيادة الثورية والسياسية 
والعسكرية يف صنعاء لوقف نهب ورسقة 

النفط اليمني من املحافظات املحتّلة. 
ويضيـف الحـداد قائـالً: «لـو عدنا إىل 
الترصيحات األمريكية بشـأن نقل البنك 
املركزي من قبل السفري األمريكي ماثيو 
تيلر ومن بعده الخارجية األمريكية التي 
أّكـدت أنهـا وقفـت وراء طباعة العملة 
سـنجد أن أمريكا أَيْـضاً تقف وراء نهب 
النفط الخام وكذلـك منح صندوق النقد 
حكومـة االرتـزاق هذه الحقـوق لطرف 
مـن أطـراف الـرصاع بإيعـاز أمريكـي، 
غـري  النقـد  صنـدوق  أن  يؤّكــد  وهـذا 
مستقل ويمارس مهامه وفق توّجـهات 

السياسة األمريكية. 

   التثاد: خظثوُق 
الظصث الثولغ غغر 

طساصض وغمارُس طعاطَّه 
وشص تعّجـعات السغاجئ 

افطرغضغئ

   طفدض: الئظُك 
الثولغ ججٌء طظ سخابئ 

سالمغئ طعماعا حرسظئ 
الطخعخغئ واإلشساد 

والفساد واإلجرام شغ 
السالط
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الغعُم السالمغ 
لططفض وأذفال 

الغمظ تتئ تخار 
والسثوان

 سئثاهللا تجام طتمث ظاخر

اليوم مـا زال أطفال 

اليمن يتعرضون للقتل 

واإلعاقـة  والنـزوح 

سـوء  جـراء  واملـرض 

التغذيـة؛ بَسـبِب هـذا 

العـدوان الظالـم عـىل 

الشعب اليمني وبسبب 

املفـروض  الحصـار 

اليمنـي  عـىل الشـعب 

ألكثر من سـبعة أعوام 

وأطفـال اليمـن تحت خـط الفقر والجـوع والرعب 

وعـدم التعليـم وتوفري الخدمـات األََساسـية للطفل 

اليمني وجاء العالم املنافق اليوم يتحدث عما يسمى 

باليـوم العاملـي للطفل ولكن لـم يتكلم عـن أطفال 

اليمـن ومعاناة أطفال اليمن والحـرب والعدوان عىل 

أطفـال اليمن، عجيب وغريب عـن هذا العالم املنافق 

الـذي يتحدث عن أطفال العالـم وينىس أطفال اليمن 

وهم تحت ركام طائرات العدوان السعودّي األمريكي 

واإلماراتـي الصهيوني، لعنة الله عـىل الظاملني وعىل 

من يسكت ويصمت عن أطفال اليمن.

عندمـا يحـدث اليـوم العاملي للطفـل تفتعل قوى 

العـدوان جريمة بحـق أطفال اليمن فقـد أفتعل هذا 

العـدوان يف محافظـة الحديدة جريمـة بحق أطفال 

اليمـن ويف نفس اليـوم الـذي يحتفل العالـم باليوم 

العاملي للطفل.

السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف  دول  إن 

واإلماراتـي الصهيونـي اسـتخدمت بأطفـال اليمن 

خالل ثمانية أعوام من العدوان السـعودّي األمريكي 

واإلماراتي الصهيوني جميع وكافة األسلحة املحرمة 

ا وإقليمياً عىل مرأى ومسـمع مـن العالم عما  دوليّـٍ

حدث يف أطفال اليمن.

فاليوم املجتمع الدويل لم يحرك سـاكناً عن أطفال 

اليمـن رغم أن األمـم املتحدة اعتـربت أن ما جرى يف 

اليمن أسـوأ كارثة إنسـانية يف التاريـخ الحديث عىل 

مستوى العالم ولكن تقصد األمم املتحدة هي ِمن أجِل 

املتاجـرة يف أطفال اليمن، يف مجال التعليم هناك أكثر 

من 6 ماليني طفل؛ بَسـبِب تدهـور النظام التعليمي 

عنـد أطفال اليمـن وهذا نتيجـة العـدوان والحصار 

السـعودّي األمريكـي واإلماراتـي الصهيونـي ونهب 

العدوان للرواتب وعرقلة طباعة الكتاب املدريس.

واسـتهداف قـوى العـدوان السـعودّي األمريكي 

واإلماراتي الصهيوني ألكثر من 51 باملِئة من املنشآت 

الصحية أَدَّى إىل عواقـب وخيمة عىل املجتمع اليمني 

ُعُمـوًمـا واألطفال وأُمهاتهم عـىل وجه الخصوص، 

فعملت قوى العدوان السـعودّي األمريكي واإلماراتي 

الصهيونـي عىل حصـار أطفال اليمن خـالل ثمانية 

أعوام مما سـبب بوفـاة أكثر مـن 12 ألف طفل عرب 

منع سفرهم لتلقي العالج خالل السنوات املاضية.

فاليوم األمـم املتحدة لم تلفـت ظهرها عما جرى 

ألطفـال اليمن فحسـب بـل إنها عملت عـىل مكافأة 

الجـالد وأخرجـت قـوى التحالف مـن قائمـة العار 

ملنتهكـي حقوق األطفال، واليوم ال يوجد وال نسـمع 

أيـة إدانة يف الجرائـم املرتكبة بحق أطفـال اليمن أَو 

الضغـط إلنهائها وتقديـم مرتكبيها للعدالـة لينالوا 

جزاءهـم الرادع، فأين دور األمـم املتحدة عما يجري 

ألطفال اليمن!

كتابات

أذفاُل الغمظ.. ضتغُئ الظفاق افطمغ
طتمث أتمث الئثغاغ

بما أن أطفال اليمن ليسـوا شـقراً وليسوا من أصحاب 
العيون الزرقاء فليسـوا أطفاالً، لذلك ال حق لهم يف الحياة، 
وال قلـق إن شـاهدت األمـم املتحـدة أجسـامهم الهزيلة 
عظاماً تغطيها جلود شـاحبة، وال قلق أَيْـضاً إن أصبحوا 
كتـالً غريَ قادرة عىل الحراك، أَو أصبحوا جثثاً محروقة، أَو 
أشـالًء متطايرة فبرشاتهـم القمحية، وعيونهم السـوداء 
تختلـف عن األطفال الذي تقصدهم بنـود اتّفاقية حقوق 
الطفل الصادرة عن األمم املتحدة ببنودها 54 لذلك قبل أن 
نحـاول التطرق إىل حقوق أطفال اليمن علينا أوالً محاولة 
املسـتحيل لتغيري ألوان برشاتهم مـع معرفتنا أننا ال قدرة 
لنـا عىل ذلـك؛ ألَنَّنا نعلـم أنها قدرة الخالق وحـده، ولكننا 

مـن باب عىس ولعـل أن ينبذ عنرصيو األمم املتحدة مـا هم عليه ليبدوا 
حتى جزًءا من االهتمام الكبري الذي نشاهده بأطفال أوكرانيا مع يقيننا 
املطلق أن ال ضمري حي لهم ليوقظ إنسـانية الزيـف، وأمم النفاق؛ ألَنَّنا 

أصبحنا بعالم تحكمه قوانني الغاب. 
عالـم تحكمه القوة واملال، عالم يرشعـن للغازي ويجرم حق الدفاع، 
عالـم أصبح فيه الحقـوق واملرتبات طلبات مسـتحيلة، بينما أصبحت 

عمليات النهب للثروات عمالً مستقيماً، وعمليات التحذير عمالً مداناً. 
عالـم يوافق عىل أن تصادر حقوق شـعوب بأكملها؛ ِمن أجِل تحقيق 
مطامـع أنظمة طفيلية تعيش عىل حسـاب معاناة شـعوب دول أُخرى 

تنهب ثرواتها وتستهدف منشآتها وتمعن يف حصارها. 
وكما هو معروف عـن الطفيليات أنها عبارة عن كائنات حية تعيش 
عىل حسـاب كائنات أُخـرى، فالتحالف األمريكي الربيطاني السـعودّي 
اإلماراتـي تحالف طفييل يـرى حياته يف خرياتنا ويرى قوتـه يف ثرواتنا 
وقّوتـه يف موانئنا وجزرنا وسـواحلنا، بل ويسـتكثر مطالبتنا باملرتبات 
وينمـو ويرتعـرع عىل حسـاب معانـاة أطفالنا وحرمانهم من أبسـط 
املقومات وفقدانهم ألبسـط الحقوق فقد اسـتهدف املـدارس ليحرمهم 
حقهـم يف التعليـم، وأمعـن يف اسـتهدافهم واحتجـاز سـفن األدويـة 
املخصصة لهم حتى أفقد املرىض منهم صحتهم بأمراض ترافقهم طوال 

حياتهم أَو بعقاقري تودي بحياتهم أَو بجوع يهز أركانهم إن لم يفقدهم 
حياتهم، ولم يسـتثن منهم أحدا فمن لم يقتله أَو يسبب له إعاقة دائمة 
ـه أَو االسـتناد إىل والده بغاراته خالل  أَو يحرمـه حنان أُمَّ
الثمان السـنوات، أفقده وزنه وقوته نتيجة سوء التغذية، 
أَو دّمــر آمالـه بدمار مدرسـته، أَو حرمـه اللعب نتيجة 
أعباء الحياة التي أجربته عىل أن يشـارك يف أعماٍل شـاقة 
كمصدٍر بديل للعيش عن مرتب والده املقطوع أَو مساعدة 
أهله يف جلب املياه نتيجة االستهداف لآلبار واملشاريع التي 
كانت مصدرهم الوحيـد، فال حقوق لهم تذكر وليس لهم 

