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مرتفعة: التصعيد  احتماالت  يبقي  ورعاته  العدو  سلوك 

للمسيرة: خاصة  تصريحات  في  عبدالسالم  محمد  الوطني  الوفد  رئيس 

المجرمين ضد  دولية  بمحاكمة  وتطالب  المتصاعد  األممي  الصمت  تدين  االنسان»  «حقوق 




عــــدم اســــتعداد دول العدوان التخــــاذ الخطــــوات المطلوبة يجعــــل مهمة الوفــــد العمانــــي مســــتحيلة 

وقدمت  الثورة  قائد  التقى  العماني  وقدمت الوفد  الثورة  قائد  التقى  العماني  الوفد 
المفاوضات في  المطروحة  لألفكار  المفاوضاتتصورات  في  المطروحة  لألفكار  تصورات 

وعلى  جديدة  اشتباك  قواعد  فرضت  وعلى قواتنا  جديدة  اشتباك  قواعد  فرضت  قواتنا 
المتغيرات إدراك  اآلخر  المتغيراتالطرف  إدراك  اآلخر  الطرف 

في  الوضع  تستهدف  اقتصادية  إجراءات  في أي  الوضع  تستهدف  اقتصادية  إجراءات  أي 
الطاولة ستقلب  الطاولةاليمن  ستقلب  اليمن 

بوقف  إال  دائم  سالم  وال  أولوية  المرتبات  بوقف صرف  إال  دائم  سالم  وال  أولوية  المرتبات  صرف 
االحتالل وخروج  والحصار  االحتاللالعدوان  وخروج  والحصار  العدوان 
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الاطفجغعن الئطةغضغ غسرض خعرًا فجطتئ بطةغضغئ 
طترطئ وصسئ بغث صعات الةغح والطةان الحسئغئ

شغ تصرغٍر غضحش اجامرار تثشص افجطتئ لطظزام السسعدي تاى الطتزئ:

السقم السادل طططئظا وأغئ إجراءات اصاخادغئ تساعثف بطثظا صث 
تصطإ الطاولئ وتسغثظا إىل ظصطئ الخفر.. وصث أسثر طظ أظثر

المفاوضات شغ  المطروتئ  لفشضار  تخعرات  وصثطئ  طبمرة  ضاظئ  والطصاءات  المحاط  والرئغج  الصائث  السغث  الاصى  العشث 
طثاطفئ طرتطئ  دخطظا  أظظا  تصغصئ  إدراك  اآلخر  الطرف  وسطى  جثغثة  احائاك  صعاسث  شرضئ  المغثان  سطى  صعاتظا 
أغئ إجراءات اصاخادغئ تساعثف العضع شغ الغمظ جاصطإ الطاولئ وافحصاء طظ سمان جمسعا ضقطًا واضتًا طظ السغث
المطش اإلظساظغ شغ طصثطاه خرف المرتئات وشصًا لمغجاظغئ الظفط والشاز 2014 ق تجال أولعغاظا شغ المفاوضات

وخروٍج لطمتاض  التثغث سظ وصش إذقق ظار دائط غةإ أن غصابض بفك تخار دائط وخرف طرتئات بحضٍض دائط 

رئغج العشث العذظغ طتمث سئثالسقم شغ تخرغتاٍت خاخئ لـ «المسغرة»:

 : خاص
أّكـد رئيس الوفـد الوطني املفاوض، 
الوفـد  زيـارة  أن  عبدالسـالم،  محمـد 
العماني حملت معهـا الكثري من الرؤى 
الواضحة والرسـائل القويـة التي يجب 
– األمريكـي  العـدوان  تحالـف  عـىل 
السعودي -اإلماراتي فهمها بشكٍل جيد.

ويف ترصيحاٍت خاصة لـ «املسرية»، 
أّكد محمد عبدالسـالم، أمـس، أن الوفد 
التقـى السـيد القائد والرئيس املشـاط 
أن  إىل  منوهـاً  األركان،  هيئـة  ورئيـس 
اللقاءات كانت مثمرة وقدمت تصورات 

لألفكار املطروحة يف املفاوضات.
وقـال رئيس الوفد الوطني: إنه «منذ 
انتهـاء الهدنة أجرينا نقاشـات مكثفة 
مـع أطـراٍف عـدة مـن بينهـا لقـاءات 
مبـارشة مع الطـرف السـعودّي واألمم 
املتحدة يف مسـقط»، مؤكـداً أن «قواتنا 
عـىل امليـدان فرضـت قواعـد اشـتباك 

جديدة».
لـدول  رسـالٍة  يف  ونـوه عبدالسـالم 
العـدوان بقوله: «إن عـىل الطرف اآلخر 

إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة»، 
يف إشـارٍة إىل أن تفويـت فرصة السـالم 
الراهنة سـتكون عواقبهـا وخيمة عىل 

دول العدوان.
وأضاَف رئيس الوفد الوطني: «حالياً 
لسـنا أمام أي التزام فيمـا يتعلق بوقف 
إطالق النار، لكـن هناك جهود محرتمة 
بمـوازاة  عمـان  يف  األشـقاء  يبذلهـا 

مناقشة أفكار لتحقيق تقدم».
محمـد  أوضـح  متصـل  سـياٍق  ويف 
عبدالسـالم أن «أية إجـراءات اقتصادية 
سـتقلب  اليمـن  يف  الوضـع  تسـتهدف 
الطاولة، واألشـقاء من سـلطنة عمان 
سمعوا كالماً واضحاً من السيد القائد»، 
وهنا رسـالة تحذيرية تقيم الحجة أكثر 
عـىل الطرف اآلخر، وتزيح كامل الحجج 
عن الطرف الوطنـي الذي يملك خيارات 
اسـرتاتيجية كفيلة باسـتعادة الحقوق 
املسـلوبة حـال أرص تحالـف العـدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي عىل ركوب 
موجـة األصـوات األمريكيـة الداعية إىل 

التصعيد.
وجـّدد رئيس الوفد الوطنـي التأكيد 

عـىل أن «امللـف اإلنسـاني ويف مقدمته 
رصف املرتبـات وفقـاً مليزانيـة النفـط 
يف  أولويتنـا  تـزال  ال   2014 والغـاز 
صـادرات  أن  مؤكـداً  املفاوضـات»، 
النفط والغـاز يجـب أن تذهب ملصلحة 
رصف املرتبات لكافـة املوظفني من كّل 

املحافظات بال استثناء.
عـىل  التأكيـد  عبدالسـالم  وشـّدد 
امللفـات  كافـة  مـن  التخلـص  رضورة 
الشـائكة املسـببة إلطالة أمـد العدوان 
والحصـار، منوهـاً إىل أن «الحديـث عن 
وقف إطالق نار دائم يجب أن يقابل بفك 
حصاٍر دائم، رصف مرتبات بشكٍل دائم، 

وخروٍج للمحتل».
ويف ختـام ترصيحاته لـ «املسـرية» 
محمـد  الوطنـي  الوفـد  رئيـس  أّكـد 
نذهـب  أن  يمكـن  أنـه «ال  عبدالسـالم 
للحـوار السـيايس يف ظل أجـواٍء معقدة 
وشـائكة وأزمات إنسانية واقتصادية»، 
مجـدداً التحذيـر لدول العـدوان من أية 
إجـراءاٍت اقتصاديـة تسـتهدف بلدنـا، 
مؤكـداً أن أي تصعيد اقتصادي قد يقلب 

الطاولة وتعيدنا إىل نقطة الصفر.

 : خاص
عـرض اإلعالم الرسـمي البلجيكي صوراً لألسـلحة املحرمة 
التـي باعتها الحكومـة البلجيكيـة للنظام السـعودّي من أجل 
اسـتخدامها لقتل املدنيـني األبرياء يف اليمن، وذلـك قبل أن تقع 

غنائم بيد قوات الجيش واللجان الشعبية.
وقال موقع راديو وتلفزيون بلجيكا «آر تي بي أف» يف تقريٍر، 
أمس، إن السعودية بلد ال يمثل نموذجاً من حيث احرتام حقوق 
اإلنسان، وذلك بسبب هجماتها عىل حرية التعبري، واستخدامها 
املتكـرر لعقوبـة اإلعدام بحق السياسـيني والناشـطني، وأيضاً 
جـراء الحرب العدوانية التي تخوضها الرياض يف اليمن منذ عام 

2015م، تخللها العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان.
ووفقاً لنٍص مرسـوم صادر عن منطقة والونيا بشأن حظر 
بيع األسلحة إىل الدول التي يمكن أن تستخدمها النتهاك حقوق 
اإلنسـان، نجد أن السـعودية من بني عمالء رشكة األسلحة «أف 

أن هريستال» اململوكة بنسبة 100 يف % ملنطقة والونيا.
وتسـاءل املوقـع: «ما هو املـكان الذي تحتلـه بالضبط هذه 
الديكتاتوريـة يف إجمـايل عمـالء الجبهـة الوطنيـة؟ وإىل متى؟ 
الكثري من األسـئلة التي أردنا طرحها عىل رشكة األسلحة هذه.. 

لكنها لم ترغب يف اإلجابة عىل أسئلتنا».
وأّكـد املوقـع أنه بعـد جهد وبحث عـن إجابـة، وافق بعض 
نواب والونيا املطلعني عىل توضيح الصورة بشـكٍل كامل وتنوير 
الـرأي العـام البلجيكـي، أحدهـم نيكـوالس تزانيتاتـوس، من 
الحزب السيايس البلجيكي اليميني، وكان رئيساً للجنة الفرعية 
ملراقبة تراخيص األسـلحة يف الربملـان الوالوني بني عامي 2014 

و2019م.
وأوضح النائب تزانيتاتوس أن العقود املوقعة مع السـعودية 
مهملـة وبعيـدة كّل البعد عـن التحقيق، مضيفـاً: «لم تعد لدي 
األرقـام الخاصة بذلـك، لكنني أعلـم أنه كانت هنـاك صادرات 
مبارشة، وكذلك صادرات عرب بلد آخر، وال سـيَّما السوق الكبري 

إىل حـدٍّ ما، الذي يزيد قليالً عن 3 مليـارات إىل كندا والذي يتعلق 
بأبـراج الدبابات التي كانت متجهة مرة واحدة مجمعة من أجل 
السـعودية»، مبينـاً أن االمتثال ملرسـوم والونيا بشـأن تصدير 

األسلحة قد تم تقويضه.

من جهتها تساءلت «هيلني ريكمانز» عضوة يف حزب إيكولو 
واللجنة الفرعية ملراقبة ترخيص األسـلحة يف برملان والونيا، عن 
الحجة املعتادة الستخدام السعودية لهذه األسلحة، مما يجعلها 
تمتثـل ملرسـوم والونيـا، مؤكـدًة بأنه ال تـزال هنـاك صادرات 

أسلحة.
وكشف املوقع البلجيكي أن أسلحة رشكة «أف إن هريتسال» 
املباعة رسـمياً للحرس امللكي السـعودّي ُعثـر عليها بالفعل يف 
اليمن بعد أن وقعت بيد القوات املسـلحة اليمنية، ما يدل عىل أن 
الجيش السـعودّي شن حربًا هناك بأسـلحة والونية، يف حني أن 

املرسوم الوالوني يحظرها رسمياً.
ولفت إىل أن بعض األسـلحة البلجيكية من إنتاج رشكة «أف 
إن هريتسـال» التي تسـتخدمها السـعودية يف حربها العدوانية 
ضـد اليمن، لـذا يف منطقة والون يتخذ رئيس الـوزراء «إليو دي 
روبـو» القرار بشـأن منـح تراخيص تصدير األسـلحة من قبل 

القوات املسلحة الوطنية أم ال.
ونوه املوقع الرسـمي إلذاعة وتلفزيـون بلجيكا إىل أنه طلب 
من «إليو دي روبو» رشح مسـألة، كيـف يتم وضع حكومته يف 
هـذا امللف الدقيق املرتبط بالسـعودية، لكنه لم يرغب يف اإلجابة 
عىل تلك األسـئلة، من ناحيٍة أخرى، اكتشفت «صحيفة ميدور» 
االسـتقصائية مؤخراً مذكرة رسية يرشح فيهـا رئيس الوزراء 
الوالوني بشـكٍل أوضح دوافعـه لتصدير األسـلحة الوالونية إىل 

السعودية.
وأفـاد املوقع أن رئيس الـوزراء أوضـح أن رفض الرتخيص 
قد يعـرض التوازن االقتصادي للخطر الـذي تم تحقيقه ويمثل 
خطـراً عـىل التوظيف يف والونيـا، لذلك فإن الحجـة االقتصادية 
هي التي تبدو أساسـية يف هذه الحالة، لكن القلق واضح عندما 

يتعلق األمر برشحه.
أما بالنسـبة لـ «ماكسـيم هـاردي» من الحزب االشـرتاكي 
الفرانكفونـي، وهـو أيضاً عضو حـايل يف هذه اللجنـة الفرعية 
لربملان والونيا، يقول: «ال شك أن تصدير العلوم والخربة الوالونية 
يف صناعة األسلحة هو أهم يشء»، مضيفاً: «ندرك جيداً أن هذه 
الصـادرات حساسـة وأننـا ال نتحدث عن تصدير حلـوى اللوز، 
فلدينـا معرفـة تاريخية والونية معرتف بهـا، ويجب أن نطالب 
بها ويجب أن نكون قادرين عىل املسـتوى العاملي ضمان وجود 

معرفتنا يف القطاعات الواعدة ذات املستقبل واالزدهار».
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 : ضرار الطغإ 

ال زالت مخرجـات زيارة الوفد العماني 
للعاصمـة صنعـاء مجهولة، لكـن كافة 
املـؤرشات عـىل الواقع ال ترجـح إمكانية 
إحراز تقدم حقيقي يلبي مطالب الشعب 
اليمنـي املتمثلة برصف مرتبات املوظفني 
من عائدات النفط والغاز، ورفع الحصار 
عن املطـارات واملوانئ، إذ يبدو أن تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 
ورعاتـه الدوليني مـا زالـوا مرصين عىل 
بطريقـة  املطالـب  هـذه  مـع  التعاطـي 
عـىل  للحصـول  واملقايضـة،  املسـاومة 

مكاسب سياسية وعسكرية.
خالل األيام القليلة املاضية، أّكد ُكّل من 
رئيـس الوفد الوطني محمد عبد السـالم، 
ونائبـه الفريـق الركن جالل الرويشـان، 
أن كّل مـا يطـرح حتـى اآلن مـن جانب 
تحالـف العـدوان ورعاته مجـرد وعود ال 
أثر لها، ومقرتحـات ال زالت محل خالف، 
وخصوصـاً فيمـا يتعلـق بملـف مرتبات 
املوظفني وإيرادات النفط والغاز، وهو ما 
يعني إجماالً أن األمور لم تتغري منذ نهاية 
الهدنـة، ألن إضافة أو إزالـة أية تفاصيل 
ثانويـة ال تقـدم وال تؤخـر بـدون وجود 

أرضية ثابتة للتفاهم.
والحقيقـة أن إرصار تحالـف العـدوان 
عـىل تحويـل املطالـب اليمنيـة إىل مـادة 
للجـدل واألخـذ والرد، يعـرب بوضوح عن 
املطالـب  تلـك  تنفيـذ  يف  رغبتـه  انعـدام 
إطالقاً، ويؤكد أن مسـاعيه كلها منصبة 
عىل إيجاد ثغرات تفصيلية تتيح له كسب 
«اتفاق» جديد غري ملزم يعفيه من تحمل 

تداعيات استمرار معاناة اليمنيني.
قائد الثورة السـيد عبد امللـك بدر الدين 
الحوثـي، أّكد عـىل هذه الحقيقة بشـكل 
واضـح يف خطابـه األخري، حيـُث أوضح 
بأكثـر مـن طريقـة أن تحالـف العدوان 
بشـكل  املتحـدة  (الواليـات  ورعاتـه 
رئيـيس ويف املقدمـة) ال زالـوا ينظـرون 
وحقوقـه  اليمنـي  الشـعب  مطالـب  إىل 
تنازالت  باعتبارها  والقانونية  اإلنسـانية 
من جانبهـم، ويريـدون مقابلهـا اتفاق 

«استسالم» من جانب صنعاء!
بالتايل فإن الحديث عن احتماالت إحراز 
تقـدم يف املفاوضات، يحتاج لالسـتناد إىل 
ما هو أكثر من مجرد زيارة الوفد العماني 
إىل صنعـاء، خصوصاً وأن هذه الزيارة قد 
سـبقتها زيارات أخرى بدون أن يرافقها 
تغيـري حقيقي يف موقـف تحالف العدوان 

ورعاته.
والواقع أن احتماالت حدوث تقدم فعيل 
يف مسـار التهدئة والسالم املتعلقة بجدية 
صنعـاء وجدية الوسـاطة العمانية، هي 
موجودة حسـابياً بشـكل دائم، لكن هذه 
االحتماالت لـن تكون أبداً كافية لخلق أي 
«أمـل» إذا لم تكـن لدى تحالـف العدوان 
ورعاتـه الجديـة نفسـها، وبالتـايل فإن 

االنفتـاح األحادي عىل السـالم ال يشـكل 
مؤرشاً إيجابياً يمكن االعتماد عليه.

