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المشروعة: الجميع  لمصالح  والضامن  العادل  السالم  فرصة  تفويت  مخاطر  من  التحذير  تجدد  صنعاء 

تباعاً تتوالى  الفساد  وفضائح  عدن  في  الغاضبة  االحتجاجات  يشعل  المعيشة  تدهور 

 
مــــهــــلــــكــــة الـــــــخـــــــاطـــــــئـــــــة  الــــــــحــــــــســــــــابــــــــات 

للمسيرة:  الرويشان  جالل  الفريق  الوطني  الوفد  رئيس  نائب 
توقعاته يفوق  تصعيد  إلى  سيؤدي  العدو  وتعنت  ثابت  الوطني  الموقف 

دول  لـــــــــــــــكـــــــــــــــن  تــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدم  إلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراز  إمـــــــــــــــكـــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــة  هــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاك 
حـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة نــــــــــــــوايــــــــــــــا  لــــــــــديــــــــــهــــــــــا  ولــــــــــــيــــــــــــس  مــــــــــــــــتــــــــــــــــرددة  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــدوان 

الحلول  مسار  فشل  حال  في  األعداء  يفاجئ  بما  جاهزة  المسلحة  القوات   
مــــــــصــــــــلــــــــحــــــــتــــــــهــــــــا  عــــــــــــــــــــن  تــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــث  أن  الــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــوديــــــــــــــــة  عــــــــــــــلــــــــــــــى 
والــــــــــغــــــــــربــــــــــيــــــــــة األمـــــــــــــريـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــة  الـــــــــــــتـــــــــــــوجـــــــــــــهـــــــــــــات  عـــــــــــــــــن  بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدا 

االلتزام  الخاصة  المولدات  مالك  بجميع  الكهرباء  وزارة  االلتزام تهيب  الخاصة  المولدات  مالك  بجميع  الكهرباء  وزارة  تهيب 
المقرة   المقرة  بالتعرفة  بالتعرفة 

آخر مسمى  أي  تحت  مبالغ  أي  دفع  بعدم  المواطنين  آخروتدعو  مسمى  أي  تحت  مبالغ  أي  دفع  بعدم  المواطنين  وتدعو 
مبالغ  أي  تحصيل  أو  فرض  الخاصة  الكهربائية  المحطات  لمالك  يحق  مبالغ ال  أي  تحصيل  أو  فرض  الخاصة  الكهربائية  المحطات  لمالك  يحق  ال 

الوزارة قبل  من  المقرة  التعرفة  بخالف  تعرفة  أو  اشتراك  أو  رسوم  الوزارةأو  قبل  من  المقرة  التعرفة  بخالف  تعرفة  أو  اشتراك  أو  رسوم  أو 
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يف ظض تخاسث الاعترات وتعثغثات طرتجصئ 
اقتاقل سني اإلظساظغئ غساظضر جرغمئ الةغح 

السسعدي بتص املثظغني يف الرصع بخسثة
 : خظساء

استنكر مركز عني اإلنسـانية للحقوق والتنمية، أمس السبت، جريمة الجيش 
السعودّي بحق املدنيني يف منطقة الرقو الحدودية بصعدة.

وقال املركز يف بيان أمس: إن الجريمة التي ارتكبها الجيش السعودّي يف منطقة 
الرقو تعد وفق التوصيف القانوني اإلنسـاني الدويل الذي تضمنته اتفاقيات جنيف 
األربـع أنها جرائم حـرب، داعياً إىل تشـكيل لجنة تحقيق دوليـة للوقوف أمام ما 
ترتكبـه دول العـدوان وامليليشـيا واملرتِزقة التابعـة لها من جرائـم بحق املدنيني 

األبرياء.
وأدان املركـز صمت املجتمع الـدويل والهيئات واملنظمات الدولية وعىل رأسـها 
األمـم املتحدة، التي تقف متفرجًة إزاء ما تقرتفه دول تحالف العدوان ومرتِزقتهم 

بحق اليمنيني.
هـذا وكان قـد استشـهد مواطـن وأصيـب 12 آخـرون، أمـس األول الجمعة، 
بنريان مدفعية جيش العدو السـعودّي عىل منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية 

بمحافظة صعدة.

حرضات أجظئغئ تسائغح حعاذأ املعرة 
سرب الخغث الةائر وجرف افجماك

 : طاابسات
لـم يكتِف تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بقطـع أرزاق األالف 
من الصياديـن اليمنيني يف مختلف املحافظات اليمنية السـاحلية، بعد منعهم من 
مزاولة نشـاطهم والنزول إىل البحر للصيد، وممارسة االنتهاكات البشعة يف حقهم 
وتعرضهـم للقتل والتعذيب واإلخفاء القرسي، بل وصل األمر إىل اسـتباحة الثروة 

السمكية يف اليمن وجعلها عرضة للنهب والجرف والرسقة. 
وكشـف عدد من الصيادين يف محافظة املهرة املحتلة أمس السـبت، عن دخول 
رشكات أجنبية إىل املياه اإلقليمية اليمنية للقيام بممارسـة الصيد الجائر بطريقة 

غري رشعية، بتواطؤ من االحتالل السعودّي اإلماراتي.
وأوضـح الصيادين يف املهـرة، أن الـرشكات األجنبية تقوم بالصيد العشـوائي 
يف بحـر املحافظـة، كما تقوم بعملية جرف واسـعة طالت حتى صغار األسـماك، 

مؤكدين أن ذلك يهدد الحياة البحرية.
ولفت الصيادين إىل أن الصيد العشوائي سبب كارثة يف شواطئ املهرة ما أدَّى إىل 

انقراض كثري من أنواع األسماك املوسمية.

ظةض املرتجق السطغمغ غساتعذ سطى 
10 طقغني دوقر طظ طخايف سثن

 : طاابسات
منذ تعيينه من قبل تحالف العدوان يف منتصف إبريل املايض، رئيسـاً ملا يسمى 
املجلـس الرئـايس، يواصـل املرتِزق رشـاد العليمي جرائم الفسـاد املـايل واإلداري 
والعبـث باملال العام ونهبـه لصالح عائلته وأقربائه، يف الوقـت الذي تنئ فيه عدن 

واملحافظات الجنوبية املحتلة تحت وطأة الجوع.
وكشـفت وثيقـة تم ترسيبهـا أمس السـبت، عـن فضيحة فسـاد جديدة 
للمرتِزق رشـاد العليمي، حيـث وجه من 
خاللها برصف مبلغ 10 ماليني 
دوالر لنجلـه عبـد الحافظ من 

حسابات مصايف عدن.
الصـادرة  الوثيقـة  وتبـني 
عـن منتحـل صفة وزيـر النفط 
واملعـادن يف حكومة املرتِزقة عبد 
السـالم باعبود، وجه فيها املدير 
العـام التنفيـذي لرشكـة مصايف 
عـدن بـرصف مبلـغ 10 ماليـني 
رشـاد  عبدالحافظ  للمرتِزق  دوالر 
العليمـي، نجـل رئيس ما يسـمى 
املجلس الرئايس، وتؤكد الوثيقة أن 
عىل توجيهات  التوجيه يأتي عطفاً 

املرتزق العليمي.
تواصـل  وقـت  يف  ذلـك  يأتـي 
أجهـزة املخابـرات التابعـة لتحالف 
وغسـيل  فضائـح  نـرش  العـدوان 

حكومـة املرتِزقـة، بعد تقاسـم املال فسـاد الوزراء واملسـئولني يف 
العام واملناصب السـيادية والدبلوماسية واملنح الدراسية الخارجية كغنائم مقابل 

استمرارهم يف العمالة والخيانة وبيع الوطن لصالح األجنبي.

طعاجعات طسطتئ طائادلئ بني أدوات 
اإلطارات يف حئعة املتاطئ

 : طاابسات
 اندلعـت مواجهـات مسـلحة عنيفـة متبادلة بـني أدوات ومرتِزقـة االحتالل 

اإلماراتي، أمس السبت يف محافظة شبوة املحتلة.
وقالت مصادر قبلية: إن اشتباكات عنيفة وقعت بني ميليشيا ما يسمى «دفاع 
شبوة» وآخرين من ميليشيا ما يسمى «املقاومة الجنوبية» املوالية لالنتقايل، وذلك 

يف مديرية الروضة رشقي مدينة عتق.
وبيّنـت املصادر أن املواجهـات املتبادلة بني مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي جاءت 
بعد رفض طقم عسـكري تابع مليليشيا «دفاع شـبوة» الوقوف للتفتيش يف نقطة 
أمنية ملا يسـمى «املقاومة الجنوبية»، موضحة أن االشتباكات أسفرت عن إصابة 

اثنني من املرتِزقة.

ظاحطعن غظثدون بظعإ افتةار الضرغمئ واملسادن 
البمغظئ وتعرغئعا لطثارج

 : طاابسات
نـدد ناشـطون وإعالميـون يمنيـون يف مختلـف 
مواقـع التواصـل االجتماعي أمس السـبت، بتواطؤ 
تحالف العدوان وحكومة املرتِزقة السـماح لرشكات 
صينية للقيام بعمليات نهب كربى لألحجار الكريمة 
النـادرة واملعـادن الثمينـة مـن جبـال اليمـن مـن 

املحافظات واملناطق املحتلة وتهريبها إىل الخارج.
وكشف ناشطون أن شـحنة ضخمة من األحجار 
الكريمة املهربـة وصلت مديرية قشـن يف املهرة عىل 
متن دينا قادمة من شبوة، حيث كانت يف طريقها إىل 
الخـارج تتبع رشكة صينيـة، موضحني أن الرشكات 
الصينية لـم تكتِف بنهب الثروة السـمكية، وها هي 
اآلن تقوم بنهـب األحجار الكريمـة واملعادن الثمينة 
من جبال اليمـن وتهريبها إىل الخارج وبيعها بأثمان 

غالية.

سعدة اقظافاضئ الحسئغئ يف سثن املتاطئ بسث 
تفحغ ظاعرة الفصر والةعع

تتالش السثوان غمف صاسثة السظث السسضرغئ بثشسات 
جثغثة طظ املرتجصئ السعداظغني

 : طاابسات
عاود اآلالف من أبناء عدن املحتلة، أمس السـبت، 
الخروج إىل الشوارع عىل شكل مظاهرات احتجاجية 
غاضبـة، تنديـداً بمحـاوالت إفقارهـم وتجويعهـم 

وتركيعهم من قبل تحالف العدوان ومرتِزقته.
وأفادت مصادر إعالمية، بأن اآلالف من املواطنني 
يف عدن املحتلة نظموا مظاهـرات احتجاجية تخللها 
وإحـراق  رئيسـية  شـوارع  وقطـع  شـغب  أعمـال 
اإلطارات ومنـع حركة املرور، وذلـك للتنديد بانهيار 
األوضاع املعيشية واالقتصادية وعدم اكرتاث االحتالل 

وحكومة املرتِزقة ملعاناتهم وأوجاعهم. 
وبيّنـت املصـادر أن املحتجـني الغاضبـني هتفوا 

برحيل االحتالل ومرتِزقته من عدن وبقية املحافظات 
الجنوبية والرشقية املحتلة، كما رددوا شـعارات تندد 
بالوضع املعييش واالنفالت األمني وسياسية التجويع 
واإلفقار ونهـب الثروات، قبل أن يقوموا بقطع طرق 
رئيسية مثل طريق املنصورة، وإرضام النريان يف خط 

الخمسني.
وتتزامن االحتجاجات الغاضبة مع نرش ناشطون 
عىل مواقع التواصل االجتماعي أمس السبت، مقطع 
فيديـو يظهـر قيـام امـرأة مسـنة يف عـدن املحتلة 
باالنتحار وإلقاء نفسـها من الطابـق الخامس، عىل 
خلفية تـردي األوضاع املعيشـية، مبينني أن الحادثة 

وقعت يف منطقة املرىس بمدينة إنما السكنية.
ويتصاعـد الغليان الشـعبي يف عـدن املحتلة 

يوماً بعد يوم، بسبب انقطاع املرتبات منذ أشهر 
واستمرار انهيار أسعار الرصف وارتفاع األسعار 
بالتـوازي مـع االنفـالت األمنـي واالنتهـاكات 
التي يتعـرض األهايل عىل يد ميليشـيا ومرتِزقة 
االحتالل اإلماراتي، حيث ازدادت األوضاع سـوءاً 
يف املناطـق الجنوبيـة املحتلة باآلونـة االخرية يف 
ظـل تواجد قـوى الغـزو واالحتالل واسـتخدام 
سياسـة التجويـع واإلفقار، ما دفـع املواطنني 
إىل بيع  أثـاث منازلهم ومقتنياتهم الشـخصية 
لتوفري الطعام يف سبيل توفري الطعام، كما وصل 
الحال لدى البعـض داخل عدن املحتلة إىل عرض 
أعضاءهـم البرشية للبيع مقابـل الحصول عىل 

لقمة العيش.

 : طاابسات
قالـت مصـادر إعالميـة مواليـة للعـدوان أمس 
السبت، إن قائد ما يسمى املنطقة العسكرية الرابعة 
املرتـزق فضـل حسـن، قـام بتسـليم قاعـدة العند 
العسـكرية والجوية لقوات االحتالل السوداني، وذلك 
بناء عىل توجيهات االحتالل السـعودّي، الذي شهدت 
قواته توتراً األيام املاضية مع ميليشـيا االنتقايل، بعد 
رفض األخري إحالل ميليشيا ما يسمى «درع الوطن» 

كبديل للواء األول دعم وإسناد.
وبحسـب املصـادر، فـإن تسـليم قاعـدة العنـد 
العسـكرية والجوية لقوات االحتالل السـوداني يأتي 
بعد أيام قليلة عىل توقيع وزير دفاع حكومة املرتِزقة 
محسـن الداعري، ونظريه السوداني ياسني إبراهيم، 
اتفاقيـات جديدة تحـت مزاعم التعاون العسـكري، 
حيث يتضمن االتفاق الذي رعته السعودية واإلمارات 
تمديد عمل جنجويد وميليشـيا السـودان كمرتزقته 
يف اليمـن، باإلضافـة إىل إرسـال املزيـد مـن مرتِزقة 

الخرطوم إىل املحافظات اليمنية املحتلة.
ويرى مراقبون سياسيون وعسكريون أن تحالف 
العـدوان يهـدف من خـالل هذه الخطـوة إىل رشعنة 

تواجـد ميليشـيا ومرتزقة السـودان يف اليمن، بعد 8 
سـنوات من جلبهم واسـتقدامهم للقتال يف صفوف 
قـوات االحتـالل السـعودّي اإلماراتـي ومرتزقتهمـا 
باليمن، وهو ما كشـف عنه موقع «سودان تريبون»   

السوداني.

وكانت محافظـة لحج املحتلة قد شـهدت، أمس 
توتراً غري مسـبوق بني االحتالل السعودّي وميليشيا 
االنتقـايل، بعـد سـيطرة قـوات االحتالل السـوداني 
وميليشيا ما يسمى «درع الوطن السعيد» عىل قاعدة 

العند االسرتاتيجية.
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جّددت صنعاء التأكيد عىل ثبات موقفها 
التفـاويض وتمسـكها بمطالـب الشـعب 
اليمنـي لتجديد الهدنـة، واملتمثلة برصف 
مرتبات كافة موظفـي الدولة من إيرادات 
النفط والغـاز ورفع الحصـار، كخطواٍت 
أساسـية للتوجـه نحـو حل أوسـع يصل 
سـقفه إىل إنهاء الحـرب واالحتالل ودفع 
التعويضات، مشريًة إىل أن تحالف العدوان 
ورعاته ليس لديهم أية نوايا جادة للميض 
يف هذا املسار، وهو ما قد يؤدي إىل تطورات 

عسكرية غري مسبوقة منذ بدء العدوان.

