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عــبــد الـــســـالم: األعـــمـــال املــشــبــوهــة لــلــنــيــل مـــن إيـــــران رهــــان خــائــب ألمــريــكــا وإســـرائـــيـــل واألنــظــمــة العميلة




ظائإ وزغر الظفط العاتثي لختغفئ «المسغرة»:

سائثات الشاز المظععب 19 ططغار رغال حعرغًا وضربئ الدئئ تصصئ أعثاشعا
إن اجامر اتاةاز السفظ.. جظاثث القزم


الــــــــــــرويــــــــــــشــــــــــــان: تــــــعــــــنــــــت األعــــــــــــــــــــــــداء جيـــــــعـــــــل خــــــــيــــــــاراتــــــــنــــــــا مـــــفـــــتـــــوحـــــة

بأكملها  واملنطقة  اليمن  يهدد  سواحلنا  قبالة  األجنيب  الوجود  القحوم: 

أمريكا تكثف حتركاا ملواصلة ب الثروات واستمرار احلصار وسرقة املرتبات 
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الظسغمغ: طعصش الغمظ بابئ تةاه الصدغئ الفطسطغظغئ وعع سطى اجاسثاد لاصاجط رغغش الثئر طظ الفطسطغظغغظالظسغمغ: طعصش الغمظ بابئ تةاه الصدغئ الفطسطغظغئ وعع سطى اجاسثاد لاصاجط رغغش الثئر طظ الفطسطغظغغظ

تثر طظ طثّطط لقتاقل السسعدّي اإلطاراتغ لاأجغر السعاتض وإبرام الخفصات المحئععئتثر طظ طثّطط لقتاقل السسعدّي اإلطاراتغ لاأجغر السعاتض وإبرام الخفصات المحئععئ

البروُة السمضغئ تساظضُر اجاتثابات وسئث اقتاقل اإلطاراتغ يف ججغرة طغعن
 : طاابسات:

مـا  السـمكية،  الثـروة  وزارُة  اسـتنكرت 
تقـوُم به دويلُة االحتـالل اإلماراتي ومرتِزقتها 
وأدواتها من عبث واسـتحداثات ُمستمّرة لبناء 
قواعد عسكرية يف جزيرة ميون االسرتاتيجية؛ 
بَهدِف استهداف املالحة الدولية لصالح أمريكا 

والكيان الصهيوني. 
الثـروة  وزارة  عـن  صـادر  بيـان  وأَشـاَر 
السـمكية، أمس األول الخميس، إىل اسـتحداث 
أبـو ظبـي مبـاٍن وقواعـد عسـكرية لقواتها 
الغازيـة املحتّلـة، يف إطـار مخّططهـا لفصـل 
جزيرة ميون، التي تتوسـط مضيق باب املندب 
التابعـة ملحافظة تعز، وضمهـا إىل املحافظات 
الجنوبيـة الواقعـة تحـت سـيطرة االحتـالل 

وميليشيا االنتقايل التابعة له. 
تمثـل  الخطـوة  هـذه  أن  الـوزارة  وبيّنـت 
انتهـاكاً صارخـاً للسـيادة اليمنيـة، وتأتي يف 
إطـار تَحـّركات قوى العـدوان للسـيطرة عىل 
مضيـق بـاب املنـدب الحيـوي، الفتـًة إىل مـا 
ترتكبـه اإلمارات من انتهاكات ُمسـتمّرة بحق 
الصياديـن من أبناء جزيرة ميون، وغريهم من 

الصياديـن يف املناطق املحتّلة وتهجريهم ونهب 
ممتلكاتهـم؛ بَهـدِف إنشـاء قواعد عسـكرية 
خدمة للمخّططات الصهيوأمريكية يف املنطقة، 
داعيًة املجتمع الدويل واألمم املتحدة واملنظمات 
الحقوقية واإلنسانية إىل التَحّرك الجاد والعاجل 

لوقف هذه االنتهاكات. 
هـذا ويأتـي بيـان وزارة الثروة السـمكية 
بالتزامن مع مقتل ستة صيادين يمنيني، أمس 
األول الخميـس، غرقـاً قبالـة سـواحل مدينة 
املخـاء، الخاضعة لسـيطرة االحتالل اإلماراتي 

ومرتِزقته.  وأوضحت مصادر إعالمية، أن ستة 
صيادين من أبناء مديرية ذباب، لقوا مرصعهم 
غرقـاً جراء انقالب قاربهم قـرب مدينة املخاء 
املحتّلة، مرجحـة تعرض القارب لالسـتهداف 
من قبل بـوارج تحالـف العـدوان املتمركزة يف 

مضيق باب املندب. 
وكان ثالثـُة صياديـن يمنيـني قد سـقطوا 
بني قتيل وجريح األسـبوع املايض، إثر تعرض 
قاربهم إىل االسـتهداف املبارش مـن قبل قوات 

البحرية األمريكية املحتّلة يف سواحل املهرة. 

أّضـث أن طزاعرات الحسإ اإلغراظغ شغ الغعم العذظغ 
لمصارسئ اقجاضئار السالمغ رجالئ سطى وقئه لثط البعرة 

سئُث السقم: افسماُل املحئععُئ لطظغض طظ 
أطظ إغران تمبُِّض رعاظاٍت خائئًئ فطرغضا 

وإجرائغض وافظزمئ السمغطئ
 : خاص:

أّكـد رئيُس الوفد الوطني املفاوض، 
مظاهـرات  أن  السـالم،  عبـد  محمـد 
الوطنـي  اليـوم  يف  اإليرانـي  الشـعب 
ملقارعة االستكبار العاملي رسالة بالغة 
عىل والئه املطلق لخط الثورة اإلسالمية 
واسـتعداده العـايل للدفاع عـن نظامه 

الجمهوري املنبثق عنها. 
وقال يف منشور مقتضب عىل توتري، 
أمـس: إن األعمال املشـبوهة للنيل من 
أمن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إنما 
تمثل رهانات خـارسة وخائبة ألمريكا 

وإرسائيل واألنظمة العميلة. 

بالاعازي طع طصاض 6 خغادغظ غمظغغظ غرصًا صئالئ جعاتض المثاء

شسالغئ خطابغئ ملةطج الحعرى بمظاجئئ طرور 105 جظعات لعسِث بطفعر املحآوم
 : خظساء

ـَص مجلُس الشـورى، يـوَم األربعاء  خصَّ
املـايض، فعاليـًة هامـًة تناولت ذكـرى وعد 
بلفـور املشـؤومة، َحيـُث جـاءت الفعاليـة 
سـنوات،  وخمـس  قـرن  مـرور  بمناسـبة 
وأقيمت تحت شعار «كي ال ننىس وعد بلفور 

املشؤوم». 
وأّكــد عضـو املجلـس السـيايس األعىل، 
محمد صالـح النعيمي، أن ذكرى وعد بلفور 
السياسـية  الذاكـرة  السـتحضار  مناسـبة 
ـــة، ويف  والتاريخيـة ملـا تعّرضـت لـه األُمَّ
مقدمتها فلسـطني، من ُجرم باحتالل العدّو 
الصهيوني لألرايض الفلسـطينية وفقاً لوعد 
ــة العربية  بلفور املشؤوم، ُمشرياً إىل أن األُمَّ
لم تبتـل بوعد بلفور فحسـب، وإنما ابتُليت 
بارتهان بعض األنظمـة العربية للصهيونية 
العاملية وأمريكا ومشاريعها يف تمزيق وحدة 

الصف العربي ومرشوع املقاومة. 
ولفت إىل أن الشـعب الفلسـطيني بفضل 
مقاومتـه الباسـلة اسـتطاع، خـالل الفرتة 
املاضيـة، إسـقاط مـرشوع صفقـة القرن 
وغريها مـن املشـاريع التـي تقودها بعض 
األنظمـة العربيـة املرتهنة للهيمنـة العاملية 
بقيـادة أمريـكا، مؤّكـداً عىل موقـف اليمن 
الثابـت تجـاه القضيـة الفلسـطينية، وحق 
الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الرشيف. 
مجلـس  رئيـس  وصـف  جانبـه،  مـن 

الشـورى، محمـد حسـني العيـدروس، يوم 
إعـالن وعـد بلفـور باليوم األسـود يف تاريخ 
الشعب الفلسـطيني واألمة العربية برمتها؛ 
كونه مّكـن من غرس الكيـان الصهيوني يف 

ــة.  قلب األُمَّ
وأّكـد أال خيار أمام الشـعب الفلسطيني 
الغاصـب  الكيـان  لطـرد  العربيـة  واألمـة 
الدولـة  وإقامـة  الحقـوق  واسـرتجاع 
الصـف  بوحـدة  إال  املسـتقلة  الفلسـطينية 

ودعم املقاومة. 

ولفت العيدروس إىل أن مظلومية الشعب 
اليمني ليسـت ببعيدة عن مظلومية الشعب 
الفلسـطيني، وقال: «العدّو واألهداف واحدة 
هي السـيطرة عىل مقدرات املنطقة العربية 
وثرواتهـا من خـالل زرع كيانات مشـبوهة 
كالكيانـني الصهيوني والسـعودّي يف خدمة 

الصهيونية العاملية». 
وأّكـد رئيس مجلس الشـورى أن الشعب 
اليمني -بفضل الله وقيادته الحكيمة- قطع 
شوطاً َكبرياً يف مسـار املقاومة، وبنى خالل 

ثمان سـنوات من العدوان جيشاً كفيالً بصد 
ُكـّل املؤامرات واملخّططات. 

وجـّدد العيدروس التأكيد عىل دعم موقف 
القيـادة الثوريـة واملجلس السـيايس األعىل 
والشـعب اليمني املسـاند للقضية والشعب 
الفلسـطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته 

املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 
وعـىل صعيٍد متصل اسـتعرض مسـؤول 
حسـن  اللـه،  ألنصـار  الفلسـطيني  امللـف 
الحمـران، جانبـاً مـن األحـداث التـي مّرت 

باألمـة العربية؛ بَسـبِب تخليها عـن مبادئ 
الدين اإلسالمي وتعاليمه، وأدت إىل ضعفه. 

وراء  جـرت  عندمـا  ـــة  األُمَّ أن  وذكـر 
التعاليم الوضعية كالرأس مالية واالشرتاكية 
وغريها من الثقافات سهّلت للعدو اخرتاقها، 
وُهزمت يف املجاالت السياسـية واالقتصادية 

والثقافية. 
وأّكـد الحمران أن فلسطني لن تعود، كما 
ــة اإلسـالمية لن تقوم لها قائمة، إال  أن األُمَّ
بعودتها إىل الله -سـبحانه وتعاىل- وقيامها 
بالـدور املنـوط بها ملواجهـة األعـداء الذين 
اجتمعـوا عـىل كلمـٍة واحـدة يف التآمر عىل 

ــة العربية واإلسالمية.  األُمَّ
بدوره، اعترب ممثـل الجبهة الديمقراطية 
لتحريـر فلسـطني يف اليمـن، خالـد خليفة، 
أن وعـد بلفـور -الذي أعطت فيـه بريطانيا 
للصهاينة الحق فيما ال تملك- أسـس ملأساة 
العـرص التـي مـا تـزال منـذ ١٠٥ سـنوات 

ُمستمّرة حتى اليوم. 
وأَفـاد خليفة بـأن من املفارقـات املؤملة 
بالنسـبة لالجئني الفلسطينيني يف مخيمات 
الشـتات وحـول العالـم أن هـذه الذكـرى 
تتزامـن مـع وعـود وممارسـات سياسـية 
وخطط تطلقها اإلدارات األمريكية املتعاقبة 
السـتكمال ما بدأه وعـد بلفور قبل أكثر من 
قـرن.. ُمشـرياً إىل تقاطـع أهـداف صفقـة 
القـرن مع أهـداف وعد بلفور عـىل إضاعة 
ما حق عودة  الحقوق الفلسـطينية، ال ِسـيـَّ

الالجئني. 

 : طاابسات
حـذر قيـادي يف لجنـة االعتصـام 
السـلمي ألبنـاء املهـرة مـن مخّطط 
جديـد لالحتـالل السـعودّي اإلماراتي 
ينفـذه مـا يسـمى املجلـس االنتقايل 
أمـن  يسـتهدف  املرتِزقـة  وحكومـة 

واستقرار املحافظة. 
وأَشـاَر الناطـق الرسـمي للجنـة 
عـيل  باملهـرة،  السـلمي  االعتصـام 
مبـارك محامد، يف ترصيـح، أمس، إىل 
أن هنـاك ترتيبـات يجريهـا االحتالل 
السـعودّي اإلماراتي؛ ِمن أجـِل زيارة 
رئيـس  الزبيـدي  عيـدروس  املرتـِزق 
االنتقـايل، ورئيـس حكومـة املرتِزقة 
معـني عبدامللك، إىل املهرة؛ بَهدِف إبرام 
صفقات مشـبوهة وتأجري السواحل، 

مبينًا أن هنـاك غلياناً شـعبياً متصاعد 
ضد التواجد األجنبي يف املحافظة. 

وأوضـح ابـن محامـد، أن املحاوالت 
الفـوىض  يف  املهـرة  إلدَخـال  ُمسـتمّرة 
والعبث فيها من قبل االحتالل السعودّي 

اإلماراتـي وأدواتـه، منوًِّهـا إىل أن لجنة 
املؤامـرات  ُكــّل  أفشـلت  االعتصـام 
واملخّططـات السـابقة التي تسـتهدف 

املهرة والنسـيج املجتمعـي والتحريض 
امُلستمّر ضد القيادات الوطنية املناهضة 

لتواجد القوات األجنبية باملحافظة. 
واعتـرب ناطق لجنـة االعتصام، هذه 
ألبناء قبائل املهرة  التَحّركات اسـتفزازاً 
دول تحالـف العدوان  يف املهـرة، محمالً 
مسـؤولية مـا سـتؤول إليـه نتائج تلك 
الزيـارة املرفوضـة من قبـل املواطنني، 
داعيـاً الجميـع إىل إفشـال ورفض مثل 
هـذه الزيـارات ومـا ينتـج عنهـا مـن 
صفقات، وعـدم السـماح لرشعنة بيع 
موانـئ املهرة تحـت أي مسـمى يف ظل 

فراغ دستوري تعيشه البالد. 
توقيـع  أن  محامـد،  ابـن  َوأََضــاَف 
وإبرام أية اتّفاقيات باطلة بني االحتالل 
السـعودّي اإلماراتـي ومرتِزقته وأدواته 
يف حكومة الفنادق وما يسمى االنتقايل، 
غـري مقبولة ولن تسـمح قبائـل املهرة 

بتمريرها. 

6 صاطى وجرتى يف تفةري 
اجاعثف طغطغحغا اقظاصالغ 

يف املتفث بأبني املتاّطئ
 : طاابسات

ُقتـل وأُصيب ٦ مجندين مرتِزقة من ميليشـيا ما 
يسـمى املجلس االنتقايل، أمس الجمعة، بعد انفجار 
عبوة ناسـفة استهدفت يف منطقة املحفد بمحافظة 

أبني املحتّلة. 
وبحسـب مصادر محليـة، أمس، فقـد انفجرت 
عبوة ناسـفة لحظة مـرور مركبة عسـكرية تابعة 
ملا يسـمى الحـزام األمنـي بمديرية املحفـد، ما أَدَّى 
إىل مقتـل جنديني وجرح أربعـة آخرين من املجندين 

املرتِزقة. 
وتتزامـن عمليـة اسـتهداف ميليشـيا االنتقايل، 
أمس الجمعة، مع إعـالن األخري رفع التأهب وحالة 
الطـوارئ يف مديريـة املحفـد بعـد تزايـد الكمائـن 
والخسائر يف صفوف مجنديها بشكٍل متسارع خالل 

األيّام املاضية. 

اساخام املعرة: عظاك غطغاٌن حسئغ طاخاسث ضث العجعد افجظئغ باملتاشزئ
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 : خاص
البلـد  سـيادة  عـن  الدفـاع  مسـاِر  سـياِق  يف 
واسـتحقاقات الشـعب اليمنـي، ويف الوقت الذي 
يحـاول فيـه العـدّو ورعاتـه ممارسـة ضغوط 
وأالعيب ملواصلة اسـتهداف البلد وفرض الَوصاية 
عىل املمرات املائية والسواحل، أعلنت صنعاء أنها 
تجهز ملؤتمر وطني حـول األمن البحري كخطوٍة 
نحو فرض السـيادة الكاملة عـىل املياه اإلقليمية 
وتثبيـت الـدور الفاعـل لليمن يف حمايـة املمرات 
املائية يف املنطقة ووقف مسـاعي األعداء للهيمنة 

عليها واستغاللها ملصالحهم. 
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع 
الفريـق جالل الرويشـان: إن صنعاء «تعد ملؤتمر 
وطنـي حـول األمن البحـري، لتؤّكــد للعالم من 
خالله أنها األجـدر بأمن البحـر األحمر واملمرات 

املائية». 
َوأََضــاَف الرويشـان يف حديـٍث للمسـرية أن 
«صنعـاء حـارضة للرشاكـة الدوليـة يف تأمـني 

طـرق التجـارة واملالحة يف امليـاه الدوليـة ويف ذات 
الوقت تمارس السـيادة الكاملة عىل إقليمها املائي 
والجوي والربي» ُمشـرياً إىل أن «اليمن حريصة عىل 
أمن البحـر األحمر واملمرات املائيـة وحرية املالحة 

الدولية». 
وأّكــد أن «اسـتمرار العـدوان والحصـار يجعل 

خيارات صنعاء مفتوحة يف هذا السياق». 
وكانـت صنعاء وجهت خالل الفرتة املاضية عدة 
رسـائل أّكـدت من خاللها عىل التوّجـه نحو فرض 

السـيادة عىل امليـاه اإلقليميـة اليمنيـة وحمايتها 
مـن انتهاكات العدّو ورعاته، كمـا أّكـدت التوّجـه 
نحو املشـاركة الفاعلة يف حمايـة املمرات املائية يف 
املنطقة من مؤامرات ومسـاعي األعداء للسـيطرة 

عليها. 
وكشـفت القـوات املسـلحة عن أسـلحة بحرية 
اسـرتاتيجية أّكـدت أنهـا جاهزة السـتخدامها إذَا 

تطلب الوضع. 
ويحـاول تحالف العـدوان ورعاته منذ سـنوات 
فرض وتثبيت هيمنتهم عىل البحر األحمر ومضيق 

باب املنـدب وامليـاه اإلقليمية اليمنيـة تحت ذرائع 
مزيفـة، بغرض اسـتخدام هذه املمـرات كمناطق 
نفـوذ يف سـياق الرصاعات التـي يشـهدها العالم 

واملنطقة. 
ويلجـأ تحالف العدوان بشـكٍل متكـّرر إىل اتّهام 
صنعـاء بتهديـد املالحـة الدوليـة؛ ِمن أجـِل توفري 

غطاء للمزيد من التَحّركات العدوانية يف البحر. 
ويف هذا السـياق، أّكــد عضو املكتب السـيايس 
ألنصـار الله، عيل القحوم، أن «من يشـكل خطورة 
عىل املالحة الدولية هو التواجد العسكري األمريكي 

وقبالـة  املنـدب  بـاب  يف  والفرنـيس  والربيطانـي 
السـواحل اليمنية» ُمشـرياً إىل أن «هذا التواجد غري 
املربّر واستحكام الغرب يف السيطرة عىل باب املندب 
يمثل خطورة ليس عىل اليمن فقط بل عىل املنطقة 

بأكملها». 
املـرشوع  «اسـتحكام  أن:  القحـوم  َوأََضــاَف 
األمريكـي الصهيونـي الغربـي عـىل بـاب املنـدب 
سيشكل إقالقاً لألمن الدويل وابتزازاً للدول التي لها 
موقـف من هيمنة القطب الواحد والهيمنة الغربية 
کالصـني وروسـيا وإيـران كما أن سـيطرة الغرب 
ستشـكل خطورة وتهديداً لألمن الـدويل واإلقليمي 

واملالحة الدولية». 
وأّكــد القحـوم أن الدولـة يف صنعـاء كانت وال 
زالـت ملتزمـة بالقانون الـدويل يف حمايـة املالحة 
الدوليـة وتبذل الجهـود يف حماية املمـرات املائية، 
وأن «الخطـورة ُكــّل الخطـورة مـن األمريـكان 
والفرنسيني والربيطانيني ودول الغرب ومشاريعهم 

الخطرية والشيطانية». 
وتوّجــه هـذه التأكيدات رسـائل واضحة لدول 
العدوان ورعاتها بأن صنعاء ماضية يف خيار فرض 
السـيادة بـراً وبحراً وجـواً، مهما كانـت الضغوط 
والحيل املعادية، وهو ما يعني أن استمرار مساعي 
العدّو ورعاته يف مسـاعي فـرض الهيمنة قد يؤدي 
إىل اصطدام يفتح مسارات ردع اسرتاتيجية واسعة 
مـن شـأنها أن تغـري املوازيـن وتسـبب تداعيـات 
إقليمية ودولية، وهو ما كان قائد الثورة السيد عبد 
امللك بدر الدين الحوثي، والرئيس مهدي املشاط، قد 

حّذرا منه بشكٍل رصيح. 