وال يبـدو أن تحالف العـدوان يحتاج إىل 
«تشجيع» ما للتوجه نحو السالم الفعيل، 
ألن سـلوكياته ال تشـري إىل أنـه «مرتدد» 
فحسـب، بل تؤكـد أنـه يتجنـب متعمداً 
أية فرصة من شـأنها أن تـؤدي إىل حلول 
حقيقية، ويحرص عىل تحويلها إىل تكتيك 

لخداع صنعاء.
تحالـف  أطـراف  بعـض  أن  صحيـح 
العـدوان قـد أدركـت اسـتحالة تحقيـق 
أهدافها يف اليمن، بحسـب مـا أّكد رئيس 
املجلس السـيايس األعىل يف وقت سـابق، 
لكـن صنعاء قـد منحـت هـذه األطراف 
فرصـة ذهبيـة لتحويـل هـذا اإلدراك إىل 
مؤرش إيجابي حقيقي يمكن البناء عليه، 
والهدوء النسـبي الذي اسـتمر منذ نهاية 
الهدنـة كان «تشـجيعاً» أكثـر مـن كاف 
لهـذه األطـراف لو كانـت لديهـا رغبة يف 
السـالم الفعيل، غري أنها حاولت استثمار 
للغايـة  سـلبي  بشـكل  التشـجيع  هـذا 
التخـاذ وتحضـري املزيـد مـن الخطوات 
العدائيـة ضد الشـعب اليمني اسـتجابة 
للتوجهـات األمريكية والغربية، ومحاولة 
إمسـاك العصا من املنتصف والتنصل عن 

مسـؤولية إيقاف معاناة اليمنيني.
ولذا فحتـى إدراك بعـض دول العدوان 
ملأزقهـا لم يعد له تأثري يذكر عىل إمكانية 
تحقيق تقـدم حقيقي يف مسـار التهدئة 
مسـافة  هنـاك  أن  يبـدو  إذ  والسـالم، 
هائلـة بـني إدراك هـذه الـدول للحقائق 
وبني اسـتعدادها التخـاذ خطوات عملية 
إيجابية بشـأنها، وصنعاء ليسـت معنية 
بانتظـار دول تحالـف العـدوان لتجـاوز 

هذه املسـافة (عىل افـرتاض أنها تريد أن 
تتجاوزهـا أصـالً)، ألن معانـاة الشـعب 
اليمنـي ال تحتمل التأخري، وألن املشـكلة 

مشكلة دول العدوان يف املقام األول.
والحقيقـة أن طبيعة مـا يقدمه العدو 
عـىل الطاولـة منـذ بدايـة الهدنـة يعـرب 
بوضوح عن اسـتحالة ردم هـذه الفجوة 
قريباً وعرب املفاوضات فقط، ألن محاولة 
تجزئة املطالب اإلنسانية وتغيري طبيعتها 
والعسكرية،  السياسية  بامللفات  وربطها 
هي تكتيـكات مراوغـة واضحة ووقحة، 
تعـرب عـن عـدم إدراك لطبيعـة املخاطر 
والتداعيات، وهي مشـكلة غالباً ما يكون 
حلهـا األمثل هو مالمسـة تلـك املخاطر 

والتداعيات!
إن  بوضـوح  القـول  يمكـن  وبالتـايل، 
مسـعى الوسـاطة العمانيـة لـن يتكلـل 
هـذه املـرة بنتائـج مختلفـة عـن نتائج 
املرات السـابقة، إال يف حالة واحدة هي أن 
يكون الوفد العماني قـد حمل إىل صنعاء 
مقرتحـات تتضمـن رصف مرتبات كافة 
املوظفني من إيرادات النفط والغاز ورفع 
الحصار عن املوانـئ واملطارات، وهو أمر 
ال يرجحـه أي من املراقبني، بل إن البعض 
يتحدثـون عن معلومات تفيـد بأن العدو 
بعث بمقرتحات إضافية لتجزئة املرتبات 
وتوزيعها عىل مراحل، بمعزل عن إيرادات 
النفط والغاز، وهو ما يشـكل -إن صح- 
تأكيـداً فجـاً عـىل عـدم وجود اسـتعداد 
لالعرتاف بأن املرتبات تعترب حقاً ملوظفي 
الدولـة وأن ثـروات البلـد حـٌق للشـعب 

اليمني.
وعىل أية حال فـإن الفجوة الكبرية بني 
املطالـب اليمنيـة و»مقرتحـات» تحالف 

العدوان ورعاته، تؤكد أن هناك فجوة أكرب 
وأوسع بني الهدنة وبني السالم الفعيل، ما 
يعنـي أن عودة التصعيد سـتظل احتماالً 
تحالـف  وسـيكرر  الـدوام،  عـىل  قائمـاً 
العـدوان ورعاته محاوالتهـم لتحييد هذا 
االحتمال عن طريق شـق طـرق التفافية 
تقـع بـني حالتي «الحـرب» و»السـالم» 
مـن أجل كسـب الوقـت واإلعـداد للمزيد 
مـن املؤامرات والخـدع والحيـل، وتمرير 
خطوات وإجـراءات عدوانية تحت غطاء 

«الهدوء».
لكـن هـذا الطريـق سـيظل محفوفـاً 
باملخاطر، ألن صنعـاء تدرك جيداً طبيعة 
توجهـات العدو ومخططاته، وتمسـكها 
بمصالـح اليمنيـني وحقوقهـم كمعيـار 
أسـايس لتقييـم مواقـف األعـداء يجعل 
كل حيلهـم محـدودة التأثـري ومعدومـة 
املكاسـب، ألنـه وبغـض النظـر عـن أية 
تفاصيل، األمور التي عىل شاكلة: املعاناة 
املعيشية واالقتصادية، وانتهاك السيادة، 
سـتبقى دائمـاً بوابـة لعـودة التصعيـد، 
وعندما يتعلق األمر باليمن ال يمكن التنبؤ 
بشـدة وسـعة هذا التصعيـد، وأقىص ما 
يمكـن للعدو فعله هو أن يتجهز للصدمة 

فقط.
وفيمـا يتعلـق بالوضـع الراهـن، فإن 
وجهتهـا  التـي  واإلنـذارات  التحذيـرات 
والعسكرية  والسياسـية  الثورية  القيادة 
خالل األيام املاضية، بشأن مرحلة ما بعد 
التهدئة، لم تفقد بعد معناها، وعىل العدو 
أال يعول كثرياً عىل مسعى تمديد حالة الال 
حرب والال سالم، فضالً عن مسعى خداع 
صنعـاء ودفعهـا للقبول باتفـاق ال يلبي 

مطالب الشعب اليمني.

تقرير

جطعك السثو ورساته غئصغ اتاماقت الاخسغث طرتفسئ: 
سثم اجاسثاد دول السثوان قتثاذ الثطعات المططعبئ غةسض طعمئ العشث السماظغ طساتغطئ 

جثغئ العجطاء ق تضفغ!
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 : خظساء
صنعـاء  تمسـك  الـوزراء  مجلـس  أّكـد 
يضمـن  الـذي  واملـرشف  العـادل  بالسـالم 
مصالـح اليمنيني دون نقصان، مسـتعرضاً 
الجهـود املبذولة من قبل القيادة السياسـية 
يف التعاطي املسـئول مع أيّما جهود صادقة 

لصنع السالم املّرشف للشعب اليمني.
أمـس  املنعقـد،  الـدوري  اجتماعـه  ويف 
األحد، برئاسـة الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور، اسـتمع املجلس إىل إيضاح من نائب 
رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع، الفريق 
الركـن جـالل الرويشـان، عـن مسـتجدات 
ملـف املفاوضات يف ظل زيارة الوفد العماني 
الشـقيق إىل صنعـاء واسـتمرار حالـة الـال 
سـلم والال حـرب، وكـذا اسـتمرار العدوان 
يف إغـالق األجـواء اليمنيـة والقرصنـة عىل 
سـفن املشـتقات النفطية القادمة إىل ميناء 
الحديـدة، وعـدم السـماح بتدفـق مختلـف 
السـلع إىل موانئ الحديدة، مؤكداً أن مواقف 
صنعـاء واضحة ومعلنة للبدء يف أية حوارات 
سياسـية تفـيض إىل تحقيق السـالم العادل 
والشامل واملّرشف لكل أبناء الشعب اليمني.

ولفـت الفريـق الرويشـان إىل أن مطالب 
صنعاء تتكئ باألساس عىل املطالب املرشوعة 
مرتبـات  رصف  وهـي:  اليمنـي،  للشـعب 
املوظفـني من عوائـد النفط والغـاز اليمني، 
وكذا فتح مطـار صنعاء، ورفع الحصار عن 

موانئ الحديدة، وإنهاء أي تواجد أجنبي عىل 
األرايض اليمنية، مشـرياً إىل أن صنعاء تدرك 
تماماً مخاطر اسـتمرار حالة الال سلم والال 
حرب يف ظل قيـام املعتدين برتتيب أوراقهم، 
واسـتعدادهم ملواصلـة عدوانهـم، وتكريس 

وجودهم االحتاليل.
ونـّوه بجهـود الوسـاطة، التـي يبذلهـا 
األشـقاء يف سلطنة ُعمان، وسعيهم الصادق 
واملشـكور يف مسـار التواصـل مـع أطراف 
العـدوان للتوصـل إىل إحالل السـالم املّرشف 

والعادل يف اليمن واملنطقة ككل.

كما اسـتمع املجلس إىل تقريـٍر من وزير 
الدفاع، اللـواء الركن محمد نارص العاطفي، 
عـن األوضـاع يف الجبهـات يف ظل اسـتمرار 
خروقـات العـدوان اليوميـة آلخـر هدنة تم 
االتفـاق بشـأنها، التـي يقابلهـا انضبـاط 
وتعامـل مسـؤول مـع توجيهـات القيـادة 
الثورية واملجلس السـيايس األعىل بالتهدئة، 
إلفسـاح املجال أمام الجهود الساعية إلنهاء 
العدوان والحصار املفـروض عىل اليمن منذ 
قرابة ثماني سـنوات، مؤكداً يف الوقت ذاته، 
اسـتعداد القوات املسـلحة اليمنيـة التعامل 

الحاسـم مع أية عمليـات عدائية أكانت من 
ِقبل تحالف العدوان أو من ِقبل عمالئه.

وأوضح وزير الدفاع أن املعتدين يقومون 
برتتيب أوضاعهم والتهيئة السـتمرار  حالياً 
عدوانهـم، وتثبيـت وجودهـم يف املحافظات 
واملناطـق والُجـزر الواقعـة تحـت االحتالل 

السعودّي -اإلماراتي.
وأّكد اللـواء العاطفـي أن الجيش اليمني 
لديه القـدرة الكاملة لالسـتفادة من قدراته 
الضاربـة يف مواجهـة املعتدين، واسـتهداف 
العمـق الجغـرايف لـدول العدوان، واملنشـآت 

الحيوية والحساسة.
وأّكـد مجلس الوزراء أن القيـادة الثورية 
واملجلس السـيايس األعىل وحكومـة اإلنقاذ 
وكافة مؤسسـات الدولة تعيش آالم الشعب 
اليمنـي ومعاناتـه الجسـيمة مـن الحصار 
وحرمانه من ثرواته الطبيعية، مشـرياً إىل أن 
صنعاء تحمل وبمسؤولية وطنية وتاريخية 
قضية الشـعب العادلة، وحقه يف االستقالل 
التـام، والحفـاظ عـىل السـيادة الوطنيـة، 

وتطهري أرضه من االحتالل.
وغاياتهـا  اليمـن  معركـة  أن  وأوضـح 
الوطنيـة واضحة، وهـي التصـدي للعدوان 
الذي يسـتكثر عىل الشـعب اليمنـي حقوقه 
املرشوعـة يف االسـتقالل والعيـش الكريـم، 
وصياغـة واقعـه الحـر واسـتثمار طاقاته 
البرشيـة وإمكانياتـه املاديـة بمـا يحقـق 

نهضته الشاملة.
وحّمل املجلـس تحالف العدوان األمريكي 
-السـعودّي -اإلماراتي املسـؤولية عن كافة 
التبعـات الناتجـة عن إرصاره عـىل مواصلة 
عدوانه وحصاره واحتاللـه أرايض ومناطق 

وجزر يمنية.
وطالب املجلـس تحالف العـدوان بالكف 
عن املكابرة والسياسات العدائية واالستفادة 
من جهـود ومسـاعي األشـقاء يف سـلطنة 
ُعمان للسـري يف مسار صنع السـالم العادل 
الـذي يضمن لليمن أمنه وسـيادته ووحدته 

واستقالله وسالمة أراضيه.

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
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خظساء تةثد ترخعا سطى السقم وتتمض دول 
السثوان تثاسغات اقجاعاار واملراوغئ

الفرغص الروغحــان: ظرخث الاترضات السسعدغئ اإلطاراتغئ طظ وراء تالئ الق جطط والق ترب وجظاساطض طسعا بما غظاجئعا
الطــعاء الساذفــغ: الصــعات المســطتئ جاعــجة لطاساطــض التاجــط طــع أغــئ سمطغــات سثائغــئ 
طةطــج العزراء: واحــظطظ تاتمــض ضاطض المســآولغئ جراء اإلخــرار سطــى الاخسغث وتئثغث جععد الســقم

«تصعق اإلظسان» تثغظ الخمئ افطمغ تةاه الةرائط السسعدغئ املسامرة وتطالإ بمتاضمئ دولغئ ضث املةرطني
 : خظساء

الجرائـم  اسـتمرار  اإلنسـان،  حقـوق  وزارة  أدانـت 
يف  واملهاجريـن  واملواطنـني  األبريـاء  بحـق  السـعودية 
محافظـة صعدة، مؤكدًة أن الصمـت األممي مثل حافزاً 
شجع النظام السـعودّي اإلجرامي عىل ارتكاب املزيد من 

الجرائم.
وأوضحـت الـوزارة يف بياٍن لهـا تعقيباً عـىل الجرائم 
السعودية املتكررة خالل اليومني املاضيني، والتي أسفرت 

عن استشهاد وجرح أكثر من ٢١ مدنياً بينهم مهاجرون 
أفارقـة، أن هـذه املجـازر السـعودية اليوميـة تأتـي يف 
سـياق االنتقام من الشـعب اليمني الرافض للمشـاريع 
االحتاللية السـعودية واإلماراتية ومن فوقها املخططات 

االستعمارية األمريكية الربيطانية الصهيونية.
وفيمـا عّربت وزارة حقوق اإلنسـان عن اسـتنكارها 
للصمت األممي تجاه ما يمارسه هذا النظام من اعتداءات 
متكررة ومسـتمرة، قتـالً وتعذيبـاً واحتجـازاً للمدنيني 
عىل املناطق الحدودية، وهـي جرائم حرب توجب تقديم 
مرتكبيها للعدالة الدولية، فقد حملت النظام السـعودّي 

وتحالـف العدوان املسـؤولية الكاملة إزاء هـذه الجرائم، 
كمـا حّملت األمم املتحدة ومبعوثها إىل اليمن املسـؤولية 
لصمتهـم وعدم اتخاذ اإلجـراءات الالزمة لصـد األعمال 
واملمارسـات التي تعترب انتهاكاً صارخـاً لكافة القوانني 

واملعاهدات واالتفاقيات اإلنسانية.
ودعت وزارة حقوق اإلنسـان جميع املنظمات الدولية 
واملحليـة إىل إدانـة واسـتنكار هذه الجرائـم والعمل عىل 
محاسـبة مرتكبيها، مؤكدًة عىل أهمية حماية املواطنني 
واملهاجريـن الذيـن يمثلـون أهدافـاً سـهلة لالنتهاكات 

والتعذيب والقتل.

اإلنسـان  حقـوق  وزارة  جـّددت  البيـان  ختـام  ويف 
مطالبتها للمجتمع الدويل بالضغط عىل النظام السعودّي 
وكذلـك الضغط عـىل األطـراف الدولية املعنيـة بحقوق 
اإلنسـان إلجراء محاكمـة دوليـة يف كّل الجرائم املرتكبة 

بحق الشعب اليمني.
وطالبـت املجتمـع الـدويل بالضغـط عىل السـلطات 
السـعودية لوقـف اعتداءاتها واحـرتام املواثيـق الدولية 
اإلنسـانية، مجددًة الدعوة إىل تشكيل لجنة تحقيق دولية 
نزيهة للتحقيـق فيما ترتكبه دول التحالف واملليشـيات 

التابعة لها من جرائم بحق املدنيني األبرياء.