السثو طرتدد واملعصش العذظغ 
لظ غاشري 

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  نائـب  وقـال 
لشؤون الدفاع واألمن الفريق الركن جالل 
إن  لــ «املسـرية»:  حديـث  يف  الرويشـان 
«هنـاك أمالً بتحقق تقدم يف سـياق جهود 
ودول  صنعـاء  بـني  العمانيـة  الوسـاطة 
العـدوان، لكن ثالث فرتات من الهدنة التي 
رعتهـا األمم املتحدة تشـري إىل أنه ال توجد 
نوايـا لـدى دول العـدوان للمـيض يف رفع 

املعاناة عن اليمنيني».
وزار وفد عماني العاصمة صنعاء نهاية 
األسـبوع املنـرصم برفقـة أعضـاء الوفد 
الوطني املفاوض لنقل املقرتحات واألفكار 
التي تم التوصل إليها خالل املناقشات مع 
دول العـدوان واألطراف الدولية إىل القيادة 

السياسية والثورية.
وأوضح الرويشـان أن «الوفـد العماني 
حمـل أفكاراً مـن دول العدوان يف مسـألة 
املرتبـات تتعلق بمليون و٣٠٠ ألف موظف 
بينمـا القضيـة بالنسـبة لصنعـاء تتعلق 
باسـتحقاقات ٣٠ مليـون مواطن يمني» 
يف إشارٍة إىل التمسك بجميع االستحقاقات 

اإلنسانية، وعدم القبول بتجزئتها.
اآلن  حتـى  قـدم  مـا  «كّل  أن  وأضـاَف 
عبارة عن وعود لم يتم تنفيذها عىل أرض 
الواقع» وأن «تحالف العدوان ال زال مرتدداً 

يف النزول عن الشجرة».
وأَشاَر الرويشـان إىل أن «هناك إمكانية 
لحدوث تقدم جيد يف ما يخص املوافقة عىل 
رصف املرتبـات، لكـن ال زالت هناك بعض 
نقـاط الخالف»، مؤكـداً أن «دول العدوان 
تريـد وضع هـذا امللف كنقطـٍة تفاوضية 
بينما هو حق من حقوق الشعب اليمني».
وحاولـت دول العـدوان ورعاتهـا خالل 
املرحلـة املاضية االلتفاف عىل اسـتحقاق 

رصف املرتبـات من إيرادات النفط والغاز، 
مـن خالل تقديم مقرتحات لتجزئة عملية 
رصف املرتبـات وعدم تحديـد آلية وعملية 
منتسـبي  اسـتثناء  إىل  إضافـًة  الـرصف، 
وقطـاع  واألمنيـة  العسـكرية  املؤسسـة 
واسع من موظفي الدولة، وهو األمر الذي 

رفضته صنعاء بشكٍل قاطع.
وأّكد الفريق الرويشـان أن صنعاء تريد 
«رصف املرتبات لجميع موظفي الدولة من 
مدنيني وعسـكريني، ألن املرتب استحقاق 
رئيـيس لـكل مـن ينتسـب ألية مؤسسـة 
من مؤسسـات الدولـة، ويجب رصفه من 

عائدات البلد بما يف ذلك النفط».
ثابـت  الوطنـي  أن: «املوقـف  وأضـاَف 
وسـقف املطالـب يصـل لرفـع الحصـار 
ووقف الحرب وخروج كّل القوى األجنبية 
مللـف  إضافـًة  الحـرب  آثـار  وتعويـض 

املرتبات».
وأّكـد الفريـق الرويشـان عـىل رضورة 
السـيايس  عـن  اإلنسـاني  امللـف  فصـل 
والعسـكري، وأنـه «ال يمكـن حصول حل 
سـيايس والبلد تحت العـدوان والحصار»، 
مشـرياً إىل أن معانـاة الشـعب اليمنـي يف 
الجانب اإلنسـاني يجب أال تكون مرتبطة 
بوصول السياسيني والعسكريني إىل حلول 

يف املفاوضات.
وأوضـح أن «التفـاوض لرفـع الحصار 
وإنهاء العـدوان والحصـار واالحتالل يتم 
بني صنعاء ودول العدوان، والحل السيايس 
يتـم بعد ذلك بني األطـراف اليمنية»، وهي 
املسـألة التي تحاول دول العدوان ورعاتها 
االلتفاف عليها مـن خالل الدفع باملرتِزقة 

إىل واجهة املشهد حالياً.
وأضاَف أن «عىل دول العدوان أن تتعامل 
مـع اليمـن مـن مبـدأ النديـة واملصالـح 
املشـرتكة، ألن مسـألة الوصاية والهيمنة 
عىل اليمن التي كانت موجودة سـابقاً ولم 
تعد متاحة اآلن»، مشرياً إىل أن «التضحيات 
التي قدمها الشعب اليمني واملكاسب التي 
حققهـا بقيادة وجيش وشـعب موحد لن 
يتـم الرتاجـع عنهـا مهمـا كان الخطاب 

اإلعالمي لدول العدوان».

الصعات املسطتئ جاعجة بما 
غفعق ضض الاعصسات

وفيما يخص سيناريو فشل املفاوضات 
أّكـد الفريـق الرويشـان أن «عـىل تحالف 
تشـهدها  لـم  تطـورات  توقـع  العـدوان 
أي مـن مراحـل الحـرب السـابقة يف حال 
لـم يدفـع باتجـاه الحلـول»، مذكـراً بأن 

«القوات املسلحة أكدت جهوزيتها لجميع 
الثوريـة  القيـادة  وأن  السـيناريوهات، 
والسياسـية قـد أكدت بشـكٍل واضح عىل 

هذه النقطة».
وأضـاَف أن «صنعـاء لـن تسـكت عىل 
اسـتمرار معاناة الشعب اليمني وموظفي 
الدولـة، فيمـا الثـروات الوطنيـة تنهب يف 
وضح النهار»، مؤكداً أن «القوات املسلحة 
قـد رتبـت أمورهـا ولديهـا اليـد الطـوىل 
للوصـول إىل أهـداف ال يتوقعهـا تحالـف 
العدوان، وأن هذه التحذيرات ليست ملجرد 

التهديد».
دول  أن  إىل  الرويشـان  الفريـق  وأَشـاَر 
العدوانيـة  تحركاتهـا  تواصـل  العـدوان 
ضـد أبنـاء الشـعب اليمنـي وذكـر أنهـا 
«تسـعى لتفخيـخ مسـتقبل اليمـن مـن 
خالل نقـل الجماعات املتطرفـة إىل املهرة 

وحرضموت».
وكان قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الديـن الحوثي، قـد أّكـد يف خطابه األخري 
أن أي تصعيـد عسـكري أو اقتصادي من 
جانـب تحالف العـدوان سـيقابل بتحرٍك 
أوسـع وأكثر فاعليـة من كّل ما شـهدته 

املراحل السابقة.

أطرغضا ترغخئ سطى سثم 
الاعخض إىل أي تض

وفيما يخص املوقـف األمريكي، أوضح 
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن 
أن «الواليات املتحدة تحافظ عىل مصالحها 
يف املنطقة عىل حساب الرشق بشكٍل عام، 
وأن عىل دول العـدوان أن تحدد مصالحها 
بعيـداً عن تدخالت الواليات املتحدة التي ال 

تريد سوى حل مشاكلها».
وأضاَف الرويشان أن «املتغريات الدولية 
تدفـع أمريـكا إىل املحافظة عـىل حلفائها 
بمفهـوم البقـرة الحلـوب، بحيث تحرص 

عىل أال يتوصلوا ألية حلول ألزماتهم».
وكان قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 

الديـن الحوثي، قـد أّكد يف وقٍت سـابق أن 
السـبب الرئييس لتعثر مسـار السالم هو 
تعنت الواليات املتحدة األمريكية وإرصارها 

عىل دفع صنعاء نحو االستسالم.
وقبـل ذلـك كشـف الرئيس املشـاط أن 
املبعوث األمريكي إىل اليمن أفشل تفاهمات 
جيـدة كان قـد تـم التوصـل إليهـا خالل 

املفاوضات التي أعقبت نهاية الهدنة.

السسعدغئ يف وضع ق تتسث 
سطغه

وفيما يخص السـعودية، أوضح الفريق 
الرويشـان أنهـا «تعيش وضعاً ال تحسـد 
أمريكيـة فيما  عليـه، وتواجـه ضغوطـاً 
يتعلق بـ(أوبك بلـس) واحتياجات أوروبا 

يف الشتاء للنفط».
وأضاَف أن «اليمن بموقعه الجيوسيايس 
يمتلـك قـوة التأثـري عـىل أسـواق الطاقة 
العاملية ولن يظل يف موقع املترضر الوحيد، 
وليـس عيبـاً أن ترتاجـع السـعودية عـن 

خطئها».
وتشري هذه الترصيحات إىل املخاطر التي 
قـد ترتتب عىل عودة التصعيد واسـتهداف 
منشـآت النفط السعودية يف ظل املتغريات 
الدوليـة الحالية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك 

إىل أزمة عاملية يف الوقود.

املخالح تتضط املعصش الثولغ
وبخصـوص املوقـف الـدويل، أّكـد نائب 
رئيـس الوزراء لشـؤون الدفـاع واألمن أن 
«عىل املجتمع الدويل أن يدعم توجه صنعاء 
لرفـع الحصار عن ٣٠ مليـون يمني، بدالً 
عن التشـدق بامللف اإلنساني بدون القيام 

بأي يشء».
وأوضح أن «تاريخ مجلس األمن معروف 
يف كّل ما يتعلق بقضايا الرصاع يف املنطقة 
فـال عدالة مطلقة يف املجتمع الدويل بل من 

يحكم هي املصالح».

تقرير

الفرغص الروغحان: املعصش العذظغ 
بابئ وتسظئ السثو جغآدي إىل 

تخسغث غفعق تعصساته

تصغصغئ ــا  ــعاغ ظ لــثغــعــا  ولــغــج  ــرددة  ــا ط الـــســـثوان  دول  لــضــظ  تــصــثم  إلتــــراز  إطــضــاظــغــئ  عــظــاك 
ــتــطــعل  ــحــض طـــســـار ال ــــــثاء شـــغ تــــال ش ــأ افس ــاج ــف ــا غ ــم الـــصـــعات الــمــســطــتــئ جـــاعـــجة ب
والشربغئ افطــرغــضــغــئ  الــاــعجــعــات  ــظ  س بــســغــثًا  طخطتاعا  ــظ  س تئتث  أن  الــســســعدغــئ  ســطــى 
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تتالش السثوان غعاخض خروصاته الفاضتئ يف التثغثة وجط خمئ أطمغ طاخاسث
 : التثغثة

مع اسـتمرار احتضان صنعاء لجهود السـالم، 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف  يواصـل 
وذلـك  األوضـاع،  لتفجـري  مسـاعيه  اإلماراتـي 
باسـتمرار الخروقات الفاضحة التفـاق الحديدة، 

وسط صمت أممي مطبق.
ويف جديـد الخروقـات سـجلت غرفـة عمليات 
ضباط االرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان، 
أن مناطـق متفرقة مـن الحديدة شـهدت، أمس، 

نحو ١٠٠ خرق ارتكبها تحالف العدوان وأدواته.

رصـد  عمليـات  غرفـة  يف  مصـدٌر  وأوضـَح 
الخروقات أن مرتِزقة العدوان ورعاتهم ارتكبوا ٨٦ 

خرقاً خالل الساعات املاضية.
الخروقـات  شـملت  فقـد  املصـدر  وبحسـب 

استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية.
كمـا أفاد املصدر بأن الخروق تضمنت أيضاً ٣٣ 
خرقاً بقصـف مدفعي، و٥١ خرقاً باألعرية النارية 

املختلفة.
هذا وتأتـي هذه الخروقـات كامتداٍد لسلسـلٍة 
طويلة من االنتهاكات الفاضحة بمشـاركة جوية 
واسـعة للطـريان االسـتطالعي والقتـايل، يف حني 

أن األمـم املتحدة التي تعترب الراعي الرسـمي لهذا 
االتفـاق، لـم تقم بفعـل أي يشء يذكر من شـأنه 
إجبار تحالف العدوان عىل تنفيذ التزاماته حسـب 
مـا ورد يف بنود االتفاق عىل الرغم من قيام الطرف 
الوطنـي يف صنعـاء بتنفيـذ كّل التزاماتـه فيمـا 
يخص امللفات اإلنسـانية واالقتصادية والعسكرية 
والسياسية، وسط تنصل الطرف اآلخر الذي يستند 
عـىل التواطؤ األممـي، وهو األمر الـذي يجعل من 
املنظمة األممية وسـيطاً غري معـول عليه، ولنا يف 
التجـارب املاضية شـواهد حية عىل الـدور األممي 

امليت واملميت.

طةجرة جسعدغئ جثغثة يف التثود تثطش 20 حعغثًا وجرغتًا
 : خاص

السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف  يواصـل 
اإلماراتـي ارتـكاب املجـازر الوحشـية بحـق األبرياء 
واملدنيني مـن أبنـاء محافظة صعدة، وذلـك يف جرائم 
منسـية عىل الحدود اليمنية السـعودية برعاية أممية 
توفر الغطاء اإلنسـاني والسيايس وهو ما شكل حافزاً 

إضافياً لقوى اإلجرام لإليغال يف إجرامها ودمويتها.
ويف جديـد املجـازر الوحشـية التـي يرتكبها جيش 
النظام السـعودّي املجـرم، استشـهد مواطن وأصيب 
١٩ آخرون، أمس األول، بينهم مهاجرون أفارقة جراء 
قصف مدفعي سـعودّي عـىل مديرية منبـه الحدودية 

بمحافظة صعدة.
وأوضـح مصدر محيل يف املحافظـة أن جيش العدّو 
السـعودّي اسـتهدف باملدفعية منطقة الرقو بمديرية 

منبه الحدودية، ما أدَّى إىل استشـهاد مواطن وإصابة 
١٢ آخرين بينهم مهاجرون أفارقة.

وأشـاَر املصدر إىل أنه تم نقل الجرحى إىل مستشفى 
منبه الريفي.

ويف سياق اإلجرام السـعودي افادت مصادر محلية 
لصحيفـة املسـرية أمـس السـبت، أن مديريتـي منبه 
وقطابـر تعرضتـا أمس لقصـف عشـوائي مكثف ما 
أدى إىل استشـهاد نحـو ٤ مواطنني وسـقوط عدد من 

الجرحى.
وتأتـي هـذه الجريمة بعد أيـام قليلة مـن جريمة 
مماثلة، فيما يشار إىل أن قناة املسرية كانت قد كشفت 
يف وقٍت سابق عن قيام جيش النظام السعودّي املجرم 

بارتكاب جرائم وحشية بحق مهاجرين أفارقة.
كما يأتي استمرار الصمت األممي ليؤكد أن املنظمة 
األمميـة باتـت جـزًءا ال يتجـزأ مـن منظومـة القتـل 

واإلجرام التي تطال الشعب اليمني.

السمغث بظ ساطر: السثو غرغث غمظاً خاضساً طمجصاً وعع طا غساعجإ 
سطى ضض غمظغ اقجاظفار لتسط طسرضئ الاترر

 : خظساء
أّكـد نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي، العميد عبدالله بن 
عامـر، أن تعزيز الوعي الوطني يف أوسـاط املجتمع بأهداف 
ومخططـات العدوان يعد مـن أبرز املهام امللقـاة عىل عاتق 
منتسـبي التوجيه املعنوي وأحـد املرتكزات الهامة يف خوض 
معركـة الدفاع عـن السـيادة الوطنية ضد تحالـف العدوان 
ومرتِزقته ومخططاتهم التدمريية الهادفة للنيل من الشعب 

والوطن.
وشـّدد، خالل االجتماع املوسـع الذي عقد، أمس السبت، 
بصنعـاء وضـم عـدداً مـن املحللـني والباحثني يف الشـؤون 
العسـكرية ورؤسـاء القطاعات اإلعالمية يف دائـرة التوجيه 
املعنـوي، عـىل أهميـة توسـيع مجـاالت العمـل اإلعالمـي 
والتوعـوي والثقـايف يف وسـائل اإلعـالم العسـكري املرئـي 

واملسـموع واملقروء لتحصني املجتمع مـن الحرب اإلعالمية 
والنفسـية للعدوان، موضحاً أن الشـعب اليمني أثبت قدرته 
بعـون الله تعـاىل عـىل مواجهـة التحديات خالل السـنوات 
املاضيـة ووقف بكل صالبـة يف مواجهة العدوان ويقف اليوم 

رافضاً لكل استهداف لكرامته ووحدته وسيادته.
وقـال العميـد عبدالله بن عامـر: «إن اسـرتاتيجية العدّو 
واضحـة ومخططاته معروفة فهو يريد يمناً خاضعاً ممزقاً 
محتـالً، وبالتـايل فهو مسـتمر يف حربـه عىل هذا الشـعب، 
وهـو ما يفرض عـىل كّل اليمنيني مهام وواجبات يف سـبيل 

االستمرار يف مواجهة هذه املخططات حتى إفشالها».
تخلـل اللقاء مناقشـة عدد من املواضيـع الهامة من قبل 
املجتمعـني، والتي تسـهم يف تعزيز مجـاالت العمل اإلعالمي 
والبحث والتحليل والدراسة يف الجوانب العسكرية والثقافية 
االجتماعـي  لتعزيـز وحـدة النسـيج  والتوعويـة الهادفـة 

ومواجهة الحرب الناعمة للعدوان ومرتِزقته.

الحسئئ الةجائغئ تصر تضطغش الظغابئ بإتدار الفارغظ طظ وجه السثالئ يف صدغئ الصاضغ تمران
 : خظساء

أقرت الشـعبة الجزائية االسـتئنافية املتخصصة بأمانـة العاصمة، أمس 
السـبت، تكليف النيابة، إحضـار املتهمني الفارين من وجـه العدالة قهراً، يف 

قضية اختطاف وقتل القايض محمد أحمد حمران.
كما أقرت الشـعبة يف الجلسـة التي ُعقدت برئاسة رئيس الشعبة القايض 
عبداللـه عيل النجـار، إلزام محاميـي املتهمـني تقديم عرائضهـم والرد عىل 

استئناف أولياء الدم والنيابة إىل الجلسة املقبلة بعد أسبوعني.
وكانـت النيابة وأوليـاء الدم قّدموا عرائض االسـتئناف يف الجلسـة األوىل 
األسـبوع املـايض، والتي تضمنت طلب تشـديد العقوبة عـىل الذين لم يحكم 

عليهم باإلعدام.
وقضت املحكمة الجزائيـة االبتدائية املتخصصة باألمانة يف األول من ربيع 

األول املايض بإدانة ستة من املتهمني يف القضية.
حيث قضت بإدانة املتهم األول صالح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل 

العمـد ومعاقبته باإلعدام قصاصاً وتعزيراً، رميـاً بالرصاص، وإدانة عبدالله 
ناجي امليدمة، ويونس سـيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشرتاكهم مع 

املدان األول، بجريمة االختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس ٢٥ سنة.
كمـا قـىض الحكـم بإدانة قيـس عيل السـنيدار، بجـرم تقديم املسـاعدة 
وإخفاء األشـياء املتحصلة مـن جريمة االختطاف، ومعاقبتـه بالحبس مدة 
ثماني سـنوات، وكذا إدانة ريم عبد املجيد الحمامي، بجريمة تقديم املساعدة 

ومعاقبتها بالحبس ثماني سنوات.