تقارير

ـَه ظتع شرض السغادة الضاططئ سطى  خظساء تآّضـُث الاعجُّ
املغاه اإلصطغمغئ وتماغئ املقتئ الثولغئ

تَتّرضات أطرغضغئ طاخاسثة ملعاخطئ ظعإ البروات العذظغئ وإساصئ جععد الاعثئئتَتّرضات أطرغضغئ طاخاسثة ملعاخطئ ظعإ البروات العذظغئ وإساصئ جععد الاعثئئ
 : خاص

تواصُل الواليـاُت املتحدة األمريكيـة تَحرُّكاِتها 
العدوانيـة ضـد الشـعب اليمني، والتـي تتناقض 
بشـكٍل تام مع مزاعمها حـول الحرص عىل إنهاء 
الحرب والسـالم، إذ ال تسـتقيم هـذه املزاعم مع 
النشـاط العميل امُلسـتمّر ملواصلة الحصار ونهب 
الثروات الوطنية واستخدامها كسالح حرب وأَداة 
ضغـط، األمر الـذي قد يؤدي إىل انفجـار األوضاع 

مجّدًدا. 
وجـّددت الواليـات املتحدة تأّكيـَد حرصها عىل 
اسـتمرار نهب الثروات وااللتفـاف عىل املتطلبات 
اإلنسـانية لتجديـد الُهــدنـة، من خالل إرسـال 
فريق عسـكري جديـد إىل محافظـة حرضموت، 
بعد أسـبوعني من الرضبة التحذيرية التي نفذتها 
القـوات املسـلحة ملنع نهـب مليونـي برميل من 

النفط الخام عرب ميناء الضبة. 
وقالـت مصـادر إعالميـة تابعـة للمرتِزقة: إن 
الفريق العسكري األمريكي التقى، الثالثاء املايض، 

بمحافظ املحافظة املوايل للعدوان، املرتِزق مبخوت 
بن مـايض، وناقش معـه العمليـة التحذيرية التي 

أَدَّت إىل وقف نهب النفط الخام عرب ميناء الضبة. 
واعتـرب عضـو املكتـب السـيايس ألنصـار اللـه 
فضل أبـو طالـب، أن هذه الزيـارة «تثبـت مجّدًدا 
تورط األمريكيني يف االسـتيالء عـىل الثروة الوطنية 

ووقوفهـم خلـف حصـار الشـعب اليمنـي ومنـع 
ًة  توفري املرتبات من عائدات الثـروة النفطية َخاصَّ
أن الزيارة جـاءت بعد الرضبـة التحذيرية للجيش 

اليمني يف ميناء الضبة بحرضموت». 
الخارجيـة  وزارة  أّكــدت  نفسـه،  السـياق  يف 
بحكومـة اإلنقـاذ الوطنـي، أن الواليـات املتحـدة 
«تقف وراء معاناة اليمنيني» وأن سـلوكها يناقض 

ادِّعاءاتهـا حـول حرصها عـىل تحقيق السـالم يف 
اليمن. 

وقالـت الخارجيـة يف بيان: إن الواليـات املتحدة 
تسـتخدُم دعاياِتهـا حـول السـالم للتغطيـة عىل 
موقفهـا العمـيل املعرقـل لـكل الجهـود الصادقة 
لتحقيـق السـالم املسـتدام، مذكرًة بـأن «اليمنيني 
ا بسـالٍح  يُحـاَرصون ويُجوعـون ويُقتلـون يوميّـٍ

وبضوٍء أخرض أمريكي». 
َوأََضـاَف البيان أن «أمريكا ال تريد وقَف العدوان 
ويتضـح ذلك مـن خـالل انحيازها املطلـق لصوت 
الحرب وإرصارها عىل اسـتمرار العدوان والحصار 

واحتالل األرايض اليمنية».
وكانـت مصـادر مطلعة قـد أّكـدت سـابًقا أن 
الواليـات املتحدة تعيق مفاوضات تجديد الُهــدنة؛ 
ُك باستمراِر الحصار واستخدام الحقوق  ألَنَّها تتمسَّ
اإلنسـانية والقانونية للشعب اليمني كسالح حرب 
وأَداة ضغط لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، 
وذلـك من خالل رفض مطالـب رصف املرتبات من 
إيـرادات النفط والغـاز، ورفع الحصـار عن مطار 

صنعاء وميناء الحديدة. 
وتحاول واشـنطن أن تحشد ضغوطاً دولية ضد 
صنعـاء إلجبارها عـىل القبـول بتجديـد الُهــدنة 
بـرشوط تحالف العـدوان التـي تطيل أََمـَد معاناة 
اليمنيـني وتكـرس حالة العـدوان والحصـار، لكن 
صنعاء قد تمّكنت من تثبيت موقفها عىل الطاولة، 
وكذلـك يف امليدان من خالل فرض معادلة منع نهب 

الثروات ورسقة اإليرادات. 
وتضـم محافظـة حرضمـوت قواعد عسـكرية 
واملؤامـرات  العمليـات  إلدارة  تسـتخدم  أمريكيـة 
العدوانية ضد الشعب اليمني، ويلتقي العسكريون 
األمريكيون بمسؤويل سلطات املرتِزقة هناك بشكٍل 

مبارش ومتكّرر. 

أبع ذالإ: الجغارُة تبئئ تعرُّط واحظطظ شغ اقجاغقء سطى المعارد وطظع خرف المرتئات
الُمسامّر السثائغ  طعصفعا  سطى  لطاشطغئ  السقم  دساغاِت  تساثثُم  أطرغضا  الثارجغئ: 

شرغٌص سسضري أطرغضغ غجور تدرطعت وغطاصغ صغادة المرتِجصئ لمظاصحئ سمطغئ الدئئ 

ُج لمآتمر وذظغ تعل افطظ الئتري واجامرار السثوان غةسض خغاراتظا طفاعتئ الروغحان: ظةعِّ
الصتعم: الاعاجُث السسضري الشربغ صئالئ السعاتض الغمظغئ غعّثُد الغمظ والمظطصئ بأضمطعا 
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بمحارضٍئ واجسئ طظ صئض تةار وظتالغظ طظ طثاطش طتاشزات الةمععرغئ

الجضاُة ترُجُط الفرتَئ سطى وجعه اآلقف بجشاشعا لـ 406 سرجان وسرائج طظ طتاشزَاغ خظساء والدالع
 : طاابسات

يف إطـار مشـاريِعها الخرييـة الرامية إىل 
تعزيـز مبدأ التكافـل االجتماعـي وتحصني 
مواجهـة  يف  االجتماعيـة  الجبهـة  وتأمـني 
الحرب الناعمة، تواصل الهيئة العامة للزكاة 
تدشـني مرشوعها العرس الجماعي يف بقية 
املحافظات، راسـمًة بذلك الفرحة عىل وجوه 
آالف املعرسين من الفقراء واملسـاكني ممن 
لم يسـتطيعوا عـن تحمـل تكاليـف الزواج 
عريسـاً  و٤٤  آالف   ١٠ عددهـم  والبالـغ 

وعروساً يف مختلف املحافظات اليمنية. 
ففـي محافظـة صنعـاء احتفـت الهيئة 
العامـة للزكاة بزفـاف ٣٠٢ عريس وعروس 

من مختلف مديريات املحافظة. 
ويف الحفل املهرجانـي الذي نظمه مكتب 
هيئة الزكاة بمحافظة صنعاء مسـاء األحد، 
الفائت، ووسـط أجواء طغت عليها مظاهر 
الفرحة واالبتهاج، أشاد رئيس الهيئة العامة 
للزكاة الشـيخ شمسان أبو نشطان، بجهود 
واهتمـام مكتب الـزكاة يف محافظة صنعاء 
بمستوى التنظيم واإلعداد للحفل واملهرجان 
احتفـاًء بتزويـج ٣٠٢ عريـس وعروس من 
مديريـات املحافظة، ُمشـرياً إىل أن الحضور 
والزخـم الكبري يف املهرجان الـذي تزامن مع 
عشية مهرجان العرس الجماعي األكرب دليل 
عىل زخم املناسـبة والحفاوة باالنتصار عىل 

التحّديات. 
واعترب مـرشوع العـرس الجماعي للعام 
الثالـث عـىل التـوايل، فخـراً واعتـزازاً لـكل 
اليمنيـني ملا وصلت إليه مشـاريع ومصارف 
الـزكاة الخرييـة واإلنسـانية مـن نجـاح يف 
مالمسـة احتياجات املجتمع، وتلمس هموم 

الفقراء واملحتاجني. 
وأوضـح رئيـس الهيئـة العامـة للـزكاة 
أن عـدد املسـتفيدين من العـرس الجماعي 
الثالث، بلغ ١٠ آالف و٤٤ عريسـاً وعروسـاً 
موزعـني عىل مختلـف املحافظـات، مؤّكـداً 
عىل أهميّة مثل هذه املشـاريع يف تعزيز مبدأ 
التكافل االجتماعي، تحصني الشباب وتعزيز 
املبادئ الدينية والُهــِويَّة اإليَمـانية ملواجهة 

الحرب الناعمة. 
من جهتـه، اعترب مدير عام مكتب الهيئة 
ــاب  العامـة للـزكاة يف املحافظـة، عبدالوهَّ
الطهيف، مرشوع العرس الجماعي تجسيداً 
ملبدأ التكافل االجتماعي يف ظل تعدد أساليب 
الحـرب الناعمـة ورسـالة لـدول العـدوان 
بصمود وتكافل الشـعب اليمني وقدرته عىل 

مواجهة ُكـّل التحديات. 
وأّكـد أن مشـاريع الزكاة، التي تلمسـها 
الفئات الفقرية يف املجتمع بما فيها مرشوع 
الـزواج الجماعـي، تعـد ثمـرة لتوجيهـات 
عبدامللـك  السـيد  الثـورة،  قائـد  واهتمـام 
الحوثي، واملجلس السيايس األعىل يف تحصني 

الشـباب.. منوًِّها بجهود ودور قيادة الهيئة 
العامة للزكاة يف تنفيذ املشاريع، التي تخفف 

من معاناة الفقراء واملساكني. 
وحـّث الطهيـف، رجـال املـال واألعمـال 
واملكلفـني بالـزكاة عـىل املبـادرة بدفـع ما 
عليهـم من زكـوات وااللتـزام الدينـي تجاه 
هـذه الفريضة التـي يعود أثرهـا بمثل هذه 
املشـاريع، التي تخفف من الفقر والحرمان، 

ومساعدة الشباب عىل الزواج. 
من جانبه شـّدد مديـر املصارف يف مكتب 
الـزكاة باملحافظة، يحيى أبو نشـطان، عىل 
للمسـؤولية  الجميـع  استشـعار  رضورة 
تجاه فريضة الزكاة والدفع باملزّكني ورجال 
املال لتسـليم زكاتهم إىل الهيئة، ومساندتها 
يف إبـراز املشـاريع والربامـج التـي نفذتهـا 

وتنفذها وفق مصارف الزكاة الرشعية. 
مـن جهتـه، تطـرق مديـر إدارة التوعية 
باملحافظـة،  الـزكاة  مكتـب  يف  والتأهيـل 
إبراهيـم حميد الديـن، إىل دور الهيئة العامة 
للزكاة يف تحفيز مشاريع التكافل االجتماعي 
والتعـاون مـع املجتمع لتحصني الشـباب.. 
مؤّكــداً أهميّـة تيسـري املهـور وتخفيـض 

تكاليف الزواج. 

من جهتهم، عّرب العرسـان املسـتفيدون 
عن شكرهم وتقديرهم للهيئة العامة للزكاة 
ومكتبهـا يف محافظـة صنعـاء، وفروعه يف 
املديريـات، يف التعاون معهـم إلكمال نصف 
دينهـم، من خالل مرشوع الـزواج الجماعي 
الثالـث، الذي اسـتهدف الفقـراء يف مختلف 

مناطق وعزل وقرى اليمن. 
قيـادات  بحضـور  االحتفـال،  تخلـل 
وشـخصيات  وسياسـيني  مثقفـة  ونخـب 
اجتماعيـة، زوامل وأهازيج مـن الرتاث عن 
أهميّـة تحصني الشـباب وتخفيـض املهور، 
ورقصـات، وبرع، وأناشـيد دينية عّربت عن 

الُهــِويَّة اإليَمـانية. 
إىل ذلـك أقام مكتب الهيئـة العامة للزكاة 
بمديريـة دمـت يف محافظة الضالـع، أمس 
األول، حفـالً مهرجانيـاً احتفاء بزفاف ١٠٤ 

عريس وعروس من الفقراء واملساكني. 
ويف الحفل الذي حمل شـعار (معاً لتيسري 
املهور وتحصـني الشـباب ومواجهة الحرب 
الناعمـة)، بـارك القائـم بأعمـال محافـظ 
الشـغدري،  عبداللطيف  الضالـع  محافظـة 
للعرسان زواجهم امليمون، متمنياً لهم حياة 

زوجية سعيدة. 

وأشـاد بجهـود الهيئـة العامـة للـزكاة 
ودورها يف تنظيم وإقامة مثل هذه املشاريع 
الخرييـة، الهادفـة إىل التخفيف مـن معاناة 
التكافـل  مبـدأ  وتعزيـز  اليمنـي،  الشـعب 
والنـشء  املجتمـع  وتحصـني  االجتماعـي، 
ة يف ظل االستهداف املمنهج  والشباب، َخاصَّ
الـذي تمارسـه قـوى تحالف العـدوان بحق 
والقتـل  بالقصـف  تـارة  اليمنـي،  الشـعب 
والدمار وتـارة بالحصـار والتجويع وأُخرى 
بالحـرب الناعمة.  وثمن الشـغدري اهتمام 
القيـادة الثورية والسياسـية ممثلـة بقائد 
الثـورة السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي 
-حفظـه اللـه- واملجلـس السـيايس األعىل 
بالشباب، وحرصهم عىل تحصني املجتمع يف 
مواجهة الحرب الناعمـة الهادفة إىل تفكيك 

النسيج االجتماعي. 
واعتـرب تنظيـم هذه األعـراس، بدعم من 
الزكاة، أحد ثمار ثورة ٢١ سـبتمرب، وصورة 

من صمود الشعب يف مواجهة العدوان. 
مـن جانبـه، عـّرب وكيـل الهيئـة العامة 
للزكاة، عيل السـقاف، عن الفخـر واالعتزاز 
بتنظيـم هـذه األعـراس ملـن يسـتحق مـن 
مصـارف الـزكاة الثمانية، ُمشـرياً إىل تنفيذ 

يأتـي  الجماعـي  العـرس  ملـرشوع  الهيئـة 
يف إطـار العديـد مـن املشـاريع واملبـادرات 
الخرييـة التي تنفذها الهيئة والتي يسـتفيد 
منها مئات اآلالف من مسـتحقي الزكاة ويف 

مقدمتهم الفقراء واملساكني. 
وأّكــد عىل أهميّة تيسـري تكاليف الزواج 
لتحصني الشـباب ومواجهة الحرب الناعمة 

التي تستهدفهم. 
بدوره، أشـار مديـر فرع هيئـة الزكاة يف 
املحافظـة، أحمـد الضحيانـي، أن املحتفـى 
املسـتحقني  مـن  العـرس  هـذا  يف  بهـم 
للدعـم والرعايـة، داعيـاً الجهات الرسـمية 
واملجتمعيـة للمسـاهمة واملشـاركة يف هذه 
املشـاريع الخرييـة، الهادفـة إىل تعزيز مبدأ 
وتأمـني  وتحصـني  االجتماعـي،  التكافـل 

الجبهة االجتماعية. 
تخلـل الفعاليـة، التـي حرضهـا عضـو 
مجلس الشـورى نايف حيدان ومدراء فروع 
املكاتـب التنفيذية واملديريات وقيادات أمنية 
وعسـكرية وشـخصيات اجتماعية وحشود 
وفنيـة  إنشـادية  فقـرات  املواطنـني،  مـن 
وقصائد شـعرية وكلمة عن العرسان عّربت 

جميعها عن الفرحة بهذه املناسبة. 

ترتغئات ضئرية قشاااح أول وأضرب جعق لطظتالني يف أطاظئ الساخمئ
 : خظساء

اسـتكملت اللجنـة الزراعيـة والسـمكية 
العليـا ووزارة الزراعة والـري كافة الرتتيبات 
الفتتاح سـوق موسمي للنحالني لبيع العسل 
بالجملة يف أمانة العاصمة والذي سيكون أول 
وأكرب سوق للنحالني يف أمانة العاصمة؛ كونه 
سـيحظى بمشـاركة واسـعة من قبل تجار 

ونحالني من مختلف مناطق الجمهورية. 
وقـال رئيـس اللجنـة التحضريية عضو 
وحدة العسـل باللجنة الزراعية والسـمكية 
العليا ذياب األشموري: إن السوق املوسمي 
للنحالـني الذي ينفذ بإرشاف وحدة العسـل 
اليمني يف اللجنة بالتعـاون مع إدارة النحل 

وإنتاج العسـل بوزارة الزراعة والري يهدف 
العسـل  لتسـويق  واسـع  مجـال  فتـح  إىل 
ومنتجاتـه وبمـا يمكـن مربـي النحـل يف 
االسـتفادة مـن عائدات العسـل وتحسـني 
الدخـل املعييش، ُمشـرياً إىل أنه مـن املتوقع 
نوفمـرب  شـهر  منتصـف  السـوق  افتتـاح 
لبيع العسـل  الجاري، وسـيكون مخصصاً 

ومنتجاته بالجملة. 
واعترب األشموري السوق فرصة تسويقية 
نوعية لرفع وتطوير إنتاجية العسـل اليمني 
كمحصول نقـدي ذو عائد اقتصادي َوتجاري 
العسـل  تنميـة  عـىل  يركـز  َحيـُث  مربـح، 

وترويجه، واإلسهام يف تسويقه عامليٍّا. 
ودعا رئيـس اللجنة التحضرييـة، منتجي 

وتجـار  ونحالـني  جمعيـات  مـن  العسـل 
للمشاركة الفاعلة ورسعة التواصل مع إدارة 
السـوق لحجز مواقعهم يف السـوق املوسمي 
بمـا يمكنهـم مـن تسـويق منتجاتهـم من 

العسل. 
ويتوفـر العسـل يف اليمن بشـكٍل طبيعي، 
كما يعـد قطاع إنتاج وتجارة العسـل مصدر 
دخل لعرشات اآلالف من األرس اليمنية األكثر 
ـة يف الريـف، وقد ارتبط اسـم  ضعفـاً وَخاصَّ
اليمن عىل مدى التاريخ بالعسل الذي تجتمع 
فيه جميع أنواع التضاريس، كما يتميز النحل 
اليمنـي بالقدرة عىل تحمـل الجو واألمراض، 
وهو الفصيلة الوحيدة املتأقلمة مع الظروف 

املناخية الصعبة.
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- بدايًة أُستاذ يارس.. ما حجُم النفط اليمني املنهوب 
مـن قبـل تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي 

واملرتِزقة؟ وهل لديكم إحصائية رسمية بذلك؟
بدايًة نشـكُركم عىل إتاحة الفرصة للمشاركة يف 
توعية املواطن الكريم بما يجري عىل الساحة فيما 
يُخـصُّ قطاَع النفطـي والغازي واملعدني، ونشـريُ 
بالذكـر إىل أنـه سـبق أن رصح معـايل األخ الوزير 
يف املؤتمـر الصحفـي املنعقد يف ٧ صفـر ١٤٤٤هـ 
بكميـات النفط الخام وعائدتهـا املنهوبة واملتمثلة 

عىل النحو التايل:
- باإلضافة إىل أن هناك كمياٍت منهوبًة لم تدرج 
ضمن الكميات املعَلن عنها، وهي من الكميات التي 
تكّرر وتُباع للسوق املحلية وتذهب عائداتها لصالح 
املرتِزقـة، وكذلك الكميـات من النفـط الخام التي 
يقوُم املرتِزقُة بتحميلها عىل ناقالت صغرية وبيعها 

بطرق ملتوية. 
- إجمـايل عائـدات الغاز املنـزيل املنهوب من قبل 
تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه (١٩٫١) مليـار ريـال 
شهرياً وهي عائدات (٢٤٩٠) مقطورة غاز تتوزع 

يف (٥٫٤) مليون أسطوانة. 
- إجمايل عائدات الغاز املنزيل التي تم نهبُها خالل 

شهور الُهــدنة (١١٤٫٦) مليار ريال. 
- كمـا أن هناك نهباً منظَّماً من قبل دول تحالف 
العدوان ملناجم الذهـب وغريها من املعادن الثمينة 
وبكميـات هائلة سـواء من مناجـم حرضموت أَو 

غريها من املناطق املحتّلة. 
- أما فيما يتعلُق بحجم الخسائر فهناك خسائُر 
فادحـة يتكبدهـا الوطـُن بشـكل عـام واملواطـن 
بشـكل خاص واملتمثلة يف خسـائَر برشيٍة ال تُقدر 
بثمـن وتدمري البنية التحتيـة التي هي ملٌك لجميع 
ضائعـة،  اسـتثمارية  وفـرص  ونهـب  اليمنيـني 
باإلضافـة إىل توقف عجلـة التنمية يف البالد، ويُقدر 
حجُم األرضار املبـارشة وغري املبارشة التي تعرض 
لهـا القطاع النفطي بما يزيد عن (٧٠) مليار دوالر 
حتى النصـف األول من العام ٢٠٢٢م وال زال الرقُم 

يف تزايد. 
 