من يوم الطفل العاملي إالَّ اسمه. 
ففـي20 نوفمـرب ُكــّل عام يتذكـر األطفـال كوابيس 
الحروب بديـالً عن الحقوق؛ ألَنَّه التاريـخ الذي تقوم فيه 
منظمـات الطفولـة التابعة لألمم املتحـدة وكالعادة نرش 
اإلحصائيـات التي نالحـظ ارتفاعها بشـكٍل دائم وبشـكٍل 
كبري، ففي ُكـّل سـنة من سـنوات الحـرب عىل اليمن وأرقـام األطفال 
املترضرين مـن التحالف الطفييل يف تصاعد ونتيجـٍة آلخر اإلحصائيات 
َفــِإنَّ 632 ألف طفل يف اليمن يعانون من سـوء التغذيـة الحاد الوخيم 
املهـّدد لحياتهم بالوفـاة خالل العام الحايل، َومليونـني و400 ألف طفل 
يمني عىل األقل ما زالوا خارج املدرسة من أصل ما يقدر بـ 10.6 ماليني 
طفل يف سن الدراسة، فجل ما تقوم به األمم املتحدة ألطفال اليمن، رفع 
إحصائيات املترضرين من الحرب دون محاولة ذكر أن العدوان السـبب 
الرئييس الذي صادر حقوقهم وتسـبب يف معاناتهـم بالحرب والحصار 
وأسـلحة الدمار، وأن التحالف األمريكي السعودّي اإلماراتي الذي يعيش 
عـىل حسـاب معاناتهـم وحرمانهـم من أبسـط حقوقهم، بمشـاركة 
الصمت األممي أمام الجرائم التي ارتكبها والتي ال زال يرتكبها التحالف 
بحقهم وازدواجية املعايري التي تشري إىل أن العنرصية هي الحاكم لألمم 
املتحـدة وألن أطفال اليمن ليسـوا كأطفال أوكرانيا ودول الغرب شـقر 
البـرشة وزرق العيون لم تتَحّرك األمم املتحدة، ولم تدن يف السـابق، ولن 
ا بالضغط عىل التحالـف إليقاف الحـرب ورصف املرتبات  تقـوم َحـاليّـٍ
وسـحب القوات بل سـتفتعل مسـببات أُخرى ملعاناتهم لتـربئ الجالد 

وتدين الضحية. 

طمطضُئ آل جسعد تساوُم المرتِجصَئ بالطفض والمرأةطمطضُئ آل جسعد تساوُم المرتِجصَئ بالطفض والمرأة
غتغى خالح الَتماطغ

نظام آل سـعود لم يعرتف ِبنا وال بأخالقنا وال بمبادئنا 
كشـعٍب يمني لذلك نرى آل سـعود يف سـفاهٍة من أمرها 
عندمـا تسـاوم قـادة املرتِزقة من أبنـاء اليمـن باإلقامة 
الجربيـة ألرسهـم، الطفل واملـرأة يمنيني ليـس لهم ذنب 

وليس لهم خالف سابق معكم. 
نظام آل سـعود لم يجعل له موقـف أخالقي نقول لهم 
لُكل يشء حدود وهذه الترصفات غري مسـئولة ومؤملة لنا 
وموقف مؤثر لُكل يمني غيور عىل عرضه وأرضه لن نقبل 
بهذه الترصفـات ومرفوضة الرفض القاطع؛ ألَنَّها جديدة 
ودخيلة عىل مجتمعنا وليسـت هـذه العنجهية من عادات 

وتقاليد أبناء اليمن، أعراضنا مصانة. 
أخـالق أبنـاء اليمن ال تخفى عـىل أحد أن أخالقنا تعلـو فوق هامات 
جبال اليمن، من فضل الله عىل اليمنيني أنها ُخلقت من شـعوب وقبائل 
يمنيـة نتعارف باألخـالق فيما بيننا ولكن نحن ننفرد بأخالقنا يف شـبه 

الجزيرة العربية عن بقية الشعوب.
أخالق اليمنيني مبادئ وقيم لم تُكن بعيدة عن أخالق اإلسالم فالقبيلة 
يصونهـا ويحميها العيب واملالمة من سـواد وجيه أبناء اليمن لن يتجرأ 
أحـد عـىل مسـاس أَو أذى أحـد يف العرض ومـن امُلسـتحيل أن نفاوض 
بأرسة الخصم نقول آلل سـعود «العرض مصـان» وال يحق لكم الحوار 
أَو التفاوض السـيايس لذلك نحن يف اليمن كأبنـاء القبائل اليمنية نتألم 
مـن مواقف نظام آل سـعود العبثي والجريء من احتجـاز أرس وعوائل 

املرتِزقة. 
النظام السـعودّي يتجـرأ يف القـرار ويضع املرتِزقـة يف نقطة ضعف 
ويجعلهـم يف مـأزق مما يجعل املرتِزقة يف حـريٍة من أمرهم مع أرسهم، 
من أين هذه القوانني عندما تضعون املرأة والطفل تحت اإلقامة الجربية 
الخالف مع الشخص نفسه والذي جعلتموه ُدمية لكم لذلك الطفل واملرأة 
ليـس لهم ذنب من عصيـان ومخالفة املرتِزق لكم، أم عـادت الجاهلية 
األوىل وال تـزال أخـالق قريش ثابتة يف أرض نجد والحجاز ونتسـاءل مع 
نظام آل سعود ونسألهم هل لكم نصيب من أخالق ومبادئ وقيم العرب 

أم ال تحملون من العروبة إال اسمها. 
نحن أبناء اليمن شـعباً وقيادًة نتألم من املوقف ونسـمع عن همجية 
نظام آل سـعود مع املرتِزقة ال يهان ويقهر نساء وأطفال يمنيني، نحن 

كيمنيـني نرتقي يف تعاملنا مع الخصم مهما عـاب يف حقنا ومهما غدر 
بنا ومهما أرخص دماء أطفال ونسـاء إخواننا، فالزي للنسـاء حصانة 
والقماش األسـود لنساء اليمن لُه رشف وسرت لن ينكشف 
وحجاب من األذى نحن من أخالقنا كيمنيني أمننا والجيش 
لن يتجرأ بالتفتيش لسـيارٍة بها امرأة يمنية، نساء اليمن 
يحتمني تحت سرت سماء اليمن ونحميها بعادات وتقاليدنا 
القبليـة والدينية بغض البرص وهذه أخالق حسـنة وهذه 
نعمة من الله علينا كيمنيني، ُكـّل نسـاء اليمن لها الحرية 
الكاملة ولها الحق أن تصول وتجول يف أرايض الجمهورية 
اليمنيـة حتى لها الحريـة بتواجدها يف مكان الخصم دون 
اعرتاض هذه أخالق ثابتة وراسـخة بالفطرة يف ُكـّل قلب 

يمني. 
نظـام آل سـعود ال يحق لـه معاقبة أرس مـن باع لهم 
ولم يضمن بيعته، عليكم أن تتقاضوا أموالكم ممن باع لكم لكن نسـاء 
املرتِزقة هن نسـاؤنا وأوالدهم أوالدنا لن نسـمح بقهرهم أَو إذاللهم أَو 

االستمرار بهذه الترصفات الخارجة عن القيم واملبادئ اإلنسانية. 
نقـول لـُكل من أرخـص دمائنـا مـن إخواننـا إذَا ضاعـت كرامتكم 
وحريتكم سـنمدكم بهـا من املناطق امُلحّررة ونتقاسـمها معكم حفظاً 
وصوناً ألعراضكم فنحن ال نحمل يف قلوبنا سـوى الحرية والكرامة التي 
خلقنـا اللـه بها وهذا خري مـا نملـك يف قلوبنا لن نرخـص أهلك يف نجد 
والحجـاز ولن نصمت عـن حرائرنا وقهر أوالدك، قيـادة صنعاء ال تزال 
شـامخة شموخ عطان ونقم تتدفق يف دمائها الحرية ولن نرىض جميعاً 

أن يمس أهَلك سوء. 
صنعـاء هـي رس أمـان لُكل يمنـي خائـف وأرض أمن لـُكل أرس من 
بـاع وطنه ومـن أرخصها للمحتّل الذي ال يسـتحق أن ينال منها األرض 
والعـرض اليمني فالعرض أيها املرتِزق مصان، قلوبنا تتسـع لن تضيق 

كما ضاقت قلوبكم وضاقت عليكم األرض بما رحبت. 
قيادة صنعاء هي الضامن الوحيد لُكل من أشتد خوفه، قيادة صنعاء 
هـي األب وهي الحضن الدافئ والصدر الرحب ملن أشـتد الربد وزاد بالئه 
نتيجـة الذين سـولت لهم أنفسـهم يف بيع األرض واسـرتخص العرض، 
إخوانكم يف صنعاء ترحب بالطفل وباملرأة والطاعن يف السن، لهم الحرية 
امُلطلقة يعيشـون تحت حماية الله وحماية قياداتنا الثورية والسياسية 
والعسـكرية فلتحافظوا عىل أعراضكم وترسـلوهم إىل صنعاء، ال تأمنوا 

مكر العدو اللدود لليمن من مايض األزمان ويف الحارض. 
حفظ الله اليمن أرضاً وشعباً وقيادًة وال نامت أعني الجبناء. 
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ذضرى الحعثاء 
والمسآولغُئ الاضاططغئ   

 عظادي طتمث
ـاٌم قالئـُل وتطـلُّ علينا مناسـبٌة مـن أقدس  • أَيـَّ
املناسبات التي تعّرب عن الثقافة القرآنية التي يحملها 
الشـعب اليمني، وعـن ُهــِويَّتـه اإليَمـانية األصيلة 

التي يجسد مصاديقها يف أرض الواقع. 
مناسبُة الذكرى السنوية للشـهيد تأتي هذا العام 
وشـعبُنا يعيُش تحـوالٍت ومتغـرياٍت كبـريًة وفارقًة 
ا يف جانـب مواجهتـه للعـدوان الغاشـم، وهذا  ِجــدٍّ
بفضـل تضحيات الشـهداء ودمائهـم الطاهرة التي 
بذلوها يف سـبيل الله، ودفاًعا عن أرضهم وعرضهم، 
ولذا فعندما نقول عند هذه املناسبة بأنها “مقدسة” 
فليست مبالغة عابرة؛ ألَنَّ قداستها نابعة من قداسة 
القضية الحّقة ومرشوعية املسـرية والدرب الجهادي 

الذي ساروا فيه. 
هذه الذكرى تعترب محطة سنوية إيَمـانية نستمد 
فيهـا مـن أرواح العظمـاء ُكــلَّ معانـي التضحيـة 
والصـدق والوفـاء والثبـات والصمـود، ونتعلـم من 
ُم ونبذُُل  مدرستهم مدرسة الشهادة كيف نعطي ونقدِّ
ما اسـتطعنا لدفـِع رشور األعـداء ومؤامراتهم، وإن 

احتجنا لبذل ُكـّل ما نملك ُوُصـوالً لبذل أرواحنا. 
األََهـمُّ قولُه هو: يجـب أن يـدرك الجميع واجبهم 
تجاه أرس الشـهداء وذويهم واالهتمـام بهم وتلّمس 
احتياجاتهـم يف هذه املناسـبة ويف بقيـة األيّام، وذلك 
بدافع اإلحسـان ملن أحسـنوا معنـا بأرواحهم، ومن 
الخطـأ أن يعتقـد البعـض أن هـذا واجب مؤّسسـة 
الشـهداء أَو الدولـة بحكم ظرف الحصـار والعدوان 
الـذي يعانيه بلدنـا، بل يفرتض أن تكون املسـؤولية 
شعبيّة و رسـمية تكاملية؛ ألَنَّ الشهيد عندما انطلق 
يف سبيل الله لم ينطلق باشرتاطات مقابل الدفاع عن 
شـعبه حتى نجـازَي أرستَه بإلقاء اللـوم عىل الدولة 
التي تصارع؛ ِمن أجِل حماية ثروات الشـعب وإعادة 
املستحقات ألهلها، فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان، 

والعاقبــُة للمتَّقيـن.