طرضج الثراجات السغاجغئ واقجرتاتغةغئ غظزط دورة يف طعارات الئتث السطمغ
 : خظساء

السياسـية  الدراسـات  مركـز  نظـم 
واالسـرتاتيجية بجامعـة صنعـاء، دورة 
تدريبة لطالب املاجسـتري يف الدبلوماسية 
والعالقـات الدوليـة يف مهـارات البحـث 
العلمي أدارها الخبري واملدرب االسرتاتيجي 

الدكتور محمد قاسم العاقل.
وقدم الدكتور العاقل جرعة معلوماتية 
حـول كيفيـة اختيـار املوضوع لرسـالة 
املاجسـتري، وكيفية إعـداد خطة البحث، 
املراجـع،  واختيـار  الدراسـة،  وتقسـيم 

بطريقـة مهنيـة وجذابـة، تسـهل عـىل 
الطالب عـدم الوقوع يف الخطـأ، وتفادي 

املشاكل والصعوبات التي تواجههم.
مـن جهته حـث مدير املركـز الدكتور 
حسـني مطهـر، يف كلمـٍة له قبـل الدورة 
اختيـار  عـىل  العليـا  الدراسـات  طـالب 
وسلسـة  مهنيـة  بطريقـة  مواضيعهـم 
تنسـجم مـع متطلبـات العـرص، معترباً 
اإلملـام بخطوات البحـث العلمي، واختيار 
املواضيـع من أهم مـا ينبغي عىل الطالب 
الحرص عليه كي تكون رسائلهم ناجحة 

ومميزة.

وأقيمت الـدورة برعاية رئيس جامعة 
صنعـاء الدكتور القاسـم عبـاس ونائبه 
األسـتاذ الدكتـور زيد الوريـث وحرضها 
سـعود  الدكتـور  املركـز  رئيـس  نائـب 

الشاوش وعدد من أساتذة املركز.
وكان أكثـر مـن ١٥ طالبـاً وطالبة قد 
أكملوا الدراسـة التمهيدية للدبلوماسـية 
والعالقـات الدوليـة كأول دفعـة بمركـز 
واالسـرتاتيجية  السياسـية  الدراسـات 
بجامعـة صنعـاء، ويعملـون حاليـاً عىل 
إكمال الدراسـة باختيار املواضيع وإعداد 

الخطط البحثية لرسائل املاجستري.

اجاعثشئ ذقب الماجساغر شغ الثبطعطاجغئ والسقصات الثولغئ:
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 : إب
تتويجـاً للجهـود الكبـرية املبذولة مـن قبل رئس 
عضـو  أرشف  العدليـة،  للمنظومـة  العليـا  اللجنـة 
املجلـس السـيايس األعىل محمد عـيل الحوثي، أمس 
األحـد عىل صلح قبيل إلنهاء ثمان قضايا قتل بني ١٦ 

أرسة يف مديرية القفر بمحافظة إب.
وخـالل نكـف قبـيل موسـع، تقّدمـه محافـظ إب 
عبدالواحـد صالح، أعلـن أولياء دم املجنـي عليهم من 
أرس الحميـدي والبعدانـي ومحمـد الزايـدي والسـبل 
والهشـمي وأحمد الزايدي وشـعيب والرصيمي العفو 
والتنازل عـن الجناة من أرس قنـواع ومفتاح والزايدي 
والسمعويل وعوضة ونشـوان والجماعي والحكمي، يف 
قضايا القتل املتفرقة وإنهاء أية خالفات وثارات بينها.

وأّكـد أوليـاء املجني عليهم، أن العفـو عن الجناة 
يف تلـك القضايـا، لوجـه اللـه وترشيفـاً للحارضين 
واسـتجابة لدعـوة عضـو السـيايس األعـىل رئيس 
املنظومة العدلية قبل أسـبوعني لقبائل القفر بإنهاء 

قضايا الثارات وحلحلة القضايا فيما بينهم.
وأشـاد عضو السـيايس األعىل باسـتجابة قبائل 
القفر لدعوته خالل تدشـني ذكرى سـنوية الشـهيد 
ألبناء وقبائل املديرية بحل القضايا املجتمعية وإنهاء 
الثـارات، وذلـك يف ثمـان قضايـا قتل ظلـت بعضها 

لسنوات.
وقـال: «جـاء اليـوم الـذي وجـد الحـل للقضايا 
املجتمعية وطي صفحة املايض وفتح صفحة جديدة 
عنوانهـا التسـامح واإلخـاء والتفاهـم»، معرباً عن 

األمل يف معالجة بقية القضايا يف املديرية وغريها من 
املديريـات وتعزيز لغة التصالح والتسـامح بني أبناء 

املجتمع.
وأضـاف محمـد عـيل الحوثـي «كّل قبيلـة نراها 
بسـالحها وعتادها نراهن عليها ومن مديرية القفر 
نؤكـد للسـعودّي واإلماراتـي وأسـيادهما األمريكي 
والربيطانـي وغريهمـا، أن كّل قبيلـة يمنيـة بمثابة 

معسكر متكامل ملا تمتلكه من عتاد وقوة وبأس».
وتابـع حديثـه «قبائـل اليمـن ال تقبـل بالتنازل 
لبعضها البعض عن شـٍرب واحد من حقها يف األرض، 
فهـل تريـدون منهـم التنازل لكـم عـن الجمهورية 

اليمنية، هذا هو املستحيل الذي ال ولن يكون».
وثمـن عضـو السـيايس األعـىل مبـادرة األرس يف 
الصلح والتنازل عن الجنـاة، والذي يمثل أنموذجاً يف 

الصفح والعفو والتسـامح، داعياً قبائل القفر ممن 
لديهم ثارات وقضايـا إىل إصالح ذات البني والحرص 
عـىل التقارب للصلح وإنهاء الخالفـات والتنازل عن 
القضايا ومعالجتها بطرق أخوية ومرضية للجميع.

بـدوره أّكـد محافـظ إب، أن قبائل القفـر أثبتت 
أصالتهـا وحرصها عىل التسـامح والتصالح والوفاء 
لقائـد الثـورة وحبهـا للوطن الـذي يحـاول األعداء 
افتعـال القضايا واملشـاكل الداخليـة لتمزيق وحدة 

الصف الوطني املناهض للعدوان.
وشـّدد محافظ إب عـىل رضورة مضاعفة جهود 
االجتماعيـة  والشـخصيات  والوجاهـات  املشـايخ 
إلصالح ذات البني ومعالجة القضايا املجتمعية، الفتاً 
إىل أن السـلطة املحليـة باملحافظـة واملديريـات عىل 

استعداد للتعاون يف هذا الجانب.

أخبار

خسثة: جغح الظزام السسعدي املةرم غعاخض جرائمه بصاض طعاذظ باملثشسغئ يف طثغرغئ طظئه

السفري خربي: جرائط السثوان يف الغمظ غثشع 
بمظعا املثظغعن السجل صاًق وتظضغًق

التعبغ غحرف سطى طخالتئ صئطغئ حاططئ لبمان صداغا بأر يف طتاشزئ إب

تعصش طساحفى البعرة باسج املتاطئ غعثد تغاة املؤات طظ طرضى الشسغض الضطعي

 : خسثة
يومـاً بعد آخر يثبت العدّو السـعودّي أنه أهل لإلجرام 
ال سواه، حيث يواصل جيشـه اإلجرامي ارتكاب الجرائم 
اليوميـة بحق األبريـاء يف املديريات واملناطـق الحدودية، 
جراء القصف املتواصل العشوائي باملدفعيات والصواريخ 

عىل املناطـق اآلهلة بالسـكان، مسـتغالً يف ذلك الصمت 
األممي الذي تجاوز مرحلة التواطؤ وشارف عىل الوصول 
إىل االنخـراط املبـارش والعلني إىل جانـب تحالف العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي.
ويف جديـد الجرائـم اليوميـة لجيش العدّو السـعودّي 
املجـرم، أفاد مصـدر محيل بمحافظة صعـدة، لصحيفة 
املسـرية، باستشـهاد مواطن إثر قصف مدفعي سعودّي 

عىل منطقة الرقو يف مديرية منبه الحدودية.
ولفـت املصـدر إىل أن قذيفـة مـن مقذوفات جيش 
النظام السـعودّي املجرم انفجرت بالقرب من مواطن 
مـا أدَّى إىل إصابتـه إصابـاٍت بالغة أردته شـهيداً عىل 

الفور.
وتأتـي هـذه الجريمـة بعـد أقل مـن ٢٤ سـاعة عىل 
مجزرة وحشـية ارتكبهـا جيش العدّو السـعودّي، أمس 

األول السـبت، حيث شـن قصفاً هسـتريياً عـىل املناطق 
الحدوديـة ما أدَّى إىل استشـهاد وجرح نحـو ٢٠ مواطناً 

بينهم مهاجرون أفارقة.
ويصعـد النظام السـعودّي املجرم مـن هكذا نوع من 
الجرائم وذلك نظراً السـتناده إىل الدور األممي املشبوه إىل 
إحالة وتحيل كّل الجرائم بحق املدنيني واألبرياء اليمنيني 

إىل قائمة النسيان وأحياناً إىل قوائم املتاجرة.

بسث أصض طظ 24 جاسئ سطى طةجرٍة تخثت 20 حعغثًا وجرغتًا:

 : طاابسات
قال السـفري عبدالله صـربي -سـفري بالدنا لدى 
الجمهوريـة العربيـة السـورية: إن جرائـم العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي يف اليمن، دفع املدنيون 
العزل ثمنها قتًال وتنكيًال، سواًء عرب الغارات الجوية 

أو عرب الحصار الجائر.
جاء ذلك خالل مشـاركته يف النـدوة التي نظمتها 
السـفارة اليمنية لدى دمشـق بالتعـاون مع املنتدى 
الفكـري والسـيايس اليمنـي تحـت عنـوان «جرائم 
وانتهـاكات الحرب العدوانية عىل اليمـن»، بالتزامن 

مع ذكرى يوم الشهيد اليمني.
ويف النـدوة التي تطرقت لجرائـم العدوان وصمود 
الشعب اليمني وللحصار املنايف لكل املبادئ اإلنسانية 
وقـدرة اليمنيـني عـىل كـرسه واالنتصـار يف نهايـة 
املطـاف، أشـاَر السـفري صـربي إىل أن تلـك الجرائم 
األمريكـي  العـدوان  لتحالـف  والبشـعة  الوحشـية 
السعودّي واالنتهاكات املستمرة طيلة ٨ سنوات بحق 
اليمـن واليمنيـني، ترقـى إىل مسـتوى جريمة حرب 

مكتملة األركان وال يمكن لها أن تسقط بالتقادم.
إىل ذلـك أفاد عضو جمعية الصداقة الفلسـطينية 
–اإليرانيـة عبد الكريم رشقي، أن القوى املعتدية عىل 

اليمن وصلت إىل طريٍق مسدود بعد ما أذهلها صمود 
الشـعب اليمني والجيش واللجان الشعبية، وهي قد 
بـدأت بالتفكـري يف طريقـٍة للخروج من هـذا املأزق 
الذي وضعت نفسـها فيـه نتيجة عنادهـا وتصلبها 
ومكابرتها ورهانها الفاشل عىل دعم قوى خارجية.

بدورها اسـتعرضت نائبة رئيـس وحدة العالقات 

يف املرصـد العربي لحقوق اإلنسـان الدكتـورة ميادة 
مـرزوق يف ورقتها، طبيعة االنتهـاكات التي يرتكبها 
تحالـف العـدوان عـىل اليمـن منـذ ثماني سـنوات، 
مشـريًة إىل األهـداف الخفية للحرب التي تسـتهدف 
اليمـن وموقعـه االسـرتاتيجي بمـا يخـدم املرشوع 

الصهيوأمريكي يف املنطقة.

 : طاابسات
ذكـرت مصادر إعالمية نقالً عن مصادر محلية يف 
محافظة تعز املحتلة، أمس األحد، خروج مستشفى 
الثـورة العام أكرب مستشـفيات املدينة عـن الخدمة 

جراء نفاد الوقود.
وأّكـد بيان صادر عن رئاسـة هيئة مستشـفى 

الثـورة يف تعـز املحتلـة، أمس، خروج املستشـفى 
األهـم يف املدينـة عـن الخدمة بسـبب نفـاد مادة 
الديـزل، موضحـاً أن كّل األقسـام باتـت يف ظـالٍم 
دامـس، فيما الخطـر يهدد حياة املـرىض يف مركز 
الغسـيل الكلوي والعناية املركزة والعمليات وبقية 

األقسام األخرى.
وكان مستشـفى الثورة قد أطلق يف ١٩ ديسـمرب 
الجاري، نداء اسـتغاثة لحكومة املرتِزقة، ملنع توقف 

املستشـفى عـن تقديم خدماتـه الطبية جـراء نفاد 
الوقـود وتراكم الديون عليه، وسـط تجاهل حكومة 
الفساد لتلك النداءات وعدم اكرتاثها بحياة املواطنني.

ويعـد مستشـفى الثـورة العـام بمحافظـة تعز 
املحتلة، مستشـفى مركزياً تسـتفيد منه العديد من 
مديريات املحافظة؛ كونه أكرب املستشفيات يف املدينة 
الواقعـة تحت سـيطرة تحالـف العدوان وميليشـيا 

وعصابات حزب اإلصالح.

وشاة وإخابئ 17 حثخاً 
جراء اظعغار طظجل يف 

الئغداء والجضاة تاضفض 
بسقج املخابني

 : الئغداء
أّكدت مصـادر طبية يف محافظة البيضاء أمس األحد، وفاة 
٩ مواطنـني بينهم أطفال ونسـاء، وإصابة ٨ آخرين، بسـبب 
انهيار منزل مكـون من ثالثة طوابق بقرية الدجرة يف منطقة 

الرشف.
وقـال مدير مستشـفى الثورة العـام يف البيضـاء الدكتور 
نارص العجييل، إن سـتة أشخاص من أرسة آل الشنيني بينهم 
أطفال إضافًة إىل ثالثة من املسعفني توفوا نتيجة انهيار املنزل، 
مشـرياً إىل إصابة ثمانية آخرين جراء انهيار املنزل وإنقاذ ١٢ 

وهم حاليًا يف حالٍة مستقرة فيما تم نقل حالة إىل صنعاء.
إىل ذلـك أّكـد مدير فـرع الهيئـة العامة للـزكاة باملحافظة 
حيدر الغريب، تكفل الهيئة بعالج املصابني وتقديم املسـاعدة 
ألرس الضحايـا، فيمـا وجهت قيادة املحافظـة مكتب الصحة 

والجهات املعنية بتقديم الرعاية واالهتمام بكافة املصابني.