- هل قيمُة النفط املنهوب وعائداته واملبالغ املوردة 
للبنوك السعوديّة تكفي لتسديد رواتب املوظفني يف 

ُكـّل املحافظات بشكل كامل؟ 
ال شك أنها تكفي لدفع املرتبات لجميع اليمنيني 
يف جميـع املحافظات من سـقطرى إىل صعدة، وقد 

سـبق أن رصح معـايل األخ الوزير بذلـك يف املؤتمر 
الصحفي الذي ُعقد يف ٧ صفر ١٤٤٤هـ.

  
- برأيكـم: هـل يوجـُد دوٌر بارٌز لألمـم املتحدة يف 
اتِّخـاذ إجراءات لرفع الحصار عن احتجاز السـفن 
النفطية؟ وملـاذا لم تمنُع األمـم املتحدة واملنظمات 
الدولية تحالَُف العدوان من رفع الحصار؟ وما دوُر 

الوزارة يف ُكـّل هذا؟
الحقيقـُة أن األمـَم املتحـدة هـي أحد األسـباب 
الرئيسـة املسـاهمة يف الحصـار واحتجـاز سـفن 
املشـتقات النفطية والغاز وزيـادة معاناة املواطن 
وأن مـا تقـوُم بـه األمـم املتحـدة ودول تحالـف 
العدوان يمثل جريمَة قرصنة بإعاقة حركة املالحة 
املخالفـة للقوانـني واالتّفاقيـات املحليـة والدولية 
وأن لجنـة unvim)) تسـاهم يف عمليـة القرصنـة 
عىل سـفن املشـتقات النفطيـة والغـاز من خالل 
منع إدَخال سـفن املشتقات النفطية والغاز إال بعد 
تفتيشـها والحصول عىل تصاريـح وإجبارها عىل 
عدم الدخول إال بعد الحصـول عىل موافقة تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه، وهـذه أحـد األسـاليب التـي 
يسـتخدمها العدوان ومرتِزقتهـم يف محاولة إلذالل 

الشعب اليمني وتركيعه وزيادة معانته. 
ولم تـأُل حكومُة اإلنقـاذ ممثلًة بـوزارة النفط 
واملعـادن ورشكة النفط اليمنيـة والرشكة اليمنية 
للغاز ُجهداً يف متابعة اإلفراج عن سـفن املشتقات 
النفطيـة والغاز، َحيُث عقـدت الكثريَ من اللقاءات 

مـع ُكـلٍّ من املبعوث األممـي واملمثل املقيم ورشح 
حجم املعاناة التي يتكبدها الشـعُب اليمني نتيجَة 
حجز السفن واملطالبة برضورة قيام األمم املتحدة 
بالـدور املعـول عليها يف إيقـاف دول العـدوان عن 
اسـتمرارهم يف القرصنـة، كمـا تم توجيـُه العديد 
مـن املخاطبـات الرسـمية لألمـم املتحـدة للقيام 
بدورها الذي أنشـئت ِمن أجِله، كمـا أن هنا العديَد 
من املوجهات التي تطرق إليها قائد الثورة السـيد/ 
عبدامللـك بدر الديـن الحوثي يف خطاباتـه املتكّررة 
والتـي دعـا فيهـا إىل تحييـد الجانـب الخدمي عن 
الحرب والرصاع وحذر من خاللها دول العدوان من 
مغبة االستمرار والتمادي يف عدوانهم، باإلضافة إىل 
خطابات فخامة األخ املشري الركن/ رئيس املجلس 
السيايس األعىل، باإلضافة إىل الوقفات االحتجاجية 
أمام مبنى األمم املتحدة صنعاء – شـارع السـتني 
التـي تقـوُم بهـا رشكـة النفـط وكافـة الجهات 
وامليـاه  والنقـل  والخدميـة  (الصحيـة  املتـرضرة 
وغريهـا من القطاعات التي ترتبط ارتباطاً مبارشاً 
بحيـاة املواطـن اليومية) إال أنه لم تتم االسـتجابة 
الحقيقيـة لتلـك املطالـب، وإنما كان يتـم اإلفراُج 
الجزئـي املتقطع لبعض الشـحنات بعـد أن يكون 
قد لحق الرضُر باملواطـن والقطاعات الخدمية وال 

تلقي األمُم املتحدة لذلك باالً. 
ويمكـن القـوُل إنـه بعـد االتّفـاِق عـىل تطبيق 
الُهــدنـة تـم االشـرتاُط بدخـول عدد ١٨ سـفينة 
لـة باملشـتقات النفطية والغـاز، وكان  فقط محمَّ
من املفرتض أنه يف ظل الُهــدنة ال يتم تحديُد عدد 
السفن وبالرغم من ذلك استمرت عملية القرصنة 
واالحتجاز حتى يومنا هذا، ويمكن للجميع متابعة 
ذلك مـن خالل الترصيحـات املتكّررة التـي تصُدُر 
عن رشكـة النفط اليمنيـة عرب مختلف الوسـائل 

اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي. 
 

- يف ظـل ثماني سـنوات مـن العـدوان والحصار 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي عىل بالدنا من تدمرٍي 
للبنية التحتية ونهب الثروات منها النفط واملعادن، 
َمـا ِهي أبرُز مالمح الحرب االقتصادية التي تشنها 
دول العـدوان وكيـف واجهتـم تلـك الصعوبـات 

وتغلبتم عليها؟
أبرُز مالمح الحرب االقتصادية كانت كالتايل:

- سـعى العدواُن ومرتِزقته للسيطرة عىل كافة 
القطاعـات النفطيـة اإلنتاجيـة واالستكشـافية، 

األمر الذي جعلهم يعبثون بثروات البالد. 
- نهـب الثـروات النفطية وتهريبهـا عرب البحر 
وتوريد عائداتها بمليارات الدوالرات إىل البنك األهيل 
السعودّي يف الوقت الذي يعاني اليمنيون من أزمات 
خانقـة؛ بَسـبِب الحصار املفروض عـىل بالدنا وما 
ترتـب عـىل ذلك مـن انخفـاض يف القـوة الرشائية 
للعملة املحلية وارتفاع األسـعار وزيادة مستويات 
البطالة والفقر وضعف الخدمات املقدمة للمواطن. 
- قيـام حكومـة املرتِزقـة والرشكات املشـغلة 
للقطاعات باإلخالل باتّفاقيات املشـاركة يف اإلنتاج 
مـن إخالل املوافقـة عىل التنـازالت عن حصص يف 
بعض القطاعات باملخالفة التّفاقيات املشـاركة يف 
ـة واملصادق عليها  اإلنتاج الصـادرة بقوانني َخاصَّ
لإلجراءات الدسـتورية  بقـرارات جمهورية وفقـاً 

َوعىل سبيل املثال:
 (S٢) تنـازل رشكـة أَو إم يف بحصتها يف قطاع -

لرشكة سبيك. 
- تنـازل رشكة كويت أنرجـي بحصتها يف قطاع 

(٥) لرشكة ويل تك. 
علماً أن هاتـني الرشكتني التي تـم التناُزُل لهما 
رشكات خدمـات نفطيـة غري مؤهلة فنيـا ومالياً، 
باإلضافة إىل أنه لم يسـبق لهما أن قامتا بتشـغيل 
أي قطاع إنتاجي يف العالم، كما أن إجراءاِت التنازل 
تمـت باملخالفة ألحكام ونصوص املـادة (٢٠) من 

اتّفاقيات املشاركة يف اإلنتاج. 
- قيام املرتِزقة باملوافقة عىل نقل تشـغيل قطاع 
(٥) لرشكـة برتومسـيلة باملخالفـة للقانـون رقم 
(١) لسـنة ١٩٨٩م الخاص بإنشاء الرشكة اليمنية 
لالسـتثمارات النفطيـة واملعدنيـة وكـذا اتّفاقيـة 
املشـاركة يف اإلنتـاج باإلضافـة إىل تمكـني رشكـة 
برتومسـيلة مـن االسـتحواذ عىل بعـض حصص 
الرشكاء يف القطاع من خالل االلتفاف عىل األنظمة 
والقوانني واإلجـراءات الفنية املنظمـة، بما يؤّكـد 

وجود عمليات فساد ونهب للمال العام. 
- قيـام املرتِزقـة بصيانة األنبـوب املتهالك الذي 
يربـط قطـاع (٤) يف منطقـة عيـاد شـبوة بميناء 
النشيمة (بري عيل – رضوم) املتوقف عن العمل منذ 
أكثَر من عرشين عاماً لتسهيل عملية نهب وتصدير 
 ،((٩ – S٢)النفـط عرب هـذا الخط من القطاعـات
َحيـُث يتـم نقل النفـط الخام من هـذه القطاعات 
بواسطة القاطرات إىل منشـآت قطاع (٤) ومن ثم 

ضخها عرب هذا األنبوب املتهالك. 
- إنشـاء خط أنبوب جديد يربط قطاع (٥) جنة 
بقطـاع (٤) بطول (٨٢) كيلـو مرتاً ليتم من خالله 
نهـب النفط الخام من قطاعـي (٥، ١٨) الذي يبلغ 
متوسـُط إنتاجهما (٤٠٫٠٠٠) برميـل يوميٍّا، علماً 
بأن هـذا الخط غري مطابق للمواصفات واملقاييس 

الفنية املعمول بها يف الصناعات النفطية. 
- تدمـري خط األنبـوب الرئييس لتصديـر النفط 
الخام (صافـر – رأس عيىس) يف املناطق الخاضعة 
لسـيطرة االحتالل ومرتِزقنه، وعـىل الجانب اآلخر 
تـم قصف وتدمري ميناء رأس عيىس النفطي؛ وذلك 
بَهدِف تدمـري البنية التحتية وتسـهيل نهب النفط 
الخام عرب منشـآت قطاع (٤) من القطاعات (١٨-

 .(S٢-S٥-٩-١
- عدم السـماح بإجراء الصيانة الالزمة للخزان 
العائـم صافـر منذ بـدء العـدوان حتـى يومنا هذا 
بالرغم من املناشـدات املتكّررة من حكومة اإلنقاذ 
لألمم املتحدة واملجتمع الـدويل؛ كونها تنذر بكارثة 
وشيكة سوف تقيض عىل األحياء البحرية والشعب 
املرجانيـة من مضيـق املنـدب إىل قناة السـويس، 
ويسـتخدم العدوان أسـاليب قذرة يف بث الشائعات 

واألكاذيب املضللة واملتمثلة يف عكس الحقائق. 
- قيـام حكومـة املرتِزقـة بنقل البنـك املركزي 

ظائإ وزغر الظفط والمسادن غاجر العاتثي شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

افضرار المئاحرة لطصطاع الظفطغ جراء السثوان افطرغضغ السسعدّي 
تجغث سظ 70 ططغار دوقر تاى الظخش افول طظ سام 2022

عظاك ظعإ طظزط طظ صئض السثوان ملظاجط الثعإ واملسادن البمغظئ 
وسائثات الشاز املظععب تخض إىل أضبر طظ 19 ططغار رغال حعرغًا
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 : تاوره طتمث المظخعر

  تثرظا طظ أغئ 
خطعات ُأتادغئ لطسثوان 

والمرتِجصئ باجاؤظاف 
تخثغر الشاز الطئغسغ 

المسال دون المعاشصئ 
المسئصئ طظ وزارة 

الظفط والمسادن بخظساء
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السبت

العدد
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(1516)
حوار 

اليمني إىل عدن وما ترتب عليه من إغالق السويفت 
الخارجـي، مما أوجد مربّراً للـرشكات بعدم الوفاء 

بالتزاماتها تجاه الدولة. 
- قامـت حكومُة اإلنقـاذ ممثلة بـوزارة النفط 
واملعادن ووزارة الشـئون القانونيـة صنعاء خالل 
العام ٢٠١٥م بمقاضاة عدد من الرشكات املخالفة 
حتـى موعد صدور الحكم، بمـا يكفل الحفاظ عىل 
حقوق ومصالح البلد، ومن ثم سـعى العدوان عىل 
حجـب كافة املعلومـات َوالتفاصيـل املتعلقة بتلك 

القضايا عن وزارة النفط واملعادن صنعاء. 
- وعنـد صـدور األحـكام الدوليـة عـىل بعـض 
الـرشكات النفطيـة مثل رشكـة (دوف الربيطانية 
– قطـاع ٥٣) ورشكـة (دي أن أَو – النرويجيـة – 
قطاعي ٣٢ َو٤٣) قام العدواُن ومرتِزقته باالستيالء 

عىل املبالغ التي تضمنتها تلك األحكام. 
- قامت حكومُة املرتِزقة بإبرام تسـوياٍت مالية 
مـع بعـض الـرشكات التـي انتهـت اتّفاقياتها أَو 
انسـحبت وترتـب عليهـا ضيـاع الحصـص املالية 
للدولـة وبطـرق شـابها الكثـري من الفسـاد وعىل 

سبيل املثال:
- إعالن استالم قطاع ١٠ من رشكة توتال نهاية 
العام ٢٠١٥م بمؤتمر صحفي تم عقُده يف الرياض 
وتسليم القطاع لرشكة برتومسـيلة لتشغيله، وما 
زالت تفاصيل تلك التسـوية واملبالـغ املدفوعة من 

توتال غامضة. 
- اسـتالم القطاع ٥١ رشق الحجر وعمل تسوية 
مـع رشكـة كنديان نكسـن تحت مضلـة املحكمة 

الدولية. 
- كمـا أن إغـالَق ميناء الحديـدة امليناء الرئييس 
عـىل البحـر األحمـر ومينـاء رأس عيـىس النفطي 
نتيجَة القرصنة سـفن املشـتقات النفطية والغاز 
واحتجازهـا مـن قبـل تحالـف العـدوان مـن أهم 
والخدمـات  السـلع  ارتفـاع  إىل  املؤديـة  األسـباب 
تلـك  إن  َحيـُث  االقتصاديـة،  األوضـاع  وتدهـور 
الغرامـاِت املاليـة الكبـرية التي يتـم فرضها جراء 
احتجاز السفن وعدم السـماح بدخولها َوتفريغها 
فور وصولها تضـاف إىل التكاليف التي يتحملها يف 
النهاية املواطن، ويؤثر ذلك عىل مختلف القطاعات 
االقتصادية والصحيـة والخدمية وبصورة مبارشة 

عىل متطلبات املواطن املعيشية. 
أمـا فيمـا يُخـصُّ دوَر الـوزارة يف التغلـب عـىل 
ه وبناًء عىل  تلـك الصعوبـات املذكورة أعـاله َفـإنـَّ
توجيهات السـيد القائـد -يحفظه اللـه- وفخامة 
األخ املشري رئيس املجلس السيايس األعىل وبإرشاف 
مـن اللجنة االقتصادية العليا قامـت قيادة الوزارة 
ممثلة باألُستاذ أحمد دارس بتنفيذ تلك التوجيهات، 

َحيُث تم عمل التايل:-
- توجيـه مذكرات للـرشكات اإلنتاجية األجنبية 
وجميع الـرشكاء العاملة يف إنتاج النفط الخام من 
القطاعات النفطية يف املناطق املحتّلة بإيقاف كافة 
األنشـطة يف القطاعـات، بمـا فيها إيقـاف جميع 
عمليـات اإلنتاج واالستكشـاف والبيـع والتصدير 
وتحميلهـم  بهـا  مرتبطـة  ماليـة  عمليـات  وأيـة 
مسـؤولية ما قد يرتتب جراء عـدم التقييد بما ورد 
وإشـعارهم بحق الوزارة باسـرتداد كافة الحقوق 
واألمـوال والعائدات التي تم االسـتيالء عليها خالل 
الفـرتة السـابقة والتي ال تسـقط بالتقـادم، وكذا 
الوطنيـة  اإلنتاجيـة  للـرشكات  مذكـرات  توجيـه 
بالتوقـف عـن عملية نهب الثـروة الوطنيـة للبالد 
مـن خـالل تصديـر النفـط والغـاز، وكانـت ُكـلُّ 
تلـك املذكـرات واملخاطبـات؛ ِمـن أجِل االسـتفادة 
من هـذه العائـدات يف رصف املرتبـات لكافة أبناء 
الشـعب اليمنـي يف شـماله وجنوبه دون اسـتثناء 
وتقديم كافة الخدمات الرضورية للمواطن اليمني 
وبحسـب الـرؤى املقدمة مـن فريـق التفاوض يف 

حكومة اإلنقاذ. 
- توجيـه مذكرة الرشكة اليمنية للغاز الطبيعي 
املسـال YLNG وجميـع الرشكاء بأننا لن نسـمَح 
بإعادة تشـغيل املـرشوع وتصدير الغـاز الطبيعي 
املسـال ونحذرهم مـن اتِّخاذ أية إجـراءات أُحادية 
من قبلهم تتعلق باستئناف تصدير الغاز الطبيعي 
املسـال دون املوافقـة املسـبقة مـن وزارة النفط 
تحميلُهـم  وتـم  صنعـاء  العاصمـة  يف  واملعـادن 
مسـؤوليَة ما قد يرتتب جراء عـدم التقيد بما ورد 
وإشـعاُرهم بأننا بحقنا يف اسـرتداد كافة الحقوق 
واألموال والعائدات التي تم االسـتيالء عليها خالل 

الفرتة السابقة والتي ال تسقط بالتقادم. 
- توجيـه مذكرات للرشكات الخدمية التي تقدم 
الخدمـاِت للرشكات النفطية والغازية بعدم تقديِم 
أية خدمـات أَو أعمال للـرشكات العاملة يف مجال 
النفط والغاز اعتباراً من نفس التوقيت وتحميلهم 

مسؤولية ما يرتتب عىل مخالفة ذلك. 
- تم مخاطبُة وزارة النقل بطلب توجيه الجهات 
املعنيـة بعدم التعامل مع أيـة عمليات نقل مالحي 
أليـة رشكات تقوُم بعمليات نهـب وتهريب ثروات 
وممتلـكات ومقـدرات الوطـن من النفـط والغاز 

واملعادن وتحميلهم مسؤولية مخالفة ذلك. 
ومـن هنا قامت الجهات املعنية يف وزارتَي النقل 

والدفـاع باتِّخاذ اإلجراءات الالزمة التي من شـأنها 
أن تحافظ عىل الثروات. 

أمـا فيما يخـص التغلب عـىل الصعوبـات التي 
ذكـرت فقد حرصت قيادة الوزارة عىل قيام الوزارة 
ووحداتهـا بـأداء مهامهـا وتسـيري أعمالهـا بمـا 
يكفـل الحفاظ عىل حقـوق ومصالح البالد وتوفري 
الخدمـات للمواطن عىل الرغم من شـدة الظروف؛ 
بَسـبِب خـروج القطاعـات النفطية عن سـيطرة 
حكومـة اإلنقـاذ والحصار املفـروض، كما حذرت 
الوزارة الرشكاِت من خالل التعاميم الصادرة بعدم 
االعرتاف بأية إجراءات تلك الرشكات سـواء بالبيع 
أَو التنازل أَو تسـويات مالية أَو سـداد مبالغ مالية 
ما لـم تكن عـرب وزارة النفـط واملعـادن بصنعاء؛ 
كونها الجهَة املعنية حرصاً بذلك وتحميل الرشكات 
كامـل املسـؤولية وما يرتتـب عـىل مخالفتها للتك 

التعاميم والتوجيهات. 
 

وتسـهيل  تشـجيع  يف  الـوزارُة  تسـاهُم  كيـف   -
والتعاون مع املسـتثمرين ورجال األعمال يف مجال 
النفـط واملعادن؟ وما هي الخطط واملشـاريع التي 

تعتزمون العمل عىل ضوئها؟ 
تحـرُص قيـادُة الـوزارة ووحداتهـا التابعة عىل 
تشـجيع وتسـهيل االسـتثمار يف قطـاع الصناعة 
النفطيـة يف مجاالت االستكشـاف واإلنتاج والبنية 
التحتية، بما يف ذلك املصـايف والتخزين والصناعات 

التحويلية والتعدين. 
ويف مجـال استكشـاف وإنتـاج النفـط يوجـُد 
العديُد مـن القطاعـات الربية والبحريـة مفتوحًة 
لالسـتثمار مـن قبل الـرشكات املؤهلـة يف املناطق 
الحـرة، وتعمل الـوزارة وهيئة استكشـاف وإنتاج 
النفـط وهيئـة املسـاحة الجيولوجيـة والثـروات 
خـالل  مـن  االسـتثمار،  تشـجيع  عـىل  املعدنيـة 
تسـهيل إجراءات تأهيل الرشكات وعرض الفرص 
االسـتثمارية يف القطاعات املفتوحـة، ويتم القيام 
بذلك عرب النشـاطات املختلفة التي تتمثل يف تأهيل 
القطاعات املفتوحة والرتويج لها للرشكات الراغبة 
باالسـتثمار يف بالدنـا؛ بَهـدِف تشـجيِع الرشكات 
املحليـة واألجنبيـة للدخول باسـتثمارات يف مجال 
استكشـاف النفـط والغـاز، وسـيتم الرتويج لتلك 
القطاعـات، مـن خالل تقديـم محـارضات تقنية 
تُظهر اإلْمَكانيـات البرتولية واملعدنية الواعدة لهذه 
القطاعات ويتم ذلك عرب املراحل األََساسية التالية:

- تصميم وتجهيز وإعداد خطط عمل املنافسات 

الدولية.
- اختيار القطاعات الواعدة املناسبة.

- تصميـم وتجهري املحارضات الفنية الرتويجية 
عـن الوضع الجيولوجي واالستكشـايف واإلْمَكانات 

البرتولية يف قطاعات املنافسة.
- اختيار الرشكات العاملية التي سيتم دعوتها.