أذفاُل الغمظ 
جراٌح طظسغئ   

 وشاء الضئسغ
مـا يحـُدُث يف اليمن لثماني سـنوات مـن العدوان 
الغاشـم والحصـار الخانـق تعجـز عنـه الكلمـات، 
وتتبعثـر معه املفـردات، فـال يبَق لنا سـوى اآلهات 
والتنهيدات والتسـاؤالت، هل مات ضمري العالم أمام 
الجرائم واملجـازر التي يُندى لها الجبني، ويحرتق لها 

القلب؟!
هـل اشـرتى املـاُل السـعودّي ضمائَرهـم، وأمات 

قلوبهم، ونزع منها الرحمة واإلنسانية؟!
لقد بلـغ تواطؤ ما يسـمى باملجتمع الـدويل مداه 
وتجـاوز ُكــّل َحـــّد، أين هم مـن آالمنـا وأوجاعنا 
عندما نشاهد أجساد أطفالنا الصغرية الغضة أشالء 

متناثرة ودمائهم الطاهرة مسكوبة؟
أين من يدعون حقوق اإلنسان وحقوق الطفل من 

حقوق أطفالنا؟ 
ملـاذا حرمتم أطفالنا من أبسـط حقوقهم، حقهم 
يف اللعب والغذاء والعيش بأمان؟ أال يحق ألطفالنا أن 

يعيشوا كباقي أطفال العالم؟
أطفالنـا هـم جـراح هـذا العالـم املنسـية الـذي 
حارصهم املوت من ُكـّل جانب وصب عليهم املعتدون 

نريان حقدهم املجنون بال هوادة!
أطفال اليمن ال بواكي عليهم، وال أحد يأبه ملوتهم، 

وآالمهم. 
لـم يرتك هـذا العـدوان جريمة من جرائـم الحرب 
أخالقيـات  قوانـني  يف  عليهـا  املنصـوص  املحرمـة 
الحـروب، أَو مواثيـق حقـوق اإلنسـان إال وارتكبها، 
ولـم يبَق رشيـر مـن أراذل املخلوقات يف هـذا الكون 
إال واجتمعـوا مـع هذا العـدوان، ليقتلونـا يف أرضنا، 
ويسـتبيحوا أعراضنـا، ويدّمــروا منازلنـا وبنيتنـا 
التحتيـة، فـكل ما يحدث يف اليمـن يحمل بصمة هذا 

العالم املنافق باملوافقة. 
دماء أطفالنا خرت لها الجبال، وبكت لها السماء، 
واهتـز لها عـرش الرحمن، وهذا العالـم املنافق بكل 
مـا فيه مـن منظمات دولية جامد ميـت ال يعقل وال 

يتَحّرك، ماذا ينتظرون إىل متى ستصمتون؟!
نحـن نصمت عندما ينام أطفالنـا وينعموا باألمن 
واألمان ونحتضنهم بالعطـف والحنان، ولكن عندما 
يُقتلـون ويُذبحـون بـدم بـارد، فالنوم علينـا حرام 
حتـى نثأر لهم ونقتـص من العـدوان، وليعلموا بأن 
هذه الجرائم الوحشـية ليسـت منسـية ولـن تمحو 
من ذاكرتنا ولن تسـقط بالتقادم وسنحاسبكم طال 

الزمان أم قرص. 
ــة  نتوجـه بسـؤال ملشـايخ وعلمـاء الديـن يف األُمَّ
العربية واإلسـالمية: ملـاذا لم تحكموا عـىل من يطبِّع 
مع العدّو اإلرسائييل بالردة والخروج عن ملة اإلسالم، 
وقد سمعتم وسمعنا وشاهدتم وشاهدنا البعض وهو 
يمدح اليهود ويروج لهـم ويتغزل فيهم وكأنه يهودي 
مثالً لم يسـلم بعد، ما الذي دفعه لكي يفعل ذلك والله 
يقول: (َفَرتَى الَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُسـاِرُعوَن ِفيِهْم 
يَُقولُـوَن نَْخـَىش أَْن تُِصيبَنَا َداِئَرٌة َفَعَىس اللـُه أَْن يَأِْتَي 
وا ِيف  ِباْلَفتْـِح أَو أَْمٍر ِمْن ِعنْـِدِه َفيُْصِبُحوا َعـَىل َما أََرسُّ
أنفسـِهْم نَاِدِمنَي) من سـورة املائدة- آيـة (52)، هذا 
نـوع املسـارعة يف الوقت الذي نعيشـه اليـوم يف واقع 
بنـي سـعود وحالـة تطبيعهم مـع اليهود، مـاذا قال 
اللـه للمؤمنـني يف هذه اآلية قال تعـاىل: (َفَعَىس اللُه أَْن 
وا  يَأِْتـَي ِباْلَفتِْح أَو أَْمٍر ِمْن ِعنِْدِه َفيُْصِبُحوا َعَىل َما أََرسُّ
ِيف أنفسـِهْم نَاِدِمـنَي)، الله يطرح عالمـة من عالمات 
النفـاق ويوضح فيها أن الفتح قريب إذَا وجد املؤمنني 

الصادقني. 
كل يـوم ومنـذ بدايـة عقـود يحصـل قتـل وإيذاء 
األثيوبيـني  األفارقـة  وللمهاجريـن  للمغرتبـني 
ومعاملتهـم  وغريهـم،  والسـودانيني  والصوماليـني 
وكأنهم أنعام هذا يعكس مدى اللؤم والخسة والدناءة 
بحق اإلنسان وبكرامة اإلنسـان، أين حقوق اإلنسان، 
أيـن الدين اإلسـالمي الـذي يعكـس جاذبية اإلسـالم 
واملسـلمني، ملاذا سيظل املسلمون مكتويف األيادي أمام 
تفرعن وتكرب وتَجربَّ النظام الباغي واملعادي لإلسـالم 
واملسلمني واملشوه للدين، وملاذا سيستمر الصمت عىل 

تدنيس املقدسات اإلسالمية. 
إن هـذه الترصفـات تعّجـل بـزول مملكـة العهـر 
ونظامها املتصهني العميل، لم يعد هنالك مجاٌل للريب 
فما قـد حصل ويحصـل كفيل بفتح مكة، وسـيكون 

قريباً بإذن الله؛ ألَنَّ الله مع املتقني الصابرين. 

دّرُة السالط وذمُع اقجاسمار
وجام الضئسغ

 
«جوهـرة العالـم»، «لؤلؤة البحـر العربـي»، «الجزيرة 

العنقاء»، «عذراء اليمن»، «مليحة اليمن». 
 تلك هي ُسـقطرى جزيرة السـحر والجمـال، الطبيعة 
الخالبـة والطيـور النادرة الجمال، وأشـجارها السـاحرة 
املنظـر طبيّـة منعدمـة الوجود سـوى يف منبتهـا هناك، 
َحيـُث الهدوء التام إال من أصوات األمواج املتالطمة بلطف 
تأتيها من جميع جهاتها لتؤنسـها من وحشـة البُعد عن 
ضجيج اليابسـة، أمواج تأتـي مداعبة أقدامهـا الضاربة 
يف أعمـاق املحيط بحنـو ورفق، وهي مرتبعـة عىل عرش 
الكون كجوهرة يف عقد ثمني زيّنت به فاتنة حسناء فائقة 
الجمال لذا يحق لها أن تتدلل دامة أصيلة يمانية محافظة 
عـىل حشـمتها متزينة بـأدب أهلهـا وأخالقهم السـامية 

الرفيعة. 
جوهـرة العالـم محمية بالطبيعـة الخالبة كمنتجع سـياحي تهوى 
إليها القلوب سـحراً وتذوب لجمالها األفئدة، تشـفي النفوس نسماتها 
العليلة، سكنت قلب املحيط وأحيطت بحراسة مشّددة من عبد الكوري، 
أما درسـه وسـمحه وصائف لسـلطانة الكون ُسـقطرى، والصخرتني 
اآلخرتني فهما الجنديان املخلصان أيما إخالص لبديعة الجمال، يتلقون 
األمواج املتالطمة والرياح املوسمية العاتية بصمت وصرب حتى ال تتأذى 

مليحُة اليمن وعذراؤه. 
زينتها األشـجار املتدلية ذات الريحة الزكية والعطرة وجّمل منظرها 
نباتـات طبية ال يوجد نظـري لها يف أي مكان آخـر يف العالم أوجبت عىل 
علماء البيئة وعشـاق الطبيعة وصفها باملكان األكثر غرابة عىل كوكب 

األرض. 
عـذراء اليمن هي البقعة الوحيدة التي لم يغمرها الطوفان يف األرض، 
ولم يرتك االستعمار الربيطاني ومن سبقهم من اإلمرباطوريات أي تأثري 
يذكر عىل كافة املسـتويات منها البيئة واإلنسـان، فقد حافظ سـكانها 
عىل رونقهـا الجميل ومحتواها األصيل من لغة وعـادات وتقاليد، ظلوا 
عىل مبادئهم وقيمهم وعادات أسـالفهم اليمنية، حافظوا عىل عراقتهم 
وأصالتهـم ولـم يتأثـرون بتيـارات القـرن األفريقي ورياح املسـتعمر 
الهوجاء وكذلك لم ولن تنطيل عليهم الغوغائية أياً كانت ولن تؤثر فيهم 