عةعم طسطح غساعثف طصر 
طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ 

يف لعدر بأبني املتاطئ
 : طاابسات

تسـتعر الرصاعات املتبادلة بني أدوات ومرتِزقة العدوان يف 
محافظـة أبني املحتلة بشـكٍل يومي، حيث هاجم مسـلحون 
مجهولون، أمس األحد، مقر ما يسمى املجلس االنتقايل التابع 

لالحتالل اإلماراتي يف مديرية لودر.
وذكـر مصدر إعالمـي، أمس، أن مسـلحني مجهولني رموا 
قنبلـة يدوية عىل مقر ما يسـمى االنتقايل يف لودر، ما تسـبب 
يف انفجـار كبري أدَّى إىل ترضر املبني، موضحاً أن الهجوم يأتي 
بعد سـاعات من إصابة ثالثة ميليشـيا مـن االنتقايل بانفجار 
عبـوة ناسـفة اسـتهدفت طقمـاً عسـكرياً يحمل عـىل متنه 
مجاميع تابعة للقيادي املرتـِزق أكرم الحنيش، أثناء مروره يف 
قرية القشـابر بمديرية مودية، والذي سـبق أن لقي مرصعه 
يف عمليـة اغتيال وسـط مدينة عدن املحتلة أواخر أغسـطس 

املايض.
وكانـت مديريـة املحفـد قد شـهدت قبـل يومـني انفجاراً 
ضخماً هز أرجاء املدينة، بعد انفجار عبوة ناسـفة استهدفت 
ميليشـيا االنتقـايل وأسـفرت عن مقتـل وإصابـة ١٠ منهم، 
وسـط تصاعد حدة الرصاعات بني مرتِزقة االحتالل اإلماراتي 
من جهـة، ومرتِزقة حـزب اإلصالح املرتِزق مـن جهٍة أخرى، 
حيـث يتعرض األخـري الجتثاث ممنهج مـن مختلف املناطق، 
يف حـني تعـاود الريـاض وأبوظبـي انتشـار املرتِزقـة املوالني 
لإلصالح، وذلك بغرض اسـتمرار الرصاعات واستنزاف فصائل 
املرتِزقة ببعضها البعض، كي يتسـنى لالحتالل تمرير أجنداته 
ومخططاتـه يف ظـل انشـغال األدوات بالرصاعـات، وإنهـاك 

املواطنني يف املناطق املحتلة باألزمات واملعاناة.
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-بداية.. مـا النتائـج والثمار التـي أنجزها 
العمـل التشـاركي الحكومي-املجتمعـي يف 
تفعيل وتحفيز وإدارة املبـادرات املجتمعية 
كتجربة رائدة تحث القيادة الثورية واملجلس 
السـيايس األعـىل عـىل رضورة توطينهـا يف 
مسار إحياء وتفعيل دور املشاركة املجتمعية 

يف التنمية؟
بدايـة يمكـن القـول إن  تجربـة العمـل 
بـدأت  الحكومي-املجتمعـي،  التشـاركي 
بتفعيـل العمـل الطوعـي مـن خـالل بعث 
وإحياء روح املبـادرة والعطاء لدى الطاقات 
الشـابة والنفسـيات النقية التي لـم تتلوث 
بالحزبيـة أو املذهبية أو تنخـرط يف التعامل 
أو العمـل مع أهـداف وسياسـات املنظمات 
األجنبيـة، وكانـت نقطة البدايـة من «وادي 
مـور»، وتحديـًدا يف مديريـة الزهـرة، تلـك 
املديريـة التـي كان أبناؤها يعيشـون تحت 
وطـأة كارثيـة بسـبب األمـواج الكبرية من 
سـيول وادي مـور التـي كانـت تأتـي عـىل 
األخـرض  معهـا  وتجـرف  والقـرى  األرض 

واليابس، بسـبب تعطل الصيانة عن قنوات 
وادي مـور، وهذه الصيانـة كانت ترصد لها 
موازنـات مهولة إبان حكومـات ما قبل ٢١ 
من سبتمرب ٢٠١٤ ، واملواطنون لم يكن لهم 
من دور سـوى التسـابق إىل صناعـة النفوذ 
داخـل الجهـات املعنيـة بهـذه الصيانة ويف 
الحكومة والسـلطات املحلية من أجل فرض 
حصص االستئثار بأكرب قدر من املياه لسقي 
مـزارع نافذين يف تواكل تام عىل الحكومة يف 
أي تكليـف صيانـة حتى للقنـوات الخاصة 

باملزارعني أنفسهم.
والواقـع أن ظـروف العـدوان والحصـار 
األمريكـي السـعودّي حجبـت عـن املنطقة 
هذه امليزانيات، وأصبحت القنوات الرئيسـة 
والفرعية عرضة لتجمع الرتسـبات وظهور 
أشـجار السـول واألعشـاب األخـرى، حتى 
ومسـاكن  أرايض  وباتـت  كليـاً،  طمـرت 
القاطنني عىل جنبات الوادي معرضة للهالك 

والدمار الشامل مع كّل موسم أمطار.
ومـن هنا-بـدأ التحرك مـع مجموعة من 
املعنيني يف السـلطة املحلية باملديرية وهيئة 
تطوير تهامة وبعض الشـخصيات واألعيان 
نحـو تفعيـل مجموعة من الشـباب املبادر، 
وكانـت الحصيلـة تشـكيل غرفـة طـوارئ 
«وادي مـور»، هـذه الثلـة مـن الشـباب تم 
وتـم  القرنـني»،  «ذي  بمنهجيـة  تغذيتهـم 
تدريبهـم وتأهيلهم عىل أسـاليب التوعية يف 
أوسـاط املجتمعات املترضرة مـن مزارعني 
يف  املجتمعيـة  املشـاركة  بأهميـة  وسـكان 
التنميـة مـن خـالل تفعيل وتوظيـف املتاح 
واملمكـن من القدرات البرشيـة واالمكانيات 
املاديـة يف مواجهـة التحديـات وتحويلها إىل 

فرص، حيث تمكن الشـباب مـن بعث روح 
استشـعار املسـؤولية بـأن بنـاء املشـاريع 
مهمـة  -بالـرضورة-  ليسـت  وصيانتهـا 
حكوميـة بحتـة، كمـا أنهـا ليسـت «هبة» 
تمنحها منظمـات اإلغاثة الدوليـة بقدر ما 
هي مسـؤولية جماعيـة تبدأ مـن أصحاب 
املصلحـة الحقيقيـة يف مـرشوع وادي مور 
وبدرجة أساسـية، ومـا دون ذلك، فتدخالت 

ثانوية تكميلية.
وكان تجاوب املجتمع -هنا- فوق املتوقع، 
فقد هب الجميع بال استثناء إىل حمل املعاول 
واملجارف والكريـكات والفؤوس واملفارس، 
وخرجـوا يف صعيـد واحد وبجهـود عضلية 
ذاتية، ومـا هي إال أيام من انطـالق املبادرة 
حتى تم إصالح معدات من تلك التي تعرضت 
لألعطـال وقصف العـدوان يف هيئـة تطوير 
تهامة، وبتربعات سـخية من امليسورين، بل 
ومن كّل معرس من أبناء املناطق املستهدفة، 
وتكاملت الجهود الشـعبية مـع االمكانيات 
الرسـمية لتعود قنوات الوادي تؤتي ثمارها 
بقـدرات أقـوى وأوسـع انتشـاراً وعدالة يف 

التوزيع.
هذه «البذرة»، أخرجت عرشات من «بيوت 
املبادرة» يف «عرشات» املديريات املجاورة من 
محافظات حجة والحديدة، فعمران وصعدة 
واملحويـت وصنعـاء، فذمـار وإب والضالع 
والبيضـاء، وريمـة، ويف األمانة، وتوسـعت 
الطـرق  مجـاالت  كّل  لتعـم  املبـادرة  روح 
والصحـة والتعليـم واإلغاثـة، بـل وانتقلت 
بتسـارع فاق التوقعات إىل التنمية الزراعية 
واألرس املنتجة، واإلبـداع واالبتكار، بل عمت 
كّل أرجاء اليمن، وأصبح من الرضورة أن يتم 

احتواء هذا الحراك يف أطر مؤسسية وقنوات 
إدارة ممنهجـة أوسـع وأكثـر صالحية من 
بيوت املبـادرات واللجـان الزراعية ووحدات 
الحراثة والشـق... إلخ، ليتـم جمع كّل هذه 
األطـر يف مؤسسـة واحـدة هـي الجمعيـة 
التعاونيـة يف كّل مديريـة وربطهـا بإرشاف 
مبارش بمدير املديرية يف مسار تكاميل ينسق 
بـني كّل القـدرات البرشيـة واالمكانيـات يف 

املديرية الرسمية والشعبية.
ويمكـن القول إن الفكـرة تعرضت للكثري 
من املضايقات وسوء الفهم، ال نرى رضورة 
الخوض يف تفاصيلهـا، ويكفي أن نركز عىل 
نجـاح مراحـل االنتقـال يف تطويـر مبـادئ 
وسياسـات العمـل التشـاركي الحكومـي-

املجتمعـي وتعدد منهجياتـه وربطها بهدف 
يؤسـس  مقـاوم  اقتصـاد  مجتمـع  إيجـاد 
لخلق تنمية مسـتدامة قائمة عىل هدى الله 
واملشـاركة املجتمعية الواسـعة، ويهدف إىل 
خفض فاتورة االسـترياد عن طريق دراسـة 
الوضـع الراهن، وسالسـل القيمة ودراسـة 

المثغر الاظفغثي لمآجسئ بظغان الاظمعغئ المعظثس طتمث المثاظغ شغ تعار طع ختغفئ «المسغرة»

السمض الاحارضغ التضعطغ-املةامسغ غسري بثطى 
وابصئ وطاسارسئ ظتع تتصغص اقضافاء الثاتغ

�א� א���
� א������� �����	 ���א א�����
	 א������ 
 ��������� א���א&�: א א���$ א��#א"כ� א��כ���-א��

 '���� ()* 	
א&�3 �12) 0א*�	 0+א��	 א"�. ��א,$ +�"
א��>�	 א�����
	, "89 60�7 א���5 0א���0א 0א��4א" 


כ� א����@�? א��� <כ>$ א��#א"
. א��=��	 �#�	 ��אא
א���א"@. 

 «Cא�����» 	���D .� EאF "א�, �G �&א���א �
?
0אכ

 H�I�> JI�� (K�& L�0 ,
M

>I) *א��א N��1א� JI�  א

 8O�& ��0
�א =��N אכ>� �G א ,P��G �>א��א Qאאכ��א
 @�S0 (א� 

M
א�) ��א8U א���0 א���G C"�4 א��א�8, ���Tא

 C��4�0 �*0 �G�> אVא א��)* P)W�8 א���� Lאכ$ �כ#�
 $X� ()* P)W�א� Yא"א�� 8Tא L�0א@"אכ �(�����0	0 ,

�T\ א���אכ�א�T Y א<>א] <���SאY �א�U א�X�C" א���� 
*>�א��(כ ��"א��
L א���+�-
��_^ א�(^- ��S�5 א��Wא� 

 	�Sא�א"כ א���� a�2� 	,א���א Yכא&�א�א��I"אY 0אא
QQ.	
אא��4א@

א�) &b א���א"

 : تاوره إبراعغط السظسغ

   طئادرة أبظاء وادي 
طعر عغ الحرارة افولى 

شغ بعرة المحارضئ 
المةامسغئ «طًسا ظتعل 

الاتثغات إلى شرص»

   لظ ظرضى بسصش 
تتصغص اقضافاء الثاتغ 
ولثغظا ذمعح بأن ظضعن 
طظ الثول المخثرة شغ 

السالط
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جـدوى عكس قيمـة فاتورة االسـترياد من 
جيب املزارع األجنبي إىل دعم وإسناد املزارع 
اليمني وتحسني جودة املنتج املحيل، ووضع 
آليـة تسـويق حديثـة ومواكبـة ملخرجـات 
الحـراك التنمـوي املتسـارع نحـو تحقيـق 

االكتفاء الذاتي، وتعزيز األمن الغذائي.

-مـاذا عـن  تفاصيـل «برنامـج املحليات»، 
إطـار  يف  انجازهـا  تـم  التـي  والخطـوات 
توجيهات القيادة الثورية واملجلس السيايس 

األعىل بهذا الشأن؟
أود أن أشـري أوالً إىل أننا حالياً يف طور من 
أطوار املرحلة الثالثة للثورة الزراعية، والتي 
نركز فيـه عىل عقـد ورش ودورات تدريبية 
املحليـات  والسـلطات  الحكومـة  ألعضـاء 
والتنفيذيـة، وفيهـا يجري مناقشـة سـبل 
وآليـات تنفيـذ توجيهـات القيـادة الثورية 
واملجلس السيايس األعىل وعكسها يف قوانني 
ولوائح وخطط اسـرتاتيجية تهيئ املناخات 
املناسـبة لتوطني مبادئ وسياسات فرسان 
الحكومـي- التشـاركي  العمـل  يف  التنميـة 

املجتمعي، من أجل توحيد مسار ومنهجيات 
إدارة العمل التنموي عىل طريق ايجاد تنمية 
مسـتدامة قائمـة عىل هدى الله واملشـاركة 

املجتمعية الواسعة.
قـام  التـي  التفقديـة  الزيـارات  ولعـل 
بهـا وفـد كلـف مـن قبـل القيـادة الثورية 
واملجلـس السـيايس األعـىل برئاسـة عضو 
املجلس السـيايس األعىل أ. محمـد النعيمي، 
وعضوية وزير االعالم أ. ضيف الله الشامي، 
وقيـادة املؤسسـة، وممثلـني عـن الرشكاء 
إىل  مديريـات يف ٦ محافظـات، قـد ركـزت 
عىل إبراز أهمية التوجـه نحو توطني العمل 
الحكومي-املجتمعـي  التشـاركي  التنمـوي 
بوصفـه اسـتجابة ملوجهـات قائـد الثـورة 
السـيد عبدامللك بدرالديـن الحوثي، يحفظه 
الله، ورئيس املجلس السـيايس األعىل املشري 
الركن مهدي املشاط، نحو العمل عىل تحقيق 
أهداف الرؤيـة الوطنية لبناء الدولة الحديثة 
وتحقيق االكتفاء الذاتـي يف أولويات اللجنة 
االقتصاديـة العليا الثـالث، الغـذاء وامللبس 

والدواء.
وقد جـرى يف الزيـارات متابعة مخرجات 

املرحلـة األوىل مـن برنامج تدريـب املحليات 
عىل التنمية املستدامة القائمة عىل هدى الله 
واملشاركة املجتمعية الواسعة يف ١٧ مديرية، 
ومـدى  مديريـة،   ٢٥٠ قرابـة  ويسـتهدف 
تنفيذ خطط املبـادرات التنموية للمديريات 
والجمعيـات التعاونيـة وفرسـانها.. فيمـا 
اسـتهدفت الزيارات تحفيز وتكريم املربزين 
يف العمل التشاركي «حكوميني ومجتمعيني» 

يف السلطات املحلية والجمعيات وفرسانها.
كمـا جـرى التأكيـد عـىل أهميـة التحول 
مـن الدعـم املركـزي إىل الدعـم املحـيل عرب 
الزراعيـة،  للمشـاريع  التمويـل  وحـدات 
واإلشـارة إىل رضورة تفعيـل كافـة املكاتب 
التنفيذيـة يف السـلطات املحلية يف مسـارات 
املتابعـة والتقييم كل يف مجـال اختصاصه، 
واالهتمام برفع قدرات املوظفني الحكوميني 
مـع  التعامـل  يف  والجمعيـات  واملتطوعـني 
العمـل  ومنهجيـات  وسياسـيات  مبـادئ 
التشـاركي وفق مبادئ التنمية القائمة عىل 

هدى الله واملشاركة املجتمعية الواسعة.

  -إذا ما تحدثنا عن انجازات العام ٢٠٢٠م، 
تخربنا االحصائيات عن ١٥٠٠ مبادرة تمت 
يف عموم املحافظات الحرة، ماذا عن إنجازات 

العامني ٢٠٢١-٢٠٢٢م، وفقاً ملا تفضلتم به 
حول الحراك التنموي املتسارع؟

نـود اإلشـارة إىل أننـا يف مؤسسـة بنيـان 
التنمويـة نركـز عىل بنـاء اإلنسـان وتنمية 
هـذا  ويف  املسـتويات،  كافـة  عـىل  قدراتـه 
املسـار تمكنـت املؤسسـة عـرب أكاديميـة 
بنيـان للتدريـب والتأهيل وبإسـناد رشكاء 
التنمية يف اللجنة الزراعية والسمكية ووزارة 
اإلدارة املحلية ووزارة الزراعة والري ووزارة 
واالتحـاد  والعمـل  االجتماعيـة  الشـؤون 
التعاونـي الزراعـي والوزارات واملؤسسـات 
واملعاهد  والكليـات  والجامعـات  والهيئـات 
ذات العالقـة ومشـاركة واسـعة مـن كافة 
السـلطات املحليـة والفعاليـات االجتماعية 
والشـعبية- مـن تأهيـل (١٧٫٦٠٧) فارس 
 ٨٫٩٩١) التنمـوي  الثـوري  الحـراك  إلدارة 
فرسان التنمية، و١٠٠ فارس سواحل، و١٥ 
فرسـان املحاسـبة، و٧٦ فرسـان إقراض، 
و٤٢ فارساً يف اإلبداع، و١٤٣ فارس دراسات 
وبحـوث، ٥٢ فرسـان إعـالم، و٥٣٤ فارس 
محليات، ٦٧٨ سـفراء التنميـة، ١٦ فارس 
محاماة، ٢٠٧ من الجرحى، ١٠٢ مساعدين 
زراعـي  إرشـاد  فرسـان   ٤٣٣ ثقافيـني، 
مجتمعي، ١٣٧ فرسـان وحـدات ديزل، ١٨ 
فـارس دواء، ٧٢١ فـارس صحـة حيـوان، 
و٣٦٢ فـارس اصالحيـات، ٤٫٥٥٠ فرسـان 
مسـح ميداني، ٥٧ فارس ري، ٢٢٤ فرسان 
البذور، ٤٥ فرسـان التنميـة الصناعية، ٤٤ 
فرسـان األودية، ٤٤ فرسـان التسويق، ٢٦ 
 ٢٠ فرسـان الهندسـة امليكانيكيـة، وأخرياً 

فرسان الهندسة املدنية).