- التأهيل الفني واملايل للرشكات املتقدمة.
- االطـالع عـىل املعلومـات املتعلقـة بقطاعات 

املنافسة.
- تحديـد الحـد األدنـى مـن االلتزامـات الفنية 

واملالية لكل قطاع.
- تحليـل وتقييم العطاءات التنافسـية واختيار 

أفضل العروض.
وستسـعى الـوزارُة جاهدًة السـتكمال الخطط 
القائمـة عىل جذب املسـتثمرين املحليني واألجانب 
لالسـتثمار يف مجاالت استكشـاف وإنتـاج النفط 
والغـاز واملعـادن بعد زوال األسـباب التـي أَدَّت إىل 
توقـِف عمليـة االسـتثمار ومـن أهمهـا العـدوان 
والحصـار املفـروض عىل بالدنـا من قبـل تحالف 

العدوان. 
أما يف مجـال املصايف والتخزين فتسـعى الوزارُة 
لجذِب االسـتثمار يف مجال إنشـاء مصـايف لتكرير 
النفط وتوفري سـعات خزنية للمشتقات النفطية، 
فـال يخفى عـىل أحـٍد الـرضورُة الُقصـوى لتوفر 
استطاعة تكريرية كبرية ملواجهة الطلب املتزايد عىل 
املشـتقات النفطية يف السـوق املحلية وما تتعرض 
له البالد من حصار وقرصنة عىل سـفن املشـتقات 
املسـتوردة مـن الخـارج واألزمـات املتكـّررة التي 
وصلت إىل َحــدِّ االختناق وتوقف عمل املستشفيات 
ومحطات الكهرباء وآبار املياه وغريها؛ لذلك تصبح 
إقامـُة مصفـاٍة أَو َمَصاٍف لتكريـر النفط رضورًة 
ملحًة من الناحيتني االسرتاتيجية واالقتصادية عىل 
أن تقوم تلك املصايف بتوفري سـعات خزنية إضافية 
مـن املشـتقات النفطيـة والنفـط الخـام متاحـة 
السـتخدامها كمنشآت خزن إضافية عىل أن تكون 

إقامة تلك املصايف وفق األسس التالية:
١) أن تكوَن منتجـاُت املصايف املذكورة للتصدير 
واالسـتهالك املحـيل، وتعَطى األولوية لالسـتهالك 

املحيل. 
٢) عـدم التزام الدولة بتزويد تلك املصايف بالنفط 
الخام، مع إعطاء تلك املصايف أولوية رشاء ما يتوفر 
مـن حصة الدولـة من النفط الخـام املعد للتصدير 

الخارجي. 
وليسـت  جديـدًة  املصـايف  تلـك  تكـون  أن   (٣

مستخدمًة وأن تراعى العوامل البيئية. 
٤) أن يتـم تحديـُد برامَج زمنيـة لتنفيذ املراحل 

املختلفة إلقامة تلك املصايف. 
 

- ماذا عن دعوِة قائد الثورة باالهتمام باالسـتثمار 
والتنمية االقتصادية واالنطالق يف مشـاريع اإلنتاج 
والتصنيـع املحيل والعمل يف تنمية مشـاريع الثروة 

النفطية واملعدنية؟
تنفيـذاً لتوجيهات قائد الثورة -يحفُظه الله- تم 
التعميـُم عىل جميـع الوحدات والـرشكات التابعة 
للوزارة باالهتمام باالستثمار والتنمية االقتصادية، 
كما تم تبنِّي العديد من املشاريع االستثمارية والتي 

منها عىل سبيل املثال:
- قطـاع املعـادن الـذي يُعتـَربُ مـن القطاعـات 
الواعدة، َحيُث إنَّ اليمـَن تزخُر بالعديد من الثروات 
املعدنيـة التـي لم تسـتغل بعـُد، والوزارة تسـعى 
إىل تعديـل الجانـب الترشيعـي ملنح حوافـز لجذب 
االسـتثمارات املحلية وتقديم التسـهيالت لرؤوس 

األموال املحلية لالستثمار يف هذا القطاع الهام. 
- إطالق االسـرتاتيجية الوطنيـة لإلنتاج املعدني 
والرتويج عن طريق اللقاء مع املستثمرين يف العديد 

من الجوانب منهـا أحجار البنـاء والزينة، صناعة 
األسمنت، وسـوف يتم البدء يف تنفيذ ذلك من شهر 

جمادى أوىل من العام القادم ١٤٤٥هـ. 
- هنـاك دراسـاٌت مقدمٌة لالسـتثمار يف الطاقة 
بالفحـم  تعمـل  محطـات  وإنشـاء  الكهربائيـة 

الحجري. 
ا العمُل عىل إعداد مـرشوع قانون  - يتـم َحـاليّـٍ
النفـط والغـاز الذي سـينظُِّم عمليَة االسـتثمار يف 
جوانب اسـتخراج النفط والغاز بمـا يحّقق أفضل 
العوائـد ويحافظ عىل الثـروات الوطنية من النفط 

والغاز. 
- يتـم العمـُل عىل مـرشوع اسـتغالل الخامات 
املعدنية كمدخالت أولية للصناعات املحلية وسوف 
يتـم البدء باسـتغالل سـت خامـات كمرحلة أوىل 
وهـي: (الحجـر الجـريي النقـي، امللـح الصخري، 

البازلت، الزيواليت، البيوميس، الجبس). 
 

- إىل أي مـدى نّفذت الـوزارة دوَرها الهامَّ يف إطار 
الرؤيـة الوطنيـة لبنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثة؟ 
ـُهـات والطموحات التي تسـعون  ومـا أهـمُّ التوّج

لتحقيقها يف الوقت الراهن؟
هنالك دوٌر لوزارة النفط واملعادن يف إطار املحاور 
العامة للرؤية الوطنية ضمن الخطة االسرتاتيجية 

املتمثل بثالثة أهداف اسرتاتيجية:- 
١- التوسع يف استكشافات وإنتاج النفط والغاز 

واملعادن مع تنمية القطاعات القائمة. 
مـن  املحليـة  السـوق  احتياجـات  تأمـني   -٢

املشتقات النفطية والغاز. 
مجـال  يف  االسـتثمار  يف  التوسـع  تشـجيع   -٣

املحاجر. 
وقـد عملت وزارة النفط واملعـادن لتنفيذ ذلك يف 
البدء بإعـداد تحليل للوضع الراهـن لقطاع النفط 
والغـاز واملعادن، وكانت من نتائـج التحليل تحديُد 
عـدد من األولويات والقضايـا والبدء بتنفيذها عىل 
مراحل بحسب اإلْمَكانية املالية املتاحة ومن أهمها: 
- إصـدار العديد من اآلليات التي تنظم اسـترياَد 

املشتقات النفطية. 
- تماشـياً مـع التوّجــه العام للدولة تـم تنفيذُ 
العديد من مشاريع األتمتة يف رشكة النفط اليمنية. 
- رفـع مسـتوى العمـل الرقابـي واإلرشايف عىل 

أنشطة التعدين. 
الخـزن  توسـيع  مـن  األوىل  املرحلـة  تنفيـذ   -
االسرتاتيجي للمشتقات النفطية (برتول – ديزل). 
- صيانـة واسـتبدال أسـطوانات الغاز حسـب 

الخطة املعدَّة لها. 
- تنظيم أعمال التعدين الحريف للذهب واألحجار 
الكريمـة، من خـالل إعـداد آليات لتنظيـم العمل، 
وإيقـاف املعامل املخالفـة، َوإنشـاء معامل تحت 

إرشاف هيئة املساحة الجيولوجية. 
- إنشـاء مراكز السـتقبال األحجار الكريمة من 

املواطنني لتسويقها محلياً وخارجياً. 
- املتابعـة والرصـد والتوثيـق لنهـب الثـروات 
النفطيـة يف املناطـق املحتّلـة، بمـا يحافـظ عـىل 
الحقـوق القانونيـة املكتسـبة قانونـاً َحـاليٍّا ويف 

املستقبل. 
- إنجـاز العديـد من الدراسـات يف مجال املعادن 
الجـدوى  تحديـِد  بَهـدِف  الصناعيـة؛  والصخـور 

االقتصادية الستخراج املعادن. 
هيئـة  مختـربات  ومعـدات  أجهـزة  تحديـث   -

املساحة الجيولوجية. 
وهناك مشاريع متعثرة؛ بَسبِب اآلتي:

- تعنـت دول العدوان وعـدم جدية األمم املتحدة 
مثل مرشوع صيانة الباخرة صافر. 

ص صيانة االسـطوانات إىل دائرة  - توريد مخصَّ
صافـر مـأرب تسـبب يف تراكـم أعـداد كبـرية من 

  وزارُة الظفط ووتثاتعا 
الاابسئ تترُص سطى تحةغع 

وتسعغض اقجابمار شغ 
صطاع الخظاسئ الظفطغئ 
شغ طةاقت اقجاضحاف 
واإلظااج والئظغئ الاتاغئ 
بما شغ ذلك المخاشغ 

والاثجغظ والخظاسات 
الاتعغطغئ والاسثغظ

   الدربُئ الاتثغرغُئ  الدربُئ الاتثغرغُئ 
تّصصئ أعثاَشعا تّصصئ أعثاَشعا 

وجظاثُث اإلجراءاِت وجظاثُث اإلجراءاِت 
القزطَئ شغ تال اجامرار القزطَئ شغ تال اجامرار 
اتاةاز جفظ المحاصات اتاةاز جفظ المحاصات 

الظفطغئ والشازغئالظفطغئ والشازغئ
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األسطوانات التي بحاجة إىل صيانة. 
- وضـع قيوٍد من قبـل دول تحالف العدوان عىل 
الحديد املسـتورد املسـتخدم يف صناعة أسطوانات 

الغاز. 
- إغالق املوانئ واحتجاز السـفن لفرتات طويلة 
ومنعهـا من الدخـول أثّر عىل الوضـع االقتصادي، 

مما تسبب يف عدم القدرة عىل تنفيذ املشاريع. 
وهناك العديد من الطموحات والرؤى التي يطول 
رشحها وال يسعنا التطرق إليها لعدم اتساع املجال. 

 
- توجـُد الكثريُ من املناطـق النفطية يف اليمن.. هل 
هناك خطٌط واسرتاتيجيٌة للوزارة للقيام باستخراج 

النفط من مناطق جديدة؟
بنـاًء عـىل توجيهات قائـد الثورة، تعمـُل وزارُة 
النفط واملعـادن وهيئُة استكشـاف وإنتاج النفط 
عـىل مواصلـة الخطـط واالسـرتاتيجيات الوطنية 
الستكشـاف وإنتاج النفط يف القطاعات املفتوحة، 
مـن خـالل رؤيتهـا وخطتهـا وبرامجهـا التقنية 
والتشـغيلية بالنهـوض بالعديـد مـن النشـاطات 
واألعمـال املختلفـة يف تقييـم اإلْمَكانـات النفطية 

والغازية الواعدة. 
وتمتـدُّ القطاعـاُت املفتوحـة عىل طـول حدود 
الجمهوريـة اليمنيـة بريـاً وبحريـاً مـن الحـدود 
البحريـة اليمنيـة شـمال جزر زمهـر حتى جنوب 
جزيرة ميون غرب باب املنـدب غرباً وحتى أطراف 

محافظة املهرة رشقاً.
وَحـاليٍّا تقوُم وزارة النفط واملعادن ممثلة بهيئة 
استكشـاف وإنتاج النفط بعمل دراسـات تقييمية 
علمية وتقنية لإلْمَكانيـات النفطية والغازية لعدد 
من القطاعات املفتوحة الواعدة، وتشري املعلومات 
ونتائـج اآلبـار السـابقة إىل وجود أنظمـة برتولية 

فعالة ووجود ثروة نفطية وغازية واعدة.
الخطـط  لتنفيـذ  العمليـة  الخطـواُت  وتأتـي 
واالسـرتاتيجيات الوطنيـة مـن خـالل اسـتكمال 
إنشـاء الرشكـة الوطنيـة التي سـتكوُن رائـدًة يف 
القطاع البـرتويل ومملوكة للدولة لتقـوم بعمليات 
االستكشاف واإلنتاج وتنفيذ مشاريع استثمارية يف 
املجال االستكشايف واإلنتاجي والخدمي من خاللها 
أَو مـن خالل رشكات تابعـة لهـا أَو بالرشاكة مع 
الغـري ُوُصـوالً لتحقيق توطـني الصناعة البرتولية 
واالكتفاء واالسـتقاللية املاليـة واإلدارية عىل غرار 

الرشكات الوطنية العاملية. 
 

- مـا أبـرُز الخطط املوجـودة لديكم لرفع السـعة 
التخزينية للمشـتقات النفطيـة والغاز املنزيل حتى 
يكـون هناك مخـزوٌن اسـرتاتيجي يفـي باحتياج 

البلد؟ 
لقـد تم إعـداُد مرشوع دراسـة حول التوسـعة 
والخزن االسـرتاتيجي للمشـتقات النفطية والغاز 
التموينـي  للوضـع  الدراسـُة  وتطرقـت  املنـزيل، 
لالسـتهالك املحيل والتخزين للمشـتقات النفطية 
والغـاز ومقرتحات املشـاريع التخزينية لتلك املواد 
يف عـدٍد من املناطق واملواقع يف الجمهورية اليمنية، 

ومن أهم تلك املشاريع ذات األولوية التايل:
- تطويـر وبناء خزانات يف منشـأة رأس عيىس، 
حسـب الدراسـات التي تم إعدادها من قبل رشكة 

النفط اليمنية لهذه املنشأة. 
- عمل توسـعة تخزينية ملنشأة التخزين التابعة 

لرشكة النفط يف منشأة الحديدة. 
- عمل توسع تخزينية ملنشأة التخزين يف منطقة 

الصباحة التابعة لرشكة النفط اليمنية. 
- إْمَكانيـة االسـتفادة مـن السـعة التخزينيـة 
ـة بمحطـات الوقود ذات السـعة التخزينية  الَخاصَّ

للرشكة ووكالئها يف مختلف املحافظات الحرة. 
- مرشوع اسـتبدال الخزانات الكروية يف منشأة 

الحديدة بخزانات جديدة. 
ملـادة  اسـرتاتيجي  تخزيـن  منشـآت  إنشـاء   -
الغـاز املنزيل بالُقـرب من أمانـة العاصمة ملواجهة 

االحتياجات. 
- إقامة منظومـة مرشوع تخزين للغاز البرتويل 
املسال يف ميناء رأس عيىس النفطي الستقبال سفن 
الغاز بحيث يتـم توريد وتركيب منظومة التخزين، 
بحسـب عدد الخزانات والسـعة الالزمـة لها وفقاً 

للرشوط املعمول بها عامليٍّا. 
وقد قامت الـوزارة ممثلًة برشكة النفط اليمنية 
والرشكـة اليمنيـة للغـاز بتنفيـذ جـزء مـن تلـك 
املشـاريع خالل الفـرتة املاضية يف إطار مشـاريع 

الرؤية الوطنية وهي:
- تم تنفيذ بناء خزان يف منشـأة الحديدة بسـعة 

(٥٤٠٠) مرت مكعب
- تـم إعـادة تأهيـل الخزانات املتـرضرة نتيجة 

العدوان. 
- هنـاك خطـٌط للتوسـع كمرحلة ثانية إنشـاء 
خـزان مشـتقات نفطية يف منشـأة الحدية سـعة 

(١٦٠٠٠) مرت مكعب. 
- تـم إعداُد دراسـة لزيادة السـعة التخزينية يف 
املشتقات النفطية والغاز، ونحن بصدد البحث عن 
مصادر تمويل إلنشـاء عدد من الخزانات يف العديد 

من املحافظات. 
 

- وماذا بشـأِن خطـِط التدريب والتأهيـل لكوادر 
الـوزارة والوحـدات التابعة لها للنهـوض بالقطاع 

النفطي واملعدني؟
تماشياً مع التوّجـهاِت العامة للدولة وبالتنسيق 
مـع مركـز بنـاء القـدرات التابـع ملكتـب رئاسـة 
الجمهوريـة وللعلم، َفــإنَّ وزارَة النفـط واملعادن 
لديهـا مرَكٌز خـاصٌّ بهـا (مركز التدريـب البرتويل 
واملعدنـي)، َحيُث سـعت الوزارُة جاهـدًة رغم عدم 

توفـر اإلْمَكانيات املالية لالهتمـام بالكادر البرشي 
واملحافظـة عليـه عـن طريـق تأهيلِـه وتطويـره 
وتدريبه، ومن خالل مشاريع الرؤية الوطنية، فقد 

تم تدريب:
- خالل العام ٢٠٢١ ما يزيد عن (٦٠٠) موظف. 
- يف عـام ١٤٤٤هــ تـم تدريـب عـدد ٢٢ مـن 
مهنديس هيئة استكشـاف وإنتاج النفط يف خمس 

دورات تدريبية تقنية متقدمة. 
- يف عـام ١٤٤٤هــ عرب هيئة النفـط تم تدريُب 
أكثـَر مـن ٨٠ مـن طـالب الجامعـات املتخصصة 
يف الصناعـة البرتوليـة يف دورات تدريبيـة تقنيـة 
متخصصـة؛ بَهـدِف إعداِدهـم كجزٍء مـن الكوادر 

الوطنية الجديدة للمستقبل. 
- يف خطـة ١٤٤٤هـ نسـتهدف تدريَب (١٣١٤) 

موظفاً. 
 

- ماذا عن تشـغيِل الرشكـة اليمنية للغاز الطبيعي 
املسـال، هناك مساٍع من تحالف العدوان ومرتِزقته 
ــٌه للوزارة لعمل  إلعادة تشـغيلها.. هل هناك توجُّ
إجراءات تتخذُها اتّجاه الـرشكات النفطية العاملة 

يف اليمن؟
َ خالل الثالثة األشـهر األخرية مساٍع حثيثٌة  تبنيَّ
مـن تحالـف العـدوان ومرتِزقتهم إلعادة تشـغيل 
مـرشوع الغاز املسـال، ُخُصوصاً مـع قرب حلول 
فصل الشـتاء وتزايد احتياج أُوُروبـا للغاز؛ نتيجَة 
انخفاض كميات الغاز املصدرة ألُوُروبا سـواء من 
روسـيا أَو النرويـج أَو غريها، باإلضافة إىل سـعي 
فرنسـا عىل وجه الخصوص للبحـِث عن تعويض 
احتياجاتهـا مـن الغـاز بـكل اإلْمَكانيـات املتاحة 
لها، كما أّكـدت التَحّركاُت العسـكرية بني مرتِزقة 
العدوان ُخُصوصاً يف محافظة شـبوة مطلَع شـهر 
أغسـُطس املـايض أن الغـرَض تأمـنُي السـيطرة 
عـىل حقـول النفـط واملديريـات التي يمـر عربها 
خط أنبوب تصديـر الغاز املسـال املمتد من مأرب 
قطاع ١٨ وحتى ميناء منشـأة بلحاف يف محافظة 
شبوة، باإلضافة إىل وصول خرباء وقوات عسكرية 
فرنسـية إىل بلحـاف وإىل مدينـة عتق بشـكل غري 
اعتيـادي (عـىل الرغم مـن نفي الجانـب الفرنيس 
لذلـك)، ُكــّل هذا ألجـل إعـادة تشـغيل املرشوع 

بأقىص رسعة ممكنة. 
كمـا عقـد مجلـس إدارة الرشكة اليمنيـة للغاز 
الطبيعي املسال YLNG اجتماَعه األخريَ يف القاهرة؛ 
بغـرض االتّفـاق إلعـادة تشـغيل املـرشوع وتـم 

املصادقة من قبلهم عىل نفقات املرحلة القادمة. 
ومن هنـا َفـإنَّنا نؤّكــد أننا لن نسـمَح بإعادة 
تشغيل املرشوع َوتصدير الغاز املسال الذي يخطط 
لهـا تحالـف العـدوان ومرتِزقته مع رشكـة توتال 
ما لم يكـن وفقاً للضوابط التـي وضعتها حكومة 
اإلنقـاذ وأهمهـا تعديـل أسـعار بيـع الغـاز وفقاً 
لألسعار السـائدة عامليٍّا َوسـداد مرتبات املوظفني 
اليمنيـني يف جميع محافظـات الجمهورية وتأمني 

االحتياجات الرضورية للمواطنني. 
ـقَّ الثاني من السـؤال فقد سبق  وما يُخصُّ الشِّ
الرد عىل ذلك يف إَجابَة السؤال الثالث بأنه تم توجيُه 
مذكـرات تتضمـن إيقـاف جميع عمليـات اإلنتاج 
واالستكشاف والبيع والتصدير وأية عمليات مالية 
مرتبطـة بهـا وتحميلهم مسـؤولية ما قـد يرتتب 
جراء عدم التقييد بما ورد وإشعارهم بحق الوزارة 
باسـرتداد كافة الحقوق واألمـوال والعائدات التي 
تم االسـتيالء عليها خالل الفرتة السـابقة والتي ال 

تسقط بالتقادم. 
 