حرضئ الشاز تتمض «خاشر» طسآولغئ سثم 
إضاشئ طادة «املرضئاان» إىل طادة الشاز

 : طاابسات
حملت وزارة النفط واملعادن والرشكة اليمنية 
للغـاز الطبيعي املسـال، رشكة صافـر لعمليات 
عـن  املسـؤولية  كامـل  واالستكشـاف  اإلنتـاج 
الحوادث واالنفجـارات الناجمة عن عدم إضافة 
مـادة املركبتان إىل الغاز املنـزيل الذي يتم تحميله 
عـرب املقطورات من صافـر إىل املحطات املركزية 

باملحافظات.
وأشارت الرشكة اليمنية للغاز يف بياٍن لها، إىل 
أنها اسـتقبلت العديد من الشكاوى حول انعدام 
مـادة املركبتان «الرائحة» التـي يتم إضافتها إىل 
مادة الغـاز، ما أدَّى إىل وقوع حوادث وانفجارات 
يف عـدد من املحافظـات، موضحًة أنـه وانطالقاً 
مـن املسـئولية االجتماعية امللقاة عـىل الرشكة 
وحرصاً منها عىل سـالمة املواطنـني واملمتلكات 
الخاصـة والعامـة فقـد قامـت االدارة العامـة 
للرشكة يف صنعاء بالعديد من املراسـالت لرشكة 
صافـر لعمليـات اإلنتـاج واالستكشـاف ملعرفة 
أسباب عدم إضافة مادة املركبتان إىل مقطورات 
الغـاز الذي يتم إنتاجه يف صافر كونها املسـئولة 

عن ذلك.

وعـربت الرشكـة اليمنيـة للغـاز عن األسـف 
الشـديد لعـدم تجـاوب رشكـة صافـر لعمليات 
اإلنتـاج مـع تلـك املراسـالت التـي تمت بشـكٍل 

رسمي.
للغـاز  اليمنيـة  الرشكـة  أن  البيـان  وأّكـد 
بصنعاء تشـرتط إضافة مادة املركبتان إىل الغاز 
املسـتورد املخصص للمصانع وكبار املستهلكني 
والسـيارات واملطاعـم، وذلـك عـرب طـرف ثالث 
«رشكة دولية فاحصـة» لتأكيد وجود هذه املادة 

وبحسب املواصفات العاملية.
كما أّكـد البيان أن الرشكة تخيل مسـئوليتها 
عـن الحـوادث الناجمـة عن عـدم إضافـة مادة 
املركبتان للغاز الذي يتم إنتاجه محلياً من صافر.

أضثت إخقء طسآولغاعا سظ الاثاسغات والتعادث الضاربغئ 
الاغ صث تخغإ المعاذظغظ جراء اظسثام «الرائتئ»:
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وزارة الضعرباء تسطظ تسرشئ جثغثة وتتثد جسر الضغطع 
بـ 300 رغال لطتضعطئ و310 لطصطاع الثاص

 : طظخعر الئضالغ
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خالل مؤتمر صحفي، 
أمس السـبت، عـن مصفوفة الحد األعـىل لتعرفة وحدة 
الطاقة الكهربائية (ريال / ك.و.س) املباعة للمستهلكني 

من قبل ُمالك املولدات الخاصة والحكومية.
وأوضحت أنه وفق التعرفة الجديـدة لوزارة الكهرباء 
والطاقـة يبلغ سـعر الكيلـو وات للقطـاع الخاص ٣١٠ 
ريال، وللمؤسسة العامة للكهرباء ٣٠٠ ريال وذلك ابتداًء 
من الفوترة القادمة خالل عرشة أيام كحٍد أعىل، مطالبًة 
جميـع ُمـالك املولدات الخاصـة االلتزام التـام بالتعرفة 
املقرة والئحة تنظيم النشاط املؤقت، مؤكدًة أنها ستتخذ 
إجـراءات رادعـة بحـق مـن يخالـف القوانـني واللوائح 

املنظمة.
وأّكد بيان املؤتمر الصحفي أنه ال يحق ملالك املحطات 
الكهربائية الخاصة فرض أو جباية أو تحصيل أي مبالغ 
أو رسوم أو اشـرتاك أو تعرفة بخالف التعرفة املقرة من 
قبل الـوزارة، كما أهابت الوزارة باملسـتهلكني عدم دفع 
أي مبالـغ تحت أي مسـمى كان بخـالف التعرفة املقرة 
مـن قبل الوزارة واإلبالغ عن املخالفني عرب الرقم املجاني 

.(٨٠٠٠١٤٤)
وأشـاد البيان بتعاون وزارة الداخلية ومدراء أقسـام 
الرشطـة والجهـات القضائية ومحكمة األمـوال العامة 
للتصـدي أليـة تجـاوزات، أو مخالفـات من قبـل مالك 

املولدات الخاصة.
وخالل املؤتمر الصحفـي قال وزير الكهرباء والطاقة 
املهندس محمد البخيتي: إن «العدوان األمريكي السعودّي 
عىل شعبنا اليمني الذي استهدف محطات توليد الكهرباء 
وخطوط اإلمداد والتوزيع واملحوالت بشكٍل عام يف عموم 
املحافظـات واملناطق الحرة قد أعاق الـوزارة عن القيام 

بواجباتها وخفض قدرتها االنتاجية للطاقة».
وأشـار الوزيـر البخيتـي إىل وجـود الئحـة تنظيمية 
لعمل القطـاع الخاص والحكومـي، وأن وزارة الكهرباء 
تدعو اإلخوة املسـتثمرين يف هذا القطاع إىل إحياء الروح 
التنافسـية القائمـة عىل تحسـني وتجويـد الخدمة بدالً 
من االسـتغالل والجشـع، الفتاً إىل أن سـعر الكهرباء يف 
الجمهوريـة اليمنيـة هـو أغىل تسـعرية يف العالـم، وأن 
الوزارة والقيادة السياسـية يف إطار إعادة النشـاط الذي 
بدوره سـيخفض سـعر التكلفة أكثر وأكثـر يف الفرتات 

القادمة.
وبـنّي البخيتي أن الوزارة أحالـت إىل القضاء حوايل 
٩٠ محطـة مخالفـة، وأنـه سـيتم إنـزال مأموريـة 
الضبـط القضائـي إىل كّل املخالفني ملراقبـة االلتزام، 
ومن التزم سـيتم تكريمه، ومن لم يلتزم سيتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية املناسبة، وتوقفه عند حده، وفق 
خطـة زمنية محـدودة، مشـرياً إىل أن الالئحة تضمن 
إعـادة الحقـوق إىل أصحابهـا، وتلزم مـالك املولدات 
بإعادة املبالغ الزائدة للمستهلكني الذين أثبت التجاوز 

بحقهم.
وتابع البخيتي: «سـلمنا األمر للـه وللقضاء الذي هو 
يده يف األرض، ونشكر القضاء وندعوه إىل تطبيق اللوائح 

القانونية وفق ما نرش يف القنوات الرسمية».
وقـال: «نحن مـع الجهات األمنيـة والقضائية لنقدم 
الخدمة للمواطن بشـكٍل سهل ومبسط وبطريقٍة عادلة 
ومنصفـة تثمـن تضحيات الشـهداء واملجاهديـن الذي 
بذلوا أنفسهم لحماية هذا الشعب وكرامته وحقوقه من 

الغزاة واملعتدين واملستغلني».
ودعـا البخيتـي املؤسسـة للوقوف إىل جانـب القيادة 
وتقديم نموذج راق يليق بقيم ومبادئ الثورة وتوجيهات 
القيادة السياسـية والثورية، الفتاً إىل أن الوزارة ستعفي 
املواطـن من بعـض التكاليـف التي سـتكون صفرية يف 
جانب االشرتاك والرسوم وغريها»، مشيداً بمدير مديرية 
يريم عىل اإلجـراءات التي اتخذها بحق املخالفني وأثبتت 
نجاحهـا يف امليـدان، داعياً بقية أقسـام الرشطة، وأمانة 
العاصمة تحمل املسـؤولية والوقوف إىل جانب املؤسسة 

العامة للكهرباء».

ظحاط خثطغ ولغج ربتغ
بـدوره قـال مديـر عـام املؤسسـة العامـة للكهرباء 
الدكتـور هاشـم محمد الشـامي: إن من أسـباب ضعف 
وتدنـي الخدمـة العامة لقطـاع الكهرباء يعود ألسـباب 
عدة أهمها ارتفاع نسـبة الفاقد، وحصـار دول العدوان 
للمشتقات النفطية واملازوت، واالستهداف املتعمد للبنية 
التحتيـة للكهربـاء الـذي خفـض القـدرة االنتاجية من 

١٥٠٠ كيلو وات إىل ١٠٠ كيلو وات.
وأّكد الشـامي أن التسـعرية الجديدة تسـاوي سـعر 
التكلفة، وأن نشـاط املؤسسة خدمي وليس ربحي البتة، 
مبيناً أن الخلل يكمن يف القراءات املرتبطة بتواطؤ بعض 

املوظفـني مع بعض املواطنني غري امللتزمني بالدفاع وفق 
القراءة الحقيقية والقيمة الفعلية لالستهالك.

وقـال الشـامي: إن املؤسسـة خالل املرحلـة األخرية 
خفضت نسـبة الفاقد مـن الكهرباء العامـة التي كانت 
تتجـاوز قيمتها الـ ٣ مليارات ريال (من ٥٢ ٪ إىل ٢٧٪)، 
الفتـاً إىل أهميـة تعـاون املواطنني مع املؤسسـة العامة 

ملحاربة الفاقد لرسقة الكهرباء.
وأضـاَف أن اإلطفـاء لشـبكات الكهربـاء لــ ٧ أو ٨ 
سـنوات منذ بدء العدوان أدَّى إىل إهالك الشـبكات بشكٍل 
أكرب وتعرضها للرسقات والكثري من التكاليف التي تصب 

عىل كاهل املؤسسة.
وتابع الشـامي إىل أن املؤسسة بجميع أبنائها تعهدوا 
أمـام الله بعدم تجاوز الفاقد للنسـبة املعيارية التي هي 
٧٪ وأن أي مديـر فـرع لم يحقق إنجازاً يف نسـبة الفاقد 
فسـيتم التشـهري به وعزله عن العمل، كمـا أن أي مدير 
فرع ال يسـهل تقديم الخدمة للمواطن ويخفض نسـبة 
الفاقـد للنسـبة املعياريـة سـيتم تغيـريه ولـو بشـكٍل 

أسبوعي.
وكشـف الشـامي أنه تـم اكتشـاف أكرب خلـل داخل 
املؤسسة، وهو نظام «الفوترة» داخل املؤسسة والتالعب 
الـذي كان يوجد فيه، وأنه وجد قراءات ناقصة ألكثر من 
١٦ ألـف قراءة، بمعنى ١٦ ألف مشـرتك بما يزيد عن ٥١ 
كيلو، والتي كانت سـتؤثر عىل املؤسسـة باسـتنزاف ما 
يزيد عـن ١٥ مليار ريـال وفق التعرفـة الحالية بـ ٣٠٠ 

ريال للكيلو.
وأضـاف أن هناك أكثر مـن ١٥ ألف عداد بني مرسوق 
ومفقود ومهدم، وأن الكثري منها ليسـت بسبب العدوان، 
بل بقـراءات املوظفـني املقدمـني ملربرات غـري مقبولة، 
ناهيك عن القراءات املخزونـة التي وصلت مليون و٨٠٠ 
كيلو ما بني الجماالت من قبل املوظفني ملتابعة القراءات.

وقال: «ركزنا عىل امليدان وقمنا بوضع تصحيح للنظام 
بشـكٍل عـام وجـاري إعداد نظـام حديث عىل مسـتوى 
عال وسـريى النور يف القريب العاجـل من خالل عدادات 
الدفع املسبق والقراءات الذكية، كما بدأناها يف محافظة 

الحديدة التي سيتم تطبيقها يف كّل املحافظات».
من ناحيته قـال نائب رئيس الوزراء لقطاع الخدمات 
الدكتور حسني مقبويل: «نسـعى لتنويع مصادر الطاقة 
واسـرتاتيجياتها، حيـث وضعتها الـوزارة وفقاً للقانون 
رقـم واحـد للعـام ٢٠٠٩م وكـذا قانـون ٢٠١١م، ومن 
خاللهـا نقول لإلخوة املواطنـني أن الوزارة بالرشاكة مع 

القطـاع الخاص سـتعمل لتوفري الطاقة بأقـل التكاليف 
وبدمج الطاقة املتجددة».

ودعـا نائب رئيس الوزراء مقبـويل القطاع الخاص إىل 
«املزيد من الجهود لتوسـعة وإنتـاج الطاقة الهجني كي 
يسـتطيع املواطن الحصول عـىل الخدمة بأقل التكاليف، 
وكذا إدخال عدادات القراءات الذكية، مشـيداً بالخطوات 

التي تقوم بها املؤسسة العامة يف هذا املجال».
وتابـع «مـن أولويـات القيـادة السياسـية الرتكيـز 
عـىل الطاقة املتجـددة التي نأمل تلبيتهـا من قبل جميع 

الفاعلني واملستثمرين يف هذا املجال الواعد».
وشـكر مقبـويل قيـادة الـوزارة واملؤسسـة والقطاع 
الخاص عىل جهودهم املبذولة، داعياً إىل توسـعتها لتلبية 

تطلعات املواطن اليمني.
مـن جانبه ترحم مستشـار املجلس السـيايس األعىل 
العالمـة أحمـد محمـد مفتـاح، يف كلمتـه عىل شـهداء 
املؤسسـة العامـة للكهرباء الذيـن اسـتهدفتهم غارات 
العـدوان األمريكـي السـعودّي، مجـدداً تقديـم التعازي 

واملواساة ألرسهم الكريمة.
وأضـاف أنـه وعـىل الرغم مـن معانـاة الشـعب من 
العدوان والحصار، إال أن هناك استغالالً وجشعاً من قبل 
عدد من مالك املولدات الخاصـة، وهناك تقديم لخدمات 
متواضعة من قبل املؤسسة العامة للكهرباء التي تنبعث 
مـن تحت الركام، ونأمل أن نعيد نشـاط وزارة الكهرباء 
إىل مـا كانت عليـه قبل العـدوان، إن لم يكـن أفضل من 
ذلك، مشـيداً بالجهـود املبذولة والعمل الـدؤوب الهادف 
لتلبيـة تطلعـات أبنـاء الشـعب اليمني، كمـا تمنى من 
قيادة الوزارة واملؤسسـة أن تكون عند طموحات شعبنا 
وقيادتنـا ونكون مثل بقية البلدان املنتجة للطاقة، راجياً 
منهـم مضاعفـة الجهود ووضـع هذه املسـألة يف رأس 

قائمة االهتمام.
وتابع مفتـاح: «يجب عىل اإلخـوة يف القطاع الخاص 
فهـم ووعي التجـارة بأنهـا تقديـم خدمـة مقابل ربح 

معقول ومناسب بعيداً عن الجشع واالستغالل».
وقال: «أنصـح اإلخوة املواطنني بعدم رفع أية زيادات 
عـىل التعرفـة املعلنـة، وننصح اإلخـوة املسـتثمرين إىل 
إحياء مبـدأ التنافس بما يلبي رغبـات املواطن وااللتزام 
بالتعريفة الجديدة، كما ننصح قيادة الوزارة واملؤسسـة 
بتكريم الجيديـن وامللتزمني من مـالك املولدات الخاصة 
واإلشادة بهم، ومحاسبة املخالفني بشكٍل رسيع وفوري 

حال إثبات تقصريهم وعدم استجابتهم».

العزغر الئثغاغ: تط إتالئ 90 طتطئ طثالفئ وجغاط اتثاذ اإلجراءات الرادسئ طسعا 
أضثت أظه ق غتص لمقك المتطات الضعربائغئ الثاخئ شرض أو جئاغئ أو تتخغض طئالس أو رجــعم أو احــاراك بثقف الاسرشئ المصرة
دســئ المعاذظغــظ لســثم دشــع أي طئالــس تتــئ أي طســمى ضان بثــقف الاسرشــئ المصــرة
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 : سئث الصعي السئاسغ
عىل مدى قرون وحتى عرصنا الحارض، 
العظمى  األوروبية  اإلمرباطوريات  اعتربت 
البحر األحمر بمدخله الشمايل املتمثل بقناة 
السويس، والجنوبي واملتمثل بمضيق باب 
املندب فائق األهمية بالنسـبة لها وإىل أمن 
تجارتهـا العابرة للقـارات؛ كونه الرشيان 
الرئيـس لتدفق الثـروات النفطيـة الهائلة 
من الخليج إىل مناطق استهالكه يف أمريكا 

وأوروبا.
وأخذت تلك اإلمرباطوريات االستعمارية 
عـىل عاتقهـا إضعاف أيـة قـوٍة محلية أو 
إقليميـة تحـاول فـرض سـيطرتها عـىل 
مياهه وشـواطئه، غري أنها كانت دائماً ما 
تصطدم بني فرتٍة وأخرى بمقاومٍة محلية 

تقوض تلك النزعة االستعمارية.
لكن ومـع انهيـار االتحـاد السـوفيتي 
١٩٩٠م، وانتهاء فرتة التدافع املتوازن بني 
األقطـاب العظمـى يف العالم بمعسـكريه 
املنطقـة  شـهدت  والغربـي)  (الرشقـي 
انقالباً تراجعياً يف مسارات النفوذ الوطني 
والسـيطرة القومية من الـدول املطلة عىل 
البحـر األحمـر، إذ أصبحـت أمريـكا هـي 
املتحكـم الرئيس يف مجـرى مياهه وجزره 
وجميع مداخله، سـواًء بشـكٍل مبارش أو 
بواسطة حكومات وأنظمة محلية صنعتها 
والغربيـة  األمريكيـة  اإلدارات  ودعمتهـا 
املتعاقبة، وأسـندت لهـا مقاليد التحكم يف 
النطاق الوطني واإلقليمي كواجهٍة رشعيٍة 

صورية ليس إّال.