 -يجـري الحديـث عـن نمو وتطـور حركة 
زراعية بشـكل واسـع.. ما الدور الذي لعبته 
هـذه الكوكبة متعـددة املهام من الفرسـان 
خـالل املراحـل الثـالث للثـورة الزراعيـة؟ 
كما نـود أن نطلـع القـارئ وبلغـة األرقام 
عن الجـدوى االقتصادية التـي حققته هذه 
االنجازات يف مسـار خفض فاتورة االسترياد 

وتحقيق االكتفاء الذاتي؟
بفضـل اللـه وتوفيقه، ثـم إسـناد ودعم 
واملجتمعيـني  الحكوميـني  التنميـة  رشكاء 
وكان لهذه الكوكبة الفضل يف تنفيذ ١٠٫٠٨٦ 
من املبادرات املجتمعيـة يف مختلف املجاالت 
الخدميـة والتنمويـة، بلغ إجمـايل التكاليف 
التقديريـة لهذه املبـادرات قرابـة ١٩ مليار 
ريـال، سـاهم املجتمع بمـا يزيد عـن ٩٢٪ 
منهـا، حيـث نفـذت ٧٤ دراسـة اجتماعية 
واقتصاديـة، و٢٧٧ مـن األنشـطة البحثية 
الزراعية وعدد من دراسات سالسل القيمة. 
وعىل مسـار تفعيل الجمعيات التعاونية، 
فقد بلغ عدد الجمعيات التي تم إنشـاؤها أو 
تفعيلها ١٩٠ بعضوية ٥٦٫٧٤٩، حجم رأس 

مال الجمعيات ١٫٣٣٣٫٩٦٠٫٠٠٠.
ويف مجال اإلرشـاد الزراعي املجتمعي، تم 
إنشـاء ٢٤٥ مدرسـة حقلية يف ١٧ محافظة 
من املزارعني، ليبلغ بذلك عدد املستفيدين من 
التوعية يف املجال الزراعي النباتي والحيواني 
٥٧٩٫٤٧٨، وبلغ عدد الشتالت الزراعية التي 
تم زرعتها ٥٫٧٠٠٫٩٤٩، ويف مجال القروض 
الزراعية تقديم ٨٫٦٥١ قرضاً حسناً يف مجال 

الثروة الحيوانية.
ويف مجـال تنميـة الثـروة الحيوانية، قام 
فرسـان الصحة الحيوانية بتنفيذ ٧٤ حملة 
بيطرية، تم خاللها رعاية ٤٫٢٥١٫٦٥٧ رأس 
ماشية صحياً.. كما تم تقديم ٨٫٦٥١ قرضاً 
حسـناً يف مجـال الثـروة الحيوانيـة بـإدارة 
فرسان اإلقراض، ويجري العمل عىل تحسني 
آلية التسـويق الزراعـي والحيواني ومناحل 

العسل عرب فرسان التسويق.
ويف مسار استغالل وحصاد مياه األمطار، 
تمكنـت املشـاركة املجتمعيـة مـن إعـادة 
تأهيل وإنشـاء ٢٥٤ من السـدود والحواجز 
والخزانـات والكرفانـات وقنـوات ري منها 
٢٠١ حاجز وخـزان تتبع الحكومة تم إعادة 

تأهيلها بمبادرات مجتمعية خالصة.
وسـاهمت املشـاركة املجتمعيـة يف زيادة 
حجم املسـاحة املروية بامليـاه، حيث تم من 
و٥٠٠  خـالل هـذا املـرشوع ري ١٢٦ ألفـاً 
هكتـار خالل هذا العـام، مقارنة بـ ٦٥ ألف 
هكتـار يف عـام ٢٠٢٠م، نتيجـة إجـراءات 

الصيانة ملنشآت الري وقنوات التوزيع.
ونجحت املشـاركة املجتمعيـة يف برنامج 
زراعة الصحراء يف سـهل تهامة، ومحافظة 
الجوف، ومحافظة حجة، وحققت مؤرشات 
كبـرية جدا، حيـُث تم زراعـة ٣١ ألفاً و٢٠٠ 
معـاد بمحصـول متوقـع ٥ آالف طـن مـن 
محصول الدخن.. ويف سهل تهامة تم زراعة 
٩٠ ألف معاد بمحصـويل الدخن والذرة.. ويف 
صحـراء الجـوف زرعـت ٩ آالف هكتار من 
محصول القمح بقـدرة إنتاجية للهكتار ما 
بـني ٦-٧ أطنـان، إىل جانـب ٤ آالف و٩٢١ 

هكتاراً بمحصول الذرة الرفيعة.

-هـل تعتقدون أن مـا أنجز خـالل مراحل 
الثـورة الزراعيـة كاف لتحقيـق االكتفاء أو 

نسبة من ذلك؟
يبقـى سـقف الطموح عاليـاً، ولن نرىض 
بسـقف تحقيـق االكتفـاء الذاتي فحسـب، 
لدينـا طمـوح أكـرب يف أن ننضـم إىل قوائـم 
الـدول املصدرة يف العالم، وال نحتاج لتحقيق 
ذلـك الكثري مـن العدد والعدة بقـدر الحاجة 
املاسـة إىل روح تكامليـة وتنسـيق الجهـود 
بـني كل القطاعـات الحكوميـة واملجتمعية 
والخاصـة.. هناك تـراخ يف األداء وخاصة يف 
الجانـب الرسـمي حيـث ال تـزال الكثري من 
املفاهيم التي غرستها السياسات الخارجية 
بأن اليمن بلد غري مؤهل ألية نهضة زراعية، 
ومـن خلف ذلك تأتي ضغوطـات عىل الرأس 
املـال التجـاري، ومعوقات نفسـية وإدارية 
يمكـن للجميـع أن يتغلـب عليهـا إذا توفر 
وعي وبصرية وإدراك للمسـؤولية، ومن أهم 
مسارات التغلب عىل مثل هذه الرتاكمات هي 
اتبـاع توجيهات قائد الثورة السـيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثـي، يحفظـه اللـه بوجوب 
املتاحـة  واالمكانيـات  القـدرات  اسـتغالل 

لخوض معارك املواجهة االقتصادية.

   زراسئ  13ألفا 
و921عضاارا بمتخعلغ 

الصمح والثرة شغ 
الةعف، و120 ألفا و200 

طساد شغ ختراء سئج 
تةئ وتعاطئ التثغثة

   تط تثرغإ (17.607) 
طاطعسغظ إلدارة التراك 

البعري الاظمعي شغ 
طثاطش الاثخخات

   تط تمضغظ المةامع 
طظ تظفغث 10.086 طظ 
المئادرات المةامسغئ 
شغ طثاطش المةاقت 
الثثطغئ والاظمعغئ
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صادم الدربات ضفغض 
بةسض جالفعا، ألسابا 

ظارغئ، شغ ظزر السثو، 
ق طصثوشات تعبغئ

شعث حاضر أبعراس

ــات  ــث ــاح ــب م
ـــة  ـــاســـي ســـي
وطنية  واقتصادية 
التي  تلك  بحته، 
طــرحــهــا الــوفــد 
ــور  ــي ف ــن ــوط ال
وصوله إىل العاصمة 
وبرفقته  صنعاء، 
العماني  ــوفــد  ال
ــام  الــشــقــيــق، أم
خاض  أن  بعد  والسياسية،  الثورية  القيادة 
مساراتها التفاوضية املختلفة، السياسية منها، 
أطراف  مع  اإلنسانية،  وحتى  واالقتصادية، 
انتهاء  منذ  وإقليمية،  دولية  ومختلفة،  متعددة 
الهدنة األممية املؤقتة يف اليمن، ملناقشتها والرد 
للشعب  املرشوعة  الحقوق  سقف  تحت  عليها، 
اليمني والحلول املنصفة، وبما يفيض إىل السالم 
الشامل والعادل، حيث ال تكون فيه أية مصلحة 

ألمريكا وال لوكالئها يف اإلقليم.
وليعلـم العالـم، وعـىل رأسـه األمـم املتحدة، 
ومجلس األمن الدويل، وجميع املنظمات الدولية 
واإلنسـانية، أن للصرب حـدود، فإما أن تقر دول 
العدوان ومعها األمم املتحدة بالواقع املأسـاوي 
الذي يعيشـه الشـعب اليمني اليوم ويعاني منه 
جراء األزمات العميقة، نتيجة استمرار العدوان 
والحصـار، والتعامل معها بجديـة ومصداقية، 
والعمل عىل معالجة تداعياتهـا الكارثية، ابتداًء 
مـن رصف مرتبات كامـل موظفـي الدولة من 
عائدات ثروات اليمن املنهوبة، النفطية والغازية، 
النفطيـة  الـواردات  جميـع  بتدفـق  والسـماح 
والتجاريـة إىل ميناء الحديـدة دون أية عراقيل، 
وتوسـيع وجهات الرحالت التجارية وغريها من 
وإىل مطار صنعاء الدويل، وما سـيعقب ذلك من 
تعهدات والتزامات بخروج كامل القوات األجنبية 
التابعة لقوى الغـزو االحتالل من كافة األرايض 
اليمنيـة، أو العـودة إىل مربـع التصعيد والحرب 
املفتوحـة، وعىل أن املكابرَة والعناد من ِقبل دول 
تحالف العـدوان تحت ضغط املصالح األمريكية 
سـيدفع بها إىل املزيد من االنـزالق نحو الهاوية، 
وما سـوف يجرُّ إليه التصعيد والعودة إىل الحرب 
العسـكرية املفتوحـة، من عواقـب وخيمة عىل 
ة  دول العدوان، سـتعربُ الحدوَد بالطائرات املسريَّ
والصواريخ الباليسـتية بعمليات اسـرتاتيجية، 
حساسـة ودقيقة ومنكية بالعـدو تجعله يطلق 
عىل كل ما سـبق من عمليـات صاروخية يمنية 
نفـذت قبـل الهدنة األمميـة يف وسـائل إعالمه، 
ألعابـاً ناريـة، وليس فقـط مقذوفـات حوثية، 
مقارنـة بما هو آت من الرضبات املنكية بالعدو 
ا وغري املتوقعة، فالحريُة بالنسـبة  واملؤملة له جدٍّ
للشـعب اليمني هي ديٌن يدين به، فال تدخُل أبداً 
يف مزاِد املساومة، عىل أن منُع دخول االحتياجاِت 
الرضوريِة واألساسـية عىل الشعب اليمني، لهو 
أمٌر غـريُ مقبول أبـداً ولم يعد يحتمـل املماطلَة 

والتسويف، وقد أعذر من أنذر.

كتابات

(بروباجظثا) السثوان وضرورة تخمغط أداة جغاجغئ لطعسغ
سئث الصعي السئاسغ 

  
من املؤكد أن تحالف العدوان األمريكي السعودّي, 
وطـوال الفرتة املاضية لم يدخر جهداً وال وسـيلة إال 
وقام بتفعيلها يف امليدان ضد اليمن األرض واالنسان, 
حيث تعرض الشـعب اليمني ألبشـع أنـواع الحروب 
النفسـية والتضليليـة والدعائيـة, يف إطـار مفهوم 
الربوباجنـدا التي تعنـي: «نرش املعلومـات بطريقٍة 
موجهـة أحادية املنظور, وتوجيـه مجموعة مركزة 
من الرسـائل الدعائية بهدف التأثري عىل آراء وسلوك 
أكـرب عدٍد من الجمهـور املسـتهدف», وهي مضادة 

تماماً للموضوعية يف تقديم املعلومات والحقائق.
وألن األحداث واملتغريات امليدانية يف ظل صمت السالح وصخب 
املعارك, وسـكون طبول الحـرب وضجيج التدافـع, تّمُر مرسعًة 
بكل تفاصيلها الشـائكة وعىل نحٍو مريـب، خصوصاً بعد اعتماد 
تحالف العدوان (أصيلُه ووكيله) اسرتاتيجيات أكثر عدائية, لخلق 
هندسـٍة اجتماعيٍة عكسـية, يف محاولٍة شأنها برمجة الجماهري 
اليمنية يف املناطق الحـرة, عىل النحو الذي يتواكب مع بروباجندا 

وبرامج تحالف العدوان وأذنابه الظاهرين واالحتياط.
ومع األسـف الشـديد, نجد يف أوسـاط اإلعالميني والناشـطني 
من ينسـاق معها بدون وعـي أو إدراك ملا يدور خلف هذا التوجه, 
فمثـالً, نرى مجموعـة من الحمقى أفراد أو جماعات ينسـاقون 
بغبـاء لتعزيز حضـور الربوباجنـدا الدعائية املعاديـة, بقصٍد أو 
بـدون قصد وتقديـم خدمات مجانية, إن لم تكـن مدفوعة األجر 
سـلفاً, عىل اعتبـار أنهم أبطال ويقولون كلمـة الحق, ويقدمون 

أنفسهم عىل أنهم مصلحون وحريصون عىل الوطن واملواطن.
نجد أن هـؤالء الحمقى, ربما ُرمي لهـم الطعم حقاً فوقعوا يف 
رشاكـه, فنراهم يخوضون يف معارك وهمية, وال يدركون حقيقة 
أن قوى العدوان فقدت معظم وسـائلها االتصالية والدعائية التي 
كانت تستهدف جمهور الداخل عىل مدى السنوات املاضية وكانت 

تؤثر عليه بطريقٍة أو بأخرى.
اليـوم ويف ظل وضعية رخوة قائمة عـىل انقاض دولة عميقة, 
ونظام تفرخ عنه مسـارات عدة, يعكف العدّو عىل تعزيز حضور 
هذه الربوباجندا من خالل وسائل إعالمية ودعائية ليست لصيقًة 
بـه مبارشًة, بل من أوسـاطنا لينفذ إلينا ويسـتهدفنا يف الداخل, 
ويسـتخدم هؤالء لنقـل صورة دائمة ومسـتمرة ومشـوهة عن 
الوضع الداخيل, من شـأنها ترسـيخ صـورة مضطربة يف ذهنية 

املتلقي, ويظل بعضنا نواة لهذا الرتويج والضخ والتهويل.
منطقياً, الوضع املؤسـيس الحكومي الحاصـل يف اليمن والذي 
عرب عنه السيد القائد بـ»املزري», ليس وليد اللحظة, 
بل هـو إرث ثقيـل يحتـاج إىل جهود وطنيـة جبارة 
إلعادة إصالحه, لكن لفت األنظار نحو هكذا وضعية 
بصـورة دؤوبة, يف مثل هـذا التوقيت بالذات, يأتي يف 
تسـاوٍق غري منطقي مـع الربوباجنـدا املعادية التي 
تسـعى لخلق هندسـٍة اجتماعية عكسـية ساخطة 
ومضطربـة, بديلـة عـن التضامن وااللتفـاف, وهو 
أفضل مـا يتمنـاه العـدّو وسـيظل الهـدف القريب 
واملتوسـط الذي تسـعى بروباجندا تحالـف العدوان 

لتحقيقه فكرة قائمة.
األمـر الذي وعـىل املدى البعيد قد يتيـح لربوباجندا 
العدو يف شن الحمالت الدعائية والنفسية الهادفة إىل خلق فجوات 
يف صفوفنا, من خالل التشـويه والتشهري وقلب الحقائق وفربكة 
الوقائع ومحاوالت تأجيج الشارع املوحد والثابت, باسم املطالب 
الحقوقية, وقضايا الفساد وغريها, كما هو الحال يف معظم دول 
«محور املقاومة», أمالً منها بأن تأتي انعكاسـاتها بالجملة عىل 
ثبـات وصمود ووحدة الجبهة الداخلية, وصوالً إىل االنهيار وخرج 

األمور عن السيطرة.
لكن وعىل الرغم من فشـل هذه الحمالت بشـكٍل رئيس بسبب 
الوعي واإلدراك الجمعي للشـعب اليمني وامليزة األمنية الواضحة, 
بات رسوخ هذا الوعي وانعكاساته عىل الواقع يمثل تحدياً جديداً 
وليس اختباراً للقدرة والشـجاعة والتماسك، بل انعكاساً للقدرة 
عىل تصميم أداة سياسية للوعي محصنة من االخرتاق وغري قابلة 
لألفكار املعادية, وال تسمح بولوج مثل هكذا استهداف مستقبالً.

وألن بروباجندا العدّو لـم ترتكنا أبداً يف زمن الحرب ولن ترتكنا 
أيضاً يف زمن السلم, وتوجهاتها يف تغذية الدخول يف دائرة مفرغة 
مـن الـرصاع والتـآكل البيني, لـن تتوقف أبـداً, واالسـتفادة من 
األغبيـاء فينا ستسـتمر لتقديم خدمات مجانيـة للعدو, لم يكن 

يحلم بها يف أفضل حاالته.
لذلك سـتظل الرؤية الواضحة, والتخطيط املدروس والتنسـيق 
والوعـي برتتيبات الدولة العميقة التي تحيط بنا من كّل الجهات, 
وتصحيح مسـار اإلرث الثقيل الحاصل يف النظـام اإلداري والذي 
يحـاول العدو الولوج مـن خالله, وصوالً إىل تصميـم أداة وإدارة 
سياسـية للوعـي الجمعـي غـري قابلـة لالخـرتاق وعصيـة عىل 
االستهداف, هي مطلب وطني عام, وواجب كّل يمني حر ورشيف 
وأن أي تقصـري أو تهاون يف هذا الجانـب يعد خيانًة لرتبة الوطن 

واألمة اليمنية.