- السعوديُّة منذ تأسيسها وهي تسعى وتقُف وراَء 
عـدم االستكشـاف والتنقيـب عن الثـروة النفطية 

والغازية وتحارب أي تقدم اقتصادي لليمن؟
لألسـف الشـديد أن اململكـَة العربية السـعوديّة 
وعىل مر الزمن لم تراِع حقَّ الجوار، بل سعت بكل ما 
تملك من قدرات وإْمَكانيات ونفوذ وتحت الَوصاية 

األجنبيـة الغربيـة لعرقلة ُكــّل مشـاريع التنمية 
يف اليمـن وعـىل وجـه الخصـوص االستكشـافات 
النفطية والغازية واملعدنية وبكل الوسائل املبارشة 
والغـري مبارشة عرب وكالئها املحليـني أَو من خالل 
الرتهيـب أَو اإلغـراء للمسـتثمرين، أَو مـن خـالل 
اإليحـاء لهم بعـدم وجود جـدوى اقتصادية وبيئة 

استثمارية مناسبة. 
 

- ما تعليُقكم بشأن الرضبة التحذيرية التي نّفذتها 
القواُت املسلحة يف ميناء الضبة بحرضموت مؤّخراً؟ 

وهل حّققت أهدافها؟
نعم وبدون أدنى شـك َفـإنَّ الرضبـَة التحذيريَة 
حّققت األهداَف املرجوََّة منها، وعىل رأسـها إيقاف 
نهـب وتهريب النفط اليمني، كما أن الرضبَة كانت 
ة  تحذيريـًة ولم تؤثـر عىل البنيـة التحتيـة الَخاصَّ
ومرتِزقتـه  العـدوان  تحالـُف  يـزال  وال  باملينـاء، 
ُمسـتمرِّين باحتجـاز سـفن املشـتقات النفطيـة 
والغاز، وال شـك أنه ويف حال االسـتمرار يف احتجاز 
سفن املشتقات النفطية والغاز سوف تتخذ القيادة 

السياسية اإلجراءات املناسبة حيال ذلك. 
 

- كلمٌة أخرية تودُّون قوَلها؟
ُم بالشـكِر لصحيفة «املسـرية» عىل إتاحة  نتقدَّ
الفرصة لنـا للتوضيِح لكافِة أبناء الشـعب اليمني 
عن الخطواِت التي يسعى العدواُن بها لهدِم الوطن 
ونهِب ثرواته، ومـا توليه قيادُة الوزارة من اهتماٍم 
ضمـن املوجهـات والخطط واالسـرتاتيجيات التي 
تصلنا مـن قائِد الثـورة واملجلس السـيايس األعىل 
وحكومة اإلنقاذ، ونكّرُر شـكَرنا للقيادة السياسية 
عىل دعمهـا للقطـاع النفطـي، َونطمـُع إىل زيادِة 
الدعم يف املرحلة القادمة؛ كي يتسنى للوزارة تنفيذُ 
العديـد من املشـاريع الرضورية يف عـده اتّجاهات 
(فنيـة- إداريـة - مالية)، بحيـث تتمّكـن الوزارُة 
من القيام بالـدور املأمول منهـا َوُخُصوصاً ونحن 
يف مرحلـة جديـدة ومع قيـادة صادقـة ومخلصة 
وطموحة وَعهد جديد واعـد َومبّرش بالخري بفضل 

من الله -سبحانه َوتعاىل-. 
َوتحـِرُص قيـادُة الـوزارة عـىل تأهيـل مرشوع 
الخزن االسـرتاتيجي للمشـتقات النفطيـة َوالغاز 
املنـزيل الـذي يعتـرب رضورًة ُملحة، وكذا التوسـع 
يف االستكشـاف َواإلنتـاج يف القطاعـات النفطيـة 
الواقعـة يف املحافظـات الحـرة، مـن خـالل إعداد 
مختـرصًة  فنيـًة  نبـذًة  املتضمنـة  الربوشـورات 
(جيولوجيـة وجيوفيزيائية) عـن القطاعات التي 
سيتم طرُحها للتنافس سواء لجذب رشكات عاملية 
أَو تشـجيع رأس املال الوطني يف االسـتثمار يف هذا 
املجـال (القطـاع الخاص)، مـع العلـم أن الوزارة 
 (PSAبصـدد تحديـِث اتّفاقية املشـاركة يف اإلنتاج
)، َوالبدء باسـتخدام النوع الحديث من االتّفاقيات 
والـذي   (service contracts) الخدمـة  اتّفاقيـة 
يتمـاىش مع املرحلة القادمـة ويحّقق عوائَد أفضَل 

من ُكـلِّ النواحي للبالد. 
أما عىل الجانـِب اإلداري َواملايل فهناك العديُد من 
األمور التي نعمُل عليها مثل: إعادة هيكلية الوزارة 
َووحداتهـا التابعـة بمـا يمكِّـُن تلك الوحـداِت من 
النهوض واالرتقاء بمسـتوى األداء بشـكل أفضَل، 
وكذا العمل عىل متابعة اسـتكمال العديد مشـاريع 
تطويـر القوانـني واللوائـح الداخلية، ومـن أهمها 

قانون البرتول.
وأخريًا نسـتغلُّ الُفرصَة يف تقديـم التهاني لقائد 
الثورة السيد/ عبدامللك بدر الدين الحوثي وللقيادة 
النـرص  بمبـرشات  اإلنقـاذ  وحكومـة  السياسـية 

والتمكني. 
ُم بالشكر اإلخوة موظَّفي وزارة النفط  كما نتقدَّ
والوحدات التابعة لها عىل الجهوِد املبذولة ليَل نهاَر 

لتقديِم الخدمات للمواطنني. 

  العزارُة تترُص سطى 
الاعجع شغ اقجاضحاف 

واإلظااج شغ الصطاسات 
الظفطغئ العاصسئ شغ 

المتاشزئ الترة 

  غاط َتـالغًّا السمُض 
سطى إسثاد طحروع 

صاظعن الظفط والشاز الثي 
جغظزط سمطغَئ اقجابمار 

شغ جعاظإ اجاثراج 
الظفط والشاز بما غتّصُص 
أشدَض السعائث وغتاشر 

سطى البروات العذظغئ طظ 
الظفط والشاز

  السسعدّغُئ سرصطئ 
طظث جظعات ضبغرة 

ُضـضَّ طحارغع الاظمغئ 
ئ  شغ الغمظ وَخاخَّ

اقجاضحاشات الظفطغئ 
والشازغئ والمسثظغئ بضض 

العجائض المئاحرة وغغر 
المئاحرة
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صراراُت طةطج افطظ 
طساِظَثٌة لثول السثوان

 طتمث الدعراظغ
مجلس األمـن الدويل 
وقراراتـه التـي تصـدر 
واملسـاندة لدول  دائمـاً 
واسـتمرار  العـدوان 
العـدوان والحصار ضد 
الشـعب اليمنـي الحـر 

والكريم. 
العـدل  ميـزان  إن 
الـدويل أصبـح منعدمـاً 
لـدى الكثـري مـن الدول 
الدوليـة  والكيانـات 
ومنهـا مجلس األمن الـدويل الذي يعتـرب أكرب كيان يف 
العالم، هذا املجلس الذي أثبت فشله يف َحـّل الكثري من 
القضايـا ومنها القضية الفلسـطينية وغريها، عندما 
يدعـي اإلنسـانية والحفاظ عىل الحقـوق وغريها من 
الشـعارات الرباقة، يف واقع قراراتـه ينحاز دائماً لدول 
االسـتكبار العاملية ويسـري يف نفس املسار الذي تسري 
فيه تلـك الدول وعىل رأسـها أمريـكا وإرسائيل ودول 
النفـاق الخليجـي، لذلك هـذا املجلس غري اإلنسـاني، 
غـري األخالقي، غـري العـادل، أصبح فاقداً لـكل القيم 
اإلنسـانية والعدالة املطلوبة منهـم، إن كانوا يحملون 
أخالقـاً ومبـادئ وتوّجـهات صحيحة، مـا حدث من 
عـدوان عىل اليمن شـارك فيه مجلس األمـن باتِّخاذه 
قرارات مسـاندة لدول العـدوان عىل اليمن. هذه الدول 
التـي اسـتهدفت ُكـّل اليمنيـني األحرار واسـتخدمت 
غطاء مجلس األمن وقراراته لتمرير عدوانهم تحت ما 
يسـمونه البند السـابع وغريها، وال زال مجلس األمن 
الدويل بقراراته الظاملة عىل الشعب اليمني يف استمرار 
بنفس اآللية وبنفـس التوّجـه األمريكـي الصهيوني 
الخليجـي، لذلـك أصبحـت األخـالق والقيـم وغريهـا 
منعدمة يف هذا املجلـس وكل مندوبيه، أصبح املجلس 
الـدويل قائماً عىل املصالح الدولية وباألخص تلك الدول 
التي تمتلك األمـوال والقدرات املالية الكبرية، يسـتمر 
مجلـس األمـن الدويل يف منـح العدوان الغطـاء الكبري 
يف اسـتمرار الحصار، عندما طلـب الوفد الوطني وهو 
مطلب حق أن يتم تسليم رواتب املوظفني وأوصل ذلك 
املطلـب للمندوب الخـاص بمجلس األمـن، وجدنا أن 
الرد من مجلس األمن وعىل لسان مندوبهم أن مطالب 

حكومة صنعاء مطالب تعجيزية وأنها... إلخ. 
نجـد موقف مجلـس األمن عندمـا منعت حكومة 
صنعـاء بقيادتها الثوريـة والسياسـية نهب ثروات 
الشـعب اليمني صـاح مجلس األمن واسـتخدم ُكـّل 
العبـارات إلدانـة الحق اليمنـي يف منع نهـب ثرواته 
التـي تنهـب من دول االحتـالل ورشكاتهـم العميلة، 
بينمـا يعيـش الشـعب اليمنـي الجـوع والحرمـان 
وانعـدام الرواتب، من خالل مواقف مجلس األمن من 
القضيـة اليمنية منذ بدايتهـا نجد انحيـازاً للعدوان 
وأدوات العـدوان، نجد انعدام القيم واملبادئ واألخالق 
واإلنسـانية التـي يدعيها ذلك املجلس غري اإلنسـاني 
وَغري األخالقي، بمواقفه املخزية فقد االحرتام العاملي 
من ُكـّل الشـعوب يف العالـم وأصبح ال يشء بقراراته 

ومواقفه.
مواقفـه املخزية ضد ُكـّل الشـعوب املسـتضعفة 
والحـرة والتـي تتَحـّرك يف قضايـا هـي الحـق ضـد 
سياسـة ظاملة وعدوان أمريكي وإرسائييل وأعوانهم 
التي تهدف الحتالل الشـعوب الحـرة وأن تصبح تلك 
الشعوب تحت وصايتهم ورعايتهم وتحت االستعباد 
والقوانـني  الدوليـة  الرشائـع  ُكــّل  ترفضـه  الـذي 
ويرفضه الدين اإلسـالمي وترفضه الفطرة السليمة 
التـي ال تقبل العيش الذليل، لذلـك قرار مجلس األمن 
ال تعنـي الشـعوب الحـرة وال تعني الشـعب اليمني 
وقيادته الحـرة والكريمة وهي تحت أقدامنا، ونقول 
ملجلـس األمـن أن يراجـع حسـاباته وأن يعـدل من 
مسـاره الذي أصبح مساراً إلثارة الحروب والنزاعات 
يف العالـم بعيـداً عن العدالة اإلنسـانية وحـق تقرير 
املصري للشعوب الحرة، وحق العيش الكريم بعيًدا عن 
االحتالل والتبعية للخـارج، َوإذَا لم يراجع منظومته 
التي أفشـلت دوره وقراراته وأصبحـت قرارات لدول 
االسـتكبار العامليـة والتي سـاهمت بل هي السـبب 
الرئييس يف ما يحـدث يف العالم من حروب ومجاعات 

َونزاعات ومشاكل. 

ق تسطظغ جمضًئ ولضظ سّطمظغ ضغش اخطاد 
د. تئغإ الرطغمئ

 
يكثُـُر تـداُوُل هـذه املقولـة املشـهورة عنـد الحديث يف 
جوانـب املسـاعدات املتعلقـة بالتنمية البرشيـة والتنمية 
االقتصاديـة للداللـة عىل التحـول يف مفهـوم التنمية من 
الجوانب الشخصية إىل الركائز املوضوعية وإيجاد مصادر 
دخل ثابتة، بحيث تسـهم هذه املسـاعدات يف إيجاد نظام 
يخرج الفئة املسـتهدفة من املسـاعدة من فئة املعالني إىل 

فئة املنتجني. 
وهـذا مـا ينبغي العمـل عليه واالسـتفادة منـه يف ظل 
التوّجــه الثوري الـذي تنهجه بالدنا وقيادتنا السياسـية 
والثورية، انطالقاً من مرشوع اإلدارة االقتصادية املعتمدة 

عىل الركائز الرشعية مثل الزكاة واألوقاف. 
هـذان املوردان اللذان أهمـال ردحاً من الزمن يف ظل النظام السـابق، 

وأصبحا يقترصان عىل فئات محدودة ال تمت إىل مصارفهما بصلة. 
اآلن والحمـد للـه أصبـح املواطـن يلمس الكثـري من املشـاريع التي 
تنفذها هيئة الزكاة وبعض املشـاريع التـي تنفدها هيئة األوقاف، لكن 
هذه املشاريع بحاجة إىل ترشيد أكثر فأكثر بحيث تكون املحرك األََساس 
لالقتصاد الوطني، وذلك من خالل التوّجـه نحو املشـاريع االسـتثمارية 
التي تؤسـس لبنية تحتية سـواء يف املجـاالت الزراعيـة أَو الصناعية أَو 
السـمكية وبما يعود بالفائدة الحقيقية واملستدامة عىل الفئات املحّددة 
باملصـارف الرشعيـة مـن جهة، ويسـهم يف تطويـر االقتصـاد الوطني 

والنهوض به من جهة أُخرى. 
عىل سـبيل املثال: ماذا لو تبنت هيئة الزكاة أُسـلُـوب تطوير رشكات 
املسـاهمة، واسـتغلت املزايـا التـي يحّققها هـذا النوع مـن الرشكات 
بالنهوض االقتصادي، الذي طاملا شـّدد عليه السـيد عبـد امللك -حفظه 

الله- يف أكثر من محارضة. 

ُخُصوصاً أن ما ينقص هذا التوّجـه (رشكات املساهمة) لدى املجتمع 
يف بالدنا هو جانب الخوف والفشـل لعدم وجود الرشيك الداعم واملؤتمن 
والسـوابق االحتياليـة ملثـل هكـذا رشكات، لكـن عندما 
يصبح هـذا النوع من الرشكات مدعوماً من جهات تحوز 
ثقة املجتمع مثل هيئة الزكاة هذا األمر سـيولد الثقة لدى 
األفراد املسـاهمني من جهة وسـتفتح فرص عمل كبرية 
لفئـات الفقراء واملسـاكني يف حال كانت لهـم األولوية يف 
التأهيل والعمل يف تلك املشاريع، ومن ثم تتحول من فئات 
معالـة إىل فئات منتجـة، وصايف الربح الـذي يعود للزكاة 

سيتم توزيعه عىل املصارف الرشعية. 
مثال بسـيط من باب تقريب الصـورة، ما املانع أن يتم 
تبني فكرة إعادة تشـغيل مصنع الغزل والنسيج كرشكة 
مسـاهمة تسهم فيه هيئة الزكاة بنسـبة تسعة وأربعني 
باملِئة رشيطة أن يكون األولوية يف العمل لألرس الفقرية، مع إيكال مهمة 
إدارتـه للقطاع الخاص لنهج أحدث األسـاليب والخطط اإلدارية، وكيف 
سـتكون النتائـج املتوقعة من اسـتغالل هذه املنشـأة املهـدورة َحـاليٍّا 

بمساحتها الشاسعة يف قلب العاصمة؟
واألمر يرسي كذلك بالنسـبة الستغالل املساحات الزراعية الشاسعة، 

والثروات البحرية، واملعدنية والتي تمثل معظمها ثروات مهدورة. 
نفـس األمر ينطبُق عىل هيئة األوقاف التي تسـتطيع تبني مشـاريع 
وطنيـة هامة من أرايض األوقاف الشاسـعة املهدورة من خالل رشكات 
مسـاهمة عقارية لتتحول إىل مدن تلتزم فيهـا التخطيط الحرضي ولو 
باعتمـاد البناء الطويل (األبراج) داخل املدن بما يخفف من اإلشـكاليات 
املتعددة للسـكن.. ويعود بالربح املستدام للمصارف املحّددة لها، بحيث 
تكـون رشيـكاً أََساسـياً يف االسـتثمار العقـاري وغريها من املشـاريع 
املسـتدامة التي تؤمن فرص عمل وتسـهم يف تطويـر البنية التحتية من 
مصادرنا الذاتية بعيًدا عن برامج املنظمات وقروض التمويل املشبوهة. 

عغؤُئ الجضاة شغ طتدر طئثأ العشاء واإلظخافعغؤُئ الجضاة شغ طتدر طئثأ العشاء واإلظخاف
رضعان جئغع

بـكل فخر واعتزاز قرأت خرباً سـاراً أحاطنـا علماً بأن 

ا. الهيئة العامة للزكاة حّققت إنجازاً جديًدا ومهماً ِجـدٍّ

واألكثر أهميّـة يف هذا اإلنجاز العظيم أنه جاء بالتزامن 

مـع مشـاريع األعـراس الجماعية التـي دّشــنتها هيئة 

الـزكاة، يف العاصمة صنعاء ومن املقّرر أن تنفذ العديد من 

هذه األعراس الجماعية يف مختلف املحافظات الحرة. 

طبعـاً هـذا اإلنجـاز يتمثل فيمـا تضمنه الخرب السـار 

املشار إليه آنفا والذي كان عىل النحو التايل:-

«تـم اليـوم إطالق مـرشوع زراعة الكىل ملِئـة حالة من 

الفقراء واملساكني بخمسـِمئة وخمسني مليون ريال وتم 

الزراعـة اليـوم لثاني حالة ضمن مشـاريع املولد النبـوي الرشيف التي 

أطلقتها الهيئة العامة للزكاة».

هذا الخرب يفيد أن هذا املرشوع سيتكفل بمعالجة ِمئة مريض مصاب 

بالفشل الكلوي.

هذا املرشوع سيعيد األمل ملِئة فقري أصبحوا مهّددين باملوت.

هـذا املرشوع سـيزيل من عىل كاهـل ِمئة فقري حمـالً ثقيالً يتمثل يف 

مبلـغ كبري وباهـض كان يحتاج لتوفريه؛ ِمن أجـِل أن يتمّكن من إنقاذ 

حياتـه بإجـراء عملية زراعة الـكىل التي تكلف أكثر من خمسـة ماليني 

ريال.

وألَنَّ هذا املريض فقري وال يستطيع توفري هذا املبلغ الكبري، فقد قّررت 

الهيئة العامة للزكاة توفري املبلغ ودفع تكاليف عالجه من خزينة الهيئة 

لكونـه فقرياً ويجب دعمه مـن الزكاة؛ باعتبَاره أحـَد املصارف الثمانية 

التي حّددتها آية املصارف الزكوية. 

وعليـه كان ال بُـدَّ من التعليق عىل هذا الخرب املهم وإعطاءه حقه من 

االهتمام والتغطية واإلشـارة إليه وتسليط الضوء عليه إعالمياً بالشكل 

املطلوب وكما يليق وبحجم ومستوى اإلنجاز املعلن عنه يف الخرب. 

وعىل العموم يمكننا القول وبكل فخر ومن باب اإلنصاف وقول الحق: 

لقد اسـتطاعْت هيئُة الزكاة وبكل جدارة أن تكسَب ثقَة الناس الرشفاء 

الذين يشـهدون بتميـز أداءها ووجدوا األثـر الطيب ملشـاريعها املهمة 

والعمالقة والتي أثلجت بها صدورهم وأسعدت قلوبهم ويف الوقت نفسه 

أخرسـت ألسـن املرتِزقة وأبواق الخيانة املنافقـني وأصابتهم باإلحباط 

وزادتهم َكثرياً من الخزي والعار والخيبة والفشل واالنهزام والخرسان. 