 شحض العغمظئ
وعىل مدى الـ٣٢ عامـاً املاضية، نّظمت 
أمريـكا منفـردة حركـة النقـل البحريـة 
التجارية والعسكرية من وإىل وداخل البحر 
األحمر وفـق هيمنتها األحاديـة القطبية، 
والتي ضمنت حرية وانسـياب مرور سفن 
الشـحن التجاريـة العمالقـة واألسـاطيل 
العسـكرية املختلفة عرب مياهه ومضايقه 

الحاكمـة يف الشـمال والجنـوب، وفرضت 
أيضـاً مجموعـة مـن األحـكام يف تنظيـم 
مرور السـفن الحربية بعـد حادثة املدمرة 
األمريكية (يو إس إس كول) يف ١٢ أكتوبر 
مـن عـام ٢٠٠٠م، والتي كانت راسـية يف 
ميناء عدن مـن أجل التـزود بالوقود، بعد 
أن قـاد انتحاريان زورقـاً مطاطياً محمالً 
باملتفجـرات مـا أدَّى إىل إعطابهـا مؤقتـاً، 
وتالياً وبدعـوى محاربة اإلرهاب حافظت 
واشـنطن عىل سياسـة ثابتة من الهيمنة 
والتفـرد، ما يعنـي أنها يف بعـض األحيان 
كانت ال تمنح سـفن املنافسني اآلسيويني 

(روسيا والصني) حق الوصول إليه.
لكن ومع قيام الثورة الشـعبية يف اليمن 
يف الــ٢١ من سـبتمرب من العـام ٢٠١٤م، 
والتـي أظهـر فيهـا الثـوار العـداء العلني 
واملبـارش ألمريـكا، وقضت أهـداف الثورة 
برتحيـل أي تواجد ألمريـكا، وكّل عمالئها 
وأدواتهـا مـن العاصمة اليمنيـة صنعاء، 
بل ومـن كّل املنطقـة برمتهـا، األمر الذي 
أصـاب األمريكان يف مقتل وبعثر كّل أوراق 
املشـاريع التي بنتهـا لسـنوات خصوصاً 
أن هـذا الحدث جاء تزامناً مـع حدٍث آخر 
شـماالً تمثـل يف اسـتعادت روسـيا تأكيد 
هيمنتهـا ولـو بشـكٍل جزئي عـىل البحر 
األسود من خالل حشٍد بحري كبري يف العام 

٢٠١٤م.

 الئتر افجعد غسجز شضرة 
السعدة إىل الئتر افتمر

انكب الرئيس الرويس «فالديمري بوتني» 
عىل إحيـاء القـوة البحرية الروسـية منذ 
دخولـه الكرملني قبل عقدين مـن الزمن، 
واسـتطاع بذلك قلب اتجاه فـرتة االنحدار 
البحري رسيعاً، وخلق بَحرية روسية أكثر 
مرونـة وحداثـة ومتعددة االسـتخدامات، 
ذهبـت  ٢٠١٤م،  يف  الضـم  عمليـة  فمنـذ 
روسـيا إىل أبعد من ذلك، إذ نرشت منصات 
وقـوات وأسـلحة جديدة يف البحر األسـود 
سـاعدتها أيضـاً عـىل زيـادة نفوذهـا يف 

رشق البحر األبيض املتوسـط الذي يشّكل 
عمليـات  إىل  بالنسـبة  حاسـماً  مرسحـاً 
موسـكو يف دعم النظام السـوري يف حربه 

مع الجماعات االنفصالية واإلرهابية.
كذلـك حّدثْت روسـيا قاعدتهـا البحرية 
يف مينـاء طرطـوس السـوري، كجزء من 
محاولتها األوسـع يف العـودة من جديد إىل 
الرشق األوسـط، ضمن لعبة سباق النفوذ 
واالسـتقطاب القديمـة الجديـدة، ما دفع 
أمريكا إىل اإلرساع بتنفيذ أجندات املواجهة 
الخاصـة بكبح جمـاح الدب الـرويس من 
التوجه جنوبـاً، وعمدت عىل سـد الطريق 
أمامـه بطريقـٍة أو بأخرى مـن االعرتاف 
بالثـورة الوليدة يف صنعـاء ومنعه من مّد 

جسور الصداقة أو التعاون معها.
لكـن ال تزال إدارة «بايدن» حتى اللحظة 
لـم تقـرر بعـد كيـف سـرتّد عـىل الوجود 
الـرشق  يف  لروسـيا  املتزايـد  العسـكري 
األوروبـي ومنطقـة البحـر األسـود وعىل 
السـيطرة عىل املياه املحيطة بشبه جزيرة 
القـرم؛ كـون املخاطـر الناجمة عـن ذلك 
تتخطـى أمريـكا ومنطقة البحر األسـود، 
وقد يولد مصـري املياه اإلقليمية فيه صدى 
عميقاً يف بحـر الصني الجنوبـي، إذ تّدعي 
بكني سـيادتها عىل معظم املياه اإلقليمية 

هناك.
وهكـذا، بدأت العـودة العدوانية ألمريكا 
والغـرب عموماً إىل اليمـن ومنطقة جنوب 
البحـر األحمر تحديـداً يف الـ٢٦ من مارس 
عـام ٢٠١٥م، يف إطار تحالـف عربي دويل 
تقوده السعودية ظاهرياً، وفيه تم اإلعالن 
من واشنطن تنفيذ أول عملياته العسكرية 
العدائيـة ضد اليمـن (األرض واالنسـان) 
تحـت ذريعـة واهيـة وهـي مـا يسـمى 
باسـتعادة «الرشعيـة» وانهـاء االنقالب، 
أنـواع  أبشـع  التحالـف  قـوى  ومارسـت 
الجرائم واالنتهاكات ضد الشـعب اليمني، 
والتي ترقى إىل جرائم حرب ضد اإلنسانية، 
غـري أنها لم تحقق أياً مـن أهدافها املعلنة 

أو غري املعلنة.
وعـىل مدى مـا يقـارب الثمان سـنوات 

مـن عمـر العـدوان األمريكـي السـعودّي 
عىل اليمـن ضاعفت أمريكا مـن تواجدها 
يف القـرن األفريقـي ومضيق بـاب املندب 
سـواء بصـورة مبـارشة كمـا هـو الحال 
يف  أو  األريترييـة  بالعاصمـة  قواعدهـا  يف 
جيبوتـي، أو من خالل أدواتها (السـعودّي 
واإلماراتي) يف الجزر اليمنية االسرتاتيجية 
وعىل الشـاطئ الجنوبـي الغربـي اليمني 
املحتـل، كما ضاعفت أمريـكا تواجدها يف 
املناطـق اليمنية الرشقيـة املحتلة والغنية 
بالثروات النفطيـة الهائلة، وعززت قواتها 
اللوجسـتية يف املنطقـة، مقويـًة موقعها 
هنـاك مـن خـالل مزيـج مـن التكتيكات 
شـملت املجاالت العسـكرية واالقتصادية 
واملعلوماتيـة، إضافـة إىل رشاء الـوالءات 

القبلية والحزبية يف تلك املناطق.
يف املقابـل ضاعفت صنعاء مـن قواتها 
واندفاعاتهـا،  دفاعاتهـا  مـن  وعـززت 
وأثبتت تواجدها يف السـاحة، ومثلت الرقم 
األصعـب يف ميـدان الرصاع، وشـكلت وال 
تزال مصـدر رعب وقلق لتحالـف العدوان 
يف  شـاهدنا  ولذلـك  الدوليـني،  ورعاتـه 
السـنوات األخـرية كيـف دفعـت الواليات 
املتحدة حلفاءها اإلقليميني عىل شـاطئي 
البحـر األحمـر الرشقي والغربـي إىل تبني 
توجهات وتحالفات أكثر انفتاحاً وليربالية 
مـع حليفتها «إرسائيل»، كـي تخلق حلفاً 
جديداً أو ما يسـمى «ناتـو» عربي، يؤّمن 
اللعبة األمريكية الرامية إىل فرض الهيمنة 
األحاديـة عـىل البحـر األحمر، بمشـاركة 
حلفاءهـا املحليني (السـعودّي واإلماراتي 
واإلرسائييل واملرصي واألردني ودول القرن 

األفريقي) عىل حدٍّ سواء.

  طئثأ املراوغئ افطرغضغئ 
غاسبر

حتـى اآلن، وخالفـاً عـن إدارة «ترامب» 
تبنـت إدارة «بايـدن» نهجـاً حـذراً تجـاه 
صنعـاء، فعمدت بمسـاعدة األمم املتحدة 
عىل إبـرام هدنـة مؤقتة (الهدنـة األممية 

      خظساء ُتفحض اجاراتغةغئ عغمظئ الصطإ العاتث

السعدة افطرغضغئ السثواظغئ إىل الئتر افتمر
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العسـكرية واالنسـانية) منذ مطلع إبريل 
من العام الجاري، و يف مقابلها عززت إدارة 
«بايـدن» عالقة مناسـبة مع السـعودية، 
وأقدمت عـىل جملة من الرتتيبـات املعلنة 
وغري املعلنة بهـدف معالجة القضايا التي 
أدَّت إىل بـرود هـذه العالقـة لحظة وصول 
«بايدن» البيت األبيض، واملتعلقة بقرارات 
منـع تصديـر األسـلحة للـدول الضالعـة 
متصلـة  كونهـا  اليمـن؛  عـىل  بالعـدوان 
بسـجالت الجرائم واالنتهاكات، وكذا ملف 
«خاشـقجي»، وملفات حقوق االنسان يف 

اململكة.
وحتـى اللحظة ال تزال جميـع األطراف 
تعيـش يف إطـار الهدنة التي لـم تمت ولم 
يتم انعاشـها، نظـراً للمراوغـة األمريكية 

املتعمدة.
ووفقـاً لذلك، عّززت صنعاء من رسـائَل 
اإلنـذار والتحذير التـي ُوجهت خالل األيّام 
املاضية لتحالف العدوان، بتأكيدات جديدة 
عىل اسـتحالة السماح باستمرار حالة الال 
حرب والال سـلم، وهو ما يعني أن مراوغة 
إدارة «بايـدن» وصلت إىل نهاية مسـدودة، 
وأصبـح عليهـا االختيـار مـا بني السـالم 
العادل واملرشف أَو التوجـه لتصعيد جديد 
سيكون البحر أبرز ميادينه، وهو ما يعني 
أن التحوالت التي سـيصنعها هذا التصعيد 
سـتكون واسـعة النطـاق وطويلـة املدى 
وسـتكون العـودة إىل ما قبلها مسـتحيلة 

أَيْـضاً.
مراقبون يعتقدون أنُه ويف حالة رفضت 
أمريكا املطالب املرشوعة للشـعب اليمني، 
ألسـبابها الخاصة، فإنها عىل وشـك قلب 
املنطقة رأسـاً عىل عقب؛ كون ما يجري يف 
منطقة البحر األحمر ال ينفصل عّما يجري 
حـول منطقة البحر األسـود، ألن يف مقابل 
ذلك، لن تخضع صنعاء أيضاً لرشوط املرور 
الـربيء، ويعني ذلـك أن السـفن الحربية 
التابعة للتحالفات األمريكية، قد ال تحظى 

نظرياً بهذا املرور يف البحر األحمر.

 «ظاتع» الئتر افتمر الةثغث 
سطى غرار «ظاتع» الئتر افجعد

وتسعى واشنطن إىل تأسيس واستنساخ 
«ناتو» جديـد يف منطقة البحر األحمر عىل 
غـرار «الناتو» املتشـكل قديمـاً، لكن عىل 
املديني القصري واملتوسـط، لم يعد ألمريكا 

والناتو القديم إمكانية االستمرار يف تقديم 
الدعم السـيايس والعسـكري ألوكرانيا، أو 
حتى مساعدتها يف بناء القدرة عىل الصمود 
أمام لعبة التحول الجديدة يف فرض معادلة 
القـوى املتكافئـة وتعدد األقطـاب،  بربوز 
القوة الروسـية بفعالية وسيطرة وتحكم 

يف البحر األسود ومحيطة اإلقليمي.
وعـىل املـدى الطويـل يـرى مراقبون أن 
واشـنطن ستفشـل أيضاً يف إقنـاع جميع 
دول البحـر األسـود باالمتثـال لالتفاقات 
الحاليـة التـي تضمن حريـة املالحة وحق 
«املـرور الربي» يف املياه اإلقليمية، إذ تعتقد 
واشـنطن التخـيل عـن تلـك االتفاقات يف 
لألمن اإلقليمي  شبه جزيرة القرم «تهديداً 
والتجارة الدولية والنظام العاملي السائد».

مقابـل ذلـك يأتـي إرصار «بوتني» عىل 
أن األوكرانيني والروس يشـّكلون «شـعباً 

واحـداً»، واعتبـار أن التعـاون األوكرانـي 
مـع «الناتـو» يمثل تهديداً لألمـن القومي 
يف روسـيا، وقد يجعل مـن التوغل الرويس 
املوّسع يف أوكرانيا أكثر االحتماالت الواردة 

يف املستقبل القريب.
إدارة  ومحللـون  خـرباء  ينصـح  ُهنـا 
«بايدن» بعدم الهروب من مواجهة روسيا 
يف الشـمال بافتعـال وتغذيـة الـرصاع يف 
الجنـوب؛ ألن ابـن سـلمان هـو أيضـاً لن 
يرغـب يف تعريـض عالقاتـه مع موسـكو 
للخطر، مهما كانت معقدة، حتى يف الوقت 
الذي يقدم نفسـه بصفته رشيكاً رضورياً 
لواشـنطن يف التعامل مع روسـيا التي بدا 
للريـاض والقاهـرة أن موسـكو اكتفـت 
عىل ما يبدو بضمها لشـبه جزيـرة القرم 
والجمهوريات الثالث، وبالتايل فشـل فكرة 
إدارة «بايدن» بالضغط عىل السـعودية أو 

مـرص كي تعمالن بفعالية أكرب مع أمريكا 
و»الناتـو» عـىل البحر األحمـر يف مواجهة 
ما تخشـاه من تمـدد رويس صيني ضمن 
سـباق التموضع وتوزيع رقعة الشطرنج 
يف ميـدان الرصاع؛ ألنها لم تعـد ذات قيمٍة 

تذكر يف الوقت الراهن.

  الصعة الغمظغئ الخاسثة يف 
طغجان الخراع 

اسـتكماالً، بـات مـن املنطقي جـداً أن 
تعمل أمريكا أكثر مـن أي وقٍت مىض عىل 
تعزيز حضور الهدنة يف اليمن، وأن تسعى 
إىل وقـٍف شـامل إلطـالق النـار، وأن تقبل 
بدور صنعاء الفعيل يف حفظ األمن وتعزيز 
السـالم يف منطقـة جنوب البحـر األحمر، 
فإذا مـا تصاعـدت التوترات بسـبب دعم 
إدارة «بايدن» القوي للسـعودية واإلمارات 
وموقفهـا العلني والعدوانـي تجاه صنعاء 
الفعـيل  االسـتقرار  عـدم  إىل  يـؤدي  قـد 
للمنطقة واشـتعالها من جديد، أو «أشـد 
وأوسـع»، وبالطبـع، ليس من املسـتغرب 
أن تنتقـد القيـادة اليمنيـة يف صنعاء هذه 
املماطلـة وتضغط عـىل الوتر العسـكري 
التصعيدي بهدف اسـتعادة سـيادتها عىل 
جزرهـا ومياهها اإلقليمية شـأنها شـأن 

الدول األخرى.
ترصيحات قائد الثورة ورئيس السيايس 
األعـىل والتي انعكسـت عنهـا ترصيحات 
وزير الدفـاع يف صنعـاء، واملتعلقة بتأكيد 
يف  اليمنيـة  املسـلحة  القـوات  جهوزيـة 
اسـرتداد حقـوق الشـعب بالقـوة، ونفاد 
الصـرب عـن املراوغـة األمريكيـة جميعها 
تعرب عـن مواقف ثابتة ورسـائل رصيحة 
بـأن ُكـّل األوراق التي تسـتعملها أَو تعول 
عليهـا اإلدارة األمريكية إلطالة أمد الوضع 
الراهـن، سـتكون بال فاعليـة، ولن تنجح 
يف إقناع صنعاء بتأجيل «الوقت املناسـب» 
السـتئناف «مسـار الـرد والـردع» بعد أن 
باتت صنعاء منفـردة تمتلك بالفعل ورقة 
ضغط مهمة عىل واشنطن، إذ أن بإمكانها 
أن تمنح لوحدها سفن أمريكا وأوروبا إذن 
الوصـول من وإىل جنوب البحـر األحمر أو 
تمنعها من ذلك، متى تشـاء سـواًء بوجود 

روسيا وحلفائها أو بدونها.
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السابث المةاعث 
سئث الضرغط جظث

أولئك  هم  ما  وقليل 

بحياتهم  تحيـا  الذين 

بغيابهم  وتموت  األمم 

ال،  كيـف  األجيـال.. 