ترغاظا دغظ وضراطاظا صغط ق تثخض شغ طجاد المساوطاتترغاظا دغظ وضراطاظا صغط ق تثخض شغ طجاد المساوطات
ظعال أتمث 

 
أمريـكا التي تقـف عـىل رأس دول العدوان 

وهـي من تـرشف وتدعـم وتقـود الحرب عىل 

الشـعب اليمنـي، وهـي مـن تتحكـم بمصري 

أدواتهـا اإلقليميـة التـي تعتدي عىل الشـعب 

اليمنـي وتحـارصه يف لقمـة عيشـه، أمريـكا 

وقوى االسـتكبار العاملية ال تريد إنهاء الحرب 

يف اليمن ألن لها أطماعاً اسـتعمارية ومصالح 

كربى تسـعى إىل تحقيقها يف اليمن، وال يتأتى 

لهـا ذلـك إال مـن خـالل إطالـة أمد العـدوان 

والحصار واستمرار معاناة الشعب اليمني. 

يف  حربـة  رأس  هـو  والـذي  األمريكـي  إن 

اليمـن يسـعى إىل تحقيـق أهدافـه ومطامعه 

حتـى لـو أدى ذلـك األمـر إىل اإلرضار بأمـن 

وسالمة السعودية واإلمارات بل وأمن املنطقة 

عمومـاً، فاألمريكي عىل اسـتعداد بأن يضحي  

بالسعودي واإلماراتي وتقديمهم ككباش فداء 

يف سبيل تحقيق مصالحه فهو يعتربهم مجرد 

أدوات رخيصة بال قيمة وال وزن .. 

األمريكـي هو أصل املشـكلة يف إعاقة طرق 

السـالم يف اليمـن، فهـو من يسـتفيد من هذه 

الحـرب عـىل اليمن، لذلـك فهـو ال يريد إحالل 

السـالم، إال سـالماً يسـتفيد منه هو، السـالم 

الذي يعني االستسالم بالنسبة للشعب اليمني، 
األمريكـي يريد سـالماً يسـعى مـن خالله إىل 
تقسـيم اليمن واحتالل جزره وموانئه، سـالم 
يحافظ من خاللـه عىل بقاء أدواته املتصارعة 
ويمولهـا  يدعمهـا  والتـي  البـالد  جنـوب  يف 
لتسـتمر حالة الفوىض ولكـي يتمكن هو من 
التغلغـل داخل املناطـق اليمنية  واالسـتحواذ 
عليهـا والسـيطرة عىل ما تبقى مـن أجزائها، 
ولكـن الشـعب اليمني يعي جيـداً بمخططات 
ومكائد وخداع األعداء ولم تعد تنطيل عليه تلك 
الدعايات والوعـود الفارغة التي تأتي تحت ما 
يسمى عناوين السـالم، فالدور األمريكي بات 
واضحاً ومكشـوفاً يف اليمن ولـن يتمكنوا من 
خداع الشعب اليمني ولن يوقعوه يف فخ الهدنة 
وشـعارات السـالم الزائفة، فالسالم الحقيقي 
يتجسـد يف االستجابة ملطالب اليمنيني، وتنفيذ 
ما كان قد التزم الجانب السـعودي من رشوط 
ووعود جاءت يف الهدن السابقة والتي نكث بها 
العدو السـعودي مؤخراً، فهـو إىل اليوم و بعد 
مرور ما يقارب الشـهرين والنصف من انتهاء 
الهدنـة ما يـزال يراوغ ويماطـل يف تماش مع 
التماهي األممي الذي يغض الطرف عن املعاناة 
والواقع املأسـاوي الذي يعيشه الشعب اليمني 
نتيجة استمرار الحرب والحصار املتواصلني.. 

الشـعب اليمني قـدم التضحيات الجسـام 

مـن أجل بقاء الحرية والكرامـة التي ال يمكن 
املسـاومة عليهـا، ولـن يعلـن استسـالمه يف 
نهاية املطـاف وال يمكن أن يتوقف يف منتصف 
الطريـق، الشـعب اليمنـي بـات اليـوم أقوى 
وأصلب وأكثر عزماً من ذي قبل وأصبح يمتلك 
مـن القـدرة العسـكرية والقـوة اإليمانية ما 
تمكنه من حسـم املعركة وأخذ حقوقه كاملة 
وانتزاعهـا بالقـوة مـن بـني مخالـب وأنياب 

أعدائه بعون الله تعاىل..
فحالة الال سـلم والـال حرب التي يُـراد لها 
أن تسـتمر يف اليمـن لن تطول وصرب الشـعب 
اليمنـي له حـدود وعـىل العـدو أن يعـي ذلك 
جيداً، بأنـه اليوم أمام الفرصـة األخرية، فإما 
أن يسـتجيب ملطالب الشـعب اليمني ويُسـلم 
حقوق شـعبنا املرشوعة والعادلة كاملة والتي 
تمثلـت يف رصف مرتبات كافة موظفي الدولة 
مـن ثرواتهم النفطية والغازيـة ،وفتح املوانئ 
واملطـارات اليمنيـة وإال فليتحمـل العواقـب 
الوخيمـة التي سـتكون وبـاالً عليـه وما بعد 
تحذيـرات القيـادة ليس كما قبلهـا وله درس 
وعربة يف املراحل السـابقة، الشـعب اليمني لن 
يسـاوم يف حريتـه وكرامتـه، ولـن يتنازل عن 
استحقاقاته اإلنسانية والوطنية فال هدنة وال 
سالم دون أخذ ونيل كافة الحقوق، «ومن قال 

حقي غلب»..
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إذا تتثبئ الئظادق 
لظ تخمئ ولظ 

غضعن عظاك صعة 
سطى افرض صادرة 

سطى إجضاتعا
 طتمعد المشربغ

أبنـاء  كل  تفاعـل 

مع  اليمنـي  الشـعب 

رئيـس  ترصيحـات 

الوفد الوطني ورفض 

الرئيـس  فخامـة 

حالة  املشـاط  مهدي 

حرب  والال  سـلم  الال 

أو  مسـاومة  وأليـة 

تفريـط يف حقـوق الشـعب اليمنـي وتأكيدهم 

عىل تمسـك القيادة السياسـية بكافة الرشوط 

السـابقة ومنهـا دفع رواتـب موظفـي الدولة  

مـن الثـروات اليمنية وفتـح املطـارات واملوانئ  

كخطوة أوىل مؤكدين عىل رضورة وقف العدوان 

والحصار والتمسك بخيارات السالم العادل الذي 

يلبـي الطموحات واألهـداف دون  تفريط بدماء 

الشـهداء وتضحيات وصمود أبنـاء اليمن طوال 

ثمان سنوات. 

ومن املهم أن يـدرك لجميع بمن فيهم النظام 

السـعودي أن موقـف صنعـاء ثابت ولـن يتغري 

بمـرور الزمـن وأن عـىل النظـام السـعودي أن 

ال يغـرت بحلـم القيادة السياسـية ورغبـة أبناء 

الشـعب اليمنـي بالسـالم وعليـه أن يعلـم أن 

أبنـاء اليمـن الذيـن يطمحـون إىل السـالم هـم 

أيضـا بارعـني يف الحرب وقادرين عـىل الصمود 

ويعشـقون الشهادة يف سـبيل الله والوطن وقد 

أخترب وعرف ذلك يف السنوات املاضية. 

وعليـه  أن يـدرك أن طبـول الحـرب وأصوات 

البنـادق إذا عادت من جديد لن تصمت حتى يتم 

تحرير واسـتعادة كل ذرة رمل وتراب يمنية ولن 

يكون هناك قوة عىل األرض قادرة عىل إسـكات 

تلـك البنـادق وأن األصابع كانـت وال تزال فوق 

الزنـاد جاهـزة وتنتظر تلـك اإلصبـع الطاهرة 

لرتتفـع وتـأذن بعودة أصـوات البنـادق لتعزف 

سمفونية العزة  والكرامة واالستقالل والسيادة 

الوطنية. 

وعليه أن يعلم أن تجربة أبناء الشـعب اليمني 

السـابقة يف الهدنة والسـالم كانت سيئة للغاية 

كما أن تلـك التجربة قد أوجـدت قناعة لدى كل 

يمني بفشـل كل خيارات السـالم وبأن الحقوق 

ال تعطى بل تنتزع وأن اتفاقيات السالم ال تكتب 

بالحـرب بل بالدمـاء وبأن املعركة معه مقدسـة 

ووطنية ومصريية بامتياز.

إن غمضروا شمضر اهللا أضئر

المسآولغُئ السمطغُئ وشَص ُعثى اهللالمسآولغُئ السمطغُئ وشَص ُعثى اهللا
طتمث الدعراظغ 

هـدى اللـه يبنـي اإلنسـان املؤمن ليكـون بحجم 

املسـؤوليات التي حّمله اللُه إياها، هذه املسـؤوليات 

العمليـة التـي تحملهـا هذا اإلنسـان لن يسـتطيع 

القيام بها بحسـب ما يريـد الله عز وجل، ما لم يكن 

باملستوى املطلوب إيَمـانيٍّا.

إن هدى الله من خالل القرآن الكريم يبني اإلنسان 

املؤمـن ويجعلـه أكثـر وعيـاً وأكثـر إخالصـاً وأكثر 

عطاًء يف ميادين العمل والجهاد، يتجسـد اإليَمـان يف 

سلوكياتنا ويف أعمالنا وأخالقنا واهتماماتنا ومواقفنا 

ضد أعداء الله، هـذا اإليَمـان الصادق بالله املبنى من خالل الثقة 

بالله َووعود الله للمؤمنني وتأييد الله للمؤمنني، هو يعترب شـيئًا 

أََساسـيٍّا يف كمال اإليَمـان وهو يعترب منطلقاً ينال منه اإلنسـان 

املؤمن االسـتقامة الحقيقية التي يتحّقـق من خاللها رعاية الله 

والتوفيق من الله. 

عندما نتَحّرك يف واقعنا العميل ونحن نفهم ونعقل أننا يف مقام 

املسؤولية اإللهية التي ال يمكن أن نتهرب منها أَو نتنصل عنها ال 

يمكن أبًدا، هذه املسـؤولية ال تعني فقط الذين هم يف مقام العمل 

مسؤولني أَو موظفني أَو... إلخ. 

ــة اإلسالمية  املسؤولية هي عىل الجميع ُكـّل األُمَّ

يف مقام املسؤولية، مسؤوليتنا يف االهتمام بتوجيهات 

الله لنا وأن نعمل بها يف واقعنا يف هذه الحياة. 

إن نعمـة الهداية مـن أعظم النعم يف هـذه الدنيا، 

نعمة من تَحّرك من خاللها يف واقعه الحياتي سـوف 

ينـال رعاية الله وتوفيق الله والخـري الكبري من الله 

يف الدنيـا واآلخـرة، يف الدنيـا ينـال العـزة والكرامة 

والتمكني والتأييد، ويف اآلخرة الفوز بالجنة والسالمة 

من عذاب الله وسـخط الله، هذا العـذاب الذي يعترب 

مـن العقوبـات التي ترعب اإلنسـان املؤمن ويخـاف الجميع من 

الوصول إليها؛ ألَنَّها خسـارة كبرية ال يمكـن أن تعوض أَو يمكن 

تداركها يف يوم الحساب اإللهي. 

لذلك لن نسـلم من عذاب الله وسخط الله ما لم نكن باملستوى 

املطلوب إيَمـانياً ولـن يكون ذلك إال من خالل هدى الله وااللتزام 

بتوجيهات الله والتسـليم لله قـوالً وعمالً وتَحّركاً يف ُكـّل ميادين 

العمل والجهاد.

طظغر الحاطغ 

 ثالث ُهدن مدتها سـتة أشـهر انقضـت جميعها 

انتهت مدة آخر هدنة منها يف الـ ٢ من شـهر أكتوبر 

املـايض وها هي ثالثة أشـهر تقريبـاً تنقيض بعدها 

عـاش اليمنيـون أيامها يف وضع ال يحسـد عليه ولم 

يـَر خاللها أي جديد وال مسـتجد ال اتفاق جديد عىل 

تمديـد الهدنـة وال عـادت الحـرب إىل رضاوتهـا وال 

انخفضـت فيها معاناة الشـعب ولم تَِف دول تحالف 

العدوان بأي من الرشوط ال رشوط الهدنة يف فرتاتها 

الثالث وال الرشوط التي طرحتها قيادتنا الحكيمة للتمديد. 

والحقيقـة أن دول العدوان تماطل وتراوغ متعمدة تطويل هذا 

الوضع املأسـاوي عىل الشـعب اليمني كهدف اسـرتاتيجي لها يف 

محاولة يائسـة منها علها تحقق شـيئاً مما عجزت عن تحقيقه 

طوال سنوات برتسـانتها العسكرية وحشودها الوحشية من كل 

حدب وصوب.

وقد يبدو الوضع الظاهري لهذا الحال للكثري منا أنه يف مصلحة 

دول تحالـف العـدوان وأن قيادتنا الحكيمة ووفدنـا املفاوض لم 

يحققا أي مكسـب طوال تسعة أشـهر وهي الفرتة من بداية أول 

هدنة وحتى هذا التاريخ وهذا غري صحيح جملة وتفصيالً. 

ذلـك أن املتأمل اللبيـب للواقع ولألحـداث وملجرياتها وللوضع 

الباطن لهذه الفرتة يجد أموراً عجيبة ومكاسب عظيمة حققتها 

قيادتنا خالل هذه الشهور تؤكد حكمة قيادتنا املباركة وفطنتها 

السياسية وأنها من تملك السيطرة والتوجيه ملسار املفاوضات ال 

دول تحالف العدوان وأن سريها يف هذا املسار هو صورة من صور 

مكر الله األكرب أمام مكـر دول العدوان بقيادة صائبة وفق رؤية 

ثاقبة من قيادتنا املتوكلة يف كل أمورها وقراراتها عىل توفيق الله 

وتسـديده وأنها من خالل هذا املسار كشفت أهداف دول العدوان 

التـي تسـعى إىل تحقيقهـا واسـتغلتها ملصلحة اليمن والشـعب 

اليمني فجعلتها تسري يف مسار التضييق عىل نفسها شيئاً فشيئاً 

وكلما مر الوقت زادت من حصار نفسها من جميع النواحي وهو 

ما نوضحه فيما ييل:

١- كانـت قيادتنا وما تزال تعلم جيـداً أن دول العدوان لن تفي 

باتفاقـات ورشوط الهدنـة ولذلـك رمت لهـا الطعم منـذ البداية 

بموافقتهـا عىل رؤية العدوان لرشوط الهدنة بعدد محدد لرحالت 

الطريان عرب مطار صنعاء والسماح بدخول عدد محدد من سفن 

النفـط كل شـهر ومع عـدم وفاء العـدوان بذلك وافقـت قيادتنا 

عـىل ثالث فـرتات هدنة ألنهـا كانت بحاجـة للوقت 

وحصلت عليه خالل فرتة الهدنة الثالث وملدة ٦ أشهر 

واسـتثمرته أكفأ اسـتثمار يف مجال البنـاء واإلعداد 

للقوة البرشية وألسلحة الردع ونجحت يف ذلك بفضل 

اللـه ووجهـت رسـائلها عرب العـروض العسـكرية 

املهيبة. 

٢- بمجـرد أن انتهـت فـرتة الهدنـة الثالثة كانت 

تريد دول العدوان تمديد الهدنة لسـتة أشـهر بنفس 

الرشوط السـابقة التي لم تـِف بها إال أن قيادتنـا رفضت وبدأت 

بفـرض الرشوط هي فرت بها بشـكل طعم أيضاً لـدول العدوان 

وتمثلت بحقوق رشعية للشـعب، رصف املرتبات، إطالق األرسى، 

رفع الحصار كلياً عن ميناء الحديدة والحظر عن مطار صنعاء...

إلـخ، فوصفتهـا دول العـدوان بالـرشوط املسـتحيلة واملتطرفة 

فأرصت قيادتنا عىل تنفيذها كرشط لتمديد الهدنة وبشكل جدي 

منها استشـعر تحالف العدوان فتحرك بنفسه للتفاوض وحرض 

السـعودي واألمريكي بنفسـه للتفاوض برعاية عمانية وأزاحوا 

املرتزقة من املشـهد نهائياً وكلمـا زادت مماطلتهم زادت قيادتنا 

إرصاراً وعزماً. 

٣- يف ظـل مماطلـة العـدوان وجهت لـه قيادتنـا رضبة قوية 

بإعالنهـا وقف نهب النفط ونجحت يف ذلك فزاد الخناق عليه أكثر 

ومع اسـتمرار مماطلته بدأت قيادتنا برفع سقف رشوطها وهو 

مـا تبني خالل لقائها بالوفـد العماني خالل األيـام املاضية الذي 

أتى لعرض آخر مستجدات املفاوضات التي يراعها بصحبة وفدنا 

الوطني املفاوض وبدالً من أن ينجح الوفد العماني بإقناع قيادتنا 

بمقرتحـات دول العدوان نجحت قيادتنا يف إعـادة الوفد العماني 

إلقناع وفد العدوان بقبول رشوط بسقف أعىل. 