بهكذا مشـاريع إحسان إنسـانية تثبت الهيئة -لكل غربان ومهرجي 

التواصـل االجتماعـي وأبـواق النفـاق املأجوريـن املمولني مـن خزائن 

البرتودوالر- أنها هيئة الصدق والوفاء والخري واإلحسان لكل مستضعفي 

شعبنا املجاهد والصابر. 
أثبتت بمشـاريعها أنها تخدم الناس وتعمل لصالح الشعب بكل رشف 
وأمانـة وبمنتهى املصداقيـة والشـفافية والنزاهة وأنها 
أرشف مـن أن ينتقص منها عديمو الـرشف وأكرب من أن 
ينـال منها تطـاول األقزام وأجـل وأعظم مـن أن ترهبها 
إسـاَءات املسيئني وشـائعات وأكاذيب الحاقدين وحمالت 
مرتِزقة العدّو الذين أدمنوا التغريد خارج الرسب ومحاربة 
هيئة الزكاة واستهدافها وهضم أدوارها والتحريض عليها 
وتشـويهها والتقليل من شأن املشـاريع والخدمات التي 
تقدمها وإنكار وجحود إنجازاتها الكربى التي استطاعت 
تحقيقهـا وخففـت الكثري من معاناة النـاس يف ظل هذه 
املرحلـة االسـتثنائية واألزمة اإلنسـانية والوضع املعييش 
الصعب الـذي خلقته تداعيات العدوان والحصار والحرب الشـاملة التي 

استهدفت شعبنا العظيم منذ ما يقارب الثمانية أعوام. 
والحقيقة أننا لم نسـتغرْب ُكـلَّ هـذه الوقاحة من قبل أُولئك األدعياء 
الذين لطاملا عـربوا عن انزَعـاجهم وغيظهم من النتائج اإليجابية واألثر 
الطيب الذي ترتكه هيئة الزكاة من خالل مشاريعها وأدوارها وأنشطتها 

اإلغاثية واإلنسانية والتنموية. 
لم نسـتغرب مواقف قطعان الخيانة واالرتزاق، السلبية والعدائية ولم 
نسـتغرب ُكـّل ذلك القبح وتلك السـخافة والوقاحة التـي يظهرونها يف 
حمالتهـم اإلعالمية التحريضية ضد الهيئة؛ ألَنَّ هذا هو عملهم وهذا هو 
ما يجب أن يفعلوه لكي يسـتمر تدفق األموال املدنسـة التي يتفضل بها 

عليهم أسيادهم ومموليهم يف مشيخات وممالك البرتودوالر. 
لكن ما يجب أن نؤّكـد عليه هو أن سعي األبواق الخائنة خائب وكيدها 
مردود وكل محاوالتهم وحمالتهم فاشلة وكل مؤامراتهم ومخّططاتهم 

خائبة وبائرة وساقطة ومحبطة بعون الله تعاىل وتأييده. 
وهـا هي الهيئة ُمسـتمّرة يف أدائهـا املتميز وتفاجئنـا من حني آلخر 
بتحقيق املزيد من اإلنجازات ومشـاريعها وأنشطتها وخدماتها املتنوعة 
تتزايـد وتتطور، وهذا هو ما يجعل هيئـة الزكاة عصية ومحصنة وأكرب 
مـن أن يتمّكـن األعداء من النيـل منها وأكـرب من أن يسـتطيع الخونة 
وامتدادهم ومن يتناغمون معهم من الناشـطني يف الداخل أن يبخسوها 

عطائها وال أن يؤثروا عىل الناس سلباً.
مـن سـابع املسـتحيالت أن ينجح إعـالم الكـذب والزيـف والتضليل 
يف التأثـري عىل الشـعب الذي يـدرك ويلمس يف الواقع الجهـود التي تثبت 
حقيقـة وعظمة الخدمـات واملنافع والخري واإلحسـان والدعم والعطاء 
والكفالة والرعاية التي تقدمها هيئة الزكاة ملسـتحقيها من كافة فئات 
ورشائح وأطياف الشـعب اليمني ويف ُكـّل املناطـق وعىل امتداد خارطة 

الجمهورية اليمنية.
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الرضُظ البالُث غصغُط 
السرَس الةماسغ البالث 

جام العمثاظغ
إكرامـاً ملن أكرمهم 
اللـه بعنايته ورحمته 
ووفـاء بالوعد ترسـو 
سـفينة الـزكاة عـىل 
الخـري  شـواطئ 
العـدوان  ظـل  يف 
تحمـل  والحصـار 
والـرسور  البهجـة 
تحمـل قناديـل األمل، 
السـعادة،  ومصابيح 
لتقشـع ظلمة الفاقة 
وتنـري إرشاقـة الحياة عىل وجـوه ترك الزمـان فيها 
تجاعيـده، عىل وجـوه كانت تعاني مـرارة الحرمان، 

عىل وجوه حارص الفقر بسمتها بقيوده القاسية. 
وعـىل مرفـأ السـعادة تفـرغ السـفينة حمولتها 
لتزف البـرشى يف قلوب املجتمع اليمني بكل رشائحه 
وتزف كوكبة من العرسـان يف حـدث تاريخي عظيم 
هـو األول يف تاريـخ املنطقـة إن لم نقل هـو األول يف 
تاريـخ البرشية جمعاء أكثر مـن عرشة آالف عريس 
وعـروس احتضنت هيئة الزكاة بؤسـهم وحرمانهم 
وسـعت إىل تزويجهـم دون منـة أَو أذى، دون رشط 
أَو قيـد، هـذا العـرس الجماعي األكرب هـو واحد من 
عدة مشـاريع أطلقتها هيئة الزكاة يف مناسبة املولد 
النبوي الرشيف وها هي تفي بالوعد وتميض بخطى 
ثابتة وحكيمة ويقطف املجتمع ثمارها يف ُكـّل حني، 
وتجدر اإلشـارة إىل أن الهيئة حرصت يف هذا املرشوع 
عىل الدقـة واألمانـة يف اختيار العرسـان، إذ أرشكت 
املجتمـع يف االختيـار وكان املعيـار املهـم واألهم هو 

األشد فقراً واألكرب سناً، باستثناء أبناء الشهداء. 
باألمـس صنعـاء وبقيـة املحافظات الحـرة تزف 
قوافـل العظمـاء، واليوم تـزف قوافل العرسـان من 
ُكــّل أطيـاف املجتمـع اليمنـي ويف مشـهد عانقت 
سـعادة العرسـان سـحب الرحمـة وتنفسـوا رياح 
اإليَمــان وشـعروا بنفـس الرحمـن، ومـن سـاحة 
املهرجـان التي تلونت بألوان التكافـل وتزينت بزينة 
التعاون والرتاحم والتالحم رأينا األسود واألبيض معاً 
يتقاسـمان الفرحة قسمة متسـاوية، رأينا الجريح 
والسـليم املعـاىف كأنهما يف جسـد واحـد، رأينا كبري 
السن وأشـعرنا بعودة روحه الشـبابية، رأينا الفقري 
مرفوع الهامة وهو يرى من يحيي عرسـه ويشاركه 
فرحته الرئيس والوزير والقائد واملدير، رأينا فرحتهم 
وزفافهـم يعـرب القارات ويجتـاز البحـور يف تغطية 
عاجلـة ومبارشة، فالكل شـعر باالنتمـاء الحقيقي 

للُهــِويَّة الواحدة. 
ومن سـاحة املهرجان رأينا أعظم مشـهد يجسـد 
ــة ويجمع شـتاتها، إذ كان ألبناء الجالية  وحدة األُمَّ
األفريقيـة مكانهـم املرمـوق بـني العرسـان وعـىل 
وجوههم رسم اليمن بأمنه وأمانه، ووجدوا سبيلهم 
إىل الحياة يف هذا الوطن وسعادتهم يف اليمن السعيد. 
ويتوج الزفـاُف بإطاللة السـيد القائـد -يحفظه 
اللـه- ليلقَي الـدرر الثمينة والنصائـح املبينة، وكان 
أهمهـا الدعـوة إىل تيسـري املهـور وتكاليـف الزواج 
وهذه وحدهـا نقرأ منها الكثري والكثري، ولعل أبرزها 
إذَا سـعى املجتمع اليمني إىل تيسـري املهور وتكاليف 
الزواج فسيتمّكن الفقري واملعدم والبائس من الزواج 

وسيكون هذا العدد أضعافاً مضاعفة. 

كتابات

الظزاُم السسعدّي خعغعظغُّ الععى وإجرائغطغُّ العقء
إلعام افبغخ

 

النظـام السـعودّي ومـن ثـم اإلماراتي 

أصبحـوا  الخليـج  حـكام  مـن  وغريهـم 

الـوالء  وإرسائيليـي  الهـوى  صهاينـة 

هـذا حالهـم، لقـد نجـح وتمّكـن الكيان 

اإلرسائييل مـن تطويع النظام السـعودّي 

واسـتطاع فعـالً أن يؤثـر يف دفـع النظام 

السـعودّي ليعيث يف األرض فساداً، ليتبنى 

هذا املرشوع ويكون عىل رأسـه ثم توّجـه 

يف دفـع بقية األنظمـة ويف تحريك األدوات 

واألبـواق املضللة اإلعالميـة يف هذا االتّجاه 

السـتهداف الشعوب ألبعادها عن إرسائيل 

تماماً. 

ليتحـول العـداء إلرسائيـل واملوقف من 

إرسائيـل واملوقف املسـؤول تجاه القضية 

الفلسطينية واملقدسـات وأرض فلسطني 

وشـعب فلسـطني مسـألة إيرانية مع أنُه 

كان يفـرتض أن تكـون عربيـة يف املقـام 

األول وإسـالمية بالتأكيد ثم إنسانية عىل 

مستوى أحرار العالم. 

يضلـل  أن  يحـاول  السـعودّي  النظـام 

شـعوب املنطقة العربية خدمة إلرسائيل، 

فمـن يتبنى العداء إلرسائيـل يقولون عنه 

إيراني، من يتبنى التَحّرك الداعم للمقاومة 

الفلسطينية واللبنانية يف مواجهة إرسائيل 

يقولـون إنـه إيرانـي ودعمـه إيرانـي، يف 

ومحاولـة  الجميـع  إلخـراس  محاولـة 

للقضايـا  جديـدة  قوالـَب  يضعـوا  ألن 

االسـرتاتيجية يف املنطقة فيصبح التطبيع 

مـع إرسائيـل والعمالة إلرسائيـل عروبًة، 

عـىل األمـن القومـي العربـي،  وحفاظـاً 

واملناهضة إلرسائيل والهيمنة اإلرسائيلية، 

الفلسـطيني  الشـعب  مـع  والتضامـن 

واإلحسـاس باملسـؤولية تجـاه األقـىص 

واملقدسات وكل البلدان العربية اإلسالمية 

التـي يسـتهدفها العـدّو اإلرسائيـيل أنها 

مسألة إيرانية. 

وأن مـن يتبنـى هكذا توّجــه يجب أن 

يتجه الجميع السـتهدافه، ألَنَّه خارج عن 

العروبة!! 

هـل العروبـة عبـارة عـن عمالـة، عن 

دناءة، عـن انحطاط، عن استسـالم، عن 

خضـوع إلرسائيل، هل العروبـة تماٍه مع 

األنظمة العميلة إلرسائيل؟!

العـداء  روح  ـــة  األُمَّ تعـزز  أن  يجـب 

والسـخط بشـكل ُمسـتمّر ضـد أمريـكا 

ــة  وإرسائيـل ولذلك يجـب أن تـرص األُمَّ

القضايـا  بهـذه  الشـعوب  تتمسـك  وأن 

ا عـىل  وعيـاً ومسـؤولية، وتَحـّركاً عمليّـٍ

ُكـّل املسـتويات، إعالميـاً وثقافيٍّا، تفعيل 

املقاطعة عىل ُكـّل املستويات وتعزيز روح 

العداء والسـخط ضد الكيانات الصهيونية 

واإلرسائيلية. 

افسراُس الَةماسّغئ.. خعرٌة طظ ُخعِر السجِة َواقظاخارافسراُس الَةماسّغئ.. خعرٌة طظ ُخعِر السجِة َواقظاخار

أبُر إصاطئ شرغدِئ الجضاةأبُر إصاطئ شرغدِئ الجضاة

ططعر غتغى حرف الثغظ
 

يف لوحـٍة معـربة حملـت يف ظاهرهـا مظاهـر الفرحة 

والبهجـة والرسور ويف باطنها اختزلـت معاني وتفاصيل 

القيـم اإليَمـانيـة ولبّـت التعاليـم اإلسـالمية اسـتجابة 

للتوجيهـات اإللهيـة والنبويـة الداعيـة إىل اتِّخـاذ العفة 

والطهر منهجاً وسـلوكاً يُجسـد جانباً مهمـاً من جوانب 

الُهــِويَّة اإليَمـانية التي تعني يف جوهرها وجوب التكافل 

االجتماعي واألخوة والتعاون وحب اآلخرين. 

شـاهدنا األسـبوع املايض، حفل زفـاٍف جماعي يعترب 

الفريد واملتميز يف شـكله وحجمه ليس عىل مستوى اليمن 

فحسـب بل عىل مسـتوى العالم، وال أبالـغ حني أقول ذلك 

بل إن ما ينبغي اإلشـارة إليه هو دقة التنظيم والتنسيق واإلعداد املسبق 

وفق معايري واعتبارات ُمرضية وعادلة لكل أبناء املجتمع اسـتفاد منها 

اآلالف منهم يف إكمال نصف دينهم. 

وذلك يدل عىل قيام الجهة املعنية واملسـؤولة «هيئة الزكاة» بمهامها 

ومسـؤولياتها الدينية واألخالقية والوطنية تجاه ديننا اإلسالمي وتجاه 

أبنـاء مجتمعنـا اليمنـي الصابـر الصامـد امُلضحـي بالغـايل والنفيس 

أمـام تحالٍف أعرابـي غربي فاجر يسـعى إىل جانب عدوانه العسـكري 

واالقتصـادي عـىل اليمـن ألكثـر مـن ثماني سـنوات إىل إشـاعة ونرش 

الرذيلة واالبتذال واالنحالل األخالقي يف صور فسـاد متعددة بني أوساط 

املجتمعات الخليجية من خالل حفالتهم املاجنة الشـيطانية التي تتقزز 

منهـا النفس ويدمى لذلك القلب مما وصلت إليه توّجـهات وسـلوكيات 

أربـاب األنظمـة املنافقـة العميلة يف مسـتوى سـاقط وصـل إىل درجٍة 

عاليـة من الجحود والنكران للقيـم وللُهــِويَّة اإليَمـانية وقد تمّرغت يف 

وحـل املنكرات ابتـذاالً َوفجوراً وَعمالًة وتطبيعاً مع أعداء الله ورسـوله 

وأعداء الدين والقيم وأعداء اإلنسـانية الذين يشرتون الضاللة بما تبقى 

لديهم من مظاهر الدين َوالُهــِويَّة وسـلكوا مسـلك اليهود يف انحرافهم 

وفسادهم وأصبحوا ينرشون أنواعاً من الضالالت يف مجتمعاتهم إرضاء 

ملن رضبت عليهم الذلة واملسـكنة وبـاؤوا بغضٍب من الله 

وسخطه. 

وملـن ال زالـت أمامه ضبابية مما يحـدث أَو ال زال لديه 

لبْـس يف حقيقة نفـاق وفجور وتطبيع األعـراب عليه أن 

يضـع أمـام عينيه صورتـني أَو لوحتـني اثنتـني، اللوحة 

األوىل تحكـي يف تفاصيلهـا ومشـاهدها تمسـك مجتمٍع 

بُهــِويَّتـه اإليَمـانيـة َوبتعاليم اإلسـالم يف والءه وفرحه 

بميالد رسول الله وحبه االنتماء للدين اإلسالمي وامتثاله 

للتوجيهات اإللهية والنبوية التي تحث عىل سـرت وعفاف 

وتحصـني أبناء املجتمع املسـلم من خـالل إقامة العرس 

الجماعـي ألكثر من عرشة آالف عريس وعروس، واللوحة الثانية تحكي 

يف تفاصيلهـا ومشـاهدها ابتعـاد مجتمٍع عـن دينه وقيمه وانسـالخه 

عن ُهــِويَّتـه اإليَمـانية وابتذاله وانحاللـه األخالقي من خالل خروجه 

وحضوره إحياء موسـم الرياض الذي أقامته هيئـة الرتفيه بدعٍم مادي 

ومعنوي من معظم األنظمة الخليجية وعىل رأسـها النظامني السعودّي 

واإلماراتـي التي مردت عىل النفاق وعتت عليـه معلنًة والءها للطاغوت 

بتلـك الصورة التي فضحت وكشـفت أمرها وبيّنـت رسائرها، من َحيُث 

ْن  تشعر ومن َحيُث ال تشعر، وذلك ما ينطبق عليها قوله سبحانه: «َوِممَّ

َن اْألَْعـَراِب ُمنَاِفُقوَن، َوِمْن أَْهِل اْلَمِدينَِة، َمـَرُدوا َعَىل النَِّفاِق َال  َحْوَلُكـم مِّ

تَْعَلُمُهْم، نَْحُن نَْعَلُمُهْم، َسنَُعذِّبُُهْم َمرَّتنَْيِ ثُمَّ يَُردُّوَن إَِىل َعذَاٍب َعِظيٍم». 

وأمـام اللوحتـني يتجىل طريـق النور وتتحـّدد معالـم الحق وبرشى 

االنتصار لـكل معانٍد وجاحٍد وظلوم، ويف املقابل ينكرس اسـتكبار أعداء 

الله ورسوله َويتكشف أهل الباطل من سعوا إىل إضالل أنفسهم وإضالل 

البرشيـة فأصبحـوا جديريـن بأن يحل عليهـم غضٌب من اللـه وما الله 

بغافٍل عما يعمل الظاملون. 

أتمث الماعضض
 

ِمـن أعظم األشـياء التي تبعـث عىل الـرسور والفرحة 
والسـعادة والطمأنينة عنـد ُكـّل من يعمل عمـالً صالحاً 
بإخـالص للـه هـو عندمـا يرى أثـر ذلـك العمـل وثمرته 
اإليجابيـة أمام عينيه يف الدنيا قبل اآلخرة وهذا مظهر من 

مظاهر رحمة الله. 
يف ظل املسـرية القرآنية املباركة بقيادة السـيد عبدامللك 

بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- أصبحت اليمن هي الدولة 
اإلسـالمية األوىل يف تفعيـل الـزكاة والتي حّققـت بدورها 
الكثري من املشـاريع املثمرة، والتي بها تم تزويج أكثر من 
عرشة آالف عريس وعروس من جميع املحافظات اليمنية 

وشمل حتى جاليات من جنسيات أُخرى. 
هـذا اإلنجـاز التاريخي الـذي لم يحـدث يف أي من دول 
العالـم، ُرغم العـدوان والحصار وقلـة اإلْمَكانات، لم يكن 
ليحـدث لوال تفعيل إحدى الفروض التي فرضها الله علينا 

وهي الزكاة، فكيف إذَا ألتزمنا بجميع فروضه ورسنا وفق 
هديه وأَطعنا عَلمه السيد القائد -يحفظه الله-؟!

هنيئـاً لكل مـن أَدَّى زكاتـه للهيئة العامة للـزكاة التي 
قامـت بإنجازات لـم تقم بها جمعيـات األحزاب مجتمعة 
وال حتى حكومات الدول، من خالل اإلنفاق وفق املصارف 
الثمانية التي حّددها الله سـبحانه وتعاىل، وكتب الله أجر 
ُكــّل من زكى وآثار زكاته التي سـوف تبقى وتُحسـب يف 

ميزان حسناته إىل يوم القيامة. 
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اتافاُل الئاذض 
وتطئغُض الحغاذغظ

 اباعال طتمث أبعذالإ
لإليَمــان عالمـاٌت، وللكفر إشـاراٌت، ومهمـا تعددت 
املصطلحـات يظل الحق حًقا والباطل باطًال، ومهما ادَّعى 
األشـخاُص بإيَمـانهم وهّرج املهرجـون بصالتهم تتضح 
الحقائـق باألعمال وتنكشـف الخفايـا باألفعـال، فهناك 
أشخاص يتباكون ادِّعاء بخشيتهم من الله َويمثلون بأنهم 
ُدعاة إىل دين اللـه والواقع يُثبت أنهم نافرون منفرون من 
ديـن الله ومن الجهاد يف سـبيل الله، فالشـواهد والوثائق 

أثبتت بأنهم أهل البدع والضالل والفساد واالنحالل. 
إن ما وثقته القنوات والصحف والكامريات لدليل واضح 
وبرهـان جيلّ بأن بني النعال يف مملكة الرمال يهود ظاهًرا 
وباطنًـا، فاحتفاالتهم املاجنة املتتالية ومالهيهم السـافرة 

الفاجرة تأكيٌد لذلك. 
والـوالءات  البالسـتيكية  العقـول  ذوو  ملوَكهـم  وألَنَّ 
اليهودية يطبلون ويباركون احتفال الباطل -احتفال اللهو 
واملجـون، احتفال الغي والسـفور- نجد بقية الشـياطني 
يطبّلون معها ويشاركونها أفراحها اإلبليسية ومهرجاناتها 

الهاليونية. 
أُولئـك املاجنون يتقنعـون بوجوه شـيطانية ويعلنون 
ذلك فرًحا بإنجازاتهم، ورسوراً بفسادهم، يمرحون رضاًء 
ألوليائهـم، َواتباًعـا مللتهم، قال تعـاىل: (َوَلْن تَـْرَىض َعنَْك 
اْليَُهـوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم) وبالفعل لقد ريض 
أولياؤهـم عنهم.  عقابهـم النار وكب الوجـوه قال تعاىل: 
 َّ ـيِّئَِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِيف النّار َهْل تُْجَزْوَن إِال (َوَمْن جاَء ِبالسَّ

ما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن).
عقابهم السحب يف النار وتذوق مس سقر، وقال تعاىل: 
(إِنَّ ٱمُلجِرِمـنَي ِيف َضَلٍٰل َوُسـُعٍر يَوَم يُسـَحبُوَن ِىف ٱلنَّاِر َعَىلٰ 
ُوُجوِهِهم ذُوُقواْ َمسَّ َسـَقَر). عقابهـم االقرتان يف األصفاد 
مغشـيًا عىل وجوههم بالنار، قال تعاىل: (َوتََرى اْلُمْجِرِمنَي 
اِبيلُُهْم ِمـْن َقِطَراٍن َوتَْغَىشٰ  يَْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنـنَي ِيف اْألَْصَفاِد، َرسَ
ُوُجوَهُهـُم النَّاُر). عقابهم لفح الوجوه، قـال تعاىل: (تَلَفُح 

ِلُحوَن).  ـٰ ُوُجوَهُهُم ٱلنَّاُر َوُهم ِفیَها َك
عقابهـم تقلب وجوههم يف النار، ألعمالهم الشـيطانية، 
قال تعاىل: (يَـوَم تَُقلَُّب ُوجوُهُهم ِيف النّـاِر يَقولوَن يا َليتَنا 

أََطعنَا اللََّه َوأََطعنَا الرَّسوال).
عقابهـم تغبـري الوجـوه وإرهاقها قـرتة، قـال تعاىل: 
َك ُهُم ٱلَكَفَرُة  ىِٕ ـٰ ٍذ َعَلیَها َغَربَة تَرَهُقَها َقَرتٌَة أُوَل (َوُوُجوه یَوَمىِٕ

ٱلَفَجَرُة). 
الشـيطانية  احتفاالتكـم  النعـال  أيّهـا  فواصلـوا 
ومهرجاناتكـم الهاليونيـة يف قعر جهنم وتقنعـوا بأنواع 
األقنعة النارية وامرحوا مع أوليائكم خالدين غري خارجني 
ٍت  َلُهم َحَرسَ ـٰ من النـار، قال تعاىل: (َكذَ ِلَك یُِریِهُم ٱللَّـُه أَعَم
ـِٰرِجیَن ِمَن ٱلنَّاِر)، وقال تعاىل: (یُِریُدوَن  َعَلیِهم َوَما ُهم ِبَخ
ـِٰرِجیَن ِمنَها، َوَلُهم َعذَاب  اِر َوَما ُهم ِبَخ أَن یَخُرُجوا ِمَن ٱلنـَّ

ِقیم).  مُّ
فرسـالة إىل ذي العقـول النـرية والبصائـر التقية بأن 
يعقـدوا املقارنـة بـني القيـادة الحكيمـة ممثلة بالسـيد 
عبدامللـك الحوثي-يحفظه الله- وبني القيادة الشـيطانية 
ممثلـة بملوك نعال اليهود -يلعنهم الله- سـيجدون هناك 
احتفال الباطل وتطبيل الشـياطني، ويجدون هنا احتفال 
الحق ومباركة املؤمنني، سـيجدون تبايناً شاسـعاً كالفرق 
بني النور والظالم وبني الحكمة والتيه وبني الثريا َوالثرى. 