للحياة  رسـموا  وهـم 

منهـاج  وللنـاس 

والحيـاة  االسـتقامة 

وال تكاد تنـرض يميناً 

وتـرى  إال  شـماالً،  أو 

صورة مـن صور العز 

واالنتصار... إنهم الشهداء..

وهنا ومـع رجل عظيم من العظماء نأتي لنتحدث 

عـن بعض من حياته وإيمانه وعطائه ووفائه والذي 

بحـق اسـتطاع أن يصنع مـن حياته أرشـيفاً مليئاً 

بالتفاني والتضحيات إنه الشـهيد السـيد محمد عيل 

حسـني ضيف اللـه مصلح سـند، من أبنـاء منطقة 

مران.. صعدة.

حيـُث سـنعرج عىل بعض مـن حياتـه ولنبدأ من 

عند عالقته بالله سـبحانه حيـث كان نموذجاً راقياً 

ورجـالً مؤمناً ورعـاً وتقيـاً طاهر البـدن والرسيرة 

حيث كان له برنامج يومي منه أن خصص سـاعات 

محددة لخلوته بالله سـبحانه وتعاىل.. وكان حريصاً 

كل الحـرص عىل الطهـارة الحقيقية سـواء يف بدنه 

ووضوئه وكذا ملبسـه ومأكلـه ومرشبه، وكان كثري 

الورع ال يحب أن يتجـاوز يف حق أحد حتى من أقرب 

الناس إليه.

أمـا يف علمه فقد كان ربيباً مالزماً لخاله الشـهيد 

السـيد عبدالله عيل مصلح وأخيه السـيد الشهيد زيد 

عـيل مصلح، حيث اسـتفاد من السـيد عبدالله كثرياً 

يف املسـائل الفقهيـة وأخذ من زيد الكثـري من العلوم 

القرآنية والدينية والجهادية له العديد من املشاركات 

يف املراكز الصيفية آنذاك حيث أرسـله خاله الشـهيد 

زيـد إىل منطقـة ذويب ليعمـل فيها مدرسـاً ومربياً 

ألبناء تلك املنطقة وهكذا اسـتمر ذلك الرجل العظيم 

يف مسار العطاء إىل أن تفجرت رشارة الظلم والعدوان 

يف الحـرب األوىل، حيـث لم يكن غائباً عن املشـهد بل 

حرض وبكل شجاعة واستبسال فتنقل يف أماكن عدة 

للمواجهـة مقدماً أروع البطـوالت، ولعل من أبرزها 

جبهـة الخربان حيث موقـع خاله الشـهيد زيد عيل 

مصلـح، حيـث جرح يف تلـك املعركـة وبعدها أرسته 

السلطة الظاملة آنذاك.

وهكذا تعرض يف سجون السلطة آنذاك للعديد من 

املعاناة منهـا املرض الذي أنهك جسـمه مع املعاملة 

السـيئة مـن النظام داخل السـجن لكنه ظـل صابراً 

وصامداً كالطود لم يقدم أي تنازل حتى أنهم صفدوا 

يديه بالقيود داخل املستشفى خوفاً من تلك الرصخة 

التـي كان يطلقها وهو مثخن باملرض والدماء تنزف 

من فمه الطاهر.

وهكذا ويسـتمر الوفاء ليخرج من السـجن عزيزاً 

فيكمل مشـواره الجهادي يف خوض كل تلك الحروب 

إىل أن جـاءت الحرب السادسـة وقبـل أن تبدأ الحرب 

السادسـة كان قد رأى خاله زيداً يف املنام ثم بعد تلك 

الرؤيـا أخربنـي قائالً  لقـد رأيت خـايل يف املنام وإني 

واللـه أطلب مـن اللـه أن تكـون إصابتي للشـهادة 

يف  رأيس كمـا حدث لخايل ومضت الحرب السادسـة 

ويف منطقـة املقاس سـطر الشـهيد كل تلـك املالحم 

وببصمـات زيد مـىض مدافعاً متفانياً يف سـبيل الله 

حتى اسـتطاع أن يصنع نـرصه ويلتحق بركب خاله 

الشـهيد زيد فأصيب يف رأسـه كإصابة خاله ليلتحق 

بركب قائـده وركب رفاقه ممن مىض تـاركاً لنا إرثاً 

ومسرية من الوفاء والعطاء واإلباء، فسالم الله عليك 

يـا أبا بدر حني عشـت لله ويوم انطلقـت مجاهداً يف 

سـبيل اللـه وحـني استشـهادك.. والسـالم عىل كل 

الشهداء األطهار.

كتابات

طا بغظ اقتخاقت والضعرباء!
طظخعر الئضالغ 

تقـدم الرشكة اليمنية لالتصاالت النموذج األمثل للعمل 
املؤسـيس وتقديم الخدمة بشكل مضبوط يمنع أي تحايل 
أو تالعـب أو إفسـاد مـن قبل املواطـن املحتـاج للخدمة 
وبشكل سهل ورسيع وآمن يحفظ الحقوق لكال الطرفني 

.
فيمـا املؤسسـة العامـة للكهربـاء عكس ذلـك تماماً 
فخدماتها معرضة للفقدان والرسقة والتحايالت من قبل 

املوظفني واملواطنني عىل حدٍّ سواء .
ماذا لو طبقت املؤسسـة العامة للكهرباء قانون الدفع 
املسـبق وتقديم كروت أو باقات شـحن كهربائية مسبقة 
وبشـكل مشـفر كما هو الحـال مع خدمـات االتصاالت، 

وتضمن للمواطنني كبريهم وصغريهـم الخدمة وتمنع النافذين من أي 
تالعب.

من األمثلة املشهورة أن كبار النافذين يف الدولة منذ سنوات يرفضون 
تسديد تكاليف الكهرباء واملياه وال تستطيع الدولة انتزاع ذلك منهم فيما 
نفس أولئك ال يسـتطيعون رسقة دقيقة واحدة من رشكة االتصاالت أو 

البعث برسالة واحدة أيضاً دون رصيد مسبق.
مراعات االحتياج والشـعور من قبل رشكة موبايل عىل سـبيل املثال  
تعطي املواطن خدمة سـلفة بـ100 ريال فقط وعند أول تعبئة للرصيد 

يتم خصمها تلقائياً وتعود إىل حساب املؤسسة.
وعـىل هذا الصعيد نلحظ الفشـل الكبري للمؤسسـة العامة للكهرباء 
وطول الروتني اإلداري حال بحث املواطن عن الخدمة أو لحل أي إشكال 
طـارئ عكس ما هو مـع أصحاب املولـدات الخاصة رسيعـي التفاعل 

والتعامـل يف تقديـم الخدمـة وضبطهـا عـن املتالعبـني وحمايتها من 
الفاسدين والنافذين.

ما سـمعته مـن مدير عام املؤسسـة العامـة للكهرباء 
الدكتور هاشـم محمد الشـامي، خـالل املؤتمر الصحفي 
لـوزارة الكهربـاء تشـيب منه الـرؤوس ويتطلـب موقفاً 
حازماً وتدابري مناسـبة ال تقل عن جبهات الجهاد املقدس 

يف مواجهة العدوان يف أكثر من 40 جبهة.
إذا مـا تحدثنا عن تعامـل النافذة الواحـدة يف الجوانب 
املرصفيـة كنمـوذج أخر هـي األخرى يف القطـاع الخاص 
وعكسـها يف النظـام البنكي ونظـام الربيـد اليمني وعىل 
هـذا فقـس الكثري مـن النمـاذج التي اثبتت فشـل بعض 
مؤسسـات الدولة ونجاح بعضها األخـر إىل جانب القطاع 
الخاص وكأن هناك سياسـة تدمرييـة للقطاع الحكومي 
من حيث ال نشـعر، أو كسياسة عقابية فيها أحقاد حزبية 

وسياسية ما لم يكن للعدوان فيها أياٍد خفية.
تخيل معي عزيزي املواطن وسـلطتنا الرشـيدة لو تم ضبط الكهرباء 
كمـا حال االتصاالت كم سـيكون دخلنا العام اليومي وكم سـتعود عىل 
الخزينـة العامـة من األمـوال التي مـن املمكن بها سـداد عجوزات هنا 
وهنـاك تمهد للنهوض بمختلـف القطاعات وتعطـي كّل ذي حق حقه 
وتمنـع أية منازعات وأي لجوء للقضاء للفصل يف الخدمات العامة وأية 

تجاوزات من قبل املواطن واملستثمر عىل حدٍّ سواء.
كـم هو مفرح أن تشـحن عدادك املنـزيل بكرت كهربـاء وعند النفاد 
تجهـز مبلغاً آخراً لشـحن كرت آخـر ، وكما هو عـادل ومنصف عندما 
يدفع الكبري والصغري قيمة الخدمة إىل الدولة مثل ما هو حال االتصاالت، 

وعندها سيكون هناك ترشيد لالستخدام وحفظ للمال العام.

السثوان غةجئ ظفسهالسثوان غةجئ ظفسه
د. طعغعب التسام 

عندمـا يلجـأ العـدوان األنجلوصهيوأمريكـي األصيـل 
بأدواته التنفيذية وتحالفه عىل الشـعب اليمني العظيم إىل 
تجزئة نفسه إىل فرق وتحالفه الكيل إىل أحالف صغرية فإن 
هذا ينبئ بوصوله وبعد ثمان سنوات من عدوانه إىل حائط 
مسـدود يف مراوغاته وحيلـه وعن عجـزه وضعفه بعدما 
اتخذ الشـعب اليمنـي العظيم املواجـه لعدوانـه بقيادته 
وجيشه قراره بفرض سيادته عىل أراضيه ومياهه وجزره 
وقراره بمنع هذا العـدوان من نهب ثرواته النفطية وعزم 
هـذا الشـعب بقيادته وجيشـه عـىل تحرير كّل شـرب من 
أراضيـه املحتلـة ولن يفيد العدوان شـيئاً مـن هذه الحيل 

املتكررة التي أكل الدهر عليها ورشب.
فـإذا كان العـدوان يظن أنه بهـذه االلتواءات يسـتطيع التملص من 
تحمـل تبعات عدوانـه فهو واهم خصوصاً وأن الشـعب اليمني العظيم 
املعتدى عليه ظلمـاً وعدواناً يعرف جيداً من الذي يعتدي عليه منذ ثمان 
سـنوات ويعرف رأسـه وأياديه وأقدامه أصيله وأدواتـه ومعلنه ومكان 
إعالنـه وأغراضه وأهدافه ولهذا فإنه ليـس بمقدور هذا العدوان تجزئة 
قضيـة عدوانـه وإن أراد ذلك وبعون الله سـيدفع ثمـن عدوانه وتبعات 
إجرامه سـلماً أم حربـاً طوعاً أم كرهاً «رضـا وإال صميل» مرغماً وهو 

بعون الله من الصاغرين. 
قد يسـتطيع هذا العدوان تجزئة حلفه إىل أحالف كيفما يشـاء سواء 
مـن باب التهويل القديم الجديد الذي ال جديـد فيه ولكن ليس بمقدوره 

تفادي مصريه املحتوم وهزيمته النهائية الناجزة إال من خالل أمر واحد 
وهـو إعالنه وقـف عدوانه عىل الشـعب اليمني واعتـذاره وخروجه من 
كافـة األرايض اليمنية املحتلة وتحمل تبعـات عدوانه عىل 
هـذا بالجلوس عىل طاولة الحوار لتنفيذ ذلك قالها وأكدها 
قائـد هذا الشـعب وهو بالله ماض عىل ذلك ومعه شـعب 

وجيش قوالً واحداً.  
وأما لجوء العدوان إىل محاولـة رشذمة اليمن وتجزئته 
إىل كنتونـات وهو الهدف الذي سـعى إليه قبل عدوانه من 
خـالل فرض األقلمة وعجز عنه ولجأ إىل تحقيقه وتنفيذه 
بالقـوة من خالل عدوانه للعـام الثامن وعجز وبمحاولته 
إدخـال اليمن والشـعب اليمني يف مخطط الال سـلم والال 
حـرب لتنفيذ هذا املخطـط فهذا بعون الله لـن يكون ألن 
هـذه الفرتة لـن تطول فالشـعب اليمنى صـار بعون الله 
أوعى وأكثـر إيماناً بالله وبنرصه وأكثـر التفافاً والتحاماً 

بقيادته وجيشه وسينقلب مخططه حرسات عليه يف قادم األيام. 
وما لم يسـتطع هـذا العدوان اإلجرامـي تحقيقه وهـو يف أوج قوته 
والشـعب اليمنـي يف أضعـف حاالتـه يف بدايـة عدوانـه فهـو أعجز عن 
تحقيقه بعد أن أصبح هذا الشـعب بفضل اللـه وقيادته املؤمنة الواعية 
املدركـة املجاهدة الذي بات اليوم أكثر التفافاً حولها والتحاماً بها وأكثر 
وعيـاً وإدراكاً وإيماناً وارتباطـاً بالله وثقة به وبنرصه املوعود له والذي 
يتجىل ويتحقق كل يوم واقعاً أمامه وبعد أن بات بالله وبقيادته وجيشه 
أكثر قوة وقدرة يف الدفاع عن نفسه وحماية أراضيه وثرواته وأكثر ثباتاً 
وعزماً عىل تحرير أراضيه املحتلة وتحقيق سـيادته واسـتقالله وقراره 

الوطني والعاقبة للمتقني.
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الجراسئ.. جقح 
افرض افصعى!!

 دغظا الرطغمئ

خـص الله اليمـن بجغرافيـا تحمل مناخـاً وتربة 
مناسـبني لزراعة أغلب املحاصيل الزراعية إن لم يكن 
جميعها ويف حال توجه الناس للزراعة فإن هذا األمر 
سريفع منسـوب اقتصادها كون الزراعة هي العمود 
الفقـري القتصاد الـدول وكذلك سـيضمن لليمن أن 
تكتفـي ذاتياً باملواد الغذائية وتؤمن نفسـها من رش 
االبتـزاز ألمنها الغذائي من قبـل الدول التي تتخذ من 

الغذاء وسيلة للوصول ألطماعها يف الدول! 
خاصـة واليمـن تملك مسـاحات زراعية واسـعة 
كتهامة التي لـو زرعت لكفت اليمـن، والجوف التي 
توصف بالسـلة الغذائية لليمـن، والكثري من الحقول 

املنترشة عىل كافة األرض اليمنية. 
اشـتهرت اليمن بالزراعة كزراعة مختلف  وقديماً 
أنـواع الحبوب بما فيهـا القمح وكذلـك جميع أنواع 
الخرضوات والفواكه وكما اشتهرت بزراعة وتصدير 

البن اليمني األعىل جودة عاملياً.
لكن ومع مرور الوقت اهملت الزراعة بشكل كبري 
وبال شـك فإن ذلك كان أمر ممنهج و متعمد من قبل 
األنظمة السابقة العميلة للخارج وبإيعاز منهم فقد 
عملـوا عىل ثنـي اليمنيني عن الزراعـة و زرعوا بذور 
الفتنة والقطيعة بني اإلنسـان وأرضه فهجرها حتى 
تصحـرت وأصبحت بـوراً عاقراً، ومن ظل متمسـكاً 
بأرضه فقـد زرعها بالقـات األفة األكثـر رضراً عىل 
األرض واألنسان، وبهذا أصبحت اليمن دولة معتمدة 
يف أمنها الغذائي عىل الخارج ومسـتهلكة ملنتجاتهم، 
إىل ان جاء السيد حسني بمرشوعه القرآني وبه حاول 
النهـوض باألمة مـن جميع النواحي حتـى تكون يف 
مقدمة الشـعوب، ال أمة مذلولة بلقمة عيشـها، ويف 
الكثري مـن محارضاته تحدث عن أهميـة الزراعة يف 
االكتفاء الذاتي ملواجهة أية تحديات قد تواجه الدول، 
وعمل جاهداً عـىل إصالح العالقة بني الناس واألرض 
ضاربـاً املثل ببعـض الـدول التي أصبحـت يف قائمة 
الـدول املكتفية ذاتيـاً  كاليابان التي عـىل الرغم من 
أنها ال تملك أرضاً زراعية لكن شـعبها توجه للزراعة 
حتى يف رشفات املنازل لتوفري حاجياته من املنتجات 
الزراعيـة وكيـف أصبحت اليابـان اليـوم من ضمن 

الدول العظمى بعد حرب كلفتها الكثري. 
ومع ما تعرضت له اليمن من حرب وحصار وحرب 
اقتصاديـة أرادوا بها ابتزاز اليمن يف غذائها للخضوع 
ألهواء الخـارج بدأ الناس يدركـون أهمية أن يكونوا 
مكتفني ذاتياً وخاصة مع التوعية التي قام بها السيد 
«عبد امللك الحوثـي» بأهمية الزراعة والعودة لألرض 
ومنحهـا الرعاية حتى تمنحنا خريها الوافر وتكفينا 
مغبة التسـول أمام أبواب املنظمـات وانتظار هبات 
العدو الـذي له مآربه وراء كل فلس من مسـاعداته، 
أضـف إىل أنهـا سـتكفينا رش سـالحهم االقتصادي 
حـث  وكمـا   ، واستسـالمنا  قتلنـا  بـه  أرادوا  الـذي 
الدولة والجهـات املتخصصة بتوفري كل التسـهيالت 
للمزارعني وكذلك إيقاف اسـترياد بعض املنتجات من 

الخارج حتى تتوفر السوق للمنتج املحيل!!
وفعـالً عـاد الكثري لـألرض فتعهدوهـا باالهتمام 
والرعايـة فكانـت وفية لهـم بقدر مـا منحوها  وها 
نحن اليوم نرى األرض وقد أخرضت وأثمرت وجادت 
بـكل خريها مـن مختلف أنـواع املحاصيـل الزراعية 
حتـى األرز والقمح الصنفان اللذان كان الكثري يجزم 
عىل اسـتحالة إنتاجهما باليمن، لكن األرض اليمنية 
دحضـت كل مسـتحيل وأثبتـت أنهـا أرض الجنتني، 
وسـتدحض بذلـك كل أحالم العـدو فيها وبشـعبها 
العاشـق لكرامتـه وكرامـة وعزة أرضه، وسـتصبح 
اليمـن يوماً ما دولة مكتفيـة ذاتياً ويف مصاف الدول 
املصدرة للمنتجات الزراعية كما استطاعت أن تصدر 
للعالم دروسـاً قوية يف الشـجاعة والقـوة والكرامة 

وأنها األرض التي لن تُغلب.