عواصف حمري الربيطانيني من أبناء زايد ومهافيف نجد. 
سـتظل مليحة اليمن شـامخة مرفوعة الرأس تعانـق فقط أبناءها 
كما هـي لهم، ولهـم إرثهـم التاريخي املتجـذر يف أعماق 
التاريـخ كمـا تشـهد لهـم لغتهـم الحمريية وسـجيتهم 
اليمنية األصيلة، وما تقوم به مطية االستعمار الربيطاني 
من محاولة ملسـح الُهــِويَّة واالنتماء ونهب معالم الدرة 
املكنونة فيما تحويه شواطئها من كنوز حيوية نادرة من 
الشعب املرجانية وسـعيها الحثيث لتدمري البيئة البحرية 
واسـتخراج الغاز ورسقته، َحيُث طالت لصوصيتهم حتى 
األحجار ووضع خطط لتغيري معالم الجزيرة والتأثري عىل 
بعض أبنائها بالرتغيب تارة وأُخرى بالرتهيب مستخدمة 
وسـائل عدة تماماً نفس الوسـائل واألساليب الصهيونية 

مع الشعب الفلسطيني. 
إن تلـك الطيور التـي كانت تغرد يف سـماء رحب تملؤه 
حباً وحنيناً تبعث عىل األنس والطمأنينة والراحة النفسية... فسقطرى 
لم تكن يوماً ما لقيطة كما هو حال اإلمارات وكذلك أهلها هم اليمنيون 
األقحاح الذين لم تؤثر فيهم رياح االسـتعمار، فمنذ عرفوا اإلسالم ظلوا 
عىل أصالتهم متمسـكني بُهــِويَّتهم اإلسالمية لم يخرجوا من جلودهم 
كمـا يفعل املطبعـني الجدد مع الصهيونية الذيـن أصبحوا جيفاً تنكروا 

ملبادئهم وعروبتهم املشكوك فيها أصالً. 
يعرف الجميـع فيلم (األرض املجهولة) الـذي كان من إخراج الكيان 
اإلرسائييل ويتحدث عن طبيعة سـقطرى الخالبة، وحمري اليهود يسعوا 
لتنفيـذ ذلك السـيناريو وفق خطط ممنهجة تماماً كمـا فعل الكيان يف 
فلسـطني، بل نفس ما عملـت بريطانيا مع أوالد زايـد واألرض املعطاة 
لهـم من الجزيرة العربيـة، فهم بُلداء ال تاريخ لهم وال ُهــِويَّة وال كيان 
أَو وطـن ينتمون إليه، لقطاء يف أرض أعطيت لهم وتم تربيتهم ليقوموا 
بالعمل فيما يخدم صهيون ودولته، وأذيالهم من املرتِزقة الذين يسعون 
جاهديـن لتقديم مليحة اليمـن كي يبقوا نعاالً عىل قـدم املحتّل، وبهذا 
تكتمل عنارص املرسحية الهزلية، لكن تناسـيهم من هم اليمنيون وَمـا 
هو تاريخهم سيجعل دويلة اإلمارات تعود حتماً إىل سابق عهدها رملية 
كما كانت، فما دام الربكان وذو الفقار واملسريَّ والبأس اليماني وحكمة 
قيادة الثورة الشجاعة فستذوب األبراج من حرارة غضب الثوار اليمنيني 

يف يمن اإليَمــان والحكمة ولن يطول الصرب أكثر. 

كتابات

الطائراُت المسّغرة جقُح المساصئض   الطائراُت المسّغرة جقُح المساصئض   
 طتمعد المشربغ

تعد اليمن من أوائـل الدول يف العالم التي أدخلت 
الطـريان املسـريَّ يف الحـروب العسـكرية الكبـرية 
ة سالحاً فعاالً وفتاكا  وجعلت من الطائرات املسـريَّ
يف املعـارك إذَا لـم تكن األوىل عىل مسـتوى العالم يف 

هذا املجال. 
ويف ابتكار اسرتاتيجية جديدة يف الحروب لم تكن 
موجودة وإدَخال العالم يف عٍرص جديد سوف تكون 
ة السالح البديل عن الطائرات  فيه الطائرات املسـريَّ
القتاليـة املكلفة والصواريخ بعد أن اسـتطاع أبناء 
اليمن تحويـل تلك الطائرات من لعبـة لألطفال إىل 
سـالٍح فتاك غري مسـار العدوان عـىل اليمن وأجرب 
دول العـدوان عـىل الرتاجع ورفـع الراية البيضاء بـكل ما تمتلك تلـك الدول من 

ترسانة أسلحة حديثة ومتطورة. 
وقـد كانت التجربـة اليمنية ملهمة للغايـة ألوكرانيا، َحيـُث أحدثت الطائرات 
ة فارًقـا كبـريًا يف سـري املعركـة وتكبيد الجيـش الرويس خسـائر فادحة  املسـريَّ
ة  ممـا أجـرب الجيش الرويس عىل الرتاجع واللجوء إىل اسـتخدام الطائرات املسـريَّ
هـو أَيْـضاً ضد الجيش األوكراني كبديٍل عن سـالح الجو الـرويس املتطور؛ كون 
ة أقـل كلفة ودقيقـة يف إصابة األهـداف وأقـل رضر من َحيُث  الطائـرات املسـريَّ

التدمري وتجنب الخسائر يف صفوف املدنيني. 
ة ملهمة لرشكات  أيضـاً كانـت التجربة اليمنية يف اسـتعمال الطائرات املسـريَّ
صناعة األسـلحة، َحيُث بدأت كبار الرشكات والدول املصنعة لألسلحة يف االتّجاه 
ة وأعتقـد يف العقود القادمة  نحو االسـتثمار وصناعة وتطوير الطائرات املسـريَّ
سـوف تتوقف صناعة الطائـرات القتالية التي يقودها البـرش لصالح الطائرات 

ة التي سوف تظهر بأشكاٍل وأحجاٍم مختلفة ومتطورة للغاية.  املسريَّ
ة  وأيضـاً سـوف ترتاجع صناعـة الصواريخ املكلفـة لصالح الطائرات املسـريَّ

االنتحارية التي أثبت أبناء اليمن فعالياتها يف مواجهة العدوان. 
ة  وربمـا تكون اليمن رائدة يف هذا املجال ويف صناعة وتطوير الطائرات املسـريَّ
ة صغرية الحجم  بعيـدة املدى، َحيُث لم نجد أَو نسـمع حتى اآلن بطائرات مسـريَّ
ومنخفضـة التكلفة قادرة عىل رضب أهداف دقيقة عـىل بعد ألفني كيلو وبدون 
دعم لوجسـتي من األقمار الصناعية أَو طائرات االستطالع الضخمة أَو منصات 
ة اليمنية  وسـيطة ومساعدة متواجدة يف أرض العدّو سـوى تلك الطائرات املسريَّ
التي اسـتطاعت رضب منشـآت نفطيـة يف رشق اململكة السـعوديّة أَو تلك التي 
رضبت مطار أبوظبي وقد كانت دقيقة يف اختيار ورضب األهداف تدل عىل أن تلك 
الطائرات كانت عىل تواصٍل مرئي مع الطواقم األرضية يف اليمن وعىل بعد مسافة 

ة.  ا حري العالم ورشكات صناعة الطائرات املسريَّ كبرية ِجـدٍّ
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ثقافة 

حرح رائع لـ{َوِطَظ الظَّاِس َطْظ َغاَِّثُث ِطْظ ُدوِن اهللاَِّ َأْظَثادًا}:

الحعغث الصائث: ضامان الَتـّص طظ الضئائر الثطرية جثًا

أّكد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بأن الَحـّق عندما يتضح 
للنـاس، اتضاح ال لبس فيـه، نجد أن بعض الناس، 
يرتكـون القـرآن وتعاليمـه، ويتبعـون كالم العالم 
الفالنـي، أو املرشـد الفالنـي.... إلـخ، فيجعلونهم 
بذلـك أندادا لله، بل يصـل بهم األمر إىل أن يحبونهم 
أشـد مـن حبهم للـه، ووّضح بأن املقصـود بكلمة 

(أندادا) يف اآلية كاآلتي:ـ
املعنـى األول:ــ األصنام.. وما يُعبد من دون الله 

منها.. أيا كان شكله.. 
املعنـى الثاني:ـــ البـرش، حيـُث أّكد عـىل ذلك 
بقولـه: [القضية تبدو بشـكل أَْكبَـــر فيما يتعلق 
بالجانب اآلخر (أنداداً) هنا يكتمون حقاً ويقدمون 
ضالالً ويتعلـق بهم الناس فكأنهـم جعلوهم آلهة 
وجعلوهم أنداداً لله!. الحظ املسـرية؛ ألنَّ الله يقول 
بعدمـا يتحدث عـن موضوع التابعـني واملتبوعني: 
{َوِمَن النَّاِس َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَنَْداداً يُِحبُّونَُهْم 
َكُحـبِّ اللَّـِه} ال أعتقد أن اإلنَْســان قـد يصل فيما 
يتعلق بحب حجـر، حجر، لكن ممكن يحصل فيما 
يتعلـق بأصنـام من البـرش، عندما يكـون العالمة 
الفالنـي أو الكاهـن الفالني أو الراهـب الفالني أو 
املتعبـد الفالنـي ويأتـي ترويج من سـلطة معينة 
تروج لـه، فيصلون إىل مسـتوى أن يحبوهم كحب 
النـاس للـه، أو كما يجـب أن يكون حـب املؤمنني 
للـه، فجعلوهم أنـداداً، أي أمثاالً وكأنهـم آلهة الله 
هكـذا يقول يف هـداه، والحق من عنـده وكيف هي 
املسـرية التي يسـري عليهـا عبـاده وأولئـك قدموا 

أنفسـهم كأنداد واتخذهم الناس أنـداداً، جعلوهم 
عندما أصبحـوا يحلون لهم ما حـرم الله فيحلونه 
ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، يهدونهم 
إىل سـبل أخرى ليست سبيل الله فيسريون وراءهم 
يضللونهـم فيسـريون وراء تضليلهـم فجعلوهـم 

وكأنهم آلهة أنداداً لله]. 