بماُر الجضاة وبعاُب المجضغظ
ُأم غتغى الثغعاظغ

 
يحتفل شعب اليمن املنارص واملناضل بأكرب 
عـرس جماعي يف العالـم، ُعرس لم يسـبق لُه 
مثيل لتحصني املجتمع اليمني شـباباً وشاباٍت 
من خطر الوقوع يف الرذيلة والحرام والعالقات 
غري املرشوعة التي حذر منها الدين اإلسـالمي 
الحنيـف وسـعى لها اليهـود والنصـارى ومن 
هم عىل شـاكلتهم من املرتِزقـة واملنافقني من 
يدعون اإلنسـانية باسـم املنظمات اإلنسانية، 
ولـم نسـمع ولـو ملـرة واحـدة أن منظمة قد 
سـعت لتحصني الشـباب وتزويجهم، إن عمل 
املنظمـات اإلنسـانية هو عمل شـيطاني ليس 
منه إال الخراب والفساد األخالقي ونرش الرذيلة 

والحرام.
َوبأن تكون املرأة سـلعة رخيصة للمفسدين 
والذئـاب البرشيـة التي سـعت بكل أشـكالها 

إلفسـاد الشـباب والشـابات واملجتمع اليمني 
وُخُصوصـاً النسـاء كما قال الشـهيد القائد /

حسـني بـن بدرالديـن الحوثـي -رضـوان الله 
اتجـه  إذَا  ا  ِجــدٍّ خطـريات  عليـه-: «النسـاء 

اإلفساد إليهن».
فعـالً فاملرأة هـي املجتمـع كامالً وليسـت 
نصـف املجتمع فهـي األم وهـي الزوجة وهي 
األخـت والبنـت، فـإذا صلحت صلـح املجتمع 
كامالً َوإذَا فسـدت فسـد املجتمع، فسالم الله 
عىل علـم الهدى وعـىل القيـادة العليـا وهيئة 
الـزكاة وكل املزكني الذي أخرجـوا زكاتهم كما 
أمرهم الله سبحانه وتعاىل َوساهموا يف تزويج 
وتحصني هذه األعـداد الكبرية من ُكـّل الفئات 
من املجتمـع اليمنـي، ولتصبـح أرساً صالحة 
بـإذن اللـه وتسـعى للخـري والنهـوض بيمن 
اإليَمـان والحكمة، فقد قال رسـول الله -صىل 

الله عليه وآله-: (تزوجوا فقراء يغنيكم الله).
إن الفقر ليس عيباً فقد كان نبي الله وخاتم 

املرسـلني فقرياً وراعياً لألغنام وبعد ذلك أصبح 
«راعـي الغنـم سـيداً لألمم» هكـذا هي حكمة 
اللـه ومن يتِق اللـه يجعْل من أمـره يرساً، ولو 
ربطنا أحـداث هذه األيّام كيف شـعب األنصار 
رغم الحصار والظلم القائم عىل بالدهم وكيف 
احتفـوا بمولد رسـول الله -صلـوات الله عليه 
وآلـه- وكيـف قامـت هيئـة الـزكاة بتحصني 
وتزويج أكثر من عـرشة ألف عريس وعروس، 
وبني املهلكة العربية السـعوديّة اليهودية التي 
تحتفـل هذه األيّـام بعيد الهالويـن عيد اليهود 
شـياطني اإلنـس والجن وكيـف تشـبَّهوا بهم 
وبأفعالهم والعالـم املنافق والصامت لم ينطق 
بكلمـة أنه مـن املحرمـات يف الدين اإلسـالمي 
التشـبه باليهـود والحذو بحذوهـم، فلعن الله 
ُكـّل متشـبه باليهود والنصارى ودين اإلسـالم 
منـُه بـريء، ونحمـد الله عـىل نعمـة الهداية 

واالقتَداء برسول الله وآل بيته األطهار.

د. حسفض سطغ سمغر
 

نقـل التكنولوجيا ال يعني نقـل اآلالت واملعدات فقط، 
وإنما امتـالك املعرفة والقـدرة عىل التشـغيل والتطوير 
ُوُصـوالً إىل االستنسـاخ للتقنية ثم االبتكار للتكنولوجيا 
والتحديـث امُلسـتمّر بحيث تصبـح صناعـة تعتمد عىل 

املدخالت والطاقات والخربات املحلية.
أصبحـت التكنلوجيـا هـي الوسـيلة األكرب تأثـرياً يف 
عاملنـا املعارص إىل الحـد الذي أصبح معيـار تقدم ورقي 
أي بلـد هو بما تمتلكه من قـدرات يف تصنيع التكنلوجيا 
وقـد أدركـت معظـم الـدول أن الحـرب التي تقـوم بني 
الدول لـم تعد حرب أفـراد وإنما حـرب تكنولوجيا ومن 
املعـروف بأن األسـلحة يف عاملنا املعـارص أصبح تأثريها 
يعتمد عىل مكونات هذه األسـلحة من التكنولوجيا فمن 

يمتلك تقنيـات أحدث بإْمَكانه أن يتفوق 
عسـكريٍّا إذَا ما افرتضنـا ثبات املتغريات 
األُخرى املرتبطة بالجانب الروحي وليس 
املادي مثل مسـألة الحـق مقابل الباطل 
واملؤمنـني مقابـل غري املؤمنـني وهذا ال 
يعني أننا ال نسـعى المتالك التكنولوجيا 
التي تكون سبباً وعوناً بعد الله للنرص يف 
معاركنا سـواًء العسكرية أَو االقتصادية 
التكنولوجية  الفجـوة  لتقليـص  والعمل 
التـي تفصلنـا عـن غرينـا مـن الـدول 
املتقدمـة والتـي عـادة ما تحـرص عىل 

احتكار التقنيات الحديقة. 
وهنـا يجـب أن نمتلـك اسـرتاتيجية وطنيـة لنقـل 
وتوطـني التكنولوجيا تكون أهـم مضامينها هي توجيه 
التعليم بما يواكب العرص واحتياجات سـوق العمل الذي 

أصبـح يف الغالـب يتطلب مهـارات فنية 
إلدارة بيئـات العمـل املختلفـة سـواًء يف 
مصانع أَو مؤّسسـات أُخـرى واالهتمام 
بالبحـوث العلمية املولدة للتكنلوجيا هذا 
جانـب، ومن جانـٍب آخر تقييـم الوضع 
التكنولوجية  الفجـوة  واكتشـاف  الحايل 
نتمّكـن  حتـى  القطاعـات  مختلـف  يف 
مـن معرفـة احتياجنا مـن التكنولوجيا 
بحيث تناسـب احتياجاتنـا وتالئم بيئتنا 
االجتماعية واالقتصادية َوأَيْـضاً ظروفنا 
السياسـية واألمنية حتى يكون اختيارنا 
ويمكـن تطويعها  لنوع التقنيـة موفقاً 
طبقاً ملا تفتضيه الحاجة ومن خالل هذه االسـرتاتيجية 
يمكـن أن نمتلك التكنولوجيا التي تتيـح لنا التوطني لها 
ومن ثم التطوير واالسـتدامة واالبتـكار املتجدد، قطعنا 

شـوًطا كبريًا يف امتـالك التكنلوجيا الحديثـة وتطويرها 

ًة يف جانب التصنيع  وتحويرها بما تفتضيه الحاجة َخاصَّ

العسـكري ولدينا القدرة بعد االسـتعانة بالله أن نحدث 

طفـرة ونقلة نوعيـة يف جانب الصناعات املدنيـة أَيْـضاً 

عند التخطيط االسـرتاتيجي لنقل وتوطـني التكنولوجيا 

وتشـجيع االبتكار وتبني املبدعني والتي بدأت بها الهيئة 

العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف خطوات مدروسة 

وواعية ومخّطط لها يف تنمية وتبني واكتشـاف املبدعني 

وتشـجيعهم ووضـع الخطط التي تنمـي جانب االبتكار 

واإلبداع كانت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

هـي الحلقة املفقودة التي تربط جانـب اإلبداع واالبتكار 

بالجانب الرسمي واملؤّسسات املعنية وترجمة األفكار إىل 

واقع سنشهد نتائجه قريباً إن شاء الله تعاىل.

سربغُئ اقجط سئرغئ افعثاف والمثرجاتسربغُئ اقجط سئرغئ افعثاف والمثرجات

أعمّغُئ اقباضار وظصض الاضظعلعجغا 

طتمث أتمث تسظ
الكيـان  لقـوات  العسـكري  التصعيـد  مـع  بالتزامـن 
اإلرسائيـيل تنعقـد قمـة عربيـة غريبـة األطـوار غربيـة 
املخرجـات يـؤرق أربابها ما يـؤرق أعداء شـعوبها وبدالً 
ــة العربية واإلسـالمية َوكيفية  عن أن تناقش قضايا األُمَّ
مواجهة املؤامرات التي تحيط باألمة العربية واإلسـالمية 
والخـروج بنتائج يف إطار مسـاعي توحيـد الصف العربي 
ــة اإلسالمية تنحرص مناقشات القمة  كبداية لتوحيد األُمَّ
العربية وامللفات املطروحة فيها بما يتناسـب مع مصالح 

الكيان العربي واألنظمة األمريكية والغربية. 
رغم املحاوالت الجادة للدولـة الحاضنة الجتماع القمة 
لتوحيد الصفوف ملواجهة املؤامرات التي تعترب السـعوديّة 

واإلمارات جزءاً ال يتجزأ منها والتي تقف بعض األنظمة العربية الحاكمة 
لـدول عربيـة من األنظمـة التي تسـارع يف تطبيـع عالقاتهـا مع عدو 
العروبة واإلسـالم كالسـعوديّة وقطر واملغرب واإلمارات أن تقف عائقاً 
أمام املسـاعي الحثيثـة للجزائر الهادفة لـلم الشـمل العربي يف محاولة 
إلقصاء سوريا وحرمانها من إحياء مقعدها يف القمة العربية كما عملت 
تلك الدول عىل حرف مسار اجتماع القمة العربية عن مسارها الصحيح 
ــة  وبوصلتها بما يتناسب مع مشاريعها اإلجرامية الهادفة لتفريق األُمَّ

العربية واإلسالمية خدمة لإلعداء. 
فجعلـت القضايـا املحوريـة وامللفـات الهامـة النعقـاد القمة نفس 
القضايـا التـي تؤرق االحتـالل اإلرسائيـيل والنظام األمريكـي والغربي 
ومـن تحالـف معهـم أَو دار يف فلكهم ممـن اتضحت حقيقـة عداوتهم 
للعروبة واإلسـالم بعدوانهم عـىل اليمن ودعمهم للتيـارات اإلرهابية يف 
سوريا ووقوفهم إىل جانب داعش يف العراق وموافقتهم عىل ضم حماس 
والجهاد اإلسـالمي إىل قائمة اإلرهـاب من اتضحت خيانتهم لألمة بفتح 
سـفارات وتبـادل الخـربات واملعلومات وفتـح املجال الجـوي يف الحرب 
عـىل اليمن مـع كيـان االحتـالل اإلرسائيـيل يف محاولة منهـم ملواجهة 
إيـران وحرف بوصلـة العداء من العـدّو الحقيقي إىل اليـد الداعمة التي 
تُمـد للحركات الفلسـطينية املقاومة للكيان العربي وللشـعوب العربية 

املقاومة للمؤامرات الربيطانية الصهيونية وللتواجد العسكري األمريكي 
والغربي الذي يهدف إىل تركيع الشعوب العربية ومصادرة قراراتها ونهب 

ثرواتها بمساعدة سعوديّة وإماراتية. 
أمـا بالنسـبة ملـا جـاء يف بيان القمـة الختامـي تحت 
مسمى إنشاء نظاماً اقتصاديا عربيا موحدا فهو محاولة 
لجمـع عائدات ثروات الشـعوب العربية من النفط والغاز 
واملعادن الثمينة التي لم يتسـَن للواليات األمريكية نهبها 
ولم يتسـَن لالحتالل اإلرسائييل السـيطرة عليها وإيداعها 
يف بنك من البنوك السـعوديّة وتسـخريها لدعم خطة ابن 
سلمان االقتصادية، وعمليات الواليات املتحدة العسكرية، 
وللمخّططـات الصهيونيـة والغربيـة وملفـات التطبيـع 

العربية. 
واملضحك هو امللفات التي طرحت للمناقشة يف اجتماع 
القمـة العربية الـذي أثبت ترصيحاتها ومواقفهـا الهزيلة تجاه القضية 
الفلسطينية وانحيازها لخدمة مشاريع الواليات املتحدة والدول الغربية 
وأثبتـت بـأن القمـة التي عقدت رغـم انحياز بعـض الزعمـاء للعروبة 

واإلسالم (تعترب قمة عربية االسم عربية األهداف).
أما بالنسـبة إىل سـذاجة الترصيحـات برضورة الدعـم للتخفيف من 
معاناة الشعوب العربية واإلسالمية بما فيها اليمن دون محاولة التطرق 
إىل ذكـر أن الحـرب الكونيـة التي شـنها التحالف األمريكي َوالسـعودّي 
واإلماراتـي والحصـار املفروض عـىل اليمن والنهـب امُلسـتمّر للثروات 
والتواجد العسـكري للسعوديّة واإلمارات وما تم نرشه من قبل بريطانيا 
وأمريـكا من قوات باإلضافـة إىل الطموحات الصهيونية للسـيطرة عىل 
الجـزر واملمرات وأنها السـبب الحقيقي ملعاناة اليمنيـني وتهرب القادة 
املغلـوب عىل أمرهـم ممن يخافون نتيجـة التهديد األمريكـي والغربي؛ 
بَسـبِب قمعهـم لشـعوب دولهـم أَو ملفات جرائـم حروبهـم أَو اغتيال 
الصحافة والصحفيني يف إحدى قنصلياتهم أَو انتهاكات بحق املسـاجني 
يف سـجونهم وتفعيلهـا كورقة ضغط عليهـم يف حال حاولـوا وتطرقوا 
مللفات االنتهاكات اإلرسائيلية أَو إدانة التواجد العسكري وعمليات النهب 
للثروات النفطيـة واملعدنية من قبل القوات األمريكيـة والغربية أَو فتح 

ملفات اإلجرام وإدانة التصعيد العسكري للكيان اإلرسائييل. 
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المحعُث الفطسطغظغُّ شغ أجئعع..
 5 حعثاء يف (184) سمطغئ تشعُّل وتعغُّض يف الدفئ الشربغئ املتاّطئ

ئ:  : طاابسئ َخاخَّ
تواصـُل الرتسـانُة اإلجراميـة الصهيونيـة 
مسلسـَل جرائم انتهاكاتها ضد الفلسطينيني، 
َحيُث أسفر املشهد الفلسطيني خالل األسبوع 
الفائـت، عن 5 شـهداء وإصابـة 79 مواطنًا، 
منهم 3 أطفال ومسـعفان، فضـالً عن إصابة 
العرشات بحاالت اختنـاق، يف اعتداءات لقوات 
االحتـالل يف الضفة الغربية، بمـا فيها القدس 

الرشقية املحتّلة. 
يـوم  استشـهد  التفاصيـل،  ويف 
2022/11/2م، املواطـن حباس عبد الحفيظ 
يوسـف ريان البالغ من العمر 54 عاماً، وأعلن 
املتحـدث باسـم جيش االحتـالل أّن املصاَب يف 
عملية الدهـس ضابط يف الجيـش اإلرسائييل، 
وحالته خطرة، وقال: «إن املنفذ بعدما دهسه 
نزل وحـاول مهاجمته بفأس لكـن تم إطالق 

النار عليه». 
ويف يـوم الخميـس 2022/11/3م، أعلنت 
وزارة الصحـة الفلسـطينية أّن املواطن داوود 
محمود خليل ريان (42 عاماً)، استشهد جراء 
إصابتـه برصاصة يف القلب، خـالل مواجهات 
مع قوات االحتالل الصهيوني، عقب اقتحامها 

بلدة بيت دقو. 
ويُذكر أّن داوود ريان هو الشهيد الثاني من 
بلدة بيت دقو خالل 24 ساعة، َحيُث استشهد 
برصـاص  ريـان،  حبـاس  املواطـن  األربعـاء 
االحتالل قرب حاجز عسكري مقام عىل مدخل 

قرية بيت عور، غربي مدينة رام الله. 
ويف مسـاء الخميـس، نعت حركـُة الجهاد 
اإلسـالمي الشـهيدين فاروق سـالمة ومحمد 
خلـوف اللذين استشـهدا خـالل اقتحام قوات 

االحتالل ملدينة جنني. 
وقالـت يف بيـان لها: «تـُزفُّ حركـة الجهاد 
العسـكري  وذراعهـا  فلسـطني  يف  اإلسـالمي 
«رسايـا القـدس» إىل جماهـري شـعبنا وأمتنا 
شـهيدها القائد يف كتيبة جنني املطارد فاروق 
جميـل سـالمة (29عاًمـا)، والشـهيد محمد 
سـامر خلـوف، اللذيـن ارتقيا خـالل اقتحام 

قوات االحتالل مخيم جنني ظهر الخميس». 
 