أطرغضا شغ طعإِّ الساخفئ

حرضاُت المساعمئ.. ودوُرعا شغ تسجغج سعاطض اقضافاء الثاتغحرضاُت المساعمئ.. ودوُرعا شغ تسجغج سعاطض اقضافاء الثاتغ
سطغ المعحضغ 

 كّل دول العالم العظمى كانت بدايتهم األولية يف سـوق 

العمل بمختلف جوانبه من خالل الرشاكة بني أبناء املجتمع 

يف مشاريٍع تلبي احتياجات املجتمع للسعي نحو االكتفاء 

ومـن خـالل سياسـات الـدول وخططهـا االسـرتاتيجية 

لألعمـال  حكيمـة  بـإدارٍة  تَحّركـوا  السـامية  وأهدافهـا 

ــة بشـكٍل  االسـرتاتيجية التي تكـون عوائدها تخدم األُمَّ

عـام من خـالل تجميع املدخـرات من املدخريـن ورؤوس 

األمـوال وبعد ذلك إنشـاء رشكات مسـاهمة والتي تعرف 

رشكة املسـاِهمة بأنها (هي رشكة يقسم رأس املال فيها 

إىل أسـهم قابلة للتداول، ولرشكة املسـاهمة كيان قانوني 

مسـتقل عن حملة أسهمها، أي أن لها شـخصية اعتبارية مستقلة عن 

أصحاب حقوق امللكية وتنقسم رشكاُت املساهمِة إىل رشكات مساهمة 

ة وال يُسـأل الرشيك يف رشكة املساهمة  عامة ورشكات مسـاهمة َخاصَّ

إالَّ بقدر حصته يف رأس املال) يسهم يف رأس مالها التشغييل ُكـّل املقبلني 

عىل رشاء أسـهم والتي تكون موزعة بقيمة ُكـّل سـهم من خالل رأس 

مال رشكات املسـاهمة عىل عدد من مشاريع االستثمار، هذه املشاريع 

تصبـح فيما بعـد رشكات إما (مصانـع، أَو مـزارع، أَو تربية دواجن... 

إلـخ) وذلك؛ بَهدِف تغطية أكرب عـدد ممكن من تجمٍع برشي يف منطقٍة 

معينة أَو جغرافيٍة معينة، لتوفري االحتياجات والسعي لالكتفاء بدالً من 

االسـترياد من الخارج ومن ثم السـعي للتصدير للدول التي هي بحاجة 

ملنتج يكون ذا معايري وذات جودة معينة. 

ضمـن برنامـج مشـاريع تراعى فيـه من خـالل دراسـات الجدوى 

ضمان املشـاريع بحسـب املعايـري التي يخضـع لها ُكــّل مرشوع من 

البيئـة التضاريس والفصول خالل سـنة أَو أكثر وكذلـك معيار التكلفة 

للمرشوع ومستلزمات املشـاريع من مواٍد تشغيلية وإنتاجية وترويج، 

ُكــّل هذه التفاصيل تكـون ضمن مجموعة مـن اإلدارات ضمن رشكة 

مسـاهمة ويختلف الهيكل التنظيمي حسـب ُكــّل رشكة، يكون هدف 

الرشاكـة والتنمية واالسـتدامة يف االكتفاء واالرتقـاء من خالل رشكات 

املساهمة ساهمت يف االرتقاء والنهوض بالعديد من الدول العظمى الذي 

لم يحضوا بما يحظى به اليمن من أجواٍء وعوامل جغرافية.. نستعرض 

نموذجـاً من بعـض الدول التي أصبحـت بتضافر جهـود أبناء املجتمع 

بظروف وتوّجـه قاداتها. 

النمـوذج األول: ماليزيـا الذين سـعى مهاتري محمد رئيـس وزرائها 

خـالل الفرتة من عـام 1981م إىل عـام 2003م، إىل النهـوض بالتنمية 

واالستثمار من خالل محاربة الفساد وجودة التعليم والتأهيل، الذي تعد 

ماليزيا الدولة الرائدة يف التعليم، وتهيئة بيئة مستقرة للبناء واالستثمار 

الـذي سـارع يف ترسيع من عجلـة التنمية واالكتفـاء واالرتقاء ملجاالت 

عديـدة والتصديـر للخـارج، وتعـد ماليزيا مـن الدول الرائـدة يف مجال 

التعليم والصناعات التكنولوجيا، ونحن جزٌء من سـوقهم االستهالكية 

ملنتجاتهم التكنولوجية والقرطاسـية َواملواد الغذائية؛ ألَنَّهم اسـتثمروا 

أموالهم ومدخراتهم يف رشكات املساهمة التي عززت توّجـه الدولة نحو 

البنـاء والتصنيع والزراعة، وبجهود وتكاتف الجميع لالرتقاء والتطوير 

واالستقالل. 

النموذج الثاني: الصني الذين سـعوا يف سـباق االكتفاء 

وتطويـر (الصناعات والزراعة.. إلـخ) من الجوانب والتي 

يسـعون بكل شغف نحو االستثمار والسـيطرة والتحكم 

باألسـواق العامليـة، اليـوم الصـني تتقدم عىل الشـيطان 

األكرب بـ (50 %) يف التقـدم الصناعي والتجاري والتقدم 

التكنولوجـي، وذلـك ألَنَّ لديهم وعياً بأن ال بـارك بأمة ال 

تأكل مما تزرع وال تلبس مما تصنع. 

لألسـف نحن العرب لسـنا سـوى سـوق اسـتهالكية 

ملنتجـات وصناعـات الـدول املتقدمة والـدول الصناعية، 

َوإذَا وجـد رشكات يف بلـدان عربية معينـة يف املواد الخام 

واآلالت وأصحـاب الخربة هم مـن الخارج وسياسـات األنظمة العربية 

تتوجه نحو الرصاعات واملكايدة وعرقلة املشـاريع االسـتثمارية؛ وذلك 

ألَنَّ الكيان الصهيوني املتجذر يسعى من خالل خططه العدائية إلحباط 

املشاريع التي تسعى نحو االستقالل والبناء واالكتفاء ال يريدون للعرب 

أن يكون لهم سوق مشرتكة وتبادل الخربة والسعي نحو سباق التسلح 

املعـريف والصناعـي يريدون للعـرب أن يكونـوا رعاة، لـو بحثنا يف دول 

الخليج عن مصانع لوجدنا أن جميع الرشكات واملصانع خارجية تابعة 

لدول عظمى إما من الدول األُوُروبية َواألمريكية وكل العاملني وأصحاب 

املهارة جميعهم عمالة غربية. 

ونحـن نعيش تجربـة التصنيع العسـكري والذي ابتدأنـاه من حيُث 

انتهى العالم، ال يعجز اليمني السـعي للتنمية واالرتقاء من خالل إنشاء 

رشكات املساهمة، استجابًة لتوجيهات السيد القائد عبد امللك بدر الدين 

الحوثـي -يحفظه الله- للتوّجـه نحو اإلنتاج املحيل والعمل عىل إنشـاء 

مؤّسسـات ورشكات وجمعيـات تعاونية اسـتثمارية، ومن الرضوري 

علينـا يف الجمهوريـة اليمنية حمل رؤية حديثة عـىل االقتصاد الخدمي 

االسـتثماري للتنميـة االقتصاديـة مـن خـالل توجيـه رؤوس األموال 

واستثمارها يف مشاريع تنموية حقيقية عىل أرض الواقع. 

والسـعي يف تأسـيس رشكات اسـتثمارية وفـق املعايـري والقوانـني 

االسـتثمارية السـارية يف الجمهورية اليمنيـة؛ بَهـدِف التنمية وتعزيز 

االقتصـاد الوطنـي مـن خـالل االسـتثمار األمثـل يف اإلنتـاج الزراعي 

والحيواني والدواجن والتعدين والصناعات التحويلية واستغالل الثروات 

الطبيعيـة بالتقنيـات الحديثـة والنمـاذج العالية الناجحـة وتوطينها 

وتطويرها. 

وتعنى بتحويل واسـتغالل الفرص االستثمارية واألفكار اإلبداعية إىل 

مشاريٍع اسـتثمارية قائمة بشكٍل أََسـايس عىل املعرفة بقواعد التنمية 

املسـتدامة وبمـا يحّقق النهضـة االقتصادية للبالد وتعـود بالنفع عىل 

املسـاهمني، وذلك باالسـتثمار املتخصـص يف القطاعات االسـتثمارية 

املرخصة للرشكة سواًء يف القطاع الزراعي أَو قطاع الصناعات التحويلية 

العامة أَو املجال العقاري. 

وما يميز هذه الرشكة إتاحة فرص اسـتثمارية ناجحة للمسـاهمني 

الباحثـني عـن األرباح املرشوعة بـدالً من الفوائد الربويـة وخلق قاعدة 

اقتصادية وطنية محلية يف املجاالت الزراعية والصناعية والعقارية. 

رشغص زرسان 
لطاملـا خاضت الواليـات املتحدة األمريكيـة الكثري من 
الحروب والرصاعات، وخرجت منها منترصة، إالَّ يف بعض 
ا، كحربهـا يف فيتنام مثـالً، وكانت  الحـاالت النادرة ِجــدٍّ
تخرج من ُكـّل تلك الحـروب بهيبٍة أكرب وطموحاٍت أكثر، 
وأخضعـت جميـع خصومها ومنافسـيها رشقـاً وغرباً، 

وحالت بينهم وبني تفوقهم عليها. 
وبفعـل تفوقهـا العسـكري واالقتصـادي وتحالفاتها 
الكبـرية تمّكنت من السـيطرة عـىل مركز القـرار العاملي 
واالسـتفراد به لفرتاٍت ليسـت قصرية، حتـى ظن البعض 
أنهـا سـتدوم إىلَّ مـا ال نهاية، متناسـني أنـه ال يمكن أن 
ـة أجٌل ال يمكـن أن تتجاوزه، وهذه  يتحّقـق ذلك، فلكل أُمَّ

سنة تعاقبت عىل مّر العصور واألزمنة. 
يف هذه املرحلة ظهرت مالمح وبدايات أفول عرص أمريكا لعدة أسباب 
داخلية وخارجية، وكان لألسـباب الداخلية أثٌر َكبريٌ يف ذلك السقوط، يف 
مقدمها تآكل املجتمع األمريكي وانقسـامه وظهور العنرصية بشـكٍل 
ليـس له مثيل، إضافًة إىل جائحة كورونا والتدهور االقتصادي الذي نتج 

عنها، أما األسـباب الخارجية فمنها ظهور منافس اقتصادي يف الرشق 
هو الصني، ومنافس عسـكري يف الغرب هي روسيا، وكذلك تصاعد قوة 
محور الجهـاد واملقاومة وتوسـعها، وكان لهذا التصاعد 

والتوسع اإلسهام األكرب بني ُكـّل تلك األسباب. 
إن اجتمـاَع تلـك األسـباب الخارجيـة وتزامنهـا تمثل 
حصـاراً للواليات املتحـدة األمريكيـة من ُكــّل الجهات، 
فشـبح االقتصاد الصيني يقفز عىل الدوالر ويدوسه تحت 
قدمه، والـدب الرويس يغرس خنجر املـوت يف نحر أُوُروبا 
بـكل مـا تمثلـه أُوُروبا مـن عمـق اسـرتاتيجي ألمريكا، 
ومحـور الجهاد واملقاومة يحكم قبضته عىل أهم املناطق 
عىل كوكب األرض (الرشق األوسـط) ويرتبع عىل ممراتها 
املائيـة الهامـة، وكل هذه العوامل مع تلك األسـباب تعلن 
أفول العرص األمريكي إىل غري رجعة، ووالدة العالم الجديد 

الذي سيكون فيه ملحور املقاومة مكاناً متقدماً فيه. 
مـن املهم اإلشـارة إىل قضيـٍة هامة وهي أن سـنة الله مـع الظاملني 
تقيض أن يكون هالكهم عىل أيدي املؤمنني املسـتضعفني، كما حدث مع 
فرعون وقوم موىس، وهذا يحتم علينا االسـتعداد واإلعداد لهذه املرحلة 
ًدا يف ُكــّل املجاالت، ويف مقدمهـا االكتفاء الذاتي، واكتسـاب الوعي  جيـِّ

والبصرية، فالرصاع لم يعد مقترصاً عىل السيف والنار. 

كتابات
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صراءة شغ شضر الحعغث الصائث ططجطئ «طظ ظتظ وطظ عط»:

السئإ الرئغسغ لدسش اُفطَّــئ وضقلعا أظعا لط تسرف سثوعا أطرغضا وإجرائغض

ظثاء صائث البعرة لطحئاب والحابات: افعمّغئ والاعصغئ

 : سئثالضرغط الحعاري

من هـدي القرآن الكريم، يستشـهُد 
الشهيُد القائُد حسني بدر الدين الحوثي 
سـالُم الله عليـه بالتجربـة األوىل ألبي 
البرشية يف مواجهته األوىل الذي سـّجل 
للبرشيـة  األول  العـدو  إبليـس  فيهـا 
انتصاراً عىل آدم سـالم اللـه عليه الذي 
العـدو  حـول  اإللهيـة  التعاليـَم  نـيس 
وأسـاليبه املاكـرة حتـى وإن جاء ذلك 
العدو يف هيئة صديـق ناصح وحتى لو 
أقسـم بأغلظ األيَْمان فـإن تعاليم الله 
يجـب أن تكـون أقـدَس مـن أن تعطل 

مهما كانت األسباب.. 
العـدو هـو إبليـس والوسـيلة هـي 
الشجرة التي ستشقي آدم إن أكل منها 
هكذا كانـت معطيات الله ُسـبَْحانَــُه 
َوتََعـاَىل غايـًة يف الوضـوح بتعريف آدم 
عدوه (إن الشـيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدواً) ووسـيلته أيضـاً (وال تقربا هذه 
الشـجرة) جـاء إبليـس إىل آدم يف ثياب 
الناصحني (وقاسـمهما إنـي لكما من 
الناصحني) لكن نسيان آدم مسألة من 
يكون عدوه جعلته يشقى (ولقد عهدنا 

إىل آدم من قبل ولم نجد له عزماً) 
بعـد أن يقدم لنـا الشـهيد القائد يف 
درسـه األمثلَة والتجارَب وبعد أن روى 
لنا تفاصيل قصة آدم مع عدوه إبليس، 
مستشـهداً بآيات القـرآن الكريم يعوُد 
بنا سـالم الله عليـه إىل صلب املوضوع 

يف الدرس وهو تذكريُنا أن الله سـبحانه 
تعـاىل وكمـا فعـل مـع آدم يف تعريفه 
بعـدوه كذلك فّصل لنا يف مختلف سـور 
القرآن عـن عدونا ومعركته املسـتمرة 
عرب العصـور ملئات السـنني والتي راح 
ضحيتهـا الكثـري مـن األمـم املتبلـدة 
والجاحـدة، كما يشـري الشـهيد القائد 
رضـوان اللـه عليـه إىل الرتاكـم املعريف 
عرب التأريخ الذي سـّطرته آيات القرآن 
ه يجـب  يف رصاع الحـق والباطـل؛ ألَنـَّ
أن نكـون أكثـر يقظـة وحـذرا وكذلك 
قبل ُكــّل يشء أكثـر معرفـًة بأعدائنا 
التأريخيـني، فالشـيطاُن الرجيـم عدو 
اإلنسـان األول يضاف إليـه جنوده من 
اإلنـس كاليهود ومن سـار عىل نهجهم 
كعـدو للمسـلمني، كمـا تـرصح بذلك 
آيـات القـرآن الكريم وبإسـقاط آيات 
القـرآن الكريم بشـكل صحيـح ملعرفة 
من نحن كأمة إسـالمية سنعرف هوية 
أعدائنا مهما تلبسـوا بثيـاب األصدقاء 
الناصحـني ومهمـا تخفـوا يف أعمـاق 
ـــة اإلسـالمية كأمراء وسـالطني  األُمَّ
وملوك وأنظمة أو كنخب وقادة سـيتم 
كشـفهم مـن خـالل منهجيـة القرآن 