التســرة الحــثغثة.. ملــظ غاثــث طــظ دون اهللا 
أظثادًا:ــ

ورشح -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- حـاَل األتباع الذين 
زها لهم اليهود والنصارى،  يتبعون شـخصيات رمَّ
أو السـلطات الظاملـة، يتبعونهم ويرتكـون القرآن 
وتعاليمه، حالهـم بئيس يوم القيامـة، حيث قال: 
[ذلـك املوقف الرهيب جـداً وهـؤالء الظاملون ممن 
جعلوا أنداداً وممن جعلوا من أنفسـهم أنداداً ممن 
يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ويضللون 
عباد الله، ومن أتباعهـم {إِذْ يََرْوَن اْلَعذَاَب أَنَّ اْلُقوََّة 
ِللَِّه َجِميعاً} سـيتحرس، عندمـا كان يف الدنيا يؤقلم 
وضعيتـه ودينه؛ ألنَّه يخىش غـري الله، يرى جهنم، 
وإذا جهنم أشـد من تلك التجارب النووية التي كنا 
نراهـا يف الدنيـا وتدخـل يف قلوبنا الرعـب، فنخىش 
أولئك وال نخىش الله، نؤقلم خطاباتنا يف املسـاجد، 
ونؤقلـم عملنـا وحركتنـا بالشـكل الـذي تحكمه 
خشيتنا منهم، وال نخىش من الله، فريى جهنم وإذا 
هـي أعظم مما لدى األمريكيني سـريى جهنم وإذا 
هي أعظـم من التفجريات النووية الهائلة والقنابل 

الشديدة اإلحراق والواسعة اإلحراق]. 
{َأنَّ اْلُصعََّة ِهللاَِّ َجِمغسًا}.. تعثغٌث رعغإ:ــ

وحّذر -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه- وهو يَرشُح اآلية من 
عقاب اللـه، ووجوب أال نخىش أحـدا إال الله، حيث 
ه عادة منشـأ كتـم الَحـّق  قـال: [هـذا تهديد؛ ألنـَّ
كتـم ما أنزل الله من البينـات والهدى يكون وراءه 
دوافـع وراءه رغبات وراء الرغبة خشـية يف غالبها 
من غري الله خشـية ولو من فقر أعنـي: [أنا إذا لم 
أتجه عىل أسـاس أن أؤقلم ديني وأؤقلم أطروحاتي 
وتوجيهاتي للناس كعالم دين بالشكل الذي أحصل 
من اآلخر عىل أكياس فلوس...] يف صنعاء شـاهدنا 
بعـض العلمـاء يدخلـون إىل بيوتهم أكيـاس نقود 
كيس شـوال، بعض القضاة كيس شـوال، إىل بيته 
هنـا يقـول: [ربما إذا لـم يرس عـىل الطريقة هذه 
فقد يحبسـونه قـد يتبهذل قد يضيع تلك األشـياء 
والحالـة التي هو فيها] أليس هنـا يخىش من غري 
الله! كلها منشؤها دائماً الخشية من غري الله حتى 
وأنت ترغب أن يدفعك خشـية من أن ال تحصل عىل 
هذا اليشء الذي ترغب خشـية أخرى ولو من ماذا؟ 
من تصور حالة سـيئة قـد تلحقك إذا لـم تأخذ ما 
رغبـوك فيه تتأقلم معهـم. إذاً هنا سـيجد ُكّل من 
يخـىش غري الله: أن القوة الحقيقية التي كان يجب 
أن يخـىش منهـا لله جميعـاً عندمـا يعرضون عىل 
جهنم ويشـاهدون جهنم يوم القيامة، أعني حالة 
يهولها بشـكل رهيب جداً {َوَلْو تَـَرى الَِّذيَن َظَلُموا} 
أي الحالة الرهيبة والحرسة والندامة الشـديدة جداً 

وهـم يـرون العذاب وحينها شـاهدوا أنـه فعالً أن 
القوة التي كان يجب أن نخاف منها هي قوة الله]. 

طظ غســري سطــى خــراط اهللا.. طتــاٌل أن ُغصثُم 
ظفَسه ظثًا هللا:ــ

وبنّي الشهيُد القائُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- حال من 
يسـريون عىل رصاط الله املستقيم بقوله: [كل من 
هو كبـري عىل غري رصاط الله، النـاس يحولونه إىل 
ند لله عندما يسـريون وراءه وال يسريون يف رصاط 
الله. وألن من يسـريون عـىل رصاط الله ال تحصل 
هـذه الحالة عىل اإلطالق مهما كانوا كباراً أمامهم، 
ملاذا؟؛ ألنَّ من يسـريون عىل رصاط الله ال يقدمون 
أنفسهم كأنداد لله هو يقود إىل الله يدعو الناس إىل 

الله أن يتبعوا هداه؛ ليهديهم إىل الله]. 
وأضاف أيضاً: [أمـا اآلخرون ممن هم يف رصاط 
الله تجد مثالً بالنسـبة لرسـول اللـه (صلوات الله 
عليـه وعىل آلـه) ألـم يأمرنا بـأن نعظمـه ونجله 
(صلوات الله عليه وعـىل آله) وأن نصيل عليه كلما 
ذكر؟ لكن هل القضية تنتهي عنده هو؟ هو برز يف 
الصورة داعياً إىل الله أليس هكذا؟ {يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إِنَّا 
اً َونَِذيراً َوَداِعياً إَِىل اللَِّه} ال  أَْرَسـْلنَاَك َشـاِهداً َوُمبَرشِّ
يوجد وقفة ندية هنا نهائياً، مهما عظم الشـخص 
تعظمه تكربه تجله وهي كلها يف املسرية إىل الله، ال 

يحصل فيها ندية نهائياً]. 

تحدث الشهيُد القائُد يف 
الدرس الثامن من دروس 

رمضان عن كتمان الَحـّق 
واآلثار املرتتبة عليه، وهو 

ما يالمس واقعنا اآلن بشكل 
كبري، وتطرق إىل الحلول 
للخروج من هكذا أزمة، 

لتصل بنا إىل الفوز والنجاة 
من النار يف اآلخرة:

اآلبــار املرتتئــئ سطــى ضامــان السطمــاء 
لطتص:ــ

أّكد الشـهيُد القائُد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه- 
أن العقاَب الشديد الذي سيناله من يكتمون 
الَحــّق، حيـث سـيلعنهم اللـه، ويلعنهـم 
الالعنـون، هو نتيجـة لآلثار السـيئة التي 

تحدث نتيجة للكتمان هذا، كاآلتي:ــ

افبــر افول: تصثغط البصاشــئ املشطعذئ 
لطظاس لاربغر صسعدعط:

قال الشـهيُد القائُد: [ال تتوقع يف مسألة 
كتـم الَحـّق أنـه فقط جانـب يكتم وفقط 
إنه سيقدم شيئاً آخر سيقدم باطالً ويقدم 
ضالالً مقابـل الَحـّق الذي كتمه ال يكونون 
سـاكتني فقط، أنت عندما تقعد وأنت عالم 
وال تريد أن تتَحـّرك يف سـبيل الله هل تظن 
بأنـك ستسـكت وتجلـس؟. ال..]، وأضاف 
أيضاً قائالً: [فتقعد ويف املقابل تقدم أشياء 
تكـون يف الصورة مربرا لقعودك وسـكوتك 
عما يجب أن تقوله، ألست هنا أنت ستقدم 
أشـياء تصبغهـا بصبغة رشعيـة ودينية؟ 
تقول: [أساسـاً ما قد وجـب، ما هو يلزمنا 
وإال ملـا قرصنـا، مسـتعدين أو مـا الناس 
راضني يتَحـّركوا وال الناس راضني يسمعوا 
والنـاس كـذا...] يـرد اللـوم عـىل الناس: 
[والنـاس.. والناس هـم كـذا..!] تعود من 
عنده وقـد عندك نظرة سـيئة للنـاس وقد 
عنـدك مفاهيـم مغلوطـة بالنسـبة للبرش 
وبالنسـبة للحياة هـذه [وانظروا كيف عيل 
بن أبـي طالب قـام وقتل واإلمام الحسـن 
قـام وقتلوه والحسـني قـام وقتلـوه وزيد 
قام وقتـل والدنيا هكذا ال يصلح فيها يشء 

والناس سيتعبون فقط بدون فائدة والحق 
ضعيـف وأهـل الَحــّق ال ينتـرصون وهم 
هكذا ضعـاف..] وتذهب من عنده وقد أنت 
محطـم، أو بخطبة معينة تكـون عىل هذا 
النحـو. ويكون هو يكتـم ويف نفس الوقت 
ينــزل أشـياء باطلة؛لهـذا يجعـل النـاس 

ضحية يجعلهم ضحية فعالً]. 

افبر الباظغ: ضامــان الَتـّص جسض افطئ 
تتئ أصثام الغععد:

يعتـرب السـيُد القائد حسـني الحوثي أن 
كتمـاَن بعـض أبنـاء األمة للحق يـؤدي إىل 
تخـاذل النـاس وابتعادهم عن كتـاب الله، 
فتمّكـن أعداؤهـا عليهـم وأصبحـوا تحت 
أقـدام اليهـود والنصـارى و»ألن من يمكن 
أن يبـني الَحــّق للنـاس هم مـن يحملون 
العلـم، أصبحت قضيـة كتم الَحــّق كبرية 
مـن الكبائر الخطرية جداً عىل صاحبها {إِنَّ 
الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَْزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلُهَدى 
اِس ِيف اْلِكتَـاِب أُوَلِئَك  ِمـْن بَْعِد َمـا بَيَّنَّاُه ِللنـَّ
يَْلَعنُُهُم اللَُّه}هذه القضية خطرية {َويَْلَعنُُهُم 
ِعنُـوَن} ُكّل مـن يلعن عدوا للـه ُكّل من  الالَّ
يلعن إنَْســاناً رشيراً ُكّل مـن يلعن الخبثاء 
يكـون هو محطا لهـذه اللعنة، ثم قد تصل 
املسـألة فعـالً إىل لعن حقيقـي عندما يجد 
النـاس بأن أولئـك أضاعوهم عنـد ما يجد 
الناس بأن أولئـك لم يعلموهم لم يكلموهم 
لـم يبينوا لهم لم يحركوهم لم يقودوهم لم 
يوجهوهم حتـى وصلوا إىل مـا وصلوا إليه 

من حالة شديدة». 