الةرتى واملخابعن
وأُصيـب جـراء االسـتخدام املفـرط للقوة 
خالل عمليات اقتحام املـدن والبلدات، أَو قمع 
تظاهرات سلمية نّظمها مدنيون فلسطينيون، 

79 مواطناً فلسطينياً عىل النحو اآلتي:
 22 مواطـن،  أُصيـب  2022/10/28م،  يف 
عاماً، بقنبلـة صوت أطلقتها قـوات االحتالل 
خـالل اقتحام بلدة كفـر اللبد يف طولكرم، كما 
أُصيـب طفل بعيـار معدني، خـالل مواجهات 
مـع قـوات االحتالل بعـد قمعها مسـرية كفر 

قدوم األسبوعية السلمية، شمال قلقيلية. 
 19 مواطـن،  أُصيـب  2022/10/29م،  يف 
عامـاً، بعيار نـاري يف قدمه خـالل مواجهات 
مـع قوات االحتالل يف مخيـم العروب لالجئني، 
يف الخليل، ومسـاًء، أُصيب مسـعف، 22 عاماً، 
بشظايا عيار ناري يف كتفه، جراء إطالق قوات 
االحتـالل النار تجاه سـيارة إسـعاف لجمعية 
البـؤرة  قـرب  الفلسـطيني،  األحمـر  الهـالل 
االسـتيطانية ”جفعات هفوت“ رشق الخليل، 
بعد تلقيها إشـارة بوجود إصابـة يف املنطقة، 
وتبـني الحًقـا أن فلسـطينياً قتل بعـد تنفيذه 
عملية إطالق نار أَدَّت ملقتل مستوطنًا وإصابة 

آخرين. 
 17 طفـٌل،  أُصيـب  2022/10/30م،  يف 
عاماً، وفتـى، 18 عاماً، بأعـرية معدنية جراء 
إطـالق قـوات االحتـالل النـار وقنابـل الغـاز 
تجـاه املواطنني قرب بوابة جـدار الضم، غرب 
طولكـرم. كما أُصيـب مواطن بعيـار ناري يف 
فخـذه، خـالل مواجهـات مع قـوات االحتالل 
بالقرب من حاجز 300 العسكري، شمال بيت 

لحم. 
 33 مسـعف،  أُصيـب  يف2022/10/31م، 
عاماً، بشـظايا عيار ناري، بعد إصابِة سـيارة 

كان  الفلسـطيني  األحمـر  للهـالل  إسـعاف 
يسـتقلها، خـالل مواجهـات وتبـادل إطـالق 
نـار بني أفـراد املقاومة وقـوات االحتالل، بعد 
وقبـل  ومخيمهـا،  جنـني  مدينـة  اقتحامهـا 
انسـحابها، اعتقلـت تلك القـوات مواطنًا من 

مخيم جنني. 
يف اليـوم نفسـه، أُصيـب 3 مواطنني، بعيار 
معدنـي جـراء إطـالق قـوات االحتـالل النار 
تجاههم، خالل محاولتـه التدخل مع مواطنة 
ملنـع اعتقـال ابنتها عـىل الحاجز العسـكري 
املقام عىل مدخل شارع الشهداء املغلق، وسط 

الخليل. 
يف2022/11/1م، أُصيـب طفٌل بعيار ناري 
يف قدمـه وأُصيـب آخـرون باالختنـاق خـالل 
مواجهات مع قوات االحتالل عىل مدخل مخيم 

العروب يف الخليل. 
يف 2022/11/2م، أُصيب مواطن، 39 عاماً، 
بأربعة أعرية نارية جراء إطالق قوات االحتالل 
النار تجاه مركبته بالقرب مفرق مثلث خرسا 
يف الخليـل، وادعت تلك القوات أنه حاول تنفيذ 

عملية دهس. 
األحمـر  الهـالل  أعلـن  2022/11/4م،  يف 
الفلسطيني عن 4 إصابات بالرصاص املطاطي 
جـراء قمع قوات االحتالل الصهيوني مسـرية 
مناهضة لالستيطان يف قرية بيت دجن، رشق 
نابلس، و14 إصابة بالرصاص املغلف باملطاط 
وأُخرى باالختنـاق خـالل املــواجــهات مع 

االحتالل بكفر قدوم رشقي قلقيلية. 
كمـا أطلقت قـوات االحتالل النـار 5 مرات 
تجـاه األرايض الزراعيـة، رشق قطاع غزة، و7 
مـرات تجاه قوارب الصياديـن يف عرض البحر 

(غربًا) غالبيتها شمال القطاع. 
ومنـذ بداية العام، أسـفرت اعتداءات قوات 
االحتـالل عن استشـهاد 158 مواطنـاً، بينهم 
نسـاء،  و8  طفـالً   32 منهـم  مدنيـني،   106
والبقيـة  مسـتوطنون،  قتلهمـا  ومواطنـان 
ناشـطون، منهم 17 قضوا يف عمليات اغتيال، 
فضال عن إصابة املئات، منهم نسـاء وأطفال، 
يف الضفـة الغربية وقطاع غزة، وتويف خمسـة 
مواطنني، من بينهم امرأة، يف سجون االحتالل. 

 

العثُم والاةرغش واملخادرة واقجاغطان
دت قواُت االحتـالل 31 مواطنًا، منهم 8  رشَّ
نسـاء و13 طفالً، بعد هدم 9 منازل، ودّمـرت 
برئ مياه واسـتولت عىل 616 دونًما من األرض 
يف الضفة الغربية، بمـا فيها القدس الرشقية، 

فيما ييل التفاصيل:
يف 2022/10/27م، سـّلمت قوات االحتالل 
مواطنـني إخطاريـن بوقـف العمـل يف بنـاء 
منزليهما يف قرية املغري، رشق رام الله، بحّجـة 

وقوعهما يف منطقة مصنفة ج. 
يف 2022/10/28م، أجـربت قواُت االحتالل 
مواطنًـا عىل هـدم منزله قيد اإلنشـاء يف بلدة 
الطـور القدس الرشقيـة، ذاتيٍّا، تنفيـذاً لقرار 
بلدية االحتـالل بحّجـة البنـاء دون ترخيص، 
علًما أنه يسـكن مـع والده ووالدتـه وزوجته 
وأطفالـه الثالثة يف منزل صغري مسـاحته 50 

م2. 
يف 2022/10/29م، أجـربت قواُت االحتالل 

مواطنـني عىل هدم منزليهما يف شـارع صالح 
الدين وحي شعفاط يف القدس الرشقية، ذاتيٍّا، 
تنفيذاً لقرار بلدية االحتالل بحّجـة البناء دون 
ترخيـص. أَدَّى ذلك إىل ترشيـد عائلتني قوامها 

12 فرًدا، منهم 4 أطفال و3 نساء. 
يف 2022/10/31م، هدمـت قوات االحتالل 
منزالً من 3 طوابق، قيد التشطيب، وبرئ مياه، 
وجـدار من الباطون بطـول 100م، يف منطقة 

البقعة، يف الخليل. 
يف 2022/10/31م، أصدرت قوات االحتالل 
أمًرا عسـكريٍّا باالستيالء عىل نحو 616 دونماً 
مـن أرايض بلـدات قريـوت، السـاوية، واللبن 
الرشقيـة يف نابلـس؛ بَهـدِف توسـعة منطقة 
نفـوذ مسـتوطنة ”عييل“ املقامـة عىل أرايض 

البلدات املذكورة. 
يف 2022/11/2م، هدمت قوات االحتالل 4 
منازل يف قرية الولجة، شمايل غرب مدينة بيت 
لحـم، بحّجــة البناء دون ترخيـص، أَدَّى ذلك 
إىل ترشيـد عائلتني قوامهمـا 12 فرًدا، منهم 6 

أطفال و3 نساء. 
يف اليوم نفسه، هدمت قوات االحتالل منزالً 
مـن طابقني وغـري مأهول يف قريـة جلبون يف 
جنني، بحّجــة البناء غري القانوني يف املنطقة 
ج، أَدَّى ذلك إىل ترشيد عائلة من 5 أفراد، منهم 

3 أطفال. 
ومنـذ بداية العـام، رشدت قـوات االحتالل 
127 عائلـة، قوامهـا 748 فـرًدا، منهـم 146 
امـرأة، و339 طفالً، جراء تدمـري 139 منزالً، 
والعديـد من الخيـم السـكنية والزراعية، كما 
دّمــرت 93 منشـأة اقتصادية مدنيـة أُخرى، 
األرايض،  مـن  واسـعة  مسـاحات  وجرفـت 
وسلمت مئات اإلخطارات بالهدم ووقف البناء 

واإلخالء. 
ومنـذ بدايـة العـام نفذ املسـتوطنون 224 
اعتـداء عـىل األقل، تسـبب اثنان منهـم بقتل 

مواطنني. 
 

الاعغُُّض واقساصاقت
ام  نّفذت قواُت االحتالل الصهيوني خالل أَيـَّ
األسـبوع الفائت (184) عمليـة تغول وتوغل 
يف الضفـة الغربية، بما فيها القـدس املحتّلة، 
ومنشـآت  سـكنية  منـازل  خاللهـا  داهمـت 
تلـك  أسـفرت  حواجـز،  وأقامـت  وفتشـتها، 
األعمـال عن اعتقـال (74) مواطنًـا، بينهم 7 

أطفال و4 نساء. 
ويف قطـاع غـزة، اعتقلـت قـوات االحتالل 
البحريـة أربعـة صيادين فلسـطينيني، خالل 
عملهـم يف عرض البحر قبالـة غزة، وصادرت 

قاربني كانوا عىل متنهما يف 2022/11/1م. 
ومنـذ بدايـة العـام، نفذت قـوات االحتالل 
7523 عمليـة اقتحـام يف الضفـة الغربية بما 
فيهـا القدس الرشقية املحتّلة، اعتقلت خاللها 
4250 مواطنـا، بينهـم 421 طفالً و43 امرأة، 
ونفـذت تلك القـوات 33 عملية توغل محدودة 
رشق قطاع غـزة، واعتقلت 95 مواطنًا، منهم 

58 صياًدا، و32 متسلًال، و5 مسافرين. 
ومنـذ بداية العـام، نصبت قـوات االحتالل 
3866 حاجزاً فجائياً عىل األقل، اعتقلت عليها 

177 مواطنًا. 

60 ألَش ُطَخـضٍّ غآدون خقة الةمسئ يف املسةث 
افصخى وخقة الشائإ سطى أرواح حعثاء جظني

 : طاابسات:
، صـالَة الجمعة، أمس يف املسـجد  أّدى 60 ألـَف ُمَصــلٍّ
األقـىص املبـارك، رغم التشـديدات والقيود التـي فرضتها 
سـلطات االحتـالل الصهيوني يف محيـط البلـدة القديمة 

واملسجد املبارك. 
وأدى املصلـون صـالة الغائـب يف املسـجد األقـىص عىل 
أرواح شـهداء مدينة جنني، وذكرت مصادر مقدسية، بأن 
قـوات االحتـالل كثّـفت من انتشـارها يف شـوارع املدينة 
املقدسة ومحيط املسـجد األقىص، وتمركزت عند بواباته، 
وأوقفت املصلني ودققت يف بطاقاتهم الشخصية، وفرضت 
تضييقـات عـىل األهايل الوافديـن إىل املسـجد.  وكان آالُف 
املواطنني أدوا صالة الفجر يف املسـجد األقىص املبارك، رغم 
العراقيـل والعوائق التـي وضعتها قوات االحتـالل يف أزقة 
البلدة القديمـة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسـية 

لشد الرحال للمسجد األقىص وأداء الصالة فيه. 

اإلسقُم السربي: 20 ذظاً طظ الصظابض اجُاثثطئ 
يف اجاعثاف طعصع املصاوطئ وجط الصطاع

 : وضاقت:
ذكرت وسـائُل إعـالم عربية، صباَح الجمعة، أن سـالَح 
الصهيوني اسـتخدم حـوايل 20 طناً مـن القنابل يف قصف 
موقع كتيبة 13 التابع للمقاومة يف املنطقة الوسطى فجر 

الجمعة. 
وقـال أمـري بخبـوط، املراسـل العسـكري ملوقـع والال 
العربي: «تم إسـقاط قرابة 20 طناً مـن قنابل (HA) عىل 
موقع الذي تم اسـتهدافه يف املنطقة الوسطى بقطاع غزة، 

زاعماً أنه يستخدم يف إنتاج الصواريخ». 
وشـنت الطائرات الحربية «اإلرسائيلية»، فجر الجمعة، 
غارات جوية بأكثر من 10 صواريخ اسـتهدفت بها موقًعا 

تابًعا للمقاومة وسط قطاع غزة. 
وأَفادت مصادُر إعالمية محلية، بسماِع دوي انفجارات 
متتالية هزت مناطق املحافظة الوسطى، وهي ناجمٌة عن 
غارات جويـة نفذتها طائرات االحتـالل «اإلرسائييل» عىل 
موقع «الكتيبـة 13» التابع للمقاومـة بالقرب من مدخل 

مخيم املغازي. 

صائُث ترس البعرة اإلجقطغئ يف إغران: 
افسثاُء غسرشعن جغًِّثا أن اقظاصاَم جغاط

 : وضاقت:
أّكـد القائُد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية يف إيران 
اللواء حسـني سالمي، الجمعة، أن املشـاركني يف املسريات 
يطالبون باالنتقام فقط، وأن «األعداء ونحن نعلُم جيًِّدا أن 

هذا االنتقام سوف يتم». 
ويف ترصيٍح عىل هامش مسريات اليوم الوطني ملقارعة 
االسـتكبار العاملي، قال اللواء سـالمي: إن «األعداء وضعوا 
قواتهـم يف حالة تأهب ويخشـون من تَحـّرك الجمهورية 
اإلسالمية ضدهم، وبالتايل فهم اآلن يف موقف دفاعي خوفاً 

من تَحّرك إيران ضدهم». 
وأضـاف: «يعرف األعداُء أننا سـنُردُّ بالتأكيد عىل نتيجة 
أفعالهم التدخلية واملؤذية، لكننا اآلن ال نسـتطيع أن نقول 
أيـن وكيف سـنقوم بهذا التَحـّرك؟، بالطبع، هـذه قضايا 
تبقى لنـا، لكن الحقاً يف يوم الحادثة سـينتبه األعداء، من 

يسلب الهدوء من شعبنا لن ينعم بالراحة ابداً». 
وأَشـاَر إىل مشـاركة الحشـود الغفرية يف مراسـم اليوم 
الوطني ملقارعة االسـتكبار العاملي، وقال: إن «ما يشاهده 
العالم برمتـه يف الوقت الحايل أنما هـو حضور جماهريي 
حاشـد للشـعب اإليرانـي النبيل، آمـل أن تتصَف وسـائل 
اإلعـالم األجنبيـة بـيشء من اإلنصـاف؛ كي تعكـَس هذه 

العظمة وتغطيَها للعالم أجمع». 
َوأََضـاَف سـالمي: «لو نظرتم إىل هذه الحشـود سرتون 
أنهم كلهم من الشبان مما يظهُر أن شباَن إيران اإلسالمية 
ال يزالون يدعمون ثورتَهم املباركة أمام جبهة االسـتكبار 

العاملي بكل قوة وإرصار». 
وأّكـد أن الثورة اإلسـالمية لن تواجَه أي خطر، َحيُث إن 
الشـعب اإليراني ال يـزال حارضاً يف السـاحة، فيما أُصيب 
األعـداء باليأس، ولجأوا إىل الرتكيز عىل الشـؤون الداخلية 

إليران. 
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املآاطراُت الربغطاظغئ 
ــئ سطى اُفطَّ

ـاب الحاطغ   د. شآاد سئثالععَّ
 

يف بداية القرن املايض تمّكنت 
بريطانيـا مـن السـيطرة عـىل 
العربيـة  األرايض  مـن  الكثـري 
واإلسـالمية، ومنـذ ذلـك الحني 
بت نفسها وصياً عىل شعوب  نصَّ
تلك األرايض، وعملت عىل حياكة 
ــة ملنعها من  املؤامرات عىل األُمَّ
أي تَحّرك قد يؤثـر عىل مكانتها 

يف املنطقة.
املؤامـرات  تلـك  أهـم  ومـن 
وعـد بلفـور عـام 1917م الذي 
تـم بموجبه منح اليهود حـق البقاء يف األرايض الفلسـطينية 
العربيـة، ثـم عملـت بريطانيا عىل تقسـيِم املنطقـة العربية 
ورسـمت ألقطارها الحدوَد التي وضعت فيها مشاريع رصاع 

مستقبلية.
وكانت االسـرتاتيجية التي اسـتخدمتها لضمـان بقائها يف 
املنطقـة تقوُم عـىل منع ظهور أي مرشوع يواجُه سياسـتها 
يرتكُز عىل الدين، فشّجعت ظهوَر املشاريع القومية واملذاهب 
والجماعـات التي يف ظاهرها إسـالمية ويف أصلهـا تعمُل عىل 
تفكيك املسـلمني والتشكيك يف املبادي اإلسـالمية الصحيحة، 

ـابي والديانة البهائية. مثل املذهب الوهَّ
ومـن هنـا نجـد أن بريطانيا تسـتخدم األسـاليب الناعمة 
ــة ومـا زالت تعمل بواسـطة تلك  يف مواجهـة تطلعـات األُمَّ

األساليب إىل يومنا هذا. 
ًة  ويف اليمن نجد من خالل متابعتنا ملا يجري فيه اليوم َخاصَّ
بعد فشل القوة العسكرية املدعومة من الكثري من دول العالم 
يف القضاء عىل املسـرية القرآنية، رأينـا أن األصابَع الربيطانية 
بـدأت تتَحرَُّك من الخلف من خالل اسـتخدام أدواتها الناعمة، 
َحيُث بدأت مؤّخراً بعض القوى الدينية والسياسـية التي هي 
عـىل ِخالٍف مع أنصـار الله فكريـاً وسياسـيٍّا بالتَحّرك داخل 
أوسـاط املجتمع بعضها تحت يافطة نرش السـالم، والبعض 

اآلخر تحت عنوان أن الحرب هي بني إخوة مسلمني.
ويف األخري وجدنا وبشكل ملفت ظهوَر العديد من األشخاص 
يّدعون النبوة أَو املهدوية، والهدُف الرئييسُّ من تلك التَحّركات 
هـو محاولُة إقناع العامة بتغيـري موقفها من القوى الوطنية 
ــة من سـيطرة واضطهاد القوى  التـي تعمل عىل تحرير األُمَّ

املستكربة املتمثلة بأمريكا وبريطانيا وأدواتهما.
والهـدُف األهم هـو محاولة التشـكيك بمقام قائـد الثورة 
ــُة تحت  السـيد العلـم عبدامللك الحوثـي، والذي حّققـت األُمَّ
ـة  قيادتـه االنتصـاراِت الكبـريَة يف مختلـف الجوانـب وَخاصَّ

العسكرية والسياسية.
وأنـا أكاد أجزم أن خلف تلك التَحـّركات األيادي الربيطانية 
ـًة بعد أن أحرجتها تلك االنتصاراُت التي كشـفت سـوَء  َخاصَّ
تقديرها للموقف، وما يؤّكـد ما ذهبنا إليه، تَحّركاُت السـفري 
الربيطانـي يف اليمن واتّهاماتُه لحكومـة صنعاء غري املتوازنة 
التي يكّررها عىل الدوام، ومع ذلك فالواقُع اآلن يشـريُ إىل ُقرِب 

ــة.  انتهاِء الَوصاية الربيطانية عىل األُمَّ

ِئ الةجائر ِئ الةجائربني وسِث بطفعر وصمَّ بني وسِث بطفعر وصمَّ
خالح طصئض شارع  

يف 2 نوفمـرب 1917م، أي: قبـل 105 من األعوام حصل 

اجتمـاٌع يف لنـدن الربيطانية.. بني بلفـور وزير خارجية 

َض  بريطانيـا وأشـخاص يهـود، خـرج االجتمـاُع وتمخَّ

بإصـدار بلفـور وعـًدا بإعطاء فلسـطنَي العربيـة هديًة 

سـون فيها  لليهود يعيشـون فيهـا ويقيمون فيها ويؤسِّ

«دولتهم».. فتحّقق وعُده، لألسف الشديد.. 

ونفـس اليوم 2 نوفمـرب 2022م العـرُب يجتمعون يف 

الجزائر.. أتحداهم يصدرون قراراً يدعُم فلسـطني بطلقٍة 

واحدة، أما أن يعدوهم باسـتعادة أراضيهم املحتّلـة وإقامة دولتهم يف 

أرضهم املغتصبة فهذا من سابِع املستحيالت. 

والعجيـُب أن ذاك وزيـر خارجية.. وهؤالء رؤسـاُء وملـوُك وأمراء.. 

فمناصبُهم أعىل من منصبه، ولكنه قّرر وهم لم يستطيعوا أن يقّرروا.. 

اجتماُعه أفاد واجتماُعهم كافرتاقهم.. 

لكـن هؤالء؛ ألَنَّ قراَرهم غريُ مسـتقل وال بأيديهـم، ونواصيهم ِملك 

غريهـم فهـم ال يسـتطيعون أن يفعلوا لفلسـطنَي شـيئاً إال التضامن 

والتعاطـف قلبيٍّا فقط دون أن تشـُعَر جوارُحهم بما يـدوُر يف قلوبهم، 

أما بلفـور فقد قال وفعل، ووعد فأنجز؛ ألَنَّ قراَره مسـتقلٌّ وحر، ولو 

أن منصبَه صغري. 

واملفارقُة الغريبـُة أن بلفور أصدر قراَره ذاك الزمان والعرُب ال زالوا 

قوًة ُمهابًة ومتحدين ومتضامنني ملوًكا وحكاماً وشعوباً. 

ـا اليوم بعد ترشذم العرُب وَرضَب بعُضهم بأَس بعض، فال يحتاُج  أمَّ

الغـرُب لتكليف وزيـر خارجية بعمـِل يشء، بل يكفي أن 

يكلفوا أصغَر سـفري عندهم أَو أصغَر ضابط يف جيشـهم 

بالوعـد بإعطاِء قطعـة أرض عربية لشـعٍب ما ألعطاها 

ولتحّقق وعده. 

أرأيتم الفرق؟! كيف كنا وكيف أصبحنا؟!

العاَلُم يطلُع يف العاليل، والعرب ينحدرون إىل األسفل. 

العاَلُم يصوُل ويجوُل يف السـماء بطائراته وترسـانته 

العسـكرية، والعربـي يصبُح الصباَح وهـو مهموٌم كيف 

يلقى رغيَف خبز يسد به جوَعه وجوَع أوالده. 

العاَلـُم يتكاتُف ويتحد ويتضامـُن ويدعم بعُضه بعضاً، ويلغي الفيز 

والجـوازاِت ويسـمُح لشـعوبهم بالسـفر والتنقل بني الـدول ببطاقة 

شخصية، والعرُب يقتُُل بعُضهم بعضاً وينحر بعُضهم بعضاً، ويحاُرص 

بعضهـم بعًضا، ويحـرُم بعُضهم البعـَض من املرتبـات، ويقنّنون عىل 

العربي رشوطاً تعجيزيًة لعبور الحدود. 

فلذلـك ضاعت فلسـطنُي وضـاع األقـىص، ودّمـرت اليمـن، ونُهبت 

العراق، وُقسـمت ليبيا، وانهارت سوريا، وتَهوَّدت السعوديّة، ولحقتها 

ت األردن ولحقتها املغرب وموريتانيا، ونسـيت مرص  البحريـن، وتنرصَّ

القوميـَة العربية وانبطح تاريُخها العريـُق تحت أقدام يهودي حقري ال 

يمثُل يف التاريخ شـيئاً، وأصبحت قاهرُة املعـز أُلعوبًة بيد أصغِر ضابط 

إرسائييل يأُمُرها بإغالِق معرب رفح متى شاء ويفتُحها متى أَِذَن!