الكريم. 
ويستمر الشهيد القائد حسني سالم 
ــة  اللـه عليه يف تشـخيص واقـع األُمَّ
اإلسـالمية من خالل ما يستعرضه من 
آيـات قرآنيـة وفـق منهجيـة تحليلية 
تربط ما بني السبب والنتيجة، فالنتيجة 
الطبيعيـة آلدم عندمـا عـىص ربه ولم 

يعرف عدوه وتعامل معه كناصح كانت 
الخـروج الحتمـي مـن الجنـة وبدون 
ـَجَرَة بََدْت َلُهَما  ا ذَاَقا الشَّ مالبـس (َفَلمَّ
َسْوآتُُهَما َوَطِفَقا يَْخِصَفاِن َعَليِْهَما ِمن 
ِة) (األعـراف 22) ذلـك؛ ألَنَّ  َوَرِق اْلَجنـَّ
اللـه قد وضـع قواعَد واضحـة لطريق 
الجنة وللشـقاء يف الدنيـا واآلخرة وأية 
افرتاضات برشية خارج السياق اإللهي 
فإنما هـي أماني وأباطيل تضاعف من 
الشـقاء لكل التائهني (َقاَل اْهِبَطا ِمنَْها 
ا  ، َفِإمَّ َجِميًعـا، بَْعُضُكـْم ِلبَْعـٍض َعـُدوٌّ
نِّي ُهًدى َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفَال  يَأِْتيَنَُّكـم مِّ
يَِضلُّ َوَال يَْشَقى (123) َوَمْن أَْعَرَض َعن 
ُه  ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشـًة َضنًكا َونَْحُرشُ
يَـْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمـٰى (124) َقاَل َربِّ ِلَم 
تَِني أَْعَمى َوَقـْد ُكنُت بَِصريًا)(طه  َحَرشْ

 .(124
ويختم الشهيُد القائُد سالم الله عليه 
هذا املحور من الدرس ليكشـف السبب 
وضاللهـا  ـــة  األُمَّ لضعـف  الرئيـيس 
وشقائها بأنها لم تعرف عدوها أمريكا 
وإرسائيل ولذلك فالنتيجة كانت حتمية 
الضعف والهوان واالنحطاط وال مخرج 
إال باتباع هدى الله ُسـبَْحانَــُه َوتََعاَىل؛ 
ألَنَّه وحـده صاحُب الهدايـة ومن بيده 
طريق الجنة وهو الطريق الذي سـلكه 
أنبيـاء اللـه وأوليائـه املخلصـني والله 
يدعو إىل الجنة واملغفرة بإذنه) (البقرة 
221) وال مخـرج من هـذا التيه إال عن 
طريق القرآن والثقة بالله ُسـبَْحانَــُه 

َوتََعاَىل. 

وينتقل الشـهيُد القائُد حسني سالم 
اللـه عليـه يف هـذا املحور مـن الدرس 
املفرسيـن  تعامـل  وبشـدة  لينتقـد 
األقدمني مـع القرآن حيث تـم تحويله 
إما إىل مصـدر للترشيع وإما إىل مصدر 
مـن مصادر املعانـي والبالغـة والبيان 
لإلمـام  بحديـث  ذلـك  عـىل  ويسـتدل 
الخميني حول أنه كلما عاد للتفاسري لم 
يجد ما يشبع املواضيع املهمة للقضايا 
ــة ولذلك فهذه التفاسـري  الكربى لألُمَّ
كما يرى الشهيُد القائُد سالم الله عليه 
ــة ملا تحت  تهبط بمستوى الوعي لألُمَّ
الصقـر، يأخذ الشـهيُد القائُد حسـني 
هنا أنموذج للتفاسـري تنال استحسان 
الكثريين من أبناء الزيدية وهو تفسـري 
الكشاف للزمخرشي والشهيُد القائُد يف 
معرض انتقـاده ال يبخس الزمخرشي 
حقه فرياه قد بذل مجهوداً يف تفسـريه 
الشـهيد  نفـس  عليـه  انطـوت  وبمـا 
القائد من سـماحة وسالمة طوية هو 
كذلك يفيضها عـىل الزمخرشي ويثبت 
له حسـن نيتـه يف كتابه لكن الشـهيد 
القائـد هنـا يكشـف املنطلقـات التـي 
ارتكـز عليهـا الزمخـرشي فانحرفـت 
به عـن مـا كان يجب أن يكـون كتابه 
ــة  كتفسـري كامل يرفع من وعي األُمَّ
الشـهيُد  يكشـف  النافـذة  وببصريتـه 
القائُد سالم الله عليه األسباب النفسية 
التي تجعل الناس يميلـون إىل مثل هذا 
التفسـري ويفضلونـه عىل غـريه (وهو 
هنا ال يسـتثني أي تفسـري يف تسطيح 

اإلسـالمي)  الوعـي  ورضب  املفاهيـم 
وذلك؛ ألَنَّ تفسـري الزمخرشي كسـني 
هـذه  ولكـن  املجـربة  يواجـه  معتـزيل 
القضية ال تكفي وحدها ولو تم إضافة 
ما يستحسـنه البعـض يف تعلم البالغة 
والبديع من تفسري الزمخرشي ُكـّل هذا 
ال يكفـي؛ ألَنَّه يجب التعامل مع القرآن 
الكريـم كمصدر هدايـة يرتقي بالوعي 
إىل مسـتوى الكمال ولذا ال بد من اتباع 
قرناء الكتاب ويستشهد الشهيُد القائُد 
هنا بكلمـات لإلمام الهادي سـالم الله 
عليه (القـرآن يدل عىل العـرتة والعرتة 
تدل عـىل القـرآن) وذلـك؛ ألَنَّ اآلخرين 
مـن املفرسين ينطلقون من جزئيات ال 
تتعامل مع القرآن كمصدر للهداية وقد 
يحمـل بعـض املفرسين عقائـد باطلة 
يرضب بها الوعي اإلسالمي يف الصميم. 
يعـود بنا الشـهيُد القائُد سـالم الله 
عليـه يف نهايـة املطـاف إىل الخالصـة 
مـن هذا الـدرس (من نحـن ومن هم) 
وهـو أنه يجـب أن نتعامل مـع القرآن 
الكريـم كمصـدر للهدايـة والنور وعىل 
هذا األسـاس سـنجد يف كتاب الله آيات 
كثـرية تعرفنـا بأعدائنـا مـن اليهـود 
وكذلـك سـنجد مـن اآليات ما يكشـف 
لنا كيف نتعامل معهم ومع أسـاليبهم 
وباالعتماد عـىل الله والثقة به والتوكل 
ـــة ال محالة عىل  عليه سـتنترص األُمَّ
عدوها وال مخرج من الشقاء والضالل 

ــة إال بهذا. الذي تعانيه األُمَّ

 : أطغظ الظعمغ

املفصـيل  التأريخـي  خطابـه  يف 
بمناسـبة ذكرى املولد النبوي الرشيف 
عىل صاحبها وآله أفضـُل الصالة وأتمُّ 
التسليم، لهذا العام 1440ه، أشار قائد 
الثورة السيد عبدامللك الحوثي- حفظه 
الله- إىل عدد مـن القضايا الهامة، وما 
تشـهده البـالد يف املرحلـة الراهنة من 
عـدوان صهيونـي أمريكـي سـعودي 
إماراتـي، للعـام الرابـع عـىل التوايل، 
ووضـع النقاط عىل كثري مـن القضايا 
واملوضوعات التـي ينبغي عىل الجميع 
ترجمتها والعمل عىل ضوئها للنهوض 
بواقعنا اليمني، وال يتسع املقام إلبرازها 
يف هذه القـراءة، الذي نركـز فيها عىل 
ندائـه للشـباب والشـابات، وأهميتـه 

وتوقيته يف هذه املرحلة الفاصلة. 
والشك أن املتأمل لهذا النداء، سيجد 
أنـه يحمل يف طياتهـا مضامني مهمة، 
ومفاهيـم  واسـعة،  ودالالت  وأبعـاداً 

عميقة، وأهمية كبرية جداً. 
يقـول السـيد عبدامللـك: «وندائـي 
ـــة وعماد  للشـباب أنتـم ذخـر األُمَّ
نهضتها، وأنتم ُمسـتهدفون من قوى 
الطاغوت، ليس فقـط بالقنابل الذكية 
والصواريخ املدّمرة واألسـلحة القاتلة، 
بل إضافة إىل ذلك أنتم مسـتهدفون يف 

إيَْمانكـم ويف وعيكـم، ويف رشفكم، ويف 
أخالقكـم، ويف كرامتكم، ويف طهارتكم 

ويف عفتكـم». 
يمثـل  النـداء  هـذا  أن  والحقيقـة   
الطريق،  واضـَح  متكامـالً،  مرشوعـاً 
والـرؤى، واملالمح، واألهـداف، ويمثل 
أمـام مخاطـر الحرب  منيعاً  سـياجاً 
الناعمـة، التي تسـعى قـوى العدوان 
الشـباب  اسـتهداف  إىل  ورائهـا  مـن 
والشـابات، واخرتاقهم بكل الوسـائل، 
وهنا يتبادر إىل الذهن تسـاؤٌل مفاده: 
مـاذا يعنـي أن يتقدم السـيد القائد- 
حفظـه اللـه- بذلك الخطـاب، وبذلك 
النصح الصادق لهذه الفئة والرشيحة 
الهامـة تحديداً دون غريهم، يف خطاب 
عظيمـة  مناسـبة  وأكـرب  مفصـيل، 
وحاشـدة يف العام كلـه.. يحذرهم من 
معركـة من نـوع آخر وصفهـا بأنها 

أخطر من القنابل العنقودية؟. 
ولإلجابـة عىل هـذا التسـاؤل، فإن 
سـماحته يعرف عمق املعرفـة أهمية 
الـدور الكبـري والفاعـل لهـذه الفئة، 
وأوضـح ذلك مسـبقا يف بدايـة نداءه 
ـــة وعماد  بالقـول:» أنتم ذخـر األُمَّ
نهضتها»؛ ولذلك يكتسـب هـذا النداء 

أهمية كبرية من حيث: 
- أنه جـاء من قائد عظيم وحريص 
يحمـل روحيـة آل بيـت النبـوة، نداء 

الصـادق املحـب املخلـص، والناصح 
ــة  األمني، الحامل لقضايا وهموم األُمَّ
اإلسـالمية، يعـرف خطـورة الواقـع 
ويعـرف، ما يخطط له من اسـتهدافه 

لهذه الرشيحة.  
- خالصـة لخطـاب تأريخي مفصيل 
بـارز متعلـق بمناسـبة عظيمـة، وهي 
ذكـرى املولـد النبـوي الرشيـف عـىل 
وأتـم  الصـالة  أزكـى  وآلـه  صاحبهـا 

التسليم. 
- أشـار فيـه إىل أنواع االسـتهداف 
التي يسعى العدو إىل رضبها، واملتمثلة 
يف «إيَْمانكـم ويف وعيكـم، ويف رشفكم، 
ويف  كرامتكـم،  ويف  أخالقكـم،  ويف 
طهارتكم ويف عفتكم»؛ ألَنَّ العدو يعي 
أن هذه الرشيحة تمثل ركيزة أساسية 
ــة وعماد  يف املجتمع، فهي ذخـر األُمَّ
نهضتها، كما أشار إليها السيد القائد. 
 هـذه املعركـة كما وصفها السـيد 
القنابـل  مـن  أخطـر  بأنهـا  القائـد، 
العنقوديـة، ألَنَّها معركة تتجه بشـكل 
مبارش إىل اسـتهداف الشباب وغزوهم 
الـروح  لهـدم  وتسـعى  وإفسـادهم، 
اإلسالمية، والرتبية اإليَْمانية، وإفراغها 
من محتواها ومن فطرتها التي فطرها 
اللـه عليهـا، ووسـائل وأسـاليب هذه 
املعركة إعالمية وثقافية وفكرية تحت 
عناويـن الحريـة واالنفتـاح والتطور 

والحداثـة، ومهمـة هـذه املعركة هي 
مسخ القيم واملبادئ واألخالق املتجذرة 
يف قلـوب وعقـول الناس واسـتبدالها 
بمفاهيـم ومصطلحات خبيثة ورشيرة 
حتى تصنع من الشـخص املسـتهدف 
عىل نفسـه  وخطرياً  شـيطانياً  عنرصاً 

وعىل مجتمعه وأمته. 
ولهذا يؤكد السـيد القائـد، بالقول: 
«فاللـَه اللَه كونوا يف هـذه املعركة ويف 
هـذا امليدان عند مسـتوى األمل بكم يف 
اتجاهكم الجاد نحو التمسك بهويتكم 
وانتمائكم، يف سـعيكم الجـاد للتثقف 
بثقافـة القـرآن الكريـم، والتحصـن 
بأخـالق  والتحصـن  العـايل  بالوعـي 
القـرآن التي هي مـكارم األخالق، ويف 
اهتمامكم بـزكاء أنفسـكم يف حذركم 
من ُكـّل ما يمس بوعيكم، وبزكائكم»، 
فهـي معركـة من أهـم املعـارك التي 
يخطط لهـا األعـداء إىل جانب الحرب 
والغزو  اإلعالميـة  والحـرب  النفسـية 
الفكـري، ولها أهـداف وغايات كثرية 
ومتعـددة أهمهـا السـيطرة عىل هذه 
الرشيحة الهامة، ورضبها واستعبادها 

وإفراغها من مضمونها اإليَْماني. 
إىل  والشـابات  الشـباب  ويدعـو 
التحصن وسبل املواجهة لهذه املعركة 
من خالل: «االسـتبصار بنـور القرآن 
يف كشـف ُكـّل الظلمـات، والحذر من 

الذين  والتكفرييـني  الظالميـني  ُكــّل 
افتضحوا بكل وضوح بتبعتهم ألمريكا 
الفاسـدين  اإلباحيني  ومـن  وعمالئها، 
الذين يسـعون لرضب القيم واألخالق 
لضمـان السـيطرة عليكم عـن طريق 
إفسـادكم»، مـن خـالل نـرش الرذيلة 
واالنحطـاط والدعـارة، عـرب القنوات 
الفضائية، واإلذاعات ووسائل التواصل 
واملجالـس،  واملنابـر،  االجتماعـي، 
والكتـب، والثقافـات املغلوطـة التـي 
أروقـة  يف  وصناعتهـا  تأليفهـا  تـم 
االسـتخبارات األمريكيـة والصهيونية 

ــة.  الستهداف هذه األُمَّ
ويشري السـيد- حفظه الله- يف هذا 
النداء إىل أن هذه املرحلة مرحلة فاصلة 
يف تأريخ البرش، وال بد أن يعَي الشباُب 
أن هنـاك  خاصـًة، والشـعب عمومـاً 
صهيونياً  بريطانيـاً  أمريكيـاً  تحـركاً 
خليجيـاً، يعمل وفق ترسـانة إعالمية 
ضخمة بكل الوسـائل لرضب املجتمع 
وإفسـاده، فنحـن يف مرحلـة «إما أن 
نكـون أو ال نكـون»، فليجعلـوا مـن 
هـذه الذكرى املباركة محطـًة للتعبئة 
ــة  لألُمَّ وليكونوا  والروحية،  األخالقية 
العربية واإلسـالمية اليـوم يف محنتها 
ذراعها الضارب، وسـياجها الحصني، 
وتاجها الزاهي»، «وعـىل الله فليتوكل 

املؤمنون». 
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شطسطني: احائاضات سظغفئ بني طصاوطني وصعات 
اقتاقل املصاتمئ ملثغط جظني

إغران ترتإ بمصرتح السراق بثء طئاتبات بني ذعران والصاعرة

الظزام السسعدي غتضط سطى الحغت ضاظط السمري بالسةظ 4 جظعات

السراق: اساصال اظاتاري تاول اجاعثاف صائث بالتحث الحسئغ يف دغاىلالسراق: اساصال اظاتاري تاول اجاعثاف صائث بالتحث الحسئغ يف دغاىل

 : طاابسات
اندلعت، فجر السـبت، اشتباكات عنيفة بني 
مقاومـني وقوات االحتالل التي اقتحمت مخيم 

ومدينة جنني بالضفة الغربية املحتلة.
وأفـادت مصـادر محلية، بأن قـوات معززة 
مـن جيـش االحتـالل اقتحمت أطـراف مدينة 
جنني وتوجهت ملخيم جنني فجر السـبت، فيما 
اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومني باملكان 
وسمعت أصوات رشقات كثيفة من الرصاص.