واجُإ السطماء أن غئّغظعا لطظاس التص
وأشـار الشـهيُد القائـُد -ِرْضـَواُن اللـِه 
َعَليْـِه- أن العلمـاء الذيـن يكتمـون الَحـّق 
عندما يسألهم اإلنَْسـان عن وجوب الجهاد 
يف ظل هذا االسـتعمار الصليبـي عىل البالد 
االسـالمية، ويف ظل التدخـالت األمريكية يف 
بالدنـا، يكون جواب هـذا العاِلم كمن يكتم 
الَحــّق، حيـث قـال: [الحظوا املسـؤولية 
يف القضيـة هـذه: أن الواجب بالنسـبة ملن 
لديه معرفة بالبينـات العلماء الذين لديهم 
معرفـة بالبينـات والهدى هـو: أن يبينوها 
هـي للنـاس، ال تأتي تسـأله ويأتـي يقدم 
لـك مجـرب طويـل عريـض من نفسـه هو 
فيكـون يف الواقع يطلَّع لك مشـاعر ضعفه 
ورؤاه الخاطئـة واملغلوطة عن الواقع تأتي 
إىل عنـده فيقول: [نحن ضعـاف وال بأيدينا 

يشء والدنيا غري جيـدة والناس قد هم غري 
جيديـن وهؤالء بعـد الكبـار وال معنا يشء 
واإلنَْســان يحـاول يف الفتنـة يكـون ينام 
فاملؤمـن نئومة أو (كابـن اللبون)] وهو ال 
يدري إذا صحت هذه العبارة عن اإلمام عيل 
كيـف كان موردهـا وأمام مـن يقولها، إذاً 
هـذا يف الحالة هذه ال يبني لـك البينات يبني 

لك حالته]. 
ووّضـح الشـهيُد القائـُد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـِه- أن املـرء عندما يسـأل أي عالم عما 
هـو واجٌب علينـا تجاه هذه الحـروب التي 
تتعـرض لهـا األمـة بشـكل عـام، واليمن 
بشـكل خـاص، يسـأله كاآلتـي: [يجب أن 
نفهـم نحن، أن يفهم عامـة الناس، عندما 
تسـأل أي عالـم تقـول: أنـا أريـد تبـني يل 
البينات، اترك نفسـك هناك، اترك نفسـيتك 
مشـاعرك ورؤيتـك داخل يف بطنـك، بني يل 
هدى وبينات الله وكتاب الله، ما هو املوقف 
املطلـوب؟ ومـا هو املوقـف الـذي تتناوله 
بينـات اللـه أمام قضيـة كهذه؟ سـيقول: 
لـك صحيح أما بالنسـبة لبينـات الله، الله 
قـال: {يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُـوا ُكونُـوا أَنَْصاَر 
ٌة يَْدُعـوَن إَِىل اْلَخرْيِ  اللَِّه}{َوْلتَُكـْن ِمنُْكـْم أُمَّ
َويَأُْمُروَن ِباْلَمْعـُروِف َويَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكر}

وأن ينفق الناُس يف سبيل الله وأن يجاهدوا 
يف سبيل إعالء كلمته وأن يضحوا بأنفسهم 
وأموالهـم وأن.. وأن.. وأن.. يجـب أن يقدم 
للنـاس البينات ولو يقرأها فقـط؛ ألنَّ الله 
يجعـل البينـات بالشـكل الـذي يمكن من 
خـالل قراءتها من خالل تالوتها عىل الناس 
أن يفهموا املسـؤولية مـن ورائها واملوقف 
املطلـوب منهـا من خـالل أن يسـمعوها، 
لكن اإلشـكالية هي هنـا: أن بعضهم يقدم 
لـك حالته هو ونفسـيته هو وخـرج واحد 
وعنـده قد كان عند عالم قد سـمع العالم!. 
أنت سمعت أنت إنَْسـاناً ضعيفا واإلنَْسـان 
أي إنَْسـان هو ضعيف ولو أن الله سبحانه 
وتعاىل ترك القضية أن يبينوا هم مشاعرهم 
ورؤاهم سـتكون ضعيفة لكن مسـؤوليتك 
أنـت أن تبـني للناس كتاب اللـه وهدى الله 
لو أنت ضعيف كيفما أنت، هذه مسؤوليتك 
كمـا تؤكـد اآلية هـذه ويف آية أخـرى: {َوإِذْ 
َُّه}  أََخـذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َلتُبَيِّنُن
أي الكتـاب وليـس نفوسـكم ورؤاكم أنتم 
الخاصـة التـي هـي رؤى ضعـف، حالتـه 
ضعيفـة، ونفسـيته ضعيفـة فيكـون ما 
يقدمه لديـك عبارة عن ماذا؟ رؤى ضعيفة 

ومواقف ضعيفـة وتوجيهات ضعيفة كلها 
تنتهـي بـك إىل أن تقعـد! ال، الرتكيز عىل أن 

يبينوه هو، هو]. 

أصضُّ طا غةُإ أن غصعَم به السطماء:ــ
ونـّوه الشـهيُد القائـُد إىل دور العلمـاء 
العظيـم يف نرش تعاليم القـرآن بني الناس، 
ومـن أهـم تلـك التعاليـم واألوامـر، األمر 
بالجهاد يف سبيل الله، خصوصاً يف زمن مثل 
زماننـا، حيث أعـداء الله محيطـني باألمة 
اإلسـالمية من جميـع الجهـات، ويصبون 
جـام صواريخهـم فـوق مدنهـا وقراهـا، 
ويجـب أال يمنع العلمـاء أي خوف من قول 
الَحـّق، وإن لم يسـتطيعوا أن يحثوا الناس 
عـىل الجهاد يف سـبيل الله فعـىل أقل تقدير 

يعملون اآلتي:ــ

افطر اقول:ــ 
أن يعتـربوا مـن يقـوم بمواجهـة أعداء 
اللـه بـأي شـكل من األشـكال عمـل جيد، 
ويشـجعونه، كما قال الشـهيد القائد: [قد 
يكفـي من جانـب العالم عندمـا يكون هو 
يرى من يتَحــّرك لنرصة دين الله أن يعترب 
أن ذلـك يعمل عمال صالحا، فـإذا أحد جاء 
يسـأله يقول لهم: (تَحـّركـوا هناك اذهبوا 
مـع أولئك واللـه يعينكم نحن ال نسـتطيع 
نحـن ضعـاف وال لدينـا خـربة وال لدينـا 
تدبـري وال خـربة وال، وال) أو (قد أنا شـيبة 
لـم يعـد باسـتطاعتي أتَحـّرك وهـذا عمل 
باهـر...). يؤيـد، يوجه النـاس يتَحـّركون 
مـع مـن يتَحـّرك، هـذه طريقة قـد يكون 
بها أدى مسـؤوليته قد يكون بها فعالً أدى 

مسؤوليته وليس يحاول أن يثبط]. 

افطر الباظغ:ــ 
أن يفـرح العلماء بمثـل هكذا تَحـّركات 
ضـد أعـداء اللـه؛ ألنَّها كمـا قال الشـهيد 
القائـد: [ألنه أحيانـاً - وهذه هي من نعمة 
الله عـىل الناس بما فيهم العلماء - إذا كان 
هناك أحد من أعالم دين الله يتَحـّرك هناك 
قد تتخفف املسؤولية بالنسبة للعالم، فهذه 
نعمـة كبرية؛ ألنَّه من قبل من واجبه هو أن 
يتَحـّرك ويبني، يبني، يبني. إذا كان هناك من 
يقوم بالالزم هنا سـرتى املوضوع بالنسبة 
لهم تخفيفاً تقريباً باعتبار سـنِّه؛ باعتبار 
حالته باعتبار مكانته االجتماعية ما يعرف 
كثرياً باعتبار قدراته وخربته وأشياء كثرية، 

لكن يستطيع يقول: اذهبوا هناك تَحـّركوا 
هنـاك اذهبوا مع فـالن تَحـّركوا مع فالن، 
وهكذا، أليس هو هنا سريتاح فعالً إذا جاء 
أحد يسأله أو تحدث مع الناس أو طلب منه 
أحـد من النـاس أن يقول كلمة سـيقولها، 
واستطاع أن يقي نفسـه كثرياً من األشياء 

التي يخافها]. 

لطتــص،  الظــاس  غاَتـــّرك  ق  سظثطــا 
شةرغماعط ضئرية:ــ

ولفـت -ِرْضَواُن اللِه َعَليْـِه- نظر الناس 
إىل أنهم لو وجدوا من العلماء من يحركهم، 
ويعلمهم الَحـّق، ويوضـح لهم واجباتهم، 
ثم خذلوه، وتخلـوا عنه، ولم ينرصوه، فإن 
جريمتهـم وعقابهـم كبـري جداً عنـد الله، 
مثلمـا أن جريمـة من يكتمـون الَحـّق من 
العلماء كبرية، فالطرفني(العلماء والناس) 
إن لـم ينصاعوا للحق، فهـم إىل النار، حيث 
قـال: [تجد يف املقابـل أي عندما يكون كتم 
الَحــّق جريمـة كبرية، فعندمـا ال يتَحـّرك 
النـاس للحق تعتـرب جريمة كبـرية، عندما 
ال يتَحــّرك النـاس للحـق بعدمـا يبني لهم 
الَحـّق ويرشدون إىل طريق الَحـّق وأساليب 
الَحــّق فإنها تعترب أنهم أوتوا حق ومعرفة 
حـق ووقفوا، جمدوا، فتكون املسـألة فعالً 
شـبيهة بموقف العالـم الذي يكتـم الحق؛ 
ألنَّ معنـاه تجمد الَحـّق، سـواء تجمد وهو 
مـا زال عنـد العالـم أو تجمـد يف السـاحة 
عند النـاس، لم يرضـوا أن ينطلقوا فيه لم 
يتَحـّركـوا فيـه بأنفسـهم وأموالهم وبأن 
يرشـدوا بعضهم بعضـاً، ويوصوا بعضهم 
بعضـاً بـه وبالصـرب عليـه كما قـال الله: 