والخالصـة أن قيادتنا يف ظل اسـتمرار دول العـدوان باملراوغة 

ستسـتمر عىل هـذا النحو يف رفع سـقف رشوطهـا حتى يصبح 

الخروج الفوري لقوات الغـزاة من اليمن براً وبحراً ودون أي قيد 

أو رشط وإعـادة اإلعمـار دون رشط أو قيـد ودفـع التعويضات 

الكاملة عن عدوانهم خالل فرتة محددة ويف حالة عدم اسـتجابة 

دول العـدوان فستشـعل حرباً ضاريـة وستسـتخدم فيها كافة 

أوراقها الرابحة واأليام سرتوي للعالم هذه املشاهد قريباً.

كتابات
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صراءة شغ شضر الحعغث الصائث ططجطئ «طظ ظتظ وطظ عط»..
طاى طا زرسظا ططضظا صْعَتظا واجاطسظا أن ظاثث الصرار الثي غطغص بظا
سظثطا غفصث الظاس ُععّغَاعط تخئح وضسغُاعط تثثُم السثو

صراءة شغ طتاضرة [طسرشئ اهللا، وسثه ووسغثه، الثرس التادي سحر]
الثغظ أظجله اهللا إلغظا ضاطًق طرتابطاً وق غصئض تطئغصه طظصعخًا

 : خاص

يسـتمرُّ الشـهيُد القائُد يف الحديث يف 
ملزمـة «من نحـن ومن هـم» ويوضح 
اآلثـار التـي ترتـب عـىل ترسـيخ هذه 
عـىل حكومـة اليابان  القاعدة، مشـرياً 
التـي حرصت عىل أن تبقى لهم هويتهم 
حتى وقد « يبدو امللك، قد تبدو الحكومة 
مستسـلمة! لكن مـن الداخل هو يعرف 
كيف يعمل، من الداخل يثور، من الداخل 
يعرف أنه عىل رأس شـعب قهر، وأن من 
واجبـه أن يصعـد بهذا الشـعب ليكون 
هـو الذي يقهر أعـداءه ولو يف أي ميدان 
مـن امليادين؛ هـم يعرفـون أن الرصاع 
هو رصاع شـامل، لم يعـد فقط رصاًعا 
عسـكريًا، رصاع شـامل، وأبـرز ما فيه 

الرصاع االقتصادي فيما بني الدول».
وأشـار الشـهيُد القائـُد إىل الخطوات 
اليابانيـة،  الحكومـة  اتخذتهـا  التـي 
حيـث «اتجهـوا نحو البنـاء ليقفوا عىل 
للحارضين:  تسـاؤالً  ووضع  أقدامهم»، 
ما الذي حركهم؟ وأجاب يف ذات اللحظة: 
حركتهم «مشاعر داخلية نحو وطنهم، 
مشاعر داخلية من العداء ألولئك، شعور 
بأنهم قهروا روحية افتقدها املسـلمون 
أنفسـهم وهم من يمتلكون دين العزة، 
وهم مـن يمتلكـون الُقـْرآن الـذي فيه 
ما يكشـف لهم واقعهم يف أي عرص من 

العصور».
ويحـرُص الشـهيُد القائُد عـىل لفت 
األنظـار إىل الزراعـة وأن اليمـن يمتلـك 
مسـاحات شاسـعة زراعية أغلبها، وما 

هـي األهميّـة والـرضورة لالتجـاه إىل 
الزراعـة ليقول: «لدينا مـن الرتبة أكثر 
مما لديهم، بلدنا أوسـع مـن بالدهم»، 
مشرياً إىل أن «أول املرشوبات التي كانت 
تصـل إلينـا مرشوبات يابانيـة عصائر 
كانوا يزرعون يف قوارب يف البحر، الحظ 

كيـف الرجـال يعملـون، ليسـت لديهم 
تربـة، أرايض ضيقـة، أرايض ُجُزر هكذا 
مفككـة، فكانوا يسـتغلون أن يصنعوا 
قـوارب مـن الخشـب أو مـن أي مـادة 
ويبحثـوا عن كيـف يملؤونهـا بالرتاب؛ 
ألنـه ال يوجـد لديهـم مسـاحات كافية 

ألن تزرع، بلد ضيـق، يزرعون يف البحر، 
ويزرعونه،  بالـرتاب  الـزوارق  يملئـون 
يزرعـون حتـى يف رشفـات منازلهـم، 
األرسة نفسـها تزرع الباميـا والبطاط 
والطماطم يف رشفات املنازل، تعمل عىل 
اكتفاء نفسها من الخضار من األسطح 

لضيـق األرض لديهـم، ومـن الربندات، 
رشفات املنازل».

ومـن هنـا يتسـاءل الشـهيد القائد 
عن الفـارق فيما بيننـا كيمنيني نمتلك 
ُكّل  نسـتورد  واسـعة،  زراعيـة  أراض 
يشء مـن الخـارج حتى املالخيـخ، وما 
بينهم كيابانيني يسـتغلون ُكّل مساحة 
يف بالدهم الصخرية ويزرعونها، ليشـري 
إىل أن الفارق هو أنهم «يعرفون من هم، 
ويعرفون اآلخرين الذين كانوا يرسـلون 

أوالدهم إليهم من هم».
ويشـّدد الشـهيد القائد عىل رضورة 
معرفـة النـاس بهويتهم، ألنـه «عندما 
يفقـد النـاس الهوية تصبـح وضعيتك 
بالشـكل الـذي تخـدم عـدوك، سـيأتي 

عدوك».
وبهذا نفهم ملاذا نجد الزراعة يف اليمن 
مهملـة، الزراعـة مدمـرة، وهكـذا تجد 
يف بقيـة الشـعوب األخرى يف السـودان 
يف مـرص، ُكّل هـذه البلـدان الزراعـة ال 
يهتمون بها!!؛ ألنهم -حسـب ما يشـري 
السـيد حسـني الحوثي- «يعرفون ماذا 
يعنـي أن نـزرع! متـى ما زرعنـا ملكنا 
قوتنـا، متـى ملكنـا قوتنـا اسـتطعنا 
يف  نـرصخ  أن  اسـتطعنا  ال،  نقـول:  أن 
وجوههم، استطعنا أن نتخذ القرار الذي 
يليق بنا أمامهم، فما دمنا ال نملك شيئًا 

ال نستطيع أن نقول شيئًا». 
 لـو أن التعليم صحيح بالشـكل الذي 
يجعلنا واعني، نعرف من هم ومن نحن، 
وكيف يجـب أن نكون؛ ملا تكلموا بكلمة 

واحدة: تعّلموا.

 : خاص

تنـاول الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- يف 
محارضة ــ ملزمة ــ [معرفة الله، وعده ووعيده، 
الـدرس الحادي عرش] اآليَة الكريمة: [ُقْل يَا ِعبَاِدَي 
ُفوا َعَىل أَنُْفِسـِهْم ال تَْقنَُطـوا ِمْن َرْحَمِة  الَِّذيـَن أَْرسَ
اللَّـِه]، فتطـرق إىل التوبـة ورشوطهـا، وكيفيتها، 

نعرضها عليكم يف التقرير اآلتي:
ابتدأ الشهيد القائد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- محارضتَه 
ُفوا َعَىل  بقول الله تعـاىل: [ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيـَن أَْرسَ
أَنُْفِسـِهْم ال تَْقنَُطـوا ِمْن َرْحَمـِة اللَِّه إِنَّ اللَّـَه يَْغِفُر 
الذُّنُـوَب َجِميعاً إِنَُّه ُهَو اْلَغُفـوُر الرَِّحيُم]، وقال عن 
هذه اآليـة: [هذه فيما يقال عنهـا، عن هذه اآليات 
هـي: مـن أرق اآليـات يف القـرآن الكريـم وألطـف 
العبـارات، تأتـي بهذا املنطـق املتلطف:{يَـا ِعبَاِدَي 
ُفوا َعَىل أَنُْفِسـِهْم} باملعايص، بما وقعوا  الَِّذيـَن أَْرسَ
فيه من ضـالل، ال يصل بكم اسـتعراض ماضيكم 
وما أنتم عليه، فرتى أن ماضيك مظلم، وأن أعمالك 
كانت كلهـا أو معظمها قبيحة؛ فيتعزز يف نفسـك 
اليـأس وتظن بأنه: جهنم، جهنـم. {ال تَْقنَُطوا ِمْن 
َرْحَمِة اللَِّه} ال تيأسـوا. والشيطان قد يعمل عىل أن 
يصل باإلنسـان إىل اليـأس، فإذا ما أتـى إليك وأنت 
تحـدث نفسـك بماضيـك وبمواقفـك وبتقصريك، 
فـرتى أن أعمالـك الحسـنة قليلـة جـداً، وأعمالك 
السـيئة كثرية جـداً، فقد يعمل عـىل أن يوجد لديك 

حالة من اليأس..]. 

لغج عظاك ذظٌإ ق ُتصئض طظه تعبئ:ــ
وأشار -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- أن اللَه يغفر ُكـّل ذنب 

إذا ما تاب اإلنسـان توبة نصوحـاً، بقوله: [إِنَّ اللََّه 
يَْغِفـُر الذُّنُوَب َجِميعاً} ما يبعد اإلنسـان عن رحمة 
الله هي: الذنوب، ما قد يجعله يقنط من رحمة الله 
هي: الذنـوب، فهنا يقول: ُكـّل الذنوب قد جعل لها 
توبة، مـن ُكـّل الذنوب يمكن أن تتخلـص {إِنَّ اللََّه 
يَْغِفـُر الذُّنُـوَب َجِميعاً} أّي ذنب أنـت فيه، أّي ذنب 

وقعـت فيه بإمكانك أن تتخلص منه وتتوب إىل الله 
منـه، ليس هناك ذنـب ال تقبل منه توبـة، ليس له 
توبـة {إِنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّنُـوَب َجِميعاً إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر 
الرَِّحيـُم} هو -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلــى- يغفر ملن أناب 
إليه، يتوب عىل من تاب إليه؛ ألنه غفور وهو رحيم، 
بهـذه العبـارة التي تعني املبالغـة - كما يقولون - 

أي: كثري الغفران، عظيم الرحمة]. 

الصرآن غتثر، بط ُغرحث:ــ
وأّكد -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- أن الله مـن رحمته بنا 
دائماً يحذرنا من الذنوب، والوقوع فيها، بكل وسيلة 
وطريقـة، مثل ذكر أوصاف النـار، وعذابها يف كثري 
من السور، ليزرع يف النفوس الخوف منه سبحانه، 
والعمل بما جاء يف القـرآن، حيث قال: [{َوأَِنيبُوا إَِىل 
َربُِّكْم َوأَْسـِلُموا َلـُه} أليس هنا يرشـد؟ بعد أن دعا 
عباده حتى أولئك أو هي دعوة يف أساسـها موجهة 
إىل أولئك الذين أرسفوا عىل أنفسـهم، أن يقول لهم: 
أن بإمكانهم أن يتخلصوا مما هم عليه فال ييأسـوا 
من رحمته فإنه غفـور رحيم. ثم وجههم إىل كيف 
يعملـون، وهـذا هـو يف القـرآن الكريم مـن أظهر 
مظاهـر رحمة الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلــى- بعباده، 
يحذرهـم، ثم يرشـدهم، ثم يبني لهم مـا يمكن أن 
يحصلـوا عليـه مـن جزاء عظيـم لرجوعهـم إليه، 
تتكرر هـذه يف القـرآن الكريم كثـرياً؛ ليبني للناس 
كيـف يعملون ليعودوا إليه، كيف يعملون ليحصلوا 

عىل ثوابه، كيف يعملون ليحصلوا عىل رضوانه]. 
محـذراً األمَة من التوبة بعد فـوات األوان، حيث 
قال: [أنيبوا: أسـلموا وأنتم ما تزالون يف فرتة يقبل 
منكـم اإلنابـة ويقبـل منكـم اإلسـالم، وينفعكم 
اإلنابـة، وينفعكم اإلسـالم. {ِمـْن َقبْـِل أَْن يَأِْتيَُكُم 
وَن} (الزمر: من اآلية54) أما إذا  اْلَعذَاُب ثُمَّ ال تُنَْرصُ
مـا جاء العذاب فإن عذاب الله ال أحد يسـتطيع أن 
يـرده، عذاب الله ال أحد يسـتطيع أن يدفعه، عذاب 
اللـه ال تجد من ينـرصك يف مواجهتـه ليحول بينك 

وبينه]. 
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11 سمًق طصاوطاً يف الدفئ والصثس املتاطاني خقل 
الـ 24 جاسئ املاضغئ

الةعاد اإلجقطغ: الصائث طصطث تمغث ضاظئ له بخمات وإجعاطات 
صعغئ يف دتر اقتاقل سظ صطاع غجة

 : طاابسات
ارتفعـت وتـرية األعمال الفدائيـة يف الضفة 
والقدس املحتلتني، إذ تمثلت باسـتهداف قوات 
العـدّو االرسائيـيل بالرصاص وتفجـري عبوات 
ناسفة، إضافة إىل اندالع مواجهات مبارشة مع 

املقاومني يف معظم نقاط التماس.
وخالل الـ 24 ساعة املاضية، نّفذ مقاومون 
فلسـطينيون 11 عمالً مقاومـاً يف مناطق عدة 
بالضفة الغربية والقـدس املحتلتني، من بينها 
6 عمليات إطـالق نار، وتفجري عبوة ناسـفة، 

واندالع املواجهة يف 4 نقاط.
وأطلق مقاومـون النار صوب جنـود العدو 
الصهيونـي عىل حاجز الجلمة، وحاجز دوتان، 
ومسـتوطنة مـرياف، وجبع والعرقـة ومخيم 
جنـني، بينما اندلعـت مواجهات يف بيت إجزا يف 

مدينة القدس.
وشـهدت كّل من بيتونيـا يف رام الله ومخيم 
الفوار الشـيوخ يف الخليل، مواجهات مع قوات 
العدّو، تخللها تفجري املقاومني عبوة ناسفة يف 

«الفوار».
أمـا العمليات النوعية، فقد سـجلت الضفة 
الغربيـة املحتلـة عمليـة إطالق نار اسـتهدف 
قوات العدو يف 6 أماكـن مختلفة بمدينة جنني 
«مخيم جنني، العرقة، حاجز دوتان، مستوطنة 

مرياف، جبع».
واستهداف املقاومون قوات العدّو اإلرسائييل 
بالعبوات الناسـفة خالل املواجهـات يف مخيم 

الفوار.
بدورهـا, أعلنـت «رسايـا القـدس» الـذراع 
العسـكرية لحركة الجهـاد اإلسـالمي، األحد، 
عـن تبنيها عدة عمليات إطالق نار اسـتهدفت 
قوات االحتالل يف محيط جنني ونابلس، شمايل 

الضفة املحتلة.
واسـتهدفت رسايـا القـدس كتيبـة نابلس 
ومجموعات قباطية، األحد، قوات االحتالل عىل 
حاجز حـوارة بنابلس ويف بلدة قباطنية بجنني 

بالضفة املحتلة.
وأعلنت رسايـا القدس-مجموعات قباطية، 
اسـتهدافها لدوريات لقوات االحتالل بصليات 

من الرصاص.

وقالـت: «بعون الله وقوتـه وتوفيقه تمكن 
اسـتهداف  مـن  األمـس  مسـاء  مجاهدونـا، 
«دوريات لقوات االحتالل» بصليات كثيفة من 
الرصـاص لحظة مرورها من بلـدة قباطية يف 
أكثـر من محـور، حيث تمكـن مجاهدونا من 
اسـتهدافها يف «شـارع الريس» واالسـتهداف 
الثاني عىل «طريق املزارع» واالستهداف الثالث 
عىل طريق «قباطنية صانور مسلية»، وتمكنوا 

من العودة إىل قواعدهم بسالم».
وتسـتهدف املقاومة بشـكل يومـي حواجز 
وقـوات االحتالل املتمركزة يف القـرى واملدن يف 
الضفة املحتلـة رداً عىل العدوان املتواصل بحق 

شعبنا.
مـن جهـة أخـرى، تبنـت «كتيبـة نابلس» 
التابعـة لـ»رسايـا القدس» يف بيـان مقتضب، 
اسـتهداف حاجـز حـوارة العسـكري املقـام 

جنوبي نابلس.
يف األثناء، أعاقت قوات االحتالل الصهيوني، 
األحد، حركة تنقل الفلسـطينيني جنوب رشق 
جنني بعدمـا نصبت حاجزاً عسـكرياً مفاجئاً 
عـىل الطريـق الواصـل بـني بلدتـي قباطنيـة 
والزبابدة، وأوقفـت مركبات املواطنني ودققت 
يف بطاقاتهـم الشـخصية، واسـتجوبتهم، مـا 
أدَّى إىل إعاقـة مرورهـم، كمـا اقتحمت قوات 
االحتالل، فجر األحد، قرية مسـلية بمحافظة 
جنني وشـنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن 

اعتقاالت.
يف سياق آخر، اعتقلت قوات االحتالل األحد، 
الطالبني يف الثانوية العامة عودة خليل املهانية 
(16 عاماً)، ومعتز حاتم أبو عرام (16 عاماً)، 
بعـد مداهمـة منزليهمـا يف بلـدة يطـا جنوب 
الخليـل جنوب الضفة، والشـاب رائـد الصياد 
من بلـدة الطـور رشق مدينة القـدس املحتلة 
بالتزامن مع اندالع مواجهات بني الشبان وتلك 

القوات دون وقوع إصابات.
كمـا اقتحمـت قـوات االحتالل نـادي جبل 
الزيتون يف البلدة بعد تحطيم أبوابه الخارجية، 
بينمـا اقتحـم عرشات املسـتوطنني، املسـجد 
األقىص املبارك، بحماية قوات االحتالل، ونفذوا 
جوالت استفزازية يف باحاته، ضمن طقوس ما 
يسمى عيد «األنوار» اليهودي، كما فرضت تلك 
القوات قيوداً مشددة عىل دخول الفلسطينيني 

لألقىص، ومنعت دخول بعض الشبان.
وتصاعـدت أعمـال املقاومـة الفلسـطينية 
الحـايل 2022م،  العـام  خـالل  الفـت  بشـكل 
وبحسب ما رصد مركز املعلومات الفلسطيني 
«معطى»، فإن الفلسطينيني نفذوا 1029 عمًال 

مقاوًما، خالل نوفمرب ترشين الثاني املايض.
ومن بني هذه العمليات 80 عملية إطالق نار 
واشـتباك مسـلح مع قوات العـدو اإلرسائييل، 

وقعت 43 عملية منها يف جنني.