وأوضحت املصادر، أن االشـتباكات العنيفة 
اندلعـت بني مقاومني وقـوات االحتالل بمجرد 
دخول قوات االحتالل للمخيم بحيث اسـتمرت 

االشتباكات ملدة ساعة.
وأشارت إىل أن قوات االحتالل اقتحمت منزل 
املطارد ماهر تركمان بمحيط مخيم جنني قبل 
أن تنسـحب مـن املخيم ومحيطه بعد فشـلها 
باعتقاله. إىل ذلك, شـهدت السـاعات األخرية، 
6 عمليات إطالق نار اسـتهدفت قوات االحتالل 
واملسـتوطنات املحاذية بمدينـة جنني بالضفة 

املحتلة.
وأعلنـت رسايا القدس- كتيبـة جنني تنفيذ 
عملية إطالق نار صوب مسـتوطنة «شـاكيد» 
املقامة عىل أرايض قرى العرقة وعانني والطرم 

والنزلة وطورة وضهر املالح.
كمـا أطلـق مقاومـون النـار تجـاه حاجز 
«الجلمـة» العسـكري شـمال جنـني، وحاجز 
«دوتان» العسـكري املقـام فـوق أرايض بلدة 

يعبد جنوب غرب املدينة.
ويف ذات اإلطار، اسـتهدف مقاومون صوب 
قـوة عسـكرية صهيونيـة قرب قريـة العرقة 
غـرب جنـني بصليـات مـن الرصـاص، كمـا 

اسـتهدفوا مسـتوطنة «مـرياف» املقامة عىل 
أرايض بلدة جلبون رشق جنني بوابل كثيف من 

الرصاص.
جدير ذكره أنه شهدت الضفة الغربية خالل 
24 سـاعة املاضية، أكثر من 35 عمالً مقاوماً 
تنوعت بني إطالق نـار وإلقاء عبوات متفجرة 
وتحطيـم  االحتـالل  قـوات  مـع  ومواجهـات 

مركبات للمستوطنني.

 : وضاقت

رّحب وزير الخارجية اإليراني، حسـني أمري 
عبـد اللهيان، بمقرتح لرئيـس الوزراء العراقي 
محمد شـياع السـوداني، لبدء حوار مع مرص 

بوساطة عراقية لتحسني العالقات معها.
ترصيحـات  يف  اللهيـان  عبـد  أمـري  وقـال 
صحافيـة: إن «رئيـس الـوزراء العراقـي أبدى 
خـالل لقائي معه عىل هامش مؤتمر بغداد2 يف 
األردن، الرغبة برضورة بـدء مباحثات إيرانية 
مرصية عىل املسـتويني األمني والسـيايس بما 
يؤدي إىل تعزيز العالقات بني طهران والقاهرة، 

وأنا رحبت بفكرته». 
وأضاف عبد اللهيان: أن «السـوداني سيتخذ 
إجـراءات بهذا الشـأن خالل األسـابيع املقبلة، 
وسـنواصل متابعة هذا املوضوع تماشـياً مع 
دور العراق اإلقليمي للمساعدة يف تعزيز الحوار 

والتعاون».
يف  أّكـد  اإليرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
وقت سـابق أن الجهود جارية مـن أجل عودة 

العالقات بني طهران والقاهرة.
ورّحـب أمري عبد اللهيان بـ»تعزيز العالقات 
وتوسـيعها بـني طهـران والقاهرة بمـا يعود 

بالنفع عىل املنطقة والعالم اإلسالمي».
وبشأن األنباء املتداولة حول إجراء محادثات 

إيرانيـة –مرصيـة -أردنية يف بغـداد قال أمري 
عبـد اللهيـان: «ال يوجـد مفاوضـات مبارشة 
مـع الجانـب املـرصي السـتئناف العالقات يف 
الوقـت الراهن، لكـن هناك جهـود جارية من 
أجل عودة مياه العالقات بني طهران والقاهرة 
إىل مجاريهـا يف إطـار التعـاون بـني دولتـني 

إسالميتني».
وأضاف: «هنـاك مكتب لرعايـة املصالح يف 
كّل من البلدين ما يظهر حقيقة أن مرص دولة 
مهمة يف العالم اإلسـالمي، ونحن نعترب تطوير 
العالقـات معها يخدم مصلحة شـعبي البلدين 

والعالم اإلسالمي ودول املنطقة».

 : وضاقت

أصـدرت املحكمة الجزائية يف منطقة املدينة 
املنـورة حكًما بالسـجن 4 سـنوات بحق عالم 
الدين الشيخ كاظم العمري، الذي اعتقل نهاية 

ترشين الثاني/ نوفمرب املايض.
يذكر أن انتهاكات حقوق اإلنسان و مالحقة 
أصحـاب الـرأي أو مـن يطـرح رأيـاً يخالـف 
توجهات السلطة يف السعودية ال تتوقف ودون 

أي رادع قانوني.
إعـادة  كان  السـعودية  االنتهـاكات  وآخـر 
اعتقال قـوات األمن عالم الدين الشـيخ كاظم 

العمـري للمـرة الثانية خالل عـام بعد اإلفراج 
عنه يف وقت سابق من العام الجاري.

واعتقال العمري تم يف املدينة املنورة لينضم 

بذلـك إىل نجليـه محمـد و رجائـي اللذيـن ال 
يزاالن رهن االعتقال داخل سجون اململكة منذ 

نيسان/أبريل املايض.

 : وضاقت

أعلنـت خلية اإلعالم األمنـي يف العراق، أمس السـبت، القبض عىل 
انتحاري كان يحاول استهداف أحد قادة الحشد الشعبي، يف محافظة 

دياىل.

وقالـت الخلية يف بيان: إنه «اسـتكماًال لسلسـة العمليات النوعية 
والرضبـات املوجعة التي يُنفذهـا جهاز األمن الوطنـي العراقي ضد 
فلـول عصابات داعش اإلرهابي، واسـتناداً إىل معلومات اسـتخبارية 
دقيقـة تمكنت قوة من الجهاز يف محافظـة دياىل وبكمني محكم من 
اإلطاحـة بانتحاري كان يحاول تفجري نفسـه واسـتهداف أحد قادة 
الحشـد الشـعبي يف دياىل، لكن يقظة رجال األمن الوطني حالت دون 

تنفيـذ عمليته اإلجرامية، حيث جرى إلقـاء القبض عليه وإحالته إىل 
الجهـات القضائيـة املختصة التخـاذ اإلجراءات الالزمـة بحقه وفق 

القانون».
وأّكد الجهاز، «استمراره يف تنفيِذ واجباته االستخبارية والعملياتية 
ملالحقـة وتفكيـك العصابـات اإلرهابيـة بـكل حرفيـة وصمت حتى 

الوصول إىل عراق آمن ومستقر».

الةعاد اإلجقطغ: 2022م سام 
املصاوطئ باطاغاز
 : طاابسات

أّكد القيادي يف حركة الجهاد اإلسـالمي، أحمد املدلل، أن 
عام 2022م, يعترب عام املقاومة الفلسطينية بامتياز.

وقال املدلل: إن «حركة الجهاد اإلسـالمي تميزت يف هذا 
العـام من خالل معركة وحدت السـاحات»، مشـرياً إىل أن 
«االحتالل لم يسـتطع أن يجتث حركة الجهاد بالرغم مما 

قدمته من قادة خالل املعركة الجعربي ومنصور».
وأَضاَف: أن «وحدة الساحات تجسدت عىل أرض الواقع 
وانطلقت فيما بعد يف الضفة الغربية من خالل كتيبة جنني 
التـي انطلقت يف جميع أنحـاء الضفة وترضب االحتالل يف 

مقتل، وهي رأس الحربة املقاومة يف الضفة».
وتابـع: «كتيبـة جنـني أكـدت أن املقاومـة ال يمكن أن 
تتوقف يف الضفة الغربية وهي يف حالة اشـتباك مسـتمّر، 
مبينًا أن االحتالل فشـل يف إنهاء كتيبـة جنني رغم اغتيال 
االحتـالل لقادتهـا وأفرادهـا، إال أنهـا تبـدع يف كل يوم يف 

التصدي لالحتالل».

تماس: تثسع إىل الظفري وحث 
الرتال إىل املسةث افصخى

 : طاابسات
دعـا القيـادي يف حركة «حماس»، الشـيخ حسـني أبو 
كويـك، أمـس السـبت، إىل النفري وشـد الرحال للمسـجد 

األقىص املبارك.
وقـال خـالل ترصيـح صحفـي: إن «األقـىص والقدس 
وفلسطني أمانة يف أعناقنا، تعرب عن انتماءنا لديننا العظيم 
وترشفنا بالتمسـك بحقوقنا وبالذود والدفاع عن حرماتنا 
ومقدساتنا يسـتوجب أن نبذل كّل الوسع واملقاومة وصد 

العدوان». 
وطالب كّل فلسـطيني يسـتطيع ويتمكن من الوصول 
إىل األقـىص، بأن يرابط فيه ويتمـرتس يف الدفاع عنه وصد 

اقتحامات املستوطنني واعتداءاتهم.
وحذر أبو كويك من نوايا املسـتوطنني، بفرض التقسيم 
املكاني يف املسـجد األقىص وصوالً لهدمـه إذا لم يجدوا من 

يصدهم.

الحغت الثجسطغ: ظساطعط طظ 
صادة الظخر الصعة والتضمئ لئظاء 

السراق وتتصغص جغادته
 : طاابسات

أّكـد األمني لحركـة «عصائب أهل الحق» الشـيخ قيس 
الخزعـيل أمس السـبت، أن قـادة النرص ما زالـوا فاعلني 
ومؤثريـن وتأثريهـم مسـتمر وموجود، داعيـاً األجيال إىل 

استلهام الصرب والصمود من دماء الشهداء.
وقـال الخزعيل يف كلمة لـه خالل املؤتمـر العلمي األول 
بمناسـبة الذكـرى الثالثـة الستشـهاد قادة النـرص الذي 
نظمه تجمع روافد الشـبابي يف فنـدق املنصور ببغداد: إن 
«الشـهيدين العظيمني الحاج أبو مهـدي املهندس والحاج 
قاسم سليماني فتحا بحياتهما الجديدة حياة جديدة لهذا 
الجيـل وإن دماءهمـا تركت أثـراً جديداً لم يكـن موجوداً 

سابقاً».
وأضاف أننا «اسـتلهمنا من قادة النرص القوة والحكمة 
والخـري وسـنظل نسـتلهم منهما لبنـاء العـراق وتحقيق 
سـيادته»، مؤكـداً أننا «بفضل دماء قـادة النرص انترصنا 

عىل املؤامرة الخطرية التي استهدفت العراق».
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ضطمئ أخغرة

اقجاتصاق الحسئغ 
أوًق.. بط العثظئ..

جظث الخغادي 
 

يف  األشـقاء  جهـوَد  مثمنـاً 
رئيـُس  أعـاَد  عمـان،  سـلطنة 
الجمهورية وضَع نقاط املطالب 
اإلنسانية واالقتصادية املرشوعة 
عىل حـروف السـالم  باعتبارها 
املعنـى الصحيـح لهـذه املفردة 
تجسـيدها  نحو  األوىل  والخطوة 

عملياً.  
وما جاَء به الرئيس املّشـاط، 
بعني العقـل والعدل واملنطق ينُم 
عـن رغبـٍة حقيقيٍة لصنعـاَء يف 
تحقيق  السالم العادل واملرشف الذي يحقق االستقرار والرخاء 

ألبناء اليمن واملنطقة بصورة عامة. 
فالسـالُم املنشـود ال يمكن تحقيقه فيمـا الغالبية العظمى 
من الشـعب تحَت العـدواِن والحصار بال رواتـب وبال مطارات 
وبـال موانئ فيما ثرواتهم تصـادر وتذهب أمام أعينهم إىل غري 

مستحقيها.  
والسـالم الحقيقـي ال يمكـن التأسـيس لـه عـىل مداميك 
املظلوميـة وعىل أنقـاض العدالة واالنتقاص املتعمد لإلنسـان 
وحقـه يف الحيـاة، بل إنَّ البنـاء عىل هذا الواقع هو استسـالٌم 
كامـل املعنى، وهذا مفهوم مغاير لواقع الشـعب اليمني اليوم 
الذي غـادر مربعـات االسـتضعاف وانتقل إىل مشـارف العزة 

والكرامة بشالالت من الدم وبقوافل من التضحيات.  
ثـم إن املطالـب التـي تجـّدد  القيـادة وضعها عـىل طاولة 
الوسـطاء بطبيعتها ومقرراتها غري عالية يف سـقفها لتخضع 
ملحـاوالت التفـاوض و املسـاومة، كمـا أنَّهـا ليسـت مطالب 
طرفية يمكـن للرئيس والقيادة أن تقدم تنـازالت حولها دون 
أن ينعكس ذلك سـلباً عىل مطالب الشـعب وينال من حقوقه، 
وهي القيادة التي انحازت للشعب وانترصت ملظلوميته وتبنت 

قضيته واحتضنت تطلعاته.  
غـري أن املنظومـة األممية التي يفرتض أن تنحاز لإلنسـان 
وقضايـاه العادلـة تُمعـن يف تغييـب وظائفها تحـت تأثريات 
الهيمنـة واألطماع، وترى يف كل املقررات اإلنسـانية املرشوعة 
املشـاريع  وتمريـر  والضغـط  لالبتـزاز  مسـاحة  للشـعوب 

واملخططات.  
وإذا كانـت الهدنة مطلبـاً ملحاً لتحالف العـدوان وصانعي 
القـرار الدويل يف هذه املرحلة فإن رصف مرتبات كافة موظفي 
الدولـة مـن ثـروات اليمـن النفطيـة والغازيـة وفتـح جميع 
املطـارات واملوانئ، مطلـٌب أكثر إلحاحاً للشـعب املعتدى عليه 
واملحارص منذ ٨ سـنوات، ونواميس اإلنسـانية وإن لم تنترص 
لإلنسـان يف كّل الحـاالت سـلماً أو حرباً فإن الدفـاع عن هذه 
االسـتحقاقات بكافة الخيارات املتاحة يمثـل طريقاً وحيداً يف 
متناول شـعبنا، وال مجال للرتاجع عنه بعـد أن تراكمت حالة 
الصرب وتجاوزت سـقوفها، وبعد أن ملس شعبنا فضائل القوة 
ومخرجـات الصمود وعزز مفاعيلها، وهي اللغة التي ال يمكن 
للعـدو أن يتجاهلهـا، باعتبارهـا األكثـر علواً يف عالـم اليوم، 

واألكثر صدقاً يف انتزاع الحقوق.

صغادة خظساء: صغادة خظساء: 
عثوٌء جغسصئُه سعاخشعثوٌء جغسصئُه سعاخش

عظادي طتّمث

تعتقـد قوى العدوان بـأن حالة الال 

سـلم والـال حـرب الّحالية ستسـتمر 

إىل مـا ال نهايـة دون حسـٍم للموقف، 

وقيادتـه  اليمنـي  الشـعب  وسـيقبل 

السياسـية الثوريّة بأن تظل حقوقهم 

منهوبـة واملحتـل يتقّفـز يف أراضيـه 

يرسح ويمرح كيفما شاء دون حارٍس 

وحـاٍم لبوابتـه، يدخـل متـى مـا أراد 

ويغادر بحسب رغبته ويف الوقت الذي 

يختارُه هو..!

وبعد مرور ثمانية أعوام من العدوان 

مـا زال العـدو الـذي نواجهـه بنفس 

الغباء الـذي أودى به إىل محرقته، فقد 

نيس أو يتناىس املعادلة االسـرتاتيجية 

التـي ُفرضت مـن قبل وهـي (الّصرب 

االسرتاتيجي) التي أتت بعدها عواصف 

عمليات الـّرد والّردع وأشـعلت العديد 

من أهدافهـم االقتصادية الحّساسـة 

وجعلتهـم يعـودون بهـدوء خفي إىل 

الوراء ملراجعة خطواتهم املهتّزة حتى 

ينجـون من مصريهـم املحتـوم الذي 

يعرفونه..!

صنعـاء أتاحت الفرصـة لهم خالل 

مرحلتـني متتاليتـني مـن الهدنة التي 

أن  وبعـد  (امُلداهنـة)،  األمـم  رعتهـا 

فّوتوهـا وجعلـوا منهـا مسـاحة من 

الوقت إلعـادة ترتيب صفوفهم ومللمة 

شـتاتهم ورسـم خطـٍط ومؤامـرات 

جديدة قديمة، مـا زالت محافظة عىل 

صربها إلقامـة كامل الحجـة مرّحبًة 

بكل فرص الّسـالم العـادل ، وذلك من 

منطلق القوة التي عرفها العالم طوال 

عمـر العـدوان، سـعيٍّا منهـا لتجنيب 

السـعودية واإلمـارات ما سـيقدمون 

عليه بعد أن تقرر القيادة إشعال فتيل 

البأس اليمانّي وقتها ستغرب شمسهم 

دون رشوق ألن الّسـكون سيتحول إىل 

كرس عىل الّظاهر واملسترت وكّل من له 

يٌد يف العبث مع الّشعب اليمني، بعدها 

يمكن أن نقول: وداًعا لركالت الّرتجيح 

فقـد نجـح الوقـت األسـايس للمبارة 

وانتهى اللعب يف ملعٍب محدود..!

سـتعود  وحقوقه  الّشـعب  مرتبات 

إليه، وثرواته لن تكون إّال له، ومطاراته 

وموانئه سـتُفتح، والحصار املفروض 

سـريُفع عنه، وسـينعم بحياٍة كريمٍة 

آمنـة، ولن تميض سـوى إرادته، وهو 

من سيضع النقطة يف آخر السطر بعد 

أن يدّون تاريخُه ويثبّت موقفُه الَحق، 

فزمن يلّ الذراع قد وّىل، وسيادة سلطة 

العصـا الغليظة تم كرسهـا وحرقها، 

والعاقبُة للمتّقني.