 .[{ ْربِ {َوتََواَصْوا ِباْلَحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ
وأضـاف -ِرْضَواُن اللـِه َعَليْـِه-: [العالم 
ينهضـون بالحـق  يبـني الَحــّق والنـاس 
يمتثلـون به، ويتواصون بـه وينهضون به 
وإال قـد تكون املسـألة واحـدة يف العقوبة؛ 
ه يف األخري يتعـرس التبيـني إذا ما هناك  ألنـَّ
من جانـب النـاس توجه ونهـوض بالحق 
وأن يفهموا كما قلنا سـابقاً أن الله عندما 
يقول هناك يتَحـّركون يف سبيله وينهضون 
بالحق ويتواصون بالحق وأساليب حق أنه 
يكـون معهم يؤيدهـم يثبتهم، هم ليسـوا 
لوحدهم فقط يعملون يف السـاحة، إن الله 

هو مدبر شؤون السماوات واألرض]. 
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طساعذظعن غصاتمعن املسةَث افصخى بصغادة املاطرف «غطغك»

جراغا الصثس ُترضُِّع الخعاغظئ سطى ُرَضِئعط يف جظني وظابطج

اقتاقُل غجغُض جصَش وِعقَل طؤثظئ طسةث صطسئ الصثس افبرغئ 

 : طاابسات:
مسـتوطنون، صبـاح  اقتحـم 
الثالثاء، املسـجَد األقـىص املبارك 
باملدينة املقدسـة بقيادة املتطرف 

الصهيوني يهودا غليك. 
وأَفادت مصادر مقدسـية، بأن 
اقتحموا  متطرفـني  مسـتوطنني 
تقدمهم  َحيـُث  األقىص،  املسـجد 
السـابق  «الكنيسـت»  عضـو 

املتطرف يهودا غليك. 
جديٌر ذكـره أنه بشـكل يومي 
باقتحامات  املسـتوطنون  يقـوم 
وأداء  وتدنيسه  األقىص  للمسـجد 
صلوات تلمودية، يف محاولة منهم 
لتقسـيم األقىص زمانيـاً ومكانياً 
حكومـة  مـن  ُمطلـق  وبدعـم 

االحتالل املتطرفة. 
يف السياق، أّكـد املتحدث باسم 
اللطيف  عبـد  حركـة «حمـاس» 
الحاخـام  اقتحـام  أن  القانـوع 
برفقـة  غليـك  يهـودا  املتطـرف 
املسـجد  املسـتوطنني  عـرشات 

األقىص وبث مبارش عرب صفحته، 
وتحريـض  خطـري  تصعيـد 
ويمثـل  أوسـع،  القتحامـات 
شـعبنا  بمشـاعر  اسـتخفاًفا 

واملسلمني واستفزازاً لهم». 
الثالثـاء: «إن  القانـوع  وقـال 
اسـتمرار االقتحامـات للمسـجد 

االحتشـاد  يسـتوجب  األقـىص 
واسـتدامة  إليـه  الرحـال  وشـد 
وتصعيـد  سـاحاته  يف  الربـاط 
االشـتباك يف ُكـّل نقـاط التماس 
مع االحتـالل الصهيوني انتصاراً 
لألقـىص والدفـاع عنه».  وأَشـاَر 
إىل أنَّ املسـجد األقـىص يتعـرض 

القتحـام يومي من قبـل قطعان 
املستوطنني والجماعات املتطرفة 
يف محـاوالت متواصلـة وفاشـلة 
االحتـالل  مخّططـات  لتمريـر 
وفرض سياسـة األمـر الواقع يف 
سـاحاته والتي لن تمر أمام ثبات 

الشعب الفلسطيني وصموده. 

 : طاابسات:
مـع تصاُعِد انتهاكات االحتـالل الصهيوني 
تتصاعد حدة املقاومة، وتشـتعل جذوتها التي 
لـم تخمـد لحظـة، يف ظل اسـتمرار مسلسـل 
االعتداءات الـذي ال يتوقف يوماً، يأتي الرد من 
املقاومـة رسيعاً، ويؤّكـد للمحتـّل الصهيوني 
والعالـم أجمـع، أنـه مخطـئ مـن يظـن أن 

الفلسطينيني قد انتهوا. 
يف صبـاِح أمـس الثالثاء، اسـتهدفت رسايا 
القـدس قـوات االحتـالل يف جنـني ونابلـس، 
لتؤّكـد حيوية الشـعب الفلسـطيني، وتحديه 

لالحتالل الصهيوني. 
وقد أعلنت رسايا القدس - مجموعات جبع 
عـن تمّكـن مجاهديها مـن اسـتهداف قوات 
االحتالل يف «بلدة عنـزا» جنوب جنني بصليات 

كثيفة من الرصاص. 
وقالـت مجموعـات جبع يف بيـان ُمقتضب 
لهـا: «بعـون اللـه وقوتـه وتوفيقـه تمّكـن 
مجاهدونـا فجـر اليوم مـن اسـتهداف قوات 

االحتالل املتواجدة يف «بلدة عنزا» جنوب جنني 
بصليات كثيفة من الرصاص». 

وكانت اقتحمت قوات االحتالل «بلدة عنزا» 
جنوب جنني وشنت حملة مداهمات يف البلدة، 
فجـر الثالثاء، واعتقلت الشـاب املحـّرر أحمد 

براهمة شقيق الشهيد محمد براهمة. 

يف السياق، أَشـاَرت الرسايا تمّكن مجاهدو 
رسايـا القدس - كتيبة نابلس من «اسـتهداف 
قـوات االحتـالل الصهيوني عـىل حاجز «بيت 
الرصـاص،  مـن  كثيفـة  بصليـات  فوريـك» 
واسـتهداف قـوات االحتالل يف محيـط مخيم 

بالطة أيضاً». 

 : طاابسات:
أزالت بلديُة االحتالل الصهيوني وما تسمى بـ «سلطة 
اآلثار»، أمس الثالثاء، سـقف وهالل مئذنة مسجد قلعة 
القـدس األثريـة يف منطقـة بـاب الخليـل، وذلـك ضمن 

استمرار محاوالت الطمس والتهويد ملعالم املدينة. 
وتتعرض مدينة القدس املحتّلة ومقدسـاتها واملسجد 
األقىص، إىل محاولة لفرض تقسـيم زماني ومكاني فيه، 
مـن مواصلة الحملة الرشسـة التي يقودهـا املتطرفون 
بحماية قـوات االحتالل ملحـاوالت طمس معالـم املدنية 

وتهويدها. 
واملئذنة التاريخية أنشـأها السلطان اململوكي النارص 
محمـد بـن قـالوون عـام 1310م، ورممهـا السـلطان 
العثماني سـليمان القانوني سـنة 938هـ/1532م، ثم 
ُجـددت عـام 1655م، يف عهد السـلطان العثماني محمد 

الرابع. 
وتتكون املئذنة من ثالثة طوابق حجرية، يُشـكل أولها 
قاعدتهـا املربعة، ويقوم فوقه الطابق الثاني أسـطواني 
الشـكل، ومن ثم الطابق الثالث، الذي يعد األصغر حجًما 
من الطابق الثاني، ويتوسط منتصفه بناء صغري، يُشكل 

طاقية املئذنة. 

الترُس البعري غساأظُش َدكَّ طصرات 
الةماسات اإلجراطغئ اقظفخالغئ يف 

ضردجاان السراق
 : وضاقت:

اسـتأنفت القـواُت الربيـة التابعـة للحـرس الثـوري، 
الثالثاء، َدكَّ الجماعـات اإلجرامية االنفصالية املتمركزة يف 

إقليم كردستان العراق. 
وسـائل إعـالم إيرانية أّكــدت أن الرضبات اسـتهدفت 
مقر الجماعـة اإلجراميـة االنفصالية (بـاك) بالصواريخ 

والطائرات االنتحارية املسرية يف أطراف كركوك. 
وأَشـاَرت إىل أنـه، «سـيتم يف وقت الحق نـرش تفاصيل 
إضافيـة عن األرضار والخسـائر التي لحقـت بالجماعات 

اإلرهابية». 
وبـدأت القوات الربية للحرس الثـوري جولة جديدة من 
الهجمـات ضد الجماعـات اإلجراميـة االنفصاليـة يف 14 
نوفمـرب الجـاري، بعـد أن بدأت هـذه الجماعـات بأعمال 

مزعزعة لألمن يف عدة مدن حدودية إيرانية. 

التحُث الحسئغ غضمُض تأطَني طرتفسات 
سارضئ بصةئ واملظاذص املتغطئ بعا

 : وضاقت:

رشعت قواٌت من قيادة عمليات دياىل للحشـد الشـعبي 
العراقـي، الثالثاء، ولليوم الرابع من عمليات «ثأر الشـهيد 
أحمـد مكصـد» يف دياىل لتأمـني مرتفعـات عارضة بقجة 
واملناطـق املحيطة بهـا جنوب قضاء خانقـني ومن أربعة 

محاور لتعقب فلول «داعش» ومطاردته. 
ة بالحشـد الشـعبي: لقد «قسمت  وقالت مصادر َخاصَّ
املحـاور األول يقـوده اللـواء األول، واللواء الثانـي بقيادة 
ة يف قيادة عمليات  اللـواء 11، والثالث فوج املهمات الَخاصَّ
دياىل بالحشد الشـعبي، واملحور الرابع بقيادة اللواء 20 يف 

الحشد الشعبي». 
وأّكـدت أن العملية مسندة بغطاء جوي من قبل طريان 
الجيـش واسـناد بري مـن صنوف قيـادة عمليـات دياىل 
ومختلف صنوف تشكيالت الحشد الشعبي، وتنفذ العملية 

بواسطة القوات الربية مشاة وذلك لوعورة األرض. 