 : طاابسات
يف  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـة  اسـتذكرت 
فلسـطني األحد، القائـد العام لرسايـا القدس 
مقلد حميـد، واصفًة إيـاه بالقائـد الكبري من 
قادة املقاومة ورموز الجهـاد الذين كانت لهم 
بصمات وإسهامات قوية يف دحر االحتالل عن 

قطاع غزة.
وقال الناطق باسـم حركة الجهاد اإلسالمي 
طارق سـلمي: «ختمت مسـرية القائد الوطني 
واملجاهـد الكبـري مقلـد حميد، بشـهادة تليق 
بجهاده وأعماله العظيمة، فارتقى شهيداً بعد 
أن واجه االحتالل وأثخن يف جنوده يف العديد من 
العمليات الجهاديـة التي تابعها وأرشف عليها 

بنفسه تخطيطاً وتنفيذاً».
وأّكـد سـلمي، أن القائـد مقلـد حميد غاب 
جسـداً لكن نهجه اتسـع وامتد عرب أجيال من 
املجاهديـن الذين حملوا لـواء الجهاد من بعده 

فكانوا خري خلف لخري سلف.
وأضـاَف سـلمي: «يف ذكـرى ارتقـاء القائد 
الكبـري أبي حمـزة نسـتذكر رجـالً تمرتس يف 
الدفاع عن شـعبه وأرضه ومقدساته، نستذكر 
رجالً تحمل املسؤولية بكل ثبات وعزم، وواجه 

كّل الصعوبـات وقاد العمل الجهادي لسـنوات 
رغم قلة اإلمكانات، مؤمناً بالله ومسـتعيناً به 

يف قضاء الحوائج».
وتابـع سـلمي: «رحمـك الله يا أبـا حمزة ، 

وإنّا عىل دربك سـائرون، وهـذه كتائب ورسايا 
تحمـل  السـاحات  كّل  يف  تمـيض  املجاهديـن 
وصيتك وأمانتك التي تركتها، وبإذن الله تميض 

مشاعل الجهاد حتى التحرير والعودة».

الحغت صاووق: املصاوطئ تصّثطئ 
يف تطعغر صثراتعا السسضرغئ 

سحر جظعات إىل افطام
 : طاابسات

رأى عضو املجلس املركزي يف حزب الله، الشيخ نبيل 
قـاووق، أن املقاومة تقّدمـت يف عام 2022م, يف تطوير 

قدراتها العسكرية عرش سنوات إىل األمام.
وشـّدد الشـيخ قـاووق عـىل أن املصلحـة الوطنية 
تقتـيض أن نسـارع إىل الحـوار والتوافـق الداخيل الذي 
هـو األقرب واألرسع واألضمن، وحـزب الله منذ البداية 
مـد يده للحـوار والتالقي ألجل التوافـق، ولم يطرح أي 
مرشح للتحدي واملواجهة، وإنما الطرف اآلخر هو الذي 

طرح مرشحاً للتحدي واملواجهة.
كمـا أّكـد أن املقاومـة تقّدمـت يف عـام 2022م, يف 
تطوير قدراتها العسكرية عرش سنوات إىل األمام، الفتاً 
إىل أن حكومـة «نتنياهـو» تدرك عجزها عـن مواجهة 
حزب الله وعـدم قدرتها عىل تغيري معادلـة الردع التي 

فرضتها املقاومة.
وختم الشـيخ قاووق بالقـول: إن «العدو اإلرسائييل 
العاجـز عن املواجهـة، يلجأ إىل اّدعـاء إنجازات وهمية 

تعويضاً للفشل أمام حزب الله».

14 جظثغاً «إجرائغطغًا» اظاتروا 
يف 2022م أبظاء خثطاعط 

السسضرغئ
 : وضاقت

كشفت القناة السابعة صباح األحد, عن زيادة معدل 
االنتحـار يف الجيش «اإلرسائييل»، خـالل العام 2022م، 
حيـث بلغ العدد اإلجمايل 14 جنديـاً مقارنة بـ 11 عام 

2021م، وهو العدد األعىل منذ خمس سنوات.
مصادر عسـكرية صهيونية تحدثت عن خيبة أملها 
مـن الوصول إىل هذا العـدد ملا يمثله من فشـل حمالت 
التوعيـة والخطـة التي أعدها الجيش لوضـع حدٍّ لهذه 

الظاهرة.  
ووصفـت صحيفة يديعـوت أحرونـت العربية, هذا 

الرقم بأنه «زيادة مقلقة».

عغؤئ سطماء بريوت: اقرتجاق 
الرخغص ق غضعن سطى تساب 

ضراطات الظاس
 : وضاقت

رأت هيئـة علماء بريوت أنه ال يمكن تجاوز تحت أي 
عنوان وتحت أي مسـمى أن تبلـغ الوقاحة واالنحطاط 
األخالقـي حـّد اإلسـاءة إىل األعراض والطعـن بالرشف 

لرشيحة كبرية من اللبنانيني ومعتقداتهم.
وأشـارت الهيئة يف بيان لها أن مـا أقدمت عليه قناة 
«الجديد» يف برنامج ترفيهي يشـبه أخالق مقدميه يعّد 
جرماً يجب معاقبة املسؤولني عنه، وأن ما أقدمت عليه 
من تطـاول عىل أهـل الجنـوب وكراماتهم، يعـد قذفاً 

لألعراض وال يمّت إىل اإلعالم املحرتم بصلة.
هيئة علماء بريوت اسـتنكرت أشـد االستنكار «هذا 
االقرتاف الشـنيع والبعيد كّل البعد عـن القيم واألخالق 
واملهنية اإلعالميـة»، وأضافت «نقول لهـؤالء: االرتِزاق 

الرخيص.. ال يكون عىل حساب كرامات الناس».
وأضافـت: «عىل هذه القناة التي تدأب عىل إثارة مثل 
هـذه الربامـج املسـيئة، أن ترعوي عن غيهـا وابتذالها 

املريع».
كما دعت الهيئة إىل االسـتنكار الشعبي الواسع حتى 
ال تتكرر مثل هذه اإلسـاءات، وطالبت املجلس الوطني 

لإلعالم القيام بواجبه.
هيئة علماء بريوت دعت القضاء إىل التحرك ملحاسبة 
املرتكبـني، واعتربت موقفها هذا بمثابـة إخبار للنيابة 

العامة.









السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1553)

االثنني 
3 جمادى اآلخرة 1444هـ  
  26 ديسمرب 2022م

ضطمئ أخغرة

طسرضئ العسغ
د شآاد سئثالععاب الحاطغ 

 

اليمن  الجريح  وطننا  يخوض 

يف هـذا الزمـن معـارك وحروب 

الجبهـات  مختلـف  يف  عديـدة 

نتائجهـا سـوف تحـدد مالمـح 

املستقبل الذي ننشده, ومن هذه 

املعارك معركة الوعي, فكل فرد 

من أفـراد الشـعب اليمني يجب 

أن يعـي مـا يجـري حولـه من 

الوطن,  عىل  ودسائس  مؤامرات 

ومـن وجهـة نظـري أن هـذه املعركة مـن أهم املعـارك التي 

يخوض الشعب غمارها, فاليمن يعيش يف ظل معارك وحروب 

عديـدة عسـكرية وسياسـية واقتصاديـة وحـروب ناعمـة 

ونفسـية وغريهـا, ولن يتمكـن أبناء اليمن مـن مواجهة تلك 

األخطار واالنتصار عليها إال إذا كانوا عىل وعي كامل بمن هو 

عدوهـم الحقيقي وبأهداف هذا العدو التي هي عىل تضاد مع 

مصالح البالد والعباد يف اليمن ويف الدول العربية واإلسـالمية, 

ففي ظل معركـة الوعي عرفت األمـة أن عدوها الرئييس هي 

أمريـكا ومن ورائهـا إرسائيل والبقيـة أدوات ال حول لهم وال 

قوة ينفذون ما يؤمرون بـه, ومن أهم ثمار الوعي هو تحديد 

العدو ومعرفة أسـاليبه وأهدافه وعند ذلك نستطيع أن نتوجه 

إليه بكل ما نملك من أسـلحة مادية ومعنوية, وعىل ضوء ذلك 

سـوف يحدد كّل فرد يف األمة موقفه من هذه املواجهة ودوره 

يف املعارك والحروب القائمة.

فاملجاهد يف الجبهة هو عىل وعي كبري بخطر العدو وأهدافه 

التآمريـة, وعىل علم بما يجب أن يقوم به ملنع ذلك الخطر من 

أن يسود ويسيطر, مستعيناً بالله وواثقاً بنرصه .

واملوظف يف مكان عمله عىل وعي بمن تسبب يف وقف راتبه 

وبمن يعمل عىل انهيار املؤسسـات اإلدارية, ولذلك فهو صامد 

يف عملة يحمي مؤسسته ويقوم بإداء واجبه يف خدمة الناس, 

محتسباً معناته يف سبيل الله.

واملواطـن يف مدينته أو قريته عـىل وعي بالعدو الذي قصف 

كّل يشء حولـه والذي يشـن عليه حمـالت التضليل والتزييف 

وهـو صامـد وصابـر ويعمل عىل إفشـال أي تحـرك للعدو يف 

أوسـاط املجتمع, مسـتعيناً بالله ومصدقاً لوعده وواثقاً بأن 

النرص من نصيبه.

إن العدو يعمل ليل نهـار الخرتاق وعي األمة والتأثري عليها 

حتـى تنشـغل بمعـارك وقضايا جانبيـه ليتمكن مـن تمرير 

أهدافـه, ولذلـك نجـد أن املعركـة معركة وعي وعـىل العلماء 

واملثقفني ووسـائل اإلعـالم املختلفة مسـئولية كبـرية لرفع 

مسـتوى وعي الشـعب وتبيني من العـدو الحقيقي لألمة وما 

هـي أهدافـه، بتكاتـف الجميـع وبالثقـة بالله سـوف يدحر 

الشعب اليمني العدوان ويستعيد القرار والسيادة . 

الةثل التداري والاارغثغ يف الغمظالةثل التداري والاارغثغ يف الغمظ
سئثالرتمظ طراد

ما يـزال الجدل التاريخـي بني الحضارتني الفارسـية 
والروميـة يمتـد إىل عرصنـا بالرغـم من تطـور األدوات 
وتشـعب املصالـح وتداخـل الـرشكات العامليـة العابرة 
للقـارات وبالرغـم مـن االنزيـاح الكبـري يف املسـتويات 
الحضاريـة التي وصل االنسـان إليها, ويبـدو أن التاريخ 
يسـري وفق قانون واحد ال يمكنه التبـدل والتغري, فالذي 
يحـدث باألمس أو باملـايض البعيد يـكاد أن يحدث اليوم 
فالتشـابه يف البواعث واألحـداث يكاد يكـون واحداً وإن 

تغريت األدوات واألساليب .
يف املـايض البعيد حاول الرومـان أن يكون اليمن جزءاً 
مـن اإلمرباطورية الرومانية, وأن تخضـع لنفوذهم وقد 

حاول القائد الروماني ديقيانوس غزو اليمن, فالتهمت صحراء صيهد 
جنـوده وعتاده وعاد خائب الرجـاء يجر أذيال الخيبة وما يزال هاجس 
الهيمنـة وقتئـذ يراود حـكام تلك الحقـب التاريخية أمالً يف السـيطرة 
عـىل طريـق البخـور والتحكم يف طـرق التجـارة, ويف املقابـل لم تكن 
فـارس تطمع يف جنـوب جزيرة العرب وجل اهتمـام الفرس يف الحقب 
التي شـهدت الرصاع -بني الروم والفرس- كان مركزاً عىل الشـام وفق 
مفهومـه الجغرايف القديم وكان الفرس من الزاهدين يف جنوب الجزيرة 
أي يف العربية السـعيدة, فلم يتحدث التاريخ عن أطماعهم ولكن تحدث 
عن زهدهم حتى أن كرسى لم يرسل جندياً واحداً مع سيف بن ذي يزن 
ولكن أرسـل معه نزالء سجنه, وما يزال أحفاد الفرس من الزاهدين يف 

اليمن يومنا املشهود.
أما النـزاع عىل الخليج العربـي وعىل الصحراء العربيـة فتلك قضية 
شائكة فاملسار التاريخي يتحدث عن قبائل  مزدوجة الوالء بني الفرس 
والرومـان والجدل ما يزال يثري غبار الرصاع  ولم يصل إىل رؤية محددة 
وواضحـة, فإيران ال تعرتف بيشء اسـمه الخليج العربي, ولكنها ترص 
عىل تسـميته بالخليج الفاريس, وموضوع الحدود البحرية, وموضوع 
الجزر لم يحسم بعد, وقد تجد اإلمارات نفسها وحيدة يف رصاع الوجود 

الذي سـيفرزه زمن ما بعـد العدوان عىل اليمن, بعـد أن تصبح اململكة 
دويالت متناثرة وشـظايا, وبعد أن تصبح البحرين جمهورية إسالمية 
بدون ملوك, وتصبح قطر يف خرب كان باعتبارها جغرافيا 
ال تملك مقومات دولـة حقيقية وقد تصبح وحدة إدارية 
لدولـة قادمة هي يف ظهر الغيـب –أقول قد تجد اإلمارات 
نفسـها خارج التاريخ وخارج الجغرافيا- وال يظن ظان 
منهم أن سقطرى هي الجغرافيا املوعودة لدولة آل نهيان 
القادمـة فقد أصبح التاريخ ال يعـري أمثالهم باالً, بعد أن 
تمادى بهم الطغيان إىل الحد الذي عشنا تفاصيله اليومية 

يف زمن العدوان وما زلنا.
لقـد دل الجدل الحضـاري التاريخي بـني الحضارتني 
الفارسـية والرومانية عىل ثبوت اليمن ورسـوخها وعىل 
وجودها الحضاري والثقايف والسيايس واالقتصادي وعىل 
زهد الفرس وطمع الرومان, كما دل عىل أن اليمن أرض ال تقبل غريباً, 
وأن صحـراء صيهد ومأرب والجوف تلتهم الغزاة والطامعني , فإذا كان 
ذلـك هو حظ الرومـان قديماً فماذا عسـاهم أن يجدوا اليـوم, فاليمن 
تسـتنهض مقوماتهـا الحضاريـة, ولعل العـدوان الدويل قـد صهرها 
فأيقظها.. وهي تتهيأ للبزوغ وما هو كائن يف التاريخ سيكون وال بقاء 

للطارئني عىل التاريخ.
وال عزاء للمتشـدقني الذين سـلب املال عقولهم فهرعوا وراء بريقه 
وباعوا اليمـن إال ما كان من عزاء ألمثالهم يف التاريخ, فالعميل املندس 
ال رشف لـه وال قيمة له وقد دلت مسـارات التاريخ وتموجات األحداث 
عىل تراجيديا مآالتهم وها هي السـعودية تطردهم من الفنادق بعد أن 

قضت منه حاجة كانت تضمرها.
اليمـن ليس حضارة طارئة ولكنـه بلد  يمتد يف عمق التاريخ ويلزمه 
يف زمنـه هذا أن يقـوم بتفكيك بنيته الحضاريـة والتاريخية والثقافية 
واالجتماعيـة ليسـتعيد مقوماتـه الحضاريـة والسياسـية والثقافية 
ويسـتعيد مركزيته اإلقليميـة وصدارته التي كانـت يف غابر زمنه ولن 
يصل إىل مبتغاه حتى يصنع من فكرته الدينية  مرشوعاً سياسياً واعياً 

وقادراً عىل أحداث التحوالت وتحريك عجلتها.