طرضجي تجب اهللا: التضُّ يف تماجك 
طتعر املصاوطئ وإجصاط طحروع العغمظئ 

افطرغضغئ املُامبض بأذظابعا باملظطصئ
 : طاابسات:

رأى عضو املجلس املركزي يف حزب الله الشـيخ حسـن 
البغـدادي، «أّن املشـكلَة الحقيقيـَة يف لبنـان مرّكبـة من 
املسـؤولني الفاسـدين الذين فقدوا األهليـة والغائبني عن 
مسـؤولياتهم بالكامل وبشـكل ُمتعّمد، وغّطوا جرائمهم 
بالتغلغل داخل طوائفهم، واملشـكلة الثانية هي العصبيات 
الطائفيـة املقيتة التي حمت هؤالء املجرمني من يد العدالة 
وجعلتهـم يتمـادون يف غيّهـم والعبث الكامـل يف مقّدرات 

الدولة والشعب». 
ويف كلمـة لـه أضـاف البغـدادي: «من هنا اسـتطاعت 
أمريكا ومعها السـعوديّة أن تعمل عىل محارصة الشـعب 
اللبنانـي وخنقه اقتصاديٍّا ومعاقبتـه عىل انتصاره الباهر 
عـىل العدويـن اإلرسائييل والتكفـريي وفرض تـوازن ردع 
حقيقـي معهمـا، وبالتأكيـد مـن دون أن تتمّكـن أمريكا 

وأذنابها من فرض مرشوعها علينا». 
وتابع الشـيخ البغدادي: «الحل يكمن يف تماسـك محور 
املقاومة والعمل عىل إسقاط الهيمنة األمريكية ومرشوعها 
القـذر من خالل إضعاف أذنابهـا يف املحور، وهذا هو الحّل 
الوحيـد إلسـقاط العصبيات الطائفيـة والتخّلص من هذا 
التاريخ األسود املتوارث لهؤالء الفاسدين يف لبنان، وحينها 
يمكـن العمل لجمع املسـؤولني عـىل طاولة حـوار تكون 
األطـراف جـادة يف إخراج البلد من محنتـه عرب التوصل إىل 
انتخاب رئيس يكون بعيًدا عـن هيمنة األجانب وقادر مع 
الحكومة عىل بناء الدولة القائمة عىل العدالة والسيادة». 
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ضطمئ أخغرة

لخعُص الظفط وتماُة 
البروة السغادغئ

طالك الشظاطغ  
 

مينـاُء الضبـة مجـّدًدا تحت 

مشـبوٍه  تَحـرٍُّك  وُكلُّ  الرصـد، 

وُكلُّ  فائقـة،  بدقـة  مرصـوٌد 

يـد تمتد لنهـب ثروات الشـعب 

السـيادية سـيتم برتُها، هذا ما 

ترتجُمه القواُت املسلحة اليمنية 

بقـوى  فـاألوىل  وفعـالً،  قـوالً 

العـدوان -عـىل رأسـهم أمريكا 

وأزالمهـا- تـرُك النهـب ملـوارد 

وثـروات الشـعب اليمني والتفكـريُ يف رصف مرتبـات جميع 

املوظفني اليمنيني، بدالً عن التفكري يف ما ال يفيد وما سيفشل 

أمام حماة الثروة السيادية. 

منـذ بدء العمليـات التحذيرية للقوات املسـلحة اليمنية لم 

يتوقْف العدوان ومرتِزقته يف التخطيط والتفكري بكل الوسائل 

لالسـتمرار يف نهـب الثـروات بأية طريقـة كانت، لـم يأبهوا 

بمرتبات املوظفني وال يهمهم ذلك، وُكلُّ ما يهمهم مصالحهم 

فوق استحقاقات جميع أبناء الشعب اليمني. 

إن عقليـاٍت تعودت العيَش عىل النهـب ال يمكن يف يوم من 

ها الشـعَب وال انهياَر اقتصاده وال مجاعته  األيّام أن يكوَن َهمُّ

وحصاره، وال الخطر املحدق به، وال أي يشء آخر. 

لقـد تجّلت للشـعب حقيقُة مـن ينهب ثرواتـه، ويحارصه 

ويمنُع رصف مرتباته، واتضح لهم أَيْـضاً َمن يحمي سـيادته 

ويـذوُد عنه ويمنُع نهـب مقدراته، ويأبـى إال مصلحَة جميع 

أبناء الشعب. 

املحاولـُة الثالثـة يف مينـاء الضبـة كانـت مؤملـًة أكرب من 

سـابقاتها، وذلـك ملا سـبقها من تخطيـط، وملـا رافقها من 

حمايـة ودفاعات جوية أمريكية متمّكنة، لكنها -وعىل الرغم 

من ذلك- لم تُجِد ولم تحِم نفَسـها حتـى الذ الجميع بالهرب، 

لم يحّققـوا ما طمحوا إليه بنهب مليونَي برميل من نفط هذا 

الشعب، وهذا بحد ذاته درٌس كاٍف لهم مفاده: أنه لن ينفعهم 

حمايـة الغرب لهم، ومن لم يحِم األجواء السـعوديّة فهو غريُ 

قادٍر عىل حماية جزء بسيط من األجواء اليمنية. 

لصـوُص تحالـف العـدوان أمـاَم معادلـة حمايـة الثـروة 

السـيادية، وعليهم أن يعوا ذلك جيًِّدا ويكفوا عن نهب الثروات 

النفطيـة والغازيـة، فمـا بعد هـذه املعادلة ليس كمـا قبلها، 

وعليهـم التفكري يف مصلحـة املواطن اليمني الـذي يُحَرُم من 

االستفادة من ثرواته التي هو أحقُّ بها قبل أي أحد.

وإن لم يفهموا مصلحة املواطن ومعاناته وظلمه وحصاره 

فعليهـم التفكري مجّدًدا يف ما ينجيهم من قادم الرضبات التي 

قد ربما لن تكون تحذيرية فحسب. 

وسعُد اهللا تاةطَّىوسعُد اهللا تاةطَّى
خثغةئ الظسمغ  

 

{َوَال تَِهنُـوا ِيف ابِْتَغـاِء اْلَقـْوِم إِْن تَُكونُوا 

تَأَْلـُمـوَن َفِإنَُّهـْم يَأَْلـُموَن َكَمـا تَأَْلـُموَن 

َوتَْرُجوَن ِمَن اللِه َمـا َال يَْرُجوَن َوَكاَن اللُه 

َعِليًما َحِكيًما} صدق الله العظيم. 

منذ ما يقـارب ثمانَي سـنوات واليمُن 

الشـامل  والحصـار  للعـدوان  تتعـرَُّض 

والعاَلـُم يكتفي باملراقبـة والقلق أحياناً، 

مواقف نادرة صدرت عن األحرار يف العالم، 

ومـا عدا ذلك فقـد تُرك اليمـن يُعاني من 

حصـاٍر خانق براً وبحراً وجواً، ُمنعت عنه 

ُكـّل مستلزمات الحياة، وكانوا ينتظرون 

استسـالَمه بعـد أن عملـوا بالتعاون مع 

العمـالء يف الداخـل للوصـول باليمـن إىل 

دولة اسـتهالكية غري قـادرة عىل صناعة 

«ملخاخ» فما بالك باحتياجاته األََساسية 

من غذاٍء ودواء ووقود!

اليـوم وبعـد ما يقـارب ثمانيـة أعوام 

من العدوان والحصار يبـدو أن ما ُخطَِّط 

له قد فشـل، وبات اليمـن يمتلُك قوَة ردع 

اسرتاتيجية وقفت أمامها تلك الدول التي 

ي نفسـها عظمى ولم تملك سـوى  تسـمِّ

التنديـد والبيانـات عندما أشـَهَر اليمني 

سالَحه لحماية أرضه وعرضه.
ومـا إن دخلت الثروات اليمنية بمعادلة 
الحمايـة وردع الوصايـة األجنبيـة عـىل 
اليمـن واالحتفـاظ باالسـتقاللية التامة 
للوطن، حتى رأيناهم يولولون ويصّدرون 
دول  ُكــّل  مـن  واإلدانـات  التنديـدات 
االسـتكبار العاملي، فـعندما شـعروا بأن 
حنفيَة النفط املفتوح سـتُغَلق ولن تُفتح 
مرًة أُخرى باتـوا يف حالة تخبط ولن يكن 
بيدهم حيلة سوى االستسالم ملطالب هذا 
الشعب وإرادته فهو سيحمي ثرواته وإن 
لم يسـتِفْد منها هو فلـن يكون لهم ذلك، 
فهذه ثروة اليمن وهي حق له دون سواه، 
واليمـن اليـوم بـات يملـك تلك القـدراِت 
االسـرتاتيجية الرادعـة ألي طامع، وتلك 

األعني التي تمتد ملا هو لغريها ستُقلع. 
مـا أن اتجـه الشـعُب اليمنـي يف خـط 
املواجهـة ألعـداء اللـه وبنـى قدراته من 
نقطـة الصفر، ونهـض مـن ُركام عقود 
تَيٍْه وغفلة حتى أتته املعوناُت اإللهية من 
َق بالشـكل الذي لم  ُكـّل حدٍب وصوب، ُوفِّ
يصدقه أحد من ذوي املقاييس والنظريات 
وتحطمـت  وهديـه،  اللـه  عـن  البعيـدة 
ُكــّل تلك التقنيـات والخـربات ونظريات 
جنـراالت القتل، كلها عـىل صخرة املقاتل 

اليمني حايف القدمني، َومشـاهد «اإلبرمز، 

والرباديل» تحرتق بكرتون ووالعة ويدوس 

عليهـا حـايف القدمـني مـا زالـت عالقـة 

بالذاكـرة وتحكـي خبايـا املعركـة ولكن 

ملن يتأمل فقـط، املدرعـة األمريكية التي 

ُصنعت بماليني الـدوالرات أُحرقت بوالعة 

مقاتل يمني سـعرها خمسني رياالً يمنياً 

ال أقل وال أكثر!! 

املقاتل الذي يحمُل كالشـنكوف يطارد 

املدرعاِت والدبابات ويرصخ بأعىل صوته 

«فوقهـم فوقهم»، واآلخـر يقول «رشدوا 

رشدوا» وثالث يهلل ربه ويحمده َكثرياً «يا 

ربي لك الَحمد».

هذا هـو حـاُل اليمن وهذه هـي قصُة 

صمـوده األُسـطورية التـي لن تنسـاها 

مقـربَة  اليمـُن  كان  ومثلمـا  األجيـال، 

الغـزاة ها هم األنصار يثبتـون أنه ما زال 

وسيظل، ولديهم ثقٌة مطلقٌة بوعد ربهم: 

ُه إِنَّ اللَه َلَقِويٌّ  نَّ اللُه َمْن يَنُْرصُ {َوَليَنْـُرصَ

َعِزيـٌز}، وَهــا هـي مصاديُق هـذا الوعد 

تتجـىلَّ يف ُكــلِّ ميـدان وجبهـة داخليـة 

وخارجيـة وانتـرص اليمنيـون انتصاراٍت 

يعجـُز عـن نسـجها الحـرف، ودائماً من 

نٍرص إىل نٍرص من الله. 


